محمد  رسول اهلل ًّ
حقا وصدقًا

شواهد ودالئل ومعجزات وآيات كونية
كلها تشهد
برسالة هذا الرسول األمني
وأنه خامت األنبياء واملرسلني

جمع وترتيب
محمد السيد محمد

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم النبيين سيدنا
محمد  إلى يوم الدين.
مث أما بعد،،،
فقد اطلعت على بحث :محمد  رسول اهلل ًّ
حقا وصدقًا.
شواهد ودالئل ومعجزات وآيات كونية كلها تشهد برسالة هذا النبي،
الرسول األمين ،وأنه خاتم األنبياء والمرسلين.
جمع وترتيب أخي الكريم :أ /محمد السيد محمد ،وسرني ما وجدت
فيه من مادة علمية شائقة ،وحسن ترتيب ،وجمال تنسيق وتبويب ،مع شموله
طويال -وإتحاف للقارئ الكريم؛ ببدائع
لمضمون يكشف عنه عنوانه -وإن كان ً
من النقول ،وفوائد من مكتشفات العلم الحديث ،وهو في مجمله نافع مفيد
بإذن اهلل تعالى.
وأسأل اهلل تعالى أن ينفع بجهده ،وأن يتقبل عمله ،إنه تعالى سميع
قريب.
ياسر محمود محمود
مدرس مساعد بكلية أصول الدين بطنطا
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،فاطر السماوات واألرض ،جاعل الظلمات والنور،

حممدا  عبده ورسوله ،اللهم
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً

صل وسلم وبارك على حممد النيب خامت النبيني واملرسلني ،وصل اللهم وسلم وبارك

على آل بيته وصحبه ،ومن اهتدى هبديه ،واسنت بسنته ،واقتفى أثره  إىل يوم
الدين.
أما بعد:
إن اهلل سبحانه وتعاىل يدافع عن أنبيائه ،وحيافظ على مكانتهم بني اخلالئق،
حممدا  بالقدر
سواء كان ذلك يف حياهتم أو بعد مماهتم ،ولقد اختص اهلل عز وجل ً

نظرا لالضطهاد الشديد الذي القاه أثناء دعوته  للدين
األكرب من احلماية؛ ً
نظرا لالفرتاءات واالهتامات اليت تصدر كل حني من كل فئة ضالة
اإلسالمي ،وكذلك ً
مضلة؛ للنيل من عقيدة اإلسالم اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل هي العقيدة
الصحيحة جلميع البشر ،فكانت محاية اهلل عز وجل حملمد  عكس أهواء احلاقدين،
وضد مصاحلهم الشخصية.
ولقد عظم اهلل عز وجل من شأن رسوله حممد  خامت املرسلني ،ورفعه فوق
مجيعا؛ ملا أكرمه وحباه ،واختصه بصفات قيادية وأخالقية وسلوكية ال ميكن أن
البشر ً
تتحقق إلنسان آخر.
ولذا فإن هذا البحث اليسري يتضمن شواهد وآيات وبراهني ومعجزات -مبا
فيها من إعجاز علمي -تشهد هلذا الرسول اخلامت  بالرسالة.

واليت كانت سببًا يف شهادة عباقرة املفكرين لرسول اهلل  ،وسببًا يف شهادة

علماء الغرب برسالته  ،ملا حتقق لديهم من صدق القرآن الكرمي واألحاديث النبوية

الشريفة بعدما مت اكتشاف الكثري والكثري من احلقائق العلمية احلديثة ،واليت أشار
إليها القرآن الكرمي ،وأشارت إليها األحاديث النبوية الشريفة بدقة بالغة ،وبوصف
كامل منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة ،واليت  م يكن يعلم أي من هذه احلقائق

3

محمد  رسول اهلل ًّ
حقا وصدقًا

4

حممدا
العلمية أحد ،فثبت لديهم أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن ً

 الذي يصرح بتصرحيات علمية مذهلة هو رسول من عند اهلل سبحانه وتعاىل.
وحيتوي هذا البحث على مناذج من أقوال واعرتافات وتصرحيات هؤالء
املفكرين والعلماء الذين شهدوا حملمد  بالرسالة.
ومن هذه الكتب اإلسالمية اليت قد مت مجع هذا البحث منها:
( )1الرسالة احملمدية

( )2إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.

( )3جمموعة كتب يف اإلعجاز العلمي للدكتور /زغلول النجار.
( )4إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام ،لألستاذ /كرمي جنيب األغر.
( )5مسموعات تسجيلية ،للدكتور /زغلول النجار.
ويتضمن( البحث ) شهادات من الكتب السابقة -التوراة واإلجنيل -برسالة
حممد  وتبشريها به .

أيضا صفات أخالقية محيدة هلذا الرسول احملمود حممد ،
ويتضمن ً
وصفات خلخلقته ،وحاله ومنطقه . 

قصرية.

مث ُيتم هذا البحث الذي قد مت مجعه من عدة كتب إسالمية برسالة دعوية

وأسأل اهلل العظيم رب العرش الكرمي أن يتقبل منا ومن اجلميع صاحل
األعمال ،وأن ينميها لنا سبحانه وتعاىل.
فاااهلل ساابحانه وتعاااىل يُظهاار احلااق علااى الباطاال ،فهااو القائاال يف كتابااه العظاايم؛
القرآن الكرمي:
احل ِّق علَى الْب خ
اط خل فَاي ْدمغُه فَخإذَا هو ز خاهق ولَ ُكم الْويل خممَّا تَ خ
(بل ناَ ْق خذ ُ خ
ص ُفو َن)
ف ب َْ َ َ
َْ
َ َ ُ َُ َ ٌ َ ُ َْ ُ

[األنبياء.]٨١ :

***
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()1

رسالة محمد 

لقد جرت سنة اهلل سبحانه وتعاىل أن يبعث رسله حني تشتد حاجة العا م
إليهم ،وحني يضل الناس عن سبيل اهلل الذي يصلهم برهبم ،ويصل بعضهم ببعض،
بعد أن فسد الناس ،وضلوا ،واختلفوا ،وتقاطعوا ،واشتدت احلاجة إىل رسالة تصلح
مجيعا يف وحدة
العقائد ،وتداوي النفوس ،وتربط الناس بعضهم ببعض ،وتوجههم ً
منسجمة متآلفة إىل بارئهم وخالقهم؛ ليقوموا بواجب الشكر له على ما أنعم به
عليهم وأسداه إليهم ،وما أرسل به رسوله من عقائد صافية ،وعبادات هادية،
ومعامالت حكيمة ،وأخالق كرمية ،وتشاريع قومية على أساس من اخلري واحلق

والفضيلة.

()2

ومن ُمث كانت حاجة العا م إىل رسالة النىب حممد  ، ملاا قاد أشارنا إلياه فضاال

من اهلل تبارك وتعاىل.
قااال اهلل تعاااىل( :يااا أَياَهااا النَّاخيب إخناَّاا أَرسا ْلن َ خ
ااه ًدا ومب ِّشاارا وناَ خاذيرا* ود خ
اعيًااا إخ َىل
َ َ َ َْ َ
اك َشا َ َُ ً َ ً َ َ
خ خخ خخ خ
اجا ُمنخ ًريا) [األحزاب.]٥٤ ،٥٤ :
اللَّه بإ ْذنه َوسَر ً
خ
وف وياْناهااهم عا خن الْمْن َكا خر وُخحي َال َهلام الطَّيِّب خ
خ
اات
وقال اهلل تعاىل( :يَأْ ُم ُرُه ْم باالْ َم ْع ُر َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ
خ َّ خ
ين َآمنُاوا بخ خاه
َوُحيَِّرُم َعلَْي خه ُم ْ
اخلَبَائخ َ
صَرُه ْم َو ْاألَ ْغ َال َل الَّخيت َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َعْنا ُه ْم إخ ْ
ت َعلَْيه ْم فَالاذ َ
وعَّزروه ونَصروه واتاَّباعوا الن خ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلخ ُحو َن) [األعراف.]151:
َور الَّذي أُنْ خزَل َم َعهُ أُولَئخ َ
َ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َ
وقااال تعاااىلَ ( :ك َمااا أ َْر َس ا ْلنَا فخااي ُك ْم َر ُسا ًاوال خم اْن ُك ْم ياَْتالُااو َعلَا ْاي ُك ْم آيَاتخنَااا َويُاَزِّكي ُك ْم
وياعلِّم ُك ا اام الْ خكتَا اااب و ْخ
ْم ا اةَ َوياُ َعلِّ ُم ُك ا ا ْام َم ا ااا َ مْ تَ ُكونُا اوا تَا ْعلَ ُم ا ااو َن* فَا اااذْ ُك ُر خوذ أَذْ ُك ا ا ْارُك ْم
احلك َ
َ َ
َ َُ ُ ُ
خ
َوا ْش ُك ُروا خِل َوَال تَ ْك ُف ُرون) [البقرة.]٨٤١ ،٨٤٨ :

( )1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
( )2الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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شواهد تشهد لرسول اهلل  بالرسالة
الشاهد األول :العقيدة التي جاء بها المصطفى محمد 

ولكي تتجلى لنا وتتضح أمهية العقيدة اليت جاء هبا رسول اهلل حممد 
نالحظ ما يلي:
يقول صاحب الظالل(رمحه اهلل):لقد شاءت حكمة اهلل عز وجل أن تكون
قضية العقيدة هي القضية اليت تتصدى هلا الدعوة منذ اليوم األول للرسالة ،وأن يبدأ
رسول اهلل  أوىل خطواته يف الدعوة بدعوة الناس :أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل ،وأن
ميضي يف دعوته ياُ َعرف الناس برهبم احلق ،وياُ َعبِّ َدهم له دون سواه.
ويُدلل على ذلك:

أ -قد كانت بالد الشام كلها يف الشمال خاضعة للروم حيكمها أمراء من
العرب من قخبَل الروم ،وبالد اليمن كلها يف اجلنوب خاضعة للفرس حيكمها أمراء من
العرب من قخبَل الفرس ،وليس يف أيدي العرب إال احلجاز وجند ،وما إليها من
الصحاري القاحلة اليت تتناثر فيها الراحات اخلصبة هنا وهناك.
اف قريش
وكان يف استطاعة حممد  وهو الصادق األمني الذي َح َّك َمهُ أشر ُ
عاما ،وهو يف
قبل ذلك يف وضع احلجر األسود ،وارتضوا حكمه منذ مخسة عشر ً
الذؤابة من بين هاشم أعلى قريش نسبًا أن يثريها قومية عربية تستهدف جتميع قبائل
العرب اليت أكلتها الثائرات ومزقتها النزاعات ،وتوجيهها وجهة قومية الستخال
أرضها املغتصبة من اإلمرباطوريات املستعمرة (الرومان يف الشمال والفرس يف اجلنوب)
وإعالء راية العربية والعروبة ،وإنشاء وحدة قوية يف كل أرجاء اجلزيرة.
ولو دعا يومها رسول اهلل  هذه الدعوة الستجابت له العرب قاطبة  -على
عاما يف اجتاه معارض لتصحيح عقيدة
األرجحً -
بدال من أن يعاذ ثالثة عشر ً
العرب ،ومن مث غريهم ،والناس أمجعني.
حممدا  كان خلي ًقا بعد أن تستجيب له العرب هذه
ورمبا قيل :إن ً
االستجابة ،وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ،وبعد استجماع السلطان يف يديه،
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واجملد فوق مفرقه ،أن يستخدم هذا كله يف إقرار عقيدة التوحيد اليت بعثه هبا ربه،
ولكن اهلل سبحانه وتعاىل -وهو العليم احلكيم  -م يوجه رسول اهلل  هذا التوجيه،
إمنا وجهه إىل أن يصدع بال إله إال اهلل ،وأن خ
حيتمل هو والقلة اليت تستجيب لكل هذا
العناء ،ملاذا؟
إن اهلل سبحانه وتعاىل ال يريد أن يعنت رسوله واملؤمنني معه ،إمنا هو
سبحانه وتعاىل يعلم أن ليس هذا هو الطريق.
ليس الطريق أن َختلُص األرض من يد سلطان روماذ أو سلطان فارسي إىل

سلطان عريب ،فحسب.
إن األرض هلل وجيب أن َختلُص هلل ،وال ختلُص هلل إال أن ترتفع عليها راية «ال
إله إال اهلل » فال سلطان ألحد على أحد إال اهلل؛ ألن السلطان كله هلل ،وال شريعة
إال من اهلل ،وألن اجلنسية اليت يريدها اإلسالم للناس هي جنسية العقيدة اليت يتساوى
فيها العريب والروماذ والفارسي وسائر األجناس حتت راية :
«ال إله إال اهلل».
فهذا هو سلمان الفارسي؛ نسبة إىل الفرس ،وهذا هو صهيب الرومي؛
نسبة إىل الروم ،وهذا هو بالل احلبشي؛ نسبة إىل بالد احلبشة ،ولكنهم من أصحاب

رسول اهلل . 

ب -وبُعث رسول اهلل  هبذا الدين وحال اجملتمع آنذاك كأسوأ ما يكون
توز ًيعا للثروة والعدالة ،قلة قليلة متلك املال والتجارة ،وتتعامل بالربا ،فتتضاعف جتارهتا
وماهلا ،وكثرة ك ثرية ال متلك إال الشظف واجلوع ،والذين ميلكون الثروة ميلكون معها
مجيعا.
الشرف واملكانة ،ومجاهري كثيفة ضائعة من املال واجملد ً
وكان يف استطاعة حممد  أن تكون بداية دعوته رفع الراية االجتماعية ،وأن

يثريها حربًا على طبقة األشراف ،وأن يطلق دعوة تستهدف تعديل األوضاع ،ورد
أموال األغنياء على الفقراء.
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ولو دعا يومها رسول اهلل  هذه الدعوة النقسم اجملتمع العريب إىل جزئني-
على األرجح -الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة اجلديدة يف وجه طغيان املال والشرف
بدال ،من أن يقف اجملتمع صفا ( واحدا ) يف وجه «ال إله إال اهلل» اليت  م يرتفع إىل
ً
أفقها يف ذلك احلني إال األفذاذ من الناس.

حممدا  كان خلي ًقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها
ورمبا قيل :إن ً

( أمرها )  ،فيغلب هبا القلة ،ويسلس ( يسهل ) له مقادها أن يستخدم مكانه يومئذ
وسلطانه يف إقرار عقيدة التوحيد اليت بعثه هبا ربه.
ولكن اهلل سبحانه وتعاىل -وهو العليم احلكيم  -م يوجهه هذا التوجيه ،لقد
كان اهلل سبحانه وتعاىل يعلم أن هذا ليس هو الطريق ،كان يعلم أن العدالة
االجتماعية ال بد أن تنبثق يف اجملتمع من تصور اعتقادي شامل يرد األمر كله هلل،
ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به اهلل من عدالة يف التوزيع ،ومن تكامل بني
نظاما يرضاه اهلل ويرجوا
اجلميع يستقر معه يف قلب اآلخذ واملأخوذ منه  ،أنه ينفذ ً

قلوب باألطماع ،وال
على الطاعة فيه اخلري واحلسىن يف الدنيا واآلخرة سواء ،فال متتلئ ٌ
متتلئ قلوب باحلقد ،وال تسري األمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف واإلرهاب ،وال
تفسد القلوب كلها وختتنق األرواح ،كما يقع يف األوضاع اليت قامت على غري اهلل.

ج -وبُعث رسول اهلل  واملستوى األخالقي يف اجلزيرة العربية يف الدرك
األسفل يف جوانب شىت  ،إىل جانب ما كان يف اجملتمع من فضائل اخلامة البدوية،
كان التظا م فاشيا يف اجملتمع ،وكان اخلمر و خ
امليسر من تقاليد اجملتمع الفاشية ومن
ً
مفاخره ،وكانت الدعارة يف صور شىت من معا م هذا اجملتمع.
وكان يف استطاعة حممد  أن تكون بداية دعوته دعوة إصالحية ،تتناول

تقومي األخالق ،وتطهري اجملتمع ،وتزكية النفوس ،وتعديل القيم واملوازين ،وكان واجد
نفوسا طيبة يؤذيها هذا الدنس،
وقتها  -كما جيد كل ُمصلح أخالقي يف أية بيئة ً -
وتأخذها النخوة لتلبية دعوة اإلصالح والتطهري.
ورمبا قال قائل :إنه لو صنع رسول اهلل  ذلك ،فاستجابت له يف أول األمر
مجهرة صاحلة تتطهر أخالقها وتزكو أرواحها ،فتصبح أقرب إىل قبول العقيدة ومحلها
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بدال من أن تثري دعوة « :ال إله إال اهلل» املعارضة القوية منذ أول الطريق ،ولكن اهلل
ً
سبحانه وتعاىل -وهو العليم احلكيم  -م يوجه رسول اهلل  إىل مثل هذا الطريق.
لقد كان اهلل سبحانه وتعاىل يعلم أن ليس هذا هو الطريق ،كان يعلم أن

األخالق ال تقوم إال على أساس من عقيدة تضع املوازين ،وتٌقرر القيم ،وتُقرر السلطة
اليت ترتكن إليها هذه املوازين والقيم ،وأنه قبل تَقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها
متأرجحة ،وتظل األخالق اليت تقوم عليها متأرجحة بال ضابط وبال سلطان وبال
جزاء.
فلما تقررت العقيدة بعد اجلهد الشاق ،وتقررت السلطة اليت ترتكن إليها
هذه العقيدة ،ملا عرف الناس رهبم وعبدوه وحده ،ملا حترر الناس من سلطان العبيد
ومن سلطان الشهوات سواء ،ملا تقررت يف القلوب « :ال إله إال اهلل» صنع اهلل هبا
وبأهلها كل شيء مما يقرتحه املقرتحون.
 تطهرت األرض من الرومان والفرس ،ال ليتقرر فيها سلطان العرب ،ولكنيتقرر فيها سلطان اهلل عز وجل.
وتطهر اجملتمع من الظلم االجتماعي جبملة ،وقام النظام اإلسالمي يعدل
بعدل اهلل ،ويزن مبيزان اهلل ،ويرفع راية العدل االجتماعية باسم اهلل وحده ،ويسميها
راية اإلسالم ال يُقرن إليها امسًا آخر ،ويكتب عليها (راية اإلسالم ) :
«ال إله إال اهلل».
وتطهرت النفوس واألخالق ،وزكت القلوب واألرواح؛ ألن الرقابة قامت
هنالك يف الضمائر ،وألن الطمع يف رضى اهلل وثوابه واحلياء واخلوف من غضبه
وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات ،وارتفعت البشرية يف نظامها ويف
أخالقها ويف حياهتا كلها إىل القمة الشاهقة اليت  م ترتفع إليها من قبل قط ،واليت  م
ترتفع إليها من بعد اإلسالم إال يف ظل اإلسالم ،والنيب  وأصحابه برهان ذلك.
مما سبق يتضح أمهية العقيدة ،فالعقيدة هي األساس ،فمن صحت عقيدته
القدر ،ومن مث عباداته ومعامالته
يف اهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و َ
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وف ًقا ملا جاء به الشرع -وخلُصت نواياه هلل عز وجل صح دينه ،وقُبلخريا-
عمله ،ومن فسدت عقيدته -األساس -فسد دينه وفسد عمله -وإن كان ً
و م يُقبل ،و م ينتفع به يف آخرته اليت يرجوها.
 -ولنتأمل يف العقيدة اليت جاء هبا حممد  ،واليت كانت سببًا يف رقي أهل

اإلسالم الذين رضوا باإلسالم دينًا ،واعتنقوه وعملوا بتعاليمه ،ومتسكوا بالكتاب
الذي أُنزل على رسوله . 
 كان رسول اهلل  يدعو إىل توحيد األلوهية والربوبية؛ ياُ َعرف الناسبإالههم ويدعوهم إىل عبادته سبحانه وتعاىل وحده وإفراده بالعبودية جل شأنه،
ياُ َعرف الناس برهبم الذي خلقهم وأوجدهم من عدم ورزقهم ،وينفي وجود نخد أو
شريك له.
ويدعو كل من أنكر وجوده سبحانه وتعاىل إىل اإلميان مبوجد هذا الكون
احملكم الصنع ،يدعوهم إىل اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل.
 يدعو إىل حماربة عبادة األصنام اليت ال تنفع وال تضر ،واليت مع ذلك كانالعرب وغريهم يعبدوهنا من دون اهلل عز وجل.
يدعو إىل حماربة كل ما يُعبد من دون اهلل ،فالعرب وغريهم يعبدون احلجارة،
والفرس يعبدون النار ،واليهود اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهلل عز وجل،
حيلون هلم ما حرم اهلل ،وحيرمون عليهم ما أحل اهلل ،فيتبعوهنم.
بشرا  -املسيح -خملوقًا يأكل ويشرب وينام ،إىل غري
والنصارى يعبدون ً
ذلك مما يفعله البشر الذين خلقهم اهلل عز وجل ،ومع ذلك يعبدونه من دون اهلل.
 يدعو إىل عبادة اهلل وحده ،وتنزيهه سبحانه وتعاىل عن أي صفة نقصنُسبت إليه من البشر ،فنلحظ أن البيئة اليت أحاطت بالنيب  كانت متوج بافرتاءات
على اخلالق جل وعال ،وندلل على ذلك مبا يلي:
أ -فلقد افرتت العرب على اهلل كذبًا؛ أنه اختذ من املالئكة إناثًا ،وقالت إن

كبريا.
علوا ً
املالئكة بنات اهلل ،تعاىل اهلل عن ذلك ً
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ب -وافرتت اليهود على اهلل الكذب ،وقالوا عزير بن اهلل ،تعاىل اهلل عن
كبريا ،واختذوا أحبارهم أربابًا من دون اهلل؛ يُطلقون عليهم الربانيون،
علوا ً
ذلك ً
فيفرتون على اهلل الكذب ،فيُحلون هلم ما حرم اهلل ،وحيرمون عليهم ما أحل اهلل،
كذبوا أنبياءهم وقتلوهم ،و َّ
فيتبعوهنم ،وحرفوا كتبهم و َّ
كذبوا عبده ورسوله املسيح عيسى
ابن مرمي رغم ما ظهر هلم من معجزة والدته عليه السالم وكالمه يف املهد ،واملعجزات
قبيحا ،قاتلهم اهلل ،ونسبوا إىل أمه
اليت أيده اهلل هبا بعد ذلك ،وسبوه ،وقالوا فيه ً
قوال ً
السيدة مرمي العذراء ما يستعف اللسان ذكره ،فلقد نسبوا إليها الزنا ،قاتلهم اهلل.
فهي العابدة الزاهدة التقية الصاحلة ،أيدها رهبا تبارك وتعاىل مبعجزة كالم
ولدها املسيح عيسى ابن مرمي يف املهد ،ومبعجزاته عليه السالم بعد ذلك.
فلقد نسبت هذه األمة الغضبية إىل املسيح عيسى ابن مرمي السحر ،وقالوا:
()1

إنه ساحر ،ولد بغية ،ونُسبت أُمه إىل الفجور.
ونَسبت لوطًا عليه السالم إىل أنه وطئ ابنتيه وأولدمها وهو سكران من
ساحرا وكان أبوه عندهم مل ًكا
اخلمر ،ونسبت سليمان عليه السالم إىل أنه كان مل ًكا ً

مسيحا ،ونسبوا يوسف عليه السالم إىل أنه حل تكة سراويله وتكة سراويل سيدته،
ً
وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته ،وأن احلائط انشق له فرأى أباه يعقوب عاضا
على أنامله ،فلم يقم حىت نزل جربيل عليه السالم ،فقال :يا يوسف تكون من الزناة
وأنت معدود عند اهلل من األنبياء ،فقام حينئذ ،وذلك قوهلم ،وغري ذلك الكثري
والكثري من افرتاءاهتم وكذهبم.
ويقولون يف صالهتم يف العشر األول من الشهر من كل سنة :
( خ م تقول األمم :أين إهلهم؟ مث تقول ( اليهود )  :انتبه  ،كم تنام يا رب؟
استيقظ من رقدتك).

( )1إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان/ابن قيم الجوزية
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وهؤالء إمنا أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من الذل
والعبودية ،وكذبوا رسوله حممد  خامت املرسلني ،وحاربوه ،وحاولوا قتله ،ولكن اهلل عز
وجل عصمه منهم ونصره عليهم ونصر دينه تبارك وتعاىل ،ومع كل هذه االفرتاءات،
()1

فهم ميثلون أنفسهم بعناقيد الكرم وسائر الناس بالشوك احمليط حيطان الكرم.
وهذا من غاية جهلهم وسفههم  ،فإن املعتنني مبصاحل الكرم إمنا جيعلون على
أعاِل حيطانه الشوك؛ حفظًا له وحياطة وصيانة ،ولسنا نرى لليهود من سائر األمم
()2

إال الضرر والذل والصغار ،كما يفعل الناس بالشوك.
جا -وافرتت النصارى على اهلل الكذب ،فقالت فرقة منهم :إن املسيح هو
اهلل ،وأخرى قالت :إ ن املسيح هو ابن اهلل ،وأخرى قالت :إن اهلل ثالث ثالثة ،تعاىل
كبريا ،لقد نسبوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل اختاذه الولد،
اهلل عن تلك االفرتاءات ع ًلوا ً
وهي صفة نقص هلل جل يف عاله ،فما ينبغي هلل عز وجل أن يتخذ و ًلدا ،فهو القائل
السماو خ
َّ
خ
ات َو ْاأل َْر خ
ض ُك ٌّل لَهُ
سبحانه تعاىلَ ( :وقَالُوا اختَ َذ اللَّهُ َولَ ًدا ُسْب َحانَهُ بَ ْل لَهُ َما يف َّ َ َ
قَانختُو َن) [البقرة.]٨٨٤ :
خ خ ٍ
خخ
ول لَهُ ُك ْن
ضى أ َْمًرا فَخإَّمنَا يَا ُق ُ
وقالَ ( :ما َكا َن للَّه أَ ْن ياَتَّخ َذ م ْن َولَد ُسْب َحانَهُ إخذَا قَ َ
فَايَ ُكو ُن) [مرمي.]٥٤ :
خ
ات
وقالَ ( :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
اد َّ
الر ْمحَ ُن َولَ ًدا* لََق ْد جْئتُ ْم َشْيئًا إخدا* تَ َك ُ
الس َم َاو ُ
خ
ال َهدا* أَ ْن َد َع ْوا لخ َّلر ْمحَ خن َولَ ًدا* َوَما ياَْنبَغخي لخ َّلر ْمحَ خن
ض َوَخختَر ْ
اجلخبَ ُ
ياَتَا َفطَّْر َن مْنهُ َوتَاْن َش َق ْاأل َْر ُ
السماو خ
خ
خ
خ
ات َو ْاأل َْر خ
اه ْم
ض إخَّال خآِت َّ
صُ
الر ْمحَ خن َعْب ًدا* لََق ْد أ ْ
َح َ
أَ ْن ياَتَّخ َذ َولَ ًدا* إ ْن ُك َل َم ْن يف َّ َ َ
َّه ْم َعدا) [مرمي.]٤٥ – ١١ :
َو َعد ُ
خ
َح ٌد* اللَّهُ َّ
الص َم ُد* َ مْ يَل ْد َوَ مْ
وهو القائل سبحانه وتعاىل( :قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ
َح ٌد) [اإلخال ].
يُولَ ْد* َوَ مْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
فاهلل عز وجل  م يلد ،و م يولد.
( )2( )1إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان/ابن قيم الجوزية
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فمن قبل ورضي يف معتقده واعتقاده أية صفة نقص يف إهله الذي يعبده،
والذي كان عليه أن ُميجده وال يساوي بني فعله وفعل البشر وغريهم من املخلوقات
اليت أوجدها اهلل من عدم ،فال عجب أن جنده يقبل ويرضى يف معتقده واعتقاده صفة
نقص ثانية وثالثة يف إهله وخالقه ويعيب هو بنفسه إهله الذي يعبده.
فالبشر وغريهم من خملوقات اهلل تعاىل اليت أوجدها اهلل عز وجل من عدم
يتزوجون ويلدون ويتكاثرون وميوتون وحياسبون ،مث مبشيئة اهلل عز وجل إىل اجلنة أو إىل
النار يدخلون.
ولدا من اإلنس ،أو أن له سبحانه
فمن قبل أن اهلل سبحانه وتعاىل اختذ ً
استنكارا:
توبيخا و
وتعاىل طبيعة خاصة به معهم نقول هلم ً
ً
ولدا من املالئكة ،أو
أ -فما املانع إذن من أن يكون اهلل عز وجل قد اختذ ً
أن يكون له طبيعة خاصة به معهم ،وهم أهل املأل األعلى –السماوات -ولقد
خلقهم اهلل سبحانه وتعاىل من نور ،فهم أشرف يف اخلخلقة من البشر الذين هم

خملوقون من طني؟!
أيضا من أن يكون له ولد من اجلن أو طبيعة خاصة به معهم؟!
وما املانع ً
استنكارا الفرتاءات النصارى وأقواهلم الكاذبة على اهلل تعاىل.
ً
أيضا قبل
أيضا من خلق اهلل سبحانه وتعاىل ،خلقهم اهلل عز وجل ً
فاجلن ً

خلق البشر.
أيضا أن يكون اهلل عز وجل قد اختذ من خلق آخر غري
ب -وما املانع ً
ابعا ،أو أن
اإلنسان واجلن ،والذين ال علم لنا هبم وال بكيفية خلقهم و ًلدا ثالثًا ور ً

يكون له سبحانه وتعاىل طبيعة ثالثة ورابعة خاصة به معهم؟
استنكارا الفرتاءات النصارى ،وأقواهلم الكاذبة على اهلل عز وجل.
توبيخا و
ً
ً
جا -وما املانع أن يكون اهلل سبحانه وتعاىل قد اختذ زوجة أو صاحبة من
اإلنس وغريمها من اجلن وغريهم من خلق آخر غري اإلنسان واجلن؟
استنكارا هلم.
توبيخا و
توضيحا الفرتاءات النصارىً ،
ً
ً
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د -وما الذي مينع أن يقبل اإلنسان أيًا من الصفات واألفعال األخرى الغري

الئقة بذات اهلل سبحانه وتعاىل ،واليت تنقص من قدره جل يف عاله وهو إهله الذي
يعبده ،والذي كان عليه أن ينزهه وميجده دون سواه؟
استنكارا الفرتاءاهتم.
توبيخا و
ً
ً
ها -وإذا كان النصارى يعتقدون يف املسيح أنه ابن اهلل؛ ألنه ولد من غري
أب ،فماذا نقول يف آدم عليه السالم ،فلقد خلقه اهلل عز وجل من غري أب وال أم؟
أنقول عنه أنه إله أو ابن إله؟!
وتوبيخا الفرتاءات النصارى.
استنكارا
ً
ً

كبريا.
علوا ً
حاشا وكال ،فتعاىل اهلل عن مثل تلك االفرتاءات ً
جدا ال حتصى ،فعقيدة
فاآلثار الدالة على عظمة اهلل عز وجل كثرية ً
النصارى يف إهلهم ومعبودهم غري صافية وغري نقية ،عقيدة ال تقبلها فطرة سليمة
سوية ،وال يقبلها عقل راجح رشيد.

بشرا من خلق اهلل
فهم يستوون مع عُبَّاد البقر وغري البقر ،فهم يعبدون ً
تعاىل ،وينسبون إليه األلوهية أو جزءًا منها على اختالف فرقهم بسبب باطلهم
املنغمسني فيه؛ وهو املسيح الذي محلت به السيدة مرمي العذراء -وهي من البشر-
استنكارا الفرتاءاهتم:
توبيخا و
داخل بطنها أثناء فرتة محلها ،فنقول هلم ً
ً

أ -كيف حتمل السيدة مرمي العذراء -وهي من البشر -إهلًا أو ابن إله؟
ب -كيف حيتوي األدىن األعلى؟ ما تلك العقيدة الشائبة العكرة الغري
صافية ،اليت ال تقبلها فطرة نقية رشيدة ؟
جا -ماذا إن تزوج إنسان من بقرة؟ ماذا إن التقت الطبيعة البشرية مع
احليوانية؟ أيولد ما يكون نصفه إنسان والنصف اآلخر بقرة ؟ أيعقل أن تلتقي الطبيعة
اإلهلية مع الطبيعة البشرية؟
بالتأكيد ال يقبل العقل السوي والفطرة السليمة أيًا من تلك االدعاءات

واالفرتاءات واألكاذيب ،فاهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالق املوجد من عدم وصفاته غري
صفات املخلوقني.
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وما الذي جيربه ويرغمه على ذلك وهو اخلالق الذي يلق ما يشاء؟
وكيف يرتك ابن اإلله نفسه ليُصلب ويُقتل ويُهان دون أن حيمي نفسه؟ وإن
عجز عن محاية نفسه ،فكيف يرتك اإلله ابنه ليُصلب ويُقتل ويهان دون أن حيميه؟
وكيف يرتك اإلله ابنه ليُصلب ويُقتل ويهان من قخبل اليهود الذين يكفرون به
ويكذبونه ،بزعم أن ذلك ليكون سببًا يف تكفري ذنوب بين آدم ،وهو ال دخل له هبذه
الذنوب؟

وما الذي جيربه ويرغمه على ذلك ،وهو اخلالق الذي ميلك العفو والغفران
دون أدىن حاجة ملثل تلك االفرتاءات واألباطيل اليت يعتقدها النصارى؟
وهل يُعقل أن يتحمل بنو آدم ذنوبًا بسبب خمالفة أبيهم آدم لربه عز وجل،

وأكله من الشجرة اليت قد ُهني أن يأكل منها؟!
أيُعقل أن يتحمل االبن ذنبًا ألبيه أو جزءً منه وهو ال عالقة له هبذا
الذنب؟!
أهذا من حكمة وعدل اإلله الذي كان جيب علينا أن منجده وننزهه عن
ماال يليق به؟!
ويا عجبًا ،أي قرب يسع إله السموات واألرض؟
فالعقول السوية والفطرة السليمة ال تقبل أدىن شيء من مثل تلك االفرتاءات
واألكاذيب على اهلل اخلالق البارئ املصور امللك ،فتعاىل اهلل عن مثل تلك االفرتاءات
كبريا.
علوا ً
ً
فاحلمد هلل تعاىل الذي هدانا لإلسالم ،أسألك ريب أن ال تنزعه عنا وأن
تتوفانا على اإلسالم ،ونقول ملن افرتى على اهلل الكذب:
أعب ا ا ا ا ا اااد المس ا ا ا ا ا ااي لن ا ا ا ا ا ااا سا ا ا ا ا ا ا ال

نريا ا ا ا ا ا ا ااد جوابا ا ا ا ا ا ا ااه مما ا ا ا ا ا ا اان وعا ا ا ا ا ا ا اااه

إذا ما ا ا ا ا ااات ا ل ا ا ا ا ا ااه بصا ا ا ا ا اانع ق ا ا ا ا ا ااوم

أم ا ا ا ا ا ا ا اااتوه فم ا ا ا ا ا ا ا ااا ه ا ا ا ا ا ا ا ااذا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ااه

وه ا ا ا ا اال أره ا ا ا ا اااه م ا ا ا ا ااا ن ا ا ا ا ااالوه من ا ا ا ا ااه

فبش ا ا ا ا ا ا ا ا اراهم إذا ن ا ا ا ا ا ا ا ا ااالوا ره ا ا ا ا ا ا ا ا اااه
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وإن سا ا ا ا االو الا ا ا ا ااذ فعلا ا ا ا ااوه فيا ا ا ا ااه

فق ا ا ا ا ا ا ا ا ااوتهم إذا أوه ا ا ا ا ا ا ا ا اات قا ا ا ا ا ا ا ا ا ااواه

وها ا ا ا اال بقا ا ا ا ااي الوجا ا ا ا ااود با ا ا ا ااال إلا ا ا ا ااه

س ا ا ا ا ااميع يس ا ا ا ا ااتجيب لم ا ا ا ا اان دع ا ا ا ا اااه

وها ا اال خلا ا اات الطبا ا ااا السا ا اابع لما ا ااا

ث ا ا ااوت تح ا ا اات التا ا ا اراب وق ا ا ااد ع ا ا اااله

وه ا ا ا اال خل ا ا ا اات الع ا ا ا ااوالم م ا ا ا اان إل ا ا ا ااه

يا ا ا ا ا ا اادبرها وقا ا ا ا ا ا ااد سا ا ا ا ا ا اامرت يا ا ا ا ا ا ااداه

وكي ا ا ا ا ااف تلل ا ا ا ا اات األم ا ا ا ا ااال عن ا ا ا ا ااه

بنصا ا ا ا ا اارهم وقا ا ا ا ا ااد سا ا ا ا ا اامعوا بكا ا ا ا ا اااه

وكي ا ا ا ا ا ا ا ااف أطاقا ا ا ا ا ا ا ا ات اللش ا ا ا ا ا ا ا اابات

حما اال ا لا ااه الحا ااق شا ااد علا ااى قفا اااه

وكيا ا ا ااف دنا ا ا ااا الحديا ا ا ااد إليا ا ا ااه حتا ا ا ااى

يلالط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه ويلحق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه أذاه

وكي ا ا ا ا ااف تمكن ا ا ا ا اات أي ا ا ا ا ااد ع ا ا ا ا ااداه

وطال ا ا اات حي ا ا ااث ق ا ا ااد ص ا ا اافعوا قف ا ا اااه

وها ا ا اال عا ا ا اااد المسا ا ا ااي إلا ا ا ااى حيا ا ا اااة

أم المحي ا ا ا ا ا ا ا ا ااى ل ا ا ا ا ا ا ا ا ااه رب س ا ا ا ا ا ا ا ا ااواه

ويا ا ا ا ا ااا عجبًا ا ا ا ا ااا لقبا ا ا ا ا اار ها ا ا ا ا اام ربًّا ا ا ا ا ااا

وأعج ا ا ا ااب من ا ا ا ااه بط ا ا ا اان ق ا ا ا ااد ح ا ا ا ااواه
ل ا اادت الملما ا ااات م ا اان حا ا ااي

أق ا ا ا ااام هن ا ا ا ااا تس ا ا ا ا ًاعا م ا ا ا اان ش ا ا ا ااهور

اودا صا ا ا ا ا ا ًيرا
وش ا ا ا ا ااق الف ا ا ا ا اار مول ا ا ا ا ا ً

ا ا ااذاه

فاتحا ا ا ا ا ا ااا لل ا ا ا ا ا ا ااد فا ا ا ا ا ا اااه
ها ا ا ا ا ا ااعي ًفا ً
ب ا ا ا ا ا ا ااالهم ذا ه ا ا ا ا ا ا اال ه ا ا ا ا ا ا ااذا إل ا ا ا ا ا ا ااه

ويأك ا ا ا اال ثا ا ا ا اام يشا ا ا ا اارب ثا ا ا ا اام يا ا ا ا ااأتي
تع ا ا ا ااالى اهلل ع ا ا ا اان إف ا ا ا ااك النص ا ا ا ااارت

سيس ا ا ا ا ا ااأل كله ا ا ا ا ا اام عم ا ا ا ا ا ااا افتا ا ا ا ا ا اراه

أعبا ا ا ا ا ا ا اااد الصا ا ا ا ا ا ا االيب أل معنا ا ا ا ا ا ا ااى

يعم ا ا ا ا ا ا اام أو يق ا ا ا ا ا ا ااب م ا ا ا ا ا ا اان رم ا ا ا ا ا ا اااه

وها ا اال تقضا ا ااي العقا ا ااول ب يا ا اار كس ا ا ار

وإح ا ا ا ا ا ا ا ارا لا ا ا ا ا ا ا ااه ولما ا ا ا ا ا ا اان ب ا ا ا ا ا ا ا اااه

إذا رك ا ا ا ا ااب ا ل ا ا ا ا ااه علي ا ا ا ا ااه كس ا ا ا ا اارها

وق ا ا ا ا ا ااد ش ا ا ا ا ا اادت لتس ا ا ا ا ا اامير يا ا ا ا ا ا ااداه

فا ا ا ا ااذا المركا ا ا ا ااب الملعا ا ا ا ااون ًّ
حقا ا ا ا ااا

فدسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه ال تبسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه إذا ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراه

يه ا ا ا ا ااان علي ا ا ا ا ااه رب اللل ا ا ا ا ااق طا ا ا ا ا ارا

وتعب ا ا ا ا ا ا ااده فإن ا ا ا ا ا ا ااك م ا ا ا ا ا ا اان ع ا ا ا ا ا ا ااداه

فا ا ا ااإن عممتا ا ا ااه ما ا ا اان أجا ا ا اال أن قا ا ا ااد

ح ا ا ا ا ااوت رب العب ا ا ا ا اااد وق ا ا ا ا ااد ع ا ا ا ا اااله

وقا ا ا ااد فقا ا ا ااد الصا ا ا االيب فا ا ا ااإن رأينا ا ا ااا

لا ا ا ا ا ا ا ااه شا ا ا ا ا ا ا ااك ًال تا ا ا ا ا ا ا ااذكرنا س ا ا ا ا ا ا ا ااناه
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فها ا ا ا ا ااال للقبا ا ا ا ا ااور سا ا ا ا ا ااجدت طا ا ا ا ا اارا

لض ا ا ا اام القب ا ا ا اار رب ا ا ا ااك ف ا ا ا ااي حش ا ا ا اااه

في ا ا ا ااا عب ا ا ا ااد المس ا ا ا ااي أف ا ا ا ااق فه ا ا ا ااذا

بدايت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه وه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذا منته ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااه

وكذلك من عبد البقر أو غريه -وهم من خلق اهلل -فهم ينسبون إليه
األلوهية ،فالباطل صوره كثرية ،فقول النصارى شبيه بقول اليهود ،شبيه بقول عباد
ندا
البقر ،شبيه بقول عباد األصنام وغريهم ،فاجلميع جعل هلل سبحانه وتعاىل ً
وشبيها بقول امللحدين الذين أنكروا وجود اهلل عز وجل حيث إنه كله ذم
وشري ًكا،
ً

ونقص هلل جل يف عاله.
قال اهلل تعاىل:
(وما قَ َدروا اللَّه ح َّق قَ ْد خرخه و ْاألَر خ
ات
ضتُهُ ياَ ْوَم الْ خقيَ َام خة َو َّ
ات َمطْ خويَّ ٌ
ض َمج ًيعا قَاْب َ
ماو ُ
َ ْ ُ
ََ ُ َ َ
الس َ
بخيَ خمينخ خه ُسْب َحانَهُ َوتَا َع َاىل َع َّما يُ ْش خرُكو َن) [الزمر.]٤٦ :
خ
السماو خ
َىن ي ُكو ُن لَه ولَ ٌد وَ م تَ ُكن لَه ص خ
ات َو ْاأل َْر خ
احبَةٌ َو َخلَ َق ُك َّل َش ْي ٍء َوُه َو
َُ َْ ْ ُ َ
ض أ َّ َ
(بَد ُ
يع َّ َ َ
ٍ خ
خ
يم) [األنعام.]٨٠٨ :
ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
احلم ُد لخلَّ خه الَّ خذي َ م يات خ
يك خيف الْم ْل خ
ِل خم َن
َّخ ْذ َولَ ًدا َوَ مْ يَ ُك ْن لَهُ َش خر ٌ
ك َوَ مْ يَ ُك ْن لَهُ َوخ ٌّ
( َوقُ خل َْ ْ
َْ
ُ
ال َذ ِّل َوَكبِّا ْرهُ تَ ْكبخ ًريا) [اإلسراء.]٨٨٨ :
خ
َح ٌد) [اإلخال ].
َح ٌد* اللَّهُ َّ
الص َم ُد* َ مْ يَل ْد َوَ مْ يُولَ ْد* َوَ مْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
(قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ
قال رسول اهلل « : يقول اهلل تعاىل :كذبين ابن آدم و م يكن له ذلك،
وشتمين و م يكن له ذلك ،فأما تكذيبه إيَّاي ،فقوله لن يعيدذ كما بدأذ ،وليس أول
ولدا ،وأنا األحد
علي من إعادته ،وأما شتمه إيَّاي ،فقوله اختذ اهلل ً
اخللق بأهون َّ
كفوا أحد» أخرجه البخاري.
الصمد الذي  م يلد و م يولد و م يكن له ً
فاحلق واحد ال يتلف فيه لبيبان ذوا عقل راجح رشيد وفطرة سليمة سوية،

وهو الذي جاء به حممد  ،وهو أنه« :ال إله إال اهلل»   ،م يتخذ و ًلدا ،و م يكن له

شريك يف امللك ،و م يكن له وِل من الذل  ،فليس له وِل أو وزير أو ُمشري أو
حليف ،فهو سبحانه وتعاىل خالق األشياء كلها ومدبرها ومقدرها مبشيئته  ،م يلد و م
كفوا أحد.
يولد و م يكن له ً
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فكما أن اهلل عز وجل  م يلده أحد ،فهو األول قبل كل شيء ،فهو  م يلد
أحدا ،وليس حباجة ألحد ،فهو اآلخر وليس بعده شيء ،سبحانه وتعاىل فال مثيل له
ً
وال شبيه.
واحلق أن عيسى عليه السالم هو عبد اهلل ورسوله وهو ما جاء به حممد 

خامت املرسلني  ،بدون إفراط أو تفريط  ،بدون غلو النصارى فيه ونسب األلوهية له
وبدون تفريط اليهود وشتمهم وتكذيبهم له ونسبهم السحر إليه وقوهلم إنه ساحر ُولخد
بغية حيث نسبوا أمه إىل الفجور ،قاتلهم اهلل.
فعلى اإلنسان أن يستخدم عقله الذي أهداه اهلل تعاىل إياه؛ ليكون سببًا يف
التعرف على عظمة خالقه وقدرته ،عن طريق التأمل يف بديع صنعته ،فينزهه وميجده
عما سواه.
فاملسيح عيسى -عليه السالم -له معجزات تشهد له بالنبوة والرسالة ،كما
لغريه من الرسل ،فهذا هو النجاشي ملك احلبشة ،كان نصرانيًا فأسلم بعدما علم ما
جاء به اإلسالم من عقيدة وشريعة وتعاليم ،قد علم عنه رسول اهلل  أنه ملك عادل

ال يُظلم عنده أحد ،فأمر املسلمني أن يهاجروا إىل احلبشة فر ًارا بدينهم من الفنت ومن
تعذيب قريش هلم بسبب دخوهلم يف اإلسالم.
وهاجر إىل احلبشة جمموعة من الصحابة وما أن علمت قريش بذلك،
فاختاروا رجلني جلدين لبيبني قبل أن يُسلما ،وأرسلوا معهما اهلدايا املستطرفة
للنجاشي وبطارقته ليُسلخم املهاجرين هلما ،فقد عز على قريش أن جيد املهاجرون مأمنًا
ألنفسهم ودينهم ،وعزموا على ردهم إىل قومهم وبالدهم فينكل املشركون هبم.
وإجيازا هلذه القصة بعد أن رفض النجاشي تسليم املهاجرين إليهما؛ ألنه
ً
ملك عادل ال يُظلم عنده أحد وحيسن اجلوار ،أراد الرجالن أن يستثريا غضب
النجاشي على املهاجرين ليسلمهم إليهما ،فلما كان الغد قال أحدمها للنجاشي -
عظيما،
وهو عمرو بن العا  :-أيها امللك :إهنم يقولون يف عيسى بن مرمي ً
قوال ً
فأرسل إليهم النجاشي يسأهلم عن قوهلم يف املسيح ،ففزعوا ،ولكن أمجعوا على
الصدق كأئنًا ما كان.
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فلما دخلوا عليه وسأهلم ،قال له جعفر بن أيب طالب:
نقول فيه الذي جاءنا به نبينا  ، هو عبد اهلل ورسوله وروحه وكلمته ألقاها
إىل مرمي العذراء البتول.
عودا من األرض مث قال :واهلل ما عدا عيسى بن مرمي هذا
فأخذ النجاشي ً
العود ،فتناخرت بطارقته ،فقال هلم :وإن خنرمت واهلل ،مث قال للمسلمني:
اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي -والشيوم اآلمنون بلسان احلبشة -من سبكم
غ خرم ،من سبكم غرم ،من سبكم غرم.
رجال منكم -والدبر :اجلبل
دبرا من ذهب وأذ آذيت ً
ما أحب أن ِل ً
بلسان احلبشة.-
مث قال حلاشيتهُ :ردوا عليهما هدايامها فال حاجة ِل هبما ،فواهلل ما أخذ اهلل

مين الرشوة حني رد علي ُملكي فآخذ الرشوة فيه ،وما أطاع الناس يف فأطيعهم فيه.
وقالت أم سلمة اليت تروي القصة :فخرجا من عنده -عمرو بن العا
مردودا عليهما ما جاءا به ،وكانا كما ذكرنا مشركني
وعبد اهلل بن ربيعة -مقبوحني
ً
آنذاك -وأقمنا عنده خبري دار مع خري جار[ .من كتاب الرحيق املختوم].
فالذي جاء به خامت املرسلني حممد  من عقيدة وقول يف املسيح عيسى ابن
مرمي عليه السالم ،وأنه عبد اهلل ورسوله اصطفاه اهلل عز وجل بالرسالة كما اصطفى
غريه من الرسل ،هو القول الوسط بدون إفراط أو تفريط ،بدون غلو النصارى الذين
نسبوا إىل املسيح عيسى بن مرمي األلوهية ،أو شيئًا منها على اختالف فرقهم اليت
ضلت وأضلت ،واختلفت يف عقيدهتا ،واليت كان من املفرتض أن جتمعهم عقيدة
واحدة ،ولكن أىن هلا ذلك؟ فالباطل كالظلمات -مجع ظلمة -صوره كثرية ،أما احلق
فهو واحد فقط كالنور ال يتلف فيه لبيبان ذوا عقل راجح رشيد وفطرة سليمة سوية.
وبدون جحود اليهود الذين جحدوا رسالة املسيح عيسى بن مرمي كلية
وكذبوه وحاولوا صلبه وقتله وحاولوا أن ينالوا من شرف أمه السيدة مرمي العذراء ،كما
لوثوا سرية كل نيب أرسل إليهم ،إىل غري ذلك ...قاتلهم اهلل.
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وبوجه عام :فالعقيدة اليت جاء هبا خامت الرسل حممد  هي عقيدة للناس
كافة يف كل مكان وزمان ،بدون إعنات للفكر وال قهر للذهن وال إرهاق للتصور،
للعرب وغريهم من اليهود والنصارى واجملوس ..إىل غري ذلك من الذين عبدوا غري اهلل
ونسبوا إليه النقص والعيب وإىل من أنكر وجود اهلل اخلالق البارئ -سبحانه وتعاىل-
من امللحدين وغريهم.
فهي العقيدة ال صحيحة اليت يقبلها أي عقل رشيد يريد أن يعرف إهله ،ينزهه
وميجده ويعبده ،وتقبلها الفطرة السليمة السوية بدون أي تركيبات أو تعقيدات
أوشوائب ،فالعقيدة اليت جاء هبا حممد  هي عقيدة صافية يسهل فهمها وقبوهلا
بدون أية مشقة أو تعنت فهي النور الذي أنار اهلل سبحانه وتعاىل هبا الظلمة ،فمحى
هبا ظلمات الشرك واإلحلاد.
***
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الشاهد ال اني
البيت العتيق -الكعبة المشرفة-

تطهري البيت العتيق ،وهو أول بيت وضع للناس لعبادة اهلل سبحانه وتعاىل
من دنس الشرك واألوثان:
قال اهلل تعاىل( :إخ َّن أ ََّو َل باي ٍ
ت ُو خض َع لخلن خ
َّاس لَلَّ خذي بخبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َوُه ًدى
َْ
خ خ
ني) [آل عمران.]٤٤ :
ل ْل َعالَم َ
ت أَ ْن َال تُ ْش خرْك خيب شيئا وطَ ِّهر باي خ خ خخ
(وإخ ْذ با َّوأْنَا خخإلبار خاهيم م َكا َن الْباي خ
ني
يت للطَّائف َ
َْ
َْ َ َ
َ َ
َ ًْ َ ْ َْ َ
خ
خخ
الرَّك خع ال َس ُجود) [احلج.]26 :
ني َو َ
َوالْ َقائم َ
إن أول بيت وضعه اهلل عز وجل يف األرض هو الذي مبكة؛ ليتعبد الناس
لرهبم عبادة صافية خالصة ال إشراك فيها ،وكان العرب حيجون إىل هذا البيت يف كل
عام ،ولكن مبرور الوقت والزمن زين الشيطان هلم عبادة غري اهلل من أصنام وأحجار.
ولكي ندرك مدى عظمة هذا البيت وحرمته عند اهلل تعاىل علينا أن نعلم أنه
أول بيت هلل وضع للناس يف هذه األرض اليت حنيا عليها.
ولنقرأ نبذة خمتصرة عن قصة أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم البيت احلرام.
َصح خ
ف فَاعل ربَ َ خ
اب الْ خف خيل * أَ َ مْ َْجي َع ْل َكْي َد ُه ْم
ك بأ ْ َ
قال اهلل تعاىل( :أَ َ مْ تَاَر َكْي َ َ َ َ
خيف تَ خ
خ خ
خ خخ
صٍ
خ
خ
ف
ْ
يل* تَا ْرمي خه ْم حب َج َارٍة م ْن س ِّج ٍيل* فَ َج َعلَ ُه ْم َك َع ْ
ضل ٍيل* َوأ َْر َس َل َعلَْيه ْم طَْياًرا أَبَاب َ
مأْ ُك ٍ
ول) [الفيل].
َ
لقد قام أبرهة األشرم ببناء كنيسة يف صنعاء؛ ليصرف إليها حج العرب ،وقد
جلب إليها الرخام اجملزع واحلجارة املنقوشة بالذهب ،ونصب منها صلبانًا من الذهب
والفضة ،ومنابر من العاج واآلبنس ،مث كتب إىل مواله جناشي احلبشة يقول:
إذ قد بنيت لك أيها امللك كنيسة  م ينب مثلها مللك كان قبلك ،ولست
()1

مبنته حىت أصرف إليها حج العرب.

