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  ...}> في ُنصرة الحبیب.. تحفُة اَألرِیــب  <{...
  
  
  

  أحمد بن محمد السعید العزیزي
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  إال باهللا العلّى العظیم ..ال حول وال قوة
  
  
  ....إھداء 

  .ببرنامج اإلنسبیك) معًا لنصرة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ( وحسن ثناء إلى أعضاء ورواد غرفة 
  ...شفاه اهللا تعالى وكساه سربال العافیة والستر .. القلب الكبیر : شیخنا المبارك   إلى

  ُرزقنا وإیاه رضا الملك الدّیان.. إنسان ... إلى أخى الحبیب 
  ..وفل الجنان .. ھشام  :الحبیبینإلى األخوین 

والمحب هللا أبو سعود ومھدى وعلى وإمعاشى وصالح الدین وأحمد علوان : إلى األخوة األحبة 
أتباع نبینا المختار صلى اهللا  ستھدى بطریق الصحب األخیاریف... وحمدون الباحث عن أفضل األخبار

  .علیھ وآلھ وصحبھ وسلم 
  .إلستھداء الدرب  وإیاھمتیجان الرؤوس وشامات الھدى وفقنا اهللا  :وأساتذتي شیوخي إلى

دد اهللا على ـــالشیخ الباحث س..ھ اهللا لرضاهوفق المدنيالشیخ خالد .. الشیخ فرید حفظھ اهللا ورعاه 
والشیخ  .ودرب الجنان رزقھ اهللا شفاعة العدنان ..أكرمھ اهللا وحماه  بأبو مصع ..طاه ــدرب الحق خ

والشیخ أسد  والشیخ مجدي صقر والشیخ أسد الھاشمي والشیخ عكاشة و الشیخ إستیودنت جاویش
  السنة والشیخ أحمد فرحات

إخوتى أنصار غرفة آل بیت رسول اهللا تنزلت علیھم وعلینا : الحق أتباع الصحب إلى موالینا فى 
رحمات اهللا وعلى اآلل والصحب ومن واآله خیر بشري سعى لغایتھ ومبتغاه صلى علیك اهللا یا حبیب 

  .اهللا 
  .أسأل اهللا أن یوفقنا وإیاھم للخیر والحق  ورفقتي أساتذتيإلى 

الجنة والحبیب عابر سبیل والحبیب  باغيحبیب ولید والحبیب وال أمونيالحبیب طارق والحبیب 
  القلب األبیض والحبیب أنصار واألحبة  محارب أسد ومحب الرسول وأبا حفص واإلمام الساجد

  ..إلى األخوات قرینات الستر والعفاف 
الخیر  ومحبة السلف وأمة الرحمن وأم عبد اهللا وبشایر اإلسراء والمتوكلة وأم سراج وِغراس الجنة

  وحسبي ربي الفقیرة والفقیرة هللا وأناوجویریة 
وسوسنة اإلسالم إلى األخوات أمة جامعة وأحب رسول اهللا والخاشیة ومحبة رسول اهللا وأھل المسك 

  .روفیدة ودانیة ونادیة اإلسالم و
 وأخيحامل المسك  وأخيالساجد هللا  وأخيأحمد  وأخيالھدھد  وأخي . إبراھیم: إلى أخى الحبیب 

  وعبد الجبار ومازن الشریف أبو عمر وأخيسامحنا 
  )  ....صلى اهللا علیھ وسلم  ( معًا لنصرة الرسول .. إلى كل رواد غرفتنا وملتقانا 
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  :المقدمة 
  

  . الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وصحبھ وسلم
  :ثم أما بعد 

  
تلك .. الصحافة ... القوم  لیُةستحدثات العصر ونمیمة ِعفى ذات صباح كئیب طالعتنا أكئب م

صواعق منبر الحریات ومصدر عزة البالد فمنھا جاءتنا الویالت تنزلت علیھا  أنھاالمزعومة زروًا 
 أمتيھل .. عجبي..  واالستنكاراتوالشجب  فال نطلق إال الصیحات تعويكالب الدنمارك ..  النكبات

الوھن إلى ھذه الدرجة التى كشفت أن مصالح الدنیا عند الحكام  متيأھل أصاب  ؟ تعانى السكرات
  والكثیر من المحكومین مقدمة على الغضب لخاتم النبیین على الوجھ الذى یرضى رب العالمین ؟

  أین الملیار والنصف ؟
  ھل سینال شفاعتھ من لم ینتصر لھ ؟

  ھل سینال شفاعتھ من لم یدعوا إلى ما دعى إلیھ ؟
  یغضب لرسول اهللا حقًا ؟ امّن مسلم أین ملیون

  ھل تیقنتم أبناء أمتى أن الغرب یختبركم فى أھم شعائركم حب اهللا والرسول ؟
  !!!إال حاكم واحد فقط ؟ منھا ما یغضب اھمن كل الدول اإلسالمیة جمیع
 رضا الملك ابتغاءنماركى أرض السودان وما قالھا إال افیطرد السفیر ویقول لن أسمح أن یدنس د

  .جزیت خیرًا لنصرتك لخیر األنام ..  فجزاك اهللا خیرًا یا حاكم السودان... الدیان 
  

  ألفھ ورتبھ
  الفقیر لعفو سیده
  أبوكفاح الدین

  أحمد بن محمد السعید العزیزي
  الدین أبى الفتح القشیرى تقيسبط اإلمام 

  رحمھ اهللا تعالى.. الشھیر بابن دقیق العید 
  جل فى عاله مصر حرسھا وأھلھا المھیمن
  -:یوم األحد الموافق 

  ھجریًا ١٤٢٩من شھر صفر عام  ٢٢
  میالدیًا ٢٠٠٨من شھر مارس عام  ١
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  رحمة اهللا للعالمین: الفصل األول 
  

  ١٠٧األنبیاء}َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن {
ومن لم یؤمن خاب ، ك َسِعد ونجافمن آمن ب، إال رحمة لجمیع الناس -أیھا الرسول  -وما أرسلناك 

  .وخسر
الحدیث عن العظماء یأخذ بمجامع القلوب و تشرأب إلیھ أعناق أولي النھى تزدان بسیرھم المجالس و 
تعطر بأخبارھم األندیة و یتوق إلى معرفة سیرھم أصحاب الھمم و عشاق المعالي فما بالكم إخوتي 

فاء و سید النبالء ما بالكم إذا كان الحدیث عن البدر إذا كان الحدیث عن إمام العظماء و أشرف الشر
یسري بضوئھ متعة للسامرین و دلیًال للحائرین بل ھو الشمس تھدي نورھا وجھ األرض فیتألأل 

  ضیاء و نورًا 
  وفم الزمان تبسم و ثناء *** ولد الھدى فالكائنات ضیاء 

   للدین و الدنیا بھ بشراء*** الروح و المأل المالئك حولھ 
  و اللوح و القلم البدیع رواء *** و الوحي یقطر سلسًال من سلسل 
  و مساءه بمحمد وضاء *** یوم یتیھ على الزمان صباحھ 

  و تضوعت مسكًا بك الغبراء *** بك بشر اهللا السماء فزینت 
  منھا و ما یتعشق الكبراء *** یا من لھ األخالق ما تھو العال 
   یغرى بھن و یولع الكرماء** *زانتك في الخلق العظیم شمائل 

حدیثنا عن الشمس التي أشرقت فعمت بنورھا الكون كلھ و لكن البون بینھا وبین شمسنا شاسع جدًا 
  :فشمسنا تغرب و شمسھ صلى اهللا علیھ و سلم تبقى منیرة إلى قیام الساعة قال تعالى 

و  ٤٦األحزاب)َوَداِعیًا ِإَلى اللَِّھ ِبِإْذِنِھ َوِسَراجًا مُِّنیرًا *رًا َوَنِذیرًا َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھدًا َوُمَبشِّ(
َعن َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َكِثیرًا مِّمَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَیْعُفو (: قال تعالى 

  ١٥المائدة)الّلِھ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبیٌن  َكِثیٍر َقْد َجاءُكم مَِّن
  

یعني بالنور محمدا صلى اهللا علیھ وسلم الذي أنار اهللا  }من اهللا نور { : قال اإلمام الطبري رحمھ اهللا 
   ـ٥٠١صـ٤تفسیر الطبري ج...] بھ الحق وأظھر بھ اإلسالم ومحق بھ الشرك فھو نور لمن استنار بھ

عبد اهللا وخاتم النبیین  إني: ت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول عن عرباض بن ساریة قال سمع
 )فیھ إن أم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رأت حین وضعتھ نورا أضاءت منھ قصور الشام  فذكر
رأیت رسول اهللا في لیلة : ( حدیث صحیح لغیره قال جابر رضي اهللا عنھ : شعیب األرنؤوط : قال

یئة ال غیم فیھا ـ فجعلت أنظر إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم و إلى القمر أضحیان ـ أي لیلة مض
  رواه الترمذي ) و علیھ حلة حمراء فإذا ھو أحسن عندي من القمر 

لما كان الیوم الذي دخل فیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المدینة أضاء منھا : عن أنس بن مالك قال 
مات فیھ أظلم منھا كل شيء ولما نفضنا عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ كل شيء فلما كان الیوم الذي 

  صحیح : رواه الترمذي و قال األلباني )وسلم األیدي وإنا لفي دفنھ حتى أنكرنا قلوبنا
حدیثنا أیھا الكرام عن السراج المنیر الذي امتن اهللا بھ علینا فأنار القلوب بعد ظلمتھا و أحیاھا بعد 

عد ضاللتھا و أسعدھا بعد ِشقوتھا فكان صلى اهللا علیھ و سلم الصباح بعد لیل طویل مواتھا و ھداھا ب
  : مظلم بھیم 

  غشت البریة ظلمة سوداء *** بزغ الصباح بنور وجھك بعدما 
  و سعى على الكون الفسیح ضیاء *** فتفتقت بالنور أركان الدجى 

  الجرداء  تروى بھ الفیحاء و*** و مضى السالم على البسیطة صافیًا 
  فاضت بجود سخائھا األنحاء *** حتى صفت للكون أعظم شرعة 
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   یا خیر من سعدت بھ األرجاء*** یا سید الثقلین یا نبع الھدى 
  . حدیثنا عن الرحمة المھداة و النعمة المسداة كنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا اهللا بھ

  .حدیثنا عنھ وعن أمتھ وكیف تنتصر ھذا الزمان لھ 
  في رسول الھدى.. أروع قصص الحب 

  
  
  الجذع یحن: القصة األولى 

  
  :عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قال 

  
كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا خطب یقوم إلى جذع ( 

حتى جاء النبي صلى  منھا فلما صنع لھ المنبر وكان علیھ فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار
  رواه البخاري) اهللا علیھ وسلم فوضع یده علیھا فسكنت 

  
عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یقوم یوم الجمعة إلى شجرة 

أو نخلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل یا رسول اهللا أال نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا لھ 
برا فلما كان یوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صیاح الصبي ثم نزل النبي صلى اهللا علیھ من

)  كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندھا :وسلم فضمھا إلیھ تئن أنین الصبي الذي یسكن قال
  رواه البخاري 

  :ي سنن الدارمي بسند صحیح قال و زاد ف
ه لو لم التزمھ لما زال ھكذا إلى یوم القیامة حزنًا على رسول اهللا صلى اهللا أما و الذي نفس محمد بید( 

  ،فأمر بھ فدفن )  علیھ و سلم
  

  یا سماء ما طاولتھا سماء *** كیف ترقى رقیك األولیاء 
  كما مّثَل النجوَم الماُء *** إنما مثلوا صفاتك للناس 
  فعجیب أن یجمد األحیاء *** حن جذع إلیك و ھو جماد 

یا معشر المسلمین الخشبة تحن إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم  :كان الحسن رحمھ اهللا یقول 
  . شوقًا إلى لقائھ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلیھ 

أعطى عیسى : ما أعطى اهللا نبیًا ما أعطى محمدًا فقلت  :عن الشافعي رحمھ اهللا عن عمرو بن سواد 
   .حنین الجذع حتى سمع صوتھ فھذا أكبر من ذلك أعطي محمدًا : قال. إحیاء الموتى 

  و یذرف دمعھ حزنًا علیك **** یحن الجذع من شوق إلیك 
  لفقد حدیثكم و كذا یدیك **** و یجھش بالبكاء و بالنحیب 

  و حلمي أن أقبل مقلتیك **** فمالي ال یحن إلیك قلبي 
  و ینعم ناظري من وجنتیك **** و أن ألقاك في یوم المعاد 

  و أبذل مھجتي دومًا فداك **** اك قرابتي و جمیع مالي فد
  إذا بذلت حیاتي في رضاك **** تدوم سعادتي و نعیم روحي 

  فحبي ال یحق في سماك **** حبیب القلب عذر ال تلمني 
  و أطمح أن ُأقرب من عالك **** ذنوبي أقعدتني عن علو 

 فتجبر ما تصدع من ھواك**** لعل محبتي تسمو بروحي 
  



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

   :الحمامة تشتكي : لقصة الثانیة ا
  

  :عبد اهللا بن مسعود عن أبیھ رضي اهللا عنھ قال 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في سفر ومررنا بشجرة فیھا فرخا حمرة فأخذناھما قال 

من  :فجاءت الحمرة إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھي تصیح فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  ) قال فقلنا نحن قال فردوھما ؟ ھذه بفرخیھافجع 

  ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه : رواه أبو داود والحاكم و قال 
  تشكو إلیك بقلب صب واجف *** جاءت إلیك حمامة مشتاقة 

  حرم و أنك منزل للخائف*** من أخبر الورقاء أن مقامكم 
  

   :الجمل یبكي : القصة الثالثة 
  

  :قال عن عبد بن جعفر 
أردفني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خلفھ ذات یوم فأسر إلي حدیثا ال أحدث بھ أحدا من الناس (

وكان أحب ما استتر بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لحاجتھ ھدفا أو حایش نخل فدخل حائطا لرجل 
عیناه فنزل رسول اهللا  من األنصار فإذا فیھ ناضح لھ فلما رأى النبي صلى اهللا علیھ وسلم حن وذرفت

فجاء شاب من األنصار  ؟من رب ھذا الجمل  :وسراتھ فسكن فقال ظفراهصلى اهللا علیھ وسلم فمسح 
  )أال تتقى اهللا في ھذه البھیمة التي ملكك اهللا إیاھا فإنھ شكاك إلى وزعم أنك تجیعھ وتدئبھ :فقال أنا فقال

  . یح على شرط مسلمإسناده صح: رواه اإلمام أحمد قال شعیب األرنؤوط 
ثالثة أشیاء رأیتھا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ : عن یعلى بن مرة الثقفي رضي اهللا تعالى عنھ قال

وسلم بینا نحن نسیر معھ إذ مررنا ببعیر یسنى علیھ قال فلما رآه البعیر جرجر فوضع جرانھ فوقف 
( فجاءه فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ) أین صاحب ھذا البعیر(علیھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال 

أما إذ ذكرت ھذا من أمره فإنھ شكا : (بل نھبھ لك وإنھ ألھل بیت مآلھم معیشة غیره قال : قال ) بعنیھ
ثم سرنا حتى نزلنا منزال فنام النبي صلى اهللا علیھ وسلم : قال) كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إلیھ 
یتھ ثم رجعت إلى مكانھا فلما استیقظ رسول اهللا صلى اهللا علیھ فجاءت شجرة تشق األرض حتى غش

قال ثم سرنا ) ھي شجرة استأذنت ربھا في أن تسلم على رسول اهللا فأذن لھا : ( وسلم ذكرت لھ فقال 
اخرج إني : (فمررنا بماء فأتتھ امرأة بابن لھا بھ جنة فأخذ النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمنخره ثم قال

قال ثم سرنا فلما رجعنا من مسیرنا مررنا بذلك الماء فأتتھ المرأة بجزر ولبن )  هللامحمد رسول ا
فأمرھا أن ترد الجزر وأمر أصحابھ فشربوا اللبن فسألھا عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما 

جالھ رواه أحمد بإسنادین والطبراني بنحوه وأحد إسنادي أحمد ر:قال الھیثمي ) . رأینا منھ ریبا بعدك 
  .رجال الصحیح و صححھ األلباني

  
  

  . الجبل یھتز فرحًا برسول اهللا صلى اهللا : القصة الرابعة 
  

عن أنس رضي اهللا عنھ قال صعد النبي صلى اهللا علیھ و سلم جبل أحد و معھ أبو بكر و عمر و 
)  شھیداناثبت أحد فإنما علیك نبي و صدیق و : ( عثمان رضي اهللا عنھم فرجف بھم الجبل ، فقال 

  رواه البخاري 
  قال بعض الدعاة و إنما اھتز فرحًا و طربًا و شوقًا للقاء رسول صلى اهللا علیھ و سلم و صحبھ 

  إذ عاله فالوجد داُء *** ال تلوموا ُاحدًا الضطراب 
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   ولكم أطرب المحب لقاُء*** ُأحد ال یالم فھـو محٌب 
ھذا جبل : ( ى اهللا علیھ وسلم طلع لھ أحد فقال أن رسول اهللا صل: وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ

 رواه البخاري) یحبنا ونحبھ اللھم إن إبراھیم حرم مكة وإني أحرم ما بین البتیھا
  

  الطعام و الحجر یسبح: القصة الخامسة 
  

روى علقمة عن عبد اهللا قال إنكم تعدون اآلیات عذابا وإنا كنا نعدھا على عھد رسول اهللا صلى اهللا 
وسلم بركة لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم ونحن نسمع تسبیح الطعام قال علیھ 

وأتي النبي صلى اهللا علیھ وسلم بإناء فوضع یده فیھ فجعل الماء ینبع من بین أصابعھ فقال النبي صلى 
الترمذي و  رواه) حي على الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا(اهللا علیھ وسلم 

  ھذا حدیث حسن صحیح : قال
إني لشاھد عند رسول اهللا في حلقة وفي یده حصى فسبحن في یده :" عن أبي ذر رضي اهللا عنھ قال 

أخرجھ الطبراني في األوسط ". وفینا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبیحھن من في الحلقة 
  . ثقات الطبراني صحیح رجالھ  وإسنادمجمع البحرین، والبزار 

  لداود أو الن الحدید المصفـح *** لئن سبحت صـم لجبال مجیبــھ 
  و إن الحصا في كفـھ لیسبِّـح *** فإن الصخور الُصـــمَّ النت بكفھ 

  فمن كفھ قد أصبح الماء یطفـح*** وإن كان موسى أنبع الماء من العصـا 
  
  

   :الحجر و الشجر یسجد : القصة السادسة
  

جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم كأنھ یداوي ویعالج فقال  :عن ابن عباس قال 
فدعاه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى اهللا ثم : یا محمد إنك تقول أشیاء ھل لك أن أداویك ؟ قال : 

ا ؟ وعنده نخل وشجر فدعا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عذقا منھ)  ھل لك أن أریك آیة: ( قال 
قأقبل إلیھ وھو یسجد ویرفع رأسھ ویسجد ویرفع رأسھ حتى انتھى إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم فقام بین 

واهللا ال أكذبك : فقال العامري )  ارجع إلى مكانك: ( یدیھ ثم قال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
اه ابن حبان و قال شعیب رو) یا آل عامر بن صعصعة واهللا ال أكذبھ بشيء: بشيء تقولھ أبدا ثم قال 

  إسناده صحیح : األرنؤوط 
ھذا : ( و في قصة رحلتھ صلى اهللا إلى الشام التي رواھا الترمذي و صححھا األلباني قال الراھب 

إنكم حیث أشرفتم : فقال لھ أشیاخ من قریش ما علمك ؟ فقال . سید العالمین بعثھ اهللا رحمة للعالمین 
حجر إال خر ساجدا و ال یسجدون إال لنبي و إني ألعرفھ بخاتم النبوة من العقبة لم یبق شجر و ال 

  الحدیث ...أسفل من غضروف كتفھ 
  بالحق مشتمٍل بالبشر ُمّتسِم *** أكرم َبَخلق نبي زانھ ُخُلق 

  والبحر في كرم والدھر في ِھَمِم *** كالزھر في ترٍف والبدر في شرٍف 
  لیھ على ساٍق بال قدِم تمشي إ*** جاءت لدعوتھ األشجار ساجدة 
  على النبي بمنَھل ومنسجِم *** یارّب أزكى صالٍة منك دائمة 
  وأطربت نغمات اآلي من ُأمم*** مارّنحت عذبات البان ریح صبا 

 
   الشجر یطیع النبي و یسارع إلى إجابتھ و یستأذن في السالم علیھ: القصة السابعة 
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مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فرأیت منھ شیئًا عجبًا سافرت : و عن یعلى بن مرة عن أبیھ قال 
لكما ( ، نزلنا منزًال ، فقال انطلق إلى ھاتین الشجرتین ، فقل إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم یقول

، فانطلقت فقلت لھما ذلك ، فانتزعت كل واحدة منھما من أصلھا فمرت كل واحدة إلى )أن تجتمعا 
لتعد كل : (انطلق فقل لھما : میعًا ، فقضى رسول اهللا حاجتھ من ورائھا ثم قال صاحبتھا فالتقیا ج

، فأتیتھما فقلت ذلك لھما ، فعادت كل واحدة إلى مكانھا ، و أتتھ امرأة ، فقالت إن )واحدة إلى مكانھا 
هللا علیھ ابني ھذا بھ لمم ـ مس من الجن ـ منذ سبع سنین یأخذه كل یوم مرتین ، فقال رسول اهللا صلى ا

أخرج عدو اهللا أنا رسول اهللا ثم قال لھا رسول اهللا :( فأدنتھ منھ فتفل في فیھ ، و قال )  أدنیھ: ( و سلم 
، فلما رجع رسول اهللا استقبلتھ و معھا كبشان و أقط و سمن ، فقال لي ) إذا رجعنا فأعلمینا ما صنع

، قالت و الذي أكرمك ما ) نھ ما أردتخذ ھذا الكبش و اتخذ م: (رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 
: رأینا شیئًا منذ فارقتنا ، ثم أتاه بعیر ، فقام بین یدیھ ، فرأى عیناه تدمعان ، فعث إلى أصحابھ ، فقال 

كنا نعمل علیھ ، فلما كبر و ذھب عملھ تواعدنا علیھ لننحره : ما البعیر كم ھذا البعیر یشكوكم ؟ فقالوا 
صححھ )  ال تنحروه ، و اجعلوه في اإلبل یكون معھا: ( ى اهللا علیھ و سلم غدًا فقال رسول اهللا صل

  . الحاكم و وافق الذھبي و صححھ األرناؤط 
و عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما قال كنا مع النبي صلى اهللا علیھ و سلم في سفر فأقبل أعرابي فلما 

: قال )  ھل لك في خیر(قال إلى أھلي قال )  دأین تری: ( دنا قال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 
من شاھٌد : قال )  تشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ و أن محمدًا عبده و رسولھ( ما ھو ؟ قال 

فدعاھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم و ھي بشاطئ الوادي )  ھذه الشجرة( على ما تقول ؟ قال 
فاستشھدھا ثالثًا فشھدت أنھ كما قال ثم رجعت إلى (ت بین یدیھ فأقبلت تخد األرض خدًا حتى جاء

  .رواه الدارمي ) إن یبایعوني آتك بھم و إال رجعت إلیك فكنت معك (و رجع األعرابي فقال ) منبتھا
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  أورد إلیكم حب الصحابة رضي اهللا عنھم  : الثانيالفصل 
  صلى اهللا علیھ وسلم اإلنسانیةلرسول 

  
  

   أبو بكر الصدیق: القصة األولى 
عن عروة بن الزبیر قال قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا تعالى عنھما أخبرني بأشد ما 
صنعھ المشركون برسول اهللا صلى اهللا تعالى علیھ وسلم قال بینا رسول اهللا صلى اهللا تعالى علیھ 

ل اهللا صلى اهللا تعالى علیھ وسلم وسلم یصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معیط فأخذ بمنكب رسو
ولوى ثوبھ في عنقھ فخنقھ بھ خنقا شدیدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبھ ودفع عن رسول اهللا صلى اهللا 

  رواه البخاري ) َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َأن َیُقوَل َربَِّي اللَُّھ َوَقْد َجاءُكم ِباْلَبیَِّناِت ِمن رَّبُِّكْم( تعالى علیھ وسلم وقال
   :الصدیق یبكي فرحًا : القصة الثانیة 

  ) فرأیت أبا بكر یبكي و ما كنت أحسب أن أحدًا یبكي من الفرح : ( قالت عائشة رضي اهللا عنھا 
   خشیت أال أراك: القصة الثالثة 

جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ و سلم فقال یا : روى الطبراني عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 
نك ألحب إلي من نفسي و إنك ألحب إلي من ولدي و إني ألكون في البیت فإذكرك فما رسول اهللا إ

اصبر حتى أتي فأنظر إلیك و إذا ذكرت موتي و موتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبیین 
و أني إذا دخلت الجنة خشیت أن ال أراك فلم یرد علیھ النبي صلى اهللا علیھ و سلم شیئًا حتى نزل 

َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم اللَُّھ َعَلْیِھْم ِمَن النَِّبیِّیَن (  :ل علیھ السلم بھذه اآلیة جبری
قال الھیثمي رجالھ رجال ) ٦٩:النساء( )َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفیقًا

  . إال عبد اهللا بن عمران و ھو ثقة الصحیح 
  :أسألك مرافقتك في الجنة : القصة الرابعة 

، كنت أبیت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم فأتیتھ بوضوئھ : ( عن ربیة بن كعب رضي اهللا عنھ 
  )  ؟ أو غیر ذلك: قال . أسألك مرافقتك في الجنة : فقلت )  سل: ( و حاجتھ ، فقال لي 

  . رواه مسلم )  فأعني على نفسك بكثرة السجود: ( اك قال ھو ذ: قلت 
   كل مصیبة بعد جلل: القصة الخامسة 

مّر رسول اهللا : روى ابن جریر الطبري في التاریخ عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنھ قال 
ى صلى اهللا علیھ وسلم بامرأة من بني دینار ، وقد أصیب زوجھا وأخوھا وأبوھا مع رسول اهللا صل

خیرا یا أم : فما فعل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ؟ قالوا : اهللا علیھ وسلم بُأحد ، فلما ُنعوا لھا قالت 
كل : أرنیھ حتى أنظر إلیھ ، فأشیر لھا إلیھ حتى إذا رأتھ قالت : ھو بحمد اهللا كما تحبین قالت . فالن 

  . ترید صغیرة . مصیبة بعدك جلل 
   أن یشاك بشوكة ال أرضى: القصة السادسة 

بعث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عشرة رھط سریة عینا : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال 
وأمر علیھم عاصم بن ثابت األنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بالھدأة 

قریبا من مائتي رجل كلھم وھو بین عسفان ومكة ذكروا لحي من ھذیل یقال لھم بنو لحیان فنفروا لھم 
رام فاقتصوا آثارھم حتى وجدوا مأكلھم تمرا تزودوه من المدینة فقالوا ھذا تمر یثرب فاقتصوا آثارھم 

انزلوا وأعطونا بأیدیكم ولكم : فلما رآھم عاصم وأصحابھ لجؤا إلى فدفد وأحاط بھم القوم فقالوا لھم 
ن ثابت أمیر السریة أما أنا فواهللا ال أنزل الیوم في ذمة العھد والمیثاق وال نقتل منكم أحدا قال عاصم ب

كافر اللھم أخبر عنا نبیك فرموھم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إلیھم ثالثة رھط بالعھد 
والمیثاق منھم خبیب األنصاري وابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منھم أطلقوا أوتار قسیھم 

ذا أول الغدر واهللا ال أصحبكم إن في ھؤالء ألسوة یرید القتلى فجرروه فأوثقوھم فقال الرجل الثالث ھ
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وعالجوه على أن یصحبھم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبیب وابن دثنة حتى باعوھما بمكة بعد وقعھ بدر 
تل الحارث بن عامر یوم افابتاع خبیبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبیب ھو ق

ب عندھم أسیرا فأخبرني عبید اهللا بن عیاض أن بنت الحارث أخبرتھ أنھم حین اجتمعوا بدر فلبث خبی
استعار منھا موسى یستحد بھا فأعارتھ فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حین أتاه قالت فوجدتھ مجلسھ على 
فخذه والموسى بیده ففزعت فزعة عرفھا خبیب في وجھي فقال تخشین أن أقتلھ ما كنت ألفعل ذلك 

 ما رأیت أسیرا قط خیرا من خبیب واهللا لقد وجدتھ یوما یأكل من قطف عنب في یده وإنھ لموثق واهللا
في الحدید وما بمكة من ثمر وكانت تقول إنھ لرزق من اهللا رزقھ خبیبا فلما خرجوا من الحرم لیقتلوه 

ظنوا أن ما بي في الحل قال لھم خبیب ذروني أركع ركعتین فتركوه فركع ركعتین ثم قال لو ال أن ت
  جزع لطولتھا اللھم أحصھم عددا 

  على أي شق كان هللا مصرعي *** ولست أبالي حین أقتل مسلما 
   یبارك على أوصال شلو ممزع*** وذلك في ذات اإللھ وإن یشأ 

فقتلھ بن الحارث فكان خبیب ھو سن الركعتین لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب اهللا لعاصم بن 
أخبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم أصحابھ خبرھم وما أصیبوا وبعث ناس من كفار ثابت یوم أصیب ف

قریش إلى عاصم حین حدثوا أنھ قتل لیؤتوا بشيء منھ یعرف وكان قد قتل رجال من عظمائھم یوم 
بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمتھ من رسولھم فلم یقدروا على أن یقطعوا من لحمھ 

  البخاري و النسائي و أبو داود  أخرجھ" . شیئا 
أیسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقھ وإنك في أھلك ؟ ( فقال لھ أبو سفیان: و في بعض الروایات 

  ) فقال ال واهللا ما یسرني إني في أھلي وأن محمدا في مكانھ الذي ھو فیھ تصیبھ شوكة تؤذیھ 
   الصدیق یتمنى سرعة اللحاق: القصة السابعة 

أي یوم ھذا ؟ : ( إن أبا بكر رضي اهللا عنھ لما حضرتھ الوفاة قال : الھ عنھا قالت  عن عائشة رضي
فإن مت من لیلتي فال تنتظروا بي الغد فإن أحب األیام و اللیالي إلّي : ( قال ) قالوا یوم االثنین ) 

أحمد  )غمة عّالمة األمة في زمن ال(  رواه أحمد صححھ) أقربھا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 
  . رحمھ اهللا تعالى شاكر 

   ال یخلص إلى رسول صلى اهللا علیھ وسلم وفیكم عین تطرف: القصة الثامنة 
یوم أحد أطلب سعد )) صلى اهللا علیھ وسلم(( بعثني رسول اهللا : عن زید بن ثابت رضي اهللا عنھ قال 

)) صلى اهللا علیھ وسلم(( ول اهللا بن الربیع فقال لي إن رأیتھ فأقرئھ مني السالم وقل لھ یقول لك رس
قال فجعلت أطوف بین القتلى فأتیتھ وھو بآخر رمق وبھ سبعون ضربة ما بین طعنة  كیف تجدك ؟

یقرأ علیك ) صلى اهللا علیھ وسلم( برمح وضربة بسیف ورمیة بسھم فقلت یا سعد إن رسول اهللا 
السالم قل لھ یا ) صلى اهللا علیھ وسلم( السالم ویقول لك أخبرني كیف یجدك ؟ فقال وعلى رسول اهللا 

صلى اهللا ( وقل لقومي األنصار ال عذر لكم عند اهللا أن یخلص إلى رسول . رسول اهللا أجد ریح الجنة 
  . ٣٤٠٨، ومسلم ٨٤٤رواه البخاري، ) وفیكم عین تطرف ، وفاضت روحھ من وقتھ ) علیھ وسلم

   غدًا ألقى األحبة: القصة التاسعة 
طرباه غدا نلقى األحبة محمدا  آبل و: (واحزناه فقال: الل رضي اهللا عنھ قالت امرأتھعندما احتضر ب

  . فمزج مرارة الموت بحالوة الشوق إلیھ صلى اهللا علیھ و سلم ) وصحبھ
   أطیب الطیب: القصة العاشرة 

فعرق ) أي من القیلولة(دخل علینا النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال عندھا : عن أنس رضي اهللا عنھ
: قالت یا أم سلیم ما ھذا الذي تصنعین؟: وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تسلت العرق فیھا فاستیقظ فقال

  . رواه مسلم ". ھذا عرقك نجعلھ في طیبنا وھو من أطیب الطیب 
   ابن الزبیر یشرب الدم: القصة الحادیة عشر 

 بن الزبیر لیریقھ فشربھ فقال كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد احتجم في طست فأعطاه عبد اهللا
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    .  )  ال تمسك النار إال تحلة القسم، وویل لك من الناس، وویل للناس منك  (   : لھ
فلما بُعد عمد إلى    )   یا عبد اهللا اذھب بھذا الدم فأھریقھ حیث ال یراك أحد (    : أنھ قال لھ  : وفي روایة

إني شربتھ ألزداد بھ علمًا وإیمانًا، ولیكون   : قال  )   ؟ نعت بالدمما ص (   : ذلك الدم فشربھ، فلما رجع قال
بشر أ   (   : فقال  شيء من جسد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في جسدي، وجسدي أولى بھ من األرض

: رواه الحاكم و الطبراني وقال الھیثمي   )   ال تمسك النار أبدًا، وویل لك من الناس وویل للناس منك
    . الھ رجال الصحیح غیر ھنید بن القاسم و ھو ثقةرج

   نحري دون نحرك: القصة الثانیة عشر 
كان أبو طلحة األنصاري رضي اهللا عنھ یحمي رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم في غزوة أحد و 

 بأبي أنت و أمي یا رسول اهللا ال تشرف یصیبك سھم من سھام القوم نحري( یرمي بین یدیھ ، و یقول 
  رواه البخاري ) دون نحرك 

رأیت ید طلحة شالء ، وقى بھا النبي صلى اهللا علیھ و سلم یوم أحد : ( و عن قیس بن أبي حازم قال 
  . رواه البخاري) 

   آخر العھد بك أن یمس جلدي جلدك: القصة الثالثة عشر 
في یده قدح أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عدل صفوف أصحابھ یوم بدر و إسحاقروى ابن 

یعدل بھ القوم فمر بسواد بن غزیة حلیف بني علي ابن النجار وھو مستنتل من الصف فطعن في بطنھ 
فكشف  فاقضنيفقال یا رسول اهللا أوجعتني وقد بعثك اهللا بالحق والعدل  استو یا سواد :بالقدح وقال

ما حملك على : بطنھ فقال  قال فاعتنقھ فقبل استقض: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن بطنھ فقال 
أن یكون آخر العھد بك أن یمس جلدي جلدك  فأردتقال یا رسول اهللا حضر ما ترى  ؟ ھذا یا سواد

و قال الھیثمي في المجمع رواه  إسحاقرواه ابن ]  فدعا لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بخیر
  . الطبراني و رجالھ ثقات 

   أن أمأل عیني وما كنت أطیق: القصة الرابعة عشر 
وما كان أحد أحب إلي من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : (... عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ

وال أجل في عیني منھ وما كنت أطیق أن أمأل عیني منھ إجالال لھ ولو سئلت أن أصفھ ما أطقت ألني 
  رواه مسلم ...) لم أكن أمأل عیني منھ 

   رسول اهللا قسما وحظارضینا ب: القصة الخامسة عشر
لما أعطي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما أعطي من تلك العطایا في : عن أبي سعید الخدري قال 

قریش وقبائل العرب ولم یكن في األنصار منھا شيء وجد ھذا الحي من األنصار في أنفسھم حتى 
لم قومھ فدخل علیھ سعد بن عبادة كثرت فیھم القالة حتى قال قائلھم لقي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ھذا الحي قد وجدوا علیك في أنفسھم لما صنعت في ھذا الفيء الذي أصبت  إنفقال یا رسول اهللا 
قسمت في قومك وأعطیت عطایا عظاما في قبائل العرب ولم یكن في ھذا الحي من األنصار شيء 

فاجمع لي : اال امرؤ من قومي وما أنا قال یا رسول اهللا ما أنا  :قال  ؟ فأین أنت من ذلك یا سعد: قال 
فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظیرة قال فجاء رجال من : قال  قومك في ھذه الحظیرة

قد اجتمع لك ھذا الحي : المھاجرین فتركھم فدخلوا وجاء آخرون فردھم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال 
م ـفحمد اهللا وأثنى علیھ بالذي ھو لھ أھل ثوسلم  فأتاھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ: من األنصار قال 

قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموھا في أنفسكم ألم آتكم ضالال فھداكم اهللا یا معشر األنصار م: قال 
أال تجیبونني : بل اهللا ورسولھ أمن وأفضل قال : وعالة فأغناكم اهللا وأعداء فألف اهللا بین قلوبكم قالوا 

أما واهللا لو : وبماذا نجیبك یا رسول اهللا وهللا ولرسولھ المن والفضل قال : وا یا معشر األنصار قال
شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتیتنا مكذبا فصدقناك ومخذوال فنصرناك وطریدا فآویناك وعائال 

فأغنیناك أوجدتم في أنفسكم یا معشر األنصار في لعاعة من الدنیا تألفت بھا قوما لیسلموا ووكلتكم إلى 
یذھب الناس بالشاة والبعیر وترجعون برسول اهللا صلى  أنإسالمكم أفال ترضون یا معشر األنصار 



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

اهللا علیھ وسلم في رحالكم فوالذي نفس محمد بیده لوال الھجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سلك الناس 
وأبناء أبناء شعبا وسلكت األنصار شعبا لسلكت شعب األنصار اللھم ارحم األنصار وأبناء األنصار 

قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاھم وقالوا رضینا برسول اهللا قسما وحظا ثم انصرف  األنصار
  إسناده حسن : رواه اإلمام أحمد وقال شعیب األرنؤوط ) رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتفرقنا 

الفرح و ھم یقولون  فتأمل أخي المبارك إلى فرح األنصار بفوزھم برسول اهللا قسمًا تأمل إلى بكاء
  ) رضینا برسول اهللا قسما وحظا (بقلوبھم قبل ألسنتھم 

   من كثر ما قد سرني أبكاني*** طفح السور علي حتى أنني 
   عشر إلیھم یحن قلبي: القصة السادسة عشر

ما كان خالد یأوي إلى فراش إال و ھو یذكر من شوقھ إلى : [ عن عبدة بنت خالد بن معدان قالت 
ھم أصلي :  صلى اهللا علیھ و سلم و إلى أصحابھ من المھاجرین و األنصار یسمیھم و یقول رسول اهللا

  ] و فصلي و إلیھم یحن قلبي طال شوقي إلیھم فعجل ربي قبضي إلیك حتى یغلبھ النوم 
  :البكاء عند ذكر النبي صلى اهللا علیھ و سلم : القصة السابعة عشر

ي صلى اهللا علیھ و سلم بعده ال یذكرونھ إال خشعوا و اقشعرت كان أصحاب النب :قال إسحاق التجیبي 
  جلودھم و بكوا 

  : ما حدثتكم عن أحد إال و أیوب أفضل منھ [  :وقد سئل عن أیوب السختیاني  و قال مالك ـ
وحج حجتین فكنت أرمقھ و ال أسمع منھ غیر أنھ كان إذا ذكر النبي صلى اهللا علیھ و سلم : و قال 

  ] . ھ بكى حتى أرحم
كان مالك إذا ذكر النبي صلى اهللا علیھ و سلم یتغیر لونھ و ینحني حتى [  :وقال مصعب بن عبد اهللا 

یصعب ذلك على جلسائھ فقیل لھ یوما في ذلك فقال لو رأیتم ما رأیت لما أنكرتم علي ما ترون و لقد 
] . إال یبكي حتى نرحمھ  كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سید القراء ال نكاد نسألھ عن حدیث أبدا

   ٣٢صـ٢الشفا ج
   أعطني عینیك أقبلھا: القصة الثامنة عشر
أعطني عینیك التي رأیت بھما رسول اهللا صلى اهللا : قال ثابت البناني ألنس بن مالك رضي اهللا عنھ 

  . علیھ و سلم حتى أقبلھا 
  ُحق لھ أن ُیحب 

  . یشھد الكون علویھ و سفلیھ مثلھ  لماذا كل ھذا الحب ؟ سؤال یطرح و یكرر فإنھ حب لم
رجل كل شيء في الكون یحبھ السماء بمن فیھا و األرض بمن علیھا كل یحبھ و یشتاق إلیھ فما 

  . أعظمھ من رجل و ما أجلھ من نبي و أعزه من رسول صلى اهللا علیھ و سلم 
  و في جیده الشِّعرى و في وجھھ القمُر *** كأن الثریا علقت في جبینھ 

   أضاء بلیٍل ھلَّل البدو و الحضُر*** جالل المجد لو أن وجھھ  علیھ
لقد نال صلى اهللا علیھ و سلم كل ھذا الحب و ھو قلیل في حقھ ألنھ جمع خصال و صفات لم ولن 

تجتمع في غیره من بني البشر و لعلي ألمح في السطور القادمة إلى بعض ذلك مع عجزي عن ذكر 
اه اهللا إیاه من جمیل الصفات و كریم الخصال صلوات ربي و سالمھ ُعشِر المعشار من عظیم ما حب

  .علیھ 
  :عظم بركتھ و خیره صلى اهللا علیھ و سلم على جمیع المخلوقات  :أوًال 

  
  

فقد كان مولده صلى اهللا علیھ و سلم بشارة خیر و نور و بكرة و ضیاء للكون بأسره فقد رأت أمھ 
و جاء صلى اهللا علیھ و سلم بالدین الذي إذا أقیم واقعًا ، شام حین وضعتھ نورًا أضاءت منھ قصور ال

َوَلْو َأنَّ َأْھَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا ( في الحیاة صبت السماء بركاتھا و أخرجت األرض خیراتھا 



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

   ٩٦األعراف )م ِبَما َكاُنوْا َیْكِسُبوَن َعَلْیِھم َبَرَكاٍت مَِّن السََّماِء َواَألْرِض َوَلـِكن َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُھ
فما أعظم بركاتھ علیھ الصالة و السالم بركات ینعم بھا الطیر و الحیوان و الدواب و النبات و 

فأقل ما تھبھ ھذه المخلوقات لھذا النبي صلى اهللا علیھ و سلم الحب الصادق فھل جزاء . اإلنسان 
  . اإلحسان إال اإلحسان 

  : رحمتھ صلى اهللا علیھ و سلم بجمیع المخلوقات عظیم  :ثانیًا 
َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِھ {: (و قال تعالى  ١٠٧األنبیاء) َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن : (یقول اهللا تعالى 

   ١٥٩آل عمران)ِلنَت َلُھْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوْا 
فجعلتھ صلى اهللا علیھ و سلم رحیما ؛ فھي رحمة اهللا التي نالتھ ونالتھم [ رحمھ اهللا قطب ول سید یق

. وال تجمعت حولھ المشاعر ، ولو كان فظا غلیظ القلب ما تألفت حولھ القلوب . لینا معھم ، بھم 
وحلم ال ، سعھم وإلى ود ی، وإلى بشاشة سمحة ، وإلى رعایة فائقة ، فالناس في حاجة إلى كنف رحیم 

؛ في حاجة إلى قلب كبیر یعطیھم وال یحتاج منھم إلى عطاء . . یضیق بجھلھم وضعفھم ونقصھم 
ویجدون عنده دائما االھتمام والرعایة والعطف والسماحة والود ؛ ویحمل ھمومھم وال یعنیھم بھمھ 

ما . نت حیاتھ مع الناس وھكذا كان قلب رسول اهللا علیھ صلى اهللا علیھ وسلم وھكذا كا. . والرضاء 
وال احتجز لنفسھ شیئا من أعراض ھذه الحیاة . وال ضاق صدره بضعفھم البشري . غضب لنفسھ قط 

وما من . ووسعھم حلمھ وبره وعطفھ ووده الكریم . بل أعطاھم كل ما ملكت یداه في سماحة ندیة ، 
علیھ صلى اهللا علیھ وسلم من نفسھ نتیجة لما أفاض ؛ واحد منھم عاشره أو رآه إال امتأل قلبھ بحبھ 

  . صـ١الظالل ج] الكبیرة الرحیبة 
و قد عمت رحمتھ و شمل إحسانھ صلى اهللا علیھ و سلم كل شيء الطیر و الحیوان والنمل و الشجر و 

فإذا قتلتم . إن اهللا عز وجل كتب اإلحسان على كل شيء ( : اإلنسان ألم یقل صلى اهللا علیھ و سلم 
رواه ابن ماجھ و  )ولیحد أحدكم شفرتھ ولیرح ذبیحتھ . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح . ة فأحسنوا القتل

  صححھ األلباني رحمھ اهللا 
رواه مسلم ألم یوصي صلى اهللا علیھ و  )في كل ذات كبد رطب أجر ( ألم یقل صلى اهللا علیھ و سلم 

  أبو داود  رواه )اتقوا اهللا في ھذه البھائم المعجمة ( : سلم بالبھائم فقال 
إنھ ال ( : فقلنا نحن قال  )من حرق ھذه ( : و رأى صلى اهللا علیھ و سلم قریة من النمل قد حرقت قال 
  . رواه أبو داود و أحمد  )ینبغي ألحد أن یعذب بالنار إال رب النار 

یب قال شع )إن قامت على أحدكم القیامة وفي یده فسلة فلیغرسھا(: ألم یقل صلى اهللا علیھ و سلم 
  إسناده صحیح : األرنؤوط 

رواه أبو داود و  )الراحمون یرحمھم الرحمن ارحموا أھل األرض یرحمكم من في السماء ( : ألم یقل
  . صححھ األلباني

  : فما أعظم رحمتھ صلى اهللا علیھ و سلم فقد كان أرحم بنا من اآلباء و األمھات و صدق من قال
  الدنیا ھم الرحماء  ھذان في*** و إذا رحمت فأنت أم أو أٌب 

   و فعلت ما لم تفعل األنواء*** وإذا سخوت بلغت بالجود المدى 
  . رواه الحاكم و صححھ  )إنما أنا رحمة مھداة ( : و صدق صلى اهللا علیھ و سلم حین قال 

یٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِز( : وقال تعالى: عظیم حرصھ على ھدایة أمتھ :ثالثًا 
   ١٢٨التوبة ) َحِریٌص َعَلْیُكم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّحیٌم 

ھذه المنة التي امتن اهللا بھا على عباده ھي اكبر النعم بل اجلھا [ :قال اإلمام السعدي رحمھ اهللا تعالى 
] اللة وعصمھم بھ من التھلكة علیھم بھذا الرسول الكریم الذي أنقذھم اهللا بھ من الض االمتنانوھي 

  ھـ .ا
رب إنھن أضللن كثیرًا من الناس فمن ( : أن رسول اهللا تال ھذه اآلیة: وروى مسلم عن ابن عمرو

إن تعذبھم فإنھم عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت ( و  )تبعني فإنھ مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم
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  ). العزیز الحكیم
اذھب إلى محمد وربك أعلم فسلھ فأتاه : متي وبكى، فقال اهللا یا جبریلاللھم أمتي أ: (فرفع یدیھ وقال

إنا سنرضیك في : اذھب إلى محمد فقال: وھو أعلم، فقال اهللا یا جبریل: جبریل فسألھ، فأخبره بما قال
  ). أمتك وال نسوءك

ني لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوتھ، وإ: (وروى البخاري عن أبي ھریرة مرفوعًا
اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي یوم القیامة، فھي شاملة إن شاء اهللا من مات من أمتي ال یشرك باهللا 

  ). شیئًا
لقد وصل بھ األمر صلى اهللا علیھ و سلم إلى أن استولت علیھ الحسرة و كاد یقتل نفسھ حرصًا على 

)  َلى آَثاِرِھْم ِإن لَّْم ُیْؤِمُنوا ِبَھَذا اْلَحِدیِث َأَسفًاَفَلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َع( : أمتھ حتى عاتبھ ربھ فقال تعالى 
   ٣الشعراء)َلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َألَّا َیُكوُنوا ُمْؤِمِنیَن ( : و قال عز وجل  ٦الكھف

َعَلْیِھْم َحَسَراٍت ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َفِإنَّ اللََّھ ُیِضلُّ َمن َیَشاُء َوَیْھِدي َمن َیَشاُء َفَلا َتْذَھْب َنْفُسَك ( : و قال سبحانھ 
   ٨فاطر )ِبَما َیْصَنُعوَن 

و تأمل في عظیم شفقتھ بأمتھ حین یضرب ھذا المثل عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أنھ سمع رسول 
إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولھ ( اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول 

ش وھذه الدواب التي تقع في النار یقعن فیھا فجعل ینزعھن ویغلبنھ فیقتحمن فیھا فأنا آخذ جعل الفرا
  رواه البخاري  )بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فیھا 

أما إحسانھ و أنعامھ على أمتھ فكذلك قد مر منھ في أوصاف اهللا : [قال القاضي عیاض رحمھ اهللا 
و ھدایتھ إیاھم و شفقتھ علیھم و استنفاذھم بھ من النار و أنھ تعالى لھ من رأفتھ بھم و رحمتھ لھم 

بالمؤمنین رؤوف رحیم و رحمة للعالمین و مبشرا و نذیرا و داعیا إلى اهللا بإذنھ و سراجا منیرا و 
  یتلوا علیھم آیاتھ و یزكیھم و یعلھم الكتاب و الحكمة و یھدیھم إلى صراط مستقیم 

أعم منفعة و أكثر  أفضالا من إحسانھ إلى جمیع المؤمنین ؟ و أي فأي إحسان أجل قدرا و أعظم خطر
فائدة من إنعامھ على كافة المسلمین إذ كان ذریعتھم إلى الھدایة و منقذھم من العمایة و داعیھم إلى 

الفالح و وسیلتھم إلى ربھم و شفیعھم و المتكلم عنھم و الشاھد لھم و الموجب لھم البقاء الدائم و النعیم 
  رمد الس

فقد استبان لك أنھ صلى اهللا علیھ و سلم مستوجب للمحبة الحقیقیة شرعا بما قدمناه من صحیح اآلثار 
و عادة و جبلة بما ذكرناه آنفا ألفاضتھ اإلحسان و عمومھ اإلجمال فإذا كان اإلنسان یحب من منحھ 

ھا قلیل منقطع ـ فمن منحھ في دنیاه مرة أو مرتین معروفأ أو استنقذه من ھلكة أو مضرة مدة التأذي ب
  ما ال یبید من النعیم و وقاه ما ال یفنى من عذاب الجحیم أولى بالحب 

و إذا كان یحب بالطبع ملك لحسن سیرتھ أو حاكم لما یؤثر من قوام طریقتھ أو قاص بعید الدار لما 
لحب و أولى یشاد من علمھ أو كرم شیمتھ ـ فمن جمع ھذه الخصال على غایة مراتب الكمال أحق با

   ٢٤صـ ٢الشفا ج] بالمیل 
  : عظم تضحیتھ و شدة األذى الذي لحقھ في سبیل تبلیغ الدین  :رابعًا

للنبي صلى : عن عروة أن عائشة رضي اهللا عنھا زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم حدثتھ أنھا قالت 
ك ما لقیت وكان أشد ما لقد لقیت من قوم( اهللا علیھ وسلم ھل أتى علیك یوم أشد من یوم أحد ؟ قال 

لقیت منھم یوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد كالل فلم یجبني إلى ما أردت 
فانطلقت وأنا مھموم على وجھي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 

قول قومك لك وما ردوا علیك وقد بعث  إن اهللا قد سمع: أظلتني فنظرت فإذا فیھا جبریل فناداني فقال 
یا محمد فقال ذلك : اهللا إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال 
بل أرجو أن یخرج : فیما شئت إن شئت أن أطبق علیھم األخشبین ؟ فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  رواه البخاري  )یشرك بھ شیئا اهللا من أصالبھم من یعبد اهللا وحده ال 
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و عن عمرو بن میمون عن عبد اهللا قال بینما رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ساجد وحولھ ناس إذ 
جاء عقبة بن أبي معیط بسلى جزور فقذفھ على ظھر رسول اهللا علیھ وسلم فلم یرفع رأسھ فجاءت 

أبا جھل بن : م علیك المأل من قریش اللھ( : فاطمة فأخذتھ من ظھره ودعت على من صنع ذلك وقال 
ـ شك  ھشام و عتبة بن ربیعة و شیبة بن ربیعة و عقبة بن أبي معیط و أمیة بن خلف أو أبي بن خلف

رواه ) فلقد رأیتھم یوم بدر وألقوا في بئر غیر أن أمیة تقطعت أوصالھ فلم یلق في البئر : شعبة ـ قال 
  ابن حبان 

  . كمال نصحھ لألمة : خامسًا
لقد كان صلى اهللا علیھ وسلم صادق النصح ألمتھ صلى اهللا علیھ و سلم أفنى عمره دعوة و نصحًا و 

 ُقْم َفَأنِذْر*َیا َأیَُّھا اْلُمدَّثُِّر ( : بیان و بالغًا فنصح أعظم النصح و بلغ غایة البالغ من قال اهللا لھ 
وصوت ، إنھا دعوة السماء :[ زمل في سورة الم )ُقم(یقول سید معلقًا على قولھ تعالى  ٢المدثر}

قم للجھد ...والعبء الثقیل المھیأ لك ، قم لألمر العظیم الذي ینتظرك .. . قم ... قم. . الكبیر المتعال 
  . . قم فتھیأ لھذا األمر واستعد . . قم فقد مضى وقت النوم والراحة . والنصب والكد والتعب 

في البیت الھادئ والحضن ، علیھ وسلم من دفء الفراش  وإنھا لكلمة عظیمة رھیبة تنتزعھ صلى اهللا
وبین الشد والجذب في ضمائر الناس وفي ، بین الزعازع واألنواء ، لتدفع بھ في الخضم . الدافئ 

  . واقع الحیاة سواء 
فأما الكبیر الذي . ولكنھ یعیش صغیرا ویموت صغیرا ، إن الذي یعیش لنفسھ قد یعیش مستریحا 

؟ والعیش الھادئ ، ومالھ والفراش الدافئ ؟ ومالھ والراحة ؟ فمالھ والنوم . . ء الكبیر یحمل ھذا العب
  ! ؟والمتاع المریح 

 -رضي اهللا عنھا  -فقال لخدیجة ، ولقد عرف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حقیقة األمر وقدره 
النوم وما عاد منذ  أجل مضى عھد!  "مضى عھد النوم یا خدیجة " : وھي تدعوه أن یطمئن وینام

   ٣٧٤٤ص ٦الظالل ج! ] الیوم إال السھر والتعب والجھاد الطویل الشاق 
أكان یصلي : ( ... بل بلغ بھ األمر أن یعجز عن الصالة قائما فعن عبد اهللا بن شقیق قال قلت لعائشة 

  . رواه أحمد و قال شعیب األرنؤوط إسناده صحیح ) جالسا قالت بعد ما حطمھ الناس 
َلَقْد َمنَّ الّلُھ َعَلى اْلُمؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِھْم (: ا أعظم المنة بمبعثھ علیھ الصالة و السالم و صدق اهللا فم

ي َضالٍل ِمن َقْبُل َلِف َرُسوًال مِّْن َأنُفِسِھْم َیْتُلو َعَلْیِھْم آَیاِتِھ َوُیَزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوْا
َلَقْد َمنَّ الّلُھ َعَلى اْلُمؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِھْم َرُسوًال مِّْن َأنُفِسِھْم َیْتُلو ( : و قال تعالى ١٦٤آل عمران )مُِّبیٍن 

   ١٦٤آل عمران )مُِّبیٍن  َعَلْیِھْم آَیاِتِھ َوُیَزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل
  عظیم أخالقھ  :ًا سادس

  .  ٤القلم )َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم ( : قال تعالى 
بعثت ألتمم مكارم ( : أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم قال : و عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ 

  . رواه الحاكم و قال صحیح على شرط مسلم و وافقھ الذھبي  )األخالق
عالًیا بھ، مستعلًیا : أي }َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم { : قال اإلمام السعدي رحمھ اهللا عند قولھ تعالى 

رضي اهللا -عائشة [بخلقك الذي من اهللا علیك بھ، وحاصل خلقھ العظیم، ما فسرتھ بھ أم المؤمنین، 
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر { : تعالى لھ، وذلك نحو قولھ "كان خلقھ القرآن: "لمن سألھا عنھ، فقالت] -عنھا

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن { ، ]اآلیة[ }َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم } { ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلیَن 
وما أشبھ ذلك من اآلیات الداالت  }رَِّحیٌم َأْنُفِسُكْم َعِزیٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم َحِرُیُص َعَلْیُكم ِبالْمُؤِمِنیَن َرُؤوٌف 

الحاثات على الخلق العظیم فكان لھ ] واآلیات[على اتصافھ صلى اهللا علیھ وسلم بمكارم األخالق، 
منھا أكملھا وأجلھا، وھو في كل خصلة منھا، في الذروة العلیا، فكان صلى اهللا علیھ وسلم سھًلا لینا، 

من دعاه، قاضًیا لحاجة من استقضاه، جابًرا لقلب من سألھ، ال یحرمھ، قریًبا من الناس، مجیًبا لدعوة 
وال یرده خائًبا، وإذا أراد أصحابھ منھ أمًرا وافقھم علیھ، وتابعھم فیھ إذا لم یكن فیھ محذور، وإن عزم 
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على أمر لم یستبد بھ دونھم، بل یشاورھم ویؤامرھم، وكان یقبل من محسنھم، ویعفو عن مسیئھم، ولم 
ن یعاشر جلیًسا لھ إال أتم عشرة وأحسنھا، فكان ال یعبس في وجھھ، وال یغلظ علیھ في مقالھ، وال یك

یطوي عنھ بشره، وال یمسك علیھ فلتات لسانھ، وال یؤاخذه بما یصدر منھ من جفوة، بل یحسن إلي 
  ]. عشیره غایة اإلحسان، ویحتملھ غایة االحتمال صلى اهللا علیھ وسلم 

ومما یحمد علیھ ما جبلھ اهللا علیھ من مكارم األخالق وكرائم الشیم فإن [ :م رحمھ اهللا و قال ابن القی
من نظر في أخالقھ وشیمھ علم أنھا خیر أخالق الخلق وأكرم شمائل الخلق فإنھ كان أعلم الخلق 

وأعظمھم أمانة وأصدقھم حدیثا وأحلمھم وأجودھم وأسخاھم وأشدھم احتماال وأعظمھم عفوا ومغفرة 
  كان ال یزیده شدة الجھل علیھ إال حلما و

كما روى البخاري في صحیحھ عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھما أنھ قال في صفة رسول اهللا 
محمد عبدي ورسولي سمیتھ المتوكل لیس بفظ وال غلیظ وال صخاب باألسواق وال : (في التوراة 

أقیم بھ الملة العوجاء بأن یقولوا ال إلھ إال  یجزي بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح ولن أقبضھ حتى
  ) اهللا وأفتح بھ أعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا

وأرحم الخلق وأرأفھم بھم وأعظم الخلق نفعا لھم في دینھم ودنیاھم وأفصح خلق اهللا وأحسنھم تعبیرا 
ن الصبر وأصدقھم في عن المعاني الكثیرة باأللفاظ الوجیزة الدالة على المراد وأصبرھم في مواط

مواطن اللقاء وأوفاھم بالعھد والذمة وأعظمھم مكافأة على الجمیل بأضعافھ وأشدھم تواضعا و 
أعظمھم إیثارا على نفسھ وأشد الخلق ذبا عن أصحابھ وحمایة لھم ودفاعا عنھم وأقوم الخلق بما یأمر 

  : ل بھ وأتركھم لما ینھى عنھ وأوصل الخلق لرحمھ فھو أحق بقول القائ
  ] وعلى األعادي مارٌن جلد... برد على األدنى ومرحمة 

  : جمال خلقتھ علیھ الصالة و السالم  :ًا بعسا
النفوس مجبولة على حب كل جمیل و قد كان صلى اهللا علیھ و سلم أجمل الناس خلقًا و لذا فقد أحبھ 

  و السالم  الناس حبًا عظیمًا فقد جمع بین جمال الخلقة و الخلق علیھ أفضل الصالة
كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أزھر : فتأمل أخي المبارك في وصف أصحابھ لھ عن أنس قال

اللون كأن عرقھ اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وال مسست دیباجة وال حریرة ألین من كف رسول اهللا صلى اهللا 
رواه مسلم ) یھ وسلم علیھ وسلم وال شممت مسكة وال عنبرة أطیب من رائحة رسول اهللا صلى اهللا عل

  ھو األبیض المستنیر وھو أحسن األلوان ) أزھر اللون ( و معنى 
ما رأیت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وجمتھ  :عن البراء قال 

  رواه النسائي وصححھ األلباني ) تضرب منكبیھ 
ت على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن كعب بن مالك یحدث حین تخلف عن تبوك قال فلما سلم

وھو یبرق وجھھ من السرور وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا سر استنار وجھھ حتى كأنھ 
  رواه البخاري ) قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منھ 

خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالھاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى  :عن أبي جحیفة قال 
وزاد فیھ عون عن أبیھ عن أبي جحیفة قال كان . ركعتین والعصر ركعتین وبین یدیھ عنزة الظھر 

یمر من ورائھا المرأة وقام الناس فجعلوا یأخذون یدیھ فیمسحون بھما وجوھھم قال فأخذت بیده 
  رواه البخاري ) فوضعتھا على وجھي فإذا ھي أبرد من الثلج وأطیب رائحة من المسك 

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحسن الناس وجھا وأحسنھم خلقا لیس بالطویل  :عن البراء یقول
  رواه البخاري ) البائن وال بالقصیر

لم یكن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالطویل وال بالقصیر شئن الكفین والقدمین  :عن علي قال 
نما انحط من صبب لم أر قبلھ وال ضخم الرأس ضخم الكرادیس طویل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأ

  رواه الترمذي و صححھ األلباني ) بعده مثلھ 
ما رأیت أحدا أنجد وال أجود وال أشجع وال أضوأ وأوضأ من رسول اهللا صلى اهللا  :عن ابن عمر 
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  . رواه الدارمي بسند صحیح ) علیھ وسلم
   ثم اصطفاه حبیبًا بارُئ النِّسِم*** فھو الذي تم معناه وصورتھ 
  بالحسن مشتمل بالبشر متسم *** أكِرم بخلق نبي زانھ خلٌق 

   والبحر في كرم والدھر في ِھَمِم*** كالزھر في ترف والبدر في شرف 
إن نبیًا بھذه الصفة و ھذه المثابة حق لھ أن ُیحب و أن تتعلق بھ القلوب و تحن إلیھ األفئدة و تحلم 

یْوَم َلا ُیْخِزي اللَُّھ النَِّبيَّ (َ ضھ وعبور الصراط بمعیتھ برؤیتھ و تجعل ھدفھا األعظم الورود على حو
َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ  َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُھ ُنوُرُھْم َیْسَعى َبْیَن َأْیِدیِھْم َوِبَأْیَماِنِھْم َیُقوُلوَن َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا

   ٨التحریم)َشْيٍء َقِدیٌر 
ُقْل ( محبة النبي صلى اهللا علیھ و سلم واجبة على كل مسلم و مسلمة قال تعالى  :حبة الرسولحكم م

 َتْخَشْوَن َكَساَدَھا ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة
ُھ َھا َأَحبَّ ِإَلْیُكم مَِّن الّلِھ َوَرُسوِلِھ َوِجَھاٍد ِفي َسِبیِلِھ َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َیْأِتَي الّلُھ ِبَأْمِرِه َوالّلَوَمَساِكُن َتْرَضْوَن

فوالذي نفسي بیده ((: وفي حدیث البخاري عن أبي ھریرة مرفوعًا. ٢٤التوبة}َال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن 
وروى البخاري عن عبد اهللا . ))ن أحب إلیھ من والده وولده والناس أجمعینال یؤمن أحدكم حتى أكو

یا رسول اهللا ألنت أحب إلي من كل شيء إال : كنا مع النبي وھو آخذ بیده عمر فقال عمر: بن ھشام
فإنھ اآلن، ألنت : قال عمرال والذي نفسي بیده حتى أكون أحب إلیك من نفسك، ((: من نفسي فقال

  ). )اآلن یا عمر: ، فقالفسيأحب إلي من ن
  

 بحبك قلبيبنورك و عمر  قلبياللھم نور 
  

  
^^^^^^^^^^^  

  
  :قال تعالى 

  
لََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیعًا َوال َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَأ(

ُكْم آَیاِتِھ َلَعلَُّكْم ْم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخَوانًا َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَھا َكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ َلَفَأْصَبْحُت
  )١٠٣:آل عمران( )َتْھَتُدوَن

  
وا نعمة جلیلة أنعم واذكر. وال تفعلوا ما یؤدي إلى فرقتكم، وتمسَّكوا جمیًعا بكتاب ربكم وھدي نبیكم

فجمع اهللا قلوبكم على محبتھ ومحبة ، قبل اإلسالم أعداء -أیھا المؤمنون-إذ كنتم : اهللا بھا علیكم
وكنتم على حافة ، إخوانا متحابین -بفضلھ- فأصبحتم ، وألقى في قلوبكم محبة بعضكم لبعض، رسولھ

ن اهللا لكم معالم اإلیمان الصحیح فكذلك یبیِّن وكما بیَّ. فھداكم اهللا باإلسالم ونجَّاكم من النار، نار جھنم
  .فال تضلوا عنھا، وتسلكوھا، لتھتدوا إلى سبیل الرشاد؛ لكم كل ما فیھ صالحكم
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  ھذا ھو المحبوب یا ُمحب:  لثالفصل الثا
   حدیثا عن أروع قصص الحب و لكن من الُمحب ؟ و من المحبوب ؟ و ما نوع الحب ؟

  
  

و الحدیث عن حب البشر لھ ، لحجر و والجبل و السھل و الحیوان و الطیر أما الُمحب فالشجر و ا
فشيء آخر و حدیث آخر ما بالكم بحب أعین اكتحلت بالنظر إلى وجھھ الكریم و آذان تلذذت بسماح 

حدیثھ ما بالكم بحب من جالسھ و عاشره صلى اهللا علیھ و سلم ال شك أنھ حٌب لم ُیشھد مثلھ على وجھ 
  . البسیطة

ما المحبوب فھو خیر من مشى على األرض و خیر من طلعت علیھ الشمس بل ھو شمس الدنیا و أ
ضیاؤھا بھجتھا و سرورھا ریقھ دواء و نفثھ شفاء و عرقھ أطیب الطیب أجمل البشر و أبھى من 
ع الدرر یأسر القلوب و یجتذب األفئدة متعة النظر و شفاء البصر إذا تكلم أساخت لھ لقلوب قبل األسما

فال تسل عما یحصل لھا من السعادة و اإلمتاع كم شفى قلبًا ملتاعًا و كم ھدى من أوشك على الھالك و 
  .الضیاع 

  : قال ابن الجوزي رحمھ اهللا في وصفھ
 نذكر فیھ فضل نبینا)  ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق( 

ھ میثاق األنبیاء على تصدیقھ في لم یزل ذكر نبینا منشورا وھو في طي العدم توسل بھ آدم وأخذ ل
في ضمن وجده حزن یعقوب في سر جده صبر أیوب في طي خوفھ بكاء  إدریسبعض درسھ علم 

داود بعض غنى نفسھ یزید على ملك سلیمان غیر بعید خل خاللھ خلة الخلیل ونال تكلیم موسى 
لعقد وزینة الدھر یزید واسترجح لھ النظر عند قاب قوسین فھو جملة الجمال وكل الكمال وواسطة ا

على األنبیاء زیادة الشمس على البدر والبحر على القطر فھو أصدرھم وبدرھم وعلیھ یدور أمرھم 
 قطب فلكھم عین كتیبتھم واسطة قالدتھم نقش فصھم بیت قصیدتھم حاتمھم خاتمھم

 ) در تقاصیرھا زبرجدھا... شمس ضحاھا ھالل لیلتھا ( 
الشرك فر في بادیة الھرب فتحرى غار حراء في الفرار للفراغ  لما رأى تخلیط قریش في دعوى

یا راھب الصمت تكلم قال لسان العجز البشري لست بقارئ فحم لما  )اقرأ ( فراغ إلیھ فجاء مزاحم 
یا أطیب ثماركن یا محموال علیھ ثقل قل  )یا أیھا المزمل ( فصاح الملك ) زملوني ( حم فزمزم بلفظ 

 ) قم( 
فتر الوحي بعدھا مدة مات قوس الشوق فرمت الكبداء  )اقرأ ( ك إلى نبینا برسالة ك المَلِللما بعث الم

الكبد بكبد أعجز المكابدة فكان یھم لما یلقي بإلقاء نفسھ من ذروة الجبل فإذا بدا لھ جبریل بد لھ ثم 
المغارب فمروا إلى  )ویقذفون من كل جانب ( رمیت الشیاطین عند مبعثھ بأسھم الشھب عن قوس 

ومشوا إلى المشارق لیقطعوا سبسب السبب فجرت ریح التوفیق بمراكب بعضھم إلى تھامة فصادفوه 
 ) إنا سمعنا قرآنا عجبا( فصادفوه قلوب القوم فصاحت ألسنة الوجد  الصالةفي 

ب كل كنى عن ئتحركت لتعظیمھ السواكن فحن إلیھ الجذع وسبح الحصى وتزلزل الجبل وتكلم الذ
 اتھ فمرضت قریش بداء الحسد فقالوا مجنون یا محمد ھذا نقش یرقانھم ال لون وجھكشوقھ بلغ

فنقل إلى المسجد األقصى برز إلیھ عباد األنبیاء من صوامعھم فاقتدوا  )أسرى ( لما أخذ في سفر 
بصالة راھب الوجود ثم خرج فعرج فعرضت علیھ الجنة والنار حتى عرف الطبیب عقاقیر األدویة 

ظنت المالئكة أن اآلیات تختص  )أتجعل فیھا ( ب األدویة یا لھا من لیلة فل عزب حد سیف قبل تركی
 بالسماء فإذا آیة األرض قد علت

أقبلت رؤساء األمالك تحیي الرئیس األكبر فرأى في القوم ملكا نصفھ من ثلج ونصفھ من نار فعجب 
مؤمن ورجاؤه العتدال كان جبریل الجتماع الضدین فقیل ال تعجب فعندك أعجب منھ لو وزن خوف ال
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دلیل البادیة فلما وصل إلى مفازة لیس فیھا علم یعرفھ علم ابن أجود أن الصدق أجود فقال ھا أنت 
 وربك

فإذا قامت القیامة فموسى صاحبھ وعیسى حاجبھ والخلیل في عسكره وآدم ینادي بلسان حالھ یا ولد 
أشرف من درة نبینا طرة غرتھ أحسن من جمال  صورتي ویا والد معناي ما صعد من بحور األكوان

 من البرء شمس شرعھ ال یدركھا كسوف ناسخ قمر دینھ ال یدخل في محاق أشفىیوسف لعاب فیھ 
كل األنبیاء في القیامة تقول نفسي نفسي وھو یقول أمتي أمتي فإذا سجد قیل ارفع رأسك وقل تسمع كم 

طلب القوت والفیلة تتملق حتى تأكل یا من ھو في بین ذل محب وادالل محبوب الحیوانات تذل في 
 جملة جنود ھذا الشجاع أیحسن بك كل یوم ھزیمة

لوال جد أصحابھ في جھادھم وشجاعتھم في صفوف قتالھم الفتضح المتأخرون فالحمد هللا على الیزل 
مد أحدھم كانوا باللیل رھبانا وبالنھار فرسانا قطع الرسول طمع من طمع في لحاقھم بحسام ما بلغ 

وال نصیفھ وكیف تنال مرتبة السابق بشيء وقر في صدره أو منقبة المھیب والعدو یفرق من ظلھ أو 
من موسى یأس واهللا  نكھارومقام الوقور فالمالئكة تستحي منھ أو فضیلة مزاحم النفس في منزلة 

باب أھل الجنة الكھول من مقارنة سیدي كھول أھل الجنة كما لم تطمع الشباب في مزاحمة سیدي ش
متى التھبت في صحابة األنبیاء عزیمة كحمرة جمرة حمزة أو عال على العالء علي كعالء علي لقد 

النبي خلفھ ابن عوف  بصالةالزبیر وسما  وحواريفاز بلقب الصدق طلحة الجود كما سعد بالفضل 
ابن الجراح بلقب  كما قرت بلفظ فداك أبي وأمي عین سعد ونجا بالشھادة لھ بالجنة سعید كما عز

 األمین
ولم یذكر باسمھ بالقرآن غیر زید وأین في الموالي مثل سالم وسلمان ومن في الزھاد كمصعب وابن 

مظعون وأنھ لمسعود عبد اهللا ابن مسعود وطوبى ثم طوبى لخباب وصھیب ویا شرف المؤذنین 
بن  أبّي إالمن زین القراء بصوت بالل ویكفي فخرا كوني بردا لعمار وأي بیت یشبھ بیت أبي أیوب و

كعب ومن في النقباء كابن زرارة وابن الربیع وأني للفقھاء مثل معاذ ومن لھ زھد كزھد أبي ذر 
والفخر لبني ھاشم بالعباس وكفى للبصراء قائدا ابن أم مكتوم وأنھ لقدوة المؤثرین أبو الدحداح ومن 

كلھم أخیار وجمیعھم أبرار وال مثل صاحب في قوام اللیل مثل تمیم ومن صبر على القتل صبر خبیب 
اح األمصار ومن یشبھ قتیل الدار ولقد افتقروا إلى المجاھد بذي الفقار بحب ھؤالء الغار وأین نظیر فّت

 ترجى الجنة وتتقي النار
إن اهللا تعالى لما حلى محمد حلیة التنزه خلع علیھ خلعة ھي اإلسالم وأعطاه منشورا ھو القرآن ولواء 

نصر فأبو بكر صدق النبوة وعمر أظھر الرسالة وعثمان جمع المنشور وعلي حمل السیف لما ھو ال
جال الرسول عروس اإلسالم لم یكن بد من نثار نثر عمر نصف مالھ فرمي أبو بكر بالكل فقام عثمان 
یجھز جیش العسرة بولیمة العرس فعلم على حال الغیرة فبت طالق الضرة ثم رأى بعض جھاز الدنیا 

 المطلقة عنده وھو الخاتم فسلم وما سلم
 ) یون كتابــھم على الخیل أمــف... یة سلب ـــوا وأقالمھم خطــخط (
  ) واخشوشنوا شیما فالقوم أعراب... لقوا ذمما وأخلوكلما  أحسنواأن  (

  
خلق نبینا من أرضى األرض أرضا وأصفى األوصاف وصفا وصین آباؤه من زلل الزنا إلى أن 

 مستعجالك الدرة صدفة آمنة فوثبت لرضاعھ ثویبة ثم قضت باقي الدین حلیمة فقام نباتھ صدفت بتل
 على سوقھ مستعجال قیام سوقھ فنشأ في حجر الكمال كما نشأ فشأى من شأى منشأ

قدمت حلیمة والجدب عام في العام فعرض على المرضعات فأبین للیتم فراحت بھ حلیمة إلى حلتھا 
لتھا فباتوا البركة روائھ رواء وھب على مباركھم نسیم نسمة مباركة فلما ظعنت فثاب لبنھا ولبن راح

الظعاین أتت اتانھا تؤم أمام الركب فلما حلوا حللھم كانت الرعاء تسرح فیعفرھا سرحان الجدب 
 وراعي حلیمة یعید الغنم بالغنم
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ب ثم شقھ وما شق علیھ فبینا الصبي مع الصبیان ھبت صبا الجبر بجبریل فجاءه فجأة فشق عن القل
فعلق بیده من باطیة باطنھ علقة فقال ھذا حظ الشیطان وقد قطعنا علقھ ثم أعاد قلبھ بعد أن قلبھ وما بھ 

 ) ألم نشرح( قلبة فبقي أثر المخیط في صدره باقي عمره إلظھار سورة 
لمطلب فما أبى فلما بلغ ست سنین ألوى الموت بالوالدة فجد في كفالتھ الجد ثم طلب الموت عبد ا

الطالب وال اشتغل بأوصابھ حتى أوصى بھ أبا طالب فخرج بھ وقد زانھ كالتاج تاجرا فتیمم بالیتیم 
فشام برق فضلھ فالح من  )یعرفونھ ( منزل تیماء فرآه بحیراء ببحرتھ فقرأ سمات النبوة من شمایل 

 شیمة شامتھ فقال لعمھ احفظ ھذه الشامة من شامت
التمام وآثر الطلق طالق  إبانوال یضیع إلى أن تمخضت حامل النبوة في  وما زال نشره یضوع

الخلق فتحرى غار حراء للفراغ فراغ إلیھ الملك فأغار حبل الوصال في ذلك الغار فأفاض علیھ حلة 
فسكنت خدیجة غلتھ بعلة إنك لتصل الرحم ثم انطلقت بھ إلى  )زملوني ( فأفاض إلى حلة  )اقرأ ( 

ورقة سیماه نقش فضلھ فتیقظ لفھم أمره إذ ناموا فقال ھذا الناموس الذي نزل على ورقة فقرأ من 
 موسى ولقد عرفھ األحبار في الكنایس والرھبان في الصوامع وانذر بھ الرئى وأخبر بھ التابع

فكانت تسلم علیھ قبل النبوة األحجار وتبشره بما أواله مواله األشجار وكان خاتم النبوة بین كتفیھ 
ایا الرعب تترك كسرى كالكسرة بین یدیھ ألبس أھاب الھیبة وتوج تاج السیادة وضمخ بأذكى وسر

خلوق أزكى األخالق واحل دار المدراة واجلس على صفحة الصفح ولقم لقم لقمان الحكیم ووضعت 
 وأعطىلھ أكواب التواضع وأدیرت علیھ كؤوس الكیس متضمنة حالوة الحلم ختامھا مسك النسك 

 زة الدنیا جواد الجود ونوول قلم العزلقطع مفا
فوقع على صحائف الكد كل عمل لیس علیھ أمرنا فھو رد كان یعود المریض ویجیب دعوة المملوك 

ویجلس على األرض ویلبس الخشن ویأكل البشع ویبیت اللیالي طاویا یتقلب في قعر الفقر ولسان 
 كالحال ینادیھ یا محمد نحن نضن بك عن الدنیا ال بھا عن

أین انشقاق البحر  )اھد قومي ( من حلم  )ال تذر ( في فضائلھم وزاد أین سطوة  األنبیاءولقد شارك 
من انشقاق القمر أین انفجار الحجر من نبع الماء من بین األصابع أین التكلیم عند الطور من قاب 

بالریح من لیلة قوسین أین تسبیح الجبال في أماكنھا من تقدیس الحصى في الكف أین علو سلیمان 
المعراج أین إحیاء عیسى األموات من تكلیم الذراع كل األنبیاء ذھبت معجزاتھم بموتھم ومعجزة نبینا 

ولقد أعرب عن تقدمھ  )فأتوا بسورة من مثلھ ( تنادي  )ألنذركم بھ ومن بلغ ( األكبر قائمة على منار 
فإذا نزل  إتباعيما وسعھما إال  من تقدمھ آدم ومن دونھ تحت لوائي لو كان موسى وعیسى حیین

 عیسى صلى مأموما لئال یدنس بغبار الشبھة وجھ ال نبي بعدي
فھو أول الناس خروجا إذا بعثوا وخطیب الخالئق إذا وفدوا ومبشر القوم إذا یأسوا األنبیاء قد سكتوا 

ة حكمھ وكالم لنطقھ واألمالك قد اعترفوا بحقھ والجنة والنار تحت أمره والخزان داخلون في دائر
غیره قبل قولھ ال ینفع وجواب الحبیب لھ قل تسمع فسبحان من فض لھ من الفضائل ما فضلھ وكسب 

  من حلل الفخر الجم ما جملھ جمع اهللا بیننا وبینھ في جنتھ وأحیانا على كتابھ وسنتھ
تزلزل لھ  من تحركت لعظمتھ السواكن فحن إلیھ الجذع ، و كلمھ الذئب ، و سبح في كفھ الحصى ، و

الجبل كٌل كنى عن شوقھ بلسانھ یا جملة الجمال ، یا كل الكمال ، أنت واسطة العقد و زینة الدھر تزید 
أنت صدرھم و . على األنبیاء زیادة الشمس على البدر ، و البحر على القطر و السماء على األرض 

الدتھم ، و نقش فصھم و بدرھم و علیك یدور أمرھم ، أنت قطب فلكھم ، و عین كتبھم و واسطة ق
  . بیت قصدھم 

  . لیلة المعراج ظنت المالئكة أن اآلیات تختص بالسماء فإذا آیة األرض قد علت 
لیس العجب ارتفاع صعودھم ألنھم ذوو أجنحة ، إنما العجب الرتفاع جسم طبعھ الھبوط بال جناح 

  ، حسداني
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  . المحبوب ھو محمد بن عبد اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 

أما نوع الحب فیكفي أنھ حب أنطق الحجر و حرك الشجر و أبكى الجذع و أسكب دمع البعیر فما 
  بالك بإنسان لھ جنان یفیض بالحب و الحنان ؟ 

فھیا أخي المبارك نتجول في بستان المحبة نختار من قصص الحب أروعھا و نقتطف باقة عطرة من 
  ،ھیا لنعرفھ من جدید  ،ا ذلك البستان الذي ُملئ بأجمل األزھار و أعبقھ

  وقبلھا لنعرف كیف تعدوا دجالى القرن الواحد والعشرین على الصادق األمین
  .قاتلھم اهللا أّنى یؤفكون 
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  وما الخبر ؟ وكیف كان الرد ؟:  رابعالفصل ال
  

 ھا ھى الصحافة مجددًا تلبس ثیابھا الدنس الملطخ ببقع اإللحاد والكفر والزندقة على مشارب رؤساء
تحریرھا المختلفة وھرطقة محرریھا وتطاولھم وتجھیلم بالقشور ویدعون الحریة وھم أسراء أفكارھم 

  .الغربیة الشاذة المتطرفة
  

  ما الخبر ؟
 احتجاجات واسعة على إعادة الرسوم المسیئة

  لیكن التعبیر العام عن اإلدانة حضاریا وبوسائل سلمیة : علماء ودعاة
  

  )مكة المكرمة(عمر  بد اهللاع و ثامر الزایدي: یقول 
أدانت منظمات وھیئات إسالمیة وعلماء ودعاة من كافة العالم اإلسالمي ما قامت بھ مجموعة كبیرة 
من الصحف الدانماركیة من إعادة لنشر الرسوم الكاریكاتوریة المسیئة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم 

ب إعالن المخابرات الدانماركیة عن حملة الماضي بحجة التأكید على حریة التعبیر في أعقا األسبوع
لالعتقاالت قامت بھا الشرطة الدانماركیة في مدینة آرھوس لمشتبھین بدعوى تخطیطھم لقتل رسام 

واعتبرت منظمة نصرة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أن ذلك ال . الكاریكاتیر صاحب الرسوم المسیئة
یاء، ویعتبر مثاًال لإلفالس الحضاري واالنحطاط یصدر إال عمن لیس عنده احترام لألدیان واألنب

األخالقي، كما یعكس صورة من صور الحقد األعمى والعنصریة البغیضة لدى تلك الصحف ومن 
  .یمثلھا

  :من جھتھ قال فضیلة الشیخ الدكتور سلمان بن فھد العودة الداعیة اإلسالمي السعودي
دانماركیة خالل األسبوع الماضي لیست إھانة ان الرسوم الكاریكاتوریة التي أعادت نشرھا صحف 

وقال العودة، في موقعھ . ولكنھا تمثل إھانة للمسلمین أنفسھم) صلى اهللا علیھ وسلم(للرسول محمد 
إنني أعتبر أن ھذه الرسوم لیست مسیئة للرسول ولكنھا مسیئة للمسلمین، فالرسول ) اإلسالم الیوم(

فإذا كان اهللا رفع ذكره ”: وأضاف. }ورفعنا لك ذكرك{: كریمرفعھ ربھ وكّرمھ وقال لھ في كتابھ ال
). صلى اهللا علیھ وسلم(فمن ھذا الذي یستطیع من حقراء البشر وسفھائھم أن یضع من قدر النبي 

وأشار العودة إلى أن ھذه اإلساءات التي یتعرض لھا اإلسالم والمسلمون ورسولنا خاصة في ھذا 
شیًرا إلى أن التطاول على الرسول بدأ منذ بعثتھ صلى اهللا علیھ وسلم الوقت لیست ولیدة ھذا الیوم، م

فالیھود قالوا فیھ ما قالوا والمشركون كذبوه، وكذلك المنافقون ومع ذلك كان النبي بحلمھ وحكمتھ 
ودعا الشیخ العودة المسلمین أن ال یجعلوا ھذه األحداث التي تتكرر . وقّوتھ ورحمتھ قدوة للعالمین

وحول الواجب على المسلمین ومؤسساتھم فعلھ تجاه تكرار تلك . “قیننا باهللا وعزائمنا الصلبةتزلزل ی”
من الواجب علینا االنتقال من ردود األفعال إلى األفعال، فالمؤلم أن المسلمین : األحداث قال العودة

عة أیًضا، ولكننا ربما ینفعلون انفعاًال مؤقًتا ولكن مثل احتراق السعف نار تشتعل بسرعة وتنطفئ بسر
نرید توظیف ھذا الغضب واالنفعال إلى أن یكون برنامًجا مستمًرا وتوظیفھ للتعبیر عن الرؤیة 

  . “اإلسالمیة
علي بادحدح األمین العام المساعد لنصرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم في تصریح .من جھتھ دعا د

  : )الدین والحیاة(خاص بملحق
م القیام بأي أعمال عنف وشغب، وأي أنشطة خارجة عن القانون؛ لما جمیع المسلمین في العالم بعد

لذلك من آثار سلبیة على الجالیة اإلسالمیة واالستعاضة عنھا بتقدیم االحتجاجات إلى مؤسسات 
وطالب المسلمین ھناك بالتعبیر العام عن اإلدانة بالوسائل . االتحاد األوروبي في الدول المختلفة

قانونیًا في كل دولة من الدول، مع السعي لمتابعة وتجدید الجھود القانونیة ضد  السلمیة حسب المتاح
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  “من یسيء لإلسالم والمسلمین بحسب المتاح
  : الزنداني دعبد المجیالشیخ 

عبر من ناحیتھ عن ألمھ لھذا االستفزاز وطالب بإعادة المقاطعة السیاسیة واالقتصادیة للدانمارك، في 
الرفاعي أن موضوع المقاطعة االقتصادیة غیر مجدیة، وان المسلمین أخفقوا ما رأى الدكتور حامد 

  في المرة األولى،
إمكانیة التقارب بین  ادعاءهنحذر المسلمین من  والذي(  وطالب من جھتھ الشیخ یوسف القرضاوي

تعان لو مین  والمجوس الرافضة ویبدوا أن الشیخ على جاللة علمھ یجھل حقیقة الشیعة واهللا المسلالمس
للشیخ مئارب من وراء مزاعمھ وتغریره ببعض المسلمین الذین یجھلون حقیقة الرافضة ودینھم 

المسلمین التزام السكینة والھدوء وعدم االنجرار ألعمال عنف تعود بالضرر فیوصي ) المجوسي
  .على المسلمین

  
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*  

  
  .الخبر كما تراءى لبعض ساستھم 

ت صحیفة دانماركیة الیوم األربعاء نشر رسم كاریكاتوري یسخر من الرسول محمد، وھو واحد أعاد
من مجموعة رسوم مشابھة كانت قد ُنشرت قبل عامین وأثارت موجة واسعة من االحتجاجات في 

 .العالم اإلسالمي
لدانماركیة بوستن على ھذه الخطوة بعد یوم واحد من إعالن الشرطة ا-فقد أقدمت صحیفة جایالندز

اعتقال ثالثة أشخاص، تونسیان ودنماركي من أصل مغربي، بتھمة التخطیط لقتل رسام الكاریكاتیر 
  .صاحب الرسوم الساخرة

وأكدت الصحیفة إنھا ترمي من وراء إعادة نشر الرسم إلى إظھار االلتزام بحریة الكالم والتعبیر في 
د، رسام الكاریكاتیر بالصحیفة التي كانت أول أعقاب محاولة االغتیال المزعومة لكورت فیسترجار

  .مطبوعة مختلفة ٦٠من نشر الرسوم التي أعید الحقا نشرھا في نحو 
عاما، وزوجتھ جیت، التي تبلغ من  ٧٣وقالت صحیفة الصحیفة إن فیسترجارد، البالغ من العمر 

  .دأشھر بسبب تعرضھما للتھدی ٣عاما، یعیشان في حمایة الشرطة منذ  ٦٦العمر 
وأظھر أحدھا  ٢٠٠٥أیلول من عام /وكانت الصحیفة قد نشرت ھذه الرسوم للمرة األولى في سبتمبر

وكان فیسترجارد ھو من قام بھذا . النبي محمد معتمرا عمامة على شكل قنبلة في أعالھا فتیل انفجار
  .الرسم األكثر إثارة للجدل

سي أن الرسومات قد نشرت في عدد وأكد تاغي كالوسن المدیر اإلعالمي للصحیفة لـ بي بي 
  .األربعاء من الصحیفة وفي طبعتھا األلكترونیة

منع "وقالت وكالة المخابرات الدنماركیة إن اعتقاالت یوم الثالثاء حدثت في منطقة آرھوس بھدف 
وأشارت الوكالة إلى أنھا نفذت االعتقاالت بعد عملیة رقابة ". وقوع جریمة قتل ترتبط باإلرھاب

  .للمشتبھ بھممكثفة 
  .رسام كاریكاتیر كانوا وراء الرسوم التي أثارت تلك األزمة ١٢یذكر أن فیسترجارد واحد من 

  
  

  خوف
بالطبع أشعر بالخوف على حیاتي عندما تقول االستخبارات إن "وقال فیسترجارد في بیان بھذا الشأن 

  ".ھناك من وضع خططا لقتلي، ولكني حولت الخوف إلى طاقة غضب
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ولكني أعتقد أن رد الفعل الالعقالني . لست أدري إلى متى سأعیش في حمایة الشرطة"قائال وتابع 
  ".إنھ أمر محزن حقا، ولكنھ بات حقیقة جزءا من حیاتي. على رسومي سیستمر طوال حیاتي

من جھتھ، قال كارستن جست رئیس تحریر الصحیفة المذكورة إنھ یشعر باالضطراب والقلق وكذلك 
  .ون في صحیفتھ من جراء ھذه األنباءیشعر الموظف

لقد اعتدنا منذ قضیة الرسوم على التھدیدات بالتفجیرات والقنابل، لكنھا المرة األولى التي : "وأضاف
  ".نسمع فیھا عن التخطیط للقتل

اما مراسل بي بي سي في الدانمارك، توماس بوتش أاندرسن، فقد قال إن الناس في الدنمارك صدموا 
  .ھم كانوا یعتقدون أن قضیة الرسوم أصبحت وراءھمبما حدث ألن

  استنكار إسالمي
  .من ناحیة أخرى استنكرت منظمة إسالمیة في الدنمارك ھذه التصرفات إذا ثبتت صحتھا

ھذا األمر غیر مقبول لدى العلماء ولم : " رئیس لجنة نصرة النبي في الدنمارك :وقال أحمد عكاري
  ".األمان والثقة التي منحھا الناس في الدنمارك وبالتحدید للمسلمینیفت بھ أھل اإلسالم ألنھ یمس ب

نحن نقاوم الرسوم بطرق أخرى كثیرة ولیس بمثل ھذه الطرق التي كاد ھؤالء : "وقال عكاري
  ."الشباب أن یتورطوا بھا

وأضاف أنھ حذر من مثل ھذه التصرفات منذ زمن بعید، وأن مسلمي الدنمارك یقفون في حملة 
كبیرة حتى ال تقع مثل ھذه التصرفات من قبل شباب طائش ال یفھم معنى وجوده في بالد  جماعیة

  .آمنة في الغرب
 ٢٠٠٥أیلول من عام / وكانت الرسوم التي نشرت في أوسع الصحف الدنماركیة انتشارا في سبتمبر

ات قد أثارت موجة من االحتجاجات في معظم أنحاء العالم وصلت إلى ذروتھا بإغالق البعث
الدانماركیة الدبلوماسیة في كل من دمشق وبیروت، فضال عن مقتل العشرات في نیجیریا ولیبیا 

  .وباكستان
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 ..حملة یمینیة ضد اسلمة أوربا
  فانیسا موك ..ھولندا العالمیة  إذاعة.. بروكسیل

في أوربا للمطالبة بمنع بناء المساجد في  تجمعت عدد من األحزاب السیاسیة المنتمیة للیمین المتطرف
  .المدن األوربیة وبدء حملة جدیدة لمكافحة انتشار اإلسالم المتطرف في أوروبا

الیوم الخمیس " فالمس بالنج"استضاف االجتماع في انتورب حزب المصلحة الفالمیة البلجیكي 
یمینیة متطرفة من مجموعات وھى متألفة من  أورباقادة الحملة ضد اسلمة  وشاركت فیھ مجموعات

  ."میثاق مكافحة اسلم مدن أوربا الغربیة"النمسا وألمانیا حیث أصدروا وتبنوا 
  :یقول فیلیب دي فینتر زعیم حزب المصلحة الفالمیة في حدیث إلذاعة ھولندا العالمیة

الحیاة ھنا نحن لسنا ضد حریة العقیدة لكننا ال نقبل بان یفرض المسلمون وتقالیدھم وطریقتھم في "
ال یمكننا أن نقبل بغطاء الرأس "ویضیف ." ألن معظمھا ال تنسجم مع طریقتنا في الحیاة) في أوربا(

  ."للحیوانات) الدیني(في مدارسنا، وال نقبل بالزواج اإلجباري والذبح الطقسي 
  عوامل مساعدة

دة، التي یزعمون أنھا یدعو ھذا التحالف الیمیني، على وجھ الخصوص، إلى وقف بناء المساجد الجدی
  :عوامل مساعدة في نشر التطرف في األحیاء السكنیة بكاملھا
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وبعض ھذه . مسجد في أوربا، وھي لیست دور للعبادة فحسب بل رمز للتطرف ٦٠٠٠لدینا أكثر من 
حسب السید دي فینتر الذي یضیف مشیرا إلى مسجد ." المساجد تمولھا جماعات من السعودیة وإیران

یبلغ ارتفاع منارتھ ستة طوابق وأعلى ابراج اضاءة "تشییده في میناء روتردام الھولندي ضخم یجرى 
  ."مثل ھذه الرموز یجب إیقافھا." "ملعب فینورد لكرة القدم

لكن الخطط العملیة لھذا التحالف تبدو غامضة، على أیة حال، خاصة تجاه المخاطر التي یتخوف منھا 
رف احد ماذا ستفعل ھذه المجوعات غیر تنظیم المظاھرات في البعض مثل تدریس القرآن، وال یع

  .مدن أوربا التي تستضیف جالیات مسلمة كبیرة
  ال مساندة

ماعدا حزب الحریة النمساوي، سجلت األحزاب الیمینیة المتطرفة الكبیرة غیابا واضحا في المؤتمر 
ناسیونالي "الوطني اإلیطالي  وقال متحدث باسم التحالف. الصحفي الذي عقد في انتویرب في بلجیكا

. أنھ حزبھ ال یعرف شیئا عن ھذا المیثاق بالرغم من اھتمامھ بأمر تزاید المساجد في أوربا" الیانزا
كما ابتعد عن لقاء انتویرب السیاسي الیمیني الھولندي المتطرف خیرت فیلدرز الذي یعد إلطالق فلیم 

  .انتقادي عن القرآن
ربما تكون ھذه "و منزعجا من ضآلة عدد المشاركین في حملتھ ویقول لكن السید دیفینتر ال یبد

  ."المحملة صغیرة ومحدود الیوم لكنني على ثقة بأنھا ستكبر وتصبح ثقیلة الوزن
  استیاء ومخاوف

استقبلت الحملة باالستیاء والمخاوف في حي بوخرھاوت المتعدد األعراق في انتویرب والذي یضم 
حسب المغربي سعید الفطري الذي یملك " ھذا محض استفزاز. "جنسیة سكانا من أكثر من تسعین

لدى زبائن بلجیكیین، وأوربیین شرقیین، ویھود ومسلمین یدخلون "متجرا صغیرا في الحي ویضیف 
  ."ویخرجون من ھنا كل یوم ولیس لدینا مشكلة اندماج ھنا

ا مسلم لكن ذلك ال یعني أنني ال التزم أن"جالسا إلي الطاولة التي یبیع فیھا اللحم الحالل یضیف سعید 
  ."بقوانین ھذا البلد

لقد عشت نحو أربعین عاما في بلجیكا مع أبنائي ونحن "لكن جاره محمد أكثر تشاؤما حیث یقول 
مندمجون بالكامل، لكن مثل ھذه الحمالت تبعث على القلق، أخشى أال یكون بمقدورنا أن نعیش حیاة 

  ."عشرة سنواتمثل التي نعیشھا اآلن بعد 
تقول فاطمة . بعض الخارجین من مسجد في بروكسیل یفاجئون بان مسجدھم مستھدف في الحملة

یحق للجمیع أن یكون لھم دور للعبادة "وتضیف الطالبة العشرینیة " المساجد أماكن إلفشاء السالم"
وھذا ھو ما یجعلنا  وممارسة الشعائر الروحیة، للكاثولیك كنائسھم وللیھود معابدھم، ولنا مساجدنا،

  ."نشعر بأننا جزء من ھذا البلد
أطلقت الرابطة األوربیة للمنظمات اإلسالمیة من بروكسیل في األسبوع الماضي میثاقھا الخاص 

دولة أوربیة بھدف تدعیم قیم  ٢٨بسلوك المسلمین في أوربا والتي وقعت علیھ منظمات تنشط في 
سالم ورفاھیة المجتمعات التي یعیشون فیھا، واالعتدال التفاھم المشترك والمتبادل والعمل على 

  .والحوار بین الثقافات الخالیة من التطرف واالستبعاد
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الھجوم على اإلسالم ظاھرة متكررة في ھولندا ومسلسل اإلساءات مستمر ویزداد یوما بعد وكذلك 
فبعد مساعیھ السابقة ".. خیرت فیلدرز"ي المتطرف وخاصة تلك التي یقوم بھا البرلماني الیمین.. یوم

لمنع ارتداء النقاب في البالد البرتقالیة وإھانتھ للقرآن الكریم، یجھز اآلن لعرض فیلم من انتاجھ 
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" كتاب مریع وفاشي"وجل بأنھ  ُیظھر القرآن الكریم وھو كالم المولى عز" كشف اإلسالم"بعنوان 

 ".أدولف ھتلر"الزعیم النازي الذي ألفھ " كفاحي"ویشبھ بكتاب 
  عتاد على التطاولإ

نفسھ أنھ سیكشف كیف یحض " فیلدرز"والفیلم الجدید عبارة عن مشاھد تسجیلیة صغیرة ویقول عنھ 
على التعصب ضد النساء والمثلیین وكیف یستغلھ المتشددون للتحریض على العنف، وأن " القرآن"

  .إحدى القنوات التلیفزیونیة أو اإلنترنتدقائق، وسیتم بثھ عبر  ١٠مدتھ لن تتجاوز 
عن دینھم أو  بالتخليوكان فیلدرز قد تطاول على القرآن الكریم في وقت سابق وطالب المسلمین 

یحذفوا كل اآلیات التي تحض على القتل والكراھیة حتى یصبح كتیبًا یشبھ إلى حد ما قصص 
اإلسالم "تطرف، الذي بلغ حد تطاولھ أن قال أن التي أطلقھا البرلماني الم تالبذاءااألطفال، على حد 

، بل وطالب بإصدار "ال یستحق االحترام، بل تجب محاربتھ بوصفھ إیدیولوجیة فاشیة غیر متسامحة
قرار حكومي بحظر القرآن الكریم ومصادرة تداولھ أو بیع المصاحف في ھولندا، ومن ُیضبط 

  .بحوزتھ القرآن یجب أن تتم معاقبتھ
من الھولندیین مطلب فیلدرز بحظر % ٧٥طالع رأي أجرتھ اإلذاعة الھولندیة رفض ووفقا الست

القرآن ومصادرة نسخ المصحف ومعاقبة من یتداولھا، وقالوا إنھ لیس من حق فیلدرز المطالبة بذلك 
بوسائل اإلعالم الھولندیة، ولم یدعم مطلب فیلدرز وتوجھاتھ المعادیة لإلسالم  الرأيأو نشر ھذا 

من الھولندیین في االستطالع بضرورة تتبع أو مالحقة فیلدرز % ٢٩فقط، وطالب %  ١٩سوى 
  .قانونیا على خلفیة ھذا الكالم

  الحكومة الھولندیة تحذر
عدیدة ستترتب على عرض  أخطاراوقد تلقت الحكومة الھولندیة إشارات واضحة تؤكد على أن ھناك 

ولندیین في الخارج إلى الخطر وتھدید المصالح الفیلم بما في ذلك تعریض سالمة المواطنین الھ
یان "االقتصادیة الھولندیة، واإلساءة إلى سمعة البالد، وعلى إثر ذلك عقد رئیس الوزراء الھولندي 

  .مؤتمرًا صحفیًا لتوضیح موقف حكومتھ من الفیلم" بیتر بالكیننده
التفكیر جدیًا بعواقب إصراره على ب" فیلدرز"طالب " بالكیننده"أن " إذاعة ھولندا العالمیة"وذكرت 

عرض الفیلم مشیرا إلى موقف الحكومة المتمثل في احترام جمیع األدیان وأن موقفھا مختلف تماما 
، إال أنھ في الوقت نفسھ عاد وأكد التزام الحكومة المطلق بمبدأ حریة "السید فیلدرز"عن موقف 

  .الموجھة إلى فیلدرزالتعبیر، وإدانة التھدیدات بشكل عام بما فیھا تلك 
وأوضح رئیس الحكومة الھولندیة أن وزیر العدل أبلغ النائب الیمیني باحتمال تعرضھ للمالحقة 

القانونیة في حال عرض فیلم یتضمن ما یخالف القانون الھولندي، إال أن الحكومة لن تلجأ إلى القضاء 
  .إال بعد عرض الفیلم

  
  أرفض النصائح.. فیلدرز

یرات رئیس الوزراء الھولندي نقلت القناة الھولندیة العامة، عن فیلدرز رفضھ وعلى خلفیة تحذ
یمكن للحكومة أن تخضع لتھدیدات اإلرھاب اإلسالمي، أما أنا : "ودعواتھ، قائال" بالكنیندة"لنصائح 

  "فلن أخضع أبدًا
لتلفزیون أضاف أن فیلمھ حول القرآن یكاد یكون جاھزًا وسوف یـُعرض في شھر مارس على شاشة ا

  .أو عبر شبكة اإلنترنت
  حلقة في مسلسل اإلساءات

ویأتي الفیلم الجدید كحلقة في مسلسل اإلساءات واإلھانات المتكررة التي یتعرض لھا اإلسالم والقرآن 
الذي تسبب عرضھ في مقتل مخرجھ " الخضوع"الكریم في ھولندا والتي كان أكثرھا شھرة فیلم 



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 
الذي لم یحتمل مشاھد الفیلم التي  "محمد بویري"ید المھاجر المغربي  على" ثیو فان خوخ"الھولندي 

  .ھن آیات قرآنیةروظھأجساد نساء عاریات مكتوب على  احتوت على
ذات األصل الصومالي " ھیرسي علي"النائبة الھولندیة " الخضوع"فیلم  إنتاجفي " خوخ"وشارك 

  ".دین رجعى"تھ بأنھ والتي ارتدت عن اإلسالم وقادت حملة عدائیة ضده ووصف
وانقلب السحر على الساحر فتم فصلھا من البرلمان على خلفیة اكتشاف كذبھا حین تقدمت بطلب 

وسافرت إلى أمریكا ورفضت الحكومة .. الحصول على حق اللجوء للبالد عند قدومھا إلى ھولندا
على خلفیة ملفھا األسود في  الھولندیة تغطیة نفقات حمایتھا األمنیة بعد أن تلقت عدة تھدیدات بالقتل

فیلم جدید على نفس منوال اإلساءة التي جاءت بالفیلم  إنتاجاإلساءة إلى اإلسالم وإصرارھا على 
  .األول

الشرك ھم من یوقدونھا نار  سوتجد األمور واضحة والعداءات جلیات والمحرضین كثر رؤو
یة، صدرت عن بابا الفاتیكان بندیكت فمنذ اعتالئھ لمنصب البابو، مستعرة حتمًا سیلفحھم لھیبھا 

 .السادس عشر مواقف وتصریحات أتسمت بالعداوة والتحریض باتجاه اإلسالم والمسلمین
ففي أول قداس لھ عقب انتخابھ بابا للفاتیكان، حذر الرجل ـ والذي یفترض من مثلھ عدم الخوض في 

إن السماح لدولة إسالمیة بالدرجة : "المسائل السیاسیة ـ من انضمام تركیا لإلتحاد األوربي، قائال
  ".األولى باالنضمام إلى النادي األوربي، سیكون خطأ ضخمًا

وفي العام الماضي، ألقى بندیكت محاضرة ھاجم فیھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بأسلوب ال یلیق، 
ابا لیقدم ما زاعما أن اإلسالم دین عنف انتشر بحد السیف، وال یدعو الستخدام العقل، ثم عاد الب

  .اعتبره بعض المسلمین اعتذارا ضمنیا عن تصریحاتھ الفجة
وحتى یستمر مسلسل نشر الكراھیة والتحریض، فقد حذر جورج جاینزفاین، السكرتیر الخاص للبابا 
بندیكت السادس عشر، في مقابلة لھ مع مجلة سودویتشھ تساینتوج األلمانیة بموقعھا على اإلنترنت، 

، مشددا على أنھ یتعین على أوروبا، أال تتجاھل محاوالت إدخال القیم "سلمة الغربأ" مما وصفھ بـ
ال یجب إغفال محاوالت أسلمة : "قائال. اإلسالمیة في الغرب، وھو ما یمكن أن یھدد ھویة القارة

یھدد "، محذرا أوروبا من تجاھل جھود إدخال القیم اإلسالمیة في الغرب، وھو ما یمكن أن "الغرب
  .على حد زعمھ" القارة ھویة

بل إن الرجل عاد ودافع عن كلمة البابا العام الماضي، التي تضمنت اقتباسا من العصور الوسطى 
  .بشأن انتشار اإلسالم بالعنف، والتي أثارت موجة احتجاج عارمة في العالم اإلسالمي

: ، وأضاف"عن اإلسالمكان یجب أن تبدد أي فھم ساذج "وقال للمجلة إن كلمة البابا العام الماضي 
ھناك مجموعة كبیرة من الرؤى المختلفة والمتناقضة أحیانا حتى بما في ) اإلسالم(بموجب مفھوم "

  ".ذلك المتطرفین الذین یستشھدون بالقرآن في أفعالھم ویستخدمون األسلحة
 تصریحات سكرتیر البابا، والتي تنضح بالعنصریة، جاءت لتبدد أي شك، أو تزیل أي لبس عن

  .مواقف الفاتیكان تجاه المسلمین، العامرة باألحقاد التاریخیة
فعوضا أن یقَدم البابا اعتذارا للمسلمین، كما فعل سلفھ مع الیھود، عن الجرائم ومخازي الحروب 

الصلیبیة، والتي قادتھا الكنیسة ضد األمة اإلسالمیة والحقب االستعماریة، بل ویندد بحروب الصدمة 
ة، التي تھلك الحرث والنسل وتدمر البنیان وتحرق األخضر والیابس في غیر بلد والترویع الحالی

 اإلسالمیةإسالمي یرزح تحت احتالل ھمجي، أطلق بدال عنھا، تحذیرات الفاتیكان من إدخال القیم 
  .إلى أوربة ومن تغییر ھویة القارة

الرفیعة والرحمة والتي  القواألخمن العفة والطھارة والصدق : فمن أي قیم إسالمیة تخاف الكنیسة
ة المحیطة؟ وما ھي الھویة األوربیة التي یحرص الفاتیكان یئوالحیوان والشجر والب اإلنسانشملت 

علیھا في عصر العولمة، وقد غزانا في عقر دورنا، وأراد منا أن نغیر مناھجنا وجلودنا، ھل ھي 
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الل األخالقي المستشري في المجتمعات ثقافة الشذوذ، أم انتشار المخدرات أم تفكك األسرة واالنح
  األوربیة ؟

إن المسلمین في أوربا، الذین یحذر الفاتیكان من خطرھم، ھم في غالبیتھم إما مواطنون أو مقیمون 
  .إقامة شرعیة، وھم یعانون األمرین من الضغط والعنصریة والتمییز في الكثیر من المواقع والمواقف

بات من دخول المدارس والحصول على حقھم في التعلیم؟ ألم تحتفل ألم تمنع فرنسا المسلمات المحج
ومقدساتھ؟ ألم تدعم الكثیر من المؤسسات  لإلسالمبریطانیا والغرب بالكاتب سلمان رشدي، ألنھ أساء 

الغربیة الصحیفة الدانماركیة ورسامھا المتطاول برسومھ على اإلسالم ونبیھ صلى اهللا علیھ وسلم؟ 
  تیكان أكثر من ذلك؟فماذا یرید الفا

ا في البوسنة؟ إن دعوة بنتشھل یرید أن یدعو ضمنا إلى تطھیر عرقي، شبیھ بما حصل في سر
الفاتیكان ھذه وتحذیراتھ ستعطي التیارات العنصریة والیمینیة في أوربا، والتي تشھد تصاعدا 

  .ملحوظا، دعما معنویا وتأییدا أخالقیا
ن، الذي ینفق ملیارات الدوالرات على حمالت التنصیر في ألیس من المستغرب أن یحذر الفاتیكا

، خصوصا في مناطق الحروب، بینما یمنع فیھا المسلمون وجمعیاتھم االغاثیة من اإلسالميالعالم 
نجدة إخوانھم، تحت مسمیات محاربة اإلرھاب، المتضررین من الحروب العدوانیة علیھم، مثل 

لمسلمین على الھویة األوربیة؟ فما الذي یقوم بھ المسلمون في والعراق وغیرھم من تأثیر ا نأفغانستا
  الغرب، المحاصرون إعالمیا والمراقبون أمنیا، من أنشطة، حتى یقلق الفاتیكان؟

منذ أسابیع معدودة، بثت القناة البریطانیة بي بي سي فیلما وثائقیا عن الفضائح الجنسیة في الكنائس 
  .والمزمنة، التي یتورط فیھا القساوسة بحق األطفال الكاثولیكیة واالعتداءات المطولة

الفیلم كشف وبشكل موثق، أن وباء االعتداءات الجنسیة منتشر بشكل واسع، وأن الفاتیكان كان یقوم ـ 
  .ومن زمن بعید ـ بالتغطیة عن تلك الجرائم والتستر علیھا، ومنع الضحایا من الشكوى ومحاصرتھم

ن للقضاء ـ حسب البرنامج التلفازي ـ یجدون في الفاتیكان مالذا آمنا بل إن بعض القساوسة المطلوبی
  .من المالحقات القانونیة

غیر أن أخطر ما كشفھ البرنامج الوثائقي، ھو أن البابا بندیكت السادس عشر كان ھو الرجل المسئول 
لذي ھاجم نبینا عن إخفاء تلك الجرائم وإصدار المراسیم، التي توصي بالتستر علیھا، أي أن الرجل ا

محمد صلى اهللا علیھ وسلم، مشارك من الناحیة الجنائیة بالجرائم غیر األخالقیة، بإخفائھ تلك الجرائم 
  .والتستر علیھا، حسب مصادر التلفزیون البریطاني

فھل یالم من یقول إن الحرب المعلنة ھذه األیام، عسكریة كانت أم إعالمیة أم اقتصادیة أم فكریة، ھي 
  ى اإلسالم دینا ومعتقدا ومنھجا وأسلوب حیاة؟حرب عل

ومع كل التضییق والتشویھ والمحاصرة على اإلسالم وأھلھ ودعاتھ، فإن اإلسالم ھو الدین األكثر 
انتشارا في الغرب، بما یملك من مقومات قوة ذاتیة وروحانیة وسطیة ال تخالف العقل وال تجافي 

  .الفطرة وال تعاكس المنطق القویم
تصریحات البابا، تعبیر عن حالة اإلحباط من اإلفالس، التي تعتریھم، رغم عظم اإلمكانیات بل إن 

والموارد، ویمكن رؤیتھا من خالل تجلي في إعراض جموع الشباب والناس في الغرب عن الكنیسة، 
في حین یشكل اإلقبال المتزاید على اإلسالم في ھذه الظروف والھجمات الشرسة، ظاھرة عصیة 

لفھم، إال في السیاق الرباني، والذي وعد بالحفاظ على ھذا الدین وبتمكینھ في األرض ولو كره على ا
  .الكارھون

  
  

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*  
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  بن ناصر الطریري بعبد الوھا/ یقول الدكتور 
  

مع كل الجنایات التي تتوالى على المسلمین، والبغي والعدوان بألوان وصنوف شتى فما زال 
واصلون االحتمال والصبر ولو على مضض، إال رسول اهللا أن ینال فال نغضب لھ، المسلمون ی

ویساء إلیھ فال ننصره، ویتعدى علیھ فال ندافع عنھ، فھا ھي تتوالى بذاءات وإھانات للمسلمین في 
( تطلقھا عصابة من قساوسة الكنیسة اإلنجیلیة في أمریكا  –صلى اهللا علیھ وسلم  –جناب المصطفى 

صلى اهللا  –ومجملھا وصفھم للنبي ) اویل، بات روبرتسون ، فرانكلین جراھام، جیري فاینزجیري ف
زوجة، أما تفصیلھا فبذاء وتفحش، وتسفل  ١٢بأنھ إرھابي ورجل عنف وحرب، وتزوج  -علیھ وسلم

  .في العقل والخلق
كلین جراھام ھو الذي وھذه القیادات الكنسیة ذات عالقة قویة بالرؤساء األمریكیین الجمھوریین، ففران

تلى األدعیة في حفل تنصیب الرئیس األمریكي،وبات روبنسون ھو الذي نال المنحة المالیة من البیت 
األبیض، كما أن الرئیس األمریكي خاطب عبر األقمار الصناعیة مؤتمر الكنیسة المعمدانیة الذي ألقى 

  .-علیھ وسلمصلى اهللا  –فیھ القس جیري فاینر تھمھ الفاحشة على النبي 
وھذه لیست أّول مرة ینال فیھا من مقام النبوة، أو یساء فیھا إلى الجناب الكریم فقد صدر مثل ذلك  -

من مستشرقین وصحفیین وفنانین وغیرھم كثیرین، ولكن جانب الفظاعة أن یصدر ذلك من قادة 
ة بالقیادة السیاسیة دینیین كبار، و بشكل شبھ جماعي من ھؤالء القسس، وھي قیادات دینیة ذات صل

  .األمریكیة ولھذا كلھ دالالتھ التي ال یمكن تجاھلھا
الذي عّلم البشریة تعظیم أنبیاء اهللا وتوقیر  –صلى اهللا علیھ وسلم  –إن ھؤالء یتكلمون عن النبي  -

ال یصح وال  –صلى اهللا علیھ وسلم  –وأن اإلیمان برسالة محمد  )ال نفرق بین أحد من رسلھ( :رسلھ
  .ومن سبقھ من المرسلین -علیھ السالم –بل إال مع اإلیمان برسالة عیسى یق

یعلم  -صلى اهللا علیھ وسلم –وعندما كان الیھود یصفون المسیح بأقبح األوصاف كان محمد  -
إذ قالت المالئكة یا مریم إن اهللا یبشرك بكلمة منھ اسمھ المسیح عیسى بن مریم وجیھًا في ( : البشریة

  .)ما المسیح بن مریم إال رسول قد خلت من قبلھ الرسل( ، )خرة ومن المقربینالدنیا واآل
 -صلى اهللا علیھ وسلم –وعندما كان الیھود یصفون المحصنة العذراء بأفحش الصفات كان محمد  -

ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجھا فنفخنا فیھ من روحنا وصدقت بكلمات ربھا : ( یعّلم البشریة
  ).ت من القانتینوكتبھ وكان

وإن ھؤالء الذین یشتغلون بالوقیعة في النبي العظیم بمثل أوصاف السّفاح والقاتل إنما یصفون بذلك  -
أنھ من قتل نفسًا بغیر نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس : ( نبي الرحمة الذي علم البشریة

رب والقتال، وكان ذلك في وقت والذي علم البشریة الرحمة والعدل حتى في حال الح) جمیعًا 
البربریة والتوحش العالمي حیث ال ھیئات وال مواثیق وال قوانین عالمیة فجاء إلى ھذا العالم بقوانین 

  .)ال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا ولیدًا (: العدل في السلـم والـحرب
م؛ ألنھم لم یجدوا ما یثیرونھ إال اجترار تھم إن إلقاء ھذه التھم من ھؤالء القسس داللة على إفالسھ -

قدیمة سبق المستشرقون من قبل إلى إثارتھا، وقد تھافتت وأفلست وانتھت صالحیتھا ودحضتھا 
  .األجوبة الموضوعیة التي كتبت عنھا في حینھا

نا كما لھ داللة أخرى وھو مقدار الجبن والتضلیل الذي یتلبس بھ ھؤالء القسس، أما كیف ذلك؛ فإن
أنھ تزوج  –صلى اهللا علیھ وسلم  –عندما نعلم أن قّسیسًا یؤمن بالعھد القدیم ومع ذلك یطعن في النبي 

أنھ كان لدیھ  -علیھ السالم –ونحن نعلم أنھ یعلم من العھد القدیم الخبر عن سلیمان . اثنتي عشرة امرأة
  .)سفر الملوك اإلصحاح الحادي عشر( محظیة  ةوثالثمائزوجة  ةسبعمائ
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اتخذ لنفسھ زوجات ومحظیات ومثلھ  - علیھ السالم –أن داود ) سفر صموئیل اإلصحاح الخامس(وفي 
؛ فما بال تعدد الزوجات عند ھؤالء الرسل والمذكور في العھد القدیم الذي -علیھ السالم  –عن یعقوب 

  َنال أنبیاؤھم وآباؤھم؟تؤمن بھ الكنیسة اإلنجیلیة ؟ أم ھو الجبن والخوف إلى حد الذعر من الیھود أن ُی
بالقتل وأنھ سفاح؛ مع أن في العھد القدیم الذي  - صلى اهللا علیھ وسلم -ثم انظر إلى وصفھم النبي

خطب ابنة الملك شاؤول فطلب إلیھ مھرًا مئة غلفة من غلف  –علیھ السالم  –یؤمنون بھ أّن داود 
لفلسطینیین، وأتى بغلفھم وقدمھا للملك، رجل من ا) يمائت(الفلسطینیین، فانطلق داود مع رجالھ فقتل 

سفر صموئیل ( فزوجھ شاؤول عندئذ من ابنتھ میكال، وأدرك شاؤول یقینًا أن الرب مع داود 
وما جاء فیھ أیضًا أن یوشع ھاجم مدن عجلون وحبرون ودبیر وقتل ملوكھا ) اإلصحاح الثامن عشر

  ).٣٤ع سفر یوش( وكل نفس فیھا بحد السیف فلم یفلت منھا ناج 
اآلن اقتلوا كل ذكر من األطفال وكل امرأة ضاجعت رجًال، ولكن : ( وأن موسى قال لإلسرائیلیین

  ).٣١سفر العدد ) ( استحیوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجًال
ال تظنوا أني جئت ألرسي سالمًا : ( ویتجاھل إلى حد العمى ما ورد في اإلنجیل منسوبًا إلى المسیح

ألرسي سالمًا بل سیفًا، فإني جئت ألجعل اإلنسان على خالف مع أبیھ، والبنت  على األرض، ما جئت
  ) .٣٤(إنجیل متى اإلصحاح ) مع أمھا، والكنة مع حماتھا، وھكذا یصیر أعداء اإلنسان أھل بیتھ

ویتجاھل ما ورد في العھد القدیم من كتابھم المقدس من األمر بقتل الكفار وحرق ممتلكاتھم ورجمھم 
، ٣٤ اإلصحاحسفر الخروج ( رة حتى الموت وكلھا موجودة في العھد القدیم في مواضع منھا بالحجا

  ).١٧، ١٣ اإلصحاحسفر التثنیة 
فأین الكالم عن القتل وسفك الدماء ھناك؟ أم ھو الذعر المخرس من معاداة السامیة، والمقاییس 

  االنتقائیة الجبانة، والتعصب األعمى المقیت؟
القتل الذي مارستھ الكنیسة ضد المسلمین والیھود في الحروب الصلیبیة ومحاكم أین الكالم عن  -

  التفتیش؟
أین الكالم عن القتل وسفك دماء المدنیین من النساء واألطفال والشیوخ في ھیروشیما ونجازاكي  -

وأین محاكم مجرمي الحرب من مذابح جراتسیانى وعصابتھ فى الحبشة ولیبیا (  وفیتنام وغیرھا؟
یوغسالفیا ؟ أكانت الفاشیة من تعالیم محمد أكانت البلشفیة من تعالیمھ ؟ أكرمت أمة محمد صانع و

  )أن للثعلب دینا ... مخطٌئ من ظن یومًا ... الدمار فى العالم صانع الدینامیت نوبل ؟ یا عجبًا 
  أین الكالم عن سفك الدماء الذي یمارسھ الیھود ضد األطفال والصبایا في فلسطین؟ -

إن ھؤالء یصنعون اإلرھاب ویقذفون بالنار إلى صھاریج الوقود ، فالنیل من جناب النبوة استفزاز  -
واستنفار لكل مسلم، ودونھ أبدًا مھج النفوس، وفداه األمھات واآلباء، وإن جمرة الغضب التي یوقدھا 

وسیدفع ھؤالء .  ھؤالء في قلب كل مسلم ال یمكن التنبؤ بالحریق الذي ستشعلھ وال كیف وال أین
الغرب ھم من أتوا (  .برعونتھم ھذه البشریة إلى أتون سعیر متواصل من الصراعات والثارات 

  أبدیمقراطیة الجسس مجھولة التھویة سیتحقق األمن فى العراق ؟... بالخراب على فلسطین والعراق 
إعلمى یا أمریكا  . اإلیرانيالقضیة واضحة جدًا ولن نتخلى عن عراق أمجادنا لمجوس الشرق 

على حساب العراق ندري أنھا أكبر  النوويفي ترضیة إیران لتتخلى عن ملفھا  تفلحيأنك لن  وتأكدي
الحرب سجال یا أمریكا ، عملیة خداع فى التاریخ تلكم التى تدور رحاھا فى العراق والحرب سجال 

لن نتخلى عن إسالم عراقنا ، كأول رئیس دولة یزور العراق ) نجاد ( رغم استقبالك للقرد المجوسي 
مھما كانت التضحیات وسنبقى ندعم السنة وإن قاتلنا كل جیوش األرض ال مجرد خنازیر ، وعراقتنا 

  )...وقت العلن ولنرینكم بأسنا  یأتيسنبقى فى السر ننافح إال أن ، أمریكیة وقرود إیرانیة فقط 
رات متنوعة للعدوان فلن یوجد من یحتمل البغي ل المسلمون ألوانًا من البغي، وتقبلوا تبریااحتم وألن

