


حو� �لكاتب
 ���لد عدنا� "�قطا عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم �لمستعا ها
يحيى. �منذ �لثمانيا% من �لقر� �لماضي كتب عد/ً� كبيرً� من �لمؤلفا% 
>يمانية �علمية �سياسية، >ال جانب ;لك يوجد  في مو�ضيغ مختلفة، 
للكاتب مؤلفا% في غاية �ألهمية تكشف Eيف "تباC نظرية �لتطو، �تفند 
�لد��ينية ��أليديولوجيا%  بين  �لخفية،  �لصال%  �/عا�Oتهم، �تفضح 

�لّدموية.
�هدT �لمؤلف �لرئيسي من ��O "عماله هو >يصا� نو �لقرQ� �لكريم 
>لى شتى بقاC �لعالم، �/فع �لناU بذلك >لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا 
>يمانية "ساسية مثل �جو/ �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك 

كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �>لى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو 
٢٥٠ مؤلفًا >لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�O. �بإ;� 
�هللا تعالى سوT تكو� كليا% ها�� يحيى خال� �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلوc باإلنسا� في 
شتى "نحاO �لعالم >لى مر�تب �لسكينة ��لسال� ��لصدe ��لعد� ��لجما� ��لسعا/d �لتي جاO �لتعريف 

بها في �لقرQ� �لكريم.

يتخذ بعض �لناU في "يامنا هذg �كثير منهم �لشباf، "ناسا يعتبر�نهم قد�d، يقلد�نهم 
في "خالقهم �"طو�هم �تصرفاتهم �حتى مظهرهم �ملبسهم، محا�لين �القتد�O بهم 
ليكونو� مثلهم. غير >� "كثر هؤالO ليسو� على سلوj قويم، �ال يتبعو� �لطرe �لصحيحة 
 Oحثهم على �القتد�� Uلذ� "صبح ترغيب �لنا .eنصيبا من �ألخال �ال يملكو� dفي �لحيا
 /�" �;< ،jبأصحاf �ألخالe ��لسلوj �لقويم مسؤ�لية هامة �"� على �لمسلم "� يد
 (n) نبينا محمد pلن يجد سو Tبأحد �يتبع طريقته ��سلوبه �يتمثل به، فسو qيقتد �"

�لمثل �ألعلى له.   �هذg �لحقيقة تقرها �آلية �لكريمة:
﴿َلَقْد َكاَ� َلُكْم ِفي َُسوِ� �هللاَِّ ُ"ْسَوdٌ َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَ� َيْرُجو �هللاََّ َ��ْلَيْوَ� �ْآلِخَر َ�َ;َكَر 

 ٢١ - fألحز�� d�هللاََّ َكِثيًر�﴾ سو
�لقرQنية  لنا في �آليا%   ،gلم نعش عطر� ( n ) نحن �لذين لم نر �جه �لرسو�
��ألحا/يث �لنبوية �"خبا �لسيرd �لطاهرd معالم ��ضحة للسير على هذg ��لتشبه بأخالقه 

��لمجاهدd بصالح �ألعما� لكي نكو� تحت لو�ئه يو� �لقيامة �بالقرf منه.
نبينا   dسير من   dعديد بجو�نب  ��لتذكير  �لتعريف   ،fلكتا� هذ�   Tهد�" من   �<
(n) ��لترغيب ��لتشويق >لى �الهتد�O بسيرته �لجميلة �"خالقه �لكريمة �شخصيته 

�ألصيلة. 





� 	ُحججه �لّد�مغة.  	�لكاتب ال يسعى من 	��� عمله �نابعة من قو" حكمة �لقر
هذ� 4لى نيل �لمديح 	�لثنا� 4نما هدفه 	غايته هد�ية �لنا/ 	�لسير بهم في طريق 

�إليما�، كما ;ّ� ليس هّمه تحصيل ;9ّ �بح ;	 مكسب ماّ:9.   
 �	على ضو� هذB �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذB �لكتب 	يحثو
�لنا/ على قر��تها لتكو� 	سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
	على هذ� �ألسا/، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية ;نها  
تشوP �ألOها� 	ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� 	تزيد من �لّشكوM 	�لترّ:: 	ال 
تملك  تأثيًر�  قوّيا 	حاسًما في طر: �لشبهاU من �لقلوT،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد 
	�لوقت. 	من �لو�ضح ;� هذB �لمؤلفاU لم تكن لتترM كل هذ� �لتأثير لو كانت 
تركز على بيا� �لقو" �أل:بية للكاتب ;كثر من تركيزها على �لهدZ �لسامي 
�لمتمثل في هد�ية �لنا/. 	من لديه ;:نى شك في Oلك فيمكنه ;� يتحّقق من 
� من خال\ تأثير هذ� �� �لغاية �لقصو` هي :حض �إللحا: 	نشر ;خال^ �لقر;

�لجهد 	4خالصه 	نجاحه.     
يتعين M��:4 حقيقة مهمة، 	هي ;� �لظلم 	�لفوضى �لسائدين �ليوb في ;نحا� 
�أل�d 	ما يتعرd له �لمسلمو� من ;O` َسببه تحّكم �لفكر �إللحا:9 في 
شؤ	� �لعالم. 	�لطريق �لذ9 يضمن �لخالe من هذ� كّله هو 4لحا^ �لهزيمة 
بالفكر �إللحا:9 	بيا� حقائق �إليما� 	 4جال� �ألخال^ �لقر�نية بحيث ُيصبح 
�لّنا/ قا:�ين على �لتمسك بها. 	بالنظر 4لى حالة �لعالم 	ما ُير�: له من مزيد 

جّرB 4لى �لفسا: 	�لّشر	� 	�لدما� فإنه من �لضر	�9 �لُمسا�عة قد� 
�ألمر  ُيقضى  فقد  	4ال  هو ضر	�9،  بما   bلقيا� 4لى   jلمستطا�

 �Oبإ	لعشرين، �	لو�حد � �	الUَ حين مناe.  	خال\ �لقر
خال\  -من  يحيى   �ها�	  Uكلّيا  �تكوُ  Zسو تعالى  �هللا 
نهوضها بهذB �لمهّمة-  �لوسيلة للوصو\ بالّنا/ 4لى مر�تب 
�لسكينة 	�لسالb 	�لصد^ 	�لعد\ 	�لجما\  	�لسعا:" 

� �لكريم. ��لتي ;	ضحها لنا �لقر



حو\ �ملؤلف
يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها�	�" 	 "يحيى" في Oكر` موقر" للنبيين �للذين 
جا:ال ضد �لكفر 	�إللحا:، بينما يظهر �لخاتم �لنبو9 على �لغالZ �مًز� ال�تباp �لمعاني �لتي 
� �لكريم �تحتويها هذB �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. 	يشير هذ� �لخاتم �لنبو9 4لى ;ّ� �لقر
هو �خر �لكتب �لسما	ية، 	;ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه 	سلم هو خاتم �لنبيين. 	قد �تخذ 
� �لكريم 	�لسنة �لّنبوية :ليًال 	مرشًد�، 	في جميع �لمؤلفاU ;خذ �لعهد ��لكاتب لنفسه �لقر
على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوb عليها �لنظم �إللحا:ية 	4بطا\ كل �لمز�عم �لتي 
تقوb عليها �لحركاU �لمناهضة للّدين. 	يعتبر هذ� �لخاتم �لذ9 َمهر به كتبه بمثابة 4عالٍ� عن 

    .Bهد�فه هذ;
� 	�سالته لجميع �لنا/، �تد	� جميع كتب �لمؤلف حو\ هدZ �ئيسي هو تبليع نو� �لقر
�لنظم �إللحا:ية  	حثهم على �إليما� بوجو: �هللا 		حد�نيته 	�ليوb �آلخر، 	عرd تهافت 

	فضحها على �لمإل.  
تحضى كتب ها�	� يحيى بقبو\ 	�هتماb كبيرين في شتى ;نحا� �لعالم؛ من �لهند 4لى 
;مريكا، 	من 4نكلتر� 4لى ;ند	نيسيا، 	من بولونيا 4لى �لبوسنة، 	من 4سبانيا 4لى �لبر�vيل، 	من 

ماليزيا 4لى 4يطاليا، 	من فرنسا 4لى بلغا�يا 	�	سيا.     
ترجمت ُكتب �لمؤّلف 4لى �لعديد من �لّلغاU �ألجنبية، 	من بين تلك �للغاU: �إلنكليزية 
	�لفرنسية 	�أللمانية 	�إليطالية 	�إلسبانية 	�لبرتغالية 	�أل	�:ية 	�لعربية 	�أللبانية 	�لر	سية 
	�لصينية  	�لبلغا�ية  	�لصربية  	�لبنغالية  	�لماال	ية  	�الند	نيسية  	�إل	يغو�ية  	�لبوسنية 
	�لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) 	لغة �لهوسه (لغة منتشر" في 4فريقيا)، 	لغة �لّديولهي 
(لغة مستخدمة في مو�يس) 	�لد�نما�كية 	�لمجرية 	غيرها من �للغاU. 	 هناM 4قبا\ كبير 

 .Uللغا� Bلكتب بهذ� Bعلى قر��" هذ
لقد ;ثبتت هذB �لمؤلفاU جد��تها، 		جدU تقدير كبيًر� في كافة ;نحا� �لعالم. 	قد كانت 
سبًبا في هد�ية كثير من �لنا/ 4لى طريق �إليما� 	ساهمت من جانب �خر في تقوية 4يما� كثير 
من �لمؤمنين. 	كل من يقر; هذB �لكتب 	يتأمل فيها يالحظ بوضوz �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
فيها 	�لسهولة �لموجو:" بين ثنايا سطو�ها 	�لصد^ �لذ9 يميز ;سلوبها 	�لعمق في تنا	\ 
�لقضايا �لعلمية. 	ما يمّيز هذB �لمؤلفاU ;يضا ُسرعة تأثيرها 	ضما� نتائجها 	عدb �لقد�" على 
نقض ما فيها 	:حضه.  	كل من يقر; هذB �لكتب 	يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد Oلك 

�لّدفاj عن �لفلسفاU �لما:ية 	�آل��� �إللحا:ية 	�ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر`. 
	�O4 حد| 	;� نافح منافح عن تلك �لنظرياU بعد مطالعة هذB �لمؤلفاU فلن يكو� Oلك 
سو` عن عناٍ: عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم :حضه 	4بطاله. 	ال شك ;� هذB �لخصائص 





ها�	�  يحيى

محمد 
صلى �هللا عليه 	سلم
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�لرسو	 ( # ) يخبرنا عن 
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٢٦٢ ......................................... �لخاتمة

 ٢٦٦ ................................. �ينية��نهيا� �لّد�

Aلكتا� Cمحتويا



b4لى �لقر�� �لكر�

�لمؤلف  كتب  جميع  في  �لموجو��  �إليمانية  �لمو�ضيع   ��
مشر$حة $موضحة في ضو* �آليا) �لقر%نية. $هذ! �لكتب تدعو �لنا� 

جميًعا �لى فهم هذ! �آليا) $�لعيش $فقا لتعاليمها. لقد تم شر0 جميع 
�لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا) �هللا بحيث ال تبقى هنا= :> شبهة :$ تر�� في 9هن 

ر  �لقاLM. �� �ألسلوI �لسلس $�لسهل $�لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ> يسَّ
فهم هذ! �لكتب من ِقبل �لجميع صغا�M $كبا�M، $من كل فئا) �لمجتمع، بسهولة 

 Tصعوبة، $هو �لذ> جعل هذ! �لكتب كتًبا ال تستطيع :� تتركها قبل �تما <: �$�$
قر�*تها. $حتى �لذين �تخذ$� موقفا معاMضا للدين يتأثر$� بالحقائق �لمذكو�M في هذ! 

�لكتب، $ال يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.

فهم  �نفر��،  على  للمؤلف  �ألخر[  $�لكتب   Iلكتا� هذ�  قر�*�  �لقر�*  يستطيع  $كما 
بينهم $�لتسامر حولها. �� قر�*� هذ!  يستطعيو� قر�*تها بشكل جماعي، :$ مناقشتها فيما 

�لكتب بشكل جماعي $نقل كل فر� M:يه $خبرته �لى �آلخرين :مر مفيد جد�.

عال$� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذ! �لكتب – �لتي لم تؤلَّف �ال لوجه �هللا تعالى 
$لمرضاته – $نشرها بين �لنا� ُتَعد خدمة �يمانية كبير�، أل� �أل�لة $�لبر�هين �لتي يو�Mها 
�لمؤلف في هذ! �لكتب قوية جد� $مقنعة، لذ� كا� على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق 

�آلخرين لقر�*تها $�الستفا�� منها.

�ننا نأمل :� يتسع $قت �لقاLM لالطالe على �ستعر�d �لكتب �ألخر[، �لذ> نقدمه 
في نهاية هذ� �لكتاI، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� $مصا�M غنية من �لكتب في 

�لمو�ضيع �إليمانية $�لسياسية، �لتي تعد قر�*تها مفيد� $ممتعة للغاية.

 ]jM لكتب �ألخر[ من� تر�! في بعض  ما  �لكتب  تر[ في هذ!  ال 
 Mشخصية للمؤلف، $ال تر[ شر$حا $�يضاحا) مستند� �لى مصا�

$�لتوقير   Iأل��  Iسلو: في   Mقصو  $: نقص   <: $ال  مشبوهة، 
$ال  سة،  �لمقدَّ $�لمو�ضيع  �لمفاهيم  تجا!  �تخا9!  �لو�جب 

�ليأ�  �لى   $: $�لتر��  �لحير�  �لى   LMلقا� يُجر  ما 
.mلقنو�$
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�� سيدنا محمد ( p ) $كما قاn �هللا تعالى فيه  ﴿ ... 	لكن �سو\ �هللا 
	خاتم �لنبيين ﴾ (سو�" �ألحز�T /٤٠) حقا خاتم �ألنبيا* $�لمرسلين �لى 
�لنا� ، مؤيد بكتابه �لعزيز ، صاحب �لخلق �لعظيم، مثاn لخشية �هللا $ممثل 
M9$� �لتقو[ ، حبيب �هللا تعالى، $�لمثل �ألعلى للبشرية، Mفيع �لدMجا) عند 

�هللا، $$لي �لمؤمنين $حبيبهم $�قرI �لنا� �لى نفوسهم.
لقد تحمل خاتم �لرسل ( p ) مسؤ$لية جسيمة $حمال عظيما عندما 
�لمزمل – ٥ – ". $قد  ثقيال ﴾.  4نا سنلقي عليك قوال   ﴿ �لوحي  تلقى 
بلغ �لرسوn ( p ) �ألمانة $:�[ �لرسالة :حسن :��*، $�صبح قائد �لبشرية $ 

حا�يها �لى �لهد�ية $مثاال يحتذ[ $ها�يا �لى �لنوM $�لهد[.   
نحن �لذين لم نر $جه نبينا �ألكرT $لم نعش عصر!، لنا في �آليا) �لقر%نية 
$�ألحا�يث �لنبوية $ :خباM سيرته �لطاهر�، معالم $�ضحة للسير على طريقه 
 Tيو لو�*!  تحت  نكو�  لكي   nألعما� بصالح  $�لمجاهد�  بأخالقه  $�لتشبه 

 .( p ) منه Iلقيامة $بالقر�
يعتبر$نهم  �ناسا  هذ!،  :يامنا  في   Iلشبا� من  $�لكثير  �لنا�  بعض  يتخذ 
قد$� لهم يقلد$نهم في :خالقهم $:طو�Mهم $تصرفاتهم، $ملبسهم $مظهرهم ، 
$يحا$لو� �القتد�* بهم ليكونو� مثلهم. غير �� �كثر هؤال* ليسو� على سلو= 
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Muhammed (s.a.v.s.)Hz. Muhammed (s.a.v.s)

ٍ" ِعْنَد 9Oِ �ْلَعْرPِ َمِكٍني   ٍ" ِعْنَد 9Oِ �ْلَعْرPِ َمِكٍني  ﴿ 9Oِ ُقوَّ ﴿ 9Oِ ُقوَّ
 ﴾  �ُمَطاjٍ َثمَّ َ;ِمٍني َ	َما َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍ�  ﴾ ُمَطاjٍ َثمَّ َ;ِمٍني َ	َما َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍ

سو�" �لتكوير ٢٠ - ٢٢سو�" �لتكوير ٢٠ - ٢٢

8



من  نصيبا  يملكو�  ال  $هم  �لحيا�،  في  �لصحيحة  �لطريق  يتبعو�  $ال  قويم 
 wألخال� Iلذلك �صبح ترغيب �لنا� $حثهم على �القتد�* بأصحا .wألخال�
 ��M: �9� =Mلسلو= �لقويم مسؤ$لية هامة بحد �9ته. �� على �لمسلم :� يد�$
 ( p ) يقتد> بأحد $يتبع طريقته $ يتمثل به، فلن يجد سو[ نبينا محمد �:

�لمثل �ألعلى. $هذ� ما تقرM! �آلية �لكريمة 
﴿ َلَقْد َكاَ� َلُكْم ِفي َ�ُسوِ\ �هللاَِّ ُ;ْسَوٌ" َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَ� َيْرُجو 

 ٢١ – Tَكَر �هللاََّ َكِثيًر� ﴾ �ألحز�Oَ	َ ْآلِخَر� bَْلَيْو�	هللاََّ َ�
�� :نبيا* �هللا $Mسله جميعهم هم قد$� حسنة للمؤمنين، مثلهم كمثل 

سيدنا محمد ( p )، $هم من Mضي �هللا عنهم، يقوn �هللا تعالى فيهم 
َلَقْد َكاَ� ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌ" ِألُْ	ِلي �ْألَْلَباTِ َما َكاَ� َحِديًثا   ﴿
ُيْفَتَر` َ	َلِكْن َتْصِديَق �لَِّذ9 َبْيَن َيَدْيِه َ	َتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍ� َ	ُهًد` 

َ	َ�ْحَمًة ِلَقْوbٍ ُيْؤِمُنوَ� ﴾ " يوسف – ١١١ 
�� من :هد�y هذ� �لكتاI �لتعريف $�لتذكير بجو�نب عديد� من سير� 
�لجميلة $ :خالقه  به $�الهتد�* بسيرته  �القتد�*  نبينا (p) ، $�لترغيب في 
�لحميد�. لقد 9كر لنا ( p ) في �لحديث " تركت فيكم ;مرين لن تضلو� ما 
تمسكتم بهما ، كتاT �هللا 	سنة �سوله "١  $هل من $سيلة �طهر $:نقى من 
كتاI �هللا $سنة Mسوله ؟. �� �لرسوn ( p ) �لى جانب كونه مثاال $نمو9جا 
يحتذ[ بأخالقه �لكريمة ، فانه �عى �لى �لتمسك بأفضل �لخلق $ :جمله " �ثقل 
 Bلذ9 نفسي بيد�	لمؤمن خلق حسن "٢  $في حديث %خر " � �شي� في ميز�

ال يدخل �لجنة 4ال حسن �ألخال^ "٣
$حر>  بالمؤمنين برسالته $�لمقتدين بهديه :� يظهر$� للبشرية جمعا* 
هذ! �لشمائل �لفاضلة قوال $فعال $عمال $بجميع �لوسائل �لمتوفر� في عصرنا 

هذ�. 
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﴿ َ�َما ُنْرِسُل �ْلُمْرَسِلَني ِ�الَّ ﴿ َ�َما ُنْرِسُل �ْلُمْرَسِلَني ِ�الَّ 
ِريَن َ�ُمنِذِ�يَن َ�ُيَجاِ�ُ� �لَِّذيَن  ِريَن َ�ُمنِذِ�يَن َ�ُيَجاِ�ُ� �لَِّذيَن ُمَبشِّ ُمَبشِّ
َكَفُر�� ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضو� ِبِه �ْلَحقَّ َكَفُر�� ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضو� ِبِه �ْلَحقَّ 
َ��تََّخُذ�� 5َياِتي َ�َما 2ُْنِذُ��� ُهُزً�� ﴾ َ��تََّخُذ�� 5َياِتي َ�َما 2ُْنِذُ��� ُهُزً�� ﴾ 

سو�> �لكهف  – ٥٦  سو�> �لكهف  – ٥٦  



Harun Yahya

$شيمة   (  p  )  nلرسو�  wخال: �لمجيد  قر:نه  في  تعالى  �هللا  9كر  لقد 
�لعالية:

4ِ�َّ َلَك 	َ �﴿ َ	�ْلَقَلِم َ	َما َيْسُطُر	َ� َما َ;ْنَت ِبِنْعَمِة َ�بَِّك ِبَمْجُنوٍ
 �َألَْجًر� َغْيَر َمْمُنوٍ� َ	4ِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم َفَسُتْبِصُر َ	ُيْبِصُر	َ
َ	ُهَو  َسِبيِلِه  َعْن  َضلَّ  ِبَمْن  َ;ْعَلُم  ُهَو  َ�بََّك   َّ�4ِ  ��ْلَمْفُتوُ ِبَأيِّيُكْم 

َ;ْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن ﴾ سو�" �لقلم ١ – ٧
هذ! �آليا) تؤكد �ستمر�M �كتساI �لنبي لألجر $�لحسنا) ، $تخبرنا 

عن تقو[ �لنبي ( p ) $خشيته من Mبه $تمتدحه لفضائل :خالقه $سموها.
  (p) nلحسنة هي من �عظم �الال) $�عائم �إليما� حيث قا� wألخال�$
" كما\ �إليما� حسن �لخلق "٤ كما $�� معرفة :سس �ألخالw �لفاضلة 

$�لبحث عنها $تطبيقها هي كذلك من :سمى �لعبا��) .
:$�Mنا في هذ� �لفصل من �لكتاI بعضا من �آليا) �لقر%نية من �لذكر 

  ( p ) لحكيم �لتي تعد� خصائص $فضائل نبينا �لكريم�
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 "e" \لخلق �لجميل للرسو�
� �لكريم�كما 	�: في �لقر



Muhammed (s.a.v.s.)Hz. Muhammed (s.a.v.s)

َر ِبآَياUِ َ�بِِّه  ْن Oُكِّ َر ِبآَياUِ َ�بِِّه ﴿ َ	َمْن َ;ْظَلُم ِممَّ ْن Oُكِّ ﴿ َ	َمْن َ;ْظَلُم ِممَّ
 Bَُمْت َيَد� َمْت َيَد�Bُ َفَأْعَرdَ َعْنَها َ	َنِسَي َما َقدَّ َفَأْعَرdَ َعْنَها َ	َنِسَي َما َقدَّ

 Bَُيْفَقُهو �4ِنَّا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َ;ِكنًَّة َ;ْ� َيْفَقُهوBُ 4ِنَّا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َ;ِكنًَّة َ;ْ
َ	ِفي ��Oَِنِهْم َ	ْقًر� َ	4ِْ� َتْدُعُهْم 4َِلى َ	ِفي ��Oَِنِهْم َ	ْقًر� َ	4ِْ� َتْدُعُهْم 4َِلى 

�ْلُهَد` َفَلْن َيْهَتُد	� �Oً4ِ َ;َبًد� ﴾ �ْلُهَد` َفَلْن َيْهَتُد	� �Oً4ِ َ;َبًد� ﴾ 
سو�" �لكهف - ٥٧ سو�" �لكهف - ٥٧ 
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َتتَِّبْع  َ	َال  �هللاَُّ  َ;نَزَ\  ِبَما  َبْيَنُهْم  َفاْحُكْم  َعَلْيِه  َ	ُمَهْيِمًنا   Tِْلِكَتا�
ا َجاMَ�َ ِمْن �ْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َ	ِمْنَهاًجا  َ;ْهَو�َ�ُهْم َعمَّ
َ	َلْو َشاَ� �هللاَُّ َلَجَعَلُكْم ُ;مًَّة َ	�ِحَدً" َ	َلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما �َتاُكْم 
َفاْسَتِبُقو� �ْلَخْيَر�Uِ 4َِلى �هللاَِّ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم 
ِفيِه َتْخَتِلُفو� َ	َال َتتَِّبْع َ;ْهَو�َ�ُهْم َ	�ْحَذْ�ُهْم َ;ْ� َيْفِتُنوMَ َعْن َبْعِض 
ُيِصيَبُهْم   �ْ;َ �هللاَُّ  ُيِريُد  َ;نََّما  َفاْعَلْم  َتَولَّْو�   �َفِإْ 4َِلْيَك  �هللاَُّ  َ;نَزَ\  َما 
ِبَبْعِض Oُُنوِبِهْم َ	4ِ�َّ َكِثيًر� ِمْن �لنَّاِ/ َلَفاِسُقوَ� ﴾  سو�" �لمائد" 

 ٤٨ – ٤٩ –
 ( p ) حامد %يتا� $قد �بلغ �لنبي mلوحة بخط �لثلث �لجلي للخطا 
قومه $�لنا� جميعا ما �$حي �ليه من Mبه بثبا) قلب $قو� ����M ، $هذ! �آلية 

تعز� مو�فقة تلك 
﴿ ُقْل َال َ;ُقوُ\ َلُكْم ِعنِد9 َخَز�ِئُن �هللاَِّ َ	َال َ;ْعَلُم �ْلَغْيَب َ	َال َ;ُقوُ\ 
َلُكْم 4ِنِّي َمَلٌك 4ِْ� َ;تَِّبُع 4ِالَّ َما ُيوَحى 4َِليَّ ُقْل َهْل َيْسَتِو9 �ْألَْعَمى 

٥٠ – bسو�" �ألنعا ﴾ �ُر	َ َ	�ْلَبِصيُر َ;َفَال َتَتَفكَّ

15

ها�	� يحيى (عدنا� ;	قطا�)



نبينا ( e ) يلتزb باتباj ما يوحى 4ليه
�ليه  �تبع ما يوحى   ( p ) لنبي� �لكريم ��  �لقر��   $�M 9كر كثير في 
من Mبه $لم يتبع :$ يفعل ما يريد! �لنا� :$ ما يرضو� عنه. حتى �� بعض 
 Tبأحكا �إلتيا�  من  طلبو�  قد   Iلكتا� :هل   $ �لشر=  :هل  من  عاصر$!  من 
نفر�،  قو� $�عز  �كثر  منافع $ترضي Mغباتهم. $Mغم كو� هؤال*  لهم  تؤمن 
فا� �لنبي(p) تمسك بحكم �هللا $�لقر�� $لم يتزحز0 :$ يضعف. $تخبرنا 

�ألبيا) �لبينا) عن 9لك 
ِلَقاَ�َنا   �َيْرُجوَ َال  �لَِّذيَن  َقاَ\   Uٍَبيَِّنا �َياُتَنا  َعَلْيِهْم  ُتْتَلى   �Oَ4ِ	َ  ﴿
ِمْن  َلُه  ُ;َبدِّ  �ْ;َ ِلي   �َيُكوُ َما  ُقْل  ْلُه  َبدِّ  	ْ;َ َهَذ�  َغْيِر   �ٍ�ِبُقْر �ْئِت 
� َعَصْيُت ْ4ِ  Zَُخا;َ 4ِنِّي  4َِليَّ  َما ُيوَحى  َ;تَِّبُع 4ِالَّ   �ْ4ِ َنْفِسي  ِتْلَقاِ� 
َ	َال  َعَلْيُكْم  َتَلْوُتُه  َما  �هللاَُّ  َشاَ�  َلْو  ُقْل  َعِظيٍم   bٍَيْو  Tََعَذ� َ�بِّي 
َ;ْ:َ��ُكْم ِبِه َفَقْد َلِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًر� ِمْن َقْبِلِه َ;َفَال َتْعِقُلوَ� ﴾ سو�" 

يونس–١٥ – ١٦  
لقد نبه �هللا نبيه $حذM! من تصرفا) قومه تلك:

ِمْن  َيَدْيِه  َبْيَن  ِلَما  ًقا  ُمَصدِّ ِباْلَحقِّ   Tَْلِكَتا� 4َِلْيَك  َ	َ;نَزْلَنا   ﴿
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�� �لدين �لحق قد �بلغ �لى �لنا� بهذ� �لثبا) $قو� �إل���M $هذ! حقيقة 
تظهر تفوw �لرسوn ( p ) على سائر �لبشر بشكل ال لبس فيه $ال Mيب. �� 
�لنا� من جميع �لعصوM $ �أل�ما� يبد$� ضعفا $�هتز��� :ماT جبر$) �لقو� 
$�لقهر $�لمغريا) $�ألهو�*. $كثير من �لمؤمنين $ :صحاI �لعقيد� يظهر$� 
هذ� �لضعف $�لتر�خي $ينهزمو�. $بدال من �لتمسك بأهد�I �لعقيد� �لدينية 
يضطر$� �لى �لتنا�n عنها :$ تر= بعض منها، :$ ال يقدM$� على تر= بعض 
ما �عتا� �لنا� عليه من �موM ال يرضى بها �لدين . $Mبما ال يطبقو� بعضا من 
�لنا� $من حولهم من :صدقا*  �لدينية خجال :$ خشية :$ Mهبة من  �أل$�مر 
$:هل $عشير�. :$ ال يتركو� :$ يتخلو� عن بعض �لعا��) $�لتقاليد �لمخالفة 
ال :$�مر �لدين، $يلجو� �لى �ألخذ ببعض �لفر�ئض $يتناسو� :$ يتجاهلو� ما 
ال يرضي :هو�ئهم، $قد يلجو� �لى تفاسير $تأ$يال) لتبرير مو�قفهم تلك. 

$مما ال Mيب فيه :� �لنبي ( p ) لم يتساهل :$ يتنا�n :بد� :ماT مثل تلك 
�لمو�قف :$ �لطلبا). $بد$� :� يأخذ باالعتباM ما عد� تمليه عليه خشيه �هللا 
�لى  �ليه   nلمنز� �لقر��  بلغ %يا)  تعالى $Mضا! $�لحرp على �عوته ، فقد 
�إلنسانية بد$� تغيير :$ تبديل :$ خشية، ضاMبا عرd �لحائط كل �لمقاصد 
�لمحمدية  �لمز�يا  �هللا عز $جل هذ!  $يذكر  �لنفعية.   (�Mالعتبا�$ �لشخصية 

من �لخشية من �هللا $�لتقو[ $�أليما� �لعميق : 
﴿ َ	�لنَّْجِم �Oَ4ِ َهَو` َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َ	َما َغَو` َ	َما َيْنِطُق َعْن 
�ْلُقَو` ﴾ سو�"  َشِديُد  َعلََّمُه  ُيوَحى  َ	ْحٌي  4ِالَّ  ُهَو   �ْ4ِ �ْلَهَو` 

�لنجم ١ – ٥ 
﴿ َ	�ْعَلُمو� َ;�َّ ِفيُكْم َ�ُسوَ\ �هللاَِّ َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمْن �ْألَْمِر 
 Bَََّكر	يََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َvَ	َ �َلَعِنتُّْم َ	َلِكنَّ �هللاََّ َحبََّب 4َِلْيُكْم �ْإلِيَماَ

﴾ �َ̂ َ	�ْلِعْصَياَ� ُ;ْ	َلِئَك ُهْم �لرَّ�ِشُد	َ 4َِلْيُكْم �ْلُكْفَر َ	�ْلُفُسو
  ٧ – Uسو�" �لحجر�
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ْن �ْفَتَر
 َعَلى �هللاَِّ  ْن �ْفَتَر
 َعَلى �هللاَِّ ﴿ َ�َمْن َ�ْظَلُم ِممَّ ﴿ َ�َمْن َ�ْظَلُم ِممَّ
َكِذًبا ُ�ْ�َلِئَك ُيْعَرُضوَ! َعَلى َ�بِِّهْم َ�َيُقوُ� َكِذًبا ُ�ْ�َلِئَك ُيْعَرُضوَ! َعَلى َ�بِِّهْم َ�َيُقوُ� 
�ْألَْشَهاُ/ َهُؤَالِ+ �لَِّذيَن َكَذُبو� َعَلى َ�بِِّهْم �ْألَْشَهاُ/ َهُؤَالِ+ �لَِّذيَن َكَذُبو� َعَلى َ�بِِّهْم 

اِلِمَني ﴾  اِلِمَني ﴾ َ�َال َلْعَنُة �هللاَِّ َعَلى �لظَّ َ�َال َلْعَنُة �هللاَِّ َعَلى �لظَّ
سو�9 هو/ – ١٨ سو�9 هو/ – ١٨ 



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

من عند �هللا تعالى ال تستطيع :> قو� مهما عظمت :� تغير! :$ تبدله، $في 
هذ� جا* في �لحديث 

" ما قّد� �نفسي شي� 4ال هي كائنة "٥  
 �﴿ �O4 سالت فاسئل �هللا تعالى، 	�O4 �ستعنت فاستعن باهللا تعالى، فا
�لعبا: لو �جتمعو� على ;� ينفعوM بشي� لم يكتبه �هللا لك لم يقد�	� على 
Oلك، 	لو �جتمعو� على ;� يضر	M بشي� لم يكتبه �هللا عليك لم يقد�	� 

على Oلك. جفت �ألقالb 	طويت �لصحف .... "٦ 
�� من يتبع سنة �لرسوn ( p ) من �لمؤمنين يسلمو� :موMهم �لى �هللا 
 !Mيتوكلو� عليه في كل ما تصيبهم من مصيبة :$ محنة $�� في كل ما قد$
�هللا خير $حسنة. $ال ننسى :� �لنبي ( p ) $هو �حب خلق �هللا �ليه $�تقاهم 

صا�فته مصاعب عظيمة $حو��� جسيمة، $�ختبر $�متحن.  
فقبل كل شي* لقي �لكثير من �لصعاI من �لنا� �لذين �Mسل لتبليغهم 
 wلرسالة من �لمشركين �لذين لم يتركو� %بائهم، $ما قامو� به من :9[ $نفا�
$$ضع �لعر�قيل $�لمهالك :مامه. $طلبو� منه :� يأتيهم بآيا) حسبما تهو�ها 
�غتياله،  على  تآمر$�  $حتى   !Mحصا$ نفيه  حا$لو�   $ بل  �لمريضة،  نفوسهم 

$�ستمر$� في :�9هم $$قوفهم :ماT تبليغ �لرسالة.
هو  لهم  $�لثبا)، كا� جو�به  �لصبر  من  $بمزيد   (  p ) �لنبي   �� غير 
�لمؤمنين  $حمايته  �هللا،  Mسالة  تبليغ  في   Mالستمر��$ �لمضي  على   Mإلصر��
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توكل �لنبي ( e ) على �به نمو�O لكل �لنا/
لقد بين �لقر�� �لكريم $ضو0 $جال*، عظم توكل �لنبي 

( p ) $تسليمه �موM! �لى �هللا تعالى، كقوله في �آليا) �لمتعلقة بالهجر� 
�لنبوية $�حتمائه هو $صاحبه في غاM حر�*  بعد  خر$جهما من مكة، ففيها 

كل معاني �لتوكل:
َثاِنَي  َكَفُر	�  �لَِّذيَن  َ;ْخَرَجُه   Oْ4ِ �هللاَُّ   Bَُنَصَر َفَقْد   Bُ	َتنُصُر 4ِالَّ   ﴿
4ِ�َّ �هللاََّ َمَعَنا  ��ْثَنْيِن Oْ4ِ ُهَما ِفي �ْلَغاِ� Oْ4ِ َيُقوُ\ ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْ
َكِلَمَة  َ	َجَعَل  َتَرْ	َها  َلْم  ِبُجُنوٍ:   Bُيََّد;َ	َ َعَلْيِه  َسِكيَنَتُه  �هللاَُّ  َفَأنَزَ\ 
ْفَلى َ	َكِلَمُة �هللاَِّ ِهَي �ْلُعْلَيا َ	�هللاَُّ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾  �لَِّذيَن َكَفُر	� �لسُّ

سو�" �لتو به – ٤٠ 
لقد سلم �لنبي ( p ) كل :مر! �لى Mبه $في كل ظرy $حاn $حين. 
$�عتقد جا�ما �� �لخير $�لجماn في كل ما خلقه �لباM>، $في �آلية �لتالية 

حيث يأمر! Mبه بإبال� �لنا�، خير �ليل على هذ� �لتوكل $�لتسليم 
َقْد  َيُقوُلو�  ُمِصيَبٌة  ُتِصْبَك   �ْ4ِ	َ َتُسْؤُهْم  َحَسَنٌة  ُتِصْبَك   �ْ4ِ  ﴿
َ;َخْذَنا َ;ْمَرَنا ِمْن َقْبُل َ	َيَتَولَّو� َ	ُهْم َفِرُحوَ� ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا 4ِالَّ َما 

 ﴾ �ْل �ْلُمْؤِمُنوَ َكَتَب �هللاَُّ َلَنا ُهَو َمْوَالَنا َ	َعَلى �هللاَِّ َفْلَيَتَوكَّ
�لتو به – ٥٠ – ٥١ 

كا� توكل �لرسوn ( p ) خير مثاn $نمو�9 للمسلمين، �� ما يأتي 
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﴿ لوحة تحتو9 على �ية من �لقر�� �لكريم ﴾ – سو�" 4بر�هيم – ٤٢ – 
بخط �لحا� نظيف بيك 

َتَولَّْو� َفِإنََّما َعَلْيَك �ْلَبَالُ� َ	�هللاَُّ َبِصيٌر ِباْلِعَباِ: ﴾ 
 ٢٠ – ��\ عمر�

$في حديث نبو>، يضرI لنا مثال لما يالقيه �لمتوكل على Mبه بحق 
من جز�* $ �حسا� :

 	لو ;نكم تتوكلو� على �هللا حق توكله لرvقكم كما ترv^ �لطير، 
تغد	� خماصا 	تر	z بطانا  .. "٨

�� خير مرشد $�ليل للمؤمنين هو كالT �لرسوn ( p ) $ :فعاله $عليهم 
�ليه :مرهم في كل �ألحو�n $عند مصا�فتهم  :� يتوكلو� على �هللا $يسلمو� 
للمصاعب :$ ماال ترضا! :نفسهم من :مر، عليهم :� يتذكر$� %يا) �لقر��، $�� 
�هللا خالق كل شي* $�� يضعو� :ماT :عينهم سير� �لرسوn ( p ) $يتذكر$� 

توكله $صبر! ��ئما.
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$�لثبا)  $�لصبر  �لجلد  هذ�   كل   *�M$  �� �لقر%نية.  �لمدMسة  في  $تربيتهم 
$�لعزT �لر�سخ، �يمانه �لعميق $توكله على Mبه $تسليمه :موM! جميعا �ليه. لقد 
 nكل ما يأتي من �هللا تعالى فيه �لخير $�لجما �� Mمن كما كا� حاله في �لغا%
$�لفال0، $�� في كل ما خلقه �هللا البد $�� تكو� عاقبته �لخير �لعميم. $في 

حديثه خير مثل على هذ� �لتوكل حين يصف حاn �لمؤمن:
... عجبا ألمر �لمؤمن 4� ;مرB كله له خير 	ليس Oلك ألحد 4ال 
للمؤمن. 4� ;صابته سر�� شكر فكا� خير� ، 	�� ;صابته ضر�� صبر 

فكا� خير� .. "٧ 
 nير[ :� على �لمر* :� يبذ ( p ) nمع هذ� �إليما� �لعميق كا� �لرسو
 Mعليه، $يتر= �لنتيجة لتقدير �هللا . $كا� هذ� مصد Mجهد! $يعمل على ما يقد

ثقة $�طمئنانه، $قد نصر! �هللا $ :يد! ��ئما جز�* صبر! $توكله. 
 �لتزT �لرسوn ( p ) ��ئما بوصايا Mبه �ليه بالصبر على ما يالقيه من 
محن $مصاعب، $حرp على هذ� �اللتز�T طو�n حياته، $هذ� ما تؤيد! �آلية 

﴿ َ	َيُقوُلوَ� َطاَعٌة َفِإ�Oَ َبَرvُ	� ِمْن ِعْنِدMَ َبيََّت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َغْيَر 
ْل َعَلى  �لَِّذ9 َتُقوُ\ َ	�هللاَُّ َيْكُتُب َما ُيَبيُِّتوَ� َفَأْعِرdْ َعْنُهْم َ	َتَوكَّ

�هللاَِّ َ	َكَفى ِباهللاَِّ َ	ِكيًال ﴾ �لنسا� – ٨١  
$تظهر %ية :خر[ مد[ �لتز�T �لرسوn بالتوكل على Mبه $تسليم :مر! �ليه 

$في �حلك �لظر$y $ :كثرها حر�جة 
وMَ َفُقْل َ;ْسَلْمُت َ	ْجِهي ِهللاَِّ َ	َمْن �تََّبَعِني َ	ُقْل ِللَِّذيَن  ﴿ َفِإْ� َحاجُّ
 �َ;َ;ْسَلْمُتْم َفِإْ� َ;ْسَلُمو� َفَقْد �ْهَتَد	� َ	4ِْ ُ;	ُتو� �ْلِكَتاTَ َ	�ْألُمِّيِّيَن 
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كا� �لنبي ( e ) يبغي �ضا �هللا 
	حدB، 	لم ينتظر من �لنا/ ;جر�

 �: �إلسالمي  �لدين  في  �إليما�  :سس  خصائص  من   ��
يعتقد �إلنسا� �� جميع :عماله $تصرفاته $عبا��ته هو إلMضا* 
�هللا $حد!. يبغي من $�Mئها Mحمة $جنته، $�� يبني حياته على 

خشية �هللا 
 ِّT�َ ِهللاَِّ  َ	َمَماِتي  َ	َمْحَيا9  َ	ُنُسِكي  َصَالِتي   َّ�4ِ ُقْل   ﴿

 ١٦٢ – bْلَعاَلِميَن﴾ �ألنعا�
�� �لدين هللا تعالى $�لمؤمن ال يملك لحياته :$ نفسه شيئا. 
:ما ��9 ما تمسك باهللا $لم يشر= به شيئا $$هب حياته هللا $حد! 
$�بتغى Mضا! في كل ما يفعله، $صمد على �إليما� بصدw، فانه 

بذلك يكو� من �مر� �لمخلصين. 
﴿ 4ِالَّ �لَِّذيَن َتاُبو� َ	َ;ْصَلُحو� َ	�ْعَتَصُمو� ِباهللاَِّ َ	َ;ْخَلُصو� 

ِ:يَنُهْم ِهللاَِّ َفُأْ	َلِئَك َمَع �ْلُمْؤِمِنيَن َ	َسْوZَ ُيْؤUِ �هللاَُّ �ْلُمْؤِمِنيَن 
َ;ْجًر� َعِظيًما ﴾ �لنسا� – ١٤٦ 

 �� �لمؤمن �لمخلص في �يمانه ال ينتظر Mضا �لنا� :$ 
كسب حبهم $تقديرهم $ �عجابهم، $له من �لرسوn �لكريم ( 
p ) $بقيه :نبيا* �هللا $�لمرسلين �لمثل �لصالح :مامه. لم يطلب 
�لرسوn ( p ) :ية منافع �نيوية :$ فو�ئد ما�ية، بل Mضا �هللا $حد! 

ال غير. $جاهد في حياته إلMضا* Mبه $�لفو� بجنا) �لخلد 
﴿ ُقْل َما َ;ْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َ;ْجٍر َ	َما َ;َنا ِمْن �ْلُمَتَكلِِّفيَن ﴾ 

 ٨٦ – e "سو�
﴿ ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َ;ْجٍر َفُهَو َلُكْم 4ِْ� َ;ْجِر9 4ِالَّ َعَلى �هللاَِّ 

َ	ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َشِهيٌد ﴾ سو�" سبأ – ٤٧ 
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﴿ ُثمَّ َ;ْ�َسْلَنا ُ�ُسَلَنا َتْتَر` ُكلَّ ﴿ ُثمَّ َ;ْ�َسْلَنا ُ�ُسَلَنا َتْتَر` ُكلَّ 
ُبوBُ َفَأْتَبْعَنا  ُبوBُ َفَأْتَبْعَنا َما َجاَ� ُ;مًَّة َ�ُسوُلَها َكذَّ َما َجاَ� ُ;مًَّة َ�ُسوُلَها َكذَّ
َبْعَضُهْم َبْعًضا َ	َجَعْلَناُهْم َ;َحاِ:يَث َبْعَضُهْم َبْعًضا َ	َجَعْلَناُهْم َ;َحاِ:يَث 

﴾ �َفُبْعًد� ِلَقْوbٍ َال ُيْؤِمُنوَ� ﴾َفُبْعًد� ِلَقْوbٍ َال ُيْؤِمُنوَ
 – ٤٤ – �سو�" �ملؤمنو� – ٤٤ – سو�" �ملؤمنو
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ِميُع �ْلَعِليُم ﴾ سو�"  ﴿ َ	َال َيْحُزْنَك َقْوُلُهْم 4ِ�َّ �ْلِعزََّ" ِهللاَِّ َجِميًعا ُهَو �لسَّ
يونس – ٦٥  

�لحجر  سو�"   "(٩٧)�َيُقوُلوَ ِبَما   Mَ�َُصْد َيِضيُق  َ;نََّك  َنْعَلُم  َ	َلَقْد   ﴿
   ٩٧ –

� َيُقوُلو� َلْوَال ْ;َ Mَ�َُضاِئٌق ِبِه َصْد	َبْعَض َما ُيوَحى 4َِلْيَك َ Mٌ�َِفَلَعلََّك َتا ﴿
َعَلى ُكلِّ َشْيٍ�  َنِذيٌر َ	�هللاَُّ  َ;ْنَت  4ِنََّما  َمَلٌك  َمَعُه  َجاَ�   	ْ;َ َكنٌز  َعَلْيِه  ُ;نِزَ\ 

َ	ِكيٌل ﴾  سو�" هو: – ١٢ 
�� ما تعرd له Mسولنا ( p ) من �أل9[ �لكثير $صبر! $خلقه �لجميل 
يدعو �لمؤمنين برسالته �لى �لتفكير بعمق �لى ما ضربه لنا من :مثاn ينبغي علينا 
���*ها :� نقتد> به $�خذ �لدM$� منه. $يجب :� ال يخفى على �لمؤمنين 
�� تخا9لهم :ماT :عد�ئهم $�نهز�مهم عند :$n ضغوm يتعرضو� لها :$ :9[ 
�لى  �لعد$�  $تركهم   ، مناصبهم   $: لتجاMتهم  خساMتهم  عند   $: يصيبهم 
 �� .( p ) سولهM هللا $سنة� Iهللا $�ينه، كل هذ� ال يتماشى مع كتا� Iكتا
غاية �لمؤمن هي Mضا �هللا $�لفو� بنعيم جنانه، $هذ� يأتي مع �لصبر $تحمل 
�لخطوI $�لحو��� $�لتوكل على �هللا $شكر! $حمد!، �سو� بنبيهم صاحب 

 .( p ) لخلق �لعظيم�
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 Bصبر	 ( e ) \لرسو�
�لجميل ;ماb �لمحن 	�لمصاعب

�لى  :سلفنا –  نبوته – $كما  فتر�   nخال (  p ) nلرسو�  dتعر لقد   
من  �لكثير  �لمشركين  من  قومه  من  $سمع  $�لمحن،  �لمصاعب  من  �لكثير 
�لكالT �لقاسي. قالو� عنه ساحر بل مجنو� ، حتى $صل �ألمر ببعضهم �لى 
تدبير �لمؤ�مر�) الغتياله $قتله. $Mغم كل هذ� فقد �ستمر في تبليغ �لرسالة ، 
$نصح �لنا� $�Mشا�هم �لى �لخلق �لقر%ني $ �ألعماn �لصالحة �لطيبة $بلغ 

جميع �لنا� على �ختالy طبقاتهم $مستوياتهم $مشاMبهم.
بصبر  $�جه   (  p  )  nلرسو� فا�  �لقر%نية  �آليا)  بعض  توضح  $كما 
 Tكبير تصرفا) بعض �لنا� �لذين لم يكونو� يحملو� �لحد �أل�نى من مفهو
Mبه  $ملجأ!  مال9!  $كا�  $لطفه $سمو شمائله،  Mقته  Mغم  $�لنبل   wألخال�
يطلب منه �لعو�، $يوصي �لمؤمنين بالتز�T �لصبر $�لجلد $�لتوكل على Mبهم. 

$جا*) �آليا) تثبت من موقفه $تنصحه بالثبا) $�لصبر كقوله تعالى:
ْمِس َ	َقْبَل  ﴿ َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَ� َ	َسبِّْح ِبَحْمِد َ�بَِّك َقْبَل ُطُلوjِ �لشَّ

�ْلُغُر	Tِ ﴾  سو�" ^ – ٣٩  
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 / �صو�" شا�لس �	برتسو� / صو�" شا�لس �	برتسو
. �متحف غالير9 لند� .متحف غالير9 لند
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﴿ َ	َما َمَنَع �لنَّاَ/ َ;ْ� ُيْؤِمُنو� Oْ4ِ َجاَ�ُهْم ﴿ َ	َما َمَنَع �لنَّاَ/ َ;ْ� ُيْؤِمُنو� Oْ4ِ َجاَ�ُهْم 

�ْلُهَد` َ	َيْسَتْغِفُر	� َ�بَُّهْم 4ِالَّ َ;ْ� َتْأِتَيُهْم ُسنَُّة �ْلُهَد` َ	َيْسَتْغِفُر	� َ�بَُّهْم 4ِالَّ َ;ْ� َتْأِتَيُهْم ُسنَُّة 

َ َ;ْ	 َيْأِتَيُهْم �ْلَعَذ�Tُ ُقُبًال ﴾  َ َ;ْ	 َيْأِتَيُهْم �ْلَعَذ�Tُ ُقُبًال ﴾ �ْألَ	َِّلني �ْألَ	َِّلني

سو�" �لكهف - سو�" �لكهف - ٥٥٥٥
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تصرZ �لنبي ( e ) مع ;صحابه بالحسنى
:حاm بالنبي جموe من �لمؤمنين $هم على �Mجا) متفا$تة $مختلفة جد� 
من �لمستويا) $�لمشاIM $�لطباe. $تصرy �لنبي ( p ) مع كل $�حد منهم 
بخصوصية، مرشد� لهم $ناصحا $منبها �لى :خطائهم $هفو�تهم $موجها لهم 

بد* من �صغر �الموM �لى :خطرها، بد*� من �لنظافة $�نتها* باإليما�. 
�لى  $�للين  $�لحسنى  بالرحمة  للمؤمنين   (  p ) �لنبي  معاملة   (�: $لقد 
$جا*  $تفا�.   wبقو� $صد$ �لوثيق  $�Mتباطهم  بحبهم  $�لفو�  قلوبهم  كسب 

$صف تعامل �لنبي ( p ) هذ� في �لقر�� على شكل مديح $ثنا*:
َماَ	�Uِ َ	َما ِفي �ْألdِ�َْ َ	4َِلى �هللاَِّ ُتْرَجُع �ْألُُموُ� ﴾ سو�"  ﴿ َ	ِهللاَِّ َما ِفي �لسَّ

 ١٠٩ / ��\ عمر�
كما �Mشد �هللا نبيه في %ية :خر[ كيف يعامل من حوله: 

 Zَُمْن َيَخا �ِ�ْر ِباْلُقْر ﴿ َنْحُن َ;ْعَلُم ِبَما َيُقوُلوَ� َ	َما َ;ْنَت َعَلْيِهْم ِبَجبَّاٍ� َفَذكِّ
َ	ِعيِد ﴾ سو�" ^ / ٤٥ 

�إلكر�!،   $ $�لتهديد  بالضغط  �إليما�  �لى  �لنا�  ليدعو   nلرسو� يكن  لم 
 .y$لظر�$ nجميل في جميع �ألحو� Iنما �عاهم باللطف $�للين $بأسلو�$
كا� �لنبي صاحب �لوجد�� �لكبير يحنو على :صحابه $:مته $يبسط لهم جنا0 
�لى جانب كونه  :مرهم $�لمسؤ$n عنهم،  بمثابة $لي  �لرحمة $�ألبو� $كا� 

صاحبهم $Mفيقهم . $ لهذ� جا* $صفه في �لقر�� بـ " صاحبكم " :
َما  ُر	�  َتَتَفكَّ ُثمَّ  َ	ُفَر�َ:`  َمْثَنى  ِهللاَِّ  َتُقوُمو�   �ْ;َ ِبَو�ِحَدٍ"  َ;ِعُظُكْم  4ِنََّما  ُقْل   ﴿
ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة 4ِْ� ُهَو 4ِالَّ َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَد9ْ َعَذ�Tٍ َشِديٍد َما َضلَّ 
َصاِحُبُكْم َ	َما َغَو` سو�" �لنجم  �آلية َ	َما َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍ� ﴾ سو�" 

�لتكوير – �آلية ٢٢
 !Mحق قد !$Mهذ�، فأحبو! $قد ( p ) هللا� nسوM Iصحا: =M�: قد$
$فضلو! حتى على :نفسهم $ :هليهم $�قرI �لنا� �ليهم، $كما $�M 9كر 9لك 

في �لقر��:
 bِْألَْ�َحا� َ	ُ;ْ	ُلو  ُ;مََّهاُتُهْم  َ	َ;vَْ	�ُجُه  َ;ْنُفِسِهْم  ِمْن  ِباْلُمْؤِمِنيَن  َ;ْ	َلى  �لنَِّبيُّ   ﴿
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﴿ َ	َما َ;ْ�َسْلَناMَ 4ِالَّ َ�ْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن ﴾   سو�" �ألنبيا� – ١٠٧
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َبْعُضُهْم َ�ْ�َلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِ� �هللاَِّ ِمْن �ْلُمْؤِمِنيَن َ��ْلُمَهاِجِريَن ِ�الَّ َ�ْ� َتْفَعُلو� 
ِ�َلى َ�ْ�ِلَياِئُكْم َمْعُر�ًفا َكاَ� 3َِلَك ِفي �ْلِكَتاِ� َمْسُطوً.� ﴾ 

سو.: �ألحز�� / ٦ 
لوحة فنية تحتو� على �سما� �لنبي ��ية قر�نية " �ما ��سلنك �ال �حمة 
للعالمين " . من مجموعة 0 . ميسا�� بخط مصطفى حسين يلخص لنا حجة 
�إلسال< �إلما< �لغز�لي مجمل �خال9 �لنبي ( 7 )في �لتعامل مع �صحابه �من 

:Aحوله من �لنا
ما �ستصفاF �حد �ال ظن �نه �كرB �لناA عليه ، حتى يعطي كل جالس 
�ليه نصيبه من �جهه ... �لقد كا� يدعو �صحابه بكناهم �كر�ما لهم 
��ستمالة لقلوبهم ... �يكّني �يضا �لنساN ... �يكّني �لصبيا� فيستلين 
 Aلنا� P�.� �غضبا ��سرعهم .ضا ، كا Aبعد �لنا� �به قلوبهم ، �كا

 ٩"... Aللنا Aنفع �لنا�� Aللنا Aخير �لنا� Aبالنا
 Cمن حوله بلطف ��قة �حنا Aخلق �لنبي ( 7 ) في �لتعامل مع �لنا C�
�فكر �صين، فتح قلوبهم �لى �إلسال< ��Kخل �لى نفوسهم حر��H �إليماC. �هذ� 
�لخلق �لرفيع مصد� �لها< لجميع �لمؤمنين عليهم �لوقوQ على �سر��P �كنهه. 
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ها.�� يحيى (عدنا� ��قطا.)

﴿ َما َكاَ� �هللاَُّ ِلَيَذَ. �ْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َ�ْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى ﴿ َما َكاَ� �هللاَُّ ِلَيَذَ. �ْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َ�ْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى 

يِِّب َ�َما َكاَ� �هللاَُّ ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى  يِِّب َ�َما َكاَ� �هللاَُّ ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى َيِميَز �ْلَخِبيَث ِمْن �لطَّ َيِميَز �ْلَخِبيَث ِمْن �لطَّ

�ْلَغْيِب َ�َلِكنَّ �هللاََّ َيْجَتِبي ِمْن ُ.ُسِلِه َمْن َيَشاNُ َفآِمُنو� �ْلَغْيِب َ�َلِكنَّ �هللاََّ َيْجَتِبي ِمْن ُ.ُسِلِه َمْن َيَشاNُ َفآِمُنو� 

ِباهللاَِّ َ�ُ.ُسِلِه َ�ِ�ْ� ُتْؤِمُنو� َ�َتتَُّقو� َفَلُكْم َ�ْجٌر َعِظيٌم ﴾ ِباهللاَِّ َ�ُ.ُسِلِه َ�ِ�ْ� ُتْؤِمُنو� َ�َتتَُّقو� َفَلُكْم َ�ْجٌر َعِظيٌم ﴾ 

ij عمر�� - ij عمر�� - ١٧٩  ١٧٩  
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﴿ َفِإْ� َتَولَّْو� َفُقْل َحْسِبي �هللاَُّ َال ﴿ َفِإْ� َتَولَّْو� َفُقْل َحْسِبي �هللاَُّ َال 
 ُّT�َ ُهَو	ْلُت َ ْلُت َ	ُهَو T�َُّ 4َِلَه 4ِالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ 4َِلَه 4ِالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

�ْلَعْرPِ �ْلَعِظيِم ﴾  �ْلَعْرPِ �ْلَعِظيِم ﴾  
سو�" �لتوبة - سو�" �لتوبة - ١٢٩ ١٢٩ 
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غال� �لقلوI هؤال*. $قد كا� �لنبي ( p ) في عصر صدM �إلسالT �لسعيد 
فقد كا�  �لعد�لة $�لحق.  بميز��  :يضا  �أل�يا� �ألخر[  منتسبي  يعامل كافة 
من بين ساكني جزير� �لعرI �لنصاM[ $�ليهو� $عبد� �ألصناT $غيرهم. $لم 

يكن ليقبل :� يغير :حدهم �ينه تحت �إلكر�! $�لضغط " 
 Uِاُغو ِبالطَّ َيْكُفْر  َفَمْن  �لَغيِّ  ِمْن  �لرُّْشُد  َتَبيََّن  َقْد  يِن  4ِْكَر�Bَ ِفي �لدِّ َال   ﴿
َسِميٌع  َ	�هللاَُّ  َلَها   bَنِفَصا� َال  �ْلُوْثَقى  ِباْلُعْرَ	ِ"  �ْسَتْمَسَك  َفَقْد  ِباهللاَِّ  َ	ُيْؤِمْن 

َعِليٌم ﴾ �لبقر" / ٢٥٦  
�حسن،  هي  $بالتي  �لحق  بين  $بالتبشير  $�لمجا�لة  باإلMشا�  �نما   $
$باالختياM �لحر. $في %ية :خر[ يبين �هللا تعالى لنبينا ( p ) كيفية �لتعامل 

بالعدn $�لتفاهم $�ألنصاy مع منتسبي �أل�يا� �ألخر[:
﴿ َفِلَذِلَك َفاْ:jُ َ	�ْسَتِقْم َكَما ُ;ِمْرUَ َ	َال َتتَِّبْع َ;ْهَو�َ�ُهْم َ	ُقْل �َمْنُت ِبَما 
َ;ْعَماُلَنا  َلَنا  َ	َ�بُُّكْم  َ�بَُّنا  َبْيَنُكْم �هللاَُّ  ِألَْعِدَ\   Uُِمْر;ُ	َ  Tٍِكَتا ِمْن  َ;ْنَزَ\ �هللاَُّ 
َ	4َِلْيِه �ْلَمِصيُر ﴾   َبْيَنَنا  َ	َبْيَنُكْم �هللاَُّ َيْجَمُع  َبْيَنَنا  َة  َ;ْعَماُلُكْم َال ُحجَّ َ	َلُكْم 

سو�" �لشو�` / ١٥
�ألخر[  �أل�يا�  تجا!   yلتصر� في  �لقر%ني  �لنبو>  �لخلق  هذ�   ��

ينبغي :� يؤخذ مثاال يقتد[ به في �لتعامل بيد �ألمم في :يامنا هذ!. 
�� �لعد�لة �لمطلقة للنبي ( p ) كا� قد �صلح ما بين �ألعر�w �لمختلفة 
كذلك. $قد :كد ( p ) في �لكثير من :حا�يثه $حتى في خطبة �لو��e على 
عدT تفوw جنس :$ قوT على %خر تصديقا للقر�� �لكريم كو� �لتقو[ هو 

�لميز�� للتفاضل بين �لنا�:
َ	َقَباِئَل  4ِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن Oََكٍر َ	ُ;نَثى َ	َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  َياَ;يَُّها �لنَّاُ/   ﴿
 /Uهللاََّ َعِليٌم َخِبيٌر ﴾ �لحجر�� َّ�ِلَتَعاَ�ُفو� 4ِ�َّ َ;ْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللاَِّ َ;ْتَقاُكْم 4ِ

١٣
لقد 9كر �لرسوn ( p ) في حديثين شريفين: 

١٠( ... Tمن تر� b:�	 b:�( ;يها �لنا/ كلكم من 
 b:�( عن حذيفة ( d� ) قا\، قا\ �سو\ �هللا ( e ) ( كلكم بنو 
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�لنبي ( e ) مثا\ �لعد�لة لعموb �إلنسانية 
�ِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَد�َ� ِهللاَِّ  يقوn �هللا تعالى : ﴿ َياَ;يَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� ُكوُنو� َقوَّ
َ	َلْو َعَلى َ;نُفِسُكْم َ;ْ	 �ْلَو�ِلَدْيِن َ	�ْألَْقَرِبيَن 4ِْ� َيُكْن َغِنيָדا َ;ْ	 َفِقيًر� َفاهللاَُّ َ;ْ	َلى 
ِبَما   �َفِإ�َّ �هللاََّ َكاَ ُتْعِرُضو�   	ْ;َ َتْلُو	�   �ْ4ِ	َ َتْعِدُلو�   �ْ;َ �ْلَهَو`  َتتَِّبُعو�  ِبِهَما َفَال 

َتْعَمُلوَ� َخِبيًر� ﴾ سو�" �لنسا� / ١٣٥ 
 nلعا�� لحكمه  $9لك  لإلنسانية  �لعد�لة   nمثا  (  p  ) محمد  نبينا   ��
 T: ،جانب �لحق ��ئما، سو�* :كا� 9لك مع �لمسلمين $فيما بينهم Tلملتز�$
 �$� �لمختلفة   Tألقو�� مع  $كذلك  �ألخر[  �أل�يا�  منتسبي  من  غيرهم  مع 
 Tللسا� �$ �لجنس. فقيرهم $غنيّهم سيا� :ما�  $: wلعر� �للو� :$  �لنظر �لى 

:( p ) لى �لنبي� Tلعد�لة. في %ية قر%نية يوجه �هللا �لكال�
 	ْ;َ َبْيَنُهْم  َفاْحُكْم   Mَ	�َُجا  �َفِإْ ْحِت  ِللسُّ  �اُلوَ َ;كَّ  Tِِلْلَكِذ  �اُعوَ َسمَّ  ﴿
َ;ْعِرdْ َعْنُهْم َ	4ِْ� ُتْعِرdْ َعْنُهْم َفَلْن َيُضرُّ	Mَ َشْيًئا َ	4ِْ� َحَكْمَت َفاْحُكْم 

َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط 4ِ�َّ �هللاََّ ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطيَن ﴾ سو�" �لمائد" / ٤٢ 
Mغم قسو� قومه $غلظتهم فا� �لرسوn ( p ) لم يخر� عن خط 

�لعد�لة $ :$�مر �هللا $ نو�هيه في تعامله معهم، مطبقا قوله تعالى 
 Bُُعو:ْ�	َ َمْسِجٍد  ُكلِّ  ِعْنَد  ُ	ُجوَهُكْم  َ	َ;ِقيُمو�  ِباْلِقْسِط  َ�بِّي  َ;َمَر  ُقْل   ﴿

 ٢٩ / Zألعر�� ﴾ �يَن َكَما َبَدَ;ُكْم َتُعوُ:	َ ُمْخِلِصيَن َلُه �لدِّ
�لوقائع   $ �لحاال)  من  �لعديد  �لحسنة.  �ألسو�   $ �لقد$�  بذلك  ليكو� 
$�لحق  �لعد�لة  جانب   Tلتز�� على  حرصه  تؤكد   (  p  )  nلرسو� حيا�  في 
�لمحيط  في  $�لقبائل  $�أل�يا�   wألعر��$ �أللسن   yختال� Mغم  :حكامه  في 
�لجغر�في �لذ> كا� يحو> خليطا متنوعا من �لبشر. كا� من �لصعوبة خلق 
:جو�* عيش مريحة $مستقر�  ال يؤثر فيها �جل �لمنافقين :صحاI �لنفو� 
 nلمريضة، السيما $�� �كثر من :هل �لبد�$� $�لقبائل كانو� مستعدين لالقتتا�
ألبسط $ :$هن �ألسباI، فيبا�M$� �لى سل �لسيوy على بعضهم �لبعض، 
$لكن �لرسوn ( p ) كا� مصد�M Mحة $�طمئنا� $سالT لكافة �لنا� $منهم 
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﴿  َ	ما َ;ْ�َسْلَنا َقْبَلَك ِمْن �ْلُمْرَسِلَني 4ِالَّ ﴿  َ	ما َ;ْ�َسْلَنا َقْبَلَك ِمْن �ْلُمْرَسِلَني 4ِالَّ 

 ِ̂ َعاbَ َ	َيْمُشوَ� ِفي �ْألَْسَو� ِ̂ 4ِنَُّهْم َلَيْأُكُلوَ� �لطَّ َعاbَ َ	َيْمُشوَ� ِفي �ْألَْسَو� 4ِنَُّهْم َلَيْأُكُلوَ� �لطَّ

 �َ	َجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َ;َتْصِبُر	َ� َ	َكاَ� َ	َجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َ;َتْصِبُر	َ� َ	َكاَ

َ�بَُّك َبِصً�� ﴾ َ�بَُّك َبِصً�� ﴾ 

سو�" �لفرقا�  �آلية - سو�" �لفرقا�  �آلية - ٢٠  ٢٠  
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 ��:b خلق من تر�T. 	لينتهين قوb يفخر	� بآبائهم ;	 ليكونن ;هو	
 ١١.(...�على �هللا تعالى من �لجعال

( يا ;يها �لنا/ ... ;ال ال فضل لعربي على ;عجمي على عربي 	ال 
ألحمر على �سو: 	ال ألسو: على �حمر 4ال بالتقو` .. ) ١٢

( .. " 	لنجر��  	حاشيتهم جو�� �هللا Oمة محمد �لنبي �سو\ �هللا على 
;نفسهم 	ملتهم 	 ;�ضهم 	 ;مو�لهم 	 غائبهم 	مشاهدهم ، 	بيعهم 
، ال يغير ;سقف عن سقيفاB 	 ال ��هب عن �هبانيته 	ال 	�قف عن 	 

قفانيته ... " ) ١٣
$يهو�  �لمسلمين  بين  �لعالقة  تنظم  �لتي  �لمدني  �لعهد  $ثيقة  $تعتبر 
 Tإلسال� عمم  �لوثيقة  بهذ!  حيث  %خر.  �Mئعا  نمو9جا  $مشركيها  �لمدينة 
طويل  لزمن   nقتتا�$ على خصومة  كانو�   Tقو�: بين  $�ألما�  �لصلح   $حل 
�لفكر  على حرية  تأكيدها  �لمدني  �لعهد  لوثيقة   ��Mلبا�  mلنقا� $من  قبلها. 

$�لعقيد� حيث جا* في �لنص 
:ينهم  لليهو:   ، �لمسلمين  ;مة مع   Zبني عو ليهو:   ��	 ...  "

	للمسلمين :ينهم مو�ليهم 	 ;نفسهم ..." ١٤
$ تشير �لما�� ١٦ من �لوثيقة 

" 	�نه من تبعنا من �ليهو: فا� له �لنصر 	 �ألسو" غير مظلومين 	المتنا 
صر عليهم ... " ١٥

هذ!  بر0$  بعد!  من  :صحابه   $  (  p  )  nلرسو� خلفا*   Tلتز� $قد 
�لنصوp $طبقوها على :صحاI �أل�يا� $�لمذ�هب �ألخر[ مثل �لمجو� 
 Mلسعا�� – صد� :مثالهم.١٦ $�متا� عصر  $�لبر�هميين $�لبو9يين $�لبربر $ 
 nلرسو� عد�لة  بفضل  $�طمئنا�   Tئا$$  Tعهد سال كونه   – n$أل�  Tإلسال�
عد�لة  لقد شملت  �لربانية.  $�أل$�مر  �لقر%نية   wألخال� �لى  �لمستند�   (p)
�لرسوn ( p ) غير �لمؤمنين به :يضا باعثة لديهم �لطمأنينة $�لثقة حتى :� 
%يا)  �لنبي (p) $حمايته.  $:$ضحت  �لمشركين طلبو� عهد  �لكثير من 

�لقر�� �لكريم كيفية تنظيم �لعالقة مع هذ! �لفئا) من �لنا� 
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 *��: Tألنبيا* �لمرسلين �طاعة هللا تعالى، :ما �لذين يعصو� �لرسل $يقفو� :ما�
Mساالتهم فهم في معصية �هللا تعالى :يضا:

﴿ َمْن ُيِطْع �لرَُّسوَ\ َفَقْد َ;َطاjَ �هللاََّ َ	َمْن َتَولَّى َفَما َ;ْ�َسْلَناMَ َعَلْيِهْم َحِفيًظا 
﴾ سو�" �لنسا� / ٨٠

َ;ْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث   َ̂ َفْو ُيَباِيُعوَ� �هللاََّ َيُد �هللاَِّ  4ِنََّما  ُيَباِيُعوَنَك  4ِ�َّ �لَِّذيَن  ﴿
َ;ْجًر�  َفَسُيْؤِتيِه  �هللاََّ  َعَلْيُه  َعاَهَد  ِبَما  َ;ْ	َفى  َ	َمْن  َنْفِسِه  َعَلى  َيْنُكُث  َفِإنََّما 

َعِظيًما ﴾ سو�" �لفتح / ١٠  
$في حديثه �لشريف يؤكد �لرسوn ( p ) على هذ! �لحقيقة 

* " من ;طاعني فقد ;طاj �هللا ، 	من عصاني فقد عصى �هللا "١٧ 
مرشدهم  هو   (  p  )  nلرسو�  �: �لمؤمنين  تخبر  �لكريم  �لقر��  %يا) 
$حاميهم $حريص عليهم $هو بهم M y$jMحيم. لذلك فلم يكونو� يعملو� 
$�ستشاMته  �ليه   eلرجو�  �$� �موMهم  جميع  في  خطو�  يخطو�   $: عمال 

 (p) nضا! مسبقا. كما كانو� يحرصو� على �بال� �لرسوM خذ�$
$ �خباM! عن :> :مر :$ حد� يهم �لمسلمين في مناحي حياتهم 
�Mشا��ته  على  ليتقفو�  حياتية،   T: :منية   T: �قتصا�ية  �لمختلفة، 

�آلتية  �آلية   wمنطو  �� $�لوقائع.  �لمو�قف  مو�جهة  في كيفية  $تعليماته 
يرحج كافة �ألموM �لى �لرسوn ( p ) $�لى :$لي �ألمر منهم بشكل $�ضح 
 Iإلسالمية $�آل��� wتعتبرمن �ألخال ( p ) nقاطع، كيف ال $�طاعة �لرسو$

�لقر%نية :مر �لمسلمو� باتباعها $�لتمسك بها: 
4َِلى   Bُ	ُّ:�َ َ	َلْو  ِبِه  َ;�Oَُعو�   Zِْلَخْو�  	ْ;َ �ْألَْمِن  ِمَن  َ;ْمٌر  َجاَ�ُهْم   �Oَ4ِ	َ  ﴿
�لرَُّسوِ\ َ	4َِلى ُ;ْ	ِلي �ْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه �لَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َ	َلْوَال َفْضُل 

ْيَطاَ� 4ِالَّ َقِليًال ﴾ سو�" �لنسا� / ٨٣ �هللاَِّ َعَلْيُكْم َ	َ�ْحَمُتُه َالتََّبْعُتْم �لشَّ
 nهذ� �ألمر �إللهي فيه �لحكمة �لبالغة $�لخير �لكثير. $ :$�مر �لرسو ��
(p) هي في صو� $حماية �هللا تعالى، فالبد :� فيها كل �لخير $�لصال0، 
السيما $�� �لرسوn ( p ) بشخصه �لكريم هو �كثر �لنا� عقال $حكمة 
$��Mية، $�� �لنا� في �لعبا�� يرجعو� $يتوجهو� في :حكامهم $مسائلهم �لى 
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� َ;َحٌد ِمْن �ْلُمْشِرِكيَن �ْسَتَجاMَ�َ َفَأِجْرBُ َحتَّى َيْسَمَع َكَالbَ �هللاَِّ ُثمَّ ْ4ِ	َ ﴿
َ;ْبِلْغُه َمْأَمَنُه Oَِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوbٌ َال َيْعَلُموَ� َكْيَف َيُكوُ� ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعْنَد 
�هللاَِّ َ	ِعْنَد َ�ُسوِلِه 4ِالَّ �لَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد �ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�bِ َفَما �ْسَتَقاُمو� 
َلُكْم َفاْسَتِقيُمو� َلُهْم 4ِ�َّ �هللاََّ ُيِحبُّ �ْلُمتَِّقيَن ﴾ سو�" �لتوبة –  ٦- ٧    
 Tألقو�� بين  $�لحق  �لعد�لة  مفاهيم  تطبيق  في  �لقر%ني  �لخلق   eتبا�  ��
�لبلسم  هو  $�للغة  $�لجنس  �للو�  حيث  من  �لمختلفة   wألعر��$ $�ألجنا� 
$�لعال� لمشاكل �لعلم $ما يعانيه من �لوقائع �لمؤلمة $�لحر$I $�الضطر�با) 
حكمتم   �9�$  ) هذ!  :يامنا  في   �Mلمعمو� :Mجا*  يعم  �لذ>   Mالستقر��  Tعد$
�لنسا*،   �Mلوحة خط، �آلية ٥٨ من سو   ( nلنا� :� تحكمو� بالعد� بين 

للخطاm �لحا� نظيف بيك.