( )3( )2( )1تراجم سيدات بيت النبوة د/عائشة عبدالرحمن
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بدال من الكعبة ،فقرر هدم الكعبة بيت
ولكن  م يستطع صرف العرب إليها ً

اهلل العتيق.
جممعا هلدم البيت
وقد هتيأ أبرهة لدخول البلد احلرام وهيأ فيله َّ
وعىب جيشه ً
العتيق ،مث االنصراف إىل اليمن ،و م يكن ألهل مكة القدرة على مقاومة جيش أبرهة،
فلما وجهوا الفيل من معسكره جتاه الكعبة هلدمها من ناحية اجلنوب برك وأىب أن
يتحرك ،فضربوه يف رأسه بآلة من حديد ،مث أدخلوا حماجن هلم يف أسفل بطنه ،وهو
اجعا إىل اليمن ،فقام يهرول ووجهوه حنو الشام ففعل مثل
بارك ال يقوم ،فوجهوه ر ً
()1

ذلك ووجهوه إىل املشرق ،فتهيأ لالنطالق ،وملا عادوا يوجهونه حنو مكة برك.
مث كان أن سلط اهلل نقمته على أصحاب الفيل فانتشر فيهم فجأة وباء
وجنَوا من خوف
طريا أبابيل ،فجعلتهم كعصف مأكولُ ،
مهلك ،رمتهم جبراثيمه ً
ورعب ،فولوا مدبرين يبتدرون الطريق الذي جاءوا يسألون عن نفيل بن حبيب
اخلثعمي ،وكان قد خرج مع قومه لقتاهلم حني مروا بأرض خثعم ،فلما أسرهُ أبرهة
افتدى نفسه بأن يكون دليل احلبشان بأرض العرب ،فال يكاد نفيل يسمع صياحهم
وضراعتهم إليه أن يدهلم على الطريق إىل اليمن حىت يرد بأعلى صوته:
واألش ا ا اارم الم ل ا ا ااوب ل ا ا ااي

أيا ا ا ا ا اان المفا ا ا ا ا اار وا لا ا ا ا ا ااه الطالا ا ا ا ا ااب

ال ال ا ا ااب

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل ،وأبرهة
معهم ينتثر جسمه وتسقط أنامله؛ أمنلة أمنلة.

()2

وكان عبد املطلب سيد قريش -جد النيب حممد  - قد أنشد أبياتًا حني
()3
علم بعزم أبرهة األشرم ،قاهلا وهو آخذ حبلقة باب الكعبة:
الل اهم إن العبد مينع رحله فامنع حاللك
جروا مجوع بالدهم والفيل كي يسبوا عيالك

( )3تراجم سيدات بيت النبوة د/عائشة عبدالرحمن
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إن كانت تاركاهم وكاعبتنا فأمر ما بادالك
يا ا ا اا رب ال أرج ا او هلام س ا اواك
ي ا ا ااا رب ف اامانع مناهم حاماك ا اا
إن ع ا ادو الابايات م ان ع ااداك ا اا
ام اناعاهاماوا أن ي اخارباوا فانااكا اا
وكاناات هااذه احلادثااة يف العااام الااذي ُولااد فيااه خااامت املرساالني حممااد باان عبااد اهلل

بن عباد املطلاب  ،ويف الياوم الاذي ُولاد فياه املصاطفى  وكماا قلناا أناه مبارور الوقات

والاازمن منااذ بناااء الكعبااة زياان الشاايطان للناااس عبااادة غااري اهلل ماان أصاانام وأحجااار باازعم
أن عبادهتم هلا تقرهبم إىل اهلل زلفى.
وجاءت الرساالت وجاءت اليهودية ،ومن مث النصارانية ،و م تساتطع أي مانهم
تطهري هذا البيت احلرام -وهو أول بيت هلل وضاع للنااس لعباادة اهلل وحاده -وال تطهاري
أهلااه ماان دنااس الشاارك واألوثااان ،ماان عبااادة األصاانام واألحجااار إىل عبااادة اهلل الواحااد
اجلبار.
أال تقتضاي حكمااة اهلل عاز وجاال أن يطهار بيتااه العتياق -وهااو أول بيات وضااع
للناااس ليعباادوا رهباام الااذي خلقهاام ورزقهاام عبااادة خالصااة لااه ،ال إشاراك فيهااا لغااريه ماان
دنااس الشاارك واألوثااان ،ويصااحح هلاام عقياادهتم يف إهلهاام وخااالقهم الااذي خلقهاام ماان
عاادم -بااأن يرساال رسا ًاوال خامتاًاا ختااتم بااه الرساااالت السااماوية ،يتلااو علاايهم آيااات رهباام
وي اازكيهم ،ويطه اارهم م اان الش اارك والفج ااور ويعلمه اام كت اااب رهب اام ،ي ااأمرهم ب اااملعروف
وينهاهم عن املنكر ،وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث؟
بلاى ،لقاد اقتضات حكماة اهلل عاز وجال أن يرسال رساوله خاامت املرسالني حمماد

 بالعقيا اادة الصا ااافية السا االيمة الا اايت ال عيا ااب فيها ااا وال نقصا ااان ،وبالعبا ااادات اهلاديا ااة
واملعااامالت احلكيمااة واألخااالق الكرميااة والتشاااريع القوميااة ،فااأخرج الناااس ماان ظلمااات
الشرك واألوثان إىل نور التوحيد.
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فلقااد َما َّان اهلل عااز وجاال علااى رساوله حممااد  بفااتح مكااة يف العااام الثااامن ماان

اهلجرة ،فدخل املسجد احلارام ،وأقبال  إىل احلجار األساود ،فاساتلمه مث طااف بالبيات
انما ك ااانوا
العتي ااق ،ويف ي ااده ق ااوس وح ااول البي اات آن ااذاك ( )361ثالمثائ ااة وس ااتون ص ا ً
يُعباادون ماان دون اهلل عااز وجاال ،فجعاال يطعنهااا رسااول اهلل  بااالقوس ويقااول قااول اهلل

عز وجل:
اطل إخ َّن الْب خ
خ
اط َل َكا َن َزُهوقًا) [اإلسراء،]١٨ :
( َوقُ ْل َجاءَ ْ
احلَ َق َوَزَه َق الْبَ ُ َ
خ
ئ الْب خ
يد) [سبأ.]٥٤ :
و (قُ ْل َجاءَ ْ
اط ُل َوَما يُعخ ُ
احلَ َق َوَما ياُْبد ُ َ
فمحمد  هو رسول اهلل حقا وصدقا
***

ومن كرامة اهلل سبحانه وتعالى لهذا المكان الطااهر؛ مكاة المكرماة الاذ
به وهع البيت العتيق ،وهو أول بيت هلل ُوهع للناس ليعبدوه سبحانه وتعالى:

أ -ما تم اكتشافه حدي ًا:
متامااا ،مبعااىن
لقااد اكتُشااف أن مكااة املكرمااة -وهااي أم القاارى -تتوسااط اليابسااة ً
أننااا إذا رمسنااا دائاارة مركزهااا مكااة املكرمااة ،فااإن هااذه الاادائرة حتاايط باليابسااة كاملااة ،لاايس
أيضااا حيااث إن خااط طااول
هااذا فحسااب ،باال إن مكااة املكرمااة تتوسااط اليابسااة زماناًاا ً
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متامااا ،فيكااون مااا حااول مكااة املكرمااة هااو العااا م كلااه يف كاال
مكااة املكرمااة يتوسااط الاازمن ً
()1

مكان وزمان.

فلقااد أرس اال ربن ااا تب ااارك وتع اااىل حمما ًادا  خ ااامت املرس االني للن اااس كاف ااة يف ك اال
مكااان وزمااان ،فهااو القائاال جاال شااأنه يف كتابااه املبااني القاارآن الكاارميَ ( :ولختُاْنا خاذ َر أ َُّم الْ ُقا َارى
َوَم ْن َح ْوَهلَا) [األنعام.]٤١ :
فاأم القاارى هاي مكااة املكرمااة :وماا حوهلااا هاو العااا م كلااه يف كال مكااان وزمااان،
فمحمد  هو الرسول اخلامت الذي ُختم به الرسل.

وباذلك يتضاح لناا أن مكاة املكرماة هاي مبنزلاة العاصامة للكارة األرضاية ،فكاان
ماان مقتضااى حكمااة اهلل ساابحانه وتعاااىل أن تكااون مكااة املكرمااة مها ًادا للرسااالة العامليااة
واخلامتة.

ومن األمور التي تتعلق بمكة المكرمة والكعبة المشرفة:
( )0ماء همزم :إن بئر زمزم هي إحدى املعجزات املادية امللموسة الدالاة علاى

كرامة املكان؛ مكة املكرمة ،وعلى مكانة كل من سيدنا إبراهيم وولاده سايدنا إمساعيال
وأمااه (الصااديقة هاااجر) عنااد رب العاااملني ،حيااث إن خ ااروج بئ اار زم اازم وسااط ص ااخور
ناريااة ومتحولااة شااديدة التبلااور ،مصاامتة ،ال مسااامية فيهااا ،وال نفاذيااة هلااا يف العااادة أماار
ملفت النظر.
والذي هو أكارب مان ذلاك وأكثار أن تظال هاذه البئار تتادفق باملااء الازالل علاى
ماادى أكثاار ماان ثالثااة آالف ساانة علااى الاارغم ماان طمرهااا وحفره ااا عاادة م ارات عل ااى
فرتات.
فمن خصائص ماء زمزم :أثبتت الدراساات العلمياة احلديثاة الايت أجريات علاى
ماء بئر زمزم أنه ماء متمياز يف صافاته الطبيعياة والكيمائياة ،فهاو مااء غاازي عسار ،غاين
( )1موسوعة اإلسالم والعلم الحديث،اإلعجاز العلمى فى القرآن الكريم د /زغلول النجار
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بالعناصار واملركبااات الكيميائياة النافعااة الاايت تقادر حباواِل ( )2111ملليجارام بكاال لاارت،
بينم ااا ال تزي ااد نس اابة األم ااالح يف مي اااه آب ااار مك ااة واألودي ااة اجمل اااورة هل ااا ال تزي ااد عل ااى
( )261ملليجارام بكاال لاارت ،ممااا يااوحي ببعااد مصااادرها عاان املصاادر املائيااة حااول مكااة
املكرمة ،وبتميزها عنها يف حمتواها الكيمائي وصفاهتا الطبيعية.
وتسااتخدم مياااه بئاار زماازم يف عااالج العديااد ماان األماراض ،فساابحان الااذي أماار
بشق بئر زمازم فكاان هاذه البئار املباركاة ،وسابحان أمار املااء بالتادفق إليهاا مان مساافات
()1

بعيدة عرب شقوق شعرية دقيقة.
ولعل هذه الظاهرة (تدفق املاء إىل بئر زمزم من مسافات بعيدة) تكاون مؤيادة
ملن قال بأن مكة املكرمة هي مركز اجلاذبية األرضية.
( )2الحجر األسود :والذي قال عنه رساول اهلل (( :نزل الحجار األساود
من الجنة .))...رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.

لقا ااد اكتُشا ااف أن احلجا اار األسا ااود لا اايس حجا ا ًارا أرضا اايا حيا ااث إن مواصا اافاته

الداخليااة ليساات كمواصاافات الصااخور األرضااية ،كمااا أشااار املصااطفى  أنااه لاايس ماان
()2

أحجار األرض.

ب -الطواف حول الكعبة:

إن عبااادة املساالمني املتمثلااة يف الط اواف حااول البياات العتيااق الكعبااة املشاارفة،

واليت شرعها اهلل عز وجل هلم ،واختاارهم هلاا هاي العباادة الوحيادة الايت تتوافاق وتنساجم
مااع النظااام الكااوذ الااذي خلقااه وأبدعااه اهلل ساابحانه وتعاااىل ،فلقااد ش اارع اهلل س اابحانه
وتعاىل لنا الطواف سبعة أشواط حول الكعبة يف اجتاه معاكس لعقارب السااعة ،حبياث
تكون الكعبة على يسارنا ولنتأمل ولنمعن النظر يف هذا التوافق واالنسجام العجيب:

()1اإلعجازالعلمى فى السنة النبوية د /زغلول النجار
( )2موسوعة اإلسالم والعلم الحديث،اإلعجاز العلمى فى القرآن الكريم د /زغلول النجار
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 -1الن اواة الاايت حتتويهااا الااذرة الاايت تتكااون منهااا املااادة تاادور حااول هااذه الن اواة
إلكرتونات يف ( )1سبعة مستويات من الطاقة ،حيث إن النواة حوهلا سابعة مساتويات
من الطاقة ،وهو نفس عدد أشواط الطواف حول الكعبة.
وتاادور هااذه اإللكرتونااات عكااس عقااارب الساااعة وهااو نفااس اجت ااه الط اواف
()1

حول الكعبة فسبحان اهلل!!
 -2وتاادور األرض حااول حمورهااا :يف اجتاااه معاااكس الجتاااه عقااارب الساااعة،
()2

سبحان اهلل!
 -3ويف نفااس الوقاات تاادور األرض حااول الشاامس :يف اجتاااه معاااكس الجتاااه
عق ااارب الس اااعة وه ااو نف ااس اجت اااه طا اواف املس االمني ح ااول الكعب ااة ،عك ااس عق ااارب
()3

الساعة ،فسبحان اهلل!!
 -4واحلياوان املنااوي لإلنسااان ياادور حااول البويضااة :ويف اجتاااه معاااكس الجتاااه
عقااارب الساااعة وهااو نفااس اجتاااه حركااة الط اواف حااول الكعبااة ،فساابحان اهلل العظاايم
وحبمده!!
فكااأن الاادوران عكااس عقااارب الساااعة كمااا يف عبااادة الط اواف حااول الكعبااة
واجتاههااا ركاان ماان أركااان التساابيح ،فسااائر األجارام السااماوية والشاامس والقماار والنجااوم
والكواكااب واجلزيئااات كلهااا تاادور عكااس عقااارب الساااعة يف أفااالك تساابح اهلل ساابحانه
وتعاىل.
فاحليوانااات املنويااة لإلنسااان تاادور حااول حمااور النطفااة عكااس عقااارب الساااعة،
والنطف ااة ت اادور ح ااول نفس ااها يف اجت اااه مع اااكس لعق ااارب الس اااعة ،واملس االمون يطوف ااون
خ ااالل أداء مناس ااك احل ااج ح ااول الكعب ااة يف احل ااج يف اجت اااه مع اااكس الجت اااه عق ااارب
( )1إعجازالقرآن فى ما تحفيه األرحام أ/كريم نجيب األغر
()2إعجازالقرآن فى ما تحفيه األرحام أ/كريم نجيب األغر
()3إعجازالقرآن فى ما تحفيه األرحام أ/كريم نجيب األغر
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الساااعة ،فبهااذا املثاال مثاال الاادوران عكااس عقااارب الساااعة حااول الناواة أثناااء التساابيح-
كط ا اواف املس االمني ح ااول الكعب ااة -ودوران األرض ح ااول الش اامس ،ودوران اجملموع ااة
الشمسية حول الثقب األسود ،يتجلى لنا تطابق النصو الدينياة اإلساالمية ماع نظاام
الكون مما يدل على أن خالق هذا الكون هو الذي أنزل الادين احلاق الاذي يتجلاى فياه
()1

ناموس الكون ،أال وهو اإلسالم.

فسبحان اهلل العظيم احلكايم الاذي أرسال رساوله حمم ًادا  خاامت املرسالني هباذا

العبادات اهلادية وهذا الشرع القومي.

ج ا -عبااادة السااجود فااي الصااالة باتجاااه البياات الحارام :لقااد اكتشااف أن
السجود باجتاه البيت احلرام حيمي اإلنسان من الكثري من األمراض اجلسادية والنفساية؛
كالص ا ااداع واإلره ا اااق ،وغ ا ااري ذل ا ااك ،حي ا ااث إن جس ا اام اإلنس ا ااان حمم ا اال بالش ا ااحنات
الكهربائيااة املوجب ااة ،وعنااد تزاي ااد هااذه الش ااحنات يك ااون هلااا آث ااار س االبية عل ااى جس اده
فيجااب الااتخلص منهااا ،وعنااد سااجود اإلنسااان يف الصااالة يااتم تفري ا هااذه الشااحنات
الزائدة بانتقاهلا إىل األرض.
الشاهد ال الث
مولد الرسول  محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب
وفداء جده عبد المطلب البنه عبد اهلل

ولنتأماال يف قصااة فااداء جااد الناايب حممااد  ألبيااه عبااد اهلل فهااي شاابيهة بقصااة
إب اراهيم عليااه السااالم وابنااه إمساعياال ،وذلااك عناادما أراد إب اراهيم عليااه السااالم أن يااذبح
ابنااه إمساعياال ،وذلااك ملااا رأى يف منامااه أنااه يااذبح ولااده إمساعياال ،وتكااررت هااذه الرؤيااا،

()1إعجازالقرآن فى ما تحفيه األرحام أ/كريم نجيب األغر,وقد أورد الدكتور/زغلول النجار فى كتابه(اإلعجازالعلمى فى السنة
النبوية) دوران البويضة حول نفسها ,وكذلك دوران الحيوانات المنوية  1دورات حولها فى اتجاه معاكس لعقارب الساعة
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وماان املعلااوم أن رؤيااا األنبياااء حااق ،ولكاان ماان رمحااة ربنااا تبااارك وتعاااىل بعباااده أنااه جاال
شأنه افتداه بذبح عظيم.
فبدال من أن يذبح إبراهيم عليه السالم ولاده إمساعيال علياه الساالم قاام باذبح
ً
ادال مان
الذبيحة -كبش -اليت افتدى هبا ربنا سابحانه وتعااىل إمساعيال علياه الساالم ،فب ً
أن تكااون ساانة اهلل يف خلقااه أن يااذبح اآلباااء أبناااءهم ،اماانت ربنااا جاال شااأنه علينااا هبااذا
الفااداء ،وكااذلك عناادما أراد عبااد املطلااب ذبااح ابنااه عبااد اهلل ،وذلااك أن عبااد املطلااب
حااني وِل السااقاية فيمااا وِل ماان وظااائف احلاارم أخااذ يطياال التفكااري فيمااا يلقاااه احلجاايج
م اان مش ااقة بس اابب ش ااح امل اااء ،فت ااذكر بئ اار «زم اازم» ال اايت كان اات س ااببًا يف إنق اااذ ج ااده
إمساعياال عليااه السااالم ماان اهلااالك عناادما تركااه أبااوه إب اراهيم عليااه السااالم ومعااه والدتااه
الساايدة هاااجر يف هااذا املكااان اخلاااِل ماان املاااء بااأمر ماان اهلل ساابحانه وتعاااىل؛ حلكمااة
يعلمه ااا ه ااو ج اال ش ااأنه ،ت ااذكر بئ اار زم اازم ال اايت ج ااذبت إىل مك ااة القواف اال عل ااى آث ااار
()1

الرعاة.

وتذكر ما تناقله اآلباء عان األجاداد مان حياث «جارهم» ودفنهاا لبئار «زمازم»
حااني أُرغماات علااى اخلااروج ماان مكااة ،فااود لااو وفقااه اهلل إىل العثااور علااى موضااع البئاار
املباركااة املطمااورة ،فبعااد أن وفقااه اهلل ساابحانه وتعاااىل هلااذا غاادا مبعولااه ومعااه ابنااه احلااار
ولاايس لااه يومئااذ ولااد غااريه ،حااىت إذا هاام باااحلفر بااني وثااين -أساااف ونائلااة -قاماات إليااه
قريش تصده قائلة :واهلل ال نرتكك حتفر باني وثاين هاذين الاذين ننحار عنادمها ،وقاومات
قااريش مااا أراده ماان حفاار بئاار زماازم وأطمعهااا أنااه كااان قلياال الولااد ،ولكنااه أصاار علااى أن
ميضي يف احلفر ،فلماا بادت لاه احلجاارة الايت طويات حتتهاا البئار ،وعرفات قاريش أناه قاد
أدرك حاجته قاموا إليه وقالوا :يا عبد املطلب ،إهنا بئار أبيناا إمساعيال وإن لناا فياه ح ًقاا،
()2

فأشركنا معك فيها.

( )1تراجم سيدات بيت النبوة د/عائشة عبدالرحمن
( )2( )2تراجم سيدات بيت النبوة د/عائشة عبدالرحمن
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فقااال :مااا أنااا بفاعاال ،إن هااذا األماار قااد خصصاات بااه دونكاام ،وأعطيتااه ماان
بياانكم ،وبعااد حماولااة ماان ق اريش ملشاااركة عبااد املطلااب يف بئاار زماازم باااءت بالفشاال أقااام
()1

عبد املطلب سقاية زمزم للحجاج ال ينازعه فيها أحد من قومه.
ونذر يومئذ لئن ُولخد له عشرة نفر مث بلغوا معه حبيث مينعوناه ،لينحارن أحادهم
عند الكعبة؛ ألنه تذكر ما لقي من قريش عندما أراد حفر البئر وطمعها فيه؛ ألناه كاان
ادحا عليااه امسااه
قلياال الولااد ،وخاارج عبااد املطلااب ببنيااه العشاارة وقااد محاال كاال ماانهم قا ً

ليُضاارب ،فاايعلم ماان ساايخرج عليااه القاادح فيأخااذه ليذحبااه إيفاااء بنااذره ،فضاربت القااداح
فخارج الفاتح علاى عباد اهلل -والاد رساول اهلل  - وكاان أصاغرهم ،و م يكاد األب يهاام

بذبح فتااه حاىت قامات إلياه قاريش مان أناديتها فقاالوا :مااذا ترياد ياا عباد املطلاب؟ قاال:
أيف بنذري .فقالت له قريش وبنوه :واهلل ال تذحباه أب ًادا حاىت تعا َذر فياه ،لائن فعلات هاذا
ال يزال الرجل يأِت بابنه حىت يذحبه ،فما بقاء الناس على هذا؟
فااانتهوا إىل أن يقاارب عشاارة إباال مااع ابنااه عبااد اهلل ،وأن يضاارب عليهااا وعلااى
ابنه عباد اهلل القاداح ،فاإذا خارج القاداح علاى اإلبال فقاد جناا عباد اهلل بان عباد املطلاب،
وإذا خ اارج الق ااداح عل ااى عب ااد اهلل فإن ااه يزي ااد اإلب اال عش اًرا ،مث يعي ااد ض اارب الق ااداح م اارة
أخاارى حااىت ختاارج علااى اإلباال ،وبعااد مااا خاارج القااداح علااى اإلباال أخااذت فُانُ خحا َارت عاان
عباد اهلل باان عبااد املطلااب ،وجناا حينئااذ عبااد اهلل والااد رساول اهلل  ماان الااذبح بعااد هااذا

الفداء )2(،ولعل هاذا ياذكرنا بقصاة إباراهيم وذباح ولاده إمساعيال عليهماا الساالم ،فهماا
من قاما برفع قواعد البيت العتيق ،فلقد شرفهما ربنا تبارك وتعاىل بالرسالة والنبوة.
وحممد  بن عبد اهلل الذي جنا من ذبح أبيه له بعد الفداء هاو الاذي اختااره

ربن ااا تب ااارك وتع اااىل واص ااطفاه ليطه اار ه ااذا البي اات العتي ااق -ال ااذي ق ااام ج ااداه إب ا اراهيم
وإمساعيل عليهما السالم برفع قواعده -من األصنام ودنس الشرك واألوثان.

( )2تراجم سيدات بيت النبوة د/عائشة عبدالرحمن
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لقااد كاناات الرساال ختاارج ماان بااين إسارائيل ،ولكاان بنااو إسارائيل كااانوا يقااابلوهنم
أيضا منهم.
بالكفر والتكذيب والقتل ،وكانوا يظنون أن رسول آخر الزمان سيخرج ً
ولكن حكمة اهلل عز وجل ومشيئته جل شأنه اقتضت أن يكون هاذا الرساول

اخلامت الذي ُيتم به املرسلون حممد  من بين عمهام -إمساعيال -مان العارب صالوات
اهلل وسالمه عليه إىل يوم الدين.

***
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الشاهد الرابع
نسب رسول اهلل  وصفاته
وحال دعوته 
نسب رسول اهلل : 
إن رسول اهلل هو أفضل وأعظم قريش نسبًا ،تُعرف أسرته باألسرة اهلامشية
نسبة إىل جده هاشم بن عبد مناف.
موسرا
 -1هاشم :هو الذي توىل السقاية والرفادة من بين عبد مناف ،وكان ً
ذا شرف كبري ،وهو أول من أطعم الثريد للحجاج مبكة ،وكان امسه عمرو فما مسي
هامشًا إال هلشمه اخلبز ،وهو أول من سن الرحلتني لقريش رحلة الشتاء والصيف ،وفيه
يقول الشاعر:

عم ا اارو ال ا ااذ هش ا اام ال ري ا ااد لقوم ا ااه

قا ا ا ا ا ااوم بمكا ا ا ا ا ااة مسا ا ا ا ا اانتين عجا ا ا ا ا اااف

سا ا ا ا اانت إليا ا ا ا ااه الرحلتا ا ا ا ااان كالهما ا ا ا ااا

س ا ا ا اافر الش ا ا ا ااتاء ورحل ا ا ا ااة األص ا ا ا ااياف

 -2عب ااد املطل ااب :ص ااارت الس ااقاية والرف ااادة والرفي اادة بع ااد هاش اام إىل عب ااد
طاعااا ،ذا فضاال يف قومااه ،كاناات ق اريش تُس ااميه
املطلااب جااد الناايب  وكااان ش اري ًفا ُم ً
الفياض لسخائه وهاو سايد مكاة ،ورساول اهلل  أفضالهم أخالقًاا وأعظمهام وأحسانهم

صفاتًا ،ويعلم القرشيون هذا وال يستطيع أحد أن ينكره ويشهدون على ذلك.

فهااو  الصااادق األمااني ،وتشااهد قاريش قاطبااة علااى صاادقه وأمانتااه  وياادلل

على ذلك:
مااا رواه البخاااري ضاامن حااديث طوياال نااص الكتاااب الااذي كتبااه الناايب  إىل
ملك الروم هرقل وهو هذا:
(بس اام اهلل ال اارمحن ال اارحيم ،م اان حمم ااد ب اان عب ااد اهلل ورسا اوله إىل هرق اال عظ اايم
الااروم ،سااالم علااى ماان اتبااع اهلاادى ،أساالم تساالم ،أساالم يؤتااك اهلل أجاارك م ارتني ،فااإن
توليت ،فإمنا علياك إمث األريسايني ،ياا أهال الكتااب تعاالوا إىل كلماة ساواء بينناا وبيانكم
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بعضااا أربابًااا ماان دون اهلل ،فااإن
أال نعبااد إال اهلل وال نشاارك بااه شاايئًا ،وال يتخااذ بعضاانا ً
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون).
واخت ااار حلم اال ه ااذا الكت اااب دحي ااة ب اان خليف ااة الكل اايب ،وأم ااره أن يدفع ااه إىل
عظيم بصرى ليدفعه إىل قيصر.
وقاد روى البخااري عان ابان عبااس( :أن أباا سافيان بان حارب أخاربه أن هرقال

أرساال إليااه يف ركااب ماان قاريش وكااانوا جتا ًاارا بالشااام يف املاادة الاايت كااان رسااول اهلل  ماااد
كفارا من قريش.
فيها أبا سفيان و ً
فااأتوه وهاام بإيلياااء فاادعاهم يف جملسااه وحولااه عظماااء الااروم ،مث دعاااهم ودعااا
ترمجانه فقال :أيكم أقرب نسبًا هبذا الرجل الذي يزعم أنه نيب؟
قال أبو سفيان :أنا أقرهبم نسبًا.

فقاال :أدناوه ماين ،وقرباوا أصاحابه فااجعلوهم عناد ظهاره ،مث قاال لرتمجانااه :إذ
سائل عن هذا الرجل ،فإن كذبين فكذبوه.
ويقااول أبااو ساافيان الااذي أخااربه هبااذه القصااة :ف اواهلل لااوال احلياااء ماان أن يااؤثروا
علي كذبا لكذبت عنه.
يقصااد أبااو ساافيان :أنااه لااوال خاااف واسااتحى أن تعااريه قاريش بكذبااه لكااذب،
ولكنااه اضااطر لقااول احلااق والصاادق الااذي ال يفااى علااى قاريش ،فأصااحاب أيب ساافيان
واقفني خلف ظهره يعلمون حقيقة ما سوف يقوله عن رسوله اهلل .
مث قال أول ما سألين عنه أن قال :كيف نسبه فيكم؟
فقلت :هو فينا ذو نسب.
قال :فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟
قلت :ال.
قال :فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟
قلت :بل ضعفاؤهم.
قال :أيزيدون أم ينقصون؟
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قلت :بل يزيدون.
قال :فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟
قلت :ال.
قال :فهل يغدر؟
قلت :ال ،وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها -قاال أباو سافيان :و م
متكنين كلمة أدخل فيها شيئًا غري هذه الكلمة.-
قال :فهل قاتلتموه؟
قلت :نعم.
قال :فكيف كان قتالكم إياه؟
قلت :احلرب بيننا سجال ينال منا ،وننال منه.
قال :ماذا يأمركم؟
قلاات :يقااول :اعباادوا اهلل وحااده وال تشااركوا بااه شاايئًا ،واتركاوا مااا يقااول آباااؤكم،

يأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة.
فق ااال للرتمج ااان :ق اال ل ااه :س ااألتك ع اان نس اابه ،ف ااذكرت أن ااه ف اايكم ذو نس ااب،
وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها.
وسألتك هل قال أحد منكم هاذا القاول قبلاه؟ فاذكرت أن ال ،قلات :لاو كاان
أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله.
وسااألتك هاال كااان ماان آبائااه ماان ملااك؟ فااذكرت أن ال ،فقلاات :فلااو كااان ماان
آبائه من ملك قلت :رجل يطلب ملك أبيه.
وسااألتكم هاال كنااتم تتهمونااه بالكااذب قباال أن يقااول مااا قااال؟ فااذكرت أن ال،
فقد أعرف أنه  م يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهلل.
وسااألتك :أش اراف الناااس اتبعااوه أم ضااعفاؤهم .فااذكرت أن ضااعفاءهم اتبعااوه
وهم أتباع الرسل.
وسااألتك أيزياادون أم ينقص ااون؟ فااذكرت أهن اام يزياادون ،وك ااذلك اإلمي ااان ح ااىت
يتم.
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وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فياه؟ فاذكرت أن ال ،وكاذلك
اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب.
وسألتك هل يغدر؟ فقلت :أن ال ،وكذلك الرسل ال تغدر.
وسااألتك مباااذا يااأمر؟ فااذكرت أنااه يااأمركم أن تعباادوا اهلل وال تشااركوا بااه شاايئًا،
وينهاكم عن عبادة األوثان ،ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف.
فااإن كااان مااا تقااول حقاا فساايملك موضااع قاادمي هاااتني ،وقااد كناات أعلاام أنااه
خااارج و م أكاان أعلاام أنااه ماانكم ،فلااو أذ أعلاام أذ أخلااص إليااه لتجشاامت لقائااه ،ولااو
كنت عنده لغسلت عن قدميه.
مث دع ااا بكت اااب رس ااول اهلل  فقا ارأه فلم ااا ف اارل م اان ق ا اراءة الكت اااب ارتفع اات

األصوات عنده ،وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا.
قال :فقلت ألصحابه حني أخرجناا :لقاد أمار ابان أيب كبشاة أناه ليخافاه ملاك

ب ااين األص اافر فم ااا زل اات موقنً ااا ب ااأمر رس ااول ال ااه  أن ااه س اايظهر ح ااىت أدخ اال اهلل عل ا َّاي
اإلسالم).
[صحيح البخاري ،4/1 :صحيح مسلم .]99 ،98 ،91 /2
 -ولنعد إىل العصر الذي نشأ فيه النيب  فنرى أناه  نشاأ يف عصار ساادت

فيااه اجلهالااة وعماات فيااه الضاااللة ،بااني قااوم أميااني وثنيااني غااري موحاادين ،يكفاارون باااليوم
اآلخاار ،وحييااون حياااة اللهااو ويتعصاابون ألتفااه األسااباب ،كااانوا قبائاال متاادابرة وعش اائر
متناحرة  ،م تكن هلم دولة هلا مقوماات الدولاة؛ مان حكوماة هلاا سالطان ،وجايش يادفع
()1

العدوان ،ودستور يفصل احلقوق والواجبات ،وقانون يبني العقوبات.

( )1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
( )4()3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد

35

محمد  رسول اهلل ًّ
حقا وصدقًا

36

يف هااذا العصاار وهااذه البيئااة :نشااأ رسااول اهلل  ثاقااب الفكاار ،عظاايم الاانفس،
()1

كرمي اخللق.

 -حال الرسول  قبل الرسالة وبعدها؛ لنصدر أحكامنا عن بينة:

عاااش رسااول اهلل  إىل ساان األربعااني يتمتااع بااني قومااه حبساان الساامعة ونباهااة
()2

الذكر ،مشهور بالصدق واألمانة ،وندلل على ذلك بواقعتني نكتفي هبما:
الواقعة األولى:

ما جرى عند بناء الكعبة :فقد اختصمت القبائل فيمن يضع احلجر األساود،
كل قبيلة تريد أن تضعه موضعه ،فقاال أباو أمياة -يومئاذ أسانهمَ -ح ِّك ُماوا بيانكم فيماا
ختتلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب هاذا البيات ،ففعلاوا ،فكاان أول مان دخال

مجيعاا يف صاوت واحااد :هاذا األماني رضاينا ،هاذا حمماد ،فلمااا
حمماد  فلماا رأوه قاالوا ً
انتهااى إلاايهم وأخااربوه اخلاارب أخااذ احلجاار ووضااعه عل اى ثااوب ،وأماار كاال قبيلااة أن تأخااذ
()3

بطرف منه ،ففعلوا حىت إذا رفعوه ،ودنوا من موضعه وضعه  وبىن عليه.
هذه الواقعة تشهد مبا كان له يف نفوس قومه من مكانة طيبة نتيجة ماا اشاتهر

به من صفة األمانة وعظيم اخللاق ،كاذلك تشاهد بقاوة عقلاه وأملعيتاه وحسان فطنتاه ،

وبقدرتااه البالغااة علااى معاجلااة املشااكالت ،وإن باادت أمااام الناااس مستعصااية احلاال ،فقااد

مجيعاا يف محاال احلجاار ،ويف
مجيعااا حبكماة فائقااة ،فقاد أشااركهم ً
عارف  كيااف يرضايهم ً
()4

الوقت نفسه فاز بشرف وضعه.
الواقعة ال انية:

خ خ
ك
اريتَ َ
وق ااد رواه ااا اب اان عب اااس رض ااي اهلل عنهم ااا ق ااال :مل ااا نزل اات ( َوأَنْ ااذ ْر َعش ا َ
ني) ص ااعد  عل ااى الص اافا ،فجع اال ين ااادي ي ااا ب ااين فه اار ،ي ااا ب ااين ع اادي -لبط ااون
ْاألَقْا اَربخ َ
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ايال ب ااالوادي تري ااد أن تغ ااري
ق ا اريش -ح ااىت اجتمع ا اوا فق ااال :أرأي ااتم ل ااو أخ ا اربتكم أن خ ا ً

عليكم ،أكنتم ُمصدقي؟

()1

قالوا :نعم ،ما جربنا عليك إال صدقًا.
قااال :فااإذ نااذير لكاام بااني ياادي عااذاب شااديد .قااال أبااو هلااب :تب اا لااك يااا
ت يَ َدا أخَيب َهلَ ٍ
ب) [املسد].
ب َوتَ َّ
حممد ،أهلذا مجعتنا فنزلت( :تَابَّ ْ

ه ااذه الواقع ااة تش ااهد ببع ااد نظ ااره  فق ااد رأى حبكمت ااه أن يع اارف رأيه اام في ااه،

وظنهم به قبال أن يفااجئهم باأمر رساالته ،ويف جاو صااف خاالص مان الكادرات ،بعياد
()2

عن الشوائب صارحوه وأجابوه على الفور ما جربنا عليك إال صدقًا.
من هاتني الواقعتني نستيقن أن الصدق واألمانة صافتان الزمتاان حملماد  مان
قبل الرسالة.
وعناادما قاارر الرسااول  اهلجاارة بعااد الرسااالة بنحااو ثالثااة عشاار ساانة تاارك اباان
عمه علي بن أيب طالب؛ لريد الودائع اليت كانت عنده إىل أهلها.
فهو  الصادق األمني الذي كانت قريش تستأمنه على حاجاهتا.

كذلك :نشأ  منذ صباه يتحاشى عبادة األصنام ،وينفر من القرب منها.
كااذلك :نشااأ  عزوفًااا عاان املالهااي ،وقااد هاام م ارتني قباال رسااالته أن يساامع

عزفً ااا بالغرابي اال وامل ا ازامري ،ولك اان اهلل عص اامه وألق ااى علي ااه الن ااوم ،فم ااا أيقظ ااه إال م ااس
الشاامس ،وملااا شااب  حبااب إليااه اخلااالء والتعبااد لياااِل ذوات عاادد قباال أن يناازع إىل
()3

أهله ،ويتزود لذلك ،مث يرجع إىل البيت ويتزود ملثلها.

( )2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد

( )4()3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد

31

محمد  رسول اهلل ًّ
حقا وصدقًا

38

نسأل :أميكن هلذا الذي عُرف باألمانة واشاتهر بالصادق باني النااس أن يتجارأ

على الكذب ،وأن يكون أول من يتجرأ عليه الذي يدعو الناس إلياه رب النااس ،ملاك
()1

الناس ،إله الناس؟!
أيضا :ملاذا خرج على حكم البيئة ،وللبيئة سلطاهنا وتأثريها؟
ونسأل ً

لقااد عاااش  أربعااني ساانة كاملااة وسااط قااوم مغاارقني يف اجلهالااة منهمكااني يف
()2

الضاللة ،فلم تنتقل إليه عدواهم ،و م تصبه بلواهم.

 ولقااد ماار عليااه  شاارل الشااباب ،وهااو الوقاات الااذي جتاايش فيااه الصاادورباآلمال واألماذ ،فلام تب ُاد مناه كلماة تلمايح بالرساالة أو إشاارة لنباوة ماع ماا شااهده مان
وفاة أمة ماع صاغر عمرهاا ،وهاو يف السادساة مان عماره ،مث وفااة جاده عباد املطلاب ،مث
()3

عمه أبو طالب ،ومع علمه  بوفاة أبيه مع صغر عمره ،وهو يف بطن أمه .

فكال هااذه األحاادا الايت ماارت بااه  ال جتعال لااه طااول األمال يف تلااك احلياااة

الدنيا اليت حيياها ،ومع ذلك فلم تبد منه  كلماة تلمايح بالرساالة أو إشاارة لنباوة ،ويف
الوقت الذي هتدأ فيه النفوس الثائرة ،وتسكن فيه اآلماال الفاائرة بادأ بثاورة غاريت جمارى
التاااريأ ،أعلاان أنااه رسااول اهلل ،وأن رسااالته ال تقتصاار علااى العاارب وحاادهم ،وال علااى
أهاال عصاار دون ساواهم ،باال إن رسااالته عامااة تشاامل كاال الااذين يف عهااده ،وكاال الااذين
جييئااون ماان بعااده ،و م ال وهااو خااامت املرساالني الااذين أرساالهم اهلل ساابحانه وتعاااىل إىل أن
()4

جاء وقت رسالته ؟

فلق ا ااد اقتض ا اات حكم ا ااة اهلل س ا اابحانه وتع ا اااىل أن يك ا ااون حمم ا ااد  ه ا ااو آخ ا اار

املرساالني ،وملااا أنااه آخاار املرساالني فسااوف تكااون رسااالته  للناااس كافااة يف كاال مكااان

( )4()3()2()4الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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وزمااان ،وأن حيفظهااا ساابحانه وتعاااىل ماان التحريااف وأن حيفااظ كتاهبااا القاارآن الكاارمي ماان
التحريااف ،س اواء بالزيااادة واإلضااافة أو النقصااان أو إىل غااري ذلااك ممااا قااد تعرضاات إليااه
الرساالت والكتب السابقة عن طريق تناول أيدي البشر هلاا وف ًقاا ألهاوائهم وشاهواهتم.

()1

وكااان  علااى علاام ماان أنااه منااذ حلظااة رسااالته وناازول الااوحي عليااه ،عليااه أن
اريا إىل أن ينص ااره اهلل س اابحانه وتع اااىل ،وبالتأكي ااد ف ااإن ه ااذا
جيته ااد ط ا ً
اويال ويص ااطرب كث ا ً
()2

األمر -رسالته  - سيطول وقته إىل أن تنتشر دعوته ورسالته.

والس اؤال الااذي يفاارض نفسااه ،مااا الااذي اضااطره  إىل هااذا كلااه ماان إعااالن

نبوته ورسالته؟

بالتأكيد :ليس إال ألنه رسول اهلل  حقاا وصادقًا ،يساتجيب ألمار رباه تباارك
()3

وتعاىل يف الوقت الذي أراده اهلل سبحانه وتعاىل ،وف ًقا ملشيئته وحكمته جل شأنه.

الدعوة:

كااان رسااول  ياادعو إىل التوحيااد والعبااادة اخلالصااة هلل عااز وجاال وإىل صاالة
األرحااام ،ي اربط الناااس بعضااهم باابعض وياادعو إىل اخلااري وإىل الصااالة ،ويااأمر باااملعروف
()4

وينهى عن املنكر.

( )3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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فلقااد أماار  بالكتابااة إىل ملااوك وأم اراء األرض ،وأرساال إلاايهم كتبًااا ياادعوهم

فيه ااا إىل اإلس ااالم وإىل م ااا في ااه م اان تع اااليم وش اارع ق ااومي ،فأرس اال إىل النجاشا اي مل ااك
احلبشااة ،وإىل املقااوقس ملااك مصاار ،وإىل كساارى ملااك فااارس ،وإىل قيصاار ملااك الااروم،
وإىل املن ااذر ب اان س اااوي ح اااكم البحا ارين ،وإىل ه ااوذة ب اان عل ااي ص اااحب اليمام ااة ،وإىل
احلار بن أيب مشر الغساذ صااحب دمشاق ،وإىل جيفار ملاك عماان ،وإىل أخياه عباد

بن اجللندي .وهبذه الكتب كان النيب  قد أبل دعوته إىل أكثار ملاوك وأماراء األرض،
فماانهم ماان آماان بااه  وماانهم ماان كفاار ،ولكنااه  شااغل فكاار هااؤالء الكااافرين وعاارف
()1

لديهم امسه ودينه.
ونسااأل :أكااان ميكاان أن يتلقااى التوحيااد ماان جمتمااع وثااين يباااهي باألحساااب،
ويفاضاال بااني األنساااب ،جمتمااع تسااوده العصاابية اجلاهليااة ،جمتمااع ميااارس الشاارور ويبااال
()2

يف الفجور؟
خ
خ
خ
يد الْ ُق َوى) [النجم.]5 ،4 :
وحى* َعلَّ َمهُ َشد ُ
بالطبع ال( :إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
فه ا ااو  رس ا ااول م ا اان عن ا ااد اهلل س ا اابحانه وتع ا اااىل أوح ا ااي إلي ا ااه م ا اان قب ا اال رب ا ااه
تبارك وتعاىل.
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أميته  ودعوته:
كااان  أمياا ،ولكاان أميتااه دلياال ماان دالئاال نبوتااه  :أمااي يعلاام األميااني ،باال
ويعل اام املتعلم ااني إىل ي ااوم ال اادين ،أم ااي يتخ اارج م اان جامعت ااه اإلس ااالمية حك ااام وساس ااة
وجنااود وقااادة وفقهاااء وحكماااء وحساااب وكتاااب وحماادثون ومدرسااون ووعااا ومفتااون
وقضاة عادلون وعلماء يف شىت اجملاالت العلمية ،فمع أميته ينطاق حبقاائق علمياة مبهارة
مذهلااة  ،م يكاان يعلمهااا أحااد علااى أن اكتشاافها العلاام احلااديث منااذ ع اادد قلياال ماان

السنوات )1(.قال تعاىل:
خ
خ
خ
خ
يد الْ ُقا ا َاوى)
اوحى* َعلَّ َما ااهُ َشا ااد ُ
( َوَما ااا ياَْنطا ا ُاق َع ا ا خن ا ْهلاَا َاوى* إ ْن ُها ا َاو إَّال َو ْحا ا ٌاي يُا ا َ
[النجم.]٤ – ٥ :
فأميته  دليل من دالئل نبوته ورسالته :

ف ا ا ا ااي الجاهلي ا ا ا ااة والتأدي ا ا ا ااب والق ا ا ا اايم

كف ا ااا ب ا ااالعلم ف ا ااي األم ا ااي معج ا اازة

فمحمد  هو رسول اهلل حقا وصدقًا.
***
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الشاهد اللام
مسارعته  إلى ما كان يدعو إليه
دوما بذكر اهلل
واشت ال قلبه ً

()1

ولنعد مرة أخرى إىل الرسول  نطالع أخباره وندرس آثاره فسنرى فيها
()2

أعظم شاهد على رسالته ،وأقوى دليل على نبوته .