  .ولن یمكن تبریر أي حماقة من ھذا النوع  -صلى اهللا علیھ وسلم –على النبي 
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ھل ھي محاولة لدفع المواجھة التي تخوضھا أمریكا مع : أال یطرح ھذا سؤاًال كبیرًا عن ھذه الحملة -
حقیقي للحملة األمریكیة؟ وسیجیب كٌل على ھذا العالم اإلسالمي باتجاه دیني، أم أنھا كشف للوجھ ال

  .السؤال وفق ما لدیھ من معطیات 
إن ھؤالء القسس یجّرون أمریكا إلى بؤرة خطرة لم تجربھا من قبل، وسیكون عاقبة أمرھا خسرًا،  -

 إذ قد تستطیع تغییر األنماط االجتماعیة واالقتصادیة في بعض البالد اإلسالمیة، أما مقام النبوة في
  .نفوسھم فأخطر من أن یمس، وأبعد من أن ینال

إن الیھود قد استطاعوا أن یرھبوا أوروبا وأمریكا، وأن یكمموا األفواه دون ما یسمونھ معاداة  -
السامیة، وأصبحت ھذه الوصمة رعبًا ال یستطیع أحد تجاوزه، فإذا فكر وقدر تكالبت علیھ أجھزة 

صلى  –من أتباع محمد  الملینةیمتھ، فھل تعجز المالیین اإلعالم بھجوم عنیف یقضي على كیانھ وق
  .أن تدفع أو تدافع، فتحرك ساكنًا وتحدث أثرًا  -اهللا علیھ وسلم

في نفوسنا أعلى من قّبة الفلك، ولن ینال منھا  –صلى اهللا علیھ وسلم  –وبعد فإن عظمة رسول اهللا  -
، ولكن الذي یعنینا )ھ أن یمسح وجھھ بعد ذلك والذي یبصق على السماء علی( مثل ھذا التواقح الجبان 

والذّب عن  -صلى اهللا علیھ وسلم –ھنا واجبنا نحن تجاه مقام النبوة، واالنتصار لجناب الرسول 
  .شریف مقامھ

، وإلى كل -صلى اهللا علیھ وسلم  –فھذا نداء إلى كل مؤمن باهللا ورسلھ، إلى كل قلب یخفق حبًا لنبیھ  -
لكنا حیارى  -صلى اهللا علیھ وسلم  –إلیھ ، إلى كل مسلم یعلم أنھ لوال رسول اهللا مھجة تتحرق شوقًا 

: في دیاجیر الظلمات، ولوال رسول اهللا لكنا فحمًا في نار جھنم، إلى كل مسلم یقول من أعماق قلبھ
فدى لرسول اهللا نفسي، وفدى ألنفاسھ أبي وأمي، إلى كل مسلم تضج جوانحھ تعظیمًا وتوقیرًا، 

ھذا نداء لنصرة النبي أمام ھذا التواقح الفاحش  –صلى اهللا علیھ وسلم  –الًال وتقدیسًا لرسول اهللا وإج
والتسفل البذيء، ولن یعدم كل غیور أن یجد لھ مكانًا ومكانة، وأن یبذل فیھ جھدًا ولو قل، وكل كثیر 

واالحتجاج القوي علیھ،  وذلك بإعالن االستنكار لھذا التھجم والھجوم. مّنا فھو في حق النبي قلیل
والرد بعزة ووثوق على شبھھم المستھلكة، وأن یعلم ھؤالء ومن یلحد إلیھم عظیم جنایتھم وتجنیھم 

في نفوس المسلمین  –صلى اهللا علیھ وسلم  –على مشاعر المسلمین، وأن ُیعلموا أن مكانة النبي 
مالحظة حصر الخطأ فیمن أعظم مما یتصورون، والمساس بھا أخطر مما یقدرون، كل ذلك مع 

صدر منھ، فلیس من العدل وال من العقل توسیع دائرة الخطأ لتشمل غیر من صدر منھ، وإن كانوا 
كما أن تعمیم الخطأ یعیق عملیة التصحیح واإلیضاح، كما أنھ ینبغي أال . یشتركون في قواسم أخرى

من أحدھم ویمكن أن تصدر من یوقف الحملة المضادة والیضعفھا االعتذارات الواھنة التي صدرت 
  .آخرین، فالخطیئة أكبر من أن یمحوھا اعتذار باھت

مصالح أخرى تابعة لذلك منھا  –صلى اهللا علیھ وسلم  –وسیترتب على ھذه الحملة في نصرة النبي 
تصحیح المفاھیم الخاطئة عن اإلسالم والمسلمین، ونشر اإلسالم ، ومقاومة الحملة الیھودیة على 

  .، ومقاومة المد التنصیري وغیر ذلك المسلمین
  :طرائق متنوعة منھا –صلى اهللا علیھ وسلم  –ویمكن أن تأخذ الحملة لنصرة النبي 

االحتجاج على الصعید الرسمي على اختالف مستویاتھ، واستنكار ھذا التھجم بقوة،وإننا نعجب أن ٠١
، ونعجب أخرى أن یستنكر ھذه اإلساءة الشجب واالستنكار الذي نحن أھلھ دائمًا لم یستعمل ھذه المرة

  .وزیر خارجیة بریطانیا، سابقًا بذلك آخرین كانوا أحق بھا وأھلھا
االحتجاج على مستوى الھیئات الشرعیة الرسمیة كوزارات األوقاف، ودور الفتیا، والجامعات ٠٢

  .اإلسالمیة
  .یرةاالحتجاج على مستوى الھیئات والمنظمات الشعبیة اإلسالمیة وھي كث٠٣

إعالن االستنكار من الشخصیات العلمیة والثقافیة والفكریة والقیادات الشرعیة، وإعالن ھذا النكیر  .٤
  .من عتبات المنابر وأعالھا ذروة منبري الحرمین الشریفین
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  .المواجھة على مستوى المراكز اإلسالمیة الموجودة في الغرب بالرد على ھذه الحملة واستنكارھا٠٥
لى المستوى الفردي، وذلك بإرسال الرسائل اإللكترونیة المتضمنة االحتجاج والرد المواجھة ع٠٦

واالستنكار إلى كل المنظمات والجامعات واألفراد المؤثرین في الغرب، ولو نفر المسلمون بإرسال 
  .مالیین الرسائل الرصینة القویة إلى المنظمات واألفراد فإن ھذا سیكون لھ أثره الالفت قطعًا 

صلى اهللا علیھ  –ستئجار ساعات لبرامج في المحطات اإلذاعیة والتلفزیونیة تدافع عن النبي ا٠٧
وتذب عن جنابھ، ویستضاف فیھا ذوو القدرة والرسوخ، والدرایة بمخاطبة العقلیة الغربیة  –وسلم 

  .بإقناع، وھم بحمد اهللا كثر
ونشرھا على  -ولو كماّدة إعالنیة-كتابة المقاالت القویة الرصینة لتنشر في المجالت والصحف ٠٨

  .مواقع اإلنترنت باللغات المتنوعة 
إنتاج شریط فیدیو عن طریق إحدى وكاالت اإلنتاج اإلعالمي یعرض بشكل مشوق وبطریقة فنیة  ٠٩

ملخصًا تاریخیًا للسیرة، وعرضًا للشمائل واألخالق النبویة، ومناقشة ألھم الشبھ المثارة حول سیرة 
  .، وذلك بإخراج إعالمي متقن ومقنع- اهللا علیھ وسلم صلى –المصطفى 

ویراعى في  -صلى اهللا علیھ وسلم –طباعة الكتب والمطویات التي تعرف بشخصیة النبي  ٠١٠
  .صیاغتھا معالجة اإلشكاالت الموجودة في الفكر الغربي

ي أمریكا لمواجھة عقد اللقاءات، وإلقاء الكلمات في الجامعات والمنتدیات والملتقیات العامة ف ٠١١
  .ھذه الحملة 

إقامة مؤتمرات في أمریكا وأوروبا تعالج ھذه القضیة وتعرض للعالم نصاعة السیرة المشرفة  ٠١٢
  .-صلى اهللا علیھ وسلم –وعظمة الرسول 

إصدار البیانات االستنكاریة من كل القطاعات المھنیة والثقافیة التي تستنكر وتحتج على ھذه  ٠١٣
  .ش في اإلیذاءاإلساءة والفح

تبادل األفكار المجدیة في ھذه القضیة، وإضافة أفكار جدیدة والتواصي بھا، وسیجد كل محب  ٠١٤
معظم لجنابھ مجاًال إلظھار حبھ وغیرتھ وتعظیمھ ، فھذا یأتي  –صلى اهللا علیھ وسلم  –لرسول اهللا 

صلى  –عام لنصرة النبي بفكرة، وذاك یكتب مقالة وآخر یترجم، وآخر یرسل، وآخر یمول في نفیر 
  :ولسان حالھم كل منھم یقول –اهللا علیھ وسلم 

  فإن أبي ووالده وعرضي
  لعرض محمد منكم وقاء

  
اللھم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلینا من أنفسنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ، اللھم ارزقنا 

، اللھم صلى وسلم وبارك أطیب شفاعة نبیك محمد وأوردنا حوضھ، وارزقنا مرافقتھ في الجنة
  .وأزكى صالة وسالم وبركة على رسولك وخلیلك محمد وعلى آلھ وصحبھ

  
  
  

:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*  
  

  وكیف كان الرد ؟
  .ھذا موضوع بحثنا وسیثار زخم حولھ واللبیب باإلشارة یفھم 

  
*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  

  :حفظھ اهللا تعالى  القرنيالشیخ على بن عبد الخالق : یقول أفصح أھل زمانھ 



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

وسلم موسى من ، عم الذيمن الغرق  السفینةنجى نوح فى ،هللا بارئ النسم وخالق الخلق من عدم 
  .فرعون ونجاه من الیم طغیان

  .أنعم تم إذاالھ لھ الفضل ، وال یندم من رجى ثوابھ وال یھتم، ال یخیب من قصد بابھ وأم
محمد  أنواشھد ، ك لھ شھادة من آمن بھ وأسلم وانقاد واستسلماهللا وحده ال شری إاللھ إال  أنواشھد 

  .العواديبر من ركب الخوادى وفاق اللیوث أو..النواديخیر من حضر  الھادي النبيعبده ورسولھ 
  .وَشُرَفت برسالتھ المنائر والمنابر، اهللا ذكره بِذكرِه على لسان كل ذاكر قرن

وشفى بكلمة ، وشیَّد منھ ما عفى، ما خبى ھخبى فأنار منقد عفى ونوره  اإلیمانُبِعث ومعلم طریق 
  .التوحید من كان على شفا

اللھم صلى على نبینا محمد وعلى آلھ األطھار األبرار وصحبھ المصطَفین األخیار ومن نھل من 
  .الحاديوحدى  الشاديما ناح ، عینھ السر المدرارم

یارب صلى على النبى وآلھ ما ،، ،ة الُرباساجع األیكفى  تما غردالمصطفى  النبيیارب صلى على 
  ،،،أمَّت الزوار مسجد یثرب

  ،،، صلوا على من تدخلون بھدیھ دار السالم تبلغون المطلَب
  ،،، والجذع حن لھ وناصرت الصبا،،، صلوا على من ظللتھ غمامھ 

یھ ما لّبَى ملبیًا صلى وسلم ذو الجالل عل،،،  الراجین خیر شفاعٍة من احمِد صلوا علیھ وسلموا ایا أیھ
جادوا على الظاِء ،،،  وھُم ووعلى قرابتھ المقرر فضلھم وعلى صحابتھ الذین ھُم،،،  أو تحلل محرُم

  . كاألنجمفھم على الجھاد  ..ھدو ..  زادوا.. حموا
  والتابعین لھم بإحسان فھم نقلوا لمن حفظوه منھم عنھُم

  
ُھ َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْیَنُھْم َتَراُھْم ُركَّعًا ُسجَّدًا َیْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّھ َوالَِّذیَن َمَع{

ِإنِجیِل َكَزْرٍع اللَِّھ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم ِفي ُوُجوِھِھم مِّْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُھْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُھْم ِفي اْل
الَِّذیَن آَمُنوا  َج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِھ ُیْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَیِغیَظ ِبِھُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّھَأْخَر

  ٢٩الفتح}َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُھم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظیمًا 
تراھم ركًعا ُسجًَّدا هللا ، رحماء فیما بینھم، اء على الكفاروالذین معھ على دینھ أشد، محمد رسول اهللا

عالمة طاعتھم هللا ، ویرضى عنھم، فیدخلھم الجنة، یرجون ربھم أن یتفضل علیھم، في صالتھم
وصفتھم في اإلنجیل كصفة زرع . ھذه صفتھم في التوراة، ظاھرة في وجھھم من أثر السجود والعبادة

فقوي واستوى قائًما على سیقانھ ، وشدت الزرع، روعھ بعد ذلكثم تكاثرت ف، أخرج ساقھ وفرعھ
وفي ھذا . یعجب الزُّرَّاع؛ لَیِغیظ بھؤالء المؤمنین في كثرتھم وجمال منظرھم الكفار، جمیال منظره

فقد ُوجد في حقھ ، ألن من غاظھ اهللا بالصحابة؛ -رضي اهللا عنھم- دلیل على كفر من أبغض الصحابة 
واجتنبوا ما ، وعد اهللا الذین آمنوا منھم باهللا ورسولھ وعملوا ما أمرھم اهللا بھ. فروھو الك، موِجب ذاك
، ووعد اهللا حق مصدَّق ال ُیْخَلف. (وھو الجنة، وثواًبا جزیال ال ینقطع، مغفرة لذنوبھم، نھاھم عنھ

، یموكل من اقتفى أثر الصحابة رضي اهللا عنھم فھو في حكمھم في استحقاق المغفرة واألجر العظ
  ).رضي اهللا عنھم وأرضاھم، ولھم الفضل والسبق والكمال الذي ال یلحقھم فیھ أحد من ھذه األمة

َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزیٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم َحِریٌص َعَلْیُكم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّحیٌم {
  ١٢٨التوبة}

حریص على ، یشق علیھ ما تلقون من المكروه والعنت، من قومكم لقد جاءكم أیھا المؤمنون رسول
  .وھو بالمؤمنین كثیر الرأفة والرحمة، إیمانكم وصالح شأنكم

الَِّذیَن { وغیرھم ، إنَّا َكَفْیناك المستھزئین الساخرین من زعماء قریش }٩٥{ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزِئیَن
، الذین اتخذوا شریًكا مع اهللا من األوثان وغیرھا }٩٦{آَخَر َفَسْوَف َیْعَلُموَن َیْجَعُلوَن َمَع الّلِھ ِإلـھًا

ولقد }٩٧{َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َیِضیُق َصْدُرَك ِبَما َیُقوُلوَن{. فسوف یعلمون عاقبة عملھم في الدنیا واآلخرة
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َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك {  .عوتكبسبب ما یقولھ المشركون فیك وفي د؛ -أیھا الرسول-نعلم بانقباض صدرك 
وكن ، وَسبِّح بحمده شاكًرا لھ مثنیا علیھ، فافزع إلى ربك عند ضیق صدرك}٩٨{َوُكن مَِّن السَّاِجِدیَن

سورة [ }٩٩{َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َیْأِتَیَك اْلَیِقیُن{  .فإن ذلك یكفیك ما أھمَّك، من المصلِّین هللا العابدین لھ
وامتثل رسول اهللا صلى . وھو الموت، تِمرَّ في عبادة ربك مدة حیاتك حتى یأتیك الیقینواس ]الحجر

  .. .حتى أتاه الیقین من ربھ، فلم یزل دائًبا في عبادة اهللا، اهللا علیھ وسلم أمر ربھ
  والدعاِة األئمةوأرواح  روحيإمام المرسلین فداك 
  والتقاِة األحبةوأعراض  عرضيرسول العالمین فداك 

  والوالِة الرئاسة أولوونفس  نفسيیا تاج التقى أفدیك و
  والصالِة الشھادةفینا بمنزلة  ورؤاكفعرُضَك عرُضنا 

  ولو سفكت دمانا ما قضینا وفائك والحقوق الواجباِت
  

، المستنفرةالحمر ، النكرةاللئام ،الفجرةھل أتاك حدیث ).... صلى اهللا علیھ وسلم(یا ابن امة محمد 
بال حمار منھم فبال ، ةوال تنفعھم تذكر مأثرةوال یرَعون ، ةمن ال یخشون ِتر، رةالمزو المكذبة

  .ةوأحِمر ةحِمرأو..ةعشر
  فترادفت الُحُمر بأبوالھا وتعاقبت البھائم على دجھالھا

  
  .الجرح غائر والدم فائر)صلى اهللا علیھ وسلم(محمد  یا أمة

  
  بالحشا وُیحِطُموالجرح یفدُق .. ُرفى تتلعثُم ــمى تان وأحــَكِل
  ُمثسوقًا فُتنكرنى الحروف وُتِج..  أسوقھامن الكلمات حین  آٍه

  
بسید  واالستخفاف السخریةنشرت رسوم  المؤمنین وُكِلمت مشاعر الموحدین حینما أفئدةُجِرحت 

 واإللحادالدنماركى من حثالة الزیغ  اإلعالمعبر ) علیھ صلوات وسالم رب العالمین(المرسلین 
  .فى ِكبر..والفكر والرأيتحت شعارات حریة التعبیر  حاقدة ةصلیبی ةفى حمل والزندقة

  واآلخرةلعنھم اهللا فى الدنیا ،أال ..قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفى صدورھم اكبر
  

  ٥٧األحزاب}َلُھْم َعَذابًا مُِّھینًا  ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َلَعَنُھُم اللَُّھ ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَأَعدَّ{
أبعدھم ، ویؤذون رسول اهللا باألقوال أو األفعال، إن الذین یؤذون اهللا بالشرك أو غیره من المعاصي

َوالَِّذیَن {. وأعدَّ لھم في اآلخرة عذاًبا یذلھم ویھینھم، اهللا وطردھم ِمن كل خیر في الدنیا واآلخرة
  ٥٨األحزاب}ْلُمْؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْھَتانًا َوِإْثمًا مُِّبینًا ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َوا

فقد ارتكبوا أفحش الكذب ، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بقول أو فعل من غیر ذنب عملوه
  .وأتوا ذنًبا ظاھر القبح یستحقون بھ العذاب في اآلخرة، والزور

  )یا سخیف..أرعد وأبرق(ه الكلمات بعنوان لذا كانت ھذ
  
  

یدفع بكل وسیلھ مؤثره مثمرة النتائج مضمونة العواقب من  أنحٌق على كل مسلم  :صیحٌة تقول  إنھا
  .قلٍم ولسان وبیاٍن وسنان ومال ومقاطعھ وسلطان لیعلم اهللا من ینصره ورسولھ بالغیب

  .وَیِجُم وُیطِرق وفیھ عیٌن تطِرف) لیھ وسلمصلى اهللا ع(ُیسَخر من رسول اهللا أنال عذر لمؤمن 
تدافع  ثم َتِجُم وُتطِرق أو وحماقة وسفاھة وقاحةفى  عالنیةمًة ُیطعن فى نبیھا وُیسخر منھ جھرًا أ إن

  .الحیاةال تستحق  أمة...  ةعلى استحیاء وَخْور وضعف وفسول
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  سكتنا وصمتنا حین یسخر بنبینا إنماذا سیبقى من كرامة دیننا 
  الدھر ھاجُل إن جديویا نفس .. الحیاَة ذمیمٌة  إنا موت ُزر فی

  
تمرض وال تموت تغفو وال تنام  منصورةولود  أنھاتثبت یوما بعد یوم  مرحومة أمةوأمتنا بحمد اهللا 

  :یليذلك بما و الحادثةفى ھذه  البینةولذا فان علیھا ...
  

ال ُتضیرُه فى قلیل وال كثیر وال ) هللا علیھ وسلمصلى ا(برسول اهللا  السخریة أننعلم علم یقین  أن:أوًال
  .ألن اهللا رفع قدره وأعلى ذكره .. قبیل وال دبیر

، ءزبالین لُیغِبروا على السما إلىومع حثالة الدنمارك  األرض أھلفواهللا وباهللا وتاهللا لو تحول رعاع 
  كاه اهللا وكفاهز..هعلى رؤوس من أثارو إالثم لم یرجع الغبار  ةألأللبقیت السماء صافیھ مت

  
َعلََّمُھ ۥ َشِدیُد (وعلمھ   )َوَما َینِطُق َعِن ٱلَۡھَوىٰٓ(ونطقھ  )َما َضلَّ َصاِحُبُكمۡ َوَما َغَوىٰ(كَى استقامتھ ز

َلَك  َأَلمۡ َنشَۡرحۡ(وصدره  )َما َزاَغ ٱلَۡبَصُر َوَما َطَغىٰ (وبصره  )َما َكَذَب ٱلُۡفَؤاُد َما َرَأىٰٓ (وفؤاده   )ٱلُۡقَوىٰ
وما أرسلناك إال (كاه كلھ زو )َوِإنََّك َلَعَلىٰ ُخُلٍق َعِظیٍم۟(وخلقھ  )َوَرَفعَۡنا َلَك ِذكَۡرَك(وذكره  )َصدَۡرَك 

  )رحمة للعالمین
  

  مفصحا كان القصور قصارى كل فصیح أثنىفإذا كان كتاب اهللا 
  وال على المسك أن المسك مفتوُت ...  قالوا بھ كلف أنفما على البدر 

  نطفى الجمر والیاقوت یاقوتإثم  ... وطالما أخلى الیاقوت جمر غضبا
  
  أن تسخر القرعاء بالفرعاء... ومن العجائب والعجائب جمة 

  األنواءوإن غطى علیھا برقع ... والشمس ال تخفى محاسنھا 
  لكن أنَّى یرى الشمس خفاش یالحظھا والشمس ُتبھر أبصار الخفافیش

  
  ...نقول أبوهف من لیس یعر زنیمفإلى كل 
  من نباح جراِء اد غیٍلــعلى آس.. فما  یفــأرعد وأبرق یا سخ

  واألمعاءعفاج ألما یجرى من ا.. إخسأ رقیع فلیس كفؤك غیر 
  

وعند الضرورات آتي .. ولوال الضرورة لم آتھ.. والضرورة دعتني.. ذات سوار لطمتني اللو
  !!الكنیف

وأھدى إلى الظالل من .. وأثقل من كبریت.. أنتن من حلتیت مغالط.. آال أرغم اهللا معطسك من شآن
َأغریت أم .. وأذبت وأجریت.. وأحرقت وذریت.. وقطعت وفریت.. وعریت وھریت.. خریت
لو ضربت الجبل بالزجاج ألف .. أال خبت.. وتطوعت أم كریت.. وضریت أم ضریت.. ُأغریت

أبى اهللا ، إنھ خیار من خیار من خیار..!! ولو سترت الصبح بكل شيء ما أنستر..!! ضربة ما انكسر
  .واضُع شذو العرولیس لما ُیعلیھ .. إال رفعھ وعلوه

  
ن أل، وكلكم منھا أذل أحقر..فكلكم من جیفة الكلب أقذر، أجمعین لنعلھ فداءًاوما معك ُجعلتم  أنتفما 

  .سوال یمارى فى المحسوس إال ممسو سالمحسوتمارون فى ، جئتم ضالل مزور الذي
  لقا وِحلمافالحس یشھد انھ فاق الورى ُخ

  عن الفحشاء صما أذٌنالعلیا سمت  إلىعیٌن 
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  إن روحت تفُتم حبھ لن تستطیع للمسك فتما
  لواله ما ُمِلئت بیوت اهللا ِعلما الذيفھو 

  ما مثلھ ُعُربًا وعجما بأنھ األنامشھد 
  من ذا یساوى علمھ بالبحر إن أمسى ِخضمَّا

  عذٌب وذاك الملح طعماالبحران ذا  یستويال 
  من لم یغترف من در  بحره ولم یعترف برفیع قدره

  سقط قدره وھانت نفسھ إذا ما أھان امرئ نفسھ
  فال أكرم اهللا من ُیكرُم

  
ومعھ على الھدى ولو فى سم الخیاط  ومن معك أو طیروا فإنا نعرف قدر نبینا ونحن لھ فداء أنتقع 

  .أو على مثل حد الصراط
ویلقى علیھا اهللا خلفنا بإذن ربنا وحسَّان ،ومات علیھا سلفنا،آخُرنا ویقولھا،أولنا عنھاكلمات عبَّر 

  لعرض محمد منكم وقاء وعرضيفإن أبى ووالده  .إمامنا
  

  ثم اضمحلت اللعنةنقولھا إنذار ونقسم لو دعواك شخصا تمثلت لصبت علیك 
  دِممن ضاع عقلھ وما معھ إال صورة اللحم والموھل ینفع اإلنذار 

  
  الشمس من دنس وعار أین یرید بقولھ تدنیس شمس و

  سى نعوذ باهللا وباهللا نعوذُفغریبان سالحھ ال
  ولؤمًا ینُقض قحطاقد جف من ماء الكرامة وجھھ لكنھ 

  فى وجھھ الوقح العدیم الماء..  أثرتلوان صاعقھ ھوت ما 
  نىوافالُحر ممتحن بأوالد الز ..  التعجبن إذا امُتِحنت بُسخِفِھ

  
 ةالذین یتطاولون على القمم الشماء إال كذباب ال إلھ إال ھو ال أرى مثًال لھؤالء الموتورین الذيواهللا 

 فإنيتماسِك  ةالنخل أیتھا:استعالءقالت فى  باالنصراففلما ھمت  ةعمالق ةسقطت على نخل حقیرة
حینما سقطت علىَّ ألستعد  فھل شعرت بِك الذبابة أیتھاإنصرفى : ة العمالق ةفقالت النخل، عنِك ةراحل

  !!!؟ عنى ةراحل وأنتلِك 
  

  إذا نبحت علیھ یوم كالب ..  ألم تر أن اللیث لیس یضیره
  وال تمتد لھا ید شالء.. ال ُیضیر السماء العواء 

  ...الشریعةوإطفاء نور الشمس أدنى لراھب وأیسر من إطفاء نور 
  

  اِءأرعد وأبرق یا سخیف  فما على آساد غیل من نباح جر
  واألمعاءإخسأ رقیع فلیس كفؤك غیر ما یجرى من االعفاج 

  
عربیھم ، مسلمھم وكافرھم أجمعینوأخالقھ وسیرتھ إلى الخلق )صلى اهللا علیھ وسلم(تبلیغ سنتھ :ثانیا
للغافلین  وھدایةبجمیع لغاتھم حجھ على المعاندین ، ذكرھم وأنثاھم، صغیرھم وكبیرھم، عجمیھمأو

مع بیان ، نحورھم إلىن تبلیغ سنتھ وأخالقھ وسیرتھ إلیھم أفضل من تبلیغ السھام فإ، وتثبیت للمسلمین
فعموم العالمین حصل .. )وما أرسلناك إال رحمة للعالمین(انھ رحمھ للعالمین بنص كالم رب العالمین 
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لھ فذلك  من قتلھم من المحاربین وأما، واآلخرةفنالوا بھا كرامة الدنیا  أتباعھأما ، لھم النفع برسالتھ
  .اآلخرةفى الكفر تغریض للعذاب علیھم فى  أعمارھملھم رحمھ ألن طول 

وأما المنافقون فحصل لھم بإظھار  معیشةوأما المعاھدون لھ فعاشوا تحت ظلھ وعھده وذمتھ خیر 
  .المسلمین علیھم أحكاماإلیمان حقن دمائھم وأموالھم وجریان 

  
  فھو لكل احد رحمھ وإنما ُبِعث رحمة

  المعاند إنھ ال ُیرحُم لفیا وی، للناس مھداة ةمھو رح
  
  

  أرعد وأبرق یا سخیف  فما على آساد غیل من نباح جراِء
  واألمعاءإخسأ رقیع فلیس كفؤك غیر ما یجرى من االعفاج 

  
لكل منتج دنماركى على وجھ الخصوص  المقاطعةوھو سالح ، أدنى واھم سالح نملكھ استخدام :ثالثا

والشھوات والناس  والتجارةوالنفس  واألھلمن حب المال  أعلىهللا ورسولھ حب ا إنبرھان على 
  .أجمعین

  .فھم عبدة درھم ودینار، فیھم ونكایة
ومن  اعترفتماى عبَّاد الدرھم والدینار إن كففتم وألعنتم وبخطأكم  : تقول صریحة فصیحة رسالة فھي

  .وإن عدتم وتمادیتم عدنا..نظرناه، حاكمتم وعاقبتم أساء
  ن عادت العقرب عدنا لھا وكانت النعُل لھا حاضرهإ

  
أنھم أقویاء بما ، عنكم أغنیاءإن أعدائكم ألغنیاء بكم ولیسوا ) صلى اهللا علیھ وسلم(أمة محمد  فیا

  .یستمدونھ من جیوبكم وُجعبتكم فاقطعوا عنھم المدد یذو ویھزلوا
  ...قاطعوھم

  قاطعوا كل البضائع من مزارع ومصانع
  .وا عن كل لقمھ بعدھا ذل ونقمھ ألف لقمھ ترفع الذل وَتغنى ألف جائعقاطعوھم تجد

  ...قاطعوھم...تدفعوا عن كل مظلوم حتوفھ قاطعوھم، قاطعوھم تقطعوا عن كل جرح نذیفھ
  .فسوف ُیغنیكم اهللا من فضلھ غیلةقاطعوھم وإن خفتم 

  
  أرعد وأبرق یا سخیف  فما على آساد غیل من نباح جراِء

  واألمعاءیس كفؤك غیر ما یجرى من االعفاج إخسأ رقیع فل
  

 الفئةوالذى یصُدق فى ھذه ، من َحَملة األقالم من بنى جلدتنا فئةھل للرد على أ ھو ممنالرد  :رابعًا
  .ریصافعأسد على وفى الحروب نعامٌھ فتخاء تنفر من صفیر ال

لتغطى ، ،یحركھا للفتنھ فتتحرك ،،ءما شاُیدیُرھا كما شاء وُیریدھا على  ،،صماء فى ید عدونا ةآل ھي
 ،،یدعوھا لتفریق الصفوف فتستجیب وُتجید التخریب ،،بالتنبال العمالقةوتطاول  ،، الشمس بالغربال

 ،،ویدًا ،،وأذنًا ،،وعینًا ،،فتكون لسانا ،،،یریدھا لسان..،،یریدھا ُحمَّى َتنھك فتكون طاعون ُیھلك
  .ومعوًال للصدع ،،وفأسًا للقلع،،ومقراضًا للقطع ،،ورجًال 
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، قد تھیأت فیھا أدوات الفتنھ فجنُسھا وفردھا، ةإال كانت على یدیھا الھلك ةحرك إخمادما یشاء العدو 
كما تدغم ، غنةبینھ وبین أمتھ إدغام بغیر ، وفى السوءات شیطان مریُد المعاليالعین عن طلب  غبي

  .الالم فى الالم فال یظھر إال المتحرك
  

  فلیس لھا فى المكرمات بناُن.. وأما یمینھ  طویل الید الیسرى
  .النعیق ویتابعون النھیق فى ضجیج وعجیج یكثرون، فى كل محنھ یبرزون،

یدفعونھا لالنغماس فى مستنقع ..ریحھم ریح كالب ھرشت فى یوم طل، یغسلون النجیع بالرجیع
  .عدوھا بمره وشره ألنھم عبیدھم والعبد وما ملك لسیده

بل كانوا كذئب السوء لما رأى دمًا بصاحبھ یوما أحال على ، من غوغاء الجراد حاروا علیھا أغوى
  الدِم

أُینقد المعصوم من ، ولكن للنقد) صلى اهللا علیھ وسلم( بالنبي لالستھزاءال : یقول قائلھم فى ھذا الحدث
  .لكنھ الھوى لحظائر من ھواه، !! ؟ ال ینطق عن الھوى إن ھو إال وحٌى یوحى

والحقد فى نفس  الكراھیةُتعمق  فوضویةنھا حملة إ: المقاطعةوقد أزعجھم حملة  ویقول آخرون
  .وُتغذى اإلرھاب -على حد تعبیرھم-اآلخرین 

  ..لمة٠٠ُمأو ألمت بھا ، ةنازل األمةوھذا َدیَدنھم كلما نزلت فى 
  ٣٠محمد}ِفي َلْحِن اْلَقْوِل َواللَُّھ َیْعَلُم َأْعَماَلُكْم  َوَلْو َنَشاء َلَأَرْیَناَكُھْم َفَلَعَرْفَتُھم ِبِسیَماُھْم َوَلَتْعِرَفنَُّھْم{

ولتعرفنَّھم فیما یبدو من ، فلعرفتھم بعالمات ظاھرة فیھم، ألریناك أشخاصھم -أیھا النبي-ولو نشاء 
، واهللا تعالى ال تخفى علیھ أعمال َمن أطاعھ وال أعمال من عصاه. كالمھم الدال على مقاصدھم

  .ما یستحقوسیجازي كال ب
  .واحده المخازيلیس ھناك من حدث إال ویظھرون فى صور وأشكال قد تتباین لكن ...ما فاجئونا

  
 وما ھم، ةوُعبَّاد البقر ةمبدأھا ال فرق بین ُقرَّاء البقر، ال تترجم عن حق وال تصدر عن یقین ةألسن

  .باألمسالیوم إال من عرفناھم 
  

  :معھم یقول بقول القائل األمةحال 
  

  لكنھ اشد من طعن الرماح جلدتيمن  ،،، جراحيیعیش على  جالرحمن من عل إلىشكوا أ
  من كل تیس كلما كبَّرت بربر للنطاح،،، الكذوب وعن سجاح  ةعن مسیلم الدیانةأخذ 

  كأنھم فى مراعى وھمھم غنمًُ، طمٌس مشاعرھم، عمٌى بصائرھم
  مفالشر منطقھم والغدر شیمتھم والخبث دیدنھم إن العدو ھ

  
َن ُكلَّ َصْیَحٍة َعَلْیِھْم َوِإَذا َرَأْیَتُھْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُھْم َوِإن َیُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِھْم َكَأنَُّھْم ُخُشٌب مَُّسنََّدٌة َیْحَسُبو{

  ٤المنافقون}ُھُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُھْم َقاَتَلُھُم اللَُّھ َأنَّى ُیْؤَفُكوَن 
لفصاحة ؛ وإن یتحدثوا تسمع لحدیثھم ، ء المنافقین تعجبك ھیئاتھم ومناظرھموإذا نظرت إلى ھؤال

وعقولھم من الفھم والعلم النافع كاألخشاب الملقاة على ، وھم لفراغ قلوبھم من اإلیمان، ألسنتھم
، یظنون كل صوت عال واقًعا علیھم وضاًرا بھم؛ لعلمھم بحقیقة حالھم، التي ال حیاة فیھا، الحائط
، ھم األعداء الحقیقیون شدیدو العداوة لك وللمؤمنین، والرعب الذي تمكَّن من قلوبھم، جبنھم ولفرط

كیف ینصرفون عن الحق إلى ما ھم فیھ من ، أخزاھم اهللا وطردھم من رحمتھ، فخذ حذرك منھم
  النفاق والضالل؟
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  :فلھم نقول بقول القائل
  

  ناتكالب األعاديوفى وجھ ..  كمات  قوميأُكرَّار على 
  رفعتم بیننا صوت النعاِت .. وإن مس العدو مسیس قرح

  تمرغ فى وحول السیئاِت ..  أال بترت روافد كل خب
  الروح فى الجسد الرفاِت كراجي..  ومن یرجو بنى علمان عونًا 

  
) صلى اهللا علیھ وسلم(من لم یصرح بموقفھ الیوم ضد أعداء نبینا) صلى اهللا علیھ وسلم(أمة محمد یا

  .وال كرامھ.. ھم مھما كان موقفھ ومھما لوَّن أعذارهفھو من
التھاون والخذالن الذى أصاب اآلمة عندما جعلت قناة یصف حال  واقع ینطق ووھذا مقال ((( 

تبحث لھا عن مجتمع یتبناھا فبعد  امرأةمن اإلسالم مادة للتھكم على لسان  الخنزیرة العمیلة الحقیرة
كما ھو  روحي استنساخة النصیریة ویبدوا أنھم رفضوا أن یكون لھا أن لفظتھا سوریا وتركت الباطنی

من إنسانیتھ  انسلخینفقون ببذخ على كل من  الغربيفى معتقدھم األفاك وسمعت أن أقباط الغجر 
وعفونة أبناء ماء البلسان  فانغمست فى  الصھیونيوتحول إلى مسخ مختلط بممزوج قذر من النتن 

على منصة رأیھم  اكتشافاتھاا قناة الخنزیرة على شاشتھا وأعلنت عن أحدث مستنقعھم للتعمید وعمدتھ
لھا خط صرف  فافتتحت... من العالم اآلخر عالم مختلط من نقیع األحذیة ونتن البالوعات  یأتي الذي

  ..جدید یخدم لیبرالیة اإللحاد  صحي
 حماليب ومسقط رأس آل لھب إنھا أم لھب وعمة لھب وخالة لھ... بوق للنذالة والقذارة فاستضافت 

  الحطب
من لن یسالمھم ربھم  ولیست وفاء ومالھا من سلطان إال على البغایا اللئام ... إنھا الوباء فى السولیفان 

  .سیجرھم للحتوف الذيالخروف .. زعوم زورًا وبھتانًا مال
  وإذا ُسب اإللھ فالناس أحرار.. یقاد للسجِن من سب الزعیم 

  :إذ یقول سدده اهللا .. عبد العزیز مصطفى كامل / ل ــــتاذ الفاضــــا األســھا لنــتـقــقیـلى حــــجـی
  

واأللمان  واإلیطالیینوأحط من سفاھات الدانمركیین ... وأسفل من كل ھجوم ... أسوأ من الرسوم (( 
ھ كلُّ مجرٍم مما تفوه ب العرب، وأخسُّ اواألمریكیین، وأكفر مما قالھ كفار الیھود والنصارى ومشركو

أم "ذلك الذي تقیأتھ وفاھت بھ  ... _صلى اهللا علیھ وسلم_في حق اإللھ وحق القرآن وحقِّ الرسول
 ٣/ ٤( بقناة الجزیرة في  اكســاالتجاه المع في برنامج) وفاء سلطان(الجدیدة، المدعوة " لھب

حار، أذیع على  تكلم إبلیس على لسان تلك المرأة المسترجلة، في خطاب حماسي حیث ) ٢٠٠٨/
 مباشرة، یسب دین اهللا عالنیة، ویسخر من دین المسلمین جھرة، من خالل قناة عرفت عند الھواء

  .!"متنكرة"البعض بأنھا قناة إسالمیة 
 

تسمح مراًرا وتكراًرا، بسب الدین على شاشتھا، من أناس  المأخذ على القناة وعلى مدیرھا، أنھا
شیطانیة محددة في وقت بث محدود، ومنھم تلك المرأة  رسالة تعرف أنھم یخرجون لتوصیل

القناة للسخریة من ملیار وثلث من المسلمین، وقد سبق أن استضافت  التي تستخدم" المسخرة"
 فعرفت بنفسھا على أنھا ال تدین بأي دین، وھي كاذبة إذ أنھا تدین للیھود بالمودة الجزیرة تلك النكرة،

ماعدا  باإلجالل والتقدیس، وتأخذ موقف االحترام من كل األدیانواإلخالص، وھي تدین للنصارى 
  .!.!.! دین اإلسالم

كیف ! ... المتمردة المتنمردة على الخالق جلَّ وعال ؟ كیف ساغ لھذه القناة أن تستضیف ھذه المخلوقة
فجرة یحسن محاورتھا ومجادلتھا وإلقامھا أحجاًرا تغص حنجرتھا المت تكرر استضافتھا أمام من ال
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تظھرھا وكأنھا صاحبة الحجة التي ال یستطیع أحد ردھا، والمعرفة التي ال یقدر أحد  بالفجور؟؟ كیف
دافعت عنھم  الجدال فیھا؟ إن سفال تلك المرأة قد انحط عما بلغھ كل المسیئین السابقین؛ ألنھا على

جھل أو خطأ، وإنما  جمیعا، وسوغت دوافعھم وأفاعیلھم، وقالت إن مواقفھم العدائیة لم تكن عن
  !_صلى اهللا علیھ وسلم_الرسول جاءت بعد دراسة وفھم لحقیقة اإلسالم وحقیقة القرآن وحقیقة

... مالحقة قضائیة ضد ھذه المرأة المتھتكة ثقافیــًا  إنني أطالب اتحاد المحامین العرب أن یقیم دعوى
عربــًا وعجمــًا نرمى بأننا  -كمسلمین -ھؤالء المحامون إذا كنا كلنا  فما الذي یحامي عنھ... وإال 

 ومتخلفون وغیر عاقلین؟ إرھابیون
موقوذة ومتردیة ونطیحة من سقط البشر  ھل صارت ھویتنا ومقدساتنا وكرامة أمتنا مستباحة لكل

أو اإلثارة الفضائیة؟ إنني " التسلیة اإلعالمیة"مادة لـ وحثاالت المخلوقات؟ وھل صار دیننا وعقیدتنا
الجزیرة ما كانت لتستضیف ھذه المسخ لتسب على المأل أي رئیس أو  لناس یعلمون، أن قناةأعلم وا

ولو حدث ھذا دون توقع من مستضاف ألخرسھ !! لقطر عالقة صداقة معھ ملك أو أمیر بلد مما
 ألن ذلك قد یؤدي إلى مشكالت قانونیة للقناة، وإحراجات... المخرج البرنامج  المذیع، أو لقطع

الملوثة اللسان والجنان  لكن تلك القناة ومسئولیھا یعلمون تمام العلم أن تلك المرأة. سیة لبلد القناةدبلوما
لم تكتف القناة بإخراج ذلك الوجھ الكالح  ؛ ستقیئ ما قاءت، وستعید كثیًرا مما قالت، بل)جفاء سلطان(

رھاب وقرآنھم دینھم بالھمجیة ورسولھم باإل البغیض على الناس لسبھم جمیعــًا؛ ووصف
وإنما استضافت لمنازلتھا رجال ال یحسن إال !! بالھذیان في القرآن بل وإلھھم وإلھ العالمین...بالتخلف

السیاسي، مع أن القضیة المثارة والمختارة للحوار؛ قضیة دینیة عقدیة في  الكالم في التحلیل
  .!الواضح من عنوانھا موضوعھا

صورة المھزومین غیر القادرین على الدفاع  دو الضیف والمضیف فيلقد كانت النتیجة الطبیعیة أن یب
)!! كما وصفاھا "( السیدة "المجاري التي طفحت من بلعوم  عن الدین أو حتى عن أنفسھم أمام سیل

منھ أن القسم األكبر من مفتریات تلك السیئة؛ لم یرد علیھ بكلمة وال حتى  وھذا أمر سیئ، لكن األسوأ
 ومعلوم أنھ لیس في قدرة مالیین المشاھدین من! خالت التي منعت من البرنامجالمدا مداخلة من

أنفسھم من دخن  األمیین وأنصاف المثقفین وكذلك األطفال والمراھقین؛ أن یمارسوا بأنفسھم حمایة
  .الدمیة اللیبرالیة الدمیمة تلك الشھب الحارقة من تلك المارقة، رغم سفاھة وتفاھة ما فاھت بھ ھذه

فاجأتكم ھذه النكرة المنكرة على الھواء مباشرة، فسبت  ماذا لو: الي لقناة الجزیرة ومسئولیھا ھوسؤ
طول لسانھا فسخرت من دولة القناة ومن سیاستھا الخارجیة أو الداخلیة،  القائمین على القناة؟ أو زاد

 أكثر فلعنت أمیر دولةالذي ینص على أن اإلسالم ھو دین الدولة؟؟، أو استطال لسانھا  أومن دستورھا
  !!!قطر واتھمتھ في نفسھ ونظامھ بما ال یلیق؟

 
أن یسمح بكل ھذه البذاءات : ولكن ما لم یتوقعھ أحد.. ویتوقعھا  أظن أن اإلجابة یعرفھا كل أحد

على اإللھ العظیم وعلى قرآنھ المبین ورسولھ الكریم على الھواء مباشرة  واإلساءات والتھجمات
 ن رد شرعي وعقلي على ما تفوھت بھ ھذه التافھة، التي لو قالت عشر ما قالتھ علىم ودون أدنى حد

وأللقي بھ على  ؛واألستودیسیاسة القناة أو سیاسة بلد القناة؛ لفصل فیصل، ولقسم راتبھ على عمال 
  )).وحسبنا اهللا ونعم الوكیل. قارعة الطریق وفي االتجاه المعاكس

 }َكاِمَلًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوِمْن َأْوَزاِر الَِّذیَن ُیِضلُّوَنُھم ِبَغْیِر ِعْلٍم َأَال َساء َما َیِزُروَنِلَیْحِمُلوْا َأْوَزاَرُھْم {
  ٢٥النحل
وَیْحملوا من آثام الذین  -ال ُیْغَفر لھم منھا شيء -ستكون عاقبتھم أن یحملوا آثامھم كاملة یوم القیامة 

  .أال َقُبَح ما یحملونھ من آثام. غیر نقص من آثامھم لیبعدوھم عن اإلسالم من؛ كذبوا علیھم
  ٣الحج}َوِمَن النَّاِس َمن ُیَجاِدُل ِفي اللَِّھ ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَیتَِّبُع ُكلَّ َشْیَطاٍن مَِّریٍد {
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جھال منھم بحقیقة ھذه ؛ وبعض رؤوس الكفر من الناس یخاصمون ویشككون في قدرة اهللا على البعث
  .ألئمة الضالل من كل شیطان متمرد على اهللا ورسلھ واتباًعا، القدرة

  ٨الحج}َوِمَن النَّاِس َمن ُیَجاِدُل ِفي اللَِّھ ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَلا ُھًدى َوَلا ِكَتاٍب مُِّنیٍر {
ومن الكفار َمن یجادل بالباطل في اهللا وتوحیده واختیاره رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وإنزالھ القرآن، 

  بغیر علم، وال بیان، وال كتاب من اهللا فیھ برھان وحجة واضحة،وذلك الجدال 
  ٢٩الروم}َبِل اتََّبَع الَِّذیَن َظَلُموا َأْھَواءُھم ِبَغْیِر ِعْلٍم َفَمن َیْھِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّھ َوَما َلُھم مِّن نَّاِصِریَن {

لجھل والضاللة، وال أحد یقدر فشاركوھم في ا، بل اتبع المشركون أھواءھم بتقلید آبائھم بغیر علم
ولیس لھؤالء ِمن أنصار ُیَخلِّصونھم من ، على ھدایة َمن أضلَّھ اهللا بسبب تمادیھ في الكفر والعناد

  .عذاب اهللا
ٍم َوِمَن النَّاِس َمن َیْشَتِري َلْھَو اْلَحِدیِث ِلُیِضلَّ َعن َسِبیِل اللَِّھ ِبَغْیِر ِعْل{: وھذه فى قناة الجزیرة وأشباھھا 

  ٦لقمان}َوَیتَِّخَذَھا ُھُزوًا ُأوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب مُِّھیٌن 
لیضلَّ  -وھو كل ما ُیلھي عن طاعة اهللا ویصد عن مرضاتھ - ومن الناس َمن یشتري َلْھو الحدیث 

أولئك لھم عذاب یھینھم ، ویتخذ آیات اهللا سخریة، الناس عن طریق الھدى إلى طریق الھوى
  ))).ویخزیھم
  

  على آساد غیل من نباح جراِء سخیف فماأبرق یا أرعد و
  واألمعاءإخسأ رقیع فلیس كفؤك غیر ما یجرى من االعفاج 

  
  .الدعاء واللجأ لرب األرض والسماء أن ینتقم ممن سخر وأقر :خامسًا

خر من نبینا ومن أقره على اللھم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبریائك أن تنتقم ممن س
  .ةالسخری

  .یا جبار یا قوى یا عزیز یا قھار، وآیةلھم اجعلھ للساخرین عبره ال
  واعصف بجبار أِشر.. اللھم الدین دینك فانتصر 
  أعجاز نخل منقعر.. وأجعل جموع المعتدى 

  هللا یا أمتنا ھذا ما كان إالھى ملجأ ىفالجِأ
  

  .الصبر والتقوى :سادسًا
اِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َوِمَن َلُتْبَلُونَّ ِفي َأْمَو{: قال المولى جل وعال

  ١٨٦آل عمران}الَِّذیَن َأْشَرُكوْا َأًذى َكِثیرًا َوِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُموِر 
، وبالجوائح التي تصیبھا، بإخراج النفقات الواجبة والمستحبَّةفي أموالكم  -أیھا المؤمنون-َلُتْخَتَبُرنَّ 

وذلك حتى ، وما یحلُّ بكم من جراح أو قتل وَفْقد لألحباب، وفي أنفسكم بما یجب علیكم من الطاعات
ولَتسمُعنَّ من الیھود والنصارى والمشركین ما یؤذي أسماعكم من . یتمیَّز المؤمن الصادق من غیره

وتتقوا اهللا بلزوم طاعتھ ، على ذلك كلھ -أیھا المؤمنون-وإن تصبروا . طعن في دینكمألفاظ الشرك وال
  .وینافس فیھا، فإن ذلك من األمور التي ُیعزم علیھا، واجتناب معصیتھ

  
َال َیُضرُُّكْم َكْیُدُھْم َشْیئًا  ِإن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُھْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسیَِّئٌة َیْفَرُحوْا ِبَھا َوِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا{

  ١٢٠آل عمران}ِإنَّ الّلَھ ِبَما َیْعَمُلوَن ُمِحیٌط 
إن نزل بكم أمٌر حسن ِمن نصر وغنیمة ظھرت علیھم الكآبة  -أیھا المؤمنون-ومن عداوة ھؤالء أنكم 

وإن ، ذلكوإن وقع بكم مكروه من ھزیمة أو نقص في األموال واألنفس والثمرات فرحوا ب، والحزن
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واهللا بجمیع . ال یضركم أذى مكرھم، وتتقوا اهللا فیما أمركم بھ ونھاكم عنھ، تصبروا على ما أصابكم
  .وسیجازیھم على ذلك، ما یعمل ھؤالء الكفار من الفساد محیط

  
  أرعد وأبرق یا سخیف  فما على آساد غیل من نباح جراِء

  معاءواألإخسأ رقیع فلیس كفؤك غیر ما یجرى من االعفاج 
  

  .لكل أحد) صلى اهللا علیھ وسلم(بالرسول واالستھزاء والسخریةمعرفة حكم السب  :سابعًا
  

ًكان أم كافرا فعلیھ القتل وال  مسلما)صلى اهللا علیھ وسلم(كل من شتم النبى :قال األمام احمد رحمھ اهللا
  .وناقضًا للعھد إن كان ذمیًا، وھو َمرتد إن كان مسلمًا، ُیستتاب

  وإذا ُسب اإللھ فالناس أحرار.. ِن من سب الزعیم یقاد للسج
  

  .لم ُیعلم إسقاطھ آدميحق  ألنھال تقبل توبتھ بل ُیقتل ولو تاب  :عیاض وغیره القاضيقال 
فخنقھا ) صلى اهللا علیھ وسلم(كانت تشتم النبى یھودیةأن ) رضى اهللا عنھ(عن علّى الشعبيوروى 

  .دمھا)  علیھ وسلمصلى اهللا(رجل حتى ماتت فأبطل رسول اهللا 
من سب اهللا : فقتلھ ثم قال) صلى اهللا علیھ وسلم(أنھ ُأتَى برجل سب النبى )رضى اهللا عنھ(وعن عمر 

  .فاقتلوه األنبیاءأو أحد من 
ندب ) صلى اهللا علیھ وسلم(رسول اهللا الیھوديانھ لما ھجى كعب بن األشرف  ومن المتفق علیھ

رضى اهللا (فقام محمد بن مسلمھ )شرف فقد أذى اهللا ورسولھ؟ن األمن لكعب ب(: قتِلھ فقال إلىالرسول 
  .فما رجع حتى قتلھ.. لك بھ یا رسول اهللا أنا: وقال) عنھ

  عقوبتھ شفاء ففيمن لم یؤدبھ الجمیل ..نعم
 )من لى بھا؟(: روى انھ قال) صلى اهللا علیھ وسلم(ولما وقعت عصماء بنت مروان فى رسول اهللا

فنھض إلیھا فوضع السیف فى صدرھا حتى .. أنا لك بھا یا رسول اهللا: ن قومھافقال عمیر بن عدى م
  .من ظھرھا أنفذه

  
  قبیل الصباح فلم تخرِج ..  فدرَّجھا من مجیع الدما

  جذالن من نعمة المولجى..  اهللا برد الجنان  فأورده
  

بیده لو قلتم ما  نفسي الذيو، جمیعا ثم ال تنظرون فكیدوني، نعم:قال..آنت قتلتھا؟: لھ أھلھاولما قال 
  .ھذا حتى أقتلكم جمیعا أو أموت بسیفيقالت لضربتكم 

وتقع ) صلى اهللا علیھ وسلم(أن أعمى كانت لھ أم ولد تشتم النبى )رضى اهللا عنھما(وعن ابن عباس
) صلى اهللا علیھ وسلم(وفى لیلھ جعلت تقع فى النبى: قال، ویزجرھا فال تنزجر تنتھيینھاھا فال ، فیھ

صلى اهللا علیھ (فلما أصبح ُذِكَر لرسول اهللا ، وتشتمھ فأخذ المغول فوضعھ فى بطنھا واتكأ علیھا فقتلھا
  ).أنُشد اهللا رجل فعل ما فعل لَى علیھ حق إال قام(  : الــفجمع الناس وق) وسلم

ثم )مصلى اهللا علیھ وسل(البصیر یتخطى الناس وھو یتزلزل حتى قعد بین یدى الرسول  األعمىفقام 
ولى ، وأزجرھا فال تنزجر تنتھيفال  وأنھاھاكانت تشتمك وتقع فیك ، اهللا أنا صاحبھا لیا رسو: (قال

فأخذت ، جعلت تشتمك وتقع فیك البارحةفلما كانت ، وكانت بر رفیقھ رقیقھ، منھا ابنان مثل اللؤلؤتین
  .اهللا لیا رسوعلى ذلك  أنا بنادم ما حالھم..المغول فوضعتھ فى بطنھا واتكأت علیھا حتى قتلتھا

  )قد أھدرت دمھا أال اشھد أن دمھا قد ھدر، اهللا أبعدھا(): صلى اهللا علیھ وسلم(فقال رسول اهللا 
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  فإن الحسام العصب نعم المؤدب ..  فمن لم یؤدبھ القران وھدیھ
  

على ) وسلمصلى اهللا علیھ (النبى أوامرلقد جرت ، بترإن شانئھ األ) صلى اهللا علیھ وسلم(محمد ةیا أم
  .یھلك من سبھ وال یؤخره أن اهللا ةوُسن، قتل الساب

وقد ُعِرَف وأشتھر فى حصار القالع أنھ متى وقع من العدو السُب ُأِخذوا عاجال فصار ذلك معروفا 
  .على الكافرین النصرةبین المسلمین یعلمون بھ قرب 

الطاھر الرفیع الشریف من ) سلمصلى اهللا علیھ و(ال یدفع عن جناب رسول اهللا ، وفحوى ھذه النقول
  .ولوغ الكالب مثل السیل

  حتى ُیراق على جوانبھ الدُم األذىال یسلم الشرف الرفیع من 
بعض  أن )الكامنةالدرر (فى ) علیھ رحمة اهللا(حجر ابنومن لطیف ما ُیروَى فى ھذا الباب ما ذكر 

ل فجعل أحدھم یسخر من أمراء المغول تنصَّر فحضر عنده جماعھ من كبار النصارى والمغو
فوثب الكلب على الساب فھمشھ وخدشھ فى وجھھ ، وبجوارھم كلب صید) صلى اهللا علیھ وسلم(النبى

  ..ثم خلصوه منھ
  ).صلى اهللا علیھ وسلم(ھذا لكالمك فى محمد:فقال بعض الحاضرین

  .اضربھ أن أریدفظن أنى  بیديُأشیر  رآنيكال بل ھذا الكلب عزیز النفس :قال
علیھ فقبض على ذردمتھ تحت  أخرىفوثب الكلب مره ، یسخر ویستھزأ ویطیل فى ذلك ثم عاد

  .فاسلم بسبب ذلك نحو أربعین الفًا من المغول، ضع بلعھ فاقتلعھا واختلعھا فمات من حینھوحلقومھ وم
إذا ، إذا نسفت معالمنا، متى تغضب إذا انَتِھكت محارُمنا فأخبرنيكلٌب ینتقم لرسول اهللا ویغضب 

  .متى تغضب فأخبرني، ولم تغضب... إذا سخرت أراذلنا، إذا دیست كرامتنا، افترست شھامتنا
  .متى تغضب فأخبرني..للقرآن للحرمات لم تغضب لإلسالمإذا هللا 

  ؟.متى ُیستل ھذا الجبن من جبینك والخوُر،..  نتصُریمتى التوحید فى جنبیك 
  ؟وال ُیذر فال ُیبقى ..  متى بركانك الغضبى للحرمات ینفجر

  ؟ متى تغضب فأخبرني..إذا للرسل لم تغضب
  

  ھونأفعش فارًا ومت أرنب إذا المرء ھان على نفسھ یكون على نفسھ 
  

  أرعد وأبرق یا سخیف  فما على آساد غیل من نباح جراِء
  واألمعاءإخسأ رقیع فلیس كفؤك غیر ما یجرى من االعفاج 

  
تتجلى ، )صلى اهللا علیھ وسلم(وأخالق رسول اهللا ة روسی ةلسن متحركةأن تكون صوره حیھ  :ثامنًا

فى تصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا وعقائدنا وعباداتنا ومعامالتنا وسلوكنا ودعواتنا وعلى قسمات 
  .أعینناوجوھنا وفى فلتات ألسنتنا وتقلبات 

  
ال یقوم  ألسلحةاسالح من أمضى  أیدینافقد بقى فى  المادیةألن تخلینا الیوم عن كل وسائل االنتصار 

إال نفحھ من نفحاتھ تھب على ھذا  ھيواهللا ما ، الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ یأتیھال ، لھ شئ
  .ةوأخالقھم شام متآلفةفإذا قلوبھم مجتمعھ ونوافرھم ، القطیع المبدد

  كلمات رب العالمین بھا سماع عقٌل وفیھا للظالم كواِشُف
لیس بین النفوس وبین  جذابة حقیقة، روح تجرى ونفحھ تسرى ماإلسال بأخالقاهللا  إلى الدعوةإن 

  .علیھا إشراقھااإلذعان لھا إال 
  .قرابا الماضيولوالھا لساوى اللیث ذئبًا وساوى الصارم 
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  .والمعادى یشھد بذلك العقل والنقل والقریب والغریب والموالى
 ایا أیھ: من المسلمین فیقولأن أحد العقالء الغرب وقف لیخاطب جمعا  : النجار األستاذیذكر 

ولكنكم .. قتصادیًا وال سیاسیًا وال إعالمیًااال ،تسایروا الغرب الیوم  إنلن تستطیعوا  إنكمالمسلمون 
  ...یحثو على ركبیھ أمامكم باإلسالم المستعليغطرس تتجعلوا ھذا الغرب المتكبر الم إنتستطیعون 

تطبیقا  أنفسھموُیحسنون تطبیقھ على ، ا الدین فھمًا دقیقًاشابًا یحسنون فھم ھذ بأربعین ائتوني: ثم یقول
وأنا أضمن لكم ان أفتح بھم ، ویحسنون عرضھ على الناس بلغة العصر عرضًا دقیقا، دقیقا

  .والجنوبیة الشمالیة األمریكتین
  

  .بسمائكم یومًا ولیست بعد ذلك تغرُب.. ولسوف تشرق شمسكم  ... حالھ
  

بل ، فى بقاع من أسیا وبقاع من إفریقیا لم یكن بجیوش وال حشود اإلسالم انتشار أنوالتاریخ یثبت 
  .اإلسالماإلسالم التى كان یتعامل بھا معھم تجَّار  بأخالق

  لیس بعد الیقین یا عین سٌب أكد الفعل ما حواه الكالُم
  ..بقول اهللامع مرارة وقسوة وشدة ما حدث على قلوبنا فإنا نقول ) صلى اهللا علیھ وسلم(یا أمة محمد

مِّْنُھم مَّا اْكَتَسَب ِإنَّ الَِّذیَن َجاُؤوا ِباْلِإْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكْم َلا َتْحَسُبوُه َشّرًا لَُّكم َبْل ُھَو َخْیٌر لَُّكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ {
  ١١النور}ِمَن اْلِإْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُھْم َلُھ َعَذاٌب َعِظیٌم 

وا بأشنع الكذب، وھو اتھام أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا بالفاحشة، جماعة إن الذین جاؤ
بل ھو خیر لكم، لما تضمن ذلك ِمن ، ال تحسبوا قولھم شرا لكم -معشر المسلمین - منتسبون إلیكم 

. ورفع الدرجات، وتكفیر السیئات، وتمحیص المؤمنین، تبرئة أم المؤمنین ونزاھتھا والتنویھ بذكرھا
كل فرد تكلم باإلفك جزاء فعلھ من الذنب، والذي تحمَّل معظمھ، وھو عبد اهللا بن ُأبيِّ بن سلول كبیر ل

  .لھ عذاب عظیم في اآلخرة، وھو الخلود في الدرك األسفل من النار -لعنھ اهللا -المنافقین
بھ حتى عند أمتھ وظھر الحب الصادق فیما نحس)صلى اهللا علیھ وسلم(فقد ظھرت منزلة رسول اهللا

  .بین أظُھرنا حي )صلى اهللا علیھ وسلم( نھأولك
لذلك فھو عدو لھا ولو  ىلم یسعومن ، قتصادیًاا األمة الستقاللالحثیث  السعيوظھر الیقین بوجوب 

  لم یشعر أمشعر ، أبنائھاكان من 
  

  )َلا َتْحَسُبوُه َشّرًا لَُّكم(
بین ما فى صحافة الدنمارك  األصما ویسمعھ األعمىالتى یبصرھا  المشتركةلقد ظھرت القوایم 

  .لھا ةالصاخب ةوكّتابھا والدعای ةوبعض كّتاب العرب من الثناء على بعض الروایات القذر
  

  )َلا َتْحَسُبوُه َشّرًا لَُّكم(
  

  .والتسامح العولمةلقد كفانا اهللا بما حدث الرد على من یحملنا قصرًا على ثقافة 
  

  )َلا َتْحَسُبوُه َشّرًا لَُّكم(
  

  وقد ُتجبى المنى بالنائباِت..  فھذى أمة اإلسالم ضجت 
  ویعلو الدین من كید الوشاِة ..  وقد ُتشفى الجسوم على الرزایا
  ولفح الثأر یوقظ من ُثباِت ..  وقد تصحو القلوب إذا اسُتِفزت
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ى ال یرد العدوان إال إیمان صادق وعمل فعال وتحرك أقو) صلى اهللا علیھ وسلم(محمد ةیا أم

  ..باستمرار بال تواٍن
  .ھذه المحنھ لكان قلیال وواهللا لو بذلنا كل غاٍل ونفیس لندرك الخیر الذى جاء من

  ولكنھ بحمد اهللا بخیر جاء من حیث لم نبذل ولم نحتسب
  

  )َلا َتْحَسُبوُه َشّرًا لَُّكم(
  

  ٢الممتحنة}ِدَیُھْم َوَأْلِسَنَتُھم ِبالسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَن ِإن َیْثَقُفوُكْم َیُكوُنوا َلُكْم َأْعَداء َوَیْبُسُطوا ِإَلْیُكْم َأْی{
ویمدوا إلیكم أیدیھم بالقتل ، إن یظفر بكم ھؤالء الذین ُتسرُّون إلیھم بالمودة یكونوا حرًبا علیكم

كان أعداء واهللا ما ...لو تكفرون مثلھم -على كل حال -وھم قد تمنَّْوا، وألسنتھم بالسب والشتم، والسبي
  ..للمسلمین منھم فى ھذه األیام وال أقبح وال أوقح عداوةاهللا اظھر 

ْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة مِّن ُدوِنُكْم َال َیْأُلوَنُكْم َخَباًال َودُّوْا َما َعِنتُّْم َق{
  ١١٨آل عمران}ُصُدوُرُھْم َأْكَبُر َقْد َبیَّنَّا َلُكُم اآلَیاِت ِإن ُكنُتْم َتْعِقُلوَن َأْفَواِھِھْم َوَما ُتْخِفي 

، یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ وعملوا بشرعھ، ال تتخذوا الكافرین أولیاء من دون المؤمنین
صیبكم من ضرر وھم یفرحون بما ی، فھؤالء ال َیْفُترون عن إفساد حالكم، ُتْطلعونھم على أسراركم

قد . وما تخفي صدورھم من العداوة لكم أكبر وأعظم، وقد ظھرت شدة البغض في كالمھم، ومكروه
  .إن كنتم تعقلون عن اهللا مواعظھ وأمره ونھیھ، لتتعظوا وتحذروا، بیَّنَّا لكم البراھین والحجج

-یرضیھم إال ان نقول من دین اإلسالم ولن االنسالخوواهللا ما یریدون من أمة اإلسالم ما ھو دون 
أو إن ، مغلولةید اهللا  أو، أو المسیح ابن اهللا، یر ابن اهللازأو ع،ثالثةإن اهللا ثالث : - نقول أنونعوذ باهللا 

  .اهللا فقیر
  

  .إن تشك فى ذلك، وإن تعددت الوسائل إلیھا تدرجت الغایةال یریدون ما ھو دون ھذه 
وأنت إذًا عینًا  ةومالك فیما تدعى اى حج، ةا كصفعفأقسم بالجبار إنك خالط وال یوقظ المخلوط شیئ

  .ةبأذن طویل
َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَیُھوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُھْم ُقْل ِإنَّ ُھَدى الّلِھ ُھَو { :الن اهللا یقول؟ .. لما 

  ١٢٠البقرة}َن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الّلِھ ِمن َوِليٍّ َوَال َنِصیٍر اْلُھَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْھَواءُھم َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِم
إن : قل لھم. الیھود وال النصارى إال إذا تركت دینك واتبعَت دینھم -أیھا الرسول-ولن ترضى عنك 

ولئن اتبعت أھواء ھؤالء بعد الذي جاءك من الوحي ما لك عند اهللا . دین اإلسالم ھو الدین الصحیح
ھذا موجھ إلى األّمة عامة وإن كان خطاًبا للنبي صلى اهللا علیھ . وال نصیر ینصرك، وليٍّ ینفعكِمن 

 َودُّوْا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروْا َفَتُكوُنوَن َسَواء َفَال َتتَِّخُذوْا ِمْنُھْم َأْوِلَیاء َحتََّى ُیَھاِجُروْا ِفي{: ویقول.وسلم
  ٨٩النساء}ْوْا َفُخُذوُھْم َواْقُتُلوُھْم َحْیُث َوَجدتَُّموُھْم َوَال َتتَِّخُذوْا ِمْنُھْم َوِلّیًا َوَال َنِصیرًا َسِبیِل الّلِھ َفِإن َتَولَّ

، مثلما أنكروه بقلوبھم، لو تنكرون حقیقة ما آمنت بھ قلوبكم، تمنَّى المنافقون لكم أیھا المؤمنون
برھاًنا ، حتى یھاجروا في سبیل اهللا، أصفیاء لكمفال تتخذوا منھم ، فتكونون معھم في اإلنكار سواء

وال تتخذوا منھم ولّیًا ، فخذوھم أینما كانوا واقتلوھم، فإن أعرضوا عما دعوا إلیھ، على صدق إیمانھم
ِكیَن مَّا َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروْا ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشِر{: ویقول .من دون اهللا وال نصیًرا تستنصرونھ بھ

  ١٠٥البقرة}ِظیِم َأن ُیَنزََّل َعَلْیُكم مِّْن َخْیٍر مِّن رَّبُِّكْم َوالّلُھ َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِھ َمن َیَشاُء َوالّلُھ ُذو اْلَفْضِل اْلَع
أو ، ما یحب الكفار من أھل الكتاب والمشركین أن ُینزَّل علیكم أدنى خیر من ربكم قرآًنا أو علًما

واهللا ذو العطاء الكثیر . واهللا یختص برحمتھ َمن یشاء ِمن عباده بالنبوة والرسالة .نصًرا أو بشارة
  .الواسع
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ْلَمْسِجِد َیْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْھِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِھ ُقْل ِقَتاٌل ِفیِھ َكِبیٌر َوَصدٌّ َعن َسِبیِل الّلِھ َوُكْفٌر ِبِھ َوا{ ویقول 
ْم َعن ْھِلِھ ِمْنُھ َأْكَبُر ِعنَد الّلِھ َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل َوَال َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َحتََّى َیُردُّوُكاْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأ

ْم ِفي الدُّْنَیا ِدیِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا َوَمن َیْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدیِنِھ َفَیُمْت َوُھَو َكاِفٌر َفُأْوَلـِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُھ
  ٢١٧البقرة}َواآلِخَرِة َوُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن 

القتال في الشھر : ھل یحل فیھ القتال؟ قل لھم: عن الشھر الحرام -أیھا الرسول-یسألك المشركون 
اإلسالم بالتعذیب  وَمْنعكم الناس من دخول، الحرام عظیم عند اهللا استحاللھ وسفك الدماء فیھ

وإخراج النبي ، وَمْنع المسلمین من دخول المسجد الحرام، وجحودكم باهللا وبرسولھ وبدینھ، والتخویف
. وأعظم جرًما عند اهللا من القتال في الشھر الحرام، ذلك أكبر ذنًبا، والمھاجرین منھ وھم أھلھ وأولیاؤه

، وھؤالء الكفار لم یرتدعوا عن جرائمھم. الحرام والشرك الذي أنتم فیھ أكبر وأشد من القتل في الشھر
وال یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن اإلسالم إلى الكفر إن استطاعوا تحقیق ، بل ھم مستمرون علیھا

فقد ذھب عملھ في الدنیا ، وارتدَّ عن دینھ فمات على الكفر - أیھا المسلمون-ومن أطاعھم منكم . ذلك
  .لنار جھنم ال یخرج منھا أبًدا وصار من المالزمین، واآلخرة

ولو كانت ، وال عنصریھ اقتصادیھوال  سیاسیة المعركةلیست ، إن خصومنا ال ینقمون منا إال اإلیمان
  .وإما إسالم جاھلیةإما ،إما كفر وإما إیمان.. عقیدةولكنھا معركة ، كذلك لَسُھل وقفھا

ِثیٌر مِّْن َأْھِل اْلِكَتاِب َلْو َیُردُّوَنُكم مِّن َبْعِد ِإیَماِنُكْم َودَّ َك{ : - وإذا قال اهللا بطل كل قول وقائل- قال تعالى
ّلُھ ِبَأْمِرِه ِإنَّ الّلَھ ُكفَّارًا َحَسدًا مِّْن ِعنِد َأنُفِسِھم مِّن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھُم اْلَحقُّ َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى َیْأِتَي ال

  ١٠٩البقرة}َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
بسبب ؛ تمنى كثیر من أھل الكتاب أن یرجعوكم بعد إیمانكم كفاًرا كما كنتم من قبُل تعبدون األصنام

الحقد الذي امتألت بھ نفوسھم من بعد ما تبیَّن لھم صدق نبي اهللا ورسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
حتى یأتي اهللا بحكمھ ، عن جھلھمواصفحوا ، فتجاوزوا عمَّا كان منھم من إساءة وخطأ، فیما جاء بھ

  .إن اهللا على كل شيء قدیر ال یعجزه شيء. وسیعاقبھم لسوء أفعالھم، )وقد جاء ووقع(فیھم بقتالھم 
  

  وصدق اهللا وكذب المموھون
  
  )..صلى اهللا علیھ وسلم( وأخیرًا ھذه شواھد نصرتھ
  

  والعواقبتنل الخیر مرجوا  ..  نكھا إن كنت للرشد طالباَوفد
  .َألزم الشھداء فإذا لم یأتوا بالشھداء فأولئك عند اهللا ھم الكاذبون ةمن ادعى المحبیا ف

  .إن راق معناھا فخذ وافتح لھا باب الرضا وإن تجد عیبا فسد، لھا أصغىیا سامعًا 
  

بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبریائك وعظمتك أن تنتقم ممن سخروا من نبینا ومن أقره  نسألكاللھم إنا 
  .یا جبار یا قوى یا عزیز یا قھار وآیةاللھم اجعلھ للساخرین عبره ، ریھعلى السخ

  .حسبنا اهللا ونعم الوكیل... حسبنا ومن كنت حسبھ فقد كفیتھ أنت
  

  فى جنة تثنى عیون الحسَِّد ..  یارب فاجمعنا معًا بنبینا
  والعال والسؤدِد الجاللة ایا ذ ..  فى جنة الفردوس فاكتبھا لنا

ما نشرت ِبساطھ واستغفر  أطوى أنار البرایا محمد وأصحابھ الغر المیامین سلِم وھا وصلى على خی
  العظیم لذلتى
  .أستغفرك اللھم وأتوب إلیك أنتإال  ھال إل أنوالحمد هللا رب العالمین وسبحانك اللھم وبحمدك أشھد 
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للرسول محمد  نتصاراال لویا لنی االستھزاء ةویا لقذار.. ما حدث لویا لھووبعد فلقد حدث ما حدث 
  ..المختار

  .فلقد عاملھ اهللا بضد مقصوده، لم یقصد ما فعلھ شكرا لھاذا العدو ولو
نصره ، نصره إلتباع سنتھ، نصره لمحبتھ) صلى اهللا علیھ سلم(ولقد تضامنا على نصر رسول اهللا

  .نصره بالذب عن ھدیھ، بإتباع ھدیھ
ولقد علمنا اآلن  اإلسالمیةنبینا ولقد تیقظت فینا فطرتنا  فلقد توحدنا على نصرة.. شكرًا لكم..شكرًا لكم

  ..فى قلوبنا) صلى اهللا علیھ وسلم(مقدار حب رسول اهللا 
  . ))شكرا فلقد توحدنا عربا وعجما

  .وألسنتنادعوتنا فى زمان منعنا عنھا أبناء دیانتنا وجلدتنا  استنفرتمشكرأ وألف شكر لما 
  .من األنام بفضائل رسول اإلسالم علیھ الصالة والسالم شكرًا وألف شكر أن عرفتم المزید 

على مصدر عزة  األنامشكرًا لكل من طبع تراجم القرآن وسعى فى نشرھا فى كافة البلدان لیتعرف 
  .اإلسالم 

  .شكرًا لكم أن كشفتم لنا عن سلبیات أمتنا حكام ومحكومین 
  .شكرًا لكم أن كشفتم عجزنا عن نصرة النبى اآلمین 

  ...عجب وال 
  :داعیة إستكلندیة أنفقت من عمرھا المبارك ثالثین عامًا فى الدعوة إلى اإلسالم  ليقالت 

الدعوة وتعریف الخلق بمعالم الحق حرك اهللا ید سفیھ من سفھاء القوم فخط ورسم  فىلما تھاونا 
بب الذى لیتعرفوا على الس خط ورسم لیشق طریق للدعوة فى أروبا فھرع الناس ، لیستنھض األمة

  أیقظ النوم
فنفذت ترجمات القرآن فى الدنمارك وفى ألمانیا وبولندا نفذت . ھرع الناس لیتعرفوا على سید القوم 

فدارت آلة الطباعة األوربیة للتعریف بمنھج سید البشریة . من السوید والنمسا والنرویج وسویسرا 
  .وأمتھ خیر تابعة ألفضل مرسل 

م ذل وخور ومھانة وتسلب حریة من یغضب ورؤوس القوم ال تغضب وعلى النقیض فى بالد اإلسال
.  

یا مفتى الحجاز أناشدك فقد طالتك الفضیحة والمعرة أناشدك أن تتخلى عن كرسیك إن كنت هللا تعمل 
أناشدك أن تتوب وتبرأ من فعال ساسة بالدك لما أتوا بخنزیر لعین یرقص بالسیف فى أرض التوحید 

فأتوا بھ . من وصى عمر الفاروق بإخراج المشركین من أرض التوحید  كیف ستلقى نبیك وھو.. 
ساستك وأرقصوه بالسیف على دماء المسلمین وأشالءھم على دماء الشھداء فى بدر وأحد ومؤتة 

غزة تقصف یا سیادة المفتى ... وذاِت الرقاع والفلوجة وقانا ودیر یاسین وصبرا وشتیال وأخیرًا غزة 
  بسیفھ رقصة النصر فى أرض محمد فى أرض توحید رب محمد وخنزیر أمریكا یرقص

  ... فى أرض أرادھا محمد خالیة من معالم الشرك فأتى ساستك بشیطان الشرك األكبر لیرقص 
  ما حجتك یا مفتى الجزیرة وبالد اإلسالم ؟

  ما حجتكم جمیعًا یا علماء الصمت عن الكالم ؟
  ؟ خالفنا وصایا نبیھ ما حجتنا باهللا أجیبوا كیف سنلقى اهللا وقد

  ...أطالبك بالمراجعة والتصحیح نصرة للحبیب ولوصیة الحبیب لعمر رضى اهللا عنھ 
شاردة وال  ھال تفوتفشلت سیاستك یا ملك وما ملك ھل عمیت عین فھمك یا خادم الحرمین یا من 

ا التوحید رقص بوش فى سني حكمك ی ألرضعمیت عین فھمك رقص بوش فى خدمتك  واردة ولما
فكر وتدبر یا خادم ... رقص وسیسطرھا التاریخ معرة لن تمحوھا أبد الدھر عن نفسك .. عبد اهللا 
فرضوھا علیك لتراقص عدو اإلسالم األول فى أرض أنفق فیھا من أعمارھم  دیمقراطیة أيالمسلمین 

  .من ھم أفضل منك ومن جمیع عشیرتك أنفقوا دمائھم لیخرجوا الشرك من جزیرة التوحید 
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على الدبكات  واألحضان والقبالت وبالرقصات واالحتفاالتأنتم جلبتم المشركین بالمھرجانات و
  .أرسیتم الدیمقراطیات 

  أین دیمقراطیتكم والشیخ خالد الراشد ؟
  أین حریة التعبیر والشیخ خالد الراشد ؟

  ھل أصابتكم عدوى إزدواجیة المعاییر یا حكام الجزیرة ؟
خالد الراشد فى زعمكم !!! اهللا فتنتصروا لرسولراشد  لكم لسانأن لیس غیرتكم  إال ھي واهللا إن

اهللا الملك .. لك اهللا  فكیف بالحاكم إذا خرج عن المحكوم إال من محاسب لھ ؟.. خرج على الحاكم 
لرسول  انتصرسلك سبیل العمیان خالد لم یخرج خالد الراشد عن الظلم والطغیان و. العدل یا راشد 

  كل من أراد إقامة التوحید فى األرضب لإلطاحةلمن ؟ لبوش ولسیفھ الذى یتطلع  نتصرتمااهللا وأنتم 
خالد حبیس حریتھ الحقیقة لما أرشد من ربھ بمعالم العبودیة هللا درك یا أسیر رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

  .وسلم 
  وإذا ُسب اإللھ فالناس أحرار.. یقاد للسجِن من سب الزعیم 

..........  
  لقلُب في كوٍن رحیِبیموُج ا

  ویشدو الحّب في لحٍن غریِب*** یموُج القلُب في كوٍن رحیِب 
  یا حبیبي: وبعُض اللحِن قْولي*** فبعُض اللحِن صمتي ودموعي 

***  
  یجوز الدرَب، ال یدري مداُه*** رأیت القلَب من شوٍق سباُه 

  !وكیف یحاُر من یبغي حبیبي ؟*** ولیس یحاُر قلبي في ُسراُه 
***  
  نھایُتھ بمحـراِب الرسـوِل*** یسیر الركب في درٍب طویِل 
  !حبیبي ؟: أم أناجیِھ! أ أسكُت *** ومن یدري بحالي في وصولي 

***  
  !كم نھفو إلیَك ..رسوَل اهللا *** سـالُم اهللا نلقیِھ علیَك 

  وملیاٌر ُیسّلُم یـا حبیبي*** سـالُم اهللا َیغشى صاحبیَك 
***  

  !وما أدري ،أیسعفني الكالُم ؟*** ني المقاُم حّیَر! رسوَل اهللا 
  يیا حبیبوبعُض البوِح صمٌت *** فبعُض البْوِح نجوى وسالُم 

***  
  :من شعر 

  عبد المعطي الداالتي.د
  
  
  

*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*  
  
  

  محمد وسائر إخوانھ عبید: الفصل الخامس 
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یتوالكم في  أن اإلجابةالمرجو  المسئولوتعالى  باهللا العلي العظیم اهللا سبحانھ إالال حول و ال قوة 
ابتلى  وإذانعم علیھ شكر أ إذاوان یسبغ علیكم نعمھ ظاھرة وباطنة وان یجعلكم ممن  واآلخرةالدنیا 
 هوأخرآعالمة فالحھ في دنیاه و الثالثة عنوان سعادة العبد األموراستغفر فان ھذه  أذنب وإذاصبر 

 الثالث األطباقعبد دائم التقلب بین ھذه عبد عنھا ابد فان ال كوال ینف
االعتراف بھا باطنا  أركاننعم من اهللا تعالى تترادف علیھ فقیدھا الشكر وھو مبني على ثالثة  : األول

والتحدث بھا ظاھرا وتصریفھا في مرضاة ولیھا ومسدیھا ومعطیھا فإذا فعل ذلك فقد شكرھا مع 
 .تقصیره في شكرھا 

تعالى یبتلیھ بھا ففرضھ فیھا الصبر والتسلي والصبر حبس النفس عن التسخط  محن من اهللا :الثاني 
بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصیة كاللطم وشق الثیاب ونتف الشعر 

قام بھ العبد كما ینبغي انقلبت المحنة في حقھ منحة  فإذاالثالثة  األركانونحوه فمدار الصبر على ھذه 
ابتاله  وإنمالت البلیة عطیة وصار المكروه محبوبا فان اهللا سبحانھ وتعالى لم یبتلھ لیھلكھ واستحا

ولھ عبودیة علیھ فیما یكره كما لھ  لیمتحن صبره وعبودیتھ فان هللا تعالى على العبد عبودیة الضراء
ة في المكاره الخلق یعطون العبودیة فیما یحبون والشأن في إعطاء العبودی وأكثرعبودیة فیما یحب 

ففیھ تفاوت مراتب العباد وبحسبھ كانت منازلھم عند اهللا تعالى فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر 
عبودیة ومباشرة زوجتھ الحسناء التي یحبھا عبودیة ونفقتھ علیھا وعلى عیالھ ونفسھ عبودیة ھذا 

  .والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودیة
من غیر خوف من الناس عبودیة ونفقتھ في الضراء  إلیھااشتدت دواعي نفسھ وتركھ المعصیة التي 

عبودیة ولكن فرق عظیم بین العبودیتین فمن كان عبدا هللا في الحالتین قائما بحقھ في المكروه 
ن ُدوِنِھ َوَمن ُیْضِلِل َأَلْیَس اللَُّھ ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُیَخوُِّفوَنَك ِبالَِّذیَن ِم{والمحبوب فذلك الذي تناولھ قولھ تعالى 

  ٣٦الزمر}اللَُّھ َفَما َلُھ ِمْن َھاٍد 
ألیس اهللا بكاف عبده محمًدا وعید المشركین وكیدھم من أن ینالوه بسوء؟ بلى إنھ سیكفیھ في أمر دینھ 

ومن . بآلھتھم التي زعموا أنھا ستؤذیك - أیھا الرسول-ویخوِّفونك ، ویدفع عنھ َمن أراده بسوء، ودنیاه
  .فما لھ ِمن ھاد یھدیھ إلیھ، ذلھ اهللا فیضلھ عن طریق الحقیخ

عباده وھما سواء الن المفرد مضاف فینعم عموم الجمع فالكفایة التامة مع  األخرىوفي القراءة 
وھؤالء  .نفسھ  إالالعبودیة التامة والناقصة فمن وجد خیرا فلیحمد اهللا ومن وجد غیر ذلك فال یلومن 

ِإنَّ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِھْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك {لعدوه علیھم سلطان قال تعالى ھم عباده الذین لیس 
  ٤٢الحجر}ِمَن اْلَغاِویَن 

 .لكن سلطانك على َمِن اتبعك ِمَن الضالین المشركین الذین رضوا بوالیتك وطاعتك بدال من طاعتي
َقاَل َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَینَُّھْم {وال یسلطھ علیھم قال  إلیھیسلم عباده اهللا تعالى ال  أن إبلیسولما علم عدو اهللا 

  ٨٢ص}َأْجَمِعیَن 
َوَلَقْد َصدََّق َعَلْیِھْم ِإْبِلیُس {وقال تعالى ، وعظمتك ألضلنَّ بني آدم أجمعین -یا رب -فبعزتك: قال إبلیس

  ٢٠سبأ} َظنَُّھ َفاتََّبُعوُه ِإلَّا َفِریقًا مَِّن اْلُمْؤِمِنیَن
فصدَّق ظنھ ، وأنھم سیطیعونھ في معصیة اهللا، ولقد ظن إبلیس ظًنا غیر یقین أنھ سیضل بني آدم

َوَما َكاَن َلُھ { .فإنھم ثبتوا على طاعة اهللا، فأطاعوه وعصوا ربھم إال فریًقا من المؤمنین باهللا، علیھم
ْلآِخَرِة ِممَّْن ُھَو ِمْنَھا ِفي َشكٍّ َوَربَُّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفیٌظ َعَلْیِھم مِّن ُسْلَطاٍن ِإلَّا ِلَنْعَلَم َمن ُیْؤِمُن ِبا

  ٢١سبأ}
؛ ولكن حكمة اهللا اقتضت تسویلھ لبني آدم، وما كان إلبلیس على ھؤالء الكفار ِمن قھر على الكفر

ك من لیظھر ما علمھ سبحانھ في األزل؛ لنمیز َمن یصدِّق بالبعث والثواب والعقاب ممن ھو في ش
  .یحفظھ ویجازي علیھ، وربك على كل شيء حفیظ. ذلك
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في حرزه وكالءتھ وحفظھ وتحت كنفھ وان اغتال  فإنھمفلم یجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنین 
 عدوه احدھم كما یغتال اللص الرجل الغافل فھذا ال بد منھ الن العبد قد بلي بالغفلة

الثالثة ولو احترز العبد ما احترز فال بد لھ من  األبوابه والغضب ودخولھ على العبد من ھذ والشھوة
عقال  وأرجحھمالبشر من احلم الخلق  أبووقد كان ادم  .غفلة وال بد لھ من شھوة وال بد لھ من غضب 

فیھ فما الظن بفراشھ الحلم و من عقلھ في  أوقعھفیما  أوقعھومع ھذا فلم یزل بھ عدو اهللا حتى  وأثبتھم
غیلة على غرة وغفلة فیوقعھ  إالالمؤمن  إلىكتفلة في بحر ولكن عدو اهللا ال یخلص  أبیھجنب عقل 

وفضل اهللا تعالى  وأھلكتھتلك الوقعة قد اجتاحتھ  أنویظن انھ ال یستقبل ربھ عز وجل بعدھا و 
  .ورحمتھ وعفوه ومغفرتھ وراء ذلك كلھ 

االنكسار والذل واالفتقار واالستعانة بھ التوبة والندم و أبواباهللا بعبده خیرا فتح لھ من  أراد فإذا
من الحسنات ما تكون تلك السیئة بھ  أمكنبما  إلیھودوام التضرع والدعاء و التقرب  إلیھوصدق اللجا 

  . أوقعھرحمتھ حتى یقول عدو اهللا یا لیتنى تركتھ ولم 
دخل بھا النار قالوا العبد لیعمل الذنب یدخل بھ الجنة ویعمل الحسنة ی إنوھذا معنى قول بعض السلف 

كیف قال یعمل الذنب فال یزال نصب عینیھ منھ مشفقا وجال باكیا نادما مستحیا من ربھ تعالى ناكس 
بین یدیھ منكسر القلب لھ فیكون ذلك الذنب انفع لھ من طاعات كثیرة بما ترتب علیھ من ھذه  الرأس

  .ب دخولھ الجنة التي بھا سعادة العبد وفالحھ حتى یكون ذلك الذنب سب األمور
ویفعل الحسنة فال یزال یمن بھا على ربھ ویتكبر بھا ویرى نفسھ ویعجب بھا ویستطیل بھا ویقول 

اهللا تعالى  أراد فإذافعلت وفعلت فیورثھ من العجب والكبر والفخر واالستطالة ما یكون سبب ھالكھ 
بھ غیر ذلك  أرادفسھ عنده وان بھذا المسكین خیرا ابتاله بأمر یكسره بھ ویذل بھ عنقھ ویصغر بھ ن

 .وعجبھ وكبره وھذا ھو الخذالن الموجب لھالكھ  خاله
یكلك اهللا  أننفسك والخذالن  إلىالیكلك اهللا تعالى  أنالتوفیق  أنفإن العارفین كلھم مجمعون على 

الى واالفتقار اهللا تع إلى أاهللا بھ خیرا فتح لھ باب الذل واالنكسار ودوام اللج أرادنفسك فمن  إلىتعالى 
ورحمتھ وجوده وبره وغناه  وإحسانھورؤیة عیوب نفسھ وجھلھا وعدوانھا ومشاھدة فضل ربھ  إلیھ

فمتى فاتھ واحد  بھما إالیسیر  أنیمكنھ  اهللا تعالى بین ھذین الجناحین ال إلىوحمده فالعارف سائر 
 .جناحیھمنھما فھو كالطیر الذي فقد احد 

اهللا بین مشاھدة المنة ومطالعة عیب النفس والعمل وھذا معنى  إلىسیر العارف ی : اإلسالمقال شیخ 
  .قولھ في الحدیث الصحیح من حدیث بریدة رضي اهللا تعالى عنھ 

على عھدك ووعدك  وأناعبدك  وأناخلقتني  أنت إاللھ إربي ال  أنتیقول العبد اللھم  أنسید االستغفار 
بذنبي فاغفر لي انھ الیغفر الذنوب  أبوء متك علي وبوء بنعأبك من شر ما صنعت  أعوذما استطعت 

بوء بذنبي مشاھدة المنة ومطالعة عیب النفس والعمل أبوء لك بنعمتك علي وأ :فجمع في قولھ  أنت إال
.  

ومطالعة عیب النفس والعمل  واإلحسانفمشاھدة المنة توجب لھ المحبة والحمد والشكر لولي النعم 
مفلسا واقرب باب دخل  إالنفسھ  ىال یرفي كل وقت وان  والتوبةفتقار توجب لھ الذل واالنكسار واال
فال یرى لنفسھ حاال وال مقاما وال سببا یتعلق بھ وال وسیلة منھ  اإلفالسمنھ العبد على اهللا تعالى ھو 

المحض دخول من كسر الفقر  واإلفالسیمن بھا بل یدخل على اهللا تعالى من باب االفتقار الصرف 
سویدائھ فانصدع وشملتھ الكسرة من كل جھاتھ وشھد  إلىقلبھ حتى وصلت تلك الكسرة  والمسكنة
وان في كل ذرة من ذراتھ الظاھرة والباطنة فاقة  إلیھربھ عز وجل وكمال فاقتھ وفقره  إلىضرورتھ 

تخلى عنھ طرفة عین ھلك وخسر خسارة ال  إنربھ تبارك وتعالى وانھ  إلىتامة وضرورة كاملة 
 .اهللا تعالى علیھ ویتداركھ برحمتھ  إلىیعود  أن إالتجبر 

من الدعوى والعبودیة مدارھا على قاعدتین  أغلظاهللا اقرب من العبودیة وال حجاب  إلىوال طریق 
المتقدمین وھما مشاھدة  األصليعن ذینك  األصلینھذین  ومنشأ )حب كامل وذل تام ( :  ھما أصلھا
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كان العبد قد بنى  وإذایب النفس والعمل التي تورث الذل التام المنة التي تورث المحبة ومطالعة ع
ما ینعشھ  أسرععلى غرة وغیلة وما  إاللم یظفر عدوه بھ  األصلیناهللا تعالى على ھذین  إلىسلوكھ 

  .اهللا عز وجل ویجبره ویتداركھ برحمتھ 
  

  البن القیم رحمھ اهللا تعالى )الوابل الصیب : من كتاب ( 
  

  .ابن تیمیة رحمھ اهللا تعالى : الم ویقول شیخ اإلس
  
 

یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر بحسب قدرتھ  أنوكذلك ذنوب العباد یجب على العبد فیھا (( 
اهللا ویحب فى اهللا ویبغض فى  أعداءاهللا ویعادي  أولیاءویجاھد فى سبیل اهللا الكفار والمنافقین ویوالي 

یَن آَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَیاء ُتْلُقوَن ِإَلْیِھم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا َیا َأیَُّھا الَِّذ{اهللا كما قال تعالى 
ي َھادًا ِفي َسِبیِلِبَما َجاءُكم مَِّن اْلَحقِّ ُیْخِرُجوَن الرَُّسوَل َوِإیَّاُكْم َأن ُتْؤِمُنوا ِباللَِّھ َربُِّكْم ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِج

ْلُھ ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواء َواْبِتَغاء َمْرَضاِتي ُتِسرُّوَن ِإَلْیِھم ِباْلَمَودَِّة َوَأَنا َأْعَلُم ِبَما َأْخَفْیُتْم َوَما َأْعَلنُتْم َوَمن َیْفَع
  ١الممتحنة}السَِّبیِل 
ُتْفضون ، ء وأحباءال تتخذوا عدوي وعدوكم خلصا، یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ وعملوا بشرعھ

وھم قد كفروا بما ، فتخبرونھم بأخبار الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وسائر المسلمین، إلیھم بالمودة
 -یخرجون الرسول ویخرجونكم، جاءكم من الحق من اإلیمان باهللا ورسولھ وما نزل علیھ من القرآن

ھاجرتم  - أیھا المؤمنون -إن كنتم ،وتوحدونھ، ؛ ألنكم تصدقون باهللا ربكم"مكة"من  - أیھا المؤمنون
، ُتْفضون إلیھم بالمودة سرا، فال توالوا أعدائي وأعداءكم، طالبین مرضاتي عنكم، مجاھدین في سبیلي

وضلَّ عن ، ومن یفعل ذلك منكم فقد أخطأ طریق الحق والصواب، وأنا أعلم بما أخفیتم وما أظھرتم
َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِھیَم َوالَِّذیَن َمَعُھ ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِھْم ِإنَّا ُبَراء ِمنُكْم َوِممَّا  َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة{ .قصد السبیل

ا َقْوَل ُنوا ِباللَِّھ َوْحَدُه ِإلََّتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّھ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْیَنَنا َوَبْیَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَبدًا َحتَّى ُتْؤِم
َلْیَك َأَنْبَنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر ِإْبَراِھیَم ِلَأِبیِھ َلَأْسَتْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن اللَِّھ ِمن َشْيٍء رَّبََّنا َعَلْیَك َتَوكَّْلَنا َوِإ

  ٤الممتحنة}
حین قالوا ، ھ من المؤمنینقدوة حسنة في إبراھیم علیھ السالم والذین مع -أیھا المؤمنون-قد كانت لكم

، كفرنا بكم، إنا بریئون منكم وممَّا تعبدون من دون اهللا من اآللھة واألنداد: لقومھم الكافرین باهللا
حتى ، وظھر بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبًدا ما دمتم على كفركم، وأنكرنا ما أنتم علیھ من الكفر

فإن ذلك إنما كان قبل أن یتبین ؛ استغفار إبراھیم ألبیھ اءاإلقتدلكن ال یدخل في ، تؤمنوا باهللا وحده
، وإلیك رجعنا بالتوبة، ربنا علیك اعتمدنا، فلما تبین لھ أنھ عدو هللا تبرأ منھ، إلبراھیم أن أباه عدو هللا

  .وإلیك المرجع یوم القیامة
ُیَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَلْو َكاُنوا آَباءُھْم َأْو  َلا َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر{وقال تعالى .

َوُیْدِخُلُھْم َجنَّاٍت  َأْبَناءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْم ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھُم اْلِإیَماَن َوَأیََّدُھم ِبُروٍح مِّْنُھ
اُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ ُأْوَلِئَك ِحْزُب اللَِّھ َأَلا ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ َتْجِري ِمن َتْحِتَھا اْلَأْنَھ

  ٢٢المجادلة}ُھُم اْلُمْفِلُحوَن 
یحبون ویوالون ، قوًما یصدِّقون باهللا والیوم اآلخر، ویعملون بما شرع اهللا لھم -أیھا الرسول-ال تجد 

ولو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو أقرباءھم، أولئك ،  ورسولھ وخالف أمرھماَمن عادى اهللا
وقوَّاھم بنصر منھ وتأیید على عدوھم في ، الموالون في اهللا والمعادون فیھ َثبََّت في قلوبھم اإلیمان

ممتًدا ال ماكثین فیھا زماًنا ، الدنیا، ویدخلھم في اآلخرة جنات تجري من تحت أشجارھا األنھار
ورضوا عن ربھم بما أعطاھم من الكرامات ورفیع ، ینقطع، أحلَّ اهللا علیھم رضوانھ فال یسخط علیھم
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َأَفَنْجَعُل {وقال تعالى  .وأولئك ھم الفائزون بسعادة الدنیا واآلخرة، أولئك حزب اهللا وأولیاؤه، الدرجات

  ٣٥القلم}اْلُمْسِلِمیَن َكاْلُمْجِرِمیَن 
ًأْم َحِسَب الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّیَِّئاِت ّأن نَّْجَعَلُھْم {وقال تعالى   هللا بالطاعة كالكافرین؟ فنجعل الخاضعین

  ٢١الجاثیة}َكالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَواء مَّْحَیاُھم َوَمَماُتُھْم َساء َما َیْحُكُموَن 
أن نجعلھم ، وعبدوا غیره، وخالفوا أمر ربھم، ل اهللاوكذَّبوا رس، بل أظنَّ الذین اكتسبوا السیئات

ونساوَیھم بھم ، وأخلصوا لھ العبادة دون سواه، وصدقوا رسلھ وعملوا الصالحات، كالذین آمنوا باهللا
َوَما َیْسَتِوي وقال تعالى .في الدنیا واآلخرة؟ ساء حكمھم بالمساواة بین الفجار واألبرار في اآلخرة

 ،والبصیر الذي أبصر طریق الحق واتبعھ، وما یستوي األعمى عن دین اهللا }١٩{یُراْلَأْعَمى َواْلَبِص
  }٢١{َوَلا الظِّلُّ َوَلا اْلَحُروُر ،وما تستوي ظلمات الكفر ونور اإلیمان }٢٠{َوَلا الظُُّلَماُت َوَلا النُّوُر

اُت ِإنَّ اللََّھ ُیْسِمُع َمن َیَشاُء َوَما َأنَت ِبُمْسِمٍع َوَما َیْسَتِوي اْلَأْحَیاء َوَلا اْلَأْمَو  ،وال الظل وال الریح الحارة
إن اهللا یسمع َمن یشاء . وأموات القلوب بالكفر، وما یستوي أحیاء القلوب باإلیمان }٢٢{مَّن ِفي اْلُقُبوِر

 فكما ال ُتسمع الموتى في قبورھم، بمسمع َمن في القبور - أیھا الرسول-وما أنت ، سماع َفْھم وَقبول
َضَرَب اللَُّھ َمَثًال رَُّجًال ِفیِھ ُشَرَكاء { وقال تعالى  ،فكذلك ال ُتسمع ھؤالء الكفار لموت قلوبھم

  ٢٩الزمر}ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلمًا لَِّرُجٍل َھْل َیْسَتِوَیاِن َمَثًال اْلَحْمُد ِللَِّھ َبْل َأْكَثُرُھْم َلا َیْعَلُموَن 
وعبًدا خالًصا لمالك واحد ، فھو حیران في إرضائھم، وًكا لشركاء متنازعینضرب اهللا مثال عبًدا ممل

، كذلك المشرك ھو في َحْیرة وشك، ھل یستویان مثال؟ ال یستویان، یعرف مراده وما یرضیھ
 .بل المشركون ال یعلمون الحق فیتبعونھ، فالثناء الكامل التام هللا وحده. والمؤمن في راحة واطمئنان

 َضَرَب الّلُھ َمَثًال َعْبدًا مَّْمُلوكًا الَّ َیْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمن رََّزْقَناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا َفُھَو ُینِفُق{وقال تعالى 
  ٧٥النحل}ِمْنُھ ِسّرًا َوَجْھرًا َھْل َیْسَتُووَن اْلَحْمُد ِلّلِھ َبْل َأْكَثُرُھْم َال َیْعَلُموَن 

، رجال مملوًكا عاجًزا عن التصرف ال یملك شیًئا: عقیدة أھل الشركضرب اهللا مثال بیَّن فیھ فساد 
ویعطي منھ في الخفاء والعلن، فھل ، یملك التصرف فیھ، لھ مال حالل رَزَقھ اهللا بھ، ورجال آخر حًرا

، یقول عاقل بالتساوي بین الرجلین؟ فكذلك اهللا الخالق المالك المتصرف ال یستوي مع خلقھ وعبیده
بل أكثر المشركین ال یعلمون أن ، فھو المستحق للحمد والثناء، ون بینھما؟ الحمد هللا وحدهفكیف ُتَسوُّ

َوَضَرَب الّلُھ َمَثًال رَُّجَلْیِن َأَحُدُھَما َأْبَكُم َال َیْقِدُر َعَلَى { .وأنھ وحده المستحق للعبادة، الحمد والنعمة هللا
َوجِّھھُّ َال َیْأِت ِبَخْیٍر َھْل َیْسَتِوي ُھَو َوَمن َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُھَو َعَلى َشْيٍء َوُھَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُه َأْیَنَما ُی

  ٧٦النحل}ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم 
ال یقدر على ، أحدھما أخرس أصم ال َیْفَھم وال ُیْفِھم: وضرب اهللا مثال آخر لبطالن الشرك رجلین

وال ، إذا أرسلھ ألمر یقضیھ ال ینجح، أمره ویعولھ وھو عبء ثقیل على َمن َیلي، منفعة نفسھ أو غیره
وھو على طریق ، یأمر باإلنصاف، ینفع نفسھ وغیره، ورجل آخر سلیم الحواس، یعود علیھ بخیر

فھل یستوي الرجالن في نظر العقالء؟ فكیف ُتَسوُّون بین الصنم األبكم األصمِّ ، واضح ال عوج فیھ
َلا َیْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاُب اْلَجنَِّة {ال تعالى وقوبین اهللا القادر المنعم بكل خیر؟

  ٢٠الحشر}ُھُم اْلَفاِئُزوَن 
أصحاب الجنة ھم الظافرون بكل ، وأصحاب الجنة المنعَّمون، ال یستوي أصحاب النار المعذَّبون

الطاعة  وأھلالحق والباطل  أھلھ بین ونظائر ذلك مما یفرق اهللا فی .الناجون من كل مكروه، مطلوب
الصدق  وأھلالغي والرشاد  وأھلالھدى والضالل  وأھلالفجور  وأھلالبر  وأھلالمعصیة  وأھل

  .والكذب
فمن شھد الحقیقة الكونیة دون الدینیة سوى بین ھذه األجناس المختلفة التى فرق اهللا بینھا غایة التفریق 

َقاُلوا َوُھْم ِفیَھا كما قال تعالى عنھم اهللا  باألصنام یسوى اهللا أن إلىحتى یؤل بھ األمر 
قالوا معترفین  }٩٨{ِإْذ ُنَسوِّیُكم ِبَربِّ اْلَعاَلِمیَن} ٩٧{َتاللَِّھ ِإن ُكنَّا َلِفي َضَلاٍل مُِّبیٍن} ٩٦{َیْخَتِصُموَن

واضح ال خفاء  تاهللا إننا كنا في الدنیا في ضالل بخطئھم، وھم یتنازعون في جھنم مع َمن أضلوھم،
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سووا اهللا بكل  أن إلىبھؤالء  األمربل قد آل   . إذ نسویكم برب العالمین المستحق للعبادة وحده ؛فیھ
جعلوه ھو وجود المخلوقات وھذا  إذموجود وجعلوا ما یستحقھ من العبادة والطاعة حقا لكل موجود 

  .برب العباد واإللحادالكفر  أعظممن 
عابدون  أنھممعبدون وال بمعنى  أنھمعباد ال بمعنى  أنھمال یشھدون  أنھم إلىوھؤالء یصل بھم الكفر 

من  وأمثالھھي الحق كما صرح بذلك طواغیتھم كابن عربي صاحب الفصوص  أنفسھمیشھدون  إذ
ھم العابدون والمعبودون وھذا لیس بشھود  أنھمویشھدون  وأمثالھالملحدین المفترین كابن سبعین 

دینیة بل ھو ضالل وعمى عن شھود الحقیقة الكونیة حیث جعلوا وجود الخالق  لحقیقة ال كونیة وال
وجود ھذا ھو وجود  إذھو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق 

الكتاب كما قال النبى صلى  أھلالمؤمنون باهللا ورسولھ عوامھم وخواصھم الذین ھم  وأماھذا عندھم 
 ]اهللا وخاصتھ أھلالقرآن ھم  أھل[من الناس قیل من ھم یا رسول اهللا قال  آھلینهللا  إنم اهللا علیھ وسل

اهللا رب كل شيء وملیكھ وخالقھ وان الخالق سبحانھ مباین للمخلوق لیس ھو حاال  أنفھؤالء یعلمون 
  .فیھ وال متحدا بھ وال وجوده وجوده

ح خاصة فكیف من جعل ذلك عاما فى كل كفرھم بأن قالوا بالحلول واالتحاد بالمسی النصارىو 
بطاعتھ وطاعة رسولھ ونھى عن معصیتھ ومعصیة رسولھ وانھ  أمراهللا  أنمخلوق ویعلمون مع ذلك 

ویستعینوا بھ على  أمرهیعبدوه فیطیعوا  أنال یحب الفساد وال یرضي لعباده الكفر وان على الخلق 
تھ وطاعتھ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ومن عباد }نستعین  وإیاكإیاك نعبد { ذلك كما قال 

دینھ مستعینین بھ دافعین  إقامةالكفر والنفاق فیجتھدون فى  ألھلبحسب االمكان والجھاد فى سبیلھ 
الجوع الحاضر  اإلنسانمزیلین بذلك ما قدر من السیئات دافعین بذلك ما قد یخاف من ذلك كما یزیل 

البرد دفعھ باللباس وكذلك كل مطلوب یدفع بھ  أوانآن  إذاذلك ویدفع بھ الجوع المستقبل وك باألكل
نتداوى بھا ورقى نسترقى بھا  أدویة أرأیتصلى اهللا علیھ وسلم یا رسول اهللا  للنبيمكروه كما قالوا 

وفى الحدیث ان الدعاء والبالء لیلتقیان  ھي من قدر اهللاوتقاة نتقى بھا ھل ترد من قدر اهللا شیئا فقال 
  .فھذا حال المؤمنین باهللا ورسولھ العابدین هللا وكل ذلك من العبادة واألرضبین السماء  فیعتلجان

 إتباعوھؤالء الذین یشھدون الحقیقة الكونیة وھي ربوبیتھ تعالى لكل شيء ویجعلون ذلك مانعا من 
فى الشرعي على مراتب فى الضالل فغالتھم یجعلون ذلك مطلقا عاما فیحتجون بالقدر  الدیني أمره

كل ما یخالفون فیھ الشیعة وقول ھؤالء شر من قول الیھود والنصارى وھو من جنس قول المشركین 
  .وال آباؤنا وال حرمنا من شيء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناھم أشركناالذین قالوا لو شاء الھ ما 

یقر كل  أنیمكن تناقضا بل كل من احتج بالقدر فانھ متناقض فانھ ال  األرض أھل أعظموھؤالء من 
بالفساد واخذ یسفك  األرضظلم الناس ظالم وسعى فى  أوظلمھ ظالم  إذاعلى ما فعل فال بد  آدمي

الضرر التى ال قوام للناس  أنواعدماء الناس ویستحل الفروج ویھلك الحرث والنسل ونحو ذلك من 
ان كان القدر حجة فدع كل احد  یقال لھ أمثالھبھا ان یدفع ھذا القدر وان یعاقب الظالم بما یكف عدوان 

ھذا القول الذین یحتجون  وأصحابیفعل ما یشاء بك وبغیرك وان لم یكن حجة بطل اصل قولك حجة 
كما قال فیھم  وأھوائھمھم بحسب آرائھم  وإنمابالحقیقة الكونیة ال یطردون ھذا القول وال یلتزمونھ 

  .اى مذھب وافق ھواك تمذھبت بھ جبريعند الطاعة قدرى وعند المعصیة  أنتبعض العلماء 
 ھفعآل واثبت ل ھوالنھى الزم لمن شھد لنفس األمر أنومنھم صنف یدعون التحقیق والمعرفة فیزعمون 

كما تحرك  ھمجبور على ذلك وان اهللا ھو المتصرف فی ھان أومخلوقة  أفعالةمن شھدا أن  أماصنعا 
  .د والوعیدیرتفع عنة األمر والنھى والوع ھسائر المتحركات فان

 هالخضر سقط عنة التكلیف لشھود أنسقط عنة التكلیف ویزعم احدھم  اإلرادةوقد یقولون من شھد 
اهللا خالق أفعال  أنفھؤالء ال یفرق بین العامة والخاصة الذین شھدوا الحقیقة الكونیة فشھدوا  اإلرادة

شھودا فآل یسقطون  هوبین من یرایدبر جمیع الكائنات وقد یفرقون بین من یعلم ذلك علما  ھالعباد وان
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ال یجعلون  وھؤالءفعآل أصآل  ھفآل یرى لنفس هفقط ولكن عمن یشھد ھالتكلیف عمن یؤمن بذلك ویعلم
  .الجبر وإثبات القدر مانعا من التكلیف على ھذا الوجھ

م التحقیق والمعرفة والتوحید وسبب ذلك أنة ضاق نطاقھ إلىوقد وقع فى ھذا طوائف من المنتسبین 
كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوھم من القدریة عن ذلك ثم  خالفھ ھعن كون العبد یؤمر بما یقدر علی

 ألفعالالعامة وحلقة  والنھى الشرعیین دون القضاء والقدر الذى ھو إرادة اهللا األمرالمعتزلة اثبتت 
إذا لم یمكنھم نفى ذلك  اثبتوا القضاء والقدر ونفوا األمر والنھى فى حق من سھد القدر وھؤالءالعباد 

یجعلون  وھؤالءاحد  ھؤالءشر من قولة المعتزلة ولھذا لم یكن فى السلف من  ھؤالءمطلقا وقول 
 هشھود ھذ إلىالحقیقة الكونیة ولھذا یجعلون من وصل  هوالنھى للمحجوبین الذین لم یشھدوا ھذ األمر

َواْعُبْد َربََّك {تعالى  ھوا على ذلك قولوالنھى وصار من الخاصة وربما تأول األمرالحقیقة یسقط عنة 
  ٩٩الحجر}َحتَّى َیْأِتَیَك اْلَیِقیُن 
وامتثل رسول اهللا صلى اهللا علیھ . وھو الموت، واستِمرَّ في عبادة ربك مدة حیاتك حتى یأتیك الیقین

معرفة ھذه  وجعلوا الیقین ھو .حتى أتاه الیقین من ربھ، فلم یزل دائًبا في عبادة اهللا، وسلم أمر ربھ
الحقیقة وقول ھؤالء كفر صریح وان وقع فیھ طوائف لم یعلموا انھ كفر فانھ قد علم باالضطرار من 

 األمریموت ال یسقط عنھ  أن إلىاألمر والنھي الزم لكل عبد ما دام عقلھ حاضرا  أن اإلسالمدین 
على اعتقاد سقوط  أصرن والنھي ال بشھوده القدر وال بغیر ذلك فمن لم یعرف ذلك عرفھ وبین لھ فإ

  .األمر والنھي فانھ یقتل
المستقدمون من ھذه األمة فلم تكن ھذه المقاالت  وأما المستأخرین،وقد كثرت مثل ھذه المقاالت فى 

  .معروفة فیھم
وھذه المقاالت ھي محادة هللا ورسولھ ومعاداة لھ وصد عن سبیلھ ومشاقة لھ وتكذیب لرسلھ ومضادة 

ھذا الذي ھو علیھ ھو طریق  أنمن یقول ھذه المقاالت قد یجھل ذلك ویعتقد  لھ في حكمھ وان كان
الصالة ال تجب علیھ الستغنائھ  أناهللا المحققین فھو فى ذلك بمنزلة من یعتقد  أولیاءالرسول وطریق 

الخمر حالل لھ لكونھ من الخواص الذین ال یضرھم  أن أوعنھا بما حصل لھ من األحوال القلبیة 
  .الفاحشة حالل لھ ألنھ صار كالبحر ال تكدره الذنوب ونحو ذلك أن أور شرب الخم

المشركین الذین كذبوا الرسل یترددون بین البدعة المخالفة لشرع اهللا وبین االحتجاج  أنوال ریب 
یحتجوا  أن وإمایبتدعوا  أن إمااهللا فھؤالء األصناف فیھم شبھ من المشركین  أمربالقدر على مخالفة 

َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْیَھا {یجمعوا بین األمرین كما قال تعالى عن المشركین  أن وإمابالقدر 
  ٢٨األعراف}آَباءَنا َوالّلُھ َأَمَرَنا ِبَھا ُقْل ِإنَّ الّلَھ َال َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَلى الّلِھ َما َال َتْعَلُموَن 

قل . وأنھ مما أمر اهللا بھ، الكفار قبیًحا من الفعل اعتذروا عن فعلھ بأنھ مما ورثوه عن آبائھموإذا أتى 
أیھا - أتقولون على اهللا ، إن اهللا تعالى ال یأمر عباده بقبائح األفعال ومساوئھا:  -أیھا الرسول-لھم 

ِذیَن َأْشَرُكوْا َلْو َشاء الّلُھ َما َوَقاَل الَّ{وكما قال تعالى عنھم ما ال تعلمون كذًبا وافتراًء؟ -المشركون
َقْبِلِھْم َفَھْل  َعَبْدَنا ِمن ُدوِنِھ ِمن َشْيٍء نَّْحُن َوال آَباُؤَنا َوَال َحرَّْمَنا ِمن ُدوِنِھ ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َفَعَل الَِّذیَن ِمن

  ٣٥النحل}َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبیُن 
وال ، ال نحن وال آباؤنا ِمن قبلنا، اء اهللا أن نعبده وحده ما عبدنا أحًدا غیرهلو ش: وقال المشركون

فإن اهللا أمرھم ؛ وھم كاذبون، بمثل ھذا االحتجاج الباطل احتج الكفار السابقون، َحرََّمنا شیًئا لم یحرمھ
فاحتجاجھم  ،وجعل لھم قوة ومشیئة تصدر عنھا أفعالھم، ونھاھم ومكَّنھم من القیام بما كلَّفھم بھ

فلیس على الرسل المنِذرین لھم إال التبلیغ ، بالقضاء والقدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل لھم
  ..الواضح لما ُكلِّفوا بھ

وقد ذكر عن المشركین ما ابتدعوه من الدین الذي فیھ تحلیل الحرام والعبادة التى لم یشرعھا اهللا بمثل 
َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َیْطَعُمَھا ِإالَّ َمن ّنَشاء ِبَزْعِمِھْم َوَأْنَعاٌم ُحرَِّمْت ُظُھوُرَھا  َوَقاُلوْا َھـِذِه{قولھ تعالى 

  ١٣٨األنعام}َوَأْنَعاٌم الَّ َیْذُكُروَن اْسَم الّلِھ َعَلْیَھا اْفِتَراء َعَلْیِھ َسَیْجِزیِھم ِبَما َكاُنوْا َیْفَتُروَن 
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ِمن سدنة األوثان  -حسب ادعائھم-ال یأكلھا إال َمن یأذنون لھ ، زرع حرامھذه إبل و: وقال المشركون
وھذه إبل ال . فال یحل ركوبھا والحمُل علیھا بحال من األحوال، وھذه إبل ُحرِّمت ظھورھا. وغیرھم

سیجزیھم اهللا ، فعلوا ذلك كذًبا منھم على اهللا. َیذكرون اسم اهللا تعالى علیھا في أي شأن من شئونھا
 األعرافآخر السورة وكذلك فى سورة  إلىافتراء علیھ .بب ما كانوا یفترون من كذٍب علیھ سبحانھبس

ُیِرَیُھَما َیا َبِني آَدَم َال َیْفِتَننَُّكُم الشَّْیَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْیُكم مَِّن اْلَجنَِّة َینِزُع َعْنُھَما ِلَباَسُھَما ِل{فى قولھ 
َیَراُكْم ُھَو َوَقِبیُلُھ ِمْن َحْیُث َال َتَرْوَنُھْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّیاِطیَن َأْوِلَیاء ِللَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن  َسْوَءاِتِھَما ِإنَُّھ

  ٢٧األعراف}
 افأخرجاھم، كما زیَّنھا ألبویكم آدم وحواء، فیزین لكم المعصیة، یا بني آدم ال یخدعنَّكم الشیطان

إن الشیطان . لتنكشف لھما عوراتھما؛ ما لباسھما الذي سترھما اهللا بھینزع عنھ، بسببھا من الجنة
إنَّا جعلنا الشیاطین أولیاء للكفار الذین ال . یراكم ھو وذریتھ وجنسھ وأنتم ال ترونھم فاحذروھم

ُكْم ِعنَد ُكلِّ ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط َوَأِقیُموْا ُوُجوَھ{ .وال یعملون بھدیھ، وال یصدقون رسلھ، یوحدون اهللا
  ٢٩األعراف}َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن 

وأمركم بأن تخلصوا لھ العبادة في كل موضع ، أمر ربي بالعدل: لھؤالء المشركین -أیھا الرسول-قل 
وأن تؤمنوا بالبعث ، ادةوأن تدعوه مخلصین لھ الطاعة والعب، وبخاصة في المساجد، من مواضعھا

َیا َبِني آَدَم { .وكما أن اهللا أوجدكم من العدم فإنھ قادر على إعادة الحیاة إلیكم مرة أخرى. بعد الموت
  ٣١األعراف}ُخُذوْا ِزیَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّھ َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن 

آدم كونوا عند أداء كل صالة على حالة من الزینة المشروعة من ثیاب ساترة لعوراتكم ونظافة  یا بني
. وال تتجاوزوا حدود االعتدال في ذلك، وكلوا واشربوا من طیبات ما رزقكم اهللا، وطھارة ونحو ذلك

رََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما ُقْل ِإنََّما َح{ .إن اهللا ال یحب المتجاوزین المسرفین في الطعام والشراب وغیر ذلك
انًا َوَأن َتُقوُلوْا َعَلى َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَأن ُتْشِرُكوْا ِبالّلِھ َما َلْم ُیَنزِّْل ِبِھ ُسْلَط

  ٣٣األعراف}الّلِھ َما َال َتْعَلُموَن 
وما كان ، ما كان منھا ظاھًرا، إنما َحرَّم اهللا القبائح من األعمال :لھؤالء المشركین -أیھا الرسول-قل 

وحرَّم أن ، فإن ذلك مجانب للحق، وِمن أعظمھا االعتداء على الناس، وَحرَّم المعاصي كلھا، خفیا
وا إلى وحرَّم أن تنسب، فإنھ ال حجة لفاعل ذلك، تعبدوا مع اهللا تعالى غیره مما لم ُیَنزِّل بھ دلیال وبرھاًنا

 .وتحریم بعض الحالل من المالبس والمآكل، كدعوى أن هللا ولًدا، اهللا تعالى ما لم یشرعھ افتراًء وكذًبا
.  

