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وداِعياً إىل  ،يا أيّها انليّب إنّا أرَسلناَك َشاِهداً وُمبّّشاً ونَذيراً }
وبَّّشِ املؤمنني بأّن هلم ِمَن اهلل فَضاًل  ،اهلل بإذنِِه وِِساجاً ُمنرياً 

 .[47ـ  45 :األحزاب] {َكبرياً 
بَعَث يف األميني رُسواًل منُهم يتلُو عليِهم آياتِه وُيزكّيهم ُهو اذلي }

( 2وإن اكنُوا ِمن قبُل لِِف َضالٍل ُمبني ) ،ويعلُّمُهُم الكتاَب واحلكمةَ 
( ذلَِك فضُل اهلل 3وُهو العزيُز احلكيُم ) ،وآخريَن منُهم لّما يلَحُقوا بِهم

 .{(4واهلل ذو الفضِل العظيِم ) ،يُؤتيِه َمن يشاءُ 
 .[من سورة اجلمعة] 
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 تقدمة الكتاب 

 لفضيلة األستاذ ادلكتور حممد أبو الفتح ابليانوين
 

والصالة والسالم ىلع سيدنا  ،احلمد هلل رب العاملني
  :وبعد ،حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني

قبسات من نور ) :فقد ال يعلم كثري من انلاس أن كتاب
غري الكتب  ،العامة اكن باكورة اتلأيلف والنّش للكتب (انلبوة

  .املدرسية اليت ألفها الشيخان اجلليالن رمحهما اهلل تعاىل
ْذكر وأنا يف احلادية عّش من عمري

َ
 ـه 1370أي اعم  ،أ
تلك اجللسات املتتابعة اليت اكن يعقدها  ،م1951املوافق 

وذلك يف الغرفة املقابلة حلرم  ،الشيخان تلأيلف هذا الكتاب
 ،حيث كّنا نسكن يف جواره ،حلب مسجد أيب ذر يف مدينة

واكن الوادل إماماً هل بعد اجلّد الشيخ عيىس ابليانوين رمحهم اهلل 
 .تعاىل أمجعني

وال زلت أذكر تلك العناية الفائقة اليت اكن الشيخان 
 ،يبذالنها يف سبيل إخراج هذا الكتاب ىلع يشء من االستعجال
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من جهة وشدة احلاجة إيله  ،وذلك لعظم موضوعه من جهة
أخرى ؛ حيث اكنت تدور يف الساحة حني تأيلفه معارك مفتعلة 

 حممد واحلاقدين ىلع رسوهل ،من قبل بعض اجلاهلني باإلسالم
، شبهاتهم حول شخصيته  فيثريون،  يريدون انتقاصه

وهو األسوة  ،ويهدفون إىل إبعاد الشباب عنه ،الاكمل وهو
 .املطلقة اليت اختارها اهلل لعباده

وأن  ،د الشيخان أن يسدَّ هذا الكتاب تلك اثلغرةفأرا
حيث تيضء  ،يدفع تلك الشبهات املثارة بأسلوب غري مبارش

. وذلك دفااعً عن اهلل .وتنجيل تلك الظلمات ،هذه القبسات
 .ورسوهل 

ولعل من لطيف قدر اهلل أن ُطِلَب مين اتلقديم لطبعة 
 عبد زاهد أيب وأستاذنا شيخنا وفاة بعد –جديدة هلذا الكتاب 

حيث  ،سنة ىلع يزيد بما – تعاىل اهلل رمحه – غدة أبو الفتاح
 ،صعب يلع قبل ذلك الكتابة عنه ىلع الرغم من تعدد اجلهات

. وها أنذا .ومن حماوليت ذلك أكرث من مرة ،مين اليت طلبت ذلك
وقد أصبحا يف جوار الكريم املّنان اذلي  ،أكتب عنهما ايلوم

فإين لم أر يف حيايت نموذجاً مشابهاً  ،عليه اجتمعا عليه وتفرقا
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 ،واثلقة املتبادلة بينهما ،احلّب اذلي مجعهما بني العلماء ذللك
 ..واتلعاون الوثيق اذلي اكن بارزاً يف حياتهما

وأنا  ،وإن من نعم اهلل يلع أن عرفت الشيخ أبا زاهد
ولكم كنت أتردد ىلع مزنهل القريب من  ،طفل يف سن اتلميزي

ثم  ،فأحظى بإكرامه ومداعباته اليت ال تُنىس ،أيب ذر مسجد
كما َخّصين  ،أكرمين اهلل باتلتلمذ ىلع يديه يف اثلانوية الّشعية

جامع )بعض الشباب حبضور درس عليّم عليه يف  رمحه اهلل مع
حيث اكن خيتار نلا بعض الكتب الصغرية  ،يف حلب (احلموي
 (احِلْسبة)ينها كتاب واليت اكن من ب ،فنقرأها عليه ،انلافعة

فقد  ،اذلي ما عرفناه إال عن طريقه ،البن تيمية رمحه اهلل تعاىل
 ،واحلرص ىلع اقتناء الكتب انلافعة ،زرع فينا حّب العلم والعلماء

ويسّجله ديناً ىلع الوادل ـ رمحه  ،حىت أنه اكن يشرتي يل الكتاب
الوادل –اهلل  افعاً ُجّددت واكن لكما وجد كتاباً ن ،بذلك فَيََُسُّ

وأذكر مرة  ،ويتابعنا يف ذلك حىت نشرتيه ،طبعته يدنلا عليه
يليع  (نَْصِب الراية) :تشجيعه نلا ىلع رشاء كتاب لإلمام الزَّ

فتأخرت يف  ،وحنن يف املرحلة اإلعدادية من ادلراسة ،رمحه اهلل
رشائه نظراً لظروف اقتصادية شديدة اكنت حتيط بالوادل رمحه 

  ،اهلل
َ
اشرتاه يل وقدمه  ،ملحُت هل سبب تباطيئ يف رشائهفلما أ
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يتفقدنا بمثل هذا  ،احلال وبيق ىلع هذا ،هدية للوادل رمحه اهلل
 ،ويكِف أنه يف آخر لقاء يل معه ،وسفراً حىت آخرحياته حرضاً 

حيث زرته يف مزنهل بالرياض اعئداً موداعً قبل وفاته بأيام زوّدين 
فجزاه اهلل عنّا  ،ات اجلديدة هلابالعديد من كتبه انلافعة والطبع

 ..ومجعنا معه يف علّّيني ،خري اجلزاء
لنستجيل من  (قبسات من نور انلبوة)وعودة إىل كتاب 

وبعض املعالم  ،خالهل بعض مالمح منهج الشيخني يف كتاباتهما
  :يف شخصيتهما، واليت منها

اذلي دفعهما إىل تأيلف  ،جتاهلهما السبب املبارش ـ 1
واالكتفاء باإلشارات إىل الشبهات املثارة يف حينه  ،ابهذا الكت

واالهتمام بتفنيدها مع جتاهل  ،حول سرية الرسول العظيم 
حىّت ال يُساهما يف ختليد أسماء أهل السوء وإشهارها  ،أصحابها

فاملهّم عندهما القضاُء ىلع  ،بني انلاس من حيث ال يقصدون
أيّاً اكن مصدرها  ،ههاوحتصني األجيال جتا ،الشبهات يف مهدها
 .وأيّاً اكن القائل بها

يف وقت  ،وتوثيق انلقل ،ـ عنايتهما باإلحاالت العلميّة 2
لم ينتّش فيه هذا األسلوب العليم الرضوري عند كثري من 

 .علماء عرصهم



 قبسات من نور النبوة 8

واكن كثرياً ما يقّدم  ،ـ تدارسهما ملا يكتبان قبل نّشه 3
ثم يدعها للوادل بعد  ،قةالشيخ أبو زاهد املاّدة العلمّية املوثّ 

ولكم اكن  ،مدارستها معه يلصيغها بأسلوبه السهل الُمْمتَنِع
الشيخ أبو زاهد ُيْظهر ِسوره وإعجابه حبسن صياغة الوادل 

إىل غري ذلك  ،رمحه اهلل للفكرة املرادة واملاّدة العلمّية املقّدمة
  .من معالم ومالمح يقف عليها املتأمل هلذا الكتاب

قدييم هلذا الكتاب باإلشارة إىل بعض املعالم وأختم ت
 ،واخلصائص املتشابهة اليت مجعت بني الشيخني املؤلفني ،املشرتكة

  :فمن ذلك ،عىس أن يكون يف ذكرها عربة وعظة
وال سيما  ،ـ اشرتاكهما يف األخذ عن بعض الشيوخ 1

اذلي اكن الشيخ  ،رمحه اهلل (الشيخ عيىس ابليانوين)عن اجلّد 
وقربه منه فما اكن يذكره  ،اهد يعزت ويفتخر بِتَتَلُْمِذه عليهأبو ز

 .إال ويغلب عليه ابلاكء
ـ تقاربهما يف العمر حيث اكن الوادل يكرب الشيخ أبا  2 

وتشابههما يف شخصيتهما املتوازنة  ،زاهد خبمس سنوات فقط
اليت قلَّ أن جتتمع يف  ،اليت اكنت جتتمع فيها كثري من اخلصائص

 .احدة يف هذا العرصشخصية و
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حىت اكدت جتتمع  ،ـ بروزهما العليم وادلعوي 3 
بل لكمة بعض شيوخهما يف كثري  ،عليهما لكمة الزمالء واألقران

 .وحتراكتهما ادلعوية اجلماعية ،من لقاءاتهما ادلعوية
وتعاونهما  ،العليم وادلعوي املنهج يف ـ تالقيهما 4

 ،محل َهّم هذه األمة واشرتاكهما يف ،الوثيق يف سبيل اخلري
 ،والقيام بواجب األمر باملعروف ،وحتمل األمانة واملسئويلة

  .دون أن تأخذهما يف اهلل لومة الئم ،وانليه عن املنكر
وأذكر أنه  ،وتعاضدهما يف سبيله ،ـ تنارصهما يف احلق 5

لّما ُسِجن الشيُخ أبو زاهد رمحه اهلل يف فرتة من الفرتات يف 
ق ،الوادل رمحه اهللاكن  ،سبيل اهلل ويقول ملن  ،يتحّرك ويتحرَّ

البد من وقفة واحدة جتاه هذه  :"حوهل من العلماء وادلاعة
أو  ،معه يأخذونا أن فإما – انلتائج اكنت مهما –اتلرصفات 

ما جرؤ األعداء ىلع  ولو وَقَفنْا ِوقفَة رجل واحد ،يطلقوا ِساحه
 ".نواضطروا إلطالق ِساح اآلخري ،أخذنا مجيعاً 

 مع ،تلك املناسبات واكنت هل وقفة َعَمليّة جريئة يف مثل
طاهر خري  :يف حلب وأذكر منهم أستاذنا الشيخ بعض الشيوخ
وُِسّحوا بسببها من  ،َجرَّت عليهم املصائب ،اهلل رمحه اهلل

واكن  ،فتقبلوا ذلك صابرين حمتسبني ،وظائفهم ملدة سنوات
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 ،اذلين تعاطفوا معهم ،اسملوقفهم هذا األثر الكبري يف نفوس انل
ْكرَبوا موقفهم، وَحِفظوها هلم

َ
 .وأ

اذلي  (قبسات من نور انلبوة)هذان هما مؤلفا كتاب 
 ،قّدم نلا مجيعاً مشاعل نور مضيئة من سرية الرسول العظيم 

واذلي أحببنا من خالل تقدمته أن نقدم للقراء قبسات من نور 
 ،اذلين نلا فيهم قدوة ،نينيوادلاعة الربا ،ورثته العلماء العاملني
 ..ويف سريتهم عظة وعربة

هذا وقد رأيُت الشيَخ أبا زاهد رمحه اهلل يف املنام يوم 
يف  كنت أراه كما ،سوّدُت هذه اللكمات ضاحاكً مستبّشاً 

ببعض احلوادث  يُذّكرين وأخذ ،فَُسّ بها ،فحّدثته عنها ،حياته
ويذكُر يل  ،دلواملواقف األخرى اليت تتصل بعالقته مع الوا

  .ولم أحفظها عنه يف الرؤيا ،مواقف أخرى لم أعرفها سابقاً 
 ،أسأل اهلل عز وجل أن يتقبل منا ومنهم مجيع أعمانلا

 وأن جيعل هذا الكتاب وغريه من كتبهم صدقاٍت جاريًة يف
وأن ينفع بالكتاب املسلمني يف لك  ،ادلين إىل يوم صحيفتهم

وجييل سرية خري  ،الشبهاتويفّند  ،فيبّدد الظلمات ،ماكن
 .. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.العباد
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 حممد أبو الفتح ابليانوين .د :وكتبه  
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 مقّدمة انلارش
 

وما كّنا نلهتدي لوال أن  ،اذلي هدانا هلذااحلمُد هلل 
والصالة والسالم األتّمان األكمالن ىلع سيّدنا  ،هدانا اهلل

املبعوث رمحة  ،وسيّد األّولني واآلخرين ،بيّنيخاتم انل ،حمّمد
وهدانا  ،اذلي أخرجنا اهلل به من الظلمات إىل انلور ،للعاملني

فاحلمُد هلل  ،وبرّصنا بّشيعته من العىم ،به من الضاللة
 ،وأكرمنا باقتفاء أثره ،وهدانا بسنّته ،اذلي جعلنا من أّمته
يه وىلع آهل وبارك عل ،صّّل اهلل وسلّم ،واتّباع منهجه ودعوته

 .ومن اتّبع سنّته وهديه إىل يوم ادلين ،وأصحابه واتلابعني
 ،أّما بعد ؛ فإن صليت بهذا الكتاب تعود إىل سّن الصبا

 ،وأشغف بقراءتهأقرأه  يف سرية انليّب فقد اكن أّول كتاب 
 طىف فاستشعرت منذ قراءته أنه غرس يف قليب حمبّة املص

 ،أكرث ىلع سريته العطرةاحلرص ىلع اتلعّرف و ،وتوقريه
 ..وشمائله الكريمة 

أن أتتلمذ ىلع مؤلّفيه ثم شاءت أقدار اهلل تعاىل 
فضيلة أستاذي وأتّصل اتّصااًل وثيقاً ب ، تعاىلرمحهما اهلل
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هد فأش ،وشييخ الشيخ أمحد عّز ادلين ابليانوين رمحه اهلل
نّته ودّقة اتّباعه لس ،بصورة واقعيّة شّدة حمّبته لرسول اهلل 

وأدبه مع  ،وحرصه ىلع اتلخلّق بشمائله العِطرة ،مةالكري
. مّما قّدم يل صورة عمليّة حيّة ملا .وغريته ىلع رشيعته ،هديه

 ،كتبه مع أخيه يف اهلل الشيخ عبد الفتّاح أبو غّدة رمحه اهلل
الكبري القدر  ،الغزير املاّدة ،يف مؤلّفهما الصغري احلجم

 . .وانلفع واألثر
 ،ةصليت ىلع أثر ذلك بكتب السرية انلبويّ  وانعقدت

من كتبها إاّل فكنت ال تقع يدي ىلع كتاب  ،وشغفت بها
ومضت األيام وال تزال ذكريات هذا  ،حرصت ىلع قراءته

يعاودين احلنني إىل انلظر  ،يف خاطري وتأثريه ماثالً املؤلَّف 
سهل من أسلوب وخباّصة ما رأيت فيه  ،مّرة بعد أخرىفيه 

  .مالئم للناشئة مؤثّر يف قلوبهم ،نعممت
 ،ثّم وفّقين اهلل جلمع رسالة يف الشمائل انلبوّية العطرة

كتبتها حلاجة  "، ومضات من هدي انليّب اخلاتم :"سّميتها
هدي للتعّرف ىلع  ،تها ملّحة يف واقع الشباب وانلاشئةرأي

ة جتمع إىل إثارة الروح العاطفيّ  ،ائله العطرةوشم ،انليّب 
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ىلع  ّي يلل العقيّل الفطريم ادلتقد ،هذا انليّب الكريم  حنو
ولقيت من القبول بإذن اهلل  ،وبرهان رساتله ،صدق نبّوته

ثّم طلب ميّن بعض  ،تعاىل ما أّكد يل ما توقّعته من أهّميتها
األحبّة أن أكتب موجزاً جامعاً يف السرية انلبوّية ىلع غرار 

العبء ومشّقة ظم تلك الرسالة فبدأت العمل وشعرت بع
ائله وشم ،العطرة انليّب سرية فماذا آخذ من  ،اجلهد

؟! وكيف أستطيع االختصار يف .ع؟! وماذا أد.العظيمة
وال ترتوي غلّة املؤمن املحّب إاّل إذا قرأ  ،أحداث السرية

واّطلع  ،وعرف الرجال املشاركني فيه ،احلدث بتفصيالته
ثّم  ،ا األمر وتلبّثت؟! فتلّكأت عن هذ.ىلع دقائقه وخفاياه

ذاكرت يف ذلك بعض اإلخوة الفضالء فذّكرين بكتاب 
إىل يب اذلكريات فعادت  "،قبسات من نور انلبّوة :"الشيخني

 ،وما تركه يف نفيس من اآلثار الطّيبة ،عهدي به منذ الصبا
وها  ،فحصلت عليهفاجتهدت يف احلصول ىلع نسخة منه 

عىس أن يقع من  ،اشئتناأنذا أقّدمه ايلوم إىل أبنائنا ون
ع ضفي ،نفوسهم موقَعه من نفيس يوم كنت يف مثل سنّهم
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واملنهج  ،أقدامهم ىلع الطريق الصحيح يف الفهم هلذا ادلين
 .واتلليّق عنه واالتّباع هلديه ،مع انليّب يف العالقة احلّق 

نظراً لقرب عهدنا بمؤلِّف  :ـ عميل يف نرش الكتاب
 ،قيق يف ابلحث العليمّ ما ادلومعرفتنا بمنهجه ،الكتاب

 ،ن منهاوحرصهما ىلع العزو إىل املصادر العلميّة اليت يأخذو
عودة إىل مصادر الكتاب اليت أحاال إيلها يف فإنين لم أقم بال

ويف نقل بعض  ،يف ضبط انلصوصوإنما اجتهدت  ،لّك نقل
وترتيب بعض احلوايش بما يناسب  ،اإلحاالت إىل احلاشية

 .نااإلخراج يف عرص
 ،واهلل تعاىل أسأل أن يتقبّل هذا العمل من الشيخني

وأن يأجرين  ،وأطيب اذلكر ،وأن يكتب هلما به أعظم األجر
ه أكرم إنّ  ،هذا الكتاب وإخراجهىلع العمل يف خدمة 

  .بولمسئول وهو املرّّج للتوفيق والق
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني

 ه 1/10/1419جّدة يف 
 وكتبه رايج عفو ربه        

 عبد املجيد بن أسعد ابليانوين   
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 األستاذ املرّّب الشيخ يف بفضيلة لكمة يف اتلعر
 أمحد عّز ادلين ابليانويّن رمحه اهلل تعاىل

 
الورع  ،والعالم الرّباينّ  ،هو ادلاعية القدوة :ه ونشأتهـ أرست

ابن ادلاعية  ،عّز ادلين :امللّقب ،املرّّب الشيخ أمحد الصياد ،اتليقّ 
 .الشيخ عيىس ابليانوين رمحه اهلل تعاىل ،والعارف الزاهد ،العالم

تقع  "بيانون "نسبة إىل قرية صغرية اسمها ،ـ وابليانوين
ىلع بعد مخسة عّش كياًل  ،يف بالد الشام "،حلب "شمايل مدينة

 ،ويه مسقط رأس الشيخ عيىس رمحه اهلل تعاىل ،منها تقريباً 
 .فنسب إيلها وعرف بها ،ىل حلباذلي رحل منها إ

م يف مدينة 1913 ـهاملوافق 1330ـ ودل الشيخ أمحد اعم 
واكن وادله  ،واستقّر مقامه فيها مع وادله رمحه اهلل تعاىل ،حلب

 ،والورع واتلقوى ،من كبار علماء ابلالد املشهود هلم بالعلم والفقه
 .واتلمسك بالسنة انلبوّية واملحّبة لرسول اهلل 

وأفاد من علم  ،أ الشيخ أمحد يف أِسة علمّية صاحلةـ نش
وصحب شيخ وادله الشيخ حمّمد أبا  ،ومن علماء عرصه ،وادله

واتلىق كثرياً من  ،وأفاد من صحبته كثرياً  ،انلرص خلف احلمصّ 
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وعلماء  ،بالد الشام اءأقران وادله من علماء حلب وعلم
 .سالمّ وغريهم من علماء العالم اإل ،احلرمني الّشيفني

 ،ـ تلىق الشيخ أمحد دراسته انلظاميّة يف املدارس احلكومية
 ،ثم عمل يف حقول الرتبية واتلعليم املختلفة ،وختّرج يف دار املعلمني

ما ك ،مدرّساً يف املعهد العرّّب اإلسالمّ الشيخ رمحه اهلل عمل و
واكن هل تأثريه  ،سنوات عديدة ناظراً يف اثلانوّية الّشعيّةعمل 

حىت طلب اإلحالة ىلع املعاش  ،الطالب فيهاالغ يف نفوس ابل
وتربية الشباب ىلع  ،حرصاً ىلع اتلفرغ لدلعوة ،م1968اعم 

 ،وسار عليه يف حياته ،املنهج الرتبوي اذلي رشح اهلل هل صدره
وإخوانه  ،وقد ظهر أثر ذلك املنهج القويم يف أهله وأوالده

 .ومجيع من يلوذ به ،وحمبّيه
 ،واتلمسك بالسنة انلبوّية ،طلب العلم الّشيع ـ اجته إىل

بُعيد  ،والرتبية ىلع منهجه وآدابه ،واالهتمام بادلعوة إىل اإلسالم
واخّتذ  ،وهو شاّب يف مقتبل العمر ،دخوهل ميدان الرتبية واتلعليم

 ،يقوم ىلع احلرص ىلع تطبيق أحاكم اإلسالم ،ذللك منهجاً عملياً 
ودعوة انلاس إىل هذا  ،وإشاعتها واتلمّسك بها ،وسننه وآدابه

  .وتربية األفراد واألِس ىلع ذلك ،املنهج



 قبسات من نور النبوة 18

اكن هل دور رائد مع العلماء وادلاعة إىل  :نشاطاته ادلعوّيةـ 
اليت تهّم  ،يف شىت املجاالت االجتماعية وادلعوية ،اهلل تعاىل

 ،. واكن حريصاً ىلع اجتماع لكمة العلماء.اإلسالم واملسلمني
 .قفهم من األمور العامةوتوحيد موا

عظيم  ،ومنهجه اتلعلييم ،ـ اكن متفّنناً يف أسلوبه الرتبوي
وخباّصة أوئلك اذلين درّسهم يف أي  ،اتلأثري يف نفوس تالمذته
 .ويف خمتلف جماالته ،مرحلة من مراحل اتلعليم

جامع  "ـ خلَف وادله رمحه اهلل تعاىل يف اخلطابة يف
  ـه=1385وانطلق اعم  "،ع أيب ذرجام "واإلمامة يف "العثمانية

 ،يف تأسيس مدرسة دعوية تربوية ،م من جامع أيب ذر1965
ىلع  ،وتربية أبناء املسلمني ،اهتّمت بإحياء رسالة املسجد

يف لك شأن من شئون  ،اتلمسك بهدي اإلسالم ومبادئه وآدابه
ووضع هلم  ،. فأقبل الشباب ىلع جمالسه اخلاّصة والعاّمة.احلياة

 ،ىلع حسب مستوياتهم واحتياجاتهم ،تربوية وتعليمية مناهج
واختذ من الوسائل  ،واعتىن بنّش العلم الّشيع يف صفوفهم

ما يكفل هلم النشأة القويمة  ،واألسايلب الرتبوية وادلعوية
واألخذ  ،االتّباع والعمل :"جاعاًل شعاره الرتبوي ،الراسخة
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ىلع  ،ة واملجتمعوبناء الفرد واألِس ،وإحياء السنن ،بالعزائم
 ".مبادئ اإلسالم وآدابه

 ،وقد انتّشت مدرسته ادلعوّية يف كثري من بالد املسلمني 
وساهمت مع غريها من املدارس ادلعوّية يف بعث الصحوة 

 .اإلسالمّية املعارصة
أهمها الصدق  :امتازت شخصيته بعدة مزايا :ـ شخصّيته 

واتلضحية يف  ،وشّدة اتلمسك به ،واحلرص ىلع احلق ،والرصاحة
يتمتّع  ،يكره الالكم بغري عمل ،واكن واقعياً عملياً  ،سبيله

 ،قّل أن جتتمع يف رجل ؛ فقد اكن إدارياً دقيقاً  ،بصفات قيادية
 ،ويتابعها بدّقة واهتمام ،يبارش األعمال بنفسه ،حازماً حكيماً 

واكن مهيباً  ،واملحاسبة ىلع اتلقصري ،وال يمّل من متابعة األمور
لطيف  ،رقيق الشعور ،دقيق املالحظة ،دمث األخالق ،وباً حمب

ال  ،ألنه ذو طبيعة فنّية موهوبة ،ذا ذوق رفيع يف لّك يشء ،املعّش
وحسن  ،ملا يتمتع به من داعبة لطيفة ،يمّل جليسه من حديثه

واحرتام  ،وانتقاء ألطايب القول ،وحضور بديهة ،مفاكهة
 .للجليس

يعرف ذلك يف  ،لخلقـ واكن شديد اتلواضع للحق ول
واكن حريصاً  ،وملبسه وتعامله مع مجيع انلاس ،جملسه ومشيته
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 ،وانليه عن املنكر ،قائماً باألمر باملعروف ،ىلع انلصح واتلذكري
مما جعل تذكريه  ،وحسن تأتٍّ لألمور ،حبكمة بالغة ،يف لّك موقف

 ..وأمره ونهيه مقبواًل وحمبوباً  ،ووعظه
 ،ويعني أهله يف عملهم ،ابليتـ واكن يشارك يف أعمال 

 ،واكن عظيم اجلود والكرم ،ويكرم ضيفه ويقوم خبدمته بنفسه
اليكاد يفرغ من سداد ادلين  ،وابلذل واإلنفاق يف سبيل اهلل

 .اذلي يتحّمله يف سبيل ذلك
نموذجاً  ،وإخوانه وتالمذته ،ـ واكنت تربيته ألبنائه وبناته

وقد أودع خالصة  ،ملزّتنةحيتذى يف الرتبية الصاحلة القويمة ا
منهاج الرتبية  :"وفكره الرتبوي يف كتابه ،جتربته الرتبوية

 ".الصاحلة
وادلعوة  ،ـ وقام تصوره عن العمل اإلسالم يف هذا العرص

إحياء رسالة  :ىلع أساس من احلرص ىلع ،إىل اإلسالم وخدمته
وانطالق ادلعوة إىل اهلل تعاىل من حلقات العلم  ،املسجد

واالعتناء برتبية الفرد واألِسة تربية  ،بية يف املساجدوالرت
بصورة  ،ىلع مبادئ اإلسالم وقيمه وآدابه ،شاملة متوازنة
فعمل ىلع نّش العلم الّشيع يف صفوف  ،تطبيقّية عملّية

يتدرج بالشاّب يف تطبيق  ،ووضع منهجاً تربوياً متاكمالً  ،الشباب
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وتكوين األِسة  ،شأنوااللزتام بسننه وآدابه يف لك  ،اإلسالم
ثم ادلعوة إىل ذلك يف  ،الصاحلة امللزتمة بآداب اإلسالم وهديه

 .املجتمع
اليت  "،سبيل اهلدى والعمل :"وقد وضع ذللك رساتله األوىل

وعرضه ىلع شلك  ،خلّص فيها هدي اإلسالم يف مجيع شئون احلياة
وقد حظيت هذه الرسالة بقبول عظيم يف خمتلف  ،وصايا حمّددة

وانتّشت يف خمتلف  ،وطبعت أكرث من عّش طبعات ،وساطاأل
 .وترمجت إىل عدة لغات ،ابلدلان

تقّياً  ،اكن رمحه اهلل تعاىل اعبداً زاهداً  :ـ أخالقه وصفاته
ال  ،حريصاً ىلع اتّباع السّنة يف لك شأن ،مستقيماً وراعً  ،ذاكراً 

كثري  ،شديد اخلوف من اهلل ،يرتك اتلهّجد يف مجيع األحوال
حريصاً ىلع احلج  ،عظيم احلب هلل ورسوهل  ،بلاكء من خشيتها

 .واالعتمار لك اعم
وحكمته  ،وزهده وورعه ،ـ وقد وضع هل بإخالصه وتقواه

حىت  ،احلّب والقبول يف قلوب العاّمة واخلاّصة ،ولطف معّشه
 .وخيتلفون معه يف املنهج ،عند أوئلك اذلين خيالفونه الرأي

ك رمحه اهلل تعاىل يف إعداد مناهج شار :ـ آثاره ومؤلفاته
مع فضيلة  ،الرتبية اإلسالمية يف سورية لعدة صفوف دراسية
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كما شارك  ،األستاذ العالّمة الشيخ عبد الفّتاح أبو غّدة رمحه اهلل
واكن الغرض  "،قبسات من نور انلبّوة :"معه يف كتابة هذه الرسالة

 .ن أعداء اإلسالممن تأيلفها الرّد ىلع بعض املغرضني املفرتين م
واثلقافة  ،بتقريب العلوم الّشعية ـ وعين رمحه اهلل تعاىل
ويه يف  ،العقائد سلسلةفألّف  ،اإلسالمية ألبناء هذا العرص

بطريقة  ،يف الفقه احلنِفّ  العباداتوسلسلة  ،سبعة أجزاء صغرية
ويه ذات  "،اإلسالم من هدي :"وسلسلة ،مناسبة ميَّسة

ويسهم يف تكوينهم  ،مما يهّم الشباب لكها ،موضواعت متنوعة
وهل بعض  ،وقد صدر منها مخسة عّش ُكتيّباً  ،اإلسالّم املزتن

 ،منها كتاب يف اآلداب الّشعيّة ،الكتب اليت ُتويّف قبل إكماهلا
  .ومنها تتّمة احلديث يف العّش املهلاكت

وقد حظيت مؤلفاته باتلأثري والقبول يف خمتلف مستويات 
ملا امتاز به مؤلفها رمحه اهلل من صدق  ،دة بدلانويف ع ،انلاس

وما تتمّتع به من  ،وملا فيها من مادة علمية نافعة ،وإخالص
 .أسلوب واضح سهل

ومجال  ،وتمتاز بقوة ابليان ،ـ وخطبه اجلمعة لكها مكتوبة
 ،ومعاجلة املوضواعت املعارصة ،وجّدة املوضواعت ،األسلوب
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رتكزي ىلع اجلوانب اإليمانّية وال ،وابلعد عن احلشو واتلطويل
 .والرتبوّية اليت حتتاجها األّمة

وأكرثه يف  ،يف شىت األغراض ،قوي جزل ،ـ وهل شعر إساليم
 ،وإثارة الشوق إىل املشاعر العظام ،احلنني إىل أرض احلجاز

وأعطر  ،واتلذكري بصاحب السرية العطرة عليه أزىك اتلحية
واتّباع  ،ادقة إىل دين اهلل تعاىلوفيه احلّث ىلع العودة الص ،السالم

 .واالعزتاز باإلسالم ومبادئه وقيمه ،رشعه وهديه
من ذي  17تُويف رمحه اهلل تعاىل ضىح يوم اجلمعة  :ـ وفاته

بعد مرض  ،م1975من اكنون األول  19 ـهـ املوافق 1395احلجة 
واكن أسوة حسنة يف الصرب  ،اعىن منه أشّد اآلالم ،عضال ألّم به

واكن يوم  ،يف مدينة حلب "العرايب "ودفن يف مقربة ،سابواالحت
  .جنازته يوماً مشهوداً 

مع  ،ورفعه عنده يف ِعليني ،رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة
اذلين أنعم اهلل عليهم من انلبيني والصديقني والشهداء 

 .(1)وحسن أوئلك رفيقاً  ،والصاحلني

                                                 

( ـ للناشر ترجمة مفّصلة للشيخ أحمد رحمه هللا في رسالته للدكتوراة عن 1)

  .رسالة المسجد في سورية
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 عالّمة اجلليلالشيخ الرّبايّن اليف بفضيلة لكمة يف اتلعر
 يح جّناته وأسكنه فس ،رمحه اهلل تعاىلعبد الفّتاح أبو غّدة 

 
 ،أبو غّدةبن حمّمد بشري عبد الفّتاح هو  :ه ونشأتهـ أرست

واكن دلى  ،ىل الصحايّب اجلليل خادل بن الويلد وينتيه نسبه إ
  .حتفظ هذا النسب وتثبته أِسة الشيخ شجرة 

 ـه/1336رجب من اعم / ـ ودل رمحه اهلل يف منتصف شهر
صنع يف أِسة متوّسطة احلال تعمل يف  ،م /1917املوافق /

 .املنسوجات واتلجارة بها
حمّباً للعلماء  ،ادله كثري اتلالوة للقرآن الكريمـ واكن و

 .واالنتفاع بتوجيههم وإرشادهم ،حريصاً ىلع جمالستهم
ه دخله جّده رمحأن يف السنة اثلامنة من العمر اكـ وعندما 

فدرس فيها  ،مدرسة خاّصةويه  ،املدرسة العربيّة اإلسالمّيةاهلل 
ثّم توّجه إىل  ،بعالقراءة والكتابة من الصّف األّول إىل الصّف الرا
فتحّسن خّطه  ،تعلّم اخلّط يف مدرسة الشيخ حمّمد يلع اخلطيب