إن الرواة ليجمعون على أنه  كان أسرع الناس إىل تنفيذ ما جاء به،
أسبقهم إىل التحلي مبا رغب فيه ،والتخلي عما نفر عنه ،وال عجب!

()3

فقد حفظ  قول اهلل تعاىل فيما أنزل عليه:
السماو خ
خ َّخ خ خ
ات َو ْاأل َْر خ
ض َوُه َو يُطْعخ ُم َوَال يُطْ َع ُم قُ ْل
(قُ ْل أَ َغْياَر اللَّه أَخت ُذ َوليا فَاط خر َّ َ َ
خ
خ
خ
اف إخ ْن
َخ ُ
َسلَ َم َوَال تَ ُكونَ َّن م َن الْ ُم ْش خرك َ
إخ ِّذ أُم ْر ُ
ني* قُ ْل إخ ِّذ أ َ
ت أَ ْن أَ ُكو َن أ ََّو َل َم ْن أ ْ
اب ياَ ْوٍم َع خظي ٍم) [األنعام.]٨٤ ،٨٥ :
صْي ُ
َع َ
ت َرِّيب َع َذ َ
إماما
نعم ،لقد استجاب النيب  لربه ،فكان أول منفذ لتعاليمه ،وكان ً

للمسلمني يف مجيع أحواله ويف أقواله وأفعاله.
خ
خ خ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َن ياَ ْر ُجو اللَّهَ
قال اهلل تعاىل( :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم خيف َر ُسول اللَّه أ ْ
َوالْيَا ْوَم ْاآل خخَر َوذَ َكَر اللَّهَ َكثخ ًريا) [األحزاب.]١٨ :
ذكرا له سبحانه وتعاىل وأعظمهم
فلقد كان  أشد الناس طاعة هلل وأكثرهم ً

خوفًا منه جل شأنه ،و م يكن هذا حمض ادعاء ،بل كان حقيقة واقعة يلمسها أهله
وأصحابه يف كل ما بدر منه وصدر عنه .

وروى أنس أن النيب  قال« :أما واهلل إذ ألخشاكم هلل وأتقاكم له».
البخاري ومسلم].
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وأخرج ابن حبان يف صحيحه عن عطاء قال :قلت لعائشة :أخربيين
بأعجب ما رأيت من رسول اهلل ؟
قالت :وأي شأنه  م يكن عجبًا.

إنه أتاذ ليلة ،فدخل معي يف حلايف ،مث قال :ذريين أتعبد لريب.
فقام فتوضأ ،مث قام يصلي ،فبكى حىت سالت دموعه على صدره ،مث ركع
فبكى ،مث سجد فبكى ،مث رفع رأسه فبكى ،فلم يزل كذلك حىت جاء بالل فآذنه
بالصالة.
فقلت :يا رسول اهلل ما يبكيك ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما
تأخر؟
شكورا ،و م ال أفعل؟ وقد أنزل علي يف هذه الليلة:
عبدا
قال(( :أفال أكون ً
ً
خ َّ خ
ض واختخ َال خ
ف اللَّي خل والناَّها خر َآلي ٍ
(إخ َّن خيف خ ْل خق َّ خ
ات خأل خ
ين
الس َم َاوات َو ْاأل َْر خ َ ْ
َ
ْ َ َ َ
ُوِل ْاألَلْبَاب* الذ َ
خ
السماو خ
خخ
َّ خ خ
ات َو ْاأل َْر خ
ض َرباَّنَا َما
يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّ َه قيَ ًاما َوقاُعُ ً
ودا َو َعلَى ُجنُوهب ْم َوياَتَا َفك ُرو َن يف َخ ْلق َّ َ َ
اط ًال سبحانَ خ
اب النَّا خر))) [آل عمران.]٨٤٨ ،٨٤٠ :
ت َه َذا بَ خ ُ ْ َ َ
َخلَ ْق َ
ك فَقنَا َع َذ َ
مث قال(( :ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)).
نعم ،لقد كان النيب  ال يغفل عن ذكر اهلل حلظة ،بل كان دائم الذكر له
جل شأنه يف السر والعلن ،يف املأل واخلالء ،يف اليسر والعسر ،يف املنشط واملكره ،يف
()1

السفر واحلضر ،يف الليل والنهار ،يف الصباح واملساء.
وإليك ما ورد يف اإلصابة ج 162 ،1ونصه:

(أن النيب  بعث إىل ابن اجللندي ملك عمان ،عمرو بن العا

اإلسالم ،فقال:
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لقد دلين على هذا النيب األمي أنه ال يأمر خبري إال كان أول آخذ به ،وال
ينهى عن شر إال كان أول تارك له ،وأنه يغلب فال يبطر ويغلب فال يهجر وأنه يفي
بالعهد وينجز الوعد ،وأشهد أنه نيب.
مث أنشد أبياتًا منها:
بعا ا اادها

م ا اان الح ا ااق ش ا اايء والنص ا ااي نص ا ااي

أتا ا اااني عما ا اارو با ا ااالتي لا ا ااي

فقل اات ل ااه م ااا هدت أن ج اات ب ااالتي

جلنا ا ااد عما ا ااان فا ا ااي عما ا ااان يصا ا ااي

في ا ااا عم ا اارو ق ا ااد أس ا االمت هلل جه ا اارة

ين ا ا اااد به ا ا ااا ف ا ا ااي ال ا ا ااواديين فص ا ا ااي

فهذا هو رسول اهلل  خاتم المرسلين:

كتاب مفتوح قبل البعثة وبعدها للجميع ،فمن أراد أن يتعرف على عظيم

شخصيته وسريته العطرة ،فليقرأ وليتصفح سريته ؛ ليعلم ويتيقن أنه  هو رسول
اهلل حقا وصدقًا.
***
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الشاهد السادس
عزوفه  عن الدنيا وأ راهها ومفاتنها

()1

رسوال من عند اهلل سبحانه
ونعود مرة أخرى فنسأل :إذا  م يكن حممد ً 
وتعاىل فماذا كان يبغي من وراء هذه الدعوى اليت جلبت له ألوانًا من العذاب
()2

واالضطهاد؛ من شتم بذيء شنيع إىل إيذاء شديد فظيع؟!
حكيما ،فما الغاية اليت كان يسعى
عاقال حصي ًفا
لقد كان بشهادة خصومه ً
ً
ويرجو الوصول إليها؟
أكان يبغي امللك ،أم املال؟

لقد عُرض عليه  امللك واملال من ربه ،مث من كفار قريش ،فآثر أن يكون
()3

قانعا.
عفي ًفا نز ًيها وز ً
اهدا ً

ولقد حاول املشركون مساومة النيب بإغداق كل ما هو ميكن أن يكون
مطلوبًا له؛ ليكفوه عن دعوته ،و م يكن يرى هؤالء املساكني أن كل ما تطلع عليه
()4
الشمس ال يساوي جناح بعوضة أمام دعوته  ،فخابوا وفشلوا فيما أرادوا.
سيدا من كفار قريش -إىل رسول اهلل ،وكان
فلقد ذهب أبو الوليد -وكان ً
أمورا؛ لعله أن يقبل بعضها ويكف عن
جالسا يف املسجد وحده ليكلمه ويعرض عليه ً
ً
دعوته ،وذلك بعدما وافقته قريش ملا رأته من إسالم محزة بن عبد املطلب عم النيب 
وتزايد أصحاب رسول اهلل .
( )4()3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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فقال أبو الوليد لرسول اهلل  :يا ابن أخي :إن كنت تريد مبا جئت به من
ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا
هذا األمر -يعين اإلسالم والدعوة إليهً -
أمرا دونك ،وإن كنت تريد
ً
ماال ،وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا حىت ال نقطع ً
به مل ًكا ملكناك علينا.

ولكن رسول اهلل  :رفض كل ذلك يف سبيل دعوته ،فلقد عرض عليه املال

قانعا.
والشرف وامللك والتزويج بأشرف بناهتم ،ولكنه  كان عفي ًفا ز ً
اهدا ،نز ًيها ً

()1

هذا كله ينفي عن رسول اهلل  أنه كان يريد الدنيا ومظاهرها ،و م يكن هذا

جمرد كالم ،بل كان حقيقة نلمسها يف أول عهده  كما نلمسها يف آخر عهده 
()2

على السواء.
يوم دان له خصومه وخضع له أعداؤه ووافته األموال اجلمة والغنائم اليت ال
حصر هلا ،فكان  ينفق هذه األموال على األيتام والفقراء واملساكني وينام هو على
()3

حصري يؤثر يف جنبه .
قانعا.
ينفق هذه األموال على األيتام والفقراء واملساكني ويعيش هو ز ً
اهدا ً

فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :ما شبع آل حممد من خبز الشعري يومني

متتاليني حىت قبض رسول اهلل [ أخرجه البخاري ومسلم].

 وعن عبد اهلل بن مسعود قال :دخلت على النيب  وهو يف غرفة كأهنابيت محام ،وهو نائم على حصري قد أثر جبنبه فبكيت ،فقال :ما يبكيك يا عبد اهلل؟
قلت :يا رسول اهلل ،كسرى وقيصر يطئون على اخلز والديباج واحلرير ،وأنت نائم على
هذا احلصري قد أثر جبنبك! قال:

( )3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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«فال تبك يا عبد اهلل فإن لهم الدنيا ولنا اآلخرة ،وما أنا والدنيا ما
م لى وم ل الدنيا إال كم ل راكب نزل تحت شجرة ثم سار وتركها»
الطبراني].

[أخرجه

 -واألحاديث الدالة على زهده  يف طعامه وثيابه وسكنه ..إىل غري ذلك

جدا شاهدة على ما ذكرناه.
كثرية ً

 -لقد زهد  يف الدنيا وعلم نساءه كيف يزهدن فيها ،ولعلنا نقف هنا

وقفة من حيث تعدد زوجات النىب حممد ، والىت قد حاول أعداء اإلسالم جاهدين
من خالهلا(تعدد زوجات النىب حممد  )الطعن ىف نبوته ، ومن مث فإننا نوضح
جانبا من حكمة تعدد زوجات النىب حممد، بل وسنبني مبشيئة اهلل تعاىل أن ىف هذا
التعدد دليال بينا على مصداقية رسالة النىب حممد، وحنيل القارىء لالستفاضة ىف
هذا املوضوع إىل كتاب:
تعدد زوجات النىب حممد كدليل نبوة وصدق رسالة،مجع وترتيب/حممد السيد حممد.
فنحا ااب أن ننا ااوه ونرشا ااد إىل شا اايء مها اام يبا ااني لنا ااا مغا اازى وحكما ااة الش ا اريعة
اإلسالمية بصدد هذا املوضوع الذي نتحد عنه (تعدد الزوجات) وهو:
أن اإلسالم بشرعه احلنيف  م خ
يأت ليقتل شهوة الرجل وغريزته اليت فطره اهلل سبحانه
وتعاىل عليها ،بل جاء ليوجهها ويُسريها االجتاه واملسار الصحيح وف ًقا للشرع الذي
أنزله اهلل سبحانه وتعاىل وملا يرتضيه جل شأنه
وها هى قريش (قبيلة النىب حممد )العدو األول لدعوة النىب حممد م يف
عليها أمر زواج رسول اهلل  من هذا العدد من نسائه و م تغفل عنه ،ولكنها  م تثر
حول هذا الزواج شيئًا مما قد روجه بعض اجلهالء واحلاقدين من هذا العصر وذلك:

( )1أن تعدد الزوجات ليس باألمر املحد اجلديد الذي  م تعهده العرب ،بل
ُ
ومنتشرا بينهم.
لديهم
ا
ف
معرو
كان
فقد
العرب،
إن تعدد الزوجات هو من أصل عادة
ً
ً
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( )2أنه كان متعارفًا بينهم أن تعدد الرجل لزوجاته هو مبثابة املدح له ،ورجوليته
مجيعا ،وحتمل أعبائهن ونفقاهتن
ومسئوليته وقدرته من حيث القدرة على مجاعهن ً
مجيعا لسيطرته وكلمته.
وإخضاعهن ً
( )3أنه ال يستطيع أن يقوم بذلك –تعدد الزوجات -إال سادة القوم ،وهم
أصحاب األموال واجلاه والنفوذ.
مجيعا يف آن
فكان الرجل منهم يتزوج ً
كثريا من النساء ويبقي عليهن ً
عددا ً
واحد ،وال يالم عليه يف ذلك ،بل إنه ينال عظيم الثناء واملدح.
متزوجا بالكثري من النساء -أكثر من أربع
وكان من الصحابة من كان
ً

زوجات -مث بعد أن اعتنق اإلسالم دينا ما كان منه إال أن يضع لشرع اهلل عز وجل
وأمر رسوله  بأن ميسك على أربع زوجات وأن يطلق الباقي.

ولذلك :فإن زواج رسول اهلل  من هذا العدد من نسائه كان مبثابة املدح
مجيعا وفقا ملا هو متأصل عندهم ومطابق ألصل عاداهتم.
له ،وذلك بشهادة العرب ً
يشا  م تثر و م تروج ما أثاره وروجه غريها.
ولذلك فإن قر ً
ونوضح:

 -1أن زواج رسول اهلل  من هذا العدد من نسائه إمنا هو من

خصوصياته  اليت اختصه ربنا تبارك وتعاىل هبا وأجازها له دون املسلمني ،كصيامه
 وصاال -أن يصوم يومني متتاليني دون إفطار بينهما -يف حني أنه ال جيوز
للمسلمني مثل هذا الصيام ملا فيه من مشقة عليهم ،ال سيما يف األيام احلارة اجلافة،

بينما رسول اهلل  يطعمه ربه تبارك وتعاىل ويسقيه ،إىل غري ذلك من خصوصيات
رسول اهلل  اليت اختصه اهلل سبحانه وتعاىل هبا.

 -2إن هناك من األنبياء قبله  من قد تزوج بالكثري والكثري من النساء،

كنيب اهلل داود عليه السالم ،الذي كان عنده مائة من احلرائر ،وكنيب اهلل سليمان عليه
السالم الذي كان مل ًكا نبيا.
 -3إن زواج رسول اهلل  من هذا العدد من نسائه له حكم جليلة وفوائد

عظيمة سوف نوضحها يف نقاط تالية مبشيئة اهلل تعاىل.
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 -4لقد سلك رسول اهلل  الطريق الذي بينه له ربه تبارك وتعاىل ،ممتثال
معرضا عن افرتاءات اجلاهلني واحلاقدين ،ال يأبه هبم ،وال يلقي
ألوامره ،جمتنبًا لنواهيهً ،
اهتماما هلم وملا يفرتونه ،غري شاك يف تأييد اهلل عز وجل ،مستيقن يف نصر اهلل عز
ً
وجل له ولدعوته  ،فال ينطق عن هوى نفسه ،وإمنا وفقا ملا يوحى إليه من ربه تبارك
وتعاىل.
لذا فإننا نقول:

إنه  إن كان مدعيًا للرسالة والنبوةُ ،مش خر ًعا ملا يشاء وف ًقا ألهوائه ومتطلباته

لسلك طري ًقا آخر سهال ،ال يلقى فيه أدىن عناء من مثل هؤالء اجلاهلني واحلاقدين.

عددا أكرب من التعدد بالزوجات،
 فكان  ميكنه أن جييز للمسلمني ًمتاما.
فيُحل هلم الزواج بأكثر من أربع زوجات مثله ً
 -أو أن جييز  هلم التعدد بالزوجات مطل ًقا وف ًقا لرغباهتم وإمكانياهتم دون

تقييد هذا العدد ،فيُحل هلم الزواج بأي عدد شاءوا من النساء ورغبوا فيه ،وسوف
يساعده  آنذاك يف سلكه ملثل ذلك الطريق:

 -1أن األصل يف عادة العرب تعدد الزوجات وكثرهتا ،فليس ذلك بأمر
مستحد أو ُمستغرب بالنسبة هلم.
 -2بل إن تعدد الزوجات يف العرب يكون مبثابة املدح للرجل ،فيدل على
رجوليته وقدرته كما سنوضح مبشيئة اهلل تعاىل يف نقاط تالية.

 -ولكن حاشاه  من أن يسلك طري ًقا غري الطريق الذي بينه له ربه تبارك

أمرا وف ًقا هلواه أو متطلباته.
وتعاىل ،أو أن يشرع ً

 فلم يكن رسول اهلل  مدعيًا للرسالة أو النبوة ،بل كان  رسول اهللحقا وصدقًا ،مبلغًا كل ما يوحى إليه من ربه تبارك وتعاىل ،ممتثال ألوامره سبحانه
وتعاىل.
 فلم يكن رسول اهلل  إال منف ًذا ألمر اهلل عز وجل ومطب ًقا لشرعهسبحانه وتعاىل ،ال يافن فيه جل شأنه لومة الئم.
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شاهدا برهانًا على صدق رسالته ونبوته .
فكان ذلك كله ً

وها هوشاهد عقلي ،مرئي واقعي على بطالن شبهة زواج رسول اهلل  من هذا العدد
من نسائه ،اإلحدى عشرة زوجة ،وإمساكه عليهن ،إىل أن تويف عن تسع منهن

كثغرة للطعن يف رسالته  ودعوته

موجزا بإجابة موجزة ،ونتساءل:
بداءة :قبل أن نذكر هذا الشاهد ،فإننا ِّ
نوجه سؤاال ً
قل
هل يُعد عدم زواج النيب ال ُامرسل من اهلل سبحانه وتعاىل أو زواجه بعدد من النساء َّ

أو كثُر شرطا يف صحة وصدق نبوته ورسالته؟!
اإلجابة :بالطبع ،ال.
فهناك من األنبياء من  م يتزوج مطل ًقا ،كنيب اهلل حيىي عليه السالم ،حيث كان ال يأِت

النساء –ال جيامعهن -مع القدرة على إتياهنن ،وكنيب اهلل عيسى عليه السالم.
وهناك من األنبياء من قد تزوج بالكثاري من النساء؛ كنيب اهلل داود عليه السالم ،فقد
كان عنده مائة امرأة من احلرائر ،وكذلك نيب اهلل سليمان عليه السالم ،فقد آتاه اهلل
سبحانه وتعاىل امللك والنبوة فضال من اهلل تبارك وتعاىل وخصوصية له عليه السالم،
فاألنبياء والرسل هلم خوا اختصهم اهلل تبارك وتعاىل هبا عن سائر البشر ،ال سيما
النبوة والرسالة ،فقد اختصهم اهلل تبارك وتعاىل بالوحاي الذي يتنازل علياهم وغاري
ذلك ،كتكليم موساى عليه السالم هلل سبحانه وتعاىل وكوالدة عيسى عليه السالم
حممدا 
بدون أب كلمةً من اهلل وقدرة منه جل شأنه ،وكاصطفاءه سبحانه وتعاىل ً
بالعروج إليه فوق سبع مساوات ووصوله  إىل شجرة سدرة املنتهى اليت تنتهي عندها
علوم اخلالئق أمجعني -ورؤيته  آليات ربه الكربى ،وتأييده  باملعجزة الكربى –

القرآن الكرمي -واصطفائه له  هبا.
قل أو كثُر
إذن :فليس يف عدم زواج النيب املرسل أو زواجه لعدد من النساء َّ
جماال للطعن يف نبوته وصدق رسالته ،إذا جاء مبا يشهد له بصدق نبوته ورسالته من:
 -1معتقد سليم :من توحيد هلل سبحانه وتعاىل ألوهي ًة وربوبيةً ،أي أنه

سبحانه وتعاىل هو اخلالق والرازق وحده  ...إىل غري ذلك من أمسائه وصفاته احلسىن
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وأنه سبحانه وتعاىل هو املستحق للعبادة وحده دون أي شريك أو ولد يُنسب إليه أو

زوجة أو صاحبة تلصق به جل شأنه ،وأنه سبحانه وتعاىل املنازه عن النقائص وعن ما
ُ
ال يليق بذاته من أفعال وصفات ،وأنه سبحانه وتعاىل بلغت أمسائه احلسىن الغاية
والكمال املطلق ،وأنه سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء ،إىل غري ذلك.
معتقد ليس فيه إعنات أو إرهاق للذهن ،عقيدة صافية ال شائبة فيها ،ال
فيها تكييف أو تشبيه أو متثيل أو تصور ما ال ميكن تصوره عن اهلل سبحانه وتعاىل أو
تعطيل لصفاته جل شأنه ،عقيدة تقبلها الفطرة السليمة السوية.
 -2شرع قومي :يأمر بكل ما هو خري وحيثنا عليه ويرغبنا فيه كالعدل
واإلحسان وصلة األرحام ...إىل غري ذلك ،وينهى عن كل شر وحيذرنا وينفرنا منه
كالفحشاء واملنكر والبغي والظلم ...إىل غري ذلك.
 -3تعاليم سامية :مبادئ وقيم وأخالقيات عالية رفيعة ،تنهض بالفرد
واجملتمع إىل مستوى حضاري رفيع.
 -4عبادات هادية :خالصاة هلل سباحانه وتعاىل وحده ،ال رياء وال نفاق وال
مسعة فيها ،وال إشراك لغري اهلل سبحانه وتعاىل فيها ،وال رهبانية فيها ،ولكن الوسطية
والتوافق بني الدنيا والدين ،عبادات هتدي إىل صراط اهلل املستقيم.
 -5معامالت كرمية :قائمة على أسس من اخلري والفضيلة بني مجيع األفراد
واجملتمعات ،ال ظلم وال جور فيها ،وال تفرقة وال عنصرية بني أي من طبقات األفراد
واجملتمعات ،معامالت قائمة على حسن اخللق.
 -6كرامة أصل ونسب :داللة وشهادة على اختيار اهلل سبحانه وتعاىل
واصطفائه له بالنبوة والرسالة.
 -1صفات أخالقية عالية متمثلة فيه كالصدق واألمانة وغريمها :فيكون
قدوة وأسوة حسنة ملن يؤمن به ويتبعه ،وذلك يف أفعاله وأقواله ومجيع أحواله.
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 -8مسارعته إىل ما كان يدعو إليه :من عبادات ومعامالت كرمية على
أسس من اخلري والفضيلة وتطبيق للشرع الذي جاء به من اهلل سبحانه وتعاىل ،فيكون
خري منوذج يقتدى وحيتذى به.
 -9معجزات :يؤيده هبا اهلل سبحانه وتعاىل ويتصه هبا ،فيعجز عن اإلتيان
مبثلها إال نيب مرسل من اهلل تبارك وتعاىل ،فتكون خري شاهد وبرهان له ولرسالته
ودعوته.
فإذا ما اتضحت لنا شواهد ودالئل ونبوة هذا النيب املرسل ،فإنه ما يسعنا إال
اإلميان به والتصديق برسالته ودعوته ،والتزام هنجه ،والتسليم التام بأن كل ما جاء به
من أفعال وأقوال ،وكل ما يفعله ،وكل ما يأمر به أو ينهانا عنه إمنا هو يف إطار وضوء
خروجا عن ما أباحه
شرع اهلل سبحانه وتعاىل ،امتثاال ألوامره ،واجتنابًا لنواهيه ،وليس ً
وأجازه له ربنا تبارك وتعاىل ،وأن فيه من الفوائد العظيمة واحلكم اجلليلة الكثري والكثري
وإن غابت عن البعض ،أو  م تظهر مجيعها.
وبرهان ذلك :هذا الشاهد املرئي الواقعي الذي نذكره ،ونعنونه:
بأن اهلل سبحانه وتعاىل ال يلبس على الناس أمر دينهم ،وأنه سبحانه وتعاىل
 م يكن
ليضيع إمياهنم ،أو جيعلهم طوال حياهتم يف حرية وشك مما هم عليه من أمر
دينهم ،فاحلق ضياء أشد من الشمس يف وضح النهار ،وأما الباطل فجميعه ظلمات.
ونتساءل عدة أسئلة جنيب عنها بإجابات موجزة ال بديل هلا لذوي األلباب
والعقول وال حياد عنها.
التساؤل األول :ما عاقبة هؤالء املتبعني لرسول اهلل  بعد أن أخلصوا نواياهم هلل
سبحانه وتعاىل ،ممتثلني أوامره ،جمتنبني نواهيه ،مطبقني لشرعه ،خاضعني لسلطانه
جل وعال إىل أن توفَّاهم اهلل سبحانه وتعاىل على هذا التوحيد اخلالص واملعتقد
السليم واالمتثال التام له جل وعال؟!
إىل أي شيء يكون مآهلم؟
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هل إىل جنة الرمحن ودار نعيمه ومستقر رمحته لرضاه تبارك وتعاىل عليهم ،أم إىل ناره
وعذابه لسخطه وغضبه جل وعال عليهم؟!
 -اجلواب :الذي ال بديل له وال حياء عنه :أن عاقبة هؤالء املتبعني لرسول

اهلل  ومآهلم سيكون إىل جنة الرمحن ودار نعيمه ومستقر رمحته لرضاه تبارك وتعاىل
عليهم مل ا قد بينا وأوضحنا وفقا ملا اقتضته حكمة اهلل سبحانه وتعاىل ،وملا أصلته
وأقرته الشرائع السماوية من اهلل سبحانه وتعاىل.
التساؤل ال اني :ماذا بعد أن عدَّد رسول اهلل  من زوجاته ،وما ذلك إال يف ضوء
ما أحله له ربه وتبارك وتعاىل؟!

أيُضيع اهلل تباارك وتعااىل بعدله ورمحته إميان هؤالء املتبعني لرساول اهلل  ،وما

كان إمياهنم إال ملا شاهدوه وعاينوه من تأييده سبحانه وتعاىل مبا يشهد له  بصدق
النبوة والرسالة والدعوة من معجزات وآيات كربى كما أشرنا ساب ًقا من أجل أن نبيهم
قدأكثر يف زواجه وعدَّد من زوجاته؟!
 اجلواب الذي ال بديل له وال حياد عنه :بالطبع ،ال.فمن عدل اهلل ورمحته تبارك وتعاىل أنه لن يضيع إمياهنم بعد أن هداهم هو
سبحانه وتعاىل إليه ،وإىل أن توفاهم تبارك وتعاىل مقبلني عليه ،موحدين وخملصني
نواياهم له ،ممتثلني ألوامره ،جمتنبني نواهيه ،خاضعني له سبحانه وتعاىل.
التساؤل ال الث :أيكون من صاحب عقل سوي بعد ذلك قوال:
بأن هؤالء املتبعني لرسول اهلل  ،وأصحاب املعتقد السليم يف توحيد اهلل
سبحانه وتعاىل –ألوهية وربوبية -املخلصني نواياهم له ،املمتثلني ألوامره واملطبقني
لشرعه ،غري جمرتئني على انتهاك حرماته وحدوده ،اخلاضعني لسلطانه جل وعال إىل
أن توفاهم اهلل سبحانه وتعاىل على هذا التوحيد اخلالص واملعتقد السليم ،واالمتثال
التام له جل وعال ،يصري ويئول إىل ناره وعذابه لسخطه وغضبه عليهم ألن نبيهم قد
أكثر يف زواجه وعدَّد من زوجاته مناقضني بذلك ما اقتضته حكمة اهلل سبحانه
وتعاىل وما أصله وأقره يف شرائعه السماوية ،وهو سبحانه وتعاىل الذي أرسل هذا
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الرسول إليهم وأيده مبا يشهد له من صدق الدعوة والنبوة والرسالة كما أشرنا
ساب ًقا؟!!

 اجلواب :الذي ال بديل له وال حياد :بالطبع ال ،فال يُتصور أن يصدرمثل ذلك القول من صاحب أدىن عقل ،فال جيرؤ على مثل ذلك القول إال جاهل أو
جاحد قد عميت بصريته وطاش عقله.
التساؤل الرابع :إذن ،فما يكون قولنا يف حممد  ودعوته ورسالته بعدما عدَّد من

جماوزا للخمسني من عمره ؟
زوجاته وكان آنذاك ً

 اجلواب الذي ال بديل له وال حياد عنه :أنه ال يسعنا إال أن نؤمنبدعوته ورسالته ،وأن نقول:
مدا  هو رسول اهلل حقا وصدقًا ،وأنه  قد تزوج من هذا العدد من
إن ُحم ً

نسائه يف ضوء ما أحله وأباحه له اهلل تبارك وتعاىل ،وامتثاال ملا أمره سبحانه وتعاىل

به من زواجه  بالسيدة زينب بنت جبحش للقضاء على عادة التبين ومساوئها ،وأن
ذلك كله من خصوصياته  كما سنوضح مبشيئة اهلل تعاىل يف نقاط تالية ،وكغريه من
األنبياء قبله .
فهذا هو احلق الذي ال لبس فيه مع الباطل ،فاحلق ضياء ،والباطل ما هو
ظلمات.
التساؤل اللام  :أيضر رسول اهلل  كنيب مرسل إكثاره يف زواجه والتعدد من
زوجاته ،مع العلم بأن هناك من األنبياء قبله َ من أكثر يف زواجه والتعدد من
زوجاته بدرجة أكرب من رسول اهلل ؟
 اجلواب الذي ال بديل له وال حياد عنه :بالطبع ال ،فلقد كان نيب اهللداود عليه السالم عنده مائة امرأة من احلرائر ،وكان نيب اهلل سليمان الذي آتاه اهلل
امللك والنبوة قد تزوج بالكثري والكثري من النساء ،ليس هذا فحسب:
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ومدحا يف رجولته ،وقوة حتمله
مدحا له
ً
بل إن تعدد الزوجات للرجل ،ياُ َع َد ً

ومدحا يف رجاحة عقله وحكمته وقدرته وإمكانيته للتعايش
لألعباء الناجتة عن الزواجً ،
مجيعا يف آن واحد.
معهن ً

التساؤل السادس :إذن ،فما احلق الذي خنلص به مما قد أشرنا إليه من تساؤالت

وإجابات ال بديل هلا؟!

موجزا :احلق الذي ال مرية وال شك فيه والذي خنلص به:
 -اجلواب ً

حممدا  هو رساول اهلل حقا وصدقًا ،بعدما ظهر لنا تأييد اهلل
 -1أن ً
سبحانه وتعاىل ونصره له ولدعوته  ،وبعدما اتضحت الشواهد والدالئل واآليات

واملعجزات اليت أيده هبا ربنا –تبارك وتعاىل -ال سيما معجزته الكربى –القرآن

الكرمي -واليت تشهد بأنه  خامت األنبياء واملرسلني.

 -2أن اهلل تبارك وتعاىل ال يضيع إميان املؤمنني به واملوحدين له سبحانه
وتعاىل ،واملمتثلني ألوامره ،واجملتنبني لنواهيه ،املطبقني لشرعه ،اخلاضعني لسلطانه جل
وعال وفقا ملا اقتضته حكمته سبحانه وتعاىل وأصلته وأقرته شرائعه السماوية ،اليت
أرسل هبا رسله.
 -3أنه ال مزيج وال خلط بني ضياء احلق وبني ظلمات الباطل ،كي ال
يلتبس على الناس أمر دينهم ،فيكونوا يف حرية وشك من أمر عباداهتم.
 -4أن زواج رساول اهلل  مان هاذا العادد مان نساائه –اإلحدى عشرة

زوجة -هو يف ضوء شرع اهلل سبحانه وتعاىل من تعدد الزوجات ،ويف إطار ما أحله
واختصه به ربنا تبارك وتعاىل من تعدده  ألكثر من أربع زوجات ،كخصوصية من

خصوصياته .
 -5أن أقوال رسول اهلل  وأفعاله وبصفة خاصة زواجه  هبذا العدد من
نسائه ،هبا من الفوائد العظيمة واحلكم اجلليلة الكثري والكثري وإن غابت عن البعض
أو غاب بعضها ،وسوف نذكرها مبشيئة اهلل تبارك وتعاىل يف نقاط تالية.
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ونشري إىل :أن زواج رسول اهلل  من نسائه وتعدده ألزواجه كان له فوائد
ومعان مجيلة خ
عظيمة خ
وح َكم جليلة.
فمن احلكم اليت خنلص هبا من زواج رسول اهلل  لنسائه وتعدده ألزواجه:

 -1املسامهة الكربى يف رواية السنة النبوية ،فهي املصدر الثاذ من مصادر
التشريع ،وإن أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن قد سامهن مسامهة فعالة يف رواية كل
قول مسعنه ،ويف نقل كل فعل رأينه من النيب  ،فوصل بذلك كثري من السنة إىل
وجممع على أمانتهن
األمة اإلسالمية عن طريق الرواية من نساء مقطوع بصدقهنُ ،

وعدهلن ،ولقد ذكر الرواة أن عدد األحاديث اليت رواها نساء الرسول  عنه جاوزت
ثالثة آالف حديث.
 -2نشر الدعوة بني صفوف النساء عن طريق زوجات رسول اهلل  واللواِت
كن سيدات يف أقوامهن ،صاحبات السرية احلسنة.
 -3نشر أحكام النساء اخلاصة هبن –ال سيما الطهارة -بني صفوف
املسلمات عن طريق أمهات املؤمنني زوجات رسول اهلل  ،واليت هي من أدق
األحكام ،واليت  م يكن يف استطاعة رسول اهلل  إيضاحها هلن بشكل أدق من
أزواجه رضوان اهلل عليهن.

 -4االطالع على حماسن أخالقه  الباطنة ،فقد تزوج  من السيدة أم

حبيبة وكان أبوها آنذاك يعاديه ،وتزوج  من السيدة صفية وكان ذلك بعد قتل أبيها
وعمها وزوجها ،ولو أنه   م يكن أكمل الناس خل ًقا وأحسنهم عشرة لنفرن منه ،بل
إن الذي وقع من أزواج رسول اهلل  أنه  كان أحب إليهن من مجيع أهلهن.
 -5الزيادة يف التكليف له  :حيث ُكلِّف  بأن ال يشغله ما ُحبِّب إليه

من أزواجه عن املبالغة يف التبلي والدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وعبادته  لربه

تبارك وتعاىل.
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 -6خرق العادة :من حيث خمجاعه  لزوجاته رضوان اهلل عليهن مع التقلل

من املأكول واملشروب وكثرة الصيام والوصال فيه –أن يصوم يومني متتابعني دون
إفطار بينهما -ال سيما يف األيام اجلافة ،شديدة احلرارة.
وكان  قد أمر من  م يقدر على مؤن النكاح بالصوم ،حيث إن كثرته

تكسر شهوته ،ومع كثرة جهده  يف العبادة والدعوة ،وحتمله ألعباء الرسالة والتبلي

عن ربه تبارك وتعاىل ال سيما غزواته وحروبه ضد أعداء اهلل عز وجل لرفع رايته
وإعالء كلمته «ال إله إال اهلل» سبحانه وتعاىل.
فاخنارقت هاذه العاادة يف حقه  ألناه رساول من عناد اهلل سابحانه وتعاىل،
قد أيده ربنا تبارك وتعاىل خبوا

ليست لغريه ،وال ميلكها أحد سواه  ،فكانت هذه

خاصية من خصوصيات رسول اهلل  ،وإشارة إىل صدق نبوته ودعوته.
وحسن ُخلقه ،وحسن عشرته
 -1اقتداء املسلمني برسول اهلل  يف صربهُ ،

مع أزواجه ،وكيفية التعامل معهن رضوان اهلل عليهن.

ولقد حفظ ربنا تبارك وتعاىل سرية رسول اهلل  الطيبة العطرة شاهدة له،
وكي نتأسى ونقتدي هبا.

 -8اقتداء نساء العاملني بزوجات رسول اهلل  يف صربهن وزهدهن وف ًقا ملا

وحسان أخالقهن يف التعامل فيما بينهن –كضرائر -ويف
رباهن عليه رسول اهلل ُ ،
كيفية التعامل مع زوجهن .
عدد من
ويتضح من ذلك :حكمة الشريعة اإلسالمية يف أن يُباح للرجل أن يُ ِّ
زوجاته ،وأن ذلك ليس ُحماال يف الواقع شرط تقوى اهلل عز وجل وتطبيق شرعه
سبحانه وتعاىل.
وسوف يأِت مبشيئة اهلل تعاىل اإلشارة إىل احلخ َكم اجلليلة من تعدد الزوجات
ال سيما بعدما اكتشف العلم احلديث من إحصائيات مؤكدة.

 -9توثيق الصالت بني رسول اهلل  وبني كبار الصحابة رضوان اهلل عليهم

أمجعني ،الذين كانوا مبثابة أركان الدولة اإلسالمية وأعمدهتا ،فيقوى بذلك بنيان دولة
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اإلسالم ،فلقد تزوج  من ابنة أيب بكر الصديق -السيدة عائشة رضي اهلل عنها،-
وزوج
وتزوج  من ابنة الفااروق عامر بن اخلطااب -السيدة حفصة رضي اهلل عنهاَّ ،-
ابنته السيدة رقية رضي اهلل عنها لعثمان بن عفان ،فلما توفاها اهلل سبحانه وتعاىل

زوجه  ابنته السيدة أم كلثوم رضي اهلل عنها ،ولذلك كان سيدنا عثمان بن عفان
َّ
يُلقَّب با«ذي النورين» لزواجه من ابنيت رسول اهلل .

وزوج  ابنته السيدة فاطمة رضي اهلل لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.
 -11كسر قاعدة التبين ملا هو مرتتب عليها من مفاسد اجتماعية وضياع

للحقوق ،والنسب احلقيقي واليت كانت عادة متأصلة يف العرب.

فكاان زواجه  من السايدة زينب بنت جحاش بأماره من اهلل عز وجل،

وكان ذلك بعدما فارقها زيد بن حارثة رضي اهلل عنها ،وكان قد تبناه رسول اهلل 
قبل رسالته وحترمي التبين ،فكان زيد آنذاك مبثابة االبن احلقيقي لرسول اهلل  ،له ما له
من حقوق ومواريث ،وعليه ما عليه من واجبات.
نقضا لتلك العادة املتأصلة يف العرب
فجاء هذا الزواج املبارك لرسول اهلل ً 
–التبين -فال تضييع لألنساب احلقيقية ،وال ير إال َمن له احلق يف املريا امتثاال

لقوله تعاىل:
ض خيف كختَ خ
ض ُه ْم أ َْوَىل بخبَا ْع ٍ
اب اللَّ خه إخ َّن اللَّهَ بخ ُك ِّل َش ْي ٍء
﴿ َوأُولُو ْاأل َْر َح خام باَ ْع ُ
خ
يم﴾ [سورة األنفال.]57:
َعل ٌ

وال يكون هناك تضييق على املسلمني يف أن يتزوجوا من أزواج أدعيائهم –من التبين-
وطرا ،وإن دخلوا هبن؛ ألهنم ليسوا باألبناء
الذين قد أعلنوا تبنيهم هلم إذا قضوا منهن ً
احلقيقيني.
فبزواج رسول اهلل  من السيدة زينب رضي اهلل عنها  م يعد الصحايب زيد بن حارثة

رضي اهلل عنه ابنًا لرسول اهلل ؛ ألنه ال جيوز لألب أن يتزوج من زوجة ابنه اليت قد
دخل هبا وجامعها ،فكان ذلك من حكمة زواج رسول اهلل .
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 -11أن تكثر عشريته  من جهة نسائه ،فتزداد دعوته قبوال
وانتشارا ،ويزداد أعوانه  على من حيارهبم من أعداء اهلل عز وجل لنشر راية التوحيد
«ال إله إال اهلل» وإبطال عبادة ما سوى اهلل سبحانه وتعاىل.

 -12مصاهرته  لعدة بطون وأفخاذ بني قبائل العرب سهلت قبول

الدعوة وانتشارها بني القبائل.
 -13قد يكون زواجه  لزيادة النسل كما علمنا ،فهو القائل :
مرفوعا بسند صحيح].
«تزوجوا الودود الولود فين مكاثر بكم األمم» [رواه أبو داود ً

وربَوا على تقوى اهلل عز
ويعين ذلك :أن تلد األمة رجاال ونساءً قد أُنشئوا ُ
وجل وتطبيق شرعه سبحانه وتعاىل ،وحتمل عبء ومسئولية نشر هذا الدين العظيم.
 -14إن العريب كان ميدح بكثرة النكاح لداللته على رجوليته ،فكان

رسول اهلل  أحق بذلك ،وأكثر من ذلك :أنه   م يشغله كثرة أزواجه ومسئولية 

جتاههن عن عبادة ربه جل وعال ،بل زاده ذلك عبادة لتحصاينهن وقياامه حبقوقهان
واكتساابه هلان وهدياته - بإعاانة من اهلل عز وجل -إياهن.
ولذلك كان زواج رسول اهلل  من نسائه وتعدده لزوجاته رضوان اهلل عليهن

حلخ َكم عظيمة وجليلة يعملها اهلل سبحانه وتعاىل ،ويستنبط أهل العلم منها قدر
استطاعتهم.
فكان ذلك إشارة إىل صدق نبوته  ودعوته والشرع الذي جاء به من ربه

تبارك وتعاىل.
فلقد أقر هذا الشرع احلكيم مبدأ تعدد الزوجات وأجازه حلخ َكم عظيمة
وجليلة شرط حتقق مبدأ العدالة ،فلقد اشرتط الشرع احلكيم الذي جاء به خامت

املرسلني  عدة شروط وف ًقا ملا أقره وأجازه من تعدد الزوجات وهي يف إجياز:

 -1العدل بني الزوجات وعدم الظلم ألي منهن ،فال مييل الزوج إىل
إحدى الزوجات ويرتك األخرى ،وليس املقصود بامليل هنا ما يتعلق باألمور والقلبية؛
كحبه إلحدى الزوجات عن األخريات؛ ألن هذا مما ال ميلكه اإلنسان ،ولكن ما
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نقصده بعدم امليل :أال يظلم الزوج امرأته ،فال يهجرها ،وال يرتكها عرضة الرتكاب
حرم.
املاُ َّ

 -2القدرة واالستطاعة يف اإلنفاق على زوجاته ،فال جيوز لإلنسان أن
يُعدِّد من زوجاته ،وجيمعهن كلهن يف موطن واحد ،مث يتكفف الناس لإلنفاق عليهن.
 -3العدل يف اإلنفاق عليهن :فعلى الزوج أن ال يبخس حق أي من

زوجاته وال يظلم أيا منهن ،ويف ذلك تفصيل ال يسعنا ذكره يف موضوعنا.
مجيعا :فال يهجر أيا منهن ،فيرتكها
 -4القدرة على حتصينهن وإعفافهن ً
عرضة الرتكاب ما حرمه اهلل عز وجل لعدم إحصانه وإعفافه هلا.
لقد أحل اهلل سبحانه وتعاىل تعدد الزوجات يف شريعته اخلامتة الباقية ،وهو
سبحانه وتعاىل يعلم ما كان وما سايكون ،فلم يغب عن علماه سبحانه وتعاىل وقائع
األحدا يف املاضي أو احلاضر أو يف املستقبل.
فكانت إجازته سابحانه وتعااىل لتعادد الزوجاات رمحاة من اهلل سابحانه
وتعاىل ،وحلخ َكم جليلة وعظيمة منه جل وعال.

ونذكر أيضا من خحكمة الشرع الذي جاء به حممد  يف إقراره ملبدأ تعدد الزوجات –

سائدا يف العرب -وإجازته له ما يلي:
الذي كان ً
عددا من النساء
 -1أن اهلل سبحانه وتعاىل أجرى العادة بأن الرجال أقل ً
تعرضا ألسباب املوت منهن يف مجيع ميادين احلياة،
يف أقطار الدنيا ،وأن الرجال أكثر ً
ال سيما احلروب ،ويدل على ذلك احلربني العامليتني األخريتني ،واليت هلك فيهما
ماليني الرجال ،وأصبحت مجاهري غفرية من النساء –ما بني أبكار ومتزوجات بعد
فقد عائلتهن -بال زواج.
حمروما
فلو أن الزوج اقتصر يف زواجه على واحدة فقط لبقي عدد ضخم من النساء ً
من الزواج ،فيضطرون إىل ركوب الفاحشة واالحنطاط إىل درجة البهائم يف عدم
الصيانة واحملافظة على الشرف واملروءة واألخالق.
ولقد جاء علم اإلحصاء حديثًا كلطمة صاعقة يف وجوه مثل هؤالء اجلاهلني
واحلاقدين ،وذلك حني اكتشف أن:
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نسبة مواليد الفتيات أكرب وأضخم من نسبة مواليد الذكور ،فكان ذلك مواف ًقا للشرع

احلكيم الذي أُرسل به رسول اهلل  ، فسبحان اهلل احلكيم اخلبري القائل يف كتابه جل
وعال:
﴿كختَاب أ خ
ت خم ْن لَ ُد ْن َح خكي ٍم َخبخ ٍري﴾[.سورة هود]1:
ت آيَاتُهُ ُمثَّ فُ ِّ
صلَ ْ
ُحك َم ْ
ٌ ْ
 -2أن اإلنا كلهن مستعدات للزواج وذلك وف ًقا ملا جاءت به الشريعة
مجيعا تقع يف عبء
اإلسالمية احلكيمة؛ ألن األصل يف لوازم النكاح والزواج أهنا ً
ومسئولية الرجل من توفري للمسكن والفراش والصداق وامللبس واملأكل واملشرب،
وتوفري احتياجات الزوجة من حيث اإلنفاق عليها ،وكان ذلك كله تكرميًا للمرأة،
خالفًا مل ا جرت عليه العادات يف هذا الزمان ،فكثري من الرجال ال قدرة هلم على
القيام بلوازم النكاح لفقرهم.
فاملستعدون للزواج من الرجال أقل من املستعدات للزواج من النساء؛ ألن املرأة ال
عائق هلا ،أما الرجل فيعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح.
أيضا بعدم
فلو اقتصر الرجل بالزواج من امرأة واحدة لضاع كثري من املستعدات للزواج ً
وجود أزواج ،فيكون سببًا لضياع الفضيلة ،وتفشي الرذيلة واالحنطاط اخللقي وضياع

القيم اإلنسانية ،كما هو واضح يف النصارى واليهود وغريهم ،ممن ال شريعة هلم ال
سيما يف كنائسهم ومعابدهم يف أوقات مرحهم وأعيادهم املزعومة ،فال ترى إال كل
منكر وفسوق.
ولكن إذا خاف الزوج أن ال يعدل بني أزواجه وجب عليه االقتصار على زوجة
واحدة.
 -3يوجد من الرجال من قد منحهم اهلل سبحانه وتعاىل قوة وطاقة يف
أبداهنم –على غري املعتاد -وسعة يف أرزاقهم ،وكما أشرنا بداءة:
أن اإلسالم  م يأ خت ليقتل شهوة الرجل وغريزته ،بل جاء ليوجهها ويسريها
االجتاه واملسار الصحيح مطابقة لشرع اهلل عز وجل وملا يوافق حكمته سبحانه
وتعاىل.
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لقد أجاز اهلل سبحانه وتعاىل تعدد الزوجات رمحة منه سبحانه وتعاىل ملثل
هؤالء ،وتوسعة منه تبارك وتعاىل على عباده املؤمنني ،وخاصة أن املرأة يأِت عليها
وقت حتيض فيه شهريا ،ووقت تنفس فيه بعد الوالدة ،فال يستطيع الزوج جمامعة
زوجته آنذاك أو عند مرضها.
أيضا حىت ال يكون إرهاقًا للزوجة الواحدة ،فيكون تعدد الزوجات آنذاك
و ً

رمحة للمرأة وختفي ًفا عنها ،ولكن كما أوضحنا أنه يُشرتط العدل بينهن مج ًيعا.
 -4يوجد من الرجال من هو دائم الرتحال والسفر بني دولتني أو أكثر مع
طول أو قصر املسافة بينهما من وقت آلخر موافقة لعمله.
فقد يطول سفره أو يقصر ،وليس بإمكانيته احملدودة اصطحاب زوجتة معه
يف كل سفر ،ال سيما إن كان قد ُرزق األوالد ،ويف مراحل تعليمية خمتلفة ،فكان من
رمحة اهلل سبحانه وتعاىل بنا ،ومبثل هؤالء أن أحل لنا تعدد الزوجات؛ صيانةً وحمافظة
حرم ،وخاصة إذا كان العمل والسفر
على الفضيلة ،وعدم تفشي الرذيلة والوقوع يف امل َّ
ُ
منتشرا فيهما الفنت والفواحش والرذائل ،كدول الغرب ،اليت على غري
بني دولتني،
ً
شريعة اإلسالم ،ولكن ذلك بشرط:
أن ال تطول مدة سفر الزوج وغيابه عن زوجته عن احلد الالئق ،كي ال
يتسبب ذلك يف إيذائها ومعاناهتا.
مجيعا ،رمحة وحكمة من اهلل سبحانه وتعاىل.
وأن يعدل بينهن ً
 -5يوجد كثري من األزواج الذين تتوفر فيهم الرغبة يف كثرة األوالد والنسل والعشرية
نابعا من
الصاحلة مع قوة وطاقة يف أبداهنم ،وسعة يف أرزاقهم ،ال سيما إن كان ذلك ً
االمتثال ملا حثنا عليه رسول اهلل  ، حيث قال :
«تزوجوا الودود الولود ،فإذ مكاثر بكم األمم»

فوعا بسند صحيح]
[رواه أبو داود مر ً

وكما أشرنا ساب ًقا :أن تكون هذه الكثرة تقية صاحلة ممتثلة ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل.
فلم يضيق عليهم ربنا تبارك وتعاىل بتحجيم هذه الرغبة احلسنة ،ولكن شرط:
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القدرة على اإلنفاق عليهن ،والرتبية هلن على أسس من اخلري والفضيلة،مستمدة من شرع اهلل عز وجل ،وتقوى اهلل سبحانه وتعاىل وتطبيق شرعه جل وعال.
مجيعا ...إىل غري ذلك.
 وشرط أن يعدل بني أزواجه ًشاهدا
فكان ما أشرنا إليه من موجز إىل ما أقره اإلسالم من مبدأ تعدد الزوجاتً ،
على صدق الشرع الذي جاء به رسول اهلل  من اهلل سبحانه وتعاىل وصدق نبوته

ورسالته.
واستكماال ملا قد بدأناه ىف هذا العنوان (عزوفه  عن الدنيا وأغراضها
ومفاتنها )

فها هى ابنة النىب حممد فاطمة رضي اهلل عنها بنت خدجية رضي اهلل عنها اليت
أنفقت ماهلا يف خدمته ودعوته  ،م يعطها من مال اهلل ما يقضي حاجتها ويضمن

راحتها ،حىت مريا النيب  فهو صدقة ال يُور .