من البدع حقیقة كما یسمون ما یشھدون من القدر حقیقة وطریق الحقیقة  أحدثوهوھؤالء قد یسمون ما 
ما یراه ویذوقھ ویجده ونحو ذلك الشارع ونھیھ ولكن ب بأمرعندھم ھو السلوك الذي ال یتقید صاحبھ 

وجعلھم لما یرونھ ویھوونھ حقیقة  وأھوائھمآرائھم  إتباعوھؤالء ال یحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتھم 
الكالم من الجھمیة وغیرھم الذین یجعلون  أھلاهللا ورسولھ نظیر بدع  أمر إتباعدون  بإتباعھا وأمرھم

لسنة حقائق عقلیة یجب اعتقادھا دون ما دلت علیھ المخالفة للكتاب وا األقوالما ابتدعوه من 
یعرضوا عنھ بالكلیة فال یتدبرونھ  أن وإمایحرفوه عن مواضعھ  أن إماالسمعیات ثم الكتاب والسنة 

حقق على ھؤالء ما  وإذااهللا مع اعتقادھم نقیض مدلولھ  إلىوال یعقلونھ بل یقولون نفوض معناه 
  .واعتقادات فاسدة تجاھلیاتاب والسنة وجدت یزعمونھ من العقلیات المخالفة للك

اهللا المخالفة للكتاب والسنة وجدت من  أولیاءحقق علیھم ما یزعمونھ من حقائق  إذا أولئكوكذلك 
  .أولیاؤهاهللا ال  أعداءالتى یتبعھا  ھواءاأل

 عإتباواصل ضالل من ضل ھو بتقدیم قیاسھ على النص المنزل من عند اهللا واختیاره الھوى على 
اهللا فإن الذوق والوجد ونحو ذلك ھو بحسب ما یحبھ العبد فكل محب لھ ذوق ووجد بحسب محبتھ  أمر

لھم من الذوق والوجد مثل ما بینھ النبى صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ فى الحدیث الصحیح  اإلیمانفأھل 
من كان یحب المرء مما سواھما و إلیھ أحبمن كان اهللا ورسولھ  اإلیمانثالث من كن فیھ وجد حالوة 
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وقال  یلقى فى النار أناهللا منھ كما یكره  أنقذه إذالكفر بعد  إلىیرجع  أنهللا ومن كان یكره  إالال یحبھ 

دینا وبمحمد  وباإلسالممن رضى بالھ ربا  اإلیمانذاق طعم صلى اهللا علیھ وسلم فى الحدیث الصحیح 
  .نبیا
ل لسفیان بن عیینة ما بال أھل األھواء لھم محبة وأما أھل الكفر والبدع والشھوات فكل بحسبھ قی

شدیدة ألھوائھم فقال أنسیت قولھ تعالى واشربوا فى قلوبھم العجل بكفرھم أو نحو ھذا من الكالم فعباد 
یحبون آلھتھم كما قال تعالى ومن الناس من یتخذ من دون اهللا أندادا یحبونھم كحب اهللا والذین  األصنام

ممن اتبع ھواه بغیر  أضلیتبعون أھواءھم ومن  إنماقال فان لم یستجیبوا لك فاعلم آمنوا أشد حبا هللا و
ولقد جاءھم من ربھم الھدى ولھذا یمیل  األنفسالظن وما تھوى  إالھدى من اهللا وقال أن یتبعون 

بل یشترك  اإلیمانسماع الشعر واألصوات التى تھیج المحبة المطلقة التى ال تختص بأھل  إلىھؤالء 
ومحب المردان  اإلخوانومحب  األوطانومحب الصلبان ومحب  األوثانھا محب الرحمن ومحب فی

ومحب النسوان وھؤالء الذین یتبعون أذواقھم ومواجیدھم من غیر اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما 
  .كان علیھ سلف األمة

لدین شرعھ اهللا كما  فالمخالف لما بعث بھ رسولھ من عبادتھ وطاعتھ وطاعة رسولھ ال یكون متبعا
فاتبعھا وال تتبع أھواء الذین ال یعلمون أنھم لن یغنوا عنك  األمرقال تعالى ثم جعلناك على شریعة من 

َأْم َلُھْم {قولھ واهللا ولى المتقین بل یكون متبعا لھواه بغیر ھدى من اهللا قال تعالى  إلىمن اهللا شیئا 
ا َلْم َیْأَذن ِبِھ اللَُّھ َوَلْوَلا َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي َبْیَنُھْم َوِإنَّ الظَّاِلِمیَن َلُھْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُھم مَِّن الدِّیِن َم

  ٢١الشورى}َعَذاٌب َأِلیٌم 
ابتدعوا لھم من الدین والشرك ما لم یأذن بھ ، بل ألھؤالء المشركین باهللا شركاء في شركھم وضاللتھم

لقضي بینھم بتعجیل العذاب ، وأن ال یعجل لھم العذاب في الدنیا، مھالھماهللا؟ ولوال قضاء اهللا وقدره بإ
وھم فى ذلك تارة یكونون على بدعة .وإن الكافرین باهللا لھم یوم القیامة عذاب مؤلم موجع. لھم

على الشریعة كما أخبر اهللا  الكونيیسمونھا حقیقة یقدمونھا على ما شرعھ اهللا وتارة یحتجون بالقدر 
  .شركین كما تقدمبھ عن الم

واجتناب  المشھورةالفرائض  أداءقدرا وھم مستمسكون بالدین فى  أعالھمومن ھؤالء طائفة ھم 
 أنالتى ھي عبادة ظانین  األسباببھ من  أمروالكن یغلطون فى ترك ما  المشھورةالمحرمات 

ك من مقامات الدعاء ونحو ذل أوشھد القدر اعرض عن ذلك مثل من یجعل التوكل منھم  إذاالعارف 
ذلك وھذا غلط  إلىما قدر سیكون فال حاجة  أنمن شھد القدر علم  أنالعامة دون الخاصة بناء على 

ھ یكما قال النبى صلى اهللا عل بأسبابھاكما قدر السعادة والشقاوة  بأسبابھا األشیاءعظیم فان اهللا قدر 
وكما قال  الجنة یعملون أھلوبعمل آبائھم  أصالبخلقھا لھم وھم فى  أھالاهللا خلق للجنة  إنوسلم 

ندع العمل ونتكل  أفالالنبى صلى اهللا علیھ وسلم لما أخبرھم بان اهللا كتب المقادیر فقالوا یا رسول اهللا 
 أھلالسعادة فسییسر لعمل  أھلمن كان من  أماال اعملوا فكل میسر لما خلق لھ على الكتاب فقال 

اهللا بھ عباده من األسباب فھو  أمرفما الشقاوة  أھلییسر لعمل الشقاوة فس أھلمن كان من  وأماالسعادة 
قل ھو ربي ال { وفى قولھ  }فاعبده وتوكل علیھ  {عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قولھ تعالى

  .} أنیبعلیھ توكلت وإلیھ {وقول شعیب علیھ السالم  } ھو علیھ توكلت والیھ متاب إالالھ 
  .دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك األعمالمستحبات من ومنھم طائفة قد تترك ال

استجابة دعوة مخالفة للعادة  أوومنھم طائفة یغترون بما یحصل لھم من خرق عادة مثل مكاشفة 
  .بھ من العبادة والشكر ونحو ذلك أمرالعامة ونحو ذلك فیشتغل احدھم عما 

اهللا  أمرینجو العبد منھا بمالزمة  نماوإالسلوك والتوجھ  ألھلفھذه األمور ونحوھا كثیرا ما تعرض 
الذي بعث بھ رسولھ في كل وقت كما قال الزھري كان من مضى من سلفنا یقولون االعتصام بالسنة 

مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق  : مالك رحمھ اهللالسنة كما قال  أننجاة وذلك 
  .والعبادة والطاعة
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  :أصالنمقصودھا واحد ولھا  األسماءمستقیم ونحو ذلك واالستقامة ولزوم الصراط ال
  

  .اهللا إالیعبد  أال :احدھما 
ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّْثُلُكْم ُیوَحى ِإَليَّ {وشرع ال بغیر ذلك من البدع قال تعالى  أمریعبد بما  أن :والثاني 

َربِِّھ َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَلا ُیْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّھ َأَحدًا  َأنََّما ِإَلُھُكْم ِإَلٌھ َواِحٌد َفَمن َكاَن َیْرُجو ِلَقاء
  ١١٠الكھف}

إنما أنا بشر مثلكم یوحى إليَّ من ربي أنما إلھكم إلھ واحد، فَمن : لھؤالء المشركین -أیھا الرسول-قل 
افًقا لشرعھ، وال یشرك كان یخاف عذاب ربھ ویرجو ثوابھ یوم لقائھ، فلیعمل عمال صالًحا لربھ مو

َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَھُھ ِلّلِھ َوُھَو ُمْحِسٌن َفَلُھ َأْجُرُه ِعنَد َربِِّھ َوَال {وقال تعالى  .في العبادة معھ أحًدا غیره
  ١١٢البقرة}َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَال ُھْم َیْحَزُنوَن 
إنما یدخل الجنَّة َمن أخلص هللا وحده ال و، لیس األمر كما زعموا أنَّ الجنة تختص بطائفة دون غیرھا

فمن فعل ذلك فلھ . وھو متبع للرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم في كل أقوالھ وأعمالھ، شریك لھ
، وھم ال یخافون فیما یستقبلونھ من أمر اآلخرة، وھو دخول الجنة، ثواب عملھ عند ربھ في اآلخرة

َوَمْن َأْحَسُن ِدینًا مِّمَّْن َأْسَلَم َوْجَھُھ هللا {وقال تعالى  .وال ھم یحزنون على ما فاتھم من حظوظ الدنیا
  ١٢٥النساء}َوُھَو ُمْحِسٌن واتََّبَع ِملََّة ِإْبَراِھیَم َحِنیفًا َواتََّخَذ الّلُھ ِإْبَراِھیَم َخِلیًال 

ن إبراھیم واتبع دی، وھو محسن، ال أحد أحسن دیًنا ممن انقاد بقلبھ وسائر جوارحھ هللا تعالى وحده
 -علیھ الصالة والسالم-وقد اصطفى اهللا إبراھیم . مائال عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة، وشرعھ

وھي أعلى مقامات  -تعالى-إثبات صفة الُخّلة هللا ، وفي ھذه اآلیة. واتخذه صفّیًا من بین سائر خلقھ
اهللا  أحبھت والحسنات ھي ما وھو فعل الحسنا اإلحسانفالعمل الصالح ھو  .واالصطفاء، المحبة

استحباب فما كان من البدع في الدین التى لیست مشروعة فان  أو إیجاب أمربھ  أمرورسولھ وھو ما 
یعمل ماال یجوز  أناهللا ال یحبھا وال رسولھ فال تكون من الحسنات وال من العمل الصالح كما 

  .كالفواحش والظلم لیس من الحسنات وال من العمل الصالح
الدین هللا وحده وكان  إخالصفھو  } اسلم وجھھ هللا{وقولھ  }أحداوال یشرك بعبادة ربھ {قولھ  ماوأ

  .فیھ شیئا  ألحدعمر بن الخطاب یقول اللھم اجعل عملي كلھ صالحا واجعلھ لوجھك خالصا وال تجعل 
علي  أباا قالوا ی وأصوبھ أخلصھقال  }عمال  أحسنلیبلوكم أیكم { وقال الفضیل بن عیاض فى قولھ 

كان صوابا ولم یكن  وإذاكان خالصا ولم یكن صوابا لم یقبل  إذاالعمل  إنقال  وأصوبھ أخلصھما 
  .یكون على السنة أنیكون هللا والصواب  أنخالصا لم یقبل حتى یكون خالصا صوابا والخالص 

نعبد  إیاك {ا كقولھفإن قیل فإذا كان جمیع ما یحبھ اهللا داخال فى اسم العبادة لماذا عطف علیھا غیرھ
وكذلك  }اعبدوا اهللا واتقوه واطیعون{نوح  ھ عنوقول}فاعبده وتوكل علیھ  {وقولھ } نستعین وإیاك

 }الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر إن{قول غیره من الرسل قیل ھذا لھ نظائر كما فى قولھ 
ذي القربى وینھى عن  ءوإیتا واإلحساناهللا یأمر بالعدل  إن{والفحشاء من المنكر وكذلك قولھ 

الفحشاء والبغي من  أنكما  واإلحسانذي القربى ھو من العدل  وإیتاء }الفحشاء والمنكر والبغي
التمسك  أعظمالصالة من  وإقامة }الصالة وأقامواوالذین یمسكون بالكتاب {المنكر وكذلك قولھ 

ودعاؤھم رغبا  }ا ورھباكانوا یسارعون فى الخیرات ویدعوننا رغب إنھم{بالكتاب وكذلك قولھ 
  .ورھبا من الخیرات وامثال ذلك فى القرآن كثیر 

فیعطف علیھ تخصیصا لھ بالذكر لكونھ مطلوبا  اآلخروھذا الباب یكون تارة مع كون احدھما بعض 
افرد عم  فإذابالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون داللة االسم تتنوع بحال االنفراد واالقتران 

للفقراء الذین احصروا {بغیره خص كاسم الفقیر والمسكین لما افرد احدھما في مثل قولھ قرن  وإذا
ولما  اآلخردخل فیھ  }ِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكیَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْھِلیُكْم  إ{وقولھ  }فى سبیل اهللا

  .نصارا نوعی}الصدقات للفقراء والمساكین  إنما {قرن بینھما فى قولھ
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الخاص المعطوف على العام ال یدخل فى العام حال اقتران بل یكون من ھذا الباب  إنوقد قیل 
َمن َكاَن َعُدّوًا لِّّلِھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُرُسِلِھ َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل َفِإنَّ الّلَھ {تعالى  قالھذا لیس الزما  أنوالتحقیق 

  ٩٨البقرة}َعُدوٌّ لِّْلَكاِفِریَن 
ى اهللا ومالئكتھ، ورسلھ من المالئكة أو البشر، وبخاصة الَمَلكان جبریُل ومیكاُل؛ ألن الیھود من عاد

زعموا أن جبریل عدوھم، ومیكال ولیُّھم ، فأعلمھم اهللا أنھ من عادى واحًدا منھما فقد عادى اآلخر، 
وقال تعالى . یھ وسلموعادى اهللا أیًضا، فإن اهللا عدو للجاحدین ما أنزل على رسولھ محمد صلى اهللا عل

َنا ِمْنُھم مِّیَثاقًا َوِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبیِّیَن ِمیَثاَقُھْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوِإْبَراِھیَم َوُموَسى َوِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َوَأَخْذ{
  ٧األحزاب}َغِلیظًا 

وأخذنا المیثاق منك ومن نوح ، حین أخذنا من النبیین العھد المؤكد بتبلیغ الرسالة - أیھا النبي-واذكر 
وأخذنا منھم عھًدا ، )وھم أولو العزم من الرسل على المشھور(وإبراھیم وموسى وعیسى ابن مریم 

  ..وأن ُیَصدِّق بعضھم بعًضا، مؤكًدا بتبلیغ الرسالة وأداء األمانة
العام كما في وذكر الخاص مع العام یكون ألسباب متنوعة تارة لكونھ لھ خاصیة لیست لسائر أفراد 

ھدى {قد ال یفھم منھ العموم كما فى قولھ  إطالقوموسى وعیسى وتارة لكون العام فیھ  وإبراھیمنوح 
 إلیكوالذین یؤمنون الغیب ویقیمون الصالة ومما رزقناھم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل { }للمتقین

فلیس فیھ  إجمالبھ لكن فیھ  اإلیمان فقولھ یؤمنون بالغیب یتناول الغیب الذي یجب }وما انزل من قبلك
یؤمنون بالمخبر بھ  أنھموما انزل من قبلك وقد یكون المقصود  إلیكمن الغیب ما انزل  أنداللة على 
اْتُل َما {بالغیب وھو ما انزل إلیك وما انزل من قبلك ومن ھذا الباب قولھ تعالى  وباألخباروھو الغیب 

 َوَأِقِم الصََّلاَة ِإنَّ الصََّلاَة َتْنَھى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّھ َأْكَبُر َواللَُّھ َیْعَلُم َما ُأوِحَي ِإَلْیَك ِمَن اْلِكَتاِب
  ٤٥العنكبوت}َتْصَنُعوَن 

إن المحافظة على الصالة تنھى ، وأدِّ الصالة بحدودھا، واعمل بھ، اتل ما ُأنزل إلیك من ھذا القرآن
، المتمم ألركانھا وشروطھا، وذلك ألن المقیم لھا؛ وقوع في المعاصي والمنكراتصاحبھا عن ال

وَلذكر اهللا في ، وتقل أو تنعدم رغبتھ في الشر، وتقوى رغبتھ في الخیر، ویزداد إیمانھ، یستنیر قلبھ
فیجازیكم ، واهللا یعلم ما تصنعون ِمن خیٍر وشر. الصالة وغیرھا أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء

َوالَِّذیَن ُیَمسَُّكوَن ِباْلِكَتاِب َوَأَقاُموْا الصََّالَة ِإنَّا َال ُنِضیُع َأْجَر {وقولھ . ذلك أكمل الجزاء وأوفاه على
  ١٧٠األعراف}اْلُمْصِلِحیَن 

، ویحافظون على الصالة بحدودھا، ویعملون بما فیھ من العقائد واألحكام، والذین یتمسَّكون بالكتاب
 إتباعھو تالوة الكتاب ھي  .وال یضیعھا، فإن اهللا یثیبھم على أعمالھم الصالحة، اوال یضیعون أوقاتھ

الَِّذیَن آَتْیَناُھُم اْلِكَتاَب َیْتُلوَنُھ َحقَّ ِتَالَوِتِھ ُأْوَلـِئَك ُیْؤِمُنوَن ِبِھ َومن {كما قال ابن مسعود فى قولھ تعالى 
  ١٢١البقرة}َیْكُفْر ِبِھ َفُأْوَلـِئَك ُھُم اْلَخاِسُروَن 

، األتباعویتبعونھ حق ، یقرؤونھ القراءة الصحیحة، الذین أعطیناھم الكتاب من الیھود والنصارى
، ومنھم خاتمھم نبینا ورسولنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم، ویؤمنون بما جاء فیھ من اإلیمان برسل اهللا

محمد صلى اهللا علیھ وسلم وبما  ھؤالء ھم الذین یؤمنون بالنبي. وال یحرفون وال یبدِّلون ما جاء فیھ
فھؤالء كفار بنبي اهللا محمد صلى اهللا علیھ ، وأما الذین بدَّلوا بعض الكتاب وكتموا بعضھ، أنزل علیھ

  .ومن یكفر بھ فأولئك ھم أشد الناس خسراًنا عند اهللا، وسلم وبما أنزل علیھ
الكتاب یتناول  فإتباعحكمھ قال یحللون حاللھ ویحرمون حرامھ ویؤمنون بمتشابھة ویعملون بم و

ِإنَِّني َأَنا اللَُّھ َلا ِإَلَھ ِإلَّا َأَنا َفاْعُبْدِني {الصالة وغیرھا لكن خصھا بالذكر لمزیتھا وكذلك قولھ لموسى 
  ١٤طھ}َوَأِقِم الصََّلاَة ِلِذْكِري 
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 وإقامة .رني فیھاوأقم الصالة لتذك، فاعبدني وحدي، ال شریك لي، إنني أنا اهللا ال معبود بحق إال أنا
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَھ َواْبَتُغوْا ِإَلیِھ اْلَوِسیَلَة {الصالة لذكره من اجل عبادتھ وكذلك قولھ تعالى 

  ٣٥المائدة}َوَجاِھُدوْا ِفي َسِبیِلِھ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 
، وَتَقرَّبوا إلیھ بطاعتھ والعمل بما یرضیھ، افوا اهللاخ، یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ وعملوا بشرعھ

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَھ َوُكوُنوْا َمَع الصَّاِدِقیَن {وقولھ  .كي تفوزوا بجناتھ؛ وجاھدوا في سبیلھ
  ١١٩التوبة}

تنبوا نواھیھ في كل ما تفعلون یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ وعملوا بشرعھ، امتثلوا أوامر اهللا واج
 األمورفإن ھذه  .وفي كل شأن من شؤونھم، وكونوا مع الصادقین في َأیمانھم وعھودھم، وتتركون

َوِلّلِھ َغْیُب السََّماَواِت َواَألْرِض َوِإَلْیِھ ُیْرَجُع اَألْمُر ُكلُُّھ َفاْعُبْدُه {من تمام تقوى اهللا وكذلك قولھ  أیضاھي 
  ١٢٣ھود}َلْیِھ َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن َوَتَوكَّْل َع

، وإلیھ ُیْرَجع األمر كلھ یوم القیامة، واألرض تالسماواوهللا سبحانھ وتعالى علم كل ما غاب في 
وسیجازي كال ، وما ربك بغافل عما تعملون من الخیر والشر، وفوِّض أمرك إلیھ -أیھا النبي- فاعبده 

 فإنھاوكل واالستعانة ھي من عبادة اهللا لكن خصت بالذكر لیقصدھا المتعبد بخصوصھا فان الت .بعملھ
تبین ھذا فكمال المخلوق فى  إذابمعونتھ  إالھو سبحانھ ال یعبد  إذالعبادة  أنواعھى العون على سائر 

المخلوق  أنتحقیق عبودیتھ هللا وكلما ازداد العبد تحقیقا للعبودیة ازداد كمالھ وعلت درجتھ ومن توھم 
قال  وأضلھمفھو من اجھل الخلق  أكملالخروج عنھا  أن أویخرج من العبودیة بوجھ من الوجوه 

  ٢٦األنبیاء}َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلدًا ُسْبَحاَنُھ َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن {تعالى 
فالمالئكة عباد ؛ زَّه اهللا عن ذلكتن. اتخذ الرحمن ولًدا بزعمھم أن المالئكة بنات اهللا: وقال المشركون

وھم في حسن }٢٧{َلا َیْسِبُقوَنُھ ِباْلَقْوِل َوُھم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلوَن { ،اهللا مقربون مخصصون بالفضائل
َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم   { .وال یعملون عمال حتى یأذن لھم، طاعتھم ال یتكلمون إال بما یأمرھم بھ ربھم

وما من أعمال المالئكة عمل  }٢٨{ُھْم َوَلا َیْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى َوُھم مِّْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَنَوَما َخْلَف
وال یتقدمون بالشفاعة إال لمن ارتضى ، ویحصیھ علیھم، سابق أو الحق إال یعلمھ اهللا سبحانھ وتعالى

َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن  {وقال تعالى  .ونھیھ وھم من خوف اهللا حذرون من مخالفة أمره، اهللا شفاعتھم لھ
 -أیھا القائلون  - لقد جئتم  }٨٩{ِإّدًاَلَقْد ِجْئُتْم َشْیئًا  { .اتخذ الرحمن ولًدا: وقال ھؤالء الكفار}٨٨{َوَلدًا

 }٩٠{َأْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َھّدًاالسََّماَواُت َیَتَفطَّْرَن ِمْنُھ َوَتنَشقُّ اْل َتَكاُد { .بھذه المقالة شیئا عظیًما منكًرا
وتسقط الجبال سقوًطا شدیًدا غضًبا ، وتتصدع األرض، یتشقَّْقَن ِمن فظاعة ذلكم القول تالسماواتكاد 
َوَما َینَبِغي  { .تعالى اهللا عن ذلك علًوا كبیًرا. ِلِنْسَبِتھم لھ الولد }٩١{َأن َدَعْوا ِللرَّْحَمِن َوَلدًا{.  هللا
ألن اتخاذ الولد یدل ؛ أن یتخذ ولًدا، وال یلیق بعظمتھ، وما یصلح للرحمن}٩٢{ْحَمِن َأن َیتَِّخَذ َوَلدًاِللرَّ

ِإن ُكلُّ َمن ِفي السََّماَواِت  { .واهللا ھو الغني الحمید المبرأ عن كل النقائص، على النقص والحاجة
وَمن في األرض من ، من المالئكة تالسماواي ما كل َمن ف}٩٣{َواْلَأْرِض ِإلَّا آِتي الرَّْحَمِن َعْبدًا

َلَقْد َأْحَصاُھْم َوَعدَُّھْم  {. إال سیأتي ربھ یوم القیامة عبًدا ذلیال خاضًعا مقًرا لھ بالعبودیة، اإلنس والجن
َوُكلُُّھْم  { .فال یخفى علیھ أحد منھم، وعلم عددھم، قد أحصى اهللا سبحانھ وتعالى َخْلَقھ كلھم }٩٤{َعّدًا
ال مال لھ وال ولد ، وسوف یأتي كل فرد من الخلق ربھ یوم القیامة وحده}٩٥{یِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفْردًاآِت

  ٥٩الزخرف}ِإْن ُھَو ِإلَّا َعْبٌد َأْنَعْمَنا َعَلْیِھ َوَجَعْلَناُه َمَثًال لَِّبِني ِإْسَراِئیَل { وقال تعالى فى المسیح   .معھ
وجعلناه آیة وعبرة لبني إسرائیل ُیستدل بھا على ، نعمنا علیھ بالنبوةما عیسى ابن مریم إال عبد أ

َوَلُھ َمن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَمْن ِعنَدُه َلا َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ َوَلا { وقال تعالى  .قدرتا
  ١٩األنبیاء}َیْسَتْحِسُروَن 

ین عنده من المالئكة ال یأَنُفون عن عبادتھ وال والذ، واألرض تالسماواوهللا سبحانھ كل َمن في 
لَّن َیْسَتنِكَف اْلَمِسیُح َأن َیُكوَن { وقال تعالى  فكیف یجوز أن یشرك بھ ما ھو عبده وخلقھ؟. یملُّونھا
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ْحُشُرُھْم ِإَلیِھ َجِمیعًا َعْبدًا لِّّلِھ َوَال اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَُّبوَن َوَمن َیْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدِتِھ َوَیْسَتْكِبْر َفَسَی
  ١٧٢النساء}

وكذلك لن یأَنَف المالئكة الُمَقرَّبون من اإلقرار بالعبودیة ، لن َیْأنف ولن یمتنع المسیح أن یكون عبًدا هللا
ویفصُل بینھم ، ومن یأنف عن االنقیاد والخضوع ویستكبر فسیحشرھم كلھم إلیھ یوم القیامة. هللا تعالى

 وقال تعالى  }وال یجدون لھم دون ولیا وال نصیرا{قولھ  إلى .زي كال بما یستحقویجا، بحكمھ العادل
  ٦٠غافر}یَن َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذیَن َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم َداِخِر{

إن الذین یتكبرون عن ، ي بالعبادة أستجب لكمادعوني وحدي وخصُّون: -أیھا العباد -وقال ربكم
َوِمْن آَیاِتِھ اللَّْیُل َوالنََّھاُر { وقال تعالى  .سیدخلون جھنم صاغرین حقیرین، إفرادي بالعبودیة واأللوھیة

ِإن ُكنُتْم ِإیَّاُه َتْعُبُدوَن  َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َلا َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوَلا ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِللَِّھ الَِّذي َخَلَقُھنَّ
  ٣٧فصلت}

، وتعاقبھما، ودالئلھ على وحدانیتھ وكمال قدرتھ اختالف اللیل والنھار، وِمن حجج اهللا على خلقھ
 -ال تسجدوا للشمس وال للقمر. كل ذلك تحت تسخیره وقھره، واختالف الشمس والقمر وتعاقبھما

إن كنتم حقا منقادین ألمره سامعین مطیعین لھ، ، ذي خلقھنواسجدوا هللا ال - فإنھما مَدبَّران مخلوقان
َفِإِن اْسَتْكَبُروا َفالَِّذیَن ِعنَد َربَِّك ُیَسبُِّحوَن َلُھ ِباللَّْیِل َوالنََّھاِر َوُھْم َلا َیْسَأُموَن {  .تعبدونھ وحده ال شریك لھ

  ٣٨فصلت}
بل ، ة الذین عند ربك ال یستكبرون عن ذلكفإن المالئك، فإن استكبر ھؤالء المشركون عن السجود هللا

 وقال تعالى  .وال یملون، وھم ال َیْفُترون عن ذلك، وینزِّھونھ عن كل نقص باللیل والنھار، یسبحون لھ
  ٥٥األعراف}اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَیًة ِإنَُّھ َال ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن {

إن اهللا . ولیكن الدعاء بخشوع وُبْعٍد عن الریاء، ن لھ خفیة وسراربكم متذللی -أیھا المؤمنون-ادعوا 
كدعاء غیر اهللا من األموات ، وأعظم التجاوز الشرك باهللا، تعالى ال یحب المتجاوزین حدود شرعھ

بُِّحوَنُھ َوَلُھ َیْسُجُدوَن ِإنَّ الَِّذیَن ِعنَد َربَِّك َال َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ َوُیَس{ قولھ  إلى .ونحو ذلك، واألوثان
  ٢٠٦األعراف}

ویسبحونھ باللیل ، بل ینقادون ألوامره، إن الذین عند ربك من المالئكة ال یستكبرون عن عبادة اهللا
  ..ولھ وحده ال شریك لھ یسجدون، وینزھونھ عما ال یلیق بھ، والنھار

عن ذلك متعدد فى القرآن وقد المخلوقات بالعبادة وذم من خرج  أكابروھذا ونحوه مما فیھ وصف 
َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإَلْیِھ َأنَُّھ َلا { جمیع الرسل بذلك فقال تعالى  أرسلاخبر انھ 

  ٢٥األنبیاء}ِإَلَھ ِإلَّا َأَنا َفاْعُبُدوِن 
فأْخلصوا ،  معبود بحق إال اهللامن رسول إال نوحي إلیھ أنھ ال - أیھا الرسول  - وما أرسلنا من قبلك 

َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوًال َأِن اْعُبُدوْا الّلَھ َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت َفِمْنُھم مَّْن { وقال  .العبادة لھ وحده
ُروْا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبیَن َھَدى الّلُھ َوِمْنُھم مَّْن َحقَّْت َعَلْیِھ الضَّالَلُة َفِسیُروْا ِفي اَألْرِض َفانُظ

  ٣٦النحل}
ولقد بعثنا في كل أمة سبَقْت رسوال آمًرا لھم بعبادة اهللا وطاعتھ وحده وَتْرِك عبادة غیره من الشیاطین 

، فاتبع المرسلین، فكان منھم َمن ھدى اهللا، واألوثان واألموات وغیر ذلك مما یتخذ من دون اهللا ولًیا
، فامشوا في األرض. فلم یوفقھ اهللا، فوجبت علیھ الضاللة، معاند الذي اتبع سبیل الغيِّومنھم ال

َوالَِّذیَن {..  لتعتبروا؟؛ وماذا حلَّ بھم ِمن دمار، وأبصروا بأعینكم كیف كان مآل ھؤالء المكذبین
  ١٧الزمر}ْشَرى َفَبشِّْر ِعَباِد اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت َأن َیْعُبُدوَھا َوَأَناُبوا ِإَلى اللَِّھ َلُھُم اْلُب

لھم البشرى ، وتابوا إلى اهللا بعبادتھ وإخالص الدین لھ، والذین اجتنبوا طاعة الشیطان وعبادة غیر اهللا
  .وفي اآلخرة رضوان اهللا والنعیم الدائم في الجنة، في الحیاة الدنیا بالثناء الحسن والتوفیق من اهللا

  ٥٦العنكبوت}ِعَباِدَي الَِّذیَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإیَّاَي َفاْعُبُدوِن َیا {  إسرائیلوقال تعالى لبنى 
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فھاِجروا إلى أرض اهللا ، یا عبادي الذین آمنوا إن كنتم في ضیق من إظھار اإلیمان وعبادة اهللا وحده
بَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم َیا َأیَُّھا النَّاُس اْعُبُدوْا َر{ وقال  .وأخلصوا العبادة لي وحدي، الواسعة

  ٢١البقرة}َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن 
فقد أوجدكم من ؛ وخافوه وال تخالفوا دینھ، أن اعبدوا اهللا الذي ربَّاكم بنعمھ: نداء من اهللا للبشر جمیًعا

َوَما { وقال  .ورضوا عنھ لتكونوا من المتقین الذین رضي اهللا عنھم؛ وأوجد الذین من قبلكم، العدم
  ٥٦الذاریات}َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن 

 .ھي عبادتي وحدي دون َمن سواي، وما خلقت الجن واإلنس وبعثت جمیع الرسل إال لغایة سامیة
} ١٢{ُأِمْرُت ِلَأْن َأُكوَن َأوََّل اْلُمْسِلِمیَنَو} ١١{ُقْل ِإنِّي ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّھ ُمْخِلصًا لَُّھ الدِّیَنوقال تعالى 

َفاْعُبُدوا َما } ١٤{ُقِل اللََّھ َأْعُبُد ُمْخِلصًا لَُّھ ِدیِني} ١٣{ َعِظیٍم ُقْل ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْیُت َربِّي َعَذاَب َیْوٍم
ُھْم َوَأْھِلیِھْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأَلا َذِلَك ُھَو اْلُخْسَراُن ِشْئُتم مِّن ُدوِنِھ ُقْل ِإنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا َأنُفَس

  الزمر. }١٥{اْلُمِبیُن
عبادة اهللا كقول نوح ومن بعده علیم السالم اعبدوا اهللا  إلىوكل رسول من الرسل افتتح دعوتھ بالدعاء 

بعثت بالسیف  {: انھ قال ما لكم من الھ غیره وفى المسند عن ابن عمر عن النبى صلى اهللا علیھ وسلم
وجعل الذلة والصغار  رمحيتحت ظل  رزقيالساعة حتى یعبد اهللا وحده ال شریك لھ وجعل  یديبین 

  .}أمري على من خالف 
َقاَل َربِّ ِبَما َأْغَوْیَتِني ُألَزیَِّننَّ َلُھْم ِفي { عباده ھم الذین ینجون من السیئات قال الشیطان  أنوقد بین 

  ٣٩الحجر}ْغِوَینَُّھْم َأْجَمِعیَن اَألْرِض َوُأل
وألضلنھم ، ربِّ بسبب ما أغویتني وأضللتني ألحسَِّننَّ لذریة آدم معاصیك في األرض: قال إبلیس

ِإنَّ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِھْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِویَن { قال تعالى  ،أجمعین عن طریق الھدى
  ٤٢الحجر}

لكن سلطانك على َمِن اتبعك ِمَن الضالین المشركین الذین رضوا بوالیتك وطاعتك بدال من 
  ٣٩الحجر}َقاَل َربِّ ِبَما َأْغَوْیَتِني ُألَزیَِّننَّ َلُھْم ِفي اَألْرِض َوُألْغِوَینَُّھْم َأْجَمِعیَن { وقال .طاعتي
وألضلنھم ، ذریة آدم معاصیك في األرضربِّ بسبب ما أغویتني وأضللتني ألحسَِّننَّ ل: قال إبلیس

  ٤٠الحجر}ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُھُم اْلُمْخَلِصیَن {، أجمعین عن طریق الھدى
َوَلَقْد { وقال فى حق یوسف  .إال عبادك الذین ھدیتھم فأخلصوا لك العبادة وحدك دون سائر خلقك

ِھ َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُھ السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّھ ِمْن ِعَباِدَنا َھمَّْت ِبِھ َوَھمَّ ِبَھا َلْوال َأن رََّأى ُبْرَھاَن َربِّ
  ٢٤یوسف}اْلُمْخَلِصیَن 

لوال أن رأى آیة من ، وحدَّثت یوسَف نفُسھ حدیث خطرات لالستجابة، ولقد مالت نفسھا لفعل الفاحشة
، السوء والفاحشة في جمیع أمورهلندفع عنھ ؛ وإنما أریناه ذلك، آیات ربھ تزجره عمَّا حدثتھ بھ نفسھ

سبحان اهللا {وقال  .إنھ من عبادنا المطھرین المصطَفین للرسالة الذین أخلصوا في عبادتھم هللا وتوحیده
ِإنَُّھ َلْیَس َلُھ ُسْلَطاٌن َعَلى الَِّذیَن آَمُنوْا َوَعَلى َربِِّھْم { وقال  }عباد اهللا المخلصین إالعما یصفون 

  ٩٩لنحلا}َیَتَوكَُّلوَن 
ِإنََّما ُسْلَطاُنُھ َعَلى { .وعلى ربھم وحده یعتمدون، إن الشیطان لیس لھ تسلٌُّط على المؤمنین باهللا ورسولھ

  ١٠٠النحل}الَِّذیَن َیَتَولَّْوَنُھ َوالَِّذیَن ُھم ِبِھ ُمْشِرُكوَن 
 .ركون باهللا تعالىمش -بسبب طاعتھ-والذین ھم ، إنما تسلُّطھ على الذین جعلوه ُمعیًنا لھم وأطاعوه
  ٤٦ص}ِإنَّا َأْخَلْصَناُھم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر { وبھا نعت كل من اصطفى من خلقھ كقولھ 

، حیث جعلنا ذكرى الدار اآلخرة في قلوبھم، فعملوا لھا بطاعتنا، إنا خصصناھم بخاصة عظیمة
ُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اْلَأْیِد ِإنَُّھ َأوَّاٌب اْصِبْر َعَلى َما َی{ وقولھ .وذكَّروھم بھا، ودعوا الناس إلیھا

  ١٧ص}
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على ما یقولونھ مما تكره، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على أعداء اهللا  - أیھا الرسول-اصبر 

وفي ھذا تسلیة للرسول صلى اهللا . (إنھ توَّاب كثیر الرجوع إلى ما یرضي اهللا، والصبر على طاعتھ
  ٣٠ص}َوَوَھْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّھ َأوَّاٌب { وقال عن سلیمان .)وسلمعلیھ 

إنھ كان كثیر الرجوع ، ِنْعم العبد سلیمان، وأقررنا بھ عینھ، فأنعمنا بھ علیھ، ووھبنا لداود ابنھ سلیمان
ِبَیِدَك ِضْغثًا َفاْضِرب بِِّھ َوَلا َتْحَنْث ِإنَّا َوُخْذ { وقال  }نعم العبد{وعن أیوب  .إلى اهللا واإلنابة إلیھ

  ٤٤ص}َوَجْدَناُه َصاِبرًا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّھ َأوَّاٌب 
خذ بیدك ُحزمة شماریخ، فاضرب بھا زوجك إبراًرا بیمینك، فال تحنث؛ إذ أقسم لیضربنَّھا : وقلنا لھ

سیر أثناء مرضھ، وكانت امرأة صالحة، فرحمھا مائة جلدة إذا شفاه اهللا، لـمَّا غضب علیھا من أمر ی
 .إنا وجدنا أیوب صابًرا على البالء، ِنعم العبد ھو، إنھ رجَّاع إلى طاعة اهللا. اهللا ورحمھ بھذه الفتوى

  ٣اإلسراء}ُذرِّیََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح ِإنَُّھ َكاَن َعْبدًا َشُكورًا { وقال عن نوح علیھ السالم 
ذین أنجیناھم وَحَمْلناھم مع نوح في السفینة ال تشركوا باهللا في عبادتھ، وكونوا شاكرین یا ساللة ال

ُسْبَحاَن الَِّذي { وقال  .لنعمھ، مقتدین بنوح علیھ السالم؛ إنھ كان عبًدا شكوًرا هللا بقلبھ ولسانھ وجوارحھ
ِجِد اَألْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُھ ِلُنِرَیُھ ِمْن آَیاِتَنا ِإنَُّھ ُھَو َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْس

  ١اإلسراء}السَِّمیُع الَبِصیُر 
یمجِّد اهللا نفسھ ویعظم شأنھ، لقدرتھ على ما ال یقدر علیھ أحد سواه، ال إلھ غیره، وال رب سواه، فھو 

من اللیل بجسده وروحھ، یقظة ال مناًما، من الذي أسرى بعبده محمد صلى اهللا علیھ وسلم زمًنا 
الذي بارك اهللا حولھ في الزروع " بیت المقدس"إلى المسجد األقصى بـ " مكة"المسجد الحرام بـ 

إن اهللا . والثمار وغیر ذلك، وجعلھ محال لكثیر من األنبیاء؛ لیشاھد عجائب قدرة اهللا وأدلة وحدانیتھ
صوات، البصیر بكل ُمْبَصر، فیعطي ُكال ما یستحقھ في الدنیا سبحانھ وتعالى ھو السمیع لجمیع األ

  ١٩الجن}َوَأنَُّھ َلمَّا َقاَم َعْبُد اللَِّھ َیْدُعوُه َكاُدوا َیُكوُنوَن َعَلْیِھ ِلَبدًا { وقال  .واآلخرة
بعضھا ، یعبد ربھ، كاد الجن یكونون علیھ جماعات متراكمة، وأنھ لما قام محمد صلى اهللا علیھ وسلم

َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْیٍب مِّمَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا { وقال .ِمن شدة ازدحامھم لسماع القرآن منھ؛ فوق بعض 
  ٢٣البقرة}َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِھ َواْدُعوْا ُشَھَداءُكم مِّن ُدوِن الّلِھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن 

في َشكٍّ من القرآن الذي َنزَّلناه على عبدنا محمد صلى اهللا علیھ  -أیھا الكافرون المعاندون- وإن كنتم 
واستعینوا بمن تقدرون ، فھاتوا سورة تماثل سورة من القرآن، وتزعمون أنھ لیس من عند اهللا، وسلم

ُخُمَسُھ  َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ ِلّلِھ{، إن كنتم صادقین في دعواكم، علیھ ِمن أعوانكم
َنا َعَلى َعْبِدَنا َیْوَم َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم ِبالّلِھ َوَما َأنَزْل

  ٤١األنفال}اْلُفْرَقاِن َیْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َوالّلُھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
أن ما َظِفرتم بھ ِمن عدوكم بالجھاد في سبیل اهللا فأربعة أخماسھ للمقاتلین  -أیھا المؤمنون-موا واعل

فیجعل في مصالح ، األول هللا وللرسول: والخمس الباقي یجزَُّأ خمسة أقسام، الذین حضروا المعركة
، اشم وبنو المطلبوھم بنو ھ، والثاني لذوي قرابة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، المسلمین العامة

والخامس ، والرابع للمساكین، والثالث للیتامى، ُجِعل لھم الخمس مكان الصدقة فإنھا ال تحلُّ لھم
مؤمنین بما أنزل على عبده ، إن كنتم مقرِّین بتوحید اهللا مطیعین لھ، للمسافر الذي انقطعت بھ النفقة

یوم التقى ، "بدر"َرق بین الحق والباطل بـمحمد صلى اهللا علیھ وسلم من اآلیات والمدد والنصر یوم َف
َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما { وقال  .واهللا على كل شيء قدیر ال یعجزه شيء. َجْمُع المؤمنین وَجْمُع المشركین

  ١٠النجم}َأْوَحى 
 .فأوحى اهللا سبحانھ وتعالى إلى عبده محمد صلى اهللا علیھ وسلم ما أوحى بواسطة جبریل علیھ السالم

  ٦اإلنسان}َعْینًا َیْشَرُب ِبَھا ِعَباُد اللَِّھ ُیَفجُِّروَنَھا َتْفِجیرًا { وقال 
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وُیْجرونھا حیث ، یتصرفون فیھا، ھذا الشراب الذي مزج من الكافور ھو عین یشرب منھا عباد اهللا
ْونًا َوِإَذا َخاَطَبُھُم اْلَجاِھُلوَن َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلى اْلَأْرِض َھ{ وقال .إجراًء سھال شاءوا

  ٦٣الفرقان}َقاُلوا َسَلامًا 
وإذا خاطبھم الجھلة السفھاء ، وعباد الرحمن الصالحون یمشون على األرض بسكینة متواضعین

وخاطبوھم خطاًبا َیْسَلمون فیھ من اإلثم، ومن مقابلة الجاھل ، باألذى أجابوھم بالمعروف من القول
  .ا كثیر متعدد فى القرآنومثل ھذ .بجھلھ

  
*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*  

  
  الحكمة فى إرسال الرسل: الفصل السادس 

  
  

َوالشَُّھَداء َوَمن ُیِطِع الّلَھ َوالرَُّسوَل َفُأْوَلـِئَك َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم الّلُھ َعَلْیِھم مَِّن النَِّبیِّیَن َوالصِّدِّیِقیَن {
  ٦٩النساء}ُأوَلـِئَك َرِفیقًا َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن 

ومن یستجب ألوامر اهللا تعالى وھدي رسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم فأولئك الذین َعُظَم شأنھم 
فكانوا في صحبة َمن أنعم اهللا تعالى علیھم بالجنة من األنبیاء والصدیقین الذین كُمل ، وقدرھم

وَحُسَن ، والشھداء في سبیل اهللا وصالح المؤمنینتصدیقھم بما جاءت بھ الرسل، اعتقاًدا وقوال وعمال 
  النساء٧٠ ) َعِلیمًا َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن الّلِھ َوَكَفى ِبالّلِھ ( .ھؤالء رفقاء في الجنة

  سید قطب/ یقــول صــاحب الظــالل رحــمھ اهللا تعــالى األســتاذ 
متاع الصحبة . . رواح بالمتاع الحبیب والتلویح لأل؛ واستجاشة القلوب ؛ یعود السیاق إلى الترغیب ((

  .في اآلخرة للنبیین والصدیقین والشھداء والصالحین 
فأولئك مع الذین أنعم اهللا علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین ، ومن یطع اهللا والرسول 

  . .وكفى باهللا علیًما ، ذلك الفضل من اهللا ! وحسن أولئك رفیقا . 
من  إثارةوفیھ بذرة من صالح وفیھ ؛ فیھ ذرة من خیر ، التي تستجیش مشاعر كل قلب إنھا اللمسة 

. وھذه الصحبة لھذا الرھط العلوي . . في جوار اهللا الكریم ، التطلع إلى مقام كریم في صحبة كریمة 
فضل إنما ھو ال. . فما یبلغ إنسان بعملھ وحده وطاعتھ وحدھا أن ینالھا . إنما ھي من فضل اهللا . 

  .الواسع الغامر الفائض العمیم 
وھم یتشوقون إلى صحبتھ  صلى اهللا علیھ وسلمویحسن ھنا أن نعیش لحظات مع صحابة رسول اهللا 

 صلى اهللا علیھ وسلموھو . . وفیھم من یبلغ بھ الوجد أال یمسك نفسھ عند تصور فراقھ ؛ في اآلخرة 
  : واللھفة الشفیفة. الوجد النبیل . . وتبل ھذه اللھفة ؛ فتندي ھذا الوجد :فتنزل ھذه اآلیة. بین ظھرانیھم 

عن سعید بن ، عن جعفر بن أبى المغیرة ، حدثنا یعقوب السقمي ، حدثنا ابن حمید :قال ابن جریر
فقال لھ النبى . وھو محزون  صلى اهللا علیھ وسلمجاء رجل من األنصار إلى رسول اهللا :قال. جبیر 

"  :فقال. شيء فكرت فیھ . یا نبي اهللا  :فقال "؟ ما لي أراك محزونا . فالن یا " :صلى اهللا علیھ وسلم 
فال ، وغدا ترفع مع النبیین . ونجالسك ، ننظر إلى وجھك . نحن نغدو علیك ونروح  :قال "؟ ما ھو 

 ومن یطع اهللا(: فأتاه جبریل بھذه اآلیة. شیًئا  صلى اهللا علیھ وسلمفلم یرد علیھ النبي . . نصل إلیك 
 صلى اهللا علیھ وسلمفبعث النبي ، اآلیة  ). .والرسول فأولئك مع الذین أنعم اهللا علیھم من النبیین
  .فبشره 

جاء رجل " :قالت -رضي اهللا عنھا  - عن عائشة  -بإسناده  - وقد رواه أبو بكر بن مردویھ مرفوعا 
، وأحب إلى من أھلي ، نفسي  إنك أحب إلي من. یا رسول اهللا  :فقال صلى اهللا علیھ وسلمإلى النبي 

وإذا . فما أصبر حتى آتیك فأنظر إلیك ، فأذكرك ، وإني ألكون في البیت . وأحب إلي من ولدي 
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وإن دخلت الجنة خشیت أال أراك ، وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبیین  ذكرت موتي
ع اهللا والرسول فأولئك مع الذین أنعم ومن یط(:حتى نزلت صلى اهللا علیھ وسلمفلم یرد علیھ النبي . 

  . ).الصالحین وحسن أولئك رفیقا و م من النبیین والصدیقین والشھداءاهللا علیھ
عن أبى سلمة بن ، عن یحیى بن كثیر ، عن األوزاعي ، وفي صحیح مسلم من حدیث عقل بن زیاد 

 صلى اهللا علیھ وسلمل اهللا كنت أبیت عند رسو :أنھ قال، عن ربیعة بن كعب األسلمي ، عبد الرحمن 
أو "  : فقال. فقلت یا رسول اهللا أسألك مرافقتك في الجنة .  "سل "  :فقال لي. فأتیتھ بوضوئھ وحاجتھ 
  ." فأعني على نفسك بكثرة السجود "  :قال. ھو ذاك  :قلت. " غیر ذلك 

 اهللا علیھ وسلمصلى وفي صحیح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول اهللا 
فما فرح :قال أنس. . " المرء مع من أحب  " :فقال ،بھمسئل عن الرجل یحب القوم ولما یلحق 

  . .المسلمون فرحھم بھذا الحدیث 
وقد ذاقوا طعم الصحبة في . . أمر الصحبة في اآلخرة . . لقد كان األمر یشغل قلوبھم وأرواحھم 

وفي الحدیث األخیر أمل وطمأنینة . . ة ھذا الرسول الكریم وإنھ ألمر یشغل كل قلب ذاق محب! الدنیا 
  . .ونور 

وموقفھم من  -والیھود منھم في ھذا الموضع خاصة  -ویستطرد السیاق في مواجھة أھل الكتاب 
وتعنتھم وھم ، وتفریقھم بین الرسل ، وزعمھم أن اهللا لم یرسلھ  صلى اهللا علیھ وسلمرسالة محمد 

  یطلبون أمارة
  
  

یَل َوِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب ا َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َكَما َأْوَحْیَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبیِّیَن ِمن َبْعِدِه َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ِإْبَراِھیَم َوِإْسَماِعِإنَّ
َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُھْم ) ١٦٣(َواَألْسَباِط َوِعیَسى َوَأیُّوَب َوُیوُنَس َوَھاُروَن َوُسَلْیَماَن َوآَتْیَنا َداُووَد َزُبورًا 

  )١٦٤(َعَلْیَك ِمن َقْبُل َوُرُسًال لَّْم َنْقُصْصُھْم َعَلْیَك َوَكلََّم الّلُھ ُموَسى َتْكِلیمًا 
، ولیس غریبا ، فیقرر أن الوحي للرسول لیس بدعا . . كتابا ینزلھ علیھم من السماء  :على رسالتھ

وكلھم رسل أرسلوا للتبشیر . من عھد نوح إلى عھد محمد ، فھو سنة اهللا في إرسال الرسل جمیعا 
. . وإنذاره لھم قبل یوم الحساب ، وأخذه الحجة علیھم ، اقتضت ھذا رحمة اهللا بعبادة ؛ واإلنذار 

وإذا أنكروا ھم . . فالتفرقة بینھم تعنت ال یستند إلى دلیل ؛ لھدف واحد ، وكلھم جاءوا بوحي واحد 
  .والمالئكة یشھدون  -وكفى بھ شاھدا  - وتعنتوا فإن اهللا یشھد

وأوحینا إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ، إنا أوحینا إلیك كما أوحینا إلى نوح والنبیین من بعده 
ورسال قد . وآتینا داود زبورا ، وعیسى وأیوب ویونس وھارون وسلیمان ، ویعقوب واألسباط 

رسال مبشرین . . م اهللا موسى تكلیما وكل، قصصناھم علیك من قبل ورسال لم نقصصھم علیك 
  . .وكان اهللا عزیزا حكیًما . ومنذرین لئال یكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل 

ورسالة واحدة بھدى واحد ، فھو إذن موكب واحد یتراءى على طریق التاریخ البشري الموصول 
. وإبراھیم . نوح :لبشرموكب واحد یضم ھذه الصفوة المختارة من بین ا. . لإلنذار والتبشیر 

وداود . وسلیمان . وھارون . ویونس . وأیوب . وعیسى . واألسباط . ویعقوب . وإسحاق  .وإسماعیل
وممن لم یقصصھم ، في القرآن  صلى اهللا علیھ وسلموغیرھم ممن قصھم اهللا على نبیھ . . . وموسى . 

ال . في شتى اآلونة واألزمان . رضین وشتى البقاع واأل، موكب من شتى األقوام واألجناس . . علیھ 
. كلھم آت من ذلك المصدر الكریم . وال زمن وال بیئة . وال أرض وال وطن ، یفرقھم نسب وال جنس 

وكلھم یحاول أن یأخذ بزمام القافلة . وكلھم یؤدي اإلنذار والتبشیر . وكلھم یحمل ذلك النور الھادي 
ومن جاء لمدینة ومن جاء . ومن جاء لقوم . جاء لعشیرة  سواء منھم من. . البشریة إلى ذلك النور 

  .خاتم النبیین  صلى اهللا علیھ وسلممحمد رسول اهللا :ثم من جاء للناس أجمعین. . لقطر 
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وإذا كان اهللا قد كلم موسى تكلیما فھو لون من . فما جاء بشيء من عنده . كلھم تلقى الوحي من اهللا 
وھو المصدر الوحید الصحیح الذي ال یرقى الشك  - ألن القرآن . الوحي ال یعرف أحد كیف كان یتم 

بأیة ؟ كیف تم ؟ ولكن ما طبیعتھ . فال نعلم إال أنھ كان كالما . لم یفصل لنا في ذلك شیئا  -إلى صحتھ 
ولیس وراء . كل ذلك غیب من الغیب لم یحدثنا عنھ القرآن . . . ؟ حاسة أو قوة كان موسى یتلقاه 

  .إال أساطیر ال تستند إلى برھان  -ھذا الباب في  -القرآن 
اقتضت عدالة اهللا ورحمتھ أن یبعث  -من قص اهللا على رسولھ منھم ومن لم یقصص  - الرسل  أولئك

وینذرونھم ما أعده اهللا ؛ بھم إلى عبادة یبشرونھم بما أعده اهللا للمؤمنین الطائعین من نعیم ورضوان 
  :كل ذلك. . للكافرین العصاة من جحیم وغضب 

  . .)لئال یكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل(
وقد أعطى اهللا البشر من العقل ما یتدبرون بھ دالئل اإلیمان ؛ وهللا الحجة البالغة في األنفس واآلفاق 

وتقدیرا لغلبة الشھوات على تلك األداة ، رحمة منھ بعباده  -سبحانھ  -ولكنھ . في األنفس واآلفاق 
مبشرین (اقتضت رحمتھ وحكمتھ أن یرسل إلیھم الرسل  -أداة العقل  -عطاھا لھم العظیمة التي أ

، ویحاولون استنقاذ فطرتھم وتحریر عقولھم من ركام الشھوات ؛ یذكرونھم ویبصرونھم  )ومنذرین
  .التي تحجب عنھا أو تحجبھا عن دالئل الھدى وموحیات اإلیمان في األنفس واآلفاق 

  . . وكان اهللا عزیزا حكیًما
  
  

) ١٦٥(َحِكیمًا رُُّسًال مَُّبشِِّریَن َوُمنِذِریَن ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِھ ُحجٌَّة َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن الّلُھ َعِزیزًا 
  )١٦٦(ّلِھ َشِھیدًا لَّـِكِن الّلُھ َیْشَھُد ِبَما َأنَزَل ِإَلْیَك َأنَزَلُھ ِبِعْلِمِھ َواْلَمآلِئَكُة َیْشَھُدوَن َوَكَفى ِبال

  .قادرا على أخذ العباد بما كسبوا  :عزیزا
والقدرة والحكمة لھما عملھما فیما قدره . . یدبر األمر كلھ بالحكمة ویضع كل أمر في نصابھ  :حكیما

  . .اهللا في ھذا األمر وارتضاه 
اإلیحاءات اللطیفة أمام حشد من  )لئال یكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل(: ونقف من ھذه اللفتة

  .العمیقة ونختار منھ ثالثا على سبیل االختصار الذي ال یخرج بنا من الظالل 
  :نقف منھا

التي ؛ قضیة اإلیمان باهللا " اإلنسان"أمام قیمة العقل البشري ووظیفتھ ودوره في أخطر قضایا :أوال
كما ؛ اقعیاتھا وتصرفاتھا بكل مقوماتھا واتجاھاتھا وو؛ تقوم علیھا حیاتھ في األرض من جذورھا 

  .یقوم علیھا مآلھ في اآلخرة وھي أكبر وأبقى 
الذي وھبھ لإلنسان ، یعلم أن العقل البشري ، وھو أعلم باإلنسان وطاقاتھ كلھا  -سبحانھ  -لو كان اهللا 

لوكلھ إلى ھذا ، في دنیاه وآخرتھ ، ھو حسب ھذا اإلنسان في بلوغ الھدى لنفسھ والمصلحة لحیاتھ ، 
ویرسم لنفسھ كذلك ، یبحث عن دالئل الھدى وموحیات اإلیمان في األنفس واآلفاق ؛ العقل وحده 

ولما أرسل إلیھ الرسل على مدى ؛ فتستقیم على الحق والصواب ، المنھج الذي تقوم علیھ حیاتھ 
حجة  ولما جعل؛ وتبلیغھم عن ربھم ؛ ولما جعل حجتھ على عباده ھي رسالة الرسل إلیھم ؛ التاریخ 

. . )لئال یكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل(: ھي عدم مجيء الرسل إلیھم -سبحانھ  -الناس عنده 
 -أن العقل الذي آتاه لإلنسان أداة قاصرة بذاتھا عن الوصول إلى الھدى  -سبحانھ  -ولكن لما علم اهللا 

اإلنسانیة یحقق  وقاصرة كذلك عن رسم منھج للحیاة -بغیر توجیھ من الرسالة وعون وضبط 
 - لما علم اهللا . . وینجي صاحبھ من سوء المآل في الدنیا واآلخرة ؛ المصلحة الصحیحة لھذه الحیاة 

وأال یؤاخذ الناس إال بعد ، ھذا شاءت حكمتھ وشاءت رحمتھ أن یبعث للناس بالرسل  -سبحانھ 
تكون إحدى البدیھیات التي تبرز وھذه تكاد . . )وما كنا معذبین حتى نبعث رسوًلا(: الرسالة والتبلیغ

  . .فإن لم تكن بدیھیة فھي إحدى المقتضیات الحتمیة . . من ھذا النص القرآني 
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وفي قضیة منھج ؛ وما ھو دوره في قضیة اإلیمان والھدى ؛ ما ھي وظیفة ھذا العقل البشري . . إذن 
  ؟الحیاة ونظامھا 

ومھمة الرسول أن . أن یفھم ما یتلقاه عن الرسول  ووظیفتھ؛ إن دور ھذا العقل أن یتلقى عن الرسالة 
وینبھ العقل اإلنساني إلى تدبر . ویستنقذ الفطرة اإلنسانیة مما یرین علیھا من الركام ، ویبین ، یبلغ 

ومنھج ، وأن یرسم لھ منھج التلقي الصحیح ؛ دالئل الھدى وموحیات اإلیمان في األنفس واآلفاق 
المؤدي إلى خیر الدنیا ، ھ القاعدة التي ینھض علیھا منھج الحیاة العملیة وأن یقیم ل؛ النظر الصحیح 

  .واآلخرة 
والقبول أو ، ولیس دور العقل أن یكون حاكما على الدین ومقرراتھ من حیث الصحة والبطالن 

أي المدلوالت اللغویة :وبعد أن یفھم المقصود بھا؛ بعد أن یتأكد من صحة صدورھا عن اهللا  -الرفض 
ألنھ ھو ال یوافق على ، بعد إدراك مدلولھا  - ولو كان لھ أن یقبلھا أو یرفضھا  -الصطالحیة للنص وا

فھو إذن . . ما استحق العقاب من اهللا على الكفر بعد البیان  - أو ال یرید أن یستجیب لھ ! ھذا المدلول 
ا المقصود بھا وما ومتى فھم عقلھ م، ملزم بقبول مقررات الدین متى بلغت إلیھ عن طریق صحیح 

  . .المراد منھا 
ال . . وتقیم لھ منھج النظر الصحیح ، وتوجھھ ، بمعنى أنھا توقظھ . . إن ھذه الرسالة تخاطب العقل 

ومتى ثبت النص كان ھو الحكم . وبقبولھا أو رفضھا ، بمعنى أنھ ھو الذي یحكم بصحتھا أو بطالنھا 
  . .سواء كان مدلولھ مألوفا لھ أو غریبا علیھ ؛ وینفذه  وكان على العقل البشري أن یقبلھ ویطیعھ؛ 

وما مدلولھ الذي یعطیھ حسب . ھو أن یفھم ما الذي یعنیھ النص  -في ھذا الصدد  -إن دور العقل 
إن المدلول الصحیح للنص ال . . وعند ھذا الحد ینتھي دوره . معاني العبارة في اللغة واالصطالح 

والعقل لیس إلھا یحكم بالصحة ، فھذا النص من عند اهللا . كم من ھذا العقل یقبل البطالن أو الرفض بح
  .وبالقبول أو الرفض لما جاء من عند اهللا ، أو البطالن 

سواء ممن یریدون تألیھ العقل البشري فیجعلونھ ھو الحكم . . وعند ھذه النقطة الدقیقة یقع خلط كثیر 
ونفي دوره في ، أو ممن یریدون إلغاء العقل . . ة في صحة أو بطالن المقررات الدینیة الصحیح

من أن الرسالة تخاطب العقل . . والطریق الوسط الصحیح ھو الذي بیناه ھنا . . اإلیمان والھدى 
فإذا . وفي شؤون الحیاة كلھا ، وترسم لھ المنھج الصحیح للنظر في ھذه المقررات ؛ لیدرك مقرراتھا 
فھي ال . . لم یعد أمامھ إال التصدیق والطاعة والتنفیذ  -ذا یعني النص أي إذا فھم ما -أدرك مقرراتھا 

وھي كذلك ال تبیح لھ مناقشة مقرراتھا متى أدرك . تكلف اإلنسان العمل بھا سواء فھمھا أم لم یفھمھا 
. . لیحكم بصحتھا أو خطئھا . مناقشتھا لیقبلھا أو یرفضھا . . وفق مفھوم نصوصھا ، ھذه المقررات 
  .وال یأمر إال بالخیر ، الذي ال یقص إال الحق . علم أنھا جاءتھ من عند اهللا  وقد

بعد أن یدرك  -ھو أال یواجھ العقل مقررات الدین الصحیحة ، والمنھج الصحیح في التلقي عن اهللا 
أو من مالحظاتھ " ! المنطقیة "كونھا لنفسھ من مقوالتھ ؛ بمقررات لھ سابقة علیھا  -المقصود بھا 

ویكون ، إنما المنھج الصحیح أن یتلقى النصوص الصحیحة . . أو من تجاربھ الناقصة ؛ لمحدودة ا
قبل أن یضبط  - ومنھجھا أقوم من منھجھ الذاتي ؛ فھي أصح من مقرراتھ الذاتیة ! منھا مقرراتھ ھو 

أنھا من اهللا  متى صح عنده -ومن ثم ال یحاكم العقل مقررات الدین  -بموازین النظر الدینیة الصحیحة 
  !إلى أیة مقررات أخرى من صنعھ الخاص  -

  . .لیحاكم بمقرراتھ الخاصة مقررات اهللا ، إن العقل لیس إلھا . . 
وال حرج ، ھذا مجالھ . . إن لھ أن یعارض مفھوما عقلیا بشریا للنص بمفھوم عقلي بشري آخر لھ 

وحریة . ل للتأول واألفھام المتعددة علیھ في ھذا وال حجر ما دام ھنالك من األصول الصحیحة مجا
مكفولة للعقول البشریة في ھذا  -على أصولھ الصحیحة وبالضوابط التي یقررھا الدین نفسھ  -النظر 

في ، یملك الحجر على العقول ، وال شخص ، وال سلطة ، ولیس ھنالك من ھیئة . المجال الواسع 
ومتى كان ، كان قابال ألوجھ الرأي المتعددة متى  -إدراك المقصود بالنص الصحیح وأوجھ تطبیقھ 
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وھذا كذلك  -المأخوذ من مقررات الدین ، النظر في حدود الضوابط الصحیحة والمنھج الصحیح 
  . .معنى أن ھذه الرسالة تخاطب العقل 

ة وال یقھره بخارقة مادی؛ بمعنى أنھ یخاطب العقل بقضایاه ومقرراتھ . . نعم . . إن اإلسالم دین العقل 
ویخاطب العقل بمعنى أنھ یصحح لھ منھج النظر ویدعوه إلى تدبر . ال مجال لھ فیھا إال اإلذعان 

؛ لیرفع عن الفطرة ركام اإللف والعادة والبالدة ؛ دالئل الھدى وموحیات اإلیمان في األنفس واآلفاق 
مدلوالت النصوص  ویخاطب العقل بمعنى أنھ یكل إلیھ فھم. وركام الشھوات المضلة للعقل والفطرة 

فإذا وصل إلى . . وال یدركھ  مدلولھوال یفرض علیھ أن یؤمن بما ال یفھم ، التي تحمل مقرراتھ 
أو عدم التسلیم بھا ، مرحلة إدراك المدلوالت وفھم المقررات لم یعد أمامھ إال التسلیم بھا فھو مؤمن 

كما ، أذونا في قبولھا أو رفضھا ولیس ھو م. ولیس ھو حكما في صحتھا أو بطالنھا . . فھو كافر 
، یقبل من المقررات الدینیة الصحیحة ما یقبل ، یقول من یبتغون أن یجعلوا من ھذا العقل إلھا 

: فھذا ھو الذي یقول اهللا عنھ. .ویترك منھا ما یشاء ، ویختار منھا ما یشاء ، ویرفض منھا ما یرفض 
  . .ویرتب علیھ كذلك العقاب ، لیھ صفة الكفر ویرتب ع)؟أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض (

أو إذا قرر . أو أمر الخالئق األخرى ، أو أمر اإلنسان ، حقیقة في أمر الكون  - سبحانھ  -فإذا قرر اهللا 
متى . فھذا الذي قرره اهللا واجب القبول والطاعة ممن یبلغ إلیھ . . أو في النواھي ، أمرا في الفرائض 

  . .منھ  أدرك المدلول المراد
َأَوَلْم َیَر الَِّذیَن َكَفُروا َأنَّ {. . )اهللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلھن(إذا قال اهللا سبحانھ 

  ٣٠األنبیاء}السََّماَواِت َواْلَأْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُھَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَلا ُیْؤِمُنوَن 
فال مطر من ، واألرض كانتا ملتصقتین ال فاصل بینھما تالسماوایعلم ھؤالء الذین كفروا أن أولم 

وأخرجنا النبات من ، وأنزلنا المطر من السماء، ففصلناھما بقدرتنا، السماء وال نبات من األرض
، أفال یؤمن ھؤالء الجاحدون فیصدقوا بما یشاھدونھ، وجعلنا من الماء كل شيء حي، األرض

َواللَُّھ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّاء َفِمْنُھم مَّن َیْمِشي َعَلى َبْطِنِھ َوِمْنُھم مَّن َیْمِشي {. . صُّوا اهللا بالعبادة؟ویخ
  ٤٥نورال}َعَلى ِرْجَلْیِن َوِمْنُھم مَّن َیْمِشي َعَلى َأْرَبٍع َیْخُلُق اللَُّھ َما َیَشاُء ِإنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
َمن یمشي : واهللا تعالى خلق كل ما یِدب على األرض ِمن ماء، فالماء أصل خلقھ، فمن ھذه الدواب

ومنھم َمن یمشي على رجلین كاإلنسان، ومنھم من یمشي على ، زحًفا على بطنھ كالحیَّات ونحوھا
َخَلَق اْلِإنَساَن {. .واهللا سبحانھ وتعالى یخلق ما یشاء، وھو قادر على كل شيء. أربع كالبھائم ونحوھا

  ١٤الرحمن}ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر 
  ١٥الرحمن}َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمن مَّاِرٍج مِّن نَّاٍر {. ،وھو آدم من طین یابس كالَفخَّار، خلق أبا اإلنسان

عن  -سبحانھ  -إلى آخر ما قال . .وھو من الجن من لھب النار المختلط بعضھ ببعض، وخلق إبلیس
بعد أن یفھم  -ولیس للعقل أن یقول . فالحق ھو ما قال . . الكون والكائنات واألحیاء واألشیاء  طبیعة

أو في ، أو في علمي ، إنني ال أجد ھذا في مقرراتي  -مدلول النصوص والمقررات التي تنشئھا 
ال یحتمل  -سبحانھ  -وما قرره اهللا . فكل ما یبلغھ العقل في ھذا معرض للخطأ والصواب . . تجاربي 

  .إال الحق والصواب 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَھ {). . ومن لم یحكم بما أنزل اهللا فأولئك ھم الكافرون: (وإذا قال اهللا سبحانھ

  ٢٧٨البقرة } لرَِّبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَنَوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن ا
واتركوا طلب ما بقي لكم من زیادة على رؤوس أموالكم ، افوا اهللایا من آمنتم باهللا واتبعتم رسولھ خ

َوَقْرَن ِفي ُبُیوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن {. .إن كنتم محققین إیمانكم قوال وعمال، التي كانت لكم قبل تحریم الربا
ْعَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ِإنََّما ُیِریُد اللَُّھ ِلُیْذِھَب َعنُكُم َتَبرَُّج اْلَجاِھِلیَِّة اْلُأوَلى َوَأِقْمَن الصََّلاَة َوآِتیَن الزََّكاَة َوَأِط

  ٣٣األحزاب}الرِّْجَس َأْھَل اْلَبْیِت َوُیَطھَِّرُكْم َتْطِھیرًا 
كما كان یفعل نساء الجاھلیة ، وال ُتظھرن محاسنكن، وال تخرجن منھا إال لحاجة، واْلَزْمَن بیوتكن

یا نساء  -وأدِّین . وھو خطاب للنساء المؤمنات في كل عصر، اإلسالماألولى في األزمنة السابقة على 
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وأطعن اهللا ورسولھ في أمرھما ، وأعطین الزكاة كما شرع اهللا، الصالة كاملة في أوقاتھا - النبي
ومنھم -ویبعد عنكنَّ األذى والسوء والشر یا أھل بیت النبي ، إنما أوصاكن اهللا بھذا؛ لیزكیكنَّ، ونھیھما

َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن {. . .ویطھِّر نفوسكم غایة الطھارة، -وذریتھ علیھ الصالة والسالم زوجاتھ
نَّ َعَلى ُجُیوِبِھنَّ ِمْن َأْبَصاِرِھنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُھنَّ َوَلا ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّا َما َظَھَر ِمْنَھا َوْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِھ

َلِتِھنَّ َأْو ِإْخَواِنِھنَّ َأْو ِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّا ِلُبُعوَلِتِھنَّ َأْو آَباِئِھنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِھنَّ َأْو َأْبَناِئِھنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَوَلا ُیْب
َأِو التَّاِبِعیَن َغْیِر ُأْوِلي اْلِإْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل  َبِني ِإْخَواِنِھنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِھنَّ َأْو ِنَساِئِھنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُھنَّ

ِمن ِزیَنِتِھنَّ َأِو الطِّْفِل الَِّذیَن َلْم َیْظَھُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء َوَلا َیْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِھنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن 
  ٣١النور}ُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّھ َجِمیعًا َأیَُّھا اْلُمْؤِم

وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن عمَّا ال یحلُّ لھن من العورات، ویحفظن فروجھن عمَّا َحرَّم 
اهللا، وال ُیظھرن زینتھن للرجال، بل یجتھدن في إخفائھا إال الثیاب الظاھرة التي جرت العادة بُلْبسھا، 

الفتنة بھا، ولیلقین بأغطیة رؤوسھن على فتحات صدورھن مغطیات إذا لم یكن في ذلك ما یدعو إلى 
وجوھھن؛ لیكمل سترھن، وال ُیْظِھْرَن الزینة الخفیة إال ألزواجھن ؛ إذ یرون منھن ما ال یرى 

وبعضھا، كالوجھ، والعنق، والیدین، والساعدین یباح رؤیتھ آلبائھن أو آباء أزواجھن أو . غیرھم
ھن أو إخوانھن أو أبناء إخوانھن أو أبناء أخواتھن أو نسائھن المسلمات دون أبنائھن أو أبناء أزواج

أو ما ملكن ِمَن العبید، أو التابعین من الرجال الذین ال غرض وال حاجة لھم في النساء، ، الكافرات
ر مثل الُبْلھ الذین یتبعون غیرھم للطعام والشراب فحسب، أو األطفال الصغار الذین لیس لھم علم بأمو

عورات النساء، ولم توجد فیھم الشھوة بعد، وال یضرب النساء عند َسْیرھن بأرجلھن لُیْسِمْعن صوت 
إلى طاعة اهللا فیما أمركم بھ من ھذه  -أیھا المؤمنون -ما خفي من زینتھن كالخلخال ونحوه، وارجعوا

خالق والصفات الصفات الجمیلة واألخالق الحمیدة، واتركوا ما كان علیھ أھل الجاھلیة من األ
  .الرذیلة؛ رجاء أن تفوزوا بخیري الدنیا واآلخرة

ولیس للعقل أن  -سبحانھ  -إلى آخر ما قال في شأن منھج الحیاة البشریة فالحق ھو ما قال . . 
أو فیما لم یأذن بھ اهللا ولم یشرعھ ، ولكنني أرى المصلحة في كذا وكذا مما یخالف عن أمر اهللا :یقول

وما . . وتدفع إلیھ الشھوات والنزوات ، راه العقل مصلحة یحتمل الخطأ والصواب فما ی. . للناس 
  . .ال یحتمل إال الصحة والصالح  -سبحانھ  -یقرره اهللا 

سواء في موقف العقل ، أو من منھج الحیاة ونظامھا ، وما قرره اهللا سبحانھ من العقائد والتصورات 
آخذ في :فلیس للعقل أن یقول. . ولم یوقت بوقت ؛ لة وكان قطعي الدال، متى صح النص . . إزاءه 

فلو شاء اهللا أن . . ولكني أرى أن الزمن قد تغیر في منھج الحیاة ونظامھا ؛ العقائد والشعائر التعبدیة 
. . فما دام النص مطلقا فإنھ یستوي زمان نزولھ وآخر الزمان . یوقت مفعول النصوص لوقتھ 

سبحانھ وتعالى عما یقولون علوا  -ورمي علمھ بالنقص والقصور ،  احترازا من الجرأة على اهللا
ال في قبول المبدأ العام أو ؛ إنما یكون االجتھاد في تطبیق النص العام على الحالة الجزئیة . . كبیرا 

  !تحت أي مقولة من مقوالت العقل في جیل من األجیال ، رفضھ 
فإن المدى . . مة العقل ودوره في الحیاة البشریة ولیس في شيء من ھذا الذي نقرره انتقاص من قی

بعد أن ینضبط ھو بمنھج النظر وموازینھ  -أمامھ واسع في تطبیق النصوص على الحاالت المتجددة 
والمدى أمامھ أوسع في المعرفة بطبیعة ھذا الكون وطاقاتھ  - المستقاة من دین اهللا وتعلیمھ الصحیح 

واالنتفاع بما سخر اهللا لھ من ھذا الكون ومن ھذه ؛ ات فیھ واألحیاء وطبیعة الكائن؛ وقواه ومدخراتھ 
ال كما تبتغي الشھوات  -في حدود منھج اهللا  -وتنمیة الحیاة وتطویرھا وترقیتھا ؛ الكائنات واألحیاء 

  ! .واألھواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة بالركام 
نِذِریَن ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِھ ُحجٌَّة َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن الّلُھ رُُّسًال مَُّبشِِّریَن َوُم{ :ونقف من ھذه اللفتة

  ١٦٥النساء}َعِزیزًا َحِكیمًا 
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لئال یكون للبشر حجة یعتذرون بھا بعد ؛ ومنذرین بعقابي، أرَسْلُت رسال إلى َخْلقي ُمبشِّرین بثوابي
  .ًما في تدبیرهحكی، وكان اهللا عزیًزا في ملكھ. إرسال الرسل

ومن بعدھم على  -صلوات اهللا علیھم  -نقف منھا أمام التبعة العظیمة الملقاة على الرسل  :وقفة أخرى
  . .وھي تبعة ثقیلة بمقدار ما ھي عظیمة . . تجاه البشریة كلھا  -المؤمنین برساالتھم 

فعلى . باعھم من بعدھم منوطة بالرسل وبأت، إن مصائر البشریة كلھا في الدنیا وفي اآلخرة سواء 
. . ویترتب ثوابھم أو عقابھم ، تقوم سعادة ھؤالء البشر أو شقوتھم ، أساس تبلیغھم ھذا األمر للبشر 

  .في الدنیا واآلخرة 
یحسون بجسامھ ما  -صلوات اهللا علیھم  -ومن ثم كان الرسل . . ولكنھ كذلك . . إنھ أمر ھائل عظیم 

وھذا ھو الذي یقول اهللا عنھ . . یبصرھم بحقیقة العبء الذي ینوطھ بھم  - سبحانھ  - وكان اهللا . یكلفون 
. یا أیھا المزمل قم اللیل إال قلیال (:ویعلمھ كیف یتھیأ لھ ویستعد). . إنا سنلقي علیك قوال ثقیًلا:(لنبیھ

إنا نحن (.. )إنا سنلقي علیك قوال ثقیال. . أو زد علیھ ورتل القرآن ترتیال . نصفھ أو انقص منھ قلیال 
واذكر اسم ربك بكرة . فاصبر لحكم ربك وال تطع منھم آثما أو كفورا . نزلنا علیك القرآن تنزیال 

 صلى اهللا علیھ وسلموھذا ھو الذي یشعر بھ نبیھ . . )ومن اللیل فاسجد لھ وسبحھ لیال طویال. وأصیال 
ولن أجد من دونھ ، اهللا أحد  إني لن یجیرني من:قل:وھو یأمره أن یقول وأن یستشعر حقیقة ما یقول

  ٢٦الجن}َعاِلُم اْلَغْیِب َفَلا ُیْظِھُر َعَلى َغْیِبِھ َأَحدًا {. إال بالغا من اهللا ورساالتھ . . ملتحدا 
ِإلَّا َمِن اْرَتَضى ِمن { فال یظھر على غیبھ أحًدا من خلقھ،، وھو سبحانھ عالم بما غاب عن األبصار

  ٢٧الجن}ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوِمْن َخْلِفِھ َرَصدًا رَُّسوٍل َفِإنَُّھ َیْسُلُك 
إال من اختاره اهللا لرسالتھ وارتضاه، فإنھ ُیطلعھم على بعض الغیب، ویرسل من أمام الرسول ومن 

ِلَیْعَلَم َأن َقْد َأْبَلُغوا ِرَساَلاِت {. . ؛لئال یسترقوه ویھمسوا بھ إلى الكھنة؛ خلفھ مالئكة یحفظونھ من الجن
  ٢٨الجن}ِھْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْیِھْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَددًا َربِّ

أن الرسل قبلھ كانوا على مثل حالھ من التبلیغ بالحق والصدق، ، لیعلم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
وأن اهللا سبحانھ أحاط علمھ بما عندھم ظاھًرا وباطًنا من الشرائع ، وأنھ ُحفظ كما ُحفظوا من الجن

  ..وأنھ تعالى أحصى كل شيء عدًدا، فلم َیْخَف علیھ منھ شيء، ال یفوتھ منھا شيء، األحكام وغیرھاو
أمر . . أمر سعادتھم وشقائھم . . أمر حیاتھم ومماتھم . . أمر رقاب الناس . . إنھ األمر الھائل العظیم 

فتقبلھا وتتبعھا فتسعد في الدنیا  التي إما أن تبلغ إلیھا الرسالة، أمر ھذه البشریة . . ثوابھم وعقابھم 
وإما أال تبلغ إلیھا فتكون لھا . وإما أن تبلغ إلیھا فترفضھا وتنبذھا فتشقى في الدنیا واآلخرة . واآلخرة 

  !وتكون تبعة شقائھا في الدنیا وضاللھا معلقة بعنق من كلف التبلیغ فلم یبلغ ، حجة على ربھا 
ومضوا إلى ربھم خالصین ، فقد أدوا األمانة وبلغوا الرسالة  -م علیھم الصالة والسال -فأما رسل اهللا 

قدوة ممثلة في  -مع ھذا  -ولكن بلغوھا ، وھم لم یبلغوھا دعوة باللسان . . من ھذا االلتزام الثقیل 
سواء كانت ھذه العقبات والعوائق . . وجھادا مضنیا باللیل والنھار إلزالة العقبات والعوائق ، العمل 

. أو كانت قوى طاغیة تصد الناس عن الدعوة وتفتنھم في الدین ، وضالالت تزین ، تحاك شبھات 
وبما أن رسالتھ ھي . بما أنھ المبلغ األخیر . خاتم النبیین  صلى اهللا علیھ وسلمكما صنع رسول اهللا 

ُلوُھْم َحتَّى َال َوَقاِت{إنما أزالھا كذلك بالسنان . فلم یكتف بإزالة العوائق باللسان . خاتمة الرساالت 
  ١٩٣البقرة}َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ِلّلِھ َفِإِن انَتَھوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمیَن 

حتى ال تكون فتنة للمسلمین عن دینھم وال ، في قتال المشركین المعتدین -أیھا المؤمنون -واستمروا
؛ فإن كفُّوا عن الكفر والقتال فُكفُّوا عنھم. خالًصا ال ُیْعَبد معھ غیره ویبقى الدین هللا وحده، شرك باهللا

  . ..فالعقوبة ال تكون إال على المستمرین على كفرھم وعدوانھم
فھناك أجیال وراء أجیال جاءت . . على المؤمنین برسالتھ . . وبقي الواجب الثقیل على من بعده 

وال فكاك لھم من التبعة . بأتباعھ  -بعده  - ذه األجیال منوط وتبلیغ ھ صلى اهللا علیھ وسلموتجيء بعده 
إال  -وتبعة استنقاذ الناس من عذاب اآلخرة وشقوة الدنیا ؛ تبعة إقامة حجة اهللا على الناس  -الثقیلة 
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فالرسالة . . وأدى  صلى اهللا علیھ وسلمعلى ذات المنھج الذي بلغ بھ رسول اهللا . . بالتبلیغ واألداء 
وھناك قوى عاتیة . . وھناك ضالالت وأھواء وشبھات وشھوات . . والناس ھم الناس ؛ الة ھي الرس

الموقف ھو . . وتفتنھم كذلك عن دینھم بالتضلیل وبالقوة ؛ طاغیة تقوم دون الناس ودون الدعوة 
  .والناس ھم الناس ، والعقبات ھي العقبات ؛ الموقف 

وبالغ بالعمل حتى یكون المبلغون ترجمة حیة واقعة . بالبیان بالغ . وال بد من أداء ، وال بد من بالغ 
وإال . . وتفتن الناس بالباطل وبالقوة ؛ وبالغ بإزالة العقبات التي تعترض طریق الدعوة . مما یبلغون 

  . .فال بالغ وال أداء 
عة ضالل تب. وإال فھي التبعة الثقیلة . . إنھ األمر المفروض الذي ال حیلة في النكوص عن حملھ 

وحمل التبعة في ھذا ! وعدم قیام حجة اهللا علیھا في اآلخرة ، وشقوتھا في ھذه الدنیا ؛ البشریة كلھا 
  . .وعدم النجاة من النار ، كلھ 

  !؟وھي تبعة تقصم الظھر وترعد الفرائص وتھز المفاصل ؟ فمن ذا الذي یستھین بھذه التبعة 
إنھ . . وإال فال نجاة لھ في دنیا وال في أخرى . دي ھكذا إما أن یبلغ ویؤ" مسلم"إنھ :إن الذي یقول

إنما یؤدي شھادة ضد ، كل ألوان البالغ واألداء ھذه . . ثم ال یبلغ وال یؤدي " مسلم"إنھ :حین یقول
َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا {: تحقق فیھ قولھ تعالى، بدال من أداء شھادة لھ ! اإلسالم الذي یدعیھ 

ْیَھا ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن لَِّتُكوُنوْا ُشَھَداء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َشِھیدًا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُكنَت َعَل
َھَدى الّلُھ َوَما َكاَن الّلُھ ِلُیِضیَع  َیتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن َینَقِلُب َعَلى َعِقَبْیِھ َوِإن َكاَنْت َلَكِبیَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذیَن

  ١٤٣البقرة}ِإیَماَنُكْم ِإنَّ الّلَھ ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحیٌم 
جعلناكم أمة خیاًرا عدوال لتشھدوا على ، إلى الطریق الصحیح في الدین -أیھا المسلمون-وكما ھدیناكم 

الرسول في اآلخرة كذلك شھیًدا علیكم أنَّھ  ویكون، األمم في اآلخرة أن رسلھم بلَّغتھم رساالت ربھم
ثم صرفناك عنھا ، التي كنت علیھا" بیت المقدس"قبلة  -أیھا الرسول- وما جعلنا . بلَّغكم رسالة ربھ

إال لیظھر ما علمناه في األزل؛ علما یتعلق بھ الثواب والعقاب لنمیز َمن یتبعك ، "مكة"إلى الكعبة بـ 
. وَمن ھو ضعیف اإلیمان فینقلب مرتًدا عن دینھ لشكھ ونفاقھ، ھتویطیعك ویستقبل معك حیث توج

وإن ھذه الحال التي ھي تحول المسلم في صالتھ من استقبال بیت المقدس إلى استقبال الكعبة لثقیلة 
 وإتباعكمشاقة إال على الذین ھداھم ومّن علیھم باإلیمان والتقوى وما كان اهللا لیضیع إیمانكم بھ 

  . .إنھ سبحانھ وتعالى بالناس لرءوف رحیم. صالتكم إلى القبلة السابقة ویبطل، لرسولھ
صورة ، ثم بأسرتھ وعشیرتھ . ثم ببیتھ وعائلتھ . من أن یكون ھو بذاتھ ، وتبدأ شھادتھ لإلسالم 

بعد دعوة  -وتخطو شھادتھ الخطوة الثانیة بقیامھ بدعوة األمة . . واقعیة من اإلسالم الذي یدعو إلیھ 
الشخصیة واالجتماعیة واالقتصادیة . . إلى تحقیق اإلسالم في حیاتھا كلھا  -واألسرة والعشیرة  البیت

وتنتھي شھادتھ بالجھاد إلزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنھم من أي لون كانت ھذه . . والسیاسیة 
وھذا وحده . . بھ ومضى إلى ر، أدى شھادتھ لدینھ " شھید"فإذ استشھد في ھذا فھو إذن . . العوائق 

  " .الشھید"ھو 
، ورعایتھ ، وعدلھ ، ممثلة في علمھ ؛ وفي نھایة المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جالل اهللا وعظمتھ 

  . .بھذا الكائن اإلنساني الذي یجحد ویطغى . . ورحمتھ وبره ، وفضلھ 
ب في كینونتھ من وما رك؛ وما أودعھ من القوى والطاقات ؛ نقف أمام عظمة العلم بھذا الكائن 

على عظمة ھذه . . وما رتبھ على ھذا العلم حین لم یكلھ إلى عقلھ وحده . استعدادات الھدى والضالل 
فلقد . . وعلى كثرة ما في األنفس واآلفاق من دالئل الھدى وموجبات اإلیمان ؛ األداة التي وھبھا لھ 

وأن الدالئل المبثوثة في تضاعیف الكون ؛  علم اهللا أن ھذه األداة العظیمة تنوشھا الشھوات والنزوات
ومن ثم لم یكل إلى العقل . . ویحجبھا الجھل والقصور ، وأطواء النفس قد یحجبھا الغرض والھوى 

ولم یكل إلیھ بعد البیان واالھتداء وضع  -إال بعد الرسالة والبیان  - البشري تبعة الھدى والضالل 
وھو  - ثم ترك لھ ما وراء ذلك . . ھج الحیاة الذي یقرره لھ اهللا إنما وكل إلیھ تطبیق من، منھج الحیاة 
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منتفعا . ویحلل فیھ ما شاء ، ویركب فیھ ما شاء ، ویغیر فیھ ما شاء ، یبدع فیھ ما شاء  -ملك عریض 
وتعثر قدمھ وتستقیم على ، بتسخیر اهللا لھذا الملك كلھ لھذا اإلنسان وھو الذي یخطى ء عقلھ ویصیب 

  !الطریق 
لو لم یرسل إلیھم الرسل مبشرین  -سبحانھ  -نقف أمام عظمة العدل الذي یرتب للناس حجة على اهللا و

وكتاب النفس المكنون باآلیات الشواھد على الخالق ، ھذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح . ومنذرین 
ق والھواتف إلى ومع امتالء الفطرة باألشوا. . وقدرتھ وعلمھ ، وتدبیره وتقدیره ، ووحدانیتھ ، 

والتناسق والتجاوب والتجاذب بینھا وبین دالئل وجود الخالق في ، االتصال ببارئھا واإلذعان لھ 
 -ولكن اهللا . . ومع ھبة العقل الذي یملك أن یحصي الشواھد ویستنبط النتائج . . الكون والنفس 

أو ، أو تفسدھا ، فتعطلھا  ،بما یعلم من عوامل الضعف التي تطرأ على ھذه القوى كلھا  -سبحانھ 
، وحجیة الفطرة ، قد أعفى الناس من حجیة الكون ،أو تدخل في حكمھا الخطأ والشطط ، تطمسھا 

ولیضبطوا ، ما لم یرسل ألیھم الرسل لیستنقذوا ھذه األجھزة كلھا مما قد یرین علیھا ، وحجیة العقل 
فتصح أحكامھا حین تستقیم على ضوابط ، ھذه األجھزة ، بموازین الحق اإللھي الممثل في الرسالة 

  . .أو تسقط حجتھا وتستحق العقاب ؛  واإلتباعوعندئذ فقط یلزمھا اإلقرار والطاعة . . المنھج اإللھي 
على ما ، ونقف أمام عظمة الرعایة والفضل والرحمة والبر بھذا المخلوق الذي یكرمھ اهللا ویختاره 

وھو بالقیاس إلیھ ملك . . خالفة األرض . . الملك العریض  فیكل إلیھ ھذا؛ یعلم بھ من ضعف ونقص 
  !وإن كان في ملك اهللا ذرة تمسكھا ید اهللا فال تضیع في ملكھ الكبیر ! عریض 

أال تدعھ لما أودع في كینونتھ من فطرة ھادیة ولكنھا تطمس ، ثم تشاء رعایتھ وفضلھ ورحمتھ وبره 
؛ وھو یكذب ویعاند . . ربھ فیرسل إلیھ الرسل تترى  بل یتفضل علیھ؛ ومن عقل ھاد ولكنھ یضل ؛ 

وال یحرمھ ھداه ، وال یحبس عنھ بره وعطایاه ؛ فال یأخذه ربھ بأخطائھ وخطایاه ؛ ویشرد وینأى 
فیعرض ؛ ثم ال یأخذه بالعقاب في الدنیا أو في اآلخرة حتى تبلغھ الرسل . . على أیدي رسلھ الھداة 

  . .توب وال ینیب ویموت وھو كافر ال ی، ویكفر 
استغنى عن رعایتھ . . ومن عجب أن یأتي على ھذا اإلنسان زمان یزعم لنفسھ أنھ استغنى عن ربھ 

استغنى باألداة التي علم ربھ أنھا ال . . استغنى عن ھدایتھ ودینھ ورسلھ . . وفضلھ ورحمتھ وبره 
فیتمثل لنا الطفل الذي . . لرسالة والبیان فلم یكتب علیھ عقابا إال بعد ا -ما لم تقوم بمنھج اهللا  -تغنیھ 

غیر أن الطفل في ھذا ! لیتكفأ ویتعثر ، یحس ببعض القوة في ساقیھ فیروح یبعد عنھ الید التي تسنده 
إذ أنھ بمحاولة االستقالل عن الید التي تسنده یجیب داعي الفطرة في . المثال أرشد وأطوع للفطرة 

وتدریب عضالت وأعصاب تنمو ؛ وإنماء قدرات ممكنة النماء ؛ استحثاث طاقات كامنة في كیانھ 
بكل ما یكمن  -فإن كینونتھ ، ویتنكب ھداه ، أما إنسان الیوم الذي یبعد عنھ ید اهللا . . وتقوى بالتدریب 

وقصارى ما . یعلم اهللا أنھا ال تشتمل على قوة مكنونة تملك االستغناء عن ید اهللا وھداه  -فیھا من قوى 
، وتضل وتختل وتضطرب إذا ھي استقلت بنفسھا . أنھا ترشد وتضبط وتستقیم برسالة اهللا  في قواه

  !وتنكبت ھداه 
إن العقول الكبیرة كانت حریة أن :كل زعم یقول -إن لم یكن ھو الخداع والتضلیل  - وخطأ وضالل 

فإذا ؛ لنظر الصحیح بمنھج ا -مع الرسالة  -فالعقل ینضبط . . تبلغ بدون الرسالة ما بلغتھ بالرسالة 
، ثم تغلبھا عوامل الجو والمؤثرات ، أخطأ بعد ذلك في التطبیق كان خطؤه كخطأ الساعة التي تضبط 

وتركت للفوضى ، ال كخطأ الساعة التي لم تضبط أصال ، وطبیعة معدنھا الذي یتأثر بھذه المؤثرات 
  !وشتان شتان ! والمصادفة 

فال یغني العقل البشري ؛ ال یمكن أن یتم بغیرھا  - العقل نفسھ  عن طریق -وآیة أن ما یتم بالرسالة 
أن تاریخ البشریة لم یسجل أن عقال واحدا من العقول الكبیرة النادرة اھتدى إلى مثل ما . . عنھا 

وال في ، وال في خلق نفسي ؛ ال في تصور اعتقادي . . اھتدت إلیھ العقول العادیة المتوسطة بالرسالة 
  . .وال في تشریع واحد لھذا النظام  ،نظام حیاة 



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

إن عقل أرسطو ھو أكبر :بل إنھم لیقولون. . إن عقول أفالطون وأرسطو من العقول الكبیرة قطعا 
 - كما وصفھ  -فإذا نحن راجعنا تصوره إللھھ  - بعیدا عن رسالة اهللا وھداه  -عقل عرفتھ البشریة 

  .لم العادي إللھھ مھتدیا بھدى الرسالة رأینا المسافة الھائلة التي تفصلھ عن تصور المس
وحتى مع استبعاد تأثره في ھذا بإشعاع  -إلى عقیدة التوحید  -في مصر القدیمة  - اخناتونوقد وصل 

 اخناتونفإن الفجوات واألساطیر التي في عقیدة  -عقیدة التوحید في رسالة إبراھیم ورسالة یوسف 
  .لعادي إللھھ بعیدة بعیدة تجعل المسافة بینھا وبین توحید المسلم ا

وفي الخلق نجد في الفترة التي ھیمن فیھا اإلسالم في صدر اإلسالم نماذج لألوساط ممن رباھم 
األفذاذ على مدار التاریخ ممن لم تخرجھم رسالة  أعناقال تتطاول إلیھا  ،صلى اهللا علیھ وسلمالرسول 

  .سماویة 
مع السمو والرفعة التي نجدھا ، ذلك التناسق والتوازن  والنظم والتشریعات ال نجد أبدا ئوفي المباد

وال نجد أبدا ذلك المجتمع الذي أنشأه اإلسالم یتكرر ال في . في نظام اإلسالم ومبادئھ وتشریعاتھ 
  . .بتوازنھ وتناسقھ ویسر حیاتھ وتناغمھا ، زمانھ وال قبل زمانھ وال بعد زمانھ في أرض أخرى 

فالحضارة المادیة تنمو بنمو وسائلھا . المادي ھو الذي یكون علیھ الحكم إنھ لیس المستوى الحضاري 
ولكن میزان الحیاة في فترة من الفترات ھو التناسق والتوازن بین . . الصاعد " العلم"التي ینشئھا 

والذي یطلق ، ھو التوازن الذي ینشى ء السعادة والطمأنینة . . جمیع أجزائھا وأجھزتھا وأوضاعھا 
والفترة التي . . ت اإلنسانیة كلھا لتعمل دون كبت ودون مغاالة في جانب من جوانبھا الكثیرة الطاقا

والخلخلة وعدم . . في أي عصر  -بعیدا عن الرسالة  - عاشت باإلسالم كامال لم تبلغھا البشریة 
ا تضخمت ومھم؛ مھما التمعت بعض الجوانب ؛ االتزان ھو الطابع الدائم للحیاة في غیر ظل اإلسالم 

. . وإنما تتضخم على حساب الجوانب األخرى . جوانب أخرى ئ فإنما تلتمع لتنطف. بعض الجوانب 
  .والبشریة معھا تتأرجح وتحتار وتشقى 

  :لنمضي بعدھا مع السیاق القرآني
  .وكفى باهللا شھیًدا . والمالئكة یشھدون . أنزلھ بعلمھ . لكن اهللا یشھد بما أنزل إلیك 

وھي جاریة على سنة اهللا في إرسال الرسل لعباده  -ل الكتاب ھذه الرسالة األخیرة فإذا أنكر أھ
وأھل الكتاب یعترفون بالرسل قبل  )لئال یكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل، مبشرین ومنذرین (

، والنصارى یعترفون بھم  -علیھ السالم  -الیھود یعترفون بمن قبل عیسى  صلى اهللا علیھ وسلممحمد 
  :فلینكروا. فال علیك منھم  -یا محمد  - فإذا أنكروا رسالتك . . وبعیسى الذي ألھوه كما سیجيء 

  . .وكفى باهللا شھیًدا . والمالئكة یشھدون . لكن اهللا یشھد بما أنزل إلیك أنزلھ بعلمھ 
یقولھ أھل إسقاط لكل ما . . ثم من مالئكتھ ومنھم من حملھا إلى رسولھ . . وفي ھذا الشھادة من اهللا 

  !؟وشھادة اهللا وحدھا فیھا الكفایة ؟ والمالئكة تشھد ؟ فمن ھم واهللا یشھد . الكتاب 
  .وما یلقاه من كید الیھود وعنتھم  صلى اهللا علیھ وسلموفي ھذه الشھادة تسریة عن الرسول 

لة یھود أمام حم -في أول عھدھم باإلسالم بالمدینة  -وفیھا كذلك تصدیق وتثبیت وتطمین للمسلمین 
  .التي یدل على ضخامتھا ھذه الحملة القرآنیة المنوعة األسالیب واإلیحاءات في ردھا والقضاء علیھا 

  
  

ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروْا َوَظَلُموْا َلْم َیُكِن ) ١٦٧(ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروْا َوَصدُّوْا َعن َسِبیِل الّلِھ َقْد َضلُّوْا َضَالًال َبِعیدًا 
ِإالَّ َطِریَق َجَھنََّم َخاِلِدیَن ِفیَھا َأَبدًا َوَكاَن َذِلَك َعَلى الّلِھ َیِسیرًا ) ١٦٨(َیْغِفَر َلُھْم َوَال ِلَیْھِدَیُھْم َطِریقًا الّلُھ ِل

)١٦٩(  
وشھادة المالئكة  -سبحانھ  -بعد شھادة اهللا ، وعندئذ یجيء التھدید الرعیب للمنكرین في موضعھ 

  .ئھم بكذبھم وتعنتھم والتوا
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إن الذین كفروا وظلموا لم یكن اهللا لیغفر . إن الذین كفروا وصدوا عن سبیل اهللا قد ضلوا ضالال بعیدا 
  . .وكان ذلك على اهللا یسیًرا . لھم وال لیھدیھم طریقا إال طریق جھنم خالدین فیھا أبدا 

، لى حال الیھود ع، تنطبق أول ما تنطبق  -مع كونھا عامة  -إن ھذه األوصاف وھذه التقریرات 
سواء منھم من عاصروا فجر الدعوة ؛ بل من الدین الحق كلھ ؛ وتصور موقفھم من ھذا الدین وأھلھ 

إال القلة  - أو من سبقوھم منذ أیام موسى علیھ السالم أو من جاءوا بعدھم إلى یومنا ھذا ، في المدینة 
  . النادرة المستثناة من الذین فتحوا قلوبھم للھدى فھداھم اهللا

؛ ضلوا عن ھدى اهللا . قد ضلوا ضالال بعیدا  -وكل من ینطبق علیھم وصف الكفر والصد  -وھؤالء 
. وضلوا سلوكا ومجتمعا وأوضاعا ؛ ضلوا فكرا وتصورا واعتقادا . وضلوا طریقھم القویم في الحیاة 

  . .) بعیًداضلوا ضالال(. . ضلوا ضالال ال یرتجى معھ ھدى . ضلوا في الدنیا وضلوا في اآلخرة 
  :لیضم إلیھ الظلم، ویعید السیاق وصفھم بالكفر 

  . .إن الذین كفروا وظلمًوا 
والقرآن یعبر عن الكفر أحیانا بأنھ . . وظلم للناس ، وظلم للنفس ، ظلم للحق :والكفر في ذاتھ ظلم

 ولئك ھملم یحكم بما أنزل اهللا فأومن (: وقولھ. . )إن الشرك لظلم عظیم(: الظلم كقولھ تعالى
  )الظالمون

ولكن ، وھؤالء لم یرتكبوا ظلم الشرك وحده . . . . بعدما قرر أنھم الكافرون في اآلیة السابقة علیھا 
ومن ثم یقرر . . في الظلم  أمعنواأو . . فأمعنوا في الكفر ،  أیضاارتكبوا معھ ظلم الصد عن سبیل اهللا 

  :األخیراهللا بعدلھ جزاءھم 
  ١٦٨النساء}ُروْا َوَظَلُموْا َلْم َیُكِن الّلُھ ِلَیْغِفَر َلُھْم َوَال ِلَیْھِدَیُھْم َطِریقًا ِإنَّ الَِّذیَن َكَف{

وال لیدلھم ، لم یكن اهللا لیغفر ذنوبھم، وظلموا باستمرارھم على الكفر، إن الذین كفروا باهللا وبرسولھ
  ١٦٩النساء}َأَبدًا َوَكاَن َذِلَك َعَلى الّلِھ َیِسیرًا ِإالَّ َطِریَق َجَھنََّم َخاِلِدیَن ِفیَھا { -. على طریق ینجیھم

  . ..فال یعجزه شيء، وكان ذلك على اهللا یسیًرا، إال طریق جھنم ماكثین فیھا أبًدا
وقطعوا على ، بعدما ضلوا ضالال بعیدا ، أن یغفر ألمثال ھؤالء  -سبحانھ  -فلیس من شأن اهللا 

وقد . أن یھدیھم طریقا إال طریق جھنم  -سبحانھ  -أن اهللا ولیس من ش. . أنفسھم كل طریق للمغفرة 
، وأوصدوا في وجوه أنفسھم كل طریق إال طریق جھنم ، قطعوا على أنفسھم كذلك كل طریق للھدى 

، واستحقوا الخلود المؤبد فیھا بإبعادھم في الضالل والكفر والصد والظلم ، فأبعدوا فیھ وأوغلوا 
  !إلبعاد مآب بحیث ال یرجى لھم من ھذا ا

  . .وكان ذلك على اهللا یسیًرا 
یجعل أخذھم بھذا الجزاء ، ولیس بینھ وبین أحد من العباد صھر وال نسب . فھو القاھر فوق عباده 

ولیس ألحد من عباده قوة وال حیلة تجعل أخذه عسیرا على اهللا أیضا . العادل المستحق علیھم عسیرا 
. .  

لن تمسنا (: وكانوا یقولون. )نحن أبناء اهللا وأحباؤه(: یقولون -ارى كما كان النص -ولقد كان الیھود 
. فجاء القرآن لینفي ھذا كلھ . . نحن شعب اهللا المختار  :وكانوا یقولون. )النار إال أیاما معدودات

ولم یستغفروا ویتوبوا  -وإن أساءوا ، إن أحسنوا أثیبوا . . عبادا من العباد . . ویضعھم في موضعھم 
  . .)وكان ذلك على اهللا یسیًرا(. . ذبوا ع -

  دعوة الناس لإلیمان بالرسول
أن ھذا الرسول إنما جاءھم بالحق من  -بعد ھذه البیانات كلھا  -ومن ثم دعوة شاملة إلى الناس كافة 

  .ربھم 
ولھ ما في ، وقادر علیھم جمیعا ، ومن كفر فإن اهللا غني عنھم جمیعا . فمن أمن بھ فھو الخیر 

  مقدمة الوحدة ضماوات واألرالس
  - جولة مع النصارى من أھل الكتاب -



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

أعلموا ھدانا اهللا تعالى وإیاكم أن ساب محمد بن عبد اهللا ھو ساب لنوح نبى اهللا وساب إلبراھیم وساب 
لو كان عندكم ثم تقدیر لموسى وعیسى لما سببتم خاتمة . لموسى وعیسى وساب لجمیع أنبیاء اهللا 

توحید موسى أتى بكتاب للتوحید فحرفتموه وعیسى أتى بكتاب للتوحید فحرفتموه دعوتھم دعوة ال
سترون عیسى عندما یكلم الناس ... ومحمد الوحید من األنبیاء المحفوظ كتابھ من التحریف والتبدیل 

  .كھًال كیف سیكون رده على إساءتكم فى حق شقیقھ وحبیبھ محمد حتمًا سترون یا عباد الصلیب 
كما كان الدرس الماضي جولة مع الیھود منھم ، جولة مع النصارى من أھل الكتاب  ھذا الدرس

  .الموجھ إلیھم ھذا الخطاب، تابوھؤالء وھؤالء من أھل الك
بعیدا عن  اوتشرد االفتراءوفي الدرس الماضي أنصف القرآن عیسى بن مریم وأمھ الطاھرة من 

  !أیدي السلطات الرومانیة 
فیحاول رجال الكنیسة أن یجعلوھا ، تصدم عقول المثقفین من النصارى " یثالتثل"وما تزال فكرة 

ومن بینھا اإلحالة إلى مجھوالت ال ینكشف سرھا للبشر إال یوم ینكشف ، مقبولة لھم بشتى الطرق 
  !الحجاب عن كل ما في السماوات وما في األرض 

  :في ھذه القضیة، ة النصرانیة أحد شراح العقید" األصول والفروع:"یقول القس بوطر صاحب رسالة
حین ینكشف ، ونرجو أن نفھمھ فھما أكثر جالء في المستقبل . قد فھمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا "

  " .لنا الحجاب عن كل ما في السماوات واألرض
. وال نرید ھنا أن ندخل في سرد تاریخي لألطوار وللطریقة التي تسللت بھا ھذه الفكرة إلى النصرانیة 

فنكتفي باستعراض اآلیات القرآنیة الورادة في سیاق ھذه . إحدى دیانات التوحید األساسیة كانت  ھي و
  !لتصحیح ھذه الفكرة الدخیلة على دیانة التوحید ، السورة 

  
َمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِفي ِدیِنُكْم َوَال َتُقوُلوْا َعَلى الّلِھ ِإالَّ اْلَحقِّ ِإنََّما اْل{

وْا َخْیرًا لَُّكْم ِإنََّما الّلُھ الّلِھ َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح مِّْنُھ َفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوُرُسِلِھ َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُھ
  ١٧١النساء}ُھ َما ِفي السََّماَوات َوَما ِفي اَألْرِض َوَكَفى ِبالّلِھ َوِكیًال ِإَلـٌھ َواِحٌد ُسْبَحاَنُھ َأن َیُكوَن َلُھ َوَلٌد لَّ

فال تجعلوا لھ ، وال تقولوا على اهللا إال الحق، یا أھل اإلنجیل ال تتجاوزوا االعتقاد الحق في دینكم
بالكلمة التي أرسل وَخَلَقھ ، إنما المسیح عیسى ابن مریم رسول اهللا أرسلھ اهللا بالحق. صاحبًة وال ولًدا

، وھي نفخة من اهللا تعالى نفخھا جبریل بأمر ربھ، فكان، "كن: "وھي قولھ، بھا جبریل إلى مریم
وال تجعلوا ، وصدِّقوا رسلھ فیما جاؤوكم بھ من عند اهللا واعملوا بھ، َفصدِّقوا بأن اهللا واحد وأسلموا لھ

. إنما اهللا إلھ واحد سبحانھ، ا لكم مما أنتم علیھانتھوا عن ھذه المقالة خیًر. عیسى وأمھ مع اهللا شریكین
فكیف یكون لھ منھم صاحبة أو ولد؟ وكفى باهللا وكیال على تدبیر ، واألرض ُمْلُكھ تالسماواما في 

 ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِفي ِدیِنُكْم َغْیَر{ . ..فتوكَّلوا علیھ وحده فھو كافیكم، خلقھ وتصریف معاشھم
  ٧٧المائدة}اْلَحقِّ َوَال َتتَِّبُعوْا َأْھَواء َقْوٍم َقْد َضلُّوْا ِمن َقْبُل َوَأَضلُّوْا َكِثیرًا َوَضلُّوْا َعن َسَواء السَِّبیِل 

، وال تتبعوا أھواءكم، ال تتجاوزوا الحقَّ فیما تعتقدونھ من أمر المسیح: للنصارى -أیھا الرسول-قل 
، وحملوا كثیًرا من الناس على الكفر باهللا، فوقعوا في الضالل، في أمر الدینكما اتَّبع الیھود أھواءھم 

  .طریق الَغوایة والضالل إلىوخرجوا عن طریق االستقامة 
اهللا غیر الحق  على ھو ما یدعو أھل الكتاب ھؤالء إلى أن یقولوا، الغلو إذن وتجاوز الحد والحق  فھو

  . .ن أن اهللا الواحد ثالثة كما یزعمو -سبحانھ  -فیزعموا لھ ولدا ؛ 
قد  ولكنھم .حسب رقي التفكیر وانحطاطھ ، وفكرة التثلیث ، تطورت عندھم فكرة البنوة  وقد

أن یفسروا البنوة  , العقلیة والذي تزیده الثقافة، اضطروا أمام االشمئزاز الفطري من نسبة الولد هللا 
وأن یفسروا اإللھ الواحد . اآلب واالبن  بین " المحبة"ولكن عن . بأنھا لیست عن والدة كوالدة البشر 

وإن كانوا ما یزالون غیر قادرین على . . مختلفة " حاالت" في هللا سبحانھ" صفات"بأنھا . . في ثالثة 
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فھم یحیلونھا إلى معمیات غیبیة ال تنكشف . إلى اإلدراك البشري  المتناقضة إدخال ھذه التصورات
  .ألرض حجاب السماوات وا بانكشاف إال

. . بذاتھ  . . یستتبع ومقتضى كونھ خالقا. وتعالى عن المشابھة ؛ تعالى عن الشركة  - سبحانھ  - واهللا
والمالك . بین الخالق والخلق  التغایر وما یملك إدراك أن یتصور إال ھذا. . أن یكون غیر الخلق 

  :وإلى ھذا یشیر النصر القرآني. . والملك 
 )َأن َیُكوَن َلُھ َوَلٌد لَُّھ َما ِفي السََّماَوات َوَما ِفي اَألْرِض َوَكَفى ِبالّلِھ َوِكیًال !!َواِحٌد ُسْبَحاَنُھ ِإنََّما الّلُھ ِإَلـٌھ( 

فھذا  , ألفوه خارقا لما، من غیر أب عجیبا في عرف البشر  -علیھ السالم  - كان مولد عیسى  وإذا
والقوانین الكونیة التي  . شر لیس ھو كل الموجودوالمألوف للب. العجب إنما تنششھ مخالفة المألوف 
وال حد . ویصرفھا حسب مشیئتھ  , واهللا یخلق السنة ویجریھا. یعرفونھا لیست ھي كل سنة اهللا 

  .لمشیئتھ 
  :في المسیح - وقولھ الحق  -یقول  - سبحانھ  - واهللا

ُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح مِّْنُھ َفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوُرُسِلِھ َوَال نََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل الّلِھ َوَكِلَمإ( ِ
  .. ) َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُھوْا َخْیرًا لَُّكْم

  ). .رسول اهللا: (على وجھ القصد والتحدید فھو
  
  

 اْلَحقِّ ِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل الّلِھ ِإالَّ لّلِھَأْھَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِفي ِدیِنُكْم َوَال َتُقوُلوْا َعَلى ا َیا
 ِإَلـٌھ َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُھوْا َخْیرًا لَُّكْم ِإنََّما الّلُھ َوُرُسِلِھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح مِّْنُھ َفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوَكِلَمُتُھ

 )١٧١(ِفي اَألْرِض َوَكَفى ِبالّلِھ َوِكیًال  َوَما اَنُھ َأن َیُكوَن َلُھ َوَلٌد لَُّھ َما ِفي السََّماَواتَواِحٌد ُسْبَح
من عباد اهللا  الكریم وبقیة الرھط، شأن نوح وإبراھیم وموسى ومحمد . في ھذا شأن بقیة الرسل  شأنھ

  . .المختارین للرسالة على مدار الزمان 
  )مریم وكلمتھ ألقاھا إلى(

عنھ في  یقول الذي، خلق عیسى باألمر الكوني المباشر ، أنھ سبحانھ ، تفسیر لھذه العبارة  وأقرب
فخلق عیسى في بطنھا  مریم فلقد ألقى ھذه الكلمة إلى. . )فیكون. . كن (إنھ :مواضع شتى من القرآن

تخلق كل شيء من العدم  التي والكلمة -كما ھو المألوف في حیاة البشر غیر آدم  -من غیر نطفة أب 
  :مریم من النفخة التي یعبر عنھا بقولھ بطن في -علیھ السالم  -ال عجب في أن تخلق عیسى ، 

  . .)وروح منھ(
َفِإَذا َسوَّْیُتُھ { ):تعالى كما یقول اهللا" . . إنساًنا"فكان . نفخ اهللا في طینة آدم من قبل من روحھ  وقد

  ٧٢ص}َقُعوا َلُھ َساِجِدیَن َوَنَفْخُت ِفیِھ ِمن رُّوِحي َف
ال ، فاسجدوا لھ سجود تحیة وإكرام، فإذا سوَّیت جسده وخلقھ ونفخت فیھ الروح، فدبت فیھ الحیاة

. . .وقد حرَّم اهللا في شریعة اإلسالم السجود للتحیة. سجود عبادة وتعظیم؛ فالعبادة ال تكون إال هللا وحده
َنْت َفْرَجَھا َفَنَفْخَنا ِفیَھا ِمن رُّوِحَنا َوَجَعْلَناَھا َواْبَنَھا آَیًة َوالَِّتي َأْحَص{: وكذلك قال في قصة عیسى

  ٩١األنبیاء}لِّْلَعاَلِمیَن 
ولم تأِت فاحشة في ، قصة مریم ابنة عمران التي حفظت فرجھا من الحرام -أیھا الرسول  -واذكر 
، فوصلت النفخة إلى رحمھا، ھافنفخ في جیب قمیص، فأرسل اهللا إلیھا جبریل علیھ السالم، حیاتھا

فكانت ھي وابنھا بذلك ، فحملت بھ من غیر زوج، فخلق اهللا بذلك النفخ المسیح عیسى علیھ السالم
والروح ھنا ھو الروح ھناك . . فاألمر لھ سابقة . وعبرة للخلق إلى قیام الساعة، عالمة على قدرة اهللا

وال ، إن آدم إلھ  -صة آدم والنفخة فیھ من روح اهللا وھم یؤمنون بق - الكتاب ولم یقل أحد من أھل. . 
 ومن من حیث قضیة الروح والنفخة -مع تشابھ الحال ؛ كما قالوا عن عیسى . اإللھ  أقانیم أقنوم من
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ِإنَّ { :اهللا قال وكذلك. . وعیسى خلق مع وجود أم :بل إن آدم خلق من غیر أب وأم. حیث الخلقة كذلك 
  ٥٩آل عمران}لّلِھ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُھ ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُھ ُكن َفَیُكوُن َمَثَل ِعیَسى ِعنَد ا

إذ خلقھ من تراب ، إنَّ َخْلَق اهللا لعیسى من غیر أب مَثُلھ كمثل خلق اهللا آلدم من غیر أب وال أم
فآدم ؛ اطلةفدعوى إلھیة عیسى لكونھ خلق من غیر أب دعوى ب. فكان" كن بشًرا: "ثم قال لھ، األرض

  . ..واتفق الجمیع على أنھ َعْبد من عباد اهللا، علیھ السالم خلق من غیر أب وال أم
عقدت  التي من فعل الھوى ورواسب الوثنیة -وھو یرى وضوح القضیة وبساطتھا  -اإلنسان  ویعجب

 - رآن یصورھا الق كما -في أذھان أجیال وأجیال وھي ، قضیة عیسى علیھ السالم ھذا التعقید كلھ 
  .وواضحة مكشوفة ، بسیطة بسیطة 

بنفخة من روحھ  الخالئق حیاة إنسانیة متمیزة عن حیاة سائر. . من غیر أبوین . . الذي وھب آلدم  إن
البسیط الواضح  موھذا الكال . . كذلك ھذه الحیاة اإلنسانیة. . من غیر أب . . لھو الذي وھب عیسى ، 

وعن ألوھیة . لمجرد أنھ جاء من غیر أب  , المسیح ي عن ألوھیةأولى من تلك األساطیر التي ال تنتھ
  :عن ذلك علوا كبیرا اهللا تعالى! . . األقانیم الثالثة كذلك 

  ) . .َلُھ َوَلٌد ُھ َأن َیُكوَنَفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوُرُسِلِھ َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُھوْا َخْیرًا لَُّكْم ِإنََّما الّلُھ ِإَلـٌھ َواِحٌد ُسْبَحاَن( 
 -النبیین  خاتم ومحمد بوصفھ، ومن بینھم عیسى بوصفھ رسوال  -الدعوة لإلیمان باهللا ورسلھ  وھذه

البیان الكاشف والتقریر  ھذا تجيء في وقتھا المناسب بعد، واالنتھاء عن تلك الدعاوى واألساطیر 
. . كن :ووحدة الطریقة. ووحدة الخلق  . . الناموس تشھد بھذا وحده. . )إنما اهللا إلھ واحد(. . المریح 
فالعقل ال یتصور خالقا یشبھ . فالقضیة في حدود إدراكھ  . ذاتھ ویشھد بذلك العقل البشري. . فیكون 

  :وال واحدا في ثالثة. واحد  في وال ثالثة، مخلوقاتھ 
  . .)سبحانھ أن یكون لھ ولد(

في صورة  االمتداد واهللا الباقي غني عن. . النسل  امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة والوالدة
  :استواء وكل ما في السماوات وما في األرض ملك لھ سبحانھ على؛ الفانین 

  . .)لھ ما في السماوات وما في األرض(
وال حاجة  , وھو یرعاھم أجمعین؛ البشر أن یرتبطوا كلھم باهللا ارتباط العبودیة للمعبود  ویكفي

وكفى باهللا  : ( والكالءة فالصلة قائمة بالرعایة! ینھم وبینھ عن طریق ابن لھ منھم الفتراض قرابة ب
  .). وكیال

شعور الناس  أراحة إنما یضیف إلیھا. وتقریرھا في شأن العقیدة  ةالحقیقال یكتفي القرآن ببیان  وھكذا
لیكلوا إلیھ أمرھم  ; ومصالحھم علیھم وعلى حوائجھم -سبحانھ  -وقیامھ ؛ من ناحیة رعایة اهللا لھم 

  . .كلھ في طمأنینة 
االعتقادیة  الحقیقة وھي، لتقریر أكبر قضایا التصور االعتقادي الصحیح ؛ السیاق في البیان  ویمضي

. . الخالق تتبعھا عبودیة الخالئق  ألوھیة حقیقة أن. . التي تنشأ في النفس من تقریر حقیقة الوحدانیة 
في ھذا ، وكل أحد ، وعبودیة تشمل كل شيء  , واحدة ألوھیة. . ألوھیة وعبودیة :وأن ھناك فقط

  .الوجود 
أو  , عیسى القرآن ھنا عقیدة النصارى كما یصحح كل عقیدة تجعل للمالئكة بنوة كبنوة ویصحح

  :شركا في األلوھیة كشركتھ في األلوھیة
ویستكبر  عبادتھ كف عنومن یستن - وال المالئكة المقربون  -یستنكف المسیح أن یكون عبدا هللا  لن

؛ ویزیدھم من فضلھ  أجورھم فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیھم. فسیحشرھم إلیھ جمیعا 
  .لھم من دون اهللا ولیا وال نصیًرا  یجدون وال، وأما الذین استنكفوا واستكبروا فیعذبھم عذابا ألیما 

بشبھة شرك أو  تتبلس وحدانیة ال؛  سبحانھ عني اإلسالم عنایة بالغة بتقریر حقیقة وحدانیة اهللا لقد
فال یشترك معھ . شيء  كمثلھ لیس -سبحانھ  -وعني بتقریر أن اهللا ؛ مشابھة في صورة من الصور 

 وكل شيء  - سبحانھ  - بین اهللا  الصلة كما عني بتقریر حقیقة. شيء في ماھیة وال صفة وال خاصیة 
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. . وعبودیة كل شيء هللا ، ألوھیة اهللا  . وعبودیة یةوھي أنھا صلة ألوھ] بما في ذلك كل حي [ 
 -أو ھذه الحقیقة الواحدة بجوانبھا ھذه  - بالغة بتقریر ھذه الحقائق  فیھ والمتتبع للقرآن كلھ یجد العنایة

  .النفس ظال من شك أو شبھة أو غموض  في بحیث ال تدع
في سیرة  فقررھا .ء بھا الرسل أجمعون عني اإلسالم كذلك بأن یقرر أن ھذه ھي الحقیقة التي جا ولقد

إلى عھد  , السالم وجعلھا محور الرسالة من عھد نوح علیھ؛ وفي دعوة كل رسول ، كل رسول 
یا قوم اعبدوا (: كل رسول لسان تتكرر الدعوة بھا على -علیھ الصالة والسالم  - محمد خاتم النبیین 

  . .)اهللا ما لكم من إلھ غیره
یكون  - الحقیقة وھي حاسمة وصارمة في تقریر ھذه -أتباع الدیانات السماویة من العجیب أن  وكان

 -سبحانھ  -ینسب هللا  أو ؛البنین والبنات  -سبحانھ  -وینسب هللا ؛ منھم من یحرف ھذه الحقیقة 
  !التي عاشت في الجاھلیات  الوثنیات اقتباسا من؛ االمتزاج مع أحد من خلقھ في صورة األقانیم 

إال صلة  صلة وال. وال قاعدة إال ھذه القاعدة . وال شيء غیر ھذه الحقیقة . . بودیة وع ألوھیة
  . .وصلة العبودیة باأللوھیة ، األلوھیة بالعبودیة 

ومن كل  , غبش ھذه الحقیقة من كل بتمحیصإال  -كما ال تستقیم حیاتھم  -تستقیم تصورات الناس  وال
  !ومن كل ظل ، شبھة 

وبین  بینھم إال حین یستیقنون حقیقة الصلة، وال تستقر مشاعرھم ، رات الناس ال تستقیم تصو أجل
  . .ربھم 
  
  

 َوَمن َیْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدِتِھ َوَیْسَتْكِبْر اْلُمَقرَُّبوَن َیْسَتنِكَف اْلَمِسیُح َأن َیُكوَن َعْبدًا لِّّلِھ َوَال اْلَمآلِئَكُة لَّن
 )١٧٢(ًا ِإَلیِھ َجِمیع َفَسَیْحُشُرُھْم

وھم كلھم سواء  . .ھو مالك لھم وھم ممالیك . . ھو خالق لھم وھم مخالیق . . إلھ لھم وھم عبیده  ھو
إال بشيء یملكھ كل أحد  ألحد ومن ثم ال قربى. . وال امتزاج بأحد . ال بنوة ألحد ، في ھذه الصلة 

فأما البنوة . اع كل أحد أن یحاولھ في مستط وھذا . .التقوى والعمل الصالح :ویوجھ إرادتھ إلیھ فیبلغھ
  !? بھما لكل أحد فأنىوأما االمتزاج ، 

أنھم :الحقیقة تلك إال حین تستقر في أخالدھم، تستقیم حیاتھم وارتباطاتھم ووظائفھم في الحیاة  وال
فأما القربى إلیھ ففي  . . واحد ومن ثم فموقفھم كلھم تجاه صاحب السلطان. . كلھم عبید لرب واحد 

متساوون في موقفھم من صاحب  ألنھم , اإلنسان عندئذ تكون المساواة بین بني. . تناول الجمیع م
وتسقط معھا جمیع الحقوق ؛ الوساطة بین اهللا والناس  في وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة. . السلطان 

ن ھناك مساواة وبغیر ھذا ال تكو. . من النسب لطائفة من الناس  لسلسلة المدعاة لفرد أو لمجموعة أو
  !حیاة بني اإلنسان ومجتمعھم ونظامھم ووضعھم في ھذا النظام  في أصیلة الجذور

فحسب  , الركین لیست مسألة عقیدة وجدانیة یستقر فیھا القلب على ھذا األساس -على ھذا  - فالمسألة
  .اإلنسان من بني  وأجیال وعالقات أمم، وارتباطات مجتمع ، إنما ھي كذلك مسألة نظام حیاة ، 

بالعبودیة لرب  , للعباد میالد لإلنسان المتحرر من العبودیة. . میالد جدید لإلنسان على ید اإلسالم  إنھ
، بوصفھا الممثلة البن اهللا ، الناس  رقاب تستذل" كنیسة "ومن ثم لم تقم في تاریخ اإلسالم . . العباد 

ولم تقم . انھا من سلطان االبن أو سلطان األقنوم لسلط المستمدة ؛أو لألقنوم المتمم لألقانیم اإللھیة 
زاعمة أن حقھا في الحكم والتشریع " بالحق اإللھي"سلطة مقدسة تحكم  اإلسالم كذلك في تاریخ

  !أو تفویضھا من اهللا  قرابتھا مستمد من
دسا حقا مق ألنفسھم ولألباطرة الذین زعموا؛ في جانب  توالباباواللكنیسة " الحق المقدس"ظل  وقد

. أو مركب األقانیم ] االبن  ] ظل ھذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم. . كحق الكنیسة في جانب 
أخذوا معھم من أرض اإلسالم بذرة  ارتدوا فلما. إلى أرض اإلسالم مغیرین " الصلیبیون"حتى جاء 
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المسماة " زنجلي"و " كالفن"و " مارتن لوثر" ثورات وكانت فیما بعد" الحق المقدس"الثورة على 
ونفي القداسة عن ، ووضوح التصور اإلسالمي ، اإلسالم  تأثیر على أساس من. . بحركة اإلصالح 

