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االف�����������ت�����������ت�����������اح�����������ي�����������ة

ســــــــــ ّراق
ُ
الـحــضــارة
ِ
من خالل القراءة الأولية لعنوان هذه االفتتاحية �سيتبادر �إىل
الأذهان مبا�شرة عدة �أ�سئلة ،قد تبدو لأول وهلة انها م�شروعة ،وال
بد من بيانها لتكون مفتاحا للدخول �إىل تفا�صيل ومعانٍ كانت هي
مق�صود هذه املقالة ،هل ُت�سرق احل�ضارة؟ ..وكيف ُت�سرق؟ ..ومن
ي�سرقها؟ ..وما هي النتائج املرتتبة على �سرقتها؟.
م��ن املعلوم بال�ضرورة �أن ال�سرقة مو�ضوع خمت�ص ب��الأم��ور
املادية �سواء كانت م��اال� ،أو ما ينتفع منه عاجال �أو �آج� ً
لا� ،أم��ا �أن
ت�ستعمل يف الأمور االعتبارية واملعنوية فهو امل�ستغرب والذي �أثار
جملة من الت�سا�ؤالت �آنفة الذكر.

2

�أن من البديهي �أن احل�ضارات ال تقوم وال تزدهر �إال بجملة
من العوامل ،والأ�سباب املعنوية واملادية من �إعمال فكر وتخطيط
ومنظومة من القيم واملعاين ال�سامية ومن اجلهد والكدح والبذل
والعطاء...الخ ،تت�ضافر جميعها وتتكامل لت�ضع ح�ضارة ومدنية
متميزة ت�ضيف �إىل عامل الإن�سانية ارتقا ًء و�صعودا جديدا نحو
امل�ع��ايل حتقيقا ملعنى اال�ستخالف احلقيقي ال��ذي �أراده اهلل من
الإن�سان لإعمار الأر�ض وما عليها .و�إن الناظر والناقد حل�ضارتنا
الإ�سالمية �سريى انها قد متيزت مبجموعة من القيم والف�ضائل
واملعاين وال�سلوكيات � ،إ�ضافة �إىل الإبداعات يف �ش�ؤون احلياة املدنية
واملادية �أبهرت دار�سي التاريخ ومتتبعي قيام احل�ضارات والدول،
وال زال الكتاب واملفكرون املن�صفون من ال�شرق وال�غ��رب يقفون
�إجالال و�إعجابا لذلك اجليل الفريد الرباين الذي رباه ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد بلغ بهم العجب مداه من هذه املجموعة
الإن�سانية التي مل تر الب�شرية مثلها ولن تراه يف قابل الأيام.
فهو جيل قد ارتقى رقيا و�سما �سموا عاليا حملقا يف �سماء املجد

د .يو�سف جنم عبود
مدير التحرير

� ْأع� َ�ج� َز َم��نْ بعده ،ت�ضحية و�أخ��وة وجت��ردا
وزه� ��دا وج �ه��ادا و�إي� �ث ��ارا وت�ع��ال�ي��ا ع��ن كل
حظوظ النف�س و�أمانيها ون�ب� ً
لا وع�ط��اءاً
و�إميانا ،وجعل كل م�سلم وم�سلمة يف هذه
الأر���ض يزهو ويفخر ويرفع ر�أ��س��ه عاليا
مما �صنع �أولئك الكبار معنى ومادة ،ويرنو
بب�صره بعيدا لي�صنع بع�ض م��ا �صنعوا،
وي �ظ��ل ي�ط�م��ح وي �ط �م��ع �أن ي���س�م��و بع�ض
�سموهم ويرتقي �شيئا من رقيهم ،ع�سى �أن
ي�صل �إىل بع�ض مما و�صلوا اليه من جمد
وفخار ،وحتى ن�ساهم يف عالج ً
بع�ض من
اخل��واء الروحي وال�ع��وار ال��ذي ت�شكو منه
احل�ضارة احلديثة ،فبالرغم من التقدم
والتطور الهائل يف جميع جماالت احلياة
املختلفة� ،إال �أن هناك نق�صا يف اجلوانب
الروحية و�ضعفا يف العالقات الإن�سانية
وخلال يف املوازين ال�سيا�سية جعلت قطاعات
كبرية من املجتمع الإن�ساين ت�شعر بالظلم
وال� �ه ��وان وت �ف��رق��ة وه ��وة �سحيقة م��اب�ين
ال�شمال واجلنوب �أو الغرب وال�شرق ،وال
ي��زال التعايل م��ن الإن���س��ان الغربي جتاه
�شعوب الأر���ض قاطبة ،و�أو�ضح مثال على
ذل��ك هو االنحياز �إىل الكيان ال�صهيوين
الظامل و�سيا�ساته التو�سعية �ضد الأرا�ضي
الفل�سطينية والإن �� �س��ان ال�ع��رب��ي ب�صورة
عامة ،ومع كل ما ذكرنا يف �أول مقالنا عن
التجربة الإن���س��ان�ي��ة ال�ف��ري��دة يف التاريخ
وال�صورة الزاهية النا�صعة والتي �أ�ضحت
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جمال �إعجاب و�إكبار ودرا�سة لكل دار�س
يف ن �� �ش��وء احل� ��� �ض ��ارات ،وذل� ��ك امل�ج�ت�م��ع
ال�ف��ا��ض��ل ال��زك��ي ال ��ذي رب ��اه ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم على عينه وانتقاه
من �سائر املجاميع الب�شرية يف اجلزيرة
العربية والنجاح الباهر واجلهد الكبري
ال��ذي بذله لتكوين و�صنع ذلك املجتمع
ال �ف��ري��د وال� ��ذي ا��س�ت�ح��ق �أن ي �ن��ال ر��ض��ا
اهلل ون ��زول �آي ��ات ال��وح��ي تتلى �إىل ي��وم
القيامة م��ادح��ا ومزكيا ل�ه��م ،ي��أت��ي نفر
قليل م��ن ه��ذه الأم��ة قليل ال��وف��اء كثري
العقوق لأهل الف�ضل وال�سابقة من هذه
الأم ��ة ،ح�سدا م��ن عند �أنف�سهم وحقدا
على الذين �صنعوا ح�ضارة زاهية وبنوا
جمتمعا ف��ا��ض�لا ك��رمي��ا مت�ساميا ف��وق
كل ال�شهوات م�ؤثرين ما عند اهلل والدار
الآخ� ��رة ع�ل��ى م��ا � �س��واه ،ي��ري��دون النيل
منهم والتنق�ص من مكانتهم ملتم�سني
لهم العيوب والثغرات ال�صقني بهم كل
نقي�صة ،ينقبون يف �صفحات االف�ت�راء
والبهتان وال�ك��ذب وال�ت��زوي��ر ليل�صقوها
ب�ه��م ،وم��ا علموا �أن�ه��م ب�ه��ذا البغي �إمن��ا
ي �ب �غ��ون ع �ل��ى �أن �ف �� �س �ه��م وم� ��ا ي �� �ش �ع��رون،
و�أن�ه��م بهذا املكر واخل��داع �إمن��ا ميكرون
ب�أنف�سهم ،لكنهم ال ي�ف�ق�ه��ون ،ينفذون
بهذا ال�سلوك واملخطط الرهيب هدف
�أع� � ��داء ه ��ذه الأم� � ��ة ،وي �ب �غ��ون م��ن وراء
ذل��ك كله �سرقة ع��ز ه��ذه الأم ��ة و�سرقة
��ص�ف�ح��ات ف �خ��اره��ا وت��اري �خ �ه��ا وجم��ده��ا
و�شرفها اخلالد التليد ،حماولني طم�س
�ضوء ال�شم�س الباهر ب�أيديهم القا�صرة،
وم��ا َع� ِل� َم ه ��ؤالء امل�ساكني �أن �ضوء ذلك
اجليل القر�آين الفريد قد ملأ املعمورة
وق�ص�صهم وتاريخهم ي��در���س وي �ق��ر�أ يف
جميع حمافل العلم واملعرفة والدرا�سة،
�آخ��ذي��ن منه العرب وال�ع�ظ��ات ،يلتم�سون
م�ن��ه كيفية ال��رق��ي وال �ع ��روج ع�ل��ى حظ
النف�س و�شهواتها ،وال زالت �صور احلاكم
ال�ع��ادل والتاجر الأم�ين وامل ��ر�أة العفيفة
واجل��ار الكرمي وال�شاب احل�صور يتغنى

بها املغنون وين�شدها املن�شدون ،معامل
نا�صعة يتمنى الإن���س��ان ال�ضائع يف هذا
ال��زم��ن ال�غ��اب��ر �أن ي�صل �إىل ��ش��ئ ي�سري
من تلك املعامل املتلألئة ،وال يفهم من
كالمنا هذا عن ذلك اجليل الفريد من
الآل والأ�صحاب جيل امل�صطفى الكرمي
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م� ،أن�ن��ا نن�سب لهم
الع�صمة ،ونن�سب ل�ه��م ال�ك�م��ال املطلق،
ك�ل�ا ،ف�لا ع�صمة لأح ��د ب�ع��د ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وال نرفعهم فوق
م�ستوى الب�شر ،وال نقول �أنهم مالئكة ال
يخطئون ،بل هم ب�شر ي�أكلون وي�شربون
ومي� ��� �ش ��ون يف الأ� � � �س� � ��واق وي �ج �ت �ه��دون
ويعملون يف كل جماالت احلياة في�صيبون
ويخطئون ويذنبون وي�ستغفرون ،ولكنهم
��س��ري�ع��و الأوب� � ��ة �إىل اهلل ،ال ي�ت�ع�م��دون
اخلط�أ ،بل يبذلون كل اجلهد للو�صول
ي�ضحون بكل
�إىل ما ير�ضي اهلل ور�سولهّ ،
غال لرفعة هذا الدين وال ير�ضون لأحد
�أيا كان �أن ينال من هذا الدين ،حري�صون
ع �ل��ى ال�ت�ل�ب����س ب �ك��ل ت�ع��ال�ي�م��ه وم�ن�ه�ج��ه،
ي�ف��دون ر��س��ول اهلل ب�أنف�سهم و�أم��وال�ه��م،
وي �ق��ات �ل��ون لإع� �ل��اء راي � ��ة ه� ��ذا ال��دي��ن،
متجردين م��ن ه��وى النف�س ون��زوات�ه��ا،
زاه � ��دون ب�ك��ل ال��دن �ي��ا وم �ت��اع �ه��ا ،وب�ه��ذه
الأو� � �ص ��اف وت �ل��ك امل �ج��اه��دات العميقة
و�صلوا �إىل تلك املنزلة العالية وا�ستحقوا
�أن ينالوا مدح ربهم لهم وان تتنزل فيهم
�آي��ات ال�سماء مادحة لهم﴿ :حممد رسول
اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من
اهلل ورضوانا سيماهم يف وجوههم من اثر
السجود﴾الفتح.29:

فيا �أيها املتنق�ص الطاعن فيهم ،هل
علمت �أن��ك بهذا ق��د جنيت على نف�سك
وما دريت؟ و�أل�صقت العيب بنف�سك وما
علمت؟.
وليعلم ك��ل م��ن ي��ري��د ��س��رق��ة ح�ضارتنا
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وجمدنا وعزنا �أننا لن ن�سمح بهذا مهما
ب�ل�غ��ت ال�ت���ض�ح�ي��ات يف �سبيل ذل ��ك ،ول��ن
نتوانى ع��ن ب��ذل ك��ل م��ا ن�ستطيع مقابل
ذل ��ك� � ،س��واء ك ��ان ب��ال�ن���ص��ح واحل � ��وار� ،أو
باملجادلة والبيان مبينني لكل خمالف ما
يدح�ض حجته ويبني ع��واره ،حم�سنني
ال�ظ��ن ب�ن��واي��ا ال�ك�ث�ير م�ن�ه��م� ،أن �ه��م بهذا
جاهلني وقد ار�ضعوا هذه املعاين �أعواما
عديدة و�سنني طويلة ،وقد ُع ِّلمنا �أن من
قتل دون ماله فهو �شهيد ،حم��اوال طرد
��س��ارق��ه واحل�ي�ل��ول��ة دون ح�صوله عليه،
فكيف مب��ن يريد �سرقة تاريخنا وعزنا
وجمدنا وبطوالت �أجدادنا وقد بذلوا كل
ما ميلكون لإي�صال الهدى واخلري �إلينا،
وق��د ت�سلمناه ب��امل �ج��ان� ،أل�ي����س م��ن اق��ل
الوفاء ملن كان �سببا يف هدايتنا و�إنقاذنا
من النار �أن ندافع عنهم ون�ضرب عنهم
بكل �سهم من يريد الإ�ساءة لهم والطعن
ف �ي �ه��م ،ون� �ح ��ن ام � ��ة ال� ��وف� ��اء والإي � �ف� ��اء
بالعهود( ،من �أب��ر الرب �أن ي�صل الرجل
�أه� ��ل و ّد �أب� �ي ��ه) ،ف�ك�ي��ف ب ��أه��ل و ّد دي�ن�ن��ا
وق��ر�آن�ن��ا و�شريعتنا و�سنتنا� ،أال فاحلذر
احلذر من كل من يريد �سرقة ح�ضارتنا،
فقدكرث ال�سراق يف ه��ذه الأي ��ام ،وعلينا
�شحذ �أل�سنتنا و�أقالمنا ،و�أن نو�صد قالع
تاريخنا وترميم ما انهدم منها ،و�صيانة
مواطن ال�ضعف فيها ،و�إغالق املنافذ التي
قد يت�سلل منها الطامعون وال�سارقون،
ونقف باملر�صاد لأهل الأغرا�ض امل�شبوهة
والنوايا ال�سيئة ،فا�ضحني لهم ،كا�شفني
عن �سوءاتهم ،مبينني عورهم وعوجهم
وانحرافهم عن ال�صراط ال�سوي واجلادة
امل�ستقيمة ،لعلهم ي�ع��ودون �إىل ر�شدهم
وي ��أوب��ون �إىل ال���ص��واب ،راج�ي�ن م��ن اهلل
التوفيق وال�سداد ،لعلنا بذلك قد �أعذرنا
�أمام اهلل ،بالقيام مبا �أوجب عليناـ ولعلهم
يتقون ،كما قال تعاىل  ﴿:قالوا معذرة إىل
ربكم ولعلهم يتقون﴾ الأعراف.164:
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الرد القر�آني
عـلـى َمــن
ا�س ـت ـهــز�أ
بالنبي العدناني

د .علي الراوي
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كلنا �سمع باخلرب اجللل الذي دهم �أمة
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم من �أقطارها،
خرب تق�شعر منه القلوب قبل اجللود ،خرب
الفلم �سيء ال�صيت الذي تناول يف طياته
ال�ط�ع��ن ب��ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م،
وقع هذا االعتداء جهارا نهارا على �سرية
ال��ر��س��ول ،فما وج��دت لنف�سي ع��ذرا �إال يف
ال��دف��اع عنه ،ل��ذا �أن�خ��ت �أح�ب��اري و�أوراق��ي
يف ظالل كتاب اهلل يف الرد عليهم مبا ذكر
هو اجلليل �سبحانه ،وهناك �أ�ساليب عدة
يحاولون م��ن وراءه��ا الإ� �س��اءة �إىل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،منها اجلانب
الأخالقي� ،أو تكذيب نبوته� ،أو �إثبات �أنه
رج��ل �أراد �أن ي��ذاع �صيته وب��اءت حماولته
بالف�شل ،وقد رد القر�آن على كل من ت�سول
له نف�سه امل�سا�س ب�شخ�ص ر�سول اهلل �صلى

اهلل عليه و�سلم ول��و ب� ��أذى خ�ف��ي ،كما �أن
�آيات القر�آن �أو�ضحت لنا جزاء من ا�ستهز�أ
ب��ه ،و�صور امل�ستهزئني يف ال�ق��ر�آن الكرمي
كثرية ،و�س�أذكر ج��زءا مما ورد يف القر�آن
دفاعا عنه عليه ال�صالة وال�سالم .
�أوال :ر�أفته ورحمته عليه ال�صالة وال�سالم:
بلغ نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
�أعلى درجات الر�أفة والرحمة التي حتملها
الإن �� �س��ان �ي��ة ب�ج�م�ي��ع � �ص��وره��ا ،وه ��ي غري
مق�صورة على كائن �أو جن�س من الكائنات
احل � �ي� ��ة ،ب� ��ل � �ش �م �ل��ت ج �م �ي��ع امل �خ �ل��وق��ات
املوجودة على وجه الأر�ض ،وهذا مب�سوط

يف كتب ال�سرية النبوية ،و�إمنا نذكر الر�أفة
والرحمة التي حتدث عنها القر�آن الكرمي
املوجودة يف �شخ�ص النبي �صلى اهلل عليه
و� �س �ل��م ،ف ��اهلل ��س�ب�ح��ان��ه وت� �ع ��اىل ي�ع��ر���ض
للب�شرية عامة ،وللعرب وامل�سلمني خا�صة،
�آية لو كتبت مباء الذهب لكان قليال فيها،
بل حقها �أن يكون ي��وم نزولها عيدا �أم��ام
العامل ب�أ�سره� ،أال وهو قول رب ال�سماوات
والأر�ض �سبحانه ﴿:لَ َقدْ جَاءَ ُكمْ رَس ٌُول مِنْ

َأن ْ ُفس ُِكمْ عَ ِزيزٌ عَ َليْهِ مَا عَنِ ُّت ْم حَ ِريصٌ عَ َلي ُْكمْ
بِالْمُؤْمِنِنيَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ال�ت��وب��ة،128 :

�آية �سلبت بجمال لفظها وعذوبة معانيها
ع�ق��ول �أه��ل الف�صاحة وال�ب�ي��ان ،كما �أنها
جتي�ش امل���ش��اع��ر لن�صرته وتفي�ض املقل
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ملحبته ،ال �سيما �أ�صحاب العقول ال�سليمة والرحمة املذكورة يف الآي��ة هي العامة� ،إذ
وال�ق�ل��وب امل�ستقيمة ،وج��اءن��ا ر� �س��ول اهلل ا�شتملت على الهداية التي ك��ان يرجوها
��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م وق ��د غ�ل�ب��ت عليه للم�ؤمن والكافر على ال�سواء.
خم�س �صفات ذكرتها الآية الكرمية؛ وهي:
،4و﴿ -5بِالْمُؤْمِنِنيَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وهنا
﴿ -1مِنْ َأن ْ ُفس ُِكمْ ﴾ �أي :من �أن�سابكم؛ فهل ال��ر�أف��ة وال��رح�م��ة خم�صو�صة م��ن عنده
يعز عليكم هجره وتركه وما دعاكم �إليه ،ع�ل�ي��ه ال���ص�لاة وال �� �س�لام ل�ل�م��ؤم�ن�ين دون
وم��ا دع��وت��ه لكم �إال لعالئق ال��رح��م التي غ�ي�ره��م ،ف �ق��دم امل ��ؤم �ن�ي�ن ع �ل��ى ع��ام�ل�ي��ه،
تربطكم ب��ه ،فها �أنتم �أيها العرب جاءكم ل�ل�ت��وج��ه �إل �ي �ه��م ب�صفتي ر�أف �ت��ه ورح�م�ت��ه
الر�سول من عند �أنف�سكم ،فكيف جتازون ع�ل�ي��ه ال �� �ص�لاة وال �� �س�ل�ام ،ي �ق��ول الأدي� ��ب
م ��ع ه� ��ذه ال �ن �ع �م��ة ال �ت��ي ج��اءت �ك��م ،وه ��ذا االنكليزي(برنارد�شو)�( :إن العامل �أحوج
الإر�سال الذي اختاره اهلل منكم؟!
م��ا يكون اىل رج��ل يف تفكري حممد ،هذا
ال�ن�ب��ي ال ��ذي ل��و ت��وىل �أم ��ر ال �ع��امل ال�ي��وم
﴿-2عَ ِزيزٌ عَ� َل�يْ�هِ مَ��ا عَنِ ُّتمْ﴾ ف��اخ�ت��ار اهلل لوفق يف حل م�شكالتنا مبا ي�ؤمن ال�سعادة
�سبحانه وت�ع��اىل ه��ذه اللفظة َع � ِزي � ٌز �أي :وال�سالم ،التي يرنو الب�شر �إليها) .
ذو منعة ال يغلب ب�أمر اهلل ،فهو ال يلحقه
ال�ضرر مهما �آذيتموه ،و�إمنا ملحبته �إياكم ثانيا� :أخالقه:
ور�أفته بكم يت�أذى مما ي�ضركم وي�ؤذيكم ،ق ��ال اهلل ت� �ب ��ارك وت� �ع ��اىل﴿ :وإن����ك لعلى
�أو جت �ت��اح �ك��م امل �� �ش �ق��ة وال �� �ش ��دة ف �ت ��ؤذي��ه خلق عظيم﴾ ،القلم� ،٤:أثنى اهلل �سبحانه
�شفقة عليكم ،لأن��ه �صلى اهلل عليه �سلم وتعاىل يف ه��ذه الآي��ة على ر�سوله الكرمي
م��ن ف��رط حمبته بلغ ب��ه احل��ال ه��ذا ،لذا ب ��أن��ه ع�ظ�ي��م اخل �ل��ق ،ف��ال���ص��دق والأم��ان��ة
�أو��ص��ان��ا اهلل تعاىل �أن نقابله باملثل فقال و�صلة الرحم و�إعانة النا�س يف حوائجهم
يف �آية �أخرى﴿:لِ ُتؤْمِنُوا بِال َّلهِ وَرَسُولِهِ وَ ُتعَزِّرُوهُ وق���ض��ائ�ه��ا ل �ه��م ،واجل� ��ود وال �ك��رم وح�سن
وَ ُتوَقرُوهُ وَ ُتسَبِّحُوهُ بُكْ رَةً وَ َأصِيل﴾ الفتح :اجل � ��وار�� ،ص�ف��ات الزم ��ت ر� �س��ول اهلل منذ
ِّ� ،٩أي؛ نعينه ونقويه ونن�صره فيما يريد ��ص�غ��ره ،ب��ل ك��ان ي�سمى يف م�ك��ة ال���ص��ادق
الأم�ين ،ف��إذا قالوا ال�صادق الأم�ين ذهبت
�صلى اهلل عليه و�سلم .
عقولهم و�أن��ام�ل�ه��م ت�شري �إىل ر��س��ول اهلل
﴿ -3حَ ِريصٌ عَ َلي ُْكمْ﴾ من املعلوم �أن الإن�سان �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،ومل��ا ج��اءه الوحي
حري�ص على نف�سه غاية احلر�ص ،خا�صة و�أخ �ب�ر �أم امل ��ؤم �ن�ين خ��دي�ج��ة ب �خ�بره ،مل
فيما يتعلق باملال واملن�صب والوجاهة والعز ت���س�ت�غ��رب م��ن ذل ��ك وق ��ال ��ت (:واهلل �إن��ك
والرفعة ،وهذه ق�ضية موجودة يف تركيبة ل�ت�ق��ري ال �� �ض �ي��ف )...ث��م ذك ��رت �أخ�لاق��ه.
النف�س الب�شرية ،ون��ادرا ما يبتعد حر�ص و�إنه �صاحب الأمانة الذي ال يخونها حتى
االن���س��ان ع��ن ذات��ه ليحر�ص على النا�س ،م��ع امل�شركني ال��ذي��ن ح��اول��وا قتله م��رارا،
حماوال �إي�صال اخلري لهم ليح�صلوا على وعذبوا �أ�صحابه وقتلوهم ،و�أخرجوه من
�سعادة الدنيا والآخرة ،وكان ذلك ب�شخ�ص �أح��ب بقاع الأر���ض �إل�ي��ه ،يو�صي اب��ن عمه
ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،فقال علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن ي�ؤدي
اهلل تعاىل فيه ﴿ :وَمَا َأرْسَلْن ََاك إِ اَّل رَحْم ًَة الأم��ان��ات �إىل �أهلها قبل �أن ي�خ��رج ،وهم
لِلعَالمِني﴾ الأن�ب�ي��اء ،١٠٧ :فحر�صه �صلى الذين �أ�ساءوا �إليه �أ�شد الإ�ساءة.
ْ َ
اهلل عليه و�سلم من رحمته بنا �إن�سا وجانا،
وق � ��د و� �ص �ف��ت �أم امل� ��ؤم� �ن�ي�ن ع��ائ���ش��ة
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ب �ن��ت ال �� �ص��دي��ق ر� �ض��ي اهلل ع �ن �ه �م��ا خلق
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إذ تقول:
(كان خلقه القر�آن) ،كما و�صفته يف مو�ضع
�آخ��ر بقولها( :م��ا �ضرب ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم بيده خ��ادم��ا ل��ه ق��ط ،وال
ام ��ر�أة ،وال ��ض��رب �شيئا ب�ي��ده ق��ط� ،إال �أن
يجاهد يف �سبيل اهلل ،وال ُخيرّ بني �شيئني
ق��ط �إال ك��ان �أحبهما �إل�ي��ه �أي�سرهما حتى
يكون �آثما ،ف�إذا كان �إثماً كان �أبعد النا�س
عن الإثم ،وال انتقم لنف�سه من �شيء ي�ؤتى
�إليه� ،إال �أن تنتهك حرمات اهلل ،فيكون هو
ينتقم هلل عز وجل).
وقد رويت عن عظيم خلقه يف ال�سرية
وعلى ل�سان ال�صحابة روايات كثرية ،وهذه
الآية الكرمية �أعظم �شهادة ،ل�صدورها من
العلي العظيم ،وهي مل تقده �إىل التعايل
واالف�ت�خ��ار على ال�ع�ب��اد ،و�إمن��ا ه��و حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم بقي على متام اخللق
العظيم ،فاهلل �أعلم حيث يجعل ر�سالته.
وي� � �ق � ��ول م� � ��ؤل � ��ف م ��و�� �س ��وع ��ة ق �� �ص��ة
احل �� �ض��ارة(ول دي��ورن��ت)�( :إذا م��ا حكمنا
على العظمة مبا ك��ان للعظيم من �أث��ر يف
النا�س ،قلنا �إن حممدا هو �أعظم عظماء
ال �ت��اري��خ)� .أم ��ا االن �ك �ل �ي��زي(ج��ورج وي�ل��ز)
ف �ي �ق��ول( :حم �م��د �أع �ظ��م م��ن �أق� ��ام دول��ة
للعدل والت�سامح).
ثالثا:مقامه عند اهلل تعاىل:
ل�ق��د اخ�ت����ص اهلل ت �ع��اىل ال�ن�ب��ي �صلى
اهلل عليه و�سلم ب ��أن يكون خ��امت الأنبياء
وامل��ر��س�ل�ين ،وك�ت��اب��ه خ��امت ال��وح��ي ال�ن��ازل
من رب ال�سماوات والأر� ��ض ،ليبقى ذكره
اىل يوم يبعث النا�س ودينه اخلامت جلميع
الأدي� � ��ان ،وه �ن��اك �آي� ��ات ك �ث�يرة ت ��دل على
م �ق��ام ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م عند
اهلل �سبحانه ،منها قوله تعاىل ﴿ :إِنَّ اللَّهَ
وَمَلاَئ َِك َتهُ يُصَ ُّلونَ عَ َلى النَّ ِبيِّ يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَ ُّلوا عَ َليْهِ وَسَلمُوا َتسْلِيمًا﴾ ،الأحزاب،٥٦ :
ِّ
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يدفعني ت�صوري يف ترديد هذه الآية وغريها يف ثناء الباري جل ال�سماوية ،ولقد �أر�شدهم اهلل تعاىل اىل كيفية معرفته يف التوراة
ُول النَّ ِبيَّ أْ ُالمِّيَّ الَّذِي ي َِجدُونَهُ
يف عاله على نبيه الكرمي اىل �أبدية كالم اهلل تعاىل وبقاءه ،و�أنه والإجنيل بقوله﴿ :الَّذِينَ يَ َّت ِبعُونَ الرَّس َ
ال يزول ،فهذه الآية ت�سري يف الكون بعمقه ،بل يف جميع الوجود ،مَكْ ُتوبًا عِنْدَهُمْ فِي ال َّتوْرَاةِ و إَْالِن ْ ِجي ِل يَ ْأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَاهُمْ عَنِ
و�إن هذا املعنى ال يقف عند زمان ،بل هو يجري يف جميع الأزمان،
الْمُن َْكر﴾ ،الأع��راف ،١٥٧ :وذك��ر مثله و�أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم
و�إذا كان اهلل يثني على النبي يف امللأ الأعلى مبا فيه من جربيل
وميكال وعزرائيل و�إ�سرافيل واملالئكة املقربون وغريهم مما غاب ومكانتهم يف التوراة واالجنيل ،يقول اهلل تعاىل﴿ :هُوَ الَّذِي َأرْس ََل
عنا ،فال ي�ضر �شرذمة قوم ي�سيئون �إليه حا�شاه ،واملالئكة يدعون رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِي ُْظ ِهرَهُ عَ َلى الدِّينِ ُكلهِ وَ َك َفى بِال َّلهِ شَ ِهيدًا
له يف كل وق��ت وم�ك��ان ،ثم �أذن لنا ال�ب��اري بال�صالة على النبي )28( ،مُحَمَّدٌ رَس ُُول ال َّلهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ َأشِ�دَّاءُ ِّعَ َلى ال ْ ُك َّفا ِر رُحَمَاءُ
وال نعرف كم �سبق الزمان – عندنا -يف �صالة اهلل واملالئكة قبل بَيْنَهُمْ َترَاهُمْ رُ َّكعًا سُجَّدًا يَبْ َت ُغونَ َف ْضلاً مِنَ ال َّلهِ وَ ِر ْضوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
نزول الآية لنلحق بهذا التكرمي يف ال�صالة وال�سالم عليه .
وُجُوهِ ِهمْ مِنْ َأث ِر السُّجُودِ ذلِكَ مَثلهُمْ فِي التوْرَاةِ وَمَثلهُمْ فِي الِن ِجي ِل
َُ
َُ
َ
َّ
َ
إْ ْ
ومن تكرمي اهلل تعاىل لنبيه ،لريفع �ش�أنه ويعلو مقامه ،وجه َكزَرْ ٍع َأخْرَجَ ش َْط َأهُ َف َآزرَهُ َفاسْ َت ْغ َل َظ َفاسْ َتوَى عَ َلى سُوقِهِ يُع ِْجبُ الزُّرَّاعَ
ِيظ ب ِ ِهمُ ال ْ ُك َّفارَ وَعَدَ ال َّلهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِ ُلوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ م َْغفِرَةً
�إليه الأمر ب�أن يقولُ ﴿ :ق ْل إِنْ ُكنْ ُتمْ ُتحِبُّونَ ال َّلهَ َفاتَّ ِبعُونِي يُ ْ
ح ِبب ُْكمُ لِيَغ َ
ال َّلهُ وَي َْغفِرْ لَ ُكمْ ُذ ُنوب َُكمْ وَال َّلهُ َغ ُفورٌ رَحِيمٌ﴾� ،آل عمران ،31 :ف�شرط وَ َأجْرًا عَظِيمًا﴾ ،الفتح� ،٢٩ – ٢٨ :إن الآيتني الكرميتني تربزان

اهلل تعاىل لنبيه املحبة واالت�ب��اع ،ومن دونهما فالدعوى باطلة
وم� ��ردودة مم��ن ادع��ى ح��ب اهلل ت�ع��اىل ،حتى ي�ق��رن معها حمبة
الر�سول واتباعه ،وال�سري على خطاه ،وحتقيق منهجه يف احلياة،
و�إن الإميان لي�س كلمات تقال ،وال م�شاعر تذهب يف حلظات ،وال
�شعارات وهتفات ،و�إمنا طاعة وحمبة هلل والر�سول ،وعمل مبنهج
اهلل الذي يحمله الر�سول .

رابعا :مكانته يف الكتب ال�سماوية:
�إن الر�ساالت ال�سماوية منبعها واح��د ال يختلف ،ور�سولها �إىل
الأر���ض واحد وهو جربيل عليه ال�سالم ،واهلل يجتبي من ر�سله
من ي�شاء ،فاختار للأقوام ر�سال منهم ،وذكرهم يف كتبه جميعا،
والتي تناولتها يد الزيغ وال�ضالل بالتحريف ،ومن احلقائق التي
حاولوا طم�سها يف كتبهم احلقيقة املحمدية ،فلما بعث اهلل النبي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أن��زل معه املعجزة اخلالدة التي
تعهد اهلل بحفظها وهذه املعجزة هي القر�آن ،التي ف�ضحت فعال
بني �إ�سرائيل و�أظهرت ما �أخفوه من احلقيقة املحمدية يف الكتب
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بحار عظيمة من املعاين ،وفيها �سفن �ضخمة ج��دا ،وعلى منت
هذه ال�سفن جواهر امل�شاعر الإن�سانية التي تكبدت حملها تلك
ال�سفن ،فظهر يف راي��ة �إح��دى �سفنها ﴿هُوَ الَّذِي َأرْسَ� َ�ل رَسُولَهُ﴾
فال تغرتر مبا يقال عنه عليه ال�صالة وال�سالم من كلمات ف�إنها
هي الكذب ،لأن اهلل هو املُر�سِ ل لر�سوله حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ف�إذا املر�سل قال �أنا الذي �أر�سلت ،كان كفاية يف الت�صديق
ولو �أنكر كل من يف الدنيا ال ينفع �إنكارهم .ثم من بني الرايات
راية نادت﴿َ َك َفى بِاللَّهِ شَ ِهيدًا ( )28مُحَمَّدٌ رَس ُُول اللَّه﴾ ،فاهلل ي�شهد
لنبيه بالر�سالة ،وهذه ال�شهادة ت�شهد لها الكتب ال�سماوية كما
ي�شهد لها ال�ق��ر�آن ،ثم ج��اء كمال التمثيل املوجود يف الآي��ة وهو
املوجود يف التوراة والإجنيل ،فمن املوجود يف التوراة ما ورد يف
الف�صل (�( :)18إن اهلل قال ملو�سى �أقيم لهم يف �آخر الزمان نبيا
مثلك من بني �إخوتهم ،و�أجعل كالمي يف فمه ،فيكلمهم بكل ما
�أو�صيه ب��ه)؛ (فمثلك)؛ �أي :يهاجر ويتزوج اىل غري ذل��ك ،ومل
يكن ��ش��يء منه يف ��س�يرة عي�سى عليه ال���ص�لاة وال���س�لام( ،من
بني �إخوتهم)؛ �أي :من بني �إ�سماعيل ،و�أجعل كالمي يف فمه؛
�أي� :أم��ي ال يعرف ال �ق��ر�آءة والكتابة ،فهو يحفظ ال��وح��ي ،وما
ذاك �إال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .ويقول �أ�شعياء �أعظم
�أنبياء اليهود(�أ�شعياء( :)12/13 :وحي من جهة بالد العرب ،يف
الوعر من ب�لاد ال�ع��رب ،تبيتني يا قوافل الأدنانيني.هاتوا ماء
ملالقاة العط�شان يا �سكان �أر���ض تيماء .ف�إنهم من �أم��ام ال�سيف
قد هربوا ،من �أم��ام ال�سيف امل�سلول ،هكذا قال يل ال�سيد الرب،
هكذا يف مدة �سنة ك�سنة الأجري يغنى ملك قيدار ،لأن الرب تكلم)
(فالأدنانيون) :هم العدنانيون ،و(قيدار) هو �إ�سماعيل ،و(تيماء)
هي �أر�ض مولد النبي اجلديد ،و(يلقون العط�شان) وهم احلجيج،
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لأن ال��رب تكلم بوحيه لنبيه .وم��ن الإجن�ي��ل ما ورد يف الف�صل
ال�سابع والت�سعني من �إجنيل برنابا ،ال �ف �ق��رات(( :)18-13قال
اهلل� :إ�صرب يا حممد ،لأين لأجلك �أريد �أن �أخلق اجلنة والعامل،
وجما غفريا من اخلالئق التي �أهبها لك ،حتى �أن من يباركك
يكون مباركا ،ومن يلعنك يكون ملعونا،ومتى �أر�سلتك اىل العامل
�أجعلك ر�سويل اىل اخلال�ص ،وتكون كلمتك �صادقة ،)...فهذا
�شيء ي�سري مما ذك��ر ملكانة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف
الأديان والكتب ال�سماوية؛ يقول الباحث االنكليزي(اليترن)( :ال
ريب �أن امل�سيحي الذي يعرتف بر�سالة حممد ،وباحلق الذي جاء
به ،هو امل�سيحي ال�صادق).
خام�سا :جزاء امل�ستهزيء بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم:
لقد ب�ّي�نّ َ ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي يف �آي ��ات ك�ث�يرة حقيقة امل��واج�ه��ة بني
�أه��ل الكتاب والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،والنبي عليه ال�صالة
وال�سالم يواجههم باحلكمة وما حتمله من معاين ،وباملوعظة
احل�سنة ،ويف بع�ض الآي��ات برزت �سمة املواجهة مبا هم فيه ،لذا
تكفل اهلل بحفظ نبيه ،كما يف قوله تعاىل ﴿:يَا َأيُّهَا الرَّس ُُول بَل ْغ مَا

كَ مِنَ
ُأن ْ ِز َل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ َت ْفع َْل َفمَا بَلَّ ْغتَ ِرسَالَ َتهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ ِّ
الن ِ
َّاس إِنَّ ال َّلهَ اَل يَهْدِي ال ْ َقوْمَ ال ْ َكافِ ِرينَ (ُ )67ق ْل يَا َأه َْل الْكِ َت ِ
اب لَسْ ُتمْ
عَ َلى شَيْءٍ حَ َّتى ُتقِيمُوا ال َّتوْرَاةَ و إَْالِن ْ ِج َيل وَمَا ُأن ْ ِز َل إِلَي ُْكمْ مِنْ رَب ُِّكمْ
وَلَيَ ِزيدَنَّ َكثِريًا مِنْهُمْ مَا ُأن ْ ِز َل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ُط ْغيَانًا وَ ُك ْفرًا َفلاَ َت ْأسَ
عَ َلى ال ْ َقوْ ِم ال ْ َكافِ ِرينَ ( ،﴾ )68املائدة،٦٨ ، ٦٧ :فهاتني الآيتني تبني

حقيقة املواجهة بني النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أهل الكتاب ،و�أن
لهم مكراً �شديداً ،ود�سائ�س حتاك له عليه ال�صالة وال�سالم ،لذا
ا�س))،
توعد اهلل بحفظه منهم ،فقالَ (( :واللهَّ ُ َي ْع ِ�ص ُم َك مِ َن ال َّن ِ
كما �أم��ر �سبحانه نبيه ب ��أن ي�صرح مب��ا بعث ب��ه ،ويتجاهل ما
يحاك حوله من تهم� ،إذ هو يف عمل يجب �إجنازه ب�أمر من امللك
الديان ،فقالَ ﴿:فاصْدَعْ بِمَا ُتؤْمَرُ وَ َأعْ ِرضْ عَنِ الْمُشْ ِركِنيَ ( )94إِنَّا
َك َفيْن ََاك الْمُسْ َتهْ ِزئِني﴾ ،احلجر ،٩٥ – ٩٤ :فالآية الأخرية فيها خرب
�سعيد له عليه ال�صالة وال�سالم� ،أال وهو كفاية اهلل له ،وتوعد
منه �سبحانه لكل من ي�ستهزئ بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلم
يذكر الباري مب �سي�سحق امل�ستهزئ وميحقه ،و�إمنا هو �أمر يعود
له �سبحانه ،فب�سطوته �سبحانه يق�ضي كل م�ستهزيء بر�سول اهلل
حياته يف مر�صاد اهلل ،وال بد �أن يلقى حتفه خائفا� ،صريع املنايا،
قد �أكلت منه الآف��ات �أكلتها ،و�أخ��ذت منه املنايا �أخذتها ،فرمبا
ت�أكله �آفة املر�ض� ،أو ت�صيبه �صعقة ،ورب خوف من �أتباع ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقتله ،لأنه يعلم �أن﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ َأشِدَّاءُ
عَ َلى ال ْ ُك َّفا ِر رُحَمَاءُ بَيْنَهُم﴾ ،و�سبحان من عجل لهم العقوبة ،يقول
اهلل تعاىل(( :إِنَّ الَّذِينَ يُؤ ُْذونَ ال َّلهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ال َّلهُ فِي الدُّنْيَا و آَْالخِرَةِ
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وَ َأعَدَّ لَهُمْ ع ََذابًا مُ ِهينًا﴾ ،الأحزاب� ،٥٧ :أما يف الدنيا في�صل اىل كل
من �آذى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ول��و بعد ح�ين� ،أم��ا يف
الآخرة فقد بني اهلل تعاىل �أن من يعتدي على ر�سوله �صلى اهلل
عليه و�سلم فله عذاب مهني.
�ساد�سا� :صور امل�ستهزئني يف القر�آن الكرمي:
ذك��ر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز �صورا من �أح��وال امل�سيئني اىل
الأنبياء ،وكيف فعل اهلل بهم ،فكثري من الأق��وام �آذوا ر�سل اهلل،
ف�سلط اهلل عليهم م��ا �سلط ،ور��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ك��ان رحيما بقومه مهما بلغت �أذيتهم ل��ه ،حتى �إن��ه لريجوا �أن
ي�خ��رج م��ن �أ��ص�لاب�ه��م م��ن يعبد اهلل ت�ع��اىل ،ول�ك��ن ه�ن��اك �أف��راد
طعنوا بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فنزلت بهم �آي��ات اهلل
تتوعدهم ،منهم عمه �أبولهب وزوج�ت��ه ،ق��ال اهلل تعاىل﴿:تبّت
يدا أبي هلب وتب ،﴾...امل�سد ،٥ ، ١ :نزلت ه��ذه الآي��ات لأنه
قال :للر�سول حينما جمع ع�شريته ودعاهم لعبادة اهلل( :تبا لك
�ألهذا جمعتنا؟) ،كما نزلت �سورة الكوثر يف نفر من �سفهاء قري�ش
حينما تطاولوا على ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وا�ستهزءوا به
لوفاة ابنه عبداهلل ،وما ذلك للطعن يف نبوته ،ف�أعطاه اهلل نهرا
يف اجلنة حافتاه قباب من در جموف ،وطينه م�سك ،وح�صبا�ؤه
ياقوت؛ وهذا قول ابن عمر وابن عبا�س وجماعة من ال�صحابة
والتابعني ر�ضي اهلل عنهم ،فزادهم حت�سرا ،ثم �أخربه �أنهم مقطع
ن�سلهم ،و�إن كان لهم ن�سل فال ينفعهم ،كما قام امل�شركون بحرب
�إعالمية قادها الوليد بن املغرية ،فقالوا على ر�سول اهلل �أنه كاهن،
فقال :ما هو بزمزمة كاهن ،قالوا �شاعر .قال :ما هو ب�شاعر ،اىل
غري ذلك من الأقاويل .ثم �أعاد الن�ضر يف الأمر وقال( :واهلل �إن
لقوله حلالوة ،و�إن �أ�صله لعذق( ،)1و�إن فرعه جلناة ،2وما �أنتم
بقائلني من هذا �شيئا �إال عرف �أنه باطل .و�إن �أق��رب القول لأن
تقولوا� :ساحر يفرق بني املرء وبني �أبيه ،وبني املرء و�أخيه ،وبني
املرء وزوجه ،وبني املرء وع�شريته)؛ ف�أنزل اهلل فيه �آيات يف �سورة
املدثر تتزلزل لها القلوب وت�ضطرب منها النفو�س .
لذا نقدم الن�صيحة لكل من �أ�ساء �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �أو �أهل بيته من �أزواج��ه وقرابته� ،أو �صحابته الكرام
ر�ضي اهلل عنهم جميعا� ،أن يتوب عن مثل هذه الكبائر العظيمة،
وي�ستغفر اهلل تعاىل ،و�أن ي�أوي اىل حمبتهم والقرب من منهجهم،
و�إت �ب��اع �سننهم ،وال�سري على خطاهم ،واحل�م��د هلل رب العاملني
وال�صالة وال�سالم على حبيبه امل�صطفى ،و�آله و�صحبه �أجمعني .
 - 1العذق :النخلة.
 - 2اجلناة :ما يجنى من الثمر.
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الـنـبـي

العشرة
املبشرون
باجلنة

صلى اهلل

أصــحــابـه
ً
تعظيمـا

ً
وتــــوقــيــرا

ً
ومــــحـبــة

حفظة
القرآن

رواة
السنة

أصحاب

احلديبية

أهل بيعة
الرضوان

الصادقون

املهاجرون

املفلحون

ً
ووالء
ق�صي م�ساهر حممد

أمهات
املؤمنني

املهاجرون
السابقون

صلى اهلل

عليه وسلم
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اخللفاء
الراشدون

أهل بدر

عليه وسلم

فــي قــلــوب

املهاجرون

الصحابة

األنصار

لقد حبا اهلل تبارك وتعاىل نبينا
حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم من
اخل�صائ�ص القوية وال�صفات العلية
والأخالق الر�ضية ما كان داعياً لكل م�سلم
�أن يج ّله ويعظمه بقلبه ول�سانه وجوارحه.
ف� ّإن من نظر يف �أخالقه و�شيمه
�صلى اهلل عليه و�سلم علم �أنها خري �أخالق
اخللق ،و�أكرم �شمائل اخللق.
ف�إ ّنـه �صلى اهلل عليه و�سلم كان �أرحم
اخللق و�أر�أفهم بهم ،و�أعظم اخللق نفعاً
لهم يف دينهم ودنياهم ،و�أعظمهم �أمانة،
و�أ�صدقهم حديثاً ،و�أجودهم و�أ�سخاهم،
و�أف�صح خلق اهلل و�أح�سنهم تعبداً،
و�أ�صربهم يف مواطن ال�صرب ،و�أ�صدقهم
يف مواطن اللقاء ،و�أوفاهم بالعهد
والذمة ،و�أكرثهم مكاف�أة على اجلميل
ب�أ�ضعافه ،و�أ�شدهم توا�ضعاً ،و�أثرهم �إيثاراً
على نف�سه ،و�أ�شد اخللق ذ َّباً عن �أ�صحابه،
وحماية لهم ،ودفاعاً عنهم ،و�أقوم اخللق

رضي اهلل
عنهم

أصحاب
اجلنة

مبا ي�أمر به ،و�أتركهم ملا ينهى عنه ،و�أو�صل �صلى اهلل عليه و�سلم .قال تعاىل ﴿:إنَّا
اخللق لرحمه ،فهو �أحق بقول القائل:
َاك شَاهِد ًا ومُبَشِّر ًا ونَذِير ًا* لِ ُتؤْمِنُوا
َأرْسَلْن َ
َب ْر ٌد على الأدنى ومرحم ٌة
مارن َج ْل ُد بِاللَّهِ ورَسُولِهِ و ُتعَزِّرُوهُ و ُتوَقرُوهُ و ُتسَبِّحُوهُ بُكْ رَةً
وعلى الأعادي ٌ
� ّإن من �أعظم احلقوق على امل�سلمني كافة و َأصِيالً﴾ الفتحِّ .9 ،8:

و�أهل العلم خا�صة بيان ف�ضل نبيهم
�صلى اهلل عليه و�سلم وعظيم قدره عند
اهلل تبارك وتعاىل وعند �أ�صحابه الذين
اتبعوه وعا�شوا معه ور�أوه ،ومن بواعث
تعظيمه �صلى اهلل عليه و�سلم تعظيم
اهلل تعاىل له� ،إذ اق�سم بحياته كما يف
قوله تعاىل﴿:لَعَمْر َُك إنَّهُمْ لَفِي سَكْ رَتِ ِهمْ
يَعْمَهُونَ﴾احلجر .72 :كما �أثنى اهلل عليه
فقال ﴿:وإنَّكَ لَعَ َلى خُ ُلقٍ عَظِي ٍم﴾القلم،4:
وقال}:و َر َف ْع َنا َل َك ِذ ْك َر َك{ال�شرح ،4 :فال
ُيذكر ب�شر يف الدنيا ويثنى عليه كما ُيذكر
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ويثنى عليه،
وتعظيمه �صلى اهلل عليه و�سلم �شرط يف
�إميان العبد وهذا هو الغر�ض من بعثته

وقد �سطر ال�صحابة �أروع الأمثلة
و�أ�صدق الأعمال يف تعظيمهم للنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وتوقريهم له يف حياته،
فقد نال ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �شرف
لقاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فكان لهم
الن�صيب الأوفى من توقريه واجالله مما
�سبقوا به غريهم ،ومل ،ولن يدركهم من
بعدهم ،ثم علموا الأمة يف تعظيمه بعد
موته �صلى اهلل عليه و�سلم تعظيمه من
خالل ما �سطروه من �أروع املثل والذي
لي�س له نظري ،وكان �ش�أنهم يف توقريه
�أو�ضح و�أظهر من �أن ي�ستدل عليه ،وقد
ترجم هذا اجليل هذه املحبة �إىل واقع
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و�سلوك!! فما �أحوج امل�سلمني اليوم �أن
يعرفوا حق نبيهم �صلى اهلل عليه و�سلم
عليهم حتى يحبوه كما �أحبه ذلك اجليل
ويتبعوه كما اتبعه ذلك اجليل ،وهذه
بع�ض ال�شواهد:
�إن �أجمل من و�صف �ش�أنهم يف ذلك
عروة ابن م�سعود الثقفي ر�ضي اهلل عنه
�سيد من �سادات قري�ش ،وهو من �أ�شد خلق
اهلل عداوة لهم حينما جاء يفاو�ض النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يوم احلديبية حني
وجهته قري�ش �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ور�أى من تعظيم �أ�صحابه له
ما ر�أى فلما رجع عروة �إىل �أ�صحابه قال:
(�أي قوم واهلل ،لقد وفدت على امللوك،
ووفدت على قي�صر وك�سرى والنجا�شي،
واهلل ما ر�أيت ملكاً قط يعظمه �أ�صحابه
ما يعظم �أ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم حممدا ،واهلل �إن تنخم نخامة �إال
وقعت يف كف رجل منهم فدلك بها وجهه
وجلده ،و�إذا �أمرهم ابتدروا �أمره و�إذا
تو�ض�أ كادوا يقتتلون على و�ضوئه و�إذا تكلم
خف�ضوا �أ�صواتهم عنده وما ُيحدّون �إليه
النظر تعظيما له)(.)1
وال خفاء على من مار�س �شيئاً من
العلم� ،أو خ�ص ب�أدنى ملحة من فهم،
بتعظيم اهلل تعاىل لقدر نبينا �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وخ�صو�صه �إياه بف�ضائل و
حما�سن و مناقب ،وتنويهه على عظم
قدره ما تكل عنه الأل�سنة و الأقالم.
وقد ُو�صف ال�صحابة حال جلو�سهم
وا�ستماعهم للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بو�صف عجيب ،فعن �أبي �سعيد اخلدري:
((�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قام
على املنرب فقال�" :إمنا �أخ�شى عليكم من
بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأر�ض"
ثم ذكر زهرة الدنيا فبد�أ �إحداهما وثنى
بالأخرى ،فقام رجل فقال :يا ر�سول اهلل
�أو ي�أتي اخلري بال�شر؟ ف�سكت عنه النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،قلنا يوحى �إليه،

و�سكت النا�س ك�أن على ر�ؤو�سهم الطري ))
(.)2
وقولهم " :ك� ّأن على ر�ؤو�سهم الطري"
فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي
كانوا يظهرونه يف جمل�س الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم توقرياً و�إجال ًال له �صلوات
اهلل و�سالمه عليه ،فلم يكن من عادة
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �أن يتجادلوا يف
جمل�س النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أو يعلوا
�أ�صواتهم بنقا�ش �أو حوار بل يعطون لهذا
املجل�س حقه من الت�شريف واالحرتام.
وعن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنه
داهية العرب وفاحت م�صر ((:وما كان
�أحد �أحب �إيل من ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وال �أج ّل يف عيني منه ،وما
كنت �أطيق �أن �أملأ عيني منه �إجال ًال له،
ولو �سئلت �أن �أ�صفه ما �أطقت لأين مل �أكن
�أملأ عيني منه))(.)3
ومن �شدة حر�ص ال�صحابة على
�إكرامه وجتنب �إيذائه �صلى اهلل عليه
و�سلم قول �أن�س بن مالك�(( :إن �أبواب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كانت تقرع
بالأظافري))(.)4
وملا نزل قول اهلل تعاىل ﴿ :يَا َأيُّهَا الَذِينَ
آمَنُوا ال َترْ َفعُوا َأصْو ََات ُكمْ َفو َْق صَوْتِ النَّ ِبيِّ
وال َتجْهَرُوا لَهُ بِال ْ َقوْ ِل َكجَهْ ِر بَعْض ُِكمْ لِبَع ٍ
ْض
َأن َتحْب ََط َأعْمَا ُل ُكمْ و َأن ُتمْ ال َتشْعُرُونَ﴾

احلجرات ،2:قال ابن الزبري ((:فما كان
عمر يُ�سمِ ع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد
هذه الآية حتى ي�ستفهمه))(.)5

ومن توقريه �صلى اهلل عليه و�سلم
الأدب يف م�سجده ،وكذا عند قربه ،وترك
اللغط ورفع ال�صوت ،ولذا �أنكر عمر ر�ضي
اهلل عنه على رجلني قد ارتفعت �أ�صواتهما
يف م�سجـد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فقـال� (:أتدريان �أين �أنتما؟ ثم قال :من
�أين �أنتما؟ قاال :من �أهل الطائف ،فقال:
لو كنتما من �أهل املدينة لأوجعتكما
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�ضربا)(.)6
اللهَّ
وروي عن عائ�شة ر�ضي عنها �أنها
كانت ت�سمع �صوت الوتد يوتد وامل�سمار
ي�ضرب يف بع�ض الدور املطيفة مب�سجد
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فرت�سل �إليهم:
ال ت�ؤذوا ر�سول اللهَّ �صلى اهلل عليه و�سلم.
قالوا :وما عمل علي بن �أبي طالب
ر�ضي اهلل عنه م�صراعي داره �إال بامل�صانع
توقياً لذلك.
وكان ثابت بن قي�س جهوري ال�صوت
يرفع �صوته عند النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فجل�س يف بيته منك�ساً ر�أ�سه يرى
�أنه من �أهل النار ب�سبب ذلك ،حتى ب�شره
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم باجلنة(.)7
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :ملا
نزلت ﴿ :ال َترْ َفعُوا َأصْو ََات ُكمْ َفو َْق صَوْتِ
النَّ ِبيّ﴾ قال �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه (( :ال
�أكلمه �إال ك�أ ِخ ال�سرار حتى �ألقى اهلل ))(.)8
وعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل
كان يخرج على �أ�صحابه من املهاجرين
والأن�صار وهم جلو�س فيهم �أبو بكر وعمر
فال يرفع �إليه �أحد منهم ب�صره �إال �أبو
بكر وعمر ف�إنهما كانا ينظران �إليه وينظر
�إليهما ويبت�سمان �إليه ويبت�سم �إليهما(.)9
وعن عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل
عنهما قال� :أتيت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم من �آخر الليل ف�صليت خلفه
ف�أخذ بيدي فجرين فجعلني حذاءه فلما
�أقبل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على
�صالته خن�ست( )10ف�صلى ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فلما ان�صرف قال
يل ((:ما �ش�أين �أجعلك حذائي فتخن�س
فقلت :يا ر�سول اهلل �أو ينبغي لأحد �أن
ي�صلي حذاءك و�أنت ر�سول اهلل الذي
�أعطاك اهلل ،قال :ف�أعجبته فدعا اهلل يل
�أن يزيدين علما وفهما))(.)11
وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه
قال (( :لقد ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل
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عليه و�سلم واحلالق يحلقه و�أطاف به يَ َتوَلَّى َف ِريقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ َذلِكَ ومَا ُأوْلَئِكَ
�أ�صحابه فما يريدون �أن تقع �شعرة �إال يف
بِالْمُؤْمِنِنيَ﴾النور .47:ف�إن هذا هو مقت�ضى
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يد رجل))( .)12وعن عبد اهلل بن م�سعود
التعظيم احلقيقي والتوقري ال�صادق؛ �إذ
ر�ضي اهلل عنه قال (( :ملا كان يوم بدر
العربة باحلقائق ال باملظاهر والأ�شكال
فذكر احلديث يف الأ�سارى وذكر قول
اجلوفاء.
عمر يف قتلهم فقال ابن م�سعود قلت :يا
ر�سول اهلل �إال �سهل بن بي�ضاء ف�إين �سمعته
�إن توقري النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يذكر الإ�سالم ف�سكت ر�سول اهلل �صلى اهلل و�إجالله� ،شعبة جليلة من �شعب الإميان،
عليه و�سلم فما ر�أيتني يف يوم بدر �أخوف ورتبتها فوق رتبة املحبة ،فلي�س كل حمب
�أن تقع علي حجارة من ال�سماء مني يف معظماً� ،أال ترى �أن الوالد يحب ولده
ذلك اليوم حتى قال ر�سول اهلل �صلى اهلل ولكن حبه �إياه يدعوه �إىل تكرميه وال
عليه و�سلم �إال �سهل بن بي�ضاء))(.)13
يدعوه �إىل تعظيمه ،والولد يحب والده
ويف ال�صحيح عن عبد اهلل بن ه�شام :فيجمع له بني التكرمي والتعظيم ،فعلمنا
كنا مع النبي وهو �آخذ بيد عمر ،فقال بذلك �أن التعظيم رتبته فوق رتبة املحبة.
عمر :يا ر�سول اهلل لأنت �أحب �إيل من كل
ولقد بلغ ال�صحابة من الت�أدب
�شيء �إال من نف�سي ،فقال (( :ال والذي والتوقري مع ر�سولهم مبلغاً كبريا جليال،
نف�سي بيده حتى �أكون �أحب �إليك من حتى كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
نف�سك ،قال عمر :ف�إنه الآن ،لأنت �أحب ي�س�ألهم عن اليوم الذي هم فيه واملكان
�إيل من نف�سي ،فقال :الآن يا عمر)).
الذي هم فيه وهم يعلمونه حق العلم،
�إن الأمر بتوقري النبي �صلى اهلل عليه فيتحرجون �أن يجيبوا �إال بقولهم :اهلل
و�سلم وتعظيمه يعني �أن ذلك عبادة هلل ور�سوله �أعلم ،خ�شية �أن يكون يف قولهم
�صلى اهلل عليه و�سلم وقربة �إليه �سبحانه ،تقدمي بني يدي اهلل ور�سوله .ومن ذلك
ويتحقق تعظيم النبي �صلى اهلل عليه ما جاء يف حديث �أبي بكرة نفيع بن احلارث
و�سلم بالقلب بتقدمي حمبته على النف�س الثقفي ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل
والوالد والولد والنا�س �أجمعني؛ �إذ ال يتم عليه و�سلم �س�أل يف حجة الوداع (( �أي
الإميان �إال بذلك ،ثم �إنه ال توقري وال �شهر هذا؟" ..قلنا :اهلل ور�سوله �أعلم.
تعظيم بال حمبة .و�إمنا يزرع هذه املحبة ف�سكت حتى ظننا �أنه �سي�سميه بغري ا�سمه،
معرفته لقدره وحما�سنه �صلى اهلل عليه قال� " :ألي�س ذو احلجة؟" قلنا :بلى .قال:
و�سلم ،و�إذا ا�ستقرت تلك املحبة ال�صادقة "ف�أي بلد هذا؟" قلنا :اهلل ور�سوله �أعلم.
يف القلب كان لها لوازم هي يف حقيقتها ف�سكت حتى ظننا �أنه �سي�سميه بغري �أ�سمه،
مظاهر للتعظيم ودالئل عليه.
قال�" :ألي�س البلدة؟" قلنا بلى .قال "ف�أي
وبرهان التعظيم ال�صادق هو تعظيم ما يوم هذا؟" قلنا :اهلل ور�سوله �أعلم ف�سكت
جاء به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من حتى ظننا �أنه �سي�سميه بغري ا�سمه .قال:
ال�شريعة املت�ضمنة يف الكتاب وال�سنة " �ألي�س يوم النحر؟" قلنا بلى))(.)14
كما فهمها �سلف الأمة ،وذلك باتباعها
وباجلملة ف� ّإن جمتمع ال�صحابة كان
والتزامها قلباً وقالباً ،وحتكيمها يف كل جمتمع الأمة املثالية التي متثلت حقيقة
مناحي احلياة و�ش�ؤونها اخلا�صة والعامة؛ واقعة يف فرتة من فرتات التاريخ ،ولقد
وحمال �أن يتم الإميان بدون ذلك :كان ال�صحابة قبل الإ�سالم يعي�شون يف
﴿وي َُقو ُلونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وبِالرَّسُو ِل و َأ َطعْنَا ُثمَّ جمتمع ا�شتهر بغلظته وق�ساوة طبعه

وبعده عن كثري من الآداب وال�سلوكيات
فمن اهلل عليهم بالإ�سالم وهداهم له،
واختارهم ل�صحبة نبيه �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فتوالت توجيهات القر�آن الكرمي
والرتبية النبوية احلكيمة عليهم ،فهذبت
و�شذبت ووجهت ودفعت حتى ظهر ذلك
املجتمع الذي له �أدبه مع اهلل و�أدبه مع
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أدبه مع
نف�سه ،و�أدبه مع غريه� ،أدبه يف هواج�س
�ضمريه ،ويف حركات جوارحه ،ويف الوقت
ذاته له �شرائعه املنظمة لأو�ضاعه ،وله
نظمه التي تكفل �صيانته ،وهي �شرائع
ونظم تقوم على ذلك الأدب ،وتنبثق منه،
وتت�سق معه.
فما ظنك يف جمتمع اختاره اهلل
ل�صحبة نبيه وتواله بعنايته ورعايته،
وتعاهدهم ر�سوله بتوجيهاته ون�صائحه
و�إر�شاداته حتى �سما وعال وبلغ تلك
الدرجة الرفيعة عند اهلل �سبحانه وتعاىل
وعند ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
فهذه بع�ض �صور الأدب والتعظيم
التي انتهى �إليها ال�صحابة الكرام ر�ضي
اهلل عنهم ذكرتها لك لتعلم قدر نبيك
�صلى اهلل عليه و�سلم وتوقره وتعظمه كما
كان ال�صحابة الكرام يفعلون فهم القدوة
بعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أنعم بهم
من قدوة.
�أولئك �آبائي ،فجئني مبثلهم
�إذا جمعتنا يا جرير املجامع
امل�صادر:
 الأدب املفرد ،البخاري جالء الأفهام ،حممد بن �أبي بكر ابن قيماجلوزية ،دار ابن كثري ،ط1408 ،1هـ1988-م .
حقوق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على �أمته
يف �ضوء الكتاب وال�سنة ،حممد بن خليفة بن
علي التميمي� ،أ�ضواء ال�سلف ،الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية ،ط1418 ،1هـ1997-م.
�سنن الرتمذي.
�شعب االميان ،البيهقي.
ال�شفا من حقوق امل�صطفى ،القا�ضي �أبو الف�ضل،
عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض.
ال�صارم امل�سلول على �شامت الر�سول� ،أحمد بن
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واح������������ة ال�����س�����ن�����ة ال����ن����ب����وي����ة
عبد احلليم بن تيمية احلراين �أبو العبا�س ،دار ابن حزم – بريوت ،ط،1
1417هـ.
�صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري
�صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج الني�سابوري.
فتح الباري ،ابن حجر الع�سقالين.
امل�ستدرك على ال�صحيحني ،احلاكم الني�سابوري.
م�سند الإمام �أحمد.
املعجم الكبري ،الطرباين.
النهاية يف غريب احلديث والأثر ،جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن
حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�شيباين اجلزري ابن الأثري،
املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م.
الهوام�ش:
(� )1أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�شروط ،باب ال�شروط يف اجلهاد،
وامل�صاحلة مع �أهل احلرب ،وكتابة ال�شروط؛ فتح الباري.)331 ،329 /5( ،
(� )2أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اجلهاد ،باب ف�ضل النفقة يف �سبيل
اهلل .انظر فتح الباري ( )49 ،48 /6ح .2842
(� )3أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب كون الإ�سالم يهدم ما
قبله وكذا الهجرة واحلج (.)78 /1
(� )4صحيح� :أخرجه البخاري يف " الأدب املفرد ". )515/2(،
(� )5أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب التف�سرب ،باب "ال ترفعوا �أ�صواتكم
فوق �صوت النبي" .فتح الباري )590 /8( ،ح . 4845
(� )6أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�صالة ،باب رفع ال�صوت يف
امل�سجد .انظر :فتح الباري ( ،)560 /1ح .470
(� )7شعب الإميان ،للبيهقي.)313 /1(،
(� )8أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك( ،)462/2وقال :حديث �صحيح على �شرط
ال�شيخني ومل يخرجاه ،وقال الذهبي على �شرط م�سلم؛ و�أخرجه البيهقي
يف �شعب الإميان� ،شعبة تعظيم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (.)317 /1
(� )9أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب املناقب ،باب يف مناقب �أبي بكر وعمر
ر�ضي اهلل عنهما ،)612/5( ،ح  ،3668وقال :هذا حديث ال نعرفه �إال من
حديث احلكم بن عطية ،وقد تكلم بع�ضهم يف احلكم بن عطية.
( )10خن�ست� :أي انقب�ضت وت�أخرت .النهاية يف غريب احلديث والأثر،
جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد
الكرمي ال�شيباين اجلزري ابن الأثري ،املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ -
1979م.)83 /2(،
(� )11أخرجه �أحمد يف امل�سند)330/1(،؛ و�أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك/3(،
 )534وقال :حديث على �شرط ال�شيخني ومل يخرجاه ووافقه الذهبي؛
و�أخرجه البيهقي يف �شعب الإميان ،باب �شعبة تعظيم النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم  ،)321 ،320 /1(،ح . 129
(� )12أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الف�ضائل ،باب قرب النبي عليه
ال�سالم من النا�س وتربكهم به (.)79 /7
(� )13أخرجه �أحمد يف م�سنده )383 /1(،؛ و�أخرجه الرتمذي يف �سننه،
كتاب التف�سري ،تف�سري �سورة الأنفال،)335 /4(،ح  5080وقال :حديث ح�سن
و�أبو عبيدة مل ي�سمع من �أبيه؛ و�أخرجه الطرباين يف الكبري،)177 /10(،
ح  10258بنحوه؛ و�أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،)22 -21 /3( ،وقال هذا
حديث �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه ووافقه الذهبي؛ و�أخرجه البيهقي يف
�شعب الإميان ،)325 /1(،ح .130
(� )14أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب املغازي ،باب حجة الوداع واللفظ
له .انظر فتح الباري (108 /8
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�أه��ل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ع��رف عنهم ال�صدق
والإخ�ل�ا� ��ص وال �ق��وة يف احل��ق مب��ا رف�ع�ه��م �إىل م���ص��اف ال �ق��دوة
والأ�سوة للم�سلمني على مر الع�صور والدهور ،فقد ر�سموا �صور
متعددة ت�صلح لأن تكون منهجاً للمحبة والإخوة يف التعامل بني
امل�سلمني ،وهذه �صورة ر�سموها لنا عن �سيدنا عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه ،العبقري امللهم ،قطب رح��ى امل�سلمني ،وفار�س
املجاهدين و�أم�ير امل�ؤمنني ،وم�شيد جمدهم ،وراف��ع �شوكتهم،
مزلزل عرو�ش القي�صرية ،وقا�صم ظهور الك�سروية ،معلي راية
اهلل ،ونا�شر كلمته ،مقيم احلق واليقني من قلب ال�صحراء وار�ض
احلجاز �إىل �أق�صى العامل ،للعدل نا�شر ،وبال�شريعة الغراء عامل،
وبني كل جبار عنيد وعبد ذليل م�ساو ،يف احلق ال ي�أبه للومة الئم،
وال عذل عاذل ،ماحي ال�شرك والبدعة والكفر وال�ضالل ،حامي
احل��ق وال�شريعة ،ب�ين احل��ق والباطل ف��ارق ،وب�ين رعيته ع��ادل،
خا�صتهم وعامتهم �أمريهم وم�أمورهم ،لدين اهلل واحل��ق معز،
وللطاغوت والكفر والأوثان مذل ،الأمني الرا�شد ،املر�شد ال�صالح
امل�صلح ر�ضي اهلل تعاىل عنه الذي كان عند �أهل بيت النبي �صلى

آ

ول�ق��د م��ر بنا م��ن خ�لال ال�ع��دد ال�سابع وال�ث��ام��ن م��ن جملة
(وال��ذي��ن معه) ،مقاالن �أث�ن��ان ،الأول عن زواج النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم من ال�سيدة حف�صة ودالالته وعربه ،والثاين عن زواج
الفاروق من ال�سيدة �أم كلثوم بنت �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه ،وما
دل عليه من معاين الإخوة واملحبة ،واليوم �سننتقل �إىل امتدادات
هذه املحبة والعالقة الوثيقة التي تناقلتها الأجيال ،املحبة التي
�أكنها �أحفاد البيت النبوي لأحفاد الفاروق قا�صرين احلديث عن
امل�صاهرات والأ�سماء والكنى التي وقعت بينهم ،وم��ا حوته من
تلك ال�صور امل�شرقة اجلميلة التي ت�شكل امتداداً لل�صور الرائعة
التي �شهدها ع�صر ال�صحابة مقتب�سة من جماليتها ومالحمها
الآ�سرة والأخاذة.

ب
ـ
ي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن

ل
ع
ل
ي
و
آ
ل
عمر رض

12

اهلل عليه و�سلم حمبوبا كما كان حبيباً �إىل �سيد ولد �آدم حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وعالمات املحبة و�أماراتها قائمة و�شاهدة،
ال ينكرها �إال كل من ظن �أنه ميكنه حجب ال�شم�س بالغربال ،وعد
حبيبات الرمال ،و�إحاطة قطرات مياه البحار والأنهار.