اهتمام بال بالفقراء ورعاية للضعفاء ،فمن أجل هؤالء تناسى  نفسه
مجيعا إىل
وأهله ،و م يؤثرهم بشيء من حياته ،و م يدخر هلم شيئًا بعد وفاته ،ووكلهم ً
()1

فضل اهلل ذو الفضل العظيم.
إنه نيب جاء لريفع أتباعه عن أن يكونوا عبيد الدنيا عبيد املال ،جاء ليجعلهم

عبيدا هلل وحده ،يرضون من الدنيا بالقليل ،ويكفيهم ما يتزودون به لآلخرة ،فرسول
ً
()2
طامعا يف ملك أو مال أو جاه.
اهلل   م يكن ً
فاألحاديث اليت ُرويت عنه  تشهد بعزوفه عن الدنيا وتواضعه طوال حياته

 ،فماذا كان يبغي؟
وما الغاية اليت كان يرمي إليها؟
( )3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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وهو الذي شهد اجلميع حبكمته ورجاحة عقله .
ال شيء سوى أن يرضي مواله الذي سيطر على حوائجه ومتلك كل
()1

جوارحه ،ال شيء سوى أن يفوز حببه وينعم بقربه.
أليس هذا كله يدل على أنه خملص يف دعواه ،وأنه كما يقول رسول من عند
اهلل؟
***
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الشاهد السابع
حقيقة دعوة الرسول  وهل يمكن أن يجيء بها أمي

()1

ولنعد مرة أخرى إىل الدعوى اليت جاء هبا رسول اهلل  لنلقي عليها نظرة
()2

فاحصة نكشف طبيعتها ومرماها.
فبالبحث والتأمل يتجلى لنا أهنا دعوة فطرية ،مبادئها النظرية قوائم لكل
()3

عقل ،ومبادئها العملية تناسب كل طاقة.
دعوة تالئم الغرائز اإلنسانية واملصاحل البشرية ،دعوة ليس فيها إعنات للفكر
وال قهر للذه ن وال إرهاق للتصور ،دعوة تثري يف الناس غريزة حب االستطالع؛
ليتفهموها وليقفوا على أدلتها ،دعوة تقوم على احلق وتبين على اخلري وهتدي إىل
()4

الرشد يف كل ما جاءت من أصول أو فروع من عقائد أو أحكام.
ُسئل أحد احلكماء :ملاذا أسلمت؟
أمرا يقول فيه افعل ويقول العقل فيه
فقال :نظرت يف اإلسالم ،فلم أجد فيه ً
أمرا يقول فيه ال تفعل ويقول العقل فيه افعل ،ولكن
ال تفعل ،وكذلك  م أجد فيه ً

وجدت كل ما جاء به من أوامر ونواه تطابق عليها العقل والشرع ،هذا ما قاله حكيم
فطن حاذق لبيب.

( )4()3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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وهو قول حق جند مصداقه يف كل ما جاء به اإلسالم ،ولنذكر على سبيل

املثال:

()1

أ -عقيدة التوحيد :عقيدة سهلة ال تركيب فيها وال تعقيد ،وال غموض فيها
وال إهبام ،براهينها ميسورة مستقاة مما يقع حتت حواس اإلنسان وفكره ،وهي واضحة
()2

جماال للريب وال منف ًذا للشك.
ال تدع ً
ب -عقيدة البعث واإلميان باليوم اآلخر :فهي ترتبط بعقيدة التوحيد بأوثق
الروابط ،فاإلميان بإله واحد بل غاية الكمال يستلزم اإلميان حبكمته البالغة ومن
ومسيء ،فال بد من يوم
احلكمة أن ال يُسوى بني مؤمن وكافر ،بار وفاجر ،حمسن ُ
ُجتزى فيه كل نفس مبا كسبت ،وال استحالة يف البعث ،فمن قدر على البدء يقدر
()3

على اإلعادة.
جا -اإلميان برسل اهلل :فبينها وبني العقيدتني السابقتني أقوى األواصر وأمنت
الروابط ،فحكمة اهلل سبحانه وتعاىل تأىب أن يوجد اإلنسان ويرتكه سدى ويدعه
()4

مهال ،ويعاقبه دون أن يقيم احلجة.
ً
د -اإلميان مبا جاء به الرسل :فاإلميان بالرسل يقتضي اإلميان مبا جاء به
الرسل.
ها -متتاز هذه الدعوة بعمومها للناس ومشوهلا ملصاحلهم الدنيوية واألخروية،
كفلت كل مصاحلهم الروحية واجلسمية ،الفردية واجلماعية ،نشر الفضيلة وحماربة
الظلم والرذيلة ومساملة الكفار املساملني.

()5

( )5()4()3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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هنجا يأخذ به املسلمون ،وحتاول دول
أمرا إال وهنج له ً
فاإلسالم  م يرتك ً
العا م األخذ مبنهج اإلسالم وما فيه من تعاليم وإرشادات ومعاجلات لكل صغرية
وكبرية.

()1

فاإلسالم هو الدعوة الشاملة لكل نواحي اإلصالح على أدق صورة وأعظم

منهاج.

()2

فهل ميكن أن يقوم هبذه الدعوة أمي نشأ بني أميني؟

حممدا  رسول اهلل
كال ،والتاريأ على طوله  م يذكر أمي سواه فاحلق :أن ً

من عند اهلل.

()3

***
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الشاهد ال امن
موقف الكفار من الداعي والدعوة ونصر اهلل لهما

()1

كان موقف الكفار موقف مناوأة منذ اللحظة األوىل ،مناوأة للداعي وللدعوة

أذى
وملن آمن بالداعي -رسول اهلل -والدعوة ،لقد آذوا رسول اهلل  بالقول والفعل ً
شديدا ،ولقد آذوا أصحابه الذين آمنوا به  وتفننوا يف تعذيبهم والتنكيل هبم ،ومناذج
ً
ذلك كثرية تشهد مبدى صرب وصمود رسول اهلل  وأصحابه من أجل هذه الدعوة،
فهذا بالل من أصحاب رسول اهلل  ومؤذن رسول اهلل  :كان بالل موىل أمية بن

حبال ،مث يُسلمه إىل الصبيان يطوفون به جبال مكة
خلف ،فكان أمية يضع يف عنقه ً

حىت كان يظهر أثر احلبل يف عنقه ،وكان أمية يشده شدا ،مث يضربه بالعصا ،وكان
يلجئه إىل اجللوس يف حر الشمس ،كما كان يكرهه على اجلوع وأشد من ذلك كله:
كان يرجه إذا محيت الظهرية ،فيطرحه يف بطحاء مكة مث يأمر بالصخرة
العظيمة فتوضع على صدره ،مث يقول:ال واهلل ال تزال هكذا حىت متوت أو تكفر

مبحمد وتعبد الالت والعزى -األصنام -فيقول بالل رضي اهلل عنه وهو على ذلك:
أح ٌد أحد ,ويقصد أن اهلل سبحانه وتعاىل واحد فرد صمد ،ال ند له وال مثيل له وال
()2

شريك.

وغريه الكثري من أصحاب رسول اهلل  الذين القوا وعانوا ألوانًا من التعذيب

والتنكيل هبم ،بسبب اعتناقهم هذا الدين العظيم ،ولكن هذا كله  م ُيرَّدهم عن دينهم
()3

خريا على إمياهنم وصربهم.
وإمياهنم بدعوة رسول اهلل  ،فجزاهم اهلل ً
أخريا عادوا
لقد جرب الكفار يف حرهبم كل سالح وقعدوا له كل مرصد ،و ً
()1

إىل اإلميان برسالته وتصديق نبوته وااللتفاف حول رايته .
( )3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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ولقد جاء بعد رسول اهلل  من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب ،الذي ادعى
أنه نيب واتبعه املنافقون من شدة غيظهم وحقدهم على اإلسالم وأهله ،فكانوا
يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر يف صدورهم ويفونه.
فحارب املسلمون مسيلمة الكذاب ومن اتبعه من املنافقني ،فكان النصر من
خ
وه خزم املنافقون شر هزمية ،أرأيت كيف كانت
اهلل للمسلمني وقُتل مسيلمة الكذاب ُ
هناية مسيلمة الكذاب ودعوته الكاذبة؟
أرأيت كيف قرن اهلل سبحانه وتعاىل بني اسم ُمدَّعي النبوة مسيلمة وبني
صفته الكذاب ،ومجع بينهما وخلدمها يف صفحات التاريأ خزيًا له وعقوبة يف تلك
الدنيا اليت حنياها؟
ونلحظ كم كان الفارق بني من كذب يف دعواه وافرتى على اهلل الكذب يف
ادعائه النبوة ،وبني من صدق يف دعواه ويف تبليغه عن ربه سبحانه وتعاىل ،فشتان
الفارق بينهما.
فلقد نصر اهلل سبحانه وتعاىل رسوله حممد  ونصر دعوته ،وختم حياته 
حبسن اخلامتة.

طويال طوال فرتة
فلقد صرب رسول اله  واصطرب وجاهد
كبريا ً
ً
جهادا ً
رسالته إىل أن نصره اهلل سبحانه وتعاىل.
وإىل أن نصر اهلل عز وجل دعوته  ونشرها إىل أن انتشر هذا الدين العظيم

الذي جاء به من قبل ربه تبارك وتعاىل.

ولقد خلد اهلل سبحانه وتعاىل اسم رسوله حممد  ورفع ذكره بني صفحات

التاريأ.

( )1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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ومجع سبحانه وتعاىل بني امسه جل شأنه واسم رسوله حممد  وقرن بينهما
يف كل أذان ويف كل إقامة.
فال يكاد ينتهي األذان يف مكان ما إال ويأِت وقته يف مكان آخر فيؤذن مرة
أخرى وهكذا لنفس تلك الفريضة الواحدة اليت قد أ ُِّذن ألدائها من قبل إىل أن يأِت
وقت فريضة أخرى وهكذا.
ففي كل مكان بعد أن انتشر هذا الدين العظيم يف كافة أحناء األرض اليت
حنيا عليها نسمع هذا القول احلق والشهادة الصدق:
أشا ا ا ا ا ا ااهد أن محم ا ا ا ا ا ا ا ًدا رسا ا ا ا ا ا ااول اهلل

أشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااهد أن ال إلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه إال اهلل
فسبحان اهلل العظيم.

أيضا بعد مماته ،و م
كم كان نصر اهلل سبحانه وتعاىل حملمد  طوال حياته و ً

كل هذا؟ ال شك إال ألنه  رسول اهلل من عند اهلل عز وجل ،وألنه  خامت
املرسلني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

وكذلك مجع بني اسم رسول اهلل  وبني الثناء عليه  فال يكاد يذكر اسم

رسول اهلل  أو يذكر ضمري يعود على امسه  إال ويقرن بينهما وبني الصالة عليه 
بأن ندعو اهلل عز وجل أن يصلي على رسوله  فهو سبحانه وتعاىل الذي يعلم

مكانة ومنزلة رسوله  فصالة اهلل سبحانه وتعاىل على رسوله  هي ثناء عليه . 

وكذلك ال يكاد يذكر اسم رسول اهلل  إال ونتذكر لقبه الذي لُقب به قبل

بعثته فهو  الصادق األمني.

والس ال الذ يفرض نفسه:

حممدا  ويؤيده كل هذا التأييد وهو
أميكن أن ينصر اهلل سبحانه وتعاىل ً
كاذب يف دعواه؟

حممدا  له من املكانة العالية واملنزلة الرفيعة لدى ربه
كال ،فاحلق أن ً
سبحانه وتعاىل اليت استحق هبا تأييد ونصر اهلل سبحانه وتعاىل له  فهو خامت
األنبياء واملرسلني.
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أرأيت كيف نصر اهلل سبحانه وتعاىل رسوله  ودعوته؟
أرأيت كيف قرن اهلل سبحانه وتعاىل بني امسه جل شأنه واسم رسوله حممد

 ورفع له ذكره؟

أرأيت كيف خلد اهلل سبحانه وتعاىل اسم رسوله حممد  مقرتنًا بعظيم
صفاته الصدق واألمانة كرامة له  يف صفحات التاريأ؟
فمحمد  هو رسول رب العاملني وهو خامت األنبياء واملرسلني.
***
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الشاهد التاسع
رحمة رسول اهلل  بالعالمين وبركته على كل من التصق به 
بسبب من األسباب

فرسول اهلل  أرسله ربنا تبارك وتعاىل رمحة للعاملني ،إلخراجهم من ظلمات
الشرك واألوثان إىل نور التوحيد والشرع القومي ،إلخراجهم من غضب اهلل عز وجل
وسخطه وعظيم عقابه إىل الفوز برضا اهلل تبارك وتعاىل وجنته وحسن جزائه تبارك
وتعاىل.

مجيال طوال فرتة رسالته  إىل أن
صربا ً
جهادا ً
ولقد جاهد ً 
طويال واصطرب ً

سطع نور التوحيد يف كافة أحناء األرض اليت حنيا عليها.
خ خ
ني) [األنبياء.]٨٠٦ :
قال تعاىلَ ( :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إخَّال َر ْمحَةً ل ْل َعالَم َ

ولنتأمل يف أثر بركة رسول اهلل  على كل من التصق به بسبب من

األسباب:
أ -كفار مكة:
كان أهل مكة يعبدون األوثان من دون اهلل سبحانه وتعاىل ،فحاول أبرهة
األشرم هدم بيت اهلل احلرام -الكعبة -ومعه فيله وجيشه ،وكان ذلك يف العام الذي

ولد فيه رسول اهلل  ،و م يكن ألهل مكة طاقة مبحاربة جيش أبرهة ،ولكن اهلل
طريا أبابيل ،ترميهم حبجارة من سجيل ،فجعلهم
سبحانه وتعاىل أرسل عليهم ً
كعصف مأكول ،فولوا مدبرين مهزومني تتساقط جلودهم أمام أعينهم عقوبة وخزيًا
هلم يف الدنيا ،إضافة إىل جزائهم يف اآلخرة ،وكان ذلك يف اليوم الذي ولد فيه رسول

اهلل . 
أسريا يف أيدي
فلم يشأ اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله حممد  أن يرج ً
عبدا ً
أبرهة وجيشه ،وكان من املمكن ذلك إذا جنح أبرهة وجيشه يف هدم الكعبة ،ومن مث
مجيعا ،ولكن أىن هلم ذلك فاهلل خري حافظًا لرسوله  وهو خري
أسر أهل مكة ً
الناصرين؟
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وكما ذكرنا أن ذلك كان يف العام الذي ولد فيه خامت املرسلني حممد .
مجيعا من جيش أبرهة ومن الوقوع يف
فبربكة رسول اهلل  جنا أهل مكة ً
عبادا لألوثان.
أسرهم ،فكم بلغت بركة رسول اهلل  على أهل مكة مع أهنم كانوا ً
ب -اسم رسول اهلل  وأمساء بعض من التصق به بسبب من األسباب:
فإذا تأملنا فيها وزدنا إمعان النظر فيها جند أهنا أمساء من املبشرات ليست من
املنفرات.

 -1ولنبدأ باسم رسول اهلل  حممد ،املصدر :محد ،من احلمد ،فرسول اهلل

 حممود يف األرض وحممود يف السماء ،وقد مسي رسول اهلل  هبذا االسم دون غريه
منتشرا بني أمساء العرب ،ولكن ألنه خامت
من األمساء مع أن هذا االسم  م يكن
ً
األنبياء واملرسلني ،فقد ُمسي هبذا االسم  دون غريه من األمساء بإرادة ومشيئة
وحكمة من اهلل سبحانه وتعاىل.
 -2والد رسول اهلل  كان امسه عبد اهلل وليس عبد العزى أو غري ذلك من

األصنام واألوثان.

 -3والدة رسول اهلل  كان امسها آمنة من األمن وليست كأمساء غريها من

النساء واليت قد تكون منفرة غري مبشرة.

 -4القابلة اليت قامت بتوليد السيدة آمنة يف محلها برسول اهلل  كان امسها

الشفاء.

 -5أول من أرضعت رسول اهلل  بعد أمه كان امسها ثويبة من الثواب

وأعتقها أبو هلب عم رسول اهلل  عندما بشرته مبولد حممد رسول اهلل .
بعيدا عن
 -6كان من عادة العرب أن يلتمسوا املراضع ألوالدهم من البدو ً
أمراض احلواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصاهبم ويتقنوا اللسان العريب يف مهدهم،
فكان اسم املرضعة اليت أرضعت رسول اهلل  حليمة السعدية من احللم والسعادة،

ولقد رأت من بركة رسول اهلل  ما سوف نذكره بإجياز بعد ذلك.
 -1خادمة رسول اهلل  كان امسها بركة -أم أمين -من الربكة ومن اليُمن.
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 -8كان مولد رسول اهلل  يف شهر ربيع األول ،وهو يعترب أعدل وأفضل
شهور العام وفيه تتفتح األزهار.

 -9بعد هجرة رسول اهلل  إىل يثرب ُمسيت باملدينة املنورة ،فسبحان اهلل

العظيم احلكيم الذي اصطفى رسوله خامت املرسلني حممد  من خلقه وعباده
واصطفى له امسه وأمساء كل من التصق به  بسبب من األسباب.
جا -كان رسول اهلل  مبارًكا تظهر بركته على من حوله وسنكتفي

بنموذجني اثنني ممن حلقت بركة رسول اهلل  هبما ومها:

 -1السيدة حليمة السعدية مرضعة رسول اهلل :
لقد رأت السيدة حليمة السعدية من بركة رسول اهلل  ما قصت منه
مفصال.
العجب ولنرتكها تروي ذلك
ً
قال ابن إسحاق :كانت حليمة حتد  :أهنا خرجت من بلدها مع زوجها
وابن هلا صغري ترضعه يف تسعة نسوه من بين سعد بن بكر ،تلتمس الرضعاء ،قالت:
وذلك يف سنة شهباء  ،م تبق لنا شيئًا .قالت :فخرجت على أتان ِل قمراء ،معنا
شارف لنا ،واهلل ما تبض بقطرة ،وما ننام ليلنا من صبينا الذي معنا من بكائه من
اجلوع ،ما يف ثديي ما يغنيه ،وما يف شارفنا ما يغذيه ،ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج،
علي أتاذ تلك ،فلقد أدمت بالركب حىت شق ذلك عليهم ضع ًفا وعج ًفا،
فخرجت َّ
حىت قدمنا مكة نلتمس الرضعاء ،فما منا امرأة إال وقد عرض عليها رسول اهلل ،

فتأباه إذا قيل هلا :إنه يتيم .وذلك أنا كنا نرجو املعروف من أيب الصيب.
فكنا نقول يتيم :وما عسى أن تصنع أمه وجدَه ،فكنا نكرهه لذلك ،فما
رضيعا غريي.
بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت ً
فلما أمجعنا االنطالق قلت لصاحيب :واهلل إذ ألكره أن أرجع من بني
مرضعا ،واهلل ألذهنب إىل ذلك اليتيم ،فآلخذنه .قال :ال عليك أن
صواحيب ،و م آخذ ً
تفعلي عسى اهلل أن جيعل لنا فيه بركة.
قالت :فذهبت إليه فأخذته ،وما محلين على أخذه إال ألذ  م أجد غريه.
قالت :فلما أخذته رجعت به إىل رحلي ،فلما وضعته يف حجري أقبل عليه ثدياي مبا
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شاء من لنب فشرب ،وشرب معه أخوه حىت روي -املقصود بأخيه :أي ابن السيدة
حليمة ،فهو أخوه إ ًذا من الرضاعة -مث نام وما كنا ننام معه قبل ذلك.
وقام زوجي إىل شارفنا تلك ،فإذا هي حافل ،فحلب منها ما شرب ،وشربت
وشبعا ،فبتنا خبري ليلة.
معه حىت انتهينا ريا ً
قالت :يقول صاحيب حني أصبحنا :تعلمي واهلل يا حليمة ،لقد أخذت
نسمة مباركة .قالت :فقلت :واهلل إذ ألرجو ذلك.
قالت :مث خرجنا وركبت أنا أتاذ ومحلته عليها معي ،فواهلل لقطعت بالركب
ما ال يقدر عليه شيء من ُمحُ خرهم حىت إن صواحيب ليقلن ِل :يا ابنة أيب ذؤيب وحيك
خ
خرجت عليها؟
أربعي علينا ،أليست هذه أتانك اليت كنت
فأقول هلن :بلى واهلل ،إهنا هلي هي .فيقلن :واهلل إن هلا شأنًا .قالت :مث
أرضا من أرض اهلل أجدب منها فكانت
قدمنا منازلنا من بالد بين سعد ،وما أعلم ً
شباعا لبنًا ،فنحلب ونشرب ،وما حيلب إنسان
غنمي تروح على حني قدمنا به معنا ً
قطرة لنب وما جيدها يف ضرع ،حىت كان احلاضرون من قومنا يقولون لرعياهنم :ويلكم،
جياعا ما نبض بقطرة لنب
اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أيب ذؤيب ،فرتوح أغنامهم ً
شبعا لبنًا.
وتروح غنمي ً
فلم نزل نتعرف من اهلل الزيادة واخلري حىت مضت سنتاه وفصلته ،وكان يشب

جفرا ،قالت :فقدمنا به على
شبابًا ال يشبه الغلمان ،فلم يبل سنتيه حىت كان ً
غالما ً
أمه وحنن أحر على مكثه فينا ملا كنا نرى من بركته.
فكلمنا أمه وقلت هلا :لو تركت ابين عندي حىت يغلظ ،فإذ أخشى عليه
وباء مكة .قالت :فلم نزل به حىت ردته معنا.
.]164 ،163 ،162/1
 -1أم معبد اللزاعية:
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ولنذكر بإجياز أثر بركة رسول اهلل  عليها عندما مر خبيمتها أثناء اهلجرة :مر
رسول اهلل  ومن معه أثناء هجرته خبيمة أم معبد اخلزاعية ،وكانت امرأة برزة جلدة
حتتيب بفناء اخليمة ،مث تطعم وتسقي من مر هبا ،فسأالها ،هل عندها من شيء؟
فقالت :واهلل لو كان عندنا ما أعوذكم القرى ،والشاة عازب ،وكانت سنة
شهباء ،فنظر رسول اهلل  إىل شاة يف كسر اخليمة ،فقال(( :ما هذه الشاة يا أم

معبد؟)) قالت :شاة خلفها اجلهد عن الغنم .فقال(( :هل هبا من لنب؟)) قالت :هي
أجهد من ذلك .فقال(( :أتأذنني ِل أن أحلبها؟)) قالت :نعم بأيب وأمي وإن رأيت
هبا حلبًا فاحلبها ،فمسح رسول اهلل  بيده ضرعها ،ومسى اهلل ودعا ،فتفاجت عليه
ودرت ،فدعا بإناء هلا يربض الرهط ،فحلب فيه حىت علته الرغوة ،فسقاها ،فشربت
حىت رويت ،وسقى أصحابه حىت رووا ،مث شرب وحلب فيه ثانية حىت مأل اإلناء ،مث
()1

غادره عندها وارحتلوا.
عنزا عجافًا يتساوكن هز ًاال ،فلما
فما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق ً
رأى اللنب عجب فقال :من أين لك هذا ،والشاة عازب وال حلوبة يف البيت؟
فقالت :ال واهلل ،إال أنه مر بنا رجل مبارك -ملا رأته من بركته  -كان من
()2

حديثه كيت وكيت ،ومن حاله كذا وكذا.
قال :إذ واهلل أراه صاحب قريش الذي تطلبه ،خص خف خيه ِل يا أم معبد .فوصفته
 بصفاته الرائعة بكالم رائع ،كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه.
فقال أبو معبد :واهلل هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا ،لقد
سبيال ،وأصبح صوت مبكة عاليًا
مهمت أن أصحبه ،وألفعلن إن وجدت إىل ذلك ً
يسمعونه وال يرون القائل:

()3

رفيق ا ا ا ا ااين ح ا ا ا ا ااال خيمت ا ا ا ا ااى أم معب ا ا ا ا ااد

ج ا اازت اهلل رب الع ا اار خي ا اار جزائ ا ااه
( )1الرحيق المختوم /صفى الرحمن المباركفورى
()2الرحيق المختوم /صفى الرحمن المباركفورى
()3الرحيق المختوم /صفى الرحمن المباركفورى
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هما ا ا ا ااا نا ا ا ا اازال با ا ا ا ااالبر وارتحا ا ا ا ااال با ا ا ا ااه

وأفلا ا ا ا م ا ا اان أمس ا ا ااى رفي ا ا ااق محم ا ا ااد

في ا ا ا ااا لقص ا ا ا ااي م ا ا ا ااا هوت اهلل ع ا ا ا اانكم

با ا ااه ما ا اان فعا ا ااال ال يحا ا اااذ وس ا ا ا دد

ل ا ا اايهن بن ا ا ااي كع ا ا ااب مك ا ا ااان فت ا ا اااتهم

ومقعا ا ا ا ا ا ا اادها للم ا ا ا ا ا ا ا ا منين بمرصا ا ا ا ا ا ا ااد

س ا االوا أخ ا ااتكم ع ا اان ش ا اااتها وإنائه ا ااا

فا ا ا ااإنكم إن تسا ا ا ااألوا الشا ا ا اااة تشا ا ا ااهد

وغري ذلك الكثري والكثري من النماذج واملعجزات اليت تُدلل على بركة رسول

اهلل ،وال عجب ،فمحمد  هو خامت األنبياء املرسلني.
***
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الشاهد العاشر
فقه التربية من رسول اهلل  ألصحابه رهي اهلل عنهم
والحب الشديد من أصحابه له 
وتعلقهم واقتدائهم به  وافتدائهم له  بأرواحهم
تربية الرسول  ألصحابه رهوان اهلل عليهم:

لقد قام رسول اهلل  برتبية أصحابه حق الرتبية.
فلقد رباهم  على التوحيد اخلالص هلل عز وجل وعدم اإلشراك به شيئًا.
رباهم  على االمتثال ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل ،واجتناب نواهيه وتعظيم
حرماته جل شأنه.
رباهم  على التمسك بكل فضيلة واجتناب كل رذيلة.

رباهم  على املسارعة واملنافسة والتسابق يف فعل اخلريات واجتناب
املنكرات.
رباهم  على حب اهلل سبحانه وتعاىل وحب رسوله  أكثر من أنفسهم
اليت بني جنبيهم ،وحب اآلخرة وتفضيلها على الدنيا.
رباهم  على الشوق إىل لقاء اهلل سبحانه وتعاىل والفوز برضاه ونعيمه جل
شأنه.
أهال لنصرة دين اهلل يف
رجاال حبقً ،
لقد رباهم  حق الرتبية حىت صاروا ً
فتحا،
األرض ،قادرين على محل لواء هذا الدين العظيم ،يفتحون به أحناء األرض ً
مؤيدين من قخبَل إالههم بعد فوزهم برضاه جل شأنه عليهم -رضوان اهلل عليهم -و م
ال؟
فلقد طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم بعد رسالة املصطفى  إليهم.
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قال اهلل تعاىلَ ( :ك َما أ َْر َسْلنَا فخي ُك ْم َر ُسوًال خمْن ُك ْم يَاْتالُو َعلَْي ُك ْم آيَاتخنَا َوياَُزِّكي ُك ْم
وياعلِّم ُكم الْ خكتَاب و ْخ
ْم َة َوياُ َعلِّ ُم ُك ْم َما َ مْ تَ ُكونُوا تَا ْعلَ ُمو َن)
احلك َ
ََ
ََُ ُ ُ
[البقرة.]٨٤٨ :
فلقد أصبحوا قادرين على محل راية التوحيد «ال إله إال اهلل» والدعوة إليها،
وبالفعل :فلم متض غري سنوات معدودات إال وقد انتشر هذا الدين العظيم،
وأصبحت راية التوحيد «ال إله إال اهلل» عالية خفاقة يف شىت بقاع األرض ،وحتطم
حتتها ما سواها من شرك وأوثان وطواغيت.
فلقد اهنارت أعظم إمرباطوريتني وأعظم قوتني يف ذلك الوقت على أيدي
املسلمني الفاحتني حتت لواء راية التوحيد «ال إله إال اهلل».
وكانت هاتني القوتني مها إمرباطورية الفرس وإمرباطورية الروم ،فالفرس كانوا
يعبدون النار ،والروم كانوا يشركون باهلل سبحانه وتعاىل ،وينسبون إليه الولد ويعبدون
الصليب.
قال رسول اهلل  ملشركي مكة(( :قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا ،ومتلكوا هبا
العرب ،وتدين لكم هبا العجم))[ .صحيح :أخرجه اإلمام أمحد والبيهقي].
فالبفعل حتطمت هاتني القوتني على أيدي املسلمني الفاحتني املستمسكني

بكتاب اهلل عز وجل ،وسنة رسوله  ،املتبعني له  ،واملنتهجني بنهجه صلوات اهلل
وسالمه عليه ،وحتطمت ما سوامها من قوى األرض حتت لواء «ال إله إال اهلل»

مصداقًا لقول رسول اهلل  ،وأقام املسلمون حضارة ال تدانيها أية حضارة مزعومة،
أقام املسلمون حضارة سطع ضوءها يف شىت بقاع األرض بعدما طبقوا شرع اهلل عز
وجل ،و م يافوا فيه جل شأنه أي شيء ،فأخاف اهلل سبحانه وتعاىل منهم كل
شيء ،فكان آنذاك الفتح املبني.
والتاريأ نفسه شاهد بذلك كله بني صفحاته ومسجل بني سطوره تلك
األحدا  ،وملا ذكرناه وغري ذلك الكثري من فتوحات املسلمني مقرونة باألرقام
والتواريأ ،وكل ذلك يدلل على خعظَ خم تربية رسول اهلل  ألصحابه رضي اهلل عنهم
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تربية يعجز عنها أحد إال نيب مرسل من رب العاملني وهو حممد  خامت األنبياء
واملرسلني.

احلب الشديد من أصحاب رسول اهلل -رضي اهلل عنهم -لرسول اهلل 

وتعلقهم واقتداؤهم به وافتداؤهم له  بأرواحهم:
شديدا ،وتعلقوا به  تعل ًقا ال يكاد
لقد أحب الصحابة رسول اهلل  حبًا ً

يتصوره عقل ،واقتدوا به  يف كل شيء من قول وفعل ،من عبادات ومعامالت،
حيبون ما حيبه  ويكرهون ما يكرهه  ويفتدونه  بأرواحهم ،وغزوات رسول اهلل
 شاهدة على ذلك.
و م يكن هذا كله إال ألنه  رسول من عند اهلل سبحانه وتعاىل ح ًقا،

اصطفاه ربه تبارك وتعاىل ،وأحبه فألقى سبحانه وتعاىل حمبته  يف قلوب أصحابه
رضي اهلل عنهم وقلوب كل من آمن به واتبعه .

فكان  أحب إليهم من آبائهم وأمهاهتم وأوالدهم ،وأحب إليهم من

أنفسهم اليت بني جنبيهم رضي اهلل عنهم.
ويدلل على ذلك الكثري والكثري من املواقف الشاهدة على ذلك:
مسلما ،وذلك
فها هو عروة بن مسعود الثقفي أتى رسول اهلل  و م يكن ً
قاصدا البيت احلرام -الكعبة -ألداء
بعدما مسعت قريش خبروج النيب  وأصحابه ً
العمرة.

جملسا استشاريًا قررت فيه صد املسلمني عن البيت كيفما ميكن،
فعقدت ً
فجعل عروة يرمق بعينيه أصحاب رسول اهلل  وعالقتهم به  ،وبعدما رأى من
عجيب صنيع أصحاب رسول اهلل  ما يشهد بعظيم حبهم له  رجع إىل أصحابه
فقال :أي قوم واهلل لقد وفدت على امللوك؛ على قيصر وكسرى والنجاشي -فقيصر
هو ملك الروم ،وكسرى هو ملك الفرس ،والنجاشي هو ملك احلبشة -واهلل ما رأيت
ٍ
حممدا ،واهلل إن تنخم خنامة إال وقعت
مل ًكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد ً
يف كف رجل منهم ،فدلك هبا وجهه وجلده ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذا توضأ

81

محمد  رسول اهلل ًّ
حقا وصدقًا

80

كادوا يقتتلون على وضوئه ،وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده ،وما حيدون إليه النظر
تعظيما له ،وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبوهلا.
ً
ولنذكر حدثًا آخر و خ
لنكتف به :وهو حد

وفاة رسول اهلل  وأثره على

أصحابه رضوان اهلل عليهم.

أثر فقدان المحبين لحبيبهم :

فعندما تسرب نبأ وفاة رسول اهلل  أظلمت على املدينة أرجاؤها وآفاقها،

فال مصيبة أعظم من موت رسول اهلل  واحلرمان من رؤيته  يف تلك الدنيا اليت
وشل لوقت.
حنياها ،فمن الصحابة من  م يُصدق وفاة رسول اهلل  وخرج عن وعيه ُ
ولنذكر موقفني لصحابيني جليلني من أصحاب رسول اهلل :
موقف عمر بن اخلطاب الفاروق رضي اهلل عنه:

لقد وقف عمر بن اخلطاب ،وقد أخرجه اخلرب عن وعيه وقال:

رجاال من املنافقني يزعمون أن رسول اهلل  تُويف ،وإن رسول اهلل  ما
إن ً

مات ،لكن ذهب إىل ربه كما ذهب موسى بن عمران ،فغاب عن قومه أربعني ليلة،

مث رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ،وواهلل لريجعن رسول اهلل  ،فليقطعن أيدي

رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات.
موقف أبي بكر الصديق رهي اهلل عنه:

أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حىت نزل ،فدخل املسجد فلم

يكلم الناس ،فتيمم رسول اهلل  وهو مغشي بثوب حربة ،فكشف عنه وجهه  ،مث
أكب عليه فقبله وبكى ،مث قال :بأيب أنت وأمي ،ال جيمع اهلل عليك موتتني ،أما
املوتة اليت قدمت عليك فقد متها ،مث خرج أبو بكر -وعمر يكلم الناس -فقال:
اجلس يا عمر .فأىب عمر أن جيلس ،فأقبل الناس إليه وتركوا عمر.
حممدا قد مات،
حممدا  ،فإن ً
فقال أبو بكر :أما بعد :من كان منكم يعبد ً

ومن كان منكم يعبد اهلل ،فإن اهلل حي ال ميوت.
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ول قَ ْد خلَ خ خ خ
ات أ َْو
قال اهلل تعاىلَ ( :وَما ُحمَ َّم ٌد إخَّال َر ُس ٌ
َ ْ
ت م ْن قَاْبله الَر ُس ُل أَفَخإ ْن َم َ
خ
خ خ
خ
خ
ب َعلَى َعقبَاْيه فَالَ ْن يَ ُ
ضَّر اللَّ َه َشْيئًا َو َسيَ ْج خزي اللَّهُ
قُت َل انْا َقلَْبتُ ْم َعلَى أ َْع َقاب ُك ْم َوَم ْن ياَْنا َقل ْ
خ
ين) [آل عمران.]٨٥٥ :
الشَّاك خر َ
قال ابن عباس :واهلل لكأن الناس  م يعلموا أن اهلل أنزل هذه اآلية حىت تالها
()1

بشرا من الناس إال يتلوها.
أبو بكر ،فتلقاها منه الناس كلهم ،فما أمسع ً
وقال ابن املسيب :قال عمر :واهلل ما هو إال أن مسعت أبا بكر تالها،
فعفرت حىت ما تقلين رجالي ،وحىت أهويت إىل األرض حني مسعته تالها علمت أن

النيب  قد مات» [صحيح البخاري].

فلم تعلم البشرية قاطبة مناذج من التفاذ يف احلب ،كحب أصحاب حممد -

رضوان اهلل عليهم -حملمد .

حممدا  خامت
لقد اصطفى اهلل سبحانه وتعاىل من خلقه هذا الرسول األمني ً

األنبياء واملرسلني ،واصطفى له أصحابه رضوان اهلل عليهم ،الذين يليقون ويشرفون

بصحبته  ،فلقد اصطفى سبحانه وتعاىل أصحاب حممد رضوان اهلل عليهم حملمد
.

وهذا كله ملا ناله سيدنا حممد  من رضا اهلل سبحانه وتعاىل والفوز بقربه 

منه تبارك وتعاىل.
أحبه اهلل جل شأنه فألقى حمبته  يف قلوب أصحابه رضوان اهلل عليهم،

وألقى حمبته  يف قلوب كل من آمن به وبدعوته ،واتبع هديه ،وانتهج هنجه ،وسلك
طريقه صلوات اهلل وسالمه عليه إىل يوم الدين.
فمحمد  هو أعظم مرب ،وأعظم حمبوب ،فهو  رسول اهلل حقا وصدقًا.
***

()1الرحيق المختوم /صفى الرحمن المباركفورى
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الشاهد الحاد عشر
معجزات رسول اهلل  وأعممها الكتاب الذ أنزل عليه 
هدت للعالمين – القرآن الكريم-
القرآن الكريم :المعجزة الباقية
فضله وأثره:

إن الذين أذعنوا للدعوة احملمدية دوافعهم خمتلفة :فمنهم من أذعن هلا
واستجاب؛ ألنه رآها دعوة فطرية تتمشى مع العقل ،وتتفق مع املنطق ،وحتقق اخلري
()1

للفرد واجملتمع.
ومنهم من أذعن هلا واستجاب؛ ألنه فشل يف مقاومتها واقتنع بتأييد اهلل
()2

سبحانه وتعاىل هلا.
وهناك فريق آخر آمن هبا بعد أن هبرته بالغة كتاهبا -القرآن الكرمي -وروعة
()3

معانيه ودقة ائتالف ألفاظه ومبانيه ومسو أهدافه ومراميه.
ويلزمنا هنا أن نبني ما امتاز به القرآن الكرمي من ميزات كان هبا أعمق األثر
()4

يف نفوس الذين قرءوه أو مسعوه أو درسوه.
 -1ميتاز بأنه بل غاية الكمال يف البالغة حىت حري العرب يف زمن عظم فيه
شأن البيان وعرفوا فيه باللسن والفصاحة ،حريهم وأعجزهم ،فهو كالم اهلل

( )4()3()2()1لرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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سبحانه وتعاىل ،لقد حاولوا أن يطفئوا هذا النور وحيطموا هذه الدعوة
()1

بإعالن احلرب عليها وقتل الداعني هلا.
فما الذي حيوجهم إىل استخدام السنان لو كانوا يستطيعون القضاء عليه
()2

باللسان؟!
أ م يكن من األسهل عليهم أن يعارضوه بسورة أو آيات يسرية ليقطعوا
()3

حجته ويدحضوا معجزته؟
فما باهلم  م يفعلوا ،وقد نكسوا رءوسهم ،وأشهروا إفالسهم ،ورجعوا إليه
خاضعني مستسلمني ،دون أن يأخذوا عليه عيبًا يف أسلوبه ،أو خلال يف تركيبه ،أو
()4

نقصا يف أهدافه ،ومراميه؟!
ضع ًفا يف مبانيه ،أو ً
فسادا يف معانيه ،أو ً
لقد صدق اهلل العظيم إذ يقول( :قُل لَئخ خن ْ خ خ
اجلخ َن َعلَى أَ ْن
س َو ْ
ْ
اجتَ َم َعت ْاإلنْ ُ
خ
خخ خ خ
يأْتُوا مبخخثْ خل ه َذا الْ ُقر خ
ض ُه ْم لبَا ْع ٍ
ض ظَ خه ًريا) [اإلسراء.]١١ :
آن َال يَأْتُو َن مبثْله َولَ ْو َكا َن باَ ْع ُ
َ
َ ْ
 -2ميتاز بأنه مجع كل ما حيتاج إليه اخلالئق يف معاشهم ومعادهم ،فجاء
بالعقائد الصافية والعبادات اهلادية واملعامالت السليمة واألخالق الكرمية والسياسة
()5

الرحيمة.

أمرا من
وجاء باملعارف الرائعة والتوجيهات النافعة واحلجج الساطعة ،فال جتد ً
أمور احلياة إال وقد تعرض له القرآن الكرمي بطريق العبارة أو اإلشارة أو التلميح ،فيه
خرب األولني وتاريهم ،وفيه خرب اآلخرين.

( )5()4()3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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والقرآن الكرمي يُشري إىل حقائق علمية مبهرة ،كان له السبق يف اإلشارة إليها

منذ أكثر من ألف وأربعمائة ( )1411عام واليت  م يتوصل إليها العلم احلديث إال
منذ القليل من السنوات.
فالقرآن الكرمي هو املعجزة الباقية إىل قيام الساعة للعرب وغري العرب ،للناس
كافة يف كل مكان وزمان ال تنقضي عجائبه.
مما جعل الكثري والكثري من علماء الغرب يف شىت اجملاالت؛ فلك ،طب،
جيولوجيا ...يذعنون له ويستجيبون.
ويؤمنون به ملا رأوا فيه من حقائق كونية  م تكن معروفة من قبل ،أشار إليها
القرآن الكرمي بدقة ومشول ،فتيقنوا من أن القرآن الكرمي ال ميكن أن يكون صناعة
بشرية.

وأن القرآن الكرمي هو كالم رب العاملني ،وأن هذا الرسول اخلامت حممد 
معلما من قخبَل هذا اخلالق العظيم؛ اهلل رب العاملني.
كان ً
متصال بالوحيً ،
فيقول أحد علماء الغرب يف جمال الطب؛ علم األجنحة وهو كيث مور:
إن التعبريات القرآنية تبل من الدقة والشمول ما  م يبلغه العلم احلديث،
وكان ذلك يف حديث صحفي مبوسكو.

وغريه الكثري والكثري ممن شهد هلذا الرسول اخلامت حممد  بالرسالة بعدما

تيقنوا من أن القرآن الكرمي هو وحي اهلل عز وجل ،الذي أوحاه إىل رسوله ، 
وسوف يأِت أقوال عدد منهم فيما بعد.
 -3ميتاز القرآن الكرمي بأن ما احتواه من تشاريع جيرى على سنن وسط،
هدفه حتقيق اخلري وتوقي الشر ،وصالح العا م ،بال إفراط وال تفريط ،وال إمث وال
()1

رذيلة ،وال خراب وال فساد.

( )1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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وقد شهد بفضله رجال الدساتري والقوانني ،والعصريون على اختالف
آرائهم.
 -4ميتاز القرآن الكرمي بأن شريعته خالدة ،ألزم اهلل هبا العاملني إىل أن تقوم
الساعة ،ومن أجل ذلك توىل اهلل عز وجل حفظه بنفسه ،فلم يرتك مهمة حفظه إىل
أحد من خلقه ذلك؛ ألن الناس من شأهنم التغيري والتبديل ،ومن قبل استحفظهم اهلل
()1

التوراة فحرفوها.
ونتيجة لتكفل اهلل سبحانه وتعاىل حبفظ القرآن الكرمي على سبيل التأكيد
ظل القرآن الكرمي يف مأمن من عدوان اخلالئق.
قال اهلل تعاىل( :إخنَّا َْحنن ناََّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر َوإخنَّا لَهُ َحلَافخظُو َن) [احلجر.]٤ :
ُ
 -5ميتاز القرآن الكرمي بأنه مهيمن على الكتب السابقة ،حكمه فصل ليس
()2

باهلزل ،فما ذكر أنه حق فهو حق ،وما ذكر بأنه باطل فهو باطل.
 -6ميتاز بتأثريه العجيب الذي ميلك على السامع لبه ،وجيذب قلبه،
ويستحوذ على أحاسيسه ومشاعره ووجدانه ،فكان الكفار مع كفرهم حيبون أن
()3

يستمعوا إىل القرآن الكرمي.
وهذه املواقف اليت سوف نذكرها تدلل على مدى األثر البلي للقرآن الكرمي
يف نفوس مستمعيه وغريها الكثري والكثري ،ولكننا سوف نكتفي مبا سوف نذكره.
وال عجب! فالقرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،وصدق اهلل العظيم
خ
ك
ِّعا خم ْن َخ ْشيَ خة اللَّ خه َوتخْل َ
صد ً
إذ يقول( :لَ ْو أَنْاَزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجبَ ٍل لََرأَيْاتَهُ َخاش ًعا ُمتَ َ
ض خرباُ َها لخلن خ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَاتَا َف َّك ُرو َن) [احلشر.]١٨ :
ْاأل َْمثَ ُ
ال نَ ْ
 -1موقف الكفار من أثر مساعهم للقرآن الكرمي.
( )3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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أ -أخرج ابن إسحاق والبيهقي يف الدالئل عن الزهري رضي اهلل عنه قال:
حد أن أبا جهل وأبا سفيان واألخنس بن شريق -كانوا من كفار قريش -خرجوا
ليلة يستمعون من رسول اهلل  ،وهو يصلي بالليل يف بيته ،فأخذ كل رجل منهم

جملسا يستمع فيه ،وكل ال يعلم مبكان صاحبه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر
ً
تفرقوا فجمعهم الطريق فتالوموا ،فقال بعضهم لبعض :ال تعودوا فلو رآكم بعض
سفهاؤكم ألوقعتم يف نفسه شيئًا مث انصرفوا ،حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل
منهم إىل جملسه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال
بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة مث انصرفوا ،حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل
رجل منهم جملسه فباتوا يستمعون له ،حىت إذا طلع الفجر فجمعهم الطريق فقال
بعضهم لبعض :ال نربح حىت نتعاهد أال نعود ،فتعاهدوا على ذلك مث تفرقوا.
هكذا كان القرآن الكرمي جيذب املشركني إىل مساعه على الرغم من عداوهتم

لرسول اهلل  وقد أسلم أبو سفيان يف فتح مكة.
ب -النجاشي ملك الحبشة:

عندما سأل النجاشي ملك احلبشة جعفر بن أيب طالب ،قال له :هل معك

مما جاء به -يقصد رسول اهلل  - عن اهلل من شيء؟

فقال له جعفر :نعم.
صدرا من «كهيعص» فبكى
فقال النجاشي :فاقرأه علي .فقرأ جعفر عليه ً
النجاشي ومن معه مث قال :إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة.
مث قال لرسوِل قريش -جاءا ليطلبا من النجاشي تسليم املسلمني املهاجرين من أرضه
هلم :-انطلقا ،فواهلل ال أسلمهم إليكما ،وأقام املسلمون عنده خبري دار مع خري جار.
أرأيت إىل أثر القرآن يف النجاشي وقومه؟
حارا عند مساعه للقرآن الكرمي ،وأسلم وآمن برسول اهلل ،
لقد بكى بكاءً ً

وأعلن محايته ورعايته ألتباعه.
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أيضا بالقرآن الكرمي عندما استمعوا إليه من
جا -الجن :ولقد تأثر اجلن ً
رسول اهلل  وكان له أثر عميق يف نفوسهم ،فتأثروا به وانتفعوا مبواعظه من أول

حلظة ،و م يكتفوا بأن ينتفعوا به ،فعادوا إىل أهليهم يبلغوهنم دعوة النيب  لينفعوهم
()1

وينذروهم.
يطلبون منهم أن يؤمنوا بكتابه وحيذروهنم عاقبة كفرهم.
اجلخ ِّن يَ ْستَ خمعُو َن
ك نَا َفًرا خم َن ْ
صَرفْانَا إخلَْي َ
وصدق اهلل العظيم إذ يقولَ ( :وإخ ْذ َ
خ
خ َّ خ خ خ خ خ
ين* قَالُوا يَا قَا ْومنَا إخنَّا
الْ ُق ْرآ َن فَالَ َّما َح َ
ض ُروهُ قَالُوا أَنْصتُوا فَالَ َّما قُض َي َول ْوا إ َىل قَا ْومه ْم ُمْنذر َ
خ
خ
خ
خ خ
احلَ ِّق َوإخ َىل طَ خر ٍيق
ني يَ َديْخه ياَ ْه خدي إخ َىل ْ
ص ِّدقًا ل َما باَ ْ َ
وسى ُم َ
َمس ْعنَا كتَابًا أُنْ خزَل م ْن باَ ْعد ُم َ
مستَ خقي ٍم* يا قَاومنَا أ خَجيبوا د خ
اع َي اللَّ خه َو خآمنُوا بخخه ياَ ْغ خف ْر لَ ُك ْم خم ْن ذُنُوبخ ُك ْم َوُخجي ْرُك ْم خم ْن
ُ َ
َ ْ
ُْ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
ٍ
ٍخ
َّ
خ
َع َذاب أَلي ٍم* َوَم ْن َال ُجي ْ
س لَهُ م ْن ُدونه أَوليَاءُ
س مبُْعجز يف ْاأل َْرض َولَْي َ
ب َداع َي الله فَالَْي َ
ض َال ٍل ُمبخ ٍ
ني)[ .األحقاف.]32-29 :
أُولَئخ َ
ك خيف َ
د -رسول اهلل  وأصحابه:
كان رسول اهلل  وأصحابه يشعون ويبكون عند تالوهتم للقرآن الكرمي
واستماعهم له ،والنماذج الدالة على هذا كثرية ،ولكننا سنكتفي مبا أخرجه اإلمام

مسلم يف صحيحه )2(،عن أيب مسعود قال :قال رسول اهلل (( :اقرأ علي القرآن))
قال :فقلت يا رسول اهلل ،أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال(( :إذ أشتهي أن
ف إخ َذا خجْئانَا خم ْن
أمسعه من غريي)) قال :فقرأت النساء ( )41حىت إذا بلغت( :فَ َكْي َ
خ
ٍ خ
يدا) رفعت رأسي أو غمزذ رجل إىل جنيب
ك َعلَى َه ُؤَالء َش خه ً
ُك ِّل أ َُّم ٍة بخ َش خهيد َوجْئانَا بخ َ
فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل[ .أخرجه مسلم].
ولنتأمل هذا املوقف فهو من رسول اهلل  الذي غفر اهلل له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر ،تسيل دموعه  عند مساعه للقرآن الكرمي.
( )3( )2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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لقد قام القرآن الكرمي برتبية أصحاب رسول اهلل  خري تربية ،فال يوجد
أصحاب لرسول أرسله اهلل سبحانه وتعاىل كأصحاب خامت األنبياء واملرسلني حممد بن

عبد اهلل .