  . .في السلطان ألنھ لیست ھنالك إال ألوھیة وعبودیة في عقیدة اإلسالم  التفویض ونفي؛ بني اإلنسان 
وفي  [ األقانیم أحد[ روح القدس  وألوھیة؛ یقول القرآن كلمة الفصل في ألوھیة المسیح وبنوتھ  وھنا

یقول القرآن كلمة  . . األشكال في أي شكل من، أو ألوھیة أحد مع اهللا ، كل أسطورة عن بنوة أحد هللا 
وأن المالئكة .  عبد اهللاأن یكون  یستنكف وأنھ لن؛ الفصل بتقریره أن عیسى بن مریم عبد هللا 

وأن الذین . وأن جمیع خالئقھ ستحشر إلیھ . عبیدا هللا  ونوایك وأنھم لن یستنكفوا أن؛ المقربین عبید هللا 
 وأن الذین یقرون بھذه العبودیة لھم الثواب. ینتظرھم العذاب األلیم  العبودیة یستنكفون عن صفة

  :العظیم
ویستكبر  عبادتھ ومن یستنكف عن - وال المالئكة المقربون  -یستنكف المسیح أن یكون عبدا هللا  لن

. ویزیدھم من فضلھ  أجورھم فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیھم. جمیعا  فسیحشرھم إلیھ
  .لھم من دون اهللا ولیا وال نصیًرا  یجدون وال، وأما الذین استنكفوا واستكبروا فیعذبھم عذابا ألیما 

هللا نبي ا وھو -علیھ السالم  -ألنھ . المسیح عیسى بن مریم لن یتعالى عن أن یكون عبدا هللا  إن
. مختلفتان ال تمتزجان  ماھیتان وأنھما؛ خیر من یعرف حقیقة األلوھیة وحقیقة العبودیة  -ورسولھ 

وھو خیر من ! أو بعضا من اهللا ؛ كاهللا  اهللا فال یكون خلق؛ وھو خیر من یعرف أنھ من خلق اهللا 
فالعبودیة هللا . ن قدره ال تنقص م -المؤكدة الوحیدة  الحقیقة فضال على أنھا -یعرف أن العبودیة هللا 

وھم في ، وھي المرتبة التي یصف اهللا بھا رسلھ . بنعمة الخلق واإلنشاء  كافر مرتبة ال یأباھا إال
 شأن شأنھم -وفیھم روح القدس جبریل  -وكذلك المالئكة المقربون . . وأكرمھا عنده  حاالتھم أرقى

لنفسھ  یرضاه أتباع المسیح یأبون لھ مافما بال جماعة من  -عیسى علیھ السالم وسائر األنبیاء 
  !؟ویعرفھ حق المعرفة 

  . ).ومن یستنكف عن عبادتھ ویستكبر فسیحشرھم إلیھ جمیعا (
شأنھم . . العباد  على سلطان األلوھیة. . واستكبارھم ال یمنعھم من حشر اهللا لھم بسلطانھ  فاستنكافھم

  . .في ھذا شأن المقرین بالعبودیة المستسلمین هللا 
ھو الثمرة  الصالحات وعملوا الصالحات ألن عمل؛ فأقروا بعبودیتھم هللا ، الذین عرفوا الحق  فأما

  .فضلھ  من فیوفیھم أجورھم ویزیدھم؛ الطبیعیة لھذه المعرفة وھذا اإلقرار 
  .. )وال نصیرا ولیا وأما الذین استنكفوا واستكبروا فیعذبھم عذابا ألیما وال یجدون لھم من دون اهللا( 

بحاجة إلى  ألنھ ،وأن یعبدوه وحده ، من عباده أن یقروا لھ بالعبودیة  -سبحانھ  -یرید اهللا  وما
یرید لھم أن یعرفوا  ولكنھ .وال ألنھا تزید في ملكھ تعالى أو تنقص من شيء ، عبودیتھم وعبادتھم 

فما . وأوضاعھم  كما تصح حیاتھم , لتصح تصوراتھم ومشاعرھم، حقیقة األلوھیة وحقیقة العبودیة 
إال ، على أساس سلیم قویم ، واألوضاع  الحیاة وال أن تستقر، یمكن أن تستقر التصورات والمشاعر 

  . .یتبع اإلقرار من آثار  وما ،بھذه المعرفة وما یتبعھا من إقرار 
. م حیاتھ وفي أن تستقر ھذه الحقیقة بجوانبھا التي بیناھا في نفوس الناس -سبحانھ  -اهللا  یرید

في ھذا الكون وفي ھذه  السلطان لیعرفوا من صاحب. لیخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اهللا وحده 
وإال لمن یحكم حیاتھم بمنھجھ وشرعھ  , للحیاة وإال لمنھجھ وشریعتھ، فال یخضعوا إال لھ ؛ األرض 

حین تعنو لھ ؛ من عداه  لیرفعوا جباھھم أمام كل؛ عبید  كلھم یرید أن یعرفوا أن العبید. دون سواه 
حین یخرون لھ راكعین ، أن یستشعروا العزة أمام المتجبرین والطغاة  یرید .وحده الوجوه والجباه 

وال  صھر یرید أن یعرفوا أن القربى إلیھ ال تجيء عن. اهللا وال یذكرون أحدا إال اهللا  یذكرون ساجدین
. اهللا  إلى ض ویعملون الصالحات قربىفیعمرون األر؛ ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح . نسب 

على سلطان اهللا في  غیره فتكون لھم، یرید أن تكون لھم معرفة بحقیقة األلوھیة وحقیقة العبودیة 
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ومن ثم تصلح حیاتھم . . كلھ هللا  األمر األرض أن یدعیھ المدعون باسم اهللا أو باسم غیر اهللا فیردون
  . .وترقى وتكرم على ھذا األساس 

وأعمالھم بتقواه  ; برضاه وتعلیق قلوبھم؛ وتعلیق أنظار البشر هللا وحده ؛ یر ھذه الحقیقة الكبیرة تقد إن
رصید من الخیر والكرامة والحریة  كلھ إن ھذا. . ونظام حیاتھم بإذنھ وشرعھ ومنھجھ دون سواه ؛ 

والكرامة وزاد من الخیر ؛ األرضیة  حیاتھا والعدل واالستقامة یضاف إلى حساب البشریة في
فأما ما یجزي اهللا بھ المؤمنین . . في ھذه الحیاة  . . األرض والحریة والعدل واالستقامة تستمتع بھ في

وفیض . فھو كرم منھ وفضل في حقیقة األمر ، في اآلخرة ، للصالحات  العاملین المقرین بالعبودیة
  . اهللا من عطاء

؛ اإلسالم  بھا  في الصورة الناصعة التي جاءھذا الضوء یجب أن ننظر إلى قضیة اإلیمان باهللا وفي
  الرسالة كلھا ودعوة الرسل جمیعا قاعدة وقرر أنھا

  
  

مِّن َفْضِلِھ َوَأمَّا الَِّذیَن اْسَتنَكُفوْا  َوَیزیُدُھم الَِّذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َفُیَوفِّیِھْم ُأُجوَرُھْم َفَأمَّا
 )١٧٣(َوَال َنِصیرًا  َوِلّیًا َعَذابًا َأُلیمًا َوَال َیِجُدوَن َلُھم مِّن ُدوِن الّلِھ ذُِّبُھْمَفُیَع َواْسَتْكَبُروْا

؛ یجب أن ننظر إلیھا بوصفھا میالدا جدیدا لإلنسان  . . األجیال وتشوھھا، قبل أن یحرفھا األتباع ؛ 
 ة العباد إلى عبادة اهللا وحدهوالخروج من عباد، والعدل والصالح ، والحریة  الكرامة تتوافر لھ معھ

  .الشعائر وفي نظام الحیاة سواء  في
لعبودیة الھوى  یذلون . .یذلون لعبودیات في ھذه األرض ال تنتھي ، یستنكفون من العبودیة هللا  والذین

. ویحنون لھم الجباه  , أمثالھم ویذلون لعبودیة البشر من. أو عبودیة الوھم والخرافة . والشھوة 
وموازینھم عبیدا مثلھم من البشر ھم وھم  وقیمھم في حیاتھم وأنظمتھم وشرائعھم وقوانینھم ویحكمون

فیعذبھم (أما في اآلخرة . . ھذا في الدنیا . . لھم من دون اهللا  آلھة ولكنھم یتخذونھم. . سواء أمام اهللا 
  . .)یجدون لھم من دون اهللا ولیا وال نصیًرا وال ،عذابا ألیما 

انحراف أھل  مواجھة الكبرى في العقیدة السماویة تعرضھا ھذه اآلیة في ھذا السیاق في القضیة إنھا
  .آخر الزمان  إلى وفي مواجھة االنحرافات كلھا. الكتاب من النصارى في ذلك الزمان 

یتضح جلیًا أن رسل اهللا  والعقليفبعد ھذا البیان النقلى . سبحان ربى العظیم .. سبحان الملك القادر 
وه یا بقر مسببت، فسببتم المسیح علیھ وعلى نبینا الصالة والسالم . لى نور واحد من مشكاة واحدة تعا

أین  افوا عجب.. أكدتم كفركم بروح اهللا لما أسأتم ألخاه محمد بن عبد اهللا . لما تعرضتم لرسول اهللا 
البشر من كل  علم محمد مھما كابرتم سیخرج.. الحریة فى العصور الھمجیة  باعثيذھبت عقول 

  عرفتم حقًا من محمد ؟ أومآ أرست أركانھ أفكاركم الشریرة ھمجيعصر 
  

  حار فكري
  
  
  

  عبد المعطي الداالتي.د
  
  

  لسُت أدري ما أقوْل.. حاَر فكري
  أيُّ ُطھٍر ضمَّھ قلُب الرسوْل

  أيُّ نوٍر قد تجلَّى للعقوْل
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  أنَت نبراُس الوصوْل.. أنَت مشكاة الھدایْة
  

  ان ُكْفوًا للشمائْلأيُّ مدٍح ك
  !یا رسوًال بشََّرْت فیھ الرسائْل

  !!أيُّ كوٍن نبويٍّ فیك ماثْل
  أنت َحقٌّ َھدَّ باطْل.. أنت طھٌر.. أنت نوٌر

  
  قد َتِبعنا ُسنَة الھادي المطاْع
  فنجونا من ِعثاٍر وَضیاْع

  وشَدْونا في ُسَوْیعاِت السَّماْع
  ))طلَع البدُر علینا من ثنّیات الوداع((

  
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*  

  
  الساخر من محمد ساخٌر من جمیع األنبیاء: الفصل السادس  

  
  

  وفى ھذا الفصل نذكر تفاضل محمد على سائر األنبیاء والرسل فى معجزاتھ علیھم سالم اهللا أجمعین
  واهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهللا*** سبحان اهللا والحمد هللا وال إلھ إال اهللا 

فاهللا ... ن من أید أنبیائھ ورسلھ باآلیات الباھرات والمعجزات المفحمات تأییدًا منھ ونصرة لھم سبحا
  ھو الخالق المالك المدبر سبحانھ

  .خلق الخلق على أقسام متفاوتة ال یعلمھا أحُد سواه 
  وفریقًا أشقاه.. ففریقًا أسعده 
  وفریقًا أغناه.. وفریقًا أفقره 
  ًا أحیاهوفریق.. وفریقًا أماتھ 

فموسى بعث ... ولما أرسل تعالى رسلھ فى أقوامھم أیدھم تعالى بمعجزات تثبت صدق ما أرسلھم بھ 
وعیسى بعث فى قوٍم برعوا فى الطب فأبرأ بإذن .. فى قوم یعتقدون فى السحر والسحرة فأیده بعصاه 

  . تعالى بالقرآن ومحمد بعث فى أھل اللغة والمعلقات فأیده اهللا.. اهللا من تحیروا فى عالجھ 
 .ویؤید اهللا سبحانھ وتعالى بھا رسلھ، المعجزة ھي خرق لقوانین الكون

فرغم أن كل منھما أمر خارق للعادة ، ولكن ھناك فرقا بینھما، وقد یخلط الناس بین المعجزة والكرامة
ه اهللا على أیدي أما الكرامة فھي أمر یظھر، أن المعجزة یظھرھا اهللا على أیدي األنبیاء والمرسلین إال

  .بشر غیر األنبیاء
  .فاز المصدق بھا والمقر ، وفي المعجزات عبر وإیمان وعقیدة خالصة

  معجزات نبي اهللا نوح علیھ السالم
لم تكن معجزة التنور الذي فار منھ الماء وحده ، ھذه ھي معجزة نوح .. فكان لنوح التنور والطوفان 

 زة كذلكحیاة نوح ألف سنة إال خمسین معج وإنما
  .وبناء السفینة وما احتاجھ من زراعة الشجر وانتظار خشبھ عشرات السنین معجزة

  .وركوب السفینة مع الحیوانات على اختالف أنواعھا معجزة
  .والھبوط معجزة، والطوفان الھادر معجزة

  .معجزات النبي نوح علیھ السالم ولیست قصة حیاتھ إنھا
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ِع اْلُفْلَك ِبَأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا َفِإَذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر َفاْسُلْك ِفیَھا ِمن ُكلٍّ َزْوَجْیِن َفَأْوَحْیَنا ِإَلْیِھ َأِن اْصَن{
  ٢٧ؤمنونالم}ُقوَن اْثَنْیِن َوَأْھَلَك ِإلَّا َمن َسَبَق َعَلْیِھ اْلَقْوُل ِمْنُھْم َوَلا ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموا ِإنَُّھم مُّْغَر

وأنت في حفظنا وكالءتنا، فإذا جاء ، فأوحینا إلیھ أن اصنع السفینة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتنا
 -وھو المكان الذي یخبز فیھ-أمرنا بعذاب قومك بالغرق، وبدأ الطوفان، فنبع الماء بقوة من التنور 

لیبقى النسل، وأدخل أھلك ؛ أنثىفأدِخْل في السفینة من كل األحیاء ذكًرا و، عالمة على مجيء العذاب
وال تسألني نجاة قومك الظالمین، فإنھم مغرقون ال ، إال َمِن استحق العذاب لكفره كزوجتك وابنك

َفِإَذا { ..وفي ھذه اآلیة إثبات صفة العین هللا سبحانھ بما یلیق بھ تعالى دون تشبیھ وال تكییف. محالة
  ٢٨المؤمنون}ُفْلِك َفُقِل اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن اْسَتَوْیَت َأنَت َوَمن مََّعَك َعَلى اْل

الحمد هللا الذي نجَّانا من القوم : فإذا علوت السفینة مستقًرا علیھا أنت ومن معك آمنین من الغرق، فقل
  .الكافرین

  اهللا صالح علیھ السالم نبيمعجزات 
  ل فتمخضت صخرة لصالح بناقة وولدھاورغت ناقة صالح وصاح جبری

  .فى معجزة فریدة من نوعھا 
* كّل شرب محتضر ، ونّبئھم أن الماء قسمة بینھم* إنا مرسلوا الناقة فتنة لھم فارتقبھم واصطبر { 

إنا أرسلنا علیھم صیحة واحدة فكانوا * فكیف كان عذابي ونذر * فنادوا صاحبھم فتعاطى فعقر 
  .٣١-٢٧ القمر }كھشیم المحتضر

، كانت الناقة المباركة تنام وھي تضم لصدرھا طفلھا الصغیر الذي استدفأ بھا، وجاءت لیلة الغدر
وخرجوا من جوف ، لعنھ اهللا. واستعّد المجرمون التسعة لجریمتھم وعلى رأسھم قدار بن سالف

تى لم یعد ح، وكان زعیمھم قدار بن سالف قد شرب كثیرا من الخمر، الظالم وفي نفوسھم الخیانة
وامتدت األیدي ، یرى ما أمامھ وھجم الرجال التسعة على الناقة فنھضت واقفة ونھض طفلھا فزعا

فعرقبھا أي ضربھا في ، وكان أّول من سطا على الناقة ھو قدار بن سالف، للقضاء علیھا إلیھاالقاتلة 
شرد عنھم فعال ، طفلھا ثم ابتدروھا بأسیافھم یقطعونھا فلما رأى ذلك، عرقوبھا فسقطت على األرض

  .الجبل ھناك ورغا ثالث مرات إلى
  .ألم أحذركم أن تمسوا الناقة: وقال لھم، ولما علم صالح علیھ السالم بما حدث خرج غاضبا على قومھ

  قتلناھا فائتنا بالعذاب واستعجلھ لنا ألم تقل لنا أنك من المرسلین؟: قالوا
أي غیر ، ٦٥ھود  }یاركم ثالثة أیام ذلك وعد غیر مكذوبتمتعوا في د{ :فقال لھم صالح علیھ السالم

  .یومھم ذلك
فیما یزعمون أن ، بل إنھم لما أمسوا ھموا بقتلھ وأرادوا، فلم یصدقوه أیضا في ھذا الوعد األكید

فأقسموا أن یھجموا علیھ في داره فیقتلوه ولكن اهللا حمى نبّیھ صالحا علیھ السالم منھ ، یلحقوه بالناقة
  .ونجاه

قالوا تقاسموا باهللا لنبّیتّنھ وأھلھ ثم لنقولّن لولیھ ما شھدنا مھلك أھلھ واّنا { :وقال اهللا عز وجل
  .٤٩النمل . }لصادقون

، ووجوھھم مصفّرة_ التي أنظرھم بھا صالح_ وأصبحت ثمود الیوم األّول من أّیام النظرة الثالثة 
ووجوھھم ، ا في الیوم الثاني من أّیام التأجیلأال قد مضى یوم من األجل ثم أصبحو: فلما أمسوا قالوا

ولیس ھناك . أال قد مضى األجل: فلما أمسوا قالوا. محمّرة وفي الثالث من أّیام المتاع اسوّدت وجوھھم
  .شيء من العذاب

انقّضت الصیحة على الجبال فھلك فیھا كل ، وفي فجر الیوم الرابع انشقت السماء عن صیحة جبارة
  .األرض رجفة جّبارة فھلك فوقھا كل شيء وارتجفت، شيء حي

أما الذین آمنوا بسّیدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان مع النبي صالح ، ھلكوا جمیعا في صرخة واحدة
  .علیھ السالم ونّجاھم اهللا
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  نبیھ إبراھیم علیھ السالمومعجزات خلیل اهللا 
كیف النار لم ... كید كل مكابر ومعاند جاءت آیة إبراھیم لترد  المنقولوِلمن یقدموا المعقول على 

  تحرق یا عقالنیین ویا منطقیین ؟
النار ما أذت ... ألن المنقول مقدٌم على كل معقول وغیر معقول ... أجیبوا أو اخرسوا وموتوا غیظًا 

 .إبراھیم الخلیل  ..الرسول 
  النار ال تحرق النبي

قلنا یا نار كوني بردا وسالما على * فاعلینكنتم  إنقالوا حّرقوه وانصروا آلھتكم { :قال تعالى
  .٧٠- ٦٨األنبیاء } وأرادوا بھ كیدا فجعلناھم األخسرین* إبراھیم

وأبو األنبیاء األكبر من بعد نوح علیھما ، وھو خلیل الرحمن، الخلیل علیھ السالم نبي اهللا إبراھیم
كما ورد في " آزر"ما أبوه فھو أ، علیھ السالم في أرض الكلدانیین في العراق إبراھیمولد ، السالم

وقد ، علیھ السالم الذین ولد فیھم یعبدون الكواكب السّیارة واألصنام إبراھیموكان قوم ، القرآن الكریم
، دلت اآلثار التي أكتشفت في العراق على صحة ما عرف في التاریخ من عبادتھم لألصنام الكثیرة

ل منھم صنم خاص بھ سواء األغنیاء أو الفقراء منھم كما ورد في القرآن الكریم حتى كاد أن یكون لك
  .في ذلك

وجادل أباه ، علیھ السالم على قومھ في العراق شركھم باهللا وعبادتھم األصنام إبراھیموقد عاب 
باطل ما ھم علیھ من عبادة غیر اهللا بما جاء بھ من  إلىثم أراد أن یلفت أنظارھم ، وقومھ في ذلك

 وإنما، ولكن لم یرجعوا عن كفرھم وضاللھم، كبیرھم إالبتكسیره أصامھم  حجج مقنعة وقویة وقیامھ
  .في النار بإلقائھقرروا قتلھ 

  وكان قد جادل قومھ عن شركھم.أن جاءت معجزة خروجھ من النار ونجاتھ منھا إلى
أفال اهللا  دون أف لكم ولما تعبدون من؟ أفتعبدون من دون اهللا ما ال ینفعكم شیئا وال یضركم :قال( 

  !)؟تعقلون 
  . مألوف والعجب من السخف الذي یتجاوز كل، وغیظ النفس ، قولة یظھر فیھا ضیق الصدر  وھي

فیلجأون إلى  , الدلیل ذلك أخذتھم العزة باإلثم كما تأخذ الطغاة دائما حین یفقدون الحجة ویعوزھم عند
  :القوة الغاشمة والعذاب الغلیظ

  . .)كنتم فاعلین حرقوه وانصروا آلھتكم إن:قالوا( 
وال لعبادھا  لھا وال تحاول؛ وھي ال تملك ألنفسھا نفعا وال ضرا ، من آلھة ینصرھا عبادھا  فیالھا

  !نصرا 
الكلمة  أنھا ذلك. وأحبطت كل كید ، فأبطلت كل قول . . ولكن كلمة أخرى قد قیلت )حرقوه:قالوا(

  :العلیا التي ال ترد
  . .)لى إبراھیمیا نار كوني بردا وسالما ع:قلنا( 

  . .بردا وسالما على إبراھیم  فكانت
  ? كیف

، عوالم  بھا وتنشأ، ھذه ھي الكلمة التي تكون بھا أكوان )كوني(و. نسأل عن ھذه وحدھا  ولماذا
  .)كن فیكون:إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ(:وتخلق بھا نوامیس

فالذي  ? الحیة عروف أن النار تحرق األجساموالمشھود الم، كیف لم تحرق النار إبراھیم :نسأل فال
الواحدة التي تنشيء  الكلمة وھي. كوني بردا وسالما :ھو الذي قال لھا. كوني حارقة :قال للنار

  .غیر مألوف  أو مألوفا للبشر. مدلولھا عند قولھا كیفما كان ھذا المدلول 
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َوَنجَّْیَناُه ) ٧٠(َكْیدًا َفَجَعْلَناُھُم اْلَأْخَسِریَن  ِبِھ َوَأَراُدوا) ٦٩(اِھیَم َیا َناُر ُكوِني َبْردًا َوَسَلامًا َعَلى ِإْبَر ُقْلَنا
َوَیْعُقوَب َناِفَلًة َوُكّلًا َجَعْلَنا  ِإْسَحاَق َوَوَھْبَنا َلُھ) ٧١(الَِّتي َباَرْكَنا ِفیَھا ِلْلَعاَلِمیَن  اْلَأْرِض َوُلوطًا ِإَلى

َوِإَقاَم الصََّلاِة َوِإیَتاء الزََّكاِة  اْلَخْیَراِت َأِئمًَّة َیْھُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْیَنا ِإَلْیِھْم ِفْعَل ْمَوَجَعْلَناُھ )٧٢(َصاِلِحیَن 
 )٧٣( َعاِبِدیَن َوَكاُنوا َلَنا

وكیف أمكن  ? كیف كان ھذا:الذین یقیسون أعمال اهللا سبحانھ إلى أعمال البشر ھم الذین یسألون إن
وال ، ال یسألون أصال  فإنھم ،واختالف األداتین ، أما الذین یدركون اختالف الطبیعتین ف؟ أن یكون 

لیست في . لیست في ھذا المیدان أصال  فالمسألة .علمیا أو غیر علمي . یحاولون أن یخلقوا تعلیال 
زات وكل منھج في تصور مثل ھذه المعج. البشر  ومقاییس میدان التعلیل والتحلیل بموازین البشر

ألن أعمال اهللا غیر خاضعة لمقاییس ، ھو منھج فاسد من أساسھ  المطلقة غیر منھج اإلحالة إلى القدرة
  .المحدود  القلیل البشر وعلمھم

فإذا ھي  بالنار أما كیف صنع. ألن صانعھ یملك أن یكون ، علینا فقط أن نؤمن بأن ھذا قد كان  إن
القرآني ألنھ ال سبیل  النص فذلك ما سكت عنھ. . النار  وكیف صنع بإبراھیم فال تحرقھ؟ برد وسالم 

  .من دلیل  القرآني ولیس لنا سوى النص. إلى إدراكھ بعقل البشر المحدود 
قد ال تھز  ولكنھا .كان تحویل النار بردا وسالما على إبراھیم إال مثال تقع نظائره في صور شتى  وما

باألشخاص  تحیط فكم من ضیقات وكربات.  المشاعر كما یھزھا ھذا المثل السافر الجاھر
فإذا ھي تحیي وال تمیت  , وإن ھي إال لفتة صغیرة، والجماعات من شأنھا أن تكون القاصمة القاضیة 

  .وتعود بالخیر وھي الشر المستطیر ، وتنعش وال تخمد ، 
وفي  ; واألمم لتتكرر في حیاة األشخاص والجماعات )یا نار كوني بردا وسالما على إبراھیم( :  إن

ألنھا ، وتحیط كل كید  , قول وإن ھي إال رمز للكلمة التي تبطل كل. حیاة األفكار والعقائد والدعوات 
  !الكلمة العلیا التي ال ترد 

  . .)وأرادوا بھ كیدا فجعلناھم األخسرین( 
وأنھ قد  . بالعراق وھو ملك اآلرامیین" بالنمرود"روي أن الملك المعاصر إلبراھیم كان یلقب  وقد

ولیس لنا علیھا من  , تفصیالتھ تختلف الروایات في. أھلك ھو والمأل من قومھ بعذاب من عند اهللا 
وباء الكائدون لھ بخسارة ما بعدھا ، بھ  أرید المھم أن اهللا قد أنجى إبراھیم من الكید الذي. دلیل 

  !دون تحدید  اإلطالق ھكذا على وجھ)فجعلناھم األخسرین(خسارة 
  ن حجج المالحدة العقلیة والمنطقیة والفلفسیة ؟فأی

  إبراھیم األمة إبراھیم الحنیف إبراھیم المستسلم هللا
  ترك زوجھ فى الصحراء ألمر ربھ

  أمر بذبح ولده فامتثل
  إنھ الخلیل صاحب المعجزات

  جد محمد صاحب البراق
  ضربا وولده إسماعیل أروع أمثلة اإلسالم

  .١٠٣لصافات ا }فلما أسلما وتّلھ للجبین{ 
  :وجھھ إلىألقاه  أنأي استسلما ألمر اهللا وعزم على ذلك فما :أسلما: قیل

* إن ھذا لھو البالء المبین* إنا كذلك نجزي المحسنین، قد صّدقت الرؤیا* ونادیناه أن یا إبراھیم{ 
  .١٠٨-١٠٤الصافات . }وفدیناه بذبح عظیم

فكان جزاء اهللا لھما ، إسماعیل ابنھ  المثل العظیمالذي ضرب فیھ إبراھیم و، ھذا ھو اإلسالم الحقیقي
ونجحوا في اختبار صعب شمل المصاعب التي ، وأحسنوا طاعة اهللا، ألنھم أحسنوا عبادة اهللا، عظیما

ولكن بقدر ما كان لألب من إیمان مدھش وصبر ، تھزم قوى اإلنسان وتجعلھ یخّر صریعا أمامھا
  .لالبن الغالم الصغیر عظیم وتسلیك قانع راض بھذا القدر كان
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وإسماعیل ضرب مثال في الطاعة فكان مدھشا ، إن إبراھیم علیھ السالم كان معجزة إیمانیة سلوكّیة

  .في رباطة جأشھ ووصولھ إلى مدى بعید الطاعة
كل ھذه ، مشیئة اهللا، الكبش، االبن، األب، ولم یكن الكبش وحده ھو المعجزة، إن الموقف كلھ معجزة

  .ت معجزة ھائلة لن تنساھا البشرّیةاألطراف صنع
  معجزة نبي اهللا العزیر علیھ السالم

... ألوامر اهللا  انبي اهللا عزیر أعاده اهللا بعد موتھ مائة عام آیة لرد بنى إسرائیل عن إھمالھا وجحودھ
وفعلھا اهللا مع غیر األنبیاء معجزات وتأییدات ألنبیائھ وصالحي األقوام السالفة كما فعل ربنا 

فأین المنطق والمعقول فیمن عاد بعد موتھ بمائة سنة وفیمن إستیقظوا من نومِة .. أصحاب الكھف ب
  .إنھ المنقول الواجب التصدیق ... استمرت ما یزید على الثالثمائة عام 

جلس عزیر علیھ السالم شابا وسط القوم وشرع یقرأ التوراة عن ظھر قلب وھم یراجعون علیھ في 
یقرأ ویقرأ وھم یزدادون خشوعا حتى انتھى منھا دون أن یخطئ في حرف  وظل، صحف التوراة

  .أو یتردد في آیة واحدة من آیاتھا أو كلماتھا، واحد من حروفھا
لقد ، ونظر بعضھم في المجلس فوجد آیة عظیمة من آیات اهللا، وفرحوا بھ، شھد الجمیع بأنھ العزیر

، ھ وھم  شیوخ وقد شاب شعرھم وشابت لحاھمجلس العزیر في ھذا المجلس وفیھ بنوه وبنو بنی
قوي ، بینما یجلس عزیر شابا في األربعین أسود الشعر، وقّوست السنون ظھورھم وأحنتھا بشدة

وكان عزیر علیھ السالم آیة بما حدث لھ وحدث معھ من ، فكانت آیة عظیمة، منتصب القامة، البنیة
  .}یة للناسولنجعلك آ{ :مشاھد اختصھ اهللا بھا حینما قال لھ

خلق  إعادةمشھد  ورؤیتھ، حقا انھ آیة في موتھ وھو في سن األربعین وآیة في بعثھ بعد مائة سنة
ولم ، وطعامھ لم یتغّیر، حماره من جدید والعظام تتحّرك أمامھ واللحم یكسو جسم الحمار من جدید

یم تحكي عن اآلیة وقد جاءت قصة عزیر في القرآن الكر، تجففھ الشمس وال الھواء بل ظل طازجا
وأخذت منھ درسا وعظة لكي یعلم من ال یعلم أن اهللا على كل شيء قدیر وأنھ سبحانھ ، التي جعلت فیھ

وھو خالق الطعام ، وأنشأھا مّرة أخرى، وأماتھا، عز وجل قادر على أن یحیي الموتى فھو الذي خلقھا
ائحتھ كما یحصل خالل أیام قلیلة بین مائة عام دون أن یتبخر أو یتخثر أو تفوح ر إبقائھوقادر على 
وھو القادر على خلق حمار عزیر بعد أن أماتھ مائة عام وھو الذي صّوره أمام عبده ، یدي البشر

فالخلق خلقھ والكون كونھ سبحانھ ، عزیر كي یؤمن الذین في قلوبھم تردد بأن اهللا على كل شيء قدیر
  .صمدواحد أحد فرد ، لیس كمثلھ شيء، وتعالى عز وجل

  :قال تعالى. ونقرأ قصة العزیر في سورة البقرة
َفَأَماَتُھ الّلُھ ِمَئَة  َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَیٍة َوِھَي َخاِوَیٌة َعَلى ُعُروِشَھا َقاَل َأنََّى ُیْحِیـي َھـَِذِه الّلُھ َبْعَد َمْوِتَھا{

َیْومًا َأْو َبْعَض َیْوٍم َقاَل َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر ِإَلى َطَعاِمَك  َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُھ َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت
َھا ُثمَّ َنْكُسوَھا َوَشَراِبَك َلْم َیَتَسنَّْھ َوانُظْر ِإَلى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك آَیًة لِّلنَّاِس َوانُظْر ِإَلى الِعَظاِم َكْیَف ُننِشُز

  ٢٥٩البقرة}َن َلُھ َقاَل َأْعَلُم َأنَّ الّلَھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر َلْحمًا َفَلمَّا َتَبیَّ
: فقال، وَخَوْت على عروشھا، مثل الذي مرَّ على قریة قد تھدَّمت دورھا -أیھا الرسول-أو ھل رأیت 

قدر الزمان كم : وقال لھ، ثم ردَّ إلیھ روحھ، كیف یحیي اهللا ھذه القریة بعد موتھا؟ فأماتھ اهللا مائة عام
وأمره أن ینظر إلى ، فأخبره بأنھ بقي میًتا مائة عام، بقیت یوًما أو بعض یوم: الذي لبثت میًتا؟ قال

وأمره أن ینظر إلى حماره كیف ، وكیف حفظھما اهللا من التغیُّر ھذه المدة الطویلة، طعامھ وشرابھ
داللة ظاھرة على قدرة اهللا : أي، ناسولنجعلك آیة لل: أحیاه اهللا بعد أن كان عظاًما متفرقة؟ وقال لھ

ویصل بعضھا ، وأمره أن ینظر إلى العظام كیف یرفع اهللا بعضھا على بعض، على البعث بعد الموت
، لھ ذلك ِعیاًنا اعترف بعظمة اهللا أتضحثم یعید فیھا الحیاة؟ فلما ، ثم یكسوھا بعد االلتئام لحًما، ببعض

  ..سوصار آیة للنا، وأنھ على كل شيء قدیر
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  معجزات نبي اهللا سلیمان علیھ السالم
  ١٥النمل}اْلُمْؤِمِنیَن َوَلَقْد آَتْیَنا َداُووَد َوُسَلْیَماَن ِعْلمًا َوَقاَلا اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثیٍر مِّْن ِعَباِدِه {

. ا بھذا على كثیر من عباده المؤمنینوقاال الحمد هللا الذي فضَّلن، ولقد آتینا داود وسلیمان علًما فعمال بھ
  .وارتفاع أھلھ، وفي اآلیة دلیل على شرف العلم

َذا َلُھَو اْلَفْضُل َوَوِرَث ُسَلْیَماُن َداُووَد َوَقاَل َیا َأیَُّھا النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْیِر َوُأوِتیَنا ِمن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َھ{
  ١٦النمل}اْلُمِبیُن 

یا أیھا الناس ُعلِّمنا وُفھِّمنا كالم : وقال سلیمان لقومھ، ان أباه داود في النبوة والعلم والملكوورث سلیم
إن ھذا الذي أعطانا اهللا تعالى إیاه لھو الفضل ، وُأعطینا ِمن كل شيء تدعو إلیھ الحاجة، الطیر

  .الواضح الذي ُیَمیِّزنا على َمن سوانا
  ١٧النمل}ِمَن اْلِجنِّ َواْلِإنِس َوالطَّْیِر َفُھْم ُیوَزُعوَن  َوُحِشَر ِلُسَلْیَماَن ُجُنوُدُه{

، فھم على كثرتھم لم یكونوا مھَملین، وُجِمع لسلیمان جنوده من الجن واإلنس والطیر في مسیرة لھم
  .كي یقفوا جمیًعا منتظمین؛ بل كان على كل جنس من َیُردُّ أولھم على آخرھم

اِدي النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َیا َأیَُّھا النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َلا َیْحِطَمنَُّكْم ُسَلْیَماُن َوُجُنوُدُه َحتَّى ِإَذا َأَتْوا َعَلى َو{
  ١٨النمل}َوُھْم َلا َیْشُعُروَن 

وھم ال ، یا أیھا النمل ادخلوا مساكنكم ال یھلكنَّكم سلیمان وجنوده: حتى إذا بلغوا وادي النمل قالت نملة
  .یعلمون بذلك

ِلَديَّ َوَأْن َفَتَبسََّم َضاِحكًا مِّن َقْوِلَھا َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوا{
  ١٩النمل}َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحیَن 

فتوجَّھ ، واستشعر نعمة اهللا علیھ، ا من قول ھذه النملة لفھمھا واھتدائھا إلى تحذیر النملفتبسم ضاحًك
وأن أعمل عمال ، أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ، ووفقني، ربِّ أْلِھْمني: إلیھ داعًیا

  .ضیت أعمالھموأدخلني برحمتك في نعیم جنتك مع عبادك الصالحین الذین ارت، صالًحا ترضاه مني
  ٣٦النمل}ْم َتْفَرُحوَن َفَلمَّا َجاء ُسَلْیَماَن َقاَل َأُتِمدُّوَنِن ِبَماٍل َفَما آَتاِنَي اللَُّھ َخْیٌر مِّمَّا آَتاُكم َبْل َأنُتم ِبَھِدیَِّتُك{

تمدونني بماٍل أ: قال مستنكًرا ذلك متحدًثا بَأْنُعِم اهللا علیھ، فلمَّا جاء رسول الملكة بالھدیَّة إلى سلیمان
َتْرضیًة لي؟ فما أعطاني اهللا من النبوة والملك واألموال الكثیرة خیر وأفضل مما أعطاكم، بل أنتم 

  .ألنكم أھل مفاخرة بالدنیا ومكاثرة بھا؛ الذین تفرحون بالھدیة التي ُتھدى إلیكم
  

  .ممات سبحان اهللا وھذا  نبي اهللا سلیمان المعجزة المتحركة على األرض إعجاز فى الحیاة وفى ال
من المعلوم أن سلیمان ممن ملكوا األرض وبالتوحید عمرھا فھل تخیلت جیش سلیمان علیھ السالم ؟ 
جواسیسھ الجن ومدرعاتھ الفیلة اُألسد من جنده النمور من كتائبھ الریح من آالت حصاره األرض 

نبینا خیره اهللا تعالى ھل .. .بجمیع مخلوقاتھا تحارب مع سلیمان لنشر رآیة التوحید فى أرض اهللا 
  یكون لك یا محمد ملُك سلیمان ؟

  فتواضع الحبیب واختار أن یكون مسكینًا
  اللھم أحیني مسكینًا وأمتني مسكینًا واحشرني فى زمرة المساكین

  نبي اهللا سلیمان عاش حیاتھ مجاھدًا منافحًا عن دین التوحید
  فكانت جمیع األرض فى حكمھ تدین بال إلھ إال اهللا

وقد اختار ، ویتقّرب  إلى ربھ بالعبادة، وقضى سلیمان سنواتھ الباقیة من حیاتھ یقود رعیتھ بالعدل
  .ال یجرؤ أحد على الدنو منھ ما دام ھو قائم یصلي في المحراب،لعبادتھ مكانا ببیت المقدس

خل فد، المسجد األقصى إلىوخرج ، توكأ على عصاه، وانتھى أجلھ، فلما علم أنھ حان حینھ
وظل جثمانھ واقفا تسنده العصا ، فقبضھ ملك الموت، اهللا مرتكزا على عصاه إلىواتجھ ، المحراب

حتى تآكلت ، وال یجرؤون على االقتراب منھ في محرابھ، والناس والجن ال یدرون بموتھ، أیاما
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شّیعتھ و، ووقع الجثمان على األرض فشاع الخبر، فانكسرت العصا، لقد أكلتھا حشرة األرض، العصا
وتنزع الملك ، تؤتي الملك من تشاء! سبحانك اللھم: وعادوا من قبره یرددون، مثواه إلى إسرائیلبنو 

  .تشاء نمم
ویسخر الریاح والجن ، ھكذا كانت معجزات سلیمان علیھ السالم فھو یكلم النمل والطیر والحیوان

یؤت ألحد من بعد سلیمان علیھ معجزات عظیمة  وملك لم  إنھا، وعندما یموت یموت ھكذا، بأمر ربھ
  .السالم

  أیوب الصابر علیھ السالم
اركض برجلك ھذا * نادى ربھ أني مسني الشیطان بنصب وعذاب إذواذكر عبدنا أیوب {: قال تعالى

  .٤١,٤٢ص  }مغتسل بارد وشراب
وأیوب ھو نبي اهللا من نسل .. وذكر المفسرون كذلك، ذكر المؤرخون روایات كثیرة عن أیوب

وقد تزوج من ذریة یوسف بن یعقوب فتاة أسمھا رحمة كانت مثلھ صالحا ، اھیم علیھ السالمإبر
  .وفي تقربھ إلیھ، وفي حمده وشكره لھ ، جازت زوجھا في عبادتھ هللا عز وجل، وتقوى

ذا ، فقد كان رجال غنیا، ولنبدأ مع أیوب الغني، وقصتھ مشھورة، وقد اشتھر أیوب بین الناس بالصبر
حتى كان یملك قریة كاملة في دمشق تسمى ، وأفسح لھ طریق الثراء، بسط اهللا لھ الرزق، مال كثیر

ویملك ما فیھا من مزارع خضراء منبسطة ، توھي قــریة تقــع بین دمشــق وأذرعا" البثــنیة"
  .ولھ بھا منشآت ودیار، ولھ فیھا بساتین مزھرة، فسیحة
، والنیاق الولود، وتنیخ في مرابضھ اإلبل الخفاف، رعھترتع في مزا، كانت األبقار والشیاه الحلوب

  .وتسرح بأرضھ الخیل والبغال والحمیر
رزقھ نعمة أخرى ، ولقد أفاض اهللا برزقھ على عبده الصالح أیوب ففوق ما رزقھ من نعمة المال

  .تلك نعمة األوالد كم البنات والبنین، جزیلة محبوبة
  .ونضرة النعیم، ولذاذة العیش، نفسھ من متع الدنیا ورفاھیة الحیاةفقد كمل لھ بذلك ما تمّناه كل امرئ ل

ینعم بجاه المال ویھنأ بخلف ، فھل كان أیوب بما أعطاه اهللا من نعم الدنیا وبھجة الحیاة منعما مرفھا
فلم یبخل على ، فلم یكن أیوب كذلك، ونسى كل ما عداه؟ والحق یقال عكس ذلك، من البنین والبنات

  .وكان ال یحب كنز المال، ھنفسھ وعیال
وكان منھا زكاة وھبات وعطایا ، تكون لنفسھ أنولكن كانت أموالھ لمن حولھ قبل ، كان أیوب ذا مال

فلكل رجل من أتباعھ زوجة ودار ، یرعى غلمانھ وخدمھ قبل أن یرعى أھلھ! كان برا بكل من حولھ
  .ولكل غالم مّدخر من المال، ومتاع

  !و یعلم بمكان جائع یشتھي الطعاموكان ال یطعم طعاما وھ
  .وكان لسانھ ال یكف عن ذكر اهللا والحمد والتسبیح لربھ وال یفتر جنانھ عن التفكیر في اهللا عز وجل

 واإلخالصوعمرت قلوبھم بحبھ ، ولھجت ألسنتھم بالدعاء لھ والثناء علیھ، وتحدث الناس عن أیوب
  .ذكرا حسناوكذلك أھل السماء من المالئكة ذكروا أیوب ! لھ

وبسبب ذلك ، أقسم أن یغوي البشر أجمعین وإبلیس، كثرة ذكر أیوب والثناء علیھ، إبلیسكل ھذا أغاظ 
بما أغویتني وطردتني بسبب آدم ، رب: فقال كلمتھ المعروفة، طرده ربھ من الجنة جزاء عصیانھ

  .وألغوینھم أجمعین، ألزینن لذریتھ في األرض
  .ادك المخلصینعب إال: قائال إبلیسواستطرد 

  .وكان أیوب علیھ السالم من عباده المخلصین
ولعل أشھر ما ذكر عن ھذه المحنة كانت ، وكانت محنة أیوب وقصة مرضھ المشھورة ھي محنتھ

  :ھذه القصة التي جاء فیھا
ما على األرض :    قال قائل منھم، مالئكة األرض فیما بینھم عن الخلق وعبادتھم،تحّدث المالئكة

وسمع  .وشكرا لنعمتھ ودعوة لھ، ادة هللاوأكثرھم عب، ھو أعظم المؤمنین إیمانا، خیر من أیوبالیوم 
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قلبھ ھو الصفاء هللا ، ولكن أیوب بقي، إغواءهأیوب محاوال  إلىوطار ، فساءه ذلك... الشیطان ما یقال
  .والحب هللا

أن یغریھ بشيء  إبلیس فما استطاع، ضد وسوسة الشیطان بإیمانھوقد كان أیوب علیھ السالم محصنا 
  !!أمثالھ من األثریاء إلیھما كان یدفع  إلىوما قدر على أن یدفع بھ ! مما یغري بھ األغنیاء

فأتاه بشرذمة من ، عن طریق شیاطین البشر أن یحّرض أیوب على ارتكاب المعاصي إبلیسحاول 
والى التھاون  في ، لتقشفترك ا إلىویدعونھ ، الناس یزّینون لھ اللھو والمجون والمتعة المحّرمة

  .ویمتعھا بما أوتي من نعم وجاه ومال، العبادة لینعم نفسھ بمباھج الدنیا
فلم تسمع ما دعیت ، فلم یستجب لما زّین لھ؛ وكانت نفسھ مؤمنة ورعة، ولكن قلب أیوب كان تقّیا نقّیا

  .إلیھ
ن یكفل أیتاما مات عنھم كانت متعتھ في أ، كانت متعة أیوب علیھ السالم تكمن في أشیاء كثیرة

أو عاجزا ، أو فقیر أضّر بھ فقره، وكانت بھجتھ في أن یساعد بمالھ أرملة ذھب عنھا رجلھا، عائلھم
ویشكر اهللا على أن ھیأ لھ كل ھذه السعادة وكل ، فیشعر بالسعادة لسعادتھم ویھنأ لھنائھم، أقعده عجزه

  .ھذا الھناء
سّر ، غایتھ من استمالة أیوب ببالء لم یكن منتظرا إلىصول دون أن یستطیع الو بإبلیسوطال األمد 

:  أشھر روایة عن أیوب ومحنتھ فنقول إلىونعود ، وفرح فعاود مع أیوب نشاطھ من جدید إبلیسلھ 
  :قال هللا تعالى، أیوب إغواءحین یئس الشیطان من 

  .ضیعبدك ألغرا وإنما، عبدك أیوب الذي یعبدك ویقدسك ال یعبدك حبا إنیا رب 
وھو یطمع أن تحفظ علیھ مالھ ، وما أعطیتھ من ثروة وعقار، یعبدك ثمنا لما منحتھ من مال وبنین

انھ یخاف أن یمسھا الفناء أو ، وكأن النعم العدیدة التي منحتھا لھ ھي السر في عبادتھ، وثراءه وأوالده
ولیست عبادة خالصة .. عیشیع فیھا الخوف والطم، وعلى ذلك فعبادتھ مشوبة بالرغبة والرھبة.. تزول

  .وال حبا خالصا
  :إلبلیسوقد ذكرت الروایة أن اهللا تعالى قال 

قد .. ومثاال عالیا في الصبر اإلیمانولیكون أیوب قبسا من .. اإلیمانأیوب عبد مؤمن خالص  إن
  .ما تنتھي إلىثم انظر ، افعل ما ترید.. أبحتك مالھ وعقاره
وانحدر .. ض أیوب وأمالكھ وزروعھ ونعمھ ودّمرتھا جمیعاوھكذا انطلقت الشیاطین فأتت على أر

وقال أیوب علیھ السالم عن .. وانتظر الشیطان أیوب.. حضیض الفقر فجأة إلىأیوب من قمة الثراء 
، فالحمد هللا على ما أنعم، نعمنا بھا دھرا، وودیعة كانت عندنا فأخذھا.. عاریة هللا استردھا  :المال

وھو الملك یؤتي الملك ، نافعا وضارا، راضیا وساخطا، ھ الحمد معطیا وسالبافل، الیوم إیاھاوسلبنا 
ثم خّر أیوب علیھ السالم ساجدا ،  ویذل من یشاء، ویضر من یشاء، من یشاء وینزع الملك ممن یشاء

  .وسط دھشتھ المخزیة إبلیسوترك 
 إالوالمصیبة ، بالحمد إال كان أیوب لم یقابل النعمة إذا.. یا رب:   وعاد الشیطان یقول هللا تعالى

  .انھ یطمع أن یشتّد بھم ظھره ویسترد بھم ثروتھ.. اعتدادا بما لدیھ من أوالد إالفلیس ذلك ، بالصبر
فزلزل علیھم البیت الذي یسكنون فیھ .. اهللا أباح للشیطان أوالد أیوب إن: وتستطرد الروایة فتقول

  .فقتلھم جمیعا
  .١٧١أنبیاء اهللا ألحمد بھجت ص 

  .نافعا وضارا، ساخطا وراضیا، فلھ الحمد معطیا وسالبا.. واهللا أخذ.. هللا أعطىا
  .وسط دھشتھ المخزیة إبلیسثم خّر أیوب علیھ السالم ساجدا وترك 

ولو أنك سلطتني یا رب على ، أن أیوب لم یزل صابرا ألنھ معافى في بدنھ، یدعو اهللا إبلیسوعاد 
  .فسوف تكف عن صبره.. بدنھ
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فضرب الشیطان جسد أیوب .. وایة أن اهللا أباح جسد أیوب للشیطان یتصرف فیھ كیف یشاءوتقول الر

حتى ھجره األھل .. فمرض أیوب مرضا جلدیا راح لحمھ یتساقط ویتقّیح، من رأسھ حتى قدمیھ
  ..زوجتھ إالولم یعد معھ .. واألصحاب

یستطیع أحد أن یقترب منھ  حتى لم یعد،وأیوب تزداد حالتھ سوءا، وتتابعت الشھور، ومرت األیام
وتذّمر أھلھ من ، وانقطعوا عن زیارتھ، ونفروا منھ، فبرم الناس بھ، ونتن رائحتھا، لعفن قروحھ

  .وتقضي لھ حاجاتھ، جیرتھ وظلت زوجتھ ھي الوحیدة التي تخدمھ
وجھروا ، وال یحتملون لھ قربا، ومرت السنون وأھل أیوب ال یستطیعون على جیرتھ صبرا

فلم تجد رحمة بدا من أن تعرش لزوجھا عریشا في ، وأظھروا تذّمرھم باألقوال واألفعال، مباستیائھ
  .إلیھظاھر المدینة وتنقلھ 

عریش من القش على قارعة  إلىویسكن القصور ، وانتقل أیوب علیھ السالم الذي كان یملك الضیاع
. وأبدوا تأففھم، أظھروا تذمرھم مّروا علیھ إذابل كانوا ، ورغم ذلك لم یتركھ الناس لحالھ، الطریق

  .لو كان رب ھذا لھ حاجة فیھ لما فعل بھ ذلك: وقالوا
حركة  إالوھكذا ظل أیوب تمر علیھ السنة تلو السنة وھو جسد ملقى في عریشھ ال یصدر عنھ حركة 

  .صوت یردد اسم اهللا إالوال یسمع منھ ، لسانھ في فمھ بذكر اهللا
ثم . وما یقوم بأودھما، مة الناس لتكسب لھا وألیوب من طعامھماكانت رحمة زوجة أیوب تقوم بخد

وتقضي اللیل بجانبھ؛ ، في نھایة الیوم بما تیسر لھا الحصول علیھ من طعام تطعمھ وتسقیھ إلیھتعود 
  .أصبح الصباح عاودت ما فعلتھ باألمس فإذا

لمھم أنھا تقوم على خدمة أیوب لع، الحالة لم تدم الشمئزاز الناس الذین كانت تقوم بخدمتھم هولكن ھذ
ثم طردوھا ، فأظھروا لھا االمتعاض من خدمتھا لھم، وعلى غسل جروحھ وتضمید قروحھ، المبتلى

  .من خدمتھم
  !بال عمل وسّدت منافذ الكسب في وجھ رحمة" رحمة"فأصبحت 

قابضة ویدھا ، سوق في ظاھر المدینة إلىأن تذھب مع الصباح  إلىوفكرت رحمة وھداھا تفكیرھا 
  .وتعول من ورائھ على خیر كثیر، على حزمة ملفوف بھا شيء یبدو أنھا تحرص علیھ

، الجانب الذي تعرض فیھ حاجات النساء من زینة وعطر وملبس إلىواتجھت ، وبلغت رحمة السوق
وكانت بضاعتھا ضفیرة من الخیوط الذھبیة ، وجلست مع البائعات، وفتحت لفافتھا بید مرتعشة

  .أحد النساء وأخذت ثمنھا إلىفباعتھا ، كانت باألمس نصف شعرھا، اعمةالطویلة الن
فقد كانت بّرة وفیة ، زوجھا تطعمھ وتسقیھ إلىوعادت ، وابتاعت رحمة بثمن شعرھا طعاما وشرابا

  .بزوجھا
  .وبعد أن نفد ثمن شعرھا ما بقي لھا شيء تبیعھ

ومأل قلبھا بالیأس  إلیھارحمة فذھب ویئس الشیطان فكر في ، ولكن أیوب كان على صالبتھ وقوتھ
  :أیوب تقول لھ  إلىحتى ذھبت 

  أین شبابك الذاھب وعزك القدیم؟، أن المال والعیال والصدیق والرفیق، حتى متى یعذبك اهللا
  أتراك تبكین على غرفات وولد مات؟.. لقد سّول لك الشیطان أمرا: وأجاب أیوب امرأتھ

  بلواك ویشفیك ویكشف حزنك؟ لماذا ال تدعو اهللا أن یزیح: قالت
  !!كم مكثنا في الرخاء؟: قال أیوب

  .ثمانین سنة: قالت رحمة
  كم لبثنا في البالء والمرض؟: قال أیوب

  .قالت سبع سنین
  .وما قضیت فیھ مّدة رخائي، أستحي أن أطلب  من اهللا رفع بالئي: قال
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القوة ألضربّنك مئة  إليت وعادت لئن برئ.. وضاق بقضاء اهللا قلبك، یضعف یا رحمة إیمانكلقد بدأ 
  .فاذھبي عني.. وحرام بعد الیوم أن آكل طعاما من یدیك أو أشرب شرابا أو أكلفك أمرا.. عصا

وأخیرا فزع أیوب .. یحتمل ما ال تحتملھ الجبال، وذھبت عنھ زوجتھ وبقي أیوب جسدا صابرا وحیدا
  .ودعا اهللا أن یشفیھ، اهللا داعیا متحننا ال متبرما إلى

  :ماذا قال أیوب في دعائھ یا ترى؟ لقد قال القرآن الكریم أن أیوب نادى ربھ فقال
  .٨٣األنبیاء  }أني مسني الضّر وأنت أرحم الراحمین{

اركض برجلك ھذا مغتسل { :ونزل وحي اهللا على أیوب، وجاءت االستجابة سریعة من اهللا عز وجل
  .٤٢. }بارد وشراب

فانفجرت عیون من ماء عذب زالل بارد ، كما أمره اهللا وضرب أیوب األرض برجلھ الضعیفة
بجلده الدامي  فإذا، فاغتسل أیوب بماء احدى ھذه العیون التي فجرھا لھ اهللا سبحانھ عز وجل، وصاف

قد سرت ، بھ سلیم معافى فإذا، وشرب أیوب من ماء عین أخرى، المتقّرح یصبح سلیما نظیفا جمیال
  .!!.ودّب النشاط، في جسمھ القّوة

  .وكانت احدى معجزات اهللا القادر على كل شيء الذي یقول للشيء كن فیكون
فشكر اهللا على ، في حلة قشیبة من عند اهللا، ورونقھ وجمالھ، وعافیتھ، وجلس أیوب وقد استرّد صحتھ

  .وعلى ما أنعم بھ علیھ، ما ابتاله
وكان اهللا سبحانھ ، ھو قد شفيوھا ، وكان قد أقسم أن یضرب امرأتھ مائة ضربة بالعصا عندما یشفى

ولكي ال یرجع عن یمینھ أو یكذب فیھا أمره اهللا أن یجمع ، وتعالى یعرف أنھ ال یقصد ضرب امرأتھ
وبذلك یكون بّر في قسمھ ، ویضرب بھا امرأتھ ضربة واحدة، حزمة من أعواد الریحان عددھا مائة

ص  }نعم العبد انھ أّواب، اه صابراوجدن إنا، وخذ بیدك ضغثا فاضرب بھ وال تحنث{ . ولم یكذب
٤٤.  

  .رحم اهللا أیوب العبد الصابر
  
  
  

  :معجــــزات موســـــــــى صلى اهللا علیھ وســـــــــلم 
  

وكان فرعون قبل مولد ،، أرسل اهللا تعالى موسى علیھ السالم وأخاه ھارون إلى فرعون وقومھ 
وذلك ألن الكھنة قد أخبروه بأن زوال ملكھ ،، ) بنو إسرائیل ( وھم ،، موسى قد اضطھد العبرانیین 

قال اهللا ،، واستحیا اإلناث ،، فأمر بقتل كل مولود ذكر ،، سیكون على ید مولود من بني إسرائیل 
وإذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون أبناءكم ویستحیون نساءكم وفي [ : تعالى 

،، ضعت أم موسى مولودھا أوحى اهللا تعالى إلیھا أن أرضعیھ فلما و،،  ]ذلكم بالء من ربكم عظیم 
فوضعتھ ،، ولما خافت من انكشاف أمرھا أوحى اهللا إلیھا أن تلقیھ في الیم ،، فأرضعتھ ثالثة أشھر 

وكان ،، فساقھ الماء إلى قصر فرعون ،، في صندوق وألقتھ في النیل إیمانا منھا بوعد اهللا سبحانھ 
زوجة فرعون ) آسیة ( فلما رأتھ ،، فالتقطتھ ابنة فرعون وأدخلتھ إلى القصر ،، مطّال على النیل 

وترّبى موسى ،، فاستجاب فرعون لطلبھا ،، طلبت من فرعون أال یذبحھ ،، رضي اهللا تعالى عنھا 
  ..علیھ السالم في البالط الفرعوني 

وكان من أبرز تلك المعجزات  ،،ولما كلف اهللا موسى علیھ السالم بالرسالة أیده بكثیر من المعجزات 
حیث أبطل اهللا ) العصا والید : ( معجزتان تحدى بھما ما كان سائدا ومنتشرا آنذاك من السحر وھما 

وما تلك بیمینك یا [ : قال اهللا تعالى ،، وأقام الحجة على فرعون ومأله ،، تعالى بھما سحر السحرة 
قال ألقھا یا * غنمي ولي فیھا مآرب أخرى قال ھي عصاي أتوكأ علیھا وأھّش بھا على * موسى 
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واضمم یدك إلى * قال خذھا وال تخف سنعیدھا سیرتھا األولى * فألقاھا فإذا ھي حیة تسعى * موسى 
  ]جناحك تخرج بیضاء من غیر سوء آیة أخرى 

ت ولقد آتینا موسى تسع آیا[ :وقد أشار القرآن الكریم إلى معجزات موسى علیھ السالم بقولھ تعالى 
  ]بینات فسئل بني إسرائیل

،، والطوفان ،، والبحر ،، والسنین ،، والید ،، العصا : ھي : ( قال ابن عباس رضي اهللا تعالى عنھما 
  ..والّدم ،، والضفادع ،، والقّمل ،، والجراد 

وا فأرسلنا علیھم الطوفان والجراد والقّمل والضفادع والّدم آیات مفصالت فاستكبر[ : قال اهللا تعالى 
  ]وكانوا قوما مجرمین 

  ..وابتالعھا حبال وعصّي سحرة فرعون ،، وھي انقالب عصاه حیة تسعى : العصا  ) ١( 
أي من غیر برص وال ،، وإخراجھا بیضاء من غیر سوء ،، یده في جیبھ  إدخالوھي : الید  ) ٢( 

  ..مرض 
یخرج لیال ببني إسرائیل من وذلك عندما أوحى اهللا إلى موسى علیھ السالم أن : فلق البحر  ) ٣( 

فلما لحقھم ،، وأن یضرب لھم في البحر طریقا یبسا ،، مصر في اتجاه األرض المقدسة في فلسطین 
فأغرق فرعون وجنوده ،، ودخلوا البحر وراءھم ضّم اهللا الماء بعضھ إلى بعض ،، فرعون وجنوده 

  ..ونجى موسى ومن معھ 
بسبب قلة ماء النیل وانحباس ماء ،، ب التي أتت على مصر وھي سنوات القحط والجد: السنین  ) ٤( 

  ..مما أدى إلى نقص الثمرات ،، المطر 
والفیضان الذي أّدى إلى إتالف الزرع وتھّدم ،، وھو ارتفاع منسوب ماء النیل : الطوفان )  ٥( 

  ..المساكن 
  ..ثمرا وال شجرا إال أتلفھ  فلم ُیبق زرعا وال،، حیث أرسلھ اهللا تعالى علیھم بكثرة : الجراد  ) ٦( 

: وقیل .. ھي صغار الجراد : وقیل .. حیث سلط اهللا تعالى علیھم ھذه الحشرة المعروفة : القّمل  ) ٧( 
  ..فانتشرت فیھم وأقّضت مضاجعھم ،، البّق 

فكانت تسقط في ،، ونغصت معیشتھم ،، فكثرت فیھم ،، سلط اهللا علیھم الضفادع : الضفادع  ) ٨( 
  ..نھا في فرشھم ومالبسھم وم ویجدأطعمتھ

فكانوا إذا رفعوا الكأس لیشربوا وجدوه مختلطا ،، حیث استحال الماء في مصر إلى دم : الدم  ) ٩( 
  ..أصیبوا بالدّمل ھم وبھائمھم : وقیل .. ابتالھم اهللا بالرعاف : وقیل .. بالدم 

  
ضرب المقتول بجزء : منھا ،، لذي ذكرنا كما أید اهللا تعالى موسى علیھ السالم بمعجزات كثیرة غیر ا

،، وإنزال المّن ... وتظلیل الغمام لبني إسرائیل ... وإخباره عن القاتل ،، البقرة وعودة الحیاة إلیھ 
وغیر ذلك من المعجزات الباھرات التي قّصھا ،، وھو طائر لذیذ : والسلوى ،، حلو  شراب وھو

  ...علینا القرآن الكریم 
إنما أمره إذا أراد شیئا إنما یقول لھ كن ،،، العزة والجالل وتعالى عما یصفون  فسبحان ربي رّب

العزیز الجبار ،،، یمھل وال یھمل ،،، فعال لما یرید ،،، ال ُیسأل عما یفعل وھم ُیسألون ،،، فیكون 
حسان وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وعلى من تبعھم بإ،،، الكبیر العلي المنتقم 

  ..إلى یوم الدین 
  

*********  
  

  معجزات نبي اهللا عیسى علیھ وعلى نبینا الصالة والسالم
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  .٢٤مریم  }تحزني قد جعل ربك تحتك سرّیا أالفناداھا من تحتھا { :قال تعالى
  .٢٩مریم  }قالوا كیف نكّلم من كان في المھد صبیا إلیھفأشارت { :قال تعالى

فلما ذھبت تمأل جّرتھا من الینبوع وجدت نفسھا ، حباتھا یوماتأخرت مریم ابنة عمران عن صا
وأقبلت على الماء ، فشعرت بالخوف، واضطرب جسمھا فجأة، وأحست وحشة ورھبة، وحیدة

كأنما خرج من  إلیھاینظر ، جمیل الھیئة، وسیم الطلعة، شاب قوي وإذا، مسرعة تردد أدعیة الصالة
  .األرض

. }كنت تقّیا إنأعود بالرحمن منك  إني{ :وقعت شرا ینزل بھا فقالتوت، وأصابھا الذعر، خافت مریم
  .١٨مریم 

  :فلما رأى جبریل علیھ السالم انزعاجھا قال لھا، ذلك الشاب الجمیل كان جبریل علیھ السالم
  .١٩مریم . }ألھب لك غالما زكیا إلیكأنا رسول ربك  إنما{

فھبط علیھا الھام من ، وأرادت الھرب، ھا سوءاوخافت أن یكون بشرا أراد ب، احتارت مریم في أمره
وصفا عن ، ثم رأت صفا من المالئكة عن یمینھا، ھي واقفة بثبات واطمئنان وإذا، اهللا عز وجل

  .وذھب خوفھا، فھدأت نفسھا، شمالھا
اهللا یبشرك بكلمة منھ اسمھ المسیح عیسى ابن مریم وجیھا في الدنیا  إنیا مریم { :قالت المالئكة

  .٤٥آل عمران  }رة ومن المقّربینواآلخ
  :اهللا عز وجل إلىقالت مریم متوجھة 

  .٤٧آل عمران }رب أّنى یكون لي ولد ولم یمسسني بشر{ 
  :قال جبریل علیھ السالم

فى سیاق ھذه القصة الرائعة . }یقول لھ كن فیكون فإنماقضى أمرا  إذا، كذلك اهللا یخلق ما یشاء{ 
  >في ظالل القرآن < اهللا تعالى فى تحفتھ الموسومة  سید قطب رحمھ/ األستاذ : یقول

ورسوال ، المالئكة تبشرھا بولد یكون نورا وھدى للناس إن، تلقت مریم ھذا النبأ العظیم بخوف وفرح
  .یا لھ من شرف عظیم، إسرائیلبني  إلى

  .یكن ما یرید اهللال. ھأنذا أمة اهللا: رفعت مریم رضوان اهللا علیھا رأسھا أمام جبریل علیھ السالم وقالت
ثم اختفى عنھا مع المالئكة بعد أن وھبھا ودیعة القّدوس ، ونفخ في جیبھا، تقّدم جبریل علیھ السالم

  .األعلى
وأمرھا ، لم تعھده امرأة سواھا من قبل فالجنین یتحّرك في بطنھا، أحیطت مریم العذراء بسر ھائل

  .عمرھا طاھرة نقّیةوھي العذراء الصالحة التي عاشت ، الفضیحة إلىصائر 
 إلىلتكشف سّرھا ، جبال حبرون إلىفأسرعت بالعودة ، لم تطق مریم البقاء بحالتھا ھذه في الناصرة

بسّرھا الرھیب  إلیھافألقت " ألیصابات"وتالقت مریم مع خالتھا ، إلیھاوتطمئن ، تثق فیھا، مثلھا
  .خالة مریم وامرأة زكریا علیھ السالم" ألیصابات"و

فروت كل ، بعد أن استجاب اهللا لدعاء زوجھا، ابات زوجة زكریا قد حملت ھي أیضاكانت ألیص
، العجوز قد حملت بیحیى علیھ السالم" ألیصابات"وكانت ، منھما قصتھا وتحّدثتا بغرابة حملھما

ومكثت مریم وخالتھا ألیصابات معا ثالثة أشھر في ھذا البیت الھادئ على سفح الجبل وقد سمعت 
ابات وھما نائمتان على سریر واحد نداء سماویا ألھمھما أن الطفل عیسى ویحیى مریم وألیص

  .ونزل ھذا الخبر على قلبیھما بردا وسالما، اإللھيالقصد  إتمامسیشتركان معا في 
فقد أصبحت تعیش في عالم ، وھي الفتاة الباسمة المشرقة، الناصرة إلىوعادت العذراء المباركة 

  .تفكر طویال بفرح ممزوج بالخوف، جدید أكثر اتصاال باهللا
، فكانت تفكر في ذلك طویال، الریبة التي تخامر قلوب المحیطین بھا إلىوبدأت تفطن ، انتفخ بطنھا

وكان أشد الناس بّرا بھا ، ابن عّمھا یوسف النجار إلىوأخیرا استقّر عزمھا على أن تكشف سّرھا 
  .كان حمال ثقیال علیھا بسرھا الذي إلیھفأرسلت لھ وألقت ، وحرصا علیھا
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، وھو أعلم الناس بعفتھا وطھارتھا، فشك في أمرھا، وقوع الصاعقة، وقع ھذا الخبر على یوسف
وعصر ، فطار النوم من عینیھ، فراشھ شارد الفكر مضطرب الفؤاد إلىوأوى ، منزلھ إلىوعاد 

  .الحزن قلبھ
، وأنبأه الحقیقة العظمى، لقلب الجریحعلى ذلك الرجل المعذب وا اإللھيوفي ھدوء اللیل ھبط الوحي 

في منزل عمتھا لیعتذر لھا عن ریبتھ  إلیھاوأسرع ، وقد آمن بحقیقة مریم العذراء، فقام من نومھ
ویحظى بشرف رعایتھا كما یرعى ، ثم عرض علیھا أن یضمھا في بیتھ لیستر أمرھا، وشكھ فیھا

  .الزوج زوجتھ
  .فأتّمت فیھ مّدة الحمل، بیت یوسف إلىعرض وذھبت عمتھا فقبلت ھذا ال إللحاحأذعنت مریم 

، وبذل المستحیل لیخفي أمرھا، أشفق علیھا، ورأى یوسف سوء حالتھا، لما صارت في الشھر التاسع
  .بعیدة عن الناصرة وأھلھا، فقّرر السفر بھا لتضع مولودھا، ویمنع سوء القالة عنھا

وكتابة أسمائھم في ، أمر بحصر عدد السكان ،وھو ملك بالد الشام في ذلك الوقت، أمر القیصر
  .وأسماء عائلتھ بالعقاب الشدید، وھّدد كل من یتخلف عن تدوین اسمھ، سجالت

فكنت ترى الطریق مزدحمة ، لتدوین أسمائھم، القدس إلىفسافر الناس من الشمال والجنوب 
  .بالمسافرین

الذین جاؤوا من بالد الجلیل في ، نوقعت العین على ركب المسافری وإذا، الغرب إلىمالت الشمس 
وأضناھم السفر الطویل تجد من بین ھؤالء المسافرین فتاة قرویة ، الشمال وقد بدا علیھم أثر التعب

ھي مریم العذراء على دابة وقد أمسك بمقودھا رجل ھو یوسف النجار الذي كان یبدي اھتماما عظیما 
  .بھا

ولعلھما أرادا االختفاء عن قومھا خشیة ، سجالت المحاكم لیقّیدا اسمیھما في، القدس إلىجاءا معا 
  .وقت الوالدة، الفضیحة

فمال ، وشعرت مریم بمقدمات الوضع، وھي مدینة فلسطینیة" بیت لحم"اقترب الركب المبارك من 
وقد استعملھ الرعاة من قدیم الزمان ، وأنزلھا بالقرب من كھف كبیر، بیت لحم إلىیوسف النجار بھا 

لیستأجر لھا ، القدس إلىوذھب ابن عمھا ، فجلست مریم بجوار جذع نخلة، للماشیة واألغناممربطا 
لكثرة الوافدین على المدینة ، وما كان ھناك مكان یصلح لراحة حبلى في شھرھا األخیر، مكانا خالیا

  .في ھذا الوقت
  .یر من الماءمكان خال بجوار نخلة یمر من تحتھا جدول صغ إلىأن أخذھا  إالفما كان منھ 

وأمامھا جدول صغیر من الماء ، نخلة معّمرة إنھا، كانت مریم العذراء وحیدة ھناك بجوار النخلة
، جذع النخلة إلىوأجاءھا المخاض ، فقاست مریم حرارة الوحدة وقت الوالدة، العذب یسري ماؤه
وفي ھذا المكان ، كھفال إلىثم اتجھت بھ ، الجدول وغسلتھ وقّمطتھ إلىوقامت ، فوضعت ابنھا البكر

العالم بھذه الصورة المتواضعة كما یدخل أي مولود  إلىودخل ، الھادئ نام المسیح نومتھ األولى
فشع نور على مھد ھذا الولید ، وقد استقبلتھ السماء بمظاھر الترحیب والبشر، عادي من عامة الناس

فرأت مظاھر الحفاوة ، لّم بھاوكانت أمھ بعد ھذا المجھود الشاق قد استسلمت لضعف أ، المبارك
یسّبحون ویھللون ، وسمعت ترتیل المالئكة الذین جاؤوا یحفون بالمولود الجدید، والتكریم لھذا المولود

یعلن لمالیین البشر ، األرض إلىوشاھدت ھذا النور الذي انبثق من السماء ، ویھتفون بالتحیة لمولده
  .ھل والضاللوظالم الج، فجر الخالص من الظلم واالستبداد

قلبھا  وإذا، نظرة العطف والتساؤل إلیھاطفلھا ینظر  فإذا، نشاطھا إلیھاوعاد ، أفاقت مریم من ضعفھا
  .ھي نھب للتفكیر في ساعة لقاء أھلھا وذویھا وإذا، والصور البشعة، مفعم بالذكریات األلیمة

، نتابھا موجة من الضیقفا، ظلت تفّكر في ذلك كثیرا! كیف ترد على التھم التي ستنھال علیھا؟
یا  }یا لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیا منسّیا{ :قالت. ھذه الوساوس عنھا إبعادونكست رأسھا تحاول 

  .وخلصني مما أقاسیھ، الھي؛ أنت علیم بحالي فألھمني الرشاد
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یع وال تستط، ال تستطیع البقاء بمولودھا في ھذا المكان بدون طعام، كانت مریم حقا في حیرة شدیدة
ویقذفوھا بالتھم ، فیرموھا بالسوء، أقربائھا في بیت لحم إلىوال ، ذویھا في الناصرة إلىأن تعود بھ 

  .أشكاال وألوانا
:  وبینما ھي في غمرة من ذلك سمعت صوتا ینادیھا، وساءت الحیاة أمامھما، أظلمت الدنیا في عینھا

بجزع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا  كإلیقد جعل ربك تحتك ماء سرّیا وھزي !! التحزني، یا مریم
  .ونعم النصیر، وتوكلي بعد ذلك على اهللا فھو نعم المولى، واشربي من الماء، فكلي من الرطب

األمن  إلیھاأعاد ، فكان بردا وسالما على قلبھا، سمعا مریم ھذا النداء السماوي یتردد على أذنھا
وھزت بجذع النخلة ، الجدول وشربت إلى وأذھب عنھا الخوف واالضطراب فقامت مریم، والثقة

فانزاح عنھا الكابوس ، ثم أقبلت على الطفل وأشرق وجھھا بمحیاه، وجمعت ما وقع منھا من رطب
وتساؤلھم عن آیات ظھور المسیح ، وكانت قد سمعت حدیث الناس حول ظھور النجم األكبر، الثقیل

  .المنتظر الذي بشرت بھ التوراة
، تغسل الخرق، فوجدھا في أتم صحة، في لھفة وحسرة إلیھاوسف النجار وبینما ھي كذلك جاء ی

یستفسر عن حالھا أشارت  إلیھافلما نظر ، وقد حماھا اهللا من كل سوء، وتنشرھا على أشعة الشمس
ونحن نتصور ما ، ووقف برھة یتأمل ذلك الوجھ المشرق الجمیل، إلیھفأسرع یوسف ، المولود إلى

، وما سمع من حدیث القوم، بعدما رأى من آیات اهللا، المؤمن من األفكار یجول في رأس ھذا الرجل
وبذل كل جھده لرعایة ھذا الولید الخارق ،حینما وھب كل وقتھ، فنعرف السر فیما فعلھ بعد ذلك

  .لناموس الحیاة وأمھ السّیدة العذراء
  .أو خدمة یقدمھا، یؤدیھ لیسألھا عمال وإجالالوقد نّكس رأسھ ھیبة ، مریم إلىونتصوره أیضا یعود 

وألھمھ الحقیقة ، كشف اهللا عن بصیرتھ، صالحا تقیا نبیال یوسف النجار كان رجال إن؟ !حقا
  .والصواب

وقد راضت ، فنجدھا ھانئة بھ، ونحن نتصور مریم تقضي مدة النفاس في ھذا المكان الخالئي الھادئ
ل یوم ویقطع طریقھا بین الكھف الذي وكان یوسف النجار یذرع األرض ك، فیھ اإلقامةنفسھا على 

عاد من المدینة  فإذا، ویشتري لھا الخبز والطعام، حیث یقضي حوائجھا، ولد فیھ المسیح وبین القدس
بعد أن أصابھا الكبر ، واخضّرت أوراقھا، جاءت بھ ھذه النخلة التي شّب عمرھا، وجد تمرا كثیرا

  .ونخرھا السوس
وانتابھا الوسواس ، فعاود مریم القلق، المدینة إلىوحان موعد الرحیل ، انتھت مدة نفاس مریم العذراء

  .من جدید
، ومریم غارقة في ھمومھا ودعائھا تطلب العون من اهللا، كان یوسف یحزم األمتعة استعدادا للرحیل

واهللا یتوالك ، فال تكلمي أحد من الناس، یا مریم؛ صومي الیوم عن الكالم: فسمعت ھاتفا یھتف بھا
  .ایتھبرع

  :ونذرت الصوم قالت، فصدعت لألمر، كان الھاتف بھذا األمر ھو جبریل علیھ السالم
  .٢٦مریم ، }نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الیوم انسّیا إني{

، ودعاھا للركوب، مریم إلىحملھا على دابتھ ثم نظر ، ولما فرغ یوسف النجار من حزم األمتعة
  .ةفركبت دون أن تحرك شفتیھا بكلمة واحد

یا مریم؛ لقد جئت شیئا : قالوا، قومھا تحملھ إلىوجاءت بھ ، جبال حبرون إلىاتجھت مریم بالطفل 
  ؟!وأمرا منكرا، فرّیا

  :وقالوا، فأیقنوا أنھا ارتكبت خطیئة، سكتت مریم ولم تقل شیئا للدفاع عن نفسھا
  .٢٨مریم  }امرأ سوء وما كانت أمك بغّیا أبوكیا أخت ھارون ما كان { 

  !كیف جئت بھذا الغالم؟. مي یا مریم ودافعي عن نفسكتكل
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اتخذت قرارا ، فلما ألحوا علیھا وكثر كالمھم وسؤالھم لھا، كانت مریم صائمة ال تستطیع الكالم
  !!صامتا أصابھم الدھشة الشدیدة

 إلىأشارت : فلما ألحوا علیھا وكثر سؤالھم لھا، ال تستطیع الكالم، كانت مریم صائمة عن الكالم
ترید ، تطلب معجزة إنھا، كیف تطلب مریم شیئا خارقا لم نعتد علیھ، انھ أمر عجیب، الطفل لیكلموه

  .أن یتكلم ھذا الطفل الملفوف في قطعة من القماش
  .}كیف نكلم من كان في المھد صبیا{ :قالوا في دھشة واستغراب

  .عفھ وطفولتھ المبكرةكیف نكلم ھذا الطفل الذي یكفینا سماع صوت بكائھ بصعوبة شدیدة من ض
  .ترید المستحیل إنھا، ھذا الذي تریده مریم إنسانفھل یعقل ، لقد ولد منذ أیام قلیلة

كیف یصدق الناس أن طفال أنجب بغیر  إذ، معجزة كي یصدقھا الناس إلىولكن مریم كانت بحاجة 
شریفة وأبوھا لم  أمھا كانت طاھرة إنحتى أنھم قالوا ، وفي ھذا األمر اتھام للعرض والشرف، أب

  .یكن یوما من األیام سيء الخلق حتى تأتي ھي بھذا الفعل المشین
معجزات  إلىفي مثل ھذه المواقف یحتاج  اإلقناعألن ، انصرفت مشیئة اهللا أن یكون الرد معجزة

والمعجزة والشيء الخارق ھنا أن یعتدل الطفل في فراشھ ویعرف الناس بنفسھ ویدافع ، ومعجزات
  .ما أثیر حولھا من عبارات الشك والطعن في شرفھا وعرضھاعن أمھ و

  .}كیف نكلم من كان في المھد صبیا{ :بعد أن قالوا، تكلم عیسى المسیح علیھ السالم
  :قال.. قال عیسى وھو ملفوف في رباط األطفال وملفوف بخرق الفراش

وأوصاني بالصالة والزكاة ما  وجعلني مباركا أین ما كنت* عبد اهللا آتاني الكتاب وجعلني نبیا إني{ 
والسالم علّي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث * وبّرا بوالدتي ولم یجعلني جبارا شقّیا* دمت حیا

  .٣٤-٣٠مریم  }ذلك عیسى بن مریم قول الحق الذي فیھ یمترون* حیا
  .وكان حدیثھ في المھد معجزة عظیمة

  ٤٩آل عمران
إني قد جئتكم بعالمة من ربكم تدلُّ على أني مرسل من : لھم ویقول، ویجعلھ رسوال إلى بني إسرائیل

وَأشفي ، فأنفخ فیھ فیكون طیًرا حقیقیا بإذن اهللا، وھي أني أصنع لكم من الطین مثل شكل الطیر، اهللا
وأخبركم بما تأكلون وتدَّخرون في ، وُأحیي من كان میًتا بإذن اهللا، وَمن بھ برص، َمن ُوِلد أعمى

إن في ھذه األمور العظیمة التي لیست في قدرة البشر لدلیال على أني نبي اهللا . كمبیوتكم من طعام
  .مقرِّین بتوحیده، إن كنتم مصدِّقین حجج اهللا وآیاتھ، ورسولھ

  
ُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس ِفي ِإْذ َقاَل الّلُھ َیا ِعیسى اْبَن َمْرَیَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْیَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأیَّدتَُّك ِبُروِح اْل{

ْیَئِة الطَّْیِر ِبِإْذِني اْلَمْھِد َوَكْھًال َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواِإلنِجیَل َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّیِن َكَھ
ْبَرَص ِبِإْذِني َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَموَتى ِبِإْذِني َوِإْذ َكَفْفُت َبِني َفَتنُفُخ ِفیَھا َفَتُكوُن َطْیرًا ِبِإْذِني َوُتْبِرُئ اَألْكَمَھ َواَأل

  ١١٠المائدة}ِإْسَراِئیَل َعنَك ِإْذ ِجْئَتُھْم ِباْلَبیَِّناِت َفَقاَل الَِّذیَن َكَفُروْا ِمْنُھْم ِإْن َھـَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبیٌن 
وعلى والدتك ، نعمتي علیك إذ خلقتك من غیر أب یا عیسى ابن مریم اذكر: م القیامةوإذ قال اهللا ی

ومن ھذه النعم على عیسى أنھ قوَّاه ، وبرأتھا مما ُنِسب إلیھا، حیث اصطفیتھا على نساء العالمین
ویدعوھم إلى اهللا وھو كبیر بما أوحاه اهللا إلیھ ، یكلم الناس وھو رضیع، وأعانھ بجبریل علیھ السالم

وَعلَّمھ ، ووھبھ قوة الفھم واإلدراك، عالى علَّمھ الكتابة والخط بدون معلمومنھا أن اهللا ت، من التوحید
ومن ھذه النعم ، واإلنجیل الذي أنزل علیھ ھدایة للناس، التوراة التي أنزلھا على موسى علیھ السالم

الذي ومنھا أنھ یشفي ، فتكون طیًرا بإذن اهللا، أنھ یصوِّر من الطین كھیئة الطیر فینفخ في تلك الھیئة
ومنھا أنھ یدعو اهللا أن یحیَي الموتى ، فیعود جلده سلیًما بإذن اهللا، ویشفي األبرص، ُوِلد أعمى فیبصر

وھي معجزات باھرة تؤید نبوة عیسى ، وذلك كلھ بإرادة اهللا تعالى وإذنھ، فیقومون من قبورھم أحیاء
وقد جاءھم ، ئیل حین ھمُّوا بقتلھثم یذكِّره اهللا جل وعال نعمتھ علیھ إذ منع بني إسرا، علیھ السالم
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إنَّ ما جاء بھ عیسى من البینات سحر : فقال الذین كفروا منھم، بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوتھ
 .ظاھر

  :سید قطب رحمة اهللا تعالى علیھ / یقول العالمة األستاذ و
من التراب أو  مباشرة بلھوسواء كان قد ج -شاء اهللا أن یبدأ الحیاة البشریة بخلق آدم من تراب  لقد

یؤخر في طبیعة السر الذي ال  وال فإن ھذا ال یقدم، جبل الساللة األولى التي انتھت إلیھ من تراب 
أو البست آدم إن كان خلقھ مباشرة من  , حي سر الحیاة التي البست أول مخلوق. یعلمھ إال اهللا 

نھما بأولى من األخرى في الوجود واحدة م ولیست .وھذه كتلك في صنع اهللا ! التراب المیت 
  . . . .والكینونة 

المیتة  المواد إنھا قطعا شيء آخر غیر التراب وغیر سائر؟ وكیف جاءت ؟ أین جاءت ھذه الحیاة  من
توجد أبدا في التراب  ال وشيء ینشىء آثارا وظواھر. وشيء مغایر . شيء زائد . . في ھذه األرض 

  . .وال في مادة میتة على اإلطالق 
في لجاجة  المادیون كما یفعل!  نعذرإنھ ال یكفي أننا ال نعلم لكي ننكر أو ؟ السر من أین جاء  ھذا

  !صغیرة ال یحترمھا عاقل فضال عن عالم 
لمعرفة  المادیة بوسائلنا -نحن البشر  -وقد ذھبت سدى جمیع المحاوالت التي بذلناھا . ال نعلم  نحن

  !من الموات أو إلنشائھا بأیدینا . مصدرھا 
وإن األمر قد  . روحھ إنھا نفخة من:وھو یقول لنا. . ولكن اهللا الذي وھب الحیاة یعلم . . ال نعلم  نحن

  . .)فیكون. كن (. تم بكلمة منھ 
  ? األفھام وكیف تنفخ في الموات فینشأ فیھ ھذا السر اللطیف الخافي على ؟ھي ھذه النفخة  ما

لم یوھب  إنھ .ألنھ لیس من شأنھ ، یخلق العقل البشري إلدراكھ ھذا ھو الذي لم ؟ وكیف ؟ ھي  ما
وظیفتھ التي خلقھ اهللا لھا  في إن معرفة ماھیة الحیاة وطریق النفخة ال یجدیھ شیئا. القدرة على إدراكھ 

، فما قیمة أن یعرف طبیعة الحیاة  . . إنھ لن یخلق حیاة من موات -وظیفة الخالفة في األرض  -
  ؟أو بأول سلم الحیاة الذي سارت فیھ الساللة الحیة  بآدم وكیفیة اتصالھا، خة من روح اهللا وماھیة النف

حتى  - والكرامة إن النفخة من روحھ في آدم ھي التي جعلت لھ ھذا االمتیاز:یقول - سبحانھ  - واهللا
وھذا ما ! كروب الحیاة الموھوبة للدود والمی مجرد فال بد إذن أن تكون شیئا آخر غیر - المالئكة على

لیس لسائر ، وأن لھ اعتبارا خاصا في نظام الكون ، نشأة ذاتیة  نشأ یقودنا إلى اعتبار اإلنسان جنسا
  !األحیاء 

تقوم  قد إنما ھي لمحة في سیاق العرض للتحرز من شبھة، أیة حال فھذا لیس موضوعنا ھنا  وعلى
  !في نفس القارىء لما عرضناه جدال حول نشأة اإلنسان 

. نفخھ في الموات  وكیفیة وإن لم ندرك طبیعة ھذا السر؛ ھنا أن اهللا یخبرنا عن نشأة سر الحیاة  لمھما
.  

طریق . طریقا معینا  اإلنسانیة أن یجعل إلعادة النشأة -بعد نشأة آدم نشأة ذاتیة مباشرة  -شاء اهللا  وقد
والبویضة حیة . ویتم اإلنسال  , اإلخصاب فیتم. واجتماع بویضة وخلیة تذكیر . التقاء ذكر وأنثى 

  .غیر میتة والخلیة حیة كذلك متحركة 
في فرد من  المختارة حتى شاء اهللا أن یخرق ھذه القاعدة. . مألوف الناس على ھذه القاعدة  ومضى

تتلقى . أنثى فقط . تكن مثلھا تماما  لم وإن. فینشئھ نشأة قریبة وشبیھة بالنشأة األولى . بني اإلنسان 
  !الحیاة  فیھا فتنشأ. خة التي تنشىء الحیاة ابتداء النف

وقد تكون كنایة  حقیقة التي قد تكون)كن:(آلكلمة؟ آلكلمة ھي توجھ اإلرادة ؟ النفخة ھي الكلمة  أھذه
  ? أو ھي التي منھا كینونتھ، والكلمة ھي عیسى ؟ عن توجھ اإلرادة 

حیاة على  ینشىء أن اهللا شاء أن:ا ھي تلكوخالصتھ. . ھذه بحوث ال طائل وراءھا إال الشبھات  كل
ونجھل ، ندرك آثارھا . اهللا  روح فأنشأھا وفق إرادتھ الطلیقة التي تنشىء الحیاة بنفخة من. غیر مثال 
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ما ، االضطالع بوظیفة الخالفة في األرض  على ألنھا ال تزید مقدرتنا. ویجب أن نجھلھا . ماھیتھا 

  ! االستخالف تكلیفدام إنشاء الحیاة لیس داخال في 
  !ووقوعھ ال یثیر الشبھات . ھكذا سھل اإلدراك  واألمر

، نوعھ  البشارة فتضمنت. . بشرت المالئكة مریم بكلمة من اهللا اسمھ المسیح عیسى بن مریم  وھكذا
البشارة كذلك صفتھ  تضمنت ثم. . وظھر من ھذا النسب أن مرجعھ إلى أمھ . وتضمنت اسمھ ونسبھ 

تضمنت ظاھرة معجزة تصاحب  كما ). .وجیھا في الدنیا واآلخرة ومن المقربین: (بھومكانھ من ر
: وسمتھ والموكب الذي ینتسب إلیھ. . )وكھال ( مستقبلھ ولمحة من. . )ویكلم الناس في المھد(مولده 

  . .)ومن الصالحین(
كما یمكن أن  البشارة قتفقد تل، مریم الفتاة الطاھرة العذراء المقیدة بمألوف البشر في الحیاة  فأما

  :الذي یحیر عقل اإلنسان اللغز واتجھت إلى ربھا تناجیھ وتتطلع إلى كشف ھذا. تتلقاھا فتاة 
  . .)؟رب أنى یكون لي ولد ولم یمسسني بشر :قالت( 

والمسببات  لألسباب یردھا إلى الحقیقة البسیطة التي یغفل عنھا البشر لطول الفتھم، الجواب  وجاءھا
  :ومألوفھم المحدود، لعلمھم القلیل  الظاھرة

  . .)كن فیكون:إذا قضى أمرا فإنما یقول لھ. كذلك اهللا یخلق ما یشاء :قال( 
ویعود  ; القلب ویطمئن، وتزول الحیرة ، یرد األمر إلى ھذه الحقیقة األولیة یذھب العجب  وحین

  !! القریب واضحكیف عجبت من ھذا األمر الفطري ال:اإلنسان على نفسھ یسألھا في عجب
. القریب  الفطري كان القرآن ینشىء التصور اإلسالمي لھذه الحقائق الكبیرة بمثل ھذا الیسر وھكذا

. القلوب وفي العقول سواء  في ویقر األمر، وھكذا كان یجلو الشبھات التي تعقدھا الفلسفات المعقدة 
 ِإَلى َبِني ِإْسَراِئیَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكم ِبآَیٍة مِّن َوَرُسوًال )٤٨(اِإلنِجیَل اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َو َوُیَعلُِّمُھ.

 َفَیُكوُن َطْیرًا ِبِإْذِن الّلِھ َوُأْبِرُئ األْكَمَھ واَألْبَرَص ِفیِھ َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطِّیِن َكَھْیَئِة الطَّْیِر َفَأنُفُخ رَّبُِّكْم
 ِفي ُبُیوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم َتدَِّخُروَن َتى ِبِإْذِن الّلِھ َوُأَنبُِّئُكم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَمااْلَمْو َوُأْحِیـي

 )٤٩( مُّْؤِمِنیَن
وكیف ؛ غیر مثال  على یتابع الملك البشارة لمریم عن ھذا الخلق الذي اختارھا اهللا إلنجابھ ثم

ویلتقیان في ، تاریخ المسیح  بمقبل وھنا تمتزج البشارة لمریم. . إسرائیل  ستمضي سیرتھ في بني
  :القرآن على طریقة، كأنما یقعان اللحظة ، سیاق واحد 

  . .)ویعلمھ الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجیل(
ب ھو على الكتا عطفھما ویكون، وقد یكون ھو التوراة واإلنجیل ؛ قد یكون المراد بھ الكتابة  والكتاب

وإدراك الصواب  , مواضعھا والحكمة حالة في النفس یتأتي معھا وضع األمور في. عطف بیان 
. فھي أساس الدین الذي جاء بھ  . كاإلنجیل والتوراة كانت كتاب عیسى. وھي خیر كثیر .  وإتباعھ

وھذا ما  .الدین التي طمست في قلوب بني إسرائیل  ولروح ،واإلنجیل تكملة وإحیاء لروح التوراة 
علیھ  -وھي قاعدة دین المسیح ، المسیحیة فیھ فیغفلون التوراة  عن یخطىء الكثیرون من المتحدثین

 اإلنجیل أما. ولم یعدل فیھا اإلنجیل إال القلیل ؛ التي یقوم علیھا نظام المجتمع  الشریعة وفیھا -السالم 
من وراء  باهللا بوصلھ مباشرةوتھذیب لضمیر اإلنسان ، فھو نفخة إحیاء وتجدید لروح الدین 

  .بھ كما سیجيء  مكروا ھذا اإلحیاء وھذا التھذیب اللذان جاء المسیح وجاھد لھما حتى. النصوص 
فأنفخ فیھ  الطیر ورسوال إلى بني إسرائیل أني قد جئتكم بآیة من ربكم أني أخلق لكم من الطین كھیئة(

وأنبئكم بما تأكلون وما  . اهللا یي الموتى بإذنوأبرئ األكمھ واألبرص وأح، فیكون طیرا بإذن اهللا 
  . .)مؤمنین إن كنتم. إن في ذلك آلیة لكم . تدخرون في بیوتكم 

ومن ثم  . أنبیائھم فھو أحد، كانت لبني إسرائیل  - علیھ السالم  -ھذا النص أن رسالة عیسى  ویفید
لحیاة الجماعة  المنظمة وفیھا الشریعة -علیھ السالم  -كانت التوراة التي نزلت على موسى 
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مضافا إلیھا اإلنجیل ، كذلك  عیسى ھي كتاب، والمتضمنة لقوانین التعامل والتنظیم ، اإلسرائیلیة 
  . الضمیر الذي یتضمن إحیاء الروح وتھذیب القلب وإیقاظ

النفخ ھي معجزة  إسرائیل والتي واجھ بھا بالفعل بني، التي بشر اهللا أمھ مریم أنھا ستكون معھ  واآلیة
، وشفاء األبرص ، المولود األعمى  وإبراء ،وإحیاء الموتى من الناس ، في الموات فیدخلھ سر الحیاة 

وھو بعید عن ، الطعام وغیره في بیوت بني إسرائیل  من وھو المدخر - بالنسبة لھ  -واإلخبار بالغیب 
  . .رؤیتھ بعینھ 

 عند كما ھو مقدر في غیب اهللا -م علیھ السال -النص على أن یذكر على لسان المسیح  وحرص
جاءھم  التي أن كل خارقة من ھذه الخوارق -وكما تحقق بعد ذلك على لسان عیسى ، البشارة لمریم 

ولم یدع القول ؛ وتحدیدا  تفصیال وذكر إذن اهللا بعد كل واحدة منھا. إنما جاءھم بھا من عند اهللا ، بھا 
  !االحتیاط  یتم لیذكر في نھایتھ إذن اهللا زیادة في

. الحیاة  عن أو رد العافیة وھي فرع، المعجزات في عمومھا تتعلق بإنشاء الحیاة أو ردھا  وھذه
الوجود  ومنحھ ؛وھي في صمیمھا تتسق مع مولد عیسى . . ورؤیة غیب بعید عن مدى الرؤیة 

ي ھذه المعجزات على أن یجر قادرا وإذا كان اهللا -علیھ السالم  -والحیاة على غیر مثال إال مثال آدم 
وال حاجة إذن لكل الشبھات . . مثال  غیر فھو قادر على خلق ذلك الواحد من، ید واحد من خلقھ 

رد األمر إلى مشیئة اهللا الطلیقة ولم یقید اإلنسان  متى واألساطیر التي نشأت عن ھذا المولد الخاص
  ! اإلنسان بمألوف -سبحانھ  -اهللا 

 الّلَھ ُحرَِّم َعَلْیُكْم َوِجْئُتُكم ِبآَیٍة مِّن رَّبُِّكْم َفاتَُّقوْا الَِّذي َن َیَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِلُأِحلَّ َلُكم َبْعَضلَِّما َبْی َوُمَصدِّقًا(
 )٥١(مُّْسَتِقیٌم  ِصَراٌط ِإنَّ الّلَھ َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َھـَذا) ٥٠(َوَأِطیُعوِن 

دین  طبیعة لبني إسرائیل یتكشف عن حقائق أصیلة في - علیھ السالم  -ى الختام في دعوة عیس وھذا
وھي حقائق ذات قیمة  - علیھم الصالة والسالم -وفي مفھوم ھذا الدین في دعوة الرسل جمیعا ، اهللا 

ثار حول مولده وحقیقتھ ما ثار  الذي وھو، بالذات  - علیھ السالم  -خاصة حین ترد على لسان عیسى 
  .دین اهللا التي ال تتبدل بین رسول ورسول  حقیقة التي نشأت كلھا من االنحراف عن،  من الشبھات

  . .)ومصدقا لما بین یدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم علیكم(: إذ یقول فھو
تتضمن  وھي -علیھ السالم  -فالتوارة التي تنزلت على موسى . عن طبیعة المسیحیة الحقة  یكشف

بما أنھا دیانة  ] إسرائیل ومالبسات حیاة بني، لحیاة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان  التشریع المنظم
في رسالة المسیح علیھ السالم  معتمدة ھذه التوراة -] خاصة لمجموعة من البشر في فترة من الزمان 

ھ وكان تحریم، بعض ما حرم اهللا علیھم  بإحالل مع تعدیالت تتعلق، وجاءت رسالتھ مصدقة لھا ؛ 
أدبھم اهللا علیھا بتحریم بعض ما كان حالال  , وانحرافات في صورة عقوبات حلت بھم على معاص

  .فیحل لھم بعض الذي حرم علیھم ، بالمسیح علیھ السالم  یرحمھم ثم شاءت إرادتھ أن. لھم 
تصر وأال یق ; أن یتضمن تنظیما لحیاة الناس بالتشریع -أي دین  - ھذا یتبین أن طبیعة الدین  ومن

وال على العبادات  , وال على المشاعر الوجدانیة وحدھا، على الجانب التھذیبي األخالقي وحده 
ونظام ؛ الذي أراده اهللا للبشر  الحیاة فما الدین إال منھج. فھذا ال یكون دینا . والشعائر وحدھا كذلك 

  .الحیاة الذي یربط حیاة الناس بمنھج اهللا 
عن الشرائع  , الخلقیة عن القیم، عن الشعائر التعبدیة ، یدة اإلیمانیة یمكن أن ینفك عنصر العق وال

وأي انفصال لھذه المقومات  . اإللھي في أي دین یرید أن یصرف حیاة الناس وفق المنھج، التنظیمیة 
  .الدین وطبیعتھ كما أراده اهللا  مفھوم ویخالف؛ یبطل عمل الدین في النفوس وفي الحیاة 

 - لزمن  موقوتة ولكونھا جاءت؛ فإنھا لعدة مالبسات تاریخیة من ناحیة . سیحیة ما حدث للم وھذا
الجانب التشریعي  فیھا قد انفصل. . ثم عاشت بعد زمنھا من ناحیة  - حتى یجيء الدین األخیر 

العداوة المستحكمة بین  قامت فقد حدث أن. . التنظیمي عن الجانب الروحاني التعبدي األخالقي 
فأنشأ ھذا انفصاال بین التوراة  ; بعد سیح علیھ السالم وأنصاره ومن اتبع دینھ فیماالیھود والم
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كما أن تلك الشریعة . . والتھذیب األخالقي  الروحي المتضمنة للشریعة واإلنجیل المتضمن لإلحیاء
ة وكان في تقدیر اهللا أن الشریعة الدائم. من الناس خاصة  ولجماعة كانت شریعة موقوتة لزمن خاص

  .ستجيء في موعدھا المقدور  كلھا الشاملة للبشریة
الحیاة  تقود وھنا عجزت عن أن. أیة حال فقد انتھت المسیحیة إلى أن تكون نحلة بغیر شریعة  وعلى

اعتقادیا یفسر الوجود  تصورا فقیادة الحیاة االجتماعیة تقتضي. االجتماعیة لألمم التي عاشت علیھا 
 - ثم تقتضي . تعبدیا وقیما أخالقیة  نظاما وتقتضي؛ ومكانھ في الوجود  ویفسر حیاة اإلنسان، كلھ 

ومن ھذا النظام ، من ذلك التصور االعتقادي  مستمدة ،تشریعات منظمة لحیاة الجماعة  -حتما 
، وھذا القوام التركیبي للدین ھو الذي یضمن قیام نظام اجتماعي  . األخالقیة ومن ھذه القیم، التعبدي 

 عجزت فلما وقع ذلك االنفصال في الدین المسیحي. . ولھ ضماناتھ المكینة ، المفھومة  ھبواعث لھ
الروحیة  القیم واضطر أھلھا إلى الفصل بین، المسیحیة عن أن تكون نظاما شامال للحیاة البشریة 

وقامت . علیھ ھذه الحیاة  تقوم ومن بینھما النظام االجتماعي الذي، والقیم العملیة في حیاتھم كلھا 
أو قامت . فقامت معلقة في الھواء  . الوحیدة األنظمة االجتماعیة ھناك على غیر قاعدتھا الطبیعیة
  !عرجاء 

إنما كان  . . وال حادثا صغیرا في التاریخ البشري، یكن ھذا أمرا عادیا في الحیاة البشریة  ولم
الذي تتخبط فیھ الحضارة  والبالء وذتنبع منھا الشقوة والحیرة واالنحالل والشذ، كارثة ضخمة :كارثة

وھي خالیة من النظام االجتماعي لخلوھا  -ال تزال تعتنق المسیحیة  التي في البالد سواء.المادیة الیوم 
 التي نفضت عنھا المسیحیة وھي في الحقیقة لم تبعد كثیرا عن الذین یدعون أنھم أو -من التشریع 

ھي  , دین وكما ھي طبیعة كل دین یستحق كلمة، سید المسیح فالمسیحیة كما جاء بھا ال . . مسیحیون
األخالقیة المستندة إلى  القیم ومن، المنبثقة من التصور االعتقادي في اهللا ، الشریعة المنظمة للحیاة 

! وال یكون دین على اإلطالق . مسیحیة  تكون وبدون ھذا القوام الشامل المتكامل ال. . ھذا التصور 
، نظام اجتماعي للحیاة البشریة یلبي حاجات النفس البشریة  یقوم وام الشامل المتكامل الوبدون ھذا الق

  .ویرفع النفس البشریة والحیاة البشریة كلھا إلى اهللا  , البشریة ویلبي واقع الحیاة
  :الحقیقة ھي أحد المفاھیم التي یتضمنھا قول المسیح علیھ السالم وھذه

  . .إلخ . . ) وراة وألحل لكم بعض الذي حرم علیكمومصدقا لما بین یدي من الت( 
  :شبھة فیھ ال حقیقة التوحید الذي:یستند في تبلیغ ھذه الحقیقة على الحقیقة الكبرى األولى وھو

  . .) مستقیم صراط ھذا. إن اهللا ربي وربكم فاعبدوه . وجئتكم بآیة من ربكم فاتقوا اهللا وأطیعون ( 
بھا  یجيءبھا لم  جاءھم المعجزات التي:قادي التي قام علیھا دین اهللا كلھیعلن حقیقة التصور االعت فھو

ودعوتھ تقوم ابتداء على . عند اهللا  من إنما جاءھم بھا. فما لھ قدرة علیھا وھو بشر . من عند نفسھ 
 -فما ھو برب وإنما ھو عبد  -لھ ولھم على السواء  اهللا ثم یؤكد ربوبیة. . تقوى اهللا وطاعة رسولھ 
 فتوحید الرب. . ویختم قولھ بالحقیقة الشاملة . . فال عبودیة إال هللا  , الرب وأن یتوجھوا بالعبادة إلى

 . وانحراف وما عداه عوج. . )ھذا صراط مستقیم(: وطاعة الرسول والنظام الذي جاء بھ , وعبادتھ
  ). .وما ھو قطعا بالدین 

مریم  - أمھ ألھوه وعبدوه وصاغوا حولھ وحول على المأل ممن -الخطاب إلى عیسى بن مریم  یلتفت
التي آتاھا اهللا إیاه  المعجزات ویستعرض؛ یلتفت إلیھ یذكره نعمة اهللا علیھ وعلى والدتھ . . التھاویل  -

وفتن بھ وباآلیات التي جاءت معھ ؛ وأقبحھ  التكذیب فكذبھ من كذبھ منھم أشد، لیصدق الناس برسالتھ 
وھي كلھا من صنع اهللا الذي خلقھ وأرسلھ وأیده ، اآلیات  ھذه  من أجلوألھوه مع اهللا؛ من فتن 

  :بالمعجزات
تكلم الناس في  , القدس إذ أیدتك بروح. یا عیسى ابن مریم اذكر نعمتي علیك وعلى والدتك :قال اهللا إذ

لطیر بإذني تخلق من الطین كھیئة ا وإذ .وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجیل . المھد وكھال 
وإذ . وإذ تخرج الموتى بإذني . بإذني  واألبرص وتبرئ األكمھ. فتنفخ فیھا فتكون طیرا بإذني ، 
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وإذ أوحیت . إن ھذا إال سحر مبین :فقال الذین كفروا منھم بالبینات كففت بني إسرائیل عنك إذ جئتھم
  . .ون آمنا واشھد بأننا مسلم:قالوا، بي وبرسولي  آمنوا إلى الحواریین أن

، في مھده  القدس من تأییده بروح. . المواجھة بما كان من نعم اهللا على عیسى بن مریم وأمھ  إنھا
؛ والدتھ على غیر مثال  أثارتھا یبرى ء أمھ من الشبھة التي؛ وھو یكلم الناس في غیر موعد الكالم 

. یؤیده ھنا وھناك  -یھ السالم عل -جبریل  القدس وروح. . ثم وھو یكلمھم في الكھولة یدعوھم إلى اهللا 
فعلمھ الكتابة وعلمھ كیف ، إلى ھذه األرض ال یعلم شیئا  جاء وقد؛ ومن تعلیمھ الكتاب والحكمة . 

