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ن الرحميم  ِبسـِم هللا الرَحم
 

وبوِبمم هللاإن ُكُنتم تُ ُقل )  ُُ َمتوبونِِ  ُـُوبمُمم يهللاوبنن م هللا  ُُ  (غمُِنر ٌ رمِحيم  يَمفِِر لمُمم 
أيَُِها الَّذَنم عنم ن ) إنَّ هللا يممالمئممتمُه َُصملُ   لميِه يمسملِ ُمنا تمْسليما(   آمُننا صملُّنا عم  لى النَِّب  ِ

   كرمي [  ] قرآن
*** 

ي خنلـِ    َ الـ  أإىل شـررٍ  عن جابر بن عوبد هللا أنَّ النِب صلى هللا عليـه يسـلم كـان َ ـنم َـنم ا موـ  
ا     قــال ل إن ِشــوتم   َرولــنا لــه منــ،ا   مــن اصُصــار أي رجــل ل  رســنلم هللا   أا امــرأٍ ــ،م جنوــلُ  لــ  منـْ

النخل ُ صياح الصِب ِ   مث ُزل النِب صلى هللا عليه يسلم  َلما كان َنم ا مو  رَُعم إىل املن،   َصاح 
ً  الصِب الذى َسمن . قال جابر  كاُـ  توبمـى علـى مـا كاُـ  تسـمُع مـن الـذْكر   َضمها إليه تون أُني 

 ِعندمها .
 

 ه اإلمام الوبخارى [] حدَث شَرف ريا
 

*** 
ـــا كثـــر النـــا  اأبىب أُـــ  ي أمـــى  رســـنل هللا   ل ـــد كـــان جـــز  ٌ   ـــ  النـــا  عليـــه َلمـــ ذ  منـــ،ا    م

لتسموهم َحنم ا ذ  لِراق  حىت جول  َدك عليه َسمن   َأمت  أيىل ابحلنني إليـ  ملـا َـارقتهم . 
. 

 ]عمر بن اخل اب [
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 ت ـــــدمي
 ب لم صاح  الِضيل  اصستاُ الدكتنر عوبد احلليم حممند

ر اصيقاف يشونن اص  هرز يَز
  سـيد   هلل رب الوـاملني    يالصـالٍ يالسـالم علـى أشـرف املرسـلنيد . احلمـبسم هللا الرَحن الرحيم ..

   حممد يعلى آله يصحوبه يمن اتوبع هدَه إىل َنم الدَن
 يبود ل

 َي نل هللا سوبحاُه يتواىل ل
ُِِسـِهْم   َِـيِهْم رمُسـنا   ِمـْن أمُـْ لُـن عملـيهِ  ) لم مْد ممنَّ هللُا عملمـى املُـْمِمِننيم إُ بـمومـثم  َـُـزمكِ يهْم يَـُوملِ ُمُهـُم َـمتـْ تِـِه يم ْم آ م

ى ضمالمل  ُموِبني   ( .  الِمتمابم يماحلمْممم م   يمإْن كماُنا ِمْن قـموْبُل لِم
*** 

صُوبيا  يالرسل َود هم هللا   إ  يل د بدأ رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم رسالته بود أن أعده هللا لتل يها
  ـى . . .نأصـالب ااباب  ياصجـداد ابلِوـْرِا ال ـاهر   ياملـلا  ال سوبحاُه قوبل ميالدهم   إُه َوـدهم ى

 إهنم خيار من خيار من خيار. 
 

 عن رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم  أُه قال ل –بسنده  -َريى اإلمام مسلم  
" إن هللا اصــ ِى مــن يلــد إبــراهيم إواعيــل   ياصــ ِى مــن يلــد إواعيــا بــب كناُــ    ياصــ ِى مــن بــب  

شا    ياص ِى من قَرش بب هاشم   ياص ِاِ من بب هاشم " كناُ  0  قَر
 ص نوه لنِسه   يرابه على عينه . ل د اص ِاه هللا من بب هاشم   يا

  يمن بود املـيالد   ليحمـل الرسـال  المـ،ى   الرسـال  الوامـ  اخلا ـ    رابه سوبحاُه من قوبل امليالد ل د
 رسال  اإلسالم .
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إلسالم ل طابوها يشوارها يجنهرها   إمنا هن ل إسالم النجه هلل   هن السرند هلل يحده   هـن يرسال  ا

َملم  اإلسالم هى ل تتضـمن هـذه املوـاِ  ل إ ك ُووبد يإ ك ُستوني   إُه التنحيد   أي هن اإلسالم .
 اإلسالم .الىت تتحدد يتتوبلنر   برغم اختالف احلريف يالن ق   لتلت ى كلها منصهٍر ى كلم  

َوـد مـن بوـد يكـان    اإلسـالم . يكان رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َود مـن قوبـل املـيالد حلمـل رسـال 
 امليالد حلمل الرسال  ل اإلسالم .

هـذه احليـاٍ   حيـاٍ  يل د سار  حياته بود امليالد علـى ال هـر يالن ـا    يكـان أيل رمـز عيـل َوـ، عـن
 . " شق " الصدر  الصِا  ٍال هر ل إمنا هن رمز ل

يهذا احلاد  يقع لرسنل هللا صاليا  هللا يسـالمه عليـه   منـذ ال ِنلـ  املوبمـٍر   ل ـد كاُصـلنا  هللا 
على ما  -  عند مرضوته   يبينما هن َلو  مع الفلمان  ى ابدَ  بب سود  –إُ ُاك  –يسالمه عليه 

ل َأخذه َأضروه َشق عن قلوبه  –َريى اصمام مسلم    َاستخرج منه عل ه   َ ال ل " هذا أاته جَ،
 مث غسله ى طس  من ُه  مبا  زمزم   مث صمه   مث أعاده إىل مماُه " .حظ الشي ان من    

يهــن قت ــع نن إن حممــدا   قــد قتــل  َاســت وبلنه َ نلــ –َوــب مرضــوته  –يجــا  الفلمــان َســونن إىل أمــه 
وبا   .  اللنن   يكان ُل  يهن أبن أربع سننا  ت َر

قــد طهــره هللا منــذ ال ِنلــ  مــن حــظ –صــلنا  هللا يســالمه عليــه  -ذا احلــاد  ل إمنــا َرمــز إىل أُــه  يهــ
 الشي ان   يصدا بذل  يالدته حينما قال  ملرضوته ل " يهللا ما للشي ان عليه من سوبيل " .

ه بـ " اصمني " يمل تمن كلمـ  اصمـني ا لـه   يلمنهـا   وـايطهره ياست امه منذ ُشأته   جوال للورب َل وبُن
رضنن بتحميمه . طل  أُا كاُ  إ  ا تنصرف إا عليه   يكاُنا َِرحنن حبممه   َي

َ نل الربيع بن اخليثم ل " كان َنحاكم إىل رسنل هللا   ى ا اهلي  قوبل اإلسالم   مث اختص ى اصسالم 
ان بـني قـَرش بشـأن  يمن اصمثل  املشهنٍر ى ُل  لقضاؤه صـلى هللا عليـه يسـلم ى اخلـالف الـذى كـ

 يضع احلرر اصسند   َإهنم حينما اُتهنا ى بنا  المووب  إىل حيث َنضع الركن من الوبي    قال  كل
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حنن أحق بنضوه "   ياختلِنا   حـىت خـاَنا ال تـال   مث جولـنا حممـا   بيـنهم أيل مـن َـدخل مـن  قوبيل  ل
  َمان رسـنل هللا صـلى هللا نا يسلمنا بذل  ابب بب شيوب    َيمنن هن الذى َ ضى بينهم   يقالنا رضي

يه قالنا ل هذا هن اصمني   قد رضينا مبا َ ضى بيننـا من دخل من ابب بب شيوب   َلما رأعليه يسلم أيل 
  مث أخ،يه اخل، َنضع رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم ردا ه   يبس ه ى اصرض مث يضع الركن َيه   مث 

ن أراب  قـَرش رجـل   َمـان ى ربـع بـب عوبـد منـاف عتوبـ  بـن ربيوـ    يكـان ى قال ل ليأ  من كـل ربـع مـ
الربع الثـاِ ل أبـن زموـ    يكـان ى الربـع الثالـث ل أبـن حذَِـ  بـن املفـٍل يكـان ى الربـع الرابـع ل قـي  بـن 

ــ  مـن زيا  الثـنب    مث اعـدى   مث قـال رسـنل هللا صــلى هللا عليـه يسـلم ل " ليأخــذ كـ وــنه ل رجـل بزاَي َر
ونه   مث يضوه رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم بيده ى منضوه ُل  .  عيوا   " ََر

سـالم النجـه رهف حب  هللا سـوبحاُه   يالسـرند لـه   يتنحيـده يإهٍر   راَ ها شونر ميهذه احلياٍ ال ا
الليـاىل  –أى َتووبـد  –له . . . يهذا الشونر حوب  إليه اخللنٍ   َمان خيلن بفار حرا    َيتحنـث َيـه 

تزيد لذل    مث َرجع إىل خدجي  َيتزيد ملثلها .  ُيا  الودد   قوبل أن َنز  إىل أهله   َي
المه عليــه   َفــادر ممــه منفمســ  ى الضــالل   ليوتمــف ى غــار حــرا  متووبــدا     يكــان صــلنا  هللا يســ

 حىت قال  الورب ل " إن حممدا   قد عشق ربه " .
إىل أن كان النحى   يكاُ  كلماته اصيىل  –من اإلعتماف يالووبندَ   –ياستمر اصمر على هذا النسق 
 ) اقْـرمْأ اِبْسم رمبِ  م الَِّذ خملمقم ( .

يأخـــذ رســـنل هللا صـــلى هللا عليـــه يســـلم منـــذ هـــذه اللحعـــ  َتح ـــق ابل ـــرآن ى ياقوـــه يأصـــوب  لل ـــرآن 
 صنراتن ل

 صنٍر ُعَر  كالمي  ل هى هذه النصنص الىت تنحى .
وي  حي  تتمثـل ى رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـام  ـثال   كـامال   . . . حـىت لـيممن أن َ ـال يصنٍر ياق

رضـى هللا  –عنه صلى هللا عليه يسلم   إُه كان قرآن حيا   َسل بني النا  يل د قال  السيدٍ عائشـ  
 تصف خل ه صلى هللا عليه يسلم ل " كان خل ه ال رآن " . –تواىل عنها 
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لق"  هنا ل إمنا توب حياته كلها   ل د كاُ  حياته كلها قرآ    يمن أجل ُل  كاُ  ااب   يكلم  " اخل
 المرمي  تو، عن ُل  بنضنح ل

َـم مْد أمطما م هللام ( .  ) ممْن َُِ ِع الرَّسنلم 
َمنام  أمَِْدَِهْم (  ) إنَّ الَِّذَنم َـُوبماَُِونُم م إمنَّما َـُوبماَُِوننم هللام َمُد هللِا 

ــنـم )  ــرمرم بـميـْ ــا شم َِيمم ُمــنكم  ُُممِ  ــىتَّ  ــننم حم َـُْنِمُن ــْيِ  َمــالم يمرمبِ ــ م ام  ــاَّ قمضم ُِِســِهْم حمرمجــا   ِق ــُديا ِى أمُـْ ُهْم مثَّ ام جيمِ
 ِيَُسملِ ُمنا تمْسِليما   ( .

وبـني أن رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم قـد خلـص  أما النصف الذى جيمع كل ُل  ى َ ني جازم   َي
  يمميع أق اره   يأصوب  رابُيا     َهن قنله لهلل

ـــْرُ  يمأ م  ِل م ُأِم ـــذم ـــرَِ م لمـــُه ي ِب ـــالمِمنيم * ام شم ُُُســـِمى يمحممْيمـــاىم يمقممـــاتى ِاِ رمبِ  اْلوم ـــالمِتى يم ـــْل إنَّ صم أيَُّل ) ُق
 ِلِمنيم ( .اْلُمسْ 

 اصيقا  .ى بوض  –على تِاي  ى هذا اصخالص  –إن حياٍ النا   لص هلل 
ى ليلـه يهنـاره   َمصـمته ُي  ـه   ى  –أما حياٍ رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم   َ د خلص  كاملـ  

ه  هلل سوبحاُه . . . يمل تمن حياته يحدها هى الىت خلصـ  هلل . . . يإمنـا كـان قاتـه  -  حركته يسمُن
 أَضا   .

 يبني ب ي  الوبشر . . .   يقد ميز  هذه اابَه المرمي  بينه صلى هللا عليه يسلم
 طي  هللا ثراه   يجزاه خل ما جيزى حموبا   لرسنله ل –يصدا َيه قنل اإلمام الوبنصلى 

 َموبل  الولم  َيه  أُه  بشر     يأُه  خل  خلق  هللا  كلهم
 ياصمام الوبنصلى َتابع ى ُل  قنل هللا تواىل ل

 ىلَّ ( ل) ُقْل إمنَّما أ م بمشمٌر ِمثْـُلُمْم َُنحمى إ
ياصخ الِاضل اصستاُ حسن املل ايى   َتـابع ا ـن ال ـرآِ   ى احلـدَث عـن الرسـنل صـلى هللا عليـه 

ُكر ها . . . َتحد  تحد  عن هذه املواِ الىت   يسلم   َي
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ُكـره عـن الرسـنل صـلى هللا عليـه يسـلم   تتوبـع  توبع ال ـرآن المـرمي َيمـا  عنها ى استِاض  يى دق    َي
ــد املالرجــل املــ ــدَن ممن الــدقيق   الــذى مــار  احليــاٍ الريحيــ  قارســ  الواب توبتــل   َــهللااته هللا َ هــا  ى ال

هما   ى كتابه احلميم .  َي
ــه    ــا م للــدعنٍ إلي ــذَن اصهــنا إىل هللا ى صــدا   ييقِــنا حي ياصســتاُ حســن املل ــايى مــن هــما  ال

ــاح أا ابل ــنل يالســلنك   َمنحــه هللا ســوبحاُه يتوــاىل   َهمــا   ى ــ  ا تت ملــن أخلصــنا  ااجمــاا  الريحي
 يجههم هلل سوبحاُه .

ى ال ــرآن  ن َي ــه هللا توــاىل للمتابــ  عــن الرســنل صــلى هللا عليــه يســلموبط كــل ااغتوبــاب   أبتــيحنــن ُف
 المرمي . . . َإُه من خل هما  الذَن َوا نن هذا املنضن  .

ى التنجيــه الريحــى   أي الوبحــث الــدَب   َ ــد   يلــي  هــذا أبيل شــ  كتوبــه اصســتاُ حســن املل ــايى  
كت  من قوبل عن التصنف   يعن الذكر يعن السيدٍ خدجي  رضنان هللا عليها   يكت  ى الِ ه على 

 مذه  اإلمام مال  . . . يهن دائم الومل خلدم  اإلسالم بمل ما َست سع .
هللا توـاىل   يى  ـال الـدعنٍ إىل التأسـى  يكتابه هذا  تى قم  مـن ال مـم الشـا،    ى  ـال اةداَـ  إىل

 برسنل هللا صلى هللا عليه يسلم .
يق الد  ائم   يالومل املستمر . . خلدم  دَن هللا يدعنٍ رسنله . .يإُنا لنرجن له التَن

ــه خــل ا ــزا    يأن رجــن هللا ســوبحاُه يتوــاىل   أن َثيوبــه أحســن الثــناب   يأن جيَز ََن ــه دائمــا   إىل  ُي
 املست يم . الصراب

 
 عوبد احلليم حممند
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 م ــــــــد م 
احلمد هلل الذى بنومته تتم الصاحلا    يالصالٍ يالسالم ى أكمل صنرها على سيد  حممد الذى ختم 

صراب هللا الذى ق يإىل صراب مست يم  . . . هللا به املرسلني   يجوله رَح  للواملني   يهدى به إىل احل
ا  ياصرض   أا إىل هللا تصـــل اصمــنر   يرضـــى هللا أحســن الرضـــا عــن آلـــه اصطهـــار لــه مـــا ى الســمن 

اصخيار   يعن صحوبه المرام اصبرار   يعمـن يااهـم سحسـان إىل َـنم الـدَن   أيلوـ  حـزب هللا   أا 
 إن حزب هللا هم املِلحنن .

 أما بود . . .
ل  يصـووب    أمـا سـهنلتها َتـأتى  عليـه يسـلم سـهى هللاَإن المتاب  ى شأن سيد  يمناات رسنل هللا صـل

  يكثٍر مصادرها   يأما صونبتها َتنشأ من ون قدره   يعلن م امه   َيرد الماتـ  من سو  مناردها 
ٍر ى سلته الو ٍر   لمنه مهما كت  يأبد  َرى ما كت  بويدا   عن تيد صنرته احل    مادٍ المتاب  غَز

َمـنن مسـيوا   علـى غـل مـا أراد   يلمنـه ا َلوبـث أن َتوبـني أن ُلـ    َيخرل من يضـوه   يخيشـى أن
مــن  ى اســتوداده   يإمنــا َرجــع إىل ععمــ  املمــان ي املمــني   يكــذل  كــان شــأنلــي  راجوــا   إىل قصــنر 

 َ نل ما قالنه لسوب نه على كثر م   َلي  عذره يعذرهم ي 
 من  َد  املتنايل يأَن  الثر      َوبالغ  يأكثر  أن  تيط  بنصِه      

ُكــرى ملثلــه مــن املــممنني ا وبيــني    ول ــل ُِســه أبن ماقالــه إمنــا كــان بلســان احلــ  يالت ــدَر   توبصــٍر ي َي
تمثل قاُوا   َي نل ل  َي

 ــــر   مع  من  أح   ُشر           ِ  أِ  حم   يأن  املـ    يقد  كِا
نضـن  ا اضـٍر ل " رسـنل هللا صـلى هللا يقد كنـ  حاضـر  منـذ عشـر سـننا  بنـادى الترـاٍر يكـان م

 رآن المرمي " . عليه يسلم ى ال
يختم  ا اضـٍر ب ـنىل ل ي ا أبـرح ممـاِ هـذا قوبـل أن أت ـدم ملـنا  رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم 

 خبالص
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ُمـل ياإلععام   يبوبالغ أعتذارى من قل  جهدى َيما تدث  به عن م امه المرمي   طاموـا   أن  التحي 
 قصنرى على رأَته يرَحته ابملممنيني .

يأراِ مضــ را   ى مســتهل كتــاىب هــذا أن أكــرر ُلــ  ال ــنل يأ  مــنقن ب وبــنل عــذرى ياعتــذارى   صُــه 
صــلى هللا عليــه يســلم أجــدر مــن قوبــل املوــذٍر   يأغضــى عــن قصــنر اســتدعته الضــريٍر   يقــدكان مــن 

 مشائله أا َرد سائال   أي خيي  رجائه .
كان لتل  ا اضٍر أثر ى ُِن  الساموني   يقد كن  هنر  َيها هنرـا   َيـه شـ  مـن التردَـد   يقد  

يعدم الت يد ابلت ليـد   ى ااب   الـىت قيـل أن رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم عنتـ  َيهـا   يأةمـب 
ابب ااب   رىب مــن ع ائــه   أن أُِــى الوتــاب مــن ُصــنص ال ــرآن المــرمي   يأربــط ال صــ  الناحــدٍ بــر 

َيها   يقد أبدى ىل استحساُه ملـا  صاَي ا شي  َتعهر الصنٍر ى احلادث  الناحدٍ متمامل   ا تِرقامل
 من ال را  المرام .قرأ بوض أصحاب الرأى 

ه صلى هللا عليه يسلم ابملدَن  املننٍر   ياسنأُُته يأ  بـني َدَـه أن أكتـ   يقد تشَر  بود ُل  بز ُر
عنام دين أن أكت  شيوا   حىت أسـودِ هللا أته اب اضٍر املذكنٍر   يمر  اصبه ما بد هذا المتاب ليتم

مـن َنـاَر  16اَـق ن هــ ) امل 1386مـن شـنال  5برؤ ه صلى هللا عليه يسلم ى املنـام ى َرـر اصثنـني 
يق أبن علم النكر يتتلخص ال –(  1967 يل اصيل ؤ  املوبارك  السويدٍ ى أُب كن  ياصخ الصاحل تَن

لـنزاٍر الوـدل ى الـدير الثـاِ مــن منـزل   يجـا  مـن َوبشـر  أبن مــنا  رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يســلم 
نا بز ٍر   َأسرعنا ابلنزيل است وباله   َلما دخل يأشرق  أُناره الوبهيه يطلوتـه الزكيـ    قوبلـ   سيشَر

ُكر  له أوى   يأحسس  أِ ى جاُوبه  ِ  ي  .ى ُِسى   مث استي ع  صفل جدا   َده الشَر
يـقيقد قابل  بوـدها مبـدٍ زميلـى الِاضـل  أبـن علـم عنـد المووبـ  املشـَر  مـن عـامني   يكنـا  اصسـتاُ تَن

ن   َ صص  عليه الرؤ  يبشرته هبا   َسرته كل السرير   ى احلرم مث الت ينا ى رمضان الِائ   موتمَر
ا المتاب بوـد أن أل يـ  ا اضـٍر املـذكنٍر ( َـإُا ) يكن  أخ،ته بوزمى على كتاب  هذ النوبنى الشَرف

إُنـا ُنتعـر صـديره ى شـنا شـدَد    ؟به َ نل ىل يحنن ى احلرم النوبنى الشَرف ل ماُا مت ى المتاب 
ِ    يقل  ى َرب    بني قنله يبني تذكر الرؤ  الشَر
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 ابلمتابــ    يقــد تِا لــ     ُ    ُوبــن إ ُِســى ل لوــل تــذكلى ابلمتــاب يحنــن ى الرحــاب النوبــنى َتضــمن
يق أبن علم  يق ى المتاب  عن صاح  الولم صـلى هللا عليـه  ابسم الزميل تَن  يأمل  أن َصحوبب التَن

يـق قـ شـره   يسلم   يخباص  أن الزميـل تَن قيمـا   عـن ل " أهـل الوبيـ  " يمت طوبوـه ُي ـق َـألف كتـااب   د َي
ى هــذا يتيســر ىل مــا َ ــرؤه ال ــارى  الِائــ    يعــد  مــن املدَنــ  املنــنٍر   َوبــدأ  المتابــ  ى شــنال 

يـق حـالِب َيـهالمتـاب الـ كمـا أملـ    َتمـنن الـرؤ  قـد ت  ـ  ى الت ائنــا   ذى بـني َدَـه   يلوـل التَن
صل به يأبهل بيته المرام   ليه يسلم ى عامل التأليف الذى َتالسويد موا   مبنا  رسنل هللا صلى هللا ع

منن تِضله ابلز ٍر ى  الرؤ  عالم  ال وبنل سُن هللا . َي
 

يى غضنن اص م ال ليل  الِائته   بشِر تلميذى الصاحل الدكتنر عرمى حسني عرمى برؤ  موبارك    
رأى َيها منا  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َ نل له كالما   َ رظ َيه المتاب   يكان َذكر المـالم 

بـ    يبشـرى أخـرى ستي اظه   يأخذ  من رؤ ه بشـرى اإلُن ابلمتاى أثنا  الرؤ    يلمنه ُسيه بود ا
 عليه يسلم .   على قدر مهدَها   يليس  على قدر املهداه إليه صلى هللاابل وبنل   ياةدَ

رــن  إىل كتــاب هللا له   ياإلحاطــ  بــه صــلى هللا عليــه يســلم   َــإن اليمــع صــونب  املرت ــى ى المتابــ  عنــ
ــون كــان ال ــرآن المــرمي ياســع توــاىل أ ر ىل ســوبيل اإل ــق  يل ــنار ال ــرآن المــرمي إىل موــامل ال َر هتــدا  أبُ

نـ  أبُـناره ال دسـي  املشـو    يهـن مـا َو ـى ال ـار   اصق ار   عميـق الوبحـار   إن موباحـث المتـاب اَز
فـــمف منهـــا مشـــراب   هنيوـــا   ســـائفا   للشـــاربني   علـــى قـــدر مـــا َى أن َســـتمتع هبـــا   ي ســـوادٍ ريحيـــ    

ت و  منايلته من تل  اصق ار الناسو  يالوبحار الومي     يا سـيما أِ قصـد  أن َمـنن المتـاب اس
دعامـ  مــن دعــائم المبيـ  اإلســالمي  الصــحيح  لل ــارئني   مبـا ضــمنته ى كــل مناسـوب  مــن أقــنال أســالَنا 

ني قـا يرد عنـه    إىل جاُ  ال صد اصصـلى مـن عـرض صـنر ،تلِـ  الصاحلني   يإرشادا  أئمتنا الواَر
ـز الـذى ا أيتيـه الوباطـل مـن بـني َدَـه  صلى هللا عليه يسلم ى كتاب هللا عز يجل   ُلـ  المتـاب الوَز
يا من خلِه   يالذى أَد هللا بـه الرسـال  ا مدَـ  علـى مـر الوصـنر يالـدهنر   َمـان أخلـد املورـزا  

 ها يما ب ن .ا ظهر منمني من الِنت مكما كان احلصن احلصني للمسليأب اها على الزمان  
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ـل أن  ىـارخييـ  َليوـذِر   َإُـى بوض املناطن الت ال ار  المرمي قد أطل  قليال   يإُا رآِ أرد  الت َن
أرد ال ار  إىل الِهم الصحي  ى املنقف الـدقيق   الـذى خـاض َيـه اخلائضـنن   ي  َيـه املِـمين مـن 

ه ا حل ائق يتلوبيسها على النا  حلاج  ى ُِنسهم أضمريها  املستشرقني صغراض دُي    قصديا هبا تشَن
إُا مل  –عـن حسـن ُيـ   –كيدا   لإلسالم ياملسلمني   يقـد َتـأثر مبـا كتوبـنا بوـض الناشـوني مـن املـممنني 

اتـه  ن   ى حياتـه أي بوـد َي َمن ملمسا   حب ي   تل  املناقف الىت تتصل بسيد املرسلني يأطهـر امل هـَر
 . صلى هللا عليه يسلم

أن َوذِر ال ار  المـرمي إُا رآِ قـد خالِـ  مـا جـا  ى بوـض التِاسـل   قـا ا َليـق بـه  كذل  أرجن
ـــه املرســـلني صـــلنا  هللا يســـالمه علـــيهم أعوـــني   ـــه يســـلم   أي سخناُ ـــا  صـــلى هللا علي َوصـــم  اصُوبي
ى مــا َ ــع منــا مــن ياملرســلني عنــدى ممكــدٍ بي ــني  يمــا ُســ  إلــيهم مــن النقــائع ا ُمــل اصمــر َيــه علــ

أي ،الِا  حبر  أهنم بشر   َهـم ح ي ـ  بشـر   يلمـنهم مصـ ِنن بولمـه سـوبحاُه   يم هـرين ُُنب 
بِضــله توــاىل   يقــد أثوبــ  هللا َضــلهم ى ال ــرآن المــرمي   َلننعــر ى أمــنرهم بوــني ُلــ  الِضــل   يا 

أي شـ أعلم حميثُ  جيولُ  ِرسالتمهُ  (  ُ هللا ُن صهم منه شيوا     يا َفي  عنا حلع  ياحدٍ قنله تواىل ل ) 
ا نح  ُُ  يم  آدمم  أي قنله تواىلل )إن  هللا اص ِى 0اقتده ( قنله تواىل ل ) أيلِو  م الذَنِ  هدى هللاُ  َوِبهدامهم

 ( أي قنله تواىل  )يإُ  لولى خلق ععيم( . نيم مْ الم ى الوم لم عم  انم رم مْ عِ  يآلم  يمم اهِ رم إبْـ  يآلم 
ني يإِ أَحــده ســوبحاُه  ــه َيمــا كتوبــ    يعالمــ  اإلُن التيســل كمــا َ ــنل الوــاَر يتوــاىل إُ يجــد  عُن

 يتـنارد خـناطرى  ياتِاقهـا مــع خـناطرهم   إمنـا هــن بركـ  مـن بركـا  ســيدى رسـنل هللا صـلى هللا عليــه 
د  بنوم  هللا   كما ا أُمر أِ نال حياتى   يلس  أُمر ُل  صُه تتب بنوم  هللا طر يسلم  يقد غم

  له بمل ٍُر من ُراتـى   يبمـل ُِـ  مـن أُِاسـى   يبمـل أحسـا  مـن أحاسيسـى  يكنـ  أقـنل حم
 لنِسى يأ  أكت  ُل  المتاب ل

 ما شو  قل َيه َأُ  مصدا              َاحل  َ ضى يا اسن تشهد
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ته ل يكن  أقنل ُل  مع تصدَ ى ملا قاله إمامنا الوبنصلى  رضى هللا عنه ى مهَز
 اإلحصا      دهُـ    ا    الورز عن يصِ          إُ إمنن مورزات 

يل ــد عــذر  ســادتنا الصــحاب  المــرام   يعلــى رأســهم اصربوــ  الموبــار ســادتنا أبــن بمــر يعمــر يعثمــان 
عليه يسلم  حـىت هـدد عمـر أن  يعلى رضى هللا عنهم   حني طاش  ع نةم مبن  رسنل هللا صلى هللا

يخر  عثمان عـن المـالم   يأخـذ اإلمـام علـى َـريح يجيـ    يكـان َضرب بسيِه من َ نل أُه ما    
رته تمدد   يغصصـه تتصـاعد يترتِـع  أثوبتهم أاب بمر   يلمنه مع ثوباته ي مينه جا  يعيناه  مالن   يَز
  َدخل على النِب صلى هللا عليه يسلم َأك  عليه   يكشف الثنب عـن يجهـه   يقـال لطوبـ  حيـا   

ت  ما مل َن  ع ملن  أحد من اصُوبيا    َوعم  عن الصِ    يجللـ  عـن الوبمـا  يميتا     ياُ  ع ملن 
ُكر   رسنل هللا عند رب  .    يلن أن منت  كان أختيارا م   د  ملنت  ابلنِن    ا

ــه إليــه صــلى هللا عليــه يســلم   َ الــ  راضــي  مرضــي  َيمــا رياه  أمــا الســيدٍ الزهــرا    يهــى أحــ  بنات
دعـاه      أبتـاه مـن جنـ  الِـردي  مـأياه     أبتـاه   إىل  ابعنـه ل   أبتـاه   أجـاب ر  الوبخارى رضى هللا

ل ُنواه .  جَ،
يأما أُ  بن مال    يهن خادمه اصمني رضى هللا عنـه   َ ـد قـال َيمـا رياه الممـذى رضـى هللا عنـه ل 

منهـا كـل شـ    َلمـا كـان  ملا كان اليـنم الـذى دخـل َيـه رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم املدَنـ  أضـا 
ِضنا أَدَنا مـن الـماب ليه يسلم أظلم منها كل ش    يما ُالينم الذى ما  َيه رسنل هللا صلى هللا ع

 قلنبنا .  يإ  لِى دَنه حىت أُمر 
 يأما حسان بن اثب  رضى هللا عنه يهن شاعره اخلاص َ د قال ل

 الناظري    كن      السناد    لناظرى                َومى   عل
 من    شا    بودك   َليم                 َولي     كن     أحاُر

ـ  أثـر حموبتـه صـلى هللا عليـه يسـلم ى ا ي ـني بـه عـن قـرب   يالـناقِني  يتل  الملما  على قلتها تَر
 على أقناله يأَواله يأحناله   يقد أيجز  السيدٍ عائش  يصِه   يهى
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وب  الواقل    يالزيج  اصثٍل   بنـ  الصـدَق اصثـل مـنا  أىب بمـر الصـدَق يهـن  الِ ي  الراشدٍ   ياللوبي
أيل املممنني إسالما   من الرجال   يأيل اخللِا  الراشدَن   ياإلمام اصك،   يالولم اصشهر   َ ال  ل  

 كان خل ه ال رآن .
يأتدب أبداب ال رآن   يتلى يحسوب  من يصِها هذا أُه صلى هللا عليه يسلم استنار بننر ال رآن   

أعوـني مـن أهـل أبحمام ال رآن   َمان أَضل الوبشر يأكملهم على اإلطالا   كما كـان خـل اخلالئـق 
ضني   َهن صِى ربه اصصِى  يحوبيوبه اصوى   ي،تـاره اصيى   ي ـاله اصعلـى   السمنا  يأهل اصر 

تواىل ل ) يإُ أخذ هللا ميثاا النوبيني ملا آتيتمم  يمص ِاه اصيىل  يإن سأل  دليال على ُل  َاقرأ قنله
ه قال أأقررمت يأخذمت على ُلمم  من كتاب يحمم  مث جا كم رسنل مصدا ملا مومم لتممنن به يلتنصُر

صـلى  َهـن كمـا تـرى ميثـاا رابِ بزعامتـه 1َاشهديا يأ  مومم من الشاهدَن (أصرى قالنا أقرر  قال 
 . هللا عليه يسلم للرسل أعوني

يأُا رأَ  أن تتذكر بوض مشائله الىت حاله هللا هبا  يطوبوه عليها   َإلي  ما قاله صاح  تِ  اصخيار 
سى املالمى املتنى سن    هـ ل 894  سيدى الوارف ابهلل أبن عوبد هللا اصُصارى التُن

ُكا  لامل"كان عليه الصالٍ يالسالم أكمل الو نر ع له ي وبه   يقنٍ حناسـه   ني خل ا   يخل ا   يتذك ر َي
صاح  لساُه ياعتدال حركته   يحسن مشائله   يشرف ُسوبه  يكرم بلده   يحلمه ياحتمالـه  يعِـنه  َي
مــع قدرتــه   يصــ،ه علــى مــا َمــره   يجــنده يكرمــه   يســخائه يحيــا ه   يشــراعته يواحتــه  يجندتــه 

ضــيلته  يصــِا  مندتــه  يبــذل تضــحيته   يحســن عشــرته يآدابــه  يشــِ ته يرَح خلالئــق   تــه يمميــع اَي
وتـه يعلـن منصــوبه   يحرصـه علـى إ ـا ه يحســن عهـده  يصـل  رَحـه   يتناضـوه علــى قـدر َر ميـاهنم   يَي

ــه    يعدلــه ى ســلته  يأماُتــه يعِتــه  يصــدا ةرتــه  ييقــاره يصــحوبته  يأتدبــه يمري تــه  يحســن هدَ
ــ بــه  يشــمره يإ بتــه إىل ربــه   يعلمــه بر  ه مــن ربــه  يطاعتــه لــه   يشــدٍ عوبادتــهيزهــده ى الــدُيا  يخَن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   يحسن قيامه حب ه  يعيل
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رجائه   يصدا َ ينه  يتنكله على ربه  يشدٍ إمياُه بفيوبه   يكثٍر صالٍ يصيامه  يشمره يع ا ه من مال 
 ربه " .

 إا كان أساسها .َما من حماسن اصخالا صِ  إا يقد حازها   يما من درج  من درجا  الي ني 
ـــر مـــن أن تصـــى   يأبوـــد مـــن أن  أقـــنل يا ت مـــع أن تي وبهـــا عـــدا     أي تســـردها ســـردا    َإهنـــا أكث

 تست صى .
 يصدا إمامنا الوبنصلى إُ َ نل ل

 َإن َضل رسنل هللا لي  له             حد َيورب عنه  طق بِم
 كما صدا سل ان الواش ني ابن الِارض حني قال ل

 اح ى النِب م صرا            يإن  ابلغ  املثب عليه  يأكثرأرى كل مد
 إُا  هللا  أثب  ابلذى  هن  أهله           عليه َما م دار ما ميدح النرى

يإُا أرد  أن تورف كيف أختاره هللا علـى علـم   َـاقرأ مـا رياه بـن عوبـا  رضـى هللا عنـه   قـال ل قـال 
لــ     خــلهم قســما ن هللا قســم اخللــق قســمني  َرولــب مــنرســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم ل " إ    ُي

قنلـه ل ) يأصـحاب اليمـني (   ) يأصـحاب الشـمال (   َـأ  مـن أصـحاب اليمـني  يأ  خـل أصـحاب 
َرولـب ى خلمهـا ثلاليمـني  مث جوـل ال سـ لـ  قنلـه توــاىل ل ) يأصـحاب امليمنـ  مــا مني أثــالاث   ثــا     ُي

املشأم  ما أصحاب املشأم  * يالساب نن الساب نن ( . َأ  من الساب ني أصحاب امليمن  * يأصحاب 
ــاكم شــوناب   يقوبائــل  لــ  قنلــه توــاىل ل ) يجولن  مث جوــل اصثــال  قوبائــل  َرولــب ى خلهــا قوبيلــ   ُي
نا إن أكرممم عند هللا أت اكم ( َأ  أت ى يلد أدم يأكـرمهم علـى هللا يا َخـر   مث جوـل ال وبائـل  لتواَر

ـد هللا ليـذه  عـنمم الـرج  أهـل الوبيــ  بيـ نات    َرولـب ى خلهـا بيتـا    َـذل  قنلـه توــاىل ل ) إمنـا ََر
 َي هركم ت هلا   ( .

أرأَـ  كيـف كـان صـلى هللا عليـه يسـلم خيـارا   مـن خيـار مـن خيـار   يكيـف سـود  أمتـه هبـذا اخليــار   
ث  َماُ  أمته خل أم  أخرج  للنا    يحظ النَر

 
 
 
 



 

  15 

منرثه   يما أسود  به صلى هللا عليه يسـلم   َمـل َضـل جـا   َمـدَننا يدُيـا    َإمنـا جـا    من حظ
 رف الشيخ أَحد احللناِ اخلليرى إُ َ نل لاب،كته   يمن َيض جند هللا عليه   يرحم هللا سيدى الو
 مالود ى   َردا    لِرد  يالَ،       أُشاك ُنرا   ساطوا   قوبل النرى        

 مث   استمد   عيع     ،لنقاته            من ُنرك السامى َيا ععم المرم
 تل   املوارف  يالونارف َيهمن           من  حبر  منت  الوميم  سي   مي
 ابهلل  صل   حوبل  الرجا   تو ِا            أ  ضيف جندك إيمام أيىل المرم

 ملتزم ما  للضويف  سنى رحاب           جد   للضويف   مبوبتفاه      َإُه  
 من  قسم َدك اليمني  يأُ   أكرم         جد  ىل  َإن خزائن الرَحن ى   

 يشاهده ى ُل  قنله تواىل ل ) يما أرسلناك إا رَح  للواملني ( .
 يهمذا شا  الرَحن الرحيم أن َرحم الواملني على َدَه صلى هللا عليه يسلم   يما خص عاملا   دين عامل
   بل  ل كل عامل من الواملني   ما شا  هللا له من تل  الرَح    يحق إلمامنا الوبنصلى إُن أن َ نل ل

 د   ما  ادعته  النصارى  ى  ُوبيهم        ياحمم مبا شو   مدحا   َيه  ياحتمم

صخٍر ب نله تواىل ي ا تسنب أن ع ا  هللا يقف عند أمنر الدُيا الِاُي    َ د أع اه امل ام ا مند ى ا
ل ) يمن الليل َتهرد به  َل    عسى أن َوبوث  رب  م اما   حممندا   ( يهن م ـام الشـِاع  للخالئـق   
ى اإلُصراف من املنقف إىل احلسـاب   مث َشـِع بوـد ُلـ  للمـممنني ى دخـنةم ا نـ  ابتـدا    أي ى 

َمـل رسـنل كـرمي حـني َوـاَن أهـنال  خريج عصـا م مـن النـار   كمـا هـن مولـنم مـن حـدَث الشـِاع   
ال يام  َ نل ل ُِسى ُِسى   َي نل رسنلنا اصكرم ل " أمىت أمىت "   يحني َستشِع النا  به َ نل ل 

 رٍل ب نله لت" أ  ةا "   يهن ما َشل إليه سيدى الشيخ أَحد احللناِ رضى هللا عنه ى قصيدٍ املس

 ض ا ند ى الدُيا ياصخرى يعم    َاصصل  أُ  أبن النجند يمن  َا      

 يالِر   مرجوه  إىل  اصصل  اصشمجنده          ي ياخللق  َر   أُ   أصل   

 

 

 َلذا  إلي   اخللق   تِز     كلهم            ى   هذه  الدُيا  يى  الينم  اصهم
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 مىت  استيالينم  قم   أبمرهم  ح    ةا            يإُا  رجنك  غدا   ت نل  أ 

ــاه يســي نل لــه رب الوــاملني ل اشــِع تشــِع   يســل توــط   يقــل َســمع  لــ    َمــا أععــم شــأُه ى دُي
 ه صلى هللا عليه يسلم .يأخرا

يأيد أن ألِ  النعر إىل ما جيده ال ـار  مـن املِاضـل  بينـه صـلى هللا عليـه يسـلم يبـني إخناُـه املرسـلني 
 صند منه اإلُت اص من أقدارهم   حاشـا   َـإن أقـدارهم صاليا  هللا يسالمه عليهم عيوا     لي  امل

يع الذى أراده هللا ةم   كما ُ ق هبا كتاب هللا   يإمنا هن بيان مل امه  بينهم صـلى هللا عليـه ى حملها الَر
لمن هللا َضله   َوبينا لل ار  كيف َضـله مرمي   يحنن ما َضلناه عليهم   ي ه ال رآن اليسلم كما جلال

بن مـىت   َإُـه هنـى عـن ه يسلم ل ا تِضلنِ على َُن  ا ته الوبينا    أما قنله صلى هللا عليهللا ى آ
) َاصــ،حلمم ربــ  يا تمــن   ى شــأن سـيد  َــُن  عليــه الســالم . إُت ـاص أحــدهم   يخباصــ  أُــه جــا 

* كصــاح  احلــن  إُ  دى يهــن ممعــنم * لــنا أن تداركــه ُومــ  مــن ربــه لنوبــذا ابلوــرا  يهــن مــذمنم 
يقــد َســ  ال اصــر َهــم املنقــف َينــت ص جهــال   مــن اجتوبــاه ربــه  صــاحلني ( .َاجتوبــاه ربــه َرولــه مــن ال

يجولــه مــن الصــاحلني   يإُا صــرا  جــاهال علــى اُت ــاص ياحــد مــن املرســلني   صــرا  علــى اُت ــاص غــله 
وــُن ابهلل مــن ج ن  ُي رمي َيمــا َ ــرأ يســلى ال ــار  المــ هــل ا ــاهلني يضــالل الضــالني .يكــان مــن الفــاَي

مِاضل  لسيد  أمل املممنني عمر بن اخل اب   يهى مِاضل  ابحلق   الذى جوله هللا على لسان عمر 
يقلوبه بدعنته صلى هللا عليه يسلم   يلن أُه رضى هللا عنـه َهـم مـن احلـدَث النهـى امل لـق مـا َضـل   

امـا  الواليـ    َـأع ى كـل ُى يلمنه َهم احلدَث علـى يجهـه   َصـنر م ـام الرسـنل اصعلـى بـني امل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   يمل َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبخ  من  .                                                                                  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ح 

ستنل بشمسه املشرق  ى رعاَ  من هللا يرسنله    يليتنزه ال ار  بود ُل  ى ر ض المتاب املُن     َي
 من أمر رسنل هللا صلى هللا عليه يى أمن يإميان   يليولم
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مســـلما   صـــادقا     جـــدَرا    يســـلم مـــا جهـــل   أي َتـــذكر مـــن أمـــره مـــا ُســـى   يلـــيمن مهـــه أن َمـــنن
وله يحاله   يجاهد ى سوبيله  بإلُتساب إىل اإلسالم الذى جا  به الرسنل اصععم   َدعا إليه ب نله َي

ناه   ا تِم   إَثار هللا على مـا سـبنِسه يماله   ى احلرب يالسلم ى عزم ا َلني   يقنٍ ا  ى   يمه
 يله .  يمن عرف ربه هان عليه ما َوبذل ى سوب

يليمن ل  أَه ال ار  برسنل هللا صلى هللا عليه يسلم أسنٍ حسن  كما ُصح  هللا  َتخلق أبخالقه   
ياتسم بصِاته   ي ا سوبيل إىل ُل  إا ابلِ ه عنه   ياإلستما  منه   يال اع  له   َإُ  إن َول    

الصاحلنن   يى  خرين د الساب نن اصيلنن   ياابسود  مع السودا  ى دُياك يأخراك   كما سو
 ن  حني قالنا ل إن هللا تواىل جول ِم دمتهم اخللِا  الراشدين   يأنمل َيما ُوبهنا إليه أهل الِراس  يال

ا   يجول حريف " حممد  لرسنله مناسوب  تشَرف حني جول حريف ل " ا إله إا هللا " اثب عشر حَر
ةما  اخللِا  الراتشدَن أَضا    َاسم " أبن رسنل هللا " اثب عشر حرف  يسر هذه املناسوب  كاُ  

بمر الصدَق "   ياسم " عمر بن اخل اب "   ياسم عثمان بن عِان "   ياسم " على بن أىب طال  " 
ا     يهى مناسوب  إرضا  هللا ى التأسى برسنله صلى هللا عليه يسلم    َشمل كل منهما اثب عشر حَر

ل  ما َمشف ل  عن سر سواد م  ل ِ    يقد ُي ممال مناسوبتهم ى أخالقهم للحضٍر النوبَن  الشَر
شهد هللا ةا ابلممال ى قنله تواىل ) يإُ  لولى خلق ععيم ( . يإن أرد  ضما    ابلسوادٍ َها كه 

من رب  ا مب ) يمن َ ع هللا يالرسنل َأيلو  مع الذَن أُوم هللا عليهم من النوبيني يالصدَ ني 
ي ا * ُل  الِضل من هللا يكِى ابهلل عليالشهدا  يالصاحلني     1يما (يحسن أيلو  َر

ل شمرى لصدَ ى النى يالوالم  الت ى الدكتنر عوبد احلليم      هذا يأرى لزاما   على َّ أن أت دم يمَز
حممند   إُ تِضل َ دم المتاب ل رائه يزك ى المات  يما كت    قا أعتز به   يأطمع أن أكنن أهال   

 يعال يصِه   َإُهحلسن ظنه 
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ني الذَن ُدخرهم للدُيا يالدَن .  من علمائتا الواملني يأئمتنا الواَر

ــل الشــمر يالت ــدَر صحوبــائى الســادٍ املخلصــني اصســتاُ ســويد اصُصــارى املــدَر الوــام  كمــا أت ــدم يمَز
ملراق  الوام مبصلح  الضرائ    ياملهند  على حاَظ بنزاٍر الصناع   ياصستاُ عوبد احلميد املل ايى ا

لإلَرادا  ابمليزاُي    ملا بذلنه من  هندا  َحيدٍ ى مراجو  أصنل المتاب قا أغناِ عن َحـل عـ   
 املراجو  يحدى .

 اتوبع اةدى .الواملني   يالسالم على من  يع عب  ربَاللهم كاى  ا م

 اململف                      ه                               1392ربيع اصيل  12اخلمي  

 حسن كامل املل ايى                             م                    1972ماَن           4         
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 الـوبـاب اصيل

 المي الو يدي اإلس

 اإلسالم دَن الِ ٍر ل

اإلسالم دَن الِ ٍر   يكل منلند َنلد على الِ ٍر   يالِ ٍر  دى إىل يجند خـالق ةـذا المـنن   كمـا 
تــه   لــي  كمثلــه شــ    ا َنســ  إليــه يا آخــر ابأُــه  ــدى إىل أُــه خــالق ياحــد  ا أيل صيليتــه    خَر

 تدبل اصمنر حياٍ اخللق يمن م بيده   يا َشاركه ى نه عنهم   ي ا تِنيه السننن   صالوبننن استفنائ
 ه عن غله   يغله حمتاج إليه على الديام .أحد صُه غب بنِس

َي نل سيدى ابن ع ا  هللا السمندرى رضى هللا عنه ل إن هللا تواىل عـرف اإلُسـان بـه يصلـى لـه   كمـا 
ل  كله ى استن  ه يأةمه اإلقرار بربنبيته   َشهده اإلُسان ي  يحده   يأخذ هللا عليه عهدا   بذل    ُي

ل يجند اصرياح الوبشَر  ى اصبدان   ياسـتدل رضـى هللا عنـه غل هذا الوامل   هن عامل الذر قوبعامل آخر 
ـتهم يأشـهدهم علـى أُِسـهم ألسـ  بـربمم  ب نله توـاىل ل ) يإُ أخـذ ربـ  مـن بـب أدم مـن ظهـنرهم َُر

 قالنا بلى ( .

َِسر ل  قنله صلى هللا عليه يسلم   " كل منلند َنلد على الِ ٍر   يإمنا أبناه َهنداُه أي يكالمه هذا 
َنصراُه أي ميرساُه "    كمـا َِسـر لـ  قنلـه توـاىل عـن أهـل المِـر يالشـرك ى سـنٍر الزخـرف ل ) بـل 

  قالنا إ  يجد  آاب   على أم    يإ  على آاثرهم مهتدين (   يمل َ وبل هللا منهم ُل
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الت ليد اصعمى   َ ال تواىل اعماضا   علـيهم ى سـنٍر الوب ـٍر ل ) أياي كـان آابؤهـم ا َو لـنن شـيوا  يا 
 َهتدين ( .

سـاُد  يقد رك  اخلالق ى املخلنا ع ال   َِمر به َيما ُيط به مـن المائنـا    يهـذا الو ـل َسـاعد َي
اب سنسا  َهنجينل حنل المـنن ي ا َسـت يع الِ ٍر السليم  ى ع يد ا   غل أن الو ل آل  مِيدٍ 

ـق ياعمتـه  أن َنِذ إىل ما يرا  ا سنسا    َمن أعتمد على الو ل يحده دين ُـنر الِ ـٍر أخ ـأ ال َر
 شمنك التيه يصدا من قال ل

 إن  مش   النهار  تفرب        ابلليـــل   يمش    ال ـــلنب  ا   تفي 

ــ  الو ــل يالــريح   ســ   اصســتدال   يهــن اصداٍ الــىت هــن امللمــ  املدركــ  للولــنم بنايالو ــل  يأداات املوَر
َستخدمها ى موَر  هللا أرابب النعر الو لى   يالريح هى امللم  املدرك  للولنم بناس   املـذاا املوباشـر 

 عن يجدان سليم .

َـإُا ُ ـق اإلُسـان هبـاتني  يالو يدٍ اإلسالمي  ت نم ى أساسها علـى أُـه ا إلـه إا هللا حممـد رسـنل هللا  
ــا  االشــهادتني بلســاُه   ي  ــه   َ ــد صــار مســلما   يطنلــ  مبــا َمتــ  عليهمــا مــن اإلمياُي عت ــدمها ب لوب

يالووبادا  ياملوـامالا    كمـا شـر  هللا يبلـغ رسـنله صـلى هللا عليـه يسـلم   يقلـ  املـممن مهيـأ بِ رتـه 
لــ  َضــل هللا َمتيــه مــن َشــا  ) يلمــن هللا صن َســع هللا بي ينــه تنحيــدا   يإميــا    يحموبــ    ي  أخالصــا     ُي

نه ى قلنبمم يكره إليمم المِر يالِسنا يالوصيان أيلو  هم الراشدين َضال    حوب  إليمم اإلميان يَز
وم  يهللا عليم حميم (  من هللا ُي

  لــه   يالشــهادٍ ياصلنهيــ  موناهــا الســيادٍ امل ل ــ    َالشــهادٍ اصيىل إقــرار بســيادٍ هللا الــذى ا شــَر
الثاُي  إقرار برسال  سيد  يمنا  حممد صلى هللا عليـه يسـلم   َـإُا أقـر إُسـان ابلشـهادٍ اصيىل يأُمـر 

 الثاُي  ا َود مسلما    
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ياصدل  على ُل  كثٍل ى كتاب هللا المرمي    منها على سوبيل املثال  قنله تواىل ى سنٍر الصف ل ) أيَها الذَن 
ــيم * تممنــنن ابهلل يرســنله يصاهــدين ى ســوبيل هللا أبمــنالمم أمنــن  ا هــل أدلمــم علــى صــاٍر تنرــيمم مــن عــذاب أل

دخلمم جنا  صرى من تتها اصهنار يمسـاكن  يأُِسمم ُلمم خل ُ لمم إن كنتم تولمنن * َفِر لمم ُُنبمم َي
ـ ُ  يبشـر املـممنني ( . يهـذه طيوب    ى جنا  عـدن ُلـ  الِـنز الوعـيم * يأخـرى توبنهنـا ُصـر مـن هللا  ـت ُ  قَر َي

ااب   صُر  ى أن سوادٍ الدُيا ياصخٍر مرتوب   أبسا  الو يدٍ   يهن اإلميان ابهلل يرسنله   يكذل  قنله تواىل 
ى سنٍر احلدَد خياط  املممنني ابلرسل الساب   على الرسال  ا مدَ  ) أيَها الذَن أمنـنا ات ـنا هللا يأمنـنا برسـنله 

فِــر لمــم يهللا غِــنر رحــيم * لــوال َولــم أهــل المتــاب أا َــ متيمم كِلــني مــن رَحتــه يجيوــل لمــم ُــنرا    شــنن بــه َي
َ درين على ش  من َضل هللا يأن الِضل بيد هللا َمتيه من َشا  يهللا ُي الِضل الوعيم (   يقد آتى هللا سيد  

 هللا .  حممدا   صلى هللا عليه يسلم َضله   ي ا ماُع ملا أع ى
يمل تمن الرسال  ا مدَ  اصيىل من ُنعها   بل سوب تها رساا  إخناُه املرسلني صلنا  هللا يسالمه عليه يعليهم 
أعوني   يجي  اإلميان هبم كما جي  اإلميان به   َي نل تواىل ى هذا امل ام مثال   ى سنٍر احلدَد ل ) يل د أرسلنا 

متاب يامليـزان لي ـنم النـا  ابل سـط يأُزلنـا احلدَـد َيـه أب  ٌ شـدَد يمنـاَع للنـا  رسلنا ابلوبينا  يأُزلنا موهم ال
ــتهم النوبــنٍ  ــز * يل ــد أرســلنا ُنحــا   يإبــراهيم يجولنــا ى َُر يلــيولم هللا مــن َنصــره يرســله ابلفيــ  إن هللا قــنى د عَز

ِينـا بويسـى بـن مـرمي يآتينـاه اإلجنيـل يالمتاب َمنهم مهتد   يكثل ٌ منهم َاس نن * مث قِينا على آاثرهم برسلنا يق
 يجولنا ى



 

  22 

قلنب الذَن اتوبونه رأَ  يرَح  يرهوباُي  ابتدعنها مـا كتوبناهـا علـيهم إا ابتفـا  رضـنان هللا َمـا رعنهـا حـق رعاَتهـا 
 َهللاتينا الذَن آمننا أجرهم يكثل ٌ منهم َاس نن ( . 

 
رشـادهم إىل َ ـر م الـىت حروبتهـا عـنهم شـهنا  ا سـد ياحلمم  َمإرسال الرسل إمنـا هـى لتـذكلهم مبـا ُسـنا   يإ

الذى ابسته الريح يهم أجن  ى ب نن أمها م   يتل  الرساا  إمنا هـى رَحـ  مـن هللا بووبـاده لـوال َمـنن للنـا  
 عليه حر  بود الرسل الذَن هم حر  هللا على خل ه ل ) يما كنا موذبني حىت ُوبوث رسنا   ( . 

 
  إىل التِمر َيما ُيط هبم من آاثر قدرته تواىل   يعاين ع نةم ى رسـم طـرا التِمـر   َ ـال يل د دعا هللا النا

توــاىل مــثال   ى ســنٍر اصعــراف ل ) أيمل َتِمــريا مــا بصــاحوبهم مــن جنــ    إن هــن إا ُــذَر ٌ موبــني * أيمل َنعــريا ى 
لهم َوبأى حدَث بوده َممنـنن ( ملمن  السمنا  ياصرض يما خلق هللا من ش  يأن عسى أن َمنن أقمب أج

ـد أن َصـدكم عمـا كـان َووبـد    يقال تواىل ى سنٍر سوبأ ) يإُا تتلى عليهم آ تنا بينا  قالنا ما هذا إا رجـل ٌ ََر
آابؤكم يقالنا ما هذا إا إَ  ٌ مِمى يقال الذَن كِريا للحـق ملـا جـا هم إن هـذا إا سـحر ٌ موبـني * يمـا آتينـاهم 

يمــا أرســلنا إلــيهم قوبلــ  مــن ُــذَر * يكــذب الــذَن مــن قــوبلهم يمــا بلفــنا موشــار مــا آتينــاهم  مــن كتــ  َدرســنهنا  
رادى مث تتِمريا ما بصاحوبمم مـن  َمذبنا رسلى َميف كان ُمل * قل إمنا أععمم بناحدٍ أن ت نمنا هلل مثب َي

ارا ل ) َلينعر اإلُسان قا خلـق جن    إن هن إا ُذَر ٌ لمم بني َدى عذاب   أليم   (   َي نل تواىل ى سنٍر ال 
 * خلق من ما    داَق * خيرج من بني الصل  



 

  23 

يالمائ  * إُه على رجوه ل ادر (   َي نل إمامنا على بن أىب طال  كرم هللا يجهه ل عروب  ملـن شـ  ى النشـأٍ 
إلبـل كيـف خل ـ  * يإىل اابخٍر   يهن َرى النشأٍ اصيىل   َي نل تواىل ى سـنٍر الفاشـي  ل ) أَـال َنعـرين إىل ا

و  * يإىل ا وبال كيف ُصوب  * يإىل اصرض كيف س ح  (   َي نل تواىل ى سنٍر عـوب  ل )  السما  كيف َر
ً  * مث ش  نا اصرض ش ا   * َأُوبتنا َيها حوبا   * يعنوبا   يقضوبا   *  َلينعر اإلُسان إىل طوامه * أ  صوبوبنا املا  صوبا  

تن    يخنال   * يحدائق اكه  يأاب   * متاعا   لمم ي صُواممم (   َي نل تواىل ى سنٍر َاطر ل ) أيَها  يَز غلوبا   * َي
مـنن ( *  ُكريا ُوم  هللا عليمم هل من خالق   غل هللا َرزقمم من السما  ياصرض ا إله إا هن َـأِ تَم النا  ا

نن عن احلق .   أى تصَر
 

ق الولـم   َ ـال توـاىل  مث إُه تواىل بود أن دعا الونام إىل التِمر ى ا سنسا  دعا أهل الولم إىل التِمر من طَر
ى سنٍر النسا  ل ) أَال َتدبرين ال رآن يلن كان من عند غل هللا لنجديا َيه اختالَا   كثلا   (   أى لن كان مـن 

  َمــان بوضــه  عنــد الوبشــر اعــماه مــا َوــمى كــالم الوبشــر مــن تنــاقض املوــب   يتِــاي  اصســلنب قــنٍ يضــوِا   
َصيحا   يبوضه ركيما     يملا ت    أخوباره الفيوبي  الىت ُوبأ  عن حناد  مست وبل    َنقو  كما صنرها هللا قوبل 
أن ت ع   يلي  ُل  التدبر الولمى ى م دير الونام   بل هن شأن الولما  الناقِني على أسالي  الوبالغ  يدقائق 

 إا الواملنن . الوبيان يرقائق املواِ   يما َو لها 
ُكرها موناها يهن ل ا مووبند حبق إا هللا    ُكر ليال   كلم  التنحيد ل )) ا إله إا هللا (( يأراعى يأ  أ يل د كن  أ
ُكرها )) حممد رسنل هللا ((   َإُا بلِب َذه  ى َسي  أَاا تل  الملمـ  احلـق  يأطنى ى قلِب ى كل مٍر من 

نتهى َيما ُه  إليه أهن ا كلم  النجند كله   يلناها ما قام النجند كله   يلناها ما قام النجند ي ا كان من   َي
 إُسان يحينان يعاد يجن يمالئم  يونا  يأرض يجننم يكناك  يحبار 
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يأهنار يجوبال   يملا قام  الرساا  السماَي    يملا ُزل  المت  ال دسي  يالشـرائع الرابُيـ    يملـا خلـق هللا جنـ  
ر   يثنااب   يع ااب     يسوادٍ يش ا  ى الدُيا ياصخٍر   يهى كلم  احلق كما واها هللا تواىل ى قنلـه المـرمي ى ي 

سنٍر الِت  ل ) َأُزل هللا سمينته على رسنله يعلى املممنني يألزمهم كلم  الت نى يكاُنا أحق هبا يأهلها يكان هللا 
 بمل ش  عليما   ( . 

بـل هـى ابإلميـان 1 ـنل ل ليسـ  الِتـنٍ ابملـا  يامللـ  املرسـى أبـن الووبـا  رضـى هللا عنـه إُ َيصدا سـيدى اإلمـام 
ياةــدى كمــا قــال توــاىل ى أهــل المهــف ل ) إهنــم َتيــ  آمنــنا بــرهبم يزد هــم هــدى   (   يقــد بــني هللا توــاىل حممــ  

ـد اخللق َ ال تواىل ى سنٍر الذار   ل )يما خل   ا ن ياإلُـ  إا ليووبـدين   ـد مـنهم مـن رزا يمـا أَر * مـا أَر
نن   يمن ُلـ  َتوبـني  أن َ ومنن * إن هللا هن الرزاا ُي ال نٍ املتني (   قال بن عوبا  ى موب َووبدين أى َوَر

 لنا أن موَر  هللا هى أيل َرض أَمضها هلل على عوباده . 
 

 ل للسادٍ ال را  رسال  كاُ  جا تب ى يى مناس  اإلستدال على يجند هللا تواىل يتنحيده أرى من املِيد أن أُ
شما ىل َيها حاله   يكشف عما َسايره مـن حـٍل   يقـد  –بملي  التراٍر  –من شاب مث ف  1962أخر سن  

أعروبتب صراحته كما أعروبتب استشارته ىل   يكان قد قرأ ىل حماضٍر أل يتها بنادى الترـاٍر ى " حموبـ  هللا توـاىل " 
ُكـره يقد أجوبته حينوذ اب ُكـر اوـه خشـي  أن َمـنن ى   ناب الذى َراه ال ار  المرمي بود الرسال    يمل أرد أن أ

 حرج عليه   صِ إمنا قصد  من ُشر الرسال  يالرد عليها ل  املنضن  . 
                                                 

1
 يقصد بالماء والملح قوة البدن . وقوة الروح باإليمان والهدى هى األهم ألنها أبقى أثرا بعد- 

 قوة البدن فتتالشى بالموت . الموت أما
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 يها هى ُى رسالته 
 ل  1962دَسم،  31ال اهٍر ى 

 السيد اصستاُ حسن كامل املل ايى 
 تي  طيوب  يبود                               

 " او  ىل  سيدى أن أقدم ُِسى لسيادتمم ل 
عاما   أى تل  السن الىت تتصار  ى ُِ   24َالن . . منظف يمه  . . طال  بملي  التراٍر   أبلغ من الومر 

ن مـع مـا الِرد منا رغوبـا  عنيِـ    يتتصـادم ى داخـل ع لـه ،تلـف اصَمـار الـىت قـدمتها لنـا مدُيـ  ال ـرن الوشـ َر
قدم  من ت دم هائـل ى ُـناحى الولـم يالِـن   إىل جاُـ  تلـ  اصَمـار الِلسـِي  املختلِـ  ى يجـند هللا ييجـند 

 اإلُسان   ى ح ي   المنن يارتوباطه ابل نى الفيوبي  الىت تسي ر عليه . 
نـا مـممنني إن تل  اصَمار بتأثلها تسي ر على أمثالنا من الشوباب َإُنـا ُنشـأ علـى اإلميـان الِ ـ رى إُ يجـد  َُي

مره بدأ  أمناج الش  تتالع  ى ،يلته   يبدأ  أعاصل الشهنٍ تِرض  َهللامنا   حىت إُا أست ل الِرد بو له َي
عليه ُنعا   مـن التحلـل مـن توـاليم دَنـه    يتدَوـه إىل تـدبل مـا َرتمـ  مـن آاثم   حـىت إُا بلـغ مـن ُلـ  موبلفـا   

َــإُا هــن ســاخط متــ،م ابحليــاٍ يمــن عليهــا   ســاخط علــى ربــه الــذى خل ــه    أحــ  ابليــأ  يال نــن  مــن ُِســه  
 جاعل من ع له يسيل  َسلها على حس  هناه . 

يهذا ما حد  ىل ع   عدٍ أحـدا  هـز  كيـاِ . . . َشـل ٌ أسـلمب إىل ُـن  مـن اخلمـنل يا حـند إىل سـلوبي  
اتى  عريوب  أع وبتها ثنٍر على كل ما توارف عليـه النـا  مـن ت اليـد ـرا   صَوـاىل يتصـَر   يكنـ  أحـايل أن أجـد تَ،

 َال أجد َأزداد أحندارا   ى اةنٍ . 
رــأٍ أحــ  ابل ــدٍر علــى ُِســى   علــى  يلمــن ى داخلــى شــ  َتلــنى   شــ  َهيــ  ىب أن أرجــع عمــا أ  َيــه   َي

َلمـاُا خلـق ىل ُلـ   يجندى    يأتسا ل ل أَن هللا ليو يب كما أع ى غـلى اةداَـ   يإُا كـان قـد حـرمب منهـا
ال ل  اخلِاا ابصمل ياحل    ملاُا جولب ُلـ  اإلُسـان احلسـا  املتـأمل   أَـن احلممـ  ى ُلـ  ؟ ملـاُا خلـق ىل 

 قلوبا   خِاقا   يحرمب احل  ؟ ملاُا خلق ىل ُِسا   طمنحا   
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ب ال ـدٍر علـى تنعـيم َمـرى يخلق َيها اصمل يحرمب ال دٍر على ت ي ه ؟ ملاُا خلق الو ل صَمر يأدبر يحرم 
 يتدبل أمرى ؟ 

ُج لودٍ متناقضا  أ  ؟ َاَن التمامل ى خل ى؟ أَن التمامل بني قدرتى ؟ من املسونل عما يصل  إليه؟   أى منن
هــل املســونل هــن أ  ؟ اإلُســان الوــاجز الضــويف الــذى لــي  بيــده أى أمــر ؟ أ  اإلُســان املســل ى اعمــاىل   أ  

لدُيا دين أن اعلم يدين أن أستشار  أ  الذى كان يجندى ى احليـاٍ رهـن قـنى ا أعلمهـا  أ  الذى جو  إىل ا
 الذى ضيع ال در آماىل يأحالمى . 

يبود كل هذا ماُا اَول ؟ إىل أَن أسل ؟ إِ أ دى هللا ى عليائه عوبدا   من عوباده َليروبب إن كان منجندا     إِ 
أع ــاه ىل َـنم خل ــب يجولـب عوبـدا   مــن عوبـاده يجوـل ىل ع ــال   َِمـر   يقلوبــا    أ دَـه ابسـم ح ــى ال وبيوـى الـذى

ِسا    ِن   ابسم ما حرم يما حلل   ابسم اابمال الـىت خل هـا ى قلـِب   يابسـم الِشـل الـذى كـان مـن  خيِق   ُي
 ُصيِب . 

د أن َ مون قلِب إِ أ دَه ابسم هللا ابسم الرب   إِ أ دَه ابسم اخلالق الذى خل ب  َليروب ب   َأ  أُتعر   أَر
د أن أسَم  .   ي دأ ُِسى   أَر

ـل عـ، ال ـرين ضـاع  موـامل اإلميـان  ـق ال َن ل د بود  الش   بيننـا يبـني مـن سـوب نا مـن رسـله يأُوبيائـه   يى ال َر
 يتزعزع  احل ي   ى ال لنب   يمع منجا  الِمر ا دَد كاد   حى الصنٍر هنائيا   . 

من ياج  هللا حنن خل ه أن َو يهم الننر الذى َهتدين به   يالننر الذى َوبدد ظلما  الش  يالَر  الىت  يالينم
توصف بميان كل شاب اابن   إُنا ى عذاب   ل د كاُ  ال ٍِر اصخٍل الىت اُت ل هبـا جيـل بوـد جيـل ةـا أكـ، 

ابله ت دم ى ُـناحى احليـاٍ اصخـرى   َالت اليـد مـن اصثر ى ُِنسنا   َالت دم اةائل الذى تويش َيه الوبشَر  ا َ 
 يرا  احلياٍ تلهث َال هى مست يو  اللحاا ابلرك  يا هى اترك  الرك  َسل . 

يالــدَن يأهلــه يرجالــه ى منقــف املتِــرج علــى احليــاٍ   قنوــنا مــن احليــاٍ  ابلل مــ  الــىت أيكلنهنــا يقنوــنا مــن الولــم 
 كنا هللا  سيدى ؟ ابلملما  الىت َردديهنا   َهل تر 
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لـ  شـأن السـيد  يإُا كان تركنا َلماُا كان خل نا أصال   ؟ هل خل نا ليمكنا ؟ ا   َالوادل ا َـمك مـن خل ـه ُي
وبصره ابلننر .   الوادل   ا َمك عوبده ى حلته بل هن َ دم اةداَ  َي
 .  إُب أحبث عن الننر ياةداَ    إُب أحبث عن هللا ى رَحته يحموبته .

ســيدى   أظنــ  تتســا ل ل ملــاُا أكتــ  إليــ  كــل هــذا ؟ يإليــ  الســوب   ل ــد يقــع بــني َــدى مصــادَ  صــِحا  
ب لم  عـن حموبـ  هللا يعشـ  ى المتـاب يبـني سـ نره بمـل أحساسـى يكيـاِ   كنـ  احـايل أن أجـد بـني سـ نره 

أحسسـ  أِ أتضـا ل أمـام  بصيص ُنر أي أمل   يلمب يجد  ُِسى بويدا   كل الوبود عمـا جـا  ى المتـاب   ي 
ق ؟ "   كلماته   َ رر  أن أكت  ألي  يأَت  قلِب يأَضى إلي  مبمننن ُِسى يأسأل  كيف السوبيل يأَن ال َر

 يلدك                                                                            
 َالن                                                                            
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 يها هن ُا ردى على المتاب سالف الذكر ل 
  1963َناَر سن   3ال اهٍر ى 

 إىل السيد . . . . . 
  يأابدلمـم تيـ   1962دَسـم،  31َل ـد تل يـ  كتـابمم ا ـرر ى  –" السالم عليمم يرَح  هللا يبركاته يبوـد 

ى منضن  شفل  يأقلق ابل    تلتم  املخرج قا ُلك ى أمر بتحي    يأشمر ل  حسن ظن  ىب يالمتاب  إىل 
 الو يدٍ   يال ضا  يال در   ييجند هللا   ي لف املسلمني عن رك  احلياٍ . . . إخل . 

ــد أن ت ـنم ع يــدت  علــى  يالشـ  الــذى َسـايرك ســِر   صُـه بداَــ  السـوى للي ــني يتوــرف احل ي ـ  يإُــ  إمنـا تَر
 ت لد َيه يالدَ  أي غلمها من النا  .  إقتنا  شخصى من    ا

يهذا اصصاه ى ُاته دليل خل َي    ياصمر سهل جـدا   يصـو  جـدا     سـهل ملـن َمـر ابملن ـق الِ ـرى َنعـر 
ته يت نره من ال ِنل  إىل الصوبا إىل الشوباب إىل المهنل  إىل  إىل يجنده من عدمه   مث كان بشرا   سن      له حيَن

مث هن بود ُل  مي  ا حمال    ا َـدرأ عنـه املـن  أحـد   يلـن أجتمـع علـى مـدى حياتـه كـل أطوبـا  الشيخنخ    
 الوامل   يا ذيا ى هذا الشأن ما است اعنا إىل ُل  سوبيال . 

مث إهنم َورزين عن أن خيل نا ى غله ريحا   كالىت تدب َيه   َإُن عرز الوبشر ياض  ى بداَـ  اإلُسـان يهناَتـه 
 . 

التِاي  الذى تراه بني النا  ى أرزاقهم يع نةم يآجاةم يصحتهم كذل  َدل على تدبل لي  ى أَـدَهم  يهذا
 . 

 َال حيل  ل  ى أختيار يالدَ  يا النطن الذى ُشأ  َيه . 
نعـ    بفـل عمـد  مث هذا المنن مبا َيـه مـن بـدائع املصـننعا  ياملخلنقـا    مـن مشـ  يقمـر يجنـنم يوـايا  مَر

يهنـــار خيتلِـــان   يزري  يأهنـــار عذبـــ  يحبـــار ملحـــ  يجوبـــال يرمـــال يموـــادن . . إخل كلهـــا مســـخٍر ى خدمـــ   يليـــل
 اإلُسان .

 كل هذه العناهر إمنا تدل على يجند الصاُع لإلُسان يلفله من املخلنقا  يالمائنا  . 
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رـز عنـه اصخـر حبمـم  صصـه يلن َرضنا ةا أكثر من صاُع ياحد صدى هذا الِرض إىل أن ما َصـنوه ياحـد   َو
ى خلق أشـيا  دين أشـيا    يلتصـنر  إُـه لـن قـام خـالف بـني الصـنا  لِسـد المـنن مـن مشـ  تترـ  عنـادا   ى 

 زميله   يمن أهنار تفيض   يمن ُوبا  ا َنوب    يتمنن النتير  من  اخللق ابُودام أسوباب احلياٍ . 
نن ياحـــدا   يأا َمـــنن مـــن جـــن  مـــا صـــنع   يإا كـــان إُن َالتنحيـــد ياضـــ    يإن هـــذا الصـــاُع جيـــ  أن َمـــ

مصننعا   مثل ما صنع يلـه صـاُع   ياملصـنن  عـاجز يحمـديد   يإُن يجـنده مـن ُاتـه ا مـن غـله .يمـمدى ُلـ  
يجند صاُع غل مصنن  يغل مشارك ي،الف للمصـننعا  يمبـا أن املصـننعا  مـن احلـناد  الـىت ةـا بداَـ  يةـا 

 تمنن له بداَ  يأا تمنن له هناَ  .  هناَ    َال بد أا
َثوب  هبذا املن ق النحداُي  يال دم يالوب ا  ياملخالِ  للحناد  يهى كلهـا صـِا  ليسـ  للمخلنقـا    بـل هـى 

 هلل يحده . 
 أما املخلنقا  َلها التودد يةا بداَ  يةا هناَ  يةا شوبيه . 

النـنم قهـرا   يظـاهٍر ااسـتي اظ بوـد النـنم   يمهمـا قايمهـا  يظاهٍر تتمرر بني النا  ى كل َنم يليل    هى ظاهٍر
اإلُســان َهــى غالبــ    يهــذه العــاهٍر تــدل علــى املــن  املصــفر   َهنــاك إماتــ  يقتيــ  يبوــث يقــىت   يهــى ظــاهٍر 

 تفل  َيها ال نٍ اخلِي  الىت تتحلى ابلصِا  املذكنٍر   يهى قنٍ هللا . 
م يالوب ا  ياخلالِ  للحناد  يالذى تعهر آاث ره ى هذا المنن ا يط بنا   يهذا الصاُع الذى له النحداُي  يال د

ُكر ا ل  .   هن هللا سوبحاُه يتواىل   يا شوبه  ى يجنده   كما ا شوبه  ى الصِا  الناجوب  الىت 
  بـل إهنـا لـن  أما الو ل يهن ما ميز به اإلُسان َنرا ه ريح تِنا الو ل اتساعا   ياُِسـاحا     يهـى مـن أسـرار هللا

 غاب  عن الو ل لِ د تِمله   يالدليل أُه إُا ما  املي  عد املتحرك منه الىت كاُ  مندع  َيه بسر إةى . 
يهذه الريح جنهر ل يف يسر كما قلنا من أسـرار هللا   تسـود ابتصـاةا ابهلل يااعت ـاد ى يحداُيتـه   يى قضـائه 

 ر  ما قدم  َداه . يقدره   يى الوبوث ب درته َنم َنعر امل
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أما  لف املسلمني عن رك  احلياٍ َإهنم  لِنا لمكهم أسوباب الت ـدم  صن هللا ربـط اصسـوباب  ابملسـوبوبا    َهـن 
مثال   سوبحاُه رازا الووباد عيوا     يلمنه أمرهم أن َسونا لـذاك الـرزا أبسـوبابه مـن زري  يصـارا  يصـناعا  . . 

لف  من  هللا   َإُا مل جيد رزقا   ا َلنم إا ُِسه   يقد قال أمل املـممنني عمـر إخل  َمن ترك اصسوباب َ د خا
بن اخل اب ل " ا َ ود أحمم عن طل  الرزا يهن َ ـنل اةـم ارزقـب   يقـد علـم أن السـما  ا   ـر ُهوبـا   يا 

 َض  " . 
وتم من قنٍ (   َمن أمهل هذا ا اُ  كذل  جول هللا النصر على اصعدا  أبسوبابه َ ال ل ) يأعديا ةم ما است 

 يكتوب  عليه اةزمي  ا َلنم إا ُِسه يهمذا . . . . 
يمساٍَر رك  احلياٍ ارتوب   ابلولم يمنااته   يأُـ  تولـم أن املسـلمني ظلـنا ال ـرين ال ـنال مفلوبـني علـى أمـرهم 

ن يالفرم عل ى بالد املسـلمني   يلمننـا حبمـد هللا من أعدائهم   َخلِنهم عن رك  احلياٍ ليمنن املفنم للمستومَر
ع رؤيسنا   يإن شا  هللا َسنمنن ابلص، ياملثابٍر ى  َر وبب  د    ُي تنا   ُي بدأ  ى هذا الوهد اصخل ُسمد حَر

 ال ليو  سُن هللا . 
مـر طوبيوـى   أما أُـ  يجـد  الِـرا بويـدا   بـني مـا صـد ُِسـ  َيـه يمـا قرأتـه ى حماضـرتى " حموبـ  هللا "   َـذل  أ

ـق  صُ  قرأ  عن أهـل الـذريٍ ى اإلميـان   يهـم أشـوبه ابملتخصصـني املتوم ـني   يحنـن يأُـتم مـا زلنـا ى بداَـ  طَر
اإلميان   يمن سار على الدرب يصـل   يى اصمثـال الصـيني  حممـ  َ نلـنن َيهـا ل ) إُا خرجـ  مـن بيتـ  َ ـد 

ق (   يالني  ال يوب  ياإلميان الث  اب  َنصالن اإلُسان إىل غاَته بونن هللا يتيسله . ق و  ثلثى ال َر
سِر أن أخ،ك أِ سأحاضر ب اع  ا اضرا  اصزهَر  ) قاع  اإلمام حممد عوبده ( ابلدراس  َنم الثالاث    هذا   َي

الساع  السادس  مسا    ى منضن  تتصل جناُوبه مبا َشفل  يمنضن  ا اضٍر " التصنف من  1963َناَر  15
 ال رآن يالسن  "   يأيد لن تيسر ل  ااستما  َنمها ملا أقنل . يحى 

يأكنن شاكرا   لن قدم  ىل شخص  بود أن اتصل  ىب ابملماتوب  . يالسالم عليمم يرَح  هللا يبركاته . . . . . "  
 . 
 حسن كامل املل ايى                                                                                                 
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 اإلسالم دَن عام ل 
يكما أن اإلسالم دَن الِ ٍر َهن كذل  دَـن عـام   يإليـ  مـا َ نلـه ى هـذا الشـأن َضـيل  الوـامل املرحـنم الشـيخ 

دقا   َنسف الدجنى ى كتابه " الرسائل " ل اإلسالم دَن عام   جا  سصالح الو ائد الىت لووب  هبا اصهنا    مص
 ميــع المتــ  يمهيمنــا   عليهــا   حمممــا    ميــع اصُوبيــا    يلــي  ابلــدَن ُى اص ُيــ  الــذى َوــادى أراببــه كــل مــن 

رمنن من عداهم ابلمذب يالوبهتان .   سناهم   يا َوت دين إا ى رسنةم اخلاص   َي
 ةـم ) قنلـنا أمنـا ابهلل يمـا أُـزل إلينـا    " . . . َمان دَن اإلسالم جاموا   للنا  على الرسل غل مِرا بينهم قـائال

و نب ياصسوباب يما أيتى منسى يعيسى يمـا أيتـى النوبيـنن مـن رهبـم ا  يما أُزل إىل إبراهيم يإواعيل يإسحاا َي
 ُِرا بني أحد  منهم يحنن له مسلمنن ( . 

يما أُزل إليمم من ربمم (   " َي نل صهل المتاب ل ) أيهل المتاب لستم على ش  حىت ت يمنا التنٍر ياإلجنيل 
ـــه ب نلــه ل ) يا تشـــميا   تــى  نـــا   قلــيال   يإ ى َـــات نن * يا تلوبســنا احلـــق ابلوباطـــل  نهــاهم عمـــا كــاُنا َِولُن َي

رجوهم إىل أصنل دَنهم احل   .  د أن جيموهم على اصُوبيا  عيوا     َي  يتمتمنا احلق يأُتم تولنن (   َهن ََر
الدَن اإلسالمى احلنيف موبني  على أسا  متني من احلمم    ا َزعزعه ش    يا َمثر َيه ممثر " . . . إن تواليم 

  يموبادئه ع لي  حبت    مل َدخلها ش  من أيهام النِ    يا من خراَا  اصعت ـادا    يا َاسـدا  الوـادا  . 
دين بديى   ملناَ   موبادئه لمـل  . . لذل  كاُ  الدعنٍ إليه عام    ا  تص بورىب دين عرمى   ي ا حبضرى

سوب  ياحدٍ   يلذل  َسمى " الدَن الِ رى " .   اصمم على شمل ياحد ُي
 

 اإلسالم يالو ل ل 
 " . . إن اإلسالم َ نل ملتوبويه ل تِمريا   تدبريا   اُعريا   إىل كثل من 
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ســمع عيــع الث لــني ل أمثــال ُلــ  قــا يرد ى ال ــرآن المــرمي   إ  ت ــنل لوبــب اإلُســان بصــن  ميــ   اخلــاَ ني   َي
حاكمنا هذا الدَن أمام الو ل   حاكمنه أمام النجدان   حاكمنه أمام ال،هان   حاكمنه أمـام املدُيـ  يالومـران   
حممـنه أمــام شـرائع املشــرعني يقـناُني امل ننــني يآداب املـمدبني   حــاكمنه أمـام أخالقمــم يمستحسـن عــاداتمم   

ـــخ الـــديل ياصد ن   اُعـــريا َيـــه ابمليمرســـمنب حـــاكمنه أمـــام َلســـِتمم ي  نا بـــني اترخيـــه ياتَر ريحـــاُيتمم   قـــاُر
يالتلســمنب   حللــنه مباشــوتم مــن التحلــيال    امتحنــنه مبــا أردمت مــن اامتحــا   علــى شــرب اإلُصــاف يعــدم 

 التوص    َستن ق ظناهره ال وبيوي  يالريحاُي  أبُه منوبع كل خل يعا  كل َضيل  " . 
 

 الم دَن النحداُي  ى عيع الرساا  ل اإلس
 َي نل َضيل  الشيخ حممد أبن زهٍر   مد هللا ى عمره   ى كتابه " الو يدٍ اإلسالمي  " ل 

" اإلسالم دَن النحداُي    يهن ةذا الـدَن ا ـامع بـني الـد    السـماَي  كلهـا . . . ) شـر  لمـم مـن الـدَن مـا 
يـ  يمـا يصـينا بـه إبـراهيم يمنسـى يعيسـى أن أقيمـنا الـدَن ي ا تتِرقـنا َيـه كـ، يصى به ُنحا   يالذى أيحينـا إل

هدى إليه من َني  * يما تِرقنا إا بود مـا جـا هم الولـم  على املشركني ما تدعنهم إليه هللا جيتىي إليه من َشا  َي
نا المتـاب مـن بوـدهم لِـى بفيا   بينهم يلنا كلم  سوب   من رب  إىل أجـل   مسـمى ل ضـى بيـنهم يإن الـذَن أيرثـ

 ش    منه مَر  (.
 

 " . . . التنحيد إُن دَن اصُوبيا  عيوا     يهن أقنى يحدٍ جامو  بني رساا  هللا سوبحاُه يتواىل إىل خل ه . . . 
" . . . ييحداُي  الذا  اإلهي  يعدم مشاهبتها للحناد    ركن من أركان النحداُي    ا َسع مممنا   أن جيهله   

 ا َوت، منحدا   من ا َممن به   يقد اتِق ي 
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الولما  على أن هللا تواىل منزه عن أن َمنن متصِا   مبا تتصف احلناد  به   َلي  له َد كأَدى النا    يا عني  
 كوينهنم يا يجه كنجنههم . 

 هللا هن اخلالق الِوال ل 
د   يأُه  " . . . يالو يدٍ اإلسالمي  ) ى ركنها الثاِ ( ت نم على أن هللا تواىل خالق كل ش  يأُه تواىل َوال ملا ََر

ا ميمن أن َ ع ى ملمه إا مـا َشـاؤه   يا مشـيو  ى تسـيل هـذا النجـند لسـناه   يلمـن ُلـ  ا مينـع أن الووبـد 
ه سوبحاُه  مسميل عما َِول   ي زى   مبا َِول إن خلا   َخل   يإن شرا   َشر   يأُه احلمم الودل الل يف   يأُ

ـدا   ،تـارا      كلف كل التمليِا    يالووبد ،تار ابل در الذى َتحمل به توبو  ما َِول   يهـن ُـ  أبُـه َِوـل مَر
 هذا ما ت رره النصنص ال رآُي    يما يضحته اصحادَث النوبَن   يهن ما ا َص  ملسلم أن جيهله ". 

 
 الصحاب  يال در ل 

ممنـنن ابل ـدر يا خينضـنن َيـه  بـل إُا جـا  " يكان الصحاب  َممننن ب ـدٍر هللا  توـاىل   يأبُـه خـالق كـل شـ    َي
ال ــدر أمســمنا . . يل ــد ســأل أحــد النــا  اإلمــام علــى بــن أىب طالــ  رضــى هللا عنــه يكــرم هللا يجهــه عــن ال ضــا  

ل الشوبه من غل خنض   مث ختم كالمه ب نله ل " إن هللا  أمر  يلا     يهنـى يال در يصلته اب زا    َأجاب مبا ََز
تذَرا     يكلف تيسرا     يمل َوص مفلناب   يمل َرسل الرسل إىل خل ه عوبثا   يمل خيلـق السـمنا  ياصرض يمـا بيـنهم 

ل للذَن كِريا من النار " .   ابطال     ُل  ظن الذَن كِريا   ََن
 

 اإلمام أبن حنيِ  يال در ل 
وبــارك يتوالمونــه ى ال ــدر ل هــذه مســأل  قــد استوصــ  علــى النــا  َــأِ   " يل ــد قــال اإلمــام أبــن حنيِــ  رضــى هللا ت

َ ي نهنا   هذه مسأل  م ِل  قد ضل مِتاحها   َإن يجد مِتاحها علم ما َيها   يمل َِت  إا مبخ، من هللا توـاىل 
 يأيتيه بوبين  يبرهان " . 
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 َي نل َضيل  الشيخ أبن زهٍر ل
اةدى على بن أىب طالـ  الـذى ُ لنـاه آُِـا     أن علينـا أن ُ يـع هللا توـاىل " يإن الذى َستخلص من كالم إمام  

شـور أبُنـا ،تـارين َيمـا ُِوـل   يأُنـا  َيما أمر  به   يأن جنتن  ما هنا  عنه   يحسوبنا ى ُل  أُنا ُولم يحنـ  ُي
 َص  لنا   إن ااشـتفال عـن ى أست اعتنا أن ُِول يأن ا ُِول   يأُه َمِى هذا الشونر مبا جي  علينا   يما ا

 ُل  بتورف أمر مفلق قد ضا  مِتاحه ا جيدى َتيال   " . 
يل د قال ُل  اإلمام جوِر الصادا رضـى هللا عنـه ل " إن هللا توـاىل أراد بنـا شـيوا     يأراد منـا شـيوا     َمـا أراده 

 بنا عما أراده منا " . بنا طناه عنا   يما أراده منا أظهره لنا   َما لنا ُشتفل مبا أراده 
نن عن التمليف إىل المالم َيما كتوبه هللا علينا مـن خـل أيشـر   يالوصـاه  " َهن رضى هللا عنه َندد ابلذَن َتصَر

 هم الذَن َ،رين عصياهنم مبا كتوبه هللا تواىل   يمنهم الذَن َثلين هذه ال ضي    ليضوِنا الوزائم عن الومل .
ُكــر ال ــرآن المــرمي أن املشــركني قــد أحترــنا علــى عوبــاد م اصياثن أبن هللا توــاىل لــن شــا  أا َووبــديها مــا  " يل ــد 

عوبــديها   يرد هللا علــيهم قــنةم أبهنــم مــا علمــنا مشــيوت  هللا َــيهم يأشــركنا صجلهــم   يإليــ  كــالم هللا توــاىل ل ) 
  كذب الذَن من قوبلهم حـىت ُاقـنا سي نل الذَن أشركنا لن شا  هللا ما أشركنا يا آأبي  يا حرمنا من ش  كذل

أبسنا   قل هل عندكم من علم َتخرجـنه لنـا إن تتوبوـنن إا العـن يإن أُـتم إا  رصـنن * قـل َللـه احلرـ  الوبالفـ  
 َلن شا  ةداكم أعوني ( . 

ه إىل هللا ُواىل   على أسا  أن هللا  رى من هذا أن املشركني ياملمذبني عيوا   َسندين ما َِولُن تواىل لن شا  " ُي
مكـد سـوبحاُه  أا َِولنا ما َولنه   يأن احلر  ال ائم  عليهم أا حر  عندهم على أن هللا تواىل أراد ةم ُلـ    َي

 أن مشيوت  هللا هى الفالوب  ) َلن شا  هللا ةداكم أعوني ( يلمن ُل  ا َل ى عنمم التوبو  " . 
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 عوبادٍ هللا يحده ل 
ن َ تضى أاَووبده سناه   ييحداُي  ُاته يصِاته يأُه لي  كمثله  " . . . ياُِرد هللا سوبحاُه يتواىل ابخللق يالتمَن

شــ  َ تضــى أا َووبــده ســناه   صُــه اَووبــد إامــن اُِــرد ابلنجــند المامــل   يعــال عــن التشــوبيه يالنعــل   يالووبــادٍ 
ق الىت بينها سوبحاُه يتواىل  .   تمنن ابل َر

مبــا أيحــى بــه إىل رســنله اصمــني . . . . يســيد  حممــد صــلى هللا عليــه يســلم خــامت  "َــال ُووبــده أبهنائنــا   بــل ُووبــده
يق اصعلى   صار كتاب هللا يسـن  رسـنله صـلى هللا عليـه يسـلم  الرسل   يبود اُت اله صلى هللا عليه يسلم إىل الَر

ــ  الووبــادٍ هلل توــاىل كمــا قــال صــلى هللا عليــه يســلم   " تركــ  ــق ملوَر َــيمم مــا إن أخــذمت بــه لــن  مهــا يحــدمها ال َر
 تضلنا بودى أبدا     كتاب هللا تواىل يسنىت " . 

 
 اصحوبار يالرهوبان ل 

"يقد ُوى هللا تواىل على اليهند يالنصارى أهنم أ ذيا أحوبارهم يرهوباهنم أراباب   من دين هللا   يقال تواىل َيهم ل ) 
ــاهنم أراباب   مــن دين هللا ياملســي  ــارهم يرهوب ــه إاهــن  ا ــذيا أحوب ــن مــرمي يمــا أمــريا إا ليووبــديا إةــا   ياحــدا   ا إل ب

 سوبحاُه عما َشركنن ( . 
وتـ،ين كالمهـم حرـ     " يقد كاُنا أيخذين دَنهم من اصحوبار يالرهوبان   من غل الرجـن  إىل أصـل المتـاب   َي

ا قالـه هللا َـيهم ل ) إن كثـل مـن من غل أن َوبينـنا سـنده يأصـله   يبـذل  كـاُنا أراباب   مـن دين هللا . . . يصـ  مـ
صدين عن سوبيل هللا ( .   اصحوبار يالرهوبان ليأكلنن أمنال النا  ابلوباطل َي

 الِ ها  ااجمتهدين ل 
" يلي  شأن الِ ها  ااجمتهدَن ى اإلسالم كشأن هما    صهنم مِسرين مستنوب نن ل دل  من المتـاب يالسـن    

يق هللا    يإن  َإن أصابنا ى الِهم َوبتَن
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ن للِهــم   بــل كــل مــن اســتنى شــريب اإلجتهــاد لــه أن َتوــرف اصحمــام ى  أخ ــأيا َمــن أُِســهم   يلــي  حمتمــَر
 المتاب يالسن  " . 

 
 كلم  الت نى ل 

َي نل َضيل  الشيخ أبن زهٍر ل " يالملم  ا امو  للو يدٍ اإلسالمي  هى شهادٍ أا إله أا هللا يأن حممدا   رسنل 
الىت ُرددهـا ى كـل صـالٍ   يهـى الـىت كـان َـدعنا هبـا النـِب صـلى هللا عليـه يسـلم بدعاَتـه   يهـى الـىت  هللا   يهى

 َدعنا ةا كل دا  لإلسالم   يهى َيصل التِرق  بني المِر ياإلميان   يهى اصسا  للوبنا  التمليِى لإلُسان . 
  أي تضـــمن  قصـــرا   ي صيصـــا     تضـــمن  ُِـــى  " يالشـــهادٍ اصيىل  " ا إلـــه إا هللا " تضـــمن  ُِيـــا   يأثوبـــاات   

 اصيهي  عن غله   يتضمن  اباستثنا  بود النِى أثوبا  اصلنهي  له . 
" ياصلنهي  هى أستح اقه الووبادٍ يحـده   يلمـن اسـتح اا الووبندَـ  لـه ا َمـنن إا إُا كـان هـن املتِضـل ابلـنوم 

   حبمم الو ل ياملن ق . يحده   َهن الذى أُوم ابلنجند   يشمر النوم ياج
يالشهادٍ الثاُي  " حممـد رسـنل هللا " تتضـمن اإلميـان برسـال  سـيد  حممـد صـلى هللا عليـه يسـلم   يأُـه رسـنل مـن 
عند هللا تواىل رب الواملني   أرسله ةداَ  الوبشر أعوني   يأن اإلميـان ابلرسـال  ا مدَـ  َتضـمن اإلُعـان للمورـٍز 

  يالىت تدى هبا الذَن خاطوبهم أن أيتنا مبثلهـا   يأُـه ا ميمـن صحـد أن أيتـى مبثلهـا ل ) قـل الىت أثوب  هبا رسالته 
 لون أجتمو  اإلُ  يا ن على أن أيتنا مبثل هذا ال رآن ا أيتنن مبثله يلن كان بوضهم لوبوض   ظهلا   ( . 

تضمن اإلميان برسال  سيد  حممد صلى هللا عليه يسلم اإلميان أبن هللا  توـاىل َملـم عوبـاده إمـا ابلـنحى َنحيـه   " َي
 يإما خب اب من يرا  حراب   يإما برسنل من املالئم  َرسله إليهم   كما قال تواىل ) يما كان لوبشر أن َملمه 
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رسل رسنا   َينحى سُُه ما َشا  إُه على د حميم (   يقال توـاىل ) يكـذل   هللا إا يحيا   أي من يرا  حراب أَي
إلي  ريحا   من أمر  ما كن  تدرى ما المتاب يا اإلميان يلمن جولناه ُنرا   هندى به من ُشا  من عوباد  أيحينا 

 يإُ  لتهدى إىل صراب   مست يم ( . 
يتتضــمن الشــهادٍ أبن حممــد رســنل هللا تصــدَ ه ى كــل مــا أمــر بــه   يكــل مــا هنــى عنــه   ســنا  أكــان ُلــ  بيــا    

 ملا أيحى هللا تواىل بهل )يما َن ق عن اةنى إن هن إا يحى َنحى ( . لل رآن   أم كان بيا    
 

 طاع  الرسنل صلى هللا عليه يسلم يتصدَ ه ل 
" َمل ما قرره النِب صلى هللا عليه يسلم جيـ  اإلُعـان لـه   علـى أُـه حمـم هللا توـاىل   ) مـن َ ـع الرسـنل َ ـد 

 مممن  إُا قضى هللا يرسنله أمرا   أن َمنن ةم اخلٍل من أمرهم ( .. أطا  هللا (   يقال تواىل ) يما كان ملممن يا 
" َالشهادٍ ابلرسال  ت تضى ا حمال  اإلميان بصدا كل ما جا  على لسان الرسنل صلى هللا عليه يسلم   َير  

ـه إىل الوبيـ   ض  الصالٍ يالزكاٍ ياحلج يعدد الصـلنا    يموـاِ احلـج يمناسـمه   يكُن احلـرام   يكـنن اإلميان بَِر
ه   يكذل  ترمي الراب   يترمي اخلمر يامليسر يالز    ياإلقرار أبن ع نبتها هى ما جا    ركنه اصك، النقنف بوَر

 ى ال رآن المرمي 
ود كاَرا   من أُمر اصحمام الثابت  ى ال رآن   يكذل  َود كاَرا   من َنمر أمرا   قـا علـم مـن احل ـائق الدَنيـ   " َي

 ريٍر   يتناتر الولم به جيال   بود جيل   من عصر النِب صلى هللا عليه يسلم " . ابلض
 

و  إبراهيم عليه الصالٍ يالسالم يما بودها ل   اصم  ا مدَ  يشَر
 َي نل َضيل  الشيخ أبن زهٍر ل 

و  أىب  ه ح ا   يصدقا     هم الذَن أحينا شَر  " يإن أم  حممد الذَن َتوبوُن
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هيم   يمن جا  بوده من النوبيني من  حي  اصصنل امل رٍر الثابت  الىت ا  تلف َيهـا اصقـنام   يلـذل  اصُوبيا  إبرا
 قال تواىل ل 

) يجاهــديا ى هللا حــق جهــاده هــن اجتوبــاكم يمــا جوــل علــيمم ى الــدَن مــن حــرج ملــ  أبــيمم إبــراهيم هــن وــاكم 
نا شهدا  على النا  َأقيمنا الصالٍ يآتنا الزكاٍ املسلمني من قوبل يى هذا ليمنن الرسنل شهيدا   عليمم  يتمُن

وم النصل ( . كما قال تواىل ل ) شر  لمم من الدَن ما يصـى بـه ُنحـا    ياعتصمنا ابهلل هن مناكم َنوم املنىل ُي
مـا  يالذى أيحينا إلي  يما يصينا به إبراهيم يمنسـى يعيسـى أن أقيمـنا الـدَن يا تتِرقـنا َيـه كـ، علـى املشـركني

هدى إليه من َني  ( .   تدعنهم إليه هللا جيتِب إليه من َشا  َي
" . . . َــاملممن مبحمــد مــممن بويســى   ياملســيحى الــذى َــدخل ى اإلســالم ا خيــرج مــن املســيحي  الــىت جــا  هبــا 
) عيســى عليــه الســالم   يلمنــه َــدخل َيهــا كاملــ  غــل من نصــ    صُــه بشــر بســيد  حممــد صــلى هللا عليــه يســلم 

يل ــد ســول قــ  دخــل ى اإلســالم ل مل خرجــ  مــن املســيحي  ؟  –يموبشــرا   برســنا   أيتــى مــن بوــدى اوــه أَحــد ( 
َ ال ل ما خرج  منها يلمب أدركتها صحيح    يسر  َيها إىل كماةا   يكماةـا ابإلميـان مبحمـد صـلى هللا عليـه 

 ُل  ضمن أصنل اإلسالم "  . كما أن كمال اإلسالم ى اإلميان بمل الساب ني   بل   –يسلم 
 

 اإلميان ابلفي  ل 
 َي نل َضيلته ل 

ن اإلميان ابلفي    صن الوبوث لي  أمرا   مشهندا   بني أَدَنا   بل هن ياحلياٍ  " اإلميان ابلوبوث ياحلياٍ اصخرى قَر
 اابخٍر أمران مفيوبان . 

لمرمي َرد قنةم ب يا  هن ا مم يحده   َهم َنِنن " . . . يل د كان املادَنن َ يسنن قياسا   ماد      يال رآن ا
ُكر   الوبوث أبن ما َِب ا ميمن أن َوند   يقد 
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سى خل ه قال من ُى الوعام يهى رميم * قل ُيها الذى  هذا ال يا  يرده ى قنله تواىل ل ) يضرب لنا مثال   ُي
خضر  را   َإُا أُتم منه تنقدين * أيلي  أُشأها أيل مٍر يهن بمل خلق عليم * الذى جول لمم من الشرر اص

الذى خلق السـمنا  ياصرض ب ـادر علـى أن خيلـق مـثلهم بلـى يهـن اخلـالا الولـيم * إمنـا أمـره إُا أراد شـ     أن 
 َ نل له كن َيمنن ( . 

 
 

 مزا  الو يدٍ اإلسالمي  ل 
 لو يدٍ اإلسالمي  ل َي نل الوالم  عوبا  الو اد ى كتابه " ح ائق اإلسالم "  ى مزا  ا

" يتنصــف الو يــدٍ اإلســالمي  ابلشــمنل   صهنــا تشــمل اصمــم اإلُســاُي   عيوــا     كمــا تشــمل الــنِ  اإلُســاُي  
 يمملتها من ع ل يريح يضمل . 

" َلـــي  اإلســـالم دَـــن أمـــ  ياحـــدٍ   يا هـــن دَـــن طوب ـــ  ياحـــدٍ   يلـــي  هـــن للســـادٍ املســـل ني دين الضـــوِا  
ن   يا هـن ن دين السـادٍ املسـل ني   رسـال  تشـمل بـب اإلُسـان مـن كـل جـن  يملـ   املسخَر للضـوِا  املسـخَر

ذَرا   (  ) قل أيَهـا النـا  إِ رسـنل هللا إلـيمم عيوـا   الـذى لـه  –يع يدٍ ) يما أرسلناك إا كاَ  للنا  بشلا   ُي
و ـنب ) قنلنا آمنا ابهلل يمـا أُـزل إلينـا يمـا أُـز ل إ –مل  السمنا  ياصرض (  ىل إبـراهيم يإواعيـل يإسـحاا َي

) إن الذَن أمننا  –يما أيتى منسى يعيسى يما أيتى النوبينن من رهبم ا ُِرا بني أحد منهم يحنن له مسلمنن ( 
يالذَن هاديا يالنصـارى يالصـابوني مـن آمـن ابهلل ياليـنم ااخـر يعمـل صـاحلا   َلهـم أجـرهم عنـد رهبـم يا خـنف ٌ 

نن  (  عليهم يا هم ُُز
" َهذه ع يدٍ إُساُي  شامل    ا  ص بنوم  هللا أم  من اصمم صهنا سالل  ،تاٍر دين سائر السالا    لِضيل  

 غل َضيل  الومل 
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نا إن أكرممم عند هللا أت اكم  ُكر يأُثى يجولناكم شوناب   يقوبائل لتواَر يالصالح ل ) أيَها النا  إ  خل ناكم من 
 . إن هللا عليم خوبل ( 

 ) سنٍر احلررا  (                                                         
 يى أحادَث النِب صلى هللا عليه  يسلم ل " ا َضل لورىب على أعرمى يا ل رشى على حوبشى إا ابلت نى ". 

َتِـــايتنن ابلولـــم  " يلـــي  لإلســـالم طوب ـــ  َمثرهـــا علـــى طوب ـــ    أي منزلـــ  َمثرهـــا علـــى منزلـــ    َالنـــا  درجـــا   
ع هللا الـذَن أمنـنا مـنمم يالـذَن أيتـنا الولـم  تِايتنن ابصخالا    ) ََر تِايتنن ابلرزا   َي تِايتنن ابلومل   َي  َي

 درجا  ( ] سنٍر ااجمادل  [ . 
[ ) ا َستنى ال اعدين من املممنني غل أيىل الضرر يااجماهدَن ى سوبيل هللا أبمناةم يأُِسهم ( ]سنٍر النسـا  ً    

 . 
 ) يهللا َضل بوضمم على بوض ى الرزا ( ]سنٍر النحل [ . 

 ) هل َستنى الذَن َولمنن يالذَن ا َولمنن ( ] سنٍر الزمر [ .
ُكر ال رآن الضوف   َال َذكره صن الضوف ُوم  أي َضيل  ،تـاٍر لـذا ا   يلمـن َـذكره لي ـنل للضـويف  "يإُا 

ن   يإا َإُه من ااجمرمني ل إُه أهل ملوَر  هللا إُا جاهد يص،     يأُف أن َسخر لوبه يقلوبه للمستمَ،
َي ــنل الــذَن استضــوِنا للــذَن اســتم،يا لــنا أُــتم لمنــا مــممنني * قــال الــذَن اســتم،يا للــذَن استضــوِنا أحنــن 

 صدد كم عن اةدى بود إُ جا كم بل كنتم  رمني ( ] سنٍر سوبأ [ . 
ــد أن منــن علــى الــذَن استضــوِ َر ــرى ) ُي نا ى اصرض يجنولهــم أئمــ  يجنولهــم الــنارثني * يمنمــن ةــم ى اصرض ُي

 َرعنن يهامان يجنندهم منهم ما كاُنا ُذرين ( ] سنٍر ال صص [ . 
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اصشدا    )  " يما من ضويف هن ضويف إُا ص، على الوبال    َإُا عرف الص، عليه   َإُه صقنى من الوصوب 
اابن خِف هللا عنمم يعلم أن َيمم ضوِا   َإن َمن منمم مائ  صابٍر َفلوبنا مائتني يإن َمن منمم ألف   َفلوبنا 

ن ( .   ألِني سُن هللا يهللا مع الصابَر
سـتحق الوـنن بِضـل ص، َي  " َما كان اإلله الذى َدَن به املسلم إله ضوِا  يإله أقن     يلمنه إله من َومل َي

ن .   َيه   جزاؤه أن َمنن مع هللا   يهللا مع الصابَر
ــ  اصقــن   علــيهم َــنم دالــ  الــديل   يتوبــدل   " هبــذه الو يــدٍ غلــ  املســلمنن أقــن   اصرض   مث صــمديا لفلوب

اا املسلمنن أب  ال نٍ   مفلنبني مداَوني " .   امل ادَر   ُي
 َي نل كذل    رَحه هللا   ى ُل  المتاب ل 

 د جا  اإلسالم ابلدعنٍ إىل إله منزه عن لنث  الشرك منزه عن جهال  الوصوبي  يسـالل  النسـ    منـزه عـن " . . َ
 التشوبيه الذى تسرب من ب ا  النثني  إىل اصد ن المتابي  . 

 " َاهلل الذى َممن به املسلمنن إله ياحد مل َمن له شركا  ) سوبحاُه عما َشركنن ( . 
(   ) أيَهــا النــا  إ  0ســالل  َمثرهــا علــى ســناها بفــل مــأثٍر   يلمنــه هــن ) رب الوــاملني" يمــا هــن رب قوبيلــ  يا 

نا إن أكرممم عند هللا أت اكم ( ] سنٍر احلررا  [ .  ُكر يأُثى يجولناكم شوناب   يقوبائل لتواَر  خل ناكم من 
  يهن ياحد أحد ) مل َلد يمل َنلد يمل َمن له كِنا   أحد ( ] سنٍر اإلخالص [ .

ٍر أم  سلِ    يا َدَن الوامل كله بفل ُذَر ) يا تزر يازٍر  " ا َماخذ إُسا    بذُ  إُسان  يا ُاس  أم  يمَر
 يزر أخرى ( ] سنٍر َاطر [ . 
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 )تل  أم  قد خل  ةا ما كسوب  يلمم ما كسوبتم يا تسألنن عما كاُنا َِولنن ( ] سنٍر الوب ٍر [ . 
 ُوبوث رسنا   ( ] سنٍر اإلسرا  [ . ) يما كنا موذبني حىت 

يدَنه دَن الرَح  يالودل   تِتت  كل سنٍر من كتابه ) بسم هللا الرَحن الرحيم (   ) يما رب  بعـالم   للووبيـد ( ] 
ســنٍر َصــل  [   ) يهــن اصيل يااخــر يالعــاهر يالوبــاطن ( ] ســنٍر احلدَــد [   ) يســع رىب كــل شــ  علمــا   ( ] 

 يهن بمل خلق عليم ( سنٍر َ  .  سنٍر اصُوام [   )
" . . . َمن صميم بالد الوصوبي  خرج الدَن الذى َنمر الوصوبي    يمن جنف بالد ال وبائل يالوشائر خرج الدَن 
الذى َدعنا إىل إله ياحد ) رب الواملني (   يرب املشرا ياملفرب   يرب اصمم اإلُسامي  عوا  بفل َـارا بينهـا 

 صالح " . غل َارا اإلميان يال
" َاهلل رب الواملني مال  َنم الدَن   مل َمن ُسخ  حمَر  من صنٍر هللا ى ع يدٍ مـن الو ائـد المتابيـ    بـل كـان 
هن اصصـل الـذى َثـنب إليـه مـن َنحـرف  عـن الو يـدٍ ى اإللـه   كأكمـل مـا كاُـ  عليـه   يكأكمـل مـا َنوبفـى أن 

 َمنن " . 
 

 مزا  الرسال  ا مدَ  ل 
تورض   الوالم الو اد لنوبن ٍ سيد  حممد صلى هللا عليه يسلم َي نل رَحه هللا ل َي

" . . . إن النوبــن ٍ اإلســالمي  جــا   مصــحح  متممــ  لمــل مــا تِــدمها مــن َمــٍر عــن النوبــنٍ   كمــا كاُــ  ع يــدٍ 
 اإلسالم اإلةي  مصحح   متمم  لمل ما ت دمها من ع ائد بب اإلُسان ى اإلله . 

لنوبنٍ توعم بمرام  قط أكرم ةا من التنكيد بود التنكيد ى ال رآن المرمي بتمحيص هـذه الرسـال  " يما حنس  أن ا
السماَي  ةداَ  الضمائر يالو نل   غل مشريط  مبـا غـ، ى اصيهـام   مـن قيـام النوبـنٍ كلهـا علـى دعـنى اخلـنارا 

ن ( ] ياإلُوبا  ابملفيوبا  ل ) َي نلنن لنا أُزل عليه آَ  ٌ من ربه َ ل إ منا الفي  هلل َاُتعريا إِ مومم من املنتعَر
 سنٍر َُن  [ . 

 ) قل ا أمل  لنِسى ُِوا   يا ضرا   إا ما شا  هللا يلن كن  أعلم 
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الفي  ا ستمثر  من اخلل يما مسب السن  إن أ  إا ُذَر يبشل ل ـنم   َممنـنن ( ] سـنٍر اصعـراف [   ) قـل 
هللا يا أعلم الفي  يا أقنل لمم إِ مل  إن أتوبع إا ما َـنحى إىل َّ قـل هـل َسـتنى ا أقنل لمم عندى خزائن 

اصعمى يالوبصل أَال تتِمرين ( ] سنٍر اصُوام [ . ) يعنده مِات  الفي  ا َولمها إا هن ( سنٍر اصُوام   َما 
 النوبنٍ ب نل ساحر   يا َِل  الساحرين   يما النِب بماهن يا  ننن " . 

 كرام  التماليف الشرعي  ل 
ه هللا به ى التماليف   َي نل رَحه هللا ل تورض الوالم  الو اد لإلُسان   يما شَر  َي

ـ  يالتوبويـ    َهـن أبماُـ  التمليـف   " . . . يارتِـا  اإلُسـان   يهوبنطـه لإلُسـان مننطـان ابلتمـاليف   يقنامـه احلَر
وتــه قابــل للصــوند إىل قمــ  اخللي ــ    يهــن ابلتمليــف  قابــل للهوبــنب إىل أســِل ســاَلني   يهــذه هــى اصماُــ  الــىت َر

 مما    َنا ممان املالئم    يهوب   به م اما   إىل زمٍر الشياطني  ل 
) إ  عرضــنا اصماُــ  علــى الســمنا  ياصرض يا وبــال َــأبني أن ُملنهــا يأشــِ نا منهــا يَحلهــا اإلُســان ( ] ســنٍر 

 سه بصٍل ( ] سنٍر ال يام  [ . اصحزاب [ . ) بل اإلُسان على ُِ
" يهبذه اصماُ  أرتِع اإلُسان مما    عليا   َـنا ممـان املالئمـ    صُـه قـادر علـى اخلـل يالشـر   َلـه َضـل علـى 
ـد  اإلُسـان ابلشـر دعـا ه ابخلـل يكـان اإلُسـان  من َصنع اخلل   صُه اَ در على غـله   يا َوـرف سـناه   ) َي

 سرا  [ . عرنا  ( ] سنٍر اص
ا   إىل عداد الشياطني ) يكذل  جولنـا لمـل ُـِب عـديا   شـياطني اإلُـ   " يهبذه اصماُ  هوبط اإلُسان غريرا   يسَر
ن كاُنا إخنان الشياطني ( ]  يا ن َنحى بوضهم إىل بوض زخرف ال نل غريرا   ( ] سنٍر اصُوام [ . ) إن املوبذَر

 سنٍر اإلسرا  [ . 
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ن إىل أسِل ساَلني   يا َزال ى احلالني إُسا    مملِا     قابال   للنهنض " َهذا اإل ُسان َمدى من أحسن تمَن
بنِسه بود الوشٍر   قابال   للتنب  بود اخل يو    حماسوبا   مبا جنته َداه   غل حماسـ  مبـا جنـاه سـناه   ) يأن لـي  

 ٍ النرم [ . على اإلُسان إا ما سوى * يأن سويه سنف َرى ( ] سنر 
) يكل إُسان   ألزمناه طائره ى عن ه ( ] سنٍر اإلسرا  [ . ) يا تزر يازٍر يزر أخرى ( ] سنٍر اصُوام [ . ) ل د 
 خل نا اإلُسان ى أحسن ت نمي * مث ردد ه أسِل ساَلني *إا الذَن آمننا يعملنا الصاحلا  ( ] سنٍر التني [ . 

ـ  " يهن ،لنا مملف   ُل  عا  مـ ا َنصـف بـه اإلُسـان    ييـزا   مـن الورمـايا    ي ييـزا   مـن اصرياح الولَن
 على السنا  . 

 " يةذا كان ى أحسن ت نمي . 
 " يةذا َرتد إىل أسِل ساَلني . 

" يقنام الت نمي احلسن ل اإلميان   يعمل الصاحلا    يسوبيل اإلرتداد إىل أسِل سـاَلني م ايعـ  اةـنى   يالفـرير 
 لسرف   يطفيان الفب   يمنع اخلل   ياةلع مع الوبال    يالورل  مع الضوف ياصغرا  .   يا

" . . . يلوــل الصــونب  المــ،ى إمنــا تســاير الو ــل ى قنلــه توــاىل ل ) يلــن شــونا ابتينــا كــل ُِــ    هــداها (   َلــم ا 
ب ُِســه   َـإن اةداَـ  إُا ركوبــ  ى َشـا  هللا أن تـمتى كـل ُِــ    هـداها علـى الســنا  ؟ تـذليل الصـونب  ى ا ـنا

طوبائع النا  كما ترك  خصائص اصجسام علـى السـنا  بـني كـل جسـم يجسـم   َتلـ  هـى اةداَـ  اابليـ  الـىت ا 
اخــتالف هبــا بــني مــدارك اصرياح يلــنازم اصجســام املادَــ    يمــن أختــار ُلــ  َإمنــا خيتــار لنــن  اإلُســان منزلــ  دين 

ضلت  ه على سائر املخلنقا  . منزلته الىت كرمته   َي
" َالودل َيما أختاره هللا لإلُسان أعم يأكرم قا خيتـاره اإلتسـان لنِسـه إُا هـن آثـر اةداَـ  الـىت تسـنى بينـه يبـني 

 ا ماد " . 
مخذ قا قرره اإلمام أبن بمر المالابُى ى كتابه " التورف    أقنل   َي
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د كما هن خالق صعياهنم ) يهللا خل مم يما توملنن (   يكـل مـا ملذه  أهل التصنف " أن هللا خالق صَوال الووبا
نا عوبيدا يا مربنبني يا ،لنقني    ه من خل يشر   َوب ضا  هللا يقدره يإرادته يمشيوته   يلنا ُل  مل َمُن َِولُن

لزبـر(   يقـد قل هللا خالق كل ش  (   َي نلل ) إ  كل ش   خل ناه ب ـدر * يكـل شـ   َولـنه   ا :(َ نل تواىل
قال سيد  عمر رض  هللا عنهل   رسنل هللا   أرأَ  ما ُومل َيه   أعلى امر قد َرغ منه  أي امـر موبتـدأ    َ ـال 
ـد  الومـل ؟ َ ـال صـلى هللا عليـه ي سـلم   " اعملـنا َمـل  ل " على امـر َـرغ منـه " . َ ـال عمـر ل أَـال ُتمـل ُي

 ميسر مل خلق له " . 
 التنحيد لَي نل صاح  جنهر      

ق ملن اراد ان َص               لـــَخالق لووبده يما عمــــــــل             مَن
 يخاُل ملن اراد بوــــــــده             يمنرز ملن اراد يعــــده             
 ـم مل َنت لكذا الش   ثـــ    ــــده َـى اازل          َنز السويد عن             

 
 ي ضررهلهنى النِ  

صـحنا ان ُنهاهـا       اقنل ل يم ايع  هنى الـنِ  هـن شـر مـا َصـي  ااُسـان   َ ـد حـذر  هللا مـن هناهـا   ُي
يبــني لنــا اُــه امــاٍر ابلســن    ام شــدَدٍ اإلمــٍر   كمــا بــني لنــا مــا ســيمنن َــنم ال يامــ  مــن ربــ  ،الِتهــا يخســاٍر 

إُا جـا   ال امـ  المـ،ى * َـنم َتـذكر اإلُسـان مـا سـوى * م ايعتها   مثل قنله تواىل   سنٍر النازعـا  ل ) َـ
يبرز  ا حيم ملن َرى * َأما من طفى * ي آثر احلياٍ الدُيا * َإن ا حيم ه  املأيى * يأما من خاف م ـام ربـه 

 يهنى النِ  عن اةنى * َإن ا ن  ه  املأيى (   يشتان بني الو اب يالثناب. 
نصحنا سيدم ابن ع ا  هللا     السمندرم رض  هللا عنه َي نل ل حظ النِ    املوصي  ظاهر جلـى   يحعهـا َي

  ال اع  ابطن خِ    يمداياٍ ماخيِى صو  عالجه   كما َ نل ل إُا التوب  علي  أمران   َاُعر أث لهما على 
 النِ 
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ِسـ    اابتـدا   َـإُا ُقـ  َاتوبوه  َإُه ا َث ل عليها إا ما كان ح ا   َي نل كذل  ل إمنـا تتـاج إىل موا ـ  ُ
 املن    جا   موا   النِ  اختيارا     َاحلاليٍ الىت كن  صدها ى املوصي  ترجع صدها ى ال اع  . 

ـد للـنِ  حـ  الشـهنا    ليوصـى الووبـد هبـا  أقنل ل يا خيِاك أن الشي ان عدي موبني   يمن آاثر عدايته أُه ََز
َ ــد حــذر  هللا منــه يمــن كيــده ى قنلــه توــاىل " ) إن الشــي ان لمــم عــدي د ربــه   َيشــارك الشــي ان ى املوصــي    

ر   يكشـف  َا ذيه عديا   (   يت تضى عدايته أن خنالِه ات ا  لشره   يقـد صـنر هللا عاقوبـ  م ايعتـه أقـنى تصـَن
آتينـاه آ تنـا َنسـلخ لنا أهنا تنحط بنا إىل خس  احليـنان ى قنلـه توـاىل ى سـنٍر اصعـراف ل ) ياتـل عليـه ُوبـأ الـذى 

ونــه هبــا يلمنــه أخلــد إىل اصرض ياتوبــع هــناه َمثلــه كمثــل  ن * يلــن شــونا لَر منهــا َأتوبوــه الشــي ان َمــان مــن الفــاَي
ــذَن كــذبنا   تنــا َاقصــص ال صــص لولهــم  الملــ  إن تمــل عليــه َلهــث يإن تمكــه َلهــث ُلــ  مثــل ال ــنم ال

 َتِمرين  ( . 
صنر لنا منا  رسنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم اخـتالف ال وبـائع يتوباَنهـا ى قوبـنل دعـنٍ احلـق َي ـنل صـلى هللا  َي

عليـه يسـلم ل " إن مثـل مـا بوثـب هللا بــه مـن اةـدى يالولـم كمثـل غيـث أصــاب أرضـا     َماُـ  منهـا طائِـ  طيوبــ  
هبا النا  َشربنا منها قوبل  املا  َأُوبت  الم  يالوش  المثل   يكان منها أجادب أمسم  املا  َنِع هللا تواىل 

يس نا يزرعنا   يأصاب طائِ  أخرى إمنا هى قيوان ا  س  ما  يا تنوب  ك    َذل  مثل من َ ـه ى دَـن هللا 
ـع بـذل  رأسـا   يمل َ وبـل هـدى هللا الـذى أرسـل   ِوه ما بوثب هللا تواىل به   َتولم يعلم   يمثـل مـن مل ََر تواىل ُي

 َستمونن ال نل َيتوبونن أحسنه أيلو  الذَن هداهم هللا   يأيلو  هم أيلن اصلوباب . به " جولنا هللا يإ ك قن 
 

 تِسل يحداُي  الذا  ل 
 يقد ُ ل َضيل  الشيخ أبن زهٍر عن اإلمام اصشورى رضى هللا عنه تِسله 
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 لنحداُي  الذا  ى كتابه م اا  اإلسالميني َ ال ل 
كمثله ش    يهن السميع الوبصل   يلي  يمسم يا شوب    يا جثـ  يا صـنٍر   " يإن هللا الناحد اصحد   لي   

يا حلم يا دم يا شخص   يا جنهر يا عرض يا بذى لنن يا طوم   يا رائح  يا حمس    يا بـذى حـراٍر 
بـذى أبوــاض أي  يا بـريدٍ   يا رطنبــ  يا َوبنسـ    يا طــنل يا عـرض يا عمــق   يا اجتمـا  يا اَــماا   يا

أجزا    يا جنارح يا أعضا    يلي  بذى جها    يا بذى ميني يمشال   يأمام يخلف   يا ُيط به ممـان   
يا جيـرى عليـه زمـان   يا صـنز عليــه املماسـ  أي الوزلـ    يا احللـنل ى اصمــاكن   يا َنصـف بشـ  مـن صــِا  

اه   يا َنصف مبساح  يا ُهاب ى ا ها    يلي  مبحديد   اخللق الدال  على حديثهم   يا َنصف أبُه متن
يا يالــد يا منلــند   ا تدركــه احلــنا    يا َ ــا  ابلنــا  يا َشــوبه اخللــق بنجــه مــن النجــنه   يا صــرى عليــه 

 اابَا    يا تل به الواها    يكل ما خ ر ابلوبال يتصنر ابلنهم َفل شوبيه له . 
 مت دما   للحاداث    منجندا   قوبل املخلنقا    يمل َزل حيا   قادرا     يا تيط به اصيهـام    " يمل َزل أيا   ساب ا

ن اصحيا    يأُه ال دمي يحده   يا إله سناه   يا شـَر     ش  ا كا صشيا    عامل قادر حى ا كالولما  ال ادَر
ر له ى  سل اُه   يا موني على إُشا   ما أُشأ   يخلق مـا خلـق   مل خيلـق اخللـق علـى مثـال له ى ملمه   يا يَز

سوبق   يلي  خلق ش  أبهنن عليه من خلق ش  أخر   يا أبصو  عيه منه   يا جينز عليه احماز املناَع   يا 
تلح ـه املضــار   يا َنالــه الســرير ياللــذا    يا َصــل إليـه اصُى ياابام   لــي  بــذى غاَــ  َيتنــاهى   يا جيــنز 

 لِنا    يا َلح ه الورز يالن ص   ت د  عن مالمس  النسا    يعن ا اُ الصاحوب  ياصبنا  . عليه ا
 

 املتشاهبا  ى ال رآن المرمي ل 
َ نل هللا تواىل ى سنٍر آل عمـران ل ) هـن الـذى أُـزل عليـ  المتـاب منـه آ   حمممـا  هـن أم المتـاب يأخـر 

ــغ َيتوبوــنن لــه إا هللا  متشــاهبا  َأمــا الــذَن ى قلــنهبم َز لــه يمــا َولــم أتَي مــا تشــابه منــه ابتفــا  الِتنــ  يابتفــا  أتَي
 يالراسخنن ى الولم َ نلنن آمنا به كل د من عند ربنا يما َذكر 
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 إا أيلن اصلوباب * ربنا ا تزغ قلنبنا بود إُ هدَتنا يه  لنا من لدُ  رَح  إُ  أُ  النهاب ( . 
ل رآن المرمي ُنعان ل متشابه لِعى يهـى احلـريف الـىت ى أيائـل السـنر   يمتشـابه َي نل الولما  أن املتشابه ى ا

موننى ك نله تواىل ) َد هللا َنا أَدَهم (   يقنله تواىل ) بل َداه موبسنطتان َنِق كيف َشـا  (   يقنلـه توـاىل ) 
 يالسما  بنيناها بيد (   يقنله توال ) الرَحن على الورش استنى ( إخل . 

ـل مبوـب أن  يقد قال ـل   أمـا رأى اخللـف َهـن التأَي السلف ل حنن ُممن مبا قاله هللا على ما أراده هللا من غـل أتَي
اليد ت لق على ال دٍر   يالنجه على الذا  إخل . . يلمن اتِق السلف ياخللف على ُِى الشوبيه عن هللا تواىل   

ُِ  التشوبيه حبرى الماف ياملثل   َمأُه توـاىل َ ـنل  استنادا   إىل قنله سوبحاُه ل ) لي  كمثله ش  (   يهى آَ 
لي  كهن ش     يلي  مثله ش    يكذل  َ نل تواىل ل ) يمل َمن ةن كِنا   أحـد (   كمـا َ ـنل جـل جاللـه ل ) 
يا ُي ـنن بـه علمـا   (   يال اعـدٍ الـىت خنـرج هبـا مـن كـل مـا ت ـدم  هـى ل كـل مـا خ ـر بوبالـ  َهـن هالــ    يهللا 

 ُل    ياصسلم لنا ياحلال  هذه أن ُ نل ل ُممن ابملتشاهبا  على ما أراد هللا منها .  خبالف
إىل الِ ه ؟ َ ال  –أى المالم ى التنحيد  -يقد سول اإلمام أبن حنيِ  رضى هللا عنه ل ملاُا ترك  علم المالم  

  الِ ه َإن صاحوبه َرمى ابملخالِ  " . رضى هللا عنه ل " إن اخل أ ى الو يدٍ َرمى صاحوبه ابلمِر   أما اخل أ ى
يجـا  ى حاشـي  اإلمــام الوبـاجنرى علـى ا ــنهٍر ل سـأل رجــل اإلمـام مالمـا   عــن قنلـه توـاىل ) الــرَحن علـى الوــرش 
استنى (   َأطرا رأسه مليا   مث قال ااستنا  مولنم   يالميف  هنل   ياإلميان به ياج    يالسمال عنه بدعـ  

 ضاا     َأمر به َأخرج .   يما أظن  إا 
 يسأل الز،شرى اإلمام الفزاىل عن اابَ  املذكنٍر َأجاب ب نله ل 

 إُ استحال أن تورف ُِس  بميِي  أي أَني    َميف َليق بووبندَت  أن 
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 تصِه تواىل أيكيف يهن م د  عن ُل  مث جول َ نل ل 
 َذا شرح َ ــــنلم عب ما أقـــنل            قصر ال نل قـــل لــمن َِهــ

ـــــه            قصر  يهللا أعناا الِحـــــنلثـــم س  ـــر غامـض من دُي
 نلـنصـف الــد            رك من أُ  يا كيأُـ  ا توــرف إَـــاك يا تــــ     
 ار  ى خِاَها الو ـــنلـَي  ح              ـــا ياتــــدرى صِـــا  ركوب     
 ـا َمى كيف صـــنلالريح   جنهرهــــــــــا            هل تراهـ اَن من     
 ــا            ا يا تــدرم مىت عنــ  تـزيلـــذا اصُِا  هل تصرهـيكـــــ   

 ـهنلَ ل يل   جــــ ـهم إُا            غلـ  الننماَــن منـــ  الو ـــل يالِـ
ــ        أم كيف توبــنلـمن ـرىـه             كيف جيأُــ  أكـل اخلوبـــز ا توــَر

                                                 نلــإُا كــاُ  طــناَــاك التــى           بني جنوبيـ  كـذا َيــها ضلـَــ
 ف استنى كيف النزيلـل كيــنى             ا ت ــرش استـى الوـن علـف تدرم مـكي

 ـــنلضــــ  الرب ام كيف َـرى             َلومرم ليـ  ُا إا َكيف ُمـــــ  
 نلـيف ُـف ي المـن رب الـميــه             يــَهـــن ا أَـــن يا كيــف ل

 زيلــه             ي هن   كـل النناحــ  ا َـهـــن َــنا الِنا ا َـنا لــي     
 ـدره عمـا ت ـنليتوالـــى قـــ      جــل ُاتــا يصـــِا  ي وــــا       
 

ي  ي تنحيد هللا تواىل ل  السادٍ الصَن
ي    التنحيد ل        أقنل يقا قاله السادٍ الصَن
ه . .        إن قل  مىت َ د سوبق النق  كُن
 يإن قل  أَن َ د ت دم املمان يجنده . . .      
ما علـى التضـاد   َهـن ابطـن   ظهـنره   ظـاهر   اسـتتاره   ا صتمع صِتان لفله   يق    ي ا َمنن هب      

 َهنٍ العاهر الوباطن   ال َر  الوبويد   امتناعا بذل  عن اخللق أن َشوبهنه . .
 لي  لذاته تمييف  يالِوله تمليف . .  

ا َـزال كـذل    اتدركه الوينن  يا  رم عليه العننن   يا تتفل صِاته   يا تتوبدل أواؤه   مل َزل كـذل    ي 
 هن اصيل ياابخر   ي العاهر يالوباطن   يهن بمل ش   عليم   لي  كمثله ش     يهن السميع الوبصل .
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يأعونا على أن ال رآن كالم هللا توـاىل احل ي ـ    يأُـه لـي  مبخلـنا يا حمـد  يا حـد    يأُـه متلـن أبلسـنتنا   
َيهـا   كمـا ان هللا توـاىل مولـنم ب لنبنـا   مـذكنر أبلسـنتنا    ممتنب   مصاحِنا   حمِنظ   صـدير    غـل حـال

 مووبند   مسا جد   غل حال َيها .
ن  يأعونا على أن هللا تولى َرى ابصبصار   ااب خٍر ) أم بال إحاط  كما سيأيت ( يأُه َراه املممننن دين المـاََر

احلســب ي ز دٍ (   يجــا   الرياَــ  أبن الــز دٍ هــ    صن ُلــ  كرامــ  مــن هللا توــاىل   ل نلــه ل ) للــذَن أحســننا 
ن ل ) إهنم عن رهبم َنموذ  رنبنن ( . ي  الرَؤ  ل ) يجنه َنموذ  ضٍر اىل رهبا  ظٍر (     حني َ نل   الماََر

ن اصدراك قنله تواىل ل ) ا تدركه اصبصار (   الـدُيا   كـذل    اابخـٍر   ي إمنـا ُِـى هللا اصدراك ابصبصـار   ص
َنج  كيِي  ي إحاط    َنِى ما َنج  الميِي  ي اإلحاط  دين الرَؤ  اليت ليسـ  َيهـا كيِيـ  ي إحاطـ  . يلـن مل 
تمن الرَؤ  جائٍز عليه تواىل   لمان سمال منسى عليه السالم ل ) أرين أُعـر إليـ  ( جهـال يكِـرا   يملـا علـق هللا 

وبـل ب نلـه   ) َـإن أسـت ر مماُـه َسـنف تـراين ( ي كـان قمنـا   الو ـل سوبحاُه ي تواىل الرَؤ  بشـَر   اسـت رار ا 
 است راره لن أقره هللا .

ي قالنا   هذا امل ام أن هللا تفـاىل اطلـع علـى قلـنب خل ـه   َنجـد أشـنقها إليـه قلـ  مـنا  رسـنل هللا صـلى هللا 
املممنـنن   اابخـٍر   َخـص مـن بـني اخلالئـق  عليه ي سلم   َرول له الرَؤ    الدُيا ليلـ  املوـراج   قوبـل أن َـراه

هبذه الرَؤ    كما خص سيد  منسـى عليـه السـالم ابلمـالم   ياحترـنا خبـ، ابـن عوبـا  ي أوـا  ي أُـ  رضـ  هللا 
 عنهم ي َننه سيد  الوارف ابهلل الشيخ أَحد احللناين اخللير  رض  هللا عنه بتل  الرَؤ    قنله ل

 ـــه متِــردا               َالوني َلتنوـــم هباتي  النوـــمابلوني قد شاهدتـ       
 دمـالت  ـرب َـىن ٍ ل    م ــ                ،وبـوـى َرــأكريم  ل  ا تضاه       

 ي َ نل املفِنر له الشيخ الوباجنرم   حاشيته على جنهٍر النحيد ل يقد ُِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  51 

ـ  للنـل صـلى هللا عليـه يسـلم   لمـن قـدم عليهـا ابـن عوبـا  صُـه مثوبـ  السيدٍ عائش  رض  هللا عنها ي   قـن  الرَؤ
صُه رأى ربه سوبحاُه ي تواىل بويين رأسه ي مها   حملهما   خالَا ملن قال حنا ل لوبه   ي ال اعدٍ ) ام اصصنلي  

بن عوبا  . ي أضاف الشيخ ( أن املثوب  م دم على النا    حىت قال مومر بن راشد ل ما عائش  عند  أعلم من ا
أُعــر التِصــيل   موبحــث  [رَحــه هللا ل ي كــان صــلى هللا عليــه ي ســلم َــراه توــاىل   كــل مــره مــن مــرا  املراجوــ  

 . ]اإلسرا  ياملوراج   املوباحث التالي  
 يجا    احلاشي  املذكنٍر كذل  ل 

ته تواىل مناما   َن ل عن ال اض  عياض أُه ا ُزا    يق نعها ي صحتها   َإن الشي ان ا َتمثل به تواىل  أما رَؤ
ُكر بوضهم اخلالف   ي قال بوضهم إن الشي ان َتمثل ابهلل  كما ا َتمثل ابصُوبيا  عليهم الصالٍ ي السالم   ي 
دين النل   ي الِرا أن النل بشر   َيلزم   التمثل به اللـوب  خبـالف املـنىل سـوبحاُه َـأمره مولـنم . يحمـى عـن 

أَحد بن حنوبل أُه رأى املنىل سوبحاُه ي تواىل   املنام تسوا ي تسوني مٍر يقال ل ي عزته إن رأَته  ام املائ   اإلمام
صسأليه َرآه َ ال ل سيدم يمنام ل ما َت رب به املت ربنن إليـ  ؟ قـال ل تـاليٍ كالمـ    َ ـال ل بِهـم أي بفـل 

 َهم   َ ال ل   أَحد بِهم يبفل َهم .
أيسع َضل هللا على عوباده من الولمـا  يغـلهم   ي هـن الفـين عـنهم يعـن عملهـم   يقـد دخلـ  علـى  أقنل ي ما

شيخ  الوارف ابهلل سيدم الشيخ عوبد السالم احللناين   أياخر عمره   طي  هللا ثـراه   َنجدتـه أبـيض النجـه   
َنمهــا ملنعــره الــذم كــان َن ــق مــع أُــه كــان قمحــ  اللــنن   ي كــان شــور ُقنــه كأســالك الِضــ  بَر ــا     ي عروبــ  

بناَته حىت ملن َراه أيل مٍر دين موَر  ساب     ي بود أن سلم  عليـه جلسـ  أت لـع إىل أُـناره الوبـاهٍر   َـإُا 
به َ نل يل   اُمسار ياض  ل دا ربنا ده ععيم جدا   إُا كان الناحد َراه تواىل يكأُه ُنر   ُنر   ي َ نل ل أ  

يل   مث أضاف رض  هللا عنه ل ي صحي  هـا َوبـايل مـن مـني ؟ َولمـ  أُـه قـائم مـن النـنم بوـد أغِر لووبدم ي ا أاب
 هذه الرؤ  موباشٍر   ي علم  كذل  أُه قَر  ااُت ال إىل رضنان هللا يهن ما كان   طي  هللا قراره .
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 الشيخ اصك، يالتنحيد ل 
رسنل هللا   َ نل سيدى الشيخ اصك، حمىي الـدَن بـن الوـرىب رضـى يى كلمىت الشهادتني ل ا إله إا هللا   حممد 

 هللا عنه ى الوباب السابع يالستني من الِتنحا  ل 
 شهد   هللا   مل   َزل   أزا                 أُه   ا   إله   إا   هن   هللا         

 إله   إا   هن   هللا  أُه   ا               مث   أمالكه    بذا    شهد             
 أُه   ا   إله   إا   هن   هللا        ن   الولم  كلهم   شهديا       يأيل       
 مث قال الرسنل قنلنا  موى                  أُه   ا   إله   إا   هن   هللا       
 إا   هن   هللاأَضل ما  قلته   يقال   به                   أُه   ا   إله          

ز ل ) شهد هللا أُه ا إله إا هن ياملالئم  يأيلن الولم قائمـا   ابل سـط ا إلـه إا  " قال هللا جل ثناؤه ى كتابه الوَز
ــز احلمــيم (   مث قــال ل ) إن الــدَن عنــد هللا اإلســالم (   يقــال رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم ل " أن  هــن الوَز

   يأن حممد رسنل هللا " احلدَث   َ ال سوبحاُه ل ) يأيلن الولم ( يمل َ ل يأيلن اإلميان   تشهد أن ا إله إا هللا
َإن شهادته ابلتنحيد لنِسه ما هى عن خ، َيمنن إميا      يةذا الشاهد َيما َشـهد بـه ا َمـنن إا عـن علـم   

ــن الولــم علــى  ــه عــز يجــل ع ــف املالئمــ  يأيل ــناي   يهــن حــرف َو ــى يإا َــال تصــ  شــهادته . مث إُ ُِســه ابل
ااشماك   يا اشماك هنا إا ى الشهادٍ ق وا     مث أضاَها إىل الولم ا إىل اإلميان   َولمنا أُـه أراد مـن حصـل 
ــق اخلــ، كأُــه َ ــنل ل يشــهد  املالئمــ  بتنحيــدى  ــق الولــم الِ ــرى أي الضــريرى   ا مــن طَر لــه التنحيــد مــن طَر

لى الذى أَادهم الولم   يقام ةم م ام النعر الصحي  ى اصدل    َشهد  ىل ابلتنحيد  ابلولم الضريرى من التر
كمـا شــهد  لنِسـى   يأيلــن الولـم ابلنعــر الو لـى الــذى جولتـه ى عوبــادى   مث جـا  ابإلميــان ى الرتوبـ  الثاُيــ  مــن 

لمنن املخ، هن هللا   َ ـال توـاىل ل  الولما    يهن الذى َونل عليه ى السوادٍ   َإن هللا به أمر   يويناه علما   
 ) َاعلم أُه ا إله إا هللا (   يقال تواىل ل ) يليولمنا أُه هن إله ٌ ياحد (  
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ز   يقال رسنل هللا صلى هللا عليـه يسـلم  ى الصـحي  ل  حني قسم املرات  ى آخر سنٍر إبراهيم من ال رآن الوَز
خل ا نـ  "   يمل َ ـل هنـا " َـممن " َـإن اإلميـان منقـنف علـى اخلـ، يقـد " من ما  يهن َولم أُه ا إله إا هللا د

قال تواىل ل ) يما كنا موذبني حىت ُوبوث رسنا   (   يقد علمنا أن هلل عوبادا   كاُنا ى َما  يهم منحدين علما   
ميــان   َوــم هبــذا   يمــا كاُــ  دعــنٍ الرســل قوبــل رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم عامــ    َيلــزم أهــل كــل زمــان اإل

المالم عيع الولما  بتنحيد هللا   املممن منهم من حيث ما هن عامل به من جه  اخل، الصادا الذى َِيد الولم   
ا مــن جهــ  اإلميــان يغــل املــممن   َاإلميــان ا َصــ  يجــنده إا بوــد  ــ  الرســل   يالرســنل ا َثوبــ  حــىت َولــم 

ُلـ  اإللـه ياحـد ابـد مـن ُلـ    صن الرسـنل مـن جـن  مـا أرسـل إلـيهم   َـال الناظر الواقل أن مث   إةا     يأن 
خيتص ياحد من ا ن  دين غله إا لودم املوارض يهن الشَر    َالبد أن َمنن عاملا   بتنحيد من أرسله يهـن 

 هللا تواىل . 
ل ا إلــه إا هللا   عــن أمــر هللا وــى " َــإُا قــال الوــامل ا إلــه إا هللا ل ــنل رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم لــه ل قــ 

مممنا     َإن الرسنل أيج  عليه أن َ نةا   يقد كان ى ُِسه عاملا   هبذا  ي،لا   ى الـتلِظ هبـا   يعـدم الـتلِظ 
هبا   َهذه مرتوب  الوامل بتنحيد هللا من حيث الدليل   َمن مـا  يهـن َولـم أن ا إلـه إا هللا دخـل ا نـ  بـال شـ  

َ  يهن من السودا    َأما من كان ى الِما  َيوبوثه هللا أم  يحده ك   بـن سـاعدٍ ا اتبـع لـه صُـه لـي  يا ر 
مبممن ) أى مل َمن إمياُه أيخذ الدَن عن الرسنل ( يا هن مبتوبن  إلُه لي  برسنل من عند هللا بل هن عامل ابهلل . 

 . . 
الولما  ابهلل   يقال للرميع قنلنا ا إله إا هللا   علمنا أُه صلى  " َإُا جا  الرسنل يبني َدَه الولما  ابهلل يغل

هللا عليـه يسـلم ى ُلـ  ال ـنل مولـم ملـن ا علـم لــه بتنحيـد هللا مـن املشـركني   يعلمنـا أُـه ى ُلـ  ال ـنل أَضــا   
هـم مولم للولما  ابهلل يتنحيده أن التلِظ به ياج    يأُه الواصم ةم من سِ  دمائهم يأخذ أمن  اةم يسِب ُراَر

يةذا قال رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم " أمر  أن أقاتل النا  حىت َ نلنا ا إله إا هللا   َإُا قالنهـا عصـمنا 
 مب دمائهم يأمناةم   
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إا حبــق اإلســالم يحســاهبم علــى هللا   يمل َ ــل حــىت َولمــنا   َــإن َــيهم الولمــا    َــاحلمم هنــا لل ــنل ا للولــم   
مم َنم توبلى السرائر ى هذا للولم ا لل ـنل   َ اةـا هنـا الوـامل ياملـممن ياملنـاَق الـذى لـي  بوـامل يا مـممن   ياحل

َإُا قالنا هذه الملم  عصمنا دمائهم يأمناةم إا حب ها ى الدُيا ياابخٍر   يحساهبم على هللا ى اابخٍر من أجل 
نه   يأما ى الدُيا َمن أجل احلديد املنضنع    َـإن قـنل ا إلـه املناَق   يمن ترت  عليه حق صحد َلم َمخذ م

إا هللا ا َس  ها ى الدُيا يا اابخٍر   يأما حساهبم على هللا ى اابخٍر َنم جيمـع هللا الرسـل َي ـنل مـاُا أجوبـتم 
 ُكر   " .  َي نلنن ) ا علم لنا ( أى مل ُ لع على ال لنب ) إُ  أُ  عالم الفينب ( أتكيد يأتَيد ملا

 يما أري  ما َ نل سيدى الشيخ اصك،   رضى هللا عنه بود ُل  ل 
قال صلى هللا عليه يسلم ل " بب اإلسالم علـى سـ   شـهادٍ أا إلـه إا هللا يهـى ال لـ    يأن حممـد رسـنل هللا 

رمضان الت دم    ياحلج الساق  حاج  الوباب   يإقام الصالٍ ااجمنوب  اليمب   يإَتا  الزكاٍ ااجمنوب  اليسرى   يصيام 
  يرمبا كاُ  الصالٍ الت دم  لمنهنا ُنرا   يتمنن الزكاٍ امليمن  صهنا إُِاا ُتاج إىل قنٍ إلخراج ما كـان ميلمـه  1

منن احلج امليسٍر ملا َيه مـن اإلُِـاا يال ـرابني حيـث صتمـع  ابلزكـاٍ    ى الصـدق  ياةدَـ  يكالمهـا  عن ملمه   َي
منن الصنم ى الساق    َإن اخللف ُعل اإلمام يهن ضيا    يهمذا َمنن اإلميـان اإلةـى من أعمال ا صَدى   َي

َنم ال يام    َيـأتى اإلميـان َـنم ال يامـ  ى صـنٍر ملـ  علـى هـذه الصـِ    َأهـل ا إلـه إا هللا ى ال لـ    يأهـل 
احلــج ى امليســٍر   يأهــل الصــيام ى الســاق     الصــالٍ ى الت دمــ    يأهــل الزكــاٍ يهــى الصــدق  ى امليمنــ    يأهــل

جولنا هللا قن قام بيته علمهـذه ال ناعـد   َمـان بيتـه " اإلميـان " يحـده مـن ال وبلـ  الصـالٍ يمـن الشـمال الصـنم   
 يمن الفرب صدق  السر   يمن الشرا احلج   َل د سود ساكنه . . . 

  يمل َ ـل حممـد رسـنل هللا ) َشـل إىل احلـدَث السـابق ( لتضـمن  " يإمنا قال الشار  ل حىت َ نلـنا ا إلـه إا هللا 
 الشهادٍ ابلتنحيد الشهادٍ ابلرسال    َإن  

                                                 
 - 

1
 ساقة الجيش هى  مؤخرته  .  
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ال ائل ا إله إا هللا ا َمنن مممنا   إا إُا قاةا   ل ـنل رسـنل هللا صـلى هللا عليـه ي سـلم   َـإُا قاةـا ل نلـه َهـن 
 اخلاص  الشهادٍ ابلرسال  ةذا مل َ ل قنلنا ل حممد رسنل هللا . . . عني إثوبا  رسالته   َلما تضمن  هذه الملم  

" ياعلم أن التلِظ بشهادٍ الرسال  امل رُي  بشهادٍ التنحيد ) أم   قنل ال ائل ا إلـه إا هللا حممـد رسـنل هللا ( 
نا به احلق سوبحاُه   يهن أن اإلله الناحد الذم جا  بنصِه ي ُوته الشا ر  ما هن التنحيد اإلة  َيه سر إة  عَر

لذم أدركه الو ل   َإن ُل  ا َ وبل اقمان الشهادٍ ابلرسال  مع الشهادٍ ابلتنحيد من حيث ما َولمه الشار    
 ما هن التنحيد من حيث ما أثوبته النعر الو ل  . . . "

 
 دليل النحداُي  ل 

 ائ    م ام التنحيد لَ نل كذل  سيدم الشيخ اصك،   الوباب الثاين ي السوبوني ي م  
 ردــ  منِـال النوـأحــد ما مثله أحـــد                    يمم          
ــا عليه َنو ـــدــــالذم قام النجند ب           ه                    أمُر

شـَر  لـه   اعلم أن التنحيد التومل   حصنل الولم   ُِ  اإلُسان أي ال ال  أبن هللا الذم أيجده ياحـد ا
ألنهيته   ي الناحد صِ  احلق   ي ااسم منه اصحد ي الناحد   يأما النحداُي  َ يام النحدٍ ابلناحد   َالتنحيد 

 ُسوب  َول من املنحد ُصل   ُِ  الوامل به أن هللا ياحد . 
وامل ي يجنده َدل على أن " قال تواىل ل ) لن كان َيهما آة  إا هللا لِسدات (   ي قد يجد الصالح ي هن ب ا  ال

 املنجد له لن مل َمن ياحدا ما ص  يجند الوامل . . .
َاإللــه ا  -" ي همــذا اســتدل اخلليــل عليــه الســالم   اصَــنال   َأع ــاه النعــر أن اصَــنل َنــاقض حِــظ الوــامل 

حمـال للحـناد  .  ي اإللـه ا َمـنن -َتصف ابصَنل   أي اصَنل حاد  ل ريئه على اابَل بود أن مل َمن آَال 
 . . قال تواىل   قص  إبراهيم هذه ل )ي تل  حرتنا آتيناها إبراهيم ( يمل َمن له غل هذا   
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 َ نله حرتنا اليت ُصوبناها دليال على تنحيد  يه  قنلنا ) لن كان َيهما آة  إا هللا لِسدات ( " .
 

ي  ل  ُِ  احللنل ي ااتاد عن الصَن
ي  أبهنم خرجنا على التنحيد الصحي  ي قالنا ابحللـنل ي ااتـاد   ي أقنل يقد طون بوض أهل  الولم على الصَن

ي    يهــما  ا َونينــا مــن  اســتنديا   ا ــامهم هــذا إىل مــا ُهوبــ  إليــه طنائــف زائفــ  عــن اإلســالم تــدع  أهنــا صــَن
 أمرهم ش   . 

ي  الذَن ُوتد هبم ي ُوتز   هم املتمسمنن ابلمتاب ي السن     ي هما  جي  أن حنسن العـن بو يـد م   ي الصَن
صهنم أهل علم ي عمل ي حال   ي قد تمنن ةم عوبارا  تدا عن َهم غلهم   َيخِى م صندهم منها على مـن 

 مل َذا ُيقهم َلميهم مبا هم منه برآ  . 
ي  الصــادقني   ا َ صــدين بــه اتــاد ُا    ُا    ي  حاشــا أن َتحــد َااتــاد حيــث يرد   كــالم الســادٍ الصــَن

ال دمي اخلالق ابحلاد  املخلنا   ي إمنا هم َ صدين به َنا  مراد الووبـد   مـراد هللا توـاىل كمـا َ ـنل سـيدم علـ  
ا رض  هللا عنه ل  َي

 ادــي علم  أن كل اصمر أمرى              هن املوب املسمى ابت
ي  " الذم ُشره ااجمل  اص  ل 1966على للشونن اإلسالمي    أغس   ي قد قل    كتايب " منهاج الصَن

ي َرم  أعدا  التصنف سيدم حم  الدَن بن عريب ي هن شيخ التصنف  اصك، ابحللنل ي ااتاد   مع أُه َ نل 
   كتابه الِتنحا  املمي  ما ُصه ل 

ــي  َ ــنر " ي أععــم دليــل علــى ُِــ  احللــنل يااتــاد الــذم َتنمهــه بوضــهم   أن تولــم ع ــال أن ال مــر ل ــه مــن ُ ي
الشم  ش    ي أن الشم  ما اُت ل  إليه بذا ا   ي إمنا كان ال مر  الها   َمذل  الووبد لي  َيه شـ   مـن 

 خال ه ي ا حل َيه " .
 ي قال رض  هللا عنه شورا ل

 داـد اتـ" يد  م ال  قنم قال عا ملهم               أبُه ابإلله الناح
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 ردا ــه               إا جهنا به عن ع له شنل بـحمال ا َ ااتاد           
وته يعن ح ي             ته               َاعوبد إة  ا تشرك به أحدا "ـيعن شَر

ي قد ُوبه سيدم الشيخ عوبد النهاب الشوراين رض  هللا عنه   م دم  كتاب " اليناقي  يا ناهر " إىل أن سيدم 
 ابلمتاب ي السن    ي َ نل لحم  الدَن بن عريب كان مت يدا 

و  من َده حلع  هل    ي عيع ما َِهمه النا  من كالمه إمنا هن لولن مراتوبه   ي عيـع  كل من رمى ميزان الشَر
و    ي مــا عليــه ا مهــنر َهــن مدســن  عليــه . ي أضــاف رضــ  هللا عنــه ل كمــا  مــا عــارض مــن كالمــه ظــاهر الشــَر

ل مم  املشـَر    مث أخـرج يل ُسـخ  الِتنحـا  الـيت قابلهـا علـى أخ،ين بذل  سيدم الشيخ أبن طاهر امل فريب َُز
ي    َلم أر َيها شيوا قا تنقِ  َيه ي حذَته حني اختصر  الِتنحـا  . .  ُسخ  الشيخ اليت خب ه   مدَن  قُن

. 
 " ل  ي َ نل كذل  سيدم الشيخ عوبد النهاب الشوراين رض  هللا عنه   كتاب " لناق  اصُنار ال دسي 

" ي قــد تنقِــ  حــال اختصــار الِتنحــا  املميــ    مناضــع كثــٍل   مل َعهــر يل مناَ تهــا ملــا عليــه أهــل الســن  ي 
ا ماع    َحذَتها من هذا املختصر   ي كن  أظن أن املناضع اليت حذَتها اثبت  عن الشـيخ حمـ  الـدَن   حـىت 

هــ ( َذاكرتـه   ُلـ    َـأخرج يل ُسـخ  955ن  سـن  قدم علينا اصخ الوا مل الشَرف مش  الـدَن املـدين ) املتـ
يــ    َلـم أر َيهــا شـيوا قــا  مـن الِتنحـا  الــيت قابلهـا علــى النسـخ  الــيت عليهـا خــط الشـيخ حمـ  الــدَن ُِسـه ب ُن
تنقِ  َيه ي حذَته   َولم  أن النسخ اليت   مصر اابن كلها كتوب  من النسخ  اليت دسنا علـى الشـيخ َيهـا 

 ئد اهل السن  ي ا ماع    كما يقع له ُل    كتاب الِصنص ي غله " .ما خيالف ع ا
أقنل ل ي سيدم الشيخ حم  الدَن هن ال ائل ل " ما قال اباتاد إا أهل اإلحلاد   يما قال ابحللنل إا مـن دَنـه 

اا   ا د  َتنحا  ( ل ال دمي ا َمنن قط حمال للحناد    ي ا َمنن ح 199مولنل   يهن ال ائل ) ابب 
   ي إمنا النجند احلاد  ي ال دمي مربنب بوضه بوبوض ربط إضاَ  ي حمم   ا ربط يجند عني بوني   
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َــإن الــرب ا جيتمــع مــع عوبــده ى مرتوبــ  ياحــدٍ أبــدا     َهــل بوــد هــذا المــالم الصــَر  يالصــحي  َرمــنن الشــيخ 
 اصك، ابحللنل ياصتاد   يحاشاه . 

تهمـنن هبـا سـيدى الشـيخ اصكـ، حمـىي الـني   أما يحدٍ النجند الىت ي    َي  َنسوبها أعدا  الدَن إىل السـادٍ الصـَن
 َ د بني أمرها الدكتنر عوبد النهاب عزام رَحه هللا حني قال ل 

" َنوبفــى أن ُِــرا بــني يحــدٍ النجــند الــىت رآهــا بوــض َالســِ  اليــن ن ييحــدٍ النجــند ى رأى الو ــار يغــله مــن 
ي    َالِال ي  َِرقـنن بـني هللا يالوـامل    يلمـن َـريم أن هـذا الصَن سِ  َرين أن الريح ياملادٍ شـ  ياحـد   يالصـَن

 الوامل العاهر ا يجند له ح ا     يأمنا النجند هلل تواىل   َلي  هن الوامل يا الوامل هن " . 
ي  على ع يدٍ صحيح    يهى أن هللا تواىل ياج  الن  جند   يهن الذى ميـد كـل أقنل يمن كالمه تدرك أن الصَن

املممنــا  ابلنجــند   َنجــند املممنــا  لــي  يجــندا   ُاتيــا     بــل هــن سجيــاد هللا توــاىل   يهــن مِهــنم ا ــند عنــد 
هم الِالسِ  اخلاط  .  ي   يشتان بني َهمهم الصحي  َي  الصَن

ف احلــداد ى أعنــاا أهــل َي ــنل الوــارف ابهلل ســيدى مصــ ِى الوبمــرى ى ُِــى احللــنل ياصتــاد ى كنابــه " الســين 
دق  ياصتاد " ل  الُز

 دعنى احللنل يااتاد جهال          يالنصل مث الِصل جل هللا            
 ابلوبال قد خ ر  تواىل هللا    ياحلق ُزه عن خ نر خناطر                  
  ا  أرداه  عنه ربنـاد و  أَحد خل النرى        من حـياتوبع شَر           

 يإلي  ما قاله اإلمام أبن احلسن الننرى   رضى هللا تواىل عنه ل  
أما ال رب ابلذا  َتواىل هللا املل  احلق عنه   َإُه َت د  عن احلديد ياصق ـار يالنهاَـ  يامل ـدار   مـا اتصـل بـه 

 ،لنا   يا اُِصل عنه حاد  مسوبنا به   جل  الصمدَ  عن قوبنل النصل يالِصل . 
ـ    يقـرب هـن  َ رب هن ى ُوته حمال   يهن تداِ الذيا    يقرب هن ياج  ى ُوته   يهن قرب ابلولـم يالرَؤ

 جائز ى يصِه خيص به من َشا  من عوباده   يهن قرب الِضل ابل ف . 
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يأقنل يقرب الِضل ابلل ف هذا   هن م ام ى التصنف َذيقه اخلناص من أيليا  هللا   يا َو،ين عنه أبلِاظ   
 ه َنا التووبل   َي نل َيه اإلملم الفزاىل رضى هللا عنه ل َضيق ُ اا الن ق عنه   يكل الذى أقنله لمم ل صُ

ُكره         َعن   خلا   يا تسأل عن اخل،  َمان ما كان قا لس  أ
نــنه مب ــام ال ــرب هــذا ســي ــق مســلنك   تضــمحل الو ــنل ى أقــل ال ليــل ى يصــِه   َي ــق اخلاصــ  َ َر دى أمــا طَر

 الشيخ َنسف النوبهاِ ى قنله ل 
 ا تسل يصف حوبهم َهن سر         بسنى الذيا ما له إَشا 

أقــنل ل يمــن ُاا عــرف . يأردد قــنل شــيخى يســيدى الشــيخ علــى ع ــل طيــ  هللا ثــراه مــن إةامــه الِــنرى الــذى 
 لُ لناه عنه    يكان إةامه َتدَق من ع ا  هللا تدَق السيل ا ارف كما هن مشهنر 

 ــاا ـذاا         يما كل الس اٍ له بســــرف ابملـ  َوـشراب احل           
 دعـاٍ احل  أكثر ما تـــالقى        يقل الصادقنن َما تــــــالقى           

 ــااـنا  طهر يالنِـن الشهـم    ـراه      يلي  بوــاشق من ا تـ           
 ىـراقـرى املـن اصخـن مـه أوـب  هــى        إُا ماعش  ا أُسى إا           
 ـراقى ـريح التــن بلف  ىب الـيل  ــدى        َوز على تـرك احل  عن           

 ن ح ـاقى ـميس  مـاىل ام  كـتو          أا   ساقى الوشــاا مهـال            
ـى    ـترك  عيع خل             ن اخلالئق ابشتيـــاقىـع ل ـشف        ق هللا دُي
 ـرااحمــال أن مييـــل إىل َــ          ني ـن َ ـ  عـيمن عرف ا وب           

ز   ُن ل له ما قاله سيدى ُي الننن املصرى ى مناجاته ل ي  لل ار  الوَز  يلت َر  مذاا السادٍ الصَن
ر ما    يا ترمن طائر   يا تنوم طل   يا " إةى   ما أصفي  إىل صن  حينان   يا إىل حِيف شرر   يا خَر

 ديى   َر    يا قو و  رعد   إا يجد ا شاهدٍ بنحداُيت    دال  على أُه لي  كمثل  ش  " . 



 

  60 

أقنل ل أرأَ  ى مناجاته كيف َب عن ُِسه يب ى بربه  َم  هللا عليه َراغ قلوبه   َلم َر آاثر المـنن ى ُا ـا   
نن قنةم ل ما خلق المائنا  لماها بل لمى َيها مناها . بل رأى َيها آ   م  ناه    َح ق ما َنجهنا إليه الواَر

 
 مه  اخلناص ل 

يُمى لنا سيدى ُي الننن املصرى رضى هللا عنه أُه رأى أمرأٍ بوبوض سناحل الشـام قـال ل َ لـ  ةـا ل مـن أَـن 
ا   يطموا     قلـ  يإىل أَـن أقوبل  رَح  هللا ؟ قال  من عند أقنام تتراى جننهبم ع ن املضاجع َدعنن رهبم خَن

ُكر هللا   قل  صِيهم ىل   َأُشد  ت نل ل  دَن ؟ قال  ل إىل رجال ا تلهيهم صاٍر يا بيع عن   تَر
 قــنم مهـنمهم ابهلل قـد عـلـ         َمـا لـهم هـمم تسمن إىل أحـد            
 دـد اصحـم للناحـ  حسن م لوبه ـم      سيدهم ي ـنم مناهـ  ال ـَم ل           

أقنل  يقد ت دم النصف املت دم خناص اصم  ا مدَ    كما مشـل أهـل الصـِ  مـا يصـِهم بـه هللا توـاىل ى يصـاَ  
الرسنل صلى هللا عليه يسلم هبم ى قنله تواىل ى سنٍر المهف ل ) ياص، ُِس  مع الذَن َدعنن رهبـم ابلفـداٍ 

د ُكـر  ياتوبـع هـناه يالوشى ََر ن  احلياٍ الـدُيا يا ت ـع مـن أغِلنـا قلوبـه عـن  د َز ين يجهه يا تود عيناك عنهم تَر
يكان أمره َرطا   ( . يقد جا   تل  النصاَ  بود قص  أهل المهف الذَن كاُنا ى أم  سـاب     يتول ـ  مهـتهم 

عليــ  ُوبــأهم ابحلــق إهنــم َتيــ  آمنــنا بــرهبم ابهلل توــاىل   َنصــِهم ســوبحاُه ب نلــه ى الســنٍر ُِســها ل ) حنــن ُ ــص 
ـه إةـا   ل ـد قلنـا  يزد هم هدى * يرب نا على قلنهبم إُ قامنا َ النا ربنا رب السمنا  ياصرض لن ُدعنا مـن دُي
ــه آةـ  لـنا أيتـنن علـيهم بسـل ان بــني َمـن اظلـم قـن إَـمى  علــى هللا   إُا   شـ  ا   * هـما  قنمنـا ا ـذيا مـن دُي

 يإُ اعتزلتمنهم يما َووبدين إا هللا َأييا إىل المهف َنشر لمم ربمم من كذاب   * 
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(   يقــد احتمــنا ى هللا توــاىل َحمــاهم يآياهــم ى رعاَتــه   يقــال ســوبحاُه ل )  هيــ  لمــم مــن أمــركم مَر ــا   رَحتــه َي
ُراعيه ابلنصيد (   يتسوبهم أَ اظا   يهم رقند ( يمشل  رعاَ  المل  الذى أحوبهم يتولق هبم ل ) يكلوبهم ابسط 

مث أراهم آَ  ى رعاَتهم حيث  منا ى المهـف أكثـر مـن ثال ائـ  سـن    َلمـا قـامنا قـالنا ل ) لوبثنـا َنمـا   أي بوـض 
 َنم ( . 

يى قنله تواىل ل ) َضربنا على آُاهنم ى المهف سنني عددا   ( َ نل اإلمام ال شلى رضى هللا عنه ى " ل ـائف 
م عــن إحساســهم أبُِســهم   ياخت ِنــاهم عــن شــناهدهم مبــا اســتفرقناهم َيــه مــن ح ــائق مــا  اإلشــارا  " أخــذ ه

 كشِناهم به من شهند اصحدَ    يأطلوناهم عليه من ديام ُو  الصمدَ  .
يى قنله تواىل ل ) إهنم َتي  آمننا برهبم ( قال ى إشـارته رضـى هللا عنـه ل َ ـال إهنـم َتيـ  صهنـم آمنـنا علـى النهلـ  

إىل  1م   آمننا من غل مهل  ملا أتتهم دياعى النصل  . َي ال َتي  صهنـم قـامنا هلل   يمـا اسـت ريا حـىت يصـلنا برهب
 هللا . 

يى قنله تواىل ل ) يزد هم هدى * يرب نا على قلـنهبم ( َ ـنل رضـى هللا عنـه ل اطِهـم سحضـارهم   مث كاشـِهم 
ا   التوبيني   مث رقاهم عن ُل  ابلي ني . َي ال ل ) رب نا على قلنهبم ى أسرارهم   مبا زاد من أُنارهم   َل اهم أي 

( أبن أَنيناهم عن اصغيـار   يأغنينـاهم عـن التِمـل مبـا أيلينـاهم مـن أُـنار التوبصـر   َي ـال رب نـا علـى قلـنهبم مبـا 
 أسمنا َيها من شناهد الفي    َلم تسن  َيها هناج  التخمني يا يساي  الشياطني . 

ــه أةــا   ل ــد قلنــا إُا   شــ  ا   ( قــال رضــى هللا عنــه ل مــن أحــال الشــ  علــى  يى قنلــه توــاىل ل ) لــن تــدعنا مــن دُي
ه .   احلناد  َ د أشرك ابهلل   يمن قال إن احلناد  من غل هللا َ د ا ذ إةا   من دُي

   
                                                 

1
الوصول إلى هللا معناه الوصول إلى حضرة يشهد فيها أالفاعل إال هللا ، فيذوق ذلك بإحساسه ذوق الواصلين ، كما رأيت فى  - 

 مناجاة سيدى ذى النون المصرى  التى مرت عليك . 
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شــائوب  هــن أســا  اصعمــال الصــاحل   أقــنل ل يصن اإلميــان ابهلل توــاىل يتنحيــده ســوبحاُه تنحيــدا   خالصــا   مــن كــل
يات وبل بفله   َ د قال تواىل لرسنله صـلى هللا عليـه يسـلم ى سـنٍر الزمـر ل ) يل ـد أيحـى إليـ  يإىل الـذَن مـن 
ن ( يلـون كـان اخل ـاب  ن * بل هللا َووبد يكـن مـن الشـاكَر ن من اخلاسَر قوبل  لون أشرك  ليحوب ن عمل  يلتمُن

  صند به أمته من ابب ل إ ك أعب ياووى   جاٍر . له صلى هللا عليه يسلم َامل
ياإلميان به سوبحاُه َ تضـى اإلميـان برسـنله سـيد  حممـد صـلى هللا عليـه يسـلم   يسخناُـه النوبيـني ياملرسـلني الـذَن 
ــه مــن الوبوــث بوــد املــن    يا نــ    يالنــار يالثــناب  ســوب نه ى الــدعنٍ إىل هللا    يكــذل  اإلميــان بمــل مــا جــا  ب
يالو ــاب   يكــذل  مــا أخــ،  بــه مــن الفيوبيــا  اصخــرى كــا املالئمــ    يا ــن   يالوــرش   يالمرســى   ياحلــنض   

 يامليزان   يصحف اصعمال . . إخل صُه سوبحاُه يتواىل َ نل ى سنٍر الوب ٍر ل 
ا رزقنـاهم َنِ ـنن * ) آمل * ُل  المتاب ا َر  َيه هدى   للمت ني * الذَن َممننن ابلفي  َي يمنن الصـالٍ يقـ

يالذَن َممننن مبا أُزل إلي  يما أُزل من قوبل  يابابخٍر هم َنقنـنن * أيلوـ  علـى هـدى   مـن رهبـم يأيلوـ  هـم 
 املِلحنن ( . 

ـغ  يقد بني لنـا رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم كـل اصمـنر يتركنـا كمـا قـال علـى مثـل الوبيضـا  ليلهـا كنهارهـا ا ََز
ل هللا توـاىل أن ََن نـا اتوباعـه   يالتأسـى بـه ى ع يدتـه   يأقنالـه   يأَوالـه   يأحنالـه   مبنـه عنها إا هال  . ُسـأ

تواىل يكرمه   يقد تـرك لنـا مـن بوـده صـلى هللا عليـه يسـلم الـما  اخلالـد يالنـنر املوبـني ى المتـاب يالسـن    َمـن 
 مست يم .  س  هبما َ د اعتصم ابهلل   يمن َوتصم ابهلل َ د هدى إىل صراب 
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 اِـاب الثـالوب

 المتاب يالسن 
 من  هللا على املممنني ل

من هللا سوبحاُه ي تواىل على املممنني أبععم الرسل شأ    ي هن سيد  ي منا  حممد بن عوبد هللا   صلى هللا عليه 
) ل ـد مـن هللا علـى املـممنني إُ بوـث  ي سلم تسـليما كثـلا   ي قـال توـاىل مننهـا بتلـ  املنـ    سـنٍر آل عمـران ل

َيهم رسنا من أُِسهم َتلن علـيهم آ تـه ي َـزكيهم ي َولمهـم المتـاب ي احلممـ  يإن كـاُنا مـن قوبـل لِـ  ضـالل 
موبني (   َلنا أن هللا تواىل أرسله صلى هللا عليه يسلم ةداَتنا ما اهتدَنا   ي ا تلينا بسائر ممارم اإلسالم الـيت 

 ى دَننا ي دُيا  أَرادا  يأقا .سود  هبا 
 

 َضل هللا على رسنله صلى هللا عليه ي سلم ل 
يقد زكى هللا رسنله الوعيم   ي هيأه حلمل عوبوه الموبل   َحاله ابلولم الذم ا َشنبه جهل   ي ابلِضل الذم ا 

ن   َنهـل منهـا النـا  علـى تشنبه ُ يص    ي عع له ابلولم ي اخللق غرر الِضائل اليت َـاا هبـا اصيلـني ي ااب خـَر
اخــتالف أجناســهم ي أيطــاهنم ي لفــا م مــا يســوهم أعوــني   ي ا تــزال علــى حاةــا مــنهال عــذاب َــراات للــناردَن مــن 

 أصحاب اليمني ي الساب ني امل ربني . 
م ي كـان َضـل ي من هللا ابلولم على رسنله المرمي صلى هللا عليه ي سلم ى قنله تواىل ل ) يعلم  ما مل تمـن تولـ

هللا علي  ععيما (   ي ى قنله تواىل   سنٍر الشنرى ل ) ي كذل  أيحينا إلي  ريحا من أمر  ما كن  تدرم ما 
 المتاب ي ا اإلميان ي لمن جولناه ُنرا هندى به من ُشا  من عوباد  
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ن َ ال تواىل ي إُ  لتهدى إىل سراب مست يم (   ي جول هللا من توليم رسنله صلى هللا عليه ي  سلم آَ  للموتَ،
ردا علــى املتشــممني ى ســنٍر الونموبــن  ل ) ي مــا كنــ  تتلــن مــن قوبلــه مــن كتــاب يا   ــه بيمينــ  إُن اراتب 
املوب لنن * بل هن آ   بينا  ى صدير الذَن أيتن الولم ي ما جيحد   تنا إا العاملنن * ي قالنا لنا أُزل عليه 

   عند هللا ي إمنا أ  ُذَر موبني * أي مل َمِيهم أ  أُزلنـا عليـ  المتـاب َتلـى علـيهم إن آ   من ربه قل إمنا ااب
ُكرى ل نم َممننن ( .   ى ُل  لرَح  ي 

 
 مورٍز ال رآن المرمي ل 

ي قد بني هللا ى تل  ااب   املت دم  أن رسنله صلى هللا عليه ي سلم مل َمن بني قنمـه قـارو ي ا كاتوبـا   ي لمنـه 
تال عليهم ما مل َ ر يا أي َمتوبنا مثله   َال هن ابلنثر الوبياِ املوهند   ي ا هن ابلشور النجداِ املوريف   بل هن 
قرآن َِنا ى بياُه كل بيان   ي َهـز عنـد واعـه أي تاليتـه كـل يجـدان   أحممـ  آ تـه   ي َصـل  كلماتـه   ي 

  مل َمدد ا ن حني ووـنه أن َ نلـنا ل ) إ  وونـا قـرآ   هبر  بالغته الو نل   ي ظهر  َصاحته على كل م نل
عروبا * َهدى إىل الرشد َهللامنا به يلن ُشرك بربنا أحدا (   ي مل َمدد كِار مم  حني وونه أن َ نلنا مـع كِـرهم 

سـوهم إا أن به ل إن له حلاليٍ   ي إن عليه ل اليٍ   ي إن أسِله ملفدا   ي إن أعاله ملثمر   أما املممننن َما ي 
َ نلنا ما قاله الراسخنن ى الولم يحماه هللا تواىل ى سنٍر آل عمران ى قنله المرمي ل ) آمنا به كل من عند ربنا 

 ي ما َذكر إا أيلن اصلوباب * ربنا ا تزغ قلنبنا بود إُ هدَتنا ي ه  لنا من لدُ  رَح  إُ  أُ  النهاب ( .
ـز  يقد اجتمع ى ال رآن المرمي جزال  اللِع  ي حسن املوب   صُه أَص  المالم يأبلفه   ي كيف ا يالمـالم عَز

ز   يعلى   من على     ي حميم   من عَز
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من حميم   لذل  تـدى هللا بـه ا ـن ي اإلُـ  أن أيتـنا مبثلـه أي بوشـر سـنر مِـم   مثلـه   أي بسـنٍر مثلـه   ي 
َ ال تواىل   سنٍر اإلسـرا  ل ) قـل لـون اجتموـ  اإلُـ  ي  أكد أهنم ا َست يونن   كما أكد أهنم لن َست يونا

ا ن على أن أيتنا مبثل هذا ال رآن ا أيتنن مبثله ي لن كان بوضهم لوبوض ظهلا   (   ي قال تواىل ى سنٍر هند ل 
* َإن مل  ) أم َ نلنن اَماه قل َأتنا بوشر سنر مثله مِم   ي ادعنا من است وتم من دين هللا إن كنتم صادقني

َستريوبنا لمم َاعلمنا أمنا أُزل بولم هللا ي أن ا إله إاهن َهل أُتم مسلمنن (   ي قال تواىل   سنٍر الوب ٍر ل ) 
ي إن كنتم   َر  قا ُزلنا علـى عوبـد  َـأتنا بسـنٍر مـن مثلـه ي ادعـنا شـهدا كم مـن دين هللا إن كنـتم صـادقني * 

ن ( . َإن مل تِولنا ي لن تِولنا َات نا ا  لنار اليت يقندها النا  ي احلراٍر أعد  للماََر
 

 ال رآن المرمي ل  الورب َورزين عن تدى
ي ملا كان ال رآن المرمي ُزل بلسان الورب   ي كان الورب أيل من تل اه عن رسنلنا المرمي صلى هللا عليه ي سلم 

ــه مــن    َ ــد عرــزيا مــع َصــاحتهم عــن تــدى كــالم هللا   حيــث يجــديه َــنا كــالم الوبشــر   ي إن كاُــ  مِردات
هم ؛ ي َ نل السيد عوبد ال اهر ا رجـاِ ) املتـن  سـن   هــ (   مـزا  ال ـرآن  471مِردا م   ي كلماته من حرَي

 الىت أعرز م عن تدَه   كتابه " دائل اإلعراز " ل 
ئع راعــتهم عــن موبــاد  آَــه " أعرــز م مــزا  ظهــر  ةــم ى ُعمــه   ي خصــائص صــادَنها ى ســياا لِعــه   يبــدا

يم اطوها   ي  ارم ألِاظه ي مناقوها   ي ى مضرب كل مثـل ي مسـاا كـل خـ،   يصـنٍر كـل ععـ    ي تنوبيـه ي 
 إعالم   ي ترغي  يترهي    يمع كل حر  ي برهان   ي صِ  ي بيان . 

