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نُهم في  ُ� العرِب، وظهر تفن ةِ  أم�َ رِ  ُ�  لم يُعرَف عن أمةٍ من الأمم تأثرت بالكلمةِ كتأث

صنوِف الكلاِم المختلفةِ، حتى أقاموا أسواقاً يُنْشَدُ فيها الشعرُ، ويَتَبارَى فيها الخطباءُ أمام 

�له ملسو هيلع هللا ىلص بياناً أعجزَهم من جنِس ما بَرعوا فيه،  لجاِن التحكيِم، ولذا كانت معجزةُ رسول ال�

جناِب  في  والطعن  �ٌورِ،  الز بقوِل  ودعوتِه،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الناِس  لَصد�ِ  بعضُهم  فانبرى 

والقصيدةِ  بالكلمةِ  الكلمةِ  مُقَارعةَ  رَ  َ� الكلمةِ، فقر أثَرَ  الذي كان يدركُ  الرسالةِ،  صاحِب 

�له عليه  �ى ال� �له صل بالقصيدةِ، كما في رواية مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال: رسول ال�

بِْل«، َ� هُ َأَشد�ُ عَلَْيهَا مِْن رَْشٍق بِالن َ� َيْشًا، فَِإن �م: »اْهجُوا قُر وسل

فََأْرَسَل ِإلَى ابِْن رَوَاحَةَ فَقَاَل:

انَ بِْن  �َ َأْرَسَل ِإلَى َحس�َ »اْهجُهُْم«، فَهَجَاهُْم فَلَْم يُرِْض، فََأْرَسَل ِإلَى َكعِْب بِْن مَالٍِك، ثُم

ارِِب بِذَنَبِهِ،  انُ: قَْد آنَ لـَكُْم َأْن تُرِْسلُوا ِإلَى هَذَا اْلَأَسدِ الض�َ ا دَخََل عَلَيْهِ، قَاَل َحس�َ َ� ثَابٍِت، فَلَم

هُْم بِلِسَانِي فَرَْي اْلَأدِيِم، فَقَاَل  يَن�َ ِ لََأفْرِ �َذِي بَعَثََك بِاْلحَق� �ِكُهُ، فَقَاَل: وَال �َ َأْدلََع لِسَانَهُ فَجَعََل ُيحَر ثُم

َيٍْش بَِأنْسَابِهَا، وَِإن�َ لِي فِيهِْم  مَ: »لَا تَعْجَْل، فَِإن�َ َأبَا بَكْرٍ َأعْلَمُ قُر َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل �َى ال� �لهِ َصل رَُسوُل ال�

�ََص لِي  �لهِ قَْد لَخ �َ رََجَع فَقَاَل: يَا رَُسوَل ال� انُ، ثُم َِص لََك نَسَبِي« فََأتَاهُ َحس�َ ُلَخ� ى ي َ� نَسَبًا، َحت

عْرَةُ مَِن الْعَِجينِ. َك مِْنهُْم َكمَا تُسَل�ُ الش�َ َ� ن َ� ِ لََأُسل �َذِي بَعَثََك بِاْلحَق� نَسَبََك، وَال

باب األنصار
االفتتاحية

د. محمد الصغير
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انَ: »ِإن�َ رُوَح الْقُدُِس لَا يَزَاُل  مَ، يَقُوُل ِلحَس�َ َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل �َى ال� �لهِ َصل قَالَْت عَائِشَةُ: فَسَمِعُْت رَُسوَل ال�

انُ فَشَفَى وَاْشتَفَى« . �لهِ وَرَُسولِهِ«، وقال: » َهجَاهُْم َحس�َ �ِدُكَ، مَا نَافَحَْت عَِن ال� َي يُؤ

وكان مما قاله حس�ان:

ُ �لهِ فِي ذَاكَ اْلجَزَاء دًا فََأَجبُْت عَنْهُ      وَعِنْدَ ال� َ� َهجَوَْت مُحَم

ُ �لهِ ِشيمَتُهُ الْوَفَاء ا َحنِيفًا      رَُسوَل ال� ً� دًا بَر َ� َهجَوَْت مُحَم

ٍد مِنْكُْم وِقَاء َ� فَِإن�َ َأبِي وَوَالِدَهُ وَعِْرضِي      ِْرِض مُحَم

يةِ عدةُ فوائٍد: ولنا في هذه الواقعة النبو

وأسبابِها  النُصرة  عوامل  ومن  وسلم،  عليه  �له  ال� صلى  �ه  نبي بنصرِ  تكفل  تعالى  �له  ال� أن  الأولى: 

أتباعُه وأنصارُه.

الأقوى  بنفسه، واختار  صرة  ُ� الن بواجِب  يقوم  �لهملسو هيلع هللا ىلص على اختيار مَن  ال� الثانية: أشرَف رسوُل 

والأقدر.

أهِل  من  الاستفادة  من خلال  الخطأ،  في  الوقوِع  وُمجانبةُ  المهمةِ،  في  النجاِح  مراعاةُ  الثالثة: 

الاختصاص والخبرة، لذا أمر حساناً بتعلمِ الأنساِب من أبي بكرٍ

�لهملسو هيلع هللا ىلص للمدافعين عنه بتأييدِ الملائكةِ لهم، والجزاءُ من جنس العمل. الثالثة: بشارةُ رسوِل ال�

أن  يكفيه شرفاً  و للعبد،  �لهِ  ال� توفيِق  علامة  الأناِم، من  خيرِ  نصرةِ  باب  فإن  الختام...  وفي 

َلَِج هذا الباَب من الثواب الذي يجعله  يكون في صف حساِن بن ثابت، وكعب بن مالك، وأن ي

�له ملسو هيلع هللا ىلص والدفاِع عنه، وجعل ذلك سبباً لجوارهِ  �له جميعاً بنصرةِ رسول ال� فَنَا ال� في قافلة الأنصار،  شر�َ

الدنيا والآخرة في 
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ج(. ة ١٥٣١. بتصرف يسير )اختصار ودم ج ح لد ٣٣، ذو ال ج نار، م م لة ال ج مد رشيد رضا، م ح   م

�له  ال� شاء  لقد 

يصدر  أن  تعالى 

من  الأول  العدد 

مجلتنا »أنصار النبي 

مطلع  في  ملسو هيلع هللا ىلص« 

القعدة،  ذي  شهر 

حادثةٍ  ذكرى  في 

نصرةِ  في  مغمورةٍ 

وقعت  ملسو هيلع هللا ىلص،  نبينا 

نحو  قبل  مصر  في 

قرٍن ونصف القرن 

من الزمان!

) )

أنصار النبي ملسو هيلع هللا ىلص ..
 تحيًة وسالمًا إلى سادتنا الراحلين!

رئيس التحريرمحمد إلهامي

 عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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ية، التي عُرِفت فيما بعد بالثورة العُرابية، حيث كان أهل  كانت مصر في ذلك الوقت في ِخضَم�ِ الثورة القو

وا من تسلِط الأجانب واتساع نفوذهم المالي والقانوني والثقافي، لا سيما الفرنسيين والإنجليز، في ظل  ُ� مصر قد َضج

أسرة محمد علي والخديوي إسماعيل وابنه توفيق، ففي ذلك الزمن كان المصريون يعانون الفقر والقهر والطغيان، 

بينما خيرات البلاد وكنوزها يسيطر عليها الأجانب، الذين صاروا سادةً يستعملون أهل مصر كما يُستعمل العبيد، 

الكاملة في  العناصر الأجنبية، تعمل بطاقتها  التي يديرها موظفون مصريون، تحت رئاسة  الدولة  وكانت أجهزة 

ترسيخ الوجود الأجنبي وتعزيزه، حتى إن المحاكم القنصلية والمختلطة تستطيع أن تصدر حكما على الخديوي نفسه 

برهن أملاكه أو تجريده منها!

وبلغ الأمر إلى حد� أن أصدرت صحيفة مصر )            ( الناطقة بالفرنسية، والتي يُصدرها فرنسيٌ مقيم في 

مصر، عددَها في 2 أكتوبر 1881م، وهو يوافق )8 ذي القعدة 1298ه(، والذي حمل إساءةً إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخليفة 

�له عنه-، حيث وصفه المحرر بأنه: »خليفة متعصب لنبي�ٍ كاذب«. الراشد عثمان بن عفان –رضي ال�

وقد تغاضت إدارة مراقبة المطبوعات الأجنبية، عن هذه الإساءة، وصدرت الصحيفة، وظلت متداولة 

حتى وقعت بيد أحد القراء، فإذا به يرسل بما حدث إلى جريدة المفيد، فانتشر الأمر، وتفاقم الغضب حتى خشي 

ية أمرا بإغلاق هذه الجريدة، ولم يستطع السفير  هذا المسيئ على نفسه فغادر البلاد، وأصدرت الحكومة المصر

الفرنسي في مصر الاعتراض على هذا القرار!

وبسبب الأحداث الضخمة التي عاشتها مصر آنذاك، فقد 

انغمر هذا الخبر ونُسي، ولم يعد يُذْكَر ولا أمكن العثور عليه في 

أروقة المصادر إلا بصعوبة، ونحن حتى الآن لا نعرف اسم هذا 

القارئ الذي كان له فضل السبق في نصرة نبيه، وفضح هذه 

الصحيفة الفرنسية، ولا نعرف طبيعة ما حدث من غضب عام، 

�ِر وأجنبيٌ مستعمر )1(! فإنما مصادرنا فيها مسيحٌي مُتمَص

l’egypte

يين، 208/4؛  للمصر مصر  النقاش،  سليم   : من  الواقعة  هذه  أجزاء  جمعنا   )1(  
عند:  للحادثة  عابرة  إشارة  وانظر  الحديثة، 287/1، 288.  اللورد كرومر، مصر 

إسماعيل سرهنك، حقائق الأخبار في دول البحار، 380/2.
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فنحن من ها هنا، ومن بعد مائةٍ وخمسةٍ وأربعين عاماً، نُرسل التحية إلى روح هذا الذي انتصر لنبيه، 

وأثار الأمر، حتى كان له الفضل في رحيل هذا الخبيث القبيح عن أرضها الطيبة!

ثم ها نحن بعد ذلك الزمن لا نزال نخوض ذات المعركة، مع نفس العدو، وفي ظل ذات الظروف، فلا 

تزال فرنسا تحمل على عاتقها عبء الطعن في نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، ولا تزال القوى الأجنبية تفتتح في بلادنا المؤسسات 

يكافح لـكي يلقى كل  يقاوم و ووسائل الإعلام التي تذرف الإساءة لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص، ولا زال في الأمة من يغضب و

مسيئ عقوبته التي يستحقها! ولا تزال الأنظمة الحاكمة في بلادنا إما صنيعةً للأجانب، فهي تسعى في إرضائهم 

هم وتتجنُب غضبتَهم! وتنفيذ رغباتهم بأشد وأسرع مما يطلبون، أو هي ضعيفةٌ خائرةٌ تشتري ود�َ

وبسبٍب من هذا الضعف جرى إغلاق صحيفة إسلامية أخرى، هي صحيفة الحجاز!.. فكيف كان هذا؟!

الضباط  الشعب، وفي طليعتهم  التي طالب بها  الثورة  آنذاك، هي حكومة  ية  المصر لقد كانت الحكومة 

المصريون بقيادة عرابي، وقد اضطر الخديوي توفيق إلى القبول بها لتهدئة الثورة، ومن جانبهم فإن الضباط قد 

ية، تؤمن بالقانون وتُقدِسه،  طالبوا بمحمد شريف باشا لرئاسة هذه الحكومة، وهو شخصية وطنية محافظة غير ثور

يق الإصلاح المتدرج البطيء من داخل أروقة النظام. كان الضباط يريدون بهذا الاختيار تولية  وتعتمد طر

شخصية نظيفة من أبناء النظام، ويهدفون بهذا إلى طمأنة السلطة أنهم لا يريدون قلبها وإزالتها، وسيكون هذا 

الاختيار واحداً من أهم أسباب فشل الثورة!
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وجاء محمد شريف باشا، فكان بين ضغط ثورةٍ تريد إصلاحاً عاجلاً، وبين ضغط سلطةٍ تريده أن يكون 

أداتها ووسيلتها في إخماد هذه الثورة وتخديرها، ووراء هذه السلطة القُوَى الأجنبية التي شعرت بتهديٍد خطيرٍ 

على نفوذها في مصر إذا نجحت هذه الثورة!

وحيث أن شريف باشا رجل قانون ودستور، وهو المعروف بــ »أبو الدستور المصري«، وليس رجل 

الخديوي  لضغط  وخضوعاً  وانصياعاً  لها،  الثورة وتخديراً  لهذه  إخماداً  الحقيقة  على  أعماله  فقد كانت  ثورة، 

والأجانب، فانحاز إلى الأجانب حتى في القضية الحساسة التي كانت من أهم أسباب تفجير الوضع، وهو 

ية يضعها الخديوي والأجانب، ولا يتدخل البرلمان المصري لا في مراقبتها، ولا له حق  الميزانية المصر أن 

الثورة  وفقدت  الاستقالة!  إلى  فاضطر  عنه،  الوطنية  الثورة  انفضاض  إلى  أدى  ما  وهو  عليها،  الاعتراض 

يطانيا وفرنسا قد  بهذا وقتا ثمينا، كان بإمكانها فيه أن تنجح نجاحا مؤزراً، وهذا هو الوقت الذي كانت بر

استعدتا وأكملتا العدة في التآمر على غزو مصر.

ما يهمنا من هذا كله هو إغلاق صحيفة الحجاز..

الأجانب،  ود�  تشتري  الحكومة  كانت  لقد 

وتحرص على ألا يبدر منها أي شيء يمكن تفسيره على 

أنه تهديد لحياة الأجانب في مصر، وذلك كي تنزع من 

يعة يمكن أن تكون مدخلهم  أية ذر الأجنبية  الدول 

إلى احتلال مصر، وفي النهاية ستخفق هذه الوسيلة، 

وسيختلقون  بنفسهم،  يعتهم  ذر الأجانب  وسيصطنع 

شجاراً يتكئون عليه لتنزل جيوشهم وتستولي على مصر. 

في دليل جديد يثبت أن القوي إذا أراد شيئاً لم ينتظر 

يعة،  يعةٍ أو بغير ذر زلة الضعيف، بل فعل ما يريد بذر

يعةٍ اصطنعها واخترعها بنفسه، وما  فإن احتاج إلى ذر

ية في العراق عنكم ببعيد! حديث الأسلحة النوو
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كانت صحيفة الحجاز تنطق بلسان إسلامٍي مبين، 

وكانت في ذروة هذه الثورة الإسلامية تحتج على أن 

يكون الأجانب المقيمين في مصر على قلة عددهم هم 

يعةً  ذر خذون  ويُت�َ البلد،  مصير  تقرر  التي  لَة  َ� المُدَل �َة  ُل الث

يف كل الناس من الاحتلال الأجنبي، وتنادي  لتخو

أن مصر هي جزء من  تعني  التي  الإسلامية  بالجامعة 

أمة  الإسلامية كلها  الأمة  وأن  العثمانية،  الدولة 

واحدة، وتهاجم الأوروبيين وأنظمة حكمهم، وتنادي 

بأنه إذا خافت البلاد الأجنبية على رعاياها في مصر 

كما  رعاياها،  على  أمنت  قد  وتكون  إليها،  فلتأخذهم 

ت لمصر كلها خدمة جليلة! تكون قد أد�َ

وكانت تناشد علماء الأزهر أن يقوموا بدورهم، 

الإسلامي  التاريخ  ذكرى  الناس  وفي  فيهم  وُتحيي 

العظيم، وتُدين من وصف التمسك بهذا التاريخ العظيم 

و«التطرف«  »التعصب«  فهذا  وتطرف،  تعصب  بأنه 

هو الذي كنا في ظلاله أعظم وأكبر قوة في الدنيا، فلما 

تخلينا عن هذا الإيمان وهذا التاريخ صرنا نحن وبلادنا 

أسرى في أيدي الغرباء الأجانب، وما هذا إلا عقاب 

على ذنوبنا، وتخلينا عن هذا الإيمان.

باختصار: كانت صحيفة الحجاز من أشد الصحف 

الأزهري  الضابط  لزعيمها  والداعمة  للثورة،  المؤيدة 

الإسلامي: أحمد عرابي.

9
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ولـكن حكومة شريف باشا، أغلقت صحيفة الحجاز في نفس اليوم الذي أصدرت فيه قرارها بإغلاق صحيفة 

»لإيجيبت« الناطقة بالفرنسية والتي أساءت إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كانت تريد أن »تُوازن« هذا القرار بهذا القرار، كي 

تسترضي الأجانب بإغلاق الصحيفة الإسلامية، ولـكي لا يقع الظن لديهم بأنها حكومة إسلامية »متعصبة«! 

ستغلق صحف الأجانب!

وقد اختارت الحكومة إغلاق هذه الصحيفة، المؤيدة لعرابي، في الوقت الذي كان فيه عرابي في القاهرة، 

لتثبت للجميع، وفي طليعتهم هؤلاء الأجانب، أن السلطة الفعلية قد صارت لحكومة شريف باشا، وليست في يد 

عرابي، وأنها ليست واجهة، ولا ضعيفة أمام الثورة والثوار، وابتلع عرابي هذه الإهانة، وسكت الثوار عليها، 

رجاء أن يكون أسلوب سحب الذرائع مفيداً في مواجهة الخديوي والأجانب!

لقد كتب التاريخُ أن هذا الأسلوب قد أخفق، وفيما بعد، نُفي عرابي وقادة الثورة، وأما شريف باشا فقد 

ياض نفسه رئيسا للحكومة، وقد كان  عمل رئيسا للحكومة تحت سلطة الاحتلال الإنجليزي، بل عاد مصطفى ر

طغيانه من أهم أسباب تفجر الثورة، وضرب الإنجليز بكل المبادئ عُْرَض الحائط، وظلوا في مصر لسبعين سنة!

نحن في هذا المقال، الذي يصدر في العدد الأول لمجلة »أنصار النبي ملسو هيلع هللا ىلص«، نريد إعادة الاعتبار، وإعادة 

المجهولون  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنصار  إنهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  نصرة  في  وكفاحهم  معركتهم  ضحية  ذهبوا  الذين  بأولئك  التذكير 

المغمورون الذين لم تنصفهم الأحداث.. 
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بية  العر وللصحافة  الإسلامية  للصحافة  تؤرخ  التي  الـكتب  سائر  من  الحجاز  صحيفة  ذكر  اختفى  لقد 

ية، فلم أجد لها أثراً في »تاريخ الصحافة الإسلامية« للأستاذ أنور الجندي مع أنه من أمثلة  وللحوليات المصر

الـكتب  خبراء  من  وهو  طرازي  دي  لفيليب  بية«  العر الصحافة  »تاريخ  في  ولا  والتنقيب،  والدأب  الصبر 

والصحف والأرشيف الأوائل!

ومع طول البحث الذي حاولت فيه أن أحصل على معلومات عنها إلا أنني لم أفلح! ولست أعرف إلى 

لحظة كتابة هذه السطور من هو صاحبها، فضلاً عن الحصول على أعدادها التي صدرت في عام 1881م، قبل أن 

تغلق في هذا العام نفسه!

ولعل هذا المقال نفسه يكون دافعاً لباحث شاب 

على  صبور  والوثائق،  الأرشيف  من  قريب  موهوب، 

سيرة  إحياء  يعيد  حتى  والتقليب،  والتنقيب  التفتيش 

لأول  وا  تصد�ُ الذين  أولئك  الأوائل،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أنصار 

موجة تنطلق من بلادنا نفسها للإساءة إلى نبينا ملسو هيلع هللا ىلص!

�َة  ُل لقد كانت خسائرنا فادحة حين هُزِمت هذه الث

الأولى من أنصار النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فلقد صار التهجم على النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عادة متكررة في مقاهي مصر وحواراتها الأدبية، بل 

صارت وسيلةً يتخذها السفيه لـكي يشير إلى نفسه بالعقل 

المتعصبين، ولعل الذي  والعلم والثقافة، وأنه ليس من 

ية محمد« قد رأى في سطوره الأولى،  قرأ كتاب »عبقر

كيف كان التهجم على النبي أمرًا سهلاً، يقترفه الشاب 

حتى  يخشى  أو  نفسه،  هلاك  يخشى  أن  دون  المغرور 

هو  العقاد  رآه  الذي  التهجم  هذا  فكان  رادعةً!  عقوبةً 

سبب تأليفه هذا الكتاب!



العدد 1 يونيو 2022

12

»الهيئة  تصدر عن  التي  وهي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص«،  »أنصار  مجلة  من  الأول  العدد  هذا  نقدم  إذ  الآن  نشرف 

العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص«، والتي كانت ثمرة الجهد الشعبي العام، وانتفاضة الأمة للإساءات الفرنسية 

لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص، ووُلِدَْت الهيئة في ذكرى مرور العام على انطلاقة حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، وعُقِد مؤتمرها 

التأسيسي في اسطنبول، أكتوبر2021م.

يل  الطو بالموكب  �ِر  العهد، ونرفع الإصر، ونُذَك النبي ملسو هيلع هللا ىلص«، نحاول بهذا أن نجدد  وقد أسميناها »أنصار 

الشريف من أنصار نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، منذ زمن الصحابة حتى زماننا هذا، نحاول أن نكون صوتا إسلاميا جديدا، صوتا 

أصيلا، ُيحيى وينثر، وينشر حب نبينا ملسو هيلع هللا ىلص في القلوب والعقول، صوتاً يلقي الضوء على أولئك الأنصار الذين أبلغوا 

رسالة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص عبر العصور، لا سيما أولئك الذين قاموا بالحق في زمن الضعف والهزيمة، نحاول أن نكون صوتاً 

يقة، كما يعيد التذكير والتقدير  يعيد من جديد بعث أصوات الحق من علمائنا الراحلين، ومؤسساتنا العلمية العر

بَْتهم السجون، وحالت دون أن يقوموا بواجبهم في نصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. َ� للعلماء والدعاة الأسرى الذين غي

ولهذا تنقسم صفحات هذه المجلة إلى ثلاثة أقسام:

فأما القسم الأول: فيكتبه أنصار النبي ملسو هيلع هللا ىلص من علماء الهيئة العالمية ودعاتها، ومن أحباب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 

كل مكان من الشرق والغرب!

يقة  وأما القسم الثاني: فنلتقطه ونستخرجه من مؤلفات وفتاوى علمائنا الراحلين، ومؤسساتنا العلمية العر

يين في المغرب،  كالأزهر في مصر، وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر، وعلماء الزيتونة في تونس، وعلماء القرو

لت  َ� مَث التي  الـكبرى  المؤسسات  من  وغيرها  العربية،  الجزيرة  في  العلماء  وهيئة كبار  الهند،  في  العلماء  وندوة 

حصون الإسلام في زمانها، قبل أن تعدو عليها يد الزمان فتضعفها وتسعى في كسرها. 

مواقفهم  كانت  الذين  الأسرى  علمائنا  وفتاوى  مؤلفات  من  ونستخرجه  فنلتقطه  الثالث:  القسم  وأما 

السدود  بينهم وبين رسالتهم، ووُِضعت  السجون والمعتقلات، فحيل  إنزالهم  في  السبب  ية هي  القو الشريفة 

م القول الصادق الأمين، ولـكي  َ� والقيود دون دعوتهم، فلـكي لا ينحبس الصوت الحر الشريف، ولـكي لا يُكم

لا ُتحبس كلمة الحق، ولـكي يعلموا أن إخوانهم من خلفهم لم ينسوهم، ولم يغفلوا عنهم، لهذا كله فإننا نعيد 

بعث ما نشروه وكتبوه من جديد!
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وليس يتم هذا العمل إلا بجهد القارئ الـكريم، جهده في القراءة 

والتأمل، والنصح والإرشاد، والنشر والإذاعة والترويج، وكذلك بجهده 

في الانتقاء والاختيار..

�له واليوم الآخر فليساعدنا بما استطاع.. فمن كان يرجو ال�

�له رجلاً أهدى إلينا عيوبنا! فإن رأى شيئا يستحق النصح، فرحم ال�

وإن رأي في صفحاتنا ما يستحق النشر فليعمل جهده على النشر، 

فالدال على الخير كفاعله!

وإن كان عنده مزيد علمٍ من المواد النافعة للعلماء الراحلين، أو 

يقة، أو علمائنا الأسرى، فليرسل به إلينا! مؤسساتنا الإسلامية العر

وإن أحب أن يكتب إلينا بما يحب نشره فليكتب، وسيرى إن 

�له أننا سنتقبله بقبوٍل حسٍن، ونتعامل معه كخير ما يكون التعامل! شاء ال�

�له تعالى أن يبارك هذا العمل، وهذا الجهد، وأن يجعله  نسأل ال�

خالصاً لوجهه الـكريم! وأن يشر�ِفَنا بنصرة نبينا الـكريم، وأن يجعلنا ممن 

يشفع فيهم يوم القيامة، وأن يسقِيَنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ 

بعدها أبداً!

�له رب العالمين.. وآخر دعوانا أن الحمد ل�

13
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ّهُ { ]التوبة : 40[ َ� ّا تَنصُرُوهُ فَقَْد نَصَرَهُ ٱلل َ� } ِإل

يمة وهي تأخذ بتلابيب مَن بردْت غيرتُه، فتهزه هزاً عنيفاً، وتوقظه من سباٍت عميق،  كأني بهذه الآية الـكر

�له ورسوله عن نصرته، فالنصرة واقعة لا محالة، وقافلة  وتذك�ِره بافتقاره إلى أن يسجل اسمه في سجل رفيع، مع غنى ال�

�ده الـكسل والبرود فتأخر عنها وانطلقْت، إذ لا يزال  رَ سوادَ جنودها أو قي َ� المحبة سائرة. قطعًا سواء التحق بركبها وكث

يلتحمون بها في كل عصر وجيل. �له يقيض لها أفواجًا من المحبين ينضمون إليها و ال�

الشيخ سامي الساعدي

عضو الأمانة العامة بالهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص

نبي اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص
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ّ لَا يَكُونُوا َأْمثَالـَكُم{ ]محمد : 38[ َ� ّوْا يَْستَبْدِْل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُم َ� }وَِإن تَتَوَل

}يَا َحسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ{، أفبعد أن تفتح لهم بوابة الشرف ينكصون؟! وبعد أن ينادي عليهم منادي السعادة يثاقلون؟! 

�له عليه وسلم!  ما أجمل أن تكون خادمًا لجناب المصطفى صلى ال�

وما أشرف أن تُنظَم في سلك المدافعين عن مقامه المحمود في الدنيا والآخرة!

ولا نعجب مِن شتْمِ أعداء أمتنا للنبي الـكريم صلى 

�له عليه وسلم، فهذا هو المنتظر منهم، ولـكن نعجب  ال�

ويتسمون  بألسنتنا،  ويتكلمون  جلدتنا  من  هم  ممن 

بأسمائنا، بل ربما يكون اسم أحدهم محمدًا، ثم يتلقف 

�له ويستمتع بتَكرارها على  تلك الطعون في أفضل خلق ال�

لسانه، أو نسخها بقلمه، أو نشرها في صفحاته! 

نفسه  الوقت  في  والمحزن  العجيب  من  أنه  كما 

أن تجد بعض من لا يؤمن بالإسلام، ولا يقر بنبوة 

النبي محمد عليه الصلاة والسلام - مَن يعترف بعظمته 

وسموه الفكري والإصلاحي والأخلاقي، ثم تجد ممن 

الـكبرى  الخطيئة  هذه  في  يقع  من  مسلم،  أنه  يزعم 

ا بها أو مروحاً  ً� والردة السافرة فيكرر طعون أعدائنا مُقِر

لسخافاتها.

�له  لقد نالت طبقة الأنصار على عهد النبي صلى ال�

بالتطلع،  الغبطة، وتُغري  عليه وسلم مرتبة تحمل على 

وتهيج على الاستشراف.



العدد 1 يونيو 2022

16

�له إلى  �له عليه وسلم لهم: »أمَا ترَضون أن يَرجع الناس بالدنيا، وترجعون برسول ال� يكفي في ذلك قوله صلى ال� و

يتهم فقال: »اللهم  بيوتكم؟ لو سلك الناس وادياً، وسلك الأنصار ِشعْباً لسلـكُت ِشعَْب الأنصار« وفيه أنه دعا لهم ولذر

�له  �َت لحاهم وقالوا: »رضينا برسول ال� اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار«. فبكى الأنصار حتى ابتل

�له عليه وسلم قْسماً وحظًا 1. صلى ال�

�له عليه وسلم: »أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار، حتى  فكيف إذا انضم إليه قوله صلى ال�

يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا، أو ينفعه فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم«2 .

�له عليه وسلم: »آية الإيمان  بل ُجعِلَت محبتهم وكراهتُهم علامةً فارقةً بين المؤمنين والمنافقين، فقال النبي صلى ال�

حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار«3.

�له عليه وسلم  وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري أيًضا أن النبي صلى ال�

�له واليوم الآخر«. قال: »لا يُبغُِض الأنصارَ رجٌل يؤمن بال�

وقد حفظ بقية الأصحاب للأنصار هذه المكانة حق الحفظ، وأنزلوهم المكان اللائق بهم كرجال حمَوا حبيبهم 

�له عليه وسلم وآوَوه ونصروه  وقائدهم صلى ال�

�له عنهم.  1. حديث متفق عليه من رواية أنس وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري رضي ال�

2. رواه البخاري وغيره.

3.حديث متفق عليه.
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�له عنه يقول في  فهذا عمر بن الخطاب رضي ال�

بالأنصار خيراً،  »وأوصيه  بعده:  للخليفة من  وصيته 

يقبل من محسنهم  أن  والإيمان،  الدار  تبوءوا  الذين 

يعفو عن مسيئهم« 4. و

وفي الصحيحين أيًضا من حديث أنس رضي 

�له البجلي  �له عنه قال: »خرجُت مع جرير بن عبد ال� ال�

في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: 

�له  ال� �له صلى  ال� الأنصار تصنع برسول  إني قد رأيت 

منهم  أحداً  أصحب  لا  أن  آليت  شيئا،  وسلم  عليه 

�له  إلا خدمته«. وكان جرير أكبر من أنس رضي ال�

عنهما. وكان سيداً في قومه.

ولا يذهبن� بك الظن إلى أن هذا الفضل قاصر على الأنصار من الصحابة وليس لمن بعدهم فيه نصيب، نعم 

�َى، ولـكن لكل مناصر حظ من هذا الشرف، وإن لم يبلغ مبلغهم. للصحابة منه النصيب الأوفر والقدح المعل

�له في فتح الباري عند شرحه لحديث أنس السابق في حب الأنصار وبغضهم: »جاء  قال الحافظ ابن حجر رحمه ال�

التحذير من بغضهم ، والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم، وتنبيها على كريم 

فعلهم، وإن كان مَن شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور، كٌل بقسطه«.

فهل يتقاعس بعد ذلك عن نصرته إلا مخذول، وهل يزهد في الانضمام إلى قافلة المحبة والولاء إلا محروم؟!

�له عليه وسلم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. أقبل وبادر، عسى أن تكون ممن يُنادَى عليه بوسم نصرة النبي صلى ال�

وسائل نصرته كثيرة، وطرق توقيره متنوعة، وأساليب النصح له متعددة.

4. رواه البخاري
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وإن رد الهجمات المغرضة الآثمة التي تُشَن� للمساس بالجناب النبوي الطاهر - كما يكون بالـكر المباشر عليها نقًضا 

وإبطالاً، وعلى مروجيها تحذيرًا وتجريماً، فإنه يكون كذلك بحملات التعريف بحياته وسيرته التي تتجلى فيها الشمائل 

الإنسانية في ذروة كمالها، وتستبين فيها الأخلاق البشرية في قمة رقي�ها.

لا يزال كثير من الناس قديمًا وحديثًا مُولَعاً بقراءة سير العظماء في تاريخ الأمم والحضارات، فكيف برجال 

�له ليبلغوا رسالاته للناس، ويخرجوهم بها من ظلمات الغي والانحطاط والغواية، إلى نور الرشد والرقي  اختارهم ال�

والهداية؟! فكيف بخيرهم وأعظمهم وخاتمهم الذي جَمعت رسالته زبدة الرسالات قبله؟!

مجربة  ووسيلة  لمحبته،  قصير  يق  طر سيرته 

للانجذاب إلى شخصيته التي جمعت مظاهر الـكمالات 

البشرية كلها، فلا بد لأنصاره في كل عصر وزمان 

بها  ليتحققوا  التأمل  حق  سيرته  في  يتأملوا  أن 

العالمين يطابق  وينطبعوا بطابعها، ثم ينطلقوا بها في 

يواكب مظهرُهم مخبرَهم. قولُهم عملَهم و

فضلًا عن أن هذه السيرة العطرة مصدر إلهام 

ومجدها  الأمة  هذه  قوة  إعادة  أجل  من  للعاملين 

يادي في قافلة الحضارة. ودورها الر

�له تعالى. يعلمونها أبناءهم كما يعلمونهم كتاب ال� ولهذه المعاني كان السابقون في هذه الأمة يدرسون السيرة و

مُ السورةَ من القرآن«5. َ� مُ مغازي النبي وسراياه كما نعل َ� قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: »كنا نعل

تُشرِف وأنت تمشي بين ثناياها على وقائع بدر وأحد والأحزاب والحديبية وبيعة الرضوان وتبوك وحنين 

وفتح مكة وغيرها من المغازي المباركة، هذا مع ما في ثناياها من الأحكام والحِكَم والمواعظ والحقائق النفسية 

والاجتماعية والـكونية.

5.  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع.
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�له عليه وسلم،  لا يمكن - في هذه المقالة - أن نحيط بجوانب العظمة والـكمال والإعجاز في شخصه الـكريم صلى ال�

ولـكن حسبنا أن نقف على بعضها.

�له: »لو أراد جيش من علماء الأخلاق أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى  حضرني قول الغزالي الحديث رحمه ال�

�له عليه وسلم في باب الأخلاق، لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا«. ال�

�له عليه وسلم هو »المقصود الأول بالتأديب والتهذيب، ثم منه يشرق  �له إنه صلى ال� وقول الغزالي القديم رحمه ال�

َب الخلَق به«. النور على كافة الخلق، فإنه ُأد�َِب بالقرآن. وَأد�َ

�له عليه وسلم وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله  وقوله: »اعلم أن من شاهد أحواله صلى ال�

�ُفِه أصناَف الخلق، وقَوده إياهم إلى  وأحواله وعاداته وسجاياه، وسياسته لأصناف الخلق، وهدايته إلى ضبطهم، وتَأل

طاعته، مع ما ُيحكَى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة، وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق، ومحاسن إشاراته في 

تفصيل ظاهر الشرع الذى يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم، لم يبق له ريب ولا 

شك في أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي 

وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور لـكذاب ولا مُلَبِْس، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى إن 

�له ما هذا وجه كذاب، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله، فكيف من شاهد  العربي القح كان يراه فيقول: وال�

أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره؟!، فَأْعظِْم بغباوة من ينظر في أحواله، ثم في أفعاله، ثم في أخلاقه، ثم في 

معجزاته، ثم في استمرار شرعه إلى الآن، ثم في انتشاره في أقطار العالم، ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد 

عصره مع ضعفه ويتمه، ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه«.
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وما عسانا أن نقول فيمن كان خُلُقُه القرآن؟!

فهل رأينا أحسن منه عشرة، أو ألين لأصحابه جانبًا، أو أجود منه نفساً؟

ألم يكن أجودَ بالخير من الريح المرسلة؟ حتى تقرر في شمائله الشريفة أنه كان لا يرد سائلاً، وحتى قال ذلك 

الرجل لقومه: يا قوم، أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء لا يخشى الفاقة.

ألم يكن أشجع الناس حتى إن أصحابه يتقون به العدو في المعارك فلا يكون في الأغلب أحدٌ أقرَب إلى العدو منه؟

ألم يكن أحلمَ الناس وأوسعهم صدرا؟ ُطلِب منه أن يلعن المشركين فقال: »إني لم ُأبعَث لع�اناً، وإنما بُعثُت رحمة«

وعفا عمن أراد قتله، وعن أعدائه يوم فتح 

�له عليهم وأمكنه منهم. مكة وقد أظفره ال�

وأحلاهم  منطقاً  الناس  أفصح  يكن  ألم 

كلاماً وأبينَهم حجة؟

فلم يكن مهذاراً ولا ثرثارًا، ولا كان مبهماً 

ولا ملغزا، فقد آتاه ربه جوامع الكلم، حتى كأن 

كلماته حبات عِقد منتظم.

أفضل  وهو  تواضعًا  الناس  أشد�َ  يكن  ألم 

يعود  و القديد،  يأكل  و الحمار،  يركب  الخلق؟ 

الضعيف  دعوة  ويجيب  الجنازة  ويتبع  يض  المر

المسكين والغني المشهور على حد سواء، يخصف 

في  أهله  يعين  و ثوبه، ويحلب شاته،  ويرقع  نعله 

بين  ويجلس  الناس،  له  يقوم  أن  يكره  حاجتهم. 

أصحابه كأحدهم فلا يميزه عنهم القادم الغريب.
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أما العلوم التي جاء بها، والمعارف التي قدمها فذلك البحر الزاخر والفيض الغامر، فقد طوى أمام القوم مراحل 

الماضي، وطرح بين أيديهم مسافات التاريخ، فقص على أسماعهم أحسن القصص، ونثر على قلوبهم أبلغ العبر، كما 

سبق الزمن فاستدعى من المستقبَل ما ينتظر أمته من ملاحم وابتلاءات، وكشف أستار الغيب عما هم مقدمون 

عليه من سراء وضراء، وسحيل ومُبرَم، واستضعاف وتمكين، ليستنير بها السارون، ويسترشد بإضاءاتها العاملون.

�له عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه  �له صلى ال� �له عنه: »لقد تركنا رسول ال� فكان الأمر كما قال أبو ذر رضي ال�

في السماء إلا ذكر لنا منه علماً« 6.

�له عليه وسلم مقاما، ما ترك شيئاً يكون في مقامه  �له صلى ال� �له عنه قال: »قام فينا رسول ال� وعن حذيفة رضي ال�

ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه 

الشيء قد نسيته، فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه«7.

كما فصل لأمته الحلال والحرام، وسن� لهم من الشرائع والأحكام تفصيلًا وإجمالًا ما لا يحتاجون معه إلى غيره، 

يغ عنها إلا هالك. فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يز

وبعد..

�له اتباعه وتوقيره ومحبته وتعزيره - والتعزير: هو النصر. فهذا هو النبي الذي افترض ال�

ّذِي ُأنزَِل مَعَهُ ۙ ُأولَٰئَِك  َ� ّورَ ال ُ� ّبَعُوا الن َ� ّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات ّذِيَن آمَنُوا بِهِ وَعَز�َ َ� ولا فلاح إلا بنصرته واتباع ما جاء به، }فَال

هُمُ الْمُْفلُِحونَ { ]الأعراف: 157[

فهل نحن فاعلون؟ 

6.  رواه أحمد والطبراني وغيرهما.

7. حديث متفق عليه.
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الشيخ الحسن بن علي الكتاني

عضو الأمانة العامة بالهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص

            محبة السلف 
لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونصرته وتعزيره

على  والسلام  والصلاة  �له  ل� الحمد 

�له وآله وصحبه ومن والاه. رسول ال�

أما بعد: 

عترةً  الصالحُ  السلُف  ضرب  فقد 

حب�ِهم  في  الأمثلة  أروعَ  وتابعينَ،  وصحابةً 

�له عليه وسلم، ونصرتِه  �له، صلى ال� لرسول ال�

ْفس  َ� الن ذلك  في  واسترخصوا  وتعزيره، 

وما  فَرِحون.  راضون  وهم  والنفيس، 

وأخلاقهِ  صدقِه  من  رأوه  لما  إلا  ذلك 

�له تعالى. بل إن�َ ذلك  العالية، وقربه من ال�

�له، وأنه  يمانهم بأنه رسوُل ال� هو مقتضى إ

�له تعالى. مُرَسل من عند ال�
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�له تعالى: ﴿قُْل ِإْن كَانَ آبَاؤُكُْم وََأبْنَاؤُكُْم وَِإْخوَانُكُْم وََأْزوَاجُكُْم وَعَِشيرَتُكُْم وََأْموَاٌل اقْتَرَفْتُمُوهَا وَِتجَارَةٌ  قال ال�

هُ بَِأْمرِهِ  َ� ى يَْأتِيَ ال� َ� ُصوا َحت َ� َب هِ وَرَُسولِهِ وَِجهَاٍد فِي َسبِيلِهِ فَتَر َ� َتخْشَوْنَ َكسَادَهَا وَمَسَاِكُن تَرَْضوْنَهَا َأَحب�َ ِإلَيْكُْم مَِن ال�

هُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاِسقِينَ﴾ ]التوبة: 24[. َ� وَال�

�له عليه وسلم -: )لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحب�َ إليه  �له عنه قال: قال النبي - صلى ال� وعن أنٍس رضي ال�

من والدِه وولدِه والناِس أجمعين(.

وفي رواية لمسلم: )حتى أكون أحب�َ إليه من أهله وماله والناس أجمعين(1 .

�له عليه وسلم ـ والتعظيِم والتوقيرِ  �له: » إن قيام المَدحةِ والثناءِ عليه ـ صلى ال� قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه ال�

�ِه«2. �ِه، وسقوُط ذلك، سقوُط الديِن كل له، قيامُ الديِن كل

�له عليه  ةً على إلزام محبته - صلى ال� َ� ا وتنبيهًا ودَلالةً وُحج قال القاضي عياض في شرح الآية: »فكفى بهذا َحض�ً

�له من كان ماله وأهله  �له عليه وسلم - إذ قرع�َ ال� وسلم - ووجوِب فرْضها، وعِظم خطَرها، واستحقاقه لها - صلى ال�

هُ بَِأْمرِهِ ﴾ ]التوبة: 24[، ثم  َ� ى يَْأتِيَ ال� َ� ُصوا َحت َ� َب دهم بقوله تعالى: ﴿ فَتَر َ� �له ورسوله، وتَوع وولده، أحب إليه من ال�

�له«3. قهم بتمام الآية، وأعلمهم أنهم ممن ضل�َ ولم يهده ال� فس�َ

ِ من تجليات  �له عليه وسلم، هي تجل� ومما َيجْدُر التنبيه إليه، والتأكيد عليه، أن محبة الحبيب المصطفى، صلى ال�

به سبحانه وتعالى، يحب كل ما له به علاقة.  ُحب الصادق لر �له تعالى، ولذلك فالم محبة ال�

2. الصارم المسلول؛ لابن تيمية 219/1.