واإلنجیل الذي آتاه ، التوراة التي جاء فوجدھا في بني إسرائیل  علمھ كما، یحسن تصریف األمور 
 ائھ خارق المعجزات التي ال یقدر علیھا بشر إال بإذنثم من إیت. یدیھ من التوراة  بین إیاه مصدقا لما

ال ندري  - اهللا فینفخ فیھا فتكون طیرا بإذن؛ فإذا ھو یصور من الطین كھیئة الطیر بإذن اهللا  . اهللا
وإذا ھو یبرى ء  -األحیاء  في وكیف یبث الحیاة، كیف ألننا ال ندري إلى الیوم كیف خلق اهللا الحیاة 

ولكن اهللا الذي یھب البصر  -البصر  إلیھ حیث ال یعرف الطب كیف یرد -ذن اهللا بإ - المولود أعمى 
والدواء وسیلة لتحقیق  -ال بدواء ، األبرص بإذن اهللا  ء ویبرى -أصال قادر على أن یفتح عینیھ للنور 

وإذا  -وعلى تحقیق الغایة بال وسیلة ، قادر على تغییر الوسیلة  اإلذن وصاحب، إذن اهللا في الشفاء 
 ثم یذكره بنعمة اهللا -وواھب الحیاة أول مرة قادر على رجعھا حین یشاء  - اهللا  بإذن ھو یحیي الموتى

ھذه الخارقة  معجزاتھ في حمایتھ من بني إسرائیل إذ جاءھم بھذه البینات كلھا فكذبوه وزعموا أن علیھ
 بداللتھا ولم یریدوا التسلیم -ف وقد شھدتھا األلو -یستطیعوا إنكار وقوعھا  لم مذلك أنھ! سحر مبین 

اهللا  توفاه بل. كما أرادوا ولم یصلبوه  -حمایتھ منھم فلم یقتلوه ب وكذلك تكفل اهللا تعالى. .عنادا وكبرا 
فإذا ھم ؛ باهللا وبرسولھ  یؤمنوا كذلك یذكره بنعمة اهللا علیھ في إلھام الحواریین أن. . ورفعھ إلیھ 

وإذ أوحیت إلى الحواریین أن (:كاملة هللا أنفسھم إیمانھم وإسالمھم یشھدونھ على، ملبون مستسلمون 
  . .)مسلمون بأننا آمنا واشھد:قالوا. آمنوا بي وبرسولي 

تتخذ منھا مادة  أتباعھ فإذا كثرة من. لتكون لھ شھادة وبینة ، النعم التي آتاھا اهللا عیسى بن مریم  إنھا
، على مشھد من المأل األعلى  بھا ھو ذا عیسى یواجھ فھا -وتصوغ منھا وحولھا األضالیل ؛ للزیغ 

ولیكون ؛ ذا یواجھ بھا لیسمع قومھ ویروا  ھو ھا. . ومنھم قومھ الغالون فیھ ، ومن الناس جمیعا 
  ! الخزي أوجع وأفضح على مشھد من العالمین

  
  .صلى اهللا علیھ وسلم .. محمد بن عبد اهللا .. معجزات خاتم األنبیاء والمرسلین 

  

 

  معجزات مع النبات والحيوان والجماد

  

  

  رانشقاق القم. ١

وكذبوا * وان یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر* اقتربت الساعة وانشق القمر{ :قال تعالى
وعلى ، كان على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم.   ٣-١القمر  }*وكل أمر مستقر، واتبعوا أھواءھم

ومن تبعات ھذه الرساالت ومسؤولیاتھا الشاقة ھو جدل ، عات رساالتھمأن یتحملوا تب، األنبیاء جمیعا
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وكم أعطى اهللا عز وجل ألنبیائھ ، من اهللا سبحانھ عز وجل أعجاز إلىالكفار وطرحھم  أسئلة تحتاج 
وجعل عصاه ثعبانا ضخما ، فقد شق لھ البحر، ومنھم موسى علیھ السالم، من المعجزات واآلیات

وصالح الذي أتاه .. وجعل لھ الجبل یطیر في الھواء، زعج فرعون ومن معھوی، یبطل سحر السحرة
ومما روي أن .  وھنا نجد أن القرآن قد أورد كل ھذه المعجزات في قصصھ.. وغیر ذلك.. الناقة

، أھل مكة شأنھم شأن غیرھم من األمم سألوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن یریھم آیة أو معجزة
  !!سالم القمر شقینفأراھم علیھ ال

انشق القمر على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فصار : قال رجل اسمھ مطعم من أھل مكة
  .وجزء على ھذا الجبل، فرقتین أو جزئین جزء على ھذا الجبل

ترى ماذا قال الكفار عن ھذه المعجزة العظیمة؟ أجعلتھم یؤمنون بما جاء بھ محمد صلى اهللا علیھ 
ّرون على كفرھم؟ لم یصروا على كفرھم فقط بل انھم اتھموا رسول اهللا صلى اهللا علیھ أم یص، وسلم

ورفضت عقولھم ، ظنوا أن ھذا سحر!! محمدا قد سحرنا إن: قالوا، وسلم وقالوا حجتھم الواھیة
  .}اقتربت الساعة وانشق القمر{ :فنزل قول اهللا عز وجل اإلیمان

  

  الدعاء ونزول المطر.٢

وكذلك  كانت ، على المطر صحراویة ال ماء فیھا وال أنھار وتعتمد اعتمادا كبیرا كانت مكة بیئة
ومن ھذه اآلبار ، المدینة اال أن المدینة كان بھا بعض اآلبار لكنھا لم تكن تكفي اال لشرب الناس فقط

وذلك عندما نزلت اآلیة ، الذي اشتراه أبو طلحة األنصاري وأعطاه ھدّیة للمسلمین" بئر حاء"
  .}لن تنالوا البّر حتى تنفقوا مما تحبون{ :لكریمة التي تقولا

فدخل رجل المسجد على رسول ، بسبب قلة المطر، ومرت بالمدینة أیام أصاب المسلمین قحط شدید
فظل الرجل یمشي حتى جاء في ، اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو قائم على المنبر یخطب في الناس

، یا رسول اهللا ھلكت األموال وانقطعت السبل: وقال للرسول، سلممواجھة الرسول صلى اهللا علیھ و
  .فادع لنا اهللا یغیثنا

  .لقد طلب الرجل من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الغوث بالدعاء الى أن ینزل اهللا المطر علیھم

رواه . "اللھم اسقنا، اللھم اسقنا، اللھم اسقنا": رفع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یدیھ وقال
  .البخاري

واهللا :( فقال أنس، مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في المدینة، كان أنس بن مالك في المسجد
فطلعت ، وھو جبل داخل المدینة، وما بیننا جبل سلع، ما في السماء من سحاب وال قزعة وال شيء

 ما رأینا الشمس ستة واهللا، ثم أمطرت، فلما توسطت السماء انتشرت، من ورائھ سحابة مثل الترس
ومرت األیام الستة وفي یوم الجمعة التالي دخل رجل آخر من الباب نفسھ الذي دخل منھ ) أیام

وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یخطب في الناس وفقال الرجل ، الرجل في الجمعة السابقة
  .ھاوانقطعت السبل ادع اهللا أن یمسك، یا رسول اهللا ھلكت األموال: للرسول
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فرفع رسول اهللا صلى ، وبدأت تؤذي الماشیة والزرع، قطعت الطرق، من شدتھا، أي أن األمطار
 "ومنابت الشجر، اللھم على اآلكام والجبال، اللھم حوالینا وال علینا" :اهللا علیھ وسلم یدیھ ثم قال

  .١٠ص  ٣السیرة الحلبیة ج، ٣٥٥ص  ٣سیرة ابن ھشام ج، ٧١ص  ٣تاریخ الطبري ج

وما . ام التي یقصدھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في الحدیث ھي التالل الصغیرة المرتفعةواآلك
ان انتھى  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من ھذا الدعاء المبارك حتى انقطع المطر وخرج الناس 

  .یمشون في الشمس

  .وكانت ھذه معجزة نزول المطر بدعاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  

  . الماء ینبع من أصابع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم.٣

 فاإلنسان، ومن معجزات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم الكثیرة الذي یدل على صدق نبوتھ ورسالتھ
وفي ھذه المعجزة یروي أنس بن مالك ، یعرف دائما ویعقل أن الماء لھ منابع منھا اآلبار واألنھار

الماء كان ینبع من بین أصابع رسول اهللا صلى اهللا  إن: وسلم یقولخادم رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
وقد حانت صالة ، رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم( :علیھ وسلم فقد قال أنس رضي اهللا عنھ

رجل من أصحاب  ةثالثمائوكان عددھم قرابة ، فلم یجدوه، والتمس الناس الماء للوضوء، العصر
فوضع رسول اهللا صلى اهللا ، إناءفأتي رسول اهللا بماء للوضوء في ، سلمرسول اهللا صلى اهللا علیھ و

  .)وأمر الناس أن یتوضؤوا، اإلناءعلیھ وسلم یده في ذلك 

فسأل  )فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرھم، فرأیت الماء ینبع من بین أصابعھ(:یقول أنس
  .رجل ةثالثمائاء زھ : كم كنتم یا أنس؟ قال أنس: رجل أنسا راوي القصة فقال

، وقد اختص بھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ال یستطیع بشر أن یأتي بھا، ھذه معجزة ظاھرة
شھدھا الناس في مكان عام وبعدد  إذ، وھي معجزة تدل على صدق نبوة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  .رجل تقریبا ةالثالثمائكبیر بلغ 

  

  بئر الحدیبیة وفیضان الماء     .٤

وكان ذلك في السنة ، رج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قاصدا مكة لزیارة بیت اهللا الحرامخ
وكان رسول اهللا ال یبغي حربا وال قتاال ولكنھ دعا المسلمین للنصرة والنجدة ، السادسة من الھجرة

ل فتثاق، أو یصدوه عن البیت ، ودعا من حولھ من قبائل األعراب خشیة أن تعترضھ قریش بحرب
ومن لحق بھ من العرب لیس ، فخرج بمن معھ من المھاجرین واألنصار، عنھ األعراب وقبائلھم

لمكة  إھداءھاوھو الماشیة التي أراد ، السیوف في أغمادھا وساق معھ الھدي إالمعھم من السالح 
  .من النعم وأحرم بنّیة العمرة وھي الطواف والسعي بین الصفا والمروة فقط

بینما الحج لھ وقت معروف من ، في السنة كلھا لإلنسانوالعمرة أن العمرة تجوز  والفرق بین الحج
  .مع زیادة بعض األعمال، السنة
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وھي مكان أو موضع بینھ وبین ، وسار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى نزل بأقصى الحدیبیة
  .سمّیت مرحلة واحدة من السیر، مكة مسافة قریبة

لى دخولھ صلى اهللا علیھ وسلم مكة ومنعتھ من ذلك وجاءت األخبار ولما علمت قریش اعترضت ع
تقول أن كفار قریش قتلوا الرجال الذین أرسلھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لالستئذان في دخول 

عندما نادى ، فبایع المسلمون الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، مكة ومن بین ھؤالء عثمان بن عفان
وھو تحت الشجرة فبایعوه على القتال ، رسول اهللا إلىفثاروا ! البیعة البیعة، الناس أیھا: المنادي قائال
لقد رضي اهللا { :ولذلك فقد أطلق علیھم أھل بیعة الرضوان وأنزل اهللا فیھم قولھ تعالى، حتى النصر

} قریبایبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبھم فأنزل السكینة علیھم وأثابھم فتحا  إذعن المؤمنین 
حدثت معجزة عظیمة من معجزات النبي صلى اهللا ، وفي ھذا الیوم العظیم یوم الحدیبیة. ١٨الفتح 

فقد كان بالحدیبیة بئر ماء استطاع أصحاب أھل بیعة الرضوان وكان عددھم ألفا ، علیھ وسلم
، ء واحدةاستطاعوا أن ینزحوا الماء من البئر حتى لم یبق فیھا ما یمأل كأس ما، وأربعمائة رجل

فجاء ، رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلىفشكوا ذلك ، ولذلك فقد خاف الناس العطش من قلة الماء
الرسول صلى اهللا علیھ  إلىفطلب قلیال من الماء فجيء بھ ، وجلس على حافة البئر، علیھ السالم

  .ومّج ما تمضمض بھ في البئر وأصحابھ ینظرون، وسلم فتمضمض منھ

والماشیة  اإلبلحظات حتى بدأ البئر یضخ الماء فیعلو ویعلو فأخذ الناس یسقون ل إالوما ھي 
 ألفًاونحن نعرف أن عددھم كان ، وأدوات حمل الماء عندھم، ویشربون ھم ویملؤون أوانیھم بالماء

وھم من الصالحین ومن الذین رضي اهللا عنھم ورضوا عنھ عندما أطاعوا رسولھ ، وأربعمائة رجل
وكانت . عوه على التضحیة بأرواحھم في سبیل دینھم ودعوة محمد صلى اهللا علیھ وسلمالكریم وبای

، ھذه معجزة وآیة نبویة صادقة تدل على مكانة رسولنا الكریم صلوات اهللا وسالمھ علیھ عند ربھ
  ..ألنھ رسول اهللا حقا وصدقا

  

  انقیاد الشجر لھ علیھ السالم     .٥

كان صادقا ، م األنصاري صحابي مشھور یعرفھ المسلمون جیدابن عمرو بن حرا عبد اهللاجابر بن 
 عبد اهللاوفیا لدینھ ولرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وھا نحن نسمع ھذه المعجزة التي رواھا جابر بن 

  رضي اهللا عنھ؟ عبد اهللاترى ماذا قال جابر بن ، في صحیح البخاري ومسند أحمد

فذھب رسول اهللا صلى اهللا ، ى نزلنا وادیا واسعا رحباسرنا مع النبي صلى الھ علیھ وسلم حت: قال
فنظر علیھ السالم ، فیھ ماء إناءأو ، داوة فیھا ماءإواتتبعتھ ب، فسرت خلفھ، علیھ وسلم یقضي حاجتھ

أحدھما فأخذ  إلىفانطلق علیھ الصالة والسالم ، شجرتان بشاطئ الوادي وإذافلم یر شیئا یستتر بھ 
أي الملجم بعود في ( فانقادت معھ كالبعیر المخشوش  "اهللا بإذندي علّي انقا":ببعض أغصانھا وقال

الذي یصانع قائده حتى أتى الشجرة األخرى فأخذ بعضا من أغصانھا ) عظم األنف لینقاد بھ البعیر
كان  إذافانقادت معھ كالبعیر المخشوش الذي یصانع قائده حتى  "اهللا بإذنانقادي علّي " :وقال

التئما علّي ":وقال علیھ الصالة والسالم، وجمع بینھما أي جمعھما، بینھما الءم بینھمابالمنتصف فیما 
  .فالتأمتا "اهللا بإذن
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فجلست أحدث نفسي فحانت مني ، فخرجت أعدو بشّدة مخافة أن یحس بقربي فیبعد: قال جابر
وقامت كل واحدة منھما  ،الشجرتان افترقتا وإذاأنا برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مقبل  فإذا، التفاتة

  ...على ساق

. لنبي من األنبیاء علیھم السالم إاله ھي احدى معجزات النبي الخارقة للعادة التي ال تكون ذھ
  .انھ أمر خارق للعادة، فالشجرة استجابت وأطاعت أمر رسول اهللا

  

  حنین الجذع لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم     .٦

.. وسلم قد اعتاد حین یخطب في المسلمین أن یخطب على جذع نخلةكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
  .وذات یوم جاءت امرأة من األنصار وكان لھا غالم یعمل نجارا

  .بلى: قال مره أن یتخذ لك منبرا تخطب علیھ؟ آفألي غالما نجارا  إنفقالت یا رسول اهللا 

طب على المنبر الجدید المصنوع فلما كان یوم الجمعة وقف رسول اهللا یخ، فصنع لھ الغالم منبرا
 إن" :فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم، من الخشب فسمع علیھ السالم جذع النخلة یئن كما یئن الصبي
  ."ھذا بكى لما فقد من الذكر

صیاح ) جذع النخلة(فصاحت النخلة : وجاءت روایة أخرى لھذه القصة في صحیح البخاري تقول
  .یئن أنین الصبي الذي یسكن إلیھسلم فضمھ الصبي ثم نزل صلى اهللا علیھ و

فحنین  إذن. "على ما كانت تسمع من الذكر عندھا) النخلة(كانت تبكي " :قال صلى اهللا علیھ وسلم
الجذع شوقا الى سماع الذكر وتألما لفراق الحبیب الذي كان یخطب الیھ واقفا علیھ وھو جماد ال 

بكل المقاییس تخالف ما اتفق علیھ أن الجماد ال ھذه معجزة . روح لھ وال عقل في ظاھر األمر
وھي من الكائنات التي ال ، كائنات تسّبح بحمد اهللا عز وجل فإنھاوفي الحقیقة ، یتحّرك وال یشعر

كان الرسول صلى اهللا علیھ  وإذا. بل سمعھا األنبیاء بمعجزة وآیة من اهللا عز وجل. نسمع تسبیحھا
فان ، ولم تؤت ألحد من البشر الذین ھو منھم، علیھا بشر مثلھ وسلم قد جاء بمعجزة كھذه ال یقدر

  .ذلك دلیل على صدق وعظم نبوتھ علیھ السالم

  

  سالم الشجر وتسبیح الحصى في یدیھ     .٧

، انحصرت الخالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ
  .والفاروق عمر رضي اهللا عنھ وعثمان ذي النورین رضي اهللا عنھ

وفي ھذه القصة المعجزة التي رواھا الحافظ أبي بكر البیھقي رواه أحمد رضي اهللا تعالى عنھما عن 
بخیر بعد  إالال أذكر عثمان : ت أبا ذر الغفاري رضي اهللا عنھ یقولسمع: سوید بن یزید السلمي قال

  :وبّین ذلك الخبر الذي رآه فقال، شيء رأیتھ
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فرأیتھ یوما جالسا وحده فاغتنمت خلوتھ ، كنت رجال أتبع خلوات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
فجاء عمر وجلس ، هللافجاء أبو بكر فسلم علیھ ثم جلس عن یمین رسول ا، إلیھفجئت حتى جلست 

وبین یدي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، ثم جاء عثمان فجلس عن یمین عمر، عن یمین أبي بكر
ثم وضعھن ، سبع حصیات فأخذھن في كفھ فسّبحن حتى سمعت لھن حنینا كحنین جذع النخل

ن ثم أخذھن فوضعھن في كف أبي بكر فسّبحن حتى سمعت لھن حنینا كحنی، فخرسن أي سكتن
لھن حنینا كحنین  ثم تناولھن فوضعھن في ید عمر فسّبحن حتى سمعت، ثم وضعھن فخرسن، النخل

ثم تناولھن فوضعھن في ید عثمان فسّبحن حتى سمعت لھن حنینا ، ثم وضعھن فخرسن، جذع النخل
  ."ھذه خالفة النبوة" :فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ثم وضعھن فخرسن، كحنین النخل

أن الحصى یسّبح في : أولھمازة عظیمة من معجزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذات شقین فھذه معج
أن الخالفة فعال انحصرت في أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب  والثاني. أیدي الخلفاء الراشدین

  .علي رضي اهللا عنھم إلىوذي النورین عثمان ووصلت 

  

  مشكوى البعیر للرسول صلى اهللا علیھ وسل     .٨

ھذه القصة التي  إلىفانظر  اإلبلكان األنصار في المدینة یستخرجون الماء من البئر بواسطة 
كان أھل بیت من األنصار لھم جمل یستخرجون الماء من : یرویھا أنس بن مالك رضي اهللا عنھ فقال

فجاء  .انھ استصعب علیھم فمنعھم من استخدامھ أي منعھم من استخدامھ في ھذا العمل، البئر علیھ
، انھ كان لنا جمل نستخرج علیھ الماء من البئر: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالوا إلىاألنصار 

فقال رسول . وانھ استصعب علینا وعصانا ومنعنا أن نكلفھ بھذا العمل وقد عطش الزرع والنخیل
عیر أو المكان المحاط فقاموا فدخل البستان الذي فیھ الب "قوموا":اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ألصحابھ

فمشى النبي صلى اهللا علیھ ، وكان الجمل في ناحیة، البعیر في وقت راحتھ إلیھبالجدران الذي یأوي 
نخاف صولتھ  وإنا، أي أنھ مسعور، انھ صار مثل الذي بھ داء الكلب: فقال األنصار، وسلم نحوه

  .علیك یا رسول اهللا

رسول  إلىفلما نظر الجمل ، ال أخاف منھ أنيأي  "بأسلیس علّي منھ ":فقال علیھ الصالة والسالم
فأخذ رسول اهللا بناصیتھ أذل ما كانت ، أقبل نحوه حتى خّر ساجدا بین یدیھ، اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

تسجد لك ونحن أحق ، یا رسول اهللا ھذه بھیمة ال تعقل: فقال لھ أصحابھ. قط حتى أدخلھ في العمل
ال یصلح لبشر أن یسجد لبشر ولو صلح لبشر أن یسجد " :علیھ وسلمأن نسجد لك فقال صلى اهللا 

  ."لبشر ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا من عظم حقھ علیھا

وجاءت قصة أخرى في صحیح مسلم أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم دخل یوما مع بعض أصحابھ 
سول اهللا صلى اهللا علیھ فمسح ر، جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عیناه فإذا، حائطا من حیطان األنصار

فجاء فتى من  "من صاحب الجمل؟" :فقال صلى اهللا علیھ وسلم. فسكن وھدأ وظفراهوسلم سراتھ 
أما تتقي اهللا في ھذه البھیمة التي " :فقال لھ علیھ الصالة والسالم. ھو لي یا رسول اهللا: األنصار قال

  .ك تواصل علیھ العمل لیل نھار دون انقطاعأي أن. "لّي أنك تجیعھ وتدئبھإمّلكھا اهللا لك؟ انھ شكا 

آیة من آیات النبوة ومعجزة من عظیم  إنھا، ھكذا كانت معجزة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .معجزاتھا التي تثبت كل یوم وفي كل زمان أن رسالة محمد حق وأنھ رسول اهللا صدقا وحقا
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 الصخرة والفتح العظيم

عرضت لنا ونحن نقوم بحفر الخندق صخرة ال تأخذ فیھا : ھ قالعن البراء بن عازب رضي اهللا عن
ل من سلمان الفارسي ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فجاء وأخذ المع إلىفاشتكینا ذلك ، المعاول

" :فقال. وخرج نور أضاء بین البتي المدینة. ثم ضربھا فنثر ثلثھا} بسم اهللا{ :وقال، رضي اهللا عنھ
ثم ضرب . "ألبصر قصورھا الحمر من مكاني الساعة إنيواهللا ، تیح الشاماهللا أكبر أعطیت مفا
أعطیت .. اهللا أكبر" :فبرقت برقة من جھة فارس أضاءت ما بین البیتھا فقال. الثانیة فقطع ثلثا آخر

وأخبرني ، أي مدائن كسرى، ألبصر قصر المدائن األبیض من مكاني ھذا إنيواهللا ، مفاتیح فارس
قطعت بقیة  "بسم اهللا" :وقال، ثم ضرب الثالثة. "ظاھرة علیھم فأبشروا بالنصرجبریل أن أمتي 

نور من جھة الیمن أضاء ما بین البتي المدینة حتى كأنھ مصباح في جوف لیل  وخرجالصخرة 
  ."ألبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة إنيواهللا ، أعطیت مفاتیح الیمن.. اهللا أكبر" :مظلم فقال

  

  مفاتیح الشامأعطیت      .٩

  

تحدث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عن معجزات ستحدث بعد سنوات طویلة من وفاتھ صلى اهللا 
  .وخاتم األنبیاء فان معجزاتھ تتجدد مع الزمن، وألنھ كان آخر رسول، علیھ وسلم

دیثھ ماذا حدث بعد أن قال ھذا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟ ھذا ما سنعرفھ بعد أن نحدد تاریخ ح
في ھذا الزمن بالتحدید كانت القوة . فقد قال كلمتھ ھذه في السنة الخامسة للھجرة، ھذا عن فتح الشام

وكان الروم ، والروم في الغرب والفرس في الشرق، الفرس والروم: في العالم یملكھا فریقان ھما 
وقد وقع بینھما ، راقوأجزاء من الع إیرانالفرس فمكانھم في  أما، یحتلون بالد الشام وما فوقھا

تمنى المسلمون أن ینتصر فیھا الروم على الفرس ألن الفرس كانوا وثنیین یعبدون ، معارك كبرى
. أما الروم فكانوا أھل كتاب فھم نصارى یدینون بدین المسیحیة، الشمس واألصنام والنار وغیر ذلك

وحزن المسلمون حزنا شدیدا فقد غلب الفرس الروم ، وجاءت األنباء على غیر ما یھوى المسلمون
وأخبرھم في الوقت نفسھ بخب ، بمعجزة تنبأت بانتصار الروم بعد بضع سنین ریمونزل القرآن الك

. }في أدنى األرض وھم من بعد غلبھم سیغلبون* غلبت الروم* الم{ : ھزیمة الروم فقال عز وجل
  .٣-١الروم 

نوات؟ وما الذي كان یضمن أنھ خالل ھذه من الذي یستطیع أن یتنبأ بنتیجة حرب ستقع بعد تسع س
أو تقع الحرب مرة أخرى ، فال تقع بینھما حرب، السنوات التسع لن یحدث صلح بین الروم والفرس

، عالم بالغیب ولكن اهللا تعالى ھو، الروم قد ھزمت مرتین أنویھزم الروم أیضا؟ والتاریخ یقول لنا 
ولكي یفتح . وأقوى قوة على وجھ األرض معھم فبعد تسع سنین غلب الروم الفرس ألد أعدائھم

ولذلك فقد أید اهللا المسلمین بنصره یوم الیرموك بعد ، المسلمون الشام علیھم أن یھزموا الروم
وبعد سنوات بعیدة ، "أعطیت مفاتیح الشام" :عشرات السنین من قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ث یوم الیرموك؟ترى ماذا حد، من وفاتھ وخروجھ من الدنیا
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  تجھیز الجیوش للشام     .١٠

، للھجرة ١٣العراق في سنة  إلىوتسییر خالد بن الولید من الیمامة ، بعد االنتھاء من حروب الردة
وسّیر یزید بن أبي سفیان ، فلسطین إلىفبعث عمرو بن العاص ، الشام إلىجھز الصدّیق الجیوش 

الشام عن طریق  إلىأن یتجھوا  إیاھمآمرا ، یل بن حسنةوشرحب، وأبا عبیدة بن الجّراح، الشام إلى
  .٢٧٦ص  ٢الكامل في التاریخ ج. تبوك البلقاء حتى بالد الشام

ثم توالت النجدات فیما بعد وجعل أبو بكر ، وكان عدد كل لواء من ھذه األلویة األربعة ثالثة آالف
ویزید والیا على ، لى فلسطینفصار عمرو بن العاص والیا ع، الصدیق لكل منھم والیة یتوالھا

بلغ ھذا األمر . وشرحبیل بن حسنة والیا على األردن، وعمر بن العاص والیا على حمص، دمشق
واحدا ولكن  وأراد أن یحارب األمراء كل واحد على حدة حتى یھزمھم واحدًا، ھرقل ملك الروم

األمراء  وإخوانھفأرسل ، الجنود لقد وجد أمامھ جیشا رومیا یبلغ التسعین ألفا من. عمرا تنّبھ لذلك
وقال للمسلمین في ، خالد بن الولید إلىسالة رأبي بكر أمیر المؤمنین في المدینة فأرسل أبو بكر  إلى

  ).واهللا ألنسین الروم وساوس الشیطان بخالد بن الولید:( المدینة كلمتھ المشھورة عن خالد

ففعل ) ر حتى تأتي جموع المسلمین بالیرموكس:( وكتب أبو بكر الصدیق لخالد بن الولید وقال لھ
في الشام ولما وصل خالد  إلخوانھخالد ذلك سریعا وعبر الجبال بجیش المسلمین لیصل المدد مبكرا 

حتى اھتز ، واشتد غب الروم بمجیئھ، وزاد  جدھم ویقینھم بالنصر، فرح المسلمون بھ، الشام إلى
غضب . م أقل لكم ال تقاتلوھم ال طاقة بكم على ھؤالءأل: ملكھم ھرقل وقال عندما علم بمجيء خالد

وقال ، وأصبح الجو مھیئا للقتال. واقض الذي علیك، قاتل وال تخف الناس: أصحاب ھرقل وقالوا لھ
وھم یزعمون أن نبیھم ، لقد أتتك العرب وجمعت لك جموعا عظیمة: قادة جیش الروم لملكھم ھرقل

بأبنائھم ونسائھم تصدیقا لمقالة  جاءوكولقد ، ل ھذه البالدأخبرھم أنھم سینتصرون على أھ، محمدا
أعطاه لھ ، أشاعوا أن خالدا في یده سیف منزل من السماء أنھموبث اهللا فیھم الرعب حتى . نبیھم

واستعد الطرفان للمعركة الروم في حیرة وارتباك . انتصر علیھم إالفال یقاتل بھ قوما ، رسول اهللا
سلمون على یقین وثقة من نصر اهللا لھم ألنھم یتذكرون ما قالھ الرسول والم، ورعب مما یسمعون

  ."أعطیت مفاتیح الشام" :صلى اهللا علیھ وسلم

منھم ثمانون ألفا مقیدین بالسالسل كي ال یفروا ، بلغ عدد جیش الروم مائتین وأربعین ألف مقاتل
الف لیبلغوا ستة وثالثین ألفا سبعة وعشرون ألفا وجاء خالد بتسعة آ: والمسلمون، أثناء المعركة

  .تقریبا

، ال ینبغي فیھ الفخر وال البغي، ھذا یوم من أیام اهللا إن: ( ووقف خالد بن الولید بین الجنود یقول لھم
  ).فان ھذا یوم لھ ما بعده، وأریدوا اهللا بعملكم، أخلصوا جھادكم

  

وبالنھار ، ھم باللیل رھبان: قائال إلیھوأرسل ھرقل جاسوسا من رجالھ یستطلع أحوال المسلمین فعاد 
  .الحق فیھم إلقامة، ولو زنى لرجم، ولو سرق ابن ملكھم لقطعوا یده، فرسان

ولوددت أن حظي من ، لبطن األرض خیر من لقاء ھؤالء على ظھرھا، لئن كنت صادقا: فقال القائد
  .وال ینصرھم علي، فال ینصرني علیھم، اهللا أن یخلي بیننا وبینھم
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لكي ، كل كردوس مجموعة ضخمة من الرجال والخیل، د جیشھ كتائب سمیت كرادیسوقسم خال
ثالثة أقسام  إلىوقسم خالد بن الولید الكرادیس . یحارب الروم على شكل موجات ھائلة ال تنتھي

  :ھي

. وكان قائده أبو عبیدة بن الجراح وعدده ثمانیة عشر كردوسا وعلى كل كردوس أمیر :القلب
. قائدھا عمرو بن العاص ومعھ أحد عشر كردوسا وعلى كل كردوس قائد أو أمیروكان  :المیمنة
وأمر خالد . وكان قائدھا یزید بن أبي سفیان ومعھ تسعة كرادیس وعلى كل كردوس أمیر :المیسرة

فبدأ یقرأ ویمر بین ، المقداد بن عمرو أن یقرأ على المسلمین سورة األنفال ألن بھا آیات الجھاد
  .شدید بإیمانقول اهللا تعالى  إلىین المتراّصة الصامتة والتي تستمع صفوف المسلم

وكان ، وقد شھد الیرموك ألفا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیھم نحو مئة من أھل بدر
 وإنھم، اإلسالمزادة العرب وأنصار  إنكم.. اهللا.. اهللا: فیقول، أبو سفیان یسیر فیقف على الكرادیس

  .اللھم أنزل نصرك على عبادك، ھذا یوم من أیامك إناللھم ، م وأنصار الشرك والكفرزادة الرو

ما أكثر الروم وأقل : وبینما كان خالد یرتب ویفتش بین الجنود سمع رجال من المسلمین یقول
تكثر الجنود بالنصر وتقل  إنما، بل ما أقل الروم وأكثر المسلمین: (فقال خالد على الفور. المسلمین

  ).لخذالن ال بعدد الرجالبا

. من الروم أعدائھقلوب  إلىھكذا بث فیھم خالد روح القتال والجھاد وجعل الخوف والقلق یتسّرب 
وبینما ھم على ذلك اذ قدم ، وتطارد الفرسان، والتحم الناس، ونشب القتال بین المسلمین والروم

وأخبرھم عن مدد قادم ولكن البرید ، بخیر إالفسألوه الخبر فلم یخبرھم ، البرید من المدینة المنّورة
ھجریة  ١٣جمادى اآلخرة سنة  ٢٢جاء بخبر وفاة أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ في یوم االثنین 

وأخبره بأن ، وأخبره بوفاة أبي بكر، فأبلغ األمر خالدا، وتأمیر أبي عبیدة قائدا على جیش المسلمین
، وأخذ الكتاب وجعلھ مخفیا حتى ال یشعر بھ الجنود) فأحسنت فق( فقال خالد ، الجند لم تخبر بعد

وظل على ھذه الحال حتى تضعضع الروم وسارع خالد بقلب ، كان القتال عنیفا. فیصیبھم قلق
فمكان القتال واسع ، حتى كان بین خیلھم وجنودھم وكان جنود الروم ال یدري ما العمل، الجیش

بینما قضى خالد ، وتفّرقت في البالد، الصحراءوھربت خیلھم في ، ضیق في الھروب، للمطاردة
ولكن خالد لم یتركھم فاقتحم علیھم ، خنادقھم إلىوجنوده على جنودھم الذین ھربوا وتراجعوا 

منھم ضرار بن األزور وقاتلوا جھل على الموت مع أربعمائة فارس  وبایع عكرمة بن أبي، خنادقھم
تھت المعركة بالنصر واالستشھاد لثالثة آالف من وان، وقتل منھم رجال فاستشھدوا  وجرح آخرون

وتحققت المعجزة النبویة الشریفة التي جاءت ، وفتحت الشام. المسلمین منھم عكرمة وابنھ وغیرھم
وأبصر المسلمون قصورھا الحمر كما  "أوتیت مفاتیح الشام" :على لسانھ علیھ الصالة والسالم

  .إلیھارس فلنذھب أما مفاتیح فا، أبصرھا الرسول عند الصخرة

  

  مفاتیح فارس     .١١

ألبصر قصر المدائن  إنيواهللا ، اهللا أكبر أعطیت مفاتیح فارس" :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
أطلقت ھذه . "وأخبرني جبریل أن أمتي ظاھرة علیھم فأبشروا بالنصر، األبیض من مكاني ھذا

وتحققت في سنة ، في السنة الخامسة من الھجرة المعجزة على لسان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ولكن كیف حدثت المعجزة ، أي بعد احدى عشر سنة من قولھا علیھ السالم، ستة عشر للھجرة
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العظیمة وھي دخول جیش المسلمین عاصمة أكبر قوة في العالم وقتھا مع الروم الذین ھزموا في 
وما كان أحد یظن أن یعبر المسلمون ، سالمدائن عاصمة كسرى ملك الفر إنھا، الیرموك بالشام

ولكن عقیدة المسلمین كانت متأكدة من ذلك لقول رسول اهللا صلى اهللا ، أنھارا لكي یفتحوا المدائن
  ."فأبشروا بالنصر" :وبشرھم بالنصر قائال "أمتي ظاھرة علیھم إن" :علیھ وسلم

دا یقال لھا بھرسیر بالقرب من تحقیق ھذه المعجزة بعد فتح سعد بن أبي وقاص بل إرھاصاتوبدأت 
فلم یقدر ،  المدائن إلىوبعد أن دخل سعد بن أبي وقاص بھرسیر طلب السفن لیعبر بالناس ، بغداد

فدلوه ، حتى جاءه رجال من كفار الفرس، فأقام ببھرسیر أیاما، ووجدھم قد ضموا السفن، على شيء
  .كعلى مخاضة یعبر من خاللھا النھر ولكنھ أبى وتردد في ذل

فعزم على العبور لتأویل ، فعبرت، ورأى سعد بن أبي وقاص رؤیا أن خیول المسلمین اقتحمتھا
عدوكم قد اعتصم منكم  إن: وجمع الناس وخطب فیھم فقال لھم بعد أن حمد اهللا وأثنى علیھ، رؤیاه

اءكم ولیس ور، فیناوشونكم في سفنھم، شاءوا إذا إلیكموھم یصلون ، إلیھفال تخلصون ، في البحر
أال ، وقد رأیت من الرأي أن تبادروا جھاد العدو بنیتكم قبل أن تحصركم الدنیا، شيء تخافون منھ

فدعا . نعبر معك فافعل ما شئت: فقالوا جمیعا. إلیھمقد عزمت على قطع وعبور ھذا البحر  إني
فخف الیھ وأسرع من یبدأ منكم ویحمي لنا الشاطئ لكي ال یمنعونا من العبور؟ : الناس للعبور ثم قال

فجعل ، عاصم بن عمرو وھو بطل من أبطال المسلمین وجاء وراءه ستمائة رجل من أھل النجدات
  .فسار بھم حتى وقف على شاطئ دجلة، علیھم عاصم أمیرا

  من یجيء معي لنمنع الشاطئ ونحمیھ من عدوكم ونحمیكم حتى تعبروا؟: وعندئذ قال سعد

: حافة النھر وھو یقول باسما لمن تردد حولھ إلىسعد  فتقدمھم، أسرع ستون بطال إلیھفخف 
عمران آل }مؤجال اهللا كتابا بإذن إالنفس أن تموت وما كان ل{ :ثم تال قول اهللا عز وجل! أتخافون؟

١٤٥.  

، فلما رآھم الفرس وما صنعوا. معھ إخوانھواقتحم ، ثم رفع سعد بن أبي وقاص فرسھ فاقتحم النھر
ثم اقتربوا من عاصم بعدما اقترب من ، واقتحموا علیھم دجلة، خیال مثلھا جھزوا للخیل التي تقدمت

فطعن ، واضربوھم من عیونھم، أشرعوھا! الرماح الرماح: شاطئھم؛ فقال عاصم ألصحابھ
حتى فّرت ، وتزلزلت بھم خیولھم، فمن لم یقتل منھم أصیب في عینیھ، المسلمون الفرس في أعینھم

ى الشاطئ اآلخر شاطئ الفرس وتالحق خلفھم بقیة الستمائة من وصعد الستون عل. عن الشاطئ
ولما رأى سعد بن أبي وقاص أن عاصما على الشاطئ قد حماھا ومنع . كتیبة عاصم بن عمرو

نستعین باهللا ونتوكل علیھ؛ حسبنا اهللا : قولوا: الناس من أذى الفرس أذن للناس في اقتحام النھر وقال
  .باهللا العلي العظیم إالوة وال حول وال ق، ونعم الوكیل

ھاج النھر وماج والناس یتحدثون وھم عائمون على الخیل  وقد، وركبوا الموج، وتالحق معظم الجند
كما یتحدثون ویتسامرون في مسیرھم على األرض وكان سعد بن ، ال یكترثون وال یھتمون بشيء

حسبنا اهللا : وسعد یقول، خیلفعامت بھم ال، أبي وقاص وراءھم یسایره في الماء سلمان الفارسي
  .ولیھزمن عدوه، ولیظھرن دینھ، واهللا لینصرن ولیھ! ونعم الوكیل

  .ھذه الكلمات التي قالھا الرسول في بشراه المعجزة بأنھ أعطي مفاتیح فارس



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

لم یكن في الجیش بغي أو ذنوب تغلب  إن، ولیھزمن اهللا عدوه: ومضى سعد یقول وھو في الماء
  .الحسنات

أما والذي نفس سلمان بیده ، ذللت لھم واهللا البحور كما ذلل لھم البر: سلمان الفارسي فقال لھ
ومأل فرسان المسلمین نھر دجلة خیال ورجاال حتى ما یرى . لیخرجن منھ أفواجا كما دخلوه أفواجا

فلما رأى ، والخیل تنفض أعرافھا صاھلة بالنصر، ثم خرجوا من الماء، الماء من الشاطئ أحد
وظل المسلمون یطاردونھم حتى وصلوا ، س ذلك انطلقوا ال ینظرون خلفھم فرارا من المسلمینالفر

وقد وجدوا فیھ قوما وجنودا قد تحصنوا یریدون ، وھو قصر ملكھم، الى القصر األبیض في المدائن
وما ھن؟ فقال لھم : قالوا شاءوایختارون منھا أیھا ، القتال فعرض علیھم المسلمین ثالثة حلول

  :المسلمون

  .فان أسلمتم فلكم ما لنا وعلیكم ما علینا، اإلسالم     .١

  .الجزیة     .٢

  .وان أبیتم فالحرب والقتال     .٣

  .فقالوا ال حاجة لنا في األولى وال في اآلخرة ولكن الوسطى وھي الجزیة

 إلىوانتھى بھ األمر ، عاصمة كسرى والفرس وآخر معاقلھم، ودخل سعد بن أبي وقاص المدائن
 اإلیوانوأقبل ینظر في محتویات ، كسرى ونظر سعد لضخامتھ وما فیھ من فرش ومجوھرات إیوان

ونعمة كانوا * وزروع ومقام كریم* كم تركوا من جنات وعیون{: والقصر وھو یقرأ قول اهللا تعالى
  .٢٨-٢٥الدخان  }كذلك وأورثناھا قوما آخرین* فیھا فاكھین

مسجدا وجعلھ  اإلیوانواتخذ ، لم یفصل بینھن، ثماني ركعات وصلى سعد في القصر صالة الصبح
وأتم ، وتركوھا على حالھا، ولم یلقھا المسلمون، وكان فیھ تماثیل من الجص، مصلى للمسلمین
. وكانت أول جمعة لھ فیھا في صفر سنة ست عشرة، بھا اإلقامةنوى سعد  إذ، الصالة في المدائن

أعطیت مفاتیح .. اهللا أكبر" :یھ وسلم ومعجزتھ التي قال فیھاوتحقق قول رسول اهللا صلى اهللا عل
  .وتحققت المعجزة، "ألبصر قصر المدائن األبیض من مكاني ھذا إنيفارس واهللا 

  

  ..أما صنعاء

  

  أعطیت مفاتیح الیمن     .١٢

  

 أعطیت مفاتیح الیمن واهللا اني ألبصر أبواب.. اهللا أكبر" :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  ."صنعاء من مكاني ھذا
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وكانت ، رأى الرسول علیھ الصالة والسالم في ضربتھ الثالثة أبواب صنعاء من الخندق في المدینة
ولكن كیف تحققت المعجزة؟ . ھجریة بعد ست سنوات من قول الرسول ١١معجزة تحققت في سنة 

  .ھذا ما سنراه في یوم صنعاء

  .لھ قیس بن عبد یغوث ویحتلھا الفرس یحكمھا رجل یقال، كانت صنعاء عاصمة الیمن

ولكنھ لما أسلم أسلمت الیمن أقره  الرسول صلى اهللا ، أمیرا من قبل الفرس على الیمن" بآذان"وكان 
فلما مات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جعل ابنھ شھرا ، الیمن حتى مات إمارةعلیھ وسلم على 
تقل من كل والیة من ھذه الوالیات بعد أن جعل لكل وجعل معاذ بن جبل معلما ین، والیا على صنعاء

  .واحدة منھا والیا

اسمھ األسود ، وحدث قبل وفاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن قام رجل من قبیلة عنس بن قحطان
فقوي واشتد بھم ، وتابعھ قوم من أعراب الیمن، أنا نبي إنني: وقال، فتنبأ، وكان كاھنا، العنسي
ودخل في ، وأصبحت نجران تحت قیادتھ، بالد نجران في الجزیرة العربیة واقتحم بھم، ساعده

فقاتل ، ثم قصد صنعاء في الیمن، هواشتد أمر، وكثر مالھ، جماعتھ قبیلة من كھالن تسمى مذحج
ثم تزوج بامرأة شھر بن ، وھزم قوما من العجم كانوا فیھا یسمون األبناء، أمیرھا شھرا كامال فقتلھ

خوفا  إلیھانضموا  إالقوم  إلىوصار ال یصل ، ره یشتھر بین الناس شھرة عظیمةوجعل أم، بآذان
وكتب آمر الوالیات  للرسول صلى اهللا علیھ وسلم بشأن األسود العنسي . منھ على أنفسھم وأوالدھم

یأمرھم فیھ بالقیم على ، من بصنعاء إلىفأرسل علیھ الصالة والسالم كتابا ، وما یصنع بالناس ھناك
ومواجھة األسود العنسي بكل الطرق كي یتخلصوا من ، الحرب إلىوالنھوض ، والتمسك بھ، مدینھ

ألن األسود العنسي قوي ، ولكنھم وجدوا أن األمر صعب علیھم، عمل القوم بأمر رسول اهللا. شروره
د وبینما ھم على ھذه الحال علموا أن األسود العنسي قد تغیر على قائ. ولدیھ جنود یبطشون بالناس

أنت : ولكن قیسا دافع عن نفسھ أمامھ وقال لھ، وأضمر لھ الشر، جیشھ وھو قیس بن عبد یغوث
  .قبلت توبتك: فعفا عنھ وقال لھ، أعظم من نفسي وأجل عندي من أن أحدث نفسي بك

زوجتھ التي  إلىوذھبوا ، انتھز األبناء من أتباع المسلمین الفرصة ودعوا قیس للفتك بھ فلّبى ووافق
لّي إواهللا ما خلق اهللا شخصا أبغض : فتعاونت معھم وقالت، بآذانا بعد قتل زوجھا شھر بن تزوجھ

ولما جاء كتاب رسول اهللا . عزمتھم فأعلموني الخبر فإذا، ما یقوم هللا على حق ویظلم الناس، منھ
، سيفتجمعوا وأرادوا قتال األسود العن، أھل نجران إلىووصل كتابھ ، إلیھمصلى اهللا علیھ وسلم 

وفّر ، حتى أعلنوا أمرھم طلع الفجر أنوما ، ا بقتلھ في قصره بمساعدة زوجتھئوولكنھم فوج
، وقد توفي رسول اهللا، المدینة إلىوذھب الخبر ، وجعلوا یترددون بین صنعاء ونجران، أصحابھ

د عن االرتدا إلىأنھ عاد  إال، سود العنسي ساھم في قتلھورغم أن قیس بن عبد یغوث رشیس جند األ
ولكنھ لم ، وأراد أن یقتل رؤساء األبناء المسلمین، وجمع جنود األسود العنسي الھاربین، اإلسالم
عوام القبائل  إلیھوانضمت . وطرد من ھم أتباع المسلمین من العجم، وسیطر على صنعاء، یستطع

من العجم ولكن األبناء . واطمأن بصنعاء كما كان األسود العنسي مطمئنا بھا، من منطقة حمیر
فحارب ، وخرج فیروز على رأسھم، اإلسالموالقبائل التي بقیت على ، استنھضوا أنفسھم، المسلمین

المكان الذي قتل فیھ األسود  إلىوخرج ھاربا في جنده حتى وصل ، قیسا عند صنعاء وأجاله عنھا
ن أبي جھل وخلفھ عكرمة ب، وجاء جیش المسلمین من المدینة بقیادة المھاجر بن أمیة، العنسي

المدینة  إلىوأسر قیس وعمرو بن معد یكرب وأخذھما المسلمین ، بجیشھ أیضا وھزم اهللا المرتدین
وأعطى اهللا مفاتیح الیمن للمسلمین وتحققت ، قومھما مؤمنین إلىفتابا وعفا عنھما أبو بكر وعادا 

  .المعجزة التي نبأ بھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
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 رابمعجزات الطعام والش

  

  ةوأبوھریرقدح اللبن      .١٣

كان أبوھریرة صاحب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وكان من أھل الصّفة وھم فقراء لیس لھم مال 
وكنت ، كنت أشعر بالجوع الشدید إنيواهللا :  ویحكي أبو ھریرة ھذه المعجزة فیقول، وال أھل والجاه

لى طریقھم الذي یخرجون منھ فّمر أبو بكر ولقد قعدت یوما ع، أضع الحجر على بطني من الجوع
فلم ، داره فیطعمني إلىلیطلب مني أن أتبعھ  إالوما سألتھ ، فسألتھ عن آیة من كتاب اهللا عز وجل

لیطلب مني  إالفمّر عمر رضي اهللا عنھ فسألتھ عن آیة من كتاب اهللا تعالى وما سألتھ ، یفعل أبو بكر
، فعرف ما في وجھي، ومّر الرسول علیھ الصالة والسالم، لفلم یفع، داره فیطعمني إلىأن أتبعھ 

فلحقت بھ وعند  "الحق" :لبیك یا رسول اهللا فقال: قلت "یا أبا ھریرة" :وتبین لھ ما في نفسي فقال
  من أین لكم ھذا اللبن؟: فقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، داره استأذنت فأذن فوجدت لبنا في قدح

. قلت لبیك یا رسول اهللا. "أبا ھّر: "قال الرسول ینادي أبا ھریرة، ن أو آل فالنأھداه لنا فال: فقالوا
  ."أھل الصفة فادعھم لي إلىانطلق ":قال

 إلىجاءت ھدیة  فإذا، وال مال، أھل إلىلم یأووا  اإلسالموأھل الصفة ھم أضیاف : فقال أبو ھریرة
وأحزنني ذلك وكنت أرجو أن أشرب من ، منھا إلیھمرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أخذ منھا وبعث 

من الرسول  إلیھمأنا الرسول المرسل : وقلت، اللبن على الفور شربة أتقوى بھا بقیة یومي ولیلتي
وقلت ما یبقى من ھذا اللبن بعد أن ، جاء القوم كنت أنا الذي أعطیھم فإذاصلى اهللا علیھ وسلم 

  لم یكن كلھ؟ إنیشربوا معظمھ 

ال یجد من قدح اللبن ھذا ما یكفیھ شربة  أنحتى انھ خشي  تملك من أبي ھریرةھكذا كان الجوع ی
  .عدد ال بأس بھ سیشاركھ فیھ أھل الصفة وھو إذواحدة 

أھل الصّفة فدعوتھم  إلىفانطلقت ، ولم یكن أمامي شيء غیر طاعة اهللا ورسولھ: قال أبو ھریرة
فقال رسول اهللا . ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمبیت رس، فأقبلوا واستأذنوا فأخذوا مجالسھم من البیت

فأخذت القدح فجعلت أعطیھم فیأخذ  "یا أبا ھریرة خذ قدح اللبن فأعطھم" :صلى اهللا علیھ وسلم
ثم توجھت ، آخرھم إلىثم یرد القدح بعد أن یروى حتى وصلت ، الرجل القدح فیشرب حتى یروى

ثم رفع ، أخذ قدح اللبن بیده وقد بقي قلیل من فضلةف إلیھرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ودفعت  إلى
فقال . "أبا ھریرة": وقال، أبي ھریرة وابتسم إلىرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رأسھ ونظر 

صدقت : فقال أبو ھریرة. "بقیت أنا وأنت": قال علیھ الصالة والسالم. لبیك یا رسول اهللا: أبوھریرة
، جلس أبو ھریرة وأمسك بقدح اللبن. "فاقعد واشرب":السالمقال علیھ الصالة و. یا رسول اهللا

فیشرب  "اشرب":ولما رفع أبو ھریرة القدح عن فمھ قال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فشرب
" :وظل یقول لھ "اشرب" :أبو ھریرة وكلما رفع القدح أعاده لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائال

و ھریرة رضي اهللا عنھ تماما وذھب عن نفسھ الجوع الذي أصابھ بألم حتى ارتوى أب "اشرب اشرب
ال : فقال أبو ھریرة "اشرب یا أبا ھریرة" :شدید في أمعائھ وقال لھ رسول اهللا صلى اهللا غلیھ وسلم

فأعطى أبو ھریرة القدح لرسول اهللا . "ناولوني القدح" :قال، والذي بعثك بالحق ما أجد لھ فّي مسلكا
أن قدحا من اللبن ال یكاد یروي رجال أو غالما  إذ، وھي آیة النبوة المحمدیة، علیھ وسلمصلى اهللا 

  .أصبح في ید رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یروي جماعة من الناس كلھم أصابھم الجوع، صغیرا
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ھ ثم یأتي األدب النبوي فینتظر صلواتھ وسالمھ علی، معجزة من معجزاتھ صلى اهللا علیھ وسلم إنھا
  .أن یشرب الجمیع فیشرب ھو من القدح

  

  السمن یمتلئ بعد فراغھ إناء     .١٤

كان أنس بن مالك خادما مطیعا لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وكانت أمھ أم سلیم رضوان اهللا 
علیھا صحابیة قریبة من بیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم تأخذ منھ الطعام ان كان في وفرة وان 

  .بیت رسول اهللا إلىترسل ھذا الطعام  توفر لھا

كانت ألمي أم سلیم شاة فظلت : ویحكي أنس بن مالك قصة بل ھي معجزة حسیة رآھا بنفسھ فقال
ثم بعثت بھ ربیبة لھا أو  اإلناءفمألت  إناءتحلبھا وتجمع منھا السمن حتى جمعت من سمنھا عكة أو 

، أو ھذه العكة یأكل منھا اإلناءاهللا علیھ وسلم بھذا رسول اهللا صلى  إلىیا ربیبة اذھبي : خادمة فقالت
یا رسول اهللا ھذه العكة أو ھذا : فانطلقت بھا ربیبة حتى أتت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال

أي  "افرغوا لھا عكتھا": فقال علیھ الصالة والسالم. أم سلیم إلیكمليء بالسمن بعثت بھا  اإلناء
دار  إلىربیبة فارغة فانطلقت بھا عائدة  إلىوأعیدت ، ت العكة من السمنفأفرغ، اإلناءأفرغوا ھذا 

ة في وتد في الحائط ولما جاءت أم كأو الع اإلناءفعلقت ربیبة ، أم سلیم ولم تكن أم سلیم في دارھا
آخرھا وبدأت تقطر بالسمن الذي فاض منھا فقالت أم  إلىقد امتألت  اإلناءسلیم وجدت العكة أو 

رسول اهللا صلى  إلىرسول اهللا؟ ألم أقل لك اذھبي بھا  إلىبیبة ألیس أمرتك أن تنطلقي بھا یا ر: سلیم
  اهللا علیھ وسلم؟

  .بلى فعلت وان لم تصّدقیني فسلي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قالت ربیبة

یث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ح إلىواصطحبت ربیبة معھا وانطلقت ، استغربت أم سلیم األمر
بعثت مع ربیبة عكة  إنيیا رسول اهللا : ولما بلغت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قالت، یجلس

  مملوءة بالسمن فھل جاءت بھا؟

  ."قد فعلت قد جاءت" :فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على الفور

فقال أنس بن . ھاممتلئة بالسمن والسمن یقطر من إنھاودین الحق ، والذي بعثك بالحق: قالت أم سلیم
كان اهللا أطعمك  إنیا أم سلیم أتعجبین  " :فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: مالك صاحب الروایة

  ."كلي وأطعمي، كما أطعمت نبیھ

حتى ال یقطر سمنا وتركت فیھ ما أكل منھ دارھا شھرا أو  اإلناءفقّسمت ، دارھا إلىعادت أم سلیم 
  .شھرین

ألنھا لم تحدث للبشر كما حدثت لرسول اهللا صلى اهللا ، معجزات المحمدیةوھذه معجزة أخرى من ال
  .ویبارك اهللا فیھ إفراغھیمتلئ سمنا بعد  اإلناء. علیھ وسلم

  

  الطعام القلیل یشبع الكثیر من الناس     .١٥
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، اإلسالمفتزوج مسلمة سبقتھ في ، إسالمھكان أبو طلحة األنصاري من أكثر الصحابة حظا في 
أنھ تقدم للزواج من  إذ، للزواج منھا وكان مھر أم سلیم من أغلى المھور لو علم الناس قیمتھودعتھ 

وأسلم أبو . اإلسالمأي دخولك في ، إسالمكمھري : فقالت أم سلیم، بعد اإلسالمأم سلیم ولم یدخل 
ء في وتزوج أم سلیم وأحسن معاشرتھا ومعاملتھا فعاشا في ھنا إسالمھوحسن  اإلسالمطلحة ودخل 

ویروي أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قصة جمیلة ھي بحق ، ظل ازدھار دعوة الحق في المدینة
  .معجزة من معجزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم

لقد سمعت صوت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ضعیفا أعرف : قال أبو طلحة ألم سلیم: قال أنس
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم جائع وعرف ذلك  فھل عندك شيء؟ لقد أحس أبو طلحة أن، فیھ الجوع

  .من صوتھ

لعد أم ، وبدأت تعد أقراصا من خبز الشعیر ثم لفت الخبز ساخنا في خمار لھا. نعم: قالت أم سلیم
 إلىلفت الخبز ببعضھ ثم أعطت أم سلیم الخبز ألنس خادم النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأرسلتھ بھ 

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في المسجد  إلىب أنس بن مالك ذھ. النبي علیھ الصالة والسالم
نعم : فقال أنس أرسلك أبو طلحة؟:  فلما دخل أنس قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ومعھ الناس

  .یا رسول اهللا

وانطلق رسول اهللا  مع أصحابھ الى دار أبي طلحة  "قوموا" :فقال علیھ السالم لمن معھ من الناس
یا أم سلیم قد جاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والناس : فلما رآھم أبو طلحة قال، ياألنصار

ھلّم " :فلما أقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال، اهللا ورسولھ أعلم: ولیس عندنا ما نطعمھم فقالت
ففتت ، الخبز فأمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن یفتت، فأتت بذلك الخبز "یا أم سلیم ما عندك؟

أم سلیم الخبز في عكة ووضعت علیھ السمن ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما شاء أن یقول 
ثم . فأذن لعشرة من الرجال فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. أي  عشرة رجال "ائذن لعشرة": ثم قال

. "ائذن لعشرة" :ثم قال. فأذن لعشرة من الرجال فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. "ائذن لعشرة" :قال
وكانوا ، وظل على ھذه الحال حتى أكل القوم جمیعا، فأذن لعشرة من الرجال فأكلوا حتى شبعوا

  .سبعین أو ثمانین رجال

  ألیست ھذه معجزة عظیمة من معجزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟

ویشبع كل واحد  فمن عدد قلیل من الخبز یطعم ثمانون رجال، معجزة عظیمة بحق إنھابلى وربي 
من حدیث . لى اهللا علیھ وسلم واحدة تلو األخرىـھكذا كانت معجزات النبي ص، منھم شبعا كامال

  .أنس في صحیح البخاري

  

  كثرة الطعام     .١٦

في ظروف مختلفة ، فبلغت عشرات المرات، تكررت وتعددت معجزات تكثیر الطعام والشراب
ومما روى أبو ھریرة عن شيء من . سبة وقتھا وظروفھاومناسبات عدیدة لكل منا، ومواقف مختلفة
فقد خرج ، وغزوة تبوك كلنا یعرف أنھا كانت مشقة وعسرة، ما حدث في تبوك، ھذه المعجزات
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ومشوا في طریق وعر بین الجبال ، الرسول صلى اهللا علیھ وسلم والمسلمون في جو شدید الحر
ما یحمل علیھ رجالھ  اإلبل یجد ما یكفي من حتى انھ صلوات اهللا وسالمھ علیھ كان ال، والصخور
أن ذخیرة الجیش  إالورغم تبّرع عثمان بن عفان وأھل الخیر والكرم من المسلمین ، وجنوده

  .اإلنسانوزاده من الطعام كانت قلیلة ألبعد حد یتخّیلھ  اإلسالمي

فنفذ  )وھي غزوة تبوك(كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في غزوة غزاھا : فقد قال أبو ھریرة
فاستأذنوا ، والجمال التي یركبوھا اإلبلم سوى ھولم یكن أمام، الطعام إلىزاد المسلمین واحتاجوا 

، فأذن لھم صلى اهللا علیھ وسلم، وذبحھا لیأكلوا منھا اإلبلرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في نحر 
  .الطعام إلىلما وجدھم في حاجة شدیدة 

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ فاعترض على ھذا األمر لما فیھ  من أذى  وقد بلغ ھذا الخبر
للمسلمین ولعلمھ بوعورة الطریق وبعده عن المدینة مما یجعل العودة شاقة بل مستحیلة وتعّرض 
المسلمین وحیاتھم للخطر لو قطعوا ھذه المسافة مشیا على األقدام بعد قتال وجھاد ضد الكفار في 

  .تبوك

التي تحملھم وتبلغھم عدوھم  إبلھمیا رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال لىإفجاء عمر 
  ینحرونھا؟

: ووضع عمر رضي اهللا عنھ حال أمام رسول اهللا وقال، النظر إعادة إلىأي أن ھذا األمر یحتاج 
  .ادع اهللا عز وجل فیھا بالبركة، ادع اهللا على بقایا الطعام

ودعا ببقایا الطعام فجاء الناس بما بقي معھم  "أجل یا عمر" :هللا علیھ وسلمفقال رسول اهللا صلى ا
فجمعت ثم دعا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ربھ أن یبارك فیھا ودعاھم بأوعیتھم فمألوھا بزاد 

 عبد اهللاهللا وأشھد أني  إاللھ إأشھد أن ال " :وطعام كثیر فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  ."ومن لقي اهللا عز وجل بھا غیر شاك دخل الجنة ورسولھ

  .وھكذا كانت معجزات تكثیر الطعام متوالیة تأتي متكررة في مناسبات عدة

  

  نعجة أم معبد     .١٧

بعدما أذن اهللا سبحانھ وتعالى لھ ، المدینة إلىخرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مھاجرا من مكة 
اهللا قد أذن لي  في الخروج  إن" :كر رضي اهللا عنھ في دارهفلما قال الرسول ألبي ب، بالھجرة

خرج الرسول  "الصحبة" :فقال علیھ الصالة والسالم) الصحبة یا رسول اهللا( قال أبو بكر  "والھجرة
أن  یتسمع لھما  عبد اهللاأن وصال غار ثور وأمر أبو بكر ابنھ  إلىمن خوخة في بیت ظھر أبي بكر 

كما أمر أبو بكر عامر ، ارا ثم یأتیھما مساء بما كان في ذلك الیوم من الخبرما یقول الناس فیھما نھ
لیسقیھما من ، بن فھیرة مولى أبي بكر وراعي غنمھ أن یرعى غنمھ نھارا ثم یریحھا علیھما مساء

أو أختھ أسماء بطعام اتبع عامر بن فھیرة أثرھما بالغنم حتى یختفي  عبد اهللاجاءھما  وإذا، لبنھا
وأقام الرسول . غار ثور، وال یتبعھما أحد فیعرف مكان الرسول وأبو بكر الصدیق في الغار أثرھما

ولما مضت ، وطلبھما المشركون طوال ثالثة األیام، صلى اهللا علیھ وسلم مع أبي بكر ثالثة أیام
ستأجراه بن أریقط الذي ا عبد اهللاأتاھما ، ویأسوا من العثور علیھما، وسكن الناس عنھما، ثالثة أیام
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، )اركب فداك أبي وأمي: ( وقال، فقدم أبو بكر لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أفضلھما، بالراحلتین

ومضى الصدیقان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وأبو بكر الصّدیق رضي اهللا عنھ في طریقھما 
مر . قبیلة خزاعةوھي عاتكة بنت خالد من ، وفي الطریق مروا بخیمة أم معبد. المدینة إلىالمبارك 

تختبئ في ، وكانت امرأة تجلس في خیمتھا، الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على خیمتھا ومعھ أبو بكر
فلم یجدا ، الرسول وصاحبھ لحما وتمرا یشترونھ منھا فسألھا، ثم تسقي وتطعم الماّرة، قبة الخیمة
ى اهللا علیھ وسلم فوجد وكان الرسول وصاحبھ یشعران بجوع شدید فنظر الرسول صل، عندھا شیئا

شاة أو نعجة خلفھا : قالت "ما ھذه الشاة یا أم معبد؟" :فقال علیھ السالم، شاة بالقرب من الخیمة
  .ھي أضعف من أن تدر لبنا: قالت "ھل بھا لبن" :فقال، الجھد والمرض عن الغنم

رأیت بھا  إن! وأمي بأبي أنت: قالت متعجبة. "أتأذنین لي أن احلبھا؟" :قال علیھ الصالة والسالم
، فسّمى اهللا تعالى، فدعا بھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فمسح بیده على ضرعھا. حلبا فاحلبھا

 بإناءوطلب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، فامتأل ضرعھا ودّرت واجتّرت، ودعا لھا في شأنھا
وشرب ، تى أم معبدفشرب الجمیع ح، فحلب فیھ حتى امتأل عن آخره، یشرب فیھ ھو وأصحابھ

 اإلناءثم حلب الرسول في ، ثم استراحوا وشربوا لبنا أیضا، الرسول وأصحابھ من اللبن حتى رووا
، وقبل أن یغادر المكان علیھ السالم، وتركھ ملیئا باللبن عندھا، مرة أخرى حتى مأله عن آخره

  .اإلسالمبایعھا على 

ألنھا سقت كل ھذا الجمع بعد أم مسح علیھ السالم ھكذا كانت شاة أم معبد الضعیفة المجھدة معجزة 
ولما جاء زوجھا یسوق أغناما . على ضرعھا ودعا ربھ فسقى أصحابھ وشرب ھو وترك عندھا لبنا

وال ، والشاة عازب حیال، من أین لك ھذا یا أم معبد: رأى عندھا لبنا فتعّجب وقال، عجافا ضعیفة
  حلوب في البیت؟

، صفیھ یا أم معبد: فقال زوجھا. من حالھ كذا وكذا، مّر بنا رجل مباركأنھ  إال، ال واهللا: قال
الذي ذكر لنا من ، ھذا واهللا صاحب قریش: قال أبو معبد. فوصفتھ لھ وصفا دقیقا في كالم طویل

  .أمره في مكة

  .ھكذا كانت معجزاتھ في الطعام والشراب صلى اهللا علیھ وسلم

  

 سدرة المنتهى

  

ما كذب الفؤاد ما * عبده ما أوحى إلىفأوحى * فكان قاب قوسین أو أدنى* تدلىثم دنا ف{ :قال تعالى
 إذ* عندھا جنة المأوى* عند سدرة المنتھى* ولقد رءاه نزلة أخرى* أفتمارونھ على ما یرى* رأى

  .١٨-٨النجم  .}لقد رأى من آیات ربھ الكبرى* ما زاغ البصر وما طغى* یغشى السدرة ما یغشى

  

  السدرة     .١٨
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بعد السماء ، لم تكن على األرض ولكنھا كانت في السماء، السدرة ھي شجرة نبق عظیمة ھائلة
والسدرة شجرة ینتھي ، وھي أكبر من أي شجرة ضخمة رأیتھا في الدنیا مالیین المرات، السابعة

وینتھي ، ثم یقبض أو یؤخذ من عندھا، كل ما یصعد على األرض من أعمال الناس واألرواح إلیھا
  .كل ما یھبط من أعلى فیؤخذ منھا یھاإل

ما رأى  اإلسراءوعرفنا أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد رأى في رحلة ، بعد أن عرفنا السدرة
معجزة  إلىصعد بھ ، ما بعد السماء السابعة إلىبعد ھذا كلھ صعد بھ جبریل ، في السماء السابعة

السدرة رأى  إلىاهللا صلى اهللا علیھ وسلم  وقبل أن یصل رسول، سدرة المنتھى إلىاتجھ ، عظیمة
نھرا صافیا جمیال نصبت علیھ خیام مرّصعة باللؤلؤ والیاقوت وعلى حافتیھ طیور جمیلة خضراء 

  ."ھذا الطیر لناعم إنیا جبریل ": فقال علیھ الصالة والسالم، علیھا نضرة النعیم

یا محمد؛ أتدري أي نھر : قال جبریلثم . الذي یأكل ھذا الطیر أنعم منھ إنیا محمد : قال جبریل
  ھذا؟

  .ھذا نھر الكوثر الذي أعطاك اهللا ایاه: قال جبریل.  "ال": فقال علیھ الصالة والسالم

فغفر اهللا لھ ما ، ثم رأى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نھرا آخر یسمى نھر الرحمة فاغتسل فیھ
ورأى الرسول صلى اهللا ، الجنة إلى علیھ وسلم وما تأخر؛ ثم رفع رسول اهللا صلى اهللا، تقدم من ذنبھ

وأنھارا من عسل ، وأنھارا من لبن لم یتغیر طعمھ، علیھ وسلم بھا أنھارا من ماء صاف جمیل
  .مصفى

اهللا تعالى أعّد لعباده الصالحین ما ال عین رأت وال أذن سمعت وال  إن" :وقال علیھ الصالة والسالم
  ."خطر على قلب بشر

، فرّحب بھ كما رّحبت بھ المالئكة من قبل، فلقیھ ملك، لیھ الصالة والسالم من الجنةوخرج النبي ع
یا جبریل من ھذا " : فعجب علیھ السالم وقال، ولكنھ كان عابسا لم یبتسم لھ كما ابتسمت المالئكة

 "ھمولم أر منھ من البشر مثل الذي رأیت من، ولم یضحك، الذي قال لي مثل ما قالت المالئكة، الملك
  .؟

أحد من  إلىأو كان ضاحكا ، أحد من قبلك إلىأما انھ لو ضحك .. ھذا مالك خازن النار: فقال جبریل
  .ولكنھ ال یضحك، إلیكبعدك لضحك 

ثم نادى جبریل مالكا فقال . بلى: فقال جبریل  "أال تأمره أن یریني النار؟" :فقال علیھ السالم لجبریل
حتى ظن الرسول أنھا ستأتي ، وارتفعت.. النار غطاءھا ففارتفكشف مالك عن . أر محمد النار: لھ

فقال علیھ . لو وضعت فیھا الحدید والحجارة ألكلتھا، فیھا غضب اهللا ونقمتھ، على كل ما یرى
  .فأمر جبریل علیھ السالم مالكا أن یردھا "مكانھا إلىیا جبریل مره لیرّدھا " :الصالة والسالم

ھو : ومالك. ورّد علیھا غطاءھا، انھا الذي خرجت منھــمك إلىالنار  أخبي فرجعت: فقال مالك للنار
{ : رئیس المالئكة القائمین على النار والعذاب یوم القیامة وقد ذكر اسمھ في القرآن لقولھ تعالى

  .٧٧الزخرف } ماكثون إنكمقال ، ونادوا یا مالك لیقض علینا ربك

  ."؟ ما ھذه الرائحة" : طیبة فقال لجبریل وقد مرت برسول اهللا صلى اهللا لیھ وسلم رائحة
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كان من أخبارھا في الدنیا أن سقط من یدھا !!  ھذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأوالدھا: قال جبریل
فقالت بنت .. باسم اهللا: المشط الذي تمشط بھ شعر بنت فرعون فمالت على المشط وأخذتھ وقالت

قالت بنت . ورب أبیك، وربك، انھ ربي.. ال: ماشطةمن اهللا ھذا؟ أھو أبي فرعون؟ قالت ال: فرعون
  !أولك رب غیر أبي فرعون؟: فرعون

: فقال لھا، فدعاھا، وبلغ الخبر فرعون. اهللا عز وجل.. وربك ورب أبیك، ربي، نعم: قالت الماشطة
  !أال رب غیري؟

فیھا  فألقى، فأوقدت، وأمر بنار عظیمة، فغضب فرعون، ربي وربك اهللا عز وجل.. نعم: قالت
فتقاعست قلیال من أجل ، أن تقذف بنفسھا في النار، فأمرھا فرعون، أوالدھا ما عدا طفال رضیعا

أي أدخلي وال ، قعي وال تقاعسي فانك على الحق! یا أّمھ: فناداھا الرضیع قائال، ولدھا الرضیع
ووصل . ھا في اآلخرةوتلك الرائحة الطّیبة رائحت، النار فأحرقتھا إلىفانطلقت الماشطة األم .. تخافي

رأى ، فقد رأى جبریل على حقیقتھ، بھ یرى مفاجأة فإذا، الرسول صلى اهللا علیھ وسلم سدرة المنتھى
  ..السدرة وقد مألھا من نور اهللا الخالق عز وجل ما یحیر العقل ویدھشھ من العجب والجمال

ھذا المقام یترك الصاحب في مثل ، یا محمد: قال لھ جبریل، وسمع من جبریل علیھ السالم مفاجأة
  .حبیبھ إلىوالحبیب ، خلیلھ إلىصاحبھ؛ الخلیل  إلى

فتقدم ، ال أستطیع التقدم ولو تقدمت بعد ذلك قید شعرة الحترقت، ھنا ینتھي عروجي إلى: قال جبریل
  .لھ مقام معلوم إالفما مّنا ، خلیلك وحبیبك إلىأنت 

عالم النور القدسي حتى صار من اهللا الخالق عز ووجد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم نفسھ یسمو في 
فكان قاب قوسین أو * ثم دنا فتدلى{ : قال عز وجل، وجل كما جاء في القرآن الكریم قریبا جدا

  .}أدنى

فقال .. سل: ولما اقترب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من اهللا عز وجل فكلمھ اهللا عند ذلك فقال لھ
وأعطیت داود ملكا ، وكلمت موسى تكلیما، خلیال إبراھیماتخذت  انك" :محمد صلى اهللا علیھ وسلم

 واألنسوسخرت لھ الجن ، وأعطیت سلیمان ملكا. وألنت لھ الحدید  وسخرت لھ الجبال، عظیما
علمت عیسى التوراة .وجعلت لھ ملكا ال ینبغي ألحد من بعده، وسخرت لھ الریاح، والشیاطین

، وأعذتھ وأمھ من الشیطان الرجیم، بإذنكویحیى الموتى ، رصوجعلتھ یبرئ األكمھ واألب، واإلنجیل
  ."فلم یكن للشیطان علیھما سبیل

وشرحت لك ، وأرسلتك للناس كافة وبشیرا ونذیرا، وقد اتخذتك خلیال" :فقال لھ الرب عز وجل
وجعلت أمتك خیر أمة أخرجت للناس .. ووضعت عنك وزرك الذي أنقض ظھرك، صدرك

: ثمانیة أسھم ھي وأعطیتك، وأعطیتك نھر الكوثر، ثاني لم یعطھا نبي قبلكوأعطیتك سبعا من الم
والنھي عن ، واألمر بالمعروف، وصوم رمضان، والصدقة، والصالة، والجھاد، والھجرة، اإلسالم

  .وخاتما للمرسلین، وجعلتك فاتحا، المنكر

، الكالم وخواتیمھأعطاني فواتح : فضلني  ربي بست" :فكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
وقذف في قلوب أعدائي الرعب من ، الناس كافة بشیرا ونذیرا إلىوأرسلني ، وجوامع الحدیث

ومن . "ي األرض مسجدا وطھوراـوجعلت ل، ولم تحل ألحد قبلي، وأحلت لي الغنائم، مسیرة شھر
 سبحانھ فرض اهللا، سدرة المنتھى إلىالسماء والوصول  إلىخالل ھذه المعجزة العظیمة الصعود 
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 إلىولما أوحى اهللا ، حینئذ على محمد صلى اهللا علیھ وسلم وعلى أمتھ خمسین صالة في الیوم واللیلة
  بم أمرت یا محمد؟: عبده ما أوحى رجع فلقیھ موسى علیھ السالم حیث ھو في السماء السادسة فقال

  ."بخمسین صالة" :قال علیھ الصالة والسالم

  .شّدة إسرائیلفقد لقیت من بني . ألھ التخفیفربك فاس إلىارجع : قال موسى

أي ، ربھ عز وجل وسألھ التخفیف فوضع عنھ عشرا إلىفرجع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  بكم أمرت؟: أربعین ثم رجع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال إلىخفف الخمسین 

  ."بأربعین صالة" :قال علیھ الصالة والسالم

فرجع الرسول ، وتعال، شدة إسرائیلربك فاسألھ التخفیف فقد لقیت من بني  إلىفارجع : قال موسى
وظل ، موسى إلىفرجع ، فخفف عنھ عشرا، ربھ عز وجل فسألھ التخفیف إلىصلى اهللا علیھ وسلم 

... یرجع الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ویسألھ التخفیف حتى أصبحت خمس صلوات في الیوم واللیلة
  ..شّدة إسرائیلفقد لقیت من بني ، التخفیف فاسألھربك  إلىجع ار: فقال لھ موسى

وكان . "إلیھفما أنا براجع ، ربي حتى استحییت إلىقد رجعت " :فقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
الثالثین والعشرین والعشر صلوات في  إلىربھ فخفف  إلىالرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد رجع 

فما أنا براجع ، استحییت" :قال أنوما ، خمس صلوات في الیوم واللیلة إلىوصل  ىالیوم واللیلة حت
 فإنھنأما انك كما صّبرت نفسك على خمس صلوات : لحتى سمع علیھ السالم منادیا یقو "إلیھ

فرضي محمد صلى اهللا علیھ وسلم كل ، فان كل حسنة بعشرة أمثالھا، یجزین عنك خمسین صالة
  .الرضا

  

  مكة إلىالعودة      .١٩

فنظر ، السماء الدنیا إلىعاد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من فوق السماء السابعة فعاد حتى ھبط 
  "من ھؤالء یا جبریل؟" :فقال علیھ السالم، فرأى وھجا ودخانا وسمع أصواتا، أسفل منھ إلى

، ضواألر تالسماواھذه الشیاطین تحوم على قلوب بني آدم كي ال یتفكروا في ملكوت : قال جبریل
  ..ولوال ذلك لرأوا العجائب

فوجد األنبیاء مجتمعین ، األرض حتى  بلغ بیت المقدس إلىوظّل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یھبط 
، ولما حانت الصالة قام النبیون ألدائھا، فیھ ینتظرون الصالة فحّیاھم علیھ الصالة والسالم فحّیوه

أن یصلي بھم فصلى  إلیھوأشار ، اإلمامموقف  إلىأخذ بید النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فجاء جبریل
علیھ الصالة والسالم لألنبیاء تشریف لھ علیھ  إمامتھوفي ، والغالب أنھا كانت صالة الصبح... بھم

  .لقدره على سائر األنبیاء وإعالءالصالة والسالم 

لبراق وعاد فركب ا، ثم ركب الرسول علیھ الصالة والسالم البراق بعد أن خرج من بیت المقدس
أخبر علیھ ، شمس الضحى، وعلت الشمس، وصحت مكة، مكة والناس نیام فلما أصبح الصبح إلى
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وكان كثیرا ما یستھزئ بالنبي صلى اهللا علیھ ، وأول من رآه أبو جھل، السالم الناس بما حدث معھ
  ئ جدید؟فھل حدث لك شی، أراك ممعنا في تفكیر عمیق: فجاءه أبو جھل وقال لھ مستھزئا، وسلم

  ."نعم:"قال رسول صلى اهللا علیھ وسلم

  وما ھو؟: قال أبو جھل

  .أي انتقلت وسافرت "أسري بي اللیلة إنني" :فقال علیھ السالم

  !أین؟ إلى: قال أبو جھل

  ."بیت المقدس إلى" :فقال علیھ الصالة والسالم

  !؟إلیناثم عدت : ففتح أبو جھل فمھ من الدھشة وقال

  "نعم": لسالم في ثقة واطمئنانفقال علیھ الصالة وا

وكان .. ھذا یزعم أنھ یكلم من السماء: ویقول، كان أبو جھل یسخر من الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
ھو وجماعتھ قد أكثروا من تردید ھذا الكالم حتى نسوه لفترة فلما سمع أبو جھل أن الرسول قد سافر 

أراد أبو ، سھا مع أنھم یسافرون لھا في شھروالعكس في اللیلة نف، بیت المقدس إلىلیال من مكة 
كي ، لھ أمام الناس واإلساءة، جھل أن یستغل ھذه المعجزة التي لم یصدقھا للسخریة من محمد

  ..أنھ یقول ما ال تقبلھ العقول إذینصرفوا عنھ 

، لھ ھومكانھ أن یكذب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ألنھ یقول أشیاء ال یقبلھا عقإظّن أبو جھل أنھ ب
، وأراد أن یجمع الناس ألنھ یتوقع أن یتراجع محمد صلى اهللا علیھ وسلم عما قالھ والذي ال یصدقھ

أنا  إنأرأیت یا محمد : الناس قال لھ أمامولما خاف أن ینكر محمد صلى اهللا علیھ وسلم ما قالھ 
  بما حدثتني بھ؟ أتقول لھم ما قلت لي؟ أتحدثھمدعوت قومك 

  ."نعم" :لى اهللا علیھ وسلمفقال رسول اهللا ص

  .یا معشر كعب بن لؤي: فنادى أبو جھل بأعلى صوتھ

  .حّدث قومك بما حدثتني بھ: فقال أبو جھل للرسول صلى اهللا علیھ وسلم، إلیھفجاء الناس 

  ."أسري بي اللیلة إني" :فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  أین؟ إلى: فقالوا

  ."بیت المقدس لىإ" :فقال علیھ الصالة والسالم

  !!ثم أصبحت اآلن بیننا بعد كل ھذا السفر؟: فقالوا

  ."نعم" :قال علیھ الصالة والسالم
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ویضع بعضھم یده على رأسھ عجبا لكذب محمد ، وصاروا یضربون كفا على كف، وھنا ھاج القوم
حتى قال ، وصاروا یكذبون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. صلى اهللا علیھ وسلم كما یظن ویّدعي

أما الیوم فقد ، واهللا یا محمد لقد كان أمرك فیما مضى أمرا ھّینا: لھ رجل منھم اسمھ المطعم بن عدي
بیت المقدس فنظل شھرا في الذھاب  إلى اإلبلنركب  إننا.. أمعنت في الكذب بما ال تصدقھ العقول

وما ، والعزى ال أصدقكوشھرا في العودة ثم تزعم أنك سافرت ھذا السفر في لیلة واحدة؟ والالت 
  ..!!كان ھذا الذي تقولھ یحدث أبدا

  وماذا رأیت في بیت المقدس؟: وقال بعضھم في استھزاء

وموسى وعیسى علیھم الصالة والسالم  إبراھیمقابلت عددا من األنبیاء منھم " :فقال علیھ السالم
  ."وصّلیت بھم وكلمتھم

لو أن أبا بكر سمع صاحبھ محمدا : وقالوا، منھ وكذب الكفار الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وسخروا
وكف ، انصرف عنھ وإذوكف عن مناصرتھ وتأییده؛ ، نصرف عنھ وال، یقول ما یقول الیوم لكذبھ

فجرى أحدھم یبحث ، فیھون شأنھ ویضعف أمره، انصرف الكثیرون معھ عن محمد، عن مناصرتھ
فقال لھ ھل سمعت ما یقول صاحبك یا ، عن أبي بكر في كل مكان حتى وجده في أحد مجالس قریش

  وما ذاك الذي یقول صاحبي؟: أبا بكر؟ فقال أبو بكر

  !!ثم أصبح بیننا، بیت المقدس إلىیزعم أنھ أسري بھ اللیلة : قال الرجل

  أوقد قال ذلك؟: فقال أبو بكر

  .نعم والالت والعزى لقد قال ذلك: قال الرجل

  .لقد صدق لئن كان قد قال ذلك فواهللا: قال أبو بكر

  .بیت المقدس وجاء قبل أن یصبح إلىأتصدقھ أنھ ذھب : فقال الرجل في عجب ودھشة

أصدقھ أن الخبر یأتیھ من السماء في ساعة . أصدقھ حتى لو قال أبعد من ذلك إنينعم : قال أبو بكر
  !!!أفال أصدقھ فیما ھو أقل من ذلك عجبا؟. من لیل أو نھار

حیث یجلس رسول اهللا صلى اهللا علیھ  إلىوذھبوا ، كانوا معھوقام أبو بكر والرجل وبعض من 
كنت  إن: یا محمد: ھناك سمعوا المطعم بن عدي یقول إلىفلما وصلوا ، اإلسراءوسلم ویتحدث عن 

من أبواب : وعرفت معالمھ، فال بّد أنك شاھدتھ، بیت المقدس ودخلتھ وصلیت فیھ إلىذھبت اللیلة 
نعرف أنك لم تذھب قبل ھذه  إننا: م أضاف المطعم بن عدي قائالث.. فصفھ لنا، وجدران وغیرھا

  !!!.وصفتھ لنا اآلن كان ذلك دلیال قاطعا على أنك زرتھ اللیلة فإذا، بیت المقدس إلىاللیلة 

وأن كربا أو غما ال مثیل لھ ، وھنا أحس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في حیرة شدیدة تعتریھ
كان في  إسرائھفي  إلیھابیت المقدس قبل ھذه اللیلة وحین ذھب  إلىب انھ لم یذھ.. یستولي علیھ

لم یھتم بتأمل الحوائط والنوافذ واألبواب وغیر ذلك . وآیات كبرى إیمانشغل بما أنعم اهللا علیھ من 
وكان معھ جبریل ، وھو معجزة وعجب عجاب، كیف یعي لذلك ومعھ البراق، من األشیاء البسیطة

والوقت غیر مناسب ألن ینشغل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أو ، إلیھمین وھو رسول رب العال
انشغل بكل ھذه ، فقد رأى من آیات ربھ ما رأى. ینشغل ضمیره بالمباني وغیرھا من ھذه األشیاء
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أرض بیت المقدس كل ھذه  إلىوھبط من األولى ، األولى إلىوعاد من السماء السابعة ، اآلیات

  .شيء من ھذا القبیل حولھ إلىجعلھ یلتفت المعجزات الكبرى لم ت

  .واألھم من ذلك أنھ علیھ السالم قد عجز ولم یجد ما یجیب بھ على سؤالھم

وكان أبو بكر ، استعدوا للسخریة والتكذیب، ولما رأى ھؤالء الكفار أنھ علیھ السالم سكت ولم یجب
جانب ذلك ال یشك في صدق  إلىوكان .. بیت المقدس كثیرا ولھ درایة بھ إلىالصدیق قد ذھب 

وال جدال ، وأنھ علیھ السالم قد زار حقا في تلك اللیلة بیت المقدس، رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ورأى القوم یوشكون ، اإلجابةفلما رأى  أبو بكر توقف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن . في ذلك

: ل أبو بكر للرسول صلى اهللا علیھ وسلمقا، أن یرفعوا أصواتھم بالسخریة واالستھزاء والتكذیب
  .فاني قد جئتھ وزرتھ عدة مّرات، صفھ لي یا رسول اهللا

وأن یأتي بالدلیل على صدق ، بكر من ھذا أن یقطع ألسنتھم ویمنعھم من السخریة أبووقد رغب 
  .إسرائھ

المقدس وجعلھ فرفع بیت ، وأراد اهللا أن ینصر نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم، وعند ذلك حدثت المعجزة
فقال علیھ ، فظھر لھ بیت المقدس واضحا وجلّیا، في بصر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وبصیرتھ

صدقت یا رسول اهللا أشھد أنك أنت رسول : فصاح أبو بكر فرحا وقال، باب منھ مكانھ كذا: السالم
فیعود أبو بكر   .."ذاوباب منھ في موضع ك" :واستمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول.. اهللا

وظل أبو بكر یقول ذلك في كل أشھد أنك رسول اهللا ، ا رسول اهللاصدقت ی: ویقول في حماسة وفرح
  .ولذلك فقد سمي أبو بكر من ھذا الیوم باسم الصّدیق رضوان اهللا علیھ، فقرة

لتضلیل ا إلىولكنھم عادوا ، سكت أبو جھل والكفار وعلموا أن رسول اهللا لم ولن یھزم أمامھم
 إالھو  إنفان ما سمعناه الیوم من محمد ، یا قوم؛وألم یخبركم الولید بن المغیرة: والكذب وقال أحدھم

بیت  إلىكنت ذھبت اللیلة  إنیا محمد؛ : وأسرع بعضھم یغّیر مجرى الحدیث فقال. السحر بعینھ
خبرنا أین مكانھا اآلن من فھل تستطیع أن ت، بالد الشام إلىالمقدس حقا فان لنا عیرا ذھبت بتجارتنا 

  الطریق؟

ة؟ فأخبرھم ـتنا اآلن فأین ھي اآلن من مكــولعلك تعرف مكان قافل، لقد وصفت لنا بیت المقدس
فخافوا من ، الشام إلىرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ مّر بھذه القافلة بوادي كذا وھو متوجھ 

وجعل جمالھم تنفر ، فأزعج القوم، یفألن البراق كان سیره صوت مخ، منظر البراق وجمالھ
فلما عادت . فھرب منھم بعیر فدلھم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على مكانھ، وتھرب ھنا وھناك

وصدقوا ما قالھ علیھ ، صدقوه، وحكى لھا الكفار ما قالھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عنھم، القافلة
الشام فدلنا على  إلىلنا قافلة أخرى ذھبت  إن: موقال رجل آخر للرسول صلى اهللا علیھ وسل. السالم

  .مكانھا في الطریق

: وفیھا جمل علیھ غرارتان، وأنا قادم في مكان كذا وكذا اإلبلمررت بھذا " :فقال علیھ السالم
خافت وذعرت من حس  اإلبلأي أن ، فلما حاذیتھم نفرت العیر، غرارة سوداء وغرارة بیضاء

  ."وصرع بعیر وانكسر، البراق

ھذا ھو : ورغم ذلك قالوا. مكة أخبروا بصدق ما قالھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم إلىفلما عادوا 
  .السحر
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فأخبرنا بمكانھا ومتى تجيء؟ فقال ، إبالوان لنا : وعاد أحدھم یقول لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
یھ غطاء من الصوف األحمر تأتیكم ھذه العیر یوم كذا یقدمھا جمل أورق عل" :علیھ الصالة والسالم

  ."وغرارتان

فلما كان وصول القافلة خرجت قریش لتنظر ھل یصدق موعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أو ال 
ھا ھو ذا الیوم : فقال أحد الكفار ساخرا، وكاد  النھار ینتھي وأوشكت الشمس على المغیب، یصدق

  ..ر محمدالیوم بطل سح، ولم تجيء، ولم تقدم القافلة، ینتھي

  .اهللا أكبر ھذه طالئع القافلة قد ظھرت: وما كاد الرجل یتم كلمتھ حتى صاح أحد المؤمنین المسلمین

وفي مقدمتھا جمل أورق علیھ غطاء من الصوف األحمر وغرارتان كما وصفھ ، وقدمت القافلة
ى ضاللھم ولكن الكفار وقریشا مع كل ھذه المعجزات ظلوا عل. رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  .وسخریتھم وتكذیبھم

  .وبقیت في أذھاننا معجزات رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حیة ال ننساھا أبدا

  

 البراق العجيب

  

المسجد األقصى الذي باركنا حولھ  إلىسبحان الذي أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام { :قال تعالى
  .١ اإلسراء }انھ ھو السمیع البصیر، لنریھ من آیاتنا

  

  البدایة     .٢٠

فلم یمض وقت طویل على بدء دعوتھ المباركة ، كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في بدایة دعوتھ
وكان لھا أثر واضح بین الذین آمنوا ، حتى عزه ربھ بمعجزات أثارت في كفار مكة الدھشة والعجب
 اإلسراءة ھي معجزة ھذه المعجز. برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وبین الذین لم یؤمنوا بھ

  .والمعراج والذي كان البراق من أعاجیبھا

  ؟ ما ھو المعراج؟اإلسراءوالمعراج ما ھو  اإلسراءوقبل أن نتحدث عن البراق نسأل أنفسنا عن  

مكة  إلىثم عودتھ ، بیت المقدس إلىھو انتقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لیال من مكة  اإلسراء
أما . ودةـن أن ھذه المسافة یقطعھا الناس في شھر ذھابا وشھر في العفي حی. في اللیلة نفسھا

سدرة المنتھى  إلىالعال  تالسماوا إلىالمعراج وھو صعوده علیھ الصالة والسالم من بیت المقدس 
كان لھذه . ھاــنفس اإلسراءبیت المقدس في لیلة  إلىثم ھبوطھ ، ما أوحى إلیھحیث أوحى اهللا 

والمعراج حكایات عجیبة ومواقف طریفة سنسمعھا واحدة تلو  اإلسراءزة المعجزة الكبرى معج
فبینما كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم نائما بجوار الكعبة ذات لیلة أتاه جبریل بدابة : األخرى

  .البراق العجیب إنھابیضاء جمیلة أكبر من الحمار وأقل من الحصان 
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فلما أراد النبي صلى اهللا ، رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد كانت البراق دابة یركبھا األنبیاء قبل
فواهللا ما ركبك ! یحملك على ھذاما ! مھ یا براق(فصاح جبریل . علیھ وسلم ركوبھا نفرت وھاجت

  .فاستحیا البراق وھدأت ثورتھ وسكن مكانھ). قط أكرم على اهللا منھ

ایة في السرعة واالنسیاب فال اضطراب وركب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم البراق فكان سیره غ
فّكانھ مستقر على ، مما أشعر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بالراحة واالطمئنان، وال قلقلة في سیره

وقد ذكر أنھ كان من سرعتھ ما یثیر العجب حتى أنھ یضع حافره في كل . فراش ساكن وسریر ناعم
، قابلتھ عقبة مرتفعة إذافال یعلو وال یھبط حتى وكان دائما مستوي السیر ، خطوة عند منتھى البصر

قابلھ واد منخفض طالت رجاله األمامیتان  وإذا.. قصرت رجاله األمامیتان وطالت الخلفیتان
  .وھكذا توفرت للرحلة معجزات ما بعدھا معجزات..!!.. وقصرت رجلتاه الخلفیتان

مؤنسا ورفیقا للرسول صلى اهللا علیھ  جانب البراق إلىأما جبریل علیھ السالم فكان یسیر بجناحیھ 
  .كانت وجھتھما بیت المقدس حیث یوجد المسجد األقصى الذي بارك اهللا حولھ، وسلم

  مشھد في الطریق     .٢١

حاسرة ، وفي الطریق تعددت المشاھد وفي ھذا المشھد تظھر امرأة جمیلة متبّرجة بكل أنواع الزینة
ثم سار علیھ ، صلى اهللا علیھ وسلم إلیھافلم یلتفت ، ألكیا محمد انظرني أس: على ذراعیھا تنادي

أما سمعت شیئا في الطریق؟ فقال علیھ : فقال جبریل للرسول، السالم ما شاء اهللا لھ أن یسیر
یا محمد : بامرأة حاسرة على ذراعیھا علیھا من كل زینة خلقھا اهللا تقول إذابینما أنا أسیر " :السالم

  ..."ولم أقم  علیھا، فلم أجبھا! انظرني أسألك

وأما ، لو أقمت علیھا الختارت أمتك الدنیا على اآلخرة، أجبتھا أنك لو أما، تلك الدنیا: قال جبریل
  .إبلیسالشيء الذي ناداك من جانب الطریق فھو 

، وفي اآلخر لبن، في أحدھما خمر إناءینثم قّدم جبریل علیھ السالم لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ولم تكن الخمر قد ، وأعرض عن الخمر، اللبن فشربھ إناءسول اهللا رفاختار ، اختر ما شئت: ھوقال ل

ولو شربت ، الفطرة إلىھدیت : فلما اختار الرسول اللبن قال لھ جبریل، حینئذ اإلسالمحّرمت في 
  ."اهللا أكبر اهللا أكبر" :فقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم. الخمر لغویت وغویت أمتك

صد جبریل علیھ السالم بھذا أن الخمر كانت في أصلھا عصیرا طّیبا أو نقیعا نافعا للبدن؛ ثم وقد ق
تحّولت عن ھذا األصل الطیب النافع في اللون والطعم والریح وتحول كل ھذا من شيء طیب نافع 

، نویتلف البد، اإلرادةویفسد  ، ویدّمر الجسم، عصیر خبیث یذھب بالعقل إلىمفید للجسم والبدن 
  ..واألدھى من ذلك كلھ أنھ یوقع العداوة والبغضاء بین الناس

ورفضا لكل ما ھو طیب ، فلو أن الرسول قد شرب الخمر لكان ذلك قبوال منھ لشيء صار خبیث
فھو ال ، وھذا ال یقبلھ منطق رسول اهللا  ودعوتھ وخلقھ الكریم، وتفضیال للخبیث على الطیب، نافع

.. ّیب والطاھر وبذلك یثبت علیھ السالم على األصل النافع الطّیببل یدعو للط، یھوى الخبائث
شراب خبیث  إلىواللبن الذي اختاره صلى اهللا علیھ وسلم شراب أصیل لم یتغّیر لونھ ولم یتحول 

فلما شربھ صلى اهللا علیھ وسلم آثر الصالح على ، فھو نافع للصحة والبدن، یذھب العقول كالخمر
وھي سنن دائمة الوجود باقیة بقاء الناس لما فیھا من ، لتي فطر اهللا الناس علیھاالفاسد وھذ سنة اهللا ا
فما فعلھ رسول اهللا من ، الفطرة إلىھدیت : ولذا فقد قال لھ جبریل علیھ السالم، نفع للناس أجمعین
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الذین یعیشون اآلن على وجھ المعمورة والذین ، شربھ للبن ھو منھج یسیر على سنة اهللا في خلقھ
  .لو من قبلخ

وربط البراق بحلقة ، إماماوصلى باألنبیاء ، نزل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عند بیت المقدس
  .باب المسجد

  

  مشاھد المعراج     .٢٢

  

  المشهد األول

  

فصعد ، لم تر الخالئق مثلھ" سلم"قدم لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم معراج جمیل والمعراج 
، وھي سماء الدنیا، سلم ومعھ جبریل فوق المعراج حتى بلغا السماء األولىالرسول صلى اهللا علیھ و

. أنا جبریل: من أنت؟ فقال: فناداه مناد، وطلب جبریل من مالئكة ھذه السماء أن یفتحوا لھ أبوابھا
  .نعم: أوقد بعث محمد؟ قال جبریل: قال. معي محمد: ومن معك؟ قال جبریل: قال المنادي

رجل تام الخلقة عن  فإذاونظر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، ا السماء والدنیافتحت لھم، وفتح لھ
روح طیبة : وقال، التي عن یمینھ تبسم إلىنظر  فإذا. وعن یساره أسودة، )أرواح(یمینھ أسودة 

التي على یساره  إلىنظر  وإذا، فتدخل فیھ، اجعلوھا في علیین فیفتح باب ویخرج منھ ریح طیبة
فتدخل ، فیفتح باب ویخرج منھ ریح خبیثة، روح خبیثة اجعلوھا في سجّین: جبینھ وقال حزن وقّطب

  .فیھ

وعن ھذین ، سأل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن ھذا الشخص التام الخلق وعن ھذه األسودة
  .أما الشخص التام الخلقة فھو أبوك آدم: فقال جبریل علیھ السالم البابین

وأھل شمالھ ھم ، یمینھ وعن یساره فھي أرواح بنیھ؛ أھل یمینھ ھم أھل الجنةھذه األسودة عن  وأما
  .أھل النار حزن وابتأس إلىنظر  وإذاأھل الجنة تبسم  إلىنظر  فإذا، أھل النار

  

  .الیسار باب جھّنم إلىوالباب الذي ، الیمین باب الجنة إلىوأما البابان فالباب الذي 

  

  .مرحبا باالبن الصالح والنبي الصالح: وسلم وقالرّحب آدم بمحمد صلى اهللا علیھ 
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. ومضى الى مشھد آخر من مشاھد المعراج. فرّد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم التحیة بأحسن منھا
  .التي تعّد درسا من دروس الدعوة العظیمة وقدوة حمیدة للناس أجمعین

  

  المشهد الثاني

  

وموائد ، علیھا لحم مشّرح جّید وال یقربھا أحد، كثیرة نظر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فرأى موائد
أخرى علیھا لحم نتن كریھ الرائحة وحول ھذا اللحم النتنة أناس یتنافسون على األكل منھا ویتركون 

  ؟"ومن ھؤالء یا جبریل" :فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، اللحم المشّرح الجّید

  

ویأتون الحرام الخبیث ، ركون الحالل الطّیب فال یطعمونھھذا حال ناس من أمتك یت: قال جبریل
  !!.فیأكلونھ

  

  المشهد الثالث

  

، فیأتي من یفتح أفواھھم، اإلبلفوجد ناسا شفاھھم كمشافر ، ثم مضى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
یجیرھم  اهللا ألنھا تصیر نارا في أمعائھم فال إلىفیضجون منھا ، فیلقي فیھا قطعا من اللحم الخبیث

  ؟"من ھؤالء یا جبریل" :أحد حتى تخرج من أسفلھم فقال علیھ الصالة والسالم

  

یأكلون في بطونھم نارا  إنما، ھؤالء الذین یأكلون أموال الیتامى بالباطل ظلما: قال جبریل
  .وسیصلون سعیرا

  

  المشهد الرابع

  

فیعرضون على النار ، ل فرعونالنار یمر فیھ آ إلىرأى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم طریقا ممتدا 
كلما نھض ، وأثناء مرورھم یجدون على الطریق أقواما بطونھم منتفخة مثل البیوت، غدّوا وعشّیا

فقال علیھ ، اللھم ال تقم الساعة فیطؤھم آل فرعون بأقدامھم، اللھم أخر یوم القیامة: أحدھم سقط یقول
  ؟"من ھؤالء یا جبریل" :السالم
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  .ھم الذین یتعاملون بالربا من أمتكھؤالء : قال جبریل

  

  .}كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس إالوال یقومون {

  

  المشهد الخامس

  

  :مضى الرسول فرأى أقواما یقطع اللحم من جنوبھم ثم یقال لكل منھم

  

  .كل من ھذا اللحم كما كنت تأكل لحم أخیك میتا

  

  ؟"یل جبریلمن ھؤالء " :فقال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

  

  .كان كل منھم یأكل لحم أخیھ میتا، ھؤالء ھم الذین یغتابون الناس من أمتك: قال جبریل

  

  المشهد السادس

  

ومضى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فوجد أقواما تضرب رؤؤسھم بالصخر كلما ضربت 
ال علیھ فق، وھكذا.. وكلما تحطمت عادت كما كانت فترضخ من جدید بالصخر فتتحطم، تحطمت

  ؟"من ھؤالء یا جبریل" :الصالة والسالم

  

  .ھؤالء من أمتك ھم الذین تتثاقل رؤؤسھم عن الصالة المكتوبة: قال جبریل علیھ السالم
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  المشهد السابع

  

ومضى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فوجد أقواما یسترون عوراتھم من األمام والخلف برقاع وھم 
" :كلون الضریع والزقزم ورضف جھنم وحجارتھا؛ فقال علیھ السالمیأ. اإلبلیسرحون كما تسرح 

  ؟"من ھؤالء یا جبریل

  

وما ، وما ظلمھم اهللا تعالى شیئا، ھؤالء ھم الذین ال یؤدون صدقات أموالھم: قال جبریل علیھ السالم
  .اهللا بظالم للعبید

  

  المشهد الثامن

  

، عظیمة ال یستطیع حملھا ھو یزید علیھا في ھذا المشھد یأتي رسول اهللا على رجل قد جمع حزمة
ومع ذلك فھو یزید منھا ویثقل ، وذلك دلیل على كثرة الذنوب التي ارتكبھا والمعاصي التي اقترفھا

  ؟"ما ھذا یا جبریل":على نفسھ بالذنوب فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

  

الیقدر على أدائھا وھو یزید علیھا ، اسھذا الرجل من أمتك تكون علیھ أمانات الن: قال جبریل
  .رّد األمانات إلى اإلسالموقد دعا ، أخرىأمانات 

  

  المشهد التاسع

  

ولكنھ یعبر بصدق عن دور اللسان في حیاة ، في ھذا المشھد الذي لو تخّیلناه لكان مرعبا بحق
اھھم بمقاریض من فقد مّر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على أقوام تقرض ألسنتھم وشف، المؤمن
، كلما قرضت عادت كما كانت ال یفر عنھم من ذلك شيء وھذا  جزاء من یتكلم بالشر، حدید

  ؟"ما ھذا یا جبریل" :ویخوض فیھ بین الناس فلما رأى رسول اهللا ذلك قال لجبریل

  

  .ھؤالء خطباء الفتنة: قال جبریل

  



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

  المشهد العاشر

  

فقد مّر الرسول على أقوام ، فیھا االطمئنان والسكینة ھذا المشھد یثیر في نفوسنا الراحة ویبعث
وكثرة الحصاد والمحصول على ھذا الوجھ رمز . یحصدون في یوم؛ كلما حصدوا عاد كما كان

" :فلما رآھم رسول اهللا صلى اهللا لیھ وسلم على ذلك سأل جبریل، لجزاء اهللا سبحانھ الذي ال یتناھى
  ؟"ما ھذا یا جبریل

  

  .تضاعف لھم الحسنة بسبعمائة ضعف، ء ھم المجاھدون في سبیل اهللاھؤال: قال جبریل

  

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة  واهللا { :ولذلك یشبھ اهللا العمل الصالح في اآلیة
  .}یضاعف لمن یشاء

  

  المشهد الحادي عشر

  

رسول اهللا صلى اهللا علیھ فقد أتى ، ھذا مشھد  من مشاھد الجنة التي وعد بھا المتقون والصالحون
، ورائحة مسك أزكى من مسك األرض، فھبت علیھ منھ ریح باردة طیبة، وسلم على واد فسیح

ما ھذا الریح الطیبة الباردة؟ وما ھذا .. یا جبریل" :فقال علیھ السالم، وسمع من جھتھ صوتا
  ".وما ھذا الصوت؟. المسك؟

  

، واستبرقي، فقد كثرت غرفي، ما وعدتنيرب ائتني ب: ھذا صوت الجنة تقول: قال جبریل
، وأباریقي، وصحافي، وأكوابي، وذھبي، ومرجاني وفضتي، ولؤلؤي، وسندسي، وحریري

  .فائتني بما وعدتني، ولبني، وخمري، وعسلي ومائي، سيووكؤ

  

ولم ، وعمل صالحا، ومن آمن بي وبرسلي، ومؤمن ومؤمنة، لك كل مسلم ومسلمة :فقال عز وجل
ومن ، ومن سالني أعطیتھ، ومن خشیني فھو آمن.. ولم یتخذ من دوني أندادا.. ایشرك بي شیئ

، أنا ال أخلف المیعاد وقد أفلح المؤمنون إالأنا اهللا ال الھ  إني، ومن توكل علّي كفیتھ، أقرضني جزیتھ
  .وتبارك اهللا أحسن الخالقین
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  ..قد رضیت: قالت الجنة

  

  المشهد الثاني عشر

  

فقد جاء ، وجنبنا غیظھا وفورانھا، ومنعنا من لھیبھا، م أعاذنا اهللا من شرھاھذا المشھد عن جھن
ما ھذه الریح یا " :ووجد ریحا خبیثة فقال، فسمع صوتا منكرا، صلى اهللا علیھ وسلم على واد فسیح

  ".جبریل؟ وما ھذا الصوت؟

  

، وأغاللي، یا رب ائتني بما وعدتني فقد كثرت سالسلي: ھذا صوت جھنم تقول: قال جبریل
فائتني بما ، واشتد حّري، وقد بعد قراري، وعذابي، وغّساقي، وضریعي، وحمیمي، وسعیري

  .وعدتني

  

وكل جبار ال یؤمن ، وكل خبیث وخبیثة، وكافر وكافرة، لك كل مشرك ومشركة: فقال لھا رب العزة
  .بیوم الحساب

  

  .قالت النار قد رضیت

  

الطاعات حتى نكون من أھل الجنة بعیدا عن  إلیناحّبب وجّنبنا المعاصي و، أعاذنا اهللا من شرھا
  .النار وعذابھا

  

  .ھذا ما سنعرفھ في الصفحات التالیة، ترى ماذا في السماء الثانیة، ھذه مشاھد السماء األولى

  

  السابعة إلىمن السماء الثانية 

  

تفتح كما فعل في فاس، السماء الثانیة وقد صحبھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلىصعد جبریل 
  :فقال خازن السماء الثانیة.. السماء األولى
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  من ھذا الذي معك یا جبریل؟

  

  .ھذا محمد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: فقال جبریل

  

  أوقد بعث؟: قال

  

  .نعم: قال جبریل

  

  .ونعم المجيء جاء، فنعم األخ ونعم الخلیفة، ومن خلیفة، حّیاه اهللا من أخ: فقال

  

  ".من الشابان یا جبریل؟" :فسأل جبریل، بشابین فإذاي صلى اهللا علیھ وسلم دخل النب

  

فلما ، وكل منھا ابن خالة اآلخر، ویحیى بن زكریا علیھما السالم، ھذان عیسى بن مریم: قال جبریل
ثم ، فحّیاھما علیھ السالم، مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح: رأیا النبي صلى اهللا علیھ وسلم قاال

من ھذا؟ قال : فقالوا، السماء الثالثة برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قاستفتح إلىصعد جبریل 
؟ قال إلیھأوقد أرسل : قالوا. محمد رسول اهللا: من معك؟ قال جبریل: فقالوا، أنا جبریل: جبریل

  .جاء ونعم المجيء، ونعم الخلیفة، فنعم األخ، حّیاه اهللا من أخ وخلیفة: قالوا. نعم: جبریل

  

فقال ، ھو برجل قد فّضل على الناس في الحسن والجمال فإذادخل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  ".من ھذا یا جبریل الذي فّضل على الناس في الحسن؟" :علیھ السالم

  

  .ھذا أخوك یوسف علیھ السالم: قال جبریل
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مرحبا بالنبي الصالح واألخ : الفحّیاه الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فلما رآه یوسف علیھ السالم ق
  .الصالح

  

ھو برجل  فإذاففتح لھ ولقي تحیة وترحیبا كعادتھ ، السماء الرابعة فاستفتح إلىثم صعد بھ جبریل 
  ".من ھذا یا جبریل؟" :ورفعة الشأن فقال علیھ السالم، علیھ عالمات الوقار والجالل

  

: علیھ السالم قال إدریسهللا مكانا علّیا فلما رآه نبي اهللا علیھ السالم رفعھ ا إدریسھذا : قال جبریل
  .فرّد علیھ السالم التحّیة، مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح

  

ولقي من التحّیة ما اعتاد ، السماء الخامسة فاستفتح ففتح لھ إلىثم صعد النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
ھو برجل جالس وحولھ قوم یقّص  فإذام فدخل النبي صلى اهللا علیھ وسل، السابقة تالسماواعلیھ في 

  ".من ھذا یا جبریل؟": علیھم من أمر اهللا ما شاء اهللا؛ فقال

  

فلما رأى ، إسرائیلوھؤالء بنو ، قومھ ھارون بن عمران إلىھذا المحبب : فقال جبریل علیھ السالم
اه الرسول علیھ فحّی، مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح: ھارون محمدا علیھ الصالة والسالم قال

  .السالم

  

ورّحب بھ علیھ السالم ولما دخل ، ففتحت السماء لھ، السماء السادسة فاستفتح إلىثم صعد بھ جبریل 
 ".یا جبریل من ھذا؟" :فقال الرسول علیھ السالم، برجل جالس فمّر بھ فبكى الرجل فإذاعلیھ السالم 

  ".فمالھ یبكي؟ ":فقال علیھ السالم.ھذا موسى ابن عمران: قال جبریل

وھذا رجل من بني ، أني أكرم بني آدم على اهللا عز وجل إسرائیلتزعم بنو : انھ یقول: قال جبریل
  .ولكنھ مع كل نبي أّمتھ، فلو أنھ بنفسھ لما اھتممت، آدم قد فاقني في رتبتھ

بھ  فإذا ودخل علیھ السالم، السماء السابعة فاستفتح ففتحت لھ إلىثم صعد بھ جبریل علیھ السالم 
وھو بیت في السماء السابعة یقوم في سمت الكعبة الشریفة في أرضنا ھذه ، یرى البیت المعمور

ورأى علیھ السالم رجال ، یوم القیامة إلى إلیھیدخلھ كل یوم للصالة فیھ سبعون ألف ملك ال یعودون 
من ھذا الرجل یا " :أحسن ما یكون الرجال قد أسند ظھره الى البیت المعمور فقال علیھ السالم

  ".جبریل؟

فسلم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فرّد . خلیل الرحمن، علیھ السالم إبراھیمھذا أبوك : قال جبریل
  .علیھ الخلیل السالم
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الخلیل قوما جلوسا بیض الوجوه أمثال  إبراھیمورأى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حول 
فخرجوا وقد خلص من ألوانھم ، نھرا اغتسلوا فیھفدخلوا ، وقوما في ألوانھم شيء.. القراطیس

فصارت مثل ألوان ، فاغتسلوا فیھ فخرجوا وقد خلصت ألوانھم، ثم دخلوا نھرا آخر، شيء
  .أصحابھم إلىفجلسوا  اوفجاء، أصحابھم

یا جبریل من ھؤالء البیض الوجوه؟ ومن ھؤالء الذین في ألوانھم شيء؟ وما ھذه " :فقال علیھ السالم
  ".وقد صفت ألوانھم؟ فجاءواالتي دخلوا فیھا  األنھار

أي أنھم أخلصوا دینھم هللا؛ فلیس ، بظلم إیمانھمأما ھؤالء البیض الوجوه فقوم لم یلبسوا : قال جبریل
  .نقیا صافیا إیمانھمفكان ، والبغي اإلثم إلىفي قلوبھم شيء من شك أو میل 

  .قتابوا فتاب اهللا علیھم، وآخر سیئا، صالحاوأما ھؤالء الذین في ألوانھم شيء؛ فقوم خلطوا عمال 

  .شراب طھور: والثالث، ونھر النعمة، نھر الرحمة: وأما األنھار فھي

السماء  إلىومشاھد العروج ، معجزة مشاھد الطریق العظیمة، والمعراج اإلسراءھذه ھي معجزة 
ن البراق ھو األداة وكا، بیت المقدس في لحظات سریعة إلىمعجزة الخروج من مكة لیال والوصول 

یضع قدمھ في محل ، فكان لونھ معجزة، التي سخرھا اهللا ضمن أدوات انصرفت مشیئتھ أن تكون
وھربت في الصحراء ولم یكن البراق  اإلبلرؤیا العین أو على امتداد البصر خافت من حس أقدامھ 

ت متعددة واحدة تلو بل ما شاھده الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یعد معجزا، الشيء العجیب الوحید
  وترد قول كل جاحد ومكابر ومعاند .للناس أجمعین واإلرشاداألخرى تقدم النصح 

  ستبقى معجزات نبینا جلیة واضحة ممتدة إلى أن یرث اهللا تعالى األرض وما علیھا

  .فال تبدیل لخلق اهللا ورغمت أنوف الجاحدین 

  
*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*  

  
  نقمون من أمة التوحید ؟ماذا ی: الفصل السابع 

وبغیر منھج  ..فكم بالیسیر عن محمد آلبد أن أعرج على حال البشریة بغیر محمد یعرواصل تقبل أن أ
 والتيما یكون حالھا من خالل ھذه السطور الرائعة وھذه المعادلة الرائعة  ..محمد سلفًا وخلفًا 

  . لطف اهللا بن مال عبد العظیم خوجھ. د: سطرھا 
  

  :ظھ اهللا تعالى یقول حف
  :كیفما قدرت فعبر.. لدینا معادلة، أو مقدمات ونتیجة، أو حقائق

: ھذه حقیقة ال شك فیھا، دل علیھا مثل قولھ تعالى. مؤمنین، وكافرین: خلق اهللا تعالى الناس فریقین
  .}ھو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن{

یبتدئھا الفریق الكافر، دل علیھا مثل .. الدنیاوكتب على ھذین الفریقین الصراع والحرب مدة الحیاة 
  .}وال یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم إن استطاعوا{: قولھ تعالى

لمقاتلة اوھذا اآلیة وإن نزلت في قوم من الكافرین في عھد النبوة، بید أنھ ال یعني حصر ھذا العداء و
یترصدون بالمؤمنین، ویصدونھم عن دینھم، فیھم؛ إذ ال وجھ للحصر، ألن طبع الكفار واحد، فھم 
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نوح، وھود، وصالح، وشعیب، وإبراھیم إلى محمد صلى اهللا علیھ : ذكر ذلك ربنا تعالى عن أقوام
  .}وال تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اهللا من آمن تبغونھا عوجا{: وسلم

اع باق، واألخبار النبویة عن المالحم وإلى ھذا الزمان، والزمان اآلتي إلى آخره، ھذا الحرب والصر
  .التي تكون وقت نزول عیسى علیھ السالم بین المسلمین والروم شاھد على ھذا

  
  :فإذا ثبت األمران

  .مؤمنین، وكافرین: أن اهللا تعالى خلق الناس فریقین -
  .وأن الكافرین یتربصون بالمؤمنین بالعدواة والبغضاء -

  .من النبي صلى اهللا علیھ وسلم، أو دینھ، أو المؤمنین؟ أن یسخروا: فھل یستغرب بعده -
  

المؤمنین في مواطن كثیرة، ذكر اهللا تعالى وفقد سخر إخوانھم السابقون من النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
* وإذا مروا بھم یتغامزون * إن الذین أجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحكون {:منھا ما ذكر، فقال

  .}وإذا رأوھم قالوا إن ھؤالء لضالون* ھلھم انقلبوا فكھین وإذا انقلبوا إلى أ
َوَقْد َنزََّل َعَلْیُكْم ِفي {: وكانت مجالسھم ملیئة باالستھزاء والسخریة بآیات اهللا تعالى، كما قال تعالى

وْا َمَعُھْم َحتَّى َیُخوُضوْا ِفي َحِدیٍث َغْیِرِه اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَیاِت الّلِھ ُیَكَفُر ِبَھا َوُیْسَتْھَزُأ ِبَھا َفَال َتْقُعُد
  .١٤٠النساء}ِإنَُّكْم ِإذًا مِّْثُلُھْم ِإنَّ الّلَھ َجاِمُع اْلُمَناِفِقیَن َواْلَكاِفِریَن ِفي َجَھنََّم َجِمیعًا 

تعالى  وقلدھم في ذلك إخوانھم المنافقون؛ فالمنافقون إخوان الكافرین، فسخروا بالصحابة، فأنزل اهللا
  .}قل أبا اهللا وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزءون ال تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم{:كفرھم، فقال

  
ال عجب أن تسخر الصحف الدنمركیة وغیرھا من الصحف األوربیة من اإلسالم ومن رسولھ مجددا، 

  :كثروأن یكونوا فعلوا ذلك من قبل، وأن یكرروه فیما یأتي، فال ینتظر منھم إال ذاك، وأ
ا، فتكوا بأكثر من سبعة آالف مسلم، شألیس إخوانھم في الملة ھم الذین فتكوا بالمسلمین في سیربرنت -

: قتلوھم صبرا في عشیة وضحاھا، بینھم أطفال، وشیوخ، ونساء، وزمنى، ومرضى، قتلوا ألنھم قالوا
  .ربنا اهللا ؟

وھدموا المساجد، واستباحوھا  ألیس إخوانھم الذین احتلوا العراق، وقتلوا عشرات األلوف، -
  .بأقدامھم، وقتلوا المستجیرین الالجئین إلى حماھا، وھم الذین فعلوا في أفغانستان مثل ذلك؟

  .ألیس إخوانھم الذین احتلوا بالد المقدس، وھم یقتلون، ویذلون، ویستبیحون كل شيء ؟ -
ف بالمسلمین وأرحم، إنما ھم كما فھؤالء مثلھم، ھل كنا نظن أنھم سیكونون خیرا منھم، وألطف، وأرأ

  .}قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفوا صدورھم أكبر{: قال تعالى
  

* * *  
  

ھي حقیقة مرة، وھو كالم قد ال یحب سماعھ بعض الناس، خصوصا المتقربین منھم إلى الغرب، 
یقیمون في البالد  سواء بنشاط سیاسي، أو اقتصادي تجاري، أو ثقافي، أو حتى دیني، أو أولئك الذین

  .الغربیة؛ الذین یرون فیھ إحیاًء لفكرة صراع الحضارات، وتأییدا لصمویل ھنتغتون في نظریتھ
لكن كرھھم لھذه المعادلة القرآنیة، وھذه الحقیقة الربانیة ال یلغیھا وال یمحوھا، وال یذھبھا من 

مذ توعد الشیطان، وصار لھ  الوجود؛ ألنھا واقعة حیة، وإن تعامى عنھا بعضھم، فالصراع موجود
  .مذ أمھل إلى یوم الدین، وسیبقى حتى یھلك الشیطان.. سبیل إلى بني آدم، وقدرة على الغوایة
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وحبنا وكرھنا لن یغیر من ھذا الواقع شیئا، فاألحرى أن نحسن التعامل معھ بحیطة وفھم، بدال من 
الء المحاربین، ویدندون حولھ، والذین فالذین یبشرون بالتعایش مع ھؤ. محاولة یائسة فاشلة لطمسھا

  .ھم واھمون ؟: یدعون إلى التسامح ویظنون أنھا أماني ممكنة، وأھدافا قریبة
بغیر ذلك؛ أخبر أن الكفار المحاربین ال یتركون المؤمنین وحال  أخبرناواھمون؛ ألن القرآن  -

  .كسبیلھم، بل یترصدون، ویتربصون، ویصدون، وینفقون أموالھم في كل ذل
  

  :واھمون؛ ألن الغرب الذي یرفع شعار التعایش والتسامح، یرفعھ ثم یناقضھ -
o فسیاسیوه یرفعونھ ثم یسیرون الجیوش لغزو واحتالل بالد المسلمین، للفتك والقتل.  
o ومثقفوه ینظرون لھذه االعتداءات، ویعززون الرأي العام بنظریاتھم حیال الردع.  

o یتربصون بالعوائد والثروات المسلوبة من األمةواقتصادیوه یمولون الحرب، و.  
  

كیف یكون تعایشا وسالما، وزمام األمر بید السیاسیین واالقتصادیین، یشنون الحروب طمعا في  -
  .الثروة والكنوز، في أیة لحظة، وتحت أي مبرر ؟

  .كیف یكون تعایشا مع محاربین معتدین، یستحلون األرض، والدم، والمال ؟ -
السالم مع المسالمین منھم غیر المحاربین ممكن وھدف صحیح، لكن ھؤالء لیس بأیدیھم التعایش و

شيء من األمر، وال حول لھم وال قوة، حتى لو اعترضوا لم یقدموا شیئا، كما اعترضوا على حرب 
  .فلن یسمع لھم؛ فالقرار بأیدي األثریاء، والسیاسیین، والعسكریین!!.. العراق 

قد حصل مرارا، لكن في تاریخ المسلمین، لما حكموا فكانت رعایاھم من  ھذا التعایش والسالم
الیھود، والمسیحیین، والبوذیین، والھندوس، والوثنیین، في أحسن حال، لم یمارس علیھم ضغط، ولم 

وراجعوا إن شئتم تاریخ الدولة العثمانیة وحیاة (  .یكرھھم أحد على اإلسالم، ولم یضطھدوا دینیا
 ... إقرؤا التاریخ فإن فیھ العبر. نا العظام أمثال محمد الفاتح وجده بایزید الصاعقة متأخرى فاتحی

  )ضل قومًا لیسوا یدرون الخبر 
لكن التعایش والسالم وھم وسراب، تحت حكم جبابرة عنیدین محاربین، ھدفھم اإلذالل والسیطرة 

فال فرق بین شیوعیة (  .یبة أعظمعلى الثروة والعباد، وھذا ھو الحال الیوم، ومن لم یعرف فتلك مص
أو دیمقراطیة أو علمانیة أو رأسمالیة أو إشتراكیة كلھا وجوه إبلیسیة وخطط شیطانیة خاطھا إبلیس 
وحده على من عمى علیھم طریق الوحدانیة وإفراد ربنا بالعبودیة والربوبیة واأللوھیة طلبًا وقصدًا 

  )نكم زخرف القول زورا ال یغر أفیقوا بنوا جنسى. وتوكًال وإستعانة 
  

* * *  
  

  .إذن، ما معنى ھذا ؟
  .أن نحمل السالح فندخل في مشروع تأدیب ھؤالء المستھزئین الساخرین ؟: ھل معناه

كال، لیس ھذا ھو ھدف الكالم، ولیس ھو المطلوب، ونحن بدأنا الكالم بحقیقة قرآنیة، واقعیة، 
، وأن الكافرین یظھرون العداوة للمؤمنین؛ لذا فال انقسام الناس إلى مؤمنین وكافرین: وتاریخیة، ھي

  .یستغرب منھم أن یسخروا بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم، وبآیات اهللا، وبالمؤمنین
  

بیان أن عالج ھذه الظاھرة العدوانیة، ال یكون بمد ید التسامح إلى أولئك الظلمة  :وكان المقصود
ھ وسلم، ونداءھم نداء ھینا لینا، والسفر إلیھم للمحاورة الفجرة، الذین أساؤوا إلى النبي صلى اهللا علی

  :والمناظرة، إلظھار السماحة، والتقرب إلیھم بالضحك واالبتسامة، إنما في أمر آخر ھو
  :إظھار الغضب والسخط على ما فعلوه، بكافة الطرق السلمیة، التي لیس فیھا اعتداء
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  .، ووكالة، واستیرادا وتصدیرامقاطعة تجارتھم، والتعامل معھم، شراء: فمن ذلك -

  .مقاطعة السفر إلى بالدھم، وترك اإلقامة فیھا لمن قدر على االنتقال إلى بلد آخر: ومنھا -
  .سحب السفراء، والتمثیل الدبلوماسي، ولو بالتھدید، وإال فباالستنكار الشدید: ومنھا -

  .مناسب علیھ، لتكن قضیة الساعةتسخیر القنوات الفضائیة لبیان ھذا اإلجرام، والرد ال: ومنھا -
  .بیان سماحة المسلمین مع المخالفین عبر التاریخ، عكس المخالفین مع المسلمین: ومنھا -

مقاطعة المثقفین وأصحاب الفكر لجلسات الحوار والمناقشة مع المفكرین الغربیین، وإظھار : ومنھا -
  .الغضب، ما لم یبرءوا من ھذا العدوان الشنیع

ام المربین والمعلمین بالتركیز على سیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم بتوازن، فقد عامل قی: ومنھ -
فال یجوز . بالرحمة، وھو األصل واألغلب، ولم یمنعھ ذلك من الشدة والقسوة، كما فعل مع ابن خطل
  .عرض سیرتھ كأنھ ال شدة فیھا، أو عرضھا وكأنھ ال رحمة فیھا، فالطرفان ذمیم

والفتیات عن تقلید العوائد واالنحرافات الغربیة، فال یجوز تقلید أقوام یسخرون كف الشباب : ومنھا -
  .من المؤمنین، ودینھم، ونبیھم، حتى لو لم یسخروا ما جاز، فكیف وقد فعلوا ؟

  
كل یظھر غضبھ ونصرتھ للنبي صلى اهللا علیھ وسلم بالقدر الذي یقدر؛ ابتداء من الحاكم إلى العالم، 

فلیست المناصب، وال .. عیة، إلى التاجر، إلى المعلم والمربي، إلى الشباب والفتیاتإلى المثقف والدا
. األموال والتجارات، وال المتع الدنیویة أعز علینا من اهللا تعالى ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ودینھ

ذا الذي نحن فیھ، لكن لما ھّنا بھذا التكالب على الدنیا، وأردنا العزة بھا أذلنا اهللا، وأي ذل أكبر من ھ
  .یستباح كل شيء عندنا، ولم نفعل شیئا، ولم نحرك میتا

  
عر في وجھ الذئب، یجيء الفتراسھا، بإیانا والتماھي مع شعار التسامح، فنصبح كالشاة تكتفي بأن ت

فإنما المؤمنون ُأسد، یلدون ُأسدا، وھم أرحم الناس لضعیف، صادق، عادل، لو كان كافرا، وھم أشد 
  .لى جبار، كاذب، ظالم، لو كان مسلماالناس ع

  
وإیانا أن نجعل من الذي یتخذ الشدة مع ھذه الجرأة على المقام النبوي، بالموقف .. فلنكن مؤمنین 

فإن اهللا تعالى قد جعل النار . وكأنھ قد تجاوز حده، وفعل خالف السیرة النبویة: والكلمة، لیس العدوان
م یصفھم إال بالكفر، وھذا منتھى الشدة والغضب، فما على والعذاب على المستھزئین، ووصفھم فل

  .المؤمن إذا اتبع نھج القرآن من شيء
  

: ولنعلم أن كل ضعف منا، ظھر في صورة تسامح مطلق، حتى في حال العدوان الجريء الخطیر
مع  فإنھ قد جعل منھم أقواما جرءاء على استباحة كل محرم منا، ولن یكفھم إال مواقف حادة، تتناسب

  .استھزاء حاد، وسخریة حادة، یعلمون فیھا أننا أمة أبیة
ولكن لیتسع المجال . لطف اهللا : نصحت فوفیت وعادلت ووازنت فجزیت خیرًا دكتور   .واهللا أعلم

لتصور آخر لفعال الغرب فیھ إتفاقات مع معادلتك وھناك ثم إختالفات یسیرة لنتأمل ولنستقرأ حال 
  ما یفكروا ؟القوم وفیما یفكرون وكیف

 مدخل صدام الحضـارات.. حرب المقدســــــات
  كامل عبد العزیز مصطفى

حرب (صورة  الطابع العقائدي للصراع مع الغرب وحلفائھ، تزداد حدتھ وشدتھ یوًما بعد یوم، لیأخذ
. جماھیر األمة اإلسالمیة تدور رحاھا في میادین الدیانات واالعتقادات التي تدین وتعتز بھا) مقدسات

والكعبة یتوعد الموتورون بسحقھا بقنبلة  ..فالمسجد األقصى یھدد بالھدم... واألمثلة ال حصر لھا
مون معسكرات االعتقال واإلذالل، ویتجرأ المجر والقرآن یمزق ویحرق ویبال علیھ في.. نوویة
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أّما الرسول األكرم المعظم صلى اهللا "..! فرقان الحق"علیھ اسم  كامًلا بدیًلا، أطلقوا )قرآنا(فیضعون 

األمم استمرؤوا سبھ واالستھزاء بھ، والسخریة من دینھ، واالنتقاص من قدره  علیھ وسلم فإن رمم
والحصار  دة والتضییقأصحابھ وأتباعھ وحملة شریعتھ وأنصار دعوتھ، مع اإلمعان في المطار وقدر

في حیاة الناس، ناھیك  المادي والمعنوي لكل من یحاول أن یرفع رأًسا بھذا الدین في أي أمر ذي بال
  .من أي ثمن عن إھدار الدماء المسلمة بال أي ثمن مع أّنھا أغلى عند اهللا

راني، أّن ھناك والغرب النص منذ زمن لیس بالطویل، یلحظ من یراقب العالقة بین الشرق اإلسالمي 
یتنامى ویتنوع بصورة مطردة، في شكل غزوات  استدراًجا واستغضاًبا واستفزاًزا متعمًدا للمسلمین،

وأصبحنا ال . تھجمات دینیة... محاصرات اقتصادیة، وأخیًرا عسكریة، أو حمالت ثقافیة وإعالمیة، أو
  .التحدیاتاإلسالمي غیر مستھدف بجل أو كل تلك  نكاد نرى مكاًنا في العالم

 
واالستدراج فتخرج من النطاق الجغرافي للعالم اإلسالمي لتنتقل إلى  وتتجاوز حملة االستغضاب

أّنھ  المواطنین أو المستوطنین في أكثر بلدان العالم الغربي بغرض إشعار كل مسلم في العالم المسلمین
  !..سیاسًیا أو ثقافًیا و عسكرًیا أوتحت المواجھة بشكل أو بآخر، إما أمنًیا أو اقتصادًیا أو حضارًیا أ

 
المسلمین الیوم، لیسوا من أبناء طائفة واحدة من  من الالفت للنظر أیًضا أّن من یستغضبون عموم

المسلمین ثأًرا أو قضیة، ولكن عداء أولئك یصدر من جمیع  النصارى، حتى یقال إّن بینھم وبین
ثوذكسیة، مع قدر غیر قلیل من التعاون الجلي والخفي أو كاثولیكیة أو أر طوائفھم، بروتستانتیة كانت

 فھؤالء جمیًعا مع اختالف بعضھم مع بعض إلى حد أّنھم یلعن بعضھم بعًضا، ویكفِّر مع الیھود؛
الجرائم المتواترة  فمن. بعضھم بعًضا؛ إّال أنھم یجتمعون في ھذا المسار، مسار التحدي واالستكبار

والدانمركیین والنرویجیین، إلى  مریكیین والبریطانیین واألسترالیینوالمتكاثرة للبروتستانت من األ
إلى أحقاد األرثوذكس من الروس والصرب،  جحود الكاثولیك من الفرنسیین واإلیطالیین واألسبان،

الیھود في الشرق والغرب؛ فالھجمة الیوم عامة، وھي  إلى تعاون ھؤالء جمیًعا وتواطئھم مع حثاالت
استعماریة بروتستانتیة وكاثولیكیة وأرثوذكسیة ویھودیة طالت غالب  متداًدا لھجماتمستأنفة تمثل ا

واآلن تمتد لتشمل العالم اإلسالمي دفعة واحدة . مدى ما مضى من قرن ونصف أوطان المسلمین على
 (فوضى خالَّقة(طمًعا ـ رّبما ـ في إحداث .. واحدة، ودفعھ إلى االرتباك واالرتجال إلغضابھ دفعة

  ...!ولیةد
 

تھدف إلى تدویل الغضب  حیث )عولمة للغضب(سبق أن أطلقت علیھا : إّنھا عولمة من نوع جدید
  .في صدامات لم یستعد لھا ھبغرض توریط اإلسالميوإلى تثویر العالم ! اإلسالمي بعد إیقاظھ

 
ك الجریمة في بوتقة غضبیة واحدة، بعد تل لقد نجحت عولمة الغضب في صھر العالم اإلسالمي كلھ

الروم من سكان أوروبا على النبي الكریم المرسل إلینا وإلیھم  النكراء الشنعاء التي تطاول فیھا سفھاء
اهللا علیھ وسلم تسلیًما كثیًرا وذلك عندما نشرت الرسوم البذیئة أول مرة منذ  وإلى الّناس أجمعین صلى

 في مجال السیاسة، وألول مرة في )عالم غربي(یقابلھ  )عالم إسالمي(وأصبحنا نسمع عن  عامین
َنَسَمة  تعم كل مكان، وتشمل كل) انتفاضة عالمیة(التاریخ المعاصر، تحدث على مستوى المسلمین 

  .مسلمة تشـھد هللا بالوحدانیة وللنبي بالرسالة
 

 وأّن الغـرب لیـس أمریكا) إسرائیل(أّن الصراع اخُتصر مع أمریكا وحلیفتھا  لقد تصور بعضنا لفترة
َوالَِّذیَن { بأّن الغرب عالم واحد وموقف واحد، ویناصر بعضھ بعًضا) یفاجئون(فإذا بالمسلمین  فقـط،

 .٧٣من اآلیة : سورة األنفال }َكَفُروا َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض
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وھل ما یحدث ھو تدشین مبكر ! ؟)الحضارات  صدام() عولمة(فھل نحن بصدد دخول عملي في 

  !؟..اهللا جدیدة ال یعلم مداھا إّال لمالحم عالمیة
 

... هللا ورسلھ ُمرشح للتعمیم والتدویل إّن الفساد الذي یتھدد األرض كلھا الیوم بحماقات الغرب المحادِّ
اإلعالم وفساد في المجتمعات وفساد في األسر وفساد  فساد في االعتقاد وفساد في األخالق وفساد في

الذي ) األخیر(وكل ھذا یریدون عولمتھ ألّنھ یمثل نموذج الحضارة  في العالقات وفساد في البیئات،
  .، ولو أدى صدام الثقافات والحضارات وصراعھا)نھایة التاریخ(مشھد  ینبغي أن یسدل علیھ

 
وأسترالیا  ما تؤمن بھ وتدعو إلیھ وتسیر فیھ الصقور والنسور الحاكمة في أمریكا وبریطانیا ألیس ھذا

الدانمرك والنرویج  والبقر المنتفش والدجاج المتوحش في كل من... ألمانیاوفرنسا وإیطالیا و
  !ومشعلي الحروب تحت دفع ممن یركبونھم ركوب الحمیر من صناع الفتن! ؟...وإسبانیا

 
وُتستغَفل من كبرائھا وزعمائھا، لتساق إلى  دعك من الشعوب، في التھائھا وغفالتھا، فھي ُتسَتَغل

صحیفة  ١٧إعادة ھجوم الرسول في : علیھا، وآخر ذلك ترضى بھا وال توافق أتون مواجھة، قد ال
  .یسيء إلى القرآن واإلسالم من إنتاج شركة ھولندیة دانماركیة، ثم االستعداد لنشر فیلم

 
كلما تجددت فصول من مسلسل عولمة الغضب،  )صدام الحضارات(تفجیر  إّن التحذیر یتنامى من

صدام (د قراءة تلك األطروحة، أو النظریة المسماة بذلك االسم نعی ونحن في حاجة إلى أن
شأننا، وننظر إلى مواضع خطانا، ونحكم بعین البصیرة على ھذه النظریة  لنتدبر) الحضارات
أو تخطیط ... احتفى بھا الغرب منذ أكثر من عقد ونصف، أھي أسطر في كتاب فكري الخطیرة التي

  ؟..يدولي، ضد العالم اإلسالم النقالب
 

  إستراتیجیة؟ نظریة أم: صراع الحضارات
 

أستاذ ) صموئیل ھنتنجتون: (المفكر الیھودي صاحب ھذه النظریة أو من أصَّل لھا بالمعنى األدق ھو
المؤسس ) برنارد لویس(األمریكیة وأستاذه ھو المؤرخ الیھودي  العلوم السیاسیة في جامعة ھارفارد

م في  ١٩٩٣حتھ ألول مرة في شكل مقالة نشرت في صیف عام أطرو) ھنتنجتون) للفكرة، وقد صاغ
 ، وكان ذلك بعد سقوط االتحاد السوفییـتي وانتـھاء الحـرب البـاردة التـي رأى)أفیرز فوریجن(دوریة 

كتاًبا ) ھنتنجتـون) الغـرب بعدھا أّن عـدوه الشـیوعي قـد تـوارى، لیبدأ البحث عن عدو جدید، ثم ألَّف
والعنوان نفسھ یشي بأّن  (إعادة صنع النظام العالمي ...صدام الحضارات) تھ بعنوانفي الموضوع ذا

فقد تضمن أفكاًرا ھي . ھو إستراتیجیة بل توجھ نحو صنع سیاسة عملیة األمر لیس مجرد نظریة، بل
  .وفرضیات یراد تحویلھا إلى حتمیات أقرب إلى الخطط،

 
 :اإلستراتیجیة/ النظریة/ ـطلقـات ذلك الكتابومن وْلُنِعـد التـأمـل فـي أھـم مرتكـزات

 
  .التي تمیز بین الحضارات، وھو العامل األھم في صراعات المستقبل الدین ھو أھم العوامل .١

 
صورة  القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولیة ینبغي أن تخدم مصالح الغرب، ولكنھا تقدم في .٢

  .إرادة المجتمع الدولي
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، ورفض العلمانیة الغربیة ھو أكبر )األصولي(باإلسالم  اإلسالمیة ال تحدد ھویتھا إال المجتمعات .٣

  .المسلمین طوال القرن العشرین الحقائق االجتماعیة في بالد
 

  .صیغة االقتصاد العالمي في المستقبل الكتل االقتصادیة اإلقلیمیة المتنافسة ھي .٤
 

سالمیة والغربیة استمرت عدة قرون وسوف تستمر اإل الصراعات العسكریة بین الحضارتین .٥
  .قساوة وتزداد في المستقبل، وقد تكون أكثر

 
الھجرات المتزایدة صوب  االزدیاد السكاني للعالم اإلسالمي سیشكل مشكالت ألوروبا بسبب .٦

ى لذا فمن الضرورى أن تكون أھم ركائز الدول المانحة تحدید النسل ومحاربة العفة ف(   .الغرب
شكل محاربة الحجاب والختان والنھوض بالمرأة بأن تترك تربیة اوالدھا رجال المستقبل وأن تنزل 
لمزاحمة الرجالة فى أتوبیسات النقل العام وتأخذ البطاطس من السوق لتعدھا للتسویة فى غفلة من 

الد صدیقھا حتى ال یغضب علیھا زوجھا ویوافق على ذھابھا لحفلة عید می و یسھا المباشر للعملئر
  )ھل ھكذا تكرم المرأة فى عالمكم ؟  سفاألفى العمل یاال 

 
 

جنوب (في الجنوب : اإلسالم وغیره من األدیان أطراف العالم اإلسالمي ھي مناطق صدام بین .٧
مع "البوسنة ـ كوسوفا ـ ألبانیا : (في الشمال) ـ إثیوبیا السودان ـ نیجیریا ـ الصومال ـ إریتریا

مع "ـ الفلبین " مع الھند"ـ باكستان "نأفغانستا"ـ روسیا مع " أذربیجان مع"نیا ـ أرمی"الصرب
  .، فحدود العالم اإلسالمي حدود دامیة"اإلسالمي الفلبیني الجنوب

 
نعم واهللا وفى ھذا . (     ستشھد تحالًفا وتضامًنا بین حضارات ضد حضارات حروب المستقبل .٨