ي

احلل

اهلل عنهم

قة الثالثة

حممد الها�شمي
Mohammad_alhashemy@yahoo.com
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واح�������������ة

�أوال :امل�صاهرات:
زواج احل�سني ر�ضي اهلل عنه:
�إن مظاهر ال ��و ّد وامل�ح�ب��ة متعددة
وم �ت �ن��وع��ة ل�ي����س يف امل���س�ت�ط��اع ح��ده��ا
وح���ص��ره��ا ،وه ��ذه ق���ص��ة زواج �سيدنا
احل �� �س�ي�ن ر�� �ض ��ي اهلل ع �ن��ه م� ��ن ب�ن��ت
يزدجرد التي �سبيت يف خالفة الفاروق
ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه�م��ا ،و�إن ك ��ان بع�ضهم
ي �ت �ح �ف��ظ ع �ل��ى ح �ق �ي �ق��ة ه� ��ذا ال � ��زواج
وب �ع ��� ٌ�ض م��ن م ��ؤرخ��ي �أه ��ل ال���س�ن��ة له
كالم يخالف ما ذهبنا �إليه يف حقيقة
ه��ذا ال� ��زواج وم ��دى �صحته ت��اري�خ�ي�اً،
ويف املقابل �إجماع ال�شيعة على �صحته،
والذي يعنينا هنا هو الدالالت والعرب
من هذا احلدث.
زو َج ��س�ي��دن��ا ع�م��ر ر� �ض��ي اهلل عنه
احل�سني ر�ضي اهلل عنه من (�شاه زنان)
بنت ك�سرى يزدجرد بن �سريار ،والتي
ج��يء بها مع ال�سبي يف غنائم معركة
القاد�سية يف زم��ن خالفته ر��ض��ي اهلل
عنه ،ف�أعطى �سيدنا عمر �شاه زنان �إىل
�سيدنا علياً فزوجها علياً لأبنه احل�سني
ر�ضي اهلل عنهم ،و�أجن�ب��ت له علي بن
احل�سني امللقب بزين العابدين والذي
كان يكنى ب�أبي بكر ،وك��ان �أه��ل املدينة
ي�ك��ره��ون ات �خ��اذ �أم �ه��ات الأوالد حتى
ن�ش�أ فيهم القراء والفقهاء �أمثال :علي
بن احل�سن بن �أبي طالب والقا�سم بن
حممد بن �أبي بكر و�سامل بن عبد اهلل
بن عمر ففاقوا �أهل املدينة علماً وتقى
وع �ب��ادة ف��رغ��ب ال�ن��ا���س يف ال �� �س��راري.
املهم يف هذا الأمر �أن �أهل البيت كانوا
يعتقدون ب�شرعية اخللفاء الرا�شدين
واجلهاد حتت رايتهم والت�سري ب�سبايا
ذل��ك اجل �ه��اد امل�ق��د���س ك�م��ا ه��و ال�ع��رف
ال���س��ائ��د �آن� ��ذاك وال �ق��ان��ون ال���س��اري يف
ب �ق��اع امل �ع �م ��ورة ،ه ��ذا م ��ن ج �ه��ة وم��ن
جهة �أخ��رى يدل على �أ�صالة العالقة

ومتانتها وعمقها ور�سوخها فيما بينهم.
زواج احل�سن املثنى واحل�سن الأفط�س ر�ضي
اهلل عنهما:
�سرى هذا الود واحلب �إىل الأبناء والأحفاد
ليت�صلوا وليكونوا �أم ًة بع�ضهم من بع�ض:
احل�سن املثنى بن احل�سن بن علي بن �أبي
طالب تزوج رملة بنت �سعيد بن زيد بن نفيل
العدوي فولدت له حممداً ورقية وفاطمة()1
 .ورملة هي ابنة �أخت عمر بن اخلطاب فاطمة
بنت اخلطاب التي كان �إ�سالم عمر من ثمرات
�صالبتها على دين اهلل عز وجل(.)2
ت � ��زوج احل �� �س��ن الأف �ط �� ��س ب ��ن ع �ل��ي زي��ن
العابدين بن احل�سني من بنت خالد بن �أبي
بكر بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب(.)3
تزوج �إبراهيم بن �إبراهيم بن احل�سن بن
زي��د ب��ن احل�سن ب��ن علي ب��ن �أب��ي ط��ال��ب من
احل�م�ي��دة بنت عبد احلميد ب��ن عبد اهلل بن
عمر اخلطاب(.)4
ثانيا :الأ�سماء:
وق ��د ��س�م��ى �أه� ��ل ال �ب �ي��ت �أب �ن��اءه��م ب��ا��س��م
الفاروق تيمناً به وحباً له واعتزازاً مبناقبه،
منهم:
 -1عمر الأطرف ب��ن علي ب��ن �أب��ي طالب
ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه�م��ا :وه ��و �أول ه��ا��ش�م��ي �سمي
با�سم عمر �سماه �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه
من زوجته �أم حبيب بنت ربيعة التي وهبها له
�سيدنا �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه( ،)5وله مزار يف
( )1ع�م��دة الطالب يف ان�ساب �آل �أب��ي طالب
البن عنبه.
( )2ع �م��دة ال �ط��ال��ب ،ت��راج��م �أع �ل�ام الن�ساء
ملحمد االعلمي احلائري.
( )3ع�م��دة ال�ط��ال��ب ،ت��راج��م �أع�ل�ام الن�ساء،
وراجع منتهى الآمال لعبا�س القمي.
( )4ال�شجرة امل�ب��ارك��ة يف الأن���س��اب الطالبية
للفخر الرازي.
( )5الإر�شاد للمفيد ،وتاريخ اليعقوبي ،وجالء
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حمافظة ب��اب��ل ،وي�ع��رف با�سم (ع�م��ران).
وذكر املجل�سي يف كتابه جالء العيون �أن:
(عمر بن علي من الذين قتلوا مع احل�سني
يف ك��رب�لاء ،و�أم ��ه �أم ال�ب�ن�ين ب�ن��ت احل��زام
الكالبية) ،وذكر �صاحب الف�صول �أن عمر
بن علي :من التغلبية ،وهى ال�صهباء بنت
ربيعة م��ن ال�سبي ال��ذي �أغ��ار عليه خالد
بن الوليد بعني التمر يف خالفة ال�صديق
ر�ضي اهلل عنهما ،وكان يكنى بابي القا�سم،
ويقال� :أب��و حف�ص .ويقال� :أب��و عبد اهلل.
ك��ان له عقل ونبل ،وك��ان ي�شبه �أب��اه ،وهو
�أ�صغر ولد �أمري امل�ؤمنني املعقبني ،وعقبه
من رج��ل واح��د :حممد ال��ذي يكنى بابي
عمر فقد �سمى �أكرب �أبناءه بعمر (الثاين)
(.)6
 -2عمر بن احل�سن ب��ن ع�ل��ي ب��ن �أب��ي
ط��ال��ب ر��ض��ي اهلل عنهم :ث��اين م��ن �سمي
با�سم عمر ر�ضي اهلل عنه ،ويقول املجل�سي
يف ج�لاء ال�ع�ي��ون( :ك��ان عمر ب��ن احل�سن
ممن ا�ست�شهد مع احل�سني بكربالء).
 -3عمر بن احل�سني ب��ن ع�ل��ي ب��ن �أب��ي
طالب ر�ضي اهلل عنهم( ،)7ذك��ر املجل�سي
يف ج�ل�اء ال�ع�ي��ون �أن ��ه ا�ست�شهد م��ع �أب�ي��ه
احل�سني بكربالء ،فقال( :قتل من �أبنائه
احل�سني كما ه��و امل�شهور على الأك�ب�ر ...
عمر وزيد).
 -4عمر الأ�شرف بن علي زين العابدين
ب ��ن احل �� �س�ين ب ��ن �أب� ��ي ط��ال��ب ر� �ض��ي اهلل
عنهم(.)8
وك� � ��ان ي �ك �ن��ى ب� ��أب ��ي ح �ف ����ص وي� �ق ��ال:
�أب ��و ع �ل��ي .وك ��ان م��ن �أه ��ل ال�ع�ل��م وال��دي��ن
وال�صالح ،وك��ان يقول( :امل ُ� ْف��رط يف حبنا
العيون املجل�سي.
( )6ال�شجرة املباركة يف الأن�ساب الطالبية
للفخر الرازي.
( )7جالء العيون للمجل�سي.
( )8االر�شاد للمفيد.
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ذل� ��ك اجل� �ي ��ل امل � �ث� ��ايل ،ل �ت �ك �ت �م��ل م�لام��ح
�صورتهم امل�شرقة.
�أن �أول من �سمى من بني ها�شم با�سم
�سيدنا عمر �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنهما
وت��اب�ع��ه ع�ل��ى ذل��ك بقية �أه ��ل ب�ي��ت النبي
و�أقربائه ،وهذا �إن دل على �شي ٍء ف�إمنا يدل
على اعتزازهم بالفاروق وحبهم له ،و�إنهم
ال يريدون ن�سيانه ،وال �أن تغيب �صورته
عن �أذهانهم ،بل �أرادوه �أن يكون حا�ضراً
بينهم.
بل تعدى الأم��ر جمرد الت�سمية ،فلم
يكتفوا بالت�سمية فقط ب��ل ك��ان بع�ضهم
يتكنى ب�أبي حف�ص .
ويف ه� ��ذا دالل � ��ة وا� �ض �ح��ة ع �ل��ى عمق
املحبة ،وهل يكون هذا �إال من �أهل ال�صالح
يف �أهل ال�صالح ؟ حتى يتعدى الأم��ر من
اال�سم �إىل الكنية.

كاملف ّرط يف بغ�ضنا .ي�شري به �إىل �أن الغلو
غ�ير ج��ائ��ز ،كما �أن التق�صري غ�ير جائز.
وك��ان يلي �صدقات �سيدنا علي ر�ضي اهلل
عنهما و�أحد �أحفاده �أ�سمه عمر �أي�ضا(.)9
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 -5عمر بن مو�سى الكاظم بن جعفر
ال �� �ص��ادق ب��ن حم�م��د ال�ب��اق��ر ب��ن ع�ل��ي بن
احل�سني بن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنهم(.)10
 -6عمر بن يحيى بن احل�سني بن زيد
بن علي بن احل�سني بن علي بن ابي طالب
ر�ضي اهلل عنهم ،يكنى ب�أبي علي الرئي�س
النقيب بالكوفة ،وكان �أمري احلاج.
 -7عمر بن �إ�سحاق بن احل�سن بن علي
بن احل�سني.
( )9ال�شجرة املباركة يف الأن�ساب الطالبية
للفخر الرازي.
( )10االربيلي.

 -8عمر بن احل�سن بن علي بن احل�سن
بن احل�سني بن احل�سن.
 -9عمر بن علي �أب��و احل�سن الأفط�س
بن علي زين العابدين بن احل�سني بن علي
ب��ن �أب��ي ط��ال��ب ،وع�م��ر ه��ذا حفيده �أي�ضا
�سمي با�سم عمر.
 -10ع��م��ر (���ص��اح��ب ال��ت��اج) بن
�إدري ����س ب��ن عبد اهلل امل�ح��دث ب��ن احل�سن
املثنى(.)11
ه��ذه باقة من �أزاه�ير امل��ودة ورياحني
املحبة ،وغريها كثري �إال �إن يف هذا كفاية
وتتحق منه ال�غ��اي��ة ،لقد جتلت املقا�صد
ال�شرعية من خالل هذه الزيجات وهذه
ري رجاالت
الأ�سماء ،التي و�سِ َم بها �أبنا ُء خ ُ
�أه ��ل ال�ب�ي��ت ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��م ،وال��رح�م��ة
الربانية ال�ت��ي قذفها اهلل يف ق�ل��وب �أب�ن��اء
( )11ال �� �ش �ج��رة امل� �ب ��ارك ��ة يف الأن� ��� �س ��اب
الطالبية.

فهل ي�سمي با�سم عمر من يبغ�ضه
ويعتقد فيه الكفر �أو النفاق �أو الر ّدة!
�إن ق�ضية ال�ع�لاق��ة ب�ين �أه ��ل ال�ب�ي��ت و�آل
الفاروق تتعدى هذه امل�صاهرات والأ�سماء
ف�أنهم �أول الأمر �أبناء قبيلة واحدة – فان
ال�ف��اروق يلتقي مع النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم وعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه
يف اجل��د ال�ساد�س – و�أب �ن��اء دع��وة واح��دة
 ،فلقد ت��رب��وا يف م��در��س��ة ال�ن�ب��ي وت�غ��ذوا
بالقر�آن ،وابتالهم اهلل �أعظم االبتالءات
وعر�ضت عليهم الدنيا مبا ح��وت ،فكانوا
ازه��د النا�س بها ،وك��ل ه��ذا مل ي��زده��م اال
مت���س�ك�اً ببع�ضهم البع�ض﴿:وَالْمُؤْمِنُونَ
وَال ْ�مُ�ؤْمِ�نَ��اتُ بَع ُْضهُمْ َأوْلِ �يَ��اءُ بَع ٍ
ْض يَ� ْأمُ�رُونَ
بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُن َْك ِر وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ
وَيُؤْ ُتونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ُأولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَ ِزيزٌ حَكِيمٌ ﴾ التوبة:
 ،71و﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة﴾ احلجرات:
.10
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الوالء والبراء
بين التحقيق والتطبيق
منري مقداد
الدعوة مهمة عظيمة ،ووظيفة جليلة ،وغاية
نبيلة ،جعلها ال�شارع الكرمي يف �أعناق امل�سلمني
جميعا ،قال تعاىل﴿ :الَّذِينَ يُبَل ُغونَ ِرس اََالتِ
اللَّهِ وَي َْخشَوْنَهُ و اََل ي َْخشَوْنَ َأحَد ًِّا إِ اَّل اللَّهَ وَ َك َفى
بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ الأح� ��زاب ,39:وق��ول��هُ ﴿ :ق ْل
هَذِهِ سَ ِبيلِي َأدْعُو إِلَى اللَّهِ عَ َلى بَصِريَةٍ َأنَا وَمَنِ
اتَّبَعَنِي﴾ يو�سف ,108:ولقد خ�ص اهلل تعاىل
ه��ذه الأم��ة باخلريية على ك��ل الأمم فقال:
﴿ ُكنْ ُتمْ خَيْرَ ُأمَّةٍ ُأخْ ِرجَتْ لِلن ِ
َّاس﴾ ،وال�سبب
يف ه��ذه اخل���ص��و��ص�ي��ة يف اخل�يري��ة ي�ك�م��ن يف
�أم��ر �إذا ما فعلته الأم��ة ا�ستحقت ه��ذا الكرم
وهو﴿:ت ْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و ََتنْهَوْنَ عَنِ
الإلهي
َ
الْمُن َْك ِر وَ ُتؤْمِنُونَ ب ِاهلل﴾ �آل عمران ،110:ولكي
ت�ستحق اخل�يري��ة ال��رب��ان�ي��ة �أن حتقق الأم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر التي هي �أعظم
�شعرية و�أنبل مهمة ,وهي ِ�صمام الأمان لهذه
الأم��ة ,وهي جناة للم�سلمني من �أن يتلب�سوا
بال�شرك الأكرب فيحققوا الرباء من ال�شرك
و�أه�ل��ه ،و�أن ال يفعلوا ال�سيئات وال ينغم�سوا
بالذنوب واخلطيئات فيعبدوا اهلل كما �أراد
و��ش��رع ،ويتبعوا �سنة نبيهم حممد ب��ن عبد
اهلل � َ��ص� َّل��ى ُ
اهلل َع �لَ � ْي � ِه َو�� َ�س � َّل � َم ه��دي��ا وطريقا
ومنهجا ،فيتحقق عندهم الوالء هلل ولر�سوله
ول�ل�م��ؤم�ن�ين ،ف�ه��ذه �أ��س�م��ى مهمة ي�ق��وم بها
الدعاة و�أنبل غاية يتمناها امل�صلحون.
ال َوالء :يف ل�سان العرب ال��والء م�صدر و َ
يل،
وال � َوليِ ُّ من �أَ�سماء اهلل تعاىل :ففي التنزيل
النا�ص ُر
﴿ َفا ُهلل هُوَ الْوَلِيُّ﴾ال�شورى� 9:أي هو ِ
وقيل :امل ُ َت َوليِّ لأُمور العامل واخلالئق القائ ُم
بها ومن �أَ�سمائه عز وجل :الوايل وهو مال ُِك

الأَ�شياء جميعها امل ُ َت َ�ص ِّر ُف فيها ،قال الألو�سي
يف تف�سريه(( :ال��ويل هو جمع �أولياء مبعنى
امل� ��وايل ،م��ن ال � � َوليْ وه��و ال �ق��رب .وامل� ��راد به
هنا القرب من امل�سلمني مبودتهم و�إعانتهم
ومنا�صرتهم على �أعدائهم وال�سكنى معهم)).
م�صدَر
الباء :يف ل�سان العرب الباء والراء ْ
رَ
ب��رى ،مبعنى قطع ،ومنه َب � ْري القلم مبعنى
قطعه ،و َبر َِئ مِ َن الأَ ْم ِر يَبرْ َ �أُ َبراءة و�آخِ ُر ليلة
ب�ؤِ القمر فيه من
من ال�شهر ت�سمى َبراء ل َت ُّ
ال�شم�س ،و�آخ��ر يوم من ال�شهر ي�سمى البرَاء
لأَنه قد َب�ر َِئ مِ ن هذا ال�شهر ،وامل��راد بالرباء
��ش��رع�اً ق�ط��ع ال���ص�ل��ة م��ع ال�ك�ف��ار وامل���ش��رك�ين
وغريهم ممن على �شاكلتهم فال يحبهم وال
ينا�صرهم وال يواليهم وال يقيم يف ديارهم �إال
ل�ضرورة.
�شمولية الوالء والرباء
�إذا �أق��ر ب ��أن ك��ل ��ش��يء غ�ير اهلل ال ميلك
�ضرا وال نفعا وال حياة وال ن�شورا ال لنف�سه
وال لغريه ،فهو عاجز عن كل فعل �إال ما �أذن
به رب الأر�ض وال�سماء حتقق عنده الرباء من
كل �شيء دون ه��ذا الإل��ه ومل��ن �أم��ر ه��ذا الإل��ه
الترب�ؤ منهم.

مَعَهُ ،إِ ْذ َقا ُلوا لِ َقوْمِ ِهمْ إِنَّ��ا بُ �رَآءُ مِن ُْكمْ وَمِمَّا
َتعْبُدُونَ مِنْ دُو ِن اللَّهِ َك َفرْنَا ب ُِكمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْن َُكمْ الْعَدَاوَةُ وَالْب َْغ َضاءُ َأبَدًا حَ َّتى ُتؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ املمتحنة ،4:ف�أعلنوا ال�براءة
منهم ومما َع َبدُوا� ،أي من العبادة ومن الذين
ُع ِبدُوا ومن العابدين.
الوالء� :إن اخلطوة الأوىل على طريق الإميان
باهلل تتمثل بالقول ل�سانا وقلبا � ْأ�ش َه ُد �أنْ ال
�إ َل� � َه �إال اهلل ،ق��ال ت�ع��اىل﴿ :وَال يَمْلِكُ الَّذِينَ
َيدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّ َفاعَ َة إِال مَن شَ ِهدَ بِالْحَقِّ
وَهُمْ يَعْ َلمُونَ﴾ الزخرف � ،86:شهد باحلق �أي
من �آم��ن ب�ـ(ال �إِ َل � َه �إِال ُ
اهلل) و�شهد بوحدانية
اهلل و�أن ال معبود ��س��واه وال ن��د ل��ه وال ك��ف َء
له وال نظري لهَ ،و�شهد �أن الر�سالة حق و�أن
حممد حق و�أن ما جاء به حق ،وهم يعلمون
بقلوبهم م��ا �شهدت ب��ه �أل�سنتهم  ،فلو نطق
بها وهو ال يعلم معناها مل تنفعه ،وال يدخل
بدائرة الإ�سالم من يقولها بل�سانه وال تعمل
بها جوارحه ،فالإميان قول بالل�سان وت�صديق
ب��اجل �ن��ان وع �م��ل ب ��الأرك ��ان� ،أي م��ا ن�ط��ق به
الل�سان ووق��ر يف القلب وعملت به اجل��وارح،
وذل��ك م��ن ب�شائر دخ��ول اجلنة فعند الإم��ام
�أحمد َع��نْ ُم� َع��ا ٍذ َق��ا َلَ :ق��ا َل َر�� ُ�س� ُ
�ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى
ُ
َ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ (( :منْ م َ
َات َوهُ َو َي ْ�ش َه ُد �أنْ ال
�إِ َل َه �إِال ُ
اهلل َو�أَ َّن محُ َ َّمدًا َر ُ�س ُ
هلل َ�صا ِد ًقا مِ نْ
ول ا ِ
َق ْل ِب ِه د ََخ َل َ
ال َّن َة))( ،)1وتبعا لكل هذا الوالء
وال�ب�راء ،ف��أم��ا ال��والء فيثبت لأول�ئ��ك الذين

 .1دعوة الإ�سالم قائمة على الوالء والرباء
وح� َدهُ ،و َر ُّد
� ّإن �أَ ْ�ص َل التوحيد وهو عبادة اهلل ْ
عِ َبا َد ِة غريه ،والكفر بالطاغوت ،والرباءة من
ّ
ال�شرك و�أه�ل��ه ،ه��ذا َق � ْد ٌر م�شرتك يف ر�سالة
جميع الأن �ب �ي��اء ،لأ َّن ه��ذا ع�ق�ي��دة ويتوجب
التم�سك بها لتحقيق التوحيد اخلال�ص هلل
ت�ع��اىل ،فقد �أوج ��ب اهلل ت�ع��اىل على اجلميع
وم�ن�ه��م الأن �ب �ي��اء ل�لاه �ت��داء ب�ه��دي �إب��راه�ي��م
( )1م �� �س �ن��د �أح � �م� ��د ،ك �ت��اب/م �� �س �ن��د
اخلليل عليه ال�سالم �إذ قال اهلل يف �ش�أنهَ ﴿ :قدْ الأن� � ��� � �ص � ��ار ،ب� � � ��اب /ح� ��دي� ��ث م � �ع ��اذ،رق ��م
َكانَتْ لَ ُكمْ ُأسْوَةٌ حَ َ
سن ٌَة فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ احلديث.20996:
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عناهم اهلل يف قوله﴿ :إِنَّمَا وَلِي ُُّكمُ ال َّلهُ وَرَسُو ُلهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَيُؤْ ُتونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ ،وَمَنْ َي َتوَ َّل ال َّلهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا َف ِإنَّ حِزْبَ ال َّلهِ هُمُ ال ْ َغا ِلبُونَ﴾ املائدة55 :ـ.56

حيث يخرب تعاىل مَن يجب ويتعني تو ّليه ،ويبد�أ ب�أعظمها هو �أن تتوىل اهلل تعاىل ،ووالية اهلل
ُت ُ
درك بالإميان والتقوى ،قال �شيخ الإ�سالم  ( :من كان م�ؤمنا تقيا كان هلل وليا )،ومن كان وليا
هلل فهو ويل لر�سوله ،ومن توىل اهلل ور�سوله كان من متام ذلك تويل من توالهم اهلل ور�سوله،
وهذه �أمور متالزمة ،ال يكون اهلل تعاىل وليا لعبد ،حتى يكون الر�سول له وليا ،ويكون امل�ؤمنون
هم �أوليا�ؤه ،دون كل من عداهم ،والوالية هي الن�صرة والت�أييد والإعانة ,فامل�ؤمنون هم الذين
حققوا الإمي��ان ظ��اه��را وباطنا ،و�أخل�صوا للمعبود ،ف��أق��ام��وا ال�صالة ب�شروطها وفرو�ضها
وخ�شوعها ومتطلباتها ،و�أح�سنوا للخلق ،وبذلوا الزكاة من �أموالهم مل�ستحقيها ،ولقد جعل
اهلل ال�صالة والزكاة فقط �سبب للأخوة يف الدين :كما قال تعاىلَ ﴿:ف ِإنْ َتابُوا وَ َأ َقامُوا الصَّلاَةَ
و ََآتوْا الزَّكَاةَ َف ِإخْوَا ُن ُكمْ فِي الدِّينِ وَ ُن َفص ُِّل آْاليَاتِ لِ َقوْمٍ يَعْ َلمُونَ﴾ التوبة ،11:و�أدوا ما افرت�ض
عليهم وفعلوا اخلريات وتركوا املنكرات وهم خا�ضعون هلل ذليلون ،فاهلل ور�سوله والذين �آمنوا
هم املعنيون بالوالء التام فال تنفك هذه الوالية عن كل م�سلم يف كل حلظة من حياته وحتى
مماته ،يف كل زم��ان وعند كل مكان ،ويف كل حركة وعند كل �سكنة ،فاخت�صوهم باملواالة وال
تتخطوهم �إىل الغري ،وجاء هذا املعنى بالإتيان ب�إنمَّ َ ا فهي �أداة تفيد احل�صر ,تدل على �أنه يجب
ق�صر الوالية على املذكورين ،والتربي من والية غريهم.
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فيقول﴿:إِنَّمَا يَنْهَا ُكمُ ا ُهلل عَنِ الَّذِينَ َق َات ُلو ُكمْ
فِي الدِّينِ وَ َأخْرَجُو ُكمْ مِنْ دِيَا ِر ُكمْ و ََظاهَرُوا
عَ َلى إِخْر ِ
َاج ُكمْ َأنْ َتوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ َتوَلَّهُمْ َف ُأولَئِكَ
هُمُ ا َّلظالِمُونَ﴾ املمتحنة.9:
َف�أَمر اهلل ر�سوله �أن يقول مَا يُوجِ ُب ا ْل�َبَرَ َ ا َء َة
هلل ِ َو�إ ْخ�َل�ااَ � � ِ�ص ا ْل � ِع � َب��ا َد ِة هلل
مِ ��نْ عِ � َب��ا َد ِة َغ�ْي�رِْ ا ِ
ُوك َف ُق ْل لِي عَمَلِي وَلَ ُكمْ
فيقول﴿:وَإِنْ ك ََّذب َ
عَمَ ُل ُكمْ َأن ْ ُتمْ بَ ِري ُئونَ مِمَّا َأعْم َُل وَ َأنَا بَ ِريءٌ مِمَّا
َتعْمَ ُلونَ﴾ يون�س.41:

مناذج من والء ال�صحابة هلل ولر�سوله
ل�ق��د رب��ى ال�ن�ب��ي حم�م��د �صلى اهلل عليه
و�سلم ال�صحب ال�ك��رام على ال��والء وال�ب�راء،
ول�ق��د ا�ستجمع ال�صحب ال �ك��رام ك��ل �صفات
اخل�ير ال�ت��ي وج��دوه��ا عند النبي � َ��ص� َّل��ى ُ
اهلل
َع�لَ� ْي� ِه َو�� َ�س� َّل� َم فحققوها ق��وال وف�ع�لا ،وهديا
و��س�ل��وك��ا ،وع �ب��ادة وم�ع��ام�ل��ة ،فتحقق عندهم
ثم ذكر فائدة هذه الوالية فقال﴿ :وَمَن يَ َتوَ َّل ال َّلهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا َف ِإنَّ حِزْبَ ال َّلهِ هُ ُم ال ��والء وال �ب�راء يف حياتهم ب�ين م��ا ُي �ق��ر�أ يف
ال ْ َغالِبُونَ﴾� ,أي :حزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة يف الدنيا والآخ��رة ،كما ق��ال تعاىل :الكتاب العزيز وب�ين م��ا ت َعلموه م��ن الهدي
﴿وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغالِبُونَ﴾ وهذه ب�شارة عظيمة ،ملن قام ب�أمر اهلل و�صار من حزبه وجنده؛ النبوي ال�شريف.
َ
يتولون
أولياء
�
فلله
تعاىل
اهلل
يريدها
حلكمة
أحيان
ال
بع�ض
يف
عليه
أديل
�أن له الغلبة ،و�إن �
فانظر �إىل ما روي يف ق�صة عبد اهلل بن
�أمره ويقيمون دينه ،وهو يتوالهم باملعونة والت�سديد واحلفظ والتوفيق .قال بن العثيمني� ( :أ َب��ي بن �سلول ،وحقيقة ال��والء وال�ب�راء عند
والوالية تنق�سم �إىل :والية من اهلل للعبد ،ووالية من العبد هلل،
ابنه عبد اهلل.
الرباء :ال�شطر الآخ��ر املرافق للوالء هلل ور�سوله وامل�ؤمنني هو ال�براء من كل �شيء ينق�ض ف�ع��ن �أب ��ي ه��ري��رة ق��ال م��ر ر� �س��ول اهلل َ�ص َّلى
الإمي ��ان ،كاالعتقاد ب ��أن هلل ت�ع��اىل �شريكاً يف اخل�ل��ق وال ��رزق والإح �ي��اء والإم��ات��ة وال�ت��دب�ير,
ُ
اهلل َع�لَ� ْي� ِه َو�� َ�س� َّل� َم على عبد اهلل اب��ن �أ َب ��ي بن
وكاالعتقاد ب�أن الأولياء لهم ت�صرف يف الكون مع اهلل تعاىل ,وكاالعتقاد ب�أن املخلوق ميكنه �سلول وه��و يف ظل �أجمة (مكان فيه �أ�شجار
ً
�أن ي��رزق �أو مينع� ,أو ي�ضر �أو ينفع ,ومن انتق�ص �شيئا من ال�صفات التي �أثبتها اهلل لنف�سه كثرية) فقال عبداهلل بن �أبي بن �سلول :لقد
ً
و�أثبتها له ر�سوله� ،أو �أثبت هلل تعاىل �شيئا مما نفاه عن نف�سه ,وكذا ت�شبيه �صفات اهلل جل وعال غ�بر علينا اب��ن �أب��ي كب�شة ،يق�صد الر�سول
ب�صفات خلقه ،وال ي�صرف �شيء من العبادة لغريه تعاىل ،و�أمنا �سواه من املعبودات كلها باطلة
عليه ال�صالة وال�سالم ،فهو يريد �أن يحتقر
ال ت�ستحق �أي �شيء من العبادة ,وغريها من االعتقادات التي تناق�ض الإميان وتبطله ،فمن
ال��ر� �س��ول عليه ال���ص�لاة وال �� �س�لام وي�شتمه،
اعتقد غري هذا� ،أو قال قو ًال� ،أو فعل فع ً
ال ،ينايف هذه املعاين ،فقد كفر ،وارتد عن الإ�سالم،
فانزل اهلل يف ذلك �آي��ات ،فعن �أ�سامة بن زيد
وانتزع منه �شرط الرباء ف�سيختل تبعا لذلك الوالء عنده.
قال :ملا �أنزل قوله تعاىل(﴿:ي َُقو ُلونَ لَئِنْ رَجَعْنَا
العَزُّ مِنْهَا أْ َ
ومن �أعظم ما ي�ست�شهد به تبيانا وتو�ضيحا ل�شرط الرباء قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل يَا َأيُّهَا ال ْ َكافِرُونَ ,إِلَى الْمَدِينَةِ لَي ُْخ ِرجَنَّ أْ َ
ال َذ َّل وَلِلَّهِ
اَل َأعْبُدُ مَا َتعْبُدُونَ ,و اََل َأن ْ ُتمْ عَابِدُونَ مَا َأعْبُدُ ,و اََل َأنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْ ُتمْ ,و اََل َأن ْ ُتمْ عَابِدُونَ مَا الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِنيَ اَل
ُ
َأعْبُدُ ,لَ ُكمْ دِين ُُكمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ ,الكافرون ،6-1:وما ي�ؤكد ذلك احلديث ال�صحيح قال َ�ص َّلى اهلل يَعْ َلمُونَ﴾ املنافقون ، ،8:ق��ام اب��ن عبداهلل بن
َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم�( :إذا �أخذت م�ضجعك من الليل فاقر�أ﴿:قل يَا َأيُّهَا ال َكافِرُون ﴾ ثم من على خامتتها �أ ّب ��ي ف�سل على �أب�ي��ه ال�سيف وق ��ال :لهلَ
علي
َّ
ُْ
ْ
�أال �أغمده وال تدخل املدينة �أبدا حتى تقول:
ف�إنها براءة من ال�شرك).
حممد الأع��ز و�أن��ا الأذل ،ق��ال :ويلك حممد
وال� � � � � �ق � � � � ��ر�آن ال� � � �ك � � ��رمي ي � �ت � �ع� ��ر�� ��ض ل� � �ب� � �ي � ��ان َم� � � � � � ِ�ن ال � � ��ذي � � ��ن ي� � �ج � ��ب ال� � � � �ت � �ب � �ر�ؤ م �ن �ه��م
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ع�����ق�����ي�����دة
الأع��ز و�أن��ا الأذل! فبلغت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أعجبه
و�شكرها له ،قال وجاء اىل النبي َ�ص َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم فقال يار�سول
اهلل �إن��ه بلغني �أن��ك تريد �أن تقتل �أب��ي فو ال��ذي بعثك باحلق والذي
�أكرمك ،والذي �أنزل عليك الكتاب ما ت�أملت وجهه قط هيبة له �إن
�شئت �أن �آتيك بر�أ�سه لأتيتك ،ف�إين �أك��ره �أن �أرى قاتل �أبي –الوالء
للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم قبل الوالء للآباء والأبناء – فقال:
له(( :ال ,ولكن بر �أباك و�أح�سن �صحبته)).
وان�ظ��ر �إىل ��ص��ورة �أخ ��رى ف��ري��دة ت��دل��ل على ��ص��دق �سريرتهم فقد
طبقوا قول احلق �سبحانه وتعاىل �أعظم تطبيق عندما قال﴿:يَا َأيُّهَا
الَّذِينَ َآمَنُوا اَل َت َّتخ ُِذوا َآبَاءَ ُكمْ وَإِخْوَانَ ُكمْ َأوْلِيَاءَ إِ ِن اسْ َتحَبُّوا ال ْ ُك ْفرَ
عَ َلى إْالِميَ��ا ِن وَمَنْ يَ َتوَلَّهُمْ مِن ُْكمْ َف ُأولَئِكَ هُمُ ا َّلظالِمُونَُ ،ق ْل إِنْ كَانَ
َآبَاؤُ ُكمْ وَ َأبْنَاؤُ ُكمْ وَإِخْوَا ُن ُكمْ وَ َأ ْزوَاج ُُكمْ وَعَشِريَ ُت ُكمْ َو َأمْو ٌَال ا ْق َترَ ْف ُتمُوهَا
وَتِجَارَةٌ َت ْخشَوْنَ َكسَادَهَا وَمَسَاكِنُ َتر َْضوْنَهَا َأحَبَّ إِلَي ُْكمْ مِنَ ال َّلهِ
وَرَسُولِهِ و َِجهَا ٍد فِي سَ ِبيلِهِ َف َترَ َّبصُوا حَ َّتى يَ ْأتِيَ اللَّهُ ب ِ َأمْ ِرهِ وَال َّلهُ اَل يَهْدِي
ال ْ َقوْمَ ال ْ َفاسِقِنيَ﴾ التوبة23:ـ ،24عندما قامت معركة بدر بني امل�سلمني
والكافرين ،ك��ان هناك اب��ن لأب��ي بكر مل يكن �أ�سلم �آن��ذاك ،وك��ان يف
�صفوف الكافرين ،وك��ان ي��رى �أب��اه �أب��ا بكر ر�ضي اهلل عنه فينخن�س
بعيداً عنه ،فلما �أ�سلم الولد قال لأبيه :لقد كنت �أراك يوم بدر ،فكنت
�أخ�شى �أين �سبق �سيفي �إليك ،فقال �أبو بكر :واهلل لو ر�أيتك لقتلتك.

ولل�صحب الكرام ق�صب ال�سبق يف التم�سك ب�شعرية الوالء والرباء
مت�سكا عظيما ال يدانيهم �أح��د ،و�إن و�صل بهم احل��ال �إىل تقدمي
�أرواح�ه��م ف��داء لوالية اهلل ور�سوله وامل�ؤمنني ،فعن الزهري يقال:
ما اخترب من رج��ل من امل�سلمني ما اخترب من عبد اهلل بن حذافة
ال�سهمى ،حيث وقع يف الأ�سر عند الروم مع جمموعة من امل�سلمني،
ف�أفاق وهو يف �أيديهم ،فبعثوا به �إىل طاغيتهم بالق�سطنطينية ،فقال:
تن�صر و�أنكحك ابنتي ،و�أ�شركك يف ملكي ،ف�أبى ،قال� :إذاً �أقتلك ،قال:
ف�ضحك ،ف�أتي ب�أ�سارى ف�ضرب �أعناقهم ،ومد عنقه قالْ :
ا�ضرِب ،ثم
�أتي ب�آخرين ،فرموا حتى ماتوا ،ون�صبوه فقال :ا ْرمُوا ،ثم �أتي ببقرة
نحا�س ،ق��د ��ص��ارت ج�م��رة ،فعلق رج�لا ببكرة ف�ألقي فيها ،فعلقوا
رجلني قبله ،ثم علقوه ،فقال� :ألقوا� ،ألقوا ،فقال :اتركوه ،واجعلوه
يف بيت ومعه حلم خنزير م�شوي وخمر ،فلم ي�أكل ومل ي�شرب ،فقال:
�أم��ا �إن اهلل عز وجل قد �أحله يل ،ولكن مل �أك��ن لأ�شمتك بالإ�سالم،
قالَ :ق ْبل ر�أ�سي و�أعتقك ،قال :معاذ اهلل ،قال :و�أعتقك ومن يف يدي
من امل�سلمني ،قال� :أما هذه فنعم ،فقبل ر�أ�سه ف�أعتقهم(.)2
وق�صة �صهيب الرومي �شاهد عظيم لل�صحب الكرام كيف تركوا
�أموالهم و�أهليهم وبلدانهم وترب�ؤا من ال�شرك و�أهله.
وق�صة خبيب ر��ض��ي اهلل عنه م�شهورة ومعلومة وفيها دالل��ة

(� )2إرواء الغليل ملحمد األلباني ( -ج � / 8ص  ،)175وقال
�ضعيف.
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اآلل

واألص�������ح�������اب

عظيمة ،فحني َخ� َرج امل�شركون ِب ِه ِل َي ْق ُت ُلو ُه َق��ا َل َل ُه ْم ُخ َب ْي ٌبَ :د ُع�ونيِ
�أُ َ�ص ِّلي َر ْك َع َتينْ ِ َفترَ َ ُكو ُه َف َر َك َع َر ْك َع َتينْ ِ َف َقا َلَ :واللهَّ ِ َل ْولاَ �أَنْ تحَ ْ �سِ ُبوا �أَنمَّ َ ا
بِي َج� َز ٌع َل� ِزد ُْتُ ،ث َّم َق��ا َل :ال َّل ُه َّم �أَ ْح ِ�ص ِه ْم َع� َددًا َوا ْق ُت ْل ُه ْم َب� َددًا َولاَ ُت ْبقِ
مِ ْن ُه ْم �أَ َح�دًا ،فلما و�ضعوا فيه ال�سالح وهو م�صلوب نادوه ونا�شدوه:
�أحت��ب حممدا مكانك؟ فقال :ال واهلل العظيم ما �أح��ب �أن يفديني
ب�شوكة ي�شاكها يف قدمه ،ف�ضحكوا ُث َّم �أَ ْن َ�ش�أَ َي ُق ُ
ول:
َفلَ ْ�ستُ �أُ َباليِ حِ َ
ني �أُ ْق َت ُل م ُْ�س ِل ًما
َو َذل َِك فيِ َذاتِ ْ ِإ
ال َل ِه َو ِ�إنْ َي َ�ش ْ�أ

َعلَى �أَيِّ َج ْنبٍ َكا َن للِهَّ ِ م َْ�ص َرعِ ي
ُي َبار ِْك َعلَى �أَ ْو َ�صالِ �شِ ْل ٍو ممُ َ َّز ِع

هكذا هم �أولياء اهلل ال��ذي قال فيهمَ ﴿ :أال إِنَّ َأوْلِيَاءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ
عَ َليْ ِهمْ وَال هُمْ يَحْزَ ُنونَ ،الَّذِينَ آمَنُوا وَ َكا ُنوا يَ َّت ُقونَ ،لَهُمُ الْبُشْرَى فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي آْ َ
الخِرَةِ﴾يون�س62:ـ ,64فاملنفعة يف تويل اهلل للعبد
�أو تولية العبد هلل تعود يف كلتيهما �إىل العبد يف دنياه ،ن�صر وت�أييد،
ومعية وت�سديد ويف �أخراه جنات ونعيم وجناة من عذاب اجلحيم.
املمتنع مواالتهم
ال�ع��دل والإح���س��ان يف ال�شرع مطلوب ب��ل ه��و واج��ب يف ك��ل ��ش��يء ،يف
عبادتك ويف جميع �أعمالك ،ومع الأعداء ممن لهم حق علينا بح�سن
املعاملة ،كما بني ذلك وف�صله احلق �سبحانه وتعاىل فقال﴿:عَسَى
ال َّلهُ َأنْ َيجْع ََل بَيْن َُكمْ وَ َبيْنَ الَّذِينَ عَادَيْ ُت ْم مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَال َّلهُ َقدِيرٌ وَال َّلهُ
َغ ُفورٌ رَحِيمٌ ،اَل يَنْهَا ُكمُ ال َّلهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُ َقاتِ ُلو ُكمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
ي ُْخ ِرجُو ُكمْ مِنْ دِيَ��ا ِر ُك�مْ َأنْ َتبَرُّوهُمْ وَ ُت ْقسِطُ وا إِلَيْ ِهمْ إِنَّ ال َّلهَ يُحِبُّ
الْمُ ْقسِطِنيَ﴾ املمتحنة.8-7 :
ف��اهلل ال ينهى ع��ن ال�بر وال�صلة وال�صحبة فقد ق��ال يف الوالدين:
﴿وَإِنْ جَاهَد ََاك عَلى َأنْ ُتشْ ِر َك ب ِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ َفال ُتطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُو ًفا﴾ لقمان ،15 :ور ّد اجلميل باملعروف،
والق�سط ول��و م��ع امل�شركني م��ن الأق ��ارب م��ا مل يقاتلوكم ،فربهم
والإح���س��ان �إل�ي�ه��م م���ش��روع ومل ي�ن� َه اهلل عنه ف��ذل��ك داخ��ل يف عموم
الأمر بالإح�سان �إىل الأق��ارب وغريهم من الآدميني؛ لكن ال باملودة
والن�صرة ،بالقول �أو الفعل ،فهذا يدخل بالوالء ،فاملمتنع من �إظهار
املودة من كان مقاتال للم�سلمني وم�ؤلبا النا�س عليهم وم�ضطهدا لهم
وم�شردا لأطفالهم ومهجرا لأهليهم ،فقد قال تعاىل ﴿ :إِنَّمَا يَنْهَا ُكمُ
ال َّلهُ عَنِ الَّذِينَ َق َات ُلو ُكمْ فِي الدِّينِ وَ َأخْرَجُو ُكمْ مِنْ دِيَا ِر ُكمْ و ََظاهَرُوا عَ َلى
إِخْر ِ
َاج ُكمْ َأنْ َتوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ َتوَلَّهُمْ َف ُأولَئِكَ هُمُ ا َّلظالِمُونَ﴾ املمتحنة،9 :
والظلم درجات وال��والء يقع درجات تبعا لذلك؛ ف�إن كان توليا تاما
�صار ذلك كفرا خمرجا عن دائ��رة الإ�سالم ،وحتت ذلك من املراتب
العديدة ،وهناك �أمر يجب التفطن له وهو �أن الإح�سان والعدل الذي
مل ين َه ال�شرع عنه مع الأع��داء من امل�شركني وامللحدين وقد يدخل
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الظاملون واملنافقون �إذا ما �أظهروا نفاقهم وظلمهم ،ال يربر التخاذل اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يزور �أهل الكتاب ،ويكرمهم ،ويح�سن �إليهم،
�أمامهم وال �إظهار الر�ضى على عموم �أفعالهم فهذا نق�ص يف الدين ويعود مر�ضاهم ،و�سار امل�سلمون على �سنته ونهجه ط��وال التاريخ،
و�شرخ يف الوالء والرباء.
قال تعاىل ﴿:يَ َأيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ ُكو ُنواْ َقوَّامِنيَ ل َّلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَ َال
ففي هذه ال�صور العظيمة وغريها التي تبني �شجاعة ال�صحابة يَجْ ِرمَن َُّكمْ شَنَانُ َقوْمٍ عَ َلى َأ َّال َتعْدِ ُلواْ اعْدِ ُلواْ هُ َو َأ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى وَاتَّ ُقواْ اللَّهَ
الفريدة التي حملت قول احلق وانهم ال يخافون يف اهلل لومة الئم .إِنَّ اللَّهَ خَ ِبريٌ بِمَا َتعْمَ ُلونَ﴾ املائدة.8 :
وق��د ح��ذر ال�ق��ر�آن الكرمي يف موا�ضع ع��دة من ت��ويل الكفار واليهود
والن�صارى واملنافقني وامل�شركني فيقول ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اَل َت َّتخ ُِذوا
ال ْ َكافِ ِرينَ َأوْلِيَاءَ مِنْ دُو ِن الْمُؤْمِنِنيَ﴾ الن�ساء ﴿ ,144:يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا
اَل َت َّتخ ُِذوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى َأوْلِيَاءَ بَع ُْضهُمْ َأوْلِيَاءُ بَع ٍ
ْض﴾املائدة،51:
ثم يجمل تعاىل الأعداء عموما ومهما اختلفوا بعدم اتخاذهم �أولياء
فيقول ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اَل َت َّتخ ُِذوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ ُكمْ َأوْلِيَاءَ ُتلْ ُقونَ
إِلَيْ ِهمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ َقدْ َك َفرُوا بِمَا جَاءَ ُكمْ مِنَ الْحَقّ﴾ املمتحنة ,1:وكذلك
عدم اتخاذهم بطانة؛ لأنهم ال ي�ؤمتنون ويخفون العداوة والبغ�ضاء
ويظهرون املودة والوالء ،وال ينفكون من املكر بامل�سلمني ،ولهذا حذر
القر�آن الكرمي منهم فقال تعاىل ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اَل َت َّتخ ُِذوا ب َِطانَ ًة
مِنْ دُون ُِكمْ اَل َي ْأ ُلونَ ُكمْ خَب اًَال وَدُّوا مَا عَنِ ُّتمْ َق ْد بَدَتِ الْب َْغ َضاءُ مِنْ َأ ْفوَاهِ ِهمْ
وَمَا ُت ْخفِي صُدُورُهُمْ َأ ْكبَرُ َقدْ بَيَّنَّا لَ ُكمُ آْ َ
اليَاتِ إِنْ ُكنْ ُتمْ َتعْقِ ُلونَ﴾�آل
عمران ،118:قال ابن كثري يف تف�سريه :قيل لعمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنه� :إن ها هنا ُغالما من �أهل احلِرية ،حافظ كاتب ،فلو اتخذته
كاتبا؟ فقال :قد اتخذت �إ ًذا بطانة من دون امل�ؤمنني ،ففي هذا الأثر
مع الآية املتقدمة داللة على �أن �أهل ال َّذ َّمة اليجوز ا�ستعمالهم ،ففيها
ا�ستطالة على امل�سلمني ِّ
واطالع على َد َواخ��ل �أمُورهم التي ُيخْ َ�شى �أن
ُي ْف�شوها �إىل الأعداء من �أهل احلرب وهذا يوجب علينا من باب فر�ض
الكفاية �أن ن�سعى اىل توفري جميع اخلربات واملهارات الالزمة حتى
نرفع االث��م واحل��رج على االم��ة وال نكون يف حاجة ال�ستعمال ممن
يخ�شى منهم ومن والءهم ودينهم.
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يقول ال�سعدي يف تف�سريه﴿ :وَ َال يَجْ ِرمَن َُّكمْ شَنَانُ َقوْمٍ﴾ ،ال يحملنكم
بغ�ض َق � ْو ٍم ﴿ َأ َّال َتعْدِ ُلواْ﴾ ،بل كما ت�شهدون لوليكم ،فا�شهدواعليه،
وكما ت�شهدون على عدوكم فا�شهدوا له ،ولو كان كافرا �أو مبتدعا،
ف�إنه يجب العدل فيه ،وقبول ما ي�أتي به من احلق ،لأنه حق ال لأنه
قاله ،وال يرد احلق لأجل قوله ،ف�إن هذا ظلم للحق ,فكلما حر�صتم
على العدل واجتهدمت يف العمل به ،كان ذلك �أقرب لتقوى قلوبكم ،ف�إن
مت العدل كملت التقوى.

كالم �أخري:
�أوله� :إن النا�س يف ميزان الوالء والرباء على ثالثة �أ�صناف:
ُول َف ُأولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ َأنْعَمَ ال َّلهُ
.1ق��ال تعاىل ﴿ :وَمَنْ يُطِ ِع ال َّلهَ وَالرَّس َ
عَ َليْ ِهمْ مِنَ النَّ ِبيِّنيَ وَالصِّدِّيقِنيَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِنيَ وَحَسُنَ ُأولَئِكَ
رَفِي ًقا﴾ الن�ساء� ,69:أهل الإميان وال�صالح يجب �أن نحبهم ونواليهم.
.2بغ�ض �أهل الكفر والنفاق والرباءة منهم وال حمبة معهم وال مواالة
لهم ،وهم الكفار اخلل�ص وامل�شركني واملنافقني واملرتدين وامللحدين
على اختالف �أجنا�سهم و�أعراقهم وقومياتهم.
.3و�أما �أ�صحاب ال�شائبتني ممن خلطوا عم ً
ال �صاحلاً و�آخر �سيئاً وهم
ع�صاة امل�ؤمنني ،فالواجب �أن نحبهم ونواليهم على قدر ما فيهم من
�إمي��ان وتقوى و�صالح ،فيجتمع معهم املحبة والكراهية ,وحمبتهم
تقت�ضي منا�صحتهم والإنكار عليهم.
َ
ب�شراك يامَن حققت الوالء والرباء �ستحظى:
ثانيه:
.1بخريي الدنيا والآخرة.

الت�سامح الإ�سالمي واحلرية الدينية:
�ضمن الإ�سالم حرية االعتقاد لغري امل�سلم قال تعاىل ﴿ :ال إِ ْكرَاهَ فِي
الدّينِ قد تبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغيّ فمَنْ يَكْ ُفرْ بِا َّلط ُاغوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فقدِ .2الر�ضا بقدر اهلل واالطمئنان له وهذا هو حقيقة التوكل.
َّ َ َ
َْ َ
َ َّ
اسْ َتمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْ َقى َال انفِصَامَ لَهَا﴾ البقرة ،256:فالدعاة والعلماء .3معرفة ال�صديق من العدو.
وامل�صلحون والنا�صحون ،مبلغون ونا�صحون ومذكرون ،قال تعاىل:
.4ت ��رك ف���ض��ول ال��دن�ي��ا وزخ��ارف �ه��ا وم�ل��ذات�ه��ا واالن���ش�غ��ال ب��الآخ��رة,
﴿ َف َذ ّكرْ إِنَّمَا َأنتَ م َُذ ّكرٌ ،لَّسْتَ عَ َليْ ِهم بِمُسَيْطِ ٍر﴾ الغا�شية ،22-21 :ثم للفوز بدخول اجلنة والتمتع بنعيمها ،واحلمد هلل الذي بف�ضله تتم
�ضمن الإ�سالم احرتام بيوت العبادة لذلك يرتك الإ�سالم لغري امل�سلم ال�صاحلات وال�صالة وال�سالم على الرحمة املهداة والآل وال�صحب
حرية ممار�سة العبادات التي تتفق مع عقيدته ،ويحرم على امل�سلمني الكرام ,ومن تبعهم ب�إح�سان.
االعتداء على بيوت العبادة �أو هدمها �أو تخريبها� ،أو االعتداء على
القائمني فيها� ،سواء يف حالتي ال�سلم �أو احلرب ،وكذلك يدعو الإ�سالم
�إىل املعاملة الإن�سانية من امل�سلم لغري امل�سلمني ،ومنها الدعوة �إىل
الأخالق الفا�ضلة ،واملعاملة احل�سنة ،وح�سن املعا�شرة ،ورعاية اجلوار،
وامل�شاركة بامل�شاعر الإن�سانية يف الرب والرحمة والإح�سان ،وكان ر�سول

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد التا�سع
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�ساب النبي
حكم
ِّ

وامل�ستهزئ به �صلى الله عليه و�سلم
يف القر�آن الكرمي والفقه الإ�سالمي
من �سنة رب العاملني ابتالء املر�سلني،
يقول �سبحانه وتعاىل ﴿:ك ََذلِكَ مَا

ال�صنف الأول :الكفار وامل�شركون:
ف �ك �ف��ار ق��ري ����ش وم � ��ن وااله � � ��م م��ن
كفار العرب وم�شركيهم قد تنوعت
�أ��س��ال�ي��ب �إي��ذائ �ه��م ل�ل��ر��س��ول الأك ��رم
�صلى اهلل عليه و�سلم ومنها:
االت �ه��ام ب��اجل�ن��ون وال�سحر وال�شعر الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّ ُفونَ ال ْ َكلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَي َُقو ُلونَ سَمِعْنَا
وال�ك��ذب )وَع َِجبُوا َأن جَاءهُم مُّنذِرٌ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ َغيْرَ مُسْمَ ٍع وَرَاعِنَا لَيّ ًا ب ِ َألْسِنَتِ ِهمْ و ََطعْن ًا

َأ َتى الَّذِينَ مِن َقبْلِ ِهم مِّن رَّسُو ٍل إِ اَّل َقا ُلوا
سَاحِرٌ َأوْ مَجْنُونٌ﴾ ،الذاريات ،52 :
و ﴿ يَا حَسْرَةً عَ َلى الْعِبَادِ مَا يَ ْأتِي ِهم مِّن
رَّسُ��و ٍل إِ َّال َكا ُنوا بِهِ يَسْ َتهْ ِز ُئون﴾ ،يس:
َ��ذا سَاحِرٌ
 ،30ويكون قدر االبتالء بقدر منزلة مِّنْهُمْ وَ َق� َ
��ال الْ� َ�ك��افِ �رُونَ ه َ
�صاحبه عند اهلل �سبحانه وت�ع��اىل ،ك ََّذابٌ﴾ صـ ) - ،4 :وَإِن ي ََكادُ الَّذِينَ
“ ف�أ�شد النا�س ابتالء الأنبياء ثم َك َفرُوا لَيُزْل ُِقونَكَ ب ِ َأبْصَا ِرهِمْ لَمَّا سَمِعُوا
ويف�سر لنا
الأم�ث��ل ف��الأم�ث��ل “(ّ ،)1
الذ ْكرَ وَي َُقو ُلونَ إِن َّ�هُ لَمَجْنُونٌ﴾ القلم :
ه ��ذا م��ا ح �ك��اه ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي عن
ِّ
َ ﴿ - ،51أمْ ي َُقو ُلونَ شَاعِرٌ ن َّ َترَبَّصُ بِهِ
ابتالء الأنبياء وتعر�ضهم للأذى من
�أقوامهم ،و �أ�شدّهم يف حتمل الأذى رَيْبَ الْمَنُو ِن﴾ الطور .30 :

�أحمد حميي الدين �صالح
اجلامعة العراقية /كلية الآداب – ق�سم علوم القر�آن

سمَعْ وَانظُ رْنَا
فِي الدِّينِ وَلَوْ َأنَّهُمْ َقا ُلواْ سَمِعْنَا وَ َأ َطعْنَا وَا ْ
ال يُؤْمِنُونَ
لَ َكانَ خَيْر ًا لَّهُمْ وَ َأ ْقوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ال ّلهُ ب ُِك ْف ِرهِمْ َف َ
إِ َّال َقلِيالً﴾ النساء .46 :

ال�صنف الثالث  :املنافقون وقد حكى القر�آن الكرمي
�صنائعهم يف �إيذاء النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
يف �أك�ثر من ��س��ورة ،وذك��رت �سورة التوبة الكثري من
خريهم وخامتهم امل�صطفى حممد االتهام ب�أنه �أب�تر ال ذري��ة له وقد ر ّد �أذاه��م وك�شفت �أحوالهم ) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُ �ؤ ُْذونَ النَّ ِبيَّ
�صلى اهلل عليه و�سلم.
عليهم اهلل �سبحانه ﴿إِنَّ شَانِ َئكَ هُوَ وَي ِ ُقو ُلونَ هُوَ ُأ ُذنٌ ُق ْل ُأ ُذنُ خَيْ ٍر ل َّ ُكمْ يُ ْؤمِنُ بِال ّلهِ وَيُؤْمِنُ
ُول
لِلْمُؤْمِنِنيَ وَرَ ْحم ٌَة ل َّلذِينَ آمَنُواْ م ُِنكمْ وَالَّذِينَ يُؤ ُْذو َن رَس َ
وق ��د ت �ع��ر���ض ن�ب�ي�ن��ا ال� �ك ��رمي يف ا َلبْ َترُ﴾ الكوثر .3 :
حياته ل�شتى �صنوف الأذى واالبتالء،
ال ّلهِ لَهُمْ ع ََذابٌ َألِي ِّمٌ﴾ التوبة .61 :
وح�ك��ى ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي تلك ال�صور اال� �س �ت �ه��زاء وال �� �س �خ��ري��ةَ ﴿ :ولَ � َق �دِ
ال�صنف الرابع ما يقع من بع�ض امل�سلمني من �أذى
ور ّد ع �ل��ى �أ� �ص �ح��اب �ه��ا م��داف �ع��ا عنه اسْ ُتهْ ِزئَ ب ِ ُرسُ ٍل مِّن َقبْلِكَ َفح َ
َاق بِالَّذِينَ عن غري ق�صد ،كرفع ال�صوت يف ح�ضرة النبي �صلى
�صلى اهلل عليه و�سلم وب�ين حكمهم
صو ََات ُكمْ
ال���ش��رع��ي وم �ق��داره��م يف م �ي��زان اهلل سَخِرُواْ ِمنْهُم مَّا َكا ُنواْ ب ِ ِه يَسْ َتهْ ِز ُئونَ﴾ اهلل عليه و�سلم ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَل َترْ َفعُوا َأ ْ
الأنعام 10 :
جهْ ِر بَعْض ُِكمْ
َفو َْق صَوْتِ النَّ ِبيِّ و اََل َتجْهَرُوا لَهُ بِال ْ َقوْ ِل َك َ
ع ّز وجل وكيفية التعامل مع ه�ؤالء
الأ�صناف من النا�س.
ال�صنف الثاين اليهود :فقد تنوعت لِبَع ٍ
ْض َأن َتحْب ََط َأعْ َما ُل ُكمْ وَ َأن ُتمْ اَل َتشْعُرُون﴾ احلجرات
وق��د حكى ال�ق��ر�آن الكرمي �إي��ذاء �أ�ساليبهم اخلبيثة وحيلهم يف �إيذاء  ،2 :أو املكوث يف بيته ﴿ َف ِ��إ َذا َطعِمْ ُتمْ َفان َتشِرُوا و اََل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �أربعة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول اهلل مُسْ َت ْأنِسِنيَ لِحَدِيثٍ إِنَّ َذل ُِكمْ كَانَ يُؤْذِي النَّ ِبيَّ َفيَسْ َتحْ ِيي
حقِّ﴾ األحزاب .53 :
�سبحانه وتعاىل وا�صفا حالهم ) مِّنَ م ُِنكمْ وَاللَّهُ ل يَسْ َتحْ ِيي مِنَ ال ْ َ
�أ�صناف من النا�س:
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ه ��ذا الت�صنيف ب��اخ�ت���ص��ار ينفعنا يف
معرفة احلكم ال�شرعي ال��ذي و�ضعه اهلل
�سبحانه لكل �صنف وكيفية معاجلة القر�آن
ال �ك ��رمي ل �ك��ل � �ص �ن��ف ،وي �ق��ودن��ا ه ��ذا �إىل
ت�صنيف �آخر ملعرفة �أنواع الأذى الذي كان
يواجه النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
والق�صد من كل نوع من تلك الأنواع.
النوع الأول :ال�ق���ص��د م �ن��ه ال�ت�ك��ذي��ب
ب��ر��س��ال��ة ال�ن�ب��ي ال �ك��رمي ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�سلم والطعن يف نبوته ،ومتثل ذل��ك يف
رميه بتهم الكذب وال�سحر والكهانة وتعلم
الكتب ال�سابقة وال�شعر واجلنون.
النوع الثاين يق�صد به احلرب النف�سية
ك��اال��س�ت�ه��زاء وال���س�خ��ري��ة وال�ن�ب��ز وال�ل�م��ز
بالألقاب كالأبرت وال�صابئ وغريها.
النوع الثالث :االنتقا�ص م��ن �شخ�ص
ال��ر� �س��ول ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م و��ص��وال
لالنتقا�ص من نبوته ،وذل��ك بالطعن يف
عر�ضه كما يف حادثة الإفك� ،أو رميه ب�أنه
�أذن وغريها.
النوع الرابع اخلط�أ يف حقه �صلى اهلل
عليه و�سلم عن غري ق�صد الإي��ذاء كرفع
ال�صوت يف ح�ضرته.
تعامل القر�آن الكرمي مع من ي�ؤذي
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
اختلف تعامل القر�آن الكرمي مع �صور
�إي��ذاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بح�سب
اختالف �أ�صناف املتعر�ضني له �صلى اهلل
عليه و��س�ل��م وب�ح���س��ب ن��وع الأذى امل��وج��ه
حل�ضرته ،ف�ك��ان لتعامل ال �ق��ر�آن الكرمي
�صور عديدة منها:
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تعامل القر�آن الكرمي مع الكفار وامل�شركني
الذين ا�ستخدموا النوع الأول من الإيذاء
الذي ق�صد به تكذيب النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بالدفاع عن �شخ�صه �صلى اهلل عليه
و�سلم وتفنيد �شبه امل�شركني ومقارعتهم
ب��ال�براه�ين واحل �ج��ج العقلية ال��وا��ض�ح��ة
والآي� ��ات ال�ب�ي�ن��ات ال�ت��ي ت��دل ع�ل��ى �صدقه
�صلى اهلل عليه و�سلم ﴿ وَلَ� َق�دْ نَعْ َلمُ َأنَّهُمْ
ي َُقو ُلو َن إِنَّمَا يُعَلمُهُ بَشَرٌ لسَانُ الَّذِي ُيلْحِدُونَ
ِّ
ِّ

إِلَيْهِ َأعْجَمِيٌّ وَه ََـذا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّ ِبنيٌ﴾ النحل
 ،103 :وك��ذل��ك ا�ستخدم ال �ق��ر�آن الكرمي
لغة التهديد والوعيد للمكذبني بالعاقبة
ال�سوء وال�ع��ذاب يف الدنيا والآخ��رة و�ضرب
لهم مثال الأمم ال�سابقة التي كذبت ر�سلها
وم��ا ح � ّل بهم﴿ َقدْ خَ َلتْ مِن َقبْل ُِكمْ سُنَنٌ
َفسِريُواْ فِي ا َألر ِْض َفانْظُ رُواْ َكيْفَ كَانَ عَاقِب َُة
الْم َُك َّذب ِني﴾ آل عمران َ ﴿ 137 :فان َت َقمْنَا مِنْهُمْ
َفانظُ رْ َكيْفَ كَانَ عَاقِب َُة الْم َُكذبِنيَ﴾ الزخرف
ِّ
.25 :

وت�ع��ام��ل ال �ق��ر�آن ال�ك��ر مي م��ع امل�ستهزئني
الذين �أرادوا �إيقاع هزمية نف�سية به �صلى
اهلل عليه و�سلم بتثبيت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ) َقدْ نَعْ َلمُ إِن َّ�هُ لَ َيحْزُنكَ ال َّ�ذِي ي َُقو ُلونَ
َف ِإنَّهُمْ َال ي َُكذبُونَكَ وَلَكِنَّ ا َّلظالِمِنيَ بِآيَاتِ ال ّلهِ
يَجْحَدُونَ ِّ﴾ األنعام  33 :وكذلك بتربئته
من تهمهم وتهديدهم بوقوع ما ي�سخرون
به عليهم ﴿ وَلَ َقدِ اسْ ُتهْ ِزئَ بِرُسُ ٍل مِّن َقبْلِكَ
�اق ب ِ�ال َّ�ذِي�نَ سَ �خِ �رُوا مِنْهُم َّم��ا َك�ا ُن��وا بِهِ
َف�حَ� َ
يَسْ َت ْه ِز ُئون ﴾ األنبياء .41 :

ك�م��ا ت�ع��ام��ل ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي م��ع �أالع �ي��ب
املنافقني وت�آمرهم وحبائلهم ،فنبه النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أفعالهم وما تخفي
�صدورهم م��ن كيد ،وف�ضح �صفاتهم التي
يت�صفون بها ك��ي ي�ح��ذره��م امل��ؤم�ن��ون ،ور ّد
على اقوالهم و�شائعاتهم التي يبثونها بني
امل�ؤمنني ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤ ُْذونَ النَّ ِبيَّ وَي ِ ُقو ُلونَ
هُوَ ُأ ُذنٌ ُق ْل ُأ ُذ ُن خَيْ ٍر ل َّ ُكمْ يُؤْمِ ُن بِال ّلهِ وَيُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِنيَ وَرَحْم ٌَة ل َّلذِينَ آمَنُواْ م ُِنكمْ وَالَّذِينَ
ُول ال ّلهِ لَِّهُمْ ع ََذابٌ َألِيمٌ ﴾ التوبة :
يُؤ ُْذونَ رَس َ
 ﴿ 61يَح َْذرُ الْمُنَاف ُِقونَ َأن ُت َنز ََّل عَ َليْ ِهمْ سُورَةٌ
ُتنَبِّ ُئهُمْ بِمَا فِي ُق ُلوب ِ ِهم ُق ِل اسْ َتهْ ِز ُئواْ إِنَّ ال ّلهَ
م ُْخ ِرجٌ مَّا َتح َْذرُونَ ﴾ التوبة  64 :وا�ستخدم
ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي م�ع�ه��م �أ� �س �ل��وب التهديد
بعقاب الدنيا وعذاب الآخ��رة ﴿ لَئِن لَّمْ يَن َتهِ
الْمُنَاف ُِقونَ وَالَّذِينَ فِي ُق ُلوب ِ ِهم مَّرَضٌ وَالْمُر ِْج ُفونَ
فِي الْمَدِينَةِ لَن ُْغ ِريَنَّكَ ب ِ ِهمْ ُثمَّ اَل يُجَا ِورُونَكَ
فِيهَا إِل َقلِيالً ﴾ األح��زاب  ﴿ 60 :وَعَ�دَ
اهلل الْمُنَافِقِنيَ وَالْمُنَافِ َقاتِ وَال ْ ُك َّفارَ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ال ّلهُ وَلَهُمْ
ع ََذابٌ مُّقِيم ﴾ التوبة .68 :

العقوبات ال�شرعية ملن ي�ؤذي النبي
وتعامل القر�آن الكرمي مع �أذى اليهود ب�أن �صلى اهلل عليه و�سلم:
حكاه �إع�لام��ا لنبيه �صلى اهلل عليه و�سلم
مل��ن ق��ال م��ا يظهر منه �أن��ه ��س� ّ�ب للنبي
وحتذيرا له من مكرهم وتنبيها للم�ؤمنني �صلى اهلل عليه و�سلم ثالث حاالت:
م��ن مكائدهم ،ث��م �أع��ر���ض ال �ق��ر�آن الكرمي
عن الرد عليهم لأن �أذاهم كان ق�صده الأذى الأوىل :حكم تعمد وق���ص��د �سب النبي
ال�ن�ف���س��ي امل �ج��رد ،م��وج�ه��ا ب��ذل��ك امل��ؤم�ن�ين �صلى اهلل عليه و�سلم باللفظ ال�صريح:
مل ي�خ�ت�ل��ف امل �� �س �ل �م��ون ،ال يف امل��ذاه��ب
التخاذ املنهج ذات��ه ،وانتقل ب��دل االن�شغال
�سب
بالرد على خزعبالتهم  -التي يريدون بها الأرب �ع��ة وال غ�يره��ا؛ �أن (امل���س�ل��م) �إذا ّ
�صرف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيان النبي ح�دّه القتل ،وقد نقل الإجماع كثري
ع��وار انحرافاتهم – �إىل جمادلتهم بالتي من �أه��ل العلم ،وقد نقل الإجماع عدد من
هي �أح�سن والتهديد والوعيد بعقوبة اهلل علماء القرن الثالث والرابع ومن بعدهم.
التي عاقب بها �أ�سالفهم ممن حرفوا كالم
ف �م��ن �أه � ��م امل �ت �ق��دم�ي�ن ال ��ذي ��ن ن�ق�ل��وا
اهلل واحتالوا على �شرعه ﴿ يَا َأيُّهَا الَّذِينَ ُأو ُتواْ الإج� � �م � ��اع :الإم� � � ��ام حم �م��د ب ��ن � �س �ح �ن��ون
الْكِ َتابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّق ًا لمَا مَع َُكم مِّن (ت256هـ) وقد نقلها عنه ابن دحية يف نهاية
َقبْ ِل َأن ن َّ ْطمِسَ وُجُوه ًا َفنَرُدَّهَا ِّعَ َلى َأدْبَا ِرهَا ال�سول“ :قال �إمام �أهل �أفريقية حممد بن
َأوْ نلعَنَهُمْ َكمَا لعَنَّا َأصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ َأمْرُ �سحنون� :أجمع العلماء على �أن �شامت النبي
َْ
َ
�صلى اهلل عليه و�سلم املنتق�ص ل��ه؛ كافر،
ال ّلهِ مَ ْفعُو ًال ﴾ النساء .47 :
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وح�ك�م��ه ع�ن��د الأئ �م��ة ال�ق�ت��ل ،وم��ن ��ش��ك يف
كفره وعذابه كفر”(.)2
وق��ال �أب��و بكر ال�ف��ار��س��ي م��ن متقدمي
ال���ش��اف�ع�ي��ة (ت305ه � � �ـ) يف ك �ت��اب ��ص�ن�ف��ه يف
م�سائل (الإج �م��اع)« :ح � ّد من ي�سب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم القتل»(.)3
ومنهم الإمام اجلليل املعروف ابن املنذر
(ت319ه �ـ) ،وهو من �أ�شهر من اعتنى بنقل
فقه طبقتي (ال�صحابة والتابعني) ب�شكل
خا�ص ،حيث يقول ابن املنذر يف كتابه الذي
�صنفه يف الإجماع�« :أجمع عوام �أهل العلم
�سب النبي �صلى اهلل عليه
على �أن ح ّد من ّ
و�سلم القتل»(.)4
وقال ابن تيمية (ت728هـ)« :ال�ساب؛ �إن
كان م�سلما ف�إنه يكفر ويقتل بغري خالف،
وه��و مذهب الأئمة الأرب�ع��ة وغريهم ،وقد
تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك»(.)5
وق� ��ال ال���س�ب�ك��ي (ت756ه � � � �ـ)« :ال�ف���ص��ل
الأول :يف وجوب قتله ،وهو جممع عليه،...
وم � ��ن ا�� �س� �ت� �ق ��ر�أ � �س�ي�ر ال �� �ص �ح��اب��ة ،حت�ق��ق
�إج�م��اع�ه��م ع�ل��ى ذل ��ك ،ف ��إن��ه ن�ق��ل ع�ن�ه��م يف
ق�ضايا خمتلفة منت�شرة ،ي�ستفي�ض مثلها،
ومل ينكره �أحد»(.)6
احلالة الثانية :ال�سب ال�صريح مع ادعاء
عدم الق�صد:
�إن ظ�ه��ر ب��دل�ي��ل ح��ال��ه �أن ��ه مل يتعمد
ذم ��ه ,و مل يق�صد ��س�ب��ه� ,إم ��ا جل�ه��ال�ت��ه� ,أو
�سكر ا�ضطره �إليه� ,أو قلة مراقبة ,و�ضبط
لل�سانه ,وع�ج��رف��ة ,وت �ه��ور يف ك�لام��ه فقد
اختلف الفقهاء يف ذلك على ر�أيني:
كال�سب
الأول :يرى جمهور الفقهاء �أنه
ّ
ال�صريح يف حكم وجوب حد القتل(.)7
والثاين :رواية عن احلنفية ورواية عند
احلنابلة ب�أنه ال يعد كال�سب ال�صريح و�إمنا
كالتعري�ض(.)8
احلالة الثالثة :حكم التعري�ض ب�سب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
اختلف الفقهاء يف حكم التعري�ض ب�سبه

�صلى اهلل عليه و�سلم هل يكون كالت�صريح يف تلك البلدان بل يجب الرجوع �إىل �أويل
الأم ��ر م��ن �أه��ل العلم ملعرفة طريقة ال��رد
يف حتقق اجلرمية؟ على ر�أيني:
ال�صحيحة على هذه الإ�ساءات.
الر�أي الأول :يـرى احلنفيــة واملالكيــة،
وال نن�سى �أن نذكر �أن اهلل عز وجل قد
وال �� �ش��اف �ع �ي �ـ �ـ �ـ��ة ،وه� ��و ق� ��ول ل �ل �ح �ن��اب �ل��ة� ,أن
ال�ت�ع��ري����ض ب���س�ب��ه ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م تكفل بالدفاع عن نبيه امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�سلم يقول تعاىل:
كالت�صريح(.)9
ال����ر�أي ال��ث��اين :ي � � ��رى احل� �ن ��اب� �ل ��ة يف
قول(�,)10أن التعري�ض ب�سبه �صلى اهلل عليه ﴿ إِ َّال َتنصُرُوهُ َف َقدْ نَصَرَهُ ال ّلهُ إِ ْذ َأخْرَجَهُ الَّذِينَ
و�سلم لي�س كالت�صريح.
َك َفرُواْ َثانِيَ اثْنَيْنِ إِ ْذ هُمَا فِي ال ْ َغا ِر إِ ْذ ي َُق ُول
حكم الكافر والذمي:
لِصَاحِ ِبهِ َال َتحْزَنْ إِنَّ ال ّلهَ مَعَنَا َف َأنز ََل ال ّلهُ
ذمي
�ن
�
م
أذى
ال
و
و�أم��ا �إذا �صدر ال�سب
�أو ك��اف��ر ف �ق��د ث �ب��ت ع��ن اجل �م �ه��ور احل�ك��م سَكِينَ َتهُ عَ َليْهِ وَ َأيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ َترَوْهَا وَجَع ََل
بانتقا�ض عهد الذمي ووجوب قتله بذلكَ ،كلِمَ َة الَّذِينَ َك َفرُواْ السُّ ْف َلى وَ َكلِم َُة ال ّلهِ هِيَ
ومل يرو خالف �إال ما نقل عن �أب��ي حنيفة الْعُلْيَا وَال ّلهُ عَ ِزيزٌ حَكِيمٌ ﴾ التوبة .40 :
ر�ضي اهلل عنه �أنه ال يقتل بل يعزر �أو يحب�س
لأن ما عليه من الكفر �أو ال�شرك �أكرب من ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُ�ؤ ُْذونَ ال َّلهَ َورَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ال َّلهُ
�سبه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(.)11
فِي الدُّنْيَا و آَْال ِخرَةِ وَ َأعَدَّ لَهُمْ ع ََذاب ًا مُّ ِهين ًا ﴾
ه��ذه خ�لا��ص��ة م��ا ن�ق��ل ع��ن ال�ف�ق�ه��اء يف األحزاب 57 :
م�س�ألة الأذى بالقول للنبي �صلى اهلل عليه الهوام�ش:
و�سلم ومن �أراد اال�ستزادة فعليه مبراجعة  1قطعة من حديث نبوي رواه الرتمذي يف باب ما جاء
ال �ك �ت��ب اخل ��ا�� �ص ��ة ب ��ذل ��ك وم � ��ن ال �ب �ح��وث يف ال�صرب على البالء برقم ( )2398وقال ح�سن �صحيح
املعا�صرة اجليدة بحث الدكتور ح�سن ال�سيد  2نهاية ال�سول يف خ�صائ�ص الر�سول��� :ص ،261حتقيق
ح��ام��د خ �ط��اب (ح �ك��م ج��رمي��ة � �س��ب النبي الفادين.
�صلى اهلل عليه و�سلم وعقوبتها يف الفقه  3نهاية املطلب للجويني.46/18 :
الإ�سالمي والقانون).
االحت�ساب على من ي�ؤذي النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم:
ال ي �ف��وت �ن��ا ه �ن��ا ال �ت �ن �ب �ي��ه وال �ت��وج �ي��ه
للم�سلمني املتحم�سني ممن يحملون الغرية
على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعر�ضه �أن
�أم��ر تطبيق العقوبات ال�شرعية واحل��دود
وال�ت�ع��ازي��ر � �س��واء ك��ان ذل��ك ع�ل��ى امل�سلم �أو
ال��ذم��ي ه��ي ل�ل�إم��ام ال���ش��رع��ي واحل��اك��م �أو
القا�ضي ال�شرعي �أو من ينوب عنه كما تقرر
عند الفقهاء وال يوكل ذلك لعوام امل�سلمني
مل��ا ي�ج��ر ذل��ك م��ن ف��و��ض��ى وه ��رج ،ب��ل حتى
الكافر يف دار الكفر ال يجوز للم�سلم الذي
دخل يف �أمان الكفار او �أهل الكتاب (�أي من
�سافر لبلد غري م�سلم ودخل بت�أ�شرية دخول
من ذلك البلد) ال يجوز له القيام بتطبيق
ال�ع�ق��وب��ات وال�ت�ع��ازي��ر على م��ن �شتم النبي
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 4الإجماع البن املنذر ،584/2 :حتقيق اجلربين
 5ال�صارم امل�سلول على �شامت الر�سول� :ص4