 ا ميع كلم  َنوبن هبا مماهنـا   أي " ي هبرهم أهنم أتملنه سنٍر سنٍر   ي عشرا   عشرا     ي آَ  آَ    َلم جيديا ى
لِع  َنمرها شأهنا   أي َرى أن غلها أصل  هناك أي أشوبه   أي أحرى أي أخلق   بل يجديا اتساقا هبر الو نل   

 ي أعرز
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عاما   يالتواما     يإت ا    يإحماما    مل َد  ى النِ  بليغ منهم  منضع  –يلن ح  بياَنخه السما   –ا مهنر  ُي
 مع . . حىت خرس  أصلسن أن تدعى يت نل   يخلد  ال ريم َلم  ل  ما تصنل " . ط

 َي نل أَضا   ل 
" لنل أن الورب حني وونا ال رآن   يحني تديا إىل موارضته   وونا كالما   مل َسمونا قط مثله   يأهنم قد رازيا 

ه أي َداُيه    وبا   منه أُِسهم  َأحسنا ابلورز على أن أيتنا مبا َناَز لمـان حمـاا   أن َـدعنا موارضـته  –أي َ ع قَر
 يأن َتورضنا لشوبا اصسن    َي تحمنا منارد املن  .  –يقد تديا إليه يقـُر ِعنا َيه يطنلوبنا به  –
 

 مثال لوبالغ  ال رآن المرمي ل 
رمي  من سنٍر هند ل ) يقيل يكمثل من اصمثل  َِت  لنا   رضى هللا عنه   آَاا التِمل ى ريع  ال رآن ابابَ  الم

  أرض أبلوى ما ك ي وا  أقلوى يغيض املا  يقضى اصمـر ياسـتن  علـى ا ـندى يقيـل بوـدا   لل ـنم العـاملني ( 
َي ــنل ل " إن موبــدأ الوعمــ  ى اابَــ  أن ُندَــ  اصرض   مث أمــر    مث ى أن كــان النــدا  بـــ "   "  دين  " أى " 

إضاَ  املا  إىل الماف دين أن َ ال " ابلوى املا  "   مث اتوبع ُدا  اصرض يأمرها مبا هن  حنن "   أَتها اصرض " مث
ُــدا  الســما  يأمرهــا كــذل  مبــا خيصــها  مث أن يقيــل " يغــيض املــا  " َرــا  الِوــل علــى صــيف  َوــل  –مــن شــأهنا 

ُكر ل مـا هـن  الدال  على أُه مل َفض إا أبمر آمر يقدٍر قادر   مث أتكيد ُل  يت دَره ب نله " يقضى اصمر " مث 
َائدٍ هذه اصمنريهن " ياستن  على ا ندى " ؟ مث إضمار السِين  قوبـل الـذكر كمـا هـن شـرب الِخامـ  يالدالـ  

 على ععم الشأن   مث م ابل   "قيل " ى اخلا   بـ " قيل " ى الِات  "   مث َ نل رضى هللا عنه ل 
ىت  لــمك ابإلعرــاز ريعــ    يتضــرك عنــد تصــنرها هيوبــ  تــيط ابلــنِ  مــن " أَــمى ى شــ  مــن هــذه اخلصــائص الــ

تول ا ابللِظ من حيث هن صـن  مسـمن    يحـريف تتـناىل ى الن ـق   أم كـل ُلـ  ملـا َوبـني اصلِـاظ  –أق ارها 
 من اصتساا الوري  ؟ " .
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  َ ــال ةــا ل مــا أَصــح    أقــنل   يقــد حمــى اصصــموى أُــه  أعرــ  بِصــاح  إحــدى الِتيــا   ي هــى تــتملم 
ن  َ ال  ل ي هل ب ي  َصاح  صحد بود َصاح  ال رآن المرمي ؟ إن آَ  ياحدٍ من كتـاب هللا توـاىل عوـ  أمـَر
ن ي بشارتني   ه  قنله تواىل ى سنٍر ال صص ل ) ي أيحينا إىل أم منسى أن أرضويه َإُا خِ   ي هنيني   ي خَ،

 ا تِز إ  راديه إلي  ي جاعلنه من املرسلني ( .  عليه َأل يه   اليم ي ا  اى ي
 

 شرف ال رآن ل 
ا أُه " كالم هللا " الذى ا أيتيه الوباطل من بني َدَه ي ا مـن خلِـه   كمـا وـاه هللا ي  ي حس  ال رآن المرمي شَر

ق منهم َسمونن كالم هللا مث ُر  ه من بود مـا ع لـنه ي يصِه به ى قنله تواىل ى سنٍر الوب ٍر ل ) ي قد كان ََر َُن
 هم َولمنن ( . 

ي   قنله توـاىل   سـنٍر التنبـ  ل ) ي ان أحـد مـن الشـركني اسـترارك َـأجره حـىت َسـمع كـالم هللا مث أبلفـه مأمنـه 
ُل  أبهنم قنم ا َولمنن (   ي   قنله تواىل   سنٍر َصل  ل ) إن الذَن كِريا ابلذكر ملا جا هم ي إُه لمتاب 

ز * ا  ل من حميم َحيد ( . عَز  أيتيه ابلوباطل من بني َدَه ي من خلِه تنَز
ه ى أحادَث كثـٍل   ُـذكر منهـا علـى سـوبيل املثـال مـا  ِ  بِضل ال رآن ي شَر ي كذل  ُ    السن  النوبَن  الشَر

ـٍر رضـى هللا عنـه أن رسـنل هللا صـلى هللا عليـه ي سـلم قـال ل " ي َضـل كـال م هللا رياه اإلمام الممـذى عـن أىب هَر
على سائر المالم كِضل هللا على خل ه "   ي أخرج الدارمى ي الممذى من حدَث عل  بن أىب طال  رضـى هللا 
عنــه أن رســنل هللا صــلى هللا عليــه ي ســلم قــال ل " ســتمنن َــنت ك  ــع الليــل املعلــم   قلــ    رســنل هللا ل ي مــا 

مـن قـوبلمم   ي خـ، مـا بوـدكم   ي حمـم مـا بيـنمم   هـن  املخرج منها ؟ قال ل كتـاب هللا توبـارك ي توـاىل   َيـه ُوبـأ
 الِصل لي  ابةزل   من تركه من جوبار قصم  هللا   ي من ابتفى اةدى   غله أضله هللا   هن حوبل 
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ـغ بـه اصهـنا    يا تلتـوب  بـه  ُكره احلميم   يهن الصراب املست يم   يهن الـذى ا تَز نره املوبني   ي هللا املتني   ُي
ن    يا تتشو  منه اصرا    يا َشوبع منه الولما    يا ميله اصت يا    يا خيلق مـن كثـٍر الـرد   ا تن ضـى اصلس

عرائوبـه   يهـن الـذى مل تنتـه ا ـن إُ ووتـه أن قـالنا ل إ  وونـا قـرآ     عروبـا   َهـدى إىل الرشـد   مـن علـم علمــه 
مست يم " . سوبق   يمن قال به صدا   يمن حمم به عدل   يمن عم  ل به أجر   يمن دعا إليه هدى إىل صراب  

ـل  يلوعم شأن ال رآن المرمي كان رسنل هللا صلى هللا عليـه يسـلم ُـرص علـى تل نـه يتل يـه مـن الـريح اصمـني جَ،
عليه السالم   َ مأُه ربه على عوه ى صـدره يبياُـه لـه ى قنلـه توـاىل ى سـنٍر ال يامـ   ل )  ا تـرك بـه لسـاُ  

 لتورل به * إ  علينا عوه يقرآُه * َإُا قرأُه َاتوبع قرآُه * مث إن علينا بياُه ( . 
 

 بداَ  النحى ل 
 َيما رياه اإلمام ال ،اِ بسنده عن عوبيد يب عمل بن قتادٍ الليثى عن بداَ  النحى ابل رآن المرمي قال ل 

شهرا     َ وم من جا  من املساكني   َـإُا قضـى  كان رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم جياير ى حرا  من كل سنه
المووبـ   –إُا اُصـرف مـن جـناره  –رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم جناره من شهره ُلـ    كـان أيل مـا َوبـدأ بـه 

قوبل أن َدخل بيته   َي نف هبا سوبوا   أي ما شـا  مـن ُلـ    مث َرجـع إىل بيتـه   حـىت إُا كـان الشـهر الـذى أراد 
ل  ى شهر رمضان   خرج رسـنل هللا صـلى هللا  هللا عز يجل َيه ما أراد من كرامته من السن  الىت بوث َيها   ُي

موــه أهلـه   حــىت إُا كاُـ  الليلــ  الــىت أكرمـه هللا َيهــا برســالته  –كمــا كــان خيـرج  ــناره   -عليـه يســلم إىل حـرا   
ــل أبمــر هللا   َ ــال رســنل هللا صــلى هللا مــن  1 عليــه يســلم   َرــا ِ يأ  اتئــم بــنمطيرحــم الووبــاد هبــا   جــا ه جَ،

 َ ال ل اقرأ   َ ل  ما أقرأ ؟    2دَوباج َيه كتاب

                                                 
 وعاء كالسفط ) سبت ( والديباج الحرير . النمط  - 1

 وقال بعض المفسرين إن قوله تعالى فى أول سورة البقرة : آلم .* ذلك الكتاب ال ريب فيه ( =  - 2
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حىت ظنن  أُه املن    مث أرسلب َ ال  ل اقرأ   َ ل  ماُا أقرأ ؟ يما أقنل ُل  إا اَتدا  منه أن َوند 1 َفتب
إىل قنلــه ل ) علـم اإلُسـان مـا مل َولـم (   قــال  إىل   مبثـل مـا صـنع ىب   قـال ل ) أقــرأ ابسـم ربـ  الـذى خلـق ( . .

 َ رأته   قال مث اُتهى   مث اُصرف عب   يهوبوب  من ُنمى يكأمنا كت  ى قلِب كتااب   . 
قال ل يمل َمن من خلق هللا أحد أبفض إىل   من شاعر أي  ننن   كن  ا أطيق أن أُعر إليهما   قال ل قل  إن 

ش أبــدا     صعمــدن  لشــاعر –َوــب ُِســه  –اصبوــد  إ ىل حــالق مــن ا وبــل   ‘أي  نــنن   ا تــد  هبــا عــب قــَر
ن .   َ طرحن ُِسى منه   َ قتلنها   َ سُم

د ُل    حىت إُا كن  ى يسط مـن ا وبـل   ووـ  صـن  مـن السـما  َ ـنل   حممـد   أُـ   قال ل َخرج  أَر
و  رأسى إىل السما  ل   قال ََر   َإُا ج،ئيل ى صنٍر رجل صاف قدميه ى أَق السما   رسنل هللا   يأ  جَ،

  َ نل ل   حممد ل أُ  رسنل هللا   يأ  ج،ئيل   قال َنقِ  أُعر إليه   يشفلب ُل  عما أرد    َما أت دم 
يما أأتخر   يجول  أصرف يجهى عنه ى آَاا السما    َال أُعر ى  حيـ  منهـا إا رأَتـه كـذل      َمـا زلـ  

ِا   ما أت دم أمامى   يا أرجع يرائى   حىت بوث  خدجيـ  رسـلها ى طلـِب   حـىت بلفـنا ممـ  يرجوـنا إليهـا يأ  ياق
ياقـــف ى ممـــاِ   مث اُصـــرف عـــب   ياُصـــَر  راجوـــا   إىل أهلـــى   حـــىت أتيـــ  خدجيـــ    َرلســـ  إىل َخـــدها 

ً      َ ال  ل   أاب ال اسم   أَن كن  ؟ َنهللا ل د بوث  الرس 2مضيِا ل ى طلوب    حىت بلفنا مم  يرجونا إىل  
قال قل  ةا ل إن اصبود شاعر أي  ننن   َ ال  ل إعيذك ابهلل من ُل    أاب ال اسم   ما كان هللا ليصنع ُل  

ا ُاك   أبـن عـم ؟ ب  ما أعلم منـ  مـن صـدا حـدَث    يععـم أماُتـ    يحسـن خل ـ    يصـل  رَحـ    يمـ
 لول  رأَ     

 
                                                 

 = يشير إلى الكتاب الذى جاء به جبريل فى وعاء من حرير .
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 عصرا ضديدا حتى وجدت قل ابن األثير : الغت والغط سواء ، كأنه أراد ، عصرنى

 منه المثقة ، كما يجد من يغمس فى الماء قهرا .
2
 مضيفا أى ملتصقا بها مائال إليها .  - 
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؟ قالل َ ل  ةا ل ُوم  مث حدثتها ابلذى رأَ    َ الـ  ل أبشـر  بـن عـم ياثوبـ    َـن الـذى ُِـ  خدجيـ   شيوا  
ل بن أسد    بيده إِ صرجن أن تمنن ُِب هذه اصم    مث قام  َرمو  عليها ثياهبا   مث اُ ل   إىل يرق  بن َُن

ع مــن أهــل التــنراٍ ياإلجنيــل   َأخ،تــه مبــا أخ،هــا بــه يهــن ابــن عمهــا   ي كــان يرقــ  قــد تنصــر ي قــرأ المتــ    يوــ
رسنل هللا صلى هللا عليه ي سلم أُه رأى ي وع   َ ال يرق  ل قدي    قدي    ي الذى ُِـ  يرقـ  بيـده   لـون  
كن  صدقتب   خدجي    ل د جا ه النامن  اصك، _ )َوب به ج،ئيل عليه السالم( الذى كان أيتممنسى   يإُه 

 هذه اصم    َ نىل له َليثوب . لنِب
َرجو  خدجي  إىل رسنل هللا صلى هللا عليه ي سلم   َأخ،ته ب نل يرق    َسهل ُل  عليه بوض ما هن َيه من 
اةم   َلما قضى رسنل هللا صلماهلل عليه ي سلم جناره   ياُصرف   صنع ما كان َصنع   يبدأ ابلمووب  َ اف هبا 

ل يهن  َ نف ابلوبي    َ ال   بن أخى أخِ، مبا رأَ  يوو   َأخ،ه رسنل هللا صـلى هللا   َل يه يرق  بن َُن
عليه يسلم  َ ال له يرق  ل يالذى ُِسى بيده   إُ  لنِب هذه اصم  يل د جا ك النامن  اصك، الـذى جـا  إىل 

َنه يلتخرجنه   يلت اتلنه   يلون أ  أدرك  ُل  صُصرن هللا  ُصرا   َولمـه   مث أدِ رأسـه منسى   يلتمذبنه يلتُم
 َ وبل  َنخه   مث اُصرف رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم إىل منزله . 

 
 شدٍ النحى ل 

يا توروبنا من أن َوبلغ أتثر رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم أبيل النحى ما بلغ   َ د وع ابلنحى كالما   ا عهد 
ه من قوبل    يل دضمه إليه ب ـنٍ خارقـ    ضـفط هبـا ضـف ا   توـ  منـه رسـنل هللا له به   ُي له إليه شخص ا َوَر

صــلى هللا عليــه يســلم علــى قــنٍ بدُــه يرابطــ  جأشــه   َمــن أَــن جــا  ُلــ  الشــخص ؟ يكيــف تســلل إىل الفــار   
ليــنقظ النــائم َيــه يحــده ؟ يكيــف عــرف مماُــه ى قمــ  ا وبــل ؟ يكيــف َ ــنل ل مــى الــذى ا َ ــرأ ل أقــرأ ؟ يأبى 

 من دَوباج َيه كتاب يقال له ل         1مره أن َ رأ ؟ َلما قال له ل ماُا أقرأ ؟ قدم له من ا   سل ان أي
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) أقرأ ابسم رب  الذى خلق * خلق اإلُسان من علق * أقرأ يرب  اصكرم * الذى علم ابل لم * علم اإلُسان مـا 
 مل َولم  ( . 

رب  ى قرا ت  عن اصسوباب يالنسائط الىت ُتاج إليها غلك هللا أك،   َ نل له  ل ) أقرأ بسم رب  ( أى أغناك 
من الوبشر   َهم َتولمنن على َد موليهم ابل لم العاهر   يعلم  رب  ابلسر اخلِى يال دٍر الولي  لت رأ ابوه ما 

ل  آَ  ك،ى شا  ل  أن ت رأ   يلتولم بو ائه ما مل تمن تولم    َأغناك الوليم اخلوبل عن املولمني لتمنن له ى ُ
   صُ  سيد املرسلني   يرَحته املهداٍ للواملني . 

يإُا كان الضيا  َوبهر الوبصر إُا أسِر َرأٍ   َننر ال رآن أحرى أن َوبهر قل  الرسنل اصكرم إُا غشيه َرأٍ   
رجـف َـماده مـن كـالم هللا  الـذى يله صلى هللا عليه يسلم كل الوذر أن َهتز ل مر الذى عـراه   يكيـف ا َهتـز َي

  شع  ا وبال من ععمته يتندك من هيوبته   َ د قال  تواىل ى سنٍر احلشر ل 
) لــن أُزلنــا هــذا ال ــرآن علــى جوبــل   لرأَتــه خاشــوا   متصــدعا   مــن خشــي  هللا يتلــ  اصمثــال ُضــرهبا للنــا  لولهــم 

 َتِمرين ( . 
المالم ياملتملم   َي نل لزيجته أم املممنني َال غراب  إُن أن َرصف َماد الرسنل صلى هللا عليه  يسلم من ععم 

زملنِ   يا عر  أن َرجـف َـماده الشـَرف كلمـا جـا  الـنحى بمـالم  1سيدتنا خدجي  رضى هللا عنها ل زملنِ 
رب الواملني   َ د حدث  أم املممنني سيدتنا عائش  رضى هللا عنها َ ال  ل رأَته عليـه الصـالٍ يالسـالم ى اليـنم 

ض عرقا   . أقنل يكيف ا َمنن ُل  منه   يهللا تواىل َ ـنل ى سـنٍر الشدَد ال،  د َيِصم عنه   يإن جوبينه لَل
الزمـل ل ) إ  ســنل ى عليــ  قــنا   ث ــيال   (   يا َ ــدر ث ــل ال ــرآن إا الولمــا  ابهلل   يلــي  أعلــم مــن رســنل هللا 

ـز غِـنر * إن صلى هللا عليه يسلم    َي نل تواىل ى سنٍر َـاطر ل ) إمنـا خي شـى هللا مـن عوبـاده الولمـا  إن هللا عَز
 الذَن َتلنن كتاب هللا يأقامنا الصالٍ  يأُِ نا قا رزقناهم سرا         

                                                 
 ضعوا على ّ غطاء - 1
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ـدهم مـن َضـله إُـه غِـنر شـمنر * يالـذى أيحينـا إليـ  مـن  َز يهم أجـنرهم َي يعالُي  َرجنن صاٍر لـن توبـنر * ليـَن
ن هللا بووبــاده خلوبــل بصــل * مث أيرثنــا المتــاب الــذَن اصــ ِينا مــن عوبــاد  المتـاب هــن احلــق مصــدقا   ملــا بــني َدَــه إ

 َمنهم ظامل لنِسه يمنهم م تصد يمنهم سابق ابخللا  سُن هللا ُل  هن الِضل الموبل ( .
 

 اإلمام الوباقالِ يإعراز ال رآن ل
ام تتحـــدى كـــل اصجيـــال يمورـــٍز ال ـــرآن المـــرمي أخلـــد املورـــزا  علـــى مـــر الوصـــنر يالـــدهنر   يهـــى علـــى الـــدي 

ن يتورــز الالح ــني   يهــى دالــ  بــذل  اإلعرــاز الــدائم علــى  سعرازهــا   يكمــا أعرــز  اصيلــني أعرــز  اابخــَر
صدا رسال  منا  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم   َي نل ى هذا امل ـام اإلمـام أبـن بمـر الوبـاقالِ ) املتـنى سـن  

 راز ال رآن " ل هـ ( رضى هللا عنه ى كتابه " إع 403
" يال ــرآن كتــاب دل علــى صــدا متحملــه   يرســال  دلــ  علــى صــح  قــنل املرســل هبــا   يبرهــان شــهد لــه برهــان 
اصُوبيا  املت دمني   يبين  على طَر   من سلف من اصيلني   حلهم َيـه   إُا كـان مـن جـن  ال ـنل الـذى زعمـنا 

نا عرزهم   كما عـرف قـنم عيسـى ُ صـهم َيمـا قـدريا مـن بلـنغ أهنم أدركنا َيه النهاَ    يبلفنا َيه الفاَ    َو َر
أقصى املممن ى الوالج   يالنصنل إىل أعلى مرات  ال     َرا هم مبا هبرهم مـن أحيـا  املـنتى يإبـرا  اصكمـه 
ياصبرص   يكما أتى منسى ابلوصا الىت تل ِ  ما دق نا َيه من سحرهم   يأت  على  ما أعونا عليه من أمـرهم 
  يكما سخر لسليمان الَر  يال ل يا ن   حني كاُنا َنلونن به من َائق الصنو  يبدائع الل ف   مث كاُ  هذه 

وب ى حممها إىل َنم ال يام  " .  ا   ياحدا     َي  املورٍز قا َ ف عليه اصيل ياصخر يقَن
مــر  ضـيف رضــى هللا عنــه قــائال   ل " اُعــر َي ــ  هللا ملــا هــدَناك إليــه   َي ى الــذى دللنــاك عليــه   َــاحلق مــنهج َي

د اصعمى إا عمى يا َنر  إا     ياض    يالدَن ميزان راج    يا هل ا ََز
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. . . . .  1ُـدما     قــال توـاىل ل ) قــل هـل َســتنى الـذَن َولمــنن يالـذَن ا َولمــنن إمنـا َتــذكر أيلـن اصلوبــاب ( 
  يإن أُ  علم  ف ) قـل رب أعـُن  2رب زدِ علما   ( َاَحد هللا على ما رزق  من الِهم إن َهم  ) يقل 
 .  3ب  من مهزا  الشياطني * يأعُن ب  أن ُضرين ( 

" . . يا َنسن  إلي  الشي ان أبُه كان قن هن أعلم من  ابلوربي    يأدرب من  ى الِصاح  أقنام يأى أقنام 
عـن اإلعرـاز   يلمـن اختلِـ  أحـناةم   َمـاُنا بـني   يرجال أى رجال   َمذبنا ياراتبنا   صن ال ـنم مل َـذهوبنا 

ــق ااســتدال ابلورــزا    يحائــد ى النعــر ى  جاهــل يجاحــد   يبــني كــاَر ُومــ  يحاســد   يبــني ُاهــ  عــن طَر
الداا    ي قص ى ابب الوبحـث   ي،تـل اابلـ  ى يجـه الِحـص   يمسـتهني أبمـر اصد ن   يغـاي تـ  حوبالـ  

 ان الرَحن   يأسوباب اخلذان   يا هال  كثٍل   يدرجا  احلرمان ،تلِ  . الشي ان   يم ذيف خبذ
" يهــال جولــ  سزا  المِــٍر مثــل لوبيــد بــن ربيوــ  الوــامرى ى حســن إســالمه   يكوــ  بــن زهــل ى صــدا إمياُــه   

م زاهر أي حبر يحسان بن اثب  يغلهم من الشورا  ياخل وبا  الذَن أسلمنا   على أن الصدر اصيل ما َيهم إا جن
يق إا   بنوم  هللا   ل ) ُل  َضل هللا َمتيه من َشا  ( اعتصام إا   هبداَ  هللا   يا تَن   4زاخر   يقد بينا أا  

 
 الريحاُي  المامن  ل 

ي ني أقنل ل هذا يت من بوبالغ  اٌل رآن العاهٍر ريحاُي  كامن  كامل     د بولم الي ني   بل بولم الي ني   بل حبق ال
   ُيى الوبصائر املممن    الذَن َسارعنن    
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ى اخلــلا  يهــم ةــا ســاب نن   أمــا ُعمــُى ال لــنب َــال ُســنن مــن ُلــ  شــيوا   يا َهتــدين ســوبيال    يمــا ُُــ  
الوبستان إُا قصر  ى جب  اره   يما ُُ  النهار إُا أغمض  الوني عن شهند أُناره   يهذا ما َِسر ل  قنله 

هدى به كثلا   يمـا َضـل بـه إا الِاسـ ني * الـذَن َن ضـنن عهـد هللا مـن تواىل ى  سنٍر الوب ٍر ل )َضل به كثلا   َي
ِسدين ى اصرض أيلو  هم اخلاسرين ( .   بود ميثاقه َي  ونن ما أمر هللا به أن َنصل َي

لـه توـاىل ى سـنٍر الزمـر ل ) هللا ُـزل يإُا أرد  دليال   عى أتثر أسالَ  اصيلني بريحاُي  ال رآن المرمي   َـأقرأ قن 
ُكـر هللا  أحسن احلدَث كتااب   متشـاهبا   مثـاِ ت شـور منـه جلـند الـذَن خيشـنن رهبـم مث تلـني جلـندهم يقلـنهبم إىل 
ُل  هدى هللا َهدى به من َشا  من عوبـاده يمـن َضـلل هللا َمـا لـه مـن هـاد (   يكيـف ا تتـأثر ا لـند يال لـنب 

به تيا ال لـنب   يهبـداه تنـتوش اصرياح يتزدهـر   يشـاهد  قنلـه توـاىل ى سـنٍر الشـنرى ل )  ابل رآن يهن ريح  
يكذل  أيحينا إلي  ريحا   مـن أمـر  مـا كنـ  تـدرى مـا المتـاب يا اإلميـان (   كمـا أُـه ُـنر َهـدى إىل احلـق يإىل 

ق مست يم ) يلمن جولناه ُنرا   هندى به من ُشا  من عوباد  ( يمن أر  اد هللا هداه اهتـدى ) يأُـ  لتهـدى إىل طَر
صراب مست يم * صراب هللا الـذى لـه مـا ى السـمنا  ياصرض أا م إىل هللا تصـل اصمـنر (  . يإُا أرد  أن تـرى 
ــ    يتــدبر   ت ــرؤه بو لــ  يقلوبــ  موــا     يا  بنِســ  كيــف ت شــور مــن ال ــرآن ا لــند   َــاقرأه علــى ممــث يرَي

ــل رب الوــاملني * ُــزل بــه الــريح اصمــني * علــى قلوبــ  َفيــ  عنــ  ى ســنٍر الشــور  ا  قــنل هللا توــاىل ل ) يإُــه لتنَز
ن * بلسان عرىب موبني ( يا َف  عن  قنله تواىل ى سنٍر ا ل ) إن ى ُل  لذكرى ملن كان له  لتمنن من املنذَر

 قل  أي أل ى  
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اإلميان   ي قد أتثـر بتاليتـه ريح احليـنان   السمع يهن شهيد (   ي كيف ا تتأثر ريح  ابل رآن ي أُ  من أهل 
ي إلي  الوبيان   َ د يرد   الصـحاح أن الصـحايب ا ليـل أسـد بـن حضـل كـان َ ـرأ ال ـرآن مـن الليـل   ي كاُـ  
وبــا منهــا   َلمــا قــرأ جالــ  الِــر    َســم  َســمن    مث قــرأ   َرالــ   يمــناره َرســه   ي كــان ابنــه ُــىي َنــام قَر

نهــا أمثــال الِــر     َخــاف أن ت صــي  ابنــه بســن    َحاُــ  منــه التِاتــ  إىل الســما    َنجــد أمثــال الســح  تَز
املصابي  تدُنا منه عند قرا ته   َورف سر اض راب الِر    ي لمنه حار   تِسل العاهٍر حىت ل ى رسنل هللا 

  لصنت    يلن أصوبح  صلى هللا عليه ي سلم ي سأله   َ ال له صلنا  هللا ي سالمه عليه ل تل  املالئم  دُ
 ت رأ صصوب  النا  َنعرين إليها ي ما تتنارى منهم .

مث اُعر كيف كان تسوبي  سيد  دايد عليه السالم َنِذ إىل صخنر ا وبـال ي إىل أحاسـي  ال يـنر كمـا قـال توـاىل 
در َهـدى   ي   سنٍر اصُوبيا  ل ) ي سخر  مع دايد ا وبال َسـوبحن ي ال ـل ي كنـا َـاعلني ( . ي سـوبحان مـن قـ

ق كل كـائن لفاَـ  مـن َ رتـه ؛ مث اتـن  أن احلصـى سـوبح    كـف رسـنلنا المـرمي صـلى هللا عليـه ي سـلم   ي  َي
َرحم هللا سيدى الوارف ابهلل الشيخ أَحد احللناِ الموبل ) يالد شيخى الوارف ابهلل سيدم عوبـد السـالم احللـناِ 

 طي  هللا ثراه ( إَُ نل   تسوبي  احلصى ل 
 َدك المرمي  سوبح  َيها احلصى             هل كان ُل  توروبا من ُا المرم             

تـمُهُمن ب              ـها             َتِرقنا رهوبا ي عوهم اهنـــزم أي من عماَ  من رممميـْ
 عليـه ي سـلم بل ل د حن حنني اصطِال ) كما رياه اإلمام الوبخارى رضى هللا عنه ( جـذ  النخلـ  لِراقـه صـلى هللا

يقــد كــان َســتند إليهــا يهــن خي ــ    مث تــنل إىل املنــ، حــني صــنونه لــه   ي   ُلــ  َ ــنل ســيدم الشــيخ أَحــد 
 احللناِ رضى هللا عنه ل

ــــــــــــــــم              ــــــــــــــــدى ُف ــــــــــــــــه ي خــــــــــــــــناره عن ــــــــــــــــه             َر،ت ي ا ــــــــــــــــذ  حــــــــــــــــن ي خــــــــــــــــار إُ َارقت
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 مـن مضلل أعمى أصـهـز  َـكا      ٍز          ـره ل  هـم توـر  إن لـَامل
 أرياحنا حناُـ  ي قلنبنــــا             أ ُــ  ل  يالفرام بـ  اضـــرم

 
 اإلمام الوبالقالِ ي َضائل ال رآن ل 

 ي هذا ال رآن املِحم سعرازه اشتمل على أمنر كثٍل أعلها اإلمام الوباقالِ ى قنله ل
ا  أُه على و  شَرف   ي مرقـ  منيـف   َوبهـر إُا أخـذ ى النـن  " ي أُ  تتوبني ى كل ما تصرف َيه من اصُن 

الــرَّىب ي اصمــر الشــرعى ي المــالم اإلةــى   الــدال علــى أُــه َصــدر عــن عــٍز امللمــن    ي شــرف ا ــ،ي    ي مــا 
ـع   ي اعتـذار ي إُـذار   ي  ـر   ي استشـهاد ي ت َر اَوبلغ النهم مناقوه   من حمم  ي أحمام   ي احتراج ي ت َر
توبشل ي تذَر   ي تنوبيه يتلَن    ي إشوبا  ي تصَر    ي إشاٍر ي دال    ي توليم أخالا زكي    ي أسوباب رضي  
  ي سياسـا  جاموــ    ي مـناعظ  َوــ    ي أيامـر صــادع    ي قصــص مِيـدٍ   ي ثنــا  علـى هللا عــزي جـل مبــا هــن 

عـن كائنـا    التـأتى صـدق    ي أحادَــث أهلـه   ي أيصـاف كمـا َسـتح ه   ي تميـد كمـا َسـتنجوبه   ي أخوبـار 
ت      ي ُناٍ زاجٍر عن ال وبائ  ي الِناحش   ي إابح  ال يوبا    ي ترمي املضار ياخلوبائث   ي    1عن املمتنف

 حث على ا ميل ي اإلحسان . 
صـل اخل ــاب    لـنٍ عليـ  ى منعــر هبـيج   ي ُعــم أُيـق   ي موـرض رشــيق   غـل م وتــاص " صـد َيـه احلممــ  َي

على اصوا    ي ا مفلق على اصَهام   ي ا مستمره   اللِظ   ي ا مستنحش ى املنعر   غَر    ا ن    
غل غَر    ال وبيل   قتل  ما  ي ُضاٍر   ي ل ف ي غضاٍر   َسرى ى ال ل  كما َسـرى السـرير   ي ميـر إىل 

كمـــا َزخـــر الوبحـــر   كـــالريح   الوبـــدن   ي النـــنر   مناقوـــه كمـــا ميـــر الســـهم   ي َضـــ  كمـــا َضـــ  الِرـــر   ي َزخـــر
ـل مـن  املست ل ى اصَق   ي الفيث الشـامل   ي الضـيا  الوبـاهر ) ا أيتيـه الوباطـل مـن بـني َدَـه يا مـن خلِـه تنَز

 حميم َحيد ( .
                                                 

1
 اإلتناف هو اإلبتداء  - 
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 عالق  السن  ابل رآن المرمي ل 
صحمام َيه جا    مل    تتـاج لوبيـان ي أقنل   ي مع أن ال رآن المرمي ميسر للذكر ي قَر  من الِمر   َإن ا

تِصيل   َوهد هللا إىل رسنله المرمي صلى هللا عليه ي سلم بذل  الوبيان ي التِصيل   قنله تواىل   سنٍر النحـل 
 ل ) ي أُزلنا إلي  الذكر لتوبني للنا  ما ُزل إليهم ي لولهم َتِمرين ( . 

ي بني صصحابه رضنان هللا عليهم ما أعله ال رآن   ‘ لم أبمر ربهي قد صد  منا  رسنل هللا صلى هللا عليه ي س
َأخذيا عنه تِاصيل الووبادا    ي أحمام احلالل ي احلـرام   ي أَتـاهم َيمـا عرضـنه عليـه مـن احلـناد    ي كـاُنا 

ه إا عما َنِوهم من النقائع   َلم َسألنه عن املسائل املِريض  الىت مل  ت ـع ابلِوـل   رضنان هللا عليهم ا َسألُن
 صن مهمهم كاُ  م صنٍر على تنِيذ أيامر هللا ي اجتناب ُناهيه سوبحاُه . 

 
 مسل  الصحاب    الولم ي ال ضا  ل

ي عن ابن عوبا  رض  هللا عنه قال ل ما رأَ  قنم خل من أصحاب رسنل هللا صلى هللا عليه ي سلم   ما سـألنه 
عليـــه ي ســـلم   كلهـــن   ال ـــرآن ل َســـألُن  عـــن ا ـــيض    إا عـــن ثـــال  عشـــٍر مســـأل  حـــىت قـــوبض صـــلى هللا

ه إا عمـا َـنِوهم . قـال أبـن عمـر ل لـي  ى  َسألُن  عن الشهر احلرام   َسألُن  عن اليتامى   ما كاُنا َسـألُن
د احلدَث من الثال  عشٍر مسأل  إا ثال    ي قال ابن ال يم رضى هللا عنه   كتابه " أعالم املنقوني " ل ي مـرا

ابــن عوبــا  ب نلــه ل مــا ســألنه إا عــن ثــال  عشــٍر مســأل  مــن املســائل الــىت حماهــا هللا ى ال ــرآن عــنهم   ي إا 
ه عـــن امل ـــدرا  ي  ـــنا َســـألُن َاملســـائل الـــىت ســـألنه عنهـــا ي بـــني ةـــم أحمامهـــا ابلســـن  ا تمـــاد تصـــى   يمل َمُن

غ املس نا َشتفلنن بتَِر  ائل ي تنليدها .اصغلنطا  ي عضل املسائل   ي مل َمُن
أقـــنل   ي ا عرـــ  أن َســـل  ســـادتنا الصـــحاب  ى تولمهـــم مـــن مـــنا  رســـنل هللا صـــلى هللا عليـــه ي ســـلم هـــذا 
ـٍر عـن الرسـنل صـلى هللا عليـه ي  املسل    َ د ريى ابـن يهـ  قـال ل حـدثب ابـن ةيوـ  عـن أصعـرج عـن أىب هَر

 سلم ل ُريِ ما تركتمم   
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ثـٍر سـماةم ياخـتالَهم علـى أُوبيـائهم   َـإُا هنيـتمم عـن شـ  َـاجتنوبنه  يإُا أمـرتمم َإمنا هل  من كان قـوبلمم بم
د هللا سوبحاُه يتواىل رسـنله المـرمي ى إرشـاده ةـذا َإُـه توـاىل َ ـنل ى سـنٍر  َم بش  َخذيا منه ما است ومتم . َي

ن طـاي  قـال ل قـال عمـر بـن احلشر ل ) يات نا هللا إن هللا شدَد الو اب (   يقال سِيان بـن عيينـ  عـن عمـري عـ
 ابهلل على كل أمر  سأل عن ش  مل َمن   َإن هللا قد بني ما هن كائن .  1اخل اب يهن على املن، ل أُ حمرَّج

يقد حرص السادٍ الصحاب  كل احلرص على إلتزام أحمام المتاب يالسن    يقال أبن عوبيد ى كتاب " ال ضـا  " 
برقان عن ميمـنن بـن مهـران قـال ل كـان أبـنبمر الصـدَق إُا يرد عليـه حمـم ل حدثنا كثل بن هشام بن جوِر بن 

ُعـر ى كتــاب هللا توـاىل   َــإن يجــد َيـه مــا َ ضــى بـه قضــى بـه   يإن مل جيــد ى كتــاب هللا ُعـر ى ســن  رســنل هللا 
أن رسـنل صلى هللا عليه يسلم   َإن يجد َيها ما َ ضى به قضى به   َإن أعياه ُل  سأل النا  ل هـل علمـتم 

هللا صلى هللا عليه يسلم قضى َيه ب ضا    َرمبا قام إليه ال نم َي نلنن ل قضى َيه بمذا يكذا   َإن مل جيـد سـن  
ســنها رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم عــع رؤســا  النــا  َاستشــارهم   َــإُ اجتمــع رأَهــم علــى شــ  قضــى بــه    

تـاب يالسـن  سـأل هـل كـان أبـنبمر قضـى َيـه ب ضـا  َـإن  يكان عمر َِول ُل    َـإن أعيـاه أن جيـد ُلـ  ى الم
 كان أبنبمر قضى َيه ب ضا  قضى به يإا عع علما  النا  ياستشارهم َإُا اجتمع رأَهم على ش  قضى به . 
يريى ابن ال ـيم بسـنده عـن أىب مليمـ  قـال ل قـال أبـن بمـر الصـدَق رضـى هللا عنـه ل أى أرض ت لـب   يأى وـا  

ن قـال ل مل َمـن أحـد  تعلب   إن قل  ى آَ  من كتاب هللا هللا برأىي أي مبا ا أعلـم . يريى بسـنده عـن أبـن سـَل
 أهي  مبا ا َولم من أىب بمر رضى هللا عنه   يمل َمن أحد بود أىب بمر أهي  مبا ا َولم    

                                                 
1
 أمنع . - 
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هللا منهـا أصـال     يا ى  من عمر رضى هللا عنه   يإن أاب بمر رضـى هللا عنـه ُزلـ  بـه قضـي    َلـم جيـد ى كتـاب
السن  أثرا     َاجتهد برأَه مث قال ل هذا رأىي   َإن َمـن صـنااب   َمـن هللا   يإن َمـن خ ـأ   َمـب يأسـتفِر هللا   
يإن عمر رضى هللا عنه قال يهن على املن، ل أيَها النـا  إن الـرأى إمنـا كـان مـن رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم 

ه   يإمنا هن منـا العـن يالتملـف   يريى سـِيان الثـنرى بسـنده عـن مسـريا قـال ل كتـ   مصيوبا     إن هللا  كان ََر
كات  لومر بن اخل اب ل " هذا ما رأى هللا يرأى عمر " . َ ال عمر ل " بو  ما قل    قل هذا ما رأى عمر   

 َإن َمن صنااب   َمن هللا يإن َمن خ أ   َمن عمر " . 
شهد إمامنا الشاَوى  لسادتنا الصـحاب  بِضـلهم ى َهـم المتـاب يالسـن  َي ـنل ى رسـالته " الوبفدادَـ  " ل يقـد َي

أثب هللا توبارك يتواىل على أصحاب رسنل هللا صلى هللا عليه يسـلم ى ال ـرآن يالتـنراٍ ياصجنيـل   يسـوبق ةـم علـى 
   يهنأهم مبا آاتهم من ُل  لسان رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم من الِضل ما لي  صحد بودهم   َرَحهم هللا

بوبلنغ أعلى منازل الصدَ ني يالشهدا    يالصاحلني   أد يا إلينا سنن رسنل هللا صلى هللا عليـه يسـلم   يشـاهديه 
ـنا مـن  يالنحى َنزل عليه   َولمنا ما أراد رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم عاما  يخاصـا   يعزمـا   يأرشـادا     يعَر

نا ي  جهلنا   يهم َنقنا ى كل علم ياجتهاد يير  يع ل   يأمر استدرك به علم ياستنوبط به   يآرأؤهم سنته ما عَر
لهم   يإن قال أحدهم يمل خيالِه غله أخذ  ب نله .   لنا أَحد يأيىل بنا من عند أُِسنا   يمل خنرج عن أقاَي

 
 تو ي  اإلمام ابن ال يم ل 

ه هم يقد كان أحدهم َرى الرأى َينزل ال ـرآن " يامل صند إن أحدا قن بودهم ا َساَي م ى رأَهم   يكيف َساَي
مبناَ تـ    كمــا رأى عمــر ى أســارى بــدر أن تضــرب أعنــاقهم َنــزل ال ــرآن مبناَ تــه   يرأى أن ترــ  ُســا  النــِب 

تـه   يقـال صلى هللا عليه يسلم َنزل ال رآن مبناَ ته   يرأى أن َتخذ من م ام إبراهيم مصلى َنـزل ال ـرآن مبناَ 
 لنسا  النِب صلى هللا عليه يسلم  



 

  80 

ملا اجتمون ى الفٍل عليـه ل ) عسـى ربـه إن طل مـن أن َوبدلـه أزياجـا   خـلا   مـنمن مسـلما    مممنـا    قاُتـا    
ً  سائحا    ثيوبا    يأبمارا   ( . َنزل ال رآن مبناَ ته . يملا تنى عوبد هللا بـن أىب  قـام رسـنل هللا  اتئوبا    عابدا   

صلى هللا عليه يسلم ليصلى عليه   َ ام عمر َأخذ بثنبه َ ال ل   رسنل هللا إُه مناَق   َصلى عليه رسـنل هللا 
 صلى هللا عليه يسلم َأُزل هللا عليه ل ) يا تصلى على أحد منهم ما  أبدا   يا ت م على ق،ه ( . 

عـ  إِ أرى أن ت تـل م ـاتلتهم   يتسـِب يقد قـال سـود بـن موـاُ ملـا حمــ مه النـِب صـلى هللا عليـه ي  سـلم ى بـب قَر
 ُر  م   يتفنم أمناةم   َ ال النِب صلى هللا عليه يسلم ل ل د حمم  َيهم حبمم هللا من َنا سوبع ونا  " . 

ضيف ابن ال يم قائال   ل " يح يق مبا كاُ  آراؤهم هبذه املنزلـ    أن َمـنن رأَهـم لنـا خـلا   مـن رأَنـا صُ ِسـنا   َي
همــا   عــن هللا يرســنله  ــ    َي يإميــا    يحممــ    يعلمــا   يموَر ــنرا   ــرأى الصــادر مــن قلــنب قتلوــ  ت يكيــف ا يهــن ال
صيح  ل م    يقلنهبم على قل  ُوبيهم   يا ياس   بينهم يبينه   يهم َن لنن الولم ياإلميان من مشماٍ النوبنٍ  ُي

   يمل تدُسه موارض   " .  غصا   طر    مل َشوبه إشمال يمل َشوبه خالف
أقنل ل يحق ٌ للسادٍ الصحاب  أن َتل ِنا الولم من منا  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم بمل عناَ    َ د يث نا 
أن علمه كله إمنا هن من عند هللا   يقد قال تواىل ياصِا   علمه ى سنٍر النرم ل ) يما َن ق عن اةنى * إن هن 

ا طمأهنم تواىل على أُه َنعر ى اصمنر بننر هللا   َ ـال توـاىل ى سـنٍر النسـا  ل ) إ  أُزلنـا إا يحى َنحى (   كم
إلي  المتاب ابحلق لتحمم بني النا  مبا أراك هللا يا تمن للخائنني خصيما   (   كما قال تواىل ى السنٍر ُِسها 

سلمنا تسليما ل ) َال يرب  ا َممننن حىت ُممنك َيما شرر بينهم مث ا جيد يا ى أُِسهم حرجا   قا قضي  َي
ق عمري بن شوي  عن أبيه عن جده قال ل قل  ل  رسنل      (   يقد أخرج احلاكم يصححه عن طَر
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هللا   أأتُن ىل َأكتـ  مـا أوـع منـ  ؟ قـال " ُوـم "   قلــ  ى الرضـا يالفضـ  قـال ل " ُوـم   َإُـه ا َنوبفــى أن 
 ح ا   " .  أقنل عند الرضا يالفض  إا

يأخــرج ال ــ،اِ عــن موــاُ بــن جوبــل قــال ل مــا رأى رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم ى ُنمــه أي َ عتــه َهــن حــق   
ــٍر قــال قــال رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم ل مــن رآِ ى املنــام َ ــدرآِ ح ــا   إن  يأخــرج الشــيخان عــن أىب هَر

 الشي ان ا َتمثل ىب " . 
ته ى املنام صحيح    يمنع الشي ان من أن َتصنر ى خل ته لوال َمـذب  َ د خص صلى هللا عليه يسلم أبن رَؤ

على لساُه ى الننم   كما منع أن َتصنر ى صنرته ى الي ع  إكراما   له صلى هللا عليه يسلم   يى شرح " مسلم 
ه   أي َنهـاه عـن منهـى عنـه   " للننيى ل لن رأى شخص النِب صلى هللا عليه يسلم أيمره بِول ما هن منديب إليـ

 أي َرشده إىل َول مصلح    َال خالف أُه َستح  له الومل مبا أمر به . 
يمع ما آتى هللا ُوبيه المرمي من الولم يشهد له به ى قنله تواىل ى سنٍر النسا  ل ) يأُزل علي  المتاب ياحلمم  

ه اختار له دعنٍ َدعن ربه هبا َ ال تواىل ) يقل رىب يعلم  ما مل تمن تولم يكان َضل هللا علي  ععيما   (   َإُ
لـ  مـا  زدِ علما   (   للجع إىل ربه  صـلى هللا عليـه يسـلم  ى ااسـتزادٍ مـن الولـم الـرابِ الـذى ا حـد لـه   ُي
َــدلنا علــى أن علمــه صــلى هللا عليــه يســلم كــان ى ز دٍ علــى الــديام   َشــهد هبــا قنلــه توــاىل ل ) يكــان َضــل هللا 
علي  ععيما   (   يكلما  هللا الىت َولم هبا أُوبيا ه يأصِيا ه لي  ةا هناَ    َ د قال تواىل ى سنٍر المهـف ل ) 
قل لـن كـان الوبحـر مـدادا   لملمـا  رىب لنِـد الوبحـر قوبـل أن تنِـد كلمـا  رىب يلـن جونـا مبثلـه مـددا   (   كمـا قـال 

ه إا مبا شا  ( يقال سوبحاُه ى سنٍر ا مو  قتنا   بولم رسـنل تواىل ى سنٍر الوب ٍر ل ) يا ُي نن بش  من علم
هللا صلى هللا عليه يسلم   على جيل الصحاب  ياصجيال الىت تلتها ى اصم  ا مدَ  ل ) هن الذى بوث ى اصميني 

ولمهم   زكيهم َي  رسنا   منهم َتلنا عليهم آ ته َي
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ـز احلمـيم * ُلـ  المتاب ياحلمم  يإن كاُنا من قوبل لِى ضال ن مـنهم ملـا َلح ـنا هبـم يهـن الوَز موبـني * يآخـَر ل  
 َضل هللا َمتيه من َشا  يهللا ُي الِضل الوعيم ( . 

 
 مناقف السن  من ال رآن ل 

كمـا َ ـنل   –هذا يا ت ف سن  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم عند تِسل ال رآن يبياُه   يإمنا السن  مع ال ـرآن 
 على ثالث  أيجه ل  –يم  ى كتابه " أعالم املنقوني " اإلمام ابن ال 

أحداها ل أن تمنن مناَ ـ  لـه مـن كـل يجـه   َيمـنن تـنارد ال ـرآن مـع السـن  علـى احلمـم الناحـد مـن ابب تـنارد 
 اصدل  يتضاَرها . 

د ابل رآن يتِسلا   له .   الثاِ ل أن َمنن بيا    ملا أَر
   ال رآن عن إجيابه أي حمرم  ملا سم  عن ترميه . الثالث ل أن تمنن منجوب  حلمم سم
 يقد أضاف رضى هللا عنه َ نل ل 

ع  يا  رج السن  عن هذه اصقسام   َـال توـارض ال ـرآن بنجـه مـا   َمـا كـان منهـا زائـد علـى ال ـرآن   َهـن تشـَر
 دميا   ةا على كتاب هللا   بل موبتدأ   من النِب صلى هللا عليه يسلم ص  طاعته َيه يا تل موصيته   يلي  هذا ت

امتثال ملا أمر هللا بـه مـن طاعـ  رسـنله   يلـن كـان رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم ا َ ـا  ى هـذا ال سـم مل َمـن 
 ل اعته موب   يس    طاعته اخلاص  به   يقد قال تواىل ل ) من َ ع الرسنل َ د أطا  هللا ( . 

د  رضى هللا عنه بيا    َي  َز نل ل يكيف ميمن أحد من أهل الولم أا َ وبل حـدَثا   زائـدا   علـى كتـاب هللا   َـال َي
َ وبل حدَث ترمي املرأٍ على عمتها يا على خالتها   يا حدَث التحرمي ابلرضاع  لمل ما ُرم من النس    يا 

 الماَر يا الماَر    حدَث منع احلائض من الصنم يالصالٍ . . . يقد أخذ النا  حبدَث ل " ا َر  املسلم
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ثه صلى هللا عليه يسلم بن  اصبن السد  مـع الوبنـ   ملسلم "   يهنزائد على ال رآن   يأخذيا كلهم حبدَث تنَر
  يهن زائد على ما ى ال رآن   يأخذيا حبدَث ل " من قتل قتيال   َله سلوبه "   يهن زائد علـى مـا ى ال ـرآن مـن 

 قسم  الفنائم . . . . 
اإلمام ابن ال يم بود التِصيل إىل قنله ل َلن ساغ لنا رد كل سن  زائـدٍ كاُـ  علـى ُـص ال ـرآن   لوب لـ  ياُتهى 

سنن رسنل هللا صلى هللا عيه يسـلم كلهـا إاسـن  دل عليهـا ال ـرآن   يهـذا هـن الـذى أخـ، النـِب  صـلى هللا عليـه 
 يسلم  أبُه سي ع يابد من يقنعه. 

ن موـدَمرب   عـن النـِب صـلى هللا عليـه يسـلم أُـه قـال ل " أا إِ أيتيـ  ال ـرآن يهن َشل إىل حدَث امل ـدام بـ
مته َ نل ل عليمم هبذا ال رآن َما يجدمت َيه من حالل َـأحلنه يمـا  يمثله موه   أا َنش  رجل شوبوان على أَر

يا ل  ــ  مــال  يجــدمت َيــه مــن حــرام َحرمــنه   أا ا ُــل لمــم احلمــار اصهلــى   يا كــل ُى  ب مــن الســوبا   
مته َيحد  حبدَثى َي نل ل بيب يبينمم كتاب هللا  املواهد "   يى لِظ آخر ل " َنش  أن َ ود الرجل على أَر
َمــا يجــد  َيــه حــالا اســتحللناه يمــا يجــد  َيــه حــرام حرمنــاه   يإن مــا حــرم رســنل هللا كمــا حــرم هللا "   قــال 

يـع عـن أىب الممذى ل حدَث حسن   يقال الوبيه ى إسناده  ـز بـن َر صحي  يقال صاحل ابن منسى عن عوبـد الوَز
ٍر قال ل قال رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم ل " إِ قد خلِ  َيمم شيوني لن تضلنا بودمها ل   صاحل عن أىب هَر

 كتاب هللا يسنىت   يلن َِمقا حىت َردا على احلنض " .
 

 الوبيان النوبنى ل  
ولمنا اإلمام ابن ال يم رضى هللا   عنه أن الوبيان من النِب صلى هللا عليه يسلم أقسامل َي

 أحدمها ل بيان ُِ  النحى بعهنره على لساُه بود أن كان خِيا   . 
الثاِ ل بيان موناه يتِسـله ملـن احتـاج إىل ُلـ    كمـا بـني أن العلـم املـذكنر ى قنلـه توـاىل ل ) يمل َلوبسـنا إميـاهنم    

 ساب اليسل هن الورض   يأن اخليط اصبيض ياصسند بعلم   ( هن الشرك   يأن احل
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ـل   كمـا َسـر  هـن بيـاض النهـار يسـناد الليـل   يأن الـذى رآه ُزلـ  أخـرى عنـد سـدٍر املنتهـى  هـن جَ،
قنله ل ) أي أيتـى بوـض آ   ربـ  ( أُـه طلـن  الشـم  مـن مفرهبـا   يكمـا َسـر قنلـه توـاىل ل  ) يمثـل  

ا النخل  . . يكما َسر أدابر النرنم أبُه الركوتان قوبل الِرر   يأدابر أبهن –كلم  طيوب  كشرٍر طيوب  ( 
عائر ُل  .   السرند أبُه الركوتان بود املفرب ُي

 الثالث ل بيان ابلِول   كما بني أيقا  الصالٍ للسائل بِوله . 
 الرابع ل بيان ما سول عنه من اصحمام الىت ليس  ى ال رآن   َنزل ال رآن بوبياهنا   

عائره .              كما سول عن قذف الزيج  َرا  ال رآن ابللوان ُي
 اخلام  ل بيان ما سول عنه ابلنحى يإن مل َمن قرآ      كما سول عن رجل أحرم ى  

فسل                                        جوب  بودما تضمخ ابخللنا   َرا  النحى أبن َنز  عنه ا وب  َي
 أثر اخللنا .  

 ساد  ل بياُه ل حمام ابلسن  أبتدأ من غلسمال   كما حرم عليهم حلنم احلمر ال
ماح املرأٍ على عمتها يخالتها يأمثال ُل  .    ياملتو  يصيد املدَن  ُي

 السابع ل بياُه ل م  جناز الش  بِوله هن له   يعدم هنيهم عن التأسى به .
ه .الثامن ل بيان جناز الش  سقراره ةم على َوله   يهن َشاهده   أي َولمهم َِولُن

 التاسع ل بياُه إابح  الش  عِنا   ابسمن  عن ترميه   يإن مل أيُن َيه ُ  ا   . 
منن لذل  احلمم     الواشر ل أن ُمم ال رآن سجياب ش  أي ترميه أي أابحته   َي
 شريب يمناُع يقيند يأيقا  ،صنص  يأحنال يأيصاف   َيحيل الرب 

 واىل على رسنله ى بياُه ك نله تواىل ل ) يأحل لمم ما يرا  ُلمم( سوبحاُه يت
 َاحلل منقنف على شريب النماح ياُتِا  مناُوه يحضنر يقته 
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 يأهلي  ا ل   َإُا جا   السن  بوبيان ُل  كله مل َمن الش  منه زائد على                                          
وا   لعاهر إطالقه . النص َيمنن ُسخا   له يأ   ن كان َر

 
 حاجتنا إىل السن  النوبَن  ل 

أقنل ل يقا ت دم َوبني أن اصم  ملزم  أبحمام المتاب يالسن    يا تست يع أن تمتِى ابلمتاب دين السن    يإا  
تــه كاُـ  عاصـي  هلل الــذى َـرض عليهـا طاعــ  رسـنله صـلى هللا عليــه يسـلم َيمـا أمــر بـه أي هنـى عنــه   يجوـل طاع

طاع  له ) من َ ع الرسنل َ د أطا  هللا (   يجول طاعته سوبيل ااهتدا  للحق   َ ال توـاىل ى سـنٍر النـنر ل ) 
و  من  يإن ت يونه  تديا (   َي نل هللا تواىل لرسنله صلى هللا عليه يسلم ى سنٍر ا اثي  ل ) مث جولناك على شَر

نن *إهنم لن َفننا عن  من هللا شيوا   يإن العاملني بوضهم أيليـا  بوـض  اصمر َاتوبوها يا تتوبع أهنا  الذَن ا َولم
يهللا يىل املت ــني * هــذا بصــائر للنــا  يهــدى يرَحــ  ل ــنم َنقنــنن ( َي ــنل توــاىل للمــممنني ى ســنٍر اصعــراف ل ) 

ه أيليا  قليال   ما تذكرين ( .   اتوبونا ما أُزل إليمم من ربمم يا تتوبونا من دُي
تواىل ى سنٍر النسا  ل ) أيَها الذَن آمننا أطيونا هللا يأطيونا الرسنل يأيىل اصمر منمم َإن تنازعتم ى  كما َ نل

ـال   (   يأعـع الولمـا  علـى  ش  َرديه إىل هللا يالرسنل إن كنتم تممننن ابهلل يالينم اابخر ُل  خـل يأحسـن أتَي
بـه المـرمي   يالـرد إىل الرسـنل صـلى هللا عليـه يسـلم هـن الـرد إليـه أن رد اصمر أىل هللا تواىل هن الرد إىل أحمام كتا

يــق اصعلــى   كمــا بــني الولمــا  أن هللا توــاىل أعــاد  اتــه ياُت الــه إىل الَر ِ    يإىل ســنته بوــد َي ُِســه ى حياتــه الشــَر
يســلم صــ  علــى الِوــل ى قنلــه ســوبحاُه ل ) يأطيوــنا الرســنل ( إعالمــا   ل مــ  أبن طاعــ  الرســنل صــلى هللا عليــه 
يجوبـ  طاعتـه –املممنني است الا  من غل عرض ما أمر به على المتاب   بل إُا أمر أبمـر صـلى هللا عليـه يسـلم 

م ل ــا     ســنا  كــان أمــره ى المتــاب أي مل َمــن َيــه   َإُــه كمــا جــا  ى احلــدَث أيتــى ال ــرآن يمثلــه موــه . يبــني 
 الولما  كذل    
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الرسل دين أعادٍ َول  " يأطيونا "   َِيد أن طاعتهم ى ضـمن طاعـ  الرسـنل يليسـ  أن إضاَ  أيىل اصمر إىل 
مست ل  عنها   َمن أمر منهم ب اع  الرسنل يجوب  طاعته   يمن أمر مبوصـي  َـال وـع لـه ياطاعـ     َ ـد صـ  

يسلم ل " إمنا ال اعـ  عنه صلى هللا عليه يسلم ل " ا طاع  ملخلنا ى موصي  اخلالق "   كما قال صلى هللا عليه 
ى املوريف "  يقال ى ياٍ اصمنر ل " مـن أمـركم ى موصـي  َـال وـع لـه يا طاعـ  " . يقـد أخـ، صـلى هللا عليـه 
يسلم عن الذَن أراديا دخنل النار ملا أمرهم أملهم بدخنةا  " أهنم لـن دخلـنا ملـا خرجـنا منهـا "   مـع أهنـم كـاُنا 

ظنــا   أن هــذا ياجــ  علــيهم   َ صــريا ى اصجتهــاد يأقــدمنا علــى توــذَ  أُِســهم   َــدخلنهنا طاعــ  صمــلهم   ي 
 يَحلنا عمنم ال اع  على ما مل َرده شر  هللا . 

يقال الولما  كذل  ى اابَ  الساب   تِيد أن أهل اإلميان قد َتنازعنن ى بوض اصحمام   يا خيرجنن بذل  عن 
من مسائل اصحمام   يهم سادٍ املممنني يأكملهم إميا      يلمن حبمد هللا مل  اإلميان   يقد تناز  الصحاب  ى كثل

َتنازعنا ى مسأل  ياحدٍ من مسائل اصوا  يالصِا  ياصَوال   بل كلهم على إثوبا  ما ُ ق به المتاب يالسن   
 كلم  ياحدٍ من أيةم إىل آخرهم . 

ش  ( ُمـٍر ى سـياا الشـرب   توـم كـل مـا تنـاز  َيـه املممنـنن مـن  يقالنا أَضا   إن قنله تواىل ل ) َإن تنازعتم ى
مسـائل الـدَن جليـه يخاَيـه   يمل مل َمـن ى كتـاب هللا يسـن  رســنله بيـان حمـم مـا تنـازعنا َيـه يمل َمـن كاَيــا     مل 

 يرســـنله مـــن أيمـــر ابلـــرد عليـــه إُ مـــن املمتنـــع أن أيمـــر هللا ابلـــرد عنـــد النـــزا    يقـــد جوـــل هللا رد اصحمـــام إىل هللا
منجوبا  اإلميان يلنازمه   يأُه خل للمممنني ى عاجلهم يآجلهم   يقـد حعـر هللا علـى املـممنني أن خيتـاريا قضـا  
غل قضا  هللا يرسنله   َ ال تواىل ى سنٍر اصحزاب ل ) يما كان ملممن يا مممن  إُا قضى هللا يرسنله أمـرا   أن 

وصى هللا يرسنله َ د ضل ضالا   موبينا   (   يكيف ا تمنن موصـي  هللا يرسـنله َمنن ةم اخلٍل من أمرهم يمن َ
ع الصن  على صنته صلى هللا عليه يسلم حموب ا   للومل   َ د قال تواىل    ضالا   موبينا   يقد جول هللا َر
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ونا أصناتمم َنا صن  النِب يا صهريا له ابل نل كرهر بوضـمم  ى سنٍر احلررا  ل ) أيَها الذَن آمنن ا تَر
 لوبوض أن توبط أعمالمم ياُتم ا تشورين ( . 

يإحوباب الومل هن الرد إىل المِر   الس  تـراه توـاىل َ ـنل ى سـنٍر الزمـر ل ) يل ـد أيحـى إليـ  يإىل الـذَن مـن 
ع الصن  ى حضٍر رسنل هللا صلى هللا ن (   َإُا كان َر ن من اخلاسَر  قوبل  لون أشرك  ليحوب ن عمل  يلتمُن

 عليه يسلم حموب ا   للومل يممد    للمِر   َميف بتِضيل أهنا  النِن  على أحمام هللا يرسنله . 
 

 الشر  يال ناُني النضوي  ل 
يمن َضل هللا على الوبالد اإلسالمي    أهنا ما زال  تلتزم حديد هللا ى أحمـام الووبـادا    يى جاُـ  مـن أحمـام 

وا  يضـوي  ُ لهـا املوامال    يخباص  أحمام اصحنا ن تركنا َيهم تشَر ث   يلمن املستومَر ل الشخصي  ياملناَر
ن يأهــنائهم    املســتومرين أ م ااســتومار عــن بالدهــم   يهــى  تلــف عــن شــر  هللا يتتِــق مــع أغــراض املســتومَر

واق  الس وا  النضوي  مثال   َوبي  الز  ياخلمر ياإلقراض ابلراب . . . إخل   َي ارا ابحلـوب  يا َوبوض تل  التشَر
صــل  الــذَن  َ  ــع َــده كمــا هــن ى حمــم اإلســالم   يا َــرجم الــزاِ ا صــن أي جيلــد غــل ا صــن   يا َ تــل أَي
ن ال ــني بلــ  يأقـامنا أ م اإلســتومار ال ضــا   سـونن ى اصرض َســادا    ا بــل زاد املسـتومَر ُـاربنن هللا يرســنله َي

ُكـر ى هـذه املناسـوب  بوـض مـا قـال شـيخى الوـارف ابهلل املرحـنم الشـيخ املختلط الذى ميزهم عن أهل الوبالد   ي  أ
 ( ل يكان قد سول أن أيتى بوبوض أبيا  َنَر  عن قنل ال ائل ل  1948على ع ل )تنى 

تلن  كتااب  كااجمٍر    ُلا         مدح  رسنل هللا إُ جا  ابةدى         َي
 ناه عنه ل َ ال إةاما   لنقته من َت  هللا عليه ُي ل

 مدح  رسنل هللا إُ جا  ابةدى          يهذب ابإلسالم ُِسى يطهرا
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 ا السمـاحـ  يالنــدا          يطـــاف عليهـــا ابلســالم يبشـراأَاض على الدُيــ   
 يشاهب  اصرض السمــــا  يضـــا ٍ         ألــم تــر أن المـــنن ابلـنحى ُنرا

 راـاحلـق أ ــن اإلميـان بـصِـــا  م   ــزدهى     الريض تـاح كا اصري ــ  هبـيرق   
 ـران ُووبـد اصصنــام بوــد حممــد          أتووبــد يال ـرآن منـــه تِرــــَلـ    
نــا التنحيــد سـيبدد عنــا ا هــل يا هـ      عهـراـرا   يمــل خســ           يشَر
 راــالم أن َتــأخــأترضــنن اإلسـ           ـماُا أصـابمَيا أمــ  اإلســـالم مـ     
 ن هـذبنا الـنرىــار مـنا آثـيأمهـلتم   تركتــم حـــديد هللا يهى سـالمــ             
يـ      رىـه قـى هدَـى َيــ            يى حممــه منرـــمـم كتــاب هللا َشـرا آََي

 رىـيمــا الفرب إا ابملـــهللامت قـد ج          زعمتــم أن الفـرب َرر حضـــــاٍر 
ـــا           يقد ح  نرىـر الـياستوم 1ل الصهوبا ـلـأابح الربـا جهــرا   يما حــرم الُز

 راـن تتحضـفـرب لــنا النن لنلـ تـرب حممـــ            ى الفــإُا حنن قلنا لي  َ    
 ـراأَـيـائنــا يتوبختــال ى ملـا جـ          قـامـ  حريبــه  دلـوـأرى الفرب لن لل    
 راـذى قـد أتخــال           يا ُـرزا النصــر ال ا ُـــــرقى إىل أيج الوـــَنهللا    

ُـــــا           يحنـن هبـذا الشــر  لــن ُت ه ــراـسنى ابتوبا  الشر  َالش    ر  عز
 راـحضاٍر معهـاُنا للـا  كـدى النـه       ــم   نــذكـر عهــد اصقدمني ي ـدهَ     
ـذكـر خيـر اخللـق     تـلـن كتـابــا   كااجم ُي  ـٍر ُيــــراَهـدى ُِنسنــا           َي

يا خالف ى أن ما شرعه هللا للمسلمني من أحمام الووبادا  ياملوامال  كِيل بصياُ  الِرد يا ماع  مـن اخللـل 
م يا مـنم   يضـامن للمرتمـع السـالم ياصمـن   كمـا ثوبـ  ُلـ  ابلترربـ  الومليـ  ى   كما أُه كِيـل براحـ  احلـاك

تهم   يقد هـذب  الووبـادا  أكثـرهم   يمـن  أجيال املسلمني اصيىل   حني عملنا أبحمام هللا ى أ م سياد م يحَر
 صـاص الشـرعى   يَحلـه مل  ذبه الووبادا  َتودى حديد هللا   يطفـى علـى حـق غـله   أخـذ احلـاكم منـه احلـق ابل

ابل صاص على اإلست ام    يكان ى ال صاص رد  كاى لفله   َاست ام المل طنعـا   أي كرهـا     يصـدا سـوبحاُه 
ى قنله المرمي ى سنٍر الوب ٍر ل ) يلمم ى ال صاص حياٍ   أيىل اصلوباب لولمم تت نن (   يهن قـنل صـادا إىل 

 اصبد صُه قنل الوليم احلميم . 
َ نل اإلمام ال رطِب رضى هللا عنه ى تو يوبه على تل  اابَ  المرمي  ل هذا من المالم الوبليغ النجيز   ياملوب أن ي 

 ال صاص إُا أقيم يت ق احلمم َيه      
                                                 

1
 الصهباء : الخمر - 
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ــد قتــل آخــر ،اَــ  أن َ ــتص منــه َحييــا بــذل  موــا   يكاُــ  الوــرب إُا قتــل الرجــل اابخــر   َحــى  ازدجــر مــن ََر
ــا إىل قتــل لوــدد المثــل   َلمــا شــر  هللا ال صــاص   قنــع المــل   ي تركــنا قوبيالمهــا ي ت ــا تلنا   يكــان ُلــ  داعي

 ااقتتال   َلهم ى ُل  حياٍ . 
 ي َضيف اإلمام ال رطل قائال ل 

" اتِق أئم  الِتنى على أُه ا جينز صحد أن َ تص من أحد ح ه دين السل ان ) أى احلاكم (   ي لـي  للنـا  
وضــهم مــن بوــض   ي إمنــا ُلــ  للســل ان أي مــن ُصــوبه الســل ان لــذل    ي ةــذا جوــل هللا الســل ان أن َ ــتص ب

 لي وبض أَدم النا  بوضهم عن بوض . 
" ي أعع الولما  على أُه جي  على السل ان أن َ تص من ُِسه إن تودى على أحد مـن الرعيـ    إُ هـن ياحـد 

كيل   ي ُل  ا مينع ال صاص   ي لي  بينهم ي بني الوام  َرا ى منهم   ي إمنا له مَز  النعر ةم كالنصى ي الن 
 أحمام هللا ل نله عز يجل ل )كت  عليمم ال صاص ى ال تلى ( " . 

ي ريى النسائى عن أيب سويد اخلدرم قال ل بينا رسنل هللا صلى هللا عليه ي سلم َ سم شيوا إُ أك  عليـه رجـل 
لم بورجنن كان موه   َصـاح الرجـل   َ ـال لـه رسـنل هللا صـلى هللا عليـه ي   َ ونه رسنل هللا صلى هللا عليه يس

ســلم ل " توــال َاســت د " قــال ل بــل عِــن    رســنل هللا . يريى أبــن دايد عــن أيب َــرا  قــال ل خ ــ  عمــر بــن 
ع ُل  إىل أقده منه   َ ام عمري بـن الوـاص َ ـال    أمـل اخل اب رضى هللا عنه َ ال ل أا من ظلمه أمله َلَل

املممنني لون أدب رجل منا رجال من أهل رعيته لت صنه منه   قال ل كيف ا أقصه منه يقد رأَ  رسنل هللا صلى 
 هللا عليه ي سلم َ ص من ُِسه ؟ 
ز  -ي ختاما أقنل مِتخرا إن مصر  عني  مـن ال ـدمي   ي ازداد  عناَـ    الوهـد احلاضـر   خبدمـ   -يطننا الوَز

حِظ تراثهما اخلالد   ي من َنمر على مصر رائدٍ املسلمني تل  ااجمهندا  ال يم  اليت بـذةا  المتاب ي السن  ي
ي َوبــذةا اصزهــر الشــَرف   ي مــع الوبحــن  اإلســـالمي    ي ااجملــ  اصعلــى للشــونن اإلســالمي    ي  مــغ اللفـــ  

ٍ ابل ـــاهٍر   ي تشـــاير  ى أمهـــا  الوربيـــ    أي الـــدعنٍ إىل املـــم را  اإلســـالمي  الـــىت ع ـــد    الســـنني اصخـــل 
تهـا ي  املسائل اإلسالمي    ي ى طليوتها ت نني اصحمام الشرعي    لت وبي ها   الوبالد اإلسالمي  الـىت اسـمد  حَر
ن   ي اسـتواد  سـل اهنا   حمـم شـونهبا بشـر   عز ا   ي ُِض  عـن ُِسـها عـار اإلسـتومار ي حمـم املسـتومَر

 هللا ال نمي . 
ع اإلسـالم  املـم ر اإلسـالم  الرابـع الـذم اُو ـد ابل ـاهٍر قـثال لنحـن ثالثـني ي إليمم م ا أيصى به ابلنسوب  للتشـَر

 ( ل  1968من أكتنبر  24ــ  9) املناَق  1388من شووبان  2من رج  إىل  17ديل  إسالمي  ى املدٍ من 
الم  ي ال ــاُنن النضــوى   َنصــى املــم ر  مــع الوبحــن  اإلســالمي  بتــأليف  نــ  مــن رجــال الِ ــه اإلســ  .1

تضــ لع بنضــع الدراســا  ي مشــريعا  ال ــناُني الــىت تيســر علــى املســميلني   الــوبالد اإلســالمي  اصخــذ أبحمــام 
و  اإلسالمي  ى قناُني بالدها ك ناُني الو ناب  ي الترارى ي الوبحرى .  الشَر

 ـل دم ى اإلسـالم   ي أن مـن قتـل يمل َدعن املم ر ااجممع لدراس  ال اعدٍ اإلسـالمي  الـىت ت ـرر أُـه ا َ .2
 َورف قاتله تدَع دَته من بي  املال . 

ــف ى الن ــاا الــديىل أبحمــام الو ــناب  اإلســالمي    ي اصســ  الــىت  َنصــى املــم ر أبن َومــل ااجممــع علــى التوَر
 قام  عليها   النتائج املمتوب  على ت وبي ها .
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ااستومار   َوبشر  عيوا حنن املسلمني بنهار مشـرا   ُـرى احلـق أقنل ل يهذا الصوب  الذى أسِر بود ظالم ليل 
َيه ياضحا جليا َيما شر  هللا لنا من احمام دَننا احلنيف   الذى أراد هللا إسواد  بـه   أمـنر دَننـا ي دُيـا    ي 

ُومـىت ي رضـي  من علينا بمماله   قنله المرمي   سـنٍر املائـدٍ ل ) اليـنم أكملـ  لمـم دَـنمم ي أ مـ  عليـ  
 لمم اإلسالم دَنا ( . 

ي إليمم َ را  من ُنر يرد  ى رسال  بوث هبا السيد الرئي  حممد أُـنر السـادا  إىل مـم ر الـدعنٍ اإلسـالمي  
  قال حِعه هللا ى  1390من شنال  16املنو د   طرابل  بليوبيا   كما جا   ى صحيِ  اصهرام الصادٍر   

 تل  الرسال  الىت  
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د بالد  إىل املم ر ل أَها اصخنٍ   إُمم صتمونن للتِمل ى ق ض  رئي  َي يق عَن رأهاعلى املم ر السيد حممد تَن
رف أعالمها على اصَراد  أجن  النسائل للدعنٍ إىل اإلسالم يلتوبصل النا  مبا َمِله للوبشر من حق يسوادٍ   تَر

لــيمم   صن اإلسـالم دعــنٍ عامــ  اتنحصــر ى  تمــع   يا ياصسـر يالوــامل أبســره   يهــذا حـق لإلســالم يياجــ  ع
 تتوب  ى بيو    يا ت تصر على جن  . 

َالــدعنٍ إليــه ياجــ    ا منديحــ  للمســلمني أن َ نمــنا بــه أَــراد يعاعــا  يحمنمــا    موتمــدَن علــى احلممــ  
 ياملنعع  احلسن  . . . 

ـ  السـر الـذى ُِـخ ى أَها اصخـنٍ ل اوحـنا ىل أن أمـد بصـرى إىل املاضـى ص رى كثـلا   مـن الدارسـني حـايلنا موَر
املسلمني اصيلني تل  ال نى املادَ  يالنِسي    الـىت ُ لـتهم ى أقصـر مـن قـرن ياحـد مـن ال لـ  إىل المثـٍر   يمـن 

نابيع للحق ياخلـل ي  ـ  الضوف إىل ال نٍ  يمن ا هال  إىل احلضاٍر   َاُتشريا ى أرجا  اصرض هداٍ يدعاٍ َي احلَر
 ياملسايٍ   يسادٍ َذَونن الودل ى النا  َي ضنن ى شونهنم ابل س ا  . 

" يلمـن هـذه ال ـنٍ الـىت حـار الدارسـنن ى المشـف عنهـا   ليسـ  سـرا   غامضـا   يا غيوبـا   حمروبـا     صهنـا يليـدٍ 
  يمن أخالا ععيمـ  رابهـم الو يدٍ   يما تتضمنه الو يدٍ ال َن  الصحيح  من أعمال صاحل   َو  للِرد ياصم  

اإلسـالم عليهــا   يكـان رســنل هللا صـلى هللا عليــه يسـلم أســن م ى كـل َضــيل    َرتِوـنا ابإلســالم إىل الـذريٍ بــني 
 اصمم الىت عاصر م   يإىل سيادٍ الوامل سيادٍ ع يدٍ يلف  يعلنم يأخالا يحضاٍر . 

ــ  حينــا   مــن الــدهر   " يإُا كاُــ  عنامــل شــىت مــن ااســتومار يا هــل يالتخلــف  يالِرقــ  قــد حروبــ  عــنهم الرَؤ
َإهنم الينم قد هنضنا من رقادهم   يمسحنا عن عينهنم ما غشاها   َأَ ننا أن  دهم مرهنن ب عتصام بدَنهم   
ِمرين ى الدعنٍ إىل اإلسـالم  يأن عز م مرتوب   سعزاز ع يد م   َرولنا َتنادين إىل اإلستمساك ابإلسالم    َي

 غل املسلمني . بني
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أَهــا اصخــنٍ   لــن تســت يع الــدعنٍ إىل اإلســالم أن تنِصــل عــن الــدَا  عــن حرماتــه يم دســاته   صهنــا جــز  مــن 
ال   علـى عــديان إسـرائيل حـىت ضـاا هبـم الصـ،   يشـمنا إىل الوــامل  الو يـدٍ ا َترـزا    يل ـد صـ، املسـلمني طـَن

بي  ا تل  . . . . أَها اصخـنٍ   أكـرر تيـىت لمـم يأدعـنا هللا يهـن ُوـم املسـميل جرائمهم ى َلس ني ياصرض الور 
وم ااجمي    أن َملل برعاَنه مم ركم   يأن تنرلى أجتماعاتمم عن   يط سدَد يرشيد صعمال  يدٍ َوتز هبا  ُي

وا  املالَني من املسلمني   الذَن َت لونن إىل ُتائج مم ركم املوبارك  " .  اإلسالم َي
ــخ الــدعنٍ إىل اإلســالم يا هــاد ى ُشــره   َيتوبــني كيــف صــ،  أقــنل َي ــالع ال ــار  المــرمي ى الوبــاب التــاىل   اتَر
الرســنل صــلى هللا عليــه يســلم يصــابر   يكيــف َحــل هــن يأصــحابه أعوبــا  ا هــاد ابلــنِ  ياملــال   حــىت أظهــر هللا 

 اإلسالم على الدَن كله يلن كره الماَرين . 
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 الباب الثالث

 اإلسالم والجهاد فى نشره 
 

 بداية اإلسالم : 
ظهر اإلسالم أول ما ظهر بمكة المكرمة ، حين دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس 

هر *والرجز فهجر * إليه بأمر ربه : ) يأيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فط
والتمنن تستكثر * ولربك فاصبر ( ، والمدثر أى المغطى بالغطاء والرجز هى األوثان ، ودليله 
) فاجتنبوا الرجس من األوثان ( ، وكان قومه يعبدونها من دون هللا ، وكان هو يعاف بفطرته 

، حتى أكرمه هللا الطاهرة عبادتها ، ويخلو بربه كل عام فى غار حراء بعيداً  عن مجتمعهم 
برسالته للناس كافة ، عربهم وعجمهم ، فكانت أعظم الرساالت وأشملها ،كما كانت خاتمة 

 الشرائع السماوية . 
 

 معنى الشهادتين : 
وأساس اإلسالم كما بينا أنفاً  الشهادتان : " ال إله إال هللا ، محمد رسول هللا " فينطق بها 

ول أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا ، ومعنى  " لسان المسلم ويعتقدها قلبه ، فيق
أشهد " أى أتحقق وأجزم ، " وال إله إال هللا " معناها ال معبود بحق إال هللا ، فالسلطان المطلق 
والسيادة كلها له وحده سبحانه ، ووحدانيته تقتضى أال يكون له شريك وال صاحبة وال ولد ، 

البصير ، فمن عبد غيره فقد كفر ، ومن أشرك معه أحد فقد ضل  ليس كمثله شئ وهو السميع
سواء السبيل ، ومن هنا نقول فى الفاتحة : ) أياك نعبد ( أى نخضع ونذل ونعترف بالعبودية 

 رسول هللا معناها إقرار     –صلى هللا عليه وسلم  –لك وحدك ، والشهادة بأن محمد 
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 ، فأوامره هى أوامر هللا ، ونواهيه هى نىواهى هللا ، بأنه مرسل من ربه ، ويبلغ الناس شرع هللا
كما قال تعالى فى سورة النجم : ) وما ينطق عن الهوى * إن هو إال وحىى يىوحى ( ، واإلقىرار 
برسالته صلى هللا عليه وسلم يقتضى طاعته فى تلك األوامر والنواهى ، ألن طاعته هى طاعىة 

 رة النساء : ) من يطع الرسول فقد أطاع هللا ( . هللا الذى أرسله كما قال تعالى فى سو 
 

 التكبير : 
وقد كبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ربه كما أمره هللا ، فكىان انعقىاد الصىالة بىالتكبير ، فىى 
قوله : " هللا أكبر " ، ومعناه كما بينه السبط الكريم اإلمام الحسين بن علىى   حىين قىال لىه ابىن 

صف لى إلهك الىذى تعبىد ، وكىان ابىن األزرق علىى رأس الخىوارر األزارقىة األزرق : يا حسين 
فأجابه اإلمام الحسين رضى هللا عنه : " يابن األزرق أصف إلهىى بمىا وصىف بىه نفسىه ،أكبىر 
من أن يقاس بالناس ، أو يدخل تحت القياس ، أو يدرك بالحواس ، قريب غير ملتصق ، بعيد 

بير المتعال " . فقال ابن األزرق فى أعجابه بوصفه : قد نبأ غير مستقصى ، ال إله إال هو الك
 هللا عنكم أنكم قوم خصمون . 

 
 األسوة الحسنة : 

وتقتضى طاعته صىلى هللا عليىه وسىلم اإليمىان بكىل مىا جىاء بىه والتأسىى بىه فىى أقوالىه وأفعلىه 
حسىنة لمىن كىان  وأحواله كما قال تعالى فى سورة األحزاب : ) لقد كان لكم فى رسول هللا أسىوة

يرجىىوا هللا واليىىوم اوخىىر وذكىىر هللا كثيىىراً  ( ، فهىىو فىىى أقوالىىه وأفعالىىه وأحوالىىه السىىرار المنيىىر 
للسالك على الصراط المستقيم ، فمن استنار به كان من أهل الهدى ، ومىن خالفىه ضىل وغىوى 

ونىذيراً  *وداعيىاً   ، قال تعالى فى سورة األحزاب : ) يأيهىا النبىى إنىا أرسىلناك شىاهداً  ومبشىرا ً 
إلىىى هللا بأذنىىه وسىىراجاً  منيىىراً  * وبشىىر المىىممنين بىىأن لهىىم مىىن هللا فضىىالً  كبيىىراً  * وال تطىىع 
الكىىافرين والمنىىافقين ودع أذاهىىم وتوكىىل علىىى هللا وكفىىى بىىال وكىىيالً ( ، والىىدعوة إلىىى هللا هىىى 

 الدعوة إلى توحيده سبحان ،  
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والسرار المنير استعارة للنور الذى يتضمنه شىرعه تعىالى ومكافحة الذين يصدون عن سبيله ، 
، وقيل سراجاً  أى : هادياً  من ظلمات الضىاللة ، فأنىت كالمصىبال المضىئ ، ووصىفه باإلنىارة 
ألن من السرار ما ال يضئ ، وقيل معناها أنت ذو سرار منير أى كتىاب نيىر ، وجىاز أن يكىون 

هللا عنهما : لما نزلت هذه اوية دعا رسول هللا صلى  وتالياً  كتاب هللا ، وقال ابن عباس رضى
هللا عليه وسلم علياً  ومعاذاً  ، فبعثهمىا إلىى الىيمن وقىال : " إذهبىا فبشىرا وال تنفىرا ، ويسىرا وال 

 تعسرا ، فإنه قد أنزل على   ) يأيها النبى إنا أرسلناك . . . ( . 
 

 الفضل الكبير : 
كمىا  –ين بأن لهم من هللا فضالً  كبيراً  ( ، يقول ابن عطيىة وفى قوله تعالى : ) وبشر المممن

رضىى هللا عنىه : يبشىر المىممنين أن لهىم عنىده فضىالً   –جاء فى تفسير القرطبى  قال لنا أبىى  
كبيىىراً  ، وقىىد بىىين هللا الفضىىل الكبيىىر فىىى قولىىه تعىىالى : ) والىىذين حمنىىوا وعملىىوا الصىىالحات فىىى 

ويقىول اإلمىام القرطبىى  1ند ربهىم ذلىك هىو الفضىل الكبيىر ( روضات الجنات لهم ما يشاءون ع
 رضى هللا عنه : فاوية فى سورة األحزاب خبر ، والتى فى سورة الشورى تفسير لها . 

 
 إنذار العشيرة : 

وقىد دعىا رسىول هللا صىىلى هللا عليىه وسىلم عشىىيرته األقىربين لاسىالم فىىى بدايىة الىدعوة تنفيىىذاً  
لشعراء : ) وأنذر عشيرتك األقربين ( ،  وقد روى مسلم مىن حىديث أبىى لقوله تعالى فى سورة ا

هريىىرة رضىىى هللا عنىىه قىىال : لمىىا نزلىىت هىىذه اويىىة ) وأنىىذر عشىىيرتك األقىىربين ( دعىىا رسىىول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم قريشاً  فاجتمعوا فعم   وخص فقال :  

                                                 
1
 .  22سورة الشورى اآلية  - 
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مسىرة بىن كعىب : أنقىذوا أنفسىكم مىن " يابنى كعب بن لىمى   أنقىذوا أنفسىكم مىن النىار ،يىا بنىى 
النار ، يا بنى بن عبد شمس   أنقذوا أنفسىكم مىن النىار ، يىا بنىى عبىد منىاف   أنقىذوا أنفسىكم 
من النار، يا بنى هاشم   أنقذوا أنفسكم مىن النىار ، يىا بنىى عبىد المطلىب   أنقىذوا أنفسىكم مىن 

م من هللا شىيئًا ، غيىر أن لكىم رحمىاً  النار، يا فاطمة   أنقذى نفسك من النار ، فأنى الأملك لك
سأبلها ببالها ) أى أصلكم صلة الرحم فى الدنيا ، وال أغنى عنكم من هللا شىيئاً  فىى اوخىرة إن 
بقيتم على الكفر(، وبذلك لم يدع صلى هللا عليه وسلم حجة لغير أهلىه فىى التخلىف عىن إجابىة 

 الدعوة التى دعا إليها.
هللا عنه : فى هذا الحديث واوية دليل على أن القرب فى األنساب ويقول األمام القرطبى رضى 

رشىاده ونصىيحته  ال ينفع مع البعىد فىى األسىباب ، ودليىل علىى جىواز صىلة المىممن بالكىافر ، واص
لقوله صلى هللا عليه وسىلم : " إن لكىم رحمىاً  سىأبلها ببالهىا " ، و قولىه عىز و جىل فىى سىورة 

الذين لم بقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم مىن ديىاركم أن تبىروهم  الممتحنة : )ال ينهاكم هللا عن
 و تقسطوا إليهم إن هللا يحب المقسطين( .

و ها أنت ذا تراه صلى هللا عليه وسىلم قىد دعىاهم إلىى اإليمىان بالحكمىة و الموعظىة الحسىنة ، 
عظىة الحسىنة فنفذ فى دعوته أمر ربه فى سورة األنعام : ) ادع إلى سبيل ربك بالحكمىة و المو 

و جادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضىل عىن سىبيله وهىو أعلىم بالمهتىدين ( ، و 
قد نزلىت اويىة الكريمىة بمكىة ، فتلطىف صىلى هللا عليىه و سىلم  فىى دعىوتهم و لىم يخاشىنهم ، 
وقال العلماء إنها محكمة فى جهة العصاة من المممنين ، ومنسوخة بالقتال فىى حىق الكىافرين 

 ، 
 

 تطور الدعوة إلى اإلسالم : 
ويقول ابن أسحاق فىى تطىور الىدعوةإلى هللا كمىا جىاء فىى سىيرة بىن هشىام : مضىى رسىول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم على أمر هللا ، على ما يلقى من قومه من الخالف و األذى .  
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وكانىت أول مىن  وصدقت بما جاء من هللا ، –رضى هللا عنها  –وحمنت  به خديجة بنت خويلد 
أمن بال ورسوله وصدقت بما جاء به ، فخفىف هللا بىذلك عىن نبيىه صىلى هللا عليىه وسىلم ، ال 
يسمع شيئاً  مما يكره من رد عليىه ، وتكىذيب لىه ، فيحزنىه ذلىك إال فىرر هللا عنىه بهىا إذا رجىع 

 .  إليها ، تثبته وتخفف عليه ، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس ، رحمها هللا تعالى
ثم فتر الوحى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فترة ، حتى شق ذلك عليىه وأحزنىه ، فجىاءه 
جبريل بسورة الضحا : ) والضحى والليل إذا سجا * ما ودعك ربك وما قلى * ولآلخرة خير لك 
من األولى * ولسوف يعطيىك ربىك فترضىى * ألىم يجىدك يتيمىاً  فىدوى ووجىدك ضىاالً  فهىدى * 

ئالً  فأغنى* فأما اليتيم فال تقهر * وأما السائل فال تنهر * وى أما بنعمة ربك فحدث ووجدك عا
( : فبشره بأنىه مىا جفىاه منىذ أن أحبىه ، ووعىده بىأن سىيعطيه النصىر فىى الىدنيا ، والثىواب فىى 
اوخرة وذكىره مىا أبتىدأه بىه مىن األكىرام فىى يتمىه وبحثىه عىن الهىدى ، فىدواه فىى يتمىه ، وهىداه 

 يعة ، وأغناه من فضله ،فهو ال يتخلى عنه فى أى شأن من شمون الدنيا واوخرة . ألعظم شر 
ويقول ابنإأسحاق : حدثنى بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى هللا عنهىا قالىت : 
افترضت الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم أول ما افترضت عليىه ركعتىين ركعتىين كىل صىالة ، 

الحضىىر أربعىىاً  ، وأقرهىىا فىىى السىىفر علىىى فرضىىها األول ركعتىىين ، وقىىال  ثىىم إن هللا أتمهىىا فىىى
السىهيلى : ذكىر المزنىى أن الصىالة قبىل األسىراء كانىىت صىالة قبىل غىروب الشىمس وصىالة قبىىل 
طلوعها ويشهد لهذا القول قوله سبحانه : ) وسبح بحمد ربك بالعشىى واإلبكىار ( ، وقىال يحىى 

ء وفىر  الصىلوات الخمىس قبىل الهجىرة بعىام ، فعلىى هىىذا بىن سىالم مثلىه ، وقىال : كىان اإلسىرا
يحتمىىل قىىول عائشىىة : " فزيىىد فىىى صىىالة الحضىىر " أى زيىىد فيهىىا حىىين أكملىىت خمىىس ، فتكىىون 
الزيادة فى الركعات وعدد الصلوات ، ويكون قولها : " فرضت الصالة ركعتين " أى قبل اإلسىراء 

 ، وقد قال بهذا طائفة من السلف  
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، ويجىوز أن يكىىون معنىى قولهىا : " فرضىىت الصىالة " أى ليلىىة اإلسىراء حىىين مىنهم ابىن عبىىاس 
فرضت الخمس فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد فى صالة الحضر بعد ذلك ، وهذا هو المىروى   

 عن بع  رواة الحديث المتقدم عن عائشة . 
 

 السابقون الكرام : 
ى   بىن أبىى طالىب ) وقىال إنىه أسىلم وذكر إبن إسحاق أوائل المسلمين ، فذكر منهم  سادتنا عل

وهو أبن عشر سنين ( وزيد بن حارثة ، وأبا بكر الصديق ، ثم قال : فلما أسلم أبو بكر أظهىر 
لى رسوله ، وكان رجالً  مملفاً  لقومه ، محبباً  سهالً  ، وكان أنسب  إسالمه ، ودعا إلى هللا واص

يىر وشىر ، وكىان رجىالً  تىاجراً  ، ذا قريش لقىريش ، وأعلىم قىريش بهىا ، وبمىا كىان فيهىا مىن خ
خلق معروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من األمر ، لعلمه وتجاربىه وحسىن 
لى اإلسالم من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه .   مجالسته ، فجعل يدعوا إلى هللا واص

ر بىىن العىىوام ، وعبىىد الىىرحمن بىىن قىىال : فأسىىلم بدعائىىه فيمىىا بلغنىىى : عثمىىان بىىن عفىىان ، والزبيىى
عوف ، وسعد بن أبىى وقىاص ، وطلحىة بىن عبىد هللا ، وقىال ابىن إسىحاق : فكىان هىمالء النفىر 
الثمانية الذين سبقوا الناس باإلسالم ، فصلوا وصدقوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بما جىاء 

، وعثمىان بىن مظعىون وأخىواه من هللا ، ثم أسلم أبو غبيدة بىن الجىرال ، وأبىو سىلمة ، واألرقىم 
قدامة وعبد هللا ، وغبيدة بن الحارثىة ، وسىعيد بىن زيىد وامرأتىه فاطمىة بنىت الخطىاب ، وأسىماء 
بنت أبى بكر ، وأختها عائشة وهى يومئذ صغيرة ، وخبىاب بىن األرت ، وعميىر بىن وقىاص ، ) 

 أخو سعد ( ، وعبد هللا بن مسعود ، ومسعود بن القارى . 
ق بقيىىة هىىمالء السىىابقين بأسىىمائهم ، فليرجىىع إلىىيهم مىىن شىىاء فىىى سىىيرة " ابىىن وذكىىر ابىىن إسىىحا

 هشام " ، ثم أضاف يقول : 
ثم دخل الناس فى اإلسالم أرساالً  من الرجال والنساء ، حنى فشىا ذكىر اإلسىالم بمكىة وتحىدثوا 

هللا تعىالى به ، وكان بين ما أخفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره 
 بإظهار ديته ثالث سنين فيما بلغنى من بعثه ، ثم قال هللا     
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، وقىىال تعىىالى : ) وأنىىذر عشىىيرتك  1تعىىالى : ) فاصىىدع بمىىا تىىأمر وأعىىر  عىىن المشىىركين ( 
 3، ) وقىل أنىى أنىا النىذير المبىين (  2األقربين  * واخف  جناحك لمن اتبعىك مىن المىممنين ( 

أفرق بين الحق والباطل ، وقال ابن إسحاق : وكان أصحاب رسول قال ابن هشام : اصدع أى 
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب ، فاسىتخفوا بصىالتهم عىن قىومهم ، ولمىا 
بادى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قومه باإلسالم ، وصدع به كمىا أمىره هللا ، لىم يبعىد منىه 

ذكر حلهتهم وعابها ، فلما فعل ذلىك أعظمىوه وذاكىروه ، وأجمعىوا  قومه ، ولم يردوا عليه ، حتى
خالفىه وعداوتىىه إال مىن عصىىم هللا تعىالى مىىنهم باإلسىىالم ، وهىم قليىىل مسىتخفون ، وحىىدب علىىى 
رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم عمىىه أبىىو طالىىب ، ومنعىىه ) أى حمىىاه ( وقىىام دونىىه ، ومضىىى 

  مظهراً  ألمره ال يرده عنه شئ . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أمر هللا
فمشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سىب حلهتنىا 
، وعاد ديننا ، وسفه أحالمنا ، وضلل حباءنا ، فإما أن تكفه عنا ، وأما أن تخلى بيننا وبينىه ، 

ل لهىم أبىو طالىب قىوالً  رقيقىاً  ، وردهىم فإنك على مثل ما نحن عليىه مىن خالفىه فنكفيكىه ، فقىا
 رداً  جميالً  ، فاتصرفوا . 

 
 العزم الممكد : 

وحين قالت قريش ألبى طالب هذه المقالة ، بعث إلى رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم فقىال لىه 
 : 

 يابن أخى ، إن قومك قد جاءونى ، فقالوا لى كذا وكذا ، للىذى كىانوا قىالوا ، فىأبق علىى   وعلىى
نفسك ، وال تجملنى من األمر ما ال أطيق ، قال فظن رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم أنىه بىدا 
لعمىىه فيىىد بنىىداء ) أى ظهىىر لىىه فيىىه رأى ( أنىىه خاذلىىه ومسىىلمه ، وأنىىه قىىد ضىىعف علىىى نصىىرته 

 والقيام معه ،    
                                                 

1
 .  94سورة الحجر آية  - 
2
 .  215،  214سورة الشعراء ، اآليتان  - 
3
 .  89سورة الحجر ، اآلية  - 
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يمينى والقمىر قال : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ياعم ، وهللا لو وضعوا الشمس فى 
فى يسارى على أن أترك هذا األمر حتى يظهره هللا أو أهلك فيىه مىا تركتىه ، ثىم اسىتعبر رسىول 
هللا صلى هللا عليه و سلم ، فبكى ، ثم قام ىى فلما ولى ناداه أبو طالب فقىال : أقبىل يىا بىن أخىى 

ى فقل مىا أحببىت ، ، قال فأقبل عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ، فقال : أذهب يا بن أخ
 فوهللا ال أسلمك لشىء أبدا . 

أقول ، فما أعظم العزم من سيد أولى العزم من الرسل ، و كيف ال يكون مىن موالنىا رسىول هللا 
صلى هللا عليىه و سىلم العىزم و المضىاء اللىذان تصىاغر أمامهمىا فىل عينىه كىل مىن الشىمس و 

ره هللا أو يهلىىك دونىىه . أمىىا عبراتىىه التىىى القمىىر ، و التمسىىك بالىىدعوة إلىىى ديىىن هللا ، حتىىى يظهىى
انسكبت ، فهى ليست جزعا و ال خوفا ، ولكنها انسكبت أسفا على قومه أن يصموا حذنهم عىن 
دعوة الحق فى إصرار و استكبار ، و يشهد لذلك قوله تعالى فى سورة الكهف : ) فلعلك بىاخع 

لىىك نفسىىك بحزنىىك علىىيهم ، حىىين نفسىك علىىى حثىىارهم إن لىىم يممنىىوا بهىىذا الحىىديث أسىىفا ( أى مه
فاتهم ما كىان يرجىو لهىم مىن اإليمىان و هىو حيىاة الىرول ، و أصىروا علىى الكفىر وهىو موتهىا ، 
ألست تراه تعالى يقول فى المفارقة بين الممن و الكافر فل سورة األنعىام : ) أو مىن كىان ميتىا 

لىيس بخىارر منهىا كىذلك فأحييناه و جعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثلىه فىى الظلمىات 
زين للكافرين ما كانوا يعملون ( ، نزلت فى المقارنىة بىين سىيدنا حمىزة بىن عبىد المطلىب و هىو 

 المممن ، و أبى جهل الكافر ، و حقا ما يقول الشاعر الحكيم : 
 و فى الجهل قبل الموت موت ألهله            فأجسامهم قبل القبور قبور               

 م ميت            فليس له حتى النشور نشورو إن امىرأ لىم يحى بالعلى              
و النىىور فىىى اويىىة الكريمىىة عبىىارة عىىن الهىىدى و اإليمىىان ، و قىىال الحسىىن هىىو القىىرحن ، و قيىىل 
الحكمىىىىىىىىىىة ، و قيىىىىىىىىىىل هىىىىىىىىىىو النىىىىىىىىىىور الىىىىىىىىىىوارد فىىىىىىىىىىى قولىىىىىىىىىىه نعىىىىىىىىىىالى : ) يىىىىىىىىىىوم تىىىىىىىىىىرى 
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 مانهم . . ( المممنين و المممنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأي
و صدق هللا العظيم إذ يقول فى سورة األنعام : ) فمن يىرد هللا أن يهديىه يشىرل صىدره لاسىالم 
و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجىا كأنمىا يصىعد فىى السىماء كىذلك يجعىل هللا الىرجس 

 على الذين ال يممنون ( .
 

 فضيلة اإليمان : 
اإلنسان كامنة فى روحه التى بين جنبيىه ، فىإذا فاتىه  و ال يخفى على القارئ العزيز أن فضيلة

أن تتحلىىى روحىىه اإليمىىان ، فقىىد فاتتىىه الفضىىيلة كلهىىا ، وصىىار حيوانيتىىه البهيميىىة أضىىعف مىىن 
األسىىد ، بىىل مىىن الفيىىل ، بىىل مىىن الثىىور ، بىىل مىىن الىىذئب ، و لكنىىه إذا تحلىىى باإليمىىان و قويىىت 

ء ، واإلنسىىان مركىىب مىىن ملىىك و ملكىىوت ، روحىىه فىىى جنىىب هللا ، بىىاهى هللا بىىه مالئكىىة السىىما
فجسده حيوانل مىن عىالم الملىك المظلىم ، و روحىه مىن عىالم الملكىوت النىورانى الىذى خلىق هللا 
منه المالئكة ، فإذا قويت غرائزه البشرية الشىهوانية كىان حيوانىا مظلمىا ، و إذا قويىت إشىراقات 

صىبغ بصىىبغة العىالم األسىىنى ىىى وهىىو روحىه قاومىت شىىهواته البشىرية الظىىاهرة منهىا و الخفيىىة فان
عالم الملكوت ىى فصار عرشيا جسمه بين الخلق يسعى ، و روحه فى الملكوت ترعى ، و تميىز 

 فى إنسانيته عن بن جنسه كما قيل : 
 أتطلب الربح مما فيه خسران      ىه  يا خادم الجسم كىما تسعى لخدمت             
 فأنت بالنفس ال بالجسم إنسان   تكمل فضائلها      النفس و اسأقبل على              

وانظر كيىف صىور هللا تعىالى حيىاة الشىهداء فىى قبىورهم مىع مىوت أجسىادهم أمىام أعيننىا حيىث 
يقول تعىالى فىى سىورة حل عمىران : ) و التحسىبن الىذين قتولىوا فىى سىبيل هللا أمواتىا بىل احيىاء 

ضله و يستبشرون بالذين لىم يلحقىوا بهىم مىن عند ربهم يرزقون * فرحين بما حتاههم هللا من ف
خلفهىىم أال خىىوف علىىيهم و ال هىىم يحزنىىون ( ، فىىى حىىين يقىىول سىىبحانه فىىى شىىأن الكىىافرين فىىى 

 سورة النمل : ) إنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم الدعاء إذا  ولوا مدبرين * 
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سىلمون ( ، فتىدبر وما أنت بهادى العمىى عىن ضىاللتهم إن تسىمع إال مىن يىممن بدياتنىا فهىم م
كيىىف عبىىىر القىىرحن الكىىىريم عىىنهم بىىىالموتى و إن تحركىىت أجسىىىادهم حركىىة الحيىىىاة الظىىىاهرة ، و 
اسىىتمعت حذانهىىم إلىىى صىىوته صىىلى هللا عليىىه و سىىلم ، ألنىىه كىىان اسىىتماعا الهيىىا عىىن التىىدبر و 
 االتعاظ كما يقول تعالى فى سورة محمد : ) و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك

قالوا للذين أوتوا العلىم مىاذا قىال حنفىا أولئىك الىذين طبىع هللا علىى قلىوبهم و اتبعىوا أهىواءهم ( ، 
فالحياة الحقة إذن هى حياة الرول بنور الهدى و لومات الجسد ، و الموت موت الرول بظلمىة 

 الكفر و لو عاش الجسد . 
عىالى واصىفا إيىاه فىل سىورة فاين استماعهم الصوتى من استماع المممنين الروحى الىذى قىال ت

الزمر : ) هللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا ذلك هدى هللا يهىدى بىه مىن يشىاء و مىن يضىلل هللا فمىا لىه 

ص : قال أصحب رسىول من هاد ( ، و أحسن الحديث هو القرحن الكريم ، قال سعد بن أبى وقا
هللا صىىلى هللا عليىىه و سىىلم : لىىو حىىدثتنا فىىأنزل هللا عىىز وجىىل : ) هللا نىىزل أحسىىن الحىىديث ( ، 
فقالوا لوقصصت علينا ، فنزل فى سورة يوسف: ) نحن نقص عليك أحسن القصص ( . فقالوا 

هللا وما نزل  : لو ذكرتنا ، فنزل فى سورة الحديد: ) ألم يأن للذين حمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر
من الحق واليكونوا كالذين أتوا الكتىاب مىن قبىل فطىال علىيهم األمىد فقسىت قلىوبهم وكثيىر مىنهم 
فاسقون ( ، والمتشابه أى يشبه بعضىه بعضىاً  فىى الحسىن والحكمىة ويصىدق بعضىه بعضىاً  ، 
 وثنىىى للىىتالوة فىىال يمىىل القىىارئ مىىن تكىىراره ، وتقشىىعر أى تضىىطرب وتتحىىرك ممىىا فيىىه مىىن الوعيىىد

 بانذار ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر هللا أى عند حية الرحمة ، وقيل  إلى العمل  
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 بكتاب هللا والتصديق به ، وقيل إلى ذكر هللا يعنى اإلسالم . 
وعن العبىاس بىن عبىد المطلىب رضىى هللا عنىه أن رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم قىال : " إذا 

هللا ، تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها " اقشعر جلد المممن من مخافة 
، أى سىىقطت عنىىه الىىذنوب كمىىا تسىىقط أوراق الشىىجر فىىى الخريىىف ، وعىىن ابىىن عبىىاس رضىى ال 
عنهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " مىا اقشىعر جلىد عبىد مىن خشىية هللا إال حرمىه 

ضى هللا عنه قال قال فالن :إنى أعلىم متىى يسىتجاب لىى هللا على النار " ، وعن ثابت البنانى ر 
، قالوا ومن أين تعلم ذلك ؟ قال إذا اقشعر جلدى ، ووجل قلبى ، وفاضت عينىاى ، فىذلك حىين 

 يستجاب لى . 
* * * 
 ونعود لما كنا فيه من تطور الدعوة إلى اإلسالم : 

ئىل مىنهم مىن أصىحاب رسىول قال ابن إسحاق : ثم إن قريش تذامروا بينهم  على مىن فىى القبا
هللا صلى هللا عليه وسلم والذين أسىلموا معىه ، فوثبىت كىل قبيلىة علىى مىن فيهىا مىن المسىلمين 
يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ، ومنع هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم منهم بعمه أبى طالب . 

 . 
وسلم فأعياهم البحىث عىن  وقد حاول طغاة الكفار أن يجدوا مغمزا فى رسول هللا صلى هللا عليه

ليك ما يحكيه ابن إسىحاق  مغمز فيه ، ثم اجتمعوا على باطل من تفكيرهم فأحبط هللا كيدهم ، واص
 : 

" ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا سن فيهم ، وقىد حضىر الموسىم 
ن وفىود ا لعىرب سىتقدم فيىه ، وقىد فقال لهم : يا معشر قريش ، إنىه قىد حضىر هىذا الموسىم ، واص

سىىمعوا بىىأمر صىىاحبكم هىىذا ، فىىأجمعوا فيىىه رأيىىاً  واحىىد وال تختلفىىوا فيكىىذب بعضىىكم بعضىىاً  ويىىرد 
 قولكم بعضه بعضاً  . 

 " قالوا : فأنت يا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً  نقول به ، قال بل أنتم فقولوا أسمع ، 
 ، لقد رأينا الكهان ،   " قالوا : نقول كاهن ، قال : ال وهللا ماهو بكاهن
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 وال سجعه .  1فما هو بزمزمة الكاهن
" قالوا : فنقول : مجنون ، قال ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقه وال 

 تخالجه وال وسوسته ، 
" قىىالوا : فنقىىوا : شىىاعر ، قىىال مىىا هىىو بشىىاعر ، لقىىد عرفنىىا الشىىعر كلىىه رجىىزه وهزجىىه وقريضىىه 

 ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر ، 
" قالوا : فنقول ساحر ، قال ما هىو بسىاحر ، لقىد رأينىا السىحار وسىحرهم ، فمىا هىو بنفىثهم وال 

ن أصله لعذق 2عقدهم ،  3" قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : وهللا إن لقوله لحالوة ، واص
ن قرعه لجناة ، وما انىتم بقىائلين مىن هىذا شىيئاً  إال ن أقىرب القىول فيىه واص  عىرف أنىه باطىل ، واص

ألن تقولوا ساحر ، جاء بقول سحر يفرق بىين المىرء وأبيىه ، وبىين المىرء وأخيىه ، وبىين المىرء 
 وزوجته ، وبين المرء وعشيرته ، فتفرقوا عنه بذلك . 

" فجعلوا يجلسوا بسبل النىاس حىين قىدموا الموسىم ، ال يمىر بهىم أحىد إال حىذروه إيىاه ، وذكىروا 
 هم أمره ، ل

" فىىأنزل هللا تعىىالى فىىى الوليىىد بىىن المغيىىرة قولىىه تعىىالى فىىى سىىورة المىىدثر : ) ذرنىىى ومىىن خلقىىت 
وحيداً  * وجعلت له ماالً  ممدوداً  * وبنين شهوداً  * ومهدت له تمهيداً  * ثم يطمع أن أزيد 

ف قىدر * ثىم *كال إنىه كىان وياتنىا عنيىداً  * سىأرهقه صىعوداً  * إنىه فكىر وقىدر * ثىم قتىل كيى
نظر* ثم عبس وبصىر * ثىم أدبىر واسىتكبر * فقىال إن هىذا إال سىحر يىمثر * إن هىذا إال قىول 

 بشر * سأصليه سقر ( . 
 قال ابن اسحاق : " وأنزل هللا تعالى فى النفر الذين كانوا معه يصنفون 

                                                 
1
 لكالم الخفى الذى ال يسمح . الزمزمة هى ا - 
2
 أشارة إلى ما كان يفعله الساحر ، بأن يعقد خيطا ً ثم ينفث فيه ، ويشير إليه قوله تعالى ) ومن شر النفاثات فى العقد ( .  - 
3
 العذق ، بالفتح النخلة ، يشبهه بالنخلة التى ثبت أصلها وقوى وطاب فرعها إذا جنى .  - 
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زلنىىا علىىى القىىول فىىى رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وفيمىىا جىىاء بىىه مىىن هللا تعىىالى : ) كمىىا أن
 1المقتسمين * الذين جعلوا القرحن عضين * فوربىك لنسىألنهم أجمعىين * عمىا كىانوا يعملىون (

 قال ابن هشام واحدة العضين عضة يقول عضوه أى فرقوه " . 
قال ابن إسىحاق : " فجعىل أولئىك النفىر يقولىون ذلىك فىى رسىول هللا صىلى هللا علىل وسىلم لمىن 

ذلىىك  الموسىىم  بىىأمر رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم  لقىىوا فىىى النىىاس ، وصىىدرت العىىرب مىىن
 فانتشر ذكره فى بالد العرب كلها " . 

 أقول وصدق الشاعر الحكيم فى قوله : 
ذا أراد هللا نشر فضيلة            طويت أتال لسان حسود             واص

وبلىغ البلىدان ،  قال ابن إسحاق : " فلما انتشر أمر رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم فىى العىرب
ذكر بالمدينىة ولىم يكىن حىى مىن العىرب أعلىم بأمررسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم حىين ذكىر ، 
وقبل أن يذكر ، من هذا الحى من األوس والخزرر ، وذلك لما كانوا يسمعون من أخبار اليهود 

 ، وكانوا لهم حلفاء ومعهم فى بالدهم . 
بهم فى عداوة رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم ومىن ثم إن قريش اشتد أمرهم للشقاء الذى أصا

أسىىلم معىىه مىىنهم ، فىىاغروا برسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم سىىفهاءهم فكىىذبوه وحذوه ورمىىوه 
بالشعر والسحر والكهانة والجنون ، ورسول هللا صلى عليىه وسىلم مظهىر ألمىر هللا ال يسىتخفى 

 ال أوثانهم ، وفراقه إياهم على كفرهم . به ، معادٍ  لهم بما يكرهون من عيب دينهم ، واعتز 
أقول : وكيف يعبأ رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم بىأذاهم واسىتهزأهم وقىد قىال ربىه فىى سىورة 
المدثر : ) ولربك فاصبر ( كما قال له فى سورة األحزاب : ) ودع أذاهم وتوكىل علىى هللا وكفىى 

ذا أردت أن ترى مثالً  من ثبا ته وشجاعته فاستمع إلى ما يحكيه ابن إسحاق بال وكيالً  ( ، واص
عن يحيى بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال 

     : 
                                                 

1
 . 94،  93،  92،  91ات سورة الحجر : اآلي - 
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" قلىىت لىىه مىىا أكثىىر مىىا رأيىىت قريشىىاً  أصىىابوا مىىن رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فيمىىا كىىانوا 
فىذكروا رسىول هللا  1أشىرافهم يومىاً  ف ىالحجريظهرون من عداوته ؟ قال حضىرتهم وقىد ا جتمىع 

صلى هللا عليىه وسىلم ، فقىالوا : مىا رأينىا مثىل مىا صىبرنا عليىه مىن أمىر هىذا الرجىل قىط ، سىفه 
أحالمنا ، وشتم حباءنا ، وعاب ديننا ،وفرق جماعتنا ، وسب حلهتنا ، لقد صبرنا منه على أمر 

 عظيم ، أو كما قالوا ، 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فأقبل يمشى حتى اسىتلم الىركن ، ثىم " فبينما هم ذلك إذ طلع 

ببع  القول ، قال : فعرفت ذلك فىى وجىه رسىول  2مر بهم طائفاً بالبيت ، فلما مر بهم غمزوه
هللا صلى عليه وسلم ، قال : ثم مضىى فلمىا مىر بهىم الثانيىة غمىزوه بمثلهىا ، فعرفىت فىى وجىه 

م مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ، ثم قال صىلى عليىه و رسول هللا صلى عليه و سلم ، ث
 سلم : 

" أتسمعون يا معشر قريش ، أما و الذى نفسى بيده ، لقد جئتكم بالذبح " " قىال فأخىذت القىوم 
كلمته حتى مىا مىنهم رجىل اإل كأنمىا علىى رأسىه طىائر واقىع ، حتىى إن أشىدهم فيىه وصىاة  )أى 

و يسكنه( بأحسن ما يجد فى القول ، حتى إنه ليقىول انصىرف  وصية( قبل ذلك ليرفمه  )يهدئه
 يا أبا القاسم فو هللا ما كنت جهوال.

" قال : فانصرف رسول هللا صلى هللا عليىه و سىلم ، حتىى إذا كىان الغىد اجتمعىوا فىى الحجىر و 
أنىىا معهىىم ، فقىىال بعضىىهم لىىبع  : ذكىىرتم مىىا بلىىغ مىىنكم ومىىا بلغكىىم عنىىه حتىىى إذا بىىادأكم بمىىا 

هون تركتموه ، فبيناهم فى ذلك طلع عليهم رسول هللا صلى عليه و سلم ، فوثبوا إليه وثبىه تكر 
رجل واحد و أحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول كذا و كذا ، لمىا كىان يقىول فىى عيىب حلهىتهم 

 ودينهم ،  فيقول رسول هللا صلى عليه و سلم : " نعم ، أنا الذى اقول ذلك " ،
قىال : فقىام أبوبكررضىى هللا عنىه دونىه وهىو  –جىال مىنهم أخىذ بمجمىع ردائىه قال : فلقد رأيىت ر 

يبكى ويقىول : أتقتلىون رجىالً  أن يقىول ربىى هللا ، ثىم انصىرفوا عنىه ، فىإن ذلىك ألشىد مىا رأيىت 
 قريشاً  نالوا منه قط . 

                                                 
1
 أى حجر إسماعيل بالكعبة .  - 
2
 أى طعنوا فيه .  - 
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 عرفىت قىريش أن رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم قىد 1ويقول ابن إسحاق : " فلما أسلم حمىزة
عز وامتنع ، وأن حمزة سيمنعه ، فكفوا عن بع  ما كانوا ينالون منىه " . وأقىول وهىاك أبيىات 

 فى الشعر قالها سيدنا حمزة رضى هللا عنه معتزاً  بإسالمه حين أسلم : 
 إلى اإلسىىالم والديىن الحنيىف   ىمادى                دى فىين هىحمدت هللا ح     
 ىاد بهىىم لطيف زيىىز                 خبىيىر بالعبىلديىن جىىاء من رب ع     
 حصيف ىلب الىدر دمع ذى الىتح           ىىا       إذا تليت رسائىلىىه عىلين     

 
 روعة القرحن : 

 قال ابن إسحاق : 
قال يومىاً  وهىو جىالس فىى نىادى قىريش ورسىول  –وكان سيداً   –" حدثت أبى عتبة بن ربيعة 

عليىىه وسىىلم جىىالس فىىى المسىىجد وحىىده : يىىا معشىىر قىىريش ، أال أقىىوم إلىىى محمىىد هللا صىىلى هللا 
فأكلمه وأعر  عليه أموراً  لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلىك حىين أسىلم 
حمىىزة ، ورأوا أصىىحاب رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم يزيىىدون ويكثىىرون ، فقىىالوا بلىىى يىىا أبىىا 

 الوليد قم إليه فكلمه : 
قام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يا بىن أخىى إنىك منىا حيىث ف

طة نك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقىت  2علمت من الس  فى العشيرة ، والمكان فى النسب ، واص
به جمىاعتهم ، وسىفهت بىه أحالمهىم ، وعبىت بىه حلهىتهم وديىنهم ، وكفىرت بىه مىن مضىى مىن 

 نى أعر  عليك أموراتنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها .   حبائهم ، فاسمع م
                                                 

1
 هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكان كما وصفوه أعز فتى فى قريش وأشدهم بأسا ً . -  
2
 أى شرف .  -  
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رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم : " قىل يىا أبىا الوليىد ، اسىمع " قىال يىا بىن أخىى ، إن له فقال 
كنت إنما تريد  بما جئت به من هذا األمر ماالً  جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً  ، 

ن كنت تريد به شرفاً  س ن كنت تريىد ملكىاً  ملكنىاك واص ودناك علينا حتى ال نقطع أمراً  دونك ، واص
ن كان هذا الذى يأتيك رئيا  ًً تره ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا 1علينا ، واص

 على الرجل حتى يداوى منه .  2فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع
  صلى هللا عليه وسلم يستمع منه قال : حتى إذا فرغ عتبة ورسول هللا

" أقد فرغت أبا الوليد " ؟ قال نعم ، قىال " فاسىمع منىى " ، قىال : افعىل ، فقىرأ رسىول هللا صىلى 
م * تنزيل من الرحمن الرحيم  هللا عليه وسلم ) سورة فصلت ( : ) بسم هللا الرحمن الرحيم * ح 

علمىىون * بشىىيرًا وتىىذيراً  فىىأعر  أكثىىرهم فهىىم ال ً* كتىىاب فصىىلت حياتىىه قرحنىىاً  عربيىىاً  لقىىومٍ  ي
يسمعون * وقىالوا قلوبنىا فىى أكنىة ممىا تىدعونا إليىه وفىى حذاننىا وقىر ومىن بيننىا وبينىك حجىاب 
فاعمل أننا عاملون * قل إنما أنا بشرٌ  مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إلىهٌ  واحىد فاسىتقيموا إليىه 

متون الزكاة وهم باوخرة هم كافرون * إن الذين حمنوا واستغفروه وويلٌ  للمشركين * الذين ال ي
وعملوا الصالحات لهم أجىر غيىر ممنىون (  ، ثىم مضىى رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فيهىا 
يقرمها عليه ، فلما سمعها منه عتبة أنصت إليه ، وألقىى يديىه خلىف ظهىره ، معتمىداً  عليهمىا 

يه وسلم إلى السجدة منها ، وهى قوله تعالى : ) يسمع منه ، ثم انتهى رسول هللا صلى هللا عل
ومىىن حياتىىه الليىىل والنهىىار والشىىمس والقمىىر ال تسىىجدوا للشىىمس وال للقمىىر واسىىجدوا ل الىىذى 

 خلقهن إن كنتم أياه تعبدون  * فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل     
                                                 

1
 ما يتراءى لإلنسان من الجن .  -  
2
 ناس من الجن . أى الذى يتبع ال -  
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 عليه وسىلم ، ثىم قىال سىمعت يىا أبىا والنهار وهم ال يسأمون ( فسجد وكبر رسول هللا صلى هللا
 الوليد ما سمعت فأنت ذاك .

فقىىام عتبىىة إلىىى أصىىحابه ، فقىىال بعضىىهم لىىبع  : نحلىىف بىىال لقىىد جىىاءكم الوليىىد بغيىىر الوجىىه  
الذى ذهب به ، فلما جلىس إلىيهم ٌقىالوا : مىا ورأك يىا أبىا الوليىد ؟ قىال : ورائىى أنىى قىد سىمعت 

قىط ، وهللا مىاهو بالشىعر ، وال بالسىحر ، وال بالكهانىة ، يامعشىر قوالً  ،  وهللا ما سمعت مثلىه 
قىىريش ، أطيعىىونى واجعلوهىىا بىىى ، وخلىىوا بىىين هىىذا الرجىىل وبىىين مىىا هىىو فيىىه فىىاعتزلوه ، فىىوهللا 
ن يظهىر  ليكونن   لقوله الذى سمعت منه نبأً  عظيم فإن تصىبه العىرب فقىد كفيتمىوه بغيىركم ، واص

 عزكم ، وكنتم أسعد الناس . على العرب فملكه ملككم ، وعزه 
 قالوا : سحرك وهللا يا أبا الوليد بلسانه ، قال : هذا رأيى فيه ، فاصنعوا ما بدا لكم " .

قىال ابىن إسىحاق : " ثىم إن اإلسىىالم جعىل يفشىوا بمكىة فىى قبائىىل قىريش مىن الرجىال والنسىىاء ، 
 ن " . وقريش تحبس من قدرت على حبسه ، وتفتن من اسنطاعت فتنه من المسلمي

 
 التحدى باألسئلة : 

أقول ملخصاً  مما رواه ابن إسحاق بسنده : وبلغ من تحديهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أنهم أرسلوا وفداً  من مكة إلى أحبار اليهود بالمدينة ، فلما جاء الوفد إلىى أحبىار اليهىود قىالوا 

ذا ، فقالىت أحبىار اليهىود : سىلوه عىن : إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هى
ل ، فىروا فيىه  ن لم يفعل فالرجل متقو  ثالث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن فإنه نبى   مرسل ، واص

 رأيكم . 
سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر األول ما كان أمىرهم فىإنهم قىد كىان لهىم حىديث عجىب ، وسىلوه 

ان نبىمه ، وسىلوه عىن الىرول مىا هىى  ؟ عن رجل طواف قد بلغ مشارق األر  ومغاربهىا مىا كى
ل فاصنعوا فى أمره ما بىدا لكىم  ن لم يفعل فهو رجل متقو  فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبى ، واص

 . 
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فرجع الوفد إلى مكة ، وجاءوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسألونه عن تلك المسائل فنزلت 
الكهف ، ولقصة ذى القىرنين تفصىيالً  ، وقىال فى إجابتهم سورة الكهف ، فتعرضت لقصة أهل 

تعالى فى سورة األسراء عن الرول : ) ويسألونك عن الرول قل الرول من أمر ربى ومىا أوتيىتم 
 من العلم إال قليالً  ( . 

أنىه قىال : لمىا قىدم رسىول هللا  –قال ابن إسحاق : وحىدثت عىن ابىن عبىاس  رضىى هللا عنهمىا 
ة ، قالىىت أحبىىار اليهىىود : يىىا محمىىد أرأيىىت قولىىك ) ومىىا أوتيىىتم مىىن صىلى هللا عليىىه وسىىلم المدينىى

العلىىم إال قلىىيالً  إيانىىا تريىىد ؟ أم قومىىك ؟ قىىال كىىالً  ، قىىالوا فإنىىك تتلىىوا فيمىىا جىىاءك أنىىا قىىد أوتينىىا 
التوراة فيهىا بيىان كىل شىئ ، فقىال رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم : إنهىا فىى علىم هللا قليىل ، 

 يكفيكم لو أقمتموه . وعندكم فى ذلك ما 
قال فأنزل هللا تعالى فيما سألوه عنه من ذلىك فىى سىورة لقمىان : ) ولىو أن مىا فىى األر  مىن 

 شجرةٍ  أقالم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات هللا إن هللا عزيز حكيم ( . 
 

 معرفة هللا تعالى : 
ر هللا ، وهىىى مىىن أمىىره ، يودعهىىا هللا هىىى سىىر مىىن أسىىرا –كمىىا عرفنىىا هللا  –أقىىول : والىىرول 

  –دون ذاتهىا  –أجسادنا بقدرتىه ونحىن أجنىة فىى بطىون أمهاتنىا ، ويىتكلم عىن بعى  خواصىها 
 سيدى ابن عطاء هللا السكندرى فيقول رضى هللا عنه : 

" إن معرفة هللا فطرية فى النفس ، ويستند فى ذلك كما سلف القول إلى قوله تعىالى فىى سىورة 
ذ أخىىذ ربىىك مىىن بنىىى أدم مىىن ظهىىورهم ذريىىتهم وأشىىهدهم ألسىىت بىىربكم قىىالوا بلىىى األعىىراف  : ) واص

 شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين ( . 
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 ويستطرد قائالً  : 
" فلما هبطىت األروال فىى األبىدان ، احتجبىت المعرفىة الفطريىة بىال بحجىاب البشىرية الكثيىف ، 

صوصىىيته ، وجىىاء فىىى حكمىىه رضىىى هللا عنىىه : سىىبحان مىىن سىىتر سىىر فسىىتر هللا بىىذلك سىىر خ
 الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية فى إظهار العباد " . 

ثم أضاف رضى هللا عنه يقول : " ومن هنا كانت المعرفىة بىال أعسىر المعىارف ، فإنىه ال مثىل 
 علىى عبىاده جميعىاً  معرفىة ل ) ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ( ، ومىع هىذا فىر  هللا

 ذانه وأسمائه وصفاته ، ويفصل ذلك فيقول : 
" والمعرفة بال قد تكون إثبات وجوده وتقديسه عمىا ال يليىق بىه ، ووصىفه علىى مىا هىو عليىه 
وبما وصف به نفسه ، وهذه معرفة عامة المكلفىين ، وهىى مفروضىة علىيهم وتسىمى بالمعرفىة 

 العامة ،  
يحدث من شهود ذوقى ، و يكون العارف هو من أشىهده هللا ذاتىه و صىفاته  )) وقد تكون حاال

و أسماءه و أفعاله ، و تسىمى هىذه المعرفىة المعرفىة الخاصىة ، وهىى معرفىة الصىوفية التىى ال 
 تستند إلى العقل و إنما تستند إلى الذوق (( . 

ه أودعىه قلىوب أوليائىه ، و يقول رضى هللا عنه : )) و لما كانت المعرفة الفطرية قبسًا من نور 
فإنها لن تأفل أبىدًا ، وليسىت كىذلك المعرفىة التىى تىأتى عىن طريىق النظىر فىى اوثىار فهىى تأفىل 

 بأفول اوثار (( .
و يرى سيدي ابن عطاء هللا رضى هللا عنه أن القلب كلمىا زهىد فىى الىدنيا ) بمعنىى طرحهىا مىن 

مل ، و ازداد إيمانه ، ثىم توحيىده ، امىت  قلبه ال من يده ( و انعدم منه الهوى و الحرص و األ
بالتوحيد فصار عرشيًا ، وتنزه عن األوصاف البشرية تمامًا ، و شرفت فى الم  األعلى صفاته 
، و علت و سمت فى الم  األسفل و اكتملت بنور اسم الذات بصيرته ، و تخلق بأخالق هللا ) 

علىىى قىىدره كمىىا شىىاء لىىه هللا مىىن الرأفىىة و  أي علىىى قىىدر بشىىريته فيكىىون مىىثاًل رموفىىًا أو رحيمىىاً 
 الرحمة ،
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أما الصفات القديمة األزلية فلله وحده سبحانه ( ، و صارت األسماء الحسنى وصفه و نعته ، 
و صار محققًا مستبصرًا فانيًا فى شهود المذكور عن ذكره . و يضيف رضى هللا عنه قائال : و 

عرشىى و ال كرسىى و ال سىمائى و وسىعنى قلىب فى القلب ورد فىى الحىديث القدسىى ال يسىعنى 
 عبدى (( . 

 و يعلمنا رضى هللا عنه معنى الحديث المتقدم فيقول فى روعة ظاهرة :
)) إن قلب اإلنسان ال يسع هللا مساحة ، وال خياالً  ، و ال حلواًل ، و ال حسىًا ، و ال حكمىًا ، و 

ويقينىًا ، ومحبىة ، و إخالصىًا ، فضىاًل مىن  إنما يسعه توحيدًا ، و إيمانىًا ، و علمىًا ، ومعرفىة ،
 هللا وتخصيصًا (( . 

و يقول شيخى و سىيدى العىارف بىال الشىيى علىى عقىل طيىب هللا ثىراه ، فيمىا نقلنىاه عنىه مىن 
 حكمه الملهمة لوقتها دون إعمال فكر مما يعطيه هللا خواص أوليائه : 

 كتمال القلوب صعب المنالواكتحال العيون أيسر شىء             وا            
 هو ذكٌر ورغبىٌة وشىهوٌد             ووفىاٌء للخالىق الفع ىىال            

ومىن ذلىك نىرى أنىه البىد مىن صىبر و مصىابرة ، و جهىد ومجاهىدة للوصىول إلىى معرفىة هللا جىل 
جالله ، و ليس بينك و بينه تعىالى مسىافة تقطعهىا حتىى تصىل إليىه ، و إنمىا الوصىول هىو أن 
تصل إلى حضرة تشهد فيها بمذاقك أن ال فاعل إال هللا ، ألنه ال إله سواه ، و الكىل مهمىا علىوا 
فهم فى قبضة عزته ، ليس لهم من أمورهم إال ماشىاء هللا و قضىاه ، كمىا يقىول اميىر الشىعراء 

 شوقى رحمه هللا : 
 ا سبحانه الملك إليه وله             يمتيه أو ينزعه ممن يش            

 
 الرول و المادة : 

وما دمنا فى وادى الرول وما حباهىا هللا بىه ، فلنقىرأ روائىع جىادت بهىا قريحىة شىاعر المسىلمين 
العبقىىرى السىىيد محمىىد إقبىىال الباكسىىتانى رحمىىه هللا ، و قىىد تىىرجم كالمىىه إلىىى العربيىىة صىىديقى 

 العالمة الشيى الصاوى شعالن مد هللا فى عمره : 
 ول سكر بالمعانى            وصحو بالرقى و بالمعالى ودنيا الر             
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 فعىش للرول فى دنيا وأخرى             تفز بالعالمين بىال زوال             
ن أمسىىيت ل موال عىدًا             فقدتهما معًا فى  كل  حال               واص
ن أصبحت  فى األكوان حرًا            فأنت              من الكمال إلى كمال  واص
 وكسب المال للمخلىوق حىق             ولكىىن التبع شرفًا بمال             
ن المال قد يأتىىى ويمضى           وأنت وما ملكت إلى ارتحال              واص

و إن أردت كيىىف يشىىهد األوليىىاء ربهىىم فتتعلىىق بىىه أرواحهىىم فىىى جميىىع أوقىىاتهم ، فتسىىعد بىىذلك 
سعادة الحقة ، فاستمع إلى ما قاله إلهامًا لوقته سىيدي وشىيخل الشىيى علىى عقىل ، الشهود ال

 نور هللا ضريحه ، ونقلناه عنه ، وهو يريك كيف تعلق بربه واتجه إليه فى كل أوقاته : 
 قبلتى فى الصالة ساعة  وقت             كم مصل بعد الصالة تالهى            
 ىع  حياتىىى           هى ذات اإللىه  لن أنساهاإنما قبلتى جميى            
 فمسائىىىى مع اليقين  نهىار           و نهىارى  سعادة برضاها             
 طاف بى النور فالمعارف بحرى          تلىىفظ الدر وه ال تتناهى            
 ل من دنياهىا وارتقاء األروال فى مورد العلم           يصفى األروا            
 وانعدام األهواء والحس منهىا            هو معنى السمو فى مسراها             
 يىاسرورى بقوله يىاعبىادى            أنا فى سمعها أنال  رضاها            

وما دامت العناية اإلهية قد أسعدتك باإليمان بال قبل أن يكون منك عمل ، فلماذا ال تسأل هللا 
 مزيد من فضله كما فعل سيدى ابن عطاء هللا فى مناجاته : ال

)) إلهى ، هذا ذلى ظاهر بين يديك ، و هذا حالى ال يخفى عليك ، أطلب الوصول إليك ، وبىك 
 أستدل عليك ، فاهدنى بنورك إليك ، و أقمنى بصدق العبودية بين يديك . 

يىىىارى ، وأوقفنىىىى علىىىى مراكىىىز )) إلهىىىى : أغننىىىى بتىىىدبيرك عىىىن تىىىدبيرى ، و بختيىىىارك عىىىن اخت
 اضطرارى ، 

))إلهىىىىىىى : بىىىىىىك أستنصىىىىىىر فانصىىىىىىرنى ، و عليىىىىىىك أتوكىىىىىىل فىىىىىىال تكلنىىىىىىى ، و إيىىىىىىاك أسىىىىىىأل 
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فال تخيبنى ، وفى فضلك أرغب فال تحرمنى ، و لجنابىك أنتسىب فىال تبعىدنى ، وببابىك أقىف فىال 
 تطردنى ،

وأنت الذى أزلىت األغيىار )) أنت الذى أشرقت األنوار فى قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك ، 
مىىن قلىىوب أحبابىىك حتىىى لىىم يحبىىوا سىىواك ، و لىىم يلجىىأوا إلىىى غيىىرك ، أنىىت المىىمنس لهىىم حيىىث 

 أوحشتهم العوالم ، وأنت الذى هديتهم حتى أستبانت لهم المعالم ،
)) ماذا وجد من فقدك ؟ و ما الذى فقد مىن وجىدك ؟ لقىد خسىر مىن بغىى عنىك متحىوال ، و قىد 

بدال ، كيف يرجى سواك و أنت ما قطعت اإلحسان ، أم كيف يطلب غيرك خاب من رضى دونك 
 و أنت ما بدلت عادة االمتنان . 

 و إذا أردت أن تصدق فى عبوديتك ل ، فاستمع إلى ما ينصحك به رضى هللا عنه فى قوله :
))تحقىق بأوصىافك يمىىدك بأوصىافه ، تحقىق بىىذ لك يمىدك بعزتىه ، تحقىىق بعجىزك يمىدك بقدرتىىه ، 

 قق بضعفك يمدك بحوله وقوته ،تح
)) كيف يشرق قلب صور األكوان منطبعة فى مرحته ) أي أعطى المادة كىل اهتمامىه و تجاهىل 
أمىىر الىىرول ( أم كيىىف يرحىىل إلىىى هللا وهىىو مكبىىل بشىىهواته ، أم كيىىف يىىدخل حضىىرة هللا وهىىو لىىم 

 ب من هفواته (( . يتطهر من جنابة غفالته ، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار وهو لم يت
ثم انظر كيف اشتغل سيدى و شيخى الشيى على عقل عن الناس و عيوبهم بحب ربىه األعلىى 

 ، فقال رضى هللا عنه فى إلهامه الفورى : 
 أملىى فى هللا يقبلنىىى              فسوى الرحمن لم أرم             
 ىاس كلهىمأنىا من حبى لحضرتىه             تارك  للن            

 أنىا من حبى لحضرتىه             لم أفىق  من لذة النغم              
 لم أزل فى  حبى حضرته             مرتعًا للعلم  و الحكىم             
 وفىمادى مىن  هدايتىه             يرتوى من مورد الكرم             
همة من أعظم  الهمم            ن محبتىه   ىم  وبقلبىى            
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 هاجنى وجدى وبه حرق             لم تكن من شهدة الضرم             
 بل هى  األنوار يقذفهىا             فسرت فى مهجتى ودمى             

 و إذا أردت أن تعرف كيف اغتنى بربه تعالى و استغنى عن الناس فاستمع إلى قوله :
 علم فلم             أر لى سوى رب السما من والفتشت كل الخلق عن          
 فتركت كل العالمين وجئتىه             وجعلت  ذكرى ذاتىه منوالىى         

 
 حفات النفس :

وهو بعد ذلك يشرل لنا كيف نحذر أنفسنا و نجاهدها فى تزكية أرواحنا ، مصىداقا لقولىه تعىالى 
ربىه ونهىى الىنفس عىن الهىوى * فىإن الجنىة هىى فى سورة النازعات : ) و أما مىن خىاف مقىام 

المىىأوى ( ، فيقىىول رضىىى هللا عنىىه وكىىان أحىىد الحاضىىرين سىىأله أن يىىأتى لىىه بأبيىىات مىىن إلهامىىه 
 الفورى على وزن البيت اوتى وقافيته :

 عجبا لها تهوى الذى تهوى به          دون الذى تعلو به فى ذاتها          
 مه المتدفق ونقلناه عنه :فكان مما قاله فورًا من إلها

 عجبا لها تهوى الذى تهوى بىىه          كم عالم قد زال من  نزعاتها          
 تنأى عن اإلصالل طول حياتهىا          وتواصل اإلقبال فى  شهواتها          
نمىا          شغلت بغير هللا حين  صالتها            تدعىىى لتأدية الصىالة واص

 وقفت على الدينار حسن  بالئهىا          فأما لها من هديىها وهداتىها          
 قىد رحبت بالسيىئات مرضيىة          وتضج إن دعيت إلى حسناتها          
 جهلت طريق الخير وادعت الهدى          كم تكثر الدعوى على قرباتها          
 أن العال والفوز فى نزواتىها   ضحكت على جهالىها فتوهمىوا                 
نمىا          تتوافق الجهىالء  فى غاياتها            ظنوا  بنفسهىمو الكمىال واص
 فنحىا مسيىلمة النىبوة وانتىهى          فرعون للتأليه  من عثراتهىا         
 والنفس مىا برحت تضل وما بها          نور يريح النفس من  ظلماتها          
 فانصح لنفىسك فى األمور  لعلها          قد ترزق األنوار فى سبحاتها          
ترضىىىىىىىىى تسفلىىىىىىىىها لكىىىىىىىىل نقيصىىىىىىىىة          دون الىىىىىىىذى تعلىىىىىىىو بىىىىىىىه فىىىىىىىى ذاتهىىىىىىىىا         
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 تعنت الكفار :
و إذا أردت أن ترى كيف جمحت بالكفار نفوسهم ، ونأت فى جموحها عن اتبىاع دعىوة الحىق ، 

ه هللا تعالى موقفهم من موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى قوله الكىريم فاقرأ ما وصف ب
 فى سورة الفرقان :

) و قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى األسواق لوال أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا 
اًل مسىحورًا * * أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إال رج

انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبياًل * تبارك الذى إن شاء جعىل لىك خيىرًا 
 من ذلك جنات تجرى من تحتها األنهار و يجعل لك قصورًا ( . 

فانطر كيف عموا بالحس و المادة عن الرول و أنوارها ، فإن خصوصية الرسل علىيهم صىلوات 
هم و إن شاركونا فى بشريتهم ، قال تعالى فى سورة الكهف : ) قل إنما هللا و سالمه فى بواطن

أنا بشر مثلكم يوحى إلى إنما إلهكم إله واحد ( فهو إن كان بشر مثلنا من حيث جنسىه ، فإنىه 
تميز عنىا بىوحى يوحيىه إليىه ربىه ، ليبلغىه إلينىا بىأمره سىبحانه ، ويشىهد لىذلك قولىه تعىالى فىى 

الرسول بلغ ما أنىزل إليىك مىن ربىك و إن لىم تفعىل فمىا بلغىت رسىالته و  سورة المائدة : ) يأيها
 هللا يعصمك من الناس إن هللا ال يهدى القوم الكافرين ( .

و قد رد هللا تعالى على قىولهم المتقىدم فقىال تعىالى فىى سىورة الفرقىدن : )ومىا أرسىلنا قبلىك مىن 
وجعلنا بعضكم لبع  فتنة أتصىبرون المرسلين إال إنهم ليأكلون الطعام و يمشون فى األسواق 

 وكان ربك بصيراً  ( ، وف ذلك دفاع قوى عن رسول هللا ، وتسلية له صلى هللا عليه و سلم .
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واقرأ مرة أخرى ما حكاه هللا عن عنادهم و جحودهم وأصرارهم فى قوله تعالى فى سورة اإلسىراء 
 : 

* أو تكون لك جنة من نخيىل و عنىب ) وقالوا لن نممن لك حتى تفجر لنا من األر  ينبوعاً  
فتفجىىر األنهىىار خاللهىىا تفجيىىرا * أو تسىىقط السىىماء كمىىا زعمىىت علينىىا كسىىفًا أو تىىأتى بىىال و 
المالئكة قبيال * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نممن لرقيىك حتىى تنىزل 

 علينا كتاباً  نقرمه قل سبحان ربى هل كنت إال بشراً  رسوال ( . 
ولىىو أنهىىم رشىىدوا الكتفىىوا بمعجىىزة القىىرحن التىىى تحىىدى بهىىا هللا تعىىالى اإلنىىس والجىىن ، وقىىال فىىى 
تحديه لهم فى سورة اإلسراء : ) قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثىل هىذا القىرحن 
ال يأتون بمثله ولو كان بعضىهم لىبع  ظهيىراً  * ولقىد صىرفنا للنىاس فىى هىذا القىرحن مىن كىل 

أبى أكثر الناس إال كفوراً  ( . ولكنهم تجاهلوا الحق ، و جادلوا الباطل ليدحضوا به الحق مثل ف
  و سفهت عقولهم فيما طلبوا ، فإنهم طلبوا فيما طلبوا كما رأيىت تىدمير الكىون فىى قىولهم : ) 
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً  ( ، أى قطعاً  ، ولو سقطت عليهم لهلكىوا جاحىدين ، 

قد من هللا على الناس بإمساكه السماء أن تقع على األر  فى قوله تعالى فى سورة الحج : و 
) ويمسك السماء أن تقع على األر  إال بإذنه ( وبلغ بهم الجحود أن يقولوا . . . ) . . . أو 

 تأتى بال و المالئكة قبيال ( ، أى كفيال وشاهداً  على صدق ما تدعيه . 
العنيد بنكته طريفة وقعت بين معاوية بن أبىى سىفيان و رجىل يمنىى ، فقىد  و قد ذكرنى تحديهم

دخل اليمنى على معاوية ، فقال معاوية مازحاً  معه : ما كان أجهىل قومىك حىين ملكىوا علىيهم 
امرأة ) يقصد بها بلقيس ملكة سبأ ( فرد الرجل عليه فى ذكاء واضح قىائال : أجهىل مىن قىومى 

 قومك الذين حكى
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م فقال تعالى فى سىورة األنفىال : ) و إذ قىالوا اللهىم إن كىان هىذا هىو الحىق مىن عنىدك هللا عنه
 فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ( . فهال قالوا :فاهدنا إليه . 

 و نعود إلى ما يحكيه ابن إسحاق : 
وا صدقه فيمىا حىدث )) فلما جاءهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بما عرفوا من الحق ، وعرف

، وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوا عنه ، حال الحسد بينهم 
وبين اتباعه و تصديقه ، فعتوا على هللا ، وتركوا أمره عياناً  ، ولجوا فيما هىم عليىه مىن الكفىر 

 ، فقال قائلهم : 
، أى أجعلىىوه لغىىواً  وبىىاطالً  ، واتخىىذوه  1 () ال تسىىمعوا لهىىذا القىىرحن والغىىوا فيىىه لعلكىىم تغلبىىون 

 هزواً  لعلكم تغلبون بذلك ، فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يوماً  غلبكم  
فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع مىن رسىول هللا صىلى هللا عليىه و سىلم بعى  مىا يتلىو مىن 

م قد عرفوا أنه يستمع منه منهم ، فإن رأى أنه 2قاالقرحن وهو يصلى ، استرق السمع دونهم فر 
، ذهب خشية أذاهم فلم يستمع ، و إن خف  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صىوته ، فظىن 
الذى يستمع أنهم ال يستمعون شيئا من قراءتىه ، وسىمع هىو شىيئا دونهىم ، أصىاس لىه يسىتمع 

 منه (( .
 و أضاف ابن إسحق يقول :

أن عكرمة مولى ابن عباس حدثهم أن عبىد  حدثنى داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان ،
هللا بىىن عبىىاس رضىىى هللا عنهمىىا حىىدثهم : إنمىىا أنزلىىت هىىذه اويىىة : ) وال تجهىىر بصىىالتك و ال 

مىىن أجىىل أولئىىك النفىىر ، يقىىول : ال تجهىىر بصىىالتك  3 تخافىىت بهىىا و ابتىىغ بىىين ذلىىك سىىبيالً  (
ممىن يسىترق ذلىك دونهىم ،  فيتفرقوا عنك ، و ال تخافت بها فال يسمعها مىن يحىب أن يسىمعها

 لعله يرعوى إلى بع  ما يسمع فينتفع به .
                                                 

1
 . 26سورة فصلت ، اآلية - 
2
 خوفا - 
3
 . 110سورة اإلسراء ، اآلية  - 
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 قال ابن إسحق : 
)) وحدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أنه حدث أن أبا سفيان بن حىرب و أبىا جهىل بىن 
هشام و األخنس بن شريق الثقفى ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ته ، فأخذ كل رجل منهم مجلسىاً  يسىتمع فيىه ، كىل ال يعلىم بمكىان صىاحبه ، وهو يصلى فى بي
فبىىاتوا يسىىتمعون لىىه حتىىى إذا طلىىع الفجىىر تفرقىىوا ، فجمعهىىم الطريىىق ، فتالومىىوا ) الم بعضىىهم 
بعضاً  ( و قال بعضهم لبع  : ال تعودوا ، فلو رحكم بع  سفهائكم ألوقعىتم فىى نفسىه شىيئاً  

 ، ثم انصرفوا . 
كانت الليلة الثانيىة عىاد كىل رجىل مىنهم إلىى مجلسىه ، فبىاتوا يسىتمعون لىه ، حتىى إذا  حتى إذا

 طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبع  ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا . 
)) حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسىه ، فبىاتوا يسىتمعون لىه حتىى إذا طلىع 

وا ، فجمعهىىىم الطريىىىق ، فقىىىال بعضىىهم لىىىبع  : ال نبىىىرل حتىىىى نتعاهىىىد أال نعىىىود ، الفجىىر تفرقىىى
 فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا . 

)) فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصىاه ثىم خىرر ، حتىى أتىى أبىا سىفيان فىى بيتىه فقىال : 
قىد سىمعت أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سىمعت مىن محمىد ، فقىال يىا أبىا ثعلبىة : و هللا ل

أشىىياء أعرفهىىا و أعىىرف مىىا يىىراد بهىىا ، و سىىمعت أشىىياء مىىا عرفىىت معناهىىا وال يىىراد بهىىا ، قىىال 
 األخنس و أنا والذى حلفت به كذلك . 

)) قال : ثم خرر من عنده حتى أتىى أبىا جهىل ، فىدخل عليىه بيتىه ، فقىال : يىا أبىا الحكىم ، مىا 
عنىا نحىن و بنىو عبىد منىاف الشىرف ، رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقىال : مىاذا سىمعت ؟ تناز 

علىى الركىب ،و كنىا 1أعطىوا فأعطينىا ، حتىى إذا تحاذينىا أطعموا فأطعمنا ، و حملىوا فحملنىا ، و
كفرسى رهان ، قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء ، فمتى ندرك مثل هذه ، وهللا ال نىممن 
بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدًا وال نصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدقه ، قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال : 

                                                 
1
 أى جلسنا ، والحاذى والجائى سواء . - 
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هللا صلى هللا عليه وسىلم إذا تىال علىيهم القىرحن ودعىاهم إلىى هللا  قال ابن إسحاق " وكان رسول
) قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه (ال نفقه ما تقىول ، ) وفىى حذانهىم وقىر  –قالوا : يهزءون به 

( ، ال نسمع ما تقول : ) ومن بيننا وبينك حجاب ( ، أى ساتر قد حال بيننا وبينك ، ) فاعمىل 
بما نحن عليه ، إنا ال نفقه عنك شىيئاً ، فىأنزل هللا عليىه فىى  1ا عاملون (( بما أنت عليه ) إن

ذا قرأت القرحن جعلنا بينك وبين الذين ال يممنون باوخرة حجاباً مستوراً   ذلك قوله تعالى : )  واص
ذا ذكرت ربىك فىى القىرحن  وحىده ولىو  * وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى حذانهم وقراً  واص

ذ هىم نجىوى إذ يقىول على أد بىارهم نفىوراً  * نحىن أعلىم بمىا يسىتمعون بىه إذ يسىتمعون إليىك واص
الظالمون إن تتبعون إال رجالً  مسحور * انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطسىعون 
سبيالً  وقالوا أئذا كناً عظاماً  ورفاتًا أئنا لمبعوثون خلقاً  جديداً  * قل كونوا حجىارة أوحديىد أو 
خلقاً  مما يكبر فى صدوركم فسيقولون مىن يعيىدنا قىل الىذى فطىركم أول مىرةٍ فسينغضىون إليىك 
رمسىىهم ويقولىىون متىىى هىىو قىىل عسىىى أن يكىىون قريبىىاً  * يىىوم يىىدعوكم فتسىىتجيبون بحمىىده 

 .  2وتظنون إن لبثتم إال قليالً  (
والحىظ كيىف غابىت أقول : فانظر كيف نفروا مىن توحيىد هللا حيىث أصىروا عنىاداً  علىى الكفىر ، 

عقولهم عن حية هللا فى إيجادهم ، فاستبعدوا أن يعيدهم بقدرته فى اوخرة ، ولىو فكىروا تفكيىراً  
سليماً  فى الرد على سمالهم : ) من يعيدنا ( ، وهو قوله تعالى : ) قل الذى فطركم أول مىرة ( 

 لرشدوا ، ولكنهم بدل أن      
                                                 

1
 .  5سورة فصلت اآلية  -  
2
 .  52إلى  45سورة اإلسراء ، اآليات من  -  
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زاء من أمر البعث بعد المىوت ، فكىانوا مىن أصىحاب النىار ، يتفكروا لووا رءوسهم تعجباً  واسته
 والعياذ بال . 

وما أروع ما يقول إمامنا على بىن أبىى طالىب : عجبىت لمىن شىك فىى هللا وهىو يىرى خلىق هللا ، 
وعجبت لمن شك فى الموت وهو يرى الموتى ، وعجبت لمن شك فى النشىأة اوخىرى وهىو يىرى 

 دار الفناء وتارك دار البقاء . النشأة األولى ، وعجبت لعامر 
 

 البحث عن الحق : 
ويىىتكلم سىىيدى الشىىيى األكبىىر محيىىى الىىدين بىىن عربىىى فىىى كتىىاب " الفتوحىىات " عىىن المفكىىرين 

 الباحثين عن الحق من غير هوى فى نفوسهم ، فيقول فى الباب السادس والستين :
ما نقىص مىن أعضىائهم شىئ  بحثوا عن حقائق نفوسهم لما رأوا أن الصورة الجسدية إذا ماتت 

، فعلموا أن المدرك والمحرك لهذا الجسد إنما هو أمر حخر زائىد عليىه ، فبحثىوا عىن ذلىك األمىر 
الزائد فعرفوا نفوسهم ، ثم رأوا أنها تعلم بعىدما كانىت تجهىل ، فعلمىوا أنهىا إن كانىت أشىرف مىن 

ئ ، وكلما وصلوا إلى شئ أجسادها فإن الفقر والفاقة يصحبها ، فاعتلوا بالنظر من شئ إلى ش
 رأوه مفتقراً  إلى شئ حخر ، 

حتى إنتهى بهم النظر إلى شئ ال يفتقر إلى شئ ، وال مثله شئ ، وال يشبه شىيئاً  ، وال يشىبه 
شئ ، فوقفىوا عنىده وقىالوا : هىو األول ، وينبغىى أن يكىون واحىداً  لذاتىه مىن حيىث ذاتىه ، وأن 

 ، ألنه ال شبه له وال مناسب ، فوحدوه توحيد وجود ، أوليته ال تقبل الثانى ، وال أحديته 
ثىىم لمىىا رأوا أن الممكنىىات ألنفسىىهم ال تتىىرجح لىىذاتها ، علمىىوا أن هىىذا الواحىىد أفىىادهم الوجىىود ، 
فافتقرت إليه وعظمته بأن سلبت عنه جميع ما تصف ذواتها به ، فهذا حد العقىل ، فبينمىا هىو 

هم من المكانة فى العلم ، بحيث أن يعتقىدوا فيىه كذلك ، إذ قام شخص من جنسهم لم يكن عند
أنه ذو فكر صحيح ونظر صائب ، فقال لهم : أنا رسىول هللا إلىيكم ، فقىالوا : اإلنصىاف أولىى ، 

 انظروا فى نفس دعواه ، هل ادعى   
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ما هو ممكن أو ادعى ما هو محال ؟ فقالوا أنىه ثبىت عنىدنا بالىدليل أن ل فيضىًا إلهيىاً  يجىوز 
نحىىه مىىن يشىىاء ، كمىىا افىىا  ذلىىك علىىى أروال هىىذه األفىىالك ، وهىىذه العقىىول ، والكىىل قىىد أن يم

اشتركوا فى اإلمكان ، وليس بع  الممكنات بأولى من بع  ، فيما هو ممكىن ، فمىا بقىى لنىا 
نظر إال فى صدق هذا المدعى أو كذبه ، وال نقدم على شئ من هذين الحكمين بغير دليل فإنه 

  سوء أدب مع علمنا ،
فقالوا : هل لك دليل على صدق ما تدعيه ؟ فجاءهم بالدالئل ، فنظروا فى داللته ، ونظىروا أن 
هذا الشخص ما عنده خبر ممىا تنتجىه األفكىار وال عىرف منىه ، فعلمىوا أن الىذى أوحىى فىى كىل 
سىىماء أمرهىىا كىىان ممىىا أوحىىاه فىىى كىىل سىىماء وجىىود هىىذا الشىىخص ومىىا جىىاء بىىه ، فأسىىرعوا إليىىه 

دقوه وعلموا ان هللا قد أطلعه على ما أودعه فى العالم العلىوى مىن المعىارف مىا لىم باإليمان وص
تصل إليه أفكارهم ، ثم أعطاه من المعرفة بال ما لم يكن عندهم ، ورأوا نزله فى المعارف بال 

لىى الكبيىر العقىل الصىحيح النظىر بمىا  1إلى العامى الضعيف الرأى بما يصلح لعقله فىى ذلىك ، واص
لعقله فى ذلك ، فعلموا أن الرجل عنده من الفي  اولهى مىاهو وراء طىور العقىل ، وأن يصلح 

هللا قد أعطىاه مىن العلىم بىه والقىدرة عليىه مىا لىم يعطىه إيىاهم ، فقىالوا بفضىله وتقىدموا علىيهم ، 
قوه واتبعوه ، فعين لهىم األفعىال المقربىة إلىى هللا تعىالى ، وأعلمهىم بمىا خلىق هللا  وحمنوا به وصد 
من الممكنات فيما غىاب عىنهم ، ومىا يكىون منىه سىبحانه فىيهم فىى المسىتقبل وجىاءهم بالبعىث 

 والنشور والحشر والجنة والنار ، 
ثم تتابعت الرسل على اختالف األزمان واختالف األحوال ، وكل واحد منهم يصدق صاحبه ، ما 

ن اختلفت   اختلفوا قط فى األصول التى أستندوا إليها وعبروا عنها واص
                                                 

1
ام بالمحسوسات كما بينا من قبل : أفال ينظرون إلى اإلبلل ولذلك ترى القرآن الكريم يخاطب الناس على قدر عقولهم ، فخاطب العو -  

كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى األرض كيف سطحت ( ويخاطب العلماء بلالعلم فيقلول تعلالى 

يلاء فلى أنفسلهم فيقلول تعلالى لنبينلا عليله : ) أفال يتدبرون القرآن وللو كلان ملن عنلد هللا لوجلدوا فيله أختالفلا ً كبيلرا ً ( . ويخاطلب األنب

 الصالة والسالم : ) وكذلك أوحينا إليك روحا ً وم أمرنا ( . 
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األحكام فتنزلت الشرائع ونزلت األحكام ،  وكان الحكم بحسب الزمان و الحىال كمىا قىال تعىالى : 
، فاتفقت أصولهم من غير خالف فىى شىىء مىن ذلىك ،  1) لكل جعلنا منكم شرعةً  ومنهاجاً  (

وفرقوا فى هذه السياسىات النبويىة المشىروعة مىن عنىد هللا ، بينهىا و بىين مىا وضىعت الحكمىاء 
السياسات الحكمية التى اقتضاها نظرهم ، وعلموا أن هذا األمر أتم ، وأنه مىن عنىد هللا بىال من 

شك ، فقبلوا ما أعلمهم به من الغيوب و حمنوا بالرسل ، وما عاند أحد منهم إال من لىم ينصىح 
نفسىىه فىىى علمىىه واتبىىع هىىواه ، و طلىىب الرياسىىة عىىن أبنىىاء جنسىىه ، وجهىىل نفسىىه و قىىدرها ، و 

، فكان أصل وضع الشريعة فى العالم وسببها طلب صالل العالم ، و معرفة مىا جهىل جهل ربه 
من هللا مما ال يستقل به العقل من حيث نظىره ، فنزلىت بهىذه المعرفىة الكتىب المنزلىة ، ونطقىت 
بها ألسنة الرسل و األنبياء عليهم السالم ، فعلت العقالء عند ذلىك أنىه نقصىها مىن العلىم بىال 

 ا لهم الرسل . أمور تممته
 وهو كالم نفيس ، فليحرص القارئ الكريم على تفهمه و االنتفاع به . 

 ونعود لتاريى الدعوة لاسالم فنقول :
 

 اشتداد األذى : 
قال ابن إسحق : )) ثم إنهم عدوا على من أسلم و اتبع رسول هللا صىلى هللا عليىه و سىلم مىن 

مسىىلمين ، فجعلىىوا يحبسىىونهم ، ويعىىذبونهم أصىىحابه ، فوثبىىت كىىل قبيلىىة علىىى مىىن فيهىىا مىىن ال
بالضرب والجوع والعطش ، و برمضىاء مكىة إذا اشىتد الحىر ، مىن استضىعفوا مىنهم ، يفتنىونهم 
عن دينهم ، فمنهم من يفتن من شدة البالء الذى يصىيبه ، ومىنهم مىن يصىلب لهىم و يعصىمه 

 هللا منهم .
 

 الهجرة إلى الحبشة : 
عليىىه وسىىلم مايصىىيب أصىىحابه مىىن الىىبالء ، و مىىا هىىو فيىىه مىىن  فلمىىا رأى رسىىول هللا صىىلى هللا

العافية بمكانه من هللا ومىن عمىه أبىى طالىب ، و أنىه ال يقىدرعلى أن يمىنعهم ممىا هىم فيىه مىن 
 البالء قال لهم : 

                                                 
1
 ، 48سورة المائدة ، األية  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  124 

 
 
 
 

)) لوخرجتم إلى أر  الحبشة فإن بها ملكاً  ال يظلم عنده أحد ، وهى أر  صدق حتىى يجعىل 
أنىت فيىىه (( ، فخىرر عنىىد ذلىك المسىىلمون مىن أصىىحاب رسىول هللا صىىلى هللا  هللا لكىم فرجىاً ممىىا

عليه و سلم إلى أر  الحبشة مخافىة الفتنىة ، وفىراراً  إلىى هللا بىدينهم ، فكانىت أول هجىرة فىى 
 اإلسالم . 

أقول : وكان ممن هاجر الهجرة األولى للحبشة سيدنا عثمان بن عفىان و زوجتىه السىيدة رقيىة 
صلى هللا عليه و سلم ، وسيدنا الزبير بن العوام ، وسىيدنا مصىعب بىن عميىر ،  بنت رسول هللا

و سيدنا عبد الرحمن بن عوف ، وسيدنا أبو سلمة بن عبد األسىد وزوجتىه السىيدة أم سىلمة ، 
وسىىيدنا عثمىىان بىىن مظعىىون ، و سىىيدنا جعفىىر ابىىن أبىىل طالىىب و زوجتىىه السىىيدة أسىىماء بنىىت 

 ن سائر المهاجرين . عميس ، رضى هللا عن جميعهم و ع
و يقول ابن إسحق : فكان جميع من لحق بأر  الحبشة ، و هاجر إليها من المسلمين سوى 

 أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بها ، ثالثة وثمانين رجال . 
 ائتمار قريش بمهاجرى الحبشة : 

 حدث ابن إسحق بسنده عن أم سلمة رضى هللا عنها قالت : 
زلنا أر  الحبشة ، جاورنا بها خير جار النجاشى ، أمنا علىى ديننىا ، و عبىدنا هللا تعىالى لما ن

، ال نىىمذى وال نسىىمع شىىيئاً  نكرهىىه ، فلمىىا بلىىغ ذلىىك قريشىىاً  ، ائتمىىروا بيىىنهم أن يبعثىىوا إلىىى 
النجاشى فينا رجلين منهم جلدين ، و أن يهدوا للنجاشى هدايا مما يسىتطرف مىن متىاع مكىة ، 

أعجب مىا يأتيىه منهىا األدم ) الجلىد ( فجمعىوا لىه أدمىاً  كثيىرًا ، ولىم يتركىوا مىن بطارقتىه و كان 
 بطريقًا إال أهدوا له هدية ، 

ثىىم بعثىىوا بىىذلك عبىىد هللا بىىن أبىىى ربيعىىة و عمىىرو بىىن العىىاص ) أى قبىىل اعتنىىاق اإلسىىالم ( و 
لمىا النجاشىى فىيهم ، ثىم أمروهما بأمرهم و قالوا لهما : ادفعا إلىى كىل بطريىق هديتىه قبىل أن تك

قدموا إلى النجاشى هداياه ، ثم ساله أن يسلمهم إليكمىا قبىل أن يكلمهىم . قالىت : فخرجىا حتىى 
قدما على النجاشى و نحن عنىده بخيىر دار عنىد خيىر جىار ، فلىم يبىق مىن بطارقتىه بطريىق إال 

 دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى ، وقاال



 

  125 

ضوى ) لجأ ( إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ، فارقوا ديىن قىومهم  لكل بطريق منهم : إنه قد
ولم يدخلوا فى دينكم و جاءو بدين مبتدع ، ال نعرفه نحن وال أنتم ، وقد بعثنا إلىى الملىك فىيهم 
أشىىراف قىىومهم ليىىردهم إلىىيهم ، فىىإذا كلمنىىا الملىىك فىىيهم ، فأشىىيروا عليىىه بىىأن يسىىلمهم إلينىىا وال 

على بهم عيناً  ) أى أدرى بهم ( و أعلم بما عىابوا علىيهم ، فقىالوا لهمىا يكلمهم ، فإن قومهم أ
 : نعم . 

 ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشى فقبلها منهما ، ثم كلماه فقاال له :
أيها الملك ، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ، فىارقو ديىن قىومهم ، و لىم يىدخلوا فىى 

ه ، ال نعرفه نحن وال أنت ، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من دينك ، و جاءو بدين ابتدعو 
حبائهم و أعمامهم و عشائرهم لتردهم إليهم فهم ، أعلى بهم عيناً  ، و أعلم بمىا عىابوا علىيهم 

 وعاتبوهم فيه .
قالت : ولم يكن شىء أبغ  إلى عبىد هللا بىن أبىى ربيعىة  و عمىرو بىن العىاص مىن ان يسىمع 

  قالت : فقالت بطارقته حوله : صدقاً  أيها الملك ، قىومهم أعلىى بهىم عينىاً   كالمهم النجاشى
 ، و أعلم بما عابوا عليهم ، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بالدهم وقومهم .

قالت : فغضب النجاشى ثم قال : الهىا هللا ، إذن ال أسىلمهم إليهمىا ، وال يكىاد قىوم جىاورونى ، 
على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان فىى أمىرهم ،  ونزلوا بالدى ، و اختارونى

فإن كانوا كما يقوالن أسلمتهم إليهما و رددتهم إلى قومهم ، و إن كانوا على غير دلىك منعىتهم 
 منهما ، وأحسنت جوارهم ما جاورونى . 

سىوله قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسىول هللا صىلى هللا عليىه و سىلم فىدعاهم ، فلمىا جىاءهم ر 
اجتمعوا ، ثم قال بعضهم لبع  : ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : نقول وهللا مىا علمنىا، 

 وما أمرنا به نبينا صلى هللا عليه و سلم كائنًا ما هو كائن . 
فلما جاءو ، وقد دعا النجاشى أساقفته ، فنشروا مصاحفهم حولىه ، سىألهم فقىال لهىم : ماهىذا 

 فيه قومكم ، ولم تدخلوا به دينى ، وال فى دين أحد من هذه الملل ؟  الدين الذى قد فارقتم
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 جعفر يشيد باإلسالم : 
قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبىل طالىب رضىوان هللا عليىه فقىال لىه : )) أيهىا الملىك ، كنىا 

نسىء قوماً  أهل جاهلية ، نعبد األصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتى الفواحش ، ونقطع األرحام ، و 
الجوار ، و يأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك ، حتىى بعىث هللا إلينىا رسىوال منىا ، نعىرف 
نسبه و صدقه و أمانته و عفافه ، فدعانا إلى هللا لنوحده و نعبده ، و نخلع ما كنا نعبىد نحىن 

 و حبامنا من دونه من الحجارة و األوثان ، 
نة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ،والكف عن المحرم )) و أمرنا بصدق الحديث ، و أداء األما

 و الدماء ، ونهانا عن الفحشاء ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، 
)) وأمرنا أن نعبد هللا وحده ، ال نشرك به شيئًا ، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام ، قالت : فعدد 

ه ، واتبعناه على ما جاء به مىن هللا ، فعبىدنا هللا وحىده عليه أمور اإلسالم ، فصدقناه و حمنا ب
، فلم نشرك به شيئًا ، وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينىا قومنىا ، فعىذبونا 
، وفتنونا عىن ديننىا ، ليردونىا إلىى عبىادة األوثىان مىن عبىادة هللا تعىالى ، و أن نسىتحل مىا كنىا 

قهرونىا وظلمونىا وضىيقوا علينىا ، وحىالوا بيننىا وبىين ديننىا ، خرجنىا  نستحل من الخبائث ، فلما
 إلى بالدك واخترناك على من سواك ، ورغبنا فى جوارك ، ورجونا أال نظلم عندك أيها الملك .

 قلت : فقال النجاشى : هل معك مما جاء به عن هللا من شىء ؟ 
ه علىى ، قالىت : فقىرأ عليىه صىدرًا مىن قالت : فقال له جعفىر : نعىم ، فقىال لىه النجاشىى : فىاقرأ

 كهيعص . 
قالىىت : فبكىىى وهللا النجاشىىى حتىىى اخضىىلت ) ابتلىىت ( لحيتىىه ، وبكىىت أسىىاقفته حتىىى أخضىىلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ماتاله علىيهم ، ثىم قىال لهىم النجاشىى : إن هىذا والىذى جىاء بىه عيسىى 

 ما وال يكادون . ليخرر من مشكاة واحدة ، انطلقا ، فال وهللا ال أسلمهم إليك
قالىىىىىت : فلمىىىىىا خرجىىىىىا مىىىىىن عنىىىىىده ، قىىىىىال عمىىىىىرو بىىىىىن العىىىىىاص : وهللا وتينىىىىىه غىىىىىدًا عىىىىىنهم 
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بما أستأصل خضراءهم ، قالت : فقال له عبد هللا بن أبى ربيعة ، وكان أتقى الىرجلين فينىا . ال 
ن كانوا قد خالفونا ، قال : وهللا ألخبرنه أنهم يزعمىون أن عيسىى بىن  تفعل ، فإن لهم أرحامًا واص

 مريم عبد ، 
قالت : ثم غدا عليه من الغد ، فقال له : أيها الملىك ، إنهىم يقولىون فىى عيسىى بىن مىريم قىوال 
عظيمًا ، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولىون فيىه ، قالىت : فأرسىل إلىيهم ليسىألهم عنىه ، قالىت : 

ون فىى عيسىى بىن ولم ينزل بنا مثلها قىط ، فىاجتمع القىوم ثىم قىال بعضىهم لىبع  : مىاذا تقولى
مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا : نقول وهللا مىا قىال هللا ، ومىا جاءنىا بىه نبينىا ، كائنىاً فىى ذلىك مىا 

 هو كائن .
قالت : فلما دخلوا عليه ، قال لهم : ماذا تقولون فى عيسى بن مريم ؟ قالت : فقال جعفىر بىن 

 سلم ،  أبى طالب : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا صلى هللا عليه و
يقىىول : هوعبىىد هللا ورسىىوله وروحىىه وكلمتىىه ألقاهىىا إلىىى مىىريم العىىذراء البتىىول، قالىىت : فضىىرب 
النجاشى بيده األر  ، فأخذ منهىا عىودًا ثىم قىال : وهللا مىا عىدا عيسىى بىن مىريم مىا قلىت هىذا 

ن العود ) أى بمقدار هذا العود ( قالىت : فتنىافرت بطارقتىه حولىه حىين قىال مىا قىال ، فقىال : و  اص
نخرتم وهللا ، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى ى والشيوم اومنون ى من سبكم غرم ، ثم قال مىن سىبكم 
غرم ، ثم قال : من سبكم غرم ، ما أحب أن لى دبرًا من ذهب وأنى حذيت رجال منكم ) و الىدبر 

 منىى بلسان الحبش أى الجبل ( ردوا عليهما هداياهما ، فال حاجة لىى بهىا ، فىوهللا مىا أخىذ هللا
 ملكى ، فدخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه . 1الرشوة حين رد على

قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده بخير دار مع خير 
جارحتى قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بمكة . 

                                                 
1
 كان قد نازعه رجل فى ملكه ، فدعا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النجاشى - 

 استجاب هللا دعوتهم ، وانتصر النجاشى ، وأهلك هللا عدوه ،با النصر على عدوه والتمكين له فى البالد ، ف

 وقالت السيدة أم سلمة عندما علم الصحابة بنصره ، فوهللا ما علمتنا فرحنا فحة قط مثلها .



 

  128 

 تعقيب :
لعزيز مما قصته علينا السيدة أم سلمة رضى هللا عنها كيف اصطرع أقول : أرأيت أيها القارئ ا

الحىىق و الباطىىل ، وكيىىف استمسىىك سىىادتنا المهىىاجرون بىىالحق ، وكيىىف تحملىىوا فىىى سىىبيله مىىن 
األذى ، فإن الكفار لم يكتفوا بإيذائهم فى مكة ، بل أرسىلوا مىن ورائهىم مىن يكيىد لهىم بالحبشىة 

هم ، فكان النجاشى باهرًا فى موقفه ، عظيمىًا فىى مسىلكه ، عند النجاشى ، ولكن هللا أحبط كيد
كريمًا فى دينه وكرمه وخلقه ، عفيفًا أبيًا ، صادقًا وفيًا ، حمى نزيله ، و أكىرم جىاره ، وانتصىر 
للحق وكىان فىى كىل ذلىك علىى نىور مىن ربىه ، فىال تعجىب بعىد ذلىك أن يكىون وكىيال لرسىول هللا 

سىىيدة أم حبيبىىة بنىىت أبىىى سىىفيان التىىى تنصىىر زوجهىىا فىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىى زواجىىه بال
الحبشىىة بعىىد أن كىىان مسىىلًم ، ففارقتىىه بعىىد أن نصىىحت لىىه ، وخىىاف رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه 
وسلم أن يفتنها أبوها أبو سفيان بن حرب لو عادت إليه بمكة ) وكان حينئذ على كفىره ( وهىى 

، فحمىى صىلى هللا عليىه وسىلم عقيىدتها  مسلمة ، فتزوجهىا ، ووكىل النجاشىى فىى العقىد عليهىا
 بهذا الزوار الذى أسعدها هللا به فى الدنيا و اوخرة .

كذلك ال تعجب إذا علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعى إلى أصحابه بالمدينة المنورة 
النجاشى حين أعلمه هللا بموته ) فى رجب سنة تسع من الهجرة ( ، و صلى صالة الغائب فىى 

لبقيع ، وكانت تلك أول صالة صليت فى اإلسالم على الغائب ، رفع إليه سىريره وهىو بالحبشىة ا
حتى رحه وهو بالمدينة ، فصىلى عليىه ، واسىتغفر لىه ، وتكلىم المنىافقون ، فقىالوا : انظىروا إلىى 

 هذا ، يصلى على علج نصرانى لم يراه قط ، فأنزل هللا تعالى فى سورة حل عمران :
ل الكتاب من يممن بال و ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين ل ال يشترون ) و إن من أه

 بديات هللا ثمنًا قليال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن هللا سريع الحساب ( .  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 قال ابن إسحق :ً    
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مىات  وحدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى هللا عنها قالىت : لمىا     
ث أنه ال يزال يرى على قبره نور .  النجاشى كان ي َتحد 

 
 مناقب جعفر وابنه عبد هللا :

وأقول : أرأيت كيف تكلم سيدنا جعفر بن أبى طالب عن اإلسىالم ودعوتىه ، وكيىف وصىف      
مىىا كىىانوا فيىىه قبىىل اإلسىىالم ، وماصىىاروا إليىىه بعىىد إسىىالمهم ، وكيىىف صىىارل النجاشىىى  بعقيىىدة 

فى غير مجاملة أو مواربة ، إرضاء ل ورسوله كائنة ما كانت العاقبىة ، ولقىد خىاف  المسلمين
هللا من فوقه ، فأمنهم هللا جميعًا بما قال صادقًا ، فعاشوا كما قالت سىيدتنا أم سىلمة رضىى هللا 
عنها خير دار مع خير جىار ، أمىا فصىاحة مىا تكلىم بىه سىيدنا جعفىر وجزالتىه فىال تعجىب لهىا ، 

رمساء بنى هاشم وسادتهم ، وبنو هاشم كما تعلم من فصىاحتهم جميعىًا إنمىا يغرفىون  فإنه من
من بحر الفي  الذى ليس له قرار ، وهم كما وصىفهم الجىاحظ ملىح األر  ) أى ال تصىلح إال 
بهم كما ال يصلح الطعام إال بالملح ( وزينة الدنيا ، وحلى العىالم ، والسىنام األضىخم ، والكاهىل 

بىىاب كىىل جىىوهر كىىريم ، وسىىر كىىل عنصىىر شىىريف ، والطينىىة البيضىىاء ، والمغىىرس األعظىىم ، ول
 المبارك ، والنصاب الوثيق ، ومعدن الفهم ، وينبوع العلم .

إنه وهللا جعفر الذى قبله رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم بىين عينيىه وقىال : لسىت أدرى      
ان صلى هللا عليىه وسىلم قىد انتصىر علىى بأيهما أنا أشد فرحًا ، بلقاء جعفر أم بفتح خيبر ، وك
 اليهود فى خيبر حين لقيه جعفر عائدًا من الحبشة .