يف حقوق المصطفى؛ للقاضي عياض 17/2. 3. الشفا بتعر

1. وبنحوه ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة، الحديث أخرجه مسلم، حديث )44(، وأخرجه البخاري في »كتاب 
�له عليه وسلم من الإيمان« حديث )51(، وأخرجه النسائي في »كتاب الإيمان« »باب  الإيمان« »باب حب الرسول صلى ال�

علامة الإيمان« حديث )9205(، وأخرجه ابن ماجه في »المقدمة« »باب في الإيمان« حديث  )76(.
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�له عليه وسلم  النبي ـ صلى ال� ومحبةُ 

ـ الحقيقية، ليست مجرد كلمات يرددها 

يتلوها  وخطب  دروس  أو  اللسان، 

الوعاظ والخطباء، ولا يكفي فيها الاد�ِعاءُ 

فحسب، بل لا بد أن تكون محبتُه ـ عليه 

الصلاة والسلام ـ حياة تُعاش، ومنهجاً 

ِإْن  ﴿قُْل  يقول:  إذ  �له  ال� وصدق  بع،  َ� يُت

هُ  َ� ال� ُيحْبِبْكُمُ  بِعُونِي  َ� فَات هَ  َ� ال� ونَ  ُ� ُتحِب ُكنْتُمْ 

هُ غَفُورٌ رَِحيمٌ﴾  َ� بَكُْم وَال� يَغْفِرْ لـَكُْم ذُنُو وَ

]آل عمران: 31[.

ة أعظم، ولا أكمل، ولا أتم من محبة المؤمنين  َ� �له -: »وليس للخَلْق محب ة - رحمه ال� َ� قال شيخ الإسلام ابن تيمي

�له تعالى، وكل ما ُيحب سواه فمحبته تَبٌَع  ِ وجه، إلا ال� لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن ُيحب�َ لذاته من كل�

�له؛ كما قال  بُع لأجل ال� َ� �له، ويُت يُطاع لأجل ال� �له، و �له عليه وسلم - إنما ُيحَب�ُ لأجل ال� �ِه؛ فإن الرسول - صلى ال� لحب

هُ ﴾ ]آل عمران: 31[4 . َ� بِعُونِي ُيحْبِبْكُمُ ال� َ� هَ فَات َ� ونَ ال� ُ� تعالى: ﴿قُْل ِإْن ُكنْتُمْ ُتحِب

�له -: يقول الإمام ابن القيم - رحمه ال� و

�له عليه وسلم - وتعظيمه؛ فإنها  �له وتعظيمه، كمحبته - صلى ال� »وكل محبة وتعظيم للبشر، فإنما تجوز تَبَعًا لمحبة ال�

�له له؛ فهي محبة  يُعظ�ِمونه وُيجِلونه لإجلال ال� �له، و من تمام محبة مُرِسله وتعظيمه سبحانه؛ فإن أمته يحبونه لحب�ِ ال�

�له عليهم - وإجلالهم تابٌِع  �له، وكذلك محبة أهل العلم والإيمان، ومحبة الصحابة - رِضوان ال� �له من موجبات محبة ال� ل�

�له عليه وسلم«5. �له ورسوله - صلى ال� لمحبة ال�

    4 . مجموعة الفتاوي 649/10.

   5 . جلاء الأفهام؛ لابن القيم 187/1.
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�له عليه وسلم ـ ترجمةً عمليةً، فبذلوا أرواحهم  �له عليهم ـ حب�َ النبي ـ صلى ال� وقد ترجم الصحابة ـ رضوان ال�

ر عن ذلك سعد بن معاذ  َ� �له عليه وسلم ـ، وعب �له ـ صلى ال� �له، وطاعةً وحبًا لرسول ال� وأموالهم رخيصة في سبيل ال�

ية: »يا رسول  �له عليه وسلم ـ كما ذكر ابُن هشام وغيره في السيرة النبو �له عنه ـ حين قال للنبي ـ صلى ال� ـ رضي ال�

�له، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت، ودع منها ما شئت، وما أخذتَه منها كان أحب�َ إلينا مما تركتَه، لو  ال�

�له لَُصبرٌ في الحرب، ُصدٌُق عند اللقاء، فامض بنا يا  ا أحدٌ، إنا وال� َ� �َف من استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما َتخًل

�له( 6. �له حيث أمرك ال� رسول ال�

�له عليه وسلم ـ :  فكان لسان حالهم ومقالهم عن النبي ـ صلى ال�

دم في نفسي على نفسي     وأهِل بيتـي وأحبابـي وِخلانـي                  هو المُق�َ

�له أحب  �له عليه وسلم؟ قال: »كان وال� �له صلى ال� كم لرسول ال� ُ� �له عنه ـ كيف كان حب وقد ُسئِل علي ـ رضي ال�

إلينا من أموالنا وأولادنا، وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ«.

�له عليه وسلم: »لا يؤمن عبدٌ حتى أكونَ أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين«7. وقال صلى ال�

�له عليه وسلم وأنه لا يَكمُل الإيمانُ إلا به. وهذا الحديث من أوضح الأدلة على وجوب محبة الرسول صلى ال�

�ا مع النبي صلى  �له عنه قال: كن �له بن هشام رضي ال� وعن عبد ال�

�له عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر: يا رسول  ال�

�له لأنت أحب�َ إلي� من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي »لا،  ال�

والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب�َ إليك من نفسك« فقال له 

�له لأنت أحب�َ إلي� من نفسي، فقال النبي: »الآن  عمر: فإنه الآن، وال�

يا عمر«8. وهذا الحديث يدل على أنه لا يبلغ المسلم حقيقة الإيمان، 

حتى يكون الرسول أحب�َ إليه من نفسه.

6. رواه الطبري في تفسيره )41/11(، قال ابُن كثير في )البداية والنهاية( )261/3(: له شواهد.

7. رواه مسلم عن أنس )69(.

8. البخاري )6632(.
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بِي�ُ َأْولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِْن َأنْفُسِهِْم ﴾ ]الأحزاب: 6[. َ� �له عز وجل قال: ﴿الن وال�

ية أصلُها الحُب، ونفس العبد  �له: )أن يكون أحب� إلى العبد من نفسه، لأن الأولو قال ابن القيم رحمه ال�

يَت المحبةُ في قلب  أحُب إليه من غيره، ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها، وأحب إليه منها(9. فإذا قَوِ

يادةً في الإيمان.  المؤمن وزادت، أثمرَ ذلك ز

فمن ذلك: ما حدث للصحابي الجليل زيد بن الدثنة، لما كان أسيرًا وقُد�ِم للقتل، فأظهر أسمى آيات المحبة 

ب. فقد سأله أبو سفيان بن  َب من ذلك المشركون أشد التعج�ُ �له عليه وسلم، حتى تَعَج�َ للحبيب المصطفى، صلى ال�

حرب - وهو على الشرك حين ذاك حينما أخرجه أهل مكة من الحرام ليقتلوه - وقد كان أسيرًا عندهم-: َأنشُدكَ 

�له، ما أحب�ُ أن محمدًا الآن  �له يا زيد! أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تُضرب عنقُه، وأنك في أهلك؟ قال: وال� بال�

في مكانه الذي هو فيه تُصيبه شوكةٌ تؤذيه، وإني جالِس في أهلي، فقال أبو سفيان: ما رأيُت من الناس أحدًا يحب 

أحدًا كحب�ِ أصحاب محمد محمدًا10.

نماذج من محبة السلف للحبيب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

 9.  الرسالة التبوكية صـ21.

 10.  رواه البيهقي في "دلائل النبوة" 326/3.
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�له عليه وسلم ـ في الهجرة، فقال له:  �له عنه ـ استأذن النبي ـ صلى ال� ومن ذلك: أن أبا بكر الصديق ـ رضي ال�

�له ـ عز وجل ـ لنبيه بالهجرة، قدِم على أبي بكرٍ ُيخبُره بالأمرٍ  �لهَ يجعل لك صاحبًا (، فلما أذِن ال� ) لا تَعْجَل لعل�َ ال�

�له عنها ـ: )فوالله ما شعرُت  �له«. فقال له: )الصحبة (، تقول عائشة ـ رضي ال� فقال له أبو بكر: »الصحبة يا رسول ال�

قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكرٍ يبكي يومئذ(11.

يق الهجرة كما ذكر البيهقي في »الدلائل« من مرسل محمد بن سيرين: »أن أبا بكرٍ ليلةَ انطلق مع رسول  وفي طر

�له عليه وسلم ـ إلى الغار، كان يمشي بين يديه ساعةً، ومن خلفه ساعةً، فسأله، فقال: أذكر الطلب  �له ـ صلى ال� ال�

�له عليه  يق( فأمشي أمامك، فقال ـ صلى ال� )ما يأتي من الخلف(، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد )المترصد في الطر

وسلم ـ: ) لو كان شيء أْحبَبَْت أن تُقتل دوني؟ (، قال: أي والذي بعثك بالحق، فلما انتهيا إلى الغار قال: مكانك 

�له حتى أستبرئَ لك الغار، فاستبرَأه«. يا رسول ال�

�له عنه ـ قال: )ابتاع أبو بكر من عازٍب رَحْلًا فحملته معه، قال: فسأله عازٌب  وعن البراء بن عازب ـ رضي ال�

يومنا، حتى قامَ قائمُ  �له عليه وسلم، قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلًا فأحيينا ليلتنا و �له صلى ال� عن مسيرِ رسول ال�

�له عليه وسلم فروة معي،  �له صلى ال� الظهيرة، ثم رُفعت لنا صخرةٌ فأتيناها، ولها شيء من ظل، قال: ففرشُت لرسول ال�

�له عليه وسلم، فانطلقت أنفُض ما حوله، فإذا أنا براٍع قد أقبل في غنيمة يريد من  جع عليها النبي صلى ال� ثم اضط�َ

الصخرة، مثل الذي أردنا، فسألته: لمن أنت يا غلام؟، فقال: أنا لفلان، فقلت له: هل في غنمك من لبن؟، قال: 

نعم، قلت له: هل أنت حالب؟، قال: نعم، فأخذ شاةً من غنمه، فقلت له: انفض الضرع، قال: فحلب كثبة من 

�له عليه وسلم، فصببُت على اللبن حتى بَرُدَ أسفلُه،  �له صلى ال� ْأتُهَا لرسول ال� لبن، ومعي إداوةٌ من ماء عليها خرقةٌ قد رَو�َ

�له عليه وسلم حتى  �له صلى ال� �له، فشرب رسول ال� �له عليه وسلم، فقلت: اشرب يا رسول ال� ثم أتيت به النبي صلى ال�

رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في ِإثْرنا( 12.

11.  رواه البخاري )2297(

12.  رواه البخاري )3917(.
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محبة  من  الـكرام  الصحابة  أظهر  الحديبية  صلح  وفي 

�له عليه وسلم ما أدهش المشركين، فها  �له، صلى ال� رسول ال�

�له عنه - يَِصف محبة  هو عروة بن مسعود الثقفي - رضي ال�

�له عليه وسلم - وكان ذلك قبل  أصحاب محمٍد لمحمٍد - صلى ال�

�له عليه  �له - صلى ال� مَ رسول ال� َ� إسلامه - قال: »فوالله ما تنخ

ِ رجل منهم، فدَلَك بها  إلا وقعْت في كف� وسلم - ُنخامةً 

وْجهَه وِجلْده، وإذا أمرهم ابتدروا أمرَه، وإذا توضأ كادوا 

م خفَضوا أصواتَهم عنده، وما  َ� يقتتِلون على وضوئه، وإذا تكل

ُيحِدون إليه النظر تعظيمًا له«13. 

صلى  �له،  ال� رسول  فداء  هي  المحبة  صور  أعظم  وإن 

عينيه،               أمام  الموت  يرى  والمرء  بالنفس  وسلم،  عليه  �له  ال�

وقد تجلى�َ ذلك في عدة مشاهد.

َأ  َ� �له عليه وسلم، ولك أْن تَتَنب ةِ للنبي�ِ صلى ال� َ� ولنضرَب مثلًا بما حدث في غَْزوَةِ ُأحٍُد، فقد تزاحمْت ُصوَرُ المحب

�له عليه وسلم لَْأمَتَهُ وخرَج بأصحابهِ في مَوِْكٍب مهيٍب ! �بِي�ُ صلى ال� بها منذ أْن لَبَِس الن

يَةٍ، فَدَفََع لِوَاءَ اْلَأْوِس  ِثَلَاثَةِ َأْرمَاٍح، فَعَقَدَ ثَلَاثَةَ َألْوِ �له عليه وسلم ب �لهِ صلى ال� � دَعَا رَُسوُل ال� قال الواقدي: »...ثُم

يُقَاُل إلَى َسعْدِ بِْن عُبَادَةَ ـ وَدَفََع لِوَاءَ  َمُوِح ـ وَ بِْن اْلج ُبَاِب بِْن الْـمُنْذِرِ إلَى ُأَسيْدِ بِْن ُحَضيْرٍ، وَدَفََع لِوَاءَ اْلخَزْرَِج إلَى اْلح

�له عليه وسلم  �بِي� صلى ال� � دَعَا الن يُقَاُل إلَى مُْصعَِب بِْن عُمَيْرٍ. ثُم �له عنه، وَ ِيَن إلَى عَلِي� بِْن َأبِي َطالٍِب رضي ال� المُهَاِجر

�سُونَ الس�لَاَح قَْد َأْظهَرُوا  ِيَدِهِ... وَالْـمُْسلِمُونَ مُتَلَب �له عليه وسلم الْقَوَْس وََأخَذَ قَنَاةً ب �بِي� صلى ال� بِفَرَِسهِ فَرَِكبَهُ، وََأخَذَ الن

الد�رُوعَ، فِيهِْم مِئَةُ دَارٍِع.

13. رواه البخاري )2731(، )2732(.
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عْدَاِن َأمَامَهُ يَعْدُوَاِن ـ َسعْدُ بُْن عُبَادَةَ، وََسعْدُ بُْن مُعَاٍذ ـ  �له عليه وسلم خَرََج الس�َ �لهِ صلى ال� �ا رَِكَب رَُسوُل ال� فَلَم

�ى َسلََك عَلَى الْبَدَائِع (14. �اُس عَْن يَمِينِهِ وَعَْن ِشمَالِهِ َحت كُل� وَاِحٍد مِْنهُمَا دَارِعٌ، وَالن

�ِدا الأنصارِ الأْوِس والخَزْرَج ! �له عنهما هما سي عْدَاِن رضي ال� والس�َ

ها: َ� وَرُ كثيرةٌ، أذكرُ أهم ا في مشاهد البطولة والفداء ـ حين حمي الوَطِيس ـ فالص�ُ أم�َ

�له عليه وسلم: �له صلى ال� أ ـ قتاُل َطلْحَةَ وأحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مَِن الَأنَْصارِ دون رسول ال�

�له عليه وسلم فِي نَاِحيَةٍ فِي  �له صلى ال� اُس، كَانَ رَُسوُل ال� َ� �َى الن ا كَانَ يَوْمُ ُأحٍُد وَوَل َ� �له: »لَم عَْن جَابِرِ بِْن عَبْدِ ال�

�له عليه  �له صلى ال� �له، فََأْدرََكهُمُ الْـمُشْرُِكونَ، فَالْتَفََت رَُسوُل ال� اثْنَْي عَشَرَ رَجُلًا مَِن الَأنَْصارِ، وَفِيهِْم َطلْحَةُ بُْن عُبَيْدِ ال�

�له عليه وسلم: »َكمَا َأنَْت«. فَقاَـَل رَُجـٌل مَِن  �له صلى ال� وسلم فقَاَل: »مَْن لِلْقَوِْم؟«. فَقَاَل َطلْحَةُ: َأنَا. قَاَل رَُسوُل ال�

�َ الْتَفََت فَِإذَا الْـمُشْرُِكونَ فَقَاَل: » مَْن لِلْقَوِْم؟«.  ى قُتَِل. ثُم َ� �له. فَقَاَل: »َأنَْت«، فَقَاتََل َحت الَأنَْصارِ: َأنَا يَا رَُسوَل ال�

�َ لَْم يَزَْل يَقُوُل  ى قُتَِل. ثُم َ� فَقَاَل َطلْحَةُ َأنَا. قَاَل: »َكمَا َأنَْت«. فَقَاَل رَجٌُل مَِن الَأنَْصارِ: َأنَا. فَقَاَل: »َأنَْت«، فَقَاتََل َحت

�له عليه  �له صلى ال� ى بَقِـَي رَُسوُل ال� َ� َـَل، َحت ى يُْقت َ� َـهُ َحت ذَلَِك، وََيخْرُُج ِإلَْيهِْم رَجٌُل مَِن الَأنَْصارِ، فَيُقَاتُِل قِتَاَل مَْن قَبْل

�له عليه وسلم: »مَْن لِلْقَوِْم؟«. فَقَاَل َطلْحَةُ َأنَا. فَقَاتََل َطلْحَةُ  �له صلى ال� �له. فَقَاَل رَُسوُل ال� وسلم، وََطلَْحـةُ بْـُن عُبَيْـدِ ال�

�له عليه وسلم: »لَوْ  �له صلى ال� بَْت يَدُهُ، فَقُطِعَْت َأَصابِعُهُ، فَقَاَل: حس، فَقَاَل رَُسوُل ال� ى ضُرِ َ� قِتَاَل الَأحَدَ عَشَرَ، َحت

�له الْـمُشْرِِكين15َ. �َ رَد�َ ال� اُس يَنْظُرُونَ !«. ثُم َ� َئِكَةُ وَالن �لهِ؛ لَرَفَعَتَْك الْـمَلا ُلَْت بِسِْم ال� ق

�له عليه وسلم يَوْمَ ُأحٍُد«16 . بِي�َ صلى ال� َ� �َءَ، وَقَى بِهَا الن قَاَل قَيُْس بُْن َأبِي حَازٍِم: »رََأيُْت يَدَ َطلْحَةَ َشلا

�له عليه وسلم بالنفس والنفيس، ويحشرنا تحت لوائِه، إنه  �له، صلى ال� �له أن يجعلنا ممن ينصر رسول ال� أسأل ال�

ولي�ُ ذلك والقادرُ عليه.

�له رب العالمين. والحمد ل�

14. مغازي الواقدي: غزوة ُأحُد، )1/ 215(.

16.صحيح البخاري )3724(.

15.أخرجه النسائي )3149( واللفظ له، وابن السني في ))عمل اليوم والليلة(( )669( باختلاف يسير، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( 

يه ما بعده، كما قال الألباني في »الصحيحة«. بير لـكن يقو )8704( بنحوه وإسناده على شرط مسلم، إلا أن فيه عنعنة أبي الز
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بعد 308 سنوات على وفاته، لا يزال الإمبراطور السادس للسلطنة المغولية في الهند السلطان أبو المظفر محيي 

الدين محمد أورنكزيْب )آسر العالم( مالئ الدنيا وشاغل الناس ففي أغسطس/آب من عام 2015، نجح الحزب الهندوسي 

المتطرف )جاناتا بارتي(، بزعامة رئيس الوزراء الحالي نارسيما مودي، في تغيير اسم شارع أورنكزيب وسط العاصمة 

نيودلهي، ومنحهِ إلى الرئيس الهندي السابق أبو الكلام آزاد الذي توفي يومها، وأتى منحه هذا الشارع، نظير خدماته 

ية التي أطلقت عليها تسمية )ابتسم بوذا(، بالإضافة إلى دوره في بناء مشروعها الصاروخي. للهند، في صناعة قنبلتها النوو

من أنصار النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ..
أورنكزيب .. اإلمبراطور العادل المنسي

د. أحمد موفق زيدان

 عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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ربما كان باني الدولة الهندية الحديثة، جواهر لال نهرو قد حلم بهذه اللحظة، ولـكن لم يجرؤ أن يَْقدُم عليها، والدولة 

الهندية العلمانية حديثة الولادة، وذلك منعًا لإرسال إشارات مبكرة على هندوسية الدولة، وهندوسية مؤسسيها، بيْد أن  

ى بالإمبراطور  ية هذه اللحظة، يقول نهرو: )ما يُسم�َ ره منذ تلك الفترة، يشير إلى رغبته في رؤ مدلول كلامهِ الذي سط�َ

العظيم أورنكزيب، لقد أراد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في حكمه، ولـكنه لم يوقف الساعة فقط وإنما كسرها(.

حديثُنا في هذا المقال عن شخصية استثنائية، 

أثارت إعجاب خصومها، وظل إرثُها يتفاعل حتى 

بعد ثلاثة قرون، كما رأينا في تغيير اسم الشارع 

الحامل لاسمها، مما  يعكس مدى التغيير العميق 

والجوهري، الذي أحدثته في زمانها ومكانها، وهو 

ية  إمبراطور تعد أكبر  �ِزٌ ضخمٌ، حيث كانت  حي

حينها، لحكمها مائة وخمسين مليون نسمة، يُضاف 

إلى تأثيرها العميق و حجم الإنجازات التي أحدثتها 

يلة، امتدت نصف قرن تقريباً. في فترة حكم طو

زلزاِل الفعِل  العثمانيةِ مركزُ  بالخلافةِ  لـكن.. مع تنائي الجغرافيا الهندية عن المنطقة الإسلامية الحية، ممثلةً 

ى بالصاعقة، وأجداد أورنكزيب،  الإسلامي� يومَها، إضافة إلى المعركة التي وقعت في أنقره بين بايزيد الأول الذي يُسم�َ

ُلقي بذيولها وتأثيرِها على نفسيه الجيل اللاحق، ولو من باب العقل الباطن. فقد  شك�ل إذلاُل المغوِل لـ  فقد ظلت ت

ان غضٍب  يين، وموته صبرًا متأثرًا بكَمَدِه وحزنِه على ما حل� به، شك�ل خز�َ بايزيد يومَها بأسره مع كبار قادته العسكر

وحقدٍ صامت، بين الخلافة العثمانيةِ والمغولية، وظلت آثاره لقرون، فدفع الأخيرةَ إلى أن تكون أقرب إلى الدولة 

ية، منها إلى الخلافة العثمانية، أضف إلى ذلك قربَها الجغرافي من إيران، وحالاِت التزاوج التي دأب عليها  الصفو

ية اشترطت على المغول قطع العلاقات مع العثمانيين،  سلاطين المغول من الفارسيات يومها، ويُذكرُ أن الدولة الصفو

كي تقف معها في وجه خصومها الأفغان وغيرهم، ولعبت الأقلية الشيعية دورًا مبكرًا في اختراق الدولة المغولية، 

�صت نفوذَهم، وأخمدت عدة تمرداٍت لهم، فصدق  يةٍ، إلى أن أتت شخصيتُنا التي نحن بصددها، فقل كذراٍع صفو

ًا وكثيرًا سيئًا. ية المغولية، بأنها خلطت عملًا صالح القول على الإمبراطور
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جاء القائد أورنكزيب _ومعنى اسمه )آسر العالم(_ في هذه البيئة ليكون بحق غاسَل ما حمله المغول من أخطاءٍ 

وخطايا وأدراٍن، في شبه القارة الهندية، على مدى قرون من حكمهم، وللأسف فإن هذه الشخصية المميزة والفريدة، 

لم تنل حقها في الدراسات العربية، فكان بحق وحقيقة من أنصار النبي جهادًا، وقمعًا للتمرداِت الداخلية، ونشرًا للعلم، 

�ِي باسمه، سعى من خلاله للجمع بين  ه السلطان أكبر حين لف�ق دينًا سُم وقمعًا للبدعة، ودثرًا لديِن أكبر، الذي بدأه جد�ُ

الإسلام والهندوسية، والأديان الهندية الأخرى وما أكثرها، وهو ما يذكرنا بالدين الإبراهيمي، الذي طرحه حكام 

الإمارات أخيرًا.

القارة  شبه  في  حياته  من  شطرًا  قضى  كشخٍص  أشعر 

الهندية، دارًسا وإعلاميًا بديٍْن كبيرٍ في رقبتي، لتلك الشخصيات 

المجهولة والفذة، ولعل نبْش تلك الملفات المجهولة، يشد شبابَنا إلى 

حقيقة غائبةٍ، وهي أن الجيل القرآني الفريد للصحابِة ليس مرحلةً 

د  �ى بهم، وجد�َ ةَ من تأس َ� تاريخيةً عابرةً، وإنما في التاريخ المعاصر ثم

�له، سلطان العادلين، الذي  سيرتهم، كشخصيةِ أورنكزيب رحمه ال�

�له_  ال� _رحمه  الطنطاوي  علي  الراحل  الجليل  الشيخ  عليه  أطلق 

الخليفةَ الراشد السادس.

ولادته وظروف نشأته:

ية )دوحد( بالهند الحالية، لخمس عشرة خلت من ذي القعدة 1027 المصادف لـ  24  ولد أورنكزيب في قر

أكتوبر/تشرين الأول 1619، ومن نافِل الطالِع أن تتزامن ولادتُه مع هزيمة جده )أكبر( لخصمِه أحمد نكر، المتمرد 

تِه، وطالعُه  ية، فكان طالعًا حسنًا لجده، الذي فرح به، ولـكن طالعه الحسن، كان لصالح أم�َ على الحكومة المركز

�ِِي بـ )ديِن أكبَر(، الذي سعى  السيءُ على الجَد�ِ ذاتِه، حين انقلب بعد عقود على الدين الذي استحدثه جده، وسُم

فيه إلى إرضاءِ الهنادكة كون زوجتِه منهم، وإرضاءِ أدياٍن هنديةٍ أخرى، أملًا في تعزيزِ حكمِه، وسط جميع الملل 

�َد كان معاديًا للدين، وكذلك الأب  والنحل، فجلَب عليه غضَب العلماءِ والحاضنِة الإسلاميةِ، وعلى الرغم من أن الج

)جهانكير( كان مواليًا للملحدين، ودعم نجلَه الأكبر )شكوة( كما سيظهر لنا، لـكن الغريب أن أورنكزيب قد تربى 

د سيرةَ موسى عليه السلام، الذي تربى في حضن  _بخلاف أشقائه الآخرين_ على أيدي علماء أجلاء، وكأنه قد جد�َ
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يلًا، ويبدو ذلك من مواصلته الصوم،  يصفه المؤرخ الفرنسي لشبه القارة الهندية )برنير(، فيقول: »كان نحيفًا هز

والاهتمام بعبادته«. لـكن بعضهم يقول: إنه ظل قوي�َ البِنيَةِ حتى وهو في الثمانين من عمره، ويستدلون على ذلك، 

بأنه حين أقدمت بعض المجموعات المتمردة على تفجير بعض خزانات البارود القريبة من قصره،  اندفع إلى مكان 

�َروا الخزاناِت، وقتلوا حراسها. الانفجار لوحده قَبَل جنودِه، ففتَك بالمتمردين الذين فج

به على إخوانه بعد تنازل والده: ُ� تغل

عام 1657 مرض جهانكير والد أورنكزيب مرض الموت، عُرف جهانكير في التاريخ ببنائِه تاج محل الذي بناه 

على قبر زوجته المحبوبة له شاه جهان، وشارك في بنائه 21 ألف شخص، واستمرت عملية البناء لـ 12 سنة. كان هذا 

يُعد� تاج محل اليوم من عجائب الدنيا  البناء الأسطوري تعبيرًا من الملك جهانكير عن وفائه لزوجته التي أحبها كثيرًا، و

ُلك، ليجلس في القلعة التي كان يسكن فيها نجلُه الأكبر )دارا شكوه(.  السبع. ومع اشتداد مرِضه تنازل جهانكير عن الم

فرعون وكان من بين العلماء الذين أشرفوا على تعليمه، وحيد عصره الشيخ محمد هاشم الكيلاني، الذي تتلمذ على علماء 

الحرم المـكي لاثنتي عشرة سنة، وله حاشيةٌ على تفسيرِ البيضاوي، وأخذ تعليمه الديني على مذهب الإمام أبي حنيفة 

�َى 1068، وكان بارعًا في الأدب  �له، ودرس كذلك على يد الشيخ محي الدين موهبد البهاري المتوف النعمان رحمه ال�

واللغة، بالإضافة إلى علماء آخرين، وأتقن أورنكزيب عدةَ لغاٍت من بينها العربية، والفارسية، والأوردية، والهندية، 

والتركية، وأجاد رسم الخط، حتى كتب القرآن بخط يده، وأرسل منه نسخةً إلى مكةَ والمدينة، وقد َحفِظَه بعد أن 

بلغ 43 عامًا حين كان امبراطورًا.
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أخفى الأخيرُ مرَض والده عن أشقائِه، ومن بينهم أورنكزيب، الذي كان مشغولاً بقمع تمردات البراهتا، وهم 

أتباع ديانة هندية خاصة، إضافةً إلى انشغاله في قمع تمرد للشيعة في حيدر آباد الدكن. وفي هذه الأثناء ظل )شكوه( 

يواصل تزوير خطاباٍت باسم والده، ويرسلها لأشقائه، ولعماله في السلطنة، من أجل تسيير المملـكة بما يتوافق مع 

طموحاته، ونيته بالاستحواذ على الحكم.

الإلحادي  التيار  يمثل  شكوه  كان 

المعادي للاتجاه الإسلامي، الذي كان من أبرز 

التجديدِ  حركةِ  مع  بالتنسيق  أورنكزيب،  رموزه 

الشيخ  العلامةُ  بدَأها  قد  كان  التي  الإسلامي، 

كما  الثانية،  الألِف  مجددُ  السرهندي،  أحمد 

نفوذ  ز  َ� وتعز وتَصاعد  الهند،  مسلمو  عليه  يطلق 

هذه الحركة لاحقًا، مما شكل تعاونًا بينهما دعمًا 

لكليهما، في وجه التيارات الإلحادية المدعومةِ من 

)شكوه(، ووالده المريض جهانكير،  لم تقتصر 

ورمزيًا،  معنويًا  دعمًا  شكوه  لـ  الأب  مشاركةُ 

وتسليمًا للحكم فحسب، وإنما بدأ من خلال نفوذه 

على  التآمرِ  تفاصيل  في  بالدخول  الِه،  َ� عم على 

يِع سلاٍح سرٍي  أورنكزيب، ووصل الأمر إلى توز

على الخدم والعمال، في قصر أورنكزيب، للقضاء 

عليه، والتخلص منه، لصالحِ شكوه.

لِعاً، ويتابُع  لقد كان يرى في أورنكزيب مشروعاً مضاداً له، ولوالده أكبر، كان أورنكزيب بدهائه وحكمته مُط�َ

سرًا كل�َ ما يقوم به أخوه ووالده، ولـكن لم يأِت له على ذِكر، حتى أمسك بكل الخيوط، وكتب رسالة تفصيلية له، 

بكل احتراٍم وتقديرٍ، يشرح له تآمرَه عليه، ولـكن ظل مع هذا حتى آخر لحظة من حياة والده، رفيقًا وعطوفًا ورحيمًا 

به، مع حزٍم وكفاءةٍ شهدت له.
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مع اجتماع السيف، والقلم الإلحادي، كان على الطرف الآخر ممثلًا بالحركةِ الإحيائية التجديدية، والأمير 

زَ صفَوفَه، وهو ما حصل، فقد دَعَم العالمُ المجاهدُ محمد السعيد نجل أحمد السرهندي، الإمبراطورَ  َ� أورنكزيب أن يعز

�رًا له بذلك حاضنةً مجتمعيةً وسط مسلمي الهند، وحشد له  �ِها ضد أشقائه وأبيه، موف المغولي أورنكزيب في معاركه كل

العلماء خلفه، في جميع معاركه التي خاضها ضد أشقائه الآخرين، بقيادة شكوه. بينما كان الأب المريض حتى وهو 

على فراش الموت، يواصل تآمره لصالح شكوه، ضد أورنكزيب.

ياُت  يقول المؤرخ المغولي محمد كاظم في كتابه عالمـكير نامة عن الأمير شكوه: »ورسخ في قلبه الإلحادُ، والنظر

الإباحيةُ التي كان يسميها تصوفًا، وولع بعاداِت الهنادكة، فكان على خطى جَد�ِه أكبر«. ولم تقتصر جهودُ شكوه على 

�ََف عددًا من الـكتب ليدافع  يةِ حين أل زها بقدرتِه الفكر الجوانب العملية بحكم إمارته في ترسيخ ديِن أكبر، وإنما عز�َ

فيها عن مشروعه الإلحادي� وديِن جده أكبر.

كان الاتجاهان، الإلحادي، والإسلامي التجديدي، يستعدان للمعركة الـكبرى، وكان رمز الإلحادِ كما ذكرنا 

الأمير شكوه وإخوانه، بينما يقود معسكر التجديد الإسلامي الأمير أورنكزيب، ومن خلفه العلماءُ والحاضنةُ التي 

ية المغولية عام  بدأت تتعاظم تأييدًا ودعمًا له، فكانت المعركة الفاصلة التي حددت معالمَ الهند، ومعالمَ الإمبراطور

1069، وسبق المعركةَ، انشقاُق 15 ألف مقاتل سيخي بقيادة جاسوانت سنغ، عن جيش أورنكزيب، والتحقوا  بجيش 

شكوه، وعلى الرغم من حزِن أورنكزيب على هذا الانشقاق، لـكن طمَأنَه قادته وعلماؤه، أن ذلك خيرٌ من أن يظلوا 

يقاتلوه من الداخل.  بالجيش، و
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د بحفِظ القرآِن الـكريم،  �له على هذا الانتصار، فقد تَعَه�َ وُحسمت المعركة لصالح أورنكزيب، وكأداء لشكره ال�

فكان له ذلك خلال عامين فقط.

وأرفقها بسلسلة تغييرات، فكان منها: 

ية، مقابل قصائدَ   إلغاء منصب ملك الشعراء، حيث كان الشعراء يحصلون على المبالغ الضخمة من الإمبراطور

�ٍُف ونفاٍق للأمراء.  مديحٍ كاذبةٍ وتَزَل

 وألغى معها عيدَ النوروز الخاص بالفرس، واكتفى بعيدي� المسلمين الفطر والأضحى. وكانت ثمة ما يسمى بعبادة 

)روشن( وهي تحديق الناس  لساعات في وجه الملوك، فألغاها، وحظرها.

 أما على صعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية: فقد أعفى الناَس من الضرائب والمـكوس المفروضة عليهم، 

رت اقتصادهم.  �لتهم، ودم�َ والتي كب

جهوده وإنجازاته في فترة حكمه:

استمرت فترة حكم، أورنكزيب لـ 49 عاماً، 

َن خلالها بمساعدةِ  أي ما يقارب النصف قرن، تمك�َ

علماءِ عصره من الحركة التجديدية، من إحداث 

ية  الإمبراطور في  ية  وجوهر ية،  بنيو تغييرات 

بالدعوة  المغولية، ولأول مرة بدأ يظهر اهتمامٌ 

�له، بعد أن كان الدين أقرب ما يكون إلى  إلى ال�

بعد  أورنكزيب  فسارع  للحكم،  وواسطة  وسيلة، 

الشمسي  التاريخ  استبدال  إلى  السلطة،  تسنمه 

الشمس،  �ادِ  بعُب متأسيًا  أكبر  ه  جَد�ُ �ه  سن الذي 

إلى التاريخ الهجري تأسيًا بهجرة المصطفى عليه 

أفضل الصلاة والسلام.
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 وخطا خطوةً مميزةً على صعيد أوقاف المسلمين: حين أنعشَها، وأوقف العديد من الأراضي لمصالح المسلمين، 

وقام بتشكيل شرطةٍ للحسبة، وأم�ر عليها العلامة مير زاهد الهروي، المعروف يومها وسط العلماء.

�ِيه  يةَ، شن�َ حربًا على الموسيقى، نظرًا لتفشيها بشكل مفرط خلال الفترة المغولية، وبعد تول �َيه الإمبراطور  منذ تَول

ية، رأى حشدًا يحملون جنازةً، وهم يبكون وينتحبون، فسأل عن صاحبها، فقالوا له: إنها آلاُت المعازِف،  الإمبراطور

فقال لهم: »أحسنوا دفنها وعزاءها«. 

 لـكن يظل من الجهود الجبارة التي قام عليها في حياته، تشكيلُه لجنةً من العلماء، ومن بينهم الشيخ عبد الرحيم 

�له البالغة(، حيث  �له الدهلوي صاحب  كتاب )حجة ال� الدهلوي المؤرخ والصوفي المعروف، وهو والد العلامة شاه ولي ال�

ية( أو ما تسمى أحياناً بـ )الفتاوى الهندية(، لتكون بمثابة دستوٍر  عكفت هذه اللجنة على تدوين )الفتاوى العالمـكير

ية على غرار المجلة العدلية العثمانية. وكان المُشرف عليها العالم المعروف نظام الدين البرنهابوري، وتقع  عدلٍي للإمبراطور

هذه الفتاوى في ستة مجلدات.

أما الشيخ عبد الرحيم الدهلوي، فهو من الوجوه العلمية البارزة كما ذكرنا، وواصل جهده على أرض الواقع، 

ية، فأسس مدرسةً دينيةً باسم )رحيمية( وسط نيودلهي، تسلمها ابنه شاه ولي  بجانب عمله في لجنة الفتاوى العالمـكير

�له الدهلوي بعد وفاته، وعمره يومها  لا يتعدى 17 عامًا، بعد أن كان قد حفظ القرآن الـكريم، وهو ابن 15 سنة. ال�
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  استغل�َ أورنكزيب في بداية سلطته، شركة الهند الشرقية في قمع التمردات الداخلية، ولـكن ما إن قويت شوكته، 

�ق عليها، وبرز ذلك في إغلاق مصانعها، وإلقاء كبار ضباطِها في السجون، كما أجبرها على  حتى بدأ يحاربها، وُيضي

يضاٍت لمخالفات خطيرة وقعت فيها، ولاحق بعض ما ُأطلِق عليهم، قراصنة ومن بينهم رئيسها هنري أفري،  دفع تعو

الذي وضع مكافأةً لمن يأتي برأسه.

�فها وراءه بناؤه   كان من الصروح التي خل

بناه  الذي  لاهور،  وسط  في  شاهي  باد  لمسجد 

المغولي الفريد، وجلب  بشكل فاخر، على الطراز 

له الحجارة الخاصة من الهند، ويتسع المسجدُ لمائةِ 

ألف مصٍل، وقد زرتُه حيث يرقد في باحته، قبر 

والذي  إقبال،  محمد  المعروف  الإسلامي  الشاعر 

�ِي بعده بقرنين تقريباً. تُوف

ية، فلم يتقاَض راتبًا من  �له  على أكل الحلال، وعدم الاقتراب من خزانةِ الإمبراطور يًصا رحمه ال�  كان حر

خزانتها كما يقال، بل كان يصنُع القلنسوات، والطواقي ويبيعها، ليعيش منها، ومعها يكتب القرآن الـكريم بخطه الجميل، 

يعيش عليه. فكانت حياته، وعصره أعجوبة الأعاجيب، فبعد أن كان المألوُف لدى الناس هو عيش  ليقومَ ببيعه، و

الإمبراطور وأمرائه حياة البذخ واللهو، والشراب والنساء والحفلات، فوجئوا بشخصيةٍ مخالفةٍ تمامًا لما اعتادوا عليه 

وآباؤهم وأجدادهم.

رحل أورنكزيب )آسر العالم( عن هذه الدنيا الفانية يوم الجمعة  لـ 22 خلت من ذي القعدة 1118 الموافق لـ 20 

فبراير/شباط 1707، ودفن في بلدة جلال آباد جنوبي الهند، لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو يصلي صلاة الفجر على سجادته، 

�َب  � يوضع في تابوت، وأن تُتجن � يُبنى على قبره، كعادة ملوك المغول، وشدد على ألا وكان قد أوصى قبل وفاته بألا

كل أشكال البدع أثناء جنازته.

�له، وتقبله  �له سلطان العلماء العادلين، والخليفة الراشد السادس، فقد ترك ذكرًا بين أهل الأرض، فرحمه ال� رحم ال�

في فردوسه، وإلى لقاء آخر مع شخصية مسلمة مجهولة أخرى.
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�له عليه وسلم، يصورها الحديث النبوي الذي رواه مسلم في صحيحه  أولاً: البيئة التي ظهر فيها النبي صلى ال�

مَ، قَاَل  َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� �لهِ َصل ، »َأن�َ رَُسوَل ال� �لهِ بِْن الش�ِخ�ِيرِ، عَْن عِيَاِض بِْن ِحمَاٍر الْمُجَاِشعِي�ِ �ِِف بِْن عَبْدِ ال� عَْن مُطَر

مَنِي يَوِْمي هَذَا، كُل�ُ مَاٍل َنحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاٌَل،  َ� ا عَل َ� �ِمَكُْم مَا َجهِلْتُمْ، مِم �ِي َأمَرَنِي َأْن ُأعَل َب ذَاَت يَوٍْم فِي ُخْطبَتِهِ: َألاَ ِإن�َ ر

َلُْت لَهُْم،  مَْت عَلَْيهِْم مَا َأحْل يَاطِينُ فَاْجتَالَْتهُْم عَْن دِينِهِْم، وَحَر�َ هُْم َأتَْتهُمُ الش�َ هُْم، وَِإن�َ َ� �ِي خَلَْقُت عِبَادِي ُحنَفَاءَ كُل وَِإن

�َ بَقَايَا  هَ نَظَرَ ِإلَى َأهِْل الَأْرِض، فَمَقَتَهُْم عَرَبَهُْم وَعَجَمَهُْم، ِإلا َ� وََأمَرَْتهُْم َأْن يُشْرُِكوا بِي مَا لَْم ُأنْزِْل بِهِ ُسلْطَانًا، وَِإن�َ ال�

يَْقظَانَ،  َابًا لاَ يَغِْسلُهُ الْمَاءُ، تَْقرَؤُهُ نَائِمًا وَ مَا بَعَثْتَُك لَأبْتَلِيََك وََأبْتَلِيَ بَِك، وََأنْزَلُْت عَلَيَْك كِت َ� َاِب، وَقَاَل: ِإن مِْن َأهِْل الْكِت

َيْشًا، فَقُلُْت: رَب�ِ ِإذًا يَثْلَغُوا رَْأسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَاَل: اْستَْخرِْجهُْم َكمَا اْستَْخرَُجوكَ،  هَ َأمَرَنِي َأْن ُأحَر�َِق قُر َ� وَِإن�َ ال�

وَاْغزُهُْم نُغْزِكَ، وََأنْفِْق فَسَنُنْفَِق عَلَيَْك، وَابْعَْث جَيْشًا نَبْعَْث خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِْل بِمَْن َأَطاعََك مَْن عََصاكَ«.