 6ال���س�ي��ف امل���س�ل��ول ع�ل��ى م��ن ��س��ب ال��ر� �س��ول لل�سبكي:
�ص ،119122حتقيق �إياد الغوج
 7ال�شفا  -231 / 2ال�صارم امل�سلول �-513 ، 308 /1أحكام
�أهل الذمة -1441 / 3الكايف البن عبد الرب ج �/1ص585
حا�شية العدوي 412/2
 8بدائع ال�صنائع  .186/6حا�شية رد املحتار 230 / 4
 9حا�شية رد املحتار  .230 / 4التاج والإكليل -285 / 6
 ،286املجموع  ،427 / 19الإن�صاف للمرداوي ،258 / 4
وي�ن�ظ��ر ب�ح��ث ح�ك��م ج��رمي��ة ��س��ب ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه
و�سلم وعقوبتها يف الفقه الإ�سالمي والقانون(�ص 39وما
بعدها) د .ح�سن ال�سيد حامد خطاب
 - 10الإن�صاف .331 / 10
 11ينظر ال�صارم امل�سلول البن تيمية ()21/1
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�أبو �إ�سحاق �سعد بن مالك بن �أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن
كالب القر�شي الزهري� ،أحد الع�شرة املب�شرة باجلنة .و�أحد ال�ستة
�أ�صحاب ال�شورى الذين �أختارهم عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
للخالفة قال عنه� (:إن �أ�صابته الإمرة فذاك ،و�إال فلي�ستعن به
الوايل) ،و�سيد من �سادات ال�صحابة ،و�أحد �أبرز فر�سانهم ،يقول
ر�ضي اهلل عنه( :لقد مكثت �سبعة �أيام و�إين لثالث الإ�سالم)� ،شهد
له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم باجلنة ،وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم يف حقه متفاخرا(( :هذا خايل فلريين امر�ؤ خاله))()2
وتويف وهو عنه را�ض.
ولد ليكون قائدا ،وقت امللمات حماربا جلدا ج�سورا ،م�ستجاب
الدعوة بدعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم له (اللهم ا�ستجب
ل�سعد �إذا دعاك)� ،شهد بدرا و�أحدا واخلندق وامل�شاهد كلها مع
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبلى يوم �أحد بالء عظيما وهو
�أول من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل.
فداه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أبويه عن �سيدنا علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنه  :ما جمع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أباه و�أمه لأحد �إال ل�سعد بن �أبي وقا�ص وذلك يوم �أحد
قال �صلى اهلل عليه و�سلم(:ارم فداك �أبي و�أمي ارم �أيها الغالم
احلزور).
الزاهد يف اخلالفة املعتزل للفتنة ،فقد روي ب�سند �صحيح �أن ابن
�أخيه ها�شم بن عتبة جاءه بعد مقتل �سيدنا عثمان فقال له :
هاهنا مائة �ألف �سيف يرونك �أحق بهذا الأمر ،فقال� :أريد منها
�سيفا واحدا �إذا �ضربت به امل�ؤمن مل ي�صنع �شيئا و�إذا �ضربت به
الكافر قطع.
وكان �سعد ر�أ�س من فتح العراق وويل الكوفة لعمر ،وهو الذي

بناها.
تداعيات املرحلة الثالثة والأخرية لفتح العراق
جاءت املرحلة الأخرية لفتح العراق ،فقد �أذن اهلل لفجر جديد
يطل عليه ،فبعد اجلهود التي قام بها املثنى بن حارثة وخالد بن
الوليد ومن �صحبهم من ال�صحابة املجاهدين والتابعني جاء دور
�سعد و�أ�صحابه ،ويف هذه املرحلة تتغري املواقف يف بالد فار�س مع
جميء يزدجرد للحكم فقد �أ�صبح موقف الفر�س كالتايل:
ا�ستقرار داخلي متثل يف تن�صيب يزدجرد واجتماعهم عليه،
واطم�أنت فار�س وا�ستوثقوا وتبارى الر�ؤ�ساء يف طاعته ومعونته.
جتنيد عام �شمل كل ما ا�ستطاع الفر�س �أن يجندوه ،وتوزيع الفرق
يف كل �أنحاء الأر�ض التي حتت رايتهم.
و�أخرياً� :إثارة ال�سكان وت�أليبهم على امل�سلمني ،حتى نق�ضوا
عهدهم وكفروا بذمتهم وثاروا بهم.
وكان عمر الفاروق على اطالع تام مبا يحدث يف البالط
الفار�سي.
وحيث كان الفر�س يعدون العدة ويتجمعون ال�ستئ�صال القوة
القليلة من امل�سلمني املتبقية يف العراق؛ ف�أمر الفاروق بالتجنيد
الإجباري ،ولذلك �أمر املثنى �أن ينظر فيما حوله من القبائل
ممن ي�صلح للقتال ويقدر عليه في�أتي به طائعاً �أو غري طائع وهذا
هو التجنيد الإجباري الذي ر�آه عمر وكان �أول من عمل به يف
الإ�سالم فما �إن و�صل كتاب �أمري امل�ؤمنني للمثنى �إال وبد�أ بتنفيذ
ما فيه على الفور وطبق اخلطة التي ر�سمها له يف حتركاته،
و�أر�سل الفاروق �إىل عماله �أن ال يدعوا �أحداً له �سالح �أو فر�س �أو
جندة �أو ر�أي �إال �أر�سلوه �إليه ،ي�أمرهم بالتجنيد الإجباري ويطلب

بسعد
سعد أهل العراق
يا
ْ
َ
األسد في براثنه  ..قائد جيش القادسية وفاتح مدائن كسرى
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منهم �أن ير�سلوا املجندين اجلدد �إليه لري�سلهم �إىل العراق.
وعلى �آثر هذه التطورات تغري موقف امل�سلمني و�أ�صبح كالتايل:
االن�سحاب :خروج املثنى والقادة الآخرين من الأر�ض التي
فتحوها من بني ظهراين العجم.
الرتاجع :والتفرق يف املياه التي تلي الأعاجم على حدود الأر�ض
العربية والأر�ض الفار�سية ،وقد نزل املثنى يف ذي قار ،ف�شكلوا
يف العراق م�سالح ينظر بع�ضهم �إىل بع�ض ويغيث بع�ضهم بع�ضاً
عند احلاجة.
ت�أمري �سعد بن �أبي وقا�ص على العراق:
واملرحلة الثالثة بد�أت بت�أمري �سعد بن �أبي وقا�ص على اجلهاد يف
العراق �سنة 14هـ ،فقد ا�ستهلت هذه ال�سنة وعمر ر�ضي اهلل عنه
يحث النا�س ويحر�ضهم على جهاد الفر�س ،وقرر عمر ر�ضي اهلل
عنه �أن ير�أ�س اجليو�ش فنزل على ماء يقال له ِ�ص َرار ،فع�سكر به
عازماً على غزو العراق بنف�سه وا�ستخلف على املدينة علياً بن �أبي
طالب ،وا�ست�صحب معه عثمان بن عفان و�سادات ال�صحابة ،ثم
عقد جمل�ساً ال�ست�شارة ال�صحابة فيما عزم عليه ونودي ال�صالة
جامعة ،وقد �أر�سل �إىل علي فقدم من املدينة ،ثم ا�ست�شارهم
فكلهم وافقوه على الذهاب �إىل العراق �إال عبد الرحمن بن عوف
ف�إنه قال له� :إين �أخ�شى �إن ُك�سِ َ
رت �أن ْ
ي�ضعف امل�سلمون يف �سائر
�أقطار الأر�ض ،و�إين �أرى �أن تبعث رج ً
ال وترجع �أنت �إىل املدينة
فا�ست�صوب ال�صحابة ر�أي ابن عوف .فقال عمر :فمن ترى �أن
نبعث �إىل العراق؟ فقال :قد وجدته قال :ومن هو؟ قال :الأ�سد
يف براثنه� ،سعد بن مالك الزهري فا�ستجاد قوله و�أر�سل �إىل
�سعد ،ف� ّأمره على العراق .ولقد جاء يف نهج البالغة �أن �سيدنا
علي ر�ضي اهلل عنه قد �أ�شار على �سيدنا عمر بذات امل�شورة فقال
له� ( :إن هذا الأمر مل يكن ن�صره وال خذالنه بكرثة وال قلة،
وهو دين اهلل تعاىل الذي �أظهره ،وجنده الذي �أعده و�أمده  ،حتى
بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع ،ونحن على موعد من اهلل تعاىل
حيث قال عز ا�سمه { وعد اهلل الذين �آمنوا } و تلى الآية ،واهلل
تعاىل منجز وعده ونا�صر جنده  ،ومكان القيم بالأمر يف الإ�سالم
مكان النظام من اخلرز ف�إن انقطع النظام تفرق اخلرز ،ورب
متفرق مل يجتمع ،والعرب اليوم و�إن كانوا قلي ً
ال فهم كثريون
بالإ�سالم عزيزون بالإجتماع ،فكن قطباً ،وا�ستدر الرحى بالعرب
و�أ�صلهم دونك نار احلرب ،ف�إنك �إن �شخ�صت من هذه الأر�ض
انق�ضت عليك من �أطرافها و�أقطارها ،حتى يكون ما تدع وراءك
من العورات �أهم �إليك مما بني يديك � .إن الأعاجم �إن ينظروا
�إليك غداً يقولوا  :هذا �أ�صل العرب ف�إذا قطعتموه ا�سرتحتم،
فيكون ذلك �أ�شد ل َكلَ ِبهم عليك وطمعهم فيك  .ف�أما ما ذكرت من
م�سري القوم �إىل قتال امل�سلمني ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل هو �أكره
مل�سريهم منك ،وهو �أقدر على تغيري ما يكره .و�أما ما ذكرت من
عددهم ف�إنا مل نكن نقاتل فيما م�ضى بالكرثة ،و�إمنا كنا نقاتل
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بالن�صر واملعونة).
وملا �أمر عمر ر�ضي اهلل عنه �سعد على العراق قال له�( :إين قد
وليتك حرب العراق فاحفظ و�صيتي ،ف�إنك تقدم على �أمر �شديد
كريه ال ُيخ ِّل�ص منه �إال احلق ،فع ِّود نف�سك ومن معك اخلري،
وا�ستفتح به ،واعلم �أن لكل عادة عتاداً ،فعتاد اخلري ال�صرب،
فال�صرب على ما �أ�صابك �أو نابك جتتمع لك خ�شية اهلل ،واعلم �أن
خ�شية اهلل جتتمع يف �أمرين :يف طاعته واجتناب مع�صيته ،و�إمنا
�أطاعه من �أطاعه ببغ�ض الدنيا وحب الآخرة ،وع�صاه من ع�صاه
بحب الدنيا وبغ�ض الآخرة ،وللقلوب حقائق ين�ش�ؤها اهلل �إن�شا ًء،
منها ال�سر ومنها العالنية ،ف�أما العالنية ف�أن يكون حامده
وذا ّمه يف احلق �سواء ،و�أما ال�سر ف ُيعرف بظهور احلكمة من قلبه
على ل�سانه ،ومبحبة النا�س ،فال تزهد يف التحبب ف�إن النبيني
قد �س�ألوا حمبتهم ،و�إن اهلل �إذا �أحب عبداً ح َّببه ،و�إذا �أبغ�ض عبداً
ب َّغ�ضه ،فاعترب منزلتك عند اهلل تعاىل مبنزلتك عند النا�س،
ممن ي�شرع معك يف �أمرك).
بداية النهاية
و�صول �سعد �إىل العراق ووفاة املثنى ر�ضي اهلل عنهما:
�سار �سعد ,و�صحب معه �أربعة �آالف مقاتل ،وا�ستطاع �أن يح�شد
�سبعة �آالف �آخرين من بالد جند ،وكان املثنى بن حارثة ال�شيباين
ينتظره يف العراق ومعه اثنا ع�شر �ألفاً.
و�أقام �سعد بزرود ا�ستعداداً للمعركة الفا�صلة مع الفر�س وانتظاراً
لأمر �أمري امل�ؤمنني عمر ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،وقد كان عمر
عظيم االهتمام بهذه املعركة فلم يدع رئي�ساً وال ذا ر�أي وال ذا
�شرف وال ذا �سلطة وال خطيباً وال �شاعراً �إال رماهم به ،ف�أر�سل
ل�سعد وجوه النا�س وحثهم ورغبهم ،وبينما كان �سعد مقيماً
بجي�شه يف زرود مات املثنى ب�سب اجلراحة التي جرحها يوم
اجل�سر ،وا�ستخلف على من معه ب�شري بن اخل�صا�صية ،وقبل
موته طلب املثنى �أخاه املعنى و�أف�ضى �إليه بو�صيته والتي يحث
فيها �سعد على قتال الفر�س و�أر�شده �إىل �أف�ضل الطرق لقتالهم،
عندها انطف�أ ال�سراج امل�ضيء و�أفلت هذه ال�شم�س امل�شرقة التي
ملأت فتوح العراق نوراً ودفئاً.
واملالحظ �أن ال�ساعات الأخرية للمثنى ت�شبه اىل حد كبري
باللحظات الأخرية للخليفة �أبي بكرر�ضي اهلل عنه كالهما ترك
الدنيا وهو يفكر للم�سلمني يف هذه الفتوح ويو�صي لها ،تويف �أبو
بكر وهو يو�صي خليفته عمر بندب النا�س وبعثهم لفتح العراق،
وتويف املثنى وهو يو ّرث القائد اجلديد حلرب العراق �سعد بن �أبي
وقا�ص جتاربه احلربية �ضد الفر�س ،فهو يجود بنف�سه وهو يفكر
ويدبر ويو�صي �سعداً.
ال�سالم من الإ�سالم
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الناظر ل�سرية ر�سول اهلل �سيجد �أن النا�س يدخلون يف دين اهلل
عند ال�سلم ,حيث خا�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم معركة
بدر و�أُحد والأحزاب ومل يدخل النا�س يف دين اهلل �أفواجا �إال بعد
�صلح احلديبية ،فال�سلم �أ�سا�س ن�شر الأديان ال ال�سيف.
وهكذا ي�سنت الفاروق وقائده �سعد بهدي ر�سول اهلل وير�سل �سعد
وفداً ملناظرة ملك الفر�س قبل املنازلة الأخرية بني احلق كله
والباطل كله.
�شرع �سعد العراق يف جمع رجال من �أهل النظر والر�أي واجللد،
فكان الذين وقع عليهم االختيار من �أهل االجتهاد والآراء
والأح�ساب ،لهم �آراء نافذة ،وهم ثالثة ع�شر نفر ير�أ�س وفدهم
النعمان بن مقرن املزين.
وكان بع�ض املفاو�ضني يجيد اللغة الفار�سية وللبع�ض الآخر
جتارة مع فار�س ولبع�ضهم عالقة و ّد وم�صاهرة .وكل ذلك
لي�سهل على املفاو�ض �أن ي�أتي بفار�س �إىل �سِ لم الإ�سالم دون قتال.
ولكن حلظوظ النف�س والغطر�سة الفار�سية امل�ستمدة من حرارة
النار الغ�ضبية َعثرْ َ تْ ُ�سبل املفاو�ضات وجنحت بها �إىل بحر الدم
و�صوت ال�سيف.
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قاتلناه حتى ُنف�ضي �إىل اجلنة� ،أو َّ
الظفر).
فلما كان اليوم الثاين من نزوله القاد�سية� ،أر�سل ر�ستم �إىل �سعد
�أن ابعث �إلينا هذا الرجل .ف�أر�سل �إليه حذيفة بن محِ ْ َ�صن ،فلم
يختلف عن ربعي يف العمل والإجابة .فقال له ر�ستم :ما َق َعد
رينا َي ْعدل بيننا يف ال�شدة وال ّرخاء ،وهذه
بالأول عنا؟ قال�( :أم ُ
نوبتي) .فقال ر�ستم :واملواعدة �إىل متى؟ قال� :إىل ثالث ،من
�أم�س.
ويف اليوم الثالث �أر�سل �إىل �سعد �أن ابعث �إلينا رج ً
ال .ف�أر�سل �إليه
املغرية بن �شعبة فتوجه �إليه ،تكلم ر�ستم بكالم َ�ص َّغر فيه �ش�أن
العربَّ ،
و�ضخم �أمر الفر�س ،وذكر ما كانوا عليه من �سوء احلال
و�ضيق العي�ش.
فقال املغرية� :أما الذي و�صفتنا به من �سوء احلال وال�ضيق
واالختالف ،فنعرفه
وال ننكره ،والدنيا دُول ،وال�شدة بعدها الرخاء ،ولو �شكرمت ما
�أتاكم اهلل لكان ُ�شكركم قلي ً
ال على ما �أوتيتم ،وقد �أ�سلمكم �ضعف
ُّ
ال�شكر �إىل تغري احلال ،و�إن اهلل بعث فينا ر�سو ًال ،ثم ذكر مثل ما
تقدم ،وختم كالمه بالتخيري بني الإ�سالم �أو اجلزية �أو املنابذة،
وانتهت املرا�سالت والدعوة �إىل الإ�سالم والتعريف به وما طرح
من خاللها من خيارات �إىل خيار احلرب ،فكانت معركة القاد�سية
املعركة الفا�صلة بني احلق والباطل وبني اليقني وال�شك وبني
ال�سالم واال�ستكبار .فالتقى جي�ش االميان بجي�ش الكفر يف �أيام
�أربع ،وهي فا�صلة يف التاريخ الإ�سالمي.

وهكذا بد�أت �صفحة القاد�سية العربية الإ�سالمية
ويف هذه املرحلة كما قدمنا ا�ستعد الفر�س ا�ستعدادا كبريا فخرج
ر�ستم بجي�شه الهائل ،مائة �ألف �أو يزيدون ،وملا علم �سعد �أمري
جي�ش امل�سلمني خرب ر�ستم� ،أر�سل عمرو بن معد يكرب الزبيدي،
وطليحة بن خوليد الأ�سدي ي�ستك�شفان خرب اجلي�ش مع ع�شرة
رجال ،فلم ي�سريوا �إال قلي ً
ال حتى ر�أوا �سرح العدو منت�شراً ،اليوم الأول :يوم �أرماث
فرجعوا �إال طليحة ،ف�إنه ظل �سائراً حتى دخل جي�ش العدو وعلم وقد قام فيهم �سعد بن �أبي وقا�ص بعد هذه احلادثة خطيباً ،فقال
ما فيه ،فرجع �إىل �سعد و�أخربه خربه.
بعد �أن حمد هلل و�أثنى عليه� :إن اهلل هو احلق ال �شريك له يف امللك،
ولي�س لقوله ُخلف ،قال اهلل جل ثنا�ؤهَ (( :و َل َق ْد َك َت ْب َنا فيِ ال َّز ُبو ِر
مِ نْ َب ْعدِ ال ِّذ ْك ِر �أَ َّن الأ ْر َ
ال�صالحِ ُ و َن)) �إن هذا
�ض َي ِر ُثهَا عِ َبادِي َّ
�سعد بن �أبي وقا�ص ير�سل وفوداً لدعوة ر�ستم:
وملا و�صل ر�ستم بجي�شه ونزل القاد�سية �أمام ع�سكر امل�سلمني ،مرياثكم وموعود ربكم ،وقد �أباحها لكم منذ ثالث حجج ف�أنتم
ال ،وملا نزل تطعمون منها وت�أكلون ،وتقتلون �أهلها وجتربنهم وت�سبونهم �إىل
يحول بينهم النهر ،ومع الفر�س ثالثة وثالثون في ً
هذا اليوم مبا نال منهم �أ�صحاب الأيام منكم وقد جاءكم منهم
�أر�سل �إىل �سعد �أن ابعث �إلينا رج ً
ال نكلمه.
ربعي بن عامر فجاءه وقد جل�س على �سرير من هذا اجلمع ،و�أنتم وجوه العرب و�أعيانهم وخيار كل قبيلة ،عِ َّز من
ف�أر�سل �إليهَّ :
ربعي وراءكم ،ف�إن تزهدوا يف الدنيا وترغبوا يف الآخرة جمع اهلل لكم
ذهب :و ُب ُ�سط النمارق والو�سائد من�سوجة بالذهب! ف�أقبل ُّ
على فر�سه ،و�سيفه يف خِ ْرقة ورحمه م�شدود بع َِ�صب ،فلما انتهى الدنيا والآخرة ،وال يق ِّرب ذلك �أحداً �إىل �أجله ،و�إن تف�شلوا وتهنوا
وت�ضعفوا تذهب ريحكم ُتوبقوا �آخرتكم ،وتال قول اهلل تعاىل:
�إىل الب�ساط وط�أه بفر�سه.
(( َو َل َق ْد َك َت ْب َنا فيِ ال َّز ُبو ِر مِ نْ َب ْعدِ ال ِّذ ْك ِر �أَ َّن الأ ْر َ
�ض َي ِر ُثهَا عِ َبادِي
فقال له ر�ستم :ما جاء بكم؟ فقال مقالته (التي خلدها العقالء
ال�صالحِ ُ و َن)) .و�أمر الق ّراء �أن ي�شرعوا يف �سورة الأنفال ،فقرئت
َّ
والأدباء)( :اهلل جاء بنا ،وهو َب َعثنا ل ُنخرج من �شاء من عبادة
وملا �أمتوا قراءتها ه�شت قلوب النا�س وعيونهم ،ونزلت ال�سكينة
العباد �إىل عبادة اهلل ،ومنْ �ضيق الدُّ نيا �إىل �سعتها ،ومن جور
و�صلى النا�س الظهر و�أمر �سعد جي�شه �أن يزحفوا بعد التكبرية
الأ ْد َيان �إىل عدل الإ�سالم ،ف�أر�سل لنا ر�سوله بدينه �إىل َخ ْل ِقهِ،
الرابعة و�أن يقولوا :ال حول وال قوة �إال باهلل وا�ستمرت املعركة
فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه ،وتركناه و�أر�ضه ،ومن �أبى

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد التا�سع

ح��م��ل��ة رس���ال���ة اإلس��ل��ام إل����ى ال���ع���راق

�أربعة �أيام.
وقد كان �سعد ر�ضي اهلل عنه مري�ضاً بعرق
الن�س�أ ،وبه دمامل ال ي�ستطيع الركوب وال
اجللو�س فكان مك ِّبا على �صدره وحتته
و�سادة وي�شرف على امليدان من ق�صر
ُق َد ْي�س الذي كان يف القاد�سية وقد �أناب
عنه يف تبليغ �أوامره خالد بن عرفطة،
وقد �أمر ب�أن ينادي يف اجلي�ش� :أال �إن
احل�سد ال يحل �إال على اجلهاد يف �أمر
اهلل� ،أيها النا�س فتحا�سدوا وتغايروا على
اجلهاد.
وكتب �سعد �إىل الرايات� :إين قد ا�ستخلفت
فيكم خالد بن عرفطة ،ولي�س مينعني �أن
�أكون مكانه �إال وجعي الذي يعودين وما
بي من احلبوب (�أي الدمامل).
ُكب على وجهي و�شخ�صي لكم باد
ف�إين م ُّ
فا�سمعوا له و�أطيعوا ف�إنه �إمنا ي�أمركم
ب�أمري ويعمل بر�أيي ،ف ُقرئ على النا�س
فزادهم خرياً ،وانتهوا �إىل ر�أيه وقبلوا منه
وحتا ُّثوا على ال�سمع والطاعة ،و�أجمعوا
على عذر �سعد وال ِّر�ضى مبا �صنع.
وقد بقي �سعد بن �أبي وقا�ص فوق الق�صر
و�أ�صبح م�شرفاً على �ساحة املعركة ومل
يكن الق�صر حم�صناً وهذا يدل على
�شجاعة �سعد ر�ضي اهلل عنه ،فعن عثمان
بن رجاء ال�سعدي قال :كان �سعد بن مالك
�أجر�أ النا�س و�أ�شجعهم� ،إنه نزل ق�صراً غري
ح�صني بني ال�صفني ،ف�أ�شرف منه على
النا�س ولو �أعراه ال�صف فواق ناقة �أخذ
ب ُر َّمته ،فواهلل ما �أكرثه هول تلك الأيام
وال �أقلقه.
وكان لأبطال امل�سلمني �أثر ظاهر يف
النكاية بالعدو حيث قتلوا و�أ�سروا عدداً
من �أبطالهم ،وكان لفيلة الفر�س اثر فعال
�ضد امل�سلمني ونكلت بهم �أ�شد التنكيل،
لذا طلب �سعد بن ابي وقا�ص اخلال�ص
من هذه الفيلة من قبيلة �أ�سد فا�ستعان
بطلحة بن خويلد بذلك ،فقد قال
طليحة بن خويلد يومئذ :يا ع�شريتاه �إن
املن ّوه با�سمه املوثوق به ،و�إن هذا ( يريد
القائد �سعد بن �أبي وقا�ص) لو علم �أن

�أحداً �أحق ب�إغاثة ه�ؤالء منكم ا�ستغاثهم،
ابتد�ؤوهم ال�شدة ،و�أقدموا عليهم �إقدام
الليوث احلربة ف�إمنا ُ�س ِّميتم �أ�سداً لتفعلوا
فعله �شدُّ وا وال ت�صدوا ،و ُك ُّروا وال تفروا،
هلل در ربيعة �أيُّ فري يفرون ،و�أيُّ قِرنٍ
يغنون ،هل يو�صل �إىل موقفهم ف�أغنوا
عن مواقفكم �أغناكم اهلل� ،شدوا عليهم
با�سم اهلل ،وقد كان لهذا الكالم مفعول
عجيب يف نفو�س قومه حيث حتولوا �إىل
طاقات فعالة ،وحتملوا وحدهم رحى
املعركة �إىل �أن �ساندهم بنو متيم ،وقدموا
يف هذا اليوم خم�سمائة �شهيد ،وقد ت�أثرت
القبائل من بطولة بني �أ�سد فقال الأ�شعث
بن قي�س الكندي :يا مع�شر كندة هلل در
بني �أ�سد �أي فر يفرون و�أي ه ٍّذ يه ّذون
عن موقفهم  -فتحول موقف كنده من
الدفاع �إىل الهجوم ف�أزالوا من �أمامهم
من املجو�س وردُّوهم �إىل الوراء.
اليوم الثاين :يوم �أغواث:
يف ليلة هذا اليوم قدمت طليعة جي�ش
ال�شام يقودهم القعقاع بن عمرو التميمي
مدداً للم�سلمني يف القاد�سية ،وكان عدد
هذا اجلي�ش �ستة �آالف� ،أ�سرع القعقاع
مبقدمته حتى قدم بهم على جي�ش
القاد�سية �صبيحة يوم �أغواث ،وكان �أثناء
قدومه قد فكر بعمل يرفع به من معنوية
امل�سلمني فق�سم جي�شه �إىل مائة ق�سم
كل ق�سم مك َّون من ع�شرة ،و�أمرهم ب�أن
يقدموا تباعاً كلما غاب منهم ع�شرة عن
مدى �إدراك الب�صر �س ّرحوا خلفهم ع�شرة،
فقدم هو يف الع�شرة الأوائل و�صاروا
يقدمون تباعاً كلما �س ّرح القعقاع ب�صره
يف الأفق ف�أب�صر طائفة منهم كبرَّ فكرب
امل�سلمون ،ون�شطوا يف قتال �أعدائهم.
ومن ابتكارات �سعد والقعقاع انهم مبكيدة
بالغة الت�أثري على الفر�س ،وذلك �أن
القعقاع قام هو وقومه بتهيئة الإبل
لتظهر يف مظهر خميف ُي َن ِّ�صر اخليول
ف�ألب�سوها وج َّللوها وو�ضعوا لها الرباقع يف
وجوهها ،وحملوا عليها امل�شاة و�أحاطوها
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باخليول حلمايتها ،وهجموا بها على
خيول الفر�س ،ففعلوا بهم يوم �أغواث كما
فعلوا بامل�سلمني يوم �أرماث ،فجعلت تلك
الإبل ال ت�صمد لقليل وال لكثري �إال نفرت
بهم خيلهم وركبتهم خيول امل�سلمني،
فلما ر�أى ذلك النا�س ا�ست ُّنوا بهم ،فلقي
الفر�س من الإبل يوم �أغواث �أعظم مما
لقي امل�سلمون من الفيلة يوم �أرماث،
وهكذا جند �أن امل�سلمني الأوائل يتفوقون
على �أعدائهم يف االبتكار احلربي.
اليوم الثالث :يوم عما�س:
يوم عِ َما�س قدَّم الفر�س فيه فيلتهم
بتخطيط جديد تالفوا به ما كان يف
اليوم الأول من قطع حبالهم ،فجعلوا
مع كل فيل رجا ًال يحمونه ومع الرجال
فر�سان يحمونهم وظل امل�سلمون يقاتلون
الفيلة ومن فوقها وحولها ،ولقوا منها
عنتاً �شديداً ،وملا ر�أى �سعد بن �أبي وقا�ص
ر�ضي اهلل عنه ما يالقي امل�سلمون منها
�أر�سل �إىل م�سلمي الفر�س الذين كانوا
مع جي�ش امل�سلمني �س�ألهم عن الفيلة هل
لها مقاتل؟ فقالوا :نعم امل�شافر والعيون
ال ينتفع بها بعدها ،ف�أر�سل �إىل القعقاع
وعا�صم �أبن ّيعمرو وقال لهما :اكفياين
الفيل الأبي�ض.ففعال.
و�أر�سل �إىل ح َّمال بن مالك والر ِّب ِّيل بن
عمرو الأ�سدي فقال :اكفياين الفيل
الأجرب .ففعال كذلك .حيث �ضربا عني
الفيل وجعالهما يرتدون على جي�ش
الفر�س.
اليوم الرابع :ليلة الهرير
بد�أ القتال ليلة الهرير يف اليوم الرابع،
وقد غيرّ الفر�س هذه الليلة طريقتهم
يف القتال ،فقد �أدرك ر�ستم �أن جي�شه
ال ي�صل �إىل م�ستوى فر�سان امل�سلمني
يف املطاردة وال يقاربهم ،فعزم على �أن
يكون القتال زحفاً بجميع اجلي�ش حتى
يتفادى االنتكا�سات ال�سابقة التي ت�سببت
يف حتطيم معنويات جي�شه ،فلم يخرج
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�أحد من الفر�س للمبارزة واملطاردة بعدما
انبعث لذلك �أبطال امل�سلمني ،وجعل
ر�ستم جي�شه ثالثة ع�شر �صفاً يف القلب
واملج َّنبتني وبد�أ القعقاع بن عمرو القتال
وتبعه �أهل النجدة وال�شجاعة قبل �أن
يكرب �سعد ،ف�سمح لهم بذلك وا�ستغفر
لهم ،فلما كرب ثالثاً زحف القادة و�سائر
اجلي�ش ،وكانوا ثالثة �صفوف� ،صفاً فيه
الرماة و�صفاً فيه الفر�سان و�صفاً فيه
امل�شاة ،وكان القتال يف تلك الليلة عنيفاً،
وقد اجتلدوا من �أول الليل حتى ال�صباح
وقد �أو�صى امل�سلمون بع�ضهم بع�ضاً على
بذل اجلهد يف القتال ملا يتوقعونه من
عنف ال�صراع ،ومما ُروي من الأقوال يف
ذلك ما قاله كل من:
دريد بن كعب النخعي قال لقومه�(( :إن
امل�سلمني تهيئوا للمزاحفة فا�سبقوا
امل�سلمني الليلة �إىل اهلل واجلهاد ف�إنه
ال ي�سبق الليلة �أحد �إال كان ثوابه على
قدر �سبقه ،ناف�سوهم يف ال�شهادة وطيبوا
باملوت نف�ساً ،ف�إنه �أجنى من املوت �إن كنتم
تريدون احلياة ،و�إال فالآخرة ما �أردمت)).
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اليوم الرابع :يوم القاد�سية:
�أ�صبح امل�سلمون يف اليوم الرابع وهم
يقاتلون ب�شرا�سة وا�ستطاعوا �أن يفتحوا
ثغرة عميقة يف قلب اجلي�ش الفار�سي حتى
و�صلوا قريباً من ر�ستم مع الظهرية ،وهنا
تن ّزل ن�صر اهلل تعاىل ،و�أم َّد �أولياءه بجنود
من عنده فه َّبت ريح عا�صف وهي الدَّبور،
فاقتلعت طيارة ر�ستم عن �سريره ،و�ألقتها
يف نهر العتيق ،ومال الغبار على الفر�س
فعاقهم عن الدفاع ويف هذا اليوم:
 -1قتل ر�ستم قائد الفر�س :وتقدم القعقاع
ومن معه حتى عرثوا على �سرير ر�ستم
وهم ال يرونه من الغبار ،وكان ر�ستم قد
تركه وا�ستظل ببغل فوقع على ر�ستم وهو
ال ي�شعر به ،فهرب ر�ستم نحو نهر العتيق
لينجو بنف�سه ولكن هال ًال �أدركه ف�أم�سك
برجله و�سحبه ثم قتله ،و�صعد ال�سرير

ثم نادى :قتلت ر�ستم ورب الكعبة ،فكبرَّ وا
وتنادوا امل�سلمون ،وانهزم قلب الفر�س� ،أما
بقية قادة امل�سلمني ف�إنهم تقدموا �أي�ضاً
فيمن يقابلهم وتقهقر الفر�س �أمامهم،
وملا علم اجلالينو�س مبقتل ر�ستم قام على
ال ّردم املُقام على النهر ونادى �أهل فار�س
�إىل العبور فراراً من القتل فعربوا� ،أما
املقرتنون بال�سال�سل وعديدهم ثالثون
�ألفاً ف�إنهم تهافتوا يف نهر العتيق فوخزهم
امل�سلمون برماحهم ،فما �أفلت منهم �أحد.
 -2نهاية املعركة� :أمر �سعد ر�ضي اهلل
عنه مبطاردة فلول املنهزمني فوكل
القعقاع ابن عمرو و�شرحبيل بن ال�سمط
الكندي مبطاردة املنهزمني مييناً و�شما ًال
دون نهر العتيق ،و�أمر ُزهرة بن احلوية
مبطاردة الذين عربوا النهر مع قادتهم،
وكان الفر�س قد بثقوا النهر يف الردم
حتى ال ي�ستطيع امل�سلمون متابعتهم،
فا�ستطاع زهرة وثالثمائة فار�س �أن
يتجاوزوا بخيولهم و�أمر من ال ي�ستطيع
مبوافاتهم من طريق القنطرة ،وكان �أبعد
قلي ً
ال ،ثم �أدركوا القوم وكان اجلالينو�س
وهو �أحد قادتهم الكبار ي�سري يف �ساقة
القوم يحميهم ،ف�أدركه زهرة فنازله
فاختلفا �ضربتني فقتله زهرة و�أخذ �سلبه
وطاردوا الفر�س وقتلوا منهم ،ثم �أم�سوا يف
القاد�سية مع امل�سلمني.

القارئ وفالن وفالن ،ورجال من امل�سلمني
ال نعلمهم ،واهلل بهم عامل ،كانوا ُيدَوون
بالقر�آن �إذا جن عليهم الليل دَويَّ النحل،
وهم �آ�ساد النا�س ال ي�شبههم الأ�سود ،ومل
يف�ضل من م�ضى منهم من بقي �إال بف�ضل
ال�شهادة �إذ مل تكتب لهم).
ولنا لقاء قادم �إن �شاء اهلل مع لنكمل
امل�سرية مع �سعد وجهاده يف العراق يف
حلقة قابلة.
امل�صادر:
� -1صحيح البخاري
 -2رواه الرتمذي
 - 3روى الرتمذي من حديث قي�س بن �أبي حازم
 - 4حركة الفتح الإ�سالمي �ص. 80
 – 5تاريخ الطربي.
 – 6التاريخ الإ�سالمي.
 – 7تاريخ ابن الأثري.
� – 8أ�سد الغابة
 – 9اال�ستيعاب.
 – 10الإ�صابة.

� – 11سري �أعالم النبالء

ب�شائر الن�صر ت�صل �إىل عمر ر�ضي اهلل
عنه:
وكتب �سعد �إىل �أمري امل�ؤمنني عمر ر�ضي
اهلل عنهما يخربه بالفتح مع �سعد بن
عُم ْيلة الفزاري وجاء يف كتابه�( :أما بعد
ف�إن اهلل ن�صرنا على �أهل فار�س ،ومنحهم
�سنن من كانوا قبلهم من �أهل دينهم ،بعد
قتال طويل ،وزلزال �شديد ،وقد لقوا
امل�سلمني ب ُعدة مل ير الرا�ؤون مثل زهائها،
فلم ينفعهم اهلل بذلك بل �سلبهموه ونقله
عنهم �إىل امل�سلمني ،واتبعهم امل�سلمون على
الأنهار وعلى طفوف الآجام ،ويف الفجاج،
و�أ�صيب من امل�سلمني �سعد بن عبيد
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االستشراق واإلعالم الغربي تناغم وتواصل

قراءة في فكر المستشرق باريت وطعونه بالنبي محمد صلى اهلل عليه
د�.أجمد اجلنابي
وسلم أنموذجا
اجلامعة العراقية
اث ��ار ال�ف�ي�ل��م ال���س�ي�ن�م��ائ��ي االم��ري�ك��ي
امل � �� � �س � ��يء ل �ل��ا� � �س �ل��ام ول� �ل� �ن� �ب ��ي حم �م��د
�صلى اهلل عليه و�سلم الكثري م��ن اجل��دل
ح ��ول ا��س�ت �م��رار ب�ع����ض ال ��دوائ ��ر الغربية
يف ا��س�ت�ف��زاز م�شاعر امل�سلمني ب��االع�ت��داء
والتطاول على مقد�ساتهم  ،وما مت تداوله
فعليا ه��و خمت�صر ل�ل�ق�ط��ات م��ن الفيلم
االم��ري �ك��ي امل �� �س��يء وق ��د ع��ر��ض�ت��ه بع�ض
مواقع الإنرتنت.
والأرج ��ح �أن ه�ن��اك م�شاهد مقتطعة
م��ن ف�ي�ل��م رخ�ي����ص التكلفة ال ع�لاق��ة له
ب��الإ� �س�ل�ام ،ج ��رى ع�ل�ي�ه��ا م��ون �ت��اج لب�ضع
دق ��ائ ��ق ،وت��رك �ي��ب � �ص��وت ي �ح��وي ��س�ب��اب�اً
ل �ل ��ر� �س ��ول ،ل �ن �� �ش��ر امل �ق �ط��ع ع �ل��ى م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي وخا�صة «يوتيوب»،
ل�ي�ب�ت�ل��ع امل �� �س �ل �م��ون ال �ط �ع��م خ ��ارج�ي�ن يف
م�ظ��اه��رات حا�شدة �ضد عمل فني وهمي
ال وجود له على �أر�ض الواقع من الأ�سا�س،
منادين بحرق �أمريكا.
�أ�صل فكرة ت�شويه �صورة النبي (�صلى
الله عليه و�سلم):
م ��ا ه� ��ذا ال �ف �ل��م ال �� �س��يء ال �� �ص �ي��ت اال
ث �م��رة م��ن ث �م��ار احل��رك��ة اال��س�ت���ش��راق�ي��ة
والتي تناولت ب�شكل كبري �شخ�صية النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بالطعن والت�شويه

ول�ق��د د�أب امل�ست�شرقون على اخل��و���ض يف
�شخ�صية ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�سلم
وعالقتها بالقر�آن الكرمي  ،وزعم الكثري
منهم �أن القر�آن كتاب �أماله حممد �صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ع�ل��ى �أ��ص�ح��اب��ه مقتب�سا
معانيه مم��ا �سبق م��ن ك�ت��ب ��س�م��اوي��ة وال
�سيما كتاب التوراجنيل  -وه��و م��ا يطلق
عليه خط�أ بـ (الكتاب املقد�س) ملا ناله من
حت��ري��ف، -وك��ان يف مقدمة م��ن ق��ال بهذا
الأمر يف الن�صف الثاين من القرن املا�ضي
امل�ست�شرق الأملاين رودي باريت يف كتاباته ،
وهو يعد من �أعمدة امل�ست�شرقني وما تزال
�أفكاره متبناة من قبل من جاء بعده من
الغربيني امل�شتغلني بالدرا�سات القر�آنية ثانيا  :كتاب (حممد والقر�آن):
؛ و�سعى باريت اىل ت�شكيل �صورة م�شوهة
�صدر الكتاب بعدة طبعات كانت الأوىل
مرتبكة عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كما �أ�سلفت عام 1957م  ،ومنها طبعته عام
وذلك من خالل كتابه (حممد والقر�آن)  2001 .م بالأملانية  ،وقد خال من الكلمات
العربية ��س��وى م��ا و�ضعه امل��ؤل��ف ب��أح��رف
�أوال :من هو رودي باريت ؟:
التينية لبع�ض الكلمات وامل�صطلحات .
ول� ��د ب ��اري ��ت ع� ��ام 1901م يف ال �غ��اب��ة
�أما ترجمته �إىل العربية فقد قام بها
ال �� �س��وداء ج�ن��وب��ي �أمل��ان �ي��ا م��ن �أ� �س��رة يكرث
فيها الق�ساو�سة امل�سيحيون ،دخل جامعة ر�ضوان ال�سيد وقد بلغت � 289صفحة من
توبنكن ،وتتلمذ على ي��د امل�ست�شرق ِ�إي� ُّن��و القطع املتو�سط وا�شتملت على عر�ض يف
ل �ي �ت �م��ان ف�ح���ص��ل م�ن�ه��ا ع �ل��ى ال��دك �ت��وراة متهيد :البيئة واملحيط ،واحلقبة االوىل
الأوىل ع ��ام 1924م  ،ث ��م ع �ل��ى دك �ت ��وراة حلياة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
الت�أهيل للتدري�س يف اجلامعة عام 1926م وجتربة الر�سالة والدعوة .وحممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ووعي الر�سالة ،وم�ضامني
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 ،وعلى اث��ر ذل��ك عني مدر�سا م�ساعدا يف
ق�سم الدرا�سات ال�شرقية يف جامعة توبنكن
 ،ث��م ان�ت�ق��ل �إىل ب��ون ع��ام 1941م لي�شغل
فيها كر�سي علوم الإ�سالم وال�ساميات ثم
انخرط يف خدمة اجلي�ش وعمل يف جي�ش
روم��ل يف ليبيا  ،و�أُ�� ِ�س � َر ع��ام 1942م وظل
ح�ت��ى 1946م  ،وع�ي�ن �أ� �س �ت��اذاً لل�ساميات
والإ�سالميات يف جامعة توبنكن من 1951م
حتى تقاعده عام 1968م ،ارتبط ا�سم رودي
باريت بعمل �أ�سا�سي يف حياته وهو ترجمة
ال �ق��ر�آن �إىل ال�ل�غ��ة الأمل��ان �ي��ة  ،ت��ويف رودي
باريت عام 1983م اثر مر�ض ملدة ق�صرية .

27

اإلس������ل������ام وال����م����س����ت����ش����رق����ون

ال��وح��ي امل�ب�ك��ر ،والإمي � ��ان ب��الإل��ه اخل��ال��ق
ال �ق��ادر ،وال �ت��اري��خ امل�ب�ك��ر ل��دع��وة ال�ه��داي��ة
واخل�لا���ص ،وك�ف��ر �أه��ل م�ك��ة ،وال �ن��زاع مع
ال �ي �ه��ود ب��امل��دي �ن��ة ،واحل � ��رب م��ع امل�ك�ي�ين،
و�سنوات االكتمال ،و�شخ�صية النبي،
الر�سول �صلى الله عليه و�سلم وق�صة
ثمود:
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يدعي باريت �أن بع�ض الق�ص�ص القر�آنية
كانت معروفة للنبي حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم من �أيام �شبابه ؛ وقد �أخذ
هذه املعرفة بعدة طرق منها املالحظة
ال�شخ�صية ملا حوله� ،أو ب�سماعه لآخرين
لهم �صلة وعلم بالتوراجنيل ،وي�ست�شهد
باريت على ما يدعيه بق�صة ثمود اذ يقول:
“فعندما يتحدث القر�آن عن ثمود وما
نزل بهم من عقاب اهلل يف مراحل الوحي
املت�أخرة ؛ فهذا يعني �أن النبي حممدا كان
يعرف تلك الأقا�صي�ص من �أيام �شبابه
قبل اال�سالم .ورمبا مر يف احدى رحالته
اىل ال�شام باجلاهلية بوادي القرى ،ور�أى
م�ساكن ه�ؤالء املنحوتة بال�صخر ،لكنهم
ما لبثوا �أن واجهوا م�صريهم يف كوارث
طبيعية” ،فاملت�أمل يف هذا الن�ص يكت�شف
�أن باريت قد خلط فيه بني معلومات
تاريخية �صحيحة و�أخرى خمطوءة بجهل
�أو بعمد منه ،فمما ذكره وهو �صحيح
وثابت تاريخيا �أن م�ساكن ثمود تقع
بوادي القرى �شمايل املدينة املنورة على
طريق ال�شام ،غري �أن املغالطة التي وقع
فيها باريت هي �أن ق�صة ثمود مل تنزل يف
(مراحل الوحي املت�أخرة) كما و�صفها هو
؛ امنا ذكرت �أول مرة يف �سورة الفجر وهي
ال�سورة املكية التا�سعة يف ترتيب النزول
؛ قال تعاىل﴿ :ومثود الذين جابوا الصخر
بالواد﴾ ،ثم ذكرت الق�صة مرة ثانية يف
�سورة ال�شم�س وهي من ال�سور املكية �أي�ضا
وترتيبها اخلام�سة والع�شرون يف النزول
من �أ�صل خم�س وثمانني �سورة مكية؛
وقد جاء فيها قوله تعاىل﴿ :كذبت مثود

بطغواها* اذ انبعث اشقاها* فقال هلم
رسول اهلل ناقة اهلل وسقياها * فكذبوه
فعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها
*وال خياف عقباها﴾ .ففي هذه الآيات

ذكر لق�صة ثمود بكل عنا�صرها الرئي�سة؛
ا�سم القبيلة وو�صية ر�سولهم باكرام الناقة
وتكذيبهم له وما فعله �أ�شقاهم وهو من
قام بعقر الناقة ثم ذكر اهلل تعاىل عاقبتهم
والعقاب الذي حل بهم جزاء تكذيبهم
وطغيانهم؛ وهناك �أحاديث �صحيحة
رواها البخاري وغريه عن تفا�صيل �أخرى
ومنها حديث (عبداهلل بن زمعة قال :
�سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وذكر
الذي عقر الناقة قال ( :انتدب لها رجل
ذو عز ومنعة يف قومه ك�أبي زمعة)) فكيف
يوفق باريت بني ادعاءه �أن الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم قد عرف الق�صة من خالل
م�شاهدته مل�ساكنهم املنحوتة وهو يف طريق
رحالته اىل ال�شام ؟! ،نحن نت�ساءل عن
امل�صدر الذي �أتى له بكل هذه التفا�صيل
والذي يقطع كل عاقل ب�أنها تفا�صيل ال
ميكن �أن يحاط بها مبجرد املعاينة فقط
مل�ساكن حلت عليها (كوارث طبيعية)؛
�أما اذا عرفنا �أن هذه الق�صة قد ذكرت يف
�ستة وع�شرين مو�ضعا من القر�آن الكرمي
موزعة على احدى وع�شرين �سورة كلها قد
تناولت هذه الق�صة وذكرت ا�سم القبيلة
(ثمود) يف �آياتها فاننا حينذاك ن�ضع
عالمات ا�ستفهام كبرية حول ما علله
باريت عن م�صدر الق�صة وهو املعاينة
فقط ؟!
واذا ا� �س �ت �م��ررن��ا ب��ال�ب�ح��ث وال�ت��دق�ي��ق
ف��ان�ن��ا �سن�صل اىل ن�ت��ائ��ج �أخ ��رى خطرية
وه��ي �أن ب��اري��ت جت��اوز حتى ر�أي �أ��س�ت��اذه
نولدكه يف م�س�ألة ترتيب نزول ال�سور مع
�أن��ه يتبنى ال�ف�ك��رة ذات �ه��ا؟! ،ف�ب��اري��ت يعد
من امل�ست�شرقني الذين تابعوا نولدكه يف
تبنيه لهذا الرتتيب وال ندري ملاذا �سقطت
منه هذه املعلومة او مل يكلف نف�سه حتى
مراجعتها؟؛ فنولدكه يناق�ش امل�ست�شرق

االن�ك�ل�ي��زي م��وي��ر ،ل�ي����س يف ت�سمية �سور
الفرتة املكية االوىل وامنا يناق�ش ر�أيه يف
كونها قد تكون كتبت حتى قبل البعثة اي
يف زمن �شباب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وتبلغ � 18سورة ومنها �سورة ال�شم�س  ،فكيف
غ��اب��ت ه��ذه ع��ن ب��اري��ت وادع ��ى �أن الق�صة
ن��زل��ت يف م��راح��ل م �ت ��أخ ��رة؟! ول ��و تبنى
باريت ر�أي موير لكان �أهون ال�شرين على
القراء ول��رددن��ا عليه مبثل ما رد نولدكه
على طرح موير قائال .. “ :ال يجوز لنا �أن
ننجر اىل طروحات ال ميكن تقدمي برهان
عليها  ،وذلك فقط ب�سبب امليل اىل فر�ضية
ال يدعمها �أي �سبب را�سخ”  ،مع �أن نولدكه
لديه طروحات �أف�ضع من هذه اال �أنه هنا
فند ر�أي م��وي��ر ب�شكل �صحيح ومنهجية
مو�ضوعية ل��و تبناها ه��و يف ك��ل م��ا كتب
لكان له �ش�أن عند امل�سلمني لكنه مع الأ�سف
يتنازل عن هذه املنهجية يف موا�ضع كثرية
من كتابه اخلطري (تاريخ القر�آن) .
عدل الر�سول �صلى الله عليه و�سلم يف
معاقبته يهود املدينة:
يتناول ب��اري��ت يف مبحث خطري جدا
وح���س��ا���س م��و��ض��وع (االح � ��داث احل��رب�ي��ة)
التي ج��رت يف املدينة املنورة �ضد اليهود،
فيبتد�أ ملزه وهمزه بالقول “ :كانت للنزاع
ال�ك�لام��ي ال��ذي ن�شب م��ع ال�ي�ه��ود نهايات
ونتائج دموية ،فالقبائل اليهودية الثالث
 :بنو قينقاع ،وبنو الن�ضري ،وبنو قري�ضة،
ه ��وج �م ��ت ك� ��ل ع �ل ��ى ح � ��دة وب��ال �ت �ع��اق��ب،
وحو�صرت ،وهزمت؛ رغم �أن حممدا �صلى
اهلل عليه و�سلم و�أتباعه كانوا من الناحية
ال�شكلية يف تعاقد وعهد معها”  ،وهذا ن�ص
وا�ضح فيه االنحياز لليهود و�أو��ض��ح منه
التهجم على النبي وا�صحابه ؛ فالطرف
ال�ث��اين بح�سب ادع��اء ب��اري��ت مل يتحملوا
(ال �ن��زاع ال �ك�لام��ي) وح��ري��ة التعبري كما
يقولون فا�ضطروا اىل مهاجمة الطرف
االول م ��ن دون ال �ن �ظ��ر اىل ال �ت �ع �ه��دات
واملواثيق معهم النها كانت �شكلية؟!
وي �ع��ود ب��اري��ت ل �ي�برز ل �ن��ا ��س�ب�ب��ا �آخ��ر
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ويبدو �أنه �سبب له عالقة بجانب احلد�س
وال �ت ��وج �� ��س الأم � �ن� ��ي ه � ��ذه امل � ��رة ف�ي�ع�ل��ل
احل ��رب ق��ائ�لا..“ :فان ه � ��ؤالء ه��وج�م��وا
لأن امل�سلمني خافوا اخليانة من جانبهم،
ولي�س لأن�ه��م خ��ان��وا حقيقة؛ وه��ذا الأم��ر
�أو ال�شك ال ي�برر القيام بعملية ع�سكرية
�ضدهم  ،واليوم ت�سمى مثل هذه الهجمات
حربا وقائية �أو عدوانا” ،ث��م ي��ؤك��د ذلك
بعدها بقليل ليكون �أكرث �صراحة فيقول:
“وينبغي القول من جهة �أخرى �أن هناك
�أ�سبابا قوية تعني على فهم ت�صرف النبي،
ف�أول ما ينبغي مالحظته �أن يهود املدينة
م��ا ��ش�ن��ت عليهم احل ��رب ون �ف��وا �أو قتلوا
لأ��س�ب��اب دي�ن�ي��ة ،ب��ل لأن �ه��م ك��ان��وا جماعة
م��وح��دة ،ومي�ك��ن �أن ي�شكلوا خ�ط��را على
املدينة اذا هوجمت من اخل��ارج ،وتعاونوا
ه��م م��ع املهاجمني” ،ون�ح��ن نتعجب مل��اذا
قفز ب��اري��ت على حقائق التاريخ فاليهود
بالفعل خانوا العهود واملواثيق وتعاونوا
مع العدو اخلارجي وت�آمروا يف الداخل مع
املنافقني ،وما �أ�صابهم من عقوبات كانت
جزاء �أفعالهم وخياناتهم ومل يكن ب�سبب
ن ��زاع ��ات ك�لام�ي��ة وال ب���س�ب��ب خمالفتهم
ل �ل��دي��ن اال� �س�ل�ام ��ي ب ��ل لأن� �ه ��م خ�ط�ط��وا
وت� ��آم ��روا ع�ل��ى اج�ت�ث��اث حملته ومبلغيه
اب �ت��داءا ب��ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�سلم
حيث حاولوا عدة حماوالت الغتياله ومل
تفلح ،ثم انهم ت�آمروا وعقدوا خططا مع
امل�شركني يف مكة ال�ستباحة املدينة املنورة
كما حدث يف غ��زوة اخلندق فاخزاهم اهلل
ت �ع��اىل ،وك��ان��ت احل�م�ل��ة ع�ل��ى ب�ن��ي قريظة
عادلة اذ حكم فيهم �سعد بن معاذ ر�ضي
اهلل عنه وك��ان حليفا لهم قبل ا�سالمه،
وهم قد ر�ضوا حكمه ابتداءا ،ف�أمر ر�ضي
اهلل عنه ب�ضرب عنق ك��ل م��ن ج��رت عليه
املو�سى ،و�سبي الن�ساء واالوالد ،وق��د �أيد
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم هذا احلكم
وذل��ك ج��زاء مل��ا ق��ام��ت ب��ه بنو قريظة من
خيانة وت�آمر .

�صلى اهلل عليه و�سلم ح��وار  :ق��ال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  :كعب بن �أ�سد؟
قال كعب  :نعم يا �أبا القا�سم .قال الر�سول
 ( :م��ا انتفعتم بن�صح اب��ن خ��را���ش لكم،
وكان م�صدقا بي� ،أما �أمركم باتباعي ،وان
ر�أيتموين تقرئوين منه ال�سالم؟)
قال كعب :بلى والتوراة يا �أبا القا�سم ،
ولوال �أن تعريين يهود باجلزع من ال�سيف
الت�ب�ع�ت��ك ،ول�ك�ن��ي ع�ل��ى دي��ن ي �ه��ود ،ف��أم��ر
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�ضرب
عنقه ،ف�ضربت.
وي�ب��دو �أن ب��اري��ت ق��د اط�ل��ع على هذه
الروايات ،لكنه ينحاز يف تف�سري مدلوالتها
اىل ال�ي�ه��ود وينت�صر ل�ه��م وينتق�ص من
امل�ؤرخني امل�سلمني.
و��ش�ب�ه��ة ب��اري��ت ه��ي خ�ل�اف م��ا ُع��رف
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،يف عفوه
وجت��اوزه عن امل�سيء ،ف�إنه جتاوز عن بني
قينقاع وهم من ناجزوه يف ال�سر والعلن،
ف�ل��م ي�ق��ات�ل�ه��م ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م بل
ام��ره��م ب��اخل��روج م��ن امل��دي �ن��ة واج�لاه��م
منها ،حتى �أن��ه عفى عن قري�ش وهي من
عادته �أ�شد العداوة ،با�ستثناء بنو قري�ضة
ف��إن�ه��م مل ي�ترك��وا �أو ي��دخ��روا ج �ه��داً �إ َال
وفعلوه للق�ضاء على اال�سالم ونبيه �صلى
اهلل عليه و�سلم .
الر�سول �صلى الله عليه و�سلم مبلغ
للقر�آن ولي�س م�شاركا فيه:

النبي امنا تتمثل �أو تقت�صر على حفظ
وابالغ الن�ص املوحى اليه دومنا تدخل
فيه واذا خطا خطوات اىل الأمام باجتاه
امل�شاركة يف �صياغة الن�ص  ،فانه يكون قد
جتاوز مهمته �أو تكليفه “.
قام د.ر�ضوان ال�سيد مرتجم الكتاب اىل
العربية بالتعليق على كالم باريت يف هذا
املو�ضع م�شريا اىل �أنه يف�سر الآيات ب�شكل
يخالف فيه املف�سرين الذين يذهبون اىل
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان يخ�شى
�أن ين�سى بع�ض الن�ص املوحى اليه �أثناء
الوحي ،في�سرع اىل تكراره ليحفظه ،و�أن
اهلل تعاىل �أو�صاه بالهدوء والثقة ،و�ضمن
له �أن ال ين�سى كما يف االية ال�ساد�سة من
�سورة الأعلى ﴿ :سنقرئك فال تنسى﴾.
وكان لل�شيخ �سعيد حوى كلمة يف قوله
تعاىل يف �سورة طه ﴿ :وال تعجل بالقرآن من
قبل أن يقضى اليك وحيه ﴾ ،اذ يقول  “ :يف
هذه الفقرة توجيه لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،والزام له ب�أدب ال�صمت حني
التلقي ،واذا تذكرنا ما قلناه عند قوله
تعاىل ملو�سى }فا�ستمع ملا يوحى{ عرفنا
�أن ت�أديب اهلل لر�سله عليهم ال�سالم واحد:
االن�صات عند التلقي ،ومن مثل هذه
النكات الدقيقة التي ترينا هذه الوحدة يف
الرتبية الربانية على مدى الع�صور ،وهذه
الوحدة التي نرى فيها كل كلمة يف القر�آن
ترتبط بغريها وتكملها وال ينق�ص منها
�شيء �شيئا؛ من مثل هذا جند كيف �أن هذا
القر�آن جل �أن يكون من عند الب�شر.

يعود باريت مرارا وتكرارا يف موا�ضع
متفرقة من كتابه حماوال �أن يثبت �أن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم هو من
� ّ
ألف القر�آن �أو على الأقل �سعى للم�شاركة
يف ت�أليفه! ،ت�أمل كالم باريت حول قوله
القر�آن كالم الله تعاىل ومل (ي�ؤلفه)
تعاىل  ﴿ :ال حترك به لسانك لتعجل به * حممد �صلى الله عليه و�سلم:

ان علينا مجعه وقرآنه * فاذا قرأناه فاتبع
وج� ��يء ب�ك�ع��ب ب ��ن �أ� �س ��د  ،وق �ب��ل �أن قرآنه * ثم ان علينا بيانه ﴾ ،يقول باريت امل�ست�شرقني ومنهم الأمل��ان ويف مقدمتهم
عن هذا الن�ص �أنه ..“ :غري وا�ضح متاما

ي���ض��رب عنقه ج��رى بينه وب�ي�ن ال��ر��س��ول  ،لكن املق�صود ال تخطئه العني  :ان مهمة
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مو�ضع عن نفيه لهذا الركن الركني ومنها
على �سبيل املثال  “ :كان النبي حممد وال
��ش��ك م��ذه��وال م��ن ال �ق��درة االل�ه�ي��ة ،وم��ن
الفعالية االلهية يف جنبات الكون وعامل
االن �� �س��ان ،ول��و مل ي�ك��ن الأم ��ر ك��ذل��ك  ،ملا
ظ�ه��ر يف ال �ق��ر�آن ذل��ك االجن� ��ذاب الكامل
للتمدح باخلالق ون�شدان عظمته” ،فهو
ه�ن��ا ي��دع��ي �أن ال��ر� �س��ول ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�سلم ق��د ��ش��ده خلق ال�سموات والأر� ��ض،
وان�ب�ه��ر بعظمة اخل��ال��ق م��ن خ�ل�ال بديع
خلقه ثم انعك�س هذا االنبهار ب�شكل كلمات
ف���ص��اغ�ه��ا وو� �ض �ع �ه��ا يف ال � �ق� ��ر�آن!! ،وه��ذا
ادعاء باطل ومتهافت لأ�سباب كثرية على
ر�أ��س�ه��ا و�أه�م�ه��ا م��ا �ضمه ال �ق��ر�آن الكرمي
م ��ن �آي � ��ات ت �ت �ح��دث ع ��ن ال� �ك ��ون وال �ب �ح��ر
واجلبال والأنهار والأنعام وغريها؛ كلها
�أثبت العلم احلديث ب�أن ما جاء فيها من
�أو��ص��اف يتطابق متاما م��ع حقائق العلم
والتي مل يكت�شف كثري منها اال بعد وفاة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مبئات ال�سنني،
ولي�س هنا حمل بحث هذا االعجاز العلمي
يف ال�ق��ر�آن الكرمي وق��د �أف��رد له بالت�أليف
ع�شرات الكتب ومنها على �سبيل املثال ما
كتبه د.زغلول النجار .
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ولن�ضرب على ذل��ك مثاال ففي قوله
ت�ع��اىل � } :أي�ح���س��ب االن���س��ان �أل ��ن جنمع
عظامه بلى قادرين على �أن ن�سوي بنانه{،
ه��ذه الآي��ة نزلت قبل اك�ثر من  1400عام
وق��ر�أه��ا ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وحفظها ومن بعده ال�صحابة الكرام ر�ضي
اهلل عنهم ثم تناقلتها الأجيال حتى و�صلت
الينا فما ال��ذي فيها ؟ ي�شري علم حديث
ه��و ع�ل��م التحقق م��ن �شخ�صية االن���س��ان
ب��أن �أدق ما يف االن�سان هو ت�سوية البنان،
ول�ه��ذا ال جن��د بنانا الن���س��ان ي�شابه بنان
ان���س��ان �آخ��ر  ،ف�ق��ام املعنيون بتحكيمه يف
التحقيقات الثبات ال�شخ�صية واكت�شفوا
ان ب�صمات اال�صابع ادل على االن�سان من
مالمح وجهه التي هي اخ�ص خ�صائ�صه،
فمن علم حم�م��دا �صلى اهلل عليه و�سلم
هذا االمر غري اهلل �سبحانه وتعاىل؟

يغ�ض باريت طرفه مرة ثانية عن كون
القر�آن كالم اهلل تعاىل وين�سبه اىل حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فهو هنا �أي�ضا كما
يف االف�ت�را� �ض��ات ال���س��اب�ق��ة ال يف�صح عن
تفا�صيل هذه املعرفة التي تلقاها الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم يف �شبابه  ،فمن عرفه
بهذه الأقا�صي�ص ؟ ومتى؟ و�أين؟ وملاذا مل
ن�سمعها مبثل ما جاء به القر�آن من �آخرين
؟ ثم ان اال�شارة اىل مكان ثمود يف اجلزيرة
العربية ال ميثل اال معلومة واح ��دة عن
ق�صتهم وم ��ا ح ��دث ف�ي�ه��ا م��ن تفا�صيل،
واملنهج املو�ضوعي يقت�ضي من املعرت�ض ان
يناق�ش كل املعلومات الواردة يف القر�آن عن
ثمود ويعود بها اىل م�صادرها  -لو ا�ستطاع
؛ �أما اطالق الكالم هكذا فهو جتني علىالتاريخ وحماولة لت�ضليل الباحثني من
دون دليل معتد به.

هذا كالم متهافت ال يثبت �أبدا �أمام
النظر التاريخي وال وقائع الأحداث؛ وعلى
�سبيل امل�ث��ال ال احل�صر ه�ن��اك ف��رق كبري
بني �أ�سلوب القر�آن الكرمي وبني الأحاديث
النبوية ،كما �أن ه�ن��اك ف��رق��ا �شا�سعا بني
م�ضامني التوراجنيل وبني القر�آن الكرمي
وذل��ك ب�سبب حتريف الأول وتغيري كثري
م ��ن م���ض��ام�ي�ن��ه  ،وه �ن ��اك االخ� �ت�ل�اف يف
ت�ف��ا��ص�ي��ل ال�ت���ش��ري��ع ك��ال���ص�لاة وال���ص�ي��ام
واحلج والزكاة  ،ف�ضال عن فقه املعامالت
وم�سائل ال ��زواج وال�ط�لاق وامل�ي�راث ؛ كل
ه��ذا وغ�يره ينفي ك��ون ال�ق��ر�آن الكرمي �أو
ال�سنة النبوية �أن يكونا (ن�سخة) مما �سبق،
ب��ل ه��و دي��ن اال� �س�لام وال��ر��س��ال��ة اخلامتة
يقودها كالم اهلل تعاىل (القر�آن الكرمي)
املنزل على الر�سول حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم.

ي�صرح باريت يف مو�ضعني �آخرين مبا
ي��دور يف نف�سه من انكار لكالم اهلل تعاىل
وين�سبه ل�ل��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�سلم
وي�ب�رر ل��ذل��ك ب�ق��ول��ه يف امل��و��ض��ع االول :
“وقد ن�ضج لدى النبي حممد وعي ،رمبا
ب��ال�ت��دري��ج ،وبق�صد �أو ب ��دون ق���ص��د؛ ب ��أن
العرب ال بد �أن يبعث اليهم نبي ينعم اهلل
عليهم من خالله بكتاب مقد�س ،و�أنه هو
ذلك الرجل امل�صطفى ملهمة تبليغ الوحي
“ثم وبعد �أ�سطر قليلة يقول “ :ومع
م�ضي ال��وق��ت ن�ضج ل��دي��ه ال��وع��ي بتاريخ
الهداية وموقعه فيها  ،وبدا ذلك بو�ضوح
يف دع��وت��ه ،ول��ذا ف��ان ال�ق��ر�آن ال ينبغي �أن
يكون �أكرث من (ن�سخة) عربية من الكتب
املوحاة الأخرى” ،الق�ضية يف نظر باريت
(وعي) و(ن�ضج) بق�صد �أو من غري ق�صد
ب�ضرورة وجود (النبي العربي) وي�أتي معه
بـ (كتاب مقد�س) يكون (ن�سخة) مما �سبقه
م��ن كتب ك��ال�ت��وراجن�ي��ل!! ،فامل�س�ألة عند
باريت لي�ست (وحيا) وال (ر�سالة خامتة)
وال �ك �ت��اب ل�ي����س ك�ل�ام اهلل ت �ع��اىل امن��ا هو
ن�سخة مما �سبقه ،وحممد �صلى اهلل عليه
و�سلم امن��ا هو رج��ل ذك��ي قنا�ص للفر�ص
وتقدم فملأ الفراغ!!
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اال تـنـ�صـــروه
فقد ن�صره الله
ب�أبي بكر وعمر
وعـــثـمـان وعـلــي.
اال تن�صروه فقد ن�صره
الله باملهاجرين ال�صادقني
والأنـــ�صـــار املــفـلحني ،ن�صره
ب�أهل بدر وبيعة الر�ضوان ،وبحفظة
القر�أن ورواة ال�سنة ،ن�صره مبن �أخـتـارهـم
ل�صحبته وحمل ر�سالته� ،صـفـوة خلـقـه ودعـاتـه.
اال تن�صره اعالميا فقد ن�ص��ره بح�سان (�أهجهم ورح القد�س
ت�ؤيدك).
اال تن�صروه �أدبيا فقد ن�صره بالف�صحاء والبلغاء وال�شعراء.
اال تن�ص��روه وتذب��وا عن��ه وع��ن نبوته فق��د ن�ص��ره و�أيده
بجربيل و�صالح امل�ؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظهريا.
اال تن�ص��روه وتدافعوا عن قر�آنه وكتاب ربه فقد ن�صره الله
بحفظ كتابه و�صيانته متنا ومعنا.
اال تن�ص��روه بدفاعك��م ع��ن �صحابت��ه و�أمه��ات امل�ؤمنني
وقرابت��ه فقد ن�ص��ره الله ب�أي��ات تتلى اىل ي��وم القيامة
تثني عليهم وتزكيهم.
�إن ن�ص��رة ر�سول الله والذب عنه يف جمي��ع امليداين واجب
وفري�ضة عل��ى االمة وم�س�ؤولة عنها �أم��ام الله تعاىل ،بل
م��ن �أراد الف�لاح فال بد له م��ن الن�صرة ،يق��ول الله تعاىل:
َ
ين � َآمنُوا ِبهِ َو َع َّز ُرو ُه َو َن َ�ص ُرو ُه َوا َّت َب ُعو ْا النُّو َر ا َّلذِ َي �أُ ِنز َل
((فا َّلذِ َ
ُ
��ون)) ،و�إن ما يتعر�ض له �صلى الله
َم َع�� ُه �أ ْو َلئِ َك هُ ُم المْ ُ ْفلِ ُح َ
عليه و�سل��م من حملة خبيثة للطعن فيه وت�شويه �صورته
امل�شرق��ة ،والتي جتل��ت اليوم يف الفل��م امل�سيء
�س��يء ال�صيت ،ما ه��ي اال حلقة يف �سل�سلة
تاري��خ احلاقدي��ن واملاكرين الذين
خاب مكرهم ورد الله كيدهم،
وجع��ل افعاله��م �سببا من
�أ�سباب ن�صرت��ه �صلى الله
عليه و�سلم ورفعة لدينه.
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ملف العدد:

إال تنصروه ..فقد نصره اهلل
تاريخ اإلساءات الشخصية إلى الرسول
صلى اهلل عليه وسلم �أ .م .د .عابد براك الأن�صاري
محمد صلى اهلل عليه وسلم
في الفكر الغربي
ال�شيخ ابراهيم النعمة
االستـهانة بالرسول  ..الخـدعـة الـذائبـة
بقلم مثنى الزيدي
ماذا قال منصفو الغرب عن رسول اهلل
منري ها�شم الطائي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وحقوقه اإلعالمية
د.عبد الهادي الزيدي

واجبنا نحو من عفا وأحسن ورحم
هناء النعيمي
محمد صلى اهلل عليه وسلم
في الشعر العربي د.ذو النون يون�س م�صطفى
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تاريخ المسيئين للرسول صلى اهلل عليه وسلم
�أ .م .د .عابد براك حممود الأن�صاري
كلية الرتبية -جامعة �سامراء

االختالف يف الدين ،وح�سد احلا�سدين �أ�سباب ت�ؤدي �إىل �صدور
الإ��س��اءات التي طالت ال�صفوة املختارة من الب�شر وهم الأنبياء
والر�سل ،وخ�صو�صا قائد الأنبياء والر�سل� ،سيدنا حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ويف القر�آن تعزية وت�سلية له ب�أن ما تعر�ض من
التهكم واال�ستهزاء وال�سخرية الالذعة قد تعر�ض لها كافة من
�سبقه من مبلغي ر�ساالت اهلل ،قال اهلل -تعاىل{ : -وَلَ َقدِ اسْ ُتهْ ِزئَ
بِرُسُ ٍل مِنْ َقبْلِكَ}الأنعام ،10 :وقال �-سبحانه{ : -وَلَ َقدْ َأرْسَلْنَا

مِنْ َقبْلِكَ فِي شِيَ ِع ا َألوَّلِنيَ وَمَا يَ ْأتِي ِهمْ مِنْ رَسُو ٍل اال َكا ُنوا بِهِ يَسْ َتهْ ِز ُئونَ}

احلجرٍّ ، 11 – 10 :و�شيع الأول�ين� ،أَي :أ�ُممَ هم ،وق�ٍّ�ال �سبحانه:

{وَ َكمْ َأرْسَلْنَا مِنْ نَ ِبي فِي ا َألوَّلِ�نيَ وَمَا يَ ْأتِي ِهمْ مِنْ نَ ِبي اال َكا ُنوا بِهِ
يَسْ َتهْ ِز ُئونَ}الزخرف .7 – 6 :ويف ال�سنة �أن ورق��ة بن نوفل قال

للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :مل ي�أت رجل قط مبثل ما جئت به
�إال عودي" (� ، )1أي �أن للأنبياء والر�سل �أعداء ،ومبا �أن الأنبياء
والر�سل رجال احلقيقة ،ف�إن �أعدائهم هم �أعداء احلقيقة.