وهو وهللا جعفر الىذى فىدى اإلسىالم بروحىه ، فبىذلها دفاعىًا عنىه فىى ممتىة ، وكىان يومئىذ      
صاحب اللواء بعد أن استشهد زيد بن حارثة ، فلما ضرب األعداء جعفرًا وقطعوا يمينه ، أمسك 

ية بيساره ، فقطعوا يساره ، فأمسك الراية بىين ذراعيىه بعىد أن قطعىوا يديىه حتىى أخىذها عبىد الرا
هللا بن رواحة ، فاستشهد كما استشهد من قبله زيد و جعفر ، أال رضىى هللا عىن أسىود الشىرى 
وسيوف اإلسالم ، فكم نحن مدينون لهمالء األبطىال فىى الحفىاظ علىى ديىن اإلسىالم حتىى وصىل 

 م .  إلينا بسال
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وهىىو وهللا جعفىىر الىىذى بشىىر رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم زوجتىىه السىىيدة أسىىماء بنىىت      
عميس رضى هللا عنها بأن هللا أبدله بيديه المقطوعتين جناحين يطير بهما فى الجنة ، فسىمى 
" ذا الجنىىاحين " ، كمىىا سىىمى " الطيىىار " ، إنىىه حمىىن بىىال أيمىىان الصىىادقين ، ومىىات فىىى سىىبيله 
يقين ، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى االعتزاز به : " أما جعفر فىال بىواكى  ميتة الصد 
له " ، وهو أبو عبد هللا بن جعفر الذى دعا له رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم وقىال : " اللهىم 
بىىارك لعبىىد هللا فىىى صىىفقة يمينىىه " وكىىان عبىىد هللا لسىىخائه يسىىمى قطىىب السىىخاء ، وقىىد تغنىىى 

 بسخائه الشعراء فقالوا :
 إنك  يا بن  جعفر  نعم   الفتى     ونعم  مأوى  طارق  إذا  أتى              
 ورب ضيف طرق الحى سرى     صادف زادًا وحديثًا ما اشتهى              
 كما قالوا فيه :

 وما كنت إال كاألغر ابن جعفر     رأى المال ال يبقى فأبقى له ذكرا
هللا هو زور السيدة زينب بنت عمه اإلمام على  بن أبى طالىب ، التىى بوركىت بالدنىا وعبد      

بمشهدها األنور ، وهو أول مولود ولد للمسلمين فىى الحبشىة ، وأمىه هىى السىيدة أسىماء بنىت 
عمىىيس ، التىىى افتخىىر عليهىىا سىىيدنا عمىىر بىىالهجرة إلىىى المدينىىة المنىىورة حىىين كانىىت بالحبشىىة ، 

م بجوار رسول هللا يطعمكم ويسقيكم ، وكنىا فىى بىالد غربىة نعىانى مىا نعىانى فقالت له : لقد كنت
من ألم الجوع والعطش ، ثم شكته إلى رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فقىال لهىا : ومىاذا قلىت 
له ، فقالت : قلت له لقد كنتم بجوار رسول هللا يطعمكم ويسقيكم ... فقال لها رسول هللا صىلى 

 يبًا خاطرها : " له وألصحابه هجرة ، ولكم أهل السفينة هجرتان " .هللا عليه وسلم مط
إنهىىا وهللا تضىىحيات عزيىىزة ، ولكىىنهم أرخصىىوها فىىى سىىبيل هللا حتىىى تغن ىىى حىىاديهم وهىىم      

 مهاجرون إلى الحبشة :
 فراقهم صعب   األهل و األوطان                                

 فدامه   القلب   اإليمان       نه  لك                             
 فليقبل   الرب   والرول واألبدان                                

 فليقبل الرب                                          
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 قال ابن إسحق :     
 ولمىىا لىىم ينىىالوا مىىن مهىىاجرى الحبشىىة مىىا أرادوا ، وأسىىلم عمىىر بىىن الخطىىاب وكىىان رجىىال ذا     

شىىكيمة ، امتنىىع بىىه أصىىحاب رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وبحمىىزة حتىىى عىىازوا ) غلبىىوا ( 
قريشًا ، وكان عبد هللا بن مسعود يقول : مىا كنىا نقىدر علىى أن نصىلى عنىد الكعبىة حتىى أسىلم 
عمىر بىن الخطىاب ، وكىان إسىالم عمىر بعىد خىرور مىن خىرر مىن أصىحاب رسىول هللا صىلى هللا 

 شة .عليه وسلم إلى الحب
ن       وهو عمر الذى قال فيىه ابىن مسىعود رضىى هللا عنهمىا : إن إسىالم عمىر كىان فتحىًا ، واص

ن إمارتىه كانىت رحمىة ، فليسىتمع القىارىء الكىريم إلىى حىديث عجىب فىى  هجرته كانت نصرًا ، واص
 إسالمه رضى هللا عنه ، ليرى أثر اإلسالم فيه ، وأثر عمر فى اإلسالم .

 
 إسالم عمر : 

ى ابن إسحق فى إسالم عمر روايىات مختلفىة ، وممىا روى بسىنده عىن عطىاء ومجاهىد رو      
 أن إسالم عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول :

" كنت لاسالم مباعدًا ، وكنت صىاحب خمىر فىى الجاهليىة ، أحبهىا وأسىر  بهىا ، وكىان لنىا      
لىة أريىد جلسىائى أولئىك فىى مجلس يجتمع فيه رجال بالحزورة ) سىوق مكىة ( ، قىال فخرجىت لي

مجلسهم ذلك ، قال فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدًا ، فقلت لو أنىى جئىت فالنىًا الخمىار ، وكىان 
 بمكة يبيع الخمر ، لعلى أجد عنده خمرًا فأشرب منها .

" قال : فخرجت فجئته فلىم أجىده ، قىال : فقلىت لىو أنىى جئىت الكعبىة فطفىت بهىا سىبعًا أو      
: فجئت المسىجد أريىد أن أطىوف بالكعبىة ، فىإذا رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم سبعين ، قال 

قائم يصلى ، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينىه وبىين الشىام ، وكىان مصىاله بىين 
الىىركنين : الىىركن األسىىود والىىركن اليمىىانى ، فقىىال : فقلىىت حىىين رأيتىىه ، وهللا لىىو أنىىى اسىىتمعت 

سمع ما يقول ، قال : فقلت لو دنوت منه ألروعن ه ، فجئت من قبل الحجىر لمحمد الليلة حتى أ
 ، فدخلت تحت ثيابها ) الكعبة ( فجعلت أمشى رويدًا ، ورسول هللا صلى هللا 
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عليه وسلم قائم يصلى يقىرأ القىرحن ، حتىى قمىت فىى قبلتىه مسىتقبله ، مىا بينىى وبينىه إال ثيىاب 
 الكعبة .

قرحن رق  له قلبى ، فبكيت ودخلت فىى اإلسىالم ، فلىم أزل قائمىًا فىى " قال : فلما سمعت ال     
مكانى ذلك حتى قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صىالته ثىم انصىرف ، وكىان إذا انصىرف 
خرر على دار ابن أبى حسين ، وكانت طريقه ، حتى يجزع ) يقطع ( المسعى ، ثم يسىلك بىين 

 بن أزهر ، ثم دار األخنس حتى يدخل بيته.دار عباس بن عبد المطلب ، وبين دار ا
وكان مسكنه صىلى هللا عليىه وسىلم فىى الىدار الرقطىاء ) التىى فيهىا ألىوان ( ، قىال عمىر :      

فتبعته حتى إذا دخل دار عباس ودار ابن أزهىر أدركتىه ، فلمىا سىمع رسىول هللا صىلى هللا عليىه 
أنىى إنمىا تبعتىه ألوذيىه ، فنهمنىى )  وسلم حسى عرفنى ، فظن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 زجرنى ( ثم قال : ما جاء بك يا بن الخطاب هذه الساعة ؟

" قىىال : قلىىت جئىىت ألومىىن بىىال ورسىىوله ، وبمىىا جىىاء مىىن عنىىد هللا : فحمىىد هللا رسىىول هللا      
 صلى هللا عليه وسلم ، ثم قال : قد هداك هللا يا عمر ، ثم مسح صدرى ودعا لىى بالثبىات ، ثىم

 انصرفت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيته .
 

 رواية أخرى فى إسالم عمر رضى هللا عنه :
 وفى الرو  األنف رواية أخرى ، جاء فيها :     
ذكىىر ابىىن سىىنجر قىىال : حىىدثنا أبىىو المغيىىرة قىىال بسىىنده : قىىال عمىىر بىىن الخطىىاب : خرجىىت      

ل هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن أسلم ، فوجدته قد سبقنى إلى المسجد ، فقمىت أتعر  رسو
خلفه فاستفتح سورة الحاقة ، فجعلت أتعجب من تأليف القرحن : قال : قلىت : هىذا وهللا شىاعر 
كما قالت قريش ، فقرأ : ) إنه لقول رسٍول كريٍم * وما هو بقول شاعٍر قلياًل ما تممنون ( قال 

 اهن علم ما فى نفسى ، فقال : ) وال بقول  : قلت : ك
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كاهٍن قلياًل ما تذك رون ( إلى حخر السورة ، قال : فوقع اإلسالم فىى قلبىى كمىا وقىع ، ويىذكرون 
 أن عمر قال شعرًا حين أسلم :

 الحمد ل  ذى المن  الذى وجبت     له   علينا   أياد   ماله   غير          
 فكذبنا    فقال   لنا     صدق الحديث نبى عنده  الخير وقد   بدأنا            
 وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم  هدى    ربى عشية قالوا قد  صبا  عمر          
 وقد ندمت على  ما كان من زلل     بظلمها حين تتلى عندها  السور          

 ن  يبتدرلما دعت  ربها ذا العرش جاهدة    والدمع من عينها  عجال           
 أيقنت  أن  الذى  تدعوه  خالقها     فكاد  تسبقنى  من  عبرة   درر          
 مشتهر نا    وأن  أحمد   فينا  اليوم فقلت   أشهد   أن   هللا    خالق         

 نبى  صدق  أتى  بالحق من  ثقة    وافى  األمانة ما فى  عوده  ضرر        
بيات ، كما يظهر منها ، تشير إلى رواية أخرى فى إسالمه رضىى هللا أقول : ولعل هذه األ     

 عنه غير الروايتين السابقتين ، وقد حد ث بها ابن إسحق ، وقال فيها :
وكان إسالم عمر فيما بلغنى ، أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عنىد سىعيد ابىن زيىد ،      

بإسالمهما من عمر ، وكان نعيم بن عبد وكانت أسلمت وأسلم زوجها سعيد ، وهما مستخفيان 
 1هللا من بنى عد ى قد أسلم : وكان يستخفى بإسالمه خوفًا مىن قومىه ، وكىان خبىاب بىن األرت  

يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرحن ، فخرر عمر يومًا متوحشًا سيفه يريد رسول هللا 
م قىد اجتمعىوا فىى بيىت عنىد الصىفا ، صلى هللا عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكىروا لىه أنهى

وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء ، ومىع رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم عمىه حمىزة 
بن عبد المطلب ، وأبو بكر الصديق ، وعلى  بن أبى طالب ، فى رجال من المسلمين رضىى هللا 

عىىىىىىىىىىىىنهم ، ممىىىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىىىان أقىىىىىىىىىىىىام مىىىىىىىىىىىىع رسىىىىىىىىىىىىول هللا صىىىىىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىىلم  
                                                 

-
1

ذات خباب بن األرت من السابقين األولين فى اإلسالم ، الذين صبروا على ما أوذوا ، وقد سأله أمير المؤمنين عمر عما لقى فى  

 هللا ، فكشف ظهره ، فقال سيدنا عمر : ما رأيت كاليوم ، فقال : يا أمير المؤمنين : لقد أرقدت لى النار فما أطفأها إال شحمى .
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لم يخرر فيمن خرر إلى أر  الحبشة ، فلقيه نعيم بىن عبىد هللا فقىال لىه : أيىن تريىد يىا بمكة و 
ق أمىىر قىىريش ، وسىىف ه أحالمهمىىا ، وعىىاب  عمىىر ؟ فقىىال : أريىىد محمىىدًا هىىذا الصىىابىء الىىذى فىىر 

 دينها ، وسب حلهتها ، فأقتله .
عبىد منىاف تاركيىك  " فقال له نعيم : وهللا لقد غرتك نفسك من نفسك يىا عمىر ، أتىرى بنىى     

تمشى على األر  وقد قتلت محمدًا !! أفال ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قىال : وأى أهىل 
بيتى ؟ قال ختنك ) صهرك ( وابن عمك سعيد بن زيد ، وأختك فاطمة بنت الخطاب ، فقىد وهللا 

 أسلما وتابعا محمدًا على دينه فعليك بهما .
، وعندهما خباب بن األرت  معه صحيفة فيهىا  1إلى أخته وختنه" قال : فرجع عمر عامدًا      

) طه ( يقرئها إياها ، فلما سمعوا حس  عمر ، تغي ب خباب فى مخدع لهم أو فىى بعى  البيىت 
، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصىحيفة فجعلتهىا تحىت فخىدها ، وقىد سىمع عمىر حىين دنىا إلىى 

مىىا هىىذه الهينمىىة ) صىىوت كىىالم ال يفهىىم ( التىىى البيىىت قىىراءة خبىىاب عليهمىىا ، فلمىىا دخىىل قىىال : 
سمعت ؟ قاال له : ما سىمعت شىيئًا ، قىال : بلىى وهللا ، لقىد أخبىرت أنكمىا تابعتمىا محمىدًا علىى 
دينه ، وبطش بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمىة بنىت الخطىاب لتكفىه عىن زوجهىا 

 فضربها فشجها .
ختنه : نعىم ، قىد أسىلمنا وحمنىا بىال ورسىوله ، فاصىنع مىا " فلما فعل ذلك قالت له أخته و      

بدا لك ، فلما رأى عمر ما بأخته من الىدم نىدم علىى ماصىنع ، فىارعوى ) رجىع ( وقىال ألختىه : 
أعطينى هذه الصىحيفة التىى سىمعتكم تقىرءون حنفىًا أنظىر مىا هىذا الىذى جىاء بىه محمىد ، وكىان 

: إنا نخشىاك عليهىا ، قىال : ال تخىافى ، وحلىف لهىا  عمر كاتبًا ، فلما قال ذلك ، قالت له أخته
بدلهته ليردنها إذا قرأها إليها ، فلما قال ذلك طمعت فى إسالمه فقالت له : يا أخىى إنىك نجىس 
نه ال يمسها إال طاهر ، فقام عمر فاغتسل ، فأعطتىه الصىحيفة وفيهىا ) طىه (  على شركك ، واص

 فقرأها،
                                                 

1
  زوج أخته . -
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أحسىن هىذا الكىالم وأكرمىه ، فلمىا سىمع ذلىك خبىاب خىرر إليىه ، فلما قرأ منها صدرًا ، قال : مىا 
فقال له : يا عمر وهللا إنى ألرجو أن يكون هللا قد خصك بدعوة نبيه ، فإنى سمعته أمس وهو 

 يقول : اللهم أيد اإلسالم بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب ، فال هللا يا عمر .
ى يا خباب على محمد حتى حتيه فأسلم ، فقال لىه خبىاب : " فقال له عند ذلك عمر : فدلن     

هو فى بيىت عنىد الصىفا ، معىه نفىر مىن أصىحابه ، فأخىذ عمىر سىيفه فتوحشىه ، ثىم عمىد إلىى 
رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وأصىىحابه ، فضىىرب علىىيهم البىىاب ، فلمىىا سىىمعوا صىىوته ، قىىام 

خلىل البىاب فىرحه متوحشىًا السىيف ،  رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنظر من
فرجىىع إلىىى رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وهىىو فىىزع فقىىال : يىىا رسىىول هللا ، هىىذا عمىىر بىىن 
الخطاب متوحشًا السيف ، فقال حمزة ابن عبد المطلب فأذن له ، فإن كان يريد خيىرًا بىذلناه لىه 

ن كان جاء يريد شرًا قتلناه بسيفه .  ، واص
صلى هللا عليه وسلم : إيذن له ، فأذن له الرجل ، ونه  إليه رسىول هللا  فقال رسول هللا     

صلى هللا عليه وسلم حتى لقيه فى الحجرة ، فأخذ حجزتىه ) موضىع شىد اإلزار أى وسىطه ( أو 
بمجمع ردائه ، ثم جبذه به جبذة شديدة وقال : ما جاء بك يىا بىن الخطىاب ؟ فىوهللا مىا أرى أن 

قارعىة ، فقىال عمىر : يىا رسىول هللا جئتىك ألممىن بىال وبرسىوله وبمىا  تنتهى حتى ينزل هللا بك
جىىاء مىىن عنىىد هللا ، قىىال فكب ىىر رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم تكبيىىرة عىىرف أهىىل البيىىت مىىن 

 أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن عمر قد أسلم " .
 قال ابن إسحق :     
ق أصحاب رسول هللا صلى هللا ع      ليه وسلم من مكانهم ، وقد عىزوا فىى أنفسىهم حىين فتفر 

أسىىىلم عمىىىر مىىىع إسىىىالم حمىىىزة ، وعرفىىىوا أنهمىىىا سىىىيمنعان رسىىىول هللا صىىىلى هللا عليىىىه وسىىىلم ، 
وينتصفون بهما من عدوهم ، فهذا الحديث الرواة من أهل المدينة عن إسالم عمر بن الخطاب 

 حين أسلم " . 
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 تعقيب :
سىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم حىين أسىلم عمىر : " هللا أكبىر " أقول : وأنا أقول ما قىال ر      

فقد جاءه عمر المعروف فى مكة بشىكيمته وشراسىته وفتوتىه طائعىًا مختىارًا حىين أشىرقت عليىه 
أنوار القرحن الكىريم ، فام حىت بإشىراقها ظلمىات الجهالىة ، وتحىول عمىر مىن الضىد إلىى الضىد ، 

تاب بعد ذنوب ، واستقام بعد عور ، ورق بعد شىدة ، فالن بعد قسوة ، وصاحب بعد عداوة ، و 
 وراق بعد كدورة ، وصار جيشًا فى جنب هللا بعد أن كان جيشًا فى حزب الشيطان .

" هللا أكبر " فقد تحول عمر بقدرة هللا من حال إلى حال ، وسىبحان الىذى بيىده ملكىوت كىل      
 شىء ، سبحانه من إله فع ال يقول للشىء كن فيكون .

" هللا أكبر " فقد أيد هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم بنصىره وبىالمممنين ، وقىد سىعد عمىر      
باإلسىىالم ، وسىىعد األسىىالم بعمىىر ، وقىىد كتىىب هللا اإلسىىالم لعمىىر قبىىل أن يكىىون مىىن عمىىر عمىىل 
صىىالح ، فهىىو قضىىامه الىىذى قضىىاه بإيمىىان عمىىر ، وحقىىًا مىىا قىىال العىىارفون : لىىيس باإليمىىان مىىا 

 العبد من األقوال واألفعال ولكنه جرى السعادة فى سوابق األزل .يتزين به 
نى ال أقلل بذلك من قيمة العمل الصالح ، وكيف لى بذلك والعمل والء وامتثال لآلمر بىه       واص

سىىىبحانه ) وقىىىل اعملىىىوا فسىىىيرى هللا عملكىىىم ورسىىىوله والمممنىىىون وسىىىتردون إلىىىى عىىىالم الغيىىىب 
ون ( كمىا هىو إقىرار بفضىل هللا ورمىز لشىكره علىى مىا أواله : ) والشهادة فينبىئكم بمىا كنىتم تعملى

 اعملوا حل داود شكرًا وقليل من عبادى الشكور ( .
وقد سمع أمير المممنين عمر بن الخطاب رضى هللا عنه رجىال يقىول : اللهىم اجعلنىى مىن      

قليىىل مىىن عبىىادى القليىىل فقىىال لىىه : مىىا هىىذا الىىدعاء ؟ فقىىال الرجىىل : أردت قىىول هللا تعىىالى : ) و 
الشكور ( ، فقال سيدنا عمر رضى هللا عنه : كىل النىاس أعلىم منىك يىا عمىر !! ويىرى القىارىء 

 الكريم من ذلك أن الرجل سأل ربه أن 
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 يوفقه للعمل الصالح الذى يقربه إلى هللا عز وجل ، فيكون من الشاكرين وهم قليل 
ل هللا صىلى هللا عليىه وسىلم كىان وفى صحيح مسىلم عىن عائشىة رضىى هللا عنهىا أن رسىو     

يقوم من الليل حتى تتفطر ) تتشقق ( قدماه ، فقالت عائشة رضى هللا عنها : أتصنع هذا وقىد 
 غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفال أكون عبدًا شكورًا .

بعمىل األبىدان  ويقول اإلمام القرطبى فى تفسىيره : فظىاهر القىرحن والسىنة أن يكىون الشىكر     
دون االقتصىىار علىىى عمىىل اللسىىان ، فالشىىكر باألفعىىال عمىىل األركىىان ، والشىىكر بىىاألقوال عمىىل 

 اللسان .
أقول : وهناك شكر بالجنان ، وهو أن يوقن العبد بقلبه أن كل نعمة جرت أو تجىرى عليىه      

سىورة النحىل : ) فإنما تجرى عليه فإنما هى من فضل هللا تعالى وعطائىه ، كمىا قىال تعىالى فىى 
وما بكم من نعمة فمن هللا ( ، اللهم اجعلنىا مىن الشىاكرين باألركىان وباللسىان وبالجنىان يىا رب 

 العالمين .
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينىك وأحينىا عليىه ، وأمتنىا عليىه ، وابعثنىا عليىه ،      

الصالح الىذى يرضىيك عنىا برحمتىك يىا مع اومنين من الفزع األكبر يوم القيامة ، ووفقنا للعمل 
أرحم الراحمين ، وبجودك يا أجود األجودين ، سبحانك ال نحصىى ثنىاء عليىك ، أنىت كمىا أثنيىت 
على نفسك ، يا من قلىت فىى سىورة الحجىرات وقولىك الحىق : ) واعلمىوا أن فىيكم رسىول هللا لىو 

ان وزينىه فىىى قلىىوبكم وكىىر ه إلىىيكم يطىيعكم فىىى كثيىىٍر مىىن األمىىر  لعنىت م ولكىىن  هللا حب ىىب إلىىيكم اإليمىى
 الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون * فضاًل من هللا ونعمًة وهللا عليم حكيم (.

 ونعود لما كنا فيه :     
 الصحيفة الظالمة :

 قال ابن إسحق :     
 فلما رأت قريش أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد نزلوا بلدًا      
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ا به أمنًا وقرارًا ، وأن النجاشى قد منع من لجأ إليه منهم ، وأن عمر قد أسلم ، فكان هو أصابو 
 –و حمىىزة مىىع رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وأصىىحابه ، وجعىىل اإلسىىالم يفشىىو فىىى القبائىىل 

اجتمعوا وائتمىروا بيىنهم أن يكتبىوا كتابىًا يتعاقىدون فيىه علىى بنىى هاشىم وبنىى المطلىب علىى أال 
ا إلىىيهم وال ينكحىىوهم وال يبيعىىوهم شىىيئًا وال يبتىىاعوا مىىنهم ، فلمىىا اجتمعىىوا لىىذلك كتبىىوه فىىى ينكحىىو 

صىىحيفة ، ثىىم تعاهىىدوا وتواثقىىوا علىىى ذلىىك ، ثىىم علقىىوا الصىىحيفة فىىى جىىوف الكعبىىة توكيىىدًا علىىى 
 أنفسهم .

فلما فعلت ذلىك قىريش ، انحىازت بنوهاشىم وبنىو المطلىب إلىى أبىى طالىب بىن عبىد المطلىب      
خلوا معىىه فىىى شىىعبه ، واجتمعىىوا إليىىه ، فأقىىاموا علىىى ذلىىك سىىنتين أو ثالثىىًا حتىىى جهىىدوا ، ال فىىد

يصل إليهم شىء إال سرًا مستخفيًا به مىن أراد صىلتهم مىن قىريش ، وكىان رسىول هللا صىلى هللا 
عليىىه وسىىلم يىىدعو قومىىه لىىياًل ونهىىارًا ، وسىىرًا وجهىىارًا ، مناديىىًا بىىأمر هللا ال يتقىىى فيىىه أحىىدًا مىىن 

 الناس .
وكانت قريش إنما تسمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مذم مًا ثىم يسىبونه ، فكىان صىلى      

هللا عليىىه وسىىلم يقىىول : أال تعجبىىون لمىىا يصىىرف هللا عنىىى مىىن أذى قىىريش ، يسىىبون ويهجىىون 
 مذم مًا وأنا محمد ، أقول ما أصبرك يا سيدى يا رسول هللا ، وما أحلمك ، وما أرشدك .

 ر يقترحون : الكفا
واعتر  رسول هللا وهو يطوف بالكعبة فيما بلغنى األسود بىن عبىد المطلىب ، والوليىد بىن      

 المغيرة ، وأمية بن خلف ، والعاصى بن وائل السهمى ، وكانوا ذوى أسنان فى قومهم ، فقالوا:
مىر ، فىإن كىان يا محمد ، هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك نحن وأنت فىى األ     

ن كان مىا نعبىد خيىرًا ممىا تعبىد كنىت قىد  الذى تعبد خيرًا مما نعبد ، كنا قد أخذنا بحظنا منه ، واص
أخذت بحظك منه ، فأنزل هللا تعالى فىيهم : ) قىل يأيهىا الكىافرون * ال أعبىد مىا تعبىدون * وال 

عبىد * لكىم ديىنكم ولىى أنتم عابدون ما أعبد * وال أنا عابىد مىا عبىدتم * وال أنىتم عابىدون مىا أ
 دين ( .

 



 

  139 

وبلغ أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين خرجىوا إلىى أر  الحبشىة إسىالم أهىل      
مكة ، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك ، حتى إذا دنوا من مكة ، بلغهم أن ما كانوا يتحىدثون بىه مىن 

فيًا ، فجميىع مىن قىدم عليىه مكىة إسالم أهل مكة كان باطاًل ، فلم يدخل أحد إال بجوار أو مستخ
رجاًل ، وكان ممن دخل مىنهم بجىوار ، عثمىان بىن مظعىون  33من أصحابه من أر  الحبشة 

 الجمحى ، دخل بجوار من الوليد بن المغيرة .
 عثمان بن مظعون :

قال ابن إسحق يحكى موقفًا نبياًل رائعًا من مواقف عثمان بن مظعون رضى هللا عنه : لما      
ثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من البالء ، وهىو يغىدو رأى ع

ويرول فى أمان من الوليد بن المغيرة ، قال : وهللا إن غدوى ورواحى حمنًا بجوار رجل من أهل 
الشرك ، وأصحابى وأهل دينى يلقون من البالء واألذى فى هللا ما ال يصيبنى ، لنقص كبير فى 

 نفسى .
فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقىال لىه : يىا أبىا عبىد شىمس ، وفىت ذمتىك ، قىد رددت إليىك      

جوارك ، فقال له : يا بن أخى ؟ لعله حذاك أحىد مىن قىومى ، قىال ال ، ولكنىى أرضىى بجىوار هللا 
وال أريد أن أستجير بغيره ، قال : فانطلق إلى المسجد ، فاردد علىى  جىوارى عالنيىة كمىا أجرتىك 

 النية .ع
قىال : فانطلقىا فخرجىا حتىى أتيىا المسىجد ، فقىىال الوليىد : هىذا عثمىان ، قىد جىاء يىرد علىىى       

جوارى ، قال : صدق ، وقد وجدته وفيًا كريم الجوار ، ولكنى قد أحببىت أال أسىتجير بغيىر هللا ، 
، فقد رددت عليه جواره ، ثىم انصىرف عثمىان ولبيىد بىن ربيعىة فىى مجلىس مىن قىريش ينشىدهم 

 فجلس معهم عثمان ، فقال لبيد :
 أال كل شىء ما خال هللا باطل

 قال عثمان : صدقت      
 قال لبيد :     

 وكل نعيم ال محالة زائل
قال عثمان : كذبت ، نعىيم الجنىة ال يىزول ، قىال لبيىد : معشىر قىريش ، وهللا مىا كىان      

 إن يمذى جليسكم ، فمتى حدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم :
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هذا سفيه فى سفهاء معه ، قىد فىارقوا ديننىا ، فىال تجىدن فىى نفسىك مىن قولىه ، فىرد عليىه 
عثمان حتى شرى ) أى زاد ( أمرهما ، فقام إليه ذلىك الرجىل فلطىم عينىه فخضىرها ، والوليىد 
بن المغيىرة قريىب يىرى مىا بلىغ عثمىان ، فقىال : أمىا وهللا يىا بىن أخىى إن كانىت عينىك عمىا 

 ، لقد كنت فى ذمة منيعة . أصابها لغنية
قال : يقول عثمان : بل وهللا إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختهىا فىى      

نى لفى جوار من هو أعز منك وأقدر منك يا أبا عبد شمس ، فقال الوليد : هلىم يىا  هللا ، واص
 ابن أخى إن شئت فعد إلى جوارك ، فقال : ال .

ه النفىوس المممنىة األبيىة ، فقىد اعتىز عثمىان بىن مظعىون بربىه أقول : فمىا أعظىم هىذ     
واحتمى فيه ، وكفى بال وليًا وكفىى بىال نصىيرًا . وكيىف ال يفعىل وقىد شىهد لىه رسىول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بأنه من سلفنا الصالح ، وذلىك حىين دفىن إلىى جىواره فىى البقيىع ابنىه 

ى كىان لىه مىن ماريىة عليهىا السىالم ، وقىال يخاطىب الطفل سيدنا إبراهيم عليه السالم ، الذ
وليده : الحق بسىلفنا الصىالح عثمىان بىن مظعىون ، وكىان عثمىان رضىى هللا عنىه أول مىن 
دفن فى البقيع من المهاجرين الكرام ، رضى هللا عنهم وعن األنصار أجمعين وعمن واالهم 

 بإحسان إلى يوم الدين .
 الصديق يرد الجوار :

ى موقىف الكفىار مىن سىيدنا أبىى بكىر الصىديق رضىى هللا عنىه ، فقىد كىان لىه وانظىر إلى     
مسجد عند بىاب داره فىى بنىى جمىح ، وكىان رضىى هللا عنىه إذا قىرأ القىرحن اسىتبكى ، قالىت 
السيدة عائشة فكان يقف عليىه الصىبيان والعبيىد والنسىاء يعجبىون لمىا يىرون مىن هيئتىه ، 

فقىىالوا لىىه : يىىا بىىن  –وكىىان قىىد أجىىاره  –غنىىة قالىىت : فمشىىى رجىىال مىىن قىىريش إلىىى ابىىن الد
الدغنىة إنىك لىم تجىر هىذا الرجىىل لتمذينىا ، إنىه رجىل إذا صىلى وقىىرأ مىا جىاء بىه محمىد يىىرق 
ف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ، فأته فمره أن يدخل بيته  ويبكى ، فنحن نتخو 

 فليصنع فيه ما شاء .
يىا أبىا بكىر إنىى لىم أجىرك لتىمذى قومىك ، إنهىم قىد  فمشى ابىن الدغنىة إليىه فقىال لىه :     

 كرهوا مكانك الذى أنت فيه ، وتأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنع 
فيه ما أحببت . قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى بجىوار هللا ؟ قىال : فىاردد علىى جىوارى ، 

 قال : رددته عليك ، فقام ابن الدغنة فقال : يا معشر قريش ، 
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 قحافة قد رد  على جوارى ، فشأنكم بصاحبكم .إن ابن 
قال ابىن إسىحق فحىدثونى أن سىفيهًا مىن سىفهاء قىريش لقىى أبىا بكىر وهىو عامىد إلىى      

الكعبة ، فحثا على رأسه ترابًا ، فمر أبى بكر الوليد بن المغيىرة أو العىاص بىن وائىل ، فقىال 
فعلىت ذلىك بنفسىك ، قىال وهىو  له أبو بكر أال ترى إلى مىا يصىنع هىذا السىفيه ؟ قىال : أنىت

 يقول : أى رب ما أحلمك ، أى رب ما أحلمك ، أى رب ما أحلمك !
 

 معجزة فى شأن الصحيفة الظالمة :
وقد مر عليك خبر الصحيفة الظالمة التى تعاهد فيىه الكفىار علىى مقاطعىة بنىى هاشىم      

ليك ما كان من شأنها بعد ذلك :   وبنى المطلب وأودعوها الكعبة ، واص
فقد جهد المسلمون من ضيق الحصار حتى أكلوا ورق الشجر ، ولقد قال سيدنا سعد      

بن أبى وقاص : جعت حتى إنى وطئت ذات ليلة على شىء رطب فوضعته فى فمى وبلعته 
 ، وما أدرى ما هو إلى اون .

، فقال وقد كشف هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم أن األَرضة أكلت الصحيفة الظالمة      
لعمه أبى طالب : يا عم ، إن ربى هللا قد سلط األَرضة على صحيفة قريش ، فلم تدع فيهىا 
اسمًا هىو ل إال أثبتتىه فيهىا ، ونفىت منهىا الظلىم والقطيعىة والبهتىان ، فقىال : أرب ىك أخبىرك 
بهذا ؟ قال : نعم ، قال : فوهللا ما يدخل عليك أحد ، ثم خرر إلى قىريش فقىال : يىا معشىر 
قىىريش إن ابىىن أخىىى أخبرنىىى بكىىذا وكىىذا ، فهلىىم صىىحيفتكم ، فىىإن كىىان كمىىا قىىال ابىىن أخىىى 
ن يكن كاذبًا دفعت إليكم ابن أخىى ، فقىال القىوم  فانتهوا عن قطيعتنا ، وانزلوا عما فيها ، واص
: رضىىينا ، فتعاقىىدوا علىىى ذلىىك ، ثىىم نظىىروا ، فىىإذا هىىى كمىىا قىىال رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه 

 لك شرًا .وسلم ، فزادهم ذ
ولكىىن قىىام رجىىال مىىنهم فعملىىوا علىىى نقىى  الصىىحيفة وقىىال قىىائلهم : يأهىىل مكىىة أنأكىىل      

الطعىام ونلىبس الثيىىاب وبنىو هاشىىم هلكىى ال يبىاع لهىىم وال يبتىاع مىىنهم ، وهللا ال أقعىد حتىىى 
تشىىق تلىىك الصىىحيفة القاطعىىة الظالمىىة ، وقىىام المطعىىم بىىن عىىدى ليشىىقها فوجىىد األرضىىة قىىد 

 باسمك اللهم " كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . أكلتها إال " 
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 قال ابن إسحق :     
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، على ما يرى من قومه ، يبذل لهم النصىيحة ،      

ويدعوهم إلى النجاة مما هىم فيىه ، وجعلىت قىريش حىين منعىه هللا مىنهم ، يحذرونىه النىاس 
 . ومن قدم عليهم من العرب

وكىىىىان رسىىىىول هللا صىىىىلى هللا عليىىىىه وسىىىىلم إذا جلىىىىس فىىىىى المسىىىىجد ، فجلىىىىس إليىىىىه      
المستضىىعفون مىىىن أصىىىحابه : خبىىاب ، وعمىىىار ، وأبىىىو فكيهىىة ، وصىىىهيب وأشىىىباههم مىىىن 
المسلمين ، هزئت بهم قريش ، وقال بعضهم لبع  : همالء أصىحابه كمىا تىرون ، أهىمالء 

لو كان مىا جىاء بىه محمىد خيىرًا مىا سىبقنا هىمالء  من  هللا عليهم من بيننا بالهدى والحق !!
 إليه ، وما خصهم هللا به دوننا .

فىىأنزل هللا تعىىالى فىىى سىىورة األنعىىام : ) وال تطىىرد الىىذين يىىدعون ربهىىم بالغىىداة والعشىىى      
يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك علىيهم مىن شىىء فتطىردهم 

فتن ا بعضهم بىبع  ليقولىوا أهىمالء مىن  هللا علىيهم مىن بيننىا فتكون من الظالمين * وكذلك 
ذا جاءك الذين يممنون بدياتنا فقىل سىالم علىيكم كتىب ربكىم  أليس هللا بأعلم بالشاكرين * واص
على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوًءا بجهالىٍة ثىم تىاب مىن بعىده وأصىلح فأنىه غفىور 

 رحيم ( .
يىه وسىلم فيمىا بلغنىى ، كثيىرًا مىا يجلىس عنىد المىروة إلىى وكان رسول هللا صلى هللا عل     

بيعىة غىىالم نصىىرانى يقىال لىىه جبىىر ، عبىد لبنىىى الحضىىرمى ، فكىانوا يقولىىون : وهللا مىىا يعل ىىم 
محمدًا كثيرًا مما يأتى به إال جبر النصرانى ، فأنزل هللا تعالى فى ذلك من قولهم فىى سىورة 

إليىه أعجمىى وهىذا  1ي عل م ه بشر لسان ال ىذى يلحىدون  النحل : ) ولقد نعلم أن هم يقولون إن ما
 لسان عربى  مبين ( . 

                                                 
1
  يلحدون أى يميلون إليه ، واإللحاد هو الميل عن الحق . -
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وكان العاصى بن وائل السىهمى فيمىا بلغنىى إذا ذكىر رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم      
قىال : دعىىوه ، فإنمىىا هىىو رجىل أبتىىر ال عقىىب لىىه ، فىىأنزل هللا فىى ذلىىك سىىورة الكىىوثر : ) إنىىا 

هىو األبتىر ( . والكىوثر الخيىر الكثيىر ،  1ك وانحىر * إن شىانئكأعطيناك الكوثر * فصل لرب  
 وقيل نهر كبير فى الجنة ، من شرب منه ال يظمأ أبدًا .

 
 موت السيدة خديجة وأبى طالب :

 قال ابن إسحق :     
" ثم إن خديجة بنت خويلىد وأبىا طالىب ماتىا فىى عىام واحىد ، فتتابعىت علىى رسىول هللا      

لم المصائب بموت خديجة ، وكانت له وزير صدق على اإلسالم وبموت صلى هللا عليه وس
عمه أبى طالب ، وكان له عضدًا وحرزًا فى أمىره ، ومنعىة وناصىرًا علىى قومىه ، وذلىك قبىل 
مهاجره إلى المدينة بثالث سنين ، فلمىا مىات أبىو طالىب نالىت قىريش مىن رسىول هللا صىلى 

 به فى حياة أبى طالب .هللا عليه وسلم من األذى ما لم تكن تطمع 
 

 مفاوضة الكفار :
 قال ابن إسحق :     
ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله ، قالت قىريش بعضىها لىبع  إن حمىزة وعمىر      

قد أسلما ، وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها ، فانطلقوا بنا إلى أبى طالب ، فليأخذ 
 نأمن أن يبتزونا أمرنا . على ابن أخيه وليعطيه منا ، وهللا ما

قال : فمشوا إلى أبى طالب فكلموه ، وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة ، وشيبة بىن      
ربيعىىة ، وأبىىو جهىىل بىىن هشىىام ، وأميىىة بىىن خلىىف ، وأبىىو سىىفيان بىىن حىىرب ، فىىى رجىىال مىىن 

فنىا أشرافهم ، فقالوا : يا أبا طالب : إنك منا حيث قد علمىت ، وقىد حضىرك مىا تىرى ، وتخو 
 عليك ، وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك . 

                                                 
1
  شانئك : مبغضك . -
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فادعه فخذ له منا ، وخذ لنا منه ، ليكف عنا ونكف عنه ، وليدعنا وديننا ، وندعىه ودينىه 
 ، فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال :

يا بن أخى همالء أشراف قومك ، قد اجتمعوا لك ليعطىوك وليأخىذوا منىك ، قىال : فقىال      
صلى هللا عليه وسلم : نعم ، كلمة واحدة تعطونيها تملكىون بهىا العىرب ، وتىدين رسول هللا 

لكم بها العجم ، قال : فقال أبو جهىل : نعىم ، وأبيىك ، وعشىر كلمىات ، قىال : تقولىون : ال 
 إله إال هللا ، وتخلعون ما تعبدون من دونه ، قال فصفقوا بأيديهم ، ثم قالوا :

اولهة إلهىًا واحىدًا ، إن أمىرك لعجىب ! قىال : ثىم قىال بعضىهم أتريد يا محمد أن تجعل      
لبع  ، إنه وهللا ما هذا الرجىل بمعطىيكم شىيئًا ممىا تريىدون ، فىانطلقوا وامضىوا علىى ديىن 
حبىىائكم حتىىى يحكىىم هللا بيىىنكم وبينىىه ، قىىال : ثىىم تفرقىىوا ، وأنىىزل هللا فىىى سىىورة ص : ) ص 

ز ٍة وشقاٍق * كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنىادوا والقرحن ذى الذكر * بل ال ذين كفروا فى ع
والت حىىين منىىاٍص * وعجبىىوا أن جىىاءهم منىىذر مىىنهم وقىىال الكىىافرون هىىذا سىىاحر كىىذ اب * 
أجعىىل اولهىىة إلهىىًا واحىىدًا إن  هىىذا لشىىىء عجىىاب * وانطلىىق المىى  مىىنهم أن امشىىوا واصىىبروا 

 اوخرة إن هذا إال اختالق ( . 1على حلهتكم إن  هذا لشىء يراد * ما سمعنا بهذا فى الم لة
 

 خروجه صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف :
 قال ابن إسحق :     
ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مىن األذى مىا لىم      

تكىىن تنىىال منىىه فىىى حياتىىه ، فخىىرر رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إلىىى الطىىائف يلىىتمس 
يف والمنعة بهم من قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم من هللا عز وجل النصرة من ثق

 ، فدعاهم إلى هللا ، وكل مهم بما جاءهم من نصرته على اإلسالم ، 
                                                 

1
  ث ثالثة .يعنون النصارى الذين يقولون إن هللا ثال -
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والقيام معىه علىى مىن خالفىه مىن قومىه ، فىردوا عليىه ردًا قبيحىًا ، فقىال لهىم : إذ فعلىتم مىا 
 فعلتم فاكتموا عنى .

اءهم وعبيىدهم يسىبونه ويصىيحون بىه ، حتىى اجتمىع عليىه النىاس وقد أغروا به سفه     
وألجىىأوه إلىىى حىىائط ) بسىىتان ( لعتبىىة بىىن ربيعىىة وشىىيبة بىىن ربيعىىة وهمىىا فيىىه ، فتحركىىت لىىه 

 رحمهما وأرسال له قطفًا من العنب مع غالم نصرانى لهما يقال له عداس .
 

اس :  سعادة عد 
اس بطبق فيه القطف ، ووضعه بي      ن يدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم فأقبل عد 

قال لىه : كىل ، فلمىا وضىع رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فيىه يىده قىال : باسىم هللا ، ثىم 
 أكل.
اس فى وجهه ثم قال : وهللا إن هذا الكالم مىا يقولىه أهىل هىذه الىبالد ، فقىال       فنظر عد 

اس ومىا دينىك ؟ قىال : له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ومن أهل أى الب الد أنت يا عىد 
نصىىرانى ، وأنىىا رجىىل مىىن أهىىل نينىىوى ، فقىىال رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم : مىىن قربىىة 
اس : ومىا يىدريك مىا يىونس بىن متىى ؟ فقىال  الرجل الصالح يىونس بىن متىى ، فقىال لىه عىد 

اس على رسىول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذاك أخى ، كان نبيًا وأنا نبى ، فأكب عد  
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه .

قال : فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غالمىك فقىد أفسىده عليىك ، فلمىا جاءهمىا      
اس ، مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال يا سيدى  اس قاال له : ويلك يا عد  عد 

قد أخبرنى بأمر ما يعلمه إال نبى ، قاال له : ويحك يا ما فى األر  شىء خير من هذا ، ل
اس دينه  اس ، ال يصرفنك عن دينك ، فإن دينك خير من دينه ، أقول : وقد أخلص عد  عد 
ل ، فساق هللا له السعادة على يد رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، وهللا يعىز مىن يشىاء 

 .  ويذل من يشاء ، ول العزة ولرسوله وللمممنين
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 تضرع نبوى : 
وقىىد توجىىه رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم لربىىه بالشىىكوى ، ودعىىا دعىىاءه المشىىهور      

 فقال وهو بالطائف : 
" اللهىىم إليىىك أشىىكو ضىىعف قىىوتى ، وقلىىة حيلتىىى ، وهىىوانى علىىى النىىاس ، يىىا أرحىىم      

ه منىى ) أى الراحمين ، أنىت رب المستضىعفين وأنىت ربىى ، إلىى مىن تكلنىى ؟ إلىى بعيىد يتج
يستقبلنى بوجه كريه ( ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على  غضب فال أبىالى ، 
ولكن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمىر 
الدنيا واوخرة من أن ينزل بى غضبك أو يحل على  سخطك ، لك العتبىى حتىى ترضىى ، وال 

 ة إال بك " .  حول وال قو 
 قال ابن إسحق :     
ثم قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم مكىة ، وقومىه أشىد مىا كىانوا عليىه مىن خالفىه      

وفراق دينه ، إال قليال مستضىعفين ممىن حمىن بىه ، فكىان رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 
أنىىه نبىىى  مرسىىل  يعىىر  نفسىىه فىىى المواسىىم علىىى قبائىىل العىىرب يىىدعوهم إلىىى هللا ، ويخبىىرهم

قوه ويمنعوه حتى يبين لهم ما بعثه هللا به .  ويسألهم أن يصد 
وقد فشا اإلسالم بمكة فى قىريش وفىى القبائىل كلهىا ، ثىم أسىرى برسىول هللا صىلى هللا      

عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى كيف شاء هللا سبحانه ليريه مىن حياتىه 
عاين من أمره وسلطانه العظىيم وقدرتىه التىى يصىنع بهىا مىا يريىد ، ما أراد ، حتى عاين ما 

ق بهىا علىى يقىين   –وكان فى مسراه وما ذكر عنه بالء وتمحيص لمن حمن بالرسالة وصىد 
 أقول وستأتيك قصة اإلسراء والمعرار كاملة فى باب الحق من أبواب الكتاب إن شاء هللا.

 
 اللقاء األول مع األنصار :

 إسحق :قال ابن      
عزاز نبيه صلى هللا عليه وسلم ،        فلما أراد هللا عز وجل إظهار دينه ، واص
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وأنجىىاز موعىىده لىىه ، خىىرر رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىى الموسىىم الىىذى لقيىىه فيىىه 
 النفرمن األنصار ، فعر  نفسه على قبائل العرب ، كما كان يصنع فى كل موسم .   

فى منى ( لقى رهطًا من الخزرر أراد هللا بهم خيىرًا ، فقىال لهىم :  فبينما هو عند العقبة )  
مىىن أنىىتم ؟ قىىالوا : نفىىر مىىن الخىىزرر ، قىىال : أمىىن مىىوالى يهىىود ؟ قىىالوا : نعىىم ، قىىال : أفىىال 

 تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى !
" فجلسىىوا معىىه ، فىىدعاهم إلىىى هللا عىىز وجىىل ، وعىىر  علىىيهم اإلسىىالم ، وتىىال علىىيهم      

حن ، قىال : وكىان ممىا صىنع هللا بهىم فىى اإلسىالم ، أن يهىود كىانوا معهىم فىى بالدهىم ، القر 
وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانوا قد غزوهم بىبالدهم ، 
فكانوا إذا كان بينهم شىء قالوا لهم : إن نبيا  مبعوثًا اون قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه 

رم . قتل عاد  واص
فلما كلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أولئك النفر ، ودعاهم إلى هللا ، قىال بعضىهم      

لىىبع  : يىىا قىىوم ، تعلمىىون وهللا أنىىه للنبىىى الىىذى توعىىدكم بىىه يهىىود ، فىىال يسىىبقنكم إليىىه ، 
 فأجابوه فيما دعاهم إليه ، بأن صدقوه ، وقبلوا منه ما عر  عليهم من اإلسالم ، وقالوا :

إنا تركنا قومنا ، وال قوم بينهم من العداوة والشىر مىا بيىنهم ، فعسىى أن يجمعهىم هللا بىك ، 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ، ونعر  عليهم الذى أحببناك إليه من هذا الدين ، فإن 

 يجمعهم هللا عليك فال رجل أعز منك .
ول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، " قال فلما قىدموا المدينىة إلىى قىومهم ، ذكىروا لهىم رسى     

ودعوهم إلى اإلسالم ، حتى فشا فيهم ، فلم يبق دار مىن دور األنصىار إال وفيهىا ذكىر مىن 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 
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 اللقاء الثانى باألنصار :
حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسىم مىن األنصىار اثنىا عشىر رجىال ، فالقىوا رسىول      

، وذلىىك قبىىل أن  1هللا عليىىه وسىىلم بالعقبىىة األولىىى ، فبىىايعوه علىىى بيعىىة النسىىاء هللا صىىلى
 تفتر  عليهم الحرب .

 
 

 أول سفير فى اإلسالم :
 قال ابن إسحق :     
فلما انصرف عنه القوم ، بعث رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم معهىم مصىعب ابىن عميىر      

، وأمىره أن يقىرئهم القىرحن ويعلمهىم اإلسىالم ،  بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بىن قصىى  
 ويفقههم فى الدين .

أقول ، فكان سيدنا مصعب بن عمير ، رضى هللا عنه أول سفير فى اإلسىالم ، وقىد أسىلم      
على يديه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضى هللا عنهما ، وهما يومئذ كبيرا بنى عبد األشهل 

 وتبعهما قومهما .
 

 ثالث باألنصار :اللقاء ال
ثىىم إن مصىىعب بىىن عميىىر رضىىى هللا عنىىه رجىىع إلىىى مكىىة ، وخىىرر مىىن خىىرر مىىن مسىىلمى      

األنصار إلى موسم الحج مع حجار قومهم من أهىل الشىرك ، فواعىد األنصىار رسىول هللا صىلى 
 هللا عليه وسلم عند العقبة فى أوسط أيام التشريق ، وكانوا ثالثة وسبعين رجال وامرأتين .

يقىىىىىىول كعىىىىىىب بىىىىىىن مالىىىىىىك رضىىىىىىى هللا عنىىىىىىه : فنمنىىىىىىا تلىىىىىىك الليلىىىىىىة مىىىىىىع قومنىىىىىىا فىىىىىىى      
                                                 

-
1

وهى المذكورة فى قوله تعالى فى سورة الممتحنة : ) يأيها النبّى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أالّ يشركن باهلل شيئاً وال يسرقن  

ن هللا وال يزنين وال يقتلن أوالدهن وال يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وال يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن هللا إ

 غفور رحيم ( .
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رحالنىا ، حتىىى إذا مضىى ثلىىث الليىل ، خرجنىىا مىن رحالنىىا نتسىلل القطىىا مسىتخفين ) القطىىا طىىائر 
صغير ( حتى اجتمعنىا فىى الشىعب ننتظىر رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم وحتىى جاءنىا ومعىه 

علىىى ديىىن قومىىه ، إال أنىىه أحىىب أن يحضىىر ابىىن أخيىىه  العبىىاس بىىن عبىىد المطلىىب ، وهىىو يومئىىذ
 ويتوثق له ، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال :

يىا معشىر الخىزرر ، خزرجهىا وأوسىها ، إن محمىدًا من ىىا حيىث قىد علمىتم ، وقىد منعنىاه مىىن      
نىه قىد أبىى إال قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو فى عز من قومه ومنعتىة فىى بلىده  ، واص

االنحياز إليكم واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكىم وافىون لىه بمىا دعوتمىوه إليىه ومىانعوه ممىن 
ن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخرور به إليكم  خالفه ، فأنتم وما تحملتم من ذلك ، واص

 ، فمن اون فدعوه فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده .
 

 بيعة العقبة :
قىالوا : قىىد سىمعنا مىىا قلىت ، فىىتكلم يىىا رسىول هللا ، فخىىذ لنفسىك ولربىىك مىا أحببىىت ، قىىال :      

 فتكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتال القرحن ، ودعا إلى هللا ورغ ب فى اإلسالم ، ثم قال:
ر أبىىايعكم علىىى أن تمنعىىونى ممىىا تمنعىىون منىىه نسىىاءكم وأبنىىاءكم ، فأخىىذ البىىراء بىىن معىىرو      

رضى هللا عنه بيده وقىال : نعىم ، والىذى بعثىك بىالحق نبيىًا لنمنعنىك ممىا نمنىع منىه أزرنىا ) أى 
نساءنا ( فبايعنا يا رسول هللا ، فنحن وهللا أبناء الحروب وأهل الحلقة ) أى السىالل ( ورثناهىا 

 كابرًا عن كابر .
وسلم أبىوالهيثم بىن التيهىان ، قال : فاعتر  القول والبراء يكلم رسول هللا صلى هللا عليه      

ن ىا قاطعوهىا   –يعنىى أهىل مكىة واليهىود  –فقال : يىا رسىول هللا : إن بيننىا وبىين الرجىال حبىاال واص
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك هللا أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قال : فتبسم رسىول 

هىىدم ) أى مىىا هىىدمتم مىىن الىىدماء هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ثىىم قىىال : بىىل الىىدم الىىدم ، والهىىدم ال
 هدمناه ( أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم . 
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أقول : وجاء فى رواية أخىرى أنىه صىلى هللا عليىه وسىلم قىال : معىاذ هللا ، المحيىا محيىاكم      
يعهم وقىال : والممات ممكاتكم ، ففرحوا وقالوا : هذه أيدينا فخىذ لربىك ولنفسىك مىا أحببىت ، فبىا

أخرجوا إلى  مىنكم اثنىى عشىر نقيبىًا ليكونىوا كفىالء علىى قىومهم بمىا فىيهم ، فىأخرجوا تسىعة مىن 
الخزرر وثالثة من األوس ، فقال رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم لهىمالء النقبىاء : أنىتم علىى 

يعنىىى  –قىومكم بمىا فىىيهم كفىالء ، ككفالىىة الحىواريين لعيسىىى بىن مىريم ، وأنىىا كفيىل علىىى قىومى 
 قالوا : نعم .  –المسلمين 
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 الباب الرابع
 اإلسراء والمعرار

شىىرف هللا سىىبحانه رسىىوله صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فأسىىرى بىىه لىىيال مىىن المسىىجد الحىىرام إلىىى      
المسجد األقصى ، وقال تعالى فى سورة اإلسراء منو هًا بقدرتىه علىى كىل ممكىن ، وبحكمتىه فىى 

ك اإلسراء : ) سبحان الذى أسرى بعبده لياًل مىن المسىجد الحىرام إلىى المسىجد األقصىى الىذى ذل
باركنا حوله لنريه من حياتنا إنه هو السميع البصير ( ، وكان اإلسراء قبىل الهجىرة إلىى المدينىة 
بسنة . وال شك أن ما رحه صلى هللا عليه وسلم من حيات ربه الكبىرى صىرف عنىه اوالم الشىداد 

لتى تتابعت وصبر عليها ، من موت السيدة خديجىة أم المىممنين رضىى هللا عنهىا ، إلىى مىوت ا
عم ه أبى طالب ، إلى عداوة قومه ، إلى خذالن أهل الطائف الذين كان يأمل فى نصىرتهم علىى 

 أهل مكة .  
ائمىًا وقد جاء فى تفسير اإلمام البيضاوى رضى هللا عنه ، أنه صلى هللا عليه وسىلم كىان ن     

فىى بيىىت أم هىىانىء بنىىت أبىىى طالىىب بعىىد صىالة العشىىاء ، فأسىىرى بىىه ورجىىع مىىن ليلتىىه ، وقىىص  
القصة عليها ، وقال : مث ل لى األنبياء عليهم الصالة والسالم فصليت بهم ، ثم خرر صلى هللا 
عليه وسلم إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشًا ، فتعجبوا منىه السىتحاله فىى ظىنهم وارتىد نىاس 

من حمىن بىه ، وسىعى رجىال إلىى أبىى بكىر رضىى هللا عنىه ، فقىال : إن كىان قىال لقىد صىدق ، م
يق " واستنعته  فقالوا أتصدقه على ذلك ؟ قال : إنى ألصدقه على أبعد من ذلك ، فسمى " الصد 
صلى هللا عليه وسلم طائفة ممن سافروا إلى بيت المقىدس ، فجىاله هللا لىه ، فطفىق ينظىر إليىه 

، فقالوا : أما النعت فقد أصاب ، فقالوا : أخبرنا عن عيرنا ، فىأخبرهم بعىدد جمالهىا  وينعته لهم
 وأحوالها وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها 
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، فخرجوا يشتدون إلى الثنية ، فصادفوا العير كما أخبرهم ، ثم لم يممنىوا ، وقىالوا  1جمل أورق 
 ما هذا إال سحر مبين .

 
 د :اإلسراء بالجس

ويقول اإلمام الفخىر الىرازى فىى تفسىيره : دل قولىه تعىالى ) بعبىده ( علىى أن اإلسىراء كىان      
بجسد رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم ، ألن العبىد اسىم للجسىد والىرول ، قىال تعىالى : ) أرأيىت 
الىذى ينهىى عبىدا  إذا صىلى ( ، وقىال القاضىى عيىىا  : وهىو الحىق ، وعليىه تىدل اويىة نصىىًا ، 
وليس فى اإلسراء بجسده وحال يقظته استحالة تمذن بتأويل ، إذ لو كان منامًا لقىال : سىبحان 
الذى أسرى برول عبده ولم يقل " بعبده " ، والعبد حقيقة هو الرول والجسد ، ويدل عليىه أيضىًا 
قوله تعالى : ) ما زاغ البصر ومىا طغىى ( أى مىا عىدل عىن رميىة مىا أمىر برميتىه مىن عجائىب 

وت ، ولو كان منامًا لما كانت فيه حية وال معجىزة خارقىة للعىادة تىورث صىدقه ، وأيضىًا لىو الملك
كان منامًا لما اسىتبعده الكفىار وال كىذبوه ، وال ارتىد بىه ضىعفاء مىن أسىلموا وافتتنىوا بىه ، لبعىده 

 عن العادة . 
صىور فىى وقد روى البخارى رضى هللا عنه فى بىاب اإلسىراء فىى صىحيحه ، وسىعيد بىن من     

سننه ، عن ابن عباس رضى هللا عنهما فى قولىه تعىالى : ) ومىا جعلنىا الرميىا التىى أرينىاك إال 
فتنًة للنىاس ( هىى رميىا عىين أريهىا رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ليلىة اإلسىراء ، زاد سىعيد 

عىن  وليست رميا منام ، وقال الحافظ بن حجر رضىى هللا عنىه : إضىافة الرميىا للعىين لالحتىراز
رميىا القلىىب وقىىد أثبىت هللا رميىىا القلىىب فىىى القىرحن بقولىىه تعىىالى : )مىا كىىذب الفىىماد ومىىا رأى ( ، 
وأثبت رميا العين بقوله تعالى : ) مىا زاغ البصىر ومىا طغىى ( وجىزم بمىا قالىه ابىن عبىاس إنهىا 

براهيم وقتادة وعبد الرح من رميا عين ليلة اإلسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق واص
 بن زيد وغير واحد وهو 

                                                 
-
1

 الجمل األورق لونه كلون الرماد . 
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الصىىحيح . أقىىول واويتىىان السىىابقتان خاصىىتان بمعراجىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ليلىىة اإلسىىراء 
 وسيأتيك التفصيل .

وجاء فى كتاب " جواهر البحار " لسيدى الشيى النبهانى رضىى هللا عنىه مىا رد بىه سىيدى      
روا اإلسراء والمعرار بالجسد ، وخالصته الحافظ الشامى ) تلميذ اإلمام السيوطى ( على من أنك

: 
إن الىىذى عنىىده علىىم مىىن الكتىىاب أحضىىر كرسىىى بلقىىيس مىىن أقصىىى الىىيمن إلىىى أر   -1

 الشام فى مقدار لمح البصر .
إنىىه إذا اسىىتبعدوا صىىعود الجسىىم الكثيىىف ، اسىىتبعدوا بالمثىىل نىىزول الجسىىم اللطيىىف  -2

رار النبى صىلى هللا عليىه الروحانى من العرش إلى مركز العالم ، فإن كان القول بمع
وسلم فى الليلة الواحدة ممتنعًا فىى القبىول ، كىان القىول بنىزول جبريىل عليىه السىالم 
من العرش إلى مكة فى اللحظة الواحدة ممتنعًا ، ولو حكمنا بهذا األمتنىاع كىان ذلىك 
 طعنًا فى نبوة جميع األنبياء عليهم الصالة والسالم ، والقول بثبوت المعرار فرع عن

تسليم جواز النبوة ، فيلىزم القائىل بامتنىاع حصىول هىذه الحركىة امتنىاع نىزول جبريىل 
عليه السالم ، ولمىا كىان ذلىك بىاطال كىان مىا ذكىروه بىاطال ، وقىد قىال تعىالى : ) ومىا 
جعلنا الرميا التى أريناك إال فتنة للناس ( ، فالذين حمنوا ازدادوا إيمانًا بالغيىب ، أمىا 

اهم النبى صلى هللا عليىه وسىلم انشىقاق القمىر فقىالوا : هىذا سىحر الذين كفروا فقد أر 
 مستمر .

إنىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم اجتمىىع باألنبيىىاء فىىى بيىىت المقىىدس وأم هىىم علىىى الهيئىىة  -3
البشرية ، ثم لما وصل إلى الملكوت العلوى لم يجدهم على تلك الحالة التى شاهدهم 

نمىىا هىىم علىىى صىىفات روحانيىىة شىىكل هللا لهىىم أشىىكااًل الئقىىة  عليهىىا فىىى األر  ، واص
بالملكوت العلوى تكريمىًا لىه صىلى هللا عليىه وسىلم ، وتعظيمىًا للقىدرة اإللهيىة ، حيىث 
شىاهدهم تلىىك السىىاعة فىىى األر  ، ثىىم رحهىىم فىىى منىىازلهم فىىى السىىماء ، فلىىذلك سىىأل 

 عنهم استيثاقًا ال تعجبًا ، فإنه صلى هللا عليه وسلم يعلم أن هللا 
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عده إلى هذا المكان فى لحظىة ، قىادر علىى نقلهىم إلىى السىموات فىى أسىرع مىن تعالى الذى أص
 طرفة عين ، سبحانه وتعالى .

 وما أروع ما يقوله الحافظ رضى هللا عنه :     
ال تتوهم مما تسمعه فى قصة المعرار من الصعود والهبىوط أن بىين العبىد وربىه مسىافة ،      

نما هذا الصعود والهبوط بالنسبة إلىى العبىد ال إلىى الىرب فإن ذلك كفر ، نعوذ بال من ذلك ،  واص
، والنبى صلى هللا عليه وسلم مع انتهائه ليلة اإلسراء إلىى أن كىان قىاب قوسىين أو أدنىى ، لىم 
يجاوز مقام العبوديه ، وكان سواء هو ونبى هللا يونس بن متى عليه السالم إذ التقمىه الحىوت 

انتهى به إلى قرار البحر ، فى مباينة هللا تعالى خلقه وعدم ، وذهب به فى البحار يشقها حتى 
 الجهة والتحيز والحد واإلحاطة .

ويقىىول كىىذلك رضىىى هللا عنىىه ، نسىىبة الىىدنو والقىىرب إليىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىى قولىىه      
تعالى : ) ثىم دنىا فتىدل ى * فكىان قىاب قوسىين أو أدنىى ( كنايىة عىن جزيىل فوائىده إليىه وجميىل 

ده عليه . ويقول الواسطى رضى هللا عنه : من توهم أنه سبحانه وتعالى بنفسه دنا ، فقد عوائ
جعىىل ثىىم  مسىىافة وال مسىىافة السىىتحالتها ، وقولىىه تعىىالى : ) فىىإنى قريىىب ( تمثيىىل لكمىىال علمىىه 
جابته ، لتعاليه عن القرب مكانًا ، ويتأول فى الدنو ما يتأول فى قولىه صىلى هللا عليىه وسىلم  واص

بت منىه ذراعىًا فى حد يث رواه البخارى حكاية عن ربه تبارك وتعالى : " من تقرب منى شبرًا تقر 
ب إلى  بطاعتى ، جازيته بأضعاف ما تقرب إلَى  ب المعنى ل فهام ، أى من تقر  " وهو تمثيل يقر 
تيىىان  ، " ومىىن أتىىانى يمشىىى أتيتىىه هرولىىة " أى سىىبقته بجزائىىه ، فهىىو قىىرب باألجابىىة والقبىىول واص

 حسان ، وقد سلك به طريق المشاكلة فسماه تقربًا .باإل
ويقىىول العىىارف بىىال سىىيدى الشىىيى إسىىماعيل حقىىى فىىى تفسىىيره ) رول البيىىان ( : " وكىىان      

العبد فى المكىان والىرب فىى الالمكىان ، وهىذا غايىة فىى كمىال تنزيهىه وعظىيم لطفىه ، إذ تتجلىى 
 ن ، والعقل ههنا مضمحل نفسه لقلب عبده وهو فى الالمكان والعبد فى مكا
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والعلىىم مىىتالٍش ، ألن العقىىول عىىاجزة ، واألوهىىام متحيىىرة ، والقلىىوب والهىىة ، واألروال حىىائرة ، 
 واألسرار فانية " .

وأضاف رضى هللا عنه : إذا علمت ذلك ، فالمراد بترقيه صلى هللا عليىه وسىلم وقطىع هىذه      
ويقىىوى هىىذا المىىراد  –وأنىىه أفضىىل المخلوقىىات المسىىافات ، إظهىىار مكانتىىه عنىىد أهىىل السىىموات ، 

كونه تعالى أركبه البراق ، ونصب له المعرار ، وجعله إمامًا للنبىين والمالئكىة ، مىع أنىه تعىالى 
 قادر على أن يرفعه بدون البراق والمعرار .

 ويقول أيضًا رضى هللا عنه :       
صىلى هللا عليىه وسىلم لمىا عىرر والحكمة فى تخصيص فر  الصالة بليلىة اإلسىراء ، أنىه      

به تلك الليلة ، رأى تعب د المالئكة ، وأن مىنهم القىائم فىال يقعىد ، والراكىع فىال يسىجد ، والسىاجد 
فال يقعد ، فجمع هللا له وألمته تلك العبادات كلها فى ركعة واحدة ، يصليها العبد بشرائطها من 

 الطمأنينة واإلخالص .
بىىى رضىىى هللا عنىىه عنىىد قولىىه تعىىالى : ) والىىنجم إذا هىىوى ( قىىال وفىىى نفسىىير اإلمىىام القرط     

اإلمام جعفر بن محمد بن على بن الحسين رضى هللا عنهم ) والىنجم ( يعنىى محمىدًا صىلى هللا 
 عليه وسلم ) إذا هوى ( إذا نزل من السماء ليلة المعرار .

باس رضى هللا عنهما أنىه وعند قوله تعالى : ) ما كذب الفماد ما رأى ( : روى عن ابن ع     
قىىال : أتعجبىىون أن تكىىون الخل ىىة إلبىىراهيم ، والكىىالم لموسىىى ، والرميىىة لمحمىىد صىىلى هللا عليىىه 
وسلم . وعند قولىه تعىالى : ) مىا زاغ البصىر ومىا طغىى ( قىال ابىن عبىاس : مىا عىدل يمينىًا وال 

اويىىات ، وهىىذا  شىىمال وال تجىىاوز الحىىد الىىذى رأى ، وقيىىل لىىم يمىىد بصىىره إلىىى غيىىره مىىا رأى مىىن
وصف أدب للنبى صلى هللا عليه وسلم فىى ذلىك المقىام ، إذ لىم يلتفىت يمينىًا وال شىمااًل . وعنىد 
قوله تعالى : ) لقد رأى من حيات رب ه الكبرى ( قيل هو ما رأى تلك الليلة فىى مسىراه فىى عىوده 

 وبدئه ودليله ) لنريه من حياتنا ( .
مممن بال قدرتىه تعىالى علىى خىرق النىواميس الطبيعيىه أقول : ولست أدرى كيف يستبعد      

التىىى تقيىىدنا وال نقيىىده سىىبحانه ، ويىىرحم هللا أميىىر الشىىعراء شىىوقى إذ يقىىول فىىى نهىىج البىىردة : 
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 ركوبة لك من عز ومن شرف     ال فى الجياد وال فى األينق الرسم        
 والتهم وق   الشك ته     وقدرة  هللا  فمشيئة الخالق البارى  وصنع       

إن اإليمىىان بالغيىىب يسىىتتبع اإليمىىان بىىالمعجزات ومنهىىا اإلسىىراء والمعىىرار ، واإليمىىان مىىن      
كسىب القلىوب واألروال ، فىال يقيىده العقىل بأفقىه المحىدود الىذى ال يتعىدى عىالم المحسوسىات ، 

ذا لىىم نسىىلم إال بالمحسوسىىات أنكرنىىا هللا ، ومىىا ينبنىىى علىىى اإليمىىان بىىه سىىبح انه مىىن سىىائر واص
المعتقدات من الرسل والمالئكة ، والبعث بعد الموت ، والجنة ، والنىار ، وكنىا فىى هىذا الضىالل 
ذ قلىتم يىا موسىى لىن نىممن  متشبهين ببنى إسرائيل الذين حكى هللا عنهم فى سورة البقرة : ) واص

 لك حتى نرى هللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ( .
وله السادة الصوفية حىين يقولىون : العقىل يجىول حىول الكىون ، فىإذا نظىر ويعجبنى ما يق     

إلى المكون ذاب ، وحين يقولون : العقل حلة للعبودية يعرف بىه العبىد مىا عىر ف ، ولىيس بدلىة 
 لاشراف على الربوبية .

اء إن حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلها حيات بينات ، فهو األمى الذى عل ىم العلمى     
، وهو الىذى نشىأ يتيمىًا فكفىل النىاس أجمعىين ، وهىو صىاحب القىرحن الىذى بقىى مىن بعىده دون 
سائر ما أيد هللا به الرسل الكرام من المعجزات ، وهوالذى ظهر برسالته أخيرًا فتقدم على الرسل 

صىحابه األولى ، فكان كالعنوان يكتب حخرًا ويقىرأ أوال ، حاربىه أعىدامه سىفهًا فانكسىروا ، وأيىده أ
إيمانًا فدانت لهم مشارق األر  ومغاربها ، وتركهم قلة ال يجاوزن المائة ألف إال قليال فورثوا 
من بعدهم اإليمان فدان باإلسالم الماليىين والباليىين علىى خىالف مىا وقىع ل ديىان السىابقة مىن 

 تراجع واضمحالل وتغيير وتبديل .
الكهف ، فقال سبحانه : ) ولبثوا فى كهفهىم  إن هللا تعالى قص علينا من حياته قصة أهل     

ثلثمائٍة سنين وازدادوا تسعًا ( ، فى حين أنه قىال أيضىًا ) وكىذلك بعتنىاهم ليتسىاءلوا بيىنهم قىال 
قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنىا يومىًا أو بعى  يىوم ( . والىذى قىدر علىى إحيىائهم دون طعىام أو 

 شراب وقال فى رقادهم : 
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ًا وهم رقود ( ، ثم طوى لهم الوقىت الطويىل إلىى أن ظنىوه يومىًا أو بعى  يىوم ) وتحسبهم أيقاظ
خالفًا للعادة ، يقدر على طى المسىافات لرسىوله صىلى هللا عليىه وسىلم فىى اإلسىراء والمعىرار ، 
وأين أصحاب أهل الكهف من ذلك الرسول األعظم ، بل أين منه النبيون والمرسلون ، صىلوات 

 نوا بزعامته عليهم .هللا عليهم ، الذين دا
مىا زعزعىة ال يالبسىها يقىين ، ) وقىل       اإليمان كل ال يتجزأ ، فإما إيمىان ال يالبسىه شىك ، واص

الحق مىن ربكىم فمىن شىاء فليىممن ومىن شىاء فليكفىر ( ، نعىوذ بىال مىن الشىك والنفىاق وسىوء 
، وألحقنىىا األخىىالق وشىىتات األمىىر ، اللهىىم توفنىىا يىىا إلهىىى بكرمىىك مسىىلمين مىىممنين موحىىدين 

 بالصالحين حمين .
ليك تفصيل قصة اإلسراء والمعرار لتزداد بها إيمانًا مع إيمانك ويقينًا مع يقينك .       واص

 
 تفصيل قصة اإلسراء والمعرار :

وهاك قصة اإلسراء والمعرار مفصلة كما رتبها من أقىوال الصىحابة ) وقىد رواهىا أكثىر مىن      
 942ا فىىى بعىى  سىىيدى الحىىافظ الشىىامى المتىىوفى سىىنة صىىحابيًا ( بعىىد أن أدخىىل بعضىىه 26

هجريه ، وهو صاحب السيرة الشىامية ، وقىد استحسىنت نقلهىا لمىا تتضىمنه مىن دعىائم التربيىة 
فى اإليمان والسلوك ، فضال عن أن اإلسراء والمعرار مما خص به موالنا رسىول هللا صىلى هللا 

العرف بال أحمد الحلوانى الخليجى إذ  عليه وسلم فى التكريم الشريف ، ورضى هللا عن سيدى
 يقول فى ذلك التكريم الخاص :

 مىنعىفالعين فلتنعم بهاتيك ال       ىردًا    ه  متفىبالعين  قد  شاهدت     
 أكرومة  لك  ال  تضاهى   رفعة          مخبوءة لك يا مقرب فى القدم     
 مىرف األتىًا ذلك الشىهنيئأال         خاطبته إذ ال حجاب لدى الخطاب      
 والمنعم األعلى بذاك هو الحكم    شاهد       ومقام  أو  أدنى  بذلك    
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 قال سيدى الحافظ الشامى رضى هللا عنه :      
بينما النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم عنىد البيىت فىى الحجىر ) أى حجىر إسىماعيل المالصىق      

يكائيىل ومعهمىا ملىك حخىر ، فقىال أولهىم : أيهىم هىو ؟ فقىال للكعبة المشرفة ( إذ أتاه جبريل وم
أوسطهم : هو خيرهم ، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى كانت ليلة أخىرى فقىال األول : هىو هىو 
؟ فقال األوسط : نعم ، وقىال اوخىر : خىذوا سىيد القىوم األوسىط بىين الىرجلين ، فىاحتملوه حتىى 

واله مىنهم جبريىل ، وفىى روايىة : فىرر سىقف بيتىى ، جاءوا به زمىزم ، فاسىتقلوه علىى ظهىره فتى
فنزل جبريل فشق من ثغره نحىره ) الموضىع المىنخف  بىين الترقىوتين ( إلىى أسىفل بطنىه ، ثىم 
قال جبريل لميكائيل ائتنى بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرل صدره ، فاستخرر قلبىه 

تلىف إليىه ميكائيىل بىثالث طسىوت مىن ، فغسله ثالث مىرات ، ونىزع مىا كىان فيىه مىن أذى ، واخ
يمانىًا فأفرغىه فىى صىدره ، ومى ه وحلمىًا  ماء زمزم ، ثم أتى بطست مىن ذهىب ممتلىىء حكمىة واص

سالمًا ، ثم أطبقه ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة .  ويقينًا واص
ثم أتى بالبراق مسرجًا ملجمًا ، وهو داب ىة أبىي  طويىل فىوق الحمىار ودون البغىل ، يضىع      

حافره عند منتهى طرفه ، مضطرب األذنين ) أى طويلهما ( إذا أتى على جبل ارتفعىت رجىاله ، 
ذا هبط ارتفعت يداه ، له جناحان فى فخديه يحفىز ) يحىث ( بهمىا رجليىه ، فاستصىعب عليىه  واص
فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال : أال تستحى يا براق ؟ فوهللا ماركبىك ، وفىى روايىة عبىد 

ركبىه ،  1) أى سىال ( وقىر  حتىى –قط " أكرم على هللا منىه ، فاسىتحيا حتىى ارفى  عرقىًا هللا " 
فسىاروا حتىى بلغىوا أرضىًا  2فانطلق به جبريل ، فكان اوخذ بركابه جبريل وبزمام البراق ميكائيىل

ذات نخل فقال له : انزل فصىل  هنىا ، ففعىل ، ثىم ركىب فقىال : أتىدرى أيىن صىليت ؟ قىال : ال ، 
ليها المهاجر . 3ليت بطيبةقال : ص  واص

                                                 
1
وفى رواية : وكانت األنبياء تركبها قبلى ، وقال أنس بن مالك كانت األنبياء تركبها قبلى . وقال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن  -

  عبد الرحمن : وهى دابة إبراهيم التى كان يزور عليها البيت الحرام .
2
  : جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره . وفى رواية -
3
  طيبة هى المدينة المنورة . -
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فىىانطلق البىىراق يهىىوى ) يسىىرع ( بىىه ، يضىىع حىىافره حيىىث أدرك طرفىىه ، فقىىال لىىه جبريىىل : انىىزل 
فصىل  ، ففعىل ثىىم ركىب ، فقىال : أتىىدرى أيىن صىىليت ؟ قىال : ال ، قىال : صىىليت بطىور سىىيناء ) 

 جبل بيت المقدس ( حيث كل م هللا موسى . 
ر ، فقىال لىىه جبريىل : انىزل فصىل  ، ففعىل ، ثىم ركىب وانطلىىق ثىم بلىغ أرضىًا بىدت لىه قصىو      

البىىراق يهىىوى بىىه ، فقىىال لىىه جبريىىل : أتىىدرى أيىىن صىىليت ؟ قىىال : ال ، قىىال : صىىليت ببيىىت لحىىم 
 حيث ولد عيسى .

فبينما هو يسير على البراق إذ رأى عفريتًا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفىت رحه      
ال أعلمك كلمات تقولهن إذ قلتهن انطفئت شعلته وخر  لفيىه ؟ فقىال رسىول ، فقال له جبريل : أ

هللا : بلىىى ، فقىىال جبريىىل : قىىل أعىىوذ بوجىىه هللا الكىىريم وبكلمىىات هللا التامىىات ) أى الكاملىىة فىىال 
يعتريها نقص ( التى ال يجاوزهن بر وال فاجر ، مىن شىر مىا ينىزل مىن السىماء ، ومىن شىر مىا 

ذرأ ) أى خلىق ( فىى األر  ، ومىن شىر مىا يخىرر منهىا ، ومىن فىتن  يعرر فيها ، ومن شر ما
الليل والنهار ، ومن طوارق ) أى حوادث ( الليىل والنهىار ، إال طارقىًا يطىرق بخيىر يىا رحمىن ، 

 فانكب  لفيه وانطفئت شعلته فساروا .
وأتى على قوم يزرعىون فىى يىوم ويحصىدون فىى يىوم كلمىا حصىدوا عىاد كمىا كىان فقىال يىا      

جبريىىل مىىا هىىذا ؟ فقىىال : هىىمالء المجاهىىدون فىىى سىىبيل هللا ، تضىىاعف لهىىم الحسىىنة بتسىىعمائة 
 ضعف وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه .

ووجد ريحًا طيبة فقال : يىا جبريىل ، مىا هىذه الرائحىة ؟ قىال : هىذه رائحىة ماشىطة فرعىون      
اسىم هللا تعىس فرعىون ، وأوالدهىا ، بينمىا هىى تمشىط بنىت فرعىون إذ سىقط المشىط ، فقالىت : ب

فقالت ابنة فرعون : أو لك رب غير أبى ؟ قالت : نعم ربى وربك هللا ، وكان للمرأة أبناء وزور 
، فأرسل إليهم ، فراود ) أى راجع ( المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهمىا فقىال : إنىى قاتلكمىا ، 

ية : قال : إن لى إليك حاجة ، فقال : إحسان منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا فى بيت ، وفى روا
قال :وما هى ؟ قالت : تجمع عظامى بعظام ولدى فتدفننا جميعًا ، قىال : ذاك لىك بمالىك علينىا 

 من الحق ، فأمر ببقرة من نحاس ، فأحميت ، ثم أمر بها لتلقى هى 
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وال  وأوالدهىىا ، فىىألقوا واحىىدًا بعىىد واحىىد حتىىى بلغىىوا أصىىغر رضىىيع فىىيهم ، فقىىال : يىىا أمىىه : قعىىى
تقاعسى ) أى ال تتىأخرى ( فإنىك علىى الحىق ، فألقيىت هىى وأوالدهىا ، قىال : وتكلىم أربعىة وهىم 

 صغار : هذا ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى ابن مريم .
ثم أتى على قوم ترضى ) أى تكسر ( رءوسىهم كلمىا رضىخت عىادت كمىا كانىت وال يفتىر )      

ال : يىا جبريىل مىن هىمالء ؟ قىال هىمالء الىذين تتثاقىل أى ال يسكن ( عنهم من ذلىك شىىء ، فقى
 رءوسهم عن الصالة المكتوبة .

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسىرل اإلبىل والغىنم ،      
ويأكلون الضريع ) أى الشوك اليابس ( والزقوم ) ثمر شجر كريىه الطعىم ( ورضىف جهىنم) أى 

ة ( وحجارتهىىا فقىىال : مىىن هىىمالء يىىا جبريىىل ؟ قىىال : هىىمالء الىىذين ال يىىمدون الحجىىارة المحمىىا
 صدقات أموالهم وما ظلمهم هللا شيئًا .

ثىىم أتىىى قومىىًا بىىين أيىىديهم لحىىم نضىىيج فىىى قىىدور ولحىىم حخىىر خبيىىث ، فجعلىىوا يىىأكلون مىىن      
جىل مىن أمتىك النىء الخبيث ويدعون النضيج الطيب ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الر 

 تكون عنده المرأة الحالل الطيب فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى الصبح .
ثم أتى على خشبة على الطريق ال يمر بها ثوب وال شىء إال خرقتىه ، فقىال : مىا هىذا يىا      

جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ، وتال ) وال تقعدوا بكىل 
 اط توعدون ( .صر 

 ورأى رجال يسبح فى نهر من دم يلقم الحجارة ، فقال : من هذا ؟ فقال :هذا حكل الربا .     
ثم أتى على رجىل قىد جمىع حزمىة ال يسىتطيع حملهىا وهىو يزيىد عليهىا ، فقىال :مىا هىذا يىا      

يريىد أن جبريل ؟ قال : هذا الرجل مىن أمتىك يكىون عنىده أمانىات النىاس ال يقىدر علىى أدائهىا و 
 يحمل عليها .

ثم أتى على قوم تقىر  ألسىنتهم وشىفاههم بمقىاري  مىن حديىد ، كلمىا قرضىت عىادت ال      
يفتر عنهم من ذلك شىء ، فقال : من همالء يا جبريل ؟ قال : همالء خطبىاء الفتنىة ، خطبىاء 

 أمتك يقولون ما ال يفعلون .
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صىىدورهم ، فقىىال : مىىن هىىمالء يىىا ومىىر بقىىوم لهىىم أظفىىار مىىن نحىىاس يخمشىىون وجىىوههم و      
 جبريل ؟ قال : همالء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم .

وأتى على جحر صغير يخرر منه ثور عظيم ، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث يخىرر      
هىا ، فال يستطيع ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم علي

 فال يستطيع أن يردها .
وأتى على واد فوجد ريحًا طيبة باردة وريح المسك وسمع صوتًا ، فقال : يا جبريل مىا هىذا     

سىتبرقى وحريىرى  ؟ قال : هىذا صىوت الجنىة تقىول يىا رب حتنىى مىا وعىدتنى فقىد كثىرت غرفىى واص
ومراكبىىىى  وسندسىىى وعبقريىىىى ولىىىملئى ومرجىىىانى وفضىىىتى وذهبىىى وأكىىىوابى وصىىىحافى وأبىىىاريقى

وعسلى ومائى ولبنى وخمرى ، قال : لك كل مسلم ومسلمة ، ومممن ومممنة ، ومن حمىن بىى 
وبرسلى وعمل صالحًا ولم يشرك بى ولم يتخذ من دونى أندادًا ، ومن خشينى فهو حمن ، ومن 
 سألنى أعطيته ، ومن أقرضنى جزيته ، ومن توكل على  كفيته ، إنىى أنىا هللا ال إلىه إال أنىا ، ال

 أخلف الميعاد ، وقد أفلح المممنون ، فتبارك هللا أحسن الخالقين ، قالت : قد رضيت .
وأتى على واد ، فسمع صوتًا منكرًا ، ووجد ريحًا منتنة ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قىال :      

هذا صوت جهنم تقول : يا رب حتنى ما وعدتنى فقد كثرت سالسلى وأغاللى وسعيرى وحميمىى 
ى وغسىىاقى وعىىذابى ، وقىىد بعىىد قعىىرى واشىىتد حىىرى فىىدتنى مىىا وعىىدتنى ، فقىىال : لىىك كىىل وضىىريع

 مشرك ومشركة ، وكافر وكافرة ، وخبيث وخبيثة ، وكل جبار ال يممن بيوم الحساب .
ورأى ال دجال فى صورته رميا عين ، ال رميا منام ، فقيل يا رسىول هللا كيىف رأيتىه ؟ قىال      

ي ا ) أى ع ظيم الجثة ( ، وهو أحمر هجان ) أى شديد البيا  ( ، إحىدى عينيىه قائمىة : َفْيلَمان 
كانها كوكب درى  كأن شعره أغصان شجرة ، شبهه بعبد العزى بن قطىن ) هلىك فىى الجاهليىة ( 

. 
ورأى عمودًا أبي  كأنه لملىم تحملىه المالئكىة فقىال : مىا تحملىون ؟ قىالوا عمىود اإلسىالم      

 أمرنا أن نضعه بالشام .
وبينمىىىىا هىىىىىو يسىىىىىير إذ دعىىىىىاه داع عىىىىىن يمينىىىىىه : يىىىىىا محمىىىىىد ، انظرنىىىىىى أسىىىىىألك ، فلىىىىىم       
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دت أمتك .  يجيبه ، فقال : ما هذا يا حبريل ؟ قال : هذا داعى اليهود ، أما إنك لو أجبته لتهو 
وبينما هو يسير إذ دعاه داع عن شمال ، فقىال : يىا محمىد انظرنىى أسىألك ، فلىم يجبىه ،      

 هذا يا جبريل ؟ قال : هذا داعى النصارى ، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك . فقال : ما
وبينما هو يسير إذا بامرأة حاسرة عن ذراعيها ، وعليها من كل زينة خلقها هللا ، فقالت :      

يا محمد انظرنى أسألك ، فلم يلتفت  إليها ، فقال : من هذه يىا جبريىل ؟ قىال تلىك الىدنيا ، أمىا 
 أجبتها الختارت أمتك الدنيا على اوخرة .إنك لو 

وبينما هو يسير إذا هو بشىىء يىدعوه متنحيىًا عىن الطريىق يقىول : هلىم يىا محمىد ، فقىال      
 جبريل : سر يا محمد ، فقال : من هذا ؟ قال : عدو هللا إبليس أراد أن تميل إليه .

انظرنىى أسىألك ، فلىم يلتفىت وسار فإذا هو بعجوز على جانىب الطريىق فقالىت : يىا محمىد      
إليها ، فقال : من هذه يا جبريل ، قال : إنه لم يبق من عمر الدنيا إال مىا بقىى مىن عمىر تلىك 

 العجوز .
وبينما هو يسير إذ لقيه خلق من خلق هللا ، فقالوا : السالم عليك يا حخر ، السالم عليىك      

قيىه الثانيىة فقىال لىه مثىل ذلىك ، ثىم لقيىىه يىا حاشىر ، فقىال لىه جبريىل : اردد السىالم فىرد ، ثىم ل
 الثالثة فقال مثل ذلك ، فقال : من همالء يا جبريل ؟ قال : إبراهيم وموسى وعيسى .

ومرا على موسى وهىو يصىلى فىى قبىره عنىد الكثيىب ) أى التىل ( األحمىر رجىل طىوال ) أى      
) قبيلىة مىن الىيمن ( طويل ( سبط ) مسترسىل الشىعر ( حدم ) أسىمر ( كأنىه مىن رجىال شىنوءة 

وهو يقول يرفع صوته أكرمته وفضلته ، فرفع إليه فسلم عليىه ، فىرد عليىه السىالم وقىال : مىن 
 هذا معك يا جبريل ؟

قال : هذا أحمد ، فقال : مرحبًا بالنبى  العربى  الذى نصح ألمته ودعا له بالبركة ، وقال :      
 ن هذا ؟ قال : سل ألمتك اليسر فساروا ، فقال : يا جبريل ، م
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هذا موسى بن عمران ، قال : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب ربىه قىال : ويرفىع صىوته علىى ربىه ؟ 
 قال : إن هللا تعالى قد عرف له حدته .

ومر  على شجرة كأن ثمرها السرر تحتهىا شىيى وعيالىه ، فىرأى مصىابيح وضىوءًا ، فقىال :      
فقال مرحبًا بالنبى  العربىى  األمىى  الىذى بلىغ رسىالة  من هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا ابنك أحمد ،

ن أمتك حخر األمم وأضعفها ، فإن اسىتطعت  ربه ونصح ألمته ، يا بنى إنك الق ربك الليلة ، واص
 أن تكون حاجتك أو كلها فى أمتك فافعل ، ودعا له بالبركة .

نم تنكشىف عىن مثىل فسار حتى أتى الوادى الذى بالمدينىة يعنىى بيىت المقىدس ، فىإذا جهى     
الزرابى ) البساط ( فقيل : يا رسول هللا ، كيف وجدتها ؟ قال : مثل الحممة ) بحىاء مضىمومة 

 أى الفحمة ( .
ذا عىن يمىين المسىجد وعىن       ثم سار حتى انتهى إلى المدينة فدخلها من بابها اليمىانى ، واص

ال : أمىىا الىىذى عىىن يمينىىك يسىىاره نىىوران سىىاطعان ، فقىىال : يىىا جبريىىل ، ماهىىذان النىىوران ؟ قىى
فمحراب أخيك داود ، وأما الذى عن يسارك فعلى قبر أختك مريم ، فدخل المسجد من بىاب فيىه 
تميل الشمس والقمر ، وأتى جبريل الصخرة التى ببيىت المقىدس فوضىع أصىبعه فيهىا فخرقهىا ، 

 فشد بها البراق ، وفى رواية مسلم فربطه بالحلقة التى تربط بها األنبياء .
فلما استوى النبى صلى هللا عليه وسلم فى صخرة المسجد ، قال جبريل : يىا محمىد ، هىل      

سألت ربىك أن يريىك الحىور العىين ؟ قىال : نعىم ، قىال جبريىل : فىانطلق إلىى تلىك النسىوة فسىلم 
عليهن وهن جلوس عن يسىار الصىخرة ، فىانتهى إلىيهن فسىلم علىيهن فىرددن السىالم ، فقىال : 

ن : خيىرات حسىان ، نسىاء قىىوم أبىرار ، نقىوا فلىم يىدرنوا ، وأقىاموا فلىم يظعنىىوا ، مىن أنىتن ؟ فقلى
 وخلدوا فلم يموتوا .

ثم صلى هو وجبريل كل واحد ركعتين ، فلم يلبث إال يسيرًا حتى اجتمع ناس كثير ، فعرف      
ينتظىرون النبيين من بين قائم وراكع وساجد ، ثىم أذ ن مىمذ ن وأقيمىت الصىالة ، فقىاموا صىفوفًا 

 من يممهم ، فأخذه جبريل بيده فقدمه فصلى بهم ركعتين . 
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وفى حديث أبى هريىرة عنىد الحىاكم وصىححه والبيهقىى : فلقىى أروال األنبيىاء فىأثنوا علىى      
ربهم فقال إبراهيم : الحمد ل الذى اتخذنى خلياًل ، وأعطانى ملكىًا عظيمىًا ، وجعلنىى أمىة قانتىًا 

 ن النار وجعلها على  بردًا وسالمًا يمتم بى ، وأنقذنى م
ثم أن موسىى أثنىى علىى ربىه تبىارك وتعىالى فقىال : الحمىد ل الىذى كلمنىى تكليمىًا ، وجعىل     

 هالك فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى ، وجعل من أمتى قومًا يهدون بالحق وبه يعدلون.
لى ملكًا عظيمًا ، وعلمنىى الزبىور ، ثم أن داود أثنى على ربه فقال : الحمد ل الذى جعل      

 وأالن لى الحديد وسخر لى الجبال يسبحن والطير ، وأعطانى الحكمة وفصل الخطاب .
ر لىىى       ر لىىى الريىىال ، وسىىخ  ثىىم أن سىىليمان أثنىىى علىىى ربىىه فقىىال : الحمىىد ل الىىذى سىىخ 

كىىالجوابى )  الشىياطين يعملىىون لىىى مىىا شىئت مىىن محاريىىب وثماثيىىل وجفىان ) القصىىعة الكبيىىرة (
ر  الحو  الكبير ( وقدور راسيات ، وعل منى منطق الطير ، وحتانى من كل شىء فضال ، وسىخ 
لى جنودًا الشياطين والطير ، وفضلنى على كثير من عباده المممنين ، وحتىانى ملكىًا عظيمىًا ال 

 ينبغى ألحد من بعدى ، وجعل ملكى ملكًا طيبًا ليس فيه حساب وال عقاب .
ن عيسى بن مريم أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال : الحمد ل الذى جعلنىى كلمتىه ، ثم إ     

وجعل مثلى مثل حدم خلقه من تراب ثم قىال لىه كىن فيكىون ، وعل منىى الكتىاب والحكمىة والتىوراة 
واإلنجيىىل ، وجعلنىىى أبىىرىء األكمىىه ) الىىذى يولىىد أعمىىى ( واألبىىرص وأحيىىى المىىوتى بىىإذن هللا ، 

 ى وأعاذنى وأمى من الشيطان الرجيم ، فلم يكن للشيطان علينا سبيل .ورفعنى وطهرن
 فقال النبى صلى هللا عليه وسلم : كلكم أثنى على ربه ، وأنا مثن على ربى :      
الحمد ل الذى أرسلنى رحمة للعالمين ، وكافة النىاس بشىيرًا ونىذيرًا ، وأنىزل علىى  الفرقىان      

أمتىى خيىر أمىة أخرجىت للنىاس ، وجعىل أمتىى وسىطًا ) أى خيىارًا فيه تبيان كىل شىىء ، وجعىل 
 عدواًل ( وجعل أمتى هم األولون ) أى فى دخول الجنة ( 
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واوخرون ) أى فى الوجود ( وشرل لى صىدرى ، ووضىع عنىى وزرى ، ورفىع ذكىرى ، وجعلنىى 
 فاتحًا ) أى ألبواب اإليمان ( خاتمًا ) أى خاتمًا به الشرائع ( .

 إبراهيم صلى هللا عليه وسلم : بهذا فضلكم محمد صلى هللا عليه وسلم . فقال     
ثم تذكروا أمر الساعة ، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال : ال علم لى بهىا ، فىردوا أمىرهم إلىى      

موسى ، فقال : ال علم لى بها ، فىردوا أمىرهم إلىى عيسىى ، فقىال : أمىا وجبتهىا فىال يعلمهىا إال 
عهد إلى  أن الدجال خارر ومعىى قضىيبان ، فىإذا رحنىى ذاب كمىا يىذوب الرصىاص ،  هللا ، وفيما

فيهلكه هللا تعالى إذا رحنى ، حتىى إن االحجىر ليقىول : يىا مسىلم إن تحتىى كىافرًا فتعىال فاقتلىه ، 
فيهلكهم هللا تعالى ، ثم يرجع النىاس إلىى بالدهىم واوطىانهم ، فعنىد ذلىك يخىرر يىأجور ومىأجور 

ب ينسىلون ، فيطىوون بالدهىم ، ال يىأتون علىى شىىء إال أهلكىوه ، وال يمىرون وهم من كىل حىد
على ماء إال شربوه ، حتىى يرجىع النىاس يشىكونهم إلىى ، فىأدعوا هللا علىيهم فىيهلكهم ويميىتهم 
حتىىى تجىىوى األر  مىىن ريحهىىم ، فينىىزل هللا تعىىالى المطىىر فيجىىرف أجسىىادهم حتىىى يقىىذفهم فىىى 

ذلك إذا كان كىذلك ، إن السىاعة كالحامىل المىتم ال يىدرى أهلهىا  البحر ، ففيما عهد إلى  ربى أن
 متى تفجمهم بوالدتها لياًل أو نهارًا .

وأخذ النبى صلى هللا عليه وسىلم مىن العطىش أشىد مىا أخىذه ، فىأتى بقىدحين أحىدهما عىن      
ة اليمين واوخر عن الشمال ، فى أحدهما لبن وفىى اوخىر عسىل ، وفىى روايىة أتىى بدنيىة ثالثى

مغطاة أفواهها ، فأتى بإناء منها فيه ماء فشرب منه قلياًل ، وفى لفظ أنه لم يشرب منىه شىيئًا 
، ثم دفع إليه إناء حخر فيه لبن فشرب منه حتى روى ، ثم دفع إليه إناء حخر فيىه خمىر فقيىل 
 له اشرب فقال : ال أريده قىد رويىت ، فقىال جبريىل : أمىا إنهىا سىتحرم علىى أمتىك ، وفىى روايىة

فعىىر  عليىىه المىىاء والخمىىر واللىىبن ، وفىىى روايىىة العسىىل بىىدل اللىىبن ، فشىىرب مىىن العسىىل قلىىيال 
نىىك  وتنىاول اللىبن فشىرب منىىه حتىى روى ، فضىرب جبريىىل علىى منكبىه وقىىال : أصىبت الفطىرة واص

 لمهدى .
 الذى تعرر عليه أروال بنى حدم فلم تر الخالئق أحسن من  1ثم أتى بالمعرار   

                                                 
-
1

 السلم . 
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من فضة ومرقاة من ذهب ، وفىى روايىة ألبىى سىعيد فىى شىرف المصىطفى  1اةالمعرار ، له مرق
أنه أتى بالمعرار من جنة الفردوس منضدًا بىاللملم ، عىن يمينىه مالئكىة وعىن يسىاره مالئكىة ، 
فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى بىاب مىن أبىواب السىماء الىدنيا يقىال لىه بىاب الحفظىة وعليىه 

حب سماء الدنيا ، وفى حديث جعفىر بىن محمىد عنىد البيهقىى ملك يقال له إسماعيل ، وهو صا
يسكن الهواء ، لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى األر  قط إال يوم مات النبى صلى هللا 
عليه وسلم ، وبين يديه سبعون ألف ملك ، مع كل ملك جنده مائة ألف ، فاستفتح جبريل باب 

: ومن معك ، قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليىه السماء ، قيل من هذا ، قال جبريل ، قيل 
؟ قال : نعم ، قال : مرحبًا به وأهاًل ، حياه هللا مىن أس ومىن خليفىة ، فىنعم األس ونعىم الخليفىة 

 ونعم المجىء جاء ، ففتح لهما .
فلمىىا خلصىىا فىىإذا حدم كهيئتىىه يىىوم خلقىىه هللا علىىى صىىورته ، تعىىر  عليىىه أروال ذريتىىه      

يقىىول : رول طيبىىة ونفىىس طيبىىة اجعلوهىىا فىىى عليىىين ) أعلىىى الجنىىة ( ، ثىىم تعىىر  المىىممنين ف
عليه أروال ذريته الكفار فيقول : رول خبيثة ونفىس خبيثىة اجعلوهىا فىى سىجين ) موضىع فيىه 
كتاب الفجار ( ، وعىن يمينىه أسىودة ) جمىع سىواد ويجمىع علىى أسىاود وهىو الشىخص ( وبىاب 

ودة وباب يخرر منه ريح خبيثىة ، فىإذا نظىر قبىل يمينىه يخرر منه ريح طيبة ، وعن شماله أس
ذا نظر قبل شماله حزن وبكى ، فسلم عليه النبى صلى هللا عليىه وسىلم ،  ضحك واستبشر ، واص
فرد السالم ثم قال : مرحبًا باالبن الصالح والنبى  الصالح ، فقال النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم : 

، وهىذه األسىودة نسىم بنيىه ، فأهىل اليمىين مىنهم أهىل  يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبىوك حدم
ذا نظر قبل شىماله بكىى ،  الجنة ، وأهل الشمال منهم أهل النار ، فإذا نظر قبل يمينه ضحك واص
وهذا الباب الذى عن يمينه باب الجنة إذا نظر من يدخله من ذريته ضىحك واستبشىر ، والبىاب 

 ن ذريته بكى وحزن .الذى عن شماله باب جهنم إذا نظر من يدخله م
ثم مضى صلى هللا عليه وسلم هنيهة فإذا نظر هو بأخونة عليهىا لحىم يشىرل لىيس بقربىه      

ذا بأخونة عليها لحم قد أرول وأنتن عندها ناس يأكلون منها ،   أحد ، واص
                                                 

1
 درجة . -
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فقال : يا جبريل ، من همالء ؟ قال همالء من أمتك قوم يتركىون الحىالل ويىأتون الحىرام ، وفىى 
ذا حولىه جيىف  لفظ : فإذا بىأقوام علىى مائىدة عليهىا لحىم يشىوى كاحسىن ممىا رئىى مىن اللحىم واص

فجعلوا يقبلون على الجيف يأكلون منها ويدعون اللحم ، فقال : مىن هىمالء يىا جبريىل ، قىال : 
 همالء الزناة يحل ون ما حرم هللا عليهم ويتركون ما أحل  لهم .

م كامثال البيوت ، فيها الحي ات تىرى مىن خىارر بطىونهم ثم مضى هنيهة فإذا بأقوام بطونه     
، كلمىا نهى  أحىدهم خىر  يقىول : اللهىم ال تقىم السىاعة وهىم علىى سىابلة حل فرعىون ، فتجىىىء 
الساعة ) أبناء السبيل ( فتطمهم ، فسمعهم يضجون إلىى هللا تعىالى ، فقىال : يىا جبريىل : مىن 

ربىىا ال يقومىىون إال كمىىا يقىىوم الىىذى يتخبطىىه هىىمالء ، قىىال : هىىمالء مىىن أمتىىك الىىذين يىىأكلون ال
 الشيطان من المس ) الجنون ( .

ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام مشىافرهم اإلبىل ) كالشىفة مىن اإلنسىان ( ، ففىتح أفىواههم      
ويلقمىىون حجىىرًا ، وفىىى روايىىة : يجعىىل فىىى أفىىواههم صىىخر مىىن جهىىنم ثىىم يخىىرر مىىن أسىىافلهم 

فقال : يىا جبريىل ، مىن هىمالء ؟ قىال : هىمالء الىذين يىأكلون  فسمعهم يضجون إلى هللا تعالى ،
 أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا .

ثم مضى هنيهة فإذا هىو بنسىاء معلقىات بثىديهن ، ونسىاء منكسىات بىأرجلهن ، فسىمعهن      
الء الىىذين يىىزنين ويقىىتلن يضىىججن إلىىى هللا تعىىالى ، فقىىال : مىىن هىىمالء يىىا جبريىىل ، قىىال : هىىم 

 أوالدهم .
ثم مضى هنيهة فإذا هىو بىأقوام يقطىع مىن جنىوبهم اللحىم فيلقمىون ، فيقىال لىه : كىل كمىا      

ىىازون مىىن أمتىىك  كنىىت تأكىىل لحىىم أخيىىك ، فقىىال : يىىا جبريىىل ، مىىن هىىمالء ؟ قىىال : هىىمالء الهم 
 .1اللم ازون 

: من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن  ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل ، قيل     
معك ، قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعىم ، قيىل : مرحبىًا بىه وأهىال ، حيىاه هللا 
من أس ومن خليفة ، فنعم األس ونعم الخليفة ونعم المجىء جاء ، ففتح لهما ، فلما خلصا فإذا 

 هو بابنى الخالة عيسى بن مريم ويحيى 
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ذا عيسىى ابن زكري ا ، شبيه أحدهما بصاحبه ثيابهما وشعرهما ، ومعهمىا نفىر مىن قومهمىا ، واص
جعد ) مجموع الجسم ( مربوع الحلق إلىى الحمىرة والبيىا  ، سىبط الىرأس ) مسترسىل الشىعر ( 
كأنما خرر من ديماس ) أى حمام ( شبهه بعروة ابن مسعود الثقفى ) أحد الصحابة الكرام ( ، 

 ليه السالم ، ثم قاال : مرحبًا باألس الصالح والنبى الصالح ودعوا له بخير.فسلم عليهما فردا ع
ثم صعدا إلى السماء الثالثىة فاسىتفتح جبريىل قيىل : مىن هىذا ؟ قىال جبريىل ، قيىل : ومىن      

معك ؟ قال : محمد ، قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحبًا به وأهال ، حياه هللا من 
ة ، فىىنعم األس ونعىىم الخليفىىة ونعىىم المجىىىء جىىاء ، ففىىتح ، فلمىىا خلصىىا فىىإذا هىىو أس ومىىن خليفىى

بيوسىىف ومعىىه نفىىر مىىن قومىىه ، فسىىلم عليىىه فىىرد عليىىه السىىالم ثىىم قىىال : مرحبىىًا بىىاألس الصىىالح 
ذا هو أعطى شطر الحسن ، وفى رواية أحسن ما خلق هللا ،  والنبى  الصالح ودعا له بخير ، واص

لقمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، قال : من هذا يا جبريل ؟ قىال قد فضل الناس بالحسن كا
 : هذا أخوك يوسف .

ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن      
معك ؟ قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعىم ، قيىل : مرحبىًا بىه وأهىال ، حيىاه هللا 
من أس ومن خليفة ، فنعم األس ونعم الخليفة ونعم المجىء جاء ، ففتح لهما ، فلما خلصا فإذا 
هو بإدريس رفعه هللا مكانًا عليًا ، فسل م عليه فرد السالم ، ثم قال مرحبًا باألس الصىالح والنبىى 

 الصالح ثم دعا له بخير .
مىن هىذا ؟ قىال : جبريىل ، قيىل : ثم صعد إلى السماء الخامسىة فاسىتفتح جبريىل ، قيىل :      

ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قىال : نعىم ى قيىل : مرحبىًا بىه وأهىال ، حيىاه 
هللا من أس ومن خليفة ، فنعم األس ونعم الخليفة ونعىم المجىىء جىاء ، ففىتح لهمىا فلمىا خلصىا 

رب إلى سرته مىن طولهىا فإذا هو بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء تكاد تض
، وحوله قوم من بنى إسرائيل ) يعقوب عليه السىالم ( وهىو يقىص علىيهم ، فسىل م عليىه ، فىرد 
عليه السالم ، ثىم قىال : مرحبىًا بىاألس الصىالح والنبىى الصىالح ، ثىم دعىا لىه بخيىر ، فقىال : يىا 

 جبريل ، من 
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 هذا ؟ قال هذا الرجل المحبب فى قومه هارون بن عمران .
ثم صعد إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل ومن      

معك ؟ قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعىم ، قيىل : مرحبىًا بىه وأهىال ، حيىاه هللا 
من أس ومن خليفة ، فنعم األس ونعم الخليفة ونعم المجىء جاء ، ففتح لهما فجعل يمر بالنبى 
والنبيين معهم الرهط والنبى والنبيين ليس معهم أحىد ثىم مىر بسىواد عظىيم ، فقىال : مىن هىذا ؟ 
قيل : موسى وقومه ، ولكن ارفع رأسك ، فإذا بسواد عظيم قد سد األفق من ذا الجانب ومن ذا 
الجانىىب ، فقيىىل : هىىمالء أمتىىك ، وسىىوى هىىمالء سىىبعون ألفىىا يىىدخلون الجنىىة بغيرحسىىاب ، فلمىىا 

ا بموسى بن عمران رجل حدم طوال كأنه من رجال شنوءة كثيىر الشىعر لىو كىان عليىه خلصا فإذ
قميصان لنفذ الشعر دونهما ، فسىلم عليىه النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم فىرد عليىه السىالم ، ثىم 
قال : مرحبًا باألس الصالح والنبى  الصىالح ، ثىم دعىا لىه بخيىر ، وقىال : يىزعم النىاس أنىى أكىرم 

ا ، بل هذا أكرم على هللا منى ، فلما جاوزه النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم بكىى ، على هللا من هذ
فقيل له ما يبكيك ؟ قال : أبكى ألن غالمًا بعث من بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل 
الجنة من أمتى ، يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم بنى حدم على هللا ، وهذا رجل من بنى حدم خلفنى 

 وأنا فى أخرى ، فلو أنه فى نفسه لم أبال ولكن مع كل نبى أمته .فى دنيا ، 
ثىىم صىىعدا ، فلمىىا انتهيىىا إلىىى السىىماء السىىابعة رأى فوقىىه رعىىدًا وبرقىىًا وصىىواعق ، فاسىىتفتح      

جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : أو قىد أرسىل 
رحبىىًا بىىه وأهىىال ، حيىىاه هللا مىىن أس ومىىن خليفىىة ، فىىنعم األس ونعىىم إليىىه ؟ قىىال : نعىىم ، قيىىل : م

الخليفة ونعم المجىء جاء ، ففتح لهمىا ، فسىمع تسىبيحًا فىى السىموات العىال مىع نسىبيح كثيىر 
سب حت السموات العال من ذى المهابة مشفقات مىن ذى العىال بمىا عىال ، سىبحن العلىى األعلىى 

نبى صلى هللا عليه وسلم بإبراهيم الخليل رجل شمط جىالس سبحانه وتعالى ، فلما خلصا فإذا ال
عند باب الجنة على كرسى مسند ظهره إلى البيت المعمور ومعه نفىر مىن قومىه ، فسىلم عليىه 
النبى صلى هللا عليه وسلم فرد  السالم ، ثم قال مرحبًا باألبن الصالح والنبىى الصىالح ، وقىال : 

 إن تربتها طيبة وأرضها مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة ، ف
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واسعة فقال : وما غراس الجنىة ؟ قىال : ال حىول وال قىوة إال بىال ، وفىى روايىة : أقىرىء أمتىك 
منى السالم ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة المىاء وأن غراسىها : سىبحان هللا والحمىد ل 

جلىىىوس بىىىي  الوجىىىوه أمثىىىال  وال إلىىىه إال هللا وهللا أكبىىىر ، وهىىىو أشىىىبه ولىىىده بىىىه ، وعنىىىده قىىىوم
القراطيس ) القرطاس ما يكتب فيه ( ، وقوم فى ألوانهم شىء ، فقىام هىمالء الىذين فىى ألىوانهم 
شىء فدخلوا نهرًا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شىء ، ثم دخلوا نهىرًا فاغتسىلوا 

ه فخرجىوا وقىد خلصىت فيه فخرجوا وقد خلص مىن ألىوانهم شىىء ، ثىم دخلىوا نهىرًا فاغتسىلوا فيى
ألوانهم فصارت مثىل ألىوان أصىحابهم ، فجىاءوا فجلسىوا إلىى أصىحابهم ، فقىال : يىا جبريىل مىن 
همالء البي  الوجوه ؟ ومن همالء الذين فى ألوانهم شىىء ؟ ومىا هىذه األنهىار التىى دخلوهىا ؟ 

أما همالء الذين فقال : أما همالء البي  الوجوه ، فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم ) أى بشرك ( و 
فىىى ألىىوانهم شىىىء فقىىوم خلطىىوا عمىىاًل صىىالحًا وحخىىر سىىيئًا فتىىابوا فتىىاب هللا علىىيهم ، وأمىىا هىىذه 

 األنهار فأولها رحمة هللا ، والثانى نعمة هللا ، والثالث سقاهم ربهم شرابًا طهورًا .
ذا هىىو بأمتىه شىىطران : شىىطر علىيهم ثيىىاب      كأنهىىا  وقيىل لىىه : هىذا مكانىىك ومكىىان أمتىك ، واص

القراطيس ، وشطر علىيهم ثيىاب رمىد ، فىدخل البيىت المعمىور ودخىل معىه الىذين علىيهم الثيىاب 
البىىي  ، وحجىىب اوخىىرون الىىذين علىىيهم الثيىىاب الرمىىد ) فىىى لىىون الرمىىاد ( وهىىم علىىى خيىىر ، 
ذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال  فصلى ومن معه من المممنين فى البيت المعمور ، واص

 يه إلى يوم القيامة ، ثم خرر ومن معه صلى هللا عليه وسلم . يعودون إل
ليها ينتهى مىا يعىرر مىن األر  فيقىب  منهىا ،       ثم رفع إلى سدرة ) شجرة ( المنتهى ، واص

ذا هى شجرة يخرر من أصلها أنهار من مىاء  ليها ينتهى ما يهبط من فوق فيقب  منها ، واص واص
لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لىذه للشىاربين ،  غير حسين ) غير متغير ( ، وأنهار من

ذا نبقهىىا مثىىل  وأنهىىار مىىن عسىىل مصىىفى ، يسىىير الراكىىب فىىى ظلهىىا سىىبعين عامىىًا ال يقطعهىىا ، واص
ذا كدذان الفيلة تكاد الورقة تغطى هذه األمة .  قالل هجر ، واص

 فى ثم عرر به حتى ظهر لمستوى سمع فيه صريف األقالم ، ورأى رجال مغيباً      
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نور العرش فقال : من هذا ؟ أملك ؟ قيل : ال ، قال : أنبى ؟ قيل : ال ، قىال : مىن هىو ؟ قيىل 
: هذا رجل كان فى الدنيا لسانه رطب بذكر هللا وقلبه معلق بالمساجد ولىم يستسىب لوالديىه قىط 

. 
ربىه تعىالى ربه سبحانه وتعالى ، فخر النبى صىلى هللا عليىه وسىلم سىاجدًا ، وكلمىه  1فرأى     

عند ذلك فقال له : يا محمد ، قال : لبيك ربى ، فقال : سل ، فقال : إنك اتخذت إبراهيم خلىياًل 
وأعطيته ملكًا عظيمًا ، وكلمت موسىى تكليمىًا ، وأعطيىت داود ملكىًا عظيمىًا ، وألنىت لىه الحديىد 

عظيمىىًا وسىىخ رت لىىه الجىىن واإلنىىس والشىىياطين وسىىخرت لىىه الجبىىال ، وأعطيىىت سىىليمان ملكىىًا 
وسىخ رت لىىه الريىال وأعطيتىىه ملكىًا ال ينبغىىى ألحىد مىىن بعىده ، وعلمىىت عيسىى التىىوراة واإلنجيىىل 
وجعلته يبرىء األكمه واألبرص ويحيى الموتى بإذنك ، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم ، فلىم 

 يكن للشيطان عليهما سبيل .
: وهو مكتوب فىى التىوراة حبيىب هللا  فقال سبحانه وتعالى : قد اتخذتك حبيبًا ) قال الراوى      

( ، وأرسلتك للناس كافة بشيرًا ونذيرًا ، وشرحت لك صدرك ، ووضعت عنك وزرك ، ورفعت لك 
ذكىىرك ، ال أذكىىر إال ذكىىرت معىىى ، وجعلىىت أمتىىك خيىىر أمىىة أخرجىىت للنىىاس ، وجعلىىت أمتىىك أمىىة 

م خطبىة حتىى يشىهدوا وسطًا ، وجعلت أمتك هم األولون واوخرون ، وجعلت أمتك ال تجىوز لهى
أنىىك عبىىدى ورسىىولى ، وجعلىىت مىىن أمتىىك أقوامىىًا قلىىوبهم أنىىاجيلهم ، وجعلتىىك أول النبيىىين خلقىىًا 
وحخرهم بعثًا وأولهىم يقضىى لىه ، وأعطيتىك سىبعًا مىن المثىانى لىم أعطهىا نبيىًا قبلىك ، وأعطيتىك 

صىىوم رمضىىان الكىىوثر وأعطيتىىك ثمانيىىة أسىىهم : اإلسىىالم والهجىىرة والجهىىاد والصىىدقة والصىىالة و 
نى يوم خلقت السموات واألر  فرضت   واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، واص

                                                 
-
1

ه بالرؤية فى اآلخرة مصداقاً لقوله رؤية بال كيف ، وقد جعل هللا له الرؤية فى الدنيا قبل سائر المؤمنين الذين يتجلى عليهم سبحان 

تعالى : ) وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ( . ويعاقب هللا يوم القيامة أهل الكفر بالحجاب فال يرونه مصداقاً لقوله تعالى : ) 

 إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * ثم إنهم لصالوا الجحيم ( .
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 عليك وعلى أمتك خمسين صالة فقم بها أنت وأمتك .
قىىال أبىىو هريىىرة : قىىال رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم : فضىىلنى ربىىى ، أرسىىلنى رحمىىة      

قلىب عىدوى الرعىب مىن مسىيرة شىهر ، وأحىل  للعالمين ، وكافة للناس بشيرًا ونذيرًا ، وألقى فىى 
لىىى الغنىىائم ولىىم تحىىل ألحىىد قبلىىى ، وجعلىىت لىىى األر  مسىىجدًا وطهىىورًا ، وأعطيىىت فىىواتح الكلىىم 
وخواتمه وجوامعه ، وعرضت على أمتى فلم يخف على  التابع والمتبوع ، ورأيتهم أتوا على قوم 

ر األعىىين كأنمىىا خىىرزت أعيىىنهم ينتعلىىون بالشىىعر ، ورأيىىتهم أتىىوا علىىى قىىوم عىىرا  الوجىىوه صىىغا
بالمخيط ، فلم يخف على  ما هىم القىون مىن بعىدى ، وأمىرت بخمسىين صىالة ، وأعطىى ثالثىًا : 

مام المتقين ، وقائد الغر المحجلين .  أنه سيد المرسلين ، واص
وفىىى حىىديث ابىىن مسىىعود : وأعطىىى رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم الصىىلوات الخمىىس ،      

بقىرة ، وغفىر لمىن لىم يشىرك بىال مىن أمتىه شىيئًا المقحمىات ، ثىم انجلىت عنىه وخواتيم سىورة ال
السحابة ، وأخذ بيده جبريل فانصرف سريعًا ، فأتى على إبراهيم فلىم يقىل شىيئًا ، ثىم أتىى علىى 
موسى قال ونعىم الصىاحب كىان لكىم فقىال : مىا صىنعت يىا محمىد ، مىا فىر  ربىك عليىك وعلىى 

أمتىىى خمسىىين صىىالة كىىل يىىوم وليلىىة ، قىىال : ارجىىع إلىىى ربىىك أمتىىك ؟ قىىال : فىىر  علىىى  وعلىىى 
فاسىأله التخفيىف عنىىك وعىن أمتىك ، فىىإن أمتىك ال تطيىق ذلىىك ، فىإنى قىد خبىىرت النىاس قبلىىك ، 
وبلوت بنى إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه ، وأمتك أضعف 

فالتفىىت النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إلىىى جبريىىل  أجسىىادًا وأبىىدانًا وقلوبىىًا وأبصىىارًا وأسىىماعًا ،
يستشىىيره ، فأشىىار جبريىىل أن نعىىم إن شىىئت ، فرجىىع سىىريعًا حتىىى انتهىىى إلىىى الشىىجرة فغشىىيته 
السحابة وخر  ساجدًا وقال : رب خفف عن ا ، وفى لفظ عن أمتى ، فإنها أضعف األمىم ، قىال : 

فقىال : وضىع عنىى خمسىىًا ،  قىد وضىعت عىنكم خمسىًا ، ثىم انجلىت السىحابة ورجىع إلىى موسىى
فقال : ارجع إلى ربك واسأله التخفيف ، فإن أمتك ال تطيىق ذلىك ، فلىم يىزل يرجىع بىين موسىى 
وبىىين ربىىه يحىىط عنىىه خمسىىًا خمسىىًا حتىىى قىىال : يىىا محمىىد : قىىال : لبيىىك وسىىعديك ، قىىال : هىىن 

وال  خمس صلوات كىل يىوم وليلىة ، لكىل صىالة عشىر فتلىك خمسىون صىالة ال يبىدل القىول لىدى  
 ينسى كتابى تخفيفًا عنك كتخفيف خمس صلوات ، 
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ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرًا ، ومن هىم بسىيئة فلىم 
يعلمها لم تكتب شيئًا ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، فنزل حتى انتهى إلىى موسىى فىأخبره ، 

أمتك ال تطيق ذلك ، فقال : قىد راجعىت ربىى حتىى فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن 
اسىىتحييت منىىه ، ولكىىن أرضىىى وأسىىلم ، فنىىادى منىىاد أن قىىد قىىد أمضىىيت فريضىىتى وخففىىت عىىن 

 عبادى فقال له موسى : اهبط باسم هللا .
وما أرق مىا قىال سىيدى ابىن وفىا رضىى هللا عنىه : إنمىا كىان ترجيىع موسىى عليىه الصىالة      

 عليه وسلم فى شأن الصىلوات لتكىرر مشىاهدة أنىوار المىرات وممىا قالىه والسالم للنبى صلى هللا
 شعرًا :

 والسر فى قول موسى إذ يراجعه     ليجتلى النور فيه حيث يشهده
 رددهىول إذ يىيبدو سناه على وجه الرسول فيا      ل حسن رس

رتان غرارة سىوداء ثم ركب منصرفًا ، فمر بعير قريش بمكان كذا وكذا منها جمل عليه غرا     
وغرارة بيضاء ، فلما حاذى العيىر نفىرت واسىتدارت وصىرع ذلىك البعيىر وانكسىر ، ومىر بعيىر قىد 
أضىىلوا بعيىىرًا لهىىم قىىد جمعىىه فىىالن ، فسىىلم علىىيهم فقىىال بعضىىهم : هىىذا صىىوت محمىىد ، ثىىم أتىىى 

بىه أصحابه قبيل الصبح بمكة ، فلما أصبح قطع وعرف أن الناس تكذبىه ، فقعىد حزينىًا ، فمىر 
عدو هللا أبو جهل ، فجاء حتى جلس إليه ، فقال له كالمستهزىء : هل كىان مىن شىىء ؟ قىال 
: نعم ، قال : ما هو ؟ قال : أسرى بىى الليلىة ، فقىال : إلىى أيىن ؟ قىال : إلىى بيىت المقىدس ، 
قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم ، فلىم يىر أنىه يكذبىه مخافىة أن يجحىده الحىديث إن 

قومىىه إليىىه ، قىىال : أرأيىىت إن دعىىوت قومىىك أتحىىدثهم بمىىا حىىدثنى ؟ قىىال : نعىىم ، قىىال : يىىا دعىىا 
معشر بنى كعب بىن لىمى هلمىوا فانفضىت إليىه المجىالس وجىاءوا حتىى جلسىوا إليهمىا ، فقىال : 
حد ث قومك بما حدثتنى ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنى أسرى الليلة بى ، قالوا : 

ال : إلى بيىت المقىدس ، قىالوا : ثىم أصىبحت بىين ظهرانينىا ؟ قىال : نعىم فمىن بىين إلى أين ؟ ق
 مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبًا ، وضجوا وأعظموا ذلك .
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فقال : المطعم بن عدى : كل أمرك كان قبل اليوم أممىًا غيىر قولىك اليىوم ، أنىا أشىهد أنىك      
المقدس مصعدًا شهرًا ومنحدرًا شهرًا ، تزعم أنك أتيتىه كاذب ، نحن نضرب أكباد اإلبل إلى بيت 

فى ليلة ، والالت والعزى ال أصدقك ، فقال أبو بكر : يا مطعم بئس ما قلت لبن أخيك ، جبهته 
وكذبته ، أنا أشهد أنه صادق ، فقالوا : يا محمد صف لنا بيت المقدس ، كيىف بنىامه ، وكيىف 

قىىوم مىىن سىىافر إليىىه ، فىىذهب ينعىىت لهىىم : بنىىامه كىىذا هيئتىىه ، وكيىىف قربىىه مىىن الجبىىل ، ومىىن ال
وهيئته كذا ، وقربه من الجبل كذا ، فما زال ينعت لهم حتى التبس عليه النعت ، فكرب كربًا ما 
كرب مثله ، فجىء بالمسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقىال ، فقىالوا : كىم 

ها بابىًا بابىًا ويعلمهىم ، وأبىو بكىر للمسجد مىن بىاب ؟ ولىم يكىن عىدها ، فجعىل ينظىر إ ليىه ويعىد 
 يقول : صدقت ، أشهد أنك رسول هللا ، فقال القوم : أما النعت فو هللا لقد أصاب .

ثم قالوا ألبى بكر : أفتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال      
ر السىماء فىى غىدوة ورواحىه ، فبىذلك : نعم ، إنى ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخب

يق .  سم ى أبا بكر الصد 
ثم قالوا : يا محمد ، أخبرنا عن عيرنا ، فقال : أتيت على عير فىالن بالروحىاء قىد أضىلوا      

ناقة لهم ، فىانطلقوا لهىم ، فىانطلقوا فىى طلبهىا ، فانتهيىت إلىى رحىالهم فلىيس بهىا مىنهم أحىد ، 
ذا قدل ماء فشربت منه ، ثم ا نتهيىت إلىى عيىر بنىى فىالن بمكىان كىذا وكىذا فيهىا جمىل أحمىر واص

عليه غرارة سىوداء وغىرارة بيضىاء ، فلمىا حاذيىت العيىر نفىرت وصىرع ذلىك البعيىر وانكسىر ، ثىم 
انتهيت إلى عير بنى فالن فى التنعيم يقدمها جمل أورق عليه مسح أسىود وغرارتىان سىوداوان 

فمتى تجىء ؟ قال : يوم األربعاء ، فلما كان ذلىك  وها هى ذى تطلع عليكم من الثنية ، قالوا :
اليوم أشرفت قريش ينتظرون وقد ولىى النهىار ولىم تجىىء ، فىدعا النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم 
فزيد له فى النهار ساعة ، وحبست عليه الشمس حتى دخلت العير ، فاسىتقبلوا اإلبىل فقىالوا : 

اوخىر فقىالوا : هىل انكسىر لكىم ناقىة حمىراء ؟ هل ضل لكىم بعيىر ؟ قىالوا : نعىم ، فسىألوا العيىر 
قالوا : نعم ، قالوا : فهل كان عندكم قصعة من ماء ؟ فقال رجىل أنىا وهللا وضىعتها فمىا شىربها 

 أحد منا وال أهريقت فى األر  ، فرموه بالسحر وقالوا : صدق الوليد . 
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 ة للناس ( .فأنزل هللا تعالى : ) وما جعلنا الرميا التى أريناك إال فتن     
 هذا ، ولبع  العلماء األجالء تعقيبات طريفة على تلك القصة ومن ذلك :     

قال  سيدى ابن المنير رضى هللا عنه : كانت كرامته صلى هللا عليىه وسىلم المناجىاة  -1
على سبيل المفاجىأه كمىا أشىار إليىه صىلى هللا عليىه وسىلم فىى قولىه بينمىا أنىا ... ، 

م عىىن ميعىىاد واسىىتعداد ، فحمىىل عنىىه صىىلى هللا عليىىه وفىىى حىىق موسىىى عليىىه السىىال
وسلم ألم االنتظار ، ويمخذ من ذلك أن مقام النبى صلى هللا عليه وسلم مقىام المىراد 

 ) المطلوب ( وهو أرفع بالنسبة إلى مقام المريد ) الطالب ( .
وقال سيدى الحافظ الشامى رضى هللا عنه : قول خازن السماء : " أوقد أرسىل إليىه  -2

" إنمىىا هىىو سىىمال تعجىىب مىىن نعمىىة هللا تعىىالى عليىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بىىذلك  ؟
واستبشار بىه ، وقىول الخىازن : " مرجبىًا بىه " يىدل علىى أن الحاشىية إذا فهمىوا مىن 

ن لم يأذن لهم فيه .  سيدهم عزمًا إلكرام واحد أن يبشروه بذلك واص

قىىول األنبيىىاء مرحبىىًا ال خىىالف أن النبىىوة أعلىىى مىىن صىىالل الصىىالحين مىىن األمىىم ، ف -3
باألس الصالح والنبى الصالح يحقق أن الصالل المضاف إلىى األنبيىاء غيىر الصىالل 
المضاف إلى األمىم ، وصىالل األنبيىاء صىالل كامىل ، ألنهىم يىزول بهىم كىل فسىاد ، 
فلهم كل صالل ، ومن دونهم األمثل فاألمثل ، فكل واحد يستحق اسم الصىالل علىى 

من الفساد ، وكرروا وصفه صىلى هللا عليىه وسىلم بالصىالل ،  قدر ما زال به أو منه
ألن الصالح هو الذى يقوم بما يلزمه من حقوق هللا تعالى وحقوق العبىاد ، فمىن ثىم 
كانت كلمته جامعة مانعة شاملة لسائر الخالل المحمودة ، ولم يقل أحد منهم مرحبًا 

 بالنبى األمين ألن الصالل شامل لسائر أنواع الخير .

لم يكن بكاء موسى عليه السالم حسدًا للنبى صلى هللا عليه وسلم ، معاذ هللا ، فإن  -4
الحسد فى ذلك العالم منىزوع عىن ححىاد المىممنين ، فكيىف مىن اصىطفاه هللا تعىالى ، 
بل كان أسفًا على ما فاته من األجىر الىذى يترتىب عليىه رفىع الدرجىة بسىبب مىا وقىع 

 ة لتنقيص أجورهم المستلزمة من أمته من كثرة المخالفة المقتضي
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لتنقيص أجىره ، ألن لكىل نبىى مثىل أجىر مىن تبعىه ، ولهىذا كىان مىن اتبعىه فىى العىدد 
دون من اتبع نبينا صلى هللا عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة إلى مدة هذه األمة 

. 
قول موسى عليه السالم " غىالم " لىيس علىى سىبيل الىنقص بىل علىى سىبيل التنويىه  -5

 تعالى وعظيم كرمه ، إذ أعطاه صلى هللا عليه وسىلم فىى ذلىك السىن مىا لىم بقدرة هللا
يعط أحدًا قبله ممن هو أسن منه ، وقال الخطابى : العرب تسمى الرجىل المسىتجمع 
السىىن غالمىىًا مىىا دامىىت فيىىه بقيىىة مىىن القىىوة ، وقىىال الحىىافظ ابىىن حجىىر : ويظهىىر أن 

نبينىا صىلى هللا عليىه وسىلم مىن  موسى عليه السالم أشار إلىى مىا أنعىم هللا بىه علىى
لى أنه دخل فى سن الشيخوخة ، ولم يىدخل فىى بدنىه  استمرار القوة من الكهولة ، واص
هرم وال عرا قوته نقص ، حتى إن الناس لما رأوه صىلى هللا عليىه وسىلم مردفىًا ألبىى 
بكر عند قدومه المدينة أطلقوا عليه أسم " الشىاب " وعلىى أبىى بكىر اسىم " الشىيى " 

 كونه صلى هللا عليه وسلم فى العمر أسن من أبى بكر . مع
وقىال ابىىن بطىىال : قىىول موسىى عليىىه السىىالم : " رب لىىم أظىن أن ترفىىع علىىى  أحىىدًا "   -6

فهم موسىى عليىه السىالم مىن اختصاصىه بكىالم هللا تعىالى بقولىه : ) إنىى اصىطفيتك 
حق بىىذلك أال علىىى النىىاس بكالمىىى ( أن المىىراد بالنىىاس هنىىا البشىىر كلهىىم ، وأنىىه اسىىت

يرفع عليه أحدًا ، فلما فضىل عليىه رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم بمىا أعطىاه مىن 
 المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره .

قوله فغفر له مىا تقىدم مىن ذنبىه ومىا تىأخر ، قىال شىيى اإلسىالم تقىى الىدين السىبكى  -7
ا األمىر ، أى لىو كىان لىه رحمه هللا : المراد تشريف النبى صىلى هللا عليىه وسىلم بهىذ

ذنوب لغفرت ولم يكن له ذنب ألبتة ، وقال سيدى القاضىى عيىا  رضىى هللا عنىه : 
المقصىىد ، أنىىك مغفىىور لىىك غيىىر مماخىىذ بىىذنب أن لىىو كىىان ، وقىىال سىىيدى ابىىن عطيىىة 
رضىى هللا عنىه : المعنىى تشىريف النبىى صىىلى هللا عليىه وسىام بهىذا الحكىم ولىم تكىىن 

 ذنوب ألبتة .

ابن دحية رضى هللا عنه : فى عر  الجنة عليه صلى هللا عليىه وسىلم  وقال سيدى -8
 كرامة عظيمة ألنه كان يعر  الجنة على أمته ليشتروها كما قال عن ربه تبارك  
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وتعالى : ) إن هللا اشترى من المممنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ( ، فأراد هللا 
عليىه وسىلم مىا يعرضىه علىى أمتىه ليكىون  تعالى أن يعاين النبىى صىلى هللا صىلى هللا

وصفه إياها عن مشاهدة ، وألنه صلى هللا عليه وسلم كان يىدعو النىاس إلىى الجنىة 
وهىىى الىىدار التىىى هيأهىىا هللا لضىىيافة عبىىاده المىىممنين ، ويحتمىىل أنىىه أراه إياهىىا لىىيعلم 

 خسة الدنيا فى جنب ما رحه فيكون فى الدنيا أزهد وعلى الشدائد أصبر .
قال أيضًا رضى هللا عنه : إنما عرضت عليه صلى هللا عليه وسلم النار ليكون فى و  -9

القيامىىة إذا قىىال سىىائر األنبيىىاء : نفسىىى نفسىىى يقىىول صىىلى هللا عليىىه وسىىلم : أمتىىى 
أمتى ، وذلك حين تسجر جهنم ، ولذلك أمن هللا تعالى محمدًا صىلى هللا عليىه وسىلم 

هللا النبىى ( ، والحكمىة فىى ذلىك أن يفىزع إلىى ، فقال عز من قائىل : ) يىوم ال يخىزى 
شفاعة أمته صىلى هللا عليىه وسىلم ، ولىو لىم يممنىه لكىان مشىغوال بنفسىه كغيىره مىن 
األنبيىىاء ، ألنهىىم لىىم يىىروا قبىىل يىىوم القيامىىة شىىيئًا منهىىا ، فىىإذا رأوهىىا فزعىىوا ، وكفىىت 

وهىىو ألسىىنتهم عىىن الخطبىىة والشىىفاعة مىىن هولهىىا ، وشىىغلتهم أنفسىىهم عىىن أممهىىم ، 
صلى هللا عليه وسىلم قىد رأى ذلىك فىال يفىزع منهىا مثلمىا فزعىوا ، فقىدر علىى الخطبىة 

 والشفاعة  .
وقىىال رضىىى هللا عنىىه : خىىص رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بالرميىىة والمكالمىىة  -10

ألنه صاحب الشفاعة فى القيامة ، فحصل له ذلك قبلها لئال يقع لىه حشىمة البديهىة 
 ألنبياء .كما يقع لغيره من ا

وقال سىيدى السىهيلى رضىى هللا عنىه : فرضىت الصىالة ليلىة المعىرار للتنبيىه علىى  -11
فضلها ، حيث لم تفر  إال فى الحضرة المقدسة المطهرة ، ولذلك كانت الطهارة من 
شىىأنها ومىىن شىىرائطها ، والتنبيىىه علىىى أنهىىا مناجىىاة الىىرب ، وأن الىىرب تبىىارك وتعىىالى 

اجيىه ويقىول : حمىدنى عبىدى ، أثنىى علىى  عبىدى إلىى مقبل بوجهه على المصىلى ين
 حخر سورة الفاتحة .

وقال سيدى ابن أبى حمزة : الحكمة فى كون إبراهيم عليىه السىالم لىم يكلىم رسىول  -12
هللا صلى هللا عليه وسلم فى طلب التخفيف ، أن مقام الخلة إنما هو الرضا والتسليم 

م ، وموسىىى هىىو الكلىىيم ، والكلىىيم أعطىىى ، والكىىالم فىىى هىىذا الشىىأن ينىىافى ذلىىك المقىىا
 اإلدالل واالنبساط .
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وقال بع  أهل اإلشارات : لما تمكنت نار المحبة من قلب موسى عليىه السىالم ،  -13
أضاءت له أنوار نىور الطىور ، فأسىره إليهىا ليقتىبس فىاحتبس ، فلمىا نىودى للمنىادى 

يحم لنى رسالة إلى ربى  اشتاق إلى المنادى ، فكان يطوف فى بنى إسرائيل يقول من
، مىراده بىذلك أن تطىول المناجىاة مىع الحبيىىب ، فلمىا مىر عليىه نبينىا صىلى هللا عليىىه 
وسلم ليلة المعرار ردده فى أمر الصالة ليستفيد رمية حبيب الحبيب ، ويرى من رأى 

 كما قيل :
 وأستنشق الروال من نحو أرضكم     لعلى اراكم أو أرى من يراكم 
ن أمىإن حيي فأنتم حياتى   د   هواكمىفياحبذا إن مت عب   ىت ت واص

وقال سيدى ابن أبى حمزة رضى هللا عنىه : فىى امتنىاع النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم فىى  -41
المرة العاشىرة مىن طلىب التخفيىف دليىل علىى أن هللا سىبحانه وتعىالى إذا أراد أسىعاد عبىد حصىر 

وذلىك تكىريم لىه صىلى هللا عليىه وسىلم  أختياره فىى مرضىاة ربىه وهىو فىر  الصىلوات الخمىس ،
وترفيع ، ألنه لىو رجىع صىلى هللا عليىه وسىلم وطلىب التخفيىف فلىم يخفىف هللا كمىا خفىف أواًل ، 
لكان اختياره صلى هللا عليه وسلم مخالفًا للمقدور ، وقال حخر : إنه لو طلىب التخفيىف وخفىف 

كل مرة خمسًا خمسًا ، فلم يبىق إال  فى المرة األخيرة لحرمت أمته من الصالة ، فقد حط هللا فى
الخمس األخيرة ، فلم يرد أن يحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم أمتىه مىن شىرف مناجىاة هللا 
فى اليوم والليلة فى الصلوات الخمس ، أقول : وما أكىرم ربىى  حىين خلىى بىين عبىاده المىممنين 

ريف ، ول الحمىد والمنىة عىدد خلقىه وبين محراب الصالة فرضًا ونفىاًل ، فشىرفهم بىذلك أي مىا تشى
ورضاء نفسه وزنة عرشه ، فالصالة صلة قوية بين العبد وربه ، يناجى ربه فيها ويناجيه ربه 

 ، ولذلك قال بع  العرفين : إذا وقفت فى الصالة ال يهمنى منها إال ما أقوله أو يقال لى .
الشىامى رضىى هللا عنىىه : فىى قولىه تعىالى : ) ثىىم  دنىا فتىدلى ( قىال سىىيدى الحىافظ  -15

نمىىا الىىدنو والقىىرب مىىن هللا تعىىالى إليىىه  نسىىبة الىىدنو والتىىدلى ليسىىت إلىىى هللا تعىىالى ، واص
صلى هللا عليه وسلم كناية عن جزيىل فوائىده إليىه ، وجميىل عوائىده عليىه ، وتىأنيس 

كرام بشرائف مننه ،   الستيحاشه بانقطاع األصوات عنه ، وبسط بالمكالمة واص
 
 
 
 
 



 

  179 

ل بىه قولىه صىلى هللا عليىه وسىلم : " ينىزل ربنىا  ويتأول فى دنىو ه تعىالى منىه مىا يتىأو 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل اوخر " على أحد الوجوه 
حسىان بمغفىرة  من أن نزوله تعالى إنما هو دنىو إفضىال و إجمىال ، وقبىول توبىة ، واص

شفاق .  واص
 لبوصيرى إذ يقول فى همزيته :ويرحم هللا اإلمام ا     

 ين   تلك السيادة القعساءىىىىوترقى به إلى قاب قوس
 دونها ما وراءهن وراء  رتب تسقط األمانى حسرى     

وأود أن أضيف إلى ما تقىدم أن ثبىات موالنىا رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فىى  -16
و اختصىاص اختصىه بىه مقام ) ثم دنا قتدل ى * فكان قاب قوسين أو أدنىى ( إنمىا هى

رب العزة الذى دعاه ليريه من حياته ، وهو اختصاص عظيم ، يدل ك على عظمتىه أن 
جبل الطور انىدك مىن هيبىة المتجلىى حىين تجلىى سىبحانه للجبىل كمىا بىين ذلىك قولىه 
تعالى : ) فلم ا تجل ى ربه للجبل جعله دكًا وخر  موسى صعقًا ( وقد قال العلمىاء : لىو 

عىىالى برحمتىىه كليمىىه موسىىى عليىىه السىىالم مىىا قىىام مىىن صىىعقته ، فىىإذا لىىم يىىدرك هللا ت
قارنت بين ثبات الرسول صلى هللا عليه وسىلم وبىين دكىة الجبىل ، بىان لىك فضىل هللا 
العظيم واختصاصىه الكبيىر الىذى نالىه أحىب أحبابىه وأصىفى أصىفيائه صىلى هللا عليىه 

كىان سىيدنا موسىى ضىيفًا وسلم ، وال تستكثر الفضل على ربك فى هىذا المقىام ، فقىد 
وكىىان رسىىىولنا المستضىىىاف ، ومستضىىاف الكىىىرم أولىىىى بىىالتكريم مىىىن ضىىىيف الكىىىرم ، 
ن كانىا معىًا مكىرمين فىى سىاحة المجىد ، وعلىى  والمحبوب أكثر رعاية من المحب ، واص

 بساط القرب ، وفوق كل ذى علم عليم .
ى ويسىر لىى أمىرى ( ، وقد قال سيدنا موسىى عليىه السىالم داعيىًا : ) رب اشىرل لىى صىدر      

وقيل لسيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ألم نشرل لك صدرك * ووضعنا عنىك وزرك ( 
، وقال سيدنا موسى عليه السالم فى دعوته ) واحلل عقدة مىن لسىانى يفقهىوا قىولى ( ، وقيىل 

م قىواًل لسيدنا رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم : ) فىأعر  عىنهم وعظهىم وقىل لهىم فىى أنفسىه
 بليغًا ( ، وقال سيدنا
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موسىى عليىه السىالم : ) إن معىى ربىى سىيهدين ( فضىىل ت أمتىه ولىم تثبىت معىه علىى اإليمىىان ، 
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) إن هللا معنىا ( فتضىاعف المممنىون مىن بعىده صىلى هللا 

 عليه وسلم .
ى هللا عليه وسلم بشىاهد مىن قولىه تعىالى فىى وأكرم هللا المممنين بمتابعتهم رسول هللا صل     

سىىىورة التحىىىريم ) ... يىىىوم ال يخىىىزى هللا النبىىىى والىىىذين حمنىىىوا معىىىه نىىىورهم يسىىىعى بىىىين أيىىىديهم 
 وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير ( .

سىعى نىورهم بىين أيىديهم وقوله تعالى فى سورة الحديد : ) يوم ترى المممنين والمممنات ي     
 وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ( .

وكانت الجنة جزاء المطيعين لرسىوله صىلى هللا عليىه وسىلم ألنىه تعىالى قىال : ) مىن يطىع      
ئىك مىع الىذين أنعىم هللا الرسول فقد أطاع هللا ( ، وقال سبحانه : ) ومن يطىع هللا والرسىول فأول

عليهم من النبيين والصىديقين والشىهداء والصىالحين وحسىن أولئىك رفيقىًا ( ، وسىيكون لرسىول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وأمته نصىف الجنىة أو أكثىر ، ألن أمتىه أعظىم األمىم ، وألنىه صىلوات 

 يمًا .هللا وسالمه عليه أكثر النبيين تبعًا ، ذلك الفضل من هللا وكفى بال عل
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 الهجرة النبوية الميمونة 
 اإلذن اإللهى بالقتال : 

 قال ابن إسحاق : 
كان رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم قبىل بيعىة العقبىة لىم يىمذن لىه فىى الحىرب ، ولىم تحلىل لىه 

نمىىا يىىممر بالىىدعاء إلىىى هللا ، والصىىبر علىىى األذ ى ، والصىىفح عىىن الجاهىىل ، وكانىىت الىىدماء ، واص
قريش قد اضىهدت مىن اتبعىه مىن المهىاجرين ، حتىى فتنىوهم عىن ديىنهم ونفىوهم عىن بالدهىم ، 
فهم من بين مفتون فى دينه ، ومن بين معذب فى أيديهم ، وبين هارب فى الىبالد فىراراً  مىنهم 

 ، منهم من بأر  الحبشة ، ومنهم من بالمدينة ، وفى كل وجه . 
قريش على هللا عز وجل ، وردوا عليىه مىا ردهىم بىه مىن الكرامىة وكىذبوا نبيىه صىلى  1تفلما عت

هللا عليه وسلم ، وعذبوا ونفوا من َعَبَد هللا وحىده ، وصىدق نبيىه واعتصىم بدينىه ، أذن هللا عىز 
وجل لرسوله صلى هللا عليه وسلم فىى القتىال ، واالنتصىار ممىن ظلمهىم وبغىى علىيهم ، فكانىت 

حالله له الدماء والقتال لمن بغى عليه ، فيمىا بلغنىى أول حية أنز  لت فى إذنه له فى الحرب ، واص
 عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء قوله تبارك وتعالى  فى سورة الحج :

ن هللا على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديىارهم بغيىر   ) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا واص
هللا ولىوال دفىع هللا النىاس بعضىهم بىبع  لهىدمت صىوامع وبيىع وصىلوات حق إال أن يقولوا ربنا 

ومسىىاجد يىىذكر فيهىىا اسىىم هللا كثيىىراً  ولينصىىرن هللا مىىن ينصىىره إن هللا لقىىوى عزيىىز * الىىذين إن 
 مكناهم   

                                                 
1
 عتت : تجبرت وازدادت كفرا ً .  - 
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فى األر  أقاموا الصالة وحتو ا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ول عقبىة األمىور ( ، 
للىىت لهىىم القتىىال ألنهىىم ظلمىىوا ، ولىىم يكىىن لهىىم ذنىىب فيمىىا بيىىنهم وبىىين النىىاس إال أن أى إنىىى أح

يعبدوا هللا ، ويعنى النبى صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضى هللا عنهم أجمعين ، ثم أنزل هللا 
تبارك وتعالى عليه فى سورة البقرة : )وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين ل ( ، حتى ال 

 مممن عن دينه ، ويعبد هللا وحده فال يعبد معه غيره .  يفتن
 

 انتشار اإلسالم بالمدينة : 
ولما عاد أهل بيعة العقبة من األنصار إلى المدينة ، أظهروا اإلسالم بهىا ، ثىم أحىذ المسىلمون 
يهاجرون سىراً  مىن مكىة إلىى المدينىة ، ولىم يبقىى بمكىة مىع الرسىول صىلى هللا عليىه وسىلم إال 

 من السابقين األولين هما سيدنا أبو بكر وسيدنا على   رضى هللا عنهم . اثنان 
 

 هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة : 
َن هللا تعالى له صلى هللا عليه وسلم فىى الحىرب ، وبايعىه هىذا الحىى مىن األنصىار علىى  فلما َأذ 

هللا صىىلى هللا عليىىه  اإلسىىالم والنصىىرة لىىه ولمىىن اتبعىىه وأوى إلىىيهم مىىن المسىىلمين ، أمىىر رسىىول
وسلم أصحابه من المهاجرين مىن قومىه ومىن معىه بمكىة مىن المسىلمين بىالخرور إلىى المدينىة 
والهجرة إليهىا واللحىوق بىإخوانهم مىن األنصىار وقىال : " إن هللا عىز وجىل قىد جعىل لكىم إخوانىاً  

 وداراً  تأمنون بها " . 
 

 قال ابن إسحاق : 
جماعة ( ، وأقام رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم بمكىة ينتظىر فخرجوا إرساالً  ) جماعة بعدها 

 أن يأذن له ربه فى الخرور من مكة والهجرة إلى المدينة . 
 

 أبو سلمة أول المهاجرين إلى المدينة : 
 قال ابن إسحاق : 

 فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من    
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ريش من بنى مخزوم أبو سلمة بن عبد األسد واسمه عبد هللا ) وهو بن عمىة المهاجرين من ق
وأخىىوه مىىن الرضىىاعة ( هىىاجر إلىىى المدينىىة قبىىل بيعىىة  –بىىرة بنىىت عبىىد المطلىىب  –رسىىول هللا 

أصحاب العقبة بسنه ، وكان قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم مكىة مىن أر  الحبشىة 
مىن أسىلم مىن األنصىار ، خىرر إلىى المدينىة مهىاجراً  ، وقىد ، فلما حذتىه قىريش ، وبلغىه إسىالم 

ومىات بىه ، وقىد كبىر  1حضر بدراً  ، وجرل فى غىزوة أحىد والتىأم جرحىه ، ثىم عىاد ونغىر عليىه 
عليىه رسىول هللا صىلى هللا عليىىه وسىلم تسىع تكبيىرات فقىىالوا : يارسىول هللا أسىهوت أم نسىىيت ؟ 

 وسلمة ألفاً  كان أهالً  لذاك . فأجاب : لم أسه ولم أنس ، ولو كبرت على اب
 

 هجرة السيدة أم سلمة رضى هللا عنها : 
عجاب ما كان فى هجرة زوجتىه السىيدة أم سىلمة ، التىى أسىعدها هللا بزواجهىا  واقرأ فى عجب واص

 برسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد استشهاد زوجها أبى سلمة . 
 

 فقد قالت فيما رواه بسنده ابن إسحاق : 
ىل لما  لىى بعيىره ثىم حملنىى عليىه ، وحمىل معىى ابنىى  2أجمع أبو سلمة الخرور إلى المدينة رح 

سلمة بن أبى سلمة فى حجرى ، ثىم خىرر بىى يقىود بعيىره ، فلمىا رأتىه رجىال بنىى المغيىرة قىاموا 
إليه فقالوا : هذا نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه ؟ عالم نتركىك تسىير بهىا فىى الىبالد 

: فنزعوا خطام البعير من يده ، فأخذونى منه قالت : وغضب عند ذلىك بنىو عبىد األسىد  ؟ قالت
رهط أبى سلمة ، فقالوا : ال وهللا ، ال نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صىاحبها ) أى زوجهىا 
( ، قالىىت :فتجىىاذبوا ب َنىىى  " سىىلمة " بيىىنهم حتىىى خلعىىوا يىىده ، وانطلقىىوا بىىه بنىىى عبىىد األسىىد ، 

ى بنى المغيرة عندهم ، وانطلق زوجى أبوا سلمة إلىى المدينىة ، قالىت ففىرق بينىى وبىين وحبسن
 زوجى وبين ابنى ، قالت : فكنت أخرر كل غداة فأجلس فى األبطح ، فما زال أبكى   

                                                 
1
 عليه : عاوده ألم الجرح .  نغر  - 
2
 جهز البعير للسفر .   - 



 

  184 

أحد بنى المغيرة ، فرأى ما  –حتى أمسى سنة أو قريب منها ، حتى مر بى رجل من بنى عمى 
بنىىى المغيىىرة : أال تخرجىىون هىىذه المسىىكينة ، فىىرقتم بينهىىا وبىىين زوجهىىا بىىى ، فرحمنىىى ، فقىىال ل

 وبين ابنها . 
قالىىت فقىىالوا لىىى: الحقىىى بزوجىىك إن شىىئت ، قالىىت : ورد بنىىو عبىىد األسىىد إلىىى عنىىد ذلىىك ابنىىى ، 
قالت : فارتحلت بعيرى ، ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى ، ثم خرجت أريد زوجى بالمدينىة ، 

بمن لقيت حتى أقدم على زوجى ، حتى إذا  1حد من خلق هللا ، فقلت : أَتبل غقالت : وما معى أ
كنت بالتنعيم ) من ضواحى مكة ( لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة ، أخا بنى عبد الدار ، 
فقال لى : إلى أين يا بنت بنى أمية ؟ قالت : فقلت : أريد زوجى بالمدينة ، قىال : أو مىا معىك 

 ت : ال وهللا إال هللا وبنى هذا . أحد ؟ قالت : فقل
أيهىىا القىىارئ الكىىريم : أال يشىىير ذلىىك أعجابىىك مىىن يقينهىىا وعزمهىىا وتضىىحياتها فىىى سىىبيل هللا ، 
وكيف ال يثير أعجابك أن ترى سيدة تركىب ناقتهىا مىع طفلهىا الصىغير نحىواً  مىن أسىبوعين فىى 

ة الرحلىة الطويلىة علىى صحراء شاسعة حتى تبلغ المدينة ، ولىيس معهىا مىن يعينهىا علىى مشىق
نزال الرحل والعلىف ثىم شىد الحمىل عليهىا ،  ظهر اإلبل ، مع ما تحتار إليه من إناخة الدابة ، واص

 فضالً  عن رعية طفلها الكسير !! 
شفاقك ، ولكن هللا أرحم بها منى ومنىك ، فىانظر كيىف دبىر هللا  ال شك أنه موقف يثير عطفك واص

فسخر لها رجىالً  ذا مىروءة عربيىة فطريىة ، فأعانهىا ويسىر لها أمرها على غير ترتيب منها  ، 
 أمرها حنى أبلغها المدينة واستمع إليها وهى تحكى ما كان منه : 

، فأخىذ بخطىام البعيىر ، فىانطلق  2قالت رضى هللا عنها : قال عثمىان : وهللا مىا لىك مىن َمْتىَرك 
كىان أكىرم منىه ، كىان اذا بلىغ معى يهوى بى ، فوهللا ما صحبت رجىالً  مىن العىرب قىط أرى أنىه 

 المنزل أناس بى ، ثم استأخر عنى ، حتى إذا نزلت استأخر   
                                                 

1
 أستعين .  - 
2
 ال يجوز أن أتركك وحدك .  - 
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ببعيرى فحط عنه ، ثم قيده إلى الشجرة ، ثم تنحى عنى إلىى الشىجرة ، فاضىطجع تحتهىا ، فىإذا 
دنى الروال قام إلى بعيرى فقدمه فرحله ، ثم استأخر عنى ، وقال اركبى ، فإذا ركبت واسىتويت 

بعيرى ، أتى فأخذ بخطامه فقىاده حتىى ينىزل بىى ، فلىم يىزل يصىنع ذلىك بىى حتىى أقىدمنى  على
وكان أبىو  -المدينة ، فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء ، قال : زوجك فى هذه القرية 

 فادخليها على بركة هللا ، ثم انصرف راجعًا إلى مكة .  -سلمة بها نازال 
أعلم أهل بيت فى اإلسالم أصابهم ما أصاب حل أبى سىلمة ، ومىا  قال : فكانت تقول : وهللا ما

 رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة . 
نمىا أسىلم فىى هدنىة الحديبيىة وهىاجر  أقول : وكان عثمان يوم هجرته بأم سلمة على الكفىر ، واص

ل ى عمىه شىيبة بىن قبل الفتح مع خالد بن الوليد ، ودفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه واص
عثمىىان مفىىاتيح الكعبىىة فىىى عىىام الفىىتح . وقىىد قتىىل عثمىىان بىىن طلحىىة شىىهيدًا بأجنىىادين فىىى أول 

 خالفة أمير المممنين عمر بن الخطاب رضى هللا عنه .
 قال ابن إسحق :

و أقام رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم بمكىة بعىد أصىحابه مىن المهىاجرين ينتظىر أن يىأذن لىه 
ال علىى بىن أبىى فيها بالهجرة ، و  ام يتخلف معه أحىد مىن المهىاجرين إال مىن حىبس أو فىتن ، واص

طالب و أبو بكر الصديق رضى هللا عنهمىا ، وكىان أبىو بكىر كثيىرًا مىا يسىتأذن رسىول هللا صىلى 
هللا عليىه وسىىلم فىى الهجىىرة ، فيقىول لىىه رسىىول هللا صىلى هللا عليىىه وسىلم ، ال تعجىىل ، لعىىل هللا 

 أبو بكر أن يكونه .  يجعل لك صاحبا ، فيطمع
 

 ممامرة يكشفها هللا تعالى : 
 قال ابن إسحق :

ولما رأت قريش أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم ، 
بغير بلدهم ، ورأو خرور أصحابه من المهاجرين إليهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا دارًا وأصابوا 

ل هللا منهم منعة ، فحذروا خرور رسو



 

  186 

صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إلىىيهم ، فىىاجتمعوا فىىى دار النىىدوة ىىىى وهىىى دار كانىىت لقصىىى ابىىن كىىالب ، 
فكانت قىريش التقضىى أمىرًا إال فيهىا ، يتشىاورون فيمىا يصىنعون فىى أمىر رسىول هللا صىلى هللا 

 عليه وسلم حين خافوه . 
نفال : )و إذ يمكرالىذين كفىروا أقول : وأطلعه هللا على ما تشاوروا فيه بقوله تعالى فى سورة األ 

ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين ( ، فقد اختلفىت حرائهىم 
بىين حبسىه فىىى بيىت يغلقونىه عليىىه ، فخىافوا أن يقىىاتلهم أهلىه بىدافع العصىىبية ، ويخلصىوه مىىن 

ه لحالوة منطقه فيقاتلهم بهم أيديهم ، وبين أن يخرجوه من مكة ، فخافوا أن يجتمع الناس علي
، وبين أن يختارو من كل بطن من بطون قبائلهم شابًا جلدًا ليقتلوه قىتال جماعيىًا فيتفىرق دمىه 
فىىى القبائىىل ، فىىال يقىىوى بنىىو هاشىىم علىىى حىىربهم ، فىىإذا طلبىىوا الديىىة قىىدموها لهىىم ، وهىىذا الىىرأى 

 األخير هو الذى أستحسنوه بعد التشاور فى دار الندوة .
 م على يفدى الرسول بنفسه : اإلما

 يقول ابن إسحق : 
فأتى جبريل عليه السالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : التبت هىذه الليلىة علىى فراشىك 
الذى كنت تبيت عليه   ثم يقول ابن إسحق : فلما كانت عتمة مىن الليىل ، اجتمعىوا علىى بابىه 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم مكىانهم ، قىال لعلىى يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه ، فلما رأى رسو
ببردى هىذا الحضىرمى األخضىر ، فىنم فيىه ، فإنىه لىن  (1)بن أبى طالب : نم على فراشى وتسج 

يخلص إليك شىء تكرهه منهم وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينام فى بىرده ذلىك إذا نىام 
. 

 خرور الرسول وهم اليشعرون :
 صلى هللا عليه وسلم ، فأخذ حفنة من تراب فى يده ، وأخذ هللا تعالى وخرر عليهم سول هللا

أبصارهم عنه فال يرونه ، فجعل ينثر ذلك التراب على رمسهم 
                                                 

(1)
 تسج ببردى : اجعل ثوبى غطاء لك .   
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 وهو يتلو همالء اويات من يس :
) يس * والقرحن الحكيم * إنك لمن المرسلين * على صراط مستقيم * تنزيل العزيىز الىرحيم * 

بىامهم فهىم غىافلون * لقىد حىق القىول علىى أكثىرهم فهىم ال يممنىون * إنىا لتنذر قومًا ما أنىذر ح
جعلنا فى أعناقهم أغالاًل فهى إلى األذقىان فهىم مقمحىون * وجعلنىا مىن بىين أيىديهم سىدًا ومىن 
خلفهىىم سىىدًا فأغشىىيناهم فهىىم ال يبصىىرون ( ، حتىىى فىىرغ رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم مىىن 

ال وقد وضىع علىى رأسىه ترابىًا ، ثىم انصىرف إلىى حيىث أراد أن همالء اويات لم يبق منهم رجل إ
 يذهب . 

قال ابن إسحق : فأتاهم حت ممن لىم يكىن معهىم فقىال : مىا تنتظىرون ههنىا ؟ قىالوا : محمىدًا ، 
قال : خيبكم هللا ! قد وهللا خرر عليكم محمد ، ثم ما ترك منكم رجىال إال وقىد وضىع علىى رأسىه 

ا ترون ما بكم ؟ قىال ابىن إسىحق : فوضىع كىل رجىل مىنهم يىده علىى ترابا وانطلق لحاجته ، أفم
رأسه فإذا عليىه تىراب ، ثىم جعلىوا يتطلعىون فيىرون عليىًا علىى الفىراش مسىتجيًا ببىرد رسىول هللا 
صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، فيقولىىون : وهللا إن هىىذا محمىىد نائمىىًا ، عليىىه بىىرده ، فلىىم يبرحىىوا كىىذلك 

 عنه عن الفراش فقالوا : وهللا لقد كان صدقنا الذى حدثنا . حتى أصبحوا فقام على رضى هللا 
 قال ابن إسحق :

حدثنى من ال أتهم ، عىن عىروة بىن الزبيىر عىن عائشىة أم المىممنين رضىى هللا عنهىا ، قالىت : 
كان ال يخطئ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يأتى بيت أبى بكر أحد طرفى النهار إمىا بكىرة 

إذا كان اليوم الذى أذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الهجىرة خىرور و إما عشية ، حتى 
من مكة بين ظهرى قومه ، أتانا رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم بىالهجرة ، فىى سىاعة كىان ال 

 يأتى فيها .
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 اإلذن بهجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم : 
هللا عليىه و سىلم هىذه السىاعة إال ألمىر قالت : فلما رحه أبو بكر قال : ما جاء رسول هللا صىلى 

حدث ، قالىت : فلمىا دخىل ، تىأخر لىه أبىو بكىر عىن سىريره ، فجلىس رسىول هللا صىلى هللا عليىه 
وسىىلم ، ولىىيس عنىىد أبىىى بكىىر إال أنىىا وأختىىى أسىىماء بنىىت أبىىى بكىىر ، فقىىال رسىىول هللا صىىلى هللا 

مىا ابنتىاى ، ومىا ذاك ؟ فىداك عليه و سلم : أخرر عنى من عندك ، فقال : يا رسول هللا إنما ه
أبى و أمى ، فقال : إن هللا قد أذن لى فى الخرور و الهجرة ، قالت : فقال أبو بكىر : الصىحبة 
يا رسول هللا ، قال الصحبة ، قالت : فو هللا ما شىعرت قىط قبىل ذلىك اليىوم أن أحىداً  يبكىى مىن 

: إن هىىاتين راحلتىىان قىىد كنىىت  الفىىرل حتىىى رأيىىت أبىىا بكىىر يبكىىى يومئىىذ ، ثىىم قىىال : يىىا نبىىى هللا
أعددتهما لهذا ، فاستأجر عبد هللا بن أريقط ىى وكان مشركًا ىى يدلهما علىى الطريىق ، فىدعا إليىه 

 راحلتيهما ، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . 
 قال ابن إسحق :

ن أبىى ولم يعلم ىى فيما بلغنى ىى بخرور الرسول صلى هللا عليىه وسىلم أحىد حىين خىرر إال علىى بى
طالىىب ، و أبىىو بكىىر الصىىديق ، وحل أبىىى بكىىر ، أمىىا علىىى فىىإن رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم 
أخبره بخروجه ، وأمره أن يتخلف بعده بمكىة حتىى يىمدى عىن رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 
الودائع التى كانت عنده للناس ، وكان رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم لىيس بمكىة أحىد عنىده 

خشى عليه إال وضعه عنده ، لما يعلم من صدقه وأمانته صىلى هللا عليىه وسىلم ، أقىول شىء ي
: فىىانظر إلىىى غرابىىة مىىوقفهم منىىه ، فىىإنهم كىىانوا واثقىىين مىىن صىىدقه وأمانتىىه حتىىى ائتمنىىوه علىىى 
نفائسهم ، حتى إذا دعاهم إلى هللا كذبوه ، مع إنهىم لىم يجربىوا عليىه كىذبًا مىن قبىل ، بىل وثقىوا 

 لوثوق ، وصدق هللا سبحانه إذ يقول فى سورة الحج : بصدقه كل ا
) فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ( . 
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 االختباء فى الغار : 
 قال ابن إسحق : 

فلما أجمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الخرور ، أتى أبىا بكىر بىن أبىى قحافىة ، فخرجىا مىن 
فدخاله ، وأمر أبو بكىر ابنىه عبىد هللا  2، ثم عمدا إلى غار بثور ألبى بكر فى ظهر بيته1خوخة

أن يستمع لهما ما يقول الناس فيهما نهىارًا ، ثىم يأتيهمىا إذا أمسىى بمىا يكىون فىى ذلكىر اليىوم 
عليهمىا ، يأتيهمىا  3من الخبر، و أمر عامر بن فهيرة مىواله أن يرعىى غنمىه نهىاره ثىم يريحهمىا

 أسماء بنت أبى بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما . إذا أمسى فى الغار ، وكانت
 

 وفاء أبى بكر :
 قال ابن هشام : 

 وحدثنى بع  أهل العلم أن الحسن بن أبى الحسن البصرى قال:
انتحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أبو بكر إلى الغار ليال ، فدخل أبو بكر رضى هللا عنه 

 عليىه وسىلم فلمىس الغىىار ، لينظىر أفيىه سىبع أو حيىة يقىى رسىىول هللا قبىل رسىول هللا صىلى هللا
 عليه وسلم بنفسه . 

أقول : أرأيىت كيىف كىان الصىديق رضىى هللا عنىه  يحىب رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم حتىى 
يفتديىىه بنفسىىه ، وحىىب رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إنمىىا هىىو حىىب ل ، ومىىا دام الصىىديق 

لىغ الىذروة فىى حىب ربىىه األعظىم ، فكىان المىممن األول فىى هىذه األمىة بىىين رضىى هللا عنىه قىد ب
المممنين وقد بلغ عددهم الماليين ، وأثبت هللا له الصحبة فى كتابه الكريم فى  قولىه تعىالى  : 
) إالتنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصىاحبه 

 معنا ( ، فمن أنكر صحبة      التحزن إن هللا
                                                 

1
 باب صغير - 
2
 جبل بأسفل مكة - 
3
 يرجع بالغنم بعد أن ترعى إلى الغار لتضيع آثار المتضلين بالرسول وصاحبه . - 
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 أبى بكر فقد كفر  ، ألنه يكذب كالم هللا . 
وحق ألمير المممنين عمر رضى هللا عنه أن يغبط الصديق على تلك الصحابة فى الغىار ، فقىد 
كان يقول منوهاً  بفضل الصديق رضى هللا عنه : كنت أحب أن يكون لى يومىان مىن أيىام أبىى 

 .  1أن صحب الرسول فى الغار ، ويوم أن خالفنا فى حرب أهل الردة بكر بحياتى كلها ، يوم
كما كان يقول رحم هللا أبابكر ، إنه كان سيدنا وأعتق سيدنا ) يشير إلى بىالل ويلقبىه بالسىيادة 
، فإن بالل رضىى هللا عنىه عىذب فىى هللا ، فاشىتراه الصىديق مىن أميىة بىن خلىف وأعتقىه ، فمىا 

لعبيد ، وال فضل فيه لعربى على أعجمى إال بىالتقوى ( . ومىا أعجىب أعظم ديننا الذى ساد به ا
أمر سيدنا أبا بكر ، فقد كان ثانى اثنين فىى اإليمىان ، وثىانى اثنىين فىى الهجىرة ، وثىانى اثنىين 
فى أمارة الحج ) أول أمير للحج هو سيدنا عتاب بن أسيد واله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

واله إمارة الحج ( ، وثانى اثنين فى الخالفىة ، وثىانى اثنىين فىى الروضىة بمكة بعد الفتح ، كما 
 الشريفة حيث مثوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

 قال ابن إسحاق : 
فأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الغار ثالثاً  ومعه أبو بكر ، وجعلىت قىريش فيىه حىين 

عبد هللا بىن أبىى بكىر يكىون فىى قىريش نهىاره معهىم ،  فقدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم ، وكان
يسمع ما يأتمرون به ، وما يقولون فى شىأن رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم وأبىى بكىر ، ثىم 

 يأتيهم إذ أمسى فيخبرهم الخبر . 
وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق رضى هللا عنه ، يرعى فى رعيان أهل مكىة ، فىإذا 

يهم غنم أبى بكر ، فاحتلبا وذبحا ، فإذا عبد هللا بن أبىى بكىر غىداً  عنىدهما إلىى أمسى أرال عل
مكة ، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفى عليه ، حتى إذا مضت الثالث ، وسكن عنهم 

 الناس أتاهما صاحبهما الذى استأجراه     
                                                 

1
نعوا عن أداء الزكاة ، فحاربهم عليها الصديق رضى هللا عنه، وكان الصحابة يتخوفون من حربهم وهم كثرة ، وهم الذين امت - 

ولكنه رضى هللا عنه حاربهم ليأخذ منهم حق هللا ، وقال قولته المشهورة : " وهللا لو منعونى عقار بعير كانو يؤدونه للنبى صلى هللا 

ين وأنا حى ؟ " وتغلب رضى هللا عنه على أهل الردة ، وحفظ هللا اإلسالم على يديه فجزاه هللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، أينقص ال

 عنا كل خير 
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عنهمىا بسىفرتهما ، ونسىيت أن  ببعيريهما وبعيىر لىه ، وأتتهمىا أسىماء بنىت أبىى بكىر رضىى هللا
نجعل لهما عصاماً  ) حبالً  ترط به ( فلما ارتحال ذهبت لتعلق السفرة  ، فإذا لىيس لهىا عصىام 
، فتحل نطاقها فتجعله عصاماً  ثم علقتها به ، فكان يقال ألسماء بنىت أبىى بكىر: ذات النطىاق 

ت النطىاقين ، وتفسىيره أنهىا لذلك ، قال ابن هشام وسمعت غير واحد مىن أهىل العلىم يقىول : ذا
 لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها اثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت باوخر . 

فلما قرب أبو بكر رضى هللا عنه الراحلتين إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم له أفضلهما 
: إنى ال أركب بعيراً  ليس ثم قال : اركب فداك أبى وأمى .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لى قال : فهى لك يارسول هللا بأبى أنت وأمى ، قال : ال ولكن ما الثمن الىذى ابتعتهىا بىه ؟قىال 
كىذا وكىىذا ، قىىال قىىد أخىذتها بىىه ، قىىال : هىىى لىىك يارسىول هللا ، فركبىىا وانطلقىىا ، وأردف أبىىو بكىىر 

 الطريق .  الصديق رضى هللا عنه عامر بن فهيرة مواله خلفه ليخدمهما فى
أقول : أرأيت كيف علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وما أكثر ما علمنىا ، أن نجاهىد فىى 
هللا بأموالنا ، كما نجاهده فيه بأنفسنا ، فقد أبى أن يقبل الناقة هدية من صىاحبه ، مىع وثوقىه 

النفقىىة فىىى فىىى صىىدقه وأخالصىىه فىىى تقىىديمها هديىىة ، ولكنىىه أبىىى إال أن تكىىون بىىالثمن ليتحمىىل 
سىىبيل هللا عىىز وجىىل !! . وكيىىف ال يفعىىل ذلىىك رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وهىىو األسىىوة 
الحسنة لمن كان يرجىو هللا واليىوم اوخىر ، وكيىف ال نتأسىى بىه ونجاهىد فىى سىبيل هللا بأموالنىا 

 وأنفسنا وقد أبلغنا صلى هللا عليه وسلم قوله تعالى فى سورة الصف : 
نىىوا هىىل أدلكىىم علىىى تجىىارة تنجىىيكم مىىن عىىذاب ألىىيم * تممنىىون بىىال ورسىىوله ) يأيهىىا الىىذين حم

وتجاهدون فى سبيل هللا بأموالكم وأنفسكم ذالكم خيرٌ  لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكىم ذنىوبكم 
 ويدخلكم جناتٍ  تجرى من تحتها األنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم *    



 

  192 

من هللا وفتحٌ  قريب وبشىر المىممنين ( . ومىا أروع حيىات هللا لمىن تىدبرها  وأخرى تحبونها نصرٌ 
 وعقلها . 

 قال ابن إسحاق : 
 حدثت عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : 

لما خرر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رضى هللا عنه ، أتانا نفر من قريش ، فىيهم 
ى بكر ، فخرجت إليهم ، فقالوا : أين أبىوك يابنىت أبىى أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أب

بكر ؟ قالت : قلت : ال أدرى وهللا أين أبى ؟ قالت فرفىع أبوجهىل يىده ، وكىان فاحشىاً  خبيثىاً  ، 
فلطم خدى لطمة أطرل منها قرطى . أقول : أرأيت إلى القسوة التىى طمسىت علىى قلبىه بكفىره ، 

الطفولة ، وهوشيى كبير ال يرى فى ذلك عار ، مع  فحملته على أن يضرب فتاة صغيرة فى سن
إن بع  الحيوان يأبى لنفسىه أن يعتىدى علىى أمىرأة ، وأعلىم مىن ذلىك األسىد والجمىل ،إلن كىال 
منهمىىا يسنضىىعفها بإلهامىىه الفطىىرى ، ويراهىىا أضىىعف مىىن أن يعتىىدى عليهىىا ، فمىىا أتعسىىه مىىن 

 إنسان فقد المروءة التى تحلى بها بع  الحيوان . 
ثم انصرفوا ، فمكثنا ثالث ليىال ، ومىا نىدرى أيىن وجىه رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ،  قالت

ن النىاس  حتى أقبل رجىل مىن الجىن مىن أسىفل مكىة يتغنىى بأبيىات مىن الشىعر غنىاء العىرب ، واص
 ليتبعونه ، يسمعون صوته وما يرونه حتى خرر من أهل مكة وهو يقول : 

 ه        رفيقين حال خيمتى  أم معبد جزى هللا رب الناس خير جزائ       
 هما  نزال  بالبر  ثم  تروحىىا       فأفلح من أمسى رفيق محمد          
 بنى  كعب  مكان  فتاتهم        ومقعدهىا للمممنين بمرصد  1ل َيهن       

 ويروى أن حسان بن ثابت لما بلغه شعر الجنى وما هتف به فى مكة قال أبيات مطلعها : 
ر  من يسرى إليهم ويغتدى             لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم        وقد س 

                                                 
1
 هنيئا لبنى كعب . - 
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قالت : فلما سمعنا قوله عرفنا حيىث وجىه رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، و أن وجهىه إلىى 
المدينة وكانوا أربعة : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضى هللا عنىه وعىامر 

 لى أبى بكر ، وعبد هللا بن أريقط دليلهما .بن فهيرة مو 
 معجزة نبوية : 

واسم أم معبد المشار إليه فى األبيات المتقدمة ، عاتكة بنت خالىد ، وهىى امىرأة مىن بنىى كعىب 
جلىدة  1من خزاعة ، وقد مر بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه ، وكانىت سىيدة بىرزة

ًا يشىترونه منهىا ، وكىانوا جياعىا ، فلىم يجىدوا عنىدها شىيئًا ، تسقى وتطعم ، فسألوها لحمًا وتمر 
فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلىى شىاة ، فقىال ماهىذا الشىاة يىا أم معبىد ؟ قالىت : شىاة 
خلفها الجهد عن الغنم ، فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هى أجهد من ذلك ، قال : أتأذنين لىى 

 أن أحلبها ؟ 
وأمى إن رأيت بها حلبا فاحلبهىا ، فىدعا بهىا رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم قالت : بأبى أنت 

عليىه ودرت واجتىرت ،  2فمسح بيده ضرعها ، فسمى هللا تعالى ، ودعالها فى شأنها ، فتفاجىت
حتى عاله لبنها ، ثم سقاها حتى رويت وسىقى أصىحابه حتىى رووا  3ودعا بإناء فحلب فيه ثجا

ه ثانيىًا بعىد بىدء حتىى مى  اإلنىاء ، ثىم غىادره عنىدها   ثىم بايعهىا ، وشرب حخرهم ، ثم صىب فيى
على اإلسالم ، ثم ارتحلوا عنها ، فما لبثىت حتىى جىاء زوجهىا أبىو معبىد يسىوق أعنىزًا عجافىًا ، 

، وال  4فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال : من أين لك هذا يىا أم معبىد ، والشىاة عىازب حيىال
 حلوب فى البيت ؟

 وهللا إال أنه مر بنا رجل مبارك ، من حاله كذا وكذا ، و وصفته له فى كالم طويل قالت : ال
كله حق ، قال أبو معبد : هذا وهللا صاحب قريش الذى ذكر 

                                                 
1
 المرأة البرزة هى العفيفة التى تبرز للرجال وتتحدث معهم ،  وهى المرأة التى أسنت وخرجت - 

 عن حد المحجوبات .
2
 .أفسحت له ليتمكن من الضرع  - 
3
 مال بكثرة . - 
4
 لم تحمل . - 
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 لنا من أمره ما ذكر بمكة ، لقد هممت أن أصحبه ، وألفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيال . 
 فطنة أسماء : 

خرر رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم وخىرر أبىو بكىر معىه ، قالت أسماء رضى هللا عنها : لما 
احتمل أبو بكر ماله كله ، وكان خمسة حالف درهم أو ستة حالف ، فانطلق بهىا معىه ، قالىت : 
فدخل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره ، فقال وهللا إنى ألراه قد فجعكم بماله مع نفسىه ، 

ك لنا خيرا كثيرا ، قالت فأخذت أحجارا فوضعتها فىى كىوة ) قالت : قلت : كال يا أبت ، إنه قد تر 
طاقة ( فى البيت الذى كان أبىى يضىع مالىه فيهىا ، ثىم وضىعت عليهىا ثوبىًا ، ثىم أخىذت بيىده ، 
فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال ، قالت : فوضع يده عليه ، فقال : البىأس ، إذا كىان قىد 

لكىىم   وال وهللا مىىا تىىرك لنىىا شىىيئًا ، ولكنىىى أردت أن تىىرك لكىىم هىىذا فقىىد أحسىىن ، وفىىى هىىذا بىىالغ 
 أسكن الشيى بذلك .