 .ثّم ترك املدرسة بعد أشهر ،بعض اليشء
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اسعة عّش من العمر ولّما بلغ اتل :وتفّوقهطلبه للعلم ـ 
واكن  ،/ م 1942ـ  1936وذلك من اعم / ،دخل املدرسة اخلَسوّية

 .يع سين دراسته متفّوقاً فيها ىلع أقرانه يف مج
 ،م /1944اعم / ،ـ ثّم انتقل إىل ادلراسة يف األزهر الّشيف

ز ىلع شهادة وحام  /1948ل لكّّية الّشيعة ثّم ختّرج فيها اعم /فدخ
 .العاملّية

ّم درس ختّصص أصول اتلدريس يف لكّّية اللغة العربيّة ـ ث
 ،م /1950وختّرج فيها سنة / ،يف اجلامع األزهر أيضاً ملّدة سنتني

 .رأسهمسقط مدينة حلب واعد بعد ذلك إىل 
الشيخ راغب  :اكن من شيوخه يف اخلَسوّية :يوخهـ ش

 وهو من ،عيىس ابليانوينوالشيخ  ،والشيخ أمحد الزرقا ،الطّباخ
 ،ذكر ذلك رمحه اهلل يف عّدة مناسباتكما  ،تأثرياً فيهأكرث شيوخه 

والشيخ جنيب ِساج  ،والشيخ أمحد الكردّي  ،والشيخ أسعد عبيج
والشيخ إبراهيم السلقيين  ،والشيخ مصطىف أمحد الزرقا ،ادلين

  .(1)رمحهم اهلل تعاىل 

                                                 

د ( ـ وقد جمع األستاذ الفاضل الشيخ محّمد الرشيد أسماء شيوخ الشيخ عب1)

  ".إمداد الفتّاح :"الفتّاح وقراءاته وإجازاته ومرويّاته في كتابه
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الشيخ  :؛ فمن أبرزهم ـ وأّما شيوخه يف األزهر الرشيف
والشيخ عبد  ،والشيخ عبد املجيد دراز ،اخلرض حسني دحممّ 

عبد اهلل الصّديق والشيخ  ،والشيخ حممود شلتوت ،حمموداحلليم 
 .والشيخ حمّمد أبو زهرة رمحهم اهلل تعاىل ،الغمارّي 

شيخ ادلولة الشيخ مصطىف صربي يف مرص ـ واتلىق 
ن والشيخ حس ،والشيخ حمّمد زاهد الكوثرّي  ،العثمانّية سابقاً 

وتتلمذ تلمذة خاّصة ىلع الشيخ حمّمد  ،ابلّنا رمحهم اهلل تعاىل
كما انتفع  ،وأفاد من علمه كثرياً  ،زاهد الكوثرّي رمحه اهلل تعاىل

واكن من  ،وانتسب إىل مجاعته ،الشيخ حسن ابلّنا رمحه اهللب
 .ين يف سوريةقادتها ابلارز

 نرمحه اهلل بالعديد مقام الشيخ  :ـ رحالته العلمّية
الرحالت العلمّية وادلعوّية إىل شىّت أقطار العالم مستفيداً 

 ،والسودان واملغرب والعراق ،ومفيداً ؛ فرحل إىل اهلند وباكستان
ه زياراتومحل من  ،وطاّلب العلم فيها ،واتلىق علماء هذه األقطار

 ،تعّددة إىل اهلند وباكستان كثرياً من علم علماء القاّرة اهلنديّةامل
 بالد يفونّشها  ،داً من الرسائل والكتب العلميّةفحّقق عد

 .ّشق اإلسالمّ امل
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الشيخ  :ـ ومن أبرز العلماء اذلين لقيهم يف تلك ابلالد
 ،والشيخ عتيق الرمحن كبري علماء دليه ،حمّمد شفيع مفيت باكستان

والشيخ حمّمد إدريس  ،يوالشيخ حمّمد زكريا الاكندهلو
 ،والشيخ حمّمد لطيف ،سف ابلّنورّي والشيخ حمّمد يو ،الاكندهلوّي 

والشيخ  ،والشيخ أبو األىلع املودودّي  ،والشيخ أبو الوفاء األفغاينّ 
 .أبو احلسن يلع احلسين انلدوّي 

درّس الشيخ رمحه اهلل ماّدة  :وادلعوّية العلمّيةنشاطاته ـ 
نوّية يف مدينة حلب أحد عّش الرتبية اإلسالمّية يف املدارس اثلا

ماّدة الرتبية اإلسالمّية جملساً أسبوعيّاً ن يعقد ملدريّس واك ،اعماً 
وحيّل املشالكت اليت  ،ماّدة الرتبية اإلسالميّةتشاور فيما يهّم لل

وشارك يف تأيلف الكتب املدرسيّة  ،املدارسدرّسون يف يواجهها امل
عّز ع خليله احلميم الشيخ أمحد باالشرتاك م ،املقّررة هلذه املاّدة

 ،كما درّس يف املدرسة الشعبانّية ،انويّن رمحهما اهلل تعاىلادلين ابلي
كما انتدب  ،وهما مدرستان رشعّيتان ،ويف اثلانوّية الّشعيّة

فدرّس فيها ثالث  ،للتدريس يف لكّّية الّشيعة جبامعة دمشق
موسوعة معجم فقه املحّّل البن  "إجنازال إكموعمل يف  ،سنوات

 .كبريينين امعة دمشق يف جمدّل وطبعته ج "حزم
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واكن هل أثر  ،بم نائباً عن مدينة حل /1962اعم / ـ وانتخب
واضطهد يف دينه فدخل  ،فّعال يف نرصة احلّق يف جملس انلّواب

ثّم أفرج عنه فبيق  ،السجن الصحراوّي يف تدمر أحد عّش شهراً 
فتعاقد مع جامعة اإلمام حمّمد  ،ثّم اضطّر للمغادرة ،يف سورية مّدة

وعمل  ،فعمل مدرّساً فيها ،اململكة العربّية السعوديّة بن سعود يف
ومّشفاً  ،وأستاذاً لطلبة ادلراسات العليا ،يف املعهد العايل للقضاء

 ،فتخّرج ىلع يديه كثري من األساتذة والعلماء ،ىلع الرسائل العلمّية
ومناهج لكّّية  ،وقد شارك يف وضع مناهج املعهد العايل للقضاء

ري واخت ،ة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالمّيةالّشيعة يف جامع
وليق من إدارتها لّك تكريم  ، فيهااملجلس العليمّ عضواً يف 

ثّم عمل يف وضع مناهج ادلراسات العليا يف جامعة امللك  ،وتقدير
وعكف ىلع  ،من العمل الوظيِفّ بل وفاته بسنوات تفّرغ وق ،سعود

 .اهلل وأىلع مزنتلهرمحه املنّية حىّت وافته  ،العلم واتلأيلف
رمان اإلسالميّة ـ وانتدب الشيخ أستاذاً زائراً جلامعة أّم د

وشارك يف كثري من  ،هد اهلند وجامعاتهاوملعا ،يف السودان
واملؤتمرات اإلسالمّية العلمّية اليت تعقد ىلع مستوى العالم انلدوات 
 .مّ واكن من األعضاء املؤّسسني يف رابطة العالم اإلسال ،اإلسالمّ 
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ـ وقد قام مركز أكسفورد لدلراسات اإلسالميّة باختيار 
 ،الشيخ رمحه اهلل جلائزة العلم اليت قّدمها هل سلطان بروناي

يف ومساهماته القّيمة  ،تقديراً جلهوده يف اتلعريف باإلسالم
 .احلديث انلبوّي الّشيف

ن العلماء اثلقات يعّد الشيخ رمحه اهلل م :لعلمّيةجهوده اـ 
فقد  ،رنيف هذا القات اذلين يفخر بهم العالم اإلسالّم األثب

وتبّحر يف عليم الفقه واحلديث ىلع وجه  ،أحاط بالعلوم الّشعّية
ىلع حتقيق بعض فأكّب منذ بداية حياته العلميّة  ،صوصاخل

ويمتاز حتقيق الشيخ  ،الكتب انلفيسة يف هذين الفنّني ونّشها
مع الكتاب املحّقق كتاباً آخر بأنه يقّدم رمحه اهلل عبد الفّتاح 

 ،افعةواتلوضيحات انل ،ئاً بالفوائد العلمّية انلادرةملي
كم ترك األّول  :"قول القائلمّما يصّدق  ،املهّمةواالستدرااكت 

  ".!.لآلخر
أو اعتىن  ،أو حّققها ،وقد بلغت الكتب اليت ألّفها الشيخ

 .أكرث من سبعني كتاباً  ،بنّشها وأخرجها
رمحه اهلل عن عدد آخر من الكتب بعضها اكن تويّف كما 
وبعضها حيتاج نلظرة  ،وبعضها تّم ولم يدفع للمطبعة ،حتت الطبع

وبعضها اكن يف صدره أمالً  ،وبعضها مىض فيه ولم يتّمه ،أخرية
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يندر أن يموت العالم دون أن يكون يف  :"القائلوهو  ،مأموالً 
 ".خيرجهاصدره حرسة ىلع كتب لم 

واذلوق  ،باألدب العايلالشيخ رمحه اهلل  تمتاز كتابةو
وحسن االنتقاء لأللفاظ واللكمات مّما ينّم عن  ،اللغوّي الرفيع

يندر يف طبقات املشتغلني بالعلوم الّشعيّة  ،تمّكن أديّب راسخ
 .وعباراتها الفقهيّة ادلقيقة

بكتب العلم يتتّبعها لشيخ رمحه اهلل ولع شديد واكن لـ 
ويرصف وقته وجهده وماهل يف  ،وخمطوطةمن مظانّها مطبوعة 

 .وخدمتها وتقديمها للقارئ حبلّة بهّية قشيبةسبيل اقتنائها 
ه رمحه اهلل خالل وجودشيخ الاكن  :العامّ ـ نشاطه ادلعوّي 

قد ختّرج ىلع يديه ثالثة ف ،ّركةيف سورية مدرسة دعوّية متح
ف من فخر باالغرتالكّهم ي ،أجيال أو أكرث من ادلاعة العاملني

 .علم الشيخ وتربيته وتوجيهه
 :نت هل إىل جانب خطبة اجلمعة ثالثة دروس أسبوعّيةواك

 ،ن يف مسجد اخلَسوّية بعد صالة اجلمعةفجلسة للتفّقه يف ادلي
بأسلوب تهم جييب فيها الشيخ عن أسئلة الشباب ومشالك

 ،يربط الفتاوى بأدتّلها الّشعيّة ،ومنهج رشيّع سديد ،معارص
 .ؤثّر بتوجيهاته الرتبوّيةه امليثويويّش حد
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 ،ـ ودرس للفقه يوم االثنني بعد املغرب من لّك أسبوع
واكن يغمر احلارضين ويقارن فيه بني املذاهب  ،يستعرض األدلّة

وتوجيهات  ،ويمزج الفقه بنكتات علمّية ،بواسع علمه واّطالعه
 .خيرج منها احلارضون بزاد عليّم وإيمايّن طّيب ،إيمانّية

والرتبية  ،ميس يف احلديث الّشيفدرس يوم اخلـ و
 .رمحه اهللاكن يقرأ فيه مّدة يف صحيح اإلمام مسلم  ،واتلهذيب

ته رمحه اهلل بشخصيّ شيخ عبد الفّتاح ف العر :ـ شخصّيته
ن فاك ،ادلاعية املجاهد ،ة العالم العاملشخصيّ  ،القوّية املزّتنة

يعيش  ،عرصه مشالكتواسع العلم، رحب االّطالع بصرياً ب
وتعلو  ،واكن يتمّتع برزانة الشخصيّة ،وتؤّرقه معاناتها ،تههموم أمّ 

يأِس  ،ال يمّل منه جليسه ،حلو احلديث ،اهليبة والوقارحمّياه 
حسن  ،ابلديهةحارض  ،وعذب مفاكهته ،احلارضين حبسن عبارته

بمزيانها يزن األمور  ،واكن بعيداً عن الغلّو والشطط ،اجلواب
 العادات أو تقليد غريه بغري بعيداً عن أِس ،الصحيحالّشيّع 

من رمحه اهلل شيخ الوال أدّل ىلع ذلك من موقف  ،حّجة أو برهان
رمحه شيخ الفقد أدرك  ،شيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل

اهلل عدداً من علماء عرصه املرموقني وفيهم حتّفظ وازورار عن 
عبد الفّتاح ولكن الشيخ  ،رونهايملآخذ  ،رمحه اهللشيخ اإلسالم 
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ويكرب  ،واكن يذكر مواقفه ،صف شيخ اإلسالم وعرف قدرهأن
وقد ورّث  ،دينهيف سبيل  جهاده وتضحياته العظيمة وجيّل  ،علمه

 .يه هذا املوقف العدل املنصفتالمذته وحمبّ 
عبد الفّتاح رمحه اهلل جمّمع يخ اكن الش :ـ أخالقه وصفاته

بما حيرص ىلع إكرام ضيفه  ،ّياً كريماً سخ ،الفضائل والشمائل
 ،أساء إيله ويصفح عفو عّمنواكن رمحه اهلل حليماً صبوراً ي ،يستطيع

 ،واكن ال يغضب إاّل نادراً  ،ال يؤذي أحداً بكالمه ،أبّياً خلوقاً 
وخيتار  ،ويثين عليه ،جليسهحيرتم حمّدثه و ،وأكرث غضبه هلل تعاىل

ال خترج من  ،اعقاًل حصيفاً أريباً  اكنو ،األلفاظ الراقية املهّذبة
واكن  ،وال يقوم بأمر إاّل ويزنه بعقله ،فمه اللكمة إاّل بمزيان

 ".عمل عقلك يف لّك األموراست :"يقول
 ،ناسبيمازح جلساءه بالقدر امل ،وحواكن ظريفاً خفيف الر

 ،لرتبوّي روح اللطافة واملرحديثه اويضِف ىلع جملسه العليّم وح
وخيّفف من وطأة الوقار كيال يمّل  ،م املجلسبما يناسب مقا

 .اجللساء
ومكتبه  ،يف ملبسه ومأكله ومّشبه واكن ىلع ذوق رفيع

 .ال يشتم أحداً مهما أساء إيله ،عّف اللسانواكن  ،وترتيب كتبه
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حريصاً ىلع الصالة يف  ،بتالءواال وراً ىلع الطاعةواكن صب
اغرساً ذلك يف  ،رضوالصّحة وامل ،يف السفر واحلرض ،أّول وقتها

انتفض فإذا اكن نائماً أو متعباً ونّبه إىل الصالة  ،أوالده وأحفاده
بعدما طعن  وطاملا ذكر قّصة عمر بن اخلّطاب  ،قام مَساعً و

 ".ال حّظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة :"عندما اكن يقول
 ،واكن هل ورد صبايّح من القرآن الكريم ال يدعه إاّل مضطّراً 

ده جالساً بدون عمل عليّم فال جت ،ن األذاكر واألورادويكرث م
إاّل وّجدته يسّبح وحيّمد  ،من تأيلف أو حتقيق أو حبث أو مطالعة

 .كرّب ويهلّل وي
يفيض دمعه عند لّك  ،حارضة العربة ،واكن ِسيع ادلمعة

ندما وع ،عندما تعرض ىلع سمعه أحوال األّمة ومآسيهاو ،مناسبة
عند الشيخ  "االثنينّية "يفيم الشيخ ومن حرض حفل تكر ،يمدح

 .يف قطع الوقت لكّه بابلاكءد خوجة رأى كعبد املقصو
واملآيس اليت  ،ه ىلع أحوال املسلمنين تأملّه وحتّرقواكن م

وقد فقد سمعه بأذنه ايلمىن  ،وينتحب بابلاكء ،يتعّرضون هلا يبيك
فبات  ،بعدما سمع بعض املآيس عن املسلمني يف بعض ابلدلان

ثّم ذهب  ،ويف ايلوم اتلايل شعر بدم يسيل من أذنه ،زيناً مهموماً ح
فما شىك  ،ثّم ابتاله اهلل بعد فقد سمعه بضعف برصه ،سمعه بها
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بل جتّمل  ،وال ثناه ذلك عن نشاطه العليّم وإنتاجه ،أو تشىّك 
وثابر ىلع نشاطه يف اتلأيلف واتلحقيق خمافة  ،بالصرب والتسليم
نقول فيه  ،خيرج ما يف صدره من الكتب ولم ،أن يدركه األجل

 .اهلل حسيبه وال نزّّك ىلع اهلل أحداً و ،ذلك وحنسبه كذلك
عن عمر يناهز  مدينة الرياض رمحه اهلل يفشيخ التويّف 

 ـه /1417األحد اتلاسع من شهر شوال /يوم فجر  ،سنةاثلمانني 
رمحه  ،بلقيعدفن يف او ،ونقل إىل املدينة املنّورة ،م 16/2/1997املوافق 

وأسكنه فسيح  ،أكرمه بمرضاتهو ،وأجزل مثوبته ،تعاىلاهلل 
 .(1) وعوّض األّمة اإلسالمّية خرياً عن فقده ،اتهجنّ 

                                                 

( ـ اعتمدت في كتابة ترجمة الشيخ رحمه هللا على ما نشر في مجلّة المجتمع 1)

 .بعد وفاته
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 فاحتة القول 
 

احلمُد هلل اذلي أرسَل رسوهَل باهلدى وديِن احلّق يلظهره ىلع 
ِساِج اهلدى  ،والصالُة والسالُم ىلع سّيدنا حمّمدٍ  ،ادلين لكّه

ومن تأىس بهم واتّبع منهجهم  ،وىلع آهل وأصحابه ،خاتم انلبينيو
  :وبعد ،القويم

خيَّمت ىلع العالم  ،فِف أواخر القرن السادس من امليالد
فاحنّط العقل  ،وأحاطت به ُسـبُُل الضاللةِ  ،ظلماُت اجلهالةِ 

وقسا القلُب اإلنسايّن حىت ُوئدت  ،البّشّي حىت عبََد احلجارةَ 
فاكن البّد هلذا العالم ِمن هدًى يقَمُع  ،دي آبائهنّ بأيابلناُت 

 ،وُينِقذ اإلنسانّية املعّذبَة من ويالتها وبالئها ،رّش الضالالِت 
 ،وأصبح املجتمع أحوَج ما يكون إىل علم يمحو هذه اجلهاالت

 ...ونُور يقَشُع تلك الضالالِت 
 ،فبعث الرسول األعظم حممداً  ،وأراد اهلل رمحة العالم

وانبثق  ،قت شمس الرسالة يف مكة قلب ابلالد العربيةوأرش
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وشعَّ اهلْدي  ،يف قّمة ذلك اجلبل األشمّ  ،الويح اإلليه من اغر حراء
 .وأسماها رشفاً  ،انلبوي يف أزىك بيوت قريش نسباً 

وحتّمل يف سبيلها  ،بأعباء الرسالة قام هذا انليّب الكريم 
وثبات وجدل ؛  ،م وكرممن املشاّق ما أظهر عَظمة انلبوة يف حل

حيث أرشق هذا  ،فاكنت اهلجرة إىل املدينة ،وداَر الفلك دورته
واعش انلاس بفضل اإلسالم يف حببوحة  ،انلور منها ىلع العالم

 .وكنف السعادة ،وطمأنينة اهلدى ،العلم

ولم يكن من السهل ألي إنسان ـ مهما بلغ من القوة 
وقلوباً  ،تح أعيناً ُعمياً فيف ،والعظمة ـ أن يقوم بهذه الرسـالة

رّب  ،إاّل أن يكون هل عون من اهلل تعاىل ،وآذاناً ُصماً  ،ُغلفاً 
 .وموجد هذه اخلليقة ،الرسالة

وإن مثل هذه الشخصية الكريمة جلديرة بأن تكّرر 
يلقتبس انلاس من شمائلها  ،ذكراها لّك آٍن ىلع لّك قلب

بهم من اخلري ويقرّ  ،وفضائلها ما يشِف جمتمعاتهم من أمراضها
فيبّدهلم من خوفهم أمناً،  ،اذلي تبحث عنه اإلنسانية هنا وهناك

وينقلهم من مهاوي الشقاء إىل مرافل السعادة  ،ومن ذهلم عزاً 
 .واهلناء
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وقد رأينا الكثري من ناشئتنا وأبنائنا ال يعلمون شيئاً 
إاّل ما سمعوه من أفواه تُشّوه  ،عن صاحب هذه الرسالة العظىم

 ،وتمسخ اتلاريخ ،أو قرؤوه من كتب تلبّس احلوادث ،ئقاحلقا
وال مع رافع لوائه  ،وتلبسه ثوباً ال يتالىق مع واقع اإلسالم

 .سيّدنا حممد عليه الصالة والسالم
انلبوّية موجزين فيها ما  (القبسات)فكتبنا هذه 

تلكون يف صفحات يتمكن ابلاحث من قراءتها يف  ،أمكن
ين أن  ،زمٍن قليل خوض يف  الكتابة يف نبوة املصطىف مقرِّ

ناقلني ما كتبنا عن أوثق  ،حبر ال يصل فيه الاكتب إىل شاطئ
مقترصين ىلع انلصـوص انلاطقـة يف  ،املصادر املعتمدة

 ،بقدر ما يُنري السبيل ،ومعلّقني عليها عند احلاجة ،موضوعها
يلكون لّك مسلم ىلع معرفة صادقة من نشأة  ،ويفهم الغاية

أداًء  ،(1)ونسبنا لك قول وخرب إىل مصدره  ، لكريم نبيه ا
 .واهلل ويل اتلوفيق .وتأييداً للثقة به ،لألمانة

                                                 

أن نشير بالرقم األول  :( ـ طريقتنا في النسبة إلى المصادر التي استقينا منها1)

روى مسلم في صحيحه  :فقولنا مثلا  ،منهوبالثاني إلى الصفحة  ،إلى الجزء

أن الحديث مذكور فيه في الجزء الخامس عشر والصفحة  :معناه ،(15/26)

وقد استغنينا في كثير من المواطن عن تسمية الكتب  ،السادسة والعشرين منه
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 ه1370من مجادى اآلخرة  30حلب ـ اجلبيلة يف 

 

 أمحد عز ادلين ابليانوين   و   عبد الفتاح أبو غدة

                                                 

مكتفين بذكر أسماء مؤلفيها قبل الرقم المشير إلى الجزء  ،التي أكثرنا النقل عنها

 .ن كتبهموالصفحة م
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 :والدة الرسول  (1
هم من جرت اعدة اهلل تعاىل يف أنبيائه ورسله أن خيتار

وقد اصطىف  ،وأطيبهم منبتاً  ،وأكرمهم نسباً  ،أرشف انلاس أصالً 
فاكن صفوة  ،وأمهات طاهرات ،من آباء طاهرين حممداً 
من أوسط العرب  ،اختاره اهلل طاهراً زكياً  ،وخرية اخلليقة ،الصفوة

وال ترى  ،ال جتد يف سلسلة آبائه إال كراماً  ،وأعرقهم حمِْتداً  ،نسباً 
 .ته إال رفعًة ونبالً يف نسب أمها

إن اهلل ) :قال رسول اهلل  :قال عن واثـلة بن األسقع 
واصطىف من ودل إسماعيل  ،اصطىف من ودل إبراهيم إسماعيل  

واصطىف من قريٍش بين  ،واصطىف من بين كنانة قريشاً  ،بين كنانة
 .(1) (واصطفــاين من بين هاشـم ،هاشم

من ربيع األول اعم يوم االثنني اثلاين عّش  وقد ودل 
 هذا هو املشهور ؛ لكن حقق العالمة حممود باشا الفليك .الفيل

                                                 

والـترمـذي في سـننه  [15/26]( ـ رواه اإلمام مسـلم في صحيحــه 1)

 .(فأنا خيار من خيار من خيار) :وجاء في رواية زيادة [13/94]
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يف يوم االثنني يللة اتلاسع من ربيع األول سنة  أنه ودل ( 1)
  .( من امليالد571)

 :(2)قال العالمة الشيخ حممد زاهد الكوثري حفظه اهلل 
يف يوم  ألنه املوافق ألرجح الروايات ،وهذا القول هو املعتمد)

واتلحقيق الريايض  ،مودله، وألنه مبين ىلع حساب دقيق صادق
 ،لكن أغلب ابلالد أخذ برواية اثلاين عّش من ربيع ،ال يتخلف

هلذا العالم  يلكون االحتفاء بمودله يف زمن اكن بروز الرسول 
 .(يف مثله أمراً متفقاً عليه عند اجلميع

ُودل  :"أنه قال عن ابن عباس ( 3) وقد أخرج اإلمام أمحد
وخرج مهاجراً يوم  ،واستُنبئ يوم االثنني ،يوم االثنني انليب 

 ".يوم االثنني وتويف  ،وقدم املدينة يوم االثنني ،االثنني
سأل أعرايب  :قال أبو قتادة األنصاري  :(4) وقال اذلهيب

ذاك يوم ) :. قال؟ما تقول يف صوم يوم االثنني :فقال رسول اهلل 
ُت   .(وفيه أوََح اهلل إيلّ  ،فيه ُودِلْ

                                                 

نتائج األفهام في تحقيق مولد النبي وعمره عليه الصـلة )( ـ في كتابه 1)

 .(والسـلم

 .هـ 1371( ـ توفي رحمه هللا سنة 2)

 .وغيره [1/277]ده ( ـ في مسن3)

 .والحديث رواه مسلم ،[1/22] (تاريخ اإلسلم)( ـ في كتابه 4)
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 :من معجزات الوالدة (2
واكن وجوده خرياً  ،خاتم انلبيني ملا اكن رسول اهلل 

فال عجب أن حُيِْدث اهلل يوم والدته بشائر  ،ورمحة للعاملني
 وقد وقع يوم مودله  ،وتعلن بفضله ،ومعجزات تنادي بعظمته

 :منها ،من ذلك أمور كثرية
 :أن أّمه آمنة بنت وهب قالت( 1) عدأ ـ ما رواه ابن س

 ،فما وجدت مشقة حىت وضعته (محلت به)لقد علقُت به 
خرج معه نور أضاء هل ما بني املّشق إىل  ،فلما فُِصل مين

 .املغرب
قال:  عن عبد الرمحن بن عوف ( 2) ب ـ وروى أبو نعيم

ُت معه ـ واكنت أم الشفاء  كنت لرسول اهلل  تِْرباً ـ أي ُودِلْ
ت آمنُة  :قالت بنت عمرو حتدثين عن أم رسول اهلل  ملا َودَلَ

 :وقع ىلع يدّي فاستهّل ـ رصخ ـ فسمعُت قائاًل يقول ،حممداً 
 ،فأضاء يل ما بني املّشق واملغرب :قالت الشفاء ،رمحك رّبك

 .حىت نظرت إىل بعض قصور الشام

                                                 

 .[1/83]( ـ في الطبقات 1)

 .[1/40]( ـ في دالئل النبوة 2)
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أخرج ابن سعد  :(1) وقال السيويط يف اخلصائص الكربىج ـ 
رأت أم حني ) :أنه قال عن انليب  ن أيب العجفاء ع

 .(وضعتين سطع منها نور أضاءت هل قصور برُْصى
فقد حدث  ،وال غرابة يف حدوث ذلك وال يف أكرث منه

فاكن ملوىس عليه الصالة والسالم  ،حنوه إلخوانه انلبيني من قبله
ْبن  } :يوم مودله أن حفظه اهلل تعاىل من فرعون

 
بُِّح أ ُهْم يُذ  اء 

ـاء ُهـمْ  ي ْست ـْحِِي نِس  وقذفت به أمـه بعـد والدته يف ابلحر،  ،(2) {و 
ال  } :ليسلم من فرعون وكيده لِْقيِه يِف ايل مِّ و 

 
ل ْيِه ف أ ف إِذ ا ِخْفِت ع 

يِن  ْز  ال  َت  لنِي ،َت  ايف و  اِعلُوهُ ِمن  الـُمْرس  ِْك و ج  ُه  ،إِنّا ر اّدوهُ إيِل  ط  ف اتل ق 
ناً آُل فِ  ز  ُدّواً و ح  ْون  يِل ُكون  ل ُهْم ع  ْون  إاِلَّ يِف } ،(3) {ْرع  ْيُد فِْرع  ا ك  م  و 
 .(4) {ت ب اب

واكن لعيىس عليه الصالة والسالم يوم مودله معجزة من 
وأخرج اهلل ألمه ثمر  ،فودل من غري أب ،معجزات الكون ابلاهرة

 ،اع عنهاوأنطق ودلها بادلف ،وأجرى من حتتها املاء ،انلخلة

                                                 

 .[1/46]( ـ 1)

 .[4القصص ]( ـ 2)

 .[8و 7القصص ]( ـ 3)

 .[37غافر ]( ـ 4)
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وسّجل خرب هذه املعجزات يف القرآن  ،وأكرمها برباءتها من السوء
  :قال اهلل تعاىل ،وتُعلَن لألجيال ،الكريم آيات ُتتّْل ىلع ادلهر

ْت ِمنْ } ْري م  إِذ انْت ب ذ  قِيَّا  و اْذُكْر يِف الِكت اِب م  ْ ناً َش  ا م َك  ْهلِه 
 
أ

  ًابا ْت ِمْن ُدونِِهْم ِحج  ا ف اَّت ذ  ثَّل  ل ه  ت م  ن ا ف  ا ُروح  ْه  لْن ا إيِل  ْرس 
 
ف أ

ِوّيا  اً س  ُعوُذ بِالرَّمْح ِن ِمْنك  إِْن ُكْنت  ت ِقيَّا  :ق ال ْت  ب رش 
 
 :ق ال   إيِّن أ

كِّياً  ه ب  ل ِك ُغالماً ز 
 
بِِّك أِل ن ا ر ُسوُل ر 

 
ا أ َّنَّ ي ُكوُن  :ق ال ْت  إِنَّم 

 
أ

ْس  ل ْم ي ْمس  ُك ب ِغّياِِل ُغالٌم و 
 
ل ْم أ ٌ و  لِِك ق ال   :ق ال   ! ؟يِن ب رش  ذ  ك 

بُِّك  ر مْح ًة ِمّنا :ر  ل ُه آي ًة لِلنَّاِس و  نِل ْجع  ٌ و  َّ ه نيِّ ْمراً  ،ُهو  لَع  
 
ن  أ َك  و 

ْقِضّياً  ناً ق ِصّياً  م  ْت بِِه م َك  ل ْتُه ف انْت ب ذ  م  ا  ف ح  ه  اء  ج 
 
ف أ

اُض إىِل  ِجْذِع ا خ  ُكْنُت  :نلَّْخل ِة ق ال ْت الـم  ا و  ذ  ْت يِن ِمتُّ ق ْبل  ه  ي ا يل 
نِْسّياً  ْت ِك  ن ْسياً م  بُِّك َت  ع ل  ر  يِن ق ْد ج  ْز  الّ َت 

 
ا أ ْتِه  ا ِمْن َت  اه  ن اد  ف 

ـِرّياً  نِّياً  س  باً ج  ل ْيِك ُرط  اقِْط ع  ِْك ِِبِْذِع انلَّْخل ِة تُس  و ُهـزِّي إيِل 
 ْيناً ف لُُكِ و ا ِِب و ق رِّي ع  داً ف ُقوِل  ،َْش  ح 

 
ِ أ

يِنَّ ِمن  الب رش  ا ت ر   :ف إِمَّ
لِّم  ايل ْوم  إِنِْسّياً  ك 

ُ
ْوماً ف ل ْن أ ْرُت لِلرمّْح ِن ص  ا  إيِنِّ ن ذ  ه  ت ْت بِِه ق ْوم 

 
ف أ

ِْملُهُ  يْئاً ف ِريَّاً  :ق الُواْ  ،َت  ْد ِجْئِت ش  ْري ُم ل ق  ْخت   ي ا م 
ُ
ا ي ا أ اُرون  م  ه 

ِك ب ِغّياً  مُّ
ُ
ن ْت أ ا اك  م  ْوٍء و   س 

 
بُوِك اْمر أ

 
ن  أ ْهِ  اك  ار ْت إيِل  ش 

 
 :ق الُواْ  ،ف أ

بِّياً  ْهِد ص  ن  يِف الـم  ْن اك  لُِّم م  ْيف  نُك  ْبُد اهللِ  :ق ال   ! ؟ك  إيِنِّ ع 
ل يِن ن بِّياً  ع    آت ايِن  الِكت اب  و ج 

 
َكً أ ل يِن ُمب ار  ع  ايِن و ج  ْوص 

ْ
ا ُكْنُت و أ ْين م 
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ّياً  ا ُدْمُت ح  ةِ م  اك  الةِ و الزَّ بَّاراً  بِالصَّ ليِْن ج  ْع  ل ْم َي  ِِت و  ب ّراً بِو ادِل  و 
ِقّياً  ّياً  ش  ُث ح  ْبع 

ُ
ي ْوم  أ ُموُت و 

 
ي ْوم  أ ُت و  ّ ي ْوم  ُودِلْ الُم لَع    و السَّ

قِّ  ْري م  ق ْول  الـح  ُونذ لِك  ِعيَس  اْبُن م  ِي فِيِه ي ْمرت  مريم ] {... اذلَّ
 .[34ـ  16 :اآليات

 
  :املعجزات ونواميس الطبيعة (3

أّن حدوث  ،قد يتَسَُّب إىل بعض ذوي انلفوس الضعيفة
مثل هذه املعجزات يتناىف مع اّطراد نواميس الكون اليت أوجدها 

املنادية بعظمته  ،اهلل تعاىل آية من آياته انلاطقة بوحدانيته
 :فنقول هلؤالء ،ربوتهوج