وقد وعد اهلل نبيه اخلامت ب�أن مبغ�ضه ال يبقى له ذكر ح�سن ،وال
يدوم له �أثر طيب ،فقال{ :إِنَّ شَانِ َئكَ هُوَ أْ َالبْ َترُ} الكوثر،3 :
فبرت اهلل كل �شانئ لر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،مل يتب ،فال
ذكر له� ،أو يذكر لكن ب�سوء و�شر وتنقي�ص له.
�إ َّنــا لنعلم �أ َّن َقــ ْد َر نب ِّيـنـا

�أ�سمـى و�أ َّن ال�شانئ َ
ني ِ�ص َغـا ُر

الإ�ساءات �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف ع�صره
�إ�ساءات بع�ض م�شركي مكة �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم:
�سجل القر�آن طعن بع�ض م�شركي مكة بالنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف عدة �آيات ،منها:
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ملا نزل قول اهلل تعاىل{ : -وَالنَّجْ ِم إِ َذا هَوَى ( )1مَا َض َّل صَاحِب ُُكمْ
وَمَا َغوَى ( )2وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ( )3إِنْ هُوَ إِ اَّل وَحْيٌ يُوحَى ()4
عَ َّلمَهُ شَدِيدُ ال ْ ُقوَى (ُ )5ذو مِرَّةٍ َفاسْ َتوَى ( )6وَهُوَ ب ِا ُل ُفقِ أْ َ
العْ َلى
(ُ )7ثمَّ دَنَا َف َتدَلَّى (َ )8ف َكانَ َقابَ َقوْسَيْنِ َأوْ َأدْنَ��ى } النجم :
 ، 9 -1جاء عتيبة بن �أبي لهب �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه

و�سلم ليقول يف كفر ووقاحة وتبجح� :أنا �أكفر بالنجم �إذا هوى,
وبالذي دنا فتدىل .ثم بالغ يف وقاحته ,وقلة �أدب��ه ف�شق قمي�ص
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ,فدعا عليه النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قائ ً
ال" :اللهم �سلط عليه كلباً من كالبك" فان�صرف عتيبة
��س��اخ��راً م�ستهزئاً .وم��رت الأي ��ام حتى خ��رج عتيبة م��ع نفر من
قري�ش يف جت��ارة �إىل ب�لاد ال�شام ,ويف الطريق نزلوا يف الزرقاء
( , )2وبعد �أن ا�سرتاحوا و�ضعوا الع�شاء ,وملا جل�سوا لتناوله طاف
بهم �أ�سد من الأ�سود ,وز�أر عليهم فارتعدت فرائ�ص عتيبة ,فقال
له �أ�صحابه :من �أي �شي ترتعد ؟ فو اهلل ما نحن و�أن��ت �إال
��س��واء! فقال لهم� :إن حم�م��داً ق��د دع��ا علي ,وم��ا ت��رد له
دع��وة ,وال �أ�صدق منه لهجة!! وم��ن �شدة رع��ب عتيبة
مل يدخل ي��ده يف الطعام .وعندما ج��اء وق��ت النوم
�أحاط القوم �أنف�سهم ومتاعهم ,وجعلوا عتيبة يف
و�سطهم وناموا .ثم جاء الأ�سد ي�شم ر�ؤو�سهم
ال رج ً
رج ً
ال وهم يغطون يف نوم عميق حتى
ان�ت�ه��ى �إىل عتيبة ب��ن �أب ��ي ل�ه��ب فه�شمه
ه�شمة كانت �إياها ,وقام القوم فزعني
من نومهم على �صرخة عتيبة ,فقال
وهو ب�آخر رم��ق� :أمل �أق��ل لكم �إن
حممداً �أ�صدق النا�س لهجة ,يا
ويلي وويل �أخ��ي!! هو واهلل
�آكلي كما دعا علي حممد,
ق� �ت� �ل� �ن ��ي وه � � ��و مب �ك��ة
و�أن� ��ا ب �ب�لاد ال���ش��ام,
وق � ��د ا� �س �ت �ج �ي��ب
دع � � � � � � � ��ا�ؤه!!..
وم � � � � � � � � � � ��ات
ع� �ت� �ي� �ب ��ة
(. )3
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وك ��ان �أب ��و ل�ه��ب وام��ر�أت��ه �-أم جميل بنت
ح ��رب ب��ن �أم �ي��ة -م��ن �أ� �ش��د ال�ن��ا���س ع ��دا ًء
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فكانت
�أم جميل -حتمل ال�شوك فتطرحه علىط��ري��ق ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ح�ي��ث مي ��ر ,ف ��أن ��زل اهلل -ت �ع ��اىل -فيهما
{تبَّتْ يَدَا َأب ِي لَه ٍَب و ََتبَّ ( )1مَا
قولهَ :

َأ ْغنَى عَنْهُ مَا ُلهُ وَمَا َكسَبَ ( )2سَيَصْ َلى نَارًا
َذاتَ لَه ٍَب ( )3وَامْرَ َأ ُتهُ حَمَّالَ َة الْح ََط ِب ()4
فِي ِجيدِهَا حَب ٌْل مِنْ مَسَدٍ} امل�سد.5 - 1 :

وي��روي اب��ن �إ�سحاق �أن "�أم جميل" حني
�سمعت ما نزل فيها ,ويف زوجها من القر�آن,
�أتت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو
جال�س يف امل�سجد احلرام عند الكعبة ومعه
�أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ,ويف يدها
فهر من حجارة ( )4فلما وقفت عليهما
�أخذ اهلل بب�صرها عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم فلم تعد ترى �إال �أبا بكر ر�ضي
اهلل عنه ,فقالت :يا �أبا بكر� :أين �صاحبك؟
فقد بلغني �أن��ه يهجوين ,واهلل لو وجدته
ل�ضربت بهذا الفهر فاه ,ثم ان�صرفت بعد
�أن تفوهت ب�شعر بذيء ت�سمي الر�سول فيه
(مذمم) ,فقال �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه :يا
ر�سول اهلل �أما تراها ر�أتك؟ فقال ما ر�أتني،
لقد �أخ��ذ اهلل بب�صرها عني .ويف �صحيح
ال�ب�خ��اري وم�سند �أح�م��د ع��ن �أب��ي هريرة
ر�ضي اهلل عنه ق��ال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم�( :أال ت��رون كيف ي�صرف
اهلل عني �شتم قري�ش ولع َنهم ،ي�شتمـــون
ُمذممَّ اً ،ويلعنون مُذماً ،و�أنا حممد)()5
؛ فن َّزه اهلل ا�سمه ون ْع َته عن الأذى ،و�صرف
ذل��ك �إىل م��ن ه��و ُم �ذممَّ  ،و�إن ك��ان امل ��ؤذي
�إمنا ق�صد عينه.
وروى اب��ن ه�شام �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم كان �إذا جل�س جمل�ساً فدعا فيه
�إىل اهلل تعاىل ,وتال فيه �شيئاً من القر�آن
خلفه يف جمل�سه �إذا قام الن�ضر بن احلارث
فحدثهم عن ملوك فار�س ثم يقول :واهلل
ما حممد ب�أح�سن حديثاً مني ,وما حديثه
�إال �أ�ساطري الأولني ,اكتتبها كما اكتتبتها,

ف�أنزل اهلل تعاىل فيه { :وَ َقا ُلوا َأسَاطِريُ
أْ َ
الوَّلِنيَ ا ْك َت َتبَهَا َف ِهيَ ُتمْ َلى عَ َل ْيهِ بُكْ رَةً وَ َأصِيل
(ُ )5ق ْل َأنْزَلَهُ الَّذِي يَعْ َلمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ
و أْ ََالر ِْض إِنَّهُ كَانَ َغ ُفورًا رَحِيمًا } الفرقان:
ني ()10
 ،6 ،5و�أنزل{ :وَي ٌْل يَوْمَئِذٍ لِلْم َُكذب ِ َ
الَّذِينَ ي َُكذبُونَ بِيَوْ ِم الدِّينِ ( )11وَمَاِّ ي َُكذبُ بِهِ
إِ اَّل ُك ُّل مُعِّْ َتدٍ َأثِي ٍم ( )12إِ َذا ُت ْت َلى عَ َليْهِ ِّ آيَا ُتنَا
َق َال َأسَاطِريُ أْ َ
الوَّلِنيَ ( )13كَلاَّ ب َْل رَانَ عَ َلى
ُق ُلوب ِ ِه ْم مَا َكا ُنوا يَكْ سِبُونَ ( )14كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ
رَبِّ ِهمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (ُ )15ثمَّ إِنَّهُمْ لَصَا ُلو
الْجَحِي ِم (ُ )16ثمَّ يُ َق ُال ه ََذا الَّذِي ُكنْ ُتمْ بِهِ
ُت َكذبُونَ } املطففني.)6( 17 - 10 :
ِّ

واقف على ناقته :-يا ر�سول اهلل! �إمنا كنا
نخو�ض ونلعب ،ف�أنزل اهلل ع َّز وج َّل فيهم
الآي��ة .وق��ال خم�شن بن حمري :يا ر�سول
اهلل! قعد بي �إ�سمي و�إ�سم �أبي ،وكان الذي
ُع� ِف� َ�ي عنه يف ه��ذه الآي��ة خم�شن ،فت�سمى
عبد الرحمن ،و�س�أل اهلل تعاىل �أن يقتله
�شهيدًا ال يعلم مبكانه فقتل بيوم اليمامة،
فلم يوجد له �أثر (.)7

ومم��ا روي يف ا��س�ت�ه��زائ�ه��م �أن رج�ًل�ااً من
املنافقني قال :ما ر�أيت مثل قرائنا ه�ؤالء،
�أرغ��ب بطو ًنا ،وال �أك��ذب �أل�س ًنا ،وال �أجنب
ع�ن��د ال �ل �ق��اء ،ف��رف��ع ذل��ك �إىل ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فجاء �إىل النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وق��د ارحت��ل ورك��ب ناقته،
ف �ق��ال :ي��ا ر� �س��ول اهلل! �إمن ��ا ك�ن��ا نخو�ض
�إ�ساءات بع�ض املنافقني يف املدينة ون�ل�ع��ب ،ف �ق��الَ { :أب ِ�ال�لَّ�هِ وَرَسُ �ولِ �هِ وَآيَ��اتِ �هِ
�إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ُكنْ ُتمْ َتسْ َتهْ ِز ُئونَ} الآية ،وهو متعلق ب�سيف
�سجلت ال�سرية طعن بع�ض املنافقني الر�سول ،وما يلتفت �إليه �صلى اهلل �صلى
بالنبي �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ف�ق��د روي اهلل عليه و�سلم(. )8
يف �صفة ا�ستهزاء املنافقني رواي��ات عدة:
قال ابن �إ�سحاق :كان رهط من املنافقني �إ�ساءات بع�ض اليهود يف املدينة
منهم وديعة بن ثابت� ،أخو بني َع ْمرو بن �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
عوف ،ومنهم رجل من �أ�شجع حليف لبني عندما جاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
م َّ�شن بن ُح� َم�ّيررّ  ،ويقال �إىل املدينة امل�ن��ورة ك��ان ي�سكن بها ثالث
�سلمة يقال له َ
م ��� ِ�ش� ّ�ي ،ي���ش�يرون �إىل ر� �س��ول اهلل �صلى قبائل ك�برى م��ن اليهود ه��م بنو قينقاع
ْ
اهلل عليه و�سلم وه��و منطلق �إىل تبوك ،وب�ن��و الن�ضري وب�ن��و ق��ري�ظ��ة ،وك��ان��وا من
ف�ق��ال بع�ضهم لبع�ض� :أحت���س�ب��ون ج�لاد ال �ق��وة وامل �ن �ع��ة مب �ك��ان ،ف�ق��د ك ��ان ال�ي�ه��ود
بع�ضا .ي�سيطرون على القوة االقت�صادية باملدينة
بني الأ�صفر كقتال العرب بع�ضهم ً
واهلل! لك�أنا بكم غ�دًا مقرنني يف احلبال ،وعلى امل��اء ك��ذل��ك ،وق��د ب��ذل النبي �صلى
�إرجا ًفا وترهي ًبا للم�ؤمنني ،فقال خم�شن اهلل عليه و�سلم ج�ه��ودًا م�ضنية يف دع��وة
بن حمري :واهلل! ل��وددت �أن �أقا�ضى على اليهود �إىل الإ� �س�لام ،ولكنهم ك��ان��وا على
�أن ُي�ض َر َب كل منا مائة جلدة ،و�أنا ننقلب ال�ع��داء ال�ت��ام ل��دي��ن اهلل -ت�ع��اىل -ج�ح��ودًا
�أن ي�ن��زل فينا ق ��ر�آن ،ملقالتكم ه��ذه ،وقد وا�ستكبا ًرا ،ف�ضال عن اال�ستهزاء بالر�سول
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فيما �صلى اهلل عليه و�سلم وتعاليمه ،املتمثل بـ :
بلغني ل�ع�م��ار ب��ن ي��ا��س��ر ر� �ض��ي اهلل عنه :كانوا يقولون «راعنا» وهي كلمة ا�ستهزاء،
(�أدرك القوم ،ف�إنهم قد احرتقوا ،ف�سلهم ولعلها من الرعونة ،فنهى اهلل امل�سلمني
عما قالوا ،ف��إن �أن�ك��روا فقل :بلى! قلتم :عن قولها ،يف قوله{ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَل
كذا وكذا) ،فانطلق �إليهم عمار ر�ضي اهلل َت ُقو ُلوا رَاعِنَا َو ُقو ُلوا انْظُ رْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْ َكافِ ِرينَ
عنه ،فقال ذلك لهم ،ف�أتوا ر�سول اهلل �صلى
ع ََذابٌ َألِيمٌ } البقرة ،104 :وقوله{ :مِنَ
اهلل عليه و�سلم يعتذرون �إليه ،فقال وديعة
بن ثابت -ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الَّذِينَ هَ��ادُوا يُحَرِّ ُفونَ ال ْ َكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
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وَي َُقو ُلونَ سَ ِمعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ َغيْرَ مُسْمَ ٍع
وَرَاعِنَا لَيًّا ب ِ َألْسِنَتِ ِهمْ و ََطعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ َأنَّهُمْ
َقا ُلوا سَمِعْنَا وَ َأ َطعْنَا وَاسْمَ ْع وَانْظُ رْنَا لَ َكانَ
خَيْرًا لَهُمْ وَ َأ ْقوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ ال َّلهُ ب ُِك ْف ِرهِمْ َفلاَ
يُؤْمِنُونَ إِ اَّل َقلِيلاً} الن�ساء. 46 :

وك��ان��وا ي�سلمون على الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم قائلني" :ال�سام عليك" �أي املوت
ا�ستهزاء وحقدا؛ فنزل قوله تعاىلَ { :ألَمْ

َترَ إِلَى ال َّ ِذينَ ُنهُوا عَنِ النَّجْوَى ُثمَّ يَعُودُونَ لِمَا
ُنهُوا عَنْهُ ويَ َتنَاجَوْنَ ب ِاإلِثْ ِم وَالْعُدْوَا ِن وَمَعْصِيَتِ
ُوك حَيَّو َْك بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ
الرَّسُو ِل وَإِ َذا جَاء َ
اللَّهُ وَي َُقو ُلونَ فِي َأن ْ ُفسِ ِهمْ لَوْال يُعَذبُنَا اللَّهُ بِمَا
نَ ُق ُول حَسْبُهُ ْم جَهَنَّمُ يَصْ َلوْنَهَا َف ِب ْئ ِّ
سَ الْمَصِريُ}

املجادلة .8:ومن ا�ستهزائهم قولهم يد اهلل
مغلولة ،قال تعاىلَ { :و َقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ ال َّلهِ
م َْغ ُلولَ ٌة ُغلَّتْ َأيْدِي ِهمْ وَ ُلعِنُوا بِمَا َقا ُلوا ب َْل يَدَاهُ
ُوط َتان} املائدة :من الآية. 64
مَبْس َ

�إع��داد الألغاز والأ�سئلة املعقدة وعر�ضها
ع �ل��ى ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م
ل �ي �ع �ج��زوه وي �� �ش �غ �ل��وه ب �ه��ا ع ��ن ال ��دع ��وة
ويحرجوه �أم��ام امل�ؤمنني يف ظنهم :فقد
�س�ألوه عن ال��روح وعن ذي القرنني و�أهل
الكهف.
حاولوا قتله مرارا و�آخرها يوم د�ست
له ال�سم �إحدى ن�ساء اليهود يف ذراع ال�شاة
املطبوخة ،فم�ضغ م�ضغة ثم لفظها لتغري
طعمها يف فيه� ،أو لأن اهلل �أخربه.
و�أخ� �ي ��را ح �م �ل��وا ال �� �س�ل�اح يف وج�ه��ه
وخانوا عهدهم معه كما فعل بنو قريظة
و��س�ك��ان خ�ي�بر ،ول�ك��ن اهلل رد ك�ي��ده��م �إىل
نحورهم ،ثم طردوا من اجلزيرة.
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�إ�ساءات بع�ض الن�صارى يف املدينة
�إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
مل ت �ك��ن ب�ي�ن امل �� �س �ل �م�ين وال �ن �� �ص��ارى
احتكاكات يف ع�صر النبوة ،لكن م��ع ذلك

ك��ان��ت ه�ن��اك �إ� �س ��اءات ،م�ن�ه��ا :م��ا ج��اء عن بالد ال�شام (. )11
�أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه ق��ال" :كان
 -3وكان �سبب ت�أليف �شيخ الإ�سالم ابن
رج��ل ن�صرانيا ف�أ�سلم ،وق��ر�أ البقرة و�آل
عمران ،فكان يكتب للنبي �صلى اهلل عليه تيمي َة كتابه (ال�صار ِم امل�سلولِ على �شامت
و�سلم فعاد ن�صرانيا ،فكان يقول :ما يدري الر�سول) ق�ص ٌة ذكرها تلميذه ابن كثري يف
حممد �إال ما كتبت له ف�أماته اهلل فدفنوه( ،البداي ِة والنهاية) فقال « :واقعة ع�ساف
ف�أ�صبح وقد لفظته الأر���ض ،فقالوا :هذا ال �ن �� �ص��راين :ك ��ان ه ��ذا ال��رج��ل م��ن �أه��ل
فعل حممد و�أ�صحابه ملا هرب منهم ،نب�شوا ال�سويداء ،قد �شهد عليه جماعة �أنه �سب
عن �صاحبنا ف�ألقوه ،فحفروا له ف�أعمقوا ،النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد ا�ستجار
ف�أ�صبح وقد لفظته الأر���ض ،فقالوا :هذا ع���س��اف ه��ذا ب��اب��ن �أح �م��د ب��ن ح�ج��ى �أم�ير
فعل حممد و�أ�صحابه ،نب�شوا عن �صاحبنا �آل ع�ل��ي ،فاجتمع ال�شيخ تقي ال��دي��ن بن
ملا هرب منهم ف�ألقوه ،فحفروا له و�أعمقوا تيمية ،وال�شيخ زين الدين الفارقي �شيخ
له يف الأر���ض ما ا�ستطاعوا ،ف�أ�صبح وقد دار احلديث ،فدخال على الأمري عز الدين
لفظته الأر� � ��ض ،ف�ع�ل�م��وا� :أن ��ه ل�ي����س من �أيبك احلموي نائب ال�سلطنة فكلماه يف
�أمره ف�أجابهما �إىل ذلك ،و�أر�سل ليح�ضره
النا�س ،ف�ألقوه “ (. )9
فخرجا من عنده ومعهما خلق كثري من
وع�ل��ق �شيخ الإ� �س�لام اب��ن تيمي َة على النا�س ،فر�أى النا�س ع�سافاً حني قدم ومعه
ُ
امللعون الذي افرتى رج��ل م��ن ال�ع��رب ف�سبوه و��ش�ت�م��وه .فقال
الق�ص ِة فقال « :فهذا
على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه ما كان ذلك الرجل البدوي :هو خري منكم -يعني
يدري �إال ما كتب له؛ ق�صم ُه ُ
اهلل وف�ضح ُه الن�صراين -فرجمهما النا�س باحلجارة،
رب بعد �أن دُفن مراراً ،و�أ� �ص ��اب ��ت ع �� �س��اف �اً ووق �ع ��ت خ�ب�ط��ة ق��وي��ة
ب�أن �أخرج ُه من الق ِ
وه��ذا �أم� ٌر خ��ار ٌج عن ال�ع��ادةِ ،ي� ُ
�دل ك ّل �أحدٍ ف�أر�سل النائب فطلب ال�شيخني ابن تيمية
على �أن هذا عقوبة ملا قالهُ ،و�أنه كان كاذباً ،وال �ف��ارق��ي ف���ض��رب�ه�م��ا ب�ي�ن ي��دي��ه ،ور��س��م
�إذ كان عام ُة املوتى ال ي�صيبهم مثل هذا ،عليهما يف ال �ع��ذراوي��ة ،وق ��دم الن�صراين
و�أن هذا ا ُ
جلر َم �أعظ ُم من جمرد االرتداد ،ف�أ�سلم ،وعقد جمل�س ب�سببه ،و�أثبت بينه
�إذ كان عام ُة املرتدين ميوتون وال ي�صيبهم وب�ي�ن ال �� �ش �ه��ود ع � ��داوة ،ف�ح�ق��ن دم� ��ه .ثم
مثل ه��ذا ،و�أن َ
اهلل منتق ٌم لر�سول ِه �صلى ا�ستدعى بال�شيخني ف�أر�ضاهما و�أطلقهما،
اهلل عليه و�سلم مم��ن طعن عليه و�سبهُ ،وحلق الن�صراين بعد ذلك ببالد احلجاز،
ومظه ٌر لدينه ،ولكذبِ الكاذبِ �إذا مل ميكن فاتفق قتله قريباً من مدينة ر�سول اهلل
��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م ،ق�ت�ل��ه اب ��ن �أخ�ي��ه
للنا�س �أن يقيموا عليه احلد" (. )10
ِ
ه �ن��ال��ك ،و��ص�ن��ف ال���ش�ي��خ ت�ق��ي ال��دي��ن بن
�إ�ساءات بع�ض الن�صارى عرب الع�صور تيمية يف ه ��ذه ال��واق �ع��ة ك�ت��اب��ه "ال�صارم
�إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
امل�سلول على �ساب الر�سول" (. )12
 -1كان �أول من كتب كتابا كامال �ضد
 -4و�أثناء احلكم الإ�سالمي يف �إ�سبانيا
�شخ�صية ال��ر��س��ول والإ� �س�لام ،الن�صراين
ُيوحنا الدم�شقي (ت132 ,ه �ـ)  ،فزعم �أن بد�أت الكني�سة هناك بكتابات ت�صور �شخ�ص
الر�سول مل يكن مر�سال ،و ج��اء مبذهب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أنه م�سكون
من�شق عن الن�صرانية ال�صحيحة ،وجاء بال�شيطان ،و�أنه �ضد امل�سيح ،وغريها من
بكتاب مخُ تلق �ساعده عليه بع�ض الرهبان الأكاذيب (. )13
املن�شقني عن الكني�سة.
 -5خ�ل�ال احل� ��روب ال���ص�ل�ي�ب�ي��ة �شكل
 -2و زع� ��م ال �ن �� �ص��راين ث �ي��و ف��ال�ي����س الطعن ب��الإ��س�لام ور��س��ول��ه م��ادة �أ�سا�سية
البيزنطي (ت202 ,ه� �ـ) �أن ال��ر��س��ول �أخ��ذ يف ال��دع��اي��ة ال���س��وداء ،واخل �ط��اب الكن�سي
تعاليمه من يهود و ن�صارى التقى بهم يف لتعبئة اجلماهري وتهييجهم ،وانت�شرت
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ه��ذه الأف �ك��ار يف ع�م��وم �أوروب � ��ا؛ وك ��ان ل�ه��ا دور
كبري يف احتاد �صفوف القوات الأوروبية �أثناء
احلمالت ال�صليبية.
 -6وك ��ان م��ارت��ن ل��وث��ر ( 1546-1483م)
زعيم حركة الإ�صالح الديني الكن�سي التي �أدت
�إىل ميالد الربوت�ستانتية من اب��رز ال�شانئني
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فكتب يف �أحد
مقاالته ن�صا�“ :إن حممداً هو ال�شيطان وهو
�أول �أبناء �إبلي�س” ،وزعم �أن الر�سول كان م�صابا
مبر�ض ال�صرع ،وكانت الأ�صوات التي ي�سمعها
ك�أنها وحي جزءا من مر�ضه” .

ل�ساخرٍ بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وذلك �أن
فقها َء القريوانِ و�
أ�صحاب ُ�سح ُنون �أفتوا بقتلِ
َ
�إبراهيم الفزاري ،وكان �شاعراً متفنناً يف كثري
هلل و�أنبيائ ِه ونبينا
من العلو ِم ،وكان ي�ستهزىء با ِ
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف��أم��ر القا�ضي
يحيى بن عم َر بقتله و�صلبهُ ،
ني
فطعن بال�سك ِ
و�صلب مُنك�س�أً ،ثم �أُن��زل و�أُح��رق بالنارِ ،وحكى
ُ
ُ
بع�ض امل ��ؤرخ�ين �أن��ه مل��ا ُرف�ع��ت خ�شبته ،وزال��ت
عنها الأيدي ا�ستدارت وحولته عن القبل ِة فكان
كلب فولغ يف
النا�س ،وج��ا َء ٌ
�آي� ًة للجمي ِع ،وكرب ُ
دم ِه (. )14
 – 2وذكر ابن كثري عند �أحداث �سنة (761
هـ ) ما ن�صه« :ويف يوم اجلمعة ال�ساد�س ع�شر
منه قتل عثمان بن حممد املعروف بابن دبادب
الدقاق  -باحلديد على ما �شهد عليه به جماعة
ال ميكن تواط�ؤهم على الكذب �أنه كان يكرث من
�شتم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم -فرفع �إىل
احلاكم املالكي ،وادعي عليه ،ف�أظهر التجانن،
ثم ا�ستقر �أمره على �أن قتل" (. )15

 -7وبعد �أحداث � 11أيلول� /سبتمرب 2001م
ب��د�أت م��وج��ة ج��دي��دة و�صفها البع�ض مبوجة
منظمة للإ�ساءة �إىل �شخ�صية الر�سول �صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م و� �ش �ه��د ال �ع��امل ت �� �ص��اع��دا يف
الكتابات التي تطعن يف �شخ�صه الكرمي و�صدر
ال�ع��دي��د م��ن ال�ك�ت��ب ال�ت��ي ا��ش�ت�ه��رت وان�ت���ش��رت
يف ال �ع��امل ال �غ��رب��ي ن�ت�ي�ج��ة ��ش�ع��وره��م ب��احل��زن
وال �غ �� �ض��ب وال �� �ص��دم��ة يف ن�ف����س ال��وق��ت وق��د
 -3وق � ��ال اب� ��ن ك �ث�ي�ر« :ويف ي� ��وم االث �ن�ين
تعر�ض حتى بع�ض ال�سيخ �إىل م�ضايقات ب�سبب
ال���س��اد���س وال�ع���ش��ري��ن م�ن��ه ق�ت��ل حم�م��د امل��دع��و
اعتقاد البع�ض �أنهم م�سلمون.
زبالة الذي انحاز البن معبد ،على ما �صدر منه
وم ��ن �أ� �ش �ه��ر ال�ك�ت��ب ال �ت��ي � �ص��درت يف ه��ذه م��ن �سب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ودع��واه
ال�ف�ترة ك�ت��اب با�سم “نبي اخلراب” للم�ؤلف �أ� �ش �ي��اء ك�ف��ري��ة ،وذك ��ر �أن ��ه ك ��ان ي�ك�ثر ال���ص�لاة
ك��ري��ك ون ��ن ،ال ��ذي و��ص��ف ال��ر��س��ول �صلى اهلل وال�صيام ،ومع هذا ي�صدر منه �أحوال ب�شعة يف
عليه و�سلم ب�أنه قاطع طريق ا�ستعمل ح�سب حق �أب��ي بكر وعمر وعائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي
زعمه البط�ش واالغتياالت واخل��داع للو�صول اهلل عنها ،ويف حق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�إىل ال�سلطة املطلقة.
ف�ضربت عنقه �أي�ضا يف هذا اليوم” (. )16
ويف الدامنارك ،يف �أيلول� /سبتمرب 2005م
 -4و�أث��ارت رواي��ة �آي��ات �شيطانية (1990م)
قامت �صحيفة دامنركية وهي (يالندز بو�سنت) ل�سلمان ر� �ش��دي م��ن م��وال�ي��د (1947م) ،وه��و
ب�إقامة م�سابقة لر�سم كاريكاتري بق�صد الإ�ساءة كاتب بريطاين معا�صر �أ�صله من �شبه القارة
�إىل ر� �س��ول الإ�� �س�ل�ام ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م الهندية ،معار�ضة وا�سعة يف الدول واملجتمعات
وقامت ال�صحفية باختيار  12ر�سما من الر�سوم الإ��س�لام�ي��ة ،لتهجمها على امل �ب��ادئ وال�ث��واب��ت
املر�سلة وفيها ا�ستهزاء و�سخرية بالنبي �صلى الإ�سالمية(.)17
اهلل عليه و�سلم ف�إحداها تظهر �صورة لرجل
يلب�س عمامة على �شكل قنبلة بفتيل يزعمون �إ�ساءات بع�ض �أتباع الأدي��ان الأخرى �إىل
�أنها للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وغريها من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ظهرت �إ�ساءات �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه
ال�صور امل�ؤذية وامل�سيئة لكل م�سلم.
و�سلم من بع�ض الهندو�س ,وال�سيخ ,والبوذيني,
�إ�ساءات املرتدين عن الإ�سالم �إىل الر�سول وال�شنتويني ,وامللحدين ,والالدينيني ،وغري
�صلى اهلل عليه و�سلم
ذل ��ك ،ف�ف��ي ك��ل الأدي� � ��ان وح�م�ل��ة الأف� �ك ��ار من
 -1ذك ��ر ال �ق��ا� �ض��ي ع �ي��ا���ض ق �� �ص � ًة ع�ج�ي�ب� ًة
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متبعيها من يرى ان احلق معهم،
و�أن �ه��م ع�ل��ى � �ص��واب ،فيتهجموا
على الأدي��ان الأخ��رى ،والإ�سالم
ور� �س��ول��ه م��ن بينها ق��د تعر�ض
�إىل هجمات قذرة ،وحمالت غري
�أخ�لاق�ي��ة ،م��ن ال�صعب ح�صرها
وعدها �إال �أنها ب��اءت باخل�سران
واخل ��ذالن وك��ان��ت �سببا يف ع��ودة
الكثري من امل�سلمني �إىل دينهم
واىل انت�شار الإ� �س�لام والتعرف
على نبيه عليه ال�صالة وال�سالم
وذل � � ��ك م� ��ن م� �ك ��ر اهلل وح �� �س��ن
تدبريه و�صنيعه.
الهوام�ش:
� . 1صحيح البخاري,رقم احلديث ( ,)3ا.7/
 . 2وهي مدينه كبرية يف الأردن اليوم.
 . 3املواهب اللدنية باملنح املحمدية.526 /3 ,
 . 4الفهر :حجر على مقدار ملء الكف.
� . 5أخ��رج��ه ال�ب�خ��اري يف ب��دء اخل �ل��ق ،ب��اب ذك��ر
املالئكة ،برقم ( )2992وم�سلم يف اجلهاد وال�سري،
باب ما لقي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من �أذى
امل�شركني برقم ( )3352عن عائ�شة -ر�ضي اهلل
عنها. -
 . 6امل�صدر نق�سه.358 /1 ,
� . 7سرية ابن ه�شام525 /2 ,؛ القا�سمي :حما�سن
الت�أويل.450 /5 ,
 . 8القا�سمي :حما�سن الت�أويل.450 /5 ,
� . 9صحيح البخاري .202 /4
(فعاد) ارت��د ورج��ع( .لفظته الأر���ض) رمته من
القرب( .لي�س من النا�س) �أي من فعلهم.
 . 10ال�صارم امل�سلول. 233 ,
� . 11أباطيل و خ��راف��ات ح��ول ال�ق��ر�آن الكرمي و
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم. 231 ,
 . 12البداي ِة والنهايةِ.355 /13 ,
 .13املو�سوعة احلرة (ويكيبيديا).

 . 14ال�شفا.218/2 ,
 . 15البداية والنهاية.612 /18 ,
 . 16البداية والنهاية.613 -612 /18 ,
 . 17املو�سوعة العربية العاملية.1 ,
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حممد

ب�ين م��دة و�أخ ��رى ت�خ��رج علينا و�سائل ال�ت��ي دع��ا �إل�ي�ه��ا بن�شر الإمي ��ان ع��ن طريق
الإعالم الغربية مبقاالت ور�سومات وبرامج ال�سيف)(.)1
م�سموعة ومرئية ،تنال فيها من �شخ�صية
والعجيب كل العجب – و�إن �شئت فقل
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .وقد
ك�ثرت ه��ذه الإ��س��اءات �إىل النبي الكرمي يف ال عجب� -أن حما�ضرته هذه كانت يف �أهمية
ال�سنوات الأخ�ي�رة وب�صور متعددة ،ولعب احلوار بني الثقافات والأديان.
ع��دد مم��ن ي�سمونهم الأدب ��اء والفنانني –
ف � � ��إذا ادع � ��ى ال �ب��اب��ا ج �ه �ل��ه ب�شخ�صية
وهم �أبعد ما يكونون عن الأدب -دوراً
قذرا
الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم فال
يف ت�شويه �صورة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ي�ع��ذر بجهله؛ لأن ن�ب��وت��ه و��س�يرت��ه م�ل�أت
وغ��ر���س ال�ك��راه��ة ل��ه يف ال�ن�ف��و���س ،واحل�ق��د �أ��س�م��اع ال��دن�ي��ا ق��دمي��ا ،فما ب��ال��ك بالع�صر
عليه وعلى الإ�سالم .ولي�س هذا بغريب على احلديث �إنه ما من بقعة من بقاع العامل –
املجتمعات الغربية؛ لأن امل��وق��ف العدائي مهما كانت بعيدة -مل ي�سمع �سكانها بالنبي
صلى اهلل عليه وسلم من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هو الأ�صل ،حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وه��ل تركت
وذلك من عقابيل احلروب ال�صليبية.
�إذاع ��ات ال�ع��امل وتلفزاته وو��س��ائ��ل �إعالمه
نن �أحد �أن الذين يقفون من النبي بقعة من البقاع ت�ستع�صي على دخ��ول �أي
وال يظ َّ
خرب كان فيها؟!.
�صلى اهلل عليه و�سلم م��وق��ف ال �ع��داء هم
كلهم يجهلون حقيقة النبي ال�ك��رمي ،بل
كما انه ال يعذر كذلك باجلرمية التي
ه�ن��اك ال�ع��دد الكثري م��ن رج��ال ال��دي��ن يف وق ��ع ف�ي�ه��ا ح�ي�ن �أن �ك��ر م��ا ق��دم��ه ال��ر��س��ول
ال �غ��رب بخا�صة م��ن ي�ع��رف �صحة نبوته � �ص �ل��وات اهلل و� �س�لام��ه ع�ل�ي��ه م��ن �شريعة
�صلوات اهلل و�سالمه عليه ،و�سريته الزكية و�أنظمة اجتماعية �أذهلت كل املن�صفني من
ال �ط ��اه ��رة ،و�أخ�ل�اق ��ه ال �ع �ظ �ي �م��ة ،لكنهم غري امل�سلمني ف�ضال عن امل�سلمني.
ي�ك�ت�م��ون ع�ل��ى ال �ن��ا���س ذل ��ك .ومل يكتفوا
ف�إن كنت ال تدري فتلك م�صيبة
بكتمانهم احل��ق ،بل �صاروا يفرتون عليه
و�إن كنت تدري فامل�صيبة �أعظم
الإف�ت�راءات الكثرية ،وق��د �أخربنا القر�آن
ال�ك��رمي م��ن قبل �أن م��ن �أه��ل الكتاب من
�إن ال�سمة التي نراها يف العامل الغربي
ي�ع��رف ح��ق امل�ع��رف��ة �أن حم�م��داً �صلى اهلل كراهته لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
عليه و�سلم هو نبي هذه الأمة كما يعرفون وق� ��د ت ��أ� �ص �ل��ت يف ن �ف��و���س ال �غ��رب �ي�ين تلك
�أبناءهم ،لكنهم كانوا يكتمون احلق ،يقول الكراهة ،ينقلها الأحفاد عن الآب��اء والآب��اء
اهلل ع��ز وج��ل  ﴿ :ال�ذِي�نَ َآتيْنَاهُمُ الكِتابَ عن الأجداد .فهذا الكاتب الأمريكي (جورج
ْ َ
بقلم �إبراهيم النعمة
َّ
َ
بو�ش) – وهو جد الرئي�س الأمريكي الذي
دمر العراق ،وق ّتل مئات الآالف من �أبنائه،
يَعْ ِر ُفونَهُ َكمَا يَعْ ِر ُفونَ َأبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ َف ِري ًقا مِنْهُمْ ّ
لَيَكْ ُتمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْ َلمُونَ﴾ البقرة .146 :وحطم بنية البالد -يقول يف كتابه (حياة
حممد م�ؤ�س�س الدين الإ�سالمي وم�ؤ�س�س
فال يعقل �أن (البابا بيند يكيت ال�ساد�س �إمرباطورية امل�سلمني)( :ما مل يتم تدمري
ع���ش��ر) -وه ��و َم ��ن ع ��رف يف �إط�ل�اع��ه على �إمرباطورية ال�سارزن (�أي امل�سلمني) ،فلن
الإجنيل وعلى الأدي��ان وحم��اورات الأدي��ان يتمجد الرب بعودة اليهود �إىل وطن �آبائهم
–ال يعرف �أن حممدا �صلى اهلل عليه و�سلم و�أجدادهم)(.)2
ر�سول من اهلل حق ،ومع ذلك فقد جتر�أ يف
فال نعجب �إذن مبا فعله (حفيد بو�ش)
الإ�ساءة �إىل �شخ�صيته �صلى اهلل عليه و�سلم
فقال يف حما�ضرته التي �ألقاها يف جمع من يف العراق من جرائم .لقد كان من �أ�سباب
علماء الأمل��ان يف ( :2006/9/12ارين ماذا جرائمه يف العراق خدمته لليهود.
قدم حممد من جديد ،و�سوف لن جتد �إال
وي��رى (ب��و���ش اجل��د) �أن الإ��س�لام بالء
�أمورا �شيطانية وغري �إن�سانية ،مثل �أوامره

فــــــــــــي

الفكر الغربي
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ج ��اء ب��ه (ال ��دع � ّ�ي) حم �م��د ،و� �س��اع��د ال��رب
على انت�شاره عقابا للكني�سة التي مزقتها
خالفات البابوات بهرطقاتهم التي بد�أت يف
القرن الرابع امليالدي)(.)3
ون �ن �ظ��ر يف ب �ع ����ض م ��ن ك �ن��ائ ����س �أورب � ��ا
فرنى فيها لوحات ور�سومات ت�سيء لنبينا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم كل الإ��س��اءة:
ف �ت �� �ص��وره – ف� ��داه �أب� ��ي و�أم � ��ي -يف ل��وح��ة
وه��و ع��ا ٍر وق��د م � ّد َد �أر��ض��ا ويعذب يف جهنم
ب�شكل ب�شع  ،وق��د كتب على جانب اللوحة
ا��س��م النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
ويرجع الر�سم �إىل عام  1415وهذه اللوحة
م��ا زال��ت م��وج��ودة �إىل ي��وم ال�ن��ا���س ه��ذا يف
كني�سة (�سان بريونيو) مبدينة (بولونيا)
يف و�سط ايطاليا .ولقد ُطلب من الكني�سة
الكاثوليكية م��رات ع��دي��دة �أن ترفعها من
الكني�سة� ،أو �أن تغطيها على الأقل؛ حر�صا
على م�شاعر امل�سلمني ،ولكنها رف�ضت ذلك،
ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال � �ن� ��داءات امل �ت �ك��ررة من
م�سلمي �أوربا للفاتيكان بذلك.
وه� �ك ��ذا الأم� � ��ر يف ك �ن �ي �� �س��ة (� �س �ي��دت �ن��ا
ال� �ع ��زي ��زة) يف م��دي �ن��ة (دي� �ن ��در م ��ون ��د) يف
(بلجيكا) ،وقد �صوروا الر�سول -فداه �أبي
ملقى على الأر�ض على وجهه وهو
و�أميً -
يحت�ضن القر�آن ،وتدو�سه �أق��دام املالئكة..
(.)4
وت �ظ��ل م �ث��ل ت �ل��ك ال �ل ��وح ��ات يف �أك�ث�ر
من كني�سة يف (الفاتيكان) معلقة يف هذه
الكني�سة وت�ل��ك �إىل يومنا ه� ��ذا( .)5وهي
ه��دي��ة ن�ضعها �أم ��ام ال��ذي��ن ي�ظ�ن��ون الظن
احل�سن يف ما ي�سمى بحوار الأديان.
ويحق لكل من يدعو �إىل حوار الأديان
�أن ي�س�أل( :كيف ُيف�سر �أن يو�ضع يف كني�سة
�أورب�ي��ة يف عا�صمة الإحت��اد الأورب ��ي متثال
مهني لنبي الأمة ،وهو مطروح �أر�ضا تدو�سه
�أق��دام مالئكة تعلن انت�صار امل�سيحية على
الإ�سالم؟! وكيف �إذا كان هذا التمثال لي�س
يف الكني�سة فقط ،بل هو يف حمرابها؟! �أي
�أنه يرى وي�شاهد من كل من يزور الكني�سة
للعبادة �أو ال�سياحة �أو غريهما)(.)6

علينا و�سائل الإعالم الغربية بعر�ض كلمات
تافهات ،ينال فيها قائلها من هذا الدين،
وت�ع��ددت �صور تلك الكلمات امل�سيئة ،حتى
بلغ الأمر �أن جت� ّر�أت قناة وقحة هي القناة
الوطنية ال��دامن��ارك�ي��ة الر�سمية 2.T.V
فقامت ببث مقاطع من برنامج تلفزيوين
�أعدته �شبيبة حزب ال�شعب الدامناركي –
وهو حزب ي�شارك يف احلكومة .-والربنامج
عبارة عن م�سابقة تربز �أكرث الطرق �إهانة
و�سخرية من النبي حممد�صلى اهلل عليه
و�سلم ،وق��د �أع ��ادت �صحف غربية �أخ��رى:
ن��روي�ج�ي��ة وف��رن���س�ي��ة وغ�يره�م��ا ن�شر تلك
ال���ص��ور ال�ت��اف�ه��ة .وك ��ل م �ت ��أ ّم��ل يف �أو� �ض��اع
العامل الغربي اليومُ ،يدرك � ّأن امل�س�ألة لي�ست
م�س�ألة �سفهاء وقحني �أرادوا النيل من �أكرم
ر�سول و�أف�ضل نبي �سيدنا حممد�صلى اهلل
عليه و�سلم ،لكنها م�س�ألة خمططات دقيقة
ي�ق��وم ب�ه��ا ال �ع��امل ال �غ��رب��ي؛ ل�ت���ص� ّد النا�س
ع��ن االن���ض��واء حت��ت ل��واء الإ� �س�ل�ام .وي��دل
على ه��ذا � ّأن تلك الإ��س��اءات �أقرتها قيادات
امل�ج�ت�م�ع��ات ال�غ��رب�ي��ة يف م� ��ؤمت ��رات دول�ي��ة
عاملية ،ويف و�سائل الإع�لام ،بل �أُق � ّرت حتى
م��ن االحت ��اد الأورب ��ي بحجة ح� ّري��ة ال��ر�أي
التي ال تقبل التفاو�ض( .)7ومل تكن هذه
توجه �إىل الإ�سالم ونبي الإ�سالم،
�أ ّول �إ�ساءة ّ
ب��ل ح��دث ق�ب��ل ه��ذا م ��رات وم� ��رات :ح��دث
م��ن دول مثل فرن�سا ي��وم كانت م�ستعمرة
ل�ل�ج��زائ��ر ،وح ��دث م��ن �إي�ط��ال�ي��ا ي��وم كانت
م�ستعمرة لليبيا ،وك��ذل��ك م��ن ك�ث�ير من
البالد العربية والإ�سالمية� .أم��ا اجلزائر،
فقد ان ُتزعت املئات من جوامعها ومل ُتبق
ف��رن���س��ا يف ال�ع��ا��ص�م��ة �إال ج��ام�ع�ين اث�ن�ين،
وح��ول��ت اجل��ام��ع الكبري �إىل (ك��ات��درائ�ي��ة)
ن�صبت فوقها ال�صليب ،و�أغ�ل�ق��ت م��دار���س
امل �� �س �ل �م�ين ،و�� �ص� � ّرح (ج � ��ورج ب� �ي ��دو) وزي ��ر
خ��ارج�ي��ة ف��رن���س��ا ي��وم�ئ��ذ ق��ائ�لا( :ل��ن �أدع
الهالل يغلب ال�صليب يف اجلزائر).

�أ ّم� � ��ا ع �ل��ى ن �ط��اق الأف � � � ��راد ،ف �ق��د كرث
امل�ست�شرقون الذين �أ�ساءوا �إىل الإ�سالم يف
كتاباتهم وحما�ضراتهم من �أمثال (جولد
ت�سيهر) و(ل��وي����س ما�سينيون) و(ي��و��س��ف
��ش��اخ��ت) و(ه�ن�ري الم�ن����س) و(��ص��ام��وئ�ي��ل
ه��ان �ت �غ �ت��ون) و(ب� ��رن� ��ارد ل��وي ����س) و�أع� � ��داد
تطلع علينا ما بني مدة و�أخ��رى تطلع ك �ث�يرة ال ي�ت���س��ع امل �ج��ال ل��ذك��ر �أ��س�م��ائ�ه��م.
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وم ��ن �سل�سلة ه ��ذه الإ� � �س� ��اءات :الإ�� �س ��اءات
�إىل ن�ب�ي�ن��ا حم�م��د��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م.
ول �ق��د ظ ��نّ ال �ن��ا���س � ّأن ت�ل��ك الإ� � �س� ��اءات يف
القناة الوطنية الدامناركية ال تمُ ّثل ر�أي
احلكومة الدامناركية ،فقد قام بها غلمان
�سفهاء �أغ��رار ،و�سين�ساها ال ّنا�س بعد �أي��ام،
لكن الأمر لي�س كذلك :فقد انطلقت تلك
الإ�ساءات الوقحة م ّرة �أخرى يف الدامنارك،
وانتقلت اىل �أمريكا من خالل انتاج الفلم
امل�سيء ال�سيء ال�صيت عن حياة النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وما هي اال حلقة يف �سل�سلة
الطعن والت�شويه التي متار�س جهارا نهارا.
واملت� ّأمل يف �أو�ضاع العامل الغربي يرى
�أن ت�ل��ك احل �م�لات ال��وق�ح��ة ��ض��د الإ� �س�لام
ونبي الإ�سالم مل تكن اجتهادات �شخ�صية،
ول�ي���س��ت ب ��زالت ل �� �س��ان ،وال ع�م�لا ب�ح��ر ّي��ة
ال � ��ر�أي وال �ف �ك��ر وال �ت �ع �ب�ير ك �م��ا ي��زع �م��ون،
و�إمن ��ا الأم ��ر �أم��ر خمطط ره�ي��ب ي�ق��وم به
الغرب ،م�ستخدما ما ميكنه ا�ستخدامه من
الو�سائل الإعالمية والثقافية وال�سيا�سية.
الهوام�ش:
( )1مل��اذا يكرهونه – الأ�صول الفكرية لعالقة الغرب
بنبي الإ��س�لام �صلى اهلل عليه و�سلم ت�أليف :الدكتور
با�سم خفاجي �ص ،39الطبعة الأوىل .2006-1427
( )6( )5( )4( )3( )2مل��اذا يكرهونه ���ص ،10و ،11-10
و ،35-33و.18
( )7نقل الأ�ستاذ الدكتور منري البياتي ما ج��اء على
االن�ترن�ي��ت م��وق��ع www.alnabر�ضي اهلل عنها.
 comال�صفحة الرئي�سة بتاريخ  2006/2/17ما ي�أتي:
(مفكرة الإ�سالم):
�أج�م�ع��ت ك��ل م��ن الرئا�سة احل��ال�ي��ة للمجل�س الأورب ��ي
وامل �ف��و� �ض �ي��ة الأورب� � �ي � ��ة ومم �ث �ل��ي ج �م �ي��ع اجل �م��اع��ات
ال�سيا�سية للربملان الأورب��ي اليوم الأربعاء ،يف اجلل�سة
كاملة الهيئة املنعقدة يف ( �سرتا�سبورج) على �أن حرية
ال�صحافة قيمة رئي�سة وغري قابلة للتفاو�ض  ...ومن
ناحيته �أعلن رئي�س املفو�ضية الأوربية خو�سيه مانويل
بارو�سو �أن حرية التعبري ت�شكل جزءا من القيم الأوربية
�إن ح��ري��ة التعبري غ�ير قابلة للتفاو�ض ،مثلها مثل
باقي احل��ري��ات ،يعتمد احلفاظ عليها على م�س�ؤولية
الأ� �ش �خ��ا���ص  ...و�أدان ب��ارو� �س��و امل�ق��اط�ع��ة ال�ت�ج��اري��ة
للدمنارك ،معربا عن م�ساندته للحكومة الدمناركية
حيث اع�ت�بر �أن مقاطعة امل�ن�ت��وج��ات ال��دمن��ارك�ي��ة تعد
مقاطعة للمنتوجات الأوربية .ومن جهته� ،أ�شار وزير
اخلارجية النم�ساوي متحدثا با�سم جمل�س �أورب��ا� ،إىل
�أنه ال ميكن (تقوي�ض) حرية التعبري
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قلب امل�ؤمن يواجه الإع�صار واالعت�صار يف مواقف ال تعد يف
وحتمل هذه
احلياة ،منذ �أن يولد �إىل �أن ت�أتي حلظات ال��وداع ُّ ،
املواقف هي احلياة نف�سها “لقد خلقنا الإن�سان يف كبد” ،ولكن!!
حتمل يف حالة امل�سا�س بالنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
ال ُّ
ويظن امل�ؤمن ب��أن امل�سا�س به �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ضعفه
ك�شخ�ص وي�ضعفها ك�أمة �أو يمُ ي ُتها ،وه��ذا ظن خاطئ ،بل ردود
الفعل الإ�سالمية الطارئة وامل�ستدمية �أثبتت عك�س االعتقاد.

اال�ستـهانة بالر�سول
اخلـدعـة الـذائبـة
بقلم مثنى الزيدي
امل�شرف العام على موقع رابطة العلوم ال�شرعية
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فهم يخادعون وميكر اهلل ،واهلل خري املاكرين ،ه��ذا قانون
ال �ق��ر�آن ،ول�ك��ن امل�ك��ر الإل �ه��ي ال�ي��وم ت�ع��دى ال �ع��ذاب الأُخ� ��روي �أو
الدنيوي مما تعارف العقل عليه كمكر مُكرت به الأمم ال�سابقة
امل�ح��ارب��ة لأنبيائها �إىل �أن �أ�صبح امل�ك��ر الإل�ه��ي على ل�سان �أه��ل
املكر �أنف�سهم ،وهذا يف ر�أي��ي �أق�سى �أن��واع املكر على الإط�لاق ق َّل
املنتبهون له.
فاملكر يف �سياق ق��ر�آين مدح  ،فكان مكره مدحا له ومكرهم
ذم��ا عليهم ،ول�ي����س �صفة َم� ْن� َق��� ٍ�ص لأن ��ه ي��دل ع�ل��ى مت��ام ال�ق��وة
والتمكن ،وال تطلق هذه ال�صفة على اهلل مفردة بل تطلق كما
�أطلقها القر�آن الكرمي� ،أي يف مقابلة من يخدعون.
ولنكتة لطيفة مل �أ�صفهم ب(مكر) و�إمنا و�صفتهم ب(خداع)
وبينهما ف��رق ،فاملكر ال�سيئ �أ�شد خبثاً وانكى �أث��را يف املمكور به
لأن��ه مل يكن يتوقع ح��دوث ال�سوء م��ن امل��اك��ر ،وه��و اخ��ف وط ��أة
على امل�خ��دوع� ،إذ ان��ه ك��ان ينتظر ال�سوء ولكنه �أت��اه من حيث ال
يحت�سب ،فهل نحن خم��دوع��ون باال�ستهزاء بالنبي �صلى اهلل

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد التا�سع

واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات

ع�ل�ي��ه و� �س �ل ��م؟اجل ��واب :ن �ع��م ،لأن �ن��ا على
انتظار لل�سوء ،ومل يفاجئنا �إال وقت �إتيانه
وط��ري�ق��ة وق��وع��ه ،ب��ل ه��و مم��ا ت�ك��رر على
الدوام ويتكرر ،وما ذكر املكر يف القر�آن �إال
حني مل ُيتوقع �صدوره فكان مفاجئا ممن
َم َك ْر� ،إذن هي خدعة.
�أم��ا اجلانب الإل�ه��ي فال عقاب خدعة
و�إمنا عقاب مكر ،لأن الذي مكر من العباد
يف غفلة م��ن امل�ك��ر الإل �ه��ي و�أم ��ن ت��ام من
�أن ي�أتيه �سوء من اهلل لأن��ه ال ي�ؤمن باهلل
�أ��ص�لا ،فحال اهلل م��ع امل��اك��ر �أ�صبح كحال
املاكر مع املَمكور به ،ين�سج العمل وال يعلم
الآخ��ر مبا ين�سج له فكان مكر اهلل ج��زا ًء
من جن�س العمل.

ومل يظهر يف الفيلم �إال با�سم “تريي
جونز” الذي هو نف�سه من طلب التظاهرة
حل��رق امل�صحف يف “لو�س اجن�ل����س» ومل
يخرج معه احد �إال  20فردا من بني االف
الأقباط.
لكن هذا املكر قا�صر يف النظر الب�شري
�إن مل يكن ن�صرانيا وهو ال�صحيح  ،لكنه
م�ك��ر ل�ي����س ق��ا��ص��را مل��ا ن�ستمع ال �ي��وم اىل
املتحدث با�سم خارجية الكيان ال�صهيوين
املحتل «ايغال باملور» « :ان ا�سرائيل تن�أى
بنف�سها عن خمرج الفيلم وال عالقة لها
به على الإطالق».

ولي�س املكر قا�صرا �إذ يقول املمثلون
�أنف�سهم « :تعر�ضنا للت�ضليل ب�ش�أن نوايا
فما كان من �إ�ساءة هو اخلداع ،وما كان الفيلم...وانه جرى ا�ستغاللهم من قبل
من رد فعل من اجلانب الغربي نف�سه هو املنتج” وه�ؤالء عديدهم  80ممثال.
مكر مل يكن على �سحائب احل�سبان ملن قام
فهم يخدعون ،لكن اهلل ميكر ،و�شتان
باخلديعة واال�ستهزاء مبقام النبوة.
بني اخلديعة واملكر ،وما ذابت خدعتهم �إال
فما احد منهم تخيل يوما من الأي��ام يف بحر املكر الإلهي ،وهو �أعلى درجاته �إذ
ان ي �ق��ول �أ� �س �ق��ف ال�ك�ن�ي���س��ة ال�ق�ب�ط�ي��ة يف يكون على ل�سانهم هم.
ل��و���س اجن�ل����س��« :ص��ان�ع��وا الفيلم امل�سيء
ف��اهلل خ�ير امل��اك��ري��ن  ،ق��ال املف�سرون
خرجوا عن تعاليم ديننا» �أو يقول «االنبا
�“ :إ َّن ُه “املكر” ح�سن َّ
الظاهِ ر “و�شعروا
بوال” وه� ��و امل �ت �ح ��دث ال��ر� �س �م��ي ب��ا��س��م
الكني�سة االرث��وذك �� �س �ي��ة« :ان ان �ت��اج ه��ذا ب��أن�ه��م �أح���س�ن��وا بالفعل” � �س� ّ�يء ا ْل� َع��ا ِق� َب� ِة
ي
الفيلم ج��زء م��ن حملة خبيثة ت�ستهدف “كانت �أ�شدها وعلى ل�سانهم” ،هُ َو َخ ٌ
محَ ْ ٌ
ال�صلاَ ُح ا ْل َعا ُّم،
�ض لاَ َيترَ َ َّت ُب َعلَ ْي ِه �إِلاَّ َّ
الإ�ساءة لالديان» �أو يقول «املهند�س عبد
ا�صاَ ،ف ُه َو
ال�سيد عبد امللك» رئي�س املنظمة القبطية َو ِ�إ ْن َك��ا َن ُي ��ؤْذِي َ�ش ْخ ً�صا َ�أ ْو َ �أ ْ�ش َخ ً
العاملية يف املانيا�« :إننا نعتذر ر�سميا لكل مِ ��نْ َه��ذِ ِه الجْ ِ � َه� ِة مجُ َ � َّر ٌد َع َّما فيِ المْ َ� ْك� ِر مِ َن
م�سلمي العامل”  ،وتكتمل ال���ص��ورة برد ا ْل ُق ْب ِحَ ،و ِل َذل َِك َكا َنتْ �أَ ْف َعا ُل ُه َت َع ىَال ُم َن َّز َه ًة
َع� ِ�ن ا ْل� َو�ْ��ص��فِ ِب��ا ْل� ُق� ْب� ِ�ح �أَ ِو َّ
ال�ش َنا َعةِ َ ِ ،أل َّن� َه��ا
فعل الفاتيكان و�أدانته لال�ستفزازات بحق
ال ْح � َو ُال ا َّلتِي ِبهَا ُت َق َّب ُح َب ْع ُ
�ض
امل�سلمني كما نقلت وكالة “فران�س بر�س ل ُت َقا ِر ُنهَا ْ َأ
العاملية” على ل�سان “فدريكو لومباردي» �أَ ْف َعالِ ا ْل ِع َبا ِد مِ نْ َدلاَ َل ٍة َعلَى َ�س َفا َه ِة َر ْ�أ ٍي� ،أَ ْو
املتحدث با�سم الفاتيكان  ،وك��ل ه��ذا على ُ�سو ِء َط ِو َّيةٍ� ،أَ ْو ُج نْبٍ� ،أَ ْو َ�ض ْع ٍف� ،أَ ْو َط َم ٍع�َ ،أ ْو
ف��ر���ض م��ن ق��ال ان دي��ان��ة املنتج والكاتب َن ْح ِو َذل َِك� .أَيْ َف ِ�إ ْن َكا َن فيِ ال َ ْك ِر ُق ْب ٌح َف َم ْك ُر
الل َخيرْ ٌ محَ ْ ٌ
�ضَ ،و َل َك َعلَى َه َذا ا ْل َو ْج ِه َ�أ ْن
“ن�صرانية” وه��ذا لي�س ب�صحيح و�إمن��ا هَّ ِ
تجَ ْ َع َل َ
ب ْع َنى ال َّت ْف ِ�ضيلِ َو ِبدُو ِنهِ.
«خيرْ ُ » مِ َ
�أ�صل ديانته “يهودية” وا�سمه احلقيقي
“�سام با�سيلي» ويبلغ من العمر  56عاما.
ول �ك ��ن ه� ��ذه الأح� � � ��وال ت �ق��ارن��ت ب�ه��م

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد التا�سع

ودلت عليهم بالفعل من ال�سفاهة والقبح
واجل�ب�ن وال���ض�ع��ف  ،ك�م��ا �أن البع�ض من
ام�ت�ن��ا م��ن ح ��اول الت�شبه ب�ه��ذه الأح ��وال
البتعاده عن منطوق الوحي لي�س داال على
واقع التدين ،ولكن الغالب هو االن�ضباط
بالن�صو�ص يف �أن للمكر �أنواعا كما �أن لرده
طرقا تتغري بتغري الأحوال.
وق ��د غ ��اب ع�ن��ا وج ��ه م��ن �أوج� ��ه امل�ك��ر
االل� � �ه � ��ي ،ه� ��و “مكر الرفق” ،ه �ك��ذا
�أ��س�م�ي�ت��ه ،وه ��و � �ص�ي�رورة ال�ب�ع����ض منهم
�إىل الإ��س�لام بعد اعتناق �أديانهم ده��ورا،
ومنهم م�شاهري ،وال يفوت �إع�لان وكالة
«ب ��را� ��س» �أن امل��رك��ز ال��دع��وى الإ� �س�لام��ى
يف والي��ة وا�شنطن ب��أم��ري�ك��ا �أع�ل��ن ان��ه يف
خ�لال ثالثة �أي��ام منذ ن�شر الفيلم امل�سئ
للنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم على
موقع اليويتوب اعتنق الإ�سالم ما يقارب
� 360أل��ف �أم��ري�ك��ي� ،أ��ش�ه��روا �إ�سالمهم يف
امل��رك��ز ال��دع��وى الإ��س�لام��ى ب��أم��ري�ك��ا بعد
ا�ستف�سارهم عن الدين اال�سالمى احلنيف
وع �م��ل حم ��ا� �ض ��رات ج �م��اع �ي��ة خ �ل�ال 24
�ساعة و�إقبال �شديد على املركز اال�سالمى
م��ن ق�ب��ل الأم��ري �ك��ان مل�ع��رف��ة حقيقة ه��ذا
الدين ،فهاته � 360أل��ف �أمريكي ي�سلمون
يف �سويعات معدودة لوال مكر اهلل �سبحانه،
و�أم ��ا م��ن امل�شاهري ف��ان امل���ص��ارع ال�شهري
“اندرتيكر» �أو «احلانوتى» �أ�شهر �إ�سالمه،
ف�سار على هدي �صاحبيه املالكم ال�شهري
“مايكل تاي�سون» و «حممد على كالى»
ا َّل َذين �سبقوه يف اعتناق الإ�سالم.
�أف�لا يجذل م�سلم بذلك ؟ وه��و يرى
م �ك��ر اهلل م �� �س��اوق لأف � �ع ��ال وك �ف ��ت ع�ل��ى
�أ�صحابها؟ �أم ال يجذل م�سلم بذلك وقد
ر�أى النور من كان �أعمى؟ �أم ال يبهج من
ر�أى وعد الإل��ه حتقق؟ فقد �صدق اهلل �إن
اهلل ال يخلف امليعاد.
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منري ها�شم الطائي
ع �ن��دم��ا خ �ل��ق اهلل ت �ع��اىل ه ��ذا ال �ك��ون
العظيم ـ مب��ا فيه م��ن ��س�م��اوات وار��ض�ين
و�آف��اق ال حتدها ح��دود وال تدركها عقول
جعله �شاهدا على عظمة �صانعه ومبدعه
فانه تعاىل �سنّ لهذا اخللق �سننا وو�ضع له
قوانني حتكمه وت�ضبطه.
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وق��د تنوعت ه��ذه ال�سنن ،بني �سنن حتكم
عامل امل��ادة و�أخ��رى ت�ضبط عامل الأحياء،
ومن هذه ال�سنن (�سنة اال�صطفاء) ،وهي
�س ّنة عامة تكون يف الزمان ك�شهر رم�ضان
امل �ك ��رم( ،)1والأي� ��ام ع�شر ذي احل �ج��ة()2
وغ �ي��ره � ��ا ،وت � �ك � ��ون يف امل � �ك � ��ان ك��ال �ب �ي��ت
احلرام( ،)3وم�سجد النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم( ، )4ومت�ضي هذه ال�سنة الربانية ـ
�سنة اال�صطفاء ـ يف ع��امل املالئكة �أي�ضا،
وع��امل الإن���س��ان حيث ي�صطفي رب�ن��ا جل
وعال ر�سال من املالئكة ور�سال من النا�س
يقول عز وجل﴿ :ال َّلهُ يَص َْطفِي مِنَ الْمَلاَئ َِكةِ
رُسُلاً وَمِنَ الن ِ
َّاس إِنَّ ال َّلهَ سَمِيعٌ بَصِريٌ ﴾ ()5
.