أقول وما أعجب أثر الهدى فى سلوك أهل أإليمان حتى األطفال منهم ، وما أعظم سىيدنا أبىا   
بكر فى إيثار هللا على أهله وماله ، وما أسعده بصحبة موالنا رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 

 إلى المدينة المنورة !  فى الهجرة الميمونة
 جزع بنى هاشم :

وقد جزعت بنو هاشم لخروجه صلى هللا عليه وسىلم مىن بيىنهم ، حتىى لقىد قالىت عمتىه عاتكىة 
 بنت عبد المطلب فى أسفها على خروجه ، مع أنها كانت ال تزال على دين قومها : 
 مأعينى  جودى  بالدموع   السواجىىم    على المرتضى كالبدر من حل هاش
 على المرتضى للبر  والعىدل  والتقى     وللدين  والدنيىا بهيىج  المعىالم

مىى  لخير التراحالحلم والنَُّهى    وللفضل والداع ون ذىعلى الصادق الميم       
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د الرسول على قريش :  مائة ناقة لمن ير 
لت قريش فيىه مائىة لما خرر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة مهاجرًا إلى المدينة ، جع

أنا جالس فى نادى قومى إذ أقبىل رجىل منىا  1ناقة لمن رده عليهم   قال سراقة بن مالك : فبينا
حتى وقف علينا فقال : وهللا لقد رأيت ركبة ثالثة مروا على حنفًا ، إنى ألراهم محمدًا وأصىحابه 

. 
قمت فىدخلت بيتىى ثىم أمىرت قال سراقة : فأومأت إليه بعينى : أن اسكت ، ثم مكثت قليال ، ثم 

بفرسى فقيد لى إلى بطىن الىوادى ، وأمىرت بسىالحى ، فىأخرر لىى مىن دبىر حجرتىى ، ثىم أخىذت 
قداحى التى أستقسم بها ، ثم انطلقت فلبست ألمتى ) درعى ( ، ثم أخرجت قداحى فاستقسىمت 

 2 بها ، فخرر السهم الذى أكره )) ال يضره ((
 معجزة أخرى نبوية : 

 ة يقول : ثم مضى سراق
فأبيت إال أن أتبعه ، فركبت فى أثره ، فبينا فرسى يشتد بى عثىر بىى فسىقطت عنىه فقلىت : مىا 
هذا ؟ ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرر السهم الذى أكىره )) ال يضىره (( ، فأبيىت إال أن 

ألر  ، أتبعه ، فركبت فى أثره ، فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فرسى ، فىذهبت يىداه فىى ا
 وسقطت عنه ، ثم أنتزع يده من األر  وتبعهما دخان اإلعصار .

أرأيىىت أيهىىا القىىارئ العزيىىز كيىىف عصىىم هللا رسىىوله صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فلىىم يسىىتطع سىىراقة أن 
 يمسه بسوء ، اللهم احمنا بحماك ، واهدنا بهداك .

فناديت القوم ، فقلت :  قال سراقة : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع منى وأنه ظاهر ، قال :
أنا سراقة أنظرونى أكلمكم ، فوهللا ال أريبكم ، وال يأتيكم منى شىء تكرهونه ، فقال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ألبى بكر : 
                                                 

1
 بينما . - 
2
 أى السهم المكتوب فى هذه الكلمة ، أى ان تتمكن من اإلضرار به . - 
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قل له وما تبتغى منا ، فقال ذلك أبو بكر ، قال سراقة قلت : تكتبون لى كتابىًا يكىون حيىة بينىى 
لى هللا عليىه وسىلم : اكتىب لىه يىا أبىا بكىر ، قىال سىراقة : فكتىب لىى وبينك ، فقال رسول هللا ص

كتابا فى عظم أو رقعة ثم ألقاه إلى ، فأخذته فجعلتىه فىى كنىانتى ثىم رجعىت ، فسىكت فلىم أذكىر 
شيئًا مما كان ، حتى إذا كان فتح مكة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وفرغ مىن حنىين 

أللقىىاه ، فلقيتىىه بالجعرانىىة ) مىىاء بىىين الطىىائف ومكىىة ( قىىال والطىىائف ، خرجىىت ومعىىى الكتىىاب 
 فدخلت فى كتيبة من خيل األنصار .

 إسالم سراقة رضى هللا عنه :
قال سراقة : فجعلوا يقرعوننى بالرمال ويقولون : إليك إليك ، ماذا تريد ؟ فدنوت من رسول هللا 

ى سىاقه فىى غىرزه ) ركابىه ( كأنهىا صلى هللا عليه وسلم وهو على ناقتىه ، وهللا لكىأنى أنظىر إلى
م ارة  ، فرفعت يدى بالكتاب ثم قلت : يا رسول هللا هذا كتابك لى ، أنا سراقة ، 1ج 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يوم وفاء وبر ، ادنه ، قال : فدنوت منىه فأسىلمت ، ثىم 
أنىىى قلىىت : يىىا رسىىول هللا  تىىذكرت شىىيئا أسىىأل رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فمىىا أذكىىره ، إال

، هىل لىى مىن أجىر فىى أن أسىقيها ؟ قىال :  2الضالة من األبل تغشى حياضى وقد م تها إلبلى
أجر ، قال : ثم رجعت إلى قومى ، فسىقت إلىى رسىول هللا صىلى هللا  3نعم فى كل ذات كبد َحر ى 

 عليه وسلم صدقتى ) يريد زكاة ماله ( .
 ة حين رجع مكة بال شىء ، فقال سراقة ردًا عليه : وقد قالوا أن أبا جهل الم سراق

 أبا حكم وهللا لو كنت شاهدًا          ألمر جوادى إذ توسى  قوائمىه
اومهىعلمت ولم تشك بأن محمدًا           رسول ببرهان فمن ذا يق 

                                                 
1
 شديد البياص كجمارة النحل . - 
2
 إبل الغير تأتى لتشرب من الحوض الذى يسقى من إبله . - 
3
 عطشى . - 
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 عليك بكف القوم عنه فإننى          أرى أمره يوما ستبدو  معالمه          
 بأمر يود الناس فيه بأسرهم          بأن جميع الناس طر ا يسالمىه           

 الوصول إلى قباء :
 قال ابن إسحق :

وقد وصل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى قباء ، ونزل على بنى عمىرو ابىن عىوف الثنتىى 
 عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول حين اشتد الضحا وكادت الشمس تعتدل .

 ن إسحق بسنده عن بع  الصحابة قالوا :ويحدث اب
فلما سمعنا بمخرر رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم مىن مكىة وتوكفنىا ) انتظرنىا ( قدومىه ، كنىا 

تنىىا ننتظىىر رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، فىىوهللا  1نخىىرر إذا صىىلينا الصىىبح إلىىى ظىىاهر َحر 
 دخلنا ، وذلىك فىى أيىام حىارة ، حتىى مانبرل حتى تغلبنا الشمس على الظالل ، فإذا لم نجد ظالً 

إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس ، حتى إذا لم 
يبق ظل دخلنا بيوتنا ، ودخل رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم حىين دخلنىا البيىوت ، فكىان أول 

نىا ننتظىر قىدوم رسىول هللا صىلى هللا عليىه  من رأه رجل من اليهود ، وقد رأى مىا كنىا نصىنع ، واص
 وسلم علينا ، فصرس بأعلى صوته :

يىىا بنىىى َقْيَلىىة ) هىىم األنصىىار ، وقيلىىة جىىدهم ( : هىىذا جىىدكم ) حظكىىم السىىعيد ( قىىد جىىاء ، قىىال : 
فخرجنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو فى ظل نخلة ، ومعه أبىو بكىر رضىى هللا عنىه 

لم يكىن رأى رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم قبىل ذلىك ، فىازدحم النىاس فى مثل سنه ، وأكثرنا 
عليه وما يعرفونه من أبى بكر حتى زال الظل عن رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، فقىام أبىو 

 بكر فأظله بردائه ، فعرفناه عند ذلك .
ن أقىىىىول : فللىىىىه مىىىىا أوفىىىىاك أيهىىىىا الصىىىىديق األكبىىىىر والعلىىىىم األشىىىىهر ، فقىىىىد علمىىىىت المىىىىممني

                                                 
1
 الحرة : هى أرض ذات حجارة سود . - 
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كيف يكون حبهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فما أسعد من قلىدك وأخىذ عنىك ذلىك الحىب 
 الخالص .

 يوم األثنين :
وكىىان وصىىوله إلىىى ق بىىاء فىىى يىىوم األثنىىين الثنتىىى عشىىرة ليلىىة خلىىت مىىن ربيىىع األول حىىين اشىىتد 

د ولد يوم األثنىين الضحا ، وما أعجب يوم األثنين فى تاريى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فق
، ونبئ يوم األثنىين وخىرر مىن مكىة يىوم األثنىين ، ووصىل إلىى ضىواحى المدينىة ) قبىاء ( يىوم 
األثنين ، وانتقل إلى الرفيق األعلى يوم األثنين ، فما أبرك يوم األثنين . وقد كنت فىى طفىولتى 

النبويىىة العطىىرة حنىىس بيىىوم األثنىىين وال أدرى سىىر ذلىىك األنىىس ، فلىىم كبىىرت ووقفىىت علىىى السىىيرة 
 انكشفت لى ما كان خافيًا على ، ول فى خلقه شمون ، وما أراده يكون .

 فى قباء : 
فأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقباء فى بنى عمرو بن عوف يوم األثنىين ويىوم الثالثىاء 

 ويوم األربعاء ويوم الخميس و أسس مسجد قباء . 
م ، وذكروا أن رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم هىو أول أقول : وهو أول مسجد بنى فى األسال

من وضع حجرًا فى قبلته ، ثم جاء أبو بكىر فوضىع حجىرًا إلىى حجىر رسىول هللا صىلى هللا عليىه 
 وسلم ، ثم أخذ الناس فى البنيان .

 قال ابن إسحق :
 عليه ثم خرر صلى هللا عليه وسلم من بين أظهرهم يوم الجمعة ، فأدركت رسول هللا صلى هللا

فكانت   1وسلم الجمعة فى بنل سالم بن عوف ، فصاله فى المسجد الذى فى بطن الوادى
أول جمعة صالها بالمدينة . 

                                                 
1
 ان مسجدا باعتبار أن النبى صلى هللا عليه وسلم صلى فيه وسجد .سمى هذا المك - 
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 األنصار يرحبون : 
وكانىىت هجىىرة الرسىىول صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إلىىى المدينىىة المنىىورة بىىإذن ربىىه كمىىا علمىىت ، وقىىد 

ه أهلهىا بىالفرل الغىامر ، وغنىت بنىات النجىار بىين وصل إليها فى رعاية هللا سالمًا غانمًا ، فتلقا
 يديه األغنية المباركة : 

 طلع  البدر  عليىنا           من ثنيىات  الوداع          
 وجب الشكر عليىنا          ما دعىىا ل   داع          
 أيها المبعوث  فيىنا          جئت باألمر المطاع         

ار يقولون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هلم إلينا ، إلىى العىدد والعىدة وكانت بيوتات األنص
والمنعة ، ويمسكون بزمام الناقة التى يركبها صلى هللا عله وسلم ، فيقول : خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة ، حتى أتت إلى دار بنى مالك بن النجار بركت على باب مسجده صىلى هللا عليىه وسىلم 

 ) موضع يجفف فيه التمر ( لغالمين يتيمين من بنى النجار . وهو يومئذ مربد
فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد َرْحَل رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فوضىعه فىى بيتىه ، ونىزل 
عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وسأل عن المربد لمن هو ؟ فقال لىه معىاذ بىن عفىراء : 

ذ ه مسىجدًا هو يارسول هللا لسهل وسهيل ابنى   ً عمرو ، وهما يتيمان لى وسأرضيهما فبه فات ْى
. 

 المسجد النبوى : 
قال : فىأمر بىه رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم أن يبنىى مسىجدًا ، ونىزل رسىول هللا صىلى هللا 
عليه وسلم على أبى أيوب حتى بنى مسىجده ومسىاكنه ، فعمىل فيىه رسىول هللا صىلى هللا عليىه 

ن فى العمل فيه ، فعمل فيه المهاجرون واألنصار ودأبوا فيه ، فقال قائىل وسلم ليرغب المسلمي
 من المسلمين :

 لئن قعدنا والنبى  يعمىل            لىىذاك منىا العمل المضلل          
 وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون :

ال عيش إال عيش اوخره            اللهم ارحم األنصار والمهاجره
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ن إسىحق : فيقىول رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم : ال عىيش إال عىيش اوخىرة ، اللهىم قال اب
 ارحم المهاجرين واألنصار .

 معجزة نبوية : 
قىىال ابىىن إسىىحق : فىىدخل عمىىار بىىن ياسىىر وقىىد أثقلىىوه بىىالل ب ن ، فقىىال : يىىا رسىىول هللا قتلىىونى ، 

 عليه وسلم : فرأيت رسول هللا يحملون على ما اليحملون ، قالت أم سلمة زور النبى صلى هللا
وهىو يقىول : ويىح  1صلى هللا عليه وسلم ينف  وفرته ) شعر رأسه ( بيىده ، وكىان رجىال جعىداً 

 ابن سمي ة ! ليسوا بالذى يقتلونك ، إنما تقتلك الفئة الباغية .
لىذى أقول : وقد قتلته فئة معاويىة فىى صىفين ، فقىال إمامنىا علىى كىرم هللا وجهىه : الحمىد ل ا

أرانى أنى على حق . فانظر كيف تحققت المعجزة بعد أربعين سنة ، وصلوات هللا علىى صىاحب 
 المعجزات .

 قال ابن إسحق :
 وارتجز على بن أبى طالب يومئذ :

 اليستوى من يعمر المساجدا          يدأب فيها قائمًا وقاعدا          
  2داومن يرى عن الغبار حائ                         

 أدب األنصار :
 قال ابن إسحق يحدث بسنده عن أبى أيوب األنصارى قال : 

لما نزل على  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى بيتى نزل فى السفل )الدور األول ( و أنام و 
 أم أيوب فى العلو ، فقلت له :

يىىىىىا نبىىىىىى هللا ، بىىىىىأبى أنىىىىىت وأمىىىىىى ى إنىىىىىى ألكىىىىىره وأعظىىىىىم أن أكىىىىىون فوقىىىىىك ، وتكىىىىىون 
                                                 

1
 الشعر الجعد هو الملتوى ، وهو شعر عمار رضى هللا عنه . - 
2
 يبعد التراب عن نفسه . - 
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 حتى ، فأظهر أنت فكن فى العلو ، وننزل نحن فنكون فى السفل . ت
 فقال يا أبا أيوب : أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون فى سفل البيت .

أقول : أرأيت كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى رأفته بمىن يأتيىه مىن المىممنين ، و 
ه الخالىد : ) لقىد جىاءكم رسىول مىن كيف كان يشق عليه تعىبهم ، ولىم ال وقىد حىاله ربىه بوصىف

 أنفسكم  عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمممنين رءوف رحيم ( .
و استمع إلى بقية ما حدث به سىيدنا أبىو أيىوب ، لتىرى مىا كىان مىن أدبىه مىع النبىى صىلى هللا 

 عليه و سلم :
المسىكن و كنىا  قال أبو أيوب رضى هللا عنه : فكان رسول هللا صلى هللا عليه و سىلم فىى سىفل

فى علوه ، قلقد انكسر حب ) إناء كبير ( لنا فيه ماء ، فقمت أنىا و أم أيىوب بقطيفىة لنىا ، مىا 
لنا لحاف غيرها ننشف بهىا المىاء ، تخوفىاً  أن يقطىر علىى رسىول هللا صىلى عليىه و سىلم منىه 

 شىء فيمذيه . 
 أول خطبة خطبها رسول هللا :

 قال ابن إسحق :
لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فلم يبق بمكىة مىنهم أحىد إال مفتىون وتالحق المهاجرون إ

أو محبىىوس ، واسىىتجمع لىىه إسىىالم األنصىىار ، فلىىم يبىىق دار مىىن دور األنصىىار إال أسىىلم أهلهىىا 
 وكانت أول خطبة خطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما بلغنى :

د ، أيهىا النىاس ، فقىدموا ألنفسىكم ، تعلمىن حمد هللا وأثنى عليه بما هىو أهلىه ثىم قىال : أمىا بعى
وهللا ليصعقن أحدكم ، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربىه ولىيس لىه ترجمىان وال 
حاجب يحجبه مىن دونىه : ألىم يأتىك رسىولى فبلغىك ؟ وحتيتىك مىاال وأفضىلت عليىك ؟ فمىا قىدمت 

نظرن قدامه فىال يىرى غيىر جهىنم ، فمىن لنفسك ؟ فلينظرن يمينًا و شماال فال يرى شيئًا ، ثم لي
اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتطاع أن يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن النىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
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ولو بشق من تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فىإن بهىا تجىزى الحسىنة عشىر أمثالهىا 
 إلى سبعمائة ضعف ، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

 المماخاة بين المهاجرين واألنصار : 
 قال ابن إسحق : 

ول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم كتابىىًا بىىين المهىىاجرين واألنصىىار ، واَدَع فيىىه اليهىىود وكتىىب رسىى
وعاهدهم وأقرهم على  دينهم وأموالهم ، وشرط لهم ، واشىترط علىيهم   وحخىى رسىول هللا صىلى 
هللا عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين و األنصار فقال ى فيما بلغنا عنىه ، ونعىوذ بىال أن 

ما لم يقل ى تدخوا فى هللا أخوين أخوين ، ثم أخذ بيد على بن أبى طالب فقال : هذا  نقول عليه
 أخى .

أقول : ولىيلحظ القىارئ الكىريم الشىرف الكبيىر الىذى خىص بىه إمامنىا علىى ابىن أبىى طالىب بهىذا 
 اإلخاء الذى شرفه به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

 حكمة المماخاة :
هللا صلى هللا عليىه وسىلم بىين أصىحابه حىين نزلىوا بالمدينىة ليىذهب  قال السهيلى : حخى رسول

عنهم وحشة الغربة ، ويمنسهم من مفارقة األهىل والعشىير ، ويشىد أزر بعضىهم بىبع  ، فلمىا 
عز اإلسالم ، واجتمع الشمل ، وذهبت الوحشة ، أنزل هللا سبحانه فى سورة األنفال : ) وأولىوا 

تاب هللا ( ، يعنى فى الميراث ، ثم جعل المممنين كلهىم أخىوة األرحام بعضهم أولى ببع  فى ك
 ، فقال تعالى فى سورة الحجرات : ) إنما المممنون إخوة ( ، يعنى فى التوادد وشمول الدعوة .

 األذان للصالة واستحكام اإلسالم :
 قال ابن إسحق :

صحابه من المهاجرين ، فلما اطمأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة ، واجتمع إليه أ
واجتمع أمر األنصار ، استحكم أمر اإلسالم ، فقامت الصالة ، 
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وفرضت الزكاة والصيام ، وقامت الحدود ، وفر  الحالل والحرام، وتبوأ اإلسالم بىين أظهىرهم ، 
وكان هذا الحى من األنصار هم الذين تبوأو الدار واإليمان. وقد كان رسول هللا صلى هللا عليىه 

م حين قدمها إنما يجتمع الناس إليىه للصىالة لحىين مواقيتهىا بىدون دعىوة ، حتىى رأى عبىد وسل
هللا بن زيد صيغة األذان فى رميىا ، فىأتى رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فقىال يارسىول هللا ، 
إنىىه طىىاف بىىى هىىذه الليلىىة طىىائف : مىىر بىىى رجىىل عليىىه ثوبىىان أخضىىران يحمىىل ناقوسىىاً  فىىى يىىده 

عبد هللا ، أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت ندعوا به للصالة ، قال ،فقلت له يا 
أفال أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقىول : هللا أكبىر هللا أكبىر ، هللا أكبىر هللا 

د أن أكبر ، أشهد أن ال إله إال هللا ، أشهد أن ال إله إال هللا ، أشهد أن محمد رسول هللا ، أشىه
محمد رسول هللا ، حى على الصالة ، حى على الصالة ، حى على الفالل ، حى على الفالل ، 
هللا أكبر هللا أكبر ، ال إلىه إال هللا . قىال فلمىا أ خبىر بهىا رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم قىال : 

منىك صىوتاً   إنها لرميا حق إن شاء هللا ، فقم مع بالل فألقها عليه ، فليمذن بها ، فإنىه أنىدى
، قال فلما أذن بها بالل سمعها عمر بن الخطاب وهىو فىى بيتىه ، فخىرر إلىى رسىول هللا صىلى 
هللا عليه وسلم يجر رداءه يقول : يانبى هللا ، والذى بعثك بىالحق ، لقىد رأيىت مثىل الىذى رأى ، 

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فلله الحمد على ذلك . 
أئتمر النبى صلى هللا عليىه  وسىلم وأصىحابه بالنىاقوس لالجتمىاع للصىالة ، وفى رواية أخرى : 

فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس ، إذ رأى عمر بن الخطاب فى المنام 
قائالً  يقول له : ال تجعلوا الناقوس ، بل أذنوا للصالة ، فذهب عمر إلى النبىى صىلى هللا عليىه 

رأى ، وقىىد جىىاء النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم الىىوحى بىىذلك ، فمىىا راع عمىىر  وسىىلم ليخبىىره بالىىذى
 بالل ي مذن ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين أخبره بذلك : قد سبقك بذلك الوحى . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 غزوة بدر الكبرى:
 ألف هللا بين األوس والخزرج بأخوة
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ن المهاجرين واألنصار ، فصار المسلمون اإلسالم ، وأخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بي 

يدا ً واحدة على أعدائهم ، وقاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المسلمين بعون هللا وقوته من 

 نصر إلى نصر .

وكانللت بدايللة النصللر المبللين غللزوة بللدر الكبللرى ، وهللى التللى ظهللرت وتجسللمت فيهللا شخصللية 

كتلب هللا للمسللمين أول انتصلار حربلى وأروعله  المسلمين ولو كره الكافرون ، ففى هذه العزوة

على كفار مكة الذين كادوا السنوات الطوال لإلسالم وأهله واضطروا المسلمين أن يخرجلوا ملن 

 ديارهم ال لذنب إال أن يقولوا ربنا هللا . 

 وقام القتال بين المسلمين وأعدائهم فى بلدر بغيلر ميعلاد سلابق ، وال باسلتعداد ملدبر ، وكلأن هللا

تعللالى أراد أن يكللافم المسلللمين علللى التلل خى الصللادق ، فلل تهم النصللر العزيللز المفللاجم ، ليكللون 

 بداية سعيدة تقودهم من نصر إلى نصر فى الغزوات الالحقة . 

ذلللك أن رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم سللمع بللأبى سللفيان مقللبال ً مللن الشللام فللى عيللر عظيمللة 

ل ألصخابه : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لقريش ، تحمل أمواله وتجارتهم ، فقا

لعل هللا ينفلكموها ، فخرج بعض الصحابة وتخلف البعض حيث لم يظنوا أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يلقى حربا ً . 

ولملا علللم أبلو سللفيان بلأن رسللول هللا صللى هللا عليلله وسللم اسللتقر أصلحابه  أن يأخللذوا العيللر ، 

مكة واستنفرهم ليدافعوا علن العيلر ، وقلد أفلتلت العيلر ، وللم يلتمكن المسللمون ملن اتصل بأهل 

وضع يدهم عليها ، وجاءت قوات قلريش وعلملت بلأن العيلر أفلتلت ، ورأى بعضلهم أن يرجعلوا 

إلى مكة من غير قتال ، ولكن أبا جهل أبى وقال : وهللا ال نرجع حتى نرد بدرا ً ) وكانت بدر من 

فنقيم عندها ، ثالثلاً  وتنحلر الجلزر ، ونطعلم الطعلام ، ونسلقى الخملر ، وتعلزف مواسم العرب ( 

علينا القيلان )الجلوارى ( ، وتسلمع بنلا العلرب وبمسليرنا وجمعنلا ، فلال يزاللون بهلا بوننلا أبلدا ً 

 بعدها فأمضوا رأيه . 

ان وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد خرج من المدينة لبضلع ليلال مضلت ملن شلهر رمضل

 من السنة الثانية للهجرة ، وأتاه الخبر بأن قريشا ً خرجوا من مكة    
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ليمنعللوا غيللرهم ، فاستشللار أصللحابه صلللى هللا عليلله وسلللم ، فأحسللنوا القللول وأظهللروا الطاعللة 

 التامة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

أملره بلال تعقيلب ؟  وقد يسائل القارئ نفسله : ولملاذا يستشلير الرسلول أصلحابه ، وهلو المطلاع

 والجواب أن هللا تعالى قال له : ) وشاورهم فى األمر ( . 

وقال فلى الملؤمنين : ) وأملرهم شلورى بيلنهم ( ، فسلن لنلا صللى هللا عليله وسللم الشلورى فلى 

األمور العامة ، وسبقنا بلذلك كلل األملم ، هلذا ملن جهلة ، وملن الجهلة األخلرى فلإن بيعلة العقبلة 

األنصللار اإلسللالم فللى المدينللة ، وكانللت بللدر خللارج المدينللة وبينهللا وبللين قامللت علللى أن يحمللى  

 كيلو متر .  150المدينة 

ولما رأى رسلول هللا قلوات قريشلاً  قلال : اللهلم هلذه قلريش قلد أقبللت بخيالئهلا وفخرهلا تحلادك 

 وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتنى ، اللهم أحسنهم ) أهلكهم ( الغداة!

رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يمكنه ملن أعدائله ، إملا باالسلتيالء عللى عيلر أبلى  وقد وعد هللا

سفيان أو بالنصر على جيش قريش . وفى ذلك يقول هللا تعالى فلى سلورة األنفلال : ) وإذ يعلدكم 

هللا إحدى الطائفتين أنها لكم وتلودون أن غيلر ذات الشلوكة تكلون لكلم ويريلد هللا أن يحلق الحلق 

 طع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ( . بكلمانه ويق

وقد أراد هللا أن يقع القتال بعد أن أفلتت العير فكانلت الحلرب ذات الشلوكة ، وقلد كانلت معنويلات 

الصحابة قوية على الرغم من أنهم حين خرجوا من المدينة لم يكن فى حسابهم قيام الحلرب ملع 

مشللرقة لشللجاعة الصللحابة ومعنويللاتهم القويللة فللى لقللاء أعللدائهم  أعللدائهم ، ولتللرى صللورة

الكافرين أقرأ ما قاله عندما شاورهم الرسول فى القتال كل من سيدنا المقداد بلن عملرو وسليدنا 

سعد بن معاذ : فقد قال األول : يارسول هللا ، امض لما أراك هللا ، فنحن معك ، وهللا ال نقلول للك 

 لموسى : ) اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا    كما قالت بنو إسرائيل 
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 قاعدون ( ، ولكن أذهب أنت وربك فقاتال إننا معكم مقاتلون . 

وقال الثانى : قد آمنا بلك وصلدقناك ، وشلهدنا أن ملا جئلت بله هلو الحلق ، وأعطينلاك عللى ذللك 

علك ، فواللذى عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فلامض يارسلول هللا لملا أردت ، فلنحن م

بعثك بالحق لو استعرضت بنا  هذا البحرفخضته لخضناه معك ، وما تخلف منا رجل واحد ، وما 

نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء ، ولعل هللا يريلك منلا ملا تقلر 

 به عينك فسر بنا على بركة هللا . 

ثلم قلال سليروا وأبشلروا فلإن هللا قلد وعلدنى إحلدى  فسر ذلك رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم ،

 الطائفتين ، وهللا لكأنى اآلن أنظر إلى مصارع القوم . 

هللو رئلليس األوس مللن األنصللار ، وهللو الللذى أشللار ببنللاء  –رضللى هللا عنلله  –وسللعد بللن معللاذ 

أال  عريش يستظل به رسول هللا صلى هللا عليه وسللم ، وقلال فلى إبلداء رأيله هلذا : يارسلول هللا

نبنى لك عريشاً تكون فيه ، ونعد عندك ركائبك ثم نلقى علدونا ، فلإن أعزنلا هللا ، وأظهرنلا عللى 

عدونا ، كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت األخرى جلست على ركائبك ، فلحقلت بملن وراءنلا ، فقلد 

بلا ً ملا ملا نحلن بأشلد حبلا ً للك ملنهم ، وللو ظنلوا أنلك تلقلى حر –يلانبى هللا  –تخللف عنلك أقلوام 

تخلفوا عنك ، يمنعك هللا بهم ، يناصحونك ، ويجاهدون معلك . فلأثنى عليله رسلول هللا صللى هللا 

 عليه وسلم ، ودعا له بخير ثم بنى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عريشا ً فكان فيه ( . 

هللا تعلالى وعلى الرغم من أن عدد مقاتلى مكة كان ثالثة أمثال عدد المقاتلين ملن الصلحابة فلإن 

قد نصر الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة ، وقلد شلاء هللا أن يقتلل فلى تللك الغلزوة 

 صناديد قريش ورءوس الكفر ، وعلى رأسهم أبو جهل أعدى أعداء اإلسالم . 

وقللد رأيللت صللورا ً مشللرفة مللن كللالم أسللالفك الغللر الميللامين قبللل المعركللة ، فللانظر إلللى صللورة 

من أفعالهم فى المعركة ، فقد خلرج رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم يحلرض الملؤمنين مشرفة 

 على القتال ويتوسل : والذى نفس محمد بيده : اليقاتلهم اليوم رجل      
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فيقتل صابراً  محتسباً  ، مقبالً  غير ملدبر ، إال أدخلله هللا الجنلة . فقلال سليدنا عميلر بلن الحملام 

ده تملرات يلأكلهن : بل  خ بل   خ) كلملة أعجلاب ( أفملا بينلى وبلين أن أدخلل من بنى سلمة ، وفى ي

الجنة إال أن يقتلنى هؤالء ؟ ثلم قلذف التملرات ملن يلده ، وأخلذ سليفه ، فقاتلل القلوم حتلى قتلل ، 

 رضى هللا عنه . 

وقد خفق رسول هللا خفقة بعد أن دعا ربه بالنصر ، ثم انتبه من خفقتله ، وقلال لسليدنا أبلى بكلر 

ضى هللا عنه ، وكان معه فى العريش الذى يشرف منه على المعركة : أبشر يلا أبلا بكلر ، أتلاك ر

 نصر هللا ، هذا جبريل أخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع ) الغبار ( .

وكان النصر للملؤمنين ، وقتلل ملن الكلافرين سلبعون ، فلى حلين للم يلزد علدد شلهداء المسللمين 

 كانت واقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان . على أربعة عشر رجل ، و

 

 المالئكة فى غزوة بدر الكبرى : 

ويحكى القرآن الكريم ما كان من علون هللا للمسللمين فلى قولله تعلالى فلى سلورة آل عملران : ) 

كم أن ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أزللة فلاتقوا هللا لعلكلم تشلكرون * إذ تقلول للملؤمنين أللن يكفلي

يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين * بلى إن تصبروا وتتقلوى ويلأتكم ملن فلورهم هلذا 

يمددكم ربكم بخمسة آلف من المالئكة مسومين * وما جعله هللا إال بشرى لكلم ولتطملئن قللوبكم 

هم فينقلبلوا به وما النصر إال من عند هللا العزيز الحكيم * ليقطع طرفا ً ملن اللذين كفلروا أو يكبلت

خائبين ( ، فانظر كيف تمنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يمدهم هللا بثالثة آالف ، فأملدهم 

بخمسة آالف ، وكيف قاتلت المالئكة فى صفوف المؤمنين ، ولم يكن لهم عهد بقتالهم ، فعلمهم 

كلم فثبتلوا اللذين آمنلوا هللا بقوله الكريم فى سورة األنفال : ) إذ يوحى ربك إللى المالئكلة أنلى مع

 سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق    
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األعناق واضربوا منهم كل بنان* ذلك بأنهم شلاقوا هللا ورسلوله وملن يشلاقق هللا ورسلوله فلإن 

هللا شديد العقاب * ذلكلم فلذوقوه وأن للكلافرين علذاب النلار ( ، فعلمهلم ضلرب األعنلاق وضلرب 

ن بهلا المقاتلل ، وهلل جنلود السلموات واألرض ، وقلد قلال ابلن عبلاس : للم األطراف التى يصيبو

 تقاتل المالئكة فى يوم سوى يوم بدر ، وكانوا فيما سواه عددا ً ومددا ً ال يضربون . 

أقول وللك أن تعحلب بلأمر تللك الهجلرة الميمونلة ، التلى جعلل هللا بهلا ملن الغربلة وطنلا ً ، وملن 

ا ً ، ومللن البعيللد عونللا ً علللى القريللب ، وهلل يرجللع األمللر كللله ، الضللعف قللوة ، ومللن الخللوف أمنلل

 فاعبده وتوكل عليه . 

 

 األنصار يتحدثون بنعمة هللا : 

 قال ابن إسحاق : 

" وقال أبو قيس صرمة بن أبى قيس ) من بنى النجار ( يلذكر ملا أكلرمهم هللا بله ملن اإلسلالم ، 

 عليه وسلم عليهم :  وما خصهم هللا به من نزول رسول هللا صلى هللا

      

ُر  لو  يلقى  صديقا ً  مواتيا          ثوى فى قريش بضع عشر حجة        يُذّكِّ

 ويعرض فى أهل  المواسم  نفسه       فلم يرى من يؤوى ولم ير داعيا       

 فلما   أتانا   أظهر     هللا     دينه       فأصبح مسرورا ً بطيبة  راضيا       

 وألقى صديقا ً واطمأنت به النوى       وكان   له  عونا ً  من  هللا  باديا        

 يقص   لنا  ما  قال   نوح   لقومه      وما قال موسى إذ أجاب  المناديا         

 فأصبح ال يخشى من الناس واحدا ً     قريبا ً وال يخشى من الناس  نائيا       

 والتأسيا   الوغى عند   وأنفسنا     ــل مـا لــنا   له األموال من حــبذلنا       

 نعادى  الذى عاد  من  الناس  كلهم      جميعا ً وإن كان الحبيب المصافيا      

 الفتى  كيف  يتقى     إذ  هو  لم  يجعل  هللا  له  واقيــــا  فوهللا  ما  يدرى       
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 عداوة اليهود والمنافقين :

  

  قال ابن إسحاق :

ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول هللا صلى هللا عليله وسللم العلداوة بغيلا ً وحسلدا ً وضلغنا ً ، 

واستتر باإلسالم بعض العرب ، واتخذوه وقاية ملن القتلل ، ونلافقوا فلى السلر وكلان هلواهم ملع 

 اليهود . 

يهلود فلى سلوق ولما أصاب هللا عز وجل قريشاً  يوم بدر جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال

بنللى قينقللاع حللين قللدم المدينللة ، ) أى بعللد معركللة بللدر ( فقللال يامعشللر اليهللود : أسلللموا قبللل أن 

يصيبكم مثل ما أصاب به قريشاً  ، فقالوا له يا محمد ، ال يغرنك ملن تفسلك أنلك قتللت نفلرا ً ملن 

حن الناس ، وأنك لم تللق قريش كانوا أغماراً  ال يعرفون القتال ، إنك وهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا ن

مثلنا ، فأنزل هللا تعالى فى ذلك ملن قلولهم : ) قلل لللذين كفلروا سلتغلبون وتحشلرون إللى جهلنم 

وبئس المهاد * قد كان لكم آية فى فئتلين التقتلا فئلة تقاتلل فلى سلبيل هللا وأخلرى كلافرة يلرونهم 

 لى األبصار ( . مثليهم رأى العين وهللا يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة ألو

 

 إسالم عبد هللا بن سالم : 

 قال ابن إسحاق : 

وكان من حديث عبد هللا بن سالم كما حدثنى بعلض أهلله عنله وعلن إسلالمه حلين أسللم ، وكلان 

 حبرا ً عالما ً ، قال : 

لما سمعت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرفت صفته ، واسمه ، وزمانه اللذى كنلا نتوكلف ) 

ه ، فكنللت مسللرا ً لللذلك ، صللامتا ً عليلله ، حتللى قللدم رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم نترقللب ( للل

المدينة ، فلما نزل بقباء ، فى بنى عمرو بن علوف ، أقبلل رجلل حتلى أخبلره بقدومله ، وأنلا فلى 

 رأس نخلة أعمل فيها ، وعمتى خالدة   خ
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عليه وسلم كبرت ، فقالت لى  ابنة الحارث تحتى جالسة ، فلما سمعت بقدوم رسول هللا صلى هللا

عمتى حين سمعت تكبيرى : خيبك هللا ، وهللا لو كنت سمعت بموسى بن عملران قادملا ً ملا زدت 

 . 

فقلت لها أى عمة ، هو وهللا أخو موسى بن عمران ، على دينه ، بعث بملا بعلث بله ، فقاللت أى 

رسلالته عالملة عللى قلرب  أبن أخى ، أهو النبى الذى كنلا نخبلر أنله بعلث ملع نفلس السلاعة )أى

القيامة ( ؟ فقلت : لها نعم ، فقاللت فلذاك إذن ، قلال : ثلم خرجلت إللى رسلول هللا صللى هللا عليله 

 وسلم فأسلمت ، ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرتهم فأسلموا . 

وكتمت إسالمى من يهود ، ثم جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقلت له يا رسول هللا : إن 

قوم بهلت ) عللى الباطلل ( ، وإنلى أحلب أن تلدخلنى فلى بعلض بيوتلك وتغيبنلى علنهم ، ثلم يهود 

تسألهم عنى حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلملوا بإسلالمى ، فلإنهم إن علملوا بله بهتلونى 

 وعابونى . 

فأخذنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى بعض بيوته ودخلوا عليله فكلملوه وسلألوه ، ثلم قلال 

م : أى رجل الحصين بن سالم فيكم قالوا : سيدنا وابن سيدنا ، وحبرنا وعالمنا ، فلملا فرغلوا له

من قولهم خرجت عليهم ، فقلت لهم يا معشر يهود ، اتقوا هللا واقبلوا ما جاءكم به ، فوهللا إنكلم 

د أنله لتعلمون أنه رسلول هللا ، تجدونله مكتوبلاً  عنلدكم فلى التلوراة باسلمه وصلفته ، فلأنى أشله

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وأوملن بله وأصلدقه وأعرفله ، فقلالوا : كلذبت ، ثلم وقعلوا بلى 

فقلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألم أخبرك يا رسول هللا أنهم قوم بهت ، أهل غدر وكذب 

وفجللور ، فللأظهرت إسللالمى وإسللالم أهللل بيتللى ، وأسلللمت عمتللى خالللدة بنللت الحللارث ، فحسللن 

 المها . إس

 قال ابت إسحاق : 

وفى أحبار اليهود اللذين للم يسللموا ، وفلى المنلافقين ملن األوس والخلزرج ، نلزل صلدر سلورة 

البقرة إلى المائة منها ، وقال هللا للفريقين : ) يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكلم واللذين ملن 

 قبلكم لعلكم تتقون * الذى جعل      
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لسماء بناءً  وأنزل من السماء ماءً فاخرج بله ملن الثملرات رزقلا ً لكلم فلال لكم األرض فراشاً  وا

تجعلوا هلل أنداداً  وأنتم تعلمون ( . أى ال تشركوا باهلل غيره ملن األنلداد التلى ال تنفلع وال تضلر ، 

وأنللتم تعلمللون أنلله ال رب لكللم يللرزقكم غيللره ، وقللد علمللتم أن الللذى يللدعوكم إليلله الرسللول مللن 

لحق ال شك فيه ، ثم قال تعالى : ) وإن كنلتم فلى ريلب خ مملا نزلنلا عللى عبلدنا فلأتوا توحيده هو ا

بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صلادقين * فلإن للم تفعللوا وللن تفعللوا 

 فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ( . 

 قال ابن غسحاق : 

ين قتادة عن أشياخ من قومه : قال : قالوا : فينلا وهللا وفليهم نزللت هلذه حدثنى عاصم بن عمر 

القصة : ) ولملا جلاءهم كتلاب ملن عنلد هللا مصلدقاً  لملا معهلم وكلانوا ملن قبلل يسلتفتحون عللى 

الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بله فلعنلة هللا عللى الكلافرين ( . قلال : كنلا قلد علونلاهم 

ية ، ونحن أهل شرك ، وهم أهل كتاب ، فكانوا يقولون لنا : إن نبيا ً يبعلث األن ظهراً  فى الجاهل

نتبعه قد أظل زمانه ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث هللا رسوله صلى هللا عليله وسللم ملن 

 قريش فاتبعناه كفروا به . 

 

 كتاب الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى يهود خيبر : 

 كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قال ابن إسحاق : و

بسم هللا الرحمن الرحيم ، من محمد رسول هللا صللى هللا عليله وسللم ، صلاحب موسلى وأخيله ، 

والمصدق بما جاء به موسى : أال إن هللا قد قال لكم يا معشر أهلل التلوراة ، وإنكلم لتجلدون ذللك 

 فى كتابكم : 

الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا ً سجداً يبتغون فضال ً  ) محمد رسول هللا والذين معه أشداء على

 من هللا ورضوانا ً سيماهم فى وجوههم من أثر
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السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى األنجيل كزرع أخرج شلطأه فل زره فاسلتغلظ فاسلتوى  

هم مغفلرة على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصلالحات ملن

و أجراً عظيماً  ( ، وإنى أنشدكم باهلل ، وأنشدكم بما أنزل عليكم ، وأنشدكم بالذى أطعم ملن كلان 

قللبلكم أسللباط المللن و السلللوى ، وأنشللدكم بالللذى أيللبس البحللر آلبللائكم حتللى أنجللاهم مللن فرعللون 

كنللتم ال  وعمللله ، إال أخبرتمللونى : هللل تجللدون فيمللا أنللزل هللا عللليكم أن تؤمنللوا بمحمللد ؟ فللإن

 تجدون ذلك فى كتابكم فال كره عليكم ) قد تبين الرشد من الغى ( فأدعوكم إلى هللا ونبيه . 

 قال ابن إسحق : 

وحدثت عن سعيد بن جبير أنه قلال : أتلى رهلط ملن يهلود إللى رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم 

رسلول هللا صللى هللا عليله فقالوا : يا محمد ، هذا هللا خلق الخللق ، فملن خللق هللا ؟ قلال فغضلب 

وسلم حتى انتقع لونه ، ثم ساورهم غضبا لربه ، قال فجاءه جبريل عليه السالم فسكنه ، فقال : 

خفض عليك يا محمد ، وجاءهم من هللا بجواب ما سألوه عنه ) قل هو هللا أحلد * هللا الصلمد 
(1)

 

يهم ، فقالوا : فصف لنا يا محمد كيف * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد ( . فلما تالها عل

خلقه ؟ كيف ذراعله ؟ كيلف عضلده ؟ فغضلب رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم أشلد ملن غضلبه 

األول وسللاورهم ، فأتللاه جبريللل عليلله السللالم فقللال للله مثللل مللا قللال للله أول مللرة وجللاءه مللن هللا 

األرض جميعللاً قبضللته يللوم بجللواب مللا سللألوه ، يقللول هللا تعللالى : ) ومللا قللدروا هللا حللق قللدره و

القياملللللللللة والسلللللللللموات مطويلللللللللات بيمينللللللللله سلللللللللبحانه وتعلللللللللالى عملللللللللا يشلللللللللركون ( . 
                                                 

(1)
 الصمد أي الذى يلجأ الناس إليه .  
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 قال ابن إسحق :

وقد دعلى رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم اليهلود ملن أهلل الكتلاب إللى اإلسلالم ورغلبهم فيله ، 

ألفينلا عليله  وحذرهم عذاب هللا ونقمته ، فقال له رافع بن خراجة و مالك بن عوف : بل نتبع ملا

آباءنا ، فهم كانوا أعلم وخيراً منا ، فلأنزل هللا علز وجلل فلى ذللك ملن قولهملا : ) و إذا قيلل لهلم 

اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عله آباءنا أولو كان آبؤهم ال يعقلون شليئاً وال يهتلدون 

 . ) ! 

لوا له : يلا محملد ، أملا تعللم ملع هللا إلهلاً و أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض اليهود وقا

غيره ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هللا ال إله إال هو ، بذلك بعثت ، وإلى ذللك أدعلو ، 

فأنزل هللا فيهم وفلى قلولهم فلى سلورة األنعلام : ) قلل أى شلىء أكبلر شلهادةً قلل هللا شلهيد بينلى 

به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن ملع هللا آلهلة أخلرى قلل ال وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن ألنذركم 

أشللهد قللل إنمللا هللو إللله واحللد وإننللى بللرئ ممللا تشللركون * الللذين آتينللاهم الكتللاب يعرفونلله كمللا 

 يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون ( .

الحق من عند هللا وأتى رسول هللا جماعة من اليهود فقالوا : أحق يا محمد أن هذا الذى جئت به 

؟ فإنا ال نراه متسقاً كما تتسق التوراة ، فقال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أما وهللا إنكم 

لتعرفون أنه من عند هللا ، تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة ، ولو اجتمعلت الجلن واإلنلس عللى 

ا يعلمك هذا إنلس وال جلن ؟ فقلال لهلم أن يأتوا بمثله ما جاءوا به ، فقالوا عند ذلك : يا محمد أم

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

أما وهللا إنكم لتعلمون أنه من عند هللا وأنى لرسول هللا : تجدون ذلك مكتوباً فى التوراة ، فقلالوا 

: يا محمد فإن هللا يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منله عللى ملا أراد ، فلأنزل علينلا كتابلا 

 ماء نقرؤه ونعرفه وإال من الس
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جئناك بمثل ما تأتى به ، فأنزل هللا تعالى فيهم وفيما قالوا ) قل لئن اجتمعت األنلس والجلن عللى 

 أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ( .

 

 بين الرسول والمسيحيين 

 قال ابن إسحق :

اختلفوا فى أمره ثلم قلال تعلالى : ) أن مثلل عيسلى عنلد هللا وقد ذكر هللا أمر عيسى ردا على من 

كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * الحق من ربك فال تكن من الممترين ( فإن قلالوا 

خلق عيسى من غير ذكر ، فقد خلقت آدم ملن تلراب بتللك القلدرة ، فلليس خللق عيسلى ملن غيلر 

 ذكر بأعجب من هذا .

من حاجك فيه ملن بعلد ملا جلاءك ملن العللم ( ، أى بعلد ملا قصصلت عليلك ملن ثم قال تعالى : ) ف

خبللره ، وكيللف كللان أمللره ، ) فقللل تعللالوا نللدع أبناءنللا و أبنللاءكم و نسللاءنا ونسللاءكم وأنفسللنا 

 وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبين ( . 

لوا : دعنا ننظلر فلى أمرنلا ، ثلم وقد دعاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى هذه المالعنة فقا

نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليله ، فانصلرفوا عنله ، وخللوا )) بالعاقلب (( وكلان ذا رأى 

 فيهم فقالوا : يا عبد المسيح ، ماذا ترى ؟ 

فقال : وهللا يا معشر النصارى ، لقد عرفتم أن محمداً نبى مرسل ، ولقد جاءكم بالفصل من خبلر 

ولقد علمتم ما العن قوم نبى قط فبقلى كبيلرهم وال نبلت صلغيرهم ، وأنله لالستئصلال  صاحبكم ،

مللنكم إن فعلللتم ، فللإن كنللتم قللد أبيللتم إال إلللف ديللنكم واإلقامللة علللى مللا أنللتم عليلله مللن القللول فللى 

 صاحبكم ، فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بالدكم .
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أبا القاسم قد رأينا أال نالعنك ، وأن نتركك على فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : يا 

 دينك ، و نرجع على ديننا .

أقول : وللقارئ أن يعجب من هؤالء الذين رأوا الحق بأنفسهم و جحلدوه وللم يتبعلوه ، فحرملوا 

أنفسهم من سعادة ال شقاء بعدها ، وسبحان من بيده ملكوت كل شىء ) ربنلا ال تلزق قلوبنلا بعلد 

 لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ( .إذ هديتنا وهب 

 

 الغزوات والبعوث و السرايا : 

وفى أثناء إقامته بالمدينلة جاهلد رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم و أصلحابه ملن المهلاجرين و 

األنصار أعداء اإلسلالم ملن الكفلار والمنلافقين ، علربهم ويهلودهم ، وكلان جهلاده ألعلداء اللدين 

فيه المسلمون الشدائد بعزم مؤكد ، وهو عزم أهل اليقين الذين تهون علليهم جهاداً كبيراً ، قابل 

كل تضحية فى سبيل الدين ، وال تعجب أن يكون ذلك شأنهم ، وقائدهم رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم ، وقد كانوا يتقون به إذا حمى الوطيس ، كما حلدث إمامنلا عللى بلن أبلى طاللب ، فقلد قلال 

) كنا إذا حمى البأس اتقينا برسول هللا صللى هللا عليله وسللم ، فملا يكلون أحلد كرم هللا وجهه : )

أقرب منه إلى العدو (( ، وكانلت للمسللمين بعلون هللا الغلبلة الفائقلة عللى أعلدائهم ، ورضلى هللا 

 عن إمامنا البوصيرى إذ يقول فى بردته المباركة بروحه الملهمة : 

عثتـه         كنبأةأنبـاء  ب راعت   قـلوب   العـدا   
1
غفال  أجفلت   

2
 نم ـتمن الغ 

معتـرك         حتى حكوا بالقنا لحماً على  وضم مازال   يلقاهمو   فى   كل    
3
 

يجر  بحر  خميس   
4
 سابح         يرمى  بموج من  األبطال  ملتطم   فوق     

                                                 
1
 النبأة : أى الصرخة الشديدة . - 
2
 الغفل : أى البليد . - 
3
 عليه الجزار اللحم .الوضم : ما يضع  - 
4
 الخميس : الجيش الكبير . - 
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صل   للكفر   مصطلممـن  كـل  منتـدب  هلل  محتســـب        يسطو   بمستأ       
1
 

 حتى غدت ملة اإلسالم وهى بهم        من   بعد   غربتها    موصولة الرحم        

 مكفولة  أبدا ً منهــــم  بخيـر  أب        وخير  بعل   فلم    تيتم     ولم    تئم        

 صطدم هم الجبال فسل عنهم  مصادمهم       ماذا   رأى   منهمو  فى  كل  م       

وسل حنيناً وسل بدراً وسل أحداً        فصول حتف       
2
من  الوخم  لهم أدهى  

3
 

شاكى السالح لهم  سيما  تميزهم        والورد    يمتاز  بالسيما   من   السلم       
4
 

 من   شدة   الحزم   ال من َشدَّة الحزم     كأنهم فى ظهور الخيل نبت  رباً             

 ومن  تكن  برسول  هللا  نصرته        إن   تلقه   األسد   فى   آجامها   تجم        

 أجم  غى  أحــل  أمتــه  فـى  حــرز  ملتــه        كالليث   حل   مع   األشبال        

 

 قال ابن إسحق : 

وة وكان جميع ما غزا رسول هللا صلى هللا عليله وسللم بنفسله سلبعاً وعشلرين غلزوة هلى : غلز

ودان أو غزوة األبواء ، ثم غزوة بواط ، ثم غزوة العشليرة ، ثلم غلزوة بلدر األوللى ، ثلم غلزوة 

بدر الكبرى التى قتل فيها صناديد قريش ، ثم غلزوة بنلى سلليم ، ثلم غلزوة السلويق ، ثلم غلزوة 

غطفان أو ذى أمر ، ثم غزوة بحران ، ثم غزوة قينقاع ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة حمراء األسلد 

، ثم غزوة بنى النضير ، ثم غزوة ذات الرقاع ، ثم غزوة بدر اآلخرة ، ثم غزوة دومة الجنلدل ، 

ثم غزوة الخندق ، ثم غزوة بنى قريظة ، ثم غزوة بنلى الحيلان ، ثلم غلزوة ذى قلرد ، ثلم غلزوة 

 الفتح ، ثوم غزوة حنين ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تبوك . 

نهللا فللى تسللع غللزوات : بللدر، و أحللد ، والخنللدق ، وقريظللة ، وقللد قاتللل صلللى هللا عليلله وسلللم م

 والمصطلق ، وخيبر ، وحنين ، والفتح ، والطائف .

 وكانت بعوثه وسراياه ثمانية وثالثين من بين بعث وسرية .
                                                 

1
 مصطلم : أى مهلك . - 
2
 الحتف : هو الموت . - 
3
 الوخم : هو الوباء . - 
4
 السلم : شجر له شوك يشبه شجر الورد . - 
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 فرض الهجرة : 

خرج المسلمون مهاجرين بعد ثالثة عشر عاماً من بعثته صللى هللا عليله وسللم ، ثلم علادوا إللى 

السنة الثامنة من الهجرة فاتحين ، وكانت الهجرة فرضاً على المسلمين قبل فلتح مكلة ،  مكة فى

أما بعد الفتح فلم تعد هجرة مفروضة ، لكلن جهلاد و نيلة ، و لهلذا قلال تعلالى فلى سلورة النسلاء 

ال آمراً  بالهجرة و حاضا ً عليها ، و منذرا ً المتخلفين عنها قبل الفلتح : ) إن اللذين توفلاهم  المل

ئكللة ظللالمى أنفسللهم قللالوا فلليم  كنللتم قللالوا كنللا مستضللعفين فللى األرض قللالوا ألللم تكللن أرض هللا 

واسللعة فتهللاجروا فيهللا فأولئللك مللأواهم جهللنم وسللاءت مصلليراً * إال المستضللعفين مللن الرجللال 

والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً * فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم وكان 

  عفواً غفوراً ( .هللا

 

 أصحاب األعذار : 

وقد علذر هللا المستضلعفين ملن الرجلال والنسلاء والوللدان اللذين للم تتهيلأ لهلم أسلباب اللتخلص 

والزاد والراحلة حتى يهاجروا للحاق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلى المدينلة ، وحلين نلزل 

سهم . . . . . ( قال رجلل ملن المسللمين وهلو قوله تعالى : ) إن الذين توفاهم المالئكة ظالمى أنف

مريض ، وقيلل اسلمه ضلمرة بلن جنلدب ، وهللا ملالى ملن علذر ، إنلى للدليل فلى الطريلق ، وإنلى 

لموسر ، فاحملونى فحملوه فأدركه الموت فى الطريق ، فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليله 

وسلم : لو بلغ إلينا لتم أجره ، وقد مات فى التنعيم
1
وجاء بنوه إلى النبى صلى هللا عليه وسلم .  

و أخبروه بالقصة ، فنزلت اآلية الكريمة : ) ومن يخلرج ملن بيتله مهلاجراً إللى هللا ورسلوله ثلم 

 يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا وكان هللا غفوراً رحيماً ( .
                                                 

1
 مكان خارج مكة ببضعة كيلومترات ، ويحرم منه العمرة ويقال له مسجد عائشة . - 
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وت ، فصلفق بيمينله وقال اإلمام البيضاوى فى تفسليره : أن ذللك المهلاجر التَقِّشّأشلرف عللى المل

على شماله فقال : اللهم هذه للك وهلذه لرسلولك ، أبايعلك عللى ملا بلايع عليله رسلولك صللى هللا 

عليه وسلم ؛ وتفيد اآلية أن أجره ثبت عنلد هللا ، والملراغم هلو المتحلول ، وهلو ملن الرغلام أى 

وهلو أيضلاً ملن التراب ، وقيل يجد طريقا يراغم بسلوكه قومله ، ويفلارقهم عللى رغلم أنلوفهم ، 

 الرغام .

 

 الفرار بالدين :

وجللاء فللى تفسللير اإلمللام القرطبللى : قللال ابللن القاسللم : سللمعت مالكللاً يقللول المللراغم الللذاهب فللى 

األرض ، وقال اإلمام مالك أيضاً : هذه اآلية دالة عللى أنله لليس ألحلد المقلام بلأرض يسلب فيهلا 

رضلاً فلى أيلام النبلى صللى هللا عليله وسللم السلف ويعمل فيها بغير الحق ، والهجرة التى كانت ف

وانقطعت بفتح مكة هى القصلد إليله صللى هللا عليله وسللم ، أملا الهجلرة وهلى الخلروج ملن دار 

 الحرب إلى دار اإلسالم فهى باقية مفروضة إلى يوم القيامة .

 

 نصيحة : 

وكللم قاسللوا أقللول : فللانظر كللم تحمللل رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم ، وكللم تحمللل أصللحابه ، 

الشدائد واقتحموا الصعاب فى توطيد دعوة الحق ، فال تستهن أيها المسللم بلدعوة اإلسلالم التلى 

أتتك بيضاء كاللبن من بين فرث ودم ، وشد يدك على دينك ، واعتز به ، واحمد هللا على هداك ، 

جنبيللك  وانللو الجهللاد بنفسللك ومالللك إن دعيللت للجهللاد فللى سللبيل هللا ، وجاهللد نفسللك التللى بللين

وألزمها آداب اإلسالم ظاهرها وخافيها ، فاآلداب الظلاهرة حلظ الجلوارح ، واآلداب الخافيلة حلظ 

القلللوب واألرواح ، وال خيللر فللى ظللاهر اليتفللق معلله البللاطن ، وقللد تعبللد هللا الجللوارح باألفعللال ، 

الريللاء  وتعبللد القلللوب بالنيللات ، واجتنللب الفللواحش الباطنللة ، واألخللالق الشلليطانية السلليئة مللن

 والنفاق والحقد والحسد ، والتبرم بالمقدور ، والكبرياء والعجب والخيالء وما إلى ذلك . 

ولتعلم أيها األخ المؤمن أن أسالفك الشجعان األمناء رووا للى ولكافلة المسللمين ، أنله كلان ملن 

 أخالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الحياء ، والسخاء ، 
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التوكلل ، والرضللا ، والللذكر ، والشلكر ، والحلللم ، والصللبر ، والرأفلة ، والرحمللة ، والمللداراة ، و

والنصيحة ، والسكينة ، والوقار ، والتواضلع ، واالفتقلار ، والجلود ، والسلماحة ، والخضلوع ، 

والقللوة ، والشلللجاعة ، والرفلللق ، واألخلللالص ، والصللدق ، والزهلللد ، والقناعلللة ، والخشلللوع ، 

ة ، والتعظيم ، والهيبة ، والدعاء ، والبكلاء ، والخلوف ، والرجلاء ، والليلاذة ، واللجلأ ، والخشي

وال تسلتكثر ذللك عللى رسلول هللا صللى هللا عليلله  –والتهجلد ، والعبلادة ، والجهلاد ، والمجاهلدة 

وسلللم فقللد شللهد هللا للله بللالخلق العظلليم فللى قوللله الكللريم : ) وإنللك لعلللى خلللق عظلليم ( ، فتخلللق 

 القه ما استطعت إلى ذلك سبيال . بأخ

وقللد سللئل اإلمللام سللهل التسللترى رضللى هللا عنلله عللن الكرامللات ، فقللال : ومللا الكرمللات ؟ إن 

الكرامات شم ينقضى لوقته ، ولكن أكبر الكرامات أن تبدل خلقا ً مذموما ً من أخالقك إللى خلقلا ً 

: كللن طالبللا ً اإلسللتقامة ال طالبللا ً محمللودا ً . كمللا قللال اإلمللام  أبللوعلى الجرجللانى رضللى هللا عنلله 

الكرامللة ، فللإن نفسللك منجبلللة علللى طلللب الكرامللة ، وربللك يطلللب منللك اإلسللتقامة ، وقللال اإلمللام 

الجنيد رضى هللا عنه لرجل رأه فى رؤيا بعد موته وقال له : ما فعل هللا بك ؟ فقلال : راحلت تللك 

ركعناها عند السحر ، وأخيلراً  ال تنسلى  اإلشارات ، وطاحت تلك العبارات ، وما نفعنا إال ركيعت

 أن هللا تعالى يقول لنا : 

) تلك الجنة التى نورث من عبادنا ملن كلان تقيلا ً ( . والتقلوى كملا عرفهلا إمامنلا عللى ّ كلرم هللا 

 وجهه هى الخوف من الجليل ، والعمل بما فى التنزيل ، واإلستعداد ليوم الرحيل . 

انتشر بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلى غيلر الجزيلرة العربيلة  أقول : وإذا كان اإلسالم قد

التى شع منها نلور اإلسلالم فيهلا عللى يلد رسلول هللا ، فمحلا ظلملة الكفلر ، فقلد كلان ذللك بفضلل 

أصحابه الكرام ، الذين نقلوا عنه صلى هللا عليه وسلم الجهاد الدائم فى سبيل هللا ، مهما عظمت 

الذى أرسله هللا به لكافة البشر ، فلمن تبذل مجهودك إن لم تبذله لمعبودك التضحيات لنشر دينه 

 ، ألم يقل هللا لى ولك وللمسلمين كافة ) إن هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها   
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ويؤت من لدنه أجراً  عظيما أ ( ، فادع إللى سلبيل ربلك بكلل ملا تمللك ملن وسلائل ، وادعلوا أول 

التلى بلين جنبيلك وهلى األقلرب إليلك لتلؤدى حلق اإلسلالم عليلك ، وللتكن عنايتلك ماتدعوا نفسك 

بنشر اإلسالم بعد ذلك بين أهله من المسلمين ، فقد جانبوا أكثر آدابه الحقلة ، وحلادوا فيهلا علن 

الصراط المستقيم ، ولوال أن اإليمان بلاهلل ورسلوله ال يلزال يحلليهم ليئسلنا ملن إصلالحهم ، فقلد 

اً  وشعوباً  وقبائلل وأمملاً  وكلانوا متحلابين ، وتحاسلدوا وكلانوا بلم آتلى هللا بعضلهم تعادوا أفراد

فرحين ، وأهملوا العبادات بعد أن كانوا بها يزدهرون ، وولعوا بتقليد غيرهم بعد أن كان الناس 

 بهم مقتدون ، وما أغناهم عن التقليد ، وما أحوج غيرهم إلى عقيدة اإلسالم وآدابه التى أغناهلا

هللا بها من فضلله ، فلوا إسلالماه !! ، وإذا كنلا فلى الماضلى نعلزو ملا حلل بنلا ملن فسلاد األحلوال 

لالستعمار ، فقد نفضنا عاره عنا وصرنا أحرار فى بالدنا اإلسالمية وتهيأت لنلا فرصلة إلصلالح 

 ما فسد . 

سلالم فاسلتغنينا فإن نحن أبرزنا أثر اإلسالم فى سلوكنا كأمة ، كانت تلك أعظم رعايلة عمليلة لإل

بها عن كثير الكالم ، إن األمم األعجمية رحبت باإلسالم حين رأوا ملن اسلالفنا الصلالحين علدال ً 

شامالً  فى األحكام ، تنفيذاً  ألوامر هللا ، فقد قال تعالى : ) إن هللا يأمر بالعلدل واإلحسلان وإيتلاء 

تلذكرون ( ، فلإذا نحلن انتهينلا علن ذى القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكلم 

 الفحشاء والمنكر والبغى عادت لنا سيرتنا األولى ، وكنا كأسالفنا صالحين . 

 

 نحن وأسالفنا الصالحون : 

وإذا ذكرت أسالفك الصالحين أيهلا القلارئ الكلريم فاسلتغفر لهلم كملا علملك هللا بقولله تعلالى فلى 

ون ربنللا اغفللر لنللا وإلخواننللا الللذين سللبقونا سللورة الحشللر : ) والللذين جللاءوا مللن بعللدهم يقوللل

 باإليمان وال تجعل فى قلوبنا غال ً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ( . 
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لقد جاءك اإلسالم يأخى سهال ، ألنهم تحملوا عنك فيه الصعب ، فاذكر الفضل ألهله وال تكن من 

سللفك بوفائلك ، وملا أجلدرهم  الجاحدين ، فما أبر الخللف إن ذكلروا بالفضلل السللف ، وملا أحلق

بدعائك وهم فى رضوان هللا ، وقد صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ، فاصدق معهم فيملا أدبلك هللا بله 

ووجهك إليه ، وكيف تبخل عليهم بدعائك وقد جادوا من أجللك بلأرواحهم ، وخلقلوا للك السلعادة 

 فى إسالمك ؟ ! 
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 الباب السادس
 سالم فى الحرب والسلماإل

 دعوة اإلسالم سلمية :
كانىىت دعىىوة رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىى أول أمرهىىا سىىلمية ، وظىىل يسىىالم أعىىداءه ، 
ويصىىبر علىىى مىىا يلقىىى هىىو وأصىىحابه مىىن أذاهىىم السىىنوات الطىىوال ، ذلىىك األذى الىىذى تفىىنن فيىىه 

حصىىار ، ولىىذلك والرسىىو خىىرار واص ل صىىلى هللا عليىىه وسىىلم األعىىداء مىىن ضىىرب وشىىتم ومقاطعىىة واص
صابر محتسب ، يعفىو ويصىفح الصىفح الجميىل بىأمر ربىه ، ولكىن أعىداءه لكفىرهم وخسىتهم لىم 
يزدهم صفحه إال عتوًا وغرورًا ، وهى شيمة النفوس الخبيثىة التىى ال نىزداد بحسىن المعاملىة إال 

 تمردًا ونكرانًا . 
تطيعون قتلىه مىن الكفىار باالحتيىال وقد فكر بع  المممنين أن يردوا على العدوان بقتل من يس

والغىدر ، ولكىىن هللا تعىىالى نهىىاهم عىىن ذلىىك بقولىه تعىىالى فىىى سىىورة الحىىج : ) إن هللا يىىدافع عىىن 
 الذين حمنوا إن هللا ال يحب كل خوان كفور ( وفى اوية نهى صريح عن الخيانة والغدر . 

 اإلذن للمسلمين بالقتال :
أن يقىىاتلوا أعىىداءهم وجهىىا لوجىىه ، كمىىا مىىر عليىىك ، ووعىىدهم ثىىم أبىىال هللا للمىىممنين أن يقىىاتلوا 

النصر على أعىدائهم ، فقىال تعىالى فىى سىورة الحىج بعىد اويىة السىابقة : ) أذن للىذين يقىاتلون 
ن هللا على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولىوا ربنىا  بأنهم ظلموا واص

ببع  لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يىذكر فيهىا اسىم  هللا ولوال دفع هللا الناس بعضهم
هللا كثيىىىىرًا ولينصىىىىرن هللا مىىىىن ينصىىىىره إن هللا لقىىىىوى عزيىىىىز * الىىىىذين إن مكنىىىىاهم فىىىىى األر  
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 أقاموا الصالة وحتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ول عاقبة األمور( .
لتى بايع فيها رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم وجاء اإلذن بالقتال كما علمت بعد بيعة العقبة ا

األنصار على أن يىأتى المدينىة ويحمىوه كمىا يحمىون أنفسىهم وأهلىيهم . وكانىت أول وقعىة بىين 
المسلمين وأعدائهم غزوة )) بدر الكبىرى (( فىى السىنة الثانيىة مىن هجىرة سىيد المرسىلين صىلى 

عىىدد أصىىحابه كىىان أقىىل مىىن ثلىىث عىىدد هللا عليىىه وسىىلم ، وتىىم لىىه فيهىىا النصىىر المبىىين ، مىىع أن 
أعدائهم ، ولكن هللا أيده بجنود من السماء ال تراها العيون وتراها القلوب اليقين ، وذلك النصر 
المبين هو الذى يمىن بىه هللا علىى رسىوله صىلى هللا عليىه وسىلم فىى قولىه تعىالى فىى سىورة حل 

 عمران : 
 لعلكم تشكرون ( .  ) ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا هللا

 التحري  على القتال : 
وانظر كيف يحر  هللا المسلمين على القتىال ، فيبىين لهىم فضىيلة االستشىهاد فىى سىبيل هللا ، 
وذلك فى قوله تعالى : ) ذلىك ولىو يشىاء هللا النتصىر مىنهم ولكىن ليبلىو بعضىكم بىبع  والىذين 

بالهم * ويىدخلهم الجنىة عرفهىا لهىم  قتلوا فى سبيل هللا فلن يضل أعمالهم * سيهديهم ويصلح
 . ) 

ثم إنه تعالى يحذرهم من التباطم فى التجمع للحرب تحت راية رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 
، فيقول تعالى فى سورة التوبىة : ) يايهىا الىذين حمنىوا مىالكم إذا قيىل لكىم انفىروا فىى سىبيل هللا 

وخرة فمىا متىاع الحيىاة الىدنيا فىى اوخىرة إال قليىل اثاقلتم إلى األر  أرضيتم بالحياة الدنيا من ا
* إال تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا ويستبدل قومًا غيركم وال تضروه شيئًا وهللا على كل شىء قدير 
* إال تنصىىىىىىىىىىىىىىىىروه فقىىىىىىىىىىىىىىىىد نصىىىىىىىىىىىىىىىىره هللا إذ أخرجىىىىىىىىىىىىىىىىه الىىىىىىىىىىىىىىىىذين كفىىىىىىىىىىىىىىىىروا ثىىىىىىىىىىىىىىىىانى 
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ل هللا سىكينته عليىه وأيىده زناثنين إذ همىا فىى الغىار إذ يقىول لصىاحبه ال تحىزن إن هللا معنىا فىأ
 بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا هى العليا وهللا عزيز حكيم ( . 

غ لهم القتال المشروع   فيقول كذلك فىى سىورة التوبىة : ) أال تقىاتلون قومىًا و  سَ كما أنه تعالى ي  
أتخشىونهم فىال أحىق أن تخشىوه إن نكثوا أيمانهم وهموا بإخرار الرسول وهىم بىدءوكم أول مىرة 

 كنتم مممنين ( . 
ويبين سبحانه أنه ولى المممنين وال يتخلى عنهم فى قتالهم فيقول فى سورة التوبة بعد ذلىك : 
) قاتلوهم يعىذبهم هللا بأيىديكم ويخىزهم وينصىركم علىيهم ويشىف صىدور قىوم مىممنين * ويىذهب 

 يم حكيم ( . غيظ قلوبهم ويتوب هللا على من يشاء وهللا عل
ولما حظر هللا على المشركين دخول الحرم بقوله تعالى فى سورة التوبىة : ) يايهىا الىذين حمنىوا 
إنما المشركون نجىس فىال يقربىوا المسىجد الحىرام بعىد عىامهم هىذا ( ، ورأى المسىلمون أن ذلىك 

ن بط بتجارة المشىركين ، طمىأنهم سىبحانه بقولىه الكىتسيمثر فى أرزاقهم التى كانت تر  ريم : ) واص
 فسوف يغنيكم هللا من فضله إن شاء إن هللا عليم حكيم ( .  (1)خفتم عيلة 

ومما عوضهم هللا به أن فر  الجزية على أعداء المسلمين ، فقال تعالى فى سورة التوبة : ) 
قاتلوا الذين ال يومنون بال وال باليوم اوخر وال يحرمىون مىا حىرم هللا ورسىوله وال يىدينون ديىن 

هىىىىىم صىىىىىاغرون ( . ا الكتىىىىىاب حتىىىىىى يعطىىىىىوا الجزيىىىىىة عىىىىىن يىىىىىد و الحىىىىىق مىىىىىن الىىىىىذين أوتىىىىىو 
                                                 

(1)
 فقرا. 
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 الشدة على األعداء : 
ثم انظر كيف يخاطب هللا رسوله صلى هللا عليه وسىلم ، وهىو الىذى يعلىم أنىه بىالمممنين رءوف 

ة رحيم ، فيأمره بأن يعامل الكفار والمنافقين بالغلظة التى يستحقونها ، فيقول سبحانه فى سىور 
التوبة : ) يايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهىنم وبىئس المصىير ( ، 

 وهى حية نسى هللا بها ما كان قبل القتال من العفو والصفح والصلح . 
ويبين هللا تعالى حكمته فى قتال الكفار بأن قتالهم إنما شرعه لدفع بىاطلهم وصىدهم عىن سىبيل 

أهىل االيمىان ، وهىم أهىل الحىق ، أعىداءهم الكىافرين وهىم أهىل الباطىل ، وذلىك هللا ، فهو يدفع ب
يتضح من قوله تعىالى فىى سىورة القتىال : ) الىذين كفىروا وصىدوا عىن سىبيل هللا أضىل أعمىالهم 
والىىذين حمنىىوا وعملىىوا الصىىالحات وحمنىىوا بمىىا نىىزل علىىى محمىىد وهىىو الحىىق مىىن ربهىىم كفىىر عىىنهم 

اتبعىوا الباطىل وأن الىذين حمنىوا اتبعىوا الحىق مىن ن الذين كفىروا لح بالهم * ذلك بأسيئاتهم وأص
ربهىىىم كىىىذلك يضىىىرب هللا للنىىىاس أمثىىىالهم * فىىىإذا لقيىىىتم الىىىذين كفىىىروا فضىىىرب الرقىىىاب حتىىىى إذا 
ما فىداء حتىى تضىع الحىرب أوزارهىا ( ، والمىراد التخييىر  أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد واص

 بين أخذ الفداء من األسرى . بين األسر وبين المن باإلطالق و 
 تعاون المممنين :

وكمىىا أمىىر رسىىوله صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أن يغلىىظ علىىى الكىىافرين فىىى جهىىاده لهىىم ، أمىىر كىىذلك 
المىممنين بالغلظىة علىيهم اقتىداء بىه صىلى هللا عليىىه وسىلم ، فقىال تعىالى فىى سىورة التوبىىة : ) 

 يايها الذين حمنوا قاتلوا الذين يلونكم من
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ر وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن هللا مع المتقين ( ، ولهذا بىدأ رسىول هللا صىلى هللا عليىه الكفا
 وسلم بقتال العرب ، ثم قصد الروم بعد العرب وكان الروم بالشام . 

المىممنين وتىرابطهم فىى قتىال أعىدائهم ، فقىال  وبين سبحانه وتعالى للمممنين أنىه يحىب تعىاون 
ن هللا يحىىىب الىىذين يقىىىاتلون فىىى سىىبيله صىىىفا كىىانهم بنيىىىان عىىز وجىىل فىىىى سىىورة الصىىف : ) إ

 مرصوص ( ، والبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا . 
 المتخلفون عن القتال : 

وقد وبى هللا الذين تخلفوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فىى غىزوة تبىوك فقىال تعىالى فىى 
لهم مىن األعىراب أن يتخلفىوا عىن تقريعهم فى سورة التوبىة : ) مىا كىان الهىل المدينىة ومىن حىو 

يرغبىىوا بأنفسىىهم عىىن نفسىىه ذلىىك بىىأنهم ال يصىىيبهم ظمىىا وال نصىىب وال مخمصىىة وال رسىىول هللا 
ون موطئًا يغيظ الكفىار وال ينىالون مىن عىدو نىيال إال كتىب لهىم بىه عمىل فى سبيل هللا وال يطأ(1)

كبيرة وال يقطعون واديًا إال  صالح إن هللا ال يضيع أجر المحسنين * وال ينفقون نفقة صغيرة وال
 كتب لهم ليجزيهم هللا أحسن ما كانوا يعملون ( . 

وأمر هللا سبحانه وتعالى المممنين أن يخرجوا للحرب جملىة ، شىبانًا وشىيوخًا ، فقىال تعىالى : ) 
انفروا خفافًا وثقااًل وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سبيل هللا ذلكم خيىر لكىم إن كنىتم تعلمىون ( ، 
حتى لقد روى عىن أنىس رضىى هللا عنىه أن أبىا طلحىة قىرأ سىورة بىراءة فىأتى علىى هىذه اويىة ) 

 انفروا خفافًا وثقااًل (
                                                 

(1)
 نها الجوع . المخمصة مع 
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فقال : أى بنى ، جهزونى ، جهزونى . فقال بنىوه : يرحمىك هللا ، وقىد غىزوت مىع النبىى صىلى 
نغىزو عنىك هللا عليه وسلم حتى مات ، ومع إبى بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن 

ونىه فيهىا إال البحر ، فلىم يجىدوا لىه جزيىرة يدفن ، قال : ال ، جهزونى ، فغزا فى البحر فمات فى
بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ، ولم يتغير رضى هللا عنه . وقال الزهرى : خرر سعيد بىن المسىيب 

فيىف والثقيىل ، زو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له : إنك عليل ، فقىال : اسىتنفر هللا الخغإلى ال
 .  (1)فإن لم يمكنى الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع 

 جهاد التفقه فى الدين : 
وبينما قال تعالى : ) إال تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا ... ( بين لهم أن التفقه فى الدين من لوازم 

ى الوقوف المسلمين ، وهو نوع حخر من الجهاد المفرو  على فريق منهم ال حتياجهم إليه ف
لينفروا منون فى سورة التوبة : ) وما كان المم  على أحكام دين هللا تعالى ، فقال عز وجل

قة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم كافة فلوال نفر من كل فر 
صص لعلهم يحذرون ( ، وفى هذا إيجاد التفقه فى الكتاب والسنة ، وهو فر  كفاية فى التخ

إن أداه البع  سقط عن اوخرين ، فإذا تفقه البع  كانوا مرجعًا لآلخرين ، بدليل قوله تعالى 
لوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ( . والتفقه بغير تخصص فر  ) فاسأفى سورة النحل : 

على كل مسلم ومسلمة ، حيث يلزم الكل أن يعلموا أحكام الصالة والزكاة والصيام والحج حتى 
م تأدية هذه الفرائ  على الوجه الشرعى الصحيح ، ولهذا قال أنس ابن مالك رضى هللا تت

عنه : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : )) طلب العلم فريضة على كل مسلم (( 
. وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : طلب العلم أوجب من الصالة النافلة .

                                                 
(1)

يريد أن يقول إنه بخروجه يزيد فى عدد المقاتلين ، وإن لم يستطع قتال األعداء فإنه يستطيع أن يكون حارساً ويحفظ متاع  

 المقاتلين من الضياع . 
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 جزاء المجاهدين :  
ذا أر  دت أن تستبشر بما أعد هللا للمجاهدين فى سبيله فاقرأ قوله تعالى فىى سىورة التوبىة : ) واص

إن هللا اشىترى مىىن المىممنين أنفسىىهم وأمىوالهم بىىأن لهىىم الجنىة يقىىاتلون فىى سىىبيل هللا فيقتلىىون 
ويقتلىون وعىدًا حقىًا فىى التىوراة واإلنجيىل والقىىرحن ومىن أوفىى بعهىده مىن هللا فاستبشىروا ببىىيعكم 

 ى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ( . الذ
وقد جاء فى معنها فى تفسير اإلمام القرطبى رضى هللا عنىه : )) وهىو عىو  عظىيم ال يدانيىه 
المعو  وال يقاس بىه ، فىأجرى ذلىك علىى مجىاز مىا يتعارفونىه فىى البيىع والشىراء ، فمىن العبىد 

شىراء . وروى الحسىن قىال : رسىول تسليم النفس والمال ، ومن هللا الثواب والنىوال فسىمى هىذا 
را حتىى يبىذل العبىد دمىه ، فىإن فعىل ذلىك فىال بىر ب ىر  ق كىل ب   صلى هللا عليه وسلم : )) إن فىوهللا

 فوق ذلك (( وقال الشاعر : 
 الجود بالمال جود فيه مكرمة       والجود بالنفس أقصى غاية الجود   

اويىىة : ) إن هللا  ه وسىىلم وهىو يقىرأ هىذهوقىال الحسىن : ومىر أعرابىى علىىى النبىى صىلى هللا عليى
منين أنفسهم ... ( ، فقال : كالم من هذا ؟ قال : كالم هللا ، بيع وهللا مىربح ال اشترى من المم 

 نقيله وال نستقيله ، فخرر إلى الغزو واستشهد . 
 اإلسالم والقتال :  

، فىال تنخىدع بقىولهم إن أثرون بهىم شرين ، أو كتب من يشايعونهم أو يتإذا قرأت فى كتب المب
نما انتشر بحد السيف ، واستمع إلى ما يقوله فى دفع هذه الفرية  اإلسالم لم ينتشر بمزاياه ، واص
العالمىىىىىىىىىة )) عبىىىىىىىىىىاس العقىىىىىىىىىاد (( رحمىىىىىىىىىىه هللا فىىىىىىىىىى كتابىىىىىىىىىىه )) عبقريىىىىىىىىىة محمىىىىىىىىىىد (( : 
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ى فىى  )) فالحقيقة األولى أن مطعن القائلين بأن دين اإلسالم دين قتىال إنمىا يصىدق ى لىو صىدق
بداءة عهد اإلسالم يوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين ، ولىوال هىم لمىا كىان لىه جنىد 

 وال حمل فى سبيله سالل . 
)) لكن الواقىع أن اإلسىالم فىى بدايىة عهىده كىان هىو المعتىدى عليىه ولىم يكىن مىن قبلىه اعتىداء 

كىانوا يقىاتلون مىن قىاتلهم وال على أحد ، وظل كذلك حتىى بعىد تلبيىة الىدعوة المحمديىة ، فىإنهم 
يزيدون على ذلك ، ) وقاتلوا فى سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين ( 

 . 
سىلمون علىى المشىركين حتىى أمىروا أن يقىاتلوهم كافىة كمىا يقىاتلون المسىلمين )) وقد صىبر الم

 كافة ، فلم يكن لهم قط عدوان وال إكراه ، 
لنبىى عليىه السىالم ى كمىا أسىلفنا ى كانىت كلهىا حىروب دفىاع ، ولىم تكىن منهىا حىرب )) وحىروب ا

هجىىوم إال علىىى سىىبيل المبىىادرة بالىىدفاع بعىىد اإليقىىان مىىن نكىىث العهىىد واإلصىىرار علىىى القتىىال ، 
وتستوى فى ذلك حروبه مع قريش وحروبه مىع اليهىود وحروبىه مىع الىروم ، ففىى غىزوة تبىوك 

بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة ، وكان قىد عاد الجيش اإلسالمى أدراجه 
سرى إلى النبى نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حىدود الىبالد العربيىة ، فلمىا عىدلوا عىدل الجىيش 

 اإلسالمى عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه وسفره . 
عليىىه أن يحىىارب بالسىىيف فكىىرة يمكىىن أن تحىىارب  )) والحقيقىىة الثانيىىة ، أن اإلسىىالم إنمىىا يعىىاب

 بالبرهان واإلقناع ، 
تقىف فىى طريقىه ، وتحىول بينىه وبىين ‘‘ سىلطة ’’ )) ولكن ال يعاب عليىه أن يحىارب بالسىيف 

 أسماع المستعدين لاصغاء إليه ، 
نمىا كىانوا أ صىحاب )) ولم يكن سادة قريش أصحاب فكىرة يعارضىون بهىا العقيىدة اإلسىالمية ، واص

مىة لحفىظ تلىك السىيادة فىى األبنىاء بعىد اوبىاء ، وفىى األعقىاب بعىد يادة موروثة ، وتقاليد الز س
 األسالف ... 

عظمىىاء األمىىم وملوكهىىا وأمراءهىىا ألنهىىم أصىىحاب السىىلطة التىىى تىىأبى  )) وقصىىد النبىىى بالىىدعوة
 العقائد الجديدة ، وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هى التى كانت
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 دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين وال مذاهب حكماء ...تحول 
)) والحقيقىة الثالثىىة أن اإلسىالم لىىم يحىتكم إلىىى السىيف قىىط إال فىى األحىىوال التىى أجمعىىت شىىرائع 

 اإلنسان على تحكيم السيف فيها . 
السىالل )) فالدولة التى يثور عليها من يخالفها بين ظهرانيها ، وماذا تصنع إن لم تحىتكم إلىى 

؟ وهذا ما قضى به القرحن الكريم حيث جاء فيه : ) وقاتلوهم حتى ال تكون فتنىة ويكىون الىدين 
 ل * فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين ( . 

)) والدولة التى يحمل أناس مىن أبنائهىا السىالل علىى أنىاس حخىرين مىن أبنائهىا ، بمىاذا تفى  
طان ؟ وهىذا مىا قضىى بىه القىرحن الكىريم حيىث جىاء فيىه ) الخالف بينهم إن لم تفضه بقوة السىل

ن طائفتان من المممنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحىداهما علىى األخىرى فقىاتلوا التىى  واص
تبغىىىى حتىىىى تفىىىىء إلىىىى أمىىىر هللا * فىىىإن فىىىإت فاصىىىلحوا بينهمىىىا بالعىىىدل وأقسىىىطوا إن هللا يحىىىب 

 المقسطين ( . 
ن النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، قىىال : )) أمىىرت أن أقاتىىل )) ... إن اإلسىىالم شىىرع الجهىىا د ، واص

دمىىاءهم وأمىىوالهم إال بحقهىىا  ىالنىىاس حتىىى يقولىىوا : ال إلىىه إال هللا ، فىىإذا قالوهىىا عصىىموا منىى
ل فىىى سىىبيل هللا ال تكلىىف إال نفسىىك تىىوحسىىابهم علىىى هللا (( ، وجىىاء فىىى القىىرحن الكىىريم : ) فقا

 سًا وأشد تنكياًل (. الذين كفروا وهللا أشد بأبأس  وحر  المممنين عسى هللا أن يكف
)) وحدث فعىال أن المسىلمين فتحىوا بىالدًا غيىر بىالد العىرب ، ولىم يفتحوهىا ولىم يكىن يتىأتى لهىم 
فتحها بغير السالل ، إال أن هذه الفتول تىأخرت فىى الىزمن ، ولىم يىتم شىىء منهىا قبىل اسىتقرار 

إنها كانت وسىيلة اإلسىالم للظهىور ، وقىد ظهىر اإلسىالم الدولة فى اإلسالم ، فال يمكن أن يقال 
قبلهىىا ، وتمكىىن فىىى أرضىىه ، واجتمعىىت لىىه جنىىود تىىممن بىىه وتقىىدم علىىى المىىوت فىىى سىىبيله . 
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)) ثم إن هذه الفتول كانت تفرضها سالمة الدولة إن لم تفرضها الدعوة إلىى دينهىا   فلىو قىدرنا 
و إليه ، لوجب فى ذلك العهد أن يأمن على أن الخليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره ويدع

بالده من الفوضى التى شاعت فى أر  فارس وفى أر  الروم ، ووجب أن يكىف الشىر الىذى 
 رى منهما إلى حماه ، ما ، وأن يمنع عدوى الفساد أن تسيوشك أن ينق  عليها من كليته

الجزيىة ، والطاعىة للحكومىة )) هذا إلى أن اإلسالم قد أجاز ل مم أن تبقى على دينها مىع أداء 
 القائمة ، وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب ، 

)) ... والمقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ قبل إسالمها وبعد إسالمها ، تدل علىى 
أن جانب اإلسالم هو جانب اإلقناع لمن أراد اإلقناع ، فقد استقر السالم بين تلىك الشىعوب ولىم 

، وانتظمىىت بينهىىا العالقىىات ولىىم يكىىن لهىىا نظىىام ، واطمىىأن النىىاس علىىى أرواحهىىم يكىىن لىىه قىىرار 
 وأرزاقهم وأعراضهم وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوى األمر والجاه (( .

 ويقول العالمة العقاد ، رحمه هللا ، فى كتابه )) حقائق اإلسالم (( :  
ة إلىى قىوة السىيف ، ومىا كىان ل سىالم )) وقد عزى انتشىار اإلسىالم فىى صىدر الىدعوة اإلسىالمي

يومئذ من سيف يصول به على أعدائه األقوياء ، بل كان المسلمون هم ضحايا السيف وطرائد 
ندونسىىىيا والقىىىارة  ن عىىىدد المسىىىلمين اليىىىوم بىىىين أبنىىىاء الهنىىىد والصىىىين واص الغشىىىم والجبىىىروت ، واص

لنىىا التىىاريى مىىن أخبىىار  اإلفريقيىىة ليبلىىغ تسىىعة أعشىىار المسىىلمين فىىى العىىالم أجمىىع ، ومىىا روى 
الغىىزوات الدينيىىة فىىى عامىىة هىىذه األقطىىار ال يكفىىى لتحويىىل اوالف المعىىدودة ى فضىىال عىىن مئىىات 

 الماليين ى من دين إلى دين . 
)) ولقد عىزى انتشىار اإلسىالم بىين السىود مىن أبنىاء القىارة اإلفريقيىة إلىى سىمال اإلسىالم بتعىدد 

يشتهيه مىن أولئىك السىود المقبلىين  الميسور لكل من الزوجات ، وما كان تعدد الزوجات باألمر
علىىى الىىدين اإلسىىالمى بغيىىر مجهىىود ، ولكىىنهم يجىىدون الخمىىرة ميسىىرة لهىىم حيىىث أرادوهىىا ، وقىىد 
حرمها اإلسالم أشد التحريم ، فلم ينصرف عنه السود ألنه قىد حىال بيىنهم وبىين شىهوة الشىراب 

غىىىىىىىىىىىىذاء (( . التىىىىىىىىىىىىى قيىىىىىىىىىىىىل إنهىىىىىىىىىىىىا كانىىىىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىىىىائعة بيىىىىىىىىىىىىنهم شىىىىىىىىىىىىيوع الطعىىىىىىىىىىىىام وال
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 ثم يقول العالمة العقاد رحمه هللا : 
)) إنما هو شمول العقيدة اإلسالمية دون غيره ، هو العامل الىذى يجمىع إليىه النفىوس ويحفىظ 

ت أبوابهىا أمىام يف وعىن المىال فىى بىث الىدعوة كمىا تفتحىلها قىوة اإليمىان ، ويسىتغنى عىن السى
 لمتسلطين (( ،المدعوين إليها بغير عائق من سلطان الحاكمين وا

 ويستطرد قائال :  
 ‘‘ : اإلسالم فى القرن العشرين ’’ فى باب العقيدة الشاملة من كتابنا عن  )) قلنا

)) ... ولكىىن النىىاظر القريىىب قىىد يىىدرك شىىمول العقيىىدة اإلسىىالمية مىىن مراقبىىة أحىىوال المسىىلم فىىى 
فىى ذلىك الىدين أيىام  معيشته وعبادته ، ويكفى أن يرى المسلم مسىتقال فىى عبادتىه عىن الهيكىل

 كان الدين كله حكرًا للكاهن ووقفًا على المعبد وعالة على الشعائر والمراسم مدى الحياة ، 
)) .... إن فساد رجال الدين كان من أسباب انصراف أتباعهم عن دينهم ، ودخولهم أفواجًا فى 

 عقيدة المسلمين ، 
دينها ، فما من مسلم يذهب إلى الهيكل )) مثل هذا ال يحصل فى أمة إسالمية فسد فيها رجال 

ليقىول لكاهنىه : خىذ دينىك إليىك فىإننى ال أومىن بىه ، ألننىى ال أومىن بىك ، وال أدرى فىى سىيرتك 
 مصداقًا ألوامرك ونواهيك أو أوامره ونواهيه . 

)) كال ، مامن رجل دين يبدو للمسلم أنه صاحب الدين ، وأنه حين يممن بال يممن به ، ألنه 
يهىا النىاس طيه من نعمته قوامًا لروحه : ) يألك الرجل الذى يتوسط بينه وبين هللا ، أو يعإله ذ

 أنتم الفقراء إلى هللا وهللا هو الغنى الحميد ( . 
)) نعم كلهم فقراء إلى هللا ، وكلهم ال فضل لواحىد مىنهم علىى سىائرهم إال بىالتقوى ، وكلهىم فىى 

فمسىىجدهم كىىل مكىىان فىىوق األر  وتحىىت السىىماء المسىىجد سىىواء ، فىىإن لىىم يجىىدوا المسىىجد ، 
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ة ، أو بين الجسىد والىرول ، وال يعىانى خر )) ..... كذلك ال ينقسم المسلم قسمين بين الدنيا واو

 هذا الفصام الذى يشق على النفس احتماله ، 
 ال‘‘ وحىدة كاملىة ’’ )) .... إن هذا الشأن العظيم _ شأن العقيدة الشاملة التى تجعىل المسىلم 

يتجلى واضحًا قويا كما يتجلى من عمل الفىرد فىى نشىر العقيىدة اإلسىالمية . فقىد أسىلم عشىرات 
ر فىىرد ، أو صىىاحب طريقىىة منفىىرد فىىى خلوتىىه ، فىىى الصىىحارى اإلفريقيىىة علىىى يىىد تىىاجالماليىىين 

اليعتصىىم بسىىلطان هيكىىل ، وال بمراسىىيم كهانىىة ، وتصىىنع هنىىا قىىدرة الفىىرد الواحىىد مىىا لىىم تصىىنعه 
ر وال سىىطوة الفىىتح والغلبىىة ، فجملىىة مىىن أسىىلموا فىىى الىىبالد التىىى انتصىىرت فيهىىا جمىىوع التبشىىي

جيوش الدول اإلسىالمية هىم اون أربعىون أو خمسىون مليونىًا بىين الهىالل الخصىيب وشىواطىء 
البحرين األبي  واألحمر ، فأما الذين أسلموا بالقدوة الفردية الصىالحة فهىم فىوق المىائتين مىن 

، إال  أسىىلم فىىى الهنىىد والصىىين وجزائىىر جىىاوة وصىىحارى أفريقيىىا وشىىوطئهاالماليىىين ، أو هىىم مىىن 
 ه على عشرات األلوف (( . القليل الذى يزيد فى بداءت

أقول : والشك أن انتشار اإلسالم على الصورة الواسىعة التىى تمىت بعىد أن فىارق موالنىا رسىول 
ى معجىىزة مىىن المعجىىزات ، هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم هىىذه الىىدنيا إلىىى الرفيىىق األعلىىى ، إنمىىا هىى

فعهىىدنا باألديىىان التىىى جىىاء بهىىا قبلىىه سىىادتنا الرسىىل الكىىرام ، أنهىىا كانىىت تضىىمحل بعىىد مفىىارقتهم 
للدنيا ، وكانت تتبدل وتتغير ، حتى فى عقيدة التوحيد التى هىى أسىاس كىل شىريعة مىن شىرائع 

بشىىر بفىىتح فىىارس هللا تعىىالى ، وقىىد بشىىر صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بالفتوحىىات التىىى تمىىت بعىىده ، ف
 والشام ... إلى ، وتحققت المعجزة . 

وال شك فى أن بقاء معجزة القرحن الكريم بعده صلى هللا عليه وسلم ى وهىى دالىة بإعجازهىا علىى 
صدق رسالته ى كىان لهىا فضىل كبيىر إن لىم يكىن لهىا كىل الفضىل ، فىى انشىار الىدعوة إلىى الحىد 

األر  المعمىورة الىذين يزيىدون إلىى ربىع سىكان الذى انتشرت به ، فعدد المسلمين اليوم يصىل 
حين تركهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى عىدد على ثالثة حالف من ماليين البشر ، على 

نى فيمىا ذهبىت إليىه الحىديث الشىريف الىذى ن مدننا فى الوقت الحاضىر ، ويميىدمدينة صغيرة م
أوتىى مىا مثلىه حمىن عليىه البشىر ،  إال وسلم : )) ما من األنبياء نبىعليه يقول فيه صلى هللا 

نما كان الذى  واص
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 أوتيته وحيًا أوحاه هللا إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة (( . 
لىبس والقرحن الكريم قىد جلىى العقىدة اإلسىالمية ببالغتىه البىاهرة ، حتىى صىارت واضىحة بينىة ال 

دراكهىىا األفيهىىا وال إبهىىام ، فاسىىتوى فىىى ف مىىى والمىىتعلم ، كمىىا بىىان للقىىارىء الكىىريم مىىن همهىىا واص
البحىث السىابق ، وصىىانها هللا بحفظىه ورعايتىىه مىن التغييىر والتحريىىف بفضىل بقىىاء القىرحن وهىىو 

 كالم هللا ، الذى ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد . 
 قتال دفاع : 

سىىالم إنمىىا هىىو قتىىال دفىىاع ولىىيس بقتىىال هجىىوم أو وتأمىىل كيىىف بىىين هللا تعىىالى أن القتىىال فىىى اإل
اعتداء   فقىال تعىالى فىى سىورة البقىرة : ) وقىاتلوهم حتىى ال تكىون فتنىة ويكىون الىدين ل فىإن 
انتهىىوا فىىال عىىدوان إال علىىى الظلمىىين ( ، فجعىىل سىىبحانه علىىة القىىال قيىىام الكفىىر ، فىىإن انتهىىى 

ل أهىل الكتىاب أن يعطىوا للمسىلمين الجزيىة األعداء من أهىل الكفىر عىن الكفىر باإلسىالم ، أو قبى
كف المسلمون عنهم القتىال لىزوال سىببه باعتنىاق اإلسىالم أو أداء الجزيىة . ومىن كىل مىا تقىدم 
ترى بغير خفاء أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان عظيمًا فى حربه وسىلمه ، وتىرك ألتباعىه 

، ويهتىىدون بهىىديها ، وهىىم  المسىىلمين خطىىط الحىىرب والسىىلم مرسىىومة ، يترسىىمون خطىىاه فيهىىا
 أقوياء فى الحرب وأمناء فى السلم . 

فحىروب النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم كانىت كلهىا حىروب دفىاع ولىم تكىن حىروب هجىوم إال علىىى 
صرار األعداء علىى القتىال ، أو قتىال سىلطة  سبيل المبادرة بالدفاع بعد اإليقان من نكث العهد واص

بين سماع المستعدين لقبول دعوته ، ولم يحتكم اإلسىالم تقف فى طريق اإلسالم وتحول بينه و 
الى السيف قط إال فى األحوال التى أجمعت شىرائع اإلنسىان علىى تحكىيم السىيف فيهىا كىالخرور 
علىىىىىىىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىىىىىىىلطة الحاكمىىىىىىىىىىىىىىىة أو قتىىىىىىىىىىىىىىىال طائفىىىىىىىىىىىىىىىة بغىىىىىىىىىىىىىىىت علىىىىىىىىىىىىىىىى أخىىىىىىىىىىىىىىىرى . 
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 إعالن الحرب : 
تعىالى فىى سىورة بىراءة : ) وحتى فى اإلنذار بالحرب ترى عظمة اإلسالم واضحة بينة فى قولىه 

بىىراءة مىىن هللا ورسىىوله إلىىى الىىذين عاهىىدتم مىىن المشىىركين * فسىىيحوا فىىى األر  أربعىىة أشىىهر 
واعلموا أنكم غير معجزى هللا وأن هللا مخزى الكافرين ( ، وقد كان هناك صنفان مىن المشىركين 

وخىر كانىت مىدة ، أحدهما كانت مدة عهده أقل مىن أربعىة أشىهر فأمهىل تمىام أربعىة أشىهر ، وا
عهده بغير أجل محدود فاكتفى معه بأربعة أشهر ليتدبر أمره ، ثم يحاربه المسلمون بعد ذلك ، 
فيقتل حيثما أدركوه أو يمسر إال أن يتوب . أما من كان أجله أكثر من أربعىة أشىهر فهىو الىذى 

ه عهىد فإنمىا قال تعالى فى حقهىم : ) فىأتموا إلىيهم عهىدهم إلىى مىدتهم ( . وأمىا مىن لىم يكىن لى
 أجله انقضاء األربعة األشهر الحرم . 

 فتح مكة المكرمة : 
كىان رسىىول هللا صىلى هللا عليىىه وسىىلم قىد صىىالح قريشىىًا عىام الحديبيىىة علىىى هدنىة مىىدتها عشىىر 
سنين ، يأمن الناس فيها الحرب ، فدخلت خزاعىة فىى عهىد رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، 

ت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ، فقدم على رسول دَ عَ ودخل بنو بكر فى عهد قريش ، فَ 
هللا صلى هللا عليه وسلم جماعة من خزاعة مستغيثين به فيما أصابهم من بنىى بكىر وقىريش ، 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفاء لحلفائه : )) ال نصىرت إن لىم أنصىر بنىى كعىب (( ، 

فقىال : )) إنهىا لتسىتهل لنصىر بنىى كعىب (( ، يعنىى ثم نظر صلى هللا عليه وسىلم إلىى سىحابة 
خزاعة ، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لهم : )) إن أبا سفيان سيأتى ليشد العقىد ويزيىد 
فىىى الصىىلح وسينصىىرف بغيىىر حاجىىة (( فنىىدمت قىىريش علىىى مىىا فعلىىت ، وخىىرر أبىىو سىىفيان إلىىى 

ح ، فرجىع بغيىر حاجىة كمىا أخبىرهم مىن لالصىالمدينة ليكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فىى 
قبىىىىىىىىل رسىىىىىىىىول هللا صىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىه وسىىىىىىىىلم . وتجهيىىىىىىىىز رسىىىىىىىىول هللا صىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىه 
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 وسلم إلى مكة ففتحها هللا عليه وذلك فى سنة ثمان من الهجرة . 
 ومما قال شعرًا عمرو بن سالم الخزاعى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى استغاثتهم به : 

 دا ىاألتل  ه ىوأبي   أبينا   حلف     ىىدًا   د محمىناشيارب إنى   
 دا ىىي  ننزع  أسلمنا ولم  متَ ث   ىىدا       ا ولىىكنت لنا أبًا وكن  
 ددًا ىىوا مىاد هللا يأتىوادع عب     فانصر هداك هللا نصرًا عتدا     
 دا ىع  ردا        أبي  مثل الشمس ينمو ص  ىفيهم رسول هللا قد تج  
 دا ىممكىك الىيثاقىضوا مىدا      ونقىإن قريشًا أخلفوك الموع  
 ددا ىع ل ىىوأق أذل  م ىىوه   وزعموا أن لست تدعو أحدا      
 دا ىىًا وسجىىركع وناىتاىوق   هجدا       (1)هم بيتونا بالوتير   

 أسباب النصر : 
وكل علىى المسىبب سىبحانه ، وديننا الحنيف يقوم على اتخاذ األسباب ، مع حسن االعتماد والت

فالنصر على األعداء إنما يكون بإعداد القىوة والصىبر علىى مكىاره الحىرب ، ولىذلك يقىول تعىالى 
فى سورة األنفىال : ) وأعىدوا لهىم مىا اسىتطعتم مىن قىوة ومىن ربىاط الخيىل ترهبىون بىه عىدو هللا 

فىى سىبيل هللا يىوف وعدوكم وحخرين مىن دونهىم ال تعلمىونهم هللا يعلمهىم ومىا تنفقىوا مىن شىىء 
إليكم وأنتم ال تظلمون ( . ولعلك ترى مىا أراه مىن مرونىة فىى قولىه تعىالى : ) مىا اسىتطعتم مىن 

يىًا فىى زماننىا الىذى تطىورت قوة ( ، فإن ما كان يستطيعه أوائلنا من السىيوف والىدروع لىيس كاف
ى واألجهىىىزة يب الحىىىرب ، فاحتىىىار القتىىىال للقاذفىىىات والمىىىدرعات والبىىىوارر والصىىىواريفيىىىه أسىىىال

اإلليكترونية ... إلى إلى ، وهى ما نستطيعه اون من القوة فىى قتىال أعىدائنا . ثىم لعلىك تتبىين 
معىىىىى روعىىىىة الحىىىى  علىىىىى النفقىىىىة فىىىىى قتىىىىال األعىىىىداء فىىىىى قولىىىىه تعىىىىالى : ) ومىىىىا تنفقىىىىوا 

                                                 
(1)

 الوتير : اسم ما بأسفل مكة كان لخزاعة .  
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مىىن شىىىء فىىى سىىبيل هللا يىىوف إلىىيكم وانىىتم ال تظلمىىون ( ، فهىىى تضىىحيات ، ولكنهىىا مىىأجورة 
نه سبحانه وتعالى ، وهو الذى كتب القتال على المممنين درءا لمفسدين فى االر  ومشكورة م

، فقد قال تعالى فى سورة البقرة : ) ولوال دفع هللا الناس بعضىهم بىبع  لفسىدت األر  ولكىن 
هللا ذو فضل على العالمين ( ، كما قال تعالى فى سورة البقىرة : ) كتىب علىيكم القتىال وهىو كىره 

تكرهوا شيًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكىم وهللا يعلىم وأنىتم ال  لكم وعسى أن
 تعلمون ( . 

 البر على مكاره الحرب : 
وله تعالى فىى سىورة األنفىال : ) ى إلى فضيلة الصبر على مكاره الحرب من خالل قعثم تطلع م

ن يكن يها النبى حر  المممنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يأ يغلبوا مائتين واص
منكم مائة يغلبوا ألفىًا مىن الىذين كفىروا بىأنهم قىوم ال يفقهىون * اون خفىف هللا عىنكم وعلىم أن 
ن يكىن مىنكم ألىف يغلبىوا الفىين بىإذن هللا  فيكم ضعفًا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين واص

، وانظىر كيىف شىجع المسىلم  وهللا مع الصابرين ( . فهو مع الصابرين بنصره وتأييىده سىبحانه
الواحد فى ثباته أمام العشرة ، ثم خفف عليهم األمر فجعل ثبات الواحد أمام االثنين ، فإن زادوا 

 عن اثنين جاز له الفرار . 
 صالة الخوف : 

ويبين لنا سبحانه وتعالى أهمية الصالة فى ساحة الحرب ، إذ هى عبادة تصىل العبىد بربىه مىن 
، فيقول عز وجل مخاطبًا رسوله صلى هللا عليه وسلم فى سىورة النسىاء طريق روحه وجوارحه 

ذا كنت فيهم فأقمت لهم   : ) واص
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م طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكىم ولتىأت طائفىة الصالة فلتق
م أخىىرى لىىم يصىىلوا معىىك ولياخىىذوا حىىذرهم وأسىىلحتهم ود الىىذين كفىىروا لىىو تغفلىىون عىىن أسىىلحته

 وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ( . 
فانظر كيف حرص الشرع على إقامة الصىالة فىى سىاحة الحىرب !! وكيىف ال يحىرص علىى ذلىك 
وللمعنويات أثرها الكبير فى عزيمىة المقاتىل ألعىداء هللا انتصىارًا ل ونصىرًا لدينىه ، وتأمىل معىى 

تعالى فىى سىورة النسىاء : ) وال تهنىوا فىى  بالغة القرحن الكريم فى رفع الرول المعنوية إذ يقول
ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من هللا ماال يرجون وكان هللا 

( . وحقًا إنما يرجو المسلمون من نعىيم الجنىة بىدفاعهم عىن ديىن هللا مىا ال يرجىوه حكيماعليمًا 
لنهايتين ويا بعد ما بين الفريقين ، فريق فى الجنة الكفار الذى يبوء بغضب هللا ، وشتان بين ا

وفريق فى السعير . وقد وعد هللا أهل التقوى نصره ، فقال تعالى فى سورة الحج . ) ولينصرن 
هللا مىىن ينصىىره إن هللا لقىىوى عزيىىز * الىىذين إن مكنىىاهم فىىى االر  أقمىىوا الصىىالة وحتىىوا الزكىىاة 

 عاقبة األمور ( . ل مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و وأ
 قبول الصلح : 

وانظر إلى سماحة اإلسالم فى الحرب إذ يقول تعالى فى سورة األنفال لرسوله صلى هللا عليه 
ن  ن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على هللا إنه هو السميع العليم ( ، والمعنى واص وسلم : ) واص

الم ليس فيه عدوان وال إكراه ، دعوك إلى الصلح فأجبهم ، وال عجب فى ذلك ، فإن دين اإلس
بل فيه دفاع عن العقيدة ، وحماية لها من طغيان الطاغين ، حين ال تجدى معهم 
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غير أسلحة القتال ، ورحم هللا أمير الشعراء شوقى إذ يقول مخاطبًا النبى صلى هللا عليه وسلم 
 فى همزيته : 

 واءلديك شريعة         ومن السموم الناقعات دحق الحرب فى 
فاإلسالم فى حربه إنما يدفع بها الشر الذى يقف فى سبيل الهدى ودين الحق ، فإن مد أعدامه 
ن كىان ثمىة خىالف بىين العلمىاء فىى هىذه اويىة ، حيىث  يد المسالمة جنح المسلمون للسىلم ، واص
قال بعضهم إنها منسوخة ، وقال اوخرون إنها ليست بمنسوخة . فقىال قتىادة وعكرمىة نسىخها 

تعالى فى سورة التوبة أيضىًا   ) فىاقتلوا المشىركين حيىث وجىدتموهم ( ، وقولىه تعىالى فىى قوله 
عىة حتىى دسورة التوبة أيضًا : ) وقاتلوا المشركين كافة ( ، وقاال كذلك : نسىخت بىراءة كىل موا

نىوا يقولوا : )) ال إله إال هللا (( . أما ابن عباس ، فقال : إن الناسى لها قوله تعالى : ) فىال ته
وتىىدعوا إلىىى السىىلم ( ، والىىذين قىىالوا إنهىىا ليسىىت منسىىوخة قىىالوا أراد هللا قبىىول الجزيىىة مىىن أهىىل 
الجزية . وقد صالح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى زمن عمر ومىن بعىده مىن األئمىة كثيىرًا 
من بالد العجم على ما أخذوه منهم وتركوهم على مىا هىم فيىه وهىم قىادرون علىى استئصىالهم . 

كذلك صالح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثيرًا من أهل البالد علىى مىال يمدونىه ، مىن ذلىك و 
 خيبر فقد رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويمدوا النصف . 

قال ابن العربى فى قوله تعالى فى سورة محمد : ) فال تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون 
ان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فال صلح وهللا معكم ( : إذا ك

ن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فال بأس أن يبتدىء  ، واص
المسلمون إذا احتملوا إليه . وقد صالح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل خيبر على شروط 

قريشًا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده .  نقضوها فنق  صلحهم ، وقد هادن
 
 
 
 
 
 
 

ة ، وبىالوجوه لتىى شىرحناها سىبيل التىى شىرحناها سىالكوما زالت الخلفاء والصحابة على هىذه ال
 عاملة . 
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أقول : وما أعظم تثبيت هللا تعالى لرسوله صلى هللا عليه وسلم فى وجه أعدائه إذ يقول تعالى 
ن يريدوا أ ن يخدعوك فأن حسبك هللا هو الذى أيدك بنصىره وبىالمومنين فى سورة األنفال : ) واص

* وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى األر  جميعىًا مىا ألفىت بىين قلىوبهم ولكىن هللا ألىف بيىنهم 
إنىىه عزيىىز حكىىيم ( ، والمعنىىى أنهىىم إن أظهىىروا لىىك السىىلم كىىاذبين وأبطلنىىوا الغىىدر خىىائنين ، فىىال 

 مكرهم ودافع عنك شرهم . يضرك سوء نيتهم فإن هللا واقيك من 
وما أروع وفاء اإلسالم فى العهود القائمة بين المسلمين وأعدائهم المهادنين ، كمىا يتجلىى فىى 
قوله تعالى فى سورة األنفال : ) إن الذين حمنوا وهاجروا وجاهدوا بىاموالهم وانفسىهم فىى سىبيل 

ا ولىم يهىاجروا مىالكم مىىن وال هللا والىذين حووا ونصىروا أولئىك بعضىهم أوليىاء بعى  والىذين حمنىو 
ن استنصىىروكم فىىى الىىدين فعلىىيكم النصىىر إال علىىى قىىوم بيىىنكم  يىىتهم مىىن شىىىء حتىىى يهىىاجروا واص
وبينهم ميثىاق وهللا بمىا تعلمىون بصىير ( ، والمعنىى إذا كىان لكىم إخىوان فىى االسىالم وبقىوا فىى 

ال سىىتنقاذهم مىىن  أر  الحىىرب ولىىم يهىىاجروا ، وطلبىىوا إلىىيكم العىىون بقىىوات أو أمىىوال فىىأعينوهم
أعدائهم ، فذلك فر  عليكم ، إال أن يستنصروكم على قوم كفار قام ميثاق بينكم وبينهم ، فال 
تنصروهم عليهم حتى ال ينق  العهد القائم الذى يجب أن تتمىوه إلىى مىدتهم   ورحىم هللا أميىر 

 الشعراء شوقى إذ يقول مخاطبًا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
ذا أخذت  العهد أو أعطيته        فجميع عهدك ذمة ووفاء واص
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 بشرية الجنس وسمو النفس : 

أما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم بشر أمثالنا فذلك أمر مسلم به ألنه واقع األمر الذى لمسلناه 

سلم إنما هى من حيث النوع وليسة ملن حيلث ونطق به كتاب هللا . لكن بشريته صلى هللا عليه و

المسلك الذى يتصوره خطأ بعض الكتاب من المسلمين وبخاصة فى زماننلا هلذا ، حيلث يضللون 

سواء السبيل إملا جهلال بمقلام الرسلالة ، أو عملدا ً ليقلال أنهلم يبحثلون بحثلا ً حلرا ً مجلردا ً علن 

اللدنيا ، ويخسلرون بهلا أنفسلهم وأهلليهم  التقليد ، لينالوا شهرة زائفة يبتغون بها عرض الحياة

 يوم القيامة . 

إن المتدبر آليات القرآن الكريم يرى أن الرسل الكرام يختارهم هللا تعالى على علم ، ويصلطنعهم 

لنفسلله ، ويجتبلليهم لحمللل عللبء الرسللالة الكبيللر ، فليتللدبر القللارئ العزيللز مللثال قوللله تعللالى فللى 

ة قالوا لن نلؤمن حتلى نلؤتى مثلل ملا أوتلى رسلل هللا ، هللا أعللم سورة األنعام : ) وإذا جاءتهم آي

حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا ً عند هللا وعلذاب شلديد بملا كلانوا يمكلرون ( . 

 قال اإلمام البيضاوى فى نفسيره لهذه اآلية : 

ن قلالوا منلا " إن أبا جهل قال : زاحمنا بنى عبد مناف فلى الشلرف حتلى إذا صلرنا كفرسلى رهلا

نبى يوحى إليه ، وهللا ال نرضى به إال أن يأتينلا وحلى كملا يأتيله ، فنزللت ) هللا يعللم حيلث يجعلل 

رسالته ( فرد هللا تعالى عليهم بالنبوة ليست بالنسب والمال ، وإنما هى بفضائل نفسلانية يخلص 

 هللا سبحانه وتعالى بها من   
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أنه يصلح لها ، وهو أعلم بالمكان الذى يضعها فيه " يشاء من عباده فيجتبى لرساالته من علم 

 . 

 

 رعاية هللا : 

إن رسولنا صلى هللا عليه وسلم بشلر ، ولكلن عنايلة هللا الخاصلة ترعلاه وتحوطله فلى تصلرفاته 

مصدقاً  لقوله تعالى : ) فإنك بأعيننا ( ، وإذا أردت أن تعرف على سبيل المثلال كيلف كانلت تللك 

وطله فتلدبر قولله تعلالى فلى سلورة النسلاء : ) إنلا أنزلنلا إليلك الكتلاب بلالحق العناية الربانيلة تح

لللتحكم بللين النللاس بمللا أراك هللا وال تكللن للخللائنين خصلليما ً * واسللتغفر هللا إن هللا كللان غفللورا ً 

رحيما ً ( . ثم انتقل لقوله تعالى فى السورة ذاتها : ) ولوال فضل هللا عليك ورحمته لهمت طائفة 

ن يضلوك وما يضلون إال أنفسهم وما يضرونك من شم وأنزل هللا عليك الكتاب والحكملة منهم أ

 وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل هللا عليك عظيما ً ( . 

فقوله تعالى : ) بما أراك هللا ( يفيد أنه صلى هللا عليه وسلم مؤيد فى أحكامه بلين النلاس بلوحى 

رأيه دائما ً صائب ، والعصمة مكفولة لله فيملا يلراه ونص ، أو برأى يجرى على نهج الوحى ، ف

، ألنه يراه بعون هللا وإرشاده ، وهو بذلك يغاير المجتهدين اآلخرين الذين يجتهدون ما وسلعهم 

التفكير ، وال يقطعون بأن ما وصلوا إليه هو الصواب الحتم ، بل يقولون ما قاله أمير الملؤمنين 

 فمن هللا ، إن يكن خطأ فمن عمر .  عمر فى إجتهاده : فإن يكن صوابا ً

أما قوله تعالى : ) واستغفر هللا ( ، فقال بن عطية إن اسلتغفاره صللى هللا عليله وسللم لليس ملن 

ذنب صدر منه ، وإنما يستغفر للمذنبين ملن أمتله والمتخاصلمين أمامله بالباطلل ) تفسلير اإلملام 

 القرطبى ( . والذى يؤيد ما يقول     
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هو قوله تعالى : ) وللوال فضلل هللا عليلك ورحمتله لهملت طائفلة ملنهم أن يضللوك به ابن عطية 

 وما يضلون إال أنفسهم وما يضرونك من شم ( . 

فوقاه هللا تعالى من تضليلهم الذى يعود ضرره عليهم حيلث أرادوا أن يلبسلوا الحلق بالباطلل فلى 

ملن اللذنب بقولله الكلريم : ) وملا  التقاضى أمامه صلى هللا عليه وسلم . وملا أروع تبرئلة هللا لله

يضرونك من شم ( ، وما أدق وأرق الصورة التى جالها هللا تعالى لفضله عليله بقولله الكلريم : 

 ) وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل هللا عليك عظيما ً (. 

وتللدبر كيللف شللملته الحمايللة الربانيللة مللن الكفللار حللين أرادوا ان يشللترطوا عليلله شللروطا ً حتللى 

عوه ، فوقاه هللا من مكرهم ، فقال تعالى فى سورة األسراء : ) وإن كادوا ليفتنونك عن الذى يتاب

أوحينا إليلك لتفتلرى علينلا غيلره وإذا التخلذوك خلليال ً * وللوال أن ثبتنلاك لقلد كلدت تلركن إلليهم 

وظاهر ان  شيئا ً قليال * إذا ً ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ال تجد لك علينا نصيرا ً ( .

تثبيت هللا له حال دون الركون إليهم ، فال يقع منه شم صللى هللا عليله وسللم ، وهلو ملا يوضلح 

أن هللا تعالى ال يتركه لنفسه البشرية كغيره من المؤمنين ، بل يتواله بالرعاية والتوفيق فى كلل 

 شئونه . 

ات ، ألنه بشر ال يملك لنفسله ثم انظر كيف يعلمه ربه أن يرد الفضل إلى ربه فيما يؤيده من اآلي

شيئاً  وهللا هو الفعال لما يشاء ، فما شاء هللا كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فيقول تعالى فلى سلورة 

اإلسراء : ) ولقد صرفنا فى هلذا القلرآن ملن كلل مثلل فلأبى أكثلر النلاس إال كفلورا ً * وقلالوا للن 

لك جنة ملن نخيلل وعنلب فتفجلر األنهلار  نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا ً * أو تكون

خاللها تفجيراً  * أو تسقط السماء كما زعملت علينلا كسلفاً  أو تلأتى بلاهلل والمالئكلة قبليال ً * أو 

 يكون لك بيت     



 

  244 

من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ً نقلرؤه قلل سلبحان ربلى 

 . هل كنت إال بشرا ً رسوال ً ( 

ثم انظر كيف يعلمه مرة أخرى التبرى من حوله الشخصى ، ورد األمر إلى هللا تعلالى اللذى إليله 

يرجع األمر كله فيقول تعالى فى سورة األعراف : ) يسألونك عن الساعة أيان مرسلاها قلل إنملا 

ألونك علمها عند ربى ال يجليها لوقتها إال هو ثقلت فى السلموات واألرض ال تلأتيكم إال بغتلة يسل

كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند هللا ولكن أكثر الناس ال يعلمون * قل ال أملك لنفسى نفعاً وال 

ضراً إال ما شاء هللا ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير وما مسلنى السلوء إن أنلا إال نلذير 

 وبشير لقوم يؤمنون ( . 

ذه اآليات من طرف البشلرية الخلالص ، و إن بعض الكتاب فى وقتنا الحاضر ينظرون إلى مثل ه

ال ينظرون إلى عصمة الرسالة بالعناية الربانية والتوفيق اإللهى ، فإذا استند غيرهم فى موقلف 

من المواقف إلى عصمة الرسالة ، رددوا آيات البشرية ليتجاوزوا بها عن العصمة ، و للو أنهلم 

د بله رد األملر فلى القضلاء إللى هللا تعلالى أنصفوا الحق و أنصفوا أنفسهم لما أمسكوا بطرف أري

فى معرض التوحيد ، وتركوا ما قضاه هللا من تعليم الرسلول صللى هللا عليله وسللم ملا جهلل بلال 

معلم من البشر ، ومن توفيق هللا الذى يحالفه فى تصرفاته فى الرضا والغضب و العسر واليسر 

ه باطلل ، والعلدل اللذى ال يعتلوره حيلف ، ، فتبدو تتصرفاته مثالية فى ثوب الحلق اللذى ال يشلوب

 والنزاهة التى تقتحم نزعات البشرية الطبيعية . 

 

 أعراض البشرية الجائزة : 

 و مما وصفه به إمامنا على بن أبى طالب كما جاء فى تاري  الطبرى . . . . 

ه )) يضللحك أحيانللاً حتللى تبللدو نواجللذه ، فللإذا غضللب لللم يخنلله حلملله بللل ينفللر عللرق بللين حاجبيلل

 السابغين المتصلين من أثر الغضب (( .
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أقول ذلك وال أجهل ما يجلوز عللى سلادتنا األنبيلاء فلى بشلريتهم ملن علوارض الملرض والفلرح 

والحللزن والغضللب و الجللوع والعطللش إللل  ، ولكللنهم فللى كللل تلللك األعللراض التللى تجللوز عللليهم 

تتعللق بله أرواحهلم بملا كسائر البشر تظل مواجيدهم فى ساحة القدس األطهر الذى تسكن إليه و

آتللاهم هللا مللن فضللله ، وذلللك مللا يميللزهم فللى بشللريتهم عللن غيللرهم مللن المللؤمنين ، ويبللين ذلللك 

 واضحاً من قوله تعالى لرسوله صلى هللا عليه وسلم فى سورة المؤمنون : 

) وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * و أعوذ بلك رب أن يحضلرون ( . فلال تالبسله بحلال 

الشياطين وال وساوسهم فى أى حال من أحواله البشرية صلى هللا عليه وسللم ، ألنله  ما همزات

يعوذ من همزاتهم بربه ، فيستجيب له ويعيذه منهم ، وأنى لغيره ذلك وهو صلى هللا عليه وسلم 

يقللول : )) إن الشلليطان يجللرى مللن ابللن آدم مجللرى الللدم فللى العللروق (( ، وقللد جللاء فللى السللنة 

 تعالى أعانه على شيطانه فأسلم . الشريفة أن هللا

انظر إليه صلى هللا عليه وسلم فى تأثره البشرى وفى غضبه هلل من الكفار أعدئه ، وانظلر كيلف 

عطف هللا عليه وقدم النصح إليه عالجاً لضيفه وتقرباً إلى ربه ، وذلك فى قوله تعالى فى سورة 

هللا إلهاً آخر فسوف يعلمون * ولقلد نعللم الحجر : ) إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع 

أنك يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبلد ربلك حتلى يأتيلك 

اليقين ( . وقد أهلك المستهزئين وكفاه شرهم ، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلما حزبه 

 عنه شدته وفرج كربته . وفلى الصلالة أمر واشتد به كرب قام إلى الصالة مسبحاً ربه فنفس هللا

 صلة باهلل واسترواح به عز و جل . 

وبينما صور هللا فى اآليات السلابقة ضليق صلدره البشلرى بالمسلتهزئين ، صلور عطفله األبلوى 

وفضله النبوى بأبنائه المؤمنين فقال تعالى فى سورة آل عمران : ) فبما رحمة من هللا لنت لهم 

 لقلب ولو كنت فظاً غليظ ا
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النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن 

 هللا يحب المتوكلين ( . 

وانت ترى مما تقدم أنه صلى هللا عليه وسلم كان  محاطاً برعاية ربانية فى الغضب والرضا ملع 

عطلاه الخللق الكلريم اللذى وسلع بله أعدائه وأوليائه ، فوقاه هللا كيلد أعدائله وصلرفهم عنله ، و أ

 أبناءه المؤمنين فالتفوا حوله . 

 

 اإلنصاف فى البحث : 

فإنصاف الرسول صلى هللا عليه وسلم فى بشلريته ال يتلأتى إال إذا نظلر إليله الباحلث بعينلين ، ال 

بعين واحدة ، ولتفهم ذلك جلياً تدبر قوله تعالى فى سلورة القصلص : ) إنلك التهلدى ملن أحببلت 

لكللن هللا يهللدى مللن يشللاء وهللو أعلللم بالمهتللدين ( . ويقللول اإلمللام البيضللاوى فللى تفسلليره : )) و

والجمهور على أن اآلية نزلت فى أبلى طاللب فإنله لملا احتضلر جلاءه رسلول هللا صللى هللا عليله 

 وسلم وقال : يا عم قل : ال إله إال هللا كلمة أحاج لك بهلا عنلد هللا ، قلال : يلا ابلن أخلى قلد علملت

أنك لصادق ولكن أكره أن يقال خدع عند الموت . فإذا انت نظرت بعين واحدة إلى تلك اآلية قلت 

إنه ال أثر للرسول صلى هللا عليه وسللم فلى اهتلداء النلاس إللى ربهلم ، ولكنلك إذا نظلرت بلالعين 

درى األخرى إلى قوله تعالى فى سورة الشورى : ) وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت ت

ما الكتاب وال اإليمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا و إنلك لتهلدى إللى صلراط 

مستقيم ( . أدركت أنه صلى هللا عليه وسللم يهلدى إللى الصلراط المسلتقيم ملن أراد هللا هدايتله ، 

يشلاركه فلى وال تعارض بين اآليتين ، فاآلية األولى تتكلم فى معلرض التوحيلد ناطقلة بلأن هللا ال 

سلطانه أحد و لو كان رسوآل نبيلاً ، و اآليلة الثانيلة تلتكلم فلى معلرض األسلباب ، ناطقلة بلأن هللا 

 ربط األسباب بالمسببات ، لتأتى ثمرة االرتباط لصاحبها بإذن 
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مسبب األسباب ، فيسلم على يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شاء هللا هدايته ، ولذلك كان 

نين عمر رضى هللا عنه يحض على السعى فى طلب الرزق من أسلبابه ويقلول : " ال أمير المؤم

يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهلو يقلول اللهلم ارزقنلى ، وقلد عللم أن السلماء ال تمطلر ذهبلا ً وال 

 فضة " . 

واعتقللاد المللؤمن أن الللرزق بيللد هللا وحللده ال يتنللافى مللع السللعى إلللى الللرزق مللن أبوابلله أخللذا ً 

 ب التى أقامها سبحانه وتعالى بحكمته . باألسبا

وإذا نظر الباحث بعين واحدة إلى قوله تعالى فى سورة " المنلافقون " : ) إذا جلاءك المنلافقون 

قالوا نشهد إنك لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله ( ، فإنه يظن أن الرسول صلى هللا عليه وسللم 

نظلر بعينله األخلرى إللى بقيلة اآليلة حيلث قلال  صدق المنافقين فلى شلهادتهم ، ولكلن الباحلث للو

تعالى : ) وهللا يشهد إن المنافقين لكاذبون ( فإنله يلرى أن الرسلول صللى هللا عليله وسللم وقلف 

من المنافقين حيث أوقفله هللا ، إذ كشلف لله علن كلذب بلواطنهم التلى تخفلى عللى البشلرية ، وال 

الكريمة مكانة الرسول عند ربه ، فقد جعل هللا تخفى على هللا تعالى ، ولعلك تلحظ معى فى اآلية 

تعالى االعتراف برسالته ركناً  من أركان اإليمان ، فمن لم يوقن برسلالته علده هللا منافقفلا ً وللو 

 أقر بوحدانية هللا سبحانه وتعالى . 

إن القرآن الكلريم أظهلر الرسلول صللى هللا عليله وسللم فلى ثوبله البشلرى مجلردا ً ملن األلوهيلة 

صبح للناس عقيدة التوحيد الخالص ، ولكنه لم ينزل ببشرية الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى لي

بشللرية عللوام المللؤمنين أو خواصللهم ، ألن الرسللالة وهللب وال تللأتى بكسللب . ولللذلك نهللى هللا 

أصحابه أن ينادوه باسلمه كملا ينلادى بعضلهم بعضلاً  ،  أو يقلدموا رأيلا ً عللى رأيله ، أو يرفعلوا 

م فى حضرته ، فإن هلم فعللوا ذللك فقلد تعرضلوا ألن تحلبط أعملالهم  كملا حبطلت أعملال أصواته

أهل الكفار ،  قال تعالى فى سورة البقرة : )  ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كلافر فأولئلك 

 حبطت أعمالهم    
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 لنافعة  . فى الدنيا واآلخرة وأولئك أصحب النار هم فيها خالدون ( . والمراد بها األعمال ا

كما أمرهم أن يتحاكموا إليه فيما شجر بينهم وأن يرضوا بحكمه ، فإن لم يرضوا بحكمه خرجوا 

من اإليملان ، قلال تعلالى فلى سلورة النسلاء : ) فلال وربلك ال يؤمنلون حتلى يحكملوك فيملا شلجر 

أحملد بلن  بينهم ثم ال يجدوا فى أنفسهم حرجا ً مما قضليت ويسللموا تسلليما ً ( . وقلد قلال اإلملام

حنبل من رواية الفضل بن زياد : " نظرت فى المصحف فوجدت طاعة الرسلول صللى هللا عليله 

وسلم فى ثالثة وثالثين موضعاً  ، ثم جعل يتلوا من سورة النور : ) فليحذر الذين يخلالفون علن 

لله إذا أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ٌ أليم ( . وجعلل يكررهلا ويقلول الفتنلة الشلرك ، لع

ردّ بعض قوله صلى هللا عليه وسلم  أن يقع فى قلبه شم من الزيغ فيهلك وجعلل يتللوا اآليلة : ) 

 فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . . . ( ؟ 

إن الرسول صلى هللا عليه وسلم بشر ، خضع لقضاء هللا كما يخضع البشر فى السراء والضراء 

البالء ، شاكرا ً فى السراء إلى الحد الذى ال يبلغه غيره من البشر ، ألن ، ولكنه كان صابراً  فى 

صبره وشكره كانا باهلل وهلل ، فقد قال تعالى فى سورة النحل : ) واصبر وملا صلبرك إال بلاهلل ( . 

وقال تعالى فى سورة الزمر : ) بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين ( . وسترى بعد قليلل كيلف كلان 

ه فى جميع شئونه الخاصة مع أزواجه وهى شئون بشرية وشخصية ، فقد نزلت براءة هللا يتوال

السيدة عائشة بالقرآن الكريم من السماء ، وقد أرشد هللا نسائه الشريفات بخطاب ربانى مباشلر 

فى كتابه الكريم فحالّهن بأكرم السلوك واآلداب ، وفوض له صلى هللا عليله وسللم فلى إرجلائهن 

كما أذن له فى زواج الهبة إن وهبته نفسها أحدى المؤمنات ، وفى أن يجملع فلى أو عشرتهن ، 

 بيته أكثر من أربع نسوة ، وفى كل ذلك أعزاز وتوقير للرسول صلى هللا عليه وسلم ، ألنه  
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مرفوع القلدر بلإرادة هللا فلى رسلالته وفلى بشلريته علن سلائر البشلر ، وملع تفلويض هللا لله فلى 

ركهن ، راعى بمكارمه صلى هللا عليه وسلم القسم بينهم ، إيثلارا ً للعلدل ملن عشرة أزواجه أو ت

نفسه ، ف ثر اإلحسان على الحسن الذى فوضه هللا فيه ، ولليس ذللك ملن طباعنلا البشلرية وإنملا 

هى طباع الرسالة ، وال تستطيع أن تجرده من طباع الرسالة حتى هو فيما هو ملن طبلاع البشلر 

المسلك األقوم باالستعداد الذى هباه هللا به للرسلالة واللذى يتعلدى فلى سلموه  ، بل هو دائماً  فى

مألوف البشر فى العادة ، ألست ترى أنه حاسب نفسه على ميله القلبى للسيدة عائشة ولكنله رد 

األمر فى حبها هلل حين قال صلى هللا عليه وسلم : " اللهم هذا قسمى فيملا أمللك فلال تلمنلى فيملا 

ملك " ، فلو استطاع أن يسوى بينهن فى المحبلة لفعلل ولكلن القللوب بيلد هللا تعلالى ، تملك وال أ

ولم يكن ذلك من هوى النفس مما يصاحبنا علادة ، ولسلت أطللب ملن الملؤمنين أن يجلردوه ملن 

نزعات البشر فى حبه القلبى أو فى عشرته للنساء ، وإنما أطلب منهم أال يقيسوه بأحوالنا نحلن 

 نفوسنا الجامح الذى يخرجنا عن سواء السبيل . فى اتباع هوى 

 

 الفتح المبين و الذنب المغفور : 

ولشي  العارفين سيدى محيى الدين بن عربى كالم نفيس فى معنا قوله تعالى فى سورة الفلتح : 

) إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبلك وملا تلأخر ويلتم نعمتله عليلك ويهلديك 

من كتاب " الفتوحات  339طاً مستقيماً * وينصرك هللا نصراً عزيزاً  ( . فقد قال فى الباب صرا

 المكية " :

)) هو فتلوح المكاشلفة بلالحق وفتلوح الحلالوة فلى البلاطن وفتلوح العبلارة ، ولهلذا الفتلوح كلان 

 عليله القرآن معجلزاً ، فملا أعطلى أحلد فتلوح العبلارة عللى كملال ملا أعطيله رسلول هللا صللى هللا

وسلم ، فإنه قال : ) لئن اجتمعت اإلنس والجلن عللى أن يلأتوا بمثلل هلذا القلرآن ال يلأتون بمثلله 

 ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ( أى معيناً .
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)) فقال تعالى له صلى هللا عليه وسلم إنلا فتحنلا للك فلى الثالثلة األنلواع ملن الفتلوح ، فتحلا أكلده 

يعرفه كل من رآه بما تجلى وما حواه ، ففتوح الحالوة ثابت لله بالمصدر " مبينا " أى ظاهراً ، 

ذوقاً ، وفتوح العبارة ثابت للعلرب بلالعجز علن المعارضلة ، وفتلوح المكاشلفة ثابلت بملا أشلهده 

ليلة إسرائه صلى هللا عليه وسلم من اآليات (( ) ليغفر لك هللا ما تقدم ملن ذنبلك ( فيسلترك عملا 

ب والمؤاخلذة ، ) وملا تلأخر ( فيسلترك علن علين اللذنب حتلى ال يستحقه صاحب اللذنب ملن العتل

يجدك فيقوم بك ، فأعلمنا بالمغفرة فى الذنب المتأخر أنه صلى هللا عليه وسلم معصوم بال شك ، 

ويؤيد عصمته أن جعله هللا أسوة يتأسى به ، فلو لم يقمه هللا فى مقام العصلمة ، للزمنلا التأسلى 

، أال ترى أنه فيما أبيح له خاصة نبه هللا إليه ، كزواج الهبلة ، فإنله  به فيما يقع منه من الذنوب

 خالص له ، وهو حرام علينا . 

" ) ويهدك صراطاً مستقيماً ( ، وهو صراط ربه الذى هلو عليله كملا قلال هلود عليله السلالم : ) 

ن هلذه إن ربى على صراط مستقيم ( . والشرائع كلها أنلوار ، وشلرعه صللى هللا عليله وسللم بلي

األنوار كنور الشمس بين أنوار الكواكب ، فإذا ظهرت الشلمس خفيلت أنلوار الكواكلب وانلدرجت 

 أنوارها فى نور الشمس . . . . 

 ولهذا ألزمنا فى شرعنا العام أن نؤمن بجميع الرسل وجميع شرائعهم أنها حق (( . 

بلن عربلى ، فقلد جلاء  وجاء فى حاشية الجمل على تفسير الجاللين ما يؤيلد سليدى محيلى اللدين

فللى تلللك الحاشللية : وقيللل معنللى الغفللران اإلحالللة بينلله وبللين الللذنوب ، فللال يصللدر منلله ذنللب ألن 

الغفران هو الستر ، والستر إما بين العبد والذنب أو بلين اللذنب وعقوبتله ، فلالالئق بله وبسلائر 

 األنبياء األول والالائق باألمم الثانى ، قاله البرماوى . 

المحققين : المغفرة هنا كناية عن العصمة ، فمعنى اآلية يعصلمك هللا فيملا تقلدم ملن وقال بعض 

 عمرك وفيما تأخر منه . وقال القاضى عياض : المغفرة هنا تنزيه من العيوب . 

وقللال بعضللهم : المغفللرة هللى علللى فللرض وقللوع الللذنب ليللزداد اطمئنانللاً إلللى رضللوان هللا الللذى 

 اصطفاه .
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: إن المقصود بالفتح هو صلح الحديبية الذى كان فى السنة السادسة ملن  وقال بعض المفسرين

الهجرة ،  وقال بعضهم : إنه فتح خيبر الذى تم بعد عودتهم من الحديبية وقال آخلرون إنله فلتح 

 مكة . 

وجاء فى الحاشية المذكورة 
(1)

أيضاً : وقال الزهرى : )) كان فتح الحديبية أعظم الفتوح وذللك  

صلللى هللا عليله وسلللم جلاء إليهللا فللى أللف وأربعمائللة ، فلملا وقللع الصللح مشللى النللاس أن النبلى 

بعضهم إللى بعلض ، فملا مضلت السلنتان إال والمسللمون قلد جلاءوا إللى مكلة فلى عشلرة آالف ، 

وقال مجاهد والعوفى : هو فتح خيبر واألول قول األكثر . وقال الشعبى : هو فتح الحديبية ، لقد 

صب فى غزوة غيرها غفلر هللا لله ملا تقلدم ملن ذنبله وملا تلأخر ، وبويلع بيعلة أصاب فيها مالم ي

الرضللوان ، و أطعمللوا نخللل خيبللر ، وبلللغ الهللدى محللله ، وظهللرت الللروم علللى فللارس ، ففللرح 

 المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس . 

نزل على الليللة وقال صلى هللا عليه وسلم حين نزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة : لقد أ

سورة هى أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ : ) إنا فتحنا لك مبينا . . . ( . وفلى روايلة : 

)) لقد أنزل على آية هى أحب إلى من الدنيا جميعاً ثلم قلرأ : ) إنلا فتحنلا للك فتحلاً مبينلاً ( ، فقلال 

بك ، فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه )  المسلمون هنيئاً مريئاً لك يا رسول هللا ، لقد بين لك ما يفعل

ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتهلا األنهلار خاللدين فيهلا ويكفلر علنهم سليئاتهم 

 وكان ذلك عند هللا فوزاً عظيماً ( . 

 

 العقاد وعالمات الرسالة : 

 وصدق العالمة العقاد إذ يقول فى كتابه " عبقرية محمد " : 

 إن كان البد من تعريف وجيز لعالمات الرسالة ؟ )) ومن يكون الرسول
                                                 

(1)
 حاشية الجمل على تفسير الجاللين .  
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الرسول هو الذى له وازع من نفسه فلى الكبيلر والصلغير مملا يتعاطلاه ملن معامللة النلاس ، ألن 

عمل الرسول األول أن يقيم للناس وازعاً يأمرهم بالحسلنى ، وينهلاهم علن القبليح ، ويقلرر لهلم 

ان هذا عمله األول فينبغى أن تكون صلفته األوللى حدودهم التى ال يتخطونها فيما بينهم ، ومن ك

أن يستغنى عن الوازع ، وأن يغنى الناس عن محاسبته وطللب الحلق منله  –بل صفته الكبرى  -

. وهذه هى السليقة الشاملة التى سرت فلى خالئلق محملد ، وامتزجلت بجميلع أعمالله وأقوالله ، 

ير والكبير ، وصيانة الحرمات للعلاجز فلم يحاسبه أحد قط كما حاسب نفسه فى رعاية حق الصغ

 والقدير ،  

هللذه عالمللة رسللالة ال عالمللة أصللدق منهللا و ال أجللدر منهللا بللالقبول ، ألنهللا عالمللة مللن داخللل 

السريرة وليست من خارجها ، وقد تالزم أو تفلارق ملن تعلروه ، ولليس للنلوع البشلرى مقيلاس 

تبجيل ، يعطيه هذه المرتبة من يلدين صحيح يقاس به محمد فيعطيه مرتبة دون مرتبة الحب وال

 باإلسالم و من يدين بغير اإلسالم و من ليس له دين من أديان التنزيل . . . 

)) فمحمد الرجل بين المقام األول فى الرجال ، فى المقام األول بخلقته ، وفى المقلام األول بنيتله 

 لمشبهين له فى دعوته . . ، و فى المقام األول بعمله ، وفى المقام األول بالنسبة إلى ا

)) ألن محمداً لم يكن كارهاً لطيبات الدنيا ، وال حاضاً ألحد على كراهتها واإلعراض عنها ، فإذا 

قنع بما قنع فإنملا فعلل ذللك ليرتفلع بإيمانله علن ظنله هلو ال علن ظنلون غيلره ، كأنله يخشلى إذا 

 ً من األغراض التى نظر إليهلا  استوفى حظوظ النعيم الميسرة له ، أن يحسب تلك الحظوظ غرضا

 حين نظر إلى هداية الناس . 

)) فليكن اإليمان إذن هلو كلل غلرض وكلل عملل وكلل جلزاء ، وتللك راحلة ضلميره ، وملن وراء 

 راحة ضميره أن يظفر الناس بجهده كله فى هدايتهم غير منقوص وال مظنون (( . 

 ويقول رحمه هللا فى موضع آخر من ذلك الكتاب :  

أن النبى ال يحزن ، كما ظلن قلوم أن الشلجاع ال يخلاف وال يحلب الحيلاة ، وأن الكلريم ال  )) ظنوا

 يعرف قيمة المال ،

ولكلللللن القللللللب اللللللذى ال يعلللللرف قيملللللة الملللللال ال فضلللللل لللللله فلللللى الكلللللرم ، والقللللللب اللللللذى 
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. إنملا الفضلل فلى ال يخاف الفضل له فى الشجاعة ، والقلب الذى ال يحزن ال فضل له فى الصبر 

 الحزن والغلبة عليه ، وفى الخوف والسمو عليه ، وفى معرفة المال واإليثار عليه . 

)) وفضل النبى فلى نبوتله وفلى أبوتله أنله حلزن وبكلى ، وتللك بينله وبلين اإلنسلان وبينله وبلين 

النللاس ، و أى نبللى تنقطللع بينلله وبللين القلللب اإلنسللانى صللورة كهللذه الصلللة التللى تجمللع أشللتات 

 القلوب . 

 

 العارف النابلسى وذنوب األنبياء :

 ويقول سيدى عبد النبى النابلسى فى كتابه الفتح الربانى : 

)) إننا نطلق على األنبياء عليهم السالم جميع ما أطلقه هللا عليهم و أطلقوه على أنفسهم وأطلق 

للوزر إللى غيلر بعضهم على بعض من العصليان والغلى واللذنب والفتنلة وعلدم بلراءة اللنفس و ا

ذلك ، عللى المعنلى اللذى يعلمله هللا تعلالى وتعلمله أنبيلاؤه علليهم السلالم ، ال عللى المعنلى اللذى 

نعلمله نحللن ونفهمله مللن هللذه األلفلاظ عنللد إطالقهلا ، فإنللا النفهللم إال ملا نحللن عليله مللن األحللوال 

عصومون ، ونحن واألخالق ونحن غير معصومين و إن أيدنا بالحفظ ، واألنبياء عليهم السالم م

ال نعقل كيف تنسلب هلذه األشلياء إلليهم ألننلا لسلنا فلى أطلوارهم ، وإنملا نعقلل كيلف تنسلب هلذه 

األشياء إلينا ونحن دون معاملتهم بيقين (( . وهو كالم نفيس كما ترى فاحرص على االنتفاع به 

 . 

 

 والخالصة : 

الجلنس ، وفلوق البشلر ملن حيلث و أخيراً أعود و أقول : إنه صلشاهلل عليه وسلم بشر من حيلث 

المسلك ، ألنه قال بحق : " أدبنى ربى فأحسن تأديبى " ، كما قال صللوات هللا وسلالمه عليله : 

" إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق " . ومن تتم به مكلارم األخلالق البلد أن يكلون كلامال التعتريله 

ظلرون إليله فلى جنسله ، فيفلوتهم شائبة من شوائب البشرية الناقصة ، كما يظن أولئلك اللذين ين

 النظر إلى كمال نفسه ، فيفوتهم قول الحق جاهلين أو عامدين . 
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 الوباب الثامن
 عصم  الرسنل صلى هللا عليه يسلم

 
 الرسل حر  هللا على خل ه ل 

ن   لــوال َمــنن للنــا  ح ن يمنــذَر رــ  بوــد الرســل   مـن إحســاُه توــاىل بووبــاده أُــه أرســل إلــيهم علــى َـما  موبشــَر
ــ  جهــنم   مثــل قنلــه توــاىل   ســنٍر غــاَر ل )يقــال  ن يخُز يلــذل  حمــى هللا مــا ســيمنن َــنم ال يامــ  بــني المــاََر
الذَن   النار خلُز  جهنم ادعنا ربمم خيِف عنا َنما  من الوذاب* قالنا أي مل تـ  أتتـيمم رسـلمم ابلوبينـا  قـالنا 

ن إا   ضالل ( مث قال تواىل بود ُل  ل ) إ  لننصر رسلنا يالذَن آمننا    بلى   قالنا َادعنا يما دعا  الماََر
نم َ نم اصشهاد * َنم ا َنِع العاملني  موذر م يةم اللون  يةم سن  الدار ( .   احلياٍ الدُيا َي

 
زمـرا    درجـا م  يحني َـدخل المـاَرين أبـناب جهـنم يالويـاُ ابهلل   تتِـت  أبـناب ا نـ  للمـممنني َيـدخلنهنا زمـرا  

تحـ  أبناهبـا  يهن ما ُميه قنله تواىل   سنٍر الزمرل )يسـيق الـذَن ات ـنا رهبـم إىل ا نـ  زمـرا  حـىت إُا جا يهـا َي
تها سالم عليمم طوبتم َادخلنها خالدَن * يقالنا احلمد هلل الذم صـدقنا يعـده يأيرثنـا اصرض ُتوبـنأ  يقال ةم خُز

 الواملني ( . من ا ن  حيث ُشا  َنوم أجر 
 

 توبليغ الرسنل عن ربه ل 
يهذا النعد الذم صدقهم هللا َيه إمنا جا هم على لسان رسنل صلى هللا عليه يسلم حني بشرهم يأُذرهم   يمل   

خياطوبهم هللا تواىل موباشٍر إمنا خاطوبهم 
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ق رسنله صلى هللا عليه يسلم   يمن مث كان الرسنل اصمني على رسال  ربه   د عنٍ اخللق إىل هللا   يهذه عن طَر
املهم  خ ٍل الشأن   ععيم  التوبو    ا َست يع أن َمدَها أحد من الوبشر إا إُا أعده هللا صدائها إعدادا  خاصا  

لـ  َضـل هللا َمتيـه مـن  1  َتخ ى به ع وبا  ال وبا  املذكنٍر   الوبشر يإن كان َيه خل ته من جـن  الوبشـر   ُي
 َشا  . 

 
 ل  سنلر اص ِا  ال

َالرسال  إُن أتيت الرسل المرام من ابب اإلص ِا  يالنه  يليس  من ابب ااجماهدا  يالمس    يقد ُ ق    
ال ـرآن المــرمي بــذل    آ   كثــٍل     ســنٍر اصعــراف  ل ) قـال   منســى إين اصــ ِيت  علــى النــا  برســاايت 

ن ( .   يكــذل  قنلـه توـ اىل   ســنٍر طـه ل ) يأل يـ  عليــ  حموبـ  مــين يبمالمـ  َخـذ مــا آتيتـ  يكـن مــن الشـاكَر
ُكـر    يلتصنع على عيب ( يقنله تواىل   السنٍر ُا ا ل ) ياص نوت  لنِس ( . يقنله تواىل   سـنٍر مـرمي ) يا
المتـاب منســى إُــه كـان ،لصــا  يكــان رســنا  ُوبيـا  * ي دَنــاه مــن جاُـ  ال ــنر اصميــن يقربنــاه جنيـا * ييهوبنــا لــه مــن 

أخاه هارين ُوبيا  ( . يقد حاب هللا سيد  منسى بوناَ  الرابُي  يهـن طِـل رضـيع كمـا َوبـدي ُلـ  ياضـحا    رَحتنا 
قنله تواىل ل ) يأيحينا إىل أم منسى أن أرضويه َإُا خِ  عليه َأل يـه   الـيم يا  ـا  يا تـزين إ  راديه إليـ  

مـه يجولـه مـن املرسـلني   يكـان مـن آ   هللا موـه أن َربيـه يجاعلنه من املرسلني ( يقد ح ق هللا يعده َرده إىل أ
رعنن عدي هللا يعدي منسى   َاُعر إىل آاثر رعاَ  هللا خلناصه حىت  َرعنن الذم خاَته أم منسى على طِلها   َي

 صل اخلنف أمنا  يالذل عزا    كما صل الودي مربيا  يكِيال   يقد قتل َرعنن عدادا  عدَدا  من أياد بين
 

                                                 

 ( المركبة  1) 
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ا  على ُِسه   على حني كان منسى عليه السالم   بيته يتـ  رعاَتـه   يمـن َرعـنن َيمـا بوـد علـى  إسرائيل خَن
 سيد  منسى عليه السالم ب نله َيما حماه هللا   سنٍر الشورا  ل  

 ) قال أمل ُرب  َينا يليدا  يلوبث  َينا من عمرك سنني ( . 
     
ُكـر ى المتـاب إبـراهيم إُـه   يقال تواىل عـن سـيد  إبـراهيم    اخلليـل عليـه الصـالٍ ي السـالم ى سـنٍر مـرمي ل ) يا

و نب يكال جولنا ُوبيا  كان صدَ ا  ُوبيا ( . مث قال عنه ل ) َلما اعتزةم يما َووبدين من دين هللا يهوبنا له إسحق َي
 .. ) 
 

لنا من قوبلـ  مـن رسـنل إا ُـنحى إليـه أُـه َي نل تواىل لرسنلنا صلى هللا عليه يسلم ى سنٍر ااُوبيا  ل ) يما أرس
ا إله إا أ  َاعوبدين ( . يطمأُه تواىل على رعاَته له ى َحل أعوبا  الرسال  َ ال تواىل ى سنٍر ال نر ل ) ياص، 
حلمــم ربــ  َإُــ  أبعيننــا ( . مث أيصــاه ى ُــن  الصــ، ب نلــه توــاىل ى ســنٍر اصح ــاف ل ) َاصــ، كمــا صــ، أيلــن 

 الرسل ( .  من 1الوزم
 

 من َضل هللا ل 
يى سنٍر الضحى َ مون هللا رسـنله صـلى هللا عليـه يسـلم علـى أن الرعاَـ  الـىت حاطتـه مـن صـفره مالزمـ  لـه بوـد 
ــرده  الرسـال  ل ) مـا يدعـ  ربــ  يمـا قلـى * يل خـٍر خــل لـ  مـن اصيىل * يلسـنف َو يــ  ربـ  َمضـى ( . َي

ائما  َيه ل ) أمل جيدك َتيما  َهللايى * ييجدك ضاا َهدى * ييجدك عائال سوبحاُه إىل ماضيه يكيف كان عنن هللا ق
ذكره تواىل بنوم  الرسال  الىت جا ته رَح  من ربه َي نل له ى سنٍر ال صـص ل ) يمـا كنـ  ترجـن أن  َاغب ( . َي

ن * يا َصدُ  عن آ   هللا بود ن ظهلا للماََر إُ أُزل  إلي   َل ى إلي  المتاب إا رَح  من رب  َال تمُن
ن   ياد  إىل رب  يا تمُن

 
مــن املشــركني * يا تــد  مــع هللا إةــا آخــر ا إلــه هــن كــل شــى  هالــ  إا يجهــه لــه احلمــم يإليــه ترجوــنن ( . يقــد 
صـد  صــلى هللا عليــه يسـلم أبمــر ربــه   يمل َووبـأ ابصُى المثــل الــذى ل يـه مــن أعدائــه   بـل صــ، يصــابر ياصــ ، 

ه هللا ابل تال   َ اتل يجاهد ُِسه يماله حىت اُتصر   يدخل النـا  ى دَـن هللا أَناجـا    يكـان يهاجر   مث أُن ل
ى كل الشدائد موتمدا  على ربه   قنى الث   َيه   كما تدرك ُل  من مناجاته الىت  جى هبا ربه ى ال ائف يالىت 

ملمتـه أمـرى   إن مل َمـن بـ  علـى غضـ  َـال قال َيها ل ) ... إىل من تملـب   إىل بويـد َترهمـب أم إىل عـدي 
أابىل   يلمــن عاَيتــ  هــى أيســع ىل ( . يا تورــ  بوــد ث تــه هــذه ى هللا أن َ ــنل لــه ســوبحاُه ل ) يمــا رميــ  إُ 
رميــ  يلمــن هللا رمــى ( . َيــد الرســنل صــلى هللا عليــه يســلم تركــ  حــني حصــ  أعــدا ه ابحلصــى ى غــزيٍ بــدر 

نه ((   يصحوبها ى حركتها قدر هللا َومي  أبصار اصعدا  ياب يا ابةزمي  يبفض  الم،ى يقال ل )) شاه  النج
 هللا   يلول  َهم  من تل  الصنر كيف كان رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم أبعني هللا من موبدئه إىل منتهاه . 

                                                 
1
 خمسة ، محمد ، إبراهيم ، موسى ، عيسى ،  نوح عليهم صلوات هللا وسالمه ، وهم - 

 وهم الذين تحملوا أعظم المشقات فى سبيل دعوتهم وصبروا عليها إرضاء هلل تعالى .
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 خ را  َمرى ل 

د (( ععيمــا  يغــل شــائع ى زماُــه   يل ــد ســوب  َمــرى مــٍر ى حمي ــه صــلى هللا عليــه يســلم َنجــد  اوــه )) حممــ
هم ى  ييجــد  اســم أبيــه )) عوبــد هللا (( َلــم َمــن عوبــد الــال  يا عوبــد الوــزى يا عوبــد مشــ  إخل كمــا كــان عــَر
يه اصمن ياإلميان   ياسـم أبيهـا )) يهـ  ((  ا اهلي  حني كاُنا َووبدين اصصنام   ييجد  اسم أمه )) آمن  (( َي

يه احللم سيد اصخالا يهى من )) بـب سـود (( َيه النه  الذى َِنا المس     ياسم مرضوته )) حليم  (( َي
يه مين ال الع  يه الز دٍ يالنما  يال،كا    يكنيتها )) أم أمين (( َي يه سود اصبد   ياسم حاضنته )) برك  (( َي َي

نها من ااب   ياةوبا      مث رجو  إىل ُِسى يقل  ل أشهد أن اجتما  هذه الِرائد ليس  من املصادَا  يلم
ـــــــــــــــــــــ  كوبـــــــــــــــــــــلا  ( .   ـــــــــــــــــــــاىل ل ) إن َضـــــــــــــــــــــله كـــــــــــــــــــــان علي ـــــــــــــــــــــه تو ـــــــــــــــــــــ  قنل ـــــــــــــــــــــد ُل ـــــــــــــــــــــذكر  عن يت
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 النوبنٍ يالرسال  ل 
يمن ُل  تتوبني أن النوبنٍ ا تمتس  مبوباشٍر أسوباب ،صنص  كمالزم  اخللنٍ يالووبادٍ كما ُه  الِالسـِ  خ ـأ 

 ه هللا ل . َي نل سيد الشيخ الوباجنرى ى حاشيته على ا نهٍر   رَح
 

ِســريهنا  ــه املســلمنن عيوــا  أن النوبــنٍ خصيصــي  مــن هللا توــاىل ا َوبلــغ الووبــد أن َمتســوبها َي )) َالــذى ُهــ  إلي
ابختصاص الووبد بسـما  يحـى مـن هللا توـاىل حبمـم شـرعى تمليِـى سـنا  أمـر بتوبليفـه أم ا   يهمـذا الرسـال  لمـن 

 كل رسنل ُِب يلي  كل ُِب رسنا .   بشرب أن َممر ابلتوبليغ   أقنل ل يمن ُل   تدرك أن
 

 خامت النوبني صلى هللا عليه يسلم ل 
أقنل ل يقد ختم هللا النوبـنا  بنوبـنٍ سـيد  حممـد صـلى هللا عليـه يسـلم يقـال توـاىل ى سـنٍر اصحـزاب ل ) مـا كـان 

  هللا تواىل لرسـنله حممد أاب أحد من رجالمم يلمن رسنل هللا يخامت النوبني يكان هللا بمل شى  عليما ( . يقد كت
صلى هللا عليه يسلم الوصم  قوبل الرسال  يبودها   ليوده حلمل أك، الرسـاا  عوبوـا    َ ـد جـا   رسـالته صـلى 
هللا عليه يسلم عام  يقام  إىل َنم ال يام    خبالف رسال  غله َ د كاُ  حمديدٍ   يكاُ  تنتهى مبن  صاحوبها 

و  الىت تليها .     يتنسخها الشَر
 

 عصم  الرسنل ل 
 َي نل سيدى الشيخ الوباجنرى رضى هللا عنه ى حاشيته على ا نهٍر ل 

 
)) يقـــد حِـــظ هللا بـــناطن اصُوبيـــا  يالرســـل مـــن التلـــوب  مبنهـــى عنـــه يلـــن هنـــى كراهـــ  أي خـــالف اصيىل   َهـــم     

ابطنــا  مــن احلســد حمِنظــنن ظــاهرا  مــن الــز  يشــرب اخلمــر يالمــذب يغــل ُلــ  مــن منهيــا  العــاهر   يحمِنظــنن 
 يالم، يالر   يغل ُل  من منهيا  الوباطن   ياملراد املنهى عنه يلنصنٍر   َيشمل ما قوبل النوبنٍ يلن

 



 

  259 

ه ممريهـا  أيخـالف اصيىل أي موباحـا   ى حال الصفر   يا منهم ممريه يا خالف اصيىل   يا موباح على يجه كُن
ع َيصل  ياجوبا  أي مندياب  ى ح هم   َأَواةم علـيهم الصـالٍ يالسـالم دائـٍر   يإُا يقع صنٍر ُل    َهن للتشَر

بني الناج  ياملنديب   بل ى اصيليا  الذَن هم أتوباعهم من َصل مل ام تصل حركا م يسـمناته طاعـ  ابلنيـا    
وا  امل ـربني (( يأما ا رم َلم َ ع منهم إعاعا    يمـا أيهـم املوصـي  َمـميل أبُـه مـن ابب )) حسـنا  اصبـرار سـي

يالسهن قتنع عليهم ى اصختوبار الوبالغيـ  ك ـنةم ل ) ا نـ  أعـد  للمت ـني (   يجـائز علـيهم ى اصَوـال الوبالغيـ  
ع   لمن مل َمن سهنهم  شوا  عن اشتفاةم بفل هللا يلذا قال بوضهم ل   يغلها كالسهن ى الصالٍ للتشَر

 
 يالسهن من كل قل  غاَل اه                  سائلى عن رسنل هللا كيف سها       

 قد غاب عن كل شى  سره َسها                         عما سـنى هللا َالتوعيـم هلل
 

) يأمــا النســيان َهــن قتنــع ى الوبالغيــا  قوبــل توبليفهــا   قنليــ  كاُــ  أي َوليــ    َال نليــ  كا نــ  أعــد  للمت ــني   
م بِولها لي تدى هبم َيها   َال جينز ُسـيان كـل منهمـا قوبـل توبليـغ اصيىل ابل ـنل يالِولي  كصالٍ الضحى إُا أمره

مــنن النســيان مــن هللا توــاىل  ُكــر َي يأمــا ُســيان الشــي ان  –يالثاُيــ  ابلِوــل   يأمــا بوــد التوبليــغ َيرــنز ُســيان مــا 
 )) أُسى صشر  (( َمستحيل عليهم إُ لي  للشي ان عليهم سوبيل   أقنل يلذل  قال صلى هللا عليه يسلم ل 

 
)) ياب مل  َيرنز على ظهناهرهم مـا جيـنز علـى الوبشـر قـا ا َـمدى إىل ُ ـص   يأمـا بـناطنهم َمنزهـ  عـن ُلـ  
صهنا متول   برهبم   صن خصنصي  اصُوبيـا  ياملرسـلني ى بـناطنهم   يى املـنن كـان موـريف المرخـى َ ـنل ل )) ىل 

جـ    َـأ  أكلـم هللا يالنـا  َعنـنن أِ أكلمهـم   َ ـنل الشـيخ رَحـه هللا ل ثالثنن سن  ى حضٍر هللا تواىل مـا خر 
َإُا كان هذا حال أحد أتوبا  الرسنل صلى هللا عليه يسلم   َمـا ابلـ  ابصُوبيـا  خصنصـا  رئيسـهم اصععـم صـلى 

 هللا عليه يسلم . 
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 اصسنٍ احلسن  يالوصم  ل 
تورض سيدى الشيخ اصك، حم  الدَن بن عرىب ل من كتاب  159وصم  الرسنل صلى هللا عليه يسلم ى الوباب َي

 ) الِتنحا  ( َي نل رضى هللا عنه ل 
 

لزمه توبني ما جا  به حىت َِهم عنه إلقام  احلرـ  علـى املوبلـغ  يتشمب ى ح ه الوصم  َيما َوبلفه عن هللا خاص  َي
ه خياطــ  الووبــاد املرســل إلــيهم ابلتأســى بــه إلــيهم   يعصــمته ى التوبليــغ عــن هللا توــاىل أتتــى مــن م ــام آخــر  يهــن أُــ

َيمنن التأسى به أصال   َإن اُِرد أبمر لزمه أن َوبينه   ا بد من ُل  كما قال له تواىل ى ُماح اةوب  ) خالصـ  
 ل  من دين املممنني ( . 

 
 صلى هللا عليه أقنل ل يهن كالم ُِي  من َت  هللا على أيليائه   َ د استدل على الوصم  أبن الرسنل صلى هللا

يسلم أسنٍ َ تدى به اتبونه   َلن كاُـ  لـه ُُـنب يأتسـنا بـه ى إتياهنـا مـا عـاقوبهم هللا صهنـم قلـديا َيهـا الرسـنل 
الذى يجههم هللا إىل ت ليده ى قنله تواىل ى سنٍر اصحزاب ل ) ل د كان لمم ى رسنل هللا أسنٍ حسـن  ملـن كـان 

ُكر هللا  كثلا  ( . يةذا ُوبه هللا املممنني إىل أن زياج اةوب  موباح للرسنل يحده دين أتوباعه   َرجن هللا يالينم اابخر ي
َ ال تواىل ى سنٍر اصحزاب ل ) ... يامرأٍ منمن  إن يهوب  ُِسها للنِب إن أراد النِب أن َستنمحها خالص  ل  

 من دين املممنني ( . 
 

 يجنب طاع  الرسنل صلى هللا عليه يسلم ل 
 

ل إن هذه الوصم  الىت حلى هللا هبا رسنله صلى هللا عليه يسلم هى الىت جولته أهال ل نل هللا تواىل ل ) من يأقنل 
َ ع الرسنل َ د أطا  هللا ( . يل نله تواىل ل ) إن الذَن َوباَوُن  إمنا َوباَونن هللا ( . يل نله تواىل ل يإن ت يوـنه 

 يل نله تواىل ل ) يمن   تديا يما على الرسنل إا الوبالغ املوبني ( .
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َ ـع هللا يرســنله َ ــد َـاز َــنزا  ععيمــا  ( . يل نلــه توـاىل ل ) َليحــذر الــذَن خيــالِنن عـن أمــره أن تصــيوبهم َتنــ  أي 
َصيوبهم عذاب أليم ( . يل نله تواىل ل ) يما كان ملـممن يا مممنـ  إُا قضـى هللا يرسـنله أمـرا  أن َمـنن ةـم اخلـٍل 

تواىل ل ) َال يرب  ا َممننن حىت ُممنك َيما شـرر بيـنهم مث ا جيـديا ى أُِسـهم حرجـا  من أمرهم ( . يل نله 
فِـر لمـم ُُـنبمم  سـلمنا تسـليما  ( . يل نلـه توـاىل ل ) قـل إن كنـتم توبـنن هللا َـاتوبونِ ُوبـوبمم هللا َي قا قضـي  َي

الـــذَن أُوـــم هللا علـــيهم مـــن النوبـــني  يهللا غِـــنر رحـــيم ( . يل نلـــه توـــاىل ل ) يمـــن َ ـــع هللا يالرســـنل َأيلوـــ  مـــع
ي ا  ( . يل نله تواىل ل ) يمن َوصى هللا يرسنله َ د ضل ضالا   يالصدقني يالشهدا  يالصاحلني يحسن أيلو  َر
موبينا  ( . يل نله تواىل ل ) يمن َوصى هللا يرسنله َإن له  ر جهـنم خالـدا  َيهـا أبـدا  ( يل نلـه توـاىل ل ) يمـن َ ـع 

ت ه َأيلو  هم الِائزين( .  هللا يرسنله  يخيش هللا َي
 

يهمذا َن ق كتاب هللا ى آ   ا عداد ةا بنجنب طاع  الرسنل صلى هللا عليه يسلم َيما أيمر به أي َنهى عنه 
. يى أمره صلى هللا عليه يسلم أمر هللا يى هنيه هنى هللا   َهن موصنم من هنى النِن  الوبشَر  بوصم  هللا له إُ 

توــاىل ى ســنٍر الــنرم ل ) يمــا َن ــق عــن اةــنى * إن هــن إىل يحــى َــنحى ( يى ااســتراب  لــه حيــاٍ أريحنــا  َ ــنل
يسوادتنا َ د قال تواىل ى سنٍر اصُِال ل ) أيَها الذَن آمننا استريوبنا هلل يللرسنل إُا دعاكم ملا ُيمم ياعلمنا 

 َ نل اإلمام ال رطِب ى تِسله ةذه ااَ  ل أن هللا ُنل بني املر  يقلوبه يأُه إليه تشرين ( . ي 
 

املوب إىل ما ُـىي بـه قلـنبمم َتنحـديه   يهـذا إحيـا  مسـتوار صن إحيـا  مـن مـن  المِـر يا هـل . يقـال  اهـد 
ناه   َِيه احلياٍ اصبدَ  يالنوم  السرمدَ  ل   يا مهنر ل املوب استريوبنا لل اع  يما تضمنه ال رآن من أيامر ُي
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 وبشَر  يالوصم  ل ال
أقنل ل يإُا كان هللا قد عصـم رسـنله المـرمي مـن الصـفائر يالموبـائر حـىت َـمدى رسـال  ربـه   َنجـ  أن ُنعـر إليـه 
اته   يا تفلوبـه هـن ا ى  اته بوني الوصم  ا بوـني الوبشـَر  الـىت تفلـ  غـله ى تصـَر صلى هللا عليه يسلم ى تصَر

يا ى الي عـ    يا ى احلـرب يا ى السـلم   يا ى السـِر يا ى احلضـر   الرضا يا ى الفض    يا ى الننم 
 يا ى خاص  أهله   يا ى عام  املممنني . 

 
إُه كما قلنا ى الوباب السابق بشر   يلمنه َاا الوبشر ب ل  ُ ى   ييحى وايى . يصِا  خصـه هللا بـه   يأدب 

ل   يهــن اصمــى الــذى مل َ ــرأ يمل َمتــ    يبنــنر ا تالبســه ظلمــ    أراده هللا لــه   كمــا خصــه بولــم ا َشــنبه جهــ
يبرسال  عام  خصـه توـاىل هبـا يجولـه رَحـ  للولمـني   يمـا خـص هللا هبـا عاملـا  دين عـامل   بـل كاُـ  الرسـال  ا دَـ  

َحتـه ل َمـن مل تنلـه ر  - 337ابب  –عام  للرميع . يصدا سيدى حم  الـدَن بـن عـرىب إُ َ ـنل ى الِتنحـا  
َما ُل  من جهته صلى هللا عليـه يسـلم يإمنـا ُلـ  مـن جهـ  ال ابـل   َهـن كـالننر الشمسـى أَـاض شـواعه علـى 
اصرض َمن استم عنه ى ركن يظل جدار َهن جدار َهن الذى مل َ وبل اُتشار الننر عليـه يعـدل عنـه َلـم َرجـع 

 إىل الشم    من ُل  منع . 
 

ي  اصك، سيدى ج َيما ترعه  يشرحه الدكتنر  –الل الدَن الريمى ى بوض أبيا  املثننى َي نل شاعر الصَن
عن ال يا  الِاسد الذى جيول النا  َ يسنن اصمنر على ظاهرها ا على جنهرها يح ي تها   –عوبد السالم كِاى 

 ل  (1)
 

ا بشر يهم بشر يحنن يإ هم َ د ادعى هما  أهنم مسايين ل ُوبيا  يظننا أُِسهم مثل اصيليا  يقالنا ل اُعريا إُن
 أسارى للننم يال وام . يمن عماهم مل َدركنا أن هناك ََر ا  ا هناَ  له بينهم يبني هما  . 

 
 َالنحل كلها أتكل من ممان ياحد   يلمن جيى  من بوضها اللدغ يمن بوضها اابخر أيتى الوسل . 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

اب األول الكت –المكتبة العصرية بصيدا وبيروت  –ترجمة وشرل ودراسة الدكتور عبد السالم كفافى  –مثنوى جالل الدين الرومى  
 . 169،  102،  99،  98،  97ص 
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شــرب املــا     يلمــن أحــدمها جيــى  منــه الوبوــر يمــن اابخــر أيتــى املســ  يالفــزان ُنعــان كــال مهــا أيكــل الوشــ  َي
 املص ِى . 

 
يمـن ال صـ  صـنِان َشــرابن مـن مـا  ياحــد   يلمـن أحـدمها خـال ياابخــر حاَـل ابلسـمر. َتأمــل مائـ  ألـف مــن 

ـق طنلـه سـوبونن عامـا   اك  1أمثال هذه اصشـيا    ياُعـر كيـف َِصـل بينهـا طَر َهـذا أيكـل َتتنلـد منـه ال ـذاٍر   ُي
 كل َيصوب  كله ُنرا  إةيا    أي

اك أيكل َيِيض منه عشـق اصحـد   يهـذه أرض طيوبـ    يتلـ  ماحلـ   يهذا أيكل َينوبوث منه الوبخل ياحلسد   ُي
اك شي ان ييحش ضار . َلن تشاهب  الصنراتن َذاك جائز   َاملا  املل  يالوذب  ردَو  . يهذا مل  طاهر   ُي

بينهمـا سـنى صـاح  ُيا   َأدركـه   َهـن الـذى َوـرف املـا  الوـذب مـن شوبيهان ى الصِا  يلي  َدرى الِـرا 
ــا  مــن َ ــي  الســحر ابملورــٍز َــيعن أن كليهمــا موبــب علــى املمــر . َالســحٍر مــن أجــل  املــا  امللــ  . َمــن الن
منازعتهم ملنسى أمسـمنا عصـيا  مثـل عصـاه   لمـن بـني هـذه الوصـى يتلـ  الوصـا َرقـا  ياسـوا    يبـني هـذا الومـل 

اك ق ععيم    ُي  الومل طَر
اك الومل ت ابله رَح  هللا     َهذا الومل تشيوه لون  هللا   ُي

 يإن عمل الرجال لننر يحراٍر   يأما عمل اصخسا  َاحتيال ييقاح    
َ ـد َصـنع اصســد مـن الصــنف صجـل التســنل . يقـد خلــع بوـض النــا  علـى مســيلم  ل ـ  أَحــد َوب ـى ملســيلم  

 ُو  أيىل اصلوباب    ل   المذاب   يدام  مد
 َلن كاُ  اإلُساُي  ابلصنٍر يحدها لتسايى أَحد يأبنجهل . 

ز بذل  الدر  ال يم يعلمه غلك .   أقنل ل َاُتِع أَها ال ارى  الوَز
 

 التِاسل النابي  ل 
ته إىل يأقنل ل َير  أا ُتأثر بوبوض التِاسل الىت ا تتِق مع تل  الوصم  حبر  أُه بشر   صُنا إُا اُزل نا بوبشَر

تنا ى ُزعا  النِن  يأهنائها   َ د خبسناه ح ه   يأسخ نا هللا تواىل الذى سناه يكمله أبعلى درجا   بشَر
 الممال الوبشرى   

                                                 

-
1

 متوسط عمر اإلنسان . 
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يكما أبني ُل  ى ح ه عليه الصالٍ يالسالم   أبينه أَضا  ى حق إخناُه من سادتنا النوبيني يالرسـل المـرام        
اسل إىل ماا َليق هبم ى عصمتهم يكمـاا م اخلل يـ  . يإُا كـان ال ـرآن المـرمي سـم  عـن َ د ُهوب  بوض التِ

تِاصيل بوض هذه املسائل مع بالغته ى كل ما جا  به   َال جيـنز أن أنخـذ ب صـص ياهيـ  مـن رياَـ  اإلسـرائليني 
 ا تليق ابملممن الوادى َضال عن رسنل كرمي أي ُِب أمني . 