فلقد أثر القرآن الكرمي والرسول  الذي كان وصفه لنا قرآنًا ميشي على
األرض أثر تطبيقه  لكل ما جاء به القرآن الكرمي يف جيل الصحابة ومسارعتهم يف
اخلري ،أزال عنهم الضالل والغمة ،كانوا متعادين فألف اهلل سبحانه وتعاىل بالقرآن
()1

الكرمي وبرسوله  بني قلوهبم وأصلح ذات بينهم.
وأصبح هلم حكومة وجيش ودستور ودولة وحضارة ،بعد أن كانوا قبائل
عاما فقط منذ بعثة خامت األنبياء واملرسلني
متناحرة متناثرة وكل هذا يف أقل من ً 23
()2

حممد .

فمحمد  هو رسول اهلل حقا وصدقًا.

( )2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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من معجزات القرآن الكريم
 -1بالغته وروعة معانيه ودقة ائتالف ألفاظه ومبانيه ومسو أهدافه ومراميه
وحتديه للعرب كافة بأن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله ،وكلهم عجزوا وخابوا
وفشلوا ،و م جيرءوا على قبول هذا التحدي ،وهم الذي عرفوا بالبالغة واللسن
والفصاحة ،فالقرآن الكرمي ل يس بصناعة بشرية ،بل هو كالم اخلالق العظيم تبارك
وتعاىل( .من كتاب  :الرسالة احملمدية)
ومن براهين ذلك:

خ
ضيِّا ًقا َحَر ًجا َكأََّمنَا
ص ْد َرهُ َ
(أ) قول اهلل تعالىَ ( :وَم ْن يُخرْد أَ ْن يُضلَّهُ َْجي َع ْل َ
َّ خ
ص َّعد خيف َّ خ خ
َّ
ين َال ياُ ْؤخمنُو َن) [األنعام.]125 :
يَ َّ ُ
الس َماء َك َذل َ
س َعلَى الذ َ
ك َْجي َع ُل اللهُ الِّر ْج َ
ص َّع ُد) وهذا احلرف املشدد هبا ،واليت تنقل إلينا
فلننظر إىل هذه الكلمة (يَ َّ
صورة من أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يضله بشكل واضح –صورة كاملة حلالته-
فكأنه يرتفع إىل طبقات اجلو العليا ،حيث ينخفض الضغط اجلوي ،وهو ما يسبب
الشعور بالضيق ،وصعوبة التنفس ،وهي حقيقة علمية  م تكتشف إال يف هذا العصر
احلديث ،أشارت إليه وأوضحته ( )3ثال كلمات فقط يف هذه اآلية الكرمية.
ضيِّا ًقا َحَر ًجا) تصفان حالة الصاعد يف السماء
وهذه الكلمات منها كلمتان ( َ

ص َّع ُد) حيث إن احلرف املشدد هبا
حرجا ،والكلمة الثالثة (يَ َّ
وأن صدره يكون ضي ًقا ً
يوضح كيف أن حركة الصعود ليست سهلة ،بل إن الصاعد جيد املشقة يف صعوده
إىل السماء بسبب ما يعانيه من اخنفاض كبري يف الضغط اجلوي (.)1
شاهدا على أن
فكم تبل دقة ألفا القرآن الكرمي ،بل حروفه؟! فتكون
ً
القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل.
(ب) شاهد من يهود :وهو أستاذ قانون يهودي:
 )1( .من كتاب:الدين الحق باألدلة القاطعة ،الذى تم مراجعة مادته العلمية بهيئة اإلعجاز العلمى للقرآن والسنة بمكة
المكرمة
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وكان جيادل أحد املسلمني ليحاول النيل من اإلسالم ،فأراد هذا املسلم أن
يرصه ،فقال له :كم يصل حجم قانون املريا األمريكي؟
فقال له أستاذ القانوذ اليهودي :أكثر من  8جملدات.
قال له املسلم :إن جئتك بعشرة سطور تضم قانون املريا بالكامل ،دون
أن يشذ عنه فرد؟
قال اليهودي :ال ميكن!
فجاء املسلم يف اليوم التاِل بآيات املريا يف القرآن الكرمي –النص القرآذ
وترمجة معانيه باللغة األجنبية -فجاء اليهودي ،وقال :ال ميكن لعقل بشري أن حيصي
أحدا ،مث يوزع عليهم املريا هبذا
كل عالقات الرتبة هبذا التفصيل الذي ال ينسى ً

أحدا ،وكانت آيات املريا وحدها سببًا يف قبوله اإلسالم دينًا
العدل الذي ال يظلم ً
()1
عند حسن عرضها.
فالقرآن الكرمي هو الكتاب املعجز يف دقة ألفاظه ومبانيه وبالغته ومسو
أهدافه.
 -2لقد أخرب القرآن الكرمي مبصري بعض من كفار قريش وعذاهبم يف نار
جهنم اليت أعدها اهلل عز وجل هلم لكفرهم وتكذيبهم وعدم إمياهنم ،ومن هؤالء أبو
ت يَ َدا أخَيب َهلَ ٍ
ب* َما
ب َوتَ َّ
هلب وزوجته ففيه نزلت سورة املسد ،قال اهلل تعاىل( :تَابَّ ْ
ب* خيف خج خ
احلَطَ خ
ات َهلَ ٍ
يد َها
ب* َو ْامَرأَتُهُ َمحَّالَةَ ْ
صلَى نَ ًارا َذ َ
ب * َسيَ ْ
أَ ْغ َىن َعْنهُ َمالُهُ َوَما َك َس َ
َحْب ٌل خم ْن َم َس ٍد) [املسد].
وقد كان يف استطاعة أي منهما -أيب هلب وزوجته -أو أي من كفار قريش
ممن نزل فيهم قرآنًا يزيهم ويربهم بسوء عاقبتهم ومصريهم ،وأن جهنم يف اآلخرة
هي دارهم أن َّ
يدعي إسالمه نفاقًا ليُ َك ِّذب رسول اهلل  ،وما جاء به القرآن الكرمي
( )1موسوعة اإلسالم والعلم الحديث،اإلعجاز العلمى فى القرآن الكريم د /زغلول النجار
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فيقول :كيف يزعم حممد والقرآن الذي جاء به أذ من أهل النار مع أنين أسلمت
معه وآمنت به واتبعته؟

وذلك لريتاب الناس يف أمر رسول اهلل  ويتشككوا يف صدق دعوته 

فيزداد تكذيبهم له وعدم تصديقهم به ،وبالقرآن الذي جاء به  ولكن  م جيرؤ أي
منهم فعل مثل ذلك ،وذلك ألن القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل الذي
يعلم الغيب وما ختفي الصدور ،فاهلل عز وجل يعلم ما يف صدورهم ،وقد سبق يف
علم اهلل سبحانه وتعاىل أهنم لن جيرءوا على فعل مثل ذلك ،فجاء التحدي هلم من
هذا القبيل.
فنزلت اآليات ختربهم بسوء عاقبتهم ومصريهم ،و م يستطع أي منهم أن

يشكك يف القرآن الكرمي الذي جاء به خامت األنبياء واملرسلني حممد .

وأصبحت هذه اآليات الكرميات من الدالئل الدالة على أن القرآن الكرمي
هو كالم رب العاملني وأن القرآن الكرمي هو كالم هذا اخلالق العظيم الذي ال يعلم
الغيب سواه سبحانه جل شأنه.
أخبارا غيبية ال عهد لرسول اهلل  هبا وقد
 -3لقد تضمن القرآن الكرمي ً
جاءت دقيقة صادقة كما أخرب:
فلما كان الرسل قبل حممد  يبعثون إىل أقوامهم خاصة وألزمنة حمددة فقد

أيدهم اهلل تبارك وتعاىل مبعجزات حسية.
وتستمر هذه املعجزات احلسية حمتفظة بقوة إقناعها يف الزمن احملدد لرسالة
كل رسول حىت إذا تطاول الزمن وتقادم وتكدر نبع الرسالة الصايف اختفت قوة
رسوال آخر بالشريعة اليت يرضاها ومبعجزة جديدة حسية
اإلقناع احلسية ،وبعث اهلل ً
مشاهدة.
وملا ختم اهلل عز وجل النبوة مبحمد  ضمن له حفظ دينه ،وذلك بأن أيده
جبانب املعجزات احلسية معجزات معنوية تنكشف يف املستقبل؛ لكي يؤمن هبا
املتأخرون من األمم.
فتبقى املعجزة والبينة الكربى بني أيدي الناس قائمة إىل قيام الساعة.
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فاألخبار الغيبية اليت أخربنا هبا القرآن الكرمي والرسول األمني يف أحاديثه
صحيحة السند عن األمور واحلقائق الكونية ،واليت  م يكن لرسول اهلل  عهد هبا و م
دائما مصيبة صحيحة حقيقية.
يكن يعلمها أحد ً
فتكون هذه اآليات القرآنية الكرمية ،واألحاديث النبوية الشريفة ،ومضات

متصال
مبهرات ،وشهادة حق بصدق رسول اهلل  ، وصدق رسالته ،وأنه  كان ً
معلما من قخبَل هذا اخلالق العظيم اهلل سبحانه وتعاىل رب العاملني.
بالوحيً ،
فمن هذه األخبار الغيبية اليت أخرب عنها القرآن الكرمي:
أ -أخبار ماهية:
كقصص األولني وأخبار السابقني ،كأخبار قوم عاد.
قال اهلل تعاىل( :أَ َ م تَار َكيف فَاعل ربَك بخع ٍاد* إخرم َذ خ
ات الْعخ َم خاد* الَّخيت َ مْ ُيْلَ ْق
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ
خمثْالُ َها خيف الْبخ َال خد) [الفجر.]١ – ٤ :
ص ٍر َعاتخيَ ٍة* َس َّخَرَها َعلَْي خه ْم َسْب َع لَيَ ٍال َوَمثَانخيَةَ أَيَّ ٍام
اد فَأ ُْهلخ ُكوا بخ خر ٍ
( َوأ ََّما َع ٌ
ص ْر َ
يح َ
خ
ص ْر َعى َكأَناَّ ُه ْم أ َْع َج ُاز َخنْ ٍل َخا خويٍَة* فَا َه ْل تَاَرى َهلُ ْم خم ْن بَاقخيَ ٍة)
وما فَاتَاَرى الْ َق ْوَم ف َيها َ
ُح ُس ً

[احلاقة.]١ – ٤ :
أخربنا ربنا تبارك وتعاىل عن قوم سيدنا هود عليه السالم ،هذه األمة الطاغية
وهي قبيلة معروفة يف اليمن وقد أعطاهم ربنا سبحانه وتعاىل قوة وشدة يف أبداهنم،
ولكنهم عتوا وجتربوا يف األرض.
وكان من شدة قوهتم أهنم قد بنوا أبنية ضخمة ذات أعمدة قوية ضخمة،
فكانت عاقبتهم بعد جتربهم يف األرض أن سخر اهلل سبحانه وتعاىل عليهم رحيًا

شديدة العصف ملدة سبع ليال ومثانية أيام متتابعات.
والعجب أن منذ عدد قليل من السنوات زود األمريكان أحد مكوكات
الفضاء جبهاز رادار له قدرة اخرتاق للرتبة إىل عشرة أمتار.
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وحينما مر عرب اجلزيرة العربية صور يف صحراء الربع الثاذ وهي من أكثر
الصحراء قحولة وجفافًا ،صور حتت الرمال جمرى لنهرين جافني يتحرك أحدمها من
الغرب إىل الشرق ويتحرك اآلخر من اجلنوب إىل الشمال فانبهر األمريكان.
خاصة أن الصحراء هذه من أكثر الصحراء قحولة وجفافًا فزودوا املكوك يف
رحلة ثانية جبهاز رادار له القدرة على االخرتاق للرتبة بشكل أكرب فصور:
جمرى لنهرين بتفرعاهتما ويصبان يف حبرية يزيد قطرها عن  45مرت.
وصور على ضفاف البحرية عمران ال تعرف البشرية شيئًا يف ضخامته
وتساءلوا ما هذا العمران؟
واجتمع علماء الدين واجلغرافيا واجليولوجيا وأمجعوا على أن هذا إرم اليت ورد
ذكرها يف القرآن الكرمي.
تاما وجود شيء امسه قوم عاد ،وذلك
إنكارا ً
وقد كان علماء التاريأ ينكرون ً
ألهنم  م جيدوا هلم أثر ،وكانوا يتخيلون أن هذا منوذج خياِل يضربه القرآن من قبيل
ضرب املثل ،وجاء يف أكرب مؤسسات مراكز البحث العلمي يف كاليفورنيا تقرير
عنوانه :الرحلة عرب اجلزيرة العربية ومعه هذه اآليات الكرميات:
(إخرم َذ خ
ات الْعخ َم خاد* الَّخيت َ مْ ُيْلَ ْق خمثْالُ َها خيف الْبخ َال خد) [الفجر.]١ ،1 :
ََ
ويرو التقرير:

أن هذه احلضارة اليت  م يكن يدانيها حضارة يف زماهنا قد طمرهتا عاصفة
رملية غري عادية ،وهذا هو ما أخربنا به ربنا تبارك وتعاىل منذ أكثر من ألف وأربعمائة
عام.
قال اهلل تعاىل:
ص ٍر َعاتخيَ ٍة* َس َّخَرَها َعلَْي خه ْم َسْب َع لَيَ ٍال َوَمثَانخيَةَ أَيَّ ٍام
اد فَأ ُْهلخ ُكوا بخ خر ٍ
( َوأ ََّما َع ٌ
ص ْر َ
يح َ
خ
ص ْر َعى َكأَنا َُّه ْم أ َْع َج ُاز َخنْ ٍل َخا خويٍَة* فَا َه ْل تَاَرى َهلُ ْم خم ْن بَاقخيَ ٍة)
وما فَاتَاَرى الْ َق ْوَم ف َيها َ
ُح ُس ً

[احلاقة.]١ – ٤ :
وما جاء يف أكرب مؤسسات البحث العلمي يف كاليفورنيا من تقرير الرحلة
عرب اجلزيرة العربية ،وعنوانه هذه اآليات الكرميات اليت ذكرناها هي:
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شهادة هلذا الرسول اخلامت حممد  وصدق ما يوحى إليه وصدق حديثه
()1

وصدق رسالته .
وغريها الكثري من األخبار املاضية اليت أخرب عنها القرآن الكرمي ،ولكننا
سنكتفي مبا ذكرناه.
خ
خ
خ
ني َهلُ ْم
ب -قال اهلل تعاىلَ ( :سنُ خري خه ْم آيَاتنَا خيف ْاآلفَاق َوخيف أَنْا ُفس خه ْم َح َّىت ياَتَبَا َّ َ
احل َق أَوَ م يك خ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش خهي ٌد) [فصلت.]٤٥ :
ْف بخَربِّ َ
أَنَّهُ َْ َ ْ َ
لقد أخرب القرآن الكرمي عن حقائق علمية غيبية كثرية  م يكن يعلمها أحد
و م يكن لديه أدىن معرفة أو تصور عنها؛ منها مراحل تطور اجلنني.
فمن اآليات القرآنية اليت ختربنا وتعلمنا مبراحل تطور اجلنني:
اإلنْسا َن خم ْن ُس َاللٍَة خم ْن خط ٍ
خ
ني ُمثَّ َج َع ْلنَاهُ نُطْ َفةً خيف
قول اهلل تعاىلَ ( :ولََق ْد َخلَ ْقنَا ْ َ
قَارا ٍر َم خك ٍ
ضغَةَ خعظَ ًاما
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا الْ ُم ْ
ني* ُمثَّ َخلَ ْقنَا النَطْ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَ َقةَ ُم ْ
َ
خ
خ
خ
َح َس ُن ْ
ني) [املؤمنون– ٨١ :
اخلَالق َ
آخَر فَاتَبَ َارَك اللَّهُ أ ْ
فَ َك َس ْونَا الْعظَ َام َحلْ ًما ُمثَّ أَنْ َشأْنَاهُ َخ ْل ًقا َ

.]٨٥

وغريها الكثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة اليت ختربنا
وتعلمنا مبراحل تطور اجلنني.
وعندما عرضت اآليات القرآنية اليت تتحد عن مراحل تطور اجلنني يف
جسم اإلنسان ،واألحاديث النبوية الشريفة اليت تصف هذه املراحل على كيث مور:
درس يف
هو عا م بارز يف علم األجنة وله كتاب مرتجم إىل العديد من اللغات ويُ َّ

أغلب كليات الطب يف العا م جاء ليلقي حماضرة عنواهنا :مطابقة علم األجنة ملا جاء
يف القرآن والسنة.

( )1موسوعة اإلسالم والعلم الحديث،اإلعجاز العلمى فى القرآن الكريم د /زغلول النجار
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ووافق على طباعة هذه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على كتابه
العلمي ،وأصبحت دعوة راقية هلذا الدين العظيم.
وقال «كيث مور» يف حديث صحفي مبوسكو:
إن التعبريات القرآنية تبل من الدقة والشمول ما  م يبلغه العلم احلديث.
فسألوه :هل أنت مسلم؟
حممدا عبده ورسوله ،وقال :أنا
قال :ال ولكين أشهد أن القرآن كالم اهلل وأن ً
حتت ضغوط عائلية قد ال تسمح بإعالن إسالمي ،ولكن ال تندهشوا إذا علمتم يف
()1

يوم من األيام أن كيث مور قد قبل اإلسالم دينًا.
فها هو كتابه( :اإلنسان النامي مع زيادات إسالمية) ،دعوة راقية جدا هلذا
الدين العظيم -اإلسالم الذي جاء به خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد .
ومن ال يبيات التي أشار إليها القرآن الكريم :اإلعجاز العددي والرقمي،
وهو كثري جدا يف القرآن الكرمي.
وغري ما ذكرناه الكثري والكثري من احلقائق العلمية الغيبية املبهرة اليت كشف
عنها وأخرب هبا القرآن الكرمي منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام واليت  م يكن يعلمها
أحد.
وللعلم مبزيد من هذه احلقائق العلمية املبهرة اليت أشار إليها القرآن الكرمي
وأخرب هبا منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام ،واليت  م يكن ألحد أدىن معرفة هبا أو
أدىن تصور هلا الرجوع إىل:
 -1كتاب علم األجنة يف ضوء القرآن والسنة ،لدى هيئة اإلعجاز العلمي
للقرآن والسنة مبكة املكرمة.
 -2كتاب إعجاز القرآن فيما ختفيه األرحام ،لألستاذ /كرمي جنيب األغر.

( )1موسوعة اإلسالم والعلم الحديث،اإلعجاز العلمى فى القرآن الكريم د /زغلول النجار
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 -3جمموعة كتب :من آيات اإلعجاز العلمي (السماء ،األرض ،احليوانات،
النباتات) يف القرآن الكرمي ،للدكتور /زغلول النجار -أستاذ علوم األرض بعدد من
اجلامعات العربية والغربية ،وزميل األكادميية اإلسالمية ،وعضو جملس إدارهتا ،ورئيس
جلنة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة النبوية باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
بالقاهرة.
 -4والرجوع إىل :جمموعة األشرطة املسجلة:
موسوعة اإلسالم والعلم احلديث.
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي للدكتور زغلول النجار.
خ
خ
خ
وحى* َعلَّ َمهُ
جا -قال اهلل تعاىلَ ( :وَما ياَْنط ُق َع خن ا ْهلََوى* إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
خ
يد الْ ُق َوى) [النجم.]٤ – ٥ :
َشد ُ
لقد احتوى القرآن الكرمي على أخبار غيبية ،أنبأ عنها قبل وقوعها مث جاءت
وقائع هذه األخبار مطابقة ملا جاء يف القرآن الكرمي منها:
خ خ
وم* خيف أ َْد َىن ْاأل َْر خ
ض َوُه ْم خم ْن باَ ْع خد َغلَبخ خه ْم
 -1قال اهلل تعاىل( :غُلبَت الَر ُ
خٍ
خ
خ
خ
خ
ض خع خسنخ خ خ
ص خر
َسيَا ْغلبُو َن* خيف بخ ْ
َ
ني للَّه ْاأل َْم ُر م ْن قَاْب ُل َوم ْن باَ ْع ُد َوياَ ْوَمئذ يَا ْفَر ُح الْ ُم ْؤمنُو َن*بخنَ ْ
اللَّ خه ياْنصر من ي َشاء وهو الْع خزيز َّ خ
يم) [الروم.]٤ – ٨ :
َ ُُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ
الرح ُ
نزلت هذه اآليات الكرميات حني تغلب سابور على بالد الشام وما واالها
من بالد اجلزيرة وأقاصي بالد الروم ،فاضطر هرقل ملك الروم إىل اللجوء إىل
القسطنطينية وحوصر فيها مدة طويلة مث عادت الدولة هلرقل ملك الروم ،كما أخرب
القرآن الكرمي قبل سبع سنوات من انتصار الفرس.
وكلمة بضع تعين العدد من .9-3

فمن أين علم حممد  هذا الغيب؟ وعالم يدل ذلك؟
ال شك أنه  قد علم هذا الغيب من اهلل سبحانه وتعاىل.

فلقد أخرب  بانتصار الروم على الرغم من هزميتهم أمام الفرس ،ليس هذا

فحسب ،بل إنه  أخرب باملدة اليت سوف يتحقق خالهلا هذا النصر.
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وهذا كله مما يدلل على أنه  رسول من عند اهلل تبارك وتعاىل:
فهذه اآليات الكرميات هي شهادة حق بصدق رسالة املصطفى  وأن
القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل:
احلَ ِّق لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس خج َد
ص َد َق اللَّهُ َر ُسولَهُ الَرْؤيَا بخ ْ
 -2قال اهلل تعاىل( :لََق ْد َ
خ
خخ
ين َال َختَافُو َن فَا َعلخ َم َما َ مْ تَا ْعلَ ُموا
ْ
وس ُك ْم َوُم َق ِّ
ني ُحمَلِّق َ
احلََر َام إخ ْن َشاءَ اللَّهُ آمن َ
ني ُرءُ َ
ص خر َ
فَجعل خمن د خ خ
ك فَاْت ًحا قَ خريبًا) [الفتح.]١٦ :
ون ذَل َ
ََ َ ْ ُ
نزلت هذه اآلية الكرمية ضمن سورة الفتح سنة ست من اهلجرة بني مكة
واملدينة عقب انصرافه  من احلديبية.

وكان  قد أخرب أصحابه أنه رأى يف منامه -رؤيا األنبياء حق -أنه 
دخل مكة وطاف بالبيت.
فلما جرى الصلح ورجعوا عامهم من غري أن يأتوا البيت أو يطوفوا به سأل

عمر بن اخلطاب أبا بكر رضي اهلل عنهما :أليس كان حيدثنا -يقصد رسول اهلل - 

أنَّا سنأِت البيت ونطوف به؟ قال أبو بكر :بلى ،فأخربك أنك تأتيه العام؟
قال عمر :ال.
قال أبو بكر :فإنك آتيه ومطوف به[ .أخرجه البخاري من حديث طويل].

وبالفعل :ففي العام السابع دخل النيب  البيت احلرام مع أصحابه رضي اهلل

عنهم ،وحتققت رؤيا رسول اهلل  ألهنا وحي منام.
وصدقت اآلية الكرمية؛ ألهنا وحي قرآن.

وازداد الناس يقينًا يف رسول اهلل  وصدق حديثه ودعوته . 
 -3قال اهلل تعاىل( :وعد اللَّه الَّ خذين آمنوا خمْن ُكم وع خملُوا َّ خ
احل خ
ات
َ َُ
ْ ََ
َ ََ ُ
الص َ
ض َكما استخلَ َّ خ
خ
ين خم ْن قَاْبلخ خه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َهلُ ْم خدينَا ُه ُم الَّ خذي
َّه ْم خيف ْاأل َْر خ َ ْ َ ْ َ
لَيَ ْستَ ْخل َفنا ُ
ف الذ َ
َّه ْم خم ْن باَ ْع خد َخ ْوفخ خه ْم أ َْمنًا ياَ ْعبُ ُدونَخين َال يُ ْش خرُكو َن خيب َشْيئًا َوَم ْن َك َفَر
ْارتَ َ
ضى َهلُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنا ُ
ك هم الْ َف خ
باع َد َذلخ َ خ
اس ُقو َن) [النور.]٤٤ :
َْ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
فهذه اآلية الكرمية وعد من اهلل سبحانه وتعاىل لعباده املسلمني املؤمنني
وبشارة هلم.
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وبالفعل :لقد حتقق هذا الوعد من اهلل سبحانه وتعاىل ،فقد كانت للمسلمني
إمرباطورية واسعة األحناء شاسعة األرجاء حتكم بكتاب اهلل عز وجل.
وال ميكن لبلي أن يصف هذه اإلمرباطورية بأبل وال بأوجز مما قاله أحد
اخللفاء املسلمني وقد رأى سحابة يف السماء فقال :أمطري حيث شئت ،فإن
خراجك سيُحمل إلينا.
مما يدل على مدى اتساع رقعة الدولة اإلسالمية يف ذلك الوقت ،وقت
متسك املسلمني املؤمنني بكتاب اهلل عز وجل وحكمه ،ومتسكهم بسنة رسوله حممد

.

فوعد اهلل سبحانه وتعاىل الذي وعده للمسلمني يف كتابه العظيم -القرآن

الكرمي -على لسان رسوله  وعد حق ،فمن أصدق من اهلل حديثًا؟!
 -4قال اهلل تعاىل( :إخنَّا َْحنن ناََّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر َوإخنَّا لَهُ َحلَافخظُو َن) [احلجر.]٤ :
ُ
لقد مرت قرون طويلة ،حاول فيها أهل الزي والضالل ،أن حيرفوا القرآن الكرمي،
ولكنهم عجزوا وفشلوا؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي تعهد حبفظه.
وآخر هذه احملاوالت تلك اليت قام هبا الصهيونيون -كما نشرت جريدة األخبار
يوم  21رجب 1381ها -فقد ذكرت أن إسرائيل طبعت مصح ًفا حمرفًا لتوزعه يف
البالد اإلسالمية ،ولكن اهلل فضحهم ورد سهامهم يف حنورهم ،وأعاد رماحهم إىل
صدورهم ،وكشف مجيع أباطيلهم وأزال عنهم ثقة العا م.

()1

فلم يعد أحد يطمئن إليهم أو يأمتنهم أو يعتمد عليهم ،فباءوا باخلزي واخلسران
املبني.

()2

( )2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي تعهد حبفظ كتابه القرآن الكرمي ،الذي أنزل على
خامت األنبياء واملرسلني حممد . 
وغري ما أوردناه الكثري والكثري من األخبار الغيبية اليت أخرب هبا القرآن الكرمي قبل
وقوعها ،واليت  م يكن يعلمها أحد مث جاءت وقائع هذه األخبار مطابقة ملا جاء يف
القرآن الكرمي ،ولكننا سنكتفي مبا ذكرناه.
 -1ومن معجزات رسول اهلل  إخباره  ب يبيات ال عهد له  بها وقد
جاءت دقيقة صادقة كما أخبر.
فمن هذه األخبار اليت أخرب عنها رسول اهلل : 
أ -أخبار ماهية :كأخبار األولني وقصص السابقني:
والعلم احلديث يكتشف صدق وحقيقة ما أخرب به املصطفى .
كذكره  ألخبار قوم عاد وقصتهم مع نبيهم هود عليه السالم ،وقد أشرنا إىل ما
مت اكتشافه بواسطة العلم احلديث من صدق حديث املصطفى .
وكذكره  ألخبار قوم لوط وقصتهم مع نبيهم لوط عليه السالم وأخباره 
بكيفية عقوبة اهلل عز وجل هلم ،فلقد جعل اهلل عز وجل أعاِل قرى قوم ٍ
لوط سافلها.
فحملها حىت بل هبا السماء مث كفأها وقلبها فجعل عاليها سافلها عقابًا هلم من

اهلل سبحانه وتعاىل.

والعلم احلديث يشهد بصدق ما أخرب به القرآن على لسان الصادق املصدوق
حممد  ،فدراسات تتابع الطبقات يف تلك املنطقة تؤكد ما أخرب به الرسول  من
قلب قرى قوم لوط وجعل عاليها سافلها (.)1

( )1من آيات اإلعجاز العلمى ،للدكتور /زغلول النجار،الحيوانات فى القرآن الكريم
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 واإلشارة يف القرآن الكرمي إىل طوفان رسول اهلل نوح عليه السالم على لسانخامت األنبياء واملرسلني حممد  ،واإلشارة إىل ترك مركبة نيب اهلل نوح -عليه السالم-
درسا من قصة هذا النيب الصاحل،
من بعده آية للناس لعلهم يذكرون هبا ،ويتعلمون ً
هي من احلقائق الغيبية املاضية ،اليت أخربنا هبا القرآن الكرمي.

مؤخرا على قمة جبل اجلودي
وقد مت اكتشاف سفينة نيب اهلل نوح -عليه السالمً -
يف اجلزء اجلنويب الغريب من تركيا.
 واإلشارة إىل هالك العاصني من قوم مثود بالصيحة الصاعقة هي من احلقائقالغيبية املاضية اليت أخربنا هبا القرآن الكرمي على لسان خامت األنبياء واملرسلني حممد 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام ،والعلم احلديث يكتشف أن آثارهم تشري إىل شيء

من ذلك (.)1

ب -إخباره  بحقائق علمية يبية ك يرة لم يكن ألحد أدنى معرفة بها منذ
أك ر من ألف وأربعمائة عام ،ثم يأتي العلم الحديث ليكتشف صد ودقة ما
أخبر به المصطفى . 
ومن هذه احلقائق العلمية الغيبية اليت أخرب هبا رسول اهلل : 
قال رسول اهلل (( : كل ابن آدم يأكله الرتاب إال عجب الذنب ،منه خلق وفيه
يركب)) [رواه مسلم].
معنى الحديث الشريف:
أن أجساد األموات بعد حتللها يف قبورها إىل مكوناهتا األساسية من املاء والرتاب
يبقى منها شيء مهم :وهي عظمة مثل حبة اخلردل ،منها خلق ،وفيه يركب يوم
البعث ،مما يوحي بأهنا أهم ما يف جسد اإلنسان من مكونات وهذه العظمة ال
يأكلها الرتاب ،مبعىن أهنا ال تبلى.
( )1اإلعجاز العلمى فى السنة النبوية للدكتور/زغلول النجار القرآن الكريم
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وقد اكتشف العلم احلديث أن هذه العظمة -عجب الذنب -ال تبلى وال يأكلها
الرتاب كما أخرب رسول اهلل  وأن هذه العظمة هي اليت تبقى من امليت بعد حتلل
جسده.
أيضا أن اخللق يركب منه عجب الذنب يف مرحلة اجلنني
واكتشف العلم احلديث ً
ويف سنة 1935م ُمنح -سبيمان -جائزة نوبل يف العلوم احلياتية الكتشافه املنظم
أبدا،
األول وإثبات دوره يف ختليق مجيع أنسجة وأعضاء وأجهزة اجلنني وبأنه ال يبلى ً
فأثبت بذلك دقة أحاديث -عجب الذنب -اليت نطق هبا خامت األنبياء واملرسلني
حممد  منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام.
ُمنح سبيمان جائزة نوبل ظن ا منهم بأنه أول من اكتشف املنظم األول وإثبات
أبدا.
دوره يف ختليق مجيع أنسجة وأعضاء وأجهزة اجلنني ،وبأنه ال يبلى ً
لكنهم  م يعلموا أن أول من نطق هبذه احلقيقة العلمية هو سيد األنبياء واملرسلني

حممد  منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام (.)1

والسؤال الذي يفرض نفسه :من الذي علم املصطفى  هذا العلم؟
وما الذي اضطره  للخوض يف مثل هذه القضايا الغيبية واليت  م يكن يعلمها
أحد؟
لوال أن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم بعلمه احمليط أنه سوف يكتشف صدق ودقة ما

أخرب به رسوله  يف يوم من األيام فتكون أحاديث املصطفى  ومضة مبهرة
ومعلما
متصال بالوحي
وشاهدة حق بأنه رسول من عند اهلل عز وجل وأنه  كان ً
ً
من قخبَل هذا اخلالق العظيم اهلل رب العاملني.
وغري هذا احلديث الكثري والكثري من أحاديث رسول اهلل  اليت تشري إىل العديد
من احلقائق العلمية وختربنا هبا منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام ،واليت  م يكن يعلمها
( )1اإلعجاز العلمى فى السنة النبوية للدكتور/زغلول النجار القرآن الكريم
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أحد ،فكانت سببًا يف اعتناق الكثري والكثري من علماء الغرب هلذا الدين العظيم
الذي جاء به خامت األنبياء واملرسلني حممد . 
وللعلم مبزيد من هذه احلقائق العلمية املبهرة اليت أخربنا هبا رسول اهلل  منذ أكثر
من ألف وأربعمائة عام الرجوع إىل:
 -1األجزاء  3-2-1لإلعجاز العلمي يف السنة النبوية للدكتور /زغلول النجار،
أستاذ علوم األرض بعدد من اجلامعات العربية والغربية وزميل األكادميية اإلسالمية
للعلوم وعضو جملس إدارهتا ورئيس جلنة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة النبوية
باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة.
 -2الرجوع إىل جمموعة األشرطة املسجلة:
موسوعة اإلسالم والعلم احلديث.
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي( .للدكتور /زغلول النجار)
 -3كتاب علم األجنة يف ضوء القرآن والسنة هبيئة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة
مبكة املكرمة.
 -4إعجاز القرآن فيما ختفيه األرحام ،لألستاذ /كرمي جنيب األغر.
جا -إخباره  ب يبيات أنبأ بها قبل وقوعها ثم جاءت وقائعها مطابقة لما
أخبر به.
فمن الغيبيات املستقبلية اليت أخرب هبا رسول اهلل : 
 -1إخباره  مبقتل أمية بن خلف ،فكان كما أخرب.
 -2إخباره  عن الفنت الواقعة يف أواخر خالفة عثمان بن عفان وخالفة علي بن
أيب طالب رضي اهلل عنهما.
 -3إخباره  بوفاة أصحمة النجاشي يف اليوم الذي مات فيه.
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 -4إخباره  عن اخلوارج وقتاهلم.
 -5إخباره  مبقتل علي بن أيب طالب فكان كما أخرب.
 -6إخباره  بسيادة ولد علي بن أيب طالب وهو احلسن بن علي بن أيب
طالب .قال رسول اهلل (( :إن ابين هذا سيد ،ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني من

املسلمني)) [رواه البخاري] .فكان كما أخرب . 
 -1إخباره  عن غزاة البحر إىل قرب

فكان كما أخرب.

 -8إخباره  أم حرام عن غزوها البحر وعلو مكانتها فكان كما أخرب.
 -9إخباره  بقتال الروم فكان كما أخرب.
 -11إخباره  عن قتال الرتك فكان كما أخرب.
 -11إخباره  عن أمور وقعت يف دولة بين العباس.
 -12إخباره  ابنته فاطمة بأهنا أول من يلحقه بعد وفاته فكان كما أخرب.
 -13إخباره  عن أول زوجاته حلوقًا به بعد وفاته فكان كما أخرب.
 -14إخباره  عما وقع لقادة جيشه يف غزوة مؤتة ،وعما وقع خلبيب بن
عدي ،وعن مقتل القراء فكان كما أخرب.
 -15إخباره  بريح شديدة يف تبوك وطلب من أصحابه أن يأخذوا حذرهم
منها ،فمن استجاب جنى ومن أىب محلته الريح.
 -16إخباره  باتساع ملك املسلمني وفوزهم بكنوز كسرى وقيصر واضطراب
أمر املسلمني يف النهاية فكان كما أخرب. 
 -11إخباره  بفتح مصر فكان كما أخرب.
 -18إخباره  عن غزوة قسطنطينية فكان كما أخرب به. 
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 -19قال رسول اهلل (( : ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز
تضيء هلا أعناق اإلبل ببصرى)) [رواه البخاري].
وقد ذكر أهل التاريأ وغريهم من الناس وقوع هذا احلد .
شهرا أو
وتواتر وقوع هذا احلد يف سنة أربع ومخسني وستمائة وأهنا استمرت ً
أزيد منه ،وأن املدينة ُزلزلت بسببها ،وقد ُخمسع أصوات مزعجة قبل ظهورها ،مث
جدا.
انبجست األرض عن نار عظيمة ً
وأما من كان حباضرة بلد بصرى فقد أخرب أهنم رأوا صفحات أعناق اإلبل يف
ضوء هذه النار اليت ظهرت من أرض احلجاز.
وقد جلأ أهل املدينة يف هذه األيام إىل املسجد النبوي وتابوا إىل اهلل من ذنوب
كانوا عليها واستغفروا اهلل عز وجل وأعتقوا الغلمان وتصدقوا على فقرائهم وجمارحيهم.
ولقد اكتشف علميا يف منتصف القرن العشرين صدق ما أخرب به املصطفى 
حيث مت إثبات انتشار الطفوح الربكانية على طول الساحل الغريب جلزيرة العرب ،وأن
الثورة الربكانية األخرية (654ها) قد كونت ستة خماريط بركانية جديدة ،ودفعت
بطفوحها ملسافة زادت عن  23كيلو مرت من الشمال إىل اجلنوب ،وقد مت تسجيل
زلزالني كبريين ،وقعا يف حرة خيرب ،أحدمها يف سنة (461ها) واآلخر يف سنة
(654ها) وقد سبقت الزلزال األخري أصوات انفجارات عالية ،تلتها ثورة بركانية
كبرية ،وصاحبتها هزات أرضية استمرت مبعدل عشر هزات يوميا ملدة 6 :5أيام،
قُدرت شدة أكربها خبمس درجات ونصف الدرجة على مقياس ريرت.
حتما
وتشري الدراسات العلمية اليت أجريت على منطقة احلجاز أن املنطقة مقبلة ً

على فرتة من الثورات الربكانية تندفع فيها احلمم من تلك الفوهات والصدوع ،كما
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ونورا ،تصدي ًقا لنبوءة املصطفى 
نارا ً
اندفعت من قبل مباليني األطنان ،فتمأل املنطقة ً

(.)1

وغري ما ذكرناه الكثري والكثري مما أخرب به رسول اهلل  من أخبار غيبية مستقبلية
جاءت وقائعها مطابقة ملا أخرب به  ولكننا سنكتفي مبا ذكرناه.
خ
خ
خ
وحى*
قال اهلل تعاىل يف حق رسوله َ ( : وَما ياَْنط ُق َع خن ا ْهلََوى* إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
خ
يد الْ ُق َوى) [النجم.]٤ – ٥ :
َعلَّ َمهُ َشد ُ
***

( )1اإلعجاز العلمى فى السنة النبوية للدكتور/زغلول النجار القرآن الكريم
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ومن معجزات رسول اهلل  التي تشهد برسالته
دعاؤه  المستجاب
لقد كان رسول اهلل  مستجاب الدعوة ،يقبل اهلل سبحانه وتعاىل منه  دعاءه
وجييبه له.
فإن  م يكن دعاء رسول اهلل  يُستجاب من قبل ربنا تبارك وتعاىل فدعاء من!

ومن دعائه  املستجاب:

دعائه  يف غزوة األحزاب :ففي غزوة األحزاب دعا رسول اهلل  على املشركني
باهلزمية والزلزلة.
فلقد روى البخاري بسنده إىل عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنهما يقول :دعا
رسول اهلل  يوم األحزاب على املشركني فقال:
((اللهم منزل الكتاب سريع احلساب اهزم األحزاب ،اللهم اهزمهم وزلزهلم)).
وقد استجاب اهلل سبحانه وتعاىل دعاء رسوله  ،فأرسل عليهم رحيًا شديدة
،وردوا خائبني
قلعت األوتاد وألقت عليهم اخليام وقلبت القدور وسفت عليهم الرتاب ُ
منهزمني بربكة دعاء رسول اهلل . 
وغري هذا الدعاء الكثري والكثري من الدعاء املستجاب لرسول اهلل  من قخبَل ربنا
تبارك وتعاىل ،والذي يشهد بصدق دعوة خامت األنبياء واملرسلني حممد  ومصداقية
رسالته.
***
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المعجزات الحسية لرسول اهلل 
لقد مجع اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله حممد  بني نوعي املعجزات :املعنوية
واحلسية.
حممدا  ما
قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل :ما أعطى اهلل نبيًا شيئًا إال وأعطى اهلل ً
هو أكثر منه.
فقيل له :أعطى عيسى ابن مرمي إحياء املوتى.
فقال الشافعي :حنني اجلذع أبل ؛ ألن حياة اخلشبة أبل من إحياء امليت.
ولو قيل :كان ملوسى فلق البحر.
عارضناه بفلق القمر ،وذلك أعجب ألنه آية مساوية.
وإن ُسئلنا عن انفجار املاء من احلجر ،عارضناه بانفجار املاء من بني أصابعه 

ألن خروج املاء من احلجر معتاد ،أما خروجه من اللحم والدم فأعجب.
ولو ُسئلنا عن تسخري الرياح لسليمان عارضناه باملعراج.
[انظر مناقب الشافعي

 ،38وانظر شرح العقيدة الواسطية البن العثيمني (])311/2

جدا وسنكتفي بذكر منها ما يلي:
لرسول اهلل  كثرة ً

واملعجزات احلسية

 -1اإلسراء واملعراج ،اإلسراء برسول اهلل  من مكة إىل بيت املقدس مث عروجه
 من هنالك إىل السموات ،وما رأى هنالك من اآليات.
 -2انشقاق القمر.
 -3نبع املاء من بني أصابعه . 
 -4الربكة يف الطعام القليل حىت يكفي العدد الكثري.
 -5حنني اجلذع لرسول اهلل  ومساع صوت بكائه.
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 -6انقياد الشجرة لرسول اهلل. 
 -1رده  لعني قتادة بن النعمان ملا أصيب يوم أحد وسقطت على وجنته
أحدمها.
فعادت أحسن عينيه و َ
 -8رفع بيت املقدس لرسول اهلل  حىت يراه مبكة.
 -9شق صدره . 
 -11تسبيح الطعام على عهده . 
 -11انتقام اهلل عز وجل ممن خادع نبيه  وعانده.
 -12شفاء بعض أصحابه على يديه ،بدون دواء حسي.
 -13رؤيته  من خلفه يف الصالة.
 -14قوته  البدنية.
 -15حفظ اهلل عز وجل له .
وغري هذه املعجزات الكثري مما هو ثابت وصح عنه  وسنكتفي بالتعليق على
هذه املعجزة وهي :انشقاق القمر.
قال اهلل تعاىل( :اقْاتَارب خ
اعةُ َوانْ َش َّق الْ َق َم ُر) [القمر.]٨ :
ت َّ
الس َ
ََ
عن ابن مسعود قال :انشق القمر على عهد رسول اهلل  شقني حىت نظروا إليه
فقال رسول اهلل « : اشهدوا» [رواه البخاري].
وعن أنس بن مالك :أن أهل مكة سألوا رسول اهلل  أن يريهم آية ،فأراهم القمر
شقني حىت رأوا حراء بينهما[ .رواه البخاري].
لقد أخربنا ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه العظيم -القرآن الكرمي -بانشقاق القمر

لتكون آية لرسوله اخلامت حممد  وبرهان على صدق رسالته  ،وذلك عندما طلب
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أهل مكة من رسول اهلل  أن يريهم أية تشهد بصدق نبوته ورسالته -يعين :أن
يريهم من خوارق العادات ما يدل على نبوته ،وصدق ما جاء به.-
فأراهم  القمر وقد انشق شقني بإذن من اهلل سبحانه وتعاىل ،كل منهما يف
مكان فقال هلم رسول اهلل (( :اشهدوا)).
ومن رمحة ربنا تبارك وتعاىل أن يبقي لنا من أثر هذه املعجزة العظيمة ما يدل على
اجا ويؤمنوا
حدوثها ويؤكد ذلك ،فيدخل الناس يف هذا الدين العظيم -اإلسالم -أفو ً

برسوله اخلامت حممد  الذي أرسل للناس كافة يف كل مكان وزمان.

ولنعرض هذه القصة الواقعية اليت يقصها لنا الدكتور /زغلول النجار ،فنتعرف من
خالهلا على ما مت اكتشافه وثبوته:
وهي قصة إسالم شاب بريطاذ كان امسه – ديفيد موسى بيدكوك -فأصبح بعد
اعتناقه وقبوله اإلسالم دينًا :داود موسى بيدكوك.-
وعرف بنفسه باسم داود موسى بيدكوك ومبنصبه
وقف هذا الشاب الربيطاذ َّ
كرئيس للحزب اإلسالمي.
وكان ذلك عقب حماضرة للدكتور /زغلول النجار عن اإلعجاز العلمي يف القرآن
الكرمي والسنة النبوية املطهرة ،ألقيت باللغة اإلجنليزية يف كلية الطب جبامعة كاردف
عاصمة مقاطعة ويلز يف غريب اجلزر الربيطانية يف حوار ممتع مع مجهور احلضور من
املسلمني وغري املسلمني.
فكان من مجلة األسئلة اليت أثريت من أحد احلضور:
سؤال عن واقعة انشقاق القمر كما جاء ذكرها يف مطلع سورة القمر وهل متثل
حملة من حملات اإلعجاز العلمي يف كتاب اهلل القرآن الكرمي؟
وبعد إجابة الدكتور /زغلول النجار على هذا السؤال وفراغه من اإلجابة عليه قام
هذا الشاب واستأذن يف إضافة شيء إىل ما قاله الدكتور ،فأذن له.
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وكما ذكرنا عرف هذا الشاب بنفسه ومبنصبه مث قال :إن هذه اآلية كانت مدخلي
لقبول اإلسالم دينًا ،فقد شغفت بعلم مقارنة األديان وأهداذ صديق مسلم نسخة
شاكرا وتوجهت هبا إىل مسكين ،وعند
من ترمجة معاذ القرآن الكرمي فأخذهتا منه ً
تصفحها ألول مرة فوجئت بسورة القمر فقرأت (اقْاتَارب خ
اعةُ َوانْ َش َّق الْ َق َم ُر).
ت َّ
الس َ
ََ

متسائال :كيف ميكن للقمر أن ينشق مث يعود ليلتحم؟ وما هي القوة
مث توقفت
ً
القادرة على إعادته إىل سريته األوىل؟
فتوقفت عن القراءة وكأن هذه اآلية قد صدتين عن االستمرار يف ذلك.