إن اهلل جلّت حكمته خلق الكون ىلع أبدع نظام وأمجل 
وجعل هل نواميس وقوانني تدل باطرادها ىلع حكمة  ،شأن

خالقها، وجاللة مبدعها ؛ وهذه انلواميس ـ ىلع سعة اطرادها ـ 
وقدر اطرادها إىل  ،خاضعة حلكم اخلالق منشئها اذلي أوجدها

و إذا شاء سبحانه أطلق بعض عباده وه ،أجل قد استأثر بعلمه
وعندها تكون  ،وأخرجهم عن حكمها ،املقربني من قيودها

اءُ } ،والكرامة للويل ،املعجزة للنيب ْن ي ش   ،ذ لِك  ف ْضُل اهللِ يُْؤتِيِه م 
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ِظيم ْضِل الع  ومصداق ذلك ما قصه اهلل علينا من  ،(1) {و اهلُل ُذو الف 
تْها آيات معجزات املرسلني عليهم الصالة و َ السالم اليت َخـدلَّ

ما حاكه القرآن عن إبراهيم عليه  :القرآن الكريم ؛ فمن ذلك
ت ُكْم إِْن ُكْنُتْم ف اِعلنِي  :ق الُواْ } :الصالة والسالم واْ آلِه  قُوهُ و انُُْصُ رِّ ح 

 ـ ا الماً ىلع   إِبْر اِهيم  :قُلْن ر اُدواْ بِهِ  ي ا ن اُر ُكويِن ب ْرداً و س 
 
ْيداً و أ  ك 

ِين  ْخرس 
 
لْن اُهُم األ ع   .[70ـ  68األنبياء ] {ف ج 

ان  } :وما حاكه عن سليمان عليه الصالة والسالم لُِسل ْيم  و 
ا ـ ا فِيه  ْكن ْرِض الَِِّت ب ار 

 
ِ إىِل  األ ْمرِه

 
ْرِي بِأ ًة َت  ِصف  يح  َع  َـّا  ،الرِّ ُكن و 

لِِمني  ٍء َع  ْ  .[81األنبياء ] {بُِكلِّ َش 

ا تِلْك  } :حاكه عن موىس عليه الصالة والسالم وما م  و 
ا ىلع    :ق ال   بِي ِمينِك  ي ا ُموَس   ُهشُّ بِه 

 
ا و أ ل ْيه   ع 

ُ
أ كَّ ت و 

 
اي  أ ص  ِِه  ع 

ْخر ى 
ُ
آرُِب أ ا م  ِل  فِيه  ن ِِم و  ا ي ا ُموَس   :ق ال   غ  لِْقه 

 
ا  أ اه  لْق 

 
ف أ

يٌَّة ت ْسَع   ا  :ق ال   ف إِذ ا ِِه  ح  ت ه  ا ِسري  ُنِعيُده  ال  َت  ْف س  ا و  ُخْذه 
ول  

ُ
 .[21-17 :طه] {...األ

ر ُسوالً إىِل  .. .} :وما حاكه عن عيىس عليه الصالة والسالم و 
بُِّكمْ  ينِّ ق ْد ِجْئُتُكْم بِآي ٍة ِمْن ر 

 
ائِيل  أ ْخلُُق ل ُكْم  :ب يِن إرِْس 

 
ينِّ أ

 
أ

                                                 

 .[4والجمعة  21الحديد ]( ـ 1)
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رْيِ  ْيئ ِة الطَّ ه  نِي ك  رْياً بِإِْذِن اهللِمن  الطِّ ي ُكوُن ط  ْنُفُخ فِيِه ف 
 
بْرُِئ  ، ف أ

ُ
و أ

ْوَت  بِإِْذِن اهلل ْحِِي الـم 
ُ
بْر ص  و أ

 
ه  و األ ْكم 

 
ُكلُون   ،األ

ْ
ا ت أ ن بُِّئُكْم بِم 

ُ
و أ

ِخُرون  يِف بُيوتُِكمْ  ا ت دَّ م   .[49 :آل عمران] {...و 

ومن ذلك ما قّصه تعاىل عن نوح وصالح وذي انلون 
وزكريا وداود وغريهم من األنبياء واملرسلني عليهم الصالة 
والسالم ومن ذلك ما سنذكره من أنباء معجزات سيد الرسل 

 .(القبسات)وسرياه القارئ يف ماكنه من هذه  ،وخاتم انلبيني 
ومن ذلك أيضاً تلك الكرامات اليت أكرم اهلل بها بعض 

كقصة أصحاب  ،جيدوأخربنا عنها يف كتابه امل ،عباده الصاحلني
وصاحب سليمان اذلي عنده علم  ،ورزق السيدة مريم ،الكهف

 .ووالدة امرأة زكريا ويه عقيم ،من الكتاب
ويقمع  ،ويف هذه اآليات وأمثاهلا ما يدمغ رأس املنكر

لوقوع املعجزات  ،ويقيض ىلع باطل اجلاحد ،هامة املاكبر
 .والكرامات قضاء ال يبيق وال يذر

ن من اعدة العرب إذا ُودِلَ هلم ودٌل أن اك :رضاعه  (4
 ،وأفصح للسانه ،يلكون أجنب للودل ،يلتمسوا هل مرضعة يف ابلادية

سليم ابلدن ؛ ألن من يرتىب يف املدن ينشأ ـ  ،ويلنشأ قوي ابلنية
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وقد اكن  ،منهوك القوى ،فاتر العزيمة ،ىلع الغالب ـ لكيل اذلهن
 .من تلك العادة العربية نصيب هل 

ى ابن إسحاق وابن راهويه وأبو يعّل والطرباين رو
وابليهيق وأبو نعيم وابن عساكر واذلهيب وابن كثري والقسطالين 

عن حليمة السعدية أم  والسيويط عن جعفر بن أيب طالب 
 :اليت أرضعته قالت رسول اهلل 

قدمُت مكة يف نسوة من بين سعد بن بكر نلتمس 
فقدمُت ىلع أتاٍن ـ محارٍة ـ  ،يئاً الرضعاء يف سنة شهباء لم تبِق ش

واهلل ما تبضُّ  ،وشارٌف ـ ناقة هرمة ـ نلا ،وميع صيب نلا ،يل
من صبيّنا اذلي معنا من بكائه من  ،وما ننام يللنا أمجع ،بقطرة
فقدمنا  ،وال يف شارفنا ما يغذيه ،ال جيد يف ثْديي ما يغنيه ،اجلوع
رِض عليها رسـول اهلل فواهلل ما علمت منا امرأة إال وقد عُ  ،مكة
 وإنما كّنا نرجو كرامة رضاعه من  ،إنه يتيم :فتـأباه إذا قيل هلا

أبيه واكن يتيماً ؛ فلم يبَق من صواحيب امرأة إال أخذت رضيعاً 
واهلل إين ألكره أن أرجع  :فلما لم أجد غريه قلت لزويج ،غريي

م ألنطلقنَّ إىل ذلك ايلتي ،من بني صواحيب ليس ميع رضيـع
فأقبل عليه ثْدياي  ،فجئت به رحيل ،فذهبُت فأخذته ،فآلخذنّه

 .ورشب أخوه حىت روي ،فّشب حىت روي ،بما شاء من لنب
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فإذا بها  ،وقام صاحيب ـ تعين زوجها ـ إىل شارفنا تلك
 .فبتنا شبااعً ِرواءً  ،حافل ـ مملوءة الرضع ـ فحلب ورشبنا حىت روينا

 ألراك قد أخذت نسمة واهلل إين :يا حليمة :فقال صاحيب
. ؟ألم تَرْي ما بتنا به الليلة من اخلري والربكة حني أخذناه ،مباركة

 ً   .فلم يزل اهلل يزيدنا خريا
فواهلل لقد خرجْت أتاين أمام  ،ثم خرجنا راجعني إىل بالدنا

ويلك أهذي أتانك  :حىت إن صواحيب يلقلن ،الركب قد قطعتهن
 :فيقلن ،واهلل إنها ليه ،نعم :. فأقول؟اليت خرجِت عليها معنا

وما أعلم أرضاً من  ،حىت قدمنا أرض بين سعد ،واهلل إن هلا لشأناً 
فإْن اكنت غنيم لتَسح ثم تروح ـ ترجع  ،أرض اهلل أجدب منها

وما  ،فنحلب ونّشب ،ـ ِشبااعً بُلّناً ـ مملوءة الرضع من اللنب ـ
امهم فرتوح أغن ،وال جيدها يف رضع ،حيلب إنسان قطرة لنب

حىت إنهم  ،وتروح أغنام ِشبااعً بُلَّناً  ،ما تبضُّ بقطرة لنب ،جيااعً 
انظروا حيث تَسح غنم حليمة  ،وحيكم :يلقولون لراِعئهم

فرتوح أغنامهم  ،فيَسحون مع غنيم حيث تَسح ،فاِسحوا معها
 .وتروح غنيم ِشبااعً بُلَّناً  ،جيااعً ما فيها قطرة لنب

فاكن  ،حىت بلغ سنتني ،ة ونتعّرفهافلم يزل اهلل يرينا الربك
فواهلل ما بلغ السنتني حىت اكن  ،يشّب شباباً ال يشّبه الِغلمان
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غالماً َجفراً ـ قوياً ـ فقدمنا به إىل أمه وحنن أضّن يشء به مما 
دعينا نرجع بابننا هذه  :فلما رأته أمه قلنا هلا ،الربكةرأينا فيه من 
فواهلل ما زنلا بها حىت  ،اء مكةفإننا خنىش عليه وب ،السنة األخرى

فبينما هو  ،فأقمنا به شهرين أو ثالثة ،فَسّحتْه معنا ،نعم :قالت
أوالد  :خلف بيوتنا مع أخ هل من الرضاعة يف َبْهٍم نلا ـ ابلهم

ذاك أيخ القريش قد  :الضـأن ـ جاءنا أخوه يشتد ـ يركض ـ فقال
 ،نهجاءه رجالن عليهما ثيـاب بيض فأضجعـاه فشّقا بط

 ،فأتيناه وهو قائم منتقع اللون ،فخرْجُت أنا وأبوه نشتّد حنوه
أتاين رجالن عليهما  :. قال؟مالََك يابيُنّ  :ثم قال ،فاعتنقه أبوه

ثم  ،فواهلل ما أدري ما صنعا ،فأضجعاين فشّقا بطين ،ثياب بيض
خشيُت لقد  :يا حليمة :فقال أبوه ،فرجعنا به معنا ،رّداه كما اكن
فانطليق بنا نرّده إىل أهله قبل أن  ،بين قد أصيبأن يكون ا

فاحتملنـاه حىت قـدمنـا  :قالت حليمـة ،يظهـر به ما نتخـوّف
 ،كنتما عليه حريصني. فقد ؟ما رّدُكما به :فقـالت ،به إىل أمـه

ما ذاك بكما  :ـ فقـالت خنىش األتالف واألحداث ـ األخطار :فقلنا
 .أخربناها خربه فلم تدعنا حىت ،! فاصدقاين شأنكما
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الك واهلل ما للشيطان  ؟أخشيتما عليه الشيطان :قالت
 .( 1) فداعه عنكما ،وإنه لاكئن البين هذا شأن ،عليه سبيل

 :طفوتله  (5
 اهلل براعية َمرْعّياً  ـ يتمه مع ـ والسـالم الصـالة عليه نشـأ

 بني ُعرف حىت ،أميناً  أديباً  عفيفاً  ،تهذيب أحسن مهذباً  ،تعاىل

 .وُخلقه أدبه فأكربوا ،وحبهم إعجابهم ونال ،بذلك وقومه أهله
 طـالب أبو اكن :قال  عباس ابن عن( 2) السيويط روى

 فيجلسـون ـ طعـامهم إناء ـ بصحفتهم الصبيـان إىل يقـّرب

 ذلك رأى فلما ،معهم ينتهب ال  اهلل رسول ويكّف  ،وينتهبون

 .حدة ىلع طعامه هل عزل ،عّمه
 مؤدب هل يكن ولم  اعش :(3) املوىل ادج حممد وقال

 سالمة إال ،تهذيبه يتوىل معروف ُمربٍّ  أو ،بتثقيفه يعتين ظاهر

 ...بالفضيلة واالعتصام ،العقيدة وطهارة ،الغريزة وسموّ  ،الفطرة
 تأثر من الصبيان يف املألوف ىلع جارياً  نشأته يف  يكن ولم

                                                 

وهذا الحديث قد روي  :وقال ابن كثير ،اإلسناد هذا حديث جيد :( قال الذهبي1)

وهو من األحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير  ،من طرق أخر

 .والمغازي

 .[1/82] (الخصائص الكبرى)( ـ في 2)

 .(المثل الكامل محمد )( ـ في كتابه 3)
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 ولو ،بيئتهم يف وحيسون ويسمعون يََرون بما ونفوسهم عقوهلم
 ،وعبادتها األصنام تعظيم يف قومه لشارك ذلك ىلع األمر جرى

 قد اهلل عناية ولكن ،وأوهامها الوثنية ضالالت يف والنغمَس 

 مجيل من انلفوس به تتحّل ما أكمل ىلع فنشأ ،برتبيته تكفلت

 يشارك ولم ،األصنام من لصنم يسجد لم ،اخلصال ومحيد ،الصفات

 فقد عجب وال ،قرابينها حلوم يذق ولم ،عيادهمأ من عيد يف قومه

 .(1) (أدبين رِب فأحسن تأدييب) :نفسه عن حّدث
  :شبابه  (6

شّب رسول  :"قال حممد بن إسحاق :(2) قال احلافظ ابن كثري
ملا  ،وحيوطه من أدناس اجلاهلية ،يكلؤه اهلل وحيفظه اهلل 

فضل قومه حىت بلغ أن اكن رجاًل أ ،يريد من كرامته ورساتله
 ،وأحسنهم جواراً  ،وأكرمهم حسباً  ،وأحسنهم ُخلقاً  ،مروءة

                                                 

 وحكم عليه الحافظ ،رواه العَسكرّي عْن علّي  :"( ـ قال في كشف الخفاء1)

وجزم به ابن األثير  ،ولكن معناه صحيح ،ابن حجر بالغرابة في بعض فتاويه

وقال  ،وأخرجه ابن السمعانّي بسند منقطع عن ابن مسعود  ،في خطبة النهاية

وذكره ابن الجوزي  ،لكن لم يأت من طريق صحيح ،معناه صحيح :في الآللئ

وجعله من  ،ناصر وصّححه أبو الفضل بن :وقال السبط ،في األحاديث الواهية

وتشهد لصّحة هذا الحديث  .1/72 "كشف الخفاء :"انظر ".معجزات نبيّنا 

يحدّث كّل قوم بلغتهم  فقد كان النبّي  ،وقائع السيرة النبويّة الشريفة وأحداثها

  .عبد المجيد  .ولهجتهم

 .[2/286( ـ في كتابه )البداية والنهاية( ]2)
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وأبعدهم من  ،وأعظمهم أمانة ،وأصدقهم حديثاً ، وأعظمهم حلماً 
حىت ما  ،تزنّهاً وتكرماً  ،الفحش واألخالق اليت تدنس الرجال

  .ملا مجع اهلل فيه من األمور الصاحلة "األمني "اسمه يف قومه إال
حيّدث عما اكن اهلل حيفظه به يف صغره  واكن رسول اهلل 
لقد رأيتين يف غلمان من قريش ننقل ) :وأمر جاهليته فيقول

لكنا قد تعرى وأخذ إزاره  ،احلجارة بلعض ما يلعب الِغلمان
فإين ألقبل معهم كـذلك  ،وجعله ىلع رقبته حيمل عليه احلجارة

شّد  :الثم ق ،إذ لكمـين الكم ـ ما أراه ـ لكمـًة وجيعة ،وأدبـر
ثم جعلت أمحل احلجارة  ،فأخذته فشددته يلعّ  :قال ،عليك إزارك

 .(وإزاري يلّع من بني أصحايب ،ىلع رقبيت
وهذه القصة شبيهة بما حصل عند بناء ) :قال ابن كثري

 .(الكعبة حني اكن ينقل احلجارة هو وعمه العباس
والقصة اليت يشري إيلها ابن كثري رواها ابلخاري ومسلم 

ملا بنيت الكعبة  :"قال عن جابر بن عبد اهلل ( 1) يحيهمايف صح
 :فقال العباس لرسول اهلل  ،ينقل احلجارة ذهب رسول اهلل 

 ،ففعل فخّر إىل األرض ،اجعل إزارك ىلع اعتقك من احلجارة

                                                 

  .[4/33]ومسلم  [9/213]( ـ البخاري 1)
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فَشّد  ،إزاري ،إزاري :ثم قام فقال ،وطمحت عيناه إىل السماء
 ".عليه إزاره

 .إين نهيت أن أميش ُعرياناً  :هوزاد ابليهيق يف روايت
عن يلع ( 1) ومن حفظ اهلل تعاىل إياه ما رواه احلافظ اذلهيب

ما هممُت ) :يقول سمعت رسول اهلل  :قال ابن أيب طالب 
قلت  :بيشء مما يهّم به أهل اجلاهلية إال مرتني عصمين اهلل فيهما

بمكة أبرص يل غنيم حىت أْسُمر هذه الليلة  :يللة لفىت من قريش
فدخلُت حىت جئت أول دار  :قال ،نعم :قال ،كما تسمر الفتيان

 ،فسمعت غناء وعزفاً وصوت دفوف ومزامري ،من دور مكة
فرضب  ،ذللكفجلست  ،فالن تزوج فالنة :. فقالوا؟ما هذا :فقلت

فرجعت إىل  ،فما أيقظين إال مّس الشمس ،اهلل ىلع أذيّن فِنْمُت 
فواهلل ما هممت  ،ذلك فنمتثم فعلت يللة أخرى مثل  ،صاحيب

 .(2) (حىت أكرمين اهلل بنبّوته ،بعدهما بيشء من ذلك
وحفظ  ،ووقاية من اهلل جليلة ،وهذه راعية من اهلل عظيمة

 .ليس فوقه حفظ
                                                 

الخصائص )والسيوطي في كتابه  [1/49] (تاريخ اإلسلم)( ـ في كتابه 1)

 .[1/88] (الكبرى

 .ورجاله ثقات ،إسناد هذا الحديث حسن متصل :قال الحافظ ابن حجر ( ـ2)
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روى  .كراهيته لألصنام :قبل انلبوة ومن عناية اهلل به 
أن  ،يف خرب سفره إىل الشام واتلقائه بِـبَحريا الراهب( 1) ابن هشام

أسألك حبق الالت والُعزى إال ما أخربتين  يا غالم ! :قال هلحَبِريا 
فواهلل ما  ،ال تسألين بالالت والعزى :فقال  ،عما أسألك عنه

وإنما سأهل حبق الالت  :قال ابن هشام) .أبغضُت شيئاً قط بغضهما
  .والعزى ألنه سمع قومه حيلفون بهما

ق الالت والعزى وإنما سأهل حب :(2) وقال القايض عياض
 .(اختباراً نلبّوته

لم يكن يكره األصنام  يتبني لك من هذا أن انليب 
ألنه نشأ يتيماً فلم جيد من أهله أحداً يذهب به إيلها يلعبدها 

 ،وإنما اكنت كراهيته هلا عنايًة من اهلل وحفظاً  ،ويلجثو أمامها
وتكريماً هل من أن يركن إىل يشء من أدناس اجلاهلية 

 .ارهاوأوض
وما اكنت كراهيته لألصنام ومقته هلا ناشئاً مما وجد عليه 

وما رأى عليه أترابه من أبناء األغنياء  ،نفسه من الفقر وايلتم
وما  ،واتلقلب يف أثواب ادّلَمْقس واحلرير ،من الرفاهية والغىن

                                                 

 .[1/193] (السـيرة النبـوية)( ـ في 1)

 .[2/106] (الشفاء)( ـ في كتابه 2)
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اكنت كراهيته لألصنام ناشئة عن اعتقاده بها أنها اكنت حتايب 
 ،لم يكن يعتقد فيها ألوهية وال ُزلىف فإنه  ،اً أناساً وتظلم أناس

ولم يكن هلـا يف نفسه  ،وال يرى يف يدها قبض رزق وال بسطه
حىت  ،وال مّر خباطره يوماً أنها ترّض أو تنفع ،ماكنة وال قدسية

إنما اكنت نقمته عليها  ،ينقم عليها من أجل هذا أو ذاك
وحقارة  ،األحالموكراهيته هلا مِلا رأى عليه قومه من سفاهة 

عبادة أحجار ينحتونها بايديهم ثم يعبدونها اعكفني ىلع  ،الرأي
فقـد صـانه اهلل تعاىل من أن يتلوّث بما  ،رجاء نفع أو خمافة ضـرٍّ 

وادلعـوة إىل اهلـدى  ،تمهيداً للرسالة العظىم ،أصيب به قومه
واصطفاًء ألكرم رسول أن  ،وتنـزيهاً ألفضل خملوق ،ودين احلـق

ـِة } ،مسه آثـار الوثنيـة وآثامهـات ِِف ِمن  الـم الئِك  اهلُل ي ْصط 
ِمن  انلّاِس  ِميٌع ب ِصري ،ُرُسالً و   .[75 :احلج] {إِّن اهلل  س 

وحّل  ،وأمر احلجر األسود ،يف بناء ابليت وأما حتكيمه 
مشلكة اخلالف اليت اكدت تُفيض إىل اشتعال الفتنة وإراقة 

وظهر  ،وانتّش ىلع األلسنة خربه ،آلفاق ذكرهفقد طار يف ا ،ادلماء
 ،ودّل ىلع رجاحة عقله ،به فضله ظهور الشمس يف وضح انلهار

 .ونبالة حكمته ،وحصافة رأيه
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( 1) البن هشام (السرية انلبوية)ونسوقه هنا خمترصاً عن 

ثم  ،.. إن القبائل من قريش مجعت احلجارة بلناء الكعبة.) :قال
لّك قبيلة  ،فاختصموا فيه ،ن موضع احلجربنوها حىت بلغ ابلنيا

حىت احنـازت لك قبيـلة  ،تريد أن ترفعه إىل موضعه دون األخرى
فقّربت بنو عبد ادلار  ،وحتـالفوا واستعـدوا للقتـال ،إىل جهـة

ثم تعـاقـدوا هم وبنـو عـدي بن  ،جفنة ـ قصعـة ـ ممـلوءة دمـاً 
يف ذلك ادلم يف تلك  وأدخلوا أيديهم ،كعب بن لـؤي ىلع املـوت

فمكثت قريش ىلع ذلك أربع يلاٍل أو  ،فُسّموا لََعقة ادلم ،اجلفنة
فقال أبو أمية بن املغرية  ،ثم اجتمعوا يف املسجد وتشاوروا ،مخساً 

يا معّش قريش ! اجعلوا بينكم  :ـ واكن اعمئٍذ أسنَّ قريش لكها ـ
 فيما ختتلفون فيه أول من يدخل من باب هذا املسجد يقيض

فلما  ،فاكن أول داخل عليهم رسول اهلل  ،ففعلوا ،بينكم فيه
رضينا ! هـذا حممد ! فلمـا انتهـى إيلهـم  ،هذا األمني :رأوه قالوا

فأخذ احلجر  ،فأيت به ،هلّم إيّل ثوباً  :فقال  ،وأخربوه اخلـرب
 ،تلأخذ لك قبيلة بنـاحيـة من اثلوب) :ثم قال ،فوضعه فيه بيده

وضعه هو  ،حىت إذا بلغوا به موضعه ،ففعلوا ،يعاً ثم ارفعوه مج
 .(ثم بىن عليه ،بيده

                                                 

 .[1/209]( ـ 1)
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اكن مشهوراً بني قومه  ينبئك هذا احلادث اجللل أنه 
فقد اكن يف رأيه  ،وسداد احلكم ،باألمانة ونصاعة الرأي

 ،ومجع لشملها ولكمتها ،احلصيف اذلي أبداه حقن دلماء اجلماعة
 :فهتفوا مجيعاً  ،حني طلع عليهمكما ينبئك عن ارتياحهم العظيم 

 رضينا !. ،هذا األمني
فقد ُعرِف بالصدق  ،بني قومه باألمانة وكما ُعرِف 

 .واشتهر به
 :ملا نزلت :قـال عن ابن عباس ( 1) روى اإلمام ابلخاري

بنِي} قْر 
 
ت ك  األ ِشري  نِْذْر ع 

 
ىلع الصفـا فجعـل  صِعـد انليب  ،{و أ

 ،بين عدي ـ بلطون قريش ـ حىت اجتمعوايا  ،يا بين فهر :ينادي
 ،فجعل الرجل إذا لم يستطع أن خيـرج أرسـل رسواًل يلنظر ما هو

أرأيتكم ـ أخربوين ـ لو ) :فقال انليب  ،فجاء أبو هلب وقريش
أخربتكم أن خياًل بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم 

عليك إاّل ما جّربنا  ،ما جربنا عليك كذباً  ،نعم :. قالوا؟(مصدقّ 
فقـال أبو  ،(فإين نذيٌر لكم بني يدي عذاٍب شديدٍ ) :قال ،صدقاً 

                                                 

 .[3/82]واإلمام مسلم  [20/7]و  [19/101]( ـ 1)
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اً ـ هالاكً ـ لك :هلب ـّ ت بَّْت } :فزنلت ،؟ ثم قام.أهلـذا مجعتنـا ،تب
ت بَّ  ٍب و  ِِب ل ه 

 
ا أ ب ي د  ا ك س  م  اهُلُ و  ْنُه م  ْغَن  ع 

 
ا أ  .[سورة املسد] {.م 

 :ما من نيب إال وقد رىع الغنم (7
عل اهلل تعاىل راعية الغنم ُسّنة األنبياء عليهم الصالة ج
 ،وساسة البّش ،تدرجياً هلم يلكونوا بعدها راعة األمم ،والسالم

وخّصهم بها قبل انلبوة  ،وداعة الرمحة والسالم ،وقادة اإلنسانية
يلحصل هلم اتلمّرن بريع الغنم ىلع ما سيلكفون به من القيام 

طتها ما يبعث فيهم احللم والشفقة وألن يف خمال ،بأمر أممهم
 ،واتليقظ دلفع عدوّها ،والسهر ىلع مصلحتها ،والصرب ىلع األمة

 .إىل راعية األمم ،فيحصل هلم بذلك اتلدرج من راعية الغنم
فما اكن اهلل  ،فليس الريع إذن منهم ويلد حاجة أو فقر

ِسى فاقة وإمالق
َ
إنما هو تربية وتهيئة نلفوسهم  ،يلجعل رسله أ

وما  ،يلصربوا ىلع ما يالقونه يف ادلعوة من عنت ومشقة ،الزكية
فاكنت هذه  ،حتتاجه راعية األمم من عطف ورمحة وصرب وأناة

وسياسة  ،الُسّنة هلم مدرسة نبوية يتعلمون فيها معاجلة انلاس
واألخذ بأيديهم من مهاوي الشقاء إىل معارج السعادة  ،العباد

 .وظالل انلعيم
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لكريم هذه السّنة يف األنبياء عليهم ويسجل القرآن ا
ا تِلْك  بِي ِمينِك  ي ا } :فيقول يف سورة طه ،الصالة والسالم م  و 

ِل   :ق ال    ؟ُموَس   ن ِِم و  ا ىلع   غ  ُهشُّ بِه 
 
ا و أ ل ْيه   ع 

ُ
أ كَّ ت و 

 
اي  أ ص  ِِه  ع 

ْخر ى 
ُ
آرُِب أ ا م    .[18و 17 :]طه {فِيه 

من ( 1) اإلمام ابلخاري وقد ثبت يف احلديث اذلي رواه
بُِعث موىس ) :قال رسول اهلل  :قال حديث عبدة بن َحْزن 

 .(وُبعث داود وهو رايع غنم ،وهو رايع غنم
ومِلا لراعية الغنم من األثر ابلنّي يف تكوين انلفوس وتهيئة 

 ،األنبياء عليهم الصالة والسالم ملا يُلىق إيلهم من انلبوة واتلبليغ
 ،ولم ُيْعِف نبياً منهـا ،ة ماضية ىلع أنبيائه ورسلهجعلها اهلل سنّ 

 .حممداً  ،حىت أفضل أنبيائه وخاتم رسله
عن  عن أيب هريرة ( 2) روى اإلمام ابلخاري يف صحيحه

 :فقال هل أصحابه ،(ما بعث اهلل نبياً إالّ رىع الغنم) :قال انليب 
قراريط  كنت أرَعها ىلع ،وأنا ،نعم) :. قال؟وأنت يا رسول اهلل

 .(ألهل مكة

                                                 

 .واإلمام النسائي وغيرهما [85ص] (األدب المفرد) :( ـ في كتابه1)

 .[2/4] (السنن)والحافظ ابن ماجه في كتابه  [4/363]( ـ 2)
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وبعثُت ) :وجاء يف احلديث اذلي رواه ابلخاري والنسايئ
  .(1) (وأنا أرىع غنم أهيل جبياد

أم اسم نوع  ،اسم موضع (قراريط)سواء أكانت  :ونقول
 ،وأخذها الرسول عليه الصالة والسالم أجرة ىلع رعيه ،من انلقد

شعيب فهذا موىس يؤجر نفسه من  ،فال غضاضة يف ذلك أبداً 
ق ال } :كما يقص القرآن الكريم علينا ،عليهما الصالة والسالم

ايِن   يِن ث م  ُجر 
ْ
ْن ت أ

 
ات نْيِ ىلع   أ ّ ه  ى ابْن ِت  ك  إِْحد  نِْكح 

ُ
ْن أ

 
رِيُد أ

ُ
إيِّن أ

ج رْشاً ف ِمْن ِعْنِدك ،ِحج  ْمت  ع  ْتم 
 
 .[27 :القصص] {ف إِْن أ

 ،ة عمل وسيعواألنبياء عليهم الصالة والسالم جاءوا داع
 .ال ُداعة بطالة واستاكنة

 ،ىلع أن العرب اكنت حياتهم قائمة ىلع الغنم وراعيتها
ويرعون الغنم  ،فاكن أكرث فتيانهم وناشئتهم يمرون بمرحلة الريع

                                                 

اسم موضع بمكة قرب  (قراريط)وكذلك  ،اسم مكان بأسفل مكة (جياد)( ـ و 1)

وخطأوا من  ،وابن الجوزي ،ناصروالحافظ ابن  ،جياد فيما قاله إبراهيم الحربي

ألنه  :قالوا ،جمع للقيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم (قراريط)يفهم أن 

 ،فيتعين أنه أراد المكان ،عليه الصلة والسلم ما كان يرعى باألجرة ألهله

قال العيني في شرح صحيح  .وتارة بقراريط لتجاورهما ،فعبر تارة بجياد

وإذا كان كذلك فل  :بعد أن أيّد ما قاله الحربي بما يطول نقله [12/80]البخاري 

ونَقَل عن بعض العلماء أن قراريط  .دخل للقراريط من النقد في هذا الموضع

 .فتكون أجرةا ال اسم موضع ،جمع للقيراط الذي يكون من الفضة
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سواء أكان آباؤهم من أثرياء القوم أم من  ،ألهلهم ولغريهم
 أقبلنا مع :فقد روي عن عبد الرمحن بن حاطب قال .أوساطهم

حىت  ،عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني قافلني ـ راجعني ـ من مكة
لقد رأيتيُن يف  :إذا كنا بشعاب ضجنان ـ جبل بناحية مكة ـ قال

واكن فظاً غليظاً يتعبين إذا  ،هذا الوادي أرىع إباًل للخطاب
ثم أصبحت ايلوم يرَضب ـ يميش ـ  ،ويرضبين إذا قرّصت ،عملت

 .(1) وليس دون اهلل أحد أخشاه ،أحدليس فويق  ،انلاس جبَنبايت
أنه رىع الغنم أيضاً لغري أبيه ؛  وقد أخرب عن نفسه 

فلما  ،الصالة جامعة :أنه نادى يوماً  عن عمر بن اخلطاب 
أيها  :"ثم قال ،اجتمع انلاس صعد املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه

 ،انلاس ! لقد رأيتيُن وأنا أرىع ىلع خاالت يل من بين خمزوم
فيقبضن يل القبضة من اتلمر أو  ،كنت أستعذب لَـُهنَّ املاءف

ما أردَت  :ثم نزل فقال هل عبد الرمحن بن عوف  "،...الزبيب
أنت أمري  :خلوُت بنفيس فقالت يل :. فقال؟بهذا يا أمري املؤمنني

                                                 

الرياض )والمحب الطبري في  [3/191]( ـ رواه ابن سعد في الطبقات 1)

 .[2/50] (في مناقب الصحابة العشرةالنضرة 
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. ؟فمن ذا أفضـل منك ،وليس بينك وبني اهلل أحد ،املؤمنني
 .(1) "فأردت أن أعّرفهـا قدرها !