 
 صنر ياقوي  ل

ده ى صنر ياقوي    أسنا على سوبيل املثال ال صتني اابتيتنيل يإل   براز ما أَر
 

 قص  دايد عليه السالم ل  -1

جا  ى بوض التِاسل ما ا َ وبله عاقل   َ د قالنا ى قص  التحـاكم أن سـيد  دايد عليـه السـالم أعرـ  ابمـرأٍ 
سع يتسـوني زيجـ  َأرسـل هللا لـه ملمـني َنوبهاُـه إىل أير  َأرسله ى احلرب ليمن  َيتزيجها مع أُه كان متزيجا  بت

خ وه يتل  . كاُ  َتنته . يقد يرد  ال ص  ى سـنٍر ص   ى قنلـه توـاىل ل ) يهـل أاتك ُوبـأ اخلصـم إُ تسـنريا 
ا راب * إُ دخلـنا علـى دايد َِـز  مـنهم قـالنا ا  ـف خصـمان بفـى بوضـنا علـى بوـض َـاحمم بيننـا ابحلـق يا 

ىل سنا  الصراب * إن هذا أخى له تسع يتسونن ُور  يىل ُور  ياحدٍ َ ال أكِلنيها يعِز ى تش ط ياهد  إ
اخل اب * قال ل د ظلم  بسـمال ُورتـ  إىل ُواجـه يإن كثـلا  مـن اخلل ـا  ليوبفـى بوضـهم علـى بوـض إا الـذَن 

يأ ب * َفِر  له ُل  يإن له  آمننا يعملنا الصاحلا  يقليل ما هم يظن دايد أمنا َتناه َاستفِر ربه يخر راكوا  
 عند  لزلِى يحسن مهللاب ( . 

 
 َي نل ال اضى بن الورىب ى تو يوبه على بوض التِاسل الناردٍ ى ال ص  ب نله   
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كما جا  ى تِسل اإلمام ال رطِب ل )) أما قنل من قال إُه حمـم صحـد اخلصـمني قوبـل أن َسـمع مـن اابخـر َـال 
ل  توَرض زيجها لل تل   يأما من قال إُه ُعر إليهـا حـىت شـوبع   َـال جيـنز ُلـ  عنـدى جينز على اصُوبيا    يكذ

حبال   صن طمنح النعـر ا َليـق ابصيليـا  املترـردَن للووبـادٍ   َميـف ابصُوبيـا  الـذَن هـم يسـائط هللا املماشـِنن 
 ابلفي  . 

 
و  رجـال َـذكر أن دايد عليـه السـالم يحمى السدى عن اإلمام على بن أىب طال  رضى هللا عنه قال ل )) لن و

قارف مـن تلـ  املـرأٍ حمرمـا   لدتـه سـتني يمائـ    صن حـد قـاُف النـا   ـاُنن جلـدٍ يحـد قـاُف اصُوبيـا  سـتنن 
 يمائ  (( . 

 
 يجا  ى تِسل اإلمام الوبيضايى رضى هللا عنه ل 

ه سـليمان   إن صـ  َلولـه خ ـ  )) يما ريى أن بصره يقـع علـى امـرأٍ َوشـ ها يسـوى حـىت تزيجهـا ييلـد  منـ
ن هبذا املوب   يما قيل  ، ن بته أي استنزله عن زيجته   يكان ُل  موتادا  َيما بينهم يقد ياسى اصُصار املهاجَر
إُه أرسل أير  إىل ا هاد مرارا    يأمر أن َ دم حىت قتل َتزيجهـا هـز  ياَـما  . يقيـل إن قنمـا  قصـديا أن َ تلـنه 

اب يدخلنا عليه َنجديا عنده أقنما  َتصنونا هبذا التحاكم   َولم غرضهم   يأراد أن َنـت م مـنهم   َتسنريا ا ر 
 َعن أن ُل  ابتال  من هللا له   َاستفِر ربه قا هم به يأ ب . 

 
يجا  ى تِسل اإلمام النسِى رضى هللا عنه ل ......... َماُ  زلته أن خ   على خ وب  أخيه املـممن مـع كثـٍر 

سائه ) يإِ أُزهه عن ُل  أَضا  صُه َتناى مع كامل اخللق ( . يما ُمى أُـه بوـث مـٍر بوـد مـٍر )) أير  (( إىل ُ
غـزيٍ الوبل ــا    يأحــ  أن َ تــل ليتزيجهــا َــال َليــق مــن املتسـمني ابلصــالح مــن املســلمني َضــال عــن بوــض أعــالم 

ز ي  عنده رجل مـن أهـل احلـق َمـذب ا ـد  بـه يقـال ل اصُوبيا  . يريى أن حمداث  حد  بذل  عمر بن عوبد الوَز
)) إن كاُ  ال صـ  علـى مـا ى كتـاب هللا َمـا َنوبفـى أن َلـتم  خالَهـا يأععـم أبن َ ـال غـل ُلـ    يإن كاُـ  
ُكر  يكف هللا عنها سما  على ُوبيه َما َنوبفى إظهارها عليـه   َ ـال عمـر ل لسـماعى هـذا المـالم أحـ   على ما 

 الشم  ((.  إىل قا طلو  عليه
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 قص  َنسف عليه السالم ل  -2
 

يال ص  الثاُي  قص  َنسف عليه السالم   يما جا  ى تِسـل قنلـه توـاىل ل ) يل ـد مهـ  بـه يهـم هبـا لـنا أن رأى 
و ـ   له يجل  بني شووبها اصربع يهى مستل ي  على قِاهـا . َي برهان ربه ( . من أُه عليه السالم حل تم  سراَي

دل على ب الُه قنله ل ) هى رايدتب عن ُِسى ( يلن كان على ُل  التِس ل اإلمام النسِى َي نل ل إُه ابطل َي
ُلــ  منــه أَضــا ملــا بــرأ ُِســه مــن ُلــ  . يقنلــه توــاىل ل ) كــذل  لنصــرف عنــه الســن  يالِحشــا  إُــه مــن عوبــاد  

ا  عنه . يقنله تواىل ل ) ما ع لمنا عليه من سن  ( . يقنله تواىل املخلصني ( . يلن كان كذل  مل َمن السن  مصرَي
ل ) اابن حصــحص احلـــق أ  رايدتـــه عــن ُِســـه يإُـــه ملـــن الصــادقني ( . يصُـــه لـــن يجـــد منــه ُلـــ  لـــذكر  تنبتـــه 
ياسـتفِاره . يقــد وـاه هللا ،لصــا  َولـم ابل  ــع أُـه ثوبــ  ى ُلـ  امل ــام يجاهـد ُِســه  اهـدٍ أيىل الوــزم  ظــرا  ى 

 من هللا الثنا  . دائل التحرمي حىت استحق 
 

أقنل ل يياض  من ب ي  ال صـ  ل ) ياسـتوب ا الوبـاب يقـد  قميصـه مـن دبـر يألِيـا سـيدها لـدى الوبـاب ( أُـه عليـه 
السالم حايل اةـرب منهـا   َاُـدَع حنـن الوبـاب   َرذبتـه مـن خلِـه تـايل إرجاعـه حـىت ق وـ  ال مـيص   يكـان 

ل  ما ُمي ن  على برا ته   ُي ه قنله تواىل ل ) قال هى رايدتـب عـن ُِسـى يشـهد شـاهد مـن ق وه من اخللف قَر
ــر َمــذب  يهــن مــن  أهلهــا إن كــان قميصــه قــد مــن قوبــل َصــدق  يهــن مــن المــاُبني * يإن قميصــه قــد مــن دب

 الصادقني * َلما رأى قميصه قد من دبر قال إُه من كيدكن إن كيدكن ععيم (. 
 

 الذى استفا يلس  أدرى كيف جيل  بني شووبيتها ليِز هبا يهن 
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ب إليه يإا تصرف عب كيـدهن أصـ  إلـيهن يأكـن مـن ا ـاهلني *  بربه قائال ل ) رب السرن أح  إىل قا َدعُن
َاستراب له ربه َصرف عنه كيدهن إُه هن السميع الوليم ( يالـذى راا ىل مـن التِاسـل ى قنلـه توـاىل ل ) يهـم 

) هم طوبا  مع اامتنا  (( صُه تِسل َثوب  له ااستوداد ا نسـى هبا ( تِسل يرد ى تِسل اإلمام النسِى يهن )
ـه كـان لضـوف ى اسـتوداده ا نسـى  ل  ليدَع هللا عنـه أن عزَي المامل   يمع استوداد ال ابع امتنع ،اَ  هللا ُي

 َال َمنن له َضل ى مفالوب  هنى النِ  ياخلنف من هللا . 
 

 ُعراتى ل 
ُكر خالص  ما قلته ى حماضٍر ىل كاُ  بنادى التراٍر من حنن عشر سنني يتورض  َيها ل     يى هذا امل ام أ

ال رآُي  المرمي  الىت قيل إن منا  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم عنت  َيها   يعارض  ُعَر  الوتاب مبا أراُيه 
ــ  مراعيــا  ى ُلــ  موبــدأ هللا توــاىل بوــد اطالعــى علــى التِاســل املختلِــ    يأَــد  يجهــ  ُعــرى ابلنصــنص ال رآ ُي

 الوصم  الناجوب  ى ح ه صلى هللا عليه يسلم .
 
 عصمته صلى هللا عليه يسلم ل  

نجهه للخل صهنم بشر ،لنقنن يما هبم من ُوم   ا َستنمف ُِب أي رسنل مهما عال قدره أن َولمه هللا تواىل أَي
  إخناُـه النوبيـني حـىت قوبـل الرسـال    َإمنـا أبـرئهم َمن هللا   لمن حني أقنل بوصمته صلى هللا عليه يسـلم يعصـمت

ــا  إىل احلــق   يقــد أعــدهم  ــ  هللا لــدعنٍ الن ــأين بوناَ ــذُنب صــفلها يكوبلهــا   صهنــم مهي ــيهم ال مــن أن تنســ  إل
نا أسـنٍ حسـن  لتـابويهم   أي لـي  هللا توـاىل َ ـنل ى  سوبحاُه إعدادا  خاصا  يعصمهم من الصفائر يالموبائر ليمُن

اُوـام ل ) هللا أعلـم حيـث جيوـل رسـالته (   كمـا َ ـنل سـوبحاُه ى سـنٍر الزخـرف ل ) يقـالنا لـنا ُـزل هـذا سنٍر ا
تني ععــيم * أهــم َ ســمنن رَحــ  ربــ  حنــن قســمنا بيــنهم مويشــتهم ى احليــاٍ الــدُيا (  ال ــرآن علــى رجــل مــن ال ــَر

 .ألس 
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ـ  يمسـلميا  إُ َ ـنل توـاىل ى سـنٍر آل ترى أن هللا تواىل اص ِى علـى الوـاملني أُوبيـا ه يرسـله المـر  ام عنصـرا  يطَن
نحا  يآل إبراهيم يآل عمران على الواملني َُر  بوضها من بوض يهللا ويع عليم  عمران ل ) إن هللا اص ِى آدم ُي

 . ) 
 

يهـن سـليل جـده اصعلـى إبـراهيم  –يهذا ااص ِا  َِسر لنـا كيـف ُشـا  حوبيوبنـا املصـ ِى صـلى هللا عليـه يسـلم 
علــى ممــارم اصخــالا مــن الصــدا   ياصماُــ    يالوــزيف عــن الــد     ياجتنــاب ااباثم   يعــدم  –عليــه الســالم 

السرند ل صـنام   يعـدم ااست سـام ابصزام   ياخللـنٍ بويـدا  عـن ااجمتمـع الِاسـد . يكـل هـذه الشـمائل صـاحوبته 
ا أب أي أم أي مدر    يإُا اجتمو  له كل هذه صلى هللا عليه يسلم قوبل أن أتتى الرسال    دين أن َنقِه عليه

 الِضائل ى النشأٍ يالصوبا الوباكر   َإهنا تزداد يتزدان ى الشيخنخ  يبود الرسال  . 
 

يإُا كان اصُوبيا  موصنمني قوبل الرسال  يبودها بوصم  هللا الذى َسرهم ملا خل هم له   َما ظنمم بموبلهم سيد  
لم   الذى طهره هللا يكمله ى ُاته   يجوله مممال لفله   يلن كاُ  له ُُنب ما رسنل هللا صلى هللا عليه يس

 استحق أن َ نل له مناه ى أتكيد ياض  ل ) يإُ  لولى خلق ععيم ( . 
 

أما ما تورض  له بوض ااب   قا َنهم ى ظاهره الوتاب أي ُسوب  الذُ  إليه أي مماخذته صلى هللا عليه يسلم   
له الس تِق مع كماله النوبنى صلى هللا عليه يسلم يسأتورض ةـذه ااب   َتأَي ليم َرد الِهم إىل الرأى الصحي  َي
 َيما َلى ل 

 
 َدا  أسرى بدر ل 

دين عرض الدُيا يهللا  َ نل هللا تواىل ى سنٍر ااُِال ل ) ما كان لنِب أن َمنن له أسرى حىت َثخن ى اارض تَر
ز حميم  د ااخٍر يهللا عَز  ( . ََر

 
نا ى تِسل هذه اابَ  ما رياه اإلمام مسلم رضى هللا عنه   ى حدَث   َواُي
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 عمر بن اخل اب قال أبن زميل ل قال ابن عوبا  ل 
 

َلمــا أســريا اصســارى   قــال رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم صىب بمــر يعمــر ل )) مــا تــرين ى هــما  اصســارى ؟ 
ن الوم يالوشٍل أرى أن أنخذ منهم َدَ    َتمـنن لنـا قـنٍ علـى المِـار َوسـى َ ال أبن بمر ل  رسنل هللا هم بن

هللا أن َهدَهم لإلسالم . َ ال رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم ل ما ترى   ابن اخل اب ؟ قل  ل ا يهللا  رسنل 
ن ع يـل َيضـرب عن ـه   هللا ما أرى الذى رأى أبن بمر   يلمب أرى أن  مننا َنضرب أعناقهم   َتممن عليا  مـ

ي مب من َالن ) ُسي  عمر ( َأضرب عن ه   َإن هما  أئمـ  المِـر يصـنادَده . َهـنى رسـنل هللا صـلى هللا 
عليه يسلم ما قال أبن بمر يمل َهن ما قل    َلما كان من الفد   جو  َإُا رسنل هللا صـلى هللا صـلى هللا عليـه 

رسنل هللا أخِ، من أى شى  توبمى أُ  يصاحوب  َـإن يجـد  بمـا  يسلم يأبن بمر قاعدان َوبميان   َ ل   
بميـ    يإن مل أجــد بمــا  توباكيــ  لوبمائممـا . َ ــال رســنل هللا صــلى هللا عليــه يسـلم ل أبمــى للــذى عــرض علــى 
وبـ  منـه صـلى هللا  أصحاب  من أخذهم الِدا    ل د عرض على عذاهبم أدِ مـن هـذه الشـرٍر ) شـرٍر كاُـ  قَر

 ( .  عليه يسلم
 

أقنل ل يال ص  على هذا النجه لي  َيها مأخذ على النِب صلى هللا عليه يسـلم   صن اصمـر ا َوـدي ياحـدا  مـن 
اثنــني   إمــا أن َمــنن قــد أيحــى إليــه شــى  ى جــناز اصســر أي حعــره بتــاات    يلــن كــان أيحــى إليــه ابحلعــر شــ  مــا 

ــزيل الــنحى   يإن مل َنــزل يحــى َــال ُُــ  ألوبتــ  ى ااجتهــاد ابلــرأى  استشــار أصــحابه ى اصمــر مــع قيــام الــنص ُي
يالسـل علـى رأى اصغلوبيـ  كمـا مت ى هــذه املشـنٍر . يلـن كـان ى اجتهـاد الرســنل صـلى هللا عليـه يسـلم يأصــحابه 
ا   خ أ لن ض هللا اخل أ يأيحى إىل رسـنله ب تـل اصسـرى يبـرد مـا أخـذ مـنهم مـن الِدَـ    يلمـن الـنحى جـا  صـُر

سنل هللا صلى هللا عليه يسلم ل ) َملنا قا غنمتم حالا  طيوبـا  ( يبـذل  أعلمنـا هللا توـاىل أُـه مل َ ـع خ ـأ َ ال لر 
 ألوبت  . 

 
أما ما صدر  به اابَ  من قنله تواىل ل ) ما كان لنِب أن َمنن له أسرى حـىت َـثخن ى اصرض ( َـذل  مـن ابب 

ر املوبدأ بصِ  عام    ت َر
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إُ مل َ ل هللا تواىل ل ) ما كان للنِب ( ابلتوَرف يلن أتملتم َيما جا  ى اابَ  ُا ا بود ُل   بدليل تنمل كلم  ُِب
د اابخـٍر ( ا سـتوبان لمـم أن املوـاتوبني هبـذا اخل ـاب هـم الصـحاب   دين عرض الدُيا يهللا ََر من قنله تواىل ل ) تَر

ـد ( الذَن مالنا إىل أخذ الِدَ  يلي  النِب صلى هللا عليه يسلم ص دين ( اب مـع يمل ت ـل ) تَر ن اابَ  قال  ) تَر
ديِ حيث جا  َيه ل ) ل د عرض على عذاهبم أدِ من هذه الشرٍر ( .   ابملِرد   يسياا حدَث مسلم ََم

 
 اإلُن للمناَ ني ابلتخلف عن غزيٍ توبنك ل 

 صدقنا يتولم الماُبني ( .  َ نل تواىل ى سنٍر التنب  ل ) عِا هللا عن  مل أُُ  ةم حىت َتوبني ل  الذَن
 

) عِا هللا عن  ( تصدر  هذه ا مل  اابَ  يموناها ل اش  علي    أما ااستِهام ى قنله تواىل ) مل أُُ  ةم ( 
يهن ما َشور ابإلُمار على التصنف لن أخـذ اصمـر علـى ظـاهره   َـرد  عليـه أُنـا لـن َرضـنا يقـن  الـذُ  جـدا 

ن  ( َدل على حصنل الوِن   يبودحصنل الوِن ا َوب ـى حمـل صن َنجـه إليـه اإلُمـار . َ نله تواىل ) عِا هللا ع
 أما إُا مل َمنن    ُُ    َال َوب ى يجه صن ُمل اصمر على اإلُمار . 

 
يعندى أن اابَ  إمنا جا   مهاع  للمتخلِني عن رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم أبعذار غل ح ي ي  كذبنا َيهـا 

نن صادقني عند استنادهم إليها   كما أن ااب   التالي  أقر  اجتهاد النـِب صـلى هللا عليـه يسـلم َمـاإلُان يمل َم
ةــم ابلتخلــف إقــرارا  ياضــحا  ا شــوبه  َيــه صُــه توــاىل َ ــنل ل ) لــن خرجــنا َــيمم مــا زاديكــم إا خوبــاا  يا يضــونا 

يمم واعنن ةم يهللا عليم ابل مم الِتن  َي  عاملني ( بل إهنا تنج  تصرف رسنل هللا صلى خاللمم َوبفُن
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ل  ياض  من قنله تواىل ل ) يلن أراديا اخلريج اعديا له عدٍ يلمن كره  يع يأععمته   ُي هللا عليه يسلم بتاج َر
 هللا اُوبواثهم َثوب هم يقيل اقوديا مع ال اعـدَن ( . يإُن مل َـرد هللا أن خيـرج هـما  املنـاَ نن مـع امل ـاتلني   َـإُن
رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم ابلتخلف ياَق إرادٍ هللا الوليا صُه َنعر ى اصمنر كلهـا بنـنر هللا   َميـف َنسـ  

 إليه الوتاب ى إُُه ةم ابلتخلف يقد أحوبه هللا يكره اُوبواثهم . 
 

مم إُا رجوتم إليهم منها جر  همذا ل ) َوتذرين إلي 94يلن أُمم تتوبوتم سنٍر التنب  بود ُل  لنجدمت أن اابَ  
قل اتوتذريا لن ُممن لمم قد ُوبأ  هللا من أخوباركم يسلى هللا عملمم يرسنله مث تردين إىل عامل الفي  يالشهادٍ 
ـدِ ى أن قنلـه توـاىل ل ) عِـاهللا عنـ  مل أُُـ  ةـم ( ُزلـ  كاشـِ  لوبـناطن  َينوبومم مبا كنـتم توملـنن ( . يهـى تَم

 ى ح ي تهم يا َصدقنهنم َيما ادعنا من أعذار كاُب  . املناَ ني لي ف املممننن عل
 

ـغ  ن ياصُصار الذَن اتوبونه ى ساع  الوسٍر من بود ما كاد ََز أما قنله تواىل ل ) ل د اتب هللا على النِب ياملهاجَر
ق منهم مث اتب عليهم إُه هبم ر يف رحيم ( .   قلنب ََر

 
أن هللا توـاىل قوبــل اجتهــاده ى إُُــه للمنــاَ ني ى التخلــف ؛ يصهــل َموـب التنبــ  علــى النــِب صــلى هللا عليــه يســلم 

ُكر النِب صلى هللا عليه يسلم موهم ى التنبـ  صُـه كـان سـوب   املواِ ى هذه اابَ  كالم ل يف   َ د قالنا ل إمنا 
  يساع  الوسٍر الىت تشل إليها اابَ  هى اشتداد اصمر ى غزيٍ  تنبتهم   ك نله تواىل ) َإن هلل سسه يللرسنل (

ن ياصُصـار ل لـ  الـدياب ؛ َ ـد كـان الوشـٍر مـنهم َوت وبـنن  توبنك على أصحابه صلى هللا عليه يسلم مـن املهـاجَر
 حنـريا على الوبول الناحد   يكان اإلثنان من الرجال َ تسمان التمـٍر الناحـدٍ   ياشـتد الو ـش مـن قلـ  املـا  حـىت

 اإلبل يعصريا كرشها يشربنه   يبسوب  تل  الشدائد كاد الوبوض أن مييل إىل التخلف عن ا هاد
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ق منهم ( .  غ قلنب ََر  لنا أن ثوبتهم هللا على اإلميان يالص، يهن ما َستِاد من قنله تواىل ل ) من بود ما كاد ََز
 الذُ  امل دم ياملمخر ل 

املنضن  من بوض زيا ه يالي  ز دٍ ى الوبحث مـن زيا ه اصخـرى . قـال توـاىل ى تورضنا ى الوباب السابق ةذا 
هـدَ   تم ُومتـه عليـ  َي سنٍر الِت  ل ) إ  َتحنا ل  َتحا  موبينا  * ليفِر ل  هللا ما ت دم من ُُوب  يما اتخر َي

زا ( .  نصرك هللا ُصرا  عَز  صراطا  مست يما  * َي
 

ن التاليني يقد  ل ما من بني َتسا ل قارى  هذه ااب   عن ا لذُ  امل دم ياملمخر   يإِ أراتح للتِسَل
 التِاسل المثٍل الىت اطلو  عليها ل 

أيةما ل أن يقع الذُ  على سوبيل الِرض   أى لن يقع ُُ  من  َرضا  ى املاضى أي املست وبل َهن مفِنر لـ  
 عليه يسلم ) ليفِر ل  هللا ما ت دم من ُُوب  يما أتخر . يى الممذى عن أُ  قال ل أُزل  على النِب صلى هللا

( . مرجوه احلدَوبي    َ ل النـِب صـلى هللا عليـه يسـلم ل أُزلـ  علـى آَـ  أحـ  إىل قـا علـى يجـه اارض مث قرأهـا 
 صلى هللا عليه يسلم . 

وبتـه لـه توـاىل   يكـان يا تور  أن َ نل ُل  صـلى هللا عليـه يسـلم َإُـه كـان خيـاف ربـه علـى قـدر علمـه ابهلل يحم
َ نل صصحابه ل )يهللا إِ صخَن  من هللا ( كما كان َ نل ةم )) لن تولمنن ما أعلم لضـحمتم قلـيال  يلوبميـتم  

 كثلا  (( . 
اثُيهما ل أن الذُ  املفِنر ما كان منه يما َمنن هن ُُ  أمته صلى هللا عليه يسلم صُه كِيل أمتـه يى احلـدَث 

مم من اصُوبيا  يأُتم حعى من اصمم   يهـن صـلى هللا عليـه يسـلم شـاَع مشـِع ى أمتـه   يقـد الشَرف ل أ  حع
ل رسال  من ربه َ نل هللا تواىل َيها له ل )إ  سنرضي  ى أمت  يا ُسنُ ك . َِى صحي  مسلم  بلفه سيد  جَ،

توـاىل ى إبـراهيم عليـه السـالم ) َمـن عن عوبد هللا بن عمري بن الواص أن النِب صلى هللا عليه يسلم تـال قـنل هللا 
 توبوب َإُه مب يمن عصاِ َإُ  غِنر رحيم ( . يقنل عيسى عليه السالم
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ـل ل اُهـ  إىل  ع َده يقال ل )) اللهم أمىت أمىت (( . يبمى َ ال هللا تواىل  َ، ) إن توذهبم َإهنم عوبادك ( . ََر
ل النل ـل حممد يرب  أعلم َسله ما َوبمي  ؟ َأتى جَ،  صلى هللا عليه يسلم َسأله َأخ،ه   َ ال هللا تواىل  َ،

 اُه  إىل حممد َ ل له ل إن هللا َ نل ل  إ  سنرضي    أمت  يا ُسن ك . 
 
يقد قـال اإلمـام علـ  كـرم هللا يجهـه صهـل الوـراا ل إُمـم ت نلـنن إن أرجـى آَـ  مـن كتـاب هللا توـاىل ل ) قـل      

نا على أُِسهم ا ت ن نا من رَح  هللا إن هللا َفِر الذُنب عيوا  إُه هن الف نر الرحيم ( قـالنا  عوبادى الذَن أسَر
إ  ُ نل ُل    قال يلمنا أهل الوبي  ُ نل إن أرج  آَ    كتاب هللا تواىل ل ) يلسنف َو يـ  ربـ  َمضـى ( 

ى يياحد من أمىت   النار (( َي نل . ي  احلدَث ملا ُزل  هذه اابَ  قال صلى هللا عليه يسلم ل )) إُن ا أرض
 الشاعر مشلا  إىل ُل  ل 

 َسر قلنبنا هذا الو ا   قرأ    الضحا يلسنف َو ى
ينا من َوذب أي َسا           ـى ا  رسنل هللا ترضـيحاش  َي

 
مـد ل ) َـاعلم أُـه َإن قال قائل ل إن هللا تواىل أمر الرسنل صلنا  هللا عليه اباستفِار   قنله تواىل   سـنٍر حم

 ا إله إا هللا ياستِر لذُوب  يللمممنني ياملممنا  ( . 
يهن ما َنهم أن لـه ُُوبـا  منِـردا    َـالرد علـى ُلـ  أن هللا توـاىل أمـره ابصسـتفِار مـع عصـمته لتسـنت بـه أمتـه      

  ياست صارا  لومله   جن  هللا   يكان رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َستفِر امتثاا  ل مر اإلةى   يتناضوا  هلل 
ن   موب ) ُُوب  ( أم ُُ  أهل بيت    يللمممنني أم للذَن هم   أمت  يليسنا مـن أهـل  يقال بوض املِسَر
بيتــ  . يقيــل أُــه صــلى هللا عليــه يســلم كــان   تــرا مســتمر َمــان كلمــا رقــى درجــ  اســتفِر هللا مــن الدرجــ  الــىت  

 صلى هللا عليه يسلمكاُ  قوبلها   يلذل  َسر قنله 
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 على قلل يإِ صستفِر هللا   الينم مائ  مٍر (( أبُه غني أُنار يلي  بفني أغيار .  1)) إُه ليفان
ه آدم يحنا  حيث غِر ةما ب،كت  صلى هللا عليه     يقد ُه  ع ا  اخلراساين إىل أن الذُ  امل دم هن ُُ  أبَن

د ما ُه  إليه ع ا    يأسناا على سوبيل املثال قا َدل على كِال  رسـنل يسلم . يأرى   ال رآن المرمي ما  ََم
 هللا صلى هللا عليه يسلم صمته من آ   هللا تواىل ما َل  ل 

قنله تواىل   سنٍر النسا  ل ) يلن أهنم إُ ظلمنا أُِسـهم جـا يك َاسـتفِريا هللا ياسـتفِر  (أ )
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنل لنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديا هللا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنااب  رحيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  (   

 حني َ نل تواىل   حق غـل املـممنني   سـنٍر التنبـ  ل ) اسـتفِر ةـم أي ا تسـتفِر ةـم  
 إن تستفِر ةم سوبوني مٍر َلن َفِر هللا ةم ( . 

قنله تواىل   سنٍر التنب  ل ) خذ من أمناةم صدق  ت هرهم يتـزكيهم هبـا يصـل علـيهم إن  (ب )
سـوب  للمـممنني امل هرياملزكـ  يالـراحم صالت  سمن ةم ( . َهن صلى هللا عليـه يسـلم ابلن

 ابلدعا  . 

قنله تواىل   سنٍر التحرمي ل ) أيَها الذَن آمننا تنبنا إىل هللا تنب  ُصنحا  عسى ربمـم أن  (ج )
دخلمم جنا  صرى من تتها اصهنار َنم ا خيزم هللا النل يالذَن  َمِر عنمم سيواتمم َي

م َ نلنن ربنا أ م لنـا ُـنر  ياغِـر لنـا إُـ  علـى  آمننا موه ُنرهم َسوى بني أَدَهم يأبمياهن
 كل ش   قدَر ( . 

ن الذَن آمننا ابهلل يرسنله يإُا كاُنا موه على  (د ) قنله تواىل   سنٍر الننر ل ) إمنا املممنَن
 أمر جامع مل َذهوبنا حىت َستأُُنه إن الذَن   

 
                                                 

1
 يغطى . - 
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لـوبوض شـأهنم َـأُن ملـن شـو  مـنهم ياسـتفِر اسـتأُُنك  –َستأُُنك أيلو  الذَن َممنـنن ابهلل يرسـنله َـإُا 
 ةم هللا إن هللا غِنر رحيم ( . يهن ما َِيد أُه صلى هللا عليه يسلم ال ائم على شونهنم ياملستفِر ةم هللا .

كما َ نل تواىل   سنٍر آل عمران ل ) َوبما رَح  من هللا لن  ةم يلن كن  َعا  غليظ ال ل  ا ُِضنا من 
 استفِر ةم يشايرهم   اصمر ( . حنل  َاعف عنهم ي 

 
)هـ( قنله تواىل   سنٍر اصحزاب ل ) يما كان ملممن يا مممن  إُا قضى هللا يرسنله أمـرا أن َمـنن 

ه صلى هللا عليه يسلم  َذ َيهم أبمر هللا .  ةم اخلٍل من أمرهم (   يهن ما َِيد أن تصَر

 عن املممنني إُ َوباَوُن  ت  الشرٍر َولـم مـا   )ي( قنله توالمِ  سنٍر الِت  ل ) ل د رض  هللا
وبـا  ( . يقامـ  بيوـ  الرضـنان علـى أن َنـاجز املممنـنن  قلنهبم َأُزل السمين  عليهم يأاثهبم َتحا  قَر
شــا  يا َِــريا يملــا مل ُضــر عثمــان رضــ  هللا عنــه الوبيوــ    حيــث كــان رســنل الــه صــلى هللا عليــه  قَر

  يضــع رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم َــده اليســرى علــى َــده  يســلم أرســله ملِايضــ  أهــل ممــ 
اليمب يقـال ل " يهـذه َـد عثمـان   َسـراى خـل مـن ميـني عثمـان "   ي لـه مـن شـرف كوبـل لسـيد  

 عثمان حيث مثلته َد الرسنل صلى هللا عليه يسلم . 

ت م طائِـ  مـنهم موـ  )ز( يقنله تواىل   سنٍر النسـا  ل ) يإُا كنـ  َـيهم َأقمـ  ةـم الصـالٍ َلـ
نا من يرائمم يلتـأ  طائِـ  أخـرى مل َصـلنا َليصـلنا موـ   يليأخذيا أسلحتهم َإُا سرديا َليمُن

 يليأخنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حذرهم يأسلحتهم ( . يقد جول هللا الرَح  هبذه الصالٍ قسم  بني امل اتلني مع رسنل هللا صلى هللا 
 لرَح  هللا الىت أتتيهم ياسو  على َدَه صلى هللا عليه يسلم .  عليه يسلم   َيت،ك المل به استدرارا  
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يغل ُل  كثل   يإُا كاُ  رسالته صلى هللا عليه يسلم رَحـ  للوـاملني   َ متـه الـيت اسـتراب  لـه النصـي       
سنرضي     اصيى من تل  الرَح    يكيف ا يقد بمى صلى هللا عليه يسلم يقال ل أمىت أمىت   َ ال له ربه إ 

أمتــ  يا ُســن ك . اللهــم احشــر    زمرتــه يتــ  لنائــه َــنم ل ائــ   رب الوــاملني   يشــِوه َينــا يماهــه عنــدك   
 أجند اصجندَن   ي  أرحم الراَحني .

 
 الركنن للمشركني ل 

له يإُن ا ـذيك َ نل تواىل   سنٍر اإلسرا  ل ) يإن كاديا ليِتننك عن الذم أيحينا إليـ  لتِـمى علينـا غـ     
خلــيال  * يلــنا أن ثوبتــاك ل ــد كــد  تــركن إلــيهم شــيوا  قلــيال  ( . أى أدركتــ  عصــمتنا َمنوتــ  مــن أن ت ــرب مــن 
ـد ةلـ  عمـري    الركنن إليهم َضال  عن الركنن ُاته . يكلم  لنا تِيد اُت ا  الش  لثوبن  غله   ت ـنل ل لـنا َز

د منع من حصنل اةال ك لومري . يكذل  اصمر هنا موناه إن تثوبي  هللا تواىل لرسنله صـلى هللا يموناه إن يجند َز
 عليه يسلم حصل َمان حصنل التثوبي  ماُوا  من حصنل الركنن . 

ــف ل مــ  لــوال َــركن مســلم إىل      يظــاهر اخل ــاب للنــل صــلى هللا عليــه يســلم   يابطنــه إخوبــار عــن ث يــف يتوَر
يشرائوه   يكاُ  ث يف عرض  أا َدخلنا   اإلسالم حـىت َو ـيهم رسـنل  املشركني ى ش  من أحمام هللا تواىل

هللا صلى هللا عليـه يسـلم خصـاا َِتخـرين هبـا علـى الوـرب َ ـد قـالنا ل ا ُوشـر ) أم ا َمخـذ منـا الوشـر ( يا 
علينـــا َهـــن  حنشـــر ) أم ا جنمـــع للرهـــاد ( يا جنـــِب   صـــالتنا ) أم ا ُركـــع ( يكـــل راب لنـــا َهـــن لنـــا   يكـــل راب

منضن  عنا   يأن  تونا ابلال  )صنمهم ( سن    يأن ترم يادَنا كما حرم  ممـ  َـإن قالـ  الوـرب ل مل َولـ  
 هذا َ ل ل إن هللا أمرين . 
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 يقد قال رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم حني ُزل  عليه اابَ  املت دم  ل اللهم ا تملين إىل ُِسى طَر  عني . 
 

    قص  اصعمى ل 
قال تواىل ى سنٍر عوب  ل ) عوب  يتنىل * أن جا ه اصعمى * يماَدَر  لوله َزكى * أي َذكر َتنِوه الذكرى     

* أما من استفب * َأُ  له تصدى * يماعلي  أا َزكى * يأما من جا ك َسوى * يهن خيشى * َأُ  عنه تلهى 
 * كال إهنا تذكٍر ( 

ممتنم   يهن ابن خـال السـيدٍ خدجيـ  أم املممنـنن رضـى هللا عنـه   يهـن مـن  اصعمى هن سيد  عوبد هللا بن أم   
أجال  الصحاب    يقد دعا إىل اإلسالم بني اصُصار مـع سـيد  مصـو  بـن عمـل قوبـل هرـٍر رسـنل هللا صـلى هللا 

ن بليـل   ) يابـن أم ممتـنم رضـ  هللا عنـه َـم  ُن للِرـر (   عليه يسلم إىل املدَن    يكان بـالل رضـ  هللا عنـه َـُم
ِ    يكـان رسـنل هللا صـلى هللا  رد مـن أَـراد أسـرته الشـَر يهن بذل  من أصهار رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َي

 عليه يسلم َوزه   يقد ياه على املدَن  مرتني   أثنا  غيابه عنها صلى هللا عليه يسلم ى غزيتني . 
يسلم كان خياط  بوض ععما  قَرش طموا  ى إسـالمه   َوبينمـا يجا  ى التِسل أن رسنل هللا صلى هللا عليه    

ناجيه إُ قال ابن أم ممتنم يكان من الساب ني اصيلـني ى اإلسـالم َروـل َسـأل رسـنل هللا صـلى هللا  هن خياطوبه َي
ل  عليه   ييد النل صلى هللا عليه يسـلم أن لـن كـف عـن سـماله ليـتممن رسـنل هللا صـلى  عليه يسلم عن ش  َي

 عليــه يســلم مــن هداَــ  المــاَر إىل اإلســالم   َــأعرض عــن الــرد عــن ابــن أم ممتــنم يأقوبــل علــى الرجــل اابخــر هللا
َنزلــ  تلــ  ااب     قــال الثــنرم َمــان النــل صــلى هللا عليــه يســلم بوــد ُلــ  إُا رأى ابــن أم ممتــنم َوبســط لــه 

 ردا ه َي نل ل مرحوبا  مبن عاتوبب َيه رىب . 
 

   َإمنا  عت  احلوبي  حوبيوبه إعزازا  له يإكراما    يإرشادا  صمته يبيا     ألس  تراه تواىل يهن يإن كان عتااب      
َ نل ل عوب  يمل َ ل عوبس    يقال ل يتنىل 
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( يمل َ ــل إهنــا  ــه يســلم   كمــا َ ــنل ل ) كــال  إهنــا تــذكٍر يمل َ ــل ل يتنليــ    اكتِــا  بســرع  إدراكــه صــلى هللا علي
 َي نل اإلمام ال رطى رض  هللا عنه ى تِسله ل  –الرق  يالرعاَ  ما َيه  مماخذٍ    ي  ُل  من

قال علماؤ  ما َوله ابن أم ممتنم كان سن  اصدب لن كان عاملا  أبن النل صلى هللا عليـه يسـلم مشـفنل بفـله    
أي لـيولم   1أهـل الصـِ  يأُه َرجنا إسالمهم   يلمن توبارك يتواىل عاتوبه صلى هللا عليه يسـلم لـوال تنمسـر قلـنب 

املممنــنن أن املــممن الِ ــل خــل مــن الفــب المــاَر   يكــان النعــر إىل املــممن أيىل يإن كــان َ ــلا  يأصــل  يأيىل مــن 
اصمر اابخر   يهن اإلقوبال على اصغنيا  ى إمياهنم ي أن كان ُل  أَضا  ُنعا  من املصلح    يقيل إمنا قصد النل 

 ليف الرجل ث   مبا كان   قل  ابن ممتنم من اإلميان . صلى هللا عليه يسلم  أت
 
أقنل ل يحاشا أن َمنن تشاغل النل صلى هللا عليـه يسـلم ازدرا  ابـن أم ممتـنم لِ ـره   َإُـه صـلى هللا عليـه    

ب يسلم اختار   حياته َ ر املال على الفى حـني عـرض عليـه ربـه أن ُـنل لـه جوبـال ممـ  ُهوبـا  يقـال ل )) ا  ر 
ـل عليـه السـالم ل ثوبتـ  هللا  ُكرك يأشـوبع َأَحـدك (( يعنـدها قـال لـه سـيد  جَ، أجن  َنمـا  يأشـوبع َنمـا  أجـن  َـأ

شل إىل ُل  اصمام الوبنصلى ى بردته املوبارك  ب نله ل   ابل نل الثاب    حممد   َي
 م ـا مشــا أميـعن ُِسه َأراه  يرايدته ا وبال الشم من ُه  

 إن الضريٍر ا تودي على الوصم   ضريرته    هاَي  يأكد  زهده
يكيف َزدرى رسنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم مممنـا  لِ ـٍر يهـن ال ائـل ل )) ا ت ـرن صـفل املسـلمني َـإن صـفل 
املسلمني عند هللا كوبل (( يكيف ُت ر ياحدا  مـن الصـِ  المـرام الـ،ٍر يقـد أيصـاه هللا هبـم ى قنلـه توـاىل ى سـنٍر 

نـ  الم ـد َز ـدين يجهـه يا توـد عينـاك عـنهم تَر هف ل ) ياص، ُِس  مع الذَن َدعنن رهبـم ابلفـديٍ يالوشـى ََر
 احلياٍ الدُيا ( . كما قال له تواىل ى سنٍر 

                                                 
1
 مكان بالمسجد النبوى كان يجلس فيه فقراء المهاجرين يدعون ربهم بالغداة والغشى يريدون - 

 وجهه ، وهو خلف حجرات النبى صلى هللا عليه وصلم ويراه زائر المسجد النبوى مرتفعا عن مستوى

 حوله .األرض التى 
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ـدين يجهـه مـا عليـ  مـن حسـاهبم مـن شـ  يمـا مـن  اصُوام   ل ) يا ت رد الذَن َدعنن رهبم ابلفـداٍ يالوشـى ََر
ت ردهم َتمنن من العاملني * يكذل  َتنا بوضـهم بـوبوض لي نلـنا أهـما  مـن هللا علـيهم حساب  عليهم من ش  َ

ن *  يإُا جا ك الذَن َممننن   تنا َ ـل سـالم علـيمم كتـ  ربمـم علـى ُِسـه  من بيننا ألي  هللا أبعلم ابلشاكَر
 الرَح  أن من عمل منمم سن ا  يمهال  مث اتب من بوده يأصل  َأُه غِنر رحيم ( 

أقــنل ل ياُعــر كيــف َســلى هللا الرســنل صــلى هللا عليــه يســلم ى قنلــه ) يمــا عليــ  أا َزكــى ( يى ُلــ  مــن    
ن بشأن اصغنيا  املورضني عن اإلميان ما َيه   ياملوـب ل مـاُا َضـلك مـن كِـرهم بوـد أن أبلفـتهم ) مـا علـى  التهَن

 الرسنل إا الوبالغ ( 
 

 الضالل ياةدى ل 
 سنٍر الضحى ل ) ييجدك ضاا  َهدى ( يخل ما يجدته ى تِسل هذه اابَ  اصقنال اابتي  ل قال تواىل ى     

 لي  الضالل ى هذه اابَ  هن المِر   بل املوب ل يجدك ضاا  عن النوبنٍ َهداك إليها 
 أي ل يجدك بني أهل الضالل َوصم  من ُل  يهداك لإلميان يإىل إرشادهم إليه . 

ها َهداك إليها .  أي ل يجدك ضاا عن وت    أى مل تمن توَر  شَر
 يقيل يجدك ضاا  عن اةرٍر َهداك إليها   يقيل يجدك طالوبا  لل وبل  َهداك إليها 

يقيل ل يجدك متحلا    بيان ما ُزل َهداك إليه يعلم  الوبيان   َيمنن الضالل مبوب التحل صن الضال متحل 
ق َهداك إىل ساا الورش   يقيل   يقيل يجدك ضاا ليل  املوراج حني  ل يأُ  ا تورف ال َر اُصرف عن  جَ،

يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا 
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ـنن  أى ا أحد عن دَن  يأُ  يحيد َهدَ  ب  اخللق إىل   يقيل يجـدك ضـاا  اَهتـدى إليـ  قنمـ  يا َوَر
   . قدرك َهدى املسلني إلي  حىت آمننا ب  . ي  قرا ٍ )ييجدك ضال َهدى ( أم يجدك الضال َاهتدى ب

ي  َ ــد قــالنا   إشــار م الرقي ــ    موــب ل ) ييجــدك ضــاا َهــدى ( أى يجــد ك غراقــا  ى     أمــا الســادٍ الصــَن
 أُنار  َهدَناك ملشاهدتنا . 

ـنره   كمــا مــن هللا    يعـا  ال ــنل ان هللا توـاىل صــاح  املنـ  علــى رسـنله صــلى هللا عليـه يســلم   إمياُـه يعلمــه ُي
وبدي هذا املوـب جليـا    قنلـه توـاىل ى سـنٍر الشـنرى ل يكـذل  تواىل على املممنني  برسالته َاهتديا على َدَه   َي

أيحينا إلي  ريحا  من أمر  ما كاُ  تدرب ما المتاب يا اإلميان يلمن جولناه ُنرا  هندى به من ُشا  من عوباد  
 يما ى اصرض أا إىل هللا تصل اصمنر ( . يإُ  لتهدى إىل صراب مست يم * صراب هللا الذم له ما ى السمنا  

ي املوب ل أن ع ا  رب  ياض  َي    َ د يهوب  اإلميان يال رآن يعلم  شر  هللا مـع أُـ  ُشـأ  أميـا  بـني    
لـ  مـن املورـزا   قنم أميني   مل َمن ةم عهد بذل  الشر  َولمتهم قا علم  هللا حىت صاريا أئم  لفلهم   ُي

أهنــم رأيك تمتـ  الولــم أي تتل ــاه مـن مولــم اراتبــنا ى ُوبنتـ  يمــا اهتــدى علـى َــدك مــن اهتــدى   الوبـاهرا  يلــن 
شهد لذل  قنله تواىل ى سنٍر الونموبن  ل ) يما كن  تتلن من قوبلـه مـن كتـاب يا   ـه بيمينـ  إُن اراتب  َي

 املوب لنن ( . 
 

 النزر الذى أُ ض العهر ل 
أمل ُشرح ل  صدرك * ييضونا عن  يزرك * الذى أُ ض ظهرك ( يتِيد هذه   َ نل تواىل ى سنٍر ااُشراح ل  

ااب   أن هللا تواىل شرح صدر حوبيوبه املص ِى صلى هللا عليه يسلم لإلميان يم ه حمم  يعلما    يهنل املممننن 
 من
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 لنِ  يالشي ان . الولم ي احلمم  ما أُ ذهم من ظلم  المِر يجولهم ى ُنر اإلميان الذى صاهنم من َتن  ا
أما النزر الذى اُِض العهر يأث له َهن ع   الرسال  الىت عهد هللا هبا إليه صلى هللا عليه يسلم   يهن عـ      

شدَد اَوني على َحله إا هللا سوبحاُه يتوـاىل   املوـب ل إن هللا قـناك َحملـ  عـ   الرسـال  علـى الـرغم مـن أن 
يع   اصماُ  ع   شدَد يلمنه تواىل أعـان رسـنله صـلى هللا عليـه يسـلم َحله أُ ض العهر يجول له قضيضا    

َحمله دين رهوب  أي عرز   َأدى اصماُ  يبلغ الرسال  يجاهد ى هللا حق جهاده حىت أاته الي ني ) أم املن  (   
صنر ل  ع   اصماُ  قنله تواىل   سنٍر اصحزاب ل   َي

إُـه كـان  2 )رض يا وبال َأبني أن ُملنها يأشِ ن منهـا يَحلهـا اإلُسـان على السمنا  ياص1) إ  عرضنا اصماُ  
ظلنما  جهـنا  ( . َمـل مـن ضـيع أماُـ  التمـاليف الشـرعي  الـىت كلِـه هللا هبـا َهنجاهـل بـل جهـنل ب ـدر اصماُـ    

 جولنا هللا قن َمدين ما ائتمنهم هللا عليه من أمنر دَننا يدُيا  .        
                                                 

 هى التكاليف الشرعية من عبادات ومعامالت . -1
(2)

اإلنسان هنا هو الذي ضيع األمانة ولم يعطها حقها الذي أراده هللا تعالى . وقد كان إمامنا على كرم هللا وجهه يتغير لونه إذا حان  

األرض  والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن وقت الصالة فلما سئل في ذلك قال : جاء وقت األمانة التى عرضها هللا على السموات و

 منها ، 

 وإنما دل خوفه على تقدير أمانات هللا سبحانه وذلك من خشية وتقواه لربه تعالى ، رضى هللا عنه وكرم وجهه .  
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 الوباب التاسع
 ااص وبار للووبادٍ

 
 بني الو ل ي ال ل  ل 

قال تواىل ى سنٍر مرمي ل ) رب السـمنا  ياصرض يمـا بينهمـا َاعوبـده ياصـ ، لووبادتـه هـل تولـم لـه ويـا  ( .     
اُـه    ـ  هللا توـاىل   َللو ـل برهاُـه يلل لـ  عَر يتنحى هذه اابَـ  المرميـ  لتاليهـا ابسـتومال الو ـل يال لـ  ى موَر

َستدل اإلُسان ابخللق على اخلـالق َيمـنن اسـتدال الو ـل مـدخال  إىل ع يـدٍ ال لـ    يمـن مث اَتِمـر َوبالو ل 
إا ع ل سليم   يا َوت د إا قل  طاهر   يا ع ل أسلم من ع ل رسنل هللا   يا قل  أطهـر مـن قلـ  رسـنل 

 هللا صلى هللا عليه يسلم . 
ـه َ د تلى رسنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم أب سـلم ع ـل يأطهـر قلـ  منـذ الصـوباح الوبـاكر   َتهيـأ بتـدبل هللا يعُن

است وبل النحى الذى أيحاه هللا إليه   َوبلغ اصم  ما أُـزل إليـه   ييقـف عنـد أمـر هللا يهنيـه   يكيـف ا َِوـل يقـد 
وله يحاله ما أعله كتاب هللا  المرمي   َسمع قال له تواىل ى سنٍر هند ل ) َاست م كما أمر  ( . يشرح ب نله َي

أصحابه منه   يأخذيا عنه   يأتسنا به ما اسـت اعنا إىل ُلـ  سـوبيال   يلـون كـاُنا مل َوبلفـنا الفاَـ  الـىت بلفهـا َ ـد 
حاكنا السل على منناله   يترونا خ اه ما يسوهم ا هد   يكاُنا ى هذه اصم  الصف اصيل الذى َليه   صـلى 

 ى سنٍر املزمل ل  هللا عليه يسلم   يقد قال تواىل
صـِه يثلثـه يطائِـ  مـن الـذَن موـ  ( . يقـد خـاطوبهم يخاطوبنـا   ) إن رب  َولم أُـ  ت ـنم أدِ مـن ثلثـى الليـل ُي

 سوبحاُه َ ال ل ) ل د كان
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ُكر هللا كثيلا  ( .   لمم ى رسنل هللا اسنٍ حسن  ملن كان َرجن هللا يالينم اابخر ي
 

 ادٍ ل اص وباره صلى هللا عليه يسلم للووب
يقد عوبد صلى هللا عليه يسلم ربه   ياص ، لووبادته   ياصصـ وبار هـن هناَـ  الصـ،   َمـان الوابـد اصيل ى خلـق 
هللا أعوــني  يكــان هبــذه الووبــادٍ إمــام اصُوبيــا  ياملرســلني ليلــ  اإلســرا    َــداُنا لــه ابلزعامــ    يرضــنا أبن تمــنن لــه 

ور  أن َ نم رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم من اليـل َي يـل ال يـام بـني اإلمام  كما أح  هللا تواىل   لذل  ا ت
مثر من قرا ته ى الصالٍ   حىت كان َ رأ ى الركو  اصيىل سنٍر الوب ٍر يى الثاُيـ  آل عمـران  َدى ربه مصليا    َي

 عليــه يســلم   َــال تورــ  أن ُــد  عنــه ابــن مســوند رضــى هللا عنــه َي ــنل ل )) صــلي  مــع رســنل هللا صــلى هللا
َأطـال ال يـام حـىت مهمـ  أبمـر سـن    قيـل ل يمـا مهمـ  بـه ؟ قـال ل مهمـ  أن أجلـ  يأدعـه (( . يقـد حــدث  
سيدتنا عائش  رضى هللا عنها َ ال  ل )) إن النِب صلى هللا عليه يسلم كـان َ ـنم مـن الليـل حـىت تتِ ـر قـدماه   

  ما ت دم من ُُوب  يما أتخر   قال ل أَال أح  أن أكنن قل  له ل ملاُا تصنع هذا  رسنل هللا يقد غِر هللا ل
 عوبدا  شمنرا  ؟ (( . 

 
ل ال را ٍ ل   ت َن

ل ال را ٍ ى قيام الليل   كاُ  ركواته على الرغم من طنل النق  ا تترايز إحـدى عشـٍر ركوـ  أي ثـال   يلت َن
 عشٍر ركو  ) ابلنتر الذى خيتم به صالته ( . 

  عنها قال  ل يعن السيدٍ عائش  رضى هللا
)) كان رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم إُا دخل الوشر اصياخر من رمضان أحيا اليل   يأَ ظ أهله   يجد يشد  

ــاه هللا توــاىل (( ؛  ــزر (( ؛ كمــا قالــ  رضــى هللا عنهــا ل )) كــان َوتمــف الوشــر اصياخــر مــن رمضــان حــىت تَن املو
 ن صلنا  هللا عليه َذكر هللا على كل أحياُه (( . يحدث  أَضا  رضى هللا عنها َ ال  ل )) كا
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 ُصيح  ُوبَن  ل 
يعــن موـــاُ رضــى هللا عنـــه أن الرســـنل صــلى هللا عليـــه يســلم أخـــذ بيـــده يقــال ل ))  موـــاُ   يهللا إِ صحوبـــ  مث 

ُكرك يشمرك يحسن عوبادت  (( .   أيصي     مواُ ا تدعن ى دبر كل صالٍ أن ت نل ل اللهم أعب على 
 
 لولم يالووبادٍ ل ا

يملا كان الولم سوبيال  لصح  الووبادٍ   َ د جا  ى احلدَث الشَرف ل )) من سل  طَر ا  َوبتفى َيه علما  سهل هللا 
به طَر ا  إىل ا ن  (( . يشرع صلنا  هللا يسالمه عليه علـى ت وبيـق الولـم َ ـال ل )) مـن عمـل مبـا علـم يرثـه هللا 

  الــذى شــاهد ه أبُِســنا علــى بوــض الصــاحلني مصــداا لصــح  ُلــ  احلــدَث   علــم مــامل َولــم (( . أقــنل يالِــت
 َضال عما امتال   به ب نن المت  من َتنحا  أسالَنا الصاحلني . 

 
 مه  اصيليا  ى طل  هللا ل 

لـنا يكم ظهر ى اصم  ا مدَ  ى كل جيل من اصيليا  الذَن أتسـنا مبـنا  رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم   َتح
هم كتاب هللا تواىل   َ ال ل ) أا إن  ابةم  ى طل  هللا   يآثريه تواىل عما سناه طموا  ى رضاه   يهم الذَن عَر
ــنن الــذَن آمنــنا يكــاُنا َت ــنن ةــم الوبشــرى ى احليــاٍ الــدُيا يى ااخــٍر ا  أيليــا  هللا ا خــنف علــيهم يا هــم ُُز

الوعيم (  َي نل ى يصِهم تِصيال اإلمام أبن بمر المالابُى رضى هللا توبدَل لملما  هللا ُل  هن الِنز الِنز 
 عنه ى كتابه )) التورف ملذه  أهل التصنف (( . 

)) سوب   ةم مـن هللا احلسـب   يألـزمهم كلمـ  الت ـنى   يعـزف بنِنسـهم عـن الـدُيا   صـدق   اهـدا م َنـالنا  
لــنم النراثــ    يصــِ  ســرائرهم َــأكرمنا بصــدا الِراســ    علــنم الدراســ    يخلصــ  عليهــا موــامال م َمنحــنا ع

 ثوبت  أقدامنهم   يزك  
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أَهامهم   يأ ر  أعالمهم   َهمنا عن هللا   يساريا إىل هللا   يأعرضنا عما سنى هللا   خرقـ  احلرـ  أُـنارهم 
رهم   َهـم   يجال  حنل الورش أسرارهم   يجلـ  عنـد ُى الوـرش أخ ـارهم   يعميـ  عمـا دين الوـرش أبصـا

نن   يمع اخللق رابُينن   سمن  ُعار   غي  حضار   ملنك ت  أطمار    أجسام ريحاُينن   يى اصرض واَي
ــ    صــَِن   وــن م خاَي ِنســهم صــاَي    ُي ــ    ُي ــل   آُاهنــم ياعي ــل   يأصــحاب َضــائل   يأُــنار دائ أُــزا  قوبائ

ـ  صـِي    يدائـع هللا بـني خلي تـه   يصـِنته  ي    ُنَر تـه   ييصـا ه لنوبيـه   يخِـا ه عنـد صـِيه   هـم ى صَن ى بَر
اته خيار أمته   مل َزل َدعن اصيل الثاِ   يالسابق التاىل بلسان  حياته صلى هللا عليه يسلم أهل صِته   يبود َي

 َوله أغناه ُل  عن قنله (( . 
ن ى قنلـه توـاىل  يى قنله رضى هللا عنه ل )) ييصا ه لنوبيه (( َشل إىل يصاَ  هللا أبهل الصـِ  مـن َ ـرا  املهـاجَر

دين يجهه ( .   ى سنٍر المهف ل ) ياص، ُِس  مع الذَن َدعنن رهبم ابلفداٍ يالوشى ََر
ييصاَ  هللا هذه كان َ درها منا  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم قدرها َمان دائم الو ف عليهم ياإلكرام ةم   

م ( لســيد  أىب بمــر رضــى هللا عنــه ل )) أأغضــوبتهم   أاب بمــر ؟ لــون كنــ  حــىت ل ــد قــال مــٍر ) مــن حــدَث مســل
أغضوبتهم ل د أغضوب  هللا ((   َأسر  إليهم سيد  أبن بمر يقال ةم ل أغضوبتمم  إخناته ؟ قالنا ل ا   َفِر هللا 

 ل  . 
ـدين يجهـه ( . َاُعر إىل مهتهم ) َدعنن رهبم ابلفداٍ يالوشى (   ياُعر إىل صِا  ُيـتهم   يطهـار  تهم ) ََر ٍ طـَن

يقد حاكاهم أت يا  اصجيال الىت جا   من بودهم ياتوبونهم سحسان   َسوديا بناَ  هللا   يكـان مـنهم املممنـنن 
ياملممنا    يهاهى ُى السيدٍ رابو  الودَي  قد حرك  ال لنب   يأةوبتها شنقا  إىل هللا   مبا آاتها هللا من َضـله 

نها ُا  عزم ا َوبارى ى الووبادٍ   حىت ل د كاُ  تصلى ى الينم يالليل  ألف ركو  يت نل ل   يكاُ  رضى هللا ع
د هبا ثنااب  يلمن ليسر هبا رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َي ـنل ل ُوبيـا  ل اُعـريا إىل امـرأٍ مـن أمـىت   هـذا  ما أَر

 عملها ى الينم يالليل  .
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 شيخى يالترلى ل  
 لوارف ابهلل الشيخ علمو ل إُ َ نل ى إةامه اارصاىل الذى ُ لنهاه عنه ليصدا شيخى يسيدى ا

 حبر  الترلى  كله  حممــ                   كم تسمر اصرياح من عذبه
 د  ما َ نل النا  من علمهم                   مادم  تل ى الولم من سيوبه

 َي نل ل 
 َما بلفنا مذاقى أي مشـنىل علنمى ى النرى ُِحا  رىب                

 يىل من مشرا اإلميان علــم                 ون  به على كل الِحنل
ن لووبادٍ هللا   شنقا  إىل هللا يحوبا  َيه   حىت هرر الننم قراب  أربوني عاما    يسـهر  يكان رضى هللا عنه من املص َ،

يقد علمه هللا من لدُه ما هبر الو نل   يشهد  ى  لسه  الليل كله عابدا    كما ملسنا ُل  منه أبُِسنا مواَن   
مــرا  كثــٍل كوبــار الولمــا  َســتمونن إليــه َي ــرين بِضــله   يقــد تــرىب رضــى هللا عنــه ى ال َر ــ  اخلليليــ  لصــاحوبها 
ق   عــن َــد خليِتــه شــيخى يســيدى  ه املوبــارك ابلزقــاَز ال  ــ  اصكــ، ســيدى احلــاج حممــد أبــن خليــل ســاكن ضــُر

ابهلل سيدى الشيخ عوبد السالم احللناِ طي  هللا ثراه   ُلـ  املوبـارك الـذى كـان َتل ـاه شـيخه اإلمـام أبـن الوارف 
                                                 خليل بمحاب خاص َي نل له أهال ابلنىل المامل يصدا هللا تواىل إُ َ نل ى سنٍر الناقو   ل                                       

ن(. يقـد مـن هللا علـى  ن ( . يحني َ نل ) ثلـ  مـن اايلـني * يقليـل مـن ااخـَر ) ثل  من اصيلني * يثل  من اابخَر
بصحوب  هما  الصاحلني قوبل اُت اةم   َنِونا هللا مب ـاةم يحـاةم ى حيـا م   يمازلنـا ُلمـ  بركـا م بوـد اُت ـاةم   

  يرَح  هللا على صدَ ى يأخى ى هللا الراحل المرمي اصستاُ حممد جاد الرب إُ َ ـنل  َرزاهم هللا عنا خلا  كثلا  
 ل 

يهم متيم  إُا  مل َمن ىل عزمهم  يجهادهــم             َإِ هبم ص  َي
 يإن ضاا خ نى عن حلاقى بركوبهم             َإِ على آاثرهم  أترسم
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ق َإُه               لهم   يمن َوتزم ع، ال َر ق َي  سيهدى إىل سر ال َر
 يا بد للسارى يإن كان ياُيا                 إُا  ص   عزما   أُه  َت ـدم

 
 شيخ  الذى َربي  ل 

ـد ابل يـادٍ ) أى لمبيتـه ى جنـ  هللا  نن ابهلل تواىل َي نلـنن ل يالشـيخ الـذى َل ـى إليـه املَر نصحنا سادتنا الواَر َي
لنـِب صـلى هللا عليـه يسـلم   يسـ ي  ُاتـه مـن ُـنره صـلى هللا عليـه يسـلم حـىت صـار تواىل ( هن الوـارف أبحـنال ا

ان   َإُه جيمع الووبد على ربه    على قدم النِب صلى هللا عليه يسلم   يأمده هللا تواىل بممال اإلميان يصِا  الوَر
رقيــه ى حموبــ  النــِب صــلى هللا عليــه يســلم   يالشــ تــه   َي يخ املنصــنف بــذل  متوــدد َي  ــع عنــه النســاي  ى موَر

ياحلمد هلل ى الوبالد يالووباد   َال  رج عن أهـل السـن  يا ماعـ    َاطلوبـه صـده ) إن هللا مـع الـذَن ات ـنا يالـذَن 
نن رضى هللا عنهم ل إن رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم هن املرآٍ الم،ى يااجملـى  هم حمسننن (   كما َ نل الواَر

أَواله يأحناله كلها دائٍر على الدال  على هللا يالتوَرف به   ياملوَر  اهناَ  ةـا   َمـا دام اصععم   يإن أقناله ي 
ســتمد منــه   يمــع ثوبــن  اإلميــان للووبــد ا  اإلُســان َمقــى َيهــا   َهــن َفــمف مــن حبــره صــلى هللا عليــه يســلم   َي

ــ  عــن خلِائــه  صــلى هللا عليــه يســلم   الــذَ ن َننبــنن عنــه ى اإلرشــاد مــن املشــاَخ َســتفب ى التنصــل إىل املوَر
ني ابهلل تواىل .   املهتدَن الواَر

 َي نل اإلمام جالل الدَن الريمى رضى هللا عنه َيما ترعه عنه صدَ ى الشيخ الصايى شوالن جزاه هللا خلال 
ق كل كائن للفاَ  من َ رته   إن إةام النحل هن الشهد   يإةام ح  شٍر ال ز ُسج )) سوبحان من قدر َهدى يَي

ر   يإةام الوبلوبل أغاِ السحر   يإةام رجال هللا ُنر َشهدين به ملمنا  السمنا  يصرض ل   احلَر
 صدقنهم هم مصابي  الدجى               أكرمنهم هم مِاتي  الرجا 

 اتوبونا من ا َسألمم أجرا  يهم مهتدين (( . 
ا  مثـل الليـل   َـاخم لـ  شـيخا  مرشـدا    َـإن السـِر بـدين كما َ نل رضى هللا عنه ل الشيخ مثل ال مر   يالن

املرشــــــــــــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــــــــــــلا  مــــــــــــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــــــــــــنن مليوــــــــــــــــــــــــــــا  ابابَــــــــــــــــــــــــــــا  ياملخــــــــــــــــــــــــــــايف ياصخ ــــــــــــــــــــــــــــار 
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ـق الـىت مل ترهـا قـط   يا تـنل يجهـ  عـن الـدليل   يبـدين الـدليل تمـنن حـائرا  حـىت ى  يا  ش يحيـدا  ى ال َر
ق الىت طرقتها مرارا  .   ال َر

 و اد رَحه هللا ى كتابه )) عوب َر  حممد (( ل َي نل الوالم  ال
َمر ) َ صد الرسنل صلى هللا عليه يسلم ( ى اخللق َهللامن ابخلالق   ياست ر هناك ا َت دم يا َتـأخر   َ ـال ل 
)) إن الشي ان أيتى أحدكم َي نل ل من خلق السما  ؟ َي نل ل هللا   َي نل ل من خلق اصرض ؟ َي نل ل هللا . 

 ل من خلق هللا ؟ َإُا يجد ُل  أحدكم َلي ل ل آمن  ابهلل يرسنله (( . َي نل 
)) تل  هى هناَ  التِمل الىت َنتهى إليها ع ل مست يم خلق للووبادٍ   عامل لتوليم النا  عوبادٍ يعمال   يمل خيلق 

ت ل  بني الشمنك .   لينغل ى الِريض َي
يالسـالم ى عوبادتـه الريحيـ  كثـر  يصـا ه سدمـان التِمـل ى خلـق )) يةذه السن  الىت استنها النِب عليه الصالٍ 

  يقال ى هذا ‘‘تِمريا ى آا  هللا   يا تِمريا ى هللا ’’ هللا يجتناب التِمل ى ُا  هللا   َ ال ى حدَث ل 
كنــ  كنــزا  ،ِيــا  ’ ’يقــال هللا ى حــدَث قدســى ل ‘‘ تِمــريا ى خلــق هللا يا تِمــريا ى هللا َتهلمــنا ’’ املوــب ل 

نِ   ‘‘ . َأحوبوب  أن أعرف   َخل   اخللق َِب عَر
صـنم يُـج  )) أما عوبادٍ الشوائر العاهٍر َهى عوبـادٍ اإلسـالم كمـا َرضـ  علـى عيـع املسـلمني ل َصـلى النـِب َي

و  الىت َتوبوها كل مسلم   يقد َ ل  إىل ُِسه ى هذه الووبادا  ما لي  َ لوبه مدى الزكاٍ على الشَر إىل غله  َي
   على سن  السماح  يالتيسل الىت أثر  عنه ى كل عمل من أعماله يكل سري  من سرا ه   

)) َمان أخف النا  صالٍ ابلنا    يأطنل النا  صالٍ لنِسه   يرمبا قام الليل أكثره أي أقله   يا َدَن أحدا  
ص نم   بل قد هنـى النـا  أن َشـتديا ى الووبـادٍ ابلتهرد كما كان َتهرد   أي ابلصالٍ يالصيام كما كان َصلى َي

 ‘‘ ا أرضا  ق ع يا ظهرا  أب ى ’’ َيصوبحنا كاملنوب  
رحـ  ل ـا   يكان حممد إُا حزبه أمر صلى   صن النِ  املِ نٍر على الووبادٍ تمنن الصالٍ  عندها مناجاٍ ح  َي

 ‘‘ َرح  الل ا  ’’   يمىت يجد  النِ  
ـــــــــــــــــــــــــــال إجهـــــــــــــــــــــــــــاد َيهـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــ  .ى الصـــــــــــــــــــــــــــالٍ َ ســـــــــــــــــــــــــــد يا تضـــــــــــــــــــــــــــييع َيهـــــــــــــــــــــــــــا لنق
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 ُِحا  ال رآن المرمي ل 
 

يأقـنل ل إن اابَـ  الـىت صـدر  هبـا هـذا الوبـاب أقضــ  مضـروى ليلـ  كاملـ    يكنـ  كلمـا هروـ  قلـيال أســتي ظ 
سوب  َمرى َيها ب نٍ   يكاُ  ريحى تتأثرا  أتثلا   قن   يتنِول بذل  ااستِهام الرائع الىت ختمـ  هبـا اابَـ  ))  َي

ولم له ويا  ؟ (( َهن استِهام إُمارى َدعن  به هللا إىل بذل ااجمهند بـني َـدى املووبـند الـذى َسـتحق الووبـادٍ هل ت
يحده ا إله إا هن رب الواملني ؛ يقد تـذكر  ابُِوـاىل قـنل اإلمـام الصـنى أىب سـليمان الـداداِ ل إِ أقـرأ اابَـ  

 ى َرده على بود ُل  . من كتاب هللا َيذه  َيها لِب س  ليل يسوبحان الذ
يق من    يالص، ب    يال نٍ ل    آمني .   اللهم ارزقنا حسن عوبادت  يااص وبار ةا كما ت  يترضى   َالتَن

 ياملممن بووباداته يطاعاته إمنا َزكى ريحه ى جن  هللا تواىل َيمنن من املِلحني حيث َ نل سوبحاُه ل 
 قنٍ إمياُه الوباطنـ  الـىت تفيـ  عـن الوـني كمـا تفيـ  عنهـا رائحـ  الـنردٍ ) قد أَل  من زكاها (   يقيم  اإلُسان ى

ي  الِــر  ى قنلــه الــذى ترعــه  َــإن رائحتهــا تشــم يا تــرى   يا قيمــ  للــنردٍ بفــل رائحتهــا   يصــدا بوــض صــَن
 صدَ ى الِاضل الشيخ الصايى شوالن ل 

 ى اصرض  بستا إُا النريد خل  من طي  ُِحتها               َال تزاحم هبا 
 إُا النجنه خل  من ُنر سرد ا               مل  تستحق  غداٍ  املن    أكِا 
ُكر خال ها               َهى  الصخنر  الىت تتل  أبدا   إُا  ال لنب خل  من 
 إُا  خال  املر  من علم يموَر                ظلم   ُِس   لن  تدعنه   إُسا 
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 اصيصاف ياخلصائص ا مدَ 
 

 الِصل اصيل
 أيصاَه صلى هللا عليه يسلم

 
 شرف اصم  ا مدَ  ل

 
يصف هللا توـاىل حوبيوبـه اصيل صـلى هللا عليـه يسـلم ى ال ـرآن المـرمي أبيصـاف َحيـدٍ دلـ  ىل علـى ععـيم َضـله 

لم إمنا َشرف به اتبونه . يا عرـ  بوـد ُلـ  أن عليه يعلينا حنن املممنني   صن كل شرف له صلى هللا عليه يس
 َمنن صلى هللا عليه يسلم من  هللا علينا كما جا  

 ى قن له تواىل ى سنٍر آل عمران ل
ولمهـم المتـاب ياحلممـ   ـزكيهم َي ) ل د من هللا على املنمنني إُ بوث َيهم رسنا  من أُِسهم َتلن عليهم آ ته َي

موبـني ( . يل ـد أَـده سـوبحاُه يتوـاىل ابل ـرآن المـرمي يهـن أب ـى املورـزا  يأخلـدها يإن كاُنا من قوبـل لِـى ضـالل 
َاُتِع به اصيلنن ياابخرين من أمته   يآاته الولم الذى مل َم  مثله أحدا  مـن الولمـني   َِصـل بولمـه مـا أعلـه 

نر السـن  ال رآن المرمي َرا   السن  النوبَن  ُنرا  على ُنر   َاستضا   اصم  ا مدَ  ابل ن   ُنر المتاب ُي ننَر
  يترو  خ اه صلى هللا عليه يسلم ى تنِيـذ اصحمـام ابصقـنال ياصَوـال ياصحـنال   َاسـتنار  هبدَـه ال لـنب 
يتول   حبوبه اصرياح   يكيف ا يقد اهتدى به املسلمنن بود الضالل   يسوديا بود الش ا    يهللا خيتص برَحته 

اىل إُا َ نل ل م  ا مدَـ  ل ) كنـتم خـل أمـ  أخرجـ  للنـا  أتمـرين ابملوـريف يتنهـنن من َشا  . يصدا هللا تو
 عن املنمر يتنمننن ابهلل ( َهل كاُ  تل  السوادٍ صم  قوبلنا ؟  

 يإُاأرد  أن ترى حرص رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم على هداَ  أمته 
 
  



 

  291 

ـز عليـه مـا عنـتم حـَرص علـيمم ابملـنمنني  َتدبر قنله تواىل ى سنٍر التنب  ل ) ل ـد جـا كم رسـنل مـن أُِسـمم عَز
ر يف رحيم ( . يقد قال احلسني بن الِضل حبق ل مل جيمـع هللا لنـِب مـن أُوبيائـه اوـني مـن أوائـه إا لسـيد  حممـد 

ا  رحيما    يقال تواىل ل ) إن هللا ابلنا  لر يف رحيم ( .   صلى هللا عليه يسلم َسماه ر َي
 ته صلى هللا عليه يسلم ل رأَته يرَح

ز إىل ااُتِا  مبا َ نله حبـق سـيدى السـيخ َنسـف النوبهـاِ ى كتابـه جـناهر الوبحـار   َ ـد  يإِ أيجه ال ارى  الوَز
قــال رضــى هللا عنــه ل إن اتصــاف رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم ابصوــا  يالصــِا  اإلةيــ  إمنــا هــن علــى النجــه 

ه يسـلم   ا علـى النجـه الـذى َليـق ابهلل توـاىل مـن أيصـاف اصلنهيـ  املختصـ  بـه عـز الذى َليق به صلى هللا عليـ
يجل   َإن هذا ا جينز أن َتصف به النِب صلى هللا عليه يسلم يا أحد من اخللق   يلمن هللا تواىل قد خلع من 

ن أوائـه احلسـب يصـِاته َضله على سيد اخللق اصععم يعوبده اصكـرم سـيد  حممـد صـلى هللا عليـه يسـلم كثـلا  مـ
ِا  له صلى هللا عليه يسلم مبا اختصه به بني اص م .   الوليا تشَر

 َي نل ى هذا امل ام ال اضى عياض رضى هللا عنه ل 
جي  أن َوت د املممن أن هللا جل اوه ى ععمته يك، ئـه يملمنتـه يحسـن أوائـه   يحلـى صـِاته   ا َشـوبه شـيوا  

شوبه به   يما أطل ه الشر  علـى اخلـالق يعلـى املخلـنا ا تشـابه بينهمـا ى املوـب احل ي ـى   إُ من ،لنقاته يا تت
صِا  ال ـدمي خبـالف صـِا  املخلـنا   َممـا أن ُاتـه توـاىل ا تشـوبه الـذيا    كـذل  صـِاته ا تشـوبه صـِا  

ِاته يأوائـه   يكِـى ى هـذا املخلنقني إُ صِا م ا تنِ  عن اصعراض يهن تواىل منزه عن ُل    بل مل َزل بص
ني ا   ني ل   قنله تواىل ) لي  كمثله شى  ( يهلل در من قال من الولما  الواَر

)) التنحيد إثوبا  ُا  غل مشوبه  للذيا  يا مو ل  من الصِا    يقال الناس ى ل لـي  كذاتـه توـاىل ُا    
ه  مناَ   اللِظ   يجل  الذا  ال دمي  أن تمنن يا كاوه اسم   يا كِوله َول   يا كصِته صِ    إا من ج

 ةا صِ 
  



 

  292 

حدَث  كما استحال أن تمنن للذا  ا دث  صِ  قدمي    يهذا كله مذه  أهل احلق يالسـن  يا ماعـ  رضـى هللا 
 عنهم .

تن  ـع عـن  أقنل ل يى قنله تواىل ل ) ابملممنني ر يف رحـيم ( إشـاٍر إىل أن رَحتـه صـلى هللا عليـه يسـلم دائمـ  ا
ــ  الشــي ان  ــه يســلم أحــرص مــا َمــنن علــى هداَــ  قنمــه ياســتن اُهم مــن غناَ ــه . يكــان صــلى هللا علي مــممب أمت
يتنجيههم إىل اإلميان حىت ل د قال له ربه ى سنٍر المهف ل ) َلول  ابخع ُِس  على آاثرهم إن مل َنمننا هبذا 

من ااميان يااُتِا  ابل رآن . كمـا َ ـنل سـوبحاُه ى احلدَث أسِا  (   أى كد  ت تل ُِس  حسٍر على َرارهم 
سنٍر َنسف مناسيا  له ى حرصه ل ) يما أكثر النا  يلن حرص  مبممنني (   يى سنٍر النحل ل ) يل د بوثنا ى  
كل أم  رسنا  أن اعوبديا هللا ياجتنوبـنا ال ـاغن  َمـنهم مـن هـدى هللا يمـنهم مـن ح ـ  عليـه الضـالل  َسـليا ى 

ن اار  ض َاُعريا كيف كان عاقوب  املمذبني * إن ترص على هداهم َإن هللا ا َهدى من َضل يما ةم من  صـَر
 . ) 

د هللا أا جيول  يقال تواىل ى سنٍر آل عمران ل ) يا ُُز  الذَن َسارعنن ى المِر إهنم لن َضريا هللا شيوا  ََر
 ةم حعا  ى اابخٍر يةم عذاب ععيم ( . 

َ د رَحهم هللا يمل َوذهبم بمِرهم كما َول بمِار اامم الساب     يهن ما َدل عليه قنله تواىل ى سنٍر يمع هذا 
اصُِال ل ) يإُ قالنا اللهم إن كان هذا هن احلق من عندك َأم ر علينا حراٍر من السما  أي ائتنا بوذاب أليم * 

م َستفِرين ( . َما أععم َضل هللا على رسنله صلى هللا يما كان هللا ليوذهبم يأُ  َيهم يما كان هللا موذهبم يه
 عليه يسلم . يإُا كان صلى هللا عليه يسلم قد حزن على أهل المِر حني مل َممننا َما كان أععم 
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سريره ابملممنني حني آمنـنا . يا غـري َهـن ابملـممنني ر يف رحـيم . يقـد قـالنا إن الرأَـ  أخـص مـن الرَحـ    يلـذا 
 مل يوني منهم   رحيم ابملذُوبني منهم   صلى هللا عليه يسلم . قيل ر يف اب

يمن أمثل  رَحته صلى هللا عليه يسلم أُه ترك اخلريج  ماعـ  الـماَي  ى رمضـان ى الليلـ  الثالثـ  بوـد أن صـالها 
ن هبــم ليلتــني يقــال ل خشــي  أن تِــرض علــيمم َتورــزيا عنهــا   كمــا تــرك اصمــر ابلســناك عنــد كــل يضــن    يكــا

َتخنل أصحابه ابملنعع    َيوعهم حينا  بود حني ،اَـ  السـهللام    يكـان َـند راحـتهم ى أحـناةم َ ـال ل )) اللهـم 
ق به (( يقال ل ))  ق هبم َاَر من يىل من أمر أمىت شيوا  َشق عليهم َاش ق عليه   يمن يىل من أمر أمىت شيوا  ََر

ا احلاجـــ    يإُا صــلى لنِســـه إُا أم أحــدكم النـــا  َليخِــف َـــإن َــيهم الصـــفل يالم وبــل يالضـــويف ياملــَرض ُي
 َلي نل ما شا  ((   يقال ل )) من آُى مسلما  َ د آُاِ (( . 

يجا  ى كتاب )) مناك  ربيع ى منلد الشِيع (( لسيدى الوارف الشيخ أَحـد احللـناِ اخلليرـى ) يالـد شـيخى 
 عنه يعن أبيه( أُه ملا كان صلى هللا عليـه يسـلم مـن ربـه الوارف ابهلل سيدى الشيخ عوبد السالم احللناِ رضى هللا

ــه يســلم ل اللهــم إُــ  عــذب  اصمــم بوضــهم  قــاب قنســني أي أدِ ) قــرب مماُــ  ا ممــان ( قــال صــلى هللا علي
ابحلرــاٍر   يبوضــهم ابخلســف   يبوضــهم ابملســخ   َمــا أُــ  َاعــل أبمــىت ؟ قــال ل أُــزل علــيهم الرَحــ    يأبــدل 

  يمـن دعـاِ مـنهم لوبيتـه   يمـن سـألب أع يتـه   يمـن تنكـل علـى كِيتـه   يى الـدُيا أسـم علــى سـيوا م حسـنا  
ـــ    َلمـــا أرد  ـــه ملـــا حاســـوب  أمت ـــ  حوبيوب ـــ  ُـــ  مواتوب ـــنا أن احلوبي الوصـــاٍ   يى اابخـــٍر   أشـــِو  َـــيهم   يل

أ  ةـم مـا عاشـنا   يأ  ةـم  َما تِـ  أمـىت ؟ قـال هللا توـاىل ل  1ااُصراف قال  رب إن لمل قادم من سِر تِ  
 إُا ماتنا   يأ  ةم ى ال وبنر   يأ  ةم ى النشنر . 

يجا  كذل  ى المتاب املذكنر أُه صلى هللا عليه يسلم سأل ربه ى ُُنب أمته َ ال ل  رب اجول حسـاهبم إىل 
هم غلى   َأيحى إليه ل   لوال َ لع على مساَي
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هم أُـ  يا غـلك .  هم أمت  يهم عوبادى يأ  أرحم هبم من    ا أجول حسـاهبم إىل غـلى لـوال تنعـر إىل مسـاَي
يكذل  اختوبأ ةم دعنته صلى هللا عليه يسلم َ د ريى مسلم )) لمل ُِب دعنٍ مستراب  َتورـل كـل ُـِب دعنتـه 

 شيوا  (( . يإِ اختوبأ  دعنتى شِاع  صمىت َهى  ئل  إن شا  هللا تواىل من ما  من أمىت ا َشرك ابهلل 
 

 أمل املممنني عمر يالِضائل النوبَن  ل 
يملا كان صلى هللا عليه يسلم آخر املرسلني المرام يكان أكثرهم توبوـا    َ ـد عـع هللا لـه مـن املمـارم يالِضـائل مـا 

نح تِــرا َــيهم   يقدمــه ى ال ــرآن المــرمي علــيهم ى قنلــه توــاىل ل ) يإُ أخــذ  مــن النوبيــني ميثــاقهم يمنــ  يمــن ُــ
يإبراهيم يمنسى يعيسى بن مرمي يأخذ  منهم ميثاقا  غليعـا  ( . يقـد جـا  ى كتـاب )) جـناهر الوبحـار (( لسـيدى 

 الشيخ َنسف النوبهاِ رضى هللا عنه ُ ال عن كتاب )) املدخل (( لسيداى الشيخ ابن احلاج رضى هللا عنه . 
اٍ النِب صلى هللا عليه يسلم َ نل يهن َوبمى ل  )) إن أمل املممنني عمر بن اخل اب رضى هللا عنه وع بود  َي

أُــ  يأمــى   رســنل هللا ل ــد كــان لــ  جــذ    ــ  النــا  عليــه َلمــا كثــريا يا ــذا  منــ،ا  لتســموهم َحــن  1أبىب
 ا ذ  لِراق  حىت جول  َدك عليه َسمن   َأمت  أيىل ابحلنني علي  حني َارقتهم   

بلغ من َضيلت  عند رب  أن جول طاعت  طاعته   َ ال تواىل ل ) من َ ع  )) أبىب أُ  يأمى  رسنل   هللا ل د
 الرسنل َ د أطا  هللا ( . 

ُكـرك ى أيةـم َ ـال توـاىل ل )  )) أبىب أُ  يأمى  رسنل هللا ل د بلغ من َضيلت  عنده أن بوث  آخر اصُوبيـا  ي
 بن مرمي ( .  يإُ أخذ  من النوبني ميثاقهم يمن  يمن ُنح يإبراهيم يمنسى يعيسى
                                             )) أبىب أُ  يأمى  رسنل هللا   ل د بلغ من َضيلت  عند هللا أن أهل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
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نا أطاعنك يهم بني أطوباقها َوذبنن َ نلنن ل ) ليتنا أطونا هللا يأطونا الرسنا (.   النار َندين أن َمُن
رسنل هللا   لون كان منسى بـن عمـران أع ـاه هللا حرـرا  تتِرـر منـه اصهنـار َمـا ُاك أبعرـ  )) أبىب اُ  يأمى  

 من أصابو  حني ُوبع منها املا    صلى هللا علي  . 
ـا   غـديها شـهر يرياحهـا شـهر َمـا ُاك  )) أبىب أُ  يأمـى  رسـنل هللا   لـون كـان سـليمان بـن دايد أع ـاه هللا ُر

َ  عليه إىل السما  السابو  مث صلي  الصوب  من ليلتـ  ابصب ـ    صـلى هللا عليـ  أبعر  من ال،اا حني سر 
   

)) أبىب أُــ  يأمـــى  رســـنل هللا لـــون كـــان عيســى بـــن مـــرمي أع ـــاه هللا إحيـــا  املــنتى َمـــا ُاك أبعرـــ  مـــن الشـــاٍ 
 املسمنم  حني كلمت  يهى مسمنم  َ ال  ل ا أتكلب َإِ مسمنم  . 

ن د را  ( )) أبىب أُ  يأمى    رسنل هللا   ل د دعا ُـنح علـى قنمـه َ ـال ل ) رب اتـذر علـى اارض مـن المـاََر
يلن دعن  مثلها علينا ةلمنا عن آخر  َ د يطى  ظهـرك يأدمـى يجهـ  يكسـر  رابعيتـ  َأبيـ  أن ت ـنل إا 

 خلا    َ ل  ل ) اللهم اغِر ل نمى َإهنم ا َولمنن . 
   ل د اتوبو  ى أحدا  سن  يقصر عمرك مامل َتوبع ُنحا  ى ك، سنه يطنل عمره )) أبىب أُ  يأمى  رسنل هللا

 َل د آمن ب  المثل يما آمن موه إا قليل .
)) أبىب أُ  يأمى  رسنل هللا لن مل صـال  إا كِوـا  لـ  مـا جلسـتنا   يلـن مل تـنم  إا كِوـا  لـ  مـا ُمحـ  إلينـا  

نا   يلوبس  الصنف يركوب  احلمار ييضو  طوامـ  ابصرض يلو ـ  أصـابو  يلن مل تماكل إا كِوا  ل  ما آكلت
 تناضوا  من  صلى هللا علي  ((. 

 يقد كان ابن عمر كثلا  ما َنشد قنل زهل بن أىب سلمى ى هرم بن سنان ل 
 لن كن  من شى  سنى بشر                  كن  ملضى  بليل  الوبدر
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ه يقد وع ُل  ل كان النِب صلى هللا عليه يسلم كذل  يمل َمن كذل  غله َي نل عمر بن اخل اب رضى هللا عن
 . 

 اخللق الوعيم ل 
يكما تلى رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم ابلرأَـ  يالرَحـ    يع ـف هبمـا علـى ال ـائوني يالواصـني مـن املـممنني   

) يإُــ  لولـى خلـق ععــيم ( عـن كــل  َ ـد تلـى بســائر الممـاا  اخلل يـ  حــىت  ـ  ممارمـه ياســتفب ب نلـه توـاىل
يصف من كالم الوبشر   يإن تملمنا عن خل ه الوعيم َإُنا ا ُضيف جدَدا  ةذا النصف ا ـامع يإمنـا ُِصـل مـا 
وبني ما أيجزه   ليتأسى به من أراد أن َتخذ إىل ربه سوبيال   َ ـد كملـه هللا يعلـه حـىت صـارى كـل شـى   أعله   ُي

  يل ــد خل ــه ســوبحاُه ى أحســن ت ــنمي َمــان موتــدل الوبنيــ    كامــل الرشــد   حســن علــى غاَــ  مــن عــاله يحــاله 
الصن    َصي  اللسان   رقيـق النجـدان   ياجتموـ  لـه مـن َضـل هللا اصيصـاف ا مـندٍ ع ـال يشـرعا  كـالولم 

يالســمين  ياحللــم يالصــ، يالصــدا ياصماُــ  ياحليــا  يالســخا  يالتنكــل يالرضــا يالــذكر يالشــمر يالوِــن يالرأَــ  
ـــا  يالـــدعا  يالوبمـــا   يالنقــار يالتناضـــع يااُمســـار يالشـــراع  يالنرــدٍ ياةيوبـــ  ياخلشـــن  ياخلـــنف يالرجــا  يالَن
ق يحسن الوشٍر يح  اخلـل يبفـض الشـر   يالـ، ابلضـواف ياصَتـام ياملسـاكني    يالووبادٍ يااُتصار للحق يالَر

َــال كولمــه علــم يا كحلمــه حلــم   يا كصــ،ه صــ،   يا  يبلــغ ى كــل ُلــ  النهاَــ  الــىت ام مــع بوــدها لوبشــر   
 كشراعته شراع    صلى هللا عليه يعلى آله . 

يقد سول  سيدتنا أم املممنني عائش  عن خل ه صلى هللا عليه يسلم َأعلته ى قنةا الوبليـغ )) كـان خل ـه ال ـرآن 
ناهيه إمنا هى (( يموب ُل  أُه ائتمر أبيامر ال رآن يأمر هبا   ياُتهى بنناه يه يهنى عنها  يأيامر ال رآن المرمي ُي

ناهيــه   يلــي  بوــد أتدَــ  هللا أتدَــ    يمــن أحســن مــن هللا قــيال ؟ يى رياَــ  قالــ  رضــى هللا عنهــا  أيامــر هللا ُي
 للسائل ل ألس  ت رأ ال رآن ) قد أَالح املممننن ( توب اقرأ ااب   الوشر من سنٍر )) املممننن (( َذل  خل ه
صــلى هلل عليــه يســلم مــن اإلميــان الــذى هــن أصــل اصخــالا ال لوبيــ    يالصــالٍ الــىت هــى عمــاد اصخــالا الوبدُيــ    

 يالزكاٍ الىت هى رأ  اصخالا املالي    إىل آخر ما ى ااب   . 
ه    يكان صلى هللا  مره الرائح  المَر  يكان صلى عليه يسلم ُ  ال ي  َي



 

  297 

ه   يكان صلى هللا عليه يسلم ا تِارقه قاريٍر ال يـ  ى سـِره يا عليه يسلم َورف ى الليل  ا لعلما  ب ي  ُر
املمحل  ياملرآٍ ياملشط يامل راض يالسناك ياخليط ياإلبٍر   َيخيط ثيابـه   يخيصـف ُولـه   يكـان صـلى هللا عليـه 

  مرا  قوبل الننم   يبوـده َاه ابلسناك ى الليل  ثال 1يسلم َستاك ابصراك   يكان صلى هللا عليه يسلم َشنص
عند ال يام لنرده   يعند اخلريج لصالٍ الصوب    يكان صلى هللا عليه يسلم ميزح يا َ نل إا ح ا    يكان ُسـن 
مــنن ى مهنــ  أهلــه ى الوبيــ    يكــان صــلى هللا عليــه يســلم َمــرم ضــيِه  عشــٍر أزياجــه َي ســم بيــنهن ابلوــدل   َي

وبسط ردا ه له كرام    يكان ص لى هللا عليه يسلم أكثـر النـا  توبسـما  يأحسـنهم بشـرا    يمـا خـل بـني شـيوني إا َي
 اختار أَسرمها . 

ردف خلِه عوبده أي غله   يكـان صـلى هللا عليـه يسـلم  يكان صلى هللا عليه يسلم َرك  الِر  يالوبفل ياحلمار َي
لــى الوصـا   يرعــى صــلى هللا عليــه ميسـ  يجــه َرســه ب ــرف كمـه أي ب ــرف ردائــه   يكــان صـلى هللا يســلم َتنكــأ ع
عـن املنلـند مـن أهلـه يأيمـر حبلـق 2 يسلم الفنم يقال ل ما من ُِب إايقد رعاها   يكان صـلى هللا عليـه يسـلم َوـق

ـ  شـوره َضـ    يعـق صـلى هللا عليـه يسـلم عـن ُِسـه بوـد مـا جا تـه النوبـنٍ   يكـان  تصـدا بُز رأسه َنم السـابع َي
مره ال يٍل   الِأصلى هللا عليه يسلم ُ   يكـان صـلى هللا عليـه يسـلم إُا جـا ه مـا ُـ  قـال ل احلمـد هلل 3ل َي

ع ال وام من بني َدَه قـال ل احلمـد 1رب الواملني   يإُ ا جا ه ما َمره قال ل احلمد هلل رىب على كل حال يإُا َر
كثلا  طيوبا  موباركا  َيه غل مند    هلل الذى أطومنا يس ا  يآيا  يجولنا مسلمني   يى رياَ  أخرى ل احلمد هلل َحدا  
 يا مستفب عنه ربنا   يإُا ع   خِض صنته ياستم بيده أي بثنبه يَحد هللا . 

يكان صلى هللا عليه يسلم أكثر جلنسه مست وبل ال وبل    يإُا جل  ى ااجمل  احتِب بيدَه   يكان صلى هللا عليه 
ســتفِر ى ااجملــ  الناحــد مائــ  مــٍر   يكــان صــلى هللا عليــه  يســلم َمثــر الــذكر َي يــل الصــالٍ َي صــر اخل وبــ    َي

ــــــ  قائمــــــا    ــــــى َراشــــــه   َــــــإُا وــــــع اصُان يث ــــــنتر مث أيت ــــــام أيل الليــــــل مث َ ــــــنم مــــــن الســــــحر مث َ يســــــلم َن
                                                 

1
 ينظف . - 
2
 الغقيقة : ذبيحة تذبح فى اليوم السابع ويطعم منها الفقراء شكرا هلل على نعنته فى المولود - 

 أو المولودة .
3
 أى أنه كان يتفاءل واليتشاءم صلى هللا عليه وسلم . - 
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َإُا كان جنوبا  أَاض عليه املا    يإا تنضأ يخرج للصالٍ   يكان صلى هللا عليه يسلم َصـلى ى سـوبحته قائمـا  ) 
( يرمبا صلى قاعدا    قال  السيدٍ عائش  رضى هللا عنها ل مل مي  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم حىت كان النِل 

ز املرجـل مـن الوبمـا  يهـن ى الصـالٍ يكـان  ز كاَز ه أَز أكثر صالته جالسا    يكان صلى هللا عليه يسلم َسمع  َن
كل شهر يعاشنرا    يقلما َِ ر َنم ا مو    يأكثـر صلى هللا عليه يسلم َصنم ااثنني ياخلمي  يثالث  أ م من  

صــيامه ى شــووبان   يكــان صــلى هللا عليــه يســلم تنــام عينــاه يا َنــام قلوبــه اُتعــارا  للــنحى   يإُا  م ُِــخ يا َفــط 
 غ ي ا    يكان صلى هللا عليه يسلم إُا رأى ى منامه ما َريعه قال ل هن هللا رىب ا شَر  له   يإُا أخذ مضروه
يضع كِه اليمب ت  خده اصمين يقال ل رب قب عذاب  َنم توبوث عوبادك   يكان صلى هللا عليه يسلم َ نل ل 

 اللهم ابو  أمن  يأحيا   يإُا استي ظ قال ل احلمد هلل الذى أحيا  بود ما أماتنا يإليه النشنر . 
ويـد الملمـ  ثـالاث  لتو ـل عنـه   يخيـزن يكان صلى هللا عليه يسلم إُا تملم َوبني كالمه حىت ُِظ من جل  إل يه َي

تملم يمنامع الملم َصال   ا َضنا يا ت صلا    يكان صلى هللا عليه يسـلم  لساُه يا َتملم ى غل حاج    َي
َتمثل بشى  من الشور   يكان َتمثل ب ـنل بوضـهم ل يأيتيـ  ابصخوبـار مـن مل تـزيد   يكـان صـلى هللا عليـه يسـلم 

 سم   يرمبا ضح  من شى  مور  حىت توبدي ُناجذه من غل قه ه  . جل ضحمه التوب
 

يمــا عــاب صــلى هللا عليــه يســلم طوامــا  قــط   إن اشــتهاه أكــل يإن مل َشــتهه تــرك   يكــان صــلى هللا عليــه يســلم 
 اأيكل متموا  يا على خنان . 

 
مـاَ  عليهـا   يا أيكـل الصـدق     يكـان أيكـل مـا يجـد   إن يجـد  ـرا  يكان صلى هللا عليه يسلم أيكـل اةدَـ  َي

أكله   يإن يجد خوبزا  أكله   يإن يجد لوبنا  اكتِى به   يكان أيتى على أهله الشهر يالشهران يا تنقد ى بيته  ر 
  يكان قن م التمر ياملا    يكان صلى هللا عليه يسلم َوص  احلرر على ب نه مـن ا ـن    يقـد آاته هللا مِـاتي  

َــأىب أن َ وبلهــا ياختــار اابخــٍر علــى الــدُيا   يأكــل صــلى هللا عليــه يســلم اخلوبــز ابخلــل يقــال ل ُوــم خــزائن اصرض 
 اصدم اخلل   يأكل صلى هللا عليه يسلم حلم الدجاج   يكان صلى هللا عليه يسلم 
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وروبــه الــذرا  مــن الشــاٍ   يقــال صــلى هللا  عليــه ُــ  الــداب  ) ال ــر  ( يأيكلــه َي ــنل إُــه شــرٍر أخــى َــُن    َي
يسلم إن أطي  اللحم حلم العهر   يقال صلى هللا عليه يسلم ل كلنا الَز  يادهننا بـه َإُـه مـن شـرٍر موباركـ    
يكان صلى هللا عليه يسلم َوروبه الثِل ) ما ب ى من ال وام (   يكان صلى هللا عليه يسلم ُـ  احللـنا  يالوسـل 

 . 
تــنِ  ثــالاث    يإُا َضـل  منــه َضــل  يأرد أن يكـان صــلى هللا عليـه يســلم َشــرب قاعـدا  . يرمبــ ا شــرب قائمـا    َي

َس يها بدأ مبن عن ميينه   يأكل صلى هللا هللا عليه يسلم خ، الشول ابلتمر يقال هذا أدم هذا   يأكل صلى هللا 
ل ل مــن عليــه يســلم الوب ــيخ ابلرطــ    يال ثــا  ابلرطــ    يالتمــر ابلزبــد   يشــرب صــلى هللا عليــه يســلم لوبنــا  يقــا

َلي ــل ل اللهــم ابرك لنـا َيــه يارزقنــا خــلا  منـه   يمــن ســ اه هللا لوبنــا  َلي ـل ل اللهــم ابرك لنــا َيــه  أطومـه هللا  طوامــا  
 يزد  منه   يقال صلى هللا عليه يسلم لي  ش  جيزى ممان ال وام يالشراب غل اللنب . 

النــا    مل  ـ  َــده قـط امــرأٍ إا امـرأٍ ميلــ   يكـان صــلى هللا عليـه يســلم أحلـم النــا    يأعـدل النــا    يأعـف
رقي ها   أي عصم  ُماحها   أي تمنن ُا  حمرم منه   يكان أسخى النا    يا َلوبث عنـده دَنـار يادرهـم   ا 
ضع الوباقى ى سوبيل هللا تواىل   ا  أيخذ قا آاته هللا إا قن  عامه َ ط   من أَسر ما جيد من الشول يالتمر   َي

شيوا  إا أع اه   مث َوند على قن  عامه َيمثر منه حىت ُتاج قوبل اُ ضا  الوام   يكان أشد النا  حيا     َسأل
ــن أهنــا جرعــ  لــنب   َتوبــع اصمــ   ا َثوبــ  بصــره ى يجــه أحــد   يكــان جييــ  دعــنٍ الووبــد ياحلــر   َي وبــل اةدَــ  يل

فض  لربه   يكان َشه  د ا نائز . ياملسمني حيث دعناه   ا َفض  لنِسه َي
يكــان أشــد النــا  تناضــوا  يأســمتهم مــن غــل كــ، يأبلفهــم مــن غــل ِعــىَّ   ا َهنلــه شــى  مــن أمــر الــدُيا   جيــال  
ملف أهل الشرف ابل،   َصل ُيى رَحه من غـل  مرم أهل الِضل ى أخالقهم   َي ماكل املساكني   َي الِ را  َي

املوتـذر يا جيِــنه   ا ُت ـر َ ــلا  لِ ـره   يا َهــاب ملمــا   أن َـمثرهم  علــى مـن هــن أحـنج مــنهم   َي وبـل موــذٍر
مللمه   َدعن هذا يهذا إىل هللا دعا  مستن     يا َ نل إاح ا  ى الرضا يالفض    َ د أخرج احلاكم يصححه 

ق عمر ابن شوي  عن أبيه عن جده قال ل )) قل   رسنل هللا أاتُن ىل َأكت  ما أوع من  ؟ قال ُوم  من طَر
   قل  ى الرضا يالفض  ؟ قال ل ُوم َإُه ا َنوبفى أن
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أقنل عند الرضا يالفض  إا ح ا    يبذل  يغله قا َاتنا عع هللا له حماسن اصخالا   أكمل صنرها صلى هللا 
 عليه يسلم يرحم هللا من قال ل 

 يأَن الثر  من َد املتنايل  َوبالغ يأكثر لن تيط بنصِه   
 ووبندَ  المامل  ل  شرف ال

يمع ما  ل صلى هللا عليه يسلم من حماسن اصخالا يكرمي السرا  يالشمائل َإُه تلـى يت ـق ابلووبندَـ  هلل       
كمــا  ــب يأحــ    َ ــد خــله ربــه بــني أن َمــنن ُوبيــا  ملمــا  أي ُوبيــا  عوبــدا    َاختــار  أن َمــنن ُوبيــا  عوبــدا  . َشــرف 

كثٍل من مثل قنله تواىل ل ) سوبحان الذى أسرى بووبده ليال  من املسـرد احلـرام إىل بنصف الووبندَ  لربه ى آ    
ـه مـن آ تنـا إُـه هـن السـميع الوبصـل ( . يقنلـه توـاىل ل ) توبـارك الـذم ُـزل  املسرد اصقصى الذى ابركنا حنلـه لنَر

 الِرقان على عوبده ليمنن للواملني ُذَرا  ( . 
 اصك، حمى الدَن بن عرىب ما قاله مبذاقه السامى   كتاب الرسائل ل  يمن طرائف إشارا  سيدى الشيخ     

 للى الذى أخِاه من آ ته  )) سوبحان من أسرى إليه بووبده 
 هـ   ُاته  يواته يصِات         ن           سوبحاُه  من  سيد  يمهيم                       

ا    َنِى بذل  عن قل  صاح  النهم يمن تمم عليـه خيالـه قرن سوبحاُه التسوبي  هبذا السِر الذم هن اإلسر 
ه مـن آ تنـا ( َرولـه  من أهل الشوبه يالترسيم ما َتخيله   حق احلق من ا ه  ياحلد ياملمان   َلهذا قال ) لنَر

بسـره مساَرا  به صلى هللا عليه يسلم   َولم أن اصمر من عنده عز يجل هوبـ  إةيـه  يعناَـ  سـوب   لـه قـا مل خي ـر 
 يا اختلج   ضمله . 

)) يجوله ليال  مينا  ا ختصاصه مب ام ا وب  صُه ا ذه خليال  حوبيوبا   يأكده ب نله ليال   مع أن اإلسرا  ا َمنن 
ـل بـذل  مـن خـاطر مـن َوت ـد  َز ع اإلشمال حـىت ا َتخيـل أُـه أسـرى بريحـه َي   اللسان إا ليال   ا هنارا    لَر

ســرا  رمبــا َمــنن هنــارا    َــإن ال ــرآن يإن كــان ُــزل بلســان الوــرب َإُــه خاطــ  بــه النــا  أعوــني مــن النــا  أن اإل
 أصحاب اللسان يغلهم    
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)) يالليل أح  زمان للمحوبني  موهما َيه   ياخللنٍ ابحلوبي  متح    ابلليل يلتمنن رَؤ  ااب   ابصُنار اإلةي  
 ند السامع لن كان الوريج به هنارا  ى رَؤ  ااب   . خارج  عن الوادٍ عند الورب   يا َائدٍ ع

)) يأدخل الوبا  ى قنله بووبده من أجل املناسوب  بني الووبندَ    الىت ه  الذل    يبني حـرف اخلِـض يالمسـر       
 َإن كل ُليل منمسر   

ُكــر املســردَن احلــرام ياصقصــى   ياملســرد مِوــل منضــن  ســرند الرجــل   يالســ     رند عوبندَــ    )) يكــذل  
ياحلرام َ تضى املنع ياحلرر   َهن َ ل  الووبندَ  ياصقصى َ تضى الوبود   يالووبندَـ    غاَـ  الوبوـد مـن صـِا  
ن أبعلــى مــا َمــنن مــن صــِا  اخللــق   يلــي  إا  الربنبيــ    َاختــار ســوبحاُه لنوبيــه الشــرف المامــل هبــذَن اصمــَر

 احلرام ياصقصى . الووبندَ  يما َشاكلها من حريف اخلِض ياملساجد ي 
 َي نل اإلمام ال شلى رض  هللا عنه ى ل ائف اإلشارا  ل    
ز خ ابه       اَتت  سوبحاُه سنٍر اإلسرا  بذكر الثنا  على ُِسه َ ال ) سوبحان الذى ... ( احلق سوب  ُِسه بوَز

 يأخ، عن استح اقه  الل قدره   يعن تنحده بولن ُونته . 
وباد ما خص به رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم ليل  املوراج من علن ما رقاه إليه   يععم ما يملا أراد أن َورف الو  

ِــى عــن ُوبيــه خ ــر اإلعرــاب ب نلــه )بووبــده ( صن مــن عــرف ألنهيتــه  ل ــاه بــه   أزال اصعرنبــ  ب نلــه )أســرى ( ُي
ُـه ا ميلـ  شـيوا  مـن أمـره ياستح اقه لممال الوز َال َتور  منه أن َِول ما َول . يمـن عـرف عوبندَـ  ُِسـه يأ

 َال َور  حباله . َاابَ  أيضح  شيوني اثنني ل 
ِ  اإلعراب ى يصف رسنل هللا عليـه يسـلم   . . . َي ـال        ُِى التور  من إظهار َول هللا عز يجل   ُي

 ملا كان تووبده صلى هللا عليه يسلم ي رده ابلليل جول احلق سوبحاُه املوراج ابلليل   َي ال ل 
 شهنر  يدهنر  سناها  ليل  النصل أصِى من 

َي ال أرسله احلق سوبحاُه ليتولم أهل اصرض منه الووبادٍ  مث رقاه إىل السما  ليتولم منه املالئم  آداب الووبادٍ    
َمـا التِـ  ميينـا  يا مشـاا    يمـا طمـع ى  1  قال تواىل ى يصِه صلى هللا عليه يسلم ل )مازاغ الوبصر يما طفى (

 م ام يا   إكرام   صرد عن كل طل  يأرب . 
                                                 

1
 من سورة النجم . 17آية  -



 

  302 

 أحسن التأدَ  ل 
َي نل اإلمام الزرقاِ رضى هللا عنه   ى كتـاب املناهـ  اللدُيـه شـارحا  قنلـه صـلى هللا عليـه يسـلم ل )) إن هللا    

ــ  أبَضــال ــنِ  يحماســن اصخــالا العــاهٍر يالوباطن ه علــى  عــز يجــل أدبــب َأحســن أتدَــِب (( أى علمــين ر ضــ  ال
ـه   يقـال بوضـهم أدب هللا ريح رسـنله يرابهـا ى حمـل ال ـرب قوبـل  ابلولنم اصلنهي  قا مل َ ع ُعـله صحـد مـن الَ،
اتصــاةا بوبدُــه   ابلل ــف ياةيوبــ    َتمامــل لــه اصُــ  ابلل ــف   ياصدب ابةيوبــ    ياتصــل  بوــد ُلــ  ابلوبــدن   

نال كل من الريح يالوبدن بناس   اابخر من الممال ما ليخرج من اتصاةا كماا  أخرى من ال نٍ إىل الِ ول   َي
صل قديٍ صهل الممال .   َليق ابحلال َي

َي ــنل أَضــا  رضــ  هللا عنــه ل يقــد استشــمل يقــن  ااســتفِار مــن النــل صــلى هللا عليــه يســلم يهــن موصــنم     
ع صمته يمن ُُنهبم َهن كالشِاع  ةم  يااستفِار َ تضى يقن  موصي    يأجي  أبجنب  منها ل إن استفِاره تشَر

  يقال اإلمام الفزاىل رضى هللا عنه كان صلى هللا عليه يسلم دائم المقى   َإُا ارت ى إىل حال رأى ما قوبلها ُُوبـا  
ـ     َاستفِر من احلال السابق   يقال ابن ب ال ل اصُوبيا  أشد النا  اجتهادا   الووبادٍ ملا أع اهم هللا مـن املوَر

نن له ابلت صل . َه  م دائوبنن   شمره يموَم
ي أقــنل   أتَيــدا  ملــا ُهــ  إليــه ابــن ب ــال   إُــه جــا    تِســله قنلــه توــاىل ى ســنٍر ســوبأ ل ) اعملــنا آال دايد    

شــمرا  يقلــيال  مــن عوبــادى الشــمنر ( أن ســيد  دايد عليــه الســالم قــال ل  رب كيــف أشــمرك يأشــمر ُومــ  منــ  
تب يشمرتب . كما أقنل إن اإلعماف ابلورز عن تستنج  بديرها شم را  اخر َ ال هللا تواىل ل    دايد اابن عَر

شمره تواىل معهر من معاهرمن ت ـق ابلووبندَـ    ألسـ  تـراه توـاىل َثـب علـى سـيد  سـليمان بـن دايد يقـد أيتـى 
ضا  َلم خيرجه املل  عن أدب الووبندَ  َ ال سوبحاُه ياصِا  له )   ُوم الووبد أُه أياب ( .  ملما  عَر
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َي نل اإلمام أبن على الدقاا رضى هللا عنه لي  للمممن من صِ  أمت يا أشرف من الووبندَ    يةـذا أطل هـا هللا 
علـى ُوبيــه صـلى هللا عليــه يســلم ى أشـرف املــناطن ب نلـه توــاىل ل ) ســوبحان الـذى أســرى بووبـده ( يقنلــه توــاىل ل ) 

ى عوبده المتاب ( يقنله تواىل ل ) توبارك الذى ُزل الِرقان على عوبده ( . يقنله تواىل ل ) احلمد هللا الذى أُزل عل
 َأيحى إىل عوبده ما أيحى ( . 

َي نل أبن حِص النيسابنرى رضى هللا عنه ل الووبد هن ال ائم أبيامر هللا سيده على حد النشاب حيث جولـه حمـل 
لووبـد الـذى ا ملـ  لـه . يقـال اإلمـام ريمي رضـى هللا عنـه ل َتح ـق أمره . يقال اإلمام ابن ع ا  رضى هللا عنه ل ا

 الووبد ابلووبندَ  إُا سلم ال ياد من ُِسه إىل ربه يت،أ من حنله يقنته يعلم أن المل له يبه . 
 

 موب الووبندَ  المامل  ل 
ندَ  ُسوب  إىل الووبندٍ من الِتنحا  املمي  ل الووب 130َي نل سيدى الشيخ اصك، حمى الدَن بن عرىب ى الوباب 

  يالووبندٍ ،لص    َم ام الووبندَ  م ام الذل  إاَت ار   َالووبد موناه الذليل   َ ال أرض مووبدٍ أى مذلل    قال 
عز يجل ل ) يما خل   ا ن ياإلُـ  إا ليووبـدين ( . يمـا قـال ُلـ  ى غـل هـذَن ا نسـني صُـه مـا ادعـى أحـد 

   يا تم، على خلـق هللا إا هـذان ا نسـان   َلـذل  خصـها ابلـذكر دين سـائر اصلنهي  يا اعت دها ى غل هللا
ـ  بـه أيا   يأُـه ُي  نِ   َال بـد مـن املوَر املخلنقا    َ ال ابن عوبا  ى موب ) إا ليووبدين ( موناها إا ليوَر

َـ    يمل َِسـرها حب ي ـ  مـا تو يـه الوٍز الىت تذل اصعـزا  ةـا   َلـذل  عـدل ابـن عوبـا  ى تِسـل الووبـادٍ إىل املور 
دال  اللِظ   يمل َتح ق هبذا امل ام على كماله مثل رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َمـان عوبـدا  حمضـا    زاهـدا  ى 
ته ياوه ا امع   َ ال  عيع اصحنال الىت  رجه عن مرتوب  الووبندَ    يشهد هللا أُه عوبد مضاف إليه من حيث هَن

ته ) سوبحان الذى أسرى بووبده ( َأسرى به عوبدا  ى حق اوه  ) يأُه ملا قام عوبد هللا َدعنه ... ( يقال ى حق هَن
 . 
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 قنل اإلمام سهل التسمى ل 
منن يا تمنن  َي نل اإلمام سهل بن عوبد هللا التسمى رضى هللا عنه ل ))  مسمني كان ) أى هللا ( يمل تمن   َي

) أ  (( كن اابن كما مل تمن   َإُه اصيل كما كان (( . يمـا أبـد  ُلـ  المـالم   َلما كن  اابن صر  ت نل ل )
 عند أهل اصَهام . 

 
 قنل اإلمام ابن ال يم ل 

 َي نل اإلمام ابن ال يم رضى هللا عنه ى كتابه أعالم املنقوني ما أيتى ل 
وام  الىت سنى بني عوباده َيها   َولى )) .... يهلل سوبحاُه على كل أحد عوبندَ  حبس  مرتوبته   سنى الووبندَ  ال

الوامل من عوبندَته ُشر السن  يالولم الـذى بوـث بـه رسـنله مـا لـي  علـى ا اهـل   يعليـه مـن عوبندَـ  الصـ، علـى 
ُل  ما لي  على غله   يعلى احلاكم من عوبندَ  إقام  احلق يتنِيذه يإلزامه من هن عليـه بـه يالصـ، علـى ُلـ  

لى املِىت   يعلى الفب من عوبندَ  أدا  احل نا الىت ى ماله مـا لـي  علـى الِ ـل   يعلـى يا هاد عليه ما لي  ع
ال ــادر علــى اصمــر ابملوــريف يالنهــى عــن املنمــر بيــده يلســاُه مــا لــي  علــى الوــاجز عنهمــا    يهــن كــالم ُِــي  

 َليحرص ال ارى  على ااُتِا  به . 
بيـ    يمـن هنـا جـد صـلى هللا عليـه يسـلم ى عوبـادٍ ربـه َسـهر ليلـه أقنل ل يمـن ت ـق ابلووبندَـ  اسـتوبان م ـام الربن 

يأطال قيامه حىت تنرم  قدماه َ ال  له أمنا السيدٍ عائش  رضى هللا عنها ل مل تِول ُل   رسنل هللا يقد غِر 
 عليائه ل  هللا ل  ما ت دم من ُُوب  يما أتخر ؟ َ ال ل أَال أكنن عوبدا  شمنرا  ؟ يقد أشِق عليه ربه َخاطوبه من

) طه * ما أُزلنا علي  ال رآن لتش ى * إا تـذكٍر ملـن خيشـى ( مـع أُـه سـوبحاُه هـن ال ـال لـه ل ) رب السـمنا   
 ياارض يما بينهما َاعوبده ياص ، لووبادته هل تولم له ويا  ( . يقد قالنا إن ااص وبار هن هناَ  الص، 
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 يسلم ى عوبادته يإىل شِ   هللا به . َاُعر رعاك هللا إىل مه  الرسنل صلى هللا عليه 
 يصدا سيد  حسان بن اثب  إُ َ نل ياصِا  مهته صلى هللا عليه يسلم ل 

 له مهم ا منتهى لموبارها               يمهته الصفرى أجل من الدهر
يـه يسـلم الـنحى كما جا  ى تِسل اإلمام ال رطِب رضى هللا عنه ل ملا ُزل على النـِب صـلى هللا عل  –يقال الملِب 

مبم  اجتهد ى الووبـادٍ   ياشـتد  عوبادتـه َروـل َصـلى الليـل كلـه زمـا  حـىت ُـزل قنلـه توـاىل ل ) طـه * مـا أُزلنـا 
نـام . يقـال  نـام   َمـان بوـد هـذه اابَـ  َصـلى َي علي  ال رآن لتش ى ( َـأمره هللا أن خيِـف عـن ُِسـه َيصـلى َي

به َرب نن احلوبال ى صديرهم ى الصالٍ ابلليل من طـنل ال يـام مث  اهد ل كان النِب صلى هللا عليه يسلم يأصحا
 ُسخ ُل  ابلِرض َنزل  اابَ  . 

يجا  ى تِسل ال رطِب لسنٍر املزمل من حدَث مسلم أن السيدٍ عائش  رضى هللا عنهـا سـول  عـن قيـام رسـنل 
لــ  بلــى   قالــ  ل َــإن هللا عــز جــل هللا صــلى هللا عليــه يســلم َ الــ  لســائلها ل ألســ  ت ــرأ )  أَهــا املزمــل ( ق

اَمض قيام الليل ى أيل هذه السنٍر َ ام صلى هللا عليـه يسـلم يأصـحابه حـنا   يأمسـ  هللا عـز يجـل خا تهـا 
اثب عشر شهرا  ى السما  حىت أُزل هللا عز يجل ى آخر هـذه السـنٍر التخِيـف   َصـار قيـام الليـل ت نعـا  بوـد 

ض  . َي نل اإلمام ال   رطِب ى موب قنله تواىل ل ََر
)  َها املزمل قـم الليـل إا قلـيال  * ُصـِه أي اُ ـص منـه قلـيال  * أي زد عليـه يرتـل ال ـرآن تـرتيال  ( . أى قـم ثلثـى 
ض  الصالٍ يإن خنط  هبا النـِب صـلى هللا عليـه يسـلم كاُـ  عامـ  لـه يلفـله صـلى  َر الليل أي ُصِه أي ثلثه   َي

الىت كان عليها   يهى من مالطِ  املخاط    كما قال رسنل هللا  1م مشتق من احلالزمل اسهللا عليه يسلم . يامل
صلى هللا عليه يسلم لإلمام على رضى هللا عنه يكان  ئمـا  يقـد لصـق يمنوبـه الـماب ل قـم أاب تـراب   يقـال حلذَِـ  

ا ُزلـ  ااب   املـذكنٍر شـق ُلـ  علــى          رضـى هللا عنـه يكـان  ئمـا  ل قـم  ُنمـان . يقـال اإلمــام ال ـرطِب أَضـا  ل ملـ
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أصحاب رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم يكان الرجل ا َدرى مىت ُصف الليل مـن ثلثـه َي ـنم حـىت َصـوب  ،اَـ  
 أن خي ى    َاُتِخ  أقدامهم ياُت و  ألناهنم   َرَحهم هللا يخِف عنهم َ ال تواىل ل 

م ( . يبني سوبحاُه عل  التخِيف ب نله تواىل ل ) علم أن سيمنن منمم مرضى . ) علم أن لن تصنه َتاب عليم
. ) . . 

رحم هللا اإلمام الوبنصلى إُ َ ـنل مننهـا  هبمـ  رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم ى قيـام الليـل تلـذُا  مبناجـاٍ ربـه  َي
 يالنقنف بني َدَه يقِ  الووبادٍ يالووبندَ  ل 

 ىل             أن اشتم  قدماه الضر من يرمظلم  سن  من أحيا العالم إ
يأقــنل بوــد ُلــ  إن الووبندَــ  كاُــ  علــى لســاُه ى دعناتــه صــلى هللا عليــه يســلم مثــل قنلــه ى ااســتفِار ) يهــى 

 الصيف  الىت عَر  بسيد ااستفِار ( . 
سـت و    أعـُن بـ  مـن )) اللهم أُ  رىب   ا إله إا أُ    خل تب يأ  عوبدك   يأ  علـى عهـدك ييعـدك مـا ا

 شر ما صنو    أبن  ل  بنومت  على   يأبن  بذُِب َاغِرىل   َإُه ا َفِر الذُنب إا أُ  (( . 
ه  َهــن صــلى هللا عليــه يســلم عوبــد   يلمنــه عوبــد هللا يرســنله   يقــد ت ــق بووبندَتــه هلل توــاىل َتحــرر قــا ســناه َشــَر

) سوبحان الذى أسرى بووبده .. ( يأب ى له يصـِه اخلالـد ) يإُـ  سوبحاُه هبا حني ُسوبه إىل ُِسه ى قنله تواىل ل 
و ــنب  لولــى خلــق ععــيم (   َــاجتمع لــه خلــ  اخلليــل عليــه الســالم   يشــمر ُــنح عليــه الســالم   يصــ، أَــنب َي
عليهما السالم   يإخالص منسى عليه السالم   يتناضع سليمان يعيسى عليهما السالم   يصدا إواعيل عليه 

 د كان كل منهم ،تصا  خبلق كرمي غال  على سائر أخالقه   ياجتمع لرسنل هللا صلى هللا عليه يسـلم السالم   َ
ني ى قنله ل  ني الواَر  ما تِرا َيهم   يصدا بوض الواَر

 لمل ُِب ى اص م َضيل                  يعلتها  منع   مد
ه يسلم َليومـل بسـنته   ا سـيما ى ممـان أميتـ  السـن  يقال بوضهم ل من أراد أن َرى رسنل هللا صلى هللا علي

َيه   َإن حياٍ رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم بودها هى حياٍ سنته   يمن أحياهـا َمأمنـا أحيـا النـا  عيوـا  صُـه 
 ااجممن  اصمت اصكمل   
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 َموبلغ الولم َيه أُه بشر                يأُه خل خلق هللا كلهم
نن ل أحسن أخالا املر  ى مواملته للحق سوبحاُه ل التسليم يالرضا  يأحسن أخالقه ى موامل  اخللق  يقال الواَر

ل الوِــن يالســخا    كــل ُلــ  مــع اإلميــان بــه توــاىل   إُ قــد تنجــد ممــارم اصخــالا يا إميــان   كمــا أُــه قــد َنجــد 
 للمـممنني اَوـل كـذا ياتـرك كـذا   يلـذل  اإلميان يا أخالا   إُ لن كـان اإلميـان َو ـى بذاتـه اصخـالا مل َ ـل هللا

ائتمــر رســنل هللا صــلى عليــه يســلم أبيامــر هللا ياُتهــى بنناهيــه َمــان صــاح  اخللــق الوعــيم صــلى هللا عليــه يســلم 
 عدد ما ى علم هللا صالٍ دائم  بديام مل  هللا . 

 
 اإلمام الرازى ياصَضلي  ل 

 َضليته صلى هللا يسلم ل يقا جا  ى تِسل اإلمام الِخر الرازى ى أ
إن أم  حممد صلى هللا عليـه يسـلم أَضـل اصمـم   َنجـ  أن َمـنن حممـد صـلى هللا عليـه يسـلم أَضـل اصُوبيـا    
يبيــان اصيل قنلــه توــاىل ل ) كنــتم خــل أمــ  أخرجــ  للنــا  ( يبيــان الثــاِ أن هــذه اصمــ  إمنــا  لــ  هــذه الِضــيل  

ضـيل  التـابع  مبتابو  حممد صلى هللا عليـه يسـلم   قـال توـاىل ل ) قـل إن كنـتم توبـنن هللا َـاتوبونِ ُوبـوبمم هللا ( . َي
ــه موبوــن  إىل ا ــن ياإلُــ     ــر أتوباعــا    صُ ــه يســلم أكث تنجــ  َضــيل  املتوبــن    يأَضــا  إن حممــدا  صــلى هللا علي

عليـه الصـالٍ يالسـالم خـامت  َنج  أن َمنن ثنابه أكثر صن لمثٍر املستريوبني أثرا  ى علن شأن املتوبن    كمـا أُـه
الرسل َنج  أن َمنن أَضل   صن ُسخ الِاضل ابملِضنل قوبي  ى املو نل   يقال عليه الصالٍ يالسالم ل )) 
ا َدخل ا ن  أحد من النوبني حىت أدخلها أ  يا َدخلها أحد من اصمـم حـىت تـدخلها أمـىت (( يريى أُـ  رضـى 

ديا   هللا عنه قال   قال رسنل هللا صلى  هللا عليه يسلم ل )) أ  أيل النا  خريجا  إُا بوثنا   يأ  خ يوبهم إُا َي
يأ  موبشرهم إُا أَسنا   لنا  احلمد بيدى   يأ  أكرم يلد آدم على رىب يا َخر (( يريى احلميم الممذى رَحـه 

ــٍر رضــى هللا عنــه عــن النــِب صــلى هللا يســلم أُــه قــال )) إن هللا توــاىل ا ــذ  هللا ى كتــاب )) النــنادر (( عــن أىب هَر
 إبراهيم خليال   يمنسى جنيا    يا ذِ حوبيوبا  (( مث قال )) يعزتى يجالىل صيثرن حوبيِب على خليلى يجنىي (( . 
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 الشيخ اصك، يأحدَ  الشرائع ل 
يرد قنلـه صـلى َي نل سيدى الشيخ اصك، حمى الدَن بن الورىب ى الوباب الواشـر مـن الِتنحـا  ل َـإن قيـل قـد 

  ا ناب ل حنن ما َضـلناه   بـل هللا َضـله َـإن ُلـ  لـي  لنـا . يإن كـان قـد  1هللا عليه يسلم )) ا تِضلنِ ((
ُكر اصُوبيا  عليم السالم َهن صحي  َإُه قال ل ) َوبهـداهم  يرد ل ) أيلو  الذَن هدى هللا َوبهداهم اقتده ( ملا 

يه يسلم   أى الزم شرع  الذى ظهر به ُناب  مـن إقامـ  الـدَن يعـدم ( يهداهم من هللا يهن شرعه صلى هللا عل
التِرا َيه   يمل َ ل )) َوبهم اقتده ((   يى قنله تواىل ل ) يا تتِرقنا َيه ( دليل على أحدَ  الشرائع   يقـال ) 

غله   ياُعـريا ى قنلـه  اتوبع مل  إبرهيم ( يهن الدَن   َهن مأمنر ابتوبا  الدَن   َإن الدَن إمنا هن من هللا ا من
عليـه الصـالٍ يالســالم ل )) لـن كــان منسـى حيــا  مـا يســوه إا أن َتوبوـب (( َاضــاف ااتوبـا  إليــه   يأمـره صــلى هللا 
عليه يسلم ابتوبا  الدَن يااقتدا  هبدى اصُوبيا    ا هبم   َإن اإلمام اصععم إُا حضـر ا َوب ـى لنائـ  مـن ُنابـه 

عليــه يســلم )) كنــ  ُوبيــا  يآدم بــني املــا  يال ــني (( يمــا قــال كنــ  إُســا     يا كنــ  حمــم ... يقــال صــلى هللا 
منجندا    يليس  النوبنٍ إا ابلشر  امل رر عليه من عند هللا   َأخ، أُـه صـاح  النوبـنٍ قوبـل عيـع اصُوبيـا  الـذَن 

وته مــع هــم ُنابــه ى هــذه الــدُيا .. َهــذه منزلــ  رســنلنا حممــد صــلى هللا عليــه يســلم مــع ا صُوبيــا  يالرســل   يشــَر
الشرائع كالشم  مع ُنر المناك  الىت اُدرج  أُنارها ى ُنر الشم  إُهى كلها حق من هللا منـزل كمـا قـرر  

 . 
                                                 

1
 ه )) التفضلونى على يونس بن متى(( وقال العلماء إن السر فى تخصيص سيدناالحديث بتمام - 

 يونس بالذات خشية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ينتقص الؤمن قدره ويسم فهم اآلية الكريمة

 ) فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ( ولو تأمل المنصف لرأى أن

 انتهت بقوله تعالى ) فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ( وبهذا نستطيع أن نفهم من قصته عليه السالم 

 من الحديث الشريف التزام األدب مع جميع األنبياء والمرسلين صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين .
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 الِصل الثاِ
 خصائص الرسنل صلى هللا عليه يسلم ى كتاب هللا

 
ــ  بــني هللا توــاىل ى كتابــه المــرمي خصــائص الرســنل صــلى هللا عليــه يســلم ى  آ   كثــٍل   كمــا بينــ  الســن  النوبَن

 خصائص أخرى عدَدٍ   يمن ُل  ى كتاب هللا تواىل ل 
قنله تواىل ى سنٍر ااُوبيـا  ل ) يمـا أرسـلناك إا رَحـ  للولمـني ( . قـال سـويد بـن جوبـل عـن ابـن عوبـا   -1

يمـن مل َـممن  قال ل كان رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم رَح   ميع النا  َمن آمن به يصدا سود  
بــه ســلم قــا حلــق اصمــم مــن اخلســف يالفــرا . يكــان تمــذَ  الرســنل قوبلــه صــلى هللا عليــه يســلم منجوبــا  

 لوذاب املمذبني كما َمخذ من قنله تواىل ل ) يما كنا موذبني حىت ُوبوث رسنا  ( . 
ذل  قــال صــلى هللا عليــه يلمــن كاُــ  رســالته صــلى هللا عليــه يســلم بشــل رَحــ  للوــاملني بــنص اابَــ  الســاب     يلــ

يسلم حبق ل )) إمنا أ  رَح  مهداٍ (( يقد عمـ  رسـالته اإلُـ  يا ـن   يمـن مل تنلـه رَحتـه صـلى هللا عليـه يسـلم 
َما ُل  من جهته يإمنا ُل  من جه  ال ابل كمـن اسـتم عـن ُـنر الشـم  ى ركـن أي ظـل جـدار   يقـال اإلمـام 

م  ظهر  أي ب ن  ُلنا هبا حعا  ى الدَن أي دُيا   أي دَع هبا عنـا ممـريه الشاَوى رضى هللا عنه ل مل    بنا ُو
 َيهما   أي ى ياحد َيهما   إا يرسنل هللا صلى هللا عليه يسلم سوبوبها . 

ـذَرا  يداعيـا  إىل هللا سُُـه يسـراجا   -2 يقنله تواىل ى سنٍر اصحزاب ل )  َها النِب إ  أرسلناك شـاهدا  يموبشـرا  ُي
 ا  ( . يقد ريى الوبخارى عن ع ا  بن َسار قال ل )) ل ي  عمري بن الواص َ ل  أخِ، عن صِ  رسنل منل 
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هللا صــلى هللا عليــه يســـلم   قــال ل أجـــل يهللا إُــه ملنصـــنف ى التــنراٍ بـــوبوض صــِته ى ال ـــرآن ل  أَهــا النـــِب إ  
ـذَرا    يحـرزا  ل ميـني   أُـ  عوبـدى  يرسـنىل ويتـ  املتنكـل   لـي  بِـظ يا غلـيظ يا أرسلناك شاهدا  يموبشـرا  ُي

فِر   يلن َ وبضه هللا حىت َ يم به املل  الونجـا  أبن  سخاب ى اصسناا   يا َدَع ابلسيو  السيو  يلمن َوِن َي
ُكــر مثلــه عــن عوبــد هللا بــن  ِــت  بــه أعينــا  عميــا    يآُا   صــما   يقلــناب  غلِــا  (( . ي ســالم َ نلــنا ا إلــه إا هللا   َي

 يكو  اصحوبار . 
ـــزكيهم  -3 يقنلـــه توـــاىل ى ســـنٍر ا موـــ  ل ) هـــن الـــذى بوـــث ى ااميـــني رســـنا  مـــنهم َتلـــن علـــيهم آ تـــه َي

ز  ن منهم ملا َلح نا هبم يهن الوَز ولمهم المتاب ياحلمم  يإن كاُنا من قوبل لِى ضالل موبني * يآخَر َي
 الوعيم ( .  احلميم * ُل  َضل هللا َنتيه من َشا  يهللا ُي الِضل

يكِاهم مورٍز أن َتلن عليهم  صلى هللا عليه يسلم كتااب  مورـزا  ا عهـد ةـم بـه يا قـنٍ ةـم علـى موارضـته   مـع 
ائـل إىل الِضـائل .  ر  يز به صـلى هللا عليـه يسـلم عـن قنمـه   كمـا أُـه ُ لهـم بتأدَوبـه مـن الُر بيان مواُيه بولم غَز

لـ  مــن َضـل هللا علــى يكـذل  اُتِوــ  اصجيـال الالح ــ  بمتـا ب هللا يســن  رسـنل هللا صــلى هللا عليـه يســلم   ُي
وته عيع الشرائع السماَي    يجولها ابقي  َومل هبا الواملنن إىل  رسنله صلى هللا عليه يسلم   َ د ختم هللا بشَر

َتزاَد اتبونهم بود اُت اةم َنم ال يام    َهن صلى هللا عليه يسلم أكثر الرسل توبوا    يمل َ ع لفله من املرسلني أن 
إىل الدار اابخٍر كما يقع ى اصم  ا مدَ    حىت إن مسلمى زماُه صاريا ى عددهم قل  قليل  ى عدد أمتـه يإن 

 امتازيا ى صِا م   رضى هللا عنهم   يعلى عيع اصجيل الىت تلتهم . 
ــه توــاىل ى ســنٍر اصعــراف ل ) قــل  أَهــا النــا  إِ ر  -4 ــه ملــ  الســمنا  يقنل ــيمم عيوــا  الــذى ل ســنل هللا إل

ياصرض ا إله إا هن ُىي يميي  َهللامننا ابهلل يرسنله النِب اصمى الذى َممن ابهلل يكلماته ياتوبونه لولمم  تدين ( 
. يهى آَ  تدل على عمنمي  الرسال  ا مدَ  للنا  كاَ    يقد كاُ  رسال  من سوب نه خاص  ى أقنامهم يهن ما 

 ستِاد من قنله تواىل َ
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هـدى مـن َشـا  يهـن  ى سنٍر إبراهيم ل ) يما أرسلنا مـن رسـنل إا بلسـان قنمـه ليوبـني ةـم َيضـل هللا مـن َشـا  َي
ز احلميم ( .   الوَز

ـده قنلـه توـاىل ل ) يمـا أرسـلناك إا   يلذل  قال صلى هللا عليه يسلم )) بوثـ  إىل اصَحـر ياصسـند (( يهـن مـا ََن
  يقنله تواىل ل ) توبارك الذى ُزل الِرقان على عوبده ليمنن للواملني ُذَرا  ( . يقد أخرج الشيخان  كاَ  للنا  (

عن جابر قال ل قال رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم ل )) أع ي  سسا  مل َو هن أحد من اصُوبيا  قوبلى   ُصر  
ن   يجول  ىل اصرض مسردا  يطهنرا  َأميا رجل  من أمىت أدركتـه الصـالٍ َليصـل   يأحلـ  ابلرع  مسٍل شهَر

 ىل الفنائم يمل تل صحد قوبلى   يأع ي  الشِاع    يكان النِب َوبوث إىل قنمه خاص  يبوث  إىل النا  عام  . 
يقنله تواىل ل ) إ  حنن ُزلنا الذكر يإ  له حلاَعنن ( . يقنله تواىل ل ) يأُزلنا إلي  المتاب توبيا   لمل شى   -5

ل  كل ااب   الىت بين  َضل ال رآن المرمي إمنا هى من  كـ،ى مـن هللا توـاىل علـى هـذه اصمـ  ا مدَـ    ( . يكذ
تحـد  مـنا  رسـنل هللا  َ د أكرمها هللا تواىل َـأب ى ةـا ال ـرآن توبيـا   لمـل شـى  يهـدى يرَحـ  ل ـنم َممنـنن   َي

ـٍر صلى هللا عليه يسـلم شـاكرا  ربـه علـى تلـ  املنـ  َي ـنل َيمـا  أخرجـه اإلمـام الوبخـارى رضـى هللا عنـه عـن أىب هَر
رضــى هللا عنــه قــال ل قــال رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم ل )) مــا مــن اصُوبيــا  ُــِب إا أع ــى مــا مثلــه آمــن عليــه 

 الوبشر يإمنا كان الذى أيتيته يحيا  أيحاه هللا إىل َأرجن أن أكنن أكثرهم اتبوا  (( .  
 حلرر ل ) لومرك إهنم لِى سمرا م َومهنن ( قنله تواىل ى سنٍر ا -6

 َ د أقسم هللا تواىل بوعيم قدر ُوبيه صلى هللا عليه يسلم ياملوب )) يحيات  (( َهن 
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قسـم إةـى دل علـى هناَــ  التمـرمي يالتشـَرف . يقــد قـال ابـن عوبــا  رضـى هللا عنـه ل )) مــاخلق هللا يمـازرأ يمـا بــرأ 
هللا عليــه يســلم (( . يقـال أبــن ا ــنزا  ل مــا أقســم هللا توــاىل حبيــاٍ أحــد غــله  ُِسـا  أكــرم علــى هللا مــن حممــد صــلى

 صلى هللا عليه يسلم صن أكرم الَ،  عند هللا تواىل . 
قنله تواىل ى سنٍر النرم ل ) َأيحى إىل عوبده ما أيحى ( يقنله توـاىل ل ) ماكـذب الِـماد مـا رأى (   يقنلـه  -7

طفى ( يقنله توـاىل ل ) ل ـد رأى مـن آ   ربـه المـ،ى ( . َ ـد كشـِ  تلـ  ااب    تواىل ل ) ما زاغ الوبصر يما
الوبينا  عن تزكي  عَّلته صلى هللا عليه يسلم يعصمته عن اابَا  ى هذا املسرى ياملوراج . َما كـذب َـماده مـا 

ق عـن يحـى ربـه   رأى قا تضمحل الو نل ى أقل ال ليل من يصِه   يما ُ ـق لسـاُه عـن هـنى الـنِ    بـل ُ ـ
 يكمل أدبه ى بصره َما زاغ الوبصر يما طفى   يالشاهد بذل  رب الولمني سوبحاُه يتواىل يكِى ابهلل شهيدا  .

قنله تواىل ى سنٍر ال لم ل ) يإن ل  صجرا  غل قننن ( . َما أعروب  أجرا  جيرى عليه بال اُ  ـا  يا ُِـاد  -8
ل ) يإُـ  لولـى خلـق ععـيم (   يى صـيف  اابَـ  مـن التأكيـد مـا َيهـا . يقـد . يكذل  قنله تواىل ى السنٍر ُا ا 

ســول  الســيدٍ عائشــ  رضــى هللا عنهــا عــن خلــق رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم   َ الــ  كمــا مــر عليــ  ل كــان 
كان َستمس  خل ه ال رآن   ألس  ت رأ ال رأن ل ) قد أَل  املممننن ... ( َدلتنا يمناهبا رضى هللا عنها على أُه  

تحلــى هبــا . َمــان علــى الصــراب املســت يم يهــن صــراب هللا الــذى لــه مــا ى  ابصخــالا ا مــندٍ ى ال ــرآن المــرمي َي
 السمنا  يما ى اصرض . 

 يقد قال تواىل  صحا  لنا ل ) يمن َوتصم ابهلل َ د هدى إىل صراب 
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تنا حـني ُ ـرأ الِاتـ  قـائلني ل ) إ ك ُووبـد  * يإ ك مست يم ( . يعلمنا أن ُسأله توـاىل الصـراب املسـت يم   صـلنا
ُستوني * اهد  الصراب املست يم ( . يقد قالنا لإلمام سهل التسمى رض  هللا عنه ل ألي  قد هدا  هللا   َلماُا 

ـد ( . د  منه صُه تواىل َ نل ل ) يلدَنا مَز َز يأقـنل بوـد  ُ نل ل اهد  ؟ َأجاهبم ل ُسأله أن َثوبتنا على اةدى َي
قنل اإلمام سهل ل إن هللا تواىل مع مـا آتـى رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم مـن الولـم قـال لـه ل ) يقـل رب زدين 

 علما  ( . 
قنله تواىل   سنٍر آل عمران ل ) يإُ أخذ هللا ميثاا النوبيني ملـا آتيـتمم مـن كتـاب يحممـ  مث جـا كم رسـنل  -9

ه قال أأقررمت يأخذمت على ُلمـم إصـرى قـالنا أقـرر  قـال َاشـهديا يأ  مومـم مصدا ملا مومم لتممنن به يلتنصُر
ُكر له حممدا عليه الصالٍ يالسالم  من الشاهدَن ( قال املِسرين أخذ هللا امليثاا ابلنحى   َلم َوبوثه هللا ُوبيا  إا 

َوبيننه ملن بوـدهم . يقـال اإلمـام    يأخذ عليه ميثاا إن أدركه ليممنن به   يقيل أن َوبينه ل نمه يأيخذ ميثاقهم أن
على كرم هللا يجهه ل مل َوبوث هللا ُوبيا  من آدم َمن بوده إا أخذ عليه الوهد   حممد لـون بوـث يهـن حـى ليـممنن 

ه يأيخذ الوهد بذل  على قنمه .   به يلينصُر
إبـراهيم يمنسـى يعيسـى قنله تواىل   سنٍر اصحزاب ل ) يإُا أخذ  من النوبيني ميثاقهم يمن  يمـن ُـنح ي  -10

بن مرمي يأخذ  منهم ميثاقا  غليعا  ( . َاُعر كيـف قـدم هللا توـاىل رسـنلنا حممـدا  صـلى هللا عليـه يسـلم علـى الـذَن 
ِا  ملماُتـه بيـنهم   يلـذل  رتـوبهم الشـاعر    سوب نه ى زمـاهنم مـن سـادتنا املرسـلني أيىل الوـزم توعيمـا  ل ـدره يتشـَر

 قنله ل 
 

 َويسى َننح أيلن الوزم َاعلم  منسى كليمه حممد إبراهيم 
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بمـى بــه صـلى هللا عليــه يسـلم يكــان ى  1يل ـد خاطــ  سـيد  عمــر مـنا  رســنل هللا صـلى هللا عليــه يسـلم بمــالم
ُكـرك   أيةـم  ُل  المالم ل أبىب أُ  يأمى   رسنل هللا ل د بلغ من َضيلت  عند هللا أن بوث  آخـر اصُوبيـا  ي

 ملذكريٍ . يقرأ اابَ  ا
يكل ُدا  ُندى به رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم   ال رآن المرمي جا  بلف  تدل علـى التمـرمي اخلـاص  -11   

 )   أَها الرسنل . . . ( )   أَها املزمل . . . ( )   أَها املدثر . . . ( 
(   )   إبراهيم قد صدق  الرؤ  (   ) بينما ُندى إخناُه النوبينن أبوائهم )   آدم اسمن أُ  يزيج  ا ن     

ُكر    دايد إ  جولناك خليِ  ى اصرض (   )   منسى أقوبل يا  ف إُ  من اابمنني (   )   عيسى ابن مرمي ا
 ُومىت علي  ( 

يكــذل  َســتِاد مــن كتــاب هللا توــاىل أن أمــم الرســل الســاب ني عليــه صــلنا  هللا يســالمه كــاُنا خيــاطوبنن  -12   
رسل أبوائهم ل ) قالنا   ُنح قد جادلتنا َأكثر  جدالنا (   )   صاحل قد كن  َينا مرجنا قوبل هذا ( .  )   ال

شـوي  مـا ُِ ــه كثـلا  قــا ت ـنل ( . يهمــذا   ى حـني أن هللا توــاىل هنـا  أن ُــدعن رسـنل هللا صــلى هللا عليـه يســلم 
 عا  الرسنل بينمم كدعا  بوضمم بوضا   ( . ابوه َ ال تواىل   سنٍر الننر ل ) ا صولنا د

قــال ابــن عوبــا  رضــ  هللا عنهمــا ل كــاُنا َ نلــنن   حممــد     أاب ال اســم   َنهــاهم هللا عــن ُلــ  إععامــا  لنوبيــه    
صلى هللا عليه يسلم   قال َ النا ل   ُِب هللا     رسنل هللا   َنج  علينا أن ُـنقره كمـا علمنـا هللا   يةـذا كـان  
كوبار سادتنا الصحاب  َ نلنن له ل أبىب أُ  يأم    رسنل هللا . . . أى أَدَ  أبىب يأمى . يا خيِى على ال ار  

 المرمي أن حرمته صلى هللا عليه يسلم ابقي  بود اُت اله كما 
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 يبركاتـه (( كاُ  ى حياته   ألسـ  تلحـظ أُنـا خناطوبـه   التشـهد قـائلني )) السـالم عليـ  أَهـا النـِب يرَحـ  هللا   
َي نل اإلمام الننيى رض  هللا عنه ى كتابه ))  ذَ  اصوا  ياللفا  (( يلن خاط  املصلى آدميا  غله   صـلى 

 هللا عليه يسلم ب ل  صالته . 
ـ  ح ـا  مـن أقـدارهم     يحنن إُا قار  بني ُوبينا صـلى هللا عليـه يسـلم يإخناُـه النوبيـني المـرام َإُنـا ا ُ صـد ابمل اُر

ها هللا   ال دم حني اختصهم عيوـا  بِضـل النوبـنٍ يالرسـال    يإمنـا ُ صـد أن ُوبـني أهنـم مـع علـن أقـدارهم  الىت شَر
ـل عليـه  َإن رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َت دمهم ى قدره ابعتوباره كوبلهم   يكيف ايقد أمهم حني قدمه جَ،

 ما مر علي  ى الوباب الرابع . السالم َصلى هبم ى املسرد اصقصى ليل  اإلسرا  ك
َي نل تواىل ى سنٍر آل عمران ل ) ما كان إبراهيم َهند   يا ُصراُيا  يلمن كان حنيِا  مسلما  يما كان  -13   

من املشركني * إن أيىل النا  سبراهيم للذَن اتوبونه يهذا النِب يالذَن آمننا يهللا يىل املممنني ( . يقد عع هللا ى 
و  م ام اخلل  ) يا ذ هللا إبراهيم اابَ   اصخٍل بني خليله عليه الصالٍ يالسالم يحوبيوبه صلى هللا عليه يسلم يمع َر

ُكر هللا تواىل حوبيوبـه حممـدا  صـلى هللا عليـه يسـلم ابلنوبـنٍ ب نلـه ل )  ُكره هللا ى اابَ  ابوه على حني  خليال  ( َ د 
 يهذا النِب ( . 

ُكـره   غـل م ـام النـدا    يمـع ُلـ  يلولنا ُلحظ أُه حي -14   ُكر هللا حوبيوبـه ى ال ـرآن المـرمي ابوـه إمنـا  ث 
أتوبــع اســم احلوبيــ  بنصــف الرســال    َمــثال  َ ــنل توــاىل   ســنٍر الِــت  ل ) حممــد رســنل هللا يالــذَن موــه . . . ( 

 نل ى سنٍر اصحزاب ل ) َي نل ى سنٍر آل عمران ل ) يما حممد إا رسنل قد خل  من قوبله الرسل . . . ( َي
 ما كان حممد أاب أحد من رجالمم يلمن رسنل هللا يخامت النوبيني . . . (   أما يقد ععم هللا قدر ُوبيه 
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صلى هللا عليه يسلم َناج  علينا حنن املممنني أن حنِـظ عليـه قـدره الـذى حِعـه هللا   َـال َ ـنل خ يـ  َـتملم 
ـنن بـزى الولمـا  يلـي   عنه صلى هللا عليه يسلم ل كان حممد بن عوبد هللا . . . كما َِول بوض ا هال الـذَن َتَز

ةـم مـن الولـم إا ش شــ   اللسـان يهـم ُسـوبنن أهنــم ُسـننن صـنوا    يليتـق هللا أَضــا  أيلوـ  الـذَن جيمئـنن علــى 
  يما َتنـاى  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم حبر  أُه بشر مثلنا   َيتخرصنن مبا ا َتِق مع قدره كصاح  يحى

مع عصمته الىت شهد هبا قنله تواىل ) يإُ  لولى خلق ععيم ( . يإُا كان هللا قد ارتضى خل ه ييصِه ابلوعم    
 َميف َنت صه الوبشر يخيالِنن يصف هللا الوليم احلميم . 

أن هللا توـاىل تـنىل يقد أخ،  ال رآن المرمي مبا كـان مـن دَـا  سـادتنا   املرسـلني عـن أُِسـهم   يبـني لنـا  -15   
الدَا  عن رسنلنا صلى هللا عليه يسلم   َمثال  حني قال قنم ُنح عليـه السـالم ل ) إ  لنـراك   ضـالل موبـني ( . 
داَع عليه السالم عن ُِسه َ ـال َيمـا حمـى هللا عنـه ل )   قـنم لـي  ىب ضـالل  . . . (   يقـال قـنم هـند عليـه 

. ( َ ــال  َيــا  عــن ُِســه الســِاه  )   قــنم لــي  ىب ســِاه  . . . ( يقــال  الســالم ل ) إ  لنــراك ى ســِاه  . .
َرعنن ملنسى عليه السالم ) إِ صظن    منسـى مسـحنرا  ( َ ـال منسـى عليـه السـالم ) يإِ صظنـ    َرعـنن 

ـ  مثوبنرا  ( . يلمن حني قال كِار مم  إن حممدا   ساحر أي كاهن أي  ننن   يحـني قـالنا إُـه شـاعر ُـ مبص بـه َر
املننن   رد هللا بمالمه عليهم مداَوا  عن رسنله صلى هللا عليه يسلم   َ ال تواىل ل ) ما أُ  بنوم  رب  مبرننن 
( . يب نله ل ) إُه ل نل رسنل كرمي * يما هن ب نل شاعر قليال  ما تممننن * يا ب نل كاهن قليال  ما تذكرين (   

ُكر يقرآن موبني ( يب نله تواىل ل ) يما علمناه ال  شور يما َنوبفى له إن هن إا 
 َي نل احلاَظ أبن ُويم اصصوبهاين   كتابه دائل النوبنٍ ل  -16   

 إن هللا تواىل قرن اسم ُوبينا عليه الصالٍ يالسالم ابوه تواىل ى كتابه 
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رائضه يأحمامه ييعده ييعيده َ ال تواىل ) يأطيونا هللا   ُكر طاعته يموصيته َي  يأطيونا الرسنل ( . يقـال عند 
توــاىل ل ) يأطيوــنا هللا يرســنله إن كنــتم مــممنني ( . يقــال توــاىل ل ) َي يوــنن هللا يرســنله أيلوــ  ســلَحهم هللا ( . 
يقال تواىل ل ) إمنا املممننن الذَن آمننا ابهلل يرسنله . . . ( يقال توـاىل ل ) اسـتريوبنا هلل يللرسـنل . . . ( يقـال 

ين هللا يرسنله . . . ( يقال توـاىل ل ) بـرا ٍ تواىل ل ) ي  من َوص هللا يرسنله . . . ( يقال تواىل ل ) إن الذَن َُم
مـــن هللا يرســـنله ( . . . يقـــال توـــاىل ل ) يأُان مـــن هللا يرســـنله . . . ( يقـــال توـــاىل ل ) يمل َتخـــذيا مـــن دين هللا     

 يا رسنله . . . ( . 
 يقال تواىل ل     

نا أُه من ُادد هللا يرسنله . . . ( . يقال تواىل ل ) إمنا جزا  الذَن ُاربنن هللا يرسنله . . . ( . يقال ) أمل َولم
تواىل ل ) يا ُرمنن ما حرم هللا يرسنله . . . ( .  يقال تواىل ل ) يمن َشاقق هللا يرسنله . . . ( يقال تواىل ل ) 

ل )  َرديه إىل هللا يرسـنله . . . ( يقـال توـاىل ل ) يلـن أهنـم رضـنا مـا  قل اصُِال هلل يالرسنل . . . ( يقال تواىل
آاتهم هللا يرسنله . . . ( يقال تواىل ل ) يقالنا حسـوبنا هللا سـيمتينا هللا مـن َضـله يرسـنله . . . ( يقـال توـاىل ل ) 

ه . . . ( . يقال تواىل ل ) يقود َأن هلل سسه يللرسنل . . . ( يقال تواىل ل ) يما ُ منا إا أن أغناهم هللا يرسنل
الذَن كـذبنا هللا يرسـنله ( يقـال توـاىل ل ) يإُ ت ـنل للـذى أُوـم هللا عليـه يأُومـ  عليـه . . . ( َ ـنل اإلمـام أبـن 

ِا  صلى هللا عليه يسلم .   ُويم ل قرن سوبحاُه اوه ابوه ى ُل  توعيما  له يتشَر
نني من أُِسهم يأزياجه أمها م ( َي نل اإلمام ابن احلاج رضى هللا عنـه قنله تواىل ل )  النِب أيىل ابملمم -17   

ى كتابه املدخل   تو يوبه علـى هـذه اابَـ  ل َح ـه عليـه الصـالٍ يالسـالم أععـم مـن ح ـنا النالـدَن   قـال عليـه 
 الصالٍ يالسالم ل ابدأ بنِس    مث مبن تونل   َ دم ُِسه على غله   
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هللا صلى هللا عليه يسلم على ُِ  كل مممن   يموب ُل  إُا توارض له ح ـان   حـق  يهللا عز يجل قدم رسنل
لنِسه يحق للنِب صلى هللا عليه يسلم   َهللاكدمها عليه يأيجوبهما حـق النـِب صـلى هللا عليـه يسـلم   مث جيوـل حـق 

 ُِسه توبوا  للحق اصيل . 
يا رســنل هللا يا أن تنمحـنا أزياجـه مـن بوــده قنلـه توـاىل   سـنٍر اصحـزاب ل  ) يمــا كـان لمـم أن  -18     تـُم

أبدا  إن ُلمم كان عنـد هللا ععيمـا  ( . قـال اإلمـام ال ـرطِب رضـ  هللا عنـه ى تِسـله ل حـرم هللا ُمـاح أزياجـه مـن 
ه يتنوبيها  على مرتوبته صلى  بوده صلى هللا عليه يسلم   يجول ةن حمم اصمها    يهذا من خصائصه  ييزا  لشَر

 عليــه يســلم . قــال اإلمــام الشــاَوى رضــ  هللا عنــه ل يأزياجــه صــلى هللا عليــه يســلم الــاليت مــا  عــنهن ا ُــل هللا
يا رسـنل هللا . . . ( . يقـد قـال  صحد ُماحهن يمن استحل ُل  كان كاَرا  ل نله توـاىلل ) يمـا كـان لمـم أن تـُم

ســ  َن  ــع إا صــلى هللا عليــه يســلمل )) زيجــاتى   الــدُيا هــن زيجــاتى ى اابخــ ٍر (( . يقــال ل )) كــل ســوب  ُي
سِب َإُه ابا إىل َنم ال يام  (( .   سوبِب ُي

 قنله تواىل ل ) يما آاتكم الرسنل َخذيه يما هناكم عنه َاُتهنا ( .  -19   
 قال اإلمام أبن ُويم إن هللا َرض طاعته على الوامل َرضا  م ل ا  ا شرب َيه يا استثنا  . 

ىل   سـنٍر الوب ـٍر ل ) قـد ُـرى ت لـ  يجهـ  ى السـما  َلننلينـ  قوبلـ  ترضـاها ( . يتـدل هـذه قنله توا -20  
 اابَ  المرمي  على أن هللا َسار  ى هناه صلى هللا عليه يسلم كما قال  سيدتنا عائش  رضى هللا عنها . 

ى كتابـه عضـنا  عضـنا    يقال ابن سوبع من خصائصه صلى هللا عليه يسـلم أن هللا سـوبحاُه يتوـاىل يصـِه  -21  
َ ال   يجهه ل ) قـد ُـرى ت لـ  يجهـ  ى السـما  . . . ( يقـال ى عينيـه ل ) يا  ـدن عينـ  إىل مـا متونـا بـه 

 أزياجا  منهم . . . ( . يقال   لساُه ل ) َإمنا َسر ه بلساُ  . . . ( يى
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يظهره ) أمل ُشرح ل  صدرك * ييضونا عن   َده يعن ه ) يا صول َدك مفلنل  إىل عن   . . . ( . يى صدره
يزرك * الذى أُ ض ظهرك ( . ي  قلوبه ) ُزله على قلوب  ( يى خل ه ل ) يإُ  لولى خلق ععـيم ( . أقـنل يى 
ُِسه قال تواىل ل ) ما كان صهل املدَن  يمن حنةم مـن اصعـراب أن َتخلِـنا عـن رسـنل هللا يا َرغوبـنا أبُِسـهم 

 عن ُِسه ( . 
ُكر  موى يهن قنله ا إله إا هللا حممد رسنل هللا    -22   ُكر   ُكرك ( . قيل إُا  ونا ل   قنله تواىل ل ) يَر

ُكــره صــلى هللا عليــه يســلم عنــد اإلميــان ابهلل توــاىل  يقيــل   اصُان . يقــال اإلمــام الشــاَوى رضــ  هللا عنــه َوــب 
ُكره عند تاليٍ ال رآن يعند الومل ابل   اع  يالنقنف عن املوصي  . ياصُان  يُتمل 

سـخ  -23   يقال اإلمام جوِر الصادا رضى هللا عنه ل من  ام ُومته عليـه أن جولـه حوبيوبـه   يأقسـم حبياتـه   ُي
ُكـره بـذكره   يرضــاه  بـه شـرائع غـله   يأحـل لـه يصمتــه الفنـائم   يجولـه شـِيوا  مشـِوا    يســيد يلـد آدم   يقـرن 

ــ  إمنـا َوبــاَونن هللا ( بوبيوــتهم إ ك ) َــد هللا برضـاه   يجولــه أحــد ركـب التن  حيــد مث قــال توـاىل ل ) إن الــذَن َوباَوُن
د عند الوبيو    قيل ى موب َد هللا ل قنٍ هللا   يقيل ثنابه   يقيل سنته   يقيل ع ـده   يهـذه  َنا أَدَهم ( . ََر

 صلى هللا عليه يسلم .  استواٍر يصني    المالم يأتكيد لو د بيوتهم إ ه يععيم شأن املوباَع
قنله تواىل ى سنٍر الشنرى ل ) قل ا أسـألمم عليـه أجـرا  إا املـندٍ ى ال ـرىب ( . َي ـنل سـيدى الشـيخ  -24  

 تو يوبا  على هذه اابَ  ل  342اصك، حمى الدَن بن الورىب ى الوباب 
ِا  ل مم مبا هن اص    مر عليه ل ) قـل مـا سـألتمم مـن أجـر َهـن لمـم )) قال  الرسل صقهم عن أمر هللا تواىل توَر

إن أجرى إا على هللا ( . َذكريا استح اا اصجر على من اسـتوملهم   يمل َ نلـنا ُلـ  إا عـن أمـره   َإُـه قـال 
لمل رسنل ل ) قل ما أسألمم عليه من أجر ( . ياختص حممدا  صلى هللا عليه يسلم بِضـيل  مل َنلهـا غـله   عـاد 

 ه   يرجع حممه صلى هللا عليه يسلم إىل َضلها على أمت



 

  320 

حمم الرسل قوبله ى اب ا  أجره على هللا َأمره احلق أن أيخذ أجره الذى له على رسالته من أمته   يهن أن َناديا 
قرابته َ ال له ل ) قل ا أسألمم عليه أجرا  ( أى على توبليغ ما جو  به إليمم ) إا املندٍ   ال رىب ( َتوني على 

ه أدا  ما أيجوبه هللا عليهم من أجر توبليغ   َنج  عليهم ح  قرابته صلى هللا عليه يسلم يأهل بيتـه   يجولـه امت
 ابسم املندٍ يهن الثوبن  على ا وب  . 

ل  ليردد له النوم     )) َلما جول له ُل  يمل َ ل إُه لي  له أجر على هللا   يا إُه ب ى له أجر على هللا   ُي
ِه ما َس مـن أجـر َهـن لمـم  1ا قاله رسنل صمته ) قل ما سـألتممر به   َ يل له بود هذا ل قل صمت  أمرا  مبتوَر

إن أجرى إا على هللا (   َما أس ط صجر عـن أمتـه ى مـند م لل ـرىب   يإمنـا رد ُلـ  اصجـر بوـد توينـه علـيهم   
يســلم   َيوــند َضــل املــندٍ علــى أهــل َوــاد ُلــ  اصجــر علــيهم   الــذى كــان َســتح ه رســنل هللا صــلى هللا عليــه 

 املندٍ   َما َدرى أحد ما صهل املندٍ ى قراب  رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم من اصجر إا هللا تواىل (( . 
نشــرح لــه الصـدر   يعلينــا عيوــا  أن     يكـالم ســيدى الشـيخ اصكــ، كمــا تـرى كــالم ُِــي  َنمشـف بــه اصمـر   َي

رحم هللا ا   دعوبل اخلزاعى إُ َ نل   قصيدته املشـهنٍر حنِظ مندٍ سادتنا آل ال وبي  ابلثوبا  على حموبتهم   َي
 ل 

 يأهرر َيمم أسرتى  يبناتى        أح  قصى الرحم من أجل حوبمم 
  رب   حسناتى يزد حوبهم بصٍل            َ يب  من  زدِ   رب َيا                     

د هللا ليذه  عنم الرج  أهل الوبي  َي هركم ت هلا  ( . َي نل قنله تواىل ى سنٍر  -25   اصحزاب ل ) إمنا ََر
 من الِتنحا  ل 29  تو يوبه على هذه اابَ  سيدى الشيخ اصك، حمى الدَن بن الورىب   الوباب 

هــ  عــنهم الــرج  )) ملـا كــان رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم عوبــدا  حمضــا   قــد طهــره هللا يأهــل بيتــه ت هــلا  يأُ  
)يهن كل ما َشينهم (   َال َضاف إليهم إا م هر يا بد   َإن املضاف إليهم هن الذى َشوبههم   َما َضيِنن 

 صُِسهم إا من له حمم ال هاٍر يالت دَ    َهذه شهادٍ من النِب صلى هللا عليه يسلم لسلمان
                                                 

1
 من سورة سبأ . 47آية - 
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نل هللا صــلى هللا عليــه يســلم )) ســلمان منــا أهــل الِارســى ابل هــاٍر ي احلِــظ اإلةــى يالوصــم  حيــث قــال َيــه رســ
هاب الرج  عنهم   يإُا كان ا َضاف إليهم إا م هر م د  يحصـل  لـه  الوبي  (( يشهد هللا ةم ابلت هل ُي
 الوناَ  الرابُي  اإلةي  مبررد اإلضاَ    َما ظن  أبهل الوبي    ُِنسهم َهم امل هرين   بل عني ال هاٍر . . . 

ا  أياد َاطم  كلهم رضى هللا عنهم   يمن هن من أهل الوبي  مثل سلمان الِارسـ  رضـى هللا )) َد    خل الشَر
عنه   إىل َنم ال يام  ى حمم هذه اابَ  من الفِـران   َهـم امل هـرين اختصاصـا  مـن هللا يعناَـ  هبـم لشـرف حممـد 

ل الوبيـ  إا ى الـدار اابخـٍر َـإهنم ُشـرين صلى هللا عليه يسلم يعناَ  هللا به   يا َعهر حمم هذا الشرف صه
مفِنرا  ةم يأما   الدُيا َمن أتى منهم حدا  أقيم عليه . . . يقـال صـلى هللا عليـه يسـلم ل )) لـن أن َاطمـ  بنـ  
حممد صلى هللا عليه يسلم سرق  ل  و  َدها (( يقد أعاُها هللا من ُل  رضى هللا عنها   َنضـع اصحمـام هلل 

  َشا  يعلى أى حال َشا    َهذه ح نا هللا تواىل . . . َضوها كيف 
)) أمــا عــن ح نقنــا َــنحن ،ــلين إن شــونا أخــذ  يإن شــونا تركنــا   يالــمك أَضــل عمنمــا    يلــي  لنــا ُم أحــد   
َميف أبهل الوبي    َإ  إُا ُزلنا عن طل  ح نقنا يعِن  عنهم ى ُل  أى َيما أصابنه منا   كاُ  لنا بـذل  

هللا اليد الوعمى ياملماُ  الزلِى   َإن النِب صلى هللا عليه يسلم ما طل  منا عن أمر هللا إا املندٍ ى ال رىب  عند
يه سر صل  اصرحام   يمن مل َ وبل سمال ُوبيه َيما سأله َيه قا هن قادر عليه   َوبأى يجه َل اه غدا  أي َرجن    َي

يسـلم َيمـا طلـ  منـه مـن املـندٍ ى قرابتـه   َميـف أبهـل بيتـه يهـم شِاعته ؟ يهن ما أسوف ُوبيه صلى هللا عليـه 
أخص ال راب  . مث إُه جا  بلِظ )) املندٍ (( يهى الثوبن  على ا وب    َإُه من ثوب  يده   أمر استصحوبه ى كل 

بــه   حــال   يإُا استصــح  املــندٍ   كــل حــال مل َماخــذ أهــل الوبيــ  مبــا َ ــرأ مــنهم ى ح ــه َمــا لــه أن َ ــالوبهم 
َيمكه ترك حموب  يإَثار على ُِسه ا ةا . . . َلن كشف ل    يىل عـن منـازةم عنـد هللا ى الـدار اابخـٍر لـندد  
أن تمنن منىل من مـناليهم   يهللا َلهمنـا رشـد أُِسـنا . أقـنل يقـد أَـرد  اباب خاصـا  ل الوبيـ  اسـتيِا  للوبحـث 

 يهن الوباب اخلام  عشر                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َللجع إليه ال ارى  المرمي . 
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مــنن الرســنل  – 26 ــنا شــهدا  علــى النــا  َي قنلــه توــاىل ى ســنٍر الوب ــٍر ل ) يكــذل  جولنــاكم أمــ  يســ ا  لتمُن
عليمم شهيدا  (   قـال سـيدى الشـيخ عـز الـدَن بـن عوبـد السـالم رضـى هللا عنـه ل يمـن خصائصـه صـلى هللا عليـه 

منزل  الوديل من احلمام   َيشهدين علـى النـا  أبن رسـلهم بلفـتهم   يهـذه اخلصيصـ  مل يسلم أن هللا أُزل أمته 
تثوب  صحد غله من اصُوبيا  . يأخـرج الوبخـارى يالممـذى يالنسـائى عـن أىب سـويد اخلـدرى قـال   قـال رسـنل هللا 

َتـدعى أمتـه َي ـال ةـم ل صلى هللا عليه يسلم ل )) َدعى ُنح َنم ال يامـ  َي ـال لـه ل هـل بلفـ  َي ـنل ل ُوـم   
هل بلفمم ؟ َي نلنن ل ما أات  من ُذَر يما أات  أحد   َي ـال ل مـن َشـهد لـ  ؟ َي ـنل ل حممـد يأمتـه   َـذل  
قنل هللا تواىل ل ) يكذل  جولناكم أم  يس ا  ( النسط الوديل   َتدعنن َتشهدين له ابلـوبالغ   يأشـهد علـيمم 

ن أىب سويد اخلدرى قال قال رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم ل )) جيى  النِب . يأخرج أَحد يالنسائى يالوبيه ى ع
َنم ال يام  يموه الرجل   يالنِب يموه الرجالن َأكثر من ُل    َي ال ةـم ل هـل بلفـتم ؟ َي نلـنن ُوـم   َيـدعى 

تم ؟ َي نلنن أمـ  حممـد قنمهم   َي ال ةم ل هل بلفنكم   َي نلنن ل ا   َي ال للنوبني ل من َشهد لمم أُمم بلف
  َتــدعى أمــ  حممــد َيشــهدين أهنــم قــد بلفــنا   َي ــال ةــم ل يمــا علممــم أهنــم قــد بلفــنا ؟ َي نلــنن ل جــا   ُوبينــا 
بمتاب أخ،  أهنم قد بلفنا يصدقناه   َي ال ل صدقتم   َذل  قنله تواىل ل ) يكذل  جولناكم أم   يس ا  ( قال 

نا شهدا  على ا منن الرسنل عليمم شهيدا  ( . عديا   ) لتمُن  لنا  َي
قنله تواىل ى سنٍر آل عمران ) يشايرهم ى اصمر ( يقـد أخـرج ابـن عـدى يالوبيه ـى ى الشـو  عـن ابـن  – 27

عوبــا  قــال ملــا ُزلــ  ) يشــايرهم ى اصمــر ( قــال رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم ل )) أمــا إن هللا يرســنله لفنيــان 
رَح   صمىت (( يمن ُل  َدرك ال ارى  المرمي أن هللا تواىل شر  الشنرى لرسـنله صـلى هللا عنها يلمن جولها هللا 

 عليه يسلم لتتأسى به أمته َيها َنأمن النقن  ى الضالل  أي اخل أ الِردى . 
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 قنلــه توــاىل ى ســنٍر املائــدٍ ل ) يهللا َوصــم  مــن النــا  ( َمــان صــلى هللا عليــه يســلم ى يقاَــ  ربــه َــال – 28
َست يع أعداؤه أن َصلنا إليه بسـن  قلـنا أي كثـريا   يملـا ُزلـ  هـذه اابَـ  سـرح رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم 

 أصحابه الذَن كاُنا ى حراسته اكتِا   حبراس  هللا تواىل يحِعه . 
ال رىب ياليتامى قنله تواىل ى سنٍر احلشر ل ) ما أَا  هللا على رسنله من أهل ال رى َلله يللرسنل يلذى  – 29

ياملساكني يابـن السـوبيل كـى ا َمـنن ديلـ  بـني اصغنيـا  مـنمم يمـا آاتكـم الرسـنل َخـذيه يمـا هنـاكم عنـه َـاُتهنا 
 يات نا هللا إن هللا شدَد الو اب ( . 
 َ نل اإلمام ال رطِب ى تِسله ل 

 اصمنال الىت ل م  يالناٍ َيها مدخل ثالث  أضرب ل 
ق الت هل ةم كالصدقا  يالزكنا  . اصيل ل ما أخذ من   املسلمني على طَر

ن ابحلرب يالِهر يالفلوب  .   الثاِ ل الفنائم   يهن ما ُصل ى أَدى املسلمني من أمنال الماََر
  كالصـل   1 )الثالث ل الِى    يهن ما رجع للمسـلمني مـن أمـنال المِـار عِـنا  صـِنا  مـن غـل قتـال يا إجيـاف 

ــ  ياخلــرا  مكــنا أمــناةم   أي ميــن  أحــد يا َز ٍ مــن صــار المِــار . يمثلــه أن َهــرب املشــركنن َي ج يالوشــنر املــأخُن
 منهم ى دار اإلسالم ا يار  له . 

ها الِ را  ياملسمني يالواملنن عليها حس  ما بينه هللا تواىل   يأما الفنـائم َماُـ  ى صـدر  َأما الصدق  َمصَر
سلم َصنع َيها ماشا  كما قال ى سنٍر اصُِال ل ) قـل اصُِـال هلل يالرسـنل .... اإلسالم للنِب صلى هللا عليه ي 

( مث ُسخ ب نله تواىل ) ياعلمنا أمنا غنمـتم مـن شـى  َـأن هلل سسـه   يللرسـنل يلـذى ال ـرىب ياليتـامى ياملسـاكني 
 يابن السوبيل ( . يأما الِى  َ سمته يقسم  اخلم  سنا  . 

                                                 
(1)

 من غير إيجاف أى من غير إعمال الخيل والركاب .  

 عن أربعة األخماس الباقية لتدل على أنها حق للغانمين .  ( سكتت اآلية 2)
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ىل اإلمـام   َـإن رأى حوبسـهما لنـنازل تنـزل ابملسـلمني َوـل   يإن رأى قسـمتها أي قسـم  ياصمر عند مال  َيهـا إ
يي  سـا  حـىت َفنـنا   ُي وبـدأ ابلِ ـرا  مـن رجـال ُي أحدمها قسمه كله بني النا    يسنى َيـه عـربيهم يمـناهم   َي

  يلـي  لـه حـد مولـنم    ال رىب من رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َو نن من الِى  سهمهم علـى مـا َـراه اإلمـام
ياختلف ى إع ا  الفب منهم   َأكثر النا  على إع ائه صُه حق ةم . يقال مال  ل ا َو ى منـه غـل َ ـرائهم 

 صُه جول عنضا  من الصدق  . 
يكان رسنل هللا صلى هللا عليه يسلم َنِق على أهله من مال الِى  ُِ   سنتهم مث أيخذ ما ب ى َيروله  ول مال 

   يملا تنى صلى هللا عليه يسلم قال أبن بمر رضى هللا عنه ل أ  يىل رسنل هللا   َومل َيه مبا عمل َيه رسنل هللا
 هللا صلى هللا عليه يسلم . َي نل اإلمام ال رطِب ى تِسله ل 

 ياختلف الولما  ى ُيى ال رىب على ثالث  أقنال ل 
 صلى هللا عليه يسلم ملا صود الصِا جول َهتف ل )  بب َالن   ا  قَرش كلها   قاله بوض السلف   صن النِب

  بب عوبد مناف    بب عوبد امل ل   بب مٍر    بب عوبد مش  أُ ذيا أُِسمم من النار ( احلدَث . 
ج يمسـلم بـن خالـد ل بنـن هاشـم يبنـن امل لـ  صن  )ب( يقال الشاَوى يأَحد يأبـن ثـنر ي اهـد يقتـادٍ يابـن جـَر

ِب صــلى هللا عليــه يســلم ملــا قســم ســهم ُيى ال ــرىب بــني بــب هاشــم يبــب امل لــ  قــال ل ) إهنــم مل َِــارقنِ ى النــ
جاهلي  يا إسالم   إمنا بنن هاشم يبنـن امل لـ  شـى  ياحـد ( يشـوب  بـني أصـابوه   أخرجـه النسـائى يالوبخـارى . 

بنن هاشم يبنن امل لـ    بيـنهم الفـب يالِ ـل   قال النسائى يأسهم النِب صلى هللا عليه يسلم لذيى ال رىب يهم 
يقــد قيــل إُــه للِ ــل مــنهم دين الفــب كاليتــامى يابــن الســوبيل .. يهــن أشــوبه ال ــنلني ابلصــناب عنــدى يهللا أعلــم . 
يالصفل يالموبل يالذكر ياصُثـى سـنا    صن هللا توـاىل جوـل ُلـ  ةـم   يقسـمه رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم 

 لي  ى احلدَث أُه َضل بوضهم على بوض . َيهم   ي 
 )ج( بنن هاشم خاص    قاله  اهد يعلى بن احلسني   يهن قنل مال  يالثنرى ياصيزاعى يغلهم .  
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قنله تواىل ل ) يمن الليل َتهرـد بـه  َلـ  لـ  عسـى أن َوبوثـ  ربـ  م امـا  حممـندا  ( . قـال اإلمـام الِخـر  -30
أن ا مند هن م ام الشِاع    يقال الولما  إن كلم  )) عسـى (( مـن هللا ياجـ     الرازى ل أعع املِسرين على

يى الوبخارى من حدَث ابـن عمـر قـال ل سـول رسـنل هللا صـلى هللا عليـه يسـلم عـن امل ـام ا مـند َ ـال ل )) هـن 
 الشِاع  (( .

نه قال ملا عرج النِب صـلى هللا عليـه قنله تواىل ) إ  أع يناك المنثر ( . يى الوبخارى عن أُ  رضى هللا ع -31
ــل   قــال ل هــذا  يسـلم إىل الســما  قــال ل )) أتيــ  علــى هنــر حاَتــاه قوبــاب اللملــم ااجمــنف َ لــ  ل مــا هــذا   جَ،

 المنثر (( . 
قنله تواىل ل ) ا أقسم هبذا الوبلد * يأُـ  حـل هبـذا الوبلـد ( . قيـل ))ا(( زائـدٍ أى حنلـف لـ  هبـذا الوبلـد  -32

َته مبماُ  َيه . يالوبلد هى مم  حرسها هللا توـاىل   يحبلنلـه صـلى هللا عليـه يسـلم َيهـا صـار  حرمـا    الذى شر 
يمهوب ا  للنحى   يمنوبوا  للدَن   يقد قالنا إن هذا ال سم أدخل ى توعيمه صلى هللا عليه من ال سم بذاته يحبياته  

رسنل هللا قد بلف  من الِضيل  عنده أن أقسم بماب كما أشار إليه عمر رضى هللا عنه ب نله ل أبىب أُ  يأمى  
 قدمي  َ ال ) ا أقسم هبذا الوبلد ( . 