ستوقفنا منبھرین بعظمة ھذا الرسول المبین صلى اهللا علیھ وسلم إشارات نبویة ھامة جدًا آلبد أن ت
  . )وسیكون لنا وقفة معھا بعد إیراد ھذا البحث 

  .مرحلة القمة اآلن، اقتصادًیا وعسكرًیا الحضارة الغربیة تعیش .٩
 

  .عن طریق المؤسسات الدولیة الغرب سیسیطر على بقیة العالم ..١٠
 

  ."إّن على الغرب أن یتبناھا لمواجھة صراعات المستقبل" :قال ثم یخلص الكاتب إلى توصیات،
 

  :وقد قسم السیاسات الموصى بھا إلى قسمین
 

  .وسیاسة على المدى القصیر، سیاسة على المدى الطویل
 

  :القصیر، فقد قدم التوصیات التالیة أّما على المدى
 

لغربیة، وخاصة بین دول أوروبا داخل دول الحضارة ا على الغرب أن یسعى إلى تعاون أوثق ـ
  .وأمریكا الشمالیة
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التقارب  ضـرورة السـعي لدمـج دول شـرق أوروبا وأمریكا الالتینیة في المجتمع الغربي واستغالل ـ
  .في ھذا) الدیني(الثقافي 

 
  .بین كل من روسیا والیابان السعي للحفاظ على عالقات تعاونیة أوثقـ 

 
  .الغربیة إلى صراعات كبیرة محلیة داخل الحضارةمنع تطور الصراعات الـ 

 
الصین وكوریا وفیتنام (اإلسالمیة والكونفوشیة  العمل على الحد من توسع القوة العسكریة للدول ـ

  .(والیابان
 

تخفیض القوة العسكریة الغربیة، مع أھمیة االحتفاظ بقوة عسكریة في شرق وجنوب  عدم السعي إلىـ 
  .)ـ باكستان ـ أفغانستان ـ الخلیجإندونیسیا (  آسیا

 
  .الدول اإلسالمیة والكونفوشیة والھندوسیة استـغالل الخالفات بینـ 

 
  .في دول الحضارات األخرى) اللیبرالیین(القیم والمصالح الغربیة  دعم الجماعات المتعاطفة معـ 

 
  .الشرعیة المؤسسات الدولیة التي تعكس مصالح الغرب وقیمھ وتمنحھا تقویة دور ـ

 
  :كانت ھي) ھنتنجتون(المدى الطویل، فملخص مقترحات  أّما على

 
أن تحتفظ بقوتھا العسكریة واالقتصادیة، وتعمل في الوقت نفسھ على  أّن على الحضارة الغربیة

الحضارات األخرى في السعي للحصول على أسباب القوة االقتصادیة والعسكریة،  مقاومة محاوالت
 ھم دول الحضارة الغربیة المنطلقات الدینیة والفلسفیة التي تدفع الحضارات نحوأن تف مع أھمیة

  .مصالحھا
 

األلفیة الثالثة، نكاد نرى مجموع  عندما نعید قراءة أحداث األعوام القلیلة الماضیة، وخاصة منذ بدأت
م اإلسالمي أو وخاصة ما یتعلق منھا بالعـال أفكار صراع الحضارات في خلفیة تلك األحداث جمیًعا،

، حیث اندلعت حروب عسكریة، "الشرق األوسط الكبیر" ما اصطلحت أمریكا على تسمیتھ مؤخًرا بـ
ھجمات ثقافیة على خلفیات حضاریة أو دینیة صریحة،  ودشنت حمالت أمنیة وإعالمیة، وشنت

ذلك من دعم  عا تبمضحیتھ نحو عشرین ألفا من المدنیین العزل ُثم  فرأینا اجتیاح أفغانستان الذي راح
 الحاكمة ھناك، وقتال حلف الناتو الشعب كلھ لتثبیت ذلك النظام الظالم العمیل بالقوة، عصابة اإلفساد

العـالـم كـلھ،  ثم ما حدث في العراق وال یزال یحدث بعد الغزو الذي استند إلى كـذب صریـح عـلـى
الذین راحوا ضحایا االقتتال  ات اآلالفألًفا من المدنیین، غیر عشر ١٢٠قتل خاللھ ما ال یقل عن 

األطفال الذین بلغوا ما یزید عن ملیون طفل  األھلي الحادث بسبب ذلك الغزو، وما قتل قبلھم من
وال ننسى قضیة الشیشان التي قایضوا علیھا روسیا،  عاًما، ١٣عراقي أثناء الحصار الذي استمر 
الغرب، والسودان المستھدف بالتقسیم ) ناتو(لیحتلھا  منھا الصرب وبالد البلقان المسلمة التي یطردون

الغربیین، والصومال الذي یضنون علیھ بأي نوع من االستقرار تحت زعامة  المصلحي بین الفرقاء
 مسالمة، وكذلك لبنان المرشح للتفجیر الطائفي من جدید، وفلسطین التـي یتصیدون ویصفون إسالمیة

یقرب من ستة  علن أمام سمع وبصر العالم، مستـكثرین علیھا بعد مارموزھا وقادتھا وشعبھا بانتظام م
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لشيء إّال ألّنھ یحمل  نظیف ونزیھ اختاره الشعب، ال) حكم ذاتي(عقود من االحتالل، مجرد سلطة 
في دوامة حصار متوحش  نالفلسطینیی فأدخلوا)! الدیمقراطي(في برنامجھ االنتخابي ) اإلسالم(قضیة 

  .سانیة واآلدمیةمعنى اإلن فال یعر
 

 كلھا فصول تتوالى لجر المسلمین في أنحاء متفرقة من العالم إلى صدام حقیقي مع الغرب، إّن ھذه
  .یحدد قادتھ زمانھ ومكانھ وعنوانھ الذي باسمھ یثور ویدور

 
 الرسـوم المسـیئة للرسـول صلى اهللا علیھ وسلم، في فصولھا السابقة والالحقة، وكذلك ویجيء ھجوم

الزیت،  لتشب الّنار في.. موجھ المتوقعة من االستغضاب بسبب الفیلم الھولندي المسيء للقرآنال
  .ضمن مسلسل ھجومي صدامي متواصل

 
  :لیست مصادفات

 
التسلسل العدائي بالمصادفات أو محض االتفاقات، وال یمكن كذلك أن  ال یمـكن لـرشید أن یفسر ذلك

المستفز من أكثر دول الغرب بإعادة نشر الرسوم المسیئة في اإلجماع المتواطئ  یتفھم عاقل ذلك
دانماركیة،  صحیفة ١٧األولي ثم صمتھ عن جریمة الدانمارك الثانیة اآلن بإعادة نشرھا في  األزمة

كل الصحف األوروبیة مع  ثم تطاول وزیر داخلیة ألمانیا ھو اآلخر ومناداتھ بإعادة نشر الرسوم في
إیغاًلا في التحدي الجماعي لسائر  ذار في كل مرة بصورة فجة ووقحة،اإلصرار على عدم االعت

غربیة ضد مقدسات عباد البقر أو الّنار أو  شعوب العالم اإلسالمي، مع أّننا لم نسمع عن حملة
  .!األحجار أو حتى ُعباد الشیطان

 
كثیر عدد البلدان التي بت إّن توحید أوروبا لمواقفھا یجيء لتعجیز أو تشتیت الموقف اإلسالمي الموحد،
  .سیتعین على المسلمین مقاطعتھا اقتصادًیا أو دبلوماسًیا

 
األخیرة كلما خمدت، إّنما  یساورني شك یكاد یقترب من الیقین منذ البدایة، بأّن تحریك فتنة األزمات

لمین المزید من تھییج الغرب ضد المس تلعب فیھ أصابع ماھرة في خبثھا، وبعیدة في مرامیھا، ترید
غالة النصـارى مـن ذوي االتجـاه الیمیني الدیني  والعرب، وال أستبعد الیھود، وإن كنت ال ُأغفل

الدانمارك، فاألحداث لیست مجرد تفاعالت وتداعیات؛ فالفریقان  اإلنجیلي، ومنھم الحزب الحاكم في
ان كل حین آثاًرا تشیر یكادان یتطابقان في أھدافھما ووسائلھما وعقائدھما، یترك الصھیونیان اللذان

  .تعمد االستغضاب وتجدید التصعید إلى
 

األنبیاء في الحـمـلة على سـیــد األنبیـاء صلوات اهللا  على وجھ الخصوص؛ فإن بصمات الیھود قتلة
العین، وإذا كان قدر األنبیاء أن یكون لكل نبي عدوا من المجرمین؛ فإّن  وسالمھ علیھ ال تكاد تخطئھا

 وھناك قرائن واضحة تدل على. صلى اهللا علیھ وسلم، كان الیھود وال یزالون في مقدمتھم اأعداء نبیین
 .فصولھا أّن ظل الصھیونیة یھودیة كانت أو مسیحیة لم یكن بعیًدا عن أجواء تلك األزمة في كل

 
المرة األولى وھي صحیفة  فالصحیفة الدانمركیة التي تولت كبر ھذه الفتنة ونفخت في كیرھا في

بلون أصفر یمیزھا عن الحروف  یتوسط عنوانھا الرسمي نجمة داوود الیھودیة،) یوالند بوسطن(
 .شيء من التحویر في تلك النجمة اإلنجلیزیة في الكلمتین المكتوبتین باللون األسود، مع
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التي نشرت الرسوم، وكذا رئیس تحریر الصحیفة  وقد شاع أّن رئیس تحریر الصحیفة الدانماركیة
الذي ) المؤتمر الیھودي العالمي(في المرة األولى، من أعضاء  ویجیة اللتین نشرتا الرسوم الشائنةالنر

  .العالم، وإذا صح ھذا تكون الكثیر من مالمح ومعالم الصورة قد وضحت یدیر شؤون الفتن في
 

أمریكا،  الیھودي في) سایمون فیزنتال(األمر أكثر إذا ُعلم أّنھما من الناشطین مع مركز  ویتضح
  .والمختص بوضع االستراتیجیات الدولیة لخدمة أھداف الیھود والدفاع عنھا

 
وسلم في السنوات  إّن أول مـن بـدأ جـرائم االعـتداء العلني على شخص رسول اهللا صلى اهللا علیھ

 رسـوم لـھا، صورت فیھا ـ األخیرة ھم الیھود، حیث أقدمت امـرأة یھـودیة إســرائیلیة على نشـر
خنزیر، وكتبت على جسده باللغة العربیة اسم  قاَتلھا اُهللا ولعَنھا ـ النبي صلى اهللا علیھ وسلم في صورة

الصحف بنشرھا، لتنشر بعد ذلك في بعض صحف العالم،  النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وسمحت بعض
انبرى بعض  اإلسالمي في أنحاء متفرقة من العالم، وكعادتھ وقد ثارت وقتھا ضجة من االحتجاج

اآلخر یفلسفون، وآخرون یعتذرون، لیسكِّنوا الحمیة ویمیِّعوا القضیة، وكان  الغربیین یؤیدون والبعض
الوالیات  ، لكن بالد كلینتون نفسھا)بیل كلینتون(ھؤالء وقتھا الرئیس األمریكي السابق  على رأس

أقدم جنودھا مرات متعددة  عندما المتحدة تسلمت من الیھود رایة التحدي لمقدسات المسلمین بعد ذلك،
ثم . التبـول علـیھ ـ قـاتلھم اهللا ولعنھم ـ ...على دھس ووطء المصحف الشـریف باألحذیة وتمـزیقھ بل

في إیطالیا لیرتدي ) اإلصالح(وزیر ) ربرتو كالدیرولي) جاء حمار بشري في شكل وزیر إیطالي ھو
لمین في العالم، وقبل ذلك كان أحد مھاویس أمریكا متحدًیا جمیع المس قمیًصا علیھ الرسوم المسیئة

وذلك في مقال نشرتھ لھ مجلة ! قد طالب بضرب مكة بقنبلة نوویة) لوري ریتش(وھو الصحفي 
یتناوبون  وكأّن القوم)!! توم تانكریدو(، وقد كرر الدعوة نفسھا السیناتور األمریكي )ریفیو ناشیونال(

  .على امتھان مقدساتنا ودوس كرامتنا
 

الشائن في أمریكا وأوروبا، كان مجند یھودي إسرائیلي قد أقدم بعد جریمة  وفي تناغم آخر مع السلوك
 فبـرایـر ١٥كتابة شتائم نابـیة على جدران أحد المساجد في إحدى مدن فلسطین فـي  الدانمرك على

وتظـاھر  المسـلمون، یسب فیھا رسول صلى اهللا علیھ وسلم بألفاظ وقحة؛ فلما ثار المواطنون 2006
ثم تكررت الفعلة ! الحیة بعضـھم احتجاًجا؛ تدخلت الشـرطة اإلسـرائیـلیة، فأطـلقت علیھم النیران

  !!الشنعاء بعد ذلك بثالثة أیام من جندي آخر في مسجد آخر
 

 تنشئ النیـران الكبیرة إّن ھذه الشرارات الصغیرة الحقیرة التي یتوالى إشعالھا، ھي التي یمكن أن
الحـروب؛ فـقد یـصدر تصریـح، أو یبدر  الخطیرة، وھذا ھو ما یراھن علیھ مشعلو الفتن وسمـاسـرة

ھو یضخم ویعظم إعالمیا حتى یضيء سماء  تصرف أو ینشر مقال أو رسم أو مشھد مسيء، فإذا
یعلمون أّننا لسنا بحمیر حتى ُنستغَضب فال  العالم اإلسالمي بوھج الغضب وشھب التثویر، وھم

  .نغضب أو ُنستثار فال نثور
 

 بین تحالف" مقدسة"الساعون إلى إیقاد نار الحروب یریدونھا محارق عالمیة في معارك  ھؤالء
محور ) یھودي مسیحي؛ ضد ائتالف كنفوشي إسالمي، یترجم المراد حرفًیا من المصطلح التوراتي

یطفئ من نارھم ما  اهللا تعالى ، ولوال أّن)جورج دبلیو بوش(، الذي روج لھ الرئیس األھوج )الشر
َوَیْسَعْوَن  ُكلَّـَما َأْوَقـُدوا َناًرا لِّْلــَحْرِب َأْطَفَأَھا اللَُّھ} علـى األرض العـفاء منـذ زمـن طـویـل: یشاء، لقلنا

تـند في ترجیح ، إّننـا ال نس]٦٤من اآلیة : سورة المائدة] {ِفي اَألْرِض َفَساًدا َواللَُّھ ال ُیِحبُّ اْلـُمْفِسِدیَن
یھـودیـًا كان أو نـصرانـًیا إلى ظـن أو تخمین، بل نستند الى یقین نطق  االستغضاب الصھیوني) تعمد(
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 المبین، عن عداوتھم وجراءتھم على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وعلى الدین الذي جاء بھ، بھ القرآن

 ْعَلُم ِبَأْعَداِئُكْم َوَكَفى ِباللَِّھ َوِلیا َوَكَفى ِباللَِّھ َنِصیًراَأ َواللَُّھ} :كفًرا وحسًدا، ال جھًلا وغفلة، حیث قال تعالى
َسِمْعَنا َوَعَصْیَنا َواْسَمْع َغْیَر ُمْسَمٍع َوَراِعَنا  ِمَن الَِّذیَن َھاُدوا ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِھ َوَیُقوُلوَن (45)
یستمروا في الطعن فـي دیـنـنـا  ، وھم لن]٤٦-٤٥: سورة النـسـاء] {الدِّیِنِبَأْلِسَنِتِھْم َوَطْعًنا ِفي  َلیًّا

یحركون فیھا أولیاءھم من المشركین، كما حـدث  فقـط؛ بل سیقاتلوننا علیھ في حروب دینیة صریحة
من : سورة البقرة] {اُعواِدیِنـُكْم إِن اْسَتَط َوال َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َیُردُّوُكْم َعن} كثیًرا في التاریخ

من : سورة المائدة] {اْلَیــُھوَد َوالَِّذیـَن َأْشـَرُكوا َلَتِجـَدنَّ َأَشـدَّ النَّـاِس َعــَداَوًة لِّلَّـِذیَن آَمـُنوا} ،[٢١٧اآلیة 
ـي النب العـدو األول الظاھر للـمسلـمین فـي الزمـان كـلھ والمـكان كـلھ، مـنـذ مبعـث ؛ فـھم]٨٢اآلیة 

  .الیھودي الخـاتم صلى اهللا علیھ وسلم، وحتى یخرج آخرھم في جیوش األعور الدجال
 

الجد، حیث تركنا ھذا العدو المتجبر فقط  إّن ھذا كلھ یؤكد، أّن معركتنا مع الیھود، لم نأخذھا بعُد مأخذ
بعضنا في  إذ یذودون عن األمة كلھا، ولكن یكتفي للمستضعفین في فلسطین، ویالیتنا وقفنا معھم

والبعض یأخذ موقف المتواطئین المتورطین في التآمر ... المحوقلین معظم الحاالت بموقف المتفرجین
  !المرابطین على ھؤالء

النبویة وكنا قد وعدنا إن بإنتھا  اإلشارات تنتھيالحدیث وال  ینتھيوبالمرابطین ومع المرابطین ال ( 
وب تحالفیة وفى ھذا إشارات نبویة ھامة آلبد أن ھذا البحث سنعرج على أن الحروب القادمة حر

  .تستوقفنا ونستلھم منھا المسلك الصحیح األقوم 
نعم واهللا وفى ھذا . (     ستشھد تحالًفا وتضامًنا بین حضارات ضد حضارات حروب المستقبل

  یھ وسلمإشارات نبویة ھامة جدًا آلبد أن تستوقفنا منبھرین بعظمة ھذا الرسول المبین صلى اهللا عل
َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبى َشْیَبَة َحدََّثَنا ِعیَسى ْبُن ُیوُنَس َعِن اَألْوَزاِعىِّ َعْن َحسَّاَن ْبِن  - ٤٢٢٧ : إذ یقول 

ا َعْن ُجَبْیِر ْبِن ُنَفْیٍر َقاَل َعِطیََّة َقاَل َماَل َمْكُحوٌل َواْبُن َأِبى َزَكِریَّا ِإَلى َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َوِمْلُت َمَعُھَما َفَحدََّثَن
 - صلى اهللا علیھ وسلم  النبيَوَكاَن َرُجًال ِمْن َأْصَحاِب  -ِمْخَمٍر  ذيَقاَل ِلى ُجَبْیٌر اْنَطِلْق ِبَنا ِإَلى 

َصاِلُحُكُم الرُّوُم َسُت« صلى اهللا علیھ وسلم َیُقوُل  النبيَفاْنَطَلْقُت َمَعُھَما َفَسَأَلُھ َعِن اْلُھْدَنِة َفَقاَل َسِمْعُت 
َتْنِزُلوا ِبَمْرٍج ُصْلًحا آِمًنا ُثمَّ َتْغُزوَن َأْنُتْم َوُھْم َعُدوا َفُتْنَصُروَن َوَتْغَنُموَن َوَتْسَلُموَن ُثمَّ َتْنَصِرُفوَن َحتَّى 

َفَیْغَضُب َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمیَن .  ُتُلوٍل َفَیْرَفُع َرُجٌل ِمْن َأْھِل الصَِّلیِب الصَِّلیَب َفَیُقوُل َغَلَب الصَِّلیُب ذي
  .وھو كما عند ابن ماجة برقمھ  .  » َفَیُقوُم ِإَلْیِھ َفَیُدقُُّھ َفِعْنَد َذِلَك َتْغِدُر الرُّوُم َوَیْجَتِمُعوَن ِلْلَمْلَحَمِة 

  .رحمھ اهللا تعالى  فى باب الجزیة البخاريوعند 
َثَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن اْلَعَالِء ْبِن َزْبٍر َقاَل َسِمْعُت ُبْسَر ْبَن َحدََّثَنا اْلُحَمْیِدىُّ َحدَّ - ٣٢١٢

لم ِفى َغْزَوِة ُعَبْیِد اللَِّھ َأنَُّھ َسِمَع َأَبا ِإْدِریَس َقاَل َسِمْعُت َعْوَف ْبَن َماِلٍك َقاَل َأَتْیُت النَِّبىَّ صلى اهللا علیھ وس
السَّاَعِة ، َمْوِتى ، ُثمَّ َفْتُح َبْیِت اْلَمْقِدِس ، ُثمَّ  یدياْعُدْد ِستا َبْیَن « وَك ، َوْھَو ِفى ُقبٍَّة ِمْن َأَدٍم َفَقاَل َتُب

َیَظلُّ َساِخًطا ، ُثمَّ ُموَتاٌن َیْأُخُذ ِفیُكْم َكُقَعاِص اْلَغَنِم ، ُثمَّ اْسِتَفاَضُة اْلَماِل َحتَّى ُیْعَطى الرَُّجُل ِماَئَة ِدیَناٍر َف
َیْغِدُروَن ، َفَیْأُتوَنُكْم ِفْتَنٌة َال َیْبَقى َبْیٌت ِمَن اْلَعَرِب ِإالَّ َدَخَلْتُھ ، ُثمَّ ُھْدَنٌة َتُكوُن َبْیَنُكْم َوَبْیَن َبِنى اَألْصَفِر َف

 . »َتْحَت َثَماِنیَن َغاَیًة ، َتْحَت ُكلِّ َغاَیٍة اْثَنا َعَشَر َأْلًفا 
  .وابن ماجة فى باب الفتن 

ُبْسُر ْبُن  حدثني َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ِإْبَراِھیَم َحدََّثَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن اْلَعَالِء - ٤١٧٨
اَألْشَجِعىُّ َقاَل َأَتْیُت َرُسوَل اللَِّھ صلى اهللا  َعْوُف ْبُن َماِلٍك حدثنيَأُبو ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنىُّ  حدثنيُعَبْیِد اللَِّھ 

صلى اهللا علیھ وسلم َوُھَو ِفى َغْزَوِة َتُبوَك َوُھَو ِفى ِخَباٍء ِمْن َأَدٍم َفَجَلْسُت ِبِفَناِء اْلِخَباِء َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ 
َیا َعْوُف اْحَفْظ « ُثمَّ َقاَل .  »ِبُكلَِّك « لَِّھ َقاَل َفُقْلُت ِبُكلِّى َیا َرُسوَل ال.  »اْدُخْل َیا َعْوُف « علیھ وسلم 

ُقْل ِإْحَدى ُثمَّ « َفَقاَل . َقاَل َفَوَجْمُت ِعْنَدَھا َوْجَمًة َشِدیَدًة .  »ِخَالًال ِستا َبْیَن َیَدِى السَّاَعِة ِإْحَداُھنَّ َمْوِتى 
ْم َیْسَتْشِھُد اللَُّھ ِبِھ َذَراِریَُّكْم َوَأْنُفَسُكْم َوُیَزكِّى ِبِھ َأْمَواَلُكْم ُثمَّ َتُكوُن َفْتُح َبْیِت اْلَمْقِدِس ُثمَّ َداٌء َیْظَھُر ِفیُك
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ْیُت ُمْسِلٍم ِإالَّ اَألْمَواُل ِفیُكْم َحتَّى ُیْعَطى الرَُّجُل ِماَئَة ِدیَناٍر َفَیَظلَّ َساِخًطا َوِفْتَنٌة َتُكوُن َبْیَنُكْم َال َیْبَقى َب
اَیٍة َتْحَت ُكلِّ ُھ ُثمَّ َتُكوُن َبْیَنُكْم َوَبْیَن َبِنى اَألْصَفِر ُھْدَنٌة َفَیْغِدُروَن ِبُكْم َفَیِسیُروَن ِإَلْیُكْم ِفى َثَماِنیَن َغَدَخَلْت

  . »َغاَیٍة اْثَنا َعَشَر َأْلًفا 
  .وعند أبى دواد فى باب الخراج 

ْبِن ُیوُنَس َحدََّثَنا ُزَھْیٌر َحدََّثَنا ُسَھْیُل ْبُن َأِبى َصاِلٍح َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبى َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّھ  - ٣٠٣٧
َمَنَعِت اْلِعَراُق َقِفیَزَھا َوِدْرَھَمَھا َوَمَنَعِت الشَّاُم ُمْدَیَھا « ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم 

َقاَلَھا ُزَھْیٌر َثَالَث َمرَّاٍت َشِھَد َعَلى .  »ِمْصُر ِإْرَدبََّھا َوِدیَناَرَھا ُثمَّ ُعْدُتْم ِمْن َحْیُث َبَدْأُتْم َوِدیَناَرَھا َوَمَنَعْت 
  .َذِلَك َلْحُم َأِبى ُھَرْیَرَة َوَدُمُھ 

 الذكر واإلشارات النبویة المعتبرة جدًا عجیب ألحداث التاریخ السالف الستقراءسنأخذكم بعد الشرح 
  .رغم أنف دعاة السالم فى كل مكان 

ھل  فأفیدونيولكن أستلھم الفائدة  خطأيقد یكثر ،  ولغیري لنفسيوكم أود أن أنصح وأرشد وأعلم 
  إستقرآئى صحیح ؟

  
  .من السنة النبویة واألحداث السیاسیة الحالیة االستقراء

  
تصالحون الروم {: أخَرى قال وفي روایٍة} ستصالحكم الروم{: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

صلًحا آمًنا حتى تغزوا أنتم وھم عدوا من ورائھم، فتنصرون وتسلمون وتغنمون وتنصرفون حتى 
بل اهللا غلب، : غلب الصلیب، ویقول قائل من المسلمین: تنزلوا بمرج ذي تلول، فیقول قائل من الروم

ثور الروم إلى كاسر صلیبھم فیضربون عنقھ، فیثور المسلم إلى صلیبھم وھو منھ غیر بعیٍد فیدّقھ، وت
ویثور المسلمون إلى أسلحتھم فیقتتلون، فیكرم اهللا تلك العصابة من المسلمین بالشھادة، فتقول الروم 

كفیناك العرب، فیغدرون فیجتمعون للملحمة فیأتونكم تحت ثمانین غایة تحت كّل : لصاحب الروم
فعند ذلك تغدر الروم وتكون المالحم فیجتمعون إلیكم {: قال وفي روایٍة أخَرى} غایة اثنا عشر ألًفا

وقد یكون  )صحَّحھ ابن حبان والحاكم والذھبي واأللباني واألرنؤوط(}فیأتونكم في ثمانین غایة مع كل غایة عشرة آالف
ضمن ھذه الحرب أو قبلھا، وكثیر من النصارى یعود بعد ھذه الحرب مع ) إیران(فتح فارس 

 .مین، بعدھا تكون الملحمة الكبَرىالمسلمین مسل
فسطاط المسلمین یوم الملحمة الكبرى بأرٍض ُیقال لھا {: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ال تقوم الساعة {: وقال )صحیح الجامع(}خیر منازل المسلمین یومئذ) دمشق(فیھا مدینة ُیقال لھا  )الغوطة(
إلیھم جیٌش من المدینة من خیار أھل األرض یومئذ، فإذا حتى ینزل الروم باألعماق أو بدابق، فیخرج 

ال واهللا ال نخّلي بینكم : خلُّوا بیننا وبین الذین ُسبوا منا نقاتلھم، فیقول المسلمون: تصافُّوا قالت الروم
تح وبین إخواننا، فیقاتلونھم فینھزم ثلث ال یتوب اهللا علیھم أبًدا وُیقتل ثلثھم أفضل الشھداء عند اهللا ویفت
الثلث ال ُیفتنون أبًدا فیفتتحون قسطنطینیة فبینما ھم یقتسمون الغنائم قد علَّقوا سیوفھم بالزیتون إذ 

صاح فیھم الشیطان إنَّ المسیح قد خلفكم في أھلیكم فیخرجون وذلك باطل، فإذا جاؤوا الشام خرج، 
مریم صلى اهللا علیھ وسلم  فبینما ھم یعّدون للقتال یسوون الصفوف إذ أقیمت الصالة فینزل عیسى بن

فَأّمھم فإذا رآه عدّو اهللا ذاب كما یذوب الملح في الماء فلو تركھ النذاب حتى یھلك ولكن یقتلھ اهللا بیده 
وفي تفصیل أكثر ألحداث الملحمة الكبرى قال رسول اهللا صلى اهللا  )صحیح مسلم(}فیریھم دمھ في حربتھ

وھي طائفة من الجیش (-ّدٌة شدیدة فیشترط المسلمون شرطة وتكون عند ذاكم القتال ِر...{: علیھ وسلم
للموت ال ترجع إّال غالبة، فیقتتلون حتى یحجز بینھم اللیل فیفيء ھؤالء وھؤالء كلٌّ غیر غالب  -)تقدم

وتفَنى الشرطة، ثمَّ یشترط المسلمون شرطة للموت ال ترجع إّال غالبة فیقتتلون حتى یحجز بینھم اللیل 
وھؤالء كلٌّ غیر غالب وتفَنى الشرطة، ثمَّ یشترط المسلمون شرطة للموت ال ترجع إّال  فیفيء ھؤالء

غالبة فیقتتلون حتى یمسوا فیفيء ھؤالء وھؤالء كلٌّ غیر غالب وتفنى الشرطة، فإذا كان الیوم الرابع 
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: لون مقتلة إّما قالفیقت -)على الروم(-علیھم  -)الدائرة(-نھد إلیھم بقیة أھل اإلسالم فیجعل اهللا الدیرة 
لم ُیَر مثلھا، حتى إّن الطائر لیمّر بجنباتھم فما یخلفھم حتى یخّر میتا، فیتعاّد : ال ُیَرى مثلھا وإّما قال

بنو األب كانوا مائة فال یجدونھ بقي منھم إّال الرجل الواحد، فبأّي غنیمٍة ُیفرح أو أّي میراٍث 
  )صحیح مسلم(}...ُیقسم

  .)بال قتال(ألًفا من بني إسحاق بالتھلیل والتكبیر  ٧٠؛ یفتحھا )اسطنبول(ینیة ثمَّ ُتفتح القسطنط
نعم یا : قالوا }سمعتم بمدینة جانٌب منھا في الَبّر وجانٌب في البحر؟{: قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ا من ال تقوم الساعة حتى یغزوھا سبعون ألًف{: قال) یعني القسطنطینیة؛ وھي اسطنبول(رسول اهللا، 
ال إلھ إّال اهللا واهللا أكبر فیسقط : بني إسحاق فإذا جاؤوھا نزلوا فلم یقاتلوا بسالح ولم یرموا بسھم، قالوا

الذي في البحر، ثمَّ یقولوا الثانیة ال إلھ إّال اهللا : ال أعلمھ إّال قال: -راوي الحدیث- قال ثور . أحد جانبیھا
وا الثالثة ال إلھ إّال اهللا واهللا أكبر فیفّرج لھم فیدخلوھا، فبینما ھم واهللا أكبر فیسقط جانبھا اآلخر، ثمَّ یقول

  ).رواه مسلم(}إنَّ الدّجال قد خرج فیتركون كّل شيء ویرجعون: یقتسمون المغانم إذ جاءھم الصریخ فقال
الملحمة العظمى وفتح القسطنطینیة {: وروى الحاكم في مستدركھ أنَّ النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  .سكت عنھ الحاكم والذھبي }وخروج الدجال في سبعة أشھر
أقامة ..الیوم فتحت مصر بخاطرھا قناة السویس لبارجات أمریكا وأوربا بھذا الصلح وھذه الھدنة 

قطر تحولت لوالیة  . السعودیة وأغلب دول الخلیج قواعد عسكریة للروم بھذا الصلح وھذه الھدنة
... أصبحت عمان محمیة بریطانیة بھذا الصلح وھذه الھدنة  . أمریكیة بھذا الصلح وھذه الھدنة

السیاسیون العرب قد یكونوا مشغولون بنھبھم عن ھذه األمور ولكنھا إرادة اهللا الكونیة وتصدیق 
  خبارات خیر البریةإل

 استرشدوایا سیاسیونا ... سیاسیونا یظنونھم أصدقاء سالم ومخدوعین فیھم وھذه ھى حقیقة البلیة 
ستكم من إخبارات نبیكم ولیس من أفكار وضعیة أكلت األخضر والیابس لتطبیقھا قھرًا وقسرًا من سیا

ماذا فعلت الشیوعیة فى العالم فى الحروب العالمیة ؟ أكثر ... شیوعیة وعلمانیة ولیبرالیة ودیمقراطیة 
ق بأن اإلنسان ملیون ما بین قتیل وشرید بسبب إرادة الطواغیت إجبار الناس على التصدی ٥٠٠من 

  . ةیا للخیب ریا للعاقرد 
ملیون قتیل ومشرد فى العراق  ١٥٠ولنشر الدیمقراطیة فیما یسمى بالعصر الحدیث اآلن أكثر من 

والفلبین وأفغانستان والشیشان  وإندونیسیاوفلسطین والصومال والسودان وسوق الدعارة فى لبنان 
كم من ھجمة بربریة إلرساء .. مقبرة جماعیة  كم من... وكوسوفا والبوسنة والھرسك وسراییفو 

بشریة قوانین وضعیة ونترك السلسبیل  تموضوعیایسب الخالق وتحید شریعتھ بسبب .  الدیمقراطیة
ق اإلنسان وفھمھ لالعذب المنزل من خالق اإلنسان والحیوان والجماد الصانع البارئ المصور من خ

  موا ؟عقول ترعووا وبأى لغة تفھ بأيوعدلھ وركبھ 
وأما میدانیًا فالیوم توثقت التحالفات  وانقسم العالم إلى ما یشبھ  .ومتاریسھا وآلتھا الحرب ھى ھذه 

فروسیا لم تنسى بلشفیتھا ولم تنسى أمجاد ظنتھا تلیدة أقامتھا بمعسكرات الموت والقتل ... معسكرین 
على قدم وساق ترأست روسیا  ولكنھ قائم وتحالفاتھ وھميوالتشرید فتزعمت معسكر یظن الناس أنھ 

إذن ... ونراھا والصین تنافحان عن مجوس إیران ومھابیل البعث فى سوریا  الشرقيالمعسكر 
ومجوس إیران وبقایا  الصینيتحالف بین العرب والروم ضد روسیا والنمر .. فالمعالم واضحة 

أمن أو المجالس الحقوقیة وال  األجواء مستعرة لھذه األحداث وما فلح مجلس أمم أو مجلس...  البعثیین
  .حتى فسحة الست أم ّللو 

  وھل ھناك عالمات جلیة تصوب ما أشرت إلیھ ؟
َناَرَھا ُثمَّ ُعْدُتْم َمَنَعِت اْلِعَراُق َقِفیَزَھا َوِدْرَھَمَھا َوَمَنَعِت الشَّاُم ُمْدَیَھا َوِدیَناَرَھا َوَمَنَعْت ِمْصُر ِإْرَدبََّھا َوِدی

نقول وباهللا الحول والقوة اللھم نعم وإنھا ألشارات نبویة قائمة على أرض الواقع ...  َدْأُتْمِمْن َحْیُث َب
من حصار العراق وقد مضى الحصار واآلن العراق ، وقد قدمنا الحدیث الشریف الذى یشیر إلیھا 
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لحرب العراق حوصر واحتل والشام تحركت لحصاره آلة ا.. وال ینكر ھذا إال جاحد مكذب .. محتل 
وحتمًا ، وھى اآلن واقفة على سواحل الشام لبدأ األجتیاح   )كول ( على رأسھم البارجة األمریكیة

، وأنا أقول إن مصر محاصرة بالفعل یا سادة.. سیتحقق الشطر الثالث من الحدیث وستحاصر مصر 
سیادة لھم فى  ال، ال سیادة لھم فى أوطانھم ، وال سیادة لھا على أرضھا وكذا كل بالد المسلمین 

  .السیادة لھم فى خیرات أنعم اهللا تعالى بھا علیھم ، تعالیمھم 
المیودست تزعموا العالم المیودست ذھبوا لنھب ذھب العراق لیھدموا بعدھا المسجد األقصى ولیبنوا 

  .والفرات ینحسر وھم ینتظرون نھب جبل الذھب .. الھیكل وینثروا الذھب لنزول مسیخھم الدجال 
  فى وھّن واآلمة

  ..أمة محمد فى مصر واقفة فى طابور العیش 
  ...وفى المغرب فى مناقشة إصالحات نون النسوة 

  ..ذن والتصریح بالصالة فى المسجد إلوفى تونس منتظرة ا
  وأن یسمح للمسلمة بلبس حجابھا قربة إلى اهللا

  ...وفى الخلیج فى متابعة مؤشر البورصة 
  ..وإنشاء دولة إسراطین  وفى لیبیا إشتراكیة لحل المشكلة

والتفكر فى الرافضة المساكین وإعطائھم حقھم المزعوم فى الشمال اإلفریقي بعودة الدولة العبیدیة 
  الكافرة

  ...وفى سوریا تنام تحت عباءة المجوس 
فأین أصحاب ..فال فرق بین من یقول بتناسخ اآلرواح وبین من یقول بعصمة إلنسان بعد الرسول 

  العقول ؟
  لبنان من قواد لقواد وال أعرف دعارة سیمون أسمر ستودى بھم إلى أین ؟ وفى

  وأخرتھا شو بدك یا أزعر ؟
  وعن فلسطین ال تسل وال عن العراق

  الكل فى عراك
  وحسبنا اهللا ونعم الوكیل

  یا سادتى تكرارھم اإلساءة عالمة عندى بأن األمر مدبر
تدافع بھ عن محمد أم نزود  ى فى أمة محمد نفٌسھل بق :لسان حال شیطانھم یقول  بأن عنديعالمة 

إن كان ما ھدھا ما سبق من حروب عالمیة وسیطرات  ..علیھا الحصارات والضغوط والقیود 
  ھل مازالوا مھتمین ألمر محمد ؟ ھل مازالوا ملتفین حول منھج محمد ؟. إستعماریة نھبیة

  ؟ اإلرھابھل نحتل فلسطین جدیدة لننسیھم دین 
  الدیمقراطیة ؟ إلرساءراق جدیدة ھل ندمر ع

  ھل نسیتم دین محمد أم بقى منھ قدر ؟
  ھذا ما ینشدونھ من اإلساءة

  ھل نسیتم محمد خلف لھثكم فى صراعات الحیاة ؟
  
  

*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*  
  

  التبلیغ عنھ نصرة: الفصل الثامن 
  ،وصورتھ وسیرتھ وسریرتھ ال نصرة حقیقیة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم إال بنصرة محابھ وسنتھ
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تلك ، تنصره عندما تحمل على عاتقك ما أھمھ وشغلھ ، ألجلھ  وعودي أوذيتنصره عندما تنصر ما 
من ذلك ما ذكره اإلمام القیم شمس الدین ابن قیم الجوزیة ،  وإتباعنصرتھ حقًا وصدقًا وتأسیًا وإقتداء 

لم ــعـة الــــور والیــنشـوم ةدار الســعـاداح ــفتــم(( رحمھ اهللا تعالى فى كتابھ وتحفتھ الموسومة 
  ))واإلرادة 

  :إذ یقول قدس اهللا روحھ وأنار ضریحھ 
صلى اهللا علیھ قال رسول اهللا  :جعفر الرازي عن الربیع بن انس قال أبيما رواه الترمذي من حدیث 

ذا حدیث حسن غریب قال الترمذي ھ ) من خرج في طلب العلم فھو في سبیل اهللا حتى یرجع(: وسلم 
  .رواه بعضھم فلم یرفعھ 

فقوام الدین بالعلم  ،قوامھ بالجھاد أنكما  اإلسالمن بھ قوام ألوإنما جعل طلب العلم من سبیل اهللا 
بالحجة وھذا المشارك فیھ كثیر والثاني الجھاد  جھاد بالید والسنانولھذا كان الجھاد نوعین ،والجھاد 

لعظم منفعتھ وشدة  یندالجھا أفضلوھو  أالئمةالرسل وھو جھاد  أتباع وھذا جھاد الخاصة من والبیان
 فلتطعقال تعالى في سورة الفرقان وھي مكیة ولو شئنا لبعثنا في كل قریة نذیرا  أعدائھوكثرة  ھتمؤن

وھو جھاد المنافقین  الجھازینالكافرین وجاھدھم بھ جھادا كبیرا فھذا جھاد لھم بالقرآن وھو أكبر 
معھم في الظاھر وربما كانوا یقاتلون عدوھم  ن المنافقین لم یكونوا یقاتلون المسلمین بل كانوافإ ،أیضا

َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ َجاِھِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیِھْم َوَمْأَواُھْم َجَھنَُّم { : معھم ومع ھذا فقد قال تعالى
  ٩التحریم}َوِبْئَس اْلَمِصیُر 

وجاھد الذین أبطنوا الكفر وأخفوه ، وقاتلھم بالسیف، یا أیھا النبي جاھد الذین أظھروا الكفر وأعلنوه
ومسكنھم ، واستعمل مع الفریقین الشدة والخشونة في جھادھما، بالحجة وإقامة الحدود وشعائر الدین
جھاد المنافقین  أنعلوم وم .وَقُبح ذلك المرجع الذي یرجعون إلیھ، الذي یصیرون إلیھ في اآلخرة جھنم

 قالاهللا ولھذا  إلىسبیل اهللا ھي الجھاد وطلب العلم ودعوة الخلق بھ  أنوالمقصود  بالحجة والقرآن
علیكم بطلب العلم فإن تعلمھ هللا خشیة ومدارستھ عبادة ومذاكرتھ تسبیح والبحث  :معاذ رضى اهللا عنھ

  .عنھ جھاد 
َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت { :حدید الناصر كما قال تعالىولھذا قرن سبحانھ بین الكتاب المنزل وال

َمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَیْعَلَم َوَأنَزْلَنا َمَعُھُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط َوَأنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِھ َبْأٌس َشِدیٌد َو
  ٢٥الحدید}ُسَلُھ ِباْلَغْیِب ِإنَّ اللََّھ َقِويٌّ َعِزیٌز اللَُّھ َمن َینُصُرُه َوُر
وأنزلنا المیزان؛ ، وأنزلنا معھم الكتاب باألحكام والشرائع، لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات

ولیعلم اهللا علًما ، ومنافع للناس متعددة، فیھ قوة شدیدة، وأنزلنا لھم الحدید، لیتعامل الناس بینھم بالعدل
فذكر الكتاب . عزیز ال یغاَلب، إن اهللا قوي ال ُیْقَھر. ا للخلق من ینصر دینھ ورسلھ بالغیبظاھًر

  :والحدید إذ بھما قوام الدین كما قیل 
  یٍلاكل م اخدعًا تمیل ظباُه%  مرھٍف حُدأو فما ھو إال الوحي 

  داء من كل جاھٍلـوھذا دواء ال%  عاقٍل من كِل الداُء فھذا شفاُء
  ل من الجھاد بالسیف والحجة یسمى سبیل اهللا فسر الصحابة رضى اهللا عنھمولما كان ك

  
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َأِطیُعوْا الّلَھ َوَأِطیُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي { :تعالى قولھ 

  ٥٩النساء}نُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًال َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِھ َوالرَُّسوِل ِإن ُك
واستجیبوا ، استجیبوا ألوامر اهللا تعالى وال تعصوه، یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ وعملوا بشرعھ

فإن ، في غیر معصیة اهللاوأطیعوا والة أمركم ، للرسول صلى اهللا علیھ وسلم فیما جاء بھ من الحق
فأرجعوا الحكم فیھ إلى كتاب اهللا تعالى وسنة رسولھ محمد صلى اهللا علیھ ، اختلفتم في شيء بینكم

ذلك الردُّ إلى الكتاب والسنة خیر لكم . إن كنتم تؤمنون حق اإلیمان باهللا تعالى وبیوم الحساب، وسلم
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والعلماء فإنھم المجاھدون في سبیل اهللا  األمراء أما .من التنازع والقول بالرأي، وأحسن عاقبة ومآال
  .ھؤالء بأیدیھم وھؤالء بألسنتھم

طالب العلم كالغادي الرایح في  :األحبارقال كعب سبیل اهللا عز وجل  أعظمفطلب العلم وتعلیمھ من 
  .سبیل اهللا عز وجل 

ه الحال مات وھو وجاء عن بعض الصحابة رضى اهللا عنھم إذا جاء الموت طالب العلم وھو على ھذ
  . شھید

  .من طلب العلم فقد بایع اهللا عز وجل  :وقال سفیان بن عیینة
  .العلم لیس بجھاد فقد نقص في عقلھ ورأیھ  إلىمن رأى الغدو والرواح  : الدرداء أبووقال 

عن  ،صالح أبيعن ، األعمشعن ، ةأبو أسامحدثنا ،ما رواه الترمذي حدثنا محمود بن غیالن  وكذا
من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل اهللا لھ  :صلى اهللا علیھ وسلم  قال رسول اهللا :ریرة قالھ أبي

  .الجنة إلىطریقا 
والحدیث رواه مسلم في ،ھذا حدیث حسن قال بعضھم ولم یقل في ھذا الحدیث صحیح  قال الترمذي

لى شرط في المستدرك ھو صحیح ع قال الحاكمصالح  أبيعن  ،األعمشعن  ،أوجھصحیحھ من 
  .البخاري ومسلم 

 أنوقد تظاھر الشرع والقدر على ،الدرداء في ذلك والحدیث محفوظ ولھ اصل  أبيوقد تقدم حدیث 
سلك اهللا بھ طریقا  ،فكما سلك طریقا یطلب فیھ حیاة قلبھ ونجاتھ من الھالك ،الجزاء من جنس العمل

محمد بن عبد الملك  من حدیث،وقد روى من حدیث عائشة رواه ابن عدي ،یحصل لھ ذلك 
انھ من سلك مسلكا یطلب  إلىاهللا  أوحىعنھا مرفوعا ولفظھ ،عن عروة  ،عن الزھري ،األنصاري

  . الجنة إلىالعلم سھلت لھ طریقا 
ففي  ،وھي البھجة ونضارة الوجھ وتحسینھ ،النبي دعا لمن سمع كالمھ ووعاه وبلغھ بالنضرة إن

سمع  ٌءمرإنضر اهللا : قال صلى اهللا علیھ وسلم لنبي الترمذي وغیره من حدیث ابن مسعود عن ا
 ،ثالث ال یغل علیھن قلب مسلم ،من ھو افقھ منھ إلىفرب حامل فقھ  ،مقالتي فوعاھا وحفظھا وبلغھا

  .فإن دعوتھم تحیط من ورائھم ،ولزوم جماعتھم ،المسلمین أئمةومناصحة  ،العمل هللا إخالص
معاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبیر بن مطعم وانس بن مالك عن النبي ابن مسعود و األصلوروى ھذا 

  .وزید بن ثابت والنعمان بن بشیر
وأخرج ،قال الترمذي حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح وحدیث زید بن ثابت حدیث حسن 

وقال في حدیث جبیر على شرط  ،الحاكم في صحیحھ حدیث جبیر بن مطعم والنعمان بن بشیر
فإن النبي دعا لمن سمع  ،ھذا وحده لكفى بھ شرفا إالم یكن في فضل العلم ولو ل،البخاري ومسلم 

فإذا سمعھ وعاه بقلبھ  ،سماعھ وعقلھ ثانیھاو أولھاوھذه ھي مراتب العلم ،كالمھ ووعاه وحفظھ وبلغھ 
  .كما یستقر الشيء الذي یوعى في وعائھ وال یخرج منھ،واستقر في قلبھ  ،أي عقلھ

ولھذا كان الوعي والعقل ،حتى ال تشرد وتذھب  ،عقل البعیر والدابة ونحوھاوكذلك عقلھ ھو بمنزلة 
  .قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم

وذاك بمدارستھ ومناقشتھ والتعایش بھ (  .فیذھب هال ینساحتى ،ده وحفظھ ھتعا :الثالثة المرتبة
مین یؤخذا منھ ھذا العلم أنقى وترغیب الناس فیھ وأن ال نجاة ألحد إال بالعلم الرباني الشریف وال 

والفئة الغالبة المنصورة طائفة .. وأصفى من معین الرسول وصحبھ وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین 
  )بفھم السلف الصالح .. أھل السنة والجماعة .. الحق 

زلة فھو بمن، األمةوھو بثھ في  ،لیحصل بھ ثمرتھ ومقصوده األمةتبلیغھ وبثھ في  :الرابعة المرتبة
وھو معرض لذھابھ فإن العلم ما لم ینفق منھ ویعلم فإنھ  ، الذي ال ینفق منھ األرضالكنز المدفون في 

دخل تحت ھذه  األربعفمن قام بھذه المراتب ، اإلنفاقفإذا انفق منھ نما وزكا على ،یذھب  أنیوشك 
الحسن الذي یكساه الوجھ فإن النضرة ھي البھجة و،الدعوة النبویة المتضمنة لجمال الظاھر والباطن 
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فتظھر ھذه البھجة والسرور  ،وفرح القلب وسروره والتذاذه بھ،وابتھاج الباطن بھ  ،اإلیمانمن آثار 

كما في قولھ ،ولھذا یجمع لھ سبحانھ بین البھجة والسرور والنضرة ،والفرحة نضارة على الوجھ 
  ١١اإلنسان}قَّاُھْم َنْضَرًة َوُسُرورًا َفَوَقاُھُم اللَُّھ َشرَّ َذِلَك اْلَیْوِم َوَل{ :تعالى

 ،وبھجة وفرًحا في قلوبھم، وأعطاھم حسًنا ونوًرا في وجوھھم، فوقاھم اهللا من شدائد ذلك الیوم
كما قال ،فالنعیم وطیب القلب یظھر نضارة في الوجھ  ،فالنضرة في وجوھھم والسرور في قلوبھم

  ٢٤المطففین }النَِّعیِم َتْعِرُف ِفي ُوُجوِھِھْم َنْضَرَة { :تعالى 
ھذه النضرة في وجھ من سمع سنة رسول اهللا ووعاھا  أنوالمقصود ، ترى في وجوھھم بھجة النعیم

رب حامل فقھ وقولھ ،فھي اثر تلك الحالوة والبھجة والسرور الذي في قلبھ وباطنھ ،وحفظھا وبلغھا 
فیحصل لھ في تلك ،د یكون افھم من المبلغ وان المبلغ ق،تنبیھ على فائدة التبلیغ  ،من ھو افقھ منھ إلى

فإذا سمع تلك المقالة ،المبلغ قد یكون افقھ من المبلغ  أنیكون المعنى  أو،المقالة ما لم یحصل للمبلغ 
إلى  ثالث ال یغل علیھن قلب مسلموقولھ  ،وجوھھا واستنبط فقھھا وعلم المراد منھا أحسنحملھا على 

فیھ مع ھذه الثالثة فإنھا تنفى الغل والغش وھو فساد القلب وسخایمھ  الیحمل الغل وال یبقى أي،آخره 
قد انصرفت دواعي قلبھ وإرادتھ  ألنھ،فالمخلص هللا إخالصھ یمنع غل قلبھ ویخرجھ ویزیلھ جملة ،

ن رََّأى َوَلَقْد َھمَّْت ِبِھ َوَھمَّ ِبَھا َلْوال َأ{ :كما قال تعالى ،إلى مرضاة ربھ فلم یبق فیھ موضع للغل والغش
  ٢٤یوسف}ُبْرَھاَن َربِِّھ َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُھ السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّھ ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصیَن 

لوال أن رأى آیة من ، وحدَّثت یوسَف نفُسھ حدیث خطرات لالستجابة، ولقد مالت نفسھا لفعل الفاحشة
، لندفع عنھ السوء والفاحشة في جمیع أموره؛ أریناه ذلك وإنما، آیات ربھ تزجره عمَّا حدثتھ بھ نفسھ

  .إنھ من عبادنا المطھرین المصطَفین للرسالة الذین أخلصوا في عبادتھم هللا وتوحیده
ولھذا لما علم ،فانصرف عنھ السوء والفحشاء  ،خلص لربھ صرف عنھ دواعي السوء والفحشاءأفلما 

فقال  ،واإلھالكتثناھم من شرطتھ التي اشترطھا للغوایة اس اإلخالص أھلانھ ال سبیل لھ على  إبلیس
  ٤٠الحجر}ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُھُم اْلُمْخَلِصیَن {

  .إال عبادك الذین ھدیتھم فأخلصوا لك العبادة وحدك دون سائر خلقك
  ٤٢الحجر}َغاِویَن ِإنَّ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِھْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْل{ :قال تعالى 

 .لكن سلطانك على َمِن اتبعك ِمَن الضالین المشركین الذین رضوا بوالیتك وطاعتك بدال من طاعتي
ومناصحة وقولھ ، األمانخاتم  واإلیمان،واإلسالم ھو مركب السالمة ،ھو سبیل الخالص  فاإلخالص

إذ ھي ضده فمن نصح ،الغل فإن النصیحة ال تجامع ،مناف للغل والغش  أیضاھذا  المسلمین أئمة
مما یطھر القلب من الغل والغش  أیضاھذا ،ولزوم جماعتھم وقولھ  ،فقد برئ من الغل واألمة أالئمة

ویسوؤه ما ،ویكره لھم ما یكره لھا ،فإن صاحبھ للزومھ جماعة المسلمین یحب لھم ما یحب لنفسھ ،
 ،علیھم والعیب والذم لھم بالطعن واشتعلعنھم  انحازوھذا بخالف من ،ویسره ما یسرھم ، یسؤھم

ولھذا تجد الرافضة ابعد ،فإن قلوبھم ممتلئة نحال وغشا  ،كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغیرھم
فھؤالء اشد الناس ،بعدا عن جماعة المسلمین  وأشدھم ،واألمةلالئمة  أغشھمو، اإلخالصن عالناس 

 أعوانا إالقط  نال یكونو فإنھم ،بذلك أنفسھمم على وشھادتھ ،علیھم واألمةغال وغشا بشھادة الرسول 
قد  أمروھذا ،ذلك العدو وبطانتھ  أعوانعدو قام للمسلمین كانوا  فأي، اإلسالم أھلوظھرا على 

فإن دعوتھم وقولھ  ،ویشجي القلوب ،األذانومن لم یشاھد فقد سمع منھ ما یصم ،منھم  األمةشاھدتھ 
شبھ دعوة المسلمین بالسور والسیاج ،معنى  وأفخمھالم وأوجزه الك أحسنھذا من  تحیط من ورائھم

لما  و،وھم داخلونھا ،اإلسالمفتلك الدعوة التي ھي دعوة ،المحیط بھم المانع من دخول عدوھم علیھم 
بھ تلك الدعوة التي ھي دعوة  أحاطتمن لزم جماعة المسلمین  أنخبر أكانت سورا وسیاجا علیھم 

فمن دخل في جماعتھا  ،وتحیط بھا،وتلم شعثھا  ،األمةفالدعوة تجمع شمل ،م بھ أحاطتكما ، اإلسالم
  .بھ وشملتھ  أحاطت
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 ففي الصحیحین من حدیث عبد اهللا ابن عمرو قال قال رسول اهللا،بتبلیغ العلم عنھ  أمرالنبي  إن ثم
لي متعمدا بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني إسرائیل وال حرج ومن كذب ع :صلى اهللا علیھ وسلم 

 ،ووابصة بن معبد،بكرة  أبوروى ذلك  لیبلغ الشاھد منكم الغائب: وقال  .فلیتبوأ مقعده من النار
 وأبو ،وحجیر ،بنت یزید بن السكن وأسماء ،وعبد اهللا بن عباس ،وعبد اهللا بن عمر ،وعمار بن یاسر
  .وغیرھم،حرة  أبيوعم  ،ومعاویة بن حیدة القشیري ،وسرى بنت نبھان ،قریع

جر من قبل ذلك أو،جر من بلغ عنھ أولھ ، غبالتبلیعنھ لما في ذلك من حصول الھدى  غبالتبلیفأمر 
وكل مھتد بذلك  ،بعدد كل مبلغ األجرفلھ من  ،عنھ تضاعف لھ الثواب غالتبلیوكلما كثر ،البالغ 

ھو الداعي  نھأل أجرهفكل من ھدى واھتدى بتبلیغھ فلھ  ،سوى مالھ من اجر عملھ المختص بھ ،البالغ
وعالمة  ،حصول ما یحبھ لكفى بھ فضال إالولو لم یكن في تبلیغ العلم عنھ  ،صلى اهللا علیھ وسلم، إلیھ

ومعلوم انھ ال  ،ویبذل جھده وطاقتھ فیھا ،یسعى في حصول محبوب محبوبھ أن،المحب الصادق 
فالمبلغ عنھ ساع  ،األمةجمیع  إلىالھدى  إیصالھمن  ،صلى اهللا علیھ وسلم رسول اهللا إلى أحبشيء 

وكفى بھذا فضال  أمتھوھو نائبھ وخلیفتھ في  ،إلیھ وأحبھم ،فھو اقرب الناس منھ ،في حصول محابھ
  .وأھلھوشرفا للعلم 

وقدم بالعلم  ،وأشرفھاقدم بالفضائل العلمیة في أعال الوالیات الدینیة  ،صلى اهللا علیھ وسلم النبي إن ثم
  .على غیره باألفضل

یؤم  :صلى اهللا علیھ وسلم قال  عن النبي ،م في صحیحھ من حدیث ابي مسعود البدريفروى مسل
 فأقدمھمفإن كانوا في السنة سواء  ،فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة ،لكتاب اهللا أقرؤھمالقوم 

العلم  لما كانو،والھجرة  اإلسالمتقدم  تفضیلھ العلم على اإلمامةوذكر الحدیث فقدم في  سنا أوإسالما 
ثم قدم العلم بالسنة على  .من العلم بالسنة لشرف معلومھ على معلوم السنة قدم العلم بھ أفضلبالقرآن 

وراعى  ،لكن إنما راعى التقدیم بالعلم ثم بالعمل ،وفیھ من زیادة العمل ماھو متمیز بھ ،تقدم الھجرة
 إلىالتقدم  أھلھم  أھلھوإن ،لم وفضلھ وھذا یدل على شرف الع،على غیره  باألفضلالتقدیم بالعلم 

  . المراتب الدینیة
نائب عن حبیب اهللا مقتبس من ھدى رحمتھ التى ھى ، فیا شرف المنزلة من أن تكون حبیب رسول اهللا

.. أن تحمل لواء الرحمة أنت رحمة النبى على جمیع الخلق  فویا لشرللعالمین قائمة لیوم الساعة 
  .ما یحبھ ویھتم ألجلھ صلى اهللا علیھ وسلم فھل ینتصر للحبیب بأكثر م

، وھذا اآلتي مبحثًا غایة فى الروعة یعرفنا كیف نكون مسلمین منتصرین لھدى رحمة اهللا للعالمین 
فكن مسلمًا كن مقتدیًا كن متأسیًا كن ... أنس إبراھیم الدغیم: وھو لألستاذ الفاضل والداعیة المصلح 

  . ًامنتصرمتبعًا تكن لرسول اهللا 
  
  ُكْن ُمْسِلمًا: الفصل التاسع 
  
  
  

  )١(ُكْن ُمْسِلمًا 
  

ھاأنذا أھبك من رحیق فكري فال ترغب عنھ فالحكمة ضاّلُة المؤمن، حیث وجدھا فھو  :أّیھا المسلم
أولى بھا ومن أوتیھا فقد أوتَي خیرًا كثیرًا، فال یقعدنَّ بك العجُز عن دخول میدان األفكار، فإنھ خیُر 

  .منزٍل تنزلھ
واعلم أّن اهللا أمرك بالّتفّكر، وطالبك بالتدّبر، فقف نفَسَك على أمر موالك، وطالْب نفَسك بما طلبھ 

  .منك، ففي األولى الّنجاة، وفي الّثانیة حالوُة الحیاة
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وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في ((إّنك خلیفة اهللا في أرضھ ومظھر ألوھّیتھ فیھا  :أیھا المسلم

الوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني األرض خلیفة ق
  . ))أعلم ما ال تعلمون

إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض ((واعلْم أّنك مؤتمُنُھ على رسالتھ، ووصیُُّھ على أمانتھ 
  . ))جھوالوالجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان إنھ كان ظلوما 

  
لقد خلع اهللا علیك خلعَة الخالفة وحّملك عبأ األمانة، فأّد األمانَة وأحسِن الخالفة، واستعمْل  :أّیھا المسلم

  .نفَسَك فیما یرضیھ
  .وإّنك سفیُره إلى خلِقھ، وحامُل ِسفره في خلیقتھ، فال تشتغْل بما ُخلَق ألجلك، واشتغْل بما ُخلقَت ألجلھ

إلیَك ھو عیُن الّصواب، ووقوفَك على ما ُطلَب منك دلیٌل على أّنك من أولي  فإّن قیامك بما أوكَل
  .األلباب

  . ))إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا((
  .فال تكْن كالذي آتاُه اهللا اآلیاِت فانسلَخ منھا فأتبعھ الّشیطاُن فكان من الغاوین

  .ولكْن واجھ بنور إیمانك الوّقاِد لیل الّسامرّي
  ".ِمساس"فلن تدخَل حضرَة الحّق إال إذا تبّرأَت من 

  .وكْن كما الّشجرُة الّطّیبُة، أصُلھا ثابٌت وفرُعھا في الّسماء، تؤتي أكَلھا كلَّ حیٍن بإذِن رّبھا
  .وال تكن كشجرٍة خبیثٍة اجُتّثْت من فوِق األرض ما لھا من قرار

  
  یریُد اُهللا من درِج درجُت فیما --- قطیرٌة أنا لكّني الخضمُّ إذا  
  لوال اإلرادُة لم أخرج ولم ألِج ---ال بل أنا قدرٌة تحیا إرادُتھا  
  منھ الّرساالُت تمضي بالھدى َوتجي ---أنا الخلیفُة جّل الّشأُن وانطلقْت  

  
ْل آالَمَك واحتم. فال تھتمَّ بمرارِة األّیام واألوقات، فإّن حالوَة اإلیمان أكبر وجواُر اهللا ینسي كلَّ رزّیة

  .في قلبك الكبیر، واحتسْب جراحاِتَك وعذاباِتَك ُقُرباٍت على باب الحبیب األّول
َع نوِر اهللا وموضَع تلّقي فیضھ والمركز دلقد اختارك اهللا لتحمل ھذه األمانَة الكبرى، ولتكوَن مستو(

ل، فضٌل عظیٌم یربى على كّل الذي تّتصل فیھ الّسماء باألرض، إّن اختیاَر اهللا ھذا َلفضٌل ال یعدُلُھ فض
  ) .ما یبذلھ المؤمن من نفسھ ومالھ وحیاتھ، ویربى على متاعِب الّطریق وآالم الكفاح وشدائد الجھاد

  
ال بأَس علیَك إذا جعَت، فِكسرٌة من خبِز رضاه تقیُم ُصلَبك ما عشَت وتشدُّ أَوَدَك ما  :أّیھا المسلم

  .حییت
  .من كفِّ عطِفھ تكفیك، فإّن ِورَدُه َلّذٌة للّشاربین وال بأَس علیك إذا ظمئَت، فشربٌة

  .وال ضیَر علیَك إذا عریت، فإّن ِخلعَتُھ التي خلعھا علیك، ھي أجمُل ثوٍب ترتدیھ
ما ضرَّ من َكَسرُه ِعّزي، إذا جبرُه فضلي، إّنما تلیُق ِخلعُة الِعزِّ ببدِن االنكسار، أنا عنَد المنكسرِة (

  ) .قلوُبھم من أجلي
  .ال تتبّرْم بقضاِء موالَك فیك وإْن كاَن ظاھُرُه محزنًا، ففي خفایاُه الخیُر قائْمف

  .وال تضجْر بقدِر اهللا علیك وإْن كاَن وافُدُه موھنًا، ففي طوایاُه الّلطُف سالم
 ، وقد قال الحبیُب المصطفى صّلى اُهللا علیھ) رّبما أعطاَك فمَنَعك، ورّبما منعك فأعطاك(فإّنھ سبحانھ 

ال یقضي اُهللا قضاًء إال كان خیرًا لھ، إْن أصابتُھ ضّراُء صبر فكان خیرًا لھ، ! عجبًا للمؤمن«: وسّلم
  . »وإْن أصابتُھ سّراُء شكر فكاَن خیرًا لھ، ولیَس ذلك ألحٍد إال للمؤمن
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بَح بضاعًة ال تبْعھ فتخسَر الّدنیا واآلخرة، وتص) دینك، دینك، إّنما ھو لحُمَك ودُمك( :أّیھا المسلم

  .مزجاة، ال كیَل لك عند رّبك
  .فإّن فیھ مفازَك بالّنعیم، وجواَزك إلى داِر الُمقامة

  .فلیكْن طعاُمَك وشراُبَك من ھذا الّدین، وشھیُقَك وزفیرَك من ھذا الّدین، حّتى ال تخسَر كرسيَّ خالفتك
  . )الّدنیا مجاٌز، واآلخرُة وطن، وإّنما ُتطلُب األطماُر في األوطان(

  
كّلما شرَد قلُبَك عن الّطریِق القویم، وماَل عن الّصراِط المستقیم، فاغسْلُھ بماِء الّرجوِع  :أّیھا المسلم

ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھَي ِللَِّذي (واصبْغ كّل جارحٍة فیك بدھوِن اإلیمان وتوّجْھ إلى موالَك وقْل . إلى مواله
، حینھا تفوُز في الّدارین، ولیكِن اُهللا في قلبَك  )َوَما َأَنا ِمَن الُمْشِرِكیَنَفَطَر السََّمَواِت َواَألْرَض َحِنیفًا 

  ) .َمْن وّطَن قلَبُھ عنَد َربِِّھ سكَن واستراح(في حركاِتَك وسكناِتك، وفي َجَلواتَك وفي َخلواتك فإّنھ 
لى قّبِة كأِسھ وحیاُتَك بما فیھا ولیكْن طعاُمَك تسبیحًا وشراُبَك تسبیحًا ونوُمَك عبادًة وصالُتَك معراجًا إ

قل إن صالتي ونسكي ومحیاي ومماتي هللا رب العالمین ال شریك لھ وبذلك أمرت ((هللا رّب العالمین 
  . ))وأنا أول المسلمین

َمن تلّمَح (فإذا كان لك ھذا فاعلْم أّنھ لو ُرمیَت في ناِر عاِلمَك لعادْت الّناُر بردًا وسالمًا علیك، فإّنھ 
  ) .العافیة، ھانْت علیھ مرارُة الّصبر حالوَة

  
العالُم لك، فانصْب خیمَة إیماِنَك فیھ، واضرْب أطناَبھا في مقاماِت الوجود، فلقد ارتضاَك  :أّیھا المسلم

اُهللا لرسالتھ، وأقامَك في منزِل كرامِتھ، فال ترغبّن عنھ فیحیَلك، وال تصرْف قلَبَك عنُھ فیقیَلك، 
یھ، وأعرْض عن األغیاِر وأقبْل علیھ، واستمْع إلى لطائِف الّرقائق تحمُلھا وارغْب عن نفِسَك إل

  :ھواتُف الحقائق
نریُد منَك أْن تریَدنا وال تریَد معنا، ونریُد منَك أْن تختارنا وال تختاَر علینا، ونرضى لك أْن : یا عبدي(

  .ترضانا وال ترضى سوانا
  .ِر نفِسك فال تصّغْر قدَركإّنا أجللنا قدَرَك أْن نشغَلَك بأم :ویَحك

  ال تنزلنَّ بحوالِتَك على غیِرنا، :یا َمْن رفعناه
  .أنَت عنَدنا أجلُّ ِمن أْن نشغَلَك بغیرنا :ویا َمن أعززناه

لحضرتي خلقُتَك، وإلیھا خطبُتك، وبجواذِب عنایتي إلیھا جذبُتك، فإن اشتغلَت بنفِسَك حجبُتك، وإن 
  ) .جَت عنھا قّربُتك، وإْن توّددَت إلّي بإعراِضك عّما سواَي أحببُتكاّتبعَت ھواھا طردتك، وإْن خر

فكْم في طوایا ھذا الّنداِء من َبوٍح رقیْق، وفي خفایاه من ھمٍس عتیْق، ینبعُث من مجاِل الكماِل 
  .ومجالیھ، إلى َمحالِّ النقِص لیرفَعُھ وُیعلیھ

  .حّتى كأّنُھ َعرُف ِطیْبفیِھ من الخیِر ما َظھر حّتى كاَد أْن یغیْب، ورقَّ 
  .قوًال من ربٍّ رحیم… ھتفْت بِھ أوتاُر الغیوْب، فحريٌّ أْن یستقرَّ وافدُه في زجاجاِت القلوْب

ویكفیَك ھذا شرفًا، أسَجَد لك المالئَك،  ))ونفخت فیھ من روحي((فیَك نفخٌة ِمن روِح اهللا  :أّیھا المسلم
الھدایة، واشتمَلَك من َلُدنُھ طرُف العنایة، فصرَت بفضِلِھ أھًال  وسخَّر لك األمالَك، فاحتملَك منُھ َعرُف

لإلمامِة والوالیة، فارَق بنفِسَك عن َبدأِة الّصلصاِل والفّخار، لتكوَن أھًال لمنازِل األبراْر، وجّرْد نفَسَك 
  .عْن ِسوى اهللا في داِر العبادة، لتكوَن كفئًا في ھذه الّدنیا للقیادِة والّسیادة

قبضٌة من طیِن ھذا العالم، ولكّنَك قبَل ذلَك مھِبُط السِّرِّ وُمجتمُع الحقائق، فال یذھبنَّ بك الخطُأ  إّنَك
  :بعیدًا
  

  وفیَك انطوى العالُم األكبُر ---وتحسُب أّنَك ِجرٌم صغیٌر  
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ھّمُتَك إلى أسفَل ِمن مكاُنَك في القّمة، فال تختْر على القّمِة قیعاَن الّضیاع، وال تنزلنَّ بك  :أّیھا المسلم

  :قدمیك، وأوقْف نفَسَك على عزائِم األمور، فإّنما ُخلقَت لتسبَح في فضاءاِت اهللا صباَح مساء
  
  َفْألِف الّسیَر دائبًا كالّنِسیم -- فطرُة الحرِّ ال ُتطیُق ُمقامًا  
  بعَد َغوٍص في الّذاِت ضرَب الكلیِم --ألُف عیٍن تشقُّ صخَرَك فاضرْب  

  
بأّن العالَم لَك بمائِھ وترابھ، فال تحصْر نفَسك في كوِخ عجزَك وَدعتك، ولكن انشْر من أنفاِس  واعلْم

إیماِنَك ما ُیطّیُب عناصَر األرض، ولّوْن بطیِف ھّمِتك جوھَر الخلیقة، وأقْم في حمى القلوِب صروَح 
  .الّضعیفواعلْم أنَّ المؤمَن القويَّ خیٌر وأحبُّ إلى اهللا من المؤمن الحقیقة، 

فال ترفِع الّرایَة البیضاَء ما داَم سیُف إیمانَك معك، فإذا ألقیَتُھ فالّناُر أولى بك، حینھا ال ینجیك، أرفعَت 
  !!!الّرایَة أْم لم ترفعھا

یا َمْن ُغّذَي بألباِن الِبّر، وُقلَِّب بأیدي األلطاف، كلُّ األشیاِء شجرٌة وأنَت الّثمرة، وصورٌة وأنَت (
  ) .وصدٌف وأنَت الدُّّرالمعنى، 

إذا ضاقْت علیك األرُض بما رحبْت، واجتمعْت علیَك أطراُف الدُّنیا فادخْل غاَر فكرِتَك  :أّیھا المسلم
الّصحیحة فإّنُھ غاُر ِحراء، وإذا حارَبَك أھُل الباطِل وَتِبعوك بسیوِف منكرھم فال تحزْن فأنت في غاِر 

إلى الّلھ تجِد المدینَة بانتظارك، تلك ھي حضرُة الّرحیق الختوِم  ثور، إّنھ بدایُة الّطریق، ثّم ھاجْر
فادخْلھا، وإذا خفَت أن ُیناَل منك، َفْأِو إلى كھِف العنایة، ینشْر لك اُهللا من رحمتھ ویھّیئ لك من أمرَك 

  .یسرا
  . ))أال بذكر اهللا تطمئن القلوب((وإذا تلجلَج قلُبَك واضطرْب فالجْأ إلى محراِب ذكِر اهللا 

  
  

  وانھْض بعبِئَك ال تلوي على أحِد --- علیَك وحَدَك بعَد اِهللا فاعتمِد  
  قعساُء في رخِو عیٍش كاَن أو َكَبِد --- ألسَت حّرًا وزاُد الحرِّ ھّمُتُھ الـ  

  وإْن خبوَت فُلْذ باِهللا واّتِقِد --- فاكبْح ترّدَدھا واقدْح توّقّدھا  
  تدعوَك جذوُتُھ الحّرى إلى الّصدِد ---  وال تقْل شخُت خفُق القلِب ما فتئْت

  وإْن َوَنیَت فإّن اهللا في المَدِد --- شمِّْر وقْل باسِمَك الّلھّم منطلقًا  
  أنفاَس نفِسَك من ریٍن ومن نكِد --- وُصْن   الدءوبوأحِي قلَبَك بالّذكِر 

  الّصمِدتلجْأ إلى غیِر ذاِت الخالِق  --- وانفْض یدیَك من الجاِه السِّفاه وال  
  
  

  )٢(ُكْن ُمْسِلمًا 
  
  

إّنما ُأریُد لَك الھدایة، وھاأنذا أھُبَك مفاتیَح الحقیقة، فخذھا بقّوة حّتى ال ُتعییَك أقفاُل العالم،  :أّیھا المسلم
  .وإّني أنّبُئَك بما ستالقیھ، فِقْف على كلماتي وِع ما أنا قائُلُھ لك، فإّنُھ ال ینّبُئَك مثُل خبیر

ال ترَض لكرامِتَك ثمنًا، وحاذْر أْن تعرَضھا في سوِق البیع، فإّنھا الجذوُة التي تمُأل : أّیھا المسلم
صدَرَك بأسباِب الحیاِة والّنصر، وإّنھا عطّیُة اِهللا لك وِمنحُتُھ التي شّرَفَك بھا فال تساوْم على ما في 

آدم وحملناھم في البر والبحر ولقد كرمنا بني ((صدِرَك من الّسرِّ العظیم، فإّنُھ سبحاَنُھ القائل 
  . ))ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال
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  :فما باُلَك بنفِسَك وأنَت خیُر اآلدمّیین

  
  یسرِع الّشرُّ لُھ من كلِّ واْد ---َمْن ُیصیِّْر ُحسَنُھ رھَن المزاْد 

  
طھا بالعنایِة والمداراة، فإّن في ضیاعھا الخسراَن فال تخِفْر ذّمَة اِهللا فیَك وال تضّیْع ھبَتُھ سدًى، وأح

  .المبین
  .واعلْم أّنُھ ال سیادَة بال كرامة، وأّنُھ إذا سقطْت كرامُتك لم تكْن أھًال للخالفة في األرض

اهللا خلیفُة ) اهللا(الّنیابَة اِإللھّیَة في ھذه الّدنیا ھي أعلى درجاِت الرُّقّي اإلنسانّي ونائب الحّق (واعلْم أّن 
  ) .في األرض، وھي أكمُل ذاٍت تطمُح إلیھا اإلنسانّیة، وھي معراُج الحیاِة الّروحّي

فال تنقْض عھدَك مع اهللا فیخلو مقاُمك، وتنزلَك الّدنیا في سافِل أدراِكھا، فإّن ھذا من انطماِس عین 
  :بصیرتك، وفیھ الھوان في الّدنیا والخزُي یوَم یقوم الّناُس لربِّ العالمین

  
  بلھیٍب منَك أذِك اآلخریْن --- أنَت نوٌر فأضئ للعالمیْن 

  
ال تبتئْس إذا ما عشَت فقیرًا، فإذا صفِت الّروح من الخطأ، وبرئِت الجوارُح من االنقیاِد  :أّیھا المسلم

لیَس الغنى عن كثرِة الَعَرض، «: وراءه فذلك ھو الغنى، فإّن رسوَل اهللا صّلى اُهللا علیھ وسّلم یقول
  . »الغنى غنى الّنفس ولكّن

فإذا أدركَت جوھَر ھذا الكالم، وقَع في قلبَك معنى الّرضا بالقضاء، فإذا ما تحّسسْت منك الجوارُح 
  .برَد الّرضا فذلك ھو الغنى الحّق

ولقد أغناَك اُهللا من عنده یوَم أْن نسَبَك إلیھ، فال تختْر على اِهللا أحدًا، وقبلَك من أھِلھ فال ترغْب عنُھ 
ًال، فإّن ثراَء القلِب وسروَرُه في جواِر محبوِبِھ األوحْد، وإّن غنى الّروح في وقوفھا على باِب الفرِد بد

  .الّصمْد
  

  :رفَعَك بالّنسبِة وأغناَك بالمحّبة، وجّللَك بالقرِب والَقبول، فھْل ترى بعُد غنًى أكبَر من ھذا أو ثراًء أبعْد
  

  بأخمصي أطُأ الّثرّیاوكدُت  ---ومّما زادني شرفًا وتیھًا 
  وأن صّیرَت أحمَد لي نبّیا ---دخولي تحَت قوِلُك یا عبادي 

  
  .فإذا أحببَت أْن تكوَن غنّیًا فكْن فقیرًا إلى اهللا، منكسرًا على بابھ، متذّلًال في أعتابھ

َز رضاُه إال بالفقِر فإنَّ الفقَر إلیِھ سبحاَنُھ ھو رأُس الغنى، ألنَّ رضاُه سبحاَنُھ ھو أجلُّ المنى، ولْن تحو
  .إلیھ، ووقوِفَك باالضطراِر علیھ

  ).الّذلُّ واالفتقار: وما الذي لیَس فیك یا رّب، قال: یا عبدي تقّرْب إلّي بما لیَس فيَّ، قاَل(
فإذا رغبَت أْن ُیمكَّن لك في مجاِل القرْب، وأْن ُتقبَل واحدًا من ُرّواِد داِر الحبّْ، فطّھِر القلَب من سواه، 

  .أشھْدُه في كلِّ األموِر مواله، وأوقْفُھ على حبِّ المحسِن الوّھاِب جلَّ عالهو
، فمكِّْن ھذه )حقیقُتُھ أال ُیستغنى بغیر اهللا: (ولقد ُسئَل یحیى بُن معاٍذ رضي اُهللا عنھ عن الفقر فقال

حیَنھا وقد غشیْتُھ وارداُت الحقیقَة في قلبك، فإذا ما اقترَن معھا الیقیُن وصحَبھا الّتسلیُم، وجدَت قلَبَك 
  .الّسعادِة وأّمنْتُھ عائداُت الّسالم

إذا صحَّ االفتقاُر إلى (ولْن تصَل إلى منازِل الغنى والّثراء، إال إذا سلكَت طریَق الفقر واإلقواء، فإّنھ 
  ) .اهللا صّح الغنى باهللا، ألّنھما حاالن ال یتمُّ أحدھما إال باآلخر
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 ایا أیھ((حقیقَة في عباده، وأجراھا مجرى الُغنیِة لقاصدي ِوداده، فقال سبحانھ ولقد أقرَّ اُهللا ھذه ال
  . ))الناس أنتم الفقراء إلى اهللا واهللا ھو الغني الحمید

  
  :أّیھا المسلم

  
  فلیَس یضیرُه أْن قلَّ ماُل ---إذا عاَش الفقیُر بقلِب لیٍث 
  رسو الّنعاُلففوَق عظاِمِھ ت ---وِإْن عاَش الغنيُّ على الّدنایا 

  
  .فال تنظْر إلى من أثقلْت جیوَبھم رذائُل الّدراھُم والّدنانیر، فأنَت عنَد اِهللا أكبُر قدرًا

الّشجرة التي … إّنَك فرٌع من شجرٍة ضخمٍة باسقٍة عمیقِة الجذور، كثیرِة الفروِع وارفِة الظِّالل(
  ) .إبراھیُم علیِھ الّسالم… غرَسھا أّوُل المسلمین

  
إذا ُسِقَي القمُح بماِء الھوان، فارغْب عن صافناِت سناِبلھ، وال تجعْل منُھ خبَز یومك،  :لمسلمأّیھا ا

وِعْش على خبِز الّشعیر یكِفَك ُمؤنًة، وَلِئن أّثَر في جنِبك حصیُر الفاقة، فذلَك خیُر لك من أْن تستنَد 
ك من أْن ُیبَتَذل، فلقْد كّرَمُھ اهللا، وصّوره على أراِئِك الجبناء، وال تخِلْق أدیَم وجھك، واحفْظ ماَء ُمحّیا

ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھي ِللَِّذي َفَطَر السََّمواِت (فأحسَن تصویَره، وخلَقُھ في أحسِن تقویم، وتذّكْر وقتًا قلَت فیھ 
  .كفاَك اُهللا من عنده ، فال تبذْل ماَء وجِھَك أمام األغیار، فلقْد)َواَألْرَض َحِنیفًا َوَما َأنا ِمَن الُمْشِرِكیَن

ما أكثَرھم أولئك الذین ینتظروَن منك تلَك الّلحظَة التي َیرونَك فیھا ُملقًى على أعتابھم، تستجدي منھم 
  :خبَز یومك، وتضُع ھّمَتك عنَد أقدامھم، وتخفُض رأَسَك في حضرِتھم، وتصیُر كاّلذي قیَل فیھ

  :ھو طائٌر لكّنُھ لْم یدِر تحلیَق الّنسوْر أّیھا المسلم كالّطیِر غایُتُھ التقاُط الحبِّ في ظلِّ القصوْر
ُتدرْك بعون اهللا غایاِت الكماْل ُكْن في ضمیِر الكوِن قرآنًا و صوتًا من بالْل أوِصْل … كْن مسلمًا
الحبِّ َفُكْن بعزِمَك كالجباْل واكتْب بحبِر … َتِعّز ھاتیَك الحباْل ال تنِسُف الّریُح الجباَل… حباَلَك باإللِھ

لیكِن العالُم بیَتك، األرُض فراُشُھ والّسماُء سقُفھ، وأنَت صاحُب : دیواَن الّرجاْل أّیھا المسلم… واإلیماِن
  .الّداِر، القیُِّم على ما فیھا، تعُمرھا بصادِق العزیمة، وتمأل أركاَنھا بواثِق الھّمة

فإّنُھ … فقْت جناحیِھ الّریاُح أْو لم توافْقُكْن كالّشاھین، ال یعرُف غیَر الفضاِء مأوى، ال یعنیِھ َأوا
  .یطیر

وال تخفْض جناَحَك أمام ریِح العالم، فإنَّ َمھیَص الجناِح مخذول، وإنََّك األجدُر بالّتنّفل في ِمضماِر 
  .الفضاء

، وال تضعْف أماَم الّنوائب، أو تنھزم أمام الھموم، فإّن الّطریق ِجدُّ طویلٌة، ال مسلَك فیھا للّضعفاء
وإّنما ھي وقٌف لّلذین أبرموا میثاَقھم مع اهللا فاشترى منھم أرواَحھم بأنَّ لھم الجّنة، واعلْم أّن سلعَة اهللا 

كالّنسر المخلوِق لطبقاِت الجوِّ العلیا، ویحمُل (غالیة، فإذا أردَت الحسناَء فَأْدِل بمھِرك، وكْن دائمًا 
  ) .عظیمیندائمًا من أجِل ھذه الّطبقاِت ثقَل جناحیِھ ال

فإذا أدركَت جوھر حقیقتك في ھذا الوجود، وعرفَت فحوى رسالِتَك في ھذه الحیاة، ھانْت علیك كلُّ 
  .مصیبة، واضمحّلْت أماَم سرایا إیمانَك جیوُش الّنوائب، ووقفَت نفَسَك هللا

َة في األرض إنَّ الخالَص عن طریِق الّصومعِة سھٌل یسیر، ولكنَّ اإلسالَم ال یریُده، ألنَّ الخالف(
والقیادَة للبشِر طرٌف من المنھِج اإللھيِّ للخالص، إّنُھ طریٌق أشّق، ولكّنُھ ھو الذي یحّقُق إنسانّیَة 
اإلنسان، أي انتصاَر الّنفحِة العلوّیة في مكانھ وھذا ھو االنطالق، انطالق الّروِح إلى مصدرھا 

  ) .یدان الذي اختاره لھا خالُقھا الكریماإللھيِّ، وتحقیُق حقیقتھا العلوّیة، وھي تعمُل في الم
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إّن مصدَر قّوتك ھو إیماُنَك الّصادُق باهللا، ومنبَع ثقتك بنفسك ھو ثقُتَك باهللا، فإذا آمنَت بِھ  :أّیھا المسلم
حّقًا أذكى فیَك اإلیماُن ناَر القّوِة الكاملة، وطاَف بك أطواَر الجالِل الّرفیع، وسلَك بك مسالَك الجماِل 

  .یع، فتعوُد بعَد ھذه الّرحلِة بقلٍب ُحرٍّ وّثاْب، بريٍء من األغیاِر وعبٍد للملِك الوّھاْبالبد
  ) .إذا آمنَت لْم ترِجْع بمقداِر نفِسَك، ولكن بمقداِر القّوِة اّلتي أنَت بھا مؤمن(َواعلْم أّنَك 

  
ھكذا انطلْق، وتبعُث بأریِجھا في : ككلَّ یوٍم تَتفّتُق مالییُن األزھاِر من أكمامھا لتقوَل ل :أّیھا المسلم

  .ھكذا ُكن: ھكذا انتِشْر، وتنشُر من طیِبھا أطیَبُھ لتقوَل لك: مسالِك الحیاِة واألرِض لتقوَل لَك
  

  ال َوال ُتجَتلى َلدى المحراِب ---یقظُة الّذاِت ال أراھا ِبَدیٍر 
  الّسحابفحراٌم مسراَك فوَق  --- ِإْن َتِضْق بالجھاِد في األرِض ذرعًا 

  ِإْن تَر الّذاَت ھیكًال من تراِب --- لیَس ِمن خیفِة المماِت نجاٌة 
  

ولكْن ال بأَس، فعّما قریٍب . …ستتعُب كثیرًا كثیرًا، وسترِمیَك طوائُف األرِض بالحجارِة :أّیھا المسلم
بالّصبِر والمصابرة، وحقِّْق  ستركُب ُبراَق الرِّضا والَقبول، َفَوطِّْن قلَبَك في بیِت اإلیمان، ووثِّْق أقفاَلُھ

  .أركاَنُھ بالحبِّ فإنَّ اهللا ماِنُعك
عزِم . …بروٍح إلى السماِء جالُل وعلى الحرِّ أْن ُیِغذَّ طموَح الـ … وارتفاُع اإلنساِن من ثقِل األرِض

ك، فأنَت السِّراُج اّلذي إذا نامْت عیناَك فال ینامّن قلُبك، فالعاَلُم بانتظار: َسعیًا ِلُتدرَك اآلماُل أّیھا المسلم
یَھُبُھ نورًا یمشي بھ، فإذا نقَص زیُت سراجك فخْذ من إیمانَك باهللا َوقودًا جدیدًا وانطلْق، وانظْر إلى 

  :ذاِتَك فاختْر لھا منزًال مباركًا في الوجود
أال ترى : مكاَنْھ أّیھا المسلم فإذا تبّیَن مسلٌم في ذاِتِھ شرَف المكانْة َأخلْق بِھ في الّدھِر أْن یختاَر في الدُّنیا

انبعاَث القطِر من قلِب الّسحاب؟ وانطالَق البرعِم من قلِب الحجر؟ وجرَي الجدوِل الفراِت من رحِم 
كْن مثَل ھذا وذاك، یكْن لك العالُم !! الّتراب في أعلى الجبل؟ وتفّتَق األزھار من أكمامھا بعد اختباء؟

  !!!عبدًا مطیعًا
  :هللا، حیَنھا تقول للّشيء كْن فیكونوُكْن مع اِهللا و

  
  َجَرْت في لفظِھ لغُة الّسماِء --- ومعِدُنُھ ترابيٌّ ولكْن 

  
ُقْد ركَب العالم، وكْن أمیَر القافلة، وُخْذ من الّزاِد ما یكفیك، فالّسفُر طویٌل والعقبُة  :أجل أّیھا المسلم

  . ))إن خیر الزاد التقوى((كؤود و
لى كلِّ المحاور، وُمحارٌب في كلِّ حین، وُمحاصٌر وأنَت على أریكتك، وُمتَّھٌم واعلْم أّنَك مالَحٌق ع

  .وأنَت في ِعقِر دارك، ألّن عنَدَك شیئًا ال یعرُفُھ اآلخرون، وفیَك سّرًا یمتدُّ إلى مئاِت الّسنین والحقائق
  .على عیِن موالك ، وألّنَك مصنوٌع ))ألست بربكم((وألّنَك َمصوٌغ من الّطیِن المشويِّ على ناِر 

ولن ترضى عنك الیھود وال النصارى حتى تتبع ملتھم قل إن ھدى اهللا ھو الھدى ولئن اتبعت ((
  . ))أھواءھم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اهللا من ولي وال نصیر

  
ما استباَح شاطَئَك  كْن كالبحر، الّسكوُن ِسمُتُھ وطابعُھ، ولكنَّ الموَج یھُدُر في حنایاه، فإذا :أّیھا المسلم

  .غریٌب آذْنتُھ أمواُجَك بالحرب
ولقد كان نبیَُّك المصطفى ھادئًا ھدوَء البحر، فإذا ما اشتدَّ العراُك واحمّرِت الحدق، الَذ المسلمون 

  .بظھرِه صّلى اُهللا علیِھ وسّلم
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ّطاھرة، وأشِعْل فیھ شموَسَك الّنیرات، ، وأشِغِل العاَلم بحقیقِتَك ال) ُقْل آمنُت باِهللا ثمَّ استقْم( :أّیھا المسلم
واجعْل من نفِسَك سفینَة نوٍح اّلتي تأخُذ بیِد ھذا العالم الغریق إلى برِّ الّرحمة والّنجاة، حیَنھا تصیُر 

  :مطاعًا في األرض، وُیؤّدى إلیَك َخراُج الّنفوس
  

  ألزَم الّتیجاَن تقدیَم الَخراْج --- َمْن عال تكبیُرُه ِمن غیِر تاْج 
  

، فكْن أنَت رائدًا في عمران ) ھي بدایُة الّتعمیر: ھي بدایُة الّتطھیر، وإال اهللا: ال إلھ( :أّیھا المسلم
الّطھارة، ورسالًة في طھارِة العمران، وأِقْم صرَح المجِد على أركاِن اإلیمان فإّنھا األركاُن الّثابتُة اّلتي 

وال تشّیُد بروَج عّزَك على .  ))أحق أن تقوم فیھلمسجد أسس على التقوى من أول یوم ((: ال ُتنقض
شفا ُجرٍف ھاٍر، فإنَّ في ھذا مذھبًة لعّزَك ولك، ال تصنِع األشیاَء بقلٍب بارد، فحرارُة إیماِنَك أجدُر 

بالّصناعة، وأحِرْق َمن حوَلَك بناِر قلِبَك المؤمن الّطاھر، فلطالما اكتویَت أنَت بھا، فإّنما یزداُد العوُد 
  .إلحراِق طیبًا، ولقد ینشُر من طیِبِھ على ما جاوَرهبا

  
واعلْم أّنُھ ال تتأّتى لك حرارُة اإلیماِن إال بإثباِت ذاِتَك في میزاِن الحیاة، ال بالّركون إلى الّضعِف 

  :والّدعة فلیَس ھذا من شأِن المؤمِن الحقِّ الذي استخلَفُھ اُهللا في األرض
فإذا ما ) ال معبوَد إال ذو الجالْل(َمشوِق إلى الّنضاْل َوسراُج لیِل الفكِر فحرارُة اإلیماِن في القلِب ال

انتشَر صقیُع العجِز في أوصاِلك، وثُقلْت ھّمُتَك عن الّنھوِض بما أوِكَل إلیك، وركنَت إلى فراِش 
  :راحِتك، فاطرْد ھذا كّلُھ بھذا الّدعاء

  
  َة اإلیماِنفأِدْم علینا ُقّو ---یاربِّ إّنا موقنوَن بعجزنا 
  كحرارِة اآلیاِت في القرآِن ---وامنْح قلوَب المسلمیَن حرارًة 

  
ثقیلٌة ھي المھّمة التي أوكلْت إلیك، وعظیمٌة تلك األمانُة التي ُألقیت على كاھلك، فكْن أھًال  :أّیھا المسلم

  .لھا وأحِي مواَت القلوب، بوارداِت ھّمتَك المؤمنة الّصادقة
في ُلّجِة ھذا العالم، واصعْد بھم إلى سماواِت الفكر والحیاِة الھانئة، وأشعْل لھم من ُخْذ بأیدي الغرقى 

زیِت قلبك المؤمن سراَج الھدایة الذي ینّوُر لھم السُُّبل ویأخُذ بھم من الّظلمات سائرًا بھم في مسالِك 
  :الّنورانّیِة الّرفیعة، وأعِمْل إیماَنَك في األموِر ُیكتْب لھا الّنجاح

  
  وُخِض الّناَر وأقِدْم كالخلیْل --- ْم َفشّیْد عالمًا دوَن مثیْل ُق

  
واعلْم أّنَك مؤتمٌن على كلِّ نْفٍس في ھذه األرِض أن تعطَیھا حاَجَتھا من الھدایة والّنصیحة والمعاشرِة 

  :الحسنة التي تدّلھا من خاللھا على اهللا سبحانھ وتعالى وعلى اهللا قصُد الّسبیل
  

  َوارتفْع عن كثافِة األرِض قدرا --- حًة من العمِر ھدرا ال ُتِضْع لم
  َواسأِل اَهللا فوَق صبرَك صبرا --- َوَتَقّدْس بحمِل ھمِّ البرایا 

  
ال یجّفنَّ ماُء الحبِّ في قلبك فتھلك، فإّنُھ دُمَك الذي یجري في أوصالك، وھو معِدُن كلِّ  :أّیھا المسلم

عنقوْد، وأصُل الحالِل الّطّیْب، ونائُل الخیِر الوافِر الصِّیْب،  جوْد، وھو في كرمِة الحضرِة اإللھّیِة
  .وماّدُة الجماْل، وأرومُة الجالْل، ونقطُة الّسرِّ في الّتكویْن، وتسنیٌم من ِسدرِة ربِّ العالمیْن
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تخرْجُھ یخطُر على األرواِح َفُتسرُّ بذكِره، وعلى القلوِب فتأتمُر بأمرِه، فال تسفْكُھ من أوصالَك، وال 
  .من عروقك، فإّنھ لقلبَك غذاء، ولروحَك حیاة، فإذا رغبَت عنُھ استبدَل بَك اُهللا قومًا یحّبھم ویحّبونھ

إّنھ جواُز سفرَك إلیِھ سبحانھ، والّشھادُة األولى على أّنَك من أھلھ، أقصُد الحبَّ الذي یجعُل المرَّ حلوًا 
  .لّدین الّرومي رحمھ اهللاوالتراَب تبرًا كما وصُفھ بذلك موالنا جالل ا

  :واعلْم أّن حبَّ اهللا ھو راسُم خطاَك على طریِق الّرضا والقبول وإّنھ العودُة بالّروح إلى أّوِل العھد
  
  ما الحبُّ إال للحبیِب األّول --- نقِّْل فؤاَدَك حیُث ِشئَت من الھوى 

  ِلوحنیُنُھ أبدًا ألّوِل منز --- كم منزٍل في األرِض یألُفُھ الفتى 
  

ماذا یعني : ، فإذا قلَت لي)ھو رحلُة الّذاْت، من المحِو إلى اإلثباْت: (ما ھو الحبُّ، قلُت لك: فإذا سألتني
  .أْي أْن تمحَو ذاَتَك من أجِل إثباتھا عنَد من تحّب: من المحو إلى اإلثبات، قلُت لك

  
النور البارزَة منھا، فكْن تلمیَذھا  إّن الفراشَة تصطلي ناَر الّشموع، لكي تحتضَن شعاعاِت :أّیھا المسلم

الفّذ، وأحرْق ذاَتَك في ناِر حبِّھ عزَّ وجّل حّتى تبلَغ حضرَتھ، فلْن تصَل بغیِر احتراق، واعلْم بأّنَك لن 
  :حیَنھا أبِشْر بالَقبول.. تدخَل حضرَة ُأنِسھ، حّتى تذوَب في ناِر ُقدِسھ

  
  ن یھواُه لیَس بمسرِففي حبِّ م --- ما لي سوى روحي وباذُل نفِسِھ 
  یا خیبَة المسعى إذا لم ُتسعِف --- فلئن رضیَت بھا فقد أسعفتني 

  والّصبُر فان والّلقاُء مسّوفي ---فالوجُد باٍق والوصاُل مماطلي 
  ولوجِھ من نقلْت شذاُه تشّوفي --- أھفو ألنفاِس الّنسیِم تعّلًة 

  ُأنصِف لمبّشري بقدومكم لم --- لو أّن روحي في یدي ووھبتھا 
  عّرضَت نفسَك للبلى فاستھدِف --- ولقد أقوُل لمن تحّرَش بالھوى 

  فاختْر لنفسك في الھوى من تصطفي ---أنت القتیُل بأيِّ من أحببَتُھ 
  
  

  )٣(ُكْن ُمْسِلمًا 
  

إذا ما أشرقْت شمُس الطبیعة من أفقھا، غّطْت بنورھا أرَض الوجود، حیَنھا ال مكانة  :أّیھا المسلم
  .وال موطن لعتمةلظلمٍة 

  .وكذلك عندما تسطُع شمُس الحقیقِة على القلب، تصیُر كلُّ ذّرٍة فیھ ھي محًال آلیٍة أو مستقرًا لعنایة
وإذا أراد اهللا بقلٍب خیرًا صرَف عنُھ شموَس األغیار، وأقصى عنُھ طوارَق الوجوْد، ثّم أضاءه 

  .بلطائف األنوار، وأقامھ مقاَم الّشھوْد
بسَط علیھ اُهللا من نوره فأضاءْت حنایاه، ومسَح علیھ بكفِّ عطفھ فاطمأّنت خالیاه، وقذَف فھنیئًا لقلٍب 

  .فیھ سبحانھ سّرًا من أسراره فانكشفْت خفایاُه عن أحلى من صورة البدر
الّسرُّ الذي یقذُف بھ رّبي على القلِب القنوِط الیؤوس، فإذا ھو بعَد ذلك روضُة األمل : أجْل، إّنھ الحّب

  .حُة الّرضاودو
وإّنُھ الّسرُّ الذي تتلّوُن بھ األرُض ثوبًا أزھرّیًا وتفوُح بِھ عطرًا سرمدّیًا، ولْم تكْن قبَل ذلك غیر قفرٍة ال 
تحیا فیھا بسمٌة وال تبسُم فیھا حیاة، وھو الّسرُّ الذي یفیُض لھ الّرمُل ماًء في ھاجرِة الّنھار، ولْم یكْن 

  :یحسُبُھ الّظمآُن ماًء، حّتى إذا جاءُه لْم یجْدُه شیئًا قبَل ذلك غیَر سراٍب ِبقیعٍة
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الموُت ال یمحو رجاَل اِهللا من ھذا الوجوْد الحبُّ في دمھم تلّوَن بالّثباِت وبالخلوْد مھما یكن جریاُن ھذا 
إلیھا  العصِر جّبارًا عنیفا فالحبُّ یجرُفُھ ولكْن سیُلُھ یبدو لطیفا األمُس والغُد لیس وجھتنا التي نسعى

الحبُّ أزمنٌة بال أسماَء نطلُقُھ علیھا ما الحبُّ؟ ما ھو؟ إّنھ وثباُت أوقاِت الّصفا في نفحِة الوحي األمین 
على فؤاِد المصطفى ما الحبُّ؟ سكرُة وردٍة خلَع الجماُل ِعذاَرھا لعَب الّنسیُم ِبھا علیِھ فقّطعْت أزراَرھا 

ّنبیْھ والحبُّ في الَحرِم الّشریِف ھو المشّرُع والفقیْھ ِاسأْل بِھ الحبُّ في ساِح الجیوِش ھو المقّدُم َوال
متسّكعًا خلَف الھوادِج والقوافْل بین األلوِف من المنازِل واأللوِف من المراحْل الحبُّ لیَس مغّنیًا، 

لّرخيُّ والقطُر الّصفيُّ الذي الحبُّ إبداُع األغاني أوتاُرُه نوُر الحیاِة َوَقْوُسُھ ناُر المعاني أَجْل، إّنُھ الّطلُّ ا
  .یجلو عن فؤادَك غباَر الھمِّ الشَّرود، لیستقبَل بعَد ذلك َنِديَّ الحیاِة الھانئِة وَعَبَق اِإلیماِن األذَفر

حبُُّھ وحَده سبحانھ، ھو الذي یوِقُظ الفجَر من رقدِتھ، ویكشُف ُستوَر الّظالِم بإقباِل األنوار، ویقذُف نوَر 
یِن ثنایا الّلیِل وطوایاه، وھو الذي یرسُل إشراقَة الّضحى من قلِب الموت، وھو الذي الّصبِح من ب

یخرُج زھوَر الحیاِة من أكماِم العدم، تھُزُج لھ األطیاُر في أسحاِرھا، وُتصّلي األوراُق في أشجاِرھا، 
  :حارھاوتسّبُح الّطّیباُت في أزھاِرھا، وترّتُل األمواُه قرآُن الجماِل والجالِل في ب

  
  على قضیٍب وال طیٌر على باِن --- لوال الغراُم لما ناحْت مطّوقٌة 

  
ھو الذي یصنُع دَم الحیاِة من حدیِد الّسیوف، وُیطلُق الّندى من َأتوِن الحمم، ویخلُق في كلِّ  :حبُّھ وحَده

  .مسلٍم قلَب محّمٍد علیِھ الّصالُة والّسالم
  :إّنُھ حبُّ اهللا… القلوِب الّراعفة إّنُھ بلسُم الجراِح الّنازفة، وتریاُق

  
  وتمایلوا بتمایِل الّنغماِت --- یا رّب ھام العاشقون بعشقھم 

  وتسامرْت بأطایِب الّلمحاِت ---َوتخاَطَرْت أرواُحھم في لیلھا 
  إال دموَع العیِن والّزفراِت --- وبقیُت وحدي ال رفیَق لوحشتي 

  لّضراعِة ساكَن الّنظراِتكفَّ ا ---فأتیُت أعتاَب الجاللِة باسطًا 
  قدسّیًة ُعلوّیَة الكاساِت --- وشربُت من خمِر العنایِة َشربًة 

  یا سّیدي أحِرْق بذاِتَك ذاتي --- ُأسقطُت في محراِب حبَِّك ھاتفًا 
  

على ھذه الكلمُة التي ما تكاُد ُتذكر، حّتى ُتضوَِّأ جوانَب الّنفِس البشرّیة، وتھّزھا ھّزًا لتستریَح  :الحبُّ(
مھاٍد من العواطِف الّنبیلة، ترشُّھا كلمُة الحبِّ بالعبیر، وتنثُر حولھا الیاسمین، ال یرضى المحبُّ إال أن 

تسكُبُھ علیھ یٌد حانیة، لیتسامى فوَق الّدیم، یرفُّ كالحلِم … بالماِء الّطھور… یغتسل بماِء الّسماء
العطر ویحوُم بھ عبَر سحابٍة وردّیة ال أحلى  الوضيء، یتوّضُأ بالمسك، ویضمُّ من یحبُّ داخَل دائرِة

  ) .وال أجمل
إّنُھ ندى اإلیمان المتساقُط من المحلِّ الّرفیع على القلِب الفقیر، وإّنھ الّنوُر الّنازُل من قّبِة الكأِس األوفى 

  .إلى القلِب الّطھور، ولْن یطھَر قلٌب ویصفو إال بذیِنَك الوافَدْین
یثلُج حنایا الّنفس ویزّكیھا، وُینّوُر أركاَن القلِب ویطّیُبھ، فإذا ما تحّسستُھ الجوارُح إنھ برُد الیقین الذي 

، وكلُّ حجیرٍة )ال إلھ إال اهللا(واألعضاء واستباحْت واراداُت ھداُه أركاَن الجسد، َھَتَفْت كلُّ خلّیٍة فیھ 
  :)أال بذكِر اِهللا تطمئنُّ القلوب(، واستقّرْت خلجاُت الّنفس على وارداِت صدى )محمٌد رسول اهللا(فیھ 

  
  إال محبٌّ لھ في الّركِب محبوُب ---ما في الصِّحاب أخو َوجٍد ُتطارُحُھ 

  لھ وفي كلِّ بیٍت منھ یعقوُب --- كأّنما یوسٌف في كلِّ راحلٍة 
  بْل وجھرًا عن رؤیِة الغیِر ُتبنا --- نحُن قوٌم والحمُد هللا سّرًا 
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أصحاِبھ، تراھم بھ ُسكارى، وما ھْم بسكارى، ولكّن بعَض الحبِّ عید، فإذا ما للحبِّ في قلوِب … ِهللا

ذكروا المحبوْب، غابوا عن … ما َسَفَر الصُّبُح، ھاجْت منھم القلوْب، أو تھادى الّنسیُم بین األزاھیر
والخلوِة  یھرُب إلى العزلِة(سواه، فما شھدوا إال إّیاه، فاستراحوا إلى عذاباِت المجاھدة، وكذلك المحّب 

  ) .بمحبوبھ واألنِس بذكره، كھرِب الحوِت إلى الماِء والّطفِل إلى أّمھ
فّرغوا قلوبھم من األغیار، وأقاموھا مقاَم المشاھدِة والمراقبة، وجعلوا منھا حرمًا حرامًا على من 

م، وطربْت منھم القلوُب سواه سبحانھ، فتلّمسوا في العذاِب ألجِلِھ الّنعیَم المقیم، وبادروُه بالّرضا والّتسلی
فھو مقصوُدھم، وطابِت األرواُح بقرِبھ فھو منشوُدھم، وعزفوا عن لیلى وُلبنى وَأمُّوا بالقرِب باَبھ، 
واحتملوا عذاباِتھم وأشواَقھم قاصدیَن أعتاَبھ، إّنھم قوٌم ھاجروا من اِهللا وإلیھ، ُخلقوا ألجِلِھ فكانوا ِلما 

  ) .ى الجھات، وھم یطیروَن عن الجھاتالّطیوُر تطیُر إل(ُخلقوا لھ، 
َفِنَبْت سرائُرھم في الحّق، وغابْت ظواھُرھم عن الخلق، أولئك ھم ھدّیُة الّسماِء لألرض، وسفراُء 
األرِض إلى الّسماْء، لھم عنَد رّبھم بیوٌت من ذھٍب، ال تعب فیھا وال َنَصب، ولھم وحدھم منازُل 

  .الّسعداء
الّلھم اجعْل حّبَك أحبَّ إليَّ من أھلي ونفسي وولدي «:  علیھ وسّلم یقولولقد كان المصطفى صّلى اُهللا

  . »ومن الماِء البارد
  

  في نعمٍة وعنایٍة یا رّب ھْم --- العارفوَن بأّنَك المطلوُب ھْم 
  ُلقیاھُم عدٌن وشاقْت حوُرھْم ---َوفَّْوا بنذِر القرِب فاشتاقْت إلى 
  تعِب الطِّالِب وإنِّ ھذا حاُلھْم --- طلبوَك فارتاحْت سرائُرھم إلى 
  َعَرٍض وحیَن َیرْوَك ذلك ماُلھْم --- خلصوا إلیَك بغیِر ماٍل أو َجنى 

  )عّرفھا لھْم( إْذ قاَل جلَّ ُعالُه ---یغنیَك عن وصِف الجزاِء قلیُلُھ 
  

، ) طرُب علیِھ إال مغرمالمعرفة بساٌط ال یطُأ علیھ إال مقّرب، والمحّبُة نشیٌد ال ی(أّن  :فاعلم أّیھا المسلم
فاستجمْع أقطاَر حّسَك ونفسك وأْوكْلھا إلى الحبیِب األّول، فمْن عرَف اَهللا أحّبُھ اهللا، وفي ھذا المفاُز 

  :والوصول
  

  وقاَم لھ من سرِّ ذلك حاُل --- ھنیئًا لعبٍد طّیَب الحبُّ قلَبُھ 
  ُللمعناُه فیِھ رونٌق وظال --- ھم القوُم أدناھم إلیِھ حبیُبھم 
  والَح ألسلوِب الجماِل مثاُل --- إذا جئَت للوادي رأیَت خیاَمھم 

  وللّشوِق في طيِّ القلوِب نصاُل --- یئّنوَن لیًال من صمیِم قلوِبھم 
  ُتحطُّ لھم حوَل الرِّحاِب ِرحاُل --- تراھم على األعتاِب بالّلھِف خّضعًا 
  وى َفِثقاُلولكن ألقواِل السِّ --- ِخفاٌف إذا یدعوھُم الحبُّ للھوى 
  وھم للجباِل الّراسیاِت جباُل --- فھم ضمَن أبراِج الّنجوِم نجوُمھا 

  
  ) .فإّن في ذلك عقیدًة للّضمیر، وتفسیرًا للوجود، ومنھجًا للحیاة(، "قْل ھو اُهللا أحد" :أّیھا المسلم

تحّول، وحصٌن للحقیقة، وكن مع اهللا، فإّن معّیَتُھ سبحانھ سیاٌج للنفِس من الّزلل، ومنعٌة للقلِب أْن ی
وإقامٌة للّطریقة، وإذا كنَت معھ فقد أویَت إلى ركٍن شدید، ال یضّرَك بعدھا من خالفك، وانظْر إلى 

إّنك (النبيِّ الكلیِم موسى علیِھ الّسالم، كیَف فاَز بالمراِد وناَل المنى، عندما قال سبحانھ في حّقھ 
  :)إنَّ اهللا معناال تحزْن (، فأِقْم قلَبَك في حمى )بأعیننا
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  وُأظلُم في الّدنیا وأنَت نصیري --- َأُیدركني ضیٌم وأنَت ذخیرتي 
  وھاأنا مملوٌك وأنَت أمیري --- َوال حامَي المملوِك إال أمیُرُه 

  
واعلْم أّنُھ إّنما ُجبلِت القلوُب على حبِّ من أحسَن إلیھا، ومواالِة من أنعَم علیھا، فال تأِو إلى غیرِه 

ال تركْن إلى سواه، ومن ذا أكرُم من اِهللا وأعظم، وھو المحسُن الوّھاب البّر، الذي أعطى سبحانھ، و
  :وتفّضل، ووھَب فأجزل، وقّرَب وَوَصل، واعلْم أّنك

  ) .ما أحببَت شیئًا إال كنَت لھ عبدًا، وھو ال یحبُّ أْن تكوَن لغیرِه عبدًا(
  :قِبْل علیھ بالوداْد، وناِجِھ من عمِق الفؤادفوجِّْھ إلیِھ الخواطْر، وَصفِّ لھ الّسرائْر، وَأ
  

  دائمًا في القلب حاضْر
  یا ُمرّجى كلِّ ذاكْر

  ساھٌر في طرفي وقلبي
  فیك یا موالي ساھْر

  دائمًا في بابك العالي مقیٌم ومسافْر
  صاَر سّري مثَل جھري
  أنَت في الحالین ظاھْر
  فارحِم القلَب المعّنى
  یا علیمًا بالّسرائْر

  
كْن عَبَدُه األمین، یستعمْلَك في أشرِف األمور، وال تعارْض أمَرُه فیقیلك، فالعبُد اآلِبُق  :المسلم أّیھا

مطروٌد من بیِت الّرحمة، وكن معھ كأنَك تراه، فتلك أشرُف صحبٍة، وذلك الفوُز العظیم، واعلْم بأّنُھ 
، فال تغفْل عن رّبَك ) جوَدُه علیك ال نھایة لمذامِّك إذا أرجعَك إلیك، وال تفرُغ مدائُحك إذا أظھر(

طرفَة عیٍن وال أقلَّ من ذلك وال أكثر حتى ال یكلَك إلى نفسَك، ففي ذلك الخسراُن، فإذا أظھر جوَده 
  :علیك فذلك عیُن الّرضا والّرضوان، حینھا تصیُر كلُّ ذّرٍة فیك ھي محًال آلیٍة ومستقّرًا لعنایة

  
  فوّلى الّشیطاُن عنھ وأبلْس - --وإذا العبُد الَذ باهللا نّجاُه 

  حرُّ من عفِو رّبِھ لیَس ییأْس --- بین مدٍّ وبین جزٍر یظلُّ الـ 
  واعیًا راضیًا وال أتمّلْس ---بعُت نفسي لبارئي مستبینًا 

  اِهللا مھما استوفى ُیغرُّ ویبخْس --- واشتراني لھ ومن باع غیَر 
  

نزعاُت التراب، فأھرْقھ من أوصالك واستبدْل بھ دمًا إذا شابْت دمَك األھواء ولّونتُھ  :أّیھا المسلم
  :صافیًا یھزُّ العالَم بجریانھ، واعلم بأّنُھ ال یكون لك دٌم جدیٌد إال بالحّب، فالحبُّ صانُع الحیاة

  
  لَك ناُر القلِب والدمُع غذاْء

  نضِِّر البستاَن من شمٍس وماْء
  افطمْن روَحَك من درِّ الّرجیْم

  ي قرِب الّرحیْمتشرِك األمالَك ف
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لیكْن خلُقَك القرآن، كما كان نبّیَك المصطفى صّلى اهللا علیھ وسّلم، ولتكْن شھوُر عمرَك  :أّیھا المسلم
كّلھا شھَر رمضاْن، وكّل لیلٍة من لیالي عمرَك العابرة لیلَة القدر، حینھا یبدأ الّتغییُر، ویبدُأ البناُء 

  . ))تى یغیروا ما بأنفسھمإن اهللا ال یغیر ما بقوم ح((والّتعمیر 
: وال تغرّنك الحیاُة الّدنیا فھي أقلُّ من أن تناَل من قلب مؤمن، ولتكن الّدنیا في كّفك واآلخرُة في قلبك

  . ))وابتغ فیما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصیبك من الدنیا وأحسن كما أحسن اهللا إلیك((
  :بَك شھابًا من الحبِّ، فلْن تصَل إال بھذا الّشھاْبفانتصْر لروحَك على الّتراب، وأوقْد في قل

الجسُم في بنیانِھ بالّروِح یكتسُب الحیاْة لكن حیاُة الّروِح في قرِب الحبیِب وفي رضاْه فاحرْص على 
القرِب أكثَر من حرصَك على الحیاة، وال ُتفّضْل أمرًا من الّدنیا على طلِب القرِب منھ سبحانھ، فإّن في 

رضاه وجداَن الفضیلة، وفي جفاُه سبحانھ انقطاَع الوسیلة، فاختْر لنفِسَك اُألولى، فذَك  قربِھ وفي
  .أحرى بَك وَأْولى

  ) .ِهللا ما أحلى زمانًا تسعى بھ األقداُم على أرِض االشتیاق(
ومن طلب المحبوَب، ھان عنده المطلوب، فبذر روَحھ قبل مالھ، حّتى یقیَل في أفیاِء المحبوِب 

وتحّفَز بما لدیھ من الغالي والّزھید، لیّتصَل بمحبوِب الفؤاد، فإّن وصَل محبوبِھ عنده عیْد،  وظاللھ،
  ) .َمْن لم یباشِر الھجیَر في ِطالِب المجِد، لم یقْل في ظالِل الّشرْف(وزاَد بالبذِل وأسرْف، ألّنُھ 

، وبادَر أفئدَة أحباِبِھ بطّیِب الّشذا فسبحاَن الذي ھانْت في سبیلھ المھْج، وُسِلَك إلیِھ كلُّ سبیٍل وفجّْ
  .واألرْج، فلیَس على باذِل نفِسِھ في حّبِھ من حرْج، سبحانھ وتعالى

  .مطلوُب القلوب، وعالُم الغیوب، وعنده وحده مفاتیُح الفرْج
  
  
  

  )٤(ُكْن ُمْسِلمًا 
  
  

  ) .تذّكْر حالوَة الوصال، یھْن علیَك مرُّ المجاھدة( :أّیھا المسلم
ألزْم كلَّ جارحٍة فیَك شھوَد رّبَك في كلِّ حین، والزْم بابُھ سبحانھ، فعنَد باِبِھ تحطُّ  :المسلمأّیھا 

الّرحماُت أطماَرھا، وتنزُل العطایا أقداَرھا، وتبدي اآلالُء آثاَرھا، وُتطلُق شجرُة العنایِة أثماَرھا، فإذا 
وسرحَت في مواقِع اآلثاِر ثّم حظیَت باألثماِر،  نزلَت ببابھ سبحانھ فقد نلَت األطماَر، وحّققَت األقداَر

فداوْم نفَسَك على زیارِة مواقِع الجوِد واإلحساْن، وال تنصرْف عنھا قاصدًا سواھا، فلیس في سواھا 
  ) .ال تتعدَّ نّیُة ھّمِتَك إلى غیِرِه، فالكریُم ال تتخّطاُه اآلمال. (غیُر الخیبِة والخذالن

اهللا، فما نفَع القلَب مثُل تقواُه سبحانھ، فإّنھا فاتحُة الخیرات، وجامعُة  علیك بتقوى :أّیھا المسلم
الحسناْت، وبھا یحظى العبُد مقعَد صدٍق عنَد ملیٍك مقتدٍر في أعلى الجّناْت، ُسكناُه فیھا في ُظلٍل 

  .تحوُطھا غرٌف من فوِقھا غرٌف مبنّیاْت
  . ))ْسَقْیَناُھم مَّاء َغَدقًاَوَألَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّریَقِة َلَأ((

لو كنَت كما تّدعي من أھِل الّلبِّ والحجى، ألتیَت بما ھو أحرى بك وأحجى، أال إّن ( :أیھا المسلم
  ) .األحجى أْن تلوَذ بالّركِن األقوى، وال ركَن أقوى من الّتقوى

  
  جاورْت قلَب امرٍء إال َوصْل --- واّتِق اهللا فتقوى اِهللا ما 

  إّنما من یّتِق اَهللا البطْل ---طُع ُطْرقًا بطًال لیَس من یق
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أْن تتقي اهللا، یعني أال تعصیھ حیُث ال یراَك غیُره، فاّتِق اهللا ما استطعَت، واعلْم أّن التقوى  :أّیھا المسلم

ھي جماُل الّروح حیُث آذاھا البعُد عن المحبوب، وجالُء القلِب حیُث سّودْت صفحَتُھ الّذنوُب وراَن 
ِھ ما كسْب، وإّنھا سفُر العقلَِ في میادیِن الفكِر والجمال، واعلْم أّن لباَس الّتقوى ھو خیُر لباٍس علی

  .ترتدیھ، فال تستبدْل بھ حّلًة ال تدوُم، أو لباسًا ال یبقى
 المریُض الفاسد الّروح، فبدًال من الّتعّلقات الالّدنیا بجمیِع لذائذھا، حمٌل ثقیٌل وقیٌد ال یرضى بھ إ(

واالحتیاجاِت إلى كّل األسباب، والتمّلِق لكّل الوسائط، والّتذبذِب بین األرباِب المتشاكسین الّصّم 
  ) .العمي، ال بّد من االلتجاِء إلى الّربِّ الواحد، الذي إْن توّكلَت علیھ فھو حسُبك

حسنَة إّنما ھي استشعاُر األخالَق ال(الّسمُت الذي ُتبنى علیھ مكارُم األخالق، واعلْم أّن : إّنھا التقوى
، وھي حصُن المسلم الذي یدفُع عنھ، َوباَل الّدھر وصروَف القھر، )معنى الّرقابِة اإللھّیِة في القلب

  .وھي الّسفینُة التي تأخُذ بھ إلى شاطئ األمن، وإّنھا ُملتقى الكراماِت وھي خیُر ما في الحیاة
أقربكم مّني مجلسًا یوم (یھ وسّلم في یوِم القیامة أال یرضیك أن تكوَن جلیَس المصطفى صّلى اهللا عل

  . )القیامة، أحاسُنُكم أخالقًا
  ) .ِاحرْص وفیك بقّیٌة، على أْن تكوَن لك نفُس تقّیة( :فیا أّیھا المسلم

  
الذي ، فإّن ذكَر اهللا ھو الّسرُّ ))أال بذكر اهللا تطمئن القلوب((ال یزاُل لساُنَك رطبًا بذكِر اهللا  :أّیھا المسلم

یمدُّ قلَبَك بالّطاقة، وأوصاَلَك بالحیاة، وغَدَك بالّنجاة، وحیاَتَك بالخاتمِة الحسنة، وقبَرَك بالّسعة، 
ومیزاَنك بالحسنات، وآخرَتَك بالجّنة، ولیكْن قلُبَك مھبطًا لشھوِد خالقك، ولتكْن روُحك منزًال لوارداِت 

  .الحضوِر والحّب
من حرارة ذكِر اهللا، والعیشة الّراضیة ال تتأّتى إال بحرارِة ذكِر اهللا  واعلم أّن الحیاَة الكریمة تبدُأ(

والّثقة بنصره، فال سبیَل إلى الحّرَیة إال بنقاء الفكر من ھمزات الّشیاطین، وإغراء المفسدین، وعّفِتھ 
  ) .من أدناِس الّشرك، وصفاِئھ من أثِر االستعمار

في قلبك، ووفاًء هللا وشكرًا لھ على نعمائھ وآالئھ، وُطمأنینًة وإّن في ذكرَك هللا استحضارًا لحبِّ اهللا 
تغشى طوایا القلب وحالوًة تغمُر الجوارح، ولن یبرأ القلُب من الّنزعات وتصفو الّروح من الّنزغات 

، فاجعْل من وقِتك خمیلًة فیھا أشجاُر الّذكِر َبواِسْق، وأثماُر الّتسبیِح َیوانْع، إال بذكِر اهللا عّز وجّل 
  .وأزھاُر الّتكبیِر والّتھلیِل روائْع، وأریُج الحمِد والّشكِر سابْق

ال بّد من فتراٍت ینخلُع فیھا القلُب من شواغِل المعاش وجواذِب األرض، لیخلَو إلى رّبھ ویتجّرَد (
لك الھواء لذكره ویتذّوَق ھذا الّطعَم الخاصَّ للّتجّرِد واالّتصاِل بالمأل األعلى ویمأل قلبھ وصدَره من ذ

  ) .الّنقيِّ الخالص العطِر ویستروَح شذاه
وكما یطیُب الّذوُق بجنى األثماِر آَن القطاْف، وتطیُب الّنسائُم بتراتیِل الحمائم، وتمیُد األغصاُن إذا 

  .َعَرضْت بھا الّرقائُق اللِّطاْف، كذلك یفعُل ذكُر اهللا فعَلُھ في القلوِب إذا مرَّ بھا وطاْف
  .ُر من مضامیِن الغیوب، وتستقرُّ أطیاُف الجالِل وأوصاُف الجمال في زجاجاِت القلوبُتجتلى األنوا

تختلُب العیوَن شاھداُت الھدى، وتنساُب في الجوارِح فصوُل الّندى، وتجذُب األرواَح عائداُت الّتقوى، 
من فضلھ، وتنتشي األرواُح  وُتسكُر الّنفوَس ھاتفاُت الّنجوى، فَتطرُب القلوُب وكأّنھا ُأِحّلت داَر الُمقامة

  .وكأّنھا ُأدخلْت جّنَة المأوى
فالھدایُة ِسدُرھا مخضود، والعنایُة طلُحھا منضوْد، والّرحمُة ظلُّھا ممدوْد، سألِت القلوُب فاسُتجیبِت 