من يطع �لرسو\ ( e )، يطع �هللا
عبا��  �لى  �لنا�  �Mشا�  �ليهم  يوحى  مباMكو�  �نا�  �لرسل  هؤال* 
 Iجتنا�$ :$�مر!  $تنفيذ   eتبا�$ �لمنزلة  باأل�يا�  $�أليما�  تعالى  �هللا 
نو�هيه $يجعلو� من هؤال* �لمؤمنين من �لبشر نما�9 لإلنسا� �لكامل 

في معيشتهم �لدنيوية $تصرفاتهم $نظرتهم �لى �الموM �لحياتية $�لمعيشية بما 
يرضي خالقهم. $�لقر%� �لكريم يبين للنا� �� �تباe �ألنبيا* $�لرسل هو طريق 
�لخالp $بالتالي �لنعيم �لمقيم. لذلك فا� �طاعة Mسوn �هللا ( p ) تعتبر من 

لب �لعبا�� كما قاn �هللا تعالى 
� �هللاَِّ َ	َلْو َ;نَُّهْم Oْ4ِ َظَلُمو� َ;نُفَسُهْم ِOِْبِإ jََما َ;ْ�َسْلَنا ِمْن َ�ُسوٍ\ 4ِالَّ ِلُيَطا	َ ﴿
�ًبا َ�ِحيًما﴾  َجاُ�	Mَ َفاْسَتْغَفُر	� �هللاََّ َ	�ْسَتْغَفَر َلُهْم �لرَُّسوُ\ َلَوَجُد	� �هللاََّ َتوَّ

سو�" �لنسا� / ٦٤
�لنَِّبيِّيَن  ِمْن  َعَلْيِهْم  َ;ْنَعَم �هللاَُّ  �لَِّذيَن  َمَع  َفُأْ	َلِئَك  َ	�لرَُّسوَ\  ُيِطْع �هللاََّ  َ	َمْن 
اِلِحيَن َ	َحُسَن ُ;ْ	َلِئَك َ�ِفيًقا﴾ سو�" �لنسا�  َهَد�ِ� َ	�لصَّ يِقيَن َ	�لشُّ دِّ َ	�لصِّ

٦٩ /
$�طاعة   (  p )  nلرسو� �طاعة   �: على  �لقر��  %يا)  من  �لكثير  تؤكد 
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ْلُت َعَلى �هللاَِّ َ�بِّي َ	َ�بُِّكْم  ْلُت َعَلى �هللاَِّ َ�بِّي َ	َ�بُِّكْم ﴿ 4ِنِّي َتَوكَّ ﴿ 4ِنِّي َتَوكَّ
 َّ�َما ِمْن َ:�بٍَّة 4ِالَّ ُهَو �ِخٌذ ِبَناِصَيِتَها 4ِ�َّ َما ِمْن َ:�بٍَّة 4ِالَّ ُهَو �ِخٌذ ِبَناِصَيِتَها 4ِ

َ�بِّي َعَلى ِصَر�pٍ ُمْسَتِقيٍم ﴾ َ�بِّي َعَلى ِصَر�pٍ ُمْسَتِقيٍم ﴾ 
سو�" هو: – سو�" هو: – ٥٦ ٥٦ 
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﴿ َ	َ�بَُّك �ْلَغُفوُ� Oُ	 �لرَّْحَمِة َلْو ُيَؤ�ِخُذُهْم ﴿ َ	َ�بَُّك �ْلَغُفوُ� Oُ	 �لرَّْحَمِة َلْو ُيَؤ�ِخُذُهْم 

َل َلُهْم �ْلَعَذ�Tَ َبْل َلُهْم  َل َلُهْم �ْلَعَذ�Tَ َبْل َلُهْم ِبَما َكَسُبو� َلَعجَّ ِبَما َكَسُبو� َلَعجَّ

َمْوِعٌد َلْن َيِجُد	� ِمْن ُ:	ِنِه َمْوِئًال ﴾ َمْوِعٌد َلْن َيِجُد	� ِمْن ُ:	ِنِه َمْوِئًال ﴾ 

سو�" �لكهف – سو�" �لكهف – ٥٨٥٨



$�لمفاهيم   Tألحكا� تأثير  تحت 
قيم  عليه  تطغى  من   �� $�لضاللة.  �لجاهلية 

ثم  $من  $�لخير،   nلجما� مفاهيم   =�M�� يستطيع  ال  �لجاهلية 
بل  �لنا�  $منافع  $�لرشا�  �لصال0  سبل  في  $معاMفه  علمه  يسخر  ال 

جل همه $غايته بذM �لنفاw $�لشقاw بين �لنا� $خلق :جو�* �لفين $�لتفرقة 
$ �إليقاe  بينهم. لقد كا� �لرسوn   ( p ) حريصا على :� يحافظ على 
سالمة �لمؤمنين $من $�ال! من �لنا�، $يصو� مصالحهم $منافعهم ، $يدفع 
$ناشر>   wلنفا�  Iصحا: من  �لكائدين  كيد  $يحبط  عنهم،   Mلضر�$ �أل9[ 
$مقاصدهم  نياتهم  على  $$قف  $ حد�هم  عرفهم  �أل�Mجيف.   $ �ألكا9يب 
$كانت :خباMهم تصل �ليه، $حا$n :� يرجعهم �لى صفوy �لمؤمنين، $كا� 
حرصه كبير� في �تخا9 �لمو�قف $ �ألفعاn �لكفيلة برفع معنويا) �لمؤمنين 
$�يا�� :يمانهم $تكاتفهم $تالحمهم لدفع كيد �لكائدين $قبر %مالهم �لخبيثة. 
$قد $صفه Mبه " ��9 خير " ال يأتي منه $من :قو�له $ :فعاله $حكمه $قضا*! 

�ال �لخير �لعميم للمؤمنين بل $للبشرية جمعا*.    

�لنبي ( e ) بشر 	�نذ� �لنا/ 	خاطب 
	جد�نهم 	ضمائرهم بالحكمة 

	�لموعظة �لحسنة
لقد قاT �لنبي ( p ) $منذ نز$n �لوحي عليه بإMشا� �لنا� $موعظتهم 
حياته   nطو� بذلك  $�ستمر  �لقويم  �لطريق  $�لى  �هللا  �ين  �لى  $�عوتهم 

�لكريمة. $خاطبته %ية قر%نية: 
 �﴿ ُقْل َهِذBِ َسِبيِلي َ;ْ:ُعو 4َِلى �هللاَِّ َعَلى َبِصيَرٍ" َ;َنا َ	َمْن �تََّبَعِني َ	ُسْبَحاَ

�هللاَِّ َ	َما َ;َنا ِمْن �ْلُمْشِرِكيَن ﴾ سو�" يوسف – ١٠٨
طريقه  في   yصا�  (  p  ) �لنبي   �: Mيب  ال   $

حين  $�لمتاعب  �لمصاعب  من  �لكثير 
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9$> �لحكمة $�لعقل $�لتجربة لتلقي �لنصائح 
كافة  تجميع  في  �لبالغة  �لحكمة  $كانت  $�لتوجيها). 

 Tهي في خر$� :حكا ( p ) nلد[ شخص �لرسو Mألخبا�$ Mألمو�
 ( p ) nحكيمة $خطير� بكل سالسة $يسر لما يمتا� به �لرسو (�Mقر�$
يحلمو�   �: �لمؤمنين  كافة  تعالى  �هللا   Tلز� %ية  $في  �لفريد�.  �لخصائص  من 
�لرسوn ( p ) في :ية خالفا) تحصل بينهم. �� هذ� �إللز�T في �لتوجه �لى 
�لرسوn في كل :مر فيه �لكثير من �لحكمة �لى جانب ما تقتضيها $تحكمها 
  nلوجد�� �إليماني. $من جهة �خر[ فا� تقبل حكم �لرسو�$ Iأل�� nصو:
هذ�  ظاهر  كا�   ��$ حتى  �لمؤمنين،  من   Iمطلو كامل  $Mضا  نفس  بطيبة 
�لحكم يتنافى $يتصا�T مع Mغباتهم $مصالحهم ، فعليهم تنفيذ! $قبوله بكل 

�طمئنا� نفسي $M$حي عميق. $هذ� ما $صفته �آلية �لكريمة:
ُموMَ ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُد	�  ﴿ َفَال َ	َ�بَِّك َال ُيْؤِمُنوَ� َحتَّى ُيَحكِّ
�لنسا�  سو�"    ﴾ َتْسِليًما  َ	ُيَسلُِّمو�  َقَضْيَت  ا  ِممَّ َحَرًجا  َ;نُفِسِهْم  ِفي 

٦٥ -
$لم يرضي هذ� �لوضع بعض ضعاy �إليما� $�لمنافقين $حا$لو� Mفض 
 wحد!، $بث �لتفرقة $�لنفا$ ( p ) nبيد �لرسو Tألحكا� $ Mتجميع �ألخبا
$�لفسا� ناسين :� �لرسوn ( p ) $:$�مر! $ :حكامه $قضاj! في حفظ �هللا 

$صونه $Mعايته ":
� َخْيٍر َلُكْم ُيْؤِمُن ُOُ;ُ ُقْل �ٌOُ;ُ ُهَو �� �لنَِّبيَّ َ	َيُقوُلوََ	Oُِمْنُهْم �لَِّذيَن ُيْؤ	َ ﴿
� َ�ُسوَ\ َ	Oُلَِّذيَن ُيْؤ�	َمُنو� ِمْنُكْم َ�ِباهللاَِّ َ	ُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن َ	َ�ْحَمٌة ِللَِّذيَن 

�هللاَِّ َلُهْم َعَذ�Tٌ َ;ِليٌم ﴾  سو�" �لتوبة - ٦١ 
لم يكن يدM= ضعاy �لنفو� هؤال* $لم يقدM$� عظمة قدM �لنبي 

( p ) $علمه بكل شي* $�طالعه على �قائق �الموM $9لك 
$بقائهم  �لحقيقي  �إليما�  عن  بعدهم  بسبب 
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 (  p  )  nلرسو� مع  �لمنافقين 
بسياسة �لنفاw $�لريا* $�للؤT فقد توجه �ليهم %مال 

 wعما:$ ضمائرهم  مخاطبا   ،Iلصو��$ �لحق  �لى  Mجوعهم 
:نفسهم. $في هذ� تقوn �آلية:

﴿ ُ;ْ	َلِئَك �لَِّذيَن َيْعَلُم �هللاَُّ َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْعِرdْ َعْنُهْم َ	ِعْظُهْم َ	ُقْل َلُهْم 
ِفي َ;نُفِسِهْم َقْوًال َبِليًغا ﴾ سو�" �لنسا� / ٦٣ 

 ( p ) nبه �لرسو yنها لمسؤ$لية كبير� $موقف عظيم هذ� �لذ> تصر�
في �Mشا� من يكن �لعد�$� $�لبغضا* $�الستمر�M بدعوتهم $نصحهم. $لكن 
�لرسوn ( p ) �لذ> �عتمد على �هللا $توكل �ليه في كل �موM!، كا� يعلم 
$حد!  سبحانه  $يطيعه  يخشا!،  من  $يهد>  يعين  �لذ>  �هللا  بيد  �لهد�ية   �:
�موM! $ما  عليه في جميع  $يوفقه $يسهل  بيد!  $يأخذ  بل  :حد غير!،   �$�

يقوT به.
:نبيا*!   $ :Mسل Mسله  �هللا   �: %ياته  ما  �لكثير  في  �لكريم  �لقر��  بين  لقد 
$�لحق  �إليما�  طريق  �لى  $�لكفر  �لضاللة  من  $�نتشاله  �إلنسا�  بيد  لألخذ 
$تعليمهم %يا) �هللا $قدMته $ :لوهيته. $كما :سلفنا فيما تقدT فا� Mسولنا ( 
 Mشعو$ pبأ��* �ألمانة كاملة $تبليغ �لرسالة بكل ثبا) $ثقة $حر Tقا ( p
عاn بعظم �لمسؤ$لية، $�ستمر على هذ� �لمنو�n من �إلMشا� $كذلك بوسائل 
$ :ساليب �لترغيب $�لترهيب $�لتبشير $�لتخويف �لى :$�خر عمر! في هذ! 
�لدنيا ، $�جمل 9لك في خطبة �لو��e عند �لحج �ألكبر. هذ! %يا) من �لذكر 

�لحكيم تؤكد $توضح موقف Mسوn �هللا ( p ) من �ألمانة �لعظيمة:
َيْتُلو�  َ;ْنُفِسِهْم  ِمْن  َ�ُسوًال  ِفيِهْم  َبَعَث   Oْ4ِ �ْلُمْؤِمِنيَن  َعَلى  َمنَّ �هللاَُّ  َلَقْد   ﴿

يِهْم َ	ُيَعلُِّمُهْم �ْلِكَتاTَ َ	�ْلِحْكَمَة َ	4ِْ� َكاُنو� ِمْن َقْبُل  َعَلْيِهْم �َياِتِه َ	ُيَزكِّ
 ١٦٤ / �َلِفي َضَالٍ\ ُمِبيٍن ﴾  سو�" �\ عمر�

�َياِتَنا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمْنُكْم  َ�ُسوًال  ِفيُكْم  َ;ْ�َسْلَنا  َكَما   ﴿
َ	�ْلِحْكَمَة   Tَْلِكَتا� َ	ُيَعلُِّمُكْم  يُكْم  َ	ُيَزكِّ
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�لنا�   Mنذ��  $ Mسالته  بنشر   Tقا
$�Mشا�هم �لى �لتمسك باألخالw �لقويمة فمنهم 

من لم يؤمن به حسد� :$ حقد� :$ ضغينة في نفسه $منهم من 
سمع $لم يستجب، $منهم من %من قوال $لما يدخل �إليما� �لى سويد�* 

قلبه، $منهم من لم يفقه ما سمعه من %يا) �هللا. هؤال* $ :مثالهم �ظهر$� معه 
في �لتعامل سو* �أل�I $�لخلق $:سا*$� �لتصرy �لى حد$� بعيد�. لم تؤثر 
 $ Mكل هذ! �لعر�قيل $�لعقبا) $�ستمر بدعوته بثبا) قلب $�صر� ( p ) فيه

�قد�T عظيم. تصف هذ! �آلية هؤال* �لنا� في قوله تعالى:
 �Oَ4ِ	َ ُكلِِّه   Tِِباْلِكَتا  �َ	ُتْؤِمُنوَ ُيِحبُّوَنُكْم  َ	َال  ُتِحبُّوَنُهْم  ُ;ْ	َالِ�  َهاَ;ْنُتْم   ﴿
و� َعَلْيُكْم �ْألََناِمَل ِمْن �لَغْيِظ ُقْل ُموُتو�  َلُقوُكْم َقاُلو� �َمنَّا َ	�Oَ4ِ َخَلْو� َعضُّ

١١٩ - �ُد	ِ�﴾ �\ عمر� ِبَغْيِظُكْم 4ِ�َّ �هللاََّ َعِليٌم ِبَذ�Uِ �لصُّ
:ما �آلية %التية فتوضح موقف �لمنافقين $موقف �لنبي ( p ) منهم:

﴿ َ	�لَِّذيَن �َتْيَناُهْم �ْلِكَتاTَ َيْفَرُحوَ� ِبَما ُ;نِزَ\ 4َِلْيَك َ	ِمْن �ْألَْحَز�Tِ َمْن 
َ	4َِلْيِه  َ;ْ:ُعو  4َِلْيِه  ِبِه   Mَْشِر;ُ َ	َال  َ;ْعُبَد �هللاََّ   �ْ;َ  Uُِمْر;ُ 4ِنََّما  ُقْل  َبْعَضُه  ُينِكُر 

َمآTِِ ﴾ سو�" �لرعد / ٣٦
�ستمر �لنبي ( p ) على �عو� �لمنافقين �لى حظير� �إليما� Mغم ثبو) 
 ،Tإلسال� �عو�  �لى  قلوبهم  $يفتح  يهديهم  �هللا  لعل  عليه  $حقدهم  عد�ئهم 
�لمنافقين  موقف  $لكن  $$ضو0،  جال*  بكل  �لدين   Tحكا:  Tفها�  n$حا$

:$ضحته هذ! �آلية �لكريمة:
﴿ َ;َلْم َتَر 4َِلى �لَِّذيَن َيْزُعُموَ� َ;نَُّهْم �َمُنو� ِبَما ُ;نِزَ\ 4َِلْيَك َ	َما ُ;نِزَ\ ِمْن 
ِبِه  َيْكُفُر	�   �ْ;َ ُ;ِمُر	�  َ	َقْد   Uِاُغو �لطَّ 4َِلى  َيَتَحاَكُمو�   �ْ;َ  �ُيِريُد	َ َقْبِلَك 
4َِلى  َتَعاَلْو�  َلُهْم  ِقيَل   �Oَ4ِ	َ َبِعيًد�  َضَالًال  ُيِضلَُّهْم   �ْ;َ  �ْيَطاُ �لشَّ َ	ُيِريُد 

َعْنَك   �َ	 َيُصدُّ �ْلُمَناِفِقيَن  َ�َ;ْيَت  �لرَُّسوِ\  َ	4َِلى  �هللاَُّ  َ;نَزَ\  َما 
ُصُد	ً:�﴾ سو�" �لنسا� / ٦٠ – ٦١   
 yتصر  �: من  بالرغم   $
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ِمْن ُ�ُسِلِه َ�َقاُلو� َسِمْعَنا َ�َ�َطْعَنا ُغْفَر�َنَك ِمْن ُ�ُسِلِه َ�َقاُلو� َسِمْعَنا َ�َ�َطْعَنا ُغْفَر�َنَك 

 ﴾ �َ�بََّنا َ�ِ!َلْيَك �ْلَمِصُ� ﴾ َ�بََّنا َ�ِ!َلْيَك �ْلَمِصُ

سو�' �لبقر' - ٢٨٥سو�' �لبقر' - ٢٨٥



Harun Yahya

﴿ .َمَن �لرَُّسوُ+ ِبَما ُ�نِزَ+ ِ!َلْيِه ِمْن َ�بِِّه ﴿ .َمَن �لرَُّسوُ+ ِبَما ُ�نِزَ+ ِ!َلْيِه ِمْن َ�بِِّه 

َ��ْلُمْؤِمُنو8َ ُكلٌّ .َمَن ِباهللاَِّ َ�َمَالِئَكِتِه َ�ُكُتِبِه َ��ْلُمْؤِمُنو8َ ُكلٌّ .َمَن ِباهللاَِّ َ�َمَالِئَكِتِه َ�ُكُتِبِه 

َ�ُ�ُسِلِه َال ُنَفرُِّ= َبْيَن َ�َحٍد َ�ُ�ُسِلِه َال ُنَفرُِّ= َبْيَن َ�َحٍد 



خطا	 �لرسو� ( � ):
﴿ ُقْل 	للَُّهمَّ َماِلَك 	ْلُمْلِك ُتْؤِتي 	ْلُمْلَك َمْن َتَشاُ� َ�َتْنِزُ
 	ْلُمْلَك 
ْن َتَشاُ� َ�ُتِعزُّ َمْن َتَشاُ� َ�ُتِذ(ُّ َمْن َتَشاُ� ِبَيِدَ% 	ْلَخْيُر ِ!نََّك َعَلى  ِممَّ
	للَّْيِل  ِفي  	لنََّهاَ-  َ�ُتوِلُج  	لنََّهاِ-  ِفي  	للَّْيَل  ُتوِلُج  َقِدير  َشْيٍ�  ُكلِّ 
َمْن  َ�َتْر5ُ6ُ  	ْلَحيِّ  ِمْن  	ْلَميَِّت  َ�ُتْخِر9ُ  	ْلَميِِّت  ِمْن  	ْلَحيَّ  َ�ُتْخِر9ُ 
ِمْن ُ;�ِ:  َ>ْ�ِلَياَ�  	ْلَكاِفِريَن  	ْلُمْؤِمُنوَ:  َيتَِّخْذ  ِبَغْيِر ِحَساٍ@ َال  َتَشاُ� 
َتتَُّقو	   :ْ<َ ِ!الَّ  َشْيٍ�  ِفي  	هللاَِّ  ِمْن  َفَلْيَس  Gَِلَك  َيْفَعْل  َ�َمْن  	ْلُمْؤِمِنيَن 
ُ-ُكْم 	هللاَُّ َنْفَسهُ ُتوِلُج 	للَّْيَل ِفي 	لنََّهاِ- َ�ُتوِلُج 	لنََّهاَ-  ِمْنُهْم ُتَقاKً َ�ُيَحذِّ
	ْلَحيِّ  ِمْن  	ْلَميَِّت  َ�ُتْخِر9ُ  	ْلَميِِّت  ِمْن  	ْلَحيَّ  َ�ُتْخِر9ُ  	للَّْيِل  ِفي 

َ�َتْر5ُ6ُ َمْن َتَشاُ� ِبَغْيِر ِحَساٍ@ ﴾ P( عمر	: / ٢٦ – ٢٧ 
﴿ ُقْل ِ!ْ: ُتْخُفو	 َما ِفي ُصُد�ِ-ُكْم َ>ْ� ُتْبُد�Rُ َيْعَلْمُه 	هللاَُّ َ�َيْعَلُم َما ِفي 

َماَ�	Xِ َ�َما ِفي 	ْألَْ-Vِ َ�	هللاَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َقِديٌر ﴾  	لسَّ
P( عمر	: / ٢٩

ْبُتْم ِبِه َما ِعنِد] َما َتْسَتْعِجُلوَ:  ﴿ ُقْل ِ!نِّي َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َ-بِّي َ�َكذَّ
 K-ْلَفاِصِليَن ﴾ سو	 َخْيُر  َ�ُهَو  	ْلَحقَّ  َيُقصُّ  ِهللاَِّ  ِ!الَّ  	ْلُحْكُم   :ْ!ِ ِبِه 

  ٥٧ / cألنعا	
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	هللاََّ َ�َال ُ>ْشِرَ% ِبِه ِ!َلْيِه َ>ْ;ُعو َ�ِ!َلْيِه َمآِ@ ﴾ 	هللاََّ َ�َال ُ>ْشِرَ% ِبِه ِ!َلْيِه َ>ْ;ُعو َ�ِ!َلْيِه َمآِ@ ﴾ 
سو-K 	لرعد سو-K 	لرعد - ٣٦- ٣٦



١٥١ / Kلبقر	 K-َتْعَلُموَ: ﴾ سو 	َ�ُيَعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنو
يِهْم  َ�ُيَزكِّ Pَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  َ-ُسوًال  	ْألُمِّيِّيَن  ِفي  َبَعَث  	لَِّذ]  ُهَو   ﴿
 K-ِمْن َقْبُل َلِفي َضَالٍ( ُمِبيٍن ﴾ سو 	ْلِحْكَمَة َ�ِ!ْ: َكاُنو	ْلِكَتاَ@ َ�	َ�ُيَعلُِّمُهْم 

	لجمعة / ٢
ِ!ْبَر	ِهيَم   cَِ�َقْو َ�َثُموَ;  َ�َعاٍ;   oٍُنو  cَِقْو َقْبِلِهْم  ِمْن  	لَِّذيَن  َنَبُأ  َيْأِتِهْم  َ>َلْم   ﴿
	هللاَُّ  َكاَ:  َفَما   Xِِبالَبيَِّنا ُ-ُسُلُهْم  َ>َتْتُهْم   Xِْلُمْؤَتِفَكا	�َ َمْدَيَن  َ�َ>ْصَحاِ@ 

ِلَيْظِلَمُهْم َ�َلِكْن َكاُنو	 َ>نُفَسُهْم َيْظِلُموَ: ﴾ سو-K 	لتوبة / ٧٠
َفَتنَّا  َ�َلَقْد  ُيْفَتُنوَ:  َال  َ�ُهْم  Pَمنَّا  َيُقوُلو	   :ْ<َ ُيْتَرُكو	   :ْ<َ  sُلنَّا	 َ>َحِسَب   ﴿
	لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ 	هللاَُّ 	لَِّذيَن َصَدُقو	 َ�َلَيْعَلَمنَّ 	ْلَكاGِِبيَن َ>cْ َحِسَب 
 Xلعنكبو	 K-َيْسِبُقوَنا َساَ� َما َيْحُكُموَ: ﴾ سو :ْ<َ Xِيَِّئا 	لَِّذيَن َيْعَمُلوَ: 	لسَّ

 ٢ – ٤ /

كا: 	لرسو( (x) يسبح 
بحمد 	هللا في جميع >قو	له "

 كا� �سولنا ( � ) تنفيذ� ��طاعة لقو� �هللا " �كبرR تكبير	 – 	إلسر	� 
 ،�– ١١١ – " يبد" "قو�له �مو�عظه �نو�هيه "� +عا*' للمؤمنين "� خطابه للنا
�هللا  "سما*  �يذكر  سبحانه.  شأنه  �علو  �جبر�ته  �قوته  �لخالق  عظمة  بذكر 
�لحسنى �يمجد' �يسبحه. �في هذ' �آليا@ �لقر?نية توضيح �بيا� في كيفية 

محمد صلى 	هللا عليه �سلم
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﴿ َ�	لَِّذيَن Pَتْيَناُهْم 	ْلِكَتاَ@ َيْفَرُحوَ: ِبَما ﴿ َ�	لَِّذيَن Pَتْيَناُهْم 	ْلِكَتاَ@ َيْفَرُحوَ: ِبَما 
ُ>نِزَ( ِ!َلْيَك َ�ِمْن 	ْألَْحَز	ِ@ َمْن ُينِكُر َبْعَضُه ُ>نِزَ( ِ!َلْيَك َ�ِمْن 	ْألَْحَز	ِ@ َمْن ُينِكُر َبْعَضُه 

ُقْل ِ!نََّما ُ>ِمْرXُ َ>ْ: َ>ْعُبَد ُقْل ِ!نََّما ُ>ِمْرXُ َ>ْ: َ>ْعُبَد 



﴿ قل هذB سبيلي �:عو� 4  �هللا على ﴿ قل هذB سبيلي �:عو� 4  �هللا على 

بص�" ;نا 	من �تبع¡ 	سبحا� �هللا 	ما ;نا بص�" ;نا 	من �تبع¡ 	سبحا� �هللا 	ما ;نا 

من �ملشركني ﴾ من �ملشركني ﴾ 

سو�" يسو�" يوسف - ١٠٨وسف - ١٠٨
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ُمْلُك  َلُه   
�لَِّذ َجِميًعا  ِ�َلْيُكْم  �هللاَِّ  �ُسوُ� َ ِ�نِّي  �لنَّاُ!  َياَ&يَُّها  ُقْل   ﴿
َماَ*�4ِ َ*�ْألَْ�2ِ َال ِ�َلَه ِ�الَّ ُهَو ُيْحِي َ*ُيِميُت َفآِمُنو� ِباهللاَِّ َ*َ�ُسوِلِه  �لسَّ
َتْهَتُد*7َ ﴾  َلَعلَُّكْم  َ*�تَِّبُعوُ;  َ*َكِلَماِتِه  ِباهللاَِّ  ُيْؤِمُن   
�لَِّذ �ْألُمِّيِّ  �لنَِّبيِّ 

 ١٥٨ / Dألعر�� G�سو
﴿ ُقْل َلْو َكا7َ �ْلَبْحُر ِمَد��Iً ِلَكِلَما4ِ َ�بِّي َلَنِفَد �ْلَبْحُر َقْبَل َ&7ْ َتنَفَد 

َكِلَما4ُ َ�بِّي َ*َلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَد�Iً ﴾  سو�G �لكهف / ١٠٩
َمُد * َلْم َيِلْد َ*َلْم ُيوَلْد * َ*َلْم  ﴿ ُقْل ُهَو �هللاَُّ َ&َحٌد * �هللاَُّ �لصَّ

 ١ – ٤ / Tإلخال� G�َيُكْن َلُه ُكُفًو� َ&َحٌد * سو
�في نصحه ( � ) ألحد 	لمؤمنين �كر� 	بتد	� بجال
 	هللا �عظمته:

� ) ينصح سعد بن 'بي �قا� ( $# ) ( قل ال �له �ال �هللا *حد;  ) 
" قا
ال شريك له، له �لملك *له �لحمد *هو على كل شي] قدير، *تعوY باهللا من 

�لشيطا7 �لرجيم، ثم ال تعد... ) . ١٩
� ) مثاال �قد�8 حسنة في حياته �يجعل خلقه  ) 
@? من يتخذ من 	لرسو
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ُلَما4ِ ِ�َلى  ُلَما4ِ ِ�َلى ﴿ �هللاَُّ َ*ِليُّ �لَِّذيَن fَمُنو� ُيْخِرُجُهْم ِمْن �لظُّ ﴿ �هللاَُّ َ*ِليُّ �لَِّذيَن fَمُنو� ُيْخِرُجُهْم ِمْن �لظُّ

اُغو4ُ ُيْخِرُجوَنُهْم  اُغو4ُ ُيْخِرُجوَنُهْم �لنُّوِ� َ*�لَِّذيَن َكَفُر*� َ&ْ*ِلَياhُُهْم �لطَّ �لنُّوِ� َ*�لَِّذيَن َكَفُر*� َ&ْ*ِلَياhُُهْم �لطَّ

ُلَما4ِ ُ&ْ*َلِئَك َ&ْصَحاiُ �لنَّاِ� ُهْم  ُلَما4ِ ُ&ْ*َلِئَك َ&ْصَحاiُ �لنَّاِ� ُهْم ِمْن �لنُّوِ� ِ�َلى �لظُّ ِمْن �لنُّوِ� ِ�َلى �لظُّ

  ٢٥٧ - Gلبقر� G�ِفيَها َخاِلُد*7َ ﴾ سو�G �لبقرG - ٢٥٧  ِفيَها َخاِلُد*7َ ﴾ سو



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

 oٍُنو pَِلْم َيْأِتِهْم َنَبُأ �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َقْو&َ  oٍُنو pَِلْم َيْأِتِهْم َنَبُأ �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َقْو&َ ﴿﴿

َ*َعاIٍ َ*َثُموIَ َ*َقْوpِ ِ�ْبَر�ِهيَم ِ*َ&ْصَحاhِ َمْدَيَن َ*َعاIٍ َ*َثُموIَ َ*َقْوpِ ِ�ْبَر�ِهيَم ِ*َ&ْصَحاhِ َمْدَيَن 

َ*�ْلُمْؤَتِفَكا4ِ َ&َتْتُهْم ُ�ُسُلُهم ِباْلَبيَِّنا4ِ َفَما َكا7َ َ*�ْلُمْؤَتِفَكا4ِ َ&َتْتُهْم ُ�ُسُلُهم ِباْلَبيَِّنا4ِ َفَما َكا7َ 

�هللاُّ ِلَيْظِلَمُهْم َ*َلـِكن َكاُنوْ� َ&نُفَسُهْم َيْظِلُمو7َ �هللاُّ ِلَيْظِلَمُهْم َ*َلـِكن َكاُنوْ� َ&نُفَسُهْم َيْظِلُمو7َ ﴾ ﴾ 

�لتوبة �٧٠لتوبة ٧٠



Harun Yahya

﴿﴿ َ&َحِسَب �لنَّاُ! َ&7 ُيْتَرُكو� َ&7 َيُقوُلو� eَمنَّا  َ&َحِسَب �لنَّاُ! َ&7 ُيْتَرُكو� َ&7 َيُقوُلو� eَمنَّا 

َ*ُهْم َال ُيْفَتُنو7.َ*َلَقْد َفَتنَّا �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َ*ُهْم َال ُيْفَتُنو7.َ*َلَقْد َفَتنَّا �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم 

 pْ&َ.ِبَنيYَِفَلَيْعَلَمنَّ �هللاَُّ �لَِّذيَن َصَدُقو� َ*َلَيْعَلَمنَّ �ْلَكا pْ&َ.ِبَنيYَِفَلَيْعَلَمنَّ �هللاَُّ �لَِّذيَن َصَدُقو� َ*َلَيْعَلَمنَّ �ْلَكا

يَِّئا4ِ َ&7 َيْسِبُقوَنا َسا]  يَِّئا4ِ َ&7 َيْسِبُقوَنا َسا] َحِسَب �لَِّذيَن َيْعَمُلو7َ �لسَّ َحِسَب �لَِّذيَن َيْعَمُلو7َ �لسَّ

َما َيْحُكُمو7 َما َيْحُكُمو7 ﴾﴾ �لعنكبو4 ٤-٢ �لعنكبو4 ٤-٢



سو�
 �إلسر�� / ١٠٥ 
َ�ْصَحاِ�  َعْن  ُتْسَأُ�  �َال َ �َنِذيًر� َ َبِشيًر�  ِباْلَحقِّ  َ�ْ�َسْلَناَ(  ِ-نَّا   ﴿

 ١١٩ / 
�ْلَجِحيِم ﴾ سو�
 �لبقر
�َما َ�ْ�َسْلَناَ( ِ-الَّ َكافًَّة ِللنَّا6ِ َبِشيًر� َ�َنِذيًر� َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر �لنَّا6ِ َال َ ﴿

َيْعَلُموَ? ﴾ سو�
 سبأ / ٢٨ 
 ?� لهم  �مثاال   
�قد �لرسو�  من   ?�يتخذ �لذين  �لمؤمنين  من ��جب   ?-
يكو? �سلوبهم في �لدعو
، ترغيب �لنا6 �تبشيرهم، �هذ� ما يؤكدL حديث 
�-�S غضبت فاسكت  ،���ال تنفر ���ال تعسر��، بشر ���لرسو� ( W ): يسر

٢١"...

ندفاعه � �حماسه  
لمؤمن  ثقة  من  يزيد  
لترغيب � 
لتبشير  سبيل  
تبا!   #$

لدعو) �'ما& عينيه  
لذ/ يقصد,. �من يعمل في  
لنجا1  بلوغه  للعمل، �بالتالي 
من  عالية  78جة  على  شك  بال  يكو#  سو<  �نعيمها  
لجنة � �ثو
به  
هللا  7ضا 

لذ/  
إلنسا#  Dلك  عن  كليا  �يختلف  
لنفسي،   7

الستقر� 
لر
حة � 
الطمئنا# 
على  �مجبر  عليه   L�مفر 7تيب،  كئيب  ممل  عمل   M
8' على  مجبر  
نه  يشعر 


هللا تعالى: Oيقو .,M
8'
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�َمْن َجاَهَد َفِإنََّما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه ِ-?َّ �هللاََّ (َ�َمْن َجاَهَد َفِإنََّما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه ِ-?َّ �هللاََّ َ)

َلَغِنيٌّ َعْن �ْلَعاَلِمَني ﴾ َلَغِنيٌّ َعْن �ْلَعاَلِمَني ﴾ 

 ٦  - ٦ - eلعنكبو� 
سو�
 �لعنكبوeسو�




لقويم �سنته 
لمطهر) نبر
سا 'مامه، �من 
لقر
# �'حكامه طريقا �سبيال في حياته، 

لمؤمن عليه '# ال يتكلم $ال �كالمه مسبوS �مقر�# بذكر 
هللا تعالى �تسبيحه  
هذ
�سيلة  
سلوبه  من  يجعل   #
� �Vالئه،  نعمه  �عظم  �قد7ته  �Dكر جالله  �تنزيهه 
لزيا8) تعظيم 
هللا �محبته �طاعته. �قد 'كد 
لنبي ( Z ) على '# 
لمؤمن يجب 
'# يبغي �يهد< حب 
هللا تعالى، �
نه يكو# حب 
لرسوO ( Z ) في قلب كل 

مؤمن 'يضا، في 
لحديث 
لشريف :
" �حبو� �هللا كما يغذ�كم به من نعمة، ��حبوني هللا تعالى ". ٢٠  

كا? �سولنا ( W ) مبشر�
ًر� َ�َنِذيًر� ﴾ 
هللا تعالى ﴿ َياَ�يَُّها �لنَِّبيُّ ِ-نَّا َ�ْ�َسْلَناَ( َشاِهًد� َ�ُمَبشِّ Oقا

�ألحز�� / ٤٥  هذ, 
آلية تأكيد على '# نبينا كا# بشير
 للنا` $لى جانب 
�بشرهم  �عذ
به  جهنم  نا7  من  �حذ7هم  'نذ7هم  �للعالمين،  لقومه   
نذير كونه 

 ما كانت 'عمالهم صالحة، 'ما في 
لدنيا D$ لخلو8 فيها
�7غبهم $لى نعيم 
لجنا# �

لخلو8  
آلخر)  �في  
لفسا8،  على  
لصال1 � 
لشر  على  
لخير  بغلبة  بشرهم  فقد 


ألبد/ $ما في 
لجنة '� في 
لنا7.  Mلبقا
�
�َنِذيًر�﴾ َ ًر�  ُمَبشِّ ِ-الَّ  َ�ْ�َسْلَناَ(  �َما َ َنَزَ�  �ِباْلَحقِّ َ  Lَُ�نَزْلَنا �ِباْلَحقِّ َ  ﴿
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﴿ َمْن َكاَ? َيْرُجو ِلَقاَ� �هللاَِّ َفِإ?َّ َ�َجَل �هللاَِّ ﴿ َمْن َكاَ? َيْرُجو ِلَقاَ� �هللاَِّ َفِإ?َّ َ�َجَل �هللاَِّ 

ِميُع �ْلَعِليُم ﴾  �ُهَو �لسََّ eٍِميُع �ْلَعِليُم ﴾ َآل �ُهَو �لسََّ eٍَآل

٥ - e٥بو - eلعنكبو� 
سو�
 �لعنكسو�



َ&gَُنبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن Yَِلُكْم ِللَِّذيَن �تََّقْو� ِعْنَد َ�بِِّهْم َجنَّا4ٌ  ﴿ ُقْل 
�ْضَو�7ٌ ِ*َ Gٌَخاِلِديَن ِفيَها َ*َ&ْ�َ*�ٌ� ُمَطهََّر �َتْجِر
 ِمْن َتْحِتَها �ْألَْنَهاُ

ِمْن �هللاَِّ َ*�هللاَُّ َبِصيٌر ِباْلِعَباIِ ﴾  سو��e G عمر�7 / ١٥ 
  

�لنبي يذّكر قومه &نه بشر
Oفهم  �	لتكبر  	لتعنت  �هذ	  	لكافرين.  �خصائص   lصفا من  	لتّكبر 
 Iها�'� بحجج  متذ$عين  �	ألنبيا�  	لمرسلين  �تكذيب   lلرساال	 @نكا$  @لى 
 lنهم يؤمنو? فقط ألنبيا� يتصفو? بصفا	لحجج 	هية. �من هذ� 	� pسبا'�
قومه  نبه  	لنبي   ?' حين  في  	لبشر.  من   KOلعا	 	إلنسا?  به  يتمتع  ما  تفو^ 

(ما شا] �هللا)
لوحة بخط �لخطا� 

حسين قوطلو
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﴿ َفَقاِتْل ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َال ُتَكلَُّف ِ�الَّ َنْفَسَك َ*َحر2ِّْ �ْلُمْؤِمِنيَن 
َ*َ&َشدُّ  َبْأًسا  َ&َشدُّ  َ*�هللاَُّ  َكَفُر*�  �لَِّذيَن  َبْأَ!  َيُكفَّ   7ْ&َ �هللاَُّ  َعَسى 

َتنِكيًال ﴾ �لنسا] / ٨٤
: rية 'خرa سلوبا ��سيلة. �في	لتبشير 	تخا� 	لمؤمنين @لى 	عيا 	O

 G�سو  ﴾ َكِبيًر�  َفْضًال  �هللاَِّ  ِمْن  َلُهْم  ِبَأ7َّ  �ْلُمْؤِمِنيَن  ْر  َ*َبشِّ  ﴿
٤٧ / hألحز��

�كلها تأكيد �ترغيب على 	سلوp 	لتبشير. @? 	لمؤمن 	لذK يتبع '�	مر 
	هللا �يسلك سنه $سوله البد له �	? يكو? مبشر	 بدعوته بالترغيب @لى نشر 
عو	طفهم  �يلهب  شوقهم  من  �يزيد  	لمؤمنين  بين  	لعالية  	لسمحة   Lلر�	
�يكسب قلوبهم. �يجب '? يكو? في حسبا? 	لمؤمن '? 	لكالI �	لدعو8 
تبد� �كأنها  �	ليسير8  	لسهلة  	ألمو$  غير مالئمة �غير الئقة تجعل  بطريقة 
لر�حهم  �تثبيط  �للمؤمنين  له   sحبا@ فيه  �	لصعوبة، �هذ	  	لتعقيد  غاية  في 
مظاهر  @خفا�  شيمه  من  �ال  	لمؤمن   lصفا من  ليس  �@نه  كما  	لمعنوية. 
	لجما
 �	لسالسة فيما بشر به 	هللا في 	لقر	? من نعيم �سالI �خير. �ليكن 
	لخلق 	لقرaني لنبينا ( � ) نبر	سا في 	سلوO pعوته �تذكير 	لمسلمين بنعم 
	هللا �فضله �aالئه، مما سوT يخلق لدr 	لمسلم حالة من 	لشو^ �	لحيوية 
�	الندفاH �نبض عا
 للحيا8 �	لعمل. لنتذكر قو
 	هللا تعالى 	لذK بشر برحمة 

	هللا �مغفرته لعبا�O 	لمذنبين:

 �لَِّذيَن َ&ْسَرُفو� َعَلى َ&ْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطو� ِمْن َ�ْحَمِة Iُِقْل َياِعَبا ﴿
 G�ُنوhَ َجِميًعا ِ�نَُّه ُهَو �ْلَغُفوُ� �لرَِّحيُم ﴾  سو �هللاَِّ 7�َِّ �هللاََّ َيْغِفُر �لذُّ

�لزمر / ٥٣
﴿ َ*�Yَ�ِ َجاَ]wَ �لَِّذيَن ُيْؤِمُنو7َ ِبآَياِتَنا َفُقْل َسَالpٌ َعَلْيُكْم َكَتَب َ�بُُّكْم 
َعَلى َنْفِسِه �لرَّْحَمَة َ&نَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوً]� ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتاhَ ِمْن 

٥٤ / pألنعا� G��ِحيٌم ﴾  سوَ �َبْعِدِ; َ*َ&ْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌ
'ما 	لجنة �نعيمها 	لمقيم فهي 	لهدT 	لمقصوO 	آلخر للتبشير:
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محمد صلى �هللا عليه *سلم



�	لناf 'جمعين 	نه بشر �عبد من عبيد 	هللا تعالى �	? ال ينتظر�	 منه شيئا فو^ 
 Iالعتصا	� I	اللتز	هللا �	لتوجه @لى 	فقط في  �هذ	 	لوضع 	لطبيعي �	? 	لخال

به �حد�.
هذ�   wإلبال  (  � )  
للرسو �'مر  بل  تأكيد  aالتية  	لقرaنية   lآليا	 �في 

	لحقيقة @لى 	لناf كافة: 
﴿ ُقْل ِ�نََّما َ&َنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِ�َليَّ َ&نََّما ِ�َلُهُكْم ِ�َلٌه َ*�ِحٌد َفَمْن 
�بِِّه َ GِIَِبِعَبا wْبِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َ*َال ُيْشِر�َكا7َ َيْرُجو� ِلَقاَ] َ

َ&َحًد� ﴾ سو�G �لكهف / ١١٠ 
ْلَنا َعَلْيِهْم  ﴿ ُقْل َلْو َكا7َ ِفي �ْألَْ�2ِ َمَالِئَكٌة َيْمُشو7َ ُمْطَمِئنِّيَن َلَنزَّ
َماِ] َمَلًكا َ�ُسوًال * ُقْل َكَفى ِباهللاَِّ َشِهيًد� َبْيِني َ*َبْيَنُكْم ِ�نَُّه  ِمْن �لسَّ

َكا7َ ِبِعَباIِِ; َخِبيًر� َبِصيًر� ﴾  سو�G �إلسر�] / ٩٥ – ٩٦ 
�كا? 	لنبي ( � ) يذكر قومه �يؤكد عليهم 'نه 'مر '? يؤمن باهللا �بطبعه 
 (�) 
�هو مسؤ�
 عن تبليغ ما يؤمر به، �من 'نكر فعليه �x$� �ليس 	لرسو

عليهم بوكيل. تقو
 	آلية 	لكريمة:
﴿ َ*َ&ْ*ُفو� ِبَعْهِد �هللاَِّ �Yَ�ِ َعاَهْدُتْم َ*َال َتنُقُضو� �ْألَْيَما7َ َبْعَد َتْوِكيِدَها 
َ*َال   * َتْفَعُلو7َ  َما  َيْعَلُم  �هللاََّ   َّ7�ِ َكِفيًال  َعَلْيُكْم  �هللاََّ  َجَعْلُتْم  َ*َقْد 
Gٍ َ&نَكاًثا َتتَِّخُذ*7َ َ&ْيَماَنُكْم  َتُكوُنو� َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن َبْعِد ُقوَّ
ِبِه  َيْبُلوُكْم �هللاَُّ  ِ�نََّما  �َبى ِمْن ُ&مٍَّة ْ&َ َبْيَنُكْم َ&7ْ َتُكو7َ ُ&مٌَّة ِهَي  Iََخًال 
َ*َلْو َشاَ] �هللاَُّ  َتْخَتِلُفو7َ *  ِفيِه  ُكْنُتْم  َما  �ْلِقَياَمِة   pََيْو َلُكْم  َ*َلُيَبيَِّننَّ 
َيَشاُ]  َمْن   
َ*َيْهِد َيَشاُ]  َمْن  ُيِضلُّ  َ*َلِكْن   Gًِحَد�*َ ُ&مًَّة  َلَجَعَلُكْم 

ا ُكنُتْم َتْعَمُلو7َ ﴾ سو�G �لنحل / ٩١ – ٩٣ َ*َلُتْسَأُلنَّ َعمَّ
ِفي  َتُك  َ*َال  َعَلْيِهْم  َتْحَز7ْ  َ*َال  ِباهللاَِّ  ِ�الَّ   wََصْبُر َ*َما  َ*�ْصِبْر   ﴿
ا َيْمُكُر*7َ 7�َِّ �هللاََّ َمَع �لَِّذيَن �تََّقْو� َ*�لَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنو7َ﴾   َضْيٍق ِممَّ

سو�G �لنحل / ١٢٧ – ١٢٨    
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(�ها�*7 يحيى (عدنا7 &*قطا



Harun Yahya

اِلَحاِ�  
لصَّ 
ْر 
لَِّذيَن �َمُنو
 َ�َعِمُلو اِلَحاِ� ﴿ َ�َبشِّ 
لصَّ 
ْر 
لَِّذيَن �َمُنو
 َ�َعِمُلو ﴿ َ�َبشِّ

 �َ*(َّ َلُهْم َجنَّاٍ� َتْجِر$ ِمْن َتْحِتَها 
ْألَْنَهاُ� َ*(َّ َلُهْم َجنَّاٍ� َتْجِر$ ِمْن َتْحِتَها 
ْألَْنَهاُ

 
ُكلََّما ُ�ِ.ُقو
 ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍ/ ِ�ْ.ًقا َقاُلو
 َهَذ
 ُكلََّما ُ�ِ.ُقو
 ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍ/ ِ�ْ.ًقا َقاُلو
 َهَذ


لَِّذ$ ُ�ِ.ْقَنا ِمْن َقْبُل َ�ُ*ُتو
 ِبِه ُمَتَشاِبًها َ�َلُهْم 
لَِّذ$ ُ�ِ.ْقَنا ِمْن َقْبُل َ�ُ*ُتو
 ِبِه ُمَتَشاِبًها َ�َلُهْم 

ِفيَها َ*ْ.َ�
ٌ> ُمَطهََّرٌ/ َ�ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ( ﴾ ِفيَها َ*ْ.َ�
ٌ> ُمَطهََّرٌ/ َ�ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ( ﴾ 


لبقر/ 
آلية - ٢٥ /�
لبقر/ 
آلية - ٢٥سو /�سو



 
�لرسو� (�) خفف عن �لمسلمين 	يّسر لهم" 

قد خفف عن كاهل  �ألمو�  من  �ليسر  يلتز� جانب   (  � ) �لنبي  كا$ 
في  لهم  موجها  مرشد�  كا$  كما  �ألغال-،  �ألحما-  من  �لكثير  �لمؤمنين 
به من  �لقيا�   7 �97ئه  يطيقو$ على  لمشاكلهم ما ال  �لميسر<  �لحلو-  Aيجا9 

7عما-. 
يؤمن بعض �لناF بأمو� يبتدعونها ألنفسهم مما يوقع عليهم �لكثير من �لظلم 
 $A $يتصو� $هم 7يضا يضعو$ ألنفسهم قو�نين قو�عد يعتقد ،Kإل�ها�
من  بالمزيد  Aال  لهم  تأتي  ال  لكنها  �لمشاكل.  من  �لخال�  �لر�حة  فيها 
�لتا�يخ،  مر  على   Qهذ  Sالبتد�� خاصية  كانت  �بما   .Vلصعا� �لمتاعب 
�لكثير من  قا�  �لعقائد. لقد  �لسماية  �أل9يا$  �لتحريف في  سببا في ظهو� 
�لمجتمعا] �لبشرية بوضع تعاليم طرK مبتكر< جديد< �9خلوها على 7صو- 
�لتقو\  �لعميق  �إليما$  مستلزما]  من  �عتبا�ها  تبريرها  حالو�  �أل9يا$ 

 $A ال �يب�لو�جب �تباعها، حثو� �لناF على �لتمسك بها. 
�لرسو- ( � ) �فع  من 7هم صفا] 

 ��_�أل  Qهذ

ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

َ	َيَضُع َعْنُهْم 3ِْصَرُهْم َ	�ْألَْغَالَ� �لَِّتي َكاَنْت َ	َيَضُع َعْنُهْم 3ِْصَرُهْم َ	�ْألَْغَالَ� �لَِّتي َكاَنْت 
َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن @َمُنو� ِبِه َ	َعزَُّ�	ُ: َ	َنَصُر	ُ: َ	�تََّبُعو� َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن @َمُنو� ِبِه َ	َعزَُّ�	ُ: َ	َنَصُر	ُ: َ	�تََّبُعو� 
 ﴾ ��لنُّوَ� �لَِّذF ُ�نِزَ� َمَعُه ُ�ْ	َلِئَك ُهْم �ْلُمْفِلُحوَ� ﴾ �لنُّوَ� �لَِّذF ُ�نِزَ� َمَعُه ُ�ْ	َلِئَك ُهْم �ْلُمْفِلُحوَ

١٥٧ - Lألعر�� M١٥٧سو� - Lألعر�� Mسو�



ا َيْعَلْم �هللاَُّ  ا َيْعَلْم �هللاَُّ ﴿ Pْ�َ َحِسْبُتْم َ�ْ� ُتْتَرُكو� َ	َلمَّ ﴿ Pْ�َ َحِسْبُتْم َ�ْ� ُتْتَرُكو� َ	َلمَّ
 �ِ	Rُ ِمْن �	َلْم َيتَِّخُذ	ِمْنُكْم َ �	لَِّذيَن َجاَهُد� �ِ	Rُ ِمْن �	َلْم َيتَِّخُذ	ِمْنُكْم َ �	لَِّذيَن َجاَهُد�
�هللاَِّ َ	َال َ�ُسوِلِه َ	َال �ْلُمْؤِمِنَني َ	ِليَجًة َ	�هللاَُّ �هللاَِّ َ	َال َ�ُسوِلِه َ	َال �ْلُمْؤِمِنَني َ	ِليَجًة َ	�هللاَُّ 

 ﴾ �َخِبٌ[ ِبَما َتْعَمُلوَ� ﴾ َخِبٌ[ ِبَما َتْعَمُلوَ
سو�M �لتوبة - ١٦سو�M �لتوبة - ١٦

 Fلرَُّسوَ� �لنَِّبيَّ �ْألُمِّيَّ �لَِّذ� �﴿﴿  �لَِّذيَن َيتَِّبُعوَ� �لرَُّسوَ� �لنَِّبيَّ �ْألُمِّيَّ �لَِّذF �لَِّذيَن َيتَِّبُعوَ
َيِجُد	َنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي �لتَّْوMِ��َ َ	�ْإلِنِجيِل َيِجُد	َنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي �لتَّْوMِ��َ َ	�ْإلِنِجيِل 
َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُر	Lِ َ	َيْنَهاُهْم َعْن �ْلُمنَكِر َ	ُيِحلُّ َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُر	Lِ َ	َيْنَهاُهْم َعْن �ْلُمنَكِر َ	ُيِحلُّ 

يَِّباeِ َ	ُيَحرPُِّ َعَلْيِهْم �ْلَخَباِئَث   يَِّباeِ َ	ُيَحرPُِّ َعَلْيِهْم �ْلَخَباِئَث  َلُهْم �لطَّ َلُهْم �لطَّ



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

﴿ َهاَ�ْنُتْم ُ�ْ�َالِ� ُتِحبُّوَنُهْم َ�َال ُيِحبُّوَنُكْم ﴿ َهاَ�ْنُتْم ُ�ْ�َالِ� ُتِحبُّوَنُهْم َ�َال ُيِحبُّوَنُكْم 
�� َلُقوُكْم َقاُلو� َ��� َلُقوُكْم َقاُلو� َ�ُتْؤِمُنوَ% ِباْلِكَتاِ# ُكلِِّه َ�َِ�َ�ُتْؤِمُنوَ% ِباْلِكَتاِ# ُكلِِّه َ�ِ
و� َعَلْيُكْم �ْألََناِمَل ِمْن  �� َخَلْو� َعضَُّ�و� َعَلْيُكْم �ْألََناِمَل ِمْن 1َمنَّا َ�ِ �� َخَلْو� َعضَُّ�1َمنَّا َ�ِ

�لَغْيِظ ُقْل ُموُتو� ِبَغْيِظُكْم ِ�%َّ �هللاََّ َعِليٌم ِبَذ�2ِ �لَغْيِظ ُقْل ُموُتو� ِبَغْيِظُكْم ِ�%َّ �هللاََّ َعِليٌم ِبَذ�2ِ 
 %ْ�ُد�ِ= ِ�ْ% َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َ�ِ ُد�ِ= ِ�ْ% َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َ�ِ�ْ% �لصُّ �لصُّ

ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحو� ِبَها َ�ِ�ْ% َتْصِبُر�� ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحو� ِبَها َ�ِ�ْ% َتْصِبُر�� 
َ�َتتَُّقو� َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِ�%َّ �هللاََّ ِبَما َ�َتتَُّقو� َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِ�%َّ �هللاََّ ِبَما 

َيْعَمُلوَ% ُمِحيٌط ﴾ َيْعَمُلوَ% ُمِحيٌط ﴾ 

سو=N1 O عمر�% سو=N1 O عمر�% - ١١٩ – ١٢٠- ١١٩ – ١٢٠    



Harun Yahya

�� َجاَ�ْتُهْم 1َيٌة َقاُلو� َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى َ��� َجاَ�ْتُهْم 1َيٌة َقاُلو� َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ﴿ َ�َِ�ِ�َ ﴿
ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُ��ِتَي ُ=ُسُل �هللاَِّ �هللاَُّ َ�ْعَلُم َحْيُث ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُ��ِتَي ُ=ُسُل �هللاَِّ �هللاَُّ َ�ْعَلُم َحْيُث 
َيْجَعُل ِ=َساَلَتُه َسُيِصيُب �لَِّذيَن َ�ْجَرُمو� َصَغاٌ= َيْجَعُل ِ=َساَلَتُه َسُيِصيُب �لَِّذيَن َ�ْجَرُمو� َصَغاٌ= 
ِعْنَد �هللاَِّ َ�َعَذ�ٌ# َشِديٌد ِبَما َكاُنو� َيْمُكُر�َ% ﴾ ِعْنَد �هللاَِّ َ�َعَذ�ٌ# َشِديٌد ِبَما َكاُنو� َيْمُكُر�َ% ﴾ 

١٢٤ - Yألنعا� O=١٢٤سو - Yألنعا� O=سو



�لمزيد  
ضع  �سبا�  من  
�لمديح،  �لثنا�  سما�   ���
 
�لركض  معا   �
�لنا �هللا 

�ألعبا� على كو�هلهم. �! مثل هؤال� �لنا� ال يصلو! �لى  ��-
من �ألثقا/ 
�أل
�لنا� كلهم، 
ال �لى ما ينتظر
نه  مبتغاهم في �لحصو/ على تقدير  
�عجا� 
�لتصر>  خاصية   !
يفقد 
لعلهم  بل  �لمديح.  
كيل  �لتباهي  من  
يتوقعونه 
�لطليق، 
يعيشو!  �لتفكير  
! قيو�I Jتية، كما يفقد
! حرية J بحرية Kلتحر�


يتحركو! في جو من �لقلق 
فقد�! �لثقة، 
تظهر عندهم �لحساسية من �Jنى 

 عالمة على 
جوP من كانو� يبغو! ��ضا�هم 
سماO �لمديح 
�لتزلف � Rشا��

منهم، 
بالتالي يخسر
! حتى �حتر�T هؤال�.

لم يخشو� �ال خالقهم 
لم يحسبو�  Pحد
�! �لمسلمين ��I ما �بتغو� �ضا �هللا 
 R�Jللمز �لصا�
حسابا إل��� �لنا� عنهم 
لم يعير
� �ية �همية النتقا�Jتهم 
�لهمز 
�Jئما  فهم  
بذلك  
�لمذلة.  �لمحرجة  �لمو�قف   Pهذ مثل  في  يقعو�  فلن  منهم، 

�بد� في ��حة 
�طمئنا!. 
ألنهم يعرفو! با! �هللا 
حدP هو من يحاسبهم 
يعفو 
نقا�  يتعاظم  �مامه ال غيرP، فسو>  
�نهم مسؤ
لو! 
محاسبو!  عن �خطائهم 
سريرتهم 
صفا� فكرهم 
��حة بالهم 
سر�ئرهم، 
ال يسمحو! للقلق �
 �لضيق 

�! يدخل �لى نفوسهم.

هكذ� فا! نبينا ( _ ) بأقو�له 
�فعاله علم �لمؤمنين معاني �إلخال_ �لكامل 

كا! �لمثا/ �لطيب لبلوd مر�تب  .�
! �بتغا� مرضاR �لناJ كر�مة
 Rلعيش بعز�

هذ�  fخرتهم.  
في  �لدنيا  حياتهم  في  
�لخير  �لجما/  بمعاني   Tاللتز��
 �لكما/ 
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يَِّئِة َفُكبَّْت ُ�ُجوُهُهْم ِفي  يَِّئِة َفُكبَّْت ُ�ُجوُهُهْم ِفي ﴿ َ�َمْن َجاَ& ِبالسَّ ﴿ َ�َمْن َجاَ& ِبالسَّ
9لنَّاِ� َهْل ُتْجَزْ�َ� 5ِالَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ� ﴾  9لنَّاِ� َهْل ُتْجَزْ�َ� 5ِالَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ� ﴾  

سو�= 9لنمسو�= 9لنمل - ٩٠ل - ٩٠




�ألحما/ �لتي يحا
/ �إلنسا! 
ضعها 
�ضافتها على كاهله، 
تحريرهم منها 

من قيوJها. 
توضح �آلية fالتية هذP �لخاصية للرسو/ (_ ):

َمْكُتوًبا  َيِجُد�َنُه   A9لَِّذ 9ْألُمِّيَّ  9لنَِّبيَّ   Dَ9لرَُّسو َيتَِّبُعوَ�  9لَِّذيَن   ﴿
َعْن  َ�َيْنَهاُهْم   Fِِباْلَمْعُر� َيْأُمُرُهْم  9�َْإلِنِجيِل  9لتَّْو9�َِ=  ِفي  ِعْنَدُهْم 
يَِّباOِ َ�ُيَحرNُِّ َعَلْيِهْم 9ْلَخَباِئَث َ�َيَضُع َعْنُهْم  9ْلُمنَكِر َ�ُيِحلُّ َلُهْم 9لطَّ
 Qُ��ََُّ�َعز ِبِه  Rَمُنو9  َفالَِّذيَن  َعَلْيِهْم  َكاَنْت  9لَِّتي   Dَ9�َْألَْغَال 5ِْصَرُهْم 
َ�َنَصُر�Qُ 9�َتََّبُعو9 9لنُّوَ� 9لَِّذA ُ�نِزDَ َمَعُه ُ�ْ�َلِئَك ُهْم 9ْلُمْفِلُحوَ� ﴾ 

 ١٥٧ / F9سو�= 9ألعر
�لتي  لألثقا/ 
�ألحما/  
صا> � 
�ألغال/" هي  " �! كلماk "�صرهم"، 
ير-l تحتها �إلنسا!. 
لعل سيرR �لنبي ( _ ) 
��شا�Jته للمؤمنين 
�فعاله في 
�لكريمة حينما  �آلية  للمؤمنين في كل -ما! في فهم معنى  حياته خير مرشد 
Jعاهم �لى كل ما فيه �لخير 
نهاهم عن �لشر 
�ألmI بكل �شكاله، 
بذلك 
�جمل  من   Pتقو�
 �به  من  �لنبي  خشية   !� 
مصاعبهم.  معاناتهم  من  خفف 

�عظم �لعبر في سيرته �عطى �لمثل �لر�ئع لالقتد��. 
كا! ( _ ) �Jئما 
�بد� 
 ��لنا  mهو
 سبيل  يتبع  
لم  با�ئه  غير  يخشى  
لم  �لقويم  �لحق  طريق  على 

�غباتهم. 
هذ� �لخلق �لقرfني هو مصد� �لجما/ 
�لتيسير لإلنسا!. في حين 

�لفو- بإعجابهم، �
 محا
لة ��ضا�  �يعتبر سعي �إلنسا! �لى كسب �ضا �لنا
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﴿ َ�َيْوNَ َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُ�مٍَّة َشِهيًد9 َعَلْيِهْم ِمْن ﴿ َ�َيْوNَ َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُ�مٍَّة َشِهيًد9 َعَلْيِهْم ِمْن 
ْلَنا  ْلَنا َ�نُفِسِهْم َ�ِجْئَنا ِبَك َشِهيًد9 َعَلى َهُؤَال& َ�َنزَّ َ�نُفِسِهْم َ�ِجْئَنا ِبَك َشِهيًد9 َعَلى َهُؤَال& َ�َنزَّ

َعَلْيَك 9ْلِكَتاcَ ِتْبَياًنا ِلُكلِّ َشْيٍ& َ�ُهًدb َ�َ�ْحَمًة َعَلْيَك 9ْلِكَتاcَ ِتْبَياًنا ِلُكلِّ َشْيٍ& َ�ُهًدb َ�َ�ْحَمًة 
َ�ُبْشَرb ِلْلُمْسِلِمَني ﴾ سو�= 9لنحل / ٨٩) َ�ُبْشَرb ِلْلُمْسِلِمَني ﴾ سو�= 9لنحل / ٨٩) 
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	لجميلة، �لهذ	 فقد جا� �كرهم  	لفاضلة �خصائصه  �تمسكو	 بسيرته �'خالقه 
في aياl 	لقر	? 	لكريم بوصفهم $حما� فيما بينهم �مضحين في سبيل عقيدتهم، 

�هذ� 	آلية 	لكريمة توضح 	لتضحية �	إليثا$ بين 	لمؤمنين:
� َ*�ْإلِيَما7َ ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّو7َ َمْن َهاَجَر ِ�َلْيِهْم َ� ُ]*� �لدَّ ﴿ َ*�لَِّذيَن َتَبوَّ
ا ُ&*ُتو� َ*ُيْؤِثُر*7َ َعَلى َ&ْنُفِسِهْم  َ*َال َيِجُد*7َ ِفي ُصُد*ِ�ِهْم َحاَجًة ِممَّ
َ*َلْو َكا7َ ِبِهْم َخَصاَصٌة َ*َمْن ُيوَ� ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْ*َلِئَك ُهْم �ْلُمْفِلُحو7َ 

﴾ سو�G �لحشر/٩
	لتي  �	لرحمة  	لتسامح   L�$ من  يحرمو	  لم  	ألعد	�  من   rألسر	  ?@ حتى 
� ) �	خذ�	 O$�سهم  ) 
'ظهرها 	لمؤمنو? 	لذين تربو	 �تعلمو	 في كنف 	لرسو
في 	لمد$سة 	لقرaنية. توضح 	آلية aالتية هذ� 	ألخال^ 	لرفيعة �	لشمائل 	لعالية: 

َعاpَ َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َ*َيِتيًما َ*َ&ِسيًر� ِ�نََّما ُنْطِعُمُكْم  ﴿ َ*ُيْطِعُمو7َ �لطَّ
ِلَوْجِه �هللاَِّ َال ُنِريُد ِمْنُكْم َجَز�ً] َ*َال ُشُكوً�� ِ�نَّا َنَخاDُ ِمْن َ�بَِّنا َيْوًما 

َعُبوًسا َقْمَطِريًر� ﴾ سو�G �إلنسا7 / ٨ – ١٠ 
� ) يوصي بالرحمة �	لر'فة، فقد كا? نفسه مثاال حيا  ) 
�كما كا? 	لرسو

'مامهم
*يل  �لقو�،  ألقما�  *يل   .… لكم  يغفر  *�غفر*�  ترحمو�  �حمو� �  "

للمصرين �لذين يصر*7 على ما فعلو� *هم يعلمو7" ٢٤ 
" من ال يرحم ال يرحم" ٢٥ 

" �7 �هللا �فيق يحب �لرفق *يعطي على �لرفق ما ال يعطي على �لعنف *ما 
ال يعطي على ما سو�;" ٢٦ 

نبينا يستغفر للمؤمنين *يدعو لهم
كا? 	لنبي ( � ) يستغفر للمؤمنين �يد� لهم عند $به ليغفر لهم خطاياهم لحبه 

	لكبير ألصحابه �تعلقه 	لشديد بهم. هذ� 	آلياl تبين 'مر 	هللا لنبيه:



	لفر^ 	لكبير �	لبو? 	لشاسع بين 	لمؤمن 	لمخلص هللا �حد�. �بين من يشر{ به 
�ال ينزهه توضحه هذ� 	آلية:

َسَلًما  �ُجًال َ*َ ُمَتَشاِكُسو7َ  ُشَرَكاُ]  ِفيِه  �ُجًال َ َمَثًال  �هللاَُّ   hََضَر  ﴿
 G�ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِوَيا7ِ َمَثًال �ْلَحْمُد ِهللاَِّ َبْل َ&ْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمو7َ ﴾ سو

�لزمر / ٢٩ 
لم يكن 	لشر{ باهللا 	لعب� 	لوحيد 	لذK $فعه نبينا ( � ) عن عاتق 	لمؤمنين 
ما  كل  @لى  �Oعاهم  �	لمشا^   pلصعا	 لهم  �سهل  عسر،  كل  لهم  يسر  �@نما 
هو جميل �Oلهم @لى حلو
 كل مشكل. لذ	 فا? 	لسائرين في سبيله �على سنته 
	لطاهر8 يعيشو? حيا8 نظيفة منظمة �خالية من 	لتعقيد	l �	ألxماl، �كما عبر 

عن �لك هذ	 	لحديث 	لشريف: 
لم   7�* فافعل،  �ليقين  في  بالرضا  تعالى  تعمل هللا   7& �ستطعت  فا7   ...  "
تستطع فا7 في �لصبر على ما تكر; خير� كثير� ... ال يغلب عسر يسرين ..." 