كيف عالج الرسول
البيئة التي ظهر فيها ؟

د. عبدالحي يوسف

عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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�َا قوما أهَل جاهليةٍ،  �له عنه بين يدي النجاشي: أيها الملك كن وكذلك يصو�ِرُه قوُل جعفر بن أبي طالب رضي ال�

يأكل القوُي منا الضعيَف. نعبدُ الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونُسيء الجوار، و

ده،  �له، لنُوح�َ �له إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه، وأمانته وعفافه، فدعانا إلى ال� فكنا على ذلك حتى بعث ال�

ونعبده، ونخلَع ما كنا نعبد نحن وآباؤُنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداءِ الأمانة، وصلةِ 

ِ عن المحارِم والدماءِ، ونهانا عن الفواحِش وقوِل الزور، وأكِل ماِل اليتيم، وقذِف  �َحم، وحسِن الجوارِ، والـكف� الر

�له وحده لا نشركَ به شيئاً، وأمرنا بالصلاة، والزكاة.. وعد�د عليه أمور الإسلام. المحصنات، وأمرنا أن نعبد ال�

م  ْمنا ما حَر�َ �له وحده، فلم نشرْك به شيئاً، وحر�َ �له، فعبدنا ال� �بعناه على ما جاء به من ال� ا به، وات َ� فصد�قناه، وآمن

بونا، وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستِحل�َ ما  َلْنا ما أحل�َ لنا، فعدا علينا قومنا، فعذ�َ علينا، وأحل

�قوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك  كنا نستحل�ُ من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا، وضي

على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نُظلَم عندَك أيها الملك!

�له عليه وسلم من حال تلك البيئة التي ظهر فيها؟ ثانياً: كيف أصلح النبي صلى ال�

�له عليه وسلم في بيئة غلبت عليها ضروب الجهالة والوثنية، والتعلق بالخرافات والأباطيل والترهات،   ظهر صلى ال�

�له عليه وسلم إلى إعمال العقل، وما كان منه من تلك الأقيسة العقلية التي لجأ إليها في تقرير الأحكام. فأرشد صلى ال�

يَغْلُُب   كانت بيئته تُعلي من قيمة الجنِس والقبيلةِ والعنصرِ، وكان بعضُهم يرى نفسَه لولاه لمادت الأرض، و

عليهم الفَخرُ والخيلاءُ، فما كان منه إلا إعلاءَ قيمِ الإيماِن على ارتباطاِت القبيلةِ والعنصرِ والجنِس.

، كيف أثنى على زوجاته؟ كيف أحسن  ، وتُغلُِظ عليهن�َ  النبي الزوج في بيئة كانت تظلم الأزواج، وتُسيءُ إليهن�َ

معاملتهن؟ كيف صبر عليهن؟

 النبي الأب الحاني العطوف، في بيئة تحب البنين، وتَبغُض البنات، في بيئة لا ترى للأنثى حقاً، كيف كان 

�له عنها؟ وكيف صلى حاملاً أمامة بنت زينب، وكيف كان اهتمامه بزينب حين كانت  ترحيبُه بفاطمة ابنته رضي ال�

بمكة، وكذلك حاله مع الحسن والحسين وهو على المنبر.

1
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كيف كان النبي الإنسان في قيامه لجنازة يهودي، 

التمثيل بسهيل  اليهودي، وفي رفضه  يض  للمر وفي عيادته 

�له عنه، حين أسر يوم بدر. بن عمرو رضي ال�

ُد  يتعه�َ بهم،  رحيماً  رؤوفاً  كان  أصحابه،  مع  النبي 

عليهم،  �م  ويسل منهم،  غاب  عمن  ويسأل  حاضرهم، 

ضعيفهم،  يُعين  و فقيرهم،  يُواسي  و عاطسهم،  ويشم�ت 

�ُع  يعود مريضَهم، ويشي ويُشاركهم في السراء والضراء، و

يكسو عارَيهم، ويُْشبُِع جائعَهم، ويرعى أراملهم،  �تَهم، و مي

�ُك  ويحن منهم،  والأعبدَ  فقراءهم  ويجالس  وأيتامهم، 

ليدخَل  صبيانهم،  ويداعب  عليهم،  ويبارك  أطفالهم، 

السرور على نفوسهم.

لنفسه ولا لأهله، ولما  ما رؤي ماد�اً رجليه بينهم، ولا عابساً في وجه أحد منهم، ولا استأثر عليهم بشيءٍ 

عرض عليه صاحباه في ركوب البعير في غزوة بدر أن يعفياه من نوبته في المشي أبى، وقال: »ما أنتما بأقوى مني، 

ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما«. وكان مع أصحابه في سفرٍ، فذبحوا شاةً، فقال واحد منهم: علي� ذبحُها، وقال الآخر: 

�له نحن نكفيك  �له: »وعلي� جمع الحطب« فقالوا: يا رسول ال� علي� سلُخها، وقال الثالث: علي� طبُخها، فقال رسول ال�

�له سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه  العمل، فقال: »علمت أنكم تكفوني، ولـكني أكره أن أتميز عليكم، وإن ال�

زَه بشراٍب خاٍص من  َ� متميزاً بين أصحابه«، وفي حجةِ الوداع ذهب ليشرب من السقاية، فأراد عمه العباس أن يمي

البيت، فأبى وقال: »لا أشرب إلا مما يشرب منه الناس«.

�له عليه وسلم أوفى الناس بالوعد، وأرعاهم للعهد، وأوصلُهم للرحم، قبل النبوة وبعدها، وقد  وكان صلى ال�

ا تُوفيت السيدة الجليلة خديجة، كان دائمَ الذكرِ  َ� عاهد اليهود والمشركين، فما نقض العهد، ولا عُرف منه الغدرُ، ولم

ِعُها،  يُقَط� ، فكان يذبح الشاة، و يبر�هن� لها، والثناءِ عليها، حتى كانت عائشةُ تغار من ذلك، وكان يحب حبيباتِها و

يقول: »أرسلوا إلى صديقات خديجة«. و

5
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�ِرهُ بصوِت  يلد أخت خديجة فَيَهَش�ُ لها، وترتاح نفسه، لأن صوتها يُذَك وكانت تستأذن عليه هالة بنت خو

الحبيبةِ الغائبةِ خديجةِ، وجاءته ذات يوم امرأة عجوز من صويحباِت خديجة، فصار يسألها عن أحوالها، وما صارت 

إليه، ولما خرجت قالت له عائشة: تُقبِْل على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال: »إنها كانت تأتينا زمان خديجة، 

وإن حسن العهد من الإيمان«.

وكان يُوصي بالوفاء، ورعاية العهد حتى للحيوان، وقد قدمنا لك قصة المرأة التي ركبت ناقة، فنذرت إن 

ينَها« اِك بها، ثم تنحر َ� �له عليها ونج َيتِيهَا أن حملك ال� ها، فلما أخبرته قال: »بئسما جَز �له عليها لتذبحن�َ �اها ال� نج

�له وصفه باسمين من   إعلاؤه قيم الرحمة والرأفة في بيئة غلب عليها الغلظة والقسوة والعنف؛ بحسبه شرفاً أن�َ ال�

أسمائه فقال: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوٌف رَِحيمٌ﴾ ]التوبة: 128[، وقد آذاه قومه وعشيرته أشد الإيذاء، فوضعوا الشوك في 

يقه، والقَذَرَ على بابه، وحاولوا خنقه وقتلَه، ووطِئُوا رأسه وهو يصلي، ووضعوا سلا الجزورِ على ظهره، ومع  طر

ذلك كان يقول: »اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون«.

�له  ولما ذهب إلى ثقيف داعياً إلى الإسلام، فأبوا وأغروا به الصبيان والسفهاء، حتى أدموا عَقِبَه، أرصدَ ال�

�له  يق، وهو راجٌع ملَكَاً من ملائكته، وعرض عليه أن يُهلـكهم، فأبى وقال: »بل أرجو أن يخرج ال� له في الطر

�اك الرؤوف الرحيم«. يل: »صدق من سم �له ولا يشرك به شيئا«، وفي رواية: فقال له جبر من أصلابهم من يعبد ال�

8

42



العدد 1 يونيو 2022

43

�له عنه »أن أعرابياً جاء إلى رسول  ومن المُثِل الرائعةِ في هذا، ما رواه البزار بسنده عن أبي هريرة رضي ال�

�له عليه  �له صلى ال� �له عليه وسلم يستعينُه في شيءٍ- قال عكرمة أراه قال في دٍم يعني دية- فأعطاه رسول ال� �له صلى ال� ال�

�وا أن يقوموا  وسلم شيئاً، ثم قال: »أحسنت إليك؟« قال الأعرابي: لا، ولا أجملت!! فغَِضَب بعُض المسلمين، وهم

�له عليه وسلم، وبلغ إلى منزلِه دعا  �له صلى ال� �له عليه وسلم: أن ُكف�وا، فلما قام رسول ال� �له صلى ال� إليه، فأشار رسول ال�

�له من أهل وعشيرة  الأعرابي�َ إلى البيت، وزاده شيئا، وقال: »أأحسنت إليك؟« فقال الأعرابي: نعم فجزاك ال�

�له عليه وسلم: »إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيءُ، فإن أحببت فقل  خيرا!! فقال له النبي صلى ال�

بين أيديهم ما قلت بين يدي� حتى يذهب ما في صدورهم عليك« قال: نعم، فلما كان الغد أو العشية جاء، فقال 

�له من  �له عليه وسلم: »إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك؟« قال: نعم فجزاك ال� صلى ال�

�له عليه وسلم: أهل وعشيرة خيرا! فقال صلى ال�

�بعَها الناُس، فلم يزيدوها إلا نُفورا،  »إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له ناقة شردت عليه، فات

�وا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه إليها وأخذ لها من قمام الأرض ودعاها،  فناداهم صاحبها: خل

حتى جاءت واستناخت، وشد� عليها رحلها، واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال، فقتلتموه 

دخل النار«. 

وسند القصة وإن كان فيه راٍو ضعيف، إلا أنه يؤخذ به في باب الفضائل.

وفي الحق أن هذا الحديث فيه نورٌ من نورِ النبوة، وروعةٌ في التمثيل لا يُْقدَرُ عليها، ولن يكون مصدرُها إلا 

�له وسلامه عليه، ومع كوِن المثل ليس بالأمر الغريب عن البيئة العربية، إلا أن النبي الفصيح  النبي صلوات ال�

�ل له من التطابق  �ل به، والممث باً قَِشيباً حتى بدا غايةً في الروعة وغايةً في التأثير، هذا إلى ما بين الممث البليغ، ألبسه ثو

البديع، والتوافق العجيب!

ومن رحمته بأمته تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته المواظبة على بعض السنن كالتراويح، مخافة أن تفرض عليهم، 

�له عنه رحمةً بهم، وقد شملت رحمتُه المؤمَن والكافرَ،  وكراهتِه كثرةَ سؤالهم حتى لا يكون سبباً في تحريم ما سكت ال�

ا قالوا له: إن� لنا في البهائم لأجرا؟ قال: »في كل كبد رطبة أجر«  َ� والصديَق والعدوَ، والإنسانَ والحيوانَ والطيرَ، ولم

ُمِيُل الإناء للهرة لتشرَب منه، ومرض ديٌك له  ونهى، بل »لعن من اتخذ الحيوان غرضاً«، وكان من رحمته أنه ي
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يضه، وقال: »دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي  فقام على تمر

�له حيث يقول:  حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض«، وكذلك شملت رحمته الإنَس والجن�َ وصدق ال�

ِينَ﴾ ]الأنبياء: 107[. َم ا رَْحمَةً لِلْعَال ﴿وَمَا َأْرَسلْنَاكَ ِإل�َ

�ن لنا شفقتُه  ومن كل ذلك- وغيرهِ أكثر منه- يتبي

�له عليه وسلم على الأمة، وحرُصه البالُغ على حياتهم،  صلى ال�

وإرشادُهم إلى الصراط المستقيم، وإلى تحصيل السعادتين 

ية، وإنا لنلمس هذا المعنى الجليل في قوله  الدينية والدنيو

�له عليه وسلم: »إن مثَلي ومثل أمتي، كمثل رجٍل  صلى ال�

استوقد ناراً، فجعل الفراش والدواب يقعن فيها، وجعل 

ومثلـكم،  مثلي  فهذا  فيها،  من  ويتقح� يَغْلِبْنَه،  و  ، يحِْجزُهُن�َ

مون فيها« فأنا آخذ ِبحَُجزِكُم عن النار، وأنتم تقح�

�له نبيه صلى   وأما الحِلمُ والاحتمال، والصبرُ على ما يكره، والعفوُ والصفُح والإغضاءُ، فكل ذلك مما أد�ب ال�

َاهِلِينَ﴾ ]الأعراف: 199[. �له عليه وسلم به، قال له: ﴿خُذِ الْعَْفوَ وَْأمُْر بِالْعُرِْف وََأْعرِْض عَِن اْلج ال�

�له يأمرك أن تصَل مَن قطعك، وتُعطِي مَن حرمك، وتعفو  يل عن رب العالمين فقال: »إن ال� وقد فسرها جبر

الِمِينَ﴾  لَا ُيحِب�ُ الظ�َ هُ  َ� ِإن هِ  َ� عَلَى ال� مِثْلُهَا فَمَْن عَفَا وََأْصلََح فََأْجرُهُ  �ِئَةٌ  َسي �ِئَةٍ  َسي عمن ظلمك«. وقال سبحانه: ﴿وَجَزَاءُ 

]الشورى: 40[.

ُلقَى فيه من أحجار، ولا تُنْزِفُه الدلاءُ، وما من حليٍم  �ِرُه ما ي فلا عجب أن كان كالبحر العذب الذي لا يُعَك

�له عليه وسلم، لا يزيده كثرة الأذى إلا صبراً،  صبوٍر إلا وقد عُرِفَت عنه زلةٌ، وُحفِظَت عنه هفوةٌ ما عداه صلى ال�

�له« �له عز وجل، فينتقم ل� ولا إسراف الجاهل إلا حلماً، »وما انتقم لنفسه قط، إلا أن يُنتَهَك شيءٌ من محارم ال�

�له عليه وسلم أعدَل الناس، وأبعدَهم عن الظلم، ما ظلم أحدا في، دٍم أو عرٍض، أو  �له صلى ال�  وكان رسول ال�

ماٍل، ولا جارَ في حكمٍ. وكان من أخلاقه العدُل في الرضا والغضِب، وكان مثالاً للعدل مع نفسه وأهله، وولده، 

وصحابته، ولقد بلغ من عدله أنه كان يُنِصُف الناس من نفسه.

9

10
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ةَ ، ورضائِه أن يَقتََص منه طعنةً طعنَه إي�اها،  َ� وقد قدمنا لك في بدر ما كان من قصته مع َسوَاد بْن غَزِي

وهو يُعد�ُل الصفوف. وما ذكره في آخر خطبةٍ خطبها في مرض موته: »من جلدُت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد 

�له( قال له: »ويحك  منه ... » ولما قال له أحد المنافقين بعد قسمة غنائم حنين: )هذه قسمة ما أريد بها وجه ال�

فمن يعدل إن لم أعدل؟!، خبُت وخسرُت إن لم أعدل« وقد سمعَت آنفا قوله: »لو أن�َ فاطمةَ بنت محمٍد سرقت 

ةِ حاجتِها، وإيثارِ مصلحةِ أهِل الصف�ةِ على مصلحتها، وعدلِه البالغ  لقطعُت يدها« وامتناعِه أن يعطيَها خادما مع شد�َ

�ره فيه بقوله: ﴿تُرِْجي مَْن تَشَاءُ مِْنهُن�َ  �له سبحانه وتعالى فوض إليه ذلك وخي مع زوجاته في القسم بينهن مع أن ال�

�َ َأْعيُنُهُن�َ وَلَا َيحْزَن�َ وَيَرَْضيْنَ بِمَا  ْن عَزَلَْت فَلَا ُجنَاَح عَلَيَْك ذَلَِك َأْدنَى َأْن تَقَر َ� وَتُؤْوِي ِإلَيَْك مَْن تَشَاءُ وَمَِن ابْتَغَيَْت مِم

هُن�َ ﴾ ]الأحزاب: 51[ ُ� آتَيْتَهُن�َ كُل

ولم يقف الأمر في العدل عند ما هو من حق المرأة في النفقة، والـكسوةِ والبيتوتةِ، بل شمَل ذلك العدل 

دِ، وكان يفعل ذلك بعد صلاة العصر غالبا، وقد يكون بعد صلاة الصبح، كما في  في المباسطة والمؤانسةِ والتعَه�ُ

الصحيح.

�َف به الأمةُ، لأنه أمرٌ لا يدخل  �َف به النبيُ، ولم تُكل ا العدل والمساواة في الحب والميل القلبي: فهذا لم يُكل أم�َ

تحت الاختيار، ولا تحت الوِْسع، قال تعالى:

ا وُْسعَهَا ﴾ ]البقرة: 386[ هُ نَْفسًا ِإل�َ َ� �ُِف ال� ﴿لَا يُكَل

وهذا هو المراد من قوله سبحانه:

قَةِ ﴾ ]النساء: 129[،  َ� �ِسَاءِ وَلَوْ حَرَْصتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُل�َ الْمَيِْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَل ﴿وَلَْن تَْستَطِيعُوا َأْن تَعْدِلُوا بَيْنَ الن

وكان النبي يقول: »اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك«.
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�له عليه وسلم وانتصارَهم له  �له صلى ال� لا أظن� إلا أن� نصرَ المؤمنين لرسول ال�

هِ َكما قاَل عِيسَى  َ� �َذِيَن آمَنُوا ُكونُوا َأنْصارَ ال� هَا ال داخل في هذه الآية المحكمة: )يا َأي�ُ

هِ( )الصف:  َ� �ُونَ َنحُْن َأنْصارُ ال� ي هِ قاَل اْلحَوارِ َ� �ِينَ مَْن َأنْصارِي ِإلَى ال� ي ابُْن مَْريَمَ لِْلحَوارِ

َ�ن  �له )م �له كما أن� من أطاع الرسول فقد أطاع ال� 14(؛ فمن نصر الرسول فقد نصر ال�

َ�هَ( )النساء: 80(. َ�ُسوَل فَقَْد َأَطاعَ الل يُطِِع الر

انصروا رسول اهلل
د. عطية عدلان

عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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�له عليه وسلم ممن لا  �له صلى ال� وفي زحام الصدام بين الـكفر والإسلام، تتطايَر في الفضاء إساءاٌت لرسول ال�

ا وظهورًا،  ً� ا لعلى يقينٍ جازم بأن�َ هذه الإساءات لن تزيد اسمَه إلا سطوعًا، ولن تزيد دينه إلا عُلو َ� خلاَق لهم، وإن

 ، ِ� �له عليه وسلم ولن نسكت على أي� تطاول فج �ِنا صلى ال� ولـكننا مع ذلك لا نَقبل ولا نُطيق أن يتطاول أحد على نبي

�له  ا في شخص رسول ال� َ� ى لكل من تُسو�ِل له نفسه أن ينال من وإن ذهبَْت في سبيل ذلك الأرواُح، ولسوف نتصد�َ

�له عليه وسلم  �له صلى ال� �له عليه وسلم، لـكن الذي لا يَِصح أن ننساه أو نَغفُل عنه، هو واجباتنا ُتجاه رسول ال� صلى ال�

�َ حرًصا على أن نعرف هذه الواجبات،  يدنا مِن ثَم �ِنا، وتز يدنا تمسكًا بحب نبي ومثُل هذه الإساءات والاعتداءات تز

وأن نقوم بها خيرَ قياٍم، فما هي هذه الواجبات؟

�له - عز وجل - في كتابه: نها ال� َ� �له عليه وسلم - واجباٍت كثيرةً، بي �له - صلى ال�  إن علينا ُتجاه رسول ال�

يمانًا يكون له أثرُه في القلب؛ بالحب  �له عليه وسلم - إ �له - صلى ال� أول هذه الواجبات أن نؤمن برسول ال�

َيجْعَْل  وَ يُؤْتِكُْم ِكْفلَيْنِ مِْن رَْحمَتِهِ  هَ وَآمِنُوا بِرَُسولِهِ  َ� قُوا ال� َ� �َذِيَن آمَنُوا ات هَا ال والتوقير والتعظيم؛ قال تعالى: ﴿ يَا َأي�ُ

في  الإيمان  هذا  ُيحدِث  أن  بد  ولا    ،)28 )الحديد:   ﴾ رَِحيمٌ  غَفُورٌ  هُ  َ� وَال� لـَكُْم  يَغْفِرْ  وَ بِهِ  تَمْشُونَ  نُورًا  لـَكُْم 

القلب أثرًا بالحب والتعظيم؛ يقول شيخ الإسلام: »الإيمان وإن كان أصله تصديَق القلب، فذلك التصديق 

ته، وذلك أمر لازم....، فإذا  َ� له، وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحب لا بد أن يُوجب حالاً في القلب وعملاً 

لم تحصل هذه الحاُل والعمل في القلب، لم ينفع ذلك التصديُق ولم يُغن شيئًا؛ وإنما يمنع حصوله إذا عارَضه 

ر عليه، أو الإهمال له، وإعراض القلب عنه ونحو ذلك، ومتى حصل  ُ� معارض من حسدِ الرسول، أو التكب

المعارض، كان وجود ذلك التصديق كعدمه«)1(.

)1( الصارم المسلول 1/ 519
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ِباع له، والتحاكُم إليه، والانقياد لحُكمه برًضا وتسليم؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا َأْرَسلْنَا مِْن رَُسوٍل  � ثانيها: الطاعة والات

ابًا  َ� تَو هَ  َ� ُسوُل لَوَجَدُوا ال� َ� الر لَهُمُ  هَ وَاْستَغْفَرَ  َ� فَاْستَغْفَرُوا ال� هُْم ِإْذ َظلَمُوا َأنْفُسَهُْم جَاؤُوكَ  َأن�َ هِ وَلَوْ  َ� بِِإْذِن ال� ا لِيُطَاعَ  ِإل�َ

�َى فَمَا َأْرَسلْنَاكَ عَلَْيهِْم َحفِيظًا ﴾ )النساء:  هَ وَمَْن تَوَل َ� ُسوَل فَقَْد َأَطاعَ ال� َ� رَِحيمًا ﴾ )النساء: 64(، ﴿ مَْن يُطِِع الر

َأْو يُِصيبَهُْم عَذَاٌب َألِيمٌ ﴾ )النور: 63(، وقال  عز  َأْن تُِصيبَهُْم فِتْنَةٌ  �َذِيَن ُيخَالِفُونَ عَْن َأْمرِهِ  ال 80(، ﴿ فَلْيَحْذَرِ 

هُ غَفُورٌ رَِحيمٌ ﴾ )آل عمران:  َ� بَكُْم وَال� يَغْفِرْ لـَكُْم ذُنُو هُ وَ َ� بِعُونِي ُيحْبِبْكُمُ ال� َ� هَ فَات َ� ونَ ال� ُ� وجل -: ﴿ قُْل ِإْن ُكنْتُمْ ُتحِب

ا قََضيَْت  َ� �َ لَا َيجِدُوا فِي َأنْفُسِهِْم حَرَجًا مِم ى ُيحَك�ِمُوكَ فِيمَا َشجَرَ بَيْنَهُْم ثُم َ� �َِك لَا يُؤْمِنُونَ َحت َب 13(، وقال: ﴿ فَلَا وَر

�ِمُوا تَْسلِيمًا ﴾ )النساء: 65(.  وَيُسَل

�له عليه وسلم  �له صلى ال� ثالثها: أن يكون رسول ال�

أحب�َ للمؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق؛ كما دل�َ 

عليه قوله سبحانه -: ﴿ قُْل ِإْن كَانَ آبَاؤُكُْم وََأبْنَاؤُكُْم 

اقْتَرَفْتُمُوهَا  وََأْموَاٌل  وَعَِشيرَتُكُْم  وََأْزوَاجُكُْم  وَِإْخوَانُكُْم 

َأَحب�َ  تَرَْضوْنَهَا  وَمَسَاِكُن  َكسَادَهَا  َتخْشَوْنَ  وَِتجَارَةٌ 

ى  َ� ُصوا َحت َ� َب هِ وَرَُسولِهِ وَِجهَاٍد فِي َسبِيلِهِ فَتَر َ� ِإلَيْكُْم مَِن ال�

 ﴾ الْفَاِسقِينَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  هُ  َ� وَال� بَِأْمرِهِ  هُ  َ� ال� يَْأتِيَ 

بة: 34(، مع الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ كما  )التو

�له عنه: )لا والذي  في الصحيح من قول عمر رضي ال�

نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك()2(، 

من  إليه  أحب�َ  أكون  حتى  أحدُكم  يُؤمن  )لا  وقال: 

والده وولده والناس أْجمعين(«)3(.

عب )1363(،  البخاري )6172(، أحمد في المسند )21915(، والبيهقي في الش�ُ

والطبراني في الأوسط )325(.

البخاري )14(، والدارمي في السنن )2658(، أحمد في المسند )12573(، 

وأبو يعلى في مسنده )3009(.

.2

.3
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ير: اسم جامع لنَصره وتأييده، ومنْعه من كل ما يؤذيه، والتوقير: اسم  يره وتوقيره، »والتعز رابعها: تعز

والتعظيم  يم  والتكر التشريف  من  يُعامل  وأن  والإكرام،  الإجلال  من  وُطمأنينة  سكينة  فيه  ما  لكل  جامع 

�له عليه وسلم كان دْأَب  �له صلى ال� ِ الوقار«، والتوقير والتعظيم لرسول ال� بما يصونه عن كل ما ُيخرجه عن حد�

�له عليه وسلم قال مصعب بن عبدالله: »كان مالك إذا  �له عليهم - حتى بعد وفاته صلى ال� السلف - رضوان ال�

ر لونه وينحني، حتى صعُب ذلك على جلسائه، فقيل له يومًا في ذلك، فقال:  َ� �له عليه وسلم يتغي ذكر النبي صلى ال�

َما أنكرتم علي� ما ترون«)4(. وقال مالك عن أيوب السختياني: »غير أنه كان إذا ذكر النبي  لو رأيتُم ما رأيت، ل

�له عليه وسلم كتبت  �له عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيُت منه ما رأيت من إجلاله للنبي صلى ال� صلى ال�

عنه«)5(، وغير ذلك كثير.

م بالرأي المجرد على ما جاء به من كتاٍب وُسنة، وعدم رفْع الصوت عنده، وعدم   خامسها: عدم التقد�ُ

هِ  َ� ال� يَدَِي  بَيْنَ  ِمُوا  تُقَد� �َذِيَن آمَنُوا لَا  ال هَا  َأي�ُ دعائه وندائه بمثْل ما يدعو الناس بعضُهم بعًضا؛ قال تعالى: ﴿ يَا 

بِي�ِ وَلَا َتجْهَرُوا لَهُ  َ� �َذِيَن آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا َأْصوَاتَكُْم فَوَْق َصوِْت الن هَا ال هَ سَمِيٌع عَلِيمٌ * يَا َأي�ُ َ� هَ ِإن�َ ال� َ� قُوا ال� َ� وَرَُسولِهِ وَات

بِالْقَوِْل َكجَْهرِ بَعِْضكُْم لِبَعٍْض َأْن َتحْبََط َأعْمَالـُكُْم وََأنْتُمْ لَا تَْشعُرُونَ ﴾ )الحجرات: 1 – 2(.

م على الأمة  �له تعالى »حر�َ  سادسها: ألا نُؤذيه بمثل ما يُعامل به بعضنا بعًضا، مما هو مباح بيننا؛ فإن ال�

أن يُؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعًضا؛ تمييزًا له؛ مثل: نكاح أزواجه من بعده، فقال تعالى: ﴿وَمَا 

عَظِيمًا ﴾  هِ  َ� ال� ذَلـِكُْم كَانَ عِنْدَ  ِإن�َ  َأبَدًا  بَعْدِهِ  مِْن  َأْزوَاجَهُ  تَنِْكُحوا  َأْن  وَلَا  هِ  َ� ال� تُؤْذُوا رَُسوَل  َأْن  لـَكُْم  كَانَ 

)الأحزاب: 53(«)6(.

�َف عن نُصرة دينه الذي بذَل عمره  �له عليه وسلم وألا نتخل �له صلى ال�  سابعها: ألا نُؤثِر أنفسنا على رسول ال�

هِ وَلَا  َ� فُوا عَْن رَُسوِل ال� َ� ه من أجله؛ قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَِأهِْل الْمَدِينَةِ وَمَْن َحوْلَهُْم مَِن اْلَأْعرَاِب َأْن يَتَخَل َ� كل

بة: 120(. يَرْغَبُوا بَِأنْفُسِهِْم عَْن نَْفِسهِ ﴾ )التو

)4(  تدريب المدارك وتقريب المسالك 51/2

ياض ط أولى 386/1 )5(  التعديل والتجريح للباجي دار اللواء الر

)6( الصارم المسلول )3/ 205(
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والتسليم  وسلم  عليه  �له  ال� صلى  النبي  على  الصلاة  ثامنها: 

وَمَلَائَِكتَهُ  هَ  َ� ال� ِإن�َ   ﴿ تعالى:  قال  له؛  الوسيلة  وسؤال  عليه، 

�ِمُوا  وََسل عَلَيْهِ  وا  ُ� َصل آمَنُوا  �َذِيَن  ال هَا  َأي�ُ يَا  بِي�ِ  َ� الن عَلَى  ونَ  ُ� يَُصل

�له  تَْسلِيمًا ﴾ )الأحزاب: 56(، وعن عبدالله بن عمر رضي ال�

�له عليه وسلم يقول: )إذا  �له صلى ال� تعالى عنهما أنه سمِع رسول ال�

�َى  سمعتُم المؤذ�ِن، فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي�؛ فإنه مَن صل

�له لي الوسيلة؛  �له عليه بها عشرًا، ثم سلوا ال� علي� صلاة، صلى ال�

�له، وأرجو  فإنها منـزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد ال�

�َت له الشفاعة)7(. أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، حل

�له عليه  ال� ية، قال صلى  ك بسُنته، وترْك الابتداع في دينه؛ ففي حديث العرباض بن سار التمس�ُ تاسعها: 

فإن  الأمور؛  وُمحدثاِت  وإياكم  بالنواجذ،  عليها  المهديين، عَضوا  الراشدين  الخلفاء  وُسنة  بسُنتي  )فعليكم  وسلم: 

كل بدعة ضلالة()8(.

يعته وتطبيقها في مناحي الحياة، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن  عاشرها: الاستجابة له في العمل بشر

ِمَا ُيحْيِيكُْم  ُسوِل ِإذَا دَعَاكُْم ل َ� هِ وَلِلر َ� �َذِيَن آمَنُوا اْستَِجيبُوا لِ� هَا ال �له؛ قال تعالى: ﴿ يَا َأي�ُ المنكر، والجهاد في سبيل ال�

هُ ِإلَيْهِ ُتحْشَرُونَ ﴾ )الأنفال: 24(. َ� هَ َيحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وََأن َ� وَاعْلَمُوا َأن�َ ال�

هذا، ولست أزعم أنني استقَصيت، ولـكنها تَذكرة على عجل، فلنَقم بواجباتنا؛ لنفوز بالجنة والرضوان؛ 

المستعان.  �له  وال�

)7(رواه مسلم )579(، وأبو داود في السنن )438(، والترمذي في السنن )3577(، والنسائي في الـكبرى )1631(، والبيهقي في الصغرى )137(

)8( رواه الترمذي في السنن )3620(، وابن ماجه في السنن )42(، والدارمي في السنن )95(، وأحمد في المسند )16814(، صحيح.

50
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ج(. ة ١٥٣١. بتصرف يسير )اختصار ودم ج ح لد ٣٣، ذو ال ج نار، م م لة ال ج مد رشيد رضا، م ح   م

�له، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: �له، والصلاة والسلام على خاتم رسل ال� الحمد ل�

�له عليه وسلم أصٌل من أصوِل الإيمان، فلا إيمان لمن لا يحبه، ولا ديَن لمن يرغُب بنفسه  فإن محبة النبي صلى ال�

�ِهِ وصدقِه في إيمانه، وإذا  ب تِه عليه الصلاة والسلام؛ إذ محبتُه ونصرتُه فرعٌ عن محبةِ العبدِ لر َ� عن نصرتِه، ونصرةِ ُسن

ِ مسلمٍ، فإنها ليست مجرد دعوى بلا برهاٍن، وليست مجرد عاطفةٍ  ماِت الاعتقادِ عند كل� َ� مَة من مُسل َ� كانت هذه مُسل

ا لأصبَح كل يَد�ِعي ذلك، ولو كان أهجر الناس لهديه، وأبعد الناس عن سنته وعن نصرته. محجورة في الوجدان، وإل�َ

نصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسنته
د. سعيد بن ناصر الغامدي

عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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�له دعوى المد�عين، وأبطَل قوَل القائلين، بأن جعل شرطاً يفصُل بين الصادِق والكاذِب،  ولذلك كذ�َب ال�

هُ غَفُورٌ  َ� بَكُْم  وَال� يَغْفِرْ لـَكُْم ذُنُو هُ وَ َ� بِعُونِي ُيحْبِبْكُمُ ال� َ� هَ فَات َ� ونَ ال� ُ� والمحب� والمد�عي فقال جل شأنه: ﴿قُْل ِإْن ُكنْتُمْ ُتحِب

رَِحيمٌ﴾ ]آل عمران: 31[.

�له عليه وسلم، ضد الرسومات المسيئة، والمقالات الشنيعة، لهم  وإن الذين قاموا في قضية نصرة النبي صلى ال�

لوها بهذه المحبةِ العظيمةِ، وهم وأمثالُهم محتاجون إلى نيل الأجر،  بذلك شرٌف نالوه بهذه الخدمة الجليلة، وعزةٌ حص�َ

ِئََك هُوَ اْلَأبْتَرُ﴾ ]الـكوثر: 3[. وعاطرُ الذكرِ بتصد�يهم لهذه الانتهاكاِت التي تَبْتُر قائِلَهَا وناشرَها والمدافَع عنها: ﴿ِإن�َ َشان

�له عليه وسلم من أوجِب الواجباِت، وأكرِم المهماِت، وأعلى  ولا غرو أن الدفاعَ عن مقاِم المصطفى صلى ال�

�ِةِ الإيماِن في قلوِب المسلمين. َمِي الدرجات، إذ في ذلك صدٌ للعدواِن، وردٌ على أصحاب البهتاِن وإيقاٌظ لح

ية ما لا يحيُط به البيانُ، ولا َيحصُرُه ما جرى به البنان. ية والأخرو وفي هذا من المنافع الدنيو

غائلةِ  ردُ  المطابقةِ،  وجهِ  على  المهم�  من  أن�َ  بيد 

يعهم  مشار في  المسلمين  بلادِ  بعَض  تحكمُ  التي  الأنظمةِ 

أخطرُ  هي  ربما  بل  الفرنسي،  العدوان  مع  المتماهية 

وأشنُع وأضر�ُ .

يةَ الصحيحةَ،  يُع التي تستهدُف السنةَ النبو تلَك المشار

باسم  باسِم التصحيِح، وثالثةً  التنقيِح، وأخرى  باسم  مرةً 

الخطيرةُ  النازلةُ  وهذه  -زعموا-  الصحيح  للعقل  المواكبةِ 

بلدان، ونادَت بعدةِ دعاوَى كبطلاِن  دت في عدةِ  تمد�َ

أحاديِث الآحادِ، أو بما يخالُف القرآنَ فيما زعموا، أو بما 

�لهِ تعالى، أو عمِل أهِل المدينةِ، أو لبديهياِت  يهَ ال� يخالُف تنز

، أو لأصِل الرحمةِ، أو المخالفةِ لـكرامةِ  العقوِل، أو للتاريخِ

الإنساِن، ونحو ذلك مما سو�لت لهم به أنفسُهم.
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 وسقَط في شَرَِك هذه العناكِب السياسيةِ بعُض مَن عُرِفوا بعلمٍ أو بديٍن؛ غيرَ ناظرين لما يترتُب على ذلك 

يلة؛ وهم أعلمُ وأتقى،  من زعزعةٍ للأصل الثاني من أصول الديانةِ، التي عمل عليها جهابذةُ الإسلام قروناً طو

وأزكى وأنقى، وأبعدُ أن يكونوا أدواٍت لدولةٍ أو حاكٍم.

�له عليه وسلم، فإذا كان الشاتمُ والمسيءُ  إن التصدي لهذه المشروعاِت من أساسها، هو من نصرةِ النبي صلى ال�

�له عليه وسلم، بصورة، أو فيلم، يستوجُب أن يتظافرَ أهُل الإسلاِم على كبحهِ وفضحهِ، وردِ عدوانهِ  للنبي صلى ال�

يةَ الصحيحة  ، والمتفلُت عن دينه؛ فإن�َ رَد�َ غائلةِ الذين يزعمون أنهم يُنصفُون السنةَ النبو الذي يعرفه حتى العامي�ُ

أولى وأحرى؛ لأن تلبيسَهم على المسلمين أكبر، ومآلاُت عملِهِم أبشُع وأخطرُ.

إنني لا أستطيع أن أفهم كيف لصاحب 

ية  يع للسنة النبو علم وفهم أن يحسن الظن بمشار

الوفيرة  الـكثيرة  الأحداث  أثبتت  من  يُنِشئُها 

قضايا  لبعض  بل  فقط  للسنة  ليس  مجافاته 

يوالي  من  يقيمها  يع  مشار الظاهرة!  الإسلام 

يقربهم ويرفع من شأنهم ويربط  �له و ال� أعداء 

ية.  معهم الروابط القو

الانخداِع  زمن  أن  أحسب  كنت 

من  نرى  بنا  فإذا  انصرم؛  قد  هؤلاءِ  بأمثاِل 

�ي! على أنه ليس  ، ومن يطلُب التأن ُيحسُن الظن�َ

المراد هنا التصدي بالشتم والثلب والسب، كما 

ةِ  َ� ن بالس�ُ للتلاعِب  التصدي  بل  بعضُهم،  توهم 

وتحتها  لامعةً  اقةً  بر�َ تبدو  بحجٍج  واستنقاصِها، 

الأفاعي والعقارب. 
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في  الأحاديث،  مئات من  بصدد حذف  أنهم  وأعلنوا  المشروعاِت،  روائحِ هذه  بعُض  فاحت  قد  أنه  على 

الصحيحين وغيرهما.

يع راضين عما نُشر، ومرتاحي القلوِب لمن بناها ومو�لها، باذلي الجهدَ  بالنظر إلى كون أصحاب هذه المشار و

في نشرها وترويجها، فلا شطط في وصفِهِم بما اطمأنت إليه نفوسُهم، وارتضته قـلوبهـم، وشهـدت به أعمالهم.

ُع منها غيرَ الذي يظهر  َ� ولا يشك�ُ عاقٌل في أن هذه النظمُ المتسولةُ بقاءَها بما يُرضِي أسيادَها في الغرب، لا يُتَوق

من تصرفاتها وولاءاتِها.

يعتِه وأحكامِه، محاربةً  المخلصون خاصةً، أمام محاربين َألِد�اءَ لأصوِل الإسلاِم وشر فالأئمةُ جَمْعاء، والعلماءُ 

مبَاشِرةً، أو من وراء ُحجُِب الألفاِظ المزخرفةِ، واللينُ مع المحارِب، التي هي من صفاِت الأحمِق أو العاجز، ورحم 

�له عبدَ القادر عودة حين وصف هذا الحال في عنوان كتابه: الإسلامُ بين جهِل أبنائِهِ وعَجْزِ علمائِه. ال�
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دفاُع القرآِن العظيِم
ملسو هيلع هللا ىلص  عن الرسول

الشيخ برهان بن سعيد نور حسين

عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص

�له رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الـكريم، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعهم  ل� الحمد 

بإحسان إلى يوم الدين.. 

أما بعد:

�له عليه وسلم، يجدها مليئة  �له صلى ال� �له، والمتتبع للآيات الخاصة بشأن رسول ال� فإن�َ المتأم�َِل في كتاب ال�

�له عليه وسلم وحفظ مكانته، وسد�ِ كل الش�بهات حول الطعن فيه بما ُيحق�ُِق الد�ِفاعَ  ن تقديره صلى ال� بما يتضم�َ

�له عليه وسلم منذ ولادته وحتى وفاته.  عنه، وذلك من خلال جوانب عديدة في حياته صلى ال�
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�له له وحمايته وكفايته  نت – تصريحًا أو تلميحًا - إلى ما يَرْْومُ ويدل�ُ على رعاية ال� ة تضم�َ ونشيرُ هنا إلى مسالك عام�َ

مَ ، ومن ذلك: َ� �له عليه وسل ووقايته لهذا النبي المبارك صلى ال�

�له عليه وسلم من العرب. أولاً : كونه صلى ال�

�َصف به، ولا  �له عليه وسلم بصفات حميدة، أهمها: بغض الـكذب، وتشنيع من ات اتصف العرب في زمانه صلى ال�

هُ نَبِي�ٌ ؟ َ� �َذِي يَزْعُمُ َأن �َجُِل ال �ُكُْم َأقْرَُب نَسَبًا بِهَذَا الر أدل� على ذلك من قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم لما قال: َأي

َبُهُْم نَسَبًا .  فَقَاَل أبو سفيان: فَقُلُْت أنَا َأقْر

. ِ بُوا َأْصحَابَهُ، فَاْجعَلُوهُْم عِنْدَ َظْهرِه ِ� �ِي، وَقَر فَقَاَل هرقل: َأْدنُوهُ مِن

�له عليه وسلم  بي صلى ال� َ� �َجُِل – يعني الن �ِي َسائٌِل هَذَا – يعني أبا سفيان – عَْن هَذَا الر �َ قَاَل لِتَرْجُمَانِهِ: قُْل لَهُْم أِن ثُم

. ُ بُوه – فَِإْن كَذَبَنِي فَكَذ�ِ

اهد –:  قال أبو سفيان – وهذا موضع الش�َ

كَِذبًا  عَلَى�َ  يَْأثِرُوا  َأْن  مِْن  َيَاءُ  اْلح لَوْلاَ  هِ  َ� »فَوَالل

لـَكَذَبُْت عَنْهُ«.)1( 

لَت العرب ليكون  دق أه�َ  إن�َ صفة الص�ِ

مجال  فلا  منهم،  وسلم  عليه  �له  ال� صلى  الرسول 

للطعن فيه من هذا الباب، ولذلك كان يسمونه 

دَ القرآن على هذا  »الصادق الأمين«.)2(، وأك�َ

َق بِهِ ُأولَئَِك  ْدِق وََصد�َ ِ �َذِي جَاءَ بِالص� بقوله: ﴿وَال

قُونَ﴾ )3(. َ� هُمُ الْمُت

)1( أخرجه البخاري )4681(، ومسلم )1773( بنحوه .

)2( انظر : نضرة النعيم ) 6 / 2475 ( .

مر : آية رقم 33 .  َ� )3(سورة الز
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�له عليه وسلم منذ الولادة. �له به صلى ال� ثانيا: عناية ال�

يُلاَحظ هذا باختيار أفضل العوائل والدور من قبيلة قريش، ممن عرفوا بالفضل والأمانة والشرف، ليكون 

�له عليه  �له صلى ال� �له عنه أن رسول ال� �له عليه وسلم منهم، وقد جاءَ عن واثلة بن الأسقع رضي ال� الرسول الـكريم صلى ال�

�له اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، و اصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة  وسلم قال: »إن ال�

قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم« )4( 

�له عليه وسلم في الصغر. �له له صلى ال� ثالثا : رعاية ال�

عَائِلًا  وَوَجَدَكَ  فَهَدَى  ا  َضال�ً وَوَجَدَكَ  فَآوَى  يَتِيمًا  َيجِْدكَ  ﴿َألَْم  الحكيم:  يل  التنز في  تعالى  قوله  لعموم 

فََأْغنَى﴾ )5(.