ويبـدو لك واضحـاً أنه ال يراد بهذه اتلعابري لكها معىن 
ولكنهـم إنما  ،إطعام املاشية العشب :الريع احلقييق اذلي هو

أطلقوا هذه األلفاظ ىلع هذه املعاين متأثرين حبياتهم وبيئتهم 
وتستنفـد جلَّ  ،تشغـل أكثـر وقتهـموصناعتهم اليت اكنت 

 .إيلها فراغهم ؛ ويه راعية الغنم وما
                                                 

ومعنى  ،وغيرهما [2/50]والمحب الطبري  [1/210]( ـ رواه ابن سعد 1)

وفلن ) :قال الجوهري في الصحاح ،أرعى لهنّ  :(أرعى على خاالت لي)

وهذا نص لغوي وشاهد آخر غير الذي  ،(أي يرعى غنمه :يرعى على أبيه

وأنه ليس في رعيها  ،ائها برعاية الغنميفيد أن العرب كانت تعهد ألبن ،قدمناه

على أن من ينظر  .وأن الرعي عندها ما كان من ِمهن العبيد ،الغنم أّي غضاضة

يجد العرب قد تصرفوا في هذه المادة  (الرعي)في معاجم اللغة ويتأمل فيها مادّة 

ا كبيراا  ا يدل على أن الرعي وما إل ،تصرفا ا بالغا يه وتوسعوا في استعمالها توسعا

ا سمعهم وبصرهم فقد كان الرعي  ،وال عجب ،وآسراا بيانهم وخيالهم ،كان مالكا

 ،وهو راعيهم ،وأحسن رعايتك ،رعاك هللا :فقالوا ،وسيلة حياتهم ومعاشهم

رعيُت له عهده  :واسترعى هللاُ خليفتَه خليقتَه وقالوا ،والخلق رعيته ورعاياه

ا إليهالحظه  :وما أرعاك للعهود ! وراعاه ،وحرمته رعى  :وقالوا ،محسنا

ا   :واسترعاه بنيه ،كراعاها ،وانتظر مغيبها ،راقبها وتأمل فيها :النجوم رعيا

 .راعية البيت :كما قالوا للمرأة ،راع   :وقالوا للحاكم واألمير .استحفظه إياهم

 :وفي الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر 

والرجل  ،اإلمام راع  ومسؤول عن رعيته :ول عن رعيتهكلكم راع  وكلكم مسؤ)

والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة  ،راع  في أهله ومسؤول عن رعيته

والولد راع  في  ،والخادم راع  في مال سيده ومسؤول عن رعيته ،عن رعيتها

 .(فكلكم راع  ومسؤول عن رعيته ،مال والده ومسؤول عن رعيته
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وليس فيها  ،فليس إذن يف راعية الغنم أّي منقصة أو ِحّطة
 .أدىن يشء من امتهان أو ضعة

 :تبشري الكتب السماوية به  (8
.. واكنت األحبار من ايلهود :".عن حممد بن إسحاق أنه قال

قبل مبعثه  والرهبان من انلصارى قد حتدثوا بأمر رسول اهلل 
ا تقارب زمانه عما وجد  ،وه يف كتبهم من صفته وصفة زمانهلـمَّ

  .وما اكن من عهد أنبيائهم إيلهم فيه
ِي } :قال اهلل تعاىل َّ اذلَّ يمِّ

ُ
اذّلِين  ي تَّبُِعون  الرَُّسول  انلَّيِبَّ األ

ُهْم يِف اتلَّْور اةِ و اإِلْْنِيلِ  ْكـُتوباً ِعْند  ُِدون ُه م  ْعُروِف  ،َي  ُمُرُهْم بِالـم 
ْ
ي أ

اُهمْ  ي ْنه  رِ  و  ِن الـُمْنك  ل ْيِهُم  ،ع  ُُي رُِّم ع  يِّب اِت و  ُُيِلُّ ل ُهُم الطَّ و 
ب ائِث   ل ْيِهمْ  ،الـخ  ن ْت ع  ْغالل  الِِّت اك 

 
ُهْم و األ ْنُهْم إِْْص  ُع ع  ي ض   ،و 

ع هُ  نِْزل  م 
ُ
وهُ و اتَّب ُعواْ انلُّور  اذّلِي أ ُ ن ُص  ّزُروهُ و  ُنواْ بِِه و ع   ،ف اذّلِين  آم 

وْ 
ُ
ِك  ُهُم الـُمْفلُِحونأ  .(1) [157األعراف ] {ئل 

فهذه اآلية ) :قال العالمة الشيخ حممد اخلرض حسني
واملراد  ،مكتوب يف اتلوراة واإلجنيل رصحية يف أن املصطىف 

وهذا املعىن  ،بكتابته فيهما ِذكُر مبعثه ودعوته ويشء من نعوته
                                                 

 .[2/306] (البداية والنهاية)ظ ابن كثير في كتابه ( ـ نقـله الحافـ1)
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سمٍع من علماء فقد نزلت اآلية ىلع م ،موجود يف الكتابني يقيناً 
فمنهم من يؤمن به عليه الصالة  ،وانلرصانية ،ايلهودية :األمتني

ومنهم  ،وخيرب بما يف كتبهم من ذكره بصفته وعالماته ،والسالم
من ال ينكر أن يكون قد ُذكر يف الكتابني رسوٌل بهذه انلعوت 

ولكنه يكابر يف أن املراد منه حممٌد صلوات اهلل  ،والعالمات
 .املقصود منه نيب آخر :ويقول ،هوسالمه علي

اذّلِين  آت يْن اُهُم الِكت ـاب  } :ويف مثل هؤالء نزل قوهل تعاىل
ُهمْ  ْبن اء 

 
ـا ي ْعـرِفُون  أ م  إِنَّ ف ِريقاً ِمْنُهْم يل  ْكُتُمون   ،ي ْعـرِفُون ُه ك  و 

قَّ و ُهْم ي ْعل ُمون  .[146 :ابلقرة] {الـح 
إِْذ ق ال  ِعيَس  } :Uوقال  ْري م   و  ائِيل  إيِّن  :اْبُن م  ي ا ب يِن إرِْس 

اً  ُمب رشِّ ّي ِمن  اتلَّْور اةِ و  ا ب نْي  ي د  قاً لِم  دِّ ُْكْم ُمص  ر ُسوُل اهللِ إيِل 
ِِت ِمْن ب ْعِدي اْسُمهُ 

ْ
مْح د بِر ُسوٍل ي أ

 
 .[6 :الصف] {...أ

ِشدَّ } :وقال تعاىل
 
ُه أ ع  ِين  م  ٌد ر ُسوُل اهللِ و اذلَّ اُء ىلع   ُُم مَّ

ارِ رمُح  اُء ب يْن ُهمْ  داً ي بْت ُغون  ف ْضالً ِمن  اهللِ  ،الُكفَّ عاً ُسجَّ ت ر اُهْم ُركَّ
رِْضو اناً  ُجود ،و  ث ِر السُّ

 
اُهْم يِف وُُجوِهِهْم ِمْن أ ث لُُهْم يِف  ،ِسيم  ذ لِك  م 

ث لُُهْم يِف اإِلْْنِيلِ  م    ،اتلَّْور اةِ و 
 
ْطأ ج  ش  ْخر 

 
ْرٍع أ ز  ر هُ ( 1) هُ ك  ( 2) ف آز 

                                                 

 .( ـ سنبله1)

 .( ـ قواه2)
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رَّاع  يِل ِغيظ  بِِهُم  ف اْست ْغل ظ  ف اْست و ى ىلع   ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ
ار ةً الُكفَّ ْغِفر  احِل اِت ِمْنُهْم م  ِملُواْ الصَّ ُنواْ و ع  د  اهلُل اذّلِين  آم  ، و ع 

ِظيما ْجراً ع 
ْ
 .[29 :الفتح] {و أ

ذ  اهلُل ِميث  } :وقال تعاىل خ 
 
إِْذ أ ا آت يُْتُكمْ و  ( 1) اق  انلَّبِيِّني  ل م 

ة ُْؤِمُُنَّ  ،ِمْن كِت اٍب و ِحْكم  ع ُكْم تل  ا م  ٌق لِم  دِّ اء ُكْم ر ُسوٌل ُمص  ُثمَّ ج 
نَّهُ  تل  ْنُُصُ ْخْذُتْم ىلع   ذ لُِكْم إِْْصِي :ق ال   ،بِِه و 

 
ْرُتْم و أ ْقر 

 
أ
 
 :ق الُواْ  ؟(2) أ

ْرن ا ْقر 
 
ُدواْ  :ق ال   ،أ اِهِدين ،ف اْشه  ع ُكْم ِمن  الشَّ ن ا م 

 
 .[81 :آل عمران] {و أ

ما بعث اهلل نبياً إال أخذ عليه ) :قال وعن ابن عباس 
وأمره  ،وهو يح يلؤمنَنّ به ويلنرصنّه لنئ بُِعَث حممٌد  ،امليثاق

وهم أحياء يلؤمنُنّ  لنئ بُِعَث حممٌد  ،أن يأخذ ىلع أمته امليثاق
 .( 3) (ـنّهبه ويلنرُصنّه ويلتّبعُ 

يُعلم من ) :قال احلافظ ابن كثري بعد أن روى هذا اخلرب
 .(4) (وأمروا باتّباعه ،هذا أن مجيع األنبياء بّّشوا به

                                                 

 .لََمْهَما آتيتكم ( ـ1)

 .( ـ عهدي2)

 .( ـ رواه اإلمام البخاري في صحيحه3)

 .[2/306]( ـ 4)
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فيما داع به ألهل  ،وقد قال إبراهيم عليه الصالة والسالم
ْث فِيِهْم ر ُسوالً ِمْنُهمْ } :مكة بَّن ا و اْبع  ل ْيِهْم آي اتِك   ،ر   ،ي ْتلُو ع 

ة  و   لُِّمُهُم الِكت اب  و الـِحْكم  يِهمْ  ،يُع  كِّ يُز  ِزيُز  ،و  نْت  الع 
 
إِنَّك  أ

ِكيم  .[129 :ابلقرة] {الـح 

أنا ) :قال رسول اهلل  :قال عن العرباض بن سارية 
 .(1) (..ورؤيا أم اليت رأت ،وبشارة عيىس ،دعوة إبراهيم

  :لقا عن ابن عباس ( 2) وروى احلافظ ابن كثري أيضاً 
فلكما اتلقوا ُهِزمت  ،اكنت ايلهود خبيرب تقاتل غطفان)

امهلل نسألك حبّق  :"فقالوا ،فعاذت ايلهود بهذا ادلاعء ،يهود خيرب
إال  ،حممد انليب األّم اذلي وعدتنا أن خترجه يف آخر الزمان

فهزموا  ،فاكنوا إذا اتلقوا دعوا بهذا ادلاعء :قال "،نرصتنا عليهم
ا } :Uفأنزل اهلل  ،كفروا به ث انليب فلما بُعِ  ،غطفان ل مَّ و 

ُهمْ  ع  ا م  ٌق لِم  دِّ ُهم كِت اٌب ِمْن ِعْنِد اهللِ ُمص  اء  ْبُل  ،ج  نُواْ ِمْن ق  َك  و 
ُرواْ  ف  ِين  ك  ُرواْ بِهِ  ،ي ْست ْفتُِحون  ىلع   اذلَّ ف  ر فُواْ ك  ا ع  ُهْم م  اء  ا ج   ،ف ل مَّ

فِِرين  .[89ابلقرة ] {ف ل ْعن ُة اهللِ ىلع   الَك 

                                                 

 [2/600]والحاكم في المستدرك  [4/127]( ـ رواه اإلمام أحمد في مسنده 1)

 .والبيهقي

 .[2/308] (والنهايةالبداية )( ـ في 2)
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عن عطاء بن يسار ( 1) وروى اإلمام ابلخاري يف صحيحه
لقيت عبد اهلل بن عمرو بن العاص ـ واكن يقرأ اتلوراة ـ  :"قال

واهلل إنه  ،أجل :قال ،أخربين عن صفة رسول اهلل  :فقلت
يا أيها انليب إنا ) :ملوصوف يف اتلوراة ببعض صفته يف القرآن

أنت عبدي  ،وِحرزاً لألميني ،نذيراً أرسلناك شاهداً ومبرشاً و
وال صخاب يف  ،وال غليظ ،ليس بفظ   ،سميُتك املتولك ،ورسول

ولكن  ،الصياح ـ وال َيزي بالسيئة السيئة :األسواق ـ والصخب
بأن  ،ولن يقبضه اهلل حىت يقيم به امللّة العوجاء ،يعفو ويصفح

او ،ويفتح به أعيناً عمياً  ،ال هلإ إال اهلل :يقولوا وقلوباً  ،آذاناً ُصمَّ
 .(ُغلفاً 

فهذه نصوص جلية صادقة قاطعة تثبت أن ذكر رسول اهلل 
 وأن األنبياء عليهم  ،موجود يف الكتب السماوية السابقة

فليس إىل  ،وأمروا أممهم باتّباعه ،الصالة والسالم بّّشوا به
 .إنكار نبوته وعموم رساتله من سبيل

 :قبل ابلعثة (9

                                                 

 .[19/177]( ـ 1)
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حنو األربعني من عمره بني قومه  د أمىض سيدنا حمم
ونصاعة  ،ورجاحة العقل ،وانلباهة ،معروفاً بينهم بالصدق

وطيب  ،ويمن انلقيبة ،وكمال اخلُلق ،وصفاء الفطرة ،اذلهن
وهذه اخلصال الكريمة ىلع سموّها وعلوّها لم تكن اكفية  ،املخرب

 ،تصه بهاتلحّمل انلبوة وتبليغ الرسالة اليت أراد اهلل تعاىل أن خي
 ،تنوء بها قوى اإلنسان ،هداية البّش وإنقاذ األمم :وأنها الرسالة

إال أن يكون  ،وتعجز عن القيام بها كواهل أويل اجلالدة والصرب
فاكن من تمام اإلعداد  ،هناك عون من اهلل حلاملها وتأييد ملبلّغها

وبشائر  ،حلمل هذه األمانة اجلُّّل أن تتقدمها خوارق باهرة
وتمهد  ،وتثّبت فؤداه ،تشد عزم املخصوص بها واملراد هلا ،ظاهرة

فتكون نفسه  ،فيه تلليق الرسالة وانلهوض بها وادلعوة إيلها
وال  ،فال يعرتضه وهمٌ  ،وعلمه برساتله أصدق ،أوثقبنبّوته 

 ،واهلل ! لو وضعوا الشمس يف يميين) :فيجهر قائالً  ،خياجله ريب
األمر أو أهلك دونه ما  والقمر يف يساري ىلع أن أترك هذا

 .(تركـُته
فارة العليا  ومن هذه البشائر املمّهدة للرسالة العظىم والسِّ

أول ما بُدئ به رسول اهلل ) :ما روت اعئشة ريض اهلل عنها قالت
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 فاكن ال يرى رؤيا إال  ،من الويح الرؤيا الصاحلة يف انلوم
 .(1) (حىت فجأه احلق ـ أتاه الويح ـ ،جاءت مثل فلق الصبح

إين ) :قال رسول اهلل  :قال عن جابر بن سمرة 
إين ألعرفه  ،اكن يسلّم لَّع قبل أن أبعث ،ألعرف حجراً بمكة

 .(2) (اآلن
هذا وما إيله مما سنقصه عليك تكريم من اهلل تعاىل 

ُنلِِْق } ،وتأهيل هل تلحمل ذلك العبء اثلقيل ،لرسوهل  إِنّا س 
ل ْيك  ق ْوالً ث ِقيالً   .[5املّزمل ] {ع 

 :بعثته  (10
وما زالت هذه البشائر تتواىل حىت أكرمه اهلل تعاىل 

ىلع رأس األربعني من  ،فزنل عليه الويح وهو يف اغر حراء ،بانلبوة
 :تايلاً عليه قوهل تعاىل ،معلناً هل أنه رسول اهلل إىل انلاس ،عمره

ل ق } ِي خ  بِّك  اذلَّ  بِاْسِم ر 
ْ
ل ق  اإِلنْس   اْقر أ ل ق خ    ان  ِمْن ع 

ْ
اْقر أ

ْكر ُم 
 
بُّك  األ ر  ل ِم  و  لَّم  بِالق  ِي ع  ال ْم ي ْعل م اذلَّ ان  م  لَّم  اإِلنْس   ع 

} [ 5ـ  1العلق]،  فرجع بها  يرجف فؤاده حىت دخل ىلع

                                                 

 .[2/197]ومسلم  [1/46]( ـ رواه البخاري 1)

 .[15/36]( ـ رواه مسلم 2)
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لوين :فقال ،خدجية لوين ـ لّفوين يف ثيايب ـ فزّملوه حىت  ،زمِّ زمِّ
لقد خشيت ىلع  :وقال ،اخلرب فأخرب خدجية ،ذهب عنه الروع

 ،إنك تلصل الرحم ،الك ! واهلل ال خيزيك اهلل أبداً  :"فقالت ،نفيس
وحتمل اللّك ـ تعني الضعيف ـ وتكسب  ،وتصدق احلديث

املعدوم ـ الفقري ـ وتقري الضيف ـ تكرمه ـ وتعني ىلع نوائب 
 ".احلق ـ حوادث اخلري ـ

واكن  ،نوفلثم انطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن 
ويكتب  ،واكن يكتب الكتاب العرباين ،امرٌء تنرص يف اجلاهلية

 :فقالت هل خدجية ،من اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهلل أن يكتب
. فأخربه ؟ما ترى :فقال ورقة ،يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك

هذا انلاموس ـ الويح ـ  :فقال هل ورقة ،خرَب ما رآه رسـول اهلل 
نزل

ُ
يا يلتين فيها َجَذاعً ـ شاباً ـ يلتين أكون  ،ىلع موىس اذلي أ

. ؟(أَو خُمريجَّ هم) :فقال رسول اهلل  ،حياً إذ خُيرجك قوُمك
وإْن  ،نعم لم يأِت رجل قط بمثل ما جئَت به إال عودي :قال

يدركين يومك أنرصك نرصاً مؤزراً ؛ ثم لم ينشب ـ يلبث ـ ورقة 
 .(1) أن تويف

                                                 

 .[2/197]ومسلم  [2/46]( ـ رواه البخاري 1)
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نزول الويح بالقرآن الكريم تأييداً  يب ثم تتابع ىلع انل
 .وبياناً ألحاكم هذا ادلين احلنيف ،لدلعوة اخلادلة

 :ولم يتلق من بّش ،لم يأخذ من كتاب (11
اتصل بأحبار  يزعم بعض أعداء اإلسالم أن انليب 

وهو زعٌم  ،وأخذ عنهم ،وتلىق منهم ،وقس انلصارى ،ايلهود
طالنه ما هو ثابت ومقطوع به ينادي ىلع ب ،وافرتاء أثيم ،باطل

 .معروفاً بذلك بني عشريته وقومه ،نشأ أمياً  من أن انليب 
رجل ـ كما قال اهلل تعاىل  وهو ) :(1)قال القايض عياض 

ّمّ 
ُ
وال ُعرف بصحبة َمن هذه صفته ـ  ،لم يكتب ولم يقرأ ،ـ أ

وال نشأ بني قوم هلم علم وال قراءة ليشء  ،أي الكتابة والقراءة ـ
قال اهلل  ،وال ُعرف هو قبل ذلك بيشء منها ،من هذه األمور

ُه بِي ِمينِك  } :تعاىل ُطُّ ال  َت  ْبلِِه ِمْن كِت اٍب و  ا ُكْنت  ت ْتلُو ِمْن ق  م  إِذاً  ،و 
وتُواْ  الْرت اب  الـُمْبِطلُون 

ُ
ِين  أ ب ْل ُهو  آي اٌت ب يِّن اٌت يِف ُصُدورِ اذلَّ

ِ  ،الِعلْم ُد ب ْح  ا َي  م  الُِمونو   .[48: العنكبوت]{آي اتِن ا إاِلَّالظَّ
 ،إنما اكنت اغيُة معارف العرب النسَب وأخبار أوائلها

واالشتغال  ،وإنما حصل هلم ذلك بعد اتلفرغ هل ،والشعر وابليان
                                                 

 .[1/299] (الشفاء)( ـ في كتابه 1)
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؛  وُمباحثة أهله عنه ؛ وهذا الفن نقطة من حبر علمه  ،بطلبه
ال وجد الكفرة و ،وال سبيل إىل جحد امللحد ليشء مما ذكرناه

وإنما يعلمه  ،أساطري األولني :حيلة يف دفع ما قصصناه إال قوهلم
بِّك   :قُْل } :فرّد اهلل قوهَلم بقوهل ،بّش ُ ُروُح الُقُدِس ِمْن ر  هل  ن زَّ

ُنواْ  ِين  آم  قِّ يِلُث بِّت  اذلَّ ى لِلُْمْسلِِمني  ،بِالـح  برُْش  ْد  و ُهدًى و  ل ق  و 
نَُّهْم ي  

 
ٌ  :ُقولُون  ن ْعل ُم أ لُِّمُه ب رش  ا ُيع  ِْه  ،إِنَّم  ِي يُلِْحُدون  إيِل  اُن اذلَّ لِس 

ِِبٌّ ُمبنِي ر  اٌن ع  ا لِس  ذ  ِِمٌّ و ه  ْعج 
 
 .[103 :انلحل] {أ

فإن اذلي نسبوا تعليمه إيله إما  ،ثم ما قالوه ماكبرٌة للِعيان
 أو العبد الروم ؛ وسلمان إنما عرفه رسول اهلل ،سلمان الفاريس

 وظهور  ،وبعد نزول الكثري من القرآن الكريم ،بعد اهلجرة
واكن يقرأ ىلع  ،ماال ُيَعّد من اآليات ؛ وأما الروم فاكن قد أسلم

ُّ واخلطباء  ،والكهما أعجيم اللسان ،انليب  وهم الفصحاء الدلُّ
 ،وعن اإلتيـان بمثـله ،قد عجزوا عن معارضة ما أىت به ،اللُّسن

فكيف بأعجيم  ،وسورِة تأيلفه ونظمه ،بل عن فهم رصفه
ولقد اكن سلمان أو ذلك الروم بني أظهرهم ! ؟ألَكن

 .يكلمونه مدى أعمارهم
فهل حيك عن واحد منهم يشء من مثل ما اكن ييجء به 

 .؟حممد 
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 . ؟وهل ُعرِف واحد منهم بمعرفة يشء من ذلك
 ،ودءوب طلبه ،وما منع العدّو حينئٍذ ـ ىلع كرثة َعدده

 ،حسده ـ أن جيلس إىل هذا فيأخذ عنه أيضاً ما يعارض به وقوة
 .؟ويتعلم منه ما حيتجُّ به ىلع شيعته

وال كرثت اختالفاته إىل بالد  ،عن قومه وما اغب انليب 
بل لم يزنل بني  .إنه استمّد منهم :حىت يقال ،أهل الكتاب

لم يطل  ،ثم لم خيرج عن بالدهم إال يف سفرة أو سفرتني ،أظهرهم
. بل ؟فكيف الكثري ،يهما ُمكثه مدًة حُيتمل فيها تعلُّم القليلف

 ،ولم يغب عنهم ،ورفاقة عشريته ،اكن يف سفره يف صحبة قومه
 .(ولم خيتلف مدَة مقامه بمكة إىل حرب أو قّس أو منجم أو اكهن

و ق ال  } :وقد كّرر القرآن الكريم إبطال هذه الفرية بقوهل
ُرواْ  ف  ِين  ك  ُرونإِْن  :اذلَّ ل ْيِه ق ْوٌم آخ  ن ُه ع  َع 

 
ا إاِلّ إِْفٌك اْفرت  اهُ و أ ذ   ،ه 

ُزور ا  اُءواْ ُظلْماً و  ْد ج  ق  ا ف ِِه   :و ق الُواْ  ف  لنِي  اْكت ت ب ه  وَّ
 
اِطرُي األ س 

 
أ

ِصيال 
 
ةً و أ ل ْيِه بُْكر  َّ يِف  ُتْمّل  ع  ِي ي ْعل ُم الرسِّ ُ اذلَّ هل  نْز 

 
قُْل أ

و اِت و   م  ُفوراً ر ِحيماً السَّ ن  غ  ْرِض إِنَُّه اك 
 
 .[6ـ4الفرقان ] { األ

 :رسوٌل وليس بزعيم إن حممداً  (12
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مما أصيب به املسلمون يف هذا العرص أنك ترى طائفة من 
كتابهم ومتأدبيهم اذلين كسدت سوق أدبهم وكتابتهم الحنراف 

 قد جلأوا إىل الكتابة عن اإلسالم والرسول عليه ،انلاس عنها
وجماراة  ،متاجرة بأقالمهم ،وأصحابه املطهرين ،الصالة والسالم

 ،ملا هو مستقر يف نفوس املسلمني من اإليمان باهلل ورسوهل
فكتبوا  ،واتلصديق بما جاءت به األنبياء عليهم الصالة والسالم

طريقاً  :سلكوا فيها طريقني ،يف هذا الصدد كتباً ومقاالت
الكراهية واملجافاة لإلسالم ينّفسون بها ما يف صدورهم من 

ويزلزلون بها ىلع اتلدريج قداسة الّشع اإلسالم  ،ورشائعه
وطريقاً أخرى يُرضون  ،املستقرة يف نفوس بقية أبنائه املسلمني

اذلين لم تصل بهم ثقافتهم بعد إىل  ،بها مجاعة من القراء وانلاشئة
سالم االطالع ىلع املصادر اإلسالمية املعتمدة اليت تعرض اإل

فيستغّل هؤالء الكّتاب تهافُت أوئلك القراء  ،عرضاً صادقاً نقياً 
ويدّسون هلم يف ثنايا ما يكتبون  ،ىلع لك ما هو إسالم رفيع

 ،رضوباً من الشوك والشبهات يف عقائدهم ورشائع دينهم
وندع  .واإلخالص للحقيقة ،متظاهرين هلم باألمانة يف ابلحث

الشيخ  ،حة شيخ اإلسالم العالمةالالكم عن هؤالء الكتاب لسما
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فيقول ما  ،(1)إذ يتحدث عنهم  ،مصطىف صربي حفظه اهلل
 :ملخصه

" وأبرز ممزيات هؤالء الكتاب أنهم ينكرون املعجزات 
ويسعون أن يقيموا مقام  ،ويعتربونها من املستحيالت ،الكونية

ويكتبون  ،عبقرية جيعلونها موضع عنايتهم نبوة سيدنا حممد 
فينجيل من هذا أن ختصيصهم العبقرية  ،اًل من انلبوةعنها بد

متيقنة عندهم  ناشئ من عدم كون نبوته  ،بابلحث وادلرس
وإال فما اذلي دفعهم إىل هذا اتلخصيص الرام  ،تيقن عبقريته

إن لم تكن العبقرية أفضل  ،إىل إنساء نبوته يف ترويج عبقريته
 ؟.هة عندهموأسلم من الشب ،وأسىم من انلبوة يف نفوسهم

ُمّدعني للعبقرية  ،" وربما يقارنون بني انلبوة والعبقرية
وهذا أوضح ديلل ىلع كونهم جمتهدين يف  ،اإلعجاز الالزم للنبوة

 .وترويج العبقرية بداًل منها ،إهمال انلبوة
ومثل العبقرية يف رصف أذهان انلاس عن انلبوة  :ثم قال

اب واألوصاف اليت يراد الزاعمة وابلطولة وما أشبه ذلك من األلق
ويتحقق  ،فتنهار انلبوة وتبىق العبقرية ،بها طمس األمور الغيبية

                                                 

 (بين الذين يؤمنون بالغيب والذين ال يؤمنون ،القول الفصل)( ـ في كتابه 1)

  7ص 
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حممد ابلطل يف صورة ) :(األبطال)قول املستّشق مؤلّف كتاب 
 !!  (انليبّ 

أّن لك من َنَعَت  وتبني لك مما قاهل سماحة شيخ اإلسالم
أو  ،اغفل.. فهو خمطئ .أو انلبوغ ،أو العبقرية ،بالزاعمة انليب 

ويلفتهم  ،يريد أن يرصف أذهان انلاس عن نبوته ،عدّو خماتل
 ،ويقطع صلتهم باهلل اليت وصلهم بها رسوهلم  ،عن رساتله

فكم يف انلاس زعماء ! وكم فيهم نبغاء ! وكم فيهم عباقرة ! 
لكن من أين للعبقرية أو الزاعمة أن تكسب صاحبها نبوة أو 

 رسالة !؟. 
بانلبّوة وينِف عنه الزاعمة  سول هرقل يذعن للر (13

 :أن أبا سفيان أخربه من فيه إىل فيه قال وامللك عن ابن عباس 
 ـ انطلقت يف املدة اليت اكنت بيين وبني رسول اهلل )

 :قال ـ املسلمني بني مهادنة فيه اكن اذلي احلديبية صلح بعد يعين
 ـ هرقل إىل  اهلل رسول من بكتاب يجء إذ ،بالشام أنا فبينا
 ،برصى عظيم إىل فدفعه ،اللكيب دحية به جاء ـ الروم عظيم يعين

 :هرقل فقال ،هرقل إىل برصى عظيم فدفعه
 .؟نيب أنه يزعم اذلي الرجل هذا قوم من أحد ههنا هل
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 .نعم :قالوا
 ىلع فدخلنا ،قريش من نفر يف فُدعيت :سفيان أبو قال

 :فقال ،يديه بني فأجلسنا ،هرقل
 .؟نيب أنه يزعم اذلي الرجل هذا من اً نسب أقرب أيكم
 .أنا :فقلت

 داع ثم ،خلِف أصحايب وأجلسوا ،يديه بني فأجلسوين

 :هل فقال ،برتمجانه
 فإن ،نيب أنه يزعم اذلي الرجل عن هذا سائل إين :هلم قل

 .فكذبوه كَذبين
 الكذب يلعّ  يؤثر أن خمافة لوال اهلل وأيم :سفيان أبو قال

 .لكذبت
 .؟فيكم حسبه كيف سلْهُ  :نهلرتمجا قال ثم

 .حسب ذو فينا هو :قلت
 .؟ملك آبائه من اكن فهل :قال

 .ال :قلت
 .؟قال ما يقول أن قبل بالكذب تتَّهمونه كنتم فهل :قال
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 .ال :قلت
م انلاس أرشاف ،يتّبعه ومن :قال

َ
 .؟ضعفاؤهم أ

 .ضعفاؤهم بل :قلت
 .؟ينقصون أم أيزيدون :قال

 .يزيدون بل ،ال :قلت
 سخطةً  فيه يدخل أن بعد دينه عن منهم أحد يرتدّ  له :قال

 .؟هل
 .ال :قلت
 .؟قاتلتموه فهل :قال

 .نعم :قلت
 .؟إياه قتالكم اكن فكيف :قال

 منا يصيب ،ِسجاالً  وبينه بيننا احلرب تكون :قلت

 .منه ونصيب
 .؟يغدر فهل :قال

 - فيها صانع ماهو ندري ال ،مدة يف منه وحنن ،ال :قلت
 .- هذه غري شيئاً  فيها أدخل لكمة من نينأمك ما فواهلل
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 .؟قبله أحد القول هذا قال فهل :قال
 .ال :قلت
 أنه فزعمت ،حسبه عن سأتلك إين :هل قل :لرتمجانه قال

 .قومها أحساب يف تبعث الرسل وكذلك ،حسب ذو فيكم
 .ال أن فزعمت ؟ملك آبائه يف اكن هل :وسأتلك

 ملك يطلب رجل :قلت ،ملك آبائه من اكن لو :فقلت

 .آبائه
 بل :فقلت ؟.أرشافهم أم أضعفاؤهم ،أتباعه عن وسأتلك

 .الرسل أتباع وهم ،ضعفاؤهم
 ؟.قال ما يقول أن قبل ،بالكذب تتّهمونه كنتم هل :وسأتلك

 ثم انلاس، ىلع الكذب يلدع يكن لم أنه فعرفُت  ،ال أن فزعمت

 .اهلل ىلع فيكذب يذهب
 يدخله أن بعد دينه عن منهم أحد يرتدّ  هل :وسأتلك

 بشاشته خالطت إذا اإليمان وكذلك ،ال أن فزعمت ؟.هل َسخطة
 .القلوب
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 أنهم فزعمت ؟.ينقصون أم يزيدون هل :وسأتلك
 .يتم حىت اإليمان وكذلك ،يزيدون

 فتكون ،قاتلتموه قد أنكم فزعمت ؟.قاتلتموه هل :وسأتلك

 وكذلك ،منه وتنالون منكم ينال ،سجاالً  وبينه بينكم احلرب

 .العاقبة هلم تكون ثم ،تُبتّل لرسلا
 ال الرسل وكذلك ،يغدر ال أنه فزعمت ؟.يغدر هل :وسأتلك

 .تغدر
 ،ال أن فزعمت ؟قبله أحد القول هذا قال هل :وسأتلك

 قيل بقول أئتمّ  رجل :قلت ،قبله أحد القول هذا قال لو :فقلت
 .قبله

  .؟يأمركم بِمَ  :ـ قيرص يعين ـ قال ثم :سفيان أبو قال
 واتركوا ،شيئاً  به تّشكوا وال ،وحده اهلل اعبدوا :يقول :لتق

 والعفاف والصدق والزاكة بالصالة ويأمرنا ،آباؤكم يقول ما
 .والصلة

 أعلم كنت وقد ؛ نيب فإنه ،حقاً  فيه تقول ما يكن إن :قال

 إيله أخلص أين أعلم أين ولو ،منكم أظنه أكن ولم ،خارج أنه

 ويلبلغن ،قدميه عن لغسلت هعند كنت ولو ،لقاءه تلجّشمت
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  :فيه فإذا ،فقرأه  اهلل رسول بكتاب داع ثم ،قدم حتت ما ملكه
  .الرحيم الرمحن اهلل بسم)

 .الروم عظيم هرقل إىل اهلل رسول حممد من
  .اهلدى اتبع من ىلع سالم

 يؤتك أسلم ،تسلم أسلم ،اإلسالم بداعية أدعوك فإين ؛ بعد أما
 إثم أي ـ األريسينّي إثم عليك فإن تويلت وإن ،مرتني أجرك اهلل