ولكن لعلم اهلل سبحانه وتعاىل مبدى إخالصي يف البحث عن احلقيقة وحرصي
على الوصول إليها أجلسين أمام التلفاز ألشاهد حو ًارا بني مذيع بريطاذ يعمل بقناة
التليفزيون الربيطاذ .B.B.C

وامسه جيمس بريك  James Burckوثالثة من علماء الفضاء األمريكيني،
وجرى عتاب من هذا املذيع على اإلسراف املخل يف اإلنفاق على رحالت الفضاء يف
الوقت الذي تتعرض مجاعات بشرية عديدة ألخطار اجملاعات واألمراض وانتشار
األمية بني البالغني ،وملختلف صور التخلف العمراذ والعلمي والتقين ،وأنه كان من
فضال
األوىل  :إنفاق هذا املال الوفري يف معاجلة تلك القضايا امللحة وإعمار األرضً ،
عن التسابق يف رحالت الفضاء.
ووقف علماء الفضاء مدافعني عن مهنتهم بأن اإلنفاق على رحالت الفضاء ليس
مهدرا؛ ألنه يعني على تطوير عدد من التقنيات املتقدمة اليت تطبق يف خمتلف
ً
ماال ً
اجملاالت الطبية والصناعية والزراعية.
وميكن أن تعود مبردودات مادية وعلمية كبرية ،ويف غمرة هذا احلوار جاء ذكر
رحلة إنزال رجل على سطح القمر على أهنا كانت من أكثر هذه الرحالت كلفة ،فقد
تكلفت عشرات املليارات من الدوالرات فسأل احملاور:
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العلَم األمريكي على سطح القمر؟
هل كان كل ذلك جملرد وضع َ
وجاءت اإلجابة بالنفي ،وأن اهلدف كان دراسة علمية ألقرب أجرام السماء إلينا،
فسأل احملاور :أ م يكن من األجدى إنفاق تلك املبال الطائلة على عمارة األرض؟
وجاء اجلواب :بأن الرحلة أوصلتنا إىل حقيقة علمية لو أنفقنا أضعاف هذا املبل
إلقناع الناس هبا ما صدقنا أحد.
فسأل احملاور :وما هذه احلقيقة العلمية؟
فكان اجلواب :أن هذا القمر قد انشق يف يوم من األيام ،مث التحم بدليل وجود
جدا وغائرة يف جسم القمر ترتاوح أعماقها بني عدة مئات من األمتار
متزقات طويلة ً
وأكثر من الكيلو مرت.

وأعراضااها بااني النصااف كيلااو مارت ومخسااة كيلااو مارتات ،ومتتااد إىل مئااات ماان الكيلااو
مرتات يف خطوط مساتقيمة أو متعرجاة ،ومتار هاذه الشاقوق الطويلاة اهلائلاة بالعدياد مان
احلفاار الاايت يزيااد عمااق الواحاادة منهااا علااى تسااعة كيلااو مارتات ويزيااد قطرهااا علااى األلااف
كيل ا ااو م ا اارت ،وم ا اان أمثل ا ااة احلف ا اار العميق ا ااة املعروف ا ااة باس ا اام حب ا اار الش ا اارقMare -
 Orientalisوقا ااد فسا اارت ها ااذه احلفا اار العميقا ااة باصا ااطدام أج ا ارام مساويا ااة حبجا اامالكويكبات.
أما الشقوق اليت تعرف باسم شقوق القمر .Rimaccr Lunar Rilles
فقد فسرت على أهنا شرول ناجتة عان الشاد اجلاانيب أو متاداخالت نارياة علاى هيئاة
اجلاادد القاطعااة ولكاان أمثااال هااذه األشااكال علااى األرض ال تصاال إىل تلااك األعماااق
الغائرة ،ومن هنا فقد فسرت على أهنا آثار انشقاق القمر وإعادة التحامه.
ويقول داود موسى بيدكوك:
حني مسعت هذا الكالم انتفضات مان فاوق الكرساي الاذي كنات أجلاس علياه أماام
التلفاز وتساءلت :معجزة حتد حملمد  من قبل ألف وأربعمائة عاام يثبتهاا العلام يف
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زماان التقنيااة الااذي نعيشااه هبااذه البساااطة وهبااذا الوضااوح الااذي ال يفااى علااى عااا م يف
جمال الفلك اليوم.
اامال يف كاال خاارب ج اااء بااه،
فالبااد أن يك ااون القاارآن حقااا مطل ًقااا وصااادقًا صاادقًا كا ً
وعلى الفور عاودت القراءة يف ترمجة معاذ القرآن الكرمي.
وكانت هذه اآلية اليت صادتين يف باادئ األمار عان االساتمرار يف قاراءة هاذا الكتااب
اجمليد هي مدخلي لقبول اإلسالم دينًا (.)1
ويقول الدكتور /زغلول النجار:
وال أستطيع أن أصف وقع هاذه الكلماات ووقاع الناربة الصاادقة الايت قيلات هباا علاى
كل احلضور من املسلمني وغري املسلمني.
فقد هزت القلوب والعقول وأثارت املشاعر واألفكار.
و م أجد ما أقوله
ْاآلفَ خ
اق َوخيف أَنْا ُف خس خه ْم
َش خهي ٌد) [فصلت.]53 :

أبل من أن أردد قول احلق سبحانه وتعاىلَ ( :سنُ خري خه ْم آيَاتخنَا خيف
احل َق أَوَ م يك خ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
ْف بخَربِّ َ
َح َّىت ياَتَبَا َّ َ
ني َهلُ ْم أَنَّهُ َْ َ ْ َ
***

( )1من آيات اإلعجاز العلمي ،للدكتور /زغلول النجار ،السماء في القرآن الكريم.
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الشاهد ال اني عشر
شهادة الكتب السابقة برسالة رسول اهلل
محمد  في التوراة وا نجيل
ففي التوراة واإلجنيل يف العهد القدمي والعهد اجلديد آيات تشري إىل نبوة حممد 
وتشهد برسالته  وقد صرح القرآن الكرمي هبذا يف سورة األعراف.
َّ خ
َّيب ْاأل ُِّم َّي الَّ خذي َخجي ُدونَهُ َمكْتُوبًا خعْن َد ُه ْم خيف
ين ياَتَّبخعُو َن ال َّر ُس َ
ول النخ َّ
قال اهلل تعاىل( :الذ َ
خ
وف وياْناهاهم ع خن الْمْن َك خر وُخحي َل َهلم الطَّيِّب خ
التاَّوراةخ و ْخ خ
خ
ات َوُحيَِّرُم
ُُ َ
اإل ْجن خيل يَأْ ُم ُرُه ْم بالْ َم ْع ُر َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َْ َ
ث ويضع عْناهم إخصرهم و ْاألَ ْغ َال َل الَّخيت َكانَت علَي خهم فَالَّ خذين آمنُوا بخهخ
خ
َعلَْي خه ُم ْ
َ َ
ْ َْ ْ
اخلَبَائ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ
وعَّزروه ونَصروه واتاَّباعوا الن خ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلخ ُحو َن) [األعراف.]٨٤٦ :
َور الَّذي أُنْ خزَل َم َعهُ أُولَئخ َ
َ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َ
خ خ
قال اهلل تعاىل( :وإخ ْذ قَ َ خ
ول اللَّ خه إخلَْي ُك ْم
يل إخ ِّذ َر ُس ُ
َ
ال ع َ
يسى ابْ ُن َم ْرََمي يَا بَخين إ ْسَرائ َ
خ
ي خمن التاَّوراةخ ومبشِّرا بخرس ٍ
َمحَ ُد فَالَ َّما
امسُهُ أ ْ
ول يَأْخِت خم ْن باَ ْع خدي ْ
ص ِّدقًا ل َما باَ ْ َ
ُم َ
ني يَ َد َّ َ ْ َ َ َُ ً َ ُ
خ
خ
ني) [الصف.]٤ :
َجاءَ ُه ْم بخالْبَايِّانَات قَالُوا َه َذا س ْحٌر ُمبخ ٌ
تبشريا برسالة حممد  يف التوراة:
ونورد هنا بعض ما جاء يف الكتب السابقة ً
 -1يف سفر التثنية،صفحة ،231إصحاح :21-18 :18
 أقيم هلم نبيًا من وسط إخوهتم مثلك وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ماأوصيه به.-
كلمة وسط  م ترد يف الرتمجة السبعينية وال أسفار موسى عن السامريني ،والوارد
فيها من إخوهتم أي اإلمساعيليني.
واحلق :إن هذه البشارة يُقصد هبا رسول اهلل .
رسوال من إخوة بين إسرائيل؛ أي :أوالد إمساعيل
فهي تفيد صراحة أن اهلل سريسل ً
عليه السالم.
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ألناه لااو كااان الناايب املبشاار بااه ماان باين إسارائيل لكااان ماان املمكاان أن يقااول اهلل هلاام-
أقيم نبيًا منكم -ذلك ألن أساباط باين إسارائيل االثاىن كاانوا موجاودين ماع موساى علياه
السالم ،لذلك فإن املراد مان -إخاوهتم :-هام أوالد إمساعيال علياه الساالم؛ وذلاك ألن
()1

إمساعيل هو أخو إسحاق والد إسرائيل –يعقوب -عليهم السالم.

ويؤكد ذلاك قاول اهلل :مثلاك .فاملماثلاة باني حمماد وموساى عليهماا الصاالة والساالم
واضحة حيث إن:
كالمها عليهما الصالة والسالم جاء بشريعة تامة.
أما عيسى عليه السالم فقد قال :ما جئت ألنقض بل ألكمل[ .مىت .]1175
كذلك فإن كال من حممد وموسى عليهما الصالة والسالم هاجر من وجاه أعدائاه،
فمحمااد  هاااجر إىل املدينااة ،وموسااى عليااه الصااالة والسااالم هاااجر إىل ماادين وبااني
()2

املدينة ومدين توافق.

()3

وكالمها عليهما الصالة والسالم حارب أعداءه وظفر بنصر اهلل عز وجل.

وال يوجااد مماثلااة بااني موسااى وعيسااى عليهمااا الصااالة والسااالم؛ ألن النصااارى تاازعم
أن عيسى إله أو ابن إله ،وذلك من كذهبم وافرتاءاهتم.
 -2جاء يف سفر التثنية ،صفحة  ،251إصحاح :2733

( )3()2()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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 جاااء الاارب ماان ساايناء وأشاارق هلاام ماان ساااعري وتااألأل ماان جباال فاااران وأتااى ماانربوات وعن ميينه نار شريعة هلم.
ساعري يف التوراة :اسم جلبل يف فلسطني.
وجباال فاااران :يف احلجاااز الاايت هاااجر إليهااا إمساعياال عليااه السااالم مااع أمااه الساايدة
هاجر ،ومما يؤكد أن جبل فاران هو الذي يف احلجاز ما جاء يف كتبهم:
ففي ترمجة التوراة السامرية اليت صدرت سانة  1851أن إمساعيال ساكن برياة فااران
باحلجاز.
بعد هذا البيان نقول :إن ماا نقلنااه مان سافر التثنياة تُشابه نباوة موساى علياه الصاالة

والسالم مبجيء الصبح -جاء الرب من سيناء.-

وتُشبه نبوة عيسى عليه الصالة والسالم بإشراقه  -وأشرق هلم من ساعري.-
وتشاابه نبااوة حممااد  باسااتعالء الشاامس وتأللااؤ ضااوئها يف اآلفاااق ،فهااو  خااامت
األنبياء واملرسلني ،وال نيب وال رسول بعده - :وتألأل من جبل فاران.-
ومثل ما نقلناه من سفر التثنية يف القرآن الكرمي:
خ خخ
ني و َّ خ
ني* وَه َذا الْبَالَ خد ْاأل خَم خ
خ
ني) [التني.]3-٨:
الزيْاتُون* َوطُور سين َ َ
قال اهلل تعاىلَ ( :والتِّ َ
ف ااالتني والزيت ااون :إش ااارة إىل منبتهم ااا ،وه ااي األرض ال اايت ظه اار فيه ااا عيس ااى علي ااه
السالم.
وطور سينني :إشارة إىل املكان الذي كان فيه موسى عليه السالم.
وهذا البلد األمني :إشارة إىل املكان الذي بُعث فيه حممد  وهو مكة املكرمة،
مجيعا وعلى سائر النبيني وسلم
ومن قبله إمساعيل عليه السالمِّ ،
فصل اللهم عليهم ً
كثريا.
ً
تسليما ً
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ولقد كان اليهود يعلمون نعت ووصف هذا الرسول اخلامت حممد  من كتبهم،
ويعلمون أنه سوف يرج ،وكانوا يظنون أنه سوف يرج منهم -بين إسرائيل -كما

خرج الكثري ممن كان قبله  منهم.

فكان اليهود يف املدينة يربون بقدوم نيب من عند اهلل يقاتلون معه -فقد كان
العرب يعبدون األصنام واألوثان من دون اهلل -و م يكن بباهلم أنه سيخرج من العرب.
فعلم أهل املدينة هذا األمر منهم وفطنوا له ،وعندما ظهر خامت األنبياء واملرسلني

حممد  كان ألهل املدينة السبق والفوز بإمياهنم به وتصديقهم له .

فاشتد حقد اليهود هلم وللرسول الذي أرسل منهم -العرب -وازداد غيظهم

فأنكروا نبوته  مع علمهم بصفته عندهم يف كتبهم ويقينهم برسالته .

فكان يهود املدينة سببًا من أسباب إميان أهل املدينة برسول اهلل  والسبق والفوز

بتصديق رسالته .

فكان هذا هو السر يف دخول أهل املدينة املنورة يف هذا الدين العظيم الذي جاء
به حممد  من كثرة ما مسعوه عن هذا الرسول اخلامت.
فمن وصف ونعت رسول اهلل  الذي بكتبهم بنص التوراة يف سفر أشعيا:
 يدفع الكتاب إىل من ال يعرف الكتابة ،فيقال له :اقرأ هذا .فيقول :ال أعرفالكتابة [أشعيا .]12729
ورسول اهلل  كما نعلم كان أميًا ال يقرأ وال يكتب ،فهو ال يعرف الكتابة،
شاهدا على نبوته وصدق رسالته  ،فهو األمي الذي علم
فكانت أمية رسول اهلل ً 

البشرية كلها؛ متعلمها وجاهلها ،وهو  الذي علم البشرية قاطبة معىن التوحيد
والعبادة اخلالصة هلل عز وجل ،وهو  الذي جاء هبذا الشرع القومي والتعاليم السامية.
كان  أميًا ،ولكن خترج من جامعته العلماء والفقهاء واحملدثني.
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خ
خ
خ
خ
يد
اوحى* َعلَّ َم ااهُ َش ااد ُ
ق ااال اهلل تع اااىلَ ( :وَم ااا ياَْنط ا ُاق َعا ا خن ا ْهلَا َاوى* إ ْن ُه ا َاو إَّال َو ْح ا ٌاي يُا َ
الْ ُق َوى) [النجم.]٤ – ٥ :
وكاان سالمان الفارساي رضاي اهلل عناه ممان ذهباوا إىل باالد العارب؛ انتظ ًاارا هلاذا الناايب

األمااني  ،وتاارك رغااد العاايش يف بااالد فااارس والرومااان ،فصاال اللهاام وساالم وبااارك علااى
خامت األنبياء واملرسلني حممد .
في ا نجيل:
 -1إجنيل يوحنا ،صفحة  ،146إصحاح :11 – 4716
قال عيسى عليه الساالم :وأماا اآلن فأناا مااض إىل الاذي أرسالين ولايس أحاد مانكم
يسألين أين متضي؟ لكن ألذ قلت لكم هذا قاد ماأل احلازن قلاوبكم ،ولكان أقاول لكام
احلق أنه خري لكم أن انطلق ألنه إن  م أنطلق ال يأتيكم الفار قليط.
وذل ااك يف طبع ااة لن اادن س اانة  1844 ،1831 ،1821حي ااث ج اااء ذك اار الف ااار
بدال من املعزى.
قليط ً
قائال:
أيضا يربهم املسيح عيسى عليه السالم ً
 -2ويف إجنيل يوحنا ً
ابن البشر ذاهب والفار قليط من بعده جييء لكم باألسرار ،ويفسر لكم كل
شيء وهو يشهد ِل كما شهدت له.
يبشر إجنيل يوحنا برسول يأِت بعد عيسى ابن مرمي عليه السالم.
 أنه خري لكم أن نطلق -كما أشرنا ولنتعرف على معىن كلمة الفار قليط. لفااظ الفااار قلاايط :وهااو الااذي جاااء يف طبعااة لناادن 1844 ،1831 ،1821يعااين الااذي لااه محااد كثااري ،وذلااك يف اللغااة اليونانيااة وهااو يوافااق معااىن :أمحااد .كمااا قااال
الدكتور« :كارلونلينو» احلاصل على الدكتوراه يف آداب اللغة اليونانية القدمية.
وقال غريه أن لفظ الفار قليط يف القاموس العربي مبعىن احلمد .ويشاتق مان احلماد:

أمحد ،حممد ،حممود .وكلها أمساء تصدق يف رسول اهلل .
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فمحمد وأمحد مها من أمساء رسول اهلل .
ورسااول اهلل  حممااود يف األرض وحممااود يف السااماء ،وقااد أتاااه اهلل عااز وجاال املقااام
احملمود يف اآلخرة.
وكاذلك لفاظ املعازى :فرسااول اهلل  جااء يعازي املاؤمنني علااى عادم إمياان الكااافرين،
ويعزي املصابني إذا صربوا مبا يدخره اهلل هلم من ثواب عظيم.
 -3يف إجنيل يوحنا :14-12
يقاول عيساى اباان مارمي بعاد بشااارته بالفاارقليط الاذي ساوف ياأِت ماان بعاده ،فيصاافه
اورا كثاارية ألقااول لكاام ،ولكاان ال تسااتطيعون أن حتتمل اوا اآلن وأمااا مااىت
قا ً
اائال :إن ِل أما ً
جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق؛ ألنه ال ياتكلم مان نفساه ،بال كال ماا
يسمع يتكلم به ،ويربكم بأمور آتية ذاك ميجدذ ألنه يأخذ مما ِل ويربكم.
ونالحظ أن كل هذه املواصفات اليت وردت يف إجنيال يوحناا تنطباق علاى رساول اهلل
 فهو :
 يُبكت الذين ال يؤمنون برسالة عيسى عليه السالم على خطيئتهم. يرشد إىل مجيع احلق. ال يتكلم من نفسه ،بل كل ما يسمع يتكلم به ،فرسول اهلل  ال يتكلم إالمبا يوحى إليه من ربه سبحانه وتعاىل.
 يرب  بأمور آتية ،وقد حتقق هذا الوصف يف رسول اهلل  وقد أشرنا إىلأيضا:
ذلك ومنها ً
أ -قال رسول اهلل (( :أال إن ابين هذا سيد وسيصلح اهلل به بني فئتني عظيمتني
من املسلمني)) [أخرجه البخاري ومسلم] ،وكان يقصد  ابنه احلسن.

119

محمد  رسول اهلل ًّ
حقا وصدقًا

011

وقد حتقق ما أخرب به رسول اهلل  سنة  41ها بعد وفاة النيب  فقد تنازل
احلسن عن اخلالفة ملعاوية ،وحقن دماء املسلمني.
ب -قال رسول اهلل (( :إذا هلك كسرى فال كسرى بعده)) [أخرجه البخاري ومسلم].
وقد حد هذا وحتقق ما أخرب به رسول اهلل .
 ورسول اهلل  ميجد عيسى ابن مرمي عليه السالم ،وهذا يؤيده ما ورد يف القرآنالكرمي:
قال اهلل تعاىل( :إخ ْذ قَالَ خ
ت الْ َم َالئخ َكةُ يَا َمْرَميُ إخ َّن اللَّ َه ياُبَشُِّرخك بخ َكلخ َم ٍة
خ
خ خ
خ
ني) [آل عمران.]٥٤ :
يسى ابْ ُن َمْرََمي َوج ًيها خيف ال َدنْايَا َو ْاآلخَرخة َوم َن الْ ُم َقَّربخ َ
ع َ

خ
خ
يح
مْنهُ ْامسُهُ الْ َمس ُ

وغريها الكثري من اآليات ،وكل هذه املواصفات اليت يوصف هبا الرسول املبشر به

يف إجنيل يوحنا تنطبق على رسول اهلل .
 -4ويف إجنيل مىت :4271
يرب عيسى ابن مرمي عليه السالم عن أمة هذا النيب األمي  فيقول:
أسا للزاوية من عند اهلل كان هذا
أ م تروا أن احلجر الذي أخره البناءون صار ً
عجيبًا يف أعيننا ومن أجل ذلك أقول لكم إن ملكوت اهلل سيؤخذ منكم ويدفع إىل
أمة أخرى تأكل مثرهتا ومن سقط على هذا احلجر ينشدل.
وهذه هي أمة النيب حممد .
فلقد كانوا قبل بعثة النيب حممد  قبائل متناحرة متفرقة بغري ملك أو رئيس ،وكان
يسودها اجلهل فكان أغلبها من األميني.
ولكن بعد هذا الرسول اخلامت  ألف اهلل عز وجل بني قلوهبم ومجع مشلهم بقيادة
هذا الرسول األمني حممد  الذي آمنوا به وصدقوا رسالته ،فأصبح للمسلمني دولة
مشاال وجنوبًا شرقًا وغربًا بفضل من اهلل عز وجل ونصره
عظيمة متسعة الرقعة؛ ً
سبحانه وتعاىل هلم.
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اليت تبشر مبحمد  ورسالته فمن مراجع هذا

املوضوع:
 كتاب هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ،البن القيم. كتاب ماذا تقول التوراة واإلجنيل عن حممد  ،لديدات. -ومن كتاب حممد  يف التوراة واإلجنيل ،إلبراهيم اخلليل -وكان قسي ًسا

فأسلم.-

خ خ
يل) [الشعراء.]٨٤٦ :
قال اهلل تعاىل( :أ ََوَ مْ يَ ُك ْن َهلُ ْم آيَةً أَ ْن ياَ ْعلَ َمهُ عُلَ َماءُ بَخين إ ْسَرائ َ

إن املاليني واملاليني الذين أسلموا من أهل الكتاب وغريهم يربون بالنصو

القاطعة بأن الدين عند اهلل اخلالق هو اإلسالم ،وأن خامت األنبياء واملرسلني حممد 
مكتوب عندهم يف التوراة واإلجنيل وال ختلو منه كتب األولني.
فصلوات اهلل وسالمه على خامت األنبياء واملرسلني حممد .
***
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الشاهد ال الث عشر
قول اهلل تعاىل( :إخنَّا َْحنن ناََّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر َوإخنَّا لَهُ َحلَافخظُو َن) [احلجر.]٤ :
ُ

(ولََق ْد يَ َّس ْرنَا الْ ُق ْرآ َن لخ ِّ
لذ ْك خر فَا َه ْل خم ْن ُم َّدكخ ٍر)
َ

[القمر]٨٦ :

لقد تعهد اهلل عز وجل حبفظ القرآن الكرمي من التحريف والتبديل.
ولقد مرت قرون طويلة حاول فيها كثري من أهل الزي والضالل أن حيرفوا القرآن

تاما.
الكرمي ،ولكنهم فشلوا وعجزوا ً
عجزا ً

()1

وهكذا بقي القرآن الكرمي حمتفظًا بنصه اإلهلي وإشراقاته النورانية واحلق املطلق
الذي جاء به على مدى أربعة عشر قرنًا أو يزيد ،وإىل أن ير اهلل األرض ومن

عليها ،فليس بعده أي كتاب مساوي.

()2

بقي القرآن الكرمي هو املصدر الوحيد للهداية الربانية يف أمر الدين الذي تعرضت
كل رساالته السابقة للضياع التام ،وبقيت من بعضها ذكريات متناثرة ،ظلت تتناقل
شفاها تفسرها األهواء وتضيف إليها وحتذف منها ،وحترفها كيف ما تشاء حىت مت
ً
إخراجها عن إطارها الرباذ وإلقاؤها يف أحضان عدد من الوثنيات القدمية والفلسفات
الوضعية اليت جعلتها عاجزة عن هداية أتباعها.

()3

وهذا هو السبب احلقيقي من وراء املظا م اليت تسود األرض يف زماننا.

()4

وحني مت التدوين لبعض هذه الذكريات القدمية مت بلغات غري لغات الوحي،

( )3()2( )1من آيات اإلعجاز العلمى فى القرآن الكريم (السماء) د /زغلول النجار
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وبواسطة أقالم متفرقة يف أماكن متعددة ويف أزمنة متباعدة ،وصلت إىل العديد من
القرون بعد موت أو رفع الرسول الذي تلقى الرسالة األصلية ،واليت فقدت أصوهلا
السماوية بالكامل.

()1

ولذلك تعددت األسفار واألناجيل وتناقضت املعلومات وكثرت املراجعات إىل
يومنا الراهن وستظل كذلك إىل ما شاء اهلل.

()2

مشاال وجنوبًا شرقًا
أما القرآن الكرمي ،فهو كتاب واحد جتتمع عليه األمة اإلسالمية ً
وغربًا وتلتف حوله.
فالقرآن الكرمي الذي أنزل على خامت املرسلني حممد  هو كالم اهلل سبحانه
وتعاىل الذي تعهد حبفظه.
وهو الكتاب املهيمن على مجيع الكتب السماوية السابقة ،فليس بعد نزول القرآن

الكرمي على حممد  أي كتاب ،وليس بعد بعثة املصطفى  أي نيب أو رسول.
فمحمد  هو خامت األنبياء واملرسلني.

وها هو الدكتور /موريس بوكاي وكتابه (القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم).
دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة.
يذكر يف مقدمة الكتاب:
لقد قمت بدراسة القرآن الكرمي وذلك دون أي فكر مسبق ومبوضوعية تامة باحثًا
يف درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم احلديث إىل أن يقول:
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد االنتهاء منها:
( )2( )1من آيات اإلعجاز العلمى فى القرآن الكريم (السماء) د /زغلول النجار
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 أن القرآن ال حيتوي أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم احلديث،ويستطرد وبنفس املوضوعية :قمت بنفس الفحص على العهد القدمي واألناجيل ،فقد
وجدت مقوالت ال ميكن التوفيق بينها ،ناهيك عن التناقض بني األناجيل
واصطدامها حبقائق التاريأ.
وللخروج من هذه الدوامات العاتية من الشك والشرك والشقاق والنفاق ،فإننا
ندعو كل مؤمن باهلل إىل قراءة القرآن الكرمي حبيدة وموضوعية ،مث احلكم بنفسه إن
كان هذا هو كالم اهلل اخلالق أم كالم البشر املخلوقني؟
وحنن معشر املسلمني نؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وال نفرق بني
أحد من رسله ونؤمن بوحدة الدين ،وبوحدة مجيع رساالت السماء ،وبأنه ال إكراه
يف الدين.
وانطالقًا من ذلك كله نقدم القرآن الكرمي العظيم للبشرية التائهة ،عسى اهلل أن
يهديها إىل طريقها القومي وما ذلك على اهلل بعزيز.
 ولقد حفظ اهلل سبحانه كتابه العظيم -القرآن الكرمي -املنزل على رسوله خامتاملرسلني يف صدور الكثري والكثري من عباده املؤمنني املخلصني الصادقني من الصحابة
والتابعني ،وإىل يومنا هذا وإىل ما شاء اهلل حفظًا متقنًا كما أُنزل مع كرب حجمه -فهو
قرابة الستمائة صفحة أو يزيد حسب الطبعات -ومع ما به من اآليات املتشاهبات
ومع قراءاته املتعددة اليت نزل هبا.
متعلما وال يعرف القراءة أو
وقد يكون هذا احلافظ لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل غري ً
الكتابة ،ولكنه لصدقه وإقباله على اهلل تعاىل ،فقد يسره له ويسر له الفوز حبفظ
كالمه سبحانه وتعاىل.
مستحيال يف أي كتاب آخر من الصناعات
جدا وقد يكون
ً
وهذا أمر يصعب ً
جدا ،فصدق اهلل العظيم إذ يقول:
البشرية حىت وإن أمكن ذلك فهو لعدد حمدود ً
خ
الذ ْكر وإخنَّا لَهُ َحلَافخظُو َن)( ،ولََق ْد يَ َّس ْرنَا الْ ُق ْرآ َن لخ ِّ
ِّ
لذ ْك خر فَا َه ْل خم ْن ُم َّدكخ ٍر).
َ
(إنَّا َْحن ُن ناََّزلْنَا َ َ
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فالقرآن الكرمي هو كالم اهلل اخلالق الذي يسره ،وحفظه ربنا تبارك وتعاىل بنصه
اإلهلي وإشراقاته النورانية واحلق املطلق على مدى أربعة عشر قرنًا أو يزيد ،وإىل أن
ير اهلل األرض ومن عليها.
وحممد  الذي أنزل عليه القرآن الكرمي هو خامت األنبياء واملرسلني.
***

ال يمكن البتة أن ي من يهود بنبوة موسى عليه السالم إن لم ي من بنبوة محمد
 وال يمكن البتة أن ي من بنبوة المسي عيسى عليه السالم إال بعد إقراره
بنبوة محمد

()1

يقال هلاتني األمتني -اليهود والنصارى -أنتم  م تشاهدا هذين الرسولني موسى
وعيسى عليهما السالم ،وال شاهدمت آياهتما ومعجزاهتما وبراهني نبوهتما.
فنقول هلذه األمة اليهودية اآلن:
()1إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان/ابن قيم الجوزية
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بأي شيء عرفتم نبوة موسى عليه السالم وصدقه وأنتم  م تشاهدوا معجزاته
وبراهني نبوته؟
ب -ونقول هلذه األمة النصرانية اآلن:
بأي شيء عرفتم املسيح عليه السالم وصدقه وآمنتم به وأنتم  م تشاهدوا معجزاته
وآياته؟
فيكون الرد أحد هذين اجلوابني:
الجواب األول :أن يقولوا :آباؤنا أخربونا بذلك.
فنقول هلم :ومن أين علمتم صدقهم فيما أخربوكم به؟
فيلجئوا إىل اجلواب الثاذ.
الجواب ال اني :أن يقولوا التواتر وشهادات الناقلني مبعجزاته وآياته والرباهني اليت

جاء هبا حقق ذلك عندنا.

حممدا  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا؛ ألن من
فنقول هلم :إذًا يلزمكم اإلميان بأن ً

املعلوم أن الناقلني ملعجزات حممد  وآياته وبراهني نبوته أضعاف أضعافكم بكثري،
وألن اهلل عز وجل مجع لرسوله حممد  بني نوعي املعجزات املعنوية واحلسية ونقول
هلم:
حممدا  ما هو أكثر منه.
ما أعطى اهلل نبيًا شيئًا إال وأعطى ً
فكان من معجزات موسى عليه السالم انفالق البحر فأعطى اهلل سبحانه وتعاىل
حممدا  انشقاق القمر وهي أبل وأعجب؛ ألهنا آية مساوية ،فلم يكن يستطيع أحد
ً
الوصول إىل القمر يف ذلك الوقت وكما ذكرنا:

لقد اكتشف العلم حديثًا حقيقة انشقاق القمر.
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وكان من معجزات عيسى عليه السالم إحياء املوتى فأعطى اهلل سبحانه وتعاىل
حممدا  حنني اجلذع إليه معجزة له  ،فكان اجلذع يبكي ويئن كما يئن الصيب،
ً
وهي أبل وأعجب.
ألن حياة اخلشبة أبل من إحياء امليت الذي كان فيه حياة قبل موته ،أما اخلشبة
فاألصل أهنا ال روح فيها.
وغري هذا الكثري والكثري من املعجزات واآليات والرباهني واإلعجازات العلمية اليت

جاء هبا خامت األنبياء واملرسلني حممد  الدالة على نبوته وصدق رسالته  فمحمد
 هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
***
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شهادات العباقرة للاتم األنبياء والمرسلين
محمد 
إن ما قدمناه يشهد لرسول اهلل  بالنبوة والرسالة ،ويف عصرنا احلديث أثىن عباقرة
املفكرين على دعوته  وأشادوا بفضل رسالته  وهذه بعض شهاداهتم:
 -0قال المارتين :الكاتب واملؤرل الفرنسي -رئيس احلكومة املوقعة بعد ثورة
فرباير واملتوىف سنة :1869
اجاعا ،ومفكا ًارا
كااان حممااد
معلمااا وحمارباًاا شا ً
حكيمااا بليغًااا فيلسااوفًا خطيبًااا ورسا ًاوال ً
ً
عظيما ،مصيبًا يف أفكاره وتعاليمه ،أسس إمرباطورية روحية متحدة قوياة ،وإذا أردناا أن
ً
نبحث عن إنسان عظيم تتحقق فيه مجياع الصافات العظيماة اإلنساانية فلان جناد أمامناا
سوى حممد الكامل.
 -1وقال ليونارد:
لاايس علااى األرض إنسااان عاارف ربااه معرفااة حقااه كمااا عرفااه حممااد ،لقااد وهااب اباان
اجلزيرة العربية حياته كلها لعبادة اهلل بإميان قوي وغرض نبيل ،وهاذا األمار ال رياب فياه،
حممدا أعظم البشرية قاطبة وأعظم إنسان ُوجد على األرض منذ بدء اخلليقة.
إن ً
 -3وقال توماس أرنولد :املستشارق اإلجنليازي املولاود سانة  ،1864واملتاوىف سانة

 1931يف كتابه -دعوة اإلسالم:-

باشر حمماد  سالطة زمنياة كااليت يباشارها أي زعايم آخار ماع فاارق واحاد وهاو :أن
نظامااا
الرباااط الااديين بااني املساالمني كااان يق ااوم رابطااة الاادم واألساارة ،فأصاابح اإلسااالم ً

نظاماا سياسايًا لاه
سياسيًا بقدر ما هاو نظاام دياين ،وملاا نشار حمماد  دينًاا جدي ًادا أقاام ً

متاما ،وكانت جهوده موفقة إىل اعتقاد بين وطنه بوحدانياة اهلل ،وإىل هادم
صبغة متميزة ً
نظام احلكم القدمي مسقط رأسه ،فقضى على احلكومة األرستقراطية القبلياة الايت كانات
األسرة احلاكمة تتوزع سياسة الشئون العامة حتت لوائها.
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وغريها الكثري من عباقرة املفكرين أمثال:
 -1جونسون يف «أديان الشرق» .
 -2واملستش اارق املا ااؤرل -الس ااري ولا اايم اإلجنلي اازي املتا ااوىف س اانة  1915يف -حيا اااة
حممد.-
 -3توم ا اااس كارلي ا اال الفيلس ا ااوف اإلجنلي ا اازي املول ا ااود س ا اانة  ،1195واملت ا ااوىف س ا اانة
 1881يف كتاب «األبطال» عن الرسول .
 -4الفيلسوف الروسي تولستوي املولود سنة  1828واملتوىف سنة 1911.
 -5الفرد مارتني يف كتابه «أكرب زعماء الدين يف الشرق».
 -6برناردشو.
وغريهم الكثري ممن شهدوا هلذا الرسول اخلامت حممد .
ويف دائرة املعارف الربيطانية الطبعة احلادية عشر:
جناحا وتوفي ًقا ،ظهار النايب
 كان حممد أظهر الشخصيات الدينية العظيمة وأكثرها ًحممااد يف وقاات كااان العاارب فيااه قااد هااووا إىل احلضاايض ،فمااا كاناات هلاام تعاااليم دينيااة
حمرتمااة وال مبااادئ مدنيااة أو سياسااية أو اجتماعيااة ،و م يكاان هلاام مااا يفاااخرون بااه ماان
الف اان أو العل ااوم ،وم ااا ك ااانوا عل ااى اتص ااال بالع ااا م اخل ااارجي ،وك ااانوا مفكك ااني ال راب ااط
بينهم ،كل قبيلة وحدة مستقلة ،وكل منها يف قتال مع األخارى ،وقاد حاولات اليهودياة
أن هتا ااديهم فما ااا اسا ااتطاعت وبا اااءت حما اااوالت املسا اايحية باخليبا ااة كما ااا خابا اات مجيا ااع
احملاوالت السابقة لإلصاالح ،ولكان النايب حمم ًادا  أُرسال هادى للعااملني ،فاساتطاع يف
سنوات معدودات أن يقتلاع مجياع العاادات الفاسادة مان جزيارة العارب ،وأن يرفعهاا مان
وحول أبناء العرب -الاذين كاانوا أنصااف برابارة -إىل طرياق
الوثنية املنحطة إىل التوحيد َّ
احلق والفرقان ،فأصبحوا دعاة هادى ورشااد بعاد أن كاانوا دعااة وثنياة وفسااد ،وانتشاروا
يف األرض يعملون على إعالء كلمة اهلل.
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والفضا ا اال ما ا ااا شا ا ااهدت با ا ااه األعا ا ااداء

شا ا ااهد األنا ا ااام بفضا ا االه حتا ا ااى العا ا اادا

وغري ما أشرنا إليه الكثري والكثري شهادات العباقرة واملفكرين خلامت األنبياء واملرسلني
حممد 
فمحمد  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
***
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العلماء يشهدون
شهادات العلماء في شتى المجاالت برسالة محمد 
وأنه  رسول اهلل ح ًقا وصدقًا
ومن هؤالء الذين شهدوا هلذا الرسول اخلامت حممد  بالرسالة:
 -1كيث إل مور الكندي :رئيس قسم التشريح جبامعة تورنتو بكندا ورئيس
االحتاد الكندي األمريكي لعلماء التشريح واألجنة وكتابه:
()، Developing Humanالذي تُرجم لثمان لغات ،وقد حاز على
جائزة أحسن كتاب ألفه مؤلف واحد.
واحلمد هلل طبع من هذا الكتاب طبعات عديدة باإلضافات اإلسالمية بعنوان:
 Developing Human with Islamic Additionsوينتشر
اآلن بني يدي العلماء وهو من أشهر علماء األجنة.
يقول عندما رأى اآليات القرآنية الكثرية اليت تتحد عن تفاصيل تطورات اجلنني
يف بطن أمه وتؤكدها ،أعلن عن رأيه بوضوح وقال:
حممدا
حتما جاءت حملمد  من عند اهلل ،وإن هذا يثبت ِل أن ً
إن هذه األدلة ً
رسول اهلل .
 -2جولي سيمبسون :أستاذ أمراض النساء والوالدة جبامعة نور

بوسطن

بشيكاغو.
وتي في إن بارسان :رئيس قسم التشريح مبينيتوبا بكندا ،ومؤلف مشهور يف علم

أمراض النساء.

لقد اهتما جدا حبديثان لرسول اهلل  عن النطفة ومها:
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الحديث األول:
قال رسول اهلل « :إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها مل ًكا
فصورها ،وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها ،مث قال :أي رب أذكر أم
أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء» [رواه مسلم.]4183 :
سبحان اهلل! بالعدد وباألرقام يرى اإلنسان اليوم أن ما ينطق به النيب  هو
الوحي من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،فال يظهر الشكل اآلدمي يف اجلنني إال مع بداية

األسبوع السابع -أي بعد مرور ثنتان وأربعون ليلة كما أخرب املصطفى  -وهنا
نعرف معىن قول النيب حممد (( فصورها)).
فهو  الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى.
والحديث ال اني:
يوما))
قال رسول اهلل (( :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني ً
البخاري].

[رواه

وهنا يف احلديث الشريف يشري رسول اهلل  إىل مدة مجع خلق اإلنسان يف بطن
أمه.
أيضا
أما يف احلديث األول ،فهو  يشري إىل تصوير النطفة ،وخلق مسعها ،واهتم ً

هذان العاملان بقول اهلل -سبحانه وتعاىل :-ﮁ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮀ [عبس.]19 :
ومعىن هذه اآلية الكرمية:

أن اإلنسان مقدر بكل صفاته يف هذه النطفة ،وبالفعل فلون الشعر ولون اجللد
حمدد يف اجلينات اليت حتملها الكروموسومات يف هذه النطفة ،وبعد دراستهما املتأنية
قائال:
وقف األول يف أحد املؤمترات ً
إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجحة ،وإن هذا مما يدل على أن القرآن
هو كالم اهلل.
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أما ال اني فكان من تعليقه ما يلي:
حممدا  والذي يصرح بتصرحيات علمية مدهشة ال ميكن أن يأِت هبا
إن ً
إهلاما ووحيًا قاده إىل هذه البيانات.
مصادفة ،ولكن ال بد أن يكون هذا ً
 -3تاجاثات تاجاسن :عميد كلية الطب جبامعة تشاي ماي بتيالند:
فبعد دراسته ملعجزات القرآن الكرمي ،واليت استمرت ملدة سنتني ،وقف يف أحد
املؤمترات يشرح كيف أن دقائق عجيبة مما وصل إليها العلم احلديث موجودة يف كتاب
قائال:
اهلل سبحانه وتعاىل واختتم كلمته ً
إنه هذا يثبت ِل يقينًا أن آيات القرآن جاءت حملمد  من اخلالق العليم بكل
حممدا رسول اهلل .وقد
شيء ،وأرى أنه قد آن الوقت أن أعلن أن ال إله إال اهلل وأن ً
مسلما من اآلن.
أصبحت ً
وغريهم الكثري والكثري من العلماء يف شىت اجملاالت العلمية الذين شهدوا هلذا
الرسول اخلامت بالرسالة وبصدق نبوته .
فمحمد  هو خامت األنبياء واملرسلني ،والقرآن الكرمي الذي أنزله ربنا تبارك وتعاىل
شاهدا هلذا الرسول األمني،
عليه هو املعجزة الباقية إىل قيام الساعة ً
فمحمد  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
وك ا اال الوج ا ااود ص ا ااالة وش ا ااو إلي ا ااك
أصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االي عليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااك
ون ا ا ا ا ا ا ا ا ااورت ب ا ا ا ا ا ا ا ا ااالحق للع ا ا ا ا ا ا ا ا ااالمين

رفع ا ا ا اات المن ا ا ا ااارت ف ا ا ا ااي الح ا ا ا ااائرين

***
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ومن دالئل النبوة والرسالة :الصد واألمانة
حممد  هو الصادق األمني الذي ال ينطق عن اهلوى:
وسوف نعلق بإجياز على هاتني الصفتني اللتني قد لُقب هبما رسول اهلل  منذ
نشأته وقبل بعثته والذي سوف نركز عليه:
صدق رسول اهلل  وأمانته يف رسالته.
 -1قال رسول اهلل :
((لعنة اهلل على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)).
ويف رواية(( :قاتل اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)).
[رواه البخاري ،موطأ اإلمام مالك].
وقال (( :ال تتخذوا قربي وثنًا يعبد))[ .موطأ اإلمام مالك].
إن هذه األحاديث النبوية الشريفة شواهد حق على صدق املصطفى  وأمانته يف
رسالته.
قاهلا  قبل وفاته خبمسة أيام ،وقت شدة مرضه ووجعه وازدياد آالمه ،فلقد دخل

قائال هلم
 املسجد وهو معصوب الرأس ،وخطب الناس -والناس جمتمعون حولهً -
هذه األحاديث اليت أوردناها.
ناصحا وداعيًا
معلما
ً
فرغم ما برسول اهلل  من شدة آالم وأوجاع ومرض قام ً
هاديًا لصحابته وألمته من بعده بعدم اختاذ قربه  وثنًا يعبد ،كما اختذ اليهود

والنصارى من قبور أنبيائهم مساجد ،و م يدعهم يطغوه كما فعلت النصارى بعيسى

أيضا
يصا على دعوته وأمته ليس يف حياته فحسب بل ً
ابن مرمي فعبدوه ،كان  حر ً
بعد مماته .
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و م مينعه ما نزل به من املعاناة وشدة املرض من القيام بتأدية رسالته على الوجه
األمثل ،ومن القيام مبا كلف به من ربه والدعوة إىل  :ال إله إال اهلل.
واملتتبع لسرية رسول اهلل  جيده يف سكناته وحركاته وأقواله وأفعاله حىت يف حروبه
أثناء غزواته وأشد حلظات أوقات القتال فيها كان  نعم املعلم ألصحابه وألمته من
بعده ونعم الداعي إىل اهلل عز وجل هاديًا للحق وكافة سبل اخلري.
فهذه األحاديث الشريفة هي شواهد حق على صدق وأمانة رسول اهلل  فيما
بل عن ربه تبارك وتعاىل ألواخر أيام حياته بل أواخر حلظاهتا وهو يف شدة مرضه
ومعاناته ،ففي آخر يوم من حياته  دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن وطفق الوجع
قائال داعيًا:
يشتد ويزيد فأخذ يوصي الناس ً
((الصالة الصالة وما ملكت أميانكم)) وكرر ذلك مر ًارا [رواه البخاري].
ويف احتضاره  كان بني يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه يف املاء ،فيمسح
هبا وجهه  يقول(( :ال إله إال اهلل ،إن للموت سكرات)) [صحيح البخاري].
هذه الكلمة اليت طاملا دعا إليها طوال حياته وفرتة رسالته خري دعوة.
ويف آخر كالمه  بعدما استاك بالسواك -فهو  الذي علمنا أن السواك مطهرة
للفم مرضاة للرب -وفرل منه ،رفع يده أو إصبعه وشخص بصره حنو السقف وحتركت
شفتاه وهو يقول« :مع الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء
والصاحلني ،اللهم اغفر ِل وارمحين وأحلقين بالرفيق األعلى ،اللهم الرفيق األعلى»
[صحيح البخاري].
وكرر الكلمة األخرية ثالثًا ،ومالت يده  ،وحلق بالرفيق األعلى ،إنا هلل وإنا إليه

راجعون.

وهذا من شواهد ودالئل صدق رسول اهلل  وأمانته يف دعوته فيما بل عن ربه
تبارك وتعاىل آلخر حلظة يف حياته  ،وصدق اهلل تعاىل إذ يقول:
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خ
(يا أَياَها النخَّيب إخنَّا أَرس ْلن َ خ
خ خ خ خخ خخ خ
اجا
ََْ
َ َ َ
اك َشاه ًدا َوُمبَشًِّرا َونَذ ًيرا* َوَداعيًا إ َىل اللَّه بإ ْذنه َوسَر ً
ُمنخ ًريا) [األحزاب.]٥٤ ،٥٤ :

 -2لقد خسفت الشمس يف حياة النيب  ،وكان ذلك بعد وفاة إبراهيم بن

شديدا ،وكذلك صحابته
صغريا ،فحزن رسول اهلل  لفراقه حزنًا ً
رسول اهلل  ،وكان ً
رضوان اهلل عليهم أمجعني.
وظن الناس أن الشمس خسفت لوفاة ابن رسول اهلل  ،وذلك ملكانة ومنزلة

رسول اهلل  عند اهلل اخلالق سبحانه وتعاىل.