�له عليه وسلم، أنه تربى في بيوت عظيمةٍ وشريفةٍ، على معالي الأمور،  ووجه الدلالة لعدم الطعن فيه صلى ال�

�له عليه وسلم أي حادثة مخلة بالسلوك  �له صلى ال� ه لم تُسجل على رسول ال� َ� ل أن والبعد عن سفاسفها، ولذلك يجد من تأم�َ

َل برعايته، وكلأه بلطفه وحفظه. �له تعالى تكف�َ – إطلاقًا –، لا في صباه ولا في شبابه، لأن�َ ال�

)4( رواه مسلم برقم )2276(.

)5( سورة الضحى: آية رقم 4 - 6
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�له عليه وسلم بالرسالة في سن الرشد.  رابعًا : إكرامه صلى ال�

َمَِن  َك ل َ� ِنا نجد: ﴿ِإن � بوي، وفي كتاب رب َ� م بالاصطفاء والاختيار الن َ� �له عليه وسل �له لنبيه صلى ال� ت رعاية ال� امتد�َ

الْمُرَْسلِينَ﴾)6( .

بَعِينَ َسنَةً ﴾ )7(. َلََغ َأْر هُ وَب َلََغ َأُشد�َ ى ِإذَا ب َ� وقوله تعالى: ﴿ َحت

يقين:  وجه الدلالة من طر

ية، وأنه لا ينالها إلا من كان صاحَب شرٍف عظيٍم، وأمانةٍ كبرى، وهذا معلوم  ١- عِظَمُ شأِن الرسالة السماو

زٌ فريدٌ.  ُ� بالضرورة في تلك المدة، فقد كان للأنبياء والرسل عليهم السلام تمَي

ولذلك قال هرقل كلمته المشهورة: 

ه  َ� �َه خَارٌِج، ولَْم أُكْن أُظن�ُ أن أن ا فَسَيَْملُِك مَوِْضَع قَدَمَي�َ هَاتَيْنِ، وقْد ُكنُْت أعْلَمُ   ]فإْن كانَ ما تَقُوُل َحق�ً

ْمُت لِقَاءَهُ، ولو ُكنُْت عِنْدَهُ لَغَسَلُْت عن قَدَمِهِ[)8(. �ِي أخْلُُص إلَيْهِ لَتََجش�َ �ِي أعْلَمُ أن مِنكُْم، فلوْ أن

ِمَا لصاحِب هذا السن من الهيبة والوقار والصلاح والحرص على المصالح  ٢- اعتمادِه رسولاً في مدة الرشد؛ ل

العظمى، فلا يُتصور أن يقع فيما يضر شرفَه ومكانته، بخلاف ما لو كان شابًا يافعًا، فربما غلبته نزوةُ الشباب لأمر 

ما لا يليق. 

خامسًا : حادثة شق الصدر.

ِ الصدر،  �له عليه وسلم نحو جميع البشر، حادثةُ شق� �له صلى ال�  من أعظم الأدلة على سلامة قلب رسول ال�

الأمر الذي جعله يبعد عن الانتقام، وإيقاع الظلم على الآخرين، مهما كان الأمر قاسيًا عليه.

)6( سورة يس : آية 3 .
)7(سورة الأحقاف : آية 15 . 

)8( رواه البخاري برقم : )2681(، ومسلم برقم : )1773( بنحوه .
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إلى  القرآن  أشار  كيف  ل  وتأم�َ

�له وأسد رسوله حمزة بن  ال� مقتل عمه أسد 

بًا  َ� �له عنه، وقد كان ُمحَب عبدالمطلب رضي ال�

وجيه:  َ� إلى نفسه، قريبًا إلى قلبه، فجاء الت

فَعَاقِبُوا بِمِثِْل مَا عُوقِبْتُمْ  ﴿وَِإْن عَاقَبْتُمْ 

ِيَن﴾)9(. ابِر َئِْن َصبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلص�َ بِهِ وَل

سادًسا : بيان عداوة أعدائه ليحذر منهم.

�َنَ له عداوةَ المشركين واليهود والنصارى وغيرهم؛  �له تعالى بي �له عليه وسلم، أن�َ ال� من حماية القرآن لرسوله صلى ال�

�له عليه وسلم في فخ خداعهم أو  من أجل الحذر منهم، ولضرورة التعامل تجاههم بالحكمة؛ لضمان عدم وقوعه صلى ال�

َئِنِ  هِ هُوَ الْهُدَى وَل َ� تَهُْم قُْل ِإن�َ هُدَى ال� َ� بَِع مِل َ� ى تَت َ� َصارَى َحت َ� ألاعيبهم، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَْن تَرْضَى عَنَْك الْيَهُودُ وَلَا الن
هِ مِْن وَلِي�ٍ وَلَا نَِصير﴾)10( َ� �َذِي جَاءَكَ مَِن الْعِلْمِ مَا لََك مَِن ال� بَعَْت َأهْوَاءَهُْم بَعْدَ ال َ� ات

بِْع َأهْوَاءَهُْم وَاحْذَْرهُْم َأْن يَْفتِنُوكَ عَْن بَعِْض مَا َأنْزََل  َ� هُ وَلَا تَت َ� ومثله قوله تعالى: ﴿وََأِن احْكُْم بَيْنَهُْم بِمَا َأنْزََل ال�

اِس لَفَاِسقُونَ﴾)11(. َ� بِهِْم وَِإن�َ َكثِيرًا مَِن الن ِبَعِْض ذُنُو هُ َأْن يُِصيبَهُْم ب َ� ِيدُ ال� مَا يُر َ� �َوْا فَاعْلَْم َأن هُ ِإلَيَْك فَِإْن تَوَل َ� ال�

�له عليه وسلم بأن لا يفتح لهم مجالاً للنيل منه بحصول الخطأ في حكمه؛  �له تعالى يومئ إلى رسوله صلى ال� فكأن ال�

تلافياً لتسليط ألسنتهم وإجرامهم عليه.

�له عليه وسلم على الحق. سابعًا : تثبيت ربه له صلى ال�

هذا التثبيت حصل في مواضع كثيرة من القرآن، ولولا تثبيت المولى له لوقع في فتنتهم وإغرائهم

�َحل : آية 126 . )9( سورة الن

)10(سورة البقرة : آية 120 . 

)11( سورة المائدة: آية 94 .
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ا َأنْفُسَهُْم  ونَ ِإل�َ ُ� �ُوكَ وَمَا يُِضل ْت َطائِفَةٌ مِْنهُْم َأْن يُِضل هِ عَلَيَْك وَرَْحمَتُهُ لَهَم�َ َ� �له تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَْضُل ال� قال ال�

عَلَيَْك  هِ  َ� ال� فَْضُل  وَكَانَ  تَعْلَمُ  تَكُْن  لَْم  مَا  مََك  َ� وَعَل وَاْلحِْكمَةَ  َاَب  الْكِت عَلَيَْك  هُ  َ� ال� وََأنْزََل  شَْيءٍ  مِْن  ونََك  يَضُر�ُ وَمَا 
)12( عَظِيمًا﴾ 

�له عليه وسلم بلطفه وعنايته وبفضله وتعليمه، وصرف  �له نبيه صلى ال� ت ال� َ� يمة، إذ كيف ثب تأمل هذه الـكر

قَلِيلًا﴾)13(وهذه  َشيْئًا  ِإلَْيهِْم  تَرَْكُن  لَقَْد كِْدَت  تْنَاكَ  َ� ثَب َأْن  آخر:﴿وَلَوْلَا  موضع  في  قال  كما  الكافرين،  عنه كيد 

�له عليه وسلم من مبدأ التنازل لإغراءاتهم - مع كونه  �له صلى ال� الآية صرحت بكل وضوح في تحذير رسول ال�

�له عليه وسلم - ولو قبل ذلك لكانت مجالاً كبيرا للطعن فيه، لذا جاءت  �له صلى ال� مستحيلاً وقوعه من رسول ال�

�له بتثبيته . عناية ال�

غَْت  َ� َل �َِك وَِإْن لَْم تَْفعَْل فَمَا ب �ِْغ مَا ُأنْزَِل ِإلَيَْك مِْن رَب َل ُسوُل ب َ� هَا الر ونفس هذا المعنى تكرر في قوله سبحانه: ﴿يَا َأي�ُ

يَن﴾ )14(. هَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِ َ� اِس ِإن�َ ال� َ� هُ يَعِْصمَُك مَِن الن َ� رَِسالَتَهُ وَال�

�ِغ رسالاتي )15(.  �له عنه: »يعني: إن كتمت آية مما أنـزل عليك من ربك، لم تبل قال ابن عباس رضي ال�

 )12(سورة النساء: آية 112 .

 )13( سورة الإسراء : آية 74 .

)14(سورة المائدة : آية 67 . 

)15(تفسير ابن جرير الطبري : 468/10 . 
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وهذه قضية كبرى، يُبتَلى بها بعض المتأخ�ِرين، بتنازلهم عن بعض الأحكام الشرعية - كما حصل في مسألة 

�له الذي ثبت نبيه على الحق. جواز الترحم على النصارى من أجل إرضائهم - ونحوها من المسائل - فالحمد ل�

�له عليه وسلم عن دينه. ثامنًا : تهديد ربه له لو تنازل صلى ال�

�له عليه وسلم – وحاشاه  �له عليه وسلم وعيدًا شديدًا حازمًا فيما لو تنازل صلى ال� �له نبيه الـكريم صلى ال� د ال� َ�  لطالما توع

�له صلى  – عن مبادئ دينه، أو أضاف في دينه ما لم يؤمر به، مع عدم توقع ذلك؛ لأنه مستحيل في حق رسول ال�

�له عليه وسلم، ولـكن لو افترضنا ذلك فسوف تكون العاقبةُ مؤلمةً، قال تعالى:  ال�

تْنَاكَ لَقَْد  َ� خَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا َأْن ثَب �َذِي َأْوَحيْنَا ِإلَيَْك لِتَْفتَرَِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَِإذًا لَات�َ ﴿وَِإْن كَادُوا لَيَْفتِنُونََك عَِن ال

كِْدَت تَرَْكُن ِإلَْيهِْم َشيْئًا قَلِيلًا﴾)16(.

�َ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾)17( َمِينِ ثُم يِل لََأخَْذنَا مِنْهُ بِالْي َل عَلَيْنَا بَعَْض اْلَأقَاوِ َ� ﴿وَلَوْ تَقَو

�َى  وقال سبحانه: ﴿عَبََس وَتَوَل

�َهُ  لَعَل يَك  يُْدرِ اْلَأعْمَى وَمَا  َأْن جَاءَهُ 

ا  َأم�َ الذ�ِكْرَى٤  فَتَنْفَعَهُ  رُ  َ� يَذ�َك َأْو  �َى  �َك يَز

وَمَا  ى  تََصد�َ لَهُ  فََأنَْت  اْستَغْنَى  مَِن 

جَاءَكَ  مَْن  ا  وََأم�َ �َى  �َك يَز ا  َأل�َ عَلَيَْك 

ى  َلَه�َ ت عَنْهُ  فََأنَْت  َيخْشَى  وَهُوَ  يَْسعَى 

هَا تَذْكِرَةٌ﴾ )18(. �َا ِإن�َ كَل

)16(سورة الإسراء: آية 74-72 .

)17( الحاقة: 46-44 .

)18( سورة عبس : أية 1 – 11 
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�له  �له عليه وسلم مخفياً شيئاً من كتاب ال� �له صلى ال� �له عنها أنها قالت: »لو كان رسول ال� روي عن عائشة رضي ال�

لأخفى هذه الآيات«)19(.

�له عليه وسلم َيحُِق له أن  �له عنها رسالة لأعدائه، فلو كان النبي صلى ال� وفي هذا التلميح من أم�ِ المؤمنين رضي ال�

يكتُمَ أو ُيخفِي، لأخفى هذه الآيات؛ لأنها تحذره وتخيفه عليه الصلاة والسلام.

�له عليه وسلم مطلقًا، فلو حصل  �له صلى ال� وفيها أيضا أن أمر الافتراء أو التقول او التبديل ليس بيد رسول ال�

يؤكده قوله تعالى:  نته الآيات، و ُمَك�ن من افترى على كتابه، بل يعاجله بالعقوبة فورًا، كما تضم�َ �له لا ي - فَرًَضا - فإن ال�

�َذِيَن لَا يَرُْجونَ لِقَاءَنَا ائِْت بِقُرْآٍن غَيْرِ هَذَا َأْو بَد�ِلْهُ قُْل مَا يَكُونُ لِي َأْن ُأبَد�ِلَهُ  �ِنَاٍت قَاَل ال ﴿وَِإذَا تُتْلَى عَلَْيهِْم آيَاتُنَا بَي

�ِي عَذَاَب يَوٍْم عَظِيم﴾ )20(. َب �ِي َأخَاُف ِإْن عََصيُْت ر ا مَا يُوحَى ِإلَي�َ ِإن بُِع ِإل�َ َ� مِْن تِلْقَاءِ نَْفسِي ِإْن َأت

تاسعًا : نفى عنه السحر والشعر والـكهانة والجنون.

�َذِيَن  �ِرِ ال اَس وَبَش َ� اِس عَجَبًا َأْن َأْوَحيْنَا ِإلَى رَجٍُل مِْنهُْم َأْن َأنْذِرِ الن َ� وهذا صريح في مضامين قوله تعالى: ﴿َأكَانَ لِلن
ِهِْم قَاَل الْكَافِرُونَ ِإن�َ هَذَا لَسَاِحرٌ مُبِيٌن﴾)21( آمَنُوا َأن�َ لَهُْم قَدَمَ ِصْدٍق عِنْدَ رَب�

 )19(تفسير القرطبي 14 / 190 ، 191 . 

 )20(سورة يونس : آية 15 . 

 )21(سورة يونس : آية 3 .

يات: آية 54-52 . )22(سورة الذار

)23(سورة المائدة: آية 67 .

ا قَالُوا َساِحرٌ َأْو َمجْنُوٌن َأتَوَاَصوْا بِهِ بَْل هُْم قَوْمٌ  �َذِيَن مِْن قَبْلِهِْم مِْن رَُسوٍل ِإل�َ وقال جل شانه:﴿كَذَلَِك مَا َأتَى ال

َطاغُونَ فَتَوَل�َ عَْنهُْم فَمَا َأنَْت بِمَلُوٍم﴾)22(.

اس. َ� �له عليه وسلم من الن عاشرًا : حفظه صلى ال�

�له عليه وسلم  �َى بنفسه تولى الدفاع عنه صلى ال� �له عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين، وتول �له ذكر نبينا صلى ال� رفع ال�

وأعلن عصمته له من الناس: 

اِس ﴾ )23( َ� هُ يَعِْصمَُك مَِن الن َ� ﴿ وَال�
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ا َكفَيْنَاكَ الْمُْستَهْزِئِينَ﴾ )24(. َ� وأخبر أنه سيكفيه المستهزئين: ﴿ِإن

هُ ﴾ )25(. َ� ة: ﴿ فَسَيَْكفِيَكهُمُ ال� �له سبحانه وتعالى كفاية عام�َ وذكر ال�

هُ بِكَاٍف عَبْدَهُ ﴾ )26(. َ� وقال: ﴿َألَيَْس ال�

بل تولى بنفسه الرد على من أساء إليه:

ِئََك هُوَ اْلَأبْتَرُ﴾)27( : أي: إن�َ مبغضك يا محمد ، ومبغض ما جئَت به من الهدى والحق والبرهان   ﴿ِإن�َ َشان

الساطع والنور المبين: ﴿ هُوَ اْلَأبْتَرُ﴾: الأقل الأذل المنقطع كل ذِكرٍ له.

�له عليه وسلم أو  �له: »هذه الآية تعم جميع من اتصف بهذه الصفة من عاداه صلى ال� قال الس�ِعدي رحمه ال�

سعى لإلصاق التهم الباطلة به، ممن كان في زمانه ، ومن جاء بعده إلى يوم القيامة«  )28(.

فيض،  من  غيُض  هذا  ختامًا: 

ا غفيرًا من  ً� يُل الحكيمُ حوى جم والتنز

وسائل دفاع القرآن عن نبي الإسلام، 

حماةِ  من  يجعلنا  أن  تعالى  �له  ال� فنسأل 

�له  بال� �له عليه وسلم و دينه ورسوله صلى ال�

على  وبارَكَ  م  َ� وسل �لهُ  ال� وصلى  التوفيق، 

محمٍد وآلِه وصحبِه أجمعين.

)24( سورة الحجر: آية 95. 

)25(سورة البقرة : آية 137 

)26( سورة الزمر : آية 36 . 

)27(سورة الـكوثر : آية 3 . 

)28(تفسير السعدي : ص 482 . 
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تركوا  فيها خطاطون عظماء،  برع  التي  الجميلة،  الإسلامية  الفنون  من  العربي  الخط 

آثارهم إلى يومنا هذا، ومنهم من ارتبط اسمه  بصمتهم، وخلدها مَن جاء بعدهم واقتفى 

يا له من شرٍف عظيٍم. �له عليه وسلم، و �له صلى ال� برسول ال�

نصروا الرسول بفنهم
الشيخ عبد السلام البسيوني

عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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�له ورضوانه ) 1(. �له الزهدي التميمي عليه رحمات ال� ومن هؤلاء المبدع المتألق عبد ال�

كاتب الحرمين الشريفين/ كاتب الحرم النبوي الشريف/ خطاط كسوة الـكعبة المشرفة/ وخطاط مصر 

واقتداٍر، وحاز من الشرف، والمجد ما لم ينله غيره، حين  نالها هذا الخطاط العظيم عن جدارةٍ  الأول: ألقاب 

�له تعالى - عبر السلطان الخطاط العظيم عبد المجيدِ - لكتابةِ حوائَط وقباِب المسجد النبوي الشريف،  اصطفاه ال�

ر بثمن،  مه، ليتركَ من إبداعاتِه في مصر ما لا يُقَد�َ َ� وشيءٍ في الحرم المـكي� الشريف، ثم حين أكرمه خديوي مصر وكر

ولا يتكرر كل زمن، وما شهد الخطاطون الكبار بروعته وقيمته العالية!

�له  ال� ولم يكن الزهدي�ُ مجرد خطاٍط، بل أكرمه 

تعالى بأخلاٍق عاليةٍ، وطبيعةٍ خيرةٍ، وكرِم نفٍس مشهوٍد!

الخطاط  غزلان  بك  مصطفى  عنه  كتب 

الخط  نهضة  في  بأثره  مشيداً  معجباً  الـكبير،  المصري 

العربي في مصر، فقال: وفد على القاهرةِ المرحوم عبد 

�له بك زهدي بدعوةٍ من خديو مصر إسماعيل، جاء  ال�

آنذاك-  مصر  من  تخرج  وكانت   - الـكسوة  ليكتب 

من  فلقَي  الشريف،  النبوي�َ  الحرمَ  كتب  أن  بعد 

الرجل  وكان  والتعضيد....  التأييد  الأمر  ولي  لدُن 

�ِمُهم  يُعَل و الناس،  على  ه  ُ� فن يذيُع  فأخذ  بفطرته،  �رًا  خي

يومئٍذ  داره  فكانت  شكرًا،  ولا  أجرًا  ينتظر  لا  إياه، 

وينعمون  الطلاب،  فيها  يتعلم  داخليةٍ،  بمدرسةٍ  أشبه 

بحديقتها الرحبة، بل يأكلون ويشربون!

�له الزهدي النابلسي كاتب الحرمين الشريفين،  استفدت مادة هذه المقالة )بتصرف كثير( من كتاب الأستاذ سامي صالح البياضي: الخطاط عبد ال�

ودراسة الدكتور تحسين عمر طه أوغلي عن الزهدي، في كتابه أعلام فن� الخط العربي في العصر العثماني 

�له الزهدي.  والدراسة المميزة للأستاذ علي عبد الرحمن البداح عن عبد ال�

.1

Osmanlı Devrinde Hat Sanatı Duayenleri
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ومن يومئٍذ بدأ الخط يتحول إلى القاهرة، وكانت العنايةُ شديدةً بإتقانِه وإجادته، وكان له شأٌن رفيٌع وجليٌل، 

ية، بل والعالية! في المدارس الابتدائية، والثانو

�له تعالى يبارك لذوي الأخلاق العالية، وأن الخط بمجرده ليس ذا قيمة  وكفى بهذه الشهادة شهادةً، على أن ال�

وبركة؛ ما لم يكن صاحبه ذا تواضٍع جم، ونفٍس طيبة!

يلًا، فقد  �له لم يُعم�ِر طو �له تعالى قبل عام1251هـ/ 1836م - ومات 1296هـ/ 1879م، أي أنه رحمه ال� ولد رحمه ال�

مات دون الخمسين، فيما يبدو لي.

وقد هاجر أجداده من نابلس إلى الشام، ثم هاجر هو مع والده إلى كوتاهية صغيرًا، لينتقل بعدُ إلى الآستانة 

عام 1836 متتلمِذًا على أيدي خطاطي عصرهِ من أمثال: الخطاط راشد أفندي، القائم على شؤون ضريح سيدي 

الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري في إستانبول، وقاضي العسكر، الخطاط الـكبير مصطفى عزت.

ْسخ، حتى اعتُبر  َ� ي الثُلُث والن يقته في خط�َ وقد أحسن الزهدي�ُ الاقتداء بهذا الأستاذ القدير، وسار على طر

يقته، بين العديد من الخطاطين الذين تعلموا على يديه، مثل محمد شفيق بك، ومحسن زاده  من خير من سار على طر

�له حمدي بك، وحسن رضا أفندي. عبد ال�

وتشير المصادر إلى أن الزهدي كان يجيد أيًضا فن الرسم. ولعل هذا الأمر ساعده كثيرًا في إبداعه في فن 

الخط العربي )وهذا يظهر في بعض تصاميمه التي حول خطوطه، و)براويزه( المرتجلة(.
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�َن معلمًا للخط في مدرسة نور عثمانية، )وكانت  ْسخ ، عُي َ� ي الثُلُث والن وبعد أن حذَق على يدي عزت خط�َ

ية الملـكية(. تسمى مشقخانة( كما كان معلمًا في مدرسة )المهندسخانة البر

الباُب  �ِي  سُم وبه  م،   1839 هـ/   1255 المجيد )ت:  عبد  العثماني  السلطان  أراد  عندما  شهرته  بداية  وكانت 

المجيدي، الموجود في الحرم النبوي الشريف( إعادة تعمير المسجد النبوي الشريف وتوسعته؛ بعد انهيار إحدى 

القباب فيه، فطلب من الخطاطين العثمانيين تقديم نماذج من أفضل ما لديهم من خطوط؛ ليختار الأفضل منهم، 

ويُسند شرف الكتابة على جدران المسجد النبوي إليه. وشارك في هذه المسابقة كبار الخطاطين آنئذ، وكان من بينهم 

ذلك الشاب زهدي أفندي، الذي لم يكن مشهورًا آنذاك.

�له في عمره حكاية هذا الخير الذي أصابه الزهدي  يروي الأستاذ علي البداح، عن الأستاذ أحمد ضياء أطال ال�

�له تعالى: رحمه ال�

لقد كان السلطان عبد المجيد من السلاطين الذين أولوا عنايةً كبيرة للخط العربي، وللخطاطين، فتعلم الخط، 

يفين؛ حسبما ورد في إجازته تلك، لعنايته الشديدة بالحرمين! وُأجيز به، كما لُق�ِب بخادم الحرمين الشر

ومما يروى عن تقديره للخطاطين، وإعجابه بالشاب عبد 

�له الزهدي أنه كان ُيجلسه في صدر مجلسه؛ ما دفع بعض  ال�

إلى  القوم،  عِلْيَةِ  السلطان من  الوزراء، وجلساء  الحساد من 

سؤال السلطان عن سبب تقريبه للزهدي؛ وكأنهم يستكثرون 

عليه هذه المكانة!

مجموعة  لهم  إذ أحضر  ا؛  ً� عملي عليهم  السلطان  وكان رد 

من الأقلام والأوراق والأحبار، ودعاهم للكتابة بأحسن ما 

يمكنهم، فلما انتهوا، أحضر لهم وِرد دلائل الخيرات بخط عبد 

�له الزهدي، وسألهم: لو وضعت كل ما كتبتموه في كفة  ال�

ميزان، وهذا الوِرد في الـكفة الأخرى، فأيتهما ستكون أثقل 

�له الزهدي، ولذلك فأنا ُأقربه إلي�!  وأرجح؟ هي بخط عبد ال�
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�له الزهدي! رِهم على عبد ال� ُ� بعدها سكت الجميع، ولم يعودوا لتعاليهم وتََكب

�ت هذه الرواية، فهي موقٌف آخر من المواقف الرائعة التي ُتحسب للسلطان عبد المجيد، في تقديره  ولئن صح

للخط العربي وأعلامه!

ولـكن الخطاط الـكبير، والمثقف في فنه الأستاذ أحمد فارس، يرفض هذه الحكاية، ويراها حصلت للشيخ 

�له الأماسي، مع السلطان بايزيد، وأن الزهدي لم يجالس السلطان؛ الذي أرسله من فوره للعمل، ولم يلق  حمد ال�

لِع عليه في أي مرجع! السلطان بعد ذلك؛ إذ كان قد مات قبل رجوعه! وهو ما قاله أيًضا أ. محمد أوزجاي، وأنه لم يَط�َ

�له زهدي أفندي على نيشان )وسام( المجيدي من الدرجة الثالثة في جمادى الآخرة 1274  وقد حصل عبد ال�

/1858 لتفوقه في فن الخط بين أقرانه ومعاصريه. 

ُمنح في ذلك الوقت لمستحقيها، وليس لأي مد�ٍع كما في الوقت الحاضر، وكان ذلك  وكانت هذه الأوسمة ت

يعد� شرفًا كبيرًا لنائله.

�ِز خطوُطهم هذه الأماكَن المقدسة،  ومن مظاهر هذا الاعتناء أنه كان يختار أفضل الخطاطين؛ لـكي تُطَر

فاختار محمد شفيق بك لكتابة خطوط قبة الصخرة في القدس الشريف، وعندما أراد اختيارَ خطاٍط لكتابةِ الحرِم 

يَعرضوها  المدني� لم يتعجل في قراره، فطلب من مساعديه أن ُيحضروا له من أعمال الخط�اطين في ذلك الوقت، و

يفاضَل بينها؛ دون أن يخبرهم بالسبب من وراء هذا الطلب. في إحدى غرف القصر؛ ليعاينَها بنفسه، و

�له الزهدي المقربين له، طلب منه تزويدَه بإحدى لوحاتِه، ليذهَب  وعندما علم بذلك أحدُ أصدقاءِ عبد ال�

�ه بالنسبة للخطاطين المعاصرين له في ذلك الحين،  بها إلى قصر السلطان! إلا أن الزهدي تردد في ذلك؛ لصغر سن

أفندي،  الفتاح  والخطاط عبد  أستاذه مصطفى عزت،  ومنهم  العربي،  الخط  فن  في  الـكبيرة  لمكانتهم  وتقديرًا 

والخطاط راسم أفندي، ولعل صديقه أخذ أحد لوحات الزهدي دون علمه!

التي  الغرفة  في  إلى سابقاتها  تُضاف  التي  الخطاطين  لوحات  يوم  يعاين كل  المجيد  السلطان عبد  ولما كان 

لُث الجلي�، التي ُأِضيفت مؤخرًا، وُأعجب بها  ُ� �له الزهدي بخط الث ُخصصت للعرض، فلقد توقف عند لوحة عبد ال�

غايةَ الإعجاب، فطلب مقابلة كاتبها!
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ا يافعًا، فسأله للتأكد: هل أنت من كتب هذه اللوحة؟ ولما  ً� وعندما حضر الزهدي رأى السلطانُ أمامه شاب

ا؛ فإن لم تكن أنت من كتب  رد عليه الزهدي بالإيجاب، قال له السلطان: إني سأذهب بك إلى مكان هام جد�ً

هذه اللوحة فستُوقِع نفسك في مأزٍق كبيرٍ!

وسأله الزهدي: إلى أين ستأخذني يا مولاي؟

�ِزَه  لتُطَر �له عليه وسلم »الحرم النبوي الشريف«  ال� البشرِ صلى  فقال له السلطان: سأرسلك إلى مسجد خيرِ 

بخطوطك الجميلة. 

لم يرق اختيار السلطان عبد المجيد لهذا الشاب للقيام بهذه المهمة الجليلة بعُض كبار الخطاطين في عصره، 

تذمره  فأبدى  السنوات،  بعشرات  أفندي  زهدي  يَْكبرُ  الذي كان  أفندي،  الفتاح  الشيخ عبد  الخطاط  ومنهم 

واعتراضه، إلا أن السلطان عبد المجيد لم يأبه.

ه زهدي أفندي إلى المدينة المنورة، للعمل في المسجد النبوي الشريف، ومعه قرار التعيين من قبل  وفعلًا توج�َ

السلطان، بصلاحياته الممنوحة له في هذا الشأن. وبدأ العمل في إعادة ترميم المسجد النبوي الشريف وتوسعتِه.
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وكانت الخطة الحكيمة أن يكون الترميم والبناء بالتدرج؛ بحيث يكون العمل في واحدة من جهات الحرم 

الشريف؛ حتى لا يتعطل الناس عن أداء الصلاة، وكلما انتهى البناء في جهة انتقل العمل إلى جهة أخرى، 

وهكذا حتى تم الترميم، واكتملت التوسعة، وكانت توسعة السلطان عبد المجيد تلك هي الـكبرى من نوعها؛ منذ 

إنشاء المسجد النبوي الشريف حتى ذلك التاريخ، حيث بلغت مساحتها 9132 مترًا مربعًا.

انتقل  البناء،  إتمام  وبعد 

ِنين  � َي والمُز الخطاطين  إلى  العمل 

�له زهدي  - وعلى رأسهم عبد ال�

على  الخطوِط  لكتابة   - أفندي 

على  بناءً  المسجد؛  جدران 

تكليف السلطان، فظل�َ يمارس 

عدة  المنورة  المدينة  في  عمله 

سنوات، حتى أنجز العمل على 

فكتب  وأكملِه،  وجه  أحسِن 

القرآنيةِ  الآيات  من  مجموعة 

ية. والأحاديث، والمدائح النبو

انين، مثل الخطاط ُجومر زاده محسن أفندي )ت 1304 هـ(،  َ� وقد ساعده في ذلك مجموعةُ من المهندسين والفن

والمُذه�ب الحاج حسين أفندي، وتلميذهُ الحاج أحمد أفندي!

 بل يقال: إن السلطان عبد المجيد أرسل فرقة أناشيد إلى المدينة المنورة؛ لإنشاد التواشيح الدينية، والمدائح 

�له زهدي ومن معه، وَشحْذَ هممهم، وتشجيعَهم على إتقان العمل، وإتمامه على أكمل  ية، ترويحًا عن عبد ال� النبو

وجه، وأفضل صورة.

بعد ذلك من  الأمر  المجيد، وجاءه  السلطان عبد  وفاة  نبُأ  أفندي، وصله  �له زهدي  ال� وخلال عمل عبد 

إستانبول بالتوقف - هو ومن معه - عن العمل في ترميم المسجد النبوي، وتزيينه بالخطوط!
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�له زهدي أفندي، والمسؤولين عن تعمير المسجد النبوي الشريف، فطلب   وقد ساء هذا القرارُ المفاجئُ عبدَ ال�

المشرف العام على عملية التوسعة والتعمير عرياني زاده أسد أفندي من زهدي أفندي التوجه إلى إستانبول؛ لإقناع 

المسئولين هناك بالعدول عن قرارهم، والاستمرار في عملية التعمير، وفعلًا سافر زهدي أفندي إلى هناك، ولـكن 

مهمته باءت بالإخفاق، بل إن الأمر تعدى ذلك؛ حيث ُأبلِغ بانقطاع معاشه الذي كان قرره له السلطان عبد 

المجيد طول حياته!

ر وُطمس جزءٌ منها عند عضادتي الباب للأسف الشديد بعد  من بدايات الكتابة عند باب السلام، وقد دُم�َ

�له زهدي أفندي في مهمته، عاد إلى المدينة المنورة لجمع المال من أهل الخير؛ لاستكمال ما تبقى من  إخفاق عبد ال�

المسجد النبوي قد  تعميرِ  إعادةُ  عملية التعمير، حيث أكمل هذا الأمر على أحسن وجه، سنة 1277 هـ. فتَكونُ 

استغرقت اثني عشر عامًا!

وبلغت نفقات هذه العمارة ثلاثة أرباع مليون من الجنيهات المجيدية!

�له زهدي أفندي، والتي ما يزال أكثرها باقيًا إلى الآن في المسجد النبوي   وإن الخطوط التي كتبها عبد ال�

ُلْهَم وعبقريتِه، وقد ورد في كتاب فن الخط أنها: »من حيث طولها تُبْرز لنا  الشريف، لتَشْهَد بروعةِ هذا الفنان الم

لث الجلي�، بحيث لا يتعداه خط�اط آخر في الدنيا؛  ُ� �له زهدي هو صاحب أكبر قدر من كتابات خط الث أن عبد ال�

إذ يزيد طول الشريط الكتابي الذي كتبه عن كيلومترين، أو ألفي متر، منها 240 مترًا في ثلاثة أسطر فوق جدار 

القبلة، و140 مترًا على رقبة القبة.
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�له تعالى في قباب المسجد، وجداره من السور، والآيات، والقصائد.  كتب رحمه ال�

ومن ذلك: سورة الـكهف، وسورة الرحمن في قباب الروضة، وما يليها من المشرق، وقصيدة البردة أمام 

الوجه الشريف، وما يليه من الرواقين القبليين، في ُطرٍُز أربعة. وقد كتب على باب السلام من الخارج أربعة 

أسماءُ  الرابع:  وفي  ية،  شعر أبياٌت  الثالث:  السطر  وفي  قرآنية،  آياٌت  والثاني:  الأول  السطرين  ففي  أيًضا،  أسطٍر 

سلاطين آل عثمان.

، وكتب فيه ما نصه:  وجاء توقيعه في آخر العمل، في طرف المقصورة عند باب الخروج، في شكٍل بيضاوي�

�له الزهدي، من سلالة تميم الداري رضي  اللهم فشَف�ِع هذا النبي�َ الـكريمَ لكاتِب الحرم النبوي الشريف الفقير عبدِ ال�

عنه ربُه الباري.

بقيت  أن  بعد  البردة،  قصيدةُ  يلت  ُأز وقد 

أكثر من مائة سنة )وقد رأيتها أواسط السبعينيات 

قَبْلها خطُوُطه على باب  يلت من  ُأز الماضية( كما 

ية -  السلام من الخارج - وكانت تحوي أبياتًا شعر

ووضعوا مكانها بلاطات مزخرفة، وُأبقيت أسماءُ 

السلاطين العثمانيين إضافة إلى الآيات!

وكل هذه الكتابات - التي تعدت في طولها الكيلومترين - عمٌل فذ�، لا يقدر على مثله إلا من كان مثل هذا العظيم.

�ُ مَن يكتب مثل هذا الأثر  يَعز أنه  بالخط والخطاطين، أزعم  يلةٍ  ومن خلال استقراءٍ جزئي، وخبرةٍ طو

�له الزهدي أنهى السطر ووضع  )الزهدي( بعده، فلقد سمعت من عدٍد من الخطاطين تعليقاٍت مفادها أن عبد ال�

نقطة فلا يستطيع أحد أن يضيف بعده أية إضافة!

ومستوًى  نظيره،   � يَعِز ا  ً� فني وإبداعًا  القِدم،  يمحوها  لا  تحفةً  محفورًا؛  بارزًا  سيبقى  الأثر  هذا  أن  أزعم  كما 

ا لا يرقى إليه المعاصرون؛ رغم كون الفرص أمامهم عظيمة من التقنية وأعمال الكمبيوتر، وبرامج التكبير  ً� خطي

والتعديل، والحفر بالليزر وغيرها!
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؛ إذ استُكتب خطاطون كثيرون،  �َى عجزُ الخطاطين المعاصرين، في التوسعة الجديدة في الحرم النبوي� ويتجل

يُؤِسفُنِي ويسوؤني  فكتبوا مئات الأمتار التي لا ترقى لمجرد المقارنة بإبداع الزهدي المـكتوب قبل نحو 160 سنة! و

في  تركه  الذي  الخطاط  توقيَع  منها  روا مساحاٍت، وطمسوا مساحاٍت،  أفسدوا مساحاٍت، ودم�َ قد  المُرم�ِمِين  أن 

ية، ولـكن معظم العمل باٍق شهادةَ إبداع لا  نهاية العمل عند باب النساء، في طرف الحائط عند المقصورة النبو

ينطمس! وقد ترك الزهدي كل ما استعمله لكتابة خطوط الحرم النبوي من أقلام، وأحبار، وأوراق، وقوالب، 

في مكتبة الحرم المدني؛ احترامًا وتقديرًا لها؛ إلا أن بعض الجهلة من المتشددين قاموا بإتلافها وإلقائها، ولا حول 

�له العلي العظيم. ولا قوة إلا بال�

�له زهدي أفندي عملَه في المسجد النبوِي الشريِف توجه إلى مصر، وكان صيته قد سبقه  وبعد أن أتم عبد ال�

إلى تلك الديار، فاستقبله حاكمُ مصرَ الخديوي إسماعيل، وأطلق عليه لقب خطاط مصر الأول، وذلك سنة 1283 

هـ، وأوكَل إليه مهمةَ كتابةَ خطوِط المساجدِ والمدارِس ودوائرِ الدولة، وكذلك خطوِط الأوراق النقدية المصرية، 

مَا إبداع، وكانت الـكسوة تُصنع في مصر  ُ� يةُ كتابةَ خطوِط كسوةِ الـكعبةِ المشرفة، فأبدع أي ثم كلفته الحكومةُ المصر

في ذلك الوقت.

ومما ُأوكَل إليه أيًضا: كتابةَ الخط على سبيل أم عباس بالصليبية بالقاهرة، وكذلك جامِع الرفاعي. كما كان مفتشًا 

ج على يديه الـكثير من كبار الخطاطين في مصر. َ� ا على أقسام الخطوط في المدارس الـكبرى، وتخر عام�ً

وقد كتب نسخة من المصحف الشريف للوجيه حسين باشا، مقابل ثلاثين ألف قرش تركي، وهذا مبلغ 

ا بمقاييس ذاك الزمان، كما كتب أكثر من نسخة من سورة الأنعام، ومعها بعض سور القرآن، والأدعية  ضخم جد�ً

الشريفة، وقصيدةَ البردة للبوصيري، وقد ُطبِعت إحدى هذه النسخ في المطابع العثمانية.
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وبعد حياة حافلة بالعطاء توفى خطاط المسجد النبوي الشريف سنة 1296 ه -1878 م. ودفن بالقرب 

�له، قريبًا من قبر سيدنا وكيع بن الجراح تلميذ الإمام. وقد رثاه أحد  من ضريح سيدنا الإمام الشافعي رحمه ال�

ُمل بقوله: يقة حساب الج الشعراء مؤرخًا لوفاته على طر

مات رب الخط� والأقلام قد*** نكست أعـلامـها حـزنًا عليـه

وانثنت من حسـرة قاماـتهاـ *** بعد أن كانت تُباهي في يديه

�له عليه مات زهدٌي رحمةُ ال� ولهذا قلت في تأريخه: 

يقة حساب الجمل، وهو سنة موته. وعبارة »مات زهدي » تعني الرقم 1296 على طر
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هِْم  َبِ� َـْد َأبْلَغُـوا رَِسالاِت ر  ق

من تراث علمائنا الراحلين
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�له عليه وسلم، ص 45 وما بعدها. ]1[ الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود، كتاب الرسول صلى ال�

�له عليه وسلم قال عن نفسه:  �له صلى ال� �له عنه قال: فيما رواه الإمام أحمد أن رسول ال�  عن حذيفة رضي ال�

»أنه نبي التوبة«.

�له وسلامه عليه، وفي الجو الإسلامي على وجه العموم شأن كبير، ذلك أن    وللتوبة عند الرسول صلوات ال�

التوبة إنما هي: تصفية للنفس وتزكية للروح ونتيجتها الإخلاص.

  وأهمية الإخلاص إذا نظرنا إلى الفرد، أو نظرنا إلى المجتمع لا تخفى على أحد.

ية التوبة، والإخلاص، وصفاء النفس،  �له وسلامه عليه، من زاو   وإذا نظرنا إلى حياة الرسول صلوات ال�

يه كتب السيرة تحت عنوان »شق  وتزكية الروح، فإن أول ما يفجؤنا من ذلك، إنما هو هذا الحادث الذي ترو

�له وسلامه عليه منذ الطفولة المبكرة. �له صلوات ال� الصدر«. وهذا الحادث وقع لرسول ال�

فضيلة الشيخ عبدالحليم محمود

�له شيخ الأزهر السابق رحمه ال�

نبي التوبة
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�له وسلامه عليه إذ ذاك في بادية بني سعد عند مرضعته، وبينما هو يلعب مع الغلمان    لقد كان صلوات ال�

يل فأخذه فضجعه، فشق عن قلبه فاستخرجه، فاستخرج منه علقة فقال:  على ما يروي الإمام مسلم، أتاه جبر

»هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده مكانه«.

 وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته: أن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو ممتقع اللون، وكان ذلك وهو 

ابن أربع سنوات تقريبا.

 فلما كان ابن عشر سنين، تكرر حادث شق الصدر، فقد روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن عساكر 

�له عليه وسلم عن أشياء لا  يئا على أن يسأل النبي صلى ال� �له عنه كان جر عن أبي بن كعب، أن أبا هريرة رضي ال�

�له عليه وسلم  �له صلى ال� �له ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ فاستوى رسول ال� يسأله عنها غيره، فقال: »يا رسول ال�

جالسا، وقال: لقد سألت أبا هريرة، إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا برجل يقول: 

»أهو هو؟« قال: نعم.

 فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبلا 

إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني 

بلا قسر ولا هصر، وقال أحدهما لصاحبه: »افلق صدره«.

    فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بدون دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد، فأخرج 

شيئا كهيئة العلقة، ثم نبذها فطرحها، فقال له:

77
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بهام رجلي اليمنى فقال: اغد واسلم.، »   أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، ثم هز إ

فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للـكبير«

�له وسلامه عليه الخمسين، أتاه آت بينما كان في الحطيم، أو في الحجر مضطجعا بين النائم   فلما جاوز صلوات ال�

واليقظان، أتاه فشق عن صدره حسبما يروي البخاري ومسلم، واستخرج قلبه!

يمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد«.  »ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إ

�له    وتكرر المعراج، فتكرر شق الصدر، فعن أبي بن كعب فيما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم أن رسول ال�

يل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم  �له عليه وسلم قال: » فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبر صلى ال�

جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه«.