 ال أن ،وبينكم بيننا سواء لكمة إىل تعالوا :الكتاب أهل ويا ،ـ أتباعك
 دون من أرباباً  بعضاً  بعضنا يتخذ وال ،شيئاً  به نّشك وال اهلل إال نعبد
 .(مسلمون بأنا اشهدوا فقولوا تولوا فإن ،اهلل

 ،عنده اتاألصو ارتفعت الكتاب قراءة من فرغ فلما
 :خرجنا حني ألصحاِب فقلت ،فأخرجنا بنا وأمر ،اللغط وكرث

ِمر   لقد
 
ُظم   ـ أ  يلخافه إنه ،ـ  انليب يعين ـ كبشة أِب ابنِ  أمرُ  ـ ع 

 ،سيظهر أنه  اهلل رسول بأمر موقناً  زلُت  فما ،األصفر بين ملك

 .(1) اإلسالم لَعّ  اهلل أدخل حىت

                                                 

 .[12/103واإلمام مسلم ] [18/142]و  [1/77]رواه اإلمام البخاري  ( ـ1)
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 املعجزة عن لكمة سبق افيم لك قّدمنا : معجزاته من (14
 الرسل سيد معجزات من طرفاً  لك نذكر بأن ووعدناك ،والكرامة

 الصالة عليه معجزاته أنباء من شيئاً  نورد أن وقبل ، حممد

( 1) املعجزة معىن يف عياض القايض لكمة نسمعك أن حنّب  ،والسالم

 :قال
 هو ،معجزة األنبياء به جاءت ما تسميتنا معىن أنّ  اعلم)

  :رضبني ىلع واملعجزة ،بمثلها اإلتيان عن عجزوا خللقا أن
 فعجزوا منهم ُطِلب ،البّش قدرة نوع من هو رَضٌْب  ـ

 كتعجزيهم ، نبيه صدق ىلع دّل  هلل فعٌل  عنه وتعجزيهم ،عنه

  ...القرآن بمثل اإلتيان عن
 اإلتيان ىلع يقدروا فلم ،قدرتهم عن خارج هو ورَضٌْب  ـ

 من صالح ناقة وإخراج ،حية العصا وقلب ،املوىت كإحياء ،بمثله

 ال مما ..القمر وانشقاق ،األصابع من املاء ونبع ،شجرة والكم ،صخرة
 فعل من انليب يد ىلع ذلك إجراء فيكون ؛ اهلل إال يفعله أن يمكن

 .(هل تعجزياً  بمثله يأيت أن يكذبه من حتّديه ويكون ،تعاىل اهلل

                                                 

 .[1/212] (الشفاء)( ـ في كتابه 1)
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 ـ عليه وسالمه اهلل صلوات ـ انلبيني خاتم ومعجزات
وها ،مستقلة كتباً  فيها العلماء ألّف ،جداً  كثرية  دالئل) :وسمَّ

 إىل وما ،(العاملني ىلع اهلل حّجة) و (انلبوية اخلصائص) و (انلبّوة

 ىلع ادلالة املعجزة ونصاعة ،انليب بصدق املشعرة التسميات هذه
 . نبوته صدق

 ،ختصاراال جلانب إيثاراً  منها طرف بذكر هنا وسنكتِف
 .(القبسات) هذه يف سلكناها اليت اإلجياز يف طريقتنا مع وتمشياً 

 ،هو املعجزة اخلادلة ىلع وجه ادلهر :* ـ القرآن الكريم
 ،تتحطم ادلهور وال تفىن عجائبه ،واآلية ابلاقية ىلع تمادي الزمن

ألّف العلماء يف إعجازه  ،وتنقيض السنون وال تبّل بدائعه
وهو  ،وال حييط بها اتلدوين ،ال يبلغها العدّ  وعجائب معانيه كتباً 

وتطاول األزمنة واأليام ؛ أنزهل  ،ال يزال جديداً ىلع كّر العصور
أخرج به انلاس من  ،ومنهاجاً للمتقني ،اهلل تعاىل هدى للعاملني

ألّف به بني  ،وهداهم إىل رصاط مستقيم ،الظلمات إىل انلور
بني مجوع وأشتات اكنت  ووّحد به ،قلوب اكنت متباغضة متنافرة

جعله دستوراً شاماًل اكماًل ملقتضيات األمم  ،متعادية متناحرة
وهم  ،وحتّدى به العرب فرسان الفصاحة وابليان ،واألزمان

 ،فخضعت أعناقهم بلالغته ،والشعراء ابلواقع ،اخلطباء املصاقع
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 :وعجزوا عن اإلتيان بآية من مثله ،وذلت كربياؤهم لفصاحته
ا الُقْرآِن ل   :قُْل } ذ  تُواْ بِِمْثِل ه 

ْ
ْن ي أ

 
ِت اإِلنُْس و الـِجنُّ ىلع   أ ع  ِِئِ اْجت م 

ِهرياً  ن  ب ْعُضُهْم بِل ْعٍض ظ  ل ْو اك  تُون  بِِمْثلِِه و 
ْ
 .[88اإلِساء ] {ال  ي أ

ونباهة  ،وهذا الويلد بن املغرية ىلع عتّوه وكبري طغيانه
 ،وتذوب غلواؤه ،ؤهتنهار عليا ،معرفته بالشعر وبليغ القول

وخيضع صاغراً مستكيناً أمام هذا القرآن الكريم حينما سمع من 
إِيت اءِ } :قوهل تعاىل رسول اهلل  اِن و  ْدِل و اإِلْحس  ُمُر بِالع 

ْ
إِّن اهلل  ي أ

ِر و ابل ْغ  ،ِذي الُقْرب   اءِ و الـُمْنك  ْحش  ِن الف  ي ْنَه  ع  ي ِعُظُكْم  ،و 
رُ  كَّ لَُّكْم ت ذ   .[90 :انلحل] {ونل ع 

وإن عليه  ،واهلل إّن هل حلالوة :"فال يتملك أن يقول
 ،لطالوة ـ رونقاً ـ وإن أسفله لـُمغِدق ـ رّيان ـ وإن أعاله ملثمر

 .(1) وما يقول هذا بّش ،وإنه يلحّطم ما حتته ،وإنه يلعلو وما يُعّل
وجدته قد حوى  ،وإنك بعد هذا إذا تأملَت القرآن الكريم

م العليا يف العقائد والّشائع اليت ينتظم بها أمر املعاش من العلو
وَحىَك من أخبار املعاد واملرسلني  ،وسياسة ادلنيا ،وأحوال انلاس

وما سوى ذلك  ،واإلخبار بالغيوب السابقة واآلتية ،وأخبار أممهم
                                                 

والسيوطي في  [1/220] (الشفاء)( ـ رواه القاضي عياض في كتابه 1)

 .[1/113] (الخصائص الكبرى)
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ودفن الرتدد يف أنه الكم اهلل تعاىل  ،من العلوم ما أجهز ىلع الشك
تزنيل من  ،اطل من بني يديه وال من خلفهاذلي ال يأتيه ابل

ولم جيالس  ،أّم لم يقرأ كتاباً  هذا واملزنل عليه  .حكيم محيد
ِي ب ع ث  } :نشأ يف أمة أمية ال تعرف قراءة وال كتابة ،اعملاً  ُهو  اذلَّ

ِـّني  ر ُسوالً ِمْنُهمْ  ي مِّ
ُ
يُع   ،يِف األ ّكيِهْم و  يُز  ل ْيِهْم آي اتِِه و  لُّمُهُم ي ْتلُو ع 

الٍل ُمبنِي ْبُل ل ِِف ض  نُواْ ِمْن ق  إِْن اك  ة و   .[2اجلمعة ] {الِكت اب  و احلِْكم 

اجتمع  :"أنه قال عن ابن عباس  :* ـ انشقاق القمر
وأبو جهل  ،منهم الويلد بن املغرية ،املّشكون إىل رسول اهلل 

واألسود بن  ،والعاص بن هشام ،والعاص بن أيب وائل ،ابن هشام
 ،وزمعة بن األسود ،واألسود بن املطلب بن أسد ،عبد يغوث

إن كنَت  :فقالوا للنيب  ،ونظراؤهم كثري ،وانلرض بن احلارث
ونصفاً ىلع  ،نصفاً ىلع أيب قبيس ،صادقاً فُشّق نلا القمر فرقتني

 ،نعم :؟ قالوا.(إن فعلُت تؤمنوا) :فقال هلم رسول اهلل  ،َقيُْقعان
 ،أن يعطيه ما سألوا Uربَّه  فسأل رسول اهلل  ،واكنت يللة بدر

ونصفاً ىلع  ،فأمىس القمر قد َمثَل ـ صار ـ نصفاً ىلع أيب قبيس
 ،يا أبا سلمَة بن عبد األسد) :ينادي ورسول اهلل  ،َقيُْقعان

 .(1) (اشهدوا ،واألرقم بن أيب األرقم
                                                 

 .[1/95]( ـ رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه )دالئل النبوة( 1)
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انشّق القمر  :"من روايات متعددة قال عن ابن مسعود 
وفرقة  ،فرقة فوق اجلبل :بمكة فرقتني د رسول اهلل ىلع عه

َسَحَركم  :فقال كفار قريش ،(اشهدوا ،اشهدوا) :فقال  ،دونه
 ،إّن حممداً إن اكن َسَحَر القمر :فقال رجل منهم ،ابن أيب كبشة

فاسألوا من  ،فإنه ال يبلغ من سحره أن يسحر األرض لكها
فأخربوهم أنهم  ،ألوهم. فأتوا فس؟هل رأوه ،يأتيكم من بدل آخر

 :فأنزل اهلل تعاىل قوهل ،هذا سحٌر مستمرّ  :فقالوا ،رأوا مثل ذلك
ر } م  ّق الق  ُة و انْش  اع  ب ِت السَّ ي ُقولُواْ  اْقرت   ْوا آي ًة ُيْعرُِضواْ و  إِْن ي ر  و 

 .(1) [2و  1 :القمر] { ِسْحٌر ُمْست ِمرّ 
ُض اجلرائد وقد ذكر ت بع) :(2) قال الشيخ محزة فتح اهلل
ـ ْتها جريدة  الِت اكنت  ،العربية (اإلنسان)األجنبية مقالة عّرب

أنه ُعرث يف ممالك الصني ىلع بناء قديم  :حاصلها ،تطبع باآلستانة
اذلي وقع فيه حادث سماوي  ،مكتوب عليه أنه بيُن َعم كذا

فوافق  ،فحرر احلساب ،وهو انشقاق القمر نصفني ،عظيم
 .(اهلل انشقاقه لسيدنا رسول 

                                                 

 .[17/144]واإلمام مسلم  [19/206]ام البخاري ( ـ رواه اإلم1)

 .[41ص] (باكورة الكلم على حقوق النساء في اإلسلم)( ـ في كتابه 2)
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 :"قال عن جابر بن عبد اهلل  :* ـ تكثري الطعام القليل
ً  ملا ُحِفر اخلندق رأيت برسول اهلل   ،مَخَصاً ـ جواعً ـ شديدا

ُت ـ رجْعُت ـ إىل امرأيت فقلت
ْ
؟ فإين .هل عندك يشء :فانكفأ

فأخرَجْت يل جراباً ـ كيساً ـ  ،مَخَصاً شديداً  رأيت رسول اهلل 
ـْمة ـ سخلة ـ داجن ،يف صاع من شعري  ،فذحبتُها ،ونلا ُبَهي

وقّطعتُها يف بُرمتها ـ قِْدرها  ،ففرغْت إىل فرايغ ،وطحنَِت الشعري
 ال تفضحين برسول اهلل  :فقالت ،ـ ثم ويّلُت إىل رسول اهلل 

ـُه ،ومن معه إنا قد ذحبنا  :يا رسول اهلل :فقلت ،فجئته فساَرْرت
ـْمًة نلا فتعاَل أنت ونفٌر  ،من شعري اكن عندناوطحّنا صااعً  ،ُبَهي

يا أهل اخلندق ! إن جابراً قد صنع ) :وقال ،فصاح انليب  ،معك
 لكم ُسوراً ـ طعاماً ـ فحيَّهاًل بكم ـ هلّموا مَسعني ـ 

وال َتزُبنَّ  ،ال ُتْْنِلُّن برمتكم) :وقال رسول اهلل 
 ،سانلا يَقُدم وجاء رسول اهلل  ،فجئُت  (عجينكم حىت أيجء

ه ـ وبك بك :فقالت ،امرأيت جئُت  حىت  ،كثري بناس أىت حيث ،تذمُّ
  .للخجلة موجب وذلك ،قليل والطعام

 فبارك عجيننا هل فأخرجُت  ،قلِْت  اذلي فعلُت  قد :فقلُت 
 فلتخزب خابزةً  اديع :قال ثم ،فيها فبارك برمتنا إىل عَمد ثم ،فيه

 ،ألف وهم .تزُنلوها وال برمتكم من ـ اغريف ـ واقديح ،معك
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 تغيل ـ تلِغطُّ  برمتنا وإنّ  ،واحنرفوا تركوه حىت أكلوا لقد باهلل فأقسمُ 

 ."هو كما يلُخزب عجيننا وإن ،يه كما ـ وتفور
وقد  :* ـ نبع املاء من بني أصابعه وتكثريه بربكته 
فرواها  ،تظاهرت األحاديث يف هذه املعجزة تظاهراً مستفيضاً 

وعبد اهلل  ،وجابر بن عبد اهلل ،الكمنهم أنس بن م ،اجلّم الغفري
 .وِعمران بن حصني  ،بن مسعود

خرج ) :قال عن أنس بن مالك ( 1)روى اإلمام ابلخاري 
 ،يف بعض خمارجه ـ أسفاره ـ ومعه ناس من أصحابه انليب 

فلم جيدوا ماًء  ،فحرضِت الصالة ،فانطلقوا وهم يسريون
 ،من ماٍء يسري فجاء بقدح ،فانطلق رجل من القوم ،يتوضأون

 :ثم مّد أصابعه األربع ىلع القدح ثم قال ،فتوضأ فاخذه انليب 
 ... واكنوا سبعني.فتوضأ القوم ،(قوموا فتوضأوا)

وقد تكرر وقوع هذه املعجزة العظىم مراٍت كثرية يف 
( 2)فقد روى اإلمام ابلخاري ومسلم واإلمام مالك  ،السفر واحلرض

                                                 

 .[16/119]( ـ 1)

 .[1/41]واإلمام مالك في الموطَّأ  [15/38]واإلمام مسلم  [16/118]( ـ 2)
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ومرة اكنوا  ،القوم مرة اكنوا ستنيوأن  ،أحاديَث متعددة يف ذلك
 .ومرة اكنوا ثالثمائة ،ثمانني

 :قال عن جابر بن عبد اهلل ( 1)وروى اإلمام ابلخاري 
فتوضأ  ،بني يديه ركوة ورسول اهلل  ،عطش انلاُس يوم احلديبية

  .ثم أقبل انلاس حنوه ،منها
ليس  :يا رسول اهلل :؟ قالوا.مالكم) :فقال رسول اهلل 

 وال نّشب إاّل ما يف ركوتك ! فوضع انليب  ،ماء نتوضأ به عندنا
 ،فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون ،يده يف الركوة

لو كنا مائة  :. قال؟كم كنتم يومئذٍ  :فقيل جلابر ،فّشبنا وتوضأنا
 .(كنا مخس عّشة مائة ،ألف لكفانا

 :قال عن عبد اهلل بن مسعود ( 2)وروى ابلخاري أيضاً 
 :فقال رسول اهلل  ،فقلَّ املاء ،يف سفر كنا مع رسول اهلل 

فأدخل يده  ،فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ،(اطلبوا فضلًة من ماء)
  .(والربكة من اهلل ،يّح ىلع الطهور املبارك) :يف اإلناء فقال

                                                 

 .[13/4]واإلمام مسلم  [17/214]( ـ 1)

 .[13/114]والترمذي  [16/122]( ـ 2)
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فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع  :قال عبد اهلل 
 .رسول اهلل 

 :قال عن عمران بن حصني ( 1)م ابلخاري وروى اإلما
فزنل  ،. فاشتىك إيله انلاس من العطش.كنا يف سفر مع انليب 

فتلّقيا  ،فانطلقا ،(اذهبا فابتغيا املاء) :فقال ،وداع علياً  ،فداع فالناً 
 .امرأة بني مزادتني أو سطيحتني من ماء ىلع بعري هلا

أمِس هذه الساعة  عهدي باملاء :؟ قالت.أين املاء :فقاال هلا
ـ أي بُعدي عن املاء يوٌم اكمل ـ ونفُرنا ُخلوفاً ـ أي اكن رجانلا 

إىل رسول  :؟ قاال.إىل أين :قالت ،انطليق إذن :مسافرين ـ قاال هلا
  .اهلل

؟ ـ اذلي خرج عن دينه ـ .اذلي يقال هل الصابئ :قالت
ثاه وحدّ  ،فجاءا بها إىل انليب  ،فانطليق ،هو اذلي تعنني :قاال

ففّرغ فيه  ،بإناء وداع انليب  ،فاستزنلوها عن بعريها ،احلديث
وأطلق الَعَزاىَل ـ  ،وأوكأ أفواههما ،(القربتني)من أفواه املزادتني 

فَّل ـ ونودي يف انلاس  ،فسىَق من شاء ،واستقوا ،اسقوا :األفواه السُّ
 ،اهلل .. ويه قائمة تنظر إىل ما يُفَعل بمائها ! وأيم.واستىق من شاء

                                                 

 .[5/189]واإلمام مسلم  [4/25]( ـ 1)
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قِلع عنها
ُ
ـُخيَّل إيلنا أنها أشد مألة منها حني ابتدأ  ،لقد أ وإنه يَل

 .فيها
فجمعوا هلا من بني عجوة  ،(امجعوا هلا) :فقال انليب 

ومحلوه  ،فجعلوه يف ثوب ،حىت مجعوا هلا طعاماً  ،ودقيقة وسويقة
 .ووضعوا اثلوب بني يديها ،ىلع بعريها

؟ .ما نقصنا ـ من مائك شيئاً تعلمني ما َرِزئنا ـ  :قال هلا
وقد احتبست ـ  ،فأتْت أهلها ،ولكن هو اهلل اذلي أسقانا

 ،العجب :؟ قالت.ما حبسك يا فالنة :تأخرت ـ عنهم ؛ قالوا
ففعل كذا  ،الصابئ :فذهبا يب إىل هذا اذلي يقال هل ،لقيين رجالن

فواهلل إنه ألسحُر انلاس من بني هذه وهذه ـ تعين السماء  ،وكذا
فاكن املسلمون بعد ذلك  ،ألرض ـ أو إنه لَرسول اهلل حقاً وا

م اليت يه  ،يُغريون ىلع من حوهلا من املّشكني وال يصيبون الرصِّ
 .منه

 .اجلماعة يزنلون بإبلهم قريباً من املاء :والرصم
أن هؤالء القوم  (ما أظنّ )ما أرى  :فقالت يوماً لقومها

فدخلوا يف  ،أطاعوها. ف؟فهل لكم يف اإلسالم ،يدعونكم عمداً 
 .اإلسالم
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ِي } :قال اهلل تعاىل :* ـ حديث اإلِساء ان  اذلَّ ى ُسْبح  رْس 
 
أ

ْالً  ْبِدهِ يل  ْقص   ،بِع 
 
ْسِجِد األ ر اِم إىِل  الـم  ْسِجِد الـح  ِي  ِمن  الـم  اذلَّ

ِميُع ابل ِصري ُ لُُِنِي ُه ِمْن آي اتِن ا إِنَُّه ُهو  السَّ ْوهل  ْكن ا ح   .[1 :ِساءاإل] {ب ار 

 .قبل اهلجرة بسنة أو سنتني واكن إِساؤه 
رواه  ،السفر يلاًل ـ وخربه شائع مستفيض :واإلِساء

وحكموا ىلع منِكره  ،األئمة، وتناقله اخللف عن السلف
وقد تظاهرت األحاديث  ،لوروده يف رصيح القرآن ،بالكفر

فنورد  ،وحنن نقترص ىلع موضع الشاهد ،الصحيحة بذلك أيضاً 
 :جامعني بني روايات األئمة األعالم ؛ وفيها ،َرفاً من احلديثطَ 

 ،صبيحة إِسائه انتىه إىل نفر من قريش .. إن انليب .)
وما أراه اهلل من آياته ؛  ،فأخربهم بإِسائه إىل بيت املقدس

فُصوِّر هل حىت  ،ِصْف نلا بيت املقدس :وقالوا ،فأعظموا ذلك
 .(أنبأهم بعالماته

؟ فإنا لم نسمع .ما آية ذلك يا حممد :الوا هلق) :ويف رواية
آية ذلك أين مررُت بِعري بين فالن بِوادي  :فقال ،بمثل هذا قّط 

فأنفرهم حّس ادلابَّة ـ يعين الرباق ـ فنّد ـ رشد ـ هلم  ،كذا وكذا
ثم أقبلُت حىت إذا كنت  ،فدللتُهم عليه وأنا موّجه إىل الشام ،بعري
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وآية ذلك أن  ،رُت بعري بين فالنبضجنان ـ جبل قرب مكة ـ مر
يقُدمها  ،عريهم اآلن تَُصوِّب ـ تيجء ـ من ابليضاء ثنية اتلنعيم

مجل أورق ـ يف لونه بياض إىل سواد ـ عليه غرارتان ـ مثىن 
فابتدر  ،واألخرى برقاء ،ويه الِعْدل ـ إحداهما سوداء ،غرارة

جلمل ـ أي يشء القوم اثلنية ـ استبقوا إيلها ـ فلم يَلَْقهم أوُل ا
صَدق واهلل  :وسألوهم وهم بمكة فقالوا ،قبله ـ كما وَصَف هلم

نِْفرنا يف الوادي اذلي ذكر
ُ
فسمعنا صوت رجل  ،وندَّ نلا بعري ،لقد أ

 .( 1) (يدعونا إيله حىت أخذناه
 :وطرف من خصائصه  ،تفضيله ىلع انلبيني (15

ضل جرت سنة اهلل تعاىل أن خيتار أنبياءه ورسله من أف
 ،يلكونوا مصابيح أقوامهم وُهداة أممهم ،خلقه دليه وأكرمهم عنده

قال تعاىل يف معرض ذكر  .وأسوة حسنة للناس ،وقدوة صاحلة للبّش
ال ِمني .} :الرسل واصطفائهم بالرسالة لْن ا ىلع   الع  لُُكً ف ضَّ مِْن  .. و  و 

إِْخو انِِهمْ  َـّاتِِهْم و  ي ْين اُهْم إىِل  ِْص اٍط و اْجت ب   ،آب ائِِهْم و ُذرِّ د  ْين اُهْم و ه 
 .[88و  87 :األنعام] { ُمْست ِقيم

                                                 

 .( ـ من رواية اإلمام أحمد وابن أبي شيبة وابن إسحاق والبيهقي وغيرهم1)
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مزّي بعض رسله  ،وكما فضل اهلل تعاىل رسله ىلع العاملني
لْن ا } :قال اهلل تعاىل ،وساىم بني مراتبهم ،ىلع بعض تِلْك  الرُُّسُل ف ضَّ

ُهْم ىلع   ب ْعٍض  ر   ،ب ْعض  َّم  اهلُل و  ْن لك  اتِمْنُهْم م  ر ج  ُهْم د   {...ف ع  ب ْعض 
 .[253 :ابلقرة]

ْد } :Uوقال  ل ق  لْن ا ب ْعض  انلَّبِيِّني ىلع   ب ْعضو  آت يْن ا  ،ف ضَّ و 
ُبور ا اُود  ز   .[55 :اإلِساء] {د 

ولقد اكن مما فّضل اهلل به سيدنا حممداً  :* ـ ميثاق انلبيني
 انلبيني وخاتم ،ىلع إخوانه األنبياء أن جعله أفضل الرسل، 

والعهد أن يؤمنوا به ويكونوا من أتباعه فأخذ هل منهم امليثاق 
 .وأنصاره إذا بُِعث يف زمنهم

عن يلع وابن عباس ريض اهلل ( 1)روى اإلمام ابلخاري 
إال أخذ عليه امليثاق  ،آدم فما بعده ،ما بَعَث اهلُل نبياً ) :عنهما قاال

وأمره أن يأخذ  ،رَصنهلنئ بُِعَث حممد وهو يّح يلُؤمنَن به ويلن
يلؤمنُن به ويلنرُصنه  ،العهد ىلع قومه لنئ بعث حممد وهم أحياء

ا } :ثم تال يلع  ،ويَلَتَِّبُعنَّه ذ  اهلُل ِميث اق  انلَّبِيِّني  ل م  خ 
 
إِْذ أ و 

ة (2)آت يُْتُكْم  ا  ،ِمْن كِت اٍب و ِحْكم  ٌق لِم  دِّ اء ُكْم ر ُسوٌل ُمص  ُثمَّ ج 
                                                 

 .[3/236]( ـ في صحيحه وابن جرير في تفسيره 1)

 .لََمْهَما آتيتكم ( ـ2)
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 ُ ع ُكْم تل  نَّهُ م  تل  ْنُُصُ ْخْذُتْم ىلع   ذ لُِكْم  :ق ال   ،ْؤِمُُنَّ بِِه و 
 
ْرُتْم و أ ْقر 

 
أ
 
أ

ْرن ا :ق الُواْ  ؟(1)إِْْصِي  ْقر 
 
ُدواْ  :ق ال   ،أ اِهِدين ،ف اْشه  ع ُكْم ِمن  الشَّ ن ا م 

 
 {و أ

 .[81 :آل عمران]
مع علمه تعاىل أنهم ال  ،وإنما أخذ اهلل العهد هل من انلبيني

وللتنويه بقْدره،  ،ورفْع شأنه بينهم ،إلظهار فضله عليهم ،نهيدركو
وآخر أنبيائه  ،فإن اهلل يعلم أنه خاتم رسله ،واإلشادة بِذْكرِه

 .عليهم الصالة والسالم
الُِكمْ } :وقال تعاىل ٍد ِمْن رِج  ح 

 
ب ا أ

 
ٌد أ ن  ُُم مَّ ا اك   ،م 

ات م  انلَّبِيِّني ل ِكْن ر ُسول  اهللِ و خ  َك   ،و  ٍء و  ْ ن  اهلُل بُِكلِّ َش 
لِيماً   .[40 :األحزاب] {ع 

 

  :* ـ عموم رساتله 
 ً ودعوة  ،أن جعل دعوته اعمة ومما خص اهلُل به حممدا

فًَّة لِلنَّاِس } :قال تعـاىل ،املرسلني قبله خاصة لْن اك  إاِلّ اك  ْرس 
 
ا أ م  و 

ن ِذيرا ْكرث   انلَّاِس ال  ي عْ  ،ب ِشرياً و 
 
ل ِكنَّ أ  .[28 :سبأ] {ل ُمونو 

  :قال أن رسول اهلل  عن جابر ( 1)وقد روى ابلخاري 
                                                 

 .( ـ عهدي1)
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عطيُت مخساً لم يُعَطهّن أحد قبيل)
ُ
نرُصت بالرعب  :أ

ً  ،مسرية شهر ُـّما رجل من  ،وُجِعلت يل األرض مسجداً وطهورا فأي
ّل ألحد  ،أميت أدركته الصالة فلْيُصلِّ  حلّت يل املغانم ولم حَتِ

ُ
وأ

عْ  ،قبيل
ُ
 ،واكن انليب يبعث إىل قومه خاصة ،ِطيُت الشفاعةوأ

  .(وبعثت إىل انلاس اعمة
لُْت ىلع األنبياء ) :عن أيب هريرة  (2)ويف رواية ملسلم  فُضِّ

ْعطيُت جوامع اللكم :بسّت 
ُ
ِحلَّْت يِلَ  ،ونرُِصُْت بالرعب ،أ

ُ
وأ

رِْسلُْت إىل اخل ،وُجِعلَْت يِلَ األرض طهوراً ومسجداً  ،الغنائم
ُ
لق وأ

 .(وُخِتَم يِبَ انلبيون ،اكفة
الشفاعُة  :ومن أعظم خصائصه  :* ـ شفاعته 

يوم يلجأ انلاس إىل األنبياء مستشفعني بهم  ،العظىم يوم القيامة
حىت  ،وحُيالون من نيب إىل نيب ،فال جيدون دليهم شفاعة ،إىل ربهم

ع يكون سيُدنا حممد   .وادلايع املجاب ،هو الشفيع املشفَّ

عن أيب هريرة وأنس ريض اهلل ( 3)ابلخاري  روى
  :قال عنهما أن انليب 

                                                 

 .[5/3]ومسلم  [4/7]( ـ 1)

 .[5/5]( ـ 2)

 .وغيرهما [3/65]ومسلم  [19/26]( ـ 3)
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وهل تدرون ِممَّ  ،أنا سيّد انلاس يوم القيامة)
 ،. جيمع اهلل األولني واآلخرين يف صعيد واحد؟ذلك

وتدنو الشمس من  ،ويُْسِمُعهم ادلايع ،فيُبرِْصُهم انلاظر
فيبلُغ انلاس من الغم والكرب ماال  ،مجاجم انلاس

 .يطيقون وال حيتملون
! أال تََرْون ؟أال تََرْون إىل ما أنتم فيه :فيقول انلاس

؟ أال تنظرون إىل من يشفع لكم إىل .ما قد بلغكم
 ،ائتوا آدم ؛ فيأتونه :! فيقول بعض انلاس بلعض؟ربكم

ونفخ  ،خلقك اهلل بيده ،يا آدم ! أنت أبو البّش :فيقولون
وأسكنك  ،ا لكوأمر املالئكة فسجدو ،فيك من روحه

؟ أال ترى ما حنن فيه وما .أال تشفُع نلا إىل ربك ،اجلنة
 ؟ .بلََغنا

إن رّب قد غضب ايلوم غضباً لم يغضْب  :فيقول
وإنه نهاين عن  ،ولن يغضَب بعده مثله ،قبله مثلَه
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اذهبوا إىل  ،نفيس نفيس نفيس ،الشجرة فعصيتُه
 .اذهبوا إىل نوح ،غريي

ا نوح ! أنت أول الرسل ي :فيقولون ،فيأتون نوحاً 
أال ترى  ،وقد سّماك اهلل عبداً شكورا ،إىل أهل األرض
أال تشفُع نلا إىل  ؟. أال ترى إىل ما بلََغنا؟إىل ما حنن فيه

 ؟.ربك
إن رّب قد غضب ايلوم غضباً لم  :فيقول هلم

وإنه قد  ،ولن يغضَب بعده مثله ،يغضْب قبله مثلَه
نفيس نفيس  ،اكنت يل دعوٌة دعوُت بها ىلع قوم

 .اذهبوا إىل إبراهيم ،اذهبوا إىل غريي ،نفيس
أنت نيب اهلل  :فيقولون ،فيأتون إىل إبراهيم

أال ترى إىل  ،اشفع نلا إىل ربك ،وخليله من أهل األرض
إن رّب قد غضب ايلوم غضباً  :فيقول هلم ؟ما حنن فيه

ولن يغضَب بعده مثله ؛ وإين قد  ،لم يغضْب قبله مثلَه
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فذكرها ؛ نفيس نفيس  ،بُت ثالث كذباتكنُت كذ
 .اذهبوا إىل موىس ،اذهبوا إىل غريي ،نفيس

يا موىس ! أنت رسول  :فيقولون ،فيأتون موىس
أال  ،فّضلك اهلل برساالته وبكالمه ىلع انلاس ،اهلل

  .اشفع نلا إىل ربك ؟ترى إىل ما حنن فيه
إن رّب قد غضب ايلوم غضباً لم يغضْب  :فيقول

وإين قد قتلُت نفساً  ،ولن يغضَب بعده مثله ،قبله مثلَه
 ،اذهبوا إىل غريي ،نفيس نفيس نفيس ،لم أومْر بقتلها

 .اذهبوا إىل عيىس
يا عيىس ! أنت رسول  :فيقولون ،فيأتون عيىس

ولكّمَت انلاس يف  ،اهلل ولكَِمتُه ألقاها إىل مريم وروٌح منه
  .ا إىل ربك. اشفع نل؟أال ترى إىل ما حنن فيه ،املهد صبيَّاً 

إن رّب قد غضب ايلوم غضباً لم  :فيقول عيىس
ولم يذكر  ،ولن يغضَب بعده مثله ،يغضْب قبله مثلَه
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اذهبوا إىل  ،اذهبوا إىل غريي ،نفيس نفيس نفيس ،ذنباً 
 .حممد

 ،يا حممد ! أنت رسول اهلل :فيقولون ،فيأتون حممداً 
وما قد غفر اهلل لك ما تقّدم من ذنبك  ،وخاتم األنبياء

 .؟ اشفع نلا إىل ربك.أال ترى ما حنن فيه ،تأخر
فأقع  ،فأنطلُق فآيت حتت العرش ،أنا هلا :فأقول
ويلهمين من حمامده  ،ثم يفتح اهلل يلعّ  ،ساجداً لرّب

ثم  ،وحسن اثلناء عليه شيئاً لم يفتحه ىلع أحد قبيل
ع ،َسْل ُتْعَطهْ  ،ارفع رأسك :يا حممد :يقال  ،واشفع تَُشفَّ

يا  :أميت يارّب ! أميت يارّب ! فيقال :فأقول ،رأيسفأرفع 
حممد ! أدخل من أمتك من ال حساب عليه من ابلاب 

وهم رشاكء انلاس فيما سوى  ،األيمن من أبواب اجلنة
إّن بني املرصاعني  ،واذلي نفيس بيده ،ذلك من األبواب