فما كان من الصادق األمني  الذي ال ينطق عن اهلوى مع ما به من أحزان إال
أن قام خطيبًا يف الناس بعدما صلى هبم صالة الكسوف ،وبعدما اجنلت الشمس،
فأثىن على اهلل مبا هو أهله ،مث قال:
((إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل عز وجل ،ال ينخسفان ملوت أحد وال
حلياته ،فإذا رأيتموها فافزعوا إىل الصالة» [رواه البخاري ومسلم يف حديث طويل].
إن هذا احلديث الذي قاله رسول اهلل  ويف هذا الوقت لشاهد حق على صدق
املصطفى  وأمانته فيما ينقله عن ربه تبارك وتعاىل وصربه اجلميل ومسارعته إىل رضا
ربه تبارك وتعاىل.
فلم يدع  ما قاله أصحابه بدون معاجلة وتوضيح رغم أن قوهلم من أن الشمس
اخنسفت ملوت ابنه  يزيده رفعة ومنزلة بينهم.
ولكنه  الصادق األمني املبل عن ربه تبارك وتعاىل نفى ما يقوله الناس
معلما(( :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل عز وجل ال
ويزعمونه ،فقال هلم ً
ينخسفان ملوت أحد.))...
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و م مينعه حزنه وشدة كربه  من القيام مبهام الدعوة والرسالة ،فرسول اهلل  له
املنزلة العالية والدرجة الرفيعة عند ربه تبارك وتعاىل دون أدىن شك من أصحابه أو ممن
آمن به وصدق دعوته ورسالته.
مجيال رغم حبه الشديد  له
صربا ً
ولقد صرب رسول اهلل  على فراق ابنه إبراهيم ً
وحزنه عليه.
فلم يسخط و م ينفر و م ينس حق اهلل عز وجل و م ينس شكره و م ينس القيام مبا
كلفه اهلل سبحانه وتعاىل به من التبلي عنه جل شأنه.
فقام مصليًا بالناس صالة الكسوف مث أثىن على اهلل سبحانه وتعاىل مبا هو أهله
مسرتجعا -إنا هلل وإنا إليه راجعون -كما يف حديث آخر ،مث قاما هاديًا وداعيًا للحق
ً

مبلغًا عن ربه ما أوحاه إليه فقال(( :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل عز وجل
ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا رأيتموها فافزعوا إىل الصالة».
فكان  خري منوذج حيتذى به يف:
 قمة الرضا بقضاء اهلل سبحانه وتعاىل ومشيئته. أعلى درجات الصرب ،وهو الصرب اجلميل وشكره هلل تبارك وتعاىل وثناؤه عليه. وعبوديته  هلل عز وجل وقت الشدة والكرب.إماما للدعاة واملرسلني.
 الدعوة ،فكان ً إن حياة رسول اهلل  مليئة بالشواهد والرباهني على صدقه ،وأمانته وصربه،
ومشائله العطرة.
واألحاديث النبوية الشريفة والسنة املطهرة نعم الشاهد وخري برهان على ما
موجزا.
أسلفناه ،ولكننا سنكتفي مبا ذكرناه ً
فمحمد  هو الصادق األمني الذي ال ينطق عن اهلوى.
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فهو ( حممد )  رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
***
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ومن دالئل نبوته  صدقه وأمانته قبل بع ته وبعدها
ومن براهني صدق رسالته 
وصدق ما بلغه عن ربه سبحانه وتعاىل:
أ -ما كان من حادثة اإلفك حني رمى أهل اإلفك والبهتان من املنافقني مبا قالوه
من الكذب البحت والفرية يف شأن السيدة عائشة زوجة رسول اهلل  وأحب نسائه
إليه.
ولكي يتجلى لنا عظم هذا املوقف العصيب لرسول اهلل  وزوجته السيدة عائشة
وألهل اإلميان نذكر جزءًا مما رواه البخاري ومسلم عن أم املؤمنني عائشة.

تقول السيدة عائشة بعدما أخربت بقول أهل اإلفك وخوضهم يف عرضها رضي
مرضا إىل مرضي ،فلما رجعت إىل بييت
اهلل عنها وقد كانت مريضة آنذاك :فازددت ً
فدخل علي رسول اهلل  فسلم مث قال(( :كيف تيكم؟)) فقلت له :أتأذن ِل أن آِت

أبوي؟ قالت :وأنا حينئذ أريد أن أتيقن اخلرب من قبلهما ،فأذن ِل رسول اهلل 
فجئت أبوي فقلت ألمي :يا أمتاه ماذا يتحد الناس به؟ فقالت :أي بنية هوذ
عليك ،فواهلل لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن عليها
قالت :فقلت :سبحان اهلل أوقد حتد الناس هبذا؟ قالت :فبكيت تلك الليلة حىت
أصبحت ال يرقأ ِل دمع وال أكتحل بنوم مث أصبحت أبكي[ .رواه البخاري ومسلم من حديث
طويل].
وكاد فريقان من املؤمنني أن يقتتال -األوس واخلزرج -بعدما ارتفعت أصواهتما

ورسول اهلل  قائم على املنرب ،فلم يزل رسول اهلل  يفضهم حىت سكتوا وامتأل
رسول اهلل  مها وحزنًا بعدما أوذي يف أهله من قبل أهل اإلفك والبهتان.
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شهرا ال يوحى إليه يف شأن زوجته السيدة عائشة شيء إىل
وقد لبث رسول اهلل ً 

أن أنزل اهلل سبحانه وتعاىل براءة زوجته السيدة عائشة من فوق سبع مسوات صيانة

لعرض رسول اهلل .

وما ينبغي أن نلقي عليه الضوء يف هذه احلادثة فيكون برهانًا على صدق رسالة
رسول اهلل  وصدقه فيما بلغه عن ربه سبحانه وتعاىل هو:
شهرا ال يوحى
تأخر نزول الوحي برباءة السيدة عائشة ،فلقد لبث رسول اهلل ً 
إليه يف شأن السيدة عائشة شيء ،على الرغم مما القاه رسول اهلل  والسيدة عائشة
من عناء وشدة وكرب وهم وحزن عميق من افرتاءات وكذب املنافقني ،ومما ال شك
فيه أن هذا كله بالء وامتحان واختبار من اهلل عز وجل.
ونتساءل ،ما الذي منع رسول اهلل  من أن يعجل بإخباره برباءة زوجته السيدة
عائشة مع شدة ما القاه هو وزوجته واملؤمنون من االفرتاءات واألكاذيب اليت زوجها
املنافقون؟
شهرا أو أكثر -دون أن يرب
وما الذي اضطره  إىل أن ينتظر كل هذه املدةً -
برباءة زوجته السيدة عائشة؟ وعالم يدل ذلك؟
ال شيء إال أنه  ال ينطق عن اهلوى ،فال يبل إال ما أمره به ربه عز وجل يف
الوقت الذي يشاؤه ويتاره سبحانه وتعاىل ،فلو  م يكن رسول من عند اهلل ألخرب
برباءة زوجته من أول يوم شاعت فيه تلك االفرتاءات؛ صيانة وحفظًا لزوجه وعرضه.
ولو  م يكن رسول من عند اهلل ألخرب جبزاء وعقوبة لكل من خاض بأدىن قول يف
حق زوجه محية من أول يوم أشيعت فيه تلك االفرتاءات ،ولكنه  الذي ال ينطق
عن اهلوى هو الصادق املصدوق يف كل ما بلغه عن ربه سبحانه وتعاىل.
حممدا  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
وكل هذا يدلل على أن ً

141

محمد  رسول اهلل ًّ
حقا وصدقًا

040

ب -ومن براهني صدق رسالته  وصدق ما بلغه عن ربه سبحانه وتعاىل هذه
مجيال حيث كان النداء
اآلية الكرمية اليت عاتبه فيها ربه سبحانه وتعاىل عتابًا حسنًا ً
بالعفو قبل املعاتبة.
قال اهلل تعاىل( :ع َفا اللَّه عْنك خ م أ خَذنْت َهلم ح َّىت ياتبا َّني لَ َّ خ
ص َدقُوا َوتَا ْعلَ َم
َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َََ َ َ
ين َ
ك الذ َ
خ
ني) [التوبة .]٥٥ :وهذه اآلية الكرمية نزلت يف أناس قالوا:
الْ َكاذبخ َ
استأذنوا رسول اهلل  فإن أذن لكم فاقعدوا وإن  م يأذن لكم فاقعدوا وهلذا قال
اهلل تعاىل( :ح َّىت ياتبا َّني لَ َّ خ
خ
ني)
َ َََ َ َ
ص َدقُوا) أي يف إبداء األعذار ( َوتَا ْعلَ َم الْ َكاذبخ َ
ين َ
ك الذ َ
أي :هال تركتهم ملا استأذنوك فلم تأذن ألحد منهم يف القعود لتعلم الصادق منهم
يف إظهار طاعتك من الكاذب ،فإهنم كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن  م
تأذن هلم فيه.
حممدا  يرب هبذه اآلية الكرمية اليت فيها معاتبته من ربه
ونتساءل ،ما الذي جعل ً

سبحانه وتعاىل ،وما الذي اضطره إىل ذلك؟ وعالم يدل كل هذا؟

ال شيء إال أنه  هو الصادق املصدوق الذي ال ينطبق عن اهلوى يبل كل ما
أوحاه إليه ربه فال يكتم منه شيئًا.
حممدا  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
وكل هذا يدل على أن ً
ج -ومن براهني صدق رسالة رسول اهلل  وصدق ما بلغه عن ربه سبحانه
وتعاىل هذه اآليات الكرميات اليت عاتبه فيها ربه سبحانه وتعاىل:
يك لَ َعلَّهُ ياََّزَّكى* أ َْو يَ َّذ َّك ُر
س َوتَا َوَّىل* أَ ْن َجاءَهُ ْاأل َْع َمى* َوَما يُ ْد خر َ
قال اهلل تعاىلَ ( :عبَ َ
فَاتَاْنا َف َعهُ ِّ
ك أََّال ياََّزَّكى* َوأ ََّما َم ْن
صدَّى* َوَما َعلَْي َ
استَا ْغ َىن* فَأَنْ َ
الذ ْكَرى* أ ََّما َم خن ْ
ت لَهُ تَ َ
ت َعْنهُ تَالَ َّهى) [عبس.]٨٠ – ٨ :
َجاءَ َك يَ ْس َعى* َوُه َو َيْ َشى* فَأَنْ َ

يف هذه اآليات الكرميات ذكر غري واحد من املفسرين أن رسول اهلل  كان

ياطب أحد عظماء قريش وقد طمع يف إسالمه ،فبينما هو ياطبه ويناجيه إذ أقبل
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ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قدميًا ،فجعل يسأل رسول اهلل  يف شيء ويلح عليه،
طمعا ورغبة يف
وود النيب  أن لو كف ساعته تلك؛ ليتمكن من خماطبة ذلك الرجل ً

هدايته ،وعبس يف وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على اآلخر.

أحدا ،بل يساوي بني
ومن هنا أمر اهلل تعاىل رسوله  أن ال يص باإلنذار ً
الشريف والضعيف والغين والفقري والسادة والعبيد والرجال والنساء والكبار والصغار،
مث اهلل تعاىل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وله احلكمة البالغة واحلجة الدامغة.
حممدا  يرب ويبل هذه اآليات
ونتساءل ،كما تساءلنا من قبل ما الذي جعل ً

الكرميات اليت فيها عتابه من ربه سبحانه وتعاىل؟ وما الذي اضطره إىل ذلك؟
و م  م يكتمها؟ وعالم يدل ذلك؟

حممدا  هو الصادق املصدوق
فيكون اجلواب القاطع الفاصل :ال شيء إال أن ً

الذي ال ينطق عن اهلوى يبل كل ما أوحاه إليه ربه فال يكتم منه شيئًا.

وكل هذا يدل على أنه  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا وهو خامت األنبياء واملرسلني،

وجبانب ما ذكرناه الكثري والكثري من براهني رسالة هذا الرسول الصادق األمني خامت
األنبياء واملرسلني.
***
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ومن دالئل نبوته 
بع ته  عند األربعين من عمره
خ
ت فخي ُك ْم
قال اهلل تعاىل( :قُ ْل لَ ْو َشاءَ اللَّهُ َما تَالَ ْوتُهُ َعلَْي ُك ْم َوَال أ َْد َرا ُك ْم بخه فَا َق ْد لَبخثْ ُ
عمرا خمن قَابلخ خه أَفَ َال تَاع خقلُو َن) [يونس( ،]٨٤ :فَخإناَّهم َال ي َك ِّذبونَك ولَ خك َّن الظَّالخ خمني بخآي خ
ات
ْ
ُ ًُ ْ ْ
َ َ
ُْ ُ ُ َ َ
اللَّ خه َْجي َح ُدو َن) [األنعام.]٥٥ :
ملا كانت رسالة حممد  هي الرسالة اخلامتة لكل الرساالت السابقة للناس كافة
يف كل مكان وزمان ،فقد احتاجت إىل حشد كل الدعائم لتأييدها ولإلميان
والتصديق هبا وعدم التكذيب هلا.
فكانت بعثة رسول اهلل  عند األربعني من عمره هي إحدى الدعائم املؤيدة
لدعوته .
طاهرا طيب النفس عظيم اخللق أمينًا صادقًا،
لقد نشأ رسول اهلل  بينهم عفي ًفا ً
فلم تشهد قريش والبشرية قاطبة مثل حسن خلق وكرمي مشائله  وال أمانة كأمانته 
وال صدقًا كصدقه .
حممدا  بالصادق
ومما يدلل على هذا أن أهل مكة أنفسهم هم الذين لقبوا ً
األمني منذ نشأته وقبل بعثته ملا رأوا خصاله  احلميدة ومشائله الطيبة ال سيما
الصدق واألمانة.
فعند حتدثهم عنه  كانوا ينطقاون بنعتاه وصافته قبال امساه فيقولاون الصاادق األماني
وإن هاتني الواقعتني اللتني ذكرنامها ساب ًقا شاهدتني على ما قلناه:
أ -الواقعة األولى :ما جرى عند بناء الكعبة وقضية التحكيم ،فعندما اتفق أهل

مكة على أن حيكموا بينهم أول من يدخل عليهم ،كان أول من دخل هو رسول اهلل
مجيعا يف صوت واحد :هذا األمني رضينا ،هذا حممد.
 فلما رأوه قالوا ً
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خ
ني) صعد رسول اهلل  على
ب -ملا نزل قوله تعاىلَ ( :وأَنْذ ْر َع خش َريتَ َ
ك ْاألَقْاَربخ َ
الصفا ،فجعل ينادي يا بين فهر ،يا بين عدي -لبطون قريش -حىت اجتمعوا ،فقال:
خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟)) قالوا:
((أرأيتكم لو أخربتكم أن ً
نعم ،ما جربنا عليك إال صدقًا.

لقد بعث رسول اهلل  وهو يف األربعني من عمره مع أن غريه الكثري من الرسل
بعثوا وهم أقل من األربعني بكثري مثل حيىي عليه السالم.
خ خ
صبخيا) [مرمي.]٨١ :
اب بخُق َّوٍة َوآتَاْيانَاهُ ْ
ْم َ
قال اهلل تعاىل( :يَا َْحي َىي ُخذ الْكتَ َ
احلُك َ

وغريه الكثري ،فما احلكمة إذن من بعثة رسول اهلل  عند األربعني من عمره؟

احلكمة من بعثة رسول اهلل  عند األربعني من عمره:
احلكمة وإن علمنا بعضها فإننا جنهل أكثرها :أن كما قلنا أن هذه الرسالة اليت

بعث رسول اهلل  هبا هي الرسالة اليت ختمت هبا مجيع الرساالت السابقة ،فهي
للناس كافة وقد احتاجت إىل حشد كل الدعائم لتأييدها واإلميان هبا.
فكانت مدة عمر رسول اهلل  قبل رسالته هي إحدى الدعائم املؤيدة لرسالته 
لإلميان والتصديق هبا ،فهو  الصادق األمني الذي  م يشهدوا أمانة كأمانته و م جيربوا
عليه إىل صدقًا.

قال اهلل تعاىل( :فَخإناَّهم َال ي َك ِّذبونَك ولَ خك َّن الظَّالخ خمني بخآي خ
ات اللَّ خه َْجي َح ُدو َن) [األنعام.]٥٥ :
َ َ
ُْ ُ ُ َ َ
فأهل مكة ال يستطيعون أن يكذبوا رسول اهلل  أو يكذبوا دعوته ،ولكنه الكفر

والعناد واجلحود ،فمدة عمر رسول اهلل  قبل البعثة هي يف ميزان جناح دعوته ،وهي
من دالئل صدق وأمانة رسالته .
خ
ت فخي ُك ْم
قال اهلل تعاىل( :قُ ْل لَ ْو َشاءَ اللَّهُ َما تَالَ ْوتُهُ َعلَْي ُك ْم َوَال أ َْد َرا ُك ْم بخه فَا َق ْد لَبخثْ ُ
عُ ُمًرا خم ْن قَاْبلخ خه أَفَ َال تَا ْع خقلُو َن) [يونس.]٨٤ :
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لقد بعث رسول اهلل  يف األربعني من عمره ،بعد مرور شرل الشباب وهو الوقت
الذي جتيش فيه الصدور باآلمال واألماذ.

()1

فلم تبد منه  كلمة تلميح بالرسالة أو إشارة للنبوة ،ويف الوقت الذي هتدأ فيه
النفوس الثائرة ،وتسكن فيه اآلمال الفائرة أعلن رسول اهلل  دعوته ورسالته العامة
الشاملة لكل الذين يف عهده ،وكل الذين جييئون من بعده ،فهي الرسالة اخلامتة.

()2

فهذا الوقت الذي بعث فيه النيب حممد  األربعني من عمره هو من دالئل نبوته،
وأن اختيار وقت البعثة والرسالة هو من اهلل سبحانه وتعاىل احلكيم اخلبري؛ ألن من
املعلوم أنه إىل أن تنتصر دعوة رسول اهلل  وإىل أن تنتشر هذه الرسالة العظيمة فإهنا
حتتاج إىل الوقت واجلهد الطويل والصرب اجلميل العظيم -سنة اهلل عز وجل -وكل هذا
وعمر رسول اهلل  يتقدم به إىل املرحلة املتأخرة من العمر وهنايته.
فما الذي كان يبغيه  جراء هذا كله من إعالن رسالته يف هذه املرحلة وليس
قبلها ،وهو الذي أشاد له اجلميع وشهدوا برجاحة عقله وفكره ومنطقه؟ وعالم يدل؟
ليس إال أنه  هو رسول اهلل عز وجل أعلن رسالته يف الوقت الذي اختاره وقدره

له ربه تبارك وتعاىل وأنه  على يقني من أمر دعوته ومن نصر اهلل سبحانه وتعاىل
هلا ،وأنه سبحانه وتعاىل هو القادر على أن يسخر كافة خملوقاته لنصر هذه الرسالة
اخلامتة يف الوقت الذي اختاره عز وجل هلا حتت أي ظرف كان.
لقد أعلن رسول اهلل  يف األربعني من عمره رغم ما علمه من وفاه أبيه يف صغر
عمره وكان رسول اهلل  آنذاك جنينًا يف بطن أمه.

( )2( )1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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أعلن رسول اهلل  رسالته وهو يف األربعني من عمره رغم ما شاهده من وفاة أمه
يف صغر عمرها وهو  يف السادسة من عمره.
أعلن رسول اهلل  رسالته يف األربعني من عمره رغم وفاة جده عبد املطلب بعد
جدا مث تويف أمامه عمه أبو طالب.
انتقاله  إليه مبدة قصرية ً
خ خ
آوى) [الضحى.]٤ :
يما فَ َ
قال اهلل تعاىل( :أَ َ مْ َجي ْد َك يَت ً

فما الذي اضطره  ألن يعلن رسالته وهو يف األربعني من عمره وليس دون هذا
العمر يف ريعان الشباب؟
ومن الذي أخربه وأعلمه بأنه  سيطول به العمر لألربعني وملا بعد األربعني وإىل
أن تنتصر دعوته ورسالته؟
وما الذي جعله  على يقني من أمر دعوته وجناحها مع علمه بوفاة والده
ومشاهدته لوفاة والدته ومها يف مقتبل عمرمها وصغر سنهما؟ وعالم يدل كل هذا؟
ال شك أن الذي اختار له وقت رسالته هو اهلل سبحانه وتعاىل احلكيم اخلبري وأنه

سبحانه وتعاىل العليم القدير ،يعلم عمر رسوله  وأنه سيطول به العمر إىل أن يأِت
وقت البعثة والرسالة وإىل أن تنتصر دعوته وتنتشر رسالته.
وأنه سبحانه وتعاىل العليم اخلبري هو الذي جعل رسوله  على يقني من أمر
دعوته وجناحها رغم األحدا
رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.

حممدا  هو
اليت مرت به وكل هذا يدل على :أن ً
***
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ومن دالئل نبوته 
عصمة اهلل سبحانه وتعالى له  حيًّا وميتًا
قال اهلل تعاىل( :واللَّه ياع خ
ك خم َن الن خ
َّاس) [املائدة.]٤٦ :
ص ُم َ
َ ُ َْ
هذه اآلية الكرمية هي من معجزات القرآن الكرمي اليت قد حتدت اجلميع من
الكافرين واملنافقني بعصمة اهلل لنبيه حممد  ،فلم يستطع أي من أعداء هذا الدين

من أن ينالوا من رسول اهلل  حيًا أو ميتًا.

لقد عصم اهلل عز وجل نبيه  حيًا وميتًا على الرغم مما قام به أعداء اإلسالم من

هجمات شرسة وحماوالت عديدة للنيل منه .

فلقد حاولوا قتله حيا مر ًارا وتكر ًارا والنيل من سريته ومن جسده الشريف بعد مماته

 ولكنهم  م جينوا إال اخليبة والفشل واحلسرة والندامة.

فكانت حماوالهتم العديدة اخلائبة الفاشلة مع وفرة عناصر جناحها هي دليل صدق

على رسالة هذا النيب اخلامت  وعصمة اهلل عز وجل له.
فمن محاوالتهم الك يرة للنيل منه  في حياته:

أ -عند هجرة املصطفى  كان الكفار قد جتمعوا ،وحتزبوا من خمتلف القبائل
بسيوفهم على باب غرفته  ليقتلوه.
ولكن اهلل سبحانه وتعاىل بعلمه وقدرته عصمه منهم.
فخرج  من بينهم واخرتق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على
رؤوسهم ،وقد أخذ اهلل بأبصارهم عنه فال يرونه وهو يتلو قول اهلل تعاىل:
خ
ني أَي خدي خهم سدا وخمن خ ْل خف خهم سدا فَأَ ْغ َشيانَاهم فَاهم َال ياب خ
ص ُرو َن)
ْ ُ ْ ُ ْ ُْ
( َو َج َع ْلنَا م ْن باَ ْ خ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ

[يس.]٤ :
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ب -أثناء هجرة النيب  كان قد سلك طري ًقا ليضلل الكفار عنه حىت انتهى إىل

غار يف قمة اجلبل يعرف بغار ثور ،وأخذ الكفار يبحثون عنه بشىت السبل يف كل
مكان إىل أن وصلوا إىل باب الغار.
روى البخاري عن أنس عن أيب بكر قال :كنت مع النيب  يف الغار فرفعت
رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت :يا نيب اهلل لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا ،قال:
((اسكت يا أبا بكر اثنان اهلل ثالثهما)) ويف لفظ(( :ما ظنك يا أبا بكر باثنان اهلل
ثالثهما)) [رواه البخاري].
وغري ذلك الكثري من املواقف اليت قد حدثت أثناء هجرة النيب  واليت تدل على
عصمة اهلل عز وجل له.
ج -لقد حاول اليهود مبكر وخديعة قتل النيب  فتآمروا على قتله حيث كان
لسا إىل جانب جدار من بيوت اليهود فتآمر اليهود وقالوا:
النيب  يف وقت ما جا ً
أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد هبا فيلقيها على رأسه -يعين النيب  -يشدخه هبا؟
فقال أشقاهم عمرو بن جحاش :أنا .فقال هلم سالم بن مشكم :ال تفعلوا ،فواهلل
ليخربن مبا مهمتم وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه ،ولكنهم عزموا على تنفيذ
خطتهم ونزل جربيل عليه السالم من عند رب العاملني على رسول اهلل  يعلمه مبا

مسرعا وتوجه إىل املدينة ،مث قام  مبحاصرة اليهود إىل أن
مهوا به ،فنهض 
ً
استسلموا وخرجوا من مدينة رسول اهلل .
د -عندما فتح رسول اهلل خيرب وقام بإخراج اليهود منها أهدت له زينب بنت
احلار امرأة سالم بن مشكم شاة مصلية وقد سألت أي عضو أحب إىل رسول اهلل

 فقيل هلا الذراع فأكثرت فيه من السم ،مث مست سائر الشاة ،مث جاءت هبا ،فلما
وضعتها بني يدي رسول اهلل  تناول الذراع فالك منها مضغة فلم يسغها ولفظها ،مث
قال(( :إن هذه العظم ليخربذ أنه مسموم)) مث دعا هبا فاعرتفت فقال (( :ما
محلك على ذلك؟)) قالت :قلت إن كان مل ًكا اسرتحت منه ،وإن كان نبيًا فسيخرب
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وكان  معه بشر بن الرباء قد أخذ من الشاة أكلة فأساغها فمات منها ،وكان النيب
قصاصا.
 من رمحته قد عفا عنها ولكن ملا مات بشر قتلها
ً
أسريا
ولقد حفظ ربنا تبارك وتعاىل نبينا  يف مجيع غزواته من أن يقع ً
قتيال أو ً
بني يدي أعداء اإلسالم رغم كثرة احلروب واحملاوالت اخلبيثة اليت قاموا هبا ضده 
للقضاء عليه وعلى دعوته.
ولقد حاول أعداء اإلسالم النيل من رسول اهلل  بعد مماته بعدما فشلوا وخابوا

يف النيل منه أثناء حياته .

ففي عام  551من اهلجرة يف عهد السلطان الزاهد العابد حممود نور الدين زنكي
فكر أعداء اإلسالم اخلبثاء النكراء يف أن يفجعوا املسلمني فجيعة نكراء بسرقة جسد
النيب  الشريف من قربه حيث قام هؤالء اخلبثاء بتجنيد رجلني من اجملرمني هلذه
املهمة اخلطرية ،وانطلقا إىل املدينة وارتديا زي املسلمني وأظهرا الورع والعبادة وأكثرا
النفقة على فقراء املدينة حىت أحبهم أهل املدينة حبا مجا وهم يف كل ليلة حيفرون
سردابًا حتت األرض يف حجرة يسكنون فيها جبوار املسجد النبوي ويأخذان الرتاب
ويلقونه يف بئر ماء حىت ال ينتشر ويظهر أمرمها ،وظل اخلبيثان حيفران حىت وصال إىل
جدار الغرفة النبوية.
ومن املعلوم أن الرسول  قد دفن يف حجرته اليت قد تويف هبا ،فاألنبياء يدفنون يف
أماكنهم اليت قبضوا فيها.
ويف الليلة اليت ضربوا فيها أول فأس يف الغرفة النبوية الشريفة رأى السلطان الزاهد
العابد حممود نور الدين زنكي رؤيا للنيب  وهو يشري إىل رجلني أشقرين أمحرين،
فزعا،
وقال له :أنقذذ من هذين الرجلني يا حممود ،فاستيقظ السلطان من نومه ً
فتوضأ وصلى ما شاء اهلل له أن يصلي ،مث نام فرأى النيب يف رؤيا للمرة الثانية ،وأشار
إىل نفس الرجلني ،وقال :أنقذذ من هذين الرجلني يا حممود ،فاستيقظ السلطان من

فزعا ،فتوضأ مث صلى هلل ركعتني مث نام ،فجاءه النيب  يف الرؤيا للمرة الثالثة
نومه ً
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وأشار على نفس الرجلني وقال أنقذذ من هذين الرجلني يا حممود ،فاستيقظ
السلطان من نومه وقال :واهلل ال نوم بعد اآلن.
واستدعى وزيره الصاحل التقي الذي يقال له مجال الدين املوصلي ،وأخربه بالرؤيا

وما قاله له النيب  فقال له الوزير الصاحل :اكتم خرب الرؤيا ،اكتم ما رأيت أيها
فورا إىل مدينة رسول اهلل  ،فانطلق السلطان على الفور ومحل
السلطان وهيا اخرج ً

أمو ًاال طائلة ودخل املسجد النبوي وصلى هلل ركعتني وسلم على النيب  وجلس يف
الروضة الشريفة الكرمية يفكر ماذا يصنع؟
فقال الوزير الصاحل  :أيها الناس لقد جاء السلطان إىل مدينة رسول اهلل  ليوزع
أمو ًاال على كل فقراء املدينة ،وليسلم على كل أغنيائها وأشرافها وأهلها وعزم هذا
الوزير على مجيع فقراء املدينة للحضور وعلى مجيع أهل املدينة للسالم على السلطان
لينظر السلطان إىل وجوه القوم لعله جيد الوجهني اللذين أشار عليهما النيب الصادق

املصدوق .

فجاء الفقراء وجاء األشراف واألغنياء وملا دخلوا على السلطان صرل وقال :اللهم
صل على حممد  ،مها واهلل مها ،مها واهلل مها.
ِّ
والناس ال يعرفون اخلرب ،فانطلق معهما إىل منزهلما جبوار الغرفة النبوية وفتش البيت
حصريا يف
ماال ومصحفني هلل تبارك وتعاىل ،وظل يفتش فوجد
بنفسه ،فلم جيد إال ً
ً
جانب الغرفة ،فإذا به يُلهم من اهلل سبحانه وتعاىل بأن يكشف هذا احلصري ،فوجد
سردابًا داخل األرض ،فنزل فيه وظل ميشي يف السرداب حىت وصل إىل جدار الغرفة
شديدا وأمرمها باالعرتاف مبا جاءا من أجله،
فزعا
ً
النبوية الشريفة ،ففزع الناس ً
وضرهبما بالسياط ليعرتفا إىل أن اعرتفا مبهمتهما احلقرية بسرقة جسد النيب الشريف

.

وأمر السلطان بقتل هذين الرجلني على باب الغرفة النبوية ،وقام حبفر خندق
عميق جدا حول الغرفة النبوية املطهرة ،وقام بصبها بالرصا ملنع مثل تلك احملاوالت
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اخلبيثة مرة أخرى ،وأخذ يبكي ملا اختصه اهلل من هذا الشرف العظيم ،وأن جعله
سببًا يف إنقاذ جسد النيب الشريف  من هؤالء األعداء النكراء.
وهذا من عصمة اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه اخلامت حممد  بعد مماته وهذه احلادثة
ثابتة يف كتب التاريأ اليت َّأرخت للمدينة املنورة.
وما قام به أعداء اإلسالم من حماولة سرقة جسد رسول اهلل  الشريف هو دليل
قاطع يف ذاته على يقينهم بنبوة املصطفى  وصدق رسالته؛ ألن من املعلوم أن
األرض ال تأكل أجساد األنبياء ،بينما غري األنبياء من أموات ال تلبث األرض إال أن
تأكل أجسادهم يف القليل من الشهور ،ال سيما إن كان اجلسد كله يغطيه الرتاب،
فما باهلم -أعداء اإلسالم -يهمون بذلك األمر بعدما يزيد عن مخسمائة عام من
وفاته ؟
ال شك إال ألهنم على يقني من صدق رسالة املصطفى  وصدق دعوته ،ولكنه
اجلحود واالستكبار الذي يتملكهم.
ولقد امنت اهلل سبحانه وتعاىل على هذه األمة -أمة املصطفى  -بالعلماء

الربانيني الذين يدافعون عن النيب  وعن سريته وعن سنته املطهرة بعد مماته ويقومون
جاها أو
بالتصدي الفرتاءاهتم وأباطيلهم دون أن يبغوا شرفًا أو منصبًا أو ً
ماال أو ً
سلطانًا من وراء هذا اجلهد الذي يبذلونه من أجل الدفاع عن هذا الدين العظيم وعن
هذا النيب األمني.

وهذا كله من عصمة اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه حممد  حىت بعد وفاته إىل أن
تقوم الساعة.
والسؤال الذي يطرح ويفرض نفسه:
ملاذا كل هذه العصمة من اهلل سبحانه وتعاىل حملمد ؟ وعالم تدل؟
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حممدا  هو الرسول
ال شك أن هذه العصمة هي من اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألن ً

اخلامت الذي ختم به الرسل ،وألن رسالته هي الرسالة اخلامتة اليت ختمت هبا مجيع

الرساالت السابقة ،فكانت هذه العصمة ليتمكن النيب  من تأدية رسالته والتبلي هبا
على الوجه األمت األكمل.
حممدا  هو خامت األنبياء واملرسلني.
وكل هذا يدل على أن ً
***
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ومن دالئل نبوته 
حفظ وعناية اهلل عز وجل برسوله  وتربيته وتأديبه له
خ خ
آوى) [الضحى.]٤ :
يما فَ َ
قال اهلل تعاىل( :أَ َ مْ َجي ْد َك يَت ً

َّك لَعلى خلُ ٍق خ
وقال اهلل تعاىلَ ( :وإخن َ َ ُ

عظي ٍم) [القلم]٥ :
َ

تويف عبد اهلل والد رسول اهلل  وكان آنذاك محل يف بطن أمه ،مث توفيت أمه آمنة
بنت وهب وله من العمر ست سنني ،مث كان يف كفالة جده عبد املطلب إىل أن تويف
وله من العمر مثان سنني ،فكفله عمه أبو طالب ،مث  م يزل حيوطه وينصره ويكف
عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه اهلل عز وجل على رأس أربعني سنة من عمره وأبو طالب
على دين قومه من عبادة األوثان ،وكل ذلك بقدر اهلل عز وجل وحسن تدبريه إىل أن
تويف أبو طالب قبل اهلجرة بقليل فأقدم عليه  سفهاء قريش وجهاهلم ،فأجناه اهلل
سبحانه وتعاىل من بني أيديهم واختار له اهلجرة من بني أظهرهم إىل بلد األنصار،
كما أجرى اهلل سنته على الوجه األمت األكمل حيث إنه  ملا وصل إليهم آووه

ونصروه وحاطوه ،وقاتلوا بني يديه  أمجعني إىل أن انتصرت دعوته وانتشرت رسالته
.
ونسأل  :م كل هذه العناية وكل هذا احلفظ من اهلل سبحانه وتعاىل مبحمد ؟
حممدا  هو رسول اهلل سبحانه وتعاىل ،ختم اهلل سبحانه وتعاىل به
ليس إال ألن ً
النبيني واملرسلني فآواه وحفظه ،وكانت عنايته به أمام مرئى ومسمع من اجلميع؛
دليال دامغًا على صدق نبوته ورسالته .
ليكون هذا كله ً
ومن حفظ اهلل سبحانه وتعاىل وكالءته وعنايته برسوله  أنه جل شأنه رباه،
فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه ،فلقد نشأ رسول اهلل  يتيم األب واألم ومع
ذلك فلم ينشأ إال واجلميع يشيدون حبسن خلقه وطيب مشائله وكرمي خصاله وصفاته
وصدقه وأمانته وكمال تربيته وأدبه.
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فمن الذي رباه هذه الرتبية العطرة؟ ومن الذي أدبه فأحسن تأديبه؟
ومن الذي خلقه هبذا اخللق الرفيع العظيم يف ظل يتمه وفقدانه  ألبيه وأمه وجده؟
و م؟
ال أحد إال اهلل سبحانه وتعاىل اخلالق البارئ.
فهو جل شأنه الذي رباه وأدبه ومنحه هذه األخالق الرفيعة العظيمة واخلصال
السامية احلميدة وكل ذلك ليس إال ألن حممد  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
***
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ومن دالئل نبوته 
سيرته  النبوية العطرة الطيبة الكاملة
حممدا  وأرسله يف سن األربعني وتوفاه وقد مت له
لقد بعث اهلل عز وجل رسوله ً
 ثال وستون سنة ،فكانت فرتة رسالته  ثال وعشرين سنة وكان  ملقبًا من
قبل بعثته بالصادق األمني ويعلم اجلميع زهده وورعه وتقواه وحسن صفاته ومكارم

أخالقه وطيب مشائله ،فما بالنا بعد بعثته ورسالته .

لقد كان رسول اهلل  بعد بعثته ورسالته قرآنًا ميشي على األرض ،فلم يعص
رسول اهلل  ربه قط و م يذنب ذنبًا قط طوال حياته وطوال فرتة رسالته فلم يُعرف

رسول اهلل  إال بزهده وتقواه وورعه وحسن عبادته لربه سبحانه وتعاىل فهو 
املعصوم الذي عصمه وحفظه ربه تبارك وتعاىل قدوة وأسوة للعاملني.
فمن منا يستطيع أال يذنب ذنبًا قط طوال عام واحد فقط أو أقل من ذلك ،فال

حممدا  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
شك أن ً

أيضا  م تُعرف سرية كاملة بكل جوانبها ألي نيب أو رسول إال خامت املرسلني
و ً
حممدا  فلقد حفظ ربنا تبارك وتعاىل سرية رسولنا حممد  حبسنها ومجاهلا وطيبها
ً
كاملة شاهدة على نبوته  ،فرسالته  هي الرسالة اخلامتة لكل الرساالت السابقة،
ولقد حفظ ربنا تبارك وتعاىل سنة رسوله  القولية والفعلية رغم أنف الكثري والكثري
ممن حاول الكذب عليه  إلضاعة سنته.
فليس بعده  أي نيب أو رسول ،وليس بعد نزول القرآن الكرمي مهيمنًا على مجيع
الكتب السابقة أي كتاب مساوي آخر.
فكان رسول اهلل  هو النموذج العملي لكتاب اهلل العظيم -القرآن الكرمي -الذي
ُحيتذى به إىل قيام الساعة  ،فكان  كما وصفته السيدة عائشة ُ :خلُ ُقه القرآن.
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فرسول اهلل  لن ا هو نعم األسوة ونعم القدوة يف كافة جوانب احلياة ويف كل
شيء.
خ
خ خ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َن ياَ ْر ُجو اللَّهَ
قال اهلل تعاىل( :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم خيف َر ُسول اللَّه أ ْ
َوالْيَا ْوَم ْاآل خخَر َوذَ َكَر اللَّهَ َكثخ ًريا) [األحزاب.]١٨ :
فمحمد  هو خامت األنبياء واملرسلني ح ًقا وصدقًا  ،الذي تشتاق إليه القلوب
وتذرف من الشوق إىل رؤياه العيون:

ك ا اال القل ا ااوب إل ا ااى الحبي ا ااب تمي ا اال

ومعا ا ا ا ا ا ااي بها ا ا ا ا ا ااذا شا ا ا ا ا ا اااهد ودليا ا ا ا ا ا اال

أما ا ا ااا الا ا ا اادليل إذا ذكا ا ا اارت محم ا ا ا ا ًدا

صا ا ا ا ااارت دما ا ا ا ااو العا ا ا ا ااارفين تسا ا ا ا اايل

يا ااا خيا اار ما اان دفنا اات بالقا ااا أعمما ااه

فط ا اااب م ا اان طي ا اابهن الق ا ااا واألك ا اام

نفسا ا ااي الفا ا ااداء لقبا ا اار أنا ا اات سا ا اااكنه

فيا ا ااه العفا ا اااف وفيا ا ااه الطها ا اار والكا ا اارم

أن ا اات النب ا ااي ال ا ااذ ترج ا ااى ش ا اافاعته

عنا ا ااد الص ا ا ارا إذا ما ا ااا هلا ا اات القا ا اادم
***
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ومن دالئل النبوة والرسالة
أخال النبي محمد 

()1

لقد شهد اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله  من فوق سبع مساوات حبسن صفاته
وعظيم أخالقه .
َّك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع خظي ٍم) [القلم.]٥ :
قال اهلل تعاىلَ ( :وإخن َ
 -1قال عبد الرزاق :عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام

قال :سألت عائشة فقلت :أخربيين يا أم املؤمنني عن خلق رسول اهلل  .فقالت:
أتقرأ القرآن؟ فقلت :نعم .فقالت :كان خلقه القرآن.

هذا خمتصر من حديث طويل ،وقد رواه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث
قتادة بطوله.
 -2وروى ا بن أيب شيبة وغريه أن عائشة رضي اهلل عنها سئلت عن خلقه 
فقالت :كان أحسن الناس خل ًقا ،كان خلقه القرآن ،يرضى لرضاه ،ويغضب لغضبه،

متفحشا ،وال صخابًا يف األسواق ،وال جيزي بالسيئة السيئة،
فاحشا وال
و م يكن
ً
ً
ولكن يعفو ويصفح مث قالت :اقرأ (قَ ْد أَفْالَ َح الْ ُم ْؤخمنُو َن) [املؤمنون ٨ :إىل العشر] فقرأ السائل
فقالت :هكذا كان خلقه.
َّ خ
قال اهلل تعاىل( :قَ ْد أَفْالَح الْم ْؤخمنُو َن* الَّ خذين هم خيف خخ خ
ين ُه ْم
َ ُْ َ
َ ُ
ص َالهت ْم َخاشعُو َن* َوالذ َ
اعلُو َن* والَّ خذين هم لخُفر خ
ع خن اللَّ ْغ خو مع خرضو َن* والَّ خذين هم لخ َّلزَك خاة فَ خ
وج خه ْم َحافخظُو َن* إخَّال
َ
ُْ ُ َ َ ُ ْ
َ َ ُْ ُ
خ
خ
خ
ك
ني* فَ َم خن ابْاتَاغَى َوَراءَ ذَل َ
َعلَى أ َْزَواج خه ْم ْأو َما َملَ َك ْ
ت أَْميَاناُ ُه ْم فَخإنا َُّه ْم َغْيا ُر َملُوم َ
َّ خ
خخ
خ خخ
َّ خ
صلَ َواهتخخ ْم
فَأُولَئخ َ
ك ُه ُم الْ َع ُ
ين ُه ْم َعلَى َ
ادو َن* َوالذي َن ُه ْم أل ََمانَاهت ْم َو َع ْهده ْم َراعُو َن* َوالذ َ
()1الرسالة المحمدية /محمود عبدالوهاب فايد
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خ
خ
خ
ك ُهم الْوا خرثُو َن* الَّ خذ َ خ
س ُه ْم فخ َيها َخالخ ُدو َن)
ُحيَافظُو َن* أُولَئ َ ُ َ
ين يَرثُو َن الْف ْرَد ْو َ
.]٨٨

[املؤمنون– ٨ :

لقد شهد اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله  بعظمة خلقه وهذه الشهادة تغنيه  عن
كل شهادة ،فهي شهادة من اخلالق الذي أبدع خلقه واصطفاه من أطهر املعادن
وأعرق األصول وأنبته نباتًا حسنًا وأنشأه نشأة طيبة وأدبه فأحسن تأديبه ورباه على
أنبل الصفات وأكرم الشمائل حىت صار أعلى مثل وأمسى طراز وأرفع منوذج وحىت
أصبح  عنوانًا عن اإلنسانية يشرفها ويرفع قدرها ويقوي الثقة فيها ويعرف الناس
هبا.
وإليك موجز سريع لبعض من صفاته ومكارم أخالقه الطاهرة :
 -1الصدق.
 -2األمانة :وهاتان الصفتان -الصدق واألمانة -لقب هبما رسول اهلل  من قبل

بعثته فكان يلقب  بالصادق األمني.

 -3احلياء :كان  أشد حياءً من العذراء يف خخدرها ،فكان  خافض الطرف ال

يثبت نظره يف وجه أحد.

 -4اجلود والكرم :كان  أجود الناس وأكرمهم على اإلطالق فكان  يعطي
عطاء من ال يشى الفقر ،وكان أجود باخلري من الريح املرسلة.
 -5العفو :كان  يعفو عمن أساء إليه ويصفح مع مقدرته .
رحيما باملؤمنني وبأعدائه وبالناس أمجعني ،فلقد زكاه اهلل
 -6الرمحة :كان ً 
خ خ
ني).
سبحانه وتعاىل فقال جل شأنهَ ( :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إخَّال َر ْمحَةً ل ْل َعالَم َ
 -1صلة الرحم :فكان  أوصل الناس للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة.
 -8الوفاء :كان  يفي بعهده يف السلم واحلرب ال ينقضه وال يغدر وحيفظ لغريه
مجيل صنعه.
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 -9اإليثار :كان  يؤثر ويفضل غريه على نفسه ،فكان  يؤثر ويفضل ما عند
اهلل عز وجل الباقي على متاع الدنيا الفاذ الزائل.
 -11العدل :كان  يطبق العدل على نفسه وبني أهله وحير

على ذلك كل

احلر .
 -11رجاحة العقل :كان  حصيف العقل ،واسع الفكر ،بعيد النظر ،زكي
عالجا يوحي حبكمته الباهرة
الفؤاد ،سريع البديهة يعاجل ما يعرتضه من مشكالت ً
ودقته املاهرة وفطنته اليت ال حد هلا.
 -12الشجاعة :فدعوته وغزواته  برهان لشجاعته .
حليما أبل ما يكون احللم ،واسع الصدر ال يغضب إال أن
 -13احللم :كان ً 
تنتهك حرمة اهلل عز وجل.
 -14التواضع :كان  أبعد الناس عن الكرب فكان  مينع القيام له كما يقام
للملوك ،يعود املساكني ،وجيالس الفقراء ،ويقبل دعوة العبد.
صابرا أمجل ما يكون الصرب ،فلقد صرب واصطرب إىل أن
 -15الصرب :كان ً 
انتشرت دعوته ،وإىل أن نصره اهلل سبحانه وتعاىل.
 -16التشاور :كان  يشاور أصحابه ويشركهم معه ،فال يتجاهلهم ،ويأخذ
برأي أصوهبم.
قانعا ،أغناه اهلل سبحانه وتعاىل ولكنه  آثر أن
 -11الزهد :كان  ز ً
اهدا ً
قانعا.
يكون ز ً
اهدا ً
 -18التقوى :كان  أخشى الناس هلل عز وجل ،يأمتر بأوامره سبحانه وتعاىل وال
يتعدى حدوده سبحانه وتعاىل.
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 -19حسن املعاشرة :كان  حسن العشرة يؤنس من يعاشره ويتألف قلبه
ويتودد إليه ويالطفه.
 -21مجيل الصحبة :كان  يسأل عن أصحابه إذا غابوا ،ويعودهم إذا مرضوا،
ويعينهم إذا احتاجوا.
 -21كرمي النفس :كان  طيب النفس ليس باحلقري وال باخلبيث.
وهذا قليل من كثري يف أخالق رسول اهلل  واملواقف اليت تشهد بكل ما ذكرناه
عديدة وكثرية ولكن سنكتفي مبا أوجزناه سر ًيعا.
وروحا وخل ًقا ،وأمدته مبا يعينه على محل
جسما ً
وعقال ً
لقد أعدت العناية اإلهلية ً
رسالة اخلري والنور واهلدى واحلق والفضيلة إىل العا م يف عصره وإىل ما شاء اهلل.
فمحم ٌد  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
***
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ومن دالئل نبوته 
حاله ومنطقه 
وإليك موجز سريع لبعض من صفات حاله ومنطقه :
 -1كان  دائم الفكر.
 -2كان  طويل السكوت ال يتكلم يف غري حاجة.
 -3يفتتح الكالم ويتتمه باسم اهلل تعاىل وال جيلس وال يقوم إال على ذكر اهلل
عز وجل.
 -4يتكلم جبوامع الكلم -كالم قليل يفهم ويستنبط منه الكثري.-
 -5كالمه  فصل بني احلق والباطل ،ال فضول وال تقصري.
 -6نظره  إىل األرض أطول من نظره إىل السماء.
 -1ليس باجلايف -أي :ليس بغليظ الطبع.-
 -8ليس باملهني -أي ليس باحلقري.-
 -9ال يغضب لنفسه وإمنا كان غضبه هلل سبحانه وتعاىل.
 -11كان  ضحكه التبسم.
 -11كان  يداعب أصحابه وميازحهم وال يقول إال احلق.
وهذا قليل من كثري يف حسن صفاته وحالوة منطقة .
فمحمد  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا.
***
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ومن دالئل نبوته 
كمال خلقته 
تكمل شخصية املرء بكمال خلقته وجسمه وخلقه ،وقد بل رسول اهلل  كل
هذا ،فهو  صفوة بين آدم ،اصطفاه ربنا تبارك وتعاىل واختاره هلذه الرسالة السماوية
العظيمة اليت بعثه هبا ،وإليك موجز سريع لبعض الصفات اخللقية لرسول اهلل :
 -1كان  ظاهر الوضاءة ،أبلج الوجه يتألأل وجهه  تأللؤ القمر ليلة البدر.
 -2وسيم قسيم -أي حسن مجيل.-
 -3أزهر اللون -أبيض مشرب حبمرة -أبيض الوجه ،مليح الوجه.
 -4كان يف الوجه تدوير كالقمر ليلة البدر.
  -5م يكن باملطهم -أي  م يكن منتفأ الوجه.
 -6سهل اخلدين.
 -1أكحل العينني وليس بأكحل -أي :إذا رأيته ونظرت إليه قلت أنه أكحل
العينني من مجاهلما الطبيعي وليس هذا بسبب إضافة الكحل.-
 -8أشكل العني -أي :طويل شق العني ،يف عينيه دعج -الدعج هو شدة سواد
العني وبياض البياض.-
ومجاال.
 -9يف أشفاره وطف -أي يف شعر أجفانه طول يزيد عينيه  حالوة ً
 -11أزج احلواجب -أي :أن احلاجبان رقيقان يف الطول -من غري اتصال
بينهما.
 -11أجنل -واسع العينني مع حسنهما.-
 -12واسع اجلبني -:أي اجلبهة.-
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 -13أقىن األنف ،رفيعه -أقىن األنف :مرتفع قصبة األنف مع احديداب يسري
فيها ،-غري قصرية ،دقيقة األرنبة.
 -14أمجل الناس شفاه ،عظيم الفم.
 -15أفلج الثنايا -أي التباعد بني أسنان املقدمة ، -إذا تكلم ُ رئي كالنور

يرج من بني ثناياه.

 -16رجل الشعر -أي وسط بني التجعد والسبوطة ،-شديد سواد الشعر.
  -11م تزر به صعلة -أي  :م يكن  صغري الرأس.-
 -18كث اللحية -غزير شعرها.-
 -19عنقه  كأهنا جيد دمية يف صفاء الفضة.
مقصدا -ليس جبسيم وال حنيف وال طويل وال قصري -ومع ذلك فلم يكن
-21
ً

مياشيه أحد ينسب إىل الطول إال طاله.