  ٢٢

 �Y� ) جالسا *حياله حجر فقا� ( T ) 2 ). قا� كا7 �لنبي�" عن &نس ( 
Iخل �لعسر فدخل هذ� �لحجر لجا] �ليسر حتى يدخل عليه فيخرجه) ٢٣ 

�حيم D*g�نبينا ( T ) بالمؤمنين 
بالحب  x	خر  	لسرير8  نقي  شفوقا،  كبير،  قلب   	�  (  �  )  
	لرسو كا? 
بأيديهم  @ليه. $عاهم �	خذ  �	لكياسة، خفض جناحه ألهله �للمؤمنين �	القربين 
�يتابع  يحميهم  كا?  	لحياتية،  �'�ضاعهم  	لدنيوية  بأمو$هم  �	هتم  به،  �تعلقو	 
نصحه �@$شا�O لهم لرفع O$جاl @يمانهم �تقويتها، لتهيئتهم للحيا8 	ألخرr. هذ� 
	لخصائص 	إلنسانية 	لرفيعة لنبينا ( � ) 	لتي تعتبر نمو�جا لكل 	لبشرية �صفها 

	لقر	? 	لكريم في قوله تعالى:
َحِريٌص  َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َ&نُفِسُكْم  ِمْن  �ُسوٌ� َ َجاَ]ُكْم  َلَقْد   ﴿

�ِحيٌم ﴾ سو�G �لتوبة / ١٢٨ َ Dٌ*[ُ�َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َ
	تبعو	   ،(  �  )  
	لرسو مد$سة  من  �تخرجو	  تد$بو	  	لذين  �	لمؤمنو? 

محمد صلى �هللا عليه *سلم
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َال   7ْ&َ َعَلى  ُيَباِيْعَنَك  �ْلُمْؤِمَنا4ُ   wَ[ََجا  �Yَ�ِ �لنَِّبيُّ  َياَ&يَُّها   ﴿
ُيْشِرْكَن ِباهللاَِّ َشْيًئا َ*َال َيْسِرْقَن َ*َال َيْزِنيَن َ*َال َيْقُتْلَن َ&ْ*َالIَُهنَّ 
َ*َال َيْأِتيَن ِبُبْهَتا7ٍ َيْفَتِريَنُه َبْيَن َ&ْيِديِهنَّ َ*َ&ْ�ُجِلِهنَّ َ*َال َيْعِصيَنَك 
�ِحيٌم ﴾ َ �ِفي َمْعُر*Dٍ َفَباِيْعُهنَّ َ*�ْسَتْغِفْر َلُهنَّ �هللاََّ 7�َِّ �هللاََّ َغُفوٌ

سو�G �لممتحنة / ١٢
َ*ِلْلُمْؤِمِنيَن  ِلَذْنِبَك  َ*�ْسَتْغِفْر  �هللاَُّ  ِ�الَّ  ِ�َلَه  َال  َ&نَُّه  َفاْعَلْم   ﴿
محمد   G�سو َ*َمْثَو�ُكْم ﴾  ُمَتَقلََّبُكْم  َيْعَلُم  َ*�هللاَُّ  َ*�ْلُمْؤِمَنا4ِ 

١٩ /
﴿ ِ�نََّما �ْلُمْؤِمُنو7َ �لَِّذيَن eَمُنو� ِباهللاَِّ َ*َ�ُسوِلِه َ*�Yَ�ِ َكاُنو� َمَعُه 
َعَلى َ&ْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبو� َحتَّى َيْسَتْأYُِنوُ; 7�َِّ �لَِّذيَن َيْسَتْأYُِنوَنَك 
ُ&ْ*َلِئَك �لَِّذيَن ُيْؤِمُنو7َ ِباهللاَِّ َ*َ�ُسوِلِه َفِإ�Yَ �ْسَتْأYَُنوwَ ِلَبْعِض َشْأِنِهْم 
�ِحيٌم ﴾ َ �َفْأ7ْYَ ِلَمْن ِشْئَت ِمْنُهْم َ*�ْسَتْغِفْر َلُهْم �هللاََّ 7�َِّ �هللاََّ َغُفوٌ

٦٢ / �سو�G �لنو



Harun Yahya

﴿ ِ�نَّا َجَعْلَنا َما َعَلى �ْألَْ�ِ ِ�يَنًة لََّها ﴿ ِ�نَّا َجَعْلَنا َما َعَلى �ْألَْ�ِ ِ�يَنًة لََّها 
ِلَنْبُلَوُهْم َ#يُُّهْم َ#ْحَسُن َعَمًال ﴾ِلَنْبُلَوُهْم َ#يُُّهْم َ#ْحَسُن َعَمًال ﴾

 �لكهف �لكهف- ٧ �لكهف �لكهف- ٧



�لرسو� (  ) يأخذ �لصدقا� 
من �لمؤمنين ليزكيهم �يطهرهم بها

يقو	 �هللا تعالى 
يِهْم ِبَها َ�َصلِّ َعَلْيِهْم  ﴿ ُخْذ ِمْن َ/ْمَو�ِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َ�ُتَزكِّ

ِ?<َّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم َ��هللاَُّ َسِميٌع َعِليٌم ﴾ �لتوبة / ١٠٣
 في �آلية &الئل على �� �هللا �مر حبيبه �لمصطفى بأخذ �لصدقا
من �مو�	 �لمسلمين لتكو� 3سيلة 3سببا لتطهيرهم 3تنقيتهم من �أل+&��. 
?� �لرسو	 ( = ) �لمبعو; من �هللا تعالى يتبع 3يسلك في كل �عماله 
3تصرفاته طاعة �هللا �3لرضوA أل�3مر@. 3منبع ?يما� �لرسو	 ( = ) 
3مصد+ �خالقه �لفاضلة 3سيرته �لطاهرF هو ?يمانه بربوبية من ال شريك 
له، �3عتصامه �لمتين بحبل �هللا 3عر3ته �لوثقى 3توجهه ?ليه سبحانه في 
 ��كل حا	 3مآ	. 3كا� لحرصه �لشديد المتثا	 ��3مر +به 3تعلقه بها 
 Pلعظيمة للعالمين جميعا. هذ@ �لحقائق هي نبر�� Sألخال� 	جعل �هللا مثا
للمؤمنين ليشاهد�3 3يؤمنو� �� ال سبيل �مامهم ?ال �تباU �لوحي �إللهي 
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ها@�< يحيى (عدنا< /�قطا@)

 Dَِلَيْجِز Fِ@ََْماَ��ِ� َ�َما ِفي �ْأل َماَ��ِ� َ�َما ِفي �ْألَْ@Fِ ِلَيْجِزDَ َ�ِهللاَِّ َما ِفي �لسَّ ﴿ ﴿ َ�ِهللاَِّ َما ِفي �لسَّ
�لَِّذيَن َ/َسا��Lُ ِبَما َعِمُلو� َ�َيْجِزDَ �لَِّذيَن َ/ْحَسُنو� �لَِّذيَن َ/َسا��Lُ ِبَما َعِمُلو� َ�َيْجِزDَ �لَِّذيَن َ/ْحَسُنو� 

ِباْلُحْسَنىِباْلُحْسَنى ﴾ ﴾  
سو@M �لنجم سو@M �لنجم -- ٣١ ٣١
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�في سو$8 	لتوبة 	خبر $سوله '? يدعو للمؤمنين:
يِهْم ِبَها َ*َصلِّ َعَلْيِهْم  ﴿ ُخْذ ِمْن َ&ْمَو�ِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َ*ُتَزكِّ
�لتوبة /   G�َعِليٌم ﴾ سو َسِميٌع  َلُهْم َ*�هللاَُّ  َسَكٌن  7�َِّ َصَالَتَك 

١٠٣
�كما تد
 عليه 	آلية فإ? Oعا� 	لرسو
 فيه $	حة �هد�� �سالI للمؤمنين. 
�ال ننسى @? مصد$ 	لر	حة �	لطمأنينة للقلب هو من 	هللا �حد�، هو �ليهم 
� ) �سيلة �سببا لبسط $حمته  ) 
�حاميهم �$	عيهم، جعل من Oعا� 	لرسو
 	x$با 	لفاضلة مظهر	شفقته �حمايته �$عايته للمؤمنين، �من سيرته �'خالقه �

.rمثاال حيا يحتذ�
� ) 	لمؤمنين @لى ناحية هامة في موضوH 	لدعا�  ) 
لقد نبه 	لرسو


�	الستغفا$ حين قا
" �Iعو� هللا *�نتم موقنو7 باإلجابة" ٢٧ 



Muhammed (s.a.v.s.)Hz. Muhammed (s.a.v.s)

  ﴿ ﴿ َ�َما َتُكوُ� ِفي َشْأٍ� َ�َما َتْتُلو� َ�َما َتُكوُ� ِفي َشْأٍ� َ�َما َتْتُلو� 
ِمْنُه ِمْن ُقْر�ٍ� َ�َال َتْعَمُلوَ� ِمْن ِمْنُه ِمْن ُقْر�ٍ� َ�َال َتْعَمُلوَ� ِمْن 
َعَمٍل ِ!الَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوً#� ِ!ْ� َعَمٍل ِ!الَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوً#� ِ!ْ� 

ُتِفيُضوَ� ِفيِه َ�َما َيْعُزُ/ َعْن َ.بَِّك ُتِفيُضوَ� ِفيِه َ�َما َيْعُزُ/ َعْن َ.بَِّك 
ِمْن ِمْثَقا7ِ َ�.6ٍَّ ِفي �ْألَْ.4ِ َ�َال ِمْن ِمْثَقا7ِ َ�.6ٍَّ ِفي �ْألَْ.4ِ َ�َال 
َماِ< َ�َال َ=ْصَغَر ِمْن َ�ِلَك  َماِ< َ�َال َ=ْصَغَر ِمْن َ�ِلَك ِفي �لسَّ ِفي �لسَّ
َ�َال َ=ْكَبَر ِ!الَّ ِفي ِكَتاٍ/ ُمِبيٍنَ�َال َ=ْكَبَر ِ!الَّ ِفي ِكَتاٍ/ ُمِبيٍن ﴾ ﴾  

سو.6 يونس سو.6 يونس --  ٦١٦١



Harun Yahya

﴿ ﴿ َ�َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق َ�َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق 
َماَ��Kِ َ��ْألَْ.4َ َلَيُقوُلنَّ �هللاَُّ  َماَ��Kِ َ��ْألَْ.4َ َلَيُقوُلنَّ �هللاَُّ �لسَّ �لسَّ
ُقْل َ=َفَرَ=ْيُتْم َما َتْدُعوَ� ِمْن ُ#�ِ� ُقْل َ=َفَرَ=ْيُتْم َما َتْدُعوَ� ِمْن ُ#�ِ� 
�هللاَِّ ِ!ْ� َ=َ.�َ#ِني �هللاَُّ ِبُضرٍّ َهْل �هللاَِّ ِ!ْ� َ=َ.�َ#ِني �هللاَُّ ِبُضرٍّ َهْل 

ُهنَّ َكاِشَفاKُ ُضرOِِّ َ=ْ� َ=َ.�َ#ِني ُهنَّ َكاِشَفاKُ ُضرOِِّ َ=ْ� َ=َ.�َ#ِني 
ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاKُ َ.ْحَمِتِه ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاKُ َ.ْحَمِتِه 

ُل  ُل ُقْل َحْسِبي �هللاَُّ َعَلْيِه َيَتَوكَّ ُقْل َحْسِبي �هللاَُّ َعَلْيِه َيَتَوكَّ
ُلوَ� ﴾ ﴾   ُلوَ��ْلُمَتَوكِّ �ْلُمَتَوكِّ

سو.6 �لزمر سو.6 �لزمر -- ٣٨ ٣٨  



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

يعلمو� �كثر من غيرهم" 3يستشير3� غيرهم من �لمؤمنين فإنهم حتما 
 Zكثرها خير� 3فضال. 3بهذ� �لتصر�سيتوصلو� ?لى �جمل �لنتائج 3�حسنها 3
�لكريم 3نفذ فعال ?حد[ خصائله  �قتد[ برسوله 3بخلقه  �لمسلم قد  يكو� 
تعالى، 3يكو� من جانب _خر  �هللا  �لمؤمنين 3+ضا  فيكسب حب   Fلحميد�
قد �بتعد عن �لتكبر �3لعجرفة �3إلعجاb بالنفس، 3هذ@ �لباليا �لتي تصيب 

�إلنسا�. السيما �3� �هللا dكر في �لقر�� 
 Iِِ�َعا ِمْن  �ْسَتْخَرَجَها  ُثمَّ  َ/ِخيِه   Iِِ�َعا َقْبَل  ِبَأْ�ِعَيِتِهْم  َفَبَدَ/   ﴿
َ/ِخيِه َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما َكاَ< ِلَيْأُخَذ َ/َخاbُ ِفي Uِيِن �ْلَمِلِك 
ِ?الَّ َ/ْ< َيَشاIَ �هللاَُّ َنْرَفُع CَUََجاٍ� َمْن َنَشاIُ َ�َفْوiَ ُكلِّ Tِ@ ِعْلٍم 

َعِليٌم﴾ سوLC يوسف / ٧٦
3في هذ@ �آلية تأكيد على �� �لمؤمن مطلوb منه �البتعا& عن �لعجرفة   
�3لتفر& بالر�e �3ألنانية في �لتفكير، 3عليه �يضا �الستفا&F من خبر� غير@ 

.fفضل فيها كل �لخير �3لصال�من �لمؤمنين للحصو	 على نتائج 
�لتشا3+   F+3بضر �لمؤمنين   (  = ) �لرسو	  يذكر   ،eنبو في حديث 

فيما بينهم حيث قا	 
"?�T �ستشاC /حدكم /خاb فليشر عليه" ٢٨ 

?� كل طريق �3 سبيل يبينه �هللا في �لقر�� �3 ما+سه �لرسو	 ( = ) في 
حياته من �فعا	 �3 ما ?ختصى به من خصا	 هي سبل خير 3بركة للمؤمنين 
?�d ما �تبعوها �3لتزمو� بها. �3لتشا3+ هو �حد هذ@ �لسبل. ?� معرفة ��3مر �هللا 
3نو�هيه 3حياF �لنبي ( = ) 3سيرته 3شمائله، ثم �&�l �لعبا&� �3لفر�ئض على 

.Fلحميد� 	جمل 3جه توصلنا ?لى ما نبتغيه من �لخلق �لقويم �3لخصا�
 ��Iُِلَيْجِزَ@ �لَِّذيَن َ/َسا BِCََْماَ��ِ� َ�َما ِفي �ْأل ﴿ َ�ِهللاَِّ َما ِفي �لسَّ
ِبَما َعِمُلو� َ�َيْجِزَ@ �لَِّذيَن َ/ْحَسُنو� ِباْلُحْسَنى ﴾ سوLC �لنجم 

٣١ /
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3تعليما +سوله في �اللتز�n بفضائل �ألخالS، �3� يظهرd �3لك 
�جمعين.  Pقوال 3فعال للنا

�لرسو� () يستشير �لمؤمنين
تنفيذ� 3طاعة ألمر +به، كا� �لرسو	 ( = ) يستشير �صحابه �لمؤمنين 

3يقف على _+�ئهم 3�فكا+هم. جاl في �آلية:
ُتْرَجُع  �هللاَِّ  َ�ِ?َلى   BِCَْْأل� ِفي  َ�َما  َماَ��ِ�  �لسَّ ِفي  َما  َ�ِهللاَِّ   ﴿

�ْألُُمو�R ﴾ Cُ عمر�< / ١٠٩ 
بعد �� يستشير �صحابه في �مر من �ألمو+، كا� �لرسو	 ( = ) يقر+ 
ما يتوصل ?ليه من قر�+ ثم يتوكل على �هللا. 3ال يفوتنا �� نذكر هنا �� جميع 
 l3ما ينتج عنها، معر3فة لد[ �هللا تعالى مسبقا إلحاطته بكل شي �لقر�+�
 dثم �تخا Uموضو e�علما 3تقدير@ لكل �مر في قضائه. 3يعتبر �الستشا+F في 
�لقر�+ على ضوئها، عبا&F من �لعبا&� بحد �dتها. 3قد �&+q سيدنا �لرسو	 
( = ) هذ@ �لحقيقة �3ستشا+ �صحابه �3تخذ قر�+�ته 3هو يعلم حق �لعلم، 

?� �هللا تعالى سيختا+ ما فيه �لخير للمسلمين.
3بنتائج طيبة.  بالخير  للمؤمنين  تأتي   F+الستشا�  �� فيه  3مما ال +يب 
فقبل كل شيl فا� �لمؤمن �لذe يلجأ ?لى �الستشا+F يكو� قد �ظهر مسبقا 
خلقا +فيعا يد	 على �لتو�ضع �لكبير 3عدn �إلعجاb بالنفس �3لتكبر. �3لنبي ( 
= ) كما هو معلوn هو �كثر �لناP ?&+�كا �3عقل �لناP 3على بصيرF 3&+�ية 
عالية 3فر�سة 3نظر ثاقب. 3مع dلك فقد كا� يستشير من حوله 3يقف على 
_+�ئهم 3�فكا+هم 3يسمع ما يقولو� 3ما يأتو� به من �فكا+ 3مقترحا. 3هذ@ 

&اللة على تو�ضعه �لكبير 3+3حه �لمتفتحة �لسمحة.
�لذين  �لوحيدين  ليسو�  �نهم "  �عتقد�3  ?�d ما  �يضا  �لمسلمين   �?
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Hz. Muhammed (s.a.v.s)

�لكثير من �لجهد، 3ينحرفو� مع شهو� �لدنيا 3ملذ�تها، 3بعضهم 
يركبهم �لغر3+ �3لتكبر على �لناP، فهم في بحثهم عن �لشرZ يفقد3� شرفهم 
�لرفيعة �3لعزF �3لشرZ ما هي ?ال فضل  �لمكانة   ��3شخصيتهم. في حين 

3نعمة من �هللا تعالى ال يبلغها ?ال من �لتزn بخلق �لقر�� 3_&�به.
جاl في �آلية �لكريمة:

َماَ��ُ� َ��ْألBُCَْ َ�َمْن ِفيِهنَّ  ﴿ َ�َلْو �تََّبَع �ْلَحقُّ َ/ْهَو�Iَُهْم َلَفَسَدْ� �لسَّ
َبْل َ/َتْيَناُهْم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعْن Tِْكِرِهْم ُمْعِرُضوَ< ﴾ �لمؤمنو< / ٧١

+فيع   n3مقا متقدمة  مر�تب   sلبلو �لمؤمن   nما�  Fلوحيد� �لسبيل  3لعل 
 Sألخال� U، ثم ?تبا�من �هللا 3هو �لقر� 	لوحي �لمنز� nهو في �لتز�مه بأحكا
�لسبل �3لوسائل �ألخر[   ���لعالية. 3?نه حقيقة �كيدF ال +يب فيها  �لنبوية 
 Fلدنيا، 3من ثم في �لد�+ �آلخر� Fفي �لحيا U�3لضيا �ليس فيها سو[ �لخسر�

.b�3لعذ� qلهال�

�لرسو� (  ) هو صاحب 
�لفكر �لرفيع ��ألVU �لسامي

في عصر �لبعثة �لمحمدية كا� معظم �لناP �لذين حو	 �لرسو	 ( = 
) على &+جة كبيرF من �لتخلف �لفكرe �3لضمو+ �لذهني �3لتأخر �لثقافي. 
 ،eلمحت ?لى �لعظم �لفكر�3قد �يد _يا �لقر�� �لكريم هذ@ �لحقائق 3
�3لغلظة �3لقساF3 في �لتعامل �إلنساني، �3إلvعاu �لذe كانو� يسببونه للرسو	 
�لتصرفا �لخشنة غير �لالئقة محا3لة �لدخو	 ?لى  ( = ). من �مثلة هذ@ 
3�ماكن غير مالئمة 3في ساعا �لنها+ �3لليل &3�  بيو �لنبي في �3قا
مر�عاF لر�حة 3خصوصية حياF �لنبي ( = )، 3?طالة �إلقامة �3لتحد; عند@ 
أل3قا طويلة. 3لقد عامل �لنبي ( = ) �مثا	 هؤالl بمنتهى �لكياسة �3للياقة 
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�لشرq ��لمقاp �لرفيع 
 (عطاI من �هللا ?لى Cسوله (

٤ / sالنشر�� LCسو ﴾ tَْكَرTِ َفْعَنا َلَكCَ�َ ﴿
�لناP �لرسو	 ( = ) 3سمعو� به في حياته 3بعد 3فاته. فبعد   Zعر
مضي ١٤٠٠ سنة هاهي �لدنيا كلها تعرفه حق �لمعرفة، 3طو�	 هذ@ �لسنين 
 ��  �3& بهديه 3شرعه  3يمسكو�  �تبعو@  �لبشر  من  �لماليين  3ماليين   Fلغابر�
يحظو� بسعا&z+ Fيته، 3�حبو@ 3تعلقو� بأ3صافه 3&عو� �هللا �� يكونو� قريبا منه 

في نعيم �لجنا�، 3ال يز�لو�، 3سوZ يبقو� هكذ� ?لى ما شاl �هللا. 
 _يا dكرته   (  =  ) �هللا  لرسو	  �لرفيع  �3لقد+  �لعالية  �لمكانة  هذ@ 

 :Fقر_نية عديد
 uٍَمِكيٍن * ُمَطا wِْلَعْر� @Tِ ِعْنَد Lٍ ﴿ ?ِنَُّه َلَقْوُ� Cَُسوٍ� َكِريٍم * Tِ@ ُقوَّ

َثمَّ َ/ِميٍن * َ�َما َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍ< ﴾ سوLC �لتكوير/ ١٩ – ٢٢
﴿ ِ?نَُّه َلَقْوُ� Cَُسوٍ� َكِريٍم ﴾ سوLC �لحاقة / ٤٠.

لقد dكر �هللا في _يا في �لقر�� �سماl �لعديد من �ألنبياl �3لرسل �مثا	 
نوf 3?لياP 3موسى 3ها+3� عليهم �لسالn 3غيرهم كثير3�، 33صف مكانتهم 
�لعالية 3شرفهم �لرفيع. ?� معظم �لناP يقضو� حياتهم 3يفنو� �عما+هم بحثا 
?ليها  3للوصو	  3يبذلو� ألجل dلك   ،F�3لشهر �لرفيع  �لشرZ �3السم   l�+3
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﴿ ﴿ ُقْل �للَُّهمَّ َماِلَك �ْلُمْلِك ُتْؤِتي �ْلُمْلَك َمْن َتَشاُ� ُقْل �للَُّهمَّ َماِلَك �ْلُمْلِك ُتْؤِتي �ْلُمْلَك َمْن َتَشاُ� 
ْن َتَشاُ� َ�ُتِعزُّ َمْن َتَشاُ� َ�ُتِذ�ُّ  ْن َتَشاُ� َ�ُتِعزُّ َمْن َتَشاُ� َ�ُتِذ�ُّ َ�َتْنِزُ� �ْلُمْلَك ِممَّ �َتْنِزُ� �ْلُمْلَك ِممََّ

َمْن َتَشاُ� ِبَيِد1َ �ْلَخْيُر ِ.نََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َقِديٌرَمْن َتَشاُ� ِبَيِد1َ �ْلَخْيُر ِ.نََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َقِديٌر ﴾ ﴾  
�6 عمر�5 �6 عمر�5 -- ٢٦ ٢٦



7ٌ ِلَما  ا َجاَ�ُهْم َ>ُسوٌ� ِمْن ِعْنِد �هللاَِّ ُمَصدِّ 7ٌ ِلَما َ�َلمَّ ا َجاَ�ُهْم َ>ُسوٌ� ِمْن ِعْنِد �هللاَِّ ُمَصدِّ �َلمََّ ﴿ ﴿
�ُتو� �ْلِكَتاَ? ِكَتاَ? �هللاَِّ Bُ ُتو� �ْلِكَتاَ? ِكَتاَ? �هللاَِّ َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِمْن �لَِّذيَن�Bُ َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِمْن �لَِّذيَن
�َ>�َ� ُظُهوِ>ِهْم َكَأنَُّهْم َال َيْعَلُمو5َ َ��تََّبُعو� َما َتْتُلو َ�َ>�َ� ُظُهوِ>ِهْم َكَأنَُّهْم َال َيْعَلُمو5َ َ��تََّبُعو� َما َتْتُلو َ
َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَما5َ َ�َما َكَفَر ُسَلْيَما5ُ  َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَما5َ َ�َما َكَفَر ُسَلْيَما5ُ �لشَّ �لشَّ

ْحَر َ�َما  َياِطيَن َكَفُر�� ُيَعلُِّمو5َ �لنَّاMَ �لسِّ ْحَر َ�َما َ�َلِكنَّ �لشَّ َياِطيَن َكَفُر�� ُيَعلُِّمو5َ �لنَّاMَ �لسِّ �َلِكنَّ �لشََّ
�َما َ Nَ��َماُ>َ Nَ��َما Bُنِزَ� َعَلى �ْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُ>َ Nَ��َماُ>َ Nَ�Bُنِزَ� َعَلى �ْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُ>

ُيَعلَِّما5ِ ِمْن Bََحٍد َحتَّى َيُقوَال ِ.نََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَال َتْكُفْر ُيَعلَِّما5ِ ِمْن Bََحٍد َحتَّى َيُقوَال ِ.نََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَال َتْكُفْر 
�ِجِه ْTَ��ِجِه َفَيَتَعلَُّمو5َ ِمْنُهَما َما ُيَفرُِّقو5َ ِبِه َبْيَن �ْلَمْرِ� َْTَ�َفَيَتَعلَُّمو5َ ِمْنُهَما َما ُيَفرُِّقو5َ ِبِه َبْيَن �ْلَمْرِ� َ

�َما ُهْم ِبَضا>ِّيَن ِبِه ِمْن Bََحٍد ِ.الَّ ِبِإ5ِUْ �هللاَِّ َ�َيَتَعلَُّمو5َ َ�َما ُهْم ِبَضا>ِّيَن ِبِه ِمْن Bََحٍد ِ.الَّ ِبِإ5ِUْ �هللاَِّ َ�َيَتَعلَُّمو5َ َ
َما َيُضرُُّهْم َ�َال َينَفُعُهْم َ�َلَقْد َعِلُمو� َلَمْن �ْشَتَر�Xُ َما َما َيُضرُُّهْم َ�َال َينَفُعُهْم َ�َلَقْد َعِلُمو� َلَمْن �ْشَتَر�Xُ َما 

َلُه ِفي �ْآلِخَرZِ ِمْن َخَال7ٍَلُه ِفي �ْآلِخَرZِ ِمْن َخَال7ٍ ﴾ ﴾  
  ١٠١ – ١٠١١٠٢ – ١٠٢  -- Zلبقر� Zلبقر�



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

 ،e��لر 3يبا&	  �3لتحا3+  �لتخاطب  في  +قيق 
.n�3ألحكا 3?عطاl �لقر�+�

�لوصف  يعجز  ما  �3ألحا&يث   �لر�3يا تلك  من  3صلتنا  ما   �?
بالكلما عن dكر مز�يا �لنبي ( = ) �3لطآفه �إلنسانية، من حيث +حابة 
في  dلك  كل  3تطويع  �3لكياسة،  �3للطف  �لوجه  3بشاشة  �3لظر�فة  �لصد+ 

�فعاله 3�قو�له.   
  ٢٩ .">Rعن عائشة ( +| ): " كا< خلقه �لقر

 n( = ) 3خد 	تربى في بيت �لرسو eنس ( +| ) 3هو �لذ�3عن 
فيها:

من  في حاجته... �كا<  معه   pقا ?ال  /حد...  يأتيه  �ما كا<   ....  "
خلقه /< يبد/ من لقيه بالسالp �من قا�مه لحاجة صابرL، حتى يكو< هو 
 �T? >حتى يرسلها �آلخر، �كا bفيرسل يد bما /خذ /حد� بيد� ،pلمنصر�

لقي /حد� من /صحابه بد/ بالمصافحة...
" .... �لقد كا< يدعو� /صحابه بكناهم ?كر�ما لهم ��ستمالة لقلوبهم 
�لصبيا<  �يكني   ....Iلنسا� /يضا  �يكني  كنية...  له  تكن  لم  من  �يكنى 

فيستلين به قلوبهم...  
" ... من تكلم عندb /نصتو� له حتى يفر� حديثهم حديث /�لهم... 

....pقيا �/ Iفيقطعه بانتها ،b}ال يقطع على /حد حديثة حتى يتجو�
" .... خدمت Cسو� �هللا (  ) عشر سنين ��هللا ما قا� لي 

�q قط �ال قا� لشيI لم فعلت كذ� /� هّال فعلت كذ�، 
�لنا| خلقا،  �لنبي (  ) /حسن  �كا< 
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3على �على مستويا �أل&b �لجم �3لخلق �لرفيع، 3بكل 
ما  مقابل  �3لتأني  �3لتحمل  �لصبر  مع  3+قة 3بشاشة 3جه،   S3d

.]d�3 uعاv? يأتي منهم من
على  يحافظ  �إلنساني   Zلتصر� بهذ�   n�3لسال  Fلصال� عليه  3كا� 
 Zلتصر� في  على  ?ال  �لمثل  3يعطيهم  شخصياتهم   edيؤ 3ال  معنوياتهم 
�3لتعامل. 3كانت �آليا �لقر_نية تشد من �v+@ 3تقوe عزيمة، 3كانت خير 

معين له من +به �لرحيم به، �لرZ3z بعبا&@.
ِ?َلى  َلُكْم   >َTَُيْؤ  >ْ/َ ُبُيوَ� �لنَِّبيِّ ِ?الَّ  َتْدُخُلو�  َياَ/يَُّها �لَِّذيَن Rَمُنو� َال   ﴿
َطَعاpٍ َغْيَر َناِظِريَن ِ?َناbُ َ�َلِكْن ِ?Uُ �Tَِعيُتْم َفاUُْخُلو� َفِإ�Tَ َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُر�� 
ِمْنُكْم  َفَيْسَتْحِي  �لنَِّبيَّ   @Tُِيْؤ َكاَ<  Tَِلُكْم   َّ>?ِ ِلَحِديٍث  ُمْسَتْأِنِسيَن  َ�َال 
 Iِ�Cَ�َ َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن �Tَ?ِ�َ َِّ��هللاَُّ َال َيْسَتْحِي ِمْن �ْلَحق
ِحَجاTَ Vٍِلُكْم َ/ْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َ�ُقُلوِبِهنَّ َ�َما َكاَ< َلُكْم َ/ْ< ُتْؤCَ ��Tُُسوَ� 

٥٣ /Vَبًد� ﴾ �ألحز�/َ bِهللاَِّ َ�َال َ/ْ< َتْنِكُحو� َ/ْ{َ��َجُه ِمْن َبْعِد�
3صلت لنا +�3يا كثيرF من �لصحابة �لكر�n تدلل على حكمة �لرسو	 
3+حابة صد+@ 3+قة تصرفه. 3يجب �� ال ننسى �� نبينا ( = ) ?لى جانب 
كونه صاحب +سالة سما3ية، كا� يمثل +�P &3لة، مما يجعله على �ختال~ 
�لقبائل،   lساz+3 3�ثريائهم   nلقو�  l3جها من   �lبد  Pلنا� مع  كبير   P3تما
 Z�3الختال  Uلتنو� هذ�  3+غم  �3ليتامى.  �3أل+�مل  �3لمساكين   lلفقر�� ?لى 

�لكبير في �لشخصيا �3لمستويا �3لثقافا �لفكرe، فقد كا� 
بكياسة  �لتعامل  كيفية  في  �لمثا	   (  = ) �لرسو	 

 b&�3 3تحمل  3صبر  3لياقة 
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فأCسلني يوما لحاجة فقلت ��هللا ال /Tهب �في نفسي /< /Tهب لما /مرني 
 به، فخرجت حتى /مر على صبيا< �هم يلعبو< في �لسوi فإ�T بالنبي ( 
) قد قبض بقفا@ من ��Cئي فنظر� ?ليه �هو يضحك فقا� يا /نيس Tهبت 

حيث /مرتك؟ قلت نعم /نا �Tهب يا Cسو� �هللا.... ". ٣٠
قاn �لرسو	 ( = ) في فتر@ بعثته بتعليم �آلالZ من �لبشر 3قد تربى 
هؤالl على فضائل �ألخالS 3معاني �لجما	 �3لخير �3لتضحية �3لحنا� �3لشفقة 
تعاليمه   �3ستمر �3لدنيا.  �لدين  �مو+  في  جهلة   Fقسا �ناسا  كانو�   �� بعد 
بعد@، فهو بحق  �لناP من  �لمربي �3لمعلم لماليين من  تفعل فعل  3�حا&يثه 

�حسن مرشد 3خير معلم 3مربي.

�لرسو� (  ) كا< في حماية �هللا
?� �هللا تعالى يرعى بحفظه �لرسو	 ( = ) 3جميع �لمؤمنين 3يرعاهم 
 l( = ) 3حافظ عليه من مكائد �ألعد� 	3يعينهم. 3قد شمل عنايته �لرسو
3مؤ�مر�تهم 3نياتهم �لشريرF جاعال �لغشاF3 على بصائرهم، 3�عا� �لمؤمنين 
فيه  ما  ?لى  3مشاكلهم  يسر  ?لى  صعابهم  3بد	   ،bلصو�� ?لى  بيدهم  �خذ� 
�لخير، 3قو[ من ?يمانهم 3عز�ئمهم �ماn جميع �لصعاb. يقو	 تعالى �3صفا 

3اليته 3صايته لنبيه ( = ):
﴿ ِ?الَّ َتنُصُر�bُ َفَقْد َنَصَرbُ �هللاَُّ ِ?Tْ َ/ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر�� َثاِنَي 
�ْثَنْيِن ِ?Tْ ُهَما ِفي �ْلَغاTْ?ِ Cِ َيُقوُ� ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْ< ِ?<َّ �هللاََّ َمَعَنا 
َفَأنَزَ� �هللاَُّ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َ�َ/يََّدbُ ِبُجُنوUٍ َلْم َتَرْ�َها َ�َجَعَل َكِلَمَة 
ْفَلى َ�َكِلَمُة �هللاَِّ ِهَي �ْلُعْلَيا َ��هللاَُّ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾  �لَِّذيَن َكَفُر�� �لسُّ

سوLC �لتوبة / ٤٠
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يَن ِعْنَد �هللاَِّ �ْإلِْسَالُ َ�َما �ْخَتَلَف  يَن ِعْنَد �هللاَِّ �ْإلِْسَالُ َ�َما �ْخَتَلَف ِ��َّ �لدِّ ��َّ �لدِِّ   ﴿ ﴿
�لَِّذيَن ُ*�ُتو� �ْلِكَتاَ& ِ�الَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَ!ُهْم �لَِّذيَن ُ*�ُتو� �ْلِكَتاَ& ِ�الَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَ!ُهْم 
�ْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َ�َمْن َيْكُفْر ِبآَياِ. �هللاَِّ َفِإ�َّ �ْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َ�َمْن َيْكُفْر ِبآَياِ. �هللاَِّ َفِإ�َّ 

�هللاََّ َسِريُع �ْلِحَساِ&�هللاََّ َسِريُع �ْلِحَساِ&    ﴾﴾  
<= عمر�� <= عمر�� -- ١٩ ١٩
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3كما توضحه �آلية، لم يكن �لنبي ( = ) بحاجة ?لى معنونة �3 &عم 
3نصرF من �حد ال� �هللا تعالى كا� خير معين 3ناصر. 3لم يبق �لنبي ( = ) 
تحت 3صاية �3 حماية �حد �3 طرZ ممن كانو� حوله، 3بذلك كا� �لرسو	 
( = ) بعيد� عن �لوقوU تحت منة �3 فضل �يا كا� مصد+@، 3يكفيه �� �هللا 

تعالى معه مسخر� حتى �لمالئكة �3لجن لنصرته ?�d ما �قتضى dلك.
يحث �هللا نبيه ( = ) في _ية على تبليغ +سالة �لحق بكل قوF 3تحد 

�3 �لتر&& مكانا في قلبه، ال� �هللا حافظه: Zللخو Uال يد ��3 P3بأ
﴿ َياَ/يَُّها �لرَُّسوُ� َبلِّْغ َما ُ/نِزَ� ِ?َلْيَك ِمْن Cَبَِّك َ�ِ?ْ< َلْم َتْفَعْل 
َفَما َبلَّْغَت Cَِساَلَتُه َ��هللاَُّ َيْعِصُمَك ِمْن �لنَّاِ| ِ?<َّ �هللاََّ َال َيْهِد@ 

٦٧ / Lلمائد� LCْلَكاِفِريَن ﴾ سو� pَْلَقْو�
بصائرهم  لضيق  �هللا   F+قد �لرسالة  3منكر�3  �لدين   lعد��  q+يد لم 
�لرسالة،  صاحب   nما� �لمكائد  3كيد  �لعر�قيل  3ضع  فحا3لو�  3بصيرتهم 
معتقدين �� بإمكانهم +&U �لرسو	 3تخويفه 3?جبا+@ على �لتخلي عن تبليغ 
3�عز نفر�.  Fشد منه قو��لدعوF، معتمدين على قياساتهم �لما&ية في كونهم 
غير �� �هللا قلب كيدهم عليهم 3+&@ ?لى نحو+هم 3�حبط ما كانو� يخططونه 
 nهللا سبحانه عال� ��من خطط للنيل من �لرسو	( = ). لم يد+q �لمشركو� 
�لغيوb يطلع على �سر�+هم 3نجو�هم 3�� ما يعزمو� على فعله مكشوفة للنبي 
( = ) بفضل �هللا، فال �سر�+ مخفية عن �هللا تعالى 3�نه ظنو� �نهم يعملو� 
في �لسر �3لخفاl. 3يقو	 �هللا �3صفا هؤالl �لغافلين غير �لمد+كين لقد+F �هللا 

3بأنه �لرسو	 هو حبيب �هللا 3صفيه 3�� عاصمه منهم:
 tَُيْخِرُجو �ْ/َ tََيْقُتُلو �ْ/َ tََيْمُكُر ِبَك �لَِّذيَن َكَفُر�� ِلُيْثِبُتو Tْ?ِ�َ ﴿
َ�َيْمُكُر�َ< َ�َيْمُكُر �هللاَُّ َ��هللاَُّ َخْيُر �ْلَماِكِريَن ﴾ سوLC �ألنفا� 

٣٠ /
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�لرسو= ( E ) ��هتمامه �لبالغ بالنظافة

بأمو�  �لبالغ  �الهتما�  عامة،  �لمسلمين  عن  �لمعر�فة  �لخصائص  من 
نظافة   �# ��لوجه،  ��لر#&  ��ألطر�'  �لجسم  بنظافة  يتعلق  ما  سو�/  �لنظافة 
يأكلونه.  �لذ3  ��لطعا�  يلبسونها  �لتي  ��لمالبس  فيه  يعيشو:  �لذ3  �لمكا: 
بجما=  �سر�ئر<،  قلبه  �طها�@  نظافة  جانب  Cلى  �لحقيقي  �لمسلم   Fيمتا�
هند�مه �نظافة مظهر< �حسن ترتيب مكا: عيشه �عمله �طيب ��ئحته، فهو 
مبعث �لسر�� ��النشر�Q. �لعل �لرسو= ( N ) هو خير مثا= #يضا في هذ� 

�لمجا=. يخاطب �هللا �لرسو=  ( N ) في Sية كريمة.
َ�ِثَياَبَك  َفَكبِّر *  َ�Jَبََّك   * Jَْفَأنِذ ُقْم  ثِّر *  �ْلُمدَّ َياَ*يَُّها   ﴿

َفَطهِّْر * َ��لرُّْجَز َفاْهُجْر﴾ "سوRJ �لمدثر / ١- ٥
�يخبرنا �هللا في Sية �خرW #: �لمؤمن يأكل من �لطعا� �لنظيف �لطاهر، 

كونه طعاما حالال له:
يَِّباِ. َ��ْعَمُلو� َصاِلًحا ِ�نِّي ِبَما  ﴿ َياَ*يَُّها �لرُُّسُل ُكُلو� ِمْن �لطَّ

َتْعَمُلوَ� َعِليمٌْ ﴾ سوRJ �لمؤمنو� / ٥١
يَِّباُ. َ�َما َعلَّْمُتْم  � ُ*ِحلَّ َلُهْم ُقْل ُ*ِحلَّ َلُكْم �لطَّ َ̂ ﴿ َيْسَأُلوَنَك َما
ا  ا َعلََّمُكْم �هللاَُّ َفُكُلو� ِممَّ ِمْن �ْلَجَو�Jِِ_ ُمَكلِِّبيَن ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّ
�هللاََّ   َّ��ِ �هللاََّ  َ��تَُّقو�  َعَلْيِه  �هللاَِّ  �ْسَم  ُكُر��  ْ̂ ��َ َعَلْيُكْم  َ*ْمَسْكَن 

٤/Rلمائد� RJَسِريُع �ْلِحَسا&ِْ ﴾ سو
�اللتز��  على  �لمؤمنين   (  N  ) �لنبي  يرشد  شريف،  حديث  �في 

بالنظافة
" C: �إلسال� نظيف فتنظفو� فأنه ال يدخل �لجنة Cال نظيف" ٣١ 
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�في Sية #خرW يخبرنا �هللا #: �لمشركين يستطيعو� #: ينالو� من �لرسو= 
 :>�F# لمؤمنين يشد�: من�هللا معه �جبريل �صالح �ال:  >�bيؤ �#

�ْ� َتُتوَبا ِ�َلى �هللاَِّ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َ�ِ�ْ� َتَظاَهَر� َعَلْيِه َفِإ�َّ ِ ﴿
ِلَك  َ̂ �هللاََّ ُهَو َمْوَالfُ َ�ِجْبِريُل َ�َصاِلُح �ْلُمْؤِمِنيَن َ��ْلَمَالِئَكُة َبْعَد 

َظِهيٌر ﴾ سوRJ �لتحريم / ٤
:( N ) لنبي�هللا نعمه �فضائله على � cلضحى" عد�في سو�@ " �

� َسَجى * َما َ�hََّعَك Jَبَُّك َ�َما َقَلى  َ̂ �َحى * َ��للَّْيِل ِ ﴿ َ��لضُّ
َفَتْرَضى * َ*َلْم َيِجْدpَ َيِتيًما َفآَ�m * َ�َ�َجَدpَ َضاالָד َفَهَدm * َ�َلْآلِخَرRُ َخْيٌر َلَك ِمْن �ْألُ�َلى * َ�َلَسْوjَ ُيْعِطيَك Jَبَُّك 

* َ�َ�َجَدpَ َعاِئًال َفَأْغَنى ﴾ سوRJ �لضحى / ١ – ٨
لم يكن �لرسو= ( N ) ليخشى شيئا #� يقلق �هو يعلم #: �هللا معه 
متوكال في جميع #مو�< عليه �مسلما Cليه شؤ�نه كلها. �كا: مصد� سكينته 
�طمأنينة ألصحابه �لذين كانو� ير�: فيه كل مظاهر �لتوكل، ��لثقة من نصر 

�هللا �حمايته، �#نه معهم يسمع �يرW جميع ما يحدf �ما يجر3.
C: �لمؤمنين �لذين يتخذ�: �لرسو= ( N ) قد�@ �مرشد� لهم. ينبغي 
عليهم بل �يتوجب #: ال يقعو� في �ليأ& ��إلحباh ال: �هللا تعالى يمنح �عايته  
�تأييد< ��حمة لهم طالما هم على طريق �ألعما= �لصالحة �يتسابقو: في 
طلب نيل �ضا �هللا ��حمته �نعيم جناته. �قد �عد �هللا �لمؤمنين هؤال/ �#مثالهم 

ما جا/ في �آلية �لكريمة:
﴿ �لَِّذيَن ُ*ْخِرُجو� ِمْن hَِياJِِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِ�الَّ َ*ْ� َيُقوُلو� Jَبَُّنا �هللاَُّ 
َ�ِبَيٌع  َصَو�ِمُع  َمْت  َلُهدِّ ِبَبْعٍض  َبْعَضُهْم   wَلنَّا� �هللاَِّ  hَْفُع  َ�َلْوَال 
َ�َصَلَو�ٌ. َ�َمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها �ْسُم �هللاَِّ َكِثيًر� َ�َلَينُصَر�َّ �هللاَُّ 

��َّ �هللاََّ َلَقِو{ٌّ َعِزيٌز﴾ سوRJ �لحج / ٤٠ِ fَُمْن َينُصُر
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�في �آلية �لكريمة:
 jََفَسْو ْبُتْم  َكذَّ َفَقْد  hَُعاُ~ُكْم  َلْوَال  Jَبِّي  ِبُكْم  َيْعَبُأ  َما  ُقْل   ﴿

َيُكوُ� ِلَز�ًما ﴾ سوRJ �لفرقا� / ٧٧  
تذكير �توجيه �لمؤمنين عن #همية �لدعا/ ��لتضرC kلى �هللا �كونهما 
�لدعا/  Cلى  يلجأ  �لعجز ��لضيق  يقع في  فاإلنسا: عندما   .l�cلعبا� #هم  من 
��لتضرk ��لتوسل لرفع �لبال/ عنه �طلب �لمدc ��لفرm منه، �هذ� بحد b�ته 
يرقع من معنوياته، �هو يد�n #: لوال �C�c@ �هللا فلن تستطيع قو@ #: يغير �يبد= 
 ،( N ) لنبي�لمؤمن هو ما كا: يدعو به �ليه C =. �لعل خير ما يلجأ�ألحو�
�ما ��c عن لسا: �ألنبيا/ من #cعية مأثو�@، ألنها تتضمن توحيد �هللا �تعظيمه 
�تنزيهه، �bكر #سمائه �لحسنى ��لتوكل عليه ��لتسليم Cلى #مر<. �قد كا: 
�سولنا    c ( N )�ئم �لدعا/ ��لتضرk ��لتوسل، يلجأ Cلى bلك في كل 

�قت �في جميع �ألمو� �لقضا/ �لحاجاl في #�قاl �لضيق. 
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(E) =عية �لرسوh*
.kلتضر�ليال للدعا/ � ( N ) =لرسو�لكريم قيا� �: �لقر�يخبرنا 

ِلَبًد�  َعَلْيِه  َيُكوُنوَ�   ��hَُكا  fَُيْدُعو �هللاَِّ  َعْبُد   َقاَ ا  َلمَّ َ�َ*نَُّه   ﴿
١٩ – ٢٠* ُقْل ِ�نََّما َ*hُْعو Jَبِّي َ�َال ُ*ْشِرpُ ِبِه َ*َحًد� ﴾ سوRJ �لجن / 
يذكر �لقر�: في �لعديد من �آلياl عن #cعية �لنبي ( N ) �لمتضمنة 

في �لعاb @cكر �هللا �عظمته �جالله �صفاته �لجليلة:
﴿ ُقْل �للَُّهمَّ َماِلَك �ْلُمْلِك ُتْؤِتي �ْلُمْلَك َمْن َتَشاُ! َ�َتْنِزُ� �ْلُمْلَك 
ْن َتَشاُ! َ�ُتِعزُّ َمْن َتَشاُ! َ�ُتِذ=ُّ َمْن َتَشاُ! ِبَيِدpَ �ْلَخْيُر ِ�نََّك  ِممَّ

َعَلى ُكلِّ َشْيٍ! َقِديٌر ﴾ <= عمر�� / ٢٦
 Wb# لكثير من�لرسل – �ألنبيا/ ��مثله مثل بقية  ( N ) لنبي�جه �لقد �
�عد�/ �إلنس ��لجن، �تحمل منهم، �صبر عليهم. �قد علمه �به #: يدعو� 

 :lلملما�ليه في C لشياطين �يلجأ�يستعين باهللا من شر�� �
ُ̂ ِبَك  َياِطيِن * َ�َ*ُعو ُ̂ ِبَك ِمْن َهَمَز�ِ. �لشَّ ﴿ َ�ُقْل Jَ&ِّ َ*ُعو

Jَ&ِّ َ*ْ� َيْحُضُر�ِني ﴾ سوRJ �لمؤمنو� / ٩٧ - ٩٨  
�طلب منه #: يدعو< �يطلب منه �لرحمة ��لمغفر@:

 RJسو   ﴾ َخاِلُد�َ�  ِفيَها  ُهْم   wَ�ْhَْلِفْر� َيِرُثوَ�  �لَِّذيَن   ﴿
�لمؤمنو� / ١١

( لوحة فنية مذهبة لسو�@ فاتحة �لكتاv " �آلياl ١- ٧" بخط حافظ 
خليل #فند3.

� ير�W عن �لنبي ( N ) #نه cعا �به #: ينعم عليه باألخالw �لحسنة  
 vcأل�كما= �

" �للهم جمل خلقي �خلقي..... �*بعدني عن �لخلق �لسيئ". ٣٢
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Hz. Muhammed (s.a.v.s)

  ﴿ ﴿ َياَ*يَُّها �ْإلِنَساُ� َما َغرpََّ ِبَربَِّك َياَ*يَُّها �ْإلِنَساُ� َما َغرpََّ ِبَربَِّك 
�pَ َفَعَدَلَك   �pَ َفَعَدَلَك�لَِّذ{ َخَلَقَك َفَسوَّ �ْلَكِريِم�ْلَكِريِم  �لَِّذ{ َخَلَقَك َفَسوَّ

َبَك ﴾ ﴾   َبَكِفي َ*{ِّ ُصوRٍJَ َما َشاَ! Jَكَّ ِفي َ*{ِّ ُصوRٍJَ َما َشاَ! Jَكَّ
٦ – ٨ ٦ – ٨ -- Jالنفطا� RJسو Jالنفطا� RJسو



Harun Yahya

� َ��ْسَتِقْم َكَما ُِمْرَ� َ�َال َتتَِّبْع َْهَو�َ
ُهْم َ�ُقْل ُ�﴿ َفِلَذِلَك َفاْ
7َمْنُت ِبَما َْنَزَ- �هللاَُّ ِمْن ِكَتا2ٍ َ�ُِمْرُ� ِألَْعِدَ- َبْيَنُكْم �هللاَُّ َ(بَُّنا 
َة َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم �هللاَُّ  َ�َ(بُُّكْم َلَنا َْعَماُلَنا َ�َلُكْم َْعَماُلُكْم َال ُحجَّ

َيْجَمُع َبْيَنَنا Cِ�ََلْيِه �ْلَمِصيُر ﴾ �لشو(< / ١٥
هكذ� كا� تكليف �هللا لرسولنا ( � ) للقيا� بو�جب �لتبليغ، �لكونه 
خاتم �لمرسلين. �مثله مثل �ألنبيا0 �آلخرين، كلف ,عو* �لنا' &جمعين "لى 
�إليما� باهللا �"لى سلو> �لطريق �لقويم �جعل �لحيا* �لدنيا �سيلة ليو� �لدين 
�تبليغ  ,عوته  في  مثاليا  �سلوبا   ( �لتز� @سولنا ( �  �قد  �آلخر*.  ��لحيا* 
@سالته �في &قو�له �� فعاله �تعامله مع �لنا'، �ألحرH بالمؤمنين �تخاDE ,ليال 
له عند �لقيا� بدعو* �لنا' "لى �لدين ��إليما�. لقد �@,L KياK كثير* في 
��لتذكير  ��لتبشير  �لدعو*  بو�جب  بالقيا�  �لنبي �تكلفه  تأمر  �لكريم   ��لقر�

�تحذير �لنا' &جمعين:
ََنا َ�َمْن �تََّبَعِني  Gٍهللاَِّ َعَلى َبِصيَر�َِلى C ُعو�ْ﴿ ُقْل َهِذIِ َسِبيِلي َ
 / يوسف   G)سو  ﴾ �ْلُمْشِرِكيَن  ِمْن  َنا َ َ�َما  �هللاَِّ   Kََ�ُسْبَحا

١٠٨
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سنه �لرسو= (N). �قد بشر �هللا �لقائمين بذلك، جناته �نعيمها �لمقيم. �جا/ 
في �لحديث �لشريف ما فيه توجيه ��Cشاc للمؤمنين:

"فمن حضر مجلسي �سمع كالمي منكم، فليبلغ �لشاهد منكم �لغائب" 
٣٣

�لرسو= (E) يخبرنا عن 
عظمة �هللا �قدJته �لعظمى

�لنا& قد�@ �هللا تعالى حق قد�< �يخشو< حق �لخشية، #كد  لكي يقد� 
�لرسو= ( N ) على عظمة خلق �هللا �بديع صنعه، ��غبهم في نيل �ضا< �حثهم 
على حب b�l �هللا جل جالله. �جا/l في �لقر�: �لكريم Sياl تبين للرسو= 

(N) كيف يقو� بإفها� �لنا& عظمة �لخالق �#سر�� قد�ته:
َ�َلُه   Rِْآلِخَر��َ �ْألُ�َلى  ِفي  �ْلَحْمُد  َلُه  ُهَو  �الَّ ِ �َلَه ِ َال  َ�ُهَو �هللاَُّ   ﴿
َ*Jََ*ْيُتْم ِ�ْ� َجَعَل �هللاَُّ َعَلْيُكْم �للَّْيَل  �َلْيِه ُتْرَجُعوَ� * ُقْل ِ�َ �ْلُحْكُم 
َ*َفَال  ِبِضَياٍ!  َيْأِتيُكْم  �هللاَِّ  َغْيُر  �َلٌه ِ َمْن  �ْلِقَياَمِة   َيْوِ �َلى ِ َسْرَمًد� 

َتْسَمُعوَ� ﴾ سوRJ �لقصص / ٧٠ – ٧١
 l�كرهم بقد�b ( N ) لنبي�لقيامة �بالبعث، فإ: �بيو�  �لذين لم يؤمنو�ما #
�هللا �Sياته �لعظمى في خالئقه ��لكائناl من حولهم، �#: �لذ3 يقد� على هذ� 

�لخلق �لمبدk لقا�c #: يعيد خلقهم ثانية يو� �لقيامة:
﴿ ُقْل ِسيُر�� ِفي �ْألJَِْ� َفاْنُظُر�� َكْيَف َبَدَ* �ْلَخْلَق ُثمَّ �هللاَُّ ُينِشُئ 
��َّ �هللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍ! َقِديٌر ﴾ سوRJ �لعنكبو. ِ Rَْآلِخَر� Rَلنَّْشَأ�

٢٠ /
�كا: �لرسو= ( N ) يؤكد c�ئما على #: �هللا تعالى هو منتهى �لكما= �هو 

:lآليا�لى عو:، �يقر# عليهم C منز< من كل نقص �عيب، �ليس بحاجة
َماَ��ِ. َ��ْألJَِْ� َ�ُهَو ُيْطِعُم  ﴿ ُقْل َ*َغْيَر �هللاَِّ َ*تَِّخُذ َ�ِليָדا َفاِطِر �لسَّ
َ�َال ُيْطَعُم ُقْل ِ�نِّي ُ*ِمْرُ. َ*ْ� َ*ُكوَ� َ*�ََّ= َمْن َ*ْسَلَم َ�َال َتُكوَننَّ ِمْن 
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�لكثير  Cلى  �لدعو@  تبليغ  �لرسو= ( N ) �بذ= ما �ستطاk في  لقد جاهد 
من �لنا&:

﴿ ُقْل َ*{ُّ َشْيٍ! َ*ْكَبُر َشَهاRًhَ ُقْل �هللاَُّ َشِهيٌد َبْيِني َ�َبْيَنُكْم َ�ُ*�ِحَي 
َمَع   َّ�*َ َلَتْشَهُد�َ�  َ*ِئنَُّكْم  َبَلَغ  َ�َمْن  ِبِه  ِألُنِذJَُكْم  �ْلُقْر<ُ�  َهَذ�  �َليَّ ِ
�هللاَِّ <ِلَهًة ُ*ْخَرm ُقْل َال َ*ْشَهُد ُقْل ِ�نََّما ُهَو ِ�َلٌه َ��ِحٌد َ�ِ�نَِّني َبِر{ٌ! 

١٩ / ا ُتْشِرُكوَ� ﴾ سوRJ �ألنعا ِممَّ
�لدعو@ �Cصر��� من  بد/ نشر  �لنبي ( N ) مقا�مة كبير@ عند  �قد ��جه 
�لمشركين على عد� ترc nين Sبائهم �معتقد�تهم �لباطلة �لتي #تى �لدين �لجديد 
Cلى   kالنصيا� في   (  N ) =لرسو� �#ستمر   .cلوجو� من  عليها �محوها  للقضا/ 
#��مر �به �Cبال} �سالته �غم �لصد ��لعنت ��الستهز�/ �لذ3 قابله به #عد�ئه. تقو= 

�آلياl �لقرSنية في bلك:
 pََكَفْيَنا �نَّا ِ  * �ْلُمْشِرِكيَن  َعْن  َ�َ*ْعِرْ�  ُتْؤَمُر  ِبَما  َفاْصَدْ�   ﴿

�ْلُمْسَتْهِزِئيَن ﴾ �لحجر / ٩٤ – ٩٥
على �لمسلمين في هذ< �أليا� #يضا #: ال تأخذهم في �لدعو@ لومة الئم �#: 
يعير�� ألقو�= �لمغرضين �ال يخشو� كال� �لمنتقدين ��لمستهزئين متبعين في bلك 

Jسماعيل حقي �لتو� بز�لوحة بخط �لثلث �لجلي، للخطا� 
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�ْلَعِظيِم * َسَيُقوُلوَ� ِهللاَِّ ُقْل َ*َفَال َتتَُّقوَ� * ُقْل َمْن ِبَيِدfِ َمَلُكوُ. 
ُكلِّ َشْيٍ! َ�ُهَو ُيِجيُر َ�َال ُيَجاJُ َعَلْيِه ِ�ْ� ُكنُتْم َتْعَلُموَ� * َسَيُقوُلوَ� 

ِهللاَِّ ُقْل َفَأنَّا ُتْسَحُر�َ� ﴾ سوRJ �لمؤمنو� / ٨٤ – ٨٩

�لرسو= (E) *� سبيل �هللا 
هو �لسبيل �لقويم �لوحيد

 l�خاطئة �معتقد �فت �#فكا��لنا& ألنفسهم طرقا ملتوية �خر�يختا� بعض 
كلها خزعبالl �#�ها� ال يأتي منها Cال �لخسر�: ��لضر� في �لدنيا �في �آلخر@. 
بينما �لرسو=    ( N ) يدعو �لنا& Cلى �تباk #شر' �لطرw �#جمل �لسبل في 

�تباعها للفوF ��لفالQ في �لدنيا �كسب نعيم �آلخر@، #ال �هي سبيل �هللا تعالى:
﴿ ُقْل َ*َنْدُعو ِمْن hُ�ِ� �هللاَِّ َما َال َينَفُعَنا َ�َال َيُضرَُّنا َ�ُنَرhُّ َعَلى َ*ْعَقاِبَنا 
َحْيَر�َ�   �ِJَْْأل� ِفي  َياِطيُن  �لشَّ �ْسَتْهَوْتُه  َكالَِّذ{  َهَد�َنا �هللاَُّ   ْ̂ �ِ َبْعَد 
 mهللاَِّ ُهَو �ْلُهَد� mُهَد َّ��َلُه َ*ْصَحاٌ& َيْدُعوَنُه ِ�َلى �ْلُهَدm �ْئِتَنا ُقْل ِ

٧١ / َ�ُ*ِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَر&ِّ �ْلَعاَلِميَن ﴾ سوRJ �ألنعا
� يؤكد لنا �لرسو= ( N ) #يضا هذ< �لحقائق في حديثه �لشريف:

�� *حسن �لحديث كتا& �هللا �*حسن �لهد{ هد{ محمد (E). �شر  "
�ألموJ محدثاتها." ٣٤ 

pمن �لشر wلنا� Jيحذ ( E) =لرسو�
�لشرn باهللا من #كثر �ألمو� �لتي حذ� منها �لنبي ( N ). فقد cعاهم Cلى 
��العتر�' بجال= شأنه �عظمته �سطوته  به   n�إلشر� �هللا سبحانه �عد�  توحيد 
��لخضوk لجبر�ته �حكمه، �حذ�هم �خوفهم من �العتقاc بغير �هللا، Cنما هو �له 

��حد. �جا/S lياl كثير@ تؤكد هذ� �لمبد# �ألساسي:
�تََّبَعِني  َ�َمْن  َ*َنا   Rٍَبِصيَر َعَلى  �هللاَِّ  �َلى ِ َ*hُْعو  َسِبيِلي   fَِهِذ ُقْل   ﴿
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�ْ� َعَصْيُت Jَبِّي َعَذ�َ& َيْوٍ َعِظيٍم ِ jُنِّي َ*َخا��ْلُمْشِرِكيَن * ُقْل ِ
١٤- ١٥ / ﴾ سوRJ �ألنعا

#ما عن تنزيه �هللا من �لشرn ��لشبيه �#نه ملك �لملك �حد<، فيذكر �آلية 
�لتالية:

َماَ��ِ. َ��ْألJَِْ� ُقْل �هللاَُّ ُقْل َ*َفاتََّخْذُتْم ِمْن hُ�ِنِه  ﴿ ُقْل َمْن Jَ&ُّ �لسَّ
َ*ْ�ِلَياَ! َال َيْمِلُكوَ� ِألَنُفِسِهْم َنْفًعا َ�َال َضرָד� ُقْل َهْل َيْسَتِو{ �ْألَْعَمى 
ُشَرَكاَ!  ِهللاَِّ  َجَعُلو�   ْ*َ  Jُلنُّو��َ ُلَماُ.  �لظُّ َتْسَتِو{  َهْل   ْ*َ َ��ْلَبِصيُر 
َخَلُقو� َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه �ْلَخْلُق َعَلْيِهْم ُقْل �هللاَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍ! َ�ُهَو 

�ْلَو�ِحُد �ْلَقهَّاJُ ﴾ سوRJ �لرعد / ١٦
قد�ته  يد�كو�  لم  فأنهم  تعالى  �هللا   cبوجو �لمشركين  �عتر�'  �غم   � 
�قوته �لعظيمة �لم يعطو� #3 �عتبا� لتقديسه �تعظيمه ��لخشية منه �هذ� ما كا: 
�لرسو= ( N ) يدعو قومه إل�c�كه ��إلقر�� بوجوv �جوc< ��لخضوk لسلطانه 

�قد�ته �لبالغة، ��لخضوk لربو بيته ��إلbعا: لقد�<. 
﴿ ُقْل ِلَمْن �ْألJَُْ� َ�َمْن ِفيَها ِ�ْ� ُكنُتْم َتْعَلُموَ� * َسَيُقوُلوَ� ِهللاَِّ 
ْبِع َ�Jَ&ُّ �ْلَعْرِ�  َماَ��ِ. �لسَّ ُر�َ� * ُقْل َمْن Jَ&ُّ �لسَّ ُقْل َ*َفَال َتَذكَّ
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ِمْن َظِهيٍر ﴾ سو�� سبأ/ ٢٢
﴿ ُقْل َ�َ��َْيُتْم ُشَرَكاَ(ُكْم �لَِّذيَن َتْدُعوَ� ِمْن ُ��ِ� �هللاَِّ َ�ُ��ِني َماَ�� 
َما7ِ��َ 6ْ�َ 5َتْيَناُهْم ِكَتاًبا َفُهْم  َخَلُقو� ِمْن �ْألَْ�ِ> 6ْ�َ َلُهْم ِشْرٌ; ِفي �لسَّ
اِلُموَ� َبْعُضُهْم َبْعًضا Cِالَّ ُغُر�ً��﴾ سو��  � َيِعُد �لظَّْCِ َعَلى َبيَِّنٍة ِمْنُه َبْل

فاطر/ ٤٠
	كما �سلفنا 	قلنا �� بعضا من �لنا� �غم �عتر�فهم بوجو� �لخالق 	معرفتهم 
له، غير 0نهم ال يعطو� �, �عتبا� �	 تقدير �	 تقديس 	تعظيم لقوته  	قد�ته 	علو 
مقامه. بل يعتقد	� بوجو� قو4 �	 مخلوقا3 يتوقعو� 	ينتظر	� منهم �� يؤمنو� 
لهم �غباتهم 	يلبو� طلباتهم من �	� �هللا تعالى، 	ال يتصو�	� �� �هللا 	حد8 هو 
�لمعين 	منه يأتي �لخالD. 	لهذ� نر4 �� �سولنا ( D ) بذA �لجهو� �لكبير< 
إل�شا� هؤالJ 	غيرهم 0لى 	حد�نية �هللا تعالى 	جاهد لتنقية   	تصفية معتقد�تهم 

	��Nئهم �لفاسد< هذ8 مستعينا بالقر�� �لكريم 	Nياته �لمؤيد< له:
َما7ِ��َ َ��ْألَْ�َ> َلَيُقوُلنَّ �هللاَُّ ُقْل  ﴿ َ�َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق �لسَّ

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

﴿ ﴿ َ�مَّْن َيْبَدُ� �ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدVُ َ�َمْن َيْرUُُقُكْم َ�مَّْن َيْبَدُ� �ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدVُ َ�َمْن َيْرUُُقُكْم 
َماِ( َ��ْألَْ�ِ> َ�ِئَلٌه َمَع �هللاَِّ ُقْل َهاُتو�  َماِ( َ��ْألَْ�ِ> َ�ِئَلٌه َمَع �هللاَِّ ُقْل َهاُتو� ِمْن �لسَّ ِمْن �لسَّ

� ُكنُتْم َصاِ�ِقيَن ﴾ ﴾  ْCِ ِقيَنُبْرَهاَنُكْم�ُكنُتْم َصاِ �ْCِ ُبْرَهاَنُكْم
سو�� �لنملسو�� �لنمل  - - ٦٤٦٤  



َ�ُسْبَحاَ� �هللاَِّ َ�َما َ*َنا ِمْن �ْلُمْشِرِكيَن ﴾ سوRJ يوسف / ١٠٨
﴿ ُقْل ِ�نََّما َ*hُْعو Jَبِّي َ�َال ُ*ْشِرpُ ِبِه َ*َحًد� * ُقْل ِ�نِّي َال َ*ْمِلُك َلُكْم 
َضرָד� َ�َال Jََشًد� * ُقْل ِ�نِّي َلْن ُيِجيَرِني ِمْن �هللاَِّ َ*َحٌد َ�َلْن َ*ِجَد ِمْن 

hُ�ِنِه ُمْلَتَحًد� ﴾ سوRJ �لجن / ٢٠ – ٢٢
يَن * َ�ُ*ِمْرُ. ِألَْ�  ﴿ ُقْل ِ�نِّي ُ*ِمْرُ. َ*ْ� َ*ْعُبَد �هللاََّ ُمْخِلًصا َلُه �لدِّ
�ْ� َعَصْيُت Jَبِّي َعَذ�َ& ِ jُنِّي َ*َخا�َ= �ْلُمْسِلِميَن * ُقْل ِ َ*ُكوَ� َ*�َّ
َيْوٍ َعِظيٍم * ُقْل �هللاََّ َ*ْعُبُد ُمْخِلًصا َلُه hِيِني * َفاْعُبُد�� َما ِشْئُتْم ِمْن 
hُ�ِنِه ُقْل ِ��َّ �ْلَخاِسِريَن �لَِّذيَن َخِسُر�� َ*ْنُفَسُهْم َ�َ*ْهِليِهْم َيْوَ �ْلِقَياَمِة 

ِلَك ُهَو �ْلُخْسَر�ُ� �ْلُمِبيُن ﴾ سوRJ �لزمر / ١١ – ١٥ َ̂ َ*َال 
 �ِJَْْأل��َماِ! َ ﴿ َ*مَّْن َيْبَدُ* �ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدfُ َ�َمْن َيْرُ�ُقُكْم ِمْن �لسَّ
َ*ِئَلٌه َمَع �هللاَِّ ُقْل َهاُتو� ُبْرَهاَنُكْم ِ�ْ� ُكنُتْم َصاhِِقيَن ﴾ سوRJ �لنمل 

٦٤ /
�ألحد  �لو�حد  باإلله  �إليما:  Cلى  قومه  يدعو   (  N ) �لنبي  كا:  حينما   �
�تعظيمه �تنزيهه، كا: يسفه Sلهة �لمشركين �يذكرهم بعجزهم عن #: يضر�هم 
بهذ�  نزلت  �لتي  �لكريمة  �لقر�:   lياS لهم  تبليغه  ينفعوهم بشي/، �يكر� في   �#

�لمعنى، �نذكر منها بعضها:-
رِّ  َيْمِلُكوَ� َكْشَف �لضُّ َفَال  ِمْن hُ�ِنِه  َ�َعْمُتْم  �لَِّذيَن  �hُْعو�  ُقْل   ﴿

َعنُكْم َ�َال َتْحِويًال ﴾ سوRJ �إلسر�! / ٥٦ 
 �ِJََْخَلُقو� ِمْن �ْأل � َ̂ ﴿ ُقْل َ*Jََ*ْيُتْم َما َتْدُعوَ� ِمْن hُ�ِ� �هللاَِّ َ*Jُ�ِني َما
 RٍJََ*َثا �ِ. ِ�ْئُتوِني ِبِكَتاٍ& ِمْن َقْبِل َهَذ� َ*ْ��َماَ  َلُهْم ِشْرpٌ ِفي �لسَّْ*َ

٤ / jألحقا� RJِقيَن ﴾ سوhُِكْنُتْم َصا �ْ�ِمْن ِعْلٍم ِ
 RٍَّJ َ̂ ِمْثَقاَ=  َيْمِلُكوَ�  ﴿ ُقْل �hُْعو� �لَِّذيَن َ�َعْمُتْم ِمْن hُ�ِ� �هللاَِّ َال 
َلُه  َ�َما   pٍِفيِهَما ِمْن ِشْر َلُهْم  َ�َما   �ِJََْال ِفي �ْأل�ِ. َ��َماَ ِفي �لسَّ

ِمْنُهْم ِمْن َظِهيٍر ﴾ سوRJ سبأ/ ٢٢
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٦٣ �ألنعا
:nلشر�من  �محذ� ( N ) لنبي�لشريف عن �لحديث �جا/ في  �

"عن عبد �هللا بن مسعوh قا=. سألت Jسو= �هللا ( E ) *{ �لذنب 
*عظم قا= (E) (*� تجعل هللا ند� �هو خلقك) ٣٥

� في حديث Sخر، يبين �لرسو= ( N ) #: �هللا 
يغفر جميع �لذنوv عد� �لشرn به: 

علم  من   ) �جل  عز  �هللا  قا=   "
�لذنو&،   Rمغفر على   RJقد  �^ *ني 
 pبالي، ما لم يشر� غفر. له �ال 

بي شيئا)" ٣٦  
�لكبائر  ��عظم  #cهى  #ما 
حذ�  �لذ3  �لخفي   nلشر� فهو 
منه �لرسو= ( N ) بصو�@ خاصة 
في   kلوقو� من  �لمؤمنين  محذ�� 

شباكه:
عليكم   jخو* هو  بما  �خبركم  "*ال 
عند{ من �لمسيح " �لدجا= "، �لشرp �لخفي *� 

يكو� �لرجل يعمل لمكا� �لرجل ......" ٣٧
�لنمل  hبيب  من  �متي  من  *خفى   pلشر�  "
على �لصفا في �لليلة �لظلما! �*hتاf *� تحب على شي! 
من �لجوJ *� *� تبغض على شي! من �لعد=. �هل �لدين �ال �لحب في 

�هللا ��لبغض في �هللا. 
قا= تعالى

�� كنتم تحبو� �هللا فاتبعوني يحببكم �هللا ". ٣٨     " 

�ال باهللا " Rال قو�ال حو=  "
للخطا� مصطفى �Jقم 

*فند{ /١٧٩٧
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َ*ْ� َ*hَ�Jَِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُ. Jَْحَمِتِه ُقْل َحْسِبي �هللاَُّ 
ُلوَ� ﴾ سوRJ �لزمر / ٣٨ ُل �ْلُمَتَوكِّ َعَلْيِه َيَتَوكَّ

 �ِJَْْأل��َماِ! َ ﴿ َ*مَّْن َيْبَدُ* �ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدfُ َ�َمْن َيْرُ�ُقُكْم ِمْن �لسَّ
 RJِقيَن ﴾ سوhَِصا ُكنُتْم   �ْ�ِ ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتو�  ُقْل  َمَع �هللاَِّ  َ*ِئَلٌه 

�لنمل/٦٤
ُسوً!�  ِبُكْم   hَ�Jَ*َ  �ْ�ِ �هللاَِّ  ِمْن  َيْعِصُمُكْم  �لَِّذ{   � َ̂ َمْن  ُقْل   ﴿
َ�ِليָדا َ�َال  َلُهْم ِمْن hُ�ِ� �هللاَِّ  َيِجُد�َ�  ِبُكْم Jَْحَمًة َ�َال   hَ�Jَ*َ  �ْ*َ

َنِصيًر�﴾ سوRJ �ألحز�&  / ١٧
�لذين  لإلنسا:، �لكن  �لوحيد  ��لحامي  �لحافظ  تعالى هو  �هللا   :C 
ليست في قلوبهم خشية �هللا ال يقبلو: بهذ< �لحقيقة. #ما في #�قاl �لمصاعب 
��لمحن ��لحو�fc �لجسيمة فانهم ال يعرفو: ملجأ #� مالb� غير �هللا تعالى، 
 N ) =لرسو�كر b قد� .cلمد�لعو: ��ملين S� يلتمسو: منه �يتضرعونه طالبين
) هذ< �لحقيقة �#: ال ملجأ لهم عند �لشد�ئد غير �للجو/ Cلى خالقهم. �في 
هذ� �لخصوN جا/S lياl �لقر�: �لمنزلة على قلب �لرسو= ( N ) تأمر< 

تبليغ هذ< �لحقائق Cلى �لنا&:
َ*َغْيَر  اَعُة  َ*َتْتُكْم �لسَّ  �ْ*َ َ*َتاُكْم َعَذ�ُ& �هللاَِّ   �ْ�ِ َ*Jََ*ْيَتُكْم  ُقْل   ﴿
�هللاَِّ َتْدُعوَ� ِ�ْ� ُكنُتْم َصاhِِقيَن * َبْل ِ�يَّاfُ َتْدُعوَ� َفَيْكِشُف َما 
 ُتْشِرُكوَ� ﴾ سوRJ �ألنعا َما  َ�َتنَسْوَ�  �ْ� َشاَ! ِ �َلْيِه ِ َتْدُعوَ� 

٤٠ – ٤١ /
 ( N ) لنبي�كرهم بها �علمهم b لتي�لحقيقة �هذ<  �لمؤمنو: جيد� n�c#
�لم ينسوها حتى في #�قاl �ليسر �حين لم يكونو� في ضيق #� محنة �كانو� 
يستعينو: باهللا �منه �حد< يطلبو: �لعو: ��لخالbC N ال معين لهم غير<، �هو 

�لقا�c على تغيير �ألحو�= ��فع �لشد�ئد. يقو= �هللا تعالى في �آلية:
يُكْم ِمْن ُظُلَماِ. �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرًُّعا  ﴿ ُقْل َمْن ُيَنجِّ
 RJاِكِريَن ﴾ سو َلَنُكوَننَّ ِمْن �لشَّ  fَِلِئْن َ*نَجاَنا ِمْن َهِذ َ�ُخْفَيًة 
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�لرسو� (  ) يؤكد �� �لغيب 
ال يعلمه �ال �هللا     

تأتي كلمة " �لغيب" في �لقر�� بمعنى �ألشيا� �لمجهولة لإلنسا�، 
�لتي ال يعلمها *ال يشاهدها. فآالتي من �لحو�,+ *�لوقائع مستقبال  *تلك 
تخص  �لتي  *�لمعلوما9  �لحقائق  جميع   �< غير  �لغيبية.  �ألمو<  من  تعتبر 
�ألشخا@ *�ألفر�,، >* �ألقو�? *�لبلد�� >* ما شاكلتها فهي معر*فة *معلومة 
عند �هللا سبحانه. >*ضح �لقر�� للنبي ( @ ) �A معرفة �لغيب هي شأ� �لهي 

تخص �هللا *حدK *على �لبشر >� يعرفو� Jلك *يعوها جيد�. 
ُ# �ْلُغُيوِ� ﴾ سو�� سبأ /  َيْقِذ0ُ ِباْلَحقِّ َعالَّ ﴿ ُقْل ِ��َّ َ�بِّي 

٤٨
 Mحيانا من >سئلة حو < Oلنا� Kكا� �لنبي ( @ ) يجيب على ما يثير *

( @ ) Mلغيب. فقا�
" ... ال �علم �نما �نا عبد �علم ما يعلمني به �بي ..."٣٩  

�لرسو� (  ) �خبر �لنا? 
�� �هللا يعلم ما توسو? به �نفسهم

عندما يفكر �لمر� في عمل شي� *يخطط له في نفسه، >* �JA خطر9 
كتما�  Aلى  يلجأ  فانه  �آلخرين   Kتجا  Zشرير* خبيثة  نو�يا   *< سيئة  >فكا<  له 
 �A .Kما يخطر له ظنا >� �لسر يلف نو�يا  >* >عماله هذ* Kخفا� نو�ياA* ألمر�
�هللا �لقدير *�لمتطلع على ما يجر_ في ><جا� �لكو� *�لسما*�9 *�أل<^، 

 Oتوسو ما   *<  Oلنا� *>فكا<  بخو�طر   Mما تجو عليه  ال يخفى 
شاهد  *هو  *همساتهم  نجو�هم  يسمع  *هو  >نفسهم،  به 
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َماَ��ِ�  َماَ��ِ� ُقْل َال َيْعَلُم َمْن ِفي �لسَّ ﴿ ﴿ ُقْل َال َيْعَلُم َمْن ِفي �لسَّ
َ��ْألَْ!ِ� �ْلَغْيَب ِ�الَّ �هللاَُّ َ�َما َ��ْألَْ!ِ� �ْلَغْيَب ِ�الَّ �هللاَُّ َ�َما 

َيْشُعُر�َ' َ*يَّاَ' ُيْبَعُثوَ'َيْشُعُر�َ' َ*يَّاَ' ُيْبَعُثوَ' ﴾ ﴾ سو!#  سو!# 
�لنمل �لنمل -- ٦٥ ٦٥  
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�لقد�) توجد في   ���لكريم ( سو  �Lلقر� �لنسخة �ألFلى �ألصلية من 
 .RF؛ �لقسم غير �لمعرUقابي سر� �شيف طو��

 Zكثير معجز�9  على   cحتو� �لقر��   �A �لبيا�.  ,<جا9  >على  على  *�ضحة 
*حكم بالغة ال يمكن للناO >� يتوصلو� Aلى مثلها >* يد<كوها. *<سولنا ( 
@ ) بلغ �لناO جميعا >� eيا9 �لقر�� �لكريم منزلة من عند �هللا، فهي كال? 