  ولا يعنينا هنا أن نجاري الماديين في جدلهم فيما يتعلق بشق الصدر، فالأمر أسمى بكثير من المماراة في 

الشكل والـكيف والزمان والمكان.

   والمغزى أعمق من أن تتجاوزه إلى المماحكات التي تشعر بضعف الإيمان، أكثر مما تشعر بنور اليقين.

السنة  كتب  روت  ولقد    

وروت  الصحيحة،  بالأسانيد 

التي  الحادثة  هذه  السيرة  كتب 

�له سبحانه  ال� إلى عناية  النظر  توجه 

وتعالى برسوله منذ طفولته المبكرة، 

أن  العناية  هذه  مظاهر  من  وإن 

من  الشيطان  حظ  �له  ال� يستخرج 

لا  حتى  الأولى،  �ِهِ  ِسني منذ  قلبه 

يكون للشيطان عليه من سبيل.
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    وأرسلهم فشقوا عن صدره، وملأوه سكينة. ثم أرسلهم فشقوا عن صدره، وملأوه رأفة ورحمة. فكان 

�له وسلامه عليه رأفة على الصغير، ورحمة للـكبير. ثم أرسلهم فشقوا عن صدره، فملأوه إيمانا. ثم شقوا  صلوات ال�

عنه، فملأوه حكمة.

�له سبحانه وتعالى وقد شاءت إرادته منذ الأزل أن يكون محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أراد سبحانه    إن ال�

أن يجعل منه المثل الكامل للإنسان الكامل.

  والإنسان يبدأ السير نحو الـكمال بطهارة القلب، وتصفية النفس، والتوبة والإخلاص، أو بتعبير آخر بشق 

�له ملائكته فشقوا عن صدر الرسول، واستخرجوا حظ  ال� الصدر، واستخراج حظ الشيطان منه، ولقد أرسل 

الشيطان منه.

�له عليه وسلم هو المثل الكامل للإنسان الكامل، فإن لنا فيه أسوتنا، والأسوة  �له صلى ال�       وإذا كان رسول ال�

في شق الصدر إنما هي التوبة.

�له إذن توبة نصوحا، إنما هي بمثابة شق الصدر، واستخراج حظ الشيطان منه.      وتوبتنا إلى ال�
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 والتوبة النصوح تخرجنا عن جو الخطائين، بل وعن جو الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء الذين 

بكلمة  يعبر في شأنهم  �له  ال� 102[ إن  ]التوبة:  رَِحيمٌ﴾  غَفُورٌ  هَ  َ� ال� ِإن�َ  عَلَْيهِْم  يَتُوَب  َأْن  هُ  َ� ال� فيهم: ﴿عَسَى  �له  ال� يقول 

)عسى(.

اِلحِينَ وََحسَُن ُأولَئَِك  وَالص�َ هَدَاءِ  ُ� وَالش د�ِيقِينَ  ِ وَالص� �ِينَ  بِي َ� عَلَْيهِْم مَِن الن هُ  َ� ال� َأنْعَمَ  �َذِيَن  ال  لتضعنا في جو: ﴿ مََع 

رَفِيقًا﴾ ]النساء: 69[

 والتوبة النصوح: التوبة الصادقة من الآثام والمعاصي، حد فاصل وفيصل حاسم بين عهدين: عهد سيطرة 

الشيطان سيطرة كلية، أو سيطرة جزئية، سيطرة دائمة، أو سيطرة مؤقتة، وعهد الانطواء تحت لواء عباد الرحمن، 

�له في حقهم مخاطبا الشيطان:   الذين يقول ال�

يَن﴾ ]الحجر: 42[ بَعََك مَِن الْغَاوِ َ� ا مَِن ات  ﴿ِإن�َ عِبَادِي لَيَْس لََك عَلَْيهِْم ُسلْطَاٌن ِإل�َ

�له في صورة   وبمجرد أن ينزع الإنسان سلطان الشيطان في صورة من العزم المصمم، وينطوي تحت لواء ال�

�له سبحانه وتعالى يتولاه ويتكفل به. من اليقين المطمئن، فإن ال�

وتعالى  سبحانه  �له  ال� إلى  الاتجاه  في  يبدأ  أن  منذ  الإنسان  مع  تبدأ  وتعالى  سبحانه  �له  ال� رعاية  إن  بل     

بالاستغفار بدأت رعاية  بالاستغفار، فإذا بدأ الإنسان  إنما يكون  �له،  ال� مباشرة، وبدء الإنسان في الاتجاه إلى 

�له له، يقول تعالى: ال�
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ُمْدِْدكُْم بَِأْموَاٍل وَبَنِينَ وََيجْعَْل  مَاءَ عَلَيْكُْم مِْدرَارًا * وَي ارًا * يُرِْسِل الس�َ هُ كَانَ غَف�َ َ� كُْم ِإن َ� َب  ﴿فَقُلُْت اْستَغْفِرُوا ر

اٍت وََيجْعَْل لـَكُْم َأْنهَارًا﴾ ]نوح:12-10[ َ� لـَكُْم َجن

�له له، » ومن  �له، وإقبالا عليه، وتقربا منه، وحبا فيه، ازدادت رعاية ال�  وكلما ازداد الإنسان اتجاها إلى ال�

تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة«.

َأْجرَهُْم بَِأْحسَِن مَا كَانُوا  هُْم  يَن�َ وَلَنَْجزِ �ِبَةً  َطي َحيَاةً  هُ  َ� فَلَنُْحيِيَن مُؤْمٌِن  ُأنْثَى وَهُوَ  َأْو  ًا مِْن ذَكَرٍ  ﴿مَْن عَمَِل َصاِلح

يَعْمَلُونَ﴾ ]النحل: 97[

 إن حياة النفوس والعمل الصالح أهم عنصر لسعادة الإنسان في حياته الدنيا، وسعادته في حياته الآخرة، 

�له سبحانه وتعالى يبين ذلك في أكثر من آية في القرآن الـكريم، وال�

بُوا فََأخَْذنَاهُْم بِمَا  مَاءِ وَاْلَأْرِض وَلـَِكْن كَذ�َ قَوْا لَفَتَْحنَا عَلَْيهِْم بَرَكَاٍت مَِن الس�َ َ�  ﴿وَلَوْ َأن�َ َأهَْل الْقُرَى آمَنُوا وَات

كَانُوا يَْكِسبُونَ﴾ ]الأعراف: 96[

هَ  َ� هِ فَهُوَ َحْسبُهُ ِإن�َ ال� َ� ْل عَلَى ال� هَ َيجْعَْل لَهُ َمخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِْن َحيُْث لَا َيحْتَِسُب وَمَْن يَتَوَك�َ َ� ِق ال� َ�  ﴿ وَمَْن يَت

ِ شَْيءٍ قَْدرًا﴾ ]الطلاق: 3-2[ هُ لِكُل� َ� بَالُِغ َأْمرِهِ قَْد َجعََل ال�

�له ورعايته، واللبنة الأولى في أساس كل ذلك إنما هي    التقوى والعمل الصالح نتيجتهما السعادة، وعناية ال�

�له بابها على مصراعيه أنه سبحانه وتعالى فيما  التوبة، أو هي شق الصدر، واستخراج حظ الشيطان منه، وقد فتح ال�

رواه الإمام مسلم: »يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل«.

نُوَب  هَ يَغْفِرُ الذ�ُ َ� هِ ِإن�َ ال� َ� �َذِيَن َأسْرَفُوا عَلَى َأنْفُسِهِْم لَا تَْقنَطُوا مِْن رَْحمَةِ ال� يقول سبحانه: ﴿قُْل يَا عِبَادَِي ال  و

ِحيمُ﴾ ]الزمر: 53[ َ� هُ هُوَ الْغَفُورُ الر َ� جَمِيعًا ِإن
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 وتوبة العوام إنما هي من الذنوب والآثام، أما الخواص فإنهم لا يتوبون من الآثام والمعاصي، فذلك ميدان 

�له ويستغفرونه مصبحين،  ال� �له برحمته عن أن يقعوا فيه، ومع ذلك فإنهم يتوبون إلى  ال� قد تطهروا منه ونزههم 

ويستغفرونه سبحانه ويتوبون إليه ممسين، بل ويستغفرونه ويتوبون إليه في كل وقت وحين، خضوعا له، وخشية 

با إليه، وخوفا من الـكبر الخفي، أو الغرور المستتر، أو الغفلة التي قد لا يشعر بها الإنسان. منه، وتقر

�ِيه الدائم، وفي أنواره التي تزداد كل لحظة ضياءاً،  �له وسلامه عليه في ترَق �له صلوات ال�  لقد كان رسول ال�

�له وسلامه عليه فيما رواه الإمام  �له ويتوب إليه، استغفار عبادة، وتوبة إنابة وقربى، يقول صلوات ال� يستغفر ال�

�له واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة«. البخاري: » يا أيها الناس توبوا إلى ال�

 بيد أن ما نريد أن نؤكده لطلاب المعرفة الصحيحة من عالم الغيب، ونؤكده لطلاب الإيمان المطمئن، هو 

أن وسيلة ذلك إنما هي التوبة النصوح، إنها تستخرج حظ الشيطان، ثم تأتي بالسكينة، والتوبة النصوح سبب مباشر 

�له لملئ القلب إيمانا، بعد أن امتلأ رأفة ورحمة، ثم إنها السبيل لتنزل الحكمة وهي المعرفة اللدنية أرسالا،  بتوفيق ال�

ِ شَْيءٍ عَلِيمٌ﴾ ]البقرة: 282[ هُ بِكُل� َ� هُ وَال� َ� �ِمُكُمُ ال� يُعَل هَ وَ َ� قُوا ال� َ� فيفيض بها القلب هداية وإرشادا، ﴿ وَات

يعلمه  �له سبحانه يأتيه برحمة من عنده، و  وإن من التزم العبودية، واللبنة الأولى فيها إنما هي التوبة، فإن ال�

من لدنه علما.
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يا، تعج بمختلف الملاذ الشهوانية الدنسة،  �له عليه وسلم شابا فتيا قو �له صلى ال� لقد كانت مكة حينما كان رسول ال�

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فيها، وكذلك البيوت المريبة، وفي هذه وتلك المغنيات والراقصات والماجنات، 

�له أن يكون رسوله بمنأى عن كل ذلك. يتهافت عليه، وأراد ال� وكان الشباب يتهالك على كل ذلك، و

�له وسلامه عليه أنه قال: »ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين«. ذكر البخاري عنه صلوات ال�

�له عنه يتحدث عنهما على ما يروي ابن كثير فيقول: سمعت رسول  أما هاتان المرتان، فإن سيدنا علياً رضي ال�

�له  �له عليه وسلم يقول: »ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به، إلا ليلتين كلتاهما عصمني ال� �له صلى ال� ال�

عز وجل فيهما، قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاء غنم أهلها، فقلت لصاحبي: ألا تبصر لي غنمي حتى 

أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان؟

 فقال: بلى.

 قال: فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة، سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟

قالوا: نزوج فلانا فلانة.

�له على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس.  فجلست أنظر وضرب ال�

فرجعت إلى صاحبي فقال: ماذا فعلت؟

فقلت: ما فعلت شيئا، ثم أخبرته بالذي رأيت.

�له وسلامه عليه في سن مبكرة، فكان صلوات  �له صلوات ال� يل حظ الشيطان من قلب رسول ال� استخرج جبر

�له ما للشيطان عليه من سبيل« �له وسلامه عليه كما تقول السيدة آمنة: » وال� ال�

�له عصمة تامة عن الرجس حياته كلها. وحقيقة أنه لم يكن للشيطان عليه من سبيل، فقد عصمه ال�
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 ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر، 

ففعل فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعته 

تلك الليلة، فسألت، فقيل: نكح فلان فلانة.

�له على أذني، فوالله ما أيقظني  فجلست أنظر، فضرب ال�

إلا مس الشمس.

فرجعت إلى صاحبي، فقال: ما فعلت؟

قلت: لا شيء ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا 

�له عز وجل  عدت بعدها لشيء من ذلك، حتى أكرمني ال�

بنبوته«.  هذا ما كان من أمر عبث الفتيان.  أما ما كان 

من عبادة الأصنام، فإن القصة التالية توضح الأمر.

  عن ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كانت بوانة صنما تحضره قريش تعظمه، تنسك له النسائك، 

أبو طالب يحضره مع  السنة، وكان  يوما في  الليل، وذلك  إلى  يوما  يعكفون عنده  ويحلقون رؤوسهم عنده، و

�له  ال� �له صلى  ال� فيأبى رسول  العيد مع قومه،  �له عليه وسلم أن يحضر ذلك  ال� �له صلى  ال� قومه، وكان يكلم رسول 

عليه وسلم، حتى رأيت أبا طالب غضب عليه، ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب، وجعلن يقلن: إنا 

يد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا، ولا تكثر لهم جمعا؟ يقلن: ما تر لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا، و

با فزعا، فقالت له عماته:  �له، ثم رجع إلينا مرعو  قالت: فلم يزالوا به حتى ذهب، فغاب عنهم ما شاء ال�

ما دهاك؟

قال: »إني أخشى أن يكون بي لمم«.

�له ليبتليك بالشيطان، وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟ فقلن: ما كان ال�
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قال: »إني كلما دنوت من صنم منها، تمثل لي رجل أبيض يصيح بي: وراءك يا محمد لا تمسه«، قال: فما عاد 

إلى عيد لهم حتى تنبأ.

�له وسلامه عليه شرحا مستفيضا، وتوضيحا كاملا، وتعبيرا تاما لما ذكره ابن  لقد كانت حياته صلوات ال�

خلدون، وما يتفق عليه العقلاء، ويُجمِع عليه أصحاب البصائر المستنيرة، من أن ذلك من علامات الأنبياء.

معنى  هو  وهذا  أجمع،  والرجس  المذمومات،  ومجانبة  والذكاء،  الخير،  خلق  الوحي  قبل  لهم  يوجد  »أنه 

العصمة، وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات، والمنافرة لها، وكأنها منافية لجبلته«.

�له وسلامه عليه مبينة لهذه القاعدة، فيقول:  يضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات ال�  و

)وفي الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الـكعبة، فجعلها في إزاره فانكشف، فسقط مغشيا 

عليه، حتى استتر بإزاره. ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب، فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس، 

ولم يحضر شيئا من شأنهم(.

�له عليه وسلم وهو طاهر زكي، طاهر من الآثام التي تدنس الشباب  �له صلى ال�  ومضت فترة الشباب برسول ال�

�له عليه وسلامه في مجتمعاتهم، وزكي لأنه بعيد عن الشرك، لم يسجد لصنم قط صلوات ال�
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الأمين  يكون  أن  يمكن  فلا  متلازمان،  والعدل صنوان  الأمانة   

غير عادل، ولا أن يكون العادل غير أمين، لأن الأمانة مراعاة الإنسان 

الإنسان  انتصاف  تبتدئ من  ينكره ولا يجحده، والعدالة  لا  لحق غيره 

من نفسه.

فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة1

�له رحمه ال�

العادل األمين

1. فقيه ومفسر مصري، توفي عام1974م. مصدر المقال: كتاب خاتم المرسلين، القسم الأول، 
ص305-310، طبعة قطر. 
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�له سبحانه وتعالى طلب أداء الأمانات بالعدالة في الحكم، فقال تعالى:  ولذلك قرن ال�

ا يَعِظُكُْم  هَ نِعِم�َ َ� اِس َأْن َتحْكُمُوا بِالْعَْدِل  ِإن�َ ال� َ� وا اْلَأمَانَاِت ِإلَى َأهْلِهَا وَِإذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الن هَ يَْأمُرُكُْم َأْن تُؤَد�ُ َ� ﴿ِإن�َ ال�

هَ كَانَ سَمِيعًا بَِصيرًا﴾ ]النساء: 58[ َ� بِهِ ِإن�َ ال�

ولقد اشتهر محمد بن عبدالله بالأمانة حتى صار اسمه »الأمين«، ولما حكموا أول من يدخل البيت في أمر  

الحجر الأسود وكان هو الداخل الأول، ارتضوه حكما وفرحوا به وقالوا: إنه الأمين، وكان في معاملاته كلها عدلا 

لا يَغبن ولا َيخدع، وكان ينتصف من نفسه في كل ما يتعلق به، وكان ذلك قبل البعثة.

إليه  وجاؤوا  أهله  ولما عرف  له،  مولى  فكان  حارثة  بن  زيد  البعثة  قبل  المؤمنين خديجة  أم  إليه  أهدت 

يريدون أن يفتدوه بثمنه، أعطاهم الرجل - العدل -  الحق في أخذه، ولم يمارهم في حقهم، بل إنه زاد في العدل 

الإحسان، فقال خذوه من غير ثمن إن أراد الذهاب معكم، ولـكن زيدا رفض أن يترك محمد بن عبدالله، وقبل 

أن يبقى في قربه مولى، ولم يقبل الذهاب مع أسرته، وهنا يتحرك العدل مرة أخرى في قلب محمد بن عبدالله صلى 

ى  َ� َلحق المُتَبَن ي �له عليه وسلم، فيتخذه له ولدا، وقد كان ذلك سائغا عند العرب، كما كان سائغا عند الرومان، و ال�

بنسب من تبناه، فكان يقال له: زيد بن محمد، وكان بمقتضى هذا الإلحاق قرشيا، وتزوج على أنه قرشي، حتى نزل 

مِن بعد البعثة تحريم التبني، وعدم إلحاق الدعي� بنسب من تبناه، وكان أراد محمد بن عبدالله العادل عليه السلام 

يض الـكريم. أن يعوضه عن ترك أسرته بذلك التعو

عليه  إليه  يتحاكمون  الخصماء  كان  ولقد 

بن  الربيع  أن  رُوي  فقد  بعثته،  قبل  السلام 

�له عليه  �له صلى ال� خيثم كان يتحاكم إلى رسول ال�

لما  وذلك  الإسلام،  قبل  الجاهلية  في  وسلم 

والاستقامة،  والأمانة  الصدق  من  به  عرف 

وكونه لا ينطق إلا بالحق، ولا يتجه إلى غيره 

ولا يرضى بالباطل أبدا.
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من عدله بعد البعثة :

لقد كان عليه السلام يوزع الغنائم فيعطي كل ذي حق حقه، لا يلتفت إلى ما وراء ذلك، فلا غاية يطلبها 

إلا تحقيق العدل وإرادته، يعطي الرجل من الغنيمة بمقدار جهاده، وقد يعطي من يريد تأليف قلبه وقد أسلم على 

حرف، فهو يعطي مما معه من المال لمن يريد أن يتألفه، كما كان يعطي بعض القرشيين الذين أسلموا عند الفتح 

تأليفا لقلوبهم وليستمروا على دينهم الذين دخلوه طوعا من غير إكراه، ولـكن لـكثرة معاندتهم من قبل تألفهم 

النبي ببعض الصدقات.

ولقد حدث أن قال بعض الذين في قلوبهم ضعف إيمان للرسول عليه السلام: اعدل، فرد عليه النبي عليه 

يلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ الصلاة والسلام: و

ولنذكر الخبر كما في كتب الحديث، فقد روى قتادة أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بالإسلام أتى 

�له أن تعدل ما عدلت، فقال النبي عليه  �له لئن أمرك ال� �له عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: »يا محمد وال� النبي صلى ال�

يلك، فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ ثم قال النبي عليه السلام: احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتى  السلام: و

أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم.

 وروي مثل هذا في الصحيحين مسلم والبخاري.

 وإن هذا الكلام يدل على عدالة النبي عليه الصلاة والسلام المطلقة، فقد سمع القول من المعترض من غير 

أن يمنعه من الاعتراض، ولـكن بين له أنه العادل وأنه سيكون من إرهاق من بعده، فمن عدل كعدله نجا ومن 

ية. لم يعدل فقد انحرف إلى الهاو

ويدل ثانيا على أن أمثال هذا ممن يرون العدل غير عدل، ويحكمون بهوائهم أو بنظرهم بادي الرأي سيكونون 

شوكة في جنب الحكم الإسلامي، وأن سلامة الحكم في ردعهم ولو بالقتل وتكراره، وذلك عقابهم إذا خرجوا على 

الحاكم العدل، وإلا لا يقتلوا كما قال علي: »من طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأصابه«.
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  ثم إن النبي عليه السلام أردف في 

هذه الواقعة ما يؤكد عدله المطلق القائم على 

أمانته، فقال: »والذي نفسي بيده ما أعطيكم 

شيئا ولا أمنعكم إنما أنا خازن«.

وأن النبي العادل كان ينفذ الحق في 

نفسه، إن ظن أنه اعتدى، كان يقسم الغنائم 

مرة وبعض أعراب المسلمين يلاحيه، فرده 

الرسول  فأعطاه  الألم  فشكا  يده،  في  بعود 

الرجل  فعفا  منه،  ليقتص  العادل  الأمين 

واستحيا أن يفعل.

�له خالصا من حقوق العباد، فقام وهو مريض مرض   ولقد كان يخشى لفرط إحساسه بالعدالة، وألا يلقى ال�

الموت وقد بلغ الإعياء أشده، وقال: »أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت 

شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخش الشحناء فإنها 

ليست من شأني، ألا وأن أحبكم إلي� من أخذ مني حقا، وإن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس.

ينهى عن معاونة الظالمين   ولقد كان محمد عليه السلام ينهى عن الظلم بكل ضروبه، وأكل أموال الناس، و

�له حجاب«. وقال  بكل أسباب المعاونة، وإنه يشدد في ذلك، فهو يقول: »اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين ال�

عليه السلام: » من مشى مع ظالم فقد سعى إلى النار«. أو كما قال عليه السلام. 

�له تعالى   ونهى المحكومين عن أن يسكتوا عن ظلم الحاكمين لأنه معاونة، فقال عليه السلام: »لا يأخذ ال�

العامة بظلم الخاصة إلا إذا رأوا ولم ينكروا«. وأوجب حمل الظالم على العدل، وحث على ذلك في قوة، فقال عليه 

�له لتأمرن� بالمعروف ولتنهون� عن المنكر ولتأخذن� على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا،  الصلاة والسلام: »وال�

�له على قلوب بعضكم ببعض، ثم تدعون فلا يستجاب لـكم«. أو ليضربن ال�
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 أولهما: شدة تمسك النبي عليه السلام بالعدل والدعوة إليه والتشدد فيه، والاستمساك به لأنه كمال في ذاته، 

ويدل على استقامة النفس حاكما كان أو محكوما، فهو الـكمال بالمطلق إن كان.

 ثانيهما: أنه يدعو إلى العدل الجماعي، لأنه هو الذي يستقيم به أمر الجماعة، فلا يظلم الرجل أهله، ولا يظلم 

الزوج زوجه، ولا القريب قريبه، ولا الرئيس مرؤوسه، ولا الحاكم محكومه، ولا المولى مولاه، وأنه عليه السلام 

يقول في حديث قدسي عن ربه: »يا عبادي إني كتبت العدل على نفسي فلا تظالموا«. 

المساواة في العدالة

يأتي في فصله  ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى الفصل في خصومات المسلمين، في خاصها وعامها، و

�له تعالى،  �له تعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكانت أقضيته تقصد القضاء بحكم ال� بحكم ال�

يا ولا يهضم حق ضعيف. �له تعالى به من أمر، وما نهى عنه، وكانت أحكامه عادلة، لا يحابي قو وتنفيذ ما أمر ال�

ه أسامة بن زيد، فتشفع له في  َ� ولما سرقت فاطمة المخزومية، وأهم�َ قريشا أن يقطع محمد يدها، ذهب إليه ِحب

�له؟ ثم وقف  ألا يقيم الحد عليها بقطع يدها، فنهره عليه الصلاة والسلام، قائلا مستنكرا: أتشفع في حد من حدود ال�

خطيبا يقول: 

�له، إنما أهلك الذين من قبلـكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف  » ما بال أناس يشفعون في حد من حدود ال�

�له لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«. تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، وأيم ال�

�له تعالى. فكان العدل الذي لا يماري ولا يحابي في حكم من أحكام ال�

وإن هذه الأحاديث تدل على أمرين عظيمين: 
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 وكان عليه السلام ينظر في الأمر عند الاختصام 

ولا  عليه  فيحكم  المعتدي  فيتعرف   ، القضية  لب  إلى 

البخاري  الصحيحين  المظهر، ويروى في  إلى  ينظر فقط 

ومسلم أن رجلا عض يد رجل آخر، فنزع المعضوض 

يده من فم الآخر، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي 

من  الأمر  رفع  الذي  أن  يظهر  و وسلم،  عليه  �له  ال� صلى 

عض أخاه، فقال النبي عليه السلام منحيا باللائمة على 

العاض مهدرا دية أسنانه: يعض أحدكم أخاه كما يعض 

الفحل لا دية لك.

 وهو بهذا ينظر نظر الأريب إلى موضوع القضية، ليتعرف موضوع الاعتداء ومن الذي كان السبب، ثم فيه 

إشارة إلى من دفع عن نفسه الظلم، وتعين عليه ألا يدفع الظلم إلا بأذى ينزل بالآخر، فهو بريء مما يترتب على 

فعله، والمتسبب هو الذي يبوء بالإثم، ولو كان هو الذي نزل به الأذى.

وكان عليه الصلاة والسلام يلاحظ في قضائه ثلاثة أمور: 

�له تعالى، لا فرق بين أمير وسوقة، ولا بين شريف  أولهما: العدل بين الناس والمساواة بينهم في تنفيذ أحكام ال�

وضعيف، بل الجميع أمام القانون سواء، وفي المأثور »الناس سواسية كأسنان المشط«.

ثانيهما: أنه يلاحظ الأثر الاجتماعي لحكمه، فهو يغلظ العقاب على من يكثر فساده، حماية للجماعة المسلمة 

من شره.

ثالثهما: أنه لفرط إيمانه بالعدل يخشى أن يقع منه ظلم لأحد، بسبب من يدلون بالحجة في فصاحة منهم وعجز 

غيرهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام وهو العدل الأمين:  إنكم تختصمون إلي�، ولعل بعضكم ألحن بحجته من 

الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار«.
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وفي الحق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عدلا في ذات 

يغلب  و أحكامه،  في  وعدلا  به،  يقوم  ما  كل  في  وعدلا  نفسه، 

باعتباره كبير  إليه  يهدي  الهدايا  في  حتى  شيء،  كل  في  المساواة 

خير  هدي  في  المعاد  زاد  في  القيم  ابن  ذلك  في  يقول  و المؤمنين، 

الصلاة  عليه  النبي  أن  البخاري  صحيح  في  جاء  )وقد  العباد: 

فقسمها  بالذهب،  مزررة  ديباج  من  أقبية  إليه  أهديت  والسلام 

فجاء  نوفل،  بن  لمخرمة  واحدا  منها  وعزل  أصحابه،  من  ناس  في 

هذا(. لك  المسور خبأت  أبا  يا  وقال:  فاستقبله  ابنه  المسور  ومعه 

يخه  وهكذا نرى العدل يعم ولا يخص، وأنه كما ثبت من تار

يص  بعدها لم يظلم ولم يضيع حقا لأحد، بل كان الحر قبل البعثة و

عليه. الحفيظ  غيره  حق  على 

يض،  وكان يعوض من يهدي من أصحابه إن تمكن من التعو

والسلام  الصلاة  عليه  محبة، وهو  الهدية  لأن  يهاديه،  يهادي من  و

يدعو  و العاطفة  تبعثه  فيما  حتى  عادل  فهو  بالمحبة،  المحبة  يبادل 

الود. إليه 
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جاء بدين معقول موافق للفطرة عام دائم، وشرع عادل مساٍو بين الناس، وجمع شمل أمة متفرقة متعادية لم 

ية  يعرف تاريخها لها وحدة، وكون أمة متحدة مدنية مؤلفة من جميع الشعوب والقبائل، وأسس دولة عزيزة قو

عادلة، وأصلح جميع ما كان قد أفسده البشر من الأديان والآداب والحضارات، بالظلم والعصبيات والخرافات.

1. محمد رشيد رضا، مجلة المنار، مجلد ٣٣، ذو الحجة ١٥٣١. بتصرف يسير )اختصار ودمج(.

أصول الدعوة المحمدية
فضيلة الأستاذ محمد رشيد رضا1

�له رحمه ال�
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�ِيَهُْم  َب يُر �له تعالى بعثه في قومه الأميين الجاهلين المشركين المفسدين في الأرض؛ ليزكيهم و )أ( قال إن ال�

الأرض  المصلحين، ومن خلفاء  الأئمة  فيكونوا من  للأمم  فيبلغوا دعوته  والحكمة،  الكتاب  يعلمهم  و الـكبر  في 

اْستَخْلََف  َكمَا  الَأْرِض  فِي  هُْم  لَيَْستَخْلِفَن�َ َاِت  اِلح الص�َ وَعَمِلُوا  مِنكُْم  آمَنُوا  �َذِيَن  ال هُ  َ� ال� وَعَدَ   { الوارثين، وكذلك كان 

يُشْرُِكونَ بِي  يَعْبُدُونَنِي لاَ  َأْمناً  َخوْفِهِْم  هُم م�ِْن بَعْدِ  ِلَن�َ �َذِي اْرتَضَى لَهُْم وَلَيُبَد� ال نَن�َ لَهُْم دِينَهُمُ  ِ ُمَك� َي �َذِيَن مِن قَبْلِهِْم وَل ال

َشيْئا { )النور: 55( .

)ب( قال إن جميع شعوب البشر على اختلاف مللها ونحلها ضالون مضلون، وأن أتباع النبيين منهم قد 

�له لهم، وأنهم أضاعوا بعض كتبهم  فسقوا عن هدايتهم، أشركوا بعبادة ربهم، وابتدعوا في الدين ما لم يشرعه ال�

�له تعالى لهدايتهم كلهم أجمعين، وأن دينه سيظهر على أديانهم بالحجة والبرهان،  فوا بعضها، وأنه جاء من عند ال� وحر�َ

ِ لِيُْظهِرَهُ عَلَى  �َذِي َأْرَسَل رَُسولَهُ بِالْهُدَى وَدِيِن الحَق� والعقل والوجدان، والسيادة والسلطان، وكذلك كان، }هُوَ ال

�ِهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرُِكونَ{ )التوبة: 33( . الد�ِيِن كُل

اه، وقد ظهر أن  َلَق�َ �له تعالى أوحاه إليه، وأنه ليس له منه إلا تبليغه كما ت عى أنه كلام ال� )ج( جاء بكتاب اد�َ

هذا الكتاب لم يكن بينه وبين كلام محمد قبله ولا بعده شبه في نظمه ولا أسلوبه ولا معانيه ولا بلاغته ولا تأثيره، 

يعه وأحكامه، ولا معلوماته الـكونية والاجتماعية ولا حكمه وآدابه. ولا أخباره وعقائده، ولا تشر

)د( قد علم من هذا الكتاب ما يضاد كونه من علم محمد 

َاَب  هُ عَلَيَْك الكِت َ� يعلمه كما قال: }وََأنزََل ال� بيه و وهو أنه هو الذي ير

هِ عَلَيَْك عَظِيماً{  َ� مََك مَا لَْم تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَْضُل ال� َ� وَاْلحِْكمَةَ وَعَل

يصحح له خطأ اجتهاده في التبليغ أو التنفيذ  )النساء: 113( و

ى  َ� هُ عَنَك لِمَ َأذِنَت لَهُْم َحت َ� تارة باللين واللطف، كقوله: }عَفَا ال�

وتارة   )23 )التوبة:  الكَاذِبِينَ{  وَتَعْلَمَ  َصدَقُوا  �َذِيَن  ال لََك  �َنَ  يَتَبَي

تْنَاكَ لَقَْد كِدت�َ تَرَْكُن  َ� بالموعظة والشدة كقوله تعالى: }وَلَوْلا َأن ثَب

 َ� َيَاةِ وَِضعَْف المَمَاِت ثُم ِإلَْيهِْم َشيْئاً قَلِيلاً * ِإذاً لَأذَقْنَاكَ ِضعَْف الح

لاَ َتجِدُ لََك عَلَيْنَا نَِصيراً{ )الإسراء: 75-73(...
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)هـ( عُلِمَ من هذا القرآن أيًضا أنه كان حين يأتيه الوحي يخاف أن يتفلت منه شيء فلا يحفظه فيعجل 

�ِْك بِهِ لِسَانََك لِتَعْجََل  بتلاوته ليحفظه فخوطب حين عرض له هذا في أثناء نزول سورة القيامة بقوله تعالى: }لاَ ُتحَر

�َ ِإن�َ عَلَيْنَا بَيَانَهُ{ )القيامة: 16-19( فكفل له ربه جمعه له  بِْع قُرْآنَهُ * ثُم َ� بِهِ * ِإن�َ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَِإذَا قَرَْأنَاهُ فَات

بالحفظ، وأن يقرأه كما ألقي إليه لا يفوته منه شيء، كما ضمن له عدم نسيان شيء منه بقوله: }َسنُْقرِئَُك فَلاَ تَنسَى 

هُ يَعْلَمُ الجَْهرَ وَمَا َيخْفَى *{ )الأعلى: 6-8( أي أنا قد عصمناك من نسيان شيء مما نُْقرِئك إياه  َ� هُ ِإن َ� �َ مَا َشاءَ ال� * ِإلا

�له أن تنسى شيئًا فإنك إنما تنساه؛ لأنه تعالى هو الذي شاء ذلك لحكمة له فيه، لا  بتلقين الملك، لـكن إن شاء ال�

�له منه، وهذا الاستثناء المنقطع لا يدل على  لضعفك عن الحفظ وعروض النسيان الذي تخشاه، وقد عصمك ال�

أنه تعالى شاء أن ينسى شيئًا منه بل هو كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: }وَلاَ َأخَاُف 

�ِي َشيْئاً{ )الأنعام: 80( وقيل: إن الاستثناء لتوكيد النفي، وقيل: إنه لما أراد نسخه. َب �َ َأن يَشَاءَ ر مَا تُشْرُِكونَ بِهِ ِإلا

يبلغ  �له عليه وسلم كان  ال� إنه صلى  )و( 

ُلْقَى إليه من القرآن بنصه وعبارته كما أمر  ما ي

فيه لا بمعناه كوحي الإلهام وما يلقيه الملك في 

روعه، فيجمع بين الأمر بالقول ومقوله المراد 

هُ َأحَدٌ{ )الِإخلاص: 1(  َ� منه مثل }قُْل هُوَ ال�

�له عليه وسلم يريد  ال� ولـكنه عندما كان صلى 

تبليغ المعنى في أثناء كلامه الذي لم يقصد به 

تراه  كالذي  القول  مقول  يذكر  القرآن  تلاوة 

وهو  وغيره  الروم  قيصر  هرقل  إلى  كتابه  في 

بَيْنَنَا  َسوَاءٍ  ِإلَى كَلِمَةٍ  تَعَالَوْا  َاِب  الكِت َأهَْل  يا  )و

َشيْئاً(  بِهِ  نُشْرِكَ  وَلاَ  هَ  َ� ال�  َ� ِإلا نَعْبُدَ   َ� َألا وَبَيْنَكُْم 

َاِب تَعَالَوْا{  إلخ، ونص الآية: }قُْل يَا َأهَْل الكِت

)آل عمران: 46( إلخ.
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�َذِيَن لاَ يَرُْجونَ لِقَاءَنَا ائِْت بِقُرْآٍن غَيْرِ هَذَا  �ِنَاٍت قَاَل ال )ز( ليتأمل القارئ قوله تعالى: }وَِإذَا تُتْلَى عَلَْيهِْم آيَاتُنَا بَي

�ِي عَذَاَب يَوٍْم  َب �ِي َأخَاُف ِإْن عََصيُْت ر �َ مَا يُوحَى ِإلَي�َ ِإن بُِع ِإلا َ� َأْو بَد�ِلْهُ قُْل مَا يَكُونُ لِي َأْن ُأبَد�ِلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَْفسِي ِإْن َأت

هُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُْم وَلاَ َأْدرَاكُم بِهِ فَقَْد لَبِثُْت فِيكُْم عُمُراً م�ِن قَبْلِهِ َأفَلاَ تَعْقِلُونَ{ )يونس: 16-15( . َ� �َوْ َشاءَ ال� عَظِيٍم * قُل ل

ح فيه بأن جميع الخلق عاجزون عن الإتيان  )ح( قد اشتمل هذا الكتاب على تحدي العرب وغيرهم به وصر�َ

�له تعالى لا من عنده، فظهر عجز العرب  بمثله في جملته، وبسورة من مثله، واستدل النبي بذلك على كونه من عند ال�

ثم عجز غيرهم عن ذلك كما بيناه في الكلام على إعجازه بلغته وأسلوبه ونظمه ]3[ وأعجازه بتأثيره، وما أحدثه من 

�له عليه وسلم الذاتية، ولا من  الثورة العربية والانقلاب العالمي ]4[ ولم يكن شيء من هذا في استطاعة محمد صلى ال�

استعداده الذي تدل عليه سيرته في شبابه.

�له عليه وسلم بأصح الروايات التي تواتر خبر بعضها أنه كان يبطئ عليه الوحي  )ط( إنه قد نقل عنه صلى ال�

أحيانًا، فيضيق صدره ويشق عليه حتى قال المشركون مرة: إن ربه )وقالت امرأة منهم: إن شيطانه( ودعه أي 

�َُك وَمَا قَلَى{ )الضحى: 3(. َب عََك ر �له تعالى عليه: }مَا وَد�َ تركه وقلاه أي أبغضه، فأنزل ال�

)ي( الأحاديث المرفوعة في نزول الوحي عليه 

وأنه  الأمر  أول  في  منه  عليه وسلم ورعبه  �له  ال� صلى 

كانت تتغير حاله حتى يتفصد عرقًا في اليوم الشديد 

نا  َ� بي تلك الحال، وقد  البرد، وأن وزنه كان يزيد في 

يل  أن ذلك من تأثير غلبة الروحانية عليه باتصاله بجبر

ينزل عليه  يعرفون حين  الأمين. وكان أصحابه  الروح 

الوحي وهو معهم. 

�له عليه وسلم إذا نزل  قال عبادة: كان النبي صلى ال�

عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. رواه مسلم. 
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الإصلاح الاجتماعي الإنساني والسياسي وتحقيقه بالوحدات الثماني: وحدة الأمة، وحدة الجنس البشري، 

وحدة الدين، وحدة التشريع بالمساواة في العدل، وحدة الأخوة والمساواة في التعبد، وحدة الجنسية السياسية 

الدولية، وحدة القضاء، وحدة اللغة، ولم يأت بهذه الوحدات البشرية في ذلك كله ولا في أكثره دين ولا تشريع 

إلا دين القرآن وهدي محمد عليه الصلاة والسلام.

والعقل  السليمة،  الفطرة  دين  الإسلام  أن  بيان 

والفكر، والعلم والحكمة والبرهان والحجة، والضمير والوجدان، 

لترقية  ية والاستقلال، والشواهد على هذه الأصول  والحر

نوع الإنسان وبلوغه بها سن الرشد من آيات القرآن، ولا 

تزال فلسفة جميع البشر القديمة والحديثة قاصرة عن تشريع 

يحتوي هذه الأصول كلها، وما جاء في القرآن من فروعها 

أو شروط التحقق بها.

فأصول الدعوة المحمدية ومقاصدها العامة

إصلاح ما أفسده أهل الكتاب المعروف تاريخهم في الجملة ومن سبقهم من أتباع الأنبياء الأقدمين بالأولى 

�له، والإيمان بالبعث والجزاء، والعلم الصالح الذي تتزكى  من أركان الإصلاح الديني الإلهي الثلاثة، وهي الإيمان بال�

�َى لرجل أمي أن يعلم هذه الأصول وما أفسد أتباع الأنبياء منها ويستقل عقله بما أشرنا  به الأنفس البشرية، فأن

إليه من إصلاحه المعقول الموافق للفطرة البشرية؟ بل كان يعجز عن ذلك جميع المتكلين والحكماء الراسخين من 

تلك الأمم.

بيان ما كان يجهله البشر من حقيقة النبوة والرسالة ووظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفيه بحث 

الماديين  وضلال  العادات  خارق  من  يشبهها  وما  بها  �له  ال� أيدهم  التي  الـكونية  الآيات  حقيقة  في  مستفيض 

فيها. والخرافيين 

1

2

3
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الـمزايا العشـر للتكاليف الشخصية في الإسلام وهي الجمع فيها بين حقوق الروح والجسد وكون الغاية منها 

سعادة الدنيا والآخرة معًا، وكونها يسرًا لا حرج فيها ولا عسر ولا إرهاق، وكونها قصدًا واعتدالاً في كل أمر، 

لا غلو بها ولا إسراف، ولا سيما الزينة والطيبات، وكونها معقولة سهلة الفهم، واشتمالها على العزيمة والرخصة، 

وكونها مراعًى فيها درجات البشر في العقل والفهم وعلو الهمة وضعفها، وبناء المعاملات فيها على الظواهر دون 

ياسات. ِباع دون الابتداع، حتى لا يكون فيها تحكم للآراء والر � البواطن، وبناء العبادات فيها على الات

بيان أن حكم الإسلام السياسي الدولي قائم على أساس سلطة الأمة واجتهاد أولي الأمر على أساس درء 

المفاسد ومراعاة المصالح والشورى، والعدل المطلق والمساواة فيه، وحصر الظلم، ومراعاة الفضائل في الأحكام، 

ولم يوجد في الدنيا دولة ولا حكومة تساوي الإسلام في ذلك، وفي هذا البحث عدة أصول وقواعد.

الدول  اتبعته  لو  بما  والدولية  والاجتماعية  والخلقية  والأدبية  التعبدية  النواحي  جميع  من  المالي  الإصلاح 

ة باغية، ولا رأسمالية طاغية، ولا طمع يهودي،  َ� َلْشَفِي والأمم لما وجد في الدنيا فَْقر مُْدقِع، ولا غُْرم مُْفِجع، ولا ب

ولا زهد مسيحي، ولا تقشف هندي ولا بغي إفرنجي، ولا تعطيل مصلحة عامة، ولا إرهاق منفعة خاصة، وإذًا 

لاستغنى البشر به عن الاشتراكية المعتدلة؛ لأنه الاشتراكية المثلى.

إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه الخير للبشر، وفيه قواعد مؤيدة بشواهد الآيات 

يثها للعداوات بين البشر  البينات المثبتة أن دين الإسلام هو وحده دين السلام، وأن شرور الحروب وطغيانها وتأر

لا يمكن درؤها إلا باتباع قواعده في قصر الحرب على الدفاع ومنع الاعتداء، وإيثار السلم على القتال، والصلح 

على الخصام، ومراعاة الحق والعدل في المعاهدات، وخلوها من الدخَل الذي يفسدها بجعلها حجة لغلب أمة على 

أمة، وإرهاق دولة لدولة، وقد أوردنا فيه بضع قواعد، مؤيدة بالنصوص والشواهد.

إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية من زوجية ومالية وغيرها وتكريمهن واحترامهن، وهو 

ما لم يوجد في دين، ولا قانون سابق ولا لاحق.

تحرير الرقيق ورفع الظلم والإهانة عنه وتشريع الوسائل لمنع تجديده، وإيجاب الإحسان إليه، إلى أن يتم 

تحريره وإبطاله.
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بُوا في أرقى البلاد علماً وحضارةً، وابحثوا عن أسلم الأميين بها فطرة، وأذكاهم جنانات، وأنفذهم بصيرة،  َ� تَقَل

وأطولهم بصيرة تجارب، ثم اجلسوا إلى هذا الأمي لياليَ وأياماً، تزنون أقواله بقسطاس الحكمة، وتَعْرُِضون آراءه على 

قانون المنطق الصحيح، ثم انظروا إلى ما سمعتموه من قول صائب، ورأي مقبول وضعوه بجانب ما تسمعون من 

�ِيِن مجالاً ضيقاً واحداً غير بعيد. أقوال لاغية، وآراء زائفة، لا شك إن فعلتم ذلك عرفتم أن لنبوغ الأمي

�له حظاً عظيماً من رَجَاحةِ  بل انظروا في نوابغ الرجال من أهل العلم، فإنكم تجدون الرجل منهم قد وهبه ال�

العقل، وحكمةِ الرأي، ففاق أقرانه، وصار في عصره العَلَم المشار إليه بالبنان، حتى إذا انقرض ذلك العصر، وأقبل 

على الناس عصرٌ آخر، ظهر في هذا العصر نابغة يُضاهي نابغة العصر السابق في تصرفه الفكري، وأتى بمثل ما أتى 

. به من ثَمرٍ علمي�

فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين1

�له رحمه ال�

)1( من كبار علماء تونس وتولى مشيخة الأزهر من 1952 إلى 1954 م. مصدر المقال: مجلة الهداية الإسلامية، الجزء التاسع من المجلد السابع 
الصادر في ربيع الأول عام 1354.

رجاحة عقله       وحكمة رأيه
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�له عليه وسلم- فإنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان مع هذه الأمية والنشأة  �له –صلى ال� أما محمدٌ رسول ال�

البعيدة عن مواطن العلوم ومجالس العلماء، ينظر إلى الحقائق الغامضة، فيصيب كبِدها، وينطق فإذا الحكمة كاشفة 

النقاب، والبلاغة آخذة بالألباب.

وحرام على العصور أن ُتخرج للناس رجلاً يدانيه في عظمته، أو يقاربه في صدق لهجته وروعة حكمته، لا 

تفعل العصور ذلك وإن بلغت في الحضارة أشدها، وأشرقت فيها العلوم على اختلاف موضوعاتها وتبيان غاياتها.

�له تعالى به بعض المصطَفين من عباده،  �له عليه وسلم- من النوع الذي يخص ال� فكمال عقل المصطفى -صلى ال�

هم بذلك إلى أشرف مقام، هو مقام النبوة والرسالة. ليُعِد�َ

�له تعالى  وإذا كان ما ُألقَِي على عاتق هذا الرسول العظيم هي الرسالة العامة الخالدة، فمن المعقول أن يهب ال�

له من فضل العقل، وسمو الحكمة ما يناسب عموم رسالته وبقاءها إلى قيام الساعة.

�له عليه وسلم- كان يجتهد في أحكام بعض الوقائع، أي أنه  وليس ببعيد ما قاله بعض الفقهاء: إن النبي صلى ال�

�له تعالى  يقتبسها من أصول الشريعة بروحه المطوي على علم بمقاصد التشريع، فإن الأحكام التي يستنبطها عقٌل خلقه ال�

يق الوحي الصحيح. في صفاءٍ وقوةٍ لائِقَيْنِ بمقام رسوله الـكريم، جديرةٌ بأن تدخل في سلك الأحكام الثابتة من طر
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�امةٍ نحريرٍ أو سياسٍي كبيرٍ أو فاتحٍ خطيرٍ، فإنما نحدثكم عن عقل أتى الزمان  فإن حدثناكم عن كمال عقل عل

بمثله، وفي وُسعِه أن يأتي بأمثاله، وليس بينك وبين أن تدرك سبب ِكبَرَ هذا العقل إلا أن تنظر إلى البيئة التي 

نَها. َلَق�َ  شب فيها، والمعارف التي ت

وإذا فرضت أن عقلين من هذا النوع قد تماثلا بحسب الفطرة، كان عقل المتأخر أكبر من عقل المتقدم، لأن 

المتأخر يجد من ثمرات العقل السابق، ما يساعد على التفكير وسرعة الإنتاج، كما انتفع أرسطو من آراء أفلاطون.

�له  ال� محمدٍ –صلى  كمال عقل  إذا حدثناكم عن  أما 

يرجع سبب عظمته  عقٍل  نحدثكم عن  فلا  وسلم-  عليه 

تعالى  أودعه  إنما نحدثكم عن عقل  أو دراسةٍ،  بيئةٍ  إلى 

ببيانها،  فيقوم  الوحي،  مقاصد  به  ليفهم  خَلْقِه  أكمل  في 

ويدرك أمراض النفوس، فيصف أدواءها، ويتدبر أمور 

الجماعات، فيحسن سياساتها.

اقرؤوا سيرته في تلك السنين المعدودة، التي قضاها 

كان  ماذا  وانظروا  المنورة،  المدينة  في  السلام-  –عليه 

إليه من وجوه  ويدعو  الأعمال،  عليه من جلائل  يقوم 

�ِنَه من حلاٍل وحراٍم؟ الإصلاح، ويُبَي

في  الجيوش  يقود  و الصلوات،  في  الناس  يؤم 

والمعاملات  العبادات  في  السائلين  يُفتي  و الغزوات، 

�ِرُ  يُذَك والجماعات،  الأفراد  إلى  ويجلس  والجنايات، 

�ِرُ  ويببش المعاندين،  ويجادل  الضالين،  ويُرِْشدُ  الغافلين، 

يَْفِصُل بين المتخاصمين، وينظر في شؤون منزله،  المتقين، و

ويسوس آل بيته وخدمه في رفٍق وعدٍل.
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فظهور هذا العقل الـكبير في أمي�ٍ لا يقرأ ولا يكتب، من أظهر الدلائل على أن هذا الأمي�َ صادُق في 

�له عليه وسلم- إنما نصف  ال� دعوى أنه رسول رب العالمين، فنحن إذا خطبنا في كمال عقل المصطفى -صلى 

يد من قلب المؤمن اطمئناناً. تَبعَُث في قلب الجاحد إيماناً، وتز آيةً 

ولا شك أن هذه الأعمال المختلفة النواحي كما رأيتم، لا يكفي في تدبيرها وإقامتها عقل من هذه العقول التي 

يحدثنا عنها التاريخ، ولو صدقت في مبالغاته في إطرائها وإعلاء شأنها.

قال القاضي عياض في كتاب »الشفا«:

الخَلِق  بواطِن  أمور  تدبيره  تأمل  ومن  وأذكاهم،  الناس  أعقل  كان  وسلم-  عليه  �له  ال� -صلى  أنه  مِرية  »لا 

وَظواهرِهِم، وسياسةِ العامةِ والخاصة، مع عجيب شمائله، وبديع ِسيَرهِ، فضلاً عما أفاضه من العلم، وقرره من الشرع، 

م سبق، ولا ممارسة تقدمت، ولا مطالعة للـكتب منه، لم يمتر في رجحان عقله، وثقوب فهمه لأول بديهته«. ُ� دون تَعَل

فِي  وََشاوِْرهُْم   ﴿ تعالى:  قوله  تذكر  ولعلك 

اْلَأْمرِ ﴾ ]آل عمران: 159[

فيختلج في صدرك أن َأْمرَه باستشارة أصحابه 

يقتضي أن آراءهم، قد تكون أصوب من رأيه.

وسلم-  عليه  �له  ال� -صلى  أنه كان  والجواب: 

ليقيم  ونحوها،  الحروب  أمر  في  أصحابه  يستشير 

تسعد  بالشورى  و الناس،  بين  الشورى  قاعدة 

الأمة، ويرتفع شأن الدولة.

�له أنه ما  �له عنه-: »قد علم ال� قال الحسن -رضي ال�

به إليهم من حاجة، ولـكن أراد أن يَْستَن�َ به مَن بَعده«.
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والمفهوم من الآية: أن النبي الذي بعث ليطهر الأرض من أرجاس الشرك والفسوق، فقام في وجهه أعداء 

يصدون الناس عما جاء به من الهدى، ويذهبون في الـكيد له  ألداء، يبسطون إليه وإلى أنصاره أيديهم بالأذى، و

إلى أبعد مدى، ينبغي له أن يأخذ في معاملة هؤلاء الأعداء المحاربين بالشدة حتى يكسر شوكتهم، وتعظم مهابته 

يمة من  في قلوبهم، والمال ـ و من وسائل القوة والغلبة ـ ليست له في جانب المصلحة التي أشارت إليها الآية الـكر

قيمة.. وإن كان.

يادةُ تأليٍف لقلوبهم، إذ كان العرب من  �له عليه وسلم- لأصحابه تطييٌب لنفوسهم، وز وفي استشارته -صلى ال�

أشد الناس كراهةً للاستبداد، ونفوراً من الرئيس الذي لا يجعل لهم في تصريف الأمور العامة نصيباً من الرأي.

هم على أنه يراهم مطلَِع  ُ� �ِ مكانتهم عنده، إذ يُدل �له عليه وسلم- أصحابه إشعارٌ لهم بِعُلُو وفي استشارته -صلى ال�

الآراءِ السديدة ومواطَن الإخلاِص، والإخلاص رأس كل فضيلة، وأي منزلة أرفع من منزلة قوم يعرض عليهم 

�له عليه وسلم- الأمر، يستطلع آراءهم فيه، وهو الغني عنهم بما يأتيه من وحي السماء، وبما رزقه  �له -صلى ال� رسول ال�

�له تعالى من سمو الفكر، وصفاء البصيرة. ال�

�له عليه وسلم جرى فيها على خلاف ما هو الأصلح  وقد نطق القرآنُ المجيدُ بوقائَع، أشار إلى أن النبي صلى ال�

�له عليه، فقال: والأولى، منها: َأخْذُهُ الفداءَ عن أسرى بدر، وذلك ما عاتبه ال�

هُ عَزِيزٌ  َ� ِيدُ اْلآِخرَةَ وَال� هُ يُر َ� نْيَا وَال� ِيدُونَ عَرََض الد�ُ ى يُْثخَِن فِي اْلَأْرِض تُر َ� ﴿مَا كَانَ لِنَبِي�ٍ َأْن يَكُونَ لَهُ َأسْرَى َحت

حَِكيمٌ﴾ ]الأنفال: 67[
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�له عليه وسلم إلى خلاف الأولى،  �له صلى ال� واقعتان، أو ثلاث وقائع، أو أربع، أو خمـس يسبق فيها رأي رسول ال�

َـَر عقِل محمـدٍ ـ  �َمُ الغيوب إلى ما هو الأولى، لا تقف في سبيل ما وصفناه، وأقمنا عليه الحجة من أن ِكب فيرشده علا

�له عليهـ  آية من آيات النبوة، ولعلك تذكر أن طائفة من المشركين بلغت بهم الرقاعةُ أن وصفوا صاحب هذا  صلوات ال�

َك لَمَْجنُوٌن﴾ ]الحجر: 6[.  َ� �َِل عَلَيْهِ الذ�ِكْرُ ِإن �َذِي نُز هَا ال �له عنهم في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا َأي�ُ العقل العظيم بالجنون؛ كما حكى ال�

يقدح في خاطرك أن عقلا تهبط منه الحكم البالغة، وتسطُُع منه الحجج الدامغة، لا يصف صاَحبه بالجنون إلا  و

من فقد عقله، وصار يرمي بالألفاظ في غير معنى، فتقول: »كيف يحكي القرآن كلام من فقدوا عقولهم، وأطلقوا 

في الهذيان ألسنتهم«؟ والجواب: أن القوم يعلمون أنه ينطق بالحكمة، ويجادل بالحجة، وإنما رموه بالجنون؛ تناهياً في 

ينا مبلغهم من العناد، وسقوطهم أمام  �له ذلك الزعم البين البطلان؛ لير العناد، وقصداً للإساءة بالقول، وحكى ال�

�ُِب وجهٍ يصرفون به الناَس عن إجابة دعوته. وأي تخبط بعد تخبط من يأتي إلى أرجحِ البشر  الحجة، وتخبطهم في تَطَل

�ِهم وقاراً، فيقول عنه: إنه مجنون؟! وقد انحدرت من سماء ذلك العقل  عقلاً، وأسناهم خلقاً، وأحسنِهم سمْتاً، وأجل

العظيم حكمٌ أنفُس من الدرر، وأنفُع من الغيث، وفي وسعي أن أسوق إليكم منها مثلاً، وأنبه على ما ينطوي تحتها 

من المعاني السامية، ولـكن ضيق الوقت يدعوني إلى أن أقف عند هذا الحد.

�له تعالى في قوله:  ومنها: إذنه لبعض المنافقين حين استأذنوه في التخلف عن غزوة تبوك، وذلك ما عاتبه ال�

�َذِيَن َصدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ ]التوبة: 43[. �َنَ لََك ال ى يَتَبَي َ� هُ عَنَْك لِمَ َأذِنَْت لَهُْم َحت َ� ﴿عَفَا ال�

والواقع أن خروج هؤلاء المنافقين للقتال ليس فيه مصلحةٌ للدين، بل أشار القرآن إلى ما في خروجهم إلى 

ا َخبَالًا وَلََأْوَضعُوا ِخلَالـَكُْم يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُْم  الغزو من ضرٍر، فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَُجوا فِيكُْم مَا زَادُوكُْم ِإل�َ

الِمِينَ﴾ ]التوبة: 47[. هُ عَلِيمٌ بِالظ�َ َ� اعُونَ لَهُْم وَال� َ� سَم

هُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ من جهة أنه أذن في التخلف لقوٍم شأنهم أن يبلوا في الجهاد  َ� �لهُ نبي فلم يعاتُِب ال�

يظهر  بلاءً حسناً، بل العتاب من جهة أنه أذن لهم في التخلف، ولم يؤخ�ِر الإذن فيه إلى أن يفتضح أمرهم، و

ِين من هذه  �م على رؤوس الأشهاد كذبُهم، وأنه لا عذر يستدعي تخلفهم، حتى إذا قعدوا عن الغزو، قعدوا متأل

الفضيحة، متخوفين من سوء عاقبتها.
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      شرع سبحانه الشرائع فأحكمها وخلق المخلوقات فأتقنها ووضع الجزاء على وصف الحكمة 

َك َيخْلُُق مَا يَشَاءُ وََيخْتَارُ{ ]القصص:68[، وضع الرسالة العظمى في محمد صلى  ُ� َب والعدل والفضل، }وَر

�له تعالى خُلقًا وخَلقًا  هُ َأعْلَمُ َحيُْث َيجْعَُل رَِسالَتَهُ{ ]الأنعام:124[، وضعها فيمن أكمله ال� َ� �له عليه وسلم و}ال� ال�

�له عليه وسلم أكمل البشر ِخلقة وخُلقًا.    وهيئة لتحمل هذه الرسالة العظيمة فكان صلى ال�

يق الإسلام، مقال: صفة النبي  1. من كبار علماء شبه الجزيرة العربية، مصدر المقال: محمد بن صالح العثيمين، موقع طر
�له عليه وسلم، بتصرف يسير جداً. صلى ال�

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 1 

�له  رحمه ال�
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�له عليه وسلم ربعة من الرجال؛  �له تعالى ِخلقة حيث جاء جسده متكاملاً متناسبًا حسنًا جميلاً فكان صلى ال� أكمله ال�

يل البائن ولا القصير. بعيد ما بين المنكبين، ضخم الأعضاء بتناسب رحب الصدر. وكان أحسن الناس وجهًا؛  ليس بالطو

أزهر اللون مُشربًا بحمرة، مستدير الوجه مع سهولة الخدين. أكحل العينين؛ أدعجهما، أسبق الحواجب في غير قرن بينهما، 

دقيق الأنف، حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، كث اللحية حسنها. 

�له عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون  �له رسوله محمدًا صلى ال� �له عنه: »توفى ال� قال أنس بن مالك رضي ال�

شعرة بيضاء« )متفق عليه(، إنما كان شمط عند العنفقة، وفي الصدغين والرأس يسيرًا. 

يقه فكان يفرقه على جانبي الرأس.    له شعر رأس يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه كان يسدله ثم عدل إلى تفر

َلقية أكمل صفات الرجال بينتها لـكم لتكون لـكم آية عندما ترونه في النوم؛ لأن من رأى النبي  هذه صفاته الخ

�له عليه وسلم في المنام على صفته الثابتة عنه فقد رآه حقًا لأن الشيطان لا يتمثل به.    صلى ال�

يكفيك دليلاً على  �له عليه وسلم أكمل الناس خُلقًا في جميع محاسن الأخلاق و ُلقية فكان صلى ال� أما صفاته الخ

�له عليه  �له عليه وسلم كان صلى ال� َك لَعَلَى خُلٍُق عَظِيٍم{ ]القلم:4[، ففي الـكرم صلى ال� َ� �له له بقوله: }وَِإن هذا شهادة ال�

وسلم أكرم الناس يعطي عطاء لا تبلغه الملوك؛ سأله رجٌل مرة فأعطاه غنمًا بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه 

فقال: »يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر«. 

�له عليه وسلم شيئًا قط فقال: لا« )صحيح مسلم(. وعلق  �له صلى ال� �له عنه: »ما سئل رسول ال� قال جابر رضي ال�

�له عليه وسلم: »فلو كان عددُ هذهِ العَِضاهِ  به الأعراب يسألونه أن يقسم بينهم في مرجعه من حنين فقال صلى ال�

نعمًا« يعني عدد هذه الأشجار إبلاً »لقسمتُهُ بينكم، ثم لا تجدوني بخيلًا، ولا كذوبًا، ولا جبانًا«)صحيح البخاري(.   

�له عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء ويمضي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. أهديت  وكان صلى ال�

إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها فسأله إياها رجل فأعطاه إياها، فلامَ الناُس الرجَل فقالوا كان محتاجًا إليها وقد علمَت 

�له عليه وسلم كرمًا في  أنه لا يرد سائلاً؛ يعني فكيف تسأله فقال: إنما سألته إياها لتكون كفناً لي. وكان كرمه صلى ال�

�له، أو تأليفًا على الإسلام، أو تشريعاً للأمة.    �له إما لفقير، أو محتاج، أو في سبيل ال� �له وبال� محله ينفق المال ل�
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�له عليه وسلم أشجع الناس وأمضاهم عزمًا وإقدامًا. كان الناس يفرون وهو ثابت؛  وفي الشجاعة كان صلى ال�

�له عنه: لما التقى المسلمون والـكفار يعني في حنين وولى المسلمون مدبرين  قال العباس بن عبد المطلب رضي ال�

�له عليه وسلم يركض بغلته نحو الـكفار، وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع.  �له صلى ال� خفق رسول ال�

وكان يقول حينئذ: »أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب« )متفق عليه(.

مَ ،  َ� هُ عليهِ وسل َ� �َى ال� هِ صل َ� قَينا برسوِل ال� َ� �َ البأُس، ولقَي القومُ القومَ، ات �َا إذا اْحمَر �له عنه: »كن وقال علي رضي ال�

�له عليه وسلم  �له عنه: »كان النبي�ُ صلى ال� ا أحدٌ أدنا مَِن القوِم منهُ« )مسند أحمد(. وقال أنس رضي ال� َ� فما يَكونُ من

أحسَن الناِس، وأجودَ الناِس، وأشجَع الناِس، ولقد فَزِعَ أهُل المدينةِ ذات ليلةٍ، فانطلق الناُس قبَل الصوِت، 

�له عليه وسلم قد سبق الناَس إلى الصوِت، وهو يقوُل: لم تُراعوا لم تُراعوا. وهو على فرٍس  فاستقبلهم النبي�ُ صلى ال�

لأبي طلحةَ عُرٍي ما عليه سرٌج، في عُنُقِه سيٌف« )صحيح البخاري(.   

ومع هذه الشجاعة العظيمة فقد كان 

لطيفًا رحيمًا فلم يكن فاحشًا ولا متفحشًا 

بالسيئة  يجزي  ولا  الأسواق  في  ولا صخابًا 

أنس  قال  يصفح؛  و يعفو  ولـكن  السيئة 

�َى  صل هِ  َ� ال� �له عنه: »خدَمُت رسوَل  ال� رضي 

 ٍ مَ عَشرَ سنينَ فما قاَل لي: أف� َ� هُ علَيهِ وسل َ� ال�

، وما قاَل لِشيءٍ صنعتُهُ لمَ صنعتَهُ، ولا  قط�ُ

لشيءٍ ترَْكتُهُ لمَ ترَْكتَهُ« )صحيح الترمذي(.

يضعهم في حجره وربما  �له عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم، ويداعب صبيانهم و وكان صلى ال�

بال الصبي في حجره فلا يعنف.   

يقبل عذر  يعود المرضى في أقصى المدينة، و �له عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير، و وكان صلى ال�

المعتذر، وكان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي بالناس فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وكان يحمل ابنة بنته وهو 

يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها.
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يعثران  و يمشيان  فجعلا  الناس  يخطب  وسلم  عليه  �له  ال� صلى  �له  ال� ورسول  والحسين  الحسن  وجاء 

َأْموَالـُكُْم  مَا  َ� }ِإن �لهُ:  ال� قال: »صدَق  ثم  يديه  بين  فوضعهما  فحملهما  المنبر  من  وسلم  عليه  �له  ال� النبي صلى  فنزل 

قطَعُْت حديثي  ى  َ� حت أصبِرْ  فلَْم  يعثُراِن  و يمشياِن  يْنِ  َ� بي الص�َ هذيِن  إلى  نظَرُْت  ]التغابن:15[  فِتْنَةٌ{  وََأْولَادُكُْم 

الألباني(.    فرفَعْتُهما«)صححه 

�له عليه وسلم  في جلسائه فقال  �له عنه: سألت أبي عن سيرة النبي صلى ال� قال الحسين بن علي رضي ال�

�له عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب يتغافل عما لا  ال� �له صلى  ال� �له عنه: كان رسول  ال� علي رضي 

يشتهي، ولا ييئس راجيه لا يتكلم إلا في ما رجى ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، 

وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، وكان يصبر للغريب 

على الجفوة في منطقه ومسألته ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام.  

عليه وسلم أصبر  �له  ال� �له صلى  ال� ولقد كان رسول 

أدم  من  وسادة  له  كان  العيش؛  خشونة  على  الناس 

حشوها ليف ودخل عمر وناس من الصحابة فانحرف 

في  الشريط  أثر  عمر  فرأى  وسلم   عليه  �له  ال� صلى  النبي 

»ما  وسلم:  عليه  �له  ال� صلى  النبي  فقال  عمر  فبكى  جنبه 

أبكي وكسرى وقيصر  يا عمر؟« قال: ومالي لا  يبكيك 

الحال  على  وأنت  الدنيا  من  فيه  يعيشان  فيما  يعيشان 

الذي أرى! فقال: »يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 

ولنا الآخرة«)صحيح البخاري(.   

�له عليه وسلم فاتخذوها نبراًسا لـكم تأتمون به وتأكلون وتسيرون عليه  ال� هذه درر من أخلاق النبي صلى 

بِي�ِ اْلُأم�ِي�ِ  َ� هِ وَرَُسولِهِ الن َ� �له تعالى: }فَآمِنُوا بِال� �له جبله على مكارم الأخلاق وأمرنا بالاقتداء به قال ال� وتهتدون. فإن ال�

كُْم تَهْتَدُونَ{ ]الأعراف:158[. َ� بِعُوهُ لَعَلـ َ� هِ وَكَلِمَاتِهِ وَات َ� �َذِي يُؤْمُِن بِال� ال
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كانت حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي 

�له عليه وسلم بعد البعثة،  �له صلى ال� أد�اها رسول ال�

�له عليه  �له صلى ال� �ا تسامع الناس أن رسول ال� ولم

وسلم سيحُج في تلك السنة، توافدوا إلى الحج 

من مختلف أنحاء الجزيرة العربية حتى بلغوا - 

وأربعةَ عشر  كما قال بعض المؤرخين - مائةً 

ا  وِإل�َ تقديرٌي،  العدد  أن هذا  ألفاً، ونحسب 

عددِهم  وتحديدُ  إحصاؤُهم  أمكن  فكيف 

بهذا القدر؟

وما  ص163  وعبر،  دروس  ية  النبو السيرة  السباعي،  مصطفى   .1

بعدها، المـكتب الإسلامي، ط3.

حجة الوداع
د. مصطفى السباعي1

�له - من علماء الشام - رحمه ال�
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�له عليه وسلم خطبته الشهيرة التي يجب أن يحفظها كُل طالِب علمٍ، لما تضمنته  �له صلى ال� وقد خطب رسول ال�

�له عليه وسلم، وقد جاء فيها: من إعلان المبادئ العامة للإسلام، وهي آخرُ ُخطَبِه صلى ال�

�ي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً - وهذا من معجزات  »أيها الناس، اسمعوا قولي، لا أدري لعل

�له عليه وسلم - أيها الناس: إن�َ دماءَكم وأموالـَكم عليكم حرامٌ إلى أن تلقوا ربكم، كحرمةِ يومكم هذا،  رسوله صلى ال�

غ�ُت، فمن كانت عنده أمانةٌ فليؤدِها إلى من  َ� َل وحرمةِ شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألـكم عن أعمالـكم، وقد ب

�له أنه لا رباً، وإن�َ  ائتمنه عليها، وإن�َ كل�َ رباً موضوعٌ، ولـكن لـكم رؤوس أموالـكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون، قضى ال�

َل دمائِكم أضُع دمَ ابِن ربيعة  ه، وإن�َ كل�َ دٍم في الجاهلية موضوعٌ، وإن�َ أو�َ ُ� ربا عباس بن عبد المطلب موضوعٌ كُل

بن الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هُذَيٍْل - فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية.

أما بعد أيها الناس، فإن�َ الشيطان قد يئس من أن يُعبَد بأرضكم هذه أبداً، ولـكنه إن يُطَع فيما سوى ذلك، 

فقد رضي به مما ُتحَق�ِرُون من أعمالـكم، فاحذروا على دينكم.
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أما بعد أيها الناس فان�َ لـكم على نسائكم حقاً، ولهن�َ عليكم حقاً، لـكم عليهن�َ أن لا يُوطِئنَ فُرََشكم أحداً تكرهونه، 

ّ ضرباً  ّ في المضاجع، وتضربوهن�َ �له قد أذِن لـكم أن تهجروهن�َ �ِنةٍ، فإن فعلَن فإن�َ ال� وعليهن�َ أن لا يأتين بفاحشةٍ مبي

ٍح، فان انتهينَ فلهُن�َ رزقُهُن�َ وكسوتُهُن�َ بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن�َ عندكم عواٌن، لا يملـكَن  َ� غَيْرَ مُبَر

�له. �له، واستحللتم فروجهن�َ بكلمات ال� لأنفسهن�َ شيئاً، وإنكم إنما أخذتموهن�َ بأمانةِ ال�

الناس  أيها  فاعقلوا 

غ�ُت، وقد  َ� َل ب قد  �ِي  فإن قولي، 

تركت فيكم ما إن اعتصمتم 

أمراً  أبداً،  تَضلوا  فلن  به، 

�له وسنة نبيه، بيناً، كتاب ال�

اسمعوا  الناس  أيها 

أن�َ  تَعْلَمُن�َ  واعقلوه،  قولي 

وأن�َ  للمسلمِ،  أٌخ  مسلمٍ  كل 

يحل  فلا  إخوةٌ،  المسلمين 

ما  إلا  أخيه  من  لامرٍئ 

نفٍس  طيب  عن  أعطاه 

أنفسكم،  تَْظلِمُن�َ  فلا  منه، 

غ�ُت؟«. َ� َل اللهم هل ب

�ِمونَه عاماً، لِيواطئوا عدةَ  ُيحَر ونه عاماً، و ُ� يادةٌ في الـكفر، يَُضل�ُ به الذين كفروا، ُيحِل أيها الناس إن النسيء ز

�له السماوات  �له، وإن�َ الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق ال� �ِموا ما أحل�َ ال� ُيحَر �له، و م ال� وا ما حر�َ ُ� �له، فَيُِحل م ال� ما حر�َ

�له اثنا عشر شهراً، منها أربعةٌ حُرُمٌ: ثلاثةٌ متواليةٌ، ورجُب مُضَر الذي بين  والأرض، وإن�َ عدة الشهور عند ال�

جُمَادَى وشعبان.
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�له عليه وسلم  ةِ الوداع: هذا الجمهور الضخم الذين حضروا مع الرسول صلى ال� َ� إن أول ما يلفت النظر في َحج

ثلاثةٍ  قبل  به، مصدقين برسالته، مطيعين لأمره، وقد كانوا جميعاً  بية، مؤمنين  العر من مختلف أنحاء الجزيرة 

يَعَجبون من دعوته إلى التوحيد، ويَنْفُرُون  وعشرين سنةٍ فحسب على الوثنية والشرك، ينكرون مبادئ رسالته، و

من تنديده بآبائهم الوثنيين، وتَسفِيهِهِ لأحلامهم، بل كان كثير منهم قد ناصبوه العداء، وتربصوا به الشر، وبيتوا 

�وا عليه الجموع، وجالدوه بالسيوف والرماح، فكيف تم هذا الانقلاب العجيب في مثل هذه المدة  على قتله، وألب

�ِل هذه الجموع من وثنيتها وجاهليتها وترديها وتفرقها، إلى  �له عليه وسلم أن ُيحَو القصيرة؟ وكيف استطاع صلى ال�

�له وعلمِ ذاتِه وصفاتِه، واجتماِع الكلمة، ووحدةِ الهدف والغاية؟ وكيف كسب حب هذه القلوب بعد  توحيد ال�

عداوتها، وهي المعروفة بشدة الشكيمة وعنف الخصام؟

عبقريته،  بلغت  مهما  إنساناً  إن  ألا 

أن  ليستحيُل  شخصيته،   وقوة  ودهاؤه، 

يصل إلى هذا في مئات السنين، وما سمعنا 

إلا  هو  إن  والآخرين،  الأولين  في  بهذا 

�له،  صدُق الرسالة، وتأييدُ السماء، ونصرةُ ال�

أتم  الذي  الكامل  الشامل  الدين  ومعجزةُ 

�له به نعمته على عباده، وختم به رسالاته  ال�

للناس، وأراد أن يُْنِهي به شقاء أمةٍ كانت 

للأهواءِ  �َةً  مستذل الحياة،  دروب  في  تائهةً 

يق الهداية،  ها على طر َ� والعصبيات، وأن يدل

يقلدَها  و الشمس،  لأشعة  أعينها  يفتَح  و

التاريخ،  مجرى  بها  ُّل  ُ� ويحو الأمم،  قيادةَ 

الحكمةَ  يُورِثُهَا  و الانسان،  مهانةَ  بها  ويمحو 

والكتاَب هدًى وذكرى لأولي الألباب.
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بِين، فأصبحوا له مصدقين، وكانوا له محاربين، فأصبحوا له مذعنين،  مائةً وأربعةَ عشر ألفاً كانوا له مُكذ�ِ

وكانوا له مبغضين، فأصبحوا له محبين، وكانوا عليه متمردين، فأصبحوا له طائعين، كل ذلك في ثلاٍث وعشرين 

�له عما يشركون، وتنزهت ذات رسوله عما يقول الملحدون،  �له الحق المبين، فتعالى ال� من السنين .. ذلك هو صنُع ال�

�له رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد ل�

�له الناس أجمعين،  وثاني ما يلفت النظر في حجة الوداع: هذا الخطاب القوي الحكيم الذي خاطب به رسول ال�

وتلك المبادئ التي أعلنها بعد إتمام رسالته ونجاح قيادته، مؤكدةً للمبادئ التي أعلنها في أول دعوته، يوم كان وحيداً 

يوم كان قليلاً مستضعفاً، مبادئ ثابتةُ لم تتغير في القلة والـكثرة، والحرب والسلم، والهزيمة والنصر،  مضطهداً، و

وإعراض الدنيا وإقبالها، وقوةِ الأعداء وضعفِهم، بينما عرفنا في زعماء الدنيا تقلباً في العقيدة والمبدأ، وتبايناً في 

يلبسون  راً في الوسائل والأهداف، يُظهرون خلاف ما يبطنون، وينادون بغير ما يعتقدون، و ُ� الضعف والقوة، وتَغَي

في الضعف لبوس الرهبان، وفي القوة جلود الذئاب.

�له، وشتان بين من يحوم فوق الجيف، وبين من  وما ذلك إلا لأن هؤلاء رسل المصلحة، وأولئك رسل ال�

يسبح في بحار النور، شتان بين الذين يعملون لأنفسهم، وبين الذين يعملون لإنسانيتهم، شتان بين أولياء الشيطان 

اغُوُت ُيخْرُِجونَهُْم  �َذِيَن َكفَرُوا َأْولِيَاؤُهُمُ الط�َ ورِ وَال ُ� لُمَاِت ِإلَى الن �َذِيَن آمَنُوا ُيخْرُِجهُْم مَِن الظ�ُ هُ وَلِي�ُ ال َ� وأولياء الرحمن:  ﴿ال�

ارِ هُْم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ]البقرة: 257[. َ� لُمَاِت ُأولَئَِك َأْصحَاُب الن ورِ ِإلَى الظ�ُ ُ� مَِن الن
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�له عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان،  كان النبي� صلى ال�

بالمحل الأفضل، والموضع  القول، وكان من ذلك  وبلاغة 

الذي لا يجهل، سلاسة طبع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، 

وخص  الكلم،  جوامع  أوتي  تكلف،  وقلة  معان،  وصحة 

ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها، 

ويحاورها بلغتها، اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها، 

ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، إلى التأييد الإلهي 

الذي مدده الوحي.

وكان الحلم والاحتمال، والعفو عند المقدرة، والصبر 

�له بها، وكل حليم قد عرفت  به ال� على المكاره، صفات أد�َ

�له عليه وسلم  منه زلة، وحفظت عنه هفوة، ولـكنه صلى ال�

لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل 

�له عليه  �له صلى ال� إلا حلما، قالت عائشة: »ما خُير رسول ال�

فإن  إثما،  يكن  لم  ما  أيسرهما  اختار  إلا  أمرين  بين  وسلم 

إلا أن  لنفسه  انتقم  الناس عنه، وما  أبعد  إثما كان  كان 

�له بها«. وكان أبعد الناس غضبا،  �له فينتقم ل� تنتهك حرمة ال�

وأسرعهم رضا.

كمال النفس ومكارم األخالق

1. من علماء الهند الأفاضل، وقد اقتبسنا مقاله هذا من كتاب الرحيق 
المختوم، ص144 وما بعدها، دار الهلال – بيروت، ط1.

الشيخ صفي الرحمن المباركفوري1

�له رحمه ال�
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وكان من صفة الجود والـكرم على ما لا يقادر قدره، كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، قال ابن عباس: 

يل يلقاه  يل، وكان جبر �له عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبر »كان النبي� صلى ال�

�له عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة«. وقال  �له صلى ال� في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول ال�

جابر: »ما سئل شيئا قط فقال لا«.

 َ� وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل، كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة، وفَر

عنه الـكماة والأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومُقبل لا يدبر، ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد ُأْحِصيَت له 

�له عليه  �له صلى ال� ة، وُحفِظت عنه جولة سواه. قال علي: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول ال� َ� فَر

وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه«. 

�له عليه وسلم  �له صلى ال� قال أنس: »فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول ال�

، في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا. راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عَرِي�

وكان أشد الناس حياء وإغضاء، قال أبو سعيد الخدري: »كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا 

كره شيئا عرف في وجهه«. وكان لا يثبت نظره في وجه أحد، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من 

نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، لا يُشافِهُ أحداً بما يكره حياء وكرم نفسه، وكان لا يسمي رجلا بلغ عنه 

شيء يكرهه، بل يقول: »ما بال أقوام يصنعون كذا«. وكان أحق الناس بقول الفرزدق:

يغضي من مهابته   ***   فلا يكلم إلا حين يبتسم             يغضي حياء و

وكان أعد الناس، وأعفهم، وأصدقهم لهجة، وأعظمهم أمانة، اعترف له بذلك محاوروه وأعداؤه، وكان 

يسمى قبل نبوته الأمين، ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام، روى الترمذي » عن علي أن أبا جهل قال له: 

هِ  َ� الِمِينَ بِآيَاِت ال� بُونََك وَلـَِكن�َ الظ�َ هُْم لَا يُكَذ�ِ �له تعالى فيهم: ﴿فَِإن�َ إنا لا نكذبك، ولـكن نكذب بما جئت به، فأنزل ال�

َيجْحَدُونَ﴾ ]الأنعام: 33[

وسأل هرقل أبا سفيان، هل تتهمونه بالـكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا.
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وكاـن أشد الناـس تواضعاـ، وأبعدهم عن الـكبر، 

يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك، وكان يعود المساكين، 

ويجالس الفقراء، ويجيب دعوة العبد، ويجلس في أصحابه 

كأحدهم، قالت عائشة: كان يخصف نعله، ويخيط ثوبه، 

يعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر  و

يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه. 

الناس عشرة  بالناس، أحسن  للرحم، وأعظم شفقة ورأفة ورحمة  بالعهود، وأوصلهم  الناس  وكان أوفى 

وأدبا، وأبسط الناس خلقا، أبعد الناس من سوء الأخلاق، لم يكن فاحشا، ولا متفحشا، ولا لعانا، ولا صخابا 

يصفح، وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه، وكان لا يترفع  في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولـكن يعفو و

على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، ويخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه أف قط، ولم يعاتبه على فعل شيء 

أو تركه، وكان يحب المساكين ويجالسهم، ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره. 

كان في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: علي ذبحها وقال آخر: علي سلخها، وقال آخر: علي 

�له عليه وسلم: وعلي جمع الحطب، فقالوا: نحن نكفيك، فقال: قد علمت أنكم تكفوني، ولـكني  طبخها، فقال صلى ال�

�له يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه، وقام وجمع الحطب. أكره أن أتميز عليكم، فإن ال�

�له عليه وسلم، �له صلى ال� ولنترك هند بن أبي هالة يصف لنا رسول ال�

�له عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة،  �له صلى ال� قال هند فيما قال: كان رسول ال�

يل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه- لا بأطراف فمه- ويتكلم بجوامع الكلم،  ولا يتكلم في غير حاجة، طو

فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، دمثا ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا، ولم يكن 

يذم ذواقا- ما يطعم- ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا 

ينتصر لها- سماحة- وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض 

يفتر عن مثل حب الغمام. طرفه، جل ضحكه التبسم، و
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يوليه عليهم، ويحذر الناس،  وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه، يؤلف أصحابه ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم، و

ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره. يتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن 

يوهنه، معتدل الأمر، غير مختلف، لا يغافل مخافة أن يغافلوا أو يملوا، لكل حال عنده  يقبح القبيح و يصوبه، و و

عتاد، لا يقصر على الحق، ولا يجاوزه إلى غيره.. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، 

وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة.

ِن  يُوَط� ولا  ذكر،  على  إلا  يقوم  ولا  يجلس  لا  كان 

الأماكن- لا يميز لنفسه مكانا- إذا انتهى إلى القوم جلس 

يعطي كل جلسائه  يأمر بذلك، و حيث ينتهي به المجلس، و

عليه منه،  نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم 

من جالسه أو قاومه لحاجته صابره حتى يكون هو المنصرف 

عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، 

وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده 

حلم  مجلسه  بالتقوى،  عنده  يتفاضلون  متقاربين،  الحق  في 

يوقرون  وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم- لا تخشى فلتاته- يتعاطفون بالتقوى، و

يؤنسون الغريب.  الـكبير، ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة، و

كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا صخاب، ولا فحاش، ولا عتاب، 

ياء، والإكثار، وما لا يعنيه، وترك  ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يقنط منه، قد ترك نفسه من ثلاث: الر

الناس من ثلاث: لا يذم أحدا، ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق 

جلساؤه، كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له 

يصبر للغريب على  يعجب مما يعجبون منه، و حتى يفرغ، حديثهم حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، و

يقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافىء. الجفوة في المنطق، و
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�له عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه،  وقال خارجة بن زيد: كان النبي� صلى ال�

وكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم من غير جميل، كان ضحكه تبسما، وكلامه فصلا، 

لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم، توقيرا له واقتداء به.

وهذا الخلال التي أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله، وعظيم صفاته، أما حقيقة ما كان عليه 

من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهه، ولا يُسبَر غوره، ومن يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الوجود بلغ 

أعلى قمة من الـكمال، استضاء بنور ربه، حتى صار خلقه القرآن؟

ِ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على  اللهم صل�

محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

�له  وعلى الجملة فقد كان النبي� صلى ال�

المنقطعة  الـكمال  بصفات  �َى  ُمحَل وسلم  عليه 

حتى  تأديبه،  فأحسن  ربه  بَه  أد�َ النظير، 

َك لَعَلَى خُلٍُق  َ� خاطبه مثنيا عليه فقال: ﴿وَِإن

عَظِيٍم﴾ ]القلم: 4[

إليه  �ب  قر مما  الخلال  هذه  وكانت 

ره  َ� وَصي القلوب،  إلى  �به  وحب النفوس، 

من  وَألَان  الأفئدة،  إليه  تَهْوِي  قائدا 

الإباء، حتى دخلوا في  بعد  شكيمة قومه 

�له أفواجا. دين ال�
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�له ملسو هيلع هللا ىلص! إن جمهور الأمة الإسلامية لا يعرف في الحقيقة من هو رسول ال�

فلنكن صرحاء.. إن أغلبنا يعرف واقعة أو قصة، مثل جمعه الحطب، وأنه رحيم بالصغار، وكان 

�له ملسو هيلع هللا ىلص تعبيراً كاملاً كأنك  رحيماً بالكبار، لـكن النادر القليل هو من يستطيع أن يعبر عن شخصية رسول ال�

�له ملسو هيلع هللا ىلص، بل مجرد شذرات تقال في المناسبات،  تراها، ذلك أنه لم يُقصد أن نتعلم ونعلم شخصية رسول ال�

فإذا أريد الحديث عن الرحمة استدعي من مواقف النبي ما فعله في الرحمة، أو أريد الحديث في العدل 

استدعيت مواقف العدل، أو الشجاعة استدعيت مواقف الشجاعة.. إلخ، أما أن تعلم كيف كان رسول 

�له بالكامل فهذا أمر مقصود ألا يعرفه المسلمون. ال�

هل نقتدي برسول اهلل حقًا؟
الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل1

�له أسره فك ال�

�له، تحرير: محمد إلهامي، منشورات مجلة كلمة حق، العدد 21، 1. حازم صلاح أبو إسماعيل، ما لا نعرفه عن رسول ال�

t.me/klmtu/15 يوليو2018م، رابط الكتاب

https://t.me/klmtu/15
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لـكنها تجهل ملامح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص حسن الخلق وسمو الطباع  التي تنسب إلى   لا بد أن نصحح هذه الصورة 

شخصيته، كيف يفعل إذا أقبل وإذا أدبر وإذا تصرف وإذا ما كان في موقف غضب أو موقف رضا.. إلخ.