من مصاريع اجلنة لكما بني مكة وَهَجر ـ بدل بايلمن ـ 
 .(كة وُبرَصى ـ بدل بالشام ـأو كما بني م
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من نظر يف سريته عليه الصالة  :( 1)الكريمة شمائله  (16
نفساً  والسالم وجدها من أعظم ادلالئل ىلع أن بني جنبيه 

بالغة من الكمال ماال يبلغه اإلنسان اذلي يطلب املعايل بنفسه ولو 
ن من احلكمة ما شاء أن يُلَ  ،بلغ من العبقرية ما بلغ نولُقِّ  ،قَّ

طالِْعها وأمِعن انلظر يف  ،فدونك كتُب اتلاريخ عربية وغري عربية
فإنك ال  ،أحوال عظماء الرجال من مبدأ اخلليقة إىل هذا ايلوم

وتُقصَّ  ،تستطيع أن تضع يدك ىلع اسم رجل من أوئلك العظماء
ثك  علينا من سريته ومزاياه وأعماهل اجلليلة حديثاً يضايه ما حُندِّ

 .الرسول العظيمبه عن هذا 
ومثابرته ىلع عبادة اهلل آناء  ،سنُحّدثك عن ُخـلُقه وآدابه

وال تنَْس ـ  .ومجيِع أحواهل الّشيفة ابلاهرة ،الليل وأطراف انلهار
قىض حنو عّش سنني يف مناهضة خصومه  إىل جانب هذا ـ أنه 

وما  ،ولم تشغله تلك املناهضة املستمّرة ،من مّشّك قريش وغريهم
وعن أن  ،عن إقباهل ىلع العبادة بمجامع قلبه ،ه من تدبريتستدعي

                                                 

( نرجو من القارئ أن يتدبر بقراءته هذه الشمائل النبوية ـ بصورة خاصة ـ 1)

.. .وسجايا المعة ،وعادات كريمة ،ويتأمل فيما انطوت عليه من أخلق فاضلة

ليستفيد منها ويقتبس من سيرة صاحبها عليه الصلة والسلم ما يقربه من المثل 

  .واآلداب الرفيعة ،ويطبع فيه األخلق الكريمة ،الكامل
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يتلىقَّ عنه انلاس أحاكم الوقائع يف العبادات واملعامالت 
 .واجلنايات

وأضف إىل هذا نظره يف ُطُرق سياسة األقوام ادلاخلني حتت 
وََضْع جبانب  ،ونظره يف فصل ما يَنَْشُب بينهم من خصومات ،لوائه

واعترِبْ  ،واملواعظ ابلالغة ،ن احِلَكم الرائعةهذا ما اكن ينطق به م
فيما وهبه اهلل تعاىل من بيان يملك األسماع  ،هذا لكهبعد 

لم ترتدد  ،فإنك إن تدبّرت هذا اذلي أومأنا إيله ،ويأخذ باألبلاب
وجعلها  ،تأييد اهلل تعاىل هو اذلي رفع رصوح هذه السريةيف أن 
ئل اليت تنقطع دونها لك بتلك املحامد واملفاخر والشما حافلة

 .سرية وحَمَْمَدة
 ولقد دّون العلماء كتباً كثرية يف شمائله وأخالقه 

 ،ويقظِته ومناِمه ،وأْمرِه ونْهيِه ،وذكروا فيها أحواهل املتعلقة بعبادته
ومعارشته ألهله  ،وَِصَفة طعامه ورشابه ،واتكائه ،ومْشِيه وجلوسه

 ،وضحَكه وبكاَءه ،بَهوأصحابه ؛ ووصفوا فيها ِسورَُه وغض
 ،وحياَءه ،وعفوَه ،وكرَمه ،وصربَه ،وشجاعتَه ،وَصْمتَه ونطَقه

 .وَعيَْشه وهْديَه لكَّه ،ووضوَءه وُغسلَه ،وثيابه ولُبَْسه ،وتواضَعه
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ومن املؤسف أن ترى كثرياً من املسلمني احلريصني ىلع 
الزنر إسالمهم ـ يف هذا الزمن ـ ال يعرفون من شمائله الكريمة إال 

وهلذا نُهيب بهؤالء  .اليسري اذلي ال خيلو عن َزيٍْف أو مغاالة
يلكونوا ىلع  ،املسلمني أن يقتنوا ولو كتاباً واحداً يف شمائله 

فيقتدوا به  ،وأحواهِل اخلاصة والعامة معرفة بهْدي رسول اهلل 
ن  ل ُكْم يِف ر  } :عماًل بقوهل تعاىل ،فيما يأتون وما يذرون ْد اك  ُسوِل ل ق 

ن ةٌ  س  ٌة ح  ْسو 
ُ
ن  ي رُْجو اهلل  و ايل ْوم  اآلِخر   ،اهللِ أ ْن اك  ر  اهلل   ،لِم  و ذ ك 
ثرِياً   .[21 :األحزاب] {ك 

 :وإن من أفضل الكتب اليت حتدثت عن سريته الكريمة 
وحنن خنتار منه مُجاَلً  .لإلمام الرتمذي (الشمائل املحمدية)كتاب 

ً للبصائ وإفادة للمستهدين  ،وإرشاداً للعقول ،رنَْسدها هنا تنويرا
 .واملسرتشدين

ِـٍّن فْصل اكن )  ،حيفظه َمن جلس إيله ،يتلكم بكالٍم بَي
ال يتلكم  ،واكن طويَل الصمت ،واكن يعيد اللكمة ثالثاً تِلُْعـَقل عنه

ويتلكم جبوامع  ،يْفتتح الالكم وخيِتُمه باسم اهلل تعاىل ،يف غري حاجة
فإذا تُعدي احلقُّ لم  ،وال ما اكن هلا ،ُتْغِضبُه ادلنياال  واكن  ،اللكم

  .وال ينترص هلا ،وال يغضب نلفسه ،َيُقم لغضبه يشء حىت ينترَص هل
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 ،كنّا إذا اشتّد ابلأس :قال يلع  .أشجع انلاس واكن 
فما يكون أحٌد  ،وامحّرت احلَدُق ـ العيون ـ اتَّقينا برسول اهلل 

 وحنن نلوذ بانليّب  ،لقد رأيتين يوم بْدرٍ و ،أقرب إىل العدّو منه
 .وهو أقرُبنا إىل العدوّ 

فإن اهلل  ،عليكم من األعمال ما تطيقون) :يقول واكن 
حب العمل إىل اهلل ما داوم عليه صاحبه وإن  ،ال يمّل حىت تملّوا

 
وأ

  .(قّل 
إنك  :يا رسول اهلل :فقالوا هل ،يداعب أصحابه واكن 

  .(غري أين ال أقول إال حقاً  ،عمن) :تداعبنا ! فقال
 ،الغمام يفرتُّ عن مثل َحبِّ  ،واكن ُجلُّ َضِحِكه اتلبّسم

 احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا) :واكن إذا أوى إىل فراشه قال
 :واكن إذا دخل بيته قال (فكم ممن ال اكيَف هل وال ُمؤوي ،وآوانا

 .(إين صائم) :قال ،ال :فإذا قيل (؟.هل عندكم طعام)
فقام عليه الصالة  ،وانكسفت الشمس يوماً ىلع عهده 

 :ثم جعل يبيك يف سجوده ويقول ،والسالم يصيل وأطال الصالة
رّب ألم تِعْدين أن ال  ؟.رّب ألم تِعْدين أن ال تعّذبهم وأنا فيهم)

فلما صّل ركعتني  ،(. وها حنن نستغفرك؟تعّذبَهم وهم يستغفرون
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إن ) :ثم قال ،تعاىل وأثىن عليه فقام فحِمد اهلل ،اجنلت الشمس
ال ينكسفان ملوت أحد وال  ،الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل

 .(فإذا انكسفا فافزعوا إىل ذكر اهلل ،حلياته
 :فقال ،إن يل إيلك حاجة :امرأة فقالت هل وجاءته 

جِلس إيلِك )
َ
  .(اجليس يف أي طريق املدينة شئِت أ

بَركة الطعام الوضوء قبلَه ) :ويقول ،ال يأكل متكئاً  واكن 
  .والوضوء بعَده ـ يعين غسل ايلدين ـ
 ،ولك بيمينك ،سمِّ اهلل تعاىل) :وأرشد إىل آداب األكل فقال

  .(ولك مما يليك
احلمد هلل اذلي أطعمنا ) :واكن إذا فرغ من طعامه قال

  .(وسقانا وجعلنا مسلمني
ء إذا أىت باب قوم لم يستقبل ابلاب من تلقا واكن 

السالم ) :ويقول ،ولكن من ركنه األيمن أو األيَس ،وجهه
 .(السالم عليكم ،عليكم

أتانا  :قال أنس  ،حيّب اتليامن يف األمور لكها واكن 
يف دارنا فاستسىق ـ طلب أن يّشب ـ فحلبنا هل شاة  رسول اهلل 

 فأعطيُت رسول اهلل  ،ثم ُشبتُه ـ أي مزْجُت احلليب ـ بماء
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وأعرايبٌّ  ،أمامه وعمر  ،عن يساره أبو بكر  ؛ واكن فّشب
به عن يمينه ؛ فلما فَرَغ رسول اهلل  هذا أبو  :قال عمر ،من رُشْ

 ،األعرايب فأعطى رسوُل اهلل  ،بكر يا رسول اهلل ! يريه إياه
قال  .(األيمنون ،األيمنون ،األيمنون) :وقال ،وترك أبا بكر وعمر

 .فيه ُسنَّةٌ  ،فيه ُسنَّةٌ  ،فيه ُسنَّةٌ  :أنس
سألُت أيب يلعَّ بن أيب طالب كّرم اهلل  : قال احلسني

اكن إذا أوى إىل مزنهل جّزأ  :فقال ،وجهه عن َمْدَخِل رسول اهلل 
ثم جّزأ  ،وُجزءاً نلفسه ،وُجزءاً ألهله ،ُجزءاً هلل :دخوهَل ثالثة أجزاء

ِكُل تعليم فريّد باخلاصة ىلع العامة ـ أي يَ  ،ُجْزءُه بينه وبني انلاس
واكن من  ،عوام انلاس خلواص أصحابه ـ وال يّدخر عنهم شيئاً 

وقَْسُمُه الوقت بينهم ىلع  ،سريته يف جزء األمة إيثاره أهَل الفضل
فاكن يشتغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم  ،قدر فضلهم يف ادلين

 ،من مسأتله عنهم وإخبارهم باذلي ينبيغ هلم ،ويصلح األمة
بلغوين حاجة  من ال  ،لشاهُد منكم الغائب  يلبلغ ا) :ويقول

 
وأ

ال يستطيع  فإنه من أبل غ  سلطاناً حاجة  من ،يستطيع إبالغها
  .(ثبَّت اهلل قدميه يوم القيامة ،إبالغها
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يدخلون إيله ُرّواداً ـ طابلني اإلفادة ـ وال  واكن أصحابه 
أي  خيرجون إال عن َذواٍق ـ طعام ـ وخيرجون أدلًّة ىلع اخلري ـ

 .مطبوعني عليه
كيف اكن  ،فسألُت أيب عن خمرجه  : قال احلسني

 ،خَيُزُن لسانَه إال فيما يعنيه اكن رسول اهلل  :. فقال؟يصنع فيه
 ،وُيكرم كريَم لُكّ قوم وُيويّله عليهم ،ويؤلّف انلاس وال ُينَفِّرهم

من غري أن يطوي عن أحٍد منهم  ،وحيّذر انلاَس وحيرتُس منهم
 واكن  ،لنّي اجلانب ،سهَل اخلُـلُق ،واكن دائم البّش ،ه وُخلَقهبِّْشَ 

قد تََرك نفسه من  ،وال يؤيُِس منه راجيه ،يتغافل عما ال يشتيه
  .وماال يعنيه ،واإلكثار ،الِمراء :ثالث

وال  ،وال يَعيـبُه ،اكن ال يذّم أحداً  :وتَرك انلاس من ثالث
  .يتتّبع عرثته

ُن  ،سأل انلاس عما يف انلاسواكن يتفّقد أصحابه وي وحُيَسِّ
ال يغفُل عن  ،معتدَل األمر ،وُيَقبُِّح القبيَح وُيوّهيه ،احلسَن وُيقّويه

للك حاٍل عنده عتاد  ،تذكريهم وتعليمهم خمافة أن يغُفلوا أو يميلوا
ُ عن احلق وال جياوزه هم  ،ـ ُعّدة ـ ال ُيَقرصِّ أفضُل انلاس عنده أعمُّ

 .ده أحسنُهم مواساًة ومؤازرةوأعظمهم عن ،نصيحة
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اكن  :فقال فسألُت أيب عن جَمِْلِسه  : قال احلسني
وإذا انتىه إىل قوم  ،ال يقوم وال جيلس إال ىلع ِذْكر رسول اهلل 

يعطي لك واحد من  ،ويأمر بذلك ،جلس حيث انتىه به املجلُس 
ال حيسب جليُسه أن أحداً أكرُم عليه  ،جلسائه نصيبه من الِبّْش 

من جالسه أو فاوضه يف حاجة صابََره حىت يكون هو  ،نهم
ومن سأهل حاجًة لم يرّده إال بها أو بميسور من  ،املنرصف عنه

وصاروا عنده يف  ،فصار هلم أباً  ،قد وسع انلاَس بِّْشُه وُخلقه ،القول
  .احلق سواء

ال تُرفع فيه  ،جملُسه جملُس علٍم وحلٍم وحياٍء وأمانٍة وصرب
وال تُْذكر فيه فلتات  ، تؤَبن ـ ُتْهتَك ـ فيه احلَُرموال ،األصوات

واكنوا يتفاضلون يف جملسه باتلقوى  ،اكنوا عنده متعادلني ،انلاس
ويؤثرون ذا  ،ويرمحون فيه الصغري ،يوّقرون فيه الكبري .متواضعني

 .وحيفظون حق الغريب ،احلاجة ىلع أنفسهم
وأيلنَهم  ،ةوأصدَق انلاس هلج ،أجوَد انلاس صدراً  واكن 

ومن خالطه معرفة  ،من رآه بديهة هابه ،وأكرَمهم ِعّشة ،عريكة
وإذا تكلم أطرق جلساؤه  ،واكن ال يتلكم إال فيما رجا ثوابَه ،أحبه

ال يتنازعون عنده  ،فإذا سكت تكلموا ،كأنما ىلع رؤوسهم الطري
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حديثُهم عنده  ،من تكلم عنده أنصتوا هل حىت يفُرغ ،احلديث
  .محديُث أّوهل

واكن ال يقطع ىلع أحد حديثَه حىت جيوَر ـ جياوز احلق ـ 
ويتعجُب مما  ،مما يضحكون منه يضحك  ،فيقطَعُه بنيه أو قيام

 ،ويصرب للغريب ىلع اجلفوة يف منطقه ومسأتله ،يتعجبون منه
 :ـ أي (إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأْرفِدوه) :ويقول ألصحابه

 .أعينوه ـ
ـ باٍل ـ  ىلع رحٍل رثٍّ  رسول اهلل  حجَّ  :قال أنس 

 :قال ،فلما استوت به راحلتُه ،وقطيفٍة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم
  .(امهلل بليك حبّجة ال ُسمعة فيها وال رياء)

وإذا  ،كنا إذا ذكْرنا ادلنيا ذكرها معنا :وقال زيد بن ثابت 
وال  ،رهال يواجه أحداً بما يك واكن  ،ذكْرنا اآلخرة ذكرها معنا

  .ولكن يعفو ويصفح ،جيزي السيئة بالسيئة
بيده   ما رضب رسول اهلل) :وقالت اعئشة ريض اهلل عنها

وما رأيُته منتُصاً من  ،وال امرأة ،وال رضب خادماً  ،شيئاً قط
ها قط فإذا اْنُتِهك  ،مالم يُنْت هك من ُمارم اهلل َشء ،مظلمة ُظلِم 
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هم غض باً وما ُخرّي بني أمرين إال من ُمارم اهلل َشء اكن أشدَّ
 .مفضياً إىل إثم :أي (اختار أيرسهما مالم يكن مأثماً 

أتيُت  :قالت أميمة بنت ُرَقيْقة األنصارية ريض اهلل عنها
ـ  هلم :يا رسول اهلل :فقلنا ،يف نسوة من األنصار ُنبَايعه انليب 

فرد ـ فقال أقبل ـ نبايعك ـ واكنت املبايعة ال ُتْعَقد إال بايلد من لك 
ْول  ،إين ال أصافح النساء) :رسول اهلل  إنما قول ملائة امرأة كق 

  .(قد باي ْعُتُكنَّ الكماً  ،المرأة واحدة
ت يُد رسول اهلل  :"قالت اعئشة ريض اهلل عنها واهلل ما مسَّ

 اكن يُـبَايعهن بالالكم ،يَد امرأة قط." 
ليم  صيّل مع رسول بينا أنا أ :قال معاوية بن احلكم السُّ

فرماين  ،يرمحك اهلل :فقلُت هل ،إذ عطس رجٌل من القوم ،اهلل 
ما  ،واثُْكَل أماه :القوم بأبصارهم ـ نظروا إيّل مستنكرين ـ فقلُت 

؟ فجعلوا يرضبون بأيديهم ىلع أفخاذهم ! .شأنُُكم تنظرون إيلّ 
 .فلما رأيتهم يصّمتونين َسَكّت 
ما رأيت  ، هو وأمفبأيب ،داعين فلما صّل رسول اهلل 

فواهلل ما نهرين وال رضبين  ،معلّماً قبله وال بعده أحسَن تعليماً منه
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إّن هذه الصالة ال يصلح فيها َشء من ) :لكن قال ،وال شتمين
 .(1) (إنما هو التسبيُح واتلكبرُي وقراءةُ القرآن ،الكم انلاس

  :لزوم األدب معه  (17
 كريم من عليه اكن ما ، شمائله عن به حّدثناك مما عرفَت 

 باالنتساب وازدانت ،فيه اهلل مجعها اليت اخلالل ومجيل ،السجايا
 .لكها الفضائل تُردّ  وإيله ،املاكرم تؤخذ فعنه ،إيله

 من ولُْمعةً  ،معه الكرام الصحابة سرية من طرفاً  عرفَت  كما
 ىلع كأنما ،الّشيف جملسه يف اكنوا وأنهم ، حرضته يف أدبهم

 .وتكريماً  هل تعظيماً  ،لطريا رؤوسهم
 املقام يف  اكنوا :فنقول أدبهم عن حديثاً  هنا ونزيدك

 ،إيله يَنُدبهم ما إىل واملبادرة ،ونهيه أمره وتعظيم توقريه من األسىن
 بعُضهم ينادي كما ينادونه وال ،عنده أصواتهم خيِفضون واكنوا

ار كأيخ معه أحدهم الكم واكن ،بعضاً   ـ بَِِسّ  حدثاكملت أي ـ الَسِّ
 وال ،قول يف يسبقونه وال ،بإذنه إال جملسه من ينرصفون ال واكنوا

 .وهْديه بأمره إال يعملون وال ،عمل يف يتقّدمونه

                                                 

 .( ـ رواه مسلم1)
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ا ي ا} :فقال ،الرفيع األدب بهذا األخذ إىل اهلل داعهم وقد ُـّه  ي
 
 أ

ِين   ُنواْ  اذلَّ ُمواْ  ال   آم  دِّ يِ  ب نْي  ( 1) ُتق  ر ُسوهِلِ  اهللِ  ي د   اهلل   إِنّ  اهلل   و اتَُّقواْ  و 

ِميعٌ  لِيم س  ا ي ا  ع  ُـّه  ي
 
ِين   أ ُنواْ  اذلَّ ُعواْ  ال   آم  ْصو ات ُكمْ  ت ْرف 

 
ْوِت  ف ْوق   أ  ص 

ال   ،انلَّيِبّ  ُرواْ  و  ْه  ُ  َت  ْولِ  هل  ْهرِ  بِالق  ج  نْ  بِل ْعٍض  ب ْعِضُكمْ  ك 
 
ْب ط   أ  َت 

الُُكمْ  ْعم 
 
ـُم أ نْت

 
 .[2و  1 :احلجرات] {ت ْشُعُرون ال   و أ

 ال  } :انلداء يف معه احلرمة راعية إىل هلم مرشداً  تعاىل وقال
لُواْ  ْع  ء   َت  ءِ  ب يْن ُكمْ  الرَُّسولِ  ُدَع  ُدَع   .[63 :انلور] {ب ْعضاً  ب ْعِضُكمْ  ك 

ِين   إِنّ } :بقوهل عليهم وأثىن ون   اذلَّ ْصو ات ُهمْ  ي ُغضُّ
 
 ر ُسولِ  ِعْند   أ

ِك   اهللِ  ْوئل 
ُ
ِ  أ ن   ين  اذلَّ ةٌ  ل ُهمْ  ،لِلتَّْقو ى قُلُوب ُهمْ  اهللُ  اْمت ح  ْغِفر  ْجرٌ  م 

 
 و أ

ِظيمٌ   .[3 :احلجرات] {ع 

ا} :بقوهل االستئذان أدب أدب وعلّمهم ِين   الـُمْؤِمُنون   إِنَّم   اذلَّ

ُنواْ  ر ُسوهِلِ  بِاهللِ  آم  إِذ ا و  نُواْ  و  هُ  اك  ع  ْمرٍ  ىلع    م 
 
اِمٍع  أ ُبواْ  ل مْ  ج  ىتَّ  ي ْذه   ح 

ِذنُوه
ْ
 .[62 :انلور] {ي ْست أ

 ـ احلديبية يوم اثلقِف مسعود بن عروة قريٌش  أوفَدْت  وملا
 ما هل أصحابه تعظيم من ورأى ، اهلل رسول إىل ـ يسلم أن قبل

 إال شعرة منه تسقط وال ،وضوءه ابتدروا إال يتوضأ ال وأنه ،رأى

                                                 

 .( ـ أي ال تتقدموا1)



 113 قبسات من نور النبوة

 خفضوا تكلّم وإذا ،أمَره ابتدروا بأمرٍ  أمرهم وإذا ،إيلها استبقوا
  :هلم فقال قريش إىل رجع ،انلظر إيله حُيِّدون وال ،عنده أصواتهم
وقيُص يف  ،يا معرش قريش ! إين جئت كرسى يف عظمته)
وإين واهلل ما رأيُت ملَِكً يف قوٍم قّط  ،وانلجاَش يف ُملكه ،سلطانه

 .(مثل  ُممد يف أصحابه
سىم من هذا وإذا أرْدَت أن تقف ىلع نموذج من األدب أ

وقد سأهل الرسول  ،فاستمع إىل العباس عّم رسول اهلل  ،وأرفع
: (أنا أكرُب أو أنت).(1)وأنا أسنُّ منك  ،أنت أكرُب وأكرم :؟ قال. 

مما دّل ىلع يقظة  ،ولقد تكرر صدور هذا من أصحابه 
 . وال ينالُُهم فيه السهو ،ال تُدركهم فيه الغفلة ،وتأدب شامل ،تامة

  عن سعيد بن يربوع املخزوم (2)افظ ابن حجر روى احل
ُـّنا أكربُ ) :قال هل أن رسول اهلل  أنت أكرب  :قال (؟.أنا أو أنت ،أي

 .وأنا أقدُم منك سّناً  ،وأْخرَيُ مين
اكن  وإنك تلعجُب إذا حّدثناك أن إجالهَلم للنيب 

لم تفارقهم أبداً حرضوا مع  ،حارضاً معهم وسجّيًة من سجاياهم

                                                 

 .[21ص] (تاريخ الخلفاء)( ـ رواه السيوطي في كتابه 1)

 .[2/51] (اإلصابة في تمييز الصحابة)( ـ في كتابه 2)
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قربوا منه أو بعدوا ؛ فهذا عثمان ابن عفان  ،أو اغبوا ،يب انل
  ـَم الكناين ْشي

َ
أنت أكرُب أم رسوُل اهلل  :يسأل قُباَث بن أ

فقال قُباث ؟ .:  رسول اهلل وأنا أقَدُم منه يف امليالد  ،أكرب
(1 ). 

 ،وهذا هو األدب احلق اذلي ينبيغ للمسلم أن يتحّل به
ً وميتاً ح ويعرفَه لرسوهل  وهو إىل جانب هذا ُخلٌق ينادي  ،يّا
ُ عن مبلِغ حرمة انليب  ،بإيمان صاحبه وُيْعرُِب  ،يف قلبه وُيعـربِّ

ولقد اكن سلفنا الصالح رضوان  ،عن علّو مزنتله الّشيفة عنده
وَمدىع ادلهشة  ،عليهم يف هذا األدب مرضب األمثالاهلل 

من أخبارهم اخلادلة يف  وهاحنن أوالء نسوُق لك لَُمعاً  ،واإلعجاب
 .وإجالهل تعظيمه 

 :تعظيمه  (18
روى العلماء يف تراجم الصحابة واتلابعني وِسرَيِهم مآثر 

فمن ذلك ما نقله القايض  .وتوقريه باهرة يف تعظيمهم للنيب 
أن رجاًل جاء إىل سعيد بن املسّيب فسأهل عن حديٍث  (2)عياض 

                                                 

 .[13/105]( ـ رواه الترمذي في سننه 1)

 .[38ـ  2/34] (الشفاء)( ـ في كتابه 2)
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وِددُت أنك لم  :لرجلفقال هل ا ،فجلس وحّدثه ،وهو مضطجع
إين كرهُت أن أحّدثك عن رسول  :تتعنَّ ـ لم ترتك راحتك ـ فقال

  .وأنا مضطجع اهلل 
واكن اإلمام مالك بن أنس ال حيّدث حبديث  :قال القايض

وملا ناظره أبو جعفر  .إال وهو ىلع وضوء إجالاًل هل رسول اهلل 
فَع صوتَه يف ور املنصور أمرُي املؤمنني يف مسجد رسول اهلل 

 ،يا أمرَي املؤمنني ! ال ترفْع صوتَك يف هذا املسجد :قال هل ،املناظرة
ُعواْ  ال  } :فإن اهلل أّدب قوماً فقال ْصو ات ُكمْ  ت ْرف 

 
ْوِت  ف ْوق   أ  ،{انلَّيِبّ  ص 

ِين   إِنّ } :ومدَح قوماً فقال ون   اذلَّ ْصو ات ُهمْ  ي ُغضُّ
 
 اهللِ  ر ُسولِ  ِعْند   أ

ِك   ْوئل 
ُ
ِين  ا أ ن   ذلَّ ةٌ  ل ُهمْ  ،لِلتَّْقو ى قُلُوب ُهمْ  اهللُ  اْمت ح  ْغِفر  ْجرٌ  م 

 
ِظيم و أ  ،{ع 

ِين   إِنّ } :فقال قوماً  وذمّ  ر اءِ  ِمنْ  ُين اُدون ك   اذلَّ ُُهمْ  احُلُجر اِت  و  ْكرث 
 
 ال   أ

 :أي ـ فاستاكن ،حياً  كحرمته ميتاً   حرمته وإن ،(1) {ي ْعِقلُون
 .جعفر أبو هلا ـ خضع

 وقد ،ُذكر لكّما عليه الصالة : تعظيمه مظاهر أبرز ومن

 ،أيضاً  بذلك وأمرنا ،ومالئكته عليه يصيل أنه تعاىل اهلل أخربنا

                                                 

 .[4الحجرات ]( ـ 1)
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ـ هُ  اهلل   إِنَّ } :فقال ت م الئِك  لُّون   و  ا ي ا ،انلَّيِبّ  ىلع    يُص  ُـّه  ي
 
ِين   أ ُنواْ  اذلَّ  آم 

لُّواْ  ل ْيهِ  ص  لُِّمواْ  ع   .[56 :حزاباأل] {ت ْسلِيماً  و س 
 معناها  رسوهل ىلع مالئكته وصالة تعاىل اهلل وصالة

 ،به والعناية ، وتمجيُده ،عليه مالئكته وثناء ،سبحانه ثناؤه
 وشأنه حرمته من واإلعالء ،وفضله بذكره واإلشادة ،رشفه وإظهار

 .ثناء أو تعظيمٌ  هذا بعد وليس ؛
قاً  واضحاً  هذا لك يلتجّل وإنه  اهلل أن َت الحظْ  إذا ُمّْشِ

 ي ا ...} :فقال بأسمائهم والسالم الصالة عليهم أنبياَءه نادى تعاىل

المٍ  اْهبِْط  نُوحُ  ٍت  ِمّنا بِس  َك  ب ر  ل ْيك و   .[48 :هود] {...ع 

قْت   ق دْ  إِبْر اهِيمُ  ي ا ..} دَّ ْؤي ا ص  لِك   إِنَّا الرُّ ذ  ْزِي ك   {املـُْحِسننِي ْن 
 .[105 :الصافات]

ْيـتُك   إيِنِّ  ُموَس   ي ا ..} ف  االِِت  انلَّاِس  ىلع    اْصط   بِرِس 
بِك اليِم   .[144 :األعراف] {..و 

ْري م   بن   ِعيَس   ي ا ..} ِِت  اْذُكرْ  م  ل ْيك   نِْعم  تِك و ىلع    ع   {..و ادِل 
 .[110 :املائدة]

 مرة ولو ،باسمه لكها خماطباته يف  حممداً  نبينا ينادِ  ولم

 :شأنه جلَّ  فقال ،الرسالة أو انلبوة بلقب ناداه وإنما ،واحدة
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ن ِذيراً } اً و  ُمب رشِّ اِهداً و  لْن اك  ش  ْرس 
 
ا انلَّيِبُّ إِنَّا أ ُـّه  ي

 
 {...ي ا أ

 .[45 :األحزاب]

ا ي ا} ُـّه  ي
 
ُْزنْك   ال   الرَُّسولُ  أ ِين   ُي  ارُِعون   اذلَّ  يِف  يُس 

 .[41 :املائدة] {...الُكْفر

 .وأزاكه وأكملُه وأشملُه ،وأبهاه تعظيم أبلغُ  هذا ويف
 يف إياه وتكريِمه ،عليه ومالئكِته تعاىل اهلل صالة ويف

 اقتداءً  ،ُذِكر لكما  عليه باثلناء املبادرة إىل يدعونا ما ،خطابه

 عليه ثناَءنا إن بل ؛ الكرام ملالئكته وموافقةً  ،وتعاىل تبارك باهلل

  ٌّرصيح تعاىل اهلل من أمرٌ  فيه يرِد أن قبل علينا ثابٌت  حق، 
 اهلل   إِنَّ } :فقال ،خاّصاً  أمراً  بذلك ُسبحانه اهلل أمرنا وقد فكيف

ـ هُ  ت م الئِك  لُّون   و  ا ي ا ،انلَّيِبّ  ىلع    يُص  ُـّه  ي
 
ِين   أ ُنواْ  اذلَّ لُّواْ  آم  ل ْيهِ  ص   ع 

لُِّمواْ   .[56 :األحزاب] {ت ْسلِيماً  و س 
 من نانلا مِلا ،عليه واثلناء بتعظيمه وأحّق  أوىَل  إذن فنحن

 إىل الضالل من به اهلل أنقذنا اذلي وهو ،ِسفارته وُيْمِن   بركته

 يف علينا به وامتّ  ،انلور إىل الظلمات من به وأخرَجنا ،اهلدى
دْ } :قوهل اء ُكمْ  ل ق  ْنُفِسُكمْ  ِمنْ  ر ُسوٌل  ج 

 
ِزيزٌ  أ ل ْيهِ  ع  ا ع  نِتُّمْ  م   ع 

ِريٌص  ل ْيُكمْ  ح   .[128 :اتلوبة] {ر ِحيم ُؤوٌف ر   بِالـُمْؤِمننِي   ع 
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 بن كعب رواه فيما عليه اثلناء كيفية إىل  أرشدنا وقد
 السالم كيف عَرفنا قد :اهلل رسول يا :قالوا  الصحابة أن ُعجرة

  ؟الصالة فكيف ،عليك
كما  ،امهلل صّل ىلع ُممد وىلع آل ُممد :قولوا) :فقال

 ،ملني إنك محيد جميديف العا ،صليت  ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم
كما باركت  ىلع إبراهيم وىلع آل  ،وبارك ىلع ُممد وىلع آل ُممد

 .(1) (يف العاملني إنك محيد جميد ،إبراهيم

إيماًء إىل أننا قارصون  ولعلّك تالحظ معنا يف جوابه 
 امهلل صّل ىلع) :فنحن إْذ نقول ،عن توفية حّقه من اثلناء عليه

ألنه  ،أنلا اهلل تعاىل أن يصيل عليهولكن س ،لم نُصّل  (ُمّمد
 .سبحانه أعلم بقْدر نبّيه ومصطفاه

لُّواْ } :وإذا أردنا أن جنتيل وجَه ابلالغة يف قوهل تعاىل ص 
ل ْيه ـ مع أنه لم تكن منا صالٌة كَما َعِلْمَت ـ الَح نلا أن  {ع 

 ،يعدُّ يف رشع اهلل تعاىل عبادًة من أفضل عباداتنا ثناءنا عليه 
أمرنا اهلل بها ورشعها نلا ديناً وقُرىب ـ ويه الصالة ـ وذلك  اليت

ل ْيه} :واضح من قوهل تعاىل لُّواْ ع  وتبني  .فقد سىم ثناءنا صالة {ص 

                                                 

 .وغيرهما [4/126]ومسلم  [19/126]رواه البخاري  ( ـ1)
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كما أن يف الصالة  ،مثوبة وأجراً  نلا أيضاً أن يف ثنائنا عليه 
 .أجزل األجر وأفضل اثلواب ،اليت تَعـبَّدنا اهلل تعاىل بها