�هللا تعالى:
 Yِ�Fََما �لسَّ ِفي  رَّ  �لسِّ َيْعَلُم   Uلَِّذ� َ�نَزَلُه  ُقْل   ﴿
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لذلك  بلحظة.  لحظة  �إلنسا�  يفعله  ما  على 
فا� كل Aنسا� سوj يحاسب يو? �لقيامة عن جميع 

>قو�له *>عماله �لتي قا? بها في �لسر *في �لعلن. <بما يكو� 
عليه  *لكنها ستعر^   ،Mألقو��  *<  Mألعما� تلك  بعض  نسي  قد  �إلنسا� 
جملة *تفصيال يو? �لحساl. لقد حذ< �لنبي ( @ ) �لناO *نبههم من 

�لحساl �لدقيق *�لسؤ�M �لعسير كما جا� Jلك في eيا9 �لقر��:
�هللاَُّ  َيْعَلْمُه   [ُFُتْبُد  Fْ�َ �ُكْم ِFُصُد ِفي  َما  ُتْخُفو�   �ْ�ِ ُقْل   ﴿
ُكلِّ  َعَلى  �Fَهللاَُّ   Rِ��ْألَْ ِفي  Fََما   Yِ�Fََما �لسَّ ِفي  َما  Fََيْعَلُم 

ٍ̀ َقِديٌر﴾ �L عمر��/ ٢٩ َشْي
﴿ ُقْل َكَفى ِباهللاَِّ َشِهيًد� َبْيِني Fََبْيَنُكْم ِ�نَُّه َكاَ� ِبِعَباbِِ] َخِبيًر� 

َبِصيًر� ﴾ سو�� �إلسر�` / ٩٦
َ�َقِريٌب   U�ِbْ�َ  �ْ�ِFَ  ٍ̀ َسَو� َعَلى  gَLْنُتُكْم  َفُقْل  َتَولَّْو�  َفِإْ�   ﴿
َما  Fََيْعَلُم  �ْلَقْوِ�  ِمْن  �ْلَجْهَر  َيْعَلُم  ِ�نَُّه   �َFُتوَعُد َما  َبِعيٌد   #ْ�َ

َتْكُتُموَ�﴾ سو�� �ألنبيا` / ١٠٩ – ١١٠
 Yِ�Fََما �لسَّ ِفي  َما  َيْعَلُم  �Fَهللاَُّ  ِبِديِنُكْم  �هللاََّ  َ�ُتَعلُِّموَ�  ُقْل   ﴿
 Yلحجر�� ��ٍ̀ َعِليٌم ﴾ سو Fََما ِفي �ْألَْ��Fَ Rِهللاَُّ ِبُكلِّ َشْي

١٦ /

�لرسو� (  ) �خبر �لنا? 
�� �لقر�� منز� من عند �هللا"

 Oلنا� بعض  بعدK من عصو<، Jهب  *ما   (  @ )  Mلرسو� في عصر 
Aلى �ال,عا� بأ� �لقر�e كتب من قبل �لنبي ( @ ). في حين 

>� �لقر�� ليس من كتابة *صنع �لبشر *هذK حقيقة 
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﴿ "َتْنِزيُل �ْلِكَتاِ� ِمْن �هللاَِّ ﴿ "َتْنِزيُل �ْلِكَتاِ� ِمْن �هللاَِّ 
�ْلَعِزيِز �ْلَحِكيِم ﴾ �لزمر �ْلَعِزيِز �ْلَحِكيِم ﴾ �لزمر - ١- ١

  ﴿ �لر ِكَتاٌ� َ�نَزْلَناُ] ِ�َلْيَك ِلُتْخِرmَ �لنَّاَ? ِمْن ﴿ �لر ِكَتاٌ� َ�نَزْلَناُ] ِ�َلْيَك ِلُتْخِرmَ �لنَّاَ? ِمْن 
�بِِّهْم ِ�َلى ِصَر�oِ �ْلَعِزيِز َ �ِgِْبِإ �ُلَماYِ ِ�َلى �لنُّوِ �بِِّهْم ِ�َلى ِصَر�oِ �ْلَعِزيِز �لظَُّ �ِgِْبِإ �ُلَماYِ ِ�َلى �لنُّوِ �لظُّ

�ْلَحِميِد ﴾ سو�� �بر�هيم - ١ �ْلَحِميِد ﴾ سو�� �بر�هيم - ١ 
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 ���ِحيًما ﴾ سوَ ���Fَْألَْ�Rِ ِ�نَُّه َكاَ� َغُفوً
�لفرقا� / ٦

ْن  "ُقْل َ�َ�َ�ْيُتْم ِ�ْ� َكاَ� ِمْن ِعْنِد �هللاَِّ ُثمَّ َكَفْرُتْم ِبِه َمْن َ�َضلُّ ِممَّ
ُهَو ِفي ِشَقاwٍ َبِعيٍد ﴾ سو�� فصلت / ٥٢

من  تتضمنه  ما  يد<كو�  ال  بشر  كتابة  من  �لقر��   �< �,عو�  �لذين   �A
eيا9 معجزZ *حكم بالغة، ال بقد< على �إلتيا� بكتاl مثله >_ Aنسا� بل 
*حتى *لو �جتمعت �لبشرية كلها *جا�هم عالم �لجن سند� *عونا. *قد >مر 
 Oلنا� *<�ئهم  *من  قومه  Aلى  �لحكيمة  �آليا9   Kهذ تبليغ  على   (@) �لنبي 

>جمعين:-
ْفَنا ِللنَّاِ? ِفي َهَذ� �ْلُقْرLِ� ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َ�ْكَثُر  ﴿ Fََلَقْد َصرَّ

�لنَّاِ? ِ�الَّ ُكُفوً�� ﴾ سو�� �إلسر�` / ٨٩
﴿ َيُقوُلوَ� �ْفَتَر�ُ] ُقْل َفْأُتو� ِبُسوَ�ٍ� ِمْثِلِه bْ�Fَُعو� َمْن �ْسَتَطْعُتْم 

ِمْن Fbُِ� �هللاَِّ ِ�ْ� ُكْنُتْم َصاbِِقيَن ﴾ سو�� يونس/ ٣٨
* >*ضح �لنبي ( @ ) هذK �لحقيقة في >حا,يثه >يضا، منها:

�تيا�  عند  �به   �Lلقر� صاحب  فليجل  Fجل،  عز  �هللا  كال#  �لقر��   )
محا�مه.) ٤٠  

�لرسو� (  ) يعلم �لمسلمين 
�� �لقر�� بشر| bFليل �لى �لهد�ية لهم

�لهد�ية *�إليما�  Aلى  �لقر�� هو سبيلهم   �<  Oلنا�  (  @ ) Mلرسو� >بلغ 
*هو مرشدهم *,ليلهم Aلى طريق �لحق. نسر, بعضا من �آليا9 �لتي تؤكد 

هذK �لحقيقة:-
َلُه ُ�Fُ~ �ْلُقُدِ? ِمْن َ�بَِّك ِباْلَحقِّ ِلُيَثبَِّت �لَِّذيَن  ﴿ ُقْل َنزَّ

 ��Lَمُنو� Fَُهًد| Fَُبْشَر| ِلْلُمْسِلِميَن ﴾ سو
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�لنحل /١٠٢
﴿ ُقْل ِ�ْ� َضَلْلُت َفِإنََّما َ�ِضلُّ َعَلى َنْفِسي Fَِ�ْ� �ْهَتَدْيُت َفِبَما 

ُيوِحي ِ�َليَّ َ�بِّي ِ�نَُّه َسِميٌع َقِريٌب ﴾ سو�� سبأ / ٥٠
* في حديث نبو_ يؤكد �لرسوM ( @ ) >� �لقر�e �لكريم هو �لدليل 

*�لمرشد Aلى �لخال@:
( ... Fمن جعله �مامه قاb] �لى �لجنة، Fمن جعله خلف ظهر] ساقه 

  ٤١ .(��لى �لنا

 ��لرسو� (  ) يذكر �ال تز
� �خر| يو# �لحسا��F ����F

مختلفة  *عقائد  منحرفة  >فكا<  �لمجتمعا9،  في  �لجاهلية   wخال< من 
منها >� >*�x< >حد �لناO يمكن >� يحمل على غيرK من �لبشر، �لذ_ يتولى 
مسئوليتها *تبعاتها *نتائجها. فمثال يقوM >حدهم لصديقه " >نا كفيل بتحمل 
*�جباته   ��,< عن   Kغير قيا?  منع  قد  هذ�  بقوله  �إلنسا�  هذ�   �A  "yخطايا
*عبا,�ته *يكو� بذلك قد تحمل خطيئة كبيرA* Zثما عن هذ� �لتصرj. كما 
كل   �A *طاعاته.  بعبا,�ته  �لقيا?  لتركه   >�x*أل� تحمل صديقه  يمنع  ال  *�نه 
يحاسب   jلدنيا، *سو�  Kهذ في   Kيد� تعمله  *ما  نفسه  Aنسا� مسؤ*M عن 
شخصيا *بذ�ته ال غيرK يو? �لحساl. فكل يتحمل نتائج >عماله *>فعاله، *ال 

يمكن تصو< >� يقو? Aنسا� مقا? غيرK *>� يتحمل نتائج خطاياe* Kثامه.
َتْكِسُب  Fََال   ٍ̀ َشْي ُكلِّ   ُّ��َ Fَُهَو  �بָדا َ َ�ْبِغي  �هللاَِّ  َ�َغْيَر  ُقْل   ﴿
� ُ�ْخَر| ُثمَّ ِ�َلى َ�بُِّكْم َ�ْFِ �ٌ�َ�ِ�Fَ �ُكلُّ َنْفٍس ِ�الَّ َعَلْيَها Fََال َتِزُ
َتْخَتِلُفوَ� ﴾  سو�� �ألنعا#  ِفيِه  ُكنُتْم  ِبَما  َفُيَنبُِّئُكْم  َمْرِجُعُكْم 

١٦٤ /
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َ ِمْن َ�ْنُفِسِهْم  َ ِمْن َ�ْنُفِسِهْم ﴿ �لنَِّبيُّ َ�ْ�َلى ِباْلُمْؤِمِنني ﴿ �لنَِّبيُّ َ�ْ�َلى ِباْلُمْؤِمِنني

 �َ�َ�ْ&َ��ُجُه ُ�مََّهاُتُهْم َ�ُ�ْ�ُلو �ْألَْ�َحاِ� َ�َ�ْ&َ��ُجُه ُ�مََّهاُتُهْم َ�ُ�ْ�ُلو �ْألَْ�َحاِ

َبْعُضُهْم َ�ْ�َلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِ) �هللاَِّ ِمْن َبْعُضُهْم َ�ْ�َلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِ) �هللاَِّ ِمْن 

�ْلُمْؤِمِنَني َ��ْلُمَهاِجِريَن 0ِالَّ َ�2ْ َتْفَعُلو� 0َِلى �ْلُمْؤِمِنَني َ��ْلُمَهاِجِريَن 0ِالَّ َ�2ْ َتْفَعُلو� 0َِلى 

َ�ْ�ِلَياِئُكْم َمْعُر�ًفا َكا2َ 8َِلَك ِفي �ْلِكَتاِ) َ�ْ�ِلَياِئُكْم َمْعُر�ًفا َكا2َ 8َِلَك ِفي �ْلِكَتاِ) 

َمْسُطوً�� ﴾ سو�? �ألحز�) - ٦َمْسُطوً�� ﴾ سو�? �ألحز�) - ٦



التهم �لسما!ية. !من �لحر� �� تكو� هذ� �لنهاية �لمفجعة لهذ� �ألقو�� عبر� 
!عظة لمن جا& من بعدهم من �ألمم، !�� يلجئو� *لى �هللا تعالى التقا& !قو% 

غضبه !عذ�به عليهم. 
﴿ ُقْل ِسيُر� ِفي ْألَْ�ِ� َفانُظُر� َكْيَف َكاَ� َعاِقَبُة ْلُمْجِرِميَن 

﴾ سو�% لنمل/ ٦٩
َعاِقَبُة  َكاَ�  َكْيَف   نُظُر� ُثمَّ  ْألَْ�ِ�  ِفي   ِسيُر� ُقْل   ﴿

ِبيَن ﴾ سو�% ألنعا,/ ١١ ْلُمَكذِّ
﴿ ُقْل ِسيُر� ِفي ْألَْ�ِ� َفانُظُر� َكْيَف َكاَ� َعاِقَبُة لَِّذيَن ِمْن 

َقْبُل َكاَ� 9َْكَثُرُهْم ُمْشِرِكيَن ﴾ سو�% لر�, / ٤٢
! جا& حديث <سو> �هللا على ضو& �آليا9 �لكريمة، حيث 

:(A) <يقو
يا قو, هلكت ألمم من قبلكم باختالفهم   ( مهال بهذ
لقر� لم  �B .لكتب بعضها ببعضعلى 9نبيائهم �ضربهم 
ينزO يكذN بعضه بعضا بل يصدK بعضه بعضا. فما عرفتم 

منه فعملو به �ما جهلتم منه فرB R�Sلى عالمه).٤٣  
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َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَ�َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَ�  ﴾﴾  
٢٧ ٢٧ -- Xألحقاسو�% ألحقاX سو�% 



!جا& في �لحديث �لشريف 
٤٢ ( ... Z9خر �[� %�[( ... �التز� �

! فيه �علن �لرسو> ( A ) على �لناR بطال� هذ� �العتقاN �لخاطئ.

لرسوO ( ^ ) يحذ� قو
مه من مصير من سبقهم من ألمم 

�ينصحهم على خذ لعبر مما تعرضو له
 Sلشعو�! �ألمم  !قد<  مصير   Nلوجو� من  !�لفنا&  !�لدما<   Uلهال� كا� 
�لتي لم تؤمن باهللا تعالى !كذبت �لرسل !�ألنبيا& !!قفت عقبة �ما� ��N& <سا 
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 Zْلُقَر﴿﴿  َ�َلَقْد 9َْهَلْكَنا َما َحْوَلُكْم ِمْن ْلُقَرZ َ�َلَقْد 9َْهَلْكَنا َما َحْوَلُكْم ِمْن 
 aِْآلَياْفَنا  ْفَنا ْآلَياaِ َ�َصرَّ َ�َصرَّ



Yكرهم بالموgF
تعتبر �لخشية *�لخوj من �لمو9 من صفا9 *طبا| �لذين ال يؤمنو� >* 
 ،Zال� هؤال� يكونو� حريصين على �لحيا* .cألخر� Zهم في شك من �لحيا
*يتعلقو� بها *بملذ�تها بقوZ، *يعتقد*� >� �لمو9 خسا<Z *فقد�� كل شي� 
منهم، لذلك فهم ال يذكر*نه >* يفكر*� فيه. *مما الشك فيه بالنسبة لنا >� 
�هللا تعالى قد< لكل نفس �جلها �لمحتو? *ال مهرl من �لمو�JA 9 جا� هذ� 
�ألجل �لموعو,. �A �لرسوM ( @ ) كا� يؤكد لهؤال� *>مثالهم >� ال مفر 
من �لمو9 *ال سبيل Aلى �لهر*l منه، لذلك على �إلنسا� >� يفكر *يعمل 

ما يؤمن له عاقبته في �لد�< �آلخرZ، حيث ,�< �لبقا� �ألxلي.
 �gً�ِFَ ْلَقْتِل� Fْ�َ Yُِتْم ِمْن �ْلَمْو�﴿ ُقْل َلْن َيْنَفَعُكْم �ْلِفَر�ُ� ِ�ْ� َفَرْ

َال ُتَمتَُّعوَ� ِ�الَّ َقِليًال ﴾ سو�� �ألحز�� / ١٦ 
Fََال  َساَعًة  َعْنُه   �َFَتْسَتْأِخُر َال  َيْوٍ#   bُِميَعا َلُكْم  ُقْل   ﴿

َتْسَتْقِدُموَ�﴾ سو�� سبأ / ٣٠
:Mتذكر �لمو9 حيث قا ( @ ) Mيحث �لرسو *

" ( ... قيل فأU �لمؤمن �كيس؟. قا� (  ) " �كثرهم للمو�g Yكر�  
�Fحسنهم لما بعد] �ستعد�F� �bلئك �ألكيا?.") ٤٤ 

�لرسو� (  ) يؤكد �� قيا# 
�لساعة Fموعد] عند �هللا  Fحد] 

يعتبر >� قيا? �لساعة من �ألمو< �لتي شغلت >فكا< �لناO. *جا�9 �آليا9 
تطلب من �لنبي     ( @ ) >� يخبر �لناO >� موعد �لساعة علمه عند �هللا 

:Kحد*
Fََما  �هللاَِّ  ِعْنَد  ِعْلُمَها  ِ�نََّما  ُقْل  اَعِة  �لسَّ َعْن  �لنَّاُ?  "َيْسَأُلَك 
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َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَو	 ِمْن �هللاَِّ  َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَو	 ِمْن �هللاَِّ ﴿ َ�َفَمْن َ�سَّ ﴿ َ�َفَمْن َ�سَّ
َس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا  َس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا َ(ِ)ْضَو�ٍ& َخْيٌر َ�ْ! َمْن َ�سَّ َ(ِ)ْضَو�ٍ& َخْيٌر َ�ْ! َمْن َ�سَّ
ُجُر0ٍ َهاٍ) َفاْنَهاَ) ِبِه ِفي َناِ) َجَهنََّم َ(�هللاَُّ َال ُجُر0ٍ َهاٍ) َفاْنَهاَ) ِبِه ِفي َناِ) َجَهنََّم َ(�هللاَُّ َال 

اِلِمَني ﴾  اِلِمَني ﴾ َيْهِد5 �ْلَقْوَ! �لظَّ َيْهِد5 �ْلَقْوَ! �لظَّ

سو)< �لتوبة - ١٠٩سو)< �لتوبة - ١٠٩  



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

اَعَة َتُكوُ� َقِريًبا ﴾ سو�� �ألحز�� / ٦٣  ُيْدِ�يَك َلَعلَّ �لسَّ
�U َ�َقِريٌب َما ُتوَعُدFَ� َ�ْ# َيْجَعُل َلُه َ�بِّي َ�َمًد� ﴾ ِbْ�َ �ْ�ِ ُقْل ﴿

سو�� �لجن /٢٥
َ�َقِريٌب َ�ْ#   U�ِbْ�َ  �ْ�ِFَ ٍ̀ َفُقْل gَLْنُتُكْم َعَلى َسَو� َتَولَّْو�  َفِإْ�   ﴿

َبِعيٌد َما ُتوَعُدFَ� ﴾ سو�� �ألنبيا` / ١٠٩

�لرسو� (  ) يخبرنا خلو
b بعض �لنا? في نا� جهنم

�لمجتمعا9  في   M*تتد� كانت  �لتي  �لخاطئة  *�لمفاهيم  �لمعتقد�9  من 
�لجاهلية >� �إلنسا� يبقى لفترZ محد*,Z في �لنا< ثم يخر� منها *من عذ�بها. 
غير >� �هللا >خبرنا في قر�نه >� عذ�l جهنم لبعض �لناO يبقى *يستمر Aلى >بد 

�آلبدين، *هم خالد*� فيها Aال لمن ><�, �هللا *�<تضى له غير Jلك:
َنا �لنَّاُ� ِ�الَّ َ�يَّاًما َمْعُدbَFً� ُقْل َ��تََّخْذُتْم ِعْنَد  ﴿ Fََقاُلو� َلْن َتَمسَّ
َال  َما  �هللاَِّ  َعَلى  َتُقوُلوَ�   #ْ�َ َعْهَدُ]  �هللاَُّ  ُيْخِلَف  َفَلْن  َعْهًد�  �هللاَِّ 
َفُأFَْلِئَك  َخِطيَئُتُه  ِبِه  Fََ�َحاَطْت  َسيَِّئًة  َكَسَب  َمْن  َبَلى  َتْعَلُموَ� 
Fََعِمُلو�  Lَمُنو�  �Fَلَِّذيَن   �َFَخاِلُد ِفيَها  ُهْم   ��لنَّاِ َ�ْصَحاُ� 
 ��اِلَحاFْ�ُ Yَِلِئَك َ�ْصَحاُ� �ْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدFَ� ﴾ سو �لصَّ

�لبقر� / ٨٠ – ٨٢
في حديث نبو_ >خبرنا �لرسوM ( @ ) عن >حو�M �لناO في �لجنة *في 

�لجحيم: 
( ��g صا� �هل �لجنة �لى �لجنة �Fهل �لنا� �لى �لنا� جئ بالموY حتى 

�هل  يا   :Ubمنا  Ubينا ثم  فيذبح،   ��Fلنا �لجنة  بين  يجعل 
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ًة َيْهُد�َ� ِبَأْمِرَنا َ�َ	ْ�َحْيَنا  ًة َيْهُد�َ� ِبَأْمِرَنا َ�َ	ْ�َحْيَنا ﴿ "َ�َجَعْلَناُهْم َ	ِئمَّ ﴿ "َ�َجَعْلَناُهْم َ	ِئمَّ
َالِ% َ�ِ$يَتاَ!  َالِ% َ�ِ$يَتاَ! ِ$َلْيِهْم ِفْعَل (ْلَخْيَر(ِ+ َ�ِ$َقاَمِة (لصَّ ِ$َلْيِهْم ِفْعَل (ْلَخْيَر(ِ+ َ�ِ$َقاَمِة (لصَّ

(لزََّكاِ% َ�َكاُنو( َلَنا َعاِبِديَن ﴾ (لزََّكاِ% َ�َكاُنو( َلَنا َعاِبِديَن ﴾ 
سو:% (ألنبيا! - ٧٣سو:% (ألنبيا! - ٧٣



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

جناته  **عدهم  منه  بفضل  بشرهم  *خشو|،   cتقو* خشية   **J*
*نعيمها.

ِفْعَل  ِ�َلْيِهْم  Fْ�َFََحْيَنا  ِبَأْمِرَنا   �َFَيْهُد ًة  َ�ِئمَّ "Fََجَعْلَناُهْم   ﴿
َ̀ �لزََّكاِ� Fََكاُنو� َلَنا َعاِبِديَن ﴾  َالِ� Fَِ�يَتا �ْلَخْيَر�Fَ Yِِ�َقاَمِة �لصَّ

سو�� �ألنبيا` / ٧٣
* قد قا? �ألنبيا� *�لرسل بتبليغ ,ين �هللا Aلى �لناO *,عو� من �ستطاعو� 
�لوصوA Mليهم Aلى طريق �هللا �لقويم كما فعل Jلك تماما <سولنا ( @ ). 
في   Zلعقيد�  Kهذ ترسيخ  على  حريصا  كا�   (  @  )  Mلرسو� فا�  *Jلها 
�لمثبتة  �آليا9  جا�9  �لقر��  *في   .Oلنا� Aلى  *Aيصالها  �لمؤمنين   Oنفو

لهذK �لحقيقة:
ِ�ْبَر�ِهيَم  ِ�َلى  ُ�نِزَ�  Fََما  ِ�َلْيَنا  ُ�نِزَ�  Fََما  ِباهللاَِّ  Lَمنَّا  ُقوُلو�   ﴿
F�ُِتَي ُموَسى  Fََما   oِْألَْسَبا�Fَ Fََيْعُقوَ�   wَِ�ْسَحاFَ Fَِ�ْسَماِعيَل 
Fَِعيَسى Fََما F�ُِتَي �لنَِّبيُّوَ� ِمْن َ�بِِّهْم َال ُنَفرwُِّ َبْيَن َ�َحٍد ِمْنُهْم 

Fََنْحُن َلُه ُمْسِلُموَ� ﴾ سو�� �لبقر� / ١٣٦

wألخال� #��لرسو� (  ) يدعو �لى مكا
 l,لفاضلة *�أل� wكا� <سولنا ( @ ) *كما سبق *قلنا، مثاال لألخال
�لرفيع كما كا� يدعو �لناO *يحثهم Aلى �لتحلي بالخلق �لحسن *يبين لهم 
ما يرضي �هللا من �ألفعاM. نسر, لكم بعضا من eيا9 �لقر�� �لكريم �لتي >مر 

�هللا <سوله Aلى �لدعوZ للتمسك بالعا,�9 *�ألخالw �لحسنة: 

113

(�ها��F يحيى (عدنا� �Fقطا�)ها��F يحيى (عدنا� �Fقطا



Harun Yahya

�لجنة خلوb فال موF Yيا �هل �لنا� خلوb فال موY. فيزb�b �هل �لجنة 
فرحا �لى فرحهم، �Fهل �لنا� حزنا �لى حزنهم.) ٤٥ 

�لرسو� (  ) يدعونا �لى 
gكر �هللا بأسمائه �لحسنى

 Oلى �لناA كرنا، فا� �لنبي ( @ ) كا� يبد> كالمهJ* كما سبق *
بحمد �هللا *تسبيحه *Jكر >سمائه �لحسنى، معظما بذلك <به. ثم يحث 
 Zيا9 �لقر�� ,عوe جا� في* ،K*جميعا *�لمؤمنين >� يحذ*� حذ Oلنا�

�لناA Oلى سلوy هذ� �لمسلك �لجميل:- 
َفَلُه  َتْدُعو�  َما  َ�يָדا  �لرَّْحَماَ�  �bُْعو�   Fْ�َ �هللاََّ  �bُْعو�  ُقْل   ﴿
ِبَها  ُتَخاِفْت  Fََال  ِبَصَالِتَك  َتْجَهْر  Fََال  �ْلُحْسَنى   ُ̀ �ْألَْسَما
�Fَْبَتِغ َبْيَن gَِلَك َسِبيًال Fَُقْل �ْلَحْمُد ِهللاَِّ �لَِّذU َلْم َيتَِّخْذ Fََلًد� 
Fََلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي �ْلُمْلِك Fََلْم َيُكْن َلُه Fَِليٌّ ِمْن �لذُّ�ِّ 

Fََكبِّْرُ] َتْكِبيًر� ﴾ سو�� �إلسر�`/ ١١٠- ١١١

�لرسو� (  ) يذكر �� ال نفرw بين �لرسل
�هللا  <سل  بين  يفرقو�  ال   �< �لمؤمنين  من   (  @  )  Mلرسو� طلب 

*>نبيائه:
( ... Fال تخير�F بين �ألنبيا`...) ٤٦

ألنهم جميعا من �ختا<هم �هللا *هم مكرمو� عندK *>حبا�K،مبا<كو� 
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﴿ ُقْل َتَعاَلْو� َ�ْتُل َما َحرََّ# َ�بُُّكْم َعَلْيُكْم َ�الَّ ُتْشِرُكو� ِبِه َشْيًئا 
َنْحُن   wٍِ�ْمَال ِمْن  Fْ�ََالbَُكْم  َتْقُتُلو�  Fََال  ِ�ْحَساًنا  Fَِباْلَو�ِلَدْيِن 
َنْرُ�ُقُكْم Fَِ�يَّاُهْم Fََال َتْقَرُبو� �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر ِمْنَها Fََما َبَطَن 
اُكْم ِبِه  Fََال َتْقُتُلو� �لنَّْفَس �لَِّتي َحرََّ# �هللاَُّ ِ�الَّ ِباْلَحقِّ gَِلُكْم Fَصَّ
َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَ� * Fََال َتْقَرُبو� َماَ� �ْلَيِتيِم ِ�الَّ ِبالَِّتي ِهَي َ�ْحَسُن 
ُنَكلُِّف  َال  ِباْلِقْسِط  �Fَْلِميَز�َ�  �ْلَكْيَل  Fْ�َFَُفو�   [ُ َ�ُشدَّ َيْبُلَغ  َحتَّى 
َنْفًسا ِ�الَّ Fُْسَعَها �gَ�ِFَ ُقْلُتْم َفاْعِدُلو� Fََلْو َكاَ� �gَ ُقْرَبى Fَِبَعْهِد 

﴾ �َFُر اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ �هللاَِّ Fْ�َُفو� gَِلُكْم Fَصَّ
سو�� �ألنعا# / ١٥١ – ١٥٢  

﴿ ُقْل ِ�نََّما َحرََّ# َ�بِّي �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر ِمْنَها Fََما َبَطَن �Fَْإلِْثَم 
ِبِه ُسْلَطاًنا  ُيَنزِّْ�  َلْم  َما  ِباهللاَِّ  ُتْشِرُكو�   �ْ�َFَ �ْلَحقِّ  ِبَغْيِر  �Fَْلَبْغَي 
 / �ألعر�0   ��سو  ﴾ َتْعَلُموَ�  َال  َما  �هللاَِّ  َعَلى  َتُقوُلو�   �ْ�َFَ

 ٣٣
* Aليكم بعضا من >حا,يث �لرسوM �لتي تؤكد على �ألخالw �لكريمة:

( �مرني �بي بتسع، خشية �هللا تعالى في �لسر �Fلعالنية Fكلمة �لعد� 
قطعني  من  �صل   ��F �Fلغنى،  �لفقر  من  �Fلقصد  �Fلرضا،  �لغضب  في 
�Fعطي من حرمني �Fعفو عمن ظلمني، ��F يكو� صمتي فكر� Fنطقي 

٤٧ .(0Fمر بالمعر�F عبر� UنظرF كر�g
( عن علي ( <^ ): " *جدنا على قائم سيف <سوM �هللا ( @ ): 

�عف عمن ظلمك Fصل من قطعك �Fحسن �لى من �سا` �ليك Fقل 
�لحق Fلو على نفسك ). ٤٨

( �تق �هللا حيثما كنت �Fتبع �لسيئة �لحسنة تمحها Fخالق �لنا? بخلق 
حسن) ٤٩

( خالق �لنا? بخلق حسن.) ٥٠
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﴿ َ�َما َ�ْ�َسْلَناَ� ِ�الَّ َكافًَّة ِللنَّاِ� ﴿ َ�َما َ�ْ�َسْلَناَ� ِ�الَّ َكافًَّة ِللنَّاِ� 
َبِشيًر� َ�َنِذيًر� َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر �لنَّاِ� َبِشيًر� َ�َنِذيًر� َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر �لنَّاِ� 

َال َيْعَلُموَ%َال َيْعَلُموَ%  ﴾ ﴾ 
سو�. سبأ سو�. سبأ -- ٢٨   ٢٨  



( سو` �لخلق يفسد �لعمل كما يفسد �لخل �لعسل.) ٥١ 
( كر# �لمؤمن bينه، Fحسبه حسن خلقه FمرF`ته عقله.) ٥٢

�لرسو� (  ) يحذ� �لنا? من �لتكبر
  wمن مسا*� �ألخال Oلتكبر *�لتعالي على �لنا� �< ( @ ) Mبين �لرسو
*مفاسدها ليس له من �هللا Aال �لسخط *�لنا<. لذلك حذ<هم من هذ� �لخطر 
�لكبير من >� يقعو� فيه، *كا� ( @ ) في شخصه مثاM �لتو�ضع *�لبساطة 
 lجو** *�لتكبر  �لغر*<   Mحو �لنبوية  �ألحا,يث  من  *�لشفقة.  *�لرفق 

�جتنابهما هذK �ألحا,يث:
( �� �هللا جميل يحب �لجما�. �لكبر بطر �لحق Fغمص �لنا?). ٥٣

ما  فيصيبه  �لجبا�ين  في  يكتب  حتى  بنفسه  يذهب  �لمر`  يز��  ال   )
�صابهم من �لعذ��.) ٥٤

بالعائلة  *�لتباهي  *�ألجد�,  باآلبا�  �لتفاخر  من    Zلصال� عليه  *نهى  كما 
:Zلعشير�*

ليكونن   F� جهنم  في  فحما   �F�Fقد صا بآبائهم  �لفخر  قو#  ليدعن   )
�لقذ�- �F: يدهه �لخر�`  بإنافها   0Fلتي تذ� �هو� على �هللا من �لعجال� 
 F� تقي  مؤمن  �نما هو  �لجاهلية.  عبيه  �gهب عنكم  تعالى  �هللا   �� بأنفه- 

فاجر شقي �لنا? كلهم بنو bLF #bL# من تر��.) ٥٥
لم ينه �لرسوM ( @ ) عن �العتنا� بالمالبس *�لهند�? *�لمظهر *�لنظافة 
عن  نهاهم  �لوقت  نفس  في  *لكنه  �ألمو<،   Kبهذ �الهتما?  على  *حثهم  بل 
�لتعالي *�لتكبر بسبب ثر�ئهم *ما يلبسونه >* يظهر*� عليه من مخافة �لهند�? 
*حسن �لمنظر *�لخلقة مذكر� >� Jلك سبب لعقاl �هللا *سخطه *�لخسر�� 
يو? �لقيامة، بل عليهم �اللتز�? بالتو�ضع *�لبساطة *جماM �لذ*w *�لنفس:- 
في  يختا�  ��سه،  مرتجل  نفسه،  تعجبه  في حلة  يمشي  بينما �جل   )
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﴿ َمَثُل �لَِّذيَن ُينِفُقوَ� َ�ْمَو�َلُهْم ِفي َسِبيِل ﴿ َمَثُل �لَِّذيَن ُينِفُقوَ� َ�ْمَو�َلُهْم ِفي َسِبيِل 
�هللاَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َ�ْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ �هللاَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َ�ْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ 
ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة �0َهللاَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُ+ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة �0َهللاَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُ+ 

�0َهللاَُّ �0َِسٌع َعِليٌم ﴾ �0َهللاَُّ �0َِسٌع َعِليٌم ﴾ 
سو;9 �لبقر9 - ٢٦١سو;9 �لبقر9 - ٢٦١



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

مشيته �g خسف به �أل�R فهو يتجلجل فيها �لى 
 # �لقيامة). ٥٦يو

wفي �إلنفا ( �قو�� �لرسو� ( 
�هللا  سبيل  في  *نفسه  يملك،  *ما  >مو�له  �إلنسا�  يسخر   �< هو   wإلنفا�
*نيل <ضاK. *قد سئل �لرسوM ( @ ) من بعض >صحابه *من كانو� معه عن 
�إلنفاw فأجابهم �لرسوA ( @ ) Mلى سبل �إلنفاw *كيف يجب >� يكو�، 

*حثهم عليه *<غبهم فيه. *في �لقر�� �لكريم *<,e 9يا9 عديدZ منها:
َفِلْلَو�ِلَدْيِن  َخْيٍر  ِمْن  َ�نَفْقُتْم  َما  ُقْل  ُينِفُقوَ�   �gََما َيْسَأُلوَنَك   ﴿
ِبيِل Fََما َتْفَعُلو� ِمْن  �Fَْألَْقَرِبيَن �Fَْلَيَتاَمى �Fَْلَمَساِكيِن �Fَْبِن �لسَّ

َخْيٍر َفِإ�َّ �هللاََّ ِبِه َعِليٌم ﴾ سو�� �لبقر� / ٢١٥  
﴿ َيْسَأُلوَنَك َعْن �ْلَخْمِر �Fَْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِ�ْثٌم َكِبيٌر Fََمَناِفُع 
ِللنَّاِ? Fَِ�ْثُمُهَما َ�ْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما Fََيْسَأُلوَنَك َما�gَ ُينِفُقوَ� ُقْل 
 ��ُرFَ� ﴾ سو �ْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللاَُّ َلُكْم �ْآلَياYِ َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ

�لبقر� / ٢١٩
ُ̀ ِمْن ِعَباFَ [ِbَِيْقِدُ� َلُه  ﴿ ُقْل ِ��َّ َ�بِّي َيْبُسُط �لرwَ�ِّْ ِلَمْن َيَشا

ٍ̀ َفُهَو ُيْخِلُفُه Fَُهَو َخْيُر �لرَّ�ِ�ِقيَن ﴾  Fََما َ�نَفْقُتْم ِمْن َشْي
سو�� سبأ / ٣٩

 Zلنهي عن �لبخل *�لدعو� Mقد *<,9 >حا,يث عن <سولنا ( @ ) حو *
:Mلى �لسخا� *�لبذA

(�تقو� �لظلم فا� �لظلم ظلماY يو# �لقيامة، �Fتقو� �لشح فا� �لشح 
�هلك من كا� قبلكم، حملهم على �� سفكو� bمائهم �Fستحلو� محا�مهم) 

٥٧
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ْكَر� َتنَفُع  ْر َفِإ�َّ �لذِّ ْكَر� َتنَفُع ﴿ "َ�َ�كِّ ْر َفِإ�َّ �لذِّ ﴿ "َ�َ�كِّ
�ْلُمْؤِمِنَني َ�َما َخَلْقُت �ْلِجنَّ �ْلُمْؤِمِنَني َ�َما َخَلْقُت �ْلِجنَّ 
َ��ْإلِنَس ِ-الَّ ِلَيْعُبُد�ِني ﴾ َ��ْإلِنَس ِ-الَّ ِلَيْعُبُد�ِني ﴾ 

سو76 �لذ�6يا4 - ٥٥ – ٥٦ .سو76 �لذ�6يا4 - ٥٥ – ٥٦ .



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

﴿ َياَ�يَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� �ْسَتِجيُبو� ِهللاَِّ ﴿ َياَ�يَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� �ْسَتِجيُبو� ِهللاَِّ 

َ)ِللرَُّسوِ% ِ$َ#� َ"َعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َ)ِللرَُّسوِ% ِ$َ#� َ"َعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم 

َ)�ْعَلُمو� َ�+َّ �هللاََّ َيُحوُ% َبْيَن �ْلَمْرِ( َ)�ْعَلُمو� َ�+َّ �هللاََّ َيُحوُ% َبْيَن �ْلَمْرِ( 

َ)َقْلِبِه َ)َ�نَُّه ِ$َلْيِه ُتْحَشُر)َ+ ﴾ َ)َقْلِبِه َ)َ�نَُّه ِ$َلْيِه ُتْحَشُر)َ+ ﴾ 

سو78 �ألنفا% - ٢٤ سو78 �ألنفا% - ٢٤ 
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﴿ َما َ�َصاَ< ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي ﴿ َما َ�َصاَ< ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي 

�ْألBِ8َْ َ)َال ِفي َ�ْنُفِسُكْم ِ$الَّ ِفي �ْألBِ8َْ َ)َال ِفي َ�ْنُفِسُكْم ِ$الَّ ِفي 

ِكَتاٍ< ِمْن َقْبِل َ�ْ+ َنْبَرَ�َها ِ$+َّ َ#ِلَك ِكَتاٍ< ِمْن َقْبِل َ�ْ+ َنْبَرَ�َها ِ$+َّ َ#ِلَك 

 ﴾ Gٌَعَلى �هللاَِّ َيِس ﴾ Gٌَعَلى �هللاَِّ َيِس

سو78 �حلديد - ٢٢  سو78 �حلديد - ٢٢  



(�حبو� �لمساكين 
��نو� منهم، 	� تحبوهم يحبكم �هللا 
	� تدنوهم 
 �
يدنكم �هللا 
	� تكسوهم يكسكم �هللا 
	� يطعموهم يطعمكم �هللا، جو�

يجد �هللا عليكم). ٥٨

�لنبي ( - ) ,سو* 	لى �لجن �يضا 
�لسو�� ( ٧٢ ) من �لقر�� �لكريم هي سو�� �لجن �فيها �كر على �� 
سيدنا محمد    ( / ) هو مرسل $لى �لجن �يضا �مكلف بتبليغ �لقر�� $ليهم. 

فمنهم من يسمع $لى كال> �هللا، �منهم مسلمو� �تبعو� �لرسو5 ( / ):- 
﴿ ُقْل ُ�
ِحَي ِ	َليَّ َ�نَُّه �ْسَتَمَع َنَفٌر ِمْن �ْلِجنِّ َفَقاُلو� ِ	نَّا َسِمْعَنا 
ِبَربَِّنا   Bَُنْشِر 
َلْن َ ِبِه  َفآَمنَّا  �لرُّْشِد  ِ	َلى   Gَيْهِد َعَجًبا  ُقْرIًنا 

َ�َحًد�﴾ سو,M �لجن / ١ – ٢
� تذكر DياC �خرA $يما� بعض �لجن باإلسال>، �تقو5 عن لسانهم:

 Oَُمنَّا ِبِه َفَمْن ُيْؤِمْن ِبَربِِّه َفَال َيَخاI Sا َسِمْعَنا �ْلُهَد 
َ�نَّا َلمََّ ﴿
َفَمْن  �ْلَقاِسُطوَ�  
ِمنَّا َ �ْلُمْسِلُموَ�  ِمنَّا  
َ�نَّا َ َ,َهًقا  
َال َ َبْخًسا 

َ�ْسَلَم َفُأْ
َلِئَك َتَحرَّْ
� َ,َشًد� ﴾ سو,M �لجن / ١٣ – ١٤
  Fلكذ� في  ��ستمر  يهتد،  �لم  �لباطل  Iينه  على  بقي  من  �لجن  من   �

��الفتر�L على �F �لعالمين، تقو5 عنهم �آلياC �في عقيدتهم �لفاسد�:

َ�نَُّه َتَعاَلى َجدُّ َ,بَِّنا َما �تََّخَذ َصاِحَبًة َ
َال َ
َلًد�(٣)َ
َ�نَُّه َكاَ� َ ﴿
َتُقوَ* �ْإلِنُس  َلْن   �ْ�َ َظَننَّا  
َ�نَّا َ َسِفيُهَنا َعَلى �هللاَِّ َشَطًطا  َيُقوُ* 


�ْلِجنُّ َعَلى �هللاَِّ َكِذًبا ﴾ سو,M �لجن / ٣ – ٥ َ
ْمِع َفَمْن َيْسَتِمْع �ْآلَ� َيِجْد  
َ�نَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسََّ ﴿

َلُه ِشَهاًبا َ,َصًد� ﴾ سو,M �لجن / ٩ 
هذR �آلية �ألخير� تصف �لمشركين من �لجن �كيف يجتمعو� �يتكتلو� 
 Cهكذ� تتضح من �آليا� .�Iحو5 �لنبي ( / ) عندما يهم بالصال� �بالعبا
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﴿ ِ�نَُّهْم َلْن ُيْغُنو� َعنَك ِمْن �هللاَِّ ﴿ ِ�نَُّهْم َلْن ُيْغُنو� َعنَك ِمْن �هللاَِّ 

َ َبْعُضُهْم َ�ْ�ِلَياُ�  اِلِمني َ َبْعُضُهْم َ�ْ�ِلَياُ� َشْيًئا َ�ِ�#َّ �لظَّ اِلِمني َشْيًئا َ�ِ�#َّ �لظَّ

 ﴾ َ َ ﴾ َبْعٍض َ��هللاَُّ َ�ِليُّ �ْلُمتَِّقني َبْعٍض َ��هللاَُّ َ�ِليُّ �ْلُمتَِّقني

سو45 �جلاثية - ١٩  سو45 �جلاثية - ١٩  



�� هذ� �ألسلو� �ستمر معه �لى ما بعد فتح مكة �لمكرمة نمو ساعد �لدين 

سيطر( 2لته سلطته على #0جا- كثير(. لم يشاهد # يسمع منه #" نو! 

من �لضغو< # �إلكر�= إل2خا: قومه �لى 2ينه �لجديد. بل تر5 لهم �لحرية 

في �الختيا0 تقرير �إليما� باإلسالE طو�عية عن 0ضا قبو:. هذ= بعض 

من NياM �لقر�� �لكريم �لتي توضح سلك �لرسو: هذ�:-

﴿ ُقْل ِ�نََّما ُيوَحى ِ�َليَّ َ�نََّما ِ�َلُهُكْم ِ�َلٌه َ��ِحٌد َفَهْل َ�ْنُتْم ُمْسِلُموَ� 
َفِإْ� َتَولَّْو� َفُقْل 1َ2ْنُتُكْم َعَلى َسَو�ٍ. َ�ِ�ْ� َ�ْ,ِ+* َ�َقِريٌب َ�ْ' َبِعيٌد 
َما ُتوَعُد�َ� ِ�نَُّه َيْعَلُم �ْلَجْهَر ِمْن �ْلَقْو6ِ َ�َيْعَلُم َما َتْكُتُموَ� َ�ِ�ْ� 
َ�ْ,ِ+* َلَعلَُّه ِفْتَنٌة َلُكْم َ�َمَتاٌ= ِ�َلى ِحيٍن َقا6َ َ+>ِّ �ْحُكْم  ِباْلَحقِّ 
َتِصُفوَ� ﴾ سو+B �ألنبيا.  َما  �ْلُمْسَتَعاُ� َعَلى  َ�َ+بَُّنا �لرَّْحَماُ� 

١٠٨ – ١١٢ /
ا  ُبوMَ َفُقْل ِلي َعَمِلي َ�َلُكْم َعَمُلُكْم َ�ْنُتْم َبِريُئوَ� ِممَّ ﴿ َ�ِ�ْ� َكذَّ
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ألِألَْعِد6َ َبْيَنُكْم �هللاَُّ َ+بَُّنا َ�َ+بُُّكْم َلَنا َ�ْعَماُلَنا َِْعِد6َ َبْيَنُكْم �هللاَُّ َ+بَُّنا َ�َ+بُُّكْم َلَنا َ�ْعَماُلَنا 
َة َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم �هللاَُّ  َة َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم �هللاَُّ َ�َلُكْم َ�ْعَماُلُكْم َال ُحجَّ َ�َلُكْم َ�ْعَماُلُكْم َال ُحجَّ

 ﴾ Vَُيْجَمُع َبْيَنَنا َ�ِ�َلْيِه �ْلَمِص ﴾ Vَُيْجَمُع َبْيَنَنا َ�ِ�َلْيِه �ْلَمِص
 ١٥ - Z+لشو� B+١٥ سو - Z+لشو� B+سو



�لبشرية �لى  �لى جميع  #� سيدنا محمد ( P ) 0سو: مرسل  �لمذكو0( 
�لعظيم هدT �هللا تعالى طريق �إليما� لعالم  �لقر��   �#عموE �لجن #يضا، 

�إلنس كما هو لعالم �لجن سو�- بسو�-.

�لرسو6 ( \ ) يحذ+ �لمنكرين
 ،TXبالكثير من �أل ( P ) نبو( سيدنا محمدقاE �لذين #نكر� �لقر�� 

ضع �لعر�قيل �لمعوقاM #مامه منعه محالة صد= عن تأ2ية 0سالته في 

�لتبليغ، حتى صل بهم �لحا: �لى تهديد= بالمقاطعة �لنيل منه حتى �غتياله 

تصفيته جسديا. 0غم Xلك �ستمر �لرسو: ( P ) في تأ2ية �جب �لتبليغ 

2عو( �لناa �لى �هللا، تذكيرهم بعظمته 0بوبيته سطوته قد0ته. هو بذلك 

#ثبت كونه بحق 0سوال مبعوثا، منذ�0 بعذ�� �لنا0، مبشر� بنعيم �لجنة، هدفه 

كا�(  .Tلهد� �لنو0  �لحق  �لى  �لد�عية  Nياته  #حكامه  �هللا  تبليغ كتا� 

لين سالسة، حتى  بكل  d2هالطيف  بأسلو�  بالمقابل  يدعوهم   (  P
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َ̂ َ�َال  َ̂ َ�َال ﴿ َفِلَذِلَك َفاْ,ُ= َ��ْسَتِقْم َكَما ُ�ِمْر ﴿ َفِلَذِلَك َفاْ,ُ= َ��ْسَتِقْم َكَما ُ�ِمْر
َتتَِّبْع َ�ْهَو�َ.ُهْم َ�ُقْل 2َمْنُت ِبَما َ�ْنَز6َ �هللاَُّ ِمْن َتتَِّبْع َ�ْهَو�َ.ُهْم َ�ُقْل 2َمْنُت ِبَما َ�ْنَز6َ �هللاَُّ ِمْن 

 ُ̂ ُ̂ ِكَتاٍ> َ�ُ�ِمْر ِكَتاٍ> َ�ُ�ِمْر



�قا�يلهم. بل �فهم �نه سو� يضع ميز�� �لعد�لة ��لحق في عالقته معهم �لن 

يدخل في نقا4 �جد�' ال طائل منه. �هذ� �ألسلو+ من �لرسو' ( & ) هو 

تنفيذ أل��مر @به �لمبلغة >ليه في ;يا9 �لقر�� �لكريم:- 

� َ��ْسَتِقْم َكَما ُِمْرَ� َ�َال َتتَِّبْع َْهَو�َ
ُهْم َ�ُقْل ُ�﴿ َفِلَذِلَك َفاْ
7َمْنُت ِبَما َْنَزَ- �هللاَُّ ِمْن ِكَتا2ٍ َ�ُِمْرُ� ِألَْعِدَ- َبْيَنُكْم �هللاَُّ َ(بَُّنا 
َة َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم �هللاَُّ  َ�َ(بُُّكْم َلَنا َْعَماُلَنا َ�َلُكْم َْعَماُلُكْم َال ُحجَّ

َيْجَمُع َبْيَنَنا Dِ�ََلْيِه �ْلَمِصيُر ﴾  سو(@ �لشو(< / ١٥ 

�لرسو- ( G ) يدعو 
من نكر �لرسالة Dلى �لتوبة

Dنب  كل   �� �لقر��  في   Fلنا� بشر   .HIبعبا �غفو@  عفو  @حيم  �هللا   �<

127

�قطا() Kيحيى (عدنا K�)ها

﴿ KDَِّ �لَِّذيَن َكَفُر�� َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َْمَو�ُلُهْم َ�َال ﴿ KDَِّ �لَِّذيَن َكَفُر�� َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َْمَو�ُلُهْم َ�َال 

ْ�َالُ�ُهْم ِمْن �هللاَِّ َشْيًئا َ�ُْ�َلِئَك َْصَحا2ُ �لنَّاِ( ُهْم َْ�َالُ�ُهْم ِمْن �هللاَِّ َشْيًئا َ�ُْ�َلِئَك َْصَحا2ُ �لنَّاِ( ُهْم َ

 ﴾ Kَِفيَها َخاِلُد� ﴾ Kَِفيَها َخاِلُد�

 ١١٦ ١١٦ - K�7- عمر - K�7- عمر



ا َتْعَمُلوKَ ﴾. سو(@ يونس / ٤١ ْعَمُل َ�ََنا َبِر[ٌ
 ِممََّ
 Kََتْعَلُمو َ̂ ﴿ ُقْل َياَقْوaِ �ْعَمُلو� َعَلى َمَكاَنِتُكْم Dِنِّي َعاِمٌل َفَسْو
سو(@   ﴾  Kَاِلُمو �لظَّ ُيْفِلُح  َال  Dِنَُّه   )ِ� �لدَّ َعاِقَبُة  َلُه   Kَُتُكو َمْن 

١٣٥ / aألنعا�

�لرسو- ( G ) لم يدخل 
في جد�- عقيم مع �لمشركين"

 ،Nلنبو�� بالقر��  �لخالق �كفر��  �نكر��  �لذين  مع   ( �لرسو' ( &  �تبع 

في   F@يما �لم  ��لحكمة،  ��لتحمل  �لصبر  �لكثير من  فيه  لينا  لطيفا  �سلوبا 

Iعوته �تبليغه �سلو+ �لضغط ��لصد�U ��لعنف، �حتى في جد�له �@HI على 
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﴿ َفاْعُبُد�� َما ِشْئُتْم ِمْن ُ��ِنِه ُقْل KDَِّ �ْلَخاِسِريَن ﴿ َفاْعُبُد�� َما ِشْئُتْم ِمْن ُ��ِنِه ُقْل KDَِّ �ْلَخاِسِريَن 

�لَِّذيَن َخِسُر�� َْنُفَسُهْم َ�َْهِليِهْم َيْوaَ �ْلِقَياَمِة ََال �لَِّذيَن َخِسُر�� َْنُفَسُهْم َ�َْهِليِهْم َيْوaَ �ْلِقَياَمِة ََال 

iَِلَك ُهَو �ْلُخْسَر�Kُ �ْلُمِبُني ﴾ iَِلَك ُهَو �ْلُخْسَر�Kُ �ْلُمِبُني ﴾ 

�لزمر - ١٥�لزمر - ١٥



�قترفوK قابل للعفو *�لمغفر�JA Z ما تابو� *ندمو� على فعلهم. *قد جا�e 9يا9 

�لكتاl �لحكيم تأمر �لرسوM بتبليغ Jلك Aلى �لمنكرين *�لضالين:

 �ْ�ِFَ َسَلَف  َقْد  َما  َلُهْم  ُيْغَفْر  َينَتُهو�   �ْ�ِ  �Fَكَفُر ِللَِّذيَن  ُقْل   ﴿
ِليَن ﴾  سو�� �ألنفا� / ٣٨  َّFََفَقْد َمَضْت ُسنَُّة �ْأل �Fbَُيُعو

* في حديث نبو_ شريف، يؤكد �لرسوM ( @ ) >� باl �لتوبة مفتو� 

في >_ *قت >* xما� �JA ما تاl �لعبد *>صلح:
( با� �لتوبة مفتو~ ال يغلق حتى تطلع �لشمس من مغربها" ٥٩

 ��لرسو� (  ) يحذ
�لمنكرين �� �لخسر�� مصيرهم

 cمد *نشاهد   cنر *Aجر���ته  *>فعاله   (  @ )  Mلرسو�  Mقو< في جميع 

عليه  *�العتما,   Zلكبير� *�لثقة  له،  *�لتسليم  �هللا  على  �لتوكل  بمبد>  �اللتز�? 

*حدK. *كا� يظهر للمؤمنين في >كثر �أل*قا9 عسرZ *صعوبة ثقته �لعلية با� 

�لنصر سيكو� حليفهم *>� <بهم قا,< على ,حر �ألعد�� �لمنكرين للرسالة، 

*>نه لن يمنع عونه عن �لمؤمنين. 

Fَِبْئَس  َجَهنََّم  ِ�َلى   �َFُتْحَشُرFَ َسُتْغَلُبوَ�   �Fَكَفُر ِللَِّذيَن  ُقْل   ﴿
�ْلِمَها�L ﴾ bُ عمر��/ ١٢ 

:( @ ) Mلرسو� Mفي حديث نبو _ يقو *
( ... ��F ما توعد�F آلF Yما �نتم بمعجزين) ٦٠
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﴿ ُقْل َياَقْوِ� �ْعَمُلو� َعَلى َمَكاَنِتُكْم ﴿ ُقْل َياَقْوِ� �ْعَمُلو� َعَلى َمَكاَنِتُكْم 

ِ"نِّي َعاِمٌل َفَسْوَ� َتْعَلُموَ� ﴾ ِ"نِّي َعاِمٌل َفَسْوَ� َتْعَلُموَ� ﴾ 

�لزمر - ٣٩  �لزمر - ٣٩  



�إليما�  صنف  Aلى  هؤال�  كسب  Aلى  يطمح   (  @  )  Mلرسو� كا�   *

*A<جاعهم عن غيهم *Aنكا<هم، فكا� يحد+ �لناO عن �لحياZ �الخرc �لتي 

:Zهي �لباقية *�لخالد

" �يها �لنا? �نما �لدنيا عرR حاضر يصيب منها �لبر �Fلفاجر �Fآلخر� 
� يحق بها �لحق Fيبطل �لباطل فكونو� bيحكم فيها ملك قا wbعد صاF
�بنا` �آلخر� Fال تكونو� من �بنا` �لدنيا، فا� كل �# يتبعها Fلدها �عملو� 
�Fنكم  �عمالكم  على  معرضو�  �نكم  �Fعلمو�   ،�حذ على  �هللا  من  �Fنتم 
�� خير� ير]،    Fمن يعمل مثقا� g مالقو� �هللا البد منه. فمن يعمل مثقا�

�� شر� ير]).٦١g

�لرسو� (  ) يحذ� �لمنكرين بالجحيم
من بين *�جبا9 �لرسل *�ألنبيا� A<شا, �لناO *تحذيرهم من غضب �هللا 

تعالى *تخويفهم بعذ�l �لنا< في جهنم. *هذK �ألساليب هي لتمهيد �لطريق 

>ما? �لبشر التبا| طريق �إليما� *�لهدc *معرفة �هللا *�لخشية منه، *Aبعا,هم 

 Kهذ* .cالخر� Zهم بالنعيم �لمقيم في �لجنة في �لحياxلنا< *فو� lعن عذ�

 yلى �إليما� *نيل <ضا �هللا *ترA ما فعله >يضا <سولنا ( @ )، فكا� بشير�

�لكفر *�لضاللة، *نذير� من غضب �هللا *عقابه �لعا,M. *بذلك جا�e 9يا9 

�لقر��:

�لَِّذيَن  Fُُجوِ]  ِفي  َتْعِر0ُ   Yٍَبيَِّنا Lَياُتَنا  َعَلْيِهْم  ُتْتَلى   �gَ�ِFَ  ﴿
Lَياِتَنا  َعَلْيِهْم  َيْتُلوَ�  ِبالَِّذيَن  َيْسُطوَ�   �َFbَُيَكا �ْلُمْنَكَر   �Fَكَفُر
 �Fَكَفُر �لَِّذيَن  �هللاَُّ  Fََعَدَها   ��لنَّاُ gَِلُكْم  ِمْن  ِبَشرٍّ  َ�َفُأَنبُِّئُكْم  ُقْل 

130131

(�ها��F يحيى (عدنا� �Fقطا



�لرسو� ( � ) ينذ� �لمنكرين باليو� �آلخر
من خصائص 
صفا� 	لمنكرين للرسالة 	لسما
ية عد� �يمانهم 
	عتقا�هم 

باليو� 	آلخر 
بالبعث 
	لنشو/. 
هذ	 ما كا, عليه حا( 	لمشركين في عهد 


قد جا?� <يا� 	لقر	, بالحجة 	لبالغة 
بأكمل صو/8 
7بلغ  ) C لرسو( (	

حديث، جو	با على ما يدعو,:

َ�ِبْئَس  َجَهنََّم  ِ"َلى  َ�ُتْحَشُر�َ#  َسُتْغَلُبوَ#  َكَفُر��  ِللَِّذيَن  ُقْل   ﴿
�ْلِمَهاُ= ﴾ سو�; �إلسر�9 / ٤٩ - ٥١ 

Aََ�@َباُ?َنا   * َلَمْبُعوُثوَ#  Aَِئنَّا  َ�ِعَظاًما  ُتَر�ًبا  َ�ُكنَّا  ِمْتَنا  Aَِئَذ�   ﴿
 ١٦ /  Kلصافا� َ=�ِخُر�َ# ﴾ سو�;  Aَ�َْنُتْم  َنَعْم  ُقْل  ُلوَ#  �ْألَ�َّ

١٨ –
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﴿ Aََفُحْكَم �ْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَ# َ�َمْن Aَْحَسُن ﴿ Aََفُحْكَم �ْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَ# َ�َمْن Aَْحَسُن 

ِمْن �هللاَِّ ُحْكًما ِلَقْوٍ� ُيوِقُنوَ# ﴾ ِمْن �هللاَِّ ُحْكًما ِلَقْوٍ� ُيوِقُنوَ# ﴾ 

سو�; �ملائد; - ٥٠سو�; �ملائد; - ٥٠



ْبُتْم ِبِه َما ِعنِدU َما َتْسَتْعِجُلوَ� ِبِه ِ�ْ�  َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َ�بِّي Fََكذَّ
 ��سو   ﴾ �ْلَفاِصِليَن  َخْيُر  Fَُهَو  �ْلَحقَّ  َيُقصُّ  ِهللاَِّ  ِ�الَّ  �ْلُحْكُم 

�ألنعا# / ٥٦ – ٥٧ 
 �َFَال َ�ْنُتْم َعاِبُدFَ �َFَال َ�ْعُبُد َما َتْعُبُد �َFُقْل َياَ�يَُّها �ْلَكاِفُر ﴿
َما َ�ْعُبُد Fََال َ�َنا َعاِبٌد َما َعَبدتُّْم Fََال َ�ْنُتْم َعاِبُدFَ� َما َ�ْعُبُد َلُكْم 

١ – ٦ / �Fلكافر� ��bِيُنُكْم Fَِلَي bِيِن ﴾ سو

�لرسو� (  ) يذكر �هل �لكتا�
�تبا|  Aلى  يدعوهم  Aليهم  *توجه   lلكتا� >هل   (  @ )  Mلرسو� خاطب 

 Kلذ_ >,خلو� yمعتقد�تهم �لمنحرفة *ما هم عليه من �لشر yلدين �لجديد *تر�

�لمنكرين  مع  فعل  �ألخيرZ. *كما  �هللا  قبوM <سالة  ,ينهم، *حثهم على  Aلى 

*�لمشركين لم يتبع >ية *سائل �لضغط *�إلكر�K *�لقسر، *Aنما كا� �سلوبه 

هي  بالتي  Aقناعهم  *محا*ال  لهم  ناصحا  *لين  بلطف   Zلدعو� على  يعتمد 

>حسن.

�عتقا,هم   – �ليهو,  *خاصة   – lلكتا� �لعجيبة ألهل  �لخصائص  من   *

بأنهم >حباl �هللا *>نهم مختا<*� لديه *مفضلو� على �لعلمين، *بالتالي فهم 

لغيرهم  حق  *ال  *جناته،  نعيمه  *يدخلو�  �هللا  برضا  سيمضو�  من  *حدهم 

بها. *><�� هذ� �لموقف �لشاJ *�العتقا, �لباطل �لذ_ >ظهرK �ليهو, *�لذ_ ال 

,ليل >* حجة لهم به، جا� جو�l �لرسوM ( @ ) ينطق بآيا9 بينا9 يسفه 

مو�قفهم *يعلن بطال� e<�ئهم:  
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Fَِبْئَس �ْلَمِصيُر ﴾  سو�� �لحج / ٧٢
�ُسوَلُه َفِإ�َّ َلُه َFَ َََّمْن َيْعِص �هللاFَ َساَالِتِه�ِFَ َِِّ�الَّ َبَالًغا ِمْن �هللا ﴿

َناَ� َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َ�َبًد� ﴾  سو�� �لجن / ٢٣
*صف �لنبي ( @ ) عذ�l �لنا< *>شكالها *صفا ,قيقا *مفصال، *صو< 

�ستنجا, �لمنكرين *هم في نا< �لجحيم *توسلهم إلخر�جهم منها، ها,فا من 

Jلك تخويف �لناO *حثهم Aلى �إليما� *بالتالي تجنب �لمصير �لبائس �لذ_ 

ينتظر �لكافرين. 

�لرسو� (  ) يعلم �لمنكرين عد# 
�تباعه طريقهم Fبأسلو� قاطع �FFضح Fثابت

 Oلبأ�*  Zلقو� بمنظر  *ظهو<هم  *�لمنكرين  �لكفا<   Oيأ  �< من  بالرغم 

,ين  *تبليغ  بدعوته   (  @ )  Mلرسو� �ستمر  فقد  عد,هم *سطوتهم،   Zكثر*

�هللا بكل قوZ *ثبا9 *<باطة جأ�، *لم يلتفت Aلى تهديد�تهم *�لعر�قيل �لتي 

>عد�ئه   cلد Aنطباعا   yيتر  �<  �*, *ينذ<هم  يبشرهم  *ظل  >مامه،  *ضعوها 

�لثابت  *�لقر�<  *�لصبر  �لعزيمة   Zقو  �< *الشك  *يتبعهم.  ,عوته   yسيتر �نه 

 KJبالمسلمين �تخا cما >حر* .Zمن خلق �لنبو* ( @ ) Mمن صفا9 �لرسو

نموJجا *مثال  *�تبا| �سلوبه *سبيله.