وأهمية التعرف على شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو في أنها تقربنا من حقيقته الكاملة، وذلك أن الشخصية الواحدة فيها 

متقابلات، فقد تجد إنسانا بالغ الحياء وهو -لهذا- ليس شجاعا ولا مقداما، بل إن حياءه قد يؤذيه ويدفعه إلى السكوت 

عن منكر، وقد تجد إنسانا غضوبا للحق لا يقبل أن ينتهك الحق عنده ويثور لـكي تعود الحقوق لأصحابها، ولـكنه تعود 

هذا الغضب فما يستطيع أن يكون رفيقا سمحا حلوا طيبا، ولذلك فمن القصور أن يتحدث الداعية عن الخلق الواحد 

فيستقر في أذهان السامعين دون أن يتحدث عن الأخلاق المقابلة التي قد تشتبه به أو قد تتعارض معه.

ومن هنا فإن القلة القليلة هي التي تعرف على التيقن والحقيقة شخصية الرسول.

إن الداعية إذا تحدث مرة عن سماحة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ورحمته، ثم تحدث مرة أخرى عن زهده، ومرة 

ثالثة عن عبادته، ومرة رابعة عن شجاعته.. فإنه يخطئ 

للناس دون  الأخلاق  بين هذه  التوفيق  يترك  حين 

أن يبين ذلك لهم. فالناس لا يستطيعون الجمع والمزج 

بين هذه الأمور كعلم يصلون به إلى الحقيقة. ومن 

هنا تفقد الأمة التصور الكامل لشخصية النبي فتفقد 

ّقَْد  َ� �له تعالى }ل بذلك حسن الاتباع والتطبيق لقول ال�

ُأْسوَةٌ َحسَنَةٌ{ ]الأحزاب:  ّهِ  َ� لـَكُْم فِي رَُسوِل الل كَانَ 

21[. إذ كيف يعرفون الأسوة الحسنة؟!

يظن هذا تطبيقا لسُنة  يصافح ويبش في وجه صاحبه، و  ربما الواحد منهم يذهب إلى المسجد مبتسماً و

يظن أن هذا »غضب للحق« كأنما ليس في البيت ُسنة  »اللقاء بالناس«، لـكنه إذا عاد إلى البيت غضب وتجهم، و

�له! يق أو المسجد غضباً لانتهاك حرمة ال� للقاء الأشقاء أو الوالدين، وكأنما ليس في الطر
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 ولهذا ففي التعرف على شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص نعرف ونتعلم كيف نقابل بين الصفات لنخرج منها مفهوماً واحداً 

وصياغة واحدة ومعنى واحداً.

�له ملسو هيلع هللا ىلص لا يقتدون به إلا في المظاهر والقشور، وقليل جدا من   إن أكثر الذين يظنون أنهم يقتدون برسول ال�

الناس من اهتم بالاقتداء به في الأمور الـكبرى.

 انظر مثلا إلى كفاءة النبي، وانظر كم من يقتدي بها؟

قد يعجب الرجل برجل لصفاته الشخصية: هدوئه واتزانه وتبسمه وأدبه والتزامه بالمواعيد ولطفه.. لـكن 

بمجرد أن يكلف بعمل إذا بالعمل ينهار بين يديه، لأنه ليس كفئاً، لا يعرف كيف يدير العمل.

والعكس صحيح أيضاً: فقد يعجب المرء بإنسان كفء تشهد له نجاحات العمل بالأرقام والأوراق، فما إن 

يلقاه حتى يجده سيئ الأخلاق، سليط اللسان أو كذاباً أو منافقاً أو لا يلتزم بالمواعيد.

ولذلك لا ينبغي أن تعجب حين ترى هذه النماذج، ولا ينبغي أن تندهش كيف فشل هذا وهو صادق 

وأمين وملتزم وكيف نجح هذا وهو كذاب ومنافق. ذلك أن الـكفاءة شيء والأخلاق والمميزات شيء آخر، 

ولذلك نخطئ جميعا حين نتحدث عن شخصية النبي فلا نذكر عنها سوى هذه الأخلاق والسجايا، ونخطئ حين نظن 

أن الاقتداء به هو في مجرد التحلي بهذه الأخلاق والسجايا، دون أن نتحدث ودون أن نقتدي بكفاءته، ولذلك 

تجد كثيرا من المسلمين قد يعجبون بنابليون بونابرت أو هتلر أو الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية أو 
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تصوره  يكتمل  أن  إلى  يحتاج  المسلم  إن   

به  باه ر عن شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لـكي يعلم كيف ر

تأديبي«،  فأحسن  ربي  »أدبني  الحديث  في  كما 

به إلا إذا اكتملت  ونحن لن نفهم كيف أدبه ر

حدث  إذا  فينا  فالمرء  الشخصية،  صورة  لدينا 

عن غلام مؤدب: أخلاقه وكفاءته وعقله وأدبه 

يعرف  أن  إلى  ساعتها  يتشوق  ونجاحه،  وسلوكه 

كيف رُبي هذا الولد، وكيف بلغ هذا؟

يا أن نبدأ بوصف لشخصية   فلهذا كان حر

�له ملسو هيلع هللا ىلص لـكي نفهم : كيف كان هذا النبي  رسول ال�

يؤدب ويربى، ثم كيف كان يتولى الأمور.

صورة الـكمال البشري

إن بعض المسلمين يتوهم أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان درويشا، إذا ظلمه أحد عفا عنه، إذا أغضبه أحد سامحه، وإذا 

رأى فقيرا أو جائعا أعطاه وأطعمه، يهش ويبش لأصحابه حتى إذا صافح أحدا منهم لم ينزع يده حتى ينزع.. وهكذا!

�له ملسو هيلع هللا ىلص كان رجلا فذا متفردا لا مثيل  لـكن إذا رجعنا إلى الحق، واستعرضنا وقائع السيرة سنجد أن رسول ال�

له، كان عقلية لو وضعت أمامها عباقرة العالم سواء في التاريخ القديم أو الحديث لرجحت بهم، وأقصد العباقرة في 

أي مجال: السياسي، العسكري، الإداري، الإصلاحي.. إلخ.

يفهم المرامي البعيدة والأسرار، كان   كان شخصية ذكية، متفردة، كان عالما مثقفا مدركا يفهم ما حوله، و

يا، محببا إلى الناس، كان صورة متميزة عمن حوله. ية، نشيطا وافر المجهود، قو ذا ذاكرة قو

غيرهم من الملوك والسياسيين والمصلحين، ولـكنهم لا يفهمون - حق الفهم- لماذا نضع النبي على قمة هؤلاء، لأنهم 

لا يعرفون النبي ملسو هيلع هللا ىلص في جانب الـكفاءة.
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�له  �له إليه أدركه، وما تركه ال� يقه، فما أوحاه ال�  وكان في غاية النظام في كل كبيرة وصغيرة، يعرف خطوات طر

له من خطوات وتخطيط استعد له وعمل حسابه، ماذا سيفعل اليوم؟ وماذا سيفعل غدا؟ وماذا بعد غد؟ وما الذي 

يؤجل؟ وما الخطوات التي تتخذ قبل هذه الخطوة؟ وكم يستلزم ذلك من الوقت؟.. وهكذا! كان شخصية بمعنى الكلمة...

وهو -مع هذا الجد والنظام- رقيق العاطفة، لا يؤدي أعمال البر والرحمة لمجرد أنه منظم يوزع الحقوق كالبر 

بالزوجات والإحسان إلى الأطفال والرفق بالعبيد والفقراء، بل إنه يهتز من الرقة لمواقف إنسانية طبيعية قد يمر بها 

ينهمر الدمع من  كل إنسان، فلقد بكى على قبر أمه وهو في الستين من عمره، بعد أربع وخمسين سنة من وفاتها، و

�له قلب من يشاء من عباده، والراحمون  �له؟ فيقول إنها رحمة يودعها ال� عينيه، فيقول له صاحبه: ما هذا يا رسول ال�

يفرح بولده الطفل  النبوة لقي فيها الأهوال و يرحمهم الرحمن. يبكي على أمه وقد مرت عليه عشرون سنة من 

»إبراهيم« فرحة والد بولده، ويحمله ويهتم له، ثم لما توفي هذا الطفل بكى عليه وقال »إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون«.

�له ملسو هيلع هللا ىلص فترى فيه الوالد والأب الـكريم. وينتفض الولد انتفاضة الموت بين يدي رسول ال�

فلم يكن الأمر قرارا عقليا أو تنفيذا لتكليف بحسن الخلق، بل كان عاطفة تلقائية وفطرة مودعة في قلب 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وفي المقابل فإنك حين تنظر إليه وهو يبكي عند موت ولده إبراهيم تراه وقد جاء أسامة بن زيد -الذي 



العدد 1 يونيو 2022

125

ليصحح حكما  أو  ليصحح عقيدة  نفسه يقف  في  العواطف  انهمار  قمة  في  التي جعلته وهو  تلك  قوة  أي 

شرعيا لأسامة؟! ولا يشفع له أن الحالة حالة حزن ووفاة! بل يدفن ولده وهو يردد : » إن القلب ليحزن وإن 

العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ». ولما كسفت الشمس في ذلك 

اليوم، وظن الصحابة - من الحزن- أنها كسفت لموت ابن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحزنه عليه، وقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بين هذا الجمع 

�له لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته »، ولك أن تعجب في  وقال لهم : » إن الشمس والقمر آيتان من آيات ال�

يقول : إنها لم تكسف لأجل  يع و هذه الواقعة كيف كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتوقف -وهو في ذروة العاطفة- ليمنع من الز

�له. ابني وإنما هذه من آيات ال�

�له مثالا للـكمال البشري..  ولهذا كان رسول ال�

ية واجتماعية، صاحب لأصحابه،  ية وسياسية وعسكر كان رجلا يدرك شؤون المجتمع، يتمتع بكفاءة إدار

زوج لأزواجه، أب لأبنائه، وهو في ذلك يبلغ الغاية، ثم هو مع الضعفاء من المسلمين فوق ما يتصور، وهو في 

نفسه رجل رحيم عادل، وهو في كل حال متبع للشرع.

 هذه إشارة سريعة إلى شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي لا نعرفها، فإنك إذا نظرت إلى نفسك وتفكرت : ماذا فعلت 

مساء الأمس، وماذا فعلت صباح الأمس.. انظر إلى نفسك وأنت بعيد عن درس علم أو فعل خير، وقس نفسك 

هَ وَٱلْيَوْمَ ٱْلءَاِخرَ{] الأحزاب : 21 [..  َ� �ِمَن كَانَ يَرُْجواْ ٱل� هِ ُأْسوَةٌ َحسَنَةٌ ل َ� �َقَْد كَانَ لـَكُْم فِى رَُسوِل ٱل� على هذه الآية:}ل

كم تبلغ درجة تأسيك بالنبي في هذه الأوقات؟!

 لا شك أنها ستكون ضعيفة، وهذا لأننا لا نعرف النبي ملسو هيلع هللا ىلص جيدا، فلا نعرف كيف نتأسى به في كل 

أحوالنا، إن أغلبنا لا يعرف سوى 2% أو 3% من شخصية النبي فكيف نتأسى بمن لا نعرف؟

�له التبني-  هو حفيده في الميزان الجاهلي، لأنه ابن ربيبه زيد بن حارثة الذي اتخذه النبي ولدا له قبل أن يبطل ال�

يقول  ورأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص على هذه الصورة من الحزن، فصرخ أسامة، فإذا به يوقف بكاء نفسه وينظر إلى أسامة و

يا أسامة، البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان.
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االحتساب على شاتم 
    سيد البشرية   1

�له وبعد، الحمد ل�

قضايا  ولا عن  سلوكية،  منكرات  ولا عن  عليه،  بُغي  داعية  أو  عالم  عن  اليوم  ليس حديثنا 

�له عليه  �له صلى ال� معيشية، لا، ليس ذلك كله، الواقعة اليوم أكبر من ذلك، إنه )عِرض رسول ال�

�له عليه وبارك وسلم سلاماً كثيراً إلى يوم الدين. وسلم( فداه نفسي وأبي وأمي وولدي صلى ال�

�له الذي سأل عنه ملك النصارى هرقل، ثم قال وهو في أبهة ملـكه: )قد كنت أعلم  إنه رسول ال�

أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمُت لقاءه، ولو كنت عنده 

لغسلت عن قدميه(]البخاري:7[.

براهيم السكران1  الشيخ إ

�له أسره فك� ال�

يق الإسلام، رابط 1. إبراهيم السكران، بحث: الاحتساب على شاتم سيد البشرية، موقع طر

https://ar.islamway.net/book/22671/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__ref=iswy
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�له سبحانه علينا، يتمدح ربنا سبحانه  �ة علينا، يمتن بها ال� �له من �له عليه وسلم- الذي جعله ال� �له –صلى ال� إنه رسول ال�

�له: �له عليه وسلم- حيث يقول ال� �له –صلى ال� بأنه أرسل لنا محمد بن عبد ال�

ِيهِْم(]آل عمران:164[. هُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ِإْذ بَعََث فِيهِْم رَُسولًا مِْن َأنْفُسِهِْم يَتْلُو عَلَْيهِْم آيَاتِهِ وَيُزَك� َ� )لَقَْد مَن�َ ال�

ْمَس سِرَاجًا(]نوح:16[، وفي القرآن  �له في كتابه وصف الشمس بأنها سراج كقوله )وََجعََل الش�َ بل إن ال�

�له )يَا  �له عليه وسلم- بأنه )سراج منير( لشروق شمس رسالته على البشرية كما قال ال� �له محمداً –صلى ال� نفسه وصف ال�

هِ بِِإْذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا(]الأحزاب 45 و46 [. َ� �ِرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا ِإلَى ال� ا َأْرَسلْنَاكَ َشاهِدًا وَمُبَش َ� بِي�ُ ِإن َ� هَا الن َأي�ُ

�له عليه وسلم - سراجا منيرا؛ لأن نوره للدنيا كنور الشمس  �له محمداً - صلى ال� قال الإمام ابن رجب )سمى ال�

وأتم وأعظم وأنفع(]فتح الباري:340/4[.

�له سبحانه بالسيادة في الدنيا والآخرة، وجعله )الأول( في مقامات كثيرة بين الناس جميعاً، فهو  �زه ال� ومي

)سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع(]مسلم:2278[.

�له عليه وسلم-  �له –صلى ال� وكل الرسالات والنبوات قبله كانت مبنية على الخصوصية القومية، إلا رسول ال�

�له بعالمية الرسالة للبشرية كلها )وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة(]البخاري:335[. شر�فه ال�

�له بأن تفرد بأسلوب خاص،  يقة تركيبه للألفاظ والمعاني شرفه ال� �له عليه وسلم- وطر بل حتى لغته –صلى ال�

وقال  الكلم(]البخاري:7013[  بجوامع  )بعثت  وسلم  عليه  �له  ال� صلى  النبي  قال  كما  الكلم(  )جوامع  أسلوب  وهو 

)فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم..(]مسلم:523[.
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اختار  وعلا  جل  �له  ال� إن  بل 

وأشرف  )مكان(  أشرف  لنبيه 

فجمع  )نسب(،  وأشرف  )زمان( 

وزماناً  أطرافه مكاناً  الشرف من  له 

وسلم   عليه  �له  ال� صلى  فقال  ونسباً. 

)بعثت من خير قرون بني آدم، قرنا 

)إن  وقال  فقرنا(]البخاري:3557[. 

�له اصطفى كنانة من ولد إسماعيل،  ال�

واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى 

واصطفاني  هاشم،  بني  قريش  من 

من بني هاشم(]مسلم:2276[.

بل إن النبي إذا استفتح باب الجنة يسأله الملك الموكل بخزانة الجنة: من أنت؟ فإذا أخبره النبي باسمه قال 

الملك )بِك ُأمرت، لا أفتح لأحد قبلك(]مسلم:197[. 

مثل  نقلت أخباره وسيره وأيامه حدثاً حدثاً  إلى آخرهم  أولهم  ية كلها من  البشر في  يعرف رجل  ولا 

يوم مولده، ومرضعاته، وحواضنه،  التي وقعت  الخوارق  نقلوا  أنهم  عليه وسلم- حتى  �له  ال� �له –صلى  ال� رسول 

�ابه، ومؤذنيه،  يه ومواليه وخدمه وكت وأول بعثته، وأسمائه، وهجرته، وأولاده، وزوجاته، وأعمامه وعماته، وسرار

وأمرائه، وحرسه، وشعرائه وحداته، وكتبه التي أرسلها إلى الملوك، بل حتى من يضرب الأعناق بين يديه، 

يقة عبادته في وضوئه وصلاته وصيامه وحجه، ومعاملاته وقروضه ورهنه، وطعامه ولباسه، وشمائله، بل  وطر

حتى أسماء الدواب التي ركبها، وغير ذلك كثير، وكل ذلك مكتوب في السير والشمائل والمغازي ودلائل 

النبوة )ومن هذه الـكتب: زاد المعاد وهو أعذبها، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية وهو أوعبها، والشفا 

الجواب  في  مهمة  للعراقي وهو أكثفها، وفصول  السيرة  ألفية  للمناوي شرح  السنية  والعجالة  للقاضي عياض، 

وغيرها(. تيمية،  لابن  الصحيح 
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�له عليه وسلم - ونقلوا ما عاينوه من معجزاته،  وقد قال الإمام ابن تيمية )كان الذين رأوا محمدا - صلى ال�

يعته، وما سمعوه من القرآن، وحديثه؛ ألوفاً مؤلفة(]الجواب الصحيح:21/3[. وأفعاله، وشر

�له عليه وسلم- وعجائب حياته فهي كثيرة جداً، وقد تنافس أهل العلم في جمعها،  وأما معجزات النبي –صلى ال�

العلوم، وإن كان المستشرقون وشراحهم  يضيفها على السابق، وهذا شأن  و فكان اللاحق منهم يستقرئ أموراً 

�له: ية إشكالاً، ومن ذلك قول ابن تيمية رحمه ال� العرب يجعلون هذه المز

)ومعجزاته تزيد على ألف معجزة، مثل انشقاق القمر، والقرآن المعجز، وأخبار أهل الكتاب قبله، وبشارة 

�له آية عام مولده، وما جرى عام  لأنبياء به، ومثل أخبار الـكهان والهواتف به، ومثل قصة الفيل التي جعلها ال�

مولده من العجائب الدالة على نبوته، ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين بخلاف ما كانت 

�له عز وجل من غير أن  العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه، ومثل إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم ال�

يعلمه إياها بشر، فأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح وهود وشعيب وصالح وغيرهم، 

وبالمستقبلات، وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب، ولا غيرهم، ولم يكن بمكة أحد من علماء أهل 

الكتاب ممن يتعلم هو منه، بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العربي، ولا كان هو يحسن لسانا غير 

العربي، ولا كان يكتب كتابا، ولا يقرأ كتابا مكتوبا، ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين: سفرة وهو صغير مع عمه 

أبي طالب لم يفارقه، ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم.
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 وسفرة أخرى وهو كبير مع ركب من قريش لم يفارقهم، ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب، وأخبر 

من كان معه بأخبار أهل الكتاب بنبوته مثل: إخبار بحيرى الراهب بنبوته، وما ظهر منه مما دلهم على نبوته، 

ولهذا تزوجت به خديجة قبل نبوته لما أخبرت به من أحواله، مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرة، ومثل 

الـكثير، وهذه  الخلق  منه  القليل حتى شرب  الماء  وتكثير  العظيم،  الخلق  منه  أكل  القليل حتى  الطعام  تكثير 

�له عليه وسلم له معجزات كثيرة( الأمور مبسوطة في موضع آخر، ولـكن المقصود هنا: التنبيه بأن محمدا صلى ال�

]الجواب الصحيح: 399/1[.

�له بنا، وشدة  فهل هذا كل شيء؟ لا، ولـكن ثمة أمر يصل بالعجب إلى منتهاه، وهو كمال شفقة رسول ال�

�له كل خير ومصلحة لأمته. �له لنا معشر أمته، وحرصه علينا، وإلحاحه في سؤال ال� حب رسول ال�

حب النبي لنا معشر أمته:

�له )ِإن  ّاِس( وقول ال� َ� َلَْن َكثِيرًا مِ�َن الن ّ َأْضل ّهُن�َ َ� �له )رَِب� ِإن �له عليه وسلم- مرةً يقرأ قول ال� أخذ النبي –صلى ال�

ّهُْم عِبَادُكَ( فتذكر أمته فرفع يديه كما في صحيح مسلم: َ� تُعَذِ�ْبهُْم فَِإن

يل اذهب إلى محمد، وربك أعلم،  �له عز وجل: »يا جبر )فرفع يديه وقال: »اللهم أمتي أمتي« ، وبكى، فقال ال�

�له عليه وسلم- بما قال، وهو  �له -صلى ال� يل عليه الصلاة والسلام، فسأله فأخبره رسول ال� فسله ما يبكيك« فأتاه جبر

يل، اذهب إلى محمد، فقل: إنا سنرضيك في أمتك، ولا نسوءك« (]مسلم:202[. �له: »يا جبر أعلم، فقال ال�

لها  النفوس  في  وهيبته  وشرفه  وفضائله 

يل، والحديث عنها واعتقادها وتحقق  مقامٌ طو

الإيمان،  مقامات  أرفع  من  بمعانيها  النفوس 

وحب  وهيبة  بتشريف  القلب  تحقق  فكلما 

عليه وسلم- كلما صعد  �له  ال� �له –صلى  ال� رسول 

في مدارات الإيمان.
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�له عليه وسلم- حتى بكى هو شفقته وحبه الخير لنا معشر  �له سبحانه بأن ما أهم محمداً –صلى ال� انظر إلى علم ال�

�له من فضله. �له وعده –ووعده الحق- أن يرضيه في أمته، نسأل ال� أمته، حتى أن ال�

�له  �له سبحانه قد أعطى الأنبياء دعوات يجيبها لهم، فكل نبي استعملها فاستجيب له، إلا محمد –صلى ال� وال�

�له عليه  �له –صلى ال� �له بهذا الخصيصة في الدعوة المجابة؟ ادخرها رسول ال� عليه وسلم-، أتدري ماذا فعل رسول ال�

وسلم- لنا نحن معشر أمته:

�له- أن أختبئ دعوتي، شفاعة لأمتي يوم القيامة(]البخاري:6304[. )لكل نبي دعوة، فأريد -إن شاء ال�

يوم  لأمتي  شفاعة  دعوتي  اختبأت  وإني  دعوته،  نبي  كل  فتعجل  مستجابة،  دعوة  نبي  )لكل  وقال 

القيامة(]مسلم:199[.

ولذلك إذا ضاق الناس بالمحشر يوم القيامة، 

�له  ال� صلى  محمداً  أتوا  فاعتذروا،  للأنبياء  وفزعوا 

عليه وسلم، فانظر كيفية شفقة النبي بأمته:

أنت  محمد  يا  فيقولون:  محمدا  )فيأتون   

�له لك ما  �له وخاتم الأنبياء، وقد غفر ال� رسول ال�

إلى ربك  لنا  تأخر، اشفع  تقدم من ذنبك وما 

تحت  فآتي  فأنطلق  فيه،  نحن  ما  إلى  ترى  ألا 

العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح 

شيئا،  عليه  الثناء  وحسن  محامده  من  علي  �له  ال�

ارفع  محمد  يا  يقال:  قبلي، ثم  يفتحه على أحد  لم 

رأسك سل تعطه، واشفع تشفع فأرفع رأسي، 

فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب(

]البخاري:4712[.
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فبالله عليك هل تعرف شفقة بالأمة أكثر من هذه؟ الناس في المحشر، في أكثر اللحظات ضنكاً، يفكرون في 

أنفسهم، والنبي يقول )أمتي أمتي( إنه مهتم بأمرنا نحن معشر أمته!

�له عليه وسلم- يخبرنا ببعض أدعيته لنا معشر أمته، ومن ذلك شفقته بنا  وكان النبي –بأبي هو وأمي صلى ال�

�له عليه وسلم: من الـكوارث الـكبرى، كما يقول صلى ال�

 )وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلـكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح 

بيضتهم(]مسلم:2889[.

�له عليه وسلم-  �له –صلى ال� والناس يوم النحر يفكرون بأضحياتهم، وأضاحي أقاربهم، وأما رسول ال�

�له أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي(]ابوداود:2810[. �له، وال� فإنه مهموم بشأن أمته )بسم ال�

�له عليه وسلم- يبين أن المانع له منها هو خوف المشقة   وفي تشريعات كثيرة كان النبي –صلى ال�

على أمته، كقوله عن الجهاد )ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية(]البخاري:36[ وقوله 

وقوله  يصلوها هكذا(]البخاري:571[  أن  لأمرتهم  أمتي،  على  أشق  أن  )لولا  العشاء  وقت  تأخير  عن 

بالسواك مع كل صلاة(]البخاري:887[. وغيرها من  أمتي لأمرتهم  السواك )لولا أن أشق على  عن 

الأحاديث التي كان النبي يبين أن الحامل له على ترك الأمر بها هو خوف المشقة على الأمة.

�له عليه وسلم- جداً في علة الجمع قال )أراد  ولما سئل ابن عباس عن سبب تخفيف النبي –صلى ال�

أن لا يحرج أمته(]مسلم:705[.
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ولما كثر الصحابة في صلاة التراويح تركها النبي –صلى 

�له عليه وسلم- وقال لأصحابه )إنه لم يخف علي مكانكم،  ال�

لـكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها(]924[.

ربه  يراجع  وسلم-  عليه  �له  ال� –صلى  النبي  واستمر 

إلى خمس  خمسين  من  علينا  المفروضة  الصلاة  لتخفيف 

الإسراء  قصة  في  المعروف  المشهور  الحديث  في  صلوات 

والمعراج في الصحاح.

وهذه الشواهد السابقة في كمال شفقة النبي –صلى 

�له عليه وسلم- بنا معشر أمته؛ هي التي عبر عنها القرآن  ال�

مْ  ُ� عَنِت مَا  عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  َأنْفُِسكُْم  مِْن  رَُسوٌل  جَاءَكُْم  )لَقَْد 

يٌص عَلَيْكُْم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوٌف رَِحيمٌ(]التوبة:128[. ِ حَر

العبارات  في  يتنافسون  العلم  أهل  كان  ولذلك 

في  الشافعي  قال  حتى  �له  ال� لرسول  التعظيمية  الإيمانية 

رسالته المشهورة:

ُمِس بنا نعمةٌ، ظهرت ولا بطنت، نلنا بها   )فلم ت

فيهما، وفي  بها عنا مكروه  أو دفع  في دين ودنيا،  حظا 

سببها(  وسلم-  عليه  �له  ال� -صلى  ومحمد  إلا  منهما:  واحد 

]الرسالة:ص10[. 

وقال ابن تيمية )كل خير في الوجود، إما عام وإما 

خاص؛ فمنشؤه من جهة الرسول..، والدنيا مظلمة ملعونة 

إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة(]الفتاوى:93/19[.
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1. د. صلاح سلطان، الأساس الإيماني لاتباع  
�له الرسول، موقع رسول ال�

rasoulallah.net/ar/articles/article/5455

د. صلاح سلطان1

�له أسره     فك ال�

قد يرضخ الإنسان لقانون خشية 

عقوباته، وقد يطيع حاكماً أو رئيساً أو 

مديراً خشية نقمته، لـكن اتباع النبي 

�له عليه وسلم  أمر فريد؛ حيث  صلى ال�

يعتمد على ثوابت ورواسخ إيمانية، تجمع 

بين عمق الإيمان وقوة القناعة أن النبي 

عليه وسلم  حقيق وجدير  �له  ال� صلى 

بأن يُتبع كما قال تعالى: » لقَْد كَانَ 

�ِمَن  هِ ُأْسوَةٌ َحسَنَةٌ ل َ� لـَكُْم فِي رَُسوِل ال�

وَذَكَرَ  اْلآِخرَ  وَالْيَوْمَ  هَ  َ� ال� يَرُْجو  كَانَ 

هَ َكثِيراً« ]الأحزاب : 21[. َ� ال�

األساس اإليماني
التباع الرسول
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ومن هذه الأسس في الاتباع ما يلي

ُل الْعَابِدِيَن« ]الزخرف : 81[. ْحمَِن وَلَدٌ فََأنَا َأو�َ َ� �له، لقوله تعالى: »قُْل ِإن كَانَ لِلر �له إلى ال� أولاً: أنه أحب خلق ال�

وقد رأى الإمام علي أن هذه أفضل آية امتدح ربنا فيها نبيه، وتفسيري لذلك أن غاية خلق الجن والإنس 

�له عليه  يات : 56[، فإذا كان النبي صلى ال� ُـدُون« ]الذار ا لِيَعْب هي العبادة لقوله تعالى: »وَمَا خَلَْقُت اْلجِن�َ وَاْلِإنَس ِإل�َ

وسلم وصل إلى الذروة والقمة في العبادة، فهو أفضل الخلق أجمعين عند ربنا جل وعلا. وحسن الاتباع هو الدليل 

هُ  َ� بِعُونِي ُيحْبِبْكُمُ ال� َ� هَ فَات َ� ونَ ال� ُ� �له عليه وسلم  لقوله تعالى: »قُْل ِإْن ُكنْتُمْ ُتحِب �له وحب النبي صلى ال� العملي على حب ال�

بَكُْم«.  ]آل عمران : من الآية 31[. يَغْفِرْ لـَكُْم ذُنُو وَ

َك لَعَلى خُلٍُق عَظِيٍم ]القلم  َ� �له في قرآنه بقوله: وَِإن �له أخلاقا وأرفعهم قدرا، وقد وصفه ال� ثانياً: أنه أكمل خلق ال�

�له عليه وسلم  على الأخلاق حتى صارت تُستمنح منه، وتستقى من  فعاله ، وتقتدى من  : 4[، فعلا النبي صلى ال�

تصرفاته، وصار معيارا للمكارم الأخلاقية. كما قال الشاعر أحمد شوقي:

يُولع الـكرماء زانتك في الخلق العظيم شمائل         يُغرى بهن و

أو  صديق  بحب  مولعاً  الإنسان  كان  وإذا 

زوجة أو أستاذ أو تلميذ، فعند السراء أو الضراء لا 

أو فجوة في أدب،  ثلمة في خلق،  الإنسان  يفوت 

فيعالجها الإنسان بأن في� نقصا كما في غيري، فيحتمل 

الزوجان والأصدقاء والشركاء والآباء والأبناء من 

هذه السفاسف ما يحفظ للود البقاء.

فكلما  وسلم   عليه  �له  ال� صلى  �له  ال� رسول  أما 

أمعَنت في سيرته، وأَكثرت من معرفة أخلاقه في 

العسر واليسر، والمرض والصحة، والسفر والحضر، 

. فلن تجد إلا الـكمال الأخلاقي في كل ما دق�َ وجل�َ
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ثالثاً: أنه صاحب المعجزات الـكبرى، وأهمها القرآن الـكريم وهو المعجزة الإيمانية العلمية الأخلاقية التشريعية 

ية البلاغية التي أعجزت الجن والإنس أن يأتوا بسورة مثله. ومن معجزاته أيضا: انشقاق القمر ونطق الحجر والشجر  اللغو

�َى )8( فَكَانَ قَاَب قَوَْسيْنِ َأْو َأْدنَى  �َ دَنَا فَتَدَل بين يديه، وكثرة الطعام والشراب بين أصابعه، والإسراء والمعراج، » ثُم

)9( » ]النجم[، ونزول المطر بعد قحط لما دعا ربه، وخروجه بين المتربصين لقتله فضرب التراب في وجوههم وخرج 

سليماً من بينهم، ومسح على عين علي بن أبي طالب لما اشتكى منها فبرأت، ورد عين قتادة عندما سقطت على وجنتيه 

فصارت أحد� من العين الصحيحة، ومسح على رجل أبي بكر  لما لدغته حية في غار ثور فبرأت، ومسح على رجل 

عبدالله بن عتيك الأنصاري لما أصيب بها عند قتله رافع بن أبي الحقيق اليهودي فما اشتكى منها حتى مات، ودعا 

لأنس بن مالك  بكثرة المال والولد وطول العمر، فعاش نحو 100 عام وكثر نسله، وكان له نخل يثمر في كل سنة مرتين، 

ودعا على مجرمي قريش، وأشار إلى مصارعهم قبل غزوة بدر، فقتلوا في المواضع نفسها.

�له  �له عليه وسلم  التي تضاعف الحب القلبي، واليقين العقلي أن الرسول النبي صلى ال� هذه بعض معجزاته صلى ال�

عليه وسلم  جدير بحسن الاتباع والاقتداء بهديه، وفي واقعنا إذا رأى الناس من عالِم اختراعا، أو من رئيس إنجازا، 

يقلدونه في كل  يكثرون ذكره، و أو من طالب تفوقا، أو من لاعب تميزا، أو من فنان مهارة، فإنهم يهيمون به، و

شيء: في كلامه، ومشيته، وتسريحة شعره، وفي شكل لُباسه، وفي نوع ساعته، ونظارته، وحزامه، بل وحذائه!

�له عليه وسلم الذي جمع هذه المعجزات الغفيرة المتنوعة الخارقة التي تستحيل على  أفلا يكون رسولنا صلى ال�

�له عليه وسلم ؟! أحد أن يكررها، أفلا يكون جديرا بغاية الحب وحسن الاتباع لهديه صلى ال�
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رابعاً: أنه شديد الحب لأمته عظيم الشوق لرؤيتنا، لما 

�له عليه وسلم  قال:  روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى ال�

»وددت أني لقيت إخواني ، فقال أصحابه : أوليس نحن 

إخوانك ؟ قال : أنتم أصحابي ، و لـكن إخواني الذين آمنوا 

للألباني،  الصحيحة  الأحاديث  )سلسلة  يروني«،  لم  و  بي 

�له عليه وسلم  بين الأنبياء في  ص8882(،  وقد انفرد صلى ال�

�له عليه  الدعوة المجابة، حيث تعجلوا في دعوتهم، لـكنه صلى ال�

وسلم  - شغفا بنا، وحرصا علينا، وإنقاذا لنا- أج�ل دعوته 

المستجابة شفاعة لنا يوم القيامة، ولما وجهت له أرقى التحية 

ليلة المعراج في الملأ الأعلى: »السلامُ عليَك أيها النبي�ُ ورحمة 

�له عليه وسلم  رائعا حيث  �له وبركاته« كان جوابه صلى ال� ال�

�لهِ الصالحين«. عطفنا عليه فقال: »السلامَ علينا وعلى عبادِ ال�

القياس  في  لعمري  ذلك  الأدنى،  الملأ  في  أفننساه 

فظيع!

وأقول لإخواني وأخواتي إذا كان فينا قلب يشعر أو 

ينبض أو عقل يفكر فنجد هذا المستوى من الحب العميق 

�له لنا، لا يسعنا إلا أن نبادله حبا بحب وشوقا  من رسول ال�

بشوق، وإنا نشهدك يارب الأرباب أننا نحب نبينا محمدا صلى 

�له عليه وسلم  ونشتاق إلى لقائه فاجمع بيننا وبينه كما آمنا به  ال�

ولم نره، ولاتفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.
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اآلية الخالدة                              

  1. سفر الحوالي، المسلمون والحضارة الغربية، ص133 وما بعدها.

تسعى  الأمم  كل  كانت  عظيم،  شرف  وهو  العرب،  من  يمَ  الـكر الأمي�َ  رسولَه  جعل  تعالى  �له  ال�

طمعًا  العرب  بلاد  إلى  وهاجروا  ِهجرَتِه،  ومكان  ومَبْعثَه،  صفته  يعرفون  كانوا  الذين  اليهود  سيما  لا  إليه، 

يستفتحون  وكانوا  نخٍل.  ذاُت  أرٌض  مهاجَرَه  أن  علموا  لما  والمدينة،  خيبرَ  وسكنوا  منهم،  �له  ال� يبعثَه  أن 

العالم  في  وشاع  خبره،  ثبت  ممن  وغيرَهم  عاً  َ� وتُب الفارسي�  سلماِن  عنه  وأخبروا  العرب،  قبائِل  على  به 

عالِمُ  به  آمن  ما  وسرعان   ، الأنصاري� مسلمة  بن  كمحمد  محمداً  ابنه  سمى  الناس  بعض  أن  حتى  ذكره، 

وقالوا:  سارعوا  العقبة،  ليلةَ  بيعتِه  إلى  والخزرَج  الأوَس  دعا  ولما  سلام«،  بن  �له  ال� »عبدُ  إسرائيل  بني 

اليهود  سنةِ  وعلى  بغيًا،  و حسدًا  عرفوا  بما  كفروا  إذ  المتتابعة،  �له  ال� لعائن  عليهم  اليهود،  إليه  كم  َ� يسبقن لا 

ما  له،  وعداوةً  به،  كفراً  وزادهم  أعمالَهم،  الشيطان  لهم  �ََن  ي َ وز الزمن،  هذا  يهودُ  سار  له،  المعاصرين 

الإسلام. أدعياء  من  إليه  المنتسبون  يفعله 

د. سفر الحوالي1 

�له أسره فك ال�
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�له العهد على كل نبي لئِن  �َرت به الـكتُب السابقة، وأخذ ال� أبيه إبراهيم عليه السلام، وبش وهو ملسو هيلع هللا ىلص دعوةُ 

�له شهيدًا على هذه الأمة المباركة، وجعل  بِعه، وكانت ملائكةُ السماء تترقب بَعثتَه، وجعله ال� َ� أدركه ليُؤمنَن�َ به ويت

�له التقديمَ بين يديه، أو رفَع الصوِت فوق صوتِه الشريف، والجهرَ  أمته شهداءَ على الأمم، ولعظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص منَع ال�

له بالقول، كما يجهر بعُض الناس لبعٍض، وأمر بتقديم صدقة بين يدي نجواه، إذ ليس سؤالُه أو مخاطبتُه كسؤال 

د مَن يؤذيه. وقد أجمعت الأمة على تحريم ذلك، وعلى أن بغضه عليه  َ� أو مخاطبتِه، ونهى عن أذاه، وتوَع غيرهِ 

الصلاة والسلام مناٍف للإيماِن.

وإنما قال عنه المنافقون في أيامه: هو أذٌن، ولا ريب أن ما فعلته الصحُف الغربية اليوم مثل »شارلي ايبدو« 

الفرنسية أعظم من قول أذن.

ِئَه هو الأبتر، وكان المسلمون إذا حاصروا حصنًا للـكفار فسب أحد منهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أيقنوا  �له شان وجعل ال�

أن النصر قريب.

لهم  ونذيرًا  للعالمين،  رحمةً  ليكون  ربه  وأرسله 

بين يدي عذاٍب شديدِ، وجعل له صفاٍت تشهد بذاتها 

�ِل  ُيحل ولا  الهوى،  ينطق عن  لا  أنه رسوٌل من عنده، 

ربه، وجعله  بأمر  إلا  ينهى،  ولا  يأمر  ولا  �ِم،  يحر ولا 

قدوةً للمؤمنين، وأسوةً للصالحين في كل جيل. وجَمع له 

الناس، وأعدُل  يةِ كلِها، فهو أشجُع  البشر الـكمالاِت  ربه 

وأحلمُ  خُلُقَاً،  الناس  وأحسُن  الناس،  وأكرمُ  الناس، 

الناس رائحةً، وأقْومُهُم  الناس، وأطيُب  الناس، وأطهرُ 

عادةً، وهكذا. ولو أن أحدًا مهما بلغت عبقريته أراد أن 

�له ملسو هيلع هللا ىلص في جانب واحد من جوانب  يكون مثل رسول ال�

سهلًا  أمرًا  مثلًا  لعجز عن ذلك، خذ  الشريفة،  سيرته 

فيما نرى، وهو معاملته ملسو هيلع هللا ىلص لزوجاته الطاهرات.
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�له تعالى أعطى كل نبي ما يؤمن الناس على مثله من الآيات والبراهين، وجمع لنبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص بين الآيةِ  واال�

�َمه ما لم يكن يعلم، وكُل مَن لم يؤمن بتلك  القرآِن، وبين نحو ألِف آية حسيةٍ في الأرض والسماء، وعل الخالدةِ 

ر، وعلى هذا الدليل الحسي  ية، وكفى بذلك دليلًا لمن تَبص�َ الآياِت والبراهين فعليه بالواقع التاريخي للسيرة النبو

الواقعي اعتمد شيخ الإسلام في مجادلةِ النصارى، حين لم يؤمنوا بالبراهين الأخرى، كما اعتمد ابن القيم أيضا كما 

ية، وفي عصرنا هذا أسلم الدكتور »موريس بوكاي«  في »الزاد«، وسار عليه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاو

يقينٍ ومعرفةٍ. عن علمٍ و

فما أعجب سيرته وما أكثر آياته وما أدل علاماته.

تيمية في الجواب الصحيح: »وسيرةُ  قال شيخ الإسلام ابن 

يعته  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من آياتِه، وأخلاقِه من آياتِه، وأقوالِه وأفعالِه وشر

م أمتَه في دينهم من آياته، وكراماِت  َ� من آياتِه، وأمتِه من آياتِه، وعل

صالحي أمتِه من آياته«.

إلى أن يقول ضمن كلامه النفيس في فصل عظيٍم جامٍع في 

»الجواب الصحيح« نقله عنه ابُن كثير، والشيخ السعدي: »وكان 

�ين لا يعرف لا هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب،  أميًا من قوم أمي

ع النبوة إلى  ولم يقرأ شيئًا من علوم الناس ولا جالس أهلَها، ولم يد�َ

�له له أربعين سنة، فجاء بأمر هو أعجُب الأمور وأعظمها،  أن أكمل ال�

وبكلام لم يَسمع الأولون والآخرون بنظيره، وأخبر بأمرٍ لم يكن في 

بلده، ولا في قومه مثلُه، ولم يكن مثلُه قبله ولا بعده في مِصر من 

الأمصار، ولا في عصر من الأعصار من أتى بمثل ما أتى به، ولا 

من ظهر كظهوره، ولا من أتى بالعجائب والآيات بمثل ما أتى به، 

يعته، ولا من ظهر دينُه على  ولا من دعا إلى شريعة أكمل من شر

الأديان كلِها بالعلمِ والحجةِ، وباليد والقوة كظهوره«.
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من  طرفًا  �له  اال� رحمه  يذكر  ثم 

سيرته العطرة، وما فيها من الآيات 

صلوات  وعدله  صدقه  على  الدالة 

�له وسلامه عليه، ومنها الانقلاُب  اال�

التي  الهائلة،  راُت  ُ� والتَغِي العظيم، 

�ين، وكيف  الأمي أولئك  في  أحدثها 

وحكماءَ  وعلماءَ  سادةً  أصبحوا 

مريدًا  يكن  لم  أنه  وكيف  للعالمين. 