  .األمانيُّ، وطلبِت األرواُح فُبثَّْت على رفوِف العطاِء الّزرابّي
ي خیاِل محبوِبھا األذواْق، فالیُد البیضاُء حاضرُة العطاء، وطارْت بالخواطِر األشواْق، وغابْت ف

  .وكأُس السُّروِر ِدھاْق
ھنا صاَر العذاُب َعذبًا، وصاَر العذُب أعذْب، وكان ربُع الّنوِر ما أقصاُه، صاَر الرَّبُع أقرْب، وتھادى 

  .َرْوُح الّنعیِم في َمطاِرِف الرُّوِح وتشّعْب، فبأيِّ آالِء اإللھ ُیَكّذْب
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  "ثّم دنا": صحَّ بالفقِر الغنى، وقوِبلْت بالَقبوِل المنى، ونادى باألرواح ھاتُف الّرحمن قائًال
  

  دُمھم على أكفاِنھم ُعَرفاُء --- شھداُء ِعرفاِن الھدى شھداُء 
  ماتوا ففي فردوِسِھ أحیاُء ---فإذا حیوا فبذكِرِه وإذا ھُم 

  ھم في غیِرھم آالُءوكأّن --- فكأّنما َنْشُر الّشذا من نشِرھْم 
  

أال إّن حقَّ الّثناء، لمن لُھ ُحقَّ الّسناء، وال أعلى من ربِّ العرِش وأسنى، وال أحسن من أسماِئھ (
  ) .الُحسنى، فاستفرْغ في تمجیِدِه طوَقك، واجتھْد أال یكوَن ممّجٌد فوَقك

  
غیار، واغسْلُھ من أثِر الّذنوب، واشھد اهللا إذا ُقمَت للوضوِء فطھِّْر قلَبك أّوًال من عالئِق األ :أّیھا المسلم

في كلِّ جارحٍة فیك، فإذا غسلَت یدیَك فما ذلك إال لتعاھَد اهللا على االستقامة ولكن بیدیِن نظیفتین، 
، فذلك مطلُب المؤمن الحّر، وإذا أجریَت الماَء على "َبْیعُة ِرضوان"ولتكْن لك في كلِّ ساعٍة مع ربَِّك 

ك إال لتقبَل على اهللا بوجٍھ نظیف وجسٍد نظیف، فإنھا شروُط الحضوِر بین یدیھ، جوارِحَك، فما ذل
  .والوقوِف في حضرتھ

وإذا قمَت إلى الّصالِة فلتكْن صالُتَك معراجًا إلى محلِّ ُأنسِھ، ووقوفًا في محراِب ُقدِسھ، ثمَّ ِلیكْن فیھا 
المناجاة، ومعِدُن المصافاة، تّتسُع فیھا میادیُن  محلُّ: (ُقّرُة عینك، وإجماُع قلبك، واعلْم أّن الّصالة ھي

األسرار، وُتشرُق فیھا َشوارُق األنوار، وھي ُطھرٌة للقلوِب من أدناِس الّذنوب، واستفتاٌح لباِب 
  ) .الغیوب

وھاأنذا أسوق لك قوًال للّداعیة العظیم بدیع الّزمان النورسي والذي أدرك من الّصالة آفاقًا وغایاٍت 
إّن الّصالة والّنظر إلى الكعبة خیاًال مندوٌب إلیھا، لیرى المصّلي حول بیِت هللا صفوفًا كالّدوائر ( :فقال

المتداخلة المّتحدة المركز، فكّلما أحاط الّصفُّ األقرُب بالبیت، أحاط األبعُد بعالم اإلسالم، فیشتاُق إلى 
عة العظمى وتواترھم حجًة وبرھانًا االنسالك في سلكھم، وبعد االنسالك یصیُر لھ إجماُع تلك الجما
، كأّنھ یقول كلُّ المؤمنین "الحمد هللا": قطعیًا عل كلِّ حكٍم ودعوى تتضّمنھا الّصالة، فإذا قال المصّلي

  ).نعم صدقت، فیتضاءُل ویضمحلُّ تكذیُب األوھام ووسوسُة الّشیاطین: المأمومین في مسجد األرض
  

الة فقد ملكَت زماَم الّسرائر، وصرَت قاضیًا في محكمة الخواطر، إذا ما دخلَت في الّص :أّیھا المسلم
فال یكون منك غیر تسبیٍح وذكٍر وحمد، واطرْق باَب موالك بالّركوع بین یدیِھ، فإذا ما سجدَت هللا 

، واعلم بأّن سجوَدَك هللا ) أقرُب ما یكون العبُد من رّبھ وھو ساجد(ُفتحت أمامك مصاریُع الغیوب 
ن یدیھ ھو تاُج الكرامة الذي یبرق فوق رأسك فیجعل من ذاتك َحَرمًا حرامًا على غیر واإلطراق بی

  .موالك
  

  عابدا… ورّدْدُت یا ُسّبوُح یا ربُّ ---إذا ما جبیني الصَق األرَض خاشعًا 
  وأشرقُت واستشعرُت نفسَي صاعدا --- تغّنیُت بالّتقدیِس عن عالم الّدنا 
  تجّلیھ حّتى عدُت والّنوُر واحدا ---في  وكنُت أنا والّنوُر مثنًى فذبُت

  
وإّن السجوَد ھو الّزینُة التي تجمل بھا الّروح فتتعالى عن َبدأِة الّصلصال والفخار سابحًة في فضاءاِت 

  .الّشھود والوقار نازلًة في منازل الّرحمن
: ِة األنِس والّرضى الِعرفانإّنھ الوقت الذي تصفو فیھ سماُء القلِب من دخاِن األغیار، ِلَتُؤمَّ شطَر كعب

إّن اإلنساَن في تكوینِھ قبضٌة من طین ھذا العالم، ولكّن لھ صدرًا ال یقلُّ عن العرِش كرامًة وسمّوًا، (
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إّن المالئكَة تمتاُز بالّسجوِد الّدائم، ولكن من أین لھا تلك الّلوعُة . فقد أشرَق بنوِر رّبھ وحمل أمانَة اهللا
  ) .اإلنسان التي امتاز بھا سجوُد

فإذا ما انتھیت من صالتك أیھا المسلم، فذلك إقباٌل على الّدنیا واهللا في قلبك، فإذا لم تنھك صالتك عن 
  .الفحشاِء والمنكر فإّنك لم ُتصّل

  
وھاأنذا أسوُق لك مّرًة أخرى كلماٍت لواحٍد مّمن أدركوا من أسراِر الّصالة الكثیر، فاسمْع إلیھ وھو 

إلى الّصالة وجمِع الّنّیِة علیھا، یستشعر المسلُم أّنھ قْد حّطَم الحدود األرضّیة  باالنصراف: (یقول
المحیطة بنفسھ من الّزمان والمكان، وخرج منھا إلى روحانّیٍة ال ُیحدُّ فیھا إال باهللا وحده، وبالقیام إلى 

لیمتزَج بجالِل الكوِن ووقاره، الّصالة، یحقُق المسلم لذاتھ معنى إفراِغ الفكِر الّسامي على الجسِم كلِّھ، 
كأّنھ كائٌن منتصٌب مع الكائناِت یسّبُح بحمده وبالّتوّلي شطَر القبلة في َسمتھا الذي ال یتغّیُر على 

اختالف أوضاع األرض، یعرُف المسلم حقیقَة الّرمز للمركز الّثابت في روحانّیِة الحیاة، فیحمُل قلُبھ 
ذبّیة الّدنیا وقلقھا، وبالّركوع والّسجود بین یدي اهللا ُیشعر المسلم معنى االطمئنان واالستقرار على جا

نفَسھ معنى الّسمّو والّرفعة على كّل ما عدا الخالق من وجود الكون، وبالجلسة في الّصالة وقراءة 
یدعو، الّتحّیات الّطیبات یكون المسلم جالسًا فوق الّدنیا یحمُد اهللا وُیسّلُم على نبّیِھ ومالئكتھ ویشھد و

وبالّتسلیم الذي یخرُج بھ من الّصالة، ُیقبُل المسلُم على الّدنیا وأھلھا إقباًال جدیدًا، من جھتي الّسالُم 
  .والّرحمة

ھي لحظاٌت من الحیاة كّل یوٍم في غیر أشیاِء ھذه الّدنیا لجمِع الّشھوات وتقییدھا بین وقٍت وآخر 
یِق الفناِء خمَس مّراٍت كّل یوٍم عن النفس، فیرى المسلم بسالسلھا وأغاللھا من حركاِت الّصالة، وِلتمز

من ورائھ حقیقَة الخلود، فتشعُر الّروح أنھا تنمو وتّتسع، ھي خمُس صلواٍت وھي كذلك خمُس مّرات 
وُجعلت قّرُة «: یفرُغ فیھا القلُب مّما امتأل بھ من الّدنیا، فما أدقَّ وأصدَق قوَلُھ صّلى اُهللا علیھ وسلم

  .) »ي الّصالةعیني ف
الّشربُة األصفى، في ُقّبِة الكأِس األوفى، ونزوٌل في منازل األنس والودّْ، وطواٌف : أجل، إّنھا الّصالة

  .حول كعبة الحب والوجْد، وارتقاء في سماوات الشھوْد، وانصراف بالكلّیة إلى المعبوْد
ن في السماء على صدِق فحوى إّنھا إشھاُد من في األرض على صدق دعوى الحب والھیام، وإشھاُد م

  .الّذكر والكالم، وإشھاُد خالق السماوات واألرض على أّن ھذا القلب ملُكھ
إّنھ إذا ماَت المؤمُن، بكى علیِھ موضعان، موضٌع في األرض وموضٌع في السماء، أّما ( :ولقد قیل

ي كان یصعُد إلیھ عمُلُھ الذي في األرض فھو الذي كان یشھُد صالَتھ وأّما الذي في الّسماء، فھو الذ
  ) .الّصالح

نعم، ھي حمٌد بالّلسان، ولكن بعَد أْن صدعِت الّروُح بالحمد، وھي الّتسبیحُة القدسّیُة التي تشترُك فیھا 
  .كلُّ جارحٍة في الجسد

إّنھا ترجماُن العالقة بین القلِب والمحبوب، وسفیُر الّروِح إلى فضاءاِت رحمتھ، ووثیقٌة تنصُّ على 
  .ءِة القلِب من غیر اهللا، وعھٌد ینصُّ على نجاِة العبِد من الّناربرا

فال تسجْد وال تركْع إال وقلُبك خاشٌع متواضٌع على موافقِة ظاھرك، فإّن المراد خضوُع الروح ال (
إال  "وّجھت وجھي"وفي قلبك شيٌء أكبر من اهللا تعالى وال تقْل  "اهللا أكبر"خضوع البدن، وال تقْل 

إال وقلُبك طافٌح بشكر نعمھ  "الحمُد هللا"توّجٌھ بكلِّ وجھِھ إلى اهللا ومعِرٌض عن غیره، وال تقْل وقلُبك م
إال وأنت ُمستشعٌر ضعَفَك وعجَزَك وأّنھ لیس إلیك " وإّیاك نستعین"علیك َفِرٌح بھ ُمستبشر، وال تقل 

  ) .وال إلى غیرك من األمر شيء
  

فَك الّطعام والّشراَب، فلیصْم قلُبك قبل ذلك عن االلتفات إلى إذا ُصمَت ومنعَت عن جو :أّیھا المسلم
  .غیره سبحانھ فإّن االنصراَف إلى سواه جلَّ وعال، إفطاٌر على مائدِة الّشیطان
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  فإّن فیھ غذاَء روحْك --- جدِّدْه حیاَتَك بالّصیاِم 

  
رى طاَل الُمقاُم على ُسفوحْك وإذا داِو الذي تشكو بتقوى اِهللا تبرْأ من قروِحْك وارَق الّذرا َوَدِع الّث

حججَت بیَت اهللا َفلیحجَّ قلبك إلى َمھوى الفؤاد وكعبِة األسراِر قبل أْن تحجَّ عیناَك إلى بناٍء من 
  .األحجار

وإذا استخلفَك اُهللا على ماٍل فابسْط یدَك راضیًا وامنْعھا على العیون، فال خیَر في یمیٍن ُتنفُق وشماُلھا 
  .وبھا عالمةعلیھا قائمٌة 

  
  
  

  )٥(ُكْن ُمْسِلمًا 
  
  

ال تھجِر القرآَن، فإّنُھ كتاُب اهللا، فإذا ھجرتھ فقد فقدَت الكثیر، واعلْم أّنھ رسالُة اِهللا إلیك،  :أّیھا المسلم
ِھ فیھا مّما تحبُّ ما ال ُیحصیِھ الفھُم أو یحیُط بھ اإلدراك، فرتِّْلُھ آناَء الّلیِل وأطراَف الّنھار، فإّن آیاِت

جذباُت عشٍق من حضرِة الّرحمن، وسوَرُه سوانُح الّروح للّدخوِل إلى ِفناِء مملكتھ، وكّل كلمٍة فیھ إذٌن 
لك بالّدخوِل على الّرّب العظیم، ینساُب فیِھ ماُء الحیاِة فمنُھ ِورُد القلوب، ویجري في مسالِك الّروح فبِھ 

ظ، وتعزُف منھ المعاني على أوتاِر الّروِح، وُتسكُر منھ جالُء الّذنوب، تأخذ منُھ األلفاُظ بمجامِع األلحا
اآلیاُت ال كما ُتسكُر الَغبوُق أِو الّصبوح، ال تستقیُم المباني في نظٍم كما استقامْت مبانیھ، ولو أّن ما في 

  :األرض من شجرٍة أقالٌم والبحُر یمدُّه من بعدِه سبعُة أبحٍر ما نفدْت معانیھ
العرش، فاألرُض بھا سماٌء ھي منھا كواكْب، بل الجنُد اإللھيُّ قد ُنِشَر لھ من  آیاٌت منزلٌة من حوِل(

الفضیلة علٌم، وانضوْت إلیھ من األرواِح مواكْب، ُأغلقْت دوَنُھ القلوُب فاقتحَم اقفاَلھا، وامتنعْت علیِھ 
  ".أنفالھا"أعراُف الّضمائر فابتزَّ 

ة، وإْن ھي النْت فأنفاُس الحیاِة اآلخرة، تذكر الّدنیا فمنھا ألفاٌظ إذا اشتّدت فأمواُج البحاِر الّزاخر
عماُدھا ونظاُمھا، وتصُف اآلخرَة فمنھا جَنُتھا وِصراُمھا، ومتى وعدْت من كرِم اهللا جعلِت الّثغوَر 

  .تضحُك في وجوِه الغیوب، وإن ھي أوعدْت جعلت األلسنَة ترعُد في حمى القلوب
البیان، ورّقٌة تستروُح منھا نسیم الجنان، ونوٌر تبصُر بھ في مرآِة  ومعاٍن بینا ھي ترویك من ماِء

اإلیماِن وجَھ األمان، وبینا ھي ترفُّ بندى الحیاة على زھرة الَضمیر، وتخلُق ألوراقھا من معاني 
ساقُط من العبرة معنى العبیر، وتھبُّ علیھا بأنفاِس الّرحمة فَتِنمُّ بسرِّ ھذا العالم الّصغیر، ثّم بینا ھي تت

األفواه تساقَط الدُّموع من األجفان، وتدُع القلَب من الخشوع كأّنھ جنازٌة ینوُح علیھا الّلسان، وتمّثُل 
، ال جرم أّن القرآن سرُّ …………للمذنب حقیقَة اإلنسانّیة حّتى یظنَّ أّنھ صنٌف آخُر من اإلنسان، 

  ) .ى الخلود في دولِة األرِض إلى أن تدولالّسماء، فھو نوُر اهللا في أفِق الّدنیا حّتى تزول، ومعن
  

ما أجمَل أن تكّلَم المولى، وأنت العبُد الّضعیُف وھو الّربُّ العظیم، إّنھا لساعٌة ُتنسیك ما  :أّیھا المسلم
قبلھا، إّنھ الكالُم مع اهللا، ملتقى الّسرِّ مع من یعلُم الّسرَّ وأخفى، وملتقى الحیراِن مع ناِر الھدایة، 

كلُّ آیٍة : (الّسفیِن الّشاردِة مع مناراِت المرافئ، إّنھ لقاُء الّروح مع مطلوِبھا، واألمِل مع غایتھوملتقى 
من آیاتھ الجلیلة، كعصا موسى علیھ الّسالم، تفجُر الماء أینما ضربت، إّنُھ شمُس الكواكِب الّسّیارة، 

ي مسجِد الكوِن الكبیر ھذا، فلننصْت إلیھ، والمنبُع الّسلسبیل الباعث على الحیاة، یتلو آیاِت الكائناِت ف
  ) .ولنتنّوْر بنوره، ولنعمْل بھدِیِھ الحكیم، حّتى یكوَن لساُننا رطبًا بذكرِه وتالوِتھ
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، فإّن ما تستشعُرُه ) اجعْل كتاَب اهللا نِجّیَك فنعَم الّنجيّْ، وإّنَك لحريٌّ بمناجاتِھ حجيّْ( :أجل أّیھا المسلم
ي مثانيِّ الكتاب من الّسعادة والّطمأنینة والّنشوة َلیضیُق عن الحصِر واإلحاطة، الّروُح وھي تطوُف ف

اِقرْأ وارَق ورّتْل كما كنَت ترّتُل في (: فإذا رّتلَتُھ كان لك ھذا في دنیاك، وُیقاُل لك في یوم القیامة
  . )الّدنیا

، وتسقي بَنمیٍر وحِیِھ قفَر الّضمیر، ینبعث فأقبْل على كتاِب اهللا، تھّذُب بھ لساَنَك فینتظْم، وقلَبَك فیستقیم
  .أكماَم خیٍر وزھوَر إیمان

فاجتھْد بأن تحاذي بوجِھ قلبَك شطَر شمِس القرآن، وتستضيَء بأنواره كذلك، فإْن لم تطْق ذلك فأصِغ (
أشعْل منھ إلى الّنداِء الوارِد من جانِب الّطوِر األیمن، فإن آنسَت من جوانبِھ نارًا، فخْذ منُھ قبسًا، و

سراجًا، فإن كان زیُتك صافیًا یكاُد یضيُء ولو لم تمسْسُھ نار، فإذا مّسْتُھ الّناُر انبعَث منھ الّضیاُء، 
  ) .ووجدَت على الّناِر ھدى، وقام في حّقك مقاَم الّشمِس المنتشرِة اإلشراِق والّضیاء

  
ِھ عیَن الّتفّكر وجارحَة التدّبر، فإذا ُرزقَت الفھَم ، وأرسْل فی) ِاقرأ القرآَن كأّنُھ ُأنزَل علیك( :أّیھا المسلم

عنھ ُرزقت البراءَة من اإلثم، والعصمة من الموبقات، والّراحة في الحیاة، والخوف من الخوف، فإّنَك 
في معّیِة اهللا ما دمَت تسلُك القلَب بین ُدّفتیھ، وتأّمْل في كالِم سّیدنا جعفر الّصادق رضي اهللا عنھ بعَد 

حسبنا اهللا ونعم ((عجبُت لمن خاف ولم یفزْع إلى قول اهللا سبحانھ : (ِزَق الفھَم عنھ والعلَم بھأن ُر
فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل لم یمسسھم سوء واتبعوا ((: فإّني سمعُت اهللا یعقبھا بقولھ ))الوكیل

  .))رضوان اهللا واهللا ذو فضل عظیم
، فإّني ))ال إلھ إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمین((: نھوعجبُت لمن اغتمَّ ولم یفزْع إلى قولھ سبحا

وعجبُت لمن ُمكَر بھ . ))فاستجبنا لھ ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین((: سمعُت اهللا یعقبھا بقولھ
وعجبُت لمن . ))فوقاه اهللا سیئات ما مكروا((: فإّني سمعُت اهللا یعقبھا بقولھ، ولم یفزُع إلى قوِل اهللا 

، فإّني سمعُت اهللا یعقبھا ))ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا((: َب الّدنیا وزینتھا، كیف ال یفزُع إلى قوِل اهللاطل
  . ))إن ترن أنا أقل منك ماال وولدا فعسى ربي أن یؤتین خیرا من جنتك((: بقولھ

  
  
  

  )٦(ُكْن ُمْسِلمًا 
  
  

ماَم نفسھ، فال تضعْف أمام نفسك، فإّن النفَس إذا إّن فاتحَة ھزائِم المرِء ھي ھزیمُتُھ أ :أّیھا المسلم
بسطْت سلطانھا على المرء أردْتُھ طریَح األدواء والعلل، وإنھا من أولیاِء الّشیطاِن، فاكبْح ُجماَحھا 

  :بذكِر اهللا وبالقرآن، وقّیْدھا بقیوِد اإلیمان
  
  فاّتھِم وإْن ھما مّحضاَك الّنصَح --- وخالِف الّنفَس والّشیطاَن واعِصمھا  

  فأنَت تعرُف كید الخصِم والحَكِم ---وال تطْع منھما خصمًا وال حكمًا  
  

ال یغرّنَك طوُل العمر، فما أھلَك من ھلك إال طوُل األمِل ونقُص الّرجاء، فماھي إال سّني  :أّیھا المسلم
الموَت ھاذَم الّلّذات،  ، فاذكر)من عدَّ غدًا في أجِلِھ فما أحسَن صحبَة الموت: (قلیلة وتنقضي، وكما قیل

ولیكن الموت عندك فرارًا إلى اهللا بقلِب راغب، وال یكونّن َسوقًا بسالسل القھِر، فما الموُت إال لقاء 
  :الحبیب، وإنُھ المیعاُد الذي إذا جاء ألفیَت كّل تمیمٍة ال تنفع
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  وال بّد یومًا أْن ُتردَّ الودائُع --- وما الماُل واألھلون إال ودائٌع  
  

یا ابن أمي وأبي ھات، حدیَث اآلباء واألّمھات، وحّدْث عن رجاِل العشیرة، وكراِم األخالِء والجیرة، (
من الجاِر الجنب، وماّس الطُُّنب، ومن جاثنیاُه على الّركْب، وجاریناه في كشِف الكرْب، ومن رفدنا 

أن یفَنْوا، وخلْت منھم الّدیاُر كأن بالخیر ورفدناه، ومن أفادنا الحكمَة وأفدناه، قد اقتضاھم من أوجدھم 
  ) .لم یغَنْوا، وكفى بمكانھم واعظًا لو صودَف من یّتعظ، وموقظًا عن الغفلِة لْو ُوجَد من یستیقظ

واعلْم أّن الموَت عند أھل الصدِق واإلیمان الحّق ھو ترجماُن الّشوِق إلى اهللا ولقائھ، وإّنھ عودُة الّروِح 
  .صاحب الملك إلى وطنھا األّول، ولقاء

إّن : ولكّني أسمعھم یقولون: ھو الموت، فقال لَي الّسائُل: ما ھو دواُء الّشوق؟ فقلُت :ولقد ُسئلُت مّرًة
… ومن ھو حبیُبك؟ : ألقى الحبیب، فقلُت لھ: أجْل؛ ھو ذاك، ولكن من تالقي؟ فقال: دواَءه الّلقاء، قلُت

  !!!!    َفُبھَت الذي فّكْر
ن، ولكّنھ انفتاُح القلِب على عالم الّسماء، وإّنھ سكوُن الجوارِح واألعضاء، ولكّنھ إّنھ إغماُض العینی

  .طیراُن الّروح إلى فضاِء الّشھوِد والّلقاء
ال تنَس الموَت فتخلَد إلى الحیاة، وال تنَس الّلقاَء، فیبعَد قراُرك ویشطَّ مزاُرك، وكْن مع اهللا : أّیھا المسلم

، فال یأتیّنَك الموُت وأنت عنھ  ))ذا جاء أجلھم ال یستأخرون ساعة وال یستقدمونإ((دائمًا، واعلْم أّنھ 
الٍه وعن الحقوق ساٍه، ولیكْن إذا ما جاءَك حبیبًا جاء على شوق، فما ھي إال نزعٌة أو سكرة، حّتى 

  .تلحَق بالّركب، وما ھي إال طرفُة عین حتى تكون في جّناِت الّنعیم بإذِن رّب العالمین
  :بالٌل الحبشّي رضي اهللا عنھ، یعالُج سكراِت الموت، فتندبھ زوجھ وتقول فھذا

  .واطرباه، غدًا ألقى األحّبة، محّمدًا وصحَبھ… وافرحاُه… بْل قولي: واحزناه، فیقول لھا.. وابأساه
طاروا على أجنحِة الّشوق، وفنوا عن العوالم والخلق، وغابوا في الملك الحّق، فالموُت عندھم حیاة، 

  .وسكراُتھ جذباُت عشٍق من كفِّ الحبیب
اخنقي خنقاِتك، .. أْي رّب: وھذا معاُذ بن جبٍل رضي اهللا عنھ یقوُل وھو ُیغالُب سكراِت الموت

  .فوعّزتك وجاللك إّني أحّبك
  .إّنھ الموت، طریٌق إلى حضرِة الّرحمن، وما وارداُتھ إال حدوًا لقوافِل العشِق الّسائرِة إلیھ :نعم

  
  . ))وعجلت إلیك رب لترضى((: إذا جاءَك الموُت فعّلم قلَبَك أْن یقول :المسلمأّیھا 

  
ال تسِلْم قلبك للكرى، واھجْر فراَش راحتك، وأجْب داعَي اإلیمان في قلبك، فإّن هللا في كلِّ  :أّیھا المسلم

بیَن یدي موالك  لحظٍة ھاتَف صلٍة لمن أراَد أن یّتصَل بھ سبحانھ، وأزْح عن قلبك ستوَر الّلیل، وقْم
متبّتًال متمّلقًا، فما أجملھ من مكان، إّنھ مكاٌن یطھر فیھ القلُب وتسمو فیھ الّروح في مراقي الّدرجات، 
وتبتلُّ فیِھ الجوارِح بندى الحبِّ المتساقط من رحیِق حضرتھ سبحانھ، وتغتسُل فیھ الّنفُس من الّسوء، 

لقیاُم بین یدیھ، إّنھا لساعٌة ھي بالعمر كّلھ، ساعٌة أنت جاُر وتنفلُت من دائرِة القطیعة والجفاء، إّنھ ا
الحبیب، تخلو بھ عن أعیِن الّرقباء، تناجیِھ بملكاِت الّنفس الّطاھرة وحضور القلِب الّطھور، 

  .وبجوارحَك الّذاكرة الّشاكرة، فال یكون منك في ھدوء الّلیل إال أنین الفؤاد المجروح والكبد القریحة
فُق الوضيُء الكریم، األفُق الذي یكبُر فیھ اإلنساُن ألّنُھ یطامُن من كبریائھ، وترفُّ فیھ روُحُھ إّنھ األ(

إّنھ االنطالُق من قیوِد الّذاِت لیصبَح البشُر أرواحًا من روِح اهللا، لیس لھا حظٌّ ! وضیئًة ألّنھا تعنو هللا
  ) .في شيٍء إال رضاه

  
  

  )٧(ُكْن ُمْسِلمًا 
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الحجاِز و صبُح مّكة قد صفا و نسیُم ھدِي اهللا في جنباتھا قد ھفھفا و خواطُر العّشاِق  غّنت لنا ُورُق
تسعى بین مروَة و الّصفا و البدُر الح فحین أبصَر نوَر طلعتھ اختفى ال تسألوا ماذا جرى ؟ جاء النبّي 

  المصطفى
  

ھا فیٌض زبرجْد حین الھواتُف فكأنما األمواُه في لّجاتھا رقراُق عسجْد و كأنما األوراُق في أغصان
رّددْت قد جاء أحمْد قّري بھذا الضیِف عینًا و انعمي یا أمَّ معبْد للكون ما یرجوُه من نعمى و نحن لنا 

  محّمْد
  

ھذي خیوُل الصبِح قادمٌة كأّن الّصبَح طارْق و محمٌد یجري ھواُه على ساللیِم الّزنابْق و فصوُل 
وابْق حرٌم شریعُتنا و حبُّ محمٍد فیھ سرادُق من لم یخالْط حبُّ طھ قلَبُھ عّشاٍق على ُدھٍم من الّتقوى س

  و اهللا فاسْق
  

ھذي خواتیُم الّشذا ترتاُح في ُبسِط الحقوْل و قوافُل األزھاِر تستفتي الّندى ماذا تقوْل ؟ قال الندى و لـھ 
كان أسوُتھ النبيَّ محمدًا فلھ من المولى إشاراُت َقبوْل قولي سالٌم من سالٍم إّنھ طھ الّرسوْل َمن 

  الوصوْل
  

یا سائًال عّنا تعاَل إلّي أنبْئَك الخَبْر إْن أقفرْت أرُض القلوب فنحن حّباُت المطْر أو أظلمْت ُسبُل الحیاِة 
  فنحُن في الّدنیا القمْر مّنا أبو بكٍر و صاحُبھ أبو حفٍص عمْر و إذا أراَد اُهللا نحن قضاُء رّبي و القدْر

  
یدا من لم یكْن مّنا و تّب و ألُف تبّْ ال ماُلھ یغنیِھ عن ھدِي اإللھ و ال الّذھْب كْن مسلمًا و كفاك  تّبْت

عند اهللا ھذا من نسْب و اطلْب رضا موالَك مجتھدًا و أجِمْل بالّطلْب إْن لم تكْن عمرًا فال تُك في الحیاِة 
  أبا لھْب

  
الغراِم أنا و لي في كّل قلٍب مستقرّْ بغداُد عاصمتي و أرض  یا سائًال عّني تعاَل إلّي أنبئَك الخبْر نبُأ

الشاِم حاضرتي و ِمصْر في قلبَي القرآُن محموٌل و في كّفي حَجْر و أرّتُل اآلیاِت فالّصحراُء أغصاٌن 
  یدّلیھا الّثمْر

  
ألصائْل زیتوُننا یبقى و أنا حّبُة اهللا التي تعطي مالییَن الّسنابْل إْن شئَت سْل عّني تجْبَك سنابُك الخیِل ا

غرقُدھم و ما زرعوُه زائْل لن تھزُم الّنیراُن إیماَن القلوِب و ال الّسالسْل فھناَك جنُد اهللا في الفّلوجِة 
  الفیحا تقاتْل

  
في أرض غّزَة ألُف خالْد لن یھدَم الباغوَن ما تبني و ما بنِت المساجْد و اهللا لن ... ال تبتئْس یا خالدًا 

یتبْعُھ ... ینا قانٌت هللا ساجْد في كّل شبٍر من ثرانا الحرِّ ینبُض قلُب عابْد إْن یقِض مّنا واحٌد یصلوا و ف
  مّنا ألُف واحْد

  
  "بلْد "من " الّرمادي " من غضب " األنبار"من ثورة 

دٌم من كّل بلْد أنا قا" كشمیَر " و من ربى " قندھاَر " من غّزٍة من قدسنا و من الخلیل و من صفْد من 
  )قل ھو اهللا أحْد ( بمعّیة الّرحمن یا طیب المدْد ال لن َأذلَّ و في فؤادي 
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لن یقتلوا مّنا القلوَب اآلیبات الّتائباْت ال لن یذلَّ الماجدون و لن َتذلَّ الماجداْت ما ھان في یدنا الحساُم 

  )حّي على الّصالْة ( دماؤنا و ھناَك  الحرُّ أو النْت قناْة نحن اشترینا جّنة اِهللا و بعناه الحیاْة فھنا تسیُل
  

من لم یكْن مّنا فلیَس لـھ من الرحمن واْق نحُن العراُق فال تسْل یا صاحبي أین العراْق ؟ بغداُد ما 
زالْت تجوُب بأرضھا الخیُل العتاْق َخطُو المثّنى فوَق حّباِت الّتراِب الحّر باْق و نعانُق الموَت الكریَم و 

  عناْقطاَب في اهللا ال
  

كْن مسلمًا تدرْك بعوِن اهللا غایاِت الكماْل كن في ضمیر الكوِن قرآنًا و صوتًا من بالْل أوصْل حباَلَك 
باإللھ تعّز ھاتیَك الحباْل ال تنسُف الّریُح الجباَل فكْن بعزمَك كالجباْل و اكتْب بحبِر الحّب و اإلیماِن 

  دیواَن الّرجاْل
  

احِبھ و یرفْع العمُر لیّس دراھمًا معدودًة ُتجبى و ُتدفْع العمُر أْن تھَب اإللھ و اهللا ما الماُل الذي یعلو بص
الّروَح خالصًة و تقنْع و إذا الّذنوُب تكاثرْت فالجْأ إلى الرحمن و افزْع ال تیأسّن من الكریِم فإّن عفَو 

  اِهللا أوسْع
  
  

******  
***  

  . ●تما رفرفت فوق ھام العرب رایا. ●
  
  

  رایات اإلسالملو لم تصنھا من ღღ ھام العرب رایات   ما رفرفت فوق
  

  لو لم تكن عندنا للمجد غایات ღღ ت بمعانیھا حضارتھاروال ازدھ
  

  لم تصلح الذات إذوال صالح ღღ  ال یعرف الخیر من فى قلبھ مرض
  

  فیھا وشارات ضوىللسالكین ღღ   ة حبالشق الجدود طریق المجد 
  

  وال استبدت یوما خرافات  ღღ  وبینوا سننا ما ضل تابعھا
  

  الخیر میقات البتداءكأنھ  ღღ  ا سید الرسل ھذا یوم مولدكم ی
  

  وإخباتویعمر القلب تسبیح     ღღیوم بھ القلب مغمور بفرحتھ
  

  وللقوى على المسكین غارات    ღღجئت الوجود وكل الناس فى صخب
  

  وفرقھ طوحتھم واختالفات    ღღوزندقةكفر وخمر وإلحاد 
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  المساواةتستقیم بدعواك  كي  ღღ  ت للحق تدعوھم وترشدھمفقم

  
  حتى انتھت بینھم تلك العداوات  ღღ  داعیةوبث فیھم بروح العدل 

  
  نحات األربابفلم یعد یصنع   ღღ  م الخزیان تحطمھصنورحت لل

  
  الظلم قد ماتوا وأھلسحب الضالل    ღღقلنا تبدلت الدنیا كما انقشعت 

  
  ونھضة الغرب بالبلوى مغشاة  ღღ  مستترلكن تبین ان الظلم 

  
  كما تساندھا فى الغدر ھیئات  ღღ  ھذى فرنسا تشن الیوم غارتھا

  
  فلیس تنفعكم ھذى الحماقات  ღღ  متفسقكباریس كفوا عن  أھلیا 

  
  ھاتوا دلیال على ما قلتم ھاتوا  ღღ قد أدعیتم بأن السلم غایتكم 

  
  وإعنات وإرھاقوبغى ظلم  ღღ   ھل فى تعالیم عیسى یا أحبتھ

  
  قد ولت العشر الوصایات وأین    ღღالسالم الذى جاء المسیح بھ أین

  
  وتوراة انجیللم ینھكم قط  ღღ   كأن عن بغیكم ھذا وظلمكم

  
  والعرف یبرأ منكم والمروءات  ღღ المسیح برئ من جرائمكم  إن

  
  أمواتفى ذرى بنزرت  إخوانكم ღღ  تطربھم  األلحانیا عاكفین على 

  
  ولم تلح من جحیم الموت منجاة   ღღ ةدارت علیھم رحى الكفر طاحن

  
  یقتات األرضوشیخھم من خشاش    ღღأطفالھم تأكل الحجر من سغب 

  
  ملھاة األمروحاسبوھا فما فى     ღღأنفسكمیا قوم كفوا عن اللذات 

  
  أشتاتوالصف مضطرب والشمل   ღღ متى النھوض وھذا العرض منتھك 

  
  شكاوى واحتجاجات تجديولیس    ღღا شكوى نقدمھا فى كل یوم لن
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  نیران وثارات الكریھةیوم   ღღ لكن تصون الحمى من كل ذى طمع 
  

  فى كل یوم لكم نفى واثبات    ღღكفى نفاقا كفى غشا كفى كذبا
  

  اهللا اكبر ال العزى وال الالت   ღღعقیدتنا  إالال شئ ینفعنا 
  
  خلصت هللا نیات إذا إال    ღღوال یعم الھدى والخیر مجتمعنا

  
  للشر فینا میول واتجاھات   ღღیا رسول اهللا قد ظھرت  سیديیا 

  
  وكلھا دعوات جاھلیات ღღ  كل یرى الحق محصورا بدعوتھ 
  

  أصوات واإلفسادللكفر والغدر  ღღ  دعا لھا كل مخبول كما ارتفعت 
  

  صاباتالسلم عند صدق ع إلىتدعوا   ღღ كانت تنادى زمانا بالسالم وھل 
  

  تھتز منھا والسماوات األرض   ღღ سلوا عن السلم فى كركوك مجزرة
  

  للھدم یدفعھا حقد وعاھات ღღ   كافرةقامت بھا زمر رعناء 
  

  أبیاتحقك الجبار  تفيعن أن  ღღ  عجزت  أنعفوا رسول البر والھدى 
  

  شادت ونادت بعلیھا الرساالت  ღღ  ةیرقى لمنزل أنما كان للشعر 
  

  أو آه لو تنفع المحزون أھات ღღ  آھات أرددھا لكنما ھى 
  

  فتشدوا الببغاوات بعض السكوت ღღ  فى قفص  دی رالغقد یسكت البلبل 
  

*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*  
  

  عرفوك بدرًا للسماء ضیاء: الفصل العاشر 
  
  

جتمعات إن الھدف من الوجود اإلنساني على األرض ھو تحقیق العبودیة هللا ،سواء على مستوى الم
، )َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن(بتطبیق شرع اهللا أو على مستوى األفراد بالتربیة اإلیمانیة 

(  الثانیةإال إذا تحققت  )تعبید المجتمع( تتحقق األولىولكن في ظلِّ المنھج اإلسالمي ؛ال یمكن أن 
 .)تعبید األفراد
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وأن َتْسِبق قضیة الشریعة، والناظر إلى خطوات النبي صلى اهللا علیھ وسلم في فالتربیة اإلیمانیة البد 
إقامة دولة اإلسالم یجد أنھ َركَّز أوًال على غرس الجانب اإلیماني في قلوب أصحابھ قبل تقریره 

أول ما نزل من القرآن سورة فیھا ذكر الجنة : (ألحكام الشریعة، فعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 
حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحرام والحالل،  -تعني رضي اهللا عنھا سورة المدثر  -ر والنا

ال ندع  :لقالوا ال ندع الزنا أبدا ولو نزل ال تشربوا الخمر  :لقالوا ولو نزل من أول األمر التزنوا 
  )الخمر أبدًا

ھي في الحقیقة أولى خطوات إقامة  لذلك فإن توطین النفس على االلتزام بالدین وتحقیق العبودیة هللا
  .المنھج اإلسالمي في األرض

ودعونا نضرب مثاال لتتضح الصورة حول ماذا سیكون علیھ الحال إذا طبقت الشریعة دون تربیة 
حاولت الحكومة األمریكیة مرة القضاء على ظاھرة "أفراد المجتمع على االستسالم والخضوع هللا ، 

ُیحرم الخمر؛ ولكي ینجح ) م ١٩١٩(المجتمع فأصدرت قانوًنا عام  إدمان الخمر التي تفشت داخل
تطبیق ھذا القانون استخدمت الدولة وسائل النشر واإلذاعة والسینما والمحاضرات للدعایة ضد الخمر 
،حتى أنھا أنفقت في حملة الدعایة ھذه ما یزید عن ستین ملیونًا من الدوالرات، وما نشرتھ من كتب 

لى عشرة بالیین صفحة ، وما تحملتھ في سبیل تنفیذ قانون التحریم ال یقل عن ونشرات یشتمل ع
شخٍص، وُسجن كذلك خمسمائة واثنان وثالثون  ةثالثمائمائتین وخمسین ملیون جنیًھا، وقد أعدم فیھا 

ملیون جنیًھا، ) ١٦(شخصًا وبلغت الغرامات ستة عشر)  ٥٣٢٣٣٥( وخمسة وثالثون ةوثالثمائألًفا 
وبعد كل ھذه .. ملیوًنأ وأربعة بالیین جنیًھا ) ٤٠٠( الحكومة من األمالك ما یبلغ أربعمائة وصادرت 

  ".اإلجراءات فشلت أمریكیا في منع الخمر فاضطرت للتراجع وإلغاء القانون
أما اإلسالم فمنع على مجتمع المدینة الخمر، التي اعتادوھا وأفرطوا فیھا ونظموا فیھا القصید ببضع 

، إنھ اإلیمان " القرآن ، جعلتھم یخرجون بدنان الخمر إلى شوارع المدینة، وسككھا فأراقوھاآیات من 
  .حینما تخالط بشاشتھ القلوب

لقد ظلَّت الشریعة اإلسالمیة مغیبة ما یزید عن قرن ونصف من الزمان، والعودة للشریعة مرة أخرى 
یكون ذلك إال بتربیة األفراد تربیة إیمانیة یحتاج إلى تھیئة المجتمعات وتمھیدھا ؛ لھذه العودة، ولن 

تجعل تطبیق الشریعة غیر مستغرب ، بل تجعل أفراد المجتمع یدركون أن من لوازم الشھادتین ھو 
تطبیق شرع اهللا ، یقول ابن القیم رحمھ حول تھیئة اهللا للمسلمین قبل تحویل القبلة ومع ذلك َكُبَر ذلك 

لة وشأنھا عظیم بین الناس، وطَّأ سبحانھ قبلھا أمر النسخ وقدرتھ لما كان أمر القب"على نفوس البعض
علیھ، وأنھ یأتي بخیر من المنسوخ أو مثلھ، ثم عقب ذلك بالتوبیخ لمن تعنت رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

وسلم ولم ینقد لھ، ثم ذكر بعده اختالف الیھود والنصارى؛ وشھادة بعضھم على بعض بأنھم لیسوا 
ثم أخبر أن لھ المشرق والمغرب وأینما یولي عباده ... عباده المؤمنین من موافقتھم  على شيء، وحذر

ثم أعلم رسولھ أن أھل الكتاب من الیھود والنصارى لن یرضوا عنھ حتى ... وجوھھم؛ فثم وجھ اهللا 
ماما للناس ثم ذكر خلیلھ إبراھیم باني بیتھ الحرام، وأثنى علیھ ومدحھ، وأخبر أنھ جعلھ إ... یتبع ملتھم 

ثم ذكر بیتھ الحرام وبناء خلیلھ لھ، وفي ضمن ھذا أن باني البیت كما ھو إمام .. یأتم بھ أھل األرض 
ثم ردَّ على من قال إن إبراھیم وأھل بیتھ كانوا ھودا أو ... للناس؛ فكذا البیت الذي بناه إمام لھم 

مع ھذا كلھ فقد َكُبر ذلك على الناس و،نصارى ،وجعل ھذا كلھ توطئة ومقدمة بین یدي تحویل القبلة 
   )١(" إال من ھدى اهللا منھم 

وھذا كلھ في قضیة تحویل القبلة؛ فما بالنا في قضیة تطبیق الشریعة؛ البد من تھیئة النفوس بالتربیة 
  .اإلیمانیة التي تستسلم وتخضع ألمر اهللا

بعظم التبعة الملقاة على نفوسھم ؛ إن توطین أفراد من األمة على معنى ال إلھ إال اهللا واستشعارھم 
كفیل بسریان الروح اإلیمانیة في المجتمع ونھضتھ من كبوتھ وسعیھ؛ لمقومات وجوده وفي مقدمتھا 



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

إن اهللا ال یغیر ما "التحاكم إلى الشریعة اإلسالمیة ، ولكن لكي یتم ھذا التحول البد من أن نبدأ بالفرد 
  .القاعدة اإلسالمیة في التغییرھذه ھي " بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم 

  ٨٤،  ٨٣زاد المعاد الجزء الثاني صـ )١(
 

وھذا ھو منھج محمد ومنھج أتباع محمد إلى أن یرث اهللا تعالى األرض ومن علیھا فكونوا من أتباعھ 
 .كونوا لمحمد یا من زعتم إتباع محمد  كونوا لنصرتھ لترزقوا شفاعتھ.. تصدیقًا وقوًال وعمًال 

ل اهللا؛ صاحب الحوض المورود، واللواء المعقود، والمقام المحمود، صاحب الغّرة ذلكم رسو
خیر الخلق في طفولتھ، وأطھر المطھرین  والتحجیل، المذكور في التوراة واإلنجیل، المؤّید بجبریل، 

في شبابھ، وأنجب البشریة في كھولتھ، وأزھد الناس في حیاتھ، وأعدل القضاة في قضائھ، وأشجع 
في جھاده؛ اختصھ اهللا بكل خلق نبیل؛ وطھره من كل دنس وحفظھ من كل زلل، وأدبھ فأحسن  قائد

  .تأدیبھ وجعلھ على خلق عظیم؛ فال یدانیھ أحد في كمالھ وعظمتھ وصدقھ وأمانتھ وزھده وعفتھ
  

اعترف كل من عرفھ حق المعرفة بعلو نفسھ وصفاء طبعھ وطھارة قلبھ ونبل خلقھ ورجاحة عقلھ 
   .ذكائھ وحضور بدیھتھ وثبات عزیمتھ ولین جانبھوتفوق 

  
  :بل اعترف بذلك المنصفون من غیر المسلمین؛ ومن ھؤالء

كان محمد خاتم النبیین وأعظم الرسل الذین «): واشنجتون إیرفنج(األمریكي    المستشرق  یقول 
  .»بعثھم اهللا تعالى لیدعوا الناس إلى عبادة اهللا

أعظم حدث في حیاتي ھو أنني : (مدیر مرصد طوكیو كوزان ـ البروفیسور یوشیودي: ویقول 
  ).وافیة، وأدركت ما فیھا من عظمة وخلود درست حیاة رسول اهللا محمد دراسة

أعلى لھذا اإلنسان،  ـ بحثت في التاریخ عن مثل: (ھانز كونج .ویقول عالم الالھوت السویسري د 
  ).فوجدتھ في النبي العربي محمد صلى اهللا علیھ وسلم

اإلسالم جیًدا مرات ومرات، فلم أجد فیھا إال الُخُلق كما  قرأت حیاة رسول: (ویقول توماس كارلیل
  ).تمنیت أن یكون اإلسالم ھو سبیل العالم ینبغي أن یكون، وكم ذا

كان محمد صلى اهللا علیھ وسلم أنموذًجا للحیاة اإلنسانیة : "... منغمزویقول المستشرق الفرنسي أمیل د
وصدق إیمانھ ورسوخ عقیدتھ القویمة، بل مثاًال كامًال لألمانة واالستقامة وإن تضحیاتھ في  بسیرتھ

  ".سبیل بث رسالتھ اإللھیة خیر دلیل على سمو ذاتھ ونبل مقصده وعظمة شخصیتھ وقدسیة نبوتھ
 اإلنسانیة مثلما أدرك محمد ـ أّي رجل أدرك من العظمة): (لیك جان( األسبانيویقول المستشرق 

مثل ما بلغ، لقد ھدم الرسول المعتقدات  صلى اهللا علیھ وسلم ـ، وأيُّ إنسان بلغ من مراتب الكمال
  ".الباطلة التي تتخذ واسطة بین الخالق والمخلوق

لقد امتاز محمد علیھ السالم ): "حیاة محمد(المؤرخ اإلنجلیزي فیقول في كتابھ ) ولیام مویر(أما 
أتم من األعمال ما یدھش العقول، ولم یعھد التاریخ مصلًحا أیقظ بوضوح كالمھ، ویسر دینھ، وقد 

  ".النفوس وأحیى األخالق ورفع شأن الفضیلة في زمن قصیر كما فعل نبي اإلسالم محمد
ھذه مقتطفات من مواقف فالسفة ومستشرقین أوروبیین وغربیین في حق المصطفى محمد صلى اهللا 

ثبات أن أبناء الحضارة الغربیة یقرون بدور اإلسالم في بنائھا علیھ وسلم النبي الخاتم، أردنا منھا إ
وتشیید صروحھا، وبنبوة محمد صلى اهللا علیھ وسلم وصفاتھ الحمیدة وفضلھ المتصل إلى یوم القیامة 

على البشریة في جمیع أقطار المعمور، ذلك أن التعصب األوروبي المسیحي لم یكن خًطا صاعًدا 
اك منصفون أكدوا الحقیقة بال لف أو دوران، ولكن الثقافة الغربیة السائدة باستمرار، وإنما وجد ھن

والمتشبعة بقیم التعصب والعناد والتمركز الحضاري حول الذات سعت إلى حجب ھذه الحقائق 
وإخفاء ھذه األصوات حتى ال یتمكن الشخص األوروبي العادي من اإلطالع على ما أتبثھ أبناء جلدتھ 
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اإلسالم ونبیھ ورسالتھ العالمیة الخالدة، وذلك كلھ بھدف تحقیق غرضین، األول  من الكبار في حق
إبعاد األوروبیین المسیحیین عن اإلسالم الذي دلل على قدرتھ على التغلغل في النفوس ومالمسة 

صوت الفطرة في اإلنسان، فھو یخیف الغرب المتوجس من تراجع عدد معتنقي المسیحیة في العالم 
نفقھ من األموال والوقت لتنصیر الشعوب، والغرض الثاني ضمان استمرار الصراع بین برغم ما ی،

الغرب واإلسالم والقطیعة بینھما لمصلحة الصھیونیة والماسونیة التي تعتبر نفسھا المتضرر األول 
  .والرئیس من أي تقارب أو حوار بین اإلسالم والغرب

وأخالقھ الكریمة وخصالھ الشریفة لعل ، انب عظمتھوفي ھذه الورقات الیسیرات نكشف جانبًا من جو
اهللا یھدي بھا أقوامًا علم منھم اإلنصاف إلى الحق، ولعلھ یرعوي أقوام آخرون ممن تابع عن جھل 

  .وتعصب أعمى تلك الحملة الظالمة والتشویھ الكاذب لسیرة أعظم إنسان عرفتھ البشریة
  ما جاءه من الحقفھاكم بعض أقوال منصفى القوم منھم من أسلم ِل

  
  )١(ماسیھ
  H .Masseھنري ماسیھ 

-١٩١٦(، عمل مدیًرا للمعھد الفرنسي بالقاھرة، وعین أستاًذا في جامعة الجزائر ١٨٨٦ولد عام 
، وعضًوا في مجمع الكتابات واآلداب وفي المجمع العلمي العربي بدمشق، وانتدبتھ الحكومة )١٩٢٧

  .یونسكو في لجنة المستشرقینلعدید من المھام الثقافیة واختارتھ ال
، كما )١٩٥٧) (اإلسالم: (، وصنف كتاًبا بعنوان)١٩١٩) (سعدي(نشر كتاًبا عن الشاعر : من آثاره

ترجم وحقق العدید من النصوص العربیة، ونشر العدید من األبحاث في المجالت االستشراقیة 
  .الشھیرة

  :یقول عن محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
 

 ]١ [  
  

الدینیة والسیاسیة، وھي إصالحات موحدة بشكل ] صلى اهللا علیھ وسلم[الحات محمد بفضل إص"
أساسي، فإن العرب وعوا أنفسھم وخرجوا من ظلمات الجھل والفوضى لیعّدوا دخلوھم النھائي إلى 

  ).٢"(تاریخ المدنیة
 ]٢ [  

ة الدینیة بین جمیع ھو المشّرع الملھم والمحرك األول للوحد] صلى اهللا علیھ وسلم[كان محمد ".. 
  ).٣.."(وكان بسیًطا وحازًما.. األقوام، 

  
 ---------------------------  

  H .Masseھنري ماسیھ ) ١(
-١٩١٦(، عمل مدیًرا للمعھد الفرنسي بالقاھرة، وعین أستاًذا في جامعة الجزائر ١٨٨٦ولد عام 

عربي بدمشق، وانتدبتھ الحكومة ، وعضًوا في مجمع الكتابات واآلداب وفي المجمع العلمي ال)١٩٢٧
  .لعدید من المھام الثقافیة واختارتھ الیونسكو في لجنة المستشرقین

، كما )١٩٥٧) (اإلسالم: (، وصنف كتاًبا بعنوان)١٩١٩) (سعدي(نشر كتاًبا عن الشاعر : من آثاره
راقیة ترجم وحقق العدید من النصوص العربیة، ونشر العدید من األبحاث في المجالت االستش

  .الشھیرة
  . ٥٥اإلسالم ، ص ) ٢(

  . ٥٩نفسھ ، ص ) ٣(
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  )١(مونتھ

  Montet)  ١٩٢٧ – ١٨٥٦( مونتھ 
حاضر (، وترجمة جیدة للقرآن، و)محمد والقرآن(أستاذ اللغات الشرقیة في جامعة جنیف، من كتبھ 

  ). اإلسالم ومستقبلھ
  :یقول عن محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

 ]١ [  
الدینیة تدھش كل باحث مدّقق نزیھ المقصد بما یتجلى فیھا ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن طبیعة محمد "

فقد كان محمد مصلًحا دینًیا ذا عقیدة راسخة، ولم یقم إال بعد أن تأمل كثیًرا وبلغ . من شدة اإلخالص
الھ وھو في قت. سن الكمال بھذه الدعوة العظیمة التي جعلتھ من أسطع األنوار اإلنسانیة في الدین

الشرك والعادات القبیحة التي كانت عند أبناء زمنھ كان في بالد العرب أشبھ بنبي من أنبیاء بني 
صلى اهللا علیھ [ولقد جھل كثیر من الناس محمًدا . إسرائیل الذین نراھم كباًرا جًدا في تاریخ قومھم

حیاتھم  وبخسوه حقھ وذلك ألنھ من المصلحین النادرین الذین عرف الناس أطوار] وسلم
  ).٢"(بدقائقھا
 ]٢ [  

كریم األخالق حسن العشرة، عذب الحدیث، صحیح الحكم صادق ] صلى اهللا علیھ وسلم[كان محمد "
اللفظ، وقد كانت الصفات الغالبة علیھ ھي صحة الحكم وصراحة اللفظ، واالقتناع التام بما یعملھ 

  ).٣"(ویقولھ
 ]٣ [  

وإن ما قام بھ ]] صلى اهللا علیھ وسلم[محمد [التفصیل مثل ندر بین المصلحین من عرفت حیاتھم ب".. 
  ).٤"(من إصالح أخالق وتطھیر المجتمع یمكن أن یعد بھ من أعظم المحسنین لإلنسانیة

 ]٤ [  
وحماستھ الدینیة التي تشبعت بھا نفسھ ] صلى اهللا علیھ وسلم[ال مجال للشك في إخالص الرسول "

  .."وفكره
----------------------- ----  

  Montet)  ١٩٢٧ – ١٨٥٦( مونتھ ) ١(
حاضر (، وترجمة جیدة للقرآن، و)محمد والقرآن(أستاذ اللغات الشرقیة في جامعة جنیف، من كتبھ 

  ).اإلسالم ومستقبلھ
  ). ٣٢/  ١حاضر العالم اإلسالمي : عن ستودارد(  ١٨محمد والقرآن ، ص ) ٢(

  ). ٣٢/  ١عن ستودارد ( نفسھ ، ) ٣(
  ).١/٦٧اإلسالم والحضارة العربیة : عن محمد كرد علي(اإلسالم ومستقبلھ حاضر ) ٤(

  . ٦٧/  ١نفسھ ، ) ٥(
  

  )١(نھرو
  

 ]١ [  
الدھشة ]] صلى اهللا علیھ وسلم[الذین تسلموا كتب الرسول [لربما خامرت ھؤالء الملوك والحكام ".. 

كتب یعطینا صورة عن مقدار ثقة ولكن إرسال ھذه ال. من ھذا الرجل البسیط الذي یدعوھم إلى الطاعة
وقد ھیأ بھذه الثقة وھذا اإلیمان ألمتھ أسباب القوة . بنفسھ ورسالتھ] صلى اهللا علیھ وسلم[محمد 

وقد .. والعّزة والمنعة وحّولھم من سكان صحراء إلى سادة یفتحون نصف العالم المعروف في زمانھم
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قبائل العربیة المتنافرة أمة واحدة تتقد غیرة بعد أن جعل من ال] صلى اهللا علیھ وسلم[توفي محمد 
  .)٢(.."وحماًسا

  
 ---------------------------  

  J. Lal Nahroجوار الل نھرو  )١(
، اعتقل عدة ١٩١٩، في مدینة اهللا آباد، في الھند، والتقى بغاندي في أوائل عام ١٨٨٩ولد في عام 

عدة مرات، دخل الوزارة، وتولى الشؤون مرات، وانتخب رئیًسا لحزب المؤتمر الھندي الوطني 
الخارجیة، وأصبح نائًبا لرئیس المجلس التنفیذي، أول من تولى رئاسة الوزراء الھندیة بعد استقالل 

  .م١٩٦٤الھند، لھ عدة مؤلفات في التاریخ والسیاسة والشؤون الھندیة، توفي عام 
  . ٢٦ – ٢٥لمحات من تاریخ العالم ، ص  )٢(

  
  

  )١(ھارث
  Michael Hartكتور مایكل ھارث الد

أمریكي، حصل على عدة شھادات في العلوم وعلى الدكتوراه في الفلك من جامعة برنستون، عام 
  .، عمل في مراكز األبحاث والمراصد، وھو أحد العلماء المعتمدین في الفیزیاء التطبیقیة١٩٧٢

  :یقول عن محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
 ]١ [  

لیكون رأس القائمة التي تضم األشخاص الذین كان لھم ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن اختیاري لمحمد "
ولكن في اعتقادي أن محمًدا .. أعظم تأثیر عالمي في مختلف المجاالت، ربما أدھش كثیًرا من القراء،

كان الرجل الوحید في التاریخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كال المستویین ] صلى اهللا علیھ وسلم[
  ).٢"(یني والدنیويالد

 ]٢ [  
ونشر أحد أعظم األدیان في العالم، وأصبح أحد الزعماء ] صلى اهللا علیھ وسلم[لقد أسس محمد "

ففي ھذه األیام وبعد مرور ثالثة عشر قرًنا تقریًبا على وفاتھ، فإن تأثیره . العالمیین السیاسیین العظام
  ).٣.."(ال یزال قوًیا وعارًما

 ]٣ [  
كان لھ تأثیر على البشریة ] صلى اهللا علیھ وسلم[النظر الدینیة الصرفة یبدو أن محمًدا من وجھة ".. 

  ).٤)"(علیھ السالم(عبر التاریخ كما كان للمسیح 
 ]٤ [  

یختلف عن المسیح بأنھ كان زعیًما دنیوًیا فضًال عن أنھ زعیم ] صلى اهللا علیھ وسلم[إن محمًدا ".. 
عین االعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات اإلسالمیة، فإن محمًدا دیني، وفي الحقیقة إذا أخذنا ب

  ).٥"(یصبح أعظم قائد سیاسي على مدى األجیال] صلى اهللا علیھ وسلم[
 ]٥ [  

] صلى اهللا علیھ وسلم[إن ھذا االتحاد الفرید ال نظیر لھ للتأثیر الدیني والدنیوي مًعا یخول محمًدا ".. 
  ).٦"(ذات تأثیر في تاریخ البشریة أن یعتبر أعظم شخصیة مفردة

  
 ---------------------------  

  Michael Hartالدكتور مایكل ھارث ) ١(
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أمریكي، حصل على عدة شھادات في العلوم وعلى الدكتوراه في الفلك من جامعة برنستون، عام 
  .التطبیقیة، عمل في مراكز األبحاث والمراصد، وھو أحد العلماء المعتمدین في الفیزیاء ١٩٧٢

 ---------------------------------------------  
  

  مارسیل بوازار
  :یقول عن محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

  
 ]١ [  

  
، فأنوار التاریخ تسطع على حیاتھ ]صلى اهللا علیھ وسلم[سبق أن كتب كل شيء عن نبي اإلسالم "

عن نفسھ تبدو، ] ى اهللا علیھ وسلمصل[والصورة التي خلفھا محمد . التي نعرفھا في أدق تفاصیلھا
حتى وإن عمد إلى تشویھھا، علمیة في الحدود التي تكشف فیھا وھي تندمج في ظاھرة اإلسالم عن 

  ).١.."(مظھر من مظاھر المفھوم الدیني وتتیح إدراك عظمتھ الحقیقیة
 ]٢ [  

ب بل كان كذلك على الصعید التاریخي مبشًرا بدین وحس] صلى اهللا علیھ وسلم[لم یكن محمد "
  ..".مؤسس سیاسة غّیرت مجرى التاریخ، وأثرت في تطور انتشار اإلسالم فیما بعد على أوسع نطاق

 ]٣ [  
في المدینة، غدت حیاتھ جزًءا ال ینفصل من التاریخ ] صلى اهللا علیھ وسلم[منذ استقر النبي محمد "

ولما كان منظًما شدید الحیویة، فقد أثبت  ..فقد نقلت إلینا أفعالھ وتصرفاتھ في أدق تفاصیلھا. اإلسالمي
وبالرغم من قتالیتھ ومنافحتھ، .. نضالیة في الدفاع عن المجتمع اإلسالمي الجنیني، وفي بث الدعوة

ویبدو أن مزایا النبي الثالث، . فقد كان یعفو عند المقدرة، لكنھ لم یكن یلین أو یتسامح مع أعداء الدین
المقدرة قد طبعت المجتمع اإلسالمي في إبان قیامھ وجّسدت المناخ الورع والقتالیة والعفو عند 

قائًدا عظیم ملء قلبھ الرأفة، ] صلى اهللا علیھ وسلم[وكما یظھر التاریخ الرسول .. الروحي لإلسالم
یصوره كذلك رجل دولة صریًحا قوي الشكیمة لھ سیاستھ الحكیمة التي تتعامل مع الجمیع على قدم 

ولقد استطاع بدبلوماسیتھ ونزاھتھ أن ینتزع االعتراف . ل صاحب حق حقھالمساواة وتعطي ك
وإذا . بالجماعة اإلسالمیة عن طریق المعاھدات في الوقت الذي كان النصر العسكري قد بدأ یحالفھ

تذكرنا أخیًرا على الصعید النفساني ھشاشة السلطان الذي كان یتمتع بھ زعیم من زعماء العرب، 
ان أفراد المجتمع یطالبونھ بالتحلي بھا، استطعنا أن نستخلص أنھ البّد أن یكون والفضائل التي ك

الذي عرف كیف ینتزع رضا أوسع الجماھیر بھ إنساًنا فوق مستوى ] صلى اهللا علیھ وسلم[محمد 
  ".البشر حًقا، وأنھ البد أن یكون نبًیا حقیقًیا من أنبیاء اهللا

 ]٤ [  
وأحدثت رسالتھ في المجتمع . نبًیا ال مصلًحا اجتماعًیا] ھ وسلمصلى اهللا علی[لقد كان محمد ".. 

  ..".العربي القائم آنذاك تغییرات أساسیة ما تزال آثارھا ماثلة في المجتمع اإلسالمي المعاصر
 ]٥ [  

قد اعتبر، بل كان في الواقع، ثائًرا في النطاق ] صلى اهللا علیھ وسلم[مما ال ریب فیھ أن محمًدا ".. 
  ..".ن فیھ كل نبي ثائًرا بوصفھ نبًیا، أي بمحاولتھ تغییر المحیط الذي یعیش فیھالذي كا

  
 ---------------------------  

  إنسانیة اإلسالم ،) ١(
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-----------------------------------------------  
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  .....وفى حاضرنا ووقتنا المعاصر
  

سجل أعداء اإلسالم في الفترات األخیرة خطوة أبعد في عداوتھم للنبوة حینما ھاجم بعض القساوسة 
الغربیین المھووسین شخص النبي المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم، ونعتھ القس جیري فالویل 

، أما القس األمریكي بات "إنھ كان رجل عنف، ورجل حرب"ل متبجحا ، وقا" اإلرھاب"ب
 -حزب الرئیس جورج بوش –روبرتسون الذي یقود جناحا قویا في الحزب الجمھوري 

، وقال الشقي "المتعصب"، فقد وصف النبي الكریم صلى اهللا علیھ وسلم ب)التحالف النصراني(إسمھ
ھ، ووصف القس المسیحي فرانكلین جراھام اإلسالم قطع اهللا لسان" إنھ كان لصا وقاطع طریق"

  ".دین متعصب"كورت كرین فقد قال إن اإلسالم  يالنمساو، أما القس "دین شریر"بأنھ
  

وھذه التصریحات الموتورة كلھا تعبر عن صغر النفس وعدم معرفة حقیقة اإلسالم وحقیقة النبوة 
صفة شرقا وغربا، بل إنھا تعبر في حقیقة األمر الناصعة التي شھدت لھا مئات بل آالف الشھادات المن

عن مدى التعصب األعمى والتصامم الذي یصاب بھ بعض أعداء اإلسالم الذین ال یزیدون اإلسالم 
  .إال سطوعا، وال یزیدھم إال شقاء

  
ونود ھنا أن نقف عند بعض الشھادات التي أنصفت الحقیقة واعترفت بصدق النبوة حتى وإن لم یلمس 

م شغاف قلوب أصحابھا، وما ذلك إال ألن الحق والموضوعیة یفرضان مقاییسھما على من كان اإلسال
  .ینشد المعرفة الحقة 

  
إن المتأمل لما كتب وقیل یدرك أنھ لم تحظ شخصیة في التاریخ البشري العریض بمثل ما حظیت بھ 

ادة والتمجید من كافة واإلش االھتمامشخصیة النبي الكریم محمد علیھ أفضل الصالة والسالم من 
وبالرغم من وجود من حاولوا الطعن في . األعراق والشعوب والطوائف والملل، وفي شتى اللغات 

والتشكیك في رسالتھ بسبب الحقد على اإلسالم وإطباق ) صلى اهللا علیھ وسلم(نبوة الرسول الكریم 
حث والتدقیق، فإن التیار العام الجھل باإلسالم على أصحابھا والبعد عن الموضوعیة العلمیة في الب

في تاریخ البشریة، وفضل ) صلى اهللا علیھ وسلم(ظل یسیر في ناحیة التقدیر الحقیقي لشخصیة محمد
رسالتھ على اإلنسانیة، بشكل یتوخى اإلنصاف والموضوعیة بعیدا عن األحقاد الصلیبیة وتعالیم 
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  .الكنیسة في القرون الوسطى
  

لنبي صلى اهللا علیھ وسلم من طرف المفكرین والمستشرقین والفالسفة وبإطالعنا على ما قیل في ا
الغربیین المنصفین نجد أن ھؤالء یمثلون كبار مفكري الغرب وأعمدة الفكر والفلسفة فیھ ، وقد 

، منبھرین بشخصیتھ العظیمة ونبل )صلى اهللا علیھ وسلم(حاولوا الوقوف على عظمة الرسول الكریم 
وخلوھا من كل ما یثلم أخالقھ القرآنیة، والبعض منھم اكتفى بوضع شخصیة  أخالقھ وطھارة حیاتھ

نبي اإلسالم في إطارھا الحقیقي الذي یعرفھ المسلمون أجمع، دون أن یلمس اإلسالم ودعوتھ شغاف 
قلوبھم، والبعض اآلخر ممن ظلوا بعیدین عن اإلسالم تعرضوا للشخصیة العامة للنبي كواحد من 

رة الذین أثروا في مسیرة التاریخ، لكن فئة من ھؤالء كان إطالعھم على خصائص األبطال والعباق
وفضائلھا مدخال إلى البحث في اإلسالم، ومن تم إلى إعالن ) صلى اهللا علیھ وسلم(شخصیة الرسول

  .إسالمھم علنا على المإل
  عظمة النبي في عیون الغربیین

عن النبي ) الشخصیة الخارقة(ال تحت عنوان في مق یقول" جیمس میتشنر"فھذا المؤرخ األوروبي 
وقد أحدث محمد علیھ السالم بشخصیتھ الخارقة للعادة ثورة في الجزیرة ) :"....صلى اهللا علیھ وسلم(

  ".العربیة، وفي الشرق كلھ، فقد حطم األصنام بیده، وأقام دینا خالدا یدعو إلى اإلیمان باهللا وحده 
  

إن محمدا كان ھو النبي الملھم والمؤمن، ولم یستطع أحد أن ") :فوكاردی(ویقول الفیلسوف الفرنسي 
ینازعھ المكانة العالیة التي كان علیھا ، إن شعور المساواة واإلخاء الذي أسسھ محمد بین أعضاء 

  ".الكتلة اإلسالمیة كان یطبق عملیا حتى على النبي نفسھ
  

 جب باإلسالم وتعالیمھ في الزھد واألخالقأما الروائي الروسي والفیلسوف الكبیر تولستوي الذي أع
وظھر ذلك واضحا علي أعمالھ، فیقول ) صلى اهللا علیھ وسلم(والتصوف، فقد انبھر بشخصیة النبي

إن محمدا ھو مؤسس ورسول، كان من عظماء الرجال الذین ): "من ھو محمد؟(في مقالة لھ بعنوان 
نھ أھدى أمة برمتھا إلى نور الحق، وجعلھا تجنح خدموا المجتمع اإلنساني خدمة جلیلة، ویكفیھ فخراأ

إلى السكینة والسالم، وتؤثر عیشة الزھد ومنعما من سفك الدماء و تقدیم الضحایا البشریة ، وفتح لھا 
و ھو عمل عظیم ال یقدم علیھ اال شخص أوتي قوة ، ورجل مثلھ جدیر ،طریق الرقي و المدنیة 

  ".باإلحترام واإلجالل
  لي النصاري و الملحدینكارالیل یرد ع

( ، فقد خصص في كتابھ )م١٨٨١- م١٧٩٥(ومن ھؤالء الفیلسوف اإلنجلیزي الشھیر توماس كاریل 
، عد "اإلسالم- محمد: البطل في صورة رسول"فصال لنبي اإلسالم بعنوان) األبطال وعبادة البطولة

وقد رد كارالیل ، ھم التاریخواحدا من العظماء السبعة الذین أنجب) صلى اهللا علیھ وسلم(فیھ النبي 
یزعم المتعصبون من النصارى : "فقال) صلى اهللا علیھ وسلم(مزاعم المتعصبین حول النبي

كال وأیم اهللا ..والملحدون أن محمدا لم یكن یرید بقیامھ إال الشھرة الشخصیة ومفاخر الجاه والسلطان 
ت، المتورد المقلتین، العظیم النفس المملوء ، لقد كانت في فؤاد ذلك الرجل الكبیر ابن القفار والفلوا!

رحمة وخیرا وحنانا وبرا وحكمة وحجي وإربة ونھي، أفكار غیر الطمع الدنیوي، ونوایا خالف طلب 
السلطة والجاه، وكیف ال وتلك نفس صامتة ورجل من الذین ال یمكنھم إال أن یكونوا مخلصین 

  ".جادین
  

وإني ألحب : "مة نبي اإلسالم ونبوتھ وتعالیمھ السامیة، یقولوبعد أن یتعرض بالتحلیل والتفسیر لعظ
  ".محمدا لبراءة طبعھ من الریاء والتصنع
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  النبي المحرر
ولقد وقف الكثیر من المفكرین والمستشرقین والفالسفة الغربیین عند جوھر رسالة اإلسالم الخالدة 

جمعاء من الشرك والفوضى  التي جاءت لتحریر اإلنسان من عبودیة اإلنسان، وتحریر البشریة
صلى اهللا علیھ (والعنف والتوحش الذي كان سائدا قبل مجیئ اإلسالم،ومن تم نظروا إلى رسالة النبي 

كرسالة للبشریة بأسرھا، ألنھا رسالة للتحرر واإلنعتاق وتكسیر قیود الظلم والھوان، من ) وسلم
د للعالم برسالة الواحد القھار، لیخرج جاء محم:(ھؤالء المستشرق األمریكي إدوارد رمسي الذي قال

الناس من الظلمات إلى النور، فبزغ فجر جدید كان یرى في األفق، وفي الیوم الذي أعادت فیھ ید 
المصلح العظیم محمد ما فقد من العدل والحریة أتى الوحي من عند اهللا إلى رسول كریم، ففتحت 

لعرب، وتحققوا أنھم كانوا نائمین في أحضان حججھ العقلیة السدیدة أعین أمة جاھلة، فانتبھ ا
  ".العبودیة
  

إن ثبات محمد وبقاءه ثالت عشر عاما یدعو دعوتھ " :ویقول الفیلسوف والشاعر الفرنسي ال مارتین
في وسط أعدائھ في قلب مكة ونواحیھا، ومجامع أھلھا، وإن شھامتھ وجرأتھ وصبره فیما لقیھ من 

ر رسالتھ، وإن حروبھ التي كان جیشھ فیما أقل من جیش عدوه، وإن عبدة األوثان، وإن حمیتھ في نش
تطلعھ في إعالء الكلمة، وتأسیس العقیدة الصحیحة ال إلى فتح الدول وإنشاء اإلمبراطوریة، كل ذلك 
أدلة على أن محمدا كان وراءه یقین في قلبھ وعقیدة صادقة تحرر اإلنسانیة من الظلم والھوان، وإن 

ي مأل روحھ ھو الذي وھبھ القوة على أن یرد إلى الحیاة فكرة عظیمة وحجة قائمة ھذا الیقین الذ
حطمت ألھة كاذبة، ونكست معبودات باطلة، وفتحت طریقا جدیدا للفكر في أحوال الناس، ومھدت 
سبیال للنظر في شؤونھم، فھو فاتح أقطار الفكر، ورائد اإلنسان إلى العقل، وناشر العقائد المحررة 

  ".ن ومؤسس دین ال وثنیة فیھلإلنسا
  النبي صلى اهللا علیھ وسلم والفتوحات

لقد شاع في الفكر الغربي ولدى المتأثرین بتعالیم الكنیسة النصرانیة ورواسب األفكار الشعبیة 
المنحرفة التي روجتھا أوروبا عن اإلسالم ونبیھ وعن المسلمین إبان وبعد الحروب الصلیبیة، أن 

قامت على السیف والقھر والتسلط والقسر، ولم تقم على الكلمة الطیبة والدعوة  الفتوحات اإلسالمیة
الرفیقة والعقیدة الواضحة، لكن فئة عادلة من مفكري الغرب لم یقتنعوا بھذه الشائعات ورحلوا 
یتأملون في تلك القدرة العجیبة للمسلمین على نشر دینھم بتلك السرعة المدھشة، وذلك الزحف 

لیجدوا أنھا تقوم على الدعوة ) ص(یر للناس أفواجا في دین اهللا، فعادوا إلى رسالة النبي للدخول الكب
  .اللینة ال على القسر الخشن

  
لألسرى من المشركین في ) صلى اهللا علیھ وسلم(یقف مندھشا عند معاملة النبي ) لورد ھدلي(فالمفكر

أفال " :عاملة الطیبة الكریمة، ثم یتساءلمعركة بدر الكبرى، مالحظا فیھا ذروة األخالق السمحة والم
یدل ھذا على أن محمدا لم یكن متصفا بالقسوة وال متعطشا للدماء؟، كما یقول خصومھ، بل كان دائما 

خضعت لھ جزیرة العرب من أقصاھا، وجاءه وفد نجران  یعمل على حقن الدماء جھد المستطاع، وقد
یكرھھم على اعتناق اإلسالم، فال إكراه في الدین، بل الیمنیون بقیادة البطریق، ولم یحاول قط أن 

  ".أمنھم على أموالھم وأرواحھم، وأمر بأال یتعرض لھم أحد في معتقداتھم وطقوسھم الدینیة
  

إن السنن التي أتي بھا النبي محمد كانت كلھا قاھرة للنفس " ):وولتر(ویقول الفیلسوف الفرنسي
دي غایة اإلعجاب ومنتھى اإلجالل، ولھذا أسلمت شعوب ومھذبة لھا، وجمالھا جلب للدین المحم

  ".عدیدة من أمم األرض، حتى زنوج أواسط إفریقیا، وسكان جزر المحیط الھندي
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دعوتھ، وسرعة  في نشر) صلى اهللا علیھ وسلم(فھو یرد نجاح النبي  أما العالم األمریكي مایكل ھارت
وعظمة أخالق النبي علیھ الصالة والسالم الذي انتشار اإلسالم في األرض، إلى سماحة ھذا الدین 

في تاریخ البشریة،  بارزةاختاره على رأس مائة شخصیة من الشخصیات التي تركت بصماتھا 
إن محمدا ھو اإلنسان الوحید في التاریخ الذي نجح مطلقا في المجالین الدیني والدنیوي، :" ویقول

  ".وأصبح قائدا سیاسیا وعسكریا
  اهللا علیھ وسلم على اإلنسانیة والعالمفضل النبي صلى 

من الحقائق المسلم بھا أن اإلسالم جاء دینا للعالمین، إلخراج البشریة من الظلمات إلى النور و من 
الباطل إلى الحق ومن الجور إلى العدل ومن الفجور إلى التقوى، وكان لھ الفضل الكبیر على 

یة التي استمدت منھ روح العدل والمساواة والتسامح الفلسفات واألفكار والقوانین والشرائع األرض
  .والحریة واألخوة اإلنسانیة واالعتدال

  
 وقد أقر العدید من فالسفة الغرب بھذه الحقیقة في وقت مارى فیھا آخرون وأشاعوا ترھات غیر

منطقیة وغیر موضوعیة عن اإلسالم، ونسبوا ما جاء بھ من تعالیم وتشریعات إلى نوامیس سابقة 
علیھ، وإلى القانون الوضعي الروماني، وھي ترھات كفى الغربیون المنصفون المسلمین مھمة الرد 

  .كما أثبت الباحثون المسلمون عوارھا وتساقطھا وإغراضھا. علیھا بأسس علمیة
  

إن أوروبا اآلن ابتدأت تحس بحكمة " :یقول الفیلسوف والكاتب اإلنجلیزي المعروف برناند شو
عیش دینھ، كما أنھا ستبرئ العقیدة اإلسالمیة مما أتھمھا بھا من أراجیف رجال أوروبا محمد، وبدأت ت

إن بوادر العصر :ولذلك یمكنني أن أؤكد نبوءتي فأقول : "، ویضیف قائال"في العصور الوسطى
اإلسالمي األوروبي قریبة ال محالة، وإني أعتقد أن رجال كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في 

م بأجمعھ الیوم، لتم لھ النجاح في حكمھ، ولقاد العالم إلى الخیر، وحل مشاكلھ على وجھ یحقق العال
  ".للعالم كلھ السالم والسعادة المنشودة

  
مزاعم الغربیین عن تأثر اإلسالم بالتشریعات الیونانیة  ویفند المؤرخ األوروبي روبرت بریغال

لحضارة في عالمنا الغربي لم تشرق جذوتھ من الثقافة إن النور الذي أشعلت منھ ا:"الرومانیة، فیقول
یعني (الیونانیة الرومانیة التي استخفت بین خرائب أوروبا، وال من البحر المیت على البوسفور 

، وإنما بزغ من المسلمین، ولم تكن إیطالیا مھد الحیاة في أوروبا الجدیدة، بل األندلس )بیزنطة
ھذه الحقیقة التاریخیة ال یمكن للغرب إنكارھا مھما أوغل في إن : "، إلى أ ن یقول"اإلسالمیة

إن دین أوروبا لمحمد رسول اإلسالم غریب أال یجد محل الصدارة في . التعصب، واستخف بھ العناد
  ).نسق التاریخ المسیحي

  
لقد امتاز محمد علیھ السالم " ):حیاة محمد( أما ولیام مویر المؤرخ اإلنجلیزي فیقول في كتابھ

وضوح كالمھ، ویسر دینھ، وقد أتم من األعمال ما یدھش العقول، ولم یعھد التاریخ مصلحا أیقظ ب
  ".النفوس وأحیى األخالق ورفع شأن الفضیلة في زمن قصیر كما فعل نبي اإلسالم محمد

  
صلى اهللا علیھ (ھذه مقتطفات من مواقف فالسفة ومستشرقین أوروبیین وغربیین في حق المصطفى 

لنبي الخاتم، أردنا منھا إثبات أن أبناء الحضارة الغربیة یقرون بدور اإلسالم في بنائھا ا) وسلم 
وصفاتھ الحمیدة وفضلھ المتصل إلى یوم ) صلى اهللا علیھ وسلم( وتشیید صروحھا، وبنبوة محمد

القیامة على البشریة في جمیع أقطار المعمور، ذلك أن التعصب األوروبي المسیحي لم یكن خطا 
  دا باستمرار، وإنما وجد ھناك منصفون أكدواصاع
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الحقیقة بال لف أو دوران، ولكن الثقافة الغربیة السائدة والمتشبعة بقیم التعصب والعناد والتمركز 
الحضاري حول الذات سعت إلي حجب ھذه الحقائق وإخفاء ھذه األصوات حتى ال یتمكن الشخص 

ناء جلده من الكبار في حق اإلسالم ونبیھ ورسالتھ األوروبي العادي من اإلطالع على ما أتبثھ أب
العالمیة الخالدة، وذلك كلھ بھدف تحقیق غرضین، األول إبعاد األوروبیین المسیحیین عن اإلسالم 

الذي دلل على قدرتھ على التغلغل في النفوس ومالمسة صوت الفطرة في اإلنسان، فھو یخیف الغرب 
م ماینفقھ من األموال والوقت لتنصیر ! برغ،حیة في العالم المتوجس من تراجع عدد معتنقي المسی

الشعوب، والغرض الثاني ضمان استمرار الصراع بین الغرب واإلسالم والقطیعة بینھما لمصلحة 
الصھیونیة والماسونیة التي تعتبر نفسھا المتضرر األول والرئیسي من أي تقارب أوحوار بین 

سنریھم آیاتنا في األفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ (: إذ یقولوصدق اهللا العظیم . اإلسالم والغرب
الحق، أو لم یكف بربك أنھ على كل شئ شھید، أال إنھم في مریة من لقاء ربھم، أال إنھ لكل شئ 

  )٥٣-٥٢: فصلت. ()محیط
  

  أْن یسوَد اإلسالُم في األرجـاِء*** اإلسالم ؛ إنَّ رجائي  یا رسول
  

  أن ینیـَر القرآُن كـلَّ فضـاِء*** كـل فـؤاٍد أن یقوَد اإلیماُن 
  

  لیصیَر عمري دفقـًة من سنـاِء*** أن یغیَب الظالُم من كل درٍب 
  

  أنت عمري یا سیـَّد األنبیـاِء*** أنت فخري وأنت ُنعمى حیاتي 
  

  جئَت تمحو مدامـَع الصحـراِء*** أنت خیـٌر و رحمـٌة مھـداٌة 
  

  !وسالٍم سرى من نجاوى حـراِء*** طـٍر أيُّ طھـٍر عمَّ دنیـانا وع
  

  أْن َیظّل التوحیـُد ملَء دمـائي*** یارسول التوحیِد ؛ إنَّ دعـائي 
  

  أین لـوائي ؟: أْن تقول األجیاُل *** یارسول اإلسالم ؛ إنَّ رجـائي 
  

* * *  
  

()**()*()*()**()*()  
  
  

  :أخالق أعظم إنسان
اس ُخلقًا وأكرمھم وأتقاھم، وقد شھد لھ بذلك ربھ جل وعال كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم أحسن الن

َوِإّنَك َلَعَلَى ُخُلٍق ((:وكفى بھا فضال؛ قال تعالى مادحًا وواصفًا ُخلق نبیھ الكریم صلى اهللا علیھ وسلم
  ].٤القلم [ ))َعِظیٍم 

 -" ناس خلًقاكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم أحسن ال" :یقول خادمھ أنس بن مالك رضي اهللا عنھ  
  . رواه البخاري ومسلم

ما رأیت أحسن خلًقا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ " :وتقول زوجھ صفیة بنت حیي رضي اهللا عنھا
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  . رواه الطبراني في األوسط بإسناد حسن -" وسلم 
كان خلقھ ( :وقالت عائشة لما سئلت رضي اهللا عنھا عن خلق النبي صلى اهللا علیھ وسلم، قالت

  . صحیح مسلم) القرآن
فھذه الكلمة العظیمة من عائشة رضي اهللا عنھا ترشدنا إلى أن أخالقھ صلى اهللا علیھ وسلم ھي اتباع 

القرآن، وھي االستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواھي، وھي التخلق باألخالق التي مدحھا 
  . القرآن العظیم وأثنى على أھلھا والبعد عن كل خلق ذمھ القرآن

ومعنى ھذا أنھ صلى اهللا علیھ وسلم صار امتثال القرآن أمرًا  :ابن كثیر رحمھ اهللا في تفسیره قال
فمھما أمره القرآن فعلھ ومھما نھاه عنھ تركھ، ھذا ما جبلھ اهللا علیھ من الُخلق .... ونھیًا سجیًة لھ وخلقًا

  ـ ھ.ا.العظیم من الحیاء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل ُخلٍق جمیل
وقد جاءت صفاتھ وخصالھ الكریمة صلى اهللا علیھ وسلم في كتب أھل الكتاب نفسھا قبل تحریفھا ؛ 

قلت لعبد اهللا بن عمرو أخبرني عن صفة رسول اهللا صلى اهللا علیھ : فعن عطاء رضي اهللا عنھ قال
َھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َیا َأیُّ: أجل واهللا إنھ لموصوف في التوراة بصفتھ في القرآن: وسلم في التوراة، قال

َشاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا وحرًزا لألمیین، أنت عبدي ورسولي، سمیتك المتوكل، ال فظ وال غلیظ وال 
صخاب في األسواق وال یدفع بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویغفر، ولن یقبضھ اهللا حتى یقیم بھ الملة 

  .رواه البخاري - اهللا، ویفتح بھا أعیًنا عمًیا وآذاًنا صًما وقلوًبا غلًفا العوجاء، بأن یقولوا ال إلھ إال
  

   :أخالق النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع أھلھ 
كان صلى اهللا علیھ وسلم خیر الناس وخیرھم ألھلھ وخیرھم ألمتھ من طیب كالمھ وُحسن معاشرة 

خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي (( : زوجتھ باإلكرام واالحترام، حیث قال صلى اهللا علیھ وسلم
  . رواه الترمذي)) 

وكان من كریم أخالقھ صلى اهللا علیھ وسلم في تعاملھ مع أھلھ وزوجھ أنھ كان ُیحسن إلیھم ویرأف 
بھم ویتلّطف إلیھم ویتوّدد إلیھم، فكان یمازح أھلھ ویالطفھم ویداعبھم، وكان من شأنھ صلى اهللا علیھ 

 )یا حمیراء(: ، ویقول لھا)یا عائش (: م عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ كأن یقول لھاوسلم أن یرّقق اس
وما ذلك إال توددًا وتقربًا وتلطفًا إلیھا  )یا ابنة الصدیق(: وُیكرمھا بأن ینادیھا باسم أبیھا بأن یقول لھا

  . واحترامًا وتقدیرًا ألھلھا
  

مورھم ویكون في حاجتھم، وكانت عائشة و كان صلى اهللا علیھ وسلم یعین أھلھ ویساعدھم في أ
  رواه مسلم . دع لي: ، وتقول لھ)دعي لي: (تغتسل معھ صلى اهللا علیھ وسلم من إناٍء واحد، فیقول لھا

وكان إذا ھویت شیئًا ال محذوَر فیھ تابعھا علیھ،   . وكان ُیَسرُِّب إلى عائشة بناِت األنصار یلعبن معھا
وھو  -ذه، فوضع فمھ في موضع فمھا وشرب، وكان إذا تعرقت َعرقًا وكانت إذا شربت من اِإلناء أخ

أخذه فوضع فمھ موضع فمھا، وكان یتكئ في َحْجِرھا، ویقرأ القرآن ورأسھ  -الَعْظُم الذي علیھ لحم 
في َحجِرھا، وربما كانت حائضًا، وكان یأمرھا وھي حائض َفَتتَِّزُر ثم ُیباشرھا، وكان یقبلھا وھو 

  . من لطفھ وحسن ُخُلقھ مع أھلھ أنھ یمكِّنھا من اللعبصائم، وكان 
  

كان یكون في : سألت عائشة ما كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یصنع في بیتھ؟ قال :عن األسود قال (
  . رواه مسلم) مھنة أھلھ، فإذا حضرت الصالة یتوضأ ویخرج إلى الصالة

ف نعلھ ویعمل ما یعمل الرجال في بیوتھم كان یخیط ثوبھ ویخص: وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت
  . رواه أحمد -

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في بعض أسفاره، وأنا "وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 
فسبقتھ،  تعالي حتى أسابقك: فتقدموا، ثم قال لي اقدموا : جاریة لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس 
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فتقدموا،  تقدموا: اللحم وبدنت خرجت معھ في بعض أسفاره، فقال للناس فسكت عني حتى إذا حملت
  . رواه أحمد" ھذا بتلكفسبقني، فجعل یضحك وھو یقول  تعالي أسابقك: ثم قال لي 

  
بل إنھ صلى اهللا علیھ وسلم وضع ركبتھ لتضع علیھا زوجھ صفیة رضي اهللا عنھا رجلھا حتى تركب 

  . رواه البخاري. على بعیرھا
دالئل شدة احترامھ وحبھ ووفائھ لزوجتھ خدیجة رضي اهللا عنھا، إن كان لیذبح الشاة ثم یھدیھا  ومن

، وذلك بعد مماتھا وقد أقرت عائشة رضي اهللا عنھا بأنھا كانت تغیر من ھذا )صدیقاتھا(إلى خالئلھا 
  . رواه البخاري -المسلك منھ 

  
   :عدل النبي صلى اهللا علیھ وسلم

 علیھ وسلم وإقامتھ شرع اهللا تعالى مع القریب والبعید والعدو والصدیق والمؤمن كان عدلھ صلى اهللا
  !! مضرب المثل ؛ كیف ال وھو رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، والمبلغ عن ربھ ومواله؟  والكافر

فكان صلى اهللا علیھ وسلم یعدل بین نسائھ ویتحمل ما قد یقع من بعضھن من غیرة كما كانت عائشة ـ 
  . هللا عنھا ـ غیورةرضي ا

فعن أم سلمة ـ رضي اهللا عنھا أنھا ـ أتت بطعاٍم في صحفٍة لھا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ومعھا ِفھٌر ففلقت بھ الصحفة، فجمع النبي صلى اهللا علیھ وسلم بین فلقتي ... وأصحابھ، فجاءت عائشة

ذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صحفة ثم أخ )كلوا، غارت ُأمكم ـ مرتین ـ (: الصحفة وھو یقول
  .رواه النسائي وصححھ األلباني. عائشة فبعث بھا إلى ُأم سلمة وأعطى صحفة ُأم سلمة عائشة

والذي نفسي بیده لو كانت فاطمة  (: وقال صلى اهللا علیھ وسلم في قصة المرأة المخزومیة التي سرقت
  .  ) لقطعت یدھا  ، بنت محمد

  
  :والصبیان اهللا علیھ وسلم مع األطفال أخالق النبي صلى 

رواه البخاري  -عن أنس رضي اهللا عنھ قال كان صلى اهللا علیھ وسلم یمر بالصبیان فیسلم علیھم 
  . ومسلم

  . و كان صلى اهللا علیھ وسلم یسمع بكاء الصبي فیسرع في الصالة مخافة أن تفتتن أمھ
لي بالناس إذا قام حملھا وإذا سجد وضعھا وجاء وكان صلى اهللا علیھ وسلم یحمل ابنة ابنتھ وھو یص

الحسن والحسین وھما ابنا بنتھ وھو یخطب الناس فجعال یمشیان ویعثران فنزل النبي صلى اهللا علیھ 
َواْعَلُموا َأنََّما َأْمَواُلُكْم (: وسلم من المنبر فحملھما حتى ووضعھما بین یدیھ ثم قال صدق اهللا ورسولھ

نظرت إلى ھذین الصبیین یمشیان فیعثران فلم ) ٢٨:ألنفال( )َنٌة َوَأنَّ اللََّھ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظیٌمَوَأْوالُدُكْم ِفْت
  . أصبر حتى قطعت حدیثي ورفعتھما

إذا مر بالصبیان سلم علیھم وھم صغار وكان یحمل ابنتھ أمامھ وكان  و كان صلى اهللا علیھ وسلم 
مد صلى اهللا علیھ وسلم وھو یصلي بالناس وكان ینزل من یحمل ابنة ابنتھ أمامة بنت زینب بنت مح

  . الخطبة لیحمل الحسن والحسین ویضعھما بین یدیھ
  

  :أخالق النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع الخدم والضعفاء والمساكین
واهللا ما قال أف قط، وال خدمت النبي صلى اهللا علیھ وسلم عشر سنین، " عن أنس رضي اهللا عنھ قال

  . رواه البخاري ومسلم - " لم فعلت كذا وھال فعلت كذاقال لشيء 
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خادًما لھ وال و عن عائشة رضي اهللا تعالى عنھا قالت 

  . رواه البخاري ومسلم. امرأة وال ضرب بیده شیًئا قط، إال أن یجاھد في سبیل اهللا
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین أمرین قط إال أخذ ما خیر رسول "و عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 
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أیسرھما ما لم یكن إثًما، فإن كان إثًما كان أبعد الناس منھ وما انتقم صلى اهللا علیھ وسلم لنفسھ قط إال 
  ". أن تنتھك حرمة اهللا فینتقم

األرملة  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان ال یأنف وال یستكبر أن یمشي معوعن ابن أبي أوفى أن 
  .رواه النسائي والحاكم. والمسكین والعبد حتى یقضي لھ حاجتھ

  
  :رحمة النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  ) ١٠٧:األنبیاء( )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن(: قال تعالى
َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُھْم  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا( : وقال تعالى

  ) ١٥٩:آل عمران( ..)َواْسَتْغِفْر َلُھْم
 - "إني لم أبعث لعاًنا، وإنما بعثت رحمة":وعندما قیل لھ ادع على المشركین قال صلى اهللا علیھ وسلم

  . رواه مسلم
من ولَي من أمِر أمتي شیئًا، فشقَّ علیھم، فاشُقق اللھم (: و كان من دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم

   )علیھ، و من ولي من أمر أمتي شیئًا، فرفق بھم، فارفق بھ
الراحمون یرحمھم الرحمن، ارحموا من في األرض ( :وقال صلى اهللا علیھ وسلم في فضل الرحمة
  . رواه الترمذي وصححھ األلباني  )یرحمكم من في السماء

:  -وذكر منھم -أھل الجنة ثالثة (: وسلم في أھل الجنة الذین أخبر عنھم بقولھ وقال صلى اهللا علیھ
  . رواه مسلم )ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم 

  
   :عفو النبي صلى اهللا علیھ وسلم

كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم من أحسن الناس خلًقا، فأرسلني یوًما : "عن أنس رضي اهللا عنھ قال
فقلت لھ واهللا ال أذھب وفي نفسي أن أذھب لما أمرني بھ صلى اهللا علیھ وسلم، فخرجت حتى لحاجة، 

أمر على صبیان وھم یلعبون في السوق، فإذا النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، 
 –فنظرت إلیھ وھو یضحك فقال یا أنس أذھبت حیث أمرتك؟ قلت نعم، أنا أذھب یا رسول اهللا 

  .رواه مسلم" تفذھب
بینما نحن في المسجد مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ : و عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنھ ـ قال

َمھ َمھ، : إذ جاء أعرابي، فقام یبول في المسجد، فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  وسلم 
ه حتى بال، ثم إن رسول اهللا ، فتركو)ال تزرموه، دعوه(: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال

إن ھذه المساجد ال تصلح لشيء من ھذا البول، وال القذر، إنما (: صلى اهللا علیھ وسلم دعاه فقال لھ
رواه . فأمر رجًال من القوم فجاء بدلو من ماء فشّنھ علیھ: قال )ھي لذكر اهللا، والصالة، وقراءة القرآن

  .مسلم
  

  : تواضعھ صلى اهللا علیھ وسلم
ِتْلَك الّداُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَھا (( : لى اهللا علیھ وسلم سید المتواضعین، یتخلق ویتمثل بقولھ تعالىكان ص

  ].  ٨٣القصص [  ))ِلّلِذیَن َال ُیِریُدوَن ُعُلّوًا ِفي األْرِض َوَال َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمّتِقیَن
غني والفقیر ویعود المرضى في أقصى المدینة وكان صلى اهللا علیھ وسلم یجیب دعوة الحر والعبد وال

  . ویقبل عذر المعتذر
یتواضع للمؤمنین، یقف مع العجوز ویزور المریض ویعطف على المسكین، ویصل البائس ویواسي 
المستضعفین ویداعب األطفال ویمازح األھل ویكلم األمة، ویواكل الناس ویجلس على التراب وینام 

ولما رآه رجل ارتجف من ھیبتھ فقال صلى اهللا علیھ   یتوّسد الحصیر،على الثرى، ویفترش الرمل و
  .رواه ابن ماجھ "ھّون علیك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القدید بمكة": وسلم
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ال تطروني كما أطرت : " وكان صلى اهللا علیھ وسلم یكره المدح، وینھى عن إطرائھ ویقول  
  .أخرجھ البخاري  "ورسولھ، فقولوا عبد اهللا ورسولھ النصارى عیسى بن مریم، فإنما أنا عبد اهللا

ال تطروني كما أطرت (: فكان أبعد الناس عن الكبر، كیف ال وھو الذي یقول صلى اهللا علیھ وسلم
  . رواه البخاري) النصارى ابن مریم، إنما أنا عبٌد فقولوا عبد اهللا ورسولھ

رواه ) كما یأكل العبد وأجلس كما یجلس العبد آكل: (كیف ال وھو الذي كان یقول صلى اهللا علیھ وسلم
  . أبو یعلى وحسنھ األلباني

لو ُأھدي إليَّ كراٌع لقبلُت ولو ُدعیت علیھ (: كیف ال وھو القائل بأبي ھو وأمي صلى اهللا علیھ وسلم
  . رواه الترمذي وصححھ األلباني )ألجبت

  . لى خبز الشعیر ویقبل الھدیةومن تواضعھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ كان یجیب الدعوة ولو إ
أنس رضي اهللا عنھ قال كان صلى اهللا علیھ وسلم یدعى إلى خبز الشعیر واإلھالة السنخة فیجیب   عن 

  . رواه الترمذي في الشمائل -
  . أي الدھن الجامد المتغیر الریح من طوال المكث :واإلھالة السنخة

  
  :مجلسھ صلى اهللا علیھ وسلم  

  . یجِلس على األرض، وعلى الحصیر، والِبساط وسلم  كان صلى اهللا علیھ
كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا استقبلھ الرجل فصافحھ ال ینزع یده " عن أنس رضي اهللا عنھ قال

من یده حتى یكون الرجل ینزع یده، وال یصرف وجھھ من وجھھ حتى یكون الرجل ھو یصرفھ، ولم 
  . رواه أبو داود والترمذي بلفظھ -" یر مقدًما ركبتیھ بین یدي جلیس لھ

خرج علینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم متوكًئا على عصا، فقمنا إلیھ،  :وعن أبي أمامة الباھلي قال
  .رواه أبو داود وإسناده حسن - فقال ال تقوموا كما یقوم األعاجم یعظم بعضھم بعًضا 

  
  :زھده صلى اهللا علیھ وسلم

زھد الناس في الدنیا وأرغبھم في اآلخرة، خیره اهللا تعالى بین أن یكون كان صلى اهللا علیھ وسلم أ
  . ملًكا نبًیا أو یكون عبًدا نبًیا فاختار أن یكون عبًدا نبًیا

فكان صلى اهللا علیھ وسلم یناُم على الفراش تارة، وعلى النِّطع تارة، وعلى الحصیر تارة، وعلى 
  .  ِھ، وتارة على ِكساء أسوداألرض تارة، وعلى السریر تارة بین ِرَمال

وكان بیتھ من طین، متقارب األطراف، داني السقف، وقد رھن درعھ في ثالثین صاًعا من شعیر عند 
  .یھودي، وربما لبس إزاًرا ورداء فحسب، وما أكل على خوان قط

دخلت على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو على سریر مزمول ( :قال أنس بن مالك رضي اهللا عنھ
بالشریط وتحت رأسھ وسادة من أدم حشوھا لیف، ودخل عمر وناس من الصحابة فانحرف النبي 

ما یبكیك : فرأى عمر أثر الشریط في جنبھ فبكى فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم  صلى اهللا علیھ وسلم 
ال الذي ومالي ال أبكي وكسرى وقیصر یعیشان فیما یعیشان فیھ من الدنیا وأنت على الح: قال یا عمر

  ) ھو كذلك: بلى قال: قال أما ترضى أن تكون لھم الدنیا ولنا اآلخرة: یا عمرأرى فقال 
  . وكان من زھده صلى اهللا علیھ وسلم وقلة ما بیده أن النار ال توقد في بیتھ في الثالثة أھلة في شھرین 

واهللا یا ابن أختي كنا  :عن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ أنھا كانت تقول :فعن عروة رضي اهللا عنھ قال
لننظر إلى الھالل ثم الھـالل ثـالثة أھلھ في شھرین ما أوقـد في أبیـات رسـول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  . رواه البخاري ومسلم) األسودان ـ التمر والماء ـ: یا خالة فما كان عیشكم؟ قالت: نار، قلت
یبیت اللیالي المتتابعة طاویًا    علیھ وسلمكان النبي صلى اهللا( :وعن ابن عباس رضي اهللا عنھ قال

  . رواه الترمذي وحسنھ األلباني) وأھلھ ال یجدون عشاًء، وكان أكثر خبزھم الشعیر
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  :عبادتھ صلى اهللا علیھ وسلم
كان صلى اهللا علیھ وسلم أعبد الناس، و من كریم أخالقھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ كان عبدًا هللا 

كریم األخالق ھو التأدب مع اهللا رب العالمین وذلك بأن یعرف العبد حّق ربھ  شكورًا؛ فإن من تمام
سبحانھ وتعالى علیھ فیسعى لتأدیة ما أوجب اهللا عز وجل علیھ من الفرائض ثم یتمم ذلك بما یّسر اهللا 

 تعالى لھ من النوافل، وكلما بلغ العبد درجًة مرتفعًة عالیًة في العلم والفضل والتقى عرف حق اهللا
  . تعالى علیھ فسارع إلى تأدیتھ والتقرب إلیھ عز وجل بالنوافل

فقد قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن رب العالمین في الحدیث القدسي الذي یرویھ عن ربھ إن 
وما یزال العبد یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع (... : اهللا تعالى قال
الذي یبصر بھ ویده التي یبطش بھا ورجلھ التي یمشي بھا، وإن سألني ألعطینھ ولئن  بھ وبصره

  . رواه البخاري ...)استعاذني ألعیذنھ
فقد كان صلى اهللا علیھ وسلم یعرف حق ربھ عز وجل علیھ وھو الذي قد غفر اهللا لھ ما تقدم من ذنبھ 

دماه ـ صلوات ربي وسالمھ علیھ ـ ویسجد وما تأخر على الرغم من ذلك كان یقوم اللیل حتى تتفطر ق
فیدعو ویسبح ویدعو ویثني على اهللا تبارك وتعالى ویخشع هللا عز وجل حتى ُیسمع لصدره أزیز 

  . كأزیز المرجل
أتیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو یصلي ( :فعن عبد اهللا بن الشخیر ـ رضي اهللا عنھ ـ قال
  . رواه أبو داود وصححھ األلباني )بكاءولجوفھ أزیٌز كأزیز المرجل من ال

أن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه،  :وعن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ
أفال أكون (: لم تصنع ھذا یا رسول اهللا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فقالت عائشة

  . رواه البخاري )عبدًا شكورًا
بأخالق القرآن وآدابھ تنفیذًا ألمر ربھ عز وجل أنھ كان یحب ذكر   ومن تخلقھ صلى اهللا علیھ وسلم

ألن أقول سبحانھ اهللا والحمد هللا وال إلھ إال اهللا (: اهللا ویأمر بھ ویحث علیھ، قال صلى اهللا علیھ وسلم
  . رواه مسلم) واهللا أكبر أحب إليَّ مما طلعت علیھ الشمس

أكثر الناس دعاًء، وكان من أكثر دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن    هللا علیھ وسلمو كان صلى ا
  . رواه البخاري ومسلم  )اللھم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار(: یقول

لھم إني ال(: وعن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ أنھ كان أكثر دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم قبل موتھ
  . رواه النسائي وصححھ األلباني )أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل

  
  :دعوتھ صلى اهللا علیھ وسلم

شملت دعوتھ علیھ الصالة والسالم جمیع الخلق، فكان صلى اهللا علیھ وسلم أكثر رسل اهللا دعوة 
  .عوتھ إلى أن لحق بربھ جل وعال وبالغـًا وجھاًدا، لذا كان أكثرھم إیذاًء وابتالًء، منذ بزوغ فجر د

  
  : على مراتب  وكانت دعوتھ صلى اهللا علیھ وسلم 

إنذار قوٍم ما أتاھم   : الرابعة  . إنذار قومھ  : الثالثة  . إنذار عشیرتھ األقربین  : الثانیة  . النبوة  : المرتبة األولى
ْن بلغتھ دعوتھ من الجن واِإلنس إلى آخر إنذاُر جمیع َم  : الخامسة  . من نذیر من قبلھ وھم العرب قاطبة

    .الّدھر
ُقْل َھِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّھ َعَلى َبِصیَرٍة َأَنا َوَمِن ( : وقد قال اهللا جل وعال لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم

  .)اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّھ َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن
علیھ وسلم كلھا رحمة وشفقة وإحسانًا وحرصًا على جمع القلوب وھدایة  وكانت دعوتھ صلى اهللا

وألطف   بمن یخطئ أو یخالف الحق واإلحسان إلیھ وتعلیمھ بأحسن أسلوب   الناس جمیعًا مع الترفق
ِعَظـِة اْدُع ِإِلَى َسِبیــِل َرّبــَك ِباْلِحْكـَمِة َواْلَمـْو(( : عبارة وأحسن إشارة، متمثًال قول اهللا عز وجل
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  ] .١٢:النحل[  ... ))اْلَحَسَنـِة َوَجاِدْلُھم ِباّلِتي ِھَي َأْحَسُن 
  

  . ومن ذلك لما جاءه الفتى یستأذنھ في الزنى 
یا رسول اهللا، : إن فتًى شابًا أتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال: فعن أبي ُأمامة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال

أتحّبھ (: ، فدنا منھ قریبًا، قال)ادنھ(: مھ مھ فقال لھ: فزجروه، وقالواائذن لي بالزنا، فأقبل القوم علیھ 
: قال )أفتحبھ البنتك؟( :قال )وال الناس یحبونھ ألمھاتھم(: ال واهللا، جعلني اهللا فداءك، قال: قال )ألّمك؟

 )أفتحبھ ألختك؟(: قال )وال الناس جمیعًا یحبونھ لبناتھم(: قال. ال واهللا یا رسول اهللا، جعلني اهللا فداءك
: قال )أفتحبھ لعمتك؟(: قال ).وال الناس جمیعًا یحبونھ ألخواتھم(: قال. ال واهللا جعلني اهللا فداءك: قال

ال : قال )أفتحبھ لخالتك؟(: قال. )وال الناس جمیعًا یحبونھ لعماتھم(: قال. ال واهللا، جعلني اهللا فداءك
اللھم : فوضع یده علیھ، وقال: قال )ًا یحبونھ لخاالتھموال الناس جمیع(: قال. واهللا جعلني اهللا فداءك

  .رواه أحمد. فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء )اغفر ذنبھ، وطھر قلبھ، وحّصن فرجھ
  

  :كرم النبي صلى اهللا علیھ وسلم وجوده
طي عطاء من كان صلى اهللا علیھ وسلم أكرم الناس وأجود الناس لم یمنع یومًا أحدًا شیئًا سألھ إیاه، یع

ال یخشى الفقر؛ فھو سید األجواد على اإلطالق، أعطى غنًما بین جبلین، وأعطى كل رئیس قبیلة من 
أنھ جاءه رجل یطلب البردة التي ھي علیھ فأعطاه  العرب مائة ناقة، ومن كرمھ صلى اهللا علیھ وسلم 

ه، طعامھ مبذول،وكفھ مدرار، إیاھا صلى اهللا علیھ وسلم وكان ال یرّد طالب حاجة، قد وسع الناس بّر
  .وصدره واسع، وخلقھ سھل، ووجھ بّسام

  
وجاءتھ الكنوز من الذھب والفضة وأنفقھا في مجلس واحد ولم یّدخر منھا درھًما وال دیناًرا وال 
قطعة، فكان أسعد بالعطیة یعطیھا من السائل، وكان یأمر باإلنفاق والكرم والبذل، ویدعو للجود 

  .لبخل واإلمساك صلى اهللا علیھ وسلموالسخاء، ویذّم ا
  

بل كان ینفق مع العدم ویعطي مع الفقر، یجمع الغنائم و یوزعھا في ساعة، وال یأخذ منھا شیًئا،  
مائدتھ صلى اهللا علیھ وسلم معروضة لكل قادم، وبیتھ قبلة لكل وافد، یضیف وینفق ویعطي الجائع 

بما یملك، ویواسي المحتاج بما عنده، ویقّدم الغریب بأكلھ، ویؤثر المحتاج بذات یده، ویصل القریب 
ومالھ   على نفسھ، فكان صلى اهللا علیھ وسلم آیة في الجود والكرم، ویجود جود من ھانت علیھ نفسھ

وكل ما یملك في سبیل ربھ ومواله، فھو أندى العالمین كًفا، وأسخاھم یًدا، غمر أصحابھ وأحبابھ 
وإحسانھ وجوده وكرمھ وتفضلھ، أكل الیھود على مائدتھ، وجلس  وأتباعھ، بل حتى أعداءه ببّره

األعراب على طعامھ، وحّف المنافقون بسفرتھ، ولم ُیحفظ عنھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ تبّرم بضیف 
أعطني : أو تضّجر من سائل أو تضایق من طالب، بل جّر أعرابي برده حتى أّثر في عنقھ وقال لھ

  .ال من مال أبیك وأّمك، فالتفت إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم وضحك وأعطاهمن مال اهللا الذي عندك، 
  

  :شجاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم وجھاده
كان صلى اهللا علیھ وسلم أشجع الناس وأثبتھم قلًبا، ال یبلغ مبلغھ في ثبات الجأش وقوة القلب   

یا اإلقدام وقوة البأس، مخلوق، فھو الشجاع الفرید الذي كملت فیھ صفات الشجاعة وتّمت فیھ سجا
  .أخرجھ البخاري" والذي نفسي بیده لوددت أنني أقتل في سبیل اهللا ثم أحیا ثم أقتل: " وھو القائل

ال یخاف التھدید والوعید، وال ترھبھ المواقف واألزمات، وال تھزه الحوادث والملّمات، فّوض أمره 
ووثق بوعده، فكان صلى اهللا علیھ وسلم  لربھ وتوكل علیھ وأناب إلیھ، ورضي بحكمھ واكتفى بنصره

یخوض المعارك بنفسھ ویباشر القتال بشخصھ الكریم، یعّرض روحھ للمنایا ویقّدم نفسھ للموت، غیر 
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ھائب وال خائف، ولم یفّر من معركة قط، وما تراجع خطوة واحدة ساعة یحمي الوطیس وتقوم 
رؤوس ویدور كأس المنایا على النفوس، الحرب على ساق وتشرع السیوف وتمتشق الرماح وتھوي ال

فھو في تلك اللحظة أقرب أصحابھ من الخطر، یحتمون أحیاًنا بھ وھو صامد مجاھد، ال یكترث 
بالعدّو ولو كثر عدده، وال یأبھ بالخصم ولو قوي بأسھ، بل كان یعدل الصفوف ویشجع المقاتلین 

  .ویتقدم الكتائب
ال ھو صلى اهللا علیھ وسلم وستة من أصحابھ، وكان صدره وقد فّر الناس یوم حنینن وما ثبت إ  

بارًزا للسیوف والرماح، یصرع األبطال بین یدیھ ویذبح الكماة أمام ناظریھ وھو باسم المحیا، طلق 
  .الوجھ، ساكن النفس

وقد ُشّج علیھ الصالة والسالم في وجھھ وكسرت رباعیتھ، وقتل سبعون من أصحابھ، فما وھن وال    
وبرز یوم بدر وقاد المعركة بنفسھ، وخاض غمار . خار، بل كان أمضى من السیف ضعف وال

وكان أول من یھّب عند سماع المنادي، بل ھو الذي سّن الجھاد وحّث وأمر . الموت بروحھ الشریفة
  .بھ

وتكالبت علیھ األحزاب یوم الخندق من كل مكان، وضاق األمر وحّل الكرب، وبلغت القلوب   
یصلي ویدعو ویستغیث مواله    لزل المؤمنون زلزاال شدیًدا، فقام صلى اهللا علیھ وسلمالحناجر، وز

حتى نصره رّبھ ورّد كید عدّوه وأخزى خصومھ وأرسل علیھم ریحا وجنوًدا وباؤوا بالخسران 
  .والھوان

  
  :صدق النبي الكریم صلى اهللا علیھ وسلم  

سّنتھ صدق، ورضاه صدق وغضبھ صدق، بل ھو الذي جاء بالصدق من عند ربھ، فكالمھ صدق و 
ومدخلھ صدق ومخرجھ صدق، وضحكھ صدق وبكاؤه صدق، ویقظتھ صدق ومنامھ صدق، و كالمھ 

كلھ حق وصدق وعدل، لم یعرف الكذب في حیاتھ جادا أو مازًحا، بل حّرم   صلى اهللا علیھ وسلم
وسلم مبني على الصدق، فھو الكذب وذّم أھلھ ونھى عنھ، وكل قولھ وعملھ وحالھ صلى اهللا علیھ 

صادق في سلمھ وحربھ، ورضاه وغضبھ، وجّد وھزلھ، وبیانھ وحكمھ، صادق مع القریب والبعید، 
والصدیق والعدو، والرجل والمرأة، صادق في نفسھ ومع الناس، في حضره وسفره، وحّلھ وإقامتھ، 

ورسائلھ، فھو الصادق  ومحاربتھ ومصالحتھ، وبیعھ وشرائھ، وعقوده وعھوده ومواثیقھ، وخطبھ
المصدوق، الذي لم یحفظ لھ حرف واحد غیر صادق فیھ، وال كلمة واحدة خالف الحق، ولم یخالف 

لما قال لھ  -ظاھره باطنھ، بل حتى كان صادًقا في لحظاتھ ولفظاتھ وإشارات عینیھ، وھو الذي یقول
رواه أبو  "تكون لھ خائنة أعین ما كان لنبي أن" : -!أال أشرت لنا بعینك في قتل األسیر؟: أصحابھ

  .والنسائي    داود
  

فھو الصادق األمین في الجاھلیة قبل اإلسالم والرسالة، فكیف حالھ باهللا بعد الوحي والھدایة ونزول 
  !جبریل علیھ ونبّوتھ وإكرام اهللا لھ باالصطفاء واالجتباء واالختیار؟

  
  :صبره صلى اهللا علیھ وسلم

المصائب والمصاعب والمشاق واألزمات كما مّر بھ صلى اهللا علیھ وسلم،  ال یعلم أحد مّر بھ من  
وھو صابر محتسب، صبر على الیتم والفقر والجوع والحاجة، وصبر على الطرد من الوطن 

واإلخراج من الدار واإلبعاد عن األھل، وصبر على قتل القرابة والفتك باألصحاب وتشرید األتباع 
خصوم واجتماع المحاربین، وصبر على تجّھم القریب وتكالب البعید، وتكالب األعداء وتحّزب ال

صبر على الدنیا بزینتھا وزخرفھا وذھبھا وفضتھا، فلم یتعلق منھا .. وصولة الباطل وطغیان المكذبین
بشيء، فھو صلى اهللا علیھ وسلم الصابر المحتسب في كل شأن من شؤون حیاتھ، فالصبر درعھ 
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، وكلما ١٣٠طھ  } َما َیُقوُلوَن َفاْصِبْر َعَلى{لما أزعجھ كالم أعدائھ تذّكر وترسھ وصاحبھ وحلیفھ، ك
 }َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َفاْصِبْر َكَما{راعھ ھول العدو وأقّض مضجعھ تخطیط الكفار تذّكر 

  .٣٥األحقاف 
  

مكة فصبر، وتوفي ابنھ  مات عمھ فصبر، وماتت زوجتھ فصبر، وقتل عمھ حمزة فصبر، وأبعد من  
فصبر، ورمیت زوجتھ الطاھرة بالفاحشة كذبًا وبھتانًا فصبر، وُكّذب فصبر، قالوا لھ شاعر كاھن 

فصبر، وھل یتعّلم .. ساحر مجنون كاذب مفتر فصبر، أخرجوه، آذوه، شتموه، سّبوه، حاربوه، سجنوه
لمثل في سعة الصدر وجلیل الصبر الصبر إال منھ؟ وھل ُیقتدى بأحد في الصبر إال بھ؟ فھو مضرب ا

  .وعظیم التجّمل وثبات القلب، وھو إمام الصابرین وقدوة الشاكرین صلى اهللا علیھ وسلم
  

  :ضحكھ صلى اهللا علیھ وسلم
وكان صلى اهللا علیھ وسلم ضحاًكا بساًما مع أھلھ وأصحابھ؛ یمازح زوجاتھ ویالطفھن ویؤنسھن 

لعطف؛ وكانت تعلو محّیاه الطاھر البسمة المشرقة الموحیة، ویحادثھن حدیث الود والحب والحنان وا
فإذا قابل بھا الناس أسر قلوبھم أسًرا فمالت نفوسھم بالكلیة إلیھ وتھافتت أرواحھم علیھ، وكان یمزح 

وال یقول إال حًقا، فیكون مزحھ على أرواح أصحابھ ألطف من ید الوالد الحاني على رأس ابنھ 
  .أرواحھم وتنشرح صدورھم وتنطلق أساریر وجوھھم   الودیع، یمازحھم فتنشط

  .ما رآني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إال تبّسم في وجھي :یقول جریر بن عبد اهللا البجلي  
وكان صلى اهللا علیھ وسلم في ضحكھ ومزاحھ ودعابتھ وسطًا بین من جّف خلقھ ویبس طبعھ     

  .الضحك واستھتر في المزاح وأدمن الدعابة والخفة وتجّھم محّیاه وعبس وجھھ، وبین من أكثر من
أرید  :قال لھ أحد أصحابھ ذات مرة    بل كان من ھدیھ صلى اهللا علیھ وسلم أن یمازح بعض أصحابھ 

وھل " : فوّلى الرجال فدعاه وقال "ال أجد لك إال ولد الناقة" :أن تحملني یا رسول اهللا على جمل، قال
  .عن أنس بن مالك  أخرجھ أحمد. أن الجمل أصال ولد ناقةأي  "تلد اإلبل إال النوق؟
ادع اهللا أن یدخلني الجنة، فقال لھا النبي صلى اهللا علیھ ! یا رسول اهللا: و سألتھ امرأة عجوز قالت

أخبروھا أنھا ال تدخلھا وھي عجوز، : یا ُأم فالن إن الجنة ال تدخلھا عجوز، فولت تبكي، فقال(: وسلم
]  ٣٧ – ٣٥الواقعة [  ))ُعُربًا َأْتَرابًا* َفَجَعْلَناُھّن َأْبَكارًا * ِإّنآ َأنَشْأَناُھّن ِإنَشآًء ((  :ولإن اهللا تعالى یق

  . رواه الترمذي في الشمائل وحسنھ األلباني 
ھذا غیض من فیض وقطرة من محیط من خصال وأخالق أعظم إنسان عرفتھ البشریة جمعتھا على   

إلى الحق، ویھدي    قلوبًا غلًفا  بھا   ات مختصرة لعل اهللا عز وجل یفتحعجل مساھمة متواضعة وكلم
العظمة في حیاة سید الخلق وحبیب الحق صلى اهللا   بھا أعینًا عمیًا لتدرك جانبًا یسیرًا من جوانب

 .علیھ وسلم
  أبو عبد الرحمن ھشام محمد سعید برغش/ من بحث قیم لألستاذ 

  
  فى حكم سابھ ومنتقصھ صلى اهللا علیھ وسلم وصحبھ الكرام يالشرعالحكم : الفصل الحادي عشر

  
  

ومع الغزو اإلعالمي المكثف ولیونة الدین في القلوب ظھر على ألسنة البعض أمر خطیر ومنكر 
.. وأصحابھ الكرام  -صلى اهللا علیھ وسلم  -أو الدین أو النبي محمد  -عز وجل  -سب اهللا : وكبیر ھو

عظم األمر وخطورتھ حتى ننصح من نراه یفعل ذلك ونعلمھ موطن الخیر و في ھذه الورقات بیان ل
  . وندلھ على طریق التوبة

  



 ُ حفة ُ صـــــرة احلـــبيب... األريــــب  ت ُ                     يف ن
 

عز  -وال شك أن سب اهللا  -عز وجل  -اإلیمان باهللا مبني على التعظیم واإلجالل للرب  :أخي المسلم
  . واإلستھزاء بھ یناقض ھذا التعظیم -وجل 

ل والمحبة فإذا تخلى أحدھما عن اآلخر فسدت فإذا اقترن وروح العبادة ھو اإلجال"  :قال ابن القیم
  ". بھذین الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقیقة الحمد واهللا أعلم 

ھو الكالم الذي یقصد بھ االنتقاص واالستخفاف وھو ما یفھم منھ السب  :والسب كما عرفھ ابن تیمیة
  . یح ونحوهفي عقول الناس على اختالف اعتقاداتھم كاللعن والتقب

یعد أقبح وأشنع أنواع المكفرات القولیة وإذا كان االستھزاء باهللا  -عز وجل  - وال ریب أن سب اهللا 
  . كفرًا سواء استحلھ أم لم یستحلھ فإن السب كفر من باب أولى

إن سب اهللا أو سب رسولھ كفر ظاھرًا وباطنًا سواء كان الساب یعتقد أن ذلك محرم "  :یقول ابن تیمیة
  ". و كان مستحیًال أو كان ذاھًال عن إعتقاده أ

 -صلى اهللا علیھ وسلم  - قد أجمع المسلمون أن من سب اهللا أو سب رسول اهللا "  :وقال ابن راھویھ
  ". كافر بذلك وإن كان مقرًا بما أنزل اهللا .. أنھ

" ٥٧"ُھ ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَأَعدَّ َلُھْم َعَذابًا مُِّھینًا ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َلَعَنُھُم اللَّ ﴿: قال تعالى
 ﴾نًا َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْھَتانًا َوِإْثمًا مُِّبی

اهللا ورسولھ وبین أذى المؤمنین و في اآلیة بین أذى  - عز وجل  -فرق اهللا ] ٥٨،٥٧:األحزاب[
المؤمنات فجعل على ھذا أنھ قد احتمل بھتانًا وإثمًا مبینًا وجعل على ذلك اللعنة في الدنیا واآلخرة 

وأعد لھ العذاب المھین ومعلوم أن أذى المؤمنین قد یكون من كبائر اإلثم وفیھ الجلد ولیس فوق ذلك 
  . إال الكفر والقتل

  ". ال خالف أن ساب اهللا تعالى من المسلمین كافر حالل الدم  " :قال القاضي عیاض
ھذا : أعني أنت ومن خلقك -یا ابن كذا و كذا : " وقال أحمد في روایة عبد اهللا في رجل قال لرجل

  ". مرتد عن اإلسالم تضرب عنقھ 
  ". من سب اهللا تعالى كفر، سواء كان مازحًا أو جادًا "  :وقال ابن قدامة