ـَن خُمرِْباً عما فيها من عظيم  ،إىل الصالة عليه ا وقد نََدب
فيما رواه أبو هريرة وعبد اهلل بن عمرو بن  ،وكريم انلوال ،األجر

من صّل لَّع ) :قال العاص ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل 
وثناؤه  ،أي أثىن اهلل عليه (صالةً واحدةً صّل اهلل عليه بها عرشاً 

 .(1)تعاىل رمحٌة وأيُّ رمحة 
وسىّم الُمفرِّط يف ذلك  ،إغفاَل تعظيمه خُبالً  وهلذا عّد 

ّ ) :خبياًل ؛ فقال لِّ لَع   وذلك  .(2) (ابلخيل من ُذكِْرُت ِعْنده فلم يُص 
رِْسل إيله رمحة

ُ
وأسدى إيله بإرشاده  ،ألنه خَبِل باثلناء ىلع من أ

ً  ،أجّل نعمة  ،وخَبِل ىلع نفسه حني حرَمَها صـالَة اهلل عليه عّشا
 .تلقاَء صالٍة منه واحدة

إذا عرفَت هذا علمَت مبلَغ تقصري أوئلك اذلين يُرّددون 
باسمه املجرَّد  ،يف املجالس واملحافل اخلاصة أو العامة ذكره 

أو غرَي متبوٍع بالصالة  ،غرَي مقرون بكلمة تعظيم أو سيادة
وَمنَْحهم األلقاب  ،ناسني مبالغتَهم فيمن سواه من انلاس ،عليه

                                                 

  .وغيرهما 1/144وأبو داود  4/128( ـ رواه اإلمام مسلم 1)

 .وغيرهما عن علي  [1/549]والحاكم  [13/162]( ـ رواه الترمذي 2)
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خمة واألوصاف العريضة للكبري والصغري حبقٍّ وبغري حّق ؛ الف
وال ينبيغ أن  ،أحّق باإلجالل واثلناء من لك عظيم والرسول 

 ،يكون يف قلب املؤمن أجلُّ وال أعظُم ـ بعد اهلل تعاىل ـ منه 
أن  ،والعرفان جلميله وحسن صنيعه ،وإنه ملن الوفاء حبقه 

 .ـ ونصيّل عليه لكما ُذِكر( 1)سّيِدنا  :ةنَُسوّده ـ نَـْقُرن اسمه بلفظ
 ،وترداد اسمه مقروناً باثلناء واتلعظيم ويف جتديد ذكره 

فـيَّاض حبّبه  ،داللٌة ناطقٌة ىلع أن القلب ُمرَتٌع باإليمان به
  .واتّباع أحاكمه ،ُمتََغلِْغٌل فيه تقديُس رشيعته ،وإكباره

يف قلبه رسخت  وإذا لِهَج اإلنسان بذكره وتعظيمه 
وانبعثت هّمته إىل  ،وملَعت ىلع ظواهره آثاره ،جذوُر اإليمان

 .وإحياء سنّته الزهراء ،تطبيق رشيعته الغراء
 :كيف حنيي ذكراه  (19

                                                 

وال أدري وجه اإلشكال  ،( ـ يشكل بعض الناس في هذا الوصف للنبّي 1)

 ،وَسيّداا وَحُصوراا } :نبيّه يحيى بقوله سبحانهفي ذلك بعدما وصف هللا تعالى 

ا ِمَن الصالحينَ  بنعمة هللا تعالى  وبعدما تحدّث النبّي  ،[39آل عمران ] {ونبيّا

 (..أنا سيّدُ ولِد آدَم وال فخرَ ) :عليه يوم القيامة فقال في حديث الشفاعة المشهور

 "من أدب اإلسلم :"لتهوانظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة في رسا ،الحديث

وما نقله عن بعض العلماء المحقّقين من جواز ذلك بل  ،فما بعد /9ص/

  .عبد المجيد .استحبابه
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 فِف لك ،لم ينَس العالَُم فضَل هذا الرسول الكريم 
تُقام معالُِم الزينة يف أحناء  ،شهر ربيٍع األول من لك اعم هجري

وتنطلق  ،وتمتلئ الصحف بأحسن القول ،مالعالم اإلسال
وهذا  ،وتفيض القلوب باملَّسة واالبتهاج ،األلسنة بأطيب اثلناء

 .من إجالٍل وإعظام بعض ما جيب هلذا الرسول األكرم 
لكن ينبيغ أن ال يقترص إحياء هذه اذلكرى ىلع أنواٍر 

وأقواٍل  ،وأحباٍث تُكتب ،وحَفالٍت تقام ،ومآذن توقَد ،تشعّ 
وال حتقق  ،لك هذا وما إيله مظاهر ال تِف باتلعظيم ،ال ،َطبخُت 

 .معىن اتلكريم
أن حُنيْي هذه  ،واإلجالل الصادق ،إنما اتلكريم احلق

 ،واألخالق القويمة ،اذلكرى يف نفوسنا بغرس العقيدة السليمة
وأن نكّون من أنفسنا أمة  ،والعلم الصحيح ،والرجولة الاكملة

معتمدًة ىلع  ،واملدنية الرشيدة ،رة احلقةترىق إىل معارج احلضا
وتُراثِه العليم اذلي خضعت هل أمُم  ،هْدي اإلسالم ونهِجه القويم

 .وأذعنت لسلطانه جبابرة العلم واملدنية احلديثة ،الغرب
ونستلهمه  ،اتلكريم الصادق أن نستمسك بقرآننا الكريم

هْديه ونستنرَي ب ،ونستنطَقه احلُجة وابليان ،اخلري واحلكمة
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ونُْذعن إيله قاضياً ومعلماً ؛ وأن حُنّكمه يف أنفسنا  ،وإرشاده
ال  ،وننتيه بنهيه ،نأتمر بأمره ،وأِستنا وُمقّوماتنا اخلاصة والعامة

ونستكشُف منه ما  ،نتدارُسه صباَح مساء ،نقرّصُ عنه وال جناوزه
وِدَع من ُحْكٍم وِعلم

ُ
 .وما حواه من ِعظٍة وِعربة ،أ

 ،أن نتَِّبع ُسّنة هذا الرسول الكريم  اتلكريم احلق
 ،فنستلهم منها اهلدى والرشاد ،ونْدرَُس سريتَه دراسَة ويْعٍ وفهم

واتلضحية واثلبات ؛ ونُطالَع سريَة أصحابه الغّر  ،والعلم والعمل
فنتعلم كيف يكون االنقياد  ،وأخبارهم املمتعة ،امليامني

يف تأييد  ،العذاب وكيف ُيتَحّمل األذى ويُستعذب ،واالتّباع
واملبدأ احلق ؛ وكيف ُتبَْذل األموال واألرواح  ،الّشع احلكيم

ة رسوهل ،وإعالء دينه ،يف سبيل اهلل وسرية  ويف سنّته  .ونرُْصَ
أصحابه بيان ما حنتاج إيله يف عباداتنا ومعامالتنا وحياتنا 

 وفيها بيان ،اخلُلُقية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية احلقة
وما ينبيغ أن تكون عليه  ،ما ينبيغ أن يُرىبَّ عليه الفرد واألِسة

وفيها ما يبّدد لك غموٍض يعرتضنا يف هذه  ،األمة حكومًة وشعباً 
 .وما يُنرُِي نلا احلق ويهدي السبيل ،احلياة

 ،اتلكريم احلق أن نتمسك بمبادئ اإلسالم املّشقة
والعقل  ،اً باخلُلُق الساماخلادلة اليت تنشئ الفرد قوياً متمزيوأنظمِته 
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وال  ،ال يذوب يف غريه ،والعقيدة الراسخة ،واجلهاد ادلائم ،الراجح
وال يتلّون متأثراً باملطامع  ،تلوي به عواصف األهواء والـُمغريات

وال تزحزحه عن إسالمه  ،ال تغريه قومية وال جنسية ،واحلزبيات
ويتفاىن يف  ،ُة الئمال تأخذه فيه لوم ،ينرص احلق ،نُعرة وال عصبية

 .ويموت يف إحيائه وإعزازه ،تأييده ونرُصته
 ،اتلكريم احلق أن يفخر الفىت املسلم بتارخيه املجيد

ويعمل ىلع إعالء شأِن  ،ويتأىس برجاهل وأبطاهل ،وسلفه الصالح
ويكتب نلفسه يف تاريخ الكون سطوراً من  ،األمة وانلهوض بها

رأسه معزتاً بدين رفع اإلنسانية الفخر والعزة والكرامة ؛ ويرفَع 
 ،وهداها ُسبل السعادة ابلاقية ،من حضيض اجلهل إىل أوج العلم

ْن د َع  إىِل  اهللِ } :واملدنية املهذبة ُن ق ْوالً ِممَّ ْحس 
 
ْن أ م  ِمل   ،و  و ع 

احِلاً   .[فصلت] {(23) إِنَّيِن ِمن  الـُمْسلِِمني :و ق ال  ،ص 

وتقتدي بنبّيها  ،بإسالمهاوحنن إذ نهيب باألمة أن تعمل 
، نسأهل أن يمنحها اتلوفيق  :نبسط يد الرضاعة إىل اهلل تعاىل

 ،ويُلهمها العمل بما ُيقق هلا السيادة وابلقاء ،واإلنابة إيله
وأرسُع  ،إنه أكرم مسؤول ،وتنال به رىض اهلل تعاىل وعون ه

 .وصّل اهلل ىلع سيدنا ُممد وىلع آهل وصحبه وسلم .جميب
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والصالة والسالم ىلع سيدنا حمّمد  ،احلمد هلل حّق محده
وريض اهلل عن أصحابه وأتباعه  ،خرية خلقه وسيّد جنده

؛ فإن من أصول عقيدة املسلم أن يعرف نبيّه  وبعد ،وأهل وّده
  وحتّصن دينه  ،وتثمر اتّباعه وطاعته ،تورث حمبّتهمعرفة

أو تائهاً وراء  ،وأخالقه عن أن يكون إّمعة تابعا للّك ناعق
 .لّك منافق

وإن من أخطر ما ابتليت به األّمة يف شبابها وفتياتها 
حىت لو قلت  ،ةجهلهم بسرية نبيّهم وشمائله الزكيّة العطر

مه ملء ا جتاوز علمل ألحدهم اكتب ما تعرفه عن نبيّك 
وربما  ،ها أكرث من صوابهاوربما اكن خطأ ،صفحة من الورق

ثّم لم  ،جاء باملضحاكت املبكيات من املعلومات املشّوهة
يكن مبلغه من العلم سوى أسطر قليلة يعرف أضعاف 
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الكفرة  أو ،ق عرصهنلكرات من فّساأضعافها عن بعض ا
 .اتلائهني يف أطراف األرض ابلعيدة

فرأيت أن أمجع نبذة موجزة من السرية العطرة تعّرف 
 :شبابنا وفتياتنا بأعظم منّة أسدتها يد العناية اإلهليّة إيلهم

نُفِسهم}
َ
 ،لقد مّن اهلل ىلع املؤمننَي إذ بعَث فيهم رسواًل ِمن أ

وإن  ،الكتاَب واحلكمةَ وُيعلُّمُهُم  ،يتلُو عليهم آياتِه وُيزّكيهم
 .[164 :آل عمران] {اكنُوا ِمن قبُل لَِِف َضالٍل ُمبنيٍ 

ولعّل يف هذه الومضات ما يدعو أبناءنا وبناتنا إىل 
حريص ىلع  ،دراسة مؤمن حمّب  دراسة سرية املصطىف 

  .أيّس واالتّباعاتل
ويرزقين اإلخالص  ،واهلل تعاىل أسأل أن جينّبين الزلل

 ،وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ،مليف القول والع
إنه  ،ويعظم عنده ذخره ،ويكتب يل أجره ،دهوأن ينفع به عبا

 .وهو حسيب ونعم الوكيل ،أكرم مسئول
أنّه مهما تعّددت  :واعلم أيخ املؤمن وّفقنا اهلل وإيّاك

 ،انلاس عنهاوحتّدث  جوانب العظمة يف حياة الرسول 
ناية فإن مرّدها مجيعاً إىل العظمة انلفسيّة وأفردوها بابلحث والع
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وجعله سّيد ودل آدم بما  ،وأودعها يف فطرته ،اهلل عليها اليت جبله
وقد أشار اهلل تبارك  ،وما حباه من مكرمات ،خّصه من خصائص

لن نّؤمن   :وإذا جاءتُهم آيٌة قالوا} :سبحانهقوهل ىل إىل ذلك يف وتعا
ويت  رُ 

ُ
 ،اهلل أعلُم حيُث َيعُل رساتل ه ،ُسُل اهللحىّت نُؤَت  مثل  ما أ

غاٌر عند اهلل جرُموا ص 
 
وعذاٌب شديٌد بما اكنُوا  ،سُيِصيُب اذلين أ

 .[األنعام] {(124) يمُكُرون  
احلديث ما جاء يف  ،ومما جييّل املعىن املراد يف هذه اآلية

يِب وََداَعَة قَاَل 
َ
ِلِب بِْن أ  بَلََغُه  :بَّاُس قَاَل الْعَ  :الّشيف َعِن الُْمطَّ

  :َفَقاَل  ،فََصِعَد الِْمنرَْبَ  :َبْعُض َما َيُقوُل انلَّاُس قَاَل 
ن ا)

 
ْن أ نْت  ر ُسوُل اهلل :ق الُوا ؟أيُّها انلَّاُس م 

 
ال   ،أ ُد  :ف ق  ن ا ُُم مَّ

 
أ

لِِب  ْبِد الُْمطَّ ْبِد اهلل بِْن ع  ل يِن يِف  ،ْبُن ع  ع  ل ق  اخلْ لْق  ف ج   إِنَّ اهلل خ 
لِْقهِ  رْيِ خ 

رْيِ فِْرق ةٍ  ،خ 
ل يِن يِف خ  ع  ت نْيِ ف ج  ل ُهْم فِْرق  ع  ب ائِل   ،و ج  ل ق  الْق  و خ 

رْيِ ق بِيل ةٍ 
ل يِن يِف خ  ع  ل ُهْم ُبُيوتاً  ،ف ج  ع  رْيِِهْم ب يْتاً  ،و ج  ل يِن يِف خ  ع   ،ف ج 

ُكْم ب يْتاً  رْيُ ن ا خ 
 
رْيُُكْم ن ْفساً  ،ف أ  .(1) (و خ 

 ،ائلهوشم قه الّشيفة أخالتتجّّل يف  د فعظمة حممّ 
وقد  ،اليت انبثق عنها لّك ما اتّصل بشخصيّته من فضائل وماكرم

                                                 

هذا  :وقال /3541وفي المناقب / /3455( ـ رواه الترمذي في الدعوات /1)

  .واللفظ له /24139ورواه أحمد في المسند / ،حديث حسن
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وما قام به  ،عةوقيم رفي ،دّل عليها ما جاء به من مبادئ سامية
 ،وتغيري عظيم يف حياة األّمة اليت بعث فيها ،من أعمال جليلة

ظلمات إىل انلور الحتّقق فيه بصدق أنه أخرج انلاس من حىت 
البّشّية قاد  ،كما أخرج للناس جياًل قياديّاً صاحلاً  ،بإذن رّبهم

وأنشأ حضارة  ،وأقام فيهم موازين احلّق والعدل ،بّشيعة اهلل
 البّشّية قروناً إنسانّية فاضلة سعدت بها 

وينبيغ أن يعلم أن خصال الكمال واجلمال يف البّش 
  :نواعن

يوّي اقتضته اجِلِبلّة ورضورة رضورّي دن :ـ انلوع األول
ل ككما ،وليس للمرء فيه اختيار وال اكتساب ،احلياة ادلنيا

وفصاحة  ،وصّحة الفهم ،وقّوة العقل ،ومجال الصورة ،اخللقة
ورشف النسب وعّزة  ،وقّوة احلواّس وسالمة األعضاء ،اللسان

 ..القوم
من املأكل  ،ما تدعو رضورة احلياة إيلهانلوع ويلحق بهذا 

 .واملال واجلاه ،وانلوم واملنكح ،وامللبس واملسكن ،واملّشب
انلوع اثلاين إذا قصد بها وقد تلحق هذه اخلصال األخرية ب

واكنت حبدود  ،ومعونة ابلدن ىلع سلوك طريق اآلخرة ،اتلقوى
 .احلاجة ووفق الّشيعة
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 ،وهو ما حيمد فاعله ،مكتسب ديينّ  :وانلوع اثلاينـ 
من  :اكألخالق العلّية واآلداب الّشعيّة ،يقّرب إىل اهلل زلىفو

 ،والعّفة واجلود ،والشكر والعدل ،واحللم والصرب ،ادلين والعلم
وحسن  ،والرفق والرمحة ،واحلياء واملروءة ،والعفو والشجاعة

 .اخللق واملعارشة
األخالق ما هو يف وقد يكون بلعض انلاس من هذه 

 .ه فيكتسبهاوبعضهم ال تكون في ،الغريزة وأصل اجلبلّة
ووجدنا  ،فإذا اكنت خصال الكمال واجلمال ما ذكرنا

حىت يعظم بني  ،ا أو اثنتنيالواحد من انلاس يّشف بواحدة منه
فما ظّنك بعظيم قدر من  ،ويرضب باسمه املثل ،انلاس قدره

وال يعرّب عنه  ،إىل ما ال يأخذه عدّ  ،اجتمعت فيه لّك هذه اخلصال
يلة إال بتخصيص الكبري املتعال ؛ وال ينال بكسب وال ح ،مقال

واخللّة  ،من فضيلة انلبّوة والرسالة ،مما خّص اهلل به نبّينا 
وإعطائه الشفاعة  ،وختم انلبّوة به وعموم دعوته ،واملحّبة

 ،وعّزة انلرص ،ورفع اذلكر ،ووضع الوزر ،الصدرورشح  ،والوسيلة
 ،سكينةونزول ال ،وإعطاء السؤل وتمام الفضل ،وإجابة ادلاعء

والسبع املثاين  ،وإيتاء الكتاب واحلكمة ،واتلأييد باملالئكة
 ،ونبع املاء من بني أصابعه ،باملعجزاتواتلأييد  ،والقرآن العظيم
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 ،واإلِساء واملعراج ،وانشقاق القمر ،وتكثري الطعام القليل بربكته
 .(1)والعصمة من انلاس 

 ،راً وأرفعهم ذك ،أىلع انلاس قدراً  وباجلملة فإنه 
 .وأكملهم حماسن وفضالً 
فقد جاء يف ذلك ما  وأما صفته اخلِلقّية :ـ وصفه اخلِلِقّ 

 ٌّ يِب َطالٍِب قَاَل اَكَن يلَعِ
َ
ِّ بِْن أ ٍد ِمْن َودَلِ يلَعِ  رواه إِبَْراِهيُم ْبُن حُمَمَّ

  :قَاَل  إَِذا وََصَف انلَّيِبَّ 
ِغِط ) ِويِل الُْممَّ َواَكَن  ،الَْقِصرِي الُْمرَتَدِّدِ َوال بِ  ،لَْم يَُكْن بِالطَّ

ِبِط  ،َولَْم يَُكْن بِاجْلَْعِد الَْقَطِط  ،َربَْعًة ِمَن الَْقْومِ  اَكَن  ،َوال بِالسَّ
مِ  ،َجْعداً رَِجال َواَكَن يِف الْوَْجِه  ،َوال بِالُْملَكْثَمِ  ،َولَْم يَُكْن بِالُْمَطهَّ

ْبيَُض ُمّْشٌَب  ،تَْدِويرٌ 
َ
ْدَعُج الْعَ  ،أ

َ
ْهَدُب األْشَفارِ  ،يْننَْيِ أ

َ
َجِليُل  ،أ

بَةٍ  ،الُْمَشاِش َوالَْكتَدِ  ْجرَُد ُذو َمَْسُ
َ
نْيِ َوالَْقَدَمنْيِ  ،أ إَِذا  ،َشْْثُ الَْكفَّ

نََّما َيْميِش يِف َصبٍَب 
َ
َبنْيَ  ،َوإَِذا اتْلََفَت اتْلََفَت َمعاً  ،َمىَش َتَقلََّع َكأ

ةِ  ا ،َو َخاَتُم انلَِّبيِّنيَ وَهُ  ،َكِتَفيِْه َخاَتُم انلُّبُوَّ ْجوَُد انلَّاِس َكفَّ
َ
 ،أ

رْشَُحُهْم َصْدراً 
َ
ْصَدُق انلَّاِس لَْهَجةً  ،َوأ

َ
يْلَنُُهْم َعِريَكةً  ،َوأ

َ
 ،َوأ

                                                 

  .بتصّرف واختصار ،وما بعد 1/77( ـ ينظر الشفا للقاضي عياض 1)
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ةً  ْكَرُمُهْم ِعّْشَ
َ
َحبَّهُ  ،َمْن َرآُه بَِديَهًة َهابَهُ  ،َوأ

َ
 ،َوَمْن َخالََطُه َمْعِرفًَة أ

َر  :َيُقوُل نَاِعتُهُ 
َ
  .(1) (َقبْلَُه َوال َبْعَدُه ِمثْلَهُ لَْم أ

بُو َجْعَفرٍ 
َ
ْصَميِعَّ َيُقوُل يِف َتْفِسريِهِ ِصَفَة  :قَاَل أ

َ
َسِمْعُت األ

  :انلَّيِبِّ 
ِغُط  ـ اِهُب ُطوالً  :الُْممَّ ْعَرابِّياً َيُقوُل  ،اذلَّ

َ
َط يِف  :وََسِمْعُت أ َتَمغَّ

َها َمّداً َشِديداً  ْي َمدَّ
َ
ابٍَة أ  .نُشَّ

ا الُْمرَتَدِّدُ  ـ مَّ
َ
اِخُل َبْعُضُه يِف َبْعٍض قرَِصاً  :َوأ  .فَادلَّ

ا الَْقَطُط  مَّ
َ
ِديُد اجْلُُعوَدةِ  :ـ َوأ ِي يِف َشْعرِهِ  ،فَالشَّ َوالرَِّجُل اذلَّ

ْي َينَْحيِن قَِليالً  ،ُحُجونَةٌ 
َ
 .أ

مُ  ا الُْمَطهَّ مَّ
َ
 .فَابْلَاِدُن الَْكِثرُي اللَّْحمِ  :ـ َوأ

ا مَّ
َ
ُر الْوَْجهِ  :الُْملَكْثَمُ  ـ َوأ  .فَالُْمَدوَّ

ا الُْمّْشَُب  مَّ
َ
ِي يِف نَاِصيَِتِه مُحَْرةٌ  :ـ َوأ  .َفُهَو اذلَّ

ِديُد َسَواِد الَْعنْيِ  :ـ َواألْدَعجُ   .الشَّ
ِويُل األْشَفارِ   .ـ َواألْهَدُب الطَّ

 .جُمْتََمُع الَْكِتَفنْيِ وَُهَو الاَْكِهُل  :ـ َوالَْكتَدُ 

                                                 

َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب لَْيَس  :وقَالَ  /3571( ـ رواه الترمذي في سننه /1)

  .إِْسنَادُهُ بُِمتَِّصل  
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َبةُ ـ َوالْمَ  نَُّه قَِضيٌب ِمَن  :َْسُ
َ
ي ُهَو َكأ ِ ِقيُق اذلَّ ْعُر ادلَّ ُهَو الشَّ

ةِ  َّ ْدِر إىَِل الَسُّ  .الصَّ
ْْثُ  نْيِ َوالَْقَدَمنْيِ  :ـ َوالشَّ  .الَْغِليُظ األَصابِِع ِمَن الَْكفَّ
ةٍ  :ـ َواتلََّقلُّعُ  ْن َيْميِشَ بُِقوَّ

َ
 .أ
َبُب    .َدْرنَا يِف َصبُوٍب وََصبٍَب احْنَ  :َيُقوُل  ،احْلُُدورُ  :ـ َوالصَّ

 .َجِليُل الُْمَشاِش يُِريُد رُُءوَس الَْمنَاِكِب  :ـ َوقَْوهُلُ 
ةُ  ْحبَةُ  :ـ َوالِْعّْشَ اِحُب  ،الصُّ  .َوالَْعِشرُي الصَّ
ةُ  :ـ َوابْلَِديَهةُ 

َ
تُهُ  :ُيَقاُل  ،الُْمَفاَجأ

ْ
ْي فََجأ

َ
ْمٍر أ

َ
 . بََدْهتُُه بِأ

ٍّ وَعْن نَافِِع بِْن ُجبرَْيِ  لَْم يَُكْن  :"قَاَل   بِْن ُمْطِعٍم َعْن يلَعِ
ِويِل َوال بِالَْقِصريِ  رَُسوُل اهلل  نْيِ َوالَْقَدَمنْيِ  ،بِالطَّ  ،َشْْثَ الَْكفَّ

ِس 
ْ
أ بَةِ  ،َضْخَم الَْكَراِديِس  ،َضْخَم الرَّ   ،َطِويَل الَْمَْسُ

َ
أ إَِذا َمىَش تََكفَّ

نََّما احْنَطَّ ِمنْ 
َ
ؤاً َكأ َر َقبْلَُه َوال َبْعَدُه ِمثْلَهُ  ،َصبٍَب  تََكفُّ

َ
  .(1) "لَْم أ

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
يِب َعبِْدالرَّمْحَِن َعْن أ

َ
نَُّه  وَعْن َربِيَعَة بِْن أ

َ
أ

ِويِل ابْلَائِِن  اَكَن رَُسوُل اهلل  :َسِمَعُه َيُقوُل  َوال  ،لَيَْس بِالطَّ
َولَيَْس بِاجْلَْعِد  ،َولَيَْس بِاآلَدمِ  ،ِق َولَيَْس بِاألْبيَِض األْمهَ  ،بِالَْقِصريِ 

بِْط  ،الَْقَطِط  َة  ،َوال بِالسَّ قَاَم بَِمكَّ
َ
ْرَبِعنَي َسنًَة فَأ

َ
ِس أ

ْ
َبَعثَُه اهلل ىلَعَ َرأ

                                                 

َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح ورواه  :وقَالَ  /3570( ـ رواه الترمذي في المناقب /1)

  .أحمد في المسند
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ِس ِستِّنَي َسنَةً 
ْ
 ،َعّْشَ ِسنِنَي َوبِالَْمِدينَِة َعّْشَ ِسننَِي َوتََوفَّاُه اهلل ىلَعَ َرأ

ِسهِ 
ْ
وَن َشَعَرًة َبيَْضاَء  َولَيَْس يِف َرأ  .(1)َوحِلْيَِتِه ِعّْشُ

 :وقوامها ،إن األمانة يه ملتىق الفضائل انلفسّية لكها
وعّفة انلفس  ،واتّزان الشخصيّة ،وسمّو اهلّمة ،اعتدال الفطرة

 .جتّردها عن سفساف األمور واالهتمامات ادلنياو
 اهلل لرسول بإمجاع رجاهلا وعقالئها لقد شهدت قريش 

ل نبّوته وشهد هل القرآن الكريم باخللق العظيم بعد ألمانة قببا
  :وال بّد من نظرة إىل شهادة قريش من زاويتني ،رساتله

وية ادلافع إىل هذه الشهادة زامن  :وية األولـ الزا
اكنت ظاهرة  األمانة اليت حتّّل بها انليّب ؛ فالبّد أن  وقيمتها

جذبت بصورة  ،ته وسلوكهيف شخصيّ  ،ألّق وتمزّي حمّل بروز وت
وانزتعت  ،ه املجتمع من حوهل ولفتت انتبا ،أنظار املراقبني

 ،اكنت تعبرياً عن اجتماع حقائقهاكما  ،إعجابهممنهم شّدة 
تنتظم من خالهلا  ،تلكون حقيقة كربى ،وتآلف معانيها

 ،بصورة معجزة إنسانيّة لم يسبق هلا مثيل شخصّية املصطىف 

                                                 

 /3285و/ /3284وفي المناقب / ، /5449اس /( ـ رواه البخاري في اللب1)

وأحمد  /3556والترمذي في المناقب / ،/4330ومسلم في الفضائل /

  ./1434ومالك في الموّطأ / /13031/
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ولم تعرف من  ،لم تكن بيئة علم وتثقيف ،ئةيف بيلّك ذلك اكن 
قبل اتلجزيء ولم تعرفها الًك ال ي ،ألمانة إال جزئّيات متناثرةا

 بيئتهولوال فقد  ،وسلوكه عيض إال يف حياة حمّمد أمجع واتلب
أمجع فيه ملا وتآلف معانيها  ،اجتماع حقائقهاو ،هلذه الصفة

  .أو مزيد مزّية ،ائدةوملا اكن يف ذلك كبري ف ،قومه ىلع وصفه بها
ت عن شهادة من قريش اكنأن هذه ال :وية األخرىـ والزا

ويه مرحلة  ،مرحلة تعّد أخطر املراحل اليت يمّر بها الشاب
ويه مرحلة ختتلف فيها  ،واتّقاد الغرائز ،اكتمال الرجولة

ويف الشاّب يف تلك  ،وانلوازع واالجّتاهات ،األغراض والغايات
قىص القّوة ما جيعله يندفع وراء حتقيقها إىل أاملرحلة من موفور 

 يصحب حمّمداً ومع ذلك لكّه فقد بيق هذا اللقب  ،املدى
ه قريش ولم تعرف عن ،ته طيلة حياته قبل ابلعثةويطبع شخصيّ 

أن قريش تستطع  فمن ثّم لم ،األمانة أو يشّذ عنهاهذه ما خيرم 
تطع أن سا لم تكما أنه ؟بعد رساتله عن حمّمد هذا اللقب تزنع 

 ،حىت أوئلك اذلين اكنت تأتمر بأمرهم ؟اً من زعمائهاتمنحه أحد
 . ؟وتصدر عن رأيهم

يلكون من قوهلا  ،تقريشاً بما قالاىل تعفهل أنطق اهلل 
 ؟نبياء قبل انلبّوة وبعدهاحّجة ساطعة ملن يقول بعصمة األ
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احلّجة ىلع لسان املخالف املعادي أبلغ يف وتلكون تلك 
  ؟.وأدىن أال يرتاب املرتابون ،وأقوم يف ابليّنة ،الشهادة

من قريش تدّل ىلع أن األمانة اليت ثّم إن هذه الشهادة 
اكنت خلقاً أصياًل نابعاً من  ،يف شخصيّته قريش فتها عر

بما حتوي من  ،واختّصه بها ،اليت فطره اهلل عليها ،فطرته
ابليئة  معزواًل عن فمن ثّم فقد اكن  ،الفضائل والكماالت

وإن  ؟أو تغرّيه ،؛ فأىن هلا أن تؤثّر فيها وحمّصناً عنه ،املحيطة به
وأن يغالب  ،أثّرمنطق احلّق يف مثله أن يؤثّر فيما حوهل وال يت

 ،حىت يصهرها يف فضائله ،لّب عليهاويتغ ،الظواهر االجتماعّية
  .ويطبعها بطابع منهجه ورساتله ،ويشحنها بنسائمه

لُْت اَعئَِشَة َفُقلُْت  :ِهَشاٍم قَاَل َعْن َسْعِد بِْن 
َ
ييِن  :َسأ ْخرِبِ

َ
أ

ن  ُخلُُقُه الُْقْرآن  ) :َفَقالَْت  ؟َعْن ُخلُِق رَُسوِل اهلِل   .(1) (اك 
َتيُْت اَعئَِشةَ  :َعْن َسْعِد بِْن ِهَشاِم بِْن اَعِمٍر قَاَل 

َ
يَا  :َفُقلُْت  ،أ

ييِن خِبُلُِق رَسُ  ْخرِبِ
َ
مَّ الُْمْؤِمنِنَي أ

ُ
اَكَن ُخلُُقُه ) :قَالَْت  ؟وِل اهلِل أ

 الُْقْرآَن قَْوَل اهلِل َعزَّ وََجلَّ  ،الُْقْرآنَ 
ُ
َما َتْقَرأ

َ
إِنَّك  ل ع ّل  ُخلٍُق ) :أ و 

ِظيمٍ  تَبَتََّل قَالَْت  :قُلُْت  ؟(ع 
َ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
  ،ال َتْفَعْل  :فَإيِنِّ أ

ُ
َما َتْقَرأ

َ
ْد } :أ ل ق 

                                                 

   ./24139( ـ رواه أحمد في المسند /1)
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ن  ل ُكْم يِف ر ُسوِل اهللِ  ن ةٌ اك  س  ٌة ح  ْسو 
ُ
َج رَُسوُل اهلِل  ،{ أ  ،َفَقْد تََزوَّ

 .(1)َوقَْد ُودِلَ هَلُ 
وأَشف  ،وأزىك رسيرة ،فهل عرفت قريش فىًت أطهر سرية

 ؟. وأعظم خلقاً من ُمّمد بن عبد اهلل ،وأكرم حسباً  ،نسباً 
ولو عرفت  ،وأمجع ىلع ذلك عقالؤها ،لقد لّقبته األمني

ا ضّنت عليه بتلك الصفات واختّصت بها أحد زعمائها بذلك مل
 .من دونه حمّمداً 

ووصفته زوجه العاقلة احلكيمة وقد اعشت معه مخس 
فقالت هل أول  ،خربت خالهلا شخصّيته وأخالقه ،عّشة سنة

  :وقد داخله اخلوف مما جرى معه ،عهده برسالة السماء
َتمل و ،الك ! واهلل ال خيزيك اهلل أبداً ؛ إنك تلصل الرحم" 

وتعني ىلع نوائب  ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،الّك 
  ".احلّق 