لنفسه،  الملك  يريد  للدنيا، ولا ملِكًا 

�ِيه أقاربَه مِن بعده. يَوَل و

�له: »لم يأمر بشيء فقيل ليتَه لم يأمر به، ولا نهىَ عن شيء فقيل ليته لم ينه  إلى أن يقول الشيخ رحمه اال�

عنه«، وقال شيخ الإسلام في موضع آخر:

�له، ليس من الملوك الذين  �له يأمر بأمر اال� �له ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكرٍ وعمرَ على أقاربِه، لأنه رسول اال� م رسوُل اال� »ولهذا قد�َ

يُقد�ِمون أقاربَهم ومواليَهم وأصدقاءَهم«.

ه،  َ� يأبى أن يَسُب يغضب له، و وإن مما يدل على مترلته ملسو هيلع هللا ىلص في القلوب، أن أفسق الناس من أمته يصلي عليه، و

وإليك بعض الأمثلة:

كارى من العراق، فلـكم القسيس وسبعةً كانوا معه  ه أحد القساوسة في دولةٍ غربية، فقام أحد الس�َ َ� ١  سب

�له وحدثني بقصته في تركيا. حتى طرحهم أرًضا، ثم هداه اال�

ه، وما أمره  َ� َق معه أحدُهم، وأمره أن يسب حاكمَه فسب ٢  حدثني أحد الإخوة الفلسطينيين، أن رجلاً حق�َ

ل صنوف التعذيب، دون أن يقل في حقه  َ� بشيء إلا فعله، ولما قال له قل كذا في حق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أبى، وتحم

شيئًا، مع أنه لم يكن متديناً.
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٣  جعل السيسي الصلاة عليه دليلًا على أن من يكتب ذلك على سيارته ينتمي لمنظمة إرهابيةٍ محظورةٍ!!، 

ومع ذلك لم يمح الصلاة عليه أحد ورضي كاتبوها أن يكونوا من نُزلاءِ سجون السيسي التي فيها ما فيها.

�َ الشعب المصري، عندما قال أحمد الزند وزير عدل السيسي وصديقه »أي واحد يخالف القانون     َضج

�له-«، فاضطر السيسي إلى عزله. �له –أستغفر ال� لا بد من اعتقاله ولو كان رسول ال�

والأمثلة على ذلك كثيرة.

�ِع ضلالاِت  فيا أخي القارئ من الذي يترك هْدَي مَن هذه بعض مناقِبه، وهذه منزلتُه في القلوب، ويَتب

المشركين، وخرافاِت الكافرين من »أرسطو« إلى »ترامب«؟ وهل من دَْرِك بعد هذا يهوي إليه العقل البشري 

في مكان سحيق؟
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ظل في مكة ثلاث عشرة سنة، وما آمن 

معه إلا قليل؛ فما تذم�ر ولا ضجر، وجاءه أصحابه 

والاستنصار؛  الدعاء  ويسألونه  إليه  يشتكون 

فحلف على نصر الدين، وتمام الأمر، وأنكر عليهم 

أنهم يستعجلون، فكان الأمر كما وعد علماً من 

�له لا للأشخاص. أعلام نبوته، ونصراً لأمر ال�

د. سلمان العودة1 

�له أسره     فك ال�

iswy.co/e14l30

�له عليه وسلم« للدكتور سلمان العودة، منشور  1. مقال »صلى ال�
يق الإسلام، رابط إلـكتروني بموقع طر

  صلى اهلل
عليه وسلم

https://ar.islamway.net/article/45171/%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85?__ref=iswy
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�له عليه وسلم-. لم يكتب لأحدٍ من البشر من الأثر والخلود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشريف - صلى ال�

ولقد دونت في سيرته الـكتب، ودبجت في مديحه القصائد، وعمرت بذكره المجالس، وبقيت عظمته قمة 

سامقة لا تطالها الظنون.

تقلبت به صروف الحياة من قوة وضعف، وغنى وفقر، وكثرة وقلة، ونصر وهزيمة، وظعن وإقامة، وجوع 

وشبع، وحزن وسرور، فكان قدوة في ذلك كله، وحقق عبودية الموقف لربه كما ينبغي له.

فما تذم�ر ولا ضجر، وجاءه أصحابه يشتكون إليه  ظل في مكة ثلاث عشرة سنة، وما آمن معه إلا قليل؛ 

ويسألونه الدعاء والاستنصار؛ فحلف على نصر الدين، وتمام الأمر، وأنكر عليهم أنهم يستعجلون، فكان الأمر كما 

�له لا للأشخاص. وعد علماً من أعلام نبوته، ونصراً لأمر ال�

�ر، ولا  وكان من نصره أن تأتيه وفود العرب من كل ناحية مبايعة على الإسلام والطاعة، فما تغير ولا تكب

انتصر لنفسه من قوم حاربوه وآذوه وعاندوا دينه.

كما كان يقول أبو سفيان بن الحارث:

لتغــلب خيل اللات خيل محمدِ لعـمرك إني يــوم أحمل راية     

فهذا أواني حين أهدى وأهتدي لَكَالْمُْدِلجِ الحيـــــران أظلم ليله    

�له من طـردته كل مطرد هـداني هادٍ غير نفسي ودلني       عـلى ال�

وما حملت من ناقة فوق ظهرها      أبر وأوفى ذمـة من محـــمد

حمة،  �ف القلوب، وأعاد الل�ُ فاستل العداوات، ومحا السخائم، وأل

ه قبل صديقه أنها النبوة، وأنه لم يكن صاحب طموح  وعرف عدو�ُ

شخصي، ولا باني مجد ذاتي، وإن كان الطموح والمجد لبعض جنوده.
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تعجب من عفويته وقلة تكلفه في سائر أمره، واحتفاظ شخصيته بهدوئها وطبيعتها وتوازنها مهما تقلبت عليها 

الأحوال، واختلفت عليها الطرائق.

يترتب عليه استرواح لقوم  قل إنسان إلا وله طبعه الخاص الذي يبين في بعض الحال ويستتر في بعض، و

�له عليه وسلم -. دون آخرين، ويحكم العديد من مواقفه وتصرفاته حاشاه - صلى ال�

يعاملهم بغاية اللطف  فهو يُْقبِل بوجهه على كل جليس، ويخاطب كل قوم بلغتهم، ويحدثهم بما يعرفون، و

والرحمة والإشفاق، إلا أن يكونوا محاربين حملوا السلاح في وجه الحق، وأجلبوا لإطفاء نوره وحجب ضيائه.

كل طعام تيسر من الحلال فهو طعامه، وكل فراش أتيح فهو وطاؤه، وكل فرد أقبل فهو جليسه.

ما تكلف مفقوداً، ولا رد موجوداً، ولا عاب طعاماً، ولا تجنب شيئاً قط لطيبه، لا طعاماً ولا شراباً ولا 

فراشاً ولا كساءً، بل كان يحب الطيب ولـكن لا يتكلفه.

سيرته صفحة مكشوفة يعرفها محبوه وشانئوه، ولقد نقل لنا الرواة دقيق وصف بدنه، وقسمات وجهه، وصفة 

يقة حديثه، وحركة يده، كما نقلوا تفصيل شأنه في مأكله ومشربه، ومركبه  شعره، وكم شيبة في رأسه ولحيته، وطر

المعاشرة  المؤمنين في  أمهات  وسفره، وإقامته وعبادته، ورضاه وغضبه، حتى دخلوا في ذكر حاله مع أزواجه 

والغسل، والقسم والنفقة، والمداعبة والمغاضبة، والجد والمزاح، وفصلوا في خصوصيات الحياة وضروراتها.
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�له إن القارئ لسيرته اليوم ليعرف من تفصيل أمره ما لا يعرفه الناس عن متبوعيهم من الأحياء،  ولعمر ال�

وما لا يعرفه الصديق عن صديقه، ولا الزوج عن زوجه، ولا كان أهل الكتاب يعرفونه شيئاً يقاربه أو يدانيه عن 

أنبيائهم وهم أحياء؛ وذلك لتكون سيرته موضع القدوة والأسوة في كل الأحوال، ولكل الناس.

فالرئيس والمدير، والعالم والتاجر، والزوج والأب والمعلم، والغني والفقير؛ كلهم يجدون في سيرته الهداية 

التامة على تنوع أحوالهم، وتفاوت طرائقهم.

�له عليه وسلم - مهما تقلبت به الحال، ومهما ركب من  والفرد الواحد لا يخرج عن محل القدوة به - صلى ال�

الأطوار، فهو القدوة والأسوة في ذلك كله.

وإنك لتقرأ سيرة علم من الأعلام فتندهش من جوانب العظمة في شخصيته، فإذا تأملت صلاحيتها للأسوة 

علمت أنها تصلح لهذا العلم في صفته وطبعه وتكوينه، ولـكنها قد لا تصلح لغيره، ولقد يرى الإنسان في أحوال 

السالفين من الجلد على العبادة، أو على العلم، أو على الزهد ما يشعر أنه أبعد ما يكون عن تحقيقه حتى يقول لنفسه:

لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم         ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدِ

�له عليه  �له - صلى ال� فإذا قرأ سيرة رسول ال�

وسلم - أحس بقرب التناول، وسهولة المأخذ، 

وواقعية الاتباع، حتى لقد وقع من بعض أصحابه 

�له، وأتقاكم له،  ما وقع فقال لهم: ) أنا أخشاكم ل�

وأعلمكم بما أتقي(، وقال: ) اكلفوا من العمل 

ما تطيقون (، وقال: ) إن هذا الدين يسر، 

ولن يشاد�َ الديَن أحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا 

وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 

الدلجة، والقصدَ القصدَ تبلغوا (.
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مطالعتها،  وإدمان  فيها،  النظر  وتقليب  وهديه،  سيرته  مدارسة  السالـكون  عليه  يربى  ما  خير  كان  ولهذا 

واستحضار معناها وسرها، وأخذها بكليتها دون اجتـزاء أو اعتساف.

�له عليه وسلم - هذا المنصب الشريف:  ال� �له - صلى  ال� �له - عز وتعالى - لم يجعل لأحد وراء رسول  ال� إن 

منصب القدوة والأسوة؛ لأنه جمع هدى السابقين الذين أمر أن يقتدي بهم )) فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (( إلى ما خصه 

ّهِ  َ� ّقَْد كَانَ لـَكُْم فِي رَُسوِل الل َ� ره به من صفات الـكمال ونعوت الجمال، ولهذا قال - سبحانه -: ))ل َ� �له - تعالى- وخي ال�

ّهَ َكثِيرًا ((. َ� ّهَ وَالْيَوْمَ اْلآِخرَ وَذَكَرَ الل َ� ِ�مَن كَانَ يَرُْجو الل ُأْسوَةٌ َحسَنَةٌ ل

ية، والترجمة العلمية؛ لنصوص  �له عليه وسلم - وحياة خلفائه الراشدين هي المذكرة التفسير إن حياته - صلى ال�

الشريعة، ومن الخير أن تظل هذه السيرة بواقعيتها وصدقها محفوظة من تزيد الرواة، ومبالغات النقلة التي ربما 

ية تعتمد على الخوارق والمعجزات، وبهذا يتخفف الناس من مقاربتها واتباعها ليكتفوا  حولتها إلى ملحمة أسطور

�ِ الرؤوس، وسكب الدموع، وقشعريرة البدن. بقراءتها مع هز

يان مع السنن  إن الآيات التي تأتي مع الأنبياء حق، لـكنها الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، والقاعدة هي الجر

الـكونية كما هي.

وكثيرون من المسلمين - وربما من خاصتهم - يستهويهم التأسي بالأحوال العملية الظاهرة في السلوك والعبادة 

�ه ) خذوا عني مناسككم(،  �له عليه وسلم - في صلاته ) صلوا كما رأيتموني أصلي (، وحج وغيرها، فيقتدون به - صلى ال�

وسنن اللباس والدخول والخروج؛ وهذا جزء من الاتباع المشروع بيد أنه ليس كله، ولا أهم ما فيه، فإن اتباع 
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�له - تعالى-، والتجرد والإخلاص، ومراقبة النفس، وتحقيق المعاني المشروعة  الهدي النبوي في المعاملة مع ال�

من الحب والخوف والرجاء أولى بالعناية، وأحق بالرعاية، وإن كان ميدان التنافس في هذا ضعيفاً؛ لأن الناس 

يتنافسون - عادة - فيما يكون مكسبة للحمد والثناء من الأمور الظاهرة التي يراها الناس، ولا يجدون الشيء ذاته 

ية في عبادة أو عمل واعتنى بها، وتكلف  �له، وربما تحرى امرؤ صفة نبو في الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا ال�

تمثلها فوق المشروع؛ دون أن يكلف نفسه عناء التأمل في سر هذه الصفة، وحكمتها وأثرها في النفس.

وهذه المسائل حتى التعبدية منها؛ ما شرعت إلا لمنافع الناس ومصالحهم العاجلة والآجلة، وليست قيمتها 

في ذاتها فحسب بل في الأثر الذي ينتج عنها فيراه صاحبه ويراه الآخرون. 

وإنه لخليق بكل مسلم أن يجعل له ورداً 

من سيرة المصطفى - عليه السلام - إن كان 

ناشئاً فمثل ) بطل الأبطال ( لعزام، وإن كان 

كثير  لابن   ) المحمدية  الشمائل   ( فمثل  شاباً 

أو  كثير  لابـن   ) الفـصول  و)  الترمذي،  أو 

 ) المختوم  الرحيق   ( أو   ) السـيرة  مختصر   (

كان  وإن   ،) هشام  ابن  سيرة  تهذيب   ( أو 

شيخاً فمثل ) سيرة ابن هشام ( أو ) ابن كثير 

(، وإن كان متضلعاً بالمطولات فمثل ) سبل 

الهدى والرشاد ( وكتاب ) نضرة النعيم (.

النبيين  عليهم من  أنعم  الذين  في زمرته مع  وباطناً، وحشرنا  اتباعه ظاهراً  نبيه، وحسن  �له حب  ال� رزقنا 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
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1. مصدر المقال: موقع إخوان أونلاين، منشور بتاريخ 26 يناير 2013م.

حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص حقيقته وعالماته

�له بها علينا، فقد أخرجه  �له عليه وسلم هو النعمة العظمى التي امتن ال� إن الحبيب المصطفى صلى ال�

�له تبارك وتعالى إلى البشرية هاديًا وداعيًا، بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، فكشف به عن الناس الغمة،  ال�

�له بعده حجة. وأزاح به الظلمة، وأبان به الحق، وكشف به الشبهات، فلم يبق للناس على ال�

أ.د عبد الرحمن البر1 

�له أسره       فك ال�
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َك لَعَلى  َ� هذا النبي الـكريم- زكاه ربه- تبارك وتعالى بأبلغ ألوان التزكية، فوصف خلقه بالعظيم، وقال ﴿وَِإن

خُلٍُق عَظِيٍم )4(﴾ )القلم(؛ فجاء بهذا الخلق العظيم؛ ليقود الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، 

�له إلى الجنة، ويدعوهم إلى دار السلام،  ومن الغي إلى الرشاد، ومن سبل الشر إلى سبيل الخير، جاء ينادي عباد ال�

�له عليه وسلم وَهُوَ نَاِئمٌ، فَقَاَل بَعْضُهُْم:  بِي�ِ صلى ال� َ� �له: »جَاءَْت مَلَائِكَةٌ ِإلَى الن ففي حديث البخاري عن جابر بن عبد ال�

مَثَلًا، فَقَاَل  لَهُ  بُوا  فَاضْرِ لَِصاِحبِكُْم هَذَا مَثَلاً  ِإن�َ  فَقَالُوا:  يَْقظَانُ،  وَالْقَلَْب  نَائِمَةٌ  الْعَيْنَ  ِإن�َ  بَعْضُهُْم:  نَاِئمٌ، وَقَاَل  هُ  َ� ِإن

َلُهُ كَمَثَِل رَجٍُل بَنَى دَارًا وََجعََل فِيهَا مَْأدُبَةً  هُ نَاِئمٌ، وَقَاَل بَعْضُهُْم: ِإن�َ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلَْب يَْقظَانُ، فَقَالُوا: مَث َ� بَعْضُهُْم: ِإن

ارَ وَلَْم يَْأكُْل  اِعيَ لَْم يَْدخُْل الد�َ ارَ وََأكََل مِْن الْمَْأدُبَةِ، وَمَْن لَْم ُيجِْب الد�َ اِعيَ دَخََل الد�َ وَبَعََث دَاعِيًا، فَمَْن َأجَاَب الد�َ

هُ نَاِئمٌ، وَقَاَل بَعْضُهُْم: ِإن�َ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلَْب يَْقظَانُ، فَقَالُوا:  َ� مِْن الْمَْأدُبَةِ، فَقَالُوا: َأو�ِلُوهَا لَهُ يَْفقَْههَا، فَقَاَل بَعْضُهُْم: ِإن

�له، وَمَْن عَصَى  �له عليه وسلم فَقَْد َأَطاعَ ال� دًا صلى ال� َ� �له عليه وسلم، فَمَْن َأَطاعَ مُحَم دٌ صلى ال� َ� اِعي مُحَم ةُ وَالد�َ َ� َن ارُ اْلج فَالد�َ

اِس«. َ� �له عليه وسلم فَرٌْق بَيْنَ الن دٌ صلى ال� َ� �له، وَمُحَم �له عليه وسلم فَقَْد عَصَى ال� دًا صلى ال� َ� مُحَم

�له تبارك وتعالى بنى دارًا سماها الجنة، عرضها السماوات والأرض، جعل فيها من كل ما تشتهي الأنفس  فال�

وتلذ الأعين، وأرسل محمدًا يدعو الناس إلى هذه المأدبة، فمن استجاب دخل الجنة وتمتع بما فيها، ومن أبى فالنار 

ا مَْن َأبَى«، قَالُوا: يَا رَُسوَل  ةَ ِإل�َ َ� َن تِي يَْدخُلُونَ اْلج َيْرَةَ: »كُل�ُ ُأم�َ مثواه وبئس المصير. ففي حديث البخاري عَْن َأبِي هُر

ةَ وَمَْن عََصانِي فَقَْد َأبَى«. َ� َن �له وَمَْن يَْأبَى؟! قَاَل: »مَْن َأَطاعَنِي دَخََل اْلج ال�

وسلم  عليه  �له  ال� صلى  �له  ال� رسول  حب 

يضة لِتُؤْمِنُوا  يضة: وتوقيره وإجلاله وتعزيره فر فر

�ِرُوهُ وكلنا، بلا شك،  �ِرُوهُ وَتُوَق �له وَرَُسولِهِ وَتُعَز بِال�

�له عليه وسلم،  �له صلى ال� يد�عي أنه يحب رسول ال�

فارقة  علامة  هو  بل  الإيمان؛  تمام  من  وهذا 

إلا  الإيمان  يصح  ولا  والنفاق،  الإيمان  بين 

�له عليه وسلم على  ال� �له صلى  ال� منا رسول  إذا قد�َ

أنفسنا، وعلى أولادنا، وعلى آبائنا وأمهاتنا 
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والناس أجمعين ﴿قُْل ِإن كَانَ آبَاؤُكُْم وََأبْنَآؤُكُْم وَِإْخوَانُكُْم وََأْزوَاجُكُْم وَعَِشيرَتُكُْم وََأْموَاٌل اقْتَرَفْتُمُوهَا وَِتجَارَةٌ 

�هُ بَِأْمرِهِ  ى يَْأتِيَ ال� َ� ُصواْ َحت َ� َب �هِ وَرَُسولِهِ وَِجهَاٍد فِي َسبِيلِهِ فَتَر َتخْشَوْنَ َكسَادَهَا وَمَسَاِكُن تَرَْضوْنَهَا َأَحب�َ ِإلَيْكُم م�َِن ال�

الْفَاِسقِينَ )24(﴾ )التوبة(، وعند الشيخين من حديث أنس: »ثَلاٌث مَْن ُكن�َ فِيهِ وَجَدَ  يَهْدِي الْقَوْمَ  لاَ  �هُ  وَال�

�له وََأْن يَكْرَهَ َأْن يَعُودَ فِي  ا ل� هُ ِإل�َ ُ� ا ِسوَاهُمَا وََأْن ُيحِب�َ الْمَرْءَ لَا ُيحِب َ� �له وَرَُسولُهُ َأَحب�َ ِإلَيْهِ مِم حَلاوَةَ اْلِإيمَاِن َأْن يَكُونَ ال�

ِيَدِهِ لَا يُؤْمُِن َأحَدُكُْم  �َذِي نَْفسِي ب ار«. وعند البخاري من حديث أبي هريرة: »فَوَال َ� الـْكُْفرِ َكمَا يَكْرَهُ َأْن يُْقذََف فِي الن

�له عليه  �له صلى ال� اِس َأْجمَعِينَ«، وفي حديث البخاري: أخذ رسول ال� َ� ى َأُكونَ َأَحب�َ ِإلَيْهِ مِْن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالن َ� َحت

بِي�ُ  َ� ا مِْن نَْفسِي، فَقَاَل الن ِ شَْيءٍ ِإل�َ �له لَأنَْت َأَحب�ُ ِإلَي�َ مِْن كُل� وسلم بيد عمر بن الخطاب فَقَاَل لَهُ عُمَرُ: يَا رَُسوَل ال�

�له  هُ الآنَ وَال� َ� ى َأُكونَ َأَحب�َ ِإلَيَْك مِْن نَْفِسَك« فَقَاَل لَهُ عُمَرُ: فَِإن َ� ِيَدِهِ َحت �َذِي نَْفسِي ب �له عليه وسلم: »لا وَال صلى ال�

�له عليه وسلم: »الآنَ يَا عُمَرُ«. أي: الآن صرت صادقًا في حبك. بِي�ُ صلى ال� َ� لََأنَْت َأَحب�ُ ِإلَي�َ مِْن نَْفسِي، فَقَاَل الن

�له تبارك وتعالى بنى دارًا سماها الجنة، عرضها السماوات والأرض، جعل فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ  فال�

الأعين، وأرسل محمدًا يدعو الناس إلى هذه المأدبة، فمن استجاب دخل الجنة وتمتع بما فيها، ومن أبى فالنار مثواه 

�له  ا مَْن َأبَى«، قَالُوا: يَا رَُسوَل ال� ةَ ِإل�َ َ� َن تِي يَْدخُلُونَ اْلج َيْرَةَ: »كُل�ُ ُأم�َ وبئس المصير. ففي حديث البخاري عَْن َأبِي هُر

�له الذي سأل عنه ملك النصارى  ةَ وَمَْن عََصانِي فَقَْد َأبَى«.إنه رسول ال� َ� َن وَمَْن يَْأبَى؟! قَاَل: »مَْن َأَطاعَنِي دَخََل اْلج

هرقل، ثم قال وهو في أبهة ملـكه: )قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص 

إليه لتجشمُت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه(]البخاري:7[.
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�له عليه وسلم، لأنه القائل كما في  �له صلى ال� ومن أعظم ثمرات هذا الحب أن يحشر الإنسان خلف رسول ال�

�لهُ  �َى ال� �لهِ َصل «، وفي صحيح مسلم عَْن َأنَِس بِْن مَالٍِك، قَاَل: جَاءَ رَجٌُل ِإلَى رَُسوِل ال� البخاري: »الْمَرْءُ مََع مَْن َأَحب�َ

�ََك  �لهِ وَرَُسولِهِ، قَاَل: »فَِإن اعَةِ؟« قَاَل: ُحب�َ ال� اعَةُ؟ قَاَل: »وَمَا َأعْدَْدَت لِلس�َ �لهِ مَتَى الس�َ مَ فَقَاَل: يَا رَُسوَل ال� َ� عَلَيْهِ وََسل

�ََك مََع  مَ: »فَِإن َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل �َى ال� بِي�ِ َصل َ� مََع مَْن َأْحبَبَْت« قَاَل َأنٌَس: فَمَا فَرِْحنَا، بَعْدَ الِإْسلَاِم فَرَحًا َأَشد�َ مِْن قَوِْل الن

�لهَ وَرَُسولَهُ، وََأبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فََأْرُجو َأْن َأُكونَ مَعَهُْم، وَِإْن لَْم َأعْمَْل بَِأعْمَالِهِْم. مَْن َأْحبَبَْت« قَاَل َأنٌَس: فََأنَا ُأِحب�ُ ال�

يرفعون  ولا  �ِرونه،  يوق و يعظ�ِمونه  وسلم  عليه  �له  ال� صلى  حياته  في  كانوا  الصحابة:  عند  الحب  علامات  من 

أبصارهم إليه هيبةً له.

�له عنه- يقول فيما أخرجه  فهذا عمرو بن العاص- رضي ال�

�له صلى  اِس َحيَاءً مِْن رَُسوِل ال� َ� أحمد: »فَوَالله ِإْن ُكنُْت لََأَشد�َ الن

�له عليه  �له صلى ال� �له عليه وسلم، فَمَا مَلَْأُت عَيْنِي مِْن رَُسوِل ال� ال�

�له عَز�َ وَجَل�َ َحيَاءً مِنْهُ. ى لَحَِق بِال� َ� يدُ َحت وسلم وَلا رَاَجعْتُهُ بِمَا ُأرِ

* وكانوا إذا جلسوا بين يديه لا يرفعون أصواتهم تأدبًا 

�َذِيَن  هَا ال لقول رب العزة تبارك وتعالى ﴿يَا َأي�ُ معه، وامتثالاً 

بِي�ِ وَلَا َتجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوِْل  َ� آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا َأْصوَاتَكُْم فَوَْق َصوِْت الن

َكجَْهرِ بَعِْضكُْم لِبَعٍْض َأن َتحْبََط َأعْمَالـُكُْم وََأنتُمْ لَا تَْشعُرُونَ )2( 

�َذِيَن اْمتََحَن  هِ ُأْولَئَِك ال َ� ونَ َأْصوَاتَهُْم عِندَ رَُسوِل ال� �َذِيَن يَغُض�ُ ِإن�َ ال

غْفِرَةٌ وََأْجرٌ عَظِيمٌ )3(﴾ )الحجرات(. ْقوَى لَهُم م�َ َ� بَهُْم لِلت هُ قُلُو َ� ال�

�له عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما، فلما نزلت  وأخرج البخاري أن أبا بكر وعمر اختلفا أمام النبي صلى ال�

�له عليه  بِي�َ صلى ال� َ� َث الن ِيهِ يَعْنِي َأبَا بَكْرٍ- ِإذَا حَد�َ بَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ- وَلَْم يَذْكُرْ ذَلَِك عَْن َأب ُ� هذه الآية، قَاَل ابُْن الز

ا، لدرجة أن  ى يَْستَْفهِمَهُ، أي: يكلمه كما لو كان يكلم أحدًا سر�ً َ� َحت لَْم يُْسمِعْهُ  �ِرَارِ  ثَهُ كََأِخي الس وسلم ِبحَدِيٍث حَد�َ

�له عليه وسلم يستفهمه عما قال. النبي صلى ال�
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�َذِيَن آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا َأْصوَاتَكُْم فَوَْق  هَا ال ا نَزَلَْت هَذِهِ اْلآيَةُ: ﴿يَا َأي�ُ َ� هُ قَاَل لَم َ� وأخرج مسلم عَْن َأنَِس بِْن مَالٍِك، َأن

�َى  بِي�ِ َصل َ� ارِ، وَاْحتَبََس عَِن الن َ� ﴾، ِإلَى آِخرِ الآيَةِ، جَلََس ثَابُِت بُْن قَيٍْس فِي بَيْتِهِ، وَقَاَل: َأنَا مِْن َأهِْل الن بِي�ِ َ� َصوِْت الن

مَ َسعْدَ بَْن مُعَاٍذ، فَقَاَل: »يَا َأبَا عَمٍْرو، مَا َشْأنُ ثَابٍِت؟ اْشتَكَى؟« قَاَل  َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل �َى ال� بِي�ُ َصل َ� مَ، فَسََأَل الن َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل ال�

مَ، فَقَاَل  َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل �َى ال� �لهِ َصل َارِي، وَمَا عَلِمُْت لَهُ بِشَْكوَى، قَاَل: فََأتَاهُ َسعْدٌ، فَذَكَرَ لَهُ قَوَْل رَُسوِل ال� هُ لَج َ� َسعْدٌ: ِإن

مَ، فََأنَا مِْن َأهِْل  َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل �َى ال� �لهِ َصل �ِي مِْن َأْرفَعِكُْم َصوْتًا عَلَى رَُسوِل ال� َأن ثَابٌِت: ُأنْزِلَْت هَذِهِ الآيَةُ، وَلَقَْد عَلِمْتُمْ 

ةِ«. َ� َن مَ: »بَْل هُوَ مِْن َأهِْل اْلج َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل �َى ال� �لهِ َصل مَ، فَقَاَل رَُسوُل ال� َ� �لهُ عَلَيْهِ وََسل �َى ال� بِي�ِ َصل َ� ارِ، فَذَكَرَ ذَلَِك َسعْدٌ لِلن َ� الن

�له عليه وسلم، لا يناديه أحد منهم فيقول: يا محمد، إلا إذا كان  * وكانوا يتأدبون في خطابهم معه صلى ال�

ُسوِل بَيْنَكُْم كَدُعَاء بَعِْضكُم  َ� �له أدبهم، فقال ﴿لَا َتجْعَلُوا دُعَاء الر ا جافًا لا يعرف أدب الخطاب معه؛ لأن ال� ً� أعرابي

بَعًْضا﴾ )النور: من الآية 63(، أي لا تنادوه باسمه المجرد: يا محمد، ولا تنادوه من الشبابيك والنوافذ، بل من 

ُجُرَاِت َأْكثَرُهُْم لَا يَعْقِلُونَ )4(﴾ )الحجرات(، بل كانوا من شدة أدبهم  �َذِيَن يُنَادُونََك مِن وَرَاء اْلح الأبواب ﴿ِإن�َ ال

معه، يطرقون الباب عليه بأظافرهم لا بأيديهم؛ إجلالاً له، وكانوا إذا تحدث سكتوا كأن على رؤوسهم الطير! 

�له عليه وسلم مع صحابته في  وكانوا إذا أمر سارعوا بتنفيذ أمره، حتى إن أحد المشركين لما جاء يفاوض النبي صلى ال�

�له لَقَْد وَفَْدُت عَلَى الْمُلُوِك  صلح الحديبية رجع إلى قريش يصف لهم حاله، فقال فيما أخرجه البخاري: َأْي قَوِْم وَال�

�له  �َى ال� ٍد َصل َ� ِمُ َأْصحَاُب مُحَم ِمُهُ َأْصحَابُهُ مَا يُعَظ� �له ِإْن رََأيُْت مَلِكًا قَط�ُ يُعَظ� ، وَال� جَاشِي�ِ َ� وَوَفَْدُت عَلَى قَيْصَرَ وَِكسْرَى وَالن

ِ رَجٍُل مِْنهُْم فَدَلََك بِهَا وَْجهَهُ وَِجلْدَهُ، وَِإذَا َأمَرَهُْم ابْتَدَرُوا  ا وَقَعَْت فِي َكف� مَ ُنخَامَةً ِإل�َ َ� �له ِإْن تَنَخ دًا وَال� َ� مَ مُحَم َ� عَلَيْهِ وََسل

ظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. َ� ونَ ِإلَيْهِ الن مَ َخفَُضوا َأْصوَاتَهُْم عِنْدَهُ وَمَا ُيحِد�ُ َ� َأ كَادُوا يَْقتَتِلُونَ عَلَى وَُضوئِهِ، وَِإذَا تَكَل َأْمرَهُ، وَِإذَا تَوَض�َ
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هكذا بلغت شدة حبهم له أن حتى إن أحد أصحابه ُأخذ ليُصلب، فلما وضعوه على الصليب قالوا له: أتحب 

�له العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدميه! أن محمدًا مكانك؟ قال: لا وال�

وفي »دلائل النبوة« للبيهقي أن امرأة من المسلمين خرجت في غزوة أحد بعد أن رجع الجيش، وكان قد 

�له عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير، قد قُتل أبوك، قالت:  �له صلى ال� قتل أبوها وأخوها وزوجها، فسألت: ما صنع رسول ال�

�له عليه  �له صلى ال� �له عليه وسلم؟، قالوا: هو بخير، قد قُتل أخوك، قالت: ما صنع رسول ال� �له صلى ال� فما صنع رسول ال�

�له عليه وسلم؟، قالوا: هو بخير، قالت: أرونيه  �له صلى ال� وسلم؟، قالوا: هو بخير، قُتل زوجك، قالت: ما فعل رسول ال�

�له. أي: كل المصائب هينة  �له، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول ال� أنظر إليه، فلما رأته سليما معافى، قالت: الحمد ل�

ما دمت أنت بخير.

كانوا  أنهم  له  حبهم  من  وبلغ   

فهذان  سوء،  قول  فيه  قيل  إذا  يغارون 

عشر  )ثلاثة  الصحابة  فتيان  من  فتيان 

ذ ابنا عفراء، خرجا  عامًا(، هما معاذ ومعو�َ

في غزوة بدر، ولا هم� لهم في الغزوة إلا 

يسب  أنه  سمعا  لأنهما  جهل؛  أبي  قتل 

�له عليه وسلم، ولم يتركاه حتى  النبي صلى ال�

قتلاه، والقصة في البخاري.

صلى  �له  ال� رسول  كان  والخلاصة: 

بأموالهم  فافتدوه  بينهم،  وسلم  عليه  �له  ال�

وأنفسهم، لم يتأخروا عن أمره، ولا عن 

شيئًا،  دونه  يدخروا  ولم  أراد،  ما  تنفيذ 

فماذا نفعل نحن؟ ما علامات حبنا نحن 

�له عليه وسلم؟ �له صلى ال� لرسول ال�



يا  ومـما زادنـي شــرفاًـ وتيـها  ***  وكدت بأخمصي أطأ الثر

�رت أحمد لي نبياـ  دخولي تحت قولك يا عبادي *** وأن صي

�له رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد ل�

أجمعين. 

�له عليه وآله وسلم. ومع  �له صلى ال� أما بعد: فإن من أعظم ما يفتخر به المسلم إيمانه ومحبته لرسول ال�

�َى  أن المسلم يؤمن بالأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام، ولا يفرق بين أحد منهم إلا أنه يعتبر النبي َصل

مَ خاتمهم، وأفضلهم، وسيدهم. َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� ال�

يق إلى هذه الأمة فلا يؤذن لأحد لدخول الجنة بعد  وهو الذي يفتح به باب الجنة، وهو الطر

بعثته إلا أن يكون من المؤمنين به عليه الصلاة والسلام. } لَقَْد جَاءكُْم رَُسوٌل م�ِْن َأنفُِسكُْم عَزِيزٌ عَلَيْهِ 

ِحيمٌ { ]التوبة:128[  يٌص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوٌف ر�َ ِ مْ حَر ُ� مَا عَنِت

يق الإسلام، رابط المادة: �له عليه وسلم، لمحمد صالح المنجد، منشور بموقع طر iswy.co/e47qc.   1. مقال نصرة النبي صلى ال�

1نصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
الشيخ محمد صالح المنجد1

�له أسره فك ال�

https://ar.islamway.net/article/1477/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85?__ref=iswy
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أيها المسلمون.. تُرى ماذا نقول أمام ما نشرته صحيفة ) جلاندز بوستن ( الدنمركية يوم الثلاثاء 1426/8/26هـ 

� المحجلين،  ياً ساخراً.. بمن يا ترى؟! بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى، بإمام النبيين وقائد الغر يكاتير رسماً كار

مَ في إحدى هذه  َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� مَ. صور آثمةٌ وقحةٌ وقاحة الـكفر وأهله، أظهروا النبي َصل َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� َصل

يدون أن يقولوا إنه - مجرم حرب - }َألاَ َساء  الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه!! وكأنهم ير

مَا يَزِرُونَ{ ]الأنعام:31[.

ثم في هذه الأيام وفي يوم عيد الأضحى بالتحديد -إمعاناً في العداء- تأتي جريدة )ما جزينت( النرويجية لتنكأ 

الجراح وتشن� الغارة من جديد، فتعيد نشر الرسوم الوقحة التي نُشرت في المجلة الدنمركية قبل! } َأتَوَاَصوْا بِهِ بَْل هُْم 

�له! ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام محمد  يات:53[، مجاوزة الحد في الـكفر بال� قَوْمٌ َطاغُونَ { ]الذار

مَ ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه؟! ماذا نقول تجاه هذا العداء السافر، والتهك�م المـكشوف؟  َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� َصل

�م محمداً وأعلى مكانته، لبطن  هل نغمض أعيننا، ونصم آذاننا، ونطبق أفواهنا، وفي القلب عرق ينبض؟؟ والذي كر

الأرض أحب� إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن رسول الحق. ألا جفت أقلام وُشلت سواعد 

مَ، وتدافع عن حرمته. َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� امتنعت عن تسطير أحرٍف تذود بها عن حوضه َصل

فإن أبي ووالده وعرضي *** لعرض محمد منكم فداء

مَ َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� مكانة النبي َصل

ية، وأي  أي عبارة تحيط ببعض نواحي تلك العظمة النبو

كلمة تتسع لأقطار هذه العظمة التي شملت كل قطر، وأحاطت 

بكل عصر، وُكتب لها الخلود أبد الدهر، وأي خطبة تكشف 

لك عن أسرارها وإن ُكتبت بحروف من النور، وكان مدادها 

في  المستقرة  الماثلة في كل قلب،  العظمة  إنها  الشمس.  أشعة 

العدو  بها  يعترف  و والبعيد،  القريب  يستشعرها  نفس،  كل 

والصديق، وتهتف بها أعواد المنابر، وتهتز لها ذوائب المنائر.
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�َد ذكره *** إذ قال في الخمس المؤذن: أشهد �له خل ألم تر أن ال�

وشق� له من اسمه ليجله *** فذو العرش محمود وهذا محمد

ُلقي بالذروة التي لا تُنال، والسمو الذي لا يُسامى، أوفر  مَ حيث الـكمال الخ َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� إنه النبي محمد َصل

الناس عقلاً، وأسداهم رأيًا، وأصحهم فكرةً، أسخى القوم يدًا، وأنداهم راحة، وأجودهم نفسًا أجود بالخير من 

الريح المرسلة، يُعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يبيت على الطوى وقد وُهب المئين، وجاد بالآلاف، لا يحبس 

شيئًا وينادي صاحبه: » أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً «. أرحب الناس صدرًا، وأوسعهم حلمًا، 

يحلم على من جهل عليه، ولا يزيده جهل الجاهلين إلا أخذًا بالعفو وأمرًا بالمعروف، يمسك بغرة النصر وينادي 

أسراه في كرم وإباء: » اذهبوا فأنتم الطلقاء «.

ية إلى أقصى  الفقير والمسكين، وُيجالس الشيخ والأرملة، وتذهب به الجار ُيخالط  الناس تواضعًا،  أعظم 

يقضي حاجتها، ولا يتميز عن أصحابه بمظهر من مظاهر العظمة ولا برسم من رسوم  سكك المدينة فيذهب معها و

�ِر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ُمحرمًا، وهو مع هذا  الظهور. ألين الناس عريكةً وأسهلهم طبعًا، ما خُي

�له لم يقم لغضبه شيء، وكأنما  أحزمهم عند الواجب وأشدهم مع الحق، لا يغضب لنفسه، فإذا انتُهِكت حرمات ال�

يُفقأ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب.

يتلقى  إرادةً،  وأقواهم  قلبًا  الناس  أشجع 

يُنادي  و الغمار  يخوض  وصبر،  بثبات  الناس 

عبد  ابن  أنا  كذب  لا  النبي  »أنا  صوته:  بأعلى 

التي  بالمنزلة  القلب  شجاعة  من  وهو  المطلب«. 

�له  �قون برسول ال� تجعل أصحابه إذا اشتد البأس يت

بالمنزلة  مَ، ومن قوة الإرادة  َ� وََسل عَلَيْهِ  هُ  َ� ال� �َى  َصل

في  يلين  ولا  واجب،  عن  معها  ينثني  لا  التي 

حق، ولا يتردد ولا يضعف أمام شدة.
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أعف الناس لسانًا، وأوضحهم بيانًا، يسوق الألفاظ مُفصلة كالدر مشرقة كالنور، طاهر كالفضيلة في أسمى 

يقضي لخصمه،  مراتب العفة وصدق اللهجة. أعدلهم في الحكومة وأعظمهم إنصافًا في الخصومة يَقِيدُ من نفسه و

يقسم بالذي نفسه بيده: »لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«. يقيم الحدود على أقرب الناس، و

�له، وأشدها صلابة وقيامًا بحقه، وأقومها بفروض  أسمى الخليقة روحًا، وأعلاها نفسًا، وأزكاها وأعرفها بال�

العبادة ولوازم الطاعة، مع تناسق غريب في أداء الواجبات، واستيعاب عجيب لقضاء الحقوق، يُؤتي كل ذي 

حق حقه، فلربه حقه، ولصاحبه حقه، ولزوجه حقها، ولدعوته حقها، أزهد الناس في المادة وأبعدهم عن 

التعلق بعرض هذه الدنيا، يطعم ما يقدم إليه فلا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً، ينام على الحصير والأدم 

بالليف. المحشو 

قضى زهرة شبابه مع امرأة من قريش تكبره بخمس عشرة سنة، قد تزوجت من قبله وقضت زهرة شبابها 

مع غيره، ولم يتزوج معها أحدًا وما تزوج بعدها لمتعة، وما كان في أزواجه الطاهرات بكرًا غير عائشة التي أعرس 

بها وسنها تسع سنين، يسرب إليها الولائد يلعبن معها بالدمي وعرائس القطن والنسيج.

أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رحمة بالمساكين والبائسين، شملت رحمته وعطفه الإنسان والحيوان، ويحذر 

أصحابه، فيقول لهم: »إن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 

مَ من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل هداية السماء إلى الأرض،  َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� الأرض«. لو لم يكن للنبي َصل

وإيصال هذا القرآن الـكريم إلى العالم، لكان فضلاً لا يستقل العالم بشكره، ولا تقوم الإنسانية بكفائه، ولا يُوفى 

الناس حامله بعض جزائه. ذلك قبس من نور النبوة، وشعاع من مشكاة الخلق المحمدي الطاهر، وإن في القول 

بعد لسعة وفي المقام تفصيلاً.

مَ، فقد عُصم من النقائص،  َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� وسل التاريخ ينبئك هل مر به عظيم أعظم من النبي محمد َصل

وعلا عن الهفوات، وجل� مقامه عن أن تلصق به هفوة.

خُلقَت مُبرءًا من كل عيب *** كأنك قد خُلقت كما تشاء
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