* هذK بعض �آليا9 من �لكتاl �لحكيم حوM هذ� �لموضو|:

﴿ ُقْل ِ�نِّي ُنِهيُت َ�ْ� َ�ْعُبَد �لَِّذيَن َتْدُعوَ� ِمْن Fbُِ� �هللاَِّ ُقْل َال 
ِ�نِّي  ُقْل  �ْلُمْهَتِديَن  ِمْن  َ�َنا  Fََما   �gً�ِ َضَلْلُت  َقْد  َُ̀كْم  َ�ْهَو� َ�تَِّبُع 

132

محمد صلى �هللا عليه Fسلم



F لم يما�? ضغطا عليهم 
عند bعوتهم �لى �إلسال#

في  *لينة  سهلة  *سيلة  بالخاصة   lلكتا� >هل  مع   (  @ )  Mلرسو� �تبع 

,عوتهم Aلى �إلسال?، ,*� ضغط >* Aجبا< >* Aكر�K، بل ,عاهم بكل لطف 

*سماحة مظهر� لهم خلقه �لقرeني ليتبعوK هم >يضا *يتحلو� به في حياتهم. 

*قد كا� �لعدM *�إلنصاj ميز�نه معهم. تركهم >حر�<� في مما<سة شعائرهم 

�لدينية ، *سمح لهم بالعيش طبقا لعا,�تهم *تقاليدهم، *>*صى بهم خير� عند 

-:Mعنه ( @ ) >نه قا c*صحابه *لمن يأتو� من بعدهم. ير<

 wكلفه فو F� تنقضه F� من ظلم معاهد�F ...ميا فأنا خصمهg |gL من )
طاقته �F �خذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يو# �لقيامة...) ٦٣

>هل  مع   (  @  )  Mلرسو� >برمها  �لتي  *�لمعاهد�9  �لعقو,  �xلت  ال   *

*مر�جع  محفوظة  *ثائق  �لطو�ئف  من  *غيرهم  *يهو,   c>نصا من   lلكتا�

Aلى   (  @  )  Mلرسو� كتبه  �لذ_  �لعهد  ينص   Mلمثا� سبيل  *على   .Zمعتمد

:c>لحا<+ بن كعب *بني قومه من �لنصا�

نجر�� Fكهنتهم Fمن  �Fساقفة  بن كعب   ���لحا بني  ".. ألسقف   )
�هبانهم، �� لهم على ما تحت �يديهم من قليل Fكثير من بيعهم F تبعهم
�سوله... Fال بغير حق من حقوقهم Fال F هللا� ��هبانيتهم Fجو�F صلو�تهمF

سلطانهم... غير مثقلين بظلم Fال ظالمين") ٦٤
بعد كتابة �لنصو@ >عالK، قر> �آلية �لكريمة:

﴿ Fََال ُتَجاbُِلو� َ�ْهَل �ْلِكَتاِ� ِ�الَّ ِبالَِّتي ِهَي َ�ْحَسُن ِ�الَّ �لَِّذيَن 
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ُ�نِزَ�  ِبَما  ُنْؤِمُن  َقاُلو�  �هللاَُّ  َ�نَزَ�  ِبَما  Lِمُنو�  َلُهْم  ِقيَل   �gَ�ِFَ  ﴿
ُقْل  َمَعُهْم  ِلَما  ًقا  �ْلَحقُّ ُمَصدِّ Fَُهَو   [َُ̀ ��َFَ ِبَما   �َFَيْكُفُرFَ َعَلْيَنا 
 ��سو   ﴾ ُمْؤِمِنيَن  ُكنُتْم   �ْ�ِ َقْبُل  ِمْن  �هللاَِّ   َ̀ َ�ْنِبَيا َتْقُتُلوَ�  َفِلَم 

�لبقر� / ٩١
 �ِFbُ ْآلِخَرُ� ِعْنَد �هللاَِّ َخاِلَصًة ِمْن� �ُ� ﴿ ُقْل ِ�ْ� َكاَنْت َلُكْم �لدَّ
�لنَّاِ? َفَتَمنَّْو� �ْلَمْوYَ ِ�ْ� ُكنُتْم َصاbِِقيَن Fََلْن َيَتَمنَّْوُ] َ�َبًد� ِبَما 
�لبقر� / ٩٤   ��اِلِميَن ﴾ سو ِبالظَّ َعِليٌم  �Fَهللاَُّ  َ�ْيِديِهْم  َمْت  َقدَّ

٩٥ –
﴿ Fََقاُلو� َلْن َيْدُخَل �ْلَجنََّة ِ�الَّ َمْن َكاَ� ُهوFْ�َ �bً َنَصاَ�| ِتْلَك 
َ�َماِنيُُّهْم ُقْل َهاُتو� ُبْرَهاَنُكْم ِ�ْ� ُكنُتْم َصاbِِقيَن ﴾  سو�� �لبقر� 

١١١ /
ُ̀ �هللاَِّ Fََ�ِحبَّاُ�ُ] ُقْل َفِلَم  ﴿ Fََقاَلْت �ْلَيُهو�Fَ bُلنََّصاَ�| َنْحُن َ�ْبَنا
 ُ̀ َيَشا ِلَمْن  َيْغِفُر  َخَلَق  ْن  ِممَّ َبَشٌر  َ�ْنُتْم  َبْل  ِبُذُنوِبُكْم  ُبُكْم  ُيَعذِّ
َبْيَنُهَما  َما�Fَ Yِ�Fَْألَْ�Fَ Rَِما  ُ̀ Fَِهللاَِّ ُمْلُك �لسَّ ُ� َمْن َيَشا Fَُيَعذِّ

Fَِ�َلْيِه �ْلَمِصيُر ﴾ سو�� �لمائد� / ١٨
﴿ Fََقاُلو� ُكوُنو� ُهوFْ�َ �bً َنَصاَ�| َتْهَتُد�F ُقْل َبْل ِملََّة ِ�ْبَر�ِهيَم 

َحِنيًفا Fََما َكاَ� ِمْن �ْلُمْشِرِكيَن ﴾ سو�� �لبقر� / ١٣٥
*في   ،lلكتا� >هل  يخاطبو�  كيف  �لمؤمنو�   (  @  ) �لنبي  >*صى   *

حديثه:
�سله.") ٦٢F كتبهF مالئكتهF قولو� نؤمن باهللا ... )
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�لرسو� ( � ) يدعو 
هل �لكتا� 
�لى تر� �لشر� باهللا ��إليما� بوحد�نيته

في �عوته �هل �لكتا� �لى �لدخو� في �لدين �لجديد، كا	 �لرسو� (�) 

يؤكد �*ال على عد5 �إلشر�2 باهللا جل جالله، *توحيد+ *تنزيهه قبل �	 يخطو 

�ية خطو9 �خرE لالتفاD على تفاهم مشتر2 �* �اللتقا@ على نقا= محد�9:


الَّ َ َ�َبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  َسَو�ٍ,  َكِلَمٍة  1َِلى  َتَعاَلْو�  �ْلِكَتاِ�  َياَ
ْهَل  ُقْل   ﴿
َنْعُبَد 1ِالَّ �هللاََّ َ�َال ُنْشِرَ� ِبِه َشْيًئا َ�َال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َ
8َْباًبا ِمْن 

�Fُِ� �هللاَِّ َفِإْ� َتَولَّْو� َفُقوُلو� �ْشَهُد�� ِبَأنَّا ُمْسِلُموَ� ﴾
سو�J K8 عمر�� / ٦٤

﴿ ُقْل َياَ
ْهَل �ْلِكَتاِ� َال َتْغُلو� ِفي Fِيِنُكْم َغْيَر �ْلَحقِّ َ�َال َتتَِّبُعو� 

ْهَو�َ, َقْوUٍ َقْد َضلُّو� ِمْن َقْبُل َ�َ
َضلُّو� َكِثيًر� َ�َضلُّو� َعْن َسَو�ِ, َ

٧٧ / Kلمائد� K8ِبيِل ﴾ سو �لسَّ
* عندما �Iسل �لنبي ( � ) �لصحابي معاJ بن جبل ( HI ) �لى �ليمن، 

�*صا+ �	 يدعو� �هل �لكتا� �*ال �لى عبا�9 �هللا *توحيد+:

 KFما تدعوهم 1ليه عبا ��

هل �لكتا� فليكن  Uعلى قو Uنك تقد� " )
�هللا تعالى..."). ٦٥ 

137

ها��8 يحيى (عدنا� 
�قطا8)



َظَلُمو� ِمْنُهْم Fَُقوُلو� Lَمنَّا ِبالَِّذU ُ�ْنِزَ� ِ�َلْيَنا Fَُ�ْنِزَ� ِ�َلْيُكْم Fَِ�َلُهَنا 
/  Yلعنكبو�  ��سو   ﴾ ُمْسِلُموَ�  َلُه  Fََنْحُن  �Fَِحٌد  Fَِ�َلُهُكْم 

٤٦
>هل  للمسلمين كيفية مخاطبة  يوضح  ما  >يضا  �لكريمة  �آلية  في  * جا� 

:lلكتا�

Fََلُكْم  َ�ْعَماُلَنا  Fََلَنا  �بُُّكْم َFَ �بَُّنا َ Fَُهَو  �هللاَِّ  ِفي  وَنَنا  َ�ُتَحاجُّ "ُقْل 
َ�ْعَماُلُكْم Fََنْحُن َلُه ُمْخِلُصوَ� ﴾  سو�� �لبقر� / ١٣٩
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Harun Yahya

فيما تقد5 من �لكتا� تحدثنا في فصوله عن �ألخالD �لحميد9 �لتي كا	 
�لرسو� ( � ) عليها، مؤيد9 بآياT �لقر�	 �لكريم. *�عطينا �مثلة متنوعة لما 
كا	 يتمتع به *تمتاW شخصيه من صبر *تحمل *حب للخير *�العتد�� في 
كل شي@ *شأ	، *Iحمته *شفقة ( � ) �لتي كا	 يبديها للناY *من حوله، 
�لقر�	   Tيا[ �لى  باإلضافة  Iبه.  على  *توكله  *تو�ضعه  *شجاعته  *عد�لته 
�لكريم، فقد *I�تنا I*�ياT كثير عن �لصحابة �لكر�5، *�حا�يث مر*ية عنه 
فيها تفاصيل كثير9 *�قيقة عن حياته *تعامله مع �هله *عائلته *�لمؤمنو	 من 
**قاI+ *جال� خلقه *خلقه،  *هند�مه  *مظهر+  �ليومية،  حوله، *عن حياته 
*ما�J كا	 يحب من �لطعا5 *�لشر�� *ما�J يلبس، *طالقة *جهه *بشاشته 
 Dلكثير �لكثير غيرها من �لتفاصيل �لتي قا5 علما@ �جال@ من �لمسلمين بإطال�*
لفظة " �لشمائل" على مجملها، *هي تحمل معاني �لقو� *�لفعل *�لحركة 
*�لتصرf *�تخاJ �لقر�I *�إلجر�@�T  *جل �فعا� *�طو�I �لرسو� ( � ). 
�نها  �ال  *�ستعماالتها،  معناها  في  *شاملة  عامة  كانت   	�* �لكلمة  *هذ+ 
 +Iطو��* ) *شخصيته   � ) �لنبي   fصبحت مخصوصة أل*صا� �لزمن  مع 

*تصرفاته. 

�لشمائل �لشريفة 
للرسو� ( � )
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 ﴾ َ َ ﴾ ﴿ َ�ِ�نَُّه َلَتْنِزيُل َ�ِّ �ْلَعاَلِمني ﴿ َ�ِ�نَُّه َلَتْنِزيُل َ�ِّ �ْلَعاَلِمني

١٩٢ - �سو�" �لشعر�� - ١٩٢سو�" �لشعر�



 Yكل كلمة قيلت في �لنبي ( � ) *كل تفصيل �* *صف له، �نعكا 	�
من  �لعالمين  على  *فضله  بالرسالة  Iبه  لقد كرمه  *�خالقه *شيمه.  لفضائله 
�لنبي ( � ) في  �لر*�ياT عن شمائل  �لغاية من Jكر مختلف  خالئقه. �	 
هذ� �لفصل من �لكتا�، هو �ستخال� �لعبر *�لنتائج منها *�ستخر�l �لحكم 

*�لمو�عظ بما تفيد حياتنا �ليومية في عصرنا �لر�هن.

جما� �كما� خلقة �لرسو� (�)
I*�ياT كثير9 *�قو�� مفصلة كل �لتفصيل *I�تنا **صلتنا من �صحا� 
�لرسو� ( � ) تتعلق بمظهر+ *خلقه *�*صافه �لجسمانية، �لتي نفهم منها 
جال� *قاI+ *هيبة منظر+ *نوI+ �لذp يشع من *جهه، من *قفاته *سكناته 
*ما �*�عه فيه Iبه من مز�يا �لجما� *�لكما�، *نقلو� �لى �لعصوI *�ألجيا� 
 D�� يشاهد*+   *� حياته  في  �لرسو�  يعاصر*�  لم  من  *�لى  بعدهم  من 
�لمالحظاDI�* T �أل*صاf عن سيرته *حياته *�فعاله. نقد5 لكم فيما يلي 

بعض �لتفاصيل عن بعض مناحي شمائل �لرسو� ( � ):-

�لمظهر �لخا8جي �لمنظو8 للرسو� (�) 
�جما� خلقه

:Tجما� خلق �لنبي ً( � ) بهذ+ �لكلما ( HI ) 5يصف �لصحابة �لكر�
( كا� عليه �لصالK ��لسالU فخما مفخما... يتألأل �جهه تأللؤ �لقمر ليلة 
يتأمله  لم  من  يحسبه   kيجلو نو8  له  �لشعر  8جل  �لهامة،  عظيم  �لبد8... 
�لصد8  عريض  �لفم  �لخدين ضليع  
Fعج... سهل  �للحية،  
شم... كث 

بعيد ما بين �لمنكبين...). ٦٦
    ( HI ) عن �نس

( لم يكن 8سو� �هللا ( � ) بالطويل �لبائن �ال بالقصير �لمترFF �ال 
باألبيض 
المهق �ال باألUF، �ليس بالجعد �لقطط �ال بالبسط... بعثه �هللا 
 kبمكة عشر سنين �بالمدينة عشر سنين فتوفا U8بعين سنة فأقا
على 8
سي 
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�لحلية �لشريفة �لتي قص فيها سيدنا علي 8ضي �هللا عنه 
جما� خلق �خلقة سيدنا 8سو� �هللا صلى �هللا عليه �سلم، 

�كما� شمائله، ��لحب ��لتقدير �لذx كّنُه �لناv له.



﴿ ِ�نََّما َ
ِليُُّكْم 	هللاَُّ َ
َ�ُسوُلُه َ
	لَِّذيَن ﴿ ِ�نََّما َ
ِليُُّكْم 	هللاَُّ َ
َ�ُسوُلُه َ
	لَِّذيَن 


ُيْؤُتوَ� َ �َالَ 
ُيْؤُتوَ� %َمُنو	 	لَِّذيَن ُيِقيُموَ� 	لصََّ �َالَ %َمُنو	 	لَِّذيَن ُيِقيُموَ� 	لصَّ


ُهْم َ�	ِكُعوَ� ﴾ َ �
ُهْم َ�	ِكُعوَ� ﴾ 	لزََّكاََ �	لزََّكاَ

٥٥ - �سو�� 	ملائد� - ٥٥سو�� 	ملائد



﴿ ُهَو 	هللاَُّ 	لَِّذ4 َال ِ�َلَه ِ�الَّ ُهَو َعاِلُم 	ْلَغْيِب ﴿ ُهَو 	هللاَُّ 	لَِّذ4 َال ِ�َلَه ِ�الَّ ُهَو َعاِلُم 	ْلَغْيِب 

َها7َِ� ُهَو 	لرَّْحَماُ� 	لرَِّحيُم ﴾  َها7َِ� ُهَو 	لرَّْحَماُ� 	لرَِّحيُم ﴾ َ
	لشَّ 
	لشََّ

سو�� 	حلشر - ٢٢سو�� 	حلشر - ٢٢



�هللا على 8
v ستين سنة �ليس في 8
سه �لحيتيه عشر�� شعرK بيضا,). 
٦٧

(كا� 
بيض مشربا بياضه بخمرK، ضخم �لقامة 
عز ألبلج...). ٦٨
 ( HI ) عن �نس

( .. ثم كا� 8سو� �هللا ( � ) 8بعة ليس بالطويل �ال بالقصير حسن 
�لجسم... �كا� شعرk ليس بالجعد �ال بالبسط...) ٦٩

 :( HI ) عن بر�@ بن عذيب
 ) �هللا  من 8سو�  
حسن  في حلة حمر�,  ~مة   x~ من 8
يت  ما  ثم   "
� ) له شعر يضر� منكبيه، بعيد ما بين �لمنكبين. لم يكن بالقصير �ال 

بالطويل..).٧٠
 HI ) ها �إلما5 علي�*I لوحة فنية *صف شمائل �لرسو�( � ) كما )

.( pIبخط �لخطا= محمد �سعد �ليسا (
محمد  بن  �بر�هيم  *هو   (  HI  ) علي  �إلما5  �حفا�  �حد   p*ير  *

*يقو�:
بالطويل  ليس   " قا�   (  � ) �لنبي  1~� �صف   (  �8 ) علي  ( كا� 
�لممغط �ال بالقصير �لمترFF �كا� 8بعة من �لقوU �لم يكن بالجعد �لقطط 
�ال بالبسط  كا� جعد� 8جال �لم يكن بالمطهم �ال بالمكلثم �كا� في 
�لوجه تد�ير، 
بيض مشر�، �Fعج �لعينين 
هد� �الشفا8 جليل �لمشا� 
��لكند 
جرF ~� مسربة شثن �لكفين ��لقدمين 1~� مشى نقلح كأنما يمشي 
 vلنا�  Fجو
  ...Kلنبو� خاتم  كتفية  بين  معا  �لتفت  �لتفت   �~1� في صبب 
صد�8 �
صد� �لناv لهجة �
لينهم عريكة   �
كرمهم عشرK من kJ8 بديهة 
هابة �من خالطه معرفة 
حبه، يقو� ناعتة لم 
8 قبله �ال بعدk مثله. صلى 

�هللا علية �سلم".) ٧١
:( HI ) عن �لحسن بن علي *


طو�  �لبد8،  ليلة  �لقمر  تأللؤ  �جهه  يألأل  مفخما  �هللا  8سو�  كا�   )
من �لمربو� �
قصر من �لمشذ� عظيم �لهامة، 8جل �لشعر، �1 �نفرجت 
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﴿ َمْن ُيِطْع �لرَُّسوَ� َفَقْد َ
َطاَ� �هللاََّ ﴿ َمْن ُيِطْع �لرَُّسوَ� َفَقْد َ
َطاَ� �هللاََّ 

َ�َمْن َتَولَّى َفَما َ
8َْسْلَناَ� َعَلْيِهْم َحِفيًظا ﴾َ�َمْن َتَولَّى َفَما َ
8َْسْلَناَ� َعَلْيِهْم َحِفيًظا ﴾

سوK8 �لنسا, - ٨٠سوK8 �لنسا, - ٨٠



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

﴿ ُخْذ ِمْن َ�ْمَو�ِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم ﴿ ُخْذ ِمْن َ�ْمَو�ِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم 

يِهْم ِبَها َ%َصلِّ َعَلْيِهْم ِ��َّ َصَالَتَك  يِهْم ِبَها َ%َصلِّ َعَلْيِهْم ِ��َّ َصَالَتَك َ%ُتَزكِّ َ%ُتَزكِّ

َسَكٌن َلُهْم َ%�هللاَُّ َسِميٌع َعِليٌم ﴾ َسَكٌن َلُهْم َ%�هللاَُّ َسِميٌع َعِليٌم ﴾ 

سو67 �لتوبة - ١٠٣سو67 �لتوبة - ١٠٣




�هر   .kفر� هو   �~1 
~نيه  لحمه   kشعر يتجا��  فال  �1ال  فرقها  عقيصته 
 k8لحو�جب سو�بغ في غير قر� بينهما عر� يد� ��
�للو� ��سع �لجبين 
�لغضب، 
قنى �لقرين له نو8 يعلوk يحسب من لم يتأمله 
شم، كث �للحية 
سهل �لخدين... ضخم �لكر�Fيس، 
شعر �لذ�8عين �
عالي �لصد8، طويل 

�لوندين، 8حب �لر�حة، شثن �لكفين ��لقدمين...). ٧٢
 :( HI ) 9عن �بي هرير *

( كا� 8سو� �هللا ( � ) 
بيض كأنما صيغ من فضة، 8جل �لشعر.). 
٧٣


هد�  �لحدقة   Fسو
 �كا�   Kبحمر بياضه  مشربا  
بيض  كا�   ..  )
�الشفا8) ٧٤

ما  
بلج  �لحاجبين سابغهما �كا�   ��
 �لجبهة  ) ��سع  ( كا� ( � 
نجال���   kعينا �كانت  �لمخلصة  �لفضة  بينهما  ما  كأ�  �لحاجبين  بين 
 Fتكا �الشفا8  
هد�  �كا�   Kحمر من  تمز�  عينه  في  �كا�  �Fعجهما 
تلتبس من كثرتها.... �كا� 
قنى �لعرنين – 
x مستوx �ألنف – �كا� 
مفلج �ألسنا� – 
x متفرقها – �كا� �~� 
فتر ضاحكا 
فتر عن مثل سنا 
�لبر� 1~� تألأل، �كا� من 
حسن عباF �هللا شفتين ��لطفهم ختم فم �كا� 
�للحية،  �لمكلثم، كث  �ال  �لوجه  بالطويل  ليس  صلبهما،  �لخدين  سهل 
�كا� يحفي لحيته �يأخذ شا8به �كا� 
حسن عباF �هللا عنقا،..... عريض 
�لصد8 ال يعدF لحك بعض بدنه بعضا، كالمرKJ في �ستو�ئها    �كالقمر 

في بياضه... كا� 
صابعه قضبا� فضة، كفه 
لين من �لخز...).٧٥
عندما هاجر �لنبي ( � ) من مكة �لى �لمدينة مع صاحبه، مر� على خيمة 
�عر�بية تدعى " �5 معبد " *لم تكن تعرفه، *هي تصف �لنبي ( � ) لز*جها 

�لذp كا	 قد سمع بظهوI+، *تقو�:
8
يت 8جال ظاهر �لو ضا,، 
بلج �لوجه حسن �لخلق لم تعبه ثجله  )
�لم تز8 به صلعه، �سيم قسيم في عينينه Fعج �في 
شفاk8 �طف، �في 
صوته صحل، �في عنقه سطع �في لحيته كثافة، 
�� �لناv، �1 صحت 
بعيد،  
بهاk من � vلنا� �لبها,، 
جمل  �لوقا8، ��1 تكلم سما �عال  فعليه 
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�لنبي  هذ�  �لحاجبين  بعيد  طويلة،  �8موشه 
باألبيض  يكن  لم  �للو�  
�هر  كا�  �لمجتبى،  �لمختا8 

 ،Kلناصع �ال باألسمر �لمغبر، �لكن ما بينهما. لونه مائل 1لى �لحمر�
منو8 �لوجه ناصع �للو� كأنه يشع بالنو8. 
سنا� فمه مثل �للؤلؤ �لمنثو8 
جماال �متانة يخر� سن �لنو8 من بين 
سنانه عندما يبتسم، ��لبر� من فمه 
حين يتكلم عندما �8تحل 1لى عالم �لبقا, كا� شعر لحيته لما ينتشر فيه 
�لبيا�. �كانت بضع شعر�� بيضا, في 8
سه، �ما ال يزيد عن عشرين 
شعرK بيضا, في لحيته. كا� قوx �لحو�v، ير� �يسمع من بعيد ما ال 
�أل�صا�  متكامل  �لخلق  كامل  كا�   .kغير 
حد  عليه  يقد8   �
 يستطيع 
�حيويته،    kبسحر يؤخذ   Kمر أل��   kير� كا�  من  �لمبا8كة،  �لجسدية 
�يوقر   Uيحتر كا�  بحبه.  قلبه  يتعلق   ،kF�� بلطفه  يعجب  يصاحبه  �من 

� يفضلهم على من  ��F ،هله �يصل 8حمه
 Uهل �لفضل ��لعلم، يكر


يزيدهم مكانة �علما.
كا� ( � ) يكرU خدمه، يطعم مما يأكل �يلبسهم مما يلبس، كثير 
 Uيحتر �شجا�،  حليم  8حيم،   ���8 شفيق   ،Uلكر��  Fلجو�� �لسخا, 
�لعهوF ��لوعوF صا�F �لقو�، يفو� على �لناv �يعلو� عليهم في توقد 
~كائه �حسن 
خالقه. يليق به كل ثنا, �مديح. ال تفريط �ال 1فر�� في 

مأكله �ملبسه بين �لضر�K8 ��لكفاية �ليس 
كثر...). ٧٧
( لوحة فنية تحتوp *صفا لشمائل �لرسو� ( � ) عن I*�ية �إلما5 علي 
( HI ) *فيها فضائل �لنبي *Iفعة قدI+ *حسن خلقه *خلقه *كما� �*صافه 

*مز�يا+")
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ال  �لمنطق  حلو  قريب،  من  
حسنه �  kحال
�
هذ8 �ال تر8 كأ� نطقه خر��� نظم، 8بع ال تشنوk من 

طو� �ال تفتحمه من قصر، عضن بين عضنين، فهو 
نظر �لثالثة منظر� 
 ��8Fمر تبا

حسنهم قد�8 له 8فقا, يمضو� به، �1 قا� 
نصتو� لقوله ��1 �


مرk، محفوF ال عابس �ال مفند). ٧٦
هذ+ �لر*�ياT تتفق في *صف �لنبي ( � ) بأنه مهيب �لمنظر *�لشكل 
 pقو �لوجه  جميل  *�لهند�5،  �لملبس  حسن  �لجسم،  *منسق  �لقامة  معتد� 
مع  قوية  شخصية   *J باأللبا�،  يأخذ  �نيق  مظهر+  �لتقاطيع  متناسب  �لبنية 

بشاشة *لطف.

 شمائل �لرسو� ( � )
�لعلم �لمعر*f �حمد جو�T باشا  �لعثماني، كتب  من IجاالT �لعهد 
ملخصا  *جامعا �*صاf *شمائل �لنبي �لكريم ( � ) في كتابه �لمعنو	 " 
قصص �ألنبيا@" *في �لفصل �لمعنو	 " بعضا من �أل*صاf �لمحمدية �لسنية" 

يقو�:  
( كا� عليه �لصالK ��لسالU جميل �لجسم متناسب �ألعضا, متناسق 
�لقو�U، ��سع ما بين �لكتفين، عريض �لجبين، كبير �لكفين، طويل �لرقبة 
�لساعدين  ممتلئ  �لمسكوبة،  �لفضة  من   Fعمو �كأنهما  �تناسب  باتز�� 
بشرته  �ألصابع،  مع  �ليدين  ممتلئ  �ألصابع،  طويل  ��لرجلين،  ��لكتفين 
كأنهما  �لحو�جب  8فيه  باعتد��،   v
�لر حجم  كبير  �لحرير،  من  
نعم 
�لهال�، Fقيق �ألنف مستدير �لوجه عيناk ��سعتا� �سو��Fتا� �جميلتا�، 
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حلية شريفة 
خر� تحتو� �لكلما� �لحكيمة �لتي قص بها سيدنا علي 
(8ضي �هللا عنه) 
خال� سيدنا 8سو� �هللا( صلى �هللا عليه �سلم) �لعظيمة، 


بهر �لناv، ��لكما� �لكائن في تصرفاته. xجماله �لذ�



�صف خاتم �لنبوK لسيدنا محمد ( � )
خاتما  *�Iسله  �لعالمين،  على  *فضله   (  �  ) محمد  سيدنا  �هللا   Iختا�

لألنبيا@ *�لمرسلين
ٌد َ
َبا َ
َحٍد ِمْن 8َِجاِلُكْم َ�َلِكْن 8َُسوَ� �هللاَِّ َ�َخاَتَم  ﴿ َما َكاَ� ُمَحمَّ
�لنَِّبيِّيَن َ�َكاَ� �هللاَُّ ِبُكلِّ َشْيٍ, َعِليًما ﴾ "سوK8 �ألحز�� / ٤٠
فال Iسو� بعد+ *�لقر�	 خاتم �لكتب �لمنزلة لهد�ية �لبشرية *�ليلهم على 
على   (  � ) �لنبي  جسم  على  *فعليا  ما�يا  هذ�  *تجلى  *�لهد�ية.  �إليما	 

صو9I ختم �لنبو9.
* حسبما *I�T في �لكثير من �لمصا�I �إلسالمية فا	 هذ+ �لعالمة �* 
�إلشا9I كانت بين كتفي �لرسو� ( � )، *كانت تسمى " ختم �لنبو9 ". 

 T�Iلنبو9 عند سيدنا محمد ( � ) يختلف شكال عن �شا� كا	 ختم 
في   (  HI  ) منبه  بن  *هب   p*ير* �آلخرين،  *�ألنبيا@  �لرسل  *�ختا5 

:2Iلمستد�
 Kعن �هب بن منبه " ... �لم يبعث �هللا نبيا 1ال �قد كانت شامة �لنبو )
في يدk �ليمنى، 1ال 
� يكو� نبينا محمد ( �) فإ� شامة �لنبوK كانت بين 
كتفيه، �قد سئل نبينا ( �) عن ~لك فقا� " هذk �لشامة �لتي بين كتفي 

شامة �ألنبيا, قبلي ألنه ال نبي بعدx �ال 8سو�".) ٧٨
:( HI ) 9عن جابر بن شمر *

بين كتفيه غدK حمر�, مثل بيض �لحمامة).  يعني   Kلنبو� ( كا� خاتم 
٧٩

)، يذكر   HI ) إلما5 علي� �بر�هيم بن محمد *هو من �حفا�  ( *عن 
حديثا طويال عن �*صاf �لرسو� ( � ) �لى �	 يقو�:

(بين كتفيه خاتم �لنبوK، �هو خاتم �لنبيين ). ٨٠
* ير*p �بو نظر9، *يقو� سألت �با سعيد �لخدpI ( HI ) عن خاتم 

Iسو� �هللا ( � )، يعني خاتم �لنبو9 فقا�:
 Kكا� ��سع �لظهر ما بين كتفيه خاتم �لنبو Kبضعة ناشز kكا� في ظهر )

�هو مما يلي منكبيه �أليمن) ٨٢ 
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﴿ َفآِمُنو� ِباهللاَِّ َ�َ�ُسوِلِه َ��لنُّوِ� �لَِّذ
 َ	نَزْلَنا ﴿ َفآِمُنو� ِباهللاَِّ َ�َ�ُسوِلِه َ��لنُّوِ� �لَِّذ
 َ	نَزْلَنا 
 ﴾ �َ��هللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَ" َخِبٌ� ﴾ َ��هللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَ" َخِبٌ

سو�+ �لتغابن - ٨سو�+ �لتغابن - ٨



 ( HI ) 2عن محمد بن مثنى *محمد بن حز5 *شعبه سما *
( سمعت جابر بن سما� يقو�" 8
يت خاتما بين كتفي 8سو� �هللا  ( � ) 

مثل بيضة �لحمامة ).٨٣

�صف شعر �لرسو� ( � )
شئ   fالختال� *هذ�   ،(  �  ) �لرسو�  شعر  تصف   Tيا�*I عد9   T�I*
طبيعي، أل	 �لذين *صفو+ شاهد*� �لرسو� ( � ) في �*قاW�* Tما	 مختلفة 
*متباعد9، غير �	 ما يفهم من �لر*�ياT، �نه كا	 يتر�*� ما بين شحمة �Jنيه، 

*�لى ما فوD منكبيه طوال:-
 ( HI ) عن �نس

( كا� شعر �لرسو� ( � ) 1لى نصف 
~نيه )٨٤
 ( HI ) عن عائشة *

٨٥ (Kلوفر� ��F� كا� له شعر فو� �لجمة� ... )
�Wعن بر�@ بن عا

�كانت جمته  �لمنكبين،  بين  ما  بعيد  مربوعا   (  � ) �هللا  8سو�  كا�   )
تضر� شحمة 
~نيه.) ٨٦

 ( HI ) 5 هاني بنت �بي طالب� p*تر *
( قدU 8سو� �هللا ( � ) – يعني مكة – قدمه �له 
8بعة غد�ئر...)٨٧

عناية �لرسو� ( � ) بشعر 8
سه �لحيته
�لشكل  *ترتيب  �لهند�5  *حسن  بالنظافة  كثير�  *�هتم   (  �  ) �لنبي  �عتنى 
بعض   p*تر* *لحيته.  �Iسه  بشعر  *�عتنا@+  �هتمامه  ضمنها  *من  *�لمظهر، 
�لمصا�I �نه كا	 يحمل معه ��*�T مثل �لمشط *�لمقص *�لمكحلة *�لسو�2 

*سو�ها: 
 :( HI ) عن عائشة 

( كا� ال يفا�8 مسجد 8سو� �هللا ( � ) سو�كه �مشطه �كا� ينظر 1لى 
�لمرKJ 1~� سر� لحيته).

( HI ) قالت لعائشة @��Iعن �5 �لد*
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َلَعِنتُّْم َ�َلِكنَّ �هللاََّ َحبََّب ِ�َلْيُكْم �ْإلِميَاَ َ�َ�يََّنُه ِفي َلَعِنتُّْم َ�َلِكنَّ �هللاََّ َحبََّب ِ�َلْيُكْم �ْإلِميَاَ َ�َ�يََّنُه ِفي 
 َ' ِ�َلْيُكْم �ْلُكْفَر َ��ْلُفُسوَ" َ��ْلِعْصَياَ َ' ِ�َلْيُكْم �ْلُكْفَر َ��ْلُفُسوَ" َ��ْلِعْصَياَ ُقُلوِبُكْم َ�َكرَّ ُقُلوِبُكْم َ�َكرَّ

 ﴾ 2ُْ�َلِئَك ُهْم �لرَّ�ِشُد�َ ﴾ 2ُْ�َلِئَك ُهْم �لرَّ�ِشُد�َ
سو89 �حلجر�5 - ٧سو89 �حلجر�5 - ٧



﴿ ��علمو� 2 فيكم 9سو? �هللا لو يطيعكم = كث; ﴿ ��علمو� 2 فيكم 9سو? �هللا لو يطيعكم = كث; 
 (...من �ألمر لعنتم �لكن �هللا حبب �ليكم �إلميا...) من �ألمر لعنتم �لكن �هللا حبب �ليكم �إلميا
  "َ��ْعَلُمو� 2ََّ ِفيُكْم 9َُسوَ? �هللاَِّ َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي "َ��ْعَلُمو� 2ََّ ِفيُكْم 9َُسوَ? �هللاَِّ َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي 

َكِثٍ; ِمْن �ْألَْمِر َكِثٍ; ِمْن �ْألَْمِر 



( S ) لنبي� Uثيا� Wلبا Lشكا	
هنا! ���يا� عديد� �يضا تصف �نو�� �لثيا� �لتي كا� يفضلها �يلبسها 
�لنبي ( 1 ) ��أللو�� �لتي يفضلها �� �لتي يكرهها على �لمالبس، 'لى جانب 
'�شا=�� �توجيها� �لرسو;  ( 1 ) 'لى �صحابه �'لى �لنا7 بشأ� حسن 

�الهتماE ��لعناية بالمظهر ��لهند�E. ففي حديث نبوA شريف يقو;:
�لحق �غمص  بطر  �لكبر   ،  Lلجما� تعالى جميل يحب  5" �هللا   ...  )

٩٤ .(Wلنا�
( 5" �هللا تعالى يحب �لجماL �يحب 	" يرa `ثا� نعمته على عبد=) 

٩٥

� ير�O عن �لحسن بن علي ( �N ) ��صفا جدM �لرسو; ( 1 )
( عن �لحسن بن علي ( �d). ( 	مرنا �لنبي ( S) 	" نلبس 	جوb ما 

نجد �نتطيب     بأجوb ما نجد...) ٩٦
� في حديث Rخر يقو; ( 1 ) 

( كلو� ��شربو� ��لبسو� �تصدقو� في غير سرh �مخيلة"). ٩٧
� ' �X��O �حد �صحابه قد �همل ثيابه �لم يعتني بمظهرM كا� ينبهه على 

هذ�، �ير�O عن �بي �ألخو1 عن �بيه: 
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( ما كنت �k5 سافرF مع �لنبي ( S) 	� حججت 	� غز�F معه، ما 
كنت تز�bينه ؟ قالت: " كنت 	/�b =bهنا �مشطا �مر`+ �مقصا  �مكحلة 

�سو�كا"). ٨٨
�كا� يوصي �صحابه كذلك باالعتنا] بمظهر �نظافة شعو�هم �لحاهم 
( 	تانا �سوL �هللا ( S) فر	a �جال شعثا قد تفر9 شعر= فقاL ( 	ما 

كا" يجد هذ� ما يسكن به شعر=) ٨٩ 
�في ���ية عن عد� بن خالد: 
( كا" حسن �لسبلة.). ٩٠
 :( N� ) عن عائشة �

 �k5 =هللا ليحب �لتيمن في طهو�� Lكا" �سو )
تطهر �في ترجله �k5 ترجل.) ٩١

 ( N� ) عن جابر بن سمر� �
( �k5 كا" bهن �	سه لم ير منه شيب  ��k5 لم 


 منه شيب ). ٩٢s� يدهن
لقد �صبح �لنبي ( 1 ) نموXجا �مثاال ألصحابه 
في �العتنا] بالنظافة �ترتيب �تنسيق �للبس ��لمظهر 

:( N� ) عن عائشة Oير��
( 	" �سوL �هللا  ( S )	��b 	" يخرt يوما 
 
�يسو  uلما� في  ينظر  فكا"  �لصحابة  5لى 
 Lلك يا �سوk تفعل �	عمامته �شعر= فقالت " 
�هللا ؟ " قاL " نعم 5" �هللا تعالى يحب من �لعبد 

	" يتزين إلخو�نه �k5 خرt 5ليهم."). ٩٣ 
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 ( N� ) عن �نس �
( كا" 	حب �لثياU 5لى �سوL �هللا ( S ) يلبسه �لحبر+(*) ) ١٠٢

� ير�O عن قر� 
( 	تيت �سوL �هللا ( S ) في �هط من مزينة لنبايعه �	" قميصه لمطلق. 

	� قاL /� قميصه مطلق...) ١٠٣    
:( N�)  �eلبر�] بن عا� Aير� �

 ،(S)  هللا� Lحسن من �سو	 uمة في حلة حمر�k يت من	ثم ما � ... )
له شعر يضرU منكبيه...). ١٠٤

 ( N� ) عن سمر� بن جند�
 dلبسو� �لبيا� " ( S ) هللا� Lسو� Lقا )

فأنه 	طهر �	طيب...). ١٠٥
:( N� ) عن عائشة �

( خرt �سوL �هللا F�k ( S ) غد�+ 
 ١٠٦ .(...bسو	عليه مر} من شعر �

( S ) قيافة �هند�| �لنبي
ير�A �شعب بن سليم ( �N ) �يقو;:

(بينما 	نا 	مشي بالمدينة k5 5نسانا خلفي 
 �kفإ �	نفى.  	نفى  فانه   ~��/5 ��فع   :Lيقو
 Lسو� يا  فقلت   (  S  ) �هللا   Lسو� هو 
لك  	ما   Lقا  .uملحا  +bبر هي  5نما  �هللا 
في 	سو+؟ فنظرF فإ�k 5/��= 5لى نصف 

ساقيه.). ١٠٧
� عن سلمة عن �بيه:
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 Uفي ثو (S ) هللا� Lتيت �سو	 " Lبيه قا	عن  Sبي �ألخو	عن   )
�b"، فقاL 	لك ماL ؟ قاL نعم، قاL من 	
 ماL؟ قاL قد 	تاني �هللا من 
�هللا  نعمة  	ثر  فلير  ماال  �هللا  	تا~   �kفإ  Lقا ��لرقيق.  ��لخيل  ��لغنم  �إلبل 

عليك �كر�مته") ٩٨
� ير�O عن جابر ( �N ) حديثا مماثال قا;: 

 "�bبر �عليه  ظهر�  يرعى  لنا  5لى صاحب   (  S ) �هللا   Lسو� نظر   )
قد �خلقا فقاL ( 	ما له غير هذين؟. قلت بلى له ثوبا" في �لعيبة كسوته 

5ياهما فقاb� " Lعه فليلبسهما". قاL فدعوته فلبسهما 
ثم �لى يذهب فقاL �سوL �هللا ( S ) " ماله، 

ضرU �هللا عنقه 	ليس هذ� خير له. فسمعه 
�لرجل فقاL يا �سوL �هللا في سبيل �هللا 

، فقاL �سوL �هللا ( S ) " في 
سبيل �هللا ". قاL فقتل �لرجل 

في سبيل �هللا.).٩٩
حو;   Oخر�  ����يا هنا!   �

بعضا  'ليكم   (  1  ) �لرسو;  مالبس 
مما ��= من �لصحابة:

( N� ) 7عن �بن عبا
 (S) هللا�  Lعلى �سو �	يت   )

	حسن ما كا" من �لحلل) ١٠٠
 ( N� ) سلمة E� عن �

5لى   Uلثيا� 	حب  (كا" 
�لقميص)   (  S  ) �هللا   Lسو�

١٠١
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( كا" �k5 مشى قلع). ١١٣
 �k5 يع �لمشية�k قلعا يخطو تكفيا �يمشي هونا L�/ L�/ �k5 ... )
 hلتفت �لتفت جميعا، خافض �لطر� �k5� مشى كأنما ينحط من صبب
�لمالحظة،  نظر=  جل   uلسما� 5لى  نظر=  من   Lطو	  dأل�� 5لى  نظر= 

يسو9 	صحابه �يبد	 من لقي بالسال|). ١١٤
( كا" معتدال في كل حركاته، �k5 عز| على �لذهاU 5لى مكا" 
لم يكن يلتفت يمينا 	� يسا��، بل يمشي مسرعا بوقا� �سهولة �يسر 
كا"  	نه  �غم  به  يلحقو"  �ال  عنه  يتخلفو"  معه  يمشو"  �لذين  كا" 

يمشي �لهوينا...). ١١٥

 ( S ) Lكيف كا" يجلس �لرسو
 ( N� ) قبلة بنت محرمة Aتر�

قاعد  �هو  �لمسجد  في   (  S  ) �هللا   Lسو�  F	� 	نها   )
 Fعد�	قالت فلما �سلم �لمنخشع في �لجلسة،  ،uلقرفصا�

من �لفر9) ١١٦
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نصف  5لى  يتز�  عفا"  بن  عثما"  كا"   )
يعني  5/�+ صاحبي-  قاL هكذ� كانت  ساقيه. 

�لنبي-). ١٠٨

ختم �لنبي (S) �خاتمه
:(N�) عن �نس بن مالك Oير� 

( كا" خاتم �لنبي ( S ) من ��9، 
�كا" فصه حبشيا).

( ختم �لرسوL ( S ) محفو� في 
متحف طوU قابو١٠٩" 

 =��� عندما   �
�لنبي ( 1 ) �� يكتب 'لى �iسا] �لد�; �ألجنبية، طلب �� يصنع له ختم 

.�ليختم به �لكتب ��لمر�سال

( S ) Lكيف كا" يمشي �لرسو
( N� ) عن �بي هرير� Oير�

( ما �	يت شيئا 	حسن من �سوL �هللا ( S ) كأ" �لشمس تجر
 في 
 dكأنما �أل� ( S ) هللا� Lفي مشيته من �سو ��جهه �ما �	ينا 	حد� 	سر

تطو
 له، 5نا لنجهد 	نفسنا �	نه غير مكتر�) ١١٠
 ( N� ) علي Eعن 'بر�هيم بن محمد – حفيد �إلما �

صبب.)  من  �نحط  كأنما   " ينقلع   �	  " تكفؤ�  تكفا  مشى   �k5  ...  )
 ١١١

 ( N� ) عن يزيد بن مرصد
( كا" �k5 مشى يهر�L �لرجل ���u= فال يد�كه...) ١١٢

 ( N� ) عن �بي عتبة

 ( S ) كا" نقش خاتم �لنبي )
ثالثة 	سطر. محمد سطر، 
��سوL سطر ��هللا سطر) 
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١١٨("Uفصح �لعر	نا 	
� تصف �E �لمؤمنين عائشة ( �N ) كالمه �تقو;:

( كا" ال يسرb �لكال| كسرbكم هذ�، كا" كالمه نز�� �	نتم تنثر�" 
�لكال| نثر�.) ١١٩

سمح  �لكال|  نز�  �كا"   ...Wلنا� 	فصح   (  S ) �هللا   Lسو� كا"   )
�لمقالة �k5 نطق ليس بمهذ�� �كا" كالمه كخر/�F نظمن... �كا" 	�جز 
 .b��	 جبريل، �كا" مع �إليجا/ يجمع كل ما =uكالما �بذ�~ جا Wلنا�
�كا" يتكلم بجو�مع �لكال| ال فضوL �ال تقصير... �يعرd عمن تكلم 

بغير جميل) ١٢٠ 
( يا 	يها �لذين `منو� �تقو� �هللا �لتنظر نفس ما قدمت لغد....)

( لوحة فنية بعنو�" ليليو| ����قو| / ١٨٧١)
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 ( N� ) عن جابر بن سمر� 
( �	يت �سوL �هللا ( S ) متكأ على �ساb+ على يسا�=.) ١١٧

( S ) Lكيف كا" يتكلم �لرسو
�لمؤثر �خطابه  ��سلوبه  منطقه  قو�   ( �لنبي ( 1  مما هو معر�o عن 
يشعر  لرسالته  تبليغه  ��سلو�  طريقة   �' �سامعيه.  متحدثيه  'لى  �لمحكم 
 Aير�� �لسليم.  ��لمنطق   Eلكال� من  �مريح  جميل  تأثير  تحت  �نه  �لسامع 
 (  1  ) �لرسو;  حديث  حقيقة  تكشف  كثير�  �حا=يث   Eلكر�� �لصحابة 

��سلو� كالمه:
 :Lحالهم كالما �يقو	منطقا � Wفصح �لنا	 ( S ) هللا� Lكا" �سو )

( لوحة لمدينة �لفيو| / للرسا| جير�|.)
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Hz. Muhammed (s.a.v.s)

ْن �ْفَتَرa َعَلى �هللاَِّ  ْن �ْفَتَرa َعَلى �هللاَِّ ﴿ َ�َمْن َ	ْظَلُم ِممَّ ﴿ َ�َمْن َ	ْظَلُم ِممَّ

�ْلَكِذUَ َ�ُهَو ُيْدَعى 5َِلى �ْإلِْسَالِ| َ��هللاَُّ َال �ْلَكِذUَ َ�ُهَو ُيْدَعى 5َِلى �ْإلِْسَالِ| َ��هللاَُّ َال 

اِلِمَني ﴾  اِلِمَني ﴾ َيْهِد
 �ْلَقْوَ| �لظَّ َيْهِد
 �ْلَقْوَ| �لظَّ

سو�+ �لصف - ٧سو�+ �لصف - ٧



( ... �يعرd عمن تكلم بغير جميل، �يكنى عما 	ظهر= �لكال| 5ليه مما 
يكر=...) ١٢١ 

( كا" �k5 سكت تكلم جلساs= �ال يتنا/� عند=...) ١٢٢
( كا" 	كثر �لناW تبسما �ضحكا في �جو= 	صحابه...) ١٢٣

 ( N� ) عن عائشة �
( كا" كالمه فصال يفهمه كل من يسمعه). ١٢٤

عن �بي 'مامة:
( كا" من 	ضحك �لناW �	طيبهم نفسا.) ١٢٥

( N� ) عن �نس
١٢٦ (...Wكا" من 5فكه �لنا ... )

 ( مد�سة �لسلطا" حسن / مصر– لوحة لفنا" bيفيد ��برتسن)
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� عن �نس ( �N ) قا;:

( ... �ال مسست bيباجة �ال حرير+ 	لين من كف �سوL �هللا (S) �ال 
١٢٨ .(S) هللا� Lطيب من ��ئحة �سو	شممت مسكة �ال عنبر+ 

عن معاX بن هشاE، عن قتا=�، عن �نس ( �N ) قا;: 

( ثم كا" �سوL �هللا (S) 	/هر �للو" ... �ال شممت ��ئحة قط 	طيب 
من ��ئحة مسكه) ١٢٩

�لر�ئحة،  لطيف  �لبد"  نظيف  كا"   )
 uتنبعث من بشرته �لر��ئح �لزكية سو�

�هللاََّ 5ِ"َّ �هللاََّ َخِب�ٌ ِبَما َتْعَمُلوَ" ﴾ �هللاََّ 5ِ"َّ �هللاََّ َخِب�ٌ ِبَما َتْعَمُلوَ" ﴾ 

سو�+ �حلشر - ١٨سو�+ �حلشر - ١٨
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(S) Lعطر �لرسو
من �لمعلوE �� �لنبي ( 1 ) كا� يهتم بالنظافة كثير�، حيث كا� =�ئما 

�لمؤمنين  من  يطلب  �كا�  ��لعطو�،  �لطيبة  �لر��ئح  منه   qتفو نقيا  نظيفا 

�يحثهم على �لنظافة. �قد �صلت 'لينا �لعديد من �لر��يا� ��ألحا=يث من 

�نس  عن   .(  1 ) لنبينا  �لجميلة  �لخصلة   Mهذ عن  تحكي  �لصالح  �لسلف 

( N� )

( كا� �لرسو; '�X مر في طريق من طرs �لمدينة �جد منه ��ئحة �لمسك، 

قالو�: 
مر �سوL �هللا ( S ) من هذ� �لطريق) ١٢٧

﴿ َياَ	يَُّها �لَِّذيَن `َمُنو� �تَُّقو� �هللاََّ ﴿ َياَ	يَُّها �لَِّذيَن `َمُنو� �تَُّقو� �هللاََّ 

َمْت ِلَغٍد َ��تَُّقو�  َمْت ِلَغٍد َ��تَُّقو� َ�ْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ َ�ْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ
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Hz. Muhammed (s.a.v.s)

� عن عائشة ( �d ) قالت:-
( كا" يحب �لحلوa ��لعسل.) ١٣٦

( �باإلمكا� �صف �لطعاE �لذA كا� يحبه �لرسو; ( 1 ): 

 �لحم �لكتف للظأ" �لحم �لظهر، �لطير �لحو| �لصيد، �لتريد، �لقر
��ليقطين، /يت �لزيتو"، �لبطيخ ��لقثاu، �لحلوa ��لعسل، �لتمو���لبلح 

�سمك �لعنبر...) ١٣٧
( كا" يحب من �لفاكهة �لعنب ��لبطيخ). ١٣٨

( N� ) عن جابر
( كا" يأكل �لبطيخ بالرطب �يقوL هما 	ال طيبا"...) ١٣٩

( ... �ما k| طعاما قط �لكن 5" 	عجبه 	كله �5" كرهه تركه �5" 
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	ستعمل �لطيب 	| لم يستعمله. �k5 صافحه 	حد فانه ظلت 
 W	� مسح بيد= على �k5� .لنها�� Lلر��ئح �لطيبة تفو� منه طو��

صبي فانه كا" يبر/ من بين 	قر�نه بطيب ��ئحته...) ١٣٠

ما كا" يحبه �لرسوL ( S ) من �لطعا| 

 بركة..) ١٣١k 5نه غير Lكا" ال يأكل �لحا� �يقو� )

( ...� كا" 	حب �لطعا| 5ليه �للحم...) ١٣٢
(كا" يحب �لدبا...) ١٣٣ 

١٣٤ (bيصطا 
( �كا" يأكل لحم �لصيد �لذ
( ... �من �لتمر �لعجو+...) ١٣٥
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Hz. Muhammed (s.a.v.s)

﴿ ﴿ َيا َ	يَُّها �لنَِّبيُّ 5ِنَّا َ	ْ�َسْلَناَ~ َشاِهد� َيا َ	يَُّها �لنَِّبيُّ 5ِنَّا َ	ْ�َسْلَناَ~ َشاِهد� 
ر� َ�َنِذير�. �bَ�َِعي� 5َِلى �هللاَِّ ِبِإkِْنِه  ر� َ�َنِذير�. �bَ�َِعي� 5َِلى �هللاَِّ ِبِإkِْنِه َ�ُمَبشِّ َ�ُمَبشِّ

  ﴾  ﴾ ً��َ�ِسَر�ج� مُِّن��ً َ�ِسَر�ج� مُِّن
٤٦-٤٥ - U٤٦-�٤٥ألحز� - Uألحز��
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ًة َيْهُد�َ" ِبَأْمِرَنا  ًة َيْهُد�َ" ِبَأْمِرَنا  َ�َجَعْلَناُهْم َ	ِئمَّ ﴿﴿ َ�َجَعْلَناُهْم َ	ِئمَّ
َ�َ	ْ�َحْيَنا 5َِلْيِهْم ِفْعَل �ْلَخْيَر�Fِ 5ِ�ََقاَ| َ�َ	ْ�َحْيَنا 5َِلْيِهْم ِفْعَل �ْلَخْيَر�Fِ 5ِ�ََقاَ| 
َالِ+ 5ِ�َيَتاu �لزََّكاِ+ َ�َكاُنو� َلَنا  َالِ+ 5ِ�َيَتاu �لزََّكاِ+ َ�َكاُنو� َلَنا �لصَّ �لصَّ

٧٣ - u�٧٣ألنبيا - uَعاِبِديَن َعاِبِديَن ﴾ ﴾ �ألنبيا



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

اِلَحاِ�  
لصَّ 
ْر 
لَِّذيَن �َمُنو
 َ�َعِمُلو اِلَحاِ� ﴿ َ�َبشِّ 
لصَّ 
ْر 
لَِّذيَن �َمُنو
 َ�َعِمُلو ﴿ َ�َبشِّ
 �َ*(َّ َلُهْم َجنَّاٍ� َتْجِر$ ِمْن َتْحِتَها 
ْألَْنَهاُ� َ*(َّ َلُهْم َجنَّاٍ� َتْجِر$ ِمْن َتْحِتَها 
ْألَْنَهاُ
 
ُكلََّما ُ�ِ.ُقو
 ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍ/ ِ�ْ.ًقا َقاُلو
 َهَذ
 ُكلََّما ُ�ِ.ُقو
 ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍ/ ِ�ْ.ًقا َقاُلو
 َهَذ

لَِّذ$ ُ�ِ.ْقَنا ِمْن َقْبُل َ�ُ*ُتو
 ِبِه ُمَتَشاِبًها َ�َلُهْم 
لَِّذ$ ُ�ِ.ْقَنا ِمْن َقْبُل َ�ُ*ُتو
 ِبِه ُمَتَشاِبًها َ�َلُهْم 
ِفيَها َ*ْ.َ�
ٌ> ُمَطهََّرٌ/ َ�ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ( ﴾ ِفيَها َ*ْ.َ�
ٌ> ُمَطهََّرٌ/ َ�ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ( ﴾ 


لبقر/ - ٢٥  /�
لبقر/ - ٢٥ سو /�سو
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عافا= لم يبغضه...) ١٤٠
� من �قو�; �لرسو; ( 1 ) في �لطعاE �لذA كا� يحبه:

( 5" 	طيب �للحم لحم �لظهر.) ١٤١
( نعم �أل�b| �لخل.) ١٤٢

( 5" �لكمأ من �لمن...) ١٤٣
�لسا|)  5ال   u�b كل  من   uشفا فيهما  فأ"   Fلسنو�� بالسنا  عليكم   )

١٤٤

( كلو� �لزيت ��bهنو� به فإنه مبا�~). ١٤٥
" لوحة �لطبيعة �لصامتة، للرسا| 5بر�هيم �لصافي".

."Fمن �لمشر�با ( S ) Lما كا" يحبه �لرسو " *
:( N� ) عن عائشة

172



١٤٦ (..b5ليه �لحلو �لبا� Uحب �لشر�	كا"  )
(.. كنا نبذ لرسوL �هللا ( S ) في سقاu فتأخذ قبضة من تمر 

١٤٧ ( ...uقبضة من /بيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه �لما�
 ١٤٨ (..b5ليه �لحلو �لبا� Uحب �لشر�	كا" � .. )

( كا" 	حب �لشر�U 5ليه �لعسل..) ١٤٩
( كا" 	حب �لشر�U 5ليه �للبن..) ١٥٠

 ( S ) عن �لنبي 
� عن �لحليب ��للبن ��
( من 	طعمه �هللا طعاما فليقل �للهم با�~ لنا فيه �/bنا منه، فأني 
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لوحد �لحديقة، للرسا| 
/Uبيترجيسيل �نتويو

 ."١٦٢١ – ١٩٦٠



��عف  
لنا�  ��عد�  
لنا�  ��شجع  
لنا�  �حلم   (  �  ) كا�   )

لنا�... �كا� �سخى 
لنا� ال يبيت عند! �ينا� �ال ��هم، ال يسأ� شيئا 

ال �عطا!... �يجيب �عو/ 
لعبد �
لحر... �كا� �شد 
لنا� حيا* ال يثبت 

لمرضى  يو�  لنفسه،...  لربه �ال يغضب  بصر! في �جه �حد... يغضب 
�يشهد 
لجنائز... �شد 
لنا� تو
ضعا ��سكنهم في غير كبر، يحب 
لطيب 
�يكر! 
لر
ئحة 
لر�يئة... يؤ
كل 
لمساكين �يجالس 
لفقر
*... يمزE �ال 
قد جمع  �هله...  يسابق  ينكر!  
لمباE �ال  
للعب   Nير Oال حقا...  يقو� 

لتامة... علمه 
هللا جميع محاسن  
لفاضلة �
لسياسة  له 
لسير/  
هللا تعالى 

أل�لين �
آلخرين... �فقنا 
هللا لطاعته  �
لحميد/ ��خبا Vلطر
� Vألخال



لعالمين..) ١٥٥ X�في �مر! �
لتآسي به في فعله Yمين يا 
( " مثل 
لجنة 
لتي �عد 
لمتقو� تجر\ من تحتها 
ألنها� �كلها �
ئم 

�ظلها...)
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﴿ ِتْلَك ُعْقَبى 
لَِّذيَن 
تََّقو
 َ�ُعْقَبى ﴿ ِتْلَك ُعْقَبى 
لَِّذيَن 
تََّقو
 َ�ُعْقَبى 


لرعد - ٣٥ /�
لرعد - ٣٥
ْلَكاِفِريَن 
لنَّاُ� ﴾  سو /�
ْلَكاِفِريَن 
لنَّاُ� ﴾  سو



ال �علم ما يجزa من �لطعا| ��لشر�U 5ال �للبن...) ١٥١

uعن �لما ( S ) Lلرسو� Lما قا
كا� �لرسو; ( 1 ) يو�e �لما] على �صحابه �خاصة  �ثنا] �لسفر. �قد 

طلب في 'حدO �لمر�� �لما] ممن كانو� معه في �قفة في �ثنا] 'حدO سفر�ته 

ثم غسل �جهه �يديه �شر� منه �قا;" 
١٥٢ (u" يمسحو� �جوههم ��قابهم بالما	للصحابة  Lيقو � )

� كا� يدعو بعد �� يشر� من �لما] فيقو; 

	جاجا  ملحا  يجعله  �لم  برحمته  فر�تا  عذبا  جعله   
�لذ هللا  �لحمد   )
بذنوبنا). ١٥٣

� في حديث Rخر قا; عن �لما]:

( قوله ( S)  خلق �لماu طهو�� ال ينجسه شيu 5ال ما غير طعمه 	� 
لونه 	� �يحه.) ١٥٤

من 	خال9 �لرسوL (S) �خصاله �لحميد+
�ألئمة   ����يا من  �لغز�لي  حامد  خالد  �بي   Eإلما�  Eإلسال� حجة  جمع 

ماجة   �'�  =��= ��بو  �حمد   Eإلما�� �مسلم،   A�لبخا��  ،Aلطبر��  Aلترمذ�

�غيرهم من علما] �إلسالE، �لخص جملة من خصا; �شمائل �لنبي ( 1 ) 

حيث يقو; في كتابه 'حيا] علوE �لدين":
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�عبر  جميلة  �مثلة   (  �  ) �هللا  �سو�  حيا�  من  �لحظة   �� كل  في 
�لشفو%  ��لصاحب  �لصديق  مثا�  ��هله  �صحابه  مع   �كا لقد  للمؤمنين. 
�لحنو�، يبسط جناحه لحمايتهم �يشا�كهم �فر�حهم �يقابلهم بوجه بشو8 
�لسا� طيب   �يعلمهم �يربيهم على �الخال% �لحميد� ��لخصا� �لجميلة، 
فهو �النسا� �المثل في تعامله �تصرفه مع �لناH، صغيرهم �كبيرهم �جالهم 
�نسائهم، غنيهم �فقيرهم، في �قو�له ��فعالهمع �لمؤمنين �في حنانه ��حمته 
مع صغا�هم �عد�لته �معاملته �لطيبه مع نسائهم، �مع �هله ��القربين �ليه. في 
هذ� �لفصل من �لكتاS سوR نعرQ لكم سير �لمحاO من حياته �لشريفة 

�لتي تجلى �Wنعكس فيها �ضا �هللا تعالى.

كا� 
لرسو� ( � ) مبتسم 

لوجه �يوصي بالبشاشة �طالقة 
لوجه

بالرغم مما كا� يحمله من �مانة ثقيلة �ما يصاXفه من مصاعب �محن 
��لتسليم  �به  �لتوكل على  من  عالية  على �Xجة   ( �لرسو� ( �   �فقد كا
له، �على ثقة �Wطمئنا� من �حمته �كا� �Xئم �لشو% ��لتلهف �لى حال�� 
�Wيمانه  بربه  �لتمسك  من  �لد�جة  هذ[  على  �النه  منها.  ��لمزيد   ��اليما


لسير/ 
لجميلة لسيدنا 
�سو� 
هللا ( � )
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﴿ َكَما َ�ْ�َسْلَنا ِفيُكْم َ�ُسوًال ِمْنُكْم ﴿ َكَما َ�ْ�َسْلَنا ِفيُكْم َ�ُسوًال ِمْنُكْم 
يُكْم َ�ُيَعلُِّمُكْم  يُكْم َ�ُيَعلُِّمُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم �َياِتَنا َ�ُيَزكِّ َيْتُلو َعَلْيُكْم �َياِتَنا َ�ُيَزكِّ
$ْلِكَتاَ% َ�$ْلِحْكَمَة َ�ُيَعلُِّمُكْم َما َلْم $ْلِكَتاَ% َ�$ْلِحْكَمَة َ�ُيَعلُِّمُكْم َما َلْم 

َتُكوُنو$ َتْعَلُموَ' ﴾ َتُكوُنو$ َتْعَلُموَ' ﴾ 
سو�+ $لبقر+ - ١٥١سو�+ $لبقر+ - ١٥١



Hz. Muhammed (s.a.v.s)

﴿ ُهَو �لَِّذ� َبَعَث ِفي �ْألُمِّيَِّني َ�ُسوًال ﴿ ُهَو �لَِّذ� َبَعَث ِفي �ْألُمِّيَِّني َ�ُسوًال 

يِهْم  يِهْم ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم &َياِتِه َ"ُيَزكِّ ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم &َياِتِه َ"ُيَزكِّ

َ"ُيَعلُِّمُهْم �ْلِكَتا2َ َ"�ْلِحْكَمَة َ"ِ-ْ, َكاُنو� َ"ُيَعلُِّمُهْم �ْلِكَتا2َ َ"�ْلِحْكَمَة َ"ِ-ْ, َكاُنو� 

ِمْن َقْبُل َلِفي َضَال6ٍ ُمِبٍني ﴾ ِمْن َقْبُل َلِفي َضَال6ٍ ُمِبٍني ﴾ 

سو�@ �جلمعة - ٢سو�@ �جلمعة - ٢



�لعميق، �لعلو �سمو �خالقه ��فعاله، فأنه كا� �Xئم �لبشاشة ��لتفا_� �طالقة 
�لوجه. �جاd �صفه على ما ��Xتنا من �حاXيث عن �لصحابة �لكر�b، �عن 

علي ( �Q ) قا�:

 عند! من ��( ... �قد �سع 
لنا� بسطة �خلقه فصا� لهم �با �صا

١٥٦ (...*

لحق سو
-:hخر� Oيث ����ياXفي �حا �

( كا� �كثر 
لنا� تبسما �ضحكا في �جو! �صحابه..) ١٥٧
( ما ��يت �حد �كثر تبسما من �سو� 
هللا ( � ) ). ١٥٨

� كا� يوصي �صحابه ��لمؤمنين بأ� يكونو� سمحاd تعلوهم �لبشاشة:
�حسن  
لوجه  ببسط  فسعوهم  بأمو
لكم  
لنا�   
تسعو لن  Oنكم   "  )


لخلق") ١٥٩

هللا يحب 
لسهل 
لطلق 
لوجه.") ١٦٠ �O " )

عالقتة 
لنبي ( � ) مع �صحابه ��فاقته معهم
�صحابه  مع  جد�  �قريبة  حميد�  عالقة  على   (  �  ) �لرسو�   �كا  �
�كا� ير�قب شؤ�نهم �يتفقدهم �يسأ� عن �حو�لهم �معاشهم با �صحتهم 
�ما عن �فاقته  تأمينها لهم.  �سقمهم  �منظرهم  �يتابع حاجاتهم �يحا�� 
 ��مصاحبته لهم فقد �خذ بشغاR قلوبهم �كانو� يشعر�� بالر�حة ��الطمئنا
�قد  لمجلسه.  مغا�Xتهم  بعد  �حتى  له  مجالستهم  في  ��لر�حي  �لنفسي 
�ليه هذ[ �لعالقة �صفا Xقيقا   Hلنا�  Sهو �قر� ( Q� ) علي bصف �الما�
�بليغا �صو� لنا �لوسط �لذm كا� فيه يجالس �يصاحب �لمؤمنين ��لعالقة 

�لوثيقة �لتي كانت تربطهم به،     �قا� في nلك:-   
( كا� 
لرسو� ( � ) �جو� 
لنا� ��سخاهم... كا� �جو� 
لنا� كفا 
��لينهم عريكة  ���فاهم vمة  لهجة  
لنا�   Vصد�� ،
�
لنا� صد ���سع 

N بديهة هابه،    �من خالطة معرفة �حبه، يقو� ���كرمهم عشير/. من 
ناعته لم �� قبله �ال بعد! مثله،...�ما كا� يأتيه �حد ضر �� عبد �� �مة 


ال قاw معه في حاجته..." ١٦١ 
قا�مه لحاجة  بالسالw.. �من  لقيه  يبد� من   �� ... �كا� من خلقه   )
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 wكر� �نه  ظن  
ال  �حد  
ستصفا!  �ما   ...wلمنصر
 هو  يكو�  حتى  صابر! 

لنا� عليه..) ١٦٢


لحسن  
لنا� �يحسن  في  
لنا� عما  �يسأ�  �صحابه  �يتفقد   ...  )
فيقويه، �يقبح 
لقبيح �يوهنه..." ١٦٣


المة Oيثا� �هل 
لفضل نا�يه �قسمه على  �( �كا� من سيرته في جز
 V
�v عن  
ال  يتفرقو�  �ال   
�
�� يدخلو�   ... 
لدين  في  فضلهم   �قد

�يخرجو� ��لة...") ١٦٤
 
v
 حتى  �مسألته  منطقه  في  
لجفو/  على  للغريب  �يصبر   ...  )
يطلبها  
لحاجة  طالب  ��يتم   
v
 �يقو�:  ليستجلبونهم،  �صحابه  كا� 

فأ��فو!...") ١٦٥
 ("...wفيقطعه بنهي �� قيا zال يطمع عن �حد حديثه حتى يجو� ... )

١٦٦

( ... كا� �سو� 
هللا ( � ) يخز� لسانه 
ال مما يعينهم �يؤلفهم �ال 
يفرقهم �يكرw كريم كل قوw �يوليه عليه...") ١٦٧

� يقو� حفيد[ �الماb حسن بن علي ( �Q ) عن �لرسو� ( � ):

ئم 
لفكر/... �ال يتكلم في غير � �
( ... كا� ( � ) متو
صل 
الحز
حاجة... يفتتح 
لكالw �يتكلم بجو
مع 
لكلم فصال ال فضوال فيه    �ال 

تقصير...) ١٦٨
شيئا...")  عنهم  يدخر  �ال  بالخاصة،  
لعامة  على  vلك  فيسر�   ...  )

١٦٩

� ير�m �لصحابي �بي �n �لغفا�m ( �Q ) عن حب �لرسو� ( � ) 
ألصحابه �تصرفه معهم فيقو�:


هللا  Oلى �سو�  يوما  )�نه vهب   {� )  �v بو� 
لصحابة  ...�ير�\   )
 (.!�
عيه �ضمه Oلى صد�v خذ بين�� wفقا ،�
(�) �كا� جالسا عند جد

١٧٠

� عن �بي هرير� ( �Q ) ���ية تد� على مدW hنسانية �لرسو� ( � ) 
: Hقه �لرفيع  �حساسيته في �لتعامل مع �لنا�n� قته��

( ... ما �خذ �حد بيد! فيرسل يد! حتى يرسلها 
الخر... �ما 
ستصفا! 
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﴿  َلَقْد َجاَ�ُكْم َ�ُسوٌ� ِمْن َ�نُفِسُكْم َعِزيٌز ﴿  َلَقْد َجاَ�ُكْم َ�ُسوٌ� ِمْن َ�نُفِسُكْم َعِزيٌز 

َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنَني َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنَني 

4ٌ5�ُ�َ َ�ِحيٌم ﴾ سو�2 1لتوبة - 4ٌ5�ُ�َ١٢٨ َ�ِحيٌم ﴾ سو�2 1لتوبة - ١٢٨



Hz. Muhammed (s.a.v.s)




لنا� عليه، حتى يعطي  wال ظن �نه �كرO حد�
كل جالس 
ليه نصيبه من �جهه...).١٧١


لصحابة  ��ضا�  يتابع   (  �  ) 
لرسو�  كا�   �
يزيد   �� 
لنحافة  فيه  يجد  من  يوصي  �يضا،  
لصحية 
�zنه  ينقص   �� 
لبالغة  
لسمنة  فيه  يجد  �من  �zنه  من 


 من 
الطعمة 
الكثر فائد/ ١٧٢، ��صيته لمريض ���يطلب منهم �� يختا
من �صحابه �� يشرX نقيع 
لعسل. ١٧٣

� ير�\ �بو هرير/ كيف 
غمي عليه في حضر/ 
لنبي ( � ) فما كا� 

للبن لدفع جوعه  Xصا! بشر��� ،!�
منه �ال ��جلسه بيد! ��خذ! 
لى �


لشديد. ١٧٤

 Ezلنبي ( � ) يما
كا� 
�صحابه �يضحك معهم

�لرسو�   ��  bلكر�� �لصحابة  عن   Oيا���� �خبا�  من  ��Xتنا  مما  نفهم 
نكاتهم �يضحك  ��هله، �يسمع  �صحابه  مع  �يتالطف   uvيما  �(�) كا
لما يسمعه من لطائف �لقو�، �كا� يكنى �لصحابة ببعض �لصفاO �لجميلة 
�بألقاS محببة �لى نفوسهم. غير �نه في كل �الحو�� كا� شديد �لحر� 
� �لصحيح �لصاX%، �كا� يوصي �vلمو� bلتفكير ��لقو� ��لكال� على Xقة 

�لمؤمنين بااللتز�b بحد�X �لمز�u ��لتفكه، حيث ��m عنه �نه قا�:
( قالو
 يا �سو� 
هللا �نك لتماzحنا. قا� " Oني ال �قو� 
ال حقا".