ل��ذا ك��ان ال��ر��س��ل م��ن ب�ن��ي ال�ب���ش��ر هم
القمم العالية واملثل ال�سامية وال�ق��دوات
الكاملة التي اختارها اهلل العليم احلكيم
لبني �آدم �إىل ي��وم ال��دي��ن ،وق��د بلغ نبينا
حم�م��د ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م م��ن ذل��ك
مبلغا ال يدانيه فيه ب�شر ،فهو �سيد ولد �آدم
كما اخرب عن نف�سه �صلى اهلل عليه و�سلم
يف احل��دي��ث ال���ص�ح�ي��ح ،ف�ع��ن �أب ��ي ه��ري��رة
قال :قال ر�سول اهلل (�أنا �سيد ولد �آدم يوم
القيامة ،و�أول من ين�شق عنه القرب ،و�أول
�شافع و�أول م�شفع)( .)6ولك �أخي القارئ
�أن تت�صور رج�لا بلغ يف �إن�سانيته وخلقه
و�سلوكه و�سمو نف�سه قمة ال ميكن لب�شر
�أن ي�صل �إل�ي�ه��ا ،ف�ه��و ال�ن�م��وذج الإن���س��اين
الكامل ال��ذي يحلم به كل �إن�سان وي�سعى
للو�صول �إليه واالقتداء به.
�إال ان��ه م��ن امل��ؤ��س��ف وامل �ح��زن �أن ُيعر�ض
كثري م��ن النا�س ع��ن ه��ذا النبي العظيم
كما و�صفه ربنا جل وعال حني قال﴿:وَإِنَّكَ
لَعَ َلى خُ ُلقٍ عَظِي ٍم ﴾ ( ،)7وما ذاك �إال جهال

به �صلى اهلل عليه و�سلم ،وع�صبية لديانة
حمرفة رف�ضها كثري مم��ن يعتنقها بعد
�أن بان له حتريفها وانحرافها ،ومن �آثار
هذه الع�صبية اجلاهلية العمياء ما ن�سمعه
تهجم على �شخ�صه
بني احلني والأخر من ّ
ال �ك��رمي �صلى اهلل عليه و��س�ل��م يف ال�غ��رب
وال���ش��رق ك��ان �آخ��ره��ا م��ا �أق ��دم عليه احد
الن�صارى امل�صريني يف �أمريكا....؟
والأم ��ر اجل��دي��ر باملالحظة يف ه��ذا املقام
�أن من ه��ؤالء الن�صارى من التزم احلياد
وامل��و��ض��وع�ي��ة يف درا� �س��ة ال���س�يرة النبوية
واحلكم عليها مما جعلهم يخرجون بنتائج
تختلف كثريا عما يذكر ا�ؤلئك القادحون
يف � �ش �خ �� �ص��ه ال � �ك� ��رمي � �ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه
و�سلم ،فمنهم م��ن �أ�شهر �إ��س�لام��ه و�صار
م��ن امل�سلمني ،ومنهم م��ن �أع�ل��ن �إج�لال��ه
و�إع�ظ��ام��ه للنبي ال�ك��رمي �صلى اهلل عليه
و�سلم بل وف�ضله بع�ضهم على كل رجال
التاريخ كما �سي�أتي ،وهذا �إن دل على �شيء
ف ��إمن��ا ي��دل ع�ل��ى عظمة ال�ن�ب��ي �صلى اهلل
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عليه و�سلم ،وانه ر�سول اهلل حقا و�صدقا،
كما يدل على جهل ا�ؤلئك الذين حاولوا
�أن يقدحوا به وان ينالوا منه ،و�صدق اهلل
حني قال﴿ :وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويَنْ َأوْنَ عَنْهُ وَإِنْ
يُهْل ُِكونَ إِ اَّل َأن ْ ُفسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (.)8
ويف ه ��ذه امل �ق��ال��ة ��س�ن��ذك��ر ب�ع���ض��ا من
�أق��وال العلماء واملفكرين الغربيني الذين
در�سوا الإ�سالم ور�سوله بحيادية وخرجوا
بنتائج تثري الإعجاب ،حتى ليظن امل�سلم
�أن ه� ��ؤالء اخ�ب�ر م�ن��ه بحقيقة امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م ـ وارى ذل��ك واهلل
اعلم لأن�ه��م عا�شوا يف جمتمعات جاهلية
ع��ا� �ش��ت يف ظ ��ل دي ��ان ��ة حم��رف��ة ب ��ان لهم
خط�ؤها فرتكوها �إىل عبودية ال�شهوات
ـ ف� �ه� ��ؤالء ع��رف��وا اجل��اه �ل �ي��ة ف �ب��ان��ت لهم
عظمة الإ��س�لام ،وقد قال �سيدنا عمر بن
اخلطاب( :ال يعرف الإ�سالم من مل يعرف
اجلاهلية)(.)9
م��ن ه ��ؤالء العلماء (كيث م��ور) عامل
الأجنة ال�شهري ،الذي قال�( :إن التعبريات
ال �ق��ر�آن �ي��ة ع��ن م��راح��ل ت �ك � ّون اجل �ن�ين يف
الإن�سان لتبلغ من الدقة وال�شمول ما مل
يبلغه ال�ع�ل��م احل��دي��ث ،وه ��ذا �إن دل على
��ش��يء ف��إمن��ا ي��دل على �أن ه��ذا ال �ق��ران ال
ميكن �أن يكون �إال ك�لام اهلل ،وان حممدا
ر�سول اهلل)(.)10
وي �ق ��ول ع ��امل اجل �ي��ول��وج �ي��ا الأمل� ��اين
امللحد (الفريد كرونري)(( :لقد �أده�شتني
احلقائق العلمية التي رايتها يف ال�ق��ر�آن
وال�سنة ،ومل نتمكن م��ن التدليل عليها
�إال يف الآون� ��ة الأخ �ي�رة ب��ال�ط��رق العلمية
احلديثة ،وهذا يدل على �أن النبي حممدا 
�صلى اهلل عليه و�سلم مل ي�صل �إىل هذا
العلم �إال بوحي علوي(.)))11
وم ��ن ه � ��ؤالء احل �ي��ادي�ي�ن وامل�ن���ص�ف�ين
الفيل�سوف الأ�شهر (برنارد �شو) الذي �أكد
يف العديد من كتاباته و�أقواله �أن « رجال
ال��دي��ن امل�سيحيني يف ال �ق��رون الو�سطى

ونتيجة للجهل �أو للتع�صب الأع�م��ى قد
ر�سموا لدين حممد �صورة قامتة وكانوا
ي �ع��دون��ه ع ��دو امل�سيحية الأول» ،وي�ق��ول
برنارد �شو« :لقد �أطلعت على �أمر حممد،
فوجدته �أعجوبة خارقة وتو�صلت �إىل �أنه
مل يكن ع��دواً للم�سيحية بل على العك�س
من ذلك فهو منقذ للب�شرية ويف ر�أيي �أنه
لو توىل زمام الأمور اليوم يف عاملنا لوفق
يف حل م�شكالت العامل مبا ُي�ؤمن ال�سالم
وال�سعادة التي ترنو �إليها الب�شرية� ،أ�ضاف
ق��ائ� ً
لا� »:إن ال�ع��امل ال�ي��وم �أح ��وج م��ا يكون
�إىل رج ��ل يف ت�ف�ك�ير حم �م��د ،ه ��ذا النبي
ال��ذي و�ضع دينه دائ�م�اً مو�ضع االح�ترام
والإجالل و�إنه اقوي الأديان على ا�ستيعاب
جميع حقوق امل��دن�ي��ات ،و�إين �أرى الكثري
من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على
بينة م��ن �أم��ره��م ،و�أن ال��دي��ن الإ��س�لام��ي
�سيجد جماله الف�سيح يف �أوروبا «(.)12
�أما (المارتني) ال�شاعر الفرن�سي فقد
ق��ال عنه مت�سائ ً
ال“ :من ذا ال��ذي يجر�ؤ
من الناحية الب�شرية على ت�شبيه رجل من
رج��ال التاريخ مبحمد؟ وم��ن ه��و الرجل
ال ��ذي ظ�ه��ر �أع �ظ��م م�ن��ه ع�ن��د ال�ن�ظ��ر �إىل
جميع املقايي�س التي تقا�س منها عظمة
الإن���س��ان؟ �إن �أع�ظ��م ح��ب يف حياتي �أنني
در�ست حياة حممد درا�سة وافية و�أدرك��ت
ما فيها من عظمة وخلود ،وقال مت�سائ ً
ال:
�أي رج ��ل �أدرك م��ن ال�ع�ظ�م��ة الإن���س��ان�ي��ة
مثلما �أدركه حممد؟ و�أي �إن�سان بلغ؟ لقد
هدم حممد املعتقدات الباطلة التي تتخذ
وا�سطة ب�ين اخل��ال��ق وامل�خ�ل��وق و�إذا كانت
عبقرية الإن�سان هي �سمو الغاية والنتائج
امل��ذه�ل��ة ل��ذل��ك رغ��م ق�ل��ة ال��و��س�ي�ل��ة ،فمن
ذا ال��ذي ي�ج��ر�ؤ �أن ي�ق��ارن �أي م��ن عظماء
ال �ت��اري��خ احل��دي��ث مب�ح�م��د يف عبقريته؟
�أ�ضاف المارتني قائ ً
ال :ه�ؤالء امل�شاهري قد
�صنعوا الأ�سلحة و�سنوا القوانني و�أقاموا
الإم�براط��وري��ات فلم يجنوا �سوى �أجم��اد
بالية مل تلبث �أن حتطمت بني ظهرانيهم،
ل� �ك ��ن ه � ��ذا حم� �م ��د مل ي� �ق ��دم اجل �ي��و���ش
وي �� �س��ن ال �ق��وان�ي�ن وال �ت �� �ش��ري �ع��ات وي�ق�ي��م

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد التا�سع

الإمرباطوريات ويحكم ال�شعوب وير ّو�ض
احلكام فقط ،و�إمنا قاد املاليني من النا�س
فيما ك��ان ي�ع��د ث�ل��ث ال �ع��امل ح�ي�ن��ذاك ،بل
�إن��ه ق�ضى على الأ��ص�ن��ام والأوث ��ان وكافة
الأف �ك��ار وامل�ع�ت�ق��دات ال�ب��اط�ل��ة ،ل�ق��د �صرب
حم �م��د وجت �ل��د ح �ت��ى ن ��ال ال �ن �� �ص��ر وك ��ان
ط�م��وح��ه م��وج �ه �اً �إىل ه ��دف واح� ��د ،فلم
يطمح �إىل تكوين �إم�براط��وري��ة ،حتى �أن
�صالته ال��دائ�م��ة ومناجاته لربه ووفاته
وانت�صاراته حتى بعد موته ال يدل �إال على
اليقني ال�صادق البعيد عن الغ�ش واخلداع
«(.)13
وي�ق��ول ول دي��وران��ت�( :إذا م��ا حكمنا
ع�ل��ي ال�ع�ظ�م��ة مب��ا ك ��ان للعظيم م��ن �أث��ر
يف النا�س قلنا �إن حممداً ك��ان من �أعظم
عظماء التاريخ ،فلقد �أخ��ذ على نف�سه �أن
يرفع امل�ستوي الروحي والأخالقي ل�شعب
�ألقت به يف دياجري الهمجية حرارة اجلو
وج ��دب ال �� �ص �ح��راء ،وق��د جن��ح يف حتقيق
ه��ذا ال�غ��ر���ض جن��اح �اً مل ي��دان�ي��ه ف�ي��ه �أي
م�صلح �آخ��ر يف التاريخ كله ،وق��ل �أن جند
�إن�ساناً غريه حقق ما كان يحلم به ..وكانت
بالد العرب ملا بد�أ الدعوة �صحراء جدباء
ت�سكنها ق�ب��ائ��ل م��ن ع�ب��دة الأوث � ��ان قليل
عددها ،متفرقة كلمتها ،وكانت عند وفاته
�أم ��ة م��وح��دة متما�سكة ،وق��د ك�ب��ح جماح
التع�صب واخلرافات ،و�أقام فوق اليهودية
وامل�سيحية ودين بالده القدمي ديناً �سه ً
ال
وا� �ض �ح �اً ق ��وي� �اً ،و� �ص��رح �اً خ�ل�ق�ي�اً ق��وام��ه
الب�سالة والعزة ،وا�ستطاع يف جيل واحد �أن
ينت�صر يف مائة معركة ،ويف قرن واحد �أن
ين�شيء دولة عظيمة ،و�أن ُيبقي �إيل يومنا
هذا قوة ذات خطر عظيم يف ن�صف العامل)
(.)14
وه� ��ذا (ج ��وت ��ه) ال �� �ش��اع��ر ال�ف�ي�ل���س��وف
الأمل� � ��اين ،ق ��ال م�ع�ج�ب�اً ب��ال �ق��ر�آن وال�ن�ب��ي
حم �م��د � �ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه و� �س �ل��م« :ك�ل�م��ا
قر�أت القر�آن �شعرت �أن روحي تهتز داخل
ج�سمي فهو كتاب الكتب و�إين �أعتقد هذا
كما يعتقده كل م�سلم  ،فلم يعرث بالقر�آن
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�أي تبديل �أو حتريف ،وعندما ت�ستمع �إىل عظماء العامل والدين الذي جاء به �أكمل
�آي��ات��ه ت ��أخ��ذك رج �ف��ة الإع �ج ��اب واحل ��ب ،الأديان «(.)17
وبعد �أن تتوغل يف درا�سة روح الت�شريع فيه
وبعد :فان ما نقلته يف هذه املقالة ال
ال ي�سعك �إال �أن تعظم هذا الكتاب العلوي
و�أن تقد�سه ،وظني �أن الت�شريع يف الغرب يعدو كونه نبذاً قليلة نّ
تبي حقيقة النبي
ناق�ص بالن�سبة للتعاليم الإ�سالمية و�أننا �صلى اهلل عليه و�سلم عند علماء ومفكري
�أهل �أوروبا بجميع مفاهيمنا مل ن�صل بعد العامل من احلياديني واملو�ضوعيني ،ومنها
اىل ما و�صل �إليه حممد و�سوف لن يتقدم نعرف حقيقة اجلهل ال��ذي دف��ع ب�شرذمة
عليه احد ،وقد بحثت يف التاريخ عن مثل من املتع�صبني للتطاول على �سيد اخللق،
�أع �ل��ى ل �ه��ذا الإن �� �س��ان ف��وج��دت��ه يف النبي وملن �شاء التو�سع يف معرفة �أقوال العلماء
واملفكرين يف مكانة النبي �صلى اهلل عليه
العربي حممد «(.)15
و�سلم فلريجع �إىل امل�صادر املعنية ليجد
�أم��ا (مايكل ه ��ارت) ال��ذي �أل��ف كتابه من ذل��ك ما تن�شرح له ال�صدور ،ويت�ضح
«كتاب العظماء مائة و�أعظمهم حممد» ،منه احل��ق جليا ال �شبهة فيه ،ويف اخلتام
فقد و��ض��ع النبي حممد �صلى اهلل عليه �أ�سال اهلل تعاىل �أن يهدينا �سواء ال�سبيل،
و�سلم ك�أعظم �شخ�صية يف التاريخ ،وقال :وان يتوب على ا�ؤل�ئ��ك الذين ال يعلمون،
�إن اختياري حممداً ليكون الأول يف �أهم وان يرزقهم معرفة دينه ونبيه �صلى اهلل
و�أعظم رج��ال التاريخ ،قد يده�ش القراء عليه و�سلم.
لكنه ال��رج��ل ال��وح�ي��د ال ��ذي ح�صد �أعلى
الهوام�ش:
جن��اح على امل�ستويني الديني والدنيوي،
ه�ن��اك ر��س��ل و�أن�ب�ي��اء وك�ث�ير م��ن احلكماء ) )1عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،عن ر�سول
ب ��د�أوا ر��س��االت عظيمة لكنهم م��ات��وا دون اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم قال� ( :إذا كانت �أول
�إمتامها كامل�سيح يف امل�سيحية� ،أو �شاركهم ليلة من رم�ضان �صفدت ال�شياطني وم��ردة
ف�ي�ه��ا غ�يره��م �أو ��س�ب�ق�ه��م �إل �ي �ه��ا ��س��واه��م اجلن وغلقت �أبواب النار فلم يفتح منها باب
ك�م��و��س��ى يف ال �ي �ه��ودي��ة ،ل �ك��ن حم �م��د هو  .وفتحت �أب��واب اجلنة فلم يغلق منها باب .
الوحيد الذي �أمت ر�سالته الدينية وحتددت ون��ادى مناد يا باغي اخلري �أقبل  .ويا باغي
�أح�ك��ام�ه��ا و�آم �ن��ت ب�ه��ا ��ش�ع��وب ب��أ��س��ره��ا يف ال�شر �أق�صر  .وهلل عتقاء من النار  .وذلك يف
ح�ي��ات��ه ،ولأن ��ه �أق ��ام ب�ج��ان��ب ال��دي��ن دول��ة كل ليلة) �أخرجه ابن ماجه برقم . 1642
جديدة ف�إنه يف هذا املجال الدنيوي �أي�ضاً
ا�س ر�ضي اهلل عنه َق��ا َلَ :ق��ا َل
وح��د القبائل يف �شعب وال�شعوب يف ام��ةَ )2) ،ع� ِ�ن ا ْب� ِ�ن َع َّب ٍ
وو�ضع لها كل �أ�س�س حياتها ،ور�سم �أم��ور َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم (:مَا مِ نْ �أَ َّيا ٍم
دنياها وو�ضعها يف مو�ضع االنطالق �إىل
ال�ع��امل ،فهو ال��ذي ب��د�أ الر�سالة الدينية
والدنيوية و�أمتها»(.)16
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ويقول كارل مارك�س« :هذا النبي افتتح
بر�سالته ع���ص��راً للعلم وال �ن��ور وامل�ع��رف��ة،
ح��ري �أن ت��دون �أق��وال��ه و�أف�ع��ال��ه بطريقة
علمية خا�صة ،ومبا �أن هذه التعاليم التي
قام بها هي وحي فقد كان عليه �أن ميحو
م��ا ك��ان م�تراك�م�اً م��ن ال��ر��س��االت ال�سابقة
من التبديل والتحوير� ،إن حممداً �أعظم

ال�صا ِل ُح فِيهَا �أَ َح� ُّ�ب ِ�إلىَ اللهَّ ِ مِ ��نْ َه��ذِ ِه
ا ْل َع َم ُل َّ
اللهَّ
َ
الأَ َّيا ِم )َ .ي ْعنِى �أ َّيا َم ا ْل َع ْ�شرَِ .قا ُلوا َيا َر ُ�سو َل ِ
الل َق��ا َل ( َو َال الجْ ِ هَا ُد
َو َال الجْ ِ � َه��ا ُد فِى َ�سبِيلِ ِ
ف َ�سبِيلِ اللهَّ ِ �إِ َّال َر ُج ٌل َخ َر َج ِب َن ْف�سِ ِه َومَا ِل ِه َفلَ ْم
َي ْرجِ ْع مِ نْ َذ ِل� َ�ك ب َِ�ش ْي ٍء )� .أخرجه �أبو داود يف
�سننه برقم . 2440
) )3عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم يوم فتح مكة
( �إن هذا البلد حرمه اهلل ال يع�ضد �شوكة وال
ينفر �صيده وال يلتقط لقطته �إال من عرفها
) �صحيح البخاري برقم .1587
) )4اخرج م�سلم يف �صحيحه عن �أبي هريرة
يبلغ ب��ه النبي �صلى اهلل عليه و �سلم ق��ال:
(� �ص�لاة يف م���س�ج��دي ه ��ذا �أف �� �ض��ل م��ن �أل��ف
�صالة فيما �سواه �إال امل�سجد احلرام) �صحيح
م�سلم برقم . 505
)� )5سورة احلج�/آية . 75
)� )6صحيح م�سلم برقم . 2278
)� )7سورة القلم� /آية . 4
)� )8سورة الأنعام� /آية . 26
) )9مذاهب فكرية معا�صرة ،حممد قطب:
�ص. 2
) )10علماء وم�شاهري ا�سلموا� :ص. 8
) )11علماء وم�شاهري ا�سلموا �ص. 11
) )12ملاذا ميزق القران الكرمي ،علي بن نايف
ال�شحود� :ص. 15
) )13ربحت حممدا ومل اخ�سر امل�سيح ،عبد
املعطي الداالتي� :ص . 120
 ))14امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها .
) )15امل�صدر نف�سه� :ص . 119
) )16مل ��اذا مي ��زق ال �ق��ران ال �ك��رمي��� :ص 15
 .ك �ت��اب وحم �م��د ي �ح��ب امل �� �س �ي��ح ،ي��و� �س��ف بن
�إبراهيم ال�ساجر� :ص. 69
) )17م� �ن� �ظ ��وم ��ة االن �ت ��رن� � ��ت ،امل ��و�� �س ��وع ��ة
الإ�سالمية ،ومدونة دوي ال�صمت .
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ر��س��ال��ة الإع �ل�ام الإ� �س�لام��ي ال �ي��وم يف ق�ي��ادة
الأمة �إىل �شاطئ الأمان والدفاع عن ثوابتها
لي�ست ل�ه��واً �أو ب�ط��راً �أو ل�سد ف��راغ ب��ل هي
مهمة �صعبة وحيوية ،وهذا ما ال نقوله نحن
فح�سب ب��ل قاله املفكرون وال��دع��اة وزعماء
الأم� ��ة وامل���ص�ل�ح��ون يف �أك �ث�ر م��ن م�ن��ا��س�ب��ة،
و�أك ��دت ��ه ال �� �ش��واه��د احل �� �ض��اري��ة وجم��ري��ات
احل �ي��اة امل �ع��ا� �ص��رة ال �ي��وم ب �ع��د �أن تعر�ضت
ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكامها ورموزها �إىل
م��ا ن��رى م��ن �إه�م��ال وه�ج��وم ق��ا�� ٍ�س وت�شويه،
قال تعاىل﴿ :ادْعُ إِلِى سَ ِبي ِل رَبِّكَ بِالْحِكْ مَةِ
وَالْمَوْع َِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَ��ادِل ْ�هُ��م بِالَّتِي هِيَ
َأحْسَنُ إِنَّ َربَّكَ هُوَ َأعْ َلمُ بِمَن َض َّل عَن سَ ِبيلِهِ
َوهُوَ َأعْ َلمُ بِالْمُ ْه َتدِينَ﴾ النحل .125:
هذا الذي جرى ويجري من هجوم ظامل
على الإ�سالم وامل�سلمني يف الإعالم وال�سيا�سة
والفكر واحل��رب وغ�ير ذل��ك ،ومنها اعتداء
ال �غ��رب على مكانة ر�سولنا ال�ك��رمي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم دفع املخت�صني بالإعالم
الإ�� �س�ل�ام ��ي وغ �ي�ر امل�خ�ت���ص�ين �إىل اع�ت�ب��ار
الدعوة الإ�سالمية من خالل الإعالم فر�ض
عني على كل م�سلم وم�سلمة ،وبع�ضهم َعدّها
ف��ر���ض كفاية وك�لا احل��ال�ت�ين فيهما �إ��ش��ارة
وا�ضحة �إىل �أهمية العمل الإع�لام��ي اليوم

د.عبد الهادي الزيدي
جامعة بغداد
و�ضرورة عناية الأم��ة به ،ل�صالحية و�سائل
الإع�ل�ام للدعوة ون�شر دي��ن اهلل كما ت�صلح
لن�شر الرذيلة والإحلاد ولذلك ف�أمر الدعوة
الإ�سالمية م��ن خ�لال الإع�ل�ام يختلف عن
�أي �أمر �آخر ،ففي الوقت الذي مل تكن هناك
ف�ضائيات �أو �صحف �أو انرتنيت كانت الدعوة
م ��ن خ �ل�ال االت �� �ص ��ال ال���ش�خ���ص��ي وخ�ط��ب
اجلمعة وتبليغ الآي��ات القر�آنية ،ول��و كانت
–�آنذاك -و�سائل الإعالم احلديثة متوفرة،
مل��ا ت��ردد امل�سلمون الأوائ ��ل م��ن ا�ستخدامها
لكونها وا��س�ط��ة الع�صر يف االت���ص��ال ،و�أداة
الوقت يف �إي�صال الدعوة والفكرة واملعلومة،
وق��د �أدرك علماء الأم��ة ه��ذه احلقيقة فهم
ي�ساهمون يف الدعوة �إىل دين اهلل تعاىل من
خالل التلفاز واالنرتنت وال�صحافة وغريها
من و�سائل و�أدوات �إعالمية حديثة.

لبيان معنى الإ� �س�لام وف�ضل ال �ق��ر�آن على
ال �ب �� �ش��ري��ة وال� ��دف� ��اع ع ��ن ر�� �س ��ول اهلل عليه
ال�صالة وال�سالم� ،أم��ا يف اجلانب الآخ��ر�-أي
العاملني يف الإعالم  -فهم الأكرث م�سئولي ًة
يف ه ��ذا االجت� � ��اه :ال ��دع ��وة والإع� �ل ��ام عرب
و�سائل الإع�ل�ام واكت�ساب امل�ه��ارات وتطوير
�إم �ك��ان �ي��ات �ه��م وال �ت �ع �م��ق يف جم ��ال الإع�ل��ام
تقنيا وفنياً مع التم�سك بالعقيدة الإ�سالمية
والعمل �ضمن ال�ضوابط ال�شرعية للإعالم
الإ�سالمي ،وه��ذا هو املطلوب يف موا�صفات
العامل يف جمال هذا الإعالم.
ويف ال�سطور الآت�ي��ة �سنقف م��ع اب��رز ما
ميكن للإعالميني عمله يف �إطار م�سئوليتهم
جتاه نبيهم وخامت الأنبياء واملر�سلني حممد
عليه ال�صالة وال�سالم.

ف �م��ا دام امل �� �س �ل �م��ون ج �م �ي �ع �اً م�ك�ل�ف��ون
بالدعوة لدين اهلل تعاىل وم��ادام��ت و�سائل من مقومات الإعالمي امل�سلم
ونعني بها جملة م�ق��وم��ات وخ�صائ�ص
الإع�ل�ام ت�صلح لهذه ال��دع��وة ،ف�إنه يتوجب
على كل من يدعو لدين اهلل وي�أمر باملعروف الب��د �أن يتحلى بها الإع�لام��ي امل�سلم وهو
�أن ال ي�ت��ردد يف ان �ت �ه��اج ط��ري��ق ا� �س �ت �خ��دام يت�صدى حلملة الإ��س��اءة الظاملة على �سرية
الو�سيلة الإع�لام�ي��ة ح�ين يتمكن م��ن ذل��ك ،و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ومنها:
فان مل ي�ستطع ق�صر جهوده على االت�صال
ال�شخ�صي �أو ال��دع��وة يف حميطه القريب
ح �� �س��ب م �ق��درت��ه وث �ق��اف �ت��ه ال �ت ��ي مي�ل�ك�ه��ا،
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�أوال :ت�أمني النف�س بر�سالة الإ�سالم والإتباع
لنبيه:
الب ��د �أن ي ��ؤم��ن الإع�ل�ام ��ي ن�ف���س��ه ب��ر��س��ال��ة
الإ��س�لام وي��ؤم��ن بها �إمي��ان��ا قطعيا ،ويتخذ
م��ن ال �ن �ب��ي ق��ائ��دا وم��وج �ه��ا وق � ��دوة ،وم�ث��ل
ه ��ذا الإمي � ��ان ل��ه �أث� � � ُره يف ال �ق �ل��ب؛ ب��احل��ب
والتوقري والتعظيم؛ ق��ال تعاىل ﴿:يَا َأيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ُقوا ال َّلهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْت ُِكمْ
كِ ْف َليْنِ مِنْ رَ ْحمَتِهِ ويَجْع َْل لَ ُكمْ ُنورًا َتمْشُونَ
ب ِ ِه وَي َْغفِرْ لَ ُكمْ وَال َّلهُ َغ ُفورٌ رَحِيمٌ﴾ احلديد:
 ،28والإمي��ان بال�شيء الب��د �أن يتبعه عمل:
الإميان و�إن كان �أ�صله ت�صدي َق القلب ،فذلك
الت�صديق ال ب��د �أن ُي��وج��ب ح ��ا ًال يف القلب
وع�م� ً
لا ل��ه ،وه��و تعظيم ال��ر��س��ول و�إج�لال��ه
وحم� َّب�ت��ه ،وذل��ك �أم��ر الزم ،ف� ��إذا مل حت�صل
ه��ذه احل � ُ
ُ
الت�صديق ومل
�ال  ،مل ينفع ذل��ك
ُيغن �شي ًئا؛ و�إمن��ا مينع ح�صوله �إذا عا َر�ضه
معار�ض من ح�سدِ الر�سول� ،أو التكبرُّ عليه،
�أو الإه�م��ال ل��ه ،و�إع��را���ض القلب عنه ونحو
ذلك ،ومتى ح�صل املعار�ض ،كان وجود ذلك
الت�صديق كعدمه(.)1
ومن ل��وازم الإمي��ان به� :أن يكون ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أح� َّ�ب للإعالمي من
نف�سه وول��ده وجميع اخل�ل��ق؛ كما َّ
دل عليه
قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل إِنْ كَانَ آبَاؤُ ُكمْ وَ َأبْنَاؤُ ُكمْ
وَإِخْوَا ُن ُكمْ وَ َأ ْزوَاج ُُكمْ وَعَشِريَ ُت ُكمْ وَ َأمْ�و ٌَال
ا ْق َترَ ْف ُتمُوهَا وَتِ��جَ��ارَةٌ َت� ْ�خ�شَ�وْنَ َكسَادَهَا
وَمَسَاكِنُ َتر َْضوْنَهَا َأحَ �بَّ إِلَي ُْكمْ مِ�نَ ال َّلهِ
وَرَسُولِهِ و َِجهَادٍ فِي سَ ِبيلِهِ َف َترَبَّصُوا حَ َّتى
يَ ْأتِيَ ال َّلهُ ب ِ َأمْ ِرهِ وَال َّلهُ اَل يَهْدِي ال ْ َقوْمَ ال ْ َفاسِقِنيَ﴾
التوبة.24 :
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ولقوله عليه ال�صالة وال���س�لام( :ال ُي�ؤمن
أحب �إليه من والده وولده
�أحدُكم حتى �أكون � َّ
والنا�س � ْأجمعني )( ،)2ويف جميع الأح��وال
ف��ان الإع�لام��ي الإ��س�لام��ي ملتزم باحلفاظ
على دينه فال يجوز له �شرعا �أن يعمل ب�أي
�أم ��ر ي�خ��ال��ف �أوام � ��ر رب ��ه و��س�ن��ة ن�ب�ي��ه عليه
ال�صالة وال�سالم� ،أو يدفعه الرتكاب املعا�صي
والآث� ��ام ،حتى �إن ك��ان ذل��ك بن�ص ق��ان��وين:

احلجرات ،2 –1:وين�سحب هذا املعنى على
ق�ي��ام الإع�لام �ي�ين مب�ن��ع الأذى �أو الت�سبب
وال�سماح به جتاه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فال ُن�ؤذيه مبثل ما ُيعامل به بع�ضنا
ً
بع�ضا ،مم��ا ه��و مباح بيننا؛ ف ��إن اهلل تعاىل
ح � َّرم على الأم��ة �أن ُي� ��ؤذوه مب��ا ه��و مباح �أن
يعامل به بع�ضهم ً
بع�ضا؛ متيي ًزا له؛ مثل:
ن�ك��اح �أزواج ��ه م��ن ب�ع��ده ،ف�ق��ال تعاىل﴿:وَمَا
ُول اللَّهِ و اََل َأنْ َتنْكِحُوا
كَانَ لَ ُكمْ َأنْ ُتؤ ُْذوا رَس َ
َأ ْزوَاجَ �هُ مِنْ َبعْدِهِ َأبَ�دًا إِنَّ َذل ُِكمْ كَانَ عِنْدَ
اللَّهِ عَظِيمًا﴾ الأحزاب ،53 :كذلك يجب على
�أهل الإعالم �أال ي�ؤثِروا �أنف�سهم �أو �سمعتهم
�أو م�صاحلهم على كل ما يتعلق بر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم و�أال يتخ َّلفوا عن ُن�صرة
دي�ن��ه ال��ذي ب � َذل ع�م��ره ك� َّل��ه م��ن �أج �ل��ه؛ قال
تعاىل ﴿ :مَا كَانَ َلأِهْ ِل الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ
مِنَ أْ َ
العْر ِ
َاب َأنْ يَ َت َخلَّ ُفوا عَنْ رَسُو ِل اللَّهِ و اََل
سهِ﴾ التوبة.120 :
يَر َْغبُوا ب ِ َأن ْ ُفسِ ِهمْ عَنْ نَ ْف ِ

لقوله عليه ال���ص�لاة وال���س�لام(:ع�ل��ى امل��رء
ال�سمع وال�ط��اع��ة فيما �أح��ب �أو ك��ره� ،إال �أن
ي�ؤمر مبع�صية ،فان �أمر مبع�صية فال �سمع
وال طاعة)( .)3فطاعته �صلى اهلل عليه و�سلم
و�إتباعه ،والتحا ُكم ل�سنته ،واالنقياد ُ
حلكمه
بقناعة وت�سليم؛ وذل��ك م��ن ل ��وازم الإمي��ان
ُول
باهلل عز وجل ،قال تعاىل ﴿:مَنْ يُطِ ِع الرَّس َ
َاك عَ َليْ ِهمْ
َف َقدْ َأ َطاعَ اللَّهَ وَمَنْ َتوَلَّى َفمَا َأرْسَلْن َ
ِيظا﴾ الن�ساء ،80:وقال عز وجلُ ﴿:ق ْل إِنْ
حَف ً
ُكنْ ُتمْ ُتحِبُّونَ اللَّهَ َفاتَّ ِبعُونِي يُحْ ِبب ُْكمُ اللَّهُ َوي َْغفِرْ
لَ ُكمْ ُذ ُنوب َُكمْ وَاللَّهُ َغ ُفورٌ رَحِيمٌ﴾ �سورة �آل
عمران .))31:فالفرد ال�صالح امل�صلح الواعي
ملا يحدث -وك��ذا الإع�لام��ي امل�ضل -كالهما
تت�ضاعف م�سئوليتهما �إىل ي��وم القيامة،
ب�سبب من يتبع �أعمالهم� ،أو يتبنى مواقفهم،
فامل�سئولية �إزاء و�سائل الإع�ل�ام ال تنقطع
وتبقى دائرتها الزمانية واملكانية يف تو�سع،
يقول عليه ال�صالة وال�سالم( :م��ن �سنّ يف
الإ� �س�لام ُ�س ّنة ح�سنة فله �أج��ره��ا واج��ر من
عمل بها بعده على �أن ال ينق�ص من �أجورهم حتليل الإ�ساءات �إعالميا
�شيء ،ومن �سنّ يف الإ�سالم ُ�س ّنة �سيئة فعليه
الإ� �س ��اءات ال�ت��ي ح��دث��ت يف ال �غ��رب جت��اه
وزره��ا ووزر من عمل بها بعده من غري �أن ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م اغلبها
ينق�ص من �أوزارهم �شيء)(.)4
�إع�لام �ي��ة �أو ذات ��ص�لات و�أب �ع��اد �إع�لام�ي��ة،
والإع� �ل ��ام يف م �ق��دم��ة الأ� �س �ل �ح��ة احل��دي�ث��ة
وكلما تطورت الو�سائل الإعالمية وات�سع التي ت�سهم يف �إيقاع الهزمية باخل�صم ،ويف
انت�شارها وك�ثر جمهورها وعظم ت�أثريها ،امل�ن�ظ��ور الإع�لام��ي تعد ه��ذه الإ� �س��اءات من
ات�سعت وا��ش�ت��دت امل�سئولية على القائمني ب��اب احل ��رب النف�سية ��ض��د امل�سلمني ،فهي
عليها من الإعالميني.
مزيج من الدعاية ال�سوداء التي تهدف �إىل
ت�شويه ��ص��ورة اخل�صم وت��رك ��ص��ورة قامتة
ثانيا� :أن يت�صف الإع�لام��ي امل�سلم بتقدمي ل��دى املتلقي ع��ن ال�ه��دف املق�صود م��ن هذه
�س ّنة نبيه عليه ال���ص�لاة وال���س�لام على �أي الدعاية :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
منهج ح�ي��ات��ي �آخ ��ر ،وع�ل��ى ر�أي ��ه ال�شخ�صي ومن الدعاية ال�صفراء التي تهدف �إىل خداع
وعدم التقدُّ م بالر�أي املجرد على ما جاء به م��ن ت��وج��ه �إل �ي��ه ال��ر��س��ال��ة الإع�لام �ي��ة لكون
م��ن ك�ت��ابٍ ُ
و�سنة ،وع��دم ر ْف��ع ال�صوت عنده ،املنطلقات التي انبثقت عنها ه��ذه الر�سالة
وع��دم دع��ائ��ه ون��دائ��ه مب ْثل م��ا يدعو النا�س براقة ومبهرجة جتذب الناظر واملتابع �إىل
بع�ضا؛ ق��ال تعاىل﴿ :يَا َأيُّهَا الذِينَ عك�س احلقيقة يف الواقع ،هذا مع �إدراكنا �إن
ُ
بع�ضهم ً
َّ
التعريف العلمي للدعاية ينطبق متاما على
آمَنُوا اَل ُت َقدِّمُوا بَيْنَ يَد َِي ال َّلهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّ ُقوا ما ح�صل من �إ�ساءات لت�شويه �سمعة و�شخ�صية
ال َّلهَ إِنَّ ال َّلهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا َأيُّهَا الَّذِينَ ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم ،فالدعاية
ه��ي ( :عملية الإث��ارة النف�سية ويق�صد بها
آمَنُوا اَل َترْ َفعُوا َأصْو ََات ُكمْ َفو َْق صَوْتِ النَّ ِبيِّ الو�صول �إىل تالعب معني يف املنطق ف�إذا بنا
ْض �إزاء ا�ستجابة ما كان ميكن �أن حتدث لو مل
و اََل َتجْهَرُوا لَهُ بِال ْ َقوْ ِل َكجَهْ ِر بَعْض ُِكمْ لِبَع ٍ
حتدث هذه الإث��ارة العاطفية ،الدعاية بهذا
َ
َ
َ ُ
أنْ َتحْب ََط أعْمَا ُلكمْ وَأن ْ� ُت �مْ ل َتشْعُرُونَ﴾ املعنى ال تفرت�ض ��س��وى ال�ت�لاع��ب باملنطق
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كما تتجه �إىل ال�صديق ف�أنها تتجه �إىل غري ال�صديق)( ،)5والدعاية معني ،مما ميكن ت�سميته بعمليات غ�سيل الدماغ اجلماعي)(.)8
(ا�ستخدام مق�صود للكلمة وترويج معلومات و�آراء مو�ضوعة وفوق
ويبدو من ه��ذا الن�ص وم��ن �سياق التطورات التي تخ�ضع لها
تخطيط معني بق�صد الت�أثري على عقول وم�شاعر و�أعمال جمموعة
معينة من الب�شر لغر�ض معني قد يكون ع�سكرياً �أو اقت�صادياً� ،أو ظ��اه��رة احل ��رب النف�سية يف الع�صر احل��دي��ث �إن �ه��ا جت��دد �أدوات �ه��ا
فكرياً( .)6فالدعاية يف معظم الأوق��ات واحلمالت مك�شوفة املعامل وو�سائلها تبعاً للأحداث وتعاقب الأزمان �أو تغري الأمكنة �أو الق�ضايا
ت�ستهدف جميع �أمناط و�أ�شكال احلياة فقد تتناول بخطابها احلياة الرئي�سة التي ي��راد تعري�ضها لعملية غ�سل ال��دم��اغ ،ب��ل �إن جهات
ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية وغريها ،فهي بهذا املعنى فن ودول خمتلفة جتدد با�ستمرار و�سائل وط��رق تعاملها مع ال�شعوب
خطري و�أ�سلوب م�ؤثر جداً يف حتقيق الأه��داف وقد زاد ا�ستخدامها امل�ستهدفة للو�صول بها �إىل �أق�صى ما ميكن من درج��ة الإتباع لها
والتخلي عن تاريخها.
وت�أثريها يف الع�صر احلديث ب�شكل الفت للنظر.
ومن جانب �آخر اعتمدت هذه الإ�ساءات املغر�ضة منطق الإ�شاعة مواجهة الإ�ساءات �إعالميا
يف حماولة حتقيق الهدف املطلوب منها ،فال�شائعات ال تنطلق من �أوال :و�سائل �إعالم وخطط وبرامج منهجية عاملية:
فراغ �أو من وهم� ،أي ال تخلق �شخ�صية وهمية �أو حدثا غري موجود و�سائل الإعالم كانت هي الو�سيط الناجح لنقل هذه الإ�ساءات ،ومن
لكي تبني حوله �أفكارها امل�سمومة ،ويف حالة تطبيق هذا املنطق على الأجدى مواجهتها مبنهجية وا�ضحة م�ستمرة ,م�ستمدة من قول اهلل
�إ�ساءات الإع�لام الغربي املوجهة لر�سول اهلل عليه ال�صالة
وال�سالم تعاىل ﴿:إِ اَّل َتنْصُرُوهُ َف َقدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِ ْذ َأخْرَجَهُ الَّذِينَ َك َفرُوا َثانِيَ اثْنَيْنِ
جند �إنها ا�ستندت �إىل �شخ�صية حقيقية وذات تاريخ وحوادث واقعية
مت ن�سج الكثري من الأك��اذي��ب حولها ،وه��ذا هو بال�ضبط ما تفعله إِ ْذ هُمَا فِي ال ْ َغا ِر إِ ْذ ي َُق ُول لِصَاحِ ِبهِ ل َتحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَ َعنَا َف َأنْز ََل اللَّهُ
الإ��ش��اع��ة ال�ت��ي تعد م��ن اخ�ط��ر �أ�ساليب احل��رب النف�سية و�أو�سعها سَكِينَ َتهُ عَ َليْهِ وَ َأيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ َترَوْهَا وَجَع ََل َك ِلمَ َة الَّذِينَ َك َفرُوا السُّ ْف َلى
انت�شاراً ل�سهولة تطبيقها و�سرعة انت�شارها وحتقيق النجاح يف هدفها
ِ
َ
وَكلِم َُة اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة ))40:والواجب
املق�صود من ورائها.
الرئي�س يف ذل��ك يقع على العاملني يف الإع�ل�ام الإ��س�لام��ي فالبد
وق��د ح��ذر ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي م��ن الإ��ش��اع��ة ا��ش��د حت��ذي��ر لأن�ه��ا تذهب من خطط وب��رام��ج منهجية وذات موا�صفات مهنية عالية وق��درة
احلقوق وتزرع الباطل وتورث الندم ،قال تعاىلَ﴿ :ا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اقناعية متقدمة تعر�ض على العامل كله لبيان ف�ضل ر�سول اهلل عليه
ال�صالة وال�سالم على الب�شرية ،ويف هذا الإطار ننوه� :إذا كان اجلهد
َ
ُ
ِ
ِ
إنْ جَا َءكمْ َفاسِقٌ بِنَبَأٍ َف َتبَيَّنُوا أنْ ُتصِيبُوا َقوْمًا بِجَهَالَةٍ َف ُتصْبحُوا الإعالمي والفكري و�إي�صال الر�سالة الإعالمية يتحمله الإعالميون
عَ َلى مَا َفعَلْ ُتمْ نَادِمِنيَ﴾ احلجرات .6 :وعاجلها القر�آن الكرمي بعدم فعلى احلكومات تقع م�سئولية امل�ساندة ال�سيا�سية واملالية مع عدم
ن�شرها و�إرج��اع احلكم والت�صرف فيها �إىل �أويل الأم��ر،لأن�ه��ا جهة �إغفال موقع امل�سئولية الذي ميكن �أن ي�شغله �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال
االخت�صا�ص ،كما يف قوله تعاىل ﴿:وَإِ َذا جَاءَهُمْ َأمْرٌ مِنَ األمْنِ َأوْ امل�سلمني وبقية املنتمني �إىل الر�أي العام الإ�سالمي.
ال ْ َخوْفِ َأ َذاعُوا ب ِه وَلَوْ رَدُّوه إِلَى الرَّسو ِل وَإِلَى ُأولِي األمْ ِر مِنْهُمْ لَعَلِمَه
وتت�ضح �أهمية التخطيط واملنهجية يف دح�ض الإ�ساءات املغر�ضة
وال��دف��اع ع��ن ر��س��ول اهلل –عليه ال���ص�لاة وال���س�لام� -إذا �أدرك �ن��ا �إن
الَّذِينَ يَسْ َتنْ ِبطُ ونَه مِنْهُمْ﴾ الن�ساء.83 :
احلما�سة الآنية والعاطفة العاجلة ال تغني �شيئاً يف املواجهة ,بل وقد
ونرجو �أن يكون اجتهادنا يف حمله �إذا ما قررنا �إن هذه الإ�ساءات ت�صدر عنها �أفعال تكون عاقبتها �سيئة وغري حممودة على الإطالق،
املوجهة لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هي منط �آخر من �أمناط بالرغم من كون العاطفة �ضرورية لتجيي�ش ال�شارع الإ�سالمي عرب
احلرب النف�سية وهو ما يعرف بغ�سيل الدماغ اجلماعي ذلك �إن احد و�سائل الإع�ل�ام املختلفة ،واحلما�سة مطلوبة لإ�شعال الغرية على
الأهداف املهمة للغرب من الإ�ساءات هو تكوين ر�ؤية عقلية جديدة مقد�سات امل�سلمني يف قلوب الأمة ،ولكن يجب �أن تكون عاطفة باعثة
لدى امل�سلمني تتقبل االهانات وتر�ضى بامتهان رموزها املقد�سة وال لهمة م�ستمرة ،وحما�سة تقود �إىل �أفعال من�ضبطة.
حترك �ساكنا للتعبري عن رف�ضها ،وجند �إن مفهوم غ�سيل الدماغ
يقرتب كثريا م��ن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،فغ�سيل ال��دم��اغ :ه��و (ك��ل حماولة ثانيا :نواجه مب�س�ؤولية وننطلق بخطى ثابتة:
لل�سيطرة على العقل الب�شري ،وتوجيهها لغايات مر�سومة بعد �أن من م�سئوليات الإعالم يف مثل هذه الأزم��ات� :إظهار عدم الت�شجيع
يجرد من ذخريته ومعلوماته ومبادئه ال�سابقة)( .)7و�إن
العملية للقيام ب�أية �أعمال عنف و�شغب لها �آثار �سلبية ومتثل �إ�ساءة للإ�سالم
نف�سها تقع �ضمن �إط��ار التعامل مع ال�شعوب متخذة �أب�ع��ادا �أخ��رى
ت�ضمن للقائم بخو�ضها وتوجيه للنجاح ال��ذي ي��ري��ده �أو بدرجة ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،وتوفر الذريعة للعدوان على الإ�سالم
قريبة من ذل��ك �(:إن غ�سيل الدماغ يتم وميار�س على اجلماهري ،و�أهله ،وقد نهى اهلل عن ذلك بقوله ﴿:و اََل َتسُبُّوا ال َّ ِّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
متتبعني وم�ستخدمني الأ�ساليب نف�سها التي ت�ستخدم على امل�ستوى دُو ِن اللَّهِ َفيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا ب َِغيْ ِر عِلْ ٍم ك ََذلِكَ َزيَّنَّا ل ُِكل ُأمَّةٍ عَمَ َلهُمْ ُثمَّ
ال �ف��ردي ،الن ال�ع��امل ي�شهد الآن ك�ث�يراً م��ن اجل�ه��ات ال�ت��ي تخطط
�إعالميا للت�أثري على ال�شعوب وعلى �أمناط تفكريها �أو انتمائها لفكر إِلَى رَبِّ ِهمْ مَر ِْجعُهُمْ َفيُنَبِّ ُئهُمْ بِمَا َكا ُنوا يَعْ َم ُلونَ﴾ الأنعام ،108 :ومع �أن
العدوان على الأمة ومقد�ساتها م�ستمر بهذه الأعمال وغريها� ,أال �أنه
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يتحتم االلتزام باملنهج ال�شرعي يف مواجهة تلك
الأعمال ,فمن حق امل�سلمني �أن يرف�ضوا وينددوا
بهذا العدوان يف و�سائل الإعالم التي يجب �إخ�ضاع
ب��راجم�ه��ا بالكامل يف مثل ه��ذه الأح� ��داث لبيان
حقيقة الإ�سالم ومنهجه ال�سامي يف بناء الإن�سان
واحلياة على �أ�س�س ح�ضارية متقدمة ويف عر�ض
�شخ�صية امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم كما هو
فعال :الر�سول الأمني املت�صف بالرحمة والداعي
�إىل نبذ الكفر واملعا�صي وم�صادرة حقوق الإن�سان،
و�أن يعربوا عن رف�ضهم ب�شكل قاطع لأي��ة �إ�ساءة
توجه وم��ن �أي ط��رف �إىل ر�سولهم ال�ك��رمي عليه
ال�صالة وال�سالم ،ولكن من خالل االلتزام بهديه
القومي يف االنت�صار للدين واحلق.
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ثالثا :انطالقة عاملية ودعوة ربانية:
يقول اهلل تعاىل﴿ :ادْعُ إِلَى سَ ِبي ِل رَبِّكَ بِالْحِكْ مَةِ
وَالْمَوْع َِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ إِنَّ
رَبَّ�كَ هُوَ َأعْ َلمُ بِمَنْ َض َّل عَنْ سَ ِبيلِهِ وَهُ�وَ َأعْ َلمُ
بِالْمُهْ َتدِينَ ﴾ � �س��ورة ال �ن �ح��ل�،آي��ة ،125ي��ر��ش��د اهلل
امل�سلمني ومنهم الإعالميني �إىل �أن ردود الإعالم
الإ�سالمي على �إ�ساءات الغرب هي من باب الدعوة
�إىل اهلل التي يجب �أن تت�صف باحلكمة يف عر�ض
الإ�سالم واملوعظة ال�صادقة ملن يجهل مكانة ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وباجلدال العلمي الذي
ال يفقد فيه �صاحب احلق اتزانه فيخ�سر ق�ضيته،
كما يجب �أن يدرك الإعالميون �إن هناك �ضرورة
ملحة يف التوا�صل لإبراز عاملية التحرك املناه�ض
للإ�ساءات ,ومن ثم ف�إن الدعوات ال�صادرة برتك
�أم��ر التعاون بني امل�سلمني،فريد كل بلد مبفرده
بحجة كونه �أعلم بت�صريف �أو�ضاعه الداخلية يف
مواجهة ه��ذه الهجمة الغربية ،يقلل م��ن قيمة
املواجهة اجلماعية ,ويفقد املواجهة قوتها الدافعة،
بل ويجب �أن ت�ستغل هذه الإ��س��اءات لإب��راز وحدة
الأمة ،وجتميع �صفها؛ يف مواجهة العدو امل�شرتك,
و�إي �ج��اد �صلة م�ستمرة ت��رب��ط ال�ع��امل الإ��س�لام��ي
باجلاليات امل�سلمة يف الغرب ملنحهم امل�برر الكايف
للتم�سك ب�ه��ذا ال��دي��ن وال��دف��اع عنه وح��ب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( ،)9م�ستمدين ذلك من
قوله تعاىل﴿ :وَاعْ َتصِمُوا بِحَبْ ِل اللَّهِ جَمِيعًا و اََل
َت َفرَّ ُقوا و َْاذ ُك�رُوا نِعْمَ َة اللَّهِ عَ َلي ُْكمْ إِ ْذ ُكنْ ُتمْ َأعْدَاءً

َف َألَّفَ بَيْنَ ُق ُلوب ُِكمْ َف َأصْبَحْ ُتمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ ُكنْ ُتمْ
عَ َلى شَ َفا حُ ْفرَةٍ مِنَ النَّا ِر َف َأن ْ َق َذ ُكمْ مِنْهَا ك ََذلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَ ُكمْ َآيَاتِهِ لَعَلَّ ُكمْ َتهْ َتدُونَ﴾ �آل عمران.103 :

رابعا :ن�صرة وغلبة:
ع �ل��ى الإع �ل�ام� ��ي امل �� �س �ل��م وه� ��و ي �ت �� �ص��دى حلملة
الإ�ساءات الظاملة �أن ال ينف�صل عن الواقع وجمريات
الأح��داث ،وان يوظف ر�سالته الإعالمية بالكامل
لإجن��اح �ه��ا وحت�ق�ي��ق ال �ه��دف امل �ط �ل��وب ب��ان يحث
اجلميع على ا�ستغالل طاقات الأمة كلها :الفكرية
واالق�ت���ص��ادي��ة وال�سيا�سية،وهو توجيه رب��اين يف
قوله تعاىل﴿:وَ َقاتِ ُلوا الْمُشْ ِركِنيَ كَا َّف ًة َكمَا يُ َقاتِ ُلونَ ُكمْ
كَا َّف ًة وَاعْ َلمُوا َأنَّ ال َّلهَ مَعَ الْمُ َّتقِنيَ﴾ التوبة ،36:وعلى
و�سائل الإع�ل�ام الإ��س�لام��ي االف ��ادة م��ن التجارب
ال�سابقة التي مرت بها الأمة ،وواجهت بها الإ�ساءة
ب���ص��ورة ن��اج�ح��ة ,فقد جنحت املقاطعة ال�شعبية
للمنتجات الدامنركية يف عام 2005م ,وكانت هي
الأق��وى �أث��راً عليهم ,وتفاعلت مع ال�شارع العربي
والإ� �س�ل�ام��ي ،وج�ع�ل��ت ال�ق���ض�ي��ة ��ش��اغ�ل��ه ل ��ه ،مما
�أوقع خ�سائر كبرية يف اقت�صاد اخل�صم وهي حرب
م�شروعة للدفاع عن مقد�سات امل�سلمني ور�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومع �إدراكنا بان الإ�ساءة
لر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم �ست�ستمر من
الغرب� ,إال �إن �إعالمنا يجب �أن تكون ر�سالته� :أن
ال�غ��رب عليه يف ك��ل م��رة ُي�ق��دم فيها على خطوته
الآثمة �أن ي�شعر بحرارة العاطفة الإ�سالمية نحو
مقد�ساتهم ،وحبهم لنبيهم �صلى اهلل عليه و�سلم،
فهو و�إن ا�ستمر يف الإ� �س��اءة فعلينا �أن ن�ستمر يف
الن�صرة ،والغلبة حتماً ملن يقف احل��ق يف جانبه،
قال تعاىلَ ﴿ :ك َتبَ ال َّلهُ أَ َل ْغلِبَنَّ َأنَا وَرُسُلِي إِنَّ ال َّلهَ
َق ِويٌّ عَ ِزيزٌ﴾ املجادلة.21 :
خام�سا :الآن نغزوهم وال يغزوننا:
�إن ت �� �ص��دي الإع �ل��ام الإ� �س�ل�ام��ي حل�م�ل��ة ال �غ��رب
الهمجية وت�ع�م��ده��م الإ� �س ��اءة ل��ر��س��ول اهلل عليه
ال�صالة وال�سالم هي ن��وع من اجلهاد الإعالمي
الذي يجب �أن يتحلى به كل �إعالمي م�سلم حري�ص
على دينه ،قال تعاىل﴿ :وَ َأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْ َت َط ْع ُتمْ
مِنْ ُقوَّةٍ وَمِ ْن ِربَ��اطِ ال ْ َخيْ ِل ُترْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
َوعَدُوَّ ُكمْ وَ َآخَ ِرينَ مِنْ دُونِ ِهمْ اَل َت ْع َلمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْ َلمُهُمْ

وَمَا ُتنْف ُِقوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَ ِبي ِل
اللَّهِ يُ َوفَّ إِلَي ُْكمْ وَ َأن ْ ُتمْ اَل ُت ْظ َلمُون﴾
الأنفال ،60 :فيجب �أن ال يكتفي
�إع�لام �ن��ا مب�ن�ط��ق ال��دف��اع دائ�م��ا
ب ��ل ع �ل �ي��ه م �ه��اج �م��ة اخل �� �ص��م يف
عقر داره ب�إظهار تف�شي الف�ساد
الأخالقي يف الغرب وبعدهم عن
عبادة اهلل الواحد الأح��د وف�ضح
ال���ص��ورة الذهنية امل�شوهة لدى
امل �ت �ل �ق��ي ال �غ��رب��ي ع ��ن الإ�� �س�ل�ام
وع��ن ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و��س�ل��م ف�ي�ك��ون ل��ر��س��ال��ة الإع�ل�ام
الإ� �س�ل�ام ��ي �أث ��ره ��ا ال��وا� �ض��ح يف
ت�شكيل �صورة جديدة عن حقيقة
الإ� �س�لام ال�ن��ا��ص�ع��ة( ،)10وليكن
�شعارنا حديث ر��س��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم﴿ :اآلنَ نَ ْغزُوهُمْ
وَال ي َْغزُونَا﴾(.)11
امل�صادر
( )1ابن تيمية ،ال�صارم امل�سلول (.)519 /1
( )2رواه ال��دارم��ي يف ال�سنن ب��رق��م (،)2658
والإمام �أحمد يف امل�سند برقم (.)12573
 ))3رواه البخاري برقم (  )6725وم�سلم برقم
(.)4869
( )4رواه م�سلم ( )227 /2برقم.2398 :
( )5د .حامد ربيع ،احلرب النف�سية يف الوطن
العربي ،العراق ،دار وا�سط� ،1989 ،ص .33
( )6مو�سى زناد ،احلرب النف�سية ،بغداد ،مكتبة
الفكر العربي� ،1984 ،ص. 19
( )7ينظر:د .فخري ال��دب��اغ ،غ�سيل ال��دم��اغ ،
امل�ؤ�س�سة اللبنانية للن�شر�،1970،ص.11
( )8د .وف��اء مر�سي ،الإع�لام الر�شيد وحماية
الدماغ من الغ�سيل ،جملة الدفاع ،عدد  132يف
.2003/1/1
( )9ينظر :د.حم�م��د �سيد حممد ،امل�سئولية
الإعالمية يف الإ�سالم،القاهرة� ،1983،ص 310
وما بعدها.
( )10د.ر�� �ش ��دي ��ش�ح��ات��ة �أب ��و زي ��د ،م�سئولية
الإع �ل��ام الإ� �س�ل�ام��ي يف ظ��ل ال �ن �ظ��ام ال�ع��امل��ي
اجلديد ،القاهرة� ،1999 ،ص .220
(� )11صحيح البخاري.
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واجبنا نحو من عفا وأحسن ورحم
م�صطفى ماهر
قد نت�أمل ون��ذرف الدمع ونحزن ونتمنى
�أن يخ�سف اهلل االر���ض مب��ن �أ��س��اء لنبينا
وح�ب�ي�ب�ن��ا ،و�إذا م��ا مت�ك�ن��ا م�ن��ه ف ��إن �ن��ا لن
ت�أخذنا فيه ر�أفة وال رحمة.
نعم وه��ذا من الإمي��ان ،ومن الغرية التي
غر�سها فينا �إ�سالمنا ،وه��و �أق��ل الواجب
الذي نن�صر به ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ولكن لننطلق مع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ون��رى م��اذا فعل هو ب�أبي
و�أم ��ي م��ع ال��ذي��ن �أذوه و��س�ب��وه وح��ارب��وه
ح�ي�ن�م��ا مت�ك��ن م�ن�ه��م ،لنتعلم م�ن��ه ف�ن��ون
ال��دع��وة ال�ت��ي ق�صرنا فيها  ،ف�سلط اهلل
ع�ل�ي�ن��ا  -ب���س�ب��ب ت�ق���ص�يرن��ا – م��ن ي�سب
ر�سول اهلل ويعتدي عليه ويطعن فيه.
ال�صورة الأوىل :العفو والرحمة:
خرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من
دي��اره مهاجرا مبتعدا ع��ن حبيبته مكة،
ب�سبب �ضغط وع��داوة قري�ش وجحودهم
وك �ف��ره��م ،ومل ي�ت�ع��ر���ض ن�ب��ي وال ر��س��ول
ل�ل��أذى م��ن ق��وم��ه كما تعر�ض ل��ه ر�سول
اهلل ،ومع ذلك حتمل ر�سول اهلل من قومه
ك��ل جرائمهم وك��ان ع�ف��وه ي�سبق غ�ضبه،

ففي ف�ت� ِ�ح م� ّك� َة ح�ين ا�شت َّد ال�ف��ز ُع والهلِع ورفع يديه فقال(( :اللهم �أهد دو�سا)).
مب���ش��رك��ي ق��ري ����ش وظ� � ّن ��وا ك� � َّل ال �ظ��نّ � ّأن
الر�سول ال�صورة الثالثة :الرحمة املهداة:
ُ
�ش�أف َتهم م�ست�أ�صلة وق��ف منهم
ال �� �ش��اك��ر ال��رح �ي��م احل �ل �ي��م وق � ��ال(( :م ��ا وم��ن �أع �ج��بِ الأم �ث �ل � ِة يف ذل��ك ق�صة �أب��ي
النبي �صلى اهلل
ريا؛ �أ ٌخ �سفيان بن احل��ارثِ �أخ��ي ّ
تظ ّنون �أنيِّ فاعل بكم؟)) قالوا :خ ً
النبي
كرمي وابن �أ ٍخ كرمي ،قال(( :ال ّله ّم اغفر عليه و�سلم من الر�ضاع ،وكان ي�ألف ّ
لقومي ف�إنهم ال يعلمون ،اذ َه �ب��وا ف�أنتم �صلى اهلل عليه و�سلم �أي��ام ال�صبا وكان له
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ِت ْرباً ،فلما ُبعث ّ
الطلقاء)).
ع ��اداه �أبو�سفيان ع ��داو ًة مل يعادها �أح��داً
ّ
قط ،وهجا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�صورة الثانية� :صاحب الدعوة امل�ستجابة:
يكفي
ا�سلم الطفيل بن عمرو الدو�سي ور�سول وه�ج��ا �أ� �ص �ح��ا َب �هُ ..ث��م ��ش��اء اهلل �أن َ
اللهّ �صلى اهلل عليه و�سلم مبكة ،ثم رجع ر��س��و َل��ه �صلى اهلل عليه و�سلم ل�سان �أب��ي
�إىل قومه ،فلم يزل يدعوهم �إىل الإ�سالم� ،سفيان وهجاءه ،ال ب�إهالكه و�إمنا بهداي ِت ِه
ويبطئون عليه حتى يئ�س منهم ،ورج��ع قال �أبو �سفيان عن نف�سِ هِ :ثم �إن اهلل �ألقى
�إىل ر�سول اللهّ �صلى اهلل عليه و�سلم َق��ا َل يف قلبي الإ��س�لام ،ف�سرت وزوج��ي وول��دي
ُ
فتنكرت وخرجتُ حتى
�أَ ُبو هُ َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنهَُ :قدِ َم ُط َف ْي ُل ْب ُن حتى نزلنا بالأبواء،
َع ْمرٍو ال َّد ْو�سِ ُّي َو�أَ ْ�ص َحا ُب ُه َعلَى ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ��ص��رت تلقاء وج��ه ال�ن�ب� ّ�ي �صلى اهلل عليه
ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َقا ُلوا َي��ا َر�� ُ�س��و َل اللهَّ ِ ِ�إ َّن و�سلم ،فلما ملأ عينيه مني �أعر�ض ع ّني
َد ْو�� ً�س��ا ع ََ�صتْ ََو�أ َب ��تْ َف��ا ْد ُع اللهَّ َ َعلَ ْيهَا َفقِي َل بوجهه �إىل الناحية الأخرى ،فتحولت �إىل
َهلَ َكتْ َد ْو�� ٌ�س َقا َل(( :ال َّل ُه َّم اهْ دِ َد ْو ً�سا َو�أْتِ ناحية وجهه الأخرى.
ِب ِه ْم)).
قالوا :فما زال �أبو �سفيا َن يتب ُعهُ ،ال ُ
ينزل
ويف رواي��ة �أخ��رى  :ف�ق��ال ع�م��رو �إن دو�سا منز ًال �إال وهو على بابه ومعه ابني جعفر
ع�صت ف ��ادع اهلل عليها فا�ستقبل القبلة وهو ال يكلمه ،حتى قال �أبو �سفيان :واهلل
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لنف�سه �أبدا.
ق ��ال �أن ����س ( :ك ��ان ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم من �أح�سن النا�س خلقاً،
ف��أر��س�ل�ن��ي ي��وم �اً حل��اج��ه ،ف�ق�ل��ت :واهلل ال
�أذه��ب ويف نف�سي �أن �أذه��ب مل��ا ي��أم��رين به
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،فخرجت
ح�ت��ى �أم ��ر ع�ل��ى ��ص�ب�ي��ان وه ��م ي�ل�ع�ب��ون يف
ال���س��وق ،ف� ��إذا ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم قد قب�ض بقفاي ،قال :فنظرت
�إليه وهو ي�ضحك ،فقال :يا �أني�س ،ذهبت
حيث �أمرتك؟ قال :قلت :نعم� ،أنا �أذهب يا
ر�سول اهلل حتى قال �أن�س بن مالك(:واهلل
ل�ق��د خ��دم�ت��ه ت���س��ع ��س�ن�ين م��ا علمته ق��ال
ل���ش��يء ��ص�ن�ع�ت��ه :مل ف�ع�ل��ت ك ��ذا وك� ��ذا� ،أو
ل�شيء تركته :هال فعلت كذا وكذا).
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لي�أذنن يل ر�سول اهلل �أو لآخ��ذن بيد ابني
هذا حتى منوت عط�شاً �أو جوعاً ،فلما بلغ
ذل��ك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
رق
لهما وعفا عنه.
اخلال�صة
م��ن هنا يتبني لنا �أن لر�سول اهلل مهمة
عظيمة ت�شغله حتى عن الدفاع عن نف�سه
وهي �أخ��راج النا�س من ظلمة ال�شرك �إىل
ن ��ور الإ� �س�ل�ام وم ��ن ك�ه��ف ال�ل�ه��و �إىل ن��ور
الفطرة ومن الهمجية �إىل الذوق الرفيع
وم ��ن ال �ع �� �ش��وائ �ي��ة �إىل ال�ت�خ�ط�ي��ط وم��ن
الغفلة �إىل اليقظة.فلديه ه��دف مر�سوم
ر�سمه له رب العزة جل جالله وعال �ش�أنه
فلم يلتفت �إىل ذات��ه همه ال��دع��وة و�إن�ق��اذ
النا�س ،وعندما مرت جنازة رجل يهودي
من �أم��ام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال(( :هذه نف�س �أفلتت مني �إىل النار))� .إم � ��ا ن �ح��ن ال� �ي ��وم ف �ق��د غ ��اب ��ت ع �ن��ا ت�ل��ك
ال��روح �ي��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة ف �ح �ت��ى غ���ض�ب�ن��ا مل
فكان همه �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ال تتفلت ن�ستطع ا�ستثماره اال�ستثمار ال�صحيح،
منه �أي نف�س ومل تذق حالوة الإ�سالم ولأن ف��رغ��م �أن ال �غ�يرة ع�ل��ى ر� �س��ول اهلل كانت
هذا �شغله ال�شاغل فلم يغ�ضب لنف�سه �أبدا امل�ح��رك الرئي�س ل�ه��ذا الغ�ضب غ�ير �أننا
ب��ل غ�ضبه هلل ع��ز وج��ل ،ومل��ا غ�ضب �صلى �أ� �ض �ع �ن��ا ال �ك �ث�ير يف خ���ض��م ت �ل��ك امل�ع�م�ع��ة،
اهلل عليه و��س�ل��م يف غ ��زوة �أح ��د ح�ين �أذاه فالدعوة �إىل �سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة
امل�شركون ف�شجوا وجهه الكرمي وك�سروا احل�سنة ول�ف��ت ان�ت�ب��اه م��ن �أب�ع��دت��ه ماكنة
رباعيته ،غ�ضبا وق��الَ (( :ك ْي َف ُي ْف ِل ُح ُق� ْو ٌم الإع�لام املعادية هلل ولر�سوله� ،إىل عاملية
َ�ش ُّجوا َن ِب َّي ُه ْم؟)) .فنزلت ﴿ :لَيْسَ لَكَ مِنَ هذا الدين و�إن�سانيته� ،أوىل ماليني املرات
من غلق �شارع �أو �إحراق �سفارة� ،أو متزيق
األمْ ِر شَيْءٌ﴾ �آل عمران.128 :
راية دولة .وال�صحيح �أننا نغ�ضب لر�سول
هذه الآية زادت ر�سول اهلل رفعة فوق رفعته اهلل من �أي �شيء مي�سه لكن علينا العمل
ُ
وخ � ٌل �ق �اً ف ��و َق ُخ �ل �ق �هِ ،ف�ل��م يغ�ضب بعدها على �أن نكون من م�صاف الدول العظيمة
وال�ك�ب�يرة بالعمل والتخطيط والتنظيم
والإب��داع و�إي�صال نور الإ�سالم ودفئه �إىل
ال�ن��ا���س ك��اف��ة ه��و خ�ير و�سيلة ل�ل��دف��اع عن
ر�سول اهلل.
و�أخريا
ُك ٌّل ب َِح َ�سبِ ُقد َر ِت ِه َوا�ست َِطا َع ِت ِه يدافع عن
ر�سول اهلل من خالل:

املدار�س َوامل�ساجد،
وامل�س ُموعة ،من خالل
ِ
يف البيوت واملحافل.
نق ُِف على ت َفا�صيلِ �سريته ،و َن َتفه َّم دقائِق
التاريخ  ،وهو م َّنا
ُ�س َّن ِت ِه فهو �أَعظ ُم رجلٍ يف
ِ
ونحن منه ،و َقد فزنا بِه ،فال َي ُ
ليق بنا �أَن
و�س َّنته.
جنهل َتاريخه و�سريته ُ
ُ -2ن�ف � ِع��لِ �� ِ�س�لاح امل � َق��اط � َع � ِة ملنتجات ه��ذه
ال� ��دول ال �ت��ي �� ُ�س� َّ�ب ف�ي�ه��ا وا� �س �ت �ه� َ
�زئ ِب��ه يف
االعالم املقروء واملرئي واملذاع.
 -3نحث التجار وامل�ستوردين من االمتناع
ع��ن ا� �س �ت�يراد ال�ب���ض��ائ��ع م��ن ال ��دول التي
اجنرفت يف هذه احلملة ال�شعواء �ضد خري
الب�شر و�إيجاد البدائل من الدول التي مل
تتطاول على ر�سول اهلل.
 -4ح � ��ث ال� ��� �ص� �ن ��اع� �ي�ي�ن وامل� �ه� �ن ��د�� �س�ي�ن
وامل �خ�ترع�ين و�أ� �ص �ح��اب ر�ؤو� � ��س الأم� ��وال
على اي�ج��اد ال�صناعة التي جتعلنا نعي�ش
االكتفاء الذاتي يف حاجيتنا دفاعا ون�صرة
لر�سول اهلل.
 -5ا�ستثمار االعالم من خالل الف�ضائيات
وما تنتجه من �أف�لام وم�سل�سالت و�أفالم
وثائقية وب��رام��ج دينية وتاريخية وغري
ذلك للتعريف بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وان�سانيته وعامليته ورحمته التي لو وزعت
لغطت ف�ضائات وا�سعة.
 -6التوجه اىل امل�سيء بالدعوة واحل��وار
لدح�ض حجته الواهية وتب�صريه اىل نور
اال�سالم وذلك من خالل ندوات وجمعيات
وج �ه��ات �ضاغطة ع�ن��ده��م لتفنيد �شبهه
وح �ج �ج��ه ال �ت��ي �أن �ط �ل��ق م�ن�ه��ا يف ا� �س��اءت��ه
وط�ع��ون��ه ليتبني ل��ه خ�ط��أ ف�ع�ل��ه ،و�إذا مل
يقتنع فال �أقل من �أن نكون قد بلغنا حجتنا
ودعونا اىل ديننا باحل�سنى ،وف�ضحنا من
�أ�ساء يف عقر داره و�أمام اتباعه.

 -1ق ��راءة � �س� َ
يرت �هَُ ،ون�ن���ش� ُره��ا م��ن خ�لال ف��ذل� َ�ك م��ن �أَ َق � � � ِّل م��ا ي�ج��ب ن �ح � َوه ـ عَليه
ال��و� �س��ائ��ل امل ُ �ت ��اح ��ة ،ب��امل � َق��ال��ة َوامل� �ط� � ِو َّي ��ة ،ال�صالة وال�سال ُم.
َوال �ن �� �ش��رة وال� �ك� �ت ��اب ،وال �ب�رام ��ج امل��رئ � َّي��ة
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محمد صلى اهلل عليه وسلم

في الشعر العربي
د.ذو النون يون�س م�صطفى

نحن نعرف �أن �أقوى ما يف حياتنا كلها دعوة
الإ�سالم ،وان �أروع ما يف الإ�سالم انه دعوة
االقوياء اىل ال�سالم ونحن نعرف ان اجمل
مثال قدمه اال�سالم هو �شخ�صية �صاحب
الر�سالة حممد عليه ازكى ال�صالة وال�سالم.
اجل ،وما نظن �أحدا من الب�شر ظفر من
احلب مبثل ما ظفر به هذا النبي ،فهو
حقيقة باهرة يف ر�سالته ،ويف �إن�سانيته ويف
رجولته احلقة الكاملة .
مل ينجح ب�شر يف ان يغري من وجه احلياة
على مر القرون مثلما جنح حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم يف دعوته التي رف�ضت كل
معجزة �إال معجزة الإميان باهلل ،والإميان
بالنف�س ،والإميان بالنا�س .لهذا كانت معجزة
حممد هي حممد نف�سه ،هي هذه ال�شخ�صية
الب�شرية التي حررت النف�س االن�سانية من
اخلرافة واجلهل والعبودية ،و�أعادت للإن�سان
قيمة الإن�سان يحقق ب�إرادته �أهدافه ،حممد
الذي رفع قيمة االن�سان فوق كل قيمة  ..حدد
قيمته على الأر�ض بقدر ما يعمل ،وقيمته
�أمام اهلل بقدر ما يعمل ،وقيمته يف غده بقدر
ما يعمل.

حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �صاحب الر�سالة،
كان وال يزال ر�صداً للفن وهدفاً للبحث
العلمي ،وقطباً تدور حوله االفكار وتنبعث
منه قيم حرة من اجل الإن�سان ،وما يقدمه
الفن م�ستوحى من �سريته العطرة قوة تدفع
ولي�س خمدراً ينيم ،هو زاد من االميان باهلل
وبالنف�س وبالنا�س هو وثبة �إىل �أمام ،هو
�إنارة للطرق و�شحذ لهمم العابرين �إىل الغد
الأجمل.
الن�ستطيع ان نعر�ض للذين كتبوا عن
الر�سول والر�سالة كلهم ،وال لع�شر مع�شارهم،
ولكننا �سنح�صر كتابتنا – على قدر ما يف
هذه ال�صفحات القليلة من جمال  -يف مناذج
من �شعر الع�صور اخرتناها لتكون عالمات
موجزة لعلها ت�شكل ا�شارات و�شواهد من
تراث �ضخم ابدعه ال�شعراء عرب الع�صور.
اىل �أي مدى ا�ستطاعت ادوات ال�شعراء الفنية
ان تعر�ض ل�شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم.
ان �شخ�صية الر�سول حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم كانت حا�ضرة يف ر�ؤى ال�شعراء امل�سلمني
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و�صورهم ،ح�ضوراً ممتزجاً بعاطفة احلب
والإخال�ص ،لأنهم ال يرجون يف مديحه
�أو و�صفه او تذكر م�آثره كلها �أو ما يحتمل
ال�شعر ( وهو فن الرتكز والتكثيف ) منها،
نفعاً دنيوياً ،بل يدفعهم �إميانهم بكتاب اهلل
اذ امرهم بال�صالة وال�سالم عليه (ان اهلل
ومالئكته ي�صلون على النبي يا �أيها الذين
امنوا �صلوا عليه و�سلموا ت�سليما) واقتدا�ؤهم
بكالم ربهم الذي اجزل له الثناء يف قوله:
(( وا َنك لعلى خلق عظيم)) فو�صفه وذكره
ومديحه – لديهم -عبادة من العبادات.
لذا ف�إننا حني نقراً مديحهم وتذكراتهم
و�أو�صافهم له ،نلم�س حبا ي�شبه حب
العا�شقني اخال�صا وتوهجاً بل يتفوق على
الكثري من مناذجه ،ومع ذلك ،ف�إنهم مهما
بلغوا من الإبداع يف ت�صويرهم الفني ،فلن
يبلغوا �شيئاً ي�سرياً مما خطه الرحمن يف
حمكم كتابه عندما ر�سم لنا تلك ال�شخ�صية
ب�أبعادها اجلثمانية والنف�سية ،ال�شخ�صية
التي كملها البارئ العظيم ب�صفات ال غنى
عنها يف �إجناح ر�سالة الإ�سالم العظيمة �إىل
النا�س �أجمعني.
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وقد وظف الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم الذين يقودهم الر�سول الكرمي:
– من �ضمن ماوظف من امكانات دعوية
وقتالية – ال�شعر و�سيلة من و�سائل الدفاع مبارك ك�ضياء البدر �صورته
والهجوم فدعا �شعراء الأن�صار �إىل الذب عن
ما قال كان ق�ضاء غري مردود
حيا�ض الدين والتب�شري مببادئه وقد اثر
عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم انه قال :وير�سم له �صورة اخرى حربية فهو يوم بدر
((�أمرت عبد اهلل بن رواحة ،فقال و�أح�سن ،مي�شي يف مقدمة اجلي�ش تدل هيئته على
و�أمرت كعب بن مالك فقال و�أح�سن ،و�أمرت العزم والثبات ،يقدم على العدو دون تهيب
ح�سان بن ثابت ف�شفى وا�ست�شفى( ،ح�سان �أو تردد:
بن ثابت �شاعر الر�سول د�.سيد حنفي ح�سني
م�ست�شعري حلق املاذي يقدمهم
.)174
َجل ُد النخيزة ما�ض غري رعديد
�سنكتفي – فاملجال �ضيق – بعر�ض �صور
�شخ�صية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لدى ففي مالحمه �صلى اهلل عليه و�سلم وهيئته
ثالثة �شعراء من ع�صور ثالثة اولهم القوة والعزم واجللد ،وال يفوت ح�سان ان
ح�سان بن ثابت من ع�صر الر�سالة وال غرو يو�ضح ذروة الن�سب العريق الذي ينتمي اىل
�أن يتناول – ح�سان بن ثابت – حامل لواء �شجرته الكرمية العريقة يف املجد واحل�سب:
اجلهاد ال�شعري� ،شخ�صية الر�سول من حيث
املالمح والهيئة والن�سب ،ومن جانب املزايا ان العرانني من كعب وعامرها
الذاتية ،ومن جهة النبوة والر�سالة ،ولعله مل
وها�شم وقدمي املجد واحل�سب
يهتم بر�سم مالمح �شخ�ص الر�سول الكرمي
وهيئته تف�صي ً
ال الن الت�صور اال�سالمي الذي منهم ر�سول الهدى واهلل ف�ضله
التزمه ح�سان مل يكن يعري مالمح الهيئة
ما يف الأنام له عدل والكثب
من االهتمام القدر الذي يوجه �إىل العنا�صر
النف�سية وال�سلوكية ،ومع ذلك فقد و�صف لنا ويف �شعر ح�سان بن ثابت ما ي�صور ف�ضائل
�صورة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ك�أجمل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وي�شري اليها
ما يكون يقول ح�سان:
ب�صور خمتلفة ت�أتي يف اطر من الفخر
واملديح والرثاء والهجاء ،فيمازج بني
و�أح�سن منك مل تر ُّ
قط عيني
الف�ضائل اخللقية لل�سيد العربي املاجد
و�أجمل منك مل تلد الن�سا ُء على وفق الأعراف اخللقية التي �أبقى
عليها الإ�سالم وبني الف�ضائل التي جاءت
خلقت مربءاً من كل عيب
بها الر�سالة اال�سالمية ال�سمحاء  ..فتربز
ك�أنك قد خلقت كما ت�شا ُء �شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم املاجد
العفيف اخللق �صاحب الر�أي ال�سديد ،يبذل
وي�شبه طلعته البهية بالهالل املبارك مازجاً الن�صح ملن ي�شاروه ،رحيم ،يغلب ال�سماح على
ال�صورة احل�سية بال�سماحة وهي من القيم طبعه� ،سيد ماجد طيب الأعواد يقول ح�سان:
املعنوية:
واهلل ربي ال نفارق ماجداً
مثل الهالل مباركاً ذا رحمة
ُّ
عف اخلليقة �سيد الأجداد
�سمح اخلليقة طيب االعواد
متكرما يدعو اىل رب العال
ويكرر ح�سان هذه ال�صورة يف فخره بقومه

بذل الن�صيحة رافع الأعماد
مثل الهالل مباركاً ذا رحمة
�سمح اخلليقة طيب االعواد
و�أطال ح�سان يف الرثاء عر�ض �شمائله
الكرمية وخ�صاله احلميدة ،فما حملت �أنثى
مثل حممد وال م�شى فوق الأر�ض �أوفى منه
ذمة ،ويف جلريانه ،ويف مبواعيده ،خري النا�س
كلهم جميعاً ،ك�أنه النهر الذي مينح احلياة
فكان فقدانه حرماناً لل�شاعر من ذلك الري
الكرمي:
باهلل ماحملت انثى وال و�ضعت
مثل النبي ر�سول الرحمة الهادي
وال م�شى فوق ظهر الأر�ض من احد اوفى
بذمة جار �أو مبيعاد
خري الربية �إين كنت يف نهر
جار فا�صبحت مثل املفرد ال�صادي
�إن �شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف
�شعر ح�سان �شخ�صية قائد بلغ من حب �أتباعه
له انهم يفدونه بحياتهم فيقومون دونه �سداً
منيعاً بوجه �أعدائه و�شانئيه:
وفوا يوم بدر للر�سول وفوقهم
ظالل املنايا وال�سيوف اللوامع
دعا ف�أجابوه بحق وكلهم
مطيع له يف كل �أمر و�سامع
فما بدلوا حتى توافوا جماعة
وال يقطع الآجال �إال امل�صارع
وهذا احلب م�ؤ�س�س على اميان عميق مبا
ار�سل به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
وقال اهلل قد ار�سلت عبدا
يقول احلق لي�س به خفا ُء
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�شهدت به فقوموا �صدقوه
فقلتم ال جنيب وال ن�شاء
وجربيل امني اهلل فينا
وروح القد�س لي�س له كفاء
ويعرب ح�سان عن امتزاج الر�سالة والنبوة
يف �شخ�صية النبي القوية ،ذلك االمتزاج
والتوحد الذي جعل اجلهاد حتت لواء هذا
النبي وهذه الر�سالة مفخرة واعتزازاً ملن
يجاهد دونها:
فلما �أتانا ر�سول الإله
بالنور والدين بعد الظل ْم
رك ّنا اليه ومل نع�صه
غداة �أتانا من �أر�ض احلرم
وقلنا �صدقت مبا جئتنا
هل ّم �إلينا وفينا �أقم

والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم اثار حفيظة والثانية مطلعها:
عدد من ال�شعراء الذين انربوا يردون عليهم،
ويناق�شون عقيدتهم ،وينافحون عن نبيهم امط جالل ال�سرى ياحادي النعم
ور�سالته اخلالدة وللبو�صريي ق�صيدة يف
رفقاً فهذا مقيل الروح والنعم
و�صف نار عظيمة ظهرت بالقرب من املدينة
�سنة  654ويف مدح الر�سول االعظم �صلى ان �شعر احلنني اىل ار�ض احلجاز والأماكن
اهلل عليه و�سلم �سماها (تقدي�س احلرم من املقد�سة وذكر معاملها ومباهجها ومافيها
من اماكن وموا�ضع ان�سان وحيوان حلبهم
تدني�س ال�ضرم) مطلعها:
و�شوقهم اىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
الهي على كل االمور لك احلمد
الذي �ضمته تلك الديار ،ويتخلل بع�ض
فلي�س ملا اوليت من نعم ح ّد مطالع احلنني وال�شوق اىل الديار احلجازية
و�صف الإبل التي تقلهم.
ويعد البو�صريي فار�س هذا امليدان وبخا�صة
يف ق�صيدة املعروفة بالربدة او الكواكب وهنالك مذهب اخر �سلكه فريق من ال�شعراء
يف مطالع املدائح النبوية هو التوجه اىل
الدرية يف مدح خري الربية التي مطلعها:
امل�سلمني بالن�صح واالر�شاد وبيان م�ضار
الغواية وال�ضالل ،والعواقب الوخيمة التي
امن تذكر جريان بذي �سلم
تنتظر اخلارجني عن جادة ال�صواب من ذلك
مزجت دما جرى من مقلة بدم ماجاء يف المية البو�صريي التي مطلعها
ام هبت الريح من تلقاء كاظمة
اىل متى انت باللذات م�شغول
واوم�ض الربق يف الظلماء من ا�ضم

وانت عن كل ماقدمت م�س�ؤول

فناد مبا كنت �أخفيته
وقد �سبقه الإمام ال�صر�صري ،الذي ا�شتهر يف كل يوم ترجى ان تتوب غدا
باملدائح النبوية ( ت  656هـ ) يقول يف احدى
نداء جهاراً وال تكتتم
ُ
ق�صائده:
حملول
وعقد عزمك بالت�سويف
فن�شهد انك عبد املليك
جرد حبال االماين التي ات�صلت
حممد خري خلق اهلل كلهم
ار�سلت نوراً بدين قيم
ُ
هو الذي لفخار املجد ينت�سب
مو�صول
فامنا حبلها بالزور
فانا واوالدنا ُجنة
تقع بردة البو�صريي يف اثنني وثمانني ومائة انفقت عمرك يف مال حت�صله
نقيك ويف حالنا فاحتكم بيت وقد ا�ست�أن�س كما يبدو عند نظمها
وما على غري اثم منك حت�صيل
مبيمة ابن الفار�ض التي مطلعها:
وي�شري اىل توحيده القبائل املتنازعة املتفرقة
اما متون هذه الق�صائد وم�ضامينها ف�أول
برابطة االخوة اال�سالمية التي ت�سامت هل نار ليلى بدت لي ً
ال بذي �سلم
مايطالعنا منها هو الغزل بذات الر�سول �صلى
فوق الروابط القبلية والقومية �إىل الأفق
ام بارق الح يف الزوراء فالعلم اهلل عليه و�سلم وذكر ح�سنه وبهائه وجماله
الإن�ساين الرحيب:
و�صفاته و�سحر عيونه ورمو�شه وثغره وطيب
ومبيميتي الإمام ال�صر�صري ،الأوىل اريجه وحلو حديثه وب�شر وجهه وطالقته
اكرم بقوم ر�سول اهلل قائدهم
مطلعها:
من ذلك قول البو�صريي:
�إذا تفرقت الأهواء وال�شي ُع
هذي تهامة فاحب�س غري متهم
نبي كامل االو�صاف متت
فاذا توغلنا يف الع�صر العبا�سي .وجدنا ان
العلم
مينة
عن
الهوى
بان
واعلم
حما�سنه فقيل له احلبيب
تهجم ال�صليبيني على الدين الإ�سالمي
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و�صفت �شمائ ً
ال منه ح�سانا
فما ادري امدح ام ن�سيب ؟
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ان انكرته الن�صارى واليهود على

يا اف�صح الناطقني ال�ضاد قاطبة

مابينت به توراة واجنيل

حديثك ال�شهد عند الذائق الفهم

وظل امل�سلمون يف الع�صور املت�أخرة يقبلون فقد تكرر منهم يف جحودهم
على �سماع الغزل يف ذات النبي اقبا ًال كبرياً
للكفر كفر وللتجهيل جتهيل
و�شاع يف �أو�ساط العامة �شيوعاً وا�سعاً ،ورددوه
يف املوالد النبوية ،وتغنوا به ،مما دعا بع�ض ونقف عند �شوقي يف الع�صر احلديث  ..وهو
العلماء �إىل �إنكاره ،ومنهم من تناول مولد ح�صيلة جتارب وحماوالت يف خلق �شعرنا
الر�سول ون�ش�أته وبعثته وا�سراءه ومعراجه املعا�صر وعمالق هذا الفن و�شعره ميثل
وجهاده ومعجزاته وماظهر عند مولده ع�صراً كام ً
ال..
وعند بعثته ويكاد يكون البو�صريي من اكرث
ال�شعراء تو�سعاً وتف�صي ً
ال يف هذه امل�ضامني عا�ش عثمانياً ،ولكنه كان يف عثمانيته ي�ؤمن
كما يف همزيته التي مطلعها:
بحق اجلميع يف امل�ساواة فانتع�شت فكرة
(اال�سالم ) عنده متفوقة على ما�سواها ..
كيف ترقى رقيك الأنبياء

وهكذا تكمل �صورة ( البطل ) كما يجب �أن
يكون البطل:
ويف تراث �شوقي ال�ضخم ،ويف امتداداته
ال�شعبية تطالعنا �إحدى همزياته ومطلعها:
همت الفلك واحتواها املاء
وحداها مبن تقل الرجاء

وت�ستغرق ت�سعني بيتاً ومائتني ان�شدها يف
مدينة جنيف عام  1894على �أ�سماع مندوبي
امل�ؤمتر ال�شرقي ،وفيها وجه �إمكاناته الفنية
اىل �صياغة لون من التاريخ يجمع بني
يا �سماء ما طاولتها �سماء يف ارجوزته (دول العرب) ف�صل كامل
مفهومات ال�شعب وحقائق العلم ،ويعرب
عن ال�سرية النبوية ال�شريفة� ،ستة ابيات التاريخ قمماً وج�سوراً لي�صل �إىل ظالم ما
وفيها يقول:
وثالثمائة بيت من الرجز ،يتعقب فيها حياة قبل البعثة ثم فج�أة:
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وفيها كانت
كل ف�ضل يف العاملني فمن
�شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ترتدد ا�شرق النور يف العوامل ملا
ف�ضل النبي ا�ستعاره الف�ضالء بني �صورة (الإن�سان الأعلى) و(الإن�سان
ب�شرتها ب�أحمد االنباء
العادي) فهو �أوال:
�شق عن �صدره و�شق له البدر
باليتيم االمي والب�شر املوحى �إليه العلوم
ومن �شرط كل �شرط جزاء قد حاز من املواهب ال�سعادة
والأ�سماء
ما ال يحوز ب�شر يف العادة معرباً عن نظرية الإ�سالمية يف نبوته،
ورمى باحل�صى ف�أق�صد جي�شا
وهو من اجود النا�س واكرم من “ �صوب وذكائه ،و�سماته القيادية
ما الع�صا عنده وما االلقاء
وا�صبح
القوم
واف�صح
االبطال
وا�شجع
احليا”
قوة اهلل ان تولت �ضعييفا
اخللق( دائماً افعل التف�صيل ).
فا�ستهلت بالغيث �سبعة �أيام
تعبت يف مرا�سه االقوياء
عليهم �سحابة وطفاء اكرم من �صوب احليا ن�صابا
جاء للنا�س وال�سرائر فو�ضى
واجود النا�س مبا ا�صابا
ويف بردته تفا�صيل عن مالمح من �سريته
مل ي�ؤلف �شتاتهن لواء
ومعجزاته بحيث حتولت املدائح النبوية عند
وقائد اخليل فتى وكهال
فريق من ال�شعراء اىل تاريخ منظوم لل�سرية
وحمى اهلل م�ستباح و�شرع اهلل
وكان يف املهد لذاك اهال
يتلى يف املحافل الدينية �أو يف منا�سبات خا�صة،
واحلق وال�صواب وراء
وحتول جزء من املديح النبوي اىل الرد على
اال�صبح االف�صح يف املجامع
اخل�صوم ومناق�شتهم و�إفحامهم ودح�ض
اما “ الهمزية النبوية “ ا�شهر ق�صائده التي
�أرائهم ،فيجادل البو�صريي الن�صارى يف
احللو يف العيون وامل�سامع عرف بها والتي ي�ستهلها اح�سن ا�ستهالل
افكارهم بنبوة حممد مع ان التوراة قد ب�شرت
بحيث يقول يف ب�ساطة وايجاز:
ويف ق�صيدة اخرى يقول:
به وكذلك الإجنيل:
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ولد الهدى فالكائنات �ضياء

وار�سل عائال منكم يتيما
دنا من ذي اجلالل فكان قابا

وفم الزمان تب�سم وثناء

فاق البدور وفاق االنبياء فكم
باخللق واخللق من ح�سن ومن عظم
ر�سم �شوقي �شخ�صني يف �شعره كل منهما
تتفرد ب�سماتها ،اليكاد يفيق من (�صوفيته)
حتى يعود اىل الوقائع ،ويطيل يف امل�شاهد
(ال�شعرية) التي متتلئ باخلوارق:

الروح وامللأ املالئك حوله
مل ي�ؤلهه �شوقي ،ولكنه جعله بعد الإله ،فهو
يف ق�صائده " �صفوة الباري " وبغية اهلل " و
للدين والدنيا به ب�شراء
" امري االنبياء " و" �صاحب احلو�ض " الذي
حممد يف الق�صيدة جاء الوجود تنتهي اليه اليظم�أ يوم القيامة حني تظم�أ كل املخلوقات
العزة العق�ساء ومن ثم:
 ...حتى جربيل:
ا�سرى بك اهلل ليال اذ مالئكه
ذعرت عرو�ش الظاملني فزلزلت
حممد �صفوة الباري ورحمته
والر�سل يف امل�سجد االق�صى على قدم
وعلت على تيجانهم ا�صداء
وبغية اهلل من خلق ومن ن�سم ملا خطرت به التفوا ب�سيدهم
والنار خاوية اجلوانب حولهم
و�صاحب احلو�ض يوم الر�سل �سائلة
كال�شهب بالبدر او كاجلند بالعلم
خمدت ذوائبها وغا�ض املاء
معجزات ال تكون �إال للإن�سان الأعلى ،هو
�إن�سان خارق ،رمبا يكون فيه من �صفات
االن�سان العادي مثل اجلود واحللم والرحمة،
�إال انه متفرد يف جمعه بني ال�سمتني  ..فهو
امي ولكنه ا�ستطاع ان يجعل العلماء يدينون
به وهو جميل ،ولكنه جمال الغيوب من
العوامل حيث كل حا�شية فيها نور وبهاء.
تغ�شى الغيوب من العوامل كلما

متى الورود وجربيل االمني ظمي �صلى وراءك منهم كل ذي خطر
كل �شعره عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فيه
هذا النغم الرفيع ،هذا ال�سمو والتنزيه عن
الآدمية العادية ،والنعدم هذا االجتاه يف “ جبت ال�سموات او ما فوقهن بهم
نهج الربدة “ التي احتذى فيها البو�صريي،
على منورة درية اللجم
و�أراد �أال يكون دون البارودي يف ميميته “
حتى بلغت �سماء ال يطار لها
ك�شف الغمة “:
ومن يفز بحبيب اهلل ي�أمتم

قد اخط�أ النجم مانالت ابوته

من �س�ؤدد باذخ يف مظهر و�سم وقيل :كل نبي عنده رتبته

طويت �سماء قلدتك �سماء
وهو �شجاع ،لكن �شجاعته تزينها الر�أفة:
ان ال�شجاعة يف الرجال غالظة
ما مل تزنها ر�أفة و�سخاء

على جناح وال ي�سعى على قدم

ملا ر�آه بحريى قال  :نعرفه
مبا حفظنا من اال�سماء وال�سيم
فهو مهي�أ للتفرد ،مهي�أ للإعجاز ،يف مولده،
ويف �صباه ،وبعد البعثة تتعدد معجزاته� ،إذ
ينبع ماء من ا�صابعه ال كاملاء الذي ن�شربه
ولكنه من الت�سنيم ماء اجلنة ،وظللته
الغمامة:

وهو ادمي ولكنها �أدمية منقطعة النظري،
فيها العزم والب�أ�س والإميان ،وفيها �إىل جانب
ذلك كله املحبة املفرطة؛ لذلك �سيكون �شفيع
القوم يوم احل�ساب:
ملا دعا ال�صحب ي�ست�سقون من ظم�أ
يامن له عز ال�شفاعة وحده
فا�ضت يداه من الت�سنيم بال�سنم
وهو املنزه ماله �شفعاء وظللته ف�صارت ت�ستظل به
وهو بعد فقري يتيم ،ولكن اهلل خ�صه بحبه
غمامة جذبتها خرية الدمي
فرفعه و�شرفه يقول �شوقي يف ق�صيدة اخرى:
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وياحممد هذا العر�ش فا�ستلم
واذن فقد مت�سك �شوقي بالنظرة الإ�سالمية
ولكنه �أ�سرف ف�ضخم ،وا�ستطاع �أن يجعل
من �شعره يف الر�سول الكرمي دفاعاً عن
نف�سه ،وا�ستطاع �أن يقدم ملجتمعه البطل،
الإن�سان الأعلى ،امل�صلح الذي يحتاج اليه كل
زمن يعرتيه الف�ساد ،وكم نحن الآن بحاجة
اىل هذا البطل  ...وهكذا ا�ستطاع �شوقي
ان يرتفع ب�شعره على ال�صعيدين الفني
واالخالقي على حد �سواء.
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بنو ت�ي��م :بفتح ال�ت��اء املثناة م��ن ف��وق،
و��س�ك��ون ال �ي��اء امل�ث�ن��اة م��ن حت��ت ،وم�ي��م يف
الآخر ،هم :بنو متيم ،الذين ينت�سبون �إىل
متيم بن مُر(ب�ضم امليم بال ه��اء) ،بن �أُ ّد
(ب�ضم �أول��ه وت�شديد ال��دال) ،بن طابِخة،
بن �إليا�س بن م َ
ُ�ض َر ،بن نزار بن معد بن
عدنان (.)1
فبنو متيم :بطن من طابخة ،وطابخة
م��ن ال �ع��دن��ان �ي��ة( ،)2وال�ت�م�ي��م يف ال�ل�غ��ة:
ال�شديد(.)3
�صلة ن�سب بني متيم بن�سب الر�سول
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
معلوم �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
هو :حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن
ها�شم بن عبد مناف بن ق�صي بن كالب
بن ُم َّرة بن كعب بن ل�ؤي بن غالب بن فِهر
بن مالك بن ال ّن�ضر بن كِنانة بن ُخزمية
بن مُدركة ،بن عامر بن �إليا�س بن مُ�ضر
بن نِزار بن مَعد بن عدنان(.)4
وج ��اء يف احل��دي��ث ال���ش��ري��ف� ،أن ��ه �صلى
اهلل عليه و�سلم ،قال (:ال جتاوزوا مع ّد بن
عدنان ،كذب الن�سابون) ،مما يدل على �أن
الن�سب �إىل عدنان هو املتفق عليه(.)5

بعد هذا الذكر يت�ضح لنا �أن ن�سب بني
متيم ،ه��و م��ن م�ضر ،وقري�ش :م�ضرية،
كما هو متواتر عند �أهل الن�سب ،بل ثابت
ب ��الأح ��ادي ��ث ال���ص�ح�ي�ح��ة ع��ن ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فعليه يلتقي ن�سبهم
م��ع النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
يف (�إل�ي��ا���س ب��ن م���ض��ر) ،ث��م ي�صل ن�سبهم
ب �ـ(ال �ن �ب��ي �إ��س�م��اع�ي��ل ب��ن ال�ن�ب��ي �إب��راه �ي��م
عليهما ال���س�لام)( ،)6وك��ره الإم��ام مالك
رف��ع الن�سب �إىل �آدم عليه ال���س�لام ،لعدم
ثبوته()7
وج ��اء يف ك�ت��اب ج�م�ه��رة ان���س��اب � ّأم �ه��ات
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (�أن ام الن�ضر
ب �ن��ت ك �ن��ان��ة ,ج��د ال �ن �ب��ي ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�سلم ,هي  :ب ّرة بنت مر بن �أدّ� ,أخت متيم
بنت م ّر)(.)8
ويف �أليا�س يجتمع معه �صلى اهلل عليه
و�سلم بنو متيم ب��ن م��ر ,و�إخ��وت�ه��م ،وبنو
�ضبة ،ومزينة ،والدباب ،وخزاعة ،و�أ�سلم،
ف ��أم��ا ال��دب��اب ف �ه��م :ت �ي��م ،وع� ��دي ،وث ��ور،

وعكل.)9( .
وتواتر لدى النا�س �أن برة بنت مر,هي
�أم الن�ضر بن كنانة� ,أم قري�ش(.)10
ف�ضائل بني متيم يف ال�سنة النبوية
املطهرة
ع��ن �أب ��ي ه��ري��رة ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه ,ق��ال:
مازلت �أحب بني متيم منذ ثالث� ,سمعت
من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ,يقول
فيهم( :هم ا�شد امتي على الدجال ) ,قال
 :وجاءت �صدقاتهم  ,فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم  ( :هذه �صدقات قومنا ),
وك��ان��ت ج��اري��ة �سبية منهم ع�ن��د عائ�شة,
فقال(:اعتقيها ف�إنها من ولد �إ�سماعيل)
(.)11
نال رجل من بني متيم عند عكرمة بن
ح�صى ليح�صبه ,ثم
خالد ,فاخذ كفا من
ً
ق��ال عكرمة :حدثني ف�لان م��ن �أ�صحاب
ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه و��س�ل��م� :أن متيما
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ذك � ��روا ع �ن��د ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�سلم ,فقال رج��ل � :أب�ط��أ ه��ذا احل��ي من
مت�ي��م ع��ن ه��ذا الأم� ��ر ,فنظر ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم مزينة  ,فقال ( :ما
�أبط�أ قوم ه��ؤالء منهم) ,وق��ال رجل يوما
� :أبط�أ ه�ؤالء القوم من متيم ب�صدقاتهم,
قال  :ف�أقبلت نعم حمر و�سود لبني متيم
 ,فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( :هذه
نعم قومي ) ,ونال رجل من بني متيم عند
ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ي��وم��ا,
فقال ( :ال تقل لبني متيم �إال خريا ,ف�أنهم
�أطول النا�س رماحا على الدجال )(.)12
وع��ن �أب��ي هريرة ر�ضي اهلل عنه ,ق��ال :
ذك��رت القبائل عند ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ,ف�س�ألوه عن بني عامر ,فقال
( :جمل �أزه��ر ي�أكل من �أط��راف ال�شجر),
و��س��أل��وه ع��ن ه��وازن  ,ف�ق��ال ( :زه��ر يتبع
م��اءه ) ,و��س��أل��وه ع��ن بني متيم  ,ف�ق��ال :
( ثبت الأقدام ,رجح الأحالم ,عظام الهام,
ا�ش ّد النا�س على الدجال يف �أخ��ر الزمان,
ه�ضبة ح �م��راء ال ي���ض��ره��ا م��ن ن��او�أه��ا )
(.)13
ما قيل عن بني متيم
ق��ال اب��ن ح��زم � :أن�ه��م ق��اع��دة م��ن اكرب
واهم قواعد العرب .
قال اجلاحظ  :هي يف اجلاهلية القدام
والذروة وال�سنام .
قال الآلو�سي � :أن متيما حجر خ�شن �إذا
�صادمته �آذاك ,وان تركته �أعفاك
قال حممود �شاكر � :أن لتميم �أثر كبري
يف الفتوحات الإ�سالمية ,وذك��ر كذلك �إن
قبيلة متيم  :عرفوا ب�شدة الب�أ�س ,وكان
ي�ق��ال ل��و ت ��أخ��ر الإ� �س�ل�ام لأك ��ل ب�ن��و متيم
النا�س .
وذك ��ر ال��دك �ت��ور ع�ب��د احل�م�ي��د امل�ع�ي�ن��ي,
رئي�س ق�سم الآداب يف جامعة الريموك يف
الأردن� ,أن متيما كانت من �أوف��ر القبائل
ع ��ددا و�أو� �س �ع �ه��ا ب �ل��دا ,و�أك�ث�ره ��ا عظيما,
و�أم �ن �ع �ه��ا ح ��رمي ��ا ,وق ��د اف�ت�رق ��ت ق�ب��ائ��ل
وبطونا كثرية ,وكان فيها جميعا ع ّز منيع,

ون�سب رفيع.
م�ساكنهم قبل الإ�سالم ,ومكانتهم
عند الإ�سالم
ك ��ان ��ت م �� �س��اك �ن �ه��م يف جن ��د واحل� �ج ��از,
وكان ي�سكن �أق��وام منهم يف منطقة هجر,
وجزيرة �أوال (البحرين احلالية) ,وعمان,
وي�ن�ت���ش��رون ع�ل��ى ��س��اح��ل اخل�ل�ي��ج العربي
وك ��ان ��ت مت �ي��م ت� �ق ��وم مب �ه �م��ة احل �ك��وم��ة
يف � �س��وق ع� �ك ��اظ ,وب � ��الإج � ��ازة ,مم ��ا ي��دل
على �أهمية مركز ه��ذه القبيلة بالن�سبة
لقري�ش ,وما كانت قري�ش تعطى(االجازة)
لبني متيم لوال ما كان لها من نفوذ ,ومن
ع�لاق��ات طيبة بقري�ش ,وق��د افتخر بنو
متيم باحلكومة يف ع�ك��اظ ,وب��االج��ازة يف
اجلاهلية ,ويف الإ�سالم(. )14
بنو متيم املعا�صرة
ه��ي قبيلة عربية ق��دمي��ة م��ن القبائل
ال�ع��ري�ق��ة ال�ك�ب�يرة يف احل �ج��از ,وموطنها
الأ��ص�ل��ي� :إق�ل�ي��م جن��د (��س��دي��ر) ,وام�ت��دت
م� �ن ��ازل� �ه ��م م� ��ن ه� �ن ��ال ��ك ع� �ل ��ى ال �ب �� �ص��رة
واليمامة ,وام�ت��دت �إىل الغرى من ار�ض
الكوفة ,ثم تفرقوا بعد ذلك يف احلوا�ضر,
ومل ت�ب��ق م�ن�ه��م ب��ادي��ة ,وم ��ن ب�ط��ون�ه��م :
حنظلة ,وبنو العنرب ,وه��م ع��دة قبائل يف
�إقليم (�سدير) يف منطقة جند ,وانت�شروا
منها �إىل الكثري من بلدان جند يف �شماله
وج �ن��وب��ه ,وب �ل��دان �ه��م مم �ت��دة ح �ت��ى خ��ارج
احلجاز يف الأردن ,والكرك وغريها ,وبنو
متيم من هذيل(. )15
ح �ي��ث ��س�ك�ن��ت ال �� �س��واح��ل ال �ف��ار� �س �ي��ة يف
اخلليج العربي ,وم�ساكنهم ال�ي��وم ,قرية
(ج� ��اه م� �ب ��ارك)� ,أي ب �ئ��ر م� �ب ��ارك ,وه��ذه
املنطقة تقع على ال�ضفة االخرى للخليج
العربي ,قبالة دولة قطر ,و�أما متيم التي
ت�ق�ط��ن ه ��ذه ال���ض�ف��ة ,فت�سكن يف ع�ب��دان
واالحواز ,التي تقع على �شط العرب .
وذكرت كتب التاريخ �أن وجود بني متيم
يف بالد ح�ضرموت (اليمن) يرجع �إىل دولة
ك�ن��دة ,كما توجد �أع��داد منها يف الكويت,
وق�ط��ر ,والإم� ��ارات ,والبحرين ,وال�ع��راق,
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وال زال � ��ت ه� ��ذه ال �ق �ب �ي �ل��ة حت �م��ل اال� �س��م
نف�سه ,وت�سكن ال��دي��ار نف�سها يف اخلليج
ال �ع��رب��ي ,وت�ل�ق��ب ب �ـ(ه��ام��ة م���ض��ر,وك��اه��ل
م�ضر ,والكاهل الأ�شد) ,ويوجدون بالديار
امل���ص��ري��ة ك��ذل��ك ,م��ن ال�ب�ك��ري�ين ,جماعة
كثرية ,وقد خرج منهم كثري من العلماء,
وهم يتمذهبون مبذهبي ال�شافعي ومالك
ر��ض��ي اهلل عنهما ,وي�ع��رف��ون بال�صعيد بـ
(بني طلحة)(.)16
ومتيم ال�ع��راق ي�ع��دون م��ن اك�بر قبائل
ال�ع��راق ,ولهم ت��اري��خ ع��ري��ق ,و�أث��ر م�شرق
يف ت��اري��خ ه ��ذه ال� �ب�ل�اد ,ف �ق��د ك ��ان منهم
رديف امللوك املناذرة ,ومنهم عدي بن زيد
ال�ع�ب��ادي التميمي ال���ش��اع��ر وال�شخ�صية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ذل ��ك ال��زم��ن ,ك�م��ا �أن �أث��ر
ب�ن��ي مت�ي��م يف ال �ع��راق ا��س�ت�م��ر ب�ع��د الفتح
الإ�سالمي حتى ه��ذا الوقت ،ويتمركزون
ال �ي��وم يف ب �غ��داد و� �ص�ل�اح ال��دي��ن ودي ��اىل
والب�صرة وغريها من املحافظات.
ف�صاحة لغة بني متيم
بنو متيم من �أف�صح العرب يف اجلاهلية,
و�صدر الإ�سالم ,فقد كانوا عربا جميدين
يف الف�صاحة.
ق ��ال ال �ط�ب�ري( :ق� ��ر�أ ع�ل��ى ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم من كل خم�س رجل,
فاختلفوا يف اللغة ,فر�ضي قراءتهم كلهم,
فكان بنو متيم �أعرب القوم)(.)17
وجاءت قراءة (لكنا)يف �سورة الكهف من
الآي��ة ( ,)38ب�إثبات الأل��ف يف الو�صل على
لغة متيم( ,)18وغري ذلك كثري ,ال جمال
لذكره هنا.
ال�صحابة الذين �سكنوا الب�صرة
لقد �سكن الب�صرة بعد مت�صريها الكثري
م��ن ال���ص�ح��اب��ة م��ن ب �ن��ي مت �ي��م ,وح�ف�ظ��ة
ال �ق��ر�آن ,مم��ا �أدى �أن ت�ك��ون ه��ذه املدينة
ذات مكانة رفيعة بني البلدان الإ�سالمية,
حيث �أ�صبحت بف�ضل ه��ذه الطبقة من
ال�صحابة واحلفظة� ,أح��د عوا�صم الفقه
الثالثة ,ت�شاركها كل من الكوفة واملدينة
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امل� �ن ��ورة ,ح�ي��ث ال ي��وج��د غ�ي�ر ه ��ذه امل��دن
ال�ث�لاث��ة ,عا�صمة للفقه الإ� �س�لام��ي� ,إال
ع�ن��دم��ا بنيت ب �غ��داد ,وم�ن�ه��م الأ� �س��ود بن
�سريع بن حمري النزال� ,أبو عبد اهلل ,غزا
مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أربع
غ� ��زوات ,والأح �ن��ف ب��ن ق�ي����س ,يكنى (�أب��و
بحر) وا�سمه ال�ضحاك بن قي�س ,وح�صني
بن �أو�س النه�شلي التميمي (.)19
من �أعالم بني متيم
ل �ق��د ب� ��رز م ��ن ب �ن��ي مت �ي��م ال �ك �ث�ير من
ال�صحابة ,والتابعني ,والعلماء والفقهاء,
وال �ق��ادة وال�ف��ر��س��ان ,وال���ش�ع��راء ,وال�سبب
يف ذل��ك ل�سعة ه��ذه القبيلة و�أ��ص��ال�ت�ه��ا,
فهي متتد �إىل �سيدنا �إ�سماعيل بن �سيدنا
�إب��راه �ي��م عليهما ال �� �س�لام ,وف�ي�م��ا ي��أت��ي
ترجمة لبع�ض منهم على �سبيل املثال ال
احل�صر:
طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو
بن كعب بن �سعد بن تيم بن مرة ابن كعب
ب��ن ل� ��ؤي ب��ن غ��ال��ب ال�ق��ري���ش��ي التميمي,
�أب��و حم�م��د ,وي�ع��رف بطلحة (الفيا�ض),
لت�سمية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم له
ذلك لكرمه.
و�أبلى طلحة يوم �أحد بالء ح�سنا ,ووقى
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بنف�سه,
واتقى النبل عنه بيده ,حتى �شلت �إ�صبعه,
و��ض��رب ال�ضربة يف ر�أ� �س��ه ,وح�م��ل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على ظهره حتى
ا�ستق ّل على ال�صخرة ,وقال عليه ال�صالة
وال �� �س�ل�ام( :ال �ي ��وم �أوج� ��ب ط�ل�ح��ة ي��ا �أب��ا
بكر) �أي �أ�ستحق اجلنة ,وهو �أحد الع�شرة
املب�شرين باجلنة ,و�أحد ال�ستة الذين جعل
عمر ر�ضي اهلل عنه فيهم ال�شورى ,وروي
�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ,نظر
�إليه ,فقال ( :من �أحب �أن ينظر �إىل �شهيد
مي�شي ع�ل��ى وج��ه الأر� � ��ض ,فلينظر �إىل
طلحة)(.)20
ه�ن��د ب��ن �أب ��ي ه��ال��ة ,م��ن ب�ن��ي �أ��س�ي��د بن
ع �م��رو ب��ن مت �ي��م ,وه ��و رب �ي��ب ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم� ,أم��ه خديجة بنت
خويلد ,زوج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم,

و�أخواته المه  :زينب ,ورقيه ,و�أم كلثوم,
وفاطمة ر�ضي اهلل عنهن بنات النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ,وقال الكلبي� :أبو هالة :
هند بن النبا�ش بن زرارة ,كان زوج خديجة
قبل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ,فولدت له
 :هند بن هند ,و�شهد هند بن �أبي هالة :
بدرا ,وقيل  :بل �شهد �أحدا ,وقتل هند بن
�أبي هالة مع �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه يوم
اجلمل ,وروى حديث �صفة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم( ,)21و�أخوه ال�شقيق ,هالة بن
�أب��ي هالة ,التميمي ,له �صحبة ,روى عنه
ابنه هند (. )22
حنظلة بن الربيع بن �صيفي بن رباح بن
احلارث بن خما�شن بن معاوية بن �شريف
التميمي ,يكنىـ ب(�أبي ربعي) ,ويقال له :
حنظلة اال�سيدي ,من بني �أ�سيد بن عمرو
بن متيم من بطن يقال لهم  :بنو �شريف,
وب�ن��و �أ�سيد م��ن �أ� �ش��راف بني مت�ي��م� ,شهد
القاد�سية ,ون��زل الكوفة ,وم��ات يف خالفة
معاوية ,و�أخوه  :رباح بن الربيع ,وهو من
�أهل املدينة ,نزل الب�صرة ,وهو الذي قال
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم  :يا ر�سول اهلل,
لليهود ي��وم ,والن�صارى ي��وم ,فلو ك��ان لنا
يوم ,فنزلت �سورة اجلمعة (. )23
ق �ي ����س ب ��ن ع��ا� �ص��م ب ��ن � �س �ن��ان امل �ن �ق��ري
ال���س�ع��دي ال�ت�م�ي�م��ي� ,أح ��د �أم � ��راء ال�ع��رب
وفر�سانهم وعقالئهم املو�صوفني باحللم,
كان �شاعرا ,ا�شتهر و�ساد يف اجلاهلية ,وهو
ممن حرم اخلمر على نف�سه يف اجلاهلية,
ا�سلم حينما وفد على النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف وف��د بني متيم يف ال�سنة (9ه �ـ),
فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :هذا
�سيد �أه��ل ال��وب��ر)( ,)24وا�ستعمله النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم على �صدقات قومه,
ن��زل الب�صرة يف �أواخ ��ر �أي��ام��ه ,وت��ويف بها
�سنة (20هـ)(. )25
القعقاع ب��ن معبد ب��ن زرارة التميمي,
ال ��دارم ��ي ,ق ��ال اب ��ن ح �ب��ان :ل��ه �صحبة,
وحكى ابن ال�ستني يف �شرحه� :أن القعقاع
ك��ان��ت ف�ي��ه رق ��ة ,ف�ل��ذل��ك اخ �ت��اره �أب ��و بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ,ملا قدم وفد بني

متيم ,وروي ب�سند �صحيح ,عن كثري بن
عبا�س بن عبد املطلب ,عن �أبيه ,قال :كما
كان يوم حنني ,بعث النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم القعقاع ي�أتيه باخلرب ,فذكر ق�صته.
وق��ال اب��ن الكلبي  :ك��ان ي�ق��ال للقعقاع
تيار الفرات ل�سخائه ,ومن ولده نعيم بن
القعقاع(.)26
� �س�برة ب��ن ع �م��رو ال�ت�م�ي�م��ي ,وف ��د على
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف وف��د بني
متيم ,وذكر �أن خالد بن الوليد ,ا�ستعمله
ملا توجه �إىل ال�ع��راق ,و�أن��ه ك��ان مع املثنى
ب ��ن ح ��ارث ��ة يف ج �م �ل��ة ق� � � � ّواده يف ح ��روب
العراق(.)27
ج��ري��ر ب ��ن ع �ط �ي��ة ب ��ن اخل �ط �ف��ي� ,أب ��و
حزرة ,التميمي ,ال�شاعر امل�شهور ,كان من
فحول ال�شعراء يف الإ�سالم ,وهو �أ�شعر من
الفرزدق عند �أكرث �أهل العلم ,ففي الفخر
قال:
�إذا غ�ضبت عليك بنو متيم
ح�سبت النا�س كلهم غ�ضابا()28
فامل�شهور ع��ن ب�ن��ي مت�ي��م ال�ف�خ��ر بكون
النبوة ,واخلالفة يف م�ضر ,وقد كان جرير
والفرزدق ,يفتخران يف ذلك الع�صر بذلك,
وك�لاه�م��ا م��ن مت�ي��م ,وي �ع�ي�ران الأخ �ط��ل,
ك��ل منهما م��ن ج�ه�ت��ه ,ب� ��أن قبيلة ربيعة
حم��روم��ة م��ن ه ��ذا ال �� �ش��رف ,ويف ن��ون�ي��ة
جرير امل�شهورة:
�إن الذي حرم املكارم تغلبا
جعل النبوة واخلالفة فينا (.)29
زف ��ر ب��ن ال �ه��ذي��ل ب��ن ق�ي����س ,ال�ع�ن�بري,
وي �ك �ن��ى ب� �ـ(�أب ��ي ال �ه ��ذي ��ل) ,م ��ن �أ� �ص �ح��اب
�أب ��ي حنيفة ,وك ��ان متقنا ,ح��اف�ظ��ا ,قليل
اخلط�أ ,وك��ان �أقي�س �أ�صحاب �أب��ي حنيفة,
و�أك�ث�ره��م رج��وع��ا �إىل احل ��ق� ,إذا الح ل��ه,
وك � ��ان �أخ ��وه(�� �ص� �ب ��اح) ع �ل��ى � �ص��دق��ة بني
متيم ,وكان �أبوه على �أ�صبهان ,فلما تزوج,
خطب الإم��ام �أب��و حنيفة ,فقال :هذا زفر
بن الهذيل ,وهو �إم��ام من �أئمة امل�سلمني,
وع �ل��م م��ن �أع�لام �ه��م يف ح���س�ب��ه و��ش��رف��ه,
وعلمه ,مات بالب�صرة يف والية �أبي جعفر,
�سنة(158هـ)(.)30
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عشائر العراق وشرف االنتساب لآلل واألصحاب

بنو متيم وامل�س�ؤولية الكربى
بعد �إن ا�ستعر�ضنا ب�شكل موجز تاريخ
ه��ذه القبيلة وم��ا لها م��ن �أ��ص��ال��ة ,وعمق
ج��ذور يف تاريخها ال�ع��رب��ي ,و��ش��رف ن�سب
مع خامت الأنبياء واملر�سلني حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ,وما لها من �أث��ر يف ن�صر
الإ� �س�لام وامل�سلمني ,منذ ��ص��در الإ��س�لام
و�إىل الآن ,وما �سيكون يف نهاية الزمان من
�أم��ر ال��دج��ال ,فهم ا�شد النا�س عليه ,كما
اخربنا احلبيب امل�صطفى �صلى اهلل عليه
و�سلم ,يف احلديث ال�صحيح.
وال فخر �أن لبني متيم ق��رب ن�سب مع
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) وح�سب,
وكما هو ثابت يف كتب الأن�ساب ,لكن همنا
الوحيد هو �أن نذكر �أهلنا من �أبناء هذه
القبيلة الكبرية وما تفرع منها من بطون,
ونذكر �أخواننا من باقي القبائل الأخرى,
بعمق الأ� �ص��ال��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ينت�سبون
�إليها ,وك��م هي �ضاربة وموغلة يف �أعماق
ال�ت��اري��خ ,فعلى �أب�ن��اء القبيلة �أن ي�سريوا
على نهج �أج��داده��م اال�صالء النبالء من
ال�صحابة والتابعني وال �ق��ادة والفر�سان,
وم��ا كانوا عليه من العدل واحل��ق ,وعدم
الر�ضوخ للذل والهوان ,و�سيطرة الأعداء
الطامعني يف خ�يرات الإ�سالم وامل�سلمني,
لكي ي�سجلوا موقفاً م�شرفاً ,ي��ذك��ر على
مر االزمان القابلة كما مر معنا من قراءة
تاريخ هذ ِه القبيلة.
اذاً على القبيلة �أن تقف يف قلب املحنة
التي يعي�شها �أب�ن��اء ال�ع��راق ال�ي��وم ,لتكون
عامل وحدة �صف و�ألفة قلوب ,و�أن تكون
ج��ادة يف �إع��ادة الأرح ��ام والأ��ص�ه��ار �إىل ما
كانت عليه من قبل املحنة� ,إخوة متحابني,
جمتمعني على اخل�ير وال��رح�م��ة نابذين
كل �أ�شكال ال�شر والفرقة والطائفية ,لكي
ي�ضاف �إىل تاريخها امل�شرف و�أن كان عك�س
ذلك ,ف�أن التاريخ ال يرحم و�ستكون و�صمة
عار يف تاريخها ,فعلى �أبناء هذ ِه القبيلة �أن
يكونوا خري خلف خلري �سلف.
وك�م��ا ه��و م�ع�ل��وم ل��دى ال �ق��ارئ ال�ك��رمي
�أن قبيلة ب�ن��ي مت�ي��م ك�غ�يره��ا م��ن قبائل
ال �ع��راق ,ت�سكن �أغ�ل��ب حمافظاته ومدنه

وقراه ,وعليه فهي متتاز بتنوعها املذهبي ,ودينها.
الهوام�ش:
فتجد يف البيت الواحد ال�سني وال�شيعي,
 -1امل��ؤت�ل��ف وامل�خ�ت�ل��ف ,ل�ل��دارق�ط�ن��ي ,4/2183 :وق�لائ��د
زيادة على امل�صاهرات الكثرية مع القبائل اجل�م��ان يف التعريف بقبائل ع��رب ال��زم��ان ,للقلق�شندي
والع�شائر الأخ ��رى ,وه��ذا �أم��ر طبيعي ال .142
 -2نهاية الإرب يف معرفة �أن�ساب ال�ع��رب ,للقلق�شندي:
خالف وال اعرتا�ض عليه ,لكن اعرتا�ضنا .188/1
هو �أن ه��ذا التنوع ج��رى ا�ستغالله اليوم  -3ال�صحاح ,للجوهري  :مادة( متم).
� -4سرية ابن ه�شام.2-1/1:
ب�شكل �سلبي من بع�ض الأط��راف الدولية  -5غاية ال�سول يف �سرية الر�سول ,26/1 :وينظر :جوامع
واالقليمية ,بل حتى من بع�ض الأط��راف ال�سرية النبوية ,للقرطبي4 :
 -6عقيدة حممد بن �سلمان التميمي ,ل�صالح بن عبد اهلل
امل�ح�ل�ي��ة وه ��ذا �أق �� �س��ى و�أ� �ص �ع��ب م��ا ي�ك��ون ,العبود.120/1 :
فهو ال يعدو كونه تنفيذاً لإرادة الأع��داء  -7حممد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم,ملحمد ر�ضا.10:
 -8جمهرة ان�ساب �أمهات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.109 :
ومن هم على �شاكلته ,والهدف الأ�سا�سي -10 -9جوامع ال�سرية النبوية ,للقرطبي .5 :و .109
هو تخريب و�إنهاك العراق من خالل زرع � -11صحيح البخاري ,148/149-3:كتاب العتق ,رقم
( ,)2543و�صحيح م�سلم ,1957/ 4 :كتاب ف�ضائل
كل �أ�سباب الفرقة والطائفية ,لكي يبقى ال�صحابة ,رقم( ,)2525واحلديث املتفق عليه :الل�ؤل�ؤ
ال�شعب �ضعيفاً منهكاً ال يقوى على القيام واملرجان ,177/3:رقم(.)1641
ب ��دوره يف ق �ي��ادة ب �ل��ده ,وو� �ض��ع ال �ع��راق يف  -12رواه الإم ��ام اح�م��د يف م �� �س �ن��ده ,74/29:حديث
فالن من �أ�صحاب النبي(�صلى اهلل عليه و�سلم) ,رقم
مداره القيادي والريادة يف ال�ساحة العربية ( ,)17533احلديث �إ�سناده �صحيح ,رجاله ثقات.
والعاملية ,ويبقى �أع��داءه م�سيطرين على  -13رواه ال� �ط�ب�راين يف الأو�� �س ��ط  ,138/8:رق��م
( ,)8206ق��ال الهيثمي ,وفيه �سالم بن �صبيح ,ابن
ثرواته الوطنية.
ح �ي��ان ,وب�ق�ي��ة رج��ال��ه ,رج ��ال ال���ص�ح�ي��ح ,وق ��د رواه
ف�ع�ل�ي�ك��م �أن ت �ن �ت �ب �ه��وا ل� �ه ��ذ ِه امل� ��ؤام ��رة الرامهرمزي يف الأمثال.
 -14ينظر  :املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم:
الكبرية اخلطرية ,يا �أبناء متيم الأ�صالء.209/7 ,
ويا �أبناء العراق من القبائل الأخ��رى ,يا  -15ينظر :نهاية الإرب يف معرفة �أن�ساب العرب:
.113/1
من لكم ن�سب �شريف يفخر به ,كيف ال و�أن  -16قالئد اجلمان. 144-143/1 :
ه��ذا الن�سب يلتقي مع ن�سب حبيب احلق  -17تف�سري الطربي.24/1 :
� -18أ�� �ض ��واء ال �ب �ي��ان يف �إي �� �ض��اح ال� �ق ��ر�آن ب��ال �ق��ر�آن،
حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ,ومن بعده لل�شنقيطي.166/19 :
ال�صحابة الكرام ,و�أل بيته الأطهار ر�ضي  -19ينظر :اال�ستيعاب .145،353-144 ،90-89/1
 -20اال�ستيعاب  ،766-764/2:وينظر :قالئد اجلمان
اهلل عنهم جميعاً.
يف التعريف بقبائل عرب الزمان. 143 -142/1:
ب � � ��أن ت �ق �ف��وا � �ص �ف �اً واح � � ��داً م�ت�را� �ص �اً� -21 ,أ�سد الغابة.389/5 :
� -22أ�سد الغابة ,354/5 :والإ�صابة . 406/6 :
كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضاً ,ب��وج��ه ه��ذ ِه  -23ينظر� :أ�سد الغابة 84/2 :رقم (،248/2 ,)1280
امل� ��ؤام ��رة ال��دن �ي �ئ��ة ,وب��وج��ه ك��ل م��ن �أراد رق� � � ��م( ,)1610واال�� �س� �ت� �ي� �ع ��اب ,379/1:رق ��م (,)548
والإ�صابة ,486/2:رقم( ,117/2 , )744رقم (. )1864
ل�ه��ذا ال�ب�ل��د ال�ت�م��زي��ق والإح � ��راق وتفتيت  -24جم�م��ع ال ��زوائ ��د وم�ن�ب��ع ال �ف��وائ��د ،للهيثمي:
وح��دت��ه ,حتت �أع��ذار وم�سميات و�شعارات  ،404/9 ،107/3وامل �ط��ال��ب ال�ع��ال�ي��ة ،877 :ومعنى
قب �أطلقه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
احلديثّ :ل ٌ
و�أن اخ�ت�ل�ف��ت ,ف��ال�ه��دف واح ��د ه��و القتل على قي�س بن عا�صم ،ملا قدم املدينة يف وفد بني متيم،
وال��دم��ار وتفرقة الأحبة من �أبناء البيت ينظر :كتاب الردة ،للواقدي.158 ،157/1 :
 -25الإ�صابة  ،483/5 :و�إمتاع اال�سماع.434/1 :
ال��واح��د ,و�أب �ن��اء الع�شرية ال��واح��دة وه��ذا  -26الإ�صابة.344/5 :
م ��اال ي��ر� �ض��اه اهلل ,وال ال��ر� �س��ول ال �ك��رمي  -27ينظر �أ�سد الغابة ،404/2 :رقم ( ،)1633واال�ستيعاب:
 ،578/2رقم (.)905
(��ص�ل��ى اهلل عليه و��س�ل��م ) ,وال �صحابته  -28ينظر :الوايف بالوفيات ،لل�صديف.11/4 :
وال �أه ��ل بيته ,فعليكم �أن ت�ك��ون��وا �صمام  -29ديوان جرير.476 :
 -30الطبقات الكربى ،البن �سعد ،361/6 :والثقات ،البن
الأم � ��ان ك �م��ا ك ��ان �أج ��دادك ��م ال �ع �ظ��ام من حبان ،واملنتخب من ذيل املذيل ،للطربي ،139/1 :وتاريخ
قبل� ,صمام �أم��ان لالمة الإ�سالمية ,من �أ�صبهان ،للأ�صبهاين ،373/1 :رقم (.)693
خالل رف�ضكم لكل املخططات وامل�ؤامرات
ال � �ه� ��ادف� ��ة �إىل ت �ف �ت �ي��ت وح � � ��دة ال� �ع ��راق
والعراقيني ,وان�سالخ القبيلة من عروبتها
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ن����ه����ض����ت����ن����ا ف��������ي وح�����دت�����ن�����ا

الجماعة
مقاصد الشريعة ووسائل تحقيقها
ال�شيخ مقداد �أحمد
مَن ت�أ َّم َل مقا�ص َد ّ
ال�شرع يف العباداتِ
والأح �ك��ا ِم وامل�ع��ام�لاتِ والآدابِ والأخ�ل�اقِ
والأوامِ � ِر وال ّنواهي تبينّ له مق�ص ٌد كبري
يكمن وراء ذلك كله ،وتو�ض َح له �أث ٌر �سامي
بعدهن وه� ٌ
�دف عايل وغاي ٌة عُظمى ،تلكم
ه��ي ج �م � ُع ال�ك� ِل�م��ة وغ ��ر� � ُ�س امل �ح � ّب��ة وزر ُع
الأُل�ف��ة ون�ش ُر امل��و ّد ِة بني املجتمع كله بد ًء
ب��ال�ف��رد ال��واح��د وان�ت�ه��ا ًء ب��الأم��ة جميعها
مروراً بالأ�سر ِة الواحدة ،وكذلك يدعوهُ م
التنا�صر والتعاون والبع ُد
ويحثهُم على
ُ
عن �أ�سباب العداوة والبغ�ضاء وما يحمِ ل
على الكراهة ّ
وال�شحناء وما يثري الأحقا َد
َ
و�ضغائن القلوبِ  ،وكذا التحذي ُر ال�شديد
مِ ن ّ
الطعن يف امل�سلمني وعي ِبهم وهمزِهم
ومل� ��زهِ � ��م ،و�إب� � � ��دا ِء ع ��ورا ِت� �ه ��م وال �ت �ع��ر�� ِ�ض
خل�صو�صياتِهم ،وتت ُّب ِع عثرَاتِهم وزالتِهم
ري بهم و�إ�ساء ِة ِّ
الظن بهم ،واتهام
وال ّت�شه ِ
ه��ذا ب�ب��دع� ٍة وذاك ب�ن�ف��اق ،وه ��ذه بف�سوقٍ
بظلم و�أولئك بجهل.
وتلك بكفرٍ  ،وه�ؤالء ٍ
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مظاهر وحدة امل�سلمني:
وق ��د ن�ب��ه ال �� �ش��رع ال �ك��رمي ع�ل��ى كثري
م��ن الأم ��ور ال�ت��ي تعني على دف��ع الفرقة
وال�شتات ،ورفع ال�ضغائن والأحقاد ومنها
على �سبيل الإجمال:

الكلمة فال تتحرك �إال معها وال تتنف�س والعمل ال�صالح ،ويف �صحيح م�سلم عن
�إال من عبريها وال تتبع �إال طريقها ،و�سر �أب��ي هريرة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
على �إث��ره��ا وق��ل بقولها واف�ع��ل مب��راده��ا ،و�سلم ق��ال﴿ :إنَّ ا َ
هلل يَر َْضى لَ ُكمْ َثال ًثا،
فمن فعل ه��ذا ك��ان �أخ��ا لفاعلها وم��ؤي��دا
لل�سائر خلفها ون��ا� �ص��را للمعت�صم بها ،ويَس َْخ ُط لَ ُكمْ َثال ًثا ،يَرْضى لَ ُكمْ :أنْ َتعْبدُوهُ
فيكونوا جميعا م��ن املتم�سكني بالعروة وَال ُتشْ ِر ُكوا بِهِ شَيْ ًئا ،وأنْ َتعْ َتصِمُوا بِحَبْ ِل اهللِ
ال��وث �ق��ى امل�ع�ت���ص�م�ين ب ��اهلل امل�ه�ت��دي��ن �إىل جَمِيعًا وَال َت َفرَّ ُقوا ،وأنْ ُتنَاصِحُوا مَنْ وَالهُ
ال �� �ص��راط امل�ستقيم ،ق��ال ت �ع��اىل﴿ :وَمَ���نْ ا ُهلل أمْرَ ُكمْ ،ويَسْخ ُط ل ُكمْ ثال ًثا :قيل وَقال،
َ َ َ
يَعْ َتصِمْ بِال َّلهِ َف َقدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْ َتقِي ٍم﴾ وَ َك ْثرَةَ السُّؤَا ِل ،وإِ َضاعَ َة الْمَال﴾ ،وذلك كله
�آل ع � �م� ��ران ،102:وق��ول��ه ت �ع��اىلَ ﴿ :ف َأمَّا من �صفاء املعتقد وفق مذهب �أهل ال�سنة
الَّذِينَ َآمَنُوا بِال َّلهِ وَاعْ َتصَمُوا بِهِ َفسَ ُيدْخِ ُلهُمْ واجلماعة.
فِي رَحْ َمةٍ مِنْهُ وَ َف ْض ٍل ويَهْدِي ِهمْ إِلَيْهِ صِر ًَاطا .2ال�سري خلف املنهج النبوي :فاملنهج
َ َ َ

مُسْ َتقِيمًا﴾ الن�ساء.175:

واملعت�صمني ب��اهلل هم الذين التج�أوا
�إليه يف جلب منافعهم ودفع امل�ضار عنهم،
و�أعظم النفع من ذل��ك هو تعزيز الأخ��وة
ولمَ ّ ال�شمل وتوحيد ال�صف.

ثم �أمرهم تعاىل مبا يعينهم على التقوى
وه ��و االج �ت �م��اع واالع �ت �� �ص��ام ب��دي��ن اهلل،
ف � ��إن يف اج �ت �م��اع امل���س�ل�م�ين ع �ل��ى دي�ن�ه��م،
وائ �ت�لاف قلوبهم ي�صلح دي�ن�ه��م وت�صلح
.1االلتفاف حول كلمة التوحيد :ويعني دنياهم وباالجتماع يتمكنون من كل �أمر
ذل ��ك �أن تعي�ش ب�ك��ل ج��وارح��ك م��ع ه��ذه من �أم��ور الدنيا حيث ال�تراح��م وال�ت��وادد
وم��ن �أم ��ور الآخ ��رة حيث النية ال�صادقة

النبوي هو الو�سيلة �إىل الر�شاد ،وطريق
ال���س��داد ،وح���ص��ول امل ��راد وج�م��ع ال�شتات،
ف��اخل�ير ك��ل اخل�ي�ر واق ��ع ع�ل��ى م��ن ات�ب��ع
ال�سبيل املحمدي وال�ف��وز ك��ل ال�ف��وز ينال
من �سار على الطريق النبوي ،والفالح كل
الفالح ملن طبق ال�سنة النبوية ،والنجاح
ك��ل ال �ن �ج��اح مل��ن �أن �� �ص��ت ل �ق��ال اهلل وق��ال
الر�سول فط َّب َق ما �سم َع بفهم ووعي وعلم،
قال ابن القيم يف الق�صيدة النونية الكافية
ال�شافية يف االنت�صار للفرقة الناجية
العلم قال اهلل قال ر�سوله
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ن����ه����ض����ت����ن����ا ف��������ي وح�����دت�����ن�����ا
قال ال�صحابة هم �أولو العرفان الَّذِينَ َآمَنُوا َأطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ و اََل َتوَلَّوْا عَنْهُ
وَ َأن ْ ُتمْ َتسْمَعُونَ﴾ الأن�ف��ال ،20:وقال﴿:وَمَا
ما العلم ن�صب كل خلالف �سفاهة
بني الر�سول وبني ر�أي فالن َآ َتا ُكمُ الرَّس ُُول َف ُخ ُذوهُ وَمَا نَهَا ُكمْ عَنْهُ َفان ْ َتهُوا﴾

ك��ان ال�صحابة ُين�شئون جيلهم على
العلم ال�شرعي وك��ان��وا ينهلون ذل��ك من
الوحي الإلهي حيث �أنهم عا�صروا التنزيل
وع��اي���ش��وا ال�ه��دي ال�ن�ب��وي حيث �صاحبوا
النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم وكانت
حلقاتهم (ق��ال اهلل وق��ال ر�سوله) وفيها
من التف�سري والفقه واحلديث ما يغنيهم
عن كل �شيء ،ولقد اقتدى بهم و�سار على
نهجهم �أئ�م��ة ال�ه��دى �أم �ث��ال �أب��ي حنيفة
النعمان ومالك وال�شافعي والإم��ام �أحمد
وال�سفيانني والأوزاع ��ي والليث والعز بن
عبد ال�سالم وعبد القادر الكيالين و�شيخ
الإ� �س�لام اب��ن تيمية وتلميذه اب��ن القيم
وغريهم كثري ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني،
فكانوا �أف�ضل �أئمة يقتدى بهم وخري عون
لفهم �شرع اهلل.
و�أمتنا اليوم هي �أ�شد ما تكون حاج ًة
�إىل العلم النافع ال�صحيح و�إىل العلماء
ال��ذي��ن ي��ذب��ون ع��ن �أرك ��ان ال�شريعة وه��م
�أم �ن��اء اهلل م��ن خلقه وه��م ال��وا��س�ط��ة بني
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أم� ِت��ه ،ففي
�صحيح البخاري َع��نْ �أَ ِب��ي َب� ْك� َر َة �أ َّن ال َّن ِب َّي
َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم قال�(( :أَ َّن ا ْل ُعلَ َما َء
الَ ْن� ِب� َي��ا ِء َو َّر ُث��وا ا ْل ِع ْل َم َم��نْ َ�أ َخ � َذ ُه
هُ � ْم َو َر َث � ُة ْ أ
�أَ َخ َذ ب َِح ٍّظ َوافِرٍ َو َمنْ َ�سلَ َك َطرِي ًقا َي ْط ُل ُب
ِب ِه عِ ْل ًما َ�س َّه َل اللهَّ ُ َل ُه َطرِي ًقا �إِلىَ الجْ َ َّنةِ)).
ف��ال �ع �ل �م��اء ه ��م امل �ج �ت �ه��دون يف حفظ
ال��دي��ن وال��ذي��ن ه��م بال�شرع م�ستم�سكون
ولآثار ال�صحابة والتابعني مقتفون وخلف
�أئ �م��ة ال �ه��دى � �س��ائ��رون ال ي�ع��رج��ون على
الأه � ��واء وال يلتفتون �إىل الآراء ب��ل هم
يبلغون ر�ساالت اهلل ويخ�شونه وال يخ�شون
�أحداً �إال اهلل.
ف ��إن كنت ت�ؤمن ب��اهلل ومب��ا �أن��زل يف كتابه
ومبا بعث به ر�سله فعليك �أن ت�سمع لقول
ربك وتطبق منهج نبيك قال تعاىل﴿:يَا َأيُّهَا

احل�شر .7:

فلي�س ق ��دوة ل�ل�ن��ا���س جميعا �أف���ض��ل منه
�صلى اهلل عليه و�سلم وال �أ�سوة �أح�سن منه
قال تعاىل﴿ :لَ َقدْ كَانَ لَ ُكمْ فِي رَسُو ِل اللَّهِ
ُأسْوَةٌ حَسَن ٌَة﴾ الأحزاب من الآية ،21/فلم
يكن قد كتم �شيئا فيه خ�يرا لهذه الأم��ة
�إال دلنا عليه و�أمرنا به ،وال �شيئا فيه �شرا
لنا �إال حذرنا منه ونهانا عن فعله ،ففي
ا�ض ْب ِن َ�سا ِر َي َة
احلديث ال�صحيح ع َِن ا ْل ِع ْر َب ِ
َقالَ :قا َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم:
(( ِ�إنيِّ َق � ْد َت� َر ْك� ُت� ُك� ْم َع�لَ��ى مِ � ْث��لِ ا ْل� َب� ْي��َ��ض��ا ِء
َل� ْي� ُل� َه��ا َك � َن � َه��ا ِر َه��ا ال َي � ِزي � ُغ َع� ْن� َه��ا َب � ْع��دِ ي �إِ َّال
َه��ا ِل� ٌ�ك وم��ن يع�ش منكم ف�سريى اختالفا
كثريا فعليكم مبا عرفتم من �سنتي و�سنة
اخللفاء الرا�شدين املهديني ع�ضوا عليها
بالنواجذ)).
� .3أداء �أركان الإ�سالم وفرائ�ضه� :إن
فرائ�ض الدين وهي �أركان الإ�سالم �أعظم
�شعائر الأم��ة التي ت�ض َم ُن لها الوحدة �إذا
ما �أدي��ت ب�صدق نية وعلى املنهج النبوي،
فمن مظاهر وحدة امل�سلمني:
�أ� .أن تلوذ ب�شعار امل�سلمني �أَ ْ�ش َه ُد َ�أ ْن
َال �إِ َل َه �إِ َّال اللهَّ ُ َو�أَ ْ�ش َه ُد �أَ َّن محُ َ َّمدًا َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ
فهذا يعني �صفاء العقيدة بتوحيد اهلل �أوال
وبتطبيق منهج نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم
ثانيا الكل �سوا�سية ال فرق بني �أعجمي �أو
عربي.
ب.ال�صيام ه ��و �إع �ل ��ان مل� �ب ��د�أ وح ��دة
امل�سلمني ،فت�صوم الأم��ة �شهرها فتم�سك
�أول النهار وتفطر �آخ��ره ،الكل يفعل ذلك
يف وقت واحد ال فرق بني هذا وذاك وبني
هذه وتلك.
ت .احلج فهو مظهر من مظاهر وحدة
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امل �� �س �ل �م�ين ح �ي��ث ك �ل �ه��م جم �ت �م �ع��ون على
�صعيد واحد بلبا�س واحد وهو �إحرامهم،
وبقول واحد تلبيتهم ،ال فرق بني غنيهم
وف �ق�يره��م وال �أ� �س��وده��م و�أح �م��ره��م وال
رئي�سهم ومر�ؤو�سهم.
ث� .أداء الزكاة ب�إعطاء حق الفقري من
�أموال الأغنياء ف�أي وحدة �أعظم من هذا
التكاتف والرتاحم بني املي�سور وامل�ضنوك.
ج .ال�صلوات اخلم�سة ال �ت��ي ت� ��ؤدى
ج �م��اع��ة �أك �ب��ر دل �ي��ل ي��وم��ي ع �ل��ى وح ��دة
امل�سلمني ،كيف و�أنك تقف مع �إخوانك كل
يوم خم�س مرات ال فرق بينك وبني �أخيك
�إال بقدر خ�شوعك وفقهك ل�صالتك ،ومن
حِ َكم �صالة اجلماعة لكي ال ي�صاب �أحد
ب�ضغناء وال �شحناء على �أخيه ،بل جت�سد
الت�آلف والرتاحم والتنا�صح والتعاطف.
�أفعال تعني على اجلماعة:
احلب يف اهلل
�إن �أي ��ش��يء ت�ع��رف �أه�م�ي�ت��ه ب�أهمية
م��ا ارت �ب��ط ب ��ه ،واحل ��ب يف اهلل ل�ي����س �أدل
على �أهميته �أع�ظ��م مم��ا ج��اء يف احلديث
ال�صحيح َع ��نْ �أَ ِب ��ي َذ ٍر َق ��ا َلَ :ق ��ا َل َر�� ُ�س� ُ
�ول
اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم� (( :أوث��ق عرى
الإمي��ان امل��واالة يف اهلل وامل�ع��اداة يف اهلل))،
هلل َوا ْل ُب ْغ ُ
�ض
وقال البخاريَ (( :والحْ ُ ُّب فيِ ا ِ
مي� � � � ��انِ )) ،و�أع �ظ��م ��ص��ورة
هلل مِ � َ�ن ِْ إ
فيِ ا ِ
ال َ
للحب يف اهلل ال�ت��ي م��ن �آث��اره��ا احل�صول
على حمبة اهلل م��ا ج��اء يف �صحيح م�سلم
َعنْ �أَ ِب��ي هُ َر ْي َر َة ع َِن ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه
و�سلم�(( :أَ َّن َر ُج�ل ً�ا َزا َر �أَ ًخ ��ا َل � ُه فيِ َق� ْر َي� ٍة
�أُ ْخ � َرى َف�أَ ْر َ�ص َد ُ
الل َل ُه َعلَى َم ْد َر َج ِت ِه (�أي
على طريقه) َملَ ًكا َفلَ َّما �أَ َتى َعلَ ْي ِه َقا َل �أَ ْي َن
ُترِي ُد َقا َل �أُرِي ُد �أَ ًخا ليِ فيِ هَذِ ِه ا ْل َق ْر َيةَِ ،قا َل
ه َْل َل َك َعلَ ْي ِه مِ نْ ِن ْع َم ٍة َت ُر ُّبهَا؟ َقا َل َال َغيرْ َ
�أَ ِّن��ى �أَ ْح� َب� ْب� ُت� ُه فيِ اللهَّ ِ َع � َّز َو َج� � َّلَ ،ق��ا َل َف � ِ�إنيِّ
�ول اللهَّ ِ ِ�إ َل� ْي� َ�ك ِب ��أَ َّن َ
َر�� ُ�س� ُ
اهلل َق� ْد �أَ َح� َّب� َ�ك َك َما
�أَ ْح� َب� ْب� َت� ُه ِف�ي�هِ)) ،ف��أي �شيء ينتظره العبد
خري من �أن يح�صل على حمبة اهلل ،وانظر
م��ن ث�م��رات حمبة اهلل م��ا ج��اء يف �صحيح
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البخاري عن َ�أ ُب��ي هُ � َر ْي � َر َة َر�ِ��ض� َ�ي اللهَّ ُ َع ْن ُه امل��و� �ض��ع ل�ي����س ب��وا� �ض��ع م��ن ال �ق ��در ،فمن
َعنْ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َق��ا َل (( :توا�ضع هلل رفعه ،وهان عليه الأمر ،وفعل
�إِ َذا �أَ َح� َّ�ب اللهَّ ُ ا ْل َع ْب َد َن��ادَى جِ �ْبِرْ ِ ي� َل ِ�إ َّن اللهَّ َ ذلك متلذ ًذا به.
يُحِ ُّب فُلاَ ًنا َف�أَ ْح ِب ْب ُه َف ُيحِ ُّب ُه جِ برْ ِي ُل َف ُي َنادِي
وم ��ا ي��وف��ق ل �ه��ذه اخل���ص�ل��ة احل�م�ي��دة
ال�س َما ِء �إِ َّن اللهَّ َ يُحِ ُّب فُلاَ ًنا
جِ برْ ِي ُل فيِ �أَهْ لِ َّ
َّ
و�ض ُع َل ُه �إِال الذِ َ
بوا نفو�سهم على ما تكره،
ين َ�ص رَّ ُ
ال�س َما ِء ُث َّم ُي َ
َف�أَحِ ُّبو ُه َف ُيحِ ُّب ُه �أَهْ ُل َّ
ول فيِ ْ أَ
و�أج�بروه��ا على م��ا يحبها هلل ،ف��ذاك من
ا ْل َق ُب ُ
ال ْر ِ�ض)).
خ�صال م�ك��ارم الأخ�ل�اق خل��وا���ص اخللق،
الت�سامح والتغا�ضي عن الزالت :وعند ال �ت��ي ي �ن��ال ب�ه��ا ال�ع�ب��د ال��رف �ع��ة يف ال��دن�ي��ا
احل ��ق ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل ال ت���س�ت��وي فعل والآخرة� ،أما يف الدنيا ففي �صحيح م�سلم
احل���س�ن��ات وال �ط��اع��ات لأج ��ل ر� �ض ��اه ،وال َع��نْ َ�أ ِب��ى هُ � َر ْي� َر َة َع��نْ َر�� ُ�س��ولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل
فعل ال�سيئات
واملعا�صي التي ُت�سخطه وال عليه و�سلم َقا َل(( :مَا َن َق َ�صتْ َ�ص َد َق ٌة مِ نْ
ُ
تر�ضيه ،ففع ُل الأ َو ُل ُ
وترك الأ َخ� ُر يف�ضي َم��الٍ َو َم��ا َزا َد اللهَّ ُ َع� ْب�دًا ِب َع ْف ٍو �إِ َّالعِ � � ًّزا َو َم��ا
ذلك �إىل املحبة يف اهلل �أو البغ�ض يف اهللَ ،ت َو َ
ا�ض َع �أَ َح � ٌد للِهَّ ِ ِ�إ َّال َر َف� َع� ُه اللهَّ ُ)) ،و�أم��ا يف
قال اهلل عز وجل﴿ :ادْ َفعْ بالَّتِي هِيَ أحْسَنُ الآخرة ففي �صحيح م�سلم َعنْ َ�أبِى هُ َر ْي َر َة
�إذا ال َّ�ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَ���دَاوَةٌ َك� َأن َّ�هُ وَلِ�يٌّ َقا َل َقا َل َر ُ�س ُ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم:
ول هَّ ِ
َف� َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
المْ
َ
حَمِيمٌ َومَايُلقاهَا إِ اَّل الذِينَ صَبَرُوا وَمَايُلقاهَا ((�إِ َّن الل َي ُقول َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة �أ ْي َن ت َحا ُّبو َن
َ َّ
َ َّ
َّ
ب َِج َ
الليِ ا ْل َي ْو َم �أُظِ ُّل ُه ْم ف ظِ ِّلي َي ْو َم َالظِ َّل �إِ َّال
إِ اَّل ُذو حَ��ظ عَظِي ٍم﴾ ف���ص�ل��ت34:ـ ،35ف��إذا ظِ ِّلي)).
فعلت ذلٍّ��ك ��ص��ار ع ��دوك امل���ش��اق املبغ�ض
مثل َول ّيك ال�شفيق املحب ،ف�إذا �أ�ساء �إليك وي ��ؤث��رون على �أنف�سهم :يف ال �ت ��أري��خ
خ�صو�صا م��ن ل��ه حق الإ�سالمي �صور كثرية تبني املدى الكبري
م�سيء م��ن اخل�ل��ق،
ً
كبري عليك كالأقارب والأ�صحاب ،فقابله ال��ذي خا�ضه امل�سلمون يف �إي�ث��ار الآخرين
ب��الإح���س��ان �إل�ي��ه ،ف ��إن قطعك َف�ص ْل ُه و�إن على �أنف�سهم و�أع�ظ�م�ه��ا م��ا ك��ان يف �صدر
ظلمك ،ويف احلديث ال�صحيح عن عقبة الر�سالة مع ال�صحب الكرام تلك ال�صورة
بن عامر قال :لقيت ر�سول اهلل �صلى اهلل امل�شرقة م��ن ت�أريخنا الإ��س�لام��ي العربي
عليه و�سلم ف��أخ��ذت بيده فقلت يار�سول ال�ت��ي متثلت بحب الأن���ص��ار للمهاجرين
اهلل �أخ�برين بفوا�ضل الأع�م��ال فقال (( :و�إي �ث ��اره ��م ع �ل��ى �أن�ف���س�ه��م ف�م��دح�ه��م اهلل
ياعقبة �صل من قطعك و�أعط من حرمك �أف�ضل م��دح وو�صفهم خري و�صف فقال:
و�أع��ر���ض عمن ظ�ل�م��ك)) ،ق��ال :ث��م �أتيت ﴿ وَيُ��� ْؤثِ���رُونَ عَ� َل��ى َأنْ� ُ�ف�سِ� ِه�مْ وَلَ���وْ َك���انَ ب ِ ِهمْ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال يل:
ُوق شُحَّ نَ ْفسِهِ َف ُأولَئِكَ هُمُ
((ياعقبة بن عامر! املك ل�سانك ،وابك خَصَاص ٌَة وَمَ ْن ي َ
على خطيئتك ،ولي�سعك بيتك)) ،فيا �أيها الْمُ ْفلِحُونَ﴾ احل�شر  ،9:قد كانت �أفعالهم
امل�سلم ف��إن �أخط�أ �أحدهم معك �أو ظلمك درو��س�اً وعظات للأجيال ،ومث ً
ال رائعا يف
ف�لا تقابله بنف�س فعله وال �أ��ش��د منه بل نكران الذات و�صدق من قال:
اع ��ف ع �ن��هَ ،وط� � ِّي � ْ�ب ل��ه م��ا ا��س�ت�ط�ع��ت من هم القوم من �أ�صفاهم الود خمل�صاً
الكالم ،وابذله الأح�سن من ال�سالم ،ف�إذا
مت�سك يف �أخراه بال�سبب الأقوى
قابلت الإ� �س��اءة ب��الإح���س��ان ،ح�صل فائدة
ع�ظ�ي�م��ة يف ت�ل�ي�ين ال�ن�ف��و���س ف� ��إن مقابلة هم القوم فاقوا العاملني مناقبا
امل �� �س��يء ب�ج�ن����س ع�م�ل��ه ،الي�ف�ي��د ��ش�ي� ًئ��ا بل
حما�سنهم حتكى و�آياته تروى
يعكر الأج ��واء ،والي��زي��د ال�ع��داوة �إال��ش��دة،
والقطيعة �إال بعدا ،و�أن الإح�سان يف هذا مواالتهم فر�ض وحبهم هدى