كثري الرضاعة  ،دائم السؤال هلل عّز وجّل  لقد اكن 
 :واكن يقول ،أن يزّينه اهلل بماكرم األخالق واآلداب ،واالبتهال

لِق فحّسن ُخلُِق) فاكن خلقه القرآن  ،(امهللّ كما حّسنت خ 
لقد اكن ؟ .أال تقرءون القرآن ،ويغضب لغضبه ،يرىض لرضاه

                                                 

  ./23460( ـ رواه أحمد في المسند /1)
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 ،واصطفاه لنّشه وإحيائه ،الصورة احلّية للحّق اذلي بعثه اهلل به
وإنك لن ترى شيئاً من آداب القرآن إال واكنت صورته العمليّة 

وَكن فضُل اهلل  ،وعلّمك  ما لم تُكن تعلمُ } :حياة حمّمد 
 .[113 :النساء ] {عليك  عظيماً 

واألهداف العليا لرساتله  ،بعثتهالغاية من  ولقد خلّص 
 .(إنما بعثُت ألتّمم  مَكرم  األخالق) :بقوهل 

فهل ترى يف يشء من رساتله وهديه ما يزنل عن أكمل 
 ؟ .وأحسن اآلداب ،األخالق

حيّب  ،انبلنّي اجل ،كريم الصنيعة ،حسن العّشةواكن 
ن ا ما لم يكما خرّي بني أمرين إال اختار أيَسهم ،اليَس ويؤثره

 ،بعث باحلنيفّية السمحة ،إثماً فإن اكن إثماً اكن أبعد انلاس عنه
 .وبّشى للمؤمنني ،وأرسله اهلل رمحة للعاملني

همم أّمته يلكونوا عندما حيّبه اهلل  لقد رفع رسول اهلل 
ويكره  ،ويرضاه ؛ فبنّي هلم أن اهلل تعاىل حيّب معايل األمور

 .سفسافها
 ،يدعو إىل خصال اخلري لكّهاو ،حيّب بذل املعروف واكن 

 ،تشييع اجلنائزو ،وعيادة املريض ،كإطعام الطعام وإفشاء السالم
 .وإجابة ادلعوة ،وإاغثة اللهفان ،وخدمة الضعيف
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إجابة وال يأنف عن  ،جييب دعوة احلّر والعبد واكن 
 .أو العبد أو األمة ،ضعيف املسكنيال

وال  ،عاميدعو أصحابه إىل ما يهدى إيله من ط واكن 
وحيسن  ،تفّقد أهل الفاقة من أصحابهوي ،يؤثر نفسه أو أهله به

 وال خيتّص دونهم بيشء  ،إيلهم ويواسيهم
 ،سىع يف اإلصالح بني انلاسوي ،حيّب العفو واكن 

 .وحيرص ىلع مجع القلوب ىلع احلّق واهلدى
ىلع حفاظاً تمعات املجتمعات القبلّية يه أشّد إن املج
وأعىص ىلع  ،وابلغضاءمة وأعتاها يف اخلصو ،داتاتلقايلد والعا

. وغريه .ومع ذلك لكّه ،وأبعد عن اتلأيلف واتلجميع ،اتلطويع
عصبّية اجلاهلّية  . فقد ذابت بدعوة رسول اهلل .وغريه

واّمىح عنفوانها ونعراتها يف مّدة ال تزيد عن عقدين  ،وطغيانها
ووعيه وتطّوره  ما هما إال لكمحتني من نظر اتلاريخ ،من الزمن

 .وتقلّب أحداثه
ها استطاع أن جيمع فهل رأيت عظيماً من عظماء ادلنيا لكّ 

وسلطان احلقائق  ،بقّوة احلّب  ،وانلفوس اجلاحمة ،قلوب انلافرةلا
ثّم فّصلت ىلع ثوب  ،اإلنسانّية اخلادلة اليت أحكمت بادلين

 ؟! .هلل صبغةومن أحسن من ا ،الفطرة فاكنت صبغة اهلل



 141 قبسات من نور النبوة

ويؤلّف بني  ،تطاع أحد أن جيمع القلوب املتنافرةفما اس
بإذن اهلل تعاىل  ،انلفوس املتباينة كما استطاع ذلك رسول اهلل 

 ،ُهو اذلي أيّدك  بن ُصِه وبِاملؤمنني  } :ومّنته وعنايته ،قهوتوفي
ا يف األرِض مجيعاً ما ألّفت  بني   ،وألّف  بني  قلوبِِهم ل و أنفقت  م 

 .[63 :األنفال] {اهلل ألّف  بين ُهم قلوبِِهم، ول كنّ 
يعلن إعالناً لم يكن شعاراً  لقد وقف رسول اهلل 

أو يطمح إيلها  ،وال دعوى يتمىّن بلوغها املصلحون ،يرفع
توّجت جهاد عقدين من  ،وإنما اكنت حقيقة ناصعة ،الطاحمون

وكأنها صورة من  ،وأهداف رساتله ،وترمجت جناح دعوته ،الزمن
. .واثلناء ىلع اهلل تبارك وتعاىل بما أنعم وتفّضلصور الشكر 

إن لّك َشء من أمر ) :يلقول يف حّجة الوداع وقف املصطىف 
 .(..اجلاهلّية موضوٌع َتت  قديّم هاتني

ا حقيقة عليا بلغتها أم أنه ،تلك دعوىأكانت  :فانظر
 ؟! .ادلعوة

وأعوامه  ،وشهوره أعواماً  ،لقد اكنت سااعت عمره شهوراً 
يه جممل ما قّدر اهلل من عمر لإلنسانّية إىل أن  ،ضن أجياالً حتت

ويرشد  ،يرث اهلل األرض ومن عليها ؛ فاكن جياهد بلسانه وسيفه
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بأقواهل  ،ويعلّمهم الكتاب واحلكمة ويزّكيهم ،أصحابه ويؤّدبهم
 . .وينهاهم عن املنكر ،ويأمرهم باملعروف ،وأفعاهل وأحواهل

فما يكون  ،احات الوىغيتقّدم أصحابه يف س واكن 
ستطيع وإن الشجاع منهم من ي ،أحد منهم أقرب إىل العدّو منه
واكن يصّفهم للقتال كما يصّفهم  ،أن حياذي به يف سااعت القتال

 .وحيّثهم ىلع تسوية الصفوف كما تصّف املالئكة ،للصالة
واكن  ،أصرب انلاسو ،وأثبت انلاس ،أشجع انلاس واكن 

فما يكون  ،اتىّق أصحابه به ،امحّرت احلدقو ،إذا اشتّد ابلأس
واكن يعلن عن نفسه يف أرض املعركة  ،أحد أقرب إىل العدّو منه

 .وال يسترت
وحيّثهم  ،ويصدر األوامر للقّواد ،يوشينّظم اجل واكن 

 ،ه ويحن لم يزنل فيواكن يستشريهم يف لّك شأ ،ىلع الصرب واجلهاد
واكن يدبّر هلم اخلطط  ،ويزنل ىلع ما يراه صواباً من آرائهم

 ..قيادة واحلزم يف أمورهم الويدّربهم ىلع ،احلربّية
واشتّد  ،وعال صوته ،خطب امحّرت عيناهإذا  واكن 

  ... مّساكم.صّبحكم :كأنه منذر جيش يقول ،غضبه
 ،خيدمهم :إذا دخل بيته يكون يف مهنة أهله واكن 

يف عّشة  ويتلّطف ،وخيصف نعله ،ع ثوبهوخيدم نفسه ؛ فريق
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 ،ويؤنس الكبري ،أهله وحيسن معاملتهم ؛ فيداعب الصغري
 .وخيّفف من غريتهنّ  ،ويؤلّف بني نسائه ،ويغيض عن اهلفوة

أة إال أن بيده خادماً وال امر وما رضب رسول اهلل 
 .جياهد يف سبيل اهلل تعاىل

واكن ربما غفل اخلادم عن األمر يطلبه منه فال يرىض 
 .(فلو قُّدر أمٌر لَكن ،دعوه) :ويقول ،نّفهألحد من أهله أن يع

فما قال هل ليشء  ،"عّش سنني خدمه أنس بن مالك 
  ".؟.وال ليشء تركه لم تركته ،؟.تهلم فعل :فعله

ال يشغله  ،إذا حرضت الصالة خرج إىل الصالة واكن 
بادة اهلل وإذا خال إىل نفسه انقطع إىل ع ،عن طاعة رّبه يشء

أن جياريه يف مهما اجتهد ـ ال يطيق أحد ـ  ،يلهوالرضاعة إ ،تعاىل
وصيامه وعبادته ؛ فاكن يقوم من الليل حىت  ،صالته وداعئه

ثّم يكون  ،أو يزيد عليه ،يقوم نصف الليلواكن  ،تتفّطر قدماه
يادة وق ،جهاد ادلعوةويف  ،راعية أصحابه وتعليمهميف انلهار يف 

 .األّمة
 ،لكرثة صيامه "يفطرال  :"يصوم حىت يقول أهله واكن 

وينىه أصحابه عن  ،ويواصل الصوم يومني وثالثة أيام أو أكرث
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يبيت عند رّبه  ،ألنه ليس مثلهم ،موشفقة عليه ،ذلك رمحة بهم
 .يطعمه رّبه ويسقيه

 .ال :ما سئل شيئاً فقال ،انلاس كّفاً سىخ أ واكن 
واكن رّبما يسأل  ،واكن أجود باخلري من الريح املرسلة

ال ىت يأتينا مح ،استدن لَعّ ) :فيقول لسائله  ،فال جيده عطاءال
ولم يزل يعطي  ،ال خيىش الفقرواكن يعطي عطاء من  ،(فنقضيه

وأصبحوا يؤثرونه ىلع  ،حىت أحّبوه أعظم احلّب  ،املؤلّفة قلوبهم
  .أنفسهم وأهليهم

 ،ويبيت طاوياً هو وأهله ،يعطي العطايا اجلزيلة واكن 
 .ولم حيمل إىل بيته درهماً مما يأتيه ،نفسه بيشءلم خيّص 

ويعطي من  ،ويصل من قطعه ،يعفو عّمن ظلمه واكن 
وإنما يغضب إذا  ،وال ينترص هلا ،ولم يكن يغضب نلفسه ،حرمه

فإذا انتهكت حرمات اهلل تعاىل لم يقم  ،كت حرمات اهللانته
 .يشء لغضبه

 ،قومهفلم يدع ىلع  ،ولقد أوذي يف اهلل تعاىل أشّد اإليذاء
امهللّ اهِد قويم ) :وإنما اكن يقول ،ولم يتطلّع إىل االنتقام منهم

 .(فإنهم ال يعلمون
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منهم أشّد األذى ُعرض عليه عذابهم  وعندما ناهل 
بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من  ،ال) :فقال ،وهالكهم
 .(ال يرشك به شيئاً  ،يعبد اهلل

 ،انلاس وأعدل ،شجع انلاسأحلم انلاس وأ واكن 
 لم تمّس يده يد امرأة ال حتّل هل  ،وأعّف انلاس
يف واكن أشّد حياًء من العذراء  ،ّد انلاس حياءً أش واكن 

 ،يغيض عما يكره ،ه يف وجه أحدواكن ال يثبت برص ،خدرها
 .ويتغافل عما ال يشتيه

ويأكل  ،ويثيب عليها بأكرث منها ،يقبل اهلديّة واكن 
 .قةوال يأكل الصد ،ةاهلديّ 

وربما عصب  ،ب احلجر ىلع بطنه من اجلوعيعص واكن 
 .وإذا لم جيد ما يأكل أتّم يومه صائماً  ،احلجرين

وال يأكل متّكئاً وال ىلع  ،يأكل ما حرض واكن 
ولم يشبع  ،وإذا تعىّش لم يتغدّ  ،واكن إذا تغّدى لم يتعّش  ،خوان

داً يف زه ،ّل متتايلة حىت ليق اهلل عّز وج  ثالثة أياممن خزب الشعري
 .ال فقراً وال خبالً  ،إيثاراً لآلخرة ىلع األوىلو ،ادلنيا
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ثالثة أهلّة يف شهرين  ،واكن يمّر اهلالل واهلالل واهلالل
وإنما اكن طعامهم  ،نار ما يوقد يف أبيات رسول اهلل و

 .اتلمر واملاء :األسودان
فريسل إىل  ،ربما يأتيه الضيف يريد أن يطعمه واكن 

سم لّك واحدة منهّن أن ق؟ فت.ل عندكّن من طعامهزوجاته 
 .فيأخذ الضيف بعض أصحابه ،ليس دليها من طعام

فقد خرّيه اهلل تعاىل  ،وإنما اكن هذا احلال اختياراً منه 
فاختار أن يكون  ،أو يكون نبّياً ملاكً  ،أن يكون نبّياً عبداً بني 

  .(اً فأشكروأشبع يوم ،جوع يوماً فأصربأ) :وقال ،عبداً نبّياً 
وأكرثهم  ،وأظهرهم بّشاً  ،واكن أحسن انلاس وجهاً 

واخترص هل  ،رد احلكموشوا ،أعطاه اهلل جوامع اللكمقد  ،تواضعاً 
إذا رأى ما  ،ال يهوهل يشء من شئون ادلنيا ،الالكم اختصاراً 

ال يمّد  ،(..امهللّ ال عيش إال عيش اآلخرة) :يعجب منها قال
  :واكن يقول ،هرتهاعينيه إىل زينة ادلنيا وز

؟! ما أنا يف ادلنيا إال كراكب استظّل َتت .ما ِل ولدلنيا)
 .(ثّم راح وتركها ،شجرة

أو  ،ويركب ما تيَّس هل من فرس ،يلبس ما وجد اكن و
واكن يميش  ،ويردف خلفه عبده أو غريه ،أو بعري ،أو محار ،بغلة
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وال  ،رداءوربما مىش بغري  ،حافياً أو بنعلني أو خّفني ،راجالً 
 .عمامة وال قلنسوة

 ،ويأمر أصحابه حبسن املظهر ،حيّب الطيب واكن 
 ،وجيالس الفقراء ،ويكره لّك راحئة كريهة ،ويكره هلم الرثاثة

ىت يرى أن ليس أحد ويؤالك املساكني ويقبل ىلع جليسه ح
 ،ويزنهلم منازهلم ،ويكرم أهل الفضل ويدنيهم ،أفضل عنده منه

ويصل  ،ويتألّف أهل الّشف بالرّب بهم ،همويعرف للناس أقدار
 ، يؤثرهم ىلع من هو أفضل منهمغري أنه ال ،هموال ينسا ،رمحه

 .انلاَس حلُمه وبرُّهقد وسع  ،فو يف وجه أحدوال جي ،ويقبل املعذرة
ويداعب األطفال غري  ،يمازح أصحابه ونساءه اكن و

واكن ُجّل  ،دقاً وال ينطق إال ص ،أنه ال يقول يف ذلك لكّه إال حّقاً 
 .وربما ضحك من غري قهقهة ،بّسمضحكه اتل

 ،دائم الفكرة ليست هل راحة ،متواصل األحزان اكن و
يفتتح الالكم وخيتتمه  ،طويل السكوت ،تلكّم يف غري حاجةوال ي

بأشداقه ـ ال بأطراف فمه ـ ويتلكّم جبوامع اللكم فصاًل ال فضول 
يعّظم انلعمة وإن  ،وال باملهنيدمثاً ليس باجلايف  ،وال تقصري ،فيه

 ،ّم طعاماً وال يمدحهولم يكن يذ ،دّقت ال يذّم شيئاً وال يعيبه
 .هه تركهوإن كر ،إن اشتهاه أكله
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وإذا انتهكت  ،ال يغضب نلفسه وال ينترص هلا اكن و
إذا أشار أشار  ،حرمات اهلل لم يقم لغضبه يشء حىت ينترص هل

وإذا  ،وإذا غضب أعرض وأشاح ،وإذا تعّجب قلبها ،بكّفه لكّها
وَيفرّت عن مثل حّب  ،ُجّل ضِحِكه اتلبّسمُ  ،فرح غّض طرفه

نظره  ،خافض الطرف ،واكن ال يثبت نظره يف وجه أحد ،الغمام
وال  ،جّل نظره املالحظة ،إىل األرض أكرث من نظره إىل السماء

ما ) :وإذا بلغه عن أحد ما يكرهه قال ،يشافه أحداً بما يكره
 .(؟!.قوم يفعلون كذا وكذابال 

يؤلّف أصحابه وال  ،خيزن لسانه عما ال يعنيه اكن و
ويويّله  ،يكرم كريم لّك قوم ،وجيمعهم وال يفّرقهم ،ينّفرهم
من غري أن يطوي عن  ،رتس منهموحيذر انلاس وحي ،عليهم

 ..بِّشه أحد
ويسأل انلاس عما يف انلاس  ،ابهيتفّقد أصح اكن و

معتدل األمر غري  ،ويقّبح القبيح ويوهنه ،ّوبهوحيّسن احلسن ويص
 ،للّك حال عنده عتاد ،ال يغفل خمافة أن يغفلوا أو يملّوا ،خمتلف

يليه من انلاس خيارهم وأفضلهم  ،ال يقرص عن احلّق وال جياوزه
وأعظمهم عنده مزنلة أحسنهم مواساة  ،عنده أعّمهم نصيحة

 .ومؤازرة
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وال يوّطن  ،كرذ ال جيلس وال يقوم إال ىلع اكن و
 ،األماكن ـ أي ال يمزّي نلفسه ماكناً خاّصاً ـ وينىه عن توطينها

 ،ويأمر بذلك ،وإذا انتىه إىل القوم جلس حيث ينتيه به املجلس
حىت ال حيسب جليسه أن أحداً  ،ويعطي لّك جلسائه نصيبه

من جالسه أو قاومه حلاجة صابره حىت يكون  ،أكرم عليه منه
ومن سأهل حاجة لم يرّده إال بها أو بميسور من  ،هو املنرصف عنه

وصاروا عنده  ،قد وسع انلاس بسطه وخلقه ؛ فصار هلم أباً  ،القول
جملسه جملس حلم  ،يتفاضلون عنده باتلقوى ،يف احلّق سواء

 ،وال تؤبن فيه احلرم ،ال ترفع فيه األصوات ،وحياء وصرب وأمانة
 ،يرمحون الصغريو ،يوّقرون فيه الكبري ،وال ختىش فلتاته

أحّب إيلهم أن واكن  ،ويؤنسون الغريب ،ويرفدون ذا احلاجة
إال أنهم اكنوا ال يقومون ملا يعلمون  ،يقوموا إيله إذا حرض إيلهم

واكن ينهاهم أن يطروه كما أطرت انلصارى  ،من كراهته ذللك
عبد اهلل  :قولوا) :ويقول هلم ،عيىس ابن مريم عليه السالم

 .(ورسوهل
 ،أجلُِس كما َيلُِس العبدُ  ،دٌ إنما أنا عب) :يقول واكن 

 .(وآكُل كما يأُكُل العبدُ 
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هّون ) :مّرة لرجل هابه حىت ارتعدت فرائصه وقال 
 .(إنما أنا ابن امرأة اكنت تأكل القديد بمّكة ،عليك

ليس  ،لنّي اجلانب ،البّش سهل اخللق دائم اكن وـ 
 ،وال مّداح ،وال عّياب ،وال فّحاش ،وال صّخاب ،وال غليظ ،بفّظ 
يتغافل عّما ال  ،ولكن يعفو ويصفح  ،جيزي بالسيّئة السيّئةوال 

 ،واإلكثار ،الرياء :قد ترك نفسه من ثالث ،وال يُقنط منه ،يشتيه
وال  ،وال يعرّيه ،ال يذّم أحداً  :وترك انلاس من ثالث ،وما ال يعنيه

 .يطلب عورته
وإذا تكلّم أطرق  ،وابهإال فيما يرجو ثال يتلكّم  اكن وـ 

ال  ،وإذا سكت تكلّموا ،جلساؤه كأنما ىلع رءوسهم الطري
 ،يتنازعون عنده احلديث من تكلّم عنده أنصتوا هل حىت يفرغ

ويعجب مما  ،يضحك مما يضحكون منه ،حديثهم حديث أّوهلم
 :ويقول ،ويصرب للغريب ىلع اجلفوة يف املنطق ،يعجبون منه

وال يطلب اثلناء إاّل من  ،(فأرفدوه إذا رأيتم صاحب احلاجة)
 .ماكفئ

ال يكاد خيرج شيئاً من  ،أوقر انلاس يف جملسه اكن و
يُعرض  ،م من غري حاجةال يتلكّ  ،واكن كثري السكوت ،أطرافه

  .عّمن تكلّم بغري مجيل
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ال فضول وال  ،والكمه فصالً  ،ضحكه تبّسماً  واكن 
 .ن بني ثناياهواكن إذا تكلّم رؤي اكنلور خيرج م ،تقصري

لو رأيته  ،وأحسنهم خلقاً  ،أحسن انلاس وجهاً  اكن و
واكن إذا ِّس استنار وجهه حىت كأنه قطعة  ،شمس طالعةرأيت ال

  .قمر
ما رأيت شيئاً أحسن من رسول اهلل  ":يقول أبو هريرة 

 وما رأيت أحداً أرسع يف مشيه  ،كأن الشمس َتري يف وجهه
 ،وإنا نلجهد أنفسنا ،رض تطوى هلكأنما األ ،من رسول اهلل 

 ".وإنه لغري مكرتث
أو تكّفأ  ،إذا مىش تقلّع كأنما يميش يف صبب اكن و
وإذا  ،وإذا صمت عاله الوقار ،كأنما ينحّط من صبب ،تكّفياً 

وأحسنهم  ،أمجل انلاس وأبهاهم من بعيد ،تكلّم عاله ابلهاء
أن منطقه ك ،وال هذر ،ال نزر ،حلو املنطق ،وأحالهم من قريب

  .خرزات نظمن يتحّدرن
 ،واكن أجود انلاس كّفاً  ،إذا اتلفت اتلفت معاً  اكن و

وأوىف انلاس ذّمة  ،وأصدق انلاس هلجة ،وأجرأ انلاس صدراً 
خالطه  ومن ،من رآه بديهة هابه ،وأكرمهم عّشة ،عريكةوأيلنهم 

 .(وال بعده مثله ،ر قبلهلم أ) :يقول واصفه ،معرفة أحّبه
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م بالالكم لو عّده العاّد ألحصاه ولم يكن يَسد واكن يتلكّ 
 .واكن يعيد اللكمة ثالثاً تلعقل عنه ،احلديث ِسداً 
وما داعه أحد من  ،حابهقّط ماّداً رجليه بني أص ولم ير 

 .(... بّليك.بّليك) :حابه إال قالأص
 .حابهأصيكره أن يتمزّي ىلع  واكن 

 ،ويؤنسهم ،هموحيادث ،وخيالطهم ،حابهيمازح أص اكن و
 ،ويسأهلم عن خاّصة شئونهم ،ويأخذ معهم يف تدبري أمورهم

وجيلسهم  ،يمازحهمو ،ويداعب صبيانهم ،يلعينهم ىلع حاجاتهم
فال يزيد ىلع أن ينضح املاء  ،فرّبما بال الصيّب يف حجره ،يف حجره
  .وال يتغرّي  ،ىلع بوهل
واكن  ،ملرجل من ابلاكءوجلوفه أزيز كأزيز ايصيّل  اكن و

 .(قاكم هلوأت ،إين ألخشاكم هلل) :يقول
بل اكن ال  ،سال خيّص أهل بيته دون انلا اكن و

تعليماً هلم ىلع  ،ويؤثر أصحابه بالعطاء دونهم ،يساويهم بهم
أتاه مّرة سيب كثري فشكت  ،وإيثار اآلخرة عليها ،الزهد يف ادلنيا

 ،ة ابليتما تلىق من عناء خدمريض اهلل عنها إيله ابنته فاطمة 
أمرها أن تستعني ف ،وطلبت منه خادماً يكفيها مئونة بيتها
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وأدع  ،ال أعطيِك ) :وقال هلا  ،بالتسبيح واتلكبري واتلحميد
 .(وعأهل الصّفة تطوي بطونهم من اجل

تذكري باهلل سبحانه الس مع أصحابه جم واكنت جمالسه 
جب هلم مما يو ،وإنذار وتبشري ،وترغيب وترهيب ،وتعليم ،وتعاىل

واخلروج عن  ،والزهد يف ادلنيا واإلقبال ىلع اآلخرة ،رّقة القلوب
 .لبّشّيةاحلظوظ انلفسانّية واألهواء ا

وصدق  ، عّز وجّل حابه بتقوى اهلليويص أص اكن و
ّق وراعية ح ،وترك اخليانة ،وأداء األمانة ،والوفاء بالعهد ،حلديثا

 ،ولني الالكم ،ايلتيمورمحة  ،سان إيله وإكرام الضيفواإلح ،اجلار
والعفو  ،وتوقري ذي الشيبة ،وإطعام الطعام ،وبذل السالم

وكرثة  ،وابلعد عن الغضب ،وكظم الغيظ ،واإلصالح بني انلاس
 .واالستغفار ،اذلكر

عّدوا هل يف املجلس الواحد أكرث من أصحابه ربما واكن 
 .ويتوب إيله ،سبعني مّرة يستغفر اهلل

وأخالقها  ،م لّك اعدات اجلاهلّيةأبطل بدين اإلسالولقد 
وحّرم الكذب  ،ولّك ذي وتر ،ومفاسدها ؛ فأبطل الغناء واملعازف

وفساد  ،وسوء الظنّ  ،واملكر واخلديعة ،وابلخل والشحّ  ،والغيبة
والفخر  ،والكرب وسوء اخللق ،حاموقطيعة األر ،ذات ابلني
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لسحر وا ،واحلقد واحلسد ،وقول الزور وشهادة الزور ،واالختيال
والظلم وأكل أموال  ،وابلهت وانلميمة ،وابليغ والعدوان ،والطرية

 .انلاس بابلاطل
ع ىلع إذا اّطلواكن  ،كن يشء أبغض إيله من الكذبولم ي

كذبة من بعض أهله لم يزل متغرّي الوجه معه حىت حيدث 
 .ذلك توبة من

جزء  :إذا أوى إىل مزنهل جّزأ دخوهل ثالثة أجزاء واكن 
 ،بينه وبني انلاسثّم جّزأ جزأه  ،وجزء ألهله ،ء نلفسهوجز ،هلل

 .وال يّدخر عنهم شيئاً  ،فريّد ذلك باخلاّصة ىلع العاّمة
إيثار أهل الفضل بإذنه  :يف جزء األّمة واكن من سريته 

  :وقسمه ىلع قدر فضلهم يف ادلين
 ،ومنهم ذو احلوائج ،ومنهم ذو احلاجتني ،اجةفمنهم ذو احل

 ،ويشغلهم فيما يصلحهم واألّمة من مسأتلهم عنه ،فيتشاغل بهم
 ،يلبلّغ الشاهد الغائب) :ويقول ،وإخبارهم باذلي ينبيغ هلم

فإنه من أبلغ سلطاناً  ،وأبلغوين حاجة من ال يستطيع إبالغها
  .(حاجة من ال يستطيع إبالغها ثّبت اهلل قدميه يوم القيامة

 .هوال يقبل من أحد غري ،ال يذكر عنده إال ذلك
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وخيرجون أدلّة  ،وال يفرتقون إال ىلع ذواق ،خلون رّواداً يد
 .ىلع اخلري
فيما لم يزنل فيه  ،صحابهيكرث أن يشاور أ اكن و

وقال لصاحبيه ووزيريه  ،ويزنل عند رأي بعضهم ويعمل به ،ويح
ا ) :أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهما ٍة م  ُشور  ا يِف م  ْعُتم  ل ِو اْجت م 

ا ال ْفُتُكم   .(1) (خ 
 ،ويدعوهم بأحّب األسماء إيلهم ،يكيّن أصحابه اكن و

 .ويغرّي هلم األسماء القبيحة أو املكروهة إىل أسماء حسنة
ريةو وهو اللكمة  ،وُيعجبه الفأل احلسن ،اكن ينىه عن الطِّ

ويف  ،ويف طهوره ،اكن يعجبه اتليّمن يف تنّعله وترّجلهو ،الطّيبة
 .شأنه لكّه

عن لّك ما نىه يف هديه وسريته أبعد انلاس  واكن 
واالستغراق يف  ،قد شغف قلبه الّشيف بعبادة رّبه ،انلاس عنه

 ،قام من الليل حىت توّرمت قدماه وتفّطرت ،مناجاته وذكره
 ،أتفعل ذلك يا رسول اهلل :وقالوا هل ،فأشفق عليه أهله وأصحابه

أفال أكون ) :قال؟ .وقد غفر لك ما تقّدم من ذنبك وما تأّخر
 .(!؟ عبداً شكوراً 

                                                 

 .  /17309/ :( ـ كما في مسند اإلمام أحمد1)
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أرحنا ) :واكن يقول ،إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة واكن 
وجعلت . .) :اً أيضواكن يقول  ،(! بها يا بالل ! أرحنا بها يا بالل

  .(الصالةقّرة عيين يف 
  :آخر الكمه من ادلنيا واكن 

 . .. الصالة.الصالة)
 . .لكت أيمانكموما م

 .(..لكت أيمانكمما ماتّقوا اهلل في
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  اخلاتمة
بل أفضل  ،نبّياً  وبعد ؛ فإذا لم يكن حمّمد بن عبد اهلل 

فمن عىس أن يكون  ،وحباهم بالرسالة ،تباهم اهلل بانلبّوةمن اج
 ؟ .؟ وماذا يثبت من نبّوة سواه من األنبياء.نبّياً 

وإذا اكن أهل الكتاب يقّرون باصطفاء اهلل بعض خلقه 
هم إن ئثبتوا نبّوة أنبيافأىن هلم أن ي ،وتكليفهم بالرسالة ،بانلبّوة

 ؟! .ورساتله لم يعرتفوا بنبّوة حمّمد 
الفضل العظيم اذلي أسداه حمّمد بن لم يكن هذا  وإن
وهذه األّمة العظيمة اليت أخرجها خري  ،لإلنسانّية عبد اهلل 

. إن لم يكن ذلك من عمل انلبّوة فماذا .بإذن اهللأّمة للناس 
 ؟ .إذن يمكن أن يكون

 حمّمد بن عبد اهلل وهل يمكن أن يقاس ما قّدمه 
 ؟.األنبياءلإلنسانّية بما قّدمه من سبقه من 

َما اكَن } :أصدق من اهلل حديثاً ومن  ،اهللقل صدق 
 ،ولكْن رَُسوَل اهلل وَخاَتَم انلبّيني ،حمّمٌد أبا أَحٍد ِمن رَِجالُِكم

 .[اباألحز] {(40) واكَن اهلُل بُِكّل يَشٍء عليماً 
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 أهم املراجع
 الكريم القرآن
  جرير ابن تفسري
  كثري ابن تفسري
  اآللويس تفسري

 حجر وابن العيين بّشح ابلخاري صحيح

 انلووي بّشح مسلم صحيح
  داود أيب سنن
  والسندي السيويط بّشح النسايئ سنن
  العرّب ابن بّشح الرتمذي سنن
 ماجه ابن سنن
 مالك اإلمام موطأ

 دأمح اإلمام مسند
  للحاكم - املستدرك
 سعد البن - الكربى الطبقات

 نعيم أليب - انلبوة دالئل

 الزرقاين بّشح - الدلنية املواهب

  عياض للقايض - الشفاء
 للخفايج - الشفاء رشح

 للسيويط - الكربى اخلصائص

 القيم البن - األفهام جالء
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 لذلهيب - اإلسالم تاريخ

  كثري البن - وانلهاية ابلداية

  حجر البن - الصحابة تميزي يف ابةاإلص

 للسيويط - اخللفاء تاريخ

 املوىل جلاد - الاكمل املثل حممد

 صربي مصطىف اإلسالم لشيخ - الفصل القول

 للعراق – العرب فضل يف القرب
 الكوثري زاهد حممد للعالمة - املودل ذكرى

  للرتمذي - املحمدية الشمائل
  حسني للخرض - اهلل رسول حممد

 هشام البن - انلبوية ريةالس
 الفليك باشا ملحمود - األفهام نتائج
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 فهرس املحتويات
 

 األوىل الطبعة غالف صورة

  تصدير
 ابليانوين الفتح أبو حممد ادلكتور األستاذ لفضيلة الكتاب تقدمة

  انلارش مقّدمة

  اهلل رمحه ابليانوين ادلين عز أمحد بالشيخ اتلعريف يف لكمة

 اهلل رمحه غّدة أبو الفتاح عبد بالشيخ فاتلعري يف لكمة

 القول فاحتة

  الرسول والدة

 الوالدة معجزات من

 الطبيعة ونواميس املعجزات

  رضاعه

  طفوتله
  شبابه
  شبابه

 الغنم رىع وقد إال نيب من ما

  به السماوية الكتب تبشري
 ابلعثة قبل

  بعثته
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 بّش من يتلّق  ولم ،كتاب من يأخذ لم

 بزعيم وليس رسول اهلل عليه وسلمصّل  حممداً  إن

 والُملك الزاعمة عنه وينِف ،بانلبوة للرسول يذعن هرقل

  معجزاته من

 الكريم القرآن

 القمر انشقاق

 القليل الطعام تكثري

  بربكته وتكثريه أصابعه بني من املاء نبع

  اإلِساء حديث

  خصائصه من وطرف ،انلبيني ىلع تفضيله

 انلبيني ميثاق

  هرساتل عموم

  شفاعته
  الكريمة شمائله

  معه األدب لزوم

  تعظيمه

  ذكراه حنيي كيف

  اخلاتم انليبّ  هدي من ومضات