في  
لموجو�  
لكعبة  قفل 

لمقدسة  
ألمانا�  قسم 

.\
بطوX قابي سر
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( ال يحل لمسلم �� ير�� مسلما"
 ( ...Xلكذ
� E
( ال يبلغ 
لعبد صريح 
اليما� حتى يد� 
لمز

( ... �يد� 
لمر
* ��O كا� محقا...). ١٧٥

�صايا 
لرسو� ( � ) في 
لمحبة
�باستمر��،  عليها  ��كد   (  �  ) �لنبي  عليها  حر�  �لتي  �المو�  من 
غير  �لقبيحة   O�Xلعا��  Oلصفا� من  ��مثالها  ��لحسد   dلبغضا��  dلعد��  yتر
 ��  ��X �يتآخو�  يتحآبو�   �بأ �لمؤمنين  �ينصح  يوصي   ��كا �لمستحبة. 
�كانت  ��لتآخي.  �لحب  هذ�   dلقا ماXية   �� Xنيوية  منفعة   �� فائد�  ينتظر�� 
حياته �لقد�� ��لنموn} لما كا� يوصي به حيث ضرS لهم �حسن �المثا� 
في �فعاله ��قو�له، ���صاهم باالستمر�� �بالتمسك بها ��لسير عليها. يقو� 

�هللا تعالى فيهم:
اِلَحاِ�  
لصَّ 
ُر 
هللاَُّ ِعَباَ�ُ! 
لَِّذيَن Yَمُنو
 َ�َعِمُلو ﴿ vَِلَك 
لَِّذ\ ُيَبشِّ
ُقْل َال َ�ْسَأُلُكْم َعَلْيِه َ�ْجًر
 Oِالَّ 
ْلَمَو�ََّ/ ِفي 
ْلُقْرَبى َ�َمْن َيْقَتِرْ� 

 ﴾ �
هللاََّ َغُفوٌ� َشُكوٌ َّ�Oِ َلُه ِفيَها ُحْسًنا �َحَسَنًة َنِزْ
٢٣ / N�
لشو /�سو

�لمحبة  على  �لمسلمين  يحض  كثير�  �حاXيث   (  � ) �لرسو�  nكر   �
��لتآخي �عدb �لتناحر ��لخالR، نذكر بعضا منها:

(�ها��� يحيى (عدنا� ��قطا



The SupeWrb Morality of the Prophet (saas) 

as Related in the Qur’an



حب 
لرسو� ( � ) لالطفا� �شفقته بهم
تتجلى عظمة �خال% �لنبي ( � ) �لتي هي نموn} لالنسانية جمعاd، في 
�بالخاصة  �لمؤمنين،  �لكبير ألصحابه  �لو�سعة �حبه  مظاهر �حمته �شفقته 
 Xيهتم �يتعلق من قريب بأ�ال �في تعامله مع �الطفا� ��عايته لهم. فقد كا
�لجميلة،   dباالسما �يسميهم  مو�ليدهم  يسأ� عن  �لمسلمين كآفة.  ��طفا� 
�لعامة �مظهرهم، بل  �يوصي برعايتهم ��لمحافظة على صحتهم ��حو�لهم 
�يشا�كهم في �لعابهم، �يوصي بتعليمهم �تربيتهم. �كمثا�، فقد ��X عن 
 �Xعن سو ( Q� ) بنته فاطمةW حفيد[ �لحسن من �Xلرسو� ( � ) قبل �ال�

:uبنت مسر

لنبي  
لمخا}،فأتانا  �}) حين ضربها ) فاطمة  فيمن حضر  كنت   )


 هي �ضعت فال تسبقني فيه بشي*"...)١٨١vO ": �ثم قا... (�)
يشاهد  �عندما  ��عايتهم.   ]Xحفا� تربية  �مو�  بشخصه  يتولى   �كا  �
�طو�  ��لخير  ��لعلم  �لحكمة  �هللا  يهديهم   �� لهم  يدعو�  �لعابهم  �ير�قب 
�لنبي  �لنبي به  �لعمر. �كا� يدعو لحفيد[ �لحسن ��لحسين بما كا� يدعو 

Wبر�هيم ( | ) لولد[ Wسماعيل ( | ) فيقو� 
( �عوv بكلما� 
هللا 
لتامة من كل شيطا� �هامة �من كل 

عين المة...) . ١٨٢
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لمؤمن يحب ألخيه ما يحب لنفسه) ١٧٦ )

لهدية   ��� 
لو�  تثبيت   /�
لزيا فإ�   
�تها��  
��
تز  )

تسل 
لسخيمة...).١٧٧
في  توسة  vلك  فا�  بينكم   wلطعا
  
تها��  )


قكم.) ١٧٨z��
 
تحاسد� �ال   
تباغظو �ال   
تد
بر� �ال   )

�كونو
 عبا� 
هللا Oخو
نا). ١٧٩

لحسد  قبلكم،  
المم   *
� 
ليكم   X�  )

لبغضا*. �
لبغضة هي 
لحالقة ال �قو� حالقة �

لشعر، �لكن حالقة 
لدين. �
لذ\ نفس محمد 
 
بيد! ال تدخلو� 
لجنة حتى تؤمنو
 �لن تؤمنو
 

ال 
نبئكم بما يثبت vلك، �فشو .
حتى تحابو


لسالw بينكم.). ١٨٠
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تحت vقنه �
الخرN في فأ� ��سهفقبله �قا� حسين مني ��نا من حسين 
�حب 
هللا من �حب 
لحسين. حسين سبط من 
السبا�"). ١٨٨


لنبي كا� يضم 
لحسن �
لحسين 
لى  �� ( {�� ير�N عن �نس ( 
صد�! �يقو� عنهما �نهما �يحانتي في هذ! 
لدنيا. ١٨٩

� ير�\ Oبن �بيعة Oبن 
لحا�� �� �با! �خذ! مع 
لفضل بن عبا� 
لى 

حتضنهما �  !��يسا يمينه  
لى  Oليه ضمهما   
) �عندما حضر  � ) 
لنبي 

بقو/. ١٩٠

لكريمة  بيد!  � كا� �سو� 
هللا ( � ) يظهر حبه لالطفا� �يمسح 
 �� ( {�على ���سهم   �يدعو لهم بالخير. �يقو� عمر� 
بن خريث ( 

مه �خذته 
لى مجلس 
لرسو� ( � ) ��بت 
لرسو� ( � ) على ��سه 

لنبي   ��  wلسال
 Oبن  بن عبد 
هللا  
لوفير �يقو� يوسف    Vzبالر له  
عيا �

(�) سما! " يوسف" ��بت على ��سه. ١٩١
حو�لي  عمر[   �كا عندما  يتذكر  �نه  عتبة  بن  �هللا  عبد  كذلك   mير�  �
بالذ�ية  له  �Xعا  ��سه  على  مسح   (  �  ) �لرسو�   �� سنين  �لخمس 

�لمبا�كة.
عن �بي هرير� ( �Q ) قا�:


تي نا�� 
لتمر/ قا� " 
للهم با�� لنا  
vO هللا ( � ) كا�
�سو�  �� )
نا �في صاعنا بركة مع بركة..." ثم يتنا��  في مدينتنا �في ثما�نا  �في ُمدِّ

منها 
الصغر ��ال.).١٩٢
هذ[ �لحالة تبين حب �لرسو� ( � ) لال�الX ��لصغا� �تفضيلهم عند 

توvيع �لفاكهة �لجديد� عند نز�لها بد�ية �لموسم. 

لنبي ( �)" كا�  �� :({�( عن �بي هرير/ عن عبد 
هللا بن جعفر (
يظهر حبه لال�ال� �كا� يركبهم معه على 
لر
حلة، �عندما يدخل 
لمدينة 

جعا من سفر كا� يأخذ معه 
لحسن ( �بو 
لحسين) 
مامه �يركبني خلفه �

حتى يأتي 
لمدينة...") ١٩٣

191

(�ها��� يحيى (عدنا� ��قطا



�لحكمة ١٨٣.  يرvقه   �له � �لنبي Xعا �هللا   ��  ( Q� ) Hبن عباW يقو� 
كما �Xعى ألنس Wبن مالك في صبا[ �� يرvقه �هللا �لما� ��لبنين �طو� �لعمر 
� يجعل له فيه �لخير ��لبركة. �كا� يرعى �لعاS �الطفا� �يشا�كهم في ��

بعضها- �يقو� 
حينما  
لطفل  مثل   
يكونو  �� �صحابه  ينصح   (�) 
لرسو�  كا�   )

يتعاملو� مع �طفالهم ) ١٨٤ 
�طفالهم  بمالعبة  بأنفسهم   bلقيا� �لى   Oالمها��  dالبا� يدعو   �كا  �
�غيرها،  ��لمصا�عة  ��لتسابق  ��لسباحة  �لفر�سية  �تعليمهم  �تسليتهم 
�لى  �لصحابة   Xال���  ]Xحفا� �لرياضاO، �يشجع  من  بمثلها  ��قاتهم  �شغل 
مما�ستها �يحثهم عليها . �قد ��Xتنا ���ياO كثير� عن حب �لرسو� ( � 

:Oلالطفا�، �هذ[ بعض من تلك �لر��يا (
  ( Q� ) عن �نس

�حم بالعيا� من �سو� 
هللا ( � ) ١٨٥� 
( ما ��يت �حد
( Q� ) dعن �لبر��

��يت 
لنبي ( � ) حامل 
لحسن بن علي على عاتقه �لعابه يسيل  )
عليه) ١٨٦

�عن �لبر�d �يضا :
( كا� �سو� 
هللا (�) يأتي فاطمة (�}) �يطلب منها �� ترسل Oليه 

�لد
ها( 
لحسن �
لحسين) فيضمهما Oلى صد�! �يشمهما... ) ١٨٧
� ير�m �لصحابي بعلى من مر� ( �Q ) كيف كا� تصرR �لنبي مع 

�الطفا�:
قا� :


 حسين يلعب في vله فإ 
(Oنهم خرجو
 مع 
لنبي ( � ) 
لى طعاw �عو

لقوw �بسط يديه فجعل 
لغالw يفر  wلنبي ( � ) �ما
 wفتقد �لسكة، قا

يديه   NحدO �خذ! فجعل  
لنبـي (�) حتى  ههنا �ههنا، �يضاحكه  منه 
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�لنبي  مجلس  �لى  ��لدها  �حضرها  عندما  صغير�  فتا�  جمر�"   " كانت 
(�) فأجلسها على Wحدh �كبه �مسح بيد[ على ��سها، مما Xعى ��لدها 
� يطلب من �لرسو� �� يدعو لها، ففعل �لرسو� ( � ) �Xعا لها بالخير �

��لبركة.
� ير�m �سامة بن vيد ( �Q ) �هو خاbX �لرسو� ( � )


لرسو�   �� 
لنبو/ كيف  بيت  في  تربى  �قد  zيد  بن  
سامة  ير�\   �)
�كبتيه، ��جلس حفيد! 
لحسن (�}) على  NحدO جلسه يوما على� (�)
بهما.)  �حيم  ألنه  يرحمهما   �� �به  
عيا �  !�صد Oلى  �ضمهما   Nالخر�

   ١٩٩

 Xمعاملة �لرسو� ( � ) لال�ال �لم يكن بعض �لناH يستوعبو� �� يفهمو
بكل حنا� ��قة بل �يالعبهم �يقبلهم، هذ� �لصحابي �القر| بن حابس يقو� 

حين ��h �لنبي ( � ) �هو يحتضن حفيد[ �لحسن ( �Q ) �يقبله

لرسو�  فقا�  منهم|،   

حد� قبلت  ما  
لولد،  من  عشر/  لد\  �نا   )

(�): "من اليرحم ال يرحم") ٢٠٠
 Rبر�هيم في بيت مرضعته في �طر�W ]سو� �هللا ( � ) يز�� �لد� ��كا
لنا   mير�� �يقبله.  �يضمه  ��سه  على  �يمسح  حضنه  في  �يحمله  �لمدينة 
�نس بن مالك ( �Q ) في Wحدn hكرياته عندما كا� يخدb �لرسو� ( �) 

فيقو� 

بنه  Oبر
هيم  كا�   .(  � ) 
لنبي  من  بالعيا�  �حم �  
�حد ��يت  ما   )
مسترضعا في عو
لي 
لمدينة �كا� ينطلق �نحن معه فيدخل 
لبيت   ��نه 

ليدخل... فيأخذ! �يقبله ثم يرجع...). ٢٠١
:( Q� ) علي bعن �إلما �


هللا �جهه)كيف �� 
لرسو� ( � )  wعلي ( كر wالما

ية عن ��(�في 

لحسن � 
لحسين نائمين،  !
�تاهم يوما �با� ليلته عندهم، �كا� حفيد
�سو� 
هللا ( � ) �با�� Oلى قربه ��خذ  wلما*، فقا

ستيقظ 
لحسن طالبا �
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�نا�N على   ٩{�فاطمة ( 
بنته   �
� Oلى  �تي  �نه  عنه (�)   Nير��  
حفيد! فأتى مسرعا Oليهوتعلق به، فقبله �سو� 
هللا (�).....١٩٤  

�ير�m �نه ( � ):

لمر
� يتسابقو� فيما بينهم،  NحدO هم في��( كا� يختلط باالطفا�، 

فشا�كهم �تسابق معهم حبا فيهم.) ١٩٥
� عن جابر بن سمر[ ( �Q ) يقو� في نفس �لموضو| هذ�:

�هله  
لى  ثم خر�  
ال�لى،  ) صالتي   � ) 
هللا  �سو�  مع  ( صليت 
بعد   

حد� �حدهم  خد\  يمسح  فجعل   �
�لد فاستقبله  معه  �خرجت 
�يحا كأنما �خرجها من جونة � 
ليد! بر� 
حد، �مسح خد\ فوجد� �

 ١٩٦ .(�عطا
 ،Sلتر�� �لفتا� �لصغير� تؤX �تخنق تحت  في مجتمع جاهلي كانت فيه 
كا� �لرسو� ( � ) يحيط بالفتياO ��النآ� من �لمو�ليد كل حرصه ��عايته 
 .Xقتل �النأ� من �ال�ال bلذكو� تماما، �يمنع �يحر� Xيسا�يهن مع �ال�ال�
�هو بذلك قد �صبح �مز
 �مثاال حسنا لقومه �مجتمعه. �
لرسو� ( � ) 
�نهن مشفقا�  مأثو�/ عنه، �يقو� عنهن  بأحا�يث ��قو�  
لفتيا�  خص 

�حمة �
لتضحية... ١٩٧
مؤنسا� �مبا�كا� ، فيهن 
ألمومة �
كا� 
لرسو� ( � ) يظهر حبه لالطفا� فعال �قوال، �كا� يقو� عنهم 

�نه يحبهم.١٩٨
�لم يكن يفر% في حبه �عطفه بين �طفاله ��طفا� �هله ��قا�به عن بقية 
في  ��لرعاية.  �لعطف  من  �لد�جة  بنفس  فيعاملهم جميعا  �لمسلمين،  �طفا� 
Wحدh �لمر�O �خذ �لصحابي خالد بن سعيد ( �Q ) في vيا�� �لى �لرسو�، 
�لحبشة، يرعاها بشكل  له في هجر�   Oلصغير� معه، �كانت قد �لد� Wبنته 
خا� لهذ� �لسبب، حتى �نه �هد�ها قطعة جميلة من قما8 مزين كانت قد 
�هديت له، فأ�سل �ليها ��حضرها ��عطاها �لهدية بنفسه �كا� هذ� سببا في 

فرحها �سر��ها.

192

محمد صلى 
هللا عليه �سلم




ْلُمْؤِمِنيَن  ِمْن  
هللاَِّ   Xِِكَتا ِفي  ِبَبْعٍض  َ�ْ�َلى  َبْعُضُهْم   wَِحا�
ْألَْ
vَِلَك  َكاَ�  َمْعُر�ًفا  َ�ْ�ِلَياِئُكْم  Oَِلى   
َتْفَعُلو  �ْ�َ Oِالَّ  َ�
ْلُمَهاِجِريَن 

٦ / X

الحز /�
 ﴾ سو�ِفي 
ْلِكَتاXِ َمْسُطوً
� ألنهن �مهاO �لمؤمنين، فقد حرb �هللا نكاu �لمؤمنين أل��v} �لنبي ( 

� ) من بعد[:
 �َvَُيْؤ  �ْ�َ Oِالَّ  
لنَِّبيِّ  ُبُيوَ�   
َتْدُخُلو َال   
Yَمُنو 
لَِّذيَن  َياَ�يَُّها   ﴿
 
َفاْ�ُخُلو ُ�ِعيُتْم   
vَOِ َ�َلِكْن  Oَِناُ!  َناِظِريَن  َغْيَر   wٍَطَعا Oَِلى  َلُكْم 

 َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُر�
 َ�َال ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث vَ َّ�Oِِلُكْم َكاَ� vََفِإ
 
vَOِ�َ ِّْلَحق

لنَِّبيَّ َفَيْسَتْحِي ِمْنُكْم َ�
هللاَُّ َال َيْسَتْحِي ِمْن  \vُِيْؤ
َ�ْطَهُر  vَِلُكْم   Xٍِحَجا  *ِ
�َ�َ ِمْن  َفاْسَأُلوُهنَّ  َمَتاًعا  َسَأْلُتُموُهنَّ 
�ُسوَ� 
هللاَِّ َ�َال َ�ْ� َ 
�vُِلُقُلوِبُكْم َ�ُقُلوِبِهنَّ َ�َما َكاَ� َلُكْم َ�ْ� ُتْؤ

٥٣ / X

الحز /�َ�
َجُه ِمْن َبْعِدِ! َ�َبًد
 ﴾ سوzْ�َ 
َتْنِكُحو
لهن  بل   Oألخريا� dلنبي لسن كالنسا�  dنسا �� �ية �خرh تؤكد  � في 

�ضع خا� �يتمتعن بصفاO �خصا� خا� بهن:
َفَال  
تََّقْيُتنَّ   �ْOِ 
لنَِّساِ*  ِمْن  َكَأَحٍد  َلْسُتنَّ  
لنَِّبيِّ  َياِنَساَ*   ﴿
َقْوًال  َ�ُقْلَن  َمَرٌ}  َقْلِبِه  ِفي  
لَِّذ\  َفَيْطَمَع  ِباْلَقْوِ�  َتْخَضْعَن 
َمْعُر�ًفا َ�َقْرَ� ِفي ُبُيوِتُكنَّ َ�َال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّ� 
ْلَجاِهِليَِّة 
ْألُ�َلى 
َالَ/ Y�َِتيَن 
لزََّكاَ/ َ�َ�ِطْعَن 
هللاََّ َ�َ�ُسوَلُه Oِنََّما ُيِريُد 
هللاَُّ  َ�َ�ِقْمَن 
لصَّ
َ�
vُْكْرَ�  
ِلُيْذِهَب َعْنُكْم 
لرِّْجَس َ�ْهَل 
ْلَبْيِت َ�ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيًر

هللاََّ َكاَ� َلِطيًفا  َّ�Oِ ْلِحْكَمِة
َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن Yَياِ� 
هللاَِّ َ�

 ٣٢ – ٣٤ / X

الحز /�َخِبيًر
 ﴾ سو
Wطاعتهن  في   Oلمسلما� �بالخاصة   ،dلنسا� لجميع  Wنسانية   {nنما Wنهن 
�هللا  �ضى  فيها  �لتي  �لصالحة  ��فعالهن  �هللا  من  �خشيتهن   (  � ) �لرسو� 
تخر} عن  �لتي ال  ��عمالهن  ��لبالغة  �لحكمة  فيها  �لتي  ��قو�لهن  ��سوله 
 ��لمعر�R �حد�X �هللا تعالى ��حكامه، �كما تؤكدها �تؤيدها �ياO �لقر�

�لكريم:

195

(�ها��� يحيى (عدنا� ��قطا



منها كأ� ما* �سقا!...) ٢٠٢  
� كا� �لنبي ( � ) يؤكد على �لمسلمين �� يعدلو� بين ��الXهم جميعا 

في كل شئ حتى في �لقبلة.:

هللا ��عدلو
 بين ��ال�كم كما تحبو� �� يبر�كم...) ٢٠٣ 
( Oتقو

في  �لد! حتى  بين  
لرجل  يسو\   �� يطلب   (  � ) 
لرسو�  ( كا� 

لقبلة.) ٢٠٤

� في موضو| تربيتهم �تعليمهم، بين �لرسو� ( � ) للمسلمين �لكثير 
من �لقو�عد ��ال�شاO�X في كيفية بث �ألخال% �لحسنة في ��الXهم. �هذ[ 

بعض �لر��ياO عنه ( � ):
( ما نحل �
لد �لد
 من نحل �فضل من ��X حسن.) ٢٠٥

�سو� 
هللا ( � ) قا� ( �O من حق 
لولد  �� ( {�( عن �بي هرير/ ( 
على 
لو
لد �� يحسن 
سمه ��� يحسن ��به) ٢٠٦

( �كرمو
 ��ال�كم ��حسنو
 ��بهم.) ٢٠٧
� كما في بقية �المو�، كا� �لرسو� ( � ) خير مثا� يحتذh في �لتعامل 
 ،���لحنا بالعطف  �شمولهم  تربيتهم  �حسن  باالطفا�  ��لعناية   Xال�ال� مع 

�كما قا� ( � )
( من لم يرحم صغيرنا.... فليس منا). ٢٠٨ 

� هذ� Xليل ��ضح على مدh �الهتماb ��لتأكيد على حسن �لتعامل مع 
�لصغا�.

�zجا� 
لنبي ( � ) 
مها� 
لمؤمنين
Wنهن مؤمناO متقياO، نماW {nنسانية لنساd �لمسلمين ��مهاO للمؤمنين 
�ألخبا�  من  �لكثير  ��Xتنا   (  �  ) �لنبي   Oجا�v مو�قف  عن  جميعا. 
 dلسر�� �لتبليغ ��لدعو� ��قوفهم معه في  �لرسو� في  ��لر��ياO. مساندتهن 
مؤيد�  �لعالية،  ��خالقهن  خصالهن  عن   hخر� كثير�   Oمعلوما�  ،dلضر���

بآياO قر�نية ��حاXيث نبوية.  
َ�
ُجُه ُ�مََّهاُتُهْم َ�ُ�ْ�ُلو zْ�َ�َ لنَِّبيُّ َ�ْ�َلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َ�ْنُفِسِهْم
 ﴿
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﴿ َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َ	ْحَسَن �ْلَقَصِص ِبَما َ	ْ�َحْيَنا ﴿ َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َ	ْحَسَن �ْلَقَصِص ِبَما َ	ْ�َحْيَنا 

ِ)َلْيَك َهَذ� �ْلُقْر(َ' َ�ِ)ْ' ُكنَت ِمْن َقْبِلِه َلِمْن �ْلَغاِفِلَني ﴾  ِ)َلْيَك َهَذ� �ْلُقْر(َ' َ�ِ)ْ' ُكنَت ِمْن َقْبِلِه َلِمْن �ْلَغاِفِلَني ﴾  

سو34 يوسف - ٣سو34 يوسف - ٣

  ﴿ َ�َما َيْنِطُق َعْن �ْلَهَو9 ِ)ْ' ُهَو ِ)الَّ َ�ْحٌي ﴿ َ�َما َيْنِطُق َعْن �ْلَهَو9 ِ)ْ' ُهَو ِ)الَّ َ�ْحٌي 

ُيوَحى ﴾ سو34 �لنجم - ٣- ٤ُيوَحى ﴾ سو34 �لنجم - ٣- ٤



Harun Yahya

�Aُ َعَلى  ٌد 4َُسوFُ �هللاَِّ َ��لَِّذيَن َمَعُه َ	ِشدَّ �Aُ َعَلى ﴿ ُمَحمَّ ٌد 4َُسوFُ �هللاَِّ َ��لَِّذيَن َمَعُه َ	ِشدَّ ﴿ ُمَحمَّ

ًد� َيْبَتُغوَ'  ًعا ُسجَّ ًد� َيْبَتُغوَ' �ْلُكفَّا4ِ 4َُحَماAُ َبْيَنُهْم َتَر�ُهْم 4ُكَّ ًعا ُسجَّ �ْلُكفَّا4ِ 4َُحَماAُ َبْيَنُهْم َتَر�ُهْم 4ُكَّ

َفْضًال ِمْن �هللاَِّ 4ِ�َْضَو�ًنا ِسيَماُهْم ِفي ُ�ُجوِهِهْم ِمْن َ	َثِر َفْضًال ِمْن �هللاَِّ 4ِ�َْضَو�ًنا ِسيَماُهْم ِفي ُ�ُجوِهِهْم ِمْن َ	َثِر 

ُجوTَ Uِِلَك َمَثُلُهْم ِفي �لتَّْو3ِ�4َ َ�َمَثُلُهْم ِفي �ْإلِْنِجيِل  ُجوTَ Uِِلَك َمَثُلُهْم ِفي �لتَّْو3ِ�4َ َ�َمَثُلُهْم ِفي �ْإلِْنِجيِل �لسُّ �لسُّ

ٍ̂ َ	ْخَرَ] َشْطَأWُ َفآWُ4َXَ َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَو9 َعَلى  ٍ̂ َ	ْخَرَ] َشْطَأWُ َفآWُ4َXَ َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَو9 َعَلى َكَز4ْ َكَز4ْ

َ̂ ِلَيِغيَظ ِبِهْم �ْلُكفَّا4َ َ�َعَد �هللاَُّ  َ̂ ِلَيِغيَظ ِبِهْم �ْلُكفَّا4َ َ�َعَد �هللاَُّ ُسوِقِه ُيْعِجُب �لز4َُّّ� ُسوِقِه ُيْعِجُب �لز4َُّّ�

اِلَحاaِ ِمْنُهْم َمْغِفَر3ً َ�َ	ْجًر�  اِلَحاaِ ِمْنُهْم َمْغِفَر3ً َ�َ	ْجًر� �لَِّذيَن (َمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ �لَِّذيَن (َمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ

َعِظيًما ﴾ َعِظيًما ﴾ 

سو34 �لفتح - ٢٩سو34 �لفتح - ٢٩



من قا$ �لرسو" بابالغه من �لنا�. �هي معر�فة بشد� �كائها �توقد عقلها 
�فكرها، �فر�ستها �بعد نظرها �حكمتها. +منت فو( سماعها نز�" �لوحي 
�لكبير في  �لحكيم �;صبحت سند� �ظهير� للرسو" ( 6 ) �بذلت �لجهد 

نشر �لرسالة �السالمية �تثبيت �لنبي ( 6 ) ما<يا �معنويا.
�لمؤمنين سو<A، عائشة،  Cهن: ;مها Cألخريا��لنبي ( 6 )  Cجا�H �
حفصة، Hينب، �$ سلمة، جويرية، ;$ حبيبة، صفية، �ميمونة (ضي �هللا عنهم 

جميعا.
لقد كن جميعا قد��C حسنة للمؤمناC في طاعتهن �هللا �(سوله �بذلهن 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

َ�ِمْنَهاًجا َ�َلْو َشاَ$ �هللاَُّ َلَجَعَلُكْم ُ�مًَّة َ��ِحَدً� َ�ِمْنَهاًجا َ�َلْو َشاَ$ �هللاَُّ َلَجَعَلُكْم ُ�مًَّة َ��ِحَدً� 

َ�َلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما 6َتاُكْم َفاْسَتِبُقو� �ْلَخْيَر�ِ, َ�َلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما 6َتاُكْم َفاْسَتِبُقو� �ْلَخْيَر�ِ, 

ِ<َلى �هللاَِّ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه ِ<َلى �هللاَِّ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه 

َتْخَتِلُفوَ� ﴾ َتْخَتِلُفوَ� ﴾ 

سو�� �ملائد� - ٤٨سو�� �ملائد� - ٤٨



;عمالهن  على  �جو(هن  يؤتيهن   Qسو �هللا   RS �لكريم   R��لقر �كر  �قد 
�لصالحاC ضعفين:

َلَها  ُيَضاَعْف  ُمَبيَِّنٍة  ِبَفاِحَشٍة  ِمْنُكنَّ  َيْأِ,  َمْن  �لنَِّبيِّ  َياِنَساَ$   ﴿
�ْلَعَذ�Qُ ِضْعَفْيِن َ�َكاَ� Oَِلَك َعَلى �هللاَِّ َيِسيًر� َ�َمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ 
َلَها  َ�َ�ْعَتْدَنا  َتْيِن  َمرَّ َ�ْجَرَها  ُنْؤِتَها  َصاِلًحا  َ�َتْعَمْل  َ�َ�ُسوِلِه  ِهللاَِّ 

٣٠ – ٣١ / Qًقا َكِريًما ﴾ سو�� �الحز�\ْ�ِ
�لنبي �لطاهر�C هي خديجة ( (T ) �هي ;�" من ;سلمت  Cجا�H لى��
من �لنساV، فهي �لمسلمة �ال�لى. فعندما ��حي �لى �لنبي ( 6 ) كانت ;�" 

محمد صلى �هللا عليه �سلم

ًقا ِلَما َبْيَن  ًقا ِلَما َبْيَن ﴿ َ�َ�نَزْلَنا ِ<َلْيَك �ْلِكَتاQَ ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ ﴿ َ�َ�نَزْلَنا ِ<َلْيَك �ْلِكَتاQَ ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ

َيَدْيِه ِمْن �ْلِكَتاQِ َ�ُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َيَدْيِه ِمْن �ْلِكَتاQِ َ�ُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما 

ا َجاَ$َ_ ِمْن �ْلَحقِّ  ا َجاَ$َ_ ِمْن �ْلَحقِّ َ�نَزaَ �هللاَُّ َ�َال َتتَِّبْع َ�ْهَو�َ$ُهْم َعمَّ َ�نَزaَ �هللاَُّ َ�َال َتتَِّبْع َ�ْهَو�َ$ُهْم َعمَّ

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة 



 dلضر��� dلتضحية مع �سو� �هللا ( � ) في �لسر��� dلصبر ��لتحمل ��لفد��
��عمالهن �لصالحة �علمهن بالكتاS ��لسنة.

كا� �هتماb ��عاية �لرسو� ( � ) ألهل بيته من نسائه ���الX[ كبير� من 
حيث �WشاXهم �تعليمهم �تقوية Wيمانهم �Xفعهم Wلى �لعمل �لصالح �طاعة 
�هللا. باإلضافة Wلى �ألمو� �لدنيوية من معيشة �صحة �تعليم. �في �ألخبا� �نه 
 ( Q� ) يتالطف ٢٠٩. �عن عائشة� uvيلعب مع �هله �يتسابق �يتما �كا

تصف هذ[ �لعالقة �إلنسانية �لعميقة: 
بساما.).  ضحاكا  
لنا�،   wكر�� 
لنا�  �لين  بنسائه  خال   
vO كا�   )

٢١٠

 bمن �لخصائص �لمعر�فة عن نبينا ( � ) عد�لته �لمطلقة مع نسائه �عد� 
�لتمييز في �لمعاملة، حتى في vيا��ته �Wقامته معهن، nW كانت بأياb متسا�ية. 

:( Q� ) عن عائشة
( كا� �سو� 
هللا ( � ) يقسم �يعد� �يقو�: " 
للهم هذ
 قسمي في 

ما �ملك فال تلمني فيما تملك �ال �ملك – يعني 
لقلب) ٢١١
 ( Q� ) عن �نس �

٢١٢ (�( �نه عليه 
لسالw طا� على تسع نسو/ في ضحو/ 
لنها
� تقدير �لرسو� ( � ) للنساd �لمؤمناO �لصالحاO يتجلى في �لحديث W

�لشريف، قا� ( � ) 

لدنيا متا� �خير متا� 
لدنيا 
لمر�/ 
لصالحة). ٢١٣ )

� كا� ( � ) يؤكد على �لصحابة مر�عا� �للطف ��إلنصاR في معاملة 
�هلهم �قد ��OX عنه �حاXيث عديد� منها:

( �كمل 
لمؤمنين Oيمانا �حسنهم خلقا ��لطفهم بأهله). ٢١٤
( خيركم، خيركم ألهله، ��نا خير ألهلي). ٢١٥
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﴿ َ�َمْن ُيِطْع 	هللاََّ َ�	لرَُّسوَ� َفُأْ�َلِئَك َمَع 	لَِّذيَن ﴿ َ�َمْن ُيِطْع 	هللاََّ َ�	لرَُّسوَ� َفُأْ�َلِئَك َمَع 	لَِّذيَن 

َهَد	ِ�  يِقَني َ�	لشُّ دِّ َ َ�	لصِّ َهَد	ِ� َ,ْنَعَم 	هللاَُّ َعَلْيِهْم ِمْن 	لنَِّبيِّني يِقَني َ�	لشُّ دِّ َ َ�	لصِّ َ,ْنَعَم 	هللاَُّ َعَلْيِهْم ِمْن 	لنَِّبيِّني

اِلِحَني َ�َحُسَن ُ,ْ�َلِئَك 0َِفيًقا ﴾  اِلِحَني َ�َحُسَن ُ,ْ�َلِئَك 0َِفيًقا ﴾ َ�	لصَّ َ�	لصَّ

سو70 	لنسا� - ٦٩سو70 	لنسا� - ٦٩
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�لرسو� ( 
 ) يخبرنا عن 
�آلتي من �ألحد��

�� مجتمع بل �لكل بلد قد� معلو�، محفو
 علمه عند �هللا.  �لكل �مر
�أليا�  مع  تأتي  ما  تعالى،  �هللا  عند  �خبرها  علمها  يحد+  كل شي� سو, 
�قد�� �لنا: قبل �6 يولد��، �حياتهم كيف ستكو6، �ما�5 سيصيب بلد من �
حو�@+ �� كو��+، �ما سو, يلقا< قو� �� مجتمع ما من �قائع مختلفة، 
كل 5لك معر�, �محسو� �مر< مسبقا �بالتفاصيل �لدقيقة، �لكن �إلنسا6 
ال يعر, �ال يمكنه �6 يعر, �� يطلع على هذ< �لمقد��F �إللهية. �كل ما 
يستطيع فعله هو مشاهدJ هذ< �ألقد�� ��لمصائر بعد �قوعها �تحققها. لذلك 

فإ6 �آلتي هو في حكم �لغيب لإلنسا6 ال يمكن �6 يعلم منه شيئا.
� لكن �لقر�6 �لكريم �خبرنا �6 �هللا تعالى يطلع من يشا� من عبا@< على 
بعض �ألخبا� �لغيبية. �من هؤال� �لعبا@ �لمختا�ين سيدنا �نبي �هللا يوسف عليه 
 J@لى معرفة �عباT :6 يدعو� �لنا��لسال�. فعندما كا6 في �لسجن لم ينسى 

�هللا تعالى، �قصته مع �ثنين من �لسجنا� كما في �آلياF �لكريمة
 �ْ�َ َقْبَل  ِبَتْأِ"يِلِه  َنبَّْأُتُكَما  ِ-الَّ  ُتْرَ.َقاِنِه  َطَعا0ٌ  َيْأِتيُكَما  َال  َقاَ�   ﴿
ا َعلََّمِني َ>بِّي ِ-نِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْو0ٍ َال ُيْؤِمُنوَ�  َيْأِتَيُكَما َ=ِلُكَما ِممَّ
ِباهللاَِّ َ"ُهْم ِباْآلِخَرCِ ُهْم َكاِفُر"َ� ﴾". سو>C يوسف / ٣٧.  
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﴿ َ�ِلَك ِمْن َ�ْنَباِ� �ْلَغْيِب ُنوِحيِه ِ�َلْيَك ﴿ َ�ِلَك ِمْن َ�ْنَباِ� �ْلَغْيِب ُنوِحيِه ِ�َلْيَك 

َ&َما ُكنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� َ�ْجَمُعو� َ�ْمَرُهْم َ&َما ُكنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� َ�ْجَمُعو� َ�ْمَرُهْم 

َ&ُهْم َيْمُكُر&َ) ﴾ َ&ُهْم َيْمُكُر&َ) ﴾ 

سو01 يوسف - ١٠٢    سو01 يوسف - ١٠٢    



َبْعِد  ِمْن  َ"ُهْم   Kِ<َْْأل� Mْ�ََنى  ِفي  �لرُّ"0ُ  ُغِلَبْت  �لم   ﴿
َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَ� ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِهللاَِّ �ْألَْمُر ِمْن َقْبُل َ"ِمْن 
َبْعُد َ"َيْوَمِئٍذ َيْفَرVُ �ْلُمْؤِمُنوَ� ﴾ سو>C �لر"0 / ١ – ٤

يوسف  سيدنا  فإ6  �آلية  من  يفهم  كما   �
(Y) يقوW بأنه على علم بخبر هو من �لغيب. 

به �هذ� علم �عطا< �هللا تعالى �هو من �لمعجز�F. كما �علمه  �
بعض  على  مطلقا  كا6  يوسف  فإ6  �هللا  �بإ65  ��ألحال�.  �لر\يا  تفسير  علم 

�حد�+ تأتي مع �أليا� �لمقبلة.
هذ� �لعلم �لذ_ �عطا< �هللا يوسف، �يضا ألنبيا� ��سل [خرين. �يذكر �هللا 

في �لقر�6 �نه �علم من �ختا� من �ألنبيا� بعض �خبا� �لغيب:-
﴿ َعاِلُم �ْلَغْيِب َفَال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َ�َحًد� ِ-الَّ َمْن �ْ>َتَضى ِمْن 

َ>ُسوٍ� َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َ"ِمْن َخْلِفِه َ>َصًد� ﴾
سو>C �لجن / ٢٦ – ٢٧.

� من �لمؤكد �6 �بنا قد �طلع �سوله سيدنا محمد ( c ) على �لكثير من 
�سر�� ��نبا� �لغيب. �كا6 ( c ) �بإ65 �هللا يعلم �خبا� ما قد سلف لم يكن 
�حد� مطلعا عليها. �كذلك كا6 عند< علم �خبر ما تأتي في �أليا� �لمقبلة من 

�مو� �حو�@+. �في [ية كريمة يخبرنا سبحانه عن هذ< �لحقيقة:
 =ْ-ِ َلَدْيِهْم  ُكنَت  َ"َما  ِ-َلْيَك  ُنوِحيِه  �ْلَغْيِب   eَِ�ْنَبا ِمْن  َ=ِلَك   ﴿

َ�ْجَمُعو� َ�ْمَرُهْم َ"ُهْم َيْمُكُر"َ� ﴾  سو>C يوسف / ١٠٢.
في هذ� �لفصل من �لكتاe سو, نو�@ بعضا من �خبا� �لغيب �لتي �طلع 
�صلت  ��لتي  �5ته،  Tلى  مباشر  بشكل   �� �لقر[6  طريق  عن  عليها  نبيه  �هللا 

ها>"� يحيى (عدنا� �"قطا>)
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"َ�ِلَك ِمْن �ْنَباِ� �ْلَغْيِب ُنوِحيِه ِ�َلْيَك َ�َما "َ�ِلَك ِمْن �ْنَباِ� �ْلَغْيِب ُنوِحيِه ِ�َلْيَك َ�َما 

ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� ُيْلُقوَ$ َ�ْقَالَمُهْم َ�يُُّهْم َيْكُفُل ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� ُيْلُقوَ$ َ�ْقَالَمُهْم َ�يُُّهْم َيْكُفُل 

َمْرَيَم َ�َما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� َيْخَتِصُموَ$ ﴾ َمْرَيَم َ�َما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� َيْخَتِصُموَ$ ﴾ 

سو67 45 عمر�$ - ٤٤سو67 45 عمر�$ - ٤٤
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��جا� مثل سو�يا �فلسطين �كليكيا ���مينيا �مصر قد سقطت تحت �لنفو5 
�لفا�سي.٢١٦       

� خالصة �لقوW كا6 �لجميع ينتظر�6 �يتوقعو6 �نهيا� " بيزنطة". في هذ� 
�لوقت تماما نزلت [ياF سو�J �لر�� توحي Tلى �لرسوW �تخبر< �6 �نتصا� 
�لر�� سيتحقق خالW بضع سنين ( ال تتجا�n تسع سنين). 6T هذ� �النتصا� 
الستحالة  تصديقه  �لصعوبة  من  كا6  �لقر[6  في  خبر<   �جا �لذ_  �لموعو@ 
�لعرT eلى Tنكا�< �عد� تصديقه.  توقع حد�ثه، بحيث @فع �لمشركين من 
 5T .خبا� �لقر[6، فقد كا6 هذ� �لخبر صحيحا �حقيقيا ���قعا��كغيرها من 
بعد حو�لي سبع سنين من نز�W سو�J �لر�� �_ حو�لي عا� ٦٢٧ ميال@ية، 
�في شهر كانو6 �لثاني ( @يسمبر) منه، �قعت معركة كبرq في موقع قريب 
�لباهرJ هذ<  �لغلبة  من خر�ئب ( نينوq ) بين جيوr �لفر: �بيزنطة كانت 
�لمرT Jلى جانب جيوr بيزنطة �@F نتائجها Tلى �نسحاe �لفر: من �لبلد�6 
�لتي كانو� يحتلونها ��ضطر�� Tلى توقيع معاهدJ تضمن 5لك. ٢١٧ �بذلك 

 .(c) Wخبرها �لقر[6 �بشر بها �لرسو�تحققت �لمعجزJ �لقر[نية �لتي 
تثبيت  في  هي  �لقر[نية،   Fآليا� هذ<  تضمنتها  �لتي   qألخر�  Jلمعجز�  �
 Jحقيقة علمية جغر�فية لم يكن في �إلمكا6 معرفتها في 5لك �لعصر. ففي سو�
�@نى �أل�t" �تعني  �لر�� هزمو� في موقع هو "   6� �آلية ٣" ��@  �لر�� " 
كلمة " �@نى" في �للغة �لعربية " ��طأ" ، ��لعبا�J في هذ< �لحالة تفسر بـ " 

 ."tطأ مكا6 في �أل���
لقد �قعت �لمعركة �أل�لى بين �لفر: ��لبيزنطيين حقيقة �فعال في ��طأ 
�لحالي.  �لميت" في فلسطين ��أل�@6  �لبحر   " مكا6 على �أل�t... جو�� 
�كما هو معر�, كحقيقة ثابتة �6 جو�� �لبحر �لميت ينخفض بمقد�� ٣٩٥ 
 Jلكر� سطح  على  مكا6  ��طأ  فهو  �بذلك  �لبحر،  سطح   qمستو عن  متر� 
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Tلينا عبر �ألحا@يث �لنبوية " للمزيد من �لتفاصيل في هذ� �لخصوc، يمكن 
 Fلقر[6– للكاتب ها��6 يحيى، منشو���  Fمعجز� – eلى كتاT Yلرجو�

  "Wفو��
�شاهد�ها.  عليها  �لنا:  �طلع � فعال  تحققت  �ألخبا�  هذ<  من  �لكثير 
تعالى ��لرسوW ( c ) هو  �لقر�6 هو كتاe �هللا   6��@لة @�مغة على  �هذ< 

نبي مرسل منه بالحق.

(
بعض �خبا> �لغيب �لتي =كرها �لقر�m للنبي (
�لنبي ( c ) عما سو, تحد+ في  �لقر[6  �لر�� يخبر   Jسو� W��في 
�لقا@� من �أليا� ��لسنين. فقد �خبر< �6 �إلمبر�طو�ية �لر�مانية تصاe بهزيمة 
�نزلت  Fلكنها ستنتصر مجد@� بعد بضع من �لسنين من �لهزيمة. هذ< �آليا�
بعد حو�لي سبع سنين من �لهزيمة �لكبرq للبيزنطيين �لمسيحيين �ما� �لفر: 
�لمجو:، �_ حو�لي عا� �٦٢٠ �فيها تأكيد على �6 �لر�� سيغلبو6 ثانية بعد 
بضع سنين قا@مة، في �قت كانت �إلمبر�طو�ية �لبيزنطية على حافة �النهيا� 
 ���لتا� �على @�جة كبيرJ من �لتشتت ��لضعف، بحيث لم يكن في حسبا6 
تصو� �حد �نتصا�هم ثانية بل �حتى �قوفهم على ��جلهم. �لم يكن �لفر: 
�لبيزنطية  باإلمبر�طو�ية  �حاطت  بل  �لر��  يحا�بو6  كانو�  �لذين   6� �لوحيد 
�قو�� كثيرJ مثل �ألسال, ��آلفا� ��للومبر@يو6 كانو� يشكلو6 تهديد� كبير� 
�خطير� لها. في هذ� �لوقت �مر �إلمبر�طو�( هير�كليو: ) �6 يجمع �لذهب 
��لفضة ��ألشيا� �لثمينة من �لكنائس ليصهر لتأمين �لماW �لال�n إلعا@J تجهيز 
�لبر�نزية  �لتماثيل  صهر   qجر بحيث   ،eلحر�� مصا�يف  �تالفي  �لجيش 
قد   Jلوال�� �لحكا�  من  كثير  �لنقص. �كا6  لسد  �لنقو@  Tلى سك  ألصنافها 
�كانت  ��لتفتيت.  �لتقسيم  خطر  �إلمبر�طو�ية  ���جهت  �لعصيا6  �علنو� 
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﴿ ﴿ ُغِلَبْت �لرُّ"0ُ ِفي Mْ�ََنى �ْألَْ>Kِ َ"ُهْم ُغِلَبْت �لرُّ"0ُ ِفي Mْ�ََنى �ْألَْ>Kِ َ"ُهْم 

ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَ� ﴾ ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَ� ﴾ 

سو>C �لر"0 - ٢ – ٣ سو>C �لر"0 - ٢ – ٣ 



�ْلَحَر�0ِ  �ْلَمْسِجِد  ِمْن  َلْيًال   oِِبَعْبِد  pَ�ْسَر  qلَِّذ� ُسْبَحاَ�   ﴿
mَياِتَنا  ِمْن  ِلُنِرَيُه  َحْوَلُه  َباَ>ْكَنا   qلَِّذ� �ْألَْقَصى  �ْلَمْسِجِد  ِ-َلى 

  ١ / eإلسر�� C<ِميُع �ْلَبِصيُر﴾  سو ِ-نَّه ُهَو �لسَّ

�أل�ضية، �_ تماما كما �صفها �لقر�6 بـ " �@نى �أل�t"، �فيها هز� جيش 
�لر��.

 �� به  �لقيا�  باإلمكا6  يكن  لم  �لميت  �لبحر  سطح   qمستو قيا:   6T
تحققه Tال في �لعصر �لحديث. �لم يكن في Tمكا6 �حد معرفة �T@��~ هذ< 
�لقر[6 5كرها �حد@ها بوضو�. 5لك ألنه كال�  �لحقيقة قبل 5لك. �لكن 

�هللا �معجزته، ��لرسوW ( c ) نبي �لحق. 
 Jفي ليلة ��حد ( c ) Wبالرسو qسر�يبين �هللا تعالى في هذ< �آلية �نه 
 6� �معلو�  عظمى.   Jمعجز �هذ<  �لعين.   _�� لير�<  �ألقصى  �لمسجد  Tلى 
�لمسجد �لحر�� ��قع في مكة ��لمسجد �ألقصى في �لقد:، ��لرسوW كا6 
في مكة في �ثنا� �قوY هذ� �لحد+. �حسب مقاييس 5لك �لعصر فمن غير 
. �حقيقة   Jحد�� ليلة  في  �يرجع  �لمسافة  �لرسوW هذ<  يذهب   6� �لممكن 
�6 �لرسوW ( c ) لم يسبق له ���n 6 مدينة �لقد: �� شاهد �لمسجد  qخر�

�ألقصى. 
حديث  حوله  من   Wلرسو� �خبر   ،�لإلسر� �لتالي  �ليو�  صبا�  �نه   qير�
�إلسر��، فأنكر< �لمشركو6 فو��، �طلبو� منه متحدين �صف ما شاهد< هنا~ 

�في �لطريق. �كا6 جو�e �لرسوW ( c ) كما ��@ في �لنص:
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﴿ َ�ُهَو �لَِّذ� َجَعَلُكْم َخَالِئَف �َألْ�ِ� َ�َ�َفَع ﴿ َ�ُهَو �لَِّذ� َجَعَلُكْم َخَالِئَف �َألْ�ِ� َ�َ�َفَع 

َبْعَضُكْم َفْوَ* َبْعٍض َ'َ�َجاٍ& لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َما َبْعَضُكْم َفْوَ* َبْعٍض َ'َ�َجاٍ& لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َما 

>َتاُكْم 3ِ:َّ َ�بََّك َسِريُع �ْلِعَقا4ِ 3ِ�َنَُّه َلَغُفوٌ� �َِّحيٌم >َتاُكْم 3ِ:َّ َ�بََّك َسِريُع �ْلِعَقا4ِ 3ِ�َنَُّه َلَغُفوٌ� �َِّحيٌم ﴾ ﴾ 

 ١٦٥- Aألنعا�١٦٥ - Aألنعا�



﴿ َلَقْد َصَدuَ �هللاَُّ َ>ُسوَلُه �لرyَُّْيا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ �ْلَمْسِجَد �ْلَحَر�0َ 
ِريَن َال َتَخاُفوَ� َفَعِلَم  ِ-ْ� َشاeَ �هللاَُّ mِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُ>eُ"َسُكْم َ"ُمَقصِّ

َما َلْم َتْعَلُمو� َفَجَعَل ِمْن Mُ"ِ� َ=ِلَك َفْتًحا َقِريًبا﴾ 
سو>C �لفتح/ ٢٧

( لما كذبتني قريش قمت من �لحجر فمال �هللا لي بيت �لمقد: فطففت 
�نظر Tليه...) 6��خبرهم عم [ياته �

�ظلو�  "قد  "كذ�  كذ�  بمكا�  لكم  بعير   t<مر "لقد  نعم  قا�   ...  )
بعير� لهم "�نا سيرهم لكم، ينزلو� بكذ� ثم يأتو� يو0 كذ�، يقدمهم جمل 
عليه فسح �سوM "عز�>تا� سو�M"��. فلما كا� =لك �ليو0 �شر� �لنا� 
�لجمل  =لك  يقدمهم  �لعير  �قبلت  �لنها>،  نصف  من  قريبا  حتى  ينظر"� 

 (...( 
�لذq "صف ( 

�لماليلي حمد_  للعالمة  �لتركية  باللغة   ��إلسر�  Jتفسير سو� في   �جا  �
محمد يا�n كما يلي:

( عندما "صف �لنبي �لمسجد �ألقصى بدقة متناهية، �جبر �لمشركو� 
في  قو�فل  �ية   �Mصا  �=- فيما   oسألو ثم  �قو�له،   uبصد �العتر��  على 
طريقه فأجابهم �� قافلة كانت في " �لر"حاe" "فقد"� جمال لهم يبحثو� 
 Vلقد� فأخذ  عطش   (  
  ) "�نه   ،eما فيه  قدحا  >حلهم  في  "كا�  عنه 
"شرv منه "�عاoM -لى محله... "كانت قريش تجيبه في كل Mليل بقولهم " 
"هذo عالمة �خرp" ثم شرV لهم ""صف بالتفصيل �خبا> �لقافلة....�لخ". 

٢١٨
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َتْيِن  َمرَّ  Kِ<َْْأل� ِفي  َلُتْفِسُد�َّ   vِْلِكَتا� ِفي  -ْسر�ِئيَل  َبِني  ِ-َلى  َ"َقَضْيَنا   ﴿
� َكِبيًر� َفِإَ=� َجاeَ َ"ْعُد ُ�"َالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَبا�Mً َلَنا ُ�"ِلي  َ"َلَتْعُلنَّ ُعُلوָד
َلُكْم  َياِ> َ"َكاَ� َ"ْعًد� َمْفُعوًال ُثمَّ َ>MْMََنا  َبْأٍ� َشِديٍد َفَجاُسو� ِخَالَ� �لدِّ

�ْلَكرCََّ َعَلْيِهْم َ"َ�ْمَدMَْناُكْم ِبَأْمَو�ٍ� َ"َبِنيَن َ"َجَعْلَناُكْم َ�ْكَثَر َنِفيًرُ�﴾
   ٤ - ٦ / eإلسر�� C<سو

لبث �لشك بين �لمسلمين من صد� �\يا �لنبي �نشر�� كالما فيه غمز �لمز 
�Tشا��T Fلى خيبة �مل �لمسلمين. �هنا نزلت �آلية ( ٢٧ ) من سو�J �لفتح 
تز, �لبشرq بأ6 �لر\يا ستتحقق، ��5T شا� �هللا فسيدخلو6 �لمسجد �لحر��. 
�هذ� ما حد+ فعال بعد فترJ من �لوقت. 5T بعد صلح �لحديبية جا� �لفتح 
 Wسو� qلمبين �@خل �لمسلمو6 مكة [منين مطمئنين �بسال�. �تحققت بشر�
�هللا ( c ) كما ��حى Tليه �به. ٢١٩. �هنا �يضا يجب �اللتفاT Fلى حقيقة 
هامة هي �6 �لرسوW ( c ) عندما بشر �لمؤمنين، لم يكن في �ألفق �لقريب 
�6 �لمشركين  Wكانت تد F6 5لك سو, يحد+. بل كل �إلشا��� Wما يد
�لشك  بعض   Yقو� Tلى  @فع  ما  �هذ�  مكة.   Wبدخو للمؤمنين  يسمحو�  لن 
�لنبي   6� غير  ��لنفو:.  �إليما6  ضعا,  بعض   eقلو في  ��لتر@@  ��لشبهة 
�لنفو:  صغا�  �غم  �لتبليغ  في  يتر@@   �� يتو�6  لم  �به،  على  معتمد�   ،(c)
 qكبر Jنها لمعجزT .جيفهم، مؤمنا ���ثقا من نصر �هللا���� eمرضى �لقلو�
 ) Wسالة �لرسو�� Jلقر[6 �لكريم �تأييد على صد� نبو� Fمن معجز� qخر�

�نها من عند �هللا تعالى.� ،(c
في  يفسد�6  سو,  Tسر�ئيل  بني   6� �تأكيد  Tخبا�   Fآليا� هذ<  في    
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6T �صف �لرسوW ( c ) للمسجد �ألقصى يعتبر معجزJ كبرq لكونه لم 
�عظم �6 �لحد+ حصل بين مدينتين  Jنها لمعجز��� شاهد<، � >��n 6�يسبق 
بعيدتين عن بعضهما ال يمكن تصو� قطع �لمسافة بينهما 5هابا �Tيابا في ليلة 
 Jباهر  Jلمعجز� يجعل  �هذ�  �لعصر.  5لك   Fعتبا���� مقاييس  على   ،Jحد��

�شاهدJ للعيا6 يشكل �عظم ���ضح
�لمسلمين سو,   6� �لر\يا  في   q�� �نه  �لمدينة  في  �هو   Wلرسو� �خبر 
�كا6  بالكعبة،  يطوفو6  �سو,  مطمئنين  �لحر��  ��لمسجد  مكة  يدخلو6 
هذ� بشرq فتح مكة، �هو �لفتح �لمبين. لقد كا6 �لمهاجر�6 من �لمسلمين 
محر�مين من @خوW مكة �nيا�J �لمسجد �لحر�� منذ خر�جهم منها فآ�ين 
 �أل@� �مرهم  �لمؤمنو6  حز�   (  c ) �لنبي  �لدq سماعهم حديث  ببدنهم. 
�هل مكة من �لمشركين منعوهم �لم  6��لعمرJ ��لطو�, بالبيت �لعتيق، غير 
�لفرصة  �لمنافقو6 �ستغالW هذ<   Wمبتغاهم. �هنا حا� بتحقيق  لهم  يسمحو� 
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�أل�t مرتين ��6 �هللا سو, يرسل عليهم جيشا عظيما بسبب فسا@هم في 
�لسال�،  عليه  يحيى  �لنبي  مثل  ��لمرسلين   ��ألنبيا �قتلهم  �علوهم،   tأل��
�تآمرهم لقتل �لمسيح عليه �لسال�، �طغيانهم ��بتعا@هم عن شرY �هللا. �قد 
 ،tلر�ما6 �هدمت هيكل سليما6 �مسحت [ثا�< من �أل�� rغزتهم جيو

�خرجتهم صاغرين مشتتين في ��جا� �أل�t، �لم يبق لهم �ثر في �لقد:.�
 tبعد هزيمتهم هذ< من �لر�ما6 عا� ( ٧٠ ) ميال@ية، بعثر �ليهو@ في �أل�
بعد �6 خرجو� من فلسطين صاغرين. �حيث �نهم يعتبر�6 قتلة �لسيد �لمسيح 
 �بنظر �أل��بيين فقد عوملو� بكل تحقير ��ستصغا�، حتى �ضطر�� Tلى Tخفا
@ينهم �حيانا لما يالقونه من سو� �لمعاملة. لذ� كانو� في بؤ: �شقا� @�ئم، 
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 oُِبِه َ"َ�ْظَهَر tْا َنبََّأ ﴿ َ"ِ-ْ= َ�َسرَّ �لنَِّبيُّ ِ-َلى َبْعِض َ�ْ.َ"�ِجِه َحِديًثا َفَلمَّ

ا َنبََّأَها ِبِه َقاَلْت َمْن  �هللاَُّ َعَلْيِه َعرََّ� َبْعَضُه َ"َ�ْعَرKَ َعْن َبْعٍض َفَلمَّ

َ�ْنَبَأَ� َهَذ� َقاَ� َنبََّأِني �ْلَعِليُم �ْلَخِبيُر﴾ سو>C �لتحريم / ٣.
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*  " �لشرe�.- V �لصو>:
" عندما �"حي -لى نبينا �� بني -سر�ئيل 
سو� يعيد"� بأسهم "قوتهم ثانية، لم 

يكن �ليهوM �لمتشتتو� "�لمستضعفو� في 
�>جاe �أل>K في "ضع قوq "لم تكن 

لهم سلطا� "M"لة. "لكن بعد �لعديد من 
�لسنين تحققت نبوC �لقر�m "معجزته 

عندما �علن عا0 ١٩٤٨ قياM 0"لة 
-سر�ئيل في �>K فلسطين". 

-نها من معجز�t �لقر�m �لكريم ما 
جاte في �آلياt �لمتعلقة ببني -سر�ئيل، 

في "قت كانت �لوقائع "حتى �لدالئل 
"�إلشا>�t تد� 

على �ستحالة 
حصو� �q تطو> 

-يجابي سو� 
يحد� لبني 

-سر�ئيل.



 .Fيته على ما يحصل من تصرفا��@�

بعض �ألحاMيث �لنبوية 
�لتي تنبؤنا عن �خبا> �لغيب

�لنبي ( c ) �لمؤمنين بفتح مصر. �كانت في 5لك �لعهد تحت  يبشر 
سيطرJ �حكم �لر��، �لم يكن �لمسلمو6 على @�جة من �لبأ: ��لقوJ لتحقيق 
هذ� �لهد,، �لكنه تحقق فعال، فبعد �فاJ �لرسوW ( c ) بمدJ قصيرJ، تم 
بن  �لمسلمين عمر�   rجيو J@قيا قائد   J@بقيا ميال@ية،  فتح مصر عا� ٦٤١ 
�لرسوW ( c ) �تحققت  �لتي 5كرها  �لغيب  عاc. ٢٢١ �هذ< من �خبا� 

بالفعل �لملمو:.    
��@F في هذ� �لحديث كلمة " كسرq" �كا6 يلقب بها ملو~ فا�: 
 c ) لر�ما6. �قد بشر �لنبي� Jباطر��ما كلمة " قيصر" فقد كانت تلقب بها 
) ��nلهما ��6 خز�ئنهما ستؤ�T Wلى �لمسلمين. هذ< �لبشا�J جا�F في nما6 

ها>"� يحيى (عدنا� �"قطا>)



�_ كيا6 حينما نزلت �آلياF �لقر[نية، �لتي  ��فلم تكن لهم @�لة �� سلطا6 
تضمنت بين طياتها �خبا� �جوY �لقوJ ��لسلطة ��لبأ: �لشديد Tليهم ثانية في 

�لمستقبل. �قد تحقق هذ� �لشي� فعال فيما بعد، �غم �نه كا6 من �لصعوبة 
تصو� حد�ثه �� توقعه في عصر �لنبي ( c ). �هاهم بنو Tسر�ئيل يعيد�6 
�قامو� � �لعشرين  �لقر6  بد�ية  من   ��بتد� فلسطين   t�� Tلى  �يعو@�6   Jلكر�
سلطة �@�لة عا� ١٩٤٨. �ما هو معر�, عن قوJ تنظيمهم �بأ: جيشهم 

�صبح حقيقة يعرفا �لجميع هذ< �أليا�.
في هذ< �آلية Tشا��T Fلى �6 �لنبي ( c ) كا6 قد ��@Y سر� لدq بعض 

للنبي ( c ) عما  بينهن، �كشف �هللا  فيما  �لسر  �فشين  �نهن  ���nجه. غير 
يد�� بينهن من �قا�يل ��حا@يث في �لخفا�. �هكذ� �خبرهن �لرسوW بعلمه 

216

محمد صلى �هللا عليه "سلم

تسمى   K<� "هي  مصر  ستفتحو� 
بأهلها خير�  فاستوصو�  �لقير��،  فيها 

فا� لهم =مة ">حما. ٢٢٠

بعدo، "-=� هلك   pفال كسر pهلك كسر �=-
قيصر فال قيصر بعدo. فو�لذq نفسي بيدo لتنفقن 

كنو.هما في سبيل �هللا تعالى. ٢٢٢



( فتح �لقسطنطينية " �ستنبو�" من قبل �لسلطا� �لعثماني �لفاتح محمد 
�لثاني �.�� -مبر�طو>ية بيزنطة "عنو�� – قيصر- نهائيا).       

في  �لمسلمين   Fفتوحا عن  هو@جس   :.�.� �المريكي  �لباحث   Wيقو
 �بانشا مكة  من  عربي  �هو  محمد  �لنبي  قا�   " �بيزنطة  فا�:  �مبر�طو�يتي 
 ���جا في  �لمسلمو6  �نتشر � �لمدينة،  في  @ينة  �سس  على  منظم  مجتمع 
�لجزيرJ �لعربية �توجهت طالئعهم �لى �لسيطرJ على �المبر�طو�ية �لساسانية 

.٢٢٥ ".Yمبر�طو�ية �لر�ما6 لتحل محلها في هذ< �لبقا��
�لى  �لتي �هبها �هللا   Fلمعجز��  qحد� Fلفتوحا� � هكذ� �صبحت هذ< 
�لنبي  ( c ) في �قت كا6 تحقيقها من �لمستحيالF من �لوجهة �لعسكرية 

��لسياسية  ��القتصا@ية.  
@ينه  Tلى  �لعالم   Jباطر�� لدعة ملو~  �لنبي ( c ) خطو�F عملية  �تخذ 
�لحق، فأ�سل �لصحابي عبد �هللا بن حذيفة Tلى كسرq فا�: في 5لك �لوقت 
" بر�يز �بن هرمز" �لذ_ �@ على خطاe �لنبي ( c ) بكل صلف �غر��. 
��سل مبعوثين من قبله Tلى �لنبي ( c ) جو�با على �سالته، يطلب من �لنبي �
�6 يتبعه �يقبل بحكمه. �قا� �لنبي ( c ) بدعوJ هذين �لمبعوثين Tلى  ) c (
�لدخوT Wلى �إلسال� ٢٢٨. �في �ليو� �لتالي �حضرهما Tلى مجلسه إلبالغهما 

 6�قر��< ��علمهما �6 �هللا �به �خبر< 
( ... �� �هللا سلط على كسرp �بنه شير"يه فقتله في شهر كذ�    "كذ�  
�بنه شير"يه  عليه  �لليل سلط  من  بعدما مضى  �لليل  "ليلة كذ� "كذ� من 

فقتله...) ٢٢٩
ثم خاطبهما �لرسوW ( c ) قائال لهما:

( ... -� Mيني "سلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرp "ينتهي -لى ما �نتهى 
�لخف "�لحافر...). ٢٣٠
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لك يكن �لمسلمو6 قد بلغو� فيه �لقوJ ��لبأ: من جميع، �لنو�حي �لعسكرية 
��القتصا@ية ��لسياسية، مما لم يكن يؤهلهم لهذ< �لفتوحاF �لعظمى �تفتت 
�لشر�  من  ��سعة   ���جا على  تيسطر�6   tأل�� على  Tمبر�طو�يتين   qقو�
 Wلرسو� تبشير  في   @�� �ما  �لفتح  �خبا�  يجعل  كا6  �لوضع  هذ�   .eلغر��
�لنبي  به  �عد  ما  �لكن  توقها.   �� تقديرها  يمكن  ال  �لتي  �ألمو�  من   (c)
�يا� �لخليفة عمر  Fلر�شدين �في �لفتوحا� �(c) تحقق فعال في nمن �لخلفا
W�n ( t� ) عرr كسرq من �لوجو@. ٢٢٣.، �تم فتح ���ضي فا�: �غنم 

�لمسلمو6 �ألمو�W ��لغنائم منها. �بذلك �نتهى " كسرW�n�  "q نهائيا.
�لر�مانية  �إلمبر�طو�ية  ���ضي  في  �إلسالمي  �لفتح  من  �لكثير  تحقق   �
�بو بكر �لصديق ( �t )، �@خلت  Wمن �لخليفة �أل�n من ��بتد� �لبيزنطية 
�بال@  �فلسطين  �أل�@6  مثل  �لمسلمين   Jسيطر تحت   Jكثير �مصا� �  Yبقا

�لشا� �مصر �شمالي �فريقيا. �ما لقب �عنو�6 " قيصر" فقد @خل طي �لتا�يخ 
قيل  من  ميال@ية  عا� ١٤٥٣  �لقسطنطينية  فتح  عند  نهائيا  �لوجو@  من   W�n�
�لسلطا6 �لعثماني محمد �لثاني / �لملقب بالفاتح، �معها �nلت �إلمبر�طو�ية 

�لبيزنطية �لر�مية من فو� �أل�t نهائيا. ٢٢٤ 
 :"Jلشر� مع �لصو�� "
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( -� >بي قد قتل >به كسرp في هذo �لليلة لسبع ساعاt مضت منها 

"هي ليلة �لثالثاe... "�� �هللا سلط عليه �بنه شير"يه فقتله...") ٢٢٦ 
٢٢٧ " ...pيني "سلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرM �� قوال له" "



( ال تقو0 �لساعة حتى تظهر �لفتن... 
"يكثر �لهر� " �لقتل" ) ٢٣٧

� على �ثر هذ� �جع �لمبعوثاT 6لى �ليمن ��لي  �لفر: هنا~ بما حد+ 
لهما، ��صبح " با6�n" تحت تأثير �لحد+ قائال 

( "�هللا ما هذ� بكال0 ملك، "-ني أل>p �لرجل نبيا كما يقو�)٢٣١
تأثير  ) ��جابا �هما تحت  c ( Wلرسو� ثم سأW �جاله كيف �جد�� 
من  �_ حاكم  في  مثله  يريا  لم  بأنهما   ،Jلساحر�  (  c )  Wلرسو� شخصية 
�لحكا�،  �تحدثا عن مهابته ��نه ال يخشى شيئا �ال يخا, من �حد، يمشي 
 "6�nحماية، يختلط بالنا: في �ألسو��. �فضل �لو�لي " با ��بد�6 حر�: 
�النتظا� بعض �لوقت �يثما تظهر له �لحقائق �ليطمئن على ما يجوW في نفسه 
حينما  نفسه.   Jقر�� في  يفكر  كا6  كما   (  c )  Wلرسو� �سالة  من صد� 

�صلت �ألخبا� من شير�يه �بن كسرq يقوW فيها
( ... يقو� فيها " �ما بعد فإني قد قتلت كسرp "لم �قتله �ال غضبا 
�لى  "�نظر  قبلك  ممن  �لطاعة  لي  فخذ  هذ�  كتابي   �eجا فإ=�  لفا>�... 
 qمر� يأتيك  حتى  تهجه  فال  �ليك  فيه  كتب   pكسر كا�   qلذ� �لرجل 

فيه...) ٢٣٢
 
" عندها تأكد لبا.�� �� ما حد� يطابق تماما ما "عد به �لنبي ( 
 Cلمعجز� �مامه   tظهر"  ٢٣٣ �لحد�  "قو�  "شكل  توقيتها  حيث  من   (
�لكبرp "�من باإلسال0  "�سلم. ٢٣٤  "كا� �"� من �سلم من "الC �لفر�. 

٢٣٥
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Harun Yahya

�لعنف  �حد��  تستمر 
من  "هي   Cلقسو�"
�لزما�،  mخر   tعالما
جميع  في  تشتد  بينما 

M"� �لعالم �ليو0. 

�لقائم  �لتو�.�   �-
�نبأ  �لتي  �ألخبا>  بين 
بها سيدنا >سو� �هللا 
صلى �هللا عليه "سلم 
"�ألحد��  قبل  من 
يومنا  في  �لجا>ية 
لنا عن  هذ�، تكشف 
-حدp معجز�t هذ� 

�إلنسا� �لمبا>�.
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-� �لحر"v �لتي تجرq �ليو0 في 
�لعديد من بالM �لعالم "يقتل فيها 
 tعالما من  سبب   �"M  eألبريا�
�لتي �خبر بها �يضا سيدنا  �لقيامة 

>سو� �هللا صلى �له عليه "سلم.