قنله تواىل ى سنٍر اصحزاب ل ) إن هللا يمالئمته َصلنن على النِب    َها الذَن آمننا صلنا عليه يسلمنا  -33
ئم  دعا  ابلـز دٍ   يصـالٍ املـممنني دعـا  تسليما  ( . يالصالٍ من هللا ز دٍ َضل يتمرمي يتشَرف   يصالٍ املال

َ ابلنن به موريف رسنل هللا صلى هللا عليـه يسـلم الـذى ا َسـت يونن مماَأتـه عليـه   َلجوـنن إىل هللا ضـارعني 
 أن َماَوه عنهم مبا رسم هللا ةم من أمره تواىل ابلصالٍ يالتسليم عليه صلى هللا عليه يسلم . 

ى رضــى هللا عنــه ى تِســله ل إن صــالٍ املالئمــ  علــى رســنل هللا صــلى هللا عليــه يســلم َي ــنل اإلمــام الِخــر الــراز 
أَضل من السرند ابدم   صن هللا تواىل أمرهم ابلسرند ابدم أتدَوبا   يأمرهم ابلصالٍ على حممد صـلى هللا عليـه 

وبا    م    يأما سرند املالئم     كما أن الصالٍ على حممد صلى هللا عليه يسلم دائم  إىل َنم ال يا1يسلم ت َر
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ابدم عليه السالم َمـا كـان إا مـٍر ياحـدٍ   يكـذل  السـرند ابدم إمنـا تـناه املالئمـ    يأمـا الصـالٍ علـى حممـد 
 صلى هللا عليه يسلم َإمنا تناها رب الولمني . مث أمر هبا املالئم  ياملممنني . 

ُكـر هللا يأخلا  ا َِن  ال ارى  المرمي أن الصالٍ على النـِب ـق الِـت    يأهنـا مـن   صـلى هللا عليـه يسـلم هـى طَر
تواىل اابمر هبا   َي نل صلى هللا عليه يسلم ل )) أيىل النا  ىب َنم ال يام  أكثرهم على صالٍ (( يقـد أَـرد  ةـا 

 اباب  خاصا  يهن الوباب الرابع عشر َللجع إليه ال ارى  المرمي . 
 حممد يعلى آله عدد ما ى علم هللا صالٍ  دائم  بديام مل  هللا . اللهم صل يسلم يابرك على سيد  
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 الباب الحادى عشر

 أزواجه صلى هللا عليه وسلم
 الفصل األول

 تعدد زواجه صلى هللا عليه وسلم
 تعدد األزوار بعد وفاة السيده خديجه :

 صىىلى هللا عليىىه وسىىلم تىىوفى عىىن تسىىع روى اإلمىىام الطبىىرى بسىىنده أن موالنىىا رسىىول هللا     
 زوجات .

ومما هو جدير بالذكر أن تعدد أزواجه صلى هللا عليه وسلم إنما كان بعد وفىاة أم المىممنين       
السيده خديجة بنت خويلىد رضىى هللا عنهىا ، وهىى أول النسىاء إيمانىًا ، وقىد عاشىرها صىلوات هللا 

ور عليهىا قىط ، وكانىت حىين تزوجهىا أرملىة فىى سىن وسالمه عليه ربع قرن من الزمىان ولىم يتىز 
وكىان هىو صىلى هللا عليىه وسىلم  -على أرجح الروايات  –األربعين وماتت فى الخامسه والستين 

عند زواجه منها فى سن الخامسة والعشرين ، وكان عند وفاتها فىى سىن الخمسىين ، وقىد ماتىت 
ثالث سىنوات ، وممىا هىو جىدير بالىذكر أنىه فى حياته الشريفة وقبل هجرته إلى المدينة المنورة بى

 على كثرة أزواجه لم يتزور بكرًا إال أم المممنين السيده عائشة رضى هللا عنها .
 

 خصوم اإلسالم ورد العقاد عليهم :
ليك ما يقوله فى روعة ظاهرة العالمه العقاد فى كتابىه "حقىائق اإلسىالم وأباطيىل خصىومه"       واص

الذين أرادوا عمىدًا وعبثىًا تشىويه سىمعة النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم فىى ردًا على خصوم اإلسالم 
 تعدد الزوار :

" ما أتفق عليه خصوم اإلسالم عن سوء نية على كل شىء كما أتفقىوا علىى خطىة التبشىير فىى  
 موضوع الزوار على الخصوص ، فكلهم يحسب أن المقتل الذى يصاب منه
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عة النبىى عليىه السىالم ، وتمثيلىه ألتباعىه فىى صىورة اإلسالم فى هذا الموضوع هو تشويه سىم
معينىىة ال تالئىىم شىىرف النبىىوة وال يتصىىف صىىاحبها بفضىىيلة الصىىدق فىىى طلىىب اإلصىىالل ، وأى 
صورة تغنيهم فى هذا الغر  األثيم كما تغنيهم صورة الرجل الشهوان الغارق فى لىذات الجسىد 

      قلب والرول .                                                                                                                 العازف فى معيشته البيتية ورسالته العامة عن عفاف ال
نهم لعلى أشىد الخطىأ فىى أختيىارهم هىذه الخطىة بعينهىا ، إذ أن جىالء الحقيقىة فىى       " ... واص

دينىه المطلىع علىى سىيرة نبيىه ، فىإذا بمقىتلهم هذا الموضوع أهون شىء على المسىلم العىارف ب
المظنون حجة يكتفى بها المسلم وال يحتار إلى حجة غيرها لتعظيم نبيه وتبرئة دينىه مىن قالىة 

 السوء الذى يفترى عليه .
" فال حجة للمسلم على صدق النبى صلى هللا عليه وسلم فى رسالته أصدق من سىيرته فىى      

، وليس للنبوة من حية أشرف من حيتها فى معيشىة نبىى األسىالم مىن زواجه وفى أختيار زوجاته 
 مطلع حياته إلى يوم وفاته .

" ما الذى يفعله الرجل الشهوان الغارق فى لذات الجسد إذا بلغ من المكانة والسىلطان مىا      
 بلغه محمد بين قومه.

ارى الفىرس والىروم علىى " لم يكن عسيرًا عليه أن يجمع إليه أجمل بنىات العىرب وأفىتن جىو      
 تخوم الجزيرة العربية .

" ولىىم يكىىن عسىىيرًا عليىىه أن يىىوفر لنفسىىه وألهلىىه مىىن الطعىىام والكسىىاء والزينىىه مىىالم يتىىوفر      
 لسيد من سادات الجزيرة فى زمانه .

 " فهل فعل محمد ذلك بعد نجاحه ؟     
 " هل فعل محمد ذلك فى مطلع حياته ؟     
قط ، بل فعل نقيضه ، وكاد أن يفقد أزواجه لشكايتهن من شظف العيش فى  " كال لم يفعله     
 داره .

" لم يحىدث قىط أن أختىار زوجىة واحىدة ألنهىا مليحىة أو وسىيمة ، ولىم يىبن بعىذراء قىط إال      
العذراء التى علم قومه جميعًا أنه أختارها ألنها بنت صديقه وصفيه وخليفته من بعده أبى بكىر 

  عنه . الصديق رضى هللا
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" هذا الرجل الذى يفترى عليه األثمة الكاذبون أنه الشىهوان الغىارق فىى لىذات حسىه ، قىد      
كانت زوجته األولى تقارب الخمسين وكان هو فى عنفوان الشباب يجاوز الخامسة والعشرين ، 

وفيمىا  وقد أختارته زوجًا لها ألنه الصادق األمين فيما أشتهر به بين قومه من صىفه وسىيرة ،
لقبه به عارفوه وعارفو الصدق واألمانة فيىه ، وعىاش معهىا إلىى يىوم وفاتهىا علىى أحسىن حىال 
من السيرة الطاهرة والسمعة النقية ، ثم وفى لها بعد موتها فلم يفكر فىى الىزوار حتىى عرضىته 
عليه سيدة مسلمة رقت له فى عزلته فخطبىت لىه السىيدة عائشىة بإذنىه ، ولىم تكىن هىذه الفتىاة 

 عزيزة عليه تسمع منه كلمه ترضيها غير ثنائه على زوجته الراحلة ووفائه لذكراها .ال
" ومابنى عليه السالم بواحدة من أمهات المسلمين لما وصفت به عنىده مىن جمىال ونضىارة      

نما كانت صلة الرحم والضن بهن على المهانىة هىى الباعىث األكبىر فىى نفسىه الشىريفة علىى  ، واص
وار بهن . ومعظمهن كن أرامل مأيمات فقدن األزوار أو األولياء وليس من يتقدم التفكير فى الز 

 لخطبتهن من األكفاء لهن إن لم يفكر فيهن رسول هللا .
" فالسيدة سودة بنت زمعة مات ابن عمها المتزور بها بعد عودتها من الهجرة إلى الحبشىة      

كرهوهىا إلىى الىردة أو تتىزور بغيىر كىفء لهىا ال وال مأوى لها بعىد موتىه إال أن تعىود إلىى اهلهىا في
 يريدها .

مات زوجها عبد هللا المخزومى وكان أيضىًا ابىن  –أم سلمة  –" والسيدة هند بنت أبى أمية      
عمها أصابه جرل فى غزوة أحد فقضى عليه ، وكانىت كهلىه مسىنة فأعتىذرت إلىى الرسىول عليىه 

واسىىاها قىىائاًل : سىىلى هللا يىىمجرك فىىى مصىىيبتك وأن الصىىاله والسىىالم بسىىنها لتعفيىىه مىىن خطبتهىىا ف
يخلفك خيرًا ، فقالت : ومن يكون خيرًا لى من أبىى سىلمة ؟ وكىان الرسىول عليىه السىالم يعلىم أن 
أبا بكر وعمر قد خطباها فأعتذرت بمثل ما أعتذرت به إليه ، فطيب خاطرها وأعاد عليها الخطبة 

 حتى قبلتها . 
أبى سفيان تركت أباها وهاجرت مع زوجها إلى الحبشىة فتنصىر زوجهىا " والسيدة رملة بنت      

 وفارقها فى غربتها بغير عائل يكفلها ، فأرسل النبى عليه السالم
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إلىىى النجاشىىى يطلبهىىا مىىن هىىذه الغربىىة المهلكىىة وينقىىذها مىىن اهلهىىا إذا عىىادت إلىىيهم راغمىىة مىىن 
بينه وبين أبى سفيان بوشىيجة النسىب هجرتها فى سبيل دينها ، ولعل فى الزوار بها سببًا يصل 

 فتميل به من جفاء العداوة إلى مودة تخرجه من ظلمات الشرك إلى هدايه اإلسالم .
" والسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب مات زوجها فعرضها أبوهىا علىى أبىى بكىر فسىكت ،      

ووليىىه وعرضىىها علىىى عثمىىان فسىىكت ، وبىىث عمىىر أسىىفه للنبىىى فلىىم يشىىأ أن يضىىن علىىى صىىديقه 
بالمصاهرة التى شرف بها أبا بكر قبله ، وقال له : يتزور حفصة من هو خير لها مىن أبىى بكىر 

 وعثمان .
" والسيدة صفيه األسرائيلية بنت سيد بنىى قريظىة خيرهىا النبىى بىين أن يردهىا إلىى أهلهىا أو      

ق الرفيىع الىذى جبلىت يعتقها ويتزوجها فأختارت البقاء عنده على العىودة إلىى ذويهىا ، ولىوال الخلى
عليه نفسه الشريفة لما علمنا أن السيده صىفية قصىيرة يعيبهىا صىواحبها بالقصىر ، ولكنىه سىمع 
إحدى صواحبها تعيبها بقصرها فقال لها ما معناه من روايات ال تخرر عن هذا المعنى : إنىك قىد 

سىمع فىى بيتىه مىا نطقت بكلمىة لىو ألقيىت فىى البحىر لكدرتىه ، وجبىر خىاطر األسىيرة الغريبىة أن ت
 يكدرها ويغ  منها .

زوجهىىا مىىن مىىواله ومتبنىىاه زيىىد أبىىن حارثىىة ،  –أبنىىة عمتىىه  –" والسىىيدة زينىىب بنىىت جحىىش      
فنفرت منه وعز على زيد أن يروضها على طاعته ، فأذن له النبى فىى طالقهىا ، فتزوجهىا عليىه 

قبىل تزويجهىا بمىواله ألنهىا كانىت السالم ألنه المسئول عن زواجها ، وما كان جمالها خفيًا عليه 
 بنت عمته يراها من طفولتها ولم تفاجئه بروعة لم يعهدها .

" والسيدة زينب بنت خزيمة مات زوجها عبدهللا بن جحىش قتىياًل فىى غىزوة أحىد ، ولىم يكىن      
بين المسلمين القالئل فى صحبته من تقدم لخطبتها ، فتكفىل بهىا عليىه السىالم ، إذ ال كفيىل لهىا 

 من قومها .
" وهىىذا هىىو الحىىريم المشىىهور فىىى أباطيىىل المبشىىرين وأشىىباه المبشىىرين ، وهىىذه هىىى بواعىىث      

 النفس التى أستعصى على المبطلين أن يفهموها على جليتها ، فلم يفهموا 
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 منها إال أنها بواعث إنسان غارق فى لذات الحس شهوان .
ن فيىه مىن الرغىد مىا يجىده الزوجىات فىى بيىوت " ولقد أقام همالء الزوجات فى بيت ال يجىد     

الكثيىر مىن الرجىال ى مسىلمين كىانوا أو مشىركين ... فىأتفقن علىى مفاتحتىه فىى األمىر وأجىتمعن 
يسىىألنه المزيىىد مىىن النفقىىة ، وهىىى موفىىورة لديىىه لىىو شىىاء أن يزيىىد فىىى حصىىته مىىن الفىىىء فىىال 

سىىيد الجزيىىرة  –س واألمىىوال يعترضىىه أحىىد وال يحاسىىبه عليىىه ، إال أن الرجىىل المحكىىم فىىى األنفىى
لىىم يسىىتطع أن يزيىىدهن علىىى نصىىيبه ونصىىيبهن مىىن الطعىىام والزينىىة فىىأمهلهن شىىهرًا  –العربيىىة 

وخيرهن بعده أن يفارقنه ولهن منه حق المرأة المفارقة من المتىاع الحسىن ، أو يقىبلن مىا قبىل 
ووقىىف علىىى لنفسىىه مىىن ذلىىك العىىيش الكفىىاف . وهىىذا الخبىىر يعلمىىه كىىل مىىن أطلىىع علىىى القىىرحن 

أسباب التنزيل ، وليس بينها ما هىو أشىهر فىى كتىب التنزيىل مىن نىزول هىذه اويىات فىى سىورة 
 األحزاب  .

) يأيها النبى قل ألزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سىراحًا 
ن كنتن تردن هللا ورسوله والدار اوخرة فإن هللا أعد للمح سنات منكن أجرًا عظيمىًا ( جمياًل * واص

. 
 "... أعن مثل هذا الرجل يقال إنه حلس شهوات وأسير لذات ؟     
 "... أعن مثله يقال إنه أبتغى من رسالته مأربًا يبغيه الدعاه غير الهداية واألصالل ؟     
يهىا " فيم كل هذا الشقاء بأهوال الرسالة وأوجالها ، من ميعىة الشىباب إلىى سىن ال متعىة ف     

 لمن صاحبه التوفيق والظفر ، أو لمن صاحبته الخيبة والهزيمة ؟
 " ومن أراد الدعوه لغير الهدايه واألصالل فلماذا يريدها ، وما الذى يغنمه من ورائها ؟     
" أتراه يريدها مخاطرًا بأمته وحياته مستخفًا بالهجرة من وطنه والعزلة بىين أهلىه ، ليسىوم      

 شة ال يقنع بها أقرب الناس منه وأعالهم شرفًا باألنتماء إليه ؟نفسه بعد ذلك عي
 " أمن أجل الحس ولذاته يتزور الرجل بمن تزور بهن وهو سيده الجزيرة     
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 العربية وأقدر رجالها على أصطفاء النساء الحسان من الحرائر واإلماء ؟
ه فىى اجتىواء التىرف والزينىة " وهل يتزور بهن الشهوان الغارق فى لذات الحس ليقتدين ب     

 وخلوص الضمير لايمان بال وأبتغاء الدار اوخرة ؟
 " وما مأربه من كل ذلك إن كان له مأرب فى طويته غير مأربه فى العالنية ؟     

وعالم يجاهد نفسه ذلك الجهاد فى بيته وبين قومىه إن لىم تكىن لىه رسىالة يىممن بهىا ولىم تكىن 
 النعمة واألمان ؟ هذه الرسالة أحب إليه من

" ان المبشرين المحترفين لم يكشىفوا مىن مسىألة الىزوار المبكىر فىى السىيرة النبويىة مقىتاًل      
يصيب محمدًا أو يصيب دعوته من ورائه ، ولكنهم قد كشىفوا منهىا حجىة ، ال حجىة مثلهىا فىى 

خالصه لها فى سىره كإخالصىه لهىا فىى يمانه برسالته واص عالنيتىه ،  الداللة على صدق دعوته واص
ولوال أنهم يعولون على جهل المستمعين لهم الجتهدوا فى السكوت عىن مسىألة الىزوار خاصىة 

 أشد من أجتهادهم فى التشهير بها واللغط فيها .
 

 التعدد مشروع فى األديان الكتابية :
رحمه  ويتعر  العالمه العقاد مرة أخرى لتعدد الزوار فى كتابه " الفلسفة القرحنية " فيقول     
 هللا :
" من األوهام الشائعة بحكم العادة أن الىدين اإلسىالمى هىو الىدين الوحيىد الىذى أبىال تعىدد      

 الزوجات بين األديان الكتابية.
" وهذا وهم قد سرى إلى األخالد بحكم العادة كما أسلفنا ، ألن الواقع الذى تدل عليه كتىب      

ت لم يحرم فىى كتىاب مىن كتىب األديىان الثالثىة ، وكىان اإلسرائيلين والمسيحيين أن تعدد الزوجا
عمىىاًل مشىىروعًا عنىىد أنبيىىاء بنىىى إسىىرائيل وملىىوكهم ، فتزوجىىوا بىىأكثر مىىن واحىىدة وجمعىىوا بىىين 
عشىىرات الزوجىىات والجىىوارى فىىى حىىرم واحىىد ، وروى " وسىىتر مىىارك " العىىالم الحجىىة فىىى شىىئون 

دوله معًا كانتىا تقىران تعىدد الزوجىات إلىى الزوار على أختالف النظم األنسانيه : أن الكنيسه وال
منتصىىف القىىرن السىىابع عشىىر ، وكىىان يقىىع غيىىر نىىادر فىىى الحىىاالت التىىى ال تعنىىى بهىىا الكنيسىىه 

 عنايتها بزوار األسر الكبيرة .
 وكل ماحدث فى القرن األول للمسيحية أن اوباء كانوا يستحسنون من رجل 
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أن يترهىىب وال يتىزور بتىة ، فكانىىت الفكىرة التىىى الىدين أن يقنىع بزوجىىة واحىدة ، وخيىر مىىن ذلىك 
دعت إلى استحسان الزوار الموحد ، هى فكرة اإلكتفاء بأقل الشرور ،فىإن لىم تتيسىر الرهبانيىة 

 فإمرأة واحدة أهون شرًا من أمرأتين .
"... فكىان تعىدد الزوجىىات مباحىًا فىىى األديىان الكتابيىىة جميعىًا ، ولىىم يحىرم حىىين حىرم إكبىىارًا      

رأة وتنزيها عن قبول المشاركة فى زوجها بل كانت الفكرة األولى فى تحريمىه أن المىرأة شىر للم
 يكتفى منه بأقل ما يستطاع .

"... أباحت شريعة اإلسالم تعدد الزوجات ولم تفرضه كمىا يبىدو إلىى أخىالد المتكلمىين فىى      
 هذا الموضوع من الغربيين .

تعىدد الزوجىات ، وال اإلسىالم حىرم توحيىد الزوجىة وأوجىب  "... فال األديىان الكتابيىة حرمىت     
نما أبال تعدد الزوجات مع ضمان العدل بين النساء  على المسلم أن يتزور أكثر من واحدة ، واص

. 
 ويقول رحمه هللا فى كتابه " عبقرية محمد "     
اب الجاهليىة " نسوا أنه اتسم بالطهر والعفة فى شبابه فلم يسىتبح قىط لنفسىه مىا كىان شىب     

 يستبيحونه ألنفسهم من اللهو المطروق لكل طارق ، فى غير مشقة عندهم وال معابة .
" ونسوا أنه بقىى إلىى نحىو الخامسىة والعشىرين لىم يتعسىف فىى طلىب الىزوار الحىالل وهىو      

 ميسر له تيسره لكل فتى وسيم حسيب منظور إليه بين األسر وبين الفتيات .
تىزور فىى تلىك السىن كىان زواجىه بسىيدة فىى األربعىين اكتفىى بهىا إلىى أن  " ونسوا أنه لما     

 توفيت وهو يجاوز الخمسين.
" ونسىىوا أنىىه أختىىار أحسىىابًا فىىى حاجىىة إلىىى التىىدلف أو الرعايىىة ولىىم يختىىر جمىىااًل مطلوبىىًا      

 للمتاع .
فىىى  " ونسىىوا أن الرجىىل الىىذى وصىىفوه بمىىا وصىىفوا مىىن تغليىىب لىىذات الحسىىن لىىم يكىىن يشىىبع     

رضىاء نفسىه ،  بع  أيامه من خبىز الشىعير ، ولىم يجىاوز حيىاة القناعىة قىط إلرضىاء نسىائه واص
رضامهن غير القليل بالقياس إلى ما فى يديه .  ولو شاء لما كلفه إرضاء نفسه واص
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" نسوا كل هذا وهو ثابت فى التاريى ثبوت عدد النساء الالتى جمع بينهن عليه السالم ،      

 ؟فلماذا نسوه 
نسوه ألنهىم أرادوا أن يعيبىوا وأن يتقولىوا وأن ينحرفىوا عىن الحقيقىة ، وقىد كانىت رميىة الحقيقىة 

 أيسر لهم من اإلغضاء عنها ، لو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم يتعمدوا نسيانها .
 

 رد الدكتورة بنت الشاطىء : 
 نساء النبى " :وحيا هللا الدكتورة " بنت الشاطىء " إذ قالت فى كتابها "      
"... وقد قال المستشرقون فى تعدد الزوجات ما قالوا ، ولم يروا فى هذا الجمىع بىين عىدد      

نىىه لضىىالل أمىىاله التعصىىب األحمىىق  النسىىاء تحىىت رجىىل واحىىد سىىوى مظىىاهر ماديىىة مسىىرفة ، واص
والهىىوى الجىىامح وأنحىىراف عىىن المىىنهج العلمىىى الىىذى يىىأبى أن نقىىيس مسىىألة تعىىدد الزوجىىات 

 وأبعاد . 1ييس عصرية مستحدثة صنعتها بيئة تفصلها عن بيئة محمد حبادبمقا
" وهذا الغرب ال يجرم اليوم على أن يىدعى أن نظىام الزوجىة الواحىدة يتبىع فىى دقىة وينفىذ      

 نصًا وروحًا .
 

 وجهة نظرى :
اء مىن هذا وأقول بعد ما تقىدم أن قىول هللا تعىالى فىى سىورة األحىزاب : ) ال يحىل لىك النسى     

بعىد وال أن تبىىدل بهىن مىىن أزوار ولىىو أعجبىك حسىىنهن إال مىا ملكىىت يمينىىك وكىان هللا علىىى كىىل 
شىء رقيبًا ( . يستشف منه الفطن أن زواجه صلى هللا عليه وسلم إنمىا هىو باختيىار هللا لىه ، 
وال تهمة مع الحالل ، وال مأثم فى الطيب المبال ولذلك يقىول تعىالى فىى زواجىه بالسىيدة زينىب 
بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثه ) ما كان على النبى من حرر فيما فىر  هللا لىه سىنة 

 هللا فى الذين خلوا من قبل وكان أمر هللا قدرًا مقدورًا ( .
                                                 

 أزمان . -1
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كما دفع هللا عنه الحرر فى تعدد زواجه وزيادة عدد أزواجه عن الحد األقصىى الىذى يجمعىه      
ى زواجه بمممنة تهبه نفسها خالصة له مىن دون المىممنين . المممن وهو أربع نسوة ، وكذلك ف

فقال تعالى فىى سىورة األحىزاب : ) يأيهىا النبىى إنىا أحللنىا لىك أزواجىك الالتىى حتيىت أجىورهن ومىا 
ملكت يمينك ممىا أفىاء هللا عليىك وبنىات عمىك وبنىات عماتىك وبنىات خالىك وبنىات خاالتىك الالتىى 

مىىرأة مممنىىة إن وهبىىت نف سىىها للنبىىى إن أراد النبىىى أن يسىىتنكحها خالصىىة لىىك مىىن هىىاجرن معىىك واص
دون المممنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيال يكىون عليىك حىرر 
ًَ ( . فهو صلى هللا عليىه وسىلم ال يتصىرف فىى زواجىه إال بىوحى مىن ربىه  وكان هللا غفورًا رحيمًا

رة التحىريم : ) عسىى ربىه إن طلقكىن أن يبدلىه وتستشف ذلىك عىن قىرب مىن قولىه تعىالى فىى سىو 
أزواجًا خيرًا منكن مسلماٍت مممناٍت قانتاٍت تائباٍت عابداٍت سىائحاٍت ثيبىاٍت وأبكىارًا ( . وتأمىل فىى 
وصف ما يختاره هللا لنبيه من النساء من ذوات التقوى واإليمان الحق ، وكيف علىق هللا إبىدالهن 

طلقهن فقد بقين بأمر هللا فى شرف عصمته صلى هللا عليىه بطالقهن ، فحيث تمت توبتهن ولم ي
 وسلم وهن متحليات بصفات المممنات القانتات عليهن رضوان هللا .

ذا أردت أن تعرف الخلق النبوى الزكى فى معاملتهن الكريمة مع كثرتهن فىأقرأ بتىدبر قولىه       واص
مرضاة أزواجك ( . وأنظر كيف كشىف تعالى فى سورة التحريم : ) لم تحرم ما أحل هللا لك تبتغى 

هللا بقوله : ) تبتغى مرضاة أزواجك ( عن نيته الخفية فى العمل على تطييب نفوسىهن ، ثىم إقىرأ 
بعد ذلك ما هدد هللا به زوجتيه الكريمتين عائشة وحفصة رضى هللا عنهما فى السىوره ذاتهىا : ) 

ن تظاهرا عليه ف إن هللا هو مواله وجبريل وصالح المممنين إن تتوبا إلى هللا فقد صغت قلوبكما واص
 والمالئكة بعد ذلك ظهير ( .
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فىىأنظر رعىىاك هللا كيىىف كانىىت غيىىرة هللا علىىى رسىىوله صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، وكيىىف كانىىت      
ذا جاء التهديد بهذه القوة لزوجتيىه وهمىا أبنتىا صىديقيه األثيىرين أبىى  واليته له وعنايته به . واص

عنهما وقد غارتا غيرة نسوية معتادة من النساء بطبيعىتهن ، فكيىف بمىن بكر وعمر رضى هللا 
تطاول على حرمته أو سنته مىن الجىاهلين أو الحاقىدين الحاسىدين ، أعاذنىا هللا مىن ذلىك بمنىه 
وكرمىىه ، وجعلنىىا ممىىن يصىىونون حرمتىىه ، ويحفظىىون عهىىده ، وينصىىرون سىىنته ، فىىى الغيىىب 

 والشهادة .
م يكىن إلىى عهىد قريىب يسىتنكر تعىدد الىزوار وخاصىة فىى الريىف هذا وأضيف أن العىرف لى     

حيث يعتز الناس بعصباتهم وذراريهم ، ولقد تزور جدى ألبىى كثيىرات وأنجىب كثيىرًا مىن األبنىاء 
والبنات حتى ورثىه سىتة عشىر رجىاًل وثىالث عشىرة بنتىًا وأربىع نسىوة ، ولىم يكىن المجتمىع ينكىر 

ظاهر العيشىة الراضىية الناعمىة ، وكىان أعمىامى جميعىًا عليه ذلك بل كانوا يعدونه مظهرًا من م
يعتزون بأبى ويقدمونه عليهم بفضىله ، ولىم يكىن لىه شىقيق مىنهم علىى كثىرتهم ، وكىذلك عىدد 
أخوة جدى زوجاتهم وأن لىم يصىلوا بالعىدد إلىى مىا وصىل إليىه جىدى رحمهىم هللا جميعىًا ، وكىان 

يعشىىن فىىى بيىىت واحىىد ، حيىىث كىىان  القىىوم يفرحىىون بمصىىاهرة جىىدى لهىىم ، مىىع علمهىىم بضىىرائر
 العرف جاريًا بالتعدد دون إنكار .

لى اليوم يقع التعدد فى المملكة العربية السىعودية كىأمر عىادى وتعىيش أكثىر مىن زوجىة       واص
مىىع زوجهىىا فىىى بيىىت واحىىد ، وشىىهدنا ذلىىك بأنفسىىنا ، وهىىا هىىى ذى إيطاليىىا ، وهىىى مهىىد البابىىا 

نون صىىدر قريبىىًا ، ومىىمدى الطىىالق أن يتعىىدد الىىزوار الىىذى الكىىاثوليكى ، قىىد أباحىىت الطىىالق بقىىا
يستنكره على نبينا صلى هللا عليه وسىلم المتعصىبون مىن المستشىرقين والمبشىرين ، فمىاذا هىم 
قىىائلون لحكومىىة إيطاليىىا التىىى واجهىىت الحيىىاة اإلجتماعيىىة بواقعهىىا العملىىى فىىى غيىىر مغالطىىة أو 

ن عارضها رجال الدين المسيحى عن ظن بان أهون الشرور الزوار بشىريرة واحىدة  تدليس ، واص
، دون استناد إلى نص دينى بتحريم التعدد فىى كتىب العهىد الجديىد ، وكتىب العهىد القىديم تبىيح 
التعدد ، وهى التى تستند إليها كتب العهد الجديد عند عدم النص فيها على التحريم ، وقد بان 

جىىاء مىىن رجىىال الىىدين المسىىيحيين أسىىاس أن لىىك ممىىا قالىىه العالمىىة العقىىاد أن التحديىىد بواحىىدة 
 المرأة شر فليكن االقتران بها فى أضيق الحدود إن لم يستطع رجل
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 الدين أن يعيش بغيرها ، ولم يكن التحديد بواحدة راجعًا إلى نص دينى .
ذا كان المستشرقون والمبشرون يخوضىون فىى مسىألة التعىدد فلمىاذا ينسىون أن يىذكروا       واص

هللا عليه وسلم أنه رف  أن يتزور إمامنا علىى  بىن أبىى طالىب بزوجىة أخىرى علىى لنبينا صلى 
أبنتىىه الزهىىراء ، وهىىو مىىا ينفىىى أنىىه أراد التعىىدد لنفسىىه عىىن غىىرام بالنسىىاء الكثيىىرات ، والقصىىة 
معروفىة ، فقىىد هىىم اإلمىىام علىىى  أن يتىىزور مىىن بنىت عمىىرو بىىن هشىىام بىىن المغيىىرة المخزومىىى ، 

لى أبيها باكية وقالت لىه : يزعمىون أنىك ال تغضىب لبناتىك . وجىاء بنىو فذهبت السيدة الزهراء إ
هشام بن المغيرة ليستأذنوا الرسول صلى هللا عليه وسلم فى تىزويج علىى  بىأبنتهم فصىعد صىلى 
هللا عليه وسلم المنبر والغضب بىاد عليىه وقىال علىى مسىمع مىن الحاضىرين : ) إن بنىى هشىام 

أبنتهم على  بن أبى طالىب ، فىال حذان لهىم ثىم ال حذان لهىم إال  بن المغيرة أستأذنونى أن ينكحوا
أن يحب ابن أبى طالب أن يطلق أبنتى وينكح أبنتهم ى فإنما ابنتى بضعة منى يريبنى مىا رابهىا 
نى أتخوف أن تفتن فى دينها . ومما قاله عندئذ صلى هللا عليىه وسىلم :  ويمذينى ما حذاها ، واص

أحل حرامًا ، ولكىن هللا ال يجمىع بنىت رسىول هللا وبنىت عىدو هللا فىى  ) إنى لست أحرم حالاًل وال
 بيت واحد أبدًا .

وعمرو بن هشام والد تلك الفتاة التى أراد أن يتزوجها اإلمام على هىو عىدو هللا أبىو جهىل      
 الذى طالما حذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى شخصه وفى رسالته وفى أصحابه .

ك الفتاة قد أسلمت وبايعت النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم ، وقىد قلىت فىى كتىابى " وكانت تل     
 السيدة خديجة الكبرى "

" واإلمام على كرم هللا وجهه كان ينظر إلى السيدة الزهراء نظرتين ، أوالهما أنهىا زوجتىه       
هللا أن يقصىد  الحبيبة ، وثانيهما أنها بنت الرسول الذى حثره بها على أبى بكر وعمىر ، ومعىاذ

إيذائها ومضايقتها ، لذلك نراه كف عن الزوار عندما تكشف له غضبها وغضب الرسول عليىه 
 الصالة والسالم .

نك لتعجب من رقة شعور اإلمام ، ومن سماحة زوجته الزهراء رضى هللا عنهما ، فإنه       " واص
 صىلى هللا عليىه وسىلم ، حين عىاد اإلمىام إلىى داره بعىد أن سىمع الكىالم المتقىدم مىن رسىول هللا

ورأى زوجتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه الزهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراء تبكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أعتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذر إليهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائاًل : 
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 "هبينى أخطأت فى حقك يا فاطمة ، فمثلك أهل للعفو والمغفرة " .     
 فأجابته : " غفر هللا لك يا أبن العم " .     
ذلىك الزمىان وقد سقت ما تقدم للتدليل على أن تعدد الزوجات كىان أمىرًا عاديىًا فىى مىألوف      

من جهة ، وألدلل على أن التعدد ليس باألمر الحتمى فى األسالم من الجهة األخرى كما يدعى 
 أعداء اإلسالم .

وال يفوتنا بعد هذا أن نوجه النظر إلى أن بيت النبى صلى هللا عليه وسلم الذى كان ينزل      
ة والحظىوظ الجسىدية التىى يراهىا فيه جبريل عليه السالم بوحى هللا ، لم يكن بيت المادة الحسىي

أعىىداء الىىدين انهىىا الغايىىة القصىىوى مىىن حيىىاتهم ، بىىل كىىان بيىىت الىىرول الىىذى يخىىرر النىىاس مىىن 
ظلمات االمادة الفانية إلى نىور اليقىين بىال واليىوم اوخىر ، ذلىك النىور الىذى يهىدى إلىى الحىق 

لى صراط مستقيم . وقد رأى همالء األعداء على الرغم مىن غشىاوة أ بصىارهم كيىف حثىر أزوار واص
رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم خشىىونة العىىيش وكفافىىه فىىى بيىىت النبىىوة علىىى الحيىىاة الىىدنيا 
وزينتها حين خيرهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين نعيم الدنيا الفانى ونعيم اوخرة الباقى 

 ، وليس هذا اإليثار إال من نزعات الرول ونور الوجدان .
علينا قول هللا تعالى ألزواجه صلى هللا عليه وسلم فى سورة األحىزاب : ) واذكىرن وقد مر      

ما يتلى فى بيوتكن من حيات هللا والحكمة ( . فبيوتهن ليست كبيوت غيرهن التى ال ينزل فيهىا 
وحى السماء ، ومن ثم قال تعالى لهن مرة أخىرى فىى الصىورة ذاتهىا : ) يىا نسىاء النبىى لسىتن 

ء ...!( . كما قال  لهىن مىرة ثالثىة : ) يىا نسىاء النبىى مىن يىأت مىنكن بفاحشىة كأحد من النسا
مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكىان ذلىك علىى هللا يسىيرًا * ومىن يقنىت مىنكن ل ورسىوله 
نما أفترقن رضوان هللا علىيهن ،  وتعمل صالحًا نمتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقًا كريمًا ( . واص

ن اتفقن مع النساء فى النوع .كما قلنا من ق  بل ، عن سائر النساء بالتربية الروحية العالية واص
ذا كان ذلك شأنهن عند هللا تعالى فكيف بشأن الرسول األكرم صلى هللا        واص
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نمىا يراهىا  عليه وسلم ، إنه تحلى فىى أكمىل الصىور التىى ال يسىتطيع عمىى القلىوب أن يروهىا واص
 البصيرة والوجدان واليقين .أهل اإليمان الحق ، بنور 

ولست أدرى كيف يجهل المسلم أن اإلسالم ينظىر للىزوار نظىرة روحيىة قبىل أن ينظىر إليىه      
أحدكم صىدقة " قىالوا  1نظرة مادية . ألم يقل موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " وفى بضع

 عليىه وسىلم لسىائله مجيبىًا يا رسول هللا نأتى النساء بشهوة وتكون لنا صدقة ، فقال صىلى هللا
ومعلمىىًا : أرأيىىت لىىو وضىىعتها فىىى الحىىرام أكنىىت تىىمزر؟ قىىال نعىىم ، قىىال فكىىذلك إذا وضىىعتها فىىى 

 الحالل فأنت تمجر .
إن هللا تعالى يقول فى منته علينا بالزوار : ) ومن حياته أن خلق لكم من أنفسىكم أزواجىًا      

ى ذلىىك ويىىات لقىىوم يتفكىىرون ( . فىىأبرزت اويىىة لتسىىكنوا إليهىىا وجعىىل بيىىنكم مىىودًة ورحمىىة إن فىى
الكريمة إلى جانب السكون المودة والرحمة اللتين تربطان بين الزوجين وهما من سمات الىرول 

 وليستا من سمات الجسد .
ولقىىد كىىان أميىىر المىىممنين عمىىر يقىىول : مىىا أتيىىت أهلىىى قىىط بنيىىة الشىىهوة ولكىىن بنيىىة أن      

 وال يشىىرك بىىه شىىيئًا ، وكأنىىه رضىىى هللا عنىىه يفهمنىىا بىىذلك قولىىه يرزقنىىى هللا منهىىا مىىن يوحىىد هللا
 صلى هللا عليه وسلم : " تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنى مباه بكم األمم يوم القيامة " .

ال ، بىىل إن هللا تعىىالى جعىىل األلفىىة الروحيىىة فىىى المجتمىىع اإلنسىىانى الهىىدف السىىامى مىىن      
خاطبىىًا جميىىع النىىاس مىىممنهم وكىىافرهم : ) يأيهىىا النىىاس إنىىا اقتىىران الرجىىل بىىالمرأة فقىىال تعىىالى م

خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( . والتعىارف 
سبيل األلفة الروحية وتبادل المنافع ، فأساس المنافع المادية ألفة روحية إنسىانية ، وذلىك مىا 

 جنسية بين اودميين عن درجة الجنسية البهيمية .رفع هللا به العالقة ال
                                                 

1
 نطفه . - 
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ذا كانىىت الناحيىىة الروحيىىة ظهىىرت بىىارزة هكىىذا فىىى العالقىىة الزوجيىىة بىىين الىىزوجين فىىى       واص
المجتمع اإلنسانى العام فكيف كانىت قائمىة فىى بيىت النبىوة الىذى شىع ت أنىواره علىى العىالمين ، 

 من الجاحدين والمارقين . فنعم بها المممنون وتعامت عنها قلوب الجاهلين
إن الصحال روت أن حنظلة رضى هللا عنه لقيه أبو بكر الصديق رضى هللا عنىه فقىال لىه      

: كيف أصبحت يا حنظلة ؟ قال : نىافق حنظلىة ، قىال : سىبحان هللا مىا تقىول ؟ قىال إنىا نكىون 
رنا بالجنة والنار حتى كأن ا نراهما رأى العين ، فإ  1ذا خرجنا من عنده عافسناعند رسول هللا يذك 

األوالد والزوجات والضعيات فنسينا كثيرًا ، قال وهللا إنى أجد مثل ذلك انطلق بنا إلى رسول هللا 
صلى هللا عليه وصلم فأنطلقنا إليه فذكروا له ذلك ، فقال صلى هللا عليه وسلم : " لىو تىدومون 

شكم وفى طرقكم ولكن يا حنظلىة ، على ما تكونون عندى وفى الذكر لصافحتكم المالئكة فى فر 
 ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة " .

ذا كىىان ذلىىك شىىأن مىىن أجتمىىع بىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم مىىن الصىىحابة فكيىىف بشخصىىه  أقىىول واص
صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وكيىىف بأزواجىىه المممنىىات القانتىىات الالتىىى عاشىىرنه عىىن قىىرب واتصىىال 

 روحى .
إننىىا لىىم نقصىىد مىىن كالمنىىا الىىرد علىىى المتعصىىبين مىىن المستشىىرقين فىىإنهم يعرفىىون الحىىق      

نما قصدنا أن نحمى الناشىء من المسلمين الذى قد يقرأ لهم قلىياًل  ويحيدون عنه عامدين ، واص
أو كثيرًا فيتأثر بما يتقولون به بهتانًا وظلمًا عن ظن منه بأنهم قالوا ما قالوه عن بحىث علمىى 

 غر  سليم ، فى حين أن هوى نفوسهم أضلهم عن الحق وأرداهم فى الضالل القديم .و 
 

 زوار الهبة :  
إن هللا تعالى أبال أن تهب بع  المممنات نفسها له صلى هللا عليه وسىلم فقىال تعىالى :      

 ) وامرأة مممنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها 
                                                 

1
 عافسنا أى خالطنا وتشاغلنا . - 
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ممنين ( . أى إن وهبت نفسها بدون صداق وهى مزية له وحده صىلى خالصة لك من دون الم
 هللا عليه وسلم ال تتعداه إلى أحد غيره . 

وفى تقييد هللا الواهبة نفسىها باإليمىان مزيىة أخىرى لىه صىلى هللا عليىه وسىلم وللواهبىات ،      
لكرامىة فحظىه فيىه فأن الكافرة ال تحل له ، وقد قال ابن العربى : ما كىان مىن جانىب الفضىائل وا

أكثىىر ، ومىىا كىىان مىىن جانىىب النقىىائص فجانبىىه عنهىىا أطهىىر ، فجىىوز لنىىا ) أى نحىىن المىىممنين ( 
ذا كىىان ال  نكىال الحرائىىر الكتابيىىات ، وقصىره صىىلى هللا عليىىه وسىىلم علىى المممنىىات لجاللتىىه ، واص

الكتابيىة يحل له من لم تهاجر من المممنات لنقصان فضل الهجرة ، فأحرى أال تحل لىه الكىافرة 
 لنقصان الكفر .

أقول : وفى ذلك إشارة إلى قول هللا تعالى : ) يا أيها النبىى إنىا أحللنىا لىك أزواجىك الالتىى      
حتيىت أجىىورهن ومىا ملكىىت يمينىك ممىىا أفىاء هللا عليىىك وبنىات عمىىك وبنىات عماتىىك وبنىات خالىىك 

إن أراد النبىىى إن  وبنىىات خاالتىىك الالتىىى هىىاجرن معىىك وامىىرأة مممنىىة إن وهبىىت نفسىىها للنبىىى
يستنكحها خالصة لك مىن دون المىممنين قىد علمنىا مىا فرضىنا علىيهم فىى أزواجهىم ومىا ملكىت 

 أيمانهم لكيال يكون عليك حرر وكان هللا غفورًا رحيمًا ( .
فقولىىه تعىىالى : ) الالتىىى هىىاجرن معىىك ( أى ال يبىىال لىىك مىىن قرابتىىك إال مىىن هىىاجر إلىىى      

والذين حمنوا ولم يهاجروا مالكم من واليتهم من شىٍء حتىى يهىاجروا ( المدينة لقوله تعالى : ) 
. فمن لم يهاجر لم يكمل ، ومن لم يكمل لم يصلح للنبىى صىلى هللا عليىه وسىلم الىذى حتىاه هللا 
كل الشرف والكمال ، صلى هللا عليه وسلم ، ومن بىاب أولىى ال يحىل لىه صىلى هللا عليىه وسىلم 

ن ح  لت لغيره من المممنين .نكال الحرة الكتابية واص
وقىىد روى مسىىلم عىىن عائشىىة رضىىى هللا عنهىىا أنهىىا قالىىت : كنىىت أغىىار علىىى الالتىىى وهىىبن      

أنفسهن لرسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم وأقىول : أمىا تسىتحى امىرأة أن تهىب نفسىها لرجىل ؟ 
 حتى أنزل هللا تعالى : ) ترجى من تشاء منهن



 

  342 

هللا مىىا أرى ربىىك إال يسىىارع فىىى هىىواك . وقىىال الزمخشىىرى وتىىموى إليىىك مىىن تشىىاء ( . فقلىىت : و
الموهوبىىات أربىىع : ميمونىىة بنىىت الحىىارث ، وزينىىب بنىىت خزيمىىة أم المسىىاكين األنصىىارية ، وأم 

 شريك بنت جابر ، وخولة بنت حكيم .
ويقول األمام القرطبى : وفى بع  هذا اختالف ، قال قتادة : هى ميمونة بنت الحىارث ،      

عبى هى زينب بنت خزيمة أم المساكين األنصارية ، وقال على بن الحسين والضىحاك وقال الش
ومقاتل هى أم شىريك بنىت جىابر األسىدية ، وقىال عىروة بىن الزبيىر هىى أم حكىيم بنىت األوقىص 

 السلمية .
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 الفصل الثانى
 سيداتنا أمهات المممنين

 رضى هللا عنهن
 

 ترتيب األزوار الطاهرات :    
فيمىا رواه اإلمىام الطبىرى  –ائه التسع الآلتى توفى عنهن صىلى هللا عليىه وسىلم ترتيب نس     

 كما يلى : –
السىىيدة سىىودة بنىىت زمعىىة ) وكانىىت ثيبىىًا ( ، بنىىى بهىىا رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم  -1

 هى ( . 54بمكة بعد وفاة السيدة خديجة وهاجر بها إلى المدينة ) وقد توفيت سنة 
بكىىر الصىىديق رضىىى هللا عنهمىىا ، وهىىى البكىىر الوحيىىدة بىىين السىىيدة عائشىىة بنىىت أبىىى  -2

 هى ( . 59أزواجه رضى هللا عنهن ) وقد توفيت سنة 
السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى هللا عنهما ، وكانىت ثيبىًا رضىى هللا عنهىا )  -3

هى ( ، وقد طل قهىا رسىول هللا طلقىه واحىدة حىين أفشىت للسىيدة عائشىة مىا  45وقد توفيت سنة 
أسر ه لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تحىريم ماريىة ) أو العسىل فىى روايىة أخىرى (  كان

فقال لها أبوها : لو كان فى حل الخطاب خير لما كان رسول هللا طلقك ، ثم شفع فىى مراجعتهىا 
جبريل عليه السالم ، وفى قول حخر إنه عليه الصالة والسىالم هىم بطالقهىا ، فقىال جبريىل : ال 

نها من نسائك فى الجنة ، فلم يطلقها صلى هللا عليه وسلم .تطلق  ها فإنها صو امة قو امة واص

السيدة أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة رضى هللا عنها ، وكانت ثيبًا وتزوجها رسول  -4
هللا صلى هللا عليه وسلم قبل واقعة األحزاب سنة ثالث من الهجرة ) وسنة أربع فى قول أخر ( 

 على األصح . 59يت سنة ، وقد توف

 السيده جويريه بنت الحارث وكانت ثيبًا وقد تزوجها رسول هللا صلى هللا -5
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عليه وسلم سىنة خمىس فىى عىام المريسىيع ، وكانىت صىفيته يىوم المريسىيع فأعتقهىا وتزوجهىا 
وسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عتىق مىا فىى يىده مىن قومهىا فىأعتقهم لهىا ، رضىى هللا 

 هى". 56قد توفيت سنة عنها "و 
السيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب ، وكانت من مهاجرات الحبشة هى وزوجهىا  -6

، فتنصىىر زوجهىىا وصىىبرت هىىى علىىى إسىىالمها ، فأرسىىل رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إلىىى 
النجاشى ليخطبها له ، وذلك فى سنة سىبع وبعىث بهىا النجاشىى بعىد زواجهىا إلىى النبىى صىلى 

 هى ( . 44يه وسلم ) وقد توفيت سنة هللا عل
السيدة زينب بنت جحش ، وكانت قبل زوار الرسول صلى هللا عليه وسلم متزوجة مىن  -7

مواله زيد بن حارثة رضى هللا عنه ، فلما طلقها زيد زوجها هللا لرسوله صلى هللا عليه وسىلم ، 
ر علىى نسىائه األخريىات وكان سفيره فى ذلك جبريل عليه السالم ، وكانت رضىى هللا عنهىا تفخى

وتقول : أنا أكرمكن وليًا وأكرمكن سفيرًا ، زوجكن حبامكن وزوجنى هللا مىن فىوق سىبع سىموات 
هى ( وهى بذلك أسىرعهن لحاقىًا بىه  20والسفير فى ذلك جبريل عليه السالم ) وقد توفيت سنه 

ن لحاقًا بىى أطىولكن صلى هللا عليه وسلم . وقد قال صلى هللا عليه وسلم لنسائه يومًا " أسرعك
يدًا . فجعلن يقسن أيىديهن ومىا مىنهن إال مىن تتمنىى أن تكىون هىى صىاحبة اليىد الطىولى ، ثىم 
ظهر لهن أن المراد بطول اليد " الصدقه والعمل الصىالح فغىبطن زميلىتهن السىيدة زينىب هىذه ، 

 وكانت رضى هللا عنها تعمل بيدها وتتصدق كثيرًا على الفقراء .
ت حيى بن أخطب ، وكانت صفيته يوم خيبر ثم عر  عليهىا اإلسىالم السيدة صفية بن -8

 هى ( . 52هى وقيل  50فأسلمت ، فأعتقها وتزوجها سنة ست من الهجرة ) وقد توفيت سنة 

السيدة ميمونة بنت الحارث ، وكانت ثيبًا ، وهى أخت أم الفضل امرأة عمه العباس بن  -9
ول هللا صلى هللا عليىه وسىلم بسىرف فىى عمىرة عبد المطلب رضى هللا عنهما ، وقد تزوجها رس

 وهن 1القضاء . والقرشيات من أزواجه الطاهرات خمس

                                                 
1
 أى غير سيدتنا خديجه التى توفيت فى حياته الشريفه صلى هللا عليه وسلم ، أوسع هللا لها رضوانه . - 
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سيداتنا وأمهاتنا : عائشة وحفصة وأم حبيبة وسىودة وأم سىلمة رضىى هللا عىنهن ، وثىالث مىن 
سىىائر العىىرب وهىىن سىىيداتنا وأمهاتنىىا : ميمونىىة وزينىىب بنىىت جحىىش وجويريىىة وواحىىدة مىىن بنىىى 

 سيدتنا وأمنا صفية .هارون وهى 
 

 وأضاف اإلمام الطبرى يقول : 
وتزور رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم السىيدة زينىب بنىت خزيمىة وهىى التىى يقىال لهىا أم      

المساكين ، من بنى عامر بن صعصعة وكانت قبلىه عنىد الطفيىل بىن الحىارث بىن عبىد المطلىب 
 39اة رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم بعىدأخى عبيدة بن الحارث ، وقد توفيت بالمدينة فى حي

 شهرًا من الهجرهة ) وعاشرته ثمانية أشهر ( .
وعدد اإلمام الطبرى أزواجه الالتى لم يدخل بهن ، ثىم قىال : وأفىاء هللا علىى رسىوله صىلى      

هللا عليىىه وسىىلم ريحانىىة بنىىت زيىىد مىىن بنىىى قريظىىة ، وأهىىدى لرسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم 
 قبطية ، أهداها له المقوقس صاحب اإلسكندرية ، فولدت له إبراهيم عليه السالم .مارية ال

 
 عناية هللا باألزوار الطاهرات :

هذا والناظر فى كتاب هللا عز وجل ، يرى أن نساءه الشريفات صلى هللا عليه وعليهن كن      
ليك البيان :  موضع عناية خاصة من هللا تعالى ، واص

تعىىىالى فىىىى سىىىورة األحىىىزاب : ) النبىىىى أولىىىى بىىىالمممنين مىىىن أنفسىىىهم وأزواجىىىه أواًل : قىىىال      
أمهاتهم ( . ففر  هللا لهىن األمومىة والحرمىة علىى جميىع المىممنين . ويقىول اإلمىام القرطبىى 
رضىىى هللا عنىىه : وقىىد شىىرف هللا تعىىالى أزوار نبيىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بىىأن جعلهىىن أمهىىات 

م والمبىىرة واإلجىىالل وحرمىىة النكىىال علىىى الرجىىال ، وحجىىبهن المىىممنين ، أى فىىى وجىىوب التعظىىي
رضىىى هللا عىىنهن بخىىالف األمهىىات ، ثىىم هىىذه األمومىىة ال توجىىب ميراثىىًا كأمومىىة التبنىىى ، وجىىاز 
تزويج بناتهن وال يجعلن أخوات للناس . وأضاف اإلمام يقول : وأختلىف فىى كىونهن كاألمهىات 

باحة النظر على وجهين :  فى المحرم واص
 ا : هن محرم ، ال يحرم النظر إليهن . أحدهم
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م ، ألن تحريم نكاحهن إنما كان حفظًا لحق رسول هللا صلى       الثانى : أن النظر إليهن محر 
 هللا عليه وسلم فيهن ، وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن .

فأسىتمع مىثاًل إلىى  ثانيًا : أن هللا تعالى خاطبهن خطابًا مباشرًا وفىى ذلىك تكىريم وأى تكىريم     
قوله تعالى فى سورة األحزاب : ) يىا نسىاء النبىى  مىن يىأت مىنكن بفاحشىٍة مبينىٍة يضىاعف لهىا 
العذاب ضعفين وكان ذلك على هللا يسيرًا * ومن يقنت منكن ل ورسىوله وتعمىل صىالحًا نمتهىا 

ء إن اتقيىتن فىال أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقىًا كريمىًا * يىا نسىاء النبىى لسىتن كأحىد مىن النسىا
تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مر  وقلن قواًل معروفًا * وقىرن فىى بيىوتكن وال تبىرجن 
تبرر الجاهلية األولى وأقمن الصالة وحتين الزكاة وأطعن هللا ورسوله إنما يريد هللا ليذهب عنكم 

هللا والحكمىة إن الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيىرًا * واذكىرن مىا يتلىى فىى بيىوتكن مىن حيىات 
 هللا كان لطيفًا خبيرًا ( .

وظاهر من ذلك أن هللا ضاعف لهن العقاب والثىواب لمكىانتهن الخاصىة مىن موالنىا رسىول      
هللا صلى هللا عليه وسىلم ألنهىن تشىرفن بصىحبته وعشىرته فىى مهىبط الىوحى الىذى ينىزل عليىه 

ن ، تأذى بذلك صىلى هللا عليىه وسىلم بأوامر هللا ونواهيه ، فإذا خرجن عن حدود هللا ، وحاشاه
وقد قال تعالى فى سورة األحزاب : ) إن الذين يمذون هللا ورسوله لعنهم هللا فىى الىدنيا واوخىرة 
وأعد لهم عذابًا مهينًا ( . وقد روى اإلمام القرطبى عن أبى رافع أن أمير المممنين عمر رضى 

حزاب فى الصبح ، وكان إذا بلغ : ) يا نسىاء هللا عنه كان كثيرًا ما يقرأ سورة يوسف وسورة األ
النبى ( رفع بها صوته ، فقيل له فى ذلك فقال : أذكرهن العهد . وقال أهل التفسىير إن الىرزق 

 الكريم هو الجنة . 
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وقد التزمن رضى هللا عنهن ما وعظهن به هللا حتى لقد قيل للسيدة سودة رضى هللا عنها      
ين كما يفعل أخوتك ، فقالت : قد حججت وأعتمرت فأمرنى هللا أن أقر : لم ال تحجين وال تعتمر 

 فى بيتى . قال الراوى : فوهللا ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها .
أما ما كان من خرور السىيدة عائشىة للعىراق فقىد كىان لاصىالل بىين إمامنىا علىى وطلحىة      

وال كانوا جميعًا يتوقعون أن يقىع بىين الفىريقين القتىال والزبير بأعتبارها أم المممنين ، ولم تكن 
المرير الذى وقىع فىى معركىة " الجمىل " ولكىن غلىب القضىاء ، ونىدم كىل مىن طلحىة والزبيىر وأم 

 المممنين عائشة وتابوا إلى هللا توبة نصوحًا رضى هللا عنهم.
ركىة " الجمىل " وسأتعر  فى الفصىل الثالىث لتفاصىيل موقىف أم المىممنين عائشىة فىى مع     

 إتمامًا للفائدة .
ثالثًا : وقد خاطب هللا السيدتين عائشة وحفصة كىذلك خطابىًا مباشىرًا فىى سىورة التحىريم ،      

ن تظاهرا عليه فإن هللا هو مواله وجبريل  فقال تعالى : ) إن تتوبا إلى هللا فقد صغت قلوبكما واص
 وصالح المممنين والمالئكة بعد ذلك ظهير ( .

ثم وجه سبحانه الخطاب المباشر لجميعهن فقال تعىالى فىى سىورة التحىريم : ) عسىى ربىه      
إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن مسلماٍت مممناٍت قانتاٍت تائباٍت عابىداٍت سىائحاٍت ثيبىاٍت 

 وابكارًا ( .
يم فهو قوله أما ما خوطب به موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى بداية سورة التحر      

تعالى : ) يأيها النبىى  لىم تحىرم مىا أحىل هللا لىك تبتغىى مرضىاة أزواجىك وهللا غفىور رحىيم * قىد 
 فر  هللا لكم تحلة أيمانكم وهللا موالكم وهو العليم الحكيم ( .

 وقد روى الدراقطى عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول هللا صلى      



 

  348 

ة " فى بيت " حفصة " فوجدته معها ، وكانت حفصة غابت إلىى هللا عليه وسلم بأم ولده " ماري
بيت أبيها فقالت له : تدخلها بيتى ؟ ما صنعت بى هذا من بين نسائك إال مىن هىوانى عليىك ، 
فقال لها : ال تذكرى هذا لعائشة فهى ) أى مارية ( حرام على إن قربتها قالت حفصىة : وكيىف 

 يقربها ، فقال النبى صلى هللا عليه وسلم " ال تذكريه عليك وهى جاريتك ، فحلف لها أال 1تحرم
ألحىىد " فذكرتىىه لعائشىىة ، فىىدلى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ال يىىدخل علىىى نسىىائه شىىهرًا ، قىىأعتزلهن 

 تسعًا وعشرين ليلة فأنزل هللا عز وجل ) يا أيها النبى لم تحرم ما أحل هللا لك ... ( .
 ى التجارة منذ عشر سنوات ما يأتى :وقد قلت فى محاضرة لى ألقيتها بناد     
" والمقصود بالتحريم هنا هو األمتناع عن األنتفاع باألزوار ال أعتقاد كونه حرامىًا بعىد مىا      

أحلىىه هللا تعىىالى ، وكىىان الىىدافع لىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم علىىى التحىىريم غرضىىًا نبىىياًل كشىىف هللا 
( ومىىا أعظمىىه مىىن خلىىق رفيىىع وكيىىف ال  سىىبحانه عنىىه بقولىىه تعىىالى : ) تبتغىىى مرضىىاة أزواجىىك

يفعىىل وقىىد قىىال صىىلوات هللا وسىىالمه عليىىه : " أكمىىل المىىممنين إيمانىىًا أحسىىنهم خلقىىًا وخيىىاركم 
 خياركم لنسائكم " .

وأودأن أسترعى النظىر إلىى السىياق الكىريم الىذى بىدأت بىه السىورة ، والىذى تضىمن تعظىيم      
 نبى ( .الرسول وتوقيره بقوله تعالى ) يا أيها ال

" والمغفىىرة والرحمىىة التىىى جىىاءت بعىىد السىىمال ) لىىم تحىىرم ... ( تنصىىرفان إمىىا إلىىى تضىىييقه      
مىا العىدول عىن المحلىوف عليىه عىن اليمىين ، وال ينصىرفان  صلى هللا عليه وسلم على نفسىه واص

ك ألبتة إلى ذنب يمخذ عليه ، إذ ليس له صلى هللا عليه وسلم صغيرة وال كبيرة ، وكيف نعد ذلى
ذنبًا مع أن هللا أكرمه فى هذه الواقعة فى ذاته ، وأكرم به أمته ، بأن أحل ل مة عقىدة األيمىان 

 فقال تعالى : 
                                                 

1
صلى هللا عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسالً وفى رواية مسلم عن عائشه رضى هللا عنها أن النبى  - 

، قالت فتوطأت أنا وحفصه أن أيتنا ما دخل عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلتقل إنى أجد منك ريح مفافير : أكلت مغافير ) 

عسالً عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل )  حلواء من صمغ متغير الرائحه ( فدخل على إحداهما فقالت له ذلك ، فقال بل شربت

 لم تحرم ما أحل هللا لك ( إلى قوله تعالى ) إن تتوبا إلى هللا ... ( لعائشه وحفصه .
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) قد فر  هللا لكم تحلىة أيمىانكم ... ( فأجىاز بىذلك التحلىل مىن اليمىين بكفارتهىا إذا أحىب      
) اليماخذكم هللا باللغو فى الحالف استباحة المحلوف عليه وهو قوله تعالى فى سورة المائدة : 

أيمانكم ولكن يماخذكم بما عقدتم األيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين مىن أوسىط مىا تطعمىون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصىيام ثالثىة أيىام ذلىك كفىارة أيمىانكم إذا حلفىتم 

 واحفظوا أيمانكم كذلك يبين هللا لكم حياته لعلكم تشكرون ( .
ىر صىلى هللا عليىه وسىلم       " وأنتفاعًا بهذا الحكم الذى وسع هللا بىه علىى األمىة المحمديىة كف 

 عن يمينه وعاد إلى عشرة السيدة مارية فعمم سبحانه الرحمة ببركته صلى هللا عليه وسلم .
" وكيف تعد رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم أوخىذ فىى هىذه الواقعىة مىع أن هللا كشىف لىه      

بىء فيما تحدثت به السيدة حفصة للسيدة عائشة ، مخالفىة بىذلك مىا وصىاها بىه صىلى هللا الخ
 عليه وسلم من كتمان األمر . وذلك مما تشير إليه اوية الكريمة :

ذا أسىر النبىى إلىىى بعى  أزواجىه حىىديثًا فلمىا نبىىأت بىه وأظهىره هللا عليىىه عىرف بعضىىه       ) واص
 ن أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ( .وأعر  عن بع  فلما نبأها به قالت م

" ثىىم ولىىى هىىذا مىىن بىىاب التكىىريم والغيىىرة علىىى رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أن نىىزل      
التهديد من السماء لزوجتيه حفصة وعائشة رضى هللا عنهما فى قوله تعالى : ) إن تتوبا إلىى 

 حق .هللا فقد صغت قلوبكما ... ( وصغت معناها : مالت عن ال
" وهىىذا التهديىىد يكشىىف بكىىل وضىىول عىىن رضىىا هللا السىىامى وعىىن تصىىدى هللا للىىدفاع عىىن      

 مقامه صلى هللا عليه وسلم ، وال عجب فهو الحبيب المقرب والرسول المميد . 
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" ولو كان فيما أتاه صلى هللا عليه وسلم من تحريم ) ماريىة ( مىا يمخىذ عليىه ، مىا واجىه      
ين تظاهرتا عليه بهذا الخطاب ، وتهديىدهما بهىذه القىوة البالغىة ينفىى أى مأخىذ هللا زوجتيه اللت

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ويلقىى بالمأخىذ علىى سىيدتنا حفصىة وعائشىة رضىى هللا 
 عنهما ألنهما الطرف اوخر فى الخصومة ، ومن أصدق من هللا حكمًا .

متنى حرمىة رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، وأقىول " وما قرأت هذا التهديد مرة إال تعاظ     
لنفسى إذا جاء التهديىد لزوجتيىه المتظىاهرتين ، وتعىدى منهمىا لسىائر أزواجىه بهىذه القىوة عىن 
غيرة نسائية طبيعية ، فكيف باألمور األخرى التى تنطوى على نقد لسنته صلى هللا عليه وسلم 

يىىاكم سىىمو األدب فىىى حقىىه صىىلى هللا عليىىه ، أو األسىىاءة إلىىى أصىىحابه وأحبابىىه ؟ رزقنىىا هللا  واص
 وسلم .

" وقد تابت بحمد هللا الزوجتان الكريمتان المتظاهرتان ، وأناب قلباهما الطاهران إلىى هللا ،      
وكىىذلك فعىىل سىىائر نسىىائه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فلىىم يطلقهىىن ، ولىىم يبدلىىه هللا خيىىرًا مىىنهن ألن 

قولىه تعىالى : ) عسىى ربىه إن طلقكىن أن يبدلىه أزواجىًا خيىرًا اإلبدال كان مشروطًا بالطالق فى 
منكن ( ... فبقين جميعًا فى عصمته وفى خير مىن عشىرته صىلى هللا عليىه وسىلم ، وهىذا مىن 

 فضل هللا عليهن رضى هللا عنهن .
وأود أن أضىىيف اون إلىىى قىىولى المتقىىدم أن ناسىىًا مىىن المتخرصىىين يتجىىرأون علىىى مقامىىه      

يه وسلم فيما يكتبون ، ويحتجون فيما يخرجىون بىه عىن األدب بأنىه بشىر مثلنىا ، صلى هللا عل
ويسيئون فهم هذه البشرية ، فيقيسىون نزعاتىه بنزعاتنىا بجىامع البشىرية بيننىا وبينىه صىلى هللا 
عليه وسلم ، مع أنهم لو تأملوا فى مثل قولىه تعىالى : ) ومىا ينطىق عىن الهىوى ( ، وفىى مثىل 

ن ك لعلى خلق عظيم ( . وفىى مثىل قولىه تعىالى : ) وكىذلك أوحينىا إليىك روحىًا قوله تعالى : ) واص
مىىن أمرنىىا مىىا كنىىت تىىدرى مىىا الكتىىاب وال اإليمىىان ، ولكىىن جعلنىىاه نىىورًا نهىىدى بىىه مىىن نشىىاء مىىن 
نك لتهدى إلىى صىراط مسىتقيم ( . بىل أقىول وفىى وفىى مثىل حيىات سىورة التحىريم التىى  عبادنا واص

 التى مرت عليك خاطب هللا بها نساءه ، وهى 
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من قبل ، أقول لو تأملوا أقل التأمل ، لوجدوا أنهىم أخطىأوا فىى تصىوير بشىريته المطهىرة صىلى 
هللا عليه وسلم وفى قياسىها علىى بشىريتنا الملوثىة ، فهىو بشىر مىن حيىث الجىنس ، ونىور مىن 
حيىىث الىىنفس إذ طهىىره هللا مىىن الىىرجس ، فتزكىىى حسىىه ، وصىىفا ظىىاهره وباطنىىه ، فأسىىتقام فىىى 
جميىىع أحوالىىه وأحيانىىه ، فىىى سىىره وجهىىره ، وفىىى رضىىاه وغضىىبه ، وفىىى يسىىره وعسىىره ، وسىىفره 
وحضىىره ، وكيىىف ال يكىىون كىىذلك وقىىد أحاطىىه هللا بعنايتىىه وكىى ه برعايتىىه حىىين قىىال لىىه ) فأنىىك 
ذا كان هللا تعالى قىد قىال ألخيىه موسىى عليىه السىالم : ) واصىطنعتك لنفسىى ( كمىا  بأعيننا ( واص

ى اصطفيتك على الناس برساالتى وبكالمىى فخىذ مىا حتيتىك وكىن مىن الشىاكرين ( قال له : ) إن
فكيف بأمير األنبياء والمرسلين ، وقد قال صلوات هللا وسىالمه عليىه " لىو كىان موسىى حيىًا مىا 

 وسعه إال اتباعى " .
إن اللملم أصله من بعى  قطىرات المطىر ، يسىتودعها هللا فىى األصىداف فتكسىب الصىفاء      
اطنها بعد استقرارها مدة فى بواطن البحار وذلك بقدرته سىبحانه ، فهىل أسىتوى كىل المىاء من ب

مع اللملم الذى أصله من الماء حتىى يقىول هىمالء إن النبىى بشىر ويتهجمىون عليىه عىن جهىل 
 بالمقارنة بينه وبين البشر بما حتاه هللا من فضل كبير .

والصىادق والكىاذب ، واألمىين والخىائن ، والىذكى إن المممن والكافر ، والمنافق والفاسىق ،      
والغبىىى ، والفصىىيح والعبيىىى ، والضىىعيف والقىىوى ، كلهىىم مىىن البشىىر مىىن حيىىث أصىىلهم ، فهىىل 
تساووا عند هللا أو عند البشر فى المواهب ؟ وهل يتساوون فى أوالهىم وعقبىاهم فىى أى ميىزان 

خاطبهن قائاًل فى سىورة األحىزاب : )  ؟ إن أزواجه صلى هللا عليه وسلم من النساء ، ولكن هللا
ن اتفقىن معهىن  يا نساء النبى لستن كأحد مىن النسىاء ... ( وقىد فىارقن النسىاء فىى المسىلك واص

 فى الجنس .
فإذا أردت أيها المسلم الصادق أن تعرف صورة رسولك عند ربك ، فىأقرأ إلىى جانىب سىورة      

 ى معاملة التحريم سورة الحجرات حيث يمدب هللا المممنين ف
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رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم إذ يقىول تعىالى : ) يأيهىا الىذين حمنىوا ال تقىدموا بىين يىدى هللا 
ورسوله واتقوا هللا إن هللا سميع عليم * يأيها الذين حمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صىوت النبىى 

* إن الىىذين  وال تجهىروا لىه بىىالقول كجهىر بعضىكم لىىبع  أن تحىبط أعمىالكم وأنىىتم ال تشىعرون 
يغضون أصواتهم عند رسول هللا أولئك الذين امتحن هللا قلوبهم للتقوى لهم مغفىرة وأجىر عظىيم 
* إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ال يعقلون * ولو أنهم صىبروا حتىى تخىرر إلىيهم 

 لكان خيرًا لهم وهللا غفور رحيم ( .
 يسبق المممنون رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ونأخذ من معنى هذه اويات البينات أال     

بقول أو فعل ، بل ينتظرون قوله وفعله فى أمور الدنيا أو الدين ، وقد جاء فىى تفسىير اإلمىام 
القرطبى : إن من قدم قوله علىى الرسىول صىلى هللا عليىه وسىلم ، فقىد قدمىه علىى هللا تعىالى ، 

أمىىر هللا عىىز وجىىل . أمىىا رفىىع الصىىوت فىىى  ألن الرسىىول صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إنمىىا يىىأمر عىىن
حضرته ففيه خرور على توقيره صلى هللا عليىه وسىلم ، ومىن لىم يىرع تىوقيره كفىر مىن حيىث ال 
يشعر ، ألن العمل اليحبطه إال الكفر والعياذ بال . وقد قال القاضى أبو بكر بىن العربىى رحمىه 

يًا ، وكالمه المأثور بعد موته فى الرفعة هللا : حرمة النبى صلى هللا عليه وسلم ميتًا كحرمته ح
مثال كالمه المسموع من لفظه ، فإذا قرىء كالمه وجب على كل حاضر أال يرفىع صىوته عليىه 
وال يعر  عنه ، كما كان يلزمه ذلك فى مجلسه عند تلفظه به . وكالمه صلى هللا عليه وسلم 

 من الوحى ، وله من الحرمة مثل القرحن .
بعد أن أبا الخليفة أبا جعفر المنصور رفع صوته بجوار القبر الشريف فنهىاه  وسترى فيما     

إمامنىىا مالىىك وقىىال لىىه : يىىا أميىىر المىىممنين .. إن هللا أد ب قومىىًا فقىىال : ) يأيهىىا الىىذين حمنىىوا ال 
...( ومىدل قومىًا فقىال ) إن الىذين يغضىون أصىواتهم عنىد  1ترفعوا أصىواتكم فىوق صىوت النبىى

 ( فأذعن أبو جعفر .... 2رسول هللا
                                                 

1
 . 2سورة الحجرات آيه  - 
2
 . 3سورة الحجرات آيه  - 
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أقول ، ولهذه الحرمة كان إمامنا مالك رضى هللا عنىه يغتسىل إذا أراد أن يحىدث النىاس بحىديث 
رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم ، كمىا كىان يجلىس علىى المنصىة وهويحىدثهم بالحىديث النبىوى 

ى ذلىك : كيىف الشريف ، وكان رضى هللا عنه ال يركب دابة فى المدينة المنورة ، وكان يقول فى
أطىىأ بحىىافر دابىىة أرضىىاً  تضىىم جسىىد النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، واستفسىىر منىىه أبىىو جعفىىر 
المنصور : أيستقبل القبلة ويدعوا أو يدعوا وهو مستقبل وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم 

 ، فقال له إمامنا مالك رضى هللا عنه : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك أدم
سىىفير أفغىىان  –وقىىد حىىدثنى حىىين كنىىت فىىى المدينىىة المنىىورة السىىيد محمىىد صىىادق المجىىددى    

أنىىه كىىان يىىدعو ربىىه وهىىو مسىىتقبل وجىىه رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم  –السىىابق بمصىىر 
فاعتر  عليه المتزمتين  وقال له اسىتقبل القبلىة وال تسىتقبل وجىه رسىول هللا ، فأجابىه السىيد 

ينى خيراً منك ، إن القبلة تستقبل فى الصالة ، وأينما تولوا فثم وجىه هللا ، المجددى إنى أفقه د
 ولوال هذا الرسول الكريم ما عرفت القبلة . 

وها أنت ذا قد رأيت فى كتاب هللا الكىريم أن خفى  الصىوت فىى حضىرته صىلى هللا عليىه وسىلم 
هللا أولئىك الىذين امىتحن من سما األتقياء فقال تعالى ) إن الذين يغضون أصواتهم عنىد رسىول 

هللا قلوبهم للتقوى لهىم مغفىرة وأجىر عظىيم ( فكيىف ينشىر دعوتىه وسىنته والىدفاع عىن شىريعته 
 والغيرة على مكارمه وفضائله واستحسان شمائله ، وكيف بالتأسى به قوالً  وفعالً  وحاالً . 

ذا كان رفع الصوت فى حضرته صلى هللا عليه وسلم موجباً  للكفر والعيى اذ بىال فكيىف بنقىده واص
فىىى تصىىرفاته والجىىرأة علىىى تحسىىين مىىا اسىىتقبح أو اسىىتقبال مىىا استحسىىن ، وكيىىف بإنزالىىه إلىىى 
بشريتنا الدنية وأخالقنا الغريزية المستهجنة بحجىة أنىه بشىر ، أال فليتىق هللا أولئىك الىذين ضىل 

 سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً  . . . 
ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فىى شخصىه ، فلىنحفظ حرمتىه أما وقد علمنا كيف نحفظ حرم

فى بيئته ، بحفظ حرمة أهله وأزواجه وذريته وصحابته ، وما وقع من خالف بينهم أو اختالف 
ال يصرفنا عن ثناء هللا عليهم وتخليدهم بفضله وجهىادهم فىى كتىاب هللا الكىريم ، كمىا ال يجىوز 

 أن نغفل عن قوله تعالى :  
  



 

  354 

 ) وعد هللا الذين حمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرًة وأجراً  عظيمًا ( .     
 ويقول اإلمام القرطبى فى تفسيره لهذه اوية :

" إن قول هللا منهم فى اوية ليست مبعضىة لقىوم مىن الصىحابه دون قىوم ، ولكنهىا عامىة      
التبعىي  لكنىه يىذهب إلىى مجنسة مثل قوله تعىالى ) فىإجتنبوا الىرجس مىن األوثىان ( ال يقصىد 

الجنس أى فأجتنبوا الرجس من جنس األوثان ، ألن الرجس يقع من أجناس شتىء منها الزنىا 
والربا وشرب الخمر والكذب ، فأدخل " من " يريد بها الجنس وكذا " منهم " أى من هذا الجنس 

السىادة  يعنى جنس الصحابة ، وترى مزيد بيان فىى عصىمته صىلى هللا عليىه وسىلم وفىى فضىل
 حل البيت والسادة الصحابة فى مواضع أخرى من الكتاب .

رابعًا : كان ممىا خىوطبن بىه علىيهن الرضىوان قولىه تعىال : ) وأقمىن الصىالة وحتىين الزكىاة      
وأطعن هللا ورسوله إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا * واذكرن ما 

 والحكمة إن هللا كان لطيفًا خبيرًا ( . وهو ما يدل على عنايىة هللا يتلى فى بيوتكن من حيات هللا
بهىن فىى تطهيىىرهن وتىزكيتهن بىىالتقوى والبعىد عىىن المعاصىى ، وأعتبىىارهن مىن أهىىل بيتىه الىىذين 

 الحظتهم العناية الربانية عطاء وأختصاصًا فى األزل .
ليىذهب عىنكم الىرجس أهىل البيىت  ولئن قال بع  العلماء بأن قوله تعىالى ) إنمىا يريىد هللا     

ويطهركم تطهيرًا ( إنما هو منصرف خاصة إلى اإلمام على والسيدة الزهىراء والسىبطين الحسىن 
والحسين رضى هللا عنهم ، فإن سىادتنا عطىاء وعكرمىة وابىن عبىاس رضىى هللا عىنهم قىالوا هىم 

صىىلى هللا عليىىه  زوجاتىىه خاصىىة ال رجىىل معهىىن ، وذهبىىوا إلىىى أن البيىىت أريىىد بىىه مسىىاكن النبىىى
 وسلم لقوله تعالى ) واذكرن مايتلى فى بيوتكن ... ( .

والىىذين خصصىىوها باإلمىىام علىىى وزوجتىىه وابنيىىه احتجىىوا بأحاديىىث واردة ، وبأنىىه لىىو أريىىد      
نسامه لقال تعالى ) عنكن ( و ) يطهركن ( ، ورد أهل العلم عليهم بأن التذكير فى اويىة راجىع 

وا ذلك بقوله تعالى ألمرأة سيدنا إبىراهيم عليىه السىالم ) أتعجبىين مىن أمىر إلى لفظ األهل ، وأي د
 هللا رحمة  هللا 
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 وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ( .
 ويقول اإلمام القرطبى فى تفسيره :      
نمىا قىال       " والذى يظهر من اوية أنها عامة فى جميع أهل البيىت مىن األزوار وغيىرهم ، واص

ذا تعا لى ) ويطهركم ( ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليًا وحسنًا وحسينًا كان فىيهم ، واص
اجتمىع المىذكر والممنىىث غلىب المىىذكر ، فأقتضىت اويىة أن الزوجىىات مىن أهىىل البيىت ألن اويىىة 

 فيهن ، والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكالم .
تكن مىن حيىات هللا والحكمىة ... ( فيقىول اإمىام أما قوله تعالى : ) واذكرن ما يتلى فى بيو      

 القرطبى إن الذكر هنا يحتمل ثالثة معان : 
 اذكرن موضع النعمة إذ صيركن هللا فى بيوت تتلى فيها حيات هللا والحكمة . -1
اذكرن حيات هللا وأقدرن قىدرها ، وفكىرن فيهىا حتىى تكىون مىنكن علىى بىال لتىتعظن بمىواعظ هللا  -2

 تعالى .

واقرأن فكأنه يقىول : واحفظىن أوامىر هللا وبلغىن إلىى النىاس مىا ينىزل فىى بيىوتكن  بمعنى احفظن -3
 وما تسمعنه أو ترينه من أقوال أو أفعال رسول هللا .

أقول : وهذا التفسير األخير يدل على أنهن نائبات عن موالنا رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 
مىا بعىده شىرف ، والنىاظر فىى كتىب السىنة فى تعليم الناس وتربيتهم فى دين هللا ، وذلك شىرف 

يرى أنهن رضوان هللا عليهن قمن بهذا التكليف ما وسعهن الجهد ، وكىان لسىيدتنا عائشىة فىى 
هذا المجال على الخصوص قدم راسخة كما ترى فى مناقبها فىى غيىر هىذا الموضىع بمىا هيأهىا 

د وورع معهىود ، وكيىف ال هللا له من أسىتعداد كبيىر للحفىظ والروايىة والدراسىة فىى ذكىاء مشىهو 
 يقمن بمهمة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد قال تعالى لهن : ) وقلن قواًل معروفًا ( .

خامسًا : إن هللا تعالى خيرهن فى قوله تعالى : ) يأيها النبى قىل ألزواجىك إن كنىتن تىردن      
ن كنىتن تىردن هللا ورسىوله الحياة الدنيا وزينتها فتعىالين أمتعىتكن وأسىرحكن سىراحًا جمىيالً   * واص

 والدار اوخرة فإن هللا أعد للمحسنات
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 منكن أجرًا عظيمًا ( . وأختلف العلماء فى كيفية هذا التخيير على قولين :

 خيرهن بين البقاء على الزوجية أو الطالق فأخترن البقاء . – 1
 خيرهن بين الدنيا فيفارقهن ، وبين اوخرة فيمسكهن . -2

ىىا       ويقىىول اإلمىىام القرطبىىى : والقىىول األول أصىىح لقىىول السىىيدة عائشىىة رضىىى هللا عنهىىا لم 
 سئلت عن الرجل يخير أمرأته فقالت : خيرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفكان طالقًا ؟

أقول : وأيا ما كان التخيير على القول األول أو الثانى ، فإنه يدل على عناية خاصة من      
ن ألنه تعالى أفسح لهن ، وأعطاهن فرصىة التخييىر وشىجعهن علىى البقىاء فىى عصىمته هللا به

ن كنىتن تىردن هللا ورسىوله والىدار اوخىرة فىإن هللا  اختيارًا لآلخرة علىى الىدنيا بقولىه تعىالى : ) واص
أعد للمحسنات أجرًا عظيمًا ( فكأنه قىال لهىم إن اإلحسىان فىى بقىائكن فىى عصىمته مىع الصىبر 

كفاف التى شكوتن إليه منها وطالبتنه بالتوسعة عليكن وزيادة النفقىة ، وقىد بلىغ على عيشة ال
من عيشة الكفاف التى ارتضاها رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم وصىبر عليهىا وكانىت موضىع 
شكوى منهن أن السيدة عائشة رضى هللا عنها : كنا نرى الهالل والهالل والهالل وال نوقىد نىارًا 

يئًا ( ، فقيىىل لهىىا ، فكيىىف كنىىتم تىىأكلون ؟ قالىىت كنىىا نعىىيش علىىى األسىىودين ) أى ال يطىىبخن شىى
 التمر والماء .

ويرى العالمة العقاد أن عيشة الكفاف التى بلغت ذلك الحد وصبر عليهىا رسىول هللا صىلى      
هللا عليه وسلم وهو يملك كل شىء فى الجزيرة العربية وأموالها انمىا هىى برهىان سىاطع الداللىة 

 دق نبوته ويقول رحمه هللا : إن لم يكن هذا هو برهان النبوة فأى برهان يكون ؟على ص
أقول : وال تعجب من ذلك التقشف وقد خير صلوات هللا وسالمه عليه بىين أن يكىون نبيىًا      

ملكًا أو نبيًا عبدًا فاختار أن يكون نبيًا عبدًا ، فقد عىر  عليىه إسىرافيل عنىد الصىفا أن يحىول 
كة ذهبىًا بىإذن هللا فقىال : ال يىارب ، أجىوع يومىًا واشىبع يومىًا ، أجىوع فىأذكرك وأشىبع له جبال م

فأحمدك ، فقال لىه جبريىل عليىه السىالم وكىان مىع زميلىه إسىرافيل : ثبتىك هللا بىالقول الثابىت يىا 
 محمد . 
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ة وقد روى أنه حين نزلت حيتىا التخييىر المىذكورتان ، بىدأ صىلى هللا عليىه وسىلم بالسىيدة عائشى
وكانىت رضىىى هللا عنهىا أحىىبهن إلىى قلبىىه الطىاهر ، فخيرهىىا وقىرأ عليهىىا مىانزل وقىىال لهىا : إنىىى 
ذاكر لك أمرًا وال عليىك أن تتعجلىى فيىه حتىى تسىتأمرى ) أى تستشىيرى ( أبويىك ، فقالىت وهىى 

 الرشيدة الموفقة : أفى هذا أستأمر أبوى ؟
ى وجهه صلى هللا عليه وسلم وكذلك جاراها أنى أريد هللا ورسوله والدار اوخرة ، فرمى الفرل ف

 سائر أمهات المممنين رضوان هللا عليهم .
سادسًا : أن هللا تعالى ضاعف لهن العقاب والثواب فى قوله تعالى : ) يا نساء النبى مىن      

يأت منكن بفاحشٍة مبينٍة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك علىى هللا يسىيرًا * ومىن يقنىت 
ورسوله وتعمل صالحًا نمتها أجرهىا مىرتين وأعتىدنا لهىا رزقىًا كريمىًا ( ويىدل ذلىك علىى  منكن ل

منىىزلتهن الخاصىىة عنىىد هللا بمىىا لهىىن مىىن رابطىىة الزوجيىىة برسىىوله ، ففىىى بيىىوتهن ينىىزل الىىوحى 
بأوامر هللا ونواهيه ، وفى بيوتهن يشهدن من همة رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم فىى طاعىة 

غيرهن ، فضاعف هللا لهن العقاب والثواب على قدر حىرمتهن ومنىزلتهن الخاصىة ، هللا مااليراه 
ألنه كلما زادت الحرمات ضوعفت العقوبات ، ولذلك ضوعف حىد الحىر مىن العبىد ، والثي ىب مىن 

 البكر ، كما هو معلوم من أحكام هللا .
ن ، وهىىى السىىيدة سىىابعاً  : إن هللا تعىىالى جعىىل مىىن زواجىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بإحىىداه     

 زينب بنت جحش ، وهى قرشية ) وابنة عمته ( تشريعًا ل مة المحمدية فى أمرين :
األول : أن الكفىاءة تكىىون باإليمىىان ال بالنسىىب ، فهىذه مىىن صىىميم قىىريش ، وحىىين أراد أن      

 يزوجها صىلى هللا عليىه وسىلم لمىواله زيىد بىن حارثىة أمتنعىت وأمتنىع أخوهىا ، فىأنزل هللا تعىالى
قوله الكريم : ) وما كان لمممن وال مممنة إذا قضى هللا ورسوله أمرًا أن يكون لهىم الخيىرة مىن 
أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالاًل مبينًا ( . فعندئذ قال أخوها لرسول هللا صىلى هللا 

فىى عليه وسلم : " مرنىى بمىا شىئت " فزوجهىا لزيىد رضىى هللا عنىه ، ويقىول اإلمىام القرطبىى : 
نما تعتبر فى   هذه اوية دليل بل نص فى أن الكفاءة ال تعتبر فى األحساب ، واص
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األديان ، وذلك أن الموالى تزوجت فى قىريش ، تىزور زيىد زينىب بنىت جحىش ، وتىزور المقىداد 
بن األسود ضباعة بنت الزبير ، وزور أبو حذيفة مواله سالمًا من فاطمة بنىت الوليىد ، وتىزور 

 لرحمن بن عوف .بالل أخت عبد ا
وأذكر فى هىذه المناسىبة أن موالنىا رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم قىدم " سىالمًا " مىولى      

أبى حذيفة على الصىالة بقبىاء فكىان يىممهم وفىيهم أبىو بكىر وعمىر وغيىرهم مىن قىريش ، وأمىر 
زيىد "  صلى هللا عليه وسلم " زيد بن حارثىه " علىى الجىيش ، كمىا أمىر عليىه ابنىه " أسىامة بىن

على الجيش ، فأنظر كيف رفع هللا باإلسالم المىوالى وقىدمهم فىى الىزوار وفىى القيىادة ، وفىيهم 
 شيوس قريش ، فما أكرم المممنين باإلسالم .

الثىانى : أن امىرأة األبىىن بىالتبنى ليسىىت محرمىة كىإمرأة أبىىن الصىلب بىىدليل قولىه تعىىالى : )      
يكىىون علىىى المىىممنين حىىرر فىىى أزوار أدعيىىائهم إذا  فلمىىا قضىىى زيىىد منهىىا وطىىرًا زوجناهىىا لكىىيال
 قضوا منهن وطرًا وكان أمر هللا مفعوال ( .

فى زوار النبى صلى هللا عليه وسىلم  –كدأبهم فى الكيد لاسالم  –وقد لغط المستشرقون      
بالسىىيدة زينىىب ، ويقطىىع ألسىىنتهم الكاذبىىة قولىىه تعىىالى : ) زوجناكهىىا ( فوليىىه فىىى الىىزوار رب 

المين ، فهىىو لىىم يتزوجهىىا لهىىوى فىىى نفسىىه كمىىا يقىىول هىىمالء السىىفهاء الىىذين تعىىدوا علىىى العىى
عصمته وقالوا إنه عشق السيدة زينب ، وكيف يعشقها وهىو الىذى زوجهىا باختيىاره لمىواله زيىد 
ىه منهىا رب العىالمين ، للحكمىة الىواردة فىى اويىة ،  بن حارثة فلم تكىن جديىدة عليىه ، وقىد زوج 

: ) لكيال يكون على المممنين حرر فى أزوار أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا  وتلك الحكمة هى
وكان أمر هللا مفعوال ( وهى حكمة تشريعية ، فإنهم كانوا يظنون أن األبن بالتبنى تحرم زوجته 
على من تبناه كما تحرم زوجة األبن من الصلب على أبيه ، ولو صح ما يفترونه حقدًا وحسدًا 

وتمنى أن يطلقها زيد ليتزوجهىا مىن بعىده لمىا قىال لىه : ) أمسىك عليىك زوجىك من أنه عشقها 
وأتق هللا ( ، ولقال له : طلقهىا فىى الفرصىة المواتيىة لىه حىين شىكاها زيىد إليىه صىلى هللا عليىه 

 وسلم .
أما قوله تعالى : ) وتخفى فى نفسك ما هللا مبديه وتخشى الناس وهللا أحىق أن تخشىاه (      

هللا عليه وسلم علم من ربه أنها ، رضى هللا عنها ، ستكون زوجة له ، ومع ذلك ، فإنه صلى 
قال لزيد حين شكا من داللها عليه ) أمسك عليك زوجىك وأتىق هللا ( وللرسىول صىلى هللا عليىه 

 وسلم عذره الشرعى فى ذلك كما سيأتى بعد قليل . 
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وسلم من أمره بإمساكها يعد خطيئىة  أقول : ولو كان الذى فعله رسول هللا صلى هللا عليه     
ألمىىره هللا تعىىالى بالتوبىىة واالسىىتغفار منىىه ولكىىن لىىم يقىىع ذلىىك ، فليتىىق هللا أولئىىك المتخرصىىون 
والجىىاهلون بحرمتىىه وعصىىمته صىىلى هللا علىىى وسىىلم . وألن هللا تعىىالى زوجهىىا لنبيىىه صىىلى هللا 

جديىد عقىد وال تقريىر صىداق ، عليه وسلم فقد دخل عليها صلى هللا عليىه وسىلم بغيىر إذن وال ت
وهىىذا مىىن خصوصىىياته صىىلى هللا عليىىه وسىىلم التىىى ال يشىىاركها فيهىىا أحىىد بإجمىىاع المسىىلمين ، 
ولهذا كانت رضى هللا عنه تفاخر ضرائرها وتقىول لهىن : زوجكىن حبىامكن وزوجنىى هللا تعىالى . 

 ( .وقد أستدل العلماء على ثبوت الولى فى الزوار بقوله تعالى : ) زوجناكها 
ذا أردت أن تعىىرف مىىدى الثقىىة التىىى حظىىى بهىىا " زيىىد " عنىىد رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه       واص

وسلم ، مدى التقوى التى تحلت بها سيدتنا زينب رضى هللا عنها ، فهنىاك مىا حىدثنا بىه اإلمىام 
مسلم بسنده عن أنس رضى هللا عنه قال : " لما أنقضت عدة زينب قال رسول صلى هللا عليىه 

لزيد ) فأذكرها على  ( ، قال فأنطلق زيد حتى أتاها وهى تخمر عجينها ، قال فلمىا رأيتهىا  وسلم
عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليهىا ألن رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ذكرهىا 
فوليتها ظهرى ونكصت علىى عقبىى ، فقلىت يىا زينىب : أرسىل رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 

: ما أنىا بصىانعة شىيئًا حتىى أوامىر ) أى أسىتخير ( ربىى ، فقامىت إلىى مسىجدها يذكرك ، قالت 
ونزل القرحن . وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن . وكانىت رضىى هللا 
عنها تقول لموالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنى ألدل عليك بثالث ما من نسائك إمىرأة 

ن السىفير فىى ذلىك جبريىل تدل بهن : إن جد ى وجدك واحد ، وهللا أنكحك إياى من السماء ، واص
. 

وقال العلماء إنها رضى هللا عنهىا لمىا وكلىت أمرهىا ل وصىدقت فىى تفويضىها لىه سىبحانه      
تولى زواجها ولىذلك قىال : ) فلمىا قضىى زيىد منهىا وطىرًا زوجناكهىا ( ، وروى اإلمىام جعفىر بىن 

ى صلى هللا عليه وسلم ) زوجتكها ( أقول : وقد أظهىر زيىد رضىى هللا محمد عن حبائه عن النب
من الوفاء لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما جعله أهىاًل لثقتىه الغاليىة فيىه ،  1عنه فى نشأته

فقد روى أن عم زيد لقيه يومًا وكان قد ورد مكة فى شغل له ، فقال : ما اسمك يا غالم ؟ قال 
 قال :  زيد ، قال : ابن من ؟

                                                 
1
 وكانت السيدة خديجة أشترته وأهدته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم .  - 
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ابن حارثة ، قال :ابن من ؟ قال : ابىن شىراحيل الكلبىى ، قىال : فمىا اسىم أمىك ؟ قىال : سىعدى 
وكنت فى أخوالى طى ، فضمه إلى صدره وأرسل إلى أخيه وقومه فحضروا وأرادوا منىه أن يقىيم 

ا : يىا معهم ، فقالوا : لمن أنت ؟ قال : لمحمد بن عبد هللا ، فأتوه صىلى هللا عليىه وسىلم وقىالو 
ابن عبد المطلىب ، يىا ابىن سىيد قومىه ، أنىتم أهىل حىرم هللا تفكىون العىانى وتطعمىون األسىير ، 

 جئناك فى ولدنا زيد عبدك فأمنن علينا وأحسن فى فدائه .
 قال : وما ذاك ؟ قالوا : زيد بن حارثة نريد شرامه .     
ن اختىىارنى  قىىال : أو غيىىر ذلىىك ، أدعىىوه فخيىىروه ، فىىإن اختىىاركم فهىىو لكىىم      بغيىىر فىىداء ، واص

 فوهللا ما أنا بالذى أختار على من اختارنى فداء .
 قالوا : لقد زدتنا على النصف ) أى أنصفنتا فوق ما نتصور ( .     
فبعث صلى هللا عليه وسلم إلى زيد وقال : هل تعرف همالء ؟ قال نعىم ، هىذا أبىى ، وهىذا      

وسىىلم : فىىأى صىىاحب كنىىت لىىك ؟ فبكىىى وقىىال : لىىم  أخىىى ، وهىىذا عمىىى ، فقىىال صىىلى هللا عليىىه
ن أردت أن تقىيم فأنىا مىن  سألتنى عن ذلك ؟ قال : أخيرك فإن أحببت أن تلحق بهم فالحق ، واص
قد عرفت ، فقال : ما أختار عليك أحدًا ، فجذبه عمه وقال : يا زيد اخترت العبودية على أبيك 

 إلى  من أن أكون عندكم .وعمك ، فقال : أى وهللا العبودية عند محمد أحب 
فلمىىا حثىىر زيىىد رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم علىىى أبيىىه وقومىىه ، ذهىىب صىىلى هللا عليىىه      

وسلم إلى قريش بالمسىجد فقىال : اشىهدوا أن زيىدًا ابنىى أرثىه ويرثنىى ، وبهىذا تبنىاه رسىول هللا 
ل قولىه تعىىالى ) صىلى هللا عليىه وسىىلم وصىار يىىدعى " زيىد بىىن محمىد " حتىى جىىاء اإلسىالم ونىىز

 ادعوهم وبائهم هو أقسط عند هللا ... ( فرجع زيد إلى اسم أبيه حارثة .
وقد بادله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حب ًا بحبه حتى كان يقىول لىه : " يىا زيىد أنىت مىوالى 
لى  وأحب الناس إلى  " . وكافأه تعالى على فرط حبىه لرسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم  ومنى واص
فىذكره سىبحانه وتعىىالى فىى القىرحن المجيىىد بأسىمه ، فصىار اسىىم زيىد قرحنىًا يتلىىوه أهىل الىدنيا فىىى 

 المحاريب وأهل الجنه كذلك أبدًا ، كما يتلوه السفرة 
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 الكرام البررة من أهل السموات العلى .
يتهىا وقد قلت فى محاضرتى " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى القرحن الكىريم " التىى ألق     

 ( : 1961ديسمبر  7)  1381جمادى اوخرة  28بنادى التجارة فى 
" ولىىيس مىىن خلىىق النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم اعتىىداء علىىى حرمىىة مىىممن وال مممنىىة ،      

ولوكان كما يقولون مال إليها بقلبه وتمنى أن يطلقها زيد ليتزوجهىا لمىا نسىب هللا إليىه اإلنعىام 
ذ تقول للذى أنعم هللا عليه وأنعمت عليه ... ( فقىد أنعىم حبيبنىا على زيد فى قوله تعالى : ) و  اص

جىه  المصطفى صلى هللا عليه وسلم على مىواله زيىد بىنعم كثيىرة ، فقىد أعتقىه وتبنىاه وأحبىه وزو 
ابنة عمته القرشية ليرفع رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم باإلسىالم خسيسىة العبوديىة ويكسىر 

دنا زيىد كىل هىذا اإلكىرام إال ببركىة النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم عصبية الجاهليىة . ومىا نىال سىي
حين حثره زيد على أبيه وأهله ، وهذا هو اإليمان بعينه ، أال ترى أنه صلى هللا عليه وسلم قىال 

: 
" ال يممن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التى بين جنبيه " والنفس لانسان أقىرب إليىه 

 من األهل والعشيرة .
وقوله تعالى : ) وتخفى فى نفسك ما هللا مبديه وتخشىى النىاس وهللا أحىق أن تخشىاه ( ،      

إنما هى كما أفهم تسلية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليست عتابًا ، ولى على ذلىك الفهىم 
 دليالن :

ه إياهىا أنه تعالى استطرد فقال : ) فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها ( ، فال هىو الىذى زوجى -1
ولىىم يتزوجهىىا بنفسىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، وحكمىىة هىىذا الىىزوار تشىىريعية وهىىى التىىى بينهىىا 
سبحانه وتعالى فى قوله الكريم : ) لكى ال يكىون علىى المىممنين حىرر فىى أزوار أدعيىائهم إذا 
قضوا منهن وطرًا ( وقد كانوا يظنون أن األبىن بىالتبنى تحىرم زوجتىه علىى مىن تبنىاه كمىا تحىرم 

 وجة األبن من الصلب على أبيه كما أسلفنا.ز 
أنه تعالى قال : ) ما كان على النبى من حرر فيمىا فىر  هللا لىه سىنة هللا فىى الىذين خلىوا مىن  -2

 قبل وكان أمر هللا قدرًا مقدورًا * الذين 
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 يبلغون رساالت هللا ويخشونه وال يخشون أحدًا إال هللا وكفى بال حسيبًا ( .
الكريمة أشارت إلى ما كان يخفيه رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم مىن الحىرر  وهذه اوية     

فىىى أن يقىىول النىىاس إنىىه تىىزور امىىرأة زيىىد وهىىو ابنىىه بىىالتبنى ، فىىأزال هللا عنىىه هىىذا الحىىرر الىىذى 
أخفاه فى نفسه بقولىه تعىالى : ) مىا كىان علىى النبىى مىن حىرر فيمىا فىر  هللا لىه ( وكىأن هللا 

صىىلى هللا عليىىه وسىىلم : لمىىاذا تتحىىرر مىىن الىىزوار بمطلقىىة ابنىىك بىىالتبنى تعىىالى يقىىول لرسىىوله 
وتحسب حسابًا لما يقوله الناس مع أن ربك زوجىك إياهىا لحكمىة تشىريعية وهىى إحىالل الحىالل 
بالزوار من إمرأة األبن بالتبنى ، خالفًا لما يظنه قومك من أنها تحرم كما تحرم إمرأة األبن من 

لطيبىىات إنمىىا المىىأثم فىىى الخبائىىث ، وأنىىت مىىن المرسىىلين الىىذين يبلغىىون الصىىلب ، وال مىىأثم فىىى ا
 رساالت ربهم ويخشونه وال يخشون أحدًا سواه .

والذى أخفاه فى نفسه صلى هللا عليه وسلم وأشار إليه بقوله تعالى : ) وتخفى فى نفسك      
ى أعلمىه بزواجهىا منىه ما هللا مبديه وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه ... ( هىو أن هللا تعىال

بعىىد أن يطلقهىىا زيىىد ، فلمىىا جىىاءه زيىىد يشىىكو إليىىه شىىدتها وأنهىىا ال تطيعىىه ورغىىب إليىىه فىىى أن 
يطلقها قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) أمسك عليك زوجك واتق هللا ( يريد بذلك أال 

يىه وسىلم بإمسىاكها مىع يذمها فى خلقها وأال يطلقها فإن قيل لماذا أمره رسول هللا صلى هللا عل
علمه بانها ستطلق ، فالرد على ذلك أنه من القواعد األصولية المقررة فى الشرع أن الحىاكم ال 
يحكم بعلمه ، وقد روى عن أبى بكر رضى هللا عنه قال : لو رأيت رجاًل على حد من حدود هللا 

 عنه فقالىت لىه ما أخذته حتى يشهد على ذلك غيرى وروى أن إمرأة جاءت إلى عمر رضى هللا
: احكم لى على فالن بكذا فإنك تعلم مالى عنده فقال لها : إن أردت أن أشهد لىك فىنعم ، وأمىا 
الحكم فال . وفى صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى بيمين 

يحكىم عليىه وشاهد . وروى عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه اشترى فرسًا فجحده البائع فلم 
 بعلمه وقال : من يشهد لى ، فقام خزيمة فشهد فحكم ، خر ر الحديث أبو داود وغيره .

 وأقول بعد ذلك فلو قال له النبى صلى هللا عليه وسلم : طلقها ، لكان قد 
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حكم بطالقهىا بمىا علىم مىن هللا ، ولىيس فىى أمىره بإمسىاكها مىأثم ، أال تىرى أن هللا تعىالى يىأمر 
 ان مع علمه بأنه ال يممن .العبد باإليم

هذا وقد قرأت أخيرًا فى حاشية المغفور له الشيى البىاجورى علىى الجىوهرة مىا يميىد وجهىة      
نظرى الدافعىة لقىولهم إنىه صىلى هللا عليىه وسىلم رأى زينىب فأعجىب بهىا وقىال : سىبحان مقلىب 

 القلوب فقد قال الشيى رحمه هللا فى الحاشية ما نصه :
ن جىل  " وما قيىل      مىن أنىه صىلى هللا عليىه وسىلم تعلىق قلبىه بهىا وأخفىاه فىال يلتفىت إليىه واص

ناقلوه ، فإن أدنى األولياء ال يصدر عنه مثل هذا األمر ، فما بالك به صىلى هللا عليىه وسىلم . 
ن جل ناقلوه ( وكيف أنه نظىر فىى المسىألة  أرأيت إلى قول الشيى رحمه هللا ) فال يلتفت إليه واص

التى تحلى بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يأخذ بالنصوص التى تناق   بعين العصمة
ن عىىال سىىندها . وصىىدق إمامنىىا علىىى  بىىن أبىىى طالىىب فىىى جوابىىه حىىين سىىأله الحىىارث  العصىىمة واص
الليثى : أتظن أن طلحة والزبير كانا على ضالل ؟ فقال اإلمام كرم هللا وجهه : يا حار ) أى يىا 

إنه ملبوس عليك ، إن الحق ال يعرف بالرجال فأعرف الحىق تعىرف أهلىه  حارث على الترخيم (
. 

أقىىول وأرجىىو بعىىد أن أطلىىت الكىىالم فىىى هىىذه المسىىألة أن يىىرى القىىارىء فيمىىا ذكرتىىه وفيمىىا      
أرشدت إليه الشرف الذى حلىى بىه هللا رسىوله صىلى هللا عليىه وسىلم فىى قصىة زواجىه بالسىيدة 

ث كانىت البدايىة أن نهىى هللا أهلهىا القرشىيين عىن عصىىيان زينىب فىى أول القصىة وحخرهىا ، حيى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى تزويجها لزيد لكسر عصبيته الجاهليىة ورفىع أخىوة اإلسىالم 
بقوله تعالى : ) وما كان لمممن وال مممنة إذا قضى هللا ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة مىن 

ضالًل مبينًا ( ، وكانت النهاية أن تولى هللا جىل جاللىه أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل 
تزويجها بعد طالقهىا لرسىوله صىلى هللا عليىه وسىلم ليحىل حىالاًل ظنىوه أنىه حىرام ، وقىالوا تىزور 
محمد إمرأة ابنه ، فأجابهم تعالى بقوله : ) ما كان محمد أبا أحد مىن رجىالكم ولكىن رسىول هللا 

 عليمًا ( وبقوله تعالى :وخاتم النبيين وكان هللا بكل شئ 
) ما كان على النبى من حرر فيمىا فىر  هللا لىه سىنة هللا فىى الىذين خلىوا مىن قبىل وكىان      

 أمر هللا قدرًا مقدورًا ( . فإن تجلى ذلك الشرف للقارىء فى 
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حاله وعاله بالحقائق التى بيناها عن اول القصة ومنتهاها فليقل للمتخرصين من المستشرقين 
 هم من الجاهلين : موتوا بغيظكم إن هللا عليم بذات الصدور .أو غير 
ثامنًا : إن هللا تعالى رضى عن موقفهن فى أختيار هللا ورسوله والدار اوخرة حين خير هن      

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وعالمة رضاه عنهن هو قوله سبحانه : ) ال يحل لك النساء 
أزوار ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت يمينك وكان هللا علىى كىل من بعد وال أن تبدل بهن من 

ن  شىء رقيبًا ( . وال تنفى داللة اوية على الرضا قول بعى  العلمىاء إنهىا منسىوخة بالسىنة واص
الناسى لها حديث السيدة عائشة قالت : ما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى أحل هللا 

م سىىلمة قالىىت : مىىا مىىات رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم لىىه النسىىاء ، وروى الطحىىاوى عىىن أ
حتى أحل هللا له أن يتزور من النساء من شاء إال ذات محىرم وذلىك قولىه عىز وجىل : ) ترجىى 
من تشاء منهن وتموى إليك من تشاء ( . وهو كذلك قول اإلمىام علىى وابىن عبىاس وعلىى بىن 

 الحسين والضحاك.
هن ودفع عنهن الهم والحزن ووفىر لهىن السىرور والرضىا فقىال تاسعا : إن هللا تعالى أكرم     

تعالى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ترجى من تشاء منهن وتموى إليىك مىن تشىاء ومىن 
ابتغيت ممن عزلت فال جنال عليك ذلك أدنىى أن تقىر أعيىنهن بمىا حتيىتهن كلهىن وهللا يعلىم مىا 

ومىع هىذا التفىوي  الواسىع الىذى أبىال لىه تىرك القسىم  فى قلوبكم ، وكان هللا عليمًا حليمىًا ( .
ولىىم يوجبىىه عليىىه ، راعىىى رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم القسىىم بيىىنهن بالعىىدل ولىىم يىىرجح 
بعضهن على بع  مع أنه تعالى فو  له فى ذلك ، فظهىر لنسىائه فضىله علىيهن فىى القسىم 

 بالسوية بينهن ، ولو كان صلى هللا عليه وسلم 
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فىوي  المعطىى لىه مىا تضىررت منىه واحىدة مىنهن ، ألنىه كىان يسىتند إلىى حكىم هللا استعمل الت
الفعال لما يشاء ، وال يفوتهن النزول على حكم هللا تعالى والرضا به وقد قال لهن سىبحانه : ) 

 واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من حيات هللا والحكمة إن هللا كان لطيفًا خبيرًا ( .
عىىالى فىىر  الحجىىاب بىىين نسىىائه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وبىىين المىىممنين عاشىىرًا : أن هللا ت     

على الرغم من أنه تعالى جعلهن أمهات للمممنين ، وحىرم علىيهم زواجهىن مىن بعىده صىلى هللا 
عليه وسلم ، وفى ذلك مزيد توقير لهن وتأديب للمممنين والمممنىات فىى التربيىة االجتماعيىة ، 

مخالطىىىة أطهىىىر النسىىىاء وأتقىىىاهن وأزكىىىاهن ، فكيىىىف يخىىىالط ألنىىىه إذا لىىىم يىىىأذن هللا تعىىىالى فىىىى 
المممنون غيرهن كما يقع جهىاًل بأحكىام هللا ، أو أسىتهانة بحىدود هللا ، واقىرأ بعىد ذلىك قىول هللا 

 تعالى : 
 1) يأيها الذين حمنوا ال تىدخلوا بيىوت النبىى إال أن يىمذن لكىم إلىى طعىام غيىر نىاظرين إنىاه     

ا فإذا طعمتم فانتشىروا وال مستأنسىين لحىديث إن ذلكىم كىان يىمذى النبىى ولكن إذا دعيتم فادخلو 
ذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجىاب ذلكىم  فيستحى منكم وهللا ال يستحى من الحق واص
أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تمذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن 

ظيمىىًا ( . ومىىن ذلىىك تىىرى أن الىىدخول بىىدون إذن حىىرام ، وجىىائز مىىن أجىىل ذلكىىم كىىان عنىىد هللا ع
 الطعام بإذن ، فإذا انقضى األكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله.

قال ابن عباس رضى هللا عنهما : نزلت فى ناس من المممنين كانوا يتحينون طعام النبى      
ينضىىج ( الطعىىام فيقعىىدون إلىىى أن يىىدرك ثىىم  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فيىىدخلون قبىىل أن يىىدرك )

 يأكلون وال يخرجون . وقالت السيدة عائشة رضى هللا عنها وجماعة : 
                                                 

1
ين أن ينضج الطعام ، وكان بعض المؤمنين يبكرون وينتظرون طب  الطعام ونضجه ، وكذلك كانوا إذا فرغوا من األكل أى منتظر - 

 جلسوا يتحدثون فى بيته صلى هللا عليه وسلم فنهاهم هللا عن ذلك ودخل فى النهى سائر المؤمنين .
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سببها أن عمر قال : قلت يا رسول هللا إن نسىائك يىدخل علىيهن البىر والفىاجر فلىو أمىرتهن أن 
مىن األوانىى  يحتجبن فنزلت اوية . ومعنىى المتىاع فىى اويىة مىا يطلبىه المممنىون فىى منىافعهم

المنزليىىه أو مىىن فتىىوى شىىرعية ، وفىىى حيىىة الحجىىاب دليىىل علىىى أن المىىرأة كلهىىا عىىورة ، بىىدنها 
وصوتها واستثنوا الوجه والكفين عند الضىرورة ألن الغالىب ظهورهمىا عىادة وعبىادة فىى الصىاله 

لخلوه كما أن فى الحجاب دلياًل على أنه ال ينبغى وحد من المممنين أن يثق بنفسه ف ا 1والحج
بمن ال تحل له ، فمجانية الخلوه أحصن لنفسه وأطهر لقلبه ، وليس أرفع فى التربيه مىن أدب 

 هللا تعالى الذى أد ب به عباده المممنين والمممنات .
وقد قال إمامنا الشافعى رضى هللا عنه : وأزواجه صلى هللا عليه وسلم الآلتى مات عنهن      

ل ذلك كان كافرًا لقوله تعالى فى سورة األحزاب : ) ومىا كىان ال يحل ألحد نكاحهن ، ومن أستح
 لكم أن تمذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا ( .

وقيل إنما منع هللا التزور بأزواجه صلى هللا عليه وسلم ألنهن أزواجه فى الجنة ، والمىرأة      
سلم : ) زوجاتى فى الدنيا هن زوجاتى فى فى الجنة وخر أزواجها ، وقد قال صلى هللا عليه و 

اوخرة ( وقال صلى هللا عليه وسلم : ) كل سبب ونسب ينقطع إال سببى ونسبى فإنه باٍق ليوم 
القيامة ( وهذا الحديث األخير هو الذى حرص من أجله أمير المممنين عمر رضى هللا عنه أن 

علىى ، ولمىا تزوجهىا خىرر إلىى أصىحاب يتزور بالسيدة أم كلثوم ) زينب الوسطى ( بنت اإلمام 
رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم وقىال لهىم : أال تهنئىوننى ؟ قىالوا : بمىاذا يىا أميىر المىممنين ؟ 

 قال تزوجت من أم كلثوم بنت على فصار لى نسب برسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
ارم فقىال تعىالى : ) ال ن هللا تعالى قصر بعد الحجاب رميىتهن علىى المحى‘الحادى عشر :      

جنىىال علىىيهن فىىى حبىىائهن وال أبنىىائهن وال إخىىوانهن وال أبنىىاء إخىىوانهن وال أبنىىاء أخىىواتهن وال 
 نسائهن وال ما ملكت أيمانهن 

                                                 
1
 وأما عورة الرجل فمن السره إلى الركبه . - 
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واتقىىين هللا إن هللا كىىان علىىى كىىل شىىىء شىىهيدًا ( . حيىىث ظىىن اوبىىاء واألبنىىاء واألقىىارب أن حيىىة 
 عليه وسلم : ونحن أيضًا نكلمهن من وراء حجاب ؟ الحجاب عامة فسألوا رسول هللا صلى هللا

فنزلت اوية مسىتثنيه المحىارم ، ولىم يىذكر هللا العىم والخىال ألنهمىا يجريىان مجىرى الوالىدين فىى 
 العرف .

لىىى جانىىب المحىىارم التىىى ذكرهىىا هللا تعىىالى فىىى اويىىة السىىابقة الخاصىىة       الثىىانى عشىىر : واص
هللا سىبحانه فىى سىورة النىور بقيىة المحىارم وبقيىة مىن أبىيح بأزواجه صلى هللا عليه وسلم بين 

لسىىائر المممنىىات مقىىابلتهم فقىىال تعىىالى : ) وقىىل للمممنىىات يغضضىىن مىىن أبصىىارهن ويحفظىىن 
فىىروجهن وال يبىىدين زينىىتهن إال مىىا ظهىىر منهىىا وليضىىربن بخمىىورهن علىىى جيىىوبهن وال يبىىدين 

أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخىوانهن أو أو  1زينتهن إال لبعولتهن أو حبائهن أو حباء بعولتهن
 2بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمىانهن أو التىابعين غيىر أولىى اإلربىة

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفىين 
لعلكم تفلحون ( . وكانت السيدة عائشة رضى من زينتهن وتوبوا إلى هللا جميعًا أيها المممنون 

جيوبهن  على 3بخمرهنهللا عنها تقول : رحم هللا نساء المهاجرات األول ، لما نزل ) وليضربن 
( شققن أأزرهن فاختمرن بها . وقد دخلت عليها حفصة بنت أخيها عبد الىرحمن بىن أبىى بكىر 

لك ، فشىقته عليهىا وقالىت : إنمىا رضى هللا عنهم وقد اختمرت بشىء يشف عن عنقها وما هنا
يضرب بالكثيف الذى يستر ، ومعنى قوله تعالى : ) علىى جيىوبهن ( أى علىى صىدورهن ألنهىا 

 كانت مواضع الجيوب فى ثياب السلف رضوان هللا عليهم . 
                                                 

1
 والسيد .البعل هو الزوج  - 
2
 أى الذين الحاجة لهم بالنساء ، واإلربة الحاجة واجمع مأرب .- 
3
 الخمر جمع الخمار وهو ما تغطى به رأسها )الطرحة( . - 
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وجىىاء فىىى تفسىىير اإلمىىام القرطبىىى : ذكىىر القاضىىى إسىىماعيل عىىن الحسىىن والحسىىين رضىىى هللا 
 يريان أمهات المممنين . وقال ابن عبىاس رضىى هللا عنهمىا : إن رميتهمىا عنهما أنهما كانا ال

لهن تحل ، قال إسماعيل : أحسب أن الحسن والحسين ذهبا فى ذلك إلىى أن أبنىاء البعولىة لىم 
يذكروا فى اوية التى فى أزوار النبى صلى هللا عليه وسلم وهو قوله تعالى فىى سىورة األحىزاب 

حبائهن ... ( وذهب ابن عباس إلى حية النور السابقة حيث قال تعالى : ) ال جنال عليهن فى 
: ) أو أبناء بعولتهن ( ، فأنظر رعاك هللا إلى مدى ذهب السبطان فى توقير أزواجىه صىلى هللا 

 عليه وسلم تمسكًا بدية األحزاب الخاص بهن والتى لم يرد فيها أبناء بعولتهن .
ه وتعىىالى أن يزيىىد سىىيداتنا أمهىىات المىىممنين سىىترًا وتىىوقيرًا الثالىىث عشىىر : أراد هللا سىىبحان     

فىىأنزل قولىىه تعىىالى : ) يأيهىىا النبىىى قىىل ألزواجىىك وبناتىىك ونسىىاء المىىممنين يىىدنين علىىيهن مىىن 
جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يمذين وكان هللا غفورًا رحيمًا ( والجلبىاب هىو ثىوب أكبىر مىن 

ح مسلم عن أم عطية قلىت : يىا رسىول هللا ، إحىدانا ال الخمار ويستر جميع البدن . وفى صحي
رخىىاء الثىىوب أن تلويىىه وتغطىىى بىىه  يكىىون لهىىا جلبىىاب ؟ قىىال : لتلبسىىها أختهىىا مىىن جلبابهىىا . واص

 الصدر ومعظم الوجه .
وسياق اوية الشريفة السابقة يرينا كيف خىص هللا بالىذكر أزواجىه وبناتىه صىلى هللا عليىه      

لمىىممنين ، وفىىى ذلىىك تىىوقير ال يخفىىى علىىى ذوى األفهىىام . وقىىد دخلىىت وسىىلم قبىىل عامىىة نسىىاء ا
نسوة من بنى تميم على السيدة عائشة ، رضى هللا عنهىا ، وعلىيهن ثيىاب رقىاق فقالىت لهىن : 
إن كنتن مممنات فليس هذا بلباس المممنات . وقد قالت السىيدة عائشىة رضىى هللا عنهىا : لىو 

لى وقتنا هذا لمنع النساء من الخرور إلى المساجد كما عاش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إ
منعىت نسىىاء بنىىى إسىرائيل ، تريىىد بىىذلك أن تقىول إن الىىزمن تطىىور واألخىالق تغيىىرت عمىىا كانىىت 

 عليه أيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد كانت رضى هللا عنها تتمثل بقول الشاعر :
 جلد األجربذهب الذين يعاش فى أكنافهم    وبقيت فى خلف ك

 ثم تقول رضى هللا عنها : كيف لو عاش لبيد إلى زماننا ؟      
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 وكان عبد هللا بن الزبير يقول " رحم هللا أم المممنين حين كانت تتمثل بقول لبيد :
 ذهب الذين يعاش فى أكنافهم     وبقيت فى خلف كجلد األجرب

إلىىى زماننىىا ؟ وقىىد قلىىت حىىين قىىرأت ثىىم يضىىيف رحمىىه هللا قىىائاًل : كيىىف لىىو عاشىىت أم المىىممنين 
 قولهما : فماذا نقول نحن اليوم ؟ اللهم أرنا الحق حقًا فنتبعه والباطل باطاًل فنجتنبه .

ويقول اإلمام القرطبى فى تفسيره ) الذى كتبه فى القرون الوسطى ( : وقد قيل أنه يجىب      
ا كما أن أصحاب رسول هللا صلى الستر والتقنع اون فى حق الجميع من الحرائر واإلماء ، وهذ

هللا عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفىاة رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم . أقىول وكىان 
القناع فى الزمن األول مقصورًا على الحرائر دون اإلماء حين كان الرجىال والنسىاء علىى تقىوى 

ًً للمفاسد .من هللا . فلضعف التقوى أرادوا التحرز بتقنع الحرائر واإلم  اء درءاً 
الرابع عشر : أن هللا تعالى جعلهن محل عنايته فى الصالة ، فقال تعالى فى سىورة طىه :      

) وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها ال نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبىة للتقىوى ( ، وجىاء فىى 
خصاصة ) حاجة ( نادى تفسير اإلمام ابن كثير أن النبى صلى هللا عليه وسلم كان إذا أصابه 

أهله : " يا أهاله صلوا صلوا " وكانىت األنبيىاء إذا نىزل بهىم أمىر فزعىوا إلىى الصىالة ، وأضىاف 
ابن كثير رضى هللا عنه أن األمىام الترمىذى وابىن ماجىة رويىا مىن حىديث عمىران بىن زائىدة عىن 

: "يقىول هللا يىا أبىن أبى خالد الوالبى عن أبى هريرة قال ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم 
ن لم تفعل م ت صدرك شغاًل ولم أسد فقرك  حدم تفرغ لعبادتى أم  صدرك غنًى وأسد فقرك ، واص
" وأخرر أبو داود وابن ماجة عىن أبىى هريىرة رضىى هللا عنهمىا قىال ، قىال رسىول هللا صىلى هللا 

نضح فى وجهها الماء  عليه وسلم : " رحم هللا رجاًل قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت
 ، ورحم هللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت فى وجهه الماء " .

 وقد قال بع  المفسرين إن قوله تعالى ) وأمر أهلك ( تشمل أهل بيته  
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وأمته وأستدلوا بقوله تعالى فى حق سيدنا إسماعيل عليه السالم : ) وكان يأمر أهلىه بالصىالة 
زكاة وكان عند ربه مرضيًا ( ولكن الخصوصية واضحة فى أزواجه صلى هللا عليه وسلم فقىد وال

ذ غىىدوت مىىن أهلىىك تبىىوىء  عب ىىرت عىىنهن باألهىىل فىىى سىىورة حل عمىىران حيىىث قىىال تعىىالى : ) واص
المممنين مقاعد للقتال وهللا سميع عليم ( ، وواضح فيها أنه خرر من بيته حيىث يسىكن أهلىه 

 عليهن ، وهذا التفسير ال ينافى أن الصاله فريضة على جميع المممنين أى أزواجه رضوان هللا
 والمممنات بنصوص أخرى . 
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 الفصل الثالث
 أم المممنين عائشة

 
 قصة اإلفك :

بمناسبة حديث اإلفك يتعىر  العالمىه عبىاس العقىاد إلىى عظىم خلىق رسىول هللا صىلى هللا      
 ول رحمه هللا :عليه وسلم فى كتابه " عبقرية محمد " فيق

" والمعاملة الطيبة فى الزمن الطويل خلق نادر بين الناس ، ولكنىه فىى حالىة الرضىا خلىق      
 ال يشق فهمه على كثيرين " .

" إال أن الخلق الذى يشق فهمه على األكثىرين هىو طيىب المعاملىة عنىدما تتعىر  الحيىاة      
ء ، فى هذه الخصلة تتسامى الحضارة الزوجية ألخطر ما يمسها من خطر وهو المساس بالوفا

الحديثىىة مىىا تتسىىامى ، فىىال نخالهىىا تحلىىم بمعاملىىة أطيىىب وال أكىىرم مىىن المعاملىىة التىىى أثىىرت عىىن 
النبى صلى هللا عليه وسلم فى قصة عائشة بنت الصديق وهى أحظى نسائه لديىه ، ونلخصىها 

 مما روته بلسانها إذ تقول رضى هللا عنها :
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن يخرر لسفر أقرع بين نسائه ، فأيها " ... كان رسول      

خرر سهمها خرر بها رسول هللا معىه ، وأقىرع بيننىا فىى غىزوة ) وهىى غىزوة بنىى المصىطلق ( 
فخرر فيها سهمى ، ثم قفلنا من الغزوة إلى أن دنونا من المدينىة ، فقمىت حىين حذنىوا بالرحيىل 

وقضىىيت مىىن شىىأنى ، وأقبلىىت إلىىى الرحىىل فلمسىىت صىىدرى فىىإذا فتمشىىيت حتىىى جىىاوزت الجىىيش 
يرحلىون  1عقدى قد أنقطع ، فرجعت ألتمسه فحبسنى أبتغىامه ... وأقبىل إلىى الىرهط الىذين كىانوا

ولىىم  2لىىى ، فحملىىوا هىىودجى وهىىم يحسىىبون أنىىى فيىىه . وكىىان النسىىاء حن ذاك خفافىىًا لىىم يهىىبلن
 فلم يستنكر القوم ثقل الهودرام ، من الطع 3يغشهن اللحم ، إنما يأكلن العلق
                                                 

1
 أى يحملون الرحل على البعير . - 
2
 يثقلهن اللحم والشحم . - 
3
 بضم ففتح ، وهى ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء . - 
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 حين رحلوه ورفعوه إذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن .
" ووجدت عقىدى فجئىت منىازل الجىيش ولىيس بهىا داع وال مجيىب ، فتيممىت منزلىى الىذى      

 كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوننى فيرجعون إلى  .
بن المعطل السلمى قىد  1كان صفوان" فبينما أنا جالسه فى منزلى غلبتنى عينى فنمت ، و      

2عر س من وراء الجيش فأدلج
فأصبح عند منزلى ، فرأى سواد إنسان نائم ، فعرفنى حين رحنى  

واسترجع ، فاستيقظت وخمرت وجهىى بجلبىابى ، ووهللا مىا يكلمنىى كلمىة وال سىمعت منىه كلمىة 
لجىيش بعىد مىا نزلىوا فىى غير استرجاعه حتى أناس راحلته وركبتهىا وانطلىق يقودهىا حتىى أتينىا ا

 .3نحر الظهيره
4" فهلك من هلك فى شأنى ، وكان الذى تولى كبره     

 عبد هللا بن أبى  ابن سلول . 
" واشتكيت حين قدمنا المدينه شهرًا والناس يفيضون فى قول أهل اإلفك وال أشىعر بشىىء      

 من ذلك .
لطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى ، " ويريبنى فى وجعى أنى ال أعرف من رسول هللا ال     

إنما يدخل رسول هللا فيسلم فيقول : كيف تيكم ؟ فذلك يريبنى وال أشعر بالشر حتى خرجت بعد 
 . 5ما نقهت ، وخرجت معى أم مسطح قبل المناصع

 فقالت تعس مسطح . 6" ثم عدنا فعثرت أم مسطح فى مرطها     
 شهد بدرًا ؟" قلت : بئس ما قلت ، أتسبين رجاًل      
 ، أو لم تسمعى ما قال ؟ 7" قالت : أى هنتاه     

                                                                                                                                            
 
1
وقد جاء فيما رواه بسنده اإلمام الطبرى أن السيدة عائشة كانت تقول : لقد سئل عن صفوان فوجدوه رجالً حصوراً ما يأتى النساء  -

 وقتل شهيداً رضي هللا عنه . 
2
 مساء آخر الليل .  -
3
 أى فى شدة الحر .  -
4
 الكبر بالضم والكسر ، اإلثم .  -

-
5

ناس حاجتهم إذ كان العرب يكرهون اتخاذ الكنف فى بيوتهم ويستقذرونها بخالف العجم فإنهم كانوا أماكن فى الخالء يقضى فيها ال 

 يتخذونها فى بيوتهم . 
6
 أى الكساء .  -
7
 تنعى عليها طيبتها وعدم معرفتها بما كان منه فى حقها  -

 

 

 

 . 
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 " قلت : وماذا قال ؟     
" فأخبرنى بقول أهل اإلفك ، فازددت مرضًا إلى مرضى ، فلما رجعت إلىى بيتىى دخىل علىى       

رسول هللا فسلم ثم قال : كيف تيكم ؟ واستأذنت أن حتى أبوى  أريد أن أتىيقن الخبىر مىن قبلهمىا 
 فأذن لى .

" قالت أمى : يا بنية هونى عليك ، فىوهللا لقلمىا كانىت امىرأة قىط وضىيئة عنىد رجىل يحبهىا      
 ولها ضرائر إال كثرن عليها .

" قلت : سبحان هللا ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت ال يرقأ إلى      
 دمع وال أكتحل بنوم .

هللا عليه وسلم على بن أبى طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما فىى  " ودعا رسول هللا صلى     
فراق أهله ، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول هللا بالذى يعلم من بىراءة أهلىه وبالىذى يعلىم 

 فى نفسه لهم من الود ، وقال لرسول هللا : هم أهلك وال نعلم إال خيرًا .
ن تسىأل " وأما علىى بىن أبىى طالىب فقىال : لىم يضىي      ق هللا عليىك ، والنسىاء سىواها كثيىر واص

 الجاريه تصدقك .
" فىىدعا رسىىول هللا " بغريىىرة " يسىىألها : هىىل رأيىىت مىىن شىىىء يريبىىك مىىن عائشىىة ، قالىىت :      

عليها أكثر من أنها جاره حديثة السىن تنىام  1والذى بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرًا قد أغمضه
 تأكله . ف 2عن عجين أهلها فتأتى الدواجن

وبكيت يومى ذلك ال يرقأ لى دمع وال أكتحل بنوم ، ثم بكيت ليلتى المقبلة ال يرقأ لىى دمىع      
 وال أكتحل بنوم ، وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى .

" فبينا نحن على ذلك دخل رسول هللا فسلم ثم جلس وتشه د ثم قال : أما بعد يا عائشىه ،      
ن كنت  ألممت  بذنب فاسىتغفرى فإن ى قد بلغنى عنك ك ذا وكذا ، فإن كنت  بريئه فسيبرئك هللا ، واص

 هللا وتوبى إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب ، تاب هللا عليه .
                                                 

1
 أى اعيبه .  -
2
 الحيوان الذى يألف البيت ، كالغنم والدجاج .  -
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دمعى حتى ما أحس منه قطرة ، فقلىت ألبىى : أجىب  1" فلما قضى رسول هللا مقالته قلص     
 ماذا أقول لرسول هللا . عنى رسول هللا ، فقال : وهللا ما أدرى 

 " فقلت ألمى : أجيبى عنى ، فقالت كذلك ، وهللا ما أدرى ماذا أقول لرسول هللا .     
قلت وأنا جاريىة حديثىة السىن ال أقىرأ كثيىرًا مىن القىرحن : إنىى وهللا لقىد عرفىت أنكىم سىمعتم      

وهللا يعلىم أنىى بريئىة ، بهذا حتى استقر فى نفوسكم وصدقتم به ، فإن قلت لكم : إنىى بريئىة ، 
نى ال أجد لى ولك  ال تصدقونى ، ولئن اعترفت لكم بأمر ، وهللا يعلم أنى بريئة ، لتصدقونى  واص

 :  2مثاًل إال كما قال أبو يوسف
 ) فصبر جميل وهللا المستعان على ما تصفون ( .     
وال خىىرر مىىن أهىىل " ثىىم تحولىىت فاطجعىىت علىىى فراشىىى ، فىىوهللا مىىا رام رسىىول هللا مجلسىىه      

البيت أحد حتى أنزل هللا عز وجىل علىى نبيىه فأخىذه مىا كىان يأخىذه مىن البرحىاء عنىد الىوحى ، 
 فى اليوم الشاتى . 3حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان

" فلمىىا سىىرى عىىن رسىىول هللا وهىىو يضىىحك كىىان أول كلمىىة تكلىىم بهىىا أن قىىال : أبشىىرى يىىا      
 عائشه ، أما هللا فقد بر أك .

 " قالت لى أمى : قومى إليه .     
 " قلت : وهللا ال أقوم إليه وال أحمد إال هللا ، هو الذى أنزل براءتى .     
وكىان أبىو بكىر ينفىق علىىى مسىطح لقرابتىه منىه وفقىره ، فأقسىىم ال ينفىق عليىه شىيئًا أبىىدًا ،      

القربىىى والمسىىاكين  فىىأنزل هللا عىىز وجىىل : ) وال يأتىىل أولىىو الفضىىل مىىنكم والسىىعه أن يمتىىوا أولىىى
  .والمهاجرين فى سبيل هللا وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم (

                                                 
1
 وتقلص ارتفع وانزوى وجف .  قلص -
2
قالت رضى هللا عنها فيما رواه الطبرى : التمست اسم يعقوب فما أذكره وهو مايدل على مدى تأثرها بما شاع كذباً عنها ، شأن كل  -

 حرة كريمة عفيفة .
3
 أى الدر .  -
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فقال أبو بكر : وهللا إنى ألحب أن يغفر هللا لى ورجع إلى مسطح النفقة التى كىان ينفقهىا      

. 
 المنافقون واإلفك :

حسدًا على موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو والذى أشاع الفاحشه ونشرها حقدًا و      
 1رأس المنافقين عبدهللا بن أبى بن سلول لعنه هللا فىى الىدنيا واوخىره ، وهىو الىذى رأى صىفوان

 حخذًا بزمام الناقة التى ركبتها أم المممنين فقال إفكًا وبهتانًا : وهللا ما نجت منه وال نجا منها .
بسىنده عىن إسىحق عىن بعى  رجىال مىن بنىى النجىار : أن أبىا أيىوب  وروى اإلمام الطبرى      

األنصارى رضى هللا عنه قالت له امرأته : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس عىن عائشىة ؟ 
قىىال بلىىى وذلىىك الكىىذب ، أكنىىت يىىا أم أيىىوب فاعلىىة ذلىىك ؟ قالىىت ال وهللا مىىا كنىىت ألفعلىىه ، قىىال 

 فعائشة وهللا خير منك .
الفرق الشاسع بين مسلك المنافق عبدهللا بن أبى سلول رأس المنافقين الذى تىولى  فانظر     

إشىىاعة الفاحشىىة عىىداوة لرسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وبىىين مسىىلك الصىىحابى األنصىىارى 
 الخزرجى أبى أيوب رضى هللا عنه وعن سائر الصحابة المكرمين .

 
 القرحن الكريم و البراءة :

ا رضىىى هللا عنهىىا فىىى التحىىدث بنعمىىة هللا التىىى جاءتهىىا مىىن السىىماء فىىى ومىىا أروع كالمهىى     
 براءتها حين قالت فيما رواه الطبرى فى تاريخه :

" وايم هللا ألنا كنت أحقر فى نفسى وأصغر شأنًا من أن ينىزل هللا عىز وجىل فىى قرحنىًا يقىرأ      
عليه وسلم فى نومه شيئًا  به فى المساجد ويصلى به ، كنت أرجو أن يرى رسول هللا صلى هللا

يكذب هللا به عنى لما يعلم من براءتى أو يخبر خبرًا ، فأما قرحن ينزل فى  ، فوهللا لنفسى كانت 
 أحقر عندى من ذلك " .

                                                 
1
  عليه وسلم فى غزواته . كان صفوان رضى هللا عنه من خيار الصحابة الكرام ، وكان صاحب رسول هللا صلى هللا -
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 سورة النور والبراءة :
وما أبدع ما قاله هللا تعالى فى سورة النور فى تبرئتها مما الكته األلسن زورًا وبهتانًا فىى      
اإلفىىك ) إن الىىذين جىىاءوا باإلفىىك عصىىبة مىىنكم ال تحسىىبوه شىىرًا لكىىم بىىل هىىو خيىىر لكىىم لكىىل  قصىىة

امرىء منهم ما اكتسب من اإلثىم والىذى تىولى كبىره مىنهم لىه عىذاب عظىيم * لىوال إذ سىمعتموه 
 ظن المممنون والمممنات بأنفسهم خيرًا وقالوا هذا إفك مبين ( .

المممنين ألنه تعالى يقول : ) وفيكم سماعون لهىم ( وقد تمثر اإلشاعة الكاذبة فى بع       
ذا شك أحد المممنين فى مسلك الزوجة األثيرة ، فإنه يمذى نفسه ويمذى رسول هللا صلى هللا  واص
عليه وسلم من حيىث ال يشىعر ، ألن عرضىه الشىريف مىرتبط بعىر  نسىائه الطىاهرات ، ولىذلك 

موا فيهىا ، فقىال تعىالى فىى سىورة النىور : ) إن أن ب هللا المممنين الىذين تىأثروا باإلشىاعه وأسىه
الىىذين جىىاءوا باإلفىىك عصىىبة مىىنكم ال تحسىىبوه شىىرًا لكىىم بىىل هىىو خيىىر لكىىم لكىىل امىىرىء مىىنهم مىىا 
اكتسىب مىىن اإلثىم والىىذى تىىولى كبىره مىىنهم لىىه عىذاب عظىىيم * لىىوال إذ سىمعتموه ظىىن المممنىىون 

وا عليىه بأربعىة شىهداء فىإذ لىم يىأتوا والمممنات بأنفسهم خيرًا وقالوا هىذا إفىك مبىين * لىوال جىاء
بالشىىهداء فأولئىىك عنىىد هللا هىىم الكىىاذبون * ولىىوال فضىىل هللا علىىيكم ورحمتىىه فىىى الىىدنيا واوخىىرة 
لم سكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم * إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكىم بىه 

موه قلىتم مىا يكىون لنىا أن نىتكلم بهىذا علم وتحسبونه هينًا وهو عند هللا عظيم * ولوال إذ سىمعت
سبحانك هذا بهتان عظيم * يعظكم هللا أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنتم مىممنين * ويبىين هللا لكىم 

 اويات وهللا عليم حكيم * إن الذين يحبون 
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أن تشيع الفاحشة فى الذين حمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا واوخىرة وهللا يعلىم وأنىتم ال تعلمىون 
* ولىىوال فضىىل هللا علىىيكم ورحمتىىة وأن هللا رءوف رحىىيم * يأيهىىا الىىذين حمنىىوا ال تتبعىىوا خطىىوات 
الشىىيطان ومىىن يتبىىع خطىىوات الشىىيطان فإنىىه يىىأمر بالفحشىىاء والمنكىىر ولىىوال فضىىل هللا علىىيكم 
ورحمتة ما زكى منكم من أحٍد أبدًا ولكن هللا يزكى من يشاء وهللا سىميع علىيم * وال يأتىل أولىوا 

ضىىىل مىىىنكم والسىىىعة أن يمتىىىوا أولىىىى القربىىىى والمسىىىاكين والمهىىىاجرين فىىىى سىىىبيل هللا وليعفىىىوا الف
وليصىىىفحوا أال تحبىىىون أن يغفىىىر هللا لكىىىم وهللا غفىىىور رحىىىيم * إن الىىىذين يرمىىىون المحصىىىنات 
نىىوا فىىى الىىدنيا واوخىىره ولهىىم عىىذاب عظىىيم * يىىوم تشىىهد علىىيهم السىىنتهم  الغىىافالت المممنىىات لع 

مىا كىانوا يعملىون يومئىٍذ يىوفيهم هللا ديىنهم الحىق ويعلمىون أن هللا هىو الحىق وأيديهم وأرجلهىم ب
المبين * الخبيثات للخبيثىين والخبيثىون للخبيثىات والطيبىات للطيبىين والطيبىون للطيبىات أولئىك 

 مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ( .
 

 براءة صفوان وكرامة أم المممنين :
مبرأون مما يقولىون ( شىمول لبىرءة أم المىممنين وصىفوان . ويقىول  وفى قوله تعالى : ) أولئك

اإلمىىام القرطبىىى فىىى تفسىىيره : قىىال بعىى  أهىىل التحقيىىق : إن يوسىىف عليىىه السىىالم ، لمىىا رمىىى 
ن مىريم لمىا رميىت بالفاحشىة برأهىا هللا تعىالى  بالفاحشة برأه هللا على لسان صبى فى المهد ، واص

ن عائشىىة لمىىىا رميىىت بالفاحشىىىة برأهىىا هللا تعىىىالى   علىىى لسىىان إبنهىىىا عيسىىى عليىىىه السىىالم ، واص
بالقرحن ، فما رضى لها ببرأة صبى وال نبىى حتىى برأهىا هللا بكالمىه مىن القىذف والبهتىان . وهىذا 
الذى يقول به أهل التحقيق يدلنا على المكانة السامية التى ألم المممنين عند هللا تعالى ، وهللا 

   يقول الحق وهو يهدى السبيل . 
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 إقامة الحد :  

وقد روى أبو داود عىن السىيدة عائشىة رضىى هللا عنهىا قالىت : لمىا نىزل عىذرى قىام النبىى      
صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك وتال القرحن ، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمىرأة فضىربوا 

تاب الطحاوى حدهم ، وسماهم : حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثه وحمنه بنت جحش ، وفى ك
: ثمانين ثمانين . والحد الذى أقيم على همالء المسىلمين يظهىر كىذب القىاذف وبىراءة المقذوفىة 
كما قال تعالى : ) لوال جاءوا عليىه بأربعىة شىهداء فىإذا لىم يىأتوا بالشىهداء فأولئىك عنىد هللا هىم 

بالغيىب حتىى ال الكاذبون ( . وكذلك يكف ر الحد عن المحدودين ما صدر عنهم من القذف رجمىًا 
يبقى عليهم تبعة منه يوم القيامة ألنه صلى هللا عليه وسلم قال فى الحدود : " إنها كفارة لمىن 

 أقيمت عليه " .
 جزاء السب : 

وقد روى اإلمام القرطبى عن هشام بن عم ار قال : سمعت مالكًا يقول : من سب أبىا بكىر      
لى يقول : ) يعظكم هللا أن تعودوا لمثلىه أبىدًا إن وعمر أد ب ، ومن سب عائشة قتل ألن هللا تعا

كنىىتم مىىممنين ( فمىىن سىىب عائشىىة فقىىد خىىالف القىىرحن ، ويميىىد اإلمىىام القرطبىىى رأى اإلمىىام مالىىك 
فيقول : إن أهىل اإلفىك رمىوا عائشىة المطهىرة بالفاحشىة فبرأهىا هللا تعىالى ، فكىل مىن سىبها بمىا 

 هو كافر .بر أها هللا منه مكذب ل ، ومن كذب هللا ف
 

 تعقيب العالمة العقاد :
 ويقول  العالمة العقاد فى تعقيبه على القصة :     
" تلك هى القصه التى عرفت بقصة اإلفك كما روتها لنا السىيدة عائشىة رضىى هللا عنهىا ،      

صادق يسبر لنا أغوار المروءة والرفق فى معاملة النبى لزوجاته حيث ال رفق وال  1وهى مسبار
ة عنىىد األكثىىرين ، فلىىيس النبىىى هنىىا فىىى حالىىة مىىن حىىاالت الرضىىا التىىى تسىىلس الطبىىاع وال مىىروء

تستغرب معها المودة وطول األناة ، ولكنه فى حالة من تلىك الحىاالت التىى تثيىر الحميىة وتثيىر 
 الحب وتثير النقمه وتثير فى النفس

                                                 
-
1

 مقياس . 
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ة إال كرمىًا خالصىىًا بمىىا البشىرية كىىل سىاكنة تىىدعو إلىى طيىىب المعاملىة . فلىىم يكىن فىىى هىذه الحالىى
يسلك فى أمر نفسه وفى أمر أهله وفى أمر دينه ، ولم يدع لحالم من حالمى الحضارة الحديثه 

 مرتقى يتطلع إليه فى جميع هذه الغايات .
 " سمع النبى حديثًا يالك بين المنافقين ويسرى إلى المسلمين ...     
ولم يرفضه بغير بينه ، وكان عليه ’ بغير بينه " سمع النبى ذلك الحديث المريب فلم يقبله     

أن يعود زوجه المريضة أو يجفوها إلى حين ، فعادها وبه من الرفق واإلنصاف مىا يىأبى عليىه 
 أن يفاتحها فى مرضها بما يخامر نفسه الكريمة " .

 
 طهارة جميع األزوار :

ئشة تمتد إلى سىائر أزواجىه واويات الكريمة التى نزلت فى قصة اإلفك الخاص بالسيدة عا     
نىىوا فىىى  الطىىاهرات ألن هللا تعىىالى يقىىول : ) إن الىىذين يرمىىون المحصىىنات الغىىافالت المممنىىات لع 

 الدنيا واوخره ولهم عذاب عظيم ( .
وقد قال ابن عباس والضحاك وغيرهما هى ف السيدة عائشة وسائر أزوار النبى صلى هللا عليىه 

 وسلم .
من بركات أمنا السيدة عائشة علىى زميالتهىا أمهىات المىممنين رضىوان أقول : وهذه بركة      

هللا عليهن . وفى ذلك أيضًا من التكريم لموالنا رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم مىا ال يخفىى ، 
ذا كان هللا تعالى قد أنزل سيداتنا أمهات المممنين منازل الكرامة والحرمة ، فال يليىق بمىممن  واص

ن  بالنقد جهاًل بحرمتهن تحت ستار بحث علمى أو تاريخى أو تشيع لامام أن يطلق لسانه فيه
على  حتى ال يتعر  للعنه هللا فى الدنيا ، ثم للعذاب العظيم فىى اوخىره . وسىترى بعىد قليىل أن 
ها إلى المدينة معىززة  اإلمام قد حفظ للسيدة أم المممنين عائشة حرمتها وصان لها كرامتها ورد 

 تراها داعية له بالجنة حين كشف النساء المصاحبات لها عن وجوههن .مكرمة ، كما س
واألولياء ليسوا معصومين عصمة األنبياء ، ولكنهم محفوظون بحفظ هللا ل تقيىاء ، ومىن      

ن وقىع مىنهم عىن  هنا كانت نفوسهم لو امة ورجاعىة إلىى الحىق ، فىال تأخىذهم العىزة بالخطىأ ، واص
 وال تكمن فى قلوبهم ضغينة عن سببتأويل واجتهاد فى الرأى ، 
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قام ومضى لحاله ، ولهذا المت أم المممنين نفسها فى موقفها من معركة الجمىل وود ت أن لىو 
كانت ماتت قبلها بعشرين عامًا ، كما المت ابن عمر رضى هللا عنهما على أنه لىم يمنعهىا مىن 

ذا كانت قد رجعت على نفسها باللوم وال ندم فقد حكمت على موقفهىا وأعفىت الخرور للعراق ، واص
 غيرها من الحكم لها أو عليها ، وكان أمر هللا مقدورًا . 

وال تنس أنه تعالى كان كشف الغيب لنبيه صلى هللا عليه وسلم حين قىال لنسىائه : أيىتكن      
صاحبة الجمل األحىدب تنبحهىا كىالب الحىوأب ، ثىم نظىر إلىى السىيدة عائشىة وقىال : أخشىى أن 

يىا حميىراء ، وقىد همىت بىالرجوع مىىن الطريىق حىين نبحتهىا كىالب الحىوأب وتىذكرت هىىذا  تكونيهىا
الحىىديث الشىىريف إال أنهىىم خىىدعوها بشىىهادة زور بىىأنهم خل فىىوا الحىىوأب وراءهىىم وكانىىت تلىىك أول 

 شهادة زور فى اإلسالم . 
 

 السيدة عائشة ومعركة الجمل :
راق لاصالل بين الطائفتين باعتبارهىا أم كان خرور السيدة عائشة رضى هللا عنها إلى الع     

ن طائفتىان  المممنين جميعًا ، وألنه تعالى يقىول حاضىًا علىى اإلصىالل بىين المتخاصىمين : ) واص
من المممنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ( . ولكن شاء هللا أن يقع القتال المرير فى معركة الجمىل 

المقىدور علىى تقىديرهم ، فنىدمت أم المىممنين  بين الفريقين على غيىر مىا أرادوا جميعىًا ، وغلىب
على خروجهىا إلىى البصىرة أشىد النىدم وقالىت فىى نىدمها : " ليتنىى مىت قبىل هىذا اليىوم بعشىرين 
عامًا " . وألن بع  الكتاب ربطوا بين قصة األفك وبين موقىف أم المىممنين مىن اإلمىام علىى ، 

 نقول :
كانت إذا قرأت قوله تعالى )وقرن فى بيوتكن(  " ذكر الثعلبى وغيره أنها رضى هللا عنها     

تبكى حتى تبل خمارها . وال تعجب أن يكون منها ذلك وهى الصديقه بنت الصديق التى نزلت 
براءتها فى كتاب هللا الكريم وصارت متلوة فى المحاريب على ألسنة الصفوة األبرار من عباد 

هللا المتقين . 
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 :حملة الجمل والمشاركة فى الحكم 

ويىىرى العالمىىة العقىىاد فىىى كتابىىه " الصىىىديقه بنىىت الصىىديق " أن حملىىة الجمىىل إنمىىا كىىىان      
 المقصود منها مشاركة اإلمام فى الحكم ، فيقول : 

" ويبدو لنا من جملة الوقائع أن حملة الجمل كانىت حملىة انىدفاع ، ولىم تكىن حملىة تىدبير      
ال فمىا يكىون  وتقدير ، وال كان أحد من دعاتها يملك زمامها ويتجه بىه إلىى مصىير معىروف ، واص

ذلك المصير ، إن أصحابها لم يريدوا بها أن يفسدوا األمر على اإلمىام علىى  ليصىلحوه لمعاويىه 
 ، فليس فيهم زعيم من حزبه والعاملين لدولته .

" ولم يتفقوا على والية واحد منهم بعد هزيمة اإلمىام إن تمىت هىذه الهزيمىة ، وليسىت هىى      
 بالمركب الذلول .

إنما هى حملة تهويل إلى المقاسمة فى األمر على وجه من الوجوه التى أشاروا إليهىا مىن      
قبل مفارقتهم المدينة ، فيتولى بعضهم العراق وبعضهم اليمن ويصبح األمر شركة أو " شىورى 

اديىث بيىنهم " بينهم وبين الخليفة على قولهم الىذى عبىروا بىه عىن طلىب الواليىة فىى بعى  األح
 وبينه .

" وفهم الحملىة كلهىا علىى هىذا الوجىه أقىرب مىا نىراه لفهىم السىيدة عائشىة فىى موقفهىا مىن      
 القتال ومن السياسة العامة على اإلجمال .

" ... فمن تمهيد الحوادث الماضية أن طلحىة والزبيىر وعليىًا لىم يكونىوا غربىاء عىن السىيدة      
 بميولها وسوابق شعورها .  عائشة ، ولم تكن هى غريبة عنهم

 " فطلحة من بنى عمومتها ومن بنى تيم قبيلتها وقبيلة الخليفة األول أبيها .     
" والزبير زور أختها أسماء ، وابنة عبد هللا ابنها الذى اختارته لكنيتها فى بع  الروايات      

 ، فكانت تكنى من أجله بأم عبد هللا .
ى بيىت النبىى وزور ابنتىه وأبىو حفيديىه ) سىبيطه ( وصىاحب الىرأى " وعلى  أقرب الناس إل     

 الذى ال ينسى فى حديث اإلفك وهو نصيحته للنبى بتطليقها .
 " ... ثم ها هى ذى مسألة الخالفة والترشيح لها من بين عظماء الصحابة      
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علىى  وطلحىة  الذين بقوا على قيد الحياة بعد موت أبى بكر وعمر وعثمان ومن همالء الصىحابة
والزبير ، وكلهم قد ندبوا لالجتماع فى بيت عائشة الختيار واحد مىنهم للخالفىة وقىال لهىم عمىر 

 يومئذ :
" إنىىى نظىىرت فوجىىدتكم رمسىىاء النىىاس وقىىادتهم وال يكىىون هىىذا األمىىر إال فىىيكم ، وقىىد قىىب       

نىىىى ال أخىىىاف علىىىيكم إن اسىىىتقمتم ، ولكىىىن مىىىا أخىىىا ف علىىىيكم رسىىىول هللا وهىىىو عىىىنكم را  ، واص
 اختالفكم فيما بينكم فيختلف الناس ، فانهضوا إلى حجرة عائشة فشاوروا واختاروا رجاًل منكم.

" وكان جائزًا أن يقىع االختيىار فىى بيىت عائشىة علىى طلحىة أو الزبيىر ألنهمىا وكىيالن مىن      
 وكالء الشورى .

الىذى شىهدت عائشىة " ثم انقضت خالفة عثمان وتجىددت المسىألة كىره أخىرى علىى النحىو      
 قديمًا فى بيتها ، فمع من يكون شعورها .

" إن طلحة والزبير مرشحان للخالفة منذ اثنتى عشرة سنة ، وقد تكرر اختيار الخليفه مىن      
 غير بنى هاشم حتى أصبح فى رأى بعضهم كالعرف الذى يجرى عليه التقليد ...

حة والزبير بشعورها وسابقة رجائها ، فلىيس " فإذا كانت السيدة عائشة أميل إلى فريق طل     
 ذلك بغريب وال بمخالف للمعهود فى طبائع الناس .

 
 نصيحة ابن عمر :

وقىد نصىىح ابىىن عمىر لنفسىىه ولطلحىىة والزبيىىر فىى الوقىىت المناسىىب أكثىر مىىن مىىرة ، وكانىىت      
كتىاب "  نصيحته خالصة ل وواضحة بينة ، ولكن غلب قضاء هللا وكان ما كان ، وقد جاء فىى

 اإلمامة والسياسة " البن قتيبة ما يلى : 
لما اجتمعت كلمة القوم على المسير إلى العراق قال طلحىة للزبيىر : إنىه لىيس شىىء أنفىع      

 وال أبلغ من استمالة أهواء الناس من أن نشخص لعبد هللا بن عمر ، فأتياه فقاال : 
 فت لهذا األمر رجاء اإلصالل بين  " يا أبا عبد الرحمن ، إن أم نا عائشة قد خ     
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الناس ، فاشخص معنا ، فإن لك بها أسوة ، فإن بايعنا الناس فأنت أحق بها ، فقال ابن عمر 
 : أيها الشيخان ، أتريدان أن تخرجانى من بيتى ثم تلقيانى بين مخالب ابن أبى طالب .

نىىى  قىىد تر       كىىت هىىذا األمىىر عيانىىًا فىىى عافيىىة " إن النىىاس إنمىىا يخىىدعون بالىىدينار والىىدرهم ، واص
 أنالها ، فانصرفا عنه .

ثم غدا مروان إلى طلحة والزبير فقال لهما : عاودا ابن عمر فلعلىه ينيىب فعىاوداه ، فىتكلم      
 طلحة فقال : 

" يا أبا عبد الرحمن ، إنه وهللا لرب  حق ضيعناه وتركناه ، فلما حضر العذر قضينا بالحق      
نىىا نىىرى أن  ، وأخىىذنا بىىالحظ ن معاويىىة ال يىىرى أن يبىىايع لىىه ، واص ، إن علي ىىا يىىرى إنقىىاذ بيعتىىه ، واص

ال فهى الهلكة " .  نردها شورى ، فإن سرت معنا ومع أم المممنين صلحت األمور واص
 فقال ابن عمر ، وما أبدع ما قال رضى هللا عنه :     
ن يكىن بىاطال فشىر       نجىوت منىه ، واعلمىا أن  بيىت " إن يكن قولكما حقًا ففضال ضيعت ، واص

عائشىىة خيىىر لهىىا مىىن هودجهىىا ، وأنتمىىا المدينىىة خيىىر لكمىىا مىىن البصىىرة ، والىىذل خيىىر لكمىىا مىىن 
 السيف ، ولن يقاتل عليا إال من كان خيرًا منه " .

م وأخبرتمىىا ولىىن يردهىىا إال أولئىىك الىىذين حكمىىوا فيهىىا ،       " وأمىىا الشىىورى فقىىد وهللا كانىىت فقىىد 
 ما " .فاكفيانى أنفسك

فهل ترى نصيحة أصدق من نصيحة ذلك التق ى الورع الذى حج فى حياته المباركة سىتين      
 حجة واعتمر ألف عمرة ، ولكن ماذا تجدى النصيحة إذا حم  القضاء وشاء هللا ما كان .

 وجهة نظرى :   
يكون فىى  أقول : ومن عجيب أن بع  الممرخين تأثروا بما يقول غالة الشيعة ، أو بما      

طباع البشر ، عادة وربطوا بين موقف إمامنا على بن أبى طالب من حديث اإلفك وبين موقىف 
 سيدتنا عائشة فى معركة الجمل حين خرجت رضى هللا عنها مع 
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طلحىىة والزبيىىر ، تريىىد أن تصىىلح بىىين الفىىريقين ، كمىىا طلبىىوا إليهىىا ، وقىىال هىىمالء بغيىىر حىىق إن 
بقيىت مىرارة  – صلى هللا عليه وسلم فقال : والنساء سواها كثيىر اإلمام حين استشاره رسول هللا

قولىىه هىىذا فىىى نفسىىها فانضىىمت إلىىى معسىىكر خصىىومه فىىى معركىىة الجمىىل ، وهىىذا القىىول يجىىافى 
 الحقائق الثابتة التى تناق  قولهم ، وهذه الحقائق هى : 

مل وذكر ه بما كىان قالىه أن اإلمام رضى هللا عنه نادى الزبير وكلمه قبل أن تبدأ معركة الج     
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى بنى بياضة حين رحه يسلم على اإلمىام ويعانقىه فقىال لىه 
صىىلى هللا عليىىه وسىىلم : " أتحبىىه ؟ قىىال الزبيىىر كيىىف ال أحبىىه وهىىو أخىىى وابىىن خىىالى ؟ فقىىال لىىه 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أما إنك ستقاتله وأنت ظالم له " .
ره اإلمام بمقالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقال الزبير رضى هللا عنه لامام       فلما ذك 

 كرم هللا وجهه : لقد أذكرتنى ما أنسانيه الدهر ، أما إنى لو ذكرتها ما خرجت .
وعندما خرر الزبير من المعركة قال لىه ابنىه عبىد هللا : يىا أبىت  تعيرنىا نسىاء قىريش ، قىال      

 وه : يا بنى لقد أذكرنى ما أنسانيه الدهر ، يا بنى العار وال النار ، ثم قال الزبير شعرًا :أب
 اخترت عارًا على نار ممججة        ما أن يقوم لها خلق من الطين           
 عار  لعمرك  فى الدنيا وف الدين   ادى على  بأمر لست أجهلىه    ن           

 أبا حسن        فبع  هذا الذى قد قلت يكفينىعدٍل فقلت حسبك من    
وال غرابة أن يرجع الزبير إلى الحق ، فإنه قال للسيدة عائشىة يومىًا : مىا كنىت فىى مىوطن      

منذ عقلت إال وأنا أعرف فيه أمرى غير موطنى هذا ، قالت : ماتريد أن تصنع ، قال : أريد أن 
 أدعهم وأذهب .

رضى هللا عنه وكان فيما قاله له : إنك أول مىن بىايعنى ثىم نكىث  وكذلك أقنع اإلمام طلحة     
، فخرر طلحة من المعركة ، فرمىاه مىروان فقتلىه مىع أنىه حليفىه ، وذلىك بحجىة أنىه كىان يملىب 
الناس على عثمان ، وقال مروان حين رمى طلحة خرر الزبيىر ويخىرر طلحىة ، وقىد قىال طلحىة 

 لرجل بجواره ،  –قبل أن يلفظ روحه  –
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من أى الفريقين أنت ؟ فقال الرجىل مىن فريىق أميىر المىممنين علىى  ، فقىال طلحىة : أبلغىه حنىى 
مبايعىىه ، فلمىىا بلىىغ قولىىه أميىىر المىىممنين قىىال : أبىىى هللا أن يىىدخل طلحىىة الجنىىة إال وبيعتىىى فىىى 
عنقه ، ثم نف  التراب على وجه طلحة وقال له : أعزز على  بىأن أراك مجنىد ال تحىت السىماء 

 مد .أبا مح
ومع أن اإلمام انتصر فى المعركة ، إال أنه كان شديد التألم لما وقع ، حتى إنه كان يقول      

: وددت لو أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين عامًا ، كما كان يقول : لو عرفت أن األمر يبلغ بنا 
تلىه وقىال : ما بلغ ما دخلت فيه . كما أن اإلمام حين رأى محمد ابن طلحىة بىين القتلىى تىألم لق

رحمك هللا يا محمد لقد كنت فى العبادة مجتهدًا حناء الليل قو امًا وفى الحرور صىو امًا ، ثىم نظىر 
 . 1إلى من حوله فقال : هذا رجل قتله بر أبيه

أن يلىتحم الجيشىان التحامىًا شىديدًا  –برغم خرور طلحىة والزبيىر مىن المعركىة  –وشاء هللا      
وطلحىة والزبيىر وأم المىممنين ، فقىد كىاد الصىلح أن يىتم بىين الزعمىاء على غير مىا أراده اإلمىام 

لوال أن الدهماء من الجانبين تراموا فقام القتال فجمحت الفتنة واستعصت على الرمسىاء فاشىتد 
القتال وقتل من الفىريقين قرابىة عشىرين ألفىًا ، وانتهىت معركىة الجمىل لصىالح أميىر المىممنين ، 

ت تركبه سيدتنا عائشة قالىت أم المىممنين عائشىة ألميىر المىممنين : ولما عقر الجمل الذى كان
 فقال : غفر هللا لك ، فقالت : وغفر لك . 2يا ابن أبى طالب : ملكت فأسجح

وجاء فى تفسير اإلمىام القرطبىى لسىورة الحجىرات : إن األمىر بىين الطىرفين كىان قىد انىتظم      
مان رضى هللا عنه من التمكن منهم واإلحاطة وتم الصلح والتفرق على الرضا ، فخاف قتلة عث

بهم ، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ، ثم اتفقت حرامهم على أن يفترقوا فريقين ، ويبدءوا بالحرب 
فىى العسىكرين ، وتختلىف السىهام بيىنهم ويصىيح الفريىق الىذى فىى عسىكر علىى  : غىدر  3سحرة

: غىدر علىى  ، فىتم لهىم ذلىك علىى مىا  طلحة والزبيىر ، والفريىق الىذى فىى عسىكر طلحىة والزبيىر
 دبروه ونشبت الحرب ثم أرسل اإلمام سيدتنا عائشة رضى هللا عنها معززًة مكرمة إلى المدينه ،

                                                 
1
 كتاب اإلمامة والسياسة .  -
2
 أعف .  -
3
 وقت السحر . -
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وكىىان ذلىىك اإلعىىزاز مثىىار سىىخط مىىن الخىىوارر علىىى أميىىر المىىممنين ، حتىىى إنىىه حىىين سىىار ابىىن 
ما أثاروا من اعتراضات علىى عباس رضى هللا عنه لجدالهم فى خروجهم على اإلمام ، أثاروا في

اإلمام إفراجه عن أم المممنين عائشة بعد أن وقعت أسيرة فى يد جيشه ، فقال لهم ابن عبىاس 
وهو يحاجهم : تممنون بالقرحن ؟ قالوا : نعم ، قال : إن القرحن فر  أمومة أزوار النبى صلى 

 يأسر أمه ؟ هللا عليه وسلم ، ومنهن السيدة عائشة ، فهل كان يجوز لامام أن
واقتنع األكثرون من الخوارر بما قاله ابن عباس فى هذه المسىألة وغيرهىا وكىانوا عشىرين      

ألفًا وانصرفوا ، أما القالئل الذين لم يرشدوا وكانوا أربعة حالف فقد حاربهم اإلمام وتغلب علىيهم 
 فى معركة النهروان وقتل أكثرهم كما هو معروف .

لىى أن أم المىممنين أرادت بخروجهىا اإلصىالل بىين النىاس ، ورد صىىريحًا والىدليل القىاطع ع     
فىىى جوابهىىا علىىى رسىىالة بعثىىت بهىىا إليهىىا أم المىىممنين سىىيدتنا أم سىىلمة رضىىى هللا عنهىىا ، وقىىد 

 وصلتها تلك الرسالة فى الطريق وهى سائرة إلى البصرة ونصها :
سىلم وبىين أمتىه ، حجابىك مضىروب يا عائشة ، إنك سدة بين رسول هللا صلى هللا عليىه و      

، هللا مىىن  1علىى حرمتىه ، وقىد جمىع القىىرحن ذيلىك فىال تندحيىه ، وسىىك ن عقيىراك فىال تصىحريهما
 وراء هذه األمة ، قد علم رسول هللا مكانك لو أراد أن يعهد إليك .

" مىىا كنىىت قائلىىة لرسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، لىىو عارضىىك بىىأطراف الفلىىوات ناصىىة      
 ، قعودًا من منهل إلى منهل ؟ 2وصكقل

 " إن بعين هللا مثواك ، وعلى رسول هللا تعرضين .     
" ولو أمرت بدخول الفردوس السىتحييت أن ألقىى محمىدًا هاتكىًة حجابىًا جعلىه هللا علىى  " .      

 فكتبت إليها السيدة عائشة رضى هللا عنها تقول :
، ولىيس مسىيرى علىى مىا تظنىين ، ولىنعم المطلىع  " ما أقبلنى لوعظك ، وأعلمنىى بنصىحك     

 . وال شك ان أم المممنين فى 3مطلع أصلحت فيه بين فئتين متناحرتين
  

                                                 
-
1

 أى إن هللا ألزمك أت تبقى فى البيت . 

-
2

 سائرة بناقتك . 
3
 العقد الفريد واإلمامة والسياسة . -
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 تقواها ال تقول إال حقًا فيما أجابت به .
ثم إنها همت بىالرجوع مىن الطريىق لىوال شىهادة زور شىهد بهىا بعى  األعىراب ، فقىد روى      

عائشىة سىمعت فىى طريقهىا إلىى البصىرة نبىال كىالٍب فقالىت : أى الطبرى وابن قتيبة أن السىيدة 
 ماٍء هذا ؟ فقالوا : الحوأب .

نا إليه راجعون ، إنى لهيه       وما أرانى إال راجعة . 1فقالت : إنا ل واص
 قالوا : ولم ؟     
 قالت : سمعت رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم يقىول لنسىائه : كىأنى بإحىداكن قىد نبحتهىا     

ياك أن تكونى أنت  يا حميراء  . 2كالب الحوأب ، واص
فأتوا لها ببع  أعراب شهدوا زورًا أن المكان ليس هو الحوأب وكانت بكل أسف هذه أول      

 شهاة زور وقعت فى اإلسالم ، فسارت رضى هللا عنها معهم مكذوبة مخدوعة .
لقتىال المريىر بىين بنيهىا المىممنين فما كانت أم المممنين تتوقع أن يغلب قضاء هللا ويقىع ا     

مىن الفىريقين ، ولقىد قىىال الزبيىر حىين رأى الغوغىىاء تحىرش بىين النىاس وتفىىتح بيىنهم طرقىًا إلىىى 
 أرى أن مثل ما جئنا له يكون فيه القتال " . 3االلتحام : " ما كنت

قفه منها ولم يربط اإلمام على كرم هللا وجهه موقف أم المممنين منه فى معركة الجمل بمو      
فى حديث اإلفك ، وهو فى ذلك الوقت كان أقدر من غيره على تحليل الموقف من أهل زمانىه ، 
ليىىك كتابىىه إليهىىا وجوابهىىا عليىىه ، منقىىواًل مىىن كتىىاب  وممىىن جىىاءوا بعىىدهم مىىن بىىاب أولىىى ، واص

 السياسة واإلمامة البن قتيبة :
 قتال :كتب أمير المممنين لسيدتنا عائشة يقول قبل أن يقع ال     
" أمىا بعىىد فإنىىك خرجىىت عاصىية ل ولرسىىوله ، تطلبىىين أمىىرًا كىان عنىىك موضىىوعًا ، مىىا بىىال      

 النساء والحرب ، واإلصالل بين الناس .
 " تطالبين بدم عثمان ، ولعمرى لمن عر ضك للبالء ، وحملك على المعصية      

                                                 
 -
1

 إنى المقصودة لما قاله النبى صلى هللا عليه وسلم عن نبح كالب الحوأب . 
2
 لقبه صلى هللا عليه وسلم لسيدتنا عائشة رضى هللا عنها .  -
3
 كتاب البيان والتبيين .  -
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هجىت حتىى هيجىت ، فىاتق أعظم إليك ذنبًا من قتل عثمان ، وما غضبت حتىى أغضىبت ، ومىا 
 هللا وارجعى إلى بيتك .

 فأجابته فى إيجاز قائلة رضى هللا عنها : جل األمر عن العتاب .     
 وأرسل إليها أمير المممنين بعد ذلك ابن عمه عبدهللا بن عباس يقول لها :     
والعناء ،  ... إن جماعة قد أغروك فخرجت من بيتك فوقع الناس التفاقك معهم فى البالء     

ن لىم تعىودى ولىم تطفىىء  وخير لك أن تعودى إلى بيتك ، وال تحومى حول الخصام والقتىال ، واص
هذه الثائرة ، فإنها سوف تعقب القتال ويقتل فيها كثير ، فاتق هللا يىا عائشىة ، وتىوبى إلىى هللا 

ياك أن يدفعك حب عبد هللا بن الز  بير وقرابىة طلحىة ، فإن هللا يقبل التوبة من عباده ويعفو ، واص
 إلى أمر يعقبه النار .

فلما بل غها ابن عباس رسالة اإلمام قالت رضى هللا عنها : إنى ال أرد على ابن أبىى طالىب      
 ألنى ال أبلغه فى الحجار .

فانظر ، كيف أرجع أمير المممنين موقفها فى الرسالة األخيرة إلى حب ابن أختها عبد هللا      
ز إلى ابن عمها طلحة بن عبيد هللا ، وانظر كيف كان تصويرها لامام فى قىوة بن الزبير والتحي

حجته وكأنما صدقته فيما قال ولم تدفع حجته بحجة معارضة ، وكيىف تجحىد فضىله وقىد قالىت 
فى حقه : إن كان ما علمت صو امًا قو امًا ، وذلك حين سئلت : أى الناس أحىب إلىى رسىول هللا 

فقالت : فاطمة ، فقيل لها : ومىن الرجىال ؟ قالىت : زوجهىا إن كىان مىا صلى هللا عليه وسلم ؟ 
 علمت صو امًا قو امًا .

كما أنها وهى خارجة من البصرة قالت : أيها الناس لم يكن بينى وبين على  فى القىديم إال      
م ما يكون بين المرأة وأحمائها ) أهل الىزور ( فلىم تكىن الخصىومة إذن عنىدها بسىبب رأى اإلمىا

نما هى كراهة فطرية معتادة تكون بين المرأة وأهل زوجها ، واإلمام كرم هللا  فى قصة اإلفك ، واص
وجهه أثبت قيام تلك الكراهة ، ولم ينكرها أو يردها لموقفه منها فى حديث اإلفك ، فقد قال فىى 

ف إحدى خطبه كمىا رواهىا ابىن أبىى حديىد فىى شىرل نهىج البالغىة " أمىا فالنىة فقىد أدركهىا ضىع
 النساء وضغن غال فى صدرها كمرجل القين ن ولو دعيت لتنال من غيرى ما أتت إلى  لم 
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تفعل ، ولها بعد حرمتها األولى والحساب على هللا ، وهللا يعفو عمن يشاء ويعذب مىن يشىاء " 
 ، وال يفوتك أن تذكر لامام أدبه العالى فى قوله : ولها بعد حرمتها األولى ، وفى قوله " فالنة

" دون تصىىريح باسىىمها صىىيانة لحرمتهىىا ، وال عجىىب فإنىىه يتمسىىك دائمىىًا بىىالحق مىىع أنصىىاره 
 وخصومه على السواء ، كرم هللا وجهه .

 
 أم المممنين وابن الزبير :

وليس باألمر الغريب أن تحب الخالة ابن أختها وبخاصة أن أم المىممنين لىم تىرزق بىأوالد      
ليىه وسىلم ، وكانىت تكن ىى بىأم عبىد هللا ، ألنىه صىلى هللا عليىه من موالنا رسول هللا صىلى هللا ع

وسلم قال لها : تكنى بابنك عبد هللا ، فكىان يقىال لهىا : يىا أم عبىد هللا ، ولقىد جىاء فىى شىرل " 
نهج البالغة " : ما سمعت أم المممنين تدعو ألحد من الخلق مثىل دعائهىا لعبىد هللا بىن الزبيىر 

رها بسال مته من القتل عشرة حالف درهم ، ثم سجدت شكرًا ل تعالى ، ولما وقد أعطت للذى بش 
اعتلت دخل عليها بنو أختهىا ومىنهم عبىد هللا فبكىى ، فرفعىت رأسىها تنظىر إلىى وجهىه فانتبهىت 
لبكائه ، فبكت ثىم قالىت : مىا أحقنىى منىك يىا بنىى مىا ارى ، فمىا أعلىم بعىد رسىول هللا صىلى هللا 

 نزل عندى منزلتك ، وأوصت له بحجرتها .عليه وسلم وبعد أبوى  أحدًا أ
ولم يقف تأثير عبد هللا عند خالته أم المممنين ، بل تعداه إلى أبيىه الزبيىر رضىى هللا عنىه      

، حتى لقد كان أميىر المىممنين علىى  كىرم هللا وجهىه يقىول : مىازال الزبيىر رجىاًل مىن أهىل البيىت 
 حتى نشأ ابنه عبد هللا .

 
 تقوى اإلمام :

أننا نسترعى النظر إلى أن أمير المممنين عليًا لىم يكىن فىى القتىال متشىفيًا فىى خصىومه ، على 
بل كان أميرًا تقيًا رحيمًا ، ينظىر للمسىلمين نظىرة األب إلىى أبنائىه بالسىوية ، فقىد نقىل ابىن أبىى 

 حديد فى شرل نهج البالغة عن الواقدى قوله :
 ، 1كانت الرءوس تندر عن الكواهل " إنهم كانوا حول الجمل يحامون عنه ولقد     

                                                 
1
 تقطع الرءوس عن األجسام . -
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واأليدى تطيح من المعاصم ، وأقتاب البطىون تنىدلق مىن األجىواف ، وهىم حىول الجمىل كالجبىال 
الثابتة ال تتحلحل وال تتزلزل ، حتى لقد صىرس علىى  بىأعلى صىوته : ويلكىم اعقىروا الجمىل فإنىه 

ال فنيىىت العىىرب ، ال يىىزال السىىيف قائمىىًا راك عىىًا حتىىى يهىىوى هىىذا البعيىىر إلىىى شىىيطان ، اعقىىروه واص
 األر  .

وروى الطبرى : ونادى على  أن اعقروا الجمل ، فإنه عقىر تفرقىوا ، فضىربه رجىل فسىقط ،      
 فما سمع صوت أشد من عجيج الجمل .