 -21سواء الصدر والبطن -أي :بطنه كصدره يف االرتفاع.-
 -22متماسك البدن ،ضرب اللحم -أي ليس يف اللحم اسرتخاء ،-منهوس
العقب -قليل اللحم.-
 -23عظيم املنكبني -الكتفني.-
 -24واسع الصدر ،فال يغضب لنفسه قط ،بل كان  غضبه هلل سبحانه
وتعاىل.
 -25كان  يف ساقيه محوشة أي :لطافة تتناسب مع سائر أعضاء جسمه .
  -26م تعبه ثجلة -أي :ال تعبه صخامة بدن.-
 -21عرقه  كأنه اللؤلؤ ،وقالت أم سليم هو من أطيب الطيب.
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وإجالال ،حسن
مجاال
ً
 -28يف صوته صحل :البحة والرخاوة اليت تزيد الصوت ً
الصوت ،إذا صمت  عاله الوقار وإذا تكلم  عاله البهاء.
 -29إذا غضب  امحر وجهه كأمنا فقيء وجنتيه حب الرمان.
عابسا.
 -31كان ضحكه ً 
تبسما ،ليس ً

 -31أطيب الناس رحيًا.
 -32بني كتفيه  خامت النبوة مثل بيضة احلمامة يشبه جسده .
 -23أمجل الناس وأهباهم من بعيد وأحسنهم وأحالهم من قريب ،غصن بني
قدرا ،له رفقاء حيفون به ،إذا قال
منظرا وأحسنهم ً
غصنني ،فهو  أنضر الثالثة ً
استمعوا لقوله ،وإذا أمر تبادروا أمره.
 -34ويقول علي بن أيب طالب بعدما نعت رسول اهلل   :م أر قبله وال بعده
مثله [ .جامع الرتمذي مع شرحه ،حتفة األحوذي ،وابن هشام].
وجها وأحسنهم
 -35قال الرباء يف وصفه لرسول اهلل  :كان أحسن الناس ً
خل ًقا.
وسئل :أكان وجه النيب  كالسيف ،قال :ال ،بل مثل القمر[ .صحيح مسلم].
 -36وقال جابر بن مسرة :رأيته يف ليلة أضحيان ،فجعلت أنظر إىل رسول اهلل 
وإىل القمر وعليه حلة محراء ،فإذا هو أحسن عندي من القمر[ .رواه الرتمذي يف الشمائل].
 -31وقال كعب بن مالك :كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر.
البخاري].
 -38قالت الربيع بنت معوذ :لو رأيته قلت الشمس طالعة.
املصابيح].

[صحيح

[رواه الدارمي ،مشكاة

 -39ومن قول أيب هريرة يف وصف رسول اهلل  :ما رأيت شيئًا أحسن من
أحدا أسرع يف مشيه من رسول
رسول اهلل كأن الشمس جتري يف وجهه ،وما رأيت ً
اهلل  كأمنا األرض تطوى له ،وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغري مكرت [ .جامع الرتمذي مع
شرحه حتفة األحوذي].
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ديباجا ألني من كف رسول اهلل  وما
 -41قال أنس :ما مسست حر ًيرا وال ً
مشمت رحيًا قط أو عرفًا قط أطيب من ريح أو عرف رسول اهلل [ .صحيح البخاري
ومسلم].
عنربا قط وال مس ًكا وال شيئًا أطيب من ريح أو عرق رسول
ويف رواية :ما مشمت ً
اهلل .
فصلوات اهلل وتسليماته على خامت أنبياءه ورسله حممد . 
***
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حوار بين ا سالم والنصرانية واليهودية
لقااد سااافر الاادكتور /زغلااول النجااار يف عااام 1911م إىل أمريكااا ،وكااان عنااده تفاارل
علمي عنده ،فقاام بالسافر إىل جامعاة لاوس أجنلاوس يف غارب الوالياات املتحادة أساتاذًا
ائرا.
زً
وننق اال إل اايكم م ااا ق ااد قص ااه (ال اادكتور /زغل ااول النج ااار) مبوس ااوعة اإلس ااالم والعل اام

احلديث،اإلعجاز العلمى ىف القرآن الكرمي ،على النحو التاىل:
أن ااه عن اادما وص اال –ك ااان ذل ااك يف رمض ااان -اتص اال ب ااه أح ااد املس االمني يف ل ااوس
أجنلااوس ،وقااال لااه :إن هناااك ح او ًارا ُم َعاادا لااه منااذ  3ساانوات بااني اإلسااالم والنص ارانية
واليهوديااة ،والشااخص الااذي كااان ماان املفاارتض أن يتح ااد ع اان اإلسااالم قااد غاااب،
فنرجو أن حتضر لتتحد عن اإلسالم.

معرتض ااا ألن م اان املف اارتض أن يك ااون
يف أول األم اار ك ااان ال اادكتور /زغل ااول النج ااار
ً
هناك ترتيب قد أ َّ
ُعد بدقاة أكثار مان ذلاك ،وقاال :إناه لان حيضار .مث بعاد نصاف سااعة
اتصا اال با ااه أسا ااتاذ الا ااديانات املقارنا ااة –علا ااى حا ااد زعمها اام ،فا ااال يوجا ااد ما ااا يُسا اامى
بالديانات املقارنة ،فالدين عند اإلسالم -فقاال هاذا األساتاذ للادكتور زغلاول :إناه بلغاه
أناه موجاود –يقصاد الادكتور زغلاول -وأنااه يساتطيع أن يتحاد عان اإلساالم ،وغياااب
الصوت اإلسالمي يف هذا املؤمتر سيكون له انعكاس سايئ علاى املاؤمتر ،فلتحضار حاىت
ولو جتيب على أسئلة السائلني ،فليس بالضرورة أن تكون عندك كلمة مطبوعة.
فواف ااق ال اادكتور عل ااى أن حيض اار ويتح ااد ع اان اإلس ااالم يف ه ااذا امل ا اؤمتر ،وذه ااب
الاادكتور إىل املاؤمتر –باجلامعااة -فوجااد حشا ًادا ماان الناااس غريااب؛ ضااخم جاادا ،حيااث

وجااد  4آالف أو مخسااة آالف كنيسااة ممَُثَّلااة ،وكاال كنيسااة علااى األقاال ممثلااة با ا : 11
 15فاارد ،وهناااك  211معبااد ماان معابااد اليه ااود ،فك ااان هناااك عاادد ض ااخم  م يكاان
للاادكتور أن يتخيلااه ،وكااان علااى باااب اجلامعااة شااخص يااوزع كلمااة اليهااود ،وآخاار يااوزع
كلمة النصارى ،واملسلمني ليس هلم كلمة مطبوعة.
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وقابله رجل مشهور يف العمل الصليبيب يف أمريكا ،وعرفه بنفسه ،وقال للدكتور:
ما هي رتبتك يف اإلسالم؟ (سؤال عجيب!) فقال له الدكتور :إن إسالمه إسالم
رجل جيولوجي -أي أننا يف اإلسالم ليس عندنا مثل تلك الرتب اليت يدَّعوهنا.-
فقال له الرجل –الذي يعمل يف العمل الصليبيب :-كيف؟!
أمااا أنااا  ...ومسااى رتبتااه ،وهااذا حاخااام –مماان يتكلمااون عاان اليهااود -ومسااى رتبتااه...
خ
تبعا للتسلسال التااريي ،مبعاىن
مث بعد ذلك ،قال الق َ
س للدكتور :إننا سنتكلم يف املؤمتر ً
أن اليهودي سيتكلم أوال ،وهو أستاذ يف الديانات املقارنة –على حد زعمهام -مث هاو
–أي القس -عن النصرانية ،مث الدكتور عن اإلسالم.
فحمد الدكتور اهلل عز وجل على هذا الرتتيب ،وقال لنفسه :على األقل تكون
أمامه فرصة؛ يستمع ملا يقولونه؛ حىت يرد عليهم.
وعنااد صااعوده شاااء اهلل عااز وجاال أن اليهااودي يتحاارك وجيلااس يف اجلانااب األيساار،
فنظ اار الق ااس ...-ك ااروس -لل اادكتور ،وق ااال :حن اان اآلن أم ااام شاش ااات التلف اااز ،ول اان
أستطيع أن أغري الرتتيب ،وستتكلم أنات أوال ،فقاد انقلاب الرتتياب بغاري إرادِت ،وقاال:
كاال واحااد سااوف يااتكلم ثلااث ساااعة ،فاسااتعان الاادكتور باااهلل عااز وجاال ،وحتااد ملاادة
ادودا يف
ثلااث ساااعة كاملااة ،وكااان ياادور حديثااه حااول هااذا املعااىن :إن اإلسااالم لاايس حما ً

رسااالة حممااد  وحاادها ،وإن كااان قااد تكاماال فيهااا ،فاإلسااالم هااو رس االة السااماء منااذ
آدم عليه السالم إىل حممد  إىل قيام الساعة.

وأن مجيع الرساالت السابقة مع إمياننا هبا وإمياننا بأنبيائها ،إال أن األصول منها قاد
ت -الرساااالت السااابقة -وأن العقياادة ال ميكاان أن تُبااىن علااى خيااال بشااري مبااين
ض ايِّا َع ْ
ُ

افاها جياال بعااد جياال ،ال بااد ماان تسااجيل رباااذ صااحيح خااالص
علااى أفكااار متوارثااة شا ً
من العمل البشري.
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وإذا نظرنااا يف الكتااب السااماوية وجاادنا أن الكتاااب السااماوي الوحيااد املوجااود بااني
أياادينا –القاارآن الكاارمي -باانفس اللغااة الاايت ن اازل هبااا كلمااة كلمااة وحرفًااا حرفااا ،وإش ااارة
إشارة ،ألنه حفظ من قخبل اهلل عز وجل.
بينمااا ننظ اار إىل اإلجني ال ،فأق اادم إجني اال مكت ااوب ب ااني أي اادي الن اااس مكت ااوب باللغ ااة
اليونانيااة القدميااة ،وهااي لغااة  م يتحاادثها املساايح عليااه السااالم ،و م يتحاادثها أحااد ماان
أتباعه ،فكيف ميكن أن نعلم أن هذا الكالم هو كالم املسيح عليه السالم؟!
لقد سجل علماء اإلجنيل أنه يف قرية يف جناوب تركياا عُقاد ماؤمتر للنصاارى يف عهاد
اإلمرباطوري ااة الروماني ااة ،اجتم ااع للمجتمع ااني يف ه ااذا املك ااان أكث اار م اان  3111آالف
إجني اال ،اخت اااروا منه ااا ثالث ااة أو أربع ااة جعلوه ااا الكت ااب املقدس ااة ،وألغا اوا الب اااقي ،وه ااذه
الكتااب الاايت اختااريت علااى أساااس احلضااارة اإلغريقيااة قاماات علااى الشاارك ،علااى تعاادد
آهلة.
هااذا االخااتالط جعاال األناجياال فيهااا شاارك وفيهااا تعاادد آهلااة ،وفيهااا تثليااث ،وفيهااا
كبريا.
علوا ً
ألوهية للمسيح عليه السالم ،وألوهية ألمه ،وتعدد آهلة ،تعاىل اهلل عن ذلك ً
ال ميكاان إللااه أن يتعاادد ،وال ميكاان إللااه أن يأكاال ويشاارب وينااام ،ويفعاال مااا يفعلااه
البشر املخلوقون.
مااع احرتامنااا وتقااديرنا وإميانناا باملساايح عليااه السااالم ،ومبعجاازة ماايالده ،ومبعجزاتااه يف
مهااده ،ومبعجزاتااه يف حياتااه ،وبصاادق رسااالته ،إال أننااا ننفااي عاان املساايح عليااه السااالم
متاما.
األلوهية ً
وباملثل أين اليهودية أين من سيدنا موسى عليه السالم؟!
سيدنا موسى بريء منهم ،الناس الذين يظناون أهنام أبنااء اهلل وأحبااؤه ،وغاريهم مان
البشر حيوانات ُخلقت على هيئة البشر لتقوم على خدمتهم ،هل هذا دين؟!
هل الدين الذي يُغلق على طائفة من البشر يكون هذا دين؟ وتكون هذه رسالة
من السماء؟!
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الرسالة ال بد أن تكون للبشر كافة.
اليهود ليسوا أصحاب دين ،بل هو تكتل بشري عنصري ضيق ،ال يقبل غريه من
البشر.
وحا ااني أمت ال ا اادكتور حديث ا ااه انتق ا اال احلا ااديث إىل الق ا ااس -ك ا ااروس -ال ا ااذي س ا ااوف
يتحد عن النصرانية.
وش اااء الس ااميع العل اايم أن القض ااايا ال اايت تكل اام فيه ااا ال اادكتور  م تك اان مكتوب ااة يف
مطبوعاتااه –خبصااو الكلمااة الاايت سااوف يلقوهنااا يف امل اؤمتر -فاضااطروا أن يرج اوا عاان
النصو املكتوبة ،وعندما خرجوا عن النصو املكتوبة ،يقول الدكتور:
واهلل ال ااذي ال إل ااه إال ه ااو ،ه ااؤالء االثن ااني –الق ااس واليه ااودي -ومه ااا أس ااتاذان يف
الاديانات املقارنااة –علااى حااد زعمهاام -وكاال واحااد منهمااا حيماال الاادكتوراه ،وكاال واحااد
رسأ يف كنيسته ومعبده وصاحب مكان طويل يف معتقداته.
منهما قس أو حاخام ُم َّ
 م يساتطع –كاروس -املتحاد عان النصارانية أن يتحاد أكثار مان  8دقاائق ،و م
يرد عن شيء مما قلت.
وانتقاال احلااديث إىل اليهااودي –املتحااد عاان اليهوديااة -وهااو يهااودي عريااق ،وماان
دورا يف الصاالح بااني مصاار وإسارائيل ،وهااو داهيااة ماان دواهااي اليهااود ،وقااد
الااذين لعباوا ً
حتد ملدة  12دقيقة فقط ،وقال :صحيح أن الكاالم الاذي قالاه صاديقي املسالم أنناا
أنااس ناؤمن باأن اهلل رب إسارائيل فقاط ،فأخاذ النااس يف القياام؛ ألن أغلبياتهم كاان مان
النصارى ،وأخذوا يدبون بأرجلهم على األرض.
اديدا ،ف ااأراد أن يص االح اخلط ااأ ،فش اااء اهلل أن
ف ااأدرك اليه ااودي أن ااه أخط ااأ خط ااأ ش ا ً

يص االحه خبط ااأ أبشا ااع ،وبع ااد أن انتها ااى الوق اات ...وق اااموا إىل تنا اااول الش اااي ،يقسا اام
الدكتور ويقول:
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واهلل  ،م ميكنوذ أن أصل إىل املكان الاذي أشارب فياه الشااي ،فاالتف حولاه النااس
يسألونه عن اإلسالم ،وقال:
لو كان معه يف هذه الليلة عشرة آالف نسخة مرتمجة ملعاذ القرآن الكرمي ،لفتح
كبريا.
اهلل هبا ً
فتحا ً

مث عادوا إىل املنصة لألسئلة ،واستمر اللقااء إىل منتصاف الليال ،وكاان مان املقارر أن

ينتهااي يف العاشاارة ،ويقااول الاادكتور :واهلل الااذي ال إلااه غااريه  ،م يوجااه إىل غااريي س اؤال
واحد منا حنن الثالثة ،يسألونه عن اإلساالم ،كياف يتحاد القارآن الكارمي عان املسايح
عليه السالم؟
مث بعد انتهاء املؤمتر أتوا ليسلموا عليه وأخذوا يقولون:
ما كنا نعلم أن القرآن يتحد عن املسيح ،ما كنا نعلم أن القرآن حيرتم املسيح
ويؤمن مبعجزاته.
مث طُلااب أن يتحاادثوا هااذا احلااديث علااى التلفاااز ليااذاع ،ومت ذلااك ،وكاناات حمصاالة

األساائلة عاازا لإلسااالم ،وبعااد أن أذيااع الربنااامج بقااي الاادكتور ساانة يف أمريكااا ،ال يكاااد
يوما ،يسألونه عن اإلسالم.
االتصال ينقطع به ً
فقااد حضاارت إليااه ام ارأة أمريكيااة أساالمت ،وهااي تعماال يف البينتاااجون األمريك ااي،
وقالت له :أنا أفكر يف أن أستقيل .فقال الدكتور :ملاذا؟
فقالاات :أنااا أدركاات أن هناااك حرباًاا سااتكون بااني العاارب وإسارائيل وحبكاام أذ أعماال
يف ه ااذا اجل اايش األمريك ااي ،سأض ااطر أن أس اااعد يف ه ااذه احل اارب؛ بإرس ااال س ااالح أو
إرس ااال معلوم ااات ،فأن ااا ال أقب اال أن أح ااارب ق ااومي ،املس االمون أهل ااي كي ااف ميك اان أن
أحارب أهلي؟!
وهذه شهادة من العقالء يف العا م الغريب ،يقولون:
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إنه على الرغم من التقدم العلماي والتقاين املاذهل الاذي حققنااه والارواج االقتصاادي
اهلائاال واهليمنااة االقتصااادية واهليمنااة اإلعالميااة يف العااا م الغااريب ،بااالرغم ماان ذلااك فااإن
حضارتنا حضارة تتآكل من داخلها ،ويقولون :حنن نعاذ من اخلاواء الروحاي ،ويقولاون
يف املقابل:
جنا ااد حضا ااارة معاصا اارة احنصا اارت علميا ااا وتقنيا ااا ،واحنصا اارت اقتصا اااديا ،واحنصا اارت
إعالمي ااا وعس ااكريا ،وسياس اايا ،ولكنه ااا ال ت ا ازال حت ااتفظ بق اايم روحي ااة عُلي ااا ،وض ا اوابط
أخالقية وسلوكية صحيحة.
فعلينا أن ندرك قيمة هذا الدين العظيم ،الذي ال فالح وال جناح بدونه يف الدنيا
واآلخرة.
***
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من الشواهد المرئية التي تشهد بصد هذا الدين العميم
الذ جاء به خاتم المرسلين محمد  الصاد األمين
وأن ا سالم هو الدين الحق
الذ ارتضاه ربنا تبار وتعالى
ليكون هو سبيل النجاة الوحيد في الدنيا واآلخرة
دائماا وناارى بأعينناا جتمااع الكفار مااع بعضاه الاابعض وحتزباه وتكتلااه حزباًاا
إنناا نشاااهد ً
اتال واحا ًادا رغام اخااتالف معتقااداهتم وتكفااريهم لبعضااهم الاابعض ،متناسااني كاال مااا
وتكا ً

بياانهم ماان اختالفااات كليااة يف املعتقاادات واملصاااحل ،ومتهااادنني يف حااروهبم مااع بعضااهم
الاابعض إن كااان بياانهم حااروب ،وغااري ذلااك ماان صااور التكتاال والتحاازب لتكااوين قااوة
واحدة وذلك إذا ما شعروا بظهور اإلسالم وقدوماه جتااههم ،وال عجاب يف ذلاك؛ ألن
الباطاال صااوره كثاارية وتشااعباته أكثاار ،وال جيتمااع إال مااع نظااريه ماان باطاال ،فالباطاال كلااه
ظلمات.
أما احلق فهو واحد فقط ال جيتمع وال يأتلف مع غريه من باطل وصوره،
فاحلق هو النور الذي هو من عند اهلل عز وجل ،ويدلل على ذلك قول اهلل تعااىل:
ِل الَّ خذين آمنُوا ُيْ خرجهم خمن الظَلُم خ
ات إخ َىل النَوخر) [ البقرة.]١٤٦ :
(اللَّهُ َوخ َ َ َ
ُُ ْ َ َ
فااالنور واحااد فقااط وهااو ماان عنااد اهلل عااز وجاال ،أمااا الباطاال فهااو كمااا دلاات اآليااة
الكرمية وأشارت إىل أنه ظلمات -مجع ظلمة -لتعدد صوره وكثرهتا وتشعبها.

وحنن نعلم منذ زمان رساول اهلل  وبعثتاه بااحلق وإعالناه اإلساالم دينًاا أناه قاد جتماع

وحتاازب ضااده اليهااود ( وهاام أهاال كتاااب ولكاانهم حرف اوا كتاابهم وكااذبوا أنبياااءهم ولوث اوا
سااريهتم وقتلااوهم ) مااع كفااار ق اريش وغريهااا ،وهاام عباااد لألوثااان واألصاانام ،وال يؤمنااون
بتوحيااد ألوهيااة اهلل عااز وجاال  ،وكااذلك حتزباوا مااع املنااافقني ( وهاام الااذين أعلناوا اإلميااان
وأبطنوا الكفر ) ،وغري ذلك من ائتالف وحتزب مع النصارى ( وهم عباد البشر ،فلقاد
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عباادوا املساايح عيسااى اباان ماارمي ونساابوا إليااه األلوهيااة ) ،وأيضااا حتزب اوا مااع عباااد احلجاار
وهم عبااد األصانام واألوثاان وكال ذلاك رغام أن ك ًاال مانهم يُ َك ِّفا ُر اآلخار ويبغضاه ،ولاو م

يكن ظهور اإلسالم ملا انتهت حروهبم ومنازعاهتم مع بعضهم البعض ،وال نعجاب مان
ذلااك ،فتلااك األحازاب والتكااتالت كلهااا ماان الباطاال وصااوره ،وال تتااآلف وال جتتمااع إال
مع نظريها من باطل.

أمااا اإلسااالم ( وهااو احلااق الوحيااد الااذي هااو نااور ماان عنااد اهلل عااز وجاال ) فااال جنااده
أبا ًادا يف حتااالف أو ائااتالف أو حتاازب أو تكتاال مااع أي صااور الشاارك والكفاار واإلحلاااد،
ودائمااا يكااون النصاار لإلسااالم إن متسااك أهاال
وإن حتاازب ضااده الباطاال بشااىت صااورهً ،
اإلس ا ااالم ب ا اادينهم وش ا اارع رهب ا اام وه ا اادي نب ا اايهم  ،وانتص ا ااار رس ا ااول اهلل  ودعوت ا ااه

وصااحابته الكاارام ماان بعااده وانتشااار اإلسااالم يف شااىت بق اااع األرض خااالل املائااة عااام
األوىل من بعثة النيب  دليل ذلك.
وحناان يف زماننااا املعاصاار ناارى ونشاااهد بأعيننااا دأب الكفاار وجتمعااه وحتزبااه مااع بعضااه
البعض وتكتله ضاد اإلساالم رغام اختالفااهتم الكلياة يف معتقاداهتم وبااطلهم املنغمساني
فيااه ،وتكفااريهم لبعضااهم الاابعض ،ومهادناااهتم يف حااروهبم ومنازعاااهتم ،ولكاانهم متفقاون
على شيء واحد وهو إزالة وحمو احلق من طريقهم والتصدي لإلسالم.
ودلياال ذلااك أننااا ناارى اليهااود وحت ازهبم وتكااتلهم مااع عباااد البقاار إلبااادة املساالمني يف
فلسااطني وكشاامري ،وحت ازهبم مااع الشاايوعيني وامللحاادين وهاام ماان أنكااروا وجااود اهلل عااز
وجاال إلبااادة املساالمني يف الشيشااان  ،وحتازهبم مااع عباااد األوثااان وعباااد البشاار وهاام ماان
اختااذوا املساايح عيسااى والصااليب إهلاًاا يعبااد ماان دون اهلل عااز وجاال إلبااادة املساالمني يف
أفغانستان ويف شىت بقاع األرض والتضييق عليهم يف معيشتهم.

ويف نفس الوقات رغام تكتال كال ذلاك الباطال بشاىت صاوره جناد احلاق وهاو اإلساالم
يأىب إال أن يقف وحده يف مواجهة كل ذلك الباطال ،ياأىب أن ياأتلف ويتحازب ماع أي
من صوره ،فالنور ال يتلط بالظلمات.
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ومثال ذلك :أننا ال نتعجب إذا ما رأينا السارق والزاذ وشارب اخلمر والقاتل
واملرايب واخلائن جتمعهم مصلحة واحدة ،فكل ذلك إمنا هو باطل ،ولكن صوره
متعددة ،فال نندهش إذا ما رأيناهم يف تآلف وحتزب مع بعضهم البعض رغم
أيضا غرفة عقاب واحدة-
اختالفهم يف باطلهم املنغمسني فيه ،ويف النهاية جتمعهم ً
عابدا لربه حافظًا لكتابه
السجن -ولكننا نكون يف قمة التعجب إذا ما رأينا إنسانًا ً
وسنة نبيه يف تآلف وجتمع مع أي من ذلك الباطل بصوره ،عيا ًذا باهلل أن جند ذلك.
وذلك ألن احلق ونوره ال يتلط بالباطل وظلماته
فاإلسالم اآلن يواجه الكفر بشىت صوره -فالكفر إمنا هو ملة واحدة -وسينصره
اهلل عز وجل كما نصر رسوله  وصحابته الكرام رضوان اهلل عليهم من قبل ،ولكن
إذا ما عاد أهل اإلسالم إىل التمسك بكتاب رهبم والتحاكم إليه وإىل التمسك هبدي
نبيهم والشرع الذي جاء به من ربه تبارك وتعاىل.
***
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ختاما
ً
حممدا  هو رسول اهلل ح ًقا وصدقًا وأن هذا الكتاب
مما سبق يتحقق لنا أن ً
الذي أنزل عليه -القرآن الكرمي -هو كتاب اهلل اخلالق ،فبالغته وروعة معانيه ودقة
ائتالف ألفاظه ومبانيه ومسو أهدافه ومراميه واحلقائق العلمية الغيبية اليت أخربنا هبا
منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام يف شىت اجملاالت العلمية شواهد على أنه -القرآن
الكرمي -هو كالم رب العرش الكرمي ،اهلل رب العاملني.
فلقد تضافرت الشواهد والدالئل على صدق رسول اهلل .
وروحا وخل ًقا وأمدته مبا يعينه على محل
جسما ً
وعقال ً
ولقد أعدت العناية اإلهلية ً

هذه الرسالة العظيمة ،رسالة اخلري والفضيلة رسالة اهلدى والنور رسالة احلق إىل العا م

كله يف عصره  وإىل ما شاء اهلل ،إىل قيام الساعة.

قال اهلل تعاىل( :وأ خ
ِل َه َذا الْ ُق ْرآ ُن خألُنْ خذ َرُك ْم بخخه َوَم ْن باَلَ َ ) [األنعام.]٨٤ :
ُوح َي إخ ََّ
َ
***
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رسالة
علينا أن نعلم أنه:
بعدما حتقق لنا باألدلة القاطعة والرباهني الدامغة واآليات واملعجزات والشواهد أن

حممدا  هو رسول اهلل وبعدما حتقق لدينا صدق حديثه ودعوته -فهذا هو األصل
ً
الذي ال يصح سواه:-
يستلزم علينا التسليم بأن كل ما جاء به الرسول  من أحكام وتشريعات إمنا هو
من عند اهلل سبحانه وتعاىل.
وأن كل قول وفعل للرسول  له خح َكم جليلة وفوائد عظيمة يعلمها اهلل سبحانه

وتعاىل وإن خفيت على البعض.

اسأَلُوا أ َْهل ِّ
الذ ْك خر إخ ْن ُكْنتُ ْم َال تَا ْعلَ ُمو َن) [األنبياء.]٦ :
قال اهلل تعاىل( :فَ ْ
َ

خ
خ
خ
خ
يد
وحى* َعلَّ َمهُ َشد ُ
قال اهلل تعاىلَ ( :وَما ياَْنط ُق َع خن ا ْهلََوى* إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
الْ ُق َوى) [النجم.]٤ – ٥ :

أيضا التسليم بأن كل قول وفعل للرسول  هو يف إطار ما أحله
ويستلزم علينا ً
اهلل عز وجل له وهو يف إطار رضا ربه سبحانه وتعاىل.
فأعداء اإلسالم حياولون ويسعون جاهدين أن ينالوا من رسول اهلل  ليل هنار

وبشىت الصور ملا جيدونه يف أنفسهم من حقد وغل وحسد لإلسالم وأهله ،فاجتمعوا
مجيعا وتكاتفوا للنيل من اإلسالم ومن رسوله متناسني ما بينهم من عداءات
ً
وخالفات واختالفات يف املعتقدات -الظلمات -وال عجب!

فالباطل ال جيتمع وال يتآلف إال مع مثله من باطل ،ومع ذلك فإن اهلل عز وجل
وباال عليهم وحسرة وندامة إىل يوم القيامة.
يزيهم وجيعل ما يكيدون به ً
خ خ
ور اللَّ خه بخأَفْا َو خاه خه ْم َواللَّهُ ُمتخ َم نُوخرخه َولَ ْو َك خرَه
قال اهلل تعاىل( :يُخر ُ
يدو َن ليُطْفئُوا نُ َ
الْ َكافخُرو َن) [الصف.]١ :
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وغال
فاإلسالم حيمل يف طيه
حقدا ً
اسعا ،وهذا مما يزيد أعداء اإلسالم ً
انتشارا و ً
ً
وحسدا ،فهم يعلمون ما حيمله اإلسالم من سرعة انتشاره يف اآلفاق وجذبه للعقول
ً
وامتالكه للقلوب وليس يف وسعهم أدىن ما يقاومون به انتشاره ،فيزدادون ختبطًا مع
ختبطهم ،فال جيدون سوى ألسنتهم عاجزة عن التصدي واملقاومة النتشار هذا الدين
العظيم ،فال يسعهم إال أن يطلقوا هلا العنان بالسب والقذف وإلقاء الشبهات يف
حماولة خبيثة ضعيفة ميتة السرتداد بعض ما فقدوا من ماء الوجه.
يف حماولة لصد الناس عن اطالعهم ومعرفتهم باإلسالم وبرسول اإلسالم ،فال يرون
وتسليما ،وال حيصدون إال
اجا واإلميان برسوله يقينًا
إال الدخول يف هذا الدين أفو ً
ً
خ خ
ور اللَّ خه بخأَفْا َو خاه خه ْم
اخليبة والفشل واخلزي مصداقًا لقول اهلل تعاىل( :يُخر ُ
يدو َن ليُطْفئُوا نُ َ
واللَّه متخ َم نُوخرهخ ولَو َك خره الْ َكافخرو َن* هو الَّ خذي أَرسل رسولَه بخا ْهلدى وخدي خن ْ خ
احلَ ِّق ليُظْ خهَرهُ
َْ َ
َ ُُ
ْ َ َ َ ُ ُ َُ َ
ُ َُ
خ
خ
خ
ِّ
َعلَى الدِّي خن ُكله َولَ ْو َكرَه الْ ُم ْشرُكو َن)) [الصف.]٤ ، ١ :
فعلينا أال نلقي بأمساعنا ألعداء اإلسالم وما يلقونه من شبهات وافرتاءات
وتُرهات ،فاإلسالم هو الدين احلق ألنه لو  م يكن كذلك لكانت هنايته مع بدايته
لكثرة من يعمل ضده ،فهو كالنور الذي يطرد الظالم؛ ألن كل ما فيه حق وصدق،
فماذا بعد احلق إال الضالل؟!

وحممد  هو رسول اهلل  ح ًقا وصدقًا كما حتقق لنا من براهني وآيات
ومعجزات وشواهد.
وليس يعصيه ،فال يقول وال يفعل إال ما يرتضيه منه ربه تبارك وتعاىل ،واهلل عز
وجل ناصره سواء كان ذلك يف حياته كما علمنا ،أو بعد مماته  ،فاإلسالم حيمل
مشاال وجنوبًا ،شرقًا وغربًا ،وما تدونه
يف طيه
اسعا قدميًا وحديثًاً ،
انتشارا ويلقى ً
قبوال و ً
ً
اإلحصاءات دليل ذلك ،فاإلسالم هو الدين احلق ورسوله رسول صدق.
وعلينا أن نشكر اهلل عز وجل على النعمة اليت امنت اهلل سبحانه وتعاىل علينا هبا،
أال وهي نعمة اإلسالم واإلميان والتصديق برسوله حممد .
فهو  الرمحة املهداة والنعمة املسداة رافع لواء احلق ،صاحب الشفاعة ،فكان أبو
بكر إذا رأى رسول اهلل  يقول:
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كضا ا ا ا ا ااوء البا ا ا ا ا اادر هايلا ا ا ا ا ااه الما ا ا ا ا ااالم

أما ا ا ا ااين مصا ا ا ا ااطفى با ا ا ا اااللير يا ا ا ا اادعو
وكان عمر ينشد قول زهري:

كن ا ا ا ا ا اات المض ا ا ا ا ا اايء ليل ا ا ا ا ا ااة الب ا ا ا ا ا اادر

لا ااو كنا اات ما اان شا اايء سا ااوت البشا اار

وحىت نؤدي شكر اهلل عز وجل على هذه النعمة العظيمة علينا باآلِت:
 -1أن نستمسك هبذا الكتاب العظيم -القرآن الكرمي -الذي أنزل على رسول
جتويدا كما أنزل على املصطفى
رب العاملني هداية للناس أمجعني ،وأن نتعلم قراءته ً

كامال يف صدورنا.
 ،وأن نعلمه لغرينا ،وأن نسعى يف حفظه ً

صحيحا ،كما فهمه صحابة
فهما
ً
وأن ندرسه لتعلم معاذ كلماته وبالغتها وفهمه ً

رسول اهلل  ولكي نعرف أوامر اهلل عز وجل لنا ونواهيه.

وأن نطبقه تطبي ًقا عمليًا يف حياتنا كلها؛ يف العبادات واملعامالت ،وأن حنكمه يف

كل صغرية وكبرية ،وأن نتخلق به ،فلقد كان خلق رسول اهلل  القرآن الكرمي،

فالقرآن الكرمي هو حبل اهلل املتني الذي تكفل ربنا تبارك وتعاىل حبفظه هداية خللقه
أمجعني.
 -2علينا أن نتبع هذ ا الرسول األمني يف أقواله وأفعاله وسكناته وحركاته ،فهو
الذي اصطفاه اهلل عز وجل فأنزل عليه القرآن الكرمي مهيمنًا على مجيع الكتب

السابقة.

فعلينا أن ننتهج هنجه وأن نقتفي أثره وأن نسنت بسنته وأن نتمسك هبا وأن نسري
يف طرقه وعلى دربه  فهو الطريق املوصل إىل اهلل سبحانه وتعاىل وإىل رضاه جل يف
عاله.
 -3علينا أن ندافع عن هذا الدين العظيم وخامت األنبياء واملرسلني والوقوف
ألعداء اإلسالم موحدين على الكلمة اليت طاملا جاهد رسول اهلل  إلعالئها ومجع
الناس عليها أال وهي :ال إله إال اهلل.
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فبهذه الكلمة تفتح لنا الدنيا بأسرها ،ونسعد هبا يف أخرانا اليت أعدها اهلل تبارك
وتعاىل لنا.
 -4علينا أن نسعى جاهدين لنشر هذا الدين العظيم داعني إليه وإىل تعاليمه
السامية وشرعه القومي شرقًا وغربًا.
 -5علينا أن نعرف الناس كافة والبشرية قاطبة بسرية هذا النيب اخلامت العطرة
منوذجا عمليًا اجتمعت فيه كل
وصفاته احلسنة ومشائله الطيبة اليت  م تعرف مثله ً 
الصفات السامية واألخالق الرفيعة.
 -6علينا أن نعرف الناس أمجعني بسرية صحابة رسول اهلل  الطيبة العطرة ابتداءً
بأيب بكر الصديق والفاروق عمر بن اخلطاب وذي النورين عثمان بن عفان وفىت
الفتيان ورب السيف والبيان علي بن أيب طالب إىل آخر صحابة رسول اهلل 
الكرام ،فهم الذين رباهم النيب  خري الرتبية وهم الذين نشروا هذا الدين العظيم يف
شىت بقاع األرض من بعد رسول اهلل  ،فلم تعرف البشرية قاطبة أصحابًا كأصحاب

رسول اهلل  يف حبهم وتضحيتهم وافتدائهم له  ويف حسن اتباعهم له وتبليغهم
عنه .
حممدا  ليكون خامت النبيني واملرسلني فكان من مقتضى
فلقد اختار اهلل عز وجل ً
حكمته سبحانه وتعاىل أن يتار ويصطفي له أصحابه فهو جل شأنه أعلم بقلوب
عباده وهو أعلم مبن هو أهل هلذه الصحبة ومن هو أهل لنشر هذا الدين العظيم.
فاختار ربنا تبارك وتعاىل أصحاب الرسول  الذين آمنوا به وصدقوه وناصروه إىل
أن متكن من نشر دعوته وتبلي رسالته  ومن بعده  جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم إىل
أن انتشر هذا الدين العظيم يف شىت بقاع األرض.
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وغال من الشيعة
حقدا ً
وعلينا أن نوضح حقيقة من يقدح فيهم افرتاءً وكذبًاً ،
الروافض الذين يقطنون إيران ولبنان -وهو ما يدعى كذبًا حبزب اهلل -وغريمها وأن
نوضح حقيقة أئمتهم املنافقني املتذندقني ال سيما اخلميين لعنه اهلل هو وغريه.
فهم -الشيعة الروافض -يُكذبون بالقرآن الكرمي(كالم اهلل تعاىل،املنزل على رسوله
حممد )ويقولون بتحريفه ،ويُ َك ِّف ُرون أبا بكر وعمر وعثمان إىل آخر صحابة رسول
اهلل  ، فهم يكفرون مجيع الصحابة ويسبوهنم ويلعنوهنم باستثناء ثالثة أو أربعة.

أيضا يف السيدة عائشة زوجة رسول اهلل ( طعنا ىف النىب
أيضا يقدحون ً
وهم ً
أيضا يف السيدة حفصة زوجة
حممد وعرضه) بنت أيب بكر الصديق ،ويقدحون ً
رسول اهلل  بنت الفاروق عمر بن اخلطاب ،وغري ذلك الكثري والكثري من كفرهم
البواح إىل غري ذلك من فساد تشريعهم الذي هو من أنفسهم.
و م ال ،وقد نشأت تلك الفرقة املراقة الضالة املضلة على يد اليهودي املدعي
لإلسالم نفاقًا عبد اهلل ابن سبأ.
وعلينا أن نوضح ونكشف للجميع نفاقهم وكذهبم الصريح حتت ما يسمى

بالتقية ،فَ َألَ ْن واجهتهم بكفرهم وتكفريهم لصحابة رسول اهلل  ابتداءً بأيب بكر
وعمر وعثمان ،وقدحهم يف السيدة عائشة والسيدة حفصة إىل غري ذلك يكذبون
عليك بكل جرأة ومكر وينكرون ما ينسب إليهم من تلك األقوال رغم حقيقتها حتت

ما يسمى بالتقية ليأمنوك وحملاولة جرك وضمك إليهم ولنشر ضالهلم كما يفعل
بالضبط املدعون كذبًا حبزب اهلل وزعيمهم يف لبنان ،ولكن إذا أردت أن تكشف عن
وجهه القبيح وتزيل الستار الذي يغطيه ،فعليك أن تواجههم بكفرياهتم اليت يف كتبهم
قدميًا وحديثًا ،فلن يستطيعوا إذن أن يتربءوا منها.
ومن الكتب اإلسالمية اليت توضح كفرياهتم وأباطيلهم املدونة يف كتبهم قدميًا
وحديثًا الكتاب الفذ -هلل مث للتاريأ -بقلم السيد حسني املوسوي من علماء النجف
الذي حتول من التشيع إىل اتباع أهل السنة بعد تبني احلق له ،وقد قتل بعد كتابته
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هلذا الكتاب وفضحه هلم جبمعه ألقواهلم اليت هي يف كتبهم وبسطها يف هذا الكتاب-
هلل مث للتاريأ.-
أيضا كتاب:رسالة من أهل سنة احلبيب النىب حممد إىل الشيعة ،بقلم/حممد السيد
و ً
حممد.
و كتاب :هل فرحت بالشيعة ،بقلم أيب إبراهيم الكتييب هشام بن حممد.
وكتاب :عقائد الشيعة ،بقلم عبد اهلل بن حممد السلفي.
فالشيعة الروافض وأئمتهم الذين يقطنون إيران ولبنان -املتمثلون فيما يُدعى كذبًا
خطرا علينا من اليهود والنصارى وغريمها.
حبزب اهلل -وغريمها هم أشد ً
فإنك إن سألت اليهودَ :من خري أهل ملتكم؟ قالوا :أصحاب موسى.

ولئن سألت النصارىَ :من خري أهل ملتكم؟ قالوا :حواري عيسى.
ولكنك إن سالت الشيعة الروافض من شر أهل ملتكم؟
قالوا بغري حياء :أصحاب حممد .
فعلينا أن ناُ َعِّرف الناس بسرية أبطال اإلسالم أصحاب رسول اهلل  ابتداءً بأيب
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم ،وإىل آخر صحابة رسول اهلل  لنقتدي
هبم فهم رضوان اهلل عليهم كما قال اهلل تعاىل يف حقهم:
خخ
الرس ُ َّ خ
خ
ات
ك َهلُ ُم ْ
اه ُدوا بخأ َْم َواهل ْم َوأَنْا ُف خس خه ْم َوأُولَئخ َ
اخلَْياَر ُ
ين َآمنُوا َم َعهُ َج َ
(لَك خن َّ ُ
ول َوالذ َ
خخ
ٍ
خ خ
خ
ك ُهم الْ ُم ْفلخ ُحو َن* أ َ َّ
ين فخ َيها
َع َّد اللهُ َهلُ ْم َجنَّات َْجت خري م ْن َْحتت َها ْاألَنْا َه ُار َخالد َ
َوأُولَئ َ ُ
خ
خ
يم) [التوبة.]١٤ ، ١١ :
ذَل َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
اج خرين و ْاألَنْ خ َّ خ
خ
خ
ٍ خ
(و َّ خ
ين اتَّابَاعُ ُ
وه ْم بخخإ ْح َسان َرض َي اللَّهُ
الساب ُقو َن ْاأل ََّولُو َن م َن الْ ُم َه َ َ َ
َ
صار َوالذ َ
خ
خ
خ
خ
ٍ
ك الْ َف ْوُز
ين ف َيها أَبَ ًدا َذل َ
َعْنا ُه ْم َوَر ُ
ضوا َعْنهُ َوأ ََع َّد َهلُ ْم َجنَّات َْجت خري َْحتتَا َها ْاألَنْا َه ُار َخالد َ
خ
يم) [التوبة.]٨٠٠ :
الْ َعظ ُ
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وكما قال رسول اهلل  يف حقهم(( :ال نسبوا أصحايب ،ال تسبوا أصحايب فوالذي
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك ُم َّد أحدهم وال نصيفه»

[أخرجه البخاري].

((خري أميت قرذ مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم[ ))..أخرجه البخاري ومسلم].
وغري ذلك الكثري والكثري من اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة
اليت توضح فضل صحابة رسول اهلل  وكما يقول الشاعر:
حا ا ا ااب النبا ا ا ااي رسا ا ا ااول اهلل مفتا ا ا اارض

وحا ا ا ا ا ااب أصا ا ا ا ا ااحابه نا ا ا ا ا ااور ببرها ا ا ا ا ااان

م ا ا ا ا اان ك ا ا ا ا ااان يعل ا ا ا ا اام أن اهلل خالق ا ا ا ا ااه

فا ا ا ا ااال يا ا ا ا اارمين أبا ا ا ا ااا بكا ا ا ا اار ببهتا ا ا ا ااان

وال الفا ا ا ا ا ا ا ا ااارو عما ا ا ا ا ا ا ا اار صا ا ا ا ا ا ا ا ااحبه

وال اللليفا ا ا ا ااة ع ما ا ا ا ااان با ا ا ا اان عفا ا ا ا ااان

أما ا ا ا ا ااا علا ا ا ا ا ااي فمشا ا ا ا ا ااهور فضا ا ا ا ا ااائله

والبي ا ا ا ا ا اات ال يس ا ا ا ا ا ااتو إال بأرك ا ا ا ا ا ااان

أيضا:
وكما يقول الشاعر ً

علما ا ااا
إنا ا ااي رها ا اايت عليًا ا ااا للها ا اادت ً

وقا ا ااد رها ا اايت أبا ا ااا حف ا ا ا

كم ا ااا ره ا اايت عتي ًق ا ااا ص ا اااحب ال ا ااار
وم ااا ره اايت بقت اال الش ااي ف ااي ال اادار

وشا ا اايعته

ك ا اال الص ا ااحابة عن ا ااد ق ا اادوة عل ا اام

فه ا اال عل ا ااي به ا ااذا الق ا ااول م ا اان ع ا ااار

إن كنا ا اات تعلا ا اام أنا ا ااي ال أحا ا اابهم إال

ألجلا ا ا ا ا ااك ف ا ا ا ا ا ااعتقني ما ا ا ا ا اان النا ا ا ا ا ااار

 -1علينا أن نعرف الناس أمجعني برتاجم أمهات املؤمنني اخلَيِّاَرات الطاهرات ،من

أزواج رسول اهلل  ابتداءً من السيدة عائشة بنت أيب بكر الصديق والسيدة حفصة

بنت الفاروق عمر بن اخلطاب إىل آخر أزواج رسول اهلل ن فهن اللواِت نزل يف
َّل هبخخ َّن خم ْن
ِّساءُ خم ْن بَا ْع ُد َوَال أَ ْن تَابَد َ
حقهن قول اهلل تعاىل لرسول َ( :ال َخحي َل لَ َ
ك الن َ
ك َوَكا َن اللَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َرقخيبًا)
ت َميخينُ َ
أ َْزَو ٍاج َولَ ْو أ َْع َجبَ َ
ك ُح ْسنُا ُه َّن إخَّال َما َملَ َك ْ
[األحزاب.]٤١ :
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اجا خلامت
وهذا يوضح مكانتهن ومنزلتهن عند اهلل عز وجل الذي ارتضاهن أزو ً
أنبيائه ورسله  ،وعلينا أن ندافع عنهن ضد من يقدح فيهن من الشيعة -لعنهم

اهلل -الذين يزعمون كذبًا ونفاقًا حمبة آل بيت النيب  ،وهم يف األصل يطعنون
ويقدحون فيه جاهدين يف ذلك ما استطاعوا ،فمؤسس فرقتهم هو اليهودي عبد اهلل
بن سبأ املدعي لإلسالم كذبًا ونفاقًا ،فأزواج رسول اهلل  لنا ولسائر نساء املسلمني
فيهن القدوة احلسنة.

.

اجا خلامت أنبيائه ورسله حممد
فهن اللواِت اختارهن اهلل عز وجل وارتضاهن ليكن أزو ً

خ
شعارا لنا وأن نسعى جادين يف نشر ورفع مستوى
 -8علينا أن نرفع لواء العلم ً
العلم الديين لدى أفراد األمة اإلسالمية وغريها بكافة صوره؛ عقيدة ،تفسري ،فقه،
سرية ،تاريأ إسالمي.
وهذا لتجنب ما يلقيه أعداء اإلسالم من شبهات وافرتاءات وأكاذيب.
وللدفاع عن هذا الدين العظيم الذي امنت ربنا تبارك وتعاىل علينا به ،علينا أن

ننتهج هنج سلفنا الصاحل وأن نسلك طريقهم فهو الطريق الذي سلكه رسولنا 

وصحابته الكرام وأن نتجنب تلك الفرق والطرق الضالة املضلة اجلاهلة اليت تظهر
وتتجدد كل يوم.
 -9علينا أن نرفع لواء العلم وأن نعرف لعلماء اإلسالم قدرهم خ
وعظَم شأهنم؛
دينارا ،وإمنا ورثوا العلم ،فهم اجلبهة
فهم ورثة األنبياء ،فاألنبياء  م يورثوا درمهًا وال ً
احلقيقية اليت يقف دوهنا أعداء اإلسالم عاجزين عن اخرتاقها.
فعلينا أن ننتصر لعلماء اإلسالم املعتمدين اجملمع عليهم ،واملوثوق يف علمهم

انتصارا لرسول اهلل  ،فعلماء اإلسالم هم ورثة رسول اهلل .
ً
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 -11علينا أن حنمد اهلل عز وجل ليل هنار على هذه النعمة العظيمة اليت امنت
ربنا تبارك وتعاىل علينا هبا ،فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم ،وكفى هبا نعمة.
صَرهُ اللَّهُ) [التوبة.]٥٠ :
ص ُروهُ فَا َق ْد نَ َ
قال اهلل تعاىل( :إخَّال تَاْن ُ

فاهلل سبحانه وتعاىل هو ناصر رسوله  بنا أو بغرينا ،فعلينا أن نسعى جادين

جاهدين ألن نكون ممن استعملهم اهلل سبحانه وتعاىل لنصرة هذا الدين العظيم الذي
جاء به خامت املرسلني  والذي ارتضاه ربنا تبارك وتعاىل لنا؛ لنسعد برضاه تبارك
وتعاىل يف الدنيا واآلخرة.
هدانا اهلل وإياكم ملا حيب ويرضى.
وصل اللهم وسلم وبارك على رسولنا األمني خامت األنبياء واملرسلني حممد  ،وآته
ِّ
الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم املقام احملمود الذي وعدته.
وصل اللهم وسلم وبارك على آله وأصحابه األخيار األطهار وعلى من اهتدى
ِّ
هبديه واقتفى أثره واسنت بسنته وناصره إىل يوم الدين.
واحلمد هلل رب العاملني
***
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