 ،vال تقو0 �لساعة حتى تظهر �لفتن "يكثر �لكذ)
"تتقا>v �ألسو�u "يتقا>v �لزما� "يكثر �لهر�، 

قلت: "ما �لهر�؟ قا�: �لقتل...) ٢٣٨ 
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Harun Yahya

( كثرC �لحر"v "�لمعا>� "�لقالقل توqM بحياC �لكثير 
من �ألبرياe. "هذo من عالماt قيا0 �لساعة �لتي �خبرنا 

بها �لنبي ( 
 ).  �لتعليق جانب �لصو>.
    ٢٣٩ (K<ال تقو0 �لساعة حتى ال يعبد �هللا على �أل )

�مثلة للمو�قع �إللحاMية 
كثيرC �النتشا>
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" نما=� من محطاt �إلنترنت �لتابعة للملحدين."  
�لتعليق �سفل �لصو>.

( ... " تهلك �لمد� كأ� لم تكن باألمس...) ٢٤٠

�لمر"ية  �لقيامة   tعالما من  �يضا  �لمد�   eفنا
في  "قعت  �لتي  �لزال.�   �- �ألحاMيث.  في 
�لمكسيك( في �ليمين) "في طوكيو( في �ليسا>) 

  .�Mفي �لعصو> �لقريبة هي من تجلي �لحو�
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�لعو.   " �لجو�  "ينتشر   ...  )
 ٢٤١ (...eيعم �لغال"

بالرغم من �لمصاM> �لغنية �لتي توجد 
في �لعالم؛ فإ� M"ال كثيرC في �لعالم 
تتضو> من �لجو� �ليو0. هذ� �لوضع، 
من �لعالماt �لتي يجب على جميع 

�لبشر �� يفكر"� فيها.

The Independent, 6.10.2000

South Review, 9.12.2001
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(" -=� �ستحلت �متي ستا فعليهم �لدما>....
 eلنسا�" بالرجا�  �لرجا�  "�كتفى   ...

٢٤٢ (".eبالنسا

(" ال تفنى هذo �ألمة حتى يقو0 �لرجل -لى 
�لمر�C فيفترسها في �لطريق...".)٢٤٣ 

The Telegraph, 19.07.2000
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”ال تقو0 �لقيامة... ما لم تكثر �لجر�ئم”  ٢٤٤ 

South Review, 5.8.2001

Newsweek, 8.5.1999

The Daily Telegraph, 9.5.2000

226

محمد صلى �هللا عليه "سلم



ليست  بهما كنو.�  فأ� هللا  لطالقا�  " "يحا   )
من =هب "ال فضة "لكن بها >جا� عرفو� �هللا 

حق معرفته". ) ٢٤٥

-لي  �>سل >سوال   (  
 ) �لنبي   �� �لتا>يخية   <Mلمصا� من  تأكد  لقد 
بر"يز كسرp فا>� عا0 ٦٢٨ ميالMية يدعوo -لى �إلسال0، "�لذq قتل بعد 
=لك من نفس �لعا0 من قبل �بنه، "هي من �لحقائق �لتا>يخية �لثابتة. ٢٣٦
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هنا� -شا>C في �لحديث -لى �� �فغانستا� سو� تحتل في mخر �لزما�. "يو�فق عا0 
١٩٧٩ �لذq حد� فيه �حتال� �لر"� ألفغانستا� عا0 ١٤٠٠ هجرية، "بتعبير mخر 

 .qيو�فق بد�ية �لقر� �لر�بع عشر �لهجر



Newsweek, 11.2.1980 
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 vكتا في  �لحديث  هذ�   Mير
“-يقا�  نحو  على  �لسيوطي 
�لماe”. "في "�قع �ألمر فإ� سد 
كبا� �لمعر"K في �لصو>C، قد 

قطع مياo �لفر�t حيث �"قفها.

عن   tلفر�� يحسر  حتى  �لساعة  تقو0  ال   "
جبل من =هب". ٢٤٦

" يوشك �لفر�t يحسر عن كنز من =هب. 
فمن حضرo فال يأخذ منه شيئا". ٢٤٧
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للمجلس  �لمتهد0  �لوضع 
  (Reichstag) أللماني�
في  �ما   .(١٩٤٥ (عا0 
�لصو>C �ألMنى فيظهر "ضع 
 oyنفس �لمبنى "قد تم -نشا
من جديد في عا0 ١٩٩٩. 
من  �لعديد  ترميم   qيجر"
�لمباني بشكل مشابه بحيث 

يعاM -لى "ضعه �لسابق.

يعمر   �� "�عالمها:  �لساعة  �شر��  من   �-")
خر�v �لدنيا، "يخرv عمر�نها..".) ٢٤٨
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 K<أل�" t�"يتا� لم تكونا منذ خلق �هللا �لسماm لمهدينا " )
ينخسف �لقمر أل"� ليلة من >مضا� "تنكشف �لشمس في 

�لنصف منه..." ٢٤٩ 
شهر  في  �لقمر  ينخسف   qلمهد� خر"�  قبل  �نه  بلغني   "

>مضا� مرتين..." ٢٥٠
" ... "ينخسف �لقمر في شهر >مضا� مرتين..." ٢٥١

-شا>�t �لنبي ( 
 ) -لى عالماt قيا0 �لساعة
 _�تطلق عبا�J " [خر �لزما6" على �لفترJ �لزمنية �لتي تسبق يو� �لقيامة 
 Fما��T �حا@يث تحد@   (  c ) Wلرسو� Tلينا من  �لساعة. �قد �صلت  قيا� 
 Fإلشا���� F6 هذ< �لعالما��عالماF هذ< �لفترJ. �نحن نرq في هذ< �أليا� 
 Wلرسو� Fيضا من معجز��بد�F بالظهو� ��لتحقق ��حدJ بعد �خرq. �هذ< 
( c ) " مالحظة: لمزيد من هذ< �لتفاصيل حوW هذ� �لموضوY باإلمكا6 
 -( Y ) 6لقيامة – ��لنبي سليما� Fلى كتبنا �لمعنونة " – عالماT Yلرجو�
 Fمنشو�� يحيى،  لها��6   –  tأل�� @�بة  �ظهو�  �لزما6  [خر   Fعالما�
 Fتنبؤ� من  عاما   ١٤٠٠ بعد  تحقق  ما  عن  �لتفاصيل  من  �فيها  كولتو�". 
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Harun Yahya

صو>C خسو� �لقمر �لذq حد� عا0 
 Mلعد� في  نشرها  تم  "�لتي   ١٩٨١
مجلة  من   ١٩٩٩ يوليو  في   <Mلصا�

.eمجهر �لسما /vتلسكو qسكا
صو>C كسو� �لشمس �لذq حد� في 

٣١ يوليو ١٩٨١
�ما في ">قة �لتقويم �لتي في �ليسا> 
�لقمر  خسو�  تا>يخ  فيظهر 
 qلذ� �لشمس  "كسو� 
 ١٩٨١ عامي  في  حد� 

.١٩٨٢"
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(" يطلع نجم من �لمشر� قبل خر� �لمهد� له �نب 
يضي�" ٢٥٢ 

له  �لمهد�   ��لمشر� قبل خر " ... يطلع نجم من 
�نب يضي�". ٢٥٣

طلو* نجم بالمشر� يضي� كما يضي� �لقمر  ... "
ثم ينعطف حتى يلتقي طرفا 2 يكا0....") ٢٥٤
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�لرسو" ( ! )، �كأنه كا� يعيش هذ� �لعصر. �من �ألحايث �لنبوية �لعديد� 
في هذ� �لمجا"، نذكر بعضا منها:

هذ-  4يامنا  �في  ��لعنف.  �إل>ها;  �نتشا>  �لزما�  Bخر   Dعالما من   )
 �تنتشر في 4نحاK �لعالم كافة.( �لتعليق على �لصو>� �لعليا)�4خذD تز
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هاللي  �لمذنب”  �لنجم  هاللي مّر  �لمذنب”  �لنجم  مّر 
من  بالقر<   “  Halley من بالقر<   “  Halley
F2ضنا في عا? ١٩٨٦( في عا? F2ضنا في عا? ١٩٨٦( في عا? 
 Gلقر� 2�ئل  في   �2  (١٤٠٦ Gلقر� 2�ئل  في   �2  (١٤٠٦
�لر�بع عشر �لهجر�. هذ� �لنجم �لر�بع عشر �لهجر�. هذ� �لنجم 

�لمذنب، نجم المع، مضي�.�لمذنب، نجم المع، مضي�.



على  معل  "يعرفو�  معا  �لنا�  يجمع   ...  ")
�خذهم   =- بمنى  نز"�  هم  فبينما  -ما0،  غير 
بعض  -لى  بعضهم  �لقبائل   t<فثا كالكلب 

فاقتتلو� حتى تسيل �لعقبة Mما")٢٥٥     

TIME, 3.12.1979TIME, 3.12.1979
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Muhammed (s.a.v.s.)
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بعد �لهجو0 على �لكعبة �لذq "قع في ١٩٧٩ (١٤٠٠ هجرية) "قعت بعد ٧ سنو�t من =لك حاMثة 
�Mمية �كبر بكثير في �ثناe �لحج في عا0 ١٤٠٧ هجرية. "ُقتل ٤٠٢ شخص حيث تم �لهجو0 على �لحجيج 
�لمتظاهرين في �لطرu في هذo �لحاMثة، "�>يق �لكثير جد� من �لدماe. "�>تكبت �آلثا0 �لعظيمة بسبب قتل 
�لمسلمين بعضهم بعضا(�لجنوM �لسعوMيو� "�لحجا� �إلير�نيو�) في جو�> �لبيت �لمعظم. هذo �ألحد�� 

�لد�مية، تحمل �"جه شبه كبيرC جد� مع �لوضع �لمذكو> في �ألحاMيث �لمتعلقة بذلك.  

(TURKIYE, 12 (TURKIYE, 12 AAugust 1987ugust 1987))

كانت ثمة مخا"� من �حتال� �لحر0 �لشريف
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( "ظهو>نا عظيمة من قبل �لمشرu تظهر من 
 eتظهر في �لسما Cثال� ليالي... "حمر eلسما�

"تنتشر في �فقها...)٢٥٦

:(c) هللا� Wسو� Wقا

( لتقصدنكم نا> هي �ليبو0 خامدC في "�M يقا� 
له برهوt يغشى �لنا� فيها عذ�v �ليم، تأكل 
�ألنفس "�ألمو��، تد"> �لدنيا كلها في ثمانية 

�يا0، تطير كطير �لريح "�لسحاv، حرها بالليل 
 K<أل�" eشد من حرها بالنها>، "لها بين �لسما�

q"M كد"q �لرعد �لقاصف...) ٢٥٧

محمد صلى �هللا عليه "سلم



( " ال يخر� �لمهدq حتى تظهر مع �لشمس mية.) .٢٦١

هذo �لعالمة �لتي ستظهر في �لشمس، 
>بما تكو� �نفجا>� عظيما يشاهد في 
 Cلظاهر�  C<لصو�" �لعشرين.  �لقر� 
 ،C<"لمجا�  C<لصو� في  �ليسا>  على 
�لتقطت  �لتي  �لشمس   C<صو هي 
في ١٩٩٦. �ما تلك �لتي تظهر في 
�ألخير  �لوضع  منظر  فهي  �ليمين؛ 

نتيجة  �لشمس  �خذته   qلذ�
�إلنفجا>�t، "�لتي �لتقطت 

في عا0 ٢٠٠٠.

١٩٧٩ / vm /١٥ –
�لتعليق  

نتيجة  �ألفغاني  �لشعب   eصا� �لذ_  ��لقهر  �لظلم  مظاهر  من  نما�5   "
�لغز� �لر�سي عا� ١٩٧٩".

�� Tيقافه"  �في كتاe �لسيوطي، �لحديث يعني " منع �لما
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�خبرنا  �ما   (  c  ) �لنبي   Fتوقعا بين  �لحاصل  ��لتطابق  �لتو�فق   6T  )
 Wلرسو�  Jنعيشها، @اللة �برها6 على معجز �لتي  �لفعلية  �لحو�@+  �بين  به، 

.( c )
:Wقا (c) هللا� W6 �سو� Jبي هرير�عن 

 ( " من مظاهر �لخر�e في مدينة مكسيكوسيتي " �لصو�J �ليمنى"، 
مثلما  تماما   .Wnلزال�� �أل�ضية   Fللهز� نتيجة  �سفل"    " طوكيو  �مدينة 
�نه من عالماF �لساعة خر�e �لمد6.). �لتعليق على  ) c ( Wخبرنا �لرسو�

�لصو�.
 Fتعاني جماعا ،tمصا@� �لرفا< ��لميا< على �أل� Jبالرغم من �فر )  
بشرية كبيرJ من �لفقر ��لعوn في �لعديد من �لبلد�6. �هذ< من �لعالماF �لتي 

تجلب �لنظر �تستحق �لتأمل.)  �لتعليق Tلى جانب �لصو�. 
�لزما6،  [خر  في  �فغانستا6  Tحتال  �لى   Fشا��T �لشريف  �لحديث  في   "
عشر  �لر�بع  �لقر6  بد�ية  ألفغانستا6  �لر�:   WحتالT مصا@فة  هو  ��لمالحظ 

�لهجر_".
تركيا   Cيد<M �لشيوعية."  مظالم  تحت  يئن  مسلم  بلد  �فغانستا�،   "
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"غبا>،   vضبا  t�= مظلمة،  فتنة  تظهر  سو� 
"سو� يتبعها غيرها من �لفتن... ٢٦٢
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 Fلتي تظهر حصر �منع ميا< نهر �لفر�� Jهذ� ما يتضح فعال من �لصو� �
في سد كيبا6 – تركيا -.

�لميا<   WستعماT� �لكهربائية  �لطاقة   J@ياn �لسد�@   �بنا نتائج  من   "  )
�لو�سعة  �ال��ضي   ��Tحيا  �إل���
 Fستثما�ها، �تسهيل �لمو�صالT�
 Wتحو �لى  تؤ@_  بالتالي  �هذ� 
حيث  من  5هب"   " �لى   tال��
( لقيمة �

�لتخطيطية   Jتظهر �لصو� " )
من   "Wجبا  " �كأنها  �لسد�@ 
�لسد�@  هذ<  �من  �لخرسانة، 
بصيغة  �لحديث  في   F�جا �لتي 
�لذهب،  �نها�  تسيل   "Wجبا  "
�بذلك تتحقق معنى عبا�J – جبل 

من 5عب -.    ��هللا �علم  .
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فأقتتل  مصر  "mخر  �لشا0  >جل  ملك   �=-  )
٢٦٣ (qلشامي �لمصر�

تولى �نو> �لساt�M حكم مصر في عا0 ١٩٧٠، 
"ظل في �لسلطة ١١ عاما، "قد فقد حياته نتيجة 
 eثنا� oبرها  له معا>ضوM لتي� �الغتيا� Cمؤ�مر
>جا�  "من   .١٩٨١ عا0   qعسكر �حتفا� 
مصر؛  تا>يخ  في  قتلو�  �لذين  �آلخرين  �لد"لة 
بطر� غالي >ئيس �لو.>�e �لذq تعرK لالغتيا� 
 e�<." في عا0 ١٩١٠، "�حمد ماهر باشا >ئيس
مصر �لمقتو� عا0 ١٩٤٥ (�لصو>C �لتي �على 
على �ليمين) "�يضا محموM �لنقر�شي باشا >ئيس 
".>�e مصر �لمقتو� �يضا نتيجة محا"لة �غتيا� 

في عا0 ١٩٤٨.  
ال تستخد0 كلمة �لشا0 من �جل �لشا0 �لموجوCM في سو>يا فحسب. تأتي كلمة �لشا0 في �للغة �لعربية من حيث �لمفهو0 �لمعجمي للكلمة 
بمعنى” �لشما�”، "تعني منذ قديم �لزما� �لبالM �لو�قعة في شما� منطقة �لحجا.( �لمنطقة �لتي تقع فيها مدينتا مكة "�لمدينة). "لقد ماt �لكثير 
 q<لدين بيطا> �لرئيس �لسو� V؛ صالeبضعة �مثلة من هؤال oيضا من حكا0 منطقة �لشا0. "هذ� �لذين تعرضو� لالغتيا� 
جد� من �ألشخا
�لسابق �لذq قتل في عا0 ١٩٢٠( �سفل على �ليسا>)، "M>"بي باشا >ئيس �لو.>�e �لسو>q �لمقتو� في عا0 ١٩٢١، "محسن �لبر�.q >ئيس 

�لو.>�e �لسو>q �لذq �غتيل في عا0 ١٩٤٩، "عبد �هللا ملك �أل>�M �لذq قتل في عا0 ١٩٥١( �سفل على �ليمين)
بشير جميل �لزعيم �لكتائبي �للبناني �لذq �غتيل بو�سطة قنبلة في عا0 ١٩٨٢( �على على �ليمين)، �ما عبد �لكريم قاسم ".ير �لد"لة للملك 

�لعر�قي �لسابق فقد تم قتله في �ثناe �النقالv �لذq نفذ من قبل �لقو�t �لجوية �لعر�قية في عا0 ١٩٦٣. 

�لزعيم  جميل  بشير 
�لكتائبي للبنا�
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( " ... "سبى �هل شا0 قبائل مصر... ) ٢٦٤

هاجمت -سر�ئيل مصر في ٢٦ �كتوبر عا0 ١٩٥٦ "بد�t تحتل شبه جزيرC سيناe. "�نتهت �لمصاMماt �لحامية 
بعد فترC .منية بسبب تدخل �ألمم �لمتحدC، ""ضعت �ألمم �لمتحدC قوC سال0 على �لحد"M �إلسر�ئيلية.

�ما حرv �أليا0 �لستة �لتي "قعت عا0 ١٩٦٧ فقد كانت حربا �خرp بين 
 C؛ �ستولت -سر�ئيل على قطا� غزvلحر� oمصر- "-سر�ئيل. في نهاية هذ
"شبه جزيرC سناe كاملة، "�لضفة �لغربية، "مدينة �لقد� "هضاv �لجوال�.
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( ال تقو0 �لساعة... "تكثر �لزال.�... ) ٢٦٥
( لمهدينا mيتا�... "بعدها سنين �لزال.�...) ٢٦٦
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" بناية �لبرلما6 �اللماني/ �لر�يخستا²- �هي خر�ئب ��نقاt عا� ١٩٤٥ 
من  �ترميمها  �Tعما�ها  بنائها   J@عاT بعد  �لبناية  نفس  �لسفلى   Jلصو�� �في 

�البنية �لقديمة ��لمتهدمة �عيد ترميمها �تجديدها �Tعا@تها كما كانت..."
نستخلص من �ألحا@يث �لنبوية �عال<:

-١ يحصل خالW شهر �مضا6 خسو, �لقمر �كسو, �لشمس.
-٢ يحصل �لكسو, ��لخسو, في فترn Jمنية بينهما ١٤-١٥ يوما.

-٣ يتكر� �لحد+ مرتين
في عا� ١٩٨١ �لمصا@, لسنة ١٤٠١ هجرية �خالW شهر �مضا6 �في 
�لتاسع ��لعشرين  �ليو�  للقمر. �في  �ليو� �لخامس عشر منه حصل خسو, 
كسفت �لشمس، �تكر� �لحد+ ثانية، �للمرJ �لثانية – عا� ١٩٨٢- ١٤٠٢ 
هجرية، حيث حصل خسو, للقمر ليلة �لر�بع عشر منه، �كسو, �لشمس 

يو� �لتاسع ��لعشرين.
بد��  �لقمر  يكو6  �عندما  �مضا6،  شهر   Wخال �لخسو,   Wحصو  6T

�ظهو�< في �لسما� كعالمة مميزJ، يثير �الهتما� �يجلب �لنظر فعال.  
�عال<: Jلصو�� -

بتا�يخ ٣١/ تموn ١٩٨١ حصل كسو, للشمس.
�على �لصفحة:  Jلصو�� -

صو�J لخسو, �لقمر �لذ_ صا@, عا� ١٩٨١، كما ظهرF في مجلة 
سكا_ تلسكوe بعد@ها �لصا@� في تموn عا� ١٩٩٩.
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“ال تقو� لساعة ...حتى“ ٢٦٨
“ ال تقو� لساعة حتى... �يتطا�� 

لنا� في لبنيا�” ٢٦٩

ها��� يحيى (عدنا� "�قطا�)



محمد صلى هللا عليه �سلم

�تقصر  لزما�  يتقا�5   ... حتى  لساعة  تقو�  ال   “
لمسافا9"٢٧٠

“ال تقو� لساعة حتى يتقا�5 لزما� فتكو� لسنة كالشهر 
�يكو� لشهر كالجمعة �تكو� لجمعة كاليو� �يكو� ليو� 

لسعفة لخوصة” ٢٧١ Cكالساعة �تكو� لساعة كاحتر



موسم  في  �لمشرفة  �لكعبة  �حتلت   6� �قد حد+  عال� ١٩٧٩،  في   "
�لحج، قتل عد@ كبير من �لنا:. �هي من �ألحد�+ �لتي بد�F تترq بالظهو� 
�قعت  �قد  �لقيامة.  يو�   eقتر�� عالما6  من  �هي   ،qالخر� بعد   Jلو�حد�
�لحو�@+ هذ< في بد�ية شهر محر� عا� ١٤٠٠ هجرية �لمصا@, ( ٢١ / 

�_ بد�ية �لقر6 �لهجر_ �لر�بع عشر   .( ١١ /٩٧٩
( " بعد �لحد+ �لها� �لذ_ �قع عا� ١٩٧٩ ( ١٤٠٠ هـ.) بسبع سنين 
 Jمظاهر ��قعت حا@ثة �@هى ��خطر، ففي عا� ١٤٠٧هـ. ��ثنا
�سالت  عليهم  �لهجو�  نتيجة  شخصا   (  ٤٠٢  ) قتل  للحجا� 
�لمنا�شاF بين �لحجا� �الير�نيين  �لدما� في �لشو��Y. في هذ< 

بينهم  فيما  �لمسلمو6  تقاتل  �لسعو@يين  ��لجنو@ 
�مثالها � �لحو�@+  هذ<  كبير�.  �ثما  بذلك  ��قترفو� 
من  �لفصل  هذ�  في  بحثنا  في   Jكبير  Fالال@ لها 

  ( ".eلكتا�
 e] شهر  في  للكويت  �لعر��   Wحتال�  ��ثنا في   "

249

ها>"� يحيى (عدنا� �"قطا>)



حتى...  �لساعة  تقو0  ال   oبيد محمد  نفس   qلذ�"  ")
"حتى يكلم �لرجل عذبة سوطه."). ٢٧٢

صو� �لتقويم على �ليسا�:
تظهر تو�>يخ حصو� خسو� �لقمر "كسو� �لشمس عامي ١٩٨١ 

.١٩٨٢"
�لر�بع  �لهجر_  �لقر6   Fبد�يا في عا� ١٩٨٦ / ١٤٠٦ هجرية �_ في 

عشر �قترe �لنجم �لمذنب " هالي" من ��ضنا، �هو نجم مضي� المع. 
.eلى �لغرT حركته من �تجا< �لشر� -

 ١٩٨١ عامي  في  ��لكسو,  �لخسو,  �حد�+  بعد  - ظهر 
.١٩٨٢ –
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(" ال تقو0 حتى... "يتكلم �النسا� صوته...)٢٧٣  

ليس �لخليج فقط �لذ_ �حتر�، �Tنما �لعالم بأسر<". ٢٥٨
* " 6T ما تنتج كم �لبتر�W في تركيا يوميا يعا@W فقط بئرين محترقين، 

�كانت غيو� �لدخا6 تشاهد من بعد ٥٥ كم @�خل �لسعو@ية." ٢٥٩
في   Wلبتر�� [با�  من   Fمئا �حتر��  من  �لمتأتية  �لكو��+  �خبا�   "  *
 J6 �آلثا� �لمدمرT .صعبة للغاية ��6 عملية �إلطفا ��لكويت:- يقوW �لخبر�
�Tلى  تركيا  من  تمتد  ��سعة  مساحة  على  سلبيا  تؤثر  �لنير�6 سو,  لهذ< 

�عو��". Jعشر Jلهند، �تستمر لمد�
 Wلبتر�� [با�  من   Jلمتصاعد� �لدخا6  غيو�   6T
��لمو�@  بالرما@   ��لفضا Tلى  تقذ,  �لمحترقة 
�لضا�J باستمر��. ليالي �لكويت تحولت Tلى 
Tلى  �لكويت  في   ��لسما لو6   Wتحو نها�. 
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( -� -ما>C =لك �ليو0 �� كفا من �لسماe مدالC ينظر 
�ليها �لنا�...) ٢٧٤

٢٧٥ (eعند =لك ير"� كفا معلمة في �لسما" )

�لكويتية.  �لنفط  [با�  �لعر�قية   Fلقو�� �حرقت  �نسحابهم،  �عند   ،١٩٩٠  /
�لفت نير�6 هائلة سما� �لكويت ��لخليج".   

* " نتيجة لحد�+ حر�ئق هائلة في [با� �لنفط �لكويتية، �صيب �إلنسا6 
 W@يعا ما  نتيجة الحتر��  بأضر�� جسيمة  �لحية   Fلمخلوقا� ��لحيو�6 �كل 
�لخا6  من  غيو�  جر�ئها  من  �حدثت  يوميا،   Wلبتر�� من  طن  مليو6  نصف 
�لكثيف �حتوF �لسمو� ��لمو�@ �لكيما�ية �لضا�J. �قد تسبب هذ< �لسمو� 
�لناتجة من �الحتر�� في مختلف �ألمر�t �لسرطانية هذ< �لغيو� �لتي تحتو_ 
على عشرJ [ال, طن من �لكبريت ��لمو�@ �لكا�بوهيد��تية كمعدW يومي. 
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Muhammed (s.a.v.s.)

("..."يأخذ �لرجل �لمح من �لقمح 
فيبذ>o بال حر� فيجيe منه سبعمائة 

مد...") ٢٧٦

�خبر سيدنا >سو� �هللا صلى �هللا عليه "سلم  لقد 
 t�<فيما يتعلق بالتطو tبالكثير جد� من �لمعلوما
 vتجذ" �لزما�.  mخر  في  ستتحقق  �لتي  �لتقنية 
في  ستحد�  �لتي   CMلزيا� -لى   oالنتبا� �ألحاMيث 
�إلنتا� نتيجة �النتقا� -لى �لز>�عة �لحديثة مستقبال، 
"تطوير تقنياt �إلنتا� �لحديث، "�بحا� تحسين 
 eألمطا> حيث يتم -نشا� oمن ميا CMلبذ">، "�الستفا�

.Cلجديد� tلبحير��" M"لسد�
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( " ... "في .مانه ... " تطو� �ألعما>...)٢٧٧    

��	لة 	لعم� ت�ك� �تبل�� في 	لق� 	لعش�ي. �	لم�قع 	لمح�� هنا  �" 	لتق�" 	لحاصل في �بحا
م صفحا/ 	النت�ن/ يق�ل " حينما كا مت�س� عم� 	إلنسا في �م�يكا عا" ١٩٠٠، ٤٨ عاما، �صبح 

في عا" ١٩٩٥، ٧٨ عاما.
عن�ما كا 	إلنسا يشك� م 	لفق� كا يم�/ في �عما� صغي�7. �لما �	� �خله �	ل عم�4. في 
عا" ١٩٠٠ مثال، كا 	ألغنيا< �يضا ال يست�ع� 	لحص�ل على �عما� ��يلة. �ما 	آل فإ مت�س�9 

	ل�خل يست�ع� 	لحص�ل على شي< منه". 
 � منها،   Dخ�	 �حصائيا/  تع�ينا  	النت�ي/  صفحا/  على  	لمح��  للم�قع  	لتالي   	لعن�	  �
  هF	 	لمت�س� ل يبقى ثابتا، حي� كا�مت�س� عم� 	ل�فل 	لم�ل�� �يثا يصل 	لى ٧٦ عاما، غي� 
مت�س� عم� 	إلنسا ٢٤ عاما فق� سنة ١٧٩٦ �صبح ٤٨ عاما �9 تضاعI بع� مائة عا" �	آل بلغ 
  بإمكا� ،٧٦ عاما. �يق�ل 	ل�كت�� ��نال� كالت� م 	ألكا�يمية 	ألم�يكية قس" ��	لة عم� 	إلنسا

 يحتفل�	 بعي� ميال�ه" 	لمائة �ه" بصحة جي�7"    � 	أل�فال 	لم�ل��ي 	آل

تعطينا  �النتريت   tصفحا على   Mلمحد� للموقع  �لتالي  �لعنو��   "
-حصائياt �خرp منها، �� متوسط عمر �لطفل �لمولوM Mيثا يصل �لى 
متوسط  كا�  حيث  ثابتا،  يبقى  لن  �لمتوسط  هذ�   �- غير  عاما،   ٧٦
عمر �إلنسا� ٢٤ عاما فقط سنة ١٧٩٦ �صبح ٤٨ عاما �q تضاعف 
من  >"نالد كالتز  �لدكتو>  "يقو�  عاما.  بلغ ٧٦  "�آل�  عا0  مائة  بعد 
�ألطفا�  بإمكا�   �� �إلنسا�،  عمر  -طالة  قسم  �ألمريكية  �ألكاMيمية 
    "Cهم �لمائة "هم بصحة جيدMين �آل� �� يحتفلو� بعيد ميالMلمولو�

ها>"� يحيى (عدنا� �"قطا>)



�لو�6 نهاية �لخريف �بد�ية �لشتا� نتيجة للدخا6.
يحتا� �لكويت Tلى عا� كامل حتى تعو@ �لظر�, �لحياتية Tلى طبيعتها 
�لسنة  من  �لمتصاعد  ��لدخا6  �لغيو�   6T للعيش.  صالحا   �شي كل  �يصبح 
�لكويت   �كيلومتر�F، غطت سما  Jعد بعد  من  �تشاهد   qتر �لتي  �للهيب 
 Fإلمكانا� لديهم  بالذين  @فع  مما  تطا�،  ال  فيه   Jلحيا� �صبحت � تماما، 

�لما@ية Tلى مغا@�J �لكويت Tلى �لخا��." ٢٦٠
" 6T كسو, �لشمس �لذ_ حد+ بتا�يخ ١١ / ٨ / ١٩٩٩ هو [خر 
كسو, كامل في �لقر6 �لعشرين. �أل�W مرJ يتابع هذ� �لعد@ من �لنا: هذ� 
�لحد+ �لذ_ �ستمر لمدJ طويلة نسبيا. ��ستفا@ �لعلما� منه في تطوير �بحاثهم 
�لعلمية. �هذ< مقتطفاF من �لصحف �لتي نشرF �لخبر �لها�، ��لذ_ نجد 

فيه @الئل �عالماF على ما جا� في �لحديث �لشريف ��هللا �علم". 
�نو�  �لرئيس  �غتيل  �عد�ئه �معا�ضيه،  قبل  لمؤ�مرJ محكمة من  نتيجة   )
عا�  �لحكم  �لى  �صل   F�@لسا� �كا6  عسكر_.  عمل   ��ثنا في   F�@لسا�
١٩٧٠ ��ستمر �لى عا� ١٩٨١ �q لمدJ ١١ عاما حاكما على مصر. �هذ< 
 ���nلو� �ئيس  �غتيل  فقد  �لسياسي.  مصر  تأ�يخ  في  �ال�لى  ليست  �لحا@ثة 
�حمد ماهر باشا عا� ١٩٤٥،  ���nبطر: غالي عا� ١٩١٠ �كذلك �ئيس �لو

�محمو@ فهمي �لنقر�شي عا� ١٩٤٧.
� قد تعرt حكا�  " �لشا�" �يضا �لى �لكثير من �الغتياالF، �كلمة �لشا� 
�لعرe يطلقو6 عليها.  �لحجاn كما كا6   Wلو�قعة شما� �لبال@  تشمل جميع 
� سو�يا @��بي باشا عا�١٩٢١، �حسني �لبر�n_ �هو ��n� غتيل �ئيس�فقد 
�ئيس @�لة في سو�يا عا� ١٩٤٩، ��غتيل ملك �ال�@6 �لملك عبد �هللا عا� 
١٩٥١. كما تعرt �لرئيس �للبناني بشير �لجميل �لى �غتياW نتيجة Tنفجا� 
�لعر�� عا� ١٩٦٣  � �حاكم ��n� لكريم قاسم �ئيس� قنبلة، ��لجنر�W عبد 
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� جا� في �لتعريف ��لتمهيد لبد�ية �قتر�e [خر �لزما6 �مو� منها حد�+ 
�لفتن   Jكثر� �لفضائل  ��نهيا�  ��الخال�  �لدين   Yضيا�  Jلعربد�� �لفوضى 
 ���جا �تعم  كما   .Fلخالفا��  Fلمنا�شا��  eلحر�� ��نتشا�  ��لقالقل 
يكن  لم  كما   Yلجو��  nلعو�� �لفقر  �ينتشر  �لطبيعية  �لكو��+   Jلمعمو��
�لبشرية.   �nلمجا�� ��لقتل   F����العتد� �لجر�ئم  �تز@�@  قبله،  �قت   _� في 
�لتالية  �لصفة  في  �ما  �لزما6.  [خر   Fلبد�يا ��لية  معالم  هي   Fلعالما� �هذ< 
فسو, تعم �حمة �هللا �ال�t �يتم �نقا5 �خالc �لبشرية من هذ< �لفوضى 
��لضاللة، �يعم كذلك �لخا� ��لرفا< ��إلطمئنا6 ��ألمن ��ألما6 �يعيش �لنا: 

في بحبوحة من �لعيش �لرغيد.
 Jبعيد Fلسفر �لى مسافا�� Wصبح باالمكا6 في عصرنا هذ� �النتقا�لقد 
جد� بكل ��حة ��ما6 ��طمئنا6 �بالسرعة �لفائقة بأستعماW �لوسائل �لحديثة 
بحيث   ،qالخر� �لسريع   Wإلنتقا� ��سائل   Fلقطا���� �لسريع   Fلطائر�� من 
تأخذ ساعاF فقط بدال   Jبعيد �ماكن  �لى  �لسفر  �صبح � Fلمسافا�  Fقصر
 J@لو��� Jشهر كما كا6 في �لماضي. �هكذ� تحقق �الشا��� Jيا� عديد�من 

في �لحديث �لشريف. 
مثل  �لحديثة  �لتكنلوجيا  بو�سطة  ��لصو�   Fالصو��� �الخبا�   Wنتقا�  6T
بضع  في  يتحقق  �صبح  �لمتقدمة،  �اللكتر�نية   Fالتصاال� ��سائل  �النترنت 
�صبح � .Jسابيع كثير�ثو�6 فقط بينما كا6 تحقيق 5لك في �لماضي يتطلب 
باإلمكا6 �ال6 طبع �لماليين من �لمطبوعاF     ��لكتب ��لنشرياF في نفس 
مئاF من  قبل بضع  فقط  يتطلبها طبع كتاe ��حد  �لتي كا6  �لزمنية   Jلفتر�
بسرعة  ��لمو�@  �لبضائع   Wتقا� �منت   Fلمو�صال� سهولة   6T� كما  �لسنين. 
�ألشهر  تستغر�  �لتجا�ية  للبضائع  �لحاملة  �لقو�فل   Wكا6 �صو بينما  �ما6 �

 .Jلعديد�
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عندما ثا�F عليه �حد�F من �لقوJ �لجوية ��لعسكرية.).
( من بين �لد�W �لو�قعة في هذ< �لمنطقة – بال@ �لشا�- Tسائيل �يضا... 
�لتي @خلت في حر�e �معا�~ عديدJ مع مصر �@خلت ���ضيها... �بما 

.(...Fيشير �لحديث �لشريف �لى هذ< �لحالة بالذ�
( بتا�يخ ٢٦ / ١١ / ١٩٥٦ هاجمت Tسر�ئيل �ال��ضي �لمصرية ��حتلت 
 Jلحربية نتيجة لتدخل هيئة �المم �لمتحد� Wتوقفت �العما� ،�شبه جزيرJ سينا

�لتي �ضعت قو�F @�لية للفصل بين �لجيشين).
( في عا� ١٩٦٧ �قعت حرe �اليا� �لستة بين Tسر�ئيل �مصر �غيرهما 
 �من �لد�W �لعربية، نتجت عنها �حتالT Wسر�ئيل لشريط غزJ �شبه جزيرJ سينا

��لضفة �لغربية لنهر �ال�@6 �مرتفعاF جوال6 �لسو�ية).

"عالماt �قتر�m vخر �لزما� تترp متالحقة"
تشير   Fتلميحا�  Fشا��T�  Fالال@  (  c ) �لنبي  �حا@يث  في   F�جا
 Fلعالما� �هذ<  �لذهبي".  �لعصر   " �كذلك  �لزما6  [خر  موعد   eقتر�� �لى 
�لبا�Jn تشبير �لى �6 عصرنا هذ� �قترe من �لموعد �لمذكو� كثير�. �تجد� 
 eحا@يث نبيوية تؤيد �قتر���الشا�J هنا �لى �6 ما ���@نا< في هذ� �لفصل من 
 Fقا��[خر �لزما6 �قيا� �لساعة، �بما تكو6 قسما كبير� منها قد تحقق في 
�لتأ�يخ �السالمي،  �لمنصرمة من  �ال�بعة عشر  �لقر�6   Wمتباينة خال �nما6 �
يعني �6 مفهو�  �لموقف ال  �في �مكاكن مختلفة   �بنسب مختلفة. �هذ� 
يستوجب  �لموعو@  �لعصر  هذ�   eقتر�� أل6  تحقق �حصل،  قد  �لزما6  [خر 
�6 تتالحق   �تتابع كافة �لدالئل ��لعالماF في نفس �لفترJ �لزمنية من 5لك 
�لعصر. �هذ� ما يشير �ليه �لحديث �لنبو_ ( ... خر�� �آلياF بعضها على 

�ثر بعض كما تتابع �لخرn في �لنظا�) ٢٦٧
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ثانية. �هذ� يدفنا �لى �لتفكير بعمق في ما تحقق من �لفا
 �حر�, �لحديث 
�لنبو_ حرفيا �نصا.

�لطآقة   ،Jلقد��  ،Jلقو�  " مفاهيم  �تعطي  �يضا  تعني  �ليد"   " لفظة   6T
��لو�سطة ��لوسائل". �من �لمحتكل �6 �لحديث �لشريف �شا� �لى كل هذ< 

�لمعاني �� بعضها.
 rعا �لذ_  لإلنسا6  �لكثير  تعني  ��لمفاهيم  �لمعاني  هذ<  تكن  لم  �بما 
 Fلحديثة مثل �لتلفزيو6 �[ال� Fآلآل�� J6 كل هذ< �الجهز�قبل عصرنا. غير 
�لتصوير ��لحاسوe �آللي �صبحت جز�� ال يتجز� من حياتنا �ليومية توضح لنا 
بجال� بل �تكشف �مامنا �6 لفظة " �ليد" �لو��@J في �لحديث تعني مفاهيم 
" �لقوJ ��لقد�J ��لطآقة"، كما �تشير �لى ���@ موجاF هذ< �لمفاهيم من 

�لفضا� تنقل �لينا �لصو� ��لكال� . 
�خبرنا �لرسوW ( c ) بالكثير من �خبا� ��نبا� �لتقد� �لعلمي ��لتكنلوجي  :
�لذ_ سو, يظهر مع �قتر�e [خر �لزما6. �في �لحديث �لشريف، �نبا� عن 
�لتحوW �لكبير في �لز��عة ��ساليب تحسين �Tصال� �ال�t ��لر_ ��لبذ��، 

�تشييد �لسد�@ ��لخز�ناF لالستفا@J من كل قطرJ من �لميا:
Tليه،  �لتوصل  تم  �لذ_   Jلمعجز� �لقمح  �إلنترنت عن  في  �لمنشو�  �لخبر 
حيث يقو� �لسيد Tسماعيل سر�� �لدين مساعد �لمدير �لمسؤ�W عن منظمة 
( جيا�) �لتابعة �لى �لبنك �لد�لي �6 �لقمح سيكو6 معجزJ هذ� �لعصر، نظر� 
 �لزيا@J �إلنتا� �لذ_ سيحققها ��لتي تعني �لقضا� على �لفقر ��لجوY في �جز�

كثيرJ من [سيا ��فريقا ��مريكا �لجنوبية. 
 eإلنتا� �لز��عي من �لحبو� @�n ،نتيجة �لتقد� �لعلمي ��ألبحا+ �لز��عية
 (Fلجينا� ) علو� W6 �ألبحا+ في مجا���لمحاصيل كما �نوعا. ال سيما �

قطعت �شو�طا كبيرJ محدثة ثو�J فعلية في هذ� �لحقل من �لنشا´.
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باإلمكا6 �إلكثا� من هذ< �المثلة، �كلها تدW على ما �خبرنا به �لنبي في 
�لقر6 �لسابع من عالماF قرe �قتر�e [خر �لزما6

�لسو´ كما هو معلو� �@�J يستعمل في قيا@J حيو�ناF �لركوe من خيل 
�Tبل في �لعهو@ �لسابقة.

 Wبطر� سؤ� �الحظو� هنا �جو@ تشابه في لفظ �لحديث �لشريف. لنبد
على �إلنسا6 �لعصر_:-

 Fتلفونا �أللكتر�نية من   Jألجهز� �لوحيد هو هذ<  �لمنطقي   eلجو��  6T
�لى  نتوصل  هذ�  من  �سأل~.  بد�6  تعمل  متنوعة   Fتصاال�  Jجهز�� نقالة 
�لحكمة �لبالغة ��لتصوير �لدقيق في كال� سيدنا محمد ( c )، �لذ_ �طلقه 
 J6 عمر هذ< �ألجهز��5T تذكرنا  قبل �لف ���بعمائة عا� من �ال6، السيما 
�مامنا  تتجلى  �هكذ�  فقط.  �لسنين   Fعشر�  qتتعد ال  �ظهو�ها   Fلنعد���

@الئل �عالماF @خولنا عصر �قتر�e موعد [خر �لزما6.
�لرسالة �لو��@J في �لحديث �لشريف ��ضحة �صريحة. �6 يسمع �إلنسا6 
�إلنسا6   6� �لبديهي  �من  �لزما6.  [خر   Fعالما من   qخر� عالمة  صوته، 
�لتسجيل   Jجهز�  6� لنا  �معر�,  ��ال.  يسجله   6� عليه  صوته  يسمع  حتى 
للقر6  ��لتكنلوجي  �لعلمي  �لتقد�   Fثمر� من   Fالصو�� �طبع   Fالنصا��
 Yبالتالي �لى تقد� قطا  F@��لتي   Jnلبا��  Wلتحو� �لعشرين. �تعتبر من نقا´ 
في  �لتقد�  �صل  �قد  �لعمو�.  على  �العال�  ��سائل  �ألخبا�  نقل   Fخدما
 Jجهز�تكنلوجيا تسجيل �الصو�F �نقلها �على مر�تب �لدقة ��لكماW بفضل 

�شعة �لليز� �غيرهما. Wستعما�� eلحاسو�
 F��@��لكتر�نية �  Jجهز� �يامنا هذ< من  في  نشاهد  ما   6� �لخالصة،   �
�لصوتية   Fلمكبر���  Fلالقطا� من  �ملحقاتها   Fلالصو� �لتسجيل   Fمعد��
�سماعه  لصوته  �إلنسا6  تسجيل   FمكاناT تطوير  على   Fساعد  Yلمذيا��
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 ���إلسال�، �تلين قلوe �لمنكرين �يضا فاتحا �مامهم طريق �لهد�ية ��الهتد�
Tلى �لحق.

6T تحقق �لكثير من �نبا� �لغيب �لتي �خبرنا بها �لرسوW( c ) لك يكن 
منطق  حسب  �قوعها  الستحالة  بحصولها  �لتصديق   �� تصو�ها  باإلمكا6 
�لعصر �لذ_ جا�F �لرسالة فيه. �Tنها �آل6 @الئل �شو�هد على �6 �هللا تعالى 

�عطى �لنبي ( c ) �منحه علما خاصا من لدنه.
يؤمنو6  ال  �لذين  هم  �إليما6  Tلى  يهتد��  لن  �لذين   6� لنا  �لو�ضح  من 

بمعجز�F �لقر[6 �لكريم ��سوW �هللا ( c ). �في هذ� يقوW �هللا تعالى:

﴿ َ"َ�ْقَسُمو� ِباهللاَِّ َجْهَد َ�ْيَماِنِهْم َلِئْن َجاeَْتُهْم mَيٌة َلُيْؤِمُننَّ ِبَها ُقْل 
ِ-نََّما �ْآلَياtُ ِعْنَد �هللاَِّ َ"َما ُيْشِعُرُكْم َ�نََّها ِ-َ=� َجاtْeَ َال ُيْؤِمُنونُا﴾ 

سو>C �ألنعا0 / ١٠٩
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�خبرنا �لرسوW ( c ) في حديثه هذ�  6�" مضت ��بعة عشر قرنا منذ 
�6 �العما� ستطوW عند �القتر�e من [خر �لزما6.

في عصرنا  فعال  ��تفع  �إلنسا6  عمر  متوسط   6� ��لقيو@  �لوثائق   Wتد  �
هذ� �بنسبة �كبر بكثير من �Tتفاعه في كل �لعصو� �لمنصرمة. حتى �6 �لفر� 
كبير ���سع بين ما حصل بد�ية هذ� �لقر6 ����خر<. على سبيل �لمثاW، فإ6 
 Wطو��الحصا� ��لتوقعاF تخمن �6 عمر �لطفل �لمولو@ عا� ١٩٥٥ سيكو6 
�الخر   Wلمثا��  ٢٧٨ عا� ١٩٠٠.  �لمولو@  �لطفل  من  عاما  �ثالثين  بخمس 
هو �جو@ معمرين تفو� �عما�هم �لمائة عا� �بأعد�@ كبيرJ، في حين كا� 

�جو@هم نا@�� جد� في �لماضي." 

�لنتيجة
�معهم  ��سلو�  ��لرسل   ��ألنبيا  6� �لكريم  �لقر[6  في  تعالى  �هللا  5كر 
�عطي معجزJ �لعصا �لذ_ شق بها �لبحر  ) Y فنبي �هللا موسى ( .Fلمعجز��
�نقذ �لمؤمنين معه بعبو�هم �لبحر Tلى ��t �ليابسة بأما6، �تلقف ما يأفكه �
 �Tليهم، ��خر� يد< فإ�5 هي بيضا �لقاها  Tلى �فعى عندما   Wتحو� ،Jلسحر�
�ما عيسى ( Y ) فقد �لد من غير �e �تكلم �هو في �لمهد،  .�من غير سو
�كا6 يبر¶ �لمرضى �يحيي �لموتى بإ65 �هللا. هذ< �لمعجز�F كانت سند� 
�عونا من �هللا تعالى Tلى �نبيائه ��سله إلقناY �لنا: �جلبهم Tلى طريق �إليما6 

��لتصديق برساالتهم. 
6T ما جا� في �لقر[6 �لكريم هو عو6 �هللا لرسولنا ( c ) لما تضمنته [ياته 
 F��لغيب ��لتي جا  ��نبا �قو�له ��حا@يثه من  من معجز�F، �ما ��@F في 
بكثير من �لتفصيل ��لتوضيح تحققت بالفعل ��لو�قع على مر �لعصو�. �هذ< 
 Wيمانا �تقو_ من يقينهم باهللا �بالرسوT لخو��� تزيد �لمؤمنين�� Fلمعجز��
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ُبْكَرً�   
َ�ُتَسبُِّحوُ  
َ�ُتَوقُِّر�ُ  
َ�ُتَعزُِّ��ُ َ�َ�ُسوِلِه  ِباهللاَِّ   �ِلُتْؤِمُنو  ﴿
َ�َ+ِصيًال ﴾ سو�� �لفتح / ٩  

�لَِّذيَن َيتَِّبُعو6َ �لرَُّسو5َ �لنَِّبيَّ �ْألُمِّيَّ �لَِّذ1 َيِجُد�َنُه َمْكُتوًبا  ﴿
َ��ْإلِنِجيِل َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُر�ِ> َ�َيْنَهاُهْم َعْن  �ِ�ِعْنَدُهْم ِفي �لتَّْوَ�
َ�َيَضُع  �ْلَخَباِئَث  َعَلْيِهْم   Hَُِّ�ُيَحر  Iِيَِّبا �لطَّ َلُهْم  َ�ُيِحلُّ  �ْلُمنَكِر 
ِبِه   �َفالَِّذيَن Lَمُنو َعَلْيِهْم  Pِْصَرُهْم َ��ْألَْغَال5َ �لَِّتي َكاَنْت  َعْنُهْم 
ُهْم  ُ+ْ�َلِئَك  َمَعُه  ُ+نِز5َ  �لَِّذ1  �لنُّوَ�   �َ��تََّبُعو  
َ�َنَصُر�ُ  
َ�َعزَُّ��ُ

١٥٧ / <��ْلُمْفِلُحو6َ ﴾ سو�� �ألعر
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﴿ ِلُتْؤِمُنو� ِباهللاَِّ َ�َ�ُسوِلِه َ�ُتَعزُِّ��ُ
 ﴿ ِلُتْؤِمُنو� ِباهللاَِّ َ�َ�ُسوِلِه َ�ُتَعزُِّ��ُ

َ�ُتَوقُِّر�ُ
 َ�ُتَسبُِّحوُ
 ُبْكَرً� َ�َ+ِصيًال ﴾  َ�ُتَوقُِّر�ُ
 َ�ُتَسبُِّحوُ
 ُبْكَرً� َ�َ+ِصيًال ﴾  

�لفتح - ٩�لفتح - ٩



Harun Yahya
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�لخاتمة 


من يتبع �لرسو� ( 
) يد>� �لخال

6T �تخا�5 �سوW �هللا ( c )، �ال �يب، مثاال يحتذq في سيرته �خلقه 
Tنما هو �لوسيلة �لفعالة لبلو· �لهد, �لذ_ يتمثل في T@��~ ما يمتاn به من 
 Yلو��� �هللا  خشية  من  به  يتلى  �ما  �@به  بمكا��  ��لتشبه  �ألخال�،  فضائل 
��لتقوq، �ما يتمتع به من �لتو�ضع ��للطف ��للين ��لحث على طلب كل ما 
هو جميل �نظيف �حسن. هذ< هي �لمفاهيم �لجميلة �لتي كا6 يتمسك بها 

قوال �فعال �حقيقة طو�W حياته.
من �لمالحظ في �يامنا هذ<، �6 كثير� من �لنا: يتخذ�6 ألنفسهم مثال 
�نمو5جا يحا�لو6 تقليد< في تصرفاتهم �في كالمهم �ملبسهم ��@� تفصيل 
هند�مهم �طريقة حياتهم، �يتعلقو6 به �شد �لتعلق �يحبونهم بكل جو��حهم 
هو  �ثر<  �يقتفى  سبيله  �يتبع  يقلد   6� يستحق  من   6� حين  في  �عو�طفهم. 
��لرسل   ��ألنبيا من  �تقو�<  فضائله  على  هم  �من   ،(  c  )  Wلرسو� سيدنا 

�لكر��.
بسيدنا  ��لتعلق  �لتمسك  في  هو  �مال5نا  خالصنا  بأ6  تعالى  �هللا  يبشرنا 

محمد ( c ) ��إليما6 برسالته ��الهتد�� بسيرته:
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Hz. Muhammed (s.a.v.s)

 Fلم نعش عطر<، لنا في �آليا� ( c ) Wنحن �لذين لم نر �جه �لرسو
�لقر[نية ��ألحا@يث �لنبوية ��خبا� �لسيرJ �لطاهرJ معالم ��ضحة للسير على 
هذ< ��لتشبه بأخالقه ��لمجاهدJ بصالح �ألعماW لكي نكو6 تحت لو�ئه يو� 

�لقيامة �بالقرe منه.
 Jمن سير Jلتعريف ��لتذكير بجو�نب عديد� ،eهد�, هذ� �لكتا�6T من 
نبينا ( c ) ��لترغيب ��لتشويق Tلى �الهتد�� بسيرته �لجميلة ��خالقه �لكريمة 

�شخصيته �ألصيلة. 
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يتجلى TتباY �لرسوW ( c ) �تعزير< �توقير< في عصرنا هذ�، في �لتمسك 
بأخال� �لقر[6 �شمائل �لرسوW ( c ) ��تخا5< نمو5جا �مثال في جها@< 
 .Jلمعمو��  ���جا في  �هللا  @ين  نو�  �نشر  �إلسال�   Jعو@ سبيل  في  �كفاحه 
�كما كا6 �هللا تعالى ناصر� �عونا للنبي      ( c ) ��لذين معه من �لمؤمنين، 
فإ6 �لذين سيتبعونه سينالهم من �هللا �لنصر ��لعو6 �سيفتح �مامهم سبل �لفال� 
��لنجا� �لذ_ لم يكونو� يتوقعونها. �يجب �ال ننسى �بد� �6 غاية �منتهى 

�ألماني هي كسب �ضا �لرe �لكريم �نيل �حمته ��لفوn بجنانه.
 Cًُبْكَر  oُُتَسبُِّحو"َ  oُ"ُتَوقُِّر"َ  oُ"<ُُِّتَعز"َ َ"َ>ُسوِلِه  ِباهللاَِّ  ِلُتْؤِمُنو�   ﴿

َ"َ�ِصيًال ﴾  سو>C �لفتح / ٩   
َماَ"�tِ َ"�ْألَْ>Kِ َ"ِ-َ=� َقَضى َ�ْمًر� َفِإنََّما َيُقوُ� َلُه  ﴿ َبِديُع �لسَّ

١١٧ / Cلبقر� C<ُكْن َفَيُكوُ� ﴾  سو

"vلغال� �ألخير للكتا� "
يعتبر�نهم  �ناسا   ،eلشبا� منهم  �يامنا هذ< �كثير  في  �لنا:  بعض  يتخذ 
مظهرهم  �حتى  �تصرفاتهم  �طو��هم � �خالقهم  في  يقلد�نهم   ،Jقد�
ليسو�   ��كثر هؤال  6T غير  مثلهم.  ليكونو�  بهم   ��القتد� �ملبسهم، محا�لين 
على سلو~ قويم، �ال يتبعو6 �لطر� �لصحيحة في �لحياJ �ال يملكو6 نصيبا 
من �ألخال�. لذ� �صبح ترغيب �لنا: �حثهم على �القتد�� بأصحاe �ألخال� 
�6 يقتد_  @��� �5T ،~6 يد����لسلو~ �لقويم مسؤ�لية هامة ��6 على �لمسلم 
نبينا محمد   qلن يجد سو به، فسو,  �يتبع طريقته ��سلوبه �يتمثل  بأحد 

(c) �لمثل �ألعلى له. �هذ< �لحقيقة تقرها �آلية �لكريمة:
(َلَقْد َكاَ� َلُكْم ِفي َ>ُسوِ� �هللاَِّ ُ�ْسَوCٌ َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَ� َيْرُجو �هللاََّ 

 ٢١ / vألحز�� C<ْلَيْو0َ �ْآلِخَر َ"َ=َكَر �هللاََّ َكِثيًر� ﴾  سو�"َ
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 ��جاW �لعلم.  ففي �لوالياF �لمتحدJ بشكل خاc، صر� �لكثير من علما
�لبيولوجيا ��لكيميا� �لحيوية �علم �لحفرياF �غيرها من �لعلو� �ألخرq بأ6 
�لخلق.   هو  �لحية   Fلكائنا� �صل   6ّ�� مسد�@  طريق  Tلى  �صلت  �لد���ينية 
��ليو� تؤكد �لتطّو��F �لعلمية بأ6 �لكو6 �جميع �لكائناF �لحية قد ُخلقت 

من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا�لنا مسألة �نهيا� نظرية �لتطو� �@الئل �لخلق في مو�ضع كثيرJ من 
�خرq.  �لكن بالنظر Tلى �ألهمية  Wعما��عمالنا، �سو, ُنو�صل 5لك  في 
Tير�@ ملخص لذلك   Jلفائد� �نه من  �ينا � Yلتي يكتسيها هذ� �لموضو� �لبالغة 

في هذ� �لموضع �يضا. 
      

�النهيا> �لعلمي للنظرية �لد�>"ينية
بالرغم من �6 هذ< �لنظرية تعو@ في جذ��ها Tلى �لتا�يخ �إلغريقي �لقديم، 
تطو�  �هم  . كا6  �لتاسع عشر  �لقر6  في  لها  �نتشا�  ��سع   Fنها شهد� Tال 

 eكتا صد��  هو  �لنظرية  شهدته 
تشا�لز @���ين "�صل �ألنو�Y" �لذ_ 
 eلكتا� في هذ�  صد� عا� ١٨٥٩. 
�لمختلفة   Yألنو��  6� @���ين  ينكر 
 Wيقو �هللا.  خلقها  قد   tأل�� على 
�لحية   Fلكائنا� جميع   6� @���ين 
تنوعت  قد  �نها � مشتر~  جد  لها 
طا�ئة   Fختالفا� بسبب  ��ختلفت 

متد�جة �تت عليها عبر �ألnما6.
فإ6  نفسه،  @���ين  يقر  �كما 
نظريته ال تقو� على �_ حقيقة علمية 

 شا>لز �M>"ين
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 Jفكر �فض  بهد,  �لتطو�  نظرية  يعني  �لّد���ينية،  �لنظرية   Fظهر لقد 
عن  خا�جة  سفسطة  مجر@   Fُ�عتبر� 5لك،  في  تنجح  لم  �نها  بيد  �لخلق، 
نطا� �لعلم. �هذ< �لنظرية تّدعي �6 �لكائناF �لحية تولدF بطريق �لمصا@فة 
�ثبت �لعلم  �6ّ �لكو6  6ّ�من �لكائناF غير �لحية، �قد تم �@ها �نقضها بعد 
��لكائناF �لحية تحتو_ على �نظمة غاية في �إلعجاn. �على هذ� �لنحو �ثبت 
�لعلم كذلك �6 �هللا تعالى هو خالق �لكو6 �خالق جميع �لكائناF �لحية.        
�هذ< �لنظرية ال تقو� سوq على مناقضة �لحقائق �لعلمية ��ألكا5يب �لتي 
��سعة على  بحملة  �لقيا�  تم  �قد   ،Fلتزييفا� من  �لعلم �جملة  لبا:  ترتد_ 
نطا� �لعالم لكي تبقى هذ< �لّنظرية قائمة على �قد�مها، غير �6 هذ< �لحملة 

لم تتمكن من Tخفا� �لحقيقة.  
تبّين  �لعلم  @نيا  في  �لماضية  سنة  �لثالثين   Wخال  Fألصو�� تعالت  لقد 
�ألبحا+  �ثبتت  �قد  �لعلم.  تا�يخ  في  خديعة  �كبر  تمثل  �لتطو�  نظرية  بأ6 
�لتي �جريت بشكل خاc �عتباً�� من عا� ١٩٨٠ بأ6ّ �إل@عا��F �لّد���ينية 
كبا�  من  �لعديد  قبل  من  بذلك  �لتصريح  تم  �قد  �لّصحة،  من  تماما  عا�ية 

�نهيا> �لّد�>"ينية
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 �تفسر نظرية �لتطو�، �لتي ال تعتر, بالخلق �ال تقبل بوجو@ خالق، نشو
�لخلية �أل�لى على �نها �تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. 
نتيجة  ما@J غير حية  قد نشأF من  �لحية   J@لما� �لنظرية تكو6  حسب هذ< 
للعديد من �لمصا@فاF، �من �لمؤكد �6 هذ� �لزعم ال يتو�فق مع �بسط قو�عد 

.�علم �ألحيا

Cتنشأ من �لحيا Cلحيا�
�لفهم  كا6  فقد   .Jلحيا� �صل  Tلى  @���ين  يتطر�  لم   ،eلكتا� هذ�  في 
�لحية   Fلكائنا� بأ6   tإلفتر�� على  يعتمد  عصر<  في   Jلحيا� لحقيقة  �لبد�ئي 
�نتشرF في  �لتي  �لتلقائي   ��لنشو F�5 بنياF بسيطة جد�ً. لقد القت نظرية 
�6 �لمو�@ غير �لحية تجمعت من تلقا� نفسها  Wلقر�6 �لوسطى، ��لتي تقو�
لتشكل كائن حي، ���جًا ��سعًا في 5لك �لزمن. من �العتقا@�F �لتي نتجت 
عن هذ< �لنتيجة هي �6 �لحشر�F تنشأ عن بقايا �لطعا�، ��6 �لجر6�5 تأتي 
من �لقمح. هنا يجد� بنا �6 نتعرt لتجربة مضحكة قا� بها �لبعض، حيث 
تم �ضع بعض �لقمح على قطعة �سخة من �لقماr، �كا6 �لمنتظر �6 يخر� 

جر�5ً بعد برهة من �لزمن.
�من �لمنطلق �5ته كا6 يعتقد �6 �لديد�6 تخر� من �للحم؛ Tال �نه لم يلبث 
�ثبت �6 �لديد�6 ال تخر� من �للحم بشكل تلقائي، �Tنما يحملها  6��لعلم 

.J@بالعين �لمجر qال تر Fبشكل يرقانا eلذبا�
�صل " eكا6 هذ� �العتقا@ سائد�ً في �لزمن �لذ_ كتب فيه @���ين كتا
�ألنو�Y" ، فقد كا6 يعتقد بأ6 �لبكتريا جا�T Fلى �لوجو@ من ما@J غير حية 

�كا6 هذ� �العتقا@ مقبو� علميًا.
 Jبحاثه �لكثير�لم يطل �لوقت حتى �علن باستو� نتائج @��ساته �لطويلة �
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يعتر, @���ين في فصل  "Tفتر�t". عال�J على 5لك،  Tنها مجر@  ثابتة، بل 
 q6 �لنظرية تتها��مطوW من كتاe بعنو�6 "�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية" 

�ما� �لعديد من �ألسئلة �لحرجة.
ستزيل  �نها  يظن  كا6  �لتي  �لعلمية   Fالكتشافا� على  [ماله  @���ين  عقد 
�ثبتته هذ< �الكتشافاF جا� عكس  �لتي تو�جهها نظريته، Tال �6 ما   Fلعقبا�

ما تمنا< �لرجل.
�تظهر هزيمة @���ين �ما� �لعلم �لحديث من خالW ثال+ نقا´ �ئيسية:

 F6 تفسر كيف نشأ�١-لم تتمكن هذ< �لنظرية بأ_ �سيلة من �لوسائل 
.tعلى �جه �أل� Jلحيا�

٢-ال يوجد �_ �كتشا, علمي يدW على قد�J "�لتقنياF �لتطو�ية" �لتي 
.Wمن �ألحو� Wحا _�تفترضها �لنظرية على �لتطو� في 

٣-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال@عا��F �لتي تقو� عليها نظرية 
�لتطو�.

سنناقش في هذ� �لفصل هذ< �لنقا´ �لثال+ �لرئيسية:

Cلعقبة �أل"لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا�
 Jعن خلية �حيد Fلحية قد تطو�� F6 جميع �لكائنا�تقوW نظرية �لتطو� 
ظهرF على سطح �أل�t �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. �لكن كيف يمكن 
�6 ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة ��ألنو�Y �لحية؟  ��5T كا6  Jلخلية �حيد
هذ� �لتطو� قد حد+ فعًال فلما�5 لم تظهر عالئمه في �لسجالF �إلحاثية ، 
بقي  �لذ_   Wأل��  Wلسؤ��  6� Tال  عليه.  �إلجابة  �لنظرية  تتمكن  لم   Wهذ� سؤ�
 Fنشأ كيف  هو  �آل6،  حتى  عليه  جو�با  تجد  لم  �لتي  �لنظرية،  هذ<  يو�جه 

"�لخلية �أل�لى".
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 Tال �نه لم تمض عدJ سنو�F حتى ثبت بطال6 هذ< �لنظرية، �لتي كانت 
هذ<  في  �ستخد�  �لذ_  فالمنا²  �لتطو�،  نظرية  تقد�  في   Jئد��  Jتعتبر خطو

�لتجربة كا6 مختلفًا جد�ً عن �لظر�, �أل�ضية �لحقيقية.٢٨١
�بعد فترJ من �لصمت �عتر, ميللر �6 �لمنا² �لذ_ �ستخدمه في تجربته 

كا6 غير حقيقيًا.٢٨٢ 
�لقر6  في  نظريتهم   FثباT في  �لتطو�يين   Fمحا�ال جميع   F�با لقد 
�لعشرين بالفشل. يعتر, �لعالم �لجيولوجي با@� من معهد سكريبس في سانت 

ياغو بهذ< �لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�أل�t" عا� ١٩٩٨:
"ها نحن �ليو� نغا@� �لقر6 �لعشرين @�6 �6 نتمكن من حل �لمشكلة �لتي 

بد�نا �لقر6 معها �هي : كيف بد�F �لحياJ على �أل�t؟"٢٨٣

Cللحيا Cلبنية �لمعقد�
 "Jلحيا� F��لسبب �لرئيسي �لذ_ ��قع نظرية �لتطو� في مأ�n "كيف بد
غاية  في   Fبنيا على  تنطو_  منها،  �لبسيطة  حتى  �لحية،   Fلكائنا�  6� هو 
تقني  منتج   _� من  تعقيد�ً  �كثر  �لحي  �لكائن  من   Jلو�حد� فالخلية  �لتعقيد. 
صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن أل_ مختبر كيميائي مهما بلغت 
@�جة تطو�< �6 ينجح في تركيب خلية حية من خالW تجميع عد@ من �لمو�@ 

�لعضوية مع بعضها.
 6�6T �لظر�, �لمطلوe توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من 
ُتعرt. فإمكانية تركيب �حد �لبر�تيناF �لتي تعتبر حجر �ألسا: في �لخلية 
لبر�تين مكو6 من ٥٠٠  بالنسبة  Tلى ١٠٩٥٠ �هذ�  بشكل عشو�ئي هي ١ 

�صغر من ١٥٠ مستحيًال! Wحتما� _�حمض �ميني؛ �في �لرياضياF يعتبر 
يخز6  ��لذ_  �لخلية   Jنو� في  يتو�جد  �لذ_   DNA �لـ   �جز_  6T
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�لتي تدحض �سا: نظرية @���ين. قاW باستو� في محاضرته �لتي �علن فيها 
عن �نتصا��ته في �لسو�بو6 عا� ١٨٦٤:

�لتي  �لصاعقة  �لضربة  من  �لتلقائي   ��لنشو نظرية  تستفيق   6� يمكن  "ال 
�صابتها بها هذ< �لتجربة �لبسيطة." ٢٧٩

طويل.  لوقت  باستو�   Fكتشافا� �لد���ينية  �لنظرية  عن  �لمد�فعو6  قا�� 
Tال �6 ماجا� به باستو� باإلضافة Tلى ما كشف عنه �لتقد� �لعلمي من �لبنية 
�لمعقدJ لخلية �لما@J �لحية، �بقيا فكرJ �جو@ �لحياJ على سطح �أل�t عن 

طريق �لصدفة في مأ�n لم تستطع �لخر�� منه.

�لمحا"الt �لعاجزC في �لقر� �لعشرين
��W من تبنى موضوY منشأ �لحياJ في �لقر6 �لعشرين كا6 �لتطو�_  6T
في  �لعلمية   ��آل�� من  بالعديد  �لعالم  هذ�  تقد�  ��با�ين.  �لكسند�  �لمشهو� 
�لثالثينياF من 5لك �لقر6، حا�W من خاللها TثباT Fمكانية تطو� خلية �لكائن 
�لحي عن طريق �لصدفة. Tال �6 @��ساته لم تنته Tال بالفشل، مما حد� بأ�برين 

تقديم �العتر�, �لتالي:
في  �لنقا´ غموضًا  �كثر  �أل�لى   �لخلية  منشأ  بقيت مشكلة  " لألسف، 

@��سة تطو� �ألنظمة �لحية".٢٨٠ 
�كا6   .Jلحيا� منشأ  مشكلة  حل  مسؤ�لية  ��برين  بعد  �لتطو�يو6  حمل 
�كثر هذ< �لتجا�e شهرJ تلك �لتي قا� بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر 
�نها كانت  tلتي يفتر� F�nعا� ١٩٥٣. قا� هذ� �لعالم بدمج عد@ من �لغا
 Wليها مقد�� من �لطاقة. من خالT ,ضا�� ،tفي �لمنا² �لبد�ئي لأل� J@موجو
 Fألمينية (�لجزيئا� tلتجربة تمكن ميللر من تركيب عد@ من �لحمو� هذ< 

.Fلعضوية) �لتي تتو�جد في تركيب �لبر�تينا�
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�لحياJ قد نشأF من  �لمستحيل �6 تكو6  �نه من  �لنظرJ �أل�لى يجد �حدنا 
خالW عملياF كيميائية بحتة"٢٨٤

ال شك �نه �5T كا6 من �لمستحيل �6 تنشأ �لحياJ من �سباe طبيعية، فال 
بد �نها قد "خلقت" بيد خالق. هذ< �لحقيقة تلغي نظرية �لتطو� ، ��لتي تهد, 

بالد�جة �لرئيسية Tلى Tنكا� �لخلق، من �ساسها.

�ألفكا> �لخيالية لنظرية �لتطو>
�للذين  �لمفهومين  �6 كال  @���ين هي  نظرية  تدحض  �لتي  �لثانية  �لنقطة 
 _��ضعتهما �لنظرية كـ "تقنياF  تطو�ية" ثبت �نها في �لحقيقة ال تملك 

قوJ تطو�ية.
 �لقد �عتمد @���ين في خدعة �لتطو� �لتي خر� بها على فكرJ "�إلصطفا
طريق  عن   ،  Yألنو�� �صل " كتابه:  في   Jلفكر� هذ<  ضمن  �قد  �لطبيعي". 