وطاعتهم ود وودهم تقوى
فعل اخلريات وترك املنكرات :اهلل
ي��وف��ق ال�ن��ا���س �إىل فعل اخل�ير م��ن �صالة
فر�ض �أو �صيام نها ٍر �أو قيام ليلٍ واعتكاف
يف رم�ضان �أو قراءة قر�آن �أو ذِكر �أو دُعاء هلل
�أو زيارة يف اهلل �أو �صلة رحم �أو بر والدين
�أو ح� ّ�ب امل ��ؤم �ن�ين ون���ص��رة ال���ص��احل�ين �أو
�صدَقة ج��اري��ة �أو علم ينتفع ب��ه �أو حياء
وعفة �أو ح�سن خلق �أو حما�سبة نف�س �أو
مراجعة ذات �أو ن��دم �أو تو َبة �أو ع��زم على
فعلِ اخلري �أو ترك منكر ،فهذا جزء ي�سري
م��ن �أف�ع��ال اخل�ير ،فاملطلوب االجتهاد يف
فعل اخلريات واجتناب املحرمات.
وم� ��ن ث� �م ��رات امل� ��داوم� ��ة ع �ل��ى ال�ع�م��ل
ال�صالح و�إن قل ،ف�إنها �سبب لدخول اجلنة،
و�سبب ملحبة اهلل تعاىل للعبد وكفى بها
ثمر ًة وكرامة ،و�إنها �سبب لتكفري اخلطايا
والآثام ،وجمع القلوب على �صاحبها.
الدعاء :فبالدعاء ت�ستجلب ال�سعادات
وتزول الأزمات وترفع االبتالءات وتنف�س
ال �ك��رب��ات ف �م��ع خ �ل��و���ص امل�ق���ص��د وح���س��ن
اليقني و�صدق التوكل ت�ستجاب الدعوات،
ففي �صحيح م�سلم َع��نْ �أَ ِب ��ى هُ � َر ْي � َر َة َع� ِ�ن
ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم �أَ َّن ُه َقا َلَ (( :ال
اب ِل ْل َع ْبدِ مَا لمَ ْ َي � ْد ُع ِب� ِ�إ ْث� ٍ�م �أَ ْو
َي � َز ُال ُي ْ�س َت َج ُ
َقطِ ي َع ِة َرحِ ٍم مَا لمَ ْ َي ْ�س َت ْعجِ ْل ،قِي َل َيا َر ُ�سو َل
اللهَّ ِ مَا اال ِْ�س ِت ْع َج ُال َق��ا َلَ :ي ُق ُ
ول َق ْد َد َع� ْو ُت
يب ليِ َف َي ْ�س َت ْح�سِ ُر
َو َق ْد َد َع ْو ُت َفلَ ْم �أَ َر َي ْ�س َتجِ ُ
(ي�ن�ق�ط��ع ع��ن ال��دع��اء) عِ � ْن � َد َذ ِل� � َ�ك َو َي � � َد ُع
الدُّ عَاءَ)).
الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر:
واحلق �أن خريية هذه الأمة تكمن يف �أنها
ت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر مع �صحة
�إمي��ان�ه��ا لقوله ت�ع��اىلُ ﴿ :كنْ ُتمْ خَيْرَ ُأمَّ�ةٍ
ُأخْ ِرجَتْ لِلن ِ
َّاس َت ْأمُرُو َن بِالْمَعْرُوفِ و ََتنْهَوْنَ
عَنِ الْمُن َْك ِر وَ ُتؤْمِنُونَ بِال َّلهِ﴾ �آل عمران ،110:

ولأن املجتمع ال ي�صلح وال يتطور �إن مل
يكن �آم��را باملعروف وناهيا عن املنكر ،ثم
لو �أنهم ر�أوا املنكر ومل ينكروه حل عليهم
عقاب من اهلل ففي احلديث احل�سن عند

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد التا�سع

ن����ه����ض����ت����ن����ا ف��������ي وح�����دت�����ن�����ا

الرتمذي عن حذيفة قال �صلى اهلل عليه
و� �س �ل��م(( :وال � ��ذي ن�ف���س��ي ب �ي��ده ل�ت��أم��رن
باملعروف ولتنهن عن املنكر �أو ليو�شكن اهلل
�أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه
فال ي�ستجيب ل�ك��م)) ،فكفى باخلري معه
وح�سبك رفع العقوبة بفعله.
ال�صحبة الطيبة وعلى طريق االلتزام
وح�ين يتملك من الإن�سان الفتور يحتاج
الإن�سان �أعواناً على اخلري ويكون يف �أ�شد
االح�ت�ي��اج �إىل ��ص��اح��ب ي�ق��وي م��ن ع��زم��ه،
وي�شد من �أزره ،ويذكره بربه ،ويعينه على
�إ�صالح حاله وباله ،ففي احلديث احل�سن
عند الرتمذي وغريه عن �أبي هريرة قال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(( :الرجل على
دين خليله فلينظر �أحدكم من يخالل))،
ف�لا ب��د م��ن م�صاحبة الأخ �ي��ار ومرافقة
الأطهار الذين يعينون على طاعة اهلل عز
وجل ،والبعد عن م�صاحبة الفجار الذين
ين�سى الإن���س��ان معهم دينه وخلقه ولقد
قالوا :ال�صاحب �ساحب فاخرت من يعينك
على دينك ودنياك.
�إ�صالح ذات البني :لقد اهتم الإ�سالم
ب ��إ� �ص�لاح ذات ال �ب�ين ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى وح��دة
امل�سلمني ،و�سالمة قلوبهم ،و�إن الإ�صالح
يعترب من �أعظم و�أجل الطاعات ،و�أف�ضل
ال���ص��دق��ات ،وي ��روي �أب ��و داود وغ�ي�ره عن
�أب��ي ال ��درداء ق��ال :ق��ال ر�سول اهلل�(( :أال
�أخ �ب�رك� ��م ب ��أف �� �ض��ل م ��ن درج � ��ة ال �� �ص �ي��ام
وال �� �ص�لاة وال �� �ص��دق��ة ق��ال��وا :ب �ل��ى ،ق��ال:
�إ��ص�لاح ذات البني ،وف�ساد ذات البني هي
احل��ال �ق��ة)) وم�ع�ن��ى احل��ال �ق��ة� :أي حتلق
الدين ال حتلق الر�أ�س ،فما الذي يربطنا
�إذا ذهب الدين.
نظام احلكم� :أن احل �ك��م يف الإط� ��ار
ال�سيا�سي ال�شامل ه��و ال��ذي يجمع كلمة
امل�سلمني وي��وح��ده��م وي�ضمن لهم القوة
وال �ت �م��ا� �س��ك وي �ع �م��ل ع �ل��ى �إق ��ام ��ة ال��دن�ي��ا
و�صالحها ،وحرا�سة الدين.
الأمر باجلماعة :وي�شهد �إىل عظم �أمر
اجل�م��اع��ة ع�ق��وب��ة م�ف��ارق�ه��ا ف�ف��ي �صحيح
م�سلم عنْ َع ْبدِ اللهَّ ِ َقا َل َقا َم فِي َنا َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ

�صلى اهلل عليه و�سلم َف َقا َلَ (( :وا َّل��ذِ ى َال
�إِ َل َه َغيرْ ُ ُه َال يَحِ ُّل َد ُم َر ُجلٍ م ُْ�سل ٍِم َي ْ�ش َه ُد �أَ ْن
ول اللهَّ ِ �إِ َّال َث َ
َال �إِ َل َه �إِ َّال اللهَّ ُ َو�أَ ِّنى َر ُ�س ُ
ال َث ُة َن َفرٍ
ال َّتار ُِك الإِ ْ�س َ
ال َم المْ ُ َفار ُِق ِل ْل َج َما َعةَِ ،وال َّث ِّي ُب
ال َّزانيِ َ ،وال َّن ْف ُ�س بِال َّن ْف ِ�س)).
وعند م�سلم �أف��رد بابا بعنوان( :ب��اب
الأَ ْم ِر ِب ُل ُزو ِم الجْ َ َما َع ِة عِ ْن َد ُظهُو ِر ا ْل ِفتنَ ِ )،
وق ��ال �إن ُح � َذ ْي � َف � َة ْب � َ�ن ا ْل � َي � َم��انِ ق ��الَ :ك��ا َن
ا�س َي ْ�س َ�أ ُلو َن َر ُ�سو َل اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
ال َّن ُ
َ
َ
و�سلم َع� ِ�ن الخْ َ ْي�ررِْ َو ُك� ْن��تُ �أ�� ْ�س��أ ُل� ُه َع� ِ�ن َّ
ال�ش ِّر
خَ َ
ما َف َة �أَ ْن ُي ْد ِر َكنِي َف ُق ْلتُ َيا َر ُ�سو َل اللهَّ ِ� :إِ َّنا
ُ
اللهَّ
ُك َّنا يِف َجاهِ ِل َّي ٍة َو َ�ش ٍّر َف َجا َء َنا ِب َه َذا الخْ َ يرْ ِ
َفه َْل َب ْع َد َه � َذا الخْ َ �ْي�رِْ َ�ش ٌّر َق��ا َلَ (( :ن� َع� ْم))
َف ُق ْلتُ َه� ْ�ل َب ْع َد َذ ِل� َ�ك َّ
ال�ش ِّر مِ ��نْ َخ�ْي�رْ ٍ َق��ا َل:
(( َن � َع � ْم َو ِف �ي � ِه د ََخ� � ٌ�ن)) ُق � ْل��تُ َ :و َم��ا د ََخ � ُن �هُ؟
َق ��ا َلَ (( :ي � ُك� ُ
�ون َب � ْع��دِ ى َ�أ ِئ � َّم � ٌة َال َي � ْه � َت �دُو َن
ِب ُهدَايَ َو َال َي ْ�س َت ُّنو َن ب ُِ�س َّنتِي َو َ�س َي ُقو ُم فِي ِه ْم
وب َّ
ني فيِ ُج ْث َمانِ
ال�ش َياطِ ِ
ر َِج ٌال ُق ُلو ُب ُه ْم ُق ُل ُ
�إِ ْن ��� ٍ�س)) َف� ُق� ْل��تُ َ :ه� ْ�ل َب� ْع� َد َذ ِل� َ�ك الخْ َ ْي�ررِْ مِ نْ
َ�ش ٍّر؟ َق��ا َلَ (( :ن َع ْم ُد َع��ا ٌة َعلَى �أَ ْب �وَابِ َج َه َّن َم
َمنْ �أَ َجا َب ُه ْم �إِ َل ْيهَا َق َذ ُفو ُه فِيهَا)) َف ُق ْلتُ َيا
َر ُ�سو َل اللهَّ ِ�ِ :ص ْف ُه ْم َل َناَ .ق��ا َلَ (( :ن َع ْم َق ْو ٌم
مِ ��نْ جِ ْل َد ِت َنا َو َي َت َك َّل ُمو َن ِب َ�أ ْل�سِ َن ِت َنا)) ُق ْلتُ
َيا َر�� ُ�س��و َل اللهَّ َِ :ف َما َت� َرى �إِ ْن �أَ ْد َر َك � ِن��ي َذ ِل� َ�ك
َقا َلَ (( :ت ْل َز ُم َج َما َع َة ال ُ ْ�سلِمِ َ
ني َو�إِمَا َم ُه ْم))
َف ُق ْلتُ َ :ف��إِ ْن مَ ْ
ل َت ُكنْ َل ُه ْم َج َما َع ٌة َو َال �إِ َم��ا ٌم
َق��ا َلَ (( :ف ْاع َتز ِْل ِت ْل َك ا ْل ِف َر َق ُك َّلهَا َو َل� ْو �أ ْنَ
َت َع َّ
�ض َعلَى �أَ ْ�صلِ َ�ش َج َر ٍة َح َّتى ُي ْد ِر َك َك المْ َ ْو ُت
َو�أَنْتَ َعلَى َذل َِك)).
�أفعال تعني على اجلماعة
�إن وح ��دة امل�سلمني �أ��ص�ب�ح��ت مقولة
ي�ق��ول�ه��ا ك��ل م���س�ل��م ،وك��ل ج�م��اع��ة ،فالكل
ينادي بالوحدة والكل يزعم �أنه �سا ٍع �إليها
حري�ص عليها ،وك��ل يدعى و�صال بليلى
ول�ي�ل��ى ال ت�ق��ر ل�ه��م ب��ذاك��ا ،ول �ك��ن م��ا هو
ال�سبيل احلق �إىل حتقيق هذه الوحدة ،هنا
مو�ضع اخلالف ،وهنا تزل الأقدام ،وت�ضل
الأفهام ،وتنحرف الأقالم.

بد �أن تكون الو�سيلة �إليه �شرعية� ،إن وحدة
امل�سلمني يجب �أن تكون عبادة نتقرب بها
�إىل اهلل ع��ز وج ��ل ،واهلل ال يعبد �إال مبا
�شرع ،وكل عمل لي�س عليه �أمر ال�شرع فهو
رد كما �أخرب بذلك الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وليعلم �أن وحدة امل�سلمني مبعناها
ال�شرعي ال�صحيح ،تعني �أن يعودوا جمي ًعا
�إىل ال �ف �ه��م ال���ص�ح�ي��ح ل �ك �ت��اب اهلل و��س�ن��ة
ر��س��ول��ه �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ع�ل��ى فهم
ال���س�ل��ف ال���ص��ال��ح ،ف�ب�ه��ذا ف�ق��ط مي�ك��ن �أن
ن َّتحد ،وه��ذا ه��و ال�سبيل الوحيد لوحدة
ال�صف.
فالن�صر مل ينزل على متخاذل والرزق مل
متواكل
يبعث �إىل
ِ
ف��اج �ت �ه��د يف ج �م��ع ال �ك �ل �م��ة ،وت� ��رك
التنابذ ،وال�ت�ف��رق ف ��إن ال�ت�ن��ازع والتفرق،
�سبب للخذالن والف�شل.
كالم �أخري
�أول��ه� :إن ال���س�ب�ي��ل �إىل وح ��دة امل�سلمني
ه��و االحت � ��اد ع �ل��ى الأ�� �ص ��ول ال �ث��اب �ت��ة من
الكتاب وال�سنة وك��ل �سبيل �آخ��ر للوحدة
ال ت�ق��ره ال���ش��ري�ع��ة ف�ه��و ال ي�خ��دم �إال من
ي��دور يف فلكه ،ق��ال :تعاىل ﴿وَ َال َت َفرَّ ُقوا﴾
ي�ق��ول ال���ش��اط�ب��ي رح�م��ه اهلل تعلي ًقا على
الآي��ة :تبني �أن الت�أليف �إمنا يح�صل عند
االئتالف على التعلق مبعنى واح��د ،و�أما
�إذا تعلقت كل �شيعة بحبل غري ما تعلقت
به الأخ��رى فالبد من التفرق وهو معنى
��ذا صِ �رَاطِ��ي
ق ��ول اهلل ت �ع��اىل﴿ :وَ َأنَّ َه� َ
مُسْ َتقِيم ًا َفاتَّ ِبعُوهُ وَ َال َت َّت ِبعُوا السُّب َُل َف َت َفر ََّق ب ُِكمْ
عَن سَ ِبيلِهِ﴾.

ثانيه� :أن ق ��وة امل���س�ل�م�ين يف ت��وح��ده��م
ومتا�سكهم ،ولذلك �سعت ال��دول الغربية
ع �م��وم��ا وح��ر� �ص��ت ع �ل��ى ت �ف �ك �ي��ك وح ��دة
امل�سلمني ،وهكذا ح�صل يف الأندل�س �سابقا
ويف ال��دول��ة العثمانية الح �ق��ا� ،أن تفرق
�إن وح� ��دة امل���س�ل�م�ين م�ط�ل��ب ��ش��رع��ي
ومق�صد عظيم من مقا�صد ال�شريعة ،فال امل�سلمون ه��و ال�سبب يف ت�سلط الأع ��داء
عليهم.
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بني الشك واليقني  ..تتجلى نبوة حممد األمني
صلى اهلل عليه وسلم
كتاب نافع ،مو�ضوعه �شائق ،ومقا�صده
� �ض��روري��ة ل �ك��ل �إن �� �س��ان م���س�ل��م ك ��ان �أو
غري م�سلم ،هكذا وج��دت كتاب الأ�ستاذ
ال ��دك �ت ��ور ف��ا� �ض��ل � �ص��ال��ح ال �� �س��ام��رائ��ي
امل��و��س��وم « :نبوة حممد م��ن ال�شك �إىل
اليقني» .فمن هو الدكتور فا�ضل �صالح
ال�سامرائي؟ وما ق�صته مع هذا الكتاب؟
من هو الدكتور فا�ضل �صالح ال�سامرائي:
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مروة الدليمي

حاز درجة البكالريو�س ،بتقدير امتياز،
ورجع �إىل التدري�س يف الثانوي .ويف �أول
دورة فتحت للدرا�سات العليا يف العراق
دخل يف ق�سم املاج�ستري «الق�سم اللغوي»
وك��ان �أول م��ن ح��از درج��ة املاج�ستري يف
كلية الآداب ويف ال�سنة نف�سها عُي مُعيداً
يف ق�سم اللغة العربية بكلية الرتبية
بجامعة بغداد ومن جامعة عني �شم�س
يف كلية الآداب يف ق�سم اللغة العربية ،نال
�شهادة الدكتوراه عام 1968م  .ثم عاد �إىل
ال�ع��راق ،و ُع�ّي�نّ يف كلية الآداب  /جامعة
ب �غ��داد ب �ع��د دم ��ج ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة بكلية
الآداب .و ُع�ّي نّ�ن عميداً لكلية ال��درا��س��ات
الإ�سالمية امل�سائية يف ال�سبعينات �إىل
حني �إل�غ��اء الكليات الأهلية يف العراق.
ب �ع ��ده ��ا �أُع � �ي ��ر �إىل ج ��ام �ع ��ة ال �ك��وي��ت
للتدري�س يف ق�سم ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ع��ام
1979م ثم رجع �إىل العراق� ،أ�صبح خبريا
يف جل �ن��ة الأ�� �ص ��ول يف امل �ج �م��ع ال�ع�ل�م��ي
العراقي عام  ،1983وعني ع�ضواً عام ً
ال
يف املجمع العلمي العراقي ع��ام 1996م،
و�أُح �ي��ل �إىل ال�ت�ق��اع��د ع��ام 1998م ،بعد
ما ق�ضى ما يقارب �أربعني عاما �أ�ستاذاً
للنحو يف ج��ام�ع��ة ب �غ��داد يف ال�ت��دري����س
ث��م رح��ل �إىل اخلليج ،ليعمل �أ��س�ت��اذاً يف
جامعة عجمان التي �أم�ضى فيها �سنة
ث��م انتقل �إىل جامعة ال�شارقة �أ��س�ت��اذاً
ملادة النحو والتعبري القر�آين عام 1999م
�إىل �صيف عام 2004م حيث عاد الدكتور
ف��ا��ض��ل �إىل ال �ع��راق وع ��اد للتدري�س يف
جامعته احلبيبة بغداد(. )1

ه� � � � � � � � ��و
ال �ن �ح��وي
ال � � � � �ف � � � � � ًّذ
وال � �ع � ��امل
اجل� �ل� �ي ��ل،
وال���ش��اع��ر
ال � �ك � �ب�ي��ر
ال ��دك �ت ��ور
ف � ��ا�� � �ض � ��ل
ب ��ن � �ص��ال��ح ب ��ن م �ه��دي ب ��ن خ �ل �ي��ل� ،أب ��و
حم�م��د ،ال �ب��دري ،ال���س��ام��رائ��ي .ول��د يف
�سامراء ع��ام 1933م يف عائلة متو�سطة
احل��ال��ة االق�ت���ص��ادي��ة ،ك�ب�يرة يف احلالة
االج �ت �م��اع �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة� ،أخ � ��ذه وال ��ده
منذ نعومة �أظ�ف��اره �إىل م�سجد ح�سن
ب��ا� �ش��ا �أح � ��د م �� �س��اج��د �� �س ��ام ��راء ل�ت�ع�ل��م
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ،وك�شف ذل��ك ع��ن حدة
ذك��ائ��ه ،ح�ي��ث ت�ع�ل��م ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي يف
م��دة وجيزة� .أكمل الدرا�سة االبتدائية
وامل�ت��و��س�ط��ة وال�ث��ان��وي��ة يف � �س��ام��راء ،ثم
انتقل �إىل ب�غ��داد يف مدينة الأعظمية
ليدخل دورة تربوية لإع ��داد املعلمني،
وتخرج فيها ع��ام 1953م ،وك��ان متفوقا
يف املراحل الدرا�سية كافةُ .ع�ّي�نّ معلماً ق�صته مع الكتاب
يف م��دي�ن��ة ب�ل��د ع ��ام  1953م  ،وب�ع��ده��ا يجد ال�ق��ارئ لكتاب «نبوة حممد من
�أك �م��ل درا��س�ت��ه يف دار املعلمني العالية ال�شك �إىل اليقني» ان��ه �أم��ام ق�صة حياة
بق�سم اللغة العربية «كلية الرتبية» عام ك��ات�ب��ه ال�ف�ك��ري��ة وال �ع �ق��ائ��دي��ة ،فالكتاب
1957م وتخرج فيها عام 1960م ـ 1961م .خال�صة رحلة فكرية ابتد�أت بال�شك �أو
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الت�سا�ؤل عن حقيقة الوجود ،هل هو خملوق �أم ال؟ وهل له خالق
�أم ال؟ وعن نبوة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،هل هي حق و�صدق
�أم ال؟
ك��ان��ت احلقبة ال�ت��ي ��ش� ّ�ب فيها م�صنف ال�ك�ت��اب وال�ت��ي ات�سمت
بالقطبية الفكرية ـ ح�سب راينا ـ �سببا مهما يف هذا ال�شك وال�صراع
والبحث الذي بذل امل�صنف لأجله �سنني عديدة  ،فقد تنازع العامل
يف ه��ذه احلقبة قطبان ،الأول :ك��اف��ر ملحد ي�ق��وده البل�شفيون
امل��ارك���س�ي��ون ،وال �ث��اين :م ��ؤم��ن ب��اخل�ل��ق واخل��ال��ق ��ض� ّم ك��ل �أت�ب��اع
الديانات ال�سماوية .لذا كان من الطبيعي �أن يبحث امل�ؤلف وكل
�إن�سان حري�ص على حياته وم�صريه بعد احلياة و�سط هذه الأجواء
عن الدين احلق الذي يعتنقه عن علم وبينة وب�صرية.
انتهت رحلة الكاتب الفكرية والبحثية ب��ان �آم��ن �أوال باخللق
واخلالق ،و�صنف يف ذلك كتابه الأول بعنوان« :ن��داء ال��روح» ،ثم
وبعد بحث ومتحي�ص �آم��ن ب��ان حممدا ر��س��ول اهلل ف��أل��ف كتابه
الثاين « :نبوة حممد من ال�شك �إىل اليقني» ،وال��ذي يجعل هذا
ال�ك�ت��اب متميزا ع��ن غ�يره ان��ه ميثل جت��رب��ة امل ��ؤل��ف ال�شخ�صية،
ف�أنت حني تقر�أ الكتاب جتد املنهج والثمرة معا ،ففي املنهج جتد
جوابا ل�س�ؤالني ،الأول :ملاذا الإميان ولي�س الإحلاد؟ والثاين :ملاذا
الإ��س�لام ولي�س دينا غ�يره؟ ثم جتد ثمرة ه��ذا املنهج العلمي يف
عامل اختار الإميان والإ�سالم عن علم وب�صرية.
وقد جعل امل�صنف كتابه يف مقدمة ومباحث وخامتة :ت�ضمنت
املقدمة �أهمية البحث يف العقيدة والدين لكل �إن�سان ،وبني فيها
امل ��ؤل��ف � �ض��رورة ت��رك الع�صبية وال �ه��وى �أث �ن��اء البحث ك��ي يكون
البحث علميا حمايدا ومو�صال للحق الذي ين�شده كل �إن�سان ،كما
بني فيها ق�صته مع الكتاب والتي �سبق احلديث عنها ،وتعر�ض �أي�ضا
ل�سبب ت�أليف هذا الكتاب وهو �إفادة الآخرين من جتربته ،وبيان
�سبيل مواجهة ال�شبهات التي تثار ،وانه يتمثل بالإميان بالأ�صول
وترك البحث يف اجلزئيات لأنه طريق طويل وال ينتهي بالباحث
�إىل نتيجة �صحيحة .وت�ضمن املبحث الأول والثاين« :مبحث بني
الإحلاد والإميان ،ومبحث من خلق اهلل» الإجابة عن حقيقة وجود
اهلل تعاىل ،وقد قطع امل�ؤلف بان وجود اخلالق حق واجب ت�ؤيده كل
املوجودات ،وا�ستدل على ذلك بوجود الإن�سان ب�أجهزته املختلفة،
واحل �ي��وان ب��أن��واع��ه امل�ت�ع��ددة يف ال�بر والبحر وال�سماء ،والأر���ض
و�صالحيتها للحياة ،وثبوت حدوث الكون علميا وانهيار نظرية
�أزليته التي نادى امللحدون بها ،والر�ؤى والأحالم ال�صادقة.
�أما املباحث الأخرى فقد اثبت فيها الكاتب �صدق نبوة حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ،م�ستدال بالأدلة القر�آنية والأدلة احلديثية،
فمن الأدلة القر�آنية:
   .1الإعجاز اللغوي ال��ذي حتدى به العرب وقت نزوله وذكر
�أمثلة على ذلك منها �إ�سناد اخلري �إىل اهلل تعاىل و�إ�سناد ال�شر �إىل
�سواه �أدبا وان كان الفاعل يف كل ذلك هو اهلل تعاىل .كما يف ق�صة
مو�سى واخل�ضر يف �سورة الكهف ( 79ـ.)82
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   .2الإعجاز العلمي :كما يف الآي ��ات ال�ت��ي تتحدث ع��ن خلق
اجلنني ،وعن ال�ضغط اجلوي  ،ومتدد الكون ،انف�صال الأر�ض عن
ال�سماء ،وكروية الأر�ض وحركاتها.
   .3الإخبار بالغيوب :مثل �إخباره بانت�صار الروم على الفر�س
بعد ب�ضع �سنني من هزمية ال��روم �أم��ام الفر�س ،وح��دث ما اخرب
ب��ه ال �ق��ران ف�ع�لا .وك��وع��د امل��ؤم�ن�ين با�ستخالف الأر� ��ض ،ووع��ده
ب�إظهار الإ�سالم على �سائر الأديان ،والوعد بن�صر النبي يف الدنيا
والآخرة ،ووعده بهزمية الكافرين ،ووعد النبي بالرجوع �إىل مكة،
وامل�ؤمنني بدخول امل�سجد احل��رام ،والوعد بالفتوحات واملغامن،
و�أخريا الإخبار بحوادث خا�صة وغريها.
ومن الأدل��ة احلديثية ي�ستدل امل�ؤلف بالأحاديث النبوية التي
ت��ؤك��د ن�ب��وة حم�م��د ،منها �إخ �ب��ار النبي بالفتوح وه�ل�اك ك�سرى
وقي�صر ،والإخبار مبا يفتح امل�سلمون من البالد ،والإخبار بوفاة
النجا�شي ،والإخ�ب��ار بخامتة طائفة من النا�س ،الإخ�ب��ار بهبوب
الريح ،وزيادة املاء ،وتكثري الطعام.
كما ق��ام امل�ؤلف بجولة يف الكتب القدمية وفيها يثبت الكاتب
حتريف التوراة والإجنيل والكتب املتقدمة ،كما يثبت الب�شارات
املتبقية فيها بالنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ـ باعتبارها �إحدى
الدالئل على نبوته ـ كما يذكر طرفا من الب�شارات املوجودة يف كتب
الرباهمة والزراد�شتية ،وقد بلغت الب�شارات التي ذكرها وهي عند
�أهل الكتاب ثالثا وع�شرون ب�شارة �إ�ضافة �إىل ب�شارات �إجنيل برنابا.
اخلامتة:
ختم الكاتب �أم � ّد اهلل يف عمره م�ؤلفه بذكر منهج للبحث يف
�أع�ل�ام ن�ب��وة حم�م��د �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ودالئ�ل�ه��ا ك��ان �أهمها
ال�ق��ر�آن الكرمي وم��ا فيه من �آي��ات كثرية ،وه��ذه دع��وة من امل�ؤلف
ل�ق��راءة ال�ق��ر�آن بتدبر وا�ستخراج معانيه ومقا�صده ،وه��ي دعوة
�أي�ضا للقراءة عن القران ومعرفة وجوه الإعجاز فيه والتي جتعل
الإن�سان على يقني بدينه ،ثم قراءة الكتب امل�صنفة يف دالئل النبوة،
وه��ي الغاية التي ت�ستحق �أن يبذل الإن���س��ان يف �سبيل حت�صيلها
عمره كله كما يقول امل�صنف.
�أما عن قيمة الكتاب العلمية فخري ما نذكره يف بيان ذلك قول
الدكتور عبد الكرمي زيدان( :وهذا الكتاب الذي �أقدم له هو من
هذا النمط العايل الرفيع الذي يهدف �إىل خري املطالب اخلرية
التي �أ�شرت �إليها ،وهو من �أح�سن و�أج��ود ما ق��ر�أت يف مو�ضوعه،
وه��و �إث �ب��ات ن�ب��وة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وم��ا يتعلق بهذا
املو�ضوع الذي هو من ركائز الإميان وعقيدة الإ�سالم).
ويف ختام هذه املقالة �أدع��و كل قارئ هذا املقال �إىل درا�سة هذا
الكتاب ليعرف منه جوابا ل�س�ؤالني كبريين يف حياة كل منا ،الأول:
ملاذا �أنا م�ؤمن؟ والثاين :ملاذا �أنا م�سلم .و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل
رب العاملني.
( )1الق�صيدة الإ��س�لام�ي��ة و��ش�ع��را�ؤه��ا يف ال �ع��راق ،بهجت عبد
الغفور احلديثي .
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خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم
بن مالك بن النجار اخلزرجي� ،أ�شتهر بكنيته.
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حني قدم النبي �صلى اهلل عليه و �سلم املدينة مهاجرا نزل
�ضيفاً عليه يف داره حتى بني بيته وم�سجده وانتقل �إليها �صلى
اهلل عليه و�سلم،
و�آخى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم بينه وبني م�صعب
بن عمري ،و�شهد العقبة وبدرا و�أحدا وامل�شاهد كلها مع ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم،
روي عنه ر��ض��ي اهلل عنه �أن��ه ح��دث� :أن النبي �صلى اهلل
عليه و �سلم نزل يف بيته الأ�سفل وكنت يف الغرفة فهريق ماء
يف الغرفة فقمت  ...بقطيفة لنا نتتبع املاء �شفقا �أن يخل�ص
�إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم فنزلت �إىل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و �سلم و�أنا م�شفق فقلت :يا ر�سول اهلل �إنه لي�س
ينبغي �أن نكون فوقك فانتقل �إىل الغرفة .ف�أمر ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم مبتاعه فنقل فقلت :يا ر�سول اهلل كنت
تر�سل �إ ّ
يل بالطعام فانظر ،ف�إذا ر�أيت �أثر �أ�صابعك و�ضعت فيه
يدي حتى كان هذا الطعام الذي �أر�سلت به �إيل فنظرت فلم �أ َر

متيمي الن�سب ،خزاعي الوالء ،زهري احللف ،من ال�سابقني الأولني
�إىل الإ�سالم وممن ُع ِّذب يف اهلل تعاىل ،وكان �ساد�س �ستة يف الإ�سالم و�أول
من �أظهر �إ�سالمه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم و�أبو بكر هو و�صهيب
وبالل وعمار و�سمية �أم عمار ف�أما ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فمنعه
اهلل بعمه �أبي طالب و�أما �أبو بكر فمنعه قومه ،و�أما الآخرون ف�ألب�سوهم
�أدراع احلديد ثم �صهروهم يف ال�شم�س فبلغ منهم ا َ
جلهد ما �شاء اهلل �أن
يبلغ من حر احلديد وال�شم�س.
ف�صرب �صرب اجلبال ومل يعط الكفار ما �س�ألوا فجعلوا يلزقون ظهره
بالر�ضف حتى ذهب حلم متنه.
كان قينا يطبع ال�سيوف وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم ي�ألفه
وي�أتيه ف�أخربت موالته بذلك فكانت ت�أخذ احلديدة املحماة فت�ضعها على
ر�أ��س��ه ف�شكا ذل��ك �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم فقال(( :اللهم
ان�صر ،))...فا�شتكت موالته �أم �أمنار ر�أ�سها فكانت تعوي مثل الكالب فقيل
لها :اكتوى فكان ي�أخذ احلديدة املحماة فيكوي بها ر�أ�سها
�س�أله عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما عما لقي من امل�شركني فقال:
(يا �أم�ير امل�ؤمنني انظر �إىل ظهري فنظر فقال :ما ر�أي��ت كاليوم ظهر
رجل! فقال :لقد �أوقدت نار و�سحبت عليها فما �أطف�أها �إال َودًك ظهري).
ي�ق��ول� :شكونا �إىل ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم وه��و متو�سد
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ون ��زل ال �ك��وف��ة وم ��ات ب�ه��ا وه��و
وملا هاجر �آخى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و �سلم بينه وب�ي�ن متيم �أول م��ن دف ��ن ب�ظ�ه��ر ال �ك��وف��ة من
م��وىل خ��را���ش ب��ن ال���ص� ّم��ة وق�ي��ل  :ال���ص�ح��اب��ة وك ��ان م��وت��ه ��س�ن��ة �سبع
وثالثني.
�آخى بينه وبني جرب بن عتيك.
وح�ين رج��ع �سيدنا علي ر�ضي
و��ش�ه��د ب ��درا و�أح � ��دا وامل���ش��اه��د
كلها مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه اهلل عنه من �صفني ر�أى عند مدخل
الكوفة ب�ضعة قبور ،فقال :ما هذه
و�سلم.
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فمن هذا ال�صحابي؟

ب�برد ل��ه يف ظ��ل الكعبة فقلنا� :أال
ت�ستن�صر لنا فجل�س حممرا وجهه
فقال (( :قد كان من قبلكم ي�ؤخذ
ال��رج��ل فيحفر ل��ه يف الأر� � ��ض ثم
يجاء باملن�شار فيجعل ف��وق ر�أ��س��ه،
م ��ا ي �� �ص��رف��ه ع ��ن دي� �ن ��ه ،ومي���ش��ط
ب�أم�شاط احلديد ما دون حلمه من
عظم وع�صب ما ي�صرفه عن دينه
وليتمن اهلل هذا الأم��ر حتى ي�سري
الراكب من �صنعاء �إىل ح�ضر موت
ال يخ�شى �إال اهلل عز و جل والذئب
على غنمه ،ولكنكم تعجلون)).

وع �ن��ه ق� ��ال�� :ص�ل��ى ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و �سلم �صالة ف�أطالها
فقالوا :يا ر�سول اهلل �صليت �صالة
مل ت �ك��ن ت���ص�ل�ي�ه��ا .ق� ��ال (( :اج��ل
�إنها �صالة رغبة ورهبة �إين �س�ألت
اهلل عز و جل فيها ثالثا ف�أعطاين
اثنتني ومنعني واح ��دة �س�ألته �أن
ال يهلك �أم �ت��ي ب�سنة ف�أعطانيها،
و�س�ألته �أن ال ي�سلط عليهم ع��دوا
م��ن غ�يره��م ف��أع�ط��ان�ي�ه��ا ،و�س�ألته
�أن ال ي� ��ذق ب�ع���ض�ه��م ب� ��أ� ��س بع�ض
فمنعنيها))،

القبور فقالوا :يا �أمري امل�ؤمنني �إن
( ).............ت��ويف بعد خمرجك
�إىل ��ص�ف�ين ف ��أو� �ص��ى �أن ي��دف��ن يف
ظ��اه��ر ال �ك��وف��ة وك ��ان ال �ن��ا���س �إمن��ا
يدفنون موتاهم يف �أفنيتهم وعلى
�أب� � ��واب دوره � ��م ف�ل�م��ا ر�أوا �أو� �ص��ى
�أن ي��دف��ن ب��ال �ظ �ه��ر دف ��ن ال �ن��ا���س،
ف �ق��ال ع�ل��ي ر� �ض��ي اهلل ع �ن��ه :رح��م
اهلل (� )........أ�سلم راغبا وهاجر
ط��ائ�ع��ا وع��ا���ش جم��اه��دا واب�ت�ل��ي يف
ج�سمه ول ��ن ي�ضيع اهلل �أج ��ر من
�أح�سن عمال ،ث��م دن��ا م��ن قبورهم
فقال  :ال�سالم عليكم يا �أهل الديار
م��ن امل ��ؤم �ن�ين وامل���س�ل�م�ين �أن �ت��م لنا
�سلف ف ��ارط ون�ح��ن ل�ك��م ت�ب��ع ،عما
قليل الحقا ،اللهم اغفر لنا ولهم
وجت��اوز بعفوك عنا وعنهم طوبى،
ملن ذكر املعاد وعمل للح�ساب ،وقنع
بالكفاف و�أر�ضى اهلل عز و جل).
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وقيل �أن الروم قالت للم�سلمني يف �صبيحة دفنهم
وق��ال له �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه ،ويف خالفته:
(م ��ا ح��اج�ت��ك ق ��ال :ح��اج�ت��ي ع�ط��ائ��ي وث�م��ان�ي��ة �أع�ب��د ل�ه��ذا ال�صحابي( :ل�ق��د ك��ان لكم الليلة ��ش��أن ق��ال��وا:
يعملون يف �أر�ض وكان عطا�ؤه �أربعة �آالف ف�أ�ضعفهما له هذا رجل من �أكابر �أ�صحاب نبينا و�أقدمهم �إ�سالما.
وقد دفناه حيث ر�أيتم .وواهلل لئن نب�ش لأ�ضرب لكم
خم�س مرات ف�أعطاه ع�شرين �ألفا و�أربعني عبدا)
بناقو�س يف �أر�ض العرب ما كانت لنا مملكة.
روى ع�ن��ه م��ن ال���ص�ح��اب��ة اب ��ن ع�ب��ا���س واب ��ن عمر
وال�براء بن ع��ازب و�أب��و �أمامة وزي��د بن خالد اجلهني
واملقدم بن معد يكرب و�أن�س بن مالك وجابر بن �سمرة
وعبد اهلل بن يزيد اخلطمي ومن التابعني � :سعيد بن

�إنه� :سيدنا خباب بن الأرت ر�ضي الله عنه.

�أث��ر �أ�صابعك .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :امل�سيب وعروة و�سامل بن عبد اهلل و�أبو �سلمة وعطاء بن
((اج��ل� ،إن فيه ب�صال فكرهت �أن �آك��ل من �أج��ل املَلَك ،ي�سار وعطاء بن يزيد وغريهم.
و�أم��ا �أنتم فكلوا)) .وقد روي �أن الطعام كان فيه ثوم
ت��ويف جم��اه��دا يف �سنة اث�ن�ت�ين وخم�سني وك ��ان يف
وهو الأكرث.
اجلي�ش الذي غزا الق�سطنطينية ،و�أمري ذلك اجلي�ش
قدم ( ).............على عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي يزيد بن معاوية ،فمر�ض فعاده �أم�ير اجلي�ش فدخل
اهلل عنهما ،فقال ابن عبا�س( :يا �أبا (� )..............إين عليه يعوده ،فقال :ما حاجتك قال :حاجتي �إذا �أنا مت
�أريد �أن �أخرج لك عن م�سكني كما خرجت لر�سول اهلل فاركب ثم �سغ يف �أر�ض العدو ما وجدت م�ساغا ف�إذا مل
�صلى اهلل عليه و �سلم عن م�سكنك ،و�أمر �أهله فخرجوا جتد م�ساغا فادفني ثم ارجع فتويف ففعل اجلي�ش ذلك
ودفنوه بالقرب من الق�سطنطينية.
و�أعطاه كل �شيء �أغلق عليه بابه).

�إنه� :سيدنا �أبو �أيوب الأن�صاري ر�ضي الله عنه.
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باب احلِ َكم باب عظيم وفيه ما ي�صلح �أن يخط مبداد من ذهب
وير�صع بالياقوت ،وين�ضم بخرز من ل�ؤل�ؤ ،وينق�ش يف ال�صدور
والقلوب قبل كتابته يف الكتب واملو�سوعات ،منها ما يرتقي بنف�س
ال�سامع وال�ق��ارئ �إميانيا وخلقيا ،ومنها م��ا ي�صحح م�سار �أم��ة
وجمتمع ،ومنها ما ينب�ض باملعاين املتجددة واملتدفقة ،ومنها ما
ي�صلح لكل زمان ومكان ،وعد ف�ضائل احلكم وامل�آثر ال ح�صر له،
وال حد يحده.
وهذه حكمة وم�أثرة خرجت من فم الفاروق عمر بن اخلطاب
ليعلمنا الإمي ��ان وح�سن ال�ظ��ن ب��اهلل ،ول�ي�ح��دو بنا ملنهج رب��اين
نعي�شه ونحيا به ،فيقول يف فقه امل�صيبة والبالء ،وما حوت بني
طياتها من خري عظيم:
(ما �أ�صبت مب�صيبة �إال ونظرت �أن هلل علي فيها ثالث نعم:

والثانية؛ �أن اهلل تعاىل جعلها يف دنياي ومل يجعلها يف ديني,
والثالثة؛ �أن اهلل تعاىل ي�أجرين بها يوم القيامة).
�إن هذه الكلمات ذات دالالت عظيمة ومقا�صد �إميانية ترتقي
بالعبد �إىل �أعلى مراقي الإميان و�أجملها ،وجتعل احلياة بحلوها
ومرها ذات طعم ونكهة طيبني.
ومن هذه الدالئل:
�إن هذه الكلمات هي فهم عظيم لآيات اهلل التي �أودعها يف كتابه
العزيز حينما قال﴿ :وَالصَّاب ِ ِرينَ فِي الْبَ ْأسَاءِ وَا َّلضرَّاءِ وَحِنيَ الْبَ ْأ ِس
ُأولَئِكَ الَّذِينَ صَدَ ُقوا وَ ُأولَئِكَ هُمُ الْمُ َّت ُقونَ﴾ البقرة.177 :
بر وق��ت ال�ضنك وال�ع��وز والفقر،
رب يف وق��ت ال�شدة ،و��ص� ٌ
�ص ٌ
رب ال ي�شوبه جزع وال
رب وقت اخلوف والقلق والإ�ضطراب� ،ص ٌ
و�ص ٌ
�سخط يرتقي ب�صاحبه اىل م�صاف ال�صادقني واملتقني.

الأوىل؛ �أن اهلل تعاىل هونها علي ,ومل ي�صبني ب�أعظم منها وهو  -ويقول اهلل تعاىلَ ﴿ :ف ِإلَه ُُكمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ َف َلهُ َأسْلِمُوا وَبَشِّ ِر الْم ُْخ ِبتِنيَ
قادر على ذلك,
( )34الَّذِينَ إِ َذا ُذكِرَ ال َّلهُ و َِج َلتْ ُق ُلوبُهُمْ وَالصَّاب ِ ِرينَ عَ َلى مَا َأصَابَهُمْ

زهري حممد

لعباده!
نعم اهلل
المصائب
ُ
ُ
ِ
فهل من متدبر؟!
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وَالْمُقِيمِي الصَّلاَةِ وَمِمَّا ر ََز ْقنَاهُمْ يُنْف ُِقونَ﴾ احلج.35 :

معية اهلل لل�صابرين ،والر�ضا بق�ضاء اهلل تعاىل
وا�ستلذاذ املوت يف �سبيله لأنها احلياة احلقيقة،
ول��ن ي�ك��ون ال�ب�لاء يف امل��وت فقط و�إمن ��ا ب��الأم��ن
واخل��وف واجل��وع والفقر وال��ول��د والنف�س ،وما
ط��اب م��ن م �ل��ذات ال��دن�ي��ا وث �م��اره��ا ،ف�م��ن �صرب
ف�أولئك الذين ب�شرهم اهلل وو�صفهم بال�صابرين،
و�أوىل �صفاتهم ال��ر��ض��ا والت�سليم هلل واليقني
بالرجوع �إليه واملثول بني يديه ،فانا هلل و�إنا �إليه
راجعون ،فمن كان كذلك �صلى اهلل عليه وفتح له
من �أبواب رحمته وهدايته.

(ل�ن�ب�ل��وك��م) �إخ �ب��ار ،ب�صيغة ال�ف�ع��ل امل���ض��ارع
الذي يفيد اال�ستمرار ،فبالء تلو بالء وحمنة تلو
حمنة و�شدة تلو �شدة وكرب تلو كرب ،حتى ينقى
�صفكم ويتطهر جمعكم وي���ض��رب بال�صابرين
الثابتني منكم املثل ،ويخترب فعالكم يا جماهدين
ليميز �صفكم من الدخالء واملتطفلني.

ف �م��ن خ�ل�ال ف �ق��ه ه ��ذه الآي � ��ات جت �ل��ت تلك
احلكمة التي جرت على ل�سان �سيدنا عمر ر�ضي
اهلل ع �ن��ه ،وال �ت��ي خ��رج��ت م��ن ق�ل�ب��ه حت�م��ل بني
طياتها �إميانا عظيما ،وما خرج من القلب فهو
�إىل القلب �أ� �س��رع وم��ا خ��رج م��ن الل�سان فهو ال
يتجاوز الأذان.

 يقول اهلل تعاىلَ ﴿:يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َين �آ َم ُنوا ْا�س َتعِي ُنوا
ِال�صبرْ ِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ ال َّلهَ مَعَ الصَّاب ِ ِرينَ ( )153و اََل
ب َّ

�إن هذه احلكمة �أخربتنا عن حال �سيدنا عمر
عند امل�صائب ،فهو ال يعدها م�صيبة بل نعمة َمنَّ
اهلل بها عليه لأنه يجد �أن اهلل مل يبتليه بها �إال
وهو قادر على �أن ب�أعظم منها ،و�أنه يراها يف دنيا
فما كان من بالء يف دنيا فال حزن عليه وال عتب،
وان اهلل قد عافاه مما هو �أعظم ،فهو يرى �أن هذا
من رحمة اهلل تعاىل وتقدير عليم خبري حكيم
يعلم بخبايا النفو�س وما تطيق وت�ستوعب ،وهو
يدخرها لنف�سه عند اهلل فيطمع بالأجر والثواب
عليها من اهلل تعاىل يوم القيامة.

من دالئ��ل توحيد العبد لربه االل��ه الواحد
الت�سليم له �سبحانه واخل�ضوع الكامل والتذلل
ب�ين ي��دي��ه ،ف � ��إذا ك ��ان ه ��ذا � �ش ��أن ال�ع�ب��د م��ع رب��ه
ك��ان ذاك��را هلل قلبه ممتلئ خوفا ووج�لا له ج ّل
�ش�أنه ،وه��ذا يجعل العبد على املحك فينتقل به
اهلل تعاىل اىل البالء ف ��إذا �أمتثل العبد �صابرا
�أرتقى به اهلل ليو�صله به و�صل من �أقام مبحراب
االح���س��ان ال��ذي ا�ست�شعر وق��وف��ه ب�ين ي��دي اهلل
تعاىل ،فما زال مقيم ال�صالة وبني يديه �شاخ�صا
مقيماً على الطاعات منفقاً وقته ونف�سه وماله ﴿ -مَا َأصَابَ مِنْ مُ ِّصِيبَةٍ إِ اَّل ب ِِ��إ ْذ ِن اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ
هلل رب ال �ع��امل�ين ،ف��ا��ض��ت عليه �أم � ��ارات و�سمات بِاللَّهِ يَهْدِ َقلْبَهُ وَاللَّهُ ب ُِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ التغابن.11 :
املخبتني اخلا�شعني ال�صابرين.
وهذا من قوانني الإميان فامل�صيبة ال تقع �إ ّال
 وي �ق��ول اهلل ت �ع��اىل﴿ :وَلنَبْ ُلوَن ُكمْ حَ�ت��ى نعْ َلمَ ب ��إذن اهلل تعاىل فمن ع��ويف فقد عافه اهلل ومنَّ َ
َ َّ
ابتلي فقد ابتاله اهلل ،فمن �أمن بهذا فهو امل�ؤمن
الْمُجَاهِدِينَ مِن ُْكمْ وَالصَّاب ِ ِرينَ وَنَبْ ُلوَ َأخْبَارَ ُكمْ﴾ الذي هَدى ُ
اهلل قل َب ُه وثب ًتهُ.
حممد.31:

ت ب َْل َأحْيَاءٌ وَلَكِنْ
َت ُقو ُلوا لِمَنْ يُ ْق َت ُل فِي سَ ِبي ِل ال َّلهِ َأمْوَا ٌ
اَل َتشْعُرُونَ ( )154وَلَنَبْ ُلوَن َّ ُكمْ بِشَيْءٍ مِنَ ال ْ َخوْفِ
المْوَا ِل و أْ َ
ص مِنَ أْ َ
وَالْجُو ِع وَنَ ْق ٍ
َالن ْ ُف ِس وَال َّثمَرَاتِ وَبَشِّ ِر
الصَّاب ِ ِرينَ ( )155الَّذِينَ إِ َذا َأصَابَ ْتهُمْ مُصِيب ٌَة َقا ُلوا إِنَّا
لِ َّلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ر ِ
ص َلوَاتٌ
َاجعُونَ (ُ )156أولَئِكَ عَ َليْ ِهمْ َ
مِنْ رَبِّ ِهمْ َورَحْم ٌَة وَ ُأولَئِكَ هُمُ الْمُهْ َتدُونَ﴾ البقرة:

.157 - 153

�إن ��ه �سبيل ال �ع��ارف�ين و� �ص��راط ال���ص��اب��ري��ن،
ال�ق��ان��ون ال��رب��اين وال�ق��اع��دة الأوىل ل�سلوك
ومنهج املتقني املخبتني ،واحلكماء الربانني
�سبيل ال���ص��اب��ري��ن؛ ام�ت�ث��ال الأم ��ر بال�صرب من
خ�ل�ال اال� �س �ت �ع��ان��ة ب��ال �� �ص�لاة وح�ي�ن�ه��ا ت�ستحق
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ومــــسـلــم هــالــك
ٌ
ووصية مغفول عنـها
ودعــــاء منسي (*)

حممد يا�سني
ال�س�ؤال الأول� :شيطان اجلاهلية ،وداعية
الإ�سالم
لقبه �أه ��ل م�ك��ة ب�شيطان ق��ري����ش� ،أح��دا
من ق��ادة قري�ش يف غ��زوة ب��در ،كان حديد
الب�صر ،حمكم التقدير �صال بفر�سه حول
مع�سكر امل�سلمني ،ثم رجع يقول لقومه:
�إن �ه��م ث�لاث�م��ائ��ة رج ��ل ،ي��زي��دون قليال �أو
ينق�صون وكان تقديره دقيقا .و�س�ألوه :هل
وراءهم امتداد لهم؟؟ ف�أجابهم قائال :مل
�أجد وراءهم �شيئاً .ولكن يا مع�شر قري�ش،
ر�أيت املطايا حتمل املوت الناقع .قوم لي�س
معهم منعة وال ملج�أ اال �سيوفهم .واهلل ما
�أرى �أن يقتل رج ً
ال منهم حتى يقتل رجل
منكم ،فاذا �أ�صابوا منكم مثل عددهم ،فما
خري العي�ش بعد ذلك ،فانظروا ر�أيكم.
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وق ��ع اب �ن��ه يف �أي � ��دي امل���س�ل�م�ين �أ�� �س�ي�را يف
الغزوة ذاتها ،فجل�س مع ابن ع ّمه �صفوان
ب��ن �أم� ّي��ة فقال �صفوان ،وه��و يذكر قتلى

ميثاق مهدي

بدر :واهلل ما يف العي�ش بعدهم من خري!
علي ال �أملك
قال� :صدقت ،وواهلل لوال دين ّ
ق �� �ض��اءه ،وع �ي��ال �أخ���ش��ى عليهم ال�ضيعة
بعدي لركبت �إىل حممد حتى �أقتله ،فان
يل عنده علة �أعت ّل بها عليه� :أٌقول قدمت
م��ن �أج ��ل اب �ن��ي ه ��ذا الأ�� �س�ي�ر .فاغتنمها
علي دينك �أنا �أق�ضيه عنك.
�صفوان وقالّ :
وع �ي��ال��ك م��ع ع �ي��ايل �أوا� �س �ي �ه��م م��ا ب�ق��وا.
فقال:اذن فاكتم �ش�أين و�ش�أنك ،ثم �شحذ
�سيفه و�س ّمه ،ثم انطلق حتى قدم املدينة.
ف�ن��زل امل�سجد ال�ن�ب��وي ،متو�شحا �سيفه،
ف��ر�أه �سيدنا عمر بن اخلطاب فقال:هذا
الكلب عدو اهلل ( ،)..................واهلل
م��ا ج��اء اال ل�ش ّر ،فهو ال��ذي ح� ّر���ش بيننا
وحزرنا للقوم يوم بدر .ثم دخل عمر على
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال:يا
نبي اهلل هذا عدو اهلل ( )...............قد
ج��اء متو�شحا �سيفه .ق��ال �صلى اهلل عليه
علي)) فادخله وقد و�ضع
و�سلم�(( :أدخله ّ

حمالة �سيفه يف عنقه ي�ق��وده منها ،فلما
ر�آه الر�سول ق��ال(( :دع��ه يا عمر ،ادن يا
 )..............ف��دن��ا  ...ف�ق��ال ل��ر��س��ول:
((فما جاء بك يا (.............؟)) ،قال:
جئت لهذا الأ��س�ير ال��ذي يف �أيديكم .قال
النبي :فما بال ال�سيف يف عنقك؟ فقال:
ق ّبحها اهلل م��ن ��س�ي��وف ،وه��ل �أغ �ن��ت عنا
�شيئا؟!
ق� ��ال ال ��ر� �س ��ول � �ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه و� �س �ل��م:
((�أ��ص��دق�ن��ي ي��ا ( ،)............م��ا ال��ذي
جئت ل��ه؟)) قال :ما جئت اال لذلك .قال
ال��ر� �س��ول ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م(( :ب��ل
قعدت �أن��ت و��ص�ف��وان ب��ن �أم� ّي��ة يف احلجر
فذكرمتا �أ�صحاب القليب من قري�ش ،ثم
علي ،وعيال عندي خلرجت
قلت ،لوال دين ّ
حتى �أق�ت��ل حم�م��دا ،فتح ّمل ل��ك �صفوان
بدينك وعيالك على �أن تقتلني ل��ه ،واهلل
حائل بينك وبني ذل��ك!)) ،وعندئذ �صاح:
�أ�شهد �أن ال اله اال اهلل ،و�أ�شهد �أنك ر�سول

(*) مالحظة :العنوان الرئي�س مقتب�س من العناوين الفرعية.
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اهلل ،هذا �أمر مل يح�ضره اال �أنا و�صفوان،
ف��واهلل م��ا �أن �ب ��أك ب��ه اال اهلل ،فاحلمد هلل
ال ��ذي ه ��داين ل�لا� �س�لام ،ف �ق��ال ال��ر��س��ول
لأ� �ص �ح��اب��ه(( :ف � ّق �ه��وا �أخ ��اك ��م يف ال��دي��ن
و�أقرئوه القر�آن ،و�أطلقوا �أ�سريه))!

�أن يبهتني� ،أال �إين ل�ست بنبي وال يوحى �صلى الله عليه و�سلم؟
�إيل ،ولكني �أعمل بكتاب اهلل و�سنة نبيه ما
ا�ستطعت ،فما �أمرتكم من طاعة اهلل فحق � -1سادتنا املهاجرون ر�ضي اهلل عنهم.
عليكم طاعتي فيما �أحببتم �أو كرهتم)) � -2سادتنا �آل النبي ر�ضي اهلل عنهم.
كتاب بحار الأنوار.
� -3سادتنا الأن�صار ر�ضي اهلل عنهم.
فمن هذا ال�صحابي؟
ال�س�ؤال الرابع :دعاء النبي �صلى الله
� -1سيدنا �أبو ذر الغفاري ر�ضي اهلل عنه .عليه و�سلم ل�صاحبه:

ع ��اد ب �ع��د ذل ��ك اىل م �ك��ة � �ش��اه��را ��س�ي�ف��ه،
متحفزا للقتال ،وقد عزم على �أن يكون له
�أثر وخرب فقال :واهلل ال �أدع مكانا جل�ست
فيه بالكفر ،اال جل�ست فيه باالميان.
� -2سيدنا علي ب��ن �أب��ي ط��ال��ب ر��ض��ي اهلل قال عليه ال�صالة وال�سالم� ((:أال ا�ستحِ ي
قال عنه عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :عنه.
من رجلٍ ت�ستحي من ُه املالئكة))� .صحيح
يل � -3سيدنا عمار بن يا�سر ر�ضي اهلل عنه .م�سلم
أحب ا ّ
والذي نف�سي بيده ،خلنزير كان � ّ
م��ن ( )...........ح�ين طلع علينا .ولهو
بحق من قيل هذا احلديث؟
أحب ا ّ
ال�����س���ؤال الثالث :و�صية النبي
يل من بع�ض ولدي!
اليوم � ّ
� -1سيدنا �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
�صلى الله عليه و�سلم:
فمن هذا ال�صحابي؟
ع��ن �أَ َن ��� َ�س ْب� َ�ن َم��ا ِل� ٍ�ك ق��الَ ( :م� � َّر �أَ ُب ��و َب� ْك��رٍ � -2سيدنا الرباء بن عازب ر�ضي اهلل عنه.
اجلمحي ر�ضي
� -1سيدنا عمري بن وهب
ّ
َوا ْ
ا�س َر�ِ��ض� َ�ي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما بمِ َْجل ٍِ�س مِ نْ
ب
ع
ل
َ
َّ
ُ
� -3سيدنا عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه.
اهلل عنه.
مجَ َ ��ا ِل ��� ِ�س (َ )..............وهُ � � ْم َي� ْب� ُك��و َن!
� -2سيدنا عكرمة بن �أبي جهل ر�ضي اهلل َف � َق��ا َلَ :م��ا ُي� ْب� ِك�ي� ُك� ْم َق��ا ُل��وا َذ َك � ْر َن��ا مجَ ْ ل َِ�س
ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم مِ َّناَ ،فد ََخ َل
عنه.
ُ
اللهَّ
َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َف�أَ ْخبرَ َ ُه
َعلَى ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى
� -3سيدنا عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهِ .ب َذل َِكَ ،قا َلَ :ف َخ َر َج ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه
ال�����س���ؤال ال��ث��اين :ه�لاك املحب الغال َو َ�س َّل َم َو َق� ْد ع ََ�ص َب َعلَى َر�أْ�سِ ِه َحا�شِ َي َة ُب ْردٍ،
َقا َلَ :ف َ�ص ِع َد المْ ِ ْنبرَ َ َولمَ ْ َي ْ�ص َع ْد ُه َب ْع َد َذل َِك
واملبغ�ض القال:
ا ْل� َي� ْو ِمَ ،ف َحمِ َد اللهَّ َ َو َ�أ ْث� َن��ى َعلَ ْيهُِ ،ث� َّم َق��الَ:
و�صي ُك ْم ِب � �ـ(َ )...........ف��إِ َّن� ُه� ْم َكرِ�شِ ي
روى ع��ن �أح��د ال�صحابة �أن��ه ق��ال دع��اين ((�أُ ِ
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال�( :أي جماعتي وم��و��ض��ع ثقتي) َو َع� ْي� َب� ِت��ي،
((�إن فيك مثلاً من عي�سى� ،أبغ�ضته يهود َو َق� ْد َق َ�ض ْوا ا َّل��ذِ ي َعلَ ْي ِه ْم َو َبق َِي ا َّل��ذِ ي َل ُه ْم
خيرب حتى بهتوا �أم��ه ،و�أحبته الن�صارى َف��ا ْق � َب � ُل��وا مِ ��نْ محُ ْ ����سِ � ِن� ِه � ْم َوتجَ َ � � ��ا َو ُزوا َع��نْ
حتى �أنزلوه املنزلة التي َ
لي�س له� ،أال ف�إنه مُ�سِ ي ِئ ِه ْم)) ،رواه البخاري.
يهلك َّيف اثنان :حمب مفرط يفرط مبا
ل�ي����س َّيف ،وم�ب�غ����ض ي�ح�م�ل��ه ب�غ���ض��ي على فمن هم املق�صودون بو�صية النبي
السؤال األول
السؤال الثالث

اإلجابة األولى
اإلجابة الثالثة

السؤال الثاني
السؤال الرابع
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ُّ
الط َفيل بن عمرو الدَّوْسيِّ
رضي اهلل عنه
بين كيد الكافرين
ومكر رب العالمين
ماجد في�صل
يف خ�ضم ال�صراع ب�ين الإ��س�لام والكفر يف �أول �أي��ام الدعوة
املكية وما تفنن به امل�شركون من الكيد وامل�ؤامرة ل�صد النا�س عن
دين اهلل �أفواجا و�أفراداً ،فما �سلم �أحد من تهديدهم وحتذيرهم
من ر�سول اهلل والدين اجلديد ،فكان من بني الذين �سارع م�شركو
مكة لتحذيره من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الطفيل بن
ٌ
�شريف الن�سب ،حني مقدمه
لبيب
عمرو الدو�سي ،وه��و �شاعر ٌ
اىل مكة ،ولن�ستمع لق�صته بروايته فريوي� :أَ َّن ُه َقدِ َم َم َّك َة َو َر ُ�س ُ
ول
اللهَّ ِ ِبهَاَ ،ف َم َ�شى �إ َل ْي ِه ر َِج� ٌ
�ال مِ نْ ُق َر ْي ٍ�ش َ ...ف َقا ُلوا َلهَُ :يا ُط َف ْي ُل،
�إ َّن َك َقدِ ْمتَ ِبلاَ َد َناَ ،و َه َذا ال َّر ُج ُل ا َّلذِ ي َبينْ َ �أَ ْظ ُه ِر َنا َق ْد �أَ ْع َ�ض َل ِب َنا،
ال�س ْح ِر ُي َف ِّر ُق َبينْ َ
َو َق ْد َف َّر َق َج َما َع َت َناَ ،و َ�ش َّتتْ �أَ ْم َر َناَ ،و�إِنمَّ َ ا َق ْو ُل ُه َك ِّ
ْين ال َّر ُجلِ َو َب�ْي َ
ْين َ�أخِ يهَِ ،و َب� نْ َ
ْين ال َّر ُجلِ َو َب� نْ َ
ال َّر ُجلِ َو َب�ْي�نْ َ �أَبِيهَِ ،و َب� نْ َ
ن
َز ْو َج ِتهَِ ،و�إِ َّن��ا َن ْخ َ�شى َعلَ ْي َك َو َعلَى َق ْومِ َك مَا َق ْد د ََخ� َل َعلَ ْي َناَ ،فل
ُت َك ِّل َم َّن ُه َولاَ َت ْ�س َم َعنَّ مِ ْن ُه َ�ش ْي ًئا.
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َقا َلَ :ف َم َك ْثتُ َح َّتى ا ْن َ�ص َر َف َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �إلىَ َب ْي ِت ِه َفا َّت َب ْع ُتهَُ ،ح َّتى
�إ َذا د ََخ َل َب ْي َت ُه د ََخ ْلتُ َعلَ ْيهَِ ،ف ُق ْلتُ َ :يا محُ َ َّمدُ� ،إ َّن َق ْوم ََك َق ْد َقا ُلوا
ليِ َك َذا َو َك َذاِ ،ل َّلذِ ي َقا ُلواَ ،ف َواَللهَّ ِ مَا َبر ُِحوا ُي َخ ِّو ُفو َننِي �أَ ْم َر َك َح َّتى
َ�س َدد ُْت �أُذُنيَ َّ ِب ُك ْر ُ�س ٍف ِل َئلاَّ �أَ ْ�س َم َع َق ْو َل َكُ ،ث َّم �أَ َبى اللهَّ ُ �إل �أَ ْن ُي ْ�سمِ َعنِي
َق ْو َل َكَ ،،ف َ�سمِ ْع ُت ُه َق ْولاً َح َ�س ًناَ ،ف ْاعر ْ
ِ�ض َعلَ َّي �أَ ْم َر َك.