ولما احتملت السيدة عائشة رضى هللا عنها بهودجها أمر اإلمام بالجمل أن يحرق ثم يىذر      
م هللا وجهىه : فى الريح ، وقال : لع نة هللا من دابة ، فما أشبهه بعجل بنى إسرائيل ، ثم قىرأ كىر 

 ) وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفًا ، لنحرقن ه ثم لننسفنه فى اليم  نسفًا ( .
 وتفرق الناس بعد موت الجمل ، فنادى أمير المممنين :     
وأال يطعىن مىدبر " ، " وال يسىتحلن فىرر  " أال يجهىز علىى جىريح " ، " وأال يتبىع مىول  " ، "     

 وال مال " .
ولمىىا استشىىار سىىيدنا عمىىار بىىن ياسىىر رضىىى هللا عنىىه أميىىر المىىممنين كىىرم هللا وجهىىه فىىى      

 األسرى الذين وقعوا فى أيديهم وقال له : أقتل همالء األسرى يا أمير المممنين ؟
 ، فبايع األسرى وأخلى سبيلهم .  1قال اإلمام : ال أقتل أسير أهل القبلة إذا رجع ونزع 

 ولما قال له أنصاره : مالنا فى همالء الناس ، أجابهم :     
) أى نساء القتلى ( ، وما كان لهم من مىال فىى  2لكم ما فى عسكرهم وعلى نسائهم العدة     

 أهليهم فهو ميراث على فرائ  هللا .
نا أمىوالهم وال تحىل لنىا نسىامهم وال أبنىائهم فقال له أنصاره : يا أمير المممنين كيف تحل ل     

 ؟ فقال : ال يحل ذلك لكم ، فلما أكثروا عليه قال : اقترعوا هاتوا 
                                                 

-
1

 التزم بطاعة الوالى . 
2
 أى تعتد باربعة أشهر وعشراً وهى عدة من توفى عنها زوجها من المسلمين .  -
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 بسهامكم ، أيكم يأخذ أمكم عائشة فى سهمه .
 . 1فقالوا : نستغفر هللا ، فقال : وأنا أستغفر هللا     
ن محمد بن أبى بكر دخل علىى أختىه وقد روى ابن قتيبة فى كتاب " اإلمامة والسياسة " أ     

عائشة ) أى بعد المعركة ( فقال لها : أما سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : على  
مع الحق ، والحق مع على  ثم خرجىت تقاتلينىه علىى دم عثمىان ؟ قىال : ثىم دخىل عليهىا اإلمىام 

ى بيتىىك ثىم خرجىىت تقىىاتلين ؟ علىى  فسىىلم وقىال : يىىا صىاحبة الهىىودر ، قىىد أمىرك هللا أن تقىىرى فى
أترتحلين ؟ قالت : أرتحل ، فبعث معها أمير المممنين كرم هللا وجهه أربعين امرأه ، وأمرهن أن 
يلبسن العمائم ويتقلدن السيوف وأن يكن من الذين يلينها وال تطلع علىى أنهىن نسىاء ، فجعلىت 

ابىن أبىى طالىب وفعىل ، بعىث  عائشة تقول فى الطريق ) ظنًا منها أنهن رجىال ( : فعىل هللا فىى
معى الرجال ، فلما وصل الركب المدينة وضعن العمىائم والسىيوف ودخلىن عليهىا فقالىت : جىزى 
هللا ابن أبى طالب الجنة ، فانظر كيف دعت لامام بالجنة حين علمت حقيقىتهن ، وهىو صىفاء 

بخلقىه وتىأدبن  ليس بمستغرب منها وهى إحدى نساء النبى صلى هللا عليه وسلم الآلتى تأسين
بأدبه وتميزن بذلك األدب العالى عن سائر نساء المممنين . وهل ترى أروع مىن شىهادة إحىدى 
ضرائرها وهى السيدة زينب بنت جحش حين سألها رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فىى حىديث 

مىا أن اإلفك فقالت بعد أن استعاذت بال : " أحمى سمعى وبصرى وهللا مىا علمىت إال خيىرًا "، ك
أم المممنين عائشة شهدت بالفضل لضرتها السيدة سودة حين تركت ليلتها لهىا وهىى راضىية ، 

 من سودة " . 2فقالت السيدة عائشة تشكرها : " ما رأيت امرأة أحب إلى  أن أكون فى مسالخها
 أقول : فمىاذا تعلىل المكىارم إال أن تكىون مىن فضىل هللا علىيهن ببركىة رسىول هللا صىلى هللا     

 عليه وسلم .
 وكان أمير المممنين قبل أن يشير عليها بالرحيل أرسل إليها ابن عمه عبد هللا      

                                                 
1
 كتاب اإلمامة والسياسة .   -

-
2
 .أى أكون مثلها   
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ابن عباس رضى هللا عنهما وكانت فى بيت من بيوت البصرة أنزلها أمير المممنين فيه ، وقىال 
أمرهىا هللا  صاحب العقد الفريد : ائت هىذه المىرأة فلترجىع إلىى بيتهىا الىذى –له اإلمام فيما رواه 

 أن تقر فيه .
 

 بين أم المممنين وابن عباس :
قال ابن عباس ، فجئىت فاسىتأذنت عليهىا فلىم تىأذن لىى ، فىدخلت بىال إذن ، ومىددت يىدى      

إلى وسادة فى البيت فجلست عليها ، فقالت أخطىأت السىنة مىرتين : دخلىت بيتىى بغيىر إذنىى ، 
 وجلست على متاعى بغير أمرى .

حن علمناك السنة ) يقصد أنه من بنى هاشم الذين شرفهم هللا برسىوله صىلى هللا فقال : ن     
عليه وسلم وعنه أخذت هى السنة ، وسيتضح مقصده هذا من بقية حديثه ( وهللا ما هو بيتك 
إال الذى أمرك أن تقىرى فيىه فلىم تفعلىى ، إن أميىر المىممنين يىأمرك أن ترجعىى إلىى بلىدك الىذى 

 خرجت منه .
 ت : رحم هللا أمير المممنين ، ذاك عمر بن الخطاب .قال     
 قال : نعم وهذا أمير المممنين على بن أبى طالب .     
 قالت : أبيت أبيت.     
، وال تىأمرين وال  2صرت ما تحلىين ولىه تمىرين 1قال : ما كان إبامك إال فواق ناقة بكية ثم     

ثم قالت : نعم أرجع ، فإن أبغى  البلىدان  تنهين ، قال ابن عباس : فبكت حتى عال نشيجها ،
 إلى بلد أنتم فيه .

قال ابن عباس : أمىا وهللا مىا كىان ذلىك جزاءنىا منىك ، إذ جعلنىاك للمىممنين أمىًا ، وجعلنىا      
يقًا ) يقصد بركات رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم عليهىا وعلىى أبيهىا كمىا أشىرت  أباك لهم صد 

 حنفًا ( .
 على  برسول هللا يا ابن عباس ؟ قالت : أتمن     
قىىىىىال : نعىىىىىم : نمىىىىىن عليىىىىىك بمىىىىىن لىىىىىو كىىىىىان منىىىىىك بمنزلتىىىىىه منىىىىىا لمننىىىىىت بىىىىىه علينىىىىىا .     

                                                 
1
 بكية أى قليلة اللبن ، والفواق ما بين الحلبتين .  -
2
 يقال أمررت الحبل والحيط أى فتلته فتالً شديداً .  -
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قال ابن عباس : فأتيت عليا  فأخبرته ، فقب ل بين عينىى وقىال : بىأبى أنىت : ذريىة بعضىها      
 من بع  .

 
 أم المممنين فى الغضب والرضا :

لغضب ، وكيف كانت رضى هللا عنها فى ساعة الرضا ، فقىد فانظر كيف كانت فى ساعة ا     
 قالت فى الرضا عندما وصال المدينة كما مر  عليك : جزى هللا ابن أبى طالب الجنة .

ن تىأثرت بسىخط الىنفس البشىرية إال أن طهىارة نفسىها التقيىه كانىت       فهى رضى هللا عنها واص
يىىف ال يكىىون منهىىا ذلىىك المسىىلك وغضىىب تردهىىا إلىىى الحىىق وتنىىأى بهىىا عىىن مزالىىق الحقىىد ، وك

المممن كالبرق الخاطف كما جىاء فىى الحىديث الشىريف ، فكيىف الصىديقة بنىت الصىديق رضىى 
هللا عنهما ، وهى سفيرته األولى ، صلى هللا عليه وسلم ، إلىى المممنىات فىى عصىره والعصىور 

أو جلسن إليه يسىالنه  التالية له ، فكانت رضى هللا عنها تحضره إذا بايع النساء أو صلى بهن
فى أمور الدين وحداب الزوجية ، وكان أحيانًا يعر  عن الجواب حياء ويعهد إليها بتفسىير مىا 
يقول ، ال بل إنها كانت كذلك مرجعًا للرجال فى السنن النبوية واألحكىام الشىرعية وفىى الشىئون 

تصىرفات الىوالة فىى  العامة والخاصة ، وكان المممنون يفزعون إليهىا شىاكين ممىا يسىومهم مىن
خالفة أمير المممنين عثمان ، حتى قال رضى هللا عنه فى تبرمه من مسلك أهل العراق : " أما 
يجد مر اق أهل العراق وفساقهم ملجأ إال بيت عائشة ؟ " وذلىك حىين كىانوا يطلبىون عىزل الوليىد 

مان ، وكذلك شكا أهل بن عقبة عن والية الكوفة ، وكان الوليد أخًا من األم ألمير المممنين عث
مصر ألم المممنين واليهم عبد هللا بن أبى سرل ، وطلبوا أن يولى عليهم محمد بن أبىى بكىر ، 
واستجاب الخليفة لهم ، وحين دخل بنو أمية مصر قتلىوا محمىدًا هىذا ومثلىوا بىه أبشىع تمثيىل ، 

ليىه فىىى فقىد قتلىوه وهىىو ظمىدن ووضىىعوه فىى جىىوف حمىار ميىت ثىىم شىووه بعىىد أن جىروه مىىن رج
أسىىواق مصىىر ، وأشىىهدوا السىىفلة والصىىبيان علىىى مثلتىىه ، ثىىم أرسىىلوا قميصىىه وهىىو بدمىىه إلىىى 
المدينىىة ، وشىىوت أخىىت معاويىىة بىىن خىىديج خروفىىًا وأهدتىىه إلىىى أم المىىممنين فىىى العيىىد وأوصىىت 

 رسولها أن يقول لها : هكذا كان شى  أخيك ، قالوا فما أكلت السيدة عائشة بعدها 
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 ت ال تأكله حتى تلقى هللا .شويًا قط ، وأقسم
وفى مناسبة واقعة التمثيل هذه يتعر  العالمة العقاد فى كتابه " الصديقة بنت الصديق "      

 إلى األباطيل التى نسبت للسيدة عائشة فيقول :
" وخليق بنا أن نزداد حىذرًا مىن هىذه المبالغىات علىى قىدر أصىحاب المصىلحة فىى قبولهىا ،      

بيىىر نصىىيب عائشىىة مىىن التحىىري  علىىى عثمىىان مصىىدران متناقضىىان وهمىىا : وقىىد اتفىىق علىىى تك
مصدر أصحاب معاويىة ومصىدر الشىيعة أصىحاب علىى  ، يريىد األولىون مىا قىدمناه مىن تخفيىف 
وزرهم فى المشلة  بأخيها والحيف عليها ، ويريد اوخرون أن يبطلوا موقفها من مطالبىة علىى  

دم الخليفة القتيل ومشاركة عائشىة فىى هجمىة قاتليىه ، بدم عثمان ، وأن يثبتوا براءة على من 
 فضاًل عن مصلحة القاتلين أنفسهم فى التعلل بهذا السند الذى يعفيهم من لوم كثير " .

ويقىىول العالمىىة العقىىاد رحمىىه هللا فىىى موقىىف أم المىىممنين فىىى السياسىىة العامىىة فىىى خالفىىة      
 أمير المممنين عثمان وبعده ما يلى :

أت السيدة عائشة مشاركتها األولى فى السياسة العامة وهى إلى االضطرار أقرب منها " بد     
 إلى االختيار .

فقىىىد كىىىان اختيارهىىىا فيهىىىا أكثىىىر مىىىن  –أى فىىىى معركىىىة الجمىىىل  –" أمىىىا مشىىىاركتها الثانيىىىة      
اضطرارها ، فإنها تلقت خالفة على  من مبدئها بالسخط و المقاومىة ، وأذنىت لىبع  الطىامحين 

لى الخالفة أن يتوسلوا بجاهها ويشركوها معهم فى خصوماتها ، وكان أكرم لهم ولها لىو أنهىم إ
جنبوها الخصومة وأنزلوها بحيث يعتصىم بهىا الفريقىان ، ويسىتوى فىى جيرتهىا العسىكران فتركىوا 

 لها مندوحة للمراجعة ، يوم دعاها الدعاة بعد تفاقم الفتنة إلى السعى بينهم بالتوفيق .
وأصوب ما قيل فى هذا المعنى مقال ذلك الفتى السعدى الذى تصدى للزبير وطلحة فقال  "     

لهما : أما أنت يا زبير فحوارى رسول هللا ، وأما أنىت يىا طلحىة فوقيىت رسىول هللا بيىدك ، وأرى 
 أم المممنين معكما جئتما بنسائكما ؟ 
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 مزايا أم المممنين : 
أم المممنين قولها رضى هللا عنها وهى تتحىدث بنعمىة هللا روى اإلمام القرطبى بسنده عن      

عليها : قد أعطيت تسعًا ما أعطيتهن  امرأة : لقد نزل جبريل عليه السىالم بصىورتى فىى راحتىه 
حين أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتزوجنى ، ولقد تزوجنى بكرًا وما تزور بكرًا غيرى 

ن  راسه لفى حجرى ، ولقد قبر فىى بيتىى ، ولقىد  ، ولقد توفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واص
ن كىان  ن كىان الىوحى لينىزل عليىه وهىو فىى أهلىه فينصىرفون عنىه ، واص حف ت المالئكة بيتىى ، واص
نى البنة خليفته وصديقه ، ولقد نزل  لينزل عليه وأنا معه فى لحافه فما يبيننى عن جسده ، واص

عند طيب ، ولقد وعدت مغفرة ورزقًا كريمًا ، تعنى بذلك عذرى من السماء ، ولقد خلقت طيبة و 
 قوله تعالى : " لهم مغفرة ورزق كريم " والجنة .

وفى رواية أخرى قالت : فضلت على نساء النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم بعشىر : لىم يىنكح      
وجىاء جبريىل بكرا قط غيرى ، وال امرأة أبواها مهاجران غيرى ، وأنزل هللا براءتى مىن السىماء ، 

بصورتى من السماء فى حريرة ، وكنت أغتسل أنا وهو فى أناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد 
من نسائه غيرى ، وكان يصلى وأنا معترضة بىين يديىه غيىرى ، وكىان ينىزل عليىه الىوحى وهىو 
معى ولم ينزل وهو مع غيرى ، وقب  وهو بين سحرى ونحىرى ، وفىى الليلىة التىى كىان الىدور 

 فيها ، ودفن فى بيتى .على  
 

 بالء اإلمام : 
م هللا       والحق الذى ال مرية فيه أن  بالء اإلمام فى هذه الفتنة كان بالًء مرًا ، وقىد صىدق كىر 

 وجهه حين قال فى إحدى خطبه :
نىىى بليىىت بأربعىىة ، أدهىىى النىىاس وأسىىخاهم       الزبيىىر ،  –طلحىىة ، وأشىىجع النىىاس  –" ... واص

يعلىى بىن أميىة ) كىان  –السىيدة عائشىة ، وأسىرع النىاس إلىى فتنىة  –لنىاس وأطوع الناس فىى ا
 واليًا ألمير المممنين عثمان على اليمن وعزله ( . 
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ولم يغب عن اإلمام أنه سيلقى فتنًا كقطع الليل المظلم كان ذا قلب مستنير وعقل كبير ، ولكىن 
مهما ثقل عليه ذلك العبء كمىا بىين الخالفة أتته راغمة ولزمه شرعًا أن يحمل عبأها لوجه هللا 

 ذلك فى إحدى خطبه حين قال بعد اشتداد الفتن :
ىة        أما والذى فلق الحبة ، وبرأ النسمة لوال حضور الحاضر ) أى وقوع الفتن ( وقيام الحج 

بوجود الناصر ، وما أخذ هللا على العلمىاء أال يقىاروا علىى كظىة ظىالم وال سىغب مظلىوم أللقيىت 
لى غاربها ) أى لتخلى عن الخالفة لوال مالزمىه شىرعًا مىن القىاء فيهىا دفعىًا للظلىم عىن حبلها ع

 المظلومين ( .
نما هى التىى       ومن العجيب أن يبتلى اإلمام بهذه الفتن المتكررة مع أنه لم يطلب الخالفة واص

س علىى أنىه حىين تىزاحم النىا –كما جاء فى نهج البالغىة  –طلبته ، فقد روى الشريف الرضى 
 اإلمام بعد استشهاد أمير المممنين عثمان ، وأرادوا بيعته خطب فيهم فقال :

دعونى والتمسوا غيرى ، فإنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان ، ال تقوم له القلوب وال تثبت      
ة قد تنكرت ، واعلموا أنى إن أجبىتكم ركبىت بكىم  ن اوفاق قد أغامت ، والمحج  عليه العقول ، واص

ن تركتمىونى فأنىا كأحىدكم ، ولعلىى أسىمعكم م ا أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب ، واص
 وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ، وأنا لكم وزيرًا خير لكم منى أميرًا .

ويقول اإلمام الشيى محمد عبده رحمه هللا فى شرل تلك الخطبة : وقد كىان بعىد بيعتىه مىا      
 تفر س به قلبها .

 
 م الناس على بيعة اإلمام : تزاح

ذا أردت أن تعرف كيف تزاحم الناس علىى بيعىة اإلمىام علىى  كىرم هللا وجهىه فاسىتمع       هذا واص
 إليه وهو يصف التزاحم كما جاء فى نهج البالغة :

      1إلى  ، ينثالون  –وهو كثيف الشعر  –" فما راعنى إال والناس كعرف الضبع      
                                                 

-
1

 يجتمعون . 
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حتىىى لقىىد وطىىىء الحسىىنان ، وشىىق عطفىىاى ، مجتمعىىين حىىولى كربيضىىة علىىى  مىىن كىىل جانىىب ، 
 الغنم ، فلما نهضت باألمر نكثت طائفة ، ومرقت أخرى ، وفسق حخرون " .

 
 اتهام باطل : 

ومن غريب األمر أن يتهم اإلمام بقتىل أميىر المىممنين عثمىان ، مىع أن اإلمىام أمىر ولديىه      
ابه لحراسته مىن الثىو ار ، مىع أنىه كىان يضىمن بهمىا السبطين الحسن والحسين بالوقوف على ب

كل الضن خشية أن ينقطع بموتهما نسل رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ) وقىد أصىاب اإلمىام 
ه بالمىاء حىين منعىه الثىوار عنىه ، ولىبس  الحسن سىهم الثىوار وسىال الىدم علىى وجهىه ( ، وأمىد 

ا فلنقاتىل ، فلىم يشىأ أميىر المىممنين أن عمامتىه وتقل ىد سىيفه وقىال ألميىر المىممنين عثمىان مرنى
تراق بسببه ملء محجة من دم ، وكان اإلمام علىى  السىفير المىمتمن بينىه وبىين الثىوار ، وكىان 

 أمير المممنين عثمان يستنجد به كلما ضاق عليه األمر حتى إنه كتب إليه يقول :
ال فأدركنى ولم ا أمزق   فإن كنت مأكوال فكن خير حكل     واص

قىد كسىر اإلمىىام بيىت المىال بعىىد أن كىان طلحىة قىىد اسىتولى عليىه ، وأرضىىى اإلمىام الثىىوار و      
بالعطىىاء ، وسىىر  ذلىىك أميىىر المىىممنين عثمىىان ، ولمىىا جىىاء طلحىىة وقىىال لىىه جئتىىك تائبىىًا قىىال بىىل 
جئتنى مغلوبًا ، هللا حسيبك ، ومع كل ذلىك اتهمىوا اإلمىام بأنىه قاتىل عثمىان ، ومىا ظهىرت تلىك 

بة إال بعد بيعة اإلمام بالخالفة حتىى قىال ابىن سىيرين رضىى هللا عنىه كمىا جىاء فىى التهمة الكاذ
 العقد الفريد : ما علمت أن عليا اتهم بدم عثمان حتى بويع ، فلما بويع اتهمه الناس .

 
 صبر جميل ورأى حازم :

اضىيًا بقضىاء أقول : ومع مرارة البالء الذى ابتلى به كان كرم هللا وجهه صابرًا محتسبًا ، ر      
هللا وقدره ، ال يعتىز إال بىال ، وال يعتمىد علىى سىواه ، ويبىين لنىا ذلىك واضىحًا فيمىا كتبىه ألخيىه 

 عقيل ردًا على جواب كان بعثه إليه فى بداية الفتنة ، 
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 فقد كان فيما كتب اإلمام ، كما روى ابن قتيبة :
أيى جهاد المحقين حتىى ألقىى هللا ، ال " ... وأما ما سألت أن أكتب إليك فيه برأيى ، فإن ر      

يزيدنى كثرة من حولى عزة ، وال تفرقهم عنى وحشة ألنى محىق ، وهللا مىع المحىق ، ومىا أكىره 
 أن أموت على الحق ، ألن الخير كله بعد الموت لمن عقل ودعا إلى الحق .

، فىذرهم راشىدًا " وأما ما عرضت من مسيرك إلى ببنيك وبنى أبيك ، فال حاجة لى فى ذلك      
 مهديًا ، فو هللا ما أحب أن تهلكوا معى إن هلكت ، وأنا كما قال أخو بنى سليم :

 فإن تسألينى كيف صبرى فإنى     صبور على ريب الزمان صليب
 عزيز على   أن  أرى  بكدبىة      فيشمت  واٍش  أو يساء  حبيب

 
 صفاء اإلمام :

ن أردت أن ترى صفاء أمير الممم      نين على كرم هللا وجهه فىى حخىر األمىر كمىا رأيتىه فىى واص
 أوله فهاك ما رواه ابن قتيبة فى كتاب اإلمامة والسياسة .

 دخل موسى بن طلحة على اإلمام على كرم هللا وجهه بعد معركة الجمل ، قال له اإلمام:     
مىن غىل ، إخوانىًا  إنى ألرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال هللا فيهم : ) ونزعنا مىا فىى صىدورهم

على سرر متقابلين ( . فاعجىب معىى أيهىا القىارىء مىن هىذا التسىامح الىذى تخطىى فيىه اإلمىام 
 كرم هللا وجهه نزعات البشر فى خصام أد ى للقتال المرير .

ذلك اليوم الذى أتاه فيه موسىى بىن طلحىة ، فقىال لىه ابىن الكىواء :  1وأمسى على  بالبصرة     
 ير المممنين . ) خاف ابن الكواء أن يغدر به أهلها ( .أمسيت بالبصرة يا أم

 قال اإلمام : كان عندى ابن أخى . 
                                                 

1
 كانت البصرة فى صف طلحة والزبير .  -
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 فقال ابن الكواء : ومن هو ؟
 قال : موسى بن طلحة .

 قال ابن الكواء : لقد شقينا إن كان ابن أخيك .
 " 1غفرت لكمفقال اإلمام : ويحك ، إن هللا قد اطلع على أهل بدر فقال : " اعملوا ما شئتم فقد 

وال تعجىىب مىىع مقالىىة ابىىن الكىىواء أن كىىان رأسىىًا بعىىد ذلىىك مىىن رءوس الخىىوارر وداعيىىة مىىن      
 دعاتهم حتى قتل فى موقعة النهروان . وقد ذهب همالء الخوارر فى تطرفهم إلى القول بأن 
قبىىل عائشىىة وطلحىىة والزبيىىر كفىىروا بمقىىاتلتهم عليىىا ، وتولىىوا عليىىا إلىىى مىىا قبىىل التحكىىيم ، فلمىىا 

 التحكيم ، قالوا بكفره وأباحوا دمه ودم كل مسلم ال يقول بقولهم وال يدين بمذهبهم .
 

 فقه اإلمام :
وقد سىئل اإلمىام علىى كىرم هللا وجهىه عىن خصىومه فىى معركىة الجمىل فيمىا رواه ابىن أبىى      

ىار هىم ، فقىال : ال ، مىن الشىرك فىروا ،  قىالوا : حديد فى شىرل " نهىج البالغىة " فقيىل لىه : أكف 
أمنافقون هم : قال : ال ، إن المنافقين ال يىذكرون هللا إال قلىيال وهىم ليسىوا كىذلك ، فقىالوا لىه : 
فما حالهم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا . وقد رأيىت ممىا مىر عليىك أنىه قىاتلهم قتىال أهىل البغىى ، 

 اء .فلم يجهز على جريح أو يقتل مدبرًا ، أو يأسر مستسلمًا ، أو يسترق  النس
 

 رأى أهل السنة :
والرأى الذى يعتقده المسلمون من أهل السنة هو ما يقول به األشاعرة وهو كمىا جىاء فىى      

كتاب " الملل والنحل " : إن أصحاب الجمىل أخطىأوا ، ولكنىه خطىأ مغفىور ، كخطىأ المجتهىد فىى 
. فكن مىن أهىل السىن ة  بع  مسائل الفروع وال يلزم به الكفر وال الفسوق وال التبرم وال العداوة

 فى اعتقادهم هذا فإنهم بتوفيق هللا على الحق . 
                                                 

1
 كما جاء فى حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .  -
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 اإلمام سليم فى موقفه :
أمىىا موقىىف اإلمىىام فىىال شىىك أنىىه موقىىف سىىليم مىىن مبدئىىه إلىىى منتهىىاه ، فىىإن الىىذين بىىايعوه      

لتزمىا بالمدينة هم الذين بايعوا الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان وكان من بينهم طلحة والزبير ، فا
فقىاال لىه  –فيما رواه بىن قتيبىة  –رضى هللا عنهما فى بيعتهما ، ولكنهما أتياه بعد فراغ البيعة 

: هل تدرى عالم بايعناك يا أمير المىممنين ؟ قىال : نعىم ، علىى مىا بيعىتم عليىه أبىا بكىر وعمىر 
ال ، ولكنكمىا  وعثمان ، فقىاال : ال ، ولكنىا بايعنىاك علىى أنىا شىريكاك فىى األمىر ، فقىال اإلمىام :

 شريكان فى القول واالستقامة والعون على العجز واألود .
ولم ير  طلحة والزبير بموقف اإلمىام منهمىا ، وكىان طلحىة يقىول : مىا اللىوم إال  علينىا ،      

كنا ثالثة من أهل الشورى ) طلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وقد تنحىى سىعد ( كرهىه أحىدنا 
 فى أيدينا ومنعنا ما فى يده .وبايعناه وأعطيناه ما 

وقد أشار ابن عباس على اإلمام بأن يولى البصرة الزبير ، ويولى طلحة الكوفة ، فقال لىه      
اإلمىىام فيمىىا قىىال : ... ولىىو كنىىت مسىىتعمال أحىىدًا لضىىره ونفعىىه السىىتعملت معاويىىة علىىى الشىىام ، 

 ولوال ما ظهر لى من حرصهما على الوالية لكان لى فيهما رأى .
 

 األستاذ الخطيب فى إنصافه لامام :
ويقول األستاذ عبد الكريم الخطيب فى كتابه القيم " على بن أبى طالب " فىى موقىف كبىار      

 السادة الصحابة الكرام فى معركة الجمل :
" إن المىرء ليحىىار إذ يىىرى هىىمالء النخبىة المتخيىىرة مىىن النىىاس تغلىب علىىى أمرهىىا فىىى بعىى       

لها رأيهىىا وبصىىرها ، وتركبهىىا حيىىرة محيىىرة فىىال تىىدرى أيىىة وجهىىة تتجىىه ، وال أى المواقىىف ، ويخىىذ
مسلك تسلك ، وال تأويل لهذا إال أنه ابىتالء ابتلىى هللا بىه عبىاده ، وامتحىان امتحىنهم بىه ، ومىا 
نحسىىب القتلىىى الىىذين سىىقطوا فىىى هىىذا الىىبالء إال فىىى عىىداد الشىىهداء كمىىن يموتىىون بوبىىاء مىىن 

 األوبئة الجائحة .
" يقول الزبير ، رضى هللا عنه ، عشية اإلستعداد للمعركة ، إن هذه لهىى الفتنىة التىى كنىا      

 نحدث عنها " ، فيسأله سائل : أتسميها فتنة وتقاتل فيها ؟ 
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" فيقول له : ويحك ! إننا نبصر وال نبصر ، ما كان أمر قط إال عرفىت موضىع قىدمى فيىه      
 أمقبل أنا فيه أم مدبر ) الطبرى ( .غير هذا األمر ، فإنى ال أدرى 

إن الزبير رضى هللا عنه ، يعلم أنها فتنة ويقاتل فيها ، إنه ال يملك الفتنة ولكنها تملكه ،      
 إنها قدر غالب ال مرد له .

ذا كان هذا هو شىأن أصىحاب الرسىول والصىفوة المتخيىرة مىن صىحابته ، فكيىف بعامىة       " واص
 للفريقين . الناس ، وكيف بمن انقاد

" ... يقول الزبير ، رضى هللا عنه ، وقد رأى الغوغىاء تحىر ش بىين النىاس ، وتفىتح بيىنهم      
 . 1طرقًا إلى االلتحام والقتال .. فيقول : ما كنت أرى أن مثل ما جئنا له يكون فيه القتال

طىوا الرضىا مىن " ولو أنه خلى بين الصحابة وبين هذا الخالف لعالجوه بغير الحرب ، وألع     
 أنفسهم ولكن كان ما كان ، ووقع ما لم يكن فى الحسبان .

" وأقول فى نهاية المطاف إن الحىق كىان مىع اإلمىام علىى كىرم هللا وجهىه ، وغلبىة المقىدر      
عذرت خصومه فقد قدروا شيئًا وقىدر هللا غيىره ، فتىابوا ونىدموا علىى مىا كىانوا ، فلنىذكر المحىق 

لنىرع حرمىة اإلمىام وحرمىة طلحىة والزبيىر بالصىحبة ، والثالثىة مىن العشىرة والتائبين بالفضىل ، و 
المبشرين بالجنة ، ولنحفظ حرمة سيدتنا أم المممنين ، فهى أحىب نسىائه إليىه صىلى هللا عليىه 
وسىىلم ، وهىىى الصىىديقة بنىىت الصىىديق كمىىا لقبهىىا المحىىدثون عنهىىا مىىن الصىىحابة األخيىىار ، وقىىد 

ن السماء وصارت قرحنًا يتلى فى المحاريب ، ول األمر من قبل نزلت براءتها فى حديث اإلفك م
 ومن بعد " . ولعلك توافقنى فى أن رأى األستاذ عبد الكريم الخطيب رأى منصف .

 عذر اإلمام :
أقىىول : وهىىب أن أم المىىممنين عائشىىة كانىىت تنتظىىر أن يشىىهد لهىىا اإلمىىام علىىى فىىى حىىديث      

ول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم : إن هللا لىم يضىيق عليىك ، اإلفك ، فهل شهد عليا فى قولىه لرسى
وقد قصد اإلمام بذلك أن يفرر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما هو ضيق فيه من ضىيق 
، ال عن شك فى مسلك زوجه األثيىرة ، ولكىن عىن إشىاعة الفاحشىة فيهىا كىذبًا علىى ألسىنة ألىد 

 ول . أعدائه من المنافقين عبد هللا بن أبى  بن سل
                                                 

-
1

 البيان والتبيين . 
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 تسامح أم المممنين :
وقد دلتنا أم المممنين بموقفها بعد ذلك من سيدنا حسان بن ثابت علىى أنهىا ال تحمىل بىين     

جنبيها قلبًا حقودًا ، وال خلقًا عنيدًا ، فمع أن حسىان كىان ممىن خاضىوا فىى حىديث اإلفىك وجلىد 
: دخلت على عائشة وعندها  بسببه ، فإنها كانت ترثى له لفقد بصره ، فقد حد ث مسروق فقال

 حسان فقلت لها : أيدخل عليك هذا وقد قال هللا عز وجل :
منهم له عذاب عظيم ( . فقالت : أما تىراه فىى عىذاب عظىيم قىد ذهىب  1) والذى تولى كبره     

 بصره ؟
وقال هشام بن عروة عن أبيه : كنت قاعدًا عند عائشة فمروا بجنىازة حسىان ، فنلىت منىه      
 لت : مهاًل ، فذكرتها كالمه ، فقالت فكيف بقوله : ، فقا

 فإن أبى ووالده وعرضى     لعر  محمد منكم وقاء
 وأضافت رضى هللا عنها قائلة : إن هللا يغفر له بهذا البيت .     
ويقىىول العالمىىة العقىىاد فىىى تعقيبىىه علىىى هىىذه الروايىىة : وال شىىك أن الىىذى ذكرتىىه السىىيدة      

ن حمىد الصىفح هنىا أولىى عائشة لحسان ال ين سى ، وأن الذى صفحت عنىه بعىد ذلىك كثيىر ، واص
 من مالحظتة التذكير والتبكيت .

أقول : فأيهما أولى بالصفح ؟ حسان الذى خا  فى حىديث اإلفىك وأقىيم عليىه الحىد ، أو      
ضيق اإلمام فى موقفه من حديث اإلفك حين قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن  هللا لم ي

عليك ، النساء كثير ، وليس فى ذلك خو  بإفىك بىل تخفيىف علىى نفىس رسىول هللا صىلى هللا 
 عليه وسلم ، فقد ضاق صدره بما يقولون كذبًا ورجمًا بالغيب .

رت لحسىىان دفاعىىه بلسىىانه عىىن رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه       ذا كانىىت أم المىىممنين قىىد قىىد  واص
اعه بسيفه فى نصرة هللا ورسوله وافتىداء رسىول هللا صىلى وسلم ، أفال تقدر ألمير المممنين دف

 هللا عليه وسلم حين بات فى فراشه ، وهى األلمعية الرشيدة التى 
                                                 

-
1

 معظمه . 
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أدركت كذلك جهاده فى بدر وفيما واالها من الغزوات ، ثىم هىل كىان يفوتهىا مىا كىان لامىام مىن 
عزاز عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهل جهلت أ ن هللا تعالى صان ذريته صلى مكانة واص

هللا عليىىه وسىىلم وجعلهىىا مىىن صىىلب اإلمىىام ، وأن رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم قىىال معتىىزًا 
بسبطيه الحسن والحسين رضى هللا عنهما : " إنما هما ابنىاى وابنىا ابنتىى ، اللهىم إنىى أحبهمىا 

ه وسىلم مىن محبىة لامىام فأحب هما وأحب  من يحبهما " وهل كانت تجهىل مىا كن ىه صىلى هللا عليى
ن  وزوجته الزهراء ؟ فكيف ال تحب بحىب رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم إرضىاء ل وسىوله واص
خالفت فى هذا الحب هواها ؟ إن السيدة الزهراء جاءت أباهىا صىلى هللا عليىه وسىلم برجىاء مىن 

: يا بنية أال تحبين زوجاته فقالت له : إن نساءك ينشدنك هللا تعالى فى بنت أبى بكر فقال لها 
ما أحب ؟ قالت : بلىى ، قىال : فىأحبى هىذه يشىير إلىى عائشىة ، فهىذه تربيتىه الشىريفه التىى ال 
تفوت أم المممنين التى امتازت بسىعة العلىم وقىوة اإلدراك والحىرص علىى مرضىاة الرسىول صىلى 

 هللا عليه وسلم .
ذا كىىىان اإلمىىىام مخيىىىرًا بىىىين إرضىىىاء رسىىىول هللا صىىىلى هللا       عليىىىه وسىىىلم وبىىىين إرضىىىاء أم واص

المىىممنين ، فمىىن الطبيعىىى أن يكىىون أكثىىر مواسىىاة لرسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىى شىىدته 
ذا كىان البىد ألم المىممنين مىن إرضىاء أحىد الخصىمين فىى معركىة  النفسيه فىى حىديث اإلفىك ، واص

وبخاصىة أنىه لىم  الجمل فمن الطبيعى أن تكون اقرب إلى طلحة ابن عمها والزبير زور أختها ،
ذ كىان  ره ، واص يكن فى حسبانها أو حسبانهما أن يقع قتال مرير على النحو الىذى شىاءه هللا وقىد 
ال مناص من أن يصون اإلمام بيعته الشرعية وسلطانه الذى حتاه هللا بهذه البيعة ، فإنه نصح 

يىىأ فرصىىة ألم لخصىىومه قبىىل القتىىال وأعىىذر إلىىى هللا وانتصىىح الزبيىىر كمىىا انتصىىح طلحىىة ولىىم تته
المممنين قبل أن ينشب القتال المفاجىء الذى بدأه الىدهماء مىن الفىريقين فغلىب المقىدور علىى 
رتىه رضىىى هللا عنهىا مىن العمىىل علىى اإلصىالل بينهمىىا ، ونطىق لسىان الحىىال مىن كىل مىىن  مىا قد 

 اإلمام وطلحة والزبير وأم المممنين :
ر غيرها     حظ يخط مصاير اإلنس  انقدرت أشياء وقد 

 وما دام اإلمام أعذر إلى هللا بنصح خصومه قبل القتال ثم استعمل فى القتال      
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حقه الشرعى حفاظًا على سىلطانه ، ومىا دام طلحىة والزبيىر وأم المىممنين قىد تىابوا إلىى هللا مىن 
موقفهم فقد حخذوا أنفسهم بأنفسىهم ولىم يتركىوا مجىااًل لمماخىذة جديىدة مىن البىاحثين فىى أمىرهم 

 ا نشيد بتقواهم ونسأله تعالى الرضا عنهم .فإنن
 

 أمانة التبليغ :     
ليىك مىىا يقولىىه العالمىىة العقىىاد فىىى كتابىه " الصىىديقة بنىىت الصىىديق " ، عىىن أمانىىة التبليىىغ       واص

 التى اضطلعت بها فى اإلسالم أم المممنين عائشة رضى هللا عنها :
لتعلىيم أحسىن نهىو  وأوفىاه ، فتورعىت عىن " وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ وا     

كتمان شىء من األشياء التى تسأل عنها ولها اتصىال بقواعىد الىدين وأصىول التطهيىر وشىروط 
 العبادات ونواق  الصالة والصوم .

" فأسلوبها فى تبليىغ هىذه األحكىام هىو أسىلوب التعلىيم ، وأسىلوب أم المىممنين فىى خطىاب      
ات والمسترشىدين . ولىم يكىن فىى مقىدورها أن تتىوخى أسىلوبًا غيىر بناتها وبنيها مىن المسترشىد

هىىذا األسىىلوب ولىىو عرضىىت ألخىىص األمىىور التىىى تسىىكت عنهىىا النسىىاء ، ألنهىىا المرجىىع الىىذى ال 
يغنى عنه مرجع فى سنن النبى ومأثوراته وأعمالىه ، فمىن اإلخىالل باألمانىة النبويىة أن تسىكت 

 عن سن ة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع .
" وقد تكون هذه السيدة الفضلى التى أفصحت عن كل فتوى نسوية سىئلت عنهىا وهىى مىا      

تىىأذن لعمهىىا فىىى الرضىىاع أن يراهىىا إال بعىىد مراجعىىة النبىىى عليىىه السىىالم . فأسىىلوبها فىىى تفصىىيل 
السنن النبوية والقواعد الشرعية إنما كان فريضة األمانة وضريبة الوفاء ولم يكن شىيمة الطبىع 

 ن " .واللسا
 

 أم المممنين وصدق الرواية :
 ويتعر  العالمة العقاد لصدق روايتها فيقول رحمه هللا فى الكتاب ذاته :     
" وقىد كانىت بنىت أبيهىا فىى أكثىر مىن خصىىلة واحىدة مىن هىذه الخصىال النىادرة بىين الرجىىال      

 والنساء ، ولكنها كانت أشبه ما تكون فى خصلة الصدق التى بها  
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يق ، وغلب هذا النعت عليه حتى أوشىك أن ينسىى النىاس اسىمه اشتهر و  من أجلها نعت بالصد 
 الذى دعاه به أبواه ...

" ففى الغاشية التى أطبقت على العالم اإلسالمى مىن جىراء الخىالف علىى الخالفىة تطىايرت      
 األحاديث الموضىوعة مىن هنىا وهنىاك ، وتعمىد أنىاس أن يصىوغوا مىن عنىدهم حىديثًا لكىل حىزب

 ينصره ويرضيه ويكبت خصمه ويخزيه . . .
" وكانىىت السىىيدة عائشىىة تشىىترك فىىى خصىىومات المتخاصىىمين علىىى الخالفىىة باختيارهىىا أو      

تساق إلى المشاركة فيها على كره منها ، وكانىت هىى أول مىن يسىمع لىه إذا روت حىديثًا يىدفع 
ه إليهىا حىديثًا واحىدًا تمسىه خصومها ويعزز أنصارها ، ولكنها لم تنقل قط فى كل ما ثبىت نسىبت

الشبهات من قريب أو بعيد وال تميىده األسىانيد األخىرى ... ولهىذا كىانوا يىروون عنهىا األحاديىث 
 فيقولون : حدثتنا الصديقة بنت الصديق .

" ومن الصفات التى شابهت فيها أباها : الذكاء المتوقد والبديهة الواعية ولم تقصىر فيهىا      
 عن شأو .

حسبها أنها روت للنبى عليه الصالة والسالم أكثر من ألفى حديث فى مختلف المسىائل " ف     
التى تدخل فيها األحكام الشرعية والعظات الخلقيىة واوداب النفسىية واألصىول التىى يرجىع إليهىا 

 فى الدين والعبادة ...
علىى وعىى  " ومع هىذا يىروى الثقىات أنهىا كانىت تحفىظ وتفقىه وتفسىر ، وال يقتصىر علمهىا     

 الكلمات والعبارات ، حتى قال أبو موسى األشعرى رضى هللا عنه :
 " ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إال وجدنا عندها علمًا فيه " .     
وقىىال عطىىاء بىىن أبىىى ربىىال : كانىىت أفقىىه النىىاس ، وأعلىىم النىىاس ، وأحسىىن النىىاس رأيىىًا فىىى      

رأيت مشيخة رسىول هللا األكىابر يسىألونها عىن الفىرائ  ) العامة . وقال مسروق الهمذانى : " 
 المواريث ( " .

 وقال عروة بن الزبير : " ما رأيت أحدًا أعلم بفقه وال بطب وال بشعر من عائشة " .     
 وهاك على سبيل المثال ما أوصت به معاوية حين طلب إليها النصيحة      
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رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم يقىىول : مىىن  فقىىد أرسىىلت إليىىه تقىىول : أمىىا بعىىد فىىإنى سىىمعت
التمس رضاء هللا بسخط الناس كفىاه هللا ممنىة النىاس ، ومىن الىتمس رضىاء النىاس بسىخط هللا 

له هللا إلى الناس .  وك 
 

 ورع أم المممنين : 
ىم بيىت       وفى طبقات ابن سعد أن موسى بن داود قىال : سىمعت مالىك بىن أنىس يقىول : قس 

قسىىم كىىان فيىىه القبىىر وقسىىم كانىىت تكىىون فيىىه عائشىىة وبينهمىىا حىىائط ، وكانىىت  عائشىىة بىىاثنين ،
عائشة ربمىا دخلىت حيىث القبىر بىال تحفىظ ، فلمىا دفىن عمىر رضىى هللا عنىه لىم تدخلىه إال وهىى 

 جامعة عليها ثيابها .
حتى دفن عمر فلىم  1وعن عائشة رضى هللا عنها : مازلت أضع خمارى وأنفصل فى ثيابى     

 فى ثيابى حتى بنيت بينى وبين القبور جدارًا . أزل متحفظة
 

 أم المممنين والتزام البيت :
ونعود إلى مجريات الحوادث فنقىول : إن أم المىممنين رضىى هللا عنهىا عىادت إلىى المدينىة      

بعىىد معركىىة الجمىىل ، والتزمىىت بيتهىىا المبىىارك الىىذى كىىان ينىىزل الىىوحى فيىىه ، واسىىتردت سىىعادتها 
واالخىتالف ترجىو الخيىر ل مىة اإلسىالمية كلهىا ، وودت أنهىا لىم تشىارك فىى بعيدة عىن الخىالف 

ذلك الىذى سىالت فيىه دمىاء غزيىرة غزيىرة تىألم لهىا الفريقىان ، وغلىب فىى سىفكها المقىدور علىى 
الظن والتقدير ، فما ظن القوم أن يقع القتال المرير كما وقع ، بل ظنوا أن يصلوا بالتفاهم إلىى 

ك التفىاهم أن يىتم فىى سىالم بىين أميىر المىممنين وطلحىة والزبيىر لىوال أن كلمة سواء ، وقد أوشى
تشابك الدهماء كما سبق القول واندفعوا فى القتال فى فتنة عمياء ، فرد جيش أميىر المىممنين 
بقاء لسىلطانه علىى الخىارجين عليىه ، وهىو أول قتىال يقىع بىين  على الشر بمثله صيانة لحقه واص

 ن أمر هللا قدرًا مقدورًا . المسلمين من الفريقين وكا
                                                 

-
1

فتحفظت   -أما الرسول فزوجها وأما أبو بكر فأبوها  –وأتخفف من المالبس ، فلما دفن عمر تحرجت ألنه غريب  أى أخلع الخمار 

 وأبقت ثيابها عليها . فعاملتهم معاملة األحياء ولو أنهم فى القبور . وهذا من فقهها وذوقها وورعها رضى هللا عنه .



 

  407 

 أم المممنين تعاتب أبن عمر : 
فيمىا  –وقد بلىغ مىن مىرارة الىنفس عنىد أم المىممنين مىن اشىتراكها فىى معركىة الجمىل أنهىا      

رصدت البن عمر من يعلمها به إذا مر بها ، فلمىا مىر بهىا وعلمىت بىه ،  –روى ابن عبد البر 
 قالت ادعوه ، فدعوه ، فقالت :

يا أبىا عبىد الىرحمن ، مىا منعىك أن تنهىانى عىن مسىيرى ، قىال : رأيىت رجىاًل غلىب عليىك ،      
 وظننت أنك ال تخالفينه ، قال : أما إنك لو نهيتنى ما خرجت .

 
 أم المممنين واألزدى :

كمىىا روى الطبىىرى عىىن أبىىى جنىىدب قىىال : دخلىىت علىىى عائشىىة رضىىى هللا عنهىىا بالمدينىىة ،      
 ت رجل من األزد أسكن الكوفة ،فقالت : من أنت ؟ قل

 قالت : أشهدتنا يوم الجمل ، فقلت : نعم ، قالت : لنا أم علينا ؟ 
 قلت : عليكم 

 1قالت : أفتعرف الذى يقول : يا أمنا يا خير أم نعلم
 قلت : ذاك ابن عمى .

 قال : فبكيت حتى ظننت أنها ال تسكت .
 

 يوم الجمل :
الغابة أن متحدثًا تحدث إليها فىذكر يىوم الجمىل ، فقالىت :  وكذلك روى ابن األثير فى أسد     

والناس يقولون يوم الجمل ؟ قال نعم ، قالت : ووددت لو أنى كنت جلست كما جلس صىواحبى 
، فكان ذلك أحب إلى  من أن أكون ولدت من رسول هللا بضع عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بىن 

  الحارث بن هشام ومثل عبد هللا بن الزبير .
                                                 

1
ان فى جيش أمير المؤمنين ، قاله حين رأى قومه يسقطون قتلى وهم يتهافتون هذا من رجز ارتجز به الحارث بن زهير األزدى وك -

 على خطام الجمل ، والرجز كامالً هو :

 يا أمنا يا خير أم نعلم     أما ترين كم شجاع يكلم

 وتختلى هامته والمعصم                  

 



 

  408 

 توبة نصول :
وأنت ترى من ذلك أن نفس أم المممنين الزكية كانت نفسىًا كريمىة لو امىة متطهىرة ، والنىدم      

توبة صادقة وأى توبة ، واللوم طهارة باطنة وأى طهارة . فقد توالت بعىد معركىة الجمىل أحىداث 
م تفعىل ، وهىذا جسام كانت تستطيع أن تشارك فيها السيدة عائشة ضىد اإلمىام علىى  ، ولكنهىا لى

ما يميدنى فى دح  ما اتهمت به من عداوة أكيدة لامام على بسبب شهادته فى حديث اإلفك 
. 

وقد رأيت ما كان من طلحة والزبير ، فقد بايع طلحة مرة أخرى قبل موته وقال ألحىد جنىود      
 : لقد أذكرتنى ما اإلمام أبلغه أنى مبايعه ، وانسحب الزبير من المعركة قبل أن يقع القتال قائالً 

أنسانيه الدهر ، وهللا لو ذكرتها ما خرجت . ومن هنا أجمع العلماء على توبة الثالثة فى رشد 
 ورجوع للحق .

 
 رأى العالمة العقاد :

ومع أن العالمة أنصف أم المممنين رضى هللا عنها فى حخر بحثه إال أنه فى بداية البحث      
اإلفىك وخطىأ أم المىممنين فىى خصىومتها لامىام وربىط بىين  خطأ اإلمام فىى مشىورته فىى حىديث

 هذه الخصومة وقصة اإلفك ، فقال فى كتابه " الصديقة بنت الصديق " : 
" فعلى  قد أخطأه التوفيق فى نصيحته ، وعائشة قد أخطأها التوفيق فى مكافحته من أجل      

 هذه النصيحة .
نك لتعجب معى أن يربط العالمة العقا      د بين مشورة اإلمام وموقف أم المىممنين منىه كمىا واص

فعل غيره ، مع أن ما انتهى إليه رحمه هللا يكاد يتفق مىع وجهىة نظىرى ويباعىد بىين اومىرين ، 
ليك ما انتهى إليه ، فى ذلك الكتاب بعد قوله المتقدم :  واص

ا مىن يىوم الجمىل " ولكننا إذا ذكرنا هذا ، كان علينا أن نذكر معه أنهىا نىدمت علىى موقفهى     
 أشد ندامة ، فكانت تقول بقية حياتها : 
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" ليتنى مت  قبل يوم الجمل ، وكانت تقىول : ليىت كىان لىى مىن رسىول هللا صىلى هللا عليىه      
وسلم بنون عشرة وثكلتهم ولم يكن يوم الجمل ، وكانت كلما خا  الناس فى حديث ذلك اليوم 

 ى صدق رحمه هللا :تبكى حتى تبل خمارها . ثم أضاف يقول ف
" وعلينا أن نذكر أنها صانت خصومتها عن كل كلمة نابية فى حق على  رضى هللا عنىه ،      

فلم تتهمه بدم عثمان ولىم تتجىاوز بالتهمىة بعى  مىن بىايعوه ، وقالىت عنىه مىرة : إنىه الصىوام 
نه أحب الناس إلى رسول هللا .  القوام ، واص

 باالندفاع فى هذه الغاشية كثيرة : " وعلينا أن نذكر أن المغريات     
" حدة الطبع ، ومفاجأة تبتدر الحدة ، وبيئة مطبقة بالعداء لعلى  ، وسعى حثيث من أقرب      

 الناس إليها وأقربهم إلى إقناعها .
نها مع هىذا أقىدمت علىى مىورد مىبهم ال يتضىح الشىر  فيىه ، وتىرددت هنالىك بىين إقىدام       " واص

حجام ، واعتقىدت أ ن األمىر ال يفضىى إلىى قتىال ، وأصىغت إلىى دعىوة اإلصىالل ودعىت إليىه ، واص
 وهو حادث البد له من عبرة ، وأن عبرته ألحق عبرالتاريى اإلسالمى بالتسجيل " .
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 الباب الثانى عشر

 حل النبى وأهل البيت
 

 أهل البيت :
هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيىرًا قال تعالى فى سورة األحزاب : ) إنما يريد 

( . وجاء هذا القول الكريم فى معر  خطاب هللا تعالى لنساء النبى صىلى هللا عليىه وسىلم فىى 
قوله تعالى : ) يانساء النبىى لسىتن كىأ حىد مىن النسىاء إن اتقيىتن فىال تخضىعن بىالقول فيطمىع 

فىى بيوتكىون وال تبىرجن تبىرر الجاهليىة األولىى  الذى فى قلبه مر  وقلن قواًل معروفًا * وقرن 
وأقمن الصالة وحتين الزكىاة وأطعىن هللا ورسىوله إنمىا يريىد هللا ليىذهب عىنكم الىرجس أهىل البيىت 

 ويطهركم تطهيرًا ( . 
 

وجاء بعد ذلك قوله تعالى : ) واذكرن ما يتىالى فىى بيىوتكن مىن حيىات هللا والحكمىة إن هللا كىان 
 لطيفًا خيرًا ( . 

 
 وقد اختلفوا فى تحديد المراد بأهل البيت ، فجاء فى تفسير اإلمام القرطبى رضى هللا عنه : 

 
يىىراد بىىه نسىىامه ، وقيىىل يىىراد بىىه نسىىامه وأهلىىه الىىذين هىىم أهىىل بيتىىه ، وقىىال عطىىاء وعكرمىىة وابىىن 
عباس هم زوجاته بخاصة الرجل معهن ، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبى صىلى هللا 

يىىه وسىىلم لقولىىه تعىىالى : ) واذكىىرن مىىا يتلىىى فىىى بيوتكىىون مىىن حيىىات هللا والحكمىىة ( . وقىىال عل
الكلبى : )) هم على وفاطمة والحسن والحسين خاصة (( ، وفى هىذا أحاديىث عىن النبىى صىلى 
هللا عليه وسلم ، واحتجوا بقوله تعالى : ) ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ( . بىالميم 

 للنساء خاصة ، ولو كان 
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 لكان )عنكن ( و ) يطهركن ( إال أنه يتحمل أن يكون خرر على لفظ األهل قال تعالى : 
 ) أتعجبين من أمر هللا رحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ( . 

 وأضاف اإلمام القرطبى قائال : 
نمىا قىال : )  والذى يظهىر مىن اويىة أنهىا عامىة فىى جميىع أهىل البيىت مىن األزوار وغيىرهم ، واص

ذا اجتمىع  ويطهركم ( ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليًا وحسنًا وحسينًا كىانوا فىيهم ، واص
المذكر والممنث غلىب المىذكر ، فاقتضىت اويىة أن الزوجىات مىن أهىل البيىت ألن اويىة فىيهن ، 

نمىا  والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكالم ، فكيف صار فى الوسط كالمىاً  منفصىال لغيىرهن ، واص
جرى فى األخبار أن النبى عليه الصالة والسالم لما نزلت هذه اويىة دعىا عليىا وفاطمىة الحسىن 
والحسىىين ، فعمىىد النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إلىىى كسىىاء فلفهىىا علىىيهم ، ثىىم ألىىوى بيىىده إلىىى 

تطهيرًا (( ، فهذه  السماء فقال : )) اللهم همالء أهل بيتى ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم
دعوة النبى صلى هللا عليه وسلم لهم بعد نىزول اويىة أحىب أن يىدخلهم فىى اويىة التىى خوطىب 

 بها األزور ، فذهب الكلبى ومن وافقه فصيرها لهم خاصة وال اعتداد بقول الكلبى وأشباهه . 
 وأضاف اإلمام القرطبى كذلك : 

يتى ، فدعا رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم عليىًا أما إن أم سلمة قالت : نزلت هذه اوية فى ب
وفاطمة وحسنًا وحسينًا فدخل معهم تحت كساء خيبرى وقال : )) همالء أهل بيتى (( وقرأ اوية 
وقال : )) اللهم أذهب عىنهم الىرجس وطهىرهم تطهيىرًا (( فقالىت أم سىلمة : وأنىا معهىم يارسىول 

ر (( أخرجىه الترمىذى وغيىره ، وقىال القشىيرى : هللا ؟ قال : )) أنىت علىى مكانىك وأنىت علىى خيى
وقالىىت أم سىىلمة : أدخلىىت رأسىىى فىىى الكسىىاء وقلىىت : أنىىا مىىنهم يارسىىول هللا ؟ قىىال : نعىىم وقىىال 
الثعلبى هم بنو هاشم فهذا يدل على أن البيت يىراد بىه بيىت النسىب ، فيكىون العبىاس وأعمامىه 

 وبنو أعمامه منهم . 
 

(( لامام األلوسى رضى هللا عنه :  وجاء فى تفسير )) رول المعانى
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أخرر ابن سعد عن عروة : ) ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ( قال : يعنىى أزوار النبىى صىلى 
عليه وسلم ، وتوحيد البيت ألن بيوت األزوار المطهرات باعتبىار اإلضىافة إلىى النبىى صىلى هللا 

ضىىافة إلىىى األزوار المطهىىرات عليىىه وسىىلم بيىىت واحىىد ، وجمعىىه فيمىىا سىىبق أو لحىىق باعتبىىار اإل
الالتى كن متعددات ، وجمعه فى قوله سبحانه : ) يا أيها الذين حمنوا ال تدخلوا بيوت النبى إال 
أن يمذن لكم ( دفعًا لتوهم إرادة بيت النسب لو أفرد من حيث إن سبب النزول أمىر واقىع فيىه ، 

للفىظ األهىل ، والعىرب كثيىرًا مىا  وأورد ضمير جميع المذكور فى ) عىنكم ( و ) يطهىركم ( رعايىة
يستعملون صيغ المذكر فى مثل ذلك رعاية للفظ ، ومنه على ما قيل قوله تعالى : ) قال ألهله 
امكثوا إنى حنسىت نىارًا ( ، خطابىًا مىن موسىى عليىه السىالم المرأتىه ، ولعىل اعتبىار التىذكير هنىا 

نسىامه المطهىرات رضىى هللا عىنهن ، أدخل فى التعظيم ، وقيل المراد هو صلى هللا عليه وسلم و 
وضمير جمع المذكر لتغليبه عليه الصالة والسالم عليهن ، وقيل المراد بالبيت النسب ولذا أفرد 
ولم يجمع كما فى السىابق والالحىق ، فقىد أخىرر الحكىيم الترمىذى والطبرانىى وابىن مردويىه وأبىو 

همىا قىال : قىال رسىول هللا صىلى هللا نعيم والبيهقى معًا فى الدالئل عن ابن عباس رضى هللا عن
 عليه وسلم : 

 
)) إن هللا تعالى قسم الخلق قسمين فجعلنى من خيرهما قسمًا ، فذلك قوله تعالى : ) وأصحاب 

اليمين ( ، ) وأصحاب الشمال ( فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ، ثم جعل 
قوله تعالى : ) و أصحاب الميمنة ما أصحاب القسمين أثالثًا فجعلنى فى خيرهم ثلثًا فذلك 

الميمنة * وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون ( ، فأنا من 
السابقين وأنا خير السابقين ، ثم جعل األثالث قبائل فجعلنى فى خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى 

 أتقاكم ( ، وأنا أتقى ولد حدم وأكرمهم : ) وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا
على هللا تعالى وال فخر ، ثم جعل القبائل بيوتًا فجعلنى فى خيرها بيتًا فذلك قوله تعالى : )إنما 

يريد 
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هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا ( ، وأنا وأهل بيتىى مطهىروان مىن الىذنوب 
  . )) 

لمتبىىادر مىىن البيىىت الىىذى هىىو قسىىم مىىن القبيلىىة البيىىت النسىىبى ، يقىىول اإلمىىام األلوسىىى : فىىإن ا
نىاثهم ،  واختلف فى المراد بأهله فذهب الثعلبى إلىى أن المىراد بهىم جميىع بنىى هاشىم ذكىورهم واص
أراد مممنى بنى هاشم ، وهذا المراد باول عند الحنفيىة ، وقىال بعى  الشىافعية المىراد بهىم حلىه 

أسىىرة الرجىىل علىىى مىىا فىىى القىىاموس رهطىىه أى قومىىه وقبيلىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم مطلقىىًا ، و 
األدنىىون ، وقىىال فىىى موضىىع حخىىر : صىىار أهىىل البيىىت متعارفىىًا فىىى حلىىه عليىىه الصىىالة والسىىالم ، 
وصح عن زيد بن أرقم فى حديث أخرجه مسلم أنه قيىل لىه : مىن أهىل بيتىه ؟ نسىامه صىلى هللا 

تكىىون مىىع الرجىىل العصىىر مىىن الىىدهر ثىىم يطلقهىىا أْيىىم  هللا ،إن المىىرأة  –عليىىه وسىىلم ؟ فقىىال : ال 
فترجع إلى أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرمىوا الصىدقه بعىده صىلى هللا عليىه 

 وسلم . 
 

وفى حخر أخرجه هو أيضًا مبين همالء الذين حرموا الصدقة أنه قال : هم حل على ، وحل عقيل 
 ، وحل جعفر ، وحل العباس . 

 
 الكساء : الدعاء ألهل 

1 
وساق اإلمام األلوسى حديث أم سلمة السابق الىذى رواه الترمىذى ، وقىال بعىده : وجىاء فىى    

بع  الروايات أنه عليه الصالة والسالم أخرر يده من الكساء وأومأ بها إلى السىماء وقىال : ) 
 اللهم أهل بيتى وخاصتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا (( ثالث مرات . 

 
  1بع  حخر أنه عليه الصالة والسالم ألقى عليهم كساء َفدكياً وفى 

                                                 
1
 وهى مما أفاء هللا غلى رسوله تسبة إلى فداك بفتحتين بلدة بينها وبين المدينة يومان باإلبل ، 

 صلى هللا غليه وسلم .
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ثم وضع يده عليهم ثم قال : )) اللهم إن همالء أهل بيتى ، وفى لفظ حل محمد فاجعل صىلواتك 
 وبركاتك على حل محمد كما جعلتها على حل إبراهيم إنك حميد مجيد ( . 

 
الت : فرفعت الكسىاء ألدخىل معهىم فجذبىه وجاء فى رواية أخرجها الطبرانى عن أم سلمة أنها ق

صىىلى هللا عليىىه وسىىلم مىىن يىىدى وقىىال : )) إنىىك علىىى خيىىر (( ، وفىىى روايىىة أخىىرى رواهىىا ابىىن 
مردويه عنها قالت : ألست من أهىل البيىت ؟ فقىال صىلى هللا عليىه وسىلم : )) إنىك إلىى خيىر ، 

 إنك من أزوار النبى صلى هللا عليه وسلم (( . 
 ل : بيت السكنى واأله
 وسى كذلك رحمه هللا : 1ويقول اإلمام األل

وقال بع  المحققين : المراد بالبيت بيت السكنى وأهله على ما يقتضيه سياق اويىة وسىباقها 
واألخبىىار التىىى ال تحصىىى كثىىرة ، وال داللىىة فىىل حىىديث الكسىىاء علىىى الحصىىر ، وال فىىى الحىىديث 

بنيه بمالءة ثم قال : )) يارب هذا عمى الحسن أنه صلى هللا عليه وسلم اشتمل على العباس و 
وصىىنو أبىىى وهىىمالء أهىىل بيتىىى فاسىىترهم مىىن النىىار كسىىترى إيىىاهم بمالءتىىل هىىذه (( ، فأمن ىىْت 

ف ه  الباب وحوائط البيت فقالت حمين ثالثًا . 1أ ْسك 
 

 الملحقون بأهل الكساء : 
 وأضاف اإلمام األلوسى يقول :    
علىىى وفاطمىىة  –الصىىالة والسىىالم ضىىم إلىىى أهىىل الكسىىاء  وجىىاء فىىل بعىى  الراويىىات أنىىه عليىىه  

بناته وأقاربه وأزواجه ، وصح عىن أم سىلمة فىل بعى  حخىر أنهىا  –والحسنين رضل هللا عنهم 
قالىىت : فقلىىت يىىا رسىىول هللا : أمىىا أنىىا مىىن أهىىل البيىىت ؟ فقىىال : )) بلىىى إن شىىاء هللا (( ، وفىىل 

م : ألسىت مىن أهلىك ؟ قىال ) بلىى ( ، وأنىه بع  حخر أيضًا أنها قالت لىه صىلى هللا عليىه وسىل
 عليه الصالة والسالم أدخلها 

                                                 
1
 أسكفة الباب أى عتبته . - 
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منىه صىلى   -كما أشار إليه المحب الطبرى  -الكساء بعد ما قضى دعاءه لهم ، وقد تكرر    
هللا عليه وسلم الحمع وقول همالء أهل بيتى والدعاء فل بيت أم سلمة وبيىت فاطمىة رضىل هللا 

بين اختالف الروايات فل هيئة االجتماع ، ومىا جلىل صىلى هللا ليىه  عنهما وغيرهما ، وبه جمع
وسلم به المجتمعين وما دعا به لهم ، وما أجاب به أم سلمة وعىدم إدخالهىا فىل بعى  المىرات 
تحت الكساء ليس ألنها ليست من أهل البيت أصال بل لظهىور أنهىا مىنهم حيىث كانىت األزوار 

خىولهن فىيهم بخىالف مىن أدخلىوا تحتىه رضىى هللا تعىالى الالتل يقتضىى سىياق اويىة وسىياقها د
ل ما قال َلت و ه َم عدم دخولهم فل اوية لعىدم  عنهم ، فإنه عليه الصالة والسالم لولم يدخلهم وَيق 
اقتضاء سياقها وسباقها ذلك ، وذكر ابن حجر علىى تقىدير صىحة بعى  الروايىات مىن لىم يكىن 

أهىل البيىت توسىعًا وتشىبيهًا كسىلمان الفارسىل رضىل هللا بينه وبينه قرابة سببية وال نسىبية فىل 
تعالى عنه ، حيىث قىال عليىه الصىالة والسىالم : )) سىلمان منىا أهىل البيىت (( وجىاء فىل روايىة 
صحيحة أن واثلة قال : أنا من أهلك يا رسول هللا ؟ فقال عليه الصالة والسىالم : )) وأنىت مىن 

 ى ما أرجو . أهلى (( فكان واثلة يقول : إنها لمن أرج
 

 ثانى الثقلين :  
 ويضيف اإلمام األلولسى قائاًل :     
ما روى عن زيد بن أرقم رضى هللا تعالى عنىه مىن نفىى كىون أزواجىه صىلى هللا عليىه وسىلم    

أهل بيته وكىون أهىل بيتىه أصىله وعصىبته الىذين حرمىوا الصىدقة بعىده عليىه الصىالة والسىالم ، 
لهم رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ثىانى الثقلىين ، ال أهىل البيىت فالمراد بأهل البيت الذين جع

 بالمعنى األعم المراد فل اوية : 
ويشهد لهذا ما فل صحيح مسىلم عىن يزيىد بىن حبىان قىال : انطلقىت أنىا وحصىين بىن سىبرة    

يىرًا وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيىرًا كث
، رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوَت معه وصىليت خلفىه ، لقىد لقيىت 

 يا زيد خيرًا كثيرًا ، حدثنا يا زيد بما 
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سمعت من رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم ، قىال : يىا ابىن أخىى : وهللا لقىد كبىرت سىنى وقىدم 
 عليه وسلم ، فما حىدثتكم فىاقبلوا عهدى ونسيت بع  الذي كنت أعى من رسول هللا صلى هللا

ومال ال ال ت َكلفونيه ، ثم قال : قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى 
مًا (( بين مكة والمدينة فحمد هللا وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال :   )) خ 

نى تىارك فىيكم )) أما بعد أال يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتى    رسول ربى فأ جيب واص
ث ْقَلْين أولهما كتاب هللا فيه الهدى والنور فخىذوا بكتىاب هللا واستمسىكوا بىه )) فحىث علىى كتىاب 
هللا ورغ ىىب فيىىه ، ثىىم قىىال  وأهىىل بيتىىى أذكىىركم هللا فىىى أهىىل بيتىىى ، أذكىىركم هللا فىىل أهىىل بيتىىى ، 

ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نسامه من أهل  أذكركم هللا فى أهل بيتى ثالثًا ، فقال له حصين :
بيته ؟ قال :نسامه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، قىال : ومىن هىم : قىال 
: هىىم حل علىىى و حل عقيىىل و حل جعفىىر وحل العبىىاس (( الحىىديث ، فىىإن االسىىتدراك بعىىد جعلىىه 

ن الغىر  بيىان المىراد بأهىل البيىت النساء من أهل بيته صلى هللا تعالى عليه وسلم ظاهر فل أ
فى الحديث الذى حدث به عن رسول هللا عليه الصالة والسالم ، وهم فيه ثانى الثقلين ، ف هل 
البيت إطالقان يدخل فى أحدهما النساء وال يىدخلن فىل اوخىر ، وبهىذا يحصىل الجمىع بىين هىذا 

 لنساء من أهل البيت . الخبر والخبر السابق المتضمن نفيه رضى هللا تعالى عنه كون ا
وقال بعضهم إن ظاهر تعليله نفى كون النساء أهل البيت بقولىه : أيىم هللا إن المىرأة تكىون مىع 
الرجل العصر مىن الىدهر ثىم يطلقهىا فترجىع إلىى أبيهىا وقومهىا يقتضىى أال يكىن مىن أهىل البيىت 

ه بهمىىزة األسىىتفهام مطلقىىًا ، فلعلىىه أراد بقولىىه فىىل الخبىىر السىىابق نسىىامه مىىن أهىىل بيتىىه ؟ أنسىىام 
اإلنكارى ، فيكىون بمعنىى لىيس نسىام مىن أهىل بيتىه كمىا فىل معظىم الروايىات فىل غيىر صىحيح 
مسلم ، ويكون رضى هللا عنه ممن يرى أن نساءه عليه الصىالة والسىالم لسىن مىن أهىل البيىت 
أصىىىىاًل وال يلزمنىىىىا أن نىىىىدين هللا تعىىىىالى برأيىىىىه ال سىىىىيما وظىىىىاهر اويىىىىة معنىىىىا وكىىىىذا العىىىىرف . 
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 أهل القرابة والنسبة القوية : 
 وخلص اإلمام األلوسى رضى هللا عنه إلى قوله :    

)) والذى يظهر لى أن المراد بأهل اليت من لهىم مزيىد عالقىة بىه صىلى هللا عليىه وسىلم ونسىبة 
قوية قريبة إليه عليه الصالة والسالم ، بحيث ال يقبح عرفًا اجتماعهم وسكناهم معه صىلى هللا 

م فل بيت واحد ويدخل فل ذلك أزواجه ،  واألربعة أهىل الكسىاء وعلىى كىرم هللا تعىالى عليه وسل
وجهه مع ماله من القرابىة مىن رسىول هللا عليىه وسىلم وقىد نشىأ فىى بيتىه وحجىره عليىه الصىالة 
والسىىىالم فلىىىم يفارقىىىه ، وعاملىىىه كولىىىده صىىىغيرًا ، وصىىىاهره وحخىىىاه كبيىىىرًا ، واإلدارة علىىىى المعنىىىى 

 تبع للفعل . الحقيقى المست
)) واوية ال تقوم دليال على عصمة أهل بيته صلى هللا عليه وسلم الموجىودين حىين نزولهىا    

وغيرهم ، وال على حفظهم من الذنوب على ما يقوله اهل السنة ، ألن المعنى حسب ما ينساق 
عىز وجىل يريىد إليه الذهن ويقتضيه موقع التعليل للنهى واألمر نهاكم هللا تعىالى وأمىركم ، ألنىه 

بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس ) الذنوب ( عنكم وتطهيركم ، وفل ذلك غاية المصىلحة لكىم ، وال 
يريد بذلك امتحانكم وتكليفكم بىال منفعىة تعىود إلىيكم وهىو علىى معنىى الشىرط ، أى يريىد بنهىيكم 

ابىىه إزالىىة وأمىىركم ليىىذهب الىىرجس ويطهىىركم إن انتهيىىتم وائتمىىرتم . والمىىراد بىىالرجس الىىذنب وبإذه
 مباديه بتهذيب النفس . 

)) وكأن مدل اإلذهاب : التخلية ، ومدل التطهير : التحلية ، واوية متضمنة الوعد منىه عىز    
وجل ألهل بيت نبيه صلى هللا عليه وسلم بأنهم إن ينتهوا عما ينهى عنه ويىأتمروا بمىا يىأمرهم 

تحليىة بمىا يستحسىن ، وفيىه إيمىاء به يذهب عنهم ال محالة مبادئ ما يستهجن ويحلهيم أجىل 
إلى قبول أعمالهم وترتب اوثار الجميلة عليها قطعاً  ، ويكون هذا خصوصية لهم ومزية علىى 

 بحصول ذلك . 1إذا انتهوا وأتمروا ال يقطع لهم  1من عداهممن حيث إن أولئك األغيار
                                                 

1
 غيرهم . - 
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 أهل البيت وعبادة هللا :  
ال مىن سىائر العبىاد المشىاركين لهىم فىل العبىادة الظىاهرة )) ولذا نجد عبادة أهل البيت أتم حا   

لىيهم تنتهىى سالسىل الطرائىق التىى مبناهىا ، كمىا ال يخفىى علىى  وأحسن أخالقًا وأزكى نفسىًا ، واص
سىىالكيها ، التخليىىة والتحليىىة اللتىىان همىىا جناحىىان للطيىىران إلىىى حظىىائر القىىدس ، والوقىىوف علىىى 

ب فل كل عصىر ال يكىون إال مىنهم ، خالفىًا ل سىتاذ أوكار األنس ، حتى ذهب قوم إلى أن القط
أبى العباس المرسى حيث ذهب كما نقل عنه تلميذه التار ابن عطاء هللا إلى أنه قد يكىون مىن 

 غيرهم . 
)) والذي يغلب على ظنى أن القطىب قىد يكىون مىن غيىرهم ، لكىن قطىب األقطىاب ال يكىون إال   

 اًل (( . منهم ألنهم أزكى الناس أصال وأوفرهم فض
وأنت ترى مما نقلته لك من كالم اإلمام األلوسى أنه قال قولىه فىى الموضىوع وأبىدع فيمىا قىال   

وفصل ، ولكنى أتفق مع أهل السنة فل أن السادة حل البيت محفوظون من الكبىائر بعنايىة مىن 
رهم فل هللا تعالى ، فقد فطرهم على حبه وحب طاعته ، والناس معادن خيارهم فل الجاهلية خيا

اإلسالم ، ويقول سيدى بن عطاء : إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلىق فيىك ونسىب إليىك وهىو 
نمىا أداة حصىر ، وقىد قىال سىيدنا  تعالى فعىال لمىا يريىد وقىد قىال سىبحانه ) إنمىا يريىد . . . ( واص
 يوسف عليه السالم : ) وما أبرئ نفسى إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربى ( وقد اخىتص

هللا برحمته حل البيت ، وهللا يخىتص برحمتىه مىن يشىاء ، وال يتنىافى ذلىك مىع جهىادهم أنفسىهم 
 فى التخلية التى تعقبها التحلية ألنهم ممن قال تعالى فيهم : )يحبهم ويحبونه ( . 

 
 الشيى األكبر وحل البيت : 

ألكبر محى الدين فى وفل هذه المناسبة أمتع القارئ الكريم بروائع من كالم سيدى الشيى ا    
 الباب التاسع والعشرين من كتاب الفتوحات فى شأن سادتنا حل اليبت ، فقد قال عفا هللا عنه : 

لمىىا كىىان رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم عبىىدًا محضىىًا ، قىىد طهىىره هللا وأهىىل بيتىىه تطهيىىرًا ،   
 وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم ، فإن الرجس هو القذ عند 
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عىىرب ، هكىىذا حكىىى الفىىراء ، قىىال تعىىالى : ) إنمىىا يريىىد هللا ليىىذهب عىىنكم الىىرجس أهىىل البيىىت ال
ويطهركم تطهيراً  ( فهذه اوية تىدل علىى إن هللا قىد أشىرك أهىل البيىت مىع رسىول هللا صىلى هللا 
عليه وسلم فى قوله تعالى : ) ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبىك ومىا تىأخر ( ، وأى وسىى أوقىذر 

مىىن الىىذنوب وأوسىىى ، فطهىىر هللا سىىبحانه نبيىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بىىالمغفرة ، فىىدخل أقىىذر 
الشرفاء أوالد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسى ، ألن رسىول هللا صىلى 
هللا عليه وسلم قال : " سلمان منا أهل البيت " إلى يوم القيامة فى حكم هذه اويىة مىن الغفىران 

طهىىرون اختصاصىىاً  مىىن هللا وعنايىىة بهىىم ، لشىىرف رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، فهىىم الم
وعناية هللا به ، وال يظهر حكم هذا الشرف ألهىل البيىت إال فىى الىدار اوخىرة ، فىإنهم يحشىرون 
مغفوراً  لهم ، وأما فى الدنيا فمن أتى مىنهم حىداً  أقىيم عليىه كالتائىب إذا بلىغ الحىاكم أمىره وقىد 

رق أقيم عليه الحد مىع تحقىق المغفىرة وال يجىوز زمىه   وينبىغ لكىل مىممن بىال وبمىا زنى أو س
أنزله أن يصىدق هللا تعىالى فىى قولىه : ) ليىذهب عىنكم الىرجس أهىل البيىت ويطهىركم تطهيىراً  ( 
فيعتقىىد فىىى جميىىع مىىا يصىىدر مىىن أهىىل البيىىت أن هللا قىىد عفىىا عىىنهم فيىىه ، فىىال ينبغىىى لمسىىلم أن 

 ذلك فضل هللا يمتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم .  يلحق المذمة بهم ،
 ويقول سيدى الشيى األكبر محيى الدين بن عربى رضى هللا عنه فى حب حل البيت : 

 أرى حب أهل البيت عندى فريضة        على رغم أهل البعد يورثنى القربا          
 يه إال المودة فى القربىىى فما اختار خير الخلق منا جىىزاءه      على هد         

من الفتوحات المكية عند كالمىه علىى كيفيىة الصىالة علىى  69ويقول رضى هللا عنه فى الباب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التى بينها صلى هللا عليه وسلم ألصحابه بقوله قولوا : " اللهم 

يم أى مثل صالتك على صل على محمد وعلى حل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى حل إبراه
 إبراهيم وعلى حل إبراهيم " . 

" واعلىىم أن حل الرجىىل فىىى لغىىة العىىرب هىىم خاصىىته األقربىىون إليىىه ، وخاصىىة األنبيىىاء وحلهىىم هىىم 
 عليه         –الصالحون العلماء بال المممنون ، وقد علمنا أن إبراهيم 
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لنبوة والرسالة قد ارتفعت فى الشاهد كان من حله أنبياء ورسل ل ، ومرتبة ا –الصالة والسالم 
فى الدنيا ، فال يكىون بعىد رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فىى أمتىه نبىى يشىرع هللا لىه خىالف 
شىىرع محمىىد صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وال رسىىول . . . فخفيىىت مرتبىىة النبىىوة فىىى الخلىىق بانقطىىاع 

وا بعىىده مثىىل إسىىحاق ويعقىىوب التشىىريع ، ومعلىىوم أن حل إبىىراهيم مىىن النبيىىين والرسىىل الىىذين كىىان
ويوسف ، ومىن انتسىل فىيهم مىن األنبيىاء والرسىل بالشىرائع الظىاهرة الدالىة علىى أن لهىم مرتبىة 
النبوة عند هللا ، أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يلحق أمته وهم حله العلماء الصالحون 

ن لم يشرعوا ولكن أبقى لهم من شرعه ضرباً  مىن التشىريع فقىال  منهم بمرتبة النبوة عند هللا واص
  قولوا : اللهم صىل علىى محمىد وعىل حل محمىد أى صىل عليىه مىن حيىث مالىه حل كمىا صىليت 
على إبرهيم وعلى حل إبراهيم ، أى من حيث أعطيت حل إبراهيم النبوة تشريفًا إلبراهيم ، فظهرت 

تجعىل لهىم مرتبىة نبوتهم بالتشىريع ، وقىد قضىيت أال شىرع بعىدى ، فصىل علىى  وعلىى حلىى بىأن 
النبوة عندك و إن لم يشرعوا ، فكىان مىن كمىال رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم أن ألحىق حلىه 
باألنبياء فى المرتبة ، وزاد على إبراهيم بأن شرعه ال ينسى ، وبعى  شىرع إبىراهيم ومىن بعىده 

عليىه علىى نسخت الشرائع بعضها بعضًا ، وما علمنا رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم الصىالة 
مجابة ، فقطعنا أن فى هىذه 1هذه الصورة إال بوحى من هللا وبما أراه هللا ، وأن الدعوة فى ذلك 

األمة من لحقت درجته درجة األنبياء فى النبوة عند هللا إال فى التشريع ، ولهذا بين رسىول هللا 
رسىىالة مىىن أجىىل صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وأكىىد بقولىىه : )) فىىال رسىىول بعىىدى وال نبىىى (( فأكىىد بال

التشريع ، فأكرم هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم بأن جعل حله شهداء على أمىم األنبيىاء ، كمىا 
جعل األنبياء شهداء على أممهم . ثم خص هذه األمة أعنى علماءهىا بىأن شىرع لهىم االجتهىاد 

ا كىان حكىم فى األحكام وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم وتعبدهم به وتعبىد مىن قلىدهم بىه ، كمى
الشرائع ل نبياء ومقلديهم ، ولم يكن مثل هذا ألمة نبى مالم يكن نبى بوحى منزل ، فجعىل هللا 

عليىىه الصىىالة والسىىالم : ) لىىتحكم بىىين 1وحىىى علمىىاء هىىذه األمىىة فىىى اجتهىىادهم كمىىا قىىال لنبيىىه 
ات مىن نفحىات الناس بما أراك هللا ( فالمجتهد ما حكم إال بما أراه هللا فىى اجتهىاده ، فهىذه نفحى

التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريع 
                                                 

1
 أى طلب المؤمنين من هللا أن يصلى على آل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجيبه هللا . - 
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التشريع ، فآلل محمد وهم المممنون من أمته العلماء مرتبة النبوة عند هللا تظهىر  1ما هو عى
فل اوخرة وما لها حكم فل الدنيا إال هذا القىدر مىن االجتهىاد المشىروع لهىم ، فلىم يجتهىدوا فىل 

 الدين واألحكام إال بأمر مشروع من عند هللا . 
 

 ل واول : الجمع يبن األه
 وأضاف رضى هللا عنه يقول :    
ن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذ المثابة من العلىم واإلجتهىاد ولهىم هىذه المرتبىة    )) واص

كالحسن والحسين وجعفر وغيرهم من أهل البيت ، فقد جمعوا بين األهىل واول ، فىال تتخيىل أن 
، ليس هذا عند العىرب فىإن اول ال يضىاف حل محمد صلى هللا عليه وسلم هم اهل بيته خاصة 

بهذه الصفة إال لكبير القدر فل الىدنيا واوخىرة ، ولىذلك قيىل لنىا : قولىوا اللهىم صىل علىى محمىد 
وعلىى حل محمىد كمىا صىىليت علىى إبىرهيم أى مىىن حيىث مىا ذكرنىاه ال مىىن حيىث أعيانهىا خاصىىة 

ليه السالم ألنه تقىدم بالزمىان دون المجموع ، فهى صالة من حيث المجموع ، وذكرنا إبراهيم ع
علىىى رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، فرسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم قىىد ثبىىت أنىىه سىىيد 
الناس يوم القيامة ومن كان بهذه المثابة عند هللا كيف تحمل الصالة عليه كالصالة عل إبراهيم 

عىن واقعىة مىن وقائعنىا فللىه ، وهىذه المسىألة هىى  2من حيث أعيانهما ، فلم يبق إال مىا ذكرنىاه
 الحمد والمنة (( . 

ومىىن ذلىىك تىىرى أن الشىىيى األكبىىر أدخىىل بإلهامىىه الغزيىىر وفتحىىه الفيىىا  فىىل حل البيىىت    
العلماء الربانيين الذين حتاهم هللا رحمة وعلمًا ، وال حرر على فضىل هللا ، فإنىه ال مىانع لمىا 

أن موالنىا رسىول هللا صىلى هللا عليىه  أعطى وال معطى لما منىع ، غيىر اننىا رأينىا فيمىا سىبق
وسلم ألحق سلمان الفارسل رضىى هللا عنىه بأهىل البيىت بىنص خىاص ، وكىذلك أدخىل واثلىة 
بىىنص خىىاص فىىى أهىىل البيىىت ، والمشىىاهد فىىى واقىىع األمىىر أن أهىىل البيىىت مىىن الحسىىنيين 

 لم 1والحسينيين على الخصوص هم أئمة أهل الع
                                                 

1
 يأتون بشرعأى أن المجتهدين فى األمة المحمدية  إنما يجتهدون فى إطار الشريعة المحمدية وال   - 

 جديد ألن مصدر إجتهادهم الكتاب والسنة .

 أى صلى على سيدنا محمد من حيث له آل ال من حيث شخصه كما صليت على إبراهيم وآله كما -2

 سبق أن بين ذلك رضى هللا عنه .
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المىممنين بطيىب عنصىرهم وطهىارة نفوسىهم وسىخائهم وعظىم  والعمل فل كل قرن ، وقد سىادوا 

جهادهم فى سبيل هللا عز وجل بالنفس والمىال وزهىدهم الفطىرى فىل زخىرف الىدنيا وطرحهىا مىن 
قلىىوبهم ، فهىىم كمىىا يصىىفهم العىىارف بىىال سىىيدى الشىىيى أحمىىد الحلىىوانى فىىى قصىىيدته المسىىماة 

 ))الحلواء فل مدل بنى الزهراء (( . 
 

ن هم رضوا نفسى فقد عظمت قدرا  لزهر من بضعة الزهرا بنفسل أفدى ا  واص
 فقل  فيهمو ما  شئت ال  ترهبن  نكرا   هم  الدين  والدنيا  لعمرى  همو همو 
 وفاخر بهم من شئت إن ذكروا  الفخرا   وعال  بهم  من شئت  إن ذكروا العال

 الغرا    أناروا  دياجى  الكون  بالطلعة  بدور  سمت  عن  شمس أكرم مرسل 
 وبالحىلم   والندى   وبالبر   والتقوى          وبالعلم   والفتوى   وبالذكر   والذكرى 
 ليهن   بنيه   المجد    نظم    هكىذا           نبى  الهدى  فاطرب  وحيدر  والزهرا 

 بنفسى  أهل  البيت  من  مثلهم  عىال          وهم  فى   عيون المجد  نور  قد افترا 
 ومنذا   يدانى   أو   يقارب   بضعىًة          لهم   تنتهى  العلياء  والرتبة  الكىبرى 
 محبتهم   باب   الرضا  ورضاهمىىو         يسام   بأروال   المحبين     لو يشترى 

 فيىا من  يواليهم ويحىفظ    ودهىىم         ويكرم مثواهم هنيئًا لك      البشىىرى 
 تفضل تفضل فادخل الجنة الخضىىرا    قائىىال          تسمع    العر   فال بد يوم

 
 رأى الفخر الرازى : 

 ويقول اإلمام الفخر الرازى رضى هللا عنه فى تفسيره ما يأتى : 
)) فى قوله تعالى : ) إنما يريىد هللا ليىذهب عىنكم الىرجس أهىل البيىت ويطهىركم تطهيىرًا ( يعنىى 

نما نفعىه لكىن ، وفيىه لطيفىة وهىى ليس المنتفع بتكليفكن هو  هللا وال تنفعن هللا فيما تأتين به واص
أن الىرجس قىد يىزول عينىىًا وال يطهىر المحىل فقولىه تعىىالى : ) ليىذهب عىنكم الىرجس ( أى يزيىىل 
عىىنكم الىىذنوب ، ويطهىىركم أى يلبسىىكم خلىىع الكرامىىة ، وأضىىاف : ثىىم إن هللا تعىىالى تىىرك خطىىاب 

) ليىىذهب عىىنكم الىىرجس ( ليىىدخل فيىىه نسىىاء أهىىل بيتىىه  الممنثىىات وخاطىىب بخطىىاب المىىذكرين
 ورجالهم ، واختلفت
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األقوال فى أهل البيت ، واألولى أن يقال هم أوالده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلىى ألنىه 
كان من أهل بيته بسبب معاشىرته بنىت النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم ومالزمتىه للنبىى صىلى هللا 

وهو كالم بديع كما ترى . وعند تفسيره لقوله تعالى فى سىورة الشىورى : عليه وسلم (( . أقول 
) قل ال أسالكم عليه أجرًا إال المىودة فىى القربىى ومىن يقتىرف حسىنة نىزد لىه فيهىا حسىنًا إن هللا 

 غفور شكور ( . 
 
قال اإلمام الفخر الرازى رضى هللا عنه : نقل صاحب الكشاف عن النبى صىلى هللا عليىه وسىلم  

قال : )) من مات على حب حل محمد مات شهيدًا ، أال ومن مات على حب حل محمد مات  أنه
مغفورًا له ، أال ومن مات علىى حىب حل محمىد مىات تائبىًا ، أال ومىن مىات علىى حىب حل محمىد 
مات مممنًا مستكمل اإليمان ، أال ومن مىات علىى حىب حل محمىد بشىره ملىك المىوت بالجنىة ثىم 

مىات علىى حىب حل محمىد يىزف إلىى الجنىة كمىا تىزف العىروس إلىى بيىت  منكر ونكير ، أال ومن
زوجها ، أال ومن مات علىى حىب حل محمىد فىتح لىه فىى قبىره بابىان إلىى الجنىة ، أال ومىن مىات 
على حب حل محمد جعل هللا قبره مزار مالئكة الرحمة ، أال ومن مات على حب حل محمىد مىات 

غ  حل محمد جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيىه على السنة والجماعة ، أال ومن مات على ب
حيس من رحمة هللا ، أال ومن مات على بغ  حل محمد مات كافرًا ، أال ومن مات علىى بغى  

 حل محمد لم يشم رائحة الجنة ، ثم أضاف اإلمام الرازى يقول : 
 

مىن كىان أمىرهم )) وأنا أقول : حل محمد صلى هللا عليه وسلم هم الذين يىمول أمىرهم إليىه فكىل 
إليه أشد وأكمل كانوا هم اول ، وال شك أن فاطمىة وعليىًا والحسىن والحسىين كىان التعلىق بيىنهم 
وبين رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم أشىد التعلقىات وهىذا كىالمعلوم بالنقىل المتىواتر فوجىب أن 

 يكونوا هم اول . 
 

أمته ، فإن حملناه على القرابة فهىم  )) وأيضًا اختلف الناس فى اول فقيل هم األقارب وقيل هم
ن حملناه على األمة الذين قبلوا دعوته فهىم أيضىًا حل ، فثبىت أن جميىع التقىديرات هىم  اول ، واص
اول ، وأمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا غيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرهم فهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدخلون تحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت لفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىظ اول ، 
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فمختلف فيه ، وروى صاحب الكشىاف أنىه لمىا نزلىت هىذه اويىة قيىل : يارسىول هللا مىن قرابتىك 
ذين وجبت علينا مودتهم ، فقال على وفاطمة وابناهما   فثبت أن همالء األربعىة أقىارب همالء ال

ذا ثبىت هىذا وجىب أن يكونىوا مخصوصىين بمزيىد التعظىيم ويىدل  النبى صلى هللا عليىه وسىلم ، واص
 عليه وجوه : 

 
 )) األول : قوله تعالى ) إال المودة فى القربى ( ووجه االستدالل به ما سبق . 

نى : ال شك أن النبى صلى هللا عليه وسلم كىان يحىب فاطمىة عليهىا السىالم ، قىال صىلى )) الثا
هللا عليه وسلم )) فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها ويمذينى ما حذاها (( وثبت بالنقل المتواتر 
ذا ثبت ذلك وجب علىى كىل  عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان يجب عليًا والحسن والحسين ، واص

 له لقوله تعالى : األمة مث
 

) واتبعوه لعلكم تهتدون ( . ولقوله تعالى : ) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصىىيبهم عىىذاب ألىىيم ( ولقولىىه تعىىالى : )قىىل إن كنىىتم تحبىىون هللا فىىاتبعونى يحبىىبكم هللا ( . 

 ولقوله تعالى : ) لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة ( . 
 

الث : أن الدعاء لآلل منصىب عظىيم ولىذلك جعىل هىذا الىدعاء خاتمىة التشىهد فىى الصىالة )) الث
وهو قول المصلى : اللهىم صىلى علىى محمىد وعلىى حل محمىد وارحىم محمىدًا وحل محمىد ، وهىذا 

 التعظيم لم يوجد فى حق غير اول . 
 

 هللا عنه :  وقال سيدى اإلمام الشافعى رضى –)) فكل ذلك يدل على أن حب حل محمد واجب 
 

 ياراكبًا قف بالمحصب من منىى           واهتف بساكن خيفها والناه   
 سحرًا إذا فا  الحجيج إلى منى           فيضًا كما نظم الفرات  الفائ  
 إن  كان رفضًا  حب  حل  محمد           فليشهد   الثقالن  أنى  رافضى 

 كما قال رضى هللا عنه : 
 أنزله   القرحن   فى     هللا   من   فر   حبكمو               هللا   ول رس   يا حل بيت 

و            مىىىىىىن لىىىىىىم يصىىىىىىلى علىىىىىىيكم ال صىىىىىىالة لىىىىىىه يكفيكمىىىىىىو مىىىىىىن عظىىىىىىيم الىىىىىىدر أنكمىىىىىى
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)) وقوله تعالى : ) إال المودة فى القربىى ( فيىه منصىب عظىيم للصىحابة ، ألنىه تعىالى قىال : ) 
ن ( فكل من أطاع هللا كان مقربًا عند هللا تعالى فىدخل تحىت والسابقون السابقون أولئك المقربو

قوله : ) إال المودة فى القربى ( . والحاصل أن هذه اوية تىدل علىى وجىوب حىب حل رسىول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وحب أصحابه ، وهذا المنصب ال يسلم إال على قول أصحابنا أهىل السىنة 

) أمىا مىذهب الشىيعة فخىارر عمىا ذهىب إليىه  1والصحابة والجماعة الذين جمعوا بين حب العترة
 أهل السنة والجماعة ( . 

 
مثل أهل بيتىى كمثىل سىفينة ’’ )) وسمعت بع  المذكرين قال إنه صلى هللا عليه وسلم قال : 

أصىىحابى كىىالنجوم بىىأيهم اقتىىديتم ’’ وقىىال صىىلى هللا عليىىه وسىىلم : ’’ نىىول مىىن ركىىب فيهىىا نجىىا 
فىىى بحىىر التكلىىف وتضىىربنا أمىىوار الشىىبهات والشىىهوات ، وراكىىب البحىىر  اهتىىديتم ،، ونحىىن اون

 يحتار إلى أمرين : 
 

 )) أحدهما : السفينة عن العيوب والثقب ، 
1 

)) الثىىانى : الكواكىىب الظىىاهرة والطالعىىة النيىىرة ، فىىإذا ركىىب تلىىك السىىفينة ووقىىع نظىىره علىىى تلىىك 
كىب أصىحابنا أهىل السىنة سىفينة حىب حل الكواكب الظىاهرة كىان رجىاء السىالمة غالبىًا ، فكىذلك ر 

محمىىد ووضىىعوا أبصىىارهم علىىى نجىىوم الصىىحابة ، فرجىىوا مىىن هللا تعىىالى أن يفىىوزوا بالسىىالمة 
والسعادة فى الدنيا واوخرة . وقوله تعىالى ) إال المىودة فىى القربىى ( جعلىوا مكانىًا للمىودة ومقىرًا 

حىىبهم وهىىم مكىىان حبىىى ومحلىىه ، لهىىا ، كقولىىك : لىىى فىىى حل فىىالن مىىودة ولىىى فىىيهم هىىوى تريىىد أ
وقوله تعالى : ) إن هللا غفور شكور ( الشكور فى حقه تعالى مجاز والمعنى أنه تعالى يحسىن 
إلى المطيعين فى إيصال الثواب إليهم وفى أن يزيد عليه أنواعًا كثيرة مىن التفضىيل ، أال رضىى 

 هللا عن إمامنا الفخر الرازى وعن علماء األمة األعالم . 
 

 إلهام شيخى : من 
 ويرضى هللا عن شيخى العارف بال سيدى الشيى على عقل إذ قال فى سادتنا 

 

حل البيىىىت رضىىىوان هللا علىىىيهم فىىىى إلهامىىىه الفىىىورى الىىىذى نقلنىىىاه عنىىىه عنىىىدما طلىىىب إليىىىه أحىىىد 
 :  1الحاضرين أن يأتى بأبيات على وزن البيت اوتى وقافيته

                                                 
1
 ويقول سيدى الشي  أحمد الحلوانى الخليجى رضى هللا عنه فى هذا المعنى : - 

 فـى آل محـــــــمــــد                  من الشيعة العليا ولكنى سنى أال إنــى            

 طبعة على حب الصحابة كلهم                 ك ل رسول هللا من مبتدا سنى           
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ن هم رضوا نفسى فقد عظمت قدرا  بنفس أفدى الزهر من بضعة الزهرا          واص
 فقال توًا طيب هللا ثراه : 

 بنفس أفدى الزهر من بضعة الزهرا         بهم  نلت  كل الخير  دنياى واألخرى 
 لقد  غرسونى  من  زهور  رياضهم         فطابت  حياتى  من  مكارمهم   زهرا 

 مين  ال  يباع  وال  يشىرى إذا  قيل  لى  تهواهمو  قلت  ملكهم          ووقف  ي
 عيون  ترينى  سر  أنوارهم  جهىرا       عينى  فطى جوانجى       2إذا  عشيت

 تساموا  على  كل  األنام  فضائىال          وقد  بين  القرحن  أوصافهم   طهىرا 
 وعينا  من  القرحن  سورة  هل أتى          صفا  سعيهم  ل  واستوجب   الشكرا 

 أن  جود  العامليىن  أقيسىىه         على  جودهم  يومًا  لما  مثل  العشرا فلو 
 جداول  من  بحر  النبىى  محمىد          فما  مثلها   تلقى  جداول  أو  بحىرا 
 فإن  كان  ذنبى  أن  قلبىى  يحبهم          فإن  ذنوبى  لن  تلم  بها  حصىىرا

 وما  أحسن  األخرى  لتابعهم  ذخىرا        وما أحسن الدنيا على صدق ودهىم   
 وها  أنا  مشتاق  إليهىم  وسائىىر        على  حبهم  أنفقت  سعى  والعمىىرا 

 أحب  وأستجدى  وأهوى  وأهتىدى         ولى  لذة  فى  مدحهم  تثلج  الصىدرا 
ن  منحونى  عشت  أغترف  ا  لخيرا إذا  نظرونى  زال  من  قلبى األسى         واص

 فإن  هم رضوا نفسى فقد عظمت قدرا     ى   على  بابهم  أسمو  سمو  أولى النه
 

 وقد طلب إليه حخر أن يخمس له البيت اوتى : 
 هات  النجوم  أصغ  بها  أبياتىىى           إن  المقام  سما  عن  الكلمىىىىات 

 فقال توًا فى روعة ظاهرة : 
 ال  تحرمونى  الوصل  قبل  مماتىىى  1          حل  النبى  تزايدت  لوعاتىىىىى

 ياطالبًا  وصفى  لهم   بالىىىذات            هات  النجوم  أصغ  بها  أبياتىىىى 
إن   المقام    سما   عن   الكلمات 

                                                 
1
 يريد بهذا الطلب اختبار اإللهام الفورى الذى اشتهر به الشي  من عطاء ربه ألوليائه ، - 

 هللا عنه بعنوان  :شاعر األولياء . ولى رسالة مطبوعة عنه رضى

 كان رضى هللا عنه كفيف البصر .  -2

 تحية الشاعر الصديق : 
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بشىىء وقد كنت طلبت من الصديق الوفى الراحىل المرحىوم األسىتاذ محمىد جىاد الىرب أن يمىدنى 
السىىيدة خديجىىة الكبىىرى (( وكىىان عفىىا هللا  –مىىن شىىعوره الرقيىىق ألضىىمنه كتىىابى )) أم المىىممنين 

 عنه شاعرًا مطبوعًا ، فقدم لى رباعية أثبتها فى ذلك الكتاب ومنها : 
 

 على  األعتاب  يا حل النبى             وقفنا  بين أيديكم  نجيىى 
 مد  النبى  الهاشمىىى نجيى  بالصالة على الصفى            مح

 على  الزهراء   أم  النيرين            على السبطين قرة كل عين 
 حبيبى روحنا : حسن حسين            على األب فى معاليه  على 

 بكم وبزينب طرزت شعرى             بكل  ساللة  البيت  األغر 
 وى وقفت عليكم شعرى  ونثرى            فياحظ  الفواصل  والر 

 لقد  باركتم  األقطار  طىرا            بمكة  أو بطيبة أو بمصرا 
 مقامكم  بها  قد  طاب  نشرا            فطاب الكون بالعرف الشذى 

 على  أبوابكم  باباً  فبابىىًا            أناديكم  وأنتظر  الجوابىىا 
 ى فإن رضاءكم شبعى وريى    ألدخل بالرضا تلك الرحىاب         

 نشأت وعشت محسوبًا عليهم            وسوف أموت منسوبًا إليهم 
 فصل  عليهمو  ربى  وسلىم           وأسعدنى  بقرب  سرمىدى   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث عشر
 الصحابة الكرام
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الصحابة الكرام هم صفوة األمة المحمدية ، وهم أوائل الذين حمنوا على يديه صلى هللا عليىه    
لم ، ونصىىروا دعوتىىه بىىأموالهم وأنفسىىهم ، وهىىم الىىذين تلقىىوا عنىىه أحكىىام شىىرعه ، وحفظىىوا وسىى

أحاديثه الشريفة ، وهم الذين أفتوا فيما استجد مىن مسىائل الفقىه ، وهىم الىذين شىرفوا بصىحبته 
وقيادتىىه وتربيتىىه ، وهىىم الىىذين ائتلفىىوا تحىىت رايتىىه فلىىم يختلفىىوا ، وهىىم الىىذين فتحىىوا الفتوحىىات 

من بعده فكانوا عدة النصر فل حياتىه وعىدة الفىتح مىن بعىده ، فلهىم علىى كىل مسىلم  اإلسالمية
 فضل ، ولهم على اإلسالم اليد الطولى ، واقرأ إن شئت قوله تعالى فل سورة األنفال : 

) هو الذى أيدك بنصره وبالمممنين * وألف بين قلوبهم لو أنفقت مىا فىل األر  جميعىًا مىا    
ن هللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم * يأيها النبل حسبك هللا ومن اتبعىك مىن ألفت بين قلوبهم ولك

 المممنين ( ، ولذلك رأيت أن أمتع القارئ الكريم بذكراهم العاطرة . 
 

 تعريف الصحابى :  
المعروف من طريقه أهىل الحىديث أن كىل مسىلم رأى رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فهىو     

لبخارى فى صحيحه : من صحب النبى صىلى هللا عليىه وسىلم أو رحه من أصحابه ، قال اإلمام ا
من المسلمين فهو من أصحابه . روى عن سعيد بن المسيب أنه ال يعد الصحابى إال مىن أقىام 

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين . 
 ظيم ، وقد خولهموال شك أن شرف صحبته صلى هللا عليه وسلم شرف ع  
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هذا الشرف أن يكونوا خير قرن فل قرون األمة المحمدية ، وفى الحديث الشىريف : )) خيىر   
القىىرون قرنىىى ثىىم الىىذين يلىىونهم ثىىم الىىذين يلىىونهم (( . ومىىع أن الصىىحابة الكىىرام نىىالوا شىىرف 

اصىىة ، الصىىحبة النبويىىة بصىىفة عامىىة ، إال أن السىىابقين األلىىولين مىىنهم نىىالوا أشىىرفها بصىىفة خ
 فكانوا أفضل الصحابة وأفضل األمة على اإلطالق . 

 
 السابقون األولون : 

وقد خلد القرحن الكريم السابقين األولين بفضلهم فقال تعالى فى سورة التوبة : ) والسىابقون    
األولون من المهاجرين و األنصار والذين اتبعوهم بإحسىان رضىى هللا عىنهم ورضىوا عنىه وأعىد 

 رى من تحتها األنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم ( . لهم جنات تج
وجاء فل تفسير اإلمام القرطبل رضى هللا عنه : هىم الىذين صىلوا إلىى القبلتىين مىن المهىاجرين 
واألنصار فى قىول سىعيد بىن المسىيب وطائفىة ، وفىى قىول أصىحاب الشىافعى هىم الىذين شىهدوا 

الشعبى . وعن محمد بن كعىب وعطىاء بىن يسىار : هىم  بيعة الرضوان وهى بيعة الحديبية وقال
أهل بدر ، واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من األولين مىن غيىر خىالف بيىنهم 

 . 
 

 أفضل الصحابة : 
وقال أبو منصور البغدادى التميمى : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفىاء األربعىة ،    

، ثم البىدريون ، ثىم أصىحاب أحىد ، ثىم أهىل بيعىة الرضىوان  1م العشرةثم الستة الباقون إلى تما
 بالحديبية . 

 
 أبو بكر أول المممنين إسالمًا : 

أما أولهم إسالمًا فروى مجاهد عن الشعبى قال : سألت ابن عباس من أول الناس إسىالمًا ؟   
 قال : أبو بكر ، أو ما سمعت قول حسان : 

                                                 
1
 الستة بعد الخلفاء الراشدين األربة هم سادتنا طلحة والزبير وسعد بن أبى وقاس وسعيد بن زيد - 

 وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضى هللا عنهم ، فإذا ضم اليهم سادتنا الخلفاء األربعة

 العدد عشرة . بلغ
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 فاذكر أخاك أبا بكر بما فعىال   ة إذا تذكرت شجوًا من أخى ثق
 بعد النبى وأوفاها بمىا حمىال           لبرية  أتقاها  وأعدلهىاخير ا

 وأول الناس منهم صدق الرسال   الثانى التالى المحمود مشهىده 
وكان إسحق بن إبىراهيم بىن راهويىه الحنظلىى يقىول : أول مسىلم مىن الرجىال )) أبىو بكىر ((    

خديجة (( ، ومن الصبيان ))على (( ، ومن الموالى )) زيىد بىن حارثىة (( ومىن  ومن النساء ))
العبيد )) بالل (( . وقال الليث بن سعد : حدثنى أبو األسود قال : أسلم الزبيىر وهىو ابىن ثمىان 

 سنين وروى أن عليًا أسلم ابن سبع سنين وقيل ابن عشر . 
 

 بين التفضيل والمساواة :  
منداد : تضمنت اويىة المىذكورة حنفىًا ) والسىابقون األولىون مىن المهىاجرين وقال ابن خويز     

واألنصىىار . . . ( تفضىىيل السىىابقين إلىىى كىىل منقبىىة مىىن مناقىىب الشىىريعة فىىل علىىم أو ديىىن أو 
شىجاعة أو غيىر ذلىىك فىل العطىىاء فىل المىىال والرتبىة فىى اإلكىىرام ، واختلىف العلمىىاء فىل تفضىىيل 

وكان أبو بكر رضى هللا عنه ال يفضىل بىين النىاس فىل العطىاء  السابقين بالعطاء على غيرهم  
بعضهم على بع  بحسب السابقة ، فكىان عمىر رضىى هللا عنىه يقىول لىه : أتجعىل ذا السىابقة 
كمن ال سابقة له ؟ فقىال أبىو بكىر رضىى هللا عنىه : إنمىا عملىوا ل وأجىرهم عليىه ، وكىان عمىر 

شت إلى غد أللحقن أسفل الناس بأعالهم ، فمات يفضل فى خالفته ثم قال عند وفاته : لئن ع
 من ليلته . 

 
 بين أمير المممنين عمر وزيد بن ثابت وأبى  بن كعب :  

 ويستطرد اإلمام القرطبى قائاًل    
وقرأ عمر )واألنصار ( فراجعه زيد بن ثابت ، فسأل عمىر أبىى بىن كعىب فصىدق زيىدًا ، فرجىع   

نا ) يقصد المهاجرين ( رفعنا رفعة ال ينالها معنىا أحىد ، فقىال إليه عمر وقال : ما كنا نرى إال أ
 أبى  مصداق ذلك فل كتاب هللا فى 
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أول سورة الجمعة : ) وحخىرين مىنهم لمىا يلحقىوا ( . وفىى سىورة الحشىر : ) والىذين جىاءوا مىن 
لذين حمنوا بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان ( وفل سورة األنفال : ) ا

 من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ( 
 

 االتباع واإلحسان : 
وبين تعالى بقوله ) بإحسان ( ما يتبعون فيه من أفعالهم وأقىوالهم ال فيمىا صىدر عىنهم مىن    

الهفىىوات والىىزالت ، إذ لىىم يكونىىوا معصىىومين رضىىى هللا عىىنهم . واختلىىف العلمىىاء فىىل التىىابعين 
ل الخطيىىب الحىىافظ : التىىابعى مىىن صىىحب الصىىحابى ويقىىال للواحىىد مىىنهم تىىابع ومىىراتبهم ، فقىىا

وتابعى ، وكىالم الحىاكم أبىى عبىد هللا وغيىره م ْشىع ر بأنىه يكفىى فيىه أن يسىمع مىن الصىحابى أو 
ن لم توجد الصحبة العرفية .   يلقاه واص

ليىد وعمىرو بىن وقد قيل أن اسم التابعين ينطلق على من أسىلم بعىد الحديبيىة ، كخالىد بىن الو   
مىن مسىلمة الفىتح ، لمىا ثبىت أن عبىد الىرحمن بىن عىوف شىكا إلىى النبىل  1العاص ومن داناهم

صلى هللا عليه وسلم خالىد بىن الوليىد ، فقىال النبىل صىلى هللا عليىه وسىلم لخالىد : )) دعىوا لىى 
ىىدَ  2أصىحابى فوالىىذي نفسىىى بيىده لىىو أنفىىق أحىدكم كىىل يىىوم مثىل أحىىد ال أحىىدهم و  3ذهبىىًا مىا بلىىغ م 

 (( .  4نصيفه
 

 كبار التابعين : 
 وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم :    

سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وخارجة بن زيد ، وأبو سلمة بن  
 عبد الرحمن ، وعبد هللا بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار . وقال اإلمام أحمد بن حنبل
رضى هللا عنه : أفضل التابعين سعيد بن المسيب ، فقيل له : فعلقمة واألسود ؟ فقال : سعيد 

بن المسيب وعلقمة واألسود . وقال أيضًا رضل هللا عنه : كان عطاء مفتى مكة والحسن 
مفتى البصرة . 

                                                 
1
 قاربهم فى زمن إسالمهم - 
2
 أحد جبل بالمدينة- 
3
 كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، وهو ملء اليدين ويوازى بالكيل المصرى ثلث قدح . - 
4
 نصيفة أى نصفه .- 
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عمىرة وروى عن ابى بكر بن أبى داود قال : سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سىيرين و   
أم الىىدرداء . وفىىل التىىابعين طبقىىة تسىىمى ))  –وليسىىت كهمىىا  –بنىىت عبىىد الىىرحمن وثالثتهمىىا 

بالمخضىىرمين (( وهىىم الىىذين أدركىىوا الجالهيىىة وحيىىاة الرسىىول صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وأسىىلموا وال 
صىحبة لهىىم ، وأحىدهم مخضىىرم ) بفىتح الىىراء ( كأنىه خضىىرم أى قطىع عىىن نظرائىه الىىذين أدركىىوا 

 الصحبة . 
 أين نحن من السابقين :    

 ويضيف اإلمام القرطبى قائاًل :   
وكفانا نحن قوله عز وجل : ) كنتم خير أمة أخرجىت للنىاس ( ، وقولىه عىز وجىل : ) وكىذلك   

.   2. وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )) وددت أنا قد رأينا إخواننا1جعلناكم أمة وسطًا (
خوانه إن إتقينا هللا واقتفينىا حثىاره ، حشىرنا هللا فىى زمرتىه وال حىاد بنىا . . (( الحديث ، فجعلنا إ

 عن طريقته وملته بحق محمد وحله . 
 

 الصادقون والمفلحون : 
وفل تفسير قوله تعالى : ) يأيها الذين حمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين ( . قىال اإلمىام     

لى هللا عليىىه وسىىلم ، وقيىىل هىىم الىىذين اسىىتوت القرطبىىى ، أى مىىع الىىذين خرجىىوا مىىع النبىىى صىى
 3ظواهرهم وبواطنهم ، وقيل هم المهارجرون لقول أبى بكر الصديق رضى هللا عنه يوم السقيفة

 : إن هللا سمانا
                                                 

1
 أى عدول . - 
2
 والحديث بتمامه أثبته اإلمام القرطبى فى تفسير سورة الحشر هكذا :- 

 صحيح أن النبى صلى هللا عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال :وفى الحديث ال

 ))السالم عليكم دار قومن مؤمنين وإن شاء هللا بكم الحقون ،  وددت أنا قد رأينا إخواننا ، قالو :

 يا رسول هللا  ، ألسنا بإخوانك ؟ فقال بل أنتم أصحابى ، وإخواننا الذين لم يأتوا يعد وأتا فرطهم غلى 

 فبين صلى هللا عليه وسلم أن إخوانهم كل من يأتى بغدهم ، والفرط هو الساقى فما أهنأ ناالحوض (( 

 بسقياه صلى هللا عليه وسلم .
3
 يوم إنتخابه خليفة . - 
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الصىىادقين ، فقىىال تعىىالى فىىل سىىورة الحشىىر : ) للفقىىراء المهىىاجرين الىىذين أخرجىىوا مىىن ديىىارهم  
وانًا وينصىىرون هللا ورسىىوله أولئىىك هىىم الصىىادقون ( . ثىىم وأمىىوالهم يبتغىىون فضىىاًل مىىن هللا ورضىى

سماكم بالمفلحين فقال تعالى : ) والذين تبوأوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم 
وال يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتىوا ويىمثرون علىى أنفسىهم ولىو كىان بهىم خصاصىة ومىن 

 .1يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (
 اإلمام القرطبى رضى هللا عنه :  ويقول

هنا  : ) أى فى اوية السابقة ( من هاجر إلى النبى صلى هللا عليه وسىلم حبىًا 1والمهارجون   
فيه ونصرة له . قال قتادة : همالء المهىاجرون الىذين تركىوا الىديار واألمىوال واألهلىين واألوطىان 

حجرعلى بطنه ليقيم به صىلبه مىن الجىوع حبًا ل ولرسوله ، حتى أن الرجل منهم كان يعصب ال
غيرهىىا . وروي أن أميىىر المىىممنين عمىىر  3فىىل الشىىتاء مالىىه دثىىار 2، وكىىان الرجىىل يتخىىذ الحفيىىرة

فقىال : مىن أراد أن يسىأل عىن القىرحن فليىأت أبىى بىن كعىب ومىن أراد أن يسىأل  4خطب بالجابيىة
أل عىن الفقىه فليىأت معىاذ بىن عن الفرائ  ) المواريث ( فليأت زيد بن ثابت ، ومن أراد أن يسى

نى بىادئ  جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى فإن هللا تعالى جعلنى له خازنًا وقاسمًا أال واص
بأزوار النبل صلى هللا عليه وسلم فمعطهين ، ثم المهاجرين األولين أنا وأصىحابى أخرجنىا مىن 

 مكة من ديارنا وأموالنا . 
    
أوا الدار واإليمان من قبلهم هم األنصار الذين استواطنوا المدينة قبىل وال خالف أن الذين تبو    

 المهاجرين إليها  ، والمعنى أنه لزموا الدار ولزموا اإليمان فلم يفارقوهما والتبوء هو التمكن .   
                                                 

1
 سورة الحشر أيضا . -

 الحفرة التى تحفر فى األرض . -2

 ةغطاء .-3

  بلدة قرب دمشق . -4
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 األنصار يمثرون على أنفسهم : 
لسىىالم أمىىوال بنىىى وكىىان المهىىاجرون ينزلىىون فىىل دور األنصىىار ، فلمىىا غىىنم عليىىه الصىىالة وا  

النضىىير ، دعىىى االنصىىار وشىىكرهم فيمىىا صىىنعوا مىىع المهىىاجرين فىىل إنىىزالهم إيىىاهم فىىى منىىازلهم 
شراكهم فل أموالهم ، ثم قال : )) إن أحببتم قسمت ما أفىاء هللا علىى مىن بنىى النضىير بيىنكم  واص

ن أحب بىىتم وبيىىنهم وكىىان المهىىاجرون علىىى مىىا هىىم عليىىه مىىن السىىكنى فىىى مسىىاكنكم وأمىىوالكم واص
أعطيتهم وخرجوا من دوركم ، فقال سعد بن عبادة ) رئيس الخىزرر ( وسىعد بىن معىاذ ) رئىيس 
األوس ( : بل نقسمه بين المهاجرين ويكونوا فىل دورنىا كمىا كىانوا ، ونىادت األنصىار : رضىينا 

 وسلمنا يا رسول هللا ، فقال صلى هللا عليه وسلم : اللهم أرحم األنصار وأبناء األنصار (( . 
أقول : وال عجب أن يصف هللا األنصار باإليثار فل قوله تعىالى : ) ويىمثرون علىى أنفسىهم    

ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( . فقد قال ابىن عمىر رضىل 
هللا عنهما : أهدى لرجىل مىن أصىحاب رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم رأس شىاه ، فقىال : إن 

د إلىى حخىر حتىى اله أحور إلىى هىذا منىا ، فبعثىه إلىيهم ، فلىم يىزل يبعىث بىه واحىأخى فالنًا وعي
 حتى رجعت إلى أولئك فنزلت ) ويمثرون على أنفسهم (  1تداولها سبعة ابيات

 
 سيدتنا عائشة واإليثار : 

واإليثار هو تقديم الغير على النفس رغبة فل أجر اوخرة ، وينشأ من قوة اليقىين ، وتقىدير     
ة اإلسىىالم ، والمحبىىة فىىل هللا تعىىالى . وفىىل موطىىأ اإلمىىام مالىىك أنىىه بلغىىه عىىن أم المىىممنين أخىىو 

عائشة رضى هللا عنها أن مسكينًا سألها وهى صائمة وليس فل بيتها إال رغيىف ، فقالىت لمىوة 
) خادمة ( لها : أعطيه إياه ، فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه ، فقالت : أعطيه إياه ، قالت 

 ، قالت : فلما أمسينا ففعلت
                                                 

1
 بيوت . - 
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فدعتنى عائشة فقالت : كلى من  1أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة و َكَفَنَها
هذا ،فهو خير من قرصك . فكانت أم المممنين عائشة ممن أثنى هللا عليهم باإليثار على 

 النفس مع ما هم فيه من الحاجة.
 

 أبو عبيدة و اإليثار :
يثار دأب كثير من سادتنا الصحابة لحرصهم على مرضاة هللا فى عبادة الفقىراء، و كان اإل     

و فيما رواه ابن المبىارك أن عمىر بىن الخطىاب رضىى هللا عنىه أخىذ أربعمائىة دينىار فجعلهىا فىى 
صرة ثم قال للغالم: إذهب إلى عبيدة بن الجرال ثم تلكأ ساعة فى البيت حتى تنظر ماذا يصىنع 

الغالم إليه فقال : يقول لك أمير المممنين اجعل هذه فى بعى  حاجتىك، فقىال بها ، فذهب بها 
: وصىىله هللا و رحمىىه   ثىىم قىىال: تعىىالى يىىا جاريىىة : اذهبىىى بهىىذه السىىبعة إلىىى فىىالن، و بهىىذه 

 الخمسة إلى فالن حتى أنفذها.
 

 معاذ واإليثار :
بل و قال : اذهىب بهىذة إلىى فرجع الغالم إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن ج     

معاذ بن جبل ، وتلكأ فى البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع ، فىذهب بهىا إليىه ، فقىال : يقىول 
لك أمير المممنبن : أجعل هذه فى بع  حاجتك فقال : رحمه هللا ووصله، و قال : يا جارية : 

لت: و نحىن و هللا مسىاكين اذهبى إلى بيت فالن بكذا و بيت فالن بكذا، فاط لعت امرأة معاذ فقا
فأعطنا ، و لم يبق فى الخرقة إال ديناران قىد جىاء بهمىا إليهىا ، فرجىع الغىالم إلىى عمىر فىأخبره 

 فسر بذلك و قال: إنهم إخوة بعضهم من بع  .
والغرابىىة أن نىىرى تلىىك المكىىارم عنىىد السىىادة الصىىحابة ، فقىىد سىىعدوا بعشىىرة رسىىول هللا صىىلى هللا 

لى التأسى بىه فىى األقىوال واألفعىال واألحىوال ونصىروا دعوتىه بأنفسىهم عليه وسلم ، وحرصوا ع
وأموالهم ، فكانوا أئمة الهدى ، وقادة السالكين ، ومصابيح النور فى سبيل الرشاد ، رضىى هللا 

 عنهم وأرضاهم 
                                                 

1
 بعجين القمح ، فإذا شويت انساب دهنها إلى لفافة العجين كانو يلقون الشاة المذبوحة -

 المسماة باكفن وكان ذلك من طيب الطعام .
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 اإليثار فل اإلحتضار : 
الماء وأنا أقول  وقال حذيفة العدوى : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لى ومعى شلء من  

سىقيته ، فىإذا أنىا بىه ، فقلىت لىه أسىقيك ؟ فأشىار برأسىه أن نعىم ، فىإذا أنىا  1: إن كان به رمق
برجل يقول : حه حه ، فأشار إلى أبن عمىى أن انطلىق إليىه ، فىإذا هىو هشىام بىن العىاص فقلىت 

ول : حه حه أسقيك ؟ فأشار أن نعم ، فسمع أخر يقول : حه حه ، فأشار أن نعم ، فسمع اخر يق
، فأشار هشام أن انطلق إليه ، فجئته فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى هشام فإذا هو قىد مىات ، 

 فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات.
 

 السادة الصوفية واإليثار: 
أقىىول : و قىىد قىىرأت فيمىىا قىىرأت أن ابىىن بشىىار الفقيىىه جىىاء إلىىى االمىىام أبىىى بكىىر الشىىبلى ) تلميىىذ 

ى هللا عنهما ( و قال له : كم فىى خمىس مىن اإلبىل ؟ فسىكت الشىبلى ، فكىرر االمام الجنيد رض
ابن بشار سماله ، فقال الشبلى : تريد زكاتها ؟ قال : نعم ، قال فى واجب الشرع شىاة ، وفيمىا 
ينبغى ألمثالنا كلها ، قال بن بشار : ألىك فىل ذلىك إمىام ؟ قىال : نعىم ، قىال : مىن هىو ؟ قىال : 

ل هللا عنه ، خرر عن كل ماله فل سبيل هللا ، ولما سأله صىلى هللا عليىه أبو بكر الصديق رض
وسلم : وما الذى أبقيت لعيالك ؟ قال : أبقيت لهم هللا ورسوله ، فذهب ابن بشىار إلىى الفقهىاء 

 متغير الوجه وقال لهم : ذهب الصوفيه بالخير كله ، وأضعنا عمرنا فى المجادالت . 
ى هللا عنه : ما غلبنى أحد ما غلبنى شابٌّ من أهل بَلْى قدم علينا وقال أبو يزيد البسطامى رض

ن فقىدنا صىبرنا ،  حاجًا فقال لى : يا أبا يزيد : ما حد الزهد عندكم ؟ فقلت: إن وجدنا أكلنىا ، واص
ن وجىدنا  قال : هكذا كالب بلى عندنا ، فقلت : وما حد الزهد عندكم ؟ قال إنىا فقىدنا شىكرنا ، واص

 حثارنا . 
 
 ن اإليثار واإلمساك : بي

 هذا ويتعر  اإلمام القرطبل لموضوع اإليثار فيقول رضى هللا عنه :   
وردت أخبىىىىىىار صىىىىىىحيحة فىىىىىىل النهىىىىىىى عىىىىىىن التصىىىىىىدق بجميىىىىىىع مىىىىىىا يملكىىىىىىه المىىىىىىرء فىىىىىىإن         

                                                 
1
 الرمق : بقية الروح . - 
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اعتر  بهذه األخبار على اإليثار فإننا نقول له : إنما كره ذلك فى حق من اليوثق منه الصبر 
خاف أن يتعر  للمسألة إذا فقد ما ينفقه ، فأما األنصار الذين أثنى هللا علىيهم على الفقر ، و 

 باإليثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة ، بل كانوا كما قال هللا تعالى . 
) والصابرين فىل البأسىاء والضىراء وحىين البىأس ( . وكىان اإليثىار فىيهم أفضىل مىن اإلمسىاك ، 

 عر  للمسألة أولى من اإليثار  . واألمساك لمن ال يصبر ويت
 

 الجود باألروال : 
علىىى أن جىىود الصىىحابة لىىم يقىىف عنىىد بىىذل األمىىوال فحسىىب ، بىىل كىىانوا يجىىودون بىىأرواحهم    

إرضاء ل ورسوله صلى هللا عليه وسلم حتى نزل فيهم قوله تعالى فل سىورة األحىزاب : ) مىن 
من قضى نحبىه ومىنهم مىن ينتظىر ومىا بىدلوا  المممنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم

تبدياًل * ليجزى هللا الصادقين بصدقهم ويعىذب المنىافقين إن شىاء أو يتىوب علىيهم إن هللا كىان 
 غفورًا رحيمًا ( . والنحب معناه النذر ، وقيل معناه الموت . 

عمىى أنىس ومن أمثلة جودهم بأرواحهم ما رواه البخارى ومسلم والترمذى عن أنس قىال : قىال 
ىىم يت بىه  –بىن النضىر  عليىه فقىىال : أول 1ولىىم يشىهد بىىدرًا مىع رسىول هللا عليىىه وسىلم َفَكب ىىر –س 

مشهد شهده رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم غبىت عنىه ، أمىا وهللا لىئن أرانىى هللا مشىهدًا مىع 
غيرهىا ، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما بعد ليىرين هللا مىا أصىنع ، قىال ، فهىاب أن يقىول 

فشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد مىن العىام القابىل ، فاسىتقبله سىعد بىن مالىك 
 لىىىريح الجنىىىة ، أجىىىدها دون أحىىىد ، فقاتىىىل حتىىىى 2فقىىىال : يىىىا أبىىىا عمىىىرو أيىىىن ؟ قىىىال : واهىىىاً 

                                                 
1
 أى عز على نفسه غيابه عن غزوة بدر . - 
2
 إذا تعجبت من شم طيب قلت واها له ما أطيبه . - 
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َبي ىع بنىت  قتل ، فوجد فى جسده بضع وثمانون ما بين ضىربة وطعنىة ورميىة . فقالىت عمتىى الرُّ
نضر : ما عرفت أخى إال ببنانه ، ونزلت هذه اويىة ) مىن المىممنين رجىال صىدقوا مىا عاهىدوا ال

 هللا عليه .... ( اوية لفظ الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
 

وقالت أم المممنين سيدتنا عائشة رضى هللا عنها فى قوله تعالى ) من المىممنين رجىال صىدقوا 
اوية : منهم طلحة بن عبيد هللا ثبت مع رسول هللا صىلى هللا عليىه  ما عاهدوا هللا عليه .... (

وسلم حتىى أصىيبت يىده ، فقىال النبىى صىلى هللا عليىه عليىه وسىلم )) َأْوَجىَب طلحىة الجنىة (( . 
د ، وكىان النبىى صىلى  َس على النبى صلى هللا عليه وسلم يوم أ ح  وفى الصحيح أن أبا طلحة َتر 

يىىرى القىىوم فيقىىول أبىىو طلحىىة ال ت ْشىىر ْف يارسىىول هللا ، ال يصىىيبونك ، هللا عليىىه وسىىلم يتطلىىع ل
ل ْت .  1نحرى   دون نحرك ، ووقى بيده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َفش 

 يقين الصحابة بال : 
ن أردت أن تعىرف كيىف كىان يقىىين السىادة الصىحابة عنىىد لقىاء األعىداء فىىاقرأ قولىه تعىالى فىىى  واص

مىىا رأى المممنىىون األحىىزاب قىىالوا هىىذا مىىا وعىىدنا هللا ورسىىوله وصىىدق هللا سىىورة األحىىزاب : ) ول
ورسوله وما زادهم إال إيمانًا وتسليمًا ( . واعجب للثناء قبل البالء ، وللصبر فى مىوطن الجىزع 
، ول من فى موضع الخوف وللثبات فى محل االضطراب ، وللصدق عند البأساء ، ولقد أصاب 

 ادًا باليل وأسودًا بالنهار . من قال فيهم : كانوا عب
 

وذلك الذى يشيرون إليه ووعدهم هللا ورسوله به يكشف عنه قوله تعالى فى سورة البقرة : ) 
أم حسبتهم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء 

وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين حمنوا 
                                                 

1
 أى أموت دفاعاً عنك ألفديك .- 
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إن نصىىر هللا قريىىب ( ، وقولىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم : )) حفىىت الجنىىة معىىه متىىى نصىىر هللا أال 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات (( ، وكذلك قوله تعالى فىى سىورة الحىج : ) أذن للىذين يقىاتلون 
ن هللا على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولىوا ربنىا  بأنهم ظلموا واص

: ) ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوى عزيز ( . وكذلك قوله تعالى فىى  هللا ( . وقوله تعالى
سورة الحج : ) الذين إن مكناهم فى األر  أقاموا الصالة وحتوا الزكاة وأمروا بىالمعروف ونهىوا 
عىن المنكىىر ول عاقبىىة األمىور ( . وفىىى ذلىىك القىول الكىىريم تزكيىىة ربانيىة لسىىادتنا الصىىحابة فىىى 

 باتباع شرعه ، ووعد بنصرهم علىى األعىداء ، وهىو مىا يفسىر لىك كيىف ازدادوا نصرهم لدين هللا
بوعد هللا إيمانًا مىع إيمىانهم وهىو مىا يحكيىه قولىه تعىالى فىى سىورة حل عمىران فىى وصىفهم بعىد 
واقعىىة أحىىد : ) يستبشىىرون بنعمىىًة مىىن هللا وفضىىل وأن هللا ال يضىىيع أجىىر المىىممنين * الىىذين 

بعد ما أصابهم القرل للذين أحسنوا مىنهم واتقىوا أجىر عظىيم * الىذين  استجابوا ل والرسول من
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل * 
فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضل عظىيم * إنمىا 

 ف أولياءه فال تخافوهم وخافون إن كنتم مممنين ( . ذلكم الشيطان يخو 
 

أصحابه للخرور فى طلب جيش أبى سفيان وقال  1وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ندب
َجن  معنا إال من حضر يومنا باألمس (( ، وذلك حين بلغه صلى هللا عليه وسلم أنه  : )) ال َيْخر 

روحاء بعد موقعة أحد ، وهى على ثمانية أميال من هم بالرجوع إلى المدينة بعد أن بلغ ال
المدينة وكان بأصحاب الرسول الَقْرل ) الجرول ( فتحاملوا على أنفسهم وهم جرحى حتى ال 

األسد ، وألقى هللا الرعب فى قلوب المشركين فانصرفوا .  2يفوتهم أجر الجهاد ، وبلغوا حمراء
وفى غزوة 

                                                 
1
 .أى دعاهم للخروج   - 
2
 موضع خارج المدينة المنورة .  - 
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صر للمممنين . وهل يخزى هللا حبيبه ومصطفاه فى أصىحابه ؟ األحزاب ) الخندق ( كتب هللا الن
وهىل يتخلىى رسىىول هللا صىلى هللا عليىه وسىىلم وهىو بىالمممنين رءوف رحىىيم عىن نصىرة أصىىحابه 

 بنفسه وبدعائه . 
 

 االستنجاد بال تعالى : 
فقد شاركهم صلى هللا عليه وسلم فى حفر الخندق ، وعمل فيه بنفسه حتى غطى بطنىه التىراب 
، ولما اشتد األمر على المسلمين ، وطال المقام فى الخندق ، قىام عليىه الصىالة والسىالم علىى 
 التل الذى عليه مسجد الفتح فى بع  الليالى وتوقع ما وعده هللا من النصر ودعا ربه فقال : 

المكروبين ، ويامجيب المضطرين ، اكشف همى وغمىى وكربىى ، فقىد تىرى حىالى  1)) ياصريى 
حابى (( ، فنزل جبريىل عليىه السىالم وقىال : )) إن هللا قىد سىمع دعوتىك وكفىاك هىول وحال أص

عدوك (( . فخر رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم علىى ركبتيىه وبسىط يديىه وأرخىى عينيىه وهىو 
يقىىول : )) شىىكرًا شىىكرًا كمىىا رحمتنىىى ورحمىىت أصىىحابى (( وأخبىىره جبريىىل أن هللا تعىىالى مرسىىل 

فمىا تركىت لهىم نىارًا إال  2حابه بذلك ، فأقبلىت ريىح شىديدة فيهىا حصىباءعليهم ريحًا ، فبشر أص
ون من الحصباء ، وتفرقت األحزاب .   أطفأتها ، وال بناء إال طرحته ، وجعلوا َيَتَتر س 

 
 عبرة : 

أرأيىىت أيهىىا القىىارىء العزيىىز كيىىف يجيىىب هللا المضىىطر إذا دعىىاه ويكشىىف السىىوء ، َفَقل ىىْد رسىىوله 
 عليه وسلم ، واستغث ربك فى مواطن شدتك ، موقنىًا أنىه أقىرب أليىك مىن حبىل الكريم صلى هللا

الوريد ، وليكن شعار المممن : )) ال إله إال هو عليه توكلت (( ، وهو الشعار الذى أوصى بىه 
هللا رسىوله صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىى قولىىه تعىىالى : ) فىىإن تولىوا فقىىل حسىىبى هللا ال إلىىه إال هىىو 

 عليه توكلت (
                                                 

1
 الصري  خو المغيث . - 
2
 الحصباء  هى الحصى . - 
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 شعار جماعة المممنين : ) حسبنا هللا ونعم الوكيل ( .و 
وقىىد قلىىت فىىى مقىىال لىىى نشىىرته مجلىىة منبىىر االسىىالم الغىىراء بعنىىوان )) الصىىوفية فىىى إلهىىامهم (( 

 هى :  1390بعددها الصادر فى أول الحجة 
ا )) والمتوكلون على هللا فى أمورهم فىى ثقىة واطمئنىان ، يكفىيهم هللا مىا أهمهىم وقىد كىان موالنى

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : )) إنى ألعلم حيىة لىو أخىذ النىاس بهىا لكفىتهم : ) ومىن 
يتق هللا يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيىث ال يحتسىب ومىن يتوكىل علىى هللا فهىو حسىبه إن هللا 
بىىالغع أمىىره قىىد جعىىل هللا لكىىل شىىىء قىىدرًا ( ، فمىىا زال رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم يقرمهىىا 

 يعيدها.و
واستشهدت فى مقالى المذكور بشعر ألستاذى العارف بال سيدى الشيى على عقل من إلهامه 

 الفورى الذى نقلناه عنه ومنه : 
 مد  اليدين  إليك  أفضل  شرعة        ولغير وجهك ال يصح سمالى 

 إن مر بى عصف الزمان وقصفه       وهللا  لست  بما شهدت أبالى 
 طوة  غىىيره      هذا  وحقك  ال تعيه  خصالى أأحبه  وأخاف  س

 رو  المحبة  قد شهدت  جماله      وجالله   فثبت   فى  أحوالى 
 

 أشداء رحماء : 
وفى حين كان السادة الصحابة أشداء على الكفار كانوا رحماء بينهم ، يعىاون قىويهم ضىعيفهم 

ت هللا لهم وصىفى الشىدة والرحمىة ، ويعطف غنيهم على فقيرهم ، ويعلم عالمهم جاهلهم ، فأثب
فىى قولىىه تعىالى فىىى سىورة الفىىتح : ) محمىىد رسىول هللا والىىذين معىه أشىىداء علىى الكفىىار رحمىىاء 
بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضىاًل مىن هللا ورضىوانًا سىيماهم فىى وجىوههم مىن أثىر السىجود 

فاستغلظ فاستوى على سوقه ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى اإلنجيل كزرع أخرر شطأه فدزره 
 يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد هللا الذين حمنوا 



 

  442 

وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجىرًا عظيمىًا ( . واويىة تفيىد شىدة مراسىهم فىى جهىاد األعىداء ، 
وقوة عزمهم فى جهاد أنفسهم بكثرة الصالة ) تىراهم ركعىًا سىجدًا ( ألن الصىالة أفضىل العبىادات 

ة قوية من ع َدَد النصر على األعداء : ) ولينصىرن هللا مىن ينصىره إن بعد توحي د هللا ، وهى ع د 
هللا لقىىوى عزيىىز * الىىذين إن مكىىانهم فىىى االر  أقىىاموا الصىىالة وحتىىوا الزكىىاة وأمىىروا بىىالمعروف 
ونهوا عن المنكر ول عاقبىة األمىور ( ، وكىان ابىن مسىعود رضىى هللا عنىه يفضىل صىالة النفىل 

م النفل ، وكان يقول الصالة أحب إلى ، وقد أثبت هللا للسادة الصحابة حرصىهم علىى على صيا
قيىام الليىل فىى قولىىه تعىالى فىى سىورة المزمىىل : ) إن ربىك يعلىم أنىك تقىىوم أدنىى مىن ثلثىى الليىىل 
ونصفه وثلثىه وطائفىة مىن الىذين معىك (، وقىد أمىروا أنفسىهم بىالمعروف قبىل أن يىأمروا غيىرهم 

دأ بنفسىىك ، فاسىىتقاموا رضىىى هللا عىىنهم علىىى الطريقىىة ، وأشىىرق علىىيهم نىىور عمىىال بمبىىدأ : ابىى
 الحقيقة ، وكانوا جنود ل فأمدهم هللا بجنوده 

 
 صاحب الغار : 

ن شئت أن تتطلع إلىى صىورة سىيدنا أبىى بكىر الصىديق وهىو كبيىرهم ، ومفخرتنىا ومفخىرتهم ،  واص
نصىره هللا إذ أخرجىه الىذين كفىروا ثىانى  فتدبر قوله تعالى فى سىورة التوبىة : ) إال تنصىروه فقىد

اثنين إذ همىا فىى الغىار إذ يقىول لصىاحبه ال تحىزن إن هللا معنىا فىأنزل هللا سىكينته عليىه وأيىده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا هى العليا وهللا عزيىز حكىيم ( . وقىد 

لىيهم السىىالم مثىل أبىى بكىىر الصىديق . وقىىال قىال اإلمىام الليىىث بىن سىىعد : مىا صىحب األنبيىىاء ع
بهىىذه اويىىة . وقىىال العلمىىاء مىىن أنكىىر أن  1اإلمىىام سىىفيان بىىن ع يينىىة خىىرر أبىىوبكر مىىن المعاتبىىة

 يكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو بكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر رضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هللا  
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عنه صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو كافر ألنه أنكر نص القرحن ، ومعنى ) إن هللا 
 الرعاية والحفظ والكالءة . معنا ( ، أى بالنصر و 

وقال سيدنا عمر يوم السقيفة وهم يتشاورون فى اختيىار الخليفىة : مىن لىه مثىل هىذه الىثالث : 
من هما ؟ ثم بسط يده فبايع أبا بكر وبايعىه النىاس بيعىة  –ثانى اثنين ، إذ هما ، إن هللا معنا 

ثنين إذ هما فى الغار ( ما يدل حسنة جميلة ، ولهذا قال بع  العلماء فى قوله تعالى ) ثانى ا
على أن الخليفة بعد النبى صلى هللا عليه وسلم أبىو بكىر الصىديق ، ألن الخليفىة ال يكىون أبىدًا 
إال ثانيًا . والقىادل فىى خالفتىه مقطىوع بخطئىه وتفسىيقه . والىذى يقطىع بىه مىن الكتىاب والسىنة 

حابة ، ويجىب أن تىممن بىذلك وأقوال علماء األمة فضل الصديق رضى هللا عنه على جميع الص
القلوب واألفئدة ، ويقول اإلمام القرطبى فى هذا المقىام : وال مبىاالة بىأقوال أهىل الشىيع وال أهىل 
البدع ، ثم بعد الصديق عمر الفاروق رضى هللا عنه ثم بعده عثمان رضى هللا عنه ، فقد روى 

ى زمىن رسىول هللا صىلى هللا البخارى عن ابن عمىر رضىى هللا عنهمىا : كنىا نخيىر بىين النىاس فى
عليه وسلم فنخيىر أبىا بكىر ثىم عمىر ثىم عثمىان . واختلىف أئمىة أهىل السىلف فىى عثمىان وعلىى  
فالجمهور منهم على تفضيل عثمان ، وروى عن اإلمام مالك أنه توقف فى ذلىك ، وروى عنىه 

 أنه رجع إلى ما عليه الجمهور ، يقول القرطبى : وهو األصح إن شاء هللا 
: وستأتيك بعد قليل شهادة الصدق التى شهد بها إمامنا على للصديق والفىاروق عليهمىا  أقول

الرضوان ، وال محل إذن لتشيع الجاهلين بعد أن شهد اإلمام نفسه بفضىلهما وسىبقهما ، وأنكىر 
كرم هللا وجهه على من يعاديهما ، وقال صراحة : )) والذى خلق الحبة وبرأ النسىمة ال يحبهمىا 

ن ، وال يبغضهما ويخالفهما إال شقى مارق ، فحبهما قربة ، وبغضهما مروق (( ونعوذ إال ممم
 بال من الجهل والجاهلين . 

 
وال يفىوتنى فىى مناسىبة قولىه تعىالى ) ثىىانى اثنىين ( أن أنبىه إلىى أن هىذا الوصىف الجميىىل الزم 

ان ، وثىانى اثنىين فىى سيدنا أبا بكر رضى هللا عنه فى غير الهجرة ، فهو ثانى اثنىين فىى اإليمى
 الغار ، وفى الهجرة ، وثانى اثنين فى حكم األمة المحمدية 
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، وثانى اثنين فىى الروضىة 1) بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم ( ، وثانى اثنين فى إمارة الحج
النبوية الشريفة ، فهو أول من دفن إلى جوار رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، والسىعيد مىن 

  . أسعده هللا
وقد ميز السادة الصحابة الدنيا من اوخرة بما أراهم هللا فى قوله الكريم فىى سىورة الشىورى : ) 
فمىىا أوتيىىتم مىىن شىىىء فمتىىاع الحيىىاة الىىدنيا ومىىا عنىىد هللا خيىىر وأبقىىى للىىذين حمنىىوا وعلىىى ربهىىم 

ق يتوكلون ( ، وجاء فىى تفسىير اويىة أنهىا نزلىت فىى سىيدنا أبىى بكىر رضىى هللا عنىه حىين أنفى
 جميع ماله فى سبيل هللا فالمه الناس . 

كمىىا نىىزل فيىىه رضىىى هللا عنىىه قولىىه فىىى سىىورة الشىىورى أيضىىًا : ) والىىذين يجتنبىىون كبىىائر اإلثىىم 
ذا ما غضبوا هم يغفرون ( . وقىال اإلمىام علىى كىرم هللا وجهىه : اجتمىع ألبىى بكىر  والفواحش واص

مون وخط ىىَأه الكىىافرون فنىىزل قولىىه مىال مىىرة ، فتصىىدق بىىه كلىىه فىىى سىىبيل الخيىىر ، فالمىىه المسىىل
ذا مىا غضىبوا  تعالى : ) فما أوتيتم من شىء فمتاع الحيىاة الىدنيا .... ( إلىى قولىه تعىالى : ) واص

. وقال ابن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم يىرد عليىه شىيئًا فنزلىت 2هم يغفرون ( 
، يشىفقون علىى ظىالمهم ويحلمىون اوية . يقول اإلمام القرطبىى : وهىذه مىن محاسىن األخىالق 

على من جهل عليهم ، يطلبون بذلك ثواب هللا تعالى وعفىوه لقولىه تعىالى : ) والكىاظمين الغىيظ 
 والعافين عن الناس ( . 

وتأمل قوله تعالى بعد ذلك فى سادتنا األنصار : ) والذين استجابوا لربهم وأقموا الصالة وأمرهم 
 ( .  شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 

 
 ، استجابوا إلى اإليمان بالرسول قال عبد الرحمن بن زيد : هم األنصار بالمدينة

                                                 
 

 فتحت مكة فى السنة الثامنة من الهجرة وولى موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصحا بى  -1

 ولى على إمارة الجليل عتاب بن أسيد أميراً عليها وواله فى تلك السنة إدارة الحج ، وفى السنة الناسفة 

 الحج سيدنا أبا بكر فحج بالناس . وفى السنة العاشرة حج صلى هللا عليه وسلم حجة الوداع .
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حىىين أنفىىذ إلىىيهم اثنىىى عشىىر نقيبىىًا مىىنهم قبىىل الهجىىرة ، فقىىد أقىىاموا الصىىالة ألوقاتهىىا ، وكىىانوا 
يتشاورون فى أمورهم ويتفقون وال يختلفون . وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشىاور 

حابه فى اوراء المتعلقة بمصالح الحروب ) ولم يكن يشىاورهم فىى األحكىام ألنهىا منزلىة مىن أص
عند هللا ( . وأول مىا تشىاور فيىه الصىحابة بعىد رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم الخالفىة التىى 
انتهت الشورى فيهىا إلىى اسىتخالف أبىى بكىر رضىى هللا عنىه ، وتشىاوروا بعىدها فىى أهىل الىردة 

ربهم أبىىو بكىىر رضىىى هللا عنىىه . وحىىق للسىىادة الصىىحابة أن يتشىىاوروا ، فقىىد سىىن لهىىم الىىذين حىىا
الرسول الكريم صلى هللا عليىه وسىلم الشىورى وهىو أعقىل العقىالء ، وهىو الىذى قىال صىلوات هللا 

 وسالمه عليه فيما رواه اإلمام الترمذى رضى هللا عنه عن أبى هريرة رضى هللا عنه . 
ىمحاء كىم وأمىركم شىورى بيىنكم فظهىر األر  خيىر لكىم )) إذا كان أ مرامكم خيى اركم وأغنيىامكم س 

ذا كان أمىرامكم شىراركم وأغنيىامكم بخىالء كىم وأمىوركم إلىى نسىائكم فىبطن األر   من بطنها ، واص
 خير لكم من ظهرها (( . 

 ونعوذ بال من سوء الحال والمدل . 
 

 الخلف بعد السلف : 
عىىد اويتىىين الخاصىىتين بسىىادتنا المهىىاجرين واألنصىىار : ) ويقىىول هللا تعىىالى فىىى سىىورة الحشىىر ب

والذين جاءوا من بعىدهم يقولىون ربنىا اغفىر لنىا وإلخواننىا الىذين سىبقونا باإليمىان وال تجعىل فىى 
قلوبنا غال للذين حمنىوا ربنىا إنىك رءوف رحىيم ( يعنىى التىابعين ومىن دخىل فىى اإلسىالم إلىى يىوم 

قرطبىى رضىى هللا عنىه : قىال ابىن أبىى ليلىى : النىاس علىى القيامة . وجاء فىى تفسىير اإلمىام ال
ثالثىىة منىىازل : المهىىاجرون ، واألنصىىار ، والىىذين جىىاءوا مىىن بعىىدهم فاجهىىد أال تخىىرر مىىن هىىذه 
المنازل . وقال بعضهم : كن شمسىًا ، فىإن لىم تسىتطع فكىن قمىرًا ، فىإن لىم تسىتطع فكىن كوكبىًا 

ومىىن جهىىة النىىور ال تنقطىىع ، ومعنىىى هىىذا كىىن مضىىيئًا ، فىىإن لىىم تسىىتطع فكىىن كوكبىىًا صىىغيرًا ، 
مهىىاجرًا فىىإن قلىىت : ال أجىىد ، فكىىن أنصىىاريًا ، فىىإن لىىم تجىىد فاعمىىل كأعمىىالهم ، فىىإن لىىم تسىىتطع 

 فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك هللا ) أى فى اوية 
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وبقيىت  1السابقة ( . وروى مصىعب بىن سىعد قىال : النىاس علىى ثىالث منىازل فمضىت منزلتىان
 حسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت . منزلة ، فأ

 
 فقه اإلمام زين العابدين فى حب الصحابة : 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين ) زين العابىدين ( رضىى هللا عنىه أنىه 
قىال جاءه رجل فقال له : يا ابن بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما تقول فى عثمىان ؟ ف

له : ياأخى أنت مىن قىوم قىال هللا فىيهم ) للفقىراء المهىاجرين ( قىال : ال ، قىال : فىوهللا لىئن لىم 
تكن من أهل اوية فأنت مىن قىوم قىال هللا فىيهم ) والىذين تبىوأوا الىدار واإليمىان ...( قىال : ال ، 

عىالى ) والىذين قال : فوهللا لئن لم تكن من أهل اوية الثالثىة لتخىرجن مىن اإلسىالم وهىى قولىه ت
 جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان .... ( . 

وقد روى محمد بن بن الحسين رضى هللا عنهم ، عن أبيه أن نفرًا من أهىل العىراق جىاءوا إليىه 
 فسىىبوا أبىىا بكىىر وعمىىر رضىىى هللا عنهمىىا ، ثىىم عثمىىان رضىىى هللا عنىىه فىىأكثروا فقىىال لهىىم : أمىىن

المهىىاجرين األولىىين أنىىتم ؟ قىىالوا : ال ، فقىىال : أفمىىن الىىذين تبىىوأوا الىىدار واإليمىىان مىىن قىىبلهم ؟ 
فقالوا : ال ، فقال قد تبرأتم من هىذين الفىريقين ، وأنىا أشىهد أنكىم لسىتم مىن الىذين قىال هللا عىز 

ا باإليمىان وجل فيهم : ) والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنىا اغفىر لنىا وإلخواننىا الىذين سىبقون
 وال تجعل فى قلوبنا غال للذين حمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ( قوموا ، َفَعل هللا بكم وفعل . 

 
 فقه إمامنا على : 

وال تستغرب ذلك ذلك منه ، فقد جاء فى كتاب )) الفىاروق القائىد (( للىواء الىركن محمىود شىيت 
 وجهىه : يىاأمير المىممنين خطاب أن رجال مىن قىريش قىال إلمامنىا علىى بىن أبىى طالىب كىرم هللا

نسمعك تقول فى الخطبة حنفًا : اللهم أصلحنا بما أصلحت الخلفاء الراشدين المهتدين فمىن هىم 
 فقال : هم حبيباى 2؟ فاغرورقت عيناه ثم أهملهما

  
                                                 

1
 وهم الصحابة من مهاجرين وأنصار ، والمنزلة الباقية  هم الذين جاؤا منبعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة .  - 
2
 أى فاضت عيناه بالبكاء .- 
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وعم اك أبو بكر وعمر ، إماما الهدى وشىيخا اإلسىالم ورجىال قىريش والمقتىدى بهمىا بعىد رسىول 

 عليه وسلم ، من اقتدى بهما عصم ومن اتبع حثارهما هدى إلىى صىراط مسىتقيم ، هللا صلى هللا
ومن تمسك بهما فهىو مىن حىزب هللا وحىزب هللا هىم المفلحىون . وقىال علىى : إن هللا عىز وجىل 
جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدهم من الوالة إلى يىوم القيامىة ، سىَبَقا وهللا سىبقًا بعيىدًا ، 

ا إتعابىًا شىىديدًا ، وقىال وهىو علىى المنبىر : والىىذى خلىق الحبىة وبىرأ النسىىمة ال وأتعبىا مىن بعىدهم
يحبهما إال مممن فاضل ، وال يبغضهما ويخالفهما إال شىقى مىارق ، فحبهمىا قربىة ، وبغضىهما 
ىىيَدْى قىىريش وأبىىوْى  مىىروق ، مىىا بىىال أقىىوام يىىذكرون أخىىوى رسىىول هللا ووزيريىىه وصىىاحبيه وس 

 من يذكرهما بسوء وعليه معاقب . المسلمين ، فأنا برىء م
 

 فقه اإلمام مالك : 
 ويقول اإلمام القرطبى رضى هللا عنه فى تفسيره : 

هذه اوية ) والذين جاءوا من بعدهم ... ( دليل على وجىوب محبىة الصىحابة ، ألنىه جعىل لمىن 
بهم أو بعدهم حظًا فى الفىىء مىا أقىاموا علىى محبىتهم ومىواالتهم واالسىتغفار لهىم ، وأن مىن سى

واحدًا منهم أو اعتقد فيه شرًا أنه ال حق له فى الفىء ، روى ذلك عن مالك وغيره . قال اإلمام 
مالك : من كان يبغ  أحدًا من أصحاب محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم أو كىان فىى قلبىه علىيهم 

 غل ، فليس له حق فىء المسلمين ، ثم قرأ ) والذين جاءوا من بعدهم .... ( اوية . 
 
 ستغفار للصحابة : اال

وفى اوية أمر باالستغفار للسابقين األولين من المهىاجرين واألنصىار ، قىال ابىن عبىاس رضىى 
هللا عنهما : أمر هللا باالستغفار ألصحاب محمد وهو يعلم أنهم سىيفتنون ، وقالىت أم المىممنين 

نبيكم صلى هللا  عائشة رضى هللا عنها : أمرتم باالستغفار ألصحاب محمد فسببتموهم ، سمعت
 عليه وسلم يقول : ال تذهب هذه األمة حتى يلعن حخرها أولها . 

 
 وقال ابن عمر : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا رأيتم الذين 
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كم .   يسبون أصحابى فقولوا : لعن هللا أشر 
ن أصىحاب رسىول هللا وقال العوام بن حوشب : أدركت صدر هذه األمىة يقولىون : اذكىروا محاسى

 صلى هللا عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب ، وال تذكروا ما شجر فتجسروا الناس عليهم.
 وجاء فى تفسير اإلمام القرطبى رضى هللا عنه : 

)) روى أبو عروة الزبيرى من ولد الزبير : كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجال ينتقص أصحاب 
م . فقرأ مالك هذه اوية : ) محمد رسىول هللا والىذين معىه أشىداء رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 على الكفار رحماء بينهم ( .... 
حتى بلغ ) يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ( فقال مالك : من أصىبح مىن النىاس فىى قلبىه غىيظ 

 على أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد أصابته هذه اوية . 
 لقرطبى قائال : وعقب اإلمام ا

لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله ، فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه فى رواية 
فقد رد على هللا رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين ، قىال تعىالى : ) محمىد رسىول هللا والىذين 

جرة .... ( اوية ، معه .... اوية ( ، وقال ) لقد رضى هللا عن المممنين إذ يبايعونك تحت الش
وقىىال ) رجىىال صىىدقوا ماعهىىدوا هللا عليىىه ....... ( اويىىة ، وهىىذا كلىىه مىىع علمىىه تبىىارك وتعىىالى 
بحالتهم ومدلهم ، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )) خير الناس قرنى ثم الىذين يلىونهم 

ك م د  أحدهم وال نصيفه (( وقال : )) التسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا لم يدر 
(( خرجهما البخارى ، والنصيف هو النصف . وفى البزار عىن جىابر مرفوعىًا صىحيحًا )) إن هللا 

يعنىى  –اختار أصحابى على العالمين سوى النبين والمرسلين ، واختار لى مىن أصىحابى أربعىة 
قال : قال رسىول  فجعلهم أصحابى (( . وروى عويم بن ساعدة –أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا 

هللا صلى هللا عليه وسلم : )) إن هللا عزوجل اختارنى واختار لى أصحابًا فجعل لى منهم وزراء 
وأصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهارًا فمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبهم فعليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه   1وأختانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاً 

                                                 
1
  عليه وسلم .أزواج بناته صلى هللا - 
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الصىىرف  –لعنىىة هللا والمالئكىىة والنىىاس أجمعىىين واليقبىىل هللا منىىه يىىوم القيامىىة صىىرفًا وال عىىدال 
 ألحاديث بهذا المعنى كثيرة فحذار من الوقوع فى أحد منهم . (( ، وا -التوبة والعدل الفدية 

 واستطرد اإلمام القرطبى رضى هللا عنه قائال : وعن عمر بن حبيب قال : 
حضىىرت مجلىىس هىىارون الرشىىيد ، فجىىرت مسىىألة تنازعهىىا الحضىىور وعلىىت أصىىواتهم ، فىىاحتج 

، فرفىع بعضىهم الحىديث بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 
وزادت المدافعة والخصام حتى قىال قىائلون مىنهم : ال يقبىل هىذا الحىديث علىى رسىول هللا صىلى 
هللا عليه وسلم ، ألن أبىا هريىرة مىتهم فيمىا يرويىه ، وصىرحوا بتكذيبىه ، ورأيىت الرشىيد قىد نحىا 

و هريرة صحيح نحوهم ونصر قولهم فقلت أنا : الحديث صحيح عن رسول هللا عليه وسلم ، وأب
النقىىل صىىدوق فيمىىا يرويىىه عىىن النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وغيىىره ، فنظىىر إلىىى الرشىىيد نظىىر 
مغضب ، وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلى ، فلم ألبث حتى قيل : صاحب البريد بالبىاب 
، فدخل فقال لى : أجب أمير المممنين إجابة مقتول ، وتحنط وتكفن ، فقلت : اللهىم إنىك تعلىم 

 أنى دفعت عن صاحب نبيك ، وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمنى منه . 
فأ دخلت على الرشيد وهو جىالس علىى كرسىى مىن ذهىب ، حاسىر عىن ذراعيىه ، بيىده السىيف ، 

فلما بصر بى قال : ياعمر بن حبيب : ما تلقانى أحد من الرد والىدفع لقىولى  1وبين يديه النطع
: يىا أميىر المىممنين إن الىذى قلتىه وجادلىت عنىه فيىه ازدراء علىى  بمثل مىا تلقيتنىى بىه ، فقلىت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى ما جاء به ، إذا كان أصىحابه كىذابين فالشىريعة باطلىة ، 
والفىىرائ  واألحكىىام فىىى الصىىيام والصىىالة والطىىالق والنكىىال والحىىدود كلىىه مىىردود غيىىر مقبىىول ، 

 ياعمر بن حبيب أحياك هللا ، وأمر لى بعشرة حالف درهم :  فرجع إلى نفسه ثم قال : أحييتنى
 وأضاف اإلمام القرطبى يقول : 

 فالصحابة كلهم عدول ، أولياء هللا تعالى وأصفيامه ، وخيرته من 
                                                 

1
 وانطع بساط من جلد )بفتح انون وسكون الطاء أو فتحها . - 
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خلقه بعد أنبيائه ورسله ، هذا هو مذهب أهل السنة والذى عليه الجماعة من أئمه هىذه األمىة 
م كعلىى وطلحىة والزبيىر وغيىرهم رضىى هللا عىنهم ممىن أثنىى هللا ، وأن خيار الصحابة وفضالءه

عليهم وزكاهم ورضى عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنىة بقولىه تعىالى : ) مغفىرة وأجىرًا عظيمىًا ( ، 
وخاصىىة العشىىرة المقطىىوع لهىىم بالجنىىة بإخبىىار الرسىىول هىىم القىىدوة مىىع علمهىىم بكثيىىر مىىن الفىىتن 

اره لهم بذلك . وذلك غير مسقط من مىرتبتهم وفضىلهم ، واألمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخب
 إذ كانت تلك األمور مبنية على االجتهاد ، وكل مجتهد مصيب . 

وفىى تفسىير سىىورة الحجىرات قىىال اإلمىام القرطبىىى رضىى هللا عنىىه فىى هىىذا المقىام : ال يجىىوز أن 
علىوه وأرادوا هللا عىز ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما ف

وجل ، وهم كلهم لنا أئمة ، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بيىنهم وأال نىذكرهم إال بأحسىن الىذكر ، 
ن هللا غفىىر لهىىم وأخبىىر  لحرمىىة الصىىحبة ، ولنهىىى النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم عىىن سىىبهم ، واص

هللا عليىه  بالرضا عنهم . هذا مىع مىا قىد ورد مىن األخبىار مىن طىرق مختلفىة علىى النبىى صىلى
وسلم . إن طلحة شهيد يمشى على وجه األر  ، فلو كان ماخرر إليه من الحرب عصىيانًا لىم 
يكن بالقتل فيه شهيدًا . وما صىح وانتشىر مىن إخبىار علىى بىأن قاتىل الزبيىر فىى النىار وقولىه : 
ذا كىان كىذلك  سمعت رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم يقىول : بشىر قاتىل ابىن صىفية بالنىار ، واص

 فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين وال حثمين بالقتال . 
... وقد سئل بعضهم عن الدماء التى أريقىت فيمىا بيىنهم . فقىال : ) تلىك أمىة قىد خلىت لهىا مىا 
كسبت ولكم ما كسبتم وال تسىألون عمىا كىانوا يعملىون ( . وسىئل بعضىهم عنهىا أيضىًا ، فقىال : 

ب بهىا لسىانى . وقىد سىئل الحسىن البصىرى عىن قتىالهم تلك دماء طهر هللا منها يدى فىال أخضى
فقىىال : قتىىال شىىهده أصىىحاب محمىىد صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وغبنىىا ، وعلمىىوا وجهلنىىا ، واجتمعىىوا 
فاتبعنا ، واختلفوا فوقفنا قال المحاسبى : فنحن نقول كما قال الحسن ونعلم أن القوم أعلىم بمىا 

 قف عندما اختلفوا دخلوا فيه منا ، ونتبع ما اجتمعوا عليه ، ون
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فيه وال نبتدع رأيىًا منىا ، ونعلىم أنهىم اجتهىدوا وأرادوا هللا عىز وجىل ، إذ كىانوا غيىر متهمىين فىى 
 الدين . 

أقول وقد وضحت للقارىء العزيز فى الباب الحادى عشر تاريى معركة الجمل وبينت موقف كل 
توبىة الصىىادقة ، والرجىوع إلىىى مىن سىادتنا طلحىىة والزبيىر وأم المىىممنين عائشىة ، وهىو موقىىف ال

نىىى أسىىلم كىىل التسىىليم بعىىد الىىتهم وعدالىىة الصىىحابة الكىىرام ،  الحىىق دون التمىىادى فىىى الباطىىل ، واص
وأربأ بنفسى أن أتعر  بالسوء لواحد من همالء الثالثة ، الىذين حكمىوا علىى أنفسىهم بأنفسىهم 

ه اإلمام بمىا قالىه يومىًا رسىول بالندم واالستغفار ، فانسحب الزبير قبل أن تبدأ المعركة حين ذكر 
هللا صلى هللا عليه وسلم )) أما إنك ستقاتله وأنىت ظىالم لىه (( وجىدد البيعىة لامىام طلحىة وهىو 
يلفىىظ أنفاسىىه األخيىىرة شىىهيدًا فىىى ذمىىة هللا ، وتمنىىت أم المىىممنين رضىىى هللا عنهىىا أن لىىو كانىىت 

 خمارها . ماتت قبل يوم الجمل بعشرين عامًا ، كما كانت تبكى حتى تبل 
وليس لنا موقفهم من أنفسهم الرجاعة إلى الحق أن نخو  فى أعراضهم ، بل علينا أن نقىدر 

 لهم رجوعهم للحق بعد ما تبين لهم وأن نسترضى هللا عنهم . 
 بين عمرو بن العاص وبينى : 

وفى هذه المناسبة أقول إنى حين قرأت تاريى اإلسالم ، دخل فى نفسى شىء كثيىر مىن موقىف 
رو بن العاص من إمامنا على فى معارك صفين ، وتمنيىت ، وهىو فىاتح الشىام ومصىر ، أن عم

لو كان موقفه غير ما كان ، فرأيت فى المنام قىائال يقىول لىى : إن هللا قابىل عمىرو بىن العىاص 
بأتم رحمة ، ولما قمت مىن نىومى اسىتغفرت هللا وسىألته تعىالى أن يجنبنىا الخىو  فىى أعىرا  

، وأخص منهم السابقين األولين ، لما لهم علينىا مىن سىبق فىى الىدين وجهىاد الصحابة العدول 
فى سبيل هللا . ولعل عمرو بن العاص قبل هللا توبته حين تاب إلىى ربىه وهىو فىى حخىر عمىره   
قال : اللهم أمرت فعصينا ، ونهيت فارتكبنا ، اللهم ال برىء فاعتذر ، وال قوى فأنتصر ، ولكىن 

 يقول ابن عباس فجعل يرددها حتى فا  . ال إله إال هللا . 
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وأهل السنة على حق فى قولهم : إن الصحابة كلهىم عىدول ، ألن الحكىم للغالىب ، ومىن جانىب 
دوا معاوية ، والقلة ال تغير من وصف الصحابة بىأنهم عىدول ككىل ، ومىن  الحق منهم قلة عض 

وأهله لوجه هللا تعىالى دون  حاد منهم عن الحق فالمالمة على نفسه ال على الباحث عن الحق
تعصب ، ألن إقرار الباطىل باطىل ال يرضىاه هللا ، وتربيىة الناشىئين علىى الحىق خيىر مىن تزييىف 
لباسىىه ثىىوب الحىىق تحىىت سىىتار االجتهىىاد ، ومىىن شىىرط االجتهىىاد أال يكىىون فيىىه هىىوى  الباطىىل واص

سىه والبنىه يزيىد النفس األمارة بالسوء ، كتصرفات معاويىة التىى غلبىه فيهىا هىواه الشخصىى لنف
 وذريته من بعده ، حتى قال فيه القائل بحق : 

 فانظر  رعاك  هللا  فى أقواله         وابحث هداك هللا عن أفعاله 
 ترى  الخداع  والنفاق  والكذب        مع الفجور والرياء  واللعب 

 قال   فيه   السيد   المختار     عمار  وما عمار   من       1وقتل
 طى    تواترا 1لصحيحين أتى واشتهرا        وعده    السيوما فى ا

 فالبغى   حكم   قاتليه   قطعىا       واللعن حكم البغى ذاك شرعًا 
 قصدت  منها  النصح  ال سواه        نصحًا صحيحًا ظاهرًا هداه 

 رأيى فى معاوية : 
لىه هىواه الشخصىى فخىرر لذلك ال أستطيع أن أقر موقىف معاويىة مىن اإلمىام علىى ، بعىد أن خذ

علىى اإلمىام بغيىىر حىق ، ألنىه كىىان ملزمىًا وهىىو بالشىام ببيعىة اإلمىىام التىى بايعىه بهىىا أهىل الىىرأى 
بالمدينة من المهاجرين واألنصار وأهل بدر ، وهم الذين بايعوا مىن قبلىه مىن الخلفىاء الرشىدين 

 ورضى معاوية بيعتهم . 
                                                 

1
 هو سيدنا عمار بن ياسر وكان النبى صلى هللا عليه وسلم قال له : ويح بن سمية تقتله - 

 الفئة الباغية ، وقد قتله فئة معاوية فى صفين .

 لقاء الذين أسرهم المسلمونويالحظ أن معاوية أسلم بعد فتح مكة ، وكان هو وأبوه من الط

 وأطلقهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ولم يكن الطلقاء أهال للخالفة ، ولكنه خرج غلى اإلمام

 على وانتزع الخالفة بعد حروب ذات كروب كما هو معروف ، ثم نبذ مبدأ الشورى وبايع بقوة

 ام الحسين السبط وإتا هلل وإنا اليه راجعون،السلطان البنه يزيد الذى غزا المدينة وهدم الكعبة وقتل اإلم

 ولم يكن يزيد أهال لخالفة المسلمين ، بل كان مشهورا بالفسق والمجون ولم يكن معاوية يجهل ذلك ولكن

 أعماه الهوى عن الحق .
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امس الخلفاء الراشدين اإلمام الحسن بن علىى وقد قلت قولى فى موقف معاوية فى كتابى )) خ
هىى ، وممىا قلتىه فىى مقدمىة  1386(( وقد نشره المجلس األعلى للشمون اإلسىالميه فىى سىنة 
 الكتاب موجهًا الكالم لامام الحسن السبط رضى هللا عنه : 

لقتىال )) ولقد كان أبوك فى حربه بعد المسالمة مجتهدًا ، وكنت أنت فى سلمك بعىد االسىتعداد ل
مجتهىىدًا ، وكىىان أخىىوك فىىى قتالىىه مكرهىىًا مجتهىىدًا ، ذلىىك بىىأن مىىواقفكم كلهىىم خلىىت مىىن األهىىواء 
النفسية واألغرا  الدنيوية ، وكنتم تريدون خير األمة وحفظ الدين الذى قام فى بيىتكم ، فكىان 

 قيامه رحمة للعالمين . 
نىى أقىيم الشىهادة ل ، فقىد تلبسى وا بهىوى النفىوس ، فجىانبوا )) وعلى ضدكم كان خصومكم ، واص

الحىىق ، وحىىادوا عىىن الصىىراط المسىىتقيم ، ولىىئن كانىىت حرمىىة الصىىحابة واجبىىة علىىى كىىل مسىىلم ، 
فحرمة حل البيت أوجب ، وبخاصة أن الحق كان علىى الىدوام فىى جىانبهم ، كمىا كىانوا هىم علىى 

قولىون. الدوام فى جانب الحق ، ال شبهة فىى ذلىك ، وتوضىيح الواضىحات مىن المشىكالت كمىا ي
)) فإذا كانت قريش قد حاجت العرب واألمصار بىالنبوة ، فبنىو هاشىم كىانوا أولىى مىن بنىى أميىة 
بالخالفة ، ال بالقرابة فحسب ، ولكن بالسبق فى اإلسىالم والسىبق فىى الجهىاد ، ذلىك إلىى العلىم 

، ولىم والورع ، وهو أمر ال يسبقهم فيه سابق وال يلحقهم ال حق ، باعتراف بنىى أميىة أنفسىهم 
ينىل أميىىر المىىممنين عثمىان الخالفىىة علىىى أنىىه أمىوى بىىل نالهىىا بسىبقه وجهىىاده وسىىخائه ، وهىىى 
سجايا شخصية له ميزته عن قومىه مىن بنىى أميىة ، وحىين كىان عثمىان فىى السىابقين األولىين 

 وفى المهاجرين الهجرتين ، كان معاوية وأبوه من ألد أعداء اإلسالم . 
اص يشىاركه الخطيئىة فىى الخصىومة التىى قامىت علىى الطلىب بىدم )) ... وما بال عمرو بن الع

عثمان ، وكان عمرو من المحرضين على عثمان حتى قال : كنت ألقىى الراعىى فأحرضىه علىى 
عثمان ، وحين علم بقتل عثمان فرل وقال : أنا أبو عبىد هللا مىا نكىأت قرحىة إال أدميتهىا ، كمىا 

الخالفىة ، وثىار فىى وجهىه ، وقاطعىه علىى مى  كان عمرو أول من أشار علىى عثمىان بىاعتزال 
من الناس وقال : اتق هللا ياعثمان ، فقد ركبىت أمىورًا وركبناهىا معىك ، فمىا تبىاكى عمىرو علىى 

 عثمان ؟ 
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ذا كنىىا مطىىالبين بحفىىظ حرمىىة الصىىحابة ، فمعاويىىة وأصىىحابه مطىىالبون بكىىف الىىنفس عىىن  )) واص
لقىد قىال عبىد هللا بىن مسىعود رضىى هللا عنىه الهوى قبل غيرهم من األجيىال التىى تلىيهم ، حتىى 

حين نزل قوله تعالى : ) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اوخىرة ( : مىا كنىت أحسىب أحىدًا 
من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم يريد الدنيا حتىى نزلىت هىذه اويىة ، ويقىول العىارفون 

 قام فانيًا عن الدنيا . تعقيبًا على قوله هذا : فكان ابن مسعود فل هذا الم
ذا كان خصومكم قىد اتخىذوا دم عثمىان رضىى هللا عنىه تكئىة لهىم فىى مىوقفهم مىن أبيىك     )) واص

كرم هللا وجهه ، فماذا صنعوا هىم لقتلىة عثمىان حىين صىارلهم الملىك والسىلطان ؟ ومىا بىالهم لىم 
الفتات وبىبع  كلمىات يقتصوا من الثوار ؟ وما بالهم غنموا ملك الدنيا ، وأرضوا ورثة عثمان ب

 . 
 

 توبة طلحة والزبير وأم المممنين عائشة : 
)) لقىىد خاصىىم أبىىاك طلحىىة والزبيىىر وعاونتهمىىا أم المىىممنين عائشىىة ، رضىىوان هللا علىىيهم ،    

 ولكنهم رجعوا إلى الحق بعد أن تبين لهم . . . 
واء ، صىىلى المسىىلمون )) أمىىا معاويىىة فىىأبى مىىن دونهىىم إال كيىىدًا ونفىىورًا ، وأعلنهىىا حربىىًا شىىع  

بنارها فل صفين حتى كىان التحكىيم ، وقصىة التحكىيم كانىت أخىزى علىم هللا مىن قصىة الحىرب ، 
فاتفق أبو موسى مع عمرو على شىء ، وأعلنه أبو موسى فى براءة ونكث عمىرو فىى خديعىة 

غيىر ، فخلع عليًا كما خلعه أبو موسى ولم يخلع معاويىة كمىا كىان اإلتفىاق ، بىل ثبىت معاويىة ب
 حق من كتاب أو سنة . 

)) ولم يكن معاوية طالب خالفة ، ولو أنه حرص على قيام الخالفة لىرأى أن أبىاك كىان أحىق   
بها وأهلهىا ، لكنىه كىان يهىدف إلىى ملىك األكاسىرة والقياصىرة ، وكىان المجتمىع قىد فىتن بزخىرف 

ملىك قىد اسىتوثق لىه ، الدنيا ، ولعبت األموال والمناصب بأفئدة كثيىر مىن النىاس ، وحىين رأى ال
ورثه البنه )) يزيد (( من بعده ، فخرر على مبدأ الشورى ، وهو من أقدس حقوق األمة ، كما 

 خرر عما اشترطته 



 

  455 

أنت عليه فل شروط الصلح ، أما مستشاره عمرو فقد ورثه معاوية مصر وخراجها كمىا شىرط  
 عليه عمرو حين وقف إلى جواره يمازره . 