�الصطفا� �لطبيعي..."
يقوW قانو6 �الصطفا� �لطبيعي �6 �لكائناF �لحية �لتي تمتلك خصائص 
 ،Wلمثا� سبيل  على   .Jلحيا� معركة  في  تبقى   6� يمكن  �لتي   هي  فقط  قوية 
 qألقو� �لغزال6  فإ6  �لغزال6،  من  قطيعًا  �لمتوحشة   Fلحيو�نا� تهاجم  عندما 
 .Jكبر هي �لتي ستنجو� �تبقى على قيد �لحيا���لتي يمكنها �6 تركض بسرعة 
�ننا  tلسريعين فقط. �لكن، �لنفتر�� ��هكذ� يتشكل قطيع جديد من �ألقويا
سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤال� �ألقويا� من قطيع �لغزال6 �6 يتطو��� 

بأ_ شكل من �ألشكاW ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
�لفكرJ ال قوJ تطو�ية لها. @���ين نفسه كا6 قلقًا  �6 هذ<  Wلذلك نقو

:Wحيث قا Yصل �ألنو��بشأ6 هذ< �لحقيقة �لتي �ضعها في كتابه 
 F6 يحقق شيئًا مالم تحد+ تغيير��"ال يمكن لقانو6 �الصطفا� �لطبيعي 

فر@ية Tيجابية" ٢٨٥.
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حد  في  هو  �لو��ثية،   Fلمعلوما�
 6� فلو  معجز.   Fمعلوما بنك  �5ته 
 �جز_ في   Jلمشفر�  Fلمعلوما�
فإنها  كتابة  �فرغت  قد   DNA

من  مكونة  عمالقة  مكتبة  ستشغل 
كال   Fلموسوعا� من  مجلد�ً   ٩٠٠

منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
 :Jمثير qخر��هنا تنشا مشكلة 
يمكنه  ال   DNA �لـ   �فجز_
بعض   Jبمساعد Tال  يتضاعف   6�
�هذ<   ،(Fألنزيما�) �لمختصة   Fلبر�تينا�
�ألنزيماF ال يمكن �6 تتشكل بد��ها  Tال 
 �جز_ في   Jلمشفر�  Fلمعلوما�  Wخال من 
يعتمد  منهما  كل   6� �بما   .DNA �لـ 
يتو�جد�   6� �لضر��_  فمن   ، �آلخر  على 
في �لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� 
يأتي بالنظرية �لقائلة �6 �لحياJ قد نشأF من تلقا� نفسها Tلى طريق مسد�@. 
جامعة  من  مشهو�  تطو�_  �هو   ، ���جيل  ليسلي  �لبر�فسو�  �عتر,  �قد 
سانت ياغو كاليفو�نيا بهذ< �لحقيقة من خالW موضوY نشر في مجلة �لعلو� 

�ألمريكية عا� ١٩٩٤:
�كالهما  �آلمينية،   tلحمو��  Fلبر�تينا� تكو6   6� �لمستحيل  "من 
نفس  �في  �لوقت  نفس  في  نفسها   �تلقا من   Fنشأ قد   ،Jمعقد  Fجزيئا
�لمكا6. �ضف Tلى عد� Tمكانية تو�جد �حدهما @�6 �آلخر . �هكذ� �من 

-� �لطفر�t �لو>�ثية ال يمكن بأq حا� من �ألحو�� 
 eفاألجز� : DNA لـ Cجديد tتظيف معلوما �� ��
�لتي تكو� �لمعلوماt �لجينية عندما تنز� من �ماكنها 
mخر  قسم  -لى  تنتقل   "�  vخر� لها  يحد�   �� -ما 
�بد�  يمكن  ال  �لو>�ثية   tفالطفر�  ،DNA �لـ  من 
�� تكسب �لكائن �لحي عضو� جديد� �" �� تمنحه 
خاصية -ضافية. ما يحد� من جر�e �لطفر�t �لو>�ثية 
  "� �لظهر  من  �لرجل  تخر�  كأ�  عاMية  غير  �مو> 

تخر� �أل=� من �لبطن.      
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٢٨٦."Wلى حيتا6 على مر �ألجياT  بحثها عن �لطعا� فتحولت ��ثنا �في �لما

Tال �نه ما لبثت �6 ظهرF قو�نين �لو��ثة على يد �لعالم ماندW في �لقر6 

سقط  �هكذ�   .Wألجيا� عبر   Fلصفا� �متد�@   Jسطو�� �حبط  مما  �لعشرين، 

�الصطفا� �لطبيعي كدعامة من @عاماF نظرية �لتطو�.

tلطفر��" Cلد�>"ينية �لجديد�
تركيبية  "نظرية  بتطوير  �لد���ينيو6  قا�  حل،  Tلى   Wلوصو� �جل  �من 

�� ما يدعى بـ "�لد���ينية �لجديدJ" في نهاية �لثالثينياF من �لقر6  "Jجديد

 tلذين هم من �نصا> نظرية �لتطو> قد �خذ"� يبحثو� عن نمو=� مفيد للطفر�� eألحيا� eعلما �ّ-
�ألحيائية حيث عرَّضو� �لذباv للطفر�t �ألحيائية منذ بد�ية �لقر�، -ال �نه في نهاية تلك �لمساعي 
"�لمجهوt�M لم يتم �لحصو� -ال على =باv مريض، "عليل، "غير تا0. "يوجد في �ألعلى "على 
�ليمين توجد =بابة فاكهة �خرp تعرضت  �ليسا> صو>C لذبابة فاكهة طبيعية، "في �ألسفل "على 
للطفر�t �ألحيائية "خرجت سيقانها من >�سها، �ما في �على �ليمين فتوجد =بابة فاكهة قد خرجت 

�جنحتها بشكل مشوo "=لك بالطبع نتيجة لما تعرضت له من طفر�t �حيائية.
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تأثير الما>�
�إلجابة  @���ين   Wحا� �إليجابية"؟   Fلتغير��" هذ<  تحد+  كيف  �لكن 

فحسب  �لوقت.  5لك  في  للعلو�  �لبد�ئي  �لفهم   Wمن خال  Wلسؤ�� هذ�  على 

نظرية الما�~ �لذ_ عاr قبل @���ين، فإ6 �لكائناF �لحية تو�+ صفاتها �لتي 

�كتسبتها خالW حياتها Tلى �ألجياW �لتالية ، �هذ< �لصفاF تتر�كم من جيل 

 Fلحية. فحسب الما�~، �لز��فا� Fمن �لكائنا Jجديد Yنو��Tلى [خر لتشكل 

Tلى   Wلوصو� �جل  تجاهد من  �لظبا� عندما كانت  تطو�F عن   Fهي كائنا

[خر حتى  Tلى  من جيل  �قبتها  فطالت  �لعالية،  �ألشجا�  تحملها  �لتي  �لثما� 

.Wعلى هذ� �لطو Fستقر�

�6 �لدبب غطست  Wين مثاًال مماثًال في كتابه فقا���@ @����ثر<،  ��باقتفا

�الختيا>   "�  eالنتقا�  Cفكر من   eإل>تقا�"  eلنشو� لنظرية  مكسب حصل   q� هنا�  ليس 
�لطبيعي. =لك أل� هذo �آللية لم تعمل في يو0 من �أليا0 على تطوير �لمعلوماt �لجينية �" 
-غنائها لدq� p نو� من �ألنو��.   -نه ال يمكن ألq نو� �� يتغير -لى نو� mخر مختلف 
�ألسما�  يغير   "� فيصبح سمكة،  �لبحر  نجم  يغير   �� يمكن  �لتطو> ال   �� بمعنى  عنه؛ 
فتصبح ضفا�M، �" يغير �لضفا�M فتصبح تماسيح �" يغير �لتماسيح فتصبح طيو>�.    
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ستتسبب في تغيير في �إلطا� �لعا� لها، �هذ� بالطبع ما لن يكو6 تحسينًا في 
٢٨٧".��لبنا

�_ @ليل على �جو@ طفرJ كانت �لسبب في تغيير  eلهذ� ليس غريبًا غيا
�لشفرJ �لو��ثية نحو �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�F كانت ناكسة . 
�6 �لطفرJ �لتي �عتبرF من تقنياF �لتطو� ال تجلب على   ً�5T صبح ��ضحًا�
�لشائعة   Fلتأثر�� �لمزيد من �لضعف �تجعله عاجز�ً. ( من  �لحي Tال  �لكائن 
 J6 ال تكو6 تقنية مدمر�للطفرJ في �لعصر �لحديث مرt �لسرطا6). �طبيعي 
من تقنياF "�لتطو�"، كما ال يمكن لـ "�الصطفا� �لطبيعي "  �6 ينجز شيئًا 
بنفسه. �هذ� يعني �نه ال يوجد تقنياF تطو� في �لطبيعة. �بانتفا� �جو@ هذ< 

�لتقنياF تنتفي عملية �لتطو�.

�لسجالt �إلحاثية: ال Mليل 
على "جوM �شكا� مرحلية

 F��في �لحقيقة ال يوجد �_ @ليل في سجل �لمستحاثاF على �كثر �ال@عا
�ضوحًا في سينا�يو نظرية �لتطو�.

 6� _�حسب نظرية �لتطو�، فإ6 كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، 
�خرq، �كل �ألنو�Y نشأF بهذ<  Fلى كائناT لسابقة قد تحولت� Fلكائنا�

�لطريقة. �حسب �لنظرية، فإ6 هذ< �لتحوالF �ستغرقت ماليين �لسنين.
�لضر��_ �جو@ عد@ كبير من  �الفتر�t حقيقي ، فمن  ��5T كا6 هذ� 
 Wلمثا� سبيل  على  �لطويلة.   Wلتحو�  Jفتر في  عاشت  �لتي  �لمرحلية   Yألنو��
 Jلسلحفا� Fيحمل صفا Jالبد من �جو@ كائن نصفه سمكة �نصفه سلحفا
طير  نصفها   Fكائنا  �� �صًال.  يحملها  �لتي  �ألسما~   Fصفا Tلى  باإلضافة 
 Fلى صفاT لطيو� باإلضافة� Fتحمل بعض صفا _���لنصف �آلخر ��nحف، 
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�لد���ينية  �ضافت  �لعشرين. 
�لجديدJ نظرية "�لطفر�F"�هي 
على   �تطر جينية   Fتشوها
بفعل  �تحد+  �لحي  �لكائن 
 tلتعر� مثل  خا�جية   Fتأثير�
في   ��خطا�  Fإلشعاعا� Tلى 
تضاعف �لـ  DNA، باإلضافة 

Tلى �لطفر�F �لطبيعية.
يقف  �لذ_  �لنمو�5   �
�لتطو�  نظرية  عن  �ليو�  مد�فعًا 

من  �لماليين  ـأ6   Jلجديد� �لنظرية  هذ<   Wتقو.Jلجديد� �لد���ينية  هو  
�ألحيا� �لمتو�جدJ على سطح �أل�t قد جا�F نتيجة لطفر�F طر�F على 
 _��ألعضا� �لمعقدJ  لهذ< �لكائناF مثل �آل6�5 ��لعيو6 ��لرئاF ��ألجنحة، 
 .e6 �لحقيقة �لعلمية تأتي في عكس �التجا< �لمطلو�Tضطر�باF ���ثية. Tال 
 Jلى تقوية �تعزيز �لقد�T _@يجابية تؤT لم تكن في يو� من �أليا� Fفالطفر�

�لحيوية  �لكائن �لحي، �Tنما  Tلى Tنهاكها �Tضعافها..
��لسبب ���� هذ� ببساطة هو �6 جز_� DNA يحمل بنية معقدJ جد�ً 
�_ تغيير عشو�ئي فيها سيؤ@_ ضر��ً كبير�ً. يشر� عالم �لجيناF ��نغاناتا6 �

�لموضوY كالتالي:
 Jفي معظمها ضا� Fلحد�+. ثانيًا �لطفر�� J�@لجينية نا� Fًال، �لطفر���"
منظم،  غير  تغير   _��  ، عشو�ئية   Fتغير� ألنها  �ألحيا6  بعض  في  �مهلكة 
عال�J على �لمنظم ، في �_ كائن حي ��قييتنحد� به نحو �ألسو� �ال ترتقي 
 ،Wحد �ألبنية على سبيل �لمثا�به Tلى �ألفضل. فالهزJ �أل�ضية �لتي قد تصيب 
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 Fلحية قد ظهر� F6 جميع �لكائنا�هذ� يعني �6 �لسجل �إلحاثي يبرهن 
�لتامة، �@�6 �_ طو� تحولي، �هذ�  بأشكالها  على �أل�t بشكل مفاجئ 
فالتفسير  �لخلق.  حقيقة  على  قو_   FثباT� تمامًا  �لد���يني   ��إل@عا عكس 
بشكلها   tأل�� سطح  على  مفاجئ  بشكل  �لحية   Fلكائنا�  �لنشو �لوحيد 
�لكامل �@�6 تطو� عن �جد�@ سابقين، Tنما يعني �6 هذ< �ألنو�Y قد خلقت 

خلقًا. �يقر هذ< �لحقيقة عالم �ألحيا� �لتطو�_ @�غالئس فيوتويما:
"�لخلق ��لتطو�، �بينهما �لتفسير�F �لمحتملة عن �صل �لكائناF �لحية. 
فإما �6 تكو6 �ألنو�Y قد ظهرF على سطح �أل�t بتكوينها �لكامل، �� ال 
 Fجد� Yنو��تكو�5T .6 لم يكن �ألمر كذلك فهذ� يعني �نها قد تطو�F عن 
�5T كانت قد ظهرF بشكلها  �ما   .Wلتحو�  Fبعض عمليا Wمسبقًا من خال

�لكامل ، فالبد �نها قد خلقت خلقًا٢٩٠.
��لمستحاثاF تثبت �6 �لكائناF �لحية قد نشأF بشكلها �لمكتمل على 
Tنه  @���ين،  يدعي  ليس كما   "Yألنو�� �صل "  6� يعني  �أل�t، �هذ�  سطح 

خلق �ليس تطو�.

قصة تطو> �إلنسا�
 Yمؤيد�� نظرية �لتطو� �لكال� به @�ئمًا هو موضو Wلذ_ يحا�� Yلموضو�
 Yنو عن  تطو�  قد  �لحالي  �إلنسا6   6� �لد���ينيو6  يدعي  �إلنسا6.  �صل 
�نها   tيفتر �لتي  �لمزعومة،  �لتطو�ية  �لعملية  �لقر@J. �خالW هذ<  �شبا<  من 
�شكاW تحولية" تفصل بين �إلنسا6 " Fستغرقت من ٤-٥ ماليين عامًا، ظهر�
�لبحتة،  �لخيالية   Jلصو�� هذ<  �حسب  يزعمو6.  كما  �جد�@<، � �لحديث 

:Fبعة فئا��صنفت هذ< �ألشكاW في 
��ستر�لوبيثيكو:-١
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 Fكائنا فهي  �لمرحلي،  �لطو�  في  �نها  �بما  �صًال.  تحملها  �لتي  �لز��حف 
عاجزJ غير مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو�يو6 على هذ< �ألشكاW �لخيالية Tسم 

"�ألشكاW �لتحولية"
لو كا6 هنا~ حيو�ناF كتلك حقًا، فيجب �6 يكو6 هنا~ �لماليين بل 
 Fسجال تحمل   6� يجب  5لك  من  ��ألهم   .Yمتنو �بشكل  منها  �لباليين 
�صل " كتابه  في  @���ين   Wيقو �لغريبة.   ��ألحيا هذ<  بقايا   Fلمستحاثا�

:"Yألنو��
 Yألنو�� من  كبير�ً  عد@�ً  �جو@  من  فالبد  صحيحة،  نظريتي  كانت   �5T"
 Fلسجال� ستثبته  �لوجو@  �هذ�   ،Jحد�� فئة  ضمن  تصنف  �لتي  �لمختلفة 

�إلحاثية". ٢٨٨

Mين تتبد"<�M �ماm
بالرغم من جميع محا�الF �لتطو�يين �لجا@J في Tيجا@ مستحاثاF تدعم 
تصو��تهم في �جو@ مخلوقاF تحولية في منتصف �لقر6 �لعشرين  في جميع 
�نحا� �لعالم، Tال �نهم لم يجد�� � يًا منها . لقد �ثبتت جميع �لمستحا+ �لتي 
�لد���ينية  �لنظرية  به  قالت  ما  عكس  �لجيولوجية   Fلحفريا�  ��ثنا �كتشفت 

تمامًا: لقد نشأF �لحياJ فجأJ �بتشكل تا� ال �جو@ أل_ شكل تحولي.
�قر �حد علما� �لتطو�، �لعالم �إلنجليز_ @يريك [غر Derek Ager بهذ< 

:Wلحقيقة عندما قا�
بالتفصيل سو�� على  �لسجل �إلحاثي  بتقصي  �ننا عندما قمنا  �لنقطة هي 
�لمرJ، لم نجد تطو� تد�يجي  تلو   Jلمر� �لزمني  �لترتيب   ��  Yألنو�� qمستو
 eعلى حسا Fنما ظهو� مفاجئ لمجموعة من �لكائناT� ،مرحلة �نتقالية ��

٢٨٩.qخر�
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 _� �جو@  يثبت  لم  ألنه  خيالية  �لخطة  تلك   6� Tال  معين.  بترتيب  ��ضعها 
�حد �هم �لمعلقين على نظرية  Wلمختلفة. يقو� Fعالقة تطو�ية بين هذ< �لفئا

�لتطو� Tيرنست ماير في كتابه "من �لمناظر�F �لطويلة:
�لهومو  �صل  �� Jلحيا� �لتي تتكلم عن �صل  �لتا�يخية  تعتبر �ألحجية   " 

٢٩٢".Jألخير� Fمع �الكتشافا tنها تتعا��سابينس �حجية صعبة حتى 
�أل�بع:   Fلفئا� فإ6  �لتطو�يو6  �ضعها  �لتي  �لسلسلة   Wخال �من 
ناشئة  سابينيس  هومو  ��يكتو:،  هومو  هابيليس،  هومو  ��ستر�لوبيثيكو:، 
 �يد علما �لتي ظهرF على   Jألخير� F6 �الكتشافا��لبعض. Tال  عن بعضها 
�لمستحاثاF �لبشرية قد �ثبتت �6 هذ< �لفئاF �أل�بعأ�ستر�لوبيثيكو: ، هومو 
بقاY مختلفة من  ��يكتو:، هومو سابينيس قد عاشت في  هابيليس، هومو 

�لعالم �في nمن ��حد.٢٩٣
عال�J على هذ�، فإ6 �ألجز�� �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو ��يكتو:" 
فقد  ��لهوموسابينيس  �لنياند�تاليين  �ما  جد�ً،  قريب  �قت  حتى   tتنقر لم 

٢٩٤.Jمن ��حد �في منطقة ��حدn تعايشو� في
جد�ً  يكو6   6� يمكن  منهم  �حد  بأ6   ��ال@عا يدحض  �الكتشا,  هذ� 
 Stephen Jay Gould لقديمة ستيفن جا_ غولد� �لآلخر. يفسر عالم �ألحيا
من جامعة ها�فا�@ �لنهاية �لمسد�@J �لتي �صلت Tليها نظرية �لتطو�، بالرغم 

من �نه عالم تطو�_:
 F�5 كا6 هنا~ تز�من معيشي لثال+ من فئاT ما�5 سيكو6 مصير فكرتنا
 6� �ثبت  هابيليس)  ��لهومو  �لقو_  ��أل�ستر�لوبيثيكو:  (�إلفريقي  �لهومو 
�حد� من هؤال� لم يثبت عليه  6��حد�ً منهم لم ينشأ عن �آلخر؟ �ضف Tلى 

٢٩٥.tحياته على سطح �أل� Jفتر Wتطو�_ خال Wتحو _�
نقوW باختصا�، �6 سينا�يو �لتطو� �لبشر_ �لذ_ ينص على �جو@ مخلو� 
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٢-هومو هابيليس.
٣-هومو ��يكتو:
٤-هومو سابينس

�يعني  ��ستر�لوبيثيكو:"   " لإلنسا6   Wأل�� �لجد  على  �لتطو�يو6  يطلق 
"قر@ جنوT eفريقيا".��لحقيقة هو �6 هذ� �لمخلو� ليس Tال نوعا من �لقر�@ 
 ، �لتشريح  عالما  �جر�ها  �لتي  �لو�سعة  �ألبحا+  �ثبتت  �لمنقرضة.  �لقديمة 
 Fنكلتر� ��لوالياT كسنا�@، من���للو�@ سولي �nكرما6 ��لبر�فسو� تشا�لز 
تعو@   Fلمستحاثا� هذ<   6� ��ستر�لوبيثيكو:   Fمستحاثا على   ،Jلمتحد�
مع  شبه   _� تحمل  ال  ��لتي  �نقرضت  �لتي    J@لقر� من  عا@ية   Yنو�� Tلى 

�إلنسا6.٢٩١
��لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو�يو6 هي "هومو" �تعني "�إلنسا6" �حسب 
نظرية �لتطو�، فإ6 ساللة �لهومو �كثر تطو��ً من ساللة ��ستر�لوبيثيكو:. �هنا 
 Fمن هذ< �لمخلوقا Fمستحاثا Jبتركيبهم لهد Jلتطو�يو6 خطة مثير� Yختر�

مزيفمزيف
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�لمعاMلة �لد�>"ينية
 6T 6 نوجز ـ�Tلى جانب كل ما تنا�لنا< Tلى �آل6 من �@لة تقنية ، نو@ 
 6��6 يفهمو< ، كيف  Wضح بحيث يمكن حتى لألطفا�� Wشئتم ـ �بمثا

 . Jفاسد ��لتطو�يين ��لو عقيدJ خرفا
تزعم نظرية �لتطو� �6 �لحياJ تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ� 
ثم  خلية،  ��ًال  �شكلت  �جتمعت  �لو�عية  �غير   Jلجامد�  Fلذ��� فإ6  �لزعم 
�لنفكر  ��لبشر.  �لحية   Fبالكائنا  qبأخر  �� بطريقة  نفسها   Fلذ���  F�جا
�آلT :6ننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربو6 ��لفسفو� ��ألF�n ��لبوتاسيو� 
تتشكل كومة. �مهما  فإنه  �لحي،  �لكيا6  بنية  في  �ألساسية   F�@لمفر� �هي 
مرF كومة �لذ��F هذ< بأ_ من �لعملياF، فإنها ال يمكن �6 تشكل كائنا 
بالبحث   Wلنتنا��  ، شئتم  ما   �5T �لصد@  هذ�  في  تجربة  �لنجر  ��حًد�.  حيا 
��الستقصا�، باسم �لتطو�يين �تحت عنو�6 "�لمعا@لة �لد���ينية"، �لزعم �لذ_ 

ينافحو6 عنه في �ألصل، Tال �نهم ال يستطيعو6 �6 يجهر�� به:
 F�nأل�� �لفسفو�  مثل  عناصر  من   Jفير�  Fكميا �لتطو�يو6  فليضع 
تتشكل  �لتي  �لعناصر  �هي  ��لماغنسيو�  ��لحديد  ��أل�كسجين  ��لكربو6 
منها بنية �لكائن �لحي، @�خل �عد�@ هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. �ليضيفو� حتى 
Tلى هذ< �لبر�ميل ما ير�6 �نه من �لضر��_ �جو@< @�خل هذ� �لمزيج من مو�@ 
ال توجد حتى في �لظر�, �لطبيعية. �ليفعمو� هذ� �لمزيج بقد� ما يشا\�6 
من �ألحماt �ألمينية، ��لبر�تين (�حتماW تشكل �لوحدJ �لو�حدJ منه تصا@فيًا 
بنسبة ١٠ قوJ ٩٥٠ ). �ليمّد�� هذ� �لمزيج بالحر��J ��لرطوبة بالنسبة �لتي 
على  �ليقّيضو�   ،Jلمتطو��  Jألجهز� من  شا\��  ما  �ليخفقو<  مناسبة،  ير�نها 
مكانهم  في   ��لخبر�  �هؤال �لينتظر  �لعالم،   �علما  Jصفو �لبر�ميل  هذ<   :��
Tلى   eمن �أل eبالتنا� �لسنين   Fتريليونا هذ� �بشكل مستمر مليا��F، بل 
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نصفه Tنسا6 �نصفه قر@ ��لذ_ قا� على �ستخد�� �لعديد من �لصو� �لخيالية 
�لتي ظهرF في �لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو�، ليست Tال قصة ال �سا: لها 

من �لصحة �لعلمية.
�لمملكة  في   Jشهر �ألكثر  �nكرما6،  سولي  �لعالم  كو6  من  �بالرغم 
 Jبحاثه، �لتي �ستغرقت عد��لمتحدJ، عالمًا تطو�يًا، Tال �نه �عتر, في نهاية 
 ١٥ Jستر�لوبيثيكو: لمد�� Fمستحاثا cلتي تنا�لت بشكل خا�� Fسنو�

عامًا، �نه ال يوجد شجرJ بشرية تتفرY عن مخلوقاF شبيهة بالقر�@.
صنف �nكرما6 �لعلو� ضمن طيف �سما< "طيف �لعلو�" يتد�� من �لعلو� 
�لتي يعتبرها علمية لينتهي في �لعلو� �لتي يعتبرها غير علمية. �حسب طيف 
 Fمعلوما� Fلتي تقو� على بيانا� _��nكرما6، فإ6 �كثر �لعلو� "علمية" – 
 Jتليهما �لعلو� �لبيولوجية �في �لد�جة �ألخير ،�ملموسة- هي �لفيزيا� ��لكيميا
�لعلمية" ��لتي يحتل  �لعلو� "غير  تأتي  �لطيف  نهاية  �لعلو� �الجتماعية. �في 
مكانها "�إل@��~ �لحسي �لمفر´" – �هي مفاهيم �لحاسة �لسا@سة ��لتيليباثي 
(�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو� �لبشر_". �يشر� لنا �nكر عمله هذ�:

 Fلى تلك �لمجاالT  من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا W�5ً نتحوT نحن هنا
�لتي يشغلها علم �ألحيا� �الفتر�ضي، مثل �إل@��~ �لحسي �لمفر´، �� �لتفسير 
بالنسبة  جائز   �شي كل  فيها  يبد�  ��لتي  �إلنسانية،   Fللمستحاثا �لتا�يخي 
للتطو�_، حيث يكو6 �لتطو�_ مستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو� �لمتناقضة 

في �قت ��حد.٢٩٦
 Jلمتحيز� Fلتفسير�� qلى مستوT قصة �لتطو� �لبشر_ لتصل Fلقد �نحد�
بهذ<  تعلقو�  �لذين   cألشخا� بعض  �ستخرجها  �لتي   Fلمستحاثا� لبعض 

�لنظرية بشكل �عمى.
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سؤ�W هو: كيف تبصر �لعين ؟ 
6T �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، 
كهربية،   Fشا��T Tلى  �ألشعة  هذ<  بتحويل  هنالك   J@لموجو� �لخاليا  �تقو� 
للمخ. �هذ<  �لخلفي   �بالجز  J@إلبصا� موجو� نقطة تسمى مركز  Tلى  تصل 
�إلشا��F �لكهربية، بعد مجموعة من �لعملياF يتم �لتقاطها كصو�J في هذ� 

�لمركز �لكائن في �لمخ. �بعد هذ< �لمعلومة فلنفكر: 
6T �لمخ محجوe عن �لضو�، بمعنى �6 @�خل �لمخ ظالًما @�مًسا، �ال 
مركز  يسمى  �لذ_  ��لموضع  �لمخ.  يوجد  Tلى حيث  ينفذ   6�  �للضو يتأتى 
بد�جة  مظلم  �لعله  �صال،  ببالغه   ��لضو ليس  �لظلمة  موضع حالك  �إلبصا� 
مضيئا  عالما  تشاهد�6  �لحالكة  �لظلمة  هذ<  في  �نكم  Tال  قط.  نصا@فها  لم 

متوهجا.
تقنية  حتى  تعجز   J@لجو��  ��لنقا من  @�جة  على  منظًر�  كونه  عن  فضال 
�لقر6 �لحا@_ ��لعشرين ـ �غم كل �إلمكانياF ـ �6 تأتي بمثلها. �نظر�� 
تمسك  �لتي  �يديكم  Tلى  ��نظر��  �آل6،  �يديكم  بين  �لذ_   eلكتا� Tلى  مثال 
 J@لجو�� ��يتم منظًر� بهذ� �لنقا���لكتاe، ثم ��فعو� ��سكم ��نظر�� حولكم. 
في �_ موضع [خر؟ 6T شاشة �كثر �جهزJ �لتلفاn تطوً�� ��لتي تنتجها شركة 
�جهزJ �لتلفاn �أل�لى على مستوq �لعالم، ال يمكن �6 تمنحكم صو�J بهذ� 
�لقد� من �لنقا�. �منذ مائة عا� �[ال, �لمهندسين يسعو6 للوصوT Wلى هذ� 
�لنقا�، �من ثم ُتشيَّد �لمصانع ��لمؤسساF �لعمالقة، �ُتجرq �ألبحا+، �يتم 
�للحظة  �لتلفاn، �في  Tلى شاشة  ثانية  �لخطط ��لتصميماF. �لتنظر��  تطوير 
�5تها Tلى �لكتاe �لذ_ بين �يديكم، فسو, تر�6 �6 هنا~ فرقًا شاسعًا في 
في  �ألبعا@،  ثنائية   Jلكم صو� تبد_   nلتلفا� �6 شاشة  ��لجو@J. فضال   ��لنقا

حين �نكم تتابعو6 مناظر ثالثية �ألبعا@ F�5 عمق. 
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�البن، �من جيل Tلى جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في �6 يستخدمو� كافة 
ما يعتقد�6 في ضر��J �جو@< من �لظر�, من �جل تشكل �لكائن �لحي. 
تلك  من  حّيا  كائنا  ُيخرجو�   6� بالطبع  بمقد��هم  ليس  فعلو�،   مهما  Tّنهم 
 ���� �ألسو@ �� �لنحل  Fمن �لّز��فا J6 يأتو� بو�حد��لبر�ميل. �ال يتأتى لهم 
�� �لخيل �� حيتا6 يونس �� �لو��@  Fلببغا��� ��عصافير �لكنا�يا �� �لبالبل 
�� �لتمر  Wلبرتقا� �� nلمو� ���� nهو� �أل��كيد �� �لزنابق �� nهو� �لقرنفل 
 ���� �لطماطم �� �لشما� �� �لبطيخ �� �لتين �� �لزيتو6 �� �لعنب �� �لخو² 
 Yمختلفة �أللو�6 �ماليين من �ألنو� Fلفر�شا� �� ��� �لطو��يس �� طيو� �لدُّ
 F6 يأتو� �لو بخلية من هذ< �لكائنا��لحية من مثل هؤال�. بل ليس بوسعهم 

�لحية �لتي �حصينا عد@�ً منها، ال بو�حدJ منها كاملة �لخلق. 
تجتمع   6� بوسعها  ليس  �لو�عية  �لذ��F غير   6� قوله هو  نبغي  ما  جملة 
فتشكل خلية حية، �ال تستطيع �6 تتخذ قر�ً�� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية 
�خترعو�  �لذين   ��لعلما بكيا6  فتأتي  تباًعا   qخر�  Fقر��� تتخذ  ثم  نصفين، 
�لمجهر �إلليكتر�ني، ممن ير�قبو6 بنية �لخلية �5تها فيما بعد تحت �لمجهر. 
6ّT �لخلية تدe فيها �لحياJ فقط بالخلق �لمعجز هللا عز �جل. �ما نظرية �لتطو� 
 6T� ��لمنطق.  �لعقل  مع  تماما  تتنافى  فهي سفسطة  هذ�،  تزعم عكس  �لتي 
TعماW �لفكر �لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو�يو6، ليظهر بجال� هذ< 

�لحقيقة مثلما في �لنمو�5 �لو��@ �عال<. 

�لتقنية �لموجوCM في �لعين "�أل=�
بتفسير  له  تأتي   6� �لتطو�  نظرية  تستطع  لم  �لذ_  �آلخر   Yلموضو� �ما 

جا�n، فهو جو@J �إل@��~ �لفائقة �لموجو@J في �لعين ��أل65. 
عن   nبإيجا نجيب   6� نو@  بالعين،  �لمتعلق   Yلموضو� Tلى  �لولو�  �قبل 
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عقيدC ماMية
6T ما تنا�لنا< Tلى �آل6 بالبحث ��لتدقيق ليظهر �6 نظرية �لتطو� ما هي 
Tال nعم يتعا�t بوضو� مع �الكتشافاF �لعلمية، �يجافي nعم �لنظرية ـ 
فيما يتعلق بأصل �لحياJ ـ �لمنطق �لعلمي. فليس ألية [لية تطو� قط طرحتها 
تمر  لم  �لحية   Fلكائنا�  6�  Fلحفريا� �تكشف  تطو�_.  تأثير   _� �لنظرية 
بمر�حل بينية تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. �في هذ< �لحالة يتعين تنحية نظرية 
�ألفكا�  من  كثيًر�   6�� للعلم. ال سيما  فكرJ مجافية  باعتبا�ها  �لتطو� جانبا 
�6 �أل�t هي مركز �لكو6، قد  Jعلى مد�� �لتا�يخ، مثل فكر Fلتي ظهر�
ُحذفت من �جندJ �لعلم. في حين �6 نظرية �لتطو� ُيتشبث بها �بإصر�� في 
هذ< �ألجندJ، حتى Tنه من �لنا: من يسعى إلظها� �_ �نتقا@ موجه Tلى �لنظرية 

�كأنه هجو� على �لعلم ! ِلَم  هذ� 65T؟! 
�لتطو�  لنظرية  جاnمة   Jعقيد تكو6  هو  Tنما  �لوضع  هذ�  في  �لسبب   6T
ال يمكن �لنكوc عنها بالنسبة Tلى بعض �أل�سا´. �تخلص هذ< �أل�سا´ 
Tخالصًا �عمى للفلسفة �لما@ية، �تتبنى �لد���ينية كذلك ألنها �لتفسير �لما@_ 

�لوحيد للطبيعة �لذ_ يمكن �إلتيا6 به. 
 Richard) لونتين  �يتشا�@  �يعتر,  بهذ�،  صر�حة  يعترفو6  �حيانا �
Lewontin) ـ عالم �لو��ثة �لشهير بجامعة ها�فر@ �في �لوقت �5ته تطو�_ 

 5T يليه"،  �لذ_  �لمقا�  في  عالم  ثم   ،Wأل�� �لمقا�  في  "ما@_  بأنه  با�n، ـ 
:Wيقو

��فترضت  سلفا،  (�عُتنق  �ستباقي  Tيما6  �هو  بالما@ية،  Tيمانا  لنا   6T"
 Wصو�صحته). ��لشي� �لذ_ يدفعنا Tلى �إلتيا6 بتفسير ما@_ للعالم، ليس هو 
�لعلم �قو�عد<، بل على �لعكس من 5لك فإننا ـ بسبب من Tخالصنا سلفا 
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 Fآلال, من �لمهندسين لتصنيع شاشا� Fيسعى عشر� Wطو� Fمنذ سنو��
جهاn تلفاn تعطي صو�J ثالثية �ألبعا@، ��لوصوT Wلى جو@J �\ية �لعين. نعم 
لقد �مكنهم تصميم نظا� تلفاn ثالثي �ألبعا@، غير �نه ليس في �إلمكا6 �\يته 

ثالثي �ألبعا@ @�6 ��تد�� �لنظا�J. �مع �6 هذ< �ألبعا@ �لثالثة 

لمن تعوM حاسة �إلبصا> "�لسمع �Mخل �لمخ ؟
 Fمن �5 �لذ_ بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا
�nقزقة �لعصافير، �يتنسم عبير �لو��@؟ 6T �لتنبيهاF �آلتية من عيني �إلنسا6 
لتطالعو6  �Tنكم  كهربية.   Jشا�T  Jصو� في  �لمخ  Tلى  تمضي  �نفه � �5نيه �
تفصيالF كثيرJ في كتب علم �ألحيا� ��لطبيعة ��لكيميا� �لحيوية، بيد �نكم ال 
 Yهم حقيقة ينطو_ عليها هذ� �لموضو�يمكن �6 تصا@فو� في �_ موضع قط 
�ال �هي: من �5 �لذ_ بالمخ  يتلقى هذ< �ألشا��F �لكهربية �يد�كها على 
�نها صو�J �صوF ���ئحة �Tحسا:. 6T ثمة حاسة توجد بد�خل �لمخ تلتقط 
�نف، لمن تعو@ هذ< �لحاسة. بالطبع  �� 65� ��هذ� كله @�6 حاجة Tلى عين 
عصبية.  �خاليا  @هنية   Fطبقا�  eعصا� من  �لمخ  يشكل  ما  على  تعو@  ال 
�هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�� �لما@يين �لد���ينيين ممن يظنو6 �6 كل 
�6 يجيبو� على هذ< �لتسا\الF، أل6 هذ< �لحاسة Tنما  ،J@ما qليس سو �شي
 qلى عين حتى ترT هي �لر�� �لتي خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتا�
�لصو�J، �ال �65 حتى تسمع �لصوF. �عال�J على هذ� كله، فهي ليست 
بحاجة Tلى مخ كيما تفكر. 6T كل �مر¶ يطالع هذ< �لحقيقة �لعلمية �لجلية، 
عليه �6 يفكر في �هللا عز �جل �لذ_ جمع بمكا6 حالك �لظلمة @�خل �لمخ 
�لو�6  F�5 @ثالثية �ألبعا Jكافة بصو� Fمكّعبة، �لكائنا Fسنتيمتر� Jبعد � يقدَّ

�ظالW �ضيا�، �يخشا< �يلو5 به. 
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��لحضا�J، ليست سوn qعم يستحيل تصديقه. 
 6� يعتقد�6  �لتطو�  بنظرية  يؤمنو6  من  فإ6  تبيانه،  �لمتقد�  �لنحو  �على 
 ���لعلما �لجامعيين   eلطال�� �يخترعو6،  �يعقلو6  يفكر�6  �لذين   Jألساتذ�
سيناتر�  فر�نك  مثل  ��لفنانين   ،(Einstein Hubble) هوبل  Tينستين  مثل 
(Frank Sinatra) �تشا�لتو6 هيستو6 (Charlton Heston)، يضا, Tليهم 
�لليموn� 6هو� �لقرنفل، سو, يخرجو6 مع  كائناF مثل �لغزال6 ��شجا� 
مر�� �لزما6 من مزيج من كثير من �لذ��F ��لجزئياF ��لمو�@ غير �لحية �لتي 
 Jساتذ�� �تمأل برميال عظيما. ال سيما ��6 من يؤمنو6 بهذ� �لَخَر, هم علما
�نا: على قد� من �لثقافة ��لتعليم. �لهذ� �لسبب فإ6 �ستخد�� تعبير "�شد �
�ستخد�ًما  �لتطو� سيكو6  نظرية  Tلى  بالنسبة  �لعالم"  تا�يخ  في  تأثيًر�ً  �لسحر 
في محله. T 5Tنه ليس في تا�يخ �لعالم �عتقا@ �� nعم [خر سلب عقوW �لبشر 
 Wسد�بمثل هذ< �لد�جة �حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل ��لمنطق، �كأنه 
 .��لتي كانت ��ضحة بجال �لحقيقة  ير��   6�  6�@ Wعينهم، حا� �ما�  ستاً�� 
�6ّT هذ� لغفلة �عد� بصيرJ ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا@J بعض �لقبائل 
�لسال�  Tبر�هيم عليه  للشمس �عبا@J قو�  �هل سبأ  J@للطوطم �عبا �إلفريقية 
لأل�ثا6، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، �عبا@J قو� موسى عليه �لسال� للعجل 
�لذ_ صنعو< من 5هب. �هذ� �لوضع في حقيقته Tنما هو حماقة �شا� Tليها 
�هللا تعالى في �لقر[6 �لكريم. �ينبئنا �لمولى عز �جل في كثير من [ياته بأ6 
من �لنا: من سيستغلق عليه �لفهم �يتر@�T 6لى حاW يعجز�6 فيه عن �\ية 

�لحقائق. �من بين هذ< �آلياF قوله تعالى:
َال  ُتنِذْ>ُهْم  َلْم   0ْ�َ َ�َ�نَذْ>َتُهْم  َعَلْيِهْم   eٌَسَو� َكَفُر"ْ�  �لَِّذيَن   َّ�-ِ﴿
ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم َ"َعَلى َسْمِعِهْم َ"َعَلى َ�ْبَصاِ>ِهْم 

.(٦-٧ :Cلبقر�) ﴾عِظيٌم vٌَلُهْم َعَذ�"َ Cٌ"َِغَشا

289

ها>"� يحيى (عدنا� �"قطا>)



للما@ية ـ نختلق �صوW �مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ما@_ للعالم. �نظر� Tلى 
كو6 �لما@ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن �6 نسمح بدخوW تفسير 

Tلهي Tلى �لساحة".٢٩٧  
�ُتعد هذ< �لكلماF �عتر�فاF صريحة بأ6 �لد���ينية مولو@ يحيا في سبيل 
 qنه ما من �جو@ قط سو� tللفلسفة �لما@ية. �هذ� �لمولو@ يفتر cإلخال�
�لما@J. �لهذ� �لسبب يعتقد�6 �6 �لما@J �لجامدJ عديمة �لوعي Tنما خلقت 
�لحياJ. �يذهبوT 6لى �6 ماليين �ألنو�Y �لحية �لمختلفة مثل �لطيو� ��ألسما~ 
��لز��فاF ��لنمو� ��لحشر�F ��ألشجا� ��ألnها� �حيتا6 �لباW ��لبشر Tنما 
تشكلت من @�خل �لما@J �لجامدJ �بالتفاعالF �لحا@ثة @�خل �لما@J �5تها؛ 
�_ بالمطر �لساقط، ��لبر� �لخاطف. �ما في حقيقة �ألمر فإ6 هذ� يتنافى مع 
�لمنافحة عن هذ�  �لد���نيين يستمرئو6   6�بيد   .��لسو� �لعقل ��لمنطق على 

�لر�_ ُبغية "عد� @خوW تفسير Tلهي Tلى �لساحة" على حد تعبيرهم.
ما@_  �5هانهم حكم  �في  �لحية   Fلكائنا� �صل  Tلى  ينظر�6  ال  من  �ما 
مسبق، فسو, يد�كو6 هذ< �لحقيقة �لجلية. ��لكائناF �لحية كافة Tنما هي 
�لكو6 كله  �لذ_ خلق  �هللا  Tنه  قوJ �علم �عقل معجز.  من صنع خالق 5_ 
�لحية   Fلكائنا� �� قصو�، �خلق  تشوبه شائبة  �نّظمه بشكل ال  �لعد�،  من 

كافة �صّو�ها.
 

-� نظرية �لتطو> هي �شد 
�لسحر تأثيرً� في تا>يخ �لعالم

�حكا�   6�@ �منطقه  عقله  ُيعِمل  Tنسا6  �يما   6� نوضح   6� هنا  يتعين 
 6��يديولوجية، سيد�~ بسهولة �يسر  _�تأثير  �لوقوY تحت  مسبقة �@�6 
نظرية �لتطو� �لتي تذكرنا بخر�فاF �لمجتمعاF �لتي عاشت بمنأq عن �لعلم 
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 6��مرهم  Jبسحرته في موضع يحتشد فيه �لنا:. �حينما �لتقى موسى �لسحر
:Wمها��تهم. ��آلية �لتي تسر@ هذ< �لحا@ثة تقو tيبا@��� هم باستعر�

َ"�ْسَتْرَهُبوُهْم  �لنَّاِ�  َ�ْعُيَن  َسَحُر"ْ�  َ�ْلَقْوْ�  ا  َفَلمَّ َ�ْلُقْوْ�  َقاَ�   ﴿
َ"َجاe"� ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾ (�ألعر��:١١٦)

 6�  Yخد من  صنعو<  بما  فرعو6   Jسحر تمكن   qتبد ما  نحو  �على   .
يسحر�� �لنا: جميعا باستثنا� موسى ��لذين [منو� به. Tال �6 �لبرها6 �لذ_  
�لقا< موسى في مو�جهة ما �لقا< هؤال� على حد �لتعبير �لو��@ بالقر[6 �لكريم 

�ّنه �بطل تأثير<، يقوW تعالى: _�"َتَلقََّف َما َيْأِفُكو6َ"، 
َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفِإَ=�  َعَصاَ�  َ�ْلِق   �ْ�َ ُموَسى  ِ-َلى  ﴿َ"َ�ْ"َحْيَنا 
ُهَناِلَك  َفُغِلُبوْ�  َيْعَمُلوَ�  َكاُنوْ�  َما  َ"َبَطَل  �ْلَحقُّ  َفَوَقَع  َيْأِفُكوَ�  

َ"�نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ (�ألعر��: ١١٧-١١٩) 
 cألشخا� ��6 ما فعله هؤال ~��@T مع � ،Fعلى نحو ما ��@ في �آليا�
�لذين سحر�� �لنا: من قبل ��ثر�� عليهم Tنما هو Tفك، با\�� بالذW ��لضعَّة. 
��لئك �لذين يؤمنو6 بمز�عم خرقا� Tلى �قصى @�جة تحت غال, من �لعلم �
فسو,  عنها،   Yللدفا حياتهم  �ينذ��6  �لر�هن،  عصرنا  في  �لسحر  �بتأثير 
تظهر  حينما  �5لك  �لمز�عم،  هذ<  عن  يتخلو�  لم  ما  �ُيذلو�  شأنهم  يسقط 

�لحقيقة بجال� بكامل معانيها، �"يبطل تأثير �لسحر". 
�يشر� مالكو� موجريد� (Malcolm Muggeridge) �لذ_ ظل ينافح 
عن نظرية �لتطو� حتى ناهز �لستين من عمر<، �كا6 فيلسوفًا ملحد�ً، �لكنه 
�@�~ �لحقائق من بعد �لوضع �لذ_ ستتر@T qليه نظرية �لتطو� في �لمستقبل 

�لقريب قائال: 
مو�@   qحدT ستكو6  �لتطو�  نظرية  بأ6  مقتنعا   Fصر نفسي  �نا  "Tنني 
�لمز�� �لموجو@J بكتب تا�يخ �لمستقبل ال سيما في �لمجاالF �لتي ُطبقت 
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�قوله �يضا :
ِبَها  ُيْبِصُر"َ�  الَّ  َ�ْعُيٌن  َ"َلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَ�  الَّ   vٌُقُلو ﴿َلُهْم 
َبْل ُهْم َ�َضلُّ  ُ�ْ"َلـِئَك َكاَألْنَعا0ِ  ِبَها  َيْسَمُعوَ�  َ"َلُهْم mَ=�ٌ� الَّ 

ُ�ْ"َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾ ( �ألعر��: ١٧٩).
�لنا: قد ُسحر��  �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز �جل بأ6 ��لئك   Jما في سو��

بحيث �نهم لن يؤمنو� حتى �لو ���� �لمعجز�5T ،F يقوW سبحانه �تعالى:
َماeِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ�   ﴿َ"َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ
(�لحجر:  مَّْسُحوُ>"َ�﴾  َقْو0ٌ  َنْحُن  َبْل  َ�ْبَصاُ>َنا   tَْر ُسكِّ ِ-نََّما 

(١٤-١٥
�6T �متد�@ هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعاF عريضة من �لنا: بهذ� 
�لقد�، ��بتعا@ �لنا: عن �لحقائق بهذ< �لد�جة، �بقا� هذ� �لسحر منذ ١٥٠ 
عاما، لهو �ضع مثير للحيرJ ��لدهشة بد�جة ال يمكن شرحها بكلماF، ألنه 
 Fلسينا�يوها cشخا� Jعد ��من �لممكن �6 يستسيغ �لعقل �عتقا@ شخص 
مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَر, ��لهر�� ��ألمو� غير �لمنطقية، Tال �6 �عتقا@ 
�لعالم بأ6 �لذ��F �لال�عية ��لجامدJ قد   ��لبشر في كافة �نحا �لكثيرين من 
�جتمعت بقر�� فجائي، فأتت بالكو6 �لذ_ نر�< يعمل بنظا� ال تشوبه شائبة، 
 tيكشف عن تنظيم غير عا@_ �نظا� متقن غاية �التقا6، �بكوكب �أل��
بأنظمة   J@حية مز� Fبكائنا� ،Jلمناسبة للحيا�  Fلذ_ يختص بكافة �لسما�

�نه سحر. qتفو� �لحصر، ليس له من تفسير سو Jمعقد
بين  �قعت  �لتي  �لحا@ثة  تلك   Wخال من  ينبئنا  �جل  عز  �هللا   6� كما 
موسى عليه �لسال� �فرعو6، بأ6 بعض �ألشخاc ممن ينافحو6 عن �لفلسفة 
�لنا: بما يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى  �إللحا@ية، يؤّثر�6 على 
عليه �لسال� نبأ �لدين �لحق على فرعو6، طلب فرعوT 6لى موسى �6 يلتقي 
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﴿ َقاُل��  ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ� َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا
ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ� �لَحِكيـُ� ﴾

 	لبق��: ٣٢
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فيها. �سيتلقى جيل �لمستقبل بالدهشة ��لحيرJ �عتنا� فرضية متهرئة يكتنفها 
�لغموt بسذ�جة ال يصدقها عقل" .٢٩٨

في  �لبشر  فإ6  5لك،  من  �لعكس  على  بل  ببعيد،  ليس  �لمستقبل  �هذ� 
Tلهًا �سو, يتم  �لمصا@فاF ليست   6�للغاية، سيد�كو6  �لقريب  �لمستقبل 
�العتر�, بأ6 نظرية �لتطو� Tنما هي �كبر خدعة ��شد �نو�Y �لسحر في تا�يخ 
 ��لعالم. �سرعا6 ما بد� هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا: في شتى �نحا
�أل�t، �باF �لكثير�6 ممن �قفو� على سر خدعة �لتطو�، يتسا�لو6 بدهشة 

�حيرJ كيف �نطلت هذ< �لخدعة عليهم.
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.(١٦٣/٦)     
٣٨ �. �حمد ضيا� �لدين، �موn �لحديث، �/١

.(٢١٥/١٦)  
.(٣٢٥).c ١٩٨١Wإلنس، ترجمة ( عبد �لقا@� [� جيجك)، �سطنبو� F٣٩ مالجامي، نفحا

�يضا :  �
http://www.aitco.com/~islam/islam/islam-164/trknefehatul_uns.htm

.١٩٩٧، ١٠/٢٢٧ ،Wلحديث، �/١، @�� غونجا للنشر، �سطنبو� nلدين، �مو� �٤٠ �. �حمد ضيا
٤١ �. �حمد ضيا� �لدين، �موn �لحديث، �/٢  ٩/٢٢٧.
٤٢ �. �حمد ضيا� �لدين، �موn �لحديث، �/٢ ٧/٣٦٤.

٤٣ �. �حمد ضيا� �لدين، �موn �لحديث، �/٢  ١٠/٤٥٠
.(٣٣٠).c ، Jنقر�٤٤ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢،          [قجا· للنشر 

 .c.١٤/�  Jنقر�٤٥ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢،          [قجا· للنشر 
.(٤١٧)

�حمد ضيا� �لدين �/٢ ، �موn �لحديث٥/٤٧٠. .� ٤٦
     .(٣١٧ ).c .لدين �/١٦� ��حمد ضيا. � ٤٧

.(٣١٧).c .لدين �/١٦� ��حمد ضيا .� ٤٨
.(٣٢٨).c لدين� ��حمد ضيا .�   ٤٩   

٥٠ �بن كثير ، �لسيرJ ١٩٤/٤-١٩٥. �صالح سو���، حياJ سيد �لكائناF سيدنا �لرسوW، نشر (يني [سيا)،�سطن
 .(٥٠٧).c،١٩٩٨Wبو

حضو�   ��@ جولال)،  صدقي   ).@ ترجمة  �لدين،�/٣.  علو�   �Tحيا غز�لي،  �إلما�  �إلسال�  �حجة  حبا6،  ٥١ �بن 
.(١١١) .c،١٩٩٨،Wللنشر،�سطنبو

حضو�   ��@ جولال)،  صدقي   ).@ ترجمة  �لدين،�/٣.  علو�   �Tحيا غز�لي،  �إلما�  �إلسال�  �حجة  حبا6،  ٥٢ �بن 
.( ١١١ –١١٢) .c،١٩٩٨،Wللنشر،�سطنبو

٢٤ c ، Jنقر�٥٣ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢،   [قجا· للنشر 
 c ، Jنقر�٥٤ �لترمذ_-�لبر-٦١. مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢،  [قجا· للنشر 

.(٢٨)
 .@.��بو @��@ �أل@e ١٢٠ . ��لترمذ_ ، �لمناقب ( ٣٩٠ ، ٣٩٥ ) . مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة،   ٥٥

٢٩ c ، Jنقر�Tبر�هيم جانا6. � / ٢،[قجا· للنشر 
٥٦ �لبخا�_ –�للبا: ٥. مسلم – �للبا: ٤٩، (٢٢٨٨). مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. 

٣٢ c ، Jنقر�� / ٢،  [قجا· للنشر 
 c ، Jنقر�٥٧  مسلم ، �لبر ٥٦. مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٦، [قجا· للنشر 

٣٥٧
(١٥/١٧ )١٩٩٧ Wلحديث، �/١، @�� غونجا للنشر، �سطنبو� nلدين، �مو� ��حمد ضيا .� ٥٨
١٩٩٧( ٢/٢٤٢ Wلحديث، �/١، @�� غونجا للنشر، �سطنبو� nلدين، �مو� ��حمد ضيا .� ٥٩

٦٠ �لبخا�_ ،�العتصا� ٢ �بد ٧٠.
٣٣٨ c Jجا· ، �نقر �] Fبر�هيم جانا6 ، �-٢ منشو��� .@.�مختصر ترجمة �شر� �لكتب �لستة، 

١٩٩٧، ١٨٤/٤Wلدين،�مز �لحديث، �/١،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ٦١
.١٩٩٧، ٢٤/٤Wلدين،�مز �لحديث، �/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ٦٢

١١، ٢١٨ ، �٦٣ �لعجلوني كشف �لخفا
 .١٩٧١ ، ١١١ Fبير�  / �لعربية  �لتر�+   ��@ �لنبوية،   Jلسير� �لملك، ٢١٨-٨٣٤،  �بو محمد عبد  ٦٤ �بن هشا� 

٢٤١-٢٤٢
حميد �هللا ، �لوثائق c ١٥٤- ١٥٥ �قم ٩٦-٩٧

٩٥ c ١٩٩٩ Wمؤسسة �لحفيين ��لناشرين، �سطنبو Fمنشو�� . eها6 [تاال�_ ، �لعيش �لمشتر~ في مصا@� �لشر� ��لغر��� .@
.(٣٢٧).c ، Jنقر�٦٥ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢، [قجا· للنشر 

سليما6  بن  محمد  بن  محمد  لالما�  �لز��ئد،  �مجمع   Wالصو� من جمع  �لفو�ئد  كلياتي، جمع  ٦٦ بويو~ حديث 
٣١ c . لر@ني. �/٥ ( �يز ) للنشر�

 ٤/�  ،  Wسطنبو�  ، للنشر  �مر<  يونس   ��@ ��غلي-  محمد  مال  nكي  عثما6  ترجمة   ، �لترمذ_  سنن  ٦٧ ترجمة 
٢٠١c

/١٩٩٧ ، ٥١٩ Wلحديث ، �/١ ، @�� عونجا للنشر ،�سطنبو� nلدين ، �مو� ��حمد ضيا ، ) t� ٦٨ �بو طفيل (
.١

 ٨-٧ c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٦٩ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/٢ ، منشو��
 c ،٤/� Wسطنبو�  ، للنشر  �مر<  يونس   ��@ ��غلي،  محمد  مال  عثماn 6كي  ترجمة   ، �لترمذ_  سنن  ٧٠ ترجمة 

.٢١٠
١٨-١٩ c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٧١  �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
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 ،Jنقر�١ �لكتب �لستة، مختصر �لشر� ��لترجمة، �ألستا5 �لدكتو� Tبر�هيم جانا6، �لجلد (٢)، منشو��F [� جا·، 
٣٢٨ . c

 ١٩٩٧، ٩/١٥ Wلحديث ، �لجلد – ١- ، @�� �لنشر غونجا- �ستنبو� nلدين، �مو� �٢ �. �حمد ضيا
٣ �لترمذ_، حجة �إلسال� �إلما� غز�لي، Tحيا� علو� �لدين، �لجلد – ٢-. ترجمة �لدكتو� صدقي جوهللا، @�� �لنشر 

.(٧٩٢ ) .c ،١٩٩٨ W( حضو�) �سطنبو
 ،١٩٩٧ ،Wسطنبو� " غونجا"   �لنشر            ��@  ، �لجلد – ٢-   ، �لحديث   nمو� �لدين،   ��حمد ضيا  .� ٤

.٤/٣٤٤
 ، �نقر<   ،١٩٩٢ [قجا·   Fمنشو��  -٢  – �لجلد  جانا6.  Tبر�هيم   .@.� �لستة،  �لكتب  �ترجمة  شر�  ٥ مختصر 

    ٤٩٩.c
 ).c ،( [قجا·) ١٩٩٢ Fلجلد – ١٦- منشو��� Tبر�هيم جانا6.   .@.� �لستة،  �لكتب  ٦ مختصر شر� �ترجمة 

(٣١٤
 )  .c  ،١٩٩٢ [قجا·   Fمنشو��  -٢  – �لجلد  جانا6.  Tبر�هيم   .@.� �لستة،  �لكتب  �ترجمة  شر�  ٧ مختصر 

(٢٠٨
 .(٣٧٥ / ١ ) ،١٩٩٧ W( غونجا) �سطنبو Fلحديث، �لجلد – ٢- . منشو��� nلدين، �مو� ��حمد ضيا .� ٨

٩ �لترمذ_– �لطبر�ني- حجة �إلسال� �إلما� غز�لي، Tحيا� علو� �لدين،�لجلد – ٢-. ترجمة @. صدقي ( جوهللا) @�� 
 (٧٨٩ ) .c .١٩٩٨ Wحضو� للنشر، �سطنبو

١٠ سنن �بي @��@، ٤/ ٣٣١.
١١ سند �حمد بن حنبل، ( ٤ / ١٥٨). Tبن كثير، ( ٤ / ١٢٨).

www.enfel.de/veda.htm ١٢
.(٢٠٩- ٢١٠ ) .c .١٩٩٨ Wلسال� في �إلسال� @�� ( فنا�) للنشر، �سطنبو�� e١٣ ماجد خد��_، �لحر

 ) .c ،١٩٨١ W( @�شونجة) �سطنبو       Fإلسالمية، منشو��� Fلى �لمؤسساT ١٤ محمد حميد �هللا، �لمدخل
.(١٢٨

١٥ �بن كثير، �لبد�ية، �٣،٢٢٤- ٢٢٥.حميد �هللا، �لوثائق �قم ( ١) c. ( ٣٩-٤٤). @. ���ها6 [تاال_، �لعيش 
.(٤٠ ) .c ،١٩٩ Wمؤسسة �لصحفيين ��لناشرين، �سطنبو Fمنشو�� eلمشتر~ في مصا@� �لشر� ��لغر�

 ١٦٢ ) .c ،١٩٨١ W( @�شونجة) �سطنبو       Fإلسالمية، منشو��� Fلى �لمؤسساT ١٦ محمد حميد �هللا، �لمدخل
.(١٦٣ -

.(٤٨٢ ) .c ،>نقر�١٧ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. �لجلد- ١٦- [قجا· للنشر، 
�لدين، ترجمة ( صدقي جوهللا)، @��  �إلما� غز�لي، Tحيا� علو�  �لزهد-. حجة �إلسال�  �لبيهقي،  �أللية،  نعيم  �بو  ١٨

.(٧٩٣ ) .c ، ١٩٨٨ Wحضو� للنشر �سطنبو
.(٣١١ ) .c Jنقر�١٩ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. �لجلد – ٢- [قجا· للنشر 

٢٠ �لترمذ_- حجة �إلسال� �إلما� غز�لي، Tحيا� علو� �لدين، �لجلد ( ٤)، ترجمة @. صدقي جوهللا، @�� حضو� للنشر، 
.(٥٩٤ ) .c ١٩٩٨ Wسطنبو�

 ) .c ،١٩٩٧Wلحديث، � /٢، @�� ( غونجا) للنشر، �سطنبو� nلدين، �مو� �٢١ سعيد بن �بي بر@J- �. �حمد ضيا
.(٥١٠ / ٥

.(٣١٥ ) .c  ،Jنقر�٢٢ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٦ منشو��F [قجا· 

.(٣١٥ ) .c  ،Jنقر�٢٣ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٦ منشو��F [قجا· 
.(٧٠ / ١٠ ) c ،١٩٩٧ Wلحديث، � / ١، @�� غونجا للنشر، �سطنبو� nلدين، �مو� ��حمد ضيا .� ٢٤

.(٤٤٦ / ١١ ) .c ) ،١٩٩٧ Wلحديث، � / ١، @�� غونجا للنشر، �سطنبو� nلدين، �مو� ��حمد ضيا .� ٢٥
 )  c،٧  /  �،١٩٩٧  Wسطنبو� للنشر،  غونجا   ��@  ،١  /  � �لحديث،   nمو� �لدين،   �ضيا �حمد   .� ٢٦ مختصر 

.(٢٩٣
 .(٣٢٧ ) .c لحديث،   � / ١٦� nلدين، �مو� �٢٧ مختصر �. �حمد ضيا

.(١٣٦ ) .c ،لحديث، � / ١٦� nلدين، �مو� �٢٨ مختصر �. �حمد ضيا
htpp://www.sevda.de/pey-ornek/18htm ٢٩

 )  c ،١٩٩٣ Wسطنبو�  (  Wجد���  )  Fنشريا  ،٤  /  � �لمتن،  كامل  �لبخا�_  قونيالي، صحيح  �هبي  ٣٠ محمد 
.(٣٢٠

.(٢/٩٦ )١٩٩٧ Wلحديث، �/١، @�� غونجا للنشر، �سطنبو� nلدين، �مو� ��حمد ضيا .� ٣١
٣٢ �لترمذ_ ��إلما� �حمد ��لحاكم – حجة �إلسال� �إلما� غز�لي، Tحيا� علو� �لدين،�/٢،ترجمة @. صدقي جوهللا،@�� 

.(٧٨٩)c،١٩٩٨Wحضو� للنشر، �سطنبو
.(٣٩٨)c .لحديث، � /  �/٢� nلدين، �مو� �٣٣ مختصر �. �حمد ضيا

٣٤ �لبخا�_-�العتصا�٢،�بد٧٠-�لكتب �لستة،مختصر ترجمة �شر�         �.@.Tباهيم جانا6،�/٢،[قجا· للنشر، 
.(٣٣٨)c ،Jنقر�

(١٣٠ ) .c ، Jنقر�٣٥ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢، [قجا· للنشر 
٣٦ �. �حمد ضيا� �لدين، �موn �لحديث، �/٢، @�� غونجا للنشر،               

(٣٢٩ /١)  ،١٩٩٧ ،Wسطنبو�   
٣٧ �. �حمد ضيا� �لدين، �موn �لحديث، �/٢
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.(٥١)c،علي يلد��،@�� @�مال للنشر.@.�للترمذ_،
.(١٦٠)c،١٩٧٦Jنقر�،Wهال Fبو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة،�/١،منشو���١١٦ �لترمذ_ �إلما� 

١٥٨c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١١٧ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
١١٨ �لطبر�ني،-�لحاكم-حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي، Tحيا� علو� �لدين،�/٢، ترجمة @. صدقي جولال @�� حضو� 

.(٨٠٠)c ١٩٩٨Wللنشر، �سطنبو
 Wعلو� �لدين،�لجلد – ٢-. ترجمة @. صدقي ( جولال) @�� حضو� للنشر، �سطنبو �١١٩ �لفو�ئد-حجة �إلسال�. ، Tحيا

.(٨٠٠)c١٩٩٨
 Wعلو� �لدين،�لجلد – ٢-. ترجمة @. صدقي ( جولال) @�� حضو� للنشر، �سطنبو �١٢٠ �بو @��@ حجة �السال� ، Tحيا

٨٠٠ c ١٩٩٨
للنشر،  @�� حضو�  جولال)   ) @. صدقي  ترجمة   .-٢  – �لدين،�لجلد  علو�   �Tحيا  ، �إلسال�.  ١٢١ �لبخا�_-حجة 

.(٨٠٠)c..١٩٩٨ Wسطنبو�
٨٠٠c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٢٢ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٨٠٠c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٢٣ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

١٩٩٧، ٤/٥٢١Wلدين،�مز �لحديث، �/١،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ١٢٤
١٩٩٧، ٤/٥٤٥Wلدين،�مز �لحديث، �/١،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ١٢٥
١٩٩٧، ٥/٥٤٥Wلدين،�مز �لحديث، �/١،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ١٢٦

بهجة  �لعلية�٤،٢٥.�  ��لمطالب   .٨،٢٨٢� �لز��ئد  �مجمع   .٣٩٨-٣٩٩،  ١ سعد،�  �بن   F١٢٧ طبقا
.(٢٨٠)c،١٩٩٨Wلمحافل،�٢،٢٤٥. �بيغمبرميز6 شمائلي،@. علي يلد��، @�� @�مال للنشر،�سطنبو�

.(٤٦)c،١٢٨ �لبخا�_،٥٠٣/١.مسلم،٢٥٧/٢.� بيغمبرمز6 شمائيلي �معجزتلر_،@�� جليك للنشر
.(٥١)c،١٩٩٨Wعلي يا�@�،بيغمبرمز6 شمائلي،@�� @�مال للنشر،�سطنبو.@.�١٢٩ �بن كثير،

.(٣٦٤-٣٦٥)c١٣٣١W٤،مطبعة قناعت،�سطنبو/�،�١٣٠ �حمد جو@F باشا،قصص �ألنبيا
١٣١ �لبيهقي-حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي. ، Tحيا� علو� �لدين،�لجلد – ٢-. ترجمة @. صدقي ( جولال) @�� حضو� 

.(٨٠٢)c٢/�١٩٩٨ Wللنشر، �سطنبو
للنشر،  @�� حضو�  ترجمة @. صدقي ( جولال)  �لدين،�لجلد – ٢-.  Tحيا� علو�  �إلما� غز�لي،  ١٣٢ حجة �إلسال� 

(٨٠٣ ) .c .١٩٩٨ Wسطنبو�
١٩٩٧، ٧/٥٥٢،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �١٣٣ �.�حمد ضيا

للنشر،  @�� حضو�  ترجمة @. صدقي ( جولال)  �لدين،�لجلد – ٢-.  Tحيا� علو�  �إلما� غز�لي،  ١٣٤ حجة �إلسال� 
(٨٠٣ ) .c .١٩٩٨ Wسطنبو�

للنشر،  @�� حضو�  ترجمة @. صدقي ( جولال)  �لدين،�لجلد – ٢-.  Tحيا� علو�  �إلما� غز�لي،  ١٣٥ حجة �إلسال� 
(٨٠٣ ) .c .١٩٩٨ Wسطنبو�

١٩٩٧، ٧/٥٥٢،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �١٣٦ �.�حمد ضيا
١٣٧ �بو @��@|||، ٤٩٦-٤٩٧،�قم(٣٨٤٠).�لنسائي،�٢٧،(٢٠٧-٢٠٩) .�.@.علي يا�@�،بيغمبرمز6 شمائلي،@�� 

.(٢١٩)c،Wمال للنشر،�سطنبو�@
١٩٩٧، ٥/٥٥٢،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �١٣٨ �.�حمد ضيا
١/١٩٩٧،٥٤٩،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �١٣٩ �.�حمد ضيا

١٤٠ �لبخا�_ �مسلم بنفس �لنص-حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي،Tحيا� علو� �لدين،�٢ ترجمة @.صدقي غولة،@�� منصو� 
.(٨٠٤)c،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو

.(٦٢)c١٩٩٣Wسطنبو�(W�@ ���)F١٤١ شر� �ترجمة سنن �بن ماجة، صحيح �لبخا�_ كامل �لمتن.�٤،نشريا

.(٧٠)c.١٩٩٣Wسطنبو�(W�@ ���)F١٤٢ شر� �ترجمة سنن �بن ماجة.صحيح �لبخا�_ كامل �لمتن.�٤،نشريا
 ٤/�  ،  Wسطنبو�  ، للنشر  �مر<  يونس   ��@ ��غلي-  محمد  مال  nكي  عثما6  ترجمة   ، �لترمذ_  سنن  ١٤٣ ترجمة 

٢٠٩c
 ٤/�  ،  Wسطنبو�  ، للنشر  �مر<  يونس   ��@ ��غلي-  محمد  مال  nكي  عثما6  ترجمة   ، �لترمذ_  سنن  ١٤٤ ترجمة 

٢١٣c
 ٤/�  ،  Wسطنبو�  ، للنشر  �مر<  يونس   ��@ ��غلي-  محمد  مال  nكي  عثما6  ترجمة   ، �لترمذ_  سنن  ١٤٥ ترجمة 

٧٣c
.١٩٩٧، ١٥/٥٢١،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �١٤٦ �.�حمد ضيا

.(٢٥٥)c، ١٩٩٨Wعلي يا�@�،�سطنبو.@.�١٤٧ بيغمبرمز6 شمائلي،
.(٢٦١)c،١٩٩٨Wعلي يا�@�.@�� @�مال للنشر،�سطنبو.@.�١٤٨ بيغمبرمز6 شمائيلي،

.١٩٩٧، ١٧/٥٢١،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �١٤٩ �.�حمد ضيا

.١٩٩٧، ١٨/٥٢١،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �١٥٠ �.�حمد ضيا
.(٧٥)c،١٩٨٣W١٥١ شر� �ترجمة سنن �بن ماجة-حيد� خطيب ��غلو،@�� قهرما6 للنشر،�/٩،�سطنبو
٦٤-٦٥c١٩٩٣Wسطنبو�(W�@ ���)F١٥٢ قونيالي محمد �هبي،صحيح �لبخا�_ كامل �لمتن.�٤،نشريا

.(١٧)c،١٩٩٨Wعلو� �لدينج١، @�� حضو� للنشر �سطنبو �١٥٣ �إلما� �لغز�لي Tحيا
.(٢٩٥)c،١٩٩٨Wعلو� �لدين،�/٢،ترجمة ،@�� حضو� للنشر �سطنبو �١٥٤ �إلما� �لغز�لي،Tحيا

حضو�   ��@ جولة،  @.صدقي  �/٢،ترجمة  �لدين  علو�   ��لغز�لي،Tحيا �إلما�  �إلسال�  ١٥٥ حجة 

ها>"� يحيى (عدنا� �"قطا>)
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١٨-٣٢ c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٧٢ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٢٨-٢٩ c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٧٣ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

٥١٩-٤ c،١٩٩٧Wلدين،�مز �لحديث، �/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ) t� ٧٤ �الما� علي (
للنشر،  @�� حضو�  ترجمة @. صدقي ( جولال)  �لدين،�لجلد – ٢-.  Tحيا� علو�  �إلما� غز�لي،  ٧٥ حجة �إلسال� 

 (٨٢٠ ) .c .١٩٩٨ Wسطنبو�
٧٦ طبقاF �بن سعد ،� ١ ،٢٣٠ –٢٣١ �لطبر�ني �لمعجم �لكبير �٤،٤٩ �قم٣٦٠٥. �٧، ١٠٥، ٦٥١٠.

 �لحاكم ، �لمستد�~، �٣، ٩-١٠ �لبيهقي @الئل �لنبوJ ، �١، ٢٧٦-٢٨٤. �بن عساكر تا�يخ مدينة @مشق ،�٣، ٣١٤-٣٣٦، 
.٤٨ c ١٩٩٨ Wشمائل �لنبي @�� @�ملة للنشر �سطنبو

٣٦٤