�ض َعلَ َّي َر�� ُ�س� ُ
َق��ا َلَ :ف َع َر َ
ال�� ْ�س�َل،اَ َمَ ،و َت�َل� َعلَ َّي ا ْل� ُق� ْر�آ َن،
�ول هَّ ِ
الل ْ إِ
َفل َواَللهَّ ِ مَا َ�سمِ ْعتُ َق� ْولاً َق ُّط �أَ ْح َ�س َن مِ ْنهَُ ،ولاَ �أَ ْم� ًرا �أَ ْع � َد َل مِ ْنهُ.
َقا َلَ :ف�أَ ْ�سلَ ْمتُ َو َ�ش ِهد ُْت َ�شهَا َد َة الحْ َ ِّقَ ،و ُق ْلتُ َ :يا َن ِب َّي اللهَّ ِ� ،إن ْام ُر�ؤٌ
م َُطا ٌع فيِ َق ْومِ يَ ،و�أَ َنا َراجِ ٌع �إ َل ْي ِه ْمَ ،ودَاعِ يه ْم �إلىَ ِْالإ ْ�سلاَ ِمَ ،فا ْد ُع اللهَّ ِ
�أَ ْن َي ْج َع َل ليِ �آ َي ًة َت ُك ُ
ون ليِ َع ْو ًنا َعلَ ْي ِه ْم فِي َما �أَ ْدعُو ُه ْم �إ َل ْي ِه َف َقا َل:
اج َع ْل َل ُه �آ َي ًةَ .قا َلَ :ف َخ َر ْجتُ �إلىَ َق ْومِ يَ ،ح َّتى �إ َذا ُكنْتُ ِب َث ِن َّي ٍة
ال َّل ُه َّم ْ
ا�ض ِر َو َق� َع ُن��و ٌر َب� نْ َ
ْين َع ْي َن َّي مِ ْث ُل المْ ِْ�ص َبا ِح َف ُق ْلتُ :
ُت ْط ِل ُعنِي َعلَى الحْ َ ِ
ال َّل ُه َّم فيِ َغيرْ ِ َو ْجهِي� ،إنيِّ �أَ ْخ َ�شى� ،أَ ْن َي ُظ ُّنوا �أَ َّنهَا ُم ْثلَ ٌة َو َق َعتْ فيِ
َقا َلَ :ف َواَللهَّ ِ مَا َزا ُلوا بِي َح َّتى �أَ ْج َم ْعتُ �أَ ْن لاَ �أَ ْ�س َم َع مِ ْن ُه َ�ش ْي ًئا َو اَل َو ْجهِي ِل ِف َراقِي دِي َن ُه ْمَ .قا َلَ :ف َت َح َّو َل َف َو َق َع فيِ َر�أْ ِ�س َ�س ْوطِ يَ .قا َل:
�أُ َك ِّل َمهَُ ،ح َّتى َح َ�ش ْو ُت فيِ �أُذُنيَ َّ حِ َ
ا�ض ُر َي�َتررَ َ ا َء ْو َن َذل َِك ال ُّنو َر فيِ َ�س ْوطِ ي َكا ْل ِق ْندِ يلِ المْ ُ َع َّلقِ ،
ني َغ َد ْو ُت �إلىَ المْ َ ْ�سجِ دِ ُك ْر ُ�س ًفا َف َر ًقا َف َج َع َل الحْ َ ِ
مِ نْ �أَ ْن َي ْب ُل َغنِي َ�ش ْي ٌء مِ نْ َق ْو ِلهَِ ،و�أَ َنا لاَ ُ �أرِي ُد �أَ ْن �أَ ْ�س َم َعهَُ .قا َلَ :ف َغ َد ْو ُت َو�أَ َنا �أَهْ ِب ُط �إ َل ْي ِه ْم مِ نْ ال َّث ِن َّيةَِ ،قا َلَ :ح َّتى جِ ْئ ُت ُه ْم َف�أَ ْ�ص َب ْحتُ فِي ِه ْم.
�إلىَ المْ َ ْ�سجِ دِ َ ،ف ِ�إ َذا َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َقا ِئ ٌم ُي َ�ص ِّلي عِ ْن َد ا ْل َك ْع َبةَِ .قا َلَ :ف ُق ْمتُ
َ
َ
رياَ ،قا َلَ :ف ُق ْلتُ :
َقا َلَ :فلَ َّما َن َز ْلتُ �أ َت� يِ�ان �أبِيَ ،و َكا َن َ�ش ْي ًخا َك ِب ً
مِ ْن ُه َقرِي ًبا َف�أَ َبى اللهَّ ُ �إلاَّ �أَ ْن ُي ْ�سمِ َعنِي َب ْع َ
�ض َق ْو ِلهَِ .قا َلَ :ف َ�سمِ ْعتُ
َ ٌ �إ َل ْي َك َع ِّني َيا �أَبَتِ َ ،فلَ ْ�ستُ مِ ْن َك َو َل ْ�ستَ مِ ِّني َقا َلَ :و مِ َ
ل َيا ُب َن َّي ؟ َقا َل:
كَلاَ ًما َح َ�س ًنا َقا َلَ :ف ُق ْلتُ فيِ َن ْف�سِ يَ :وا ُث ْك َل �أُمِّيَ ،واَللهَّ ِ �إن ل َر ُجل
َ َ ْ ُق ْلتُ � :أَ ْ�سلَ ْمتُ َو َتا َب ْعت د َ
ِين محُ َ َّمدٍ ? َقا َل� :أَيْ ُب َن َّيَ ،فدِ ينِي دِي ُن َك ؟
يب َ�شاعِ ٌر مَا َي ْخ َفى َعلَ َّي حْ َ
يحَ ،ف َما يمَ ْ ن ُعنِي �أن
َل ِب ٌ
ال َ�س ُن مِ نْ ا ْل َق ِب ِ
ول َف�إ ْن َكا َن ا َّلذِ ي ي ْ�أتِي ب ْه ح�س ًنا َقب ْل ُتهَُ ،قا َل :اجلزء الأول َف ُق ْلتُ َ :فا ْذه َْب َف ْاغ َت�سِ ْل َو َط ِّه ْر ِث َيا َب َكُ ،ث َّم َت َعا َل
َ َ َ َ ِ
َ�أ ْ�س َم َع مِ نْ َه َذا ال َّر ُجلِ مَا َي ُق ُ ِ
َح َّتى �أُ َع ِّل َم َك مَا ُع ِّل ْمتُ َ .قا َلَ :ف َذه ََب َف ْاغ َت َ�س َلَ ،و َط َّه َر ِث َيا َبهَُ .قا َل:
يحا َت َر ْك ُت ُه
َو�إِ ْن َكا َن َق ِب ً
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ال ْ�سلاَ َمَ ،ف�أَ ْ�سلَ َم.
ُث َّم َجا َء َف َع َر ْ�ضتُ َعلَ ْي ِه ْ إِ
َقا َل ُث َّم �أَ َت ْتنِي َ�صاحِ َبتِيَ ،ف ُق ْلتُ � :إ َل ْي َك
َع ِّنيَ ،فلَ ْ�ستُ مِ ْن َك َو َل ْ�ستَ مِ ِّنيَ ،قا َلتْ  :لمِ َ ؟
ِب�أَبِي �أَنْتَ َو�أُمِّيَ ،قا َلُ :ق ْلتُ َ :ق ْد َف َّر َق َب ْينِي
م َّمدٍ ? ؟
َو َب ْي َن َك ْ ِإ
ال�� ْ�س��ل اَ ُمَ ،و َتا َب ْعتُ ِدي� َ�ن َ
َق��ا َل��تْ َ :فدِ ينِي ِدي� ُن� َ�كَ ،ق��ا َلُ :ق ْلتُ َفا ْذ َه ِبي
َف َت َط َّهرِيَ ،ف َذ َه َبتْ َف ْاغ َت َ�سلَتْ ُ ،ث� َّم َج��ا َءتْ
ال ْ�سلاَ َمَ ،ف َ�أ ْ�سلَ َمتْ .
َف َع َر ْ�ضتُ َعلَ ْيهَا ِْ إ
الِ ْ�سلاَ ِمَ ،ف�أَ ْب َط ُئوا
ُث َّم َد َع ْو ُت َد ْو ً�سا �إلىَ ْ إ
اللهَّ
َع �لَ� َّ�يُ ،ث � َّم جِ � ْئ��تُ َر�� ُ�س��و َل ِ بمِ َ � َّك � َةَ ،ف ُق ْلتُ
َل�هَُ :يا َن ِب َّي اللهَّ ِ �إ َّن � ُه َق� ْد َغلَ َبنِي َعلَى َد ْو�� ٍ�س
ال ِّر َنا َف��ا ْد ُع اللهَّ ِ َعلَ ْي ِه ْمَ ،ف َقا َل :ال َّل ُه َّم اهْ دِ
َد ْو�� ً�س��ا ا ْرجِ � � ْع �إلىَ َق � ْومِ � َ�ك َف��ا ْد ُع � ُه � ْم َوا ْر ُف � ْ�ق
ِب ِه ْمَ .ق��ا َلَ :فلَ ْم َ�أ َز ْل ِب�أَ ْر ِ�ض َد ْو�� ٍ�س �أَ ْدعُوهُ ْم
�اج � َر َر�� ُ�س� ُ
�ول اللهَّ ِ ?
�إلىَ ْ ِإ
ال� �ْ�س�َلِاَ ِمَ ،ح� َّت��ى َه� َ
�إل المْ َدِ ي َنةَِ ،وم َ
َ�ضى َب� ْد ٌر َو�أُ ُح � ٌد َوالخْ َ ْند َُق،
ُث َّم َقدِ ْمتُ َعلَى َر ُ�سولِ اللهَّ ِ بمِ َ نْ �أَ ْ�سلَ َم َمعِي
مِ نْ َق ْومِ ي َو َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ ب َِخيْبرَ َِ .ح َّتى َن َز ْلتُ
ني �أَ ْو َث َما ِن َ
المْ َدِ ي َن َة ب َِ�س ْب ِع َ
ني َب ْي ًتا مِ نْ َد ْو ٍ�س،
ُث َّم لحَ ِ ْق َنا ِب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ ? ب َِخيْبرَ َِ ،ف�أَ ْ�س َه َم َل َنا
َم َع المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ني .ال�سرية النبوية البن ه�شام

دالالت وعرب وحكم:
لق�صة الطفيل ر�ضي اهلل عنه هنا مق�صد
وح �ك �م��ة! ف �ق��د جت � ��ددت دع� � ��وات ال�ط�ع��ن
بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم!! واال�ستهزاء
به وال�سخرية منه من خالل الفلم امل�سيء
له �صلى اهلل عليه و�سلم – ب�أبي هو و�أمي
ونف�سي -فما �أ�شبه الليلة بالبارحة وما
�أ�سفه ق��وم مل يتعظوا مبن �سبق وم��ا ح ّل
ب�ه��م وم��ا دل��ل اهلل عليه م��ن �آي ��ات وحكم
وع�بر يف ق�ص�ص كل من �سولت له نف�سه
بتمحي�ض العداء واال�ستهزاء بخري خلق
اهلل ر�سول اهلل ،نعم ﴿و اََل َتحْزَنْ عَ َليْ ِهمْ و اََل
َت ُكنْ فِي َضيْقٍ مِمَّا يَم ُْكرُونَ﴾ ف�إن اهلل جعل
م��ن امل�شركني �أ��ض�ح��وك��ة وم�ث�لا يف �سجل
التاريخ ودالالته ،فما نفعهم و�ضع الطفيل
ر� �ض��ي اهلل ع�ن��ه ال�ك��ر��س��ف  -ال �ق �ط��ن -يف
�أذنيه فقد تغلغل الإمي��ان عميقا خمرتقا
حاجب العزل الوهمي ،فما هي �إال دقائق
م �ع��دودات ي��رى فيها ر� �س��ول اهلل وي�سمع
لبع�ض كالمه حتى تنتف�ض روحه وت�سمو
ن�ف���س��ه ،وت ��أن��ف ال�ت�ق�ل�ي��د وال�ت�ب�ع�ي��ة وغلق
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العقل �أم��ام املنطق واحل��وار� ،أم��ام احلجة
وال�ب�ي��ان ،نعم �أ��س�ل��م الطفيل ولي�س هذا
فح�سب بل �أ�سلم ب�إ�سالمه قومه وع�شريته
الذين بهم يتح�صن وبهم ي�صول ويجول،
وكذا نظن وظننا يقني ال �شك فيه وال ريب
�أن من �سخر من حبيبنا حممد اليوم هو
اخلا�سر وه��و اخل��ائ��ب وه��و امل�ه��زوم فمكر
اهلل قائم ون�صره لدينه قد تكفل به ،ولقد
راينا و�سمعنا عن من �أ�سلم وي�سلم وعن
حمالت الدفاع عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم اليوم من امل�سلمني وغري امل�سلمني
ما ي�شفي ال�صدر ويبعث الأمل يف النفو�س،
وما �سيكون ح�سرة على الكافرين.
ول�ك��ن ال���س��ؤال :ه��ل �أن��ا و�أن ��تَ و�أن ��تِ ممن
ن�صر ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟
و�سبل ذلك كثرية عظيمة ال حت�صى وهي
يف متناول �أيدينا منها ال�شيء الكثري،ع�سى
اهلل ت�ع��اىل ان يجعل ل�ن��ا يف �شفاعة نبيه
ن�صيباً �صلى اهلل عليه و�سلم ،منطلقني
يف ذل��ك من ق��ول اهلل ت�ع��اىل﴿ :لَ ُتؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَ َتنْصُرُنَّهُ﴾ �آل عمران.81 :

71

واح�������������ة

ال�����ش�����ع�����ر

�شــعـر ي
يـز ِّيـنـه
الر�سـول
حمـــمـــد
ُ
الباحث العرو�ضي
�صالح الدين عيادة الوليد

72

واآلدب

�إن ق �ي��ل َم � ��نْ ت � �ه� ��واه؟ ق� �ل ��تُ  :حم �م � ٌد
�أو ق� �ي ��ل ن � � ��و ُر ال� �ع�ي�ن ق � �ل� ��تُ  :حم �م � ٌد
�أو ق �ي��ل م ��ا الأن � � � ��وا ُر؟ ق� �ل ��تُ  :حم �م��د ٌ
�أو ق�ي��ل م��ا الأخ� �ي ��ا ُر ؟ ق �ل��تُ � :صحابه
�أو ق �ي��ل م ��ا الأط � �ه� ��ا ُر؟ ق� �ل ��تُ  :ن �� �س��ا�ؤه
�أو ق�ي��ل م��ا الإ� � �ص �ل�ا ُح؟ ق �ل��تُ  :بنهجه
ر ّب � � ��ى رج � � ��اال ف� ��ارت � �ق� ��وا ق� ��مِ � � َم ال �ع �ل��ى
ك � � ��ان � � ��وا ج � � �ب � ��اال رف � � �ع � ��ة وت � �� � �س ��ام � � ًي ��ا
ف ��ال� �ك ��ون ك ��ال �ل �ي ��ل ال � ��دج � � ِّ�ي ووج � � ُه ��ه
�روح� � ��ا دون � �ه� ��ا
�أع � � �ل� � ��ى لأ َّم� � � �ت � � ��ه � � � �ص� � � ً
ج�م��ع ال �ق �ل��وب ع�ل��ى ال��ر� �ش��اد ف��أ��ش��رق��ت
ه ��و رح� �م ��ة ف ��ا�� �ض ��تْ ع �ل��ى ك ��ل ال � ��ورى
وه � ��و ال� �ع ��دال ��ة وال �� �س �م��اح��ة وال �ن �ه��ى
� � �س � � ّم� ��اه م � � � ��واله ال� � � � � � ��ر�ؤوف م �� �ش ��ر ًف ��ا
م� � �ه � ��وى ق� � �ل � ��وب ال � �ع� ��امل�ي��ن وحِ � � ُّب � �ه� ��م
وه� � � ��و ال � �ع � �ف� ��و ع� � ��ن امل� � ��� � �س � ��يء ب� �ق ��ول
ح � �ت ��ى ال � �ب � �ه� ��ائ � � ُم م� � � � ْع ج � � �م� � ��ادات ل��ه
ه � � ��ذا ال � �ب � �ع �ي�ر وذاك ج � � ��ذع ي ��اب �� ��س
�أح� � � � �ي � � � ��ا � � � �ش � � �ع� � ��و ًب� � ��ا ك � �ب � �ل � �ت � �ه� ��ا ذل� � ��ة
و�أزال ع � �� � �ص � � ًرا ل� �ل� �ج� �ه ��ال ��ة �إذ ب��ه
و�أع� � � � � ��اد ل� �ل� �ن ��ا� ��س ال� � �ك � ��رام � ��ة ب �ع��دم��ا
ف� �م� �ح� �ب ��ة امل� � �خ� � �ت � ��ار �أح � � �م � � ��د ف� �ط ��رة
و� � �س � �م� ��ات � �ه� ��ا � � �س�ي��ر ع � �ل� ��ى م� �ن� �ه ��اج ��ه
وف � � � � � � � ��دا�ؤه ب � � ��امل � � ��ال والأه� � � � �ل � �ي� ��ن م � � ْع
وحم � �ب� ��ة الأ�� � �ص� � �ح � ��اب والآل الأىل
ف � �م � �ح � �م � � ٌد �� � �ش � ��رف احل � � �ي� � ��اة وع� ��زه� ��ا
�أن � ��ا م ��ا م ��دح ��تُ حم� � َّم� �دًا ب��ال �� �ش �ع��ر بل

�أو ق� �ي ��ل ن �ب ����ض ال� �ق� �ل ��ب ق� �ل ��تُ حم �م � ُد
�أو ق� �ي ��ل ح� �ل ��و ال� �ن� �ط ��ق ق � �ل ��تُ حم �م � ُد
آداب ق � �ل � ��تُ حم� �م� � ُد
�أو ق � �ي ��ل م � ��ا ال ُ
وال ُآل ه� � � � � ْم عِ � � �ق� � ��د ل� � � � � ��د ٍّر ي� �ن� ��� �ض� � ُد
�أزك � � � � ��ى م � ��ن ال � �ن � �ب ��ع ال � � � � ��زالل و�أج � � � � ��و ُد
وب � �� � �ش � ��رع � ��ه ك � � � � ُّ�ل اخل� �ل ��ائ � � ��ق ت� ��� �س� �ع� � ُد
ِه� � � َم� � � ٌم لأع � �ل� ��ى ال� �ف ��رق ��دي ��ن َل �ت �ق �� �ص � ُد
وب � � � �ح� � � ��ار ف � �� � �ض � ��ل ل� � �ل �ب��ري � ��ة َت � � ��رف� � � � ُد
ب� � � � � ��در ل � � � ��ه يف احل� � � ��ال � � � �ك� � � ��ات ت� � ��وق � � � ُد
� � ُ��ش � � ُّ�م ال � � �ع � � ��وايل زان م� �ن� �ه ��ا م �� �ش �ه � ُد
وغ� � � ��دتْ لأه � � ��ل الأر�� � � � ��ض ط� � � � ًّرا ت��ر� �ش � ُد
ولأن� � � � � � ��ه اخل� � � � ُل � � ��ق ال� � � �ك � � ��رمي مجُ � �� � �س � � ُد
ول � � � � ��ه ج � �م � �ي� ��ع امل � �ن � �� � �ص � �ف�ي��ن مت � � ِّ�ج� � � ُد
ل � � � � ُه ب� ��ا� � �س � �م� ��ه ُ
اهلل امل � �ج � �ي� ��د مم� � ِّ�ج � � ُد
و�إل � � � � �ي � � � � ��ه � � � � �ش � � ��وق م � � �ن � � �ه � � � ُم وت � � � � � � ��ود ُد
مي � �س �ي � ُد
(ال ت�ث�ري ��ب ) �أط� �ل� �ق� �ه ��ا ك � � ��ر ٌ
ح� � � � َّن � � ��تْ ول � �ل� ��أ� � � � �ش� � � ��واق ف � � � ْه� � ��ي ت � � � ��رد ُد
ك � � � � � ٌّ�ل ي� � � � � ��ر ِّد ُده� � � � � ��ا ح � �ب � �ي � �ب� ��ي �أح� � � �م� � � � ُد
وح� � �ق � ��وق� � �ه � ��ا ع� � �ن � ��د ال � � �ط � � �غ � ��اة ت� � �ب � ��د ُد
ك� � � � ��ان ال � � �ب � � �ن� � ��ات ب� � �غ �ي��ر ذن� � � � ��ب ت� � � � � ��و�أ ُد
ك� � ��ان ال �� �ض �ع �ي��ف ب� ��� �س ��وط ق� �ه ��ر ي �ج �ل � ُد
و�إط� � � � � � � ��اع� � � � � � � ��ة لإل� � � � �ه� � � � �ن � � � ��ا وت � � �ع � � �ب � � � ُد
وجت � � � �ن� � � ��ب م � � � ��ا ق � � � ��د ن � � �ه� � ��ى وت� � �ب� � �ع� � � ُد
ن � �ف � ��� ��س ل� � �ه � ��ا ف � �ي � �م� ��ا �� � � �س � � ��واه ت � ��زه� � � ُد
يف ف� ��� �ض� �ل� �ه� � ْم وح � � ��ي الإل � � � � ��ه ل �ي �� �ش �ه � ُد
و�� �س� �ب� �ي� �ل ��ه ذاك ال� ��� �س� �ب� �ي ��ل الأر�� � � �ش� � � � ُد
� � �ش � �ع� ��ري ي � ��ز ِّي � �ن � ��ه ال � ��ر�� � �س � ��ول حم� �م� � ُد
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اعداد :يوسف حممد عبد

ر�سول احلب

�شعر  :فريد الدليمي

ه � �ـ � � َو خ� ��ات � �ـ � � ٌم ل� �ل� � ُم� �ك ��رم� �ـ ��ات و� ُ
أول

ور� � �س� � ُ
�ول ح� ��بٍ وه� � � َو ح� �ـ � ٌ�ب ُم��ر� �س �ـ � ُل

ي � ��ا رح� � �م� � � ًة رق � ��راق� � �ـ� � � ًة ُب� �ع� �ث� �ـ ��تْ ل �ن �ـ��ا

مب � �ي ��ا ِه ن �ه �ج� َ�ك ك � � ُّ�ل ذن � �ـ ��بٍ ُي �غ �� �س �ـ � ُل

ع��جِ �ب��وا ُ
حل �ب � َ�ك ف��ا� �س �ت �ف��ا َق � �س ��ؤال �ه � ْم

ولمِ َ امل �ح �ب � ُة ره � ُ�ن ��ش�خ��ِ��ص� َ�ك تجُ � َع � ُل

ف� �ت ��زاح� �م ��تْ ف� �ي ��ك الأك � � � � � ُّ�ف ك �ت��اب �ـ � ًة

هلل ي ��ا َم � �ـ ��نْ َت �� �س �ـ �� ُأل
ه � ��ذا ح �ب �ي� ُ�ب ا ِ

ه� � ��ذا ال � � ��ذي ج�ب��ري � � ُل ي� � �ن � � ُ
�زل دار ُه

ول� � � � ُه م�ل�ائ� �ك� � ُة ال� ��� �س� �م� �ـ ��ا ِء ت �ن � َّزل �ـ��وا

َم � ��نْ غ �ي � ُ�ر ُه وطِ � � � َئ ال �� �س �م��ا َء ب��رج �ل � ِه

ك ��ي ال ت� �ط� ��أ ِل� �لَ� �ظ ��ى ج �ه �ن � َم �أرج � � � ُل

ول � � � ُه �إل� � � � ُه ال � �ك� ��ونِ �� �ص� �ـ ��ا َر خم��اطِ �ب �ـ �اً

رك ي ��ا محُ �م �ـ � ُد ي �ن �ـ� ُ
�زل
�إ� �ص �ع � ْد وغ �ي � ُ

ك� � َّن ��ا غ � � ��دا َة اجل� �ه ��لِ ن �ح��مِ ��ل ُ م��وت�ن�ـ��ا

و ِب� �ن ��ا خ �ط��اي��ا ال� �ك ��ونِ ك ��ان ��تْ ت�م�ـ� ُل

آالف ال �� �س �ن �ي �ـ� ِ�ن ت � ُه � ُّزن �ـ ��ا
�وب � ِ
وذن� � � � � ُ

و�� �ض� �م�ي�رن ��ا يف ك� � � � ِّل ي� � �ـ � ��و ٍم ُي �ق �ت �ـ � ُل

ك � � َّن� ��ا ن� ��� �س�ِّي�رِّ يف ال � �ظ � �ـ �ل�ا ِم ق ��واف� �ـ�ل ً�ا

�وف ك� � َّن ��ا ن��رح � ُل
وع� �ل ��ى دروبِ اخل � � � ِ

ح �ت��ى ُب� � ِع� �ث ��تَ ف �ك �ن��تَ خ �ي� َ�ر خم � ِّل ��� ٍ�ص

ن � ��و ٌر ع �ل��ى ُظ� �لَ � ِ�م ال �ط��ري��ق و َم �ن �ـ ِ� ُ
�زل

مل� �ل� �م ��تَ �أ�� � �ش �ل��ا َء ال� ��� �ض� �ي ��ا ِع ب ��أر� �ض �ن��ا

وج �ع �ل��تَ ن �ـ �ـ��ا َر ال���ش�ـ ِ�ـ�ـ��ركِ ف�ي�ن��ا ت��أف�ـ� ُل

ع � َّل �م �ت �ـ �ن �ـ ��ا �أ َّن ال� �ع� �ق� �ـ� �ي� �ـ ��د َة ورد ٌة

� ْإن مل َت� � � � � ُذ ْق م � ��اء امل� �ح� �ب� � ِة َت ��ذب �ـ � ُل

�ات ت �� �ش � ُّرف �ـ �اً
وت �ك��ا َم �ل��تْ ف �ي� َ�ك ال �� ِ��ص �ف� ُ

فجمالها مِ ��نْ ُح���س� ِ�ن وج � ِه��ك ينه ُل

ق � � ْد ن� �ل ��تَ ب��اخل �ل��ق ال �ع �ظ �ي� ِ�م م �ك��ان �ـ � ًة
وع� � � َدل � ��تَ ح �ت��ى � � ُ�س� � ِّم� � َي ��تْ ِب� � � َ�ك �أم � �ـ � � ٌة

وا�سمـــاً بقـــــــر�آن الإل � � ِه يــــــــــُـــرتـ َّ ُل
مم ال �ب�ري � �ـ� ��ة ت� �ع� �ـ � ُ
�دل
وب � �ع ��د ِل � �ه ��ا �أ ُ

ْ
مل ي �ن �� �ش �غ� ْ�ل ع �ن� َ�ك ال � �ف � ��ؤا ُد ِل�ل�ح�ظ�ـ� ٍة

� ْإن ُت� ْدب�ـ�ـ ِ�ـ�ـ��ر ال� ُدن�ي�ـ�ـ�ـ��ا ف�ح�ب�ـ�ُ�ك مقبـــ ُل

ال ُي� ��� �س� � َئ� � ُل ال� ��و ِل � � ُه امل� �ت� � ّي� � ُم ع ��ن ه ��وىً
و�أن � � ��ا �أُحِ � � �ب � ��ك م � ��لء ق �ل �ب��ي واحل �� �ش �ـ��ا

ب� ��ه ُت� ��رجت� ��ى ك � � ُّ�ل الأم� � � � ��و ِر و ُت �ق �ب �ـ � ُل
َف �ل �ي �� �س �ت �م �ـ � ْع َ
ذاك ال � �ـ� ��ذي ي �ت �ق �ـ � ّو ُل

ول �ت �ع �ل �ـ ��م ال ��دن� �ي� �ـ ��ا ب � � �ـ � � ��أ َّن حم� �م� �ـ ��داً

ت � ��ا ٌج ع �ل��ى ِق� � َم � ِ�م ال � ��ر�ؤو� � � ِ�س ُم �ب�ج�ـ� ُل
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تن�رصوه  ..فقد َن رَ�ص ُه اهلل
�إال
ُ
ق�صة ق�صرية

ينظرون يل �شزرا ،وي��رددون كلمات ت�شق طريقها
كال�سكاكني يف ج�سدي ،مل��اذا ينالون من الإ�سالم
وم��ن ر� �س��ول اهلل؟! مل ��اذا ك��ل ه��ذا ال�ت�ح��ام��ل على
امل�سلمني؟!
�أن ��ا م��ن الأق �ل �ي��ة امل�سلمة يف ه��ذا احل��ي ال�غ��رب��ي،
ظ��رويف اجل�أتني �إىل مغادرة وطني جم�برا، ،كان
هروبا ولي�س مغادرة � ..س�أعود يوما ب�إذن اهلل .

م�ن��ذ ال �ي��وم الأول ك��ان��ت وج ��وه ك�ث�يرة ي�شيح بها
�أ�صحابها عن وجهي ،رمبا مل تفهم انه دين رحمة،
�أر�سل به نبي رحمة  ..تراكمات وارث وتاريخ ،جبال
من الت�شويه املتعمد  ..كثريا ما كانت الأمور ت�صل
�إىل ذروتها يف هذا احلي والأحياء الأخرى ،كتابات
م�سيئة� ،أفالم م�سيئة ،جتمعات عن�صرية ،نعم فهم
ال يعرفونه جيدا �أو رمبا هي العزة بالإثم ...
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ال �� �ش��ارع رغ ��م م ��ا ف �ي��ه م ��ن �أ�� �ض ��واء لكنه
يزخر بظالم ال ي�ستوعبه �إال �أن��ا وكفيف
ي�ستجدي على قارعته � ..أنهيت جولتي
لهذه الليلة بعد �صالة الع�شاء متوجها �إىل
�شقتي ال�صغرية التي ب��د�أت امقت البقاء
فيها لعزلتها وبعدها عن امل�سجد  ..يف كل
زاوية منها ملل ،عزلة ،البد �أن انتقل �إىل
مكان فيه �شيء من احلياة.
مل �أ�شعر بوجودها قبل �أن تلقي ال�سالم
بانكليزية ممزوجة بحنان ذك��رين ب�صوت
�أمي التي مازالت يدها تلوح يل يف خميلتي
م��ودع��ة �إي ��اي ع�ن��د ب��اب منزلنا ال�صغري،
كانت لطيفة حتى يف نظراتها ،ب�شو�شة،
نعم هي ت�شبه �أمي كثريا.
ه��ل �أن��ت م�سلم؟ اع�ت�ق��دت �أن �ه��ا عن�صرية
�أي�ضا ،فقد كان �س�ؤالها مبكرا بعد ال�سالم
مبا�شرة.
نعم �أنا م�سلم  ..ابت�سمت ،ملتفة �إىل حقيبة
الت�سوق ذات العجالت ال�صغرية التي كانت
جت��ره��ا ،ناولتني علبة ع�صري ،رمب��ا هي
ر�سالة طم�أنة.
ا�سمه حممد �ألي�س كذلك ؟؟ نبيكم ا�سمه
حممد ،بل نبي الرحمة �أجبت مبادال �إياها
ابت�سامتها.

ال�����ش�����ع�����ر

واآلدب

ذه �ب��ت ب �ح��ذر ،ه��ي ف��ر��ص��ة لك�سر ال�ع��زل��ة ذلك ال�شاب ملفتا ،لكنني مل �أعول كثريا،
وال�ت�ع��رف على �أن��ا���س طيبني  ..مل �أنتبه فما قر�أه عن امل�سلمني ال يب�شر بخري.
ي��وم��ا ل�ه��ذا ال���ش��اب رغ��م م ��روري امل�ستمر
ق��ارب ال��وق��ت على ال�ن�ف��اد ،علي �أن �أغ��ادر
تقريبا �أم��ام منزله  ..حديقة امل�ن��زل تنم
ق�ب��ل �أن ي �ب��د�ؤوا بالتململ  ..ن�ظ��رت �إىل
عن ذوق رفيع �،شجريات على جانبي املمر
�ساعتي مبينا دنو موعد املغادرة � ..أم�سك
امل ��ؤدي �إىل بوابته الكبرية ن�سبيا ،امتدت
جوزيف بيدي مع االبت�سامة نف�سها التي
يده للم�صافحة مع االبت�سامة ذاتها التي
ارت�سمت على وجه �أمه �أي�ضا مرددا كلمات
ارت�سمت على وجه �أمه الطيبة� ،أنا جوزيف
ظل �صداها يرتدد يف ذهني � :أيها امل�سلمون
كولن مدر�س تاريخ يف مدر�سة مانهاتن.
�أحبو نبيكم و�أ�صحابه ،حتى ال ي�سيء له
حم �م��د ع �م��ر ع �ل��ي ط �ب �ي��ب م ��ن ال� �ع ��راق ،الآخرون �..أحبوه كما �أحبكم ...
تعارفنا بحرارة كنت حذرا لكنه كان ودودا
موقف ال �أح�سد عليه ،كانت جدران املنزل
ج ��دا  ..ال�ب�ي��ت م��ن ال ��داخ ��ل ج�م�ي��ل لكن
ت �ق�ترب م �ن��ي مل ي�ح����س �أح� ��د ب��اق�تراب�ه��ا
املكتبة ال�ضخمة هي التي �شدت انتباهي.
� �س��واي ،ال���س�ق��ف ك ��أن��ه ب ��د�أ ب��ال �ن��زول على
فيها ك�ت��ب ع��ن ك��ل ��ش��يء ردد جميبا عن ر�أ�� �س ��ي� ،أح���س���س��ت ب � ��دوار ات �خ��ذت��ه �سببا
ت���س��ا�ؤالت��ي ال�ت��ي ارت�سمت على مالحمي �س ّوغت به مغادرتي � ..إىل اللقاء.
ومل �أ�صرح بها ..
مل ين�سني مرور خم�سة �أ�شهر ذلك املوقف،
�شاي وبع�ض احللوى ،وحديث عن الأديان .كان موقفا مهوال ،يا اهلل كم كنت �صغريا
ان�ت��م م��ن �أ� �س��اء لنبيكم �أو ًال  ..ان�ت��م من �أمام ذلك ال�شاب.
فتح الباب له�ؤالء العن�صريني ،مل يكونوا ق�ل�ي�لا م ��ا ك ��ان ي �ط��رق ب ��اب � �ش �ق �ت��ي ،ك��ان
ل �ي �ت �ج��ر�أوا ع�ل�ي��ه ب �ه��ذه الأف �ل��ام ال�ت��اف�ه��ة طرقا خفيفا �أو رمبا لوهن قواي و�ضعفي
وتلك الر�سوم البذيئة لوال جر�أتكم انتم ب�سب املر�ض ح�سبته كذلك،كنت مرتديا
على زوج��ات��ه ،و�أ��ص�ح��اب��ه  ..كيف لكم �أن معطفي ومطال على مدفئة �صغرية ،حيث
ت�صموهم باخلونة واملرتدين؟ نحن نحب كان الربد قد متكن من ج�سدي املتعب فلم
�أ�صحاب عي�سى لأننا نحب عي�سى � ..ألي�س �أطق اخل��روج ،املر�ض يف الغربة �أ�شد وقعا
عندكم خطوط حمراء �أيها امل�سلمون؟!
من املوت.

كانت لغتي الإنكليزية ج�ي��دة( ،م��ن تعلم
مت�سك
وهي
يدي
ت�سمرت
كما
نظري
ت�سمر
مرحبا � ..إنهما جوزيف و�أمه الطيبة.
لغة قوم �أمن مكرهم ) هذا ما علمني �إياه
حبيبي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .بكوب ال�شاي ال�ساخن ،مل �أح�س ب�سخونته
�أهال و�سهال تف�ضال  ..كانت قواي خائرة،
�ستزورنا قريبا ،لتناول ال�شاي مع ولدي ،ف�سخونة الكالم كانت �أ�شد  ..و�أعظم.
مل اظ�ه��ر ال�ك�ث�ير م��ن ال�ضعف ح�ي��اء من
ال��وح �ي��د ،ه ��و ب �ع �م��رك ت �ق��ري �ب��ا ،ال يحب
يا اهلل ،ج�سمي يرتع�ش من هول ما �سمعت ،ال�ضيوف.
االختالط به�ؤالء العن�صريني ،معظمهم ر�سول اهلل ،زوجاته� ،أ�صحابه.
منحرفون ،ول��دي ال ي��زدري الأدي��ان لكنه
�أردف ج��وزي��ف :مل �أع ��رف ب�ح��ال��ك ،حتى
حما�ضرات
�سوى
املوقف
هذا
يف
ي�سعفني
مل
غري م�ستقر �أرجوك �أن ت�أتي � ..أرجوك.
�أخربنا �إمام امل�سجد فقد �أ�شهرنا �إ�سالمنا
ك �ن��ت اح �� �ض��ره��ا يف م���س�ج��دن��ا يف ب �غ��داد ،هذا اليوم ،حمدا هلل على �سالمتك يا �أخي.
ا��س�ت�ج�ب��ت دون م �ق��دم��ات ف �ه��ذه ال���س�ي��دة تر�سخت يف ذهني منذ �سنني ،حب ر�سول
متت
ت�ستحق االحرتام ،مل يبادرين خوف لكنني اهلل وازواجه و�صحابته الكرام  ..كان انتباه
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﴿ لِلْ ُف َقرَاءِ الْمُه ِ
َاج ِرينَ الَّذِينَ ُأخْ ِرجُوا مِنْ
دِيَا ِرهِمْ وَ َأمْوَالِ ِهمْ يَبْ َت ُغونَ َف ْضلاً مِنَ ال َّلهِ

وَ ِر ْضوَانًا ويَنْصُرُونَ ال َّلهَ وَرَسُولَهُ ُأولَئِكَ
هُمُ الصَّادِ ُقونَ ( )8وَالَّذِينَ َتبَوَّءُوا الدَّارَ
و إَْالِميَانَ مِنْ َقبْلِ ِهمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْ ِهمْ

ع� � � � � � � � ��ن
�أب� ��ي ��س�ع�ي��د اخل� ��دري،
قال :قال ر�سول اهلل�صلى اهلل عليه
و�سلم(( :ي�أتي على النا�س زمان فيغزوفئام
من النا�س فيقولون  (:فيكم من �صاحب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ) فيقولون  (:نعم ) ،فيفتح لهم،
ثم ي�أتي على النا�س زم��ان فيغزو  فئام  من النا�س فيقال
 (:هل فيكم من �صاحب�أ�صحاب ر�سول اهلل -�صلى اهلل عليه
و�سلم ،)-فيقولون  (:نعم ) ،فيفتح لهم ،ثم ي�أتي على النا�س
زمان فيغزو فئام من النا�س فيقال  (:هل فيكم من �صاحب
من �صاحب �أ�صحاب ر�سـول اللـه �صلى اللـه عليه و�سلم)،
فيقولون نعم فيفتح لهم .

و اََل ي َِجدُونَ فِي صُدُو ِرهِمْ حَاج ًَة مِمَّا
ُأو ُتوا وَيُؤْثِرُونَ عَ َلى َأن ْ ُفسِ ِهمْ وَلَوْ َكانَ ب ِ ِهمْ

ُوق شُحَّ نَ ْفسِهِ َف ُأولَئِكَ
خَصَاص ٌَة وَمَنْ ي َ
هُمُ الْمُ ْفلِحُو َن ( )9وَالَّذِي َن جَاءُوا مِنْ
بَعْدِهِمْ ي َُقو ُلونَ رَبَّنَا ْاغفِرْ لَنَا و إَِلِخْوَانِنَا
�الِميَ��ا ِن و اََل َتجْع َْل فِي
الَّذِينَ سَب َُقونَا بِ� إْ
ُق ُلوبِنَا غِلاًّ لِ َّلذِينَ َآمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ

حديث نبوي يف ال�صحابة

رَحِيمٌ ( ﴾)10احلشر.
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بالغة ال�صحابة

قر�آن كرمي يف ال�صحابة

عمر حامد

ملا فتح عمرو بن العا�ص م�صر �أر�سل �إىل �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه كتابا ي�صف له فيه م�صر
و�شرح ال�سيا�سة التى �سيتخذها فيها ون�صه ( م�صر تربة عرباء ( �سهلة الأنبات ) و�شجرة خ�ضراء ( كثري ال�شجر
الأخ�ضر ) طولها �شهر وعر�ضها ع�شر( لعله يريد �أن املا�شى يقطعها طوال فى �شهر وعر�ضها فى ع�شرة �أيام )
يكتنفها جبل �أغرب ( يحيط بها جبل �ضارب اىل ال�سواد ) ورمل �أغفر ( �أبي�ض مائل اىل احلمرة �أو ال�صفرة )
يخط و�سطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات ( حممود الذهاب والأي��اب ) يجرى بالزيادة والنق�صان
كجرى ال�شم�س والقمر له �أوان ( يزيد وينق�ص فى �أزمنة معينة ) تظهر به عيون الأر�ض وينابيعا حتى �إذا عج
عجيجه ( عظم مائه ) وتعظمت �أمواجه ( انقطعت وت�سربت فى الأر�ض ) مل يكن و�صول بع�ض �أهل القرى �إىل
بع�ض �إال فى جفاف القوارب و�صغار املراكب قاذا تكامل فى زيادة نك�ص ( رجع وذهب ) على عقبه ك�أول ما بدا فى
�شدته وطمى فى حدته ( ونق�ص فى �سدة كما زاد بقوة ) فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون �أوديته وروابيه
( �أعاىل الأر�ض و�أ�سافلها ) يبذرون احلب ويرجون الثمار من الرب حتى �إذا �أ�شرق و�أ�شرف ( ظهر وبان ) �سقاه
من فوقه الندى وغذاء من حتته الرثى فعند ذلك يدر حالبه ويغنىذبابه ( يعظم حم�صوله ) فينما هى يا
�أمري امل�ؤمنني درة بي�ضاء �إذا هى عنربة �سوداء واذا هى زبرجدة خ�ضراء فتعاىل اهلل الفعال ملا ي�شاء ،الذى ي�صلح
هذه البالد وينميها ويقر قاطها � ،أن ال يقبل قول خ�سي�سها فى رئي�سها� ،أن ال ي�ست�أدى خراج ثمرة �إال فى �أوانها
و�أن ي�صرف ثلث ارتفاعها فى عمل ح�سورها وترعها فهذا تقرر احلال مع العمال فى هذه الأح��وال ت�ضاعف
ارتفاع املال واهلل تعاىل يوفق فى املبتدا وامل�آل  -قال �أبو املحا�سن فى النجوم الزاهرة فى ملوك م�صر القاهرة
 -فلما ورد هذا الكتاب على عمر بن اخلطاب قال هلل درك يا ابن العا�ص لقد و�صفت ىل خربا ك�أنى �أ�شاهده .
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حِ َك ُم ال�صحابة

جتنب ال�س�ؤال ف�إنه يذهب ماء الوجه ،و�أعظم من هذا ا�ستخفاف النا�س بك .
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه
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ر�سالة �إىل ر�سول اهلل
من �أهل العراق
انور حميد العيثاوي
ال يعرف املرء ما يقول حني يكون
الكالم عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
خ�شية عدم �أيفاء حقه �أو اخلط�أ يف النقل
�أو التعبري �أو التحليل ،فكيف يكون حال
من يريد �أن يتقدم بخطابه �إىل ح�ضرته
�صلى اهلل عليه و�سلم؟! من �أين يبد�أ و�أين
�سينتهي وما هي حظوظه التي جتعل
كالمه مقبوال ومو�صوال.
�أوال :ع��ذرا ي��ا ر��س��ول اهلل فقد تتبعرث
كلماتي وال تنتظم ،وما ذاك �إال لأنك �أنت
املق�صود بها ،وع��ذرا م��رة �أخ��رى لأنني ال
�أجد نف�سي �أهال لأن �أقف يف رحاب مقامكم
خم��اط�ب��ا وم�ت�ح��دث��ا� ،إال �أن ع ��ذري؛ ح� ٌ�ب
لكم ،ح� ُ�ب �شابته الذنوب واملعا�صي والتي
علي  ،فلعل بهذه الوقفة مين
�سرتها اهلل َّ
علي بتوبة �صادقة وعقيدة خال�صة،
اهلل َّ
ومنهج ر�شد و�صالح.
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ر�سالة اعتذار من �أهل العراق:
لقد منَّ اهلل على �أهل العراق بالإ�سالم
الذي كنت �أنت ر�سوله ومبلغه ف�أنت
الرحمة املهداة للعاملني ،فلك الف�ضل
الأول بعد اهلل يف �أخراجنا من الظلم
والظلمات �إىل الب�صرية والنور  ،ومن
دروب التيه �إىل جادة احلق وال�صواب
والر�شاد ،والألفة واملحبة ،والتكافل
الإن�ساين واالجتماعي ،من �أ�سلم منا ف�أنت
�إمامه و�سيده وقائده ومر�شده ومعلمه،
ملكت عليه قلبه ووجدانه ،و�أ�سرت روحه
وذاب فيك كيانه ووجدانه ،ومن مل ي�سلم
منا ف�أنت ذو ف�ضل عليه ومرحمة ! كيف
ال وقد رفع اهلل بك الظلم عنه ،حتت راية
دولة اال�سالم ،ظلم كان يذوق مرارته
جهارا نهارا ،ف�أ�صبح �إن�سان ذي ذمة و�أمان
يتعبد هلل مبا ي�ؤمن به من �أديان �سماوية
يف حرية تامة ،حقوقه م�صانة وعر�ضه
حممي وماله م�صان ،ال يظلم وال ي�ضطهد
وال يبخ�س حقه.

و�سلم ،فتقبل منا اعتذارا على تق�صرينا يف
ن�صرتك ،والدفاع عن مقامك وعر�ضك.
عذرا فقد ق�صرنا يوم تخلينا عن �أرثك
وعن دينك و�أ�صبحنا ذنبا تابعا �أ�سريا
ل�سيا�سات العامل الغربي ،بعد �أن كنا قادة
الدنيا منلك العامل من بغداد لن�سو�س
الدنيا رحمة وعدال ،ونن�شر احلق واخلري.
وعذرا مرة �أخرى فما عدنا نعلم
�أبناءنا – بل حتى �أنف�سنا – كتابك و�سنتك
و�سريتك! وعدلك ورحمتك و�أخالقك ..
وعذرا مرة �أخرى فقد تفرقنا �شيعا
و�أحزابا ،وكلنا مبا لديه فرح م�سرور.
عذرا ل�صحابتك الذين كانوا حملة
راية احلق ودعاة الرحمة ،الذين حفظونا
القر�آن ،بال�صدور وال�سطور ،و�صوروا لنا
�سريتك ب�أح�سن بيان و�سنتك منهج الر�شد
لنتجنب التيه وال�ضالل.

ثانيا :ع ��ذرا م��رة �أخ ��رى ف�م��ا وقفت
هذا املوقف �إال ح ّمية ون�صرة ودفاعا عن
مقامكم الكرمي  -وهو �أقل القليل نتقدم
عذرا ل�صحابتك الذين حرروا الوطن
به لعلنا نعذر ولعل اهلل �أن يتقبل  -مقام
علمتنا �أن نعرف احلق والف�ضل لأهله من ت�سلط وا�ستبداد العجم ،وحولوا الب�شر
�صانه اهلل ورفعه فال ي�ضركم من ناو�أكم
وال م��ن ع��اداك��م ،ف�م��ا ��ض��ر ال���س�ح��اب نبح وذويه ،و�أعظم من له حق علينا  -بعد اهلل من عبيد وخدم �إىل قادة ،فقد حرروهم
الكالب.
 -هو �أنت يا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليك من عبادة العباد لعبادة رب العباد ،ومن
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جور الأديان �إىل عدل الإ�سالم ،وحولوا
الأر�ض البوار �إىل عا�صمة ذات �أنهار
من العلم واملعرفة واحل�ضارة والرقي
الإن�ساين وتاريخ ي�شهد للب�صرة والكوفة
وبغداد.
وعذرا ل�صحابتك الذين وطئت �أقدام
الألف منهم �أر�ض العراق وا�ستوطنوه وما
فارقوه.
وعذرا ل�صحابتك مرة �أخرى فقد
ا�ستبدلنا الذي هو �أدنى بالذي هو خري!
فبدل الرت�ضي عنهم �سببناهم! وبدل
ذكر حما�سنهم �شوهنا �صورهم وجميل
خ�صالهم ،وبدل ذكر ف�ضلهم و�إح�سانهم
عققناهم وقطعنا �أرحامهم! وبدل حفظ
و�صيتك فيهم ((اللهَّ َ اللهَّ َ فيِ �أَ ْ�ص َحابِي َ
الل
اللهَّ َ فيِ �أَ ْ�ص َحابِي لاَ َت َّتخِ ُذوهُ ْم َغ َر ً�ضا َب ْعدِ ي
َف َمنْ �أَ َح َّب ُه ْم َف ِب ُح ِّبي �أَ َح َّب ُه ْم َو َمنْ �أَ ْب َغ َ�ض ُه ْم
َف ِب ُب ْغ ِ�ضي �أَ ْب َغ َ�ض ُه ْم َو َمنْ �آ َذاهُ ْم َف َق ْد �آ َذانيِ
َو َمنْ �آ َذانيِ َف َق ْد �آ َذى اللهَّ َ َع َّز َو َج َّل َو َمنْ
�آ َذى اللهَّ َ َف ُيو�شِ ُك �أَ ْن َي�أْ ُخ َذهُ)) ،ف�أتخذناهم
غر�ضا بعدك وبغ�ضناهم ،بدل حبهم الذي
هو �أمتداد حلبك.

هذا عه ٌد نقدم بني يديك يا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليك و�سلم ،وما هو باجلهد
الكبرية ولكن ح�سبنا �أن نكون ممن ي�سعى
لن�صرتك و�إتباع منهجك .

عذرا لك يا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليك
و�سلم ول�صحابتك مرة �أخرى ف�إ�ساءتنا
لهم هي �إ�ساءة لك كيف ال؟! وهم الذين
�أختارهم اهلل ل�صحبتك ولتبليغ دينك
فرتبوا بني يديك وحملوا دينك و�سنتك
حبيب احلق جئتك حام ً
ال
عذراً َ
للعاملني.
حــــــزنـــــــا تـــــنـوء بحمل ِه �أو�صايل
عهد وبيعة:
علمنا ديننا �أن من �شروط التوبة ق�صرت يف حق املحبة فاعتلـــــــى
(الندم والإقالع وعدم العودة) وا�سترباء
هـــ ٌم �أ�شــــــــاب حــــــقـيـقــــة بـخـيايل
الذمة من حقوق الغري ،ب�إرجاعها �أو
التحلل منها ،ومن متام اعتذارنا و�صدق يا�سيد الكونني هذي بيعـــــــــتي
توبتنا عهد نقطعه لك وبيعة� ،أن:
فاقبل فديتك مهجتي وعيايل
 -1نحيا بالقر�آن وال�سنة.

و�أخريا:

 -2نن�صرك بالدفاع عنك والدعوة �إىل
�أوال:هذه دعوة لقارئ هذه الكلمات �أن
�سبيلك و�سنتك ،ومنهاجك ،والتعريف يكون هو �صاحبها ،ناطقا بها م�ست�شعرا
بك.
�أحا�سي�سها ،عامال بها.
 -3نن�صرك بالدفاع عن �أزواجك
ثانيا� :أعتذر عن تن�صيب نف�سي ناطقا
�أمهات امل�ؤمنني و�أقربائك و�أ�صحابك الغر ب�أ�سم �أهل العراق يف ر�سالتي هذه وعذري
املطهرين ،نحيي ف�ضائلهم ونذكر جميل يف ذل��ك �أن�ن��ي �أج��زم ب�أننا ن�شرتك جميعا
خ�صالهم ،ونذب عنهم ،ونحفظ و�صيتك يف حبه �صلى اهلل عليه و�سلم وال نر�ضى
فيهم ،ونذكر لهم ف�ضلهم علينا.
باال�ساءة اليه.
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الفلم المسيء
حممد جهاد

الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء

يف ميدان ال�صراع العقدي والفكري تتجلى
و�سائل و�أ�ساليب فمن كان احلق بغيته �ستجده
يبحث عن احلق ويتتبع �أثره ولو كان طريقه
مرا ،ومن كان التع�صب والهوى �أ�سر ُه ف�سبليه
كل ما من �ش�أنه �أن ين�صر ُه من �أ�ساليب ولو
ك��ان ب��اط� ً
لا و�إث�م��ا ،ول��و ك��ان م�ستفزاً مل�شاعر
املاليني.
ويف و� �س��ط ه��ذه امل �ع��ادل��ة �أط ��ل علينا ن�ك��رات
متع�صبي الهوى والدين ،من اقباط املهجر
الن�صارى واليهود ،منهم �سام با�سيلي عرف
ن�ف���س��ه ب ��أن��ه ام��ري �ك��ي ا� �س��رائ �ي �ل��ي م��ن �أ� �ص��ل
م���ص��ري ،وع�صمت زق�ل�م��ة رئ�ي����س م��ا ي�سمى
بالدولة القبطية ،واملحامي موري�س �صادق
وه� ��و ق �ب �ط��ي م �� �ص��ري م �ق �ي��م يف ال ��والي ��ات
املتحدة ،يدعمهم الق�س ت�يرى جونز ،الذي
�سبق ان �أح ��رق ن�سخة م��ن ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي
وهاج َم الإ�سالم ،ب�إنتاجهم الفيلم الذي ج�سد
َ
�شخ�ص النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
مظهريه ب�شخ�صية الرجل العدواين والفظ.
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��ص��ورة م�شوهة مرفو�ضة ل��دى م��ن ل��ه �أدن��ى
م�سكة عقل ومنطق.
هذا الفلم ال�سيء ال�صيت قد �أثار احتجاجات

ق ��ال ال��رئ �ي ����س االم��ري �ك��ي ب � ��اراك اوب ��ام ��ا ان
احلكومة امل�صرية احلالية لي�ست باحلليف
وال العدو للواليات املتحدة ،ولكنه حذر من
“م�شكلة كبرية حقيقية” يف حال مل ت�ؤمن
القاهرة احلماية لل�سفارة االمريكية ،بح�سب
الوكالة الفرن�سية.

فكانت ردود و�أف�ع��ال عنيفة يف بلدان عديدة
منها م�صر وليبيا والعراق وتون�س وال�سودان
ول�ب�ن��ان وفل�سطني وب��اك���س�ت��ان وح�ت��ى بع�ض
العوا�صم الغربية ،وتظاهرات عنيفة ،وحرق
لل�سفارة االمريكية يف بنغازي بليبيا ،وقتل
ل�سفريها ،كري�ستوفر �ستيفنز و�أخرين ،والتي
�أدت ه��ذه اىل ت�صاعد وت�ي�رة االح�ت�ج��اج اىل
ان �أم��رت وزارة اخلارجية الأمريكية جميع تبع هذه االت�صال ر�سالة خطية �أر�سلها اوباما
ال�ع��ام�ل�ين غ�ير الأ��س��ا��س�ي�ين يف �سفارتيها يف اىل مر�سي اكد فيها رف�ض الواليات املتحدة
للفيلم احل��اق��د امل���س��ىء ل�ل��دي��ن الإ� �س�لام��ي،
تون�س وال�سودان باملغادرة.
م�شددا على �أنه لي�س هناك �أي مربر للعنف
و�سارعت وا�شنطن بار�سال مدمرتني وقوات �ضد الأبرياء.
من م�شاة البحرية (املارينز) اىل ليبيا التي
اع�ل�ن��ت ت�شكيل جل�ن��ة م�ستقلة للتحقيق يف كما ات�صل الرئي�س االمريكي ب��اراك اوباما
هاتفيا بقادة ليبيا لبحث تعاونهما يف املجال
مقتل ال�سفري االمريكي يف بنغازي.
االمني اث��ر الهجوم ال��دام��ي على القن�صلية
ويف ذات ال��وق��ت اع�ل�ن��ت ال���س�ل�ط��ات الليبية االمريكية ببنغازي.
اع�ت��ذاره��ا للواليات املتحدة وحملت ان�صارا
ل�ل�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق وال �ق��اع��دة م���س��ؤول�ي��ة ه��ذا ه��ذا الفيلم ال��ذي ن�شر على م��وق��ع يوتيوب
حتت عناوين خمتلفة منها (براءة امل�سلمني)
الهجوم على ال�سفارة وقتل �سفريها.
وه��و م��ن �أن�ت��اج رج��ل يدعى �سام با�سيلي قد
ويف ذات ال�سياق وو�سط وت�يرة االحتجاجات �صرح لو�سائل �إعالم ب�أن الفيلم تكلف خم�سة
بحث اوب��ام��ا يف ات���ص��ال هاتفي م��ع الرئي�س ماليني دوالر دفع جزءا منها نحو  100متربع
امل �� �ص��ري حم�م��د م��ر��س��ي ال �ت �ع��اون يف امل�ج��ال يهودي .ح�سب ما �صرحت به عدد من و�سائل
االم �ن��ي ،ول�ق��د اك��د مر�سي ان النبي حممد الإعالم الأمريكية.
“خط احمر ال يجوز امل�سا�س به» ،لكنه �شدد
على رف�ضه العنف .وق��ال البيت االبي�ض ان وق��ال��ت �سيندي يل جار�سيا �أح��دى املمثالت
“الرئي�س ات�صل بالرئي�س امل�صري مر�سي فيه� :إنه مت ت�صوير الفيلم يف �صيف عام 2011
ال��س�ت�ع��را���ض ال �� �ش��راك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة بني داخ��ل كني�سة ق��رب لو�س اجنلي�س .و�أ�ضافت
ال��والي��ات املتحدة وم�صر و��ش��دد على اهمية �أن نحو  50ممثال �شاركوا يف العمل .وقالت
متابعة م�صر التزامها التعاون مع الواليات �أي�ضا�‹ :أبلغوين �أن الفيلم قائم على �أحداث
املتحدة يف �ضمان امن املن�ش�آت الدبلوما�سية وقعت قبل الفي عام يف عهد امل�سيح›.
االمريكية واملوظفني».
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وا��ض��اف��ت� :إن�ه��ا ا�ستدعيت لتجربة الختيار �سيفقد م�صر.
امل�م�ث�ل�ين ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ل�ل�م���ش��ارك��ة يف فيلم
يف مقابلة مع �صحيفة وول �سرتيت جورنال
يحمل ا�سم (مقاتل ال�صحراء).
هاجم با�سيل اال�سالم مبا�شرة :و�صور النبي
وق��ال��ت يف م�ق��اب�ل��ة ع�ب�ر ال �ه��ات��ف ل��روي�ت�رز :حممد على �أنه “زير ن�ساء ويتحدث عن قتل
‹يبدو هذا غري معقول بالن�سبة يل .وك�أنه الأطفال وي�شري للحمار على �أنه �أول “حيوان
ال ي��وج��د � �ش��يء مم��ا � �ص��ورن��اه .ك��ان��ت ه�ن��اك ي�ع�ت�ن��ق الإ�سالم” ،ق ��ائ�ل ً�ا �إن“ :الإ�سالم
�أ�شياء غريبة .وذك��رت �صحيفة “جارديان” �سرطان.
الربيطانية �أن جار�سيا تقدمت برفع دعوى
ق�ضائية� ,ضد منتج الفيلم و�شركة “جوجل» وق��ال يف مقابلة اخ��رى ان��ه ق��ام ب�إنتاج الفلم
العاملية لقولها ب��أن�ه��ا تعر�ضت ل�ل�خ��داع من لكي ي�ساعد �إ�سرائيل يف العامل من اجل ‘ك�شف
منتج فيلم «��س��ذاج��ة امل�سلمني» و�أن حياتها الوجه احلقيقي للم�سلمني والإ�سالم’.
مهدددة ب�سبب هذا الفيلم.
ويف �أول ت���ص��ري��ح ر��س�م��ي � �ص��در م��ن الإدارة
و�أ� �ض��اف��ت �أن ج��ار��س�ي��ا تلتم�س م��ن املحكمة الأمريكية عن الفيلم و�صفت وزيرة اخلارجية
�صدور �أمرا ب�إزالة الفيلم من موقع يوتيوب الأم��ري�ك�ي��ة ،ه�ي�لاري كلينتون ،الفيلم ب�أنه
بعد �أن تعر�ضت للخداع و�إقناعها بامل�شاركة يف «مثري لال�شمئزاز ويجب �شجبه».
فيلم «يحر�ض على الكراهية» بالرغم من �أن وحجب موقع «يوتيوب» على الإنرتنت الفيلم
منتج الفيلم ناكوال با�سيلي �أبلغها ب�أنه فيلم امل�سيء للنبي حممد يف م�صر وليبيا ويف ذات
يدور حول املغامرة يف ال�صحراء.
الوقت ي�سعى كوكل على ان�شاء موقع يكون
ول� �ق ��د جت �ل��ت م �ظ��اه��ر الإن � �ت� ��اج امل�ن�خ�ف����ض مو�ضع تقدير من العامل ويتيح لكل �شخ�ص
التكاليف يف حوار املمثلني املتكلف والتمثيل ال�ت�ع�ب�ير ع��ن ر�أي خم�ت�ل��ف لأ َّن ه ��ذا الأم ��ر
ال� ��ذي ي�ف�ت�ق��ر اىل احل �ي��وي��ة .وق� ��ال �ستيفن ينطوي على حت� ٍّد لأن م��ا ه��و مقبول يف بلد
ك�ل�اي��ن وه ��و رج ��ل م��ن ج �ن��وب ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ما قد يكون �صاد ًما يف بلد �آخر .هذا الفيديو
ي�ع�م��ل مب �ج��ال ال �ت ��أم�ين و� �ص��ف ن�ف���س��ه ب��أن��ه املتوفر ب�شكل كبري على الإنرتنت يتما�شى مع
م�ست�شار للم�شروع ومتحدث با�سمه �إنه كانت معايرينا و�سيبقى �إذن على يوتيوب» يف الدول
هناك حماولة لعر�ض الفيلم بالكامل يف دار الأخرى ،هذا ما �صرحت به ادارة كوكل.
للعر�ض بكاليفورنيا حت��ت ع �ن��وان خمتلف ويف م���ص��ر ت �ق��دم امل �ح��ام �ي��ان ح��ام��د ون��ا��ص��ر
قليال ولكن بعد بدء العر�ض بثالثني دقيقة الع�سقالين برفع دعوى �ضد «�أقباط املهجر»
مل تبع اي تذاكر.
التهامهم ب��الإ��س��اءة �إىل ال��ر��س��ول �صلى اهلل
وب � � � � � � ��رر امل� � � �ح � � ��ام � � ��ي م � � ��وري� � � �� � � ��س � � � �ص� � ��ادق عليه و��س�ل��م وحم��اول��ة تق�سيم م�صر �إىل 5
ل� � ��� � �ص� � �ح� � �ي� � �ف � ��ة ان� � � ��دب � � � �ن� � � ��دن� � � ��ت  THEدويالت ،و�إحداث فتنة طائفية والذي �أحالت
 INDEPENDENT ONLINEنيابة �أمن الدولة العليا الطلب �إىل حمكمة
الربيطانية ترويجه للفيلم الن هدفه كان اجلنايات.
�إل�ق��اء ال�ضوء على التمييز �ضد الأق�ب��اط يف ولقد ا�ستنكرت منظمة الن�صرة العامل ّية ب�شدة
م�صر ،و�أكد �أنهم ي�شكلون نحو  %10من �سكان ه��ذا ال�ع�م��ل احل��اق��د ،ووج ��ه االحت ��اد العاملي
م�صر ،وا�ضاف� :أنه ال يرى �أن الفيلم ي�سيء ل�ع�ل�م��اء امل���س�ل�م�ين ب��رئ��ا��س��ة ف���ض�ي�ل��ة ال�شيخ
�إىل الإ�سالم .وقال �صادق اي�ضا انه كان مهتم ال��دك �ت��ور ي��و� �س��ف ال �ق��ر� �ض��اوي ب �ي��ان��ا ��ش��دي��د
بت�شجيع النا�س على ر�ؤي��ة اجل��زء الأول من اللهجة �إىل البابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر
الفيلم ،وال ��ذي يت�ضمن م�شاهد م��ن ح�شد مطالبا اياه باالعتذار للم�سلمني كما اعتذر
غا�ضب من الإ�سالميني وحتطيمهم لعيادة لليهود ،وذلك ع�شية زيارته �إىل لبنان.
تابعة مل�سيحي يف حني �أن ال�شرطة امل�صرية
ال تفعل �شيئا لوقفها  ...م�ؤكدًا �أنه �إذا �أ�صر وج��اء يف البيان «يف ال��وق��ت ال��ذي يعمل فيه
امل�صريون على ا�ضطهاد الأق�ب��اط فاجلميع االحت � ��اد ج ��اه ��دا ل�ت�ه��دئ��ة غ���ض��ب امل���س�ل�م�ين
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يف �أن� �ح ��اء ال �ع��امل ن�ت�ي�ج��ة لإي � ��ذاء الآخ��ري��ن
لر�سولهم الأكرم �صلى اهلل عليه و�سلم يطالب
االحت��اد بابا الفاتيكان باالعتذار للم�سلمني
عما قاله يف حما�ضرته (يف املانيا) ويف االر�شاد
الر�سويل وعما حدث من املجازر على �أيدي
ال�صليبيني يف الأندل�س كما اعتذر لليهود».
ك�م��ا ط��ال��ب “ال�شعوب وال� ��دول الإ��س�لام�ي��ة
القيام بواجبها نحو �أمتها ودينها من خالل
ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية حلماية
الإ�سالم والأقليات امل�ست�ضعفة».
وك� � ��ان امل �ح ��ام �ي ��ان ق ��د ع��ر� �ض��ا يف دع��وت �ه��م
�أ� �س �ط��وان��ة م��دجم��ة حت �ت��وي ع�ل��ى  5مقاطع
فيديو� ،إحداها يظهر بها “ع�صمت زقلمة»،
وي �ع �ل��ن ف�ي�ه��ا ع��ن ن�ف���س��ه ب ��أن��ه رئ �ي ����س دول��ة
الأق� �ب ��اط يف م �� �ص��ر ،وي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا تق�سيم
م�صر �إىل  5دوي�ل�ات ،واملقطع الثاين يظهر
ب��ه موري�س ��ص��ادق ،وي�ع�ترف فيه ب��أن��ه منتج
ال�ف�ي�ل��م امل���س��يء ل�ل��ر��س��ول ال �ك��رمي؛ ر ًدّا على
الأح� ��داث ال�ت��ي وق�ع��ت ب��أب��و ق��رق��ا���ص باملنيا،
وت�ضمنت الأ��س�ط��وان��ات الأخ ��رى ً
عر�ضا من
م�شاهد الفيلم امل�سيء للر�سول ،كما تقدما
بـ 25م�ستندًا لبيانات �أ�صدرها �أقباط تطالب
بتق�سيم م�صر �إىل عدة دويالت.
و�إن ه� ��ذا ف �ي �ل��م ي �� �س �ه��م يف ازدراء ال��دي��ن
الإ�سالمي وتكدير ال�سلم والأم��ن العام وبث
الفتنة الطائفية والإخالل بالوحدة الوطنية
بني امل�سلمني وامل�سيحيني.
�إن ه��ذا الفلم �أن�ت��ج ب�شكل �سريع وبطريقة
غام�ضة ،وه��ذا يدعو �إىل �أن نفكر جيدا ملاذا
مت الأمر بهذه الطريقة ،ومل�صلحة من؟
�إن هذا العمل له عدة �أهداف� ،أبرزها الإ�ساءة
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ولدينه ،ومنها
التغطية ع�ل��ى الأح� ��داث اجل��اري��ة يف ال�ع��امل
العربي وخ�صو�صا �سوريا ،و�إثارة الفو�ضى يف
م�صر و�إ�شعال النار الطائفية فيها ،وحماولة
متزيقها وجعلها �أك�ث�ر م��ن دول ��ة ،وت�شويه
�صورة امل�سلمني من خالل ردود الأفعال غري
املن�ضبطة وال م��درو��س��ة ،ل��ذا علينا �أن نفقه
ه��ذه املقا�صد وغريها لنكيد بعدونا قبل �أن
يكيد هو بنا.
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(إنها لعبة) شخصية كارتونية تدافع عن الرسول
�سامي يو�سف املن�شد العاملي قرر �أن يكون له
دور يف ن�صرة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف
ظهور خمتلف له ،يف �شخ�صية كرتونية للرد
على الإ�ساءة للر�سول حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم.
فقدم فيديو كليب لأغنية بعنوان it’s a
� ،gameأو «�إنها لعبة» ،ليظهر فيها �سماحة
الر�سول الكرمي ،ويدعوا من خاللها �إىل
التعرف �أوال على الدين الإ�سالمي وخلق
الر�سول ،قبل احلكم عليه ،وهذه بادرة ينبغي
ان تتبع مببادرات �أخر ليتكامل العمل وتت�ضح
ال�صورة ويزال الغبار الذي �شوه �صورة
اال�سالم ورحمته وطم�س معامله احل�ضارية
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بعد الفيلم امل�سيء لر�سول الإ�سالم الكرمي ح�سبما ذكر موقع «العربية”.
مغنو الراب المغاربة
حممد �صل اهلل عليه و�سلم ،والذي انت�شر
م�ؤخراً ،ندد عدد من مغنيي الراب املغاربة ومن بني ه�ؤالء الفنانني ،قام الفنان مغني
الراب ال�شيخ �سار بالإعالن ب�أنه �سيقوم ينشدون نصرة للرسول
هذا العمل امل�شني ،وقاموا بالرد عليه
بطريقتهم اخلا�صة ،حيث قاموا بت�سجيل بت�سجيل �ألبوم غنائي كامل بعنوان “راب
منا�صرتهم لر�سول الإ�سالم بت�سجيل �إ�سالمي” ين�شر من خالله بع�ض �أخالق
�أغانٍ �شخ�صية لهم على موقع «يوتيوب» الر�سول الكرمي� ،أما مغني الراب ع�صام
تت�ضمن كلمات ت�صف الغ�ضب مما حدث ،فقد قرر ت�سجيل �أغنية بعنوان «فينكم
وتدعو امل�سلمني �إىل عدم الوقوف مكتويف امل�سلمني؟» التي ت�ضمنت كلمات متجد
الأيدي �أمام الإ�ساءة لنبيهم الكرمي ،الر�سول الكرمي.
ت �ت �ع��ددة وج �ه��ات وا� �س��ال �ي��ب ال� ��رد وال�ن���ص��رة و�أو�ضحت اجل��ري��دة �أن الفيلم ال��ذي �سيقوم
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومنها ما تقوم بتج�سيده جمموعة من املمثلني اجلزائريني
النصر للنبي به جمموعة من الفنانني اجلزائريني ،من املتطوعني للدفاع عن الر�سول �صلى اهلل عليه
ت�صويرها فيلم ،ي�ث��أر للنبي ال�ك��رمي حممد و�سلم ،يف مقدمتهم املمثل امل�ع��روف ،ح�سان
فيلم جزائري �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،ع�ل��ى خلفية الفيلم �شر�شال ،ال�شهري ب�ـ»ج��دو ح�سان “ واملمثلة
نوال زعرت ،والإعالمية عفيفة معلم ،بينما
امل�سيء.
�سينتجه ويخرجه �إ�سماعيل يزيد.
وذك� ��رت ج��ري��دة «ال �� �ش��روق» اجل��زائ��ري��ة �أن
الفيلم ي�ستغرق عر�ضه نحو ع�شرين دقيقة ،و�ستتم ترجمة الفيلم �إىل اللغتني الفرن�سية
ويحمل ا�سما م��ؤق�ت��ا وه��و «الن�صر للنبي» ،والإجنليزية �إىل جانب العربية ،و�سيتم بثه
وي���ش��رف ع�ل��ى ك�ت��اب�ت��ه و��ص�ي��اغ��ة ال�سيناريو عرب موقع «يوتيوب» على �شبكة الإن�ترن��ت،
اخلا�ص به جمموعة من الأئمة واملخت�صني ال ��ذي ي�ع��د ال��و��س�ي�ل��ة الأ� �س��رع لن�شر مقاطع
الفيديو على �شبكة االنرتنت حاليا.
يف ال�شريعة الإ�سالمية.
�سعد ال�شمري
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خ���������ات���������م���������ة ال������م������س������ك

س ِم ْن ُك ْم ..
َأ َل ْي َ
يد؟!
ش ٌ
َر ُج ٌل َر ِ
عبد احلميد ح�سني
�إن حماولة الطعن بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم عمل قدمي جديد الأ�سف  -ثقافة �سائدة وب�ضاعة رائجة ،التي جعلت غري امل�سلم
قدم ر�سالة الإ�سالم ونزول القر�آن فما الذي فاز به الأوائل ليفوز يحار فينا ويرى �أفعالنا قائمة على االزدواجية والتناق�ض.
به الأواخ ��ر؟ وم��ا ال��ذي خ�سره الأوائ��ل ومل يخ�سره والأواخ��ر؟
وه��ل الطعن ب�أ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�أزواج ��ه �إن�ن��ا نحتاج �إىل �أن ي��دع��م فينا فقه ال���ش�م��ول� ،شمول يف الفكر
وال �ق��ر�آن ب��أق��ل م��ن الطعن بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم؟ وهل والفقه والعقيدة والدعوة ،والأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر،
من احلق �أن متار�س الأمة الرقابة والر�صد والرد على من مي�س فيكون الأمر باملعروف معروفا والنهي عن املنكر لي�س منكرا ،حق
�شخ�ص النبي دون القر�آن وال�صحابة و�أمهات امل�ؤمنني؟ �إن هذا وحقيقة تتكامل �أدوارها وتنتظم حلقاتها ،ويرتقى �سلمه ارتقاء
الدين دين ال�شمول والعموم فال ي�صح �أن تقف الأمة �أمام عملية �صحيحا �سليما خال من الأهواء والأفكار املتحيزة واملنتقاة وفق
الطعن بال�صحابة و�أمهات امل�ؤمنني يوميا جهارا نهارا ال حترك �سيا�سات ومناهج فئوية �أو طائفية ،حينها يكون �أمرنا ونهينا يف
�ساكنا � -إال م��ا رح��م رب��ي  -ث��م �إذا م��ا �أ��س��يء �إىل �شخ�ص النبي �أجمل �صورة و�أبهاها ،ال يدع مل�شكك يف عقيدتنا حجة وال ملرتب�ص
�صلى اهلل عليه و�سلم ثارت وهاجت وماجت  -ولها احلق يف ذلك فينا مطمعا ،وال مل��ن يت�صيد يف امل��اء العكر �سبيال ،الن ماءنا
بل هو �أقل الواجب املفرو�ض  -لكن حملة الدفاع يجب �أن ت�ستمر �صاف زالل رق��راق ال يحجب �صدفاته ولآل�ئ��ه ،بل ي�سر الناظر
وتعم جميع �أوجه الطعن بالنبي التي ميار�سها امل�ست�شرقون ومن �إليه ،ويبعث يف النفو�س الطم�أنينة والأم��ل ،لأنه مي�ضي بخطاً
تابعهم واملتمثلة بالطعن بالقر�آن وال�صحابة و�أمهات امل�ؤمنني ،ثابتة وا�ضحة املعامل واملقا�صد �سامية الغايات والأهداف ،بعيدة
وحينها تكون ر�سالتنا و�أ�ضحة املعامل ،ومقبولة ،ودفاعنا نابع عن ال��ر�ؤى والتخطيط� ،إن كالمنا ه��ذا لي�س فهما جديدا ادعيناه
وعي و�إدراك حقيقي ،و�شمويل للإ�سالم ونبي الإ�سالم ،وحينها وال �سبقا حزناه ،فقد �سبقنا ٌ
�صالح فهم هذا الفهم ولك ّنا
�سلف
ٌ
نقول للطاعنني والالعنني وال�شامتني وال�شامتني ﴿ َألَيْسَ مِن ُْكمْ غيبنا وعينا ،فما عدنا منيز ونفقه ،فهذا الإمام �أبو زرعة الرازى
َرجُل رَشِيدٌ﴾ ،يفقه ما يقال من باطل ،فيرب�أ منه ويدرك احلق العراقي رحمه اهلل يقول� “ :إذا ر�أي��ت الرجل ينتق�ص �أح��داً من
ٌ
�أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فاعلم �أنه زنديق! وذلك:
فيتبعه ويدافع عنه.
�أن القر�آن حق ،والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حق ،وما جاء به
بل �إننا لو تعاملنا بهذا الفقه الذي من خالله تتحقق مقا�صد ح��ق ،وم��ا �أدى �إلينا ذل��ك كله �إال ال�صحابة .فمن جرحهم �إمنا
ال�شريعة يف �صيانة حقوق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وحفظ �أراد �إبطال الكتاب وال�سنة ،فيكون اجلرح به �أليق ،واحلكم عليه
جنابه الكرمي بكل الوجوه وال�سبل؛ نكون قد �أ�س�سنا لفهم جديد بالزندقة وال�ضالل �أقوم و�أحق”.
لهذا الدين ،ومل تعد ردود �أفعالنا م�ستنكرة وم�ستهجنة فال ينظر
لها على �أنها حالة م�ؤقتة �آنية و�إمنا نابعة من حقوق وفرائ�ض لقد جعل اهلل �أم��ة الإ��س�لام �أم��ة الو�سط ،لعلة وغ��اي��ة ومق�صد
�شاملة متكاملة من غري جتزئة وال تفريق ،والذي �أم�سى  -مع عظيم؛ ذل��ك لتكون قائمة بال�شهادة على جميع الأمم ،ويكون
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الر�سول على امة الإ�سالم �شهيدا ،فال تقبل �شهادة غري الأمم يف
�أمة الإ�سالم ،يقول اهلل تعاىل﴿ :وَك ََذلِكَ جَ َعلْنَا ُكمْ ُأم ًَّة وَس ًَطا لِ َت ُكو ُنوا
شُهَدَا َء عَ َلى الن ِ
َّاس وَي َُكونَ ال َّرس ُُول عَ َلي ُْكمْ شَ ِهيدًا﴾ البقرة،143 :
فكيف يحق ملن نحن عليه بال�شهادة قائمون وباحلق حاكمون� ،أن
يتجر�أ وت�سول له نف�سه �أن يعلن �شهادة باطلة يف حق ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه م��رة من خ�لال (كاريكاتري) م�سيئة ،وم��رة من
خالل فلم والأيام القادمة ال يعلم ما يخبئون فيها من �إ�ساءات �إال
اهلل تعاىل ،كيف يحق ملن ال�شبهات والطعون والتناق�ضات تكتنف
عقيدته ودينه من كل جانب �أن يتجر�أ في�سيء لأعظم املقد�سات
الإ��س�لام�ي��ة؟! ل��وال �أن�ن��ا ق��د ق�صرنا يف تبليغ ر��س��ال��ة اهلل ون�شر
�شريعته ال�غ��راء ،بل �أك�ثر من ذل��ك فقد دب اخل�لاف بيننا نحن
امل�سلمني و�ضعف دورن��ا ال��ري��ادي والقيادي ال��ذي نيط بنا ،هذا
الدور الذي قام به �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خري
قيام فدانت لهم الدنيا ،وو�ضعوا ب�صماتهم يف كل مكان ،وحققوا
من االجنازات ما حتلم به الب�شرية وما تتطلع له الإن�سانية من
عدل و�إح�سان.
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�إن�ن��ا امل�سلمون م�س�ؤولني �أوال قبل غرينا ع��ن �أي �إ��س��اءة لديننا
 متمثلة بالقر�آن والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة الكرامو�أمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهم جميعا وغري ذلك – لذا يرتتب
على هذا �أن نعي ونفقه حقيقة الر�سالة التي حملناها و�أ�صبحت
�أم��ان��ة يف �أعناقنا وبها �أ�صبحنا �شهداء على الب�شرية ول��ن تتم
�شهادتنا وتقبل م��ا مل من�ضي راف�ع�ين رايتها لتبليغها للنا�س،
رحمة وع��دال و�إح�سانا ،مزيلني ما تراكم عليها من غبار الأي��ام

املا�ضية التي ق�صرنا فيها �أميا تق�صري وتراجع وجودنا االممي
ف�صرنا يف ذيل القافلة وحقنا املقدمة ،حقنا املقدمة �إذا حملنا
القر�آن يف نفو�سنا لنعمل به كما عمل به ال�صحابة ،ونحيي �سنة
نبينا و�سريته و�أخالقه فنتمثلها فينا ونتخلق بها كما تخلق بها
ال�صحابة ،ونرفع راي��ة جهاد الكلمة قبل جهاد ال�سيف ،وجهاد
النف�س وتروي�ضها على قبول احلق وان كان مرا وان كان علقما،
وان ننطلق م��ن بيوتنا �أب�ن��اءن��ا زوج��ات�ن��ا �إخ��وان�ن��ا و�أخ��وات�ن��ا ،من
مدار�سنا من م�صانعنا من م�ست�شفياتنا ،نن�شر الرحمة واحلب
فنحفظ عهداً طاملا تغنينا به وفاخرنا به غرينا .
خال�صة ال�ق��ول :م��ا لنا ب��د م��ن �أن نكون ج��ا ّدي��ن يف ال��دف��اع عن
الإ�سالم ور�سالته  -وعن نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،خري
قدوة و�أ�سوة ،وعن القر�آن منهج الهداية والر�شاد ودليل للو�صول
لرب العباد ،املكفول باحلفظ والرعاية ،وفهم املق�صد والغاية،
وع��ن �صحابته ورث��ة علمه و�شريعته وحملتها �إىل النا�س كافة،
الذين متثلت بهم ومتثلوا بها ،وعن �أزواجه �أمهات امل�ؤمنني خري
ن�ساء العاملني وقدوتهن �إىل يوم الدين ،امل�أمورات بتبليغ احلكمة
والآيات  -ما لنا من بد من العودة �إىل ما كان عليه جيل ال�صحابة
من دين قومي ومنهج ر�شيد ،وخلق كرمي ودعوة بذل لها الغايل
والنفي�س ،و�إخ��اء وم��ودة ورحمة عمت املجتمع الإ�سالمي ومن
عا�ش يف كنفه ورعايته ،و�شدة وغلظة على الكافرين امل�ستهزئني
الطاعنني وامل�شككني والناقمني ،حينها ميكن لنا �أن نكون �أهال
للأ�ستنكار والرد على �أهل الباطل ،ولن ي�صلح �أخر هذه الأمة �إال
مبا �صلح به �أولها.
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