جارى من يقول إن معاوية كان مجتهدًا ، وهىل كىان مجتهىدًا حىين أمىر والتىه )) فكيف بال أ   
أن يسبوا أباك وأهلك على المنابر عالنية على مسمع من الناس ، وأنتم الىذين خلىدكم بفضىلكم 

 كتاب هللا الكريم ، وفى ذلك السب إيذاء لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 
هدًا وقد قتل حجر بن عدى بال ذنب وهىو مىن أصىحاب أو كيف أجارى من يقول إنه كان مجت  

رسىىول صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، وأحىىد المجاهىىدين فىىى الفتوحىىات اإلسىىالمية ، كمىىا قتىىل أصىىحاب 
حجر ، وكان معاوبة يقول : ما قتلت أحدًا إال علمت فيم قتلته إال حجر فإنى ال أعلم فيم قتلته 

  . . . 
تهدًا ، وقد ألحىق معاويىة زيىادًا بىأبى سىفيان ، وكىان )) أو كيف أجارى من يقول إنه كان مج  

 لزياد أب معلوم هو عبيد ، وهللا تعالى يقول : ) إدعوهم وبائهم هو أقسط عند هللا ( . 
)) أو كيف أجارى من يقول إنه كىان مجتهىدا وقىد أخىذ البيعىة البنىه يزيىد نابىذًا الشىورى وراء   

كىان أخىوك اإلمىام الحسىين علمىًا خفاقىًا علىى ظهىر ظهره ، مع اشتهار يزيد بفسىقه وفجىوره ، و 
األر  يتمنى الناس إمامته ، ولم يكن معاوية يجهل أن استخالف يزيد فيىه خىرور عىن حىدود 
هللا ، وفيه خرور على شروط الصلح ، فقد عر  عليك معاويىة أن يكىون األمرلىك مىن بعىده ، 

 فأبيت أنت إال أن يكون األمر شورى بين المسلمين . 
) ولقد أراد معاوية أن يمسس ملكًا خالدًا على الزمن لبنى سفيان ، ولكن قدر هللا أن يموت )  

يزيد فى شبابه بعد اعوام أربعة من حكمه بل أقل ، ثم تحول الملك سريعا إلى مروان وبنيه ، 
ولم يكن ذلك ليسر معاوية خاصة وأن مروان عارضه معارضة شديدة فل بيعة يزيد وقال له : 

، وأن  1األمر يا ابن أبى سفيان واهداء من تأميرك الصبيان ، وأعلم أن لك فى قومك نظراً فأقم 
     2لهم على مناوأتك وزراً 

                                                 
1
 هو الند الممائل لمعاوية ممن هم أكبر سنا وتجربة من ابنه يزيد . - 
2
 أى يستطيعون محاربتك . - 
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)) . . . وقد يسر أمرى فى دراسة موقف معاوية بع  أهله من األمويين المنصىفين ، فقىد    
يىز رضىى هللا عنىه ، أبطل بدعة السب علىى المنىابر أميىر المىممنين األمىوى عمىر بىن عبىد العز 

 فكان عمله هذا شهادة ضد معاوية فى باطله . 
)) وحين تنازل معاوية الثانى بن يزيد عن الخالفة ، خطب خطبىة زلىزل بهىا دولىة بنىى أميىة   

 ومكن لخالفة عبد هللا بن الزبير ، فقد قال فى تلك الخطبة يكشف عن معاوية األول ويزيد : 
ة نازع األمر أهله ومن هو أحق به منه لقرابتىه مىن رسىول هللا )) أيها الناس إن جدى معاوي  

صلى هللا عليه وسلم وهو على بن أبى طالب ، وركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته ، فصىار 
فى قبره رهينًا بذنوبه ، وأسير بخطاياه ، ثم قلد أبى األمىر فكىان غيىر أهىل لىذلك وركىب هىواه ، 

ن من أعظىم وأخلفه األمل ، وقصر عنه األجل  ، وصار فل قبره رهينًا بذنوبه وأسيرًا بجرمه ، واص
األمور علينا لسوء مصىرعه وبىئس منقلبىه ، وقىد قتىل عتىرة رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، 

 وأبال الحرم ، وخرب الكعبة ، وما أنا بالمتقلد وال بالمتحمل تبعاتكم ، فشأنكم أمركم (( . 
ية األول من حفيده ، فإن طعنوا فى شهادتنا نحىن اوخىرين )) وتلك شهادة أخرى على معاو   

 فتلك شهادة أهله األولين . 
)) أما عمرو بن العاص فقد عاون معاويىة وعىادى أهىل البيىت ، وشىهد بنفسىه علىى نفسىه    

وهو يحتضر ، فندم على ما فىرط منىه ، فقىد روى عنىه ابىن عبىاس رضىى هللا عنهمىا أنىه حىين 
منىى حتىىى ترضىى ، اللهىىم أمىرت فعصىىينا ، ونهيىت فركبنىىا ، فىال بىىرىء احتضىر قىىال : الهىم خىىذ 

 فأعتذر وال قوى فأنتصر ولكن ال إله إال هللا ، يقول ابن عباس فجعل يرددها حتى فا  . 
 
نى أقول بعد أن سردت كارها  لمعاوية وعمرو تلك المساوئ كما نقلها ثقىات المىمرخين )    )) واص

ن سىبقونا باإليمىان وال تجعىل فىى قلوبنىا غىاًل للىذين حمنىوا ربنىا إنىك ربنا اغفىر لنىا وإلخواننىا الىذي
 رءوف رحيم (  

 
     

 
 
 
 

فىىى فضىىل سىىادتنا  1974وقىىد قلىىت فىىى كتبىىى )) المربىىى (( المطبىىوع بمطبعىىة الحلبىىى فىىى سىىنة 
الصىىحابة مىىا نصىىه : وقىىد أخىىذ سىىادتنا الصىىحابة التربيىىة العاليىىة عىىن سىىيد المرسىىلين  صىىلى هللا 
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، وقىىد غمىىرتهم أنىىواره غمىىرًا ، فالنىىت قلىىوبهم بعىىد قسىىوتها ، وخشىىعت أرواحهىىم بعىىد  عليىىه وسىىلم
جموحها ، وقد كان يجلس إليه صلى هللا عليه وسلم البدوى الجلىف فىال يقىوم مىن مقامىه حتىى 
يصير ملكًا رحيمًا بعد أن كان شيطانًا رجيمًا ، وليس هذا بىالعلم وحىده ، بىل بالتهىذيب الروحىى 

 فىىالعلم يبىىدد ظلمىىات الجهالىىة مىىن العقىىل ، والنىىور يبىىدد حفىىات القسىىاوة مىىن القلىىب والنىىور القلبىىى 
 )ومن لم يجعل هللا له نورًا فماله من نور ( 

)) وقىىد كىىان الصىىحابة رضىىوان هللا علىىيهم يىىذوقون مىىن حىىالوة القىىرحن مىىا ال نىىذوق ، وكانىىت    
نىىا ال نحىىس بإحساسىىهم تقشىىعر منىىه جلىىودهم ثىىم تلىىين جلىىودهم وقلىىوبهم إلىىى ذكىىر هللا ، فمىىا ل

والقىىرحن لىىىم يتغيىىىر ؟ الجىىىواب عىىىن ذلىىىك لىىىيس بعسىىىير ، فىىىالقلوب تغيىىىرت ، والنفىىىوس تكىىىدرت ، 
واألروال صدأت ، فصرنا نضحك حيث كانوا يبكون ، ونمزل حيث كىانوا يجىدون ، وننىام وكىانوا 

 قليال من الليل ما يهجعون . 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سىبيل هللا  )) أوليسوا هم الذين اغتربوا عن أوطانهم وأهليهم ،  

؟ أوليس منهم الذين ضىاقت علىيهم أنفسىهم وضىاقت علىيهم األر  بمىا رحبىت حىين تىابوا مىن 
تقصىىير وقىىع ؟ أو ليسىىوا هىىم الموصىىوفين بالوصىىف الخالىىد ) رحمىىاء بيىىنهم تىىراهم ركعىىًا سىىجدًا 

( ؟ أوليسىوا هىىم الىىذين يبتغىون فضىىاًل مىن هللا ورضىىوانا سىىيماهم فىى وجىىوههم مىن أثىىر السىىجود 
كانوا يمثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟ فأين نحن من هىذه الصىفات وأمثالهىا ؟ (( 

 . . 
 

 بين التشيع وحب الصحابة : 
هذا ويعجبنى ما يقوله سيدى العارف بال الشيى أحمد الحلوانى فل الجمىع بىين حىب السىادة   

 السنة : الصحابة والسادة حل البيت وهو مذهب أهل 
ن ى    أال   إننى  فى  حب  حل  محمد       من الشيعة العليا ولكننى س 
ن ى     طبعت على حب الصحابة كلهم       كدل رسول هللا من مبتدا س 
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 الباب الرابع عشر
 فضل الصالة على النبى صلى هللا عليه وسلم

 
 الصالة على الرسول فى الكتاب والسنة : 

عالى فى كتابه الكريم : ) إن هللا ومالئكته يصلون على النبى يا أيها الىذين يقول سبحانه وت   
حمنوا صلوا عليه وسىلموا تسىليما ( . وقىد جىاء فىى الحىديث الشىريف )) مىن صىلى علىى واحىدة 
صلى هللا عليه عشرًا (( كما جاء )) أولى  الناس بى يىوم القيامىة أكثىرهم علىى صىالة (( وجىاء 

ذا سمعتم الممذن فقولوا مثلما يقىول ثىم صىلوا علىى فإنىه مىن صىلى علىى فى مسلم مرفوعًا )) إ
صالة صلى هللا عليه عشرًا ، ثم سلوا هللا لى الوسيلة فإنهىا منزلىة فىى الجنىة ال تنبغىى إال لعبىد 

 من عباد هللا وأرجوا أن أكون أنا هو ، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة (( .
 

 معنى الصالة :  
سئل اإلمام الغزالى رضى هللا عنه : ما معنى قوله صلى هللا عليه وسىلم )) مىن صىلى وقد      

علىىى صىىالة صىىلى هللا عليىىه عشىىرًا ؟ ومىىا معنىىى صىىالة هللا علىىى مىىن صىىلى عليىىه ؟ ومىىا معنىىى 
صالتنا عليه ، وما معنى اسىتدعائه مىن أمتىه الصىالة عليىه ، أيرتىال لىذلك أم هىو شىفقة علىى 

 األمة ؟ 
  عنه : فأجاب رضى هللا

أما صالة هللا على نبيه وعلى المصلين عليه فمعنىاه إفاضىة أنىواع الكرامىات ولطىائف الىنعم ،   
وأمىىا صىىالتنا عليىىه وصىىالة المالئكىىة فهىىو سىىمال وابتهىىال فىىى طلىىب تلىىك الكرامىىات ورغبىىة فىىى 

بالصىىحابة واألوليىىاء والعلمىىاء ،  1إفاضىىتها عليىىه ، فتخىىتص الصىىالة باألنبيىىاء ، وطلىىب الترضىىى
 وطلب المغفرة والرحمة بالعوام 

 وأما استدعامه الصالة من أمته فلثالثة أمور : 
                                                 

1
 ى بقولك عن أحد الصحابة  أو األولياء ، رضى هللا عنهم .أ - 

األمىىر األول : أن األدعيىىة مىىمثرة فىىى اسىىتدرار فضىىل هللا ونعمتىىه ورحمتىىه ال سىىيما فىىى الجمىىع 
الكثيىىر ، كالجمعىىة وعرفىىات والجماعىىات ، فىىإن الهمىىم إذا اجتمعىىت وانصىىرفت إلىىى طلىىب مىىا فىىى 

رب ، كىىالمطر ورفىىع الوبىىاء وغيىىره ، فىىا  مىىا فىىى اإلمكىىان مىىن الفىىي  اإلمكىىان وجىىوده علىىى قىى
نمىا أثىرت  الحق بوسائط إلى روحانيات المترشحين لتدبير العىالم األسىفل المقتضىى لتقهىرهم ، واص
الهمىىم لمىىا بىىين األروال البشىىرية والروحانيىىة العاليىىة فىىى المناسىىبة الذاتيىىة فىىإن هىىذه األروال 

نمىا ي قطىع مجانسىتها التىدنس بكىدورات الشىهوات ، ولىذلك تكىون همىة مجانسة لتلىك الجىواهر واص
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القلىىوب الزكيىىة الطىىاهرة أسىىرع تىىأثيرًا ، وتكىىون فىىى حالىىة التضىىرع واالبتهىىال أنجىىح ، ألن حرقىىة 
التضرع تذيب كدورات الشهوات عن القلب فى الحال ، وتصفيه وتكشفه من الظلمىة ، ولىذلك ال 

لىىوب طىىاهرة تزيىىد التعىىاون تىىأثيرًا . . . فىىإذا كانىىت يخطىىى دعىىاء الجمىىع ، وال يخلىىو الجمىىع مىىن ق
األدعية ممثرة فى استجالب موائد الفضل ، وكان ما وع ىد رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم مىن 
الحو  ومرتبة الشفاعة وغير ذلك من المقامات المحمودة غيىر محىدود علىى وجىه ال تتصىور 

 ك الكرامات . الزيادة فيها ، فاستمداده من األدعية استزادة لتل
األمر الثانى : ارتياحه به كما قال صلى هللا عليه وسلم : )) إنى أباهى بكم األمم (( ، وكمىا ال 
يبعد أن يطلع النائم منا على الغيب من أحوال الموتى مع كوننا فى هذا العالم المظلىم فىال يبعىد 

 صفاء . أن تحصل ل روال معرفة بمجارى أحوالنا مع أنهم فى عالم القدس وال
نمىا  األمر الثالث : الشفقة على األمة ، فحرضهم على ما هو حسىنة فىى حقهىم وقربىة لهىم ، واص
تضاعف الصالة ألن الصالة ليست حسنة واحدة بل حسنات ، إذ فيهىا تجديىد اإليمىان بىال أوال 

بتجديىد اإليمىان ، ثم بالرسول ثانيًا ، ثم بتعظيمه ثالثا  ، ثم بالعناية بطلب الكرامة له رابعًا ، ثىم 
بىىاليوم اوخىىر وأنىىواع الكرمىىات خامسىىًا ، ثىىم بىىذكر حلىىه سادسىىًا ، وعنىىد ذكىىر الصىىالحين تتنىىزل 

ولم يسأل صلى  –ثم بتعظيم حله ونسبتهم إليه سابعًا ، ثم بإظهار المودة لهم ثامنًا  –الرحمات 
لىىدعاء تاسىىعًا ، هللا عليىىه وسىىلم مىىن أمتىىه إال المىىودة فىىى القربىىى ، ثىىم اإلبتهىىال والتضىىرع فىىى ا

ن جىل قىىدره فهىىو  والىدعاء مىىى العبىادة ، ثىىم بىاإلعتراف عاشىىرًا بىأن األمىىر كلىه ل ، وأن النبىىى واص
محتار إلى رحمة هللا عز وجل ، فهذه عشىر حسىنات سىوى مىا ورد الشىرع بىه مىن أن الحسىنة 

 الواحدة بعشرة أمثالها وأن السيئة بمثلها فقط . وسر ذلك أن الجوهر 
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ان إلىىى ذلىىك العىىالم العلىىوى ، وهبوطىىه إلىىى العىىالم الجسىىمانى غريىىب فىىى طبعىىه ، اإلنسىىانى حنىى
والسيئة تبطئه عن الترقى إلى ذلك العالم على خالف طبعه ، والحسنة ترقيه إلى موافقة الطبىع 
، والقىىوة التىىى تحىىرك الحجىىر ذراعىىًا إلىىى فىىوق هىىى نفسىىها إن اسىىتعملت فىىى تحريكىىه إلىىى أسىىفل 

 دة ، فلهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . تحركه عشرة أذرع أو زيا
 

 فضائل الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم : 
 ويقول العالمة الزرقانى رضى هللا عنه فى شرل المواهب :      
وأمىا فضىىيلة الصىالة عليىىه صىىلى هللا عليىه وسىىلم فقىد ورد التصىىريح بهىىا فىى احاديىىث قويىىة     

وتزكيىىة األعمىىال ، ورفىىع الىىدرجات ، ومغفىىرة الىىذنوب ، وصىىالة المالئكىىة  منهىىا تكفيىىر الخطايىىا ،
واستغفارهم لقائلها ، وكتابة قيراط مثل أحىد مىن األجىر ، والكيىل بالمكيىال األوفىى ، وكفايىة أمىر 
الىىدنيا واوخىىرة ، ومحىىق الخطايىىا ، وفضىىلها علىىى عتىىق الرقىىاب ، والنجىىاة بهىىا مىىن األهىىوال ، 

جوب الشفاعة ، ورضا هللا ورحمته ، واألمان مىن سىخطه ، والىدخول وشهادة الرسول بها ، وو 
تحت ظل العرش ، ورجحان الميزان ، وورود الحو  ، واألمان من العطش ، والعتق من النار 
، والجواز على الصراط المستقيم ، ورمية المقعد المقرب من الجنة قبل الموت ، وكثرة األزوار 

من عشرين غزوة ، وقيامها مقام الصدقة للعسر ، وأنها زكىاة فى الجنة ، ورجحانها على أكثر 
وطهارة ، وينمو المال ببركتها ، وتقضى بها مائة مىن الحىوائج بىل وأكثىر ، وأنهىا عبىادة وأحىب 
األعمىىال إلىىى هللا تعىىالى ، وتىىزين المجىىالس ، وتنفىىى الفقىىر وضىىيق العىىيش ويلىىتمس بهىىا نطىىاق 

هللا عليه وسلم ، وينتفع هىو وولىده وولىد ولىده بهىا ،  الخير ، وأن فاعلها أولى الناس به صلى
لى رسوله صلى هللا عليه وسلم ، وأنها نىور ، وتنصىر علىى األعىداء  وتقرب إلى هللا عز وجل واص
، وتطهر القلب من النفاق والصدأ ، وتوجب محبة الناس ، ورمية النبى صلى هللا عليىه وسىلم 

ى مىن أبىىرك األعمىال وافضىلها وأكثرهىىا نفعىًا فىىى فىى المنىام ، وتمنىىع مىن اغتيىاب صىىاحبها ، وهى
 الدين والدنيا . 

 
 حداد موهوب : 

 من الفتوحات أن حدادًا بأشبيلية  540ويحكى سيدى ابن عربى فى الباب     
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كان يعرف )) باللهم صل على محمىد (( ومىا كىان يعىرف بغيىر ذلىك االسىم رأيتىه ودعىا لىى      
صالة على النبى صىلى هللا عليىه وسىلم ال يتفىرغ لكىالم أحىد إال وانتفعت به ، لم يزل مشتهرا بال

قدر الحاجة إذا جاءه أحد يطلب منه أن يعمل له شيئًا من الحديد فيشىارطه علىى ذلىك وال يزيىد 
، وما وقف عليه أحد من رجل وال صبى وال امرأة إال وال بد أن يصىلى علىى محمىد ذلىك الواقىف 

ا لكثىرة الصىالة والتسىليم عليىه صىلى هللا عليىه وسىلم كمىا إلى أن ينصرف مىن عنىده اللهىم وفقنى
 تحب وترضى . 
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 الباب الخامس عشر

 فضل زيارة الرسول صلى هللا عليه وسلم
 

 الفصل األول
 فضل المدينة المنورة

 
 أر  هللا : 

المنورة ، فشىرفها هللا بهجرتىه هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأمر ربه إلى المدينة      
إليها صلى هللا عليه وسىلم ، فصىارت مركىز الىدعوة إلىى هللا ، وحصىن الىدفاع عىن اإلسىالم كمىا 
كانىىت مهىىبط الىىوحى ومنىىزل مالئكىىة السىىماء ، وقىىد سىىماها كتىىاب هللا )) أر  هللا (( فىىى قولىىه 

 تعالى : 
 ) ألم تكن أر  هللا واسعة فتهاجروا فيها (       

ول اإلمام القرطبى إن اوية تشير إلى جماعة مىن اهىل مكىة كىانوا قىد أسىلموا ، وأظهىروا ويق   
للنبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم اإليمىىان بىىه ، فلمىىا هىىاجر النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أقىىاموا مىىع 
قومهم ، وفتن منهم جماعة فافتتنوا ، فلمىا كىان أمىر بىدر ، خىرر مىنهم قىوم مىع الكفىار فنزلىت 

لهم ) كنا مستضعفين فى األر  ( أى فى مكة هو اعتىذار غيىر صىحيح ، إذ كىانوا اوية ، وقو 
 يستطيعون أن يتحايلوا على الخرور من مكة ، ولذلك تقول لهم المالئكة تقريعًا لهم : 

) ألم تكن أر  هللا واسعة فتهاجروا فيها ( . أى المدينة المنورة ، وما أفخر مىا حالهىا هللا بىه 
، فلىىئن كانىىت مكىىة المكرمىىة حىىرم هللا فالمدينىىة المنىىورة أر  هللا ، وكيىىف ال  فلقبهىىا بىىأر  هللا

 يجعلها هللا أر  هللا ، وقد هاجر إليها رسول هللا وصارت حخر األمر مثواه ؟ 
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 فضل المدينة : 
وقىد جىاء فىى فضىل المدينىة المنىورة أحاديىىث كثيىرة ، وكفاهىا فخىرا أن يقىول فيهىا صىىلى هللا     

ز  عليه وسلم ))  إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرهىا (( ، وقىد قيىل فيهىا  (1)إن اإليمان ليأر 
 بحق : 

 وتحن  من  طرب إلى ذكراها   دار  الحبيب  أحق  أن  تهواها 
 يا ابن الكرام عليك أن  تغشاها  وعلى الجفون متى هممت بزورة 
 ىا د  بفناهشرفًا   حلول  محم      ال  كالمدينة  منزل  وكفى  لهىا  
 قد حاط ذات المصطفى وحواها  جزم الجميع بأن خير األر  ما 

 كالنفس حين زكت زكى مأواها  ونعم لقد  صدقوا  بساكنها  علت 
وقال ابن وهب : سمعت مالكًا يذكر فضل المدينة على غيرها من اوفاق فقال : إن المدينة     

ن غيرها من القرى  افت ت َحْت بالسيف ، ثىم قىرأ ) والىذين تبىوءوا الىدار تبوأت باإليمان والهجرة ، واص
 واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم . . .( اوية . 

للمهىاجرين ،  (2)وهو ابتىداء كىالم فىى مىدل األنصىار والثنىاء علىيهم ، فىإنهم سىل م وا الفىىء     
م يحسدوهم على ما صفا وكأنه تعالى قال : الفىء  للفقراء المهاجرين ، وقد أحبهم األنصار ول

 لهم من الفىء . 
فىى  –وهىو مىن أهىل الطىائف بالسىعودية  –ويقول صديقى الفاضل الحار عبد الوهاب عرب    

قصىىيدة أهىىداها لىىى فىىى مناسىىبة تعارفنىىا بالمدينىىة المنىىورة علىىى سىىاكنها أفضىىل الصىىالة والتسىىليم 
 م ( : 1961هى ) 1380وذلك فى سنة 

 حازت الفخر بخير المرسلين     بلدة  قدسها  الرحمىىن  إذ 
 منبع  الدين  ومأوى الالجئين   فهى والبيت العتيق المجتبى 
 رحلة  أشفى بها قلبى الحزين   كل  عام  لى  إلى  أكنافها  

                                                 
(1)

 يأرز أى ينضم  ويجتمع بعضه إلى بعض فيها .   
(2)

 الفىء : األموال التى تؤول للمسلمين من أعدائهم بغير حرب .  
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 مرة  يا صال  فى كر السنين   كم َسَفْحت  الدمع  إذ لم   أرها 
 طين حسرتى للبعد عن ذاك الق  وضربت  الكف   بالكف   فيا 
 ألٌم   يبدو   لعين   الناظريىن   وبقلبى  من   جراحات  النوى 
 بفمادى  من  قصور  المترفين   حرم   المختار   أسمى   منزال 
 كم  سعى  جبريل  فيها  األمين   إذ به الروضة قرب المصطفى 

 لمحب  كم  بها  من   صالحين  م   بها  من   َعْبرٍة   فياضة  ك
 كم  عال  فيها  دعاء  الساجدين   لثراها    هائىم كم   تبارى   

 وسعى  للخير  سعى  المحسنين   كم  تال  القرحن  فيها   م ْخب ت 
 فى ثراها طيب َعْرف  الياسمين  فآلثار   سجود   المصطفىىى 

 
 تربة المدينة المنورة : 

 أقول : ول در القائل :     
 هللا شرف أرضها وسماها و  أر  مشى جبريل فى عَرَصاتها     
وقىىد حىىدثنى صىىديقى الصىىالح المبىىارك الحىىار حسىىين أبىىو العىىال ) وهىىو مىىدنى يسىىكن المدينىىة    

فقال إنه حىين أراد أن يىزرع بسىتانه دق  –المنورة ، وله بها بستان قريب من الحرم الشريف ( 
مرة وجده مالحىا ال  فى أر  البستان ما سورة مياه ارتوازية ، ولم ذاق الماء الذى أتوه به أول

تصلح به الزراعة فقال يارب : إن رسولك الكريم صلى هللا عليه وسلم وصف المدينة فقال : )) 
والذى نفسى بيده إن ترابتها لمممنة (( ، والمممن حلو يارب ، فكيىف خىرر المىاء مالحىًا ، قىال 

ى ، فقلىت : انزلىوا عفا هللا عنه ومد فىى عمىره : فىألهمنى ربىى أن ننىزل بالماسىورة مسىافة اخىر 
بالماسىىورة إلىىى مسىىافة أبعىىد ، قىىال ففعلىىوا ، فجىىاء المىىاء حلىىو زالال ، وجىىاء أوفىىر ممىىا أردنىىا ، 

 والحمد ل الذى بنعمته تم الصالحات . 
وعلى الرغم من أنى أصادقه من سنوات ، فإنه كاشفنى من نحو عامين ألول مرة بأنىه كىان    

الششريف ، فكان يعجبه ما يسمعه منىى ، فقىال : يىارب  يستمع لدرسى الذى كنت ألقيه بالحرم
أشهدك أنى أحب هذا الرجل فيك ، قال : ولم أصارحك بها قبل ذلك ، فانظر إلى فضله وأدبىه ، 

 وهو رجل مبارك ، ومقبل على هللا بهمة 
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الصالحين ، حتى إنه ال يصلى الصلوات الخمس إال فى الحرم الشريف ، كمىا أنىه يعتكىف فيىه  
 شر األواخر من رمضان كل عام ، وينقق الكثير فى سبيل هللا . الع

 حفل مبارك :
وفى العام الماضى دعانا فى عيد الفطر إلىى حفىل بقصىره المشىيد فىى بسىتانه ، فوجىدنا سىرادقًا 
كبيىىرًا قىىد اجتمىىع فيىىه أحبابىىه مىىن زوار الحىىرم الوفىىدين مىىن الىىبالد اإلسىىالمية المختلفىىة ، وتغنىىى 

نا بالمدائح النبوية وذكرى المدينة المنورة ، وكان من بيننا نحن المصريين المغنون على مسمع
الشيى سيد النقشبندى فتغنى بشعر العارف بال سيدى الشيى يوسف النبهانى الذى يقىول فيىه 

 : 
 يا رعى هللا طيبًة من ريا              طاب فيها الهوى وطاب الهواء 

 وتعنى مغنى المدينة فقال :   
 يد عدت فهل عادت ليالينا           وهل ترنم فى الصحراء حادينا يا ع

وكان من بين الحاضرين أخى الصالح وزميلىى األسىتاذ أنىور شىلبى وكيىل وزارة الخزانىة ، فسىره 
 الحفل غاية السرور حيث لم يكن شهده معنا قبل ذلك . 

 دعاء نبوى للمدينة : 
 قال ابن إسحق : 

 عنها قالت : لما قدم رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم المدينىة )) وحدثت عن عائشة رضى هللا
، قدمها وهى أوبأ أر  هللا من الحمى ، فأصاب أصحابه منهىا بىالء وسىقم ، فصىرف هللا ذلىك 
عن نبيه صلى هللا عليه وسلم ، قالت : فكان أبو بكىر وعىامر بىن فهيىرة وبىالل موليىا أبىى بكىر 

انوا يهذون وما يعقلون من شدة الحمى فذكرت لرسىول هللا فى بيت واحد فأصابتهم الحمى ، وك
 صلى هللا عليه وسلم ما سمعت ، قالت : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

)) اللهىىىىم حبىىىىب إلينىىىىا المدينىىىىة كمىىىىا حببىىىىت إلينىىىىا مكىىىىة أو أشىىىىد ، وبىىىىارك لنىىىىا فىىىىى مىىىىدها 
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 لشام ( .وانقل وباءها إلى مهيعة ) الجحفة وهى ميقات أهل ا (1)وصاعها
نىىك لىىتلمس حىىب  أقىىول : وقىىد اسىىتجاب هللا دعىىوة موالنىىا رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، واص
المدينة بين جنبيك قبىل أن تىذهب إليهىا ، فىإذا رأيتهىا وعشىت فيهىا ، نسىيت بهىا وطنىك وكأنهىا 
المىىوطن األصىىلى الىىذى نشىىأت فيىىه . أمىىا بركىىة الطعىىام فباقيىىة تشىىاهدها بنفسىىك ، وتىىرى فيهىىا 

زة النبوية محققة ، وكنت فى أول أمرى بالمدينة أطلب من صاحب الدار التى ننىزل فيهىا المعج
أن يشىترى لنىا  –رحمىه هللا رحمىة واسىعة  –وهو السيد حامد بافقيه وهىو مىن السىادة األشىراف 

أقىىة مىىن اللحىىم ونحىىن خمسىىة رفقىىاء ، فيتعجىىب الرجىىل رحمىىه هللا ممىىا أطلىىب ويقىىول فىىى لهجتىىه 
أقة ؟ إيش تعملوا باألقة ، هذا كتير   هنا المدينة فيها البركة بدعوة النبى ،  المدينة اللطيفة :

فأقول له : وماذا تريد أنت ياعم حامد فيقول : نصف أقة وهو كتير على غىداكم وعشىاكم ، ثىم 
تأكد لى صدق كالمه عمليًا ، وتلك بركة طعامها ، أما حالوته فحدث عنها وال حرر ، فصىلوات 

لىىى مىىن أرسىىله هللا رحمىىة للعىىالمين   ومىىا أرق أهىىل المدينىىة حىىين كىىانوا يتغنىىون هللا وسىىالمه ع
بمىىدل موالنىىا رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وهىىم مجتمعىىون فىىى محافىىل ذلىىك السىىيد المبىىارك 

وننا بقولهم :   فيهز 
 خير البريه           نظره إليا           
 ما أنت إال           كنز العطيه           

 قال ابن إسحق : 
ولما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة ، اجتمعت بنو النجار إلى رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 
، وكان أبو أمامة نقيبهم ) أحد نقباء العقبة كما سلف القول ( فقالوا له : يارسىول هللا إن هىذا 

كىان يقىيم ، فقىال رسىول قد كان منا حيث قد علمت ، فاجعل منا رجاًل مكانه يقيم من أمرنىا مىا 
هللا صىلى هللا عليىىه وسىىلم : )) أنىىتم أخىىوالى ) ألن الخىزرر أخىىوال أبيىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ( 
وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم (( ، فكان بنو النجار يزهون بأن كان رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم 

 نقيبهم . 
                                                 

(1)
ند أهل الحجاز ، والصاع أربعة يعنى بارك لنا فى الطعام الذى يكال بالمد والصاع . والمد رطالن عند أهل العراق ، ورطل وثلث ع 

 أمداد عند الحجازيين . 
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 المساجد المفضلة : 
د الرحىىال إال إلىىى ثالثىىة مسىىاجد : المسىىجد الحىىرام والمسىىجد ورد فىىى الحىىديث الشىىريف )) ال تشىى

األقصى ومسىجدى هىذا (( ، وعنىه عليىه الصىالة والسىالم )) الصىالة فىى المسىجد الحىرام بمائىة 
 ألف صالة ، والصالة فى مسجدى بألف صالة ، والصالة فى بيت المقدس بخمسمائة صالة((. 

ر  بقعىة لهىا فضىل لىذاتها حتىى تشىد الرحىال ويقول اإلمام تقىى الىدين السىبكى : لىيس فىى األ 
لذلك الفضل غير البالد الثالثىة ، قىال : ومىرادى بالفضىل مىا شىهد الشىرع باعتبىاره ورتىب عليىه 
حكمًا شرعيًا ، وأما غيرها من البالد فىال تشىد إليهىا لىذاتها بىل لزيىارة أو لجهىاد أو علىم أو نحىو 

 ذلك من المندوبات أو المباحات . 
 :مسجد التقوى 

وقد أخىرر اإلمىام مسىلم رضىى هللا عنىه عىن أبىى سىعيد الخىدرى رضىى هللا عنىه أنىه سىأل النبىى 
 قال : )) مسجدكم هذا (( .  (1)صلى هللا عليه وسلم عن المسجد الذى أسس على التقوى 

وقال اإلمام مالك إنه مسجد المدينىة ثىم قىال : أيىن كىان يقىوم رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم 
 ا ويأتونه أولئك من هنالك ؟ وقال تعالى : ) وتركوك قائمًا ( فإنما هو هذا . أليس فى هذ

وقد أخرر اإلمام أحمد رضى هللا عنه عن أنىس رضىى هللا عنىه أن النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم 
قىىال : )) مىىن صىىلى فىىى مسىىجدى أربعىىين صىىالة كتبىىت لىىه بىىراءة مىىن النىىار وبىىراءة مىىن العىىذاب 

 وبرىء من النفاق (( . 
 فضل البقاع : أ

وقال القاضى عيا  رضى هللا عنه : أجمعوا على أن موضع قبره صلى هللا عليه وسىلم أفضىل 
بقىىىىىىىىىىىىىاع األر  ، وأن مكىىىىىىىىىىىىىة والمدينىىىىىىىىىىىىىىة أفضىىىىىىىىىىىىىل بقىىىىىىىىىىىىىىاع األر  بعىىىىىىىىىىىىىده ، ثىىىىىىىىىىىىىىم 

                                                 
(1)

 وهو المذكور فى قوله تعالى ) لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ( اآلية .  
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اختلفىوا فىى أيهمىا أفضىل ، فىىذهب عمىر وجماعىة مىن الصىحابة إلىىى تفضىيل المدينىة وهىو قىىول 
هل الكوفة إلى تفضيل مكة وبىه قىال ابىن وهىب وابىن حبيىب مىن مالك وأكثر المدنيين ، وذهب أ

ليه ذهب الشافعى .   أصحاب مالك ، واص
أقول : وما من نفس مممنة إال وتحن إلى كل من مكة والمدينة ، حرسهما هللا مىن كىل سىوء ، 
ففى مكة بيت هللا الحىرام ، وفىى المدينىة روضىة نبينىا المختىار عليىه الصىالة والسىالم ، ولسىان 

 مشتاق يحن إلى كل منهما ويقول : ال
 هى الدار ما شوقى القديم بناقص        إليها وال دمعى عليها بجامد   

 أو يقول : 
 روحى على بع  دور الحى حائمة           كظامئ الطير إذ يهفو على الماء  

 ويرحم هللا الشيى النبهانى إذ يقول متشوقًا إلى المدينة المنورة : 
  طيبة من ريا            طاب فيها الهوى وطاب الهواء يارعى هللا  
 شاقنى فى ربوعها  خير حى          حل  ال   زينب   وال   أسماء   
 حيث قبر الحبيب يعلوه من نو        ر قباب     أقلها     الخضراء   

 بين مكة والمدينة : 
همىا لبلىده فىى شىعر طويىل ، وقد تنىازع مىدنى ومكىى فىى فضىل مكىة والمدينىة ، وتعصىب كىل من

 كما جاء فى الفتوحات المكية :  –فأجابهما ناسك كان يقيم بجدة مرابطا فقال فيما قال 
 إنى  قضيت  على اللذين تماريا       فى فضل مكة والمدينة فاسألوا   
 فلسوف  أخبركم  بحق  فافهموا       فالحكم  وقتًا  قد  يجور  ويعدل   
 ى  أرضك  فضلها      فوق  البالد  وفضل  مكة أفضل يا  أيها  المدن  
 أر   بها  البيت  المحرم  قبلة      للعالمين   بها   المساجد   تعدل   
 حرم  حرام  أرضها   وصيودها     والصيد  فى  كل   البالد   محلل   
لى   فضيلتها   البرية   ترحل     وبها   المشاعر  والمناسك  كلها      واص
 وبها المقام وحو  زمزم مترعًا    والحجر  والركن  الذى   ال  يجهل   
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 والمسجدالعالى المحجر والصفا           والمشعران ومن يطوف ويرمل   
 وبمكة الحسنات يضعف أجرها          وبها المسىء عن الخطيئة يسأل   
 النبى المرسل ما  ينبغى  لك  أن تفاخر يافتى           أرضًا  بها  ولد    
 وبها   أقام  وجاءه  وحى السما           وسرى به الملك الرفيع المنزل   
 هل   بالمدينة   هاشمى   ساكن          أو من قريش ناشىء أو  مكهل   
 إال   ومكة   أرضه     وقراره           لكنهم   عنها   نبوا   فتحولوا   
 أن   المدينة   هجرة    فتحملوا         وكذاك   هاجر  نحوكم  لما  أتى   
 فأجرتمو   وقريتموا   ونصرتمو          خير  البرية  حقكم  أن  تفعلوا   
 فضل   المدينة   بين    وألهلها          فضل   قديم   نوره      يتهلل   
 من  لم  يقل إن  الفضيلة  فيكمو          قلنا   كذبت  وقول  ذلك أرذل   
 ال خير فيمن ليس يعرف فضلكم          من  كان  يجهله  فلسنا   نجهل   
 فى  أرضكم  قبر  النبى   وبيته          والمنبر  العالى الرفيع  األطول   
 وبها  قبور   السابقين   بفضلهم          عمر وصاحبه الرفيق   األفضل   
 ت  فضيلة  كل  من  يتفضل والعترة   الميمونة   الالتى  بها          سبق  
 حل   النبى   بنو   على    إنهم          أمسوا  ضياء   للبرية     يشمل   
 إنا   لنهواها    ونهوى    أهلها           وودادها  حق  على  من   يعقل   
 ساق   اإلله  لبطن  مكة   ديمة           تروى  بها  وعلى  المدين تسبل   
 

 ة المنورة : مزايا المدين
هذا ومن مزايا المدينة المنورة أنها فتحت بىالقرحن الكىريم ولىم تفىتح بالسىيف ، وأن هللا تعىالى   

اختص بها رسوله صلى هللا عليه وسلم فى قولىه تعىالى : ) كمىا أخرجىك ربىك مىن بيتىك بىالحق 
د سىماها ... ( أى المدينة الختصاصها به اختصاص البيت بساكنه ، وقيىل مىن بيتىه بهىا ، وقى

مباءة حسىنة وهىى المدينىة  (1)هللا حسنة فى قوله تعالى ) لنبوئنهم فى الدنيا حسنة .... ( أى 
، وقىىد حرمهىىا رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىى حديثىىه الشىىريف )) مىىن أخىىاف أهىىل حرمىىى 

 أخافه هللا (( وفى الحديث حخر )) حرم إبراهيم مكة وحرمى 
  

                                                 
(1)

 أى هيأ لهم المدينة سكناً  
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للحىىديث الشىىريف )) ترابهىىا شىىفاء مىىن كىىل داء (( وكانىىت تسىىمى )) المدينىىة (( ، وترابهىىا شىىفاء 
يثىىرب (( فسىىماها رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم )) طيبىىة (( ، وفىىى الحىىديث حخىىر )) إن هللا 
سمى المدينة طابه(( وفى خبر : )) والذى نفسى بيده إن تربتها لمممنة (( وفى حخر : )) إنها 

سماها هللا فى كتابه الكريم )) مدخل صدق (( وذلك فىى قولىه مكتوبة فى التوراة مممنة (( وقد 
 تعالى : 

) وقىل رب أدخلنىىى مىىدخل صىدق وأخرجنىىى مخىىرر صىدق واجعىىل لىىى مىن لىىدنك سىىلطانًا نصىىيرًا ( 
.فمدخل الصدق : )) المدينة (( ، ومخرر الصىدق : )) مكىة (( ، وتأمىل كيىف قىدم هللا المىدخل 

ب مقىىدم علىىى المىىدخل ، والسىىلطان النصىىير : )) هىىم علىىى المخىىرر مىىع أن المخىىرر فىىى الترتيىى
األنصار (( كما روى عن زيد بن أسلم ، وصار اسم )) المدينة (( علمىًا عليهىا وال يسىتعمل إال 
معرفة ، ، والنكرة اسم لكل مدينة ، ونسبوا للكل مدينى ، وللمدينة المنىورة مىدنى ، للفىرق بىين 

 النسبتين . 
 المدينة وأهلها : 

يث الشىىىريف : )) مىىىن اسىىىتطاع أن يمىىىوت بالمدينىىىة فليمىىىت (( ، ولىىىذلك كىىىان أميىىىر وفىىىى الحىىىد
المىىممنين عمىىر رضىىى هللا عنىىه يقىىول : اللهىىم ارزقنىىى شىىهادة فىىى سىىبيلك واجعىىل مىىوتى فىىى بلىىد 

 رسولك . 
وناهيك بقوله صلى هللا عليه وسىلم )) مىن أخىاف أهىل المدينىة فقىد أخىاف مىابين جنبىى (( أى 

 إلى عطفه وغيرته صلى هللا عليه وسلم على جيرانه بالمدينة المنورة . قلبى وروحى ، فانظر 
وقد كان صديقنا الكريم الذى كنىا ننىزل فىى داره وهىو السىيد حامىد بافقيىه طيىب هللا ثىراه ، يعتىز 
 بهذا الجوار السعيد ويكرر كثيرًا على مسمعنا : نحن فى كفالة الرسول صلى هللا عليه وسلم . 

 أكرم بقعة : 
بن الجوزى عن عائشة رضى هللا عنها قالت : لما قب  النبى صلى هللا عليه وسىلم اختلفىوا وال

 فى دفنه ، فقال على كرم هللا وجهه : ليس فى األر  بقعة أكرم 
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على هللا من بقعة قىب  فيهىا نفىس حبيبىه صىلى هللا عليىه وسىلم ، قىال اإلمىام السىمهودى فىى 
اإلجماع على تفضىيلها لرجىوع البىاقين إليىه ولقىول أبىى  كتاب خالصة الوفاء معقبًا ، فهذا أصل

بكر رضى هللا عنه حينئذ : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم يقىول : ال يقىب  النبىى إال 
فى أحب األمكنة إليه ، رواه أبو يعلى ، قال وأحبها إليه أحبها إلى ربه ألن حبه تابع لحب ربه 

هىذا المسىلك وقىد صىح قولىه صىلى هللا عليىه وسىلم : ))  ، قال : وقد سلكت فى تفضيل المدينة
و َى بىه ، وأجيىب الىدعوة حتىى  اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أوأشد (( أى بل أشىد ، كمىا ر 

دابته إذا رحها من حبها وقال : )) ما على األر  بقعىة أحىب إلىى مىن أن يكىون  (1)كان يحرك 
 قبرى بها منها (( . 
هودى فى كتابه المذكور : قال عمر لعبد هللا المخزومى : أنت القائل : مكىة ويقول اإلمام السم

خير من المدينة ؟ فقىال عبىد هللا : هىى حىرم هللا وأمنىه وفيهىا بيتىه ، فقىال عمىر : ال أقىول فىى 
حرم هللا وبيته شيئًا ، ثم كرر عمر قوله األول فأعاد جوابه فأعىاد لىه عمىر : ال أقىول فىى بيىت 

 ئًا ، فأشير إلى عبد هللا فانصرف . هللا وحرمه شي
وقىىال اإلمىىام السىىمهودى رضىىى هللا عنىىه : قيىىل لامىىام مالىىك أيمىىا أحىىب إليىىك المقىىام هنىىا يعنىىى 
بالمدينة أو بمكىة ؟ فقىال : )) ههنىا ، وكيىف ال أختىار المدينىة ومىا بهىا طريىق إال سىلك عليهىا 

من عند رب العالمين فىى أقىل مىن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وجبريل عليه السالم ينزل
ساعة ؟ (( . وأضاف اإلمام السمهودى قائال : وقد ثبت فى األحاديىث تفضىيل المىوت بالمدينىة 

 فيثبت تفضيل سكناها ألنها طريقه . 
وأضاف اإلمىام السىمهودى يقىول كىذلك : وفىى الصىحيحين )) أمىرت بقريىة تأكىل القىرى يقولىون 

ا ينفى الكير خبث الحديىد (( ، وفىى صىحيح مسىلم حىديث )) يثرب وهى المدينة تنفى الناس كم
يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمىه وقريبىه هلىم إلىى الرخىاء ، والمدينىة خيىر لهىم لىو 
كانوا يعلمون ، والذى نفسى بيده ال يخرر أحد رغبة عنها إال أخلف هللا فيها خيرًا منه (( وفيىه 

عام أبدًا كما نقله المحب الطبرى عن قىوم وقىال إنىه ظىاهر  إشعار بذم الخرور منها مطلقًا وهو
اللفظ . وفى حديث الصحيحين )) إن اإليمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيىة إلىى جحرهىا (( 

 أى تنقب  وتنضم وتلجأ مع أنها أصل انتشاره ، فلكل مممن من نفسه سائق  
                                                 

(1)
 أى يجعل الدابة تسير بسرعة .  
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 ليه وسلم . إليها فى جميع األزمان لحبه فى ساكنها صلى هللا ع
وألبى يعلى عن العباس رضى هللا عنه قىال خرجىت مىع رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم مىن   

 المدينة فالتفت إليها وقال )) إن هللا بر أ هذه الجزيرة من الشرك (( . 
وفى الصحيحين )) من صبر على ألوائها وشدتها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة (( وفى 

ارى مرفوعًا )) ال يكيد أهل المدينة أحد إال انمىاع كمىا ينمىاع الملىح فىى المىاء (( . صحيح البخ
ولمسلم )) من أرد أهل هذه البلدة بسىوء أذابىه هللا كمىا يىذوب الملىح فىى المىاء (( . ولىئن كىان 
لمكة مزية العدد ) أى فى الحسنات ( فللمدينة مزية البركة والمدد ، ولئن كان لمكة جوار بيىت 

تعالى فللمدينة جوار حبيب هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أكرم الخلق على هللا تعالى . وفى  هللا
ىىْعَفْى مىىا جعلىىت بمكىىة مىىن البركىىة (( . وفىىى الصىىحيحين  الصىىحيحين )) اللهىىم اجعىىل بالمدينىىة ض 
أيضًا )) اللهم بارك لهم فى مكيالهم وبارك لهم فى صاعهم وبارك لهىم فىى مىدهم (( . ولمسىلم 

للهم بارك لنا فى مدينتنا ، اللهم بارك لنا فى صاعنا ، اللهم بارك لنا فى مدنا ، اللهم بىارك )) ا
لنا فى مدينتنا ، اللهم اجمع مىع البركىة بىركتين (( . وفىى الصىحيحين وغيرهمىا حىديث )) علىى 

 أنقاب المدينة مالئكة يحرسونها ال يدخلها الطاعون وال الدجال (( . 
نىى  –ودعىا ألهلهىا  –) إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهىا ، وفىى روايىة وفى الصحيحين حديث ) واص

حرمت المدينة ، كما حرم إبراهيم مكة (( . وللبخارى من حديث أبى هريرة رضى هللا عنه )) إن 
هللا حرم ما بين الَبى المدينة على لسانى (( )) قال وأتى النبى صلى هللا عليه وسلم بنى حارثة 

ابنى حارثىىة قىىد خىىرجتم مىىن الحىىرم (( ثىىم التفىىت فقىىال : )) بىىل أنىىتم فيىىه ((. فقىىال : )) أراكىىم يىى
 ولمسلم )) المدينة حرم ما بين عير إلى ثور (( ) وهما جبالن بها ( . 

،  (2)خالهىىا  (1)وألبىىى داود مثلىىه وزاد أن رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم قىىال : )) ال ي ختلىىى 
 مىن أشىاد بهىا ، وال يصىلح لرجىل أن يحمىل فيهىا السىالل والينفر صيدها ، وال يلتقط لقطتهىا إال

 لقتال ، وال أن يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعيره (( . 
                                                 

(1)
 يختلى : أى يقطع  

(2)
 ات الرطب الرقيق . الخال ) مقصوراً ( : النب 



 

  473 

وقال أبو هريرة رضى هللا عنه : لىو وجىدت الظبىا بىين ال بتيهىا مىا ذعرتهىا ، وجعىل اثنىى عشىر 
بيتىى ومنبىرى روضىة ميال حول المدينة حمى . وفى الصحيحين عن عبد هللا بن زيد )) مىابين 

من ريا  الجنة (( وللبخارى عن أبى هريرة مثله وزاد )) ومنبرى على حوضىى (( . وللبخىارى 
 ومسلم عن ابن عمر )) ما بين قبرى ومنبرى روضة من ريا  الجنة (( . 

 طريق النور : 
ذا أردت أن ترى طريق النور بنفسك ، فاذهب إلى أر  الحجاز ، واسلك الدرب ا لىذى أقول : واص

سىىلكه موالنىىا رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم والمهىىاجرون إلىىى المدينىىة المنىىورة ، وانظىىر إلىىى 
ر كىم تحملىوا فىى قطعىه علىى اإلبىل مىن المشىقة فىى  طوله وأنت تقطعه بالسىيارة السىريعة ، وقىد 
ذا اسىترحت قلىيال فىى بىدر فاستنشىق رائحىة الجنىة عنىد  عزم أهل اإليمان وهمة أهىل اليقىين ، واص

لى خشونة الصىخور علىى جىانبى الطريىق شهد ائها ، وتطلع إلى الجبال بينها وبين المدينة ، واص
المرصوف ، وقدر لسلفك الصالح جهادهم فى حماية العقيدة التى وصلت إليك منهم وأنت ناعم 
يمان ، واستغفر لهم كما أمرك هللا تعالى . واستنشق روائح المدينة وتطلىع إلىى  البال فى أمن واص

 وهوائها ونورها . مائها 
ولقىىد كنىىت أسىىير فىىى ذلىىك الىىدرب المبىىارك وحىىان ميعىىاد العصىىر ، فدويىىت إلىىى مكىىان فىىى جانىىب 
ذا بى أتذكر فجأة قول اإلمام ابن دقيىق  الطريق فصليت العصر مع أصحاب لى على الرمال ، واص

 العيد رضى هللا عنه : 
 حمى  أم  القرى  قف بالمنازل والمناهل من لدن           وادى  قباء  إلى   
 وتوس  حثار  النبى  فضع  بها            متشرفًا  خديك  فى  عفر   الثرى   
ذا رأيت منازل الوحى  التى           نشرت  على  اوفاق  نورًا   أنورا     واص
 فاعلم  بأنك  ما  رأيت  شبيهه            مذ كنت فى ماضى الزمان وال يرى   

الذائق ، ووضعت خدى علىى التىراب الىذى مشىى عليىه رسىول هللا صىلى  فعملت بنصيحة اإلمام
هللا عليىىه وسىىلم فىىى األر  الطيبىىة ، التىىى أشىىرق منهىىا علىىى يديىىه الكىىريمتين نىىور اإلسىىالم ، 

 وكيف ال أفعل وقد قال أمير المممنين عمر رضى هللا 
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قسم بالتراب الذى مشىت عنه : بأبى أنت وأمى يارسول هللا ، لقد بلغ من فضيلتك عند هللا أنه أ
عليه قدماك ، فقال تعالى : ) ال أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد ( ، وكيىف ال أفعىل وقىد 
قال حبر األمة وحجتها ابن عباس رضى هللا عنه : ما خلق هللا وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه 

يشىير ابىن  –يىاة أحىد غيىره من محمد صلى هللا عليه وسلم ، وما سمعت هللا عز وجل أقسم بح
عبىىاس إلىىى قولىىه تعىىالى ) لعمىىرك إنهىىم لفىىى سىىكرتهم يعمهىىون ( أى وحياتىىك إنهىىم يتحيىىرون   

 ويرضى هللا عن اإلمام البوصيرى إذ يقول فى بردته المباركة : 
 فمبلغ العلم فيه أنه بشر          وأنه خير خلق هللا كلهم   
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 الفصل الثانى
  عليه وسلمفضل زيارة الرسول صلى هللا

 فضل مثواه صلى هللا عليه وسلم : 
كان صلى هللا عليه وسلم يشدد على نفسه فى رعاية التسوية بين نسائه تطييبًا لقلوبهن وكان 
يقول أين أنا اليوم ؟ أيىن أنىا غىدًا ، وكىان فىى مرضىه الىذى تىوفى فيىه يطىاف بىه محمىوال علىى 

السىىيدة عائشىىة وبقىىى حتىىى انتقىىل فيىىه إلىىى بيىىوت أزواجىىه إلىىى أن اسىىتأذنهن أن يقىىيم فىىى بيىىت 
الرفيق األعلى ودفن صلى هللا عليه وسلم فى حجرتهىا ، ألن األنبيىاء والمرسىلين يىدفنون حيىث 
يقب  هللا أرواحهم ، وقد قالت سيدتنا عائشة : فلمىا كىان يىومى قبضىه هللا تعىالى بىين سىحرى 

صلى هللا عليه وسلم هى أفضل بقىاع ونحرى صلى هللا عليه وسلم . والبقعة التى دفن فيها  (1)
 األر  ولذلك قال سيدى أبو محمد البكرى رضى هللا عنه : 

 جزم الجميع بأن خير األر  ما         قد حاط ذات المصطفى وحواها   
 ونعم  لقد  صدقوا  بساكنها  علت        كالنفس  حين  زكت  زكا مأوها   

 حرمته صلى هللا عليه وسلم : 
لم أن حرمته صىلى هللا عليىه وسىلم وهىو فىى قبىره كحرمتىه صىلى هللا عليىه وسىلم فىى هذا ، واع

 حياته ، ففى كتاب الشفاء للقاضى عيا  بسند جيد عن ابن حميد قال : 
ناظر أبو جعفر أمير المممنين مالكًا فى مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال مالك : يىا 

 المسجد ،  أمير المممنين ال ترفع صوتك فى هذا
                                                 

(1)
 السحر : الرئة تريد أنه قبض وهو على صدرها ، صلى هللا عليه وعلى آله وسلم .  
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فإن هللا تعالى أدب قومىًا فقىال : ) يىا أيهىا الىذين حمنىوا ال ترفعىوا أصىواتكم فىوق صىوت النبىى ( 
ومدل قومًا فقال : ) إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول هللا أولئك الىذين امىتحن هللا قلىوبهم 

ن حرمتًا ، كحرمته حيًا فاستكان أبو ج  عفر . للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ( . واص
وقيل لعمر بن عبد العزيز : لو أتيت المدينة وأقمت بها فإن مت دفنت فى الرابع مع رسول هللا 
صلى هللا عليىه وسىلم وأبىى بكىر وعمىر . فقىال : وهللا ألن يعىذبنى هللا عىز وجىل بكىل عىذاب إال 

 النار أحب إلى من يعلم أنى أرى نفسى لذلك أهل . 
 الموت والحياة فى البرزس : 

 اإلمام الزرقانى رضى هللا عنه فى شرل المواهب اللدنية :  يقول
نهم ميتىون ( ،  فإن قلت القرحن ناطق بموته عليه الصالة والسالم فى قوله تعالى ) إنك ميت واص
وقال صلى هللا عليه وسلم )) إنى امرم مقبو  (( ، وقال أبىو بكىر الصىديق رضىى هللا عنىه : 

قىىد مىات ، ومىن كىان يعبىىدو هللا فىإن هللا حىى ال يمىىوت ((  )) مىن كىان يعبىد محمىىدًا فىإن محمىداً 
وأجمع المسلمون على إطالق ذلك ، فأقول : أجاب الشيى تقى الدين السىبكى بىأن ذلىك المىوت 
غير مستمر ، وأنه صلى هللا عليه وسلم أحيى بعىد المىوت حيىاة أخرويىة ، وال شىك أنهىا أعلىى 

ال إشكال ، وقد ثبت أن أجساد األنبياء ال تبلىى ، وأكمل من حياة الشهداء ، وهى ثابتة للرول ب
وعود الرول إلىى الجسىد ثابىت فىى الصىحيح لسىائر المىوتى ، فضىال عىن الشىهداء ، فضىال عىن 

نما النظر فى استمرارها فى البدن  ، وفى أن البىدن يصىير حيىًا كحالتىه فىى الىدنيا (1)األنبياء ، واص
مالزمة الرول للحياة أمر عادى ال عقلى ، فهذا  أو حيا بدونها وهى حيث شاء هللا تعالى ، فإن

مما يجوزه العقل ، فإن صىح بىه سىمع اتبىع ، وقىد ذكىره جماعىة مىن العلمىاء ويشىهد لىه صىالة 
 موسى فى قبره كما ثبت فى الصحيح ، فإن الصالة  

                                                 
(1)

 بدن اإلنسان جسده ، وقوله تعالى ) فاليوم ننجيك ببدنك ( . أى ننجيك يافرعون بجسد ال حياة فيه .  



 

  477 

، تستدعى جسدًا حيًا ، وكذلك الصفات المذكورة فى األنبياء ليلة اإلسراء كلها صىفات األجسىام 
وال يلزم من كونها حياة حقيقىة أن تكىون األبىدان معهىا كمىا كانىت فىى الىدنيا مىن االحتيىار إلىى 
الطعىام والشىراب ، وغيىر ذلىك مىن صىفات األجسىام التىى نشىاهدها ، بىل يكىون لهىا حكىم حخىر ، 
فليس فى العقل ما يمنع مىن إثبىات الحيىاة الحقيقيىة لهىم ، وأمىا اإلدراكىات كىالعلم والسىماع فىال 

 أن ذلك ثابت لهم ، بل ولسائر الموتى كما ورد فى األحاديث . شك 
ذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كما دل علىى ذلىك كتىاب هللا فكيىف باألنبيىاء  أقول : واص
والمرسلين ، وكيف بأمير األنبياء والمرسلين صلى هللا عليه وسىلم . وقىول هللا تعىالى : ) ومىن 

هللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا وكىان هللا غفىورًا يخرر من بيته مهاجرًا إلى 
رحيمًا ( لىيس مقصىورًا علىى حياتىه الشىريفة وفىى الحىديث الصىحيح : )) إنمىا األعمىال بالنيىات 
نما لكل امرى ما نوى ، فمن كانىت هجرتىه إلىى هللا ورسىوله فهجرتىه إلىى هللا ورسىوله ، ومىن  واص

 أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (( .  كانت هجرته لدنيا يصيبها
وألبى داود بسند صحيح عن أبى هريرة )) ما مىن أحىد يسىلم علىى إال رد هللا علىى روحىى حتىى 
أرد عليه السالم (( . وقد صدر اإلمام البيهقى رضى عنه بىاب الزيىارة بهىذا الحىديث الشىريف ، 

 عنه لتضىمنه فضىيلة رده صىلى هللا عليىه واعتمد على ذلك جماعة منهم اإلمام أحمد رضى هللا
وسلم وهى عظيمة   واستدل اإلمىام البيهقىى بهىذا الحىديث علىى حيىاة األنبيىاء . ويقىول اإلمىام 
السمهودى رضى هللا عنىه : فهىو صىلى هللا عليىه وسىلم يسىمع مىن يسىلم عليىه عنىد قبىره ويىرد 

ن ينفق فيه ملك الدنيا حتىى يتوصىل عليه عالمًا بحضوره عند قبره ، وكفى بهذا فضال حقيقًا بأ
إليه . والبن النجار عن إبراهيم بن بشىار : حججىت فىى بعى  السىنين فجئىت المدينىة فتقىدمت 

 إلى قبر النبى صلى هللا عليه وسلم فسمعت من داخل الحجرة : وعليك السالم . 
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نمىا هىو انتقىال مى ن حىال وجاء فى تذكرة القرطبى عىن شىيخه أن المىوت لىيس بعىدم محى  ، واص
إلىىى حىىال ، ويىىدل علىىى ذلىىك أن الشىىهداء بعىىد قىىتلهم ومىىوتهم أحيىىاء عنىىد ربهىىم يرزقىىون فىىرحين 
ذا كىان هىذا فىى الشىهداء فاألنبيىاء أحىق بىذلك  مستبشرين ، وهذه صىفة األحيىاء فىى الىدنيا ، واص

 وأولى . 
فىى وفى مناسبة حياة الشهداء أقول إنى بحمد هللا رأيت الوصف الىذى وصىف هللا بىه الشىهداء 

برميىة شىهيد فىرل جىدًا مستبشىر  –وكنىت عندئىذ بالمدينىة المنىورة  –رميا منامية سعدت فيهىا 
للغاية ، يتحرك حركات سريعة وقوية من الفرل واالستبشار ، وتعجبت من منظىره ولىم أعرفىه ، 

رواحة ، وقمت من نومى مسرورًا بهذه الرميا  (1)فقال لى شخص فى المنام : هذا عبد هللا بن 
م أكن أذكر اسمه األول )) عبد هللا (( إنما كنت أعرفه باسم )) ابن رواحىة (( فسىألت أحىد ، ول

رفقائى عن اسم ابىن رواحىة الكامىل فقىال لىى )) عبىد هللا (( فقلىت صىدق هللا تعىالى فىى وصىفه 
للشىهداء ) أحيىاء عنىد ربهىم ( ، وفىىى قولىه فىى األنصىار رضىىى هللا عىنهم ) يحبىون مىن هىىاجر 

 إليهم ( . 
 ياته صلى هللا عليه وسلم فى قبره الشريف : ح

ويقول الحافظ السيوطى رضى هللا عنه فى كتابه )) تنوير الحلك بإمكان رميىة النبىى صىلى هللا 
عليىىه وسىىلم والملىىك (( بعىىد اسىىتيعابه ألكثىىر نقىىول العلمىىاء واألحاديىىث الدالىىة علىىى إمكىىان رميىىة 

 يأتى :  النبى صلى هللا عليه وسلم فى المنام واليقظة ما
قىىد تحصىىل مىىن مجمىىوع هىىذه النقىىول واألحاديىىث أن النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم حىىى بجسىىده 

حيىىث شىىاء فىىى أقطىىار األر  وفىىى الملكىىوت وهىىو بهيئتىىه التىىى كىىان (2)وروحىىه ، وأنىىه يتصىىرف 
عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شىء ، وأنه يغيب عن األبصار كمىا غيبىت المالئكىة مىع كىونهم 

هم ، فىىإذا أراد هللا تعىىالى رفىىع الحجىىاب عمىىن أراد كرامتىىه برميتىىه رحه علىىى هيئتىىه أحيىىاء بأجسىىاد
 التى هو عليها ال مانع من ذلك والداعى إلى

                                                 
(1)

 ر رضى هللا عنهم .وهو األنصارى الشاعر ، وهو صاحب اللواء فى مؤتة بعد زيد وجعف 
(2)

أى يتصرف بإذن هللا وقدرته فيما مكنه هللا فيه ، ولتذكر قوله تعالى مخاطباً له صلى هللا عليه وسلم ) وكان فضل هللا عليك عظيماً(  

 . 
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 .  (1)التخصيص برمية المثال 
ويقىىول اإلمىىام نىىور الىىدين الحلبىىى رضىىى هللا عنىىه فىىى رسىىالته المسىىماة )) تعريىىف أهىىل اإلسىىالم 

 يه وسلم ال يخلو منه مكان وال زمان (( ما يأتى : واإليمان بأن النبى صلى هللا عل
أال ترى أن الرائين له يقظة أو منامًا فى أقصىى المغىرب يوافقىون فىى ذلىك الىرائين لىه كىذلك فىى 
تلك الساعة بعينها فى أقصى المشرق ، فمتى كان ذلك منامىًا كىان فىى عىالم الخيىال والمثىال ، 

 وأعلى غايات الكمال كما قال القائل :  ومتى كان يقظة كان بصفتى الجمال والجالل
 ليس على هللا بمستنكر          أن يجمع العالم فى واحد   

 ومن األدلة التى ساقها اإلمام الحلبى رضى هللا عنه قوله : 
ثابىت عنىىد إمىىام األمىة الحىىافظ اإلمىىام البخىارى وغيىىره أن الملكىىين يقىوالن للمقبىىور : مىىا  -1

 إلشارة ال يشار به إال لحاضر . تقول فى هذا الرجل ؟ واسم ا
إن غالب األولياء والعارفين كانوا يجتمعون غالبًا بسيد المرسلين يقظة ومنامًا ، وكىان  -2

العارف بال خليفة بىن موسىى كثيىر االجتمىاع بىه ، واجتمىع بىه فىى ليلىة واحىدة سىبعة 
 حسرة رميتنا. منا فقد مات كثير من األولياء ب (2)عشر مرة وقال له : يا خليفة ال تمل 

فالحجاب من قبلنا بموجب مساوينا ال مىن قبلىه صىلى هللا عليىه وسىلم ، ولهىذا تجىد العبىد متىى 
فارق نفسه ولىو بىالنوم وأغمى  عينيىه يىراه إذا قسىم هللا تعىالى لىه ذلىك ، ومتىى قتلهىا بقمعهىا 

 وأمتها بردعها لم يبق بينه وبينه حجاب ال منامًا وال يقظة . 
بو العباس أحمد المرسى يقول : لو حجبت عنىى رميىة النبىى صىلى هللا عليىه ... وكان السيد أ

 وسلم طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين . 
                                                 

(1)
قوية يعطيها هللا عالم المثال هو العالم الذى تمثل فيه جبريل لمريم عليها السالم فى شكل بشر مع أنه ليس من البشر واألرواح ال 

 قوة التمثل .
(2)

 أى من كثرة رؤيتك لنا وظهورنا لك ، وهو تدليل منه لذلك الولى المبارك .  
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من الممكن المعقول المشاهد فى رأى العين أن يجعل هللا تعالى نبيىه محمىدًا صىلى هللا  -3
اه الىذى عليه وسلم بمكان كمكان جعل فيه البدر فيراه الذى فى أقصى المشرق كمىا يىر 

فىىى أقصىىى المغىىرب وهىىو فىىرد ) أى بىىدر واحىىد ( وضىىومه مىى  األكىىوان ، وكىىذلك عىىين 
الشىىمس والزهىىرة وبقيىىة النجىىوم فإنىىه قىىد اسىىتوى فىىى رميتهىىا كىىل مىىن كىىان علىىى ظهىىر 
األر  ، ألن هللا تعالى قد جعل لها مكانًا يقتضى ذلك ) أى هيأها ألن يراهىا مىن كىان 

قبر النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم بطيبىة كىذلك ،  على ظهر األر  ( فال بدع أن يكون 
من نبينا بغير طيبة أيضًا يىرى منهىا ويشىاهد (1)وال غرو فى أن يجعل هللا تعالى شبحًا 

 كذلك ما لم يكن الرائى أعمى البصيرة ... وقال رضى هللا عنه شعرًا : 
 انظر إلى المختار كيف وجوده         م  السما واألر  واألكوانا   
 فتراه مثل  البدر فى كبد السما         وضيامه  م   الوجود  عيانا   

ومىن البىراهين علىىى ذلىك أيضىًا أنىىه يجىوز ويمكىن ويتعقىىل أن يجعىل هللا تعىالى العلويىىة  -4
والسىىفلية بىىين يىىدى النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم كجعلىىه تعىىالى الىىدنيا بىىين يىىدى سىىيدنا 

ر أجلهمىىا معىىًا أحىىدهما فىىى أقصىىى عزرائيىىل ، فىىإن سىىئل كيىىف تقىىب  رول رجلىىين حضىى
المشىىرق واوخىىر فىىى أقصىىى المغىىرب فقىىال : إن هللا تعىىالى قىىد زوى لىىى الىىدنيا بجميىىع 

 أكوانها فجعلها بين يدى كالقصعة بين يدى اوكل أتناول منها ما شئت . 
ومىىن البىىراهين أيضىىًا علىىى ذلىىك أن أمىىر البىىرزس ال يقىىاس علىىى غيىىره ، أال تىىرى ل َمَلَكىىْى  -5

ع تناهى عظمهما فى أضيق اللحود ، ومن أين يأتيان ؟ ومىن أيىن يىذهبان ؟ السمال م
وكيىىف يسىىأالن ميتىىين أو أمواتىىًا فىىى وقىىت واحىىد ، مىىنهم مىىن هىىو فىىى أقصىىى المشىىرق 

 ومنهم من هو فى أقصى المغرب ... ؟ 

 ويقول اإلمام نور الدين الحلبى كذلك فى رسالته المذكورة : 
ة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وعند أبى داود من حديث أبى هرير 

 )) من رحنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة وال يتمثل الشيطان بى (( ،  
 

                                                 
(1)

 أى شخصه صلى هللا عليه وسام ..  
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ومعنى هذا الحديث التبشير بأن من فاز من أمته برميته فى المنام ال بد ألبتىة إن شىاء هللا أن 
م إن شىاء هللا تعىالى العبىد فىى ذلىك الوقىت مىن يراه فى اليقظة ولو قبيل الموت بهنيهة ، ويسىل

 . (2)، إذ هو وقت الحاجة(1)المقت 
أقول : وقد ذكر العارف ابن أبى جمرة رضى هللا عنىه فىى كتىاب بهجىة النفىوس أن ابىن عبىاس 
رضى هللا عنهما رأى النبى صلى هللا عليىه وسىلم فىى المنىام بعىد انتقالىه للرفيىق األعلىى ، ولمىا 

خالته ميمونة أم المممنين وأخبرها بالرميا فناولته مرحة فذهب ينظر فيها فلم  استيقظ دخل على
 ير وجهه بل رأى النبى صلى هللا عليه وسلم وسلم بصورته التى يعرفها . 

ومىىن األدلىىة العقليىىة والنقليىىة أيضىىًا أن هللا تبىىارك وتعىىالى نصىىبه شىىاهدًا علىىى أعمىىال العبىىاد  -6
يا أيها النبىى إنىا أرسىلناك شىاهدًا ومبشىرًا ونىذيرًا ( ، والشىاهد ال  خيرها وشرها ، فقال تعالى : )

بد أن يكون حاضرًا للمشهود عليه وناظرنًا للمشهود إليه فعلم أنه مى  كىل عىالم ، وحاضىر فىى 
كل مكان . فإن قيل قد قال تعىالى : ) فكيىف إذا جئنىا مىن كىل أمىة بشىهيد ( . وقىال تعىالى : ) 

( . فقد سوى بين النبى صلى هللا عليه وسلم وبىين األمىة فىى معنىى  وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
الشهادة ، وسوى بينه وبين األنبياء فى ذلك المعنى أيضًا ، فالجواب إن شاء هللا تعىالى أنىه ال 
تسوية ألنه فى اوية األولى قىال ) وجئنىا بىك علىى هىمالء شىهيدًا ( وقىال فىى اويىة الثانيىة : ) 

شهيدًا ( . وورد أن هذه األمة تشهد على جميىع األمىم وتشىهد ألنبيائهىا  ويكون الرسول عليكم
بالتبليغ ونبيها يزكيها فال مساواة به وال أحد فى درجته . وأما شهادة األنبيىاء فىال إشىكال فيهىا 
ألنهم موجىودون باألجسىام فىى قيىد الحيىاة بىين أظهىر أممهىم ألنهىم شىاهدون وحاضىرون حسىًا 

ه األمة فإنما هى من باب الشهادة على الشاهد ، ألنها إنما تلقت ذلك ومعنى . وأما شهادة هذ
من القرحن العظيم الصادق الىوارد علىى لسىان النبىى المصىدوق ، فتبىين بهىذا بأنىه لمىا كىان كىل 

 رسول 
                                                 

(1)
 أى يسلم من غضب هللا تعالى .  

(2)
 أى وقت احتياج العبد إلى مرضاة هللا تعالى .  
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إذا مات انتهت شريعته وأرسل رسول غيره ، ولم يكن نبينىا كىذلك بىل شىريعته مسىتمرة ودعوتىه 
القيامة ومعها وبعدها إذ ال نبى بعىده ، فتبىين أن شىهادته صىلى هللا عليىه  قائمة باقية إلى يوم

وسلم بموجب حضوره فىى جميىع العوامىل وامىت  الكىون والزمىان بىه ، فكىان مثالىه كمىا أسىلفناه 
وكمىىا أشىىرنا كبىىدر فىىى سىىماء علىىو الفضىىل ونحىىن تحتىىه سىىائرون فىىى ضىىوء نىىوره ، متىىى رفعنىىا 

أو المشى أو التأنى أو جلسنا أو نمنا أو استيقظنا نراه معنىا رءوسنا إليه ونحن فى شدة العدو 
فوق رءوسنا ، ولو مشىينا إلىى أقصىى المشىرق ، ومشىى حخىرون إلىى أقصىى المغىرب ، وركىب 
حخرون السفن فى لجج البحار ، وصعد حخرون الجبل ، وسلك حخىرون القفىار ، كىل ذا ونبىيهم 

 در مع همالء كلهم . محمد صلى هللا عليه وسلم حاضر معهم كحضور الب
وأقول : بعد هذا ال تستكثر فضل هللا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد قىال لىه ربىه : ) 
ذا كانىىت كانىىت  ومىىا أرسىىلناك إال رحمىىة للعىىالمين ( . والعىىالمون هىىم كىىل مىىا سىىوى هللا تعىىالى ، واص

تعىالى بصىالته عليىه رحمة هللا شملت العالمين مىع اخىتالف أجناسىهم فىال تعجىب أن شىرفه هللا 
 هو ومالئكته ، كما أمر المممنين بالصالة والتسليم عليه بقوله تعالى : 

) إن هللا ومالئكته يصلون على على النبى ياأيهىا الىذين حمنىوا صىلوا عليىه وسىلموا تسىليمًا ( ، 
وما أعظم شرفه بهذه الصالة الدائمة على مىر الىدهور ، فحىدث عىن فضىله وال حىرر ، وصىدق 

العارف الشيى أحمد الحلوانى ) والىد سىيدى وشىيخى الشىيى عبىد السىالم الحلىوانى طيىب سيدى 
 هللا ثراهما ( . إذ يقول فى همزيته رضى هللا عنه: 

 فليس فى القوم من يعلو علبه ولو          نال الثريا وال فى القوم أكفاء   
 يه أضواء  وعنصر طيب تنم     أزكى   النبين   أخالقًا   مطهرة          
(1)ال  مجد  وهللا  إال  وهو  مقتبس           من مجده  ولكل منه إنشاء   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 نورى من نورى خلق كل شىء ، ويقول رضى هللا عنه فى قصيدة أخرى : يشير إلى حديث : أول ما خلق هللا  

 أنشاك نوراً ساطعاً قبل الورى        فرداً لفرد   والبرية  فى    العدم   

 ثم استمد   جميع   مخلوق  اته       من نورك السامى فيا عظم الكرم   
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 وقد  تضىء  مصابيح   معددة           من  واحد  وهو ال ينفك وضاء   
 ألالء      (1)فلآللىء    باإلتمام      وليس  بدعًا  تمام  األنبياء  به        
 حباء  (2)الوا  به شرفًا          ياحسن ما شرفت بالنجل وهبه  نجال  أما ن  
 فزك  حباءه  طرًا  وكن   بطال           فى  حبهم   فهم  القوم  األجالء   
 فإن   كفى  فى  مدحيك  شالء      يدى  يارسول  هللا   معذرة      ياس  
 وأحشاء   منى  به  أعظم  رقت     وبى إليك حنين طالما  ارتجفت         
ن كثرت          جرائمى  ورحيم  الحى  معطاء       وأنت أرحم بى منى واص
 دامت عليك صالة  هللا  واصلة           مع   السالم  كذا  اول  األوداء  

 زيارة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
ل هللا صىلى هللا وروى الدارقطنى والبيهقى وغيرهما عن ابن عمر رضى هللا عنه قال : قال رسو

عليه وسلم )) من زار قبرى وجبت له شفاعتى (( ومعنىى وجبىت أنهىا ثابتىة ال بىد منهىا بالوعىد 
 الصادق 

ويقول سيدى العارف العىالم الشىيى أحمىد الحلىوانى رضىى هللا عنىه : وأفىاد بقولىه )) لىه (( أنىه 
ما بتخفيىف األهىوال مىا بىأن يىدخل  يختص بشفاعة ليست لغيره ، إما بزيادة النعيم ، واص عنىه ، واص

ما بغير ذلك ، وفيه بشرى بموته مممنا .   الجنة بغير حساب ، واص
وللدارقطنى والطبرانى عن ابن عمر : )) من حىج فىزار قبىرى بعىد وفىاتى ، كىان كمىن زارنىى فىى 

 حياتى (( . 
 وروى الحاكم عن أبى هريرة رضى هللا عنه قىال رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم : )) ليهىبطن

مامًا مقسطًا ، وليسلكن فجا   ابن مريم حكمًا عادال واص
                                                 

(1)
ية فكانت مسك الختام وضياء كل ظالم ألنها جاءت بعد الرساالت ، فاتت أى ختمت برسالته صلى هللا عليه وسلم الرساالت السماو 

 نوراً على نور . 

 
(2)

ولئن كان ابنا من أبناء المرسلين قبله ) ألنه صلى هللا عليه وسلم من ساللة إبراهيم ومن ذرية إسماعيل ( عليهم جميعا صلوات  

 لشرائع وأعمها وأبقاها على الزمن وكان صلى هللا عليه وسلم أكثرهم تبعا. هللا فقد نالوا به شرفاً كبيراً حيث كانت رسالته أتم ا
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 حاجا أو معتمرًا ، وليأتين قبرى حتى يسلم على وألردن عليه (( صححه الحاكم وسلمه الذهبى. 
ويقول صديقى فضيلة الشىيى أحمىد مرسىى تعليقىًا علىى الحىديث الشىريف المىذكور : وهىو يفيىد 

ى هللا عليىه وسىلم أخبىر بزيىارة سىيدنا عيسىى لىه فىى سنية زيارة القبر الشريف ، ألن النبى صل
 ، ويضيف فضيلته قائال : ولم يتفطن أحد لهذا االستدالل قلبى ول الحمد والمنة.  (1)قبره وأقره 

واضعًا  (2)وقد قال اإلمام السمهودى : روى أحمد بسند حسن : أقبل مروان يومًا فوجد رجاًل 
ه ثم قال : هل تدرى ما تصنع ؟ فأقبل عليه فقال : نعم وجهه على القبر ، فأخذ مروان برقبت

،أنى  لم حت حجرًا ، انما جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم حت الحجر ، سمعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : )) ال تبكوا على الدين إذا وليه أهل ولكن ابكوا على الدين إذا 

 وليه غير أهله (( . 
جواهر البحار (( نقال عن المقرى صاحب )) نفىح الطيىب (( حكايىة طريفىة وهىى : وجاء فى )) 

ذكر جماعة أن السلطان صالل الدين يوسف بىن أيىوب صىاحب مصىر والشىام والىيمن والحجىاز 
وفىىاتح الىىبالد ومنقىىذها مىىن عبىىدة االصىىنام ، وهىىو مىىن أجىىل ملىىوك اإلسىىالم ، أهىىديت لىىه مروحىىة 

 مكتوب فى أحد وجهيها : 
ة ما أهدى مثلها لك وال ألبيك وال ألحد من الملوك ، وكانت الهدية من شريف المدينة هذه هدي

المنورة على ساكنها الصالة والسالم ، فغضب السلطان فقال له حامل الهدية ، أرجو أن تقلب 
 الوجه اوخر ، فقلبه فوجد فيه هذين البيتين : 

 ائر الخلق طرًا أنا من نخلة تجاور قبرًا         ساد من  فيه  س  
(3)شملتنى سعادة القبر حتى        صرت فى راحة ابن أيوب أ قرا   

                                                 
(1)

 أى لم يعترض الرسول صلى هللا عليه وسلم على زيارة سيدنا المسيح عليه السالم بل أقرها ووافق عليها .  
(2)

 قالوا إنه أبو أيوب األنصارى رضى هللا عنه .  
(3)

 ب . أى يقرأ السلطان خبرى فيما هو مكتو 
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وجعلها خير (1)فقال السلطان صالل الدين : صدق وهللا ، وفرل بها ، ووضعها على محاجره 
 متاجره . 

وفى هذه المناسبة أذكرك بأن النبى صلى هللا عليىه وسىلم كىان يخطىب إلىى جىذع نخلىة قبىل أن 
المنبىر ، فلمىا تحىول صىلى هللا عليىه وسىلم إلىى المنبىر حىن الجىذع وأن لفراقىه صىلى هللا يصنع 

عليه وسلم ، فخيره صىلى هللا عليىه وسىلم بىين أن يغىرس ويىورق ، بىين أن يصىبر ويكىون فىى 
الجنة ، فاختار أن يصبر ، وفى ذلك يقول سيدى العارف العالم الشيى أحمد الحلوانى الخليجىى 

 رضى هللا عنه : 
 والجذع حن وخار إذ فارقته         فجبرته  وخواره  عندى    نغم   
 فالمرء إن لم تعره لك هزة          كا لجذع فهو مضلل أعمى أصم   
وأذكر واقعة طريفىة كانىت لىى مىع أخىى فىى هللا المرحىوم السىيد بكىرى حامىد الموظىف السىابق   

بذكرى المولىد النبىوى الشىريف ، وكىان علىى  بالبريد ، فقد كان محتفال فى بيته كعادته السنوية
رأس الحفل سيدى وشيخى العارف بال الشيى عبد السالم الحلوانى نىور هللا ضىريحه ، فىأمرنى 
أن أقول كلمة فى الذكرى العاطرة ، فكان فيما قلته مىن الشىعر البيتىان المىذكوران ، فتهىيم األس 

نى ، ثىم ألقىى بنفسىه علىى األر  ، وأرغىى بكرى وأقبل فى سكرة النشىوان كأنمىا يريىد أن يضىرب
كاإلبل ، واضطربت رجاله فصارتا تتحركان يمينًا وشماال ، فسكت عن الكالم ، وفكىوا عنىه ربىاط 
الرقبىىة وبعىىد قليىىل قىىال سىىيدى الشىىيى : لقىىد سىىكت فىىتكلم ، فأتممىىت حىىديثى ، وكنىىت أمىىزل معىىه 

عليك فى بيتك ، فكان يقول : إنى بعدها وأقول له : ياسيد بكرى ، تريد أن تضربنى وأنا ضيف 
ال أجن إال حين أسمعك تتكلم ، اللهم ارحمه وارحم أسىالفنا رحمىة واسىعة ، واغفىر ل ولىين منىا 

 واوخرين ، ياأكرم األكرمين وأجود األجودين . 
ويقول بع  العارفين : إنى وهللا أجد محبته صلى هللا عليىه وسىلم فىى قلبىى وروحىى وجسىمى 

كما أجد سريان المىاء البىارد فىى وجىودى إذا شىربته بعىد الظلمىأ الشىديد فىى  (2)وشعرى وبشرى 
الحر الشديد ، وحبه صلى هللا عليه وسلم فر  واجب علىى كىل مىممن ، قىال تعىالى : ) النبىى 

 أولى بالممنين من أنفسهم ( وقال صلى هللا عليه وسلم :
                                                 

(1)
 أى وضع المروحة على عينيه احتراماً .  

(2)
 البشر هو ظاهر جلد اإلنسان .  
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ه ((   فىإذا لىم تجىد هىذه المحبىة )) لن يممن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولد
التى وصفتها لك فاعلم أنك ناقص اإليمان ، فاستغفر هللا ، وتضرع إليه وتب من ذنوبك وتولع 
بدوام ذكر النبى صلى هللا عليه وسلم والتأدب معه ، والقيام بما أمر مع اجتناب مىانهى ، لعلىك 

لمىىرء مىىع مىىن أحىىب (( . وقىىد قىىال تنىىال ذلىىك فتحشىىر معىىه ، ألنىىه صىىلى هللا عليىىه القائىىل : )) ا
الشىهاب الخفىاجى فىىى كتابىه )) ريحانىىة األلبىاب (( : اعلىىم أنىه فىىى حىديث صىىحيح عىن عائشىىة 
رضى هللا عنها أن رجال أتى النبى صلى هللا عليه وسلم فقال : يارسول هللا أنىت أحىب إلىى مىن 

نىى إذا ذهبىت لىدارى ال تطيىب نفسىى حتىى حتيىك وأرا ك ، فىإذا مىت أنىت نفسى وأهلى ومىالى ، واص
كنىىت فىىى أعلىىى مقىىام فأخشىىى أال أراك ، فلىىم يجبىىه الرسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ، فنىىزل 

 جبريل عليه السالم بقوله عز وجل : 
) ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبين والصديقين والشهداء 

هللا صلى هللا عليه وسلم : )) المرء مع من  والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ( . فقال رسول
 أحب (( .

ولو تأمل همالء الفاترون فى محبته صلى هللا عليه وسلم لوجدوا أنهم فى صالتهم يسلمون 
عليه فى التشهد ، فهل هم يسلمون بقولهم ) أيها النبى ( على حى حاضر أو على ميت 

ذا كان سالمهم فى التشهد على ميت غائب فإ ن سالمهم يكون عبثاً  وتبطل به غائب ؟ واص
 الصالة .  

وأقول : ألم يتدبر الفاترون فىى محبىتهم قىول هللا تعىالى فىى سىورة الكهىف : ) سىيقولون ثالثىة 
رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيىب ويقولىون سىبعة وثىامنهم كلىبهم قىل 

ن أن كلبىًا غيىر مكلىف صىحب أهىل الكهىف ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إال قليل ( . أال يالحظىو
الصىىالحين فعىىده هللا مىىنهم بفضىىله ، ولىىم يقىىل ثالثىىة والرابىىع الكلىىب بىىل قىىال رابعهىىم ، وسادسىىهم 
وثامنهم   وجعل من شرف ذلك الكلىب الىذى أحىب الصىالحين ولىزمهم أن يىذكر بشىرف محبىتهم 

تىىزم محبىىة رسىىول هللا وصىىحبتهم علىىى ألسىىنة العابىىدين فىىى المحاريىىب ، فكيىىف بىىالمممن الىىذى يل
 وشرعه . 
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 الزيارة وشد الرحال : 
ذا ثبت أن الزيارة قربىة ، فالسىفر إليهىا قربىة  كىذلك ، وقىد ثبىت  (1)ويقول اإلمام السمهودى : واص

خروجه صلى هللا عليه وسلم من المدينة لزيارة الشهداء ، وقد أطبق ) اتفق ( السىلف والخلىف 
الرحىال إال إلىى ثالثىة مسىاجد ، المسىجد الحىرام ومسىجدى  وأجمعوا عليه . أما حديث )) ال تشد

هذا والمسجد األقصى (( فمعناه التشد إلى مسجد لفضيلة ، لمىا فىى روايىة ألحمىد بسىند حسىن 
عن أبى سعيد الخدرى )) ال ينبغى للمطى أن تشىد رحالهىا إلىى مسىجد يبتغىى فيىه الصىالة غيىر 

، ولاجمىاع علىى شىد الرحىال لعرفىة لقضىاء المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد األقصىى (( 
 .  (2)النسك ) الحج ( وكذلك للجهاد والهجرة من دار الكفر وللتجارة ومصالح الدنيا 

 الزيارة سنة واجبة :
قبر النبى صلى هللا عليه وسىلم ألن الزيىارة  (3)وقد كره اإلمام مالك رضى هللا عنه أن يقال زرنا 

وزيارة قبر النبى صلى هللا عليه وسلم واجبىة قىال عبىد الحىق من شاء فعلها ومن شاء تركها ، 
يعنىىى مىىن السىىنن الواجبىىة ، وقىىال السىىادة الحنفيىىة زيارتىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم مىىن أفضىىل 
المندوبات والمستحبات بل تقرب من الواجبات . وقال القاضى ابن كج من أصحاب الشىافعية : 

ذا إذا نذر أن يزور قبر النبىى صىلى هللا عليىه و  سىلم فعنىدى أنىه يلزمىه الوفىاء وجهىًا واحىدًا ، واص
نذر أن يزور القبر غيره ففيه وجهان ، والقطع به هو الحق ألنه قربة مقصودة ل دلة الخاصة 

 فيه ، وقد وجب من جنس ذلك الهجرة إليه فى حياته صلى هللا عليه وسلم .
 

 حداب الزيارة : 
إلى حرم المدينة أن يقول بعد الصالة والتسىليم علىى  ومن اوداب التى يراعيها الزائر إذا دخل  

 رسول هللا صلى عليه وسلم : 
                                                 

(1)
 أى يتقرب المؤمن بها إلى هللا تعالى . 

(2)
فليس المقصود من الحديث النهى وإنما هو لبيان فضيلة المساجد الثالثة عما عداها ، وكان صلى هللا عليه وسلم يشد رحاله إلى  

 ر الثالثة . مسجد قباء وهو غي
(3)

 كأنه يود أن يقول الزائر : أدينا واجب الزيارة بدال من زرنا ، ألن الزيارة سنة واجبة .  
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اللهم إن هذا هو الحرم الذى حرمته على لسىان حبيبىك ورسىولك صىلى هللا عليىه وسىلم ودعىاك 
أن تجعل فيه من الخير والبركة مثلى ما هو مثلى ما هو بحرم بيتك الحرام فحرمنىى علىى النىار 

بك من عذابك يوم تبعىث عبىادك ، وارزقنىى مىا رزقتىه أوليىاءك وأهىل طاعتىك ، ، وأمنى من عذا
 ووفقنى فيه لحسن األدب وفعل الخيرات وترك المنكرات . 

وفى كتاب الشفا أن أبا الفضل الجوهرى لما ورد المدينة زائرًا وقرب من بيوتهىا ترجىل ) نىزل    
 عن دابته ( باكيًا وأنشد : 

 وال لبًا   (1)م  يدع  لنا      فمادًا لعرفان الرسوم ولما  رأينا  رسم  من ل
 به ركبا   لمن  بان  عنه  أن  نلم نمشى كرامة  (2)نزلنا عن األكوار 

ومن حداب الزيارة أن يبتدى الزائر بتحية المسجد قبل أن يأتى القبر الشريف ، وهذا قول اإلمام 
صىالة وقىال كىل ذلىك واسىع ، وقىال ابىن مالك ، ورخص بع  المالكية فى تقديم الزيىارة علىى ال

يريد أنه  –حبيب يقول الزائر إذا دخل : باسم هللا والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ولىىو كىىان دخولىىه مىىن البىىاب الىىذى بناحيىىة القبىىر   (3)ثىىم يركىىع  –يبتىىدئ بالسىىالم فىىى موضىىعه 

يريىد ابىن حبيىب   (4)يقًا ومروره عليه فوقىف فسىلم ثىم عىاد إلىى موضىع يصىلى فيىه لىم يكىن ضى
 اإلتيان أواًل بالسالم المستحب لداخل المسجد لحديث : 

 )) إذا دخل أحدكم المسجد فيسلم على النبى صلى هللا عليه وسلم (( 
ويتوجه بعد تحية المسجد إلى الضريح الشريف ، مستعينًا بال فى رعاية األدب بهىذا الموقىف  

وذلة وانسكار ، غا  الطرف ، مكفوف الجوارل ، واضعًا  ، فيقف بخضوع ووقار ، (4)المنيف 
يمينه على شماله كما فى الصالة فيما قاله الكرمانى من الحنيفىة ، مسىتقبال للوجىه الشىريف ، 

 وال تقرب من قبره إال كما كانت تقرب من شخصه الكريم لو كان على قيد الحياة . 
                                                 

(1)
 الرسم هو األثر   

(2)
الكور جمعها أكوار أى الرحل والمعنى أنه لم يرد أن يصل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم راكبا بل نزل عن ظهر البعير   

 ال لمقامه الشريف حيث بدت معالم المدينة المنورة  . احتراماً  وإجال
(3)

 أى يصل تحية المسجد   
(4)

 أى مباح  
(4)

 المهيب .  



 

  489 

المبىارك قىال : سىمعت أبىا حنيفىة يقىول : قىدم وقال المجىد اللغىوى : روينىا عىن عبىد هللا بىن    
أيوب السختيانى وأنا بالمدينة فقلىت ألنظىرن مىا يصىنع ، فجعىل ظهىره ممىا يلىى القبلىة ووجهىه 

فقام مقام رجل فقيه . وعىن  (1)مما يلى وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبكى غير متباك 
وهو قول ابن حنبل . والبىن  (2)حضرة أصحاب الشافعى وغيره يقف وظهره للقبلة ووجهه إلى ال

زبالة عن سلمة بن وردان قال : رأيت أنس بن مالك إذا سلم على النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم 
 يأتى فيقوم أمامه . 

 
ولينظر الزائر إلى أسفل ، وال يشتغل بشىىء مىن الزينىة فإنىه صىلى هللا عليىه وسىلم كمىا جىاء   

ك وزيارتىىك لىىه ، فمثىىل صىىورته الكريمىىة فىىى خيالىىك ، فىىى )) اإلحيىىاء (( عىىالم بحضىىورك وقيامىى
وأحضىىر عظىىيم رتبتىىه فىىى قلبىىك ، ثىىم قىىل مىىن غيىىر رفىىع صىىوت وال إخفىىاء ، مىىع مراعىىاة الحيىىاء 

 والوقار : 
السالم عليك أيها النبى ورحمة هللا وبركاته )ثالثا( السالم عليك يا رسىول رب العىالمين ،       

، السالم عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيىين ، السىالم  السالم عليك يا خير الخالئق أجمعين
عليك يا إمام المتقين ، السالم عليك يا قائد الغر المحجلين ، السالم عليك أيها المبعوث رحمة 
للعالمين ، السالم عليك يا شفيع المذنبين  السالم عليىك يىا حبيىب هللا ، السىالم عليىك يىا خيىرة 

ة هللا ، السىىلم عليىىك أيهىىا الهىىادى إلىىى الصىىراط المسىىتقيم ، السىىالم هللا ، السىىالم عليىىك يىىا صىىفو 
نىىك لعلىى خلىىق عظىيم ( وبقولىىه ) بىالمممنين رءوف رحىىيم (  عليىك يىىا مىن وصىىفه هللا بقولىه ) واص
السالم عليك يا من سبح الحصىى فىى يديىه وحىن الجىذع إليىه ، السىالم عليىك يىا مىن أمرنىا هللا 

سىىالم عليىىك وعلىىى سىىائر األنبيىىاء والمرسىىلين وعبىىىاد هللا بطاعتىىه والصىىالة والسىىالم عليىىه ، ال
الصالحين ، ومالئكة هللا المقربين ، وعلى حلك وأزواجك الطاهرات أمهات المممنين ، وأصىحابك 

 أجمعين ، كثيرًا  دائمًا أبدًا كما يحب ربنا ويرضى ،  
                                                 

(1)
 بكى فعال .  

(2)
 الوجه الشريف  
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زكىى وأنمىى صىالة جزاك هللا أفضل ما جزى رسوال عىن أمتىه ، وصىلى هللا عليىك أفضىل وأكمىل وأ
صىىالها علىىى أحىىد مىىن خلقىىه ، وأشىىهد أن ال إلىىه إال هللا وحىىده ال شىىريك لىىه ، وأشىىهد أنىىك عبىىده 
ورسوله وخيرته من خلقه ، وأشهد أنىك قىد بلغىت الرسىالة ، وأديىت األمانىة ، ونصىحت األمىة ، 

ما ، وجاهدت فى هللا حق جهاده وكنت ك (1)وكشف الغمة ، وأقمت الحجة ، وأوضحت المحجة 
 نعتك هللا فى كتابه حيث قال : 

) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حىريص علىيكم بىالمممنين رءوف رحىيم     
( . فصىىلوات هللا ومالئكتىىه وجميىىع خلقىىه فىىى سىىمواته وأرضىىه عليىىك يىىا رسىىول هللا ، اللهىىم حتىىه 

ايىىة مىىا ينبغىىى أن يسىىأله الوسىىيلة والفضىىيلة ، وابعثىىه مقامىىًا محمىىودًا الىىذى وعدتىىه ، وحتىىه نه
السائلون . ربنا حمنا بما أنزلىت واتبعنىا الرسىول فاكتبنىا مىع الشىاهدين ، وحمنىت بىال ومالئكتىه 
وكتبه ورسله واليوم اوخر وبالقدر خيره وشره ، اللهم فثبتنى على ذلك ، وال تردنا على أعقابنا 

 إنك أنت الوهاب .  ، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ورسولك ، النبىى األمىى ، وعلىى حلىه وأزواجىه وذريتىه ،    

كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى حل سيدنا إبراهيم ، وبارك علىى سىيدنا محمىد النبىى األمىى 
فى العالمين إنك وعلى حل سيدنا محمد ، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى حل سيدنا إبراهيم 

 حميد مجيد . 
هذا ومن ضاق عليه الوقت أو عجز عن حفظ ذلك ، فإنه يقتصر على بعضه وأقله : السالم   

 عليك يا رسول هللا صلى هللا عليك وسلم . 
وفى المسىتوعب ألبىى عبىد هللا السىامرى الحنبلىى : . . . ثىم يىأتى حىائط القبىر فيقىف ناحيتىه   

والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يسىاره ويىذكر السىالم والىدعاء ومنىه : ويجعل القبر تلقاء وجهه 
اللهم إنك قلت فىى كتابىك لنبيىك عليىه الصىالة والسىالم : ) ولىو أنهىم إذ ظىاموا أنفسىهم جىاءوك 

 فاستغفروا هللا 
                                                 

(1)
 الطريق المستقيم   
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نىى أتيىت نبيىك مسىتغفرًا فأسىألك أن توجىب  واستغفروا لهم الرسول لوجدوا هللا توابًا رحيمىًا ( ، واص
 المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه فى حياته . لى 
وغيره اإلقتصار جدًا . وعن اإلمىام مالىك رضىى هللا عنىه  –رضى هللا عنه  –وعن ابن عمر     

 يقول : السالم عليك أيها النبى ورحمة هللا وبركاته   واختار بعضهم التطويل ، وعليه األكثر . 
  صلى هللا عليه ، فقل : ثم إن كان أوصاك أحد بالسالم على رسول هللا   

السالم عليك يا رسول هللا من فالن بن فالن ، أو تقول : فالن بن فالن يسلم عليىك يىا رسىول 
 هللا ، أو نحو ذلك  . 

ثم يتحرك الزائر إلى يمينه قىدر ذراع ، فيصىير تجىاه سىيدنا أبىى بكىر الصىديق رضىى هللا عنىه   
صىديق ، يىا صىفى رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، فيقول : السالم عليك يا سيدنا ابا بكىر ال

وثانيه فى الغار ، ورفيقه فى األسفار ، جزاك هللا عن أمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خير 
 الجزاء . 

ثم يتحرك إلى يمينه مرة أخرى قدر ذراع فيصير تجاه سيدنا عمر ، فيقول : السىالم عليىك يىا   
هللا به اإلسالم ، جزاك هللا تعالى عن أمىة سىيدنا محمىد صىلى  سيدنا عمر الفاروق ، الذى أعز

 هللا عليه وسلم خير الجزاء . هذا ما ذكره اإلمام النووى وغيره . 
وذكر ابىن حبيىب )المىالكى ( السىالم والثنىاء علىى رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، وعطىف   

عليىىه وسىىلم ، وزيىىرى صىىدق فىىى عليىىه قولىىه : السىىالم عليكمىىا يىىا صىىاحبى رسىىول هللا صىىلى هللا 
حياته ، وخلفتماه بالعدل واإلحسان فى أمته بعد وفاته فجزاكما هللا تعالى على ذلك مرافقتىه فىى 

يانا معهم برحمته .   جنته واص
قال اإلمام النووى وغيىره : ثىم يرجىع الزائىر إلىى موقفىه قبالىة وجىه رسىول هللا صىلى هللا عليىه   

 ربه . وسلم فيتوسل به ويشفع به إلى 
 ويرحم هللا أمير الشعراء شوقى إذ يقول مخاطبًا له صلى هللا عليه وسلم :    

 وحين مدحتك اقتدت السحابا   مدحت المالكين فزدت قدرًا  



 

  492 

 فإن تكن الوسيلة لى أجابا   سألت هللا فى أبناء  دينى 
 إذا ما الضر مسهمو ونابا   فما للمسلمين سواك حصن 

 قيق : وقال بعضهم فى شعر ر 
 نال  الشفاعة  فى غد    من  زار  قبر   محمد 
 وحديثه   يا   منشدى    بال    كرر      ذكره 
 جهرًا   عليه    تهدى    واجعل صالتك   دائمًا 

 ذو الجود والكف الندى   فهو الرسول المصطفى  
 من  هول  يوم الموعد   وهو المشفع فى الورى 

 فى الحشر عذب المورد      والحو  مخصوص به          
 ماالل   نجم     الفرقد    صلى    عليه     ربنا 

 
 شيخى والحجاز : 

وفى هذا المقام أضع تحت نظر القارئ الكريم بع  ما تعنى به إلهامًا فوريًا من عطاء هللا     
مىا قىال ألوليائه شيخى العارف بال سيدى الشىيى علىى عقىل قىدس هللا سىره   فقىد قىال يومىًا في

 من كالم طويل : 
 شغفتى  بنورها   المتاللى  دع زمانًا مضى وعد بى ألر   

 وذئاب  تختال  فى  إقبال   بين   بيداء   روعت   ووهاد 
 تسامت أو كالحلى والآللى  ونجوم مثل الحباب على الكأس 
 أتبغى البقاء فى جمع مال   قيل ماذا تريد من هذه األر  

 بعد  رب  العباد من حمال   حمد   مالى قلت  وهللا  غير  أ
 فهما   باتباعك    صحالى   يا حبيبل  رضاك  دنيا  ودين 

 بشرى الوصول :  
م (  كىىان معىىى  1934وأذكىىر أنىىه حىىين سىىعدت بزيىىارة المدينىىة المنىىورة ألول مىىرة ) فىىى عىىام   

ألقصىىر ، صىىديقى المرحىىوم الشىىيى محمىىد محىىروس محىىرم وكىىان فىىى ذلىىك الوقىىت واعظىىًا لمركىىز ا
 الذى يصحبنا فى زيارة اوثار المباركة ،  (1)والتقى بنا )) المدعى (( 

                                                 
(1)

 كلمة عامية تطلق على من يرشد الزائر إلى المزارات بالمدينة المنورة .   
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فطلب من الشيى مبلغًا ألتعابه فاستكثره الشىيى وقىال لىه إننىا علمىاء ولسىنا فىى حاجىة لارشىاد 
كغيرنا ، فرد عليه )) المدعى (( وقال : هل نحن نأخذ منكم أجرة ؟ قال لقد طلبت مبلغًا كبيرًا ، 

ل إنه ليس أجرة ولكنه بشىرى وصىولكم للمدينىة المنىورة ، فطربىت مىن تلىك اإلجابىة وأقسىمت فقا
على صديقى أن يعطيه ما طلبه كاماًل غير منقىوص ، فأعطىاه مىا طلىب ، فللىه مىا أرق الطلىب 
وما أسمى األدب . ولئن سىماها )) المىدعى (( بشىرى الوصىول فىإنى أسىميها بشىرى الوصىال ، 

المه عليه ال يزار إال بإذنه ، وما أسعد الزائر فى دنياه بإذنه الشىريف وفىى فإنه صلوات هللا وس
 أخراه بشفاعته يوم يقوم الناس لرب العالمين . 

 
 سيدى العارف الحلوانى الكبير والمالئكة : 

ومما وقع لسيدى العارف الشيى أحمىد الحلىوانى رضىى هللا عنىه ) وهىو والىد شىيخى وسىيدى    
الحلوانى رضى هللا عنه ( أنه بات ليلة بالحرم النبوى بإذن الوالى ، واسىتمر الشيى عبد السالم 

طىول الليىىل يقىىرأ القىرحن ، ويصىىلى علىىى النبىىى صىلى هللا عليىىه وسىىلم ، ثىم وقىىف مسىىتقباًل القبىىر 
الشريف على صىاحبه أفضىل وأزكىى تحيىة ، فبينمىا هىو كىذلك رأى أشخاصىًا نورانيىه نازلىة  مىن 

يف ، فىىأدرك فىىى الحىىال أنهىا مىىن المالئكىىة ، وكىىان معىىه الشىىيى محمىىد السىماء علىىى القبىىر الشىىر 
الغرباوى البلقاسى وكان نائمًا ، فأيقظه ليريه هذه األنوار ، فدهش ورعب ، فأشار عليه سيدى 

 الشيى الحلوانى بالنوم ، قال : وبقيت هذه األنوار إلى الفجر . 
 

كمىىا جىىاء فىىى كتىىاب )) الفىىي   –و يقىىول سىىيدى الشىىيى أحمىىد الحلىىوانى رضىىى هللا عنىىه    
الرحمانى (( الذى ألفه ابنه المبارك المرحوم الشيى محمد عبد العزيىز الحلىوانى غفىر هللا لىه )) 
ذكر ابن حجر المكى فى كتابه الجوهر المنظم ، كما ذكر البرزنجى فىى كتابىه نزهىة النىاظرين ، 

مى وابن الجوزى عىن كعىب األحبىار روى ابن المبارك واإلسماعيلى وابن بشكواك والبيهقى والدرا
أنىه )) مىىا مىىن يىىوم وليلىىة إال وينىىزل عنىىد الفجىىر سىىبعون ألفىىًا مىىن المالئكىىة يحفىىون بقبىىر النبىىى 
صلى هللا عليه وسلم ويصلون عليه إلى الليل ، ثم ينزل سبعون ألفًا كىذلك الفجىر وهكىذا . . . 

 فونه وفى رواية يوقرونه (( . إلى أن يقوم صلى هللا عليه وسلم من قبره فى سبعين ألفًا يز 
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 رأى العالمة ابن حجر : 
ويقول العالمة ابن حجر ، فإن قلت ما معنى يصلون عليه مع إفادة حية ) إن هللا ومالئكته    

يصلون على النبى ( أن جميع المالئكة مع كثرتهم التى ال يحيط بها إال خىالقهم يصىلون عليىه 
ين ألفىىًا يىىممرون بصىىالة مخصوصىىة مناسىىبة لوقىىوفهم فىىى دائمىىًا ، قلىىت معنىىاه أن هىىمالء السىىبع

 حضرته صلى هللا عليه وسلم . 
 

 إكرام والدتى فى الرحاب النبوى : 
وقد حدثنى المرحمة والدتى عليها الرضوان ) وكانت من الصىالحات القانتىات المباركىات كمىا    

بزيارتىه صىلى هللا عليىه  كانت مستجابة الدعوات ( بمىا أكرمهىا هللا بىه عنىدما تشىرفت ألول مىرة
وسلم فقد استقبلت من جهة القبر الشريف بعطر زكى جدًا وقعت نقطة منه على وجهها ونقطة 
أخىىرى علىىى خمارهىىا ، وقالىىت مىىا شىىممت فىىى حيىىاتى رائحىىة أزكىىى منىىه بىىل وال رائحىىة تقاربىىه ، 

تنى بىذلك وأضافت طيب هللا ثراها أن الرائحة الزكية بقيىت فىى خمارهىا سىتة أشىهر ، وحىين حىدث
 قلت لها ال تقصيه على غيرى ، فإن ذلك مما يحسدك الناس عليه . 

 
 بين شاب صالح وبينى : 

ومن طريف ما وقع لى فى إحدى زياراتى للمدينة المنورة ، أنى لقيت شابًا صالحًا من بنىى     
قبىل  أننىى هىو ، هىل رأيتنىى ىوطننا العزيز فقال لى : ألست السيد حسن الملطاوى ؟ قلىت : بلى

، ومىن  1948ذلك ؟ قال : نعم ، إنك حاضرتنا فى جمعية الشبان المسلمين بمغاغة فى سىنة 
يومئىىذ أعرفىىك ، فتىىذاكرنا معىىًا فىىى زيىىارة رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ومىىا فيهىىا مىىن األنىىس 
 والسعادة والبركة ، وقلت له : أتدرى أيها األس ، لوال كرم ضيافة الرسىول صىلى هللا عليىه وسىلم

وتواضعه ، لما استطاع القادم أن يقرئه السالم لما أعطاه هللا مىن الهيبىة التىى تخىرس األلسىنة 
، فبدا عليىه التعجىب وقىال : كأنىك تصىف مىا وقىع لىى فىى أول وقفىة بىين يديىه صىلى هللا عليىه 
وسىىلم ، قلىىت : فمىىاذا كىىان مىىن أمىىرك ، قىىال : حبسىىت عىىن الكىىالم فلىىم أسىىتطع سىىالمًا وال قىىوال ، 

 ت عاجزًا ، وقلت فى ذلك شعرًا ، فسألته عما قال وانصرف
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 فكان مما رواه من شعره وأذكره :     
 خرس الشفاة ليدك هن األصدق   عجب لسان عند قبرك   ينطق     
 فوقفت مضطربًا  وقلبى  يخفق   الجالل لديك كل مشاعرى  ىش  غَ   
 

 مرارة الفراق : 
ذا كان ذلك فى لحظات اللقاء ، فإ    نك تقدر الشدة التى يلقاها الزائر عند الوداع ، وقىد كىان واص

يزاملنىىى فىىى الزيىىارات الصىىديق الصىىالح  المرحىىوم الحىىار محمىىود جنىىوب ، وكىىان تىىاجرًا بشىىارع 
األزهر ، وفى مرة بكى عند مغادرة الحرم الشريف مودعًا ، فقلت لىه : ال تبىك فإننىا عائىدون إن 

نى ألم الفراق إال نية العىودة ، فىأعجبنى هىذا المعنىى ، شاء هللا كل عام : فقال : وهل يخفف ع
وعندما عدت للوطن العزيز ، رجوت صديقى الوفى المرحوم الشاعر األديىب محمىد جىاد الىرب ، 
أن يصوغ ذلك المعنى فى بيتين من شعره العبقرى الذى يعجبنىى كىل اإلعجىاب ، فقىال غفىر هللا 

 له : 
 رغمنا منى السالم عليكمو على   أسكان  دار  العز حان رحيلنا 

 سوى  نيتى  أنى  أعود  إليكمو  وليس يسلينى عن البعد عنكمو  
 فأطربنى ما قال . 

 
 تحية القدوم عند تكرار الزيارة :  

ثم رجوته أن يصىوغ علىى لسىانى أبياتىًا أنشىدها بىين يديىه صىلى هللا عليىه وسىلم إذا قىدمت     
 ثراه : عليه فى زيارة الحقة ، فقال طيب هللا 

 سالمًا    يا حبيبل   يا محمد   لقد  عدنا  وكان العود أحمد 
 ومن  يسعى  لبابك كان أسعد   سعيد  من  يحبك  من  بعيد 
 فأنت من السحاب الجود أجود   فجد بالوصل للمشتاق فضاًل 
 ووفق   كل  مشتاق     ليشهد   وصل  عليه  ياربى   وسلم 

ر الثىىانى مىىن البيىىت األول ، قىىال ولىىم ؟ قلىىت ال أسىىتطيع أن فقلىىت لىىه : أرجىىو أن تغيىىر الشىىط
 أخاطب به موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال إنى قصدت 
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أن يختم الشطر األول بأحمىد والثىانى بمحمىد ، وال يعىاب فىى الشىعر أن يىذكر باسىمه صىلى هللا 
مىذاق الزيىارة وأدبهىا ، قىال :  عليه وسلم ، قلت إنى ال أتكلم فى سالمة الشعر ولكنى أتكلىم فىى

إنى أعتذر من تغيير ليس له فى رأى مقىت  ، فقلىت إنىك صىنعت الشىعر علىى لسىانى ال علىى 
 لسانك أو لسان غيرى ، وأنا الطالب وأنت المتفضل بتحقيق ما طلبت ، قال : ولكنى أعتذر : 

بًا مثلىك ، قىال فضحكت وقلت : ستضطرنى أن أغير الشطر بنفسى ولو انى لست شاعرًا أو أدي
فمىاذا تقىول ؟ قلىىت : أقىول مىىا أحىب ، دون تىىدخل الشىعراء ، فىىألح أن يسىمع منىىى مىا أحىىب أن 

 أقوله ، قفلت : 
 سالما يا مقرب يا مميد لقد عدنا وكان العود أحمد  

فقال : التركيب األول أحسن ، قلت له : ولو ، وضحكنا . اللهم اجمعنىا بأحبابنىا الىذين سىبقونا 
 ى مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين . باإليمان ف

 
 واجبات الزائر بالمدينة المنورة : 

وعلىىى الزائىىر فىىى أثنىىاء إقامتىىه بالمدينىىة أن يتصىىدق بمىىا يسىىتطيع ، وأن يكىىرم أهىىل المدينىىة   
باعتبارهم جيران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ويخىص برعايتىه وأدبىه السىادة األشىراف مىن 

 مسلم )) أذكركم هللا أهل بيتى (( وما أرق قول القائل :  سادتنا حل البيت لحديث
 إلى القلب من أجل الحبيب حبيب فياسكنى أكناف طيبة كلكم       

وليغتنم الزائر فى أثناء إقامته بالمدينة المنورة مالزمة المسجد إال لمصلحة راجحىة ، وليحىرص 
 يحييها بالقيام والطاعة . على ختم القرحن العظيم به ، وعلى أن يبيت فيه ولو ليلة 

 
 المزارات بالمدينة المنورة :

يستحب الخرور إلى البقيع كل يوم بعد السالم على موالنا رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم     
خصوصًا يوم الجمعة قاله اإلمام النووى ، وليأت قبىور الشىهداء بأحىد ، ويىزور جبىل أحىد ففىى 

 (( . ويستحب استحبابًا      الصحيح : )) أحد جبل يحبنا ونحبه 
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متأكدًا إتيان مسىجد قبىاء وهىو فىى يىوم السىبت أولىى ، فيتوضىأ ويىذهب إليىه ، ويسىتحب إتيىان 
بقية المساجد واوثار المنسوبة للنبى صلى هللا عليه وسلم . وفى مناسك اإلمىام خليىل المىالكى 

ال فالمقىام  بعد ذكر استحباب زيىارة البقيىع ومسىجد قبىاء ونحوهمىا : وهىذا فىيمن كثىرت إقامتىه واص
 عنده صلى هللا عليه وسلم الغتنام مشاهدته أحسن . 

وليالحظ الزائر مدة إقامتىه بالمدينىة جاللتهىا ، وتىردده صىلى هللا عليىه وسىلم فيهىا ، ومشىيه    
فى بقاعها ، ومحبته لها ، وتردد جبريل عليه السالم بالوحى فيهىا ، وال يركىب بهىا دابىة ، وقىد 

ام مالك يقول : إنى أستحيى من هللا تعالى أن أطأ تربة فيها رسول هللا صلى هللا عليىه كان اإلم
وسلم بحافر دابة ، وفى رواية أخرى : أخشى أن يقىع حىافر الدابىة فىى محىل مشىى فيىه رسىول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم . 
 

 أدب مغادرة المدينة : 
ذا أراد مغادرة المدينة المنورة ، فليودع الم  سجد النبوى الشريف بركعتين بالمصلى النبوى إن واص

أمكن أو ما قرب منه ، ثم يقول بعد الحمد والصالة والسالم : اللهم أنىى أسىألك فىى سىفرنا هىذا 
البر والتقوى ، ومن العمىل مىا تحىب وترضىى ، إلىى غيىر ذلىك ممىا يسىتحب للمسىافر ،  ويىدعو 

بهذا الحرم ، ويختم بحمد هللا والصىالة والسىالم فيما يدعو به قائاًل : اللهم ال تجعله حخر العهد 
على رسول هللا ، ويأتى القبر الشىريف ،ويسىلم ويىدعو بمىا تقىدم أوال ويقىول : نسىألك يارسىول 
هللا أن تسأل هللا تعالى أال يقطىع حثارنىا مىن زيارتىك ، وأن يعيىدنا سىالمين ، وأن يبىارك لنىا فيمىا 

 وهب لنا ، ويرزقنا الشكر على ذلك . 
لهم ال تجعله حخر العهد بحرم رسولك صلى هللا عليه وسلم وحضرته الشريفة ، ويسر لى ال

 العود إلى الحرمين سبيال سهلة ، وارزقنى العفو والعافية فى الدنيا واوخرة . 
منزال إال ودعه بركعتين (( ، ويكون  (1)واألصل فى صالة الركعتين حديث )) كان ال ينزل 

      علق القلب بالزيارة ، مشتاقًا إلى تكرارها كما قيل :          الزائر بعد انصرافه مت
                                                 

(1)
 ليه وسلم . أى الرسول صلى هللا ع 
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 أحن  إلى  زيارة  حى  ليلى        وعهدى من زيارتها قريب   
 وكنت أظن قرب الدار يطفى        لهيب الشوق فازداد اللهيب   

، ولىيكن علىى  وينوى الزائر بعد ذلك أن يلتىزم التقىوى ، ويحىذر المعاصىى حتىى يلقىى هللا تعىالى
باله قوله تعالى فىى سىورة الفىتح : ) فمىن نكىث فإنمىا ينكىث علىى نفسىه ومىن أوفىى بمىا عاهىد 

 عليه هللا فسيوتيه أجرًا عظيمًا ( . 
 عطف نبوى كريم : 

وقد عطف على موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم فىى إحىدى زيىاراتى ، وكىان ذلىك العطىف 
لشىمس ، فمىذ أكثىر مىن عشىرين عامىًا كنىت متشىرفًا بزيارتىه ، أحب إلى وهللا مما طلعت عليه ا

وأردت أن أرحل إلىى مكىة المكرمىة معتمىرًا وحاجىًا ، فاغتسىلت ولبسىت مالبىس اإلحىرام اسىتعدادًا 
لعقىىد النيىىة بىىالعمرة فىىى مطىىار المدينىىة ، ودخلىىت الحىىرم للتوديىىع ، وتشىىرفت بىىالوقوف بىىين يديىىه 

سيارة مىن ميىدان المنىاس ، وبينمىا أنىا سىائر فىى شىارع صلى هللا عليه وسلم ، وخرجت ألركب ال
ذا بصوته الشىريف يىرن فىى أذانىى بقولىه المبىارك : شىيعتكم السىالم ، ولىم يكىن لىى  العينية ، واص
عهد بلفظ شيعتكم إذ كان المعروف لنا : رافقتكم أو صحبتكم ، فما كدت أسمع صىوته الشىريف 

 ى خدى وتوالت ، حتى داخلتنى حالة روحانية ، فانهلت دموعى عل
 فلم أملك دموع العين منى         وال النفس التى جاشت مرارا   

وظن مىن معىى أن ذلىك البكىاء مىن أثىر الفىراق ، ولىم يىدر أنىه مىن أثىر الحنىان األبىوى والعطىف 
 النبوى على ضعفاء األمة . 

لحىرب ، ومىا ثم وصلنا إلىى المطىار ، وركبنىا طىائرة مىن طىراز )) داكوتىا (( كانىت مىن مخلفىات ا
كادت تصعد فى السماء حتى تعرضت للمطبات الجوية ، فإذا هى تنىزل حتىى نقىول ال تصىعد ، 
وتصعد حتى نقول ال تنزل ، واضطرب الركىاب ، وخىرر مسىاعد الطيىار ليطمئىنهم ، ومىنهم مىن 
 تقايأ ، ومنهم من تغير لونه وامتقع ، فكنت أقول لهىم : ال تخىافوا ففيهىا سىالمة إن شىاء هللا ،

 وأدركت سر ذلك العطف عندئذ ،    
وأنه صلى هللا عليه وسلم طمأننا بلغة الجمع ال بلغة المفرد فقال )) شيعتكم السالمة (( لتشمل 
الجميع سالمة هللا على يد رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ، وكانىت كلمتىه سىكنًا لنىا جميعىًا ، 

 ين وما أرحمه بزائريه . فما أبره صلى هللا عليه وسلم ، وما أرأفه بالممن
 صديق يحيينى : 

وأمتع القارىء الكريم بأبيات من قصيدة حيانى بها صديقى العبقرى الشيى الصاوى شعالن من 
نحو عشر شنين ، وكنت قىد عىدت مىن العمىرة والزيىارة وسىكنت دارى بنيتهىا بمدينىة األوقىاف ، 

 قال عفا هللا عنه ومد فى عمره : 
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 نوار   الحمى         تشفى  بمرحها  المحب   المغرما بال  كيف  شهدت  أ  
 ودخلت  من باب السالم على الذى         صلى  عليه  ذو  الجالل  وسلما   
 وسعدت  ياحسن  الرضا   برحابه         فبلغت   تكريمًا  وعدت   مكرما   
 منهما   ووقفت  بين   الصاحبين   تخشعا          وكأنما   القمران  في    
 فى   باب   جبريل  ومهبط وحيه          يجد  الدعاء  إلى  اإلجابة  سلما   
 ورأيت  جنات   البقيع   نواضرًا          تختال  أجداثًا  وتشرق   أعظما   
 أصغيت  فى  أحد   إلى   شهدائه          قد  كاد  حمزة  فيه  أن   يتكلما   
 لها          بالسفح  أقمارًا  تضىء  وأنجما جمعتهم  الفردوس  تحت   ظال   
 من وجهها الركن العلى األعظما     فى  كعبة  هللا  اعتمرت     مقبال         
 ومن الطواف إلى المقام إلى الصفا          يافوز  مشتاق  سعى    وترسما   
 ى زمزما المرء   يكرم   ضيفه      بشرابه          وهللا  أكرم  حين  يسق  
 يستقبل   البيت   الجديد     مناره          لو  يستطيع  مشى  إليك مسلما   
 هو  منزل  فى  مسجد فى روضة          وجد  المواهب  كلها  من  يمما    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوباب الساد  عشر
 التوسل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 الرسول باب هللا : 
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لى التوسل ، وقالوا ما قلىوا ورمىوا المتوسىلين بىالكفر ، واألمىر مىن البسىاطة أكثر المعترضون ع
 بحيث ال يحتمل كل ذلك الجدل العقيم . 

فالمتوسل حين يتوسل إلى هللا برسوله صلى هللا عليه وسلم ، إنما هىو الجىئ إلىى هللا تعىالى ال 
ذا سىالك عبىادى إلى غيره ، فإن رسوله صلى هللا عليه وسلم هو بابىه بىدليل قولىه تعىا لى : ) واص

عنى فإنى قريب ( ، فقد سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ربه ولم ير هللا فى ذلك كفرًا 
، بل قال سبحانه : ) أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليومنوا بى لعلهم يرشىدون ( 

أذى ( ، و) ويسألونك مىاذا . ومثل ذلك فى كتاب هللا كثير : ) ويسالونك عن المحي  قل هو 
ينفقون قل العفو ( . ولم يقل هللا لماذا يسألونك عنى ؟وال يسألون هللا مباشرة فيجيىبهم مباشىرة 
، بل أقر سبحانه لجوءهم فى السمال إلى رسىول هللا وأجىابهم علىى مىا سىألوا عنىه رسىول هللا . 

مىا أجىاب بىه األسىئلة األخىرى وأما إنه سبحانه لم يقل لرسوله قل لهم )إنىى قريىب ( علىى غيىر 
ف ن سمالهم كان عن ) هللا تعالى ( بدليل قوله )عنى ( فمن الطبيعى أن تكون اإلجابة ) فىإنى 
ذا سألك ... ( بينما تم سمالهم فىى المسىائل األخىرى بىدليل قولىه  قريب ( وهى جواب الشرط ) واص

ل هىو الرسىول صىلى هللا عليىه تعالى ويسألونك ، كما أنك تالحظ أن قوله )) قل (( ألن المسئو
وسلم ، فعلمه هللا الجواب بقوله تعالى ) قل .... ( والتوسل برسول هللا لىيس معنىاه تىرك سىمال 

ليك التفصيل .  هللا بل هو لجوء إليه من بابه الذى جعله رحمة للعلمين ، واص
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 تبليغ الدعوة :
م ، وخاطبنىا بىالقرحن الكىريم الىذى إن هللا دعانا إلى اإليمان على يد رسوله صىلى هللا عليىه وسىل

أوحىىاه هللا إليىىه وعهىىد إليىىه بإبالغىىه ، ولىىم يجعىىل هللا رابطتىىه بعبىىاده رابطىىة مباشىىرة ، بىىل جعلهىىا 
بالواسطة .ال بل إن وحيه وصل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالواسطة ، قال تعىالى فىى 

ون من المنذرين * بلسان عربى مبين سورة الشعراء : ) نزل به الرول األمين * على قلبك لتك
 ( ، وجعل هللا بيعته بيعة ل ) إن الذين يبايعونك إنما يبايعون هللا ( ، ألنه رسول ربه للناس . 

 الرسالة المحمدية رحمة : 
ورسالته صلى هللا عليه وسلم قامت على الرحمة ولم تقم على الغضب   ففىى الحىديث القدسىى 

قىىال تعىىالى لرسىىوله صىىلى هللا عليىىه وسىىلم : ) ومىىا أرسىىلناك إال )) سىىبقت رحمتىىى غضىىبى (( و 
 رحمة للعالمين ( فجعله تعالى مناواًل للرحمة . 

وقد قال صلى هللا عليه وسلم : )) إنما أنا قاسم وهللا معط (( كما قىال صىلى هللا عليىه وسىلم : 
ه أقامهىا أسىبابًا لتىمتى )) إنما أنا رحمة مهىداة (( ومىع أن هللا تعىالى هىو الفعىال لمىا يشىاء فإنى

ثمرتها بإذن مسببها سىبحانه ، فخلىق األر  للنبىات ، فىإذا قلىت أنبتىت األر  الىزرع فىالمعنى 
 أنها أنبتته بإذن خالق األر  ، فهو على المجاز ال على الحقيقة . 

 
 معر  التوحيد ومعر  األسباب : 

  األسىباب التىى أقامهىا هللا فهناك معرضان ال بد من الفصل بينهما ، معر  التوحيد ، ومعىر 
لتىىمتى ثمرتهىىا بإذنىىه ، أمىىا فىىى معىىر  التوحيىىد فلىىيس مىىع هللا أحىىد ال كبيىىر وال صىىغير ، فهىىو 

 المقدر وهو المدبر وهو الرازق وهو المعطى وهو الشافى .. 
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إلى فال فعال لما يشاء فى قضائه الذى هو من سلطانه المطلق ، لكنه تعىالى شىاء أن يىرزق 
 بع  ، وي َعلم البع  بالبع  ، بل ويخلق البع  بالبع  . البع  بال

 
 اللجوء ل سباب ال ينافى التوحيد : 

واللجوء للسبب ليس معناه االنصراف عن المسبب ، فإنى ألجأ إلى الطيب باعتبىاره أداة أقامهىا 
ذا مرضت فهىو يشىفينى ( ،  فأنىا هللا لعالر األمرا  مع ثقتى فى أن الشفاء من عندى هللا ) واص

الجىىئ إلىىى هللا باألسىىباب التىىى أقامهىىا ومعتمىىد عليىىه أن تىىمتى ثمرتهىىا بإذنىىه . وقىىد كلفنىىا هللا أن 
نسىىعى للمعىىاش ونتخىىذ األسىىباب مىىع أنىىه هىىو وحىىده الىىرازق ، لكنىىه جعىىل للىىرزق أسىىبابًا يطرقهىىا 
المسترزقون بأمره ليعطيهم ما قسم لهم من الرزق ، وقد كان أمير المممنين عمر بن الخطىاب 
رضى هللا عنه يقول : ال يقعد أحدكم عن طلىب الىرزق وهىو يقىول : اللهىم ارزقنىى وقىد علىم أن 

 السماء ال تمطر ذهبًا وال فضة . 
وما هو كائن فى أمور الدنيا على يد البع  للبع  ، يقول مثله فى أمور البرزس حىين ينتقىل 

الغفىىور الىىرحيم ، فقىىد أمرنىىا  العبىىاد مىىن الحيىىاة الىىدنيا إلىىى حيىىاة البىىرزس ، فمىىع أنىىه سىىبحانه هىىو
بصالة الجنازة على موتانا ، فندعو لهم فىى صىالة الجنىازة بىالمغفرة ، فىإن لىم نصىل علىيهم كنىا 
عنده من اوثمين ، فشاء سىبحانه أن يشىفع األحيىاء ل مىوات فىى صىالة الجنىازة مىن بىاب ربىط 

شىراك بىه ، بىل فيىه تضىرع وليس فى هذا تقييد ل ، وال انصىراف عنىه وال إ –الثمرات بأسبابها 
ودعاء ولجوء له ، وأمل فيه من طريق شرع هللا  وهو سبحانه الغيور على توحيد ذاتىه ، وهىو 

 ما يفيد انتفاع الميت من صالل الحى ألن صالة الجنازة عمل صالح . 
وعكس هذه الصورة واقع بنص كتاب هللا فقد شاء سىبحانه أن يحفىظ للغالمىين اليتمىين كنزهمىا 

لغا أشدهما ، فأوحى للخضر عليه السالم أن يقيم الجدار على الكنز ، وبين سبحانه أن حتى يب
ذلك منه رعاية ألبيهما الصالح فى ذريته من بعده ، فقال تعالى : ) وأما الجدار فكىان لغالمىين 

 يتمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحًا فأراد ربك 
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جا كنزهمىىا رحمىىة مىىن ربىىك ومىىا فعلتىىه عىىن أمىىرى : ذلىىك تأويىىل مىىا لىىم أن يبلغىىا أشىىدهما ويسىىتخر 
 تسطع عليه صبرًا ( . وهو ما يفيد قطعًا انتفاع الحى من صالل الميت بعد موته . 

ذ تقىول للىذى  وقد جمع هللا تعالى بين معر  التوحيد ومعىر  األسىباب فىى قولىه تعىالى : ) واص
ك واتق هللا ( . فقد أسلم سيدنا زيىد ، وأعتىق مىن أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج

الرق ، وتزور بالسيدة زينب بنت جحىش ، وكىان ذلىك كلىه علىى يىد رسىول هللا صىلى هللا عليىه 
وسلم وبسببه ، فجعل هللا رسوله منعمًا على زيد من باب السببية ، وهللا سبحانه وتعالى مىنعم 

هللا صىىلى هللا عليىه وسىىلم ، وقىىد نعىىت هللا  بقضىائه وقىىدره ، وكىىان تنفيىذ قضىىائه علىىى يىد رسىىول
رسوله صلى هللا عليه وسلم باإلنعام مىع أنىه ال مىنعم إال هللا تعىالى ليبىين أن إنعىام السىبب هىو 

 من إنعامه جل جالله ، وليس فى ذلك ما ينافى توحيد هللا تعالى . 
: ) ولىوال دفىع  251وشاء هللا أن يدفع الناس بعضهم ببع  فقال تعالى فى سىورة البقىرة حيىة 

هللا الناس بعضهم ببع  لفسىدت األر  ولكىن هللا ذو فضىل علىى العىالمين ( ، وبىين سىبحانه 
: ) ولىوال دفىع هللا  40الحكمة من دفع الناس بعضهم ببع  ، فقال تعالى فى سورة الحج حية 

النىىىاس بعضىىىهم بىىىبع  لهىىىدمت صىىىوامع وبيىىىع وصىىىلوات ومسىىىاجد يىىىذكر فيهىىىا اسىىىم هللا كثيىىىرًا 
ينصىىرن هللا مىىن ينصىىره إن هللا لقىىوى عزيىىز ( ، وهىىو مىىا يفيىىد أن هللا يكىىرم النىىاس بصىىالحيهم ول

العاكفين على العبادة فى دور العبادة ، وقد أكرم هللا الكفار فى مكة بوجود رسول هللا صلى هللا 
ذ قالوا اللهم إن كان 33، 32عليه وسلم بينهم فقال تعالى فى سورة األنفال اوية   : ) واص
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هذا هو الحق من عنىدك فىأمطر علينىا حجىارة مىن السىماء أو ائتنىا بعىذاب ألىيم * ومىا كىان هللا 
 ليعذبهم وأنت فيهم وما كان هللا معذبهم وهم يستغفرون ( . 

وفى معر  التوحيد يقول تعالى لنبيه صلى هللا عليه وسلم : ) إنك ال تهدى من أحببىت ولكىن 
نىىك لتهىىدى إلىىى صىىراط هللا يهىدى مىىن يشىىاء ( . وفىىى معىىر  ا ألسىىباب يقىىول لىىه سىىبحانه : ) واص

مستقيم ( ، أى تهدى من قضى هللا أن يهتدى . فليس بين المعرضين تصىادم ، بىل هىو الحىق 
من ربك ، فهو المسبب ، واألسباب أسبابه وال يكون لها ثمرة إال بإذنه : ) وما رميت إذ رميىت 

 ولكن هللا رمى ( . 
ل عليه السالم لمريم عليها السالم : ) إنما أنىا رسىول ربىك ألهىب وهذا يفسر لك كيف قال جبري

لك غالمًا زكيا ( . وليس فى مقدور جبريل أن يهبها غالمًا بنفسىه ، ولكنىه اسىتند إلىى سىلطان 
هللا الذى حتاه وقال فى ثقة بربه ) ألهب لك غالمًا ( . ألنه تعالى قال له اذهب بأمرى فهب لها 

  غالمًا بإذنى وقدرتى .
وكذلك قول سيدنا المسيح عليه السالم : ) وأبرى األكمه واألبرص وأحيى المىوتى بىإذن هللا ( ، 
وأيضا قول سيدنا موسى عليه السالم : ) رب إنى ال أملك إال نفسى وأخى ( وهو ال يملك على 

نما هللا ملكه نفسه وأخاه ى فقد قال تعالى : ) ووهبنا لىه مىن رحمتنىا  الحقيقة نفسه وال أخاه ، واص
 أخاه هارون نبيا( . 

وسخر هللا المالئكة فى االستغفار للمممنين وكشف هللا لنا عن فضىله فىى ذلىك فقىال تعىالى فىى 
: ) الىىذين يحملىىون العىىرش ومىىن حولىىه يسىىبحون بحمىىد ربهىىم  9،  8،  7سىىورة غىىافر اويىىات 

 ويممنون به ويستغفرون للذين حمنوا ربنا 
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ر للىىذين تىىابوا واتبعىىوا سىىبيلك وقهىىم عىىذاب الجحىىيم * ربنىىا وسىىعت كىىل شىىىء رحمىىة وعلمىىًا فىىاغف
وأدخلهم جنات عدن التى وعىدتهم ومىن صىلح مىن حبىائهم وأزواجهىم وذريىاتهم إنىك أنىت العزيىز 

 الحكيم * وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ( . 
سىىباب ، وربطنىا بينهمىىا برابطىة القضىىاء إذا فصىلنا بىين المعرضىىين معىر  التوحيىىد ومعىر  األ

وتنفيىىذه بأسىىباب ، أجزنىىا فىىى غيىىر حىىرر التوسىىل برسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إلىىى ربىىه ، 
وكذلك التوسل بالصالحين من عباد هللا المتقين الىذين قىال تعىالى فىيهم : ) إن أكىرمكم عنىد هللا 

 أتقاكم ( . 
 أقوال العلماء : 

ليك ما يقوله اإلمام ا  لسمهودى رضى هللا عنه فى كتابه خالصة الوفا : واص
التوسىىل والتشىىفع بىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وبجاهىىه وبركتىىه مىىن سىىنن المرسىىلين وسىىير السىىلف 

 الصالحين . 
 حدم يتوسل : 

وقد صىحح الحىاكم حىديث : لمىا اقتىرف حدم الخطيئىة قىال : يىارب أسىألك بحىق محمىد صىلى هللا 
قال : يا حدم كبف عرفت محمدًا ولم أخلقه ؟ قال : يىارب ألنىك ، ف (1)عليه وسلم لما غفرت لى 

لما خلقتنى بيديك ونفخت فى من روحك رفعت رأسى فرأيت علىى قىوأئم العىرش مكتوبىًا : ال إلىه 
إال هللا محمىىد رسىىول هللا ، فعرفىىت أنىىك لىىم تضىىف إلىىى اسىىمك إال أحىىب الخلىىق   إليىىك فقىىال هللا 

ذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك ، ولىوال محمىد مىا خلقتىك صدقت يا حدم إنه ألحب الخلق إلى ،  واص
. وقال سيدى العالمة الزرقانى : ول در القائل حيث ضمن مضمون الحديث حاكيىًا عىن سىيدنا 

 حدم عليه السالم فقال : 
 وكان لدى الفردوس فى زمن الصبا        وأثواب شمل  األنس  محكمة  السدى  
 شعا         يزيد على األنوار فى الضوء والهدى يشاهد  فى  عدن  ضياء   مشع  
 فقال  إلهى  ما  الضياء  الذى  أرى        جنود    السما   تعشو   إليه   ترددًا   

                                                 
(1)

 طلب المغفرة متوسال بسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم .  
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 وأفضل من فى الخير رال أواغتدى    فقال نبى خير من وطئ الثرى            
 النبين    سمددا    قبل  لقك  سيدًا            وألبسته   تخيرته  من  قبل  خ  
 وأعددته   يوم  القيامة   شافعًا           مطاعًا   إذا  ما  الغير  حاد  وحيدا   
 فيشفع  فى  إنقاذ  كل   موحد            ويدخله     جنات    عدن    مخلدا   
ن  له   أسماء  سميته   بها            ولكننى    أحببت    منها    محمدا     واص
 ل  إلهى  امنن  على  بتوبة            تكون على  غسل  الخطيئة  مسعدا فقا  
 بحرمة هذا االسم والزلفة  التى           خصصت  بها  دون الخليقة  أحمدا  
 أقلنى عثارى يا إلهى  فإن  لى            عدوًا لعينًا جار فى القصد واعتدى   
 جناية   ما   أخطاه   ال    متعمدًا  فتاب  عليه  ربه  وحماه   من             

 ضرير يبصر :
وللنسائى والترمذى عن عثمان بن بن حنيف أن رجال ضرير البصر أتىى النبىى صىلى هللا عليىه 
ن شئت صبرت فهو خير لك ، قىال  وسلم فقال : ادع هللا أن يعافينى ، قال : إن شئت دعوت واص

هىذا الىدعاء : )) اللهىم إنىى أسىألك وأتوجىه : فادعه ، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو ب
إليىك بنبيىىك محمىد نبىىى الرحمىة يىىا محمىد إنىىى أتوجىه بىىك إلىى ربىىى فىى حىىاجتى لتقضىى ، اللهىىم 

 شفعه فى (( ، وصححه البيهقى وزاد )) فقام فأبصر (( . 
وفىى الصىىحيح عىن أنىىس رضىىى هللا عنىه أن عمىىر بىن الخطىىاب رضىىى هللا عنىه كىىانوا إذا قحطىىوا 

العباس بن عبد المطلب رضى هللا عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسىل إليىك بنبينىا صىلى استسقوا ب
نىىا نتوسىىل إليىىك بعىىم نبينىىا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فاسىىقنا قىىال  هللا عليىىه وسىىلم فتسسىىقينا ، واص
فيسقون . وفى رواية للحافظ أبى القاسم هبة هللا عن ابن عباس أن عمر رضى هللا عنه قال : 

سقيك بعىم نبينىا صىلى هللا عليىه وسىلم ونستشىفع إليىك بشىيبته فسىقوا ، وفىى ذلىك اللهم إنا نست
 يقول عباس بن عتبة : 

 بعمى سقى هللا الحجاز وأهله          عشية يستسقى بشيبته عمر   
وفى رواية للزبير بن بكار أن العباس رضى هللا عنه قال فى دعائه : وقد توجه بىى القىوم إليىك 

ى هللا عليه وسلم فاسقنا الغيث ، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت لمكانى من نبيك صل
 األر  . وفى رواية له عن ابن عمر أن ذلك عام الرمادة .
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 حكمة االستسقاء بالعباس : 
ويقول المعترضون : لمىاذا توسىلوا بالعبىاس رضىى هللا عنىه ولىم يتوسىلوا برسىول هللا صىلى هللا 

ه صىحيحًا وجىائزًا . فنقىول لهىم ألن االستقسىاء لىه صىالة تىودى ، عليه وسلم إن كان التوسل ب
وهى ركعتان ، وهى سنة ممكدة ى ويندب بعدهما خطبتىان ويعقبهمىا دعىاء ، وال يعقىل أن يكلىف 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقوم من قبره الشريف لتأدية ذلك . 
اختىاروا فىى استسىقائهم العبىاس رضىى ولو تدبر المعترضون قلىيال لفطنىوا أن السىادة الصىحابة 

هللا عنه ألنه عم الرسول صلى هللا عليه وسلم وأقرب الناس إليه ، فهىو توسىل بالرسىول صىلى 
هللا عليه وسلم ، وقد سقاهم هللا وسمى العبىاس رضىى هللا عنىه )) سىاقى الحىرمين (( وقىد قىال 

إليىك لمكىانى مىن نبيىك صىلى العباس صراحة فى دعائه كما مر عليك : )) وقد توجه بى القوم 
 هللا عليه وسلم فاسقنا الغيث (( وقد استجاب هللا له . 

وقىىد حكىىى أهىىل العلىىم عىىن اإلمىىام العتبىىى ) أحىىد شىىيوس اإلمىىام الشىىافعى رضىىى هللا عنهمىىا ( ى 
 مستحسنين له ى قال : 

سىول هللا كنت جالسًا عند قبر النبى صلى هللا عليه وسلم فجاء أعرابى فقال : السىالم عليىك يار 
، سمعت هللا يقول : ) ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاسىتغفروا هللا واسىتغفر لهىم الرسىول 
 لوجدوا هللا توابًا رحيمًا ( ، وقد جئتك مستغفرًا من ذنبى مستشفعًا بك إلى ربى ، ثم أنشأ يقول:

 ياخير من دفنت فى القاع أعظمه         فطاب من طيبهن القاع واألكم  
 فسى  الفداء  لقبر  أنت   ساكنه         فيه العفاف وفيه الجود والكرم ن  

قال العتبى : ثم انصرف ، فغلبتنى عيناى فرأيت النبى صلى هللا عليه وسلم فى النوم فقال : يا 
 عتبى إلحق األعرابى فبشره أن هللا غفر له . 

يف فقال : اللهم هذا حبيبك ، وأنا ويحكى األصمعى رحمه هللا أن أعرابيًا وقف مقابل القبر الشر 
 عبدك ، والشيطان عدوك ، فإن غفرت لى سر 



 

 

ن لم تغفر لى غضب حبيبك ، ورضى عدوك ، وهلىك  حبيبك ، وفاز عبدك ، وغضب عدوك ، واص
عبدك ، وأنىت أكىرم مىن أن تغضىب حبيبىك ، وترضىى عىدوك ، وتهلىك عبىدك ، اللهىم إن العىرب 

ن هذا سيد العالمين فاعتقنى على قبره .  الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا  على قبره ، واص
 قال األصمعى فقلت : يا أخا العرب إن هللا قد غفر لك وأعتقك بحسن السمال . 

 المحبة ليست شركًا :
وليت شعرى كيف يشكك الجاهلون فى محبته صلى هللا عليىه وسىلم ويرمىون المحىب بالشىرك ، 

فى كل تشهد أنه عبد هللا ورسوله ، فمن أين تأتى الشركة  أين المحبة من العبادة ؟ إننا نشهد
؟ ومن أين يأتى اللبس ؟ وكيف ال أحبه بحب هللا له ؟ وكيف ال أكرمىه بتكىريم هللا لىه ؟ وكيىف 
ال أعظمه بتعظيمه له ؟ وقد جعل سبحانه اتباعه صلى هللا عليه وسىلم الىدليل علىى محبتىة هللا 

 تعالى فى قوله سبحانه : 
كنىىتم تحبىىون هللا فىىاتبعونى يحبىىبكم هللا ويغفىىر لكىىم ذنىىوبكم وهللا غفىىور رحىىيم ( ، وهىىل  ) قىىل إن

اتباعه صلى هللا عليه وسلم كان وقفًا على حياته ، أو هىو قىائم إلىى يىوم القيامىة ؟ وهىل أمرنىا 
لىى يىوم القيامىة ؟ وهىل كىان الخليفىة األول أبىو  هللا تعالى بالصالة والتسىليم عليىه فىى حياتىه أواص

ر الصديق علم األمة األشهر جىاهال بالتوحيىد حىين حىرص علىى أن يىدفن فىى قبىره صىلى هللا بك
لى جواره الحسى صلى هللا عليه وسلم ؟ وهل جهىل أميىر المىممنين عمىر التوحيىد  عليه وسلم واص
حين استأذن أم المىممنين عائشىة رضىى هللا عنهىا أن يىدفن إلىى جانىب صىاحبه ؟ هىل نرميهمىا 

دا أقرب جوار فى القبر الشىريف وفضىاله عىن مقبىرة المسىلمين العامىة ، وهىل بالشرك ألنهما أرا
كان ابىن عمىر جىاهال حىين كىان يىدخل المسىجد النبىوى ويسىلم علىى رسىول هللا صىلى هللا عليىه 
وسلم ؟ وهل كان عمر بن عبد العزيز جاهال حين كان يرسل عامل البريد للمدينىة للسىالم علىى 

م ؟ وهىىل كىىان اإلمىىام مالىىك جىىاهال حىىين كىىان يقىىول : كيىىف أطىىأ رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىل
 بحافر دابة أرضًا تضم َجَدث النبى صلى هللا  
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عليىىه وسىىلم ؟ أو حىىين اسىىتفتاه الخليفىىة المنصىىور فىىى الىىدعاء فيمىىا إذا كىىان يواجىىه رسىىول هللا 
وجهىك عنىه صلى هللا عليه وسلم أو يستدبره ويتجه للقبلة ويدعو ؟ فأفتىاه قىائاًل : ولىم تصىرف 

وهو وسيلتك ووسيلة أبيك حدم عليه السالم إلى هللا تعىالى ، بىل اسىتقبله واستشىفعه ، فيشىفعه 
هللا تعالى : ) ولو أنهىم إذ ظلمىوا أنفسىهم جىاءوك فاسىتغفروا هللا واسىتغفر لهىم الرسىول لوجىدوا 

 هللا توابًا رحيمًا ( . 
يقتنعون ، ويتمسكون برأيهم فى تعصىب  ولم أرد بهذه الكلمة أن أقنع المعترضين ، ألنهم ال   

شديد ، ولكنىى أردت أن أطمىئن المىممنين الىذين يتبركىون بأسىالفهم الصىالحين ويتوسىلون بهىم 
إلى هللا الذى أكرمهم فى جواره وهم السابقون بالخيرات بإذن هللا ، وكفاهم شرفًا أن يقول تعالى 

القائىىل : ) والمممنىىون والمممنىىات  فىىى أحبابىىه : ) لهىىم مىىا يشىىاءون عنىىد ربهىىم ( وهىىو سىىبحانه
بعضىىهم أوليىىاء بعىى  ( وقىىد سىىن لنىىا رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أن نسىىتعين بالصىىالحين 
حين استأذنه سيدنا عمر فى الخرور إلى مكة للعمرة فقال له )) ال تنسىنى يىا أخىى مىن دعائىك 

تعين  المفضىىول ( فىىإذا كىىان الفاضىىل يجىىوز لىىه أن يسىىتعين بىىدعاء المفضىىول ، فكيىىف ال يسىى
 ببركات الفاضل ؟

ذا كان لكل مممن شفاعة عند هللا يوم القيامة فلماذا ال تكون للمقربين شفاعة فىى البىرزس     واص
، وهو سبيل إلى اوخرة ، وهللا تعالى يقول فى شأنهم : ) فال تعلم نفس ما أخفى لهىم مىن قىرة 

أعينهم أن تجرى رحمىة هللا للمىممنين  أعين جزاء بما كانوا يعملون ( . وال شك أنه مما تقر به
ن يكرم هللا زوارهم فى حاجتهم وقد زاروهم زيارة خالصىة ل وفىى محبتىه تعىالى  على أيديهم ، واص
ودعىىوا لهىىم بىىالمغفرة ، ويسىىرهم أن تكىىون لهىىم مىىن هللا الجىىائزة ، وهىىو سىىبحانه وتعىىالى صىىاحب 

 ا هو خير مما يجمعون ( . الفضل على عباده أجمعين ) قل بفضل هللا وبرحمته فليفرحو 
 

 بيان للناس  : 
أقىىول : وفىىىرق بىىين حىىىب الصىىالحين وعبىىىادة األوثىىان ، وال محىىىل إذن للتشىىكيك فىىىى عقيىىىدة    

 المحبين بدعوى أن عباد األصنام تقربوا بعبادتهم وقالوا : إنما نعبدهم 
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بهم ألن هللا أحىىبهم ليقربونىىا إلىىى هللا زلفىىى ، والمحبىىون ال يقولىىون : نعبىىدهم ، إنمىىا يقولىىون نحىى
وأحبوه ) يحبهم ويحبونه ( ، فهى مغالطة مكشوفة تحت شىعار الغيىرة علىى العقيىدة ، والعقيىدة 
تلزمنا محبة الصالحين ممن أنعىم هللا علىيهم برضىاه سىبحانه ، وشىجعنا علىى تقليىدهم ،والسىير 

: ) ومىن يطىع  على منوالهم فى طاعة هللا ورسوله لنحشر معهم ،  وننعم برضوانه فقال تعىالى
هللا والرسىىول فأولئىىك مىىع الىىذين أنعىىم هللا علىىيهم مىىن النبيىىين والصىىديقين والشىىهداء والصىىالحين 
وحسىىن أملئىىك رفيقىىًا ( ، وعلمنىىا سىىبحانه أن نسىىأله هىىدايتنا لصىىراطهم فىىى كىىل فاتحىىة ) اهىىدنا 

ا الصىىراط المسىىتقيم * صىىراط الىىذين أنعمىىت علىىيهم غيىىر المغضىىوب علىىيهم وال الضىىالين ( . ومىى
أروع ما يقول فى شأنهم سيدى الشيى األكبر محى الدين بن عربى فى الباب التاسع والعشرين 

 من كتاب )) الفتوحات المكية (( : 
)) قال تعالى إلبليس : ) إن عبادى ليس لك عليهم سىلطان ( فأضىافهم إليىه وهىم الىذين ال     

مضىىافين إليىىه سىىبحانه إال  سىىلطان لمخلىىوق علىىيهم فىىى اوخىىرة ، ومىىا تجىىد فىىى القىىرحن عبىىاداً 
 السعداء خاصة ، وجاء اللفظ فى غيرهم بالعباد . 

 
 التبرك باوثار النبوية : 

إن القىىرحن الكىىريم شىىرف رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بالعبوديىىة ، وكىىل مىىممن مصىىدق     
سىأل أبىو بالقرحن الكريم ، فكيف نتهم المحبين لرسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم بالشىرك   وقىد 

هريرة رضى هللا عنه الحسن السبط رضى هللا عنىه أن يكشىف لىه المكىان الىذى قبلىه رسىول هللا 
ته ، فقبلها تبركًا بدثىاره وذريتىه صىلى هللا عليىه وسىلم   وقىد كىان  ر  صلى هللا عليه وسلم وهو س 

ل : يىد ثابت البنانى رضى هللا عنه ال يدع يىد أنىس بىن مالىك رضىى هللا عنىه حتىى يقبلهىا ويقىو
 مست يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ورحم هللا من قال : 

 طاب الزمان بذكرهم  ويطيب   يا من يذكرنى  حديث  أحبة 
 إن الحديث عن الحبيب حبيب   أعد الحديث على من جنباته 

 
 ابن تيمية يتعجب : 

 نبط  جواهر البحار ((( قال المحب الطبرى : يمكن أن يست 0وجاء فى كتاب )  
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من تقبيل الحجر واستالم األركىان تقبيىل مىا فىى تقبيلىه تعظىيم هللا تعىالى ، فإنىه إن لىم يىرد فيىه 
: أخبرنىى الحىافظ  (1)خبر بالثواب ، فلم يرد فيه خبر بالكراهة ، وقال الحافظ زين الدين العراقى 

عليىه خىط ابىن  أبو سعيد بن العالء قال : رأيت فى الكالم أحمىد ابىن حنبىل فىى فىى جىزء قىديم ،
ناصىىر وغيىىره مىىن الحفىىاظ ، أن اإلمىىام أحمىىد سىىئل عىىن تقبيىىل قبىىر النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم 
وتقبيل منبره فقال : ال بأس بذلك ، فأرينىاه الشىيى تقىى الىدين ابىن تيميىه ، فصىار يتعجىب مىن 
ذلك ويقول : عجيب ، أحمد عنىدى جليىل يقىول هىذا ؟ قىال : وأى عجىب فىى ذلىك ، وقىد روينىا 

ذا كان هذا تعظيمه ع ن اإلمام أحمد أنه غسل قميصًا للشافعى وشرب الماء الذى غسله به ، واص
ألهل العلم فكيىف بمقىادير الصىحابة ؟ فكيىف بدثىار النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم ؟ ولقىد أحسىن 

 مجنون ليلى حيث يقول : 
 أقبل ذا الجدار وذا الجدار  أمر   على  ديار   ليلى  

 ولكن حب من سكن الديار  فن قلبى وما حب الديار شغ
وجاء فى كتاب )) جواهر البحار . . . (( وفى كتاب )) العلل والسىماالت (( لعبىد هللا ابىن احمىد 
بن حنبل ، سألت أبى عن الرجىل يمىس قبىر النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم يتبىرك بمسىه وتقبيلىه 

بىىه . أقىىول ول در القائىىل فىىى ويفعىىل بىىالقبر مثىىل ذلىىك رجىىاء ثىىواب هللا تعىىالى فقىىال : ال بىىأس 
 المحبة وأثرها : 

 غبار ثرى ليلى لجد وأسرعا  ولو قيل للمجنون أر  أصابها  
ن كان قد ورد فى )) التحفة (( البن عساكر أن ابىن عمىر رضىى هللا عنىه كىان يكىره أن يكثىر  واص

علىى  مس القبر النبوى الشىريف ، كمىا ورد عىن أنىس رضىى هللا عنىه أنىه رأى رجىال وضىع يىده
قبر النبى صلى هللا عليه وسلم فنهاه وقال : ما كنا نعرف هىذا علىى عهىد رسىول هللا صىلى هللا 

 عليه وسلم . 
نمىا لكىل امىرئ مىا نىوى     وأقول بعد ذلك ما جاء فى الحديث الشريف ) إنما األعمال بالنيات واص

ير وفى ذلكالتكفير ( ، وحسن الظن بالمممنين فى نياتهم أولى من سوء الظن بهم إلى حد التفك
 مغاالة ال محل لها مع استقرار اإليمان فى القلوب 

                                                 
(1)

  177الجزء الثالث ص  –جواهر البحار   
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بنعمة هللا و فضله ، إذا كان المعتر  ال يممن بالتبرك بالبركات التىى أفاضىها هللا علىى عبىاده 
الصىىالحين ، فهىىو وشىىأنه ، ولكىىن ال يجىىوز لىىه أن يكفىىر بغيىىر حىىق غيىىره مىىن المىىممنين الىىذين 

ال ، وهم مممنون بال ورسوله ، ويصىلون للقبلىة ، وبىواطنهم فىى يتبركون فى حسن اعتقاد ب
علم هللا وليعلم ذلك المعتر  أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يقتسمون شعره 
الشريف إذا قصة ، وكانوا يقترعون على الشعرة الواحدة إذا كىان طالبهىا أكثىر مىن واحىد وتبىرك 

احىتجم رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم وطلىب منىه أن يىوارى  أحدهم بشرب دمه الشريف حين
الدم فى األر  خلف الجدار ، فأحس رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم أنىه شىربه فسىأله : أيىن 
واريت الدم ؟ فقال خلف الجدار يا رسول هللا فكىرر عليىه الصىالة والسىالم فقىال : يىا رسىول هللا 

ابتلعته فقال لىه رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم : )) نفست على دمك أن أهريقه فى األر  ف
 أحرزت بطنك من النار (( . 

 
 أبو أيوب يتبرك : 

وقال أبو أيوب األنصارى : وكنا نصنع لرسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم العشىاء ، ثىم نبعىث    
ى بذلك البركة به إليه ، فإذا رد علينا فضله تيممت وأنا وأم أيوب موضوع يده ، فأكلنا منه نبتغ

حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصال أو ثومًا ، فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم 
، ولم أر ليده فيه أثرًا ، قال فجئته فزعًا : يا رسول هللا بأبى أنت وأمى ، رددت عشاءك ولىم أر 

يىدك نبتغىى بىذلك البركىة  فيه موضع يدك ، وكنت إذا رددته علينا ، تيممت أنا وأم أيوب موضع
، قال : إنى وجدت فيه ريح هذه الشىجرة ، وأنىا رجىل أنىاجى ، فأمىا أنىتم فكلىوه ، قىال : فأكلنىاه 

 ولم نصنع له تلك الشجرة بعد . 
أرأيت أيه القارئ الكريم كيف كان أصحاب الرسول صلى هللا عليىه وسىلم يتبركىون بدثىار يىده    

فىى ذلىك شىركًا كمىا يىرى بعى  الجفىاة الىذين يعترضىون علىى  فى الطعام ويتتبعونها ، ولىم يىروا
المتبىىركين باألوليىىاء والصىىالحين مىىن ذريىىة سىىيد المرسىىلين صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ويقولىىون فىىى 
األستهزاء إنهم قبوريون ، أى يتعلقون بالقبور ، وما دروا أنها تزهو على سىائر القبىور بتقىوى 

 نزالئها ، تلك التقوى التى جعلتهم   
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 أكرم الناس على هللا كما قال تعالى : ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( 
 

 ابن عمر يتبرك : 
إذا أسرعت به ناقته وهو ذاهب لمكىة  –هو الفقيه الحجة  –وكان ابن عمر رضى هللا عنه     

يشد زمامها ويقول لها : لعل خفًا يقع على خف ، أى ضيق خطىاك لعلىى أسىعد وتسىعدين بىأن 
 لى خف ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التى سارت من قبل فى هذا الدرب . يقع خفك ع

 
 رميا رسول هللا فى المنام : 

 –روى ابن األثير فى أسد الغابىة فىى ترجمىة سىيدنا بىالل بىن ربىال رضىى هللا عنىه أن بىالال    
ذه الجفىوة يىا رأى النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم فىى منامىه وهىو يقىول : )) مىا هى –وكان بالشام 

بىالل مىىا حن لىك أن تزورنىىا ؟ فانتبىه حزينىىًا فركىب إلىىى المدينىة فىىأتى قبىر النبىىى صىلى هللا عليىىه 
وسلم وجعل يبكى عنده ويتمىرغ عليىه ، فأقبىل الحسىن والحسىين عليهمىا السىالم فجعىل يقبلهمىا 

اكبىر  ويضمهما ، فقاال له نشتهى أن تمذن فىى السىحر ، فعىال سىطح المسىجد ، فمىا قىال : هللا
هللا اكبر ، ارتجت المدينة ، فلما قال : أشىهد أن ال إلىه إال هللا ، زادت رجتهىا ، فلمىا قىال أشىهد 
أن محمدًا رسول هللا ، خرر النساء من خدورهن ، فما رمى أكثر باكيا وباكية من ذلىك اليىوم ، 

الل بليىل ، ولىم أقول : ألنهم تذكروا عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذى كان يمذن فيه ب
 يكن يمذن بعد انتقاله صلى هللا عليه وسلم إلى الرفيق األعلى . 

 
 رميا ليسدى العارف الحلوانى : 

وال يفىىوتنى أن أمتىىع القىىارئ الكىىريم بمىىا قالىىه سىىيدى العىىارف العىىالم الشىىيى أحمىىد الحلىىوانى   
كىان قىد رأى رسىول الخليجى ) والد شيخى وسيدى عبد السالم الحلوانى رضىى هللا عنهمىا ( ، و 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يبتسم له فى المنام : 
 إن الكريم إذا رأى الضيف ابتسم  بشراى  إن  حالك  تبسم بالمنى  
 أنواره   ممن   بملتك    اعتصم  وبوجهك الميمون يسعد من رأى 
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 أبدًا  ولو  نومًا  وعنى  ال  تنم   أرنيه فهو سعادتى ومجادتى 
 سوراً  على اإليمان يا أفق الهمم  األمان فكن  لنا  يارحمة هللا

ويقىىىول سىىىيدى الشىىىيى عبىىىد العزيىىىز الحلىىىوانى ) شىىىقيق شىىىيخى وسىىىيدى الشىىىى عبىىىد السىىىالم   
الحلىىوانى رضىىى هللا عنهمىىا ( فىىى كتابىىه )) الفىىي  الرحمىىانى فىىى تىىاريى اإلمىىام الحلىىوانى (( مىىا 

 نصه : 
 رأيت فى مذكرات والدى ما نصه :   

ثم أن رميا النبى صلى هللا عليه وسلم حىق ، ففىى البخىارى عىن أبىى هريىرة : سىمعت  )) . . .
رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم يقىىول : مىىن رحنىىى فىىى المنىىام فسىىيرانى فىىى اليقظىىة وال يتمثىىل 
الشيطان بى (( وال يشترط فىى حقيقىة رميتىه صىلى هللا عليىه وسىلم أن يىرى علىى صىورته التىى 

 رمى عليها كانت الرمية على ظاهرها ال تحتار إلى تعبير .  كان عليها ، ولكن إذا
وأضاف الشيى عبد العزيز قائاًل . . . وفى كتاب والدى )) الضوء الشارق (( : وكىان سىيدى   

أبو المواهب الشاذلى رضى هللا عنه يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال لى : )) 
نما (1)يا محمد  موتى عبارة عن تسترى عمن ال يفقه عىن هللا تعىالى ، وأمىا مىن  ما أنا بميت واص

يفقىىه فهىىو يرانىىى وأراه (( . وقىىال المرحىىوم والىىدى مضىىمنا للحىىديث الشىىريف الىىوارد فىىى الجىىامع 
 الصغير لامام السيوطى : 

 مترف الجسم رطبه  كالورد   إن  أزكى األنام فى القبر حى 
 ا لى قطيفتى فى لحدىافرشو   ولهذا   قال   عند     انتقال 

)) وهذا الفرش خصوصية له صلى هللا عليه وسلم ، وفى الحديث الشريف )) إن هللا  عز وجل 
 حرم على األر  أن تأكل أجساد األنبياء (( . 

أقول : وكان سيدى الشيى أحمد الحوانى طيب هللا ثراه يرى النبى صلى هللا عليه وسلم كثيرًا ،  
 :   (2)تلك الرمى كما جاءت فى الكتاب المذكور وأكتفى هنا بإثبات بع  

                                                 
(1)

 كان رضى هللا عنه يسمى محمداً وكنيته أبو المواهب   
(2)

 الفيض الرحمانى .  
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هى رأيت فيما يرى النائم أنىى  1303من ربيع أول  25قال رحمة هللا تعالى : فى ليلة الخميس 
بطيبىىة ) المدينىىة ( كرمهىىا هللا تعىىالى ، وأن رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم حىىى وكىىذا الزهىىراء 

ان أمىىردان وعنىىدها خلىىق كثيىىر مىىن رجىىال ونسىىاء والسىىبطان رضىىى هللا عنهمىىا وهمىىا شىىابان يافعىى
بهىىا ورسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم يسىىقى الخلىىق شىىرابًا حلىىو فىىى كىىوب كبيىىر ،  (1)محىىدقات 

فأقبلت عليه فأقبل صلوات هللا وسالمه على وأعطانى كوبىًا وأمرنىى بشىربه ، فشىربته كلىه حتىى 
نىىاولنى كوبىىًا حخىىر فأخذتىىه وقلىىت إنىىى اكتفيىىت ، ووجىىدت َبىىْرَده ولذ تىىه فىىى جميىىع أعضىىائى ، ثىىم 

اكتفيت فقال : اشرب فشربته كله ، وكل ذلك وهو صلى هللا عليه وسلم واقىف علىى مكىان عىال 
ال أقدر على وصف حسنها وبديع صنعتها ، ثم إنه صىلى هللا عليىه  (2)فى مقصورة تنسب إليه 

يبىىًا وأخىىذ يعتىىب علىىى وسىىلم تنىىزل إلىىى فجلىىس فىىى ليىىوان كبيىىر طويىىل مرتفىىع قىىدر قامىىة رجىىل تقر 
الزهراء رضى هللا عنها فى إسرافها العطايا والنفقة التىى بىذلتها فىى الفىرل ، فأخىذت أنىا أخفى  

وأذكره أنها الزهراء بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن ذلىك كلىه فىى جانىب  (3)من سورته 
الشريف ، فصرت ألثمه  ما أعطاه هللا نزر يسير ، وأعطانى صلى هللا عليه وسلم قدمه المبارك

عاريًا ظاهرًا وباطنًا وأضعه علىى وجهىى وعينىى وجبهتىى وأكىرر ذلىك ، ثىم قلىت يىا رسىول هللا : 
تحفتى على فرل السىبطين قىال : ومىا تريىد ، قلىت أن تلتفىت إلىى وال تنسىانى ، فىأنعم لىى بىذلك 

 م استيقظت . مبتسمًا ، وال أنسى بيا  وجهه الشريف وسواد لحيته الشريفة وحسن عينيه ث
هى رسول هللا صلى  1304وقال رحمة هللا تعالى : رأيت فى النصف الثانى من رمضان سنة    

هللا عليه وسىلم ومعىه جبريىل عليىه السىالم يقىول : جئتىك ببشىارة مىن رب العىزة وهىى : ) سىالم 
رويىًا عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ( ، ثم جاء بكتاب قديم بخىط القلىم فيىه هىذا المعنىى م

 فى جملة أخبار مرفوعة إلى 
                                                 

(1)
 مجتمعات عليها .   

(2)
 مخصصة له صلى هللا عليه وسلم   

(3)
 غضبه .  
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 النبى صلى هللا عليه وسلم رقيقة األلفاظ مبشرة جدًا واستيقظت فرحًا مسرورًا والحمد ل . 
وقىىد قصىىدت بإثبىىات هىىذه المرائىىى أن أبىىين للقىىارىء الكىىريم أن صىىلة رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه 

لوال تلك الصلة لتزعزع إيماننىا بطىول وسلم الروحية متصلة على الدوام بأبنائه المممنين ، وأنه 
القرون بيننا وبينه ، وكثرة الفتن ما ظهىر منهىا ومىا بطىن ، وال يىذوق هىذه الصىلة الروحيىة إال 
أهل التقوى من المممنين ، وقد ورد فى الحديث الشريف : )) حياتى خير لكم ومماتى خير لكم 

ال صىلى هللا عليىه وسىلم : )) تعىر  (( ، فسئل كيىف يكىون مماتىك خيىرًا لنىا يارسىول هللا ، فقى
ن وجدت غير ذلك استغفرت لكم (( . وهذا ما يد لنا  على أعمالكم فإن وجدت خيرًا حمدت هللا واص

 على أنه فى قبره الشريف عامل بقول هللا تعالى فى سورة محمد : 
كم ومثىواكم ( . ) فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك وللمىومنين والمومنىات وهللا يعلىم متقلىب

وقد جاء فىى تفسىير )) ذنبىك (( . أى ذنىب أهىل بيتىك خاصىة ، والمىممنين والمممنىات عامىة ، 
ألنه صلى هللا عليه وسلم معصوم من الذنوب بعصىمة هللا لىه ، وقىد سىلف القىول فىى العصىمة 

 بالتفضيل فارجع إليه إن شئت فى الباب الثامن . 
* * * 

 وختامًا أقول : 
 ى صلوات هللا وسالمه عليك وعلى حلك الكرام البررة وبعد ، فلقد على لسانى سيدى يارسول هللا

ما قلت ، ونقلت عن غيرى ما نقلت ، وأنت كما أنت على مر الزمان ال يستطيع أحد أن يوفيك 
 حقك . 

ن رأيتنى قصرت فعذرى لديك واضح :   فإن قبلت الكتاب تكرمًا فقد سعدت ، واص
 عما أحيط وأعلم      أوصافك الغر  فاقت      
محاسن ليس تحصى         وحدها ليس يعلم   
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وفى قبولك رأفة بالكاتب ، وفى عفوك عن القصور متسع ، وحسبك ما يتكلم به هللا تعالى فى 
 شأنك واصفًا ومادحًا فى القرحن الكريم . 

فى هللا بينى  أما أنت أيها القارىء الكريم فكل ما أرجوه منك دعوة صالحة تكون رابطة ودية
 وبينك ال تنفصم عراها إن شاء هللا وأن نعمل معًا سويًا بقوله تعالى : 

 ) إن هللا ومالئكته يصلون على النبى ، يا أيها الذين حمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا( . 
 صلوات هللا وسالمه على سيدنا وموالنا محمد وعلى حله وصحبه أجمعين . 

حمد ل رب العالمين . وسالم على المرسلين وال
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          376     . . . . . . . سورة النور والبراءة .

  377 .     . . . . . براءة صفوان وكرامة أم المممنين .
  378 .     . . . . . . إقامة الحد ى جزاء السب .

       378     . . . . . . . تعقيب العالمة العقاد .
       379     . . . . . . . رة جميع األزوار .طها

       380     . . . . . . السيدة عائشة ومعركة الجمل .
  381 .     . . . . . حملة الجمل والمشاركة فى الحكم .

  382 .     . . . . . . . نصيحة ابن عمر .
       383     . . . . . . . . وجهة نظرى .

  389 .     . . . . . . بير .أم المممنين وابن الز 
       389     . . . . . . . . تقوى اإلمام .
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                                                                                         393 بين أم المممنين وابن عباس .

 394    .      . . . . . أم المممنين فى الغضب والرضا .
      396 . . . . . . . مزايا أم المممنين .

        396         . . . . . . . . بالء اإلمام .
  397    .      . . . . تزاحم الناس على بيعة اإلمام ى اتهام باطل .

    398    .      . . . . حازم ى صفاء اإلمام . صبر جميل ورأى
      400 . . . . . . فقه اإلمام ى رأى أهل السنة .

      401 . . . . . . . اإلمام سليم فى موقفه .
  401    .      . . . األستاذ الخطيب فى إنصافه لامام ى عذر اإلمام .

      403 . . . . . . . تسامح أم المممنين .
 405   .      . . . . انة التبليغ ى أم المممنين وصدق الرواية .أم

 407   .      . . أم المممنين والتزام البيت ى أم المممنين تعاتب ابن عمر .
 408   .      . . . . . أم المممنين واألزدى ى يوم الجمل .
 409   .      . . . . . توبة نصول ى رأى العالمة العقاد .

 ثانى عشرالباب ال
 حل النبى وأهل البيت

      410 . . . . . . . . أهل البيت .
      413 . . . . . . . الدعاء ألهل الكساء .
       414 . . . . . . . بيت السكنى واألهل .

      414 . . . . . . . الملحقون بأهل الكساء .
      415 . . . . . . . . ثانى الثقلين .

      417 . . . . . . سبة القوية .أهل القرابة والن
      418 . . . . . . . أهل البيت وعبادة هللا .
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 418    .      . . . . . . الشيى األكبر وأهل البيت .

 421    .      . . . . . . الجمع بين األهل واول .
من             422       . . . . . . . رأى الفخر الرازى .

 425   .      . . . . . . . إلهام شيخى .
      427 . . . . . . . تحية الشاعر الصديق .

 الباب الثالث عشر
 الصحابة الكرام

 428   .      . . . . . . . تعريف الصحابى .
      429 . . . . . . . السابقون األولون .

 429   .      . . . . . . . أفضل الصحابة .
      429 . . . . . . أبو بكر أول المممنين إسالمًا .

 430    .      . . . . . . بين التفضيل والمساواة .
          430    .      . . . بين أمير المممنين عمر وزيد بن ثابت وأبى بن كعب .

 431   .      . . . . . سان ى كبار التابعين .االتباع بإح
      432 . . . . أين نحن من السابقين ى الصادقون والمفلحون .

      434 . . . . . . األنصار يمثرون على أنفسهم .
 434   .      . . . . السيدة عائشة واإليثار ى أبو عبيدة واإليثار .

 435   .      . . . . حتضار .معاذ بن جبل واإليثار ى اإليثار فى اال
 436   .      . . . . . . السادة الصوفية واإليثار .

      436 . . . . . . . بين اإليثار واإلمسك .
 437   .      . . . . . . . الجود باألروال .

      438 . . . . . . . يقين الصحابة بال .
          440    .     . . . . . . االستنجاد بال ى عبرة .

      441 . . . . . . . . أشداء رحماء .
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      442 . . . . . . . . صاحب الغار .

            445   .      .  الخلف بعد السلف ى فقه اإلمام زين العابدين فى حب الصحابة .
 446   .      . . . . . فقه إمامنا على ى فقه اإلمام ملك .

      447 . . . . . . . االستغفار للصحابة .
      451 . . . . . . بين عمرو بن العاص وبينى .

 454    .      . . . . توبة طلحة والزبير وأم المممنين عائشة .
      457 . . . . . . بين التشيع وحب الصحابة .

 الباب الرابع عشر
 فضل الصالة على النبى صلى هللا عليه وسلم

 458   .      . . . . الصالة على الرسول فى الكتاب والسنة .
          458 . . . . . . . . معنى الصالة .
      460 . . . . . . . . حداد موهوب .

 الباب الخامس عشر
 ه وسلمفضل زيارة الرسول صلى هللا علي

 الفصل األل
 فضل المدينة المنورة

 462 .      . . . . . . أر  هللا ى فضل المدينة .
              464 .      . . . . . تربة المدينة مممنة ى حفل مبارك .

       465      . . . . . . . دعاء نبوى للمدينة .
 467 .      . . . . . المساجد المفضلة ى مسجد التقوى .

       467      . . . . . . . . فضل البقاع .أ
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      468 . . . . . . . بين مكة والمدينة .

      469 . . . . . . . مزايا المدينة المنورة .
      470 . . . . . . المدينة وأهلها ى أكرم بقعة .

      473 . . . . . . . . طريق النور .
 الفصل الثانى

 فضل زيارته صلى هللا عليه وسلم
         475   .      . . . . . فضل مثواه صلى هللا عليه وسلم .

      475 . . . . . . حرمته صلى هللا عليه وسلم .
 476   .      . . . . . . الموت والحياة فى البرزس .

 478     حياته صلى هللا عليه وسلم فى قبره الشريف     .       .       .        .       .     
      483 . . . . . زيارة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

 487   .      . . . . الزيارة وشد الرحال ى الزيارة سنة واجبة .
      488 . . . . . . . . حدب الزيارة .

 492   .      . . . . . . . خى والحجاز .شي
 493   .      . . . . . . . بشرى الوصول .

 493   .      . . . . سيدى العارف الحلوانى الكبير والمالئكة .
 494   .      . . . . . . إكرام فى الرحاب النبوى .

      494 . . . . . . بين شاب صالح وبين المملف .
      495 . . . . . . . . مرارة الفراق .

      495 . . . . . . تحية القدوم عند تكرار الزيارة .
 496    .      . . . . . . المزارات بالمدينة المنورة .

      497 . . . . . . . حداب مغادرة المدينة .
      498 . . . . . . . عطف نبوى كريم .

      499 . . . . . . ..  صديق يحيينى .
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 الباب السادس عشر
 التوسل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم

      500 . . . . . . . . الرسول باب هللا
      501 . . . . . . . . تبليغ الدعوة .

 501   .      . . الرسالة المحمدية رحمة ى معر  التوحيد ومعر  األسباب .
            502   .      . . . . . اللجوء ل سباب ال ينافى التوحيد .

      505 . . . . . . أقوال العلماء ى حدم يتوسل .
 506   .      . . . . . يبصر ى االستقاء بالعباس .ضرير 

 507   .      . . . حكمة االستسقاء بالعباس ى المحبة ليست شركًا .
      509 . . . . . . . . بيان للناس .

      510 . . . . . . . التبرك باوثار النبوية .
 512   .      . . . . . . . أبو أيوب يتبرك .

 513   .      . . . . . . . . ابن عمر يتبرك
 513     رميا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى المنام ى رميا لسيدى العارف الحلوانى .      

     516 . . . . . . . . ختام الكتاب .
 مراجع الكتاب

      518 . . . . . . . . بيان المراجع .
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 مراجع الكتاب 
 القرحن الكريم . 

 كتب السنة النبوية . 
 تفسير اإلمام القرطبى . 

 تفسير اإلمام الفخر الرازى . 
 تفسير اإلمام األلوسى . 

 تاريى األمام الطبرى . 
 السيرة النبوية البن هشام . 
 السيرة النبوية البن كثير . 

 جواهر البحار للشيى النبهانى . 
  الفتوحات المكية للشيى األكبر محى الدين بن عربى .

 الرسائل للشيى األكبر محل الدين بن عربى . 
 مثنوى جالل الدين الرومى ى ترجمة وشرل الدكتور عبد السالم كفافى . 

 أعالم الموقعين البن القيم . 
 عبقرية محمد للعالمة العقاد . 

 ما يقال عن اإلسالم للعالمة العقاد . 
 حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه للعالمة العقاد . 

 فة القرحنية للعالمة العقاد . الفلس
 الفي  الرحمانى للشيى عبد العزيز الحلوانى . 

 على بن أبى طالب ل ستاذ عبد الكريم الخطيب . 
 العقيدة اإلسالمية للشيى محمد أبو زهرة . 

 الرسائل للشيى يوسف الدجوى . 
 خامس الخلفاء الرشدين اإلمام الحسن بن على للمملف . 

هم للمملف . الصوفية فى إلهام
 
 

 تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائقالقومية
 1972/  5397تحت رقم 

 