  
   :الشیخ عبد العزیز بن باز السؤال التالي سئل سماحة

ھل من سب الدین یعتبر كافرًا أو مرتدًا وما  -أستغفر اهللا رب العالمین  -ما حكم سب الدین أو الرب؟ 
ھي العقوبة المقررة علیھ في الدین اإلسالمي الحنیف؟ حتى نكون على بینة من أمر شرائع الدین 

  . في بالدنا أفیدونا أفادكم اهللا وھذه الظاھرة منتشرة بین بعض الناس
   :-رحمھ اهللا  -فأجاب 

، وھذان األمران من -عز وجل  -سب الدین من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وھكذا سب الرب 
أو  -سبحانھ وتعالى  -أعظم نواقض اإلسالم، ومن أسباب الردة عن اإلسالم، فإذا كان من سب الرب 

فإنھ یكون بذلك مرتدًا عن اإلسالم ویكون كافرًا یستتاب، فإن تاب وإال  سب الدین ینتسب إلى اإلسالم
إنھ ال یستتاب بل یقتل، : قتل من جھة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعیة، وقال بعض أھل العلم

ألن جریمتھ عظیمة، ولكن األرجح أنھ یستتاب لعل اهللا یمن علیھ بالھدایة فیلزم الحق، ولكن ینبغي أن 
زر بالجلد والسجن حتى ال یعود لمثل ھذه الجریمة العظیمة، وھكذا لو سب القرآن أو سب الرسول یع
أو غیره من األنبیاء فإنھ یستتاب فإن تاب وإال قتل، فإن سب الدین أو سب  - صلى اهللا علیھ وسلم  -

إلستھزاء من نواقض اإلسالم، وھكذا ا -عز وجل  - أو سب الرب  -صلى اهللا علیھ وسلم  -الرسول 
باهللا أو برسولھ أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر اهللا كالصالة والزكاة، فاإلستھزاء بشيء من ھذه األمور 

َال " ٦٥"ُقْل َأِبالّلِھ َوآَیاِتِھ َوَرُسوِلِھ ُكنُتْم َتْسَتْھِزُئوَن  ﴿: -سبحانھ وتعالى  -من نواقض اإلسالم، قال اهللا 
  . نسأل اهللا العافیة] ٦٦،٦٥:التوبة[ ﴾َبْعَد ِإیَماِنُكْم َتْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرُتم 
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   :وسئل فضیلة الشیخ محمد بن عثیمین السؤال التالي
ما الحكم في رجل سب الدین في حالة غضب ھل علیھ كفارة وما شرط التوبة من ھذا العمل حیث 

  أني سمعت من أھل العلم یقولون بأن زوجتك حرمت علیك؟ 
  :- رحمھ اهللا -فأجاب 

 -الحكم فیمن سب الدین اإلسالمي یكفر، فإن سب الدین واإلستھزاء بھ ردة عن اإلسالم وكفر باهللا 
: وبدینھ، وقد حكى اهللا عن قوم استھزؤوا بدین اإلسالم، حكى اهللا عنھم أنھم كانوا یقولون -عز وجل 

ء باهللا وآیاتھ ورسولھ أن خوضھم ھذا ولعبھم استھزا -عز وجل  - إنما كنا نخوض ونلعب، فبین اهللا 
َوَلِئن َسَأْلَتُھْم َلَیُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِبالّلِھ َوآَیاِتِھ َوَرُسوِلِھ ُكنُتْم  ﴿: وأنھم كفروا بھ فقال تعالى

فاالستھزاء بدین اهللا، أو سب ] ٦٦،٦٥:التوبة[ ﴾َال َتْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرُتم َبْعَد ِإیَماِنُكْم " ٦٥"َتْسَتْھِزُئوَن 
  أھـ . دین اهللا أو سب اهللا ورسولھ، أو االستھزاء بھما، كفر مخرج من الملة

   .واحذر أخي المسلم من مجالسة ھؤالء القوم حتى ال یصیبك إثم وتحل بدارك العقوبة
  

   :سئل الشیخ محمد بن عثیمین السؤال التالي
  ؟ -عز وجل  - ھل یجوز البقاء لي بین قوم یسبون اهللا

  :-رحمھ اهللا  -فأجاب 
َوَقْد َنزََّل َعَلْیُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا  ﴿: لقولھ تعالى -عز وجل  - ال یجوز البقاء بین قوم یسبون اهللا 

َحِدیٍث َغْیِرِه ِإنَُّكْم ِإذًا مِّْثُلُھْم  َسِمْعُتْم آَیاِت الّلِھ ُیَكَفُر ِبَھا َوُیْسَتْھَزُأ ِبَھا َفَال َتْقُعُدوْا َمَعُھْم َحتَّى َیُخوُضوْا ِفي
  ]. ١٤٠:النساء[ ﴾ِإنَّ الّلَھ َجاِمُع اْلُمَناِفِقیَن َواْلَكاِفِریَن ِفي َجَھنََّم َجِمیعًا 

  
  :-صلى اهللا علیھ وسلم  -حكم سب الرسول  -

ألمة وجاھد في للرسول مكانة عظیمة في نفوس أھل اإلیمان، فقد بلغ الرسالة، وأدى األمانة ونصح ل
كما أمر، محبة ال تخرجھ إلى اإلطراء  -صلى اهللا علیھ وسلم  -اهللا حق جھاده، ونحن نحب الرسول 

بل لھ المكانة السامیة والمنزلة الرفیعة نطیعھ فیما . أو إقامة البدع التي نھى الرسول عنھا وحذر منھا
  . أمر، ونجتنب ما نھى عنھ وزجر

فإن ذلك من نواقض اإلیمان، التي توجب الكفر  -اهللا علیھ وسلم صلى  -ولنحذر من سب الرسول 
  . ظاھرًا وباطنًا، سواء استحل ذلك فاعلھ أو لم یستحلھ

إن سب اهللا أو سب رسولھ كفر ظاھرًا وباطنًا، سواء كان الساب یعتقد أن : " یقول ابن تیمیة رحمھ اهللا
  ". اده ذلك محرم، أو كان مستحًال لھ، أو كان ذاھًال عن اعتق

 -في حكم أو غیره كما قال  -صلى اهللا علیھ وسلم  -واألمر في ذلك یصل إلى حتى مجرد لمز النبي 
في حیاتھ وبعد  -صلى اهللا علیھ وسلم  -في حكمھ أو قسمھ فإنھ یجب قتلھ، كما أمر بھ : " - رحمھ اهللا 

  ". موتھ 
   . -عز و جل  - ما یغضب اهللا  فاحذر أخي المسلم من ھذا المزلق الخطر والطریق السیئ وتجنب

  
  :سب الصحابة -

ورفقاء دعوتھ الذین أثنى اهللا علیھم في  - صلى اهللا علیھ وسلم  - الصحابة ھم صحابة رسول اهللا 
َوالسَّاِبُقوَن اَألوَُّلوَن ِمَن اْلُمَھاِجِریَن َواَألنَصاِر َوالَِّذیَن اتََّبُعوُھم  ﴿: مواضع كثیرة من القرآن قال تعالى

َأَبدًا َذِلَك ِإْحَساٍن رَِّضَي الّلُھ َعْنُھْم َوَرُضوْا َعْنُھ َوَأَعدَّ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَھا اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا ِب
ُكفَّاِر ُرَحَماء مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّھ َوالَِّذیَن َمَعُھ َأِشدَّاء َعَلى اْل ﴿: قال تعالى]. ١٠٠:التوبة[ ﴾اْلَفْوُز اْلَعِظیُم 

ومن سبھم بعد ھذه اآلیات فھو ] ٢٩:الفتح[ ﴾َبْیَنُھْم َتَراُھْم ُركَّعًا ُسجَّدًا َیْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اللَِّھ َوِرْضَوانًا 
  . مكذب بالقرآن
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والواجب نحوھم محبتھم والترضي عنھم والدفاع عنھم، ورد من تعرض ألعراضھم، وال شك أن 
وإحسان، وبغضھم كفر ونفاق وطغیان، وقد أجمع العلماء على عدالتھم، أما  حبھم دین وإیمان

إن كان مستحًال لسب الصحابة : " -رحمھ اهللا  -التعرض لھم وسبھم وازدرائھم فقد قال ابن تیمیة 
  ". رضي اهللا عنھم فھو كافر 

لعنة اهللا والمالئكة من سب أصحابي فعلیھ { : من ذلك بقولھ - صلى اهللا علیھ وسلم  -وقد حذر النبي 
  ]. ٢٣٤٠:السلسلة الصحیحة[ }والناس أجمعین 

ال تسبوا أصحابي، ال تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بیده لو أن { : -علیھ الصالة والسالم  - وقال 
  ]. رواه البخاري[ }أحدًا أنفق مثل أحد ذھبًا ما أدرك مد أحدھم أو نصیفھ 

سبھم فقد خالف ما أمر اهللا من إكرامھم، ومن اعتقد السوء  فمن"  :قال الشیخ محمد ابن عبد الوھاب
  ". فیھم كلھم أو جمھورھم فقد كذب اهللا تعالى فیما أخبر من كمالھم وفضلھم ومكذبھ كافر 

  
ما أراه على : " فقال - رضي اهللا عنھم أجمعین  -وسئل اإلمام أحمد عمن یشتم أبا بكر وعمر وعائشة 

  ". اإلسالم 
أبا بكر أو  -صلى اهللا علیھ وسلم  -من شتم أحدًا من أصحاب محمد "  :لك رحمھ اهللاوقال اإلمام ما

أما من قذف أم . عمر أو عثمان أو معاویة أو عمرو ابن العاص، فإن قال كانوا على ضالل وكفر قتل
ھا المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا فإنھ كذب بالقرآن الذي یشھد ببراءتھا، فتكذیبھ كفر، والوقیعة فی

والوقیعة فیھا تنقیص لھ،  - صلى اهللا علیھ وسلم  -فراش النبي  -رضي اهللا عنھا  -تكذیب لھ، ثم إنھا 
  ". وتنقیصھ كفر 

ِإنَّ الَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَلاِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّْنَیا  ﴿ :قال ابن كثیر عند تفسیر قولھ تعالى
وقد أجمع العلماء رحمھم اهللا قاطبة على أن من سبھا بعد ھذا ورماھا بما  ﴾َوَلُھْم َعَذاٌب َعِظیٌم  َواْلآِخَرِة

  . رماھا بھ بعد ھذا الذي ذكر في اآلیة فإنھ كافر، ألنھ معاند للقرآن
ساق الاللكائي بسنده أن الحسن بن زید، لما ذكر رجل بحضرتھ عائشة بذكر قبیح من الفاحشة، أمر 

 - ھذا رجل من شیعتنا فقال معاذ اهللا، ھذا رجل طعن على النبي : نقھ، فقال لھ العلویونبضرب ع
اْلَخِبیَثاُت ِلْلَخِبیِثیَن َواْلَخِبیُثوَن ِلْلَخِبیَثاِت َوالطَّیَِّباُت  ﴿: - عز وجل  -، قال اهللا -صلى اهللا علیھ وسلم 

فإن ] ٢٦:النور[ ﴾َك ُمَبرَُّؤوَن ِممَّا َیُقوُلوَن َلُھم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم ِللطَّیِِّبیَن َوالطَّیُِّبوَن ِللطَّیَِّباِت ُأْوَلِئ
خبیث، فھو كافر فاضربوا عنقھ،  - صلى اهللا علیھ وسلم  -كانت عائشة رضي اهللا عنھا خبیثة فالنبي 

  . فضربوا عنقھ
  

  :أخي المسلم -
ویتضمن أن ھذه  - صلى اهللا علیھ وسلم  -إن سب الصحابة رضي اهللا عنھم یستلزم تضلیل أمة محمد 

  . األمة شر األمم، وأن سابقي ھذه األمة شرارھا، وكفر ھذا من یعلم باالضطرار من دین اإلسالم
  

وصحابتھ الكرام، ربنا اغفر لنا  - صلى اهللا علیھ وسلم  -اللھم ارزقنا حبك وحب دینك وكتابك ونبیك 
ل في قلوبنا غًال للذین آمنوا وصلى اهللا على نبیھ محمد وعلى وإلخواننا الذین سبقونا باإلیمان وال تجع

  .آلھ وصحبھ أجمعین
 

  "خّلــوا بیني وبیــن النـاس": الفصل الثاني عشر 
  .نتعرف فى ھذا الفصل على كیفیة النصرة الحقة هللا ولرسولھ ولمالئكتھ وكتبھ

ِتْلَك ُحُدوُد الّلِھ َوَمن {: جل وعال  وھذا ھو المنھج الملزم لكل مسلم یرید اإلتباع الحق یقول المولى
  ١٣النساء}ُم ُیِطِع الّلَھ َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظی
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ة على أنھا ِمن عند شرائعھ الدال، تلك األحكام اإللھیة التي شرعھا اهللا في الیتامى والنساء والمواریث
یدخلھ جنات كثیرة ، وَمن یطع اهللا ورسولھ فیما شرع لعباده من ھذه األحكام وغیرھا. اهللا العلبم الحكیم

ال یخرجون ، وھم باقون في ھذا النعیم، تجري من تحتھا األنھار بمیاھھا العذبة، األشجار والقصور
  .وذلك الثواب ھو الفالح العظیم، منھ

  ١٤النساء}لّلَھ َوَرُسوَلُھ َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُھ َنارًا َخاِلدًا ِفیَھا َوَلُھ َعَذاٌب مُِّھیٌن َوَمن َیْعِص ا{
أو تعطیل العمل ، وتجاوزه ما شرعھ اهللا لعباده بتغییرھا، بإنكاره ألحكام اهللا، وَمن َیْعِص اهللا ورسولھ

  .نھولھ عذاب یخزیھ ویھی، یدخلھ ناًرا ماكًثا فیھا، بھا
َي َأنَزَل ِمن َقْبُل َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا آِمُنوْا ِبالّلِھ َوَرُسوِلِھ َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزََّل َعَلى َرُسوِلِھ َواْلِكَتاِب الَِّذ{

  ١٣٦النساء}َبِعیدًا  َوَمن َیْكُفْر ِبالّلِھ َوَمَالِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال
یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ وعملوا بشرعھ داوموا على ما أنتم علیھ من التصدیق الجازم باهللا 

وبجمیع الكتب ، وبالقرآن الذي نزلھ علیھ، ومن طاعتھما، تعالى وبرسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم
، وكتبھ التي أنزلھا لھدایة خلقھ، ومالئكتھ المكرمین، ومن یكفر باهللا تعالى. التي أنزلھا اهللا على الرسل

والیوم اآلخر الذي یقوم الناس فیھ بعد موتھم للعرض ، ورسلھ الذین اصطفاھم لتبلیغ رسالتھ
  .وَبُعَد بعًدا كبیًرا عن طریق الحق، فقد خرج من الدین، والحساب

  ٥٦المائدة}نَّ ِحْزَب الّلِھ ُھُم اْلَغاِلُبوَن َوَمن َیَتَولَّ الّلَھ َوَرُسوَلُھ َوالَِّذیَن آَمُنوْا َفِإ{
وحزب اهللا ھم الغالبون ، فھو من حزب اهللا، ومن وثق باهللا وتولَّى اهللا ورسولھ والمؤمنین

  .المنتصرون
ِض ال ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو ُیْحِیـي ُقْل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل الّلِھ ِإَلْیُكْم َجِمیعًا الَِّذي َلُھ ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْر{

ُكْم َتْھَتُدوَن َوُیِمیُت َفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوَرُسوِلِھ النَِّبيِّ اُألمِّيِّ الَِّذي ُیْؤِمُن ِبالّلِھ َوَكِلَماِتِھ َواتَِّبُعوُه َلَعلَّ
  ١٥٨األعراف}

الذي لھ ملك ، م دون بعضإني رسول اهللا إلیكم جمیًعا ال إلى بعضك: للناس كلھم -أیھا الرسول-قل 
القادر على إیجاد ، ال ینبغي أن تكون األلوھیة والعبادة إال لھ جل ثناؤه، السموات واألرض وما فیھما

وصدَّقوا برسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، فصدَّقوا باهللا وأقرُّوا بوحدانیتھ، الخلق وإفنائھ وبعثھ
واتبعوا ھذا ، ھ من ربھ وما أنزل على النبیین من قبلھالنبي األميِّ الذي یؤمن باهللا وما أنزل إلی

  .رجاء أن توفقوا إلى الطریق المستقیم، والتزموا العمل بما أمركم بھ من طاعة اهللا، الرسول
  ١٣األنفال}َذِلَك ِبَأنَُّھْم َشآقُّوْا الّلَھ َوَرُسوَلُھ َوَمن ُیَشاِقِق الّلَھ َوَرُسوَلُھ َفِإنَّ الّلَھ َشِدیُد اْلِعَقاِب {

، بسبب مخالفتھم ألمر اهللا ورسولھ؛ ذلك الذي حدث للكفار من َضْرب رؤوسھم وأعناقھم وأطرافھم
  .فإن اهللا شدید العقاب لھ في الدنیا واآلخرة، وَمن یخالف أمر اهللا ورسولھ

  ٢٠األنفال}َأنُتْم َتْسَمُعوَن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َأِطیُعوْا الّلَھ َوَرُسوَلُھ َوَال َتَولَّْوا َعْنُھ َو{
وال تتركوا طاعة اهللا ، یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ أطیعوا اهللا ورسولھ فیما أمركم بھ ونھاكم عنھ

  .وأنتم تسمعون ما یتلى علیكم في القرآن من الحجج والبراھین، وطاعة رسولھ
َتْفَشُلوْا َوَتْذَھَب ِریُحُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ الّلَھ َمَع الصَّاِبِریَن َوَأِطیُعوْا الّلَھ َوَرُسوَلُھ َوَال َتَناَزُعوْا َف{

  ٤٦األنفال}
، وال تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلف قلوبكم، والتزموا طاعة اهللا وطاعة رسولھ في كل أحوالكم

النصر إن اهللا مع الصابرین بالعون و. واصبروا عند لقاه العدو، فتضعفوا وتذھب قوتكم ونصركم
  .ولن یخذلھم، والتأیید

  ٤٨النور}َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم ِإَذا َفِریٌق مِّْنُھم مُّْعِرُضوَن {
وإذا ُدعوا في خصوماتھم إلى ما في كتاب اهللا وإلى رسولھ؛ لَیحُكم بینھم، إذا فریق منھم معرض ال 

  .ع أنھ الحق الذي ال شك فیھم، یقبل حكم اهللا وحكم رسولھ
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َطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُھُم ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأن َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأ{
  ٥١النور}اْلُمْفِلُحوَن 

اتھم إلى كتاب اهللا وحكم رسولھ، أن یقبلوا أما المؤمنون حقا فدأبھم إذا دعوا إلى التحاكم في خصوم
سمعنا ما قیل لنا وأطعنا َمن دعانا إلى ذلك، وأولئك ھم المفلحون الفائزون بمطلوبھم : الحكم ویقولوا

  .في جنات النعیم
ِمٍع َلْم َیْذَھُبوا َحتَّى َیْسَتْأِذُنوُه ِإنَّ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِإَذا َكاُنوا َمَعُھ َعَلى َأْمٍر َجا{

َفْأَذن لَِّمن ِشْئَت ِمْنُھْم  الَِّذیَن َیْسَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلِئَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك ِلَبْعِض َشْأِنِھْم
  ٦٢النور}رَِّحیٌم  َواْسَتْغِفْر َلُھُم اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر

إنما المؤمنون حًقا ھم الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ، وعملوا بشرعھ، وإذا كانوا مع النبي صلى اهللا علیھ 
وسلم على أمر جمعھم لھ في مصلحة المسلمین، لم ینصرف أحد منھم حتى یستأذنھ، إن الذین 

، فإذا استأذنوك لبعض حاجتھم َفْأَذن لمن ھم الذین یؤمنون باهللا ورسولھ حًقا -أیھا النبي  -یستأذنونك 
إن اهللا غفور لذنوب عباده . شئت ممن طلب اإلذن في االنصراف لعذر، واطلب لھم المغفرة من اهللا

  .التائبین، رحیم بھم
بل كانت ، فحیاتھم الكاملة كانت على الدین ال كالذین یقولوا اآلن نقرة ونقرة أو الدین فى المسجد فقط 

ة كاملة مع رسول اهللا یستأذنوه لألمر حتى ینالوا بركة الوقت وصالح الكسب فیا سبحان حیاة الصحاب
اهللا ھمتھم اآلخرة فكانوا ینامون بنیة اآلخرة ال من ینامون الیوم بنیة أن یستیقظوا للعمل نشطین بل نام 

مبكرأ إلدارك صحابة رسول اهللا بنیة التقوى لمواصلة الطاعات فكانوا ینوون بنومھم حتى یستیقظوا 
وفرق بین من ینام لصالة الفجر ومن ینام للذھاب . ركعات فى اللیل والذھاب لصالة الصبح مھجرًا 

  .إلى شغل فرقًا بین وبركات مفقودة 
  

  عبد المعطي الداالتي.د: ویقول 
  

  ..قریة ذات نخیل ، قامت في الصحراء ، كاألمن بعد الخوف ، واألمل بعد الیأس " 
  !ة المباركة ؟لمن ھذه القری
وقد اعتزموا اقتحام الصعاب ،  –في دار األرقم  –من ھؤالء األصحاب الذین أصغوا إلى معلمھم 

  !وتحدثوا بقلب العالم ؟
انظر إلیھم بعد أعوام وقد خفقت !! وا عجبا لقوم ضعاٍف فقراء یریدون أن یكونوا أساتذة العالم 

قد انبعث في الِفَطر الصالحة فكان نورًا ، أعالمھم في مشرق الشمس ومغربھا ، وإذا ھم شرر 
وإذا كتاٌب في تاریخ الحضارة لم تقَو على فصولھ أمم ! وأصاب النفوس العلیلة فكان في ھشیمھا نارًا 

وكیف بلغ ھؤالء التالمیذ ! أنبئني كیف وسعت القریة الصغیرة أرجاء الدنیا ؟!! األرض قاطبة 
  !!اتذة العالم الفقراء آمالھم كما أرادوا فكانوا أس

ما ھذا الذي خلق من الِقّلة كثرة ، ومن الضعف قوة ، ومن الذل عزًا ، ومن الموت حیاة ، وأخرج من 
  !الصحراء ِخصبًا غمر العالم ؟

). ٢"(فتش ما استطعت ، وقّلب حوادث التاریخ كما تشاء ، فلن تجد إال سببًا واحدًا ، إنھ اإلسالم
كنھ ال یعرف اسم الماء ، وال أین یوجد ، ال ریب أنھ قد سمع باسمھ ، واإلنسان الیوم ظمآن ، ظمآن ول

ولكنھ یرتاع لھذا االسم لمجرد أنھ لم یجد مسّماه الحقیقي ، وألن الدعایة الصھیونیة والصلیبیة لّقنتھ 
  !!فھو إرھاب  –أن الماء شيء مسموم جدًا یجب أال یقاربھ أحد 

ثم لو عرف اسمھ الحقیقي لعجب طویًال من ھذا الخداع ولو أنھ عثر علیھ دون اسم لنھل منھ ، 
  !!.الطویل 
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  :عوامل انتشار اإلسالم 
إذا قمنا باستقراء األسباب التي تقف وراء انتشار اإلسالم في الغرب لوجدنا أن ھذه األسباب تكاد 

  :تنحصر وبحسب أھمیتھا وتواترھا فیما یلي 
  :اإلسالم دین الفطرة والتوحید  – ١

العامل األول في انتشار اإلسالم ، فاإلسالم َیَھب اإلنسان تصّورًا صحیحًا عقالنیًا عن اهللا ھذا ھو 
فاإلسالم دین الفطرة "وعن الكون وعن اإلنسان ، ویھبھ تشریعًا یالئم الفطرة اإلنسانیة مالئمة تامة ، 
  ".ویسھل تطبیقھ في كل الظروف األمر الذي سھل انتشاره

  :یم دراسة القرآن الكر – ٢
تلعب الدراسة الموضوعة للقرآن الكریم دورًا مھمًا في التوصل إلى الیقین بمصدر القرآن اإللھي ، 

  .وإلى أنھ الحق المحض الذي لم تطلھ ید التحریف 
  :القدوة الحسنة  – ٣

ن في القدوة الحسنة یكون المسلم كالكتاب المفتوح یقرأ فیھ الناس معاني اإلسالم ، فلسان الحال أبلغ م
وفي القدوة !! لسان المقال ، وإن عمل رجل في ألف رجل ، أقوى من قول ألف رجل في رجل 

  ! .الحسنة یؤمن اآلخرون بعمل المسلم الطیب ، وبخلقھ الجمیل ، قبل أن یؤمنوا بعقیدتھ الصحیحة
  :شمول وتوازن المعمار اإلسالمي  – ٤

  .صفون ویدخل من ھذا الباب عادًة المفكرون والمستشرقون المن
  :دراسة الكتب المقدسة  – ٥

  .ویدخل من ھذا الباب علماء الدین والقسیسون 
  :احترام اإلسالم للرسل  – ٦

  :االنبھار بجوانب خاصة من المعمار اإلسالمي الكبیر  – ٧
ومنھم من شده .. فمنھم من بھرتھ صالة المسلمین ومساجدھم ، ومنھم من بھرتھ النظافة في اإلسالم 

  .وكثیرات كان سبب إسالمھن مكانة المرأة في اإلسالم . . خوة في اإلسالمالعدل واأل
  .غیاب الوساطة بین الخلق والخالق ، أو صكوك الغفران  – ٨

  .وسبحان اهللا ومن یملك المغفرة إآله 
اء َال َیْمِلُكوَن ِلَأنُفِسِھْم َنْفعًا َوَال َضّرًا ُقْل َمن رَّبُّ السََّماَواِت َواَألْرِض ُقِل الّلُھ ُقْل َأَفاتََّخْذُتم مِّن ُدوِنِھ َأْوِلَی{

ْا َكَخْلِقِھ ُقْل َھْل َیْسَتِوي اَألْعَمى َواْلَبِصیُر َأْم َھْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر َأْم َجَعُلوْا ِلّلِھ ُشَرَكاء َخَلُقو
  ١٦الرعد}ٍء َوُھَو اْلَواِحُد اْلَقھَّاُر َفَتَشاَبَھ اْلَخْلُق َعَلْیِھْم ُقِل الّلُھ َخاِلُق ُكلِّ َشْي

اهللا ھو الخالق المدبر : َمن خالق السَّموات واألرض ومدبِّرھما؟ قل: للمشركین -أیھا الرسول-قل 
وھم ال َیْقدرون على ، أجعلتم غیره معبودین لكم: ثم قل لھم ملزًما بالحجة، وأنتم تقرون بذلك، لھما

ھل : -أیھا الرسول-وتركتم عبادة مالكھا؟ قل لھم ، عكم أو ضركمنفع أنفسھم أو ضرھا فضال عن نف
وھو -والمؤمن وھو كالبصیر؟ أم ھل یستوي عندكم الكفر  -وھو كاألعمى- یستوي عندكم الكافر 

فتشابھ ، وھو كالنور؟ أم أن أولیاءھم الذین جعلوھم شركاء هللا یخلقون مثل َخْلقھ- واإلیمان  -كالظلمات
اهللا تعالى خالق كل : -أیھا الرسول- فاعتقدوا استحقاقھم للعبادة؟ قل لھم ، ء بخلق اهللاعلیھم َخْلق الشركا

ال ، وھو الواحد القھار الذي یستحق األلوھیة والعبادة، وھو المستحق للعبادة وحده، كائن من العدم
  .األصنام واألوثان التي ال تضرُّ وال تنفع

َمن ُیْضِلْل َفَلن َتِجَد َلُھْم َأْوِلَیاء ِمن ُدوِنِھ َوَنْحُشُرُھْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلى َوَمن َیْھِد الّلُھ َفُھَو اْلُمْھَتِد َو{
  ٩٧اإلسراء}ُوُجوِھِھْم ُعْمیًا َوُبْكمًا َوُصّمًا مَّْأَواُھْم َجَھنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْدَناُھْم َسِعیرًا 

خذْلھ وَیِكْلھ إلى نفسھ فال ھادي لھ من دون اهللا، ومن یھده اهللا فھو المھتدي إلى الحق، ومن یضللھ فی
وھؤالء الضُّالل یبعثھم اهللا یوم القیامة، ویحشرھم على وجوھھم، وھم ال یرون وال ینطقون وال 
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یسمعون، مصیرھم إلى نار جھنم الملتھبة، كلما سكن لھیبھا، وخمدت نارھا، زدناھم ناًرا ملتھبة 
  .متأججة

  ١٠٢الكھف}َفُروا َأن َیتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوِني َأْوِلَیاء ِإنَّا َأْعَتْدَنا َجَھنََّم ِلْلَكاِفِریَن ُنُزًال َأَفَحِسَب الَِّذیَن َك{
أفظن الذین كفروا بي أن یتخذوا عبادي آلھة من غیري؛ لیكونوا أولیاء لھم؟ إنا أعتدنا نار جھنم 

  .للكافرین منزال
نَبِغي َلَنا َأن نَّتَِّخَذ ِمن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَیاء َوَلِكن مَّتَّْعَتُھْم َوآَباءُھْم َحتَّى َنُسوا الذِّْكَر َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن َی{

  ١٨الفرقان}َوَكاُنوا َقْومًا ُبورًا 
َعمَّا فعل ھؤالء، فما یصحُّ أن َنتَِّخذ سواك أولیاء  -یا ربنا - تنزیًھا لك: قال المعبودون من دون اهللا

ولكن متعَت ھؤالء المشركین وآباءھم بالمال والعافیة في الدنیا، حتى نسوا ذكرك فأشركوا ، ھمنوالی
  .بك، وكانوا قوًما ھلكى غلب علیھم الشقاء والِخْذالن 

اْلُبُیوِت َلَبْیُت اْلَعنَكُبوِت َمَثُل الَِّذیَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّھ َأْوِلَیاء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْیتًا َوِإنَّ َأْوَھَن {
  ٤١العنكبوت}َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن 

كمثل العنكبوت التي عملت بیًتا لنفسھا ، مثل الذین جعلوا األوثان من دون اهللا أولیاء یرجون نصرھا
ذین فكذلك ھؤالء المشركون لم ُیْغن عنھم أولیاؤھم ال، فلم ُیغن عنھا شیًئا عند حاجتھا إلیھ، لیحفظھا

لو كانوا یعلمون ذلك ما اتخذوھم ، وإن أضعف البیوت َلبیت العنكبوت، اتخذوھم من دون اهللا شیًئا
  .فھم ال ینفعونھم وال یضرونھم، أولیاء

َنَرى َمَعُكْم َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوَتَرْكُتم مَّا َخوَّْلَناُكْم َوَراء ُظُھوِرُكْم َوَما {
  ٩٤األنعام}وَن ُشَفَعاءُكُم الَِّذیَن َزَعْمُتْم َأنَُّھْم ِفیُكْم ُشَرَكاء َلَقد تََّقطََّع َبْیَنُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنُتْم َتْزُعُم
وتركتم وراء ، ولقد جئتمونا للحساب والجزاء فرادى كما أوجدناكم في الدنیا أول مرة حفاة عراة

وما نرى معكم في اآلخرة أوثانكم التي ، اكم فیھ مما تتباھون بھ من أموال في الدنیاظھوركم ما مكنَّ
لقد زال َتواُصُلكم الذي كان بینكم ، وَتدَّعون أنھا شركاء مع اهللا في العبادة، كنتم تعتقدون أنھا تشفع لكم

وظھر أنكم الخاسرون  ،وذھب عنكم ما كنتم َتدَّعون من أن آلھتكم شركاء هللا في العبادة، في الدنیا
  .ألنفسكم وأھلیكم وأموالكم

  ٧٤القصص}َوَیْوَم ُیَناِدیِھْم َفَیُقوُل َأْیَن ُشَرَكاِئَي الَِّذیَن ُكنُتْم َتْزُعُموَن {
  أین شركائي الذین كنتم تزعمون في الدنیا أنھم شركائي؟: فیقول لھم، ویوم ینادي اهللا ھؤالء المشركین

  
  .حقیق إنسانیة اإلنسان االطمئنان النفسي وت – ٩

فالقنوات التي نقلت غیر المسلمین إلى اإلسالم كثیرة إذن وتأتي على رأسھا جاذبیة ھذا الدین وكونھ 
  .دین الفطرة اإلنسانیة 

  ١٣٥البقرة}ِرِكیَن َوَقاُلوْا ُكوُنوْا ُھودًا َأْو َنَصاَرى َتْھَتُدوْا ُقْل َبْل ِملََّة ِإْبَراِھیَم َحِنیفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْش{
وقالت ، ادخلوا في دین الیھودیة تجدوا الھدایة: وقالت الیھود ألمَّة محمد صلى اهللا علیھ وسلم

الذي مال عن ، ملة إبراھیم - جمیًعا -بل الھدایة أن نتبع: - أیھا الرسول-قل لھم . النصارى لھم مثل ذلك
  .تعالى وما كان من المشركین باهللا، كل دین باطل إلى دین الحق

  ٦٧آل عمران}َما َكاَن ِإْبَراِھیُم َیُھوِدّیًا َوَال َنْصَراِنّیًا َوَلِكن َكاَن َحِنیفًا مُّْسِلمًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكیَن {
ولكن كان متبًعا ، فلم تكن الیھودیة وال النصرانیة إال من بعده، ما كان إبراھیم یھودیًا وال نصرانیًا

  .وما كان من المشركین، مستسلًما لربھ ،ألمر اهللا وطاعتھ
  ٩٥آل عمران}ُقْل َصَدَق الّلُھ َفاتَِّبُعوْا ِملََّة ِإْبَراِھیَم َحِنیفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكیَن {

فإن كنتم صادقین في محبتكم وانتسابكم . َصَدق اهللا فیما أخبر بھ وفیما شرعھ -أیھا الرسول-قل لھم 
، علیھ السالم فاتبعوا ملَّتھ التي شرعھا اهللا على لسان محمد صلى اهللا علیھ وسلم لخلیل اهللا إبراھیم

  .وما كان إبراھیم علیھ السالم من المشركین باهللا في توحیده وعبادتھ أحًدا. فإنھا الحق الذي ال شك فیھ
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ِملََّة ِإْبَراِھیَم َحِنیفًا َواتََّخَذ الّلُھ ِإْبَراِھیَم َخِلیًال  َوَمْن َأْحَسُن ِدینًا مِّمَّْن َأْسَلَم َوْجَھُھ هللا َوُھَو ُمْحِسٌن واتََّبَع{
  ١٢٥النساء}

واتبع دین إبراھیم ، وھو محسن، ال أحد أحسن دیًنا ممن انقاد بقلبھ وسائر جوارحھ هللا تعالى وحده
 -ة والسالمعلیھ الصال-وقد اصطفى اهللا إبراھیم . مائال عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة، وشرعھ

وھي أعلى مقامات  -تعالى-إثبات صفة الُخّلة هللا ، وفي ھذه اآلیة. واتخذه صفّیًا من بین سائر خلقھ
  .واالصطفاء، المحبة

  ٧٩األنعام}ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواَألْرَض َحِنیفًا َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن {
مائال عن ، فھو الذي خلق السموات واألرض، بوجھي في العبادة هللا عز وجل وحده إني توجَّھت

  .وما أنا من المشركین مع اهللا غیره، الشرك إلى التوحید
ِكیَن ْشِرُقْل ِإنَِّني َھَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم ِدینًا ِقَیمًا مِّلََّة ِإْبَراِھیَم َحِنیفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُم{

  ١٦١األنعام}
وھو ، إنني أرشدني ربي إلى الطریق القویم الموصل إلى جنتھ: لھؤالء المشركین -أیھا الرسول-قل 

وما كان إبراھیم ، وھو دین التوحید دین إبراھیم علیھ السالم، دین اإلسالم القائم بأمر الدنیا واآلخرة
  .علیھ السالم من المشركین مع اهللا غیره

  ١٠٥یونس}َوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیفًا َوَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرِكیَن  َوَأْن َأِقْم{
نفسك على دین اإلسالم مستقیًما علیھ غیر مائل عنھ إلى یھودیة وال نصرانیة  -أیھا الرسول-وأن أقم 

وإن  وھذا. فتكون من الھالكین، وال تكونن ممن یشرك في عبادة ربھ اآللھة واألنداد، وال عبادة غیره
  .كان خطاًبا للرسول صلى اهللا علیھ وسلَّم فإنھ موجَّھ لعموم األمة 

الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر  َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیفًا ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ َذِلَك{
  ٣٠الروم}وَن النَّاِس َلا َیْعَلُم

وھو اإلسالم ، واستمر على الدین الذي شرعھ اهللا لك، وجھك -أیھا الرسول أنت ومن اتبعك-فأقم 
ال ، تمسك بفطرة اهللا من اإلیمان باهللا وحده، وتمسككم بھ، فبقاؤكم علیھ، الذي فطر اهللا الناس علیھ

ولكن أكثر ،  رب العالمین وجنتھفھو الطریق المستقیم الموصل إلى رضا اهللا، تبدیل لخلق اهللا ودینھ
  .ھو الدین الحق دون سواه -أیھا الرسول-الناس ال یعلمون أن الذي أمرتك بھ 

  :اإلسالم أسرع األدیان انتشارًا في العالم 
یسارع الكثیر من الغربیین إلى اإلسالم متخطین حواجز البیئة الثقافیة واالجتماعیة ، وحمالت الدعایة 

  .لتشویھ تاریخھ وحضارتھ ومبادئھ، ومتخطین الواقع المر لتخلف المسلمین المعادیة لإلسالم 
فعلى الرغم من الوسائل البدائیة العفویة التي یستخدمھا المسلمون في الدعوة إلى اإلسالم ، وعلى 

الرغم من أنھم ال یزالون َیحبون في طریق الدعوة ، وعلى الرغم من صورة المسلمین المشوَّھة التي 
على رسمھا المسلمون بتخلفھم ، والحاقدون من الغربیین بمكرھم ، على الرغم من كل ذلك فال تعاون 

) رصد العقائد ( زال اإلسالم ھو الدین األكثر انتشارًا في العالم وفي التاریخ ، وفق دراسات مركز 
یة األمریكیة وھذه الحقیقة قد أكدھا دارسو األدیان فالباحثة الكھنوت. بسویسرا ) برن ( في مدینة 

، ویقول الدكتور ھستون "اإلسالم ھو أسرع األدیان انتشارًا في أمریكا الشمالیة: "كارول أنوي تقول 
إن اإلسالم في ھذا العصر كما في العصور السابقة أسرع األدیان إلى كسب األتباع : "سمیث 
الجھود التي تبذل في سبیلھ اإلسالم آخذ في االنتشار رغم أن : "، ویقول المبشر جون تكل "المصّدقین

  ".تكاد تكون في حكم العدم
فإذا علمنا أن اإلسالم ینتشر بجھود فردیة مبعثرة ، وأنھ ال یرصد في سبیلھ إال نسبة ضئیلة جدًا مما 

وتفھمنا … " الدین عند اهللا اإلسالم"یرصد للتبشیر بغیره من األدیان ، إذا علمنا ھذا علمنا یقینًا أن 
الخطر الحقیقي كامن في نظام اإلسالم ، وفي : "بائسة التي أطلقھا لورنس براون ھذه الصرخة ال

، وتفھمنا أیضًا ھذه )٧"(قدرتھ على التوسع ، وفي حیویتھ ، إنھ الجدار الوحید في وجھ االستعمار
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إن أخطر ما في ھذا الدین أنھ ینبعث فجأة دون أسباب ظاھرة ، : "الحیرة للمستشرق ھاملتون جب 
  "!أن تستطیع أن تتنبأ بالمكان الذي یمكن أن ینبعث منھودون 

  
  :جاذبیـة اإلســالم 

قد نشر ) مكسیم رودنسون (غدت جاذبیة اإلسالم ظاھرة تاریخیة وعالمیة لفتت أنظار الدارسین فھذا 
تشارًا إن اإلسالم ھو أسرع الدیانات ان: "كتابًا لھ بھذا االسم ، ویقر ھیرمان إیلتز بھذه الظاھرة فیقول 

  ".ھناك إذن شيء حقیقي یجذب إلیھ العدید من نخبة الناس.. في العالم الیوم 
كثیر من الغربیین یستیقظون ذات یوم لیجدوا أنفسھم وقد اعتنقوا : "أما مراد ھوفمان فیقول 

  !".اإلسالم
لم كما فعل ال نعرف في تاریخ البشر أن دینًا انتشر بھذه السرعة وغّیر العا: "ویقول المستشرق ھیل 

  " .اإلسالم
أكبر آیات األنبیاء وأروعھا إعجابًا "بحق أن انتشار اإلسالم ھو معجزة ، وھو ) روي ( ویعتبر 

  ".وخرقًا للعادة
إن الشریعة القرآنیة تمارس جاذبیتھا على مالیین الناس : "وتلمح بیانكا سكارسیا ھذه الجاذبیة فتقول 

كثر على اعتناقھ ، ویصعب تفسیر تنامي ھذه الظاھرة ، في أوروبة ، فاإلسالم یشھد بشكل دائم إقباًال أ
  ".خاصة ، إذ أن اإلسالم ینحو ألن ُیمثل الیوم خیارًا بدیًال عن الحضارة الغربیة

  
  !وھل سرُّ عطٍر ُأودع الریَح یكتُم 

فما ھي یتقدم اإلسالم بصورة مطردة ، : "واكیسا واكلیري عن قوة جذب ھذا الدین فیقول . یتساءل د
وأیة قوة ذاتیة من اإلقناع ممتزجة بھ ؟ ولماذا تستقبل أرواح ! القوة المعجزة المودعة في ھذا الدین ؟

وفي الجواب یقول أولرش ھیرمان " ؟) لبیك ( البشر اإلسالم ھكذا بحرقة وتلبي ھذه الدعوة بجواب 
المیة ، وجاذبیة أخالقھا إلى وضوح الرسالة اإلس –ربما  –اإلسالم دین جذاب جدًا، وھذا یعود "

  ".وألسباب ال أعرفھا
لیس عجیبًا انتشار اإلسالم السریع في العالم ، بل : "ویذھب الدكتور عماد الدین خلیل إلى تعجب آخر 

  " .العجیب ھو عدم انتشاره بأكثر من ھذه السرعة
  

  :یـوم اإلســالم قـادم 
إن عودة اإلسالم إلى أوربة ھي "جان بول رو بلى فكل الدالئل تشیر إلى ھذا الیوم الجدید ، یقول 

  " .موجة جدیدة لن یقدر على وقفھا أو الحد منھا أیة عقیدة أو مبدأ أو دین
وسیأتي ! إن الدنیا بأكملھا ستقبل اإلسالم ، وإن ھي لم تقبلھ باسمھ الصریح فستقبلھ باسم مستعار "

  " .والمثقفین في المستقبل ستكون اإلسالم یوم یعتنق فیھ الغرب دین اإلسالم ، وإن عقیدة النابھین
  ".وال شك أن اإلسالم سوف یكون نھایة المطاف لكل طالبي الحقیقة في ھذا العالم"

أعتقد أن اإلسالم قادم إلى أوربة بكل الحب ، وسیصبح : "ونختم بقول الباحث كلیمان ھوارت 
فیھ اإلسالم ھو المحرك الحقیقي  المسلمون األوربیون دعاة حقیقیین لإلسالم ، وسیأتي یوم یصبح

  " .للعالم
  

  وربوع لیلى في ربیع جمالھا*** ما زال قیٌس والغرام كعھدِه 
  یتحفَُّز التاریُخ الســـتقبالھـا*** والعشُق فّیاٌض ، وأمُة أحمٍد 

  
* * *  
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  "ربحت محمدا ولم أخسر المسیح " من كتاب "
  
  
  

  ھذه اإلساءةجددًا بفتح ُمأوربا سُت: الفصل الثالث عشر 
  

یَن ِمن َقْبِلِھْم َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّھم ِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذ{
ْم َأْمنًا َیْعُبُدوَنِني َلا ُیْشِرُكوَن ِبي َشْیئًا َوَمن َوَلُیَمكَِّننَّ َلُھْم ِدیَنُھُم الَِّذي اْرَتَضى َلُھْم َوَلُیَبدَِّلنَُّھم مِّن َبْعِد َخْوِفِھ

  ٥٥النور}َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن 
وعد اهللا بالنصر الذین آمنوا منكم وعملوا األعمال الصالحة، بأن یورثھم أرض المشركین، ویجعلھم 

وھو  -وأن یجعل دینھم الذي ارتضاه لھم، باهللا ورسلھ خلفاء فیھا، مثلما فعل مع أسالفھم من المؤمنین
دیًنا عزیًزا مكیًنا، وأن یبدل حالھم من الخوف إلى األمن، إذا عبدوا اهللا وحده، واستقاموا  -اإلسالم

على طاعتھ، ولم یشركوا معھ شیًئا، ومن كفر بعد ذلك االستخالف واألمن والتمكین والسلطنة التامة، 
  .أولئك ھم الخارجون عن طاعة اهللاوجحد ِنَعم اهللا، ف

ا السََّماء َعَلْیِھم َأَلْم َیَرْوْا َكْم َأْھَلْكَنا ِمن َقْبِلِھم مِّن َقْرٍن مَّكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َما َلْم ُنَمكِّن لَُّكْم َوَأْرَسْلَن{
  ٦األنعام}ِبُذُنوِبِھْم َوَأْنَشْأَنا ِمن َبْعِدِھْم َقْرنًا آَخِریَن مِّْدَرارًا َوَجَعْلَنا اَألْنَھاَر َتْجِري ِمن َتْحِتِھْم َفَأْھَلْكَناُھم 

ویكذبون رسولھ محمًدا ، ألم یعلم ھؤالء الذین یجحدون وحدانیة اهللا تعالى واستحقاقھ وحده العبادة
كن وقد مكنَّاھم في األرض ما لم نم، صلى اهللا علیھ وسلم ما حلَّ باألمم المكذبة قبلھم من ھالك وتدمیر

وأنعمنا علیھم بإنزال األمطار وجریان األنھار من تحت مساكنھم؛ استدراًجا ، لكم أیھا الكافرون
وأنشأنا من بعدھم أمًما أخرى ، فأھلكناھم بسبب ذنونھم، فكفروا بنعم اهللا وكذبوا الرسل، وإمالًء لھم

  خلفوھم في عمارة األرض؟
َخطَّْف ِمْن َأْرِضَنا َأَوَلْم ُنَمكِّن لَُّھْم َحَرمًا آِمنًا ُیْجَبى ِإَلْیِھ َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء َوَقاُلوا ِإن نَّتَِّبِع اْلُھَدى َمَعَك ُنَت{

  ٥٧القصص}ِرْزقًا ِمن لَُّدنَّا َوَلِكنَّ َأْكَثَرُھْم َلا َیْعَلُموَن 
ْف من أرضنا بالقتل ُنَتَخطَّ، ونتبرأ من األولیاء واآللھة، إن نتبع الحق الذي جئتنا بھ": مكة"وقال كفار 

ُیجلب ، حرَّمنا على الناس سفك الدماء فیھ، أولم نجعلھم متمكنین في بلد آمن، واألسر ونھب األموال
، إلیھ ثمرات كل شيء رزًقا ِمن لدنا؟ ولكن أكثر ھؤالء المشركین ال یعلمون َقْدر ھذه النعم علیھم

  .فیشكروا َمن أنعم علیھم بھا ویطیعوه
  ٧محمد}ِذیَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّھ َینُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم َیا َأیَُّھا الَّ{

والحكم ، إن تنصروا دین اهللا بالجھاد في سبیلھ، یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ وعملوا بشرعھ
  .د القتالویثبت أقدامكم عن، ینصركم اهللا على أعدائكم، واجتناب نواھیھ، وامتثال أوامره، بكتابھ

روجوه عن  إن ما یقوم بھ الغرب لمناھضة انتشار اإلسالم في أوربا وأمریكا یثبت عدم صحة ما
إال  * فتوح إسالمیة، فالیوم ال توجد حروب أو * وھو أنھ انتشر بالسیف وبالحروب، * الدین الحنیف،

في زیادة مستمرة أدت  * مسلم تقریبا، ملیون  ٢٠*أن عدد المسلمین في الدول األوربیة یقدر بحوالي 
الزیادة المتنامیة مما حدا بھم إلي التفكیر في التخلص  إلي اصابة حكومات ھذه الدول بالھلع إزاء ھذه

  .*أوربا أو بمعني أصح تطفیشھم أو قتلھم وإما تنصیر أبنائھم من المسلمین إما بطردھم خارج
 

 وف بعدائھ الشدید لإلسالم والمسلمین بھذهالیھودي األمریكي دانیال بایبس المعر وقد أوصي الكاتب
 حیث حرض بشكل صریح علي طرد ' *أسلمة أوربا '* الفكرة في الدراسة التي أعدھا بعنوان

وقال إن تزاید   '*أسلمة أوربا '* المسلمین من دول الغرب بوصفھ الخیار األمثل لمواجھة ما أسماه
شأن ھذا التزاید أن تكون لھ  قبل القارة وإن منأعداد المسلمین في أوربا یمثل مشكلة محرجة لمست
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التي تربطھا بالدول األوربیة روابط  نتائج ھائلة علي اإلنسانیة وخاصة علي الوالیات المتحدة
  .*اقتصادیة حساسة

وھو  ' *منتدي الشرق األوسط '* والمحلل المتطرف الذي یرأس معھد یسمي وحسب رأي ھذا الكاتب
 أمریكیة فإن مستقبل أوربا یمكن أن یحدده واحد من ثالثة -* ھیوللمصالح الص معھد یروج

دراستھ آراء  سیناریوھات ھي الحكم اإلسالمي أو طرد المسلمین أو التكامل المتناغم وساق بایبس في
وھو ما یعني ھنا تحقق   '*األسلمة'محللین یعتقدون أن أوربا قد ینتھي بھا المطاف إلي ما أسماه ب

إلي التحقق في نظر ھؤالء الذین  وھو االحتمال األقرب *) الحكم اإلسالمي * (لالسیناریو األو
  .*استشھد بھم الكاتب الیھودي

شرح رؤیتھ لمستقبل أوربا أن ھناك ثالثة عوامل تدفع باتجاه ما أسماه أسلمة  ورأي بایبس في سیاق
 إلي تضاؤل عدد المسیحیین العقیدة والدیموغرافیا السكانیة واالحساس التاریخي مشیرا أوربا وھي

المساجد یوم الجمعة  فیھا عدد المسلمین الذین یقبلون علي * في أوربا واستشھد بمدینة لندن التي یبلغ
رأي ھذا الكاتب الصھیوني أن  أضعاف المسیحیین الذین یقبلون علي كنائسھم یوم األحد ولذا  ٧*

مباشرة استشھد معد الدراسة بأداء  غیر * طرد المسلمین من أوربا ھو األنسب وفي لغة تحریضیة
  .*محظوظین إذا تم طردھم ولم یقتلوا كتاب أمریكیین یعتقدون أن مسلمي أوربا سیكونون

مثال الحتمال تنفیذ سیناریو الطرد وأنھ من األمثلة  واعترف الكاتب بأن حظر فرنسا للحجاب افضل
یة األوربیة المناھضة لإلسالم والمسلمین في قوة األحزاب الیمین ازدیاد * األخري لھذا السیناریو،

  .*األوربیة القارة
  .*األوربیة وتبلورت فكرة طرد المسلمین أو تطفیشھم أو قتلھم في كثیر من الدول

وسلم أقدمت اذاعة  ففي الدنمارك أول من نشر رسومات مسیئة للرسول محمد صلي اهللا علیھ
المسلمین من القارة  ر علي التحریض علي طرددنماركیة خاصة یملكھا رجل یدعي رادیو ھولج

  .*األوربیة حتي ولو تطلب األمر مالحقتھم بالقتل
المصریین في أوربا قد حذر في وقت سابق من حملة عنصریة شرسة تستھدف المسلمین  وكان اتحاد
 بيحیث أرسل اتحاد المصریین خطابات لكل من االتحاد األور * انحاء القارة األوربیة، في جمیع

تتماشي مع  ووزیر العدل باالتحاد عٌبر فیھ عن انزعاجھ الشدید من تلك الحملة العنصریة التي ال
تنصیبھم بالوظائف  المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان حیث یتم حرمان المسلمین من حقوقھم في

ا متطرفون من أشرطة أنتجھ * نسخا السیاسیة والسیادیة بالحكومات األوربیة وأرسل اتحاد المصریین
شأفتھم من أوربا لكل من البرلمان البریطاني  بریطانیون یھددون بقطع رقاب المسلمین واقتالع

  .*ورئاسة الوزراء
دیسمبر   ١١*كانت لجنة برنار ستاسي المكلفة بمراقبة العلمانیة بفرنسا في  أما في فرنسا قدمت

 نون یمنع الحجاب في المدارس معتقریرھا إلي الرئیس الفرنسي وأوصي التقریر بسن قا  ٢٠٠٣*
  .*اعطاء یوم عطلة بمناسبة عید األضحي

اللجنة ورفض شطرھا الثاني ومع تنفیذ الجزء األول من  ولكن شیراك أخذ بالشطر األول من توصیة
رفضن   ٢٠٠٤/٢٠٠٥*مسلمة من مدارس حكومیة فرنسیة عام  طالبة  ٠٤*توصیة اللجنة تم طرد 

وزادت بعدھا أشكال العنصریة ضد المسلمین في أغلب المدن  المدرسة خلع حجابھن لدي دخولھن
المشاعر العدوانیة في وسائل اإلعالم حیث تعمدت بعض الصحف  وبرزت بوضوح * الفرنسیة،

تقدیم صورة اإلسالم بشكل یشوبھ مغالطات وقد اتضح ذلك بشدة في المناھج  والقنوات التلیفزیونیة
 صریة واضحة في مواد التاریخ والجغرافیا والقراءة ففي المرحلةتشتمل علي عن الدراسیة التي

انتشار اإلسالم في  االبتدائیة من التعلیم الفرنسي تبدأ المناھج التعلیمیة بتقدیم صورة مغلوطة عن
نبي اإلسالم محمد صلي اهللا  العالم مستخدما السیف وسالح القوة وتتحدث ھذه المناھج عن شخصیة

األوربیة بجیوشھ المكونة من البربر  وي عنیف استولي علي عدد من الدولعلیھ وسلم كرجل دم
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  .*والبدو
للمسلمین وإن كان لھم بعض األماكن التي یؤدون فیھا الصالة  ھذا باإلضافة إلي عدم وجود مدارس

بعض أفراد إدارتھ بانتمائھم لتنظیم القاعدة كما أن أداء الصلوات یتم  فالبعض اآلخر مغلق التھام
وقد ظھر العداء والتعصب العنصري ضد المسلمین  *. من السلطات الفرنسیة مراقبة صارمةب

اعتداء بعض المتعصبین الكاثولیك علي المسلمین في أماكن عملھم وتسریح  بوضوح من خالل
  .*العمال المسلمین المئات من

أن األعمال   ٢٠٠٥*الصادر لعام  وأكدت اللجنة االستشاریة لدي السلطات الفرنسیة في تقریرھا
خالل األعوام األخیرة  * ٪ ٢٥*بنسبة  العنصریة الموجھة ضد رموز اإلسالم بصفة خاصة تضاعفت

  .٢٠٠٤*بدءا من عام 
في أوربا حیث الدولة التي دفعت أوربا  * بوصفھا راعیة المذھب الكاثولیكي وقد انشأت فرنسا

 كوفردي '* التنصیر في العالم وھي جمعیة الصلیبیة علي العالم اإلسالمي أبرز جمعیات للحمالت
عنھا  وھي جمعیة ظھرت مع ظھور التجمعات اإلسالمیة في فرنسا وتم اإلعالن ' *نتردام ساالرات

تقدیم الھدایا  وتھدف إلي تنصیر ابناء المسلمین في المدارس ودور الحضانة من خالل ١٩٥٧*عام 
  .*والمساعدات اإلنسانیة باسم یسوع المسیح

غالبا مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة في حیاة  * قانون الدولة الذي یتعارض في السوید فیتدخل أما
 المسلمة حیث تعیش معظم العائالت المسلمة بفضل المساعدة االجتماعیة مما یعطي للمؤسسة األسرة

یكون حیث  االجتماعیة في السوید خاصة والدول األوربیة عامة حق االشراف علي األسر ومراقبتھا
إلخضاعھا للقوانین  لكل أسرة مسئول أو مسئولة من المؤسسة االجتماعیة تتابع تفاصیل األسرة

االجتماعیة في مصائر األسرة  وقد وصل تدخل ھذه المؤسسات * والقواعد الساریة في ھذه الدول،
توزیعھم علي وبالتالي یتم مصادرة األبناء و إلي درجة أقرت بعدم صالحیة األبوین في تربیة األبناء

  .*األطفال وباستبدال اسمائھم وبالتالي تنصیرھم عائالت سویدیة أو دنماركیة تقوم بتبني
بین الرجل المسلم وزوجتھ تتدخل فیھ المؤسسة االجتماعیة عندما  وتبدأ ھذه الكارثة عند وقوع خالف

حاول ضربھا وھو الجیران أو أحد الزوجین وعندما تدعي الزوجة أن زوجھا  یتم ابالغھا عن طرق
قانونا حیث یتعرض ضارب زوجتھ للسجن من عامین إلي خمسة أعوام وعندھا  األمر المحظور

دفاعا عن نفسھ أن الزوجة ھي التي حاولت ضربھ وھنا تحكم المؤسسة  یدعي الزوج ایضا
حھم غیر صالحین لتربیة االطفال فتصدر قرارا بأخذ األطفال ومن * الزوج والزوجة االجتماعیة بأن

الجدیدة إلي  وبسرعة البرق تلجأ ا ألسر الغربیة * سویدیة أو دنماركیة تقیم بمحافظات بعیدة، ألسر
العملیة في خمس دقائق لدي  تغییر أسماء األطفال فیصبح محمد اندرسون وإیمان اغنیستا وتتم ھذه
  .*والدنمارك وفنلندا مصلحة الضرائب وھذا معمول بھ في كل من السوید والنرویج

االجتماعیة وفي المقابل اتھمھا  ففي السوید ادعت زوجة عراقیة أن زوجھا ضربھا وشكتھ للمؤسسة
التي منحت لعائلة سویدیة وال یعرفان  زوجھا بنفس التھم فصدر قرار بمصادرة ابنتھما الرضیعة

  .*مصیرھا وال عنوانھا أو اسمھا الجدید
األب  مؤسسة االجتماعیة عن طریق أحد الجیران أنال * وحدث نفس الشيء ألسرة كردیة تم ابالغ  *

غیر  * الوالدین في خصام دائم مع زوجتھ فتدخلت المؤسسة وصادرت األبناء األربعة بحجة أن
األبناء األربعة علي األسر  وقامت ھذه المؤسسة التنصیریة بتوزیع * صالحین لتربیة أبنائھما،

في مدرسة اسالمیة في السوید فقامت العائلة  محجبة تدرس * السویدیة وكان أحد أفراد ھذه األسرة بنتا
  .*المدرسة وجردوھا من حجابھا وجلبوا لھا عاشقا السویدیة الجدیدة باخراج البنت من ھذه

في تقریر أعدتھ عن تصاعد عدد المسلمین في أوربا إنھ یوجد  االخباریة  C.B.N وقد أكدت شبكة
ون في أوربا حیث تحتاج ھذه القارة إلي موالید جدد ومسلم یعیش ملیون عربي  ١٥*اكثر من 

الموالید ویضیف التقریر أن أوربا ال ترید ھؤالء المھاجرین ألنھا  ومھاجرین بسبب نقص نسبة
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  .*اإلسالم تخشي تصاعد
یشعر العرب والمسلمون  وأشار التقریر إلي أن درجة الحرارة السیاسیة تتصاعد في أوربا حیث

صوت البرلمان الھولندي علي  ن تحظر فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس حیثبالغربة حتي قبل أ
االخباریة أن التیار المناھض للھجرة  الف مسلم معظمھم من العالم الثالث واكدت الشبكة  ٦٢*طرد 

والدنمارك یوجد حزب الشعب والنرویج حزب التقدم  ففي فرنسا * ینتشر في انحاء القارة األوربیة،
الفالمنكیون في بلجیكا فرانك فانھیك قولھ إنھ قلق من تصاعد ما وصفھ  بكة عن قائد كتلةونقلت الش

  .*اإلسالمیة الرادیكالیة بالثقافة
ال یأتون إلینا لیحیوا حیاة جدیدة وال یكونوا  ھؤالء نوع من الناس الذین نتعامل معھم *: وأضاف قائال
في بلدنا  * نا كحكام الذین یریدون أن یصبحوا أسیاداجاءوا إلی نحن نتحدث عن أناس * ممنوین لبلدنا،

 ھذا جزء من اإلسالم وأنا شخصیا أعتقد أن
  

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*  
  

  .أزمة الرسوم المسیئة دفعتني للتعرف إلى اإلسالم ونبیھ: كاتبة دنماركیة
  

كاتبة دنماركیة إلى دفعت أزمة الرسوم المسیئة وردود الفعل الغاضبة تجاھھا بین المسلمین في العالم 
التعرف إلى اإلسالم ونبیھ والدخول في الدین اإلسالمي الحنیف والقیام بالحج إلى بیت اهللا الحرام 

  .ودونت ھذه التجربة الفریدة في كتاب نشرتھ مؤخرا
  

سمعت عن اإلسالم في ) نینا(الصادرة الیوم فإن الكاتبة الدنماركیة وتدعى " الوطن"ووفقا لصحیفة 
صلى اهللا علیھ (شر الرسوم الكاریكاتیریة في الدنمارك وسخریتھا من شخصیة الرسول محمد أعقاب ن

، ودفعھا ذلك للتعرف إلى اإلسالم، محاولة فھم دوافع غضب المسلمین في مختلف أنحاء العالم )وسلم
ل اإلسالم، وھبتھم دفاعًا عن نبیھم علیھ السالم، لیقودھا ذلك في النھایة إلى النطق بالشھادتین، ودخو

  .رضي اهللا عنھا وأرضاھا) عائشة(تیمنًا بأم المؤمنین السیدة ) عائشة(وإضافة اسم إلى اسمھا وھو 
  

وقالت الكاتبة الدنماركیة إنھا حزمت حقائبھا راحلة إلى مكة شوقًا وحبًا للمكان وتلبیة لدعوة ربھا 
الكریم علیھ السالم والتي عاش فیھا ولترى بأم عینھا مكة أم القرى، المدینة التي ولد فیھا الرسول 

غالبیة عمره یدعو الناس لإلسالم واإلیمان باهللا وحده، وخرج منھا مھاجرًا تاركًا أحبابھ وأھلیھ وبیتھ 
  .وعشیرتھ

  
إنھا شعرت بفرحة لن تنساھا ما حییت عندما وطئت قدماھا ألول مرة ): عائشة/نینا(وتقول الكاتبة 

أت الناس یلبسون لباسًا واحدًا وألوانھم شتى، والكل فرح ویبتسم ویسلم مطار جدة متجھة إلى مكة، ور
  .ویسرع الخطوات للحاق بركب القوافل التي ستقل الناس إلى مكة المكرمة

  
في الطریق كنت أرقب كل شيء وأتحسس ما أرى من مناظر خالبة صحراویة تكاد تخلو : وأضافت

لین إلى مكة، وبدا لي أن الوقت یمر ببطء شدید من كل شيء وجبال صماء وكأنھا ترقب كل الداخ
لتلھفي وشوقي لرؤیة الكعبة والسجود ألول مرة في فنائھا هللا تعالى، حبًا وخوفًا ویقینًا، وما إن قال 

السائق إننا شارفنا الدخول إلى مكة حتى انفرط قلبي شوقًا وعیني بدأت تنھمر دموعًا وأغرقت ثیابي 
  .تماسكي فأنت في بیت الرحمن:أختًا لنا أمسكت بي قائلة  ولم أتماسك للحظات حتى إن
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رغم معاناتي الشدیدة في الحج وعدم معرفتي الكاملة باإلسالم إال أنني تغلبت علیھا ولم : وتقول الكاتبة
أشعر بمشقتھ لعلمي اآلن أنني فعًال مسلمة مؤمنة أؤدي فریضة كبیرة منذ دخولي في اإلسالم وأنني 

  لدنس القدیم وبدأت حیاة جدیدةقد اغتسلت من ا
  

التي دونت تجربتھا ) عائشة/نینا(التي أوردت التقریر فإن الكاتبة الدنماركیة " الوطن"ووفقا لصحیفة 
اإلیمانیة في كتاب أرادت أن تكتب عن رحلتھا لكي یقرأھا الدنماركیون، أمال في أن یشرح اهللا 

ارك وما زال یطلب في ظل األوضاع الراھنة صدورھم لإلیمان، وبیع الكتاب بشكل جید في الدنم
  .التي تعیشھا البالد على خلفیة نشر الرسوم المسیئة مرة ثانیة

  
  

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*  
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  : للبرنامج العالمي للتعریف بنبي الرحمة صلى اهللا علیھ وسلمتوصیات ھامة لألمین العام
  

ة لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أمر مرفوض ن إعادة الصحف الدنمركیة نشر الرسوم المسیئإ
ومستنكر ومستھجن، وال یمكن السكوت علیھ أو قبولھ، ألنھ إساءة إلى سید الخلق صلى اهللا علیھ 

  .وسلم
  

وطالب الدكتور عادل الشدي بردود فعل عاقلة ومتزنة وھادئة ولكنھا في نفس الوقت حاسمة وعاجلة 
الشدي ردود الفعل الجامحة وغیر المدروسة، والمخالفة . للرد على ھذه اإلساءات، ورفض د

للضوابط الشرعیة ألنھا تسيء إلى صورة المسلمین أكثر مما تنفع، وتعطي للمسيء الفرصة لتبریر 
  .إساءتھ غیر المقبولة

إن الذین یتشدقون بحریة الرأي وأنھا بال حدود كیف یرفضون أي حدیث عن : وقال الدكتور الشدي
في أفران النازیة، بل یقدمون بعض كبار المفكرین والمؤرخین األوروبیین للمحاكمة  محرقة الیھود

  .لمجرد أنھم شككوا في أعداد الیھود الذین حرقوا في أفران النازیة
وقال الدكتور عادل بن علي الشدي إن المتابع لما یحدث في الساحة العالمیة الیوم یلحظ أن ھناك 

الم والمسلمین، ومحاوالت متواصلة لإلساءة إلى رسول اهللا صلى حمالت إعالمیة مكثفة ضد اإلس
  .اهللا علیھ وسلم، إن ھذا فیھ اختبار لمشاعر المسلمین

  
وأضاف الدكتور الشدي أن الھبة اإلسالمیة التي حدثت عندما نشرت الصحیفة الدانمركیة قبل عامین 

لرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وأن ھذه الرسوم المسیئة، أوصلت رسالة للغرب، حول أي إساءة إلى ا
ھذه الھبة العفویة التي شاركت فیھا دول وحكومات ومنظمات وشباب وشیوخ ورجال ونساء، 
أظھرت الموقف اإلسالمي الواضح من ھذه الرسوم، وقد نظمت فعالیات في شتى أنحاء العالم 

من یقفون وراء اإلساءة  لالحتجاج على ھذه الرسوم، وكان المأمول أن تصل الرسالة اإلسالمیة إلى
للرسول صلى اهللا علیھ وسلم، ولكن الواضح أن ھناك من یرد تأجیج الصراع مع المسلمین، وافتعال 
األزمات، وھذا ما یقوم بھ الیمین المتطرف في الدول الغربیة، الذي یحاول بین فینھ وأخرى تأجیج 

  .مشاعر الكراھیة ضد المسلمین
  
  

لربط بین إلقاء القبض على ثالثة من الشباب المسلمین في الدنمرك ورفض الدكتور عادل الشدي ا
بزعم تدبیر محاولة الغتیال صاحب ھذه الرسوم وبین إعادة جمیع الصحف الدانمركیة نشر الرسوم 

إن ھذا : الشدي. المسیئة تضامنًا مع الرسام ومع الجریدة التي نشرت اإلساءات قبل عامین، وقال د
یمكن تبریره، فإذا كان ھناك مخطط مزعوم تم اكتشافھ فان من تورطوا في ھذا أمر غیر مقبول، وال 

ما ذنب الملیار وثالثمائة ملیون : العمل یحالون للمحاكمة وتطبق علیھم القوانین الدانمركیة، والسؤال
مسلم یعیشون في العالم بھذه القضیة، وھل یعني اتھام مسلم بشيء أن نسيء لمقدسات المسلمین 

إن ھناك العدید من الغربیین الذین یتورطون في قضایا مماثلة فھل یسيء المسلمون ! ؟جمیعًا
اإلجابة واضحة ومحددة وال یمكن قبول ھذه األفعال المسیئة، وال نقبل من أي شخص ! للغرب؟

  .یسيء إلى رسولنا الكریم صلى اهللا علیھ وسلم
ھ صلى اهللا علیھ وسلم، وأن یكون ذلك وطالب الدكتور عادل الشدي كل مسلم أن یظھر نصرتھ لرسول

بفعل ایجابي للتعریف بسیرة رسولنا صلى اهللا علیھ وسلم وأخالقھ وشمائلھ، فالمشاركة في نصرة 
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم تكون باالقتداء بھ والتخلق بأخالقھ واالھتداء بسنتھ وتكون بالفعل الرشید 

الفعل المتزن، إن لدینا اآلن قنوات وبرامج  والمدروس، والسلوك اإلسالمي الحضاري،ورد
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ومشروعات لنصرة نبي الرحمة صلى اهللا علیھ وسلم، وجھات مختصة تقوم على ھذه البرامج، فالبد 
  .من دعمھا ومساندة القائمین علیھا

  
نحن نعلم أن اهللا تعالى قد تكفل بنصرة نبیھ وأنھ قد كفاه المستھزئین ولكن : وتساءل الدكتور الشدي

ھل .. إنني أتعجب! ل نكون ممن یساھمون في شرف نصرة رسولنا صلى اهللا علیھ وسلم؟ أم ماذا؟ھ
  !لو تعرض أحد آلبائنا أو إخواننا أو دولنا أو إلعالم بالدنا ھل نصمت ونسكت؟

  
وما إتخذ موقف یسجلھ لھ  ویا حسرتاه على حاكم عربى مسلم تّسود تاریخ حكمھ بمسبة الحبیب(

  . یلقى ربھ إلى أنالتاریخ 
عار على حاكم مسلم ما عمل بوصیة رسول اهللا إلى عمر بإخراج المشركین من جزیرة العرب 

  جزیرة محمد ودین محمد جزیرة التوحید
بل وحول وزرائھ إلى ‘ بل أتى حاكم جن فى عقلھ بقیصر الروم لیرقص بالسیف فى أرض محمد

  طبالین وزمارین
  )أسترنا یا منان ‘ أسترنا یا رب

  
  حكامنا إنتبھوا یا

  عرض رسول اهللا ؟شخص وھل شخوصكم أعز عندنا من 
  حبون لشخص رسول اهللا كحبكم لشخوص أبآءكم ؟ھل أنتم ُم

أقل حریة من بقر الدنمارك ؟ الذى رتع ودھس جسد شعبھ ‘ ھل الشیخ خالد الراشد  حفظھ اهللا تعالى 
  .فلینتظروا حصاد محصول الحریة الزائفة ‘ حتى مزاعم الحریة 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا {: حكامنا ال كرامة لكم عندنا إال بما وصانا بھ رسول اهللا مبلغًا عن ربھ جل وعال 
الرَُّسوِل ِإن َأِطیُعوْا الّلَھ َوَأِطیُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِھ َو

  ٥٩النساء}ُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًال ُكن
واستجیبوا ، استجیبوا ألوامر اهللا تعالى وال تعصوه، یا أیھا الذین صدَّقوا اهللا ورسولھ وعملوا بشرعھ

فإن ، غیر معصیة اهللا وأطیعوا والة أمركم في، للرسول صلى اهللا علیھ وسلم فیما جاء بھ من الحق
فأرجعوا الحكم فیھ إلى كتاب اهللا تعالى وسنة رسولھ محمد صلى اهللا علیھ ، اختلفتم في شيء بینكم

ذلك الردُّ إلى الكتاب والسنة خیر لكم . إن كنتم تؤمنون حق اإلیمان باهللا تعالى وبیوم الحساب، وسلم
  .من التنازع والقول بالرأي، وأحسن عاقبة ومآال

  لى األمر أین أنتم قبل أن ینفلت ضابط األمر بتخاذلكم ؟یا أو
اإلجابة معروفة سلفا، ال أحد یسكت عن ھذه اإلساءات، كما إننا جمیعًا ال نسكت عن اإلساءة لرسولنا 

صلى اهللا علیھ وسلم، فال بد أن یكون لنا دورنا ومواقفنا وردود أفعالنا المدروسة والمتزنة، 
  .حتى ال ینجر المسلم لمواقف تحسب علیھ وعلى دینھ والمنضبطة بضوابط الشرع،

ورفض الدكتور الشدي التبریر بالقول حریة الرأي وحریة الصحافة وأن ھذا معمول بھ في الغرب 
ھل حریة التعبیر في الغرب بال حدود؟، لقد تقابلنا مع مسؤولین غربیین في جوالتنا بالدول : وقال

أنكم : قشنا معھم مسألة التطاول على المقدسات، وقلنا لھماألوربیة، وعرضنا علیھم األمر، ونا
تجرمون بالقوانین من یحاول التشكیك في محرقة الیھود في أفران النازیة، بل وتقدمون للمحاكمة 

مفكرین غربیین كبار غیر مسلمین حاولوا البحث والدراسة حول أعداد الیھود الذین تم إحراقھم في 
  .ھذه جرائم إنسانیة ولیست مقدسات دینیةأفران النازیة، بالرغم أن 

إننا سافرنا إلى الدانمرك وتجولنا في الشوارع والتقینا بطوائف من أبناء الشعب : وقال الدكتور الشدي
الدنمركي وتأكدنا أن الموقف المسيء لرسولنا الكریم من الیمین المتطرف الذي یرید تأجیج الصراع، 
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یعرفھ من ، وال یقبل ھذه اإلساءات وإن كان بأمس الحاجة إلى أما الشعب الدنمركي فھو شعب مسالم
  .بحقیقة شخصیة نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ورسالتھ حالھ في ذلك حال تعظیم الشعوب العربیة

إننا طلبنا بوضوح تحدید موقف الحكومة الدانمركیة من إعادة نشر جمیع : وأضاف الدكتور الشدي
ة، الن ھذا أمر غیر مقبول، وعندما نطلب ھذا الموقف من الحكومة الصحف ھناك للرسوم المسیئ

  .فإننا ال نطلب منھا أن تمارس القیود على الصحافة
  

 فى وأبدى الدكتور الشدي قلقھ من تطورات األوضاع في الدنمارك في أعقاب الحرائق التي اندلعت
إن العقالء البد أن : ت، وقالبعض المناطق بعد إعادة نشر الرسوم المسیئة وما تبعھا من اعتقاال

یتدخلوا فورًا للتأكید على النفس وتفویت الفرصة على من یسعدھم إذا كان الصراع بین المسلمین 
وغیرھم مؤكدًا على إن ردودنا البد أن تكون متزنة وفاعلة وتؤدي إلى نتیجة وتنصر رسولنا صلى 

إن منن اهللا علینا وعلى دیننا : تعریف بنبي الرحمةاهللا علیھ وسلم وقال األمین العام للبرنامج العالمي لل
كثیرة، فبعد نشر ھذه الرسوم المسیئة اإلجرامیة، كانت منة اهللا أكبر فقد اقبل الدانمركیون على 

التعرف على رسول اهللا الذي ھبت جموع المسلمین للدفاع عنھ، وزاد عدد المسلمین في الدانمرك إلى 
نا نقبل ھذه الرسوم المسیئة اإلجرامیة ولكن نقول إن دورنا البد أن ثالثة أضعاف، وھذا ال یعني أن

یكون بالتعریف بنبي الرحمة لمن یجھلونھ ومن لدیھم صورة مشوھة من أعالم معادي لإلسالم 
  .والمسلمین

وطالب الدكتور الشدي بأن یكون لدى المسلمین مراكز دراسات مستقبلیة وإستراتیجیة تحلل المواقف 
  .وتضع الخطط البعیدة المدى للتعریف باإلسالم ورسولنا الكریموالقضایا، 

ال نرید أفعاًال ومواقف مؤقتة وعفویة ومجرد استنكارات تنتھي مع الحدث، ولكن نرید تنفیذ : وقال
برامج ومشروعات وفق رؤى وخطط علمیة مدروسة، وھذا ما حاولنا القیام بھ في البرنامج العالمي 

فعندما حدثت الرسوم المسیئة حدثت ردود فعل عارمة، ورأینا أن نؤسس ھذا للتعریف بنبي الرحمة، 
البرنامج الذي انطلق قبل عامین، وتحتضنھ رابطة العالم اإلسالمي، وبدأنا العمل المخطط 

والمدروس، وشكل البرنامج ثمانیة لجان مختلفة للتعریف بنبي الرحمة تخصصت في مجاالت 
تقنیة المعلومات والدورات والندوات والوفود والكتب والترجمات البرامج اإلعالمیة والمعارض و

والبحوث والمسابقات، وأصدرنا الكتب التي تعرف برسولنا الكریم مترجمة إلى سبع لغات ونفذنا 
البرامج والدورات التي تعرف بكیفیة نصرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وأقمنا ھذه البرامج لرؤساء 

سالمیة في أوروبا وأفریقیا وآسیا، ونظمنا المعارض في عدد من دول العالم، الجمعیات والمراكز اإل
وقمنا بجوالت في أوروبا وآسیا وأفریقیا وأمریكا الجنوبیة، وشاركنا في حوارات مع مفكرین وساسة 
ومثقفین من شتى أنحاء العالم، وألول مرة یخصص في مجلس اللوردات البریطاني جلسة للتعریف 

صلى اهللا علیھ وسلم كان لھا صداھا على جمیع المستویات، واستقبلنا وفودًا من أنحاء  بنبي الرحمة
المسجل الرقمي : مختلفة من العالم، وابتكرنا وسائل ودورات جدیدة للتعریف بالرسول الكریم منھا

ألبناء المسلمین الناطقین باإلنجلیزیة، وھو جھاز بحجم الكف، یحتوي على مضامین تعرف النشء 
لمسلم برسولنا الكریم صلى اهللا علیھ وسلم، وكذلك ھدیة زوار المسجد النبوي وھي مجموعة كتب ا

بسبع لغات یتم توزیعھا على المسلمین الذین یزورون مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وأطلقنا 
نفسھ الجوال الدعوي الذي یعرف برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وھو جوال دعوي وفي الوقت 

یخصص دخلھ لدعم مشروعات التعریف بنبي الرحمة، وأقمنا أول مسابقة عالمیة للتعریف برسولنا 
 ٤٥بحثًا، وسجلنا العدید من الحلقات اإلذاعیة والتلفزیونیة ونفذنا ما یزید عن  ٤٣٠الكریم قدم فیھا 

فذھا خالل الثالث مشروعًا، ولدینا خطة إستراتیجیة للتعریف بسید الخلق صلى اهللا علیھ وسلم نن
  .سنوات القادمة
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ویحظى البرنامج بدعم من كبار المسئولین ومن سماحة مفتي عام الملكة الذي طالب بأن یتحول 
البرنامج إلى ھیئة عالمیة للتعریف بنبي الرحمة صلى اهللا علیھ وسلم، وكذلك دعم الدكتور عبد اهللا 

وعة أصحاب الفضیلة العلماء والمشایخ التركي أمین عام رابطة العالم اإلسالمي وتزكیة مجم
  .والدعاة، ومساندة ودعم جملة من رجال األعمال والمحسنین وكافة فئات المجتمع

إن لدینا عشرات المشروعات الدعویة لنصرة النبي والتعریف بخاتم الخلق صلى : الشدي.وأضاف د
مفكرین واألكادیمیین اهللا علیھ وسلم وھي في حاجة إلى المال الداعم، ولدینا عشرات من ال

  .واإلعالمیین والدعاة المتطوعین لنصرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ونأمل تواصل الجمیع معنا
الشدي بدعم البرنامج والتكاتف بین جمیع العاملین في حقل نصرة النبي صلى اهللا علیھ . وطالب د

یره للجنة العلیا لنصرة خاتم وسلم للدفاع عن نبي الرحمة صلى اهللا علیھ وسلم مجددًا شكره وتقد
األنبیاء على تعاونھا وتنسیقھا مع البرنامج العالمي في مجاالت محددة متمنیًا أن یمتد ھذا التعاون 

  .والتنسیق لیشمل بقیة الجھات العاملة في ھذا المجال
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 تعالىشائع محمد الغبیشي حفظھ اهللا / یقول الداعیة األستاذ 
 

  الجریمة النكراء تساؤالت و دالالت
ھا ھي المأساة تكرر و الجریمة النكراء تعاد و مسلسل االعتداء یتواصل أضعاف أضعاف فیا هللا ما 

إن . أعظم الحدث و ما أشده على قلوب المؤمنینُ جّنت عقول فكرة في تلك الجریمة و ُشّلت یٌد خطت 
ذا كل ھذا العداء ؟ لماذا الكید و البغضاء ؟ لعل األخبار إخوتي العقل یحار و إن الفكر یصیبھ العي لما

الكرام قد نقلت إلیكم أحداث تلك الجریمة فھا ھي دولة الدنمرك الصلیبیة تعاود االعتداء على سید 
صحیفة دنمركیة بإعادة  ١٧البشر محمد بن عبداهللا فداه أبي و أمي ولیس في صحیفة واحدة بل قامت 

ئة إلى نبي الرحمة ؟ والسؤال أو یستحق محمد صلى اهللا علیھ و سلم الذي أرسلھ نشر الصور المسی
ألم یكن صلى اهللا علیھ و سلم ھو  )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن (اهللا رحمة للعالمین كل ھذا العداء 

اهللا بھ علینا فأنار القلوب بعد  الشمس التي بزغت فأنارت العالم كلھ ألم یكن السراج المنیر الذي امتن
ظلمتھا و أحیاھا بعد مواتھا و ھداھا بعد ضاللتھا و أسعدھا بعد ِشقوتھا فكان صلى اهللا علیھ و سلم 

  :الصباح بعد لیل طویل مظلم بھیم 
  غشت البریة ظلمة سوداء *** بزغ الصباح بنور وجھك بعدما 

  الفسیح ضیاء  و سعى على الكون*** فتفتقت بالنور أركان الدجى 
  تروى بھ الفیحاء و الجرداء *** و مضى السالم على البسیطة صافیًا 

  فاضت بجود سخائھا األنحاء *** حتى صفت للكون أعظم شرعة 
  یا خیر من سعدت بھ األرجاء*** یا سید الثقلین یا نبع الھدى 

شر یتفنن في اإلساءة إلیھ یا اهللا الشجر و الحجر یقدر النبي صلى اهللا علیھ و سلم قدره و بعض الب
فقال لھ أشیاخ من قریش . ھذا سید العالمین بعثھ اهللا رحمة للعالمین : ( حتى قال الراھب النصراني 

إنكم حیث أشرفتم منم العقبة لم یبق شجر و ال حجر إال خر ساجدا و ال یسجدون إال : ما علمك ؟ فقال 
  الحدیث...لنبي
  بالحق مشتمٍل بالبشر ُمّتسِم *** أكرم َبَخلق نبي زانھ ُخُلق 

  والبحر في كرم والدھر في ِھَمِم *** كالزھر في ترٍف والبدر في شرٍف 
  تمشي إلیھ على ساٍق بال قدِم *** جاءت لدعوتھ األشجار ساجدة 
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  على النبي بمنَھل ومنسجِم *** یارّب أزكى صالٍة منك دائمة 
  ات اآلي من ُأمموأطربت نغم*** ما رّنحت عذبات البان ریح صبا 

  
   :إن ھذا الحدث یوقفنا على عدة تساؤالت 

  لماذا كل ھذا العداء ؟: أوًال 
إن الجواب واضح جلي بینھ القرآن و جلتھ أحداث التاریخ على مر العصور فالیھود و النصارى 

اهللا یكنون العداء لإلسالم و رسول اإلسالم و ھذا الوصف مالزم لھم ما دمنا متمسكین بدیننا یقول 
َودَّ َكِثیٌر ِمْن َأْھِل (: و قال تعالى  )َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَیُھوُد َوَلا النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُھْم (: تعالى 

بغضھم ما و یزید من حسدھم و  )اْلِكَتاِب َلْو َیُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإیَماِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِھْم 
یرونھ الیوم من اإلقبال على اإلسالم و انجفال الناس إلیھ رغم كل التشویھ و العداء و المكر و 

الحصار و الحرب العسكریة و اإلعالمیة إال أن الداخلین في اإلسالم في تزاید مذھل و إقبال یورع 
  . العالم الغربي كلھ 

  
 :شكیب بن مخلوف المقیم في السوید / ألستاذیقول رئیس اتحاد المنظمات اإلسالمیة األوروبیة ا

سبحان اهللا ـ واهللا، تجد اإلسالم قویا بذاتھ، نحن نلھث وراءه، ھو یسبقنا ونحن نجري وراءه على 
نحن نذھب إلى إفریقیا لتنصیر الناس، وفي : سبیل المثال، سمعنا أحد القساوسة من أھل البلد یقول

انظر كم من شخص یدخل في . ي اإلسالم، ھو یشعر بذلكالمقابل نترك أفرادنا وشعوبنا تدخل ف
  . النسبة كبیرة والخارجون من اإلسالم یكادون ال یذكرون! اإلسالم، وكم شخص یغادره؟

  
وأنا بحكم وجودي في أوروبا دائما عندما أسافر، وأعود أجد شبابًا یؤوبون إلى الدین  :و یقول 

مصٍل، یمتلئ في صالة التراویح بالشباب كل  ١٢٠٠والمسجد، فمسجدنا على سبیل المثال یتسع لـ
، "أنتم عندكم مستقبل"عندما یأتون في زیارات لمساجدنا یقولون ) القساوسة والنصارى(وھم .. لیلة

نرى شبابكم، ننظر إلى المسجد، نحصي : " أما نحن فلم نكن نفكر في ھذه المالحظة سابًقا، یقولون
نك حین تزور كنائسھم تجد معظمھم ممن شارفوا على الموت من في حین أ" أھل الشیب فنجدھم أقلیة

أھل الشیب، ولذلك فدینھم طریقھ إلى زوال إذا ما بقوا على ما ھم علیھ، ألنھم لیس عندھم ثوابت، 
  . نحن قوتنا في ثوابتنا 

  
و یقول في جواب على سؤال عودة لمسألة انتشار اإلسالم في أوروبا، بحكم خبرتكم، ھل تلحظون 

سبتمبر تزایدت أعداد  ١١ارًقا بین الخمس سنوات الماضیة وما قبلھا في معدل انتشار اإلسالم بعد ف
الداخلین في اإلسالم بشكل رھیب كبیر، في إیطالیا طبعوا ترجمة معاني القرآن الكریم في إیطالیا لمدة 

د بیع خالل سنة سبتمبر فق ١١سنوات وكانت تباع ولكن ما نفذت خالل تلك السنوات، أما بعد  ١٠
سبتمبر وبعد أحداث مدرید وبعد  ١١سنوات الماضیة لماذا؟ ألن الناس بعد  ١٠أكثر مما بیع خالل الـ 

عسى أن تكرھوا شیئا یجعل اهللا فیھ خیرا : "أحداث لندن وبعد الرسومات ھذه، وكما یقول اهللا تعالى
عالى یدبر، اللھم دبر لنا فإننا ال نحسن ، نحن ال نوافق على ھذه التفجیرات، لكن اهللا سبحانھ وت"كثیرا

سبتمبر أكثر مما كان علیھ، نحن نلمس ذلك، للحد الذي نراه  ١١التدبیر؛ فاآلن عدد المسلمین بعد 
أحیانا فوق طاقتنا؛ ففي رمضان كل یوم یدخل الناس في اإلسالم ، حتى عمد أحدھم في جامعة 

جد في إدخال الناس في اإلسالم إذ أصبحت ستوكھولم إلى إعداد رسالة دكتوراة عن دور المس
وقد الحظنا اآلن أن متوسط سن رواد المسجد قد .. ونحن نقوم بالبالغ واهللا یتولى الناس.. ظاھرة

  . عامًا ٤٠بعد أن كان المتوسط  ٢٢ـ  ١٥صار اآلن 
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 )ُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن ُھَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَر(وصدق اهللا 
أعلن المعھد المركزي للسجالت الخاصة باإلسالم في ألمانیا أن عدد الذین اعتنقوا اإلسالم في ألمانیا 

م قالت  ٢٠٠٥لیبلغ أربعة آالف شخص مقابل ألف في عام  ٢٠٠٦ارتفع بشكل ال سابق لھ في عام 
على الرغم من كافة اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومة الفرنسیة مؤخرا : یة صحیفة الكسبرس الفرنس

ضد الحجاب اإلسالمي و ضد كل رمز دیني في البالد أشارت األرقام الرسمیة الفرنسیة إلى أن أعداد 
الفرنسیین الذین یدخلون في دین اهللا بلغت عشرات اآلالف مؤخرا و ھو ما یعادل إسالم عشرة 

ُھَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ (ن ذوي األصول الفرنسیة و وصدق اهللا أشخاص یومیا م
تقول مجلة لودینا الفرنسیة بعد دراسة قام بھا  )ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن 

ون دینیا و سیعود النظام اإلسالمي على إن مستقبل نظام العالم سیك: متخصصون في فرنسا قالوا 
  . الرغم من ضعفھ الحالي ألنھ الدین الوحید الذي یمتلك قوة شمولیة ھائلة 

  
لقد أدرك الغرب الكافر التحدي القادم بقوة فطاش عقلھ و أختل صوابھ فھو یحاول أن یحول بین 

ھ باإلرھاب و الدمویة و الظلم الناس و بین الدخول في اإلسالم فعمد إلى تشویھ اإلسالم مرة و وصم
و القھر مرة و من خالل تحریف القرآن و اإلساءة إلیھ مرة و من خالل اإلساءة إلى نبي الرحمة علیھ 
الصالة و السالم و العجیب أنھ كلما زادة جذوة االعتداء و اإلساءة على اإلسالم و نبي اإلسالم كلما 

َأْن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّھ ِبَأْفَواِھِھْم َوَیْأَبى اللَُّھ ِإلَّا َأْن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو ُیِریُدوَن (: أقبل الناس علیھ و صدق اهللا 
  .  )َكِرَه اْلَكاِفُروَن 

  
لعل ھذا الحدث یجدد سؤلنا ألنفسنا ما مقدار حبنا لرسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم و ھل ھو : ثانیًا 

صادق نتجول في رحاب سیر السلف الصالح اقتطف منھا حقیقة أم دعوى تعال معي أخي المحب ال
   .أقل القلیل 

جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیھ و سلم فقال یا : روى الطبراني عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 
رسول اهللا إنك ألحب إلي من نفسي و إنك ألحب إلي من ولدي و إني ألكون في البیت فإذكرك فما 

لیك و إذا ذكرت موتي و موتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبیین اصبر حتى أتي فأنظر إ
و أني إذا دخلت الجنة خشیت أن ال أراك فلم یرد علیھ النبي صلى اهللا علیھ و سلم شیئًا حتى نزل 

َم اللَُّھ َعَلْیِھْم ِمَن النَِّبیِّیَن َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذیَن َأْنَع( : جبریل علیھ السلم بھذه اآلیة 
قال الھیثمي رجالھ رجال ) ٦٩:النساء( )َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفیقًا

  . الصحیح إال عبد اهللا بن عمران و ھو ثقة 
یھ و سلم في غزوة أحد و كان أبو طلحة األنصاري رضي اهللا عنھ یحمي رسول اهللا صلى اهللا عل

بأبي أنت و أمي یا رسول اهللا ال تشرف یصیبك سھم من سھام القوم نحري ( یرمي بین یدیھ ، و یقول 
رأیت ید طلحة شالء ، وقى بھا النبي : ( رواه البخاري و عن قیس بن أبي حازم قال ) دون نحرك 

  . رواه البخاري) صلى اهللا علیھ و سلم یوم أحد 
اق أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عدل صفوف أصحابھ یوم بدر وفي یده قدح روى ابن اسح

یعدل بھ القوم فمر بسواد بن غزیة حلیف بني علي ابن النجار وھو مستنتل من الصف فطعن في بطنھ 
فقال یا رسول اهللا أوجعتني وقد بعثك اهللا بالحق والعدل فاقدني فكشف  استو یا سوادبالقدح وقال 

فقال ما حملك على ھذا یا قال فاعتنقھ فقبل بطنھ  فقال استقد صلى اهللا علیھ وسلم عن بطنھ رسول اهللا
قال یا رسول اهللا حضر ما ترى فاردت أن یكون آخر العھد بك أن یمس جلدي جلدك فدعا لھ سواد 

راني و رواه ابن اسحاق و قال الھیثمي في المجمع رواه الطب] رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بخیر 
  . رجالھ ثقات 

أخرجھ ] ما من لیلة إال و أنا أرى فیھا حبیبي ، ثم یبكي : [ سمعت أنسًا یقول : قال المثنى بن سعد 
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  . رجالھ ثقات : ابن سعد و قال األرنؤوط 
ما كان خالد یأوي إلى فراش إال و ھو یذكر من شوقھ إلى : [ و عن عبدة بنت خالد بن معدان قالت 

ھم أصلي : اهللا علیھ و سلم و إلى أصحابھ من المھاجرین و األنصار یسمیھم و یقول  رسول اهللا صلى
  ] و فصلي و إلیھم یحن قلبي طال شوقي إلیھم فعجل ربي قبضي إلیك حتى یغلبھ النوم 

كان أصحاب النبي صلى اهللا علیھ و سلم بعده ال یذكرونھ إال خشعوا و : [ وقال إسحاق التجیبي 
  فھل تحن قلوبنا لرسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ؟] بكوا  اقشعرت جلودھم و

  و حلمي أن أقبل مقلتیك **** فمالي ال یحن إلیك قلبي 
  و ینعم ناظري من وجنتیك **** و أن ألقاك في یوم المعاد 

  و أبذل مھجتي دومًا فداك **** فداك قرابتي و جمیع مالي 
  تي في رضاك إذا بذلت حیا**** تدوم سعادتي و نعیم روحي 
  فحبي ال یحلق في سماك **** حبیب القلب عذر ال تلمني 

  و أطمح أن ُأقرب من عالك **** ذنوبي أقعدتني عن علو 
  فتجبر ما تصدع من ھواك**** لعل محبتي تسمو بروحي 

  
  ما الواجب علینا تجاه ھذا االعتداء ؟: ثالثًا 

ِإالَّ َتنُصُروُه (: و سلم و الدفاع عنھ قال تعالى  إن الواجب علینا أن نھب لنصرة النبي صلى اهللا علیھ
َال َتْحَزْن ِإنَّ الّلَھ  َفَقْد َنَصَرُه الّلُھ ِإْذ َأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروْا َثاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُھَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبِھ

َدُه ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَھا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذیَن َكَفُروْا السُّْفَلى َوَكِلَمُة الّلِھ ِھَي َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُھ َسِكیَنَتُھ َعَلْیِھ َوَأیَّ
ھذا إعالم من اهللا عز وجل أنھ المتكفل : [قال اإلمام البغوي  ٤٠التوبة )اْلُعْلَیا َوالّلُھ َعِزیٌز َحِكیٌم 

قال ... قد نصره عند قلة األولیاء وكثرة األعداء بنصر رسولھ وإعزاز دینھ أعانوه أو لم یعینوه وأنھ 
] عاتب اهللا عز وجل أھل األرض جمیعا في ھذه اآلیة غیر أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ : الشعبي 

و قد ضرب الصحابة رضي اهللا عنھم صغارًا و كبار ذكورًا و إناثًا أروع األمثلة في نصرة النبي 
و اكتفي بذكر نموذجین لذلك الجیل المبارك فعن عبد الرحمن بن  صلى اهللا علیھ و سلم و الدفاع عنھ

بینا أنا واقف في الصف یوم بدر فنظرت عن یمیني وعن شمالي فإذا أنا بغالمین من : ( عوف قال 
یا عم ھل تعرف أبا : األنصار حدیثة أسنانھما تمنیت أن أكون بین أضلع منھما فغمزني أحدھما فقال 

جتك إلیھ یا ابن أخي ؟ قال أخبرت أنھ یسب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جھل ؟ قلت نعم ما حا
والذي نفسي بیده لئن رأیتھ ال یفارق سوادي سواده حتى یموت األعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني 
األخر فقال لي مثلھا فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جھل یجول في الناس قلت أال إن ھذا صاحبكما 

ابتدراه بسیفھما فضرباه حتى قتاله ثم انصرفا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الذي سألتماني ف
قاال ال )) . ھل مسحتما سیفیكما (( قال كل واحد منھما أنا قتلتھ فقال ) ) . أیكما قتلھ(( فأخبراه فقال 

بن عفراء وكانا معاذ )) . كالكما قتلھ سلبھ لمعاذ بن عمرو بن الجموح (( فنظر في السیفین فقال 
  . رواه البخاري و مسلم) ومعاذ بن عمرو بن الجموح

أن أعمى كانت لھ أم ولد تشتم النبي صلى اهللا علیھ وسلم : و عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال 
وتقع فیھ فینھاھا فال تنتھي ویزجرھا فال تنزجر قال فلما كانت ذات لیلة جعلت تقع في النبي صلى اهللا 

فوضعھ في بطنھا واتكأ علیھا فقتلھا فوقع بین رجلیھا ) وھو السكین (فأخذ المغول علیھ وسلم وتشتمھ 
أنشد " طفل فلطخت ما ھناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى اهللا علیھ وسلم فجمع الناس فقال 

ین قال فقام األعمى یتخطى الناس وھو یتزلزل حتى قعد ب" اهللا رجال فعل ما فعل لي علیھ حق إال قام 
یدي النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال یا رسول اهللا أنا صاحبھا كانت تشتمك وتقع فیك فأنھاھا فال تنتھي 
وأزجرھا فال تنزجر ولي منھا ابنان مثل اللؤلؤتین وكانت بي رفیقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك 

النبي صلى اهللا علیھ وسلم وتقع فیك فأخذت المغول فوضعتھ في بطنھا واتكأت علیھا حتى قتلتھا فقال 
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رواه أبو داود و صححھ األلباني حق لنا إخوتي الكرام أن نبادر إلى  )أال اشھدوا أن دمھا ھدر( 
  : نصرة رسولنا صلى اهللا علیھ و سلم و إلیكم بعض صور النصرة 

من التعریف بسیرة النبي صلى اهللا علیھ و سلم و التبشیر بھا من أعظم وسائل النصرة و ذلك / ١
  : خالل التالي 

المساجد ـ المدارس ـ المنتدیات ـ االجتماعات : ( الدروس األسبوعیة في السیرة والھدي النبوي في  )أ
  ...). العائلیة ـ الدوائر الحكومیة 

  . سلسلة خطب شھریة في التعریف بسیرة النبي صلى اهللا علیھ و سلم تستمر ھذه السلسلة سنویًا  )ب
السیرة و الھدي في المساجد و المدارس و االجتماعات العائلیة و یقترح بعض  إقامة مسابقات في )ج

  )موضع للقدوة )  ٣٠(مختصر الشمائل لأللباني ـ الھدي النبوي ( الكتب 
( رسالة أسبوعیة مختصرة تجلي بعض جوانب القدوة في حیاة النبي صلى اهللا علیھ و سلم بعنوان  )د

  . و الجوامع و الدوائر الحكومیة توزع في المداس ) الھدي النبوي 
  . رسائل عن طریق الجوال و البرید اإللكتروني تعرف بالھدي النبوي  )ھـ 

  . تفعیل المواقع التي تعرف بالھدي النبوي و التعریف بھا  )و 
إن العالم الیوم شرقھ و غربھ في أمس الحاجة إلى معرفة سیرة النبي صلى اهللا علیھ و سلم تداوي 

تحل مشكالتھ إنھا عطشى إلى النبع الصافي والمورد الزالل فھل نقوم بذلك الدور العظیم جراحھ و 
إن رجال الدین في القرون الوسطى ، قد رسموا لدین محمد : [ یقول الكاتب االیرلندي برناردشو 

و صورة قاتمھ ، لقد كانوا یعتبرونھ عدوًا للمسیحیة ، لكنني اطلعت على أمره ، فوجدتھ أعجوبة ، 
توصلت إلى أنھ لم یكن عدوًا للمسیحیة بل یجب أن یسمى منقذ البشریة و في رأي لو أنھ تولى أمر 

  ] العالم الیوم ، لوفق في حل مشكالتنا بما یؤمن السالم الذي یرنو البشر إلیھ 
  : الدفاع عن النبي صلى اهللا علیھ و سلم من خالل التالي / ٢

  . لجمعة و القنوات الفضائیة و الصحف و مواقع اإلنترنت استنكار ھذا االعتداء عبر خطب ا )أ
  . مقاطعة بضائع تلك الدول مقاطعة تامة و تشجیع الناس على ذلك ) ب 

  . توجیھ خطابات استنكار بلغة القوم و بیان شناعة تلك الجریمة ) ج 
  .  علیھ و سلم التواصل مع العلماء والدعاة للقیام بدورھم في الدفاع عن رسول اهللا صلى اهللا )د 

  
  ما ھي دالالت الحدث ؟: رابعًا 

ما تنطوي علیھ قلوب األعداء من الكید و المكر لإلسالم و رسول اإلسالم و ذلك ینبھا إلى  )١
  . ضرورة استغالل مثل ھذا الحدث إلحیاء عقیدة الوالء و البراء 

  نبشر بدین اإلسالمأن المستقبل لإلسالم و أن النصر قریب فعلینا أن نبث التفاؤل و  )٢
  سـنعود للتكبیر و التأذین *** سنعود للدنیا نطبب جرحھا 
  وستنتھي للشاطئ المأمون *** ستسیر فلك الحق تحمل جنده 

  تخشي الردى و اهللا خیر ضمین*** باهللا مجراھا و مرساھا فھل 
نصرة لنبیھ و ھي عظم شخصیة النبي صلى اهللا في نفوس أمتھ و أتبعھ فالعلم اإلسالمي كلھ یثور  )٣

فرصة للدعاة و المصلحین الستغالل ھذا الحدث للعودة باألمة إلى ھدي نبیھا صلى اهللا علیھ و سلم و 
اجتذابھا إلى طریق الھدى و االستقامة و تحریك شوقھا نبیھا فكم من الناس كان ھذا الحدث في المرة 

علق قلبھ بحبھ فذاق السعاة الحقیقیة ھل األولى نقطة تغیر في حیاتھ فأقبل على سیرة نبیھ و ھدیھ و ت
  نروي عطش ھؤالء المحبین من النبع الصافي

  وما كنت عن وعد الھوى تتأخر *** تأخرت عن وعد الھوى یا حبیبنا 
  وشابت لیالینا ، وما كنت تحضر *** سھدنا وفكرنا وشاخت دموعنا 
  .. ویورق فكر حین فیك أفكر*** تعاودني ذكراك كل عشیة 
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  كأن جراح الحب ال تتخثر *** جراحي أن تضم شفاھھا وتأبى 
  أفسر ماذا ؟ والھوى ال یفسر *** ال تفسیر عندي لصبوتي . أحبك 

  طویل ، وأضواء القنادیل تسھر *** تأخرت یا أغلى الرجال ، فلیلنا 
  وأیامنا في بعضھا تتعثر *** فالساعات تأكل نفسھا .. تأخرت 

  انت المحرر .. وأنت لنا التاریخ*** أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا 
  و في كل یوم أنت في القلب تكبر*** تذوب شخوص الناس في كل لحظة 

  
  ویقول الدكتور الدالني

  
  )..اهللا أكبر(لكنَّ ! على الرغم من أن العوائق في وجھ اإلسالم كبیرٌة جدًا

! بیل اهللا ھي ضخمة جداً في الصد عن س" حّمالة الحطب "وعلى الرغم من أن الجھود التي تبذلھا 
  ..لكنھا تغدو غثاء أمام كلمة اهللا 

  
  :والبشائر بانتشار اإلسالم كثیرة ، سأذكر بعضًا منھا 

ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا ((  :األمل باهللا تعالى یقین بأنھ سیحفظ دینھ ، ألنھ تكّفل بحفظ كتاب ھذا الدین : أوًال 
  ..))َلن َیُضرُّوُكْم ِإالَّ َأًذى (( : وتكّفل بحفظ ھذه األمة من االســتئصـال . . )) الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن
والمســلم الییأس أبــدًا ، فـقــد عّلمھ اإلســالم أن  ))ِإنَّ الّلَھ َال ُیْخِلُف اْلِمیعاد(( ھــذا ھــو وعــد اهللا 

 ))الّلِھ ِإنَُّھ َال َیْیَأُس ِمن رَّْوِح الّلِھ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن  َوَال َتْیَأُسوْا ِمن رَّْوِح(( : الیـأس ضرب من كـفــر 
.  

لیس لمصباح الطریق أن یقول إن "  ":مصطفى صادق الرافعي" یقول أدیب العربیة واإلسالم
  ".الطریق مظلم ، وإنما علیھ أن یقول ھا أنذا مضيء 

  
وحضارة من خالل القیم المعصومة في القرآن والسنة نحن أمة قد تشّكلت وجودًا وثقافة : ثانیًا 

والسیرة المطھرة ، وھذه القیم ال زالت مصونة بحفظ اهللا ، وتنتظر من یؤمن بھا ویتمثلھا ویحملھا 
  :محمد إقبال . یقول د. . لیعید البعث الحضاري من جدید 

  
  ـاولكْن مـا وجْدنـا الّسائلینـ*** عطایانــا ســـحائٌب مــرســالٌت 
  ولكْن ما وجدنا الّسالكیــنــا*** وكل طریقنـــا ھــدٌي و نـــــوٌر 

  ألجرینا السماء لھم عیونـا*** ولو صدقوا وما في األرض نھـٌر 
  

وإن عجلة الحضارة لن تدور دون عزٍم أو أنین ، وال بد لكل أمة من لحظٍة ُعلیا علیھا أن تقّرر فیھا ، 
  .وال بد للنائم أن یستیقظ یومًا  وأمتنا لم تمت وإنما ھي في سبات
  

  تسمو بفطرتھا إلى الطیرانِ *** إّن الطیوَر وإن قصصَت جناَحھا 
  

ال تزال الشدائد تنزل بالمسلمین حتى یفیقوا ، وعند ذلك یجدون ھذا "  :محمد عبده  الشیخیقول 
، فیكتشفون أنفسھم ، الكتاب الكریم في انتظارھم ، یعدُّ لھم وسائل النجاة ، ویؤیدھم بروح القدس 

  ..ویشھدون ما كان قد كمن فیھا من قوة، فیأخذ بعضھم بید بعض 
وھذا الكتاب المجید ، ال بد لھ أن یعود ویرجع إلى موطنھ األول من قلوب المسلمین ، وقد وعد اهللا 

یننا وبین بأن یتمَّ نوَره وبأن یظھره على الدین كلھ ، ولن ینقضي العالم حتى یتم ذلك الوعد ، ولیس ب
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ھذا الوعد إال الزمان الذي ال بد منھ في تنبیھ الغافل ، وتعلیم الجاھل ، وتوضیح المنھج ، وتقویم 
  ".إنھم یرْوَنھ بعیدًا ونراه قریبًا : " األعوج ، وھو ما تقتضیھ السنة اإللھیة في التدریج 

  
  :استشفاف قیم التاریخ اإلسالمي : ثالثًا 

  ..األرض من غیر جذور نحن أمة لم تنبت فوق ظھر 
إّن إسالم أسالفنا معنا ، وإن قلوبھم ما زالت تخفق في صدورنا ، وإن كان ثمة شيء یدّوي في 

أعماقنا فلن یكون ذلك سوى اإلسالم ، وإذا أمكن ھزیمة الواقع فلن یمكن بحال ھزیمة التاریخ ، ومن 
  .قبل كیف نصوغ انتصار المست -بإذن اهللا  -تاریخنا المنتصر سنعرف 

وأنا لست أرمي من ھذا الكالم إلى أن ننام على ھدھدات التاریخ ، بل الذي أقصده ھو أن نسأل 
التاریخ ، ذلك الشیخ الصادق الوقور ، عن قصتھ مع اإلسالم ، وأن نسأل الحضارة ھل عرفت أتقى 

  وأنقى وأذكى من رجال اإلسالم ؟
ي أبدًا من أزمة أمة ، فأمتنا یسكن في أعماقھا وإذا كنا اآلن نعاني من أزمة نخبة ، فإنا ال نعان

المخزون النفسي والروحي الكبیر الذي ال یبرز إال في المحن ، وإن في الصمود األعزل الكبیر 
لرجال جنین في وجھ الصھاینة المسلحین أوضح مثل ، واألیدي المؤمنة المتوضئة ستحسن البناء لو 

شعًا في الجبین ، والخیر ما زال كامنًا في الیمین ، ولكنھ ككمون ُأتیح لھا إلى العمل ، والنور ال زال م
  .النور في الحجر ، إن قدحَتھ أورى ، وإن تركتھ توارى 

ھناك من غادر الركب ألن الحادي لم یملك الكالم الذي یسحر بھ القلوب : "یقول الدكتور محمد إقبال 
ص المسافرین العزیمة ولكن ال تنقصھم الرغبة ال تیأس منھم إن كنت حكیمًا ، تنق: یا حادي الركب ! 

  " .في الوصول
  

  سُتنبُت بین الطحالِب نخـال*** وَظّنــي یقــیٌن بــأنَّ بــــالدي 
  أرضي خزامى ووردًا وُفــالّ *** ومن بین شوٍك وصخٍر ستنبُت 
  وفي كل عینٍ  ضیــاٌء أطـّال*** ففي كل زنـــٍد مضـــاٌء تجّلى 

  فنمســـُح جھًال ونغسُل ُذّال*** و الرعیـُل الرعیَل قریبًا ســـیقف
  

  ..افتح عینیك كالنرجس أیھا الزھر النائم ، فقد أغار على أرضنا األعداء "  :محمد إقبال .ویقول د
انھض أیھا ! عجبًا لھذا البحر الذي ال یھیج . لقد أصبح بحرك أیھا المسلم ھادئًا ساكنًا كالصحراء 

نن حارس وأمین ، أنت لھذا الكون یسار ویمین ، اشرب كأسًا فائضة الیقین ، الغیاث المسلم ، أنت للسُّ
  .ومرة بالقیود واألغالل .. من اإلفرنج الذین خلبوا العقول وخدعونا مرة بالرقة والدالل 

أیھا المسلم اضرب خیمتك حیث شئت ، ولتكن خیمتك قائمة على ُعُمدك وأطنابك ، وال تنَس أن 
  ".طناب من األجانب حرام استعارة األ

لقد استطاعت أمتنا بفضل اهللا أن تسجل في نصف قرن قفزة فوق القرون انتقلت بھا من القرون 
الوسطى إلى القرن الحادي والعشرین ، وفي قابل األیام ندعو اهللا أن یعینھا على قفزة أخرى إلى 

… أشرقي یا شمس اإلسالم من ھنا : ھذا ھو وعد اهللا الذي لن یتحقق حتى یقول كل مسلم .. المستقبل 
  .من عندي أنا 

إما أن یسعى إلى تغییر نفسھ لیتغیر العالم ؛ وإما أن یغّیر اسمھ  :إن المسلم الیوم أمام خیارین اثنین 
إلى علماني أو إلحادي أو دیمقراطي أو لیبرالي أو فتحاوي أو سبعاوي أو نھضاوي أو نصراوي أو ..

  .أو فما أكثر التأوءل ، 
  

  أوقـــدي عّل على النــار ُھــدى*** یا ُلبینى أوقــــدي طـــال المـدى 
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  أوقــدي النــار ألبنـــاء الســبیْل*** قد حـــار الدلیـْل ) ُلبُن(أوقـدي یا 
  أرشــدي ھــذا الفــراَش الھائـما*** َشــّردي ھــذا الظــالم الجاثمـــا 

  بالنور المقدْس) ُلبُن(أقبلـــي یا  ***لیُل ھذا الركب في البیداء عسعْس 
  )لبینى(َأرشـدي فیھا الحیارى یا *** ھلـَّــت األنـــوار والبشــرى علینا 
  بالشــذا والنور في وجھ الحبیْب*** أرشــدي كلَّ الحیارى في الدروْب 

  
  :یا أیتھا الدعوة 

لعّل ھذا الناس یصحو من  ..ُمّري بترنیمك السماوي على أسوار ھذه األرض المحرومة من النور 
  ..سباتھ الطویل ، ویقبس إشراقة من ھذا الُحداء الجدید 

وأحرقي أیتھا الدعوة بنارك حطب النظام العالمي الجدید ، وھشیم الُمّجان الواقفین في طریقك العتید 
..  
  

* * *  
  محمد خاتم المرسلین: من كتاب بعنوان 

  
  عبد المعطي الداالتي.د
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  وفي الختام
  سود الزمان ھذا بالسخریة من خیر األنام وكلنا عن ھذا مسئول... قومى أفیقوا تاهللا إنتبھوا  بنوا

  .وسیقف أمام ربھ وسیحاسبھ والسعید من كان حسابھ یسیرا ویا خیبة من كان حسابھ عسیرا 
فى  ویعلم جل شأنھ ما، عرضت لكم إخوتى األكارم أقوال وأعمال واهللا أعطانا الوسع والحول والقوة 

  یدرى ھمتى وھمتك... یعلم إرادتى وإرادتك .. وسعي ووسعك 
.  

  أفیكم منتصر للرسول: وبعد ھذا كلھ أقول 
  بأن ال ترتضى بشرعة اهللا بدیًال وال عن سنة رسولھ تحویًال: حاكم 

فماذا أعددت أنت لھ إزاء ھذا ، إعلم أن اهللا موقفك لمشھد عظیم طالما حدثت الناس عنھ : عالم 
  .بماذا أقرأك العلم یا ملح البالد ومجلى بالحقیقة قلوب العباد  الموقف

بماذا أجبتم خاتم النبیین ؟ أین ھدیھ من حیاتكم ؟ أین أدبھ من أدآبكم ؟ أین معاملتھ من : محكومین 
  .معامالتكم ؟ أین ھمھ من ھمومكم ؟ أین أمنیتھ من أمانیكم 

ذا أجدك متتبع لكل بضاعات أعدائھ ؟ لماذا ھل عرفت رسولك ؟ ھل صدقت بكتابك ؟ لما: الشاب 
  .تسمم فكرك بقبیح أفكارھم ؟ أنت قدوتك واحد وھم مقلدون أللف واحد وواحد 

  إلى أى مدى فتنوِك عن ھذا الدین؟... یا جلیسة الصالحین .. الشھداء  أختیا .. یا أم العلماء : یا فتاتنا 
وإلتوى لسانك للتحدث بلسانھم وتركِت صیانة  وإباحیتھمات شعورھم وعریھم موضاتھم وقّص فتبعتي

؟ أین ..فأین ھذا الحب منك أین الغیرة منك على سید ولد آدم ... ودیانة أتى لِك بھما من تدعى حبھ 
  من اإلسالم أنِت أین أین ؟

  أن ھذا حجاب ؟ لتصدقيھل إسالمك فى قطعة قماش غطیت بھا شعرِك ولویت النص 
  تسربلتى فیھ تظنینھ ستر وھو لیس حتى ستًر ألھوائك ؟الذى  ھل إسالمك فى تاییرك

  جیلك الولید وتركھ فریسة للعشوائیة وتربیة القنوات ؟ إھمالكھل إسالمك فى 
ھكى سترك فى عربات المواصالت وأنِت تھل إسالمك فى تحملك مشاق أنت لست بھا مكلفة وتن

ْرَن ِفي ُبُیوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِھِلیَِّة َوَق{ .مطالبة بالقرار فى البیت لتعمیر الدار وسكان الدار 
 الرِّْجَس َأْھَل اْلَبْیِت اْلُأوَلى َوَأِقْمَن الصََّلاَة َوآِتیَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ِإنََّما ُیِریُد اللَُّھ ِلُیْذِھَب َعنُكُم

  ٣٣األحزاب}َوُیَطھَِّرُكْم َتْطِھیرًا 
كما كان یفعل نساء الجاھلیة ، وال ُتظھرن محاسنكن، وال تخرجن منھا إال لحاجة، واْلَزْمَن بیوتكن

یا نساء  -وأدِّین . وھو خطاب للنساء المؤمنات في كل عصر، األولى في األزمنة السابقة على اإلسالم
 ورسولھ في أمرھما وأطعن اهللا، وأعطین الزكاة كما شرع اهللا، الصالة كاملة في أوقاتھا - النبي
ومنھم -ویبعد عنكنَّ األذى والسوء والشر یا أھل بیت النبي ، إنما أوصاكن اهللا بھذا؛ لیزكیكنَّ، ونھیھما

  .ویطھِّر نفوسكم غایة الطھارة، -زوجاتھ وذریتھ علیھ الصالة والسالم
زانیة فى كل  ھل إسالمك فى تحدیك لقول الرسول ونزولك متعطرة لیشم ریحك الرجال وتحملى وزر

  .شمة یشمھا رجل لعطرك وترجین النجاة 
  .یا رب نسألك السالمة .. واهللا لنجاتك فى یتھمك الرجال بالقذارة وال تحشرى فى زمرة الزناة 

  یا أمتى ماذا بقى بعد أن سب اإللھ ورسول اإللھ ودنس كتاب اإللھ ببول األتجاس األرجاس
  قاطعى طریق الحریة والعبودیة لجمیع البشریة ؟أمنتظرین باص السالم الذى أستولى علیھ 

وْا َفَأَخْذَناُھم ِبَما َوَلْو َأنَّ َأْھَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْیِھم َبَرَكاٍت مَِّن السََّماِء َواَألْرِض َوَلـِكن َكذَُّب{
  ٩٦األعراف}َكاُنوْا َیْكِسُبوَن 

لفتح اهللا لھم أبواب الخیر من ، سلھم واتبعوھم واجتنبوا ما نھاھم اهللا عنھولو أنَّ أھل القرى صدَّقوا ر
  .فعاقبھم اهللا بالعذاب المھلك بسبب كفرھم ومعاصیھم، ولكنھم كذَّبوا، كلِّ وجھ
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 واستشرىوإلى كل ولى أمر إنتبھوا باهللا خالفتم وصایا رسول اهللا فى كل مناحى الحیاة فظھر الفساد 
  . الداء حتى صار بالء

العقبات وخیمة اآلن فى أمة اإلسالم  لكانتبمرض إجتماعى خطیر لو ماتم عالجھ  مبتالةاألمة اآلن 
  .كل رجل واحد یقابلھ ثماٍن من النسوة 

  لما غلیتم المھور
  لما شرھتم للذھب

  لما طمعتم فى متع حتمًا لزوال
  لما قدمتم السیارة على األخالق

  وقدمتم الفیال على الفضیلة
  لتلفاز على قول أرحم الناسا وقدمتم

  لما قدمت الوظیفة عند المخلوق على الوظیفة عند ملك الملوك
وإال تكن فتنة فى األرض ، قھ فزوجوهـــون دینھ وخلـــاءكم من ترضــمن ج( ... بدلتم وحرفتم 

  ) وفــساد كبـیر
لقات عن كثرة فعن ماذا أنتم راضون اآلن عن كثرة البنات بغیر زواج عن كثرة العوانس والمط

َوْلَیْخَش الَِّذیَن َلْو َتَرُكوْا ِمْن {.. عن ماذا أنتم راضون یا من تخلیتم عن نصرة الرسول ... المترمالت 
  ٩النساء}َخْلِفِھْم ُذرِّیًَّة ِضَعافًا َخاُفوْا َعَلْیِھْم َفْلَیتَُّقوا الّلَھ َوْلَیُقوُلوْا َقْوًال َسِدیدًا 

فلیراقبوا ، وتركوا من خلفھم أبناء صغاًرا ضعاًفا خافوا علیھم الظلم والضیاع وْلَیَخِف الذین لو ماتوا
، وَدْفع األذى عنھم، وحسن تربیتھم، وذلك بحفظ أموالھم، اهللا فیمن تحت أیدیھم من الیتامى وغیرھم

  .ولیقولوا لھم قوال موافقا للعدل والمعروف
  وامر وتقدیم محابھ على جمیع المحبوباتبتقدیم أمره على جمیع األ،الرسول  یھ إنھوانصر هأنصر

اللهم صل على محمد النبي األمي و على آل محمد  ... أنصره باهللا وابدأ بنفسك ومن اآلن
كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد النبي األمي و على آل 

لھم إني أسألك فعل ال ..محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
الخیرات و ترك المنكرات و حب المساكین و أن تغفر لي و ترحمني و تتوب علي و إذا أردت 

  . بعبادك فتنة فاقبضني إلیك غیر مفتون
 )اللھم أعنا على شكرك و ذكرك و حسن عبادتك: أتحبون أیھا الناس أن تجتھدوا في الدعاء ؟ قولوا (

أمري إلیك و ألجأت ظھري إلیك رغبة و رھبة إلیك ال ملجأ و ال اللھم أسلمت وجھي إلیك و فوضت 
اللھم اجعل في قلبي نورا و في ،  منجا منك إال إلیك آمنت بكتابك الذي أنزلت و بنبیك الذي أرسلت

لساني نورا و في بصري نورا و في سمعي نورا و عن یمیني نورا و عن یساري نورا و من فوقي 
أمامي نورا و من خلفي نورا و اجعل لي في نفسي نورا و أعظم لي  نورا و من تحتي نورا و من

اللھم احفظني باإلسالم قائما و احفظني باإلسالم قاعدا و احفظني باإلسالم راقدا و ال تشمت ،  نورا
،  بي عدوا و ال حاسدا اللھم إني أسألك من كل خیر خزائنھ بیدك و أعوذ بك من كل شر خزائنھ بیدك

دیني الذي ھو عصمة أمري و أصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي و أصلح لي آخرتي  اللھم أصلح لي
اللھم  ، التي فیھا معادي و اجعل الحیاة زیادة لي في كل خیر و اجعل الموت راحة لي من كل شر

اغفر لي خطیئتى و جھلي و إسرافي في أمري و ما أنت أعلم بھ مني اللھم اغفر لي خطئي و عمدي 
ي و كل ذلك عندي اللھم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت و ما أعلنت أنت و ھزلي و جد

اللھم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین ، المقدم و أنت المؤخر و أنت على كل شيء قدیر
معاصیك و من طاعتك ما تبلغنا بھ جنتك و من الیقین ما یھون علینا مصیبات الدنیا و متعنا بأسماعنا 
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أبصارنا و قوتنا ما أحییتنا و اجعلھ الوارث منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من و 
عادانا و ال تجعل مصیبتنا في دیننا و ال تجعل الدنیا أكبر ھمنا و ال مبلغ علمنا و ال تسلط علینا من ال 

عوث رحمة للعالمین محمد وصلى اهللا على المب، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رِب العالمین ...  یرحمنا
  .الصادق األمین وعلى اآلل والصحب وكل من سلك الدرب 

  .سبحانك اللھم وبحمدك نشھد أن ال إلھ إال أنت نستغفرك ونتوب إلیك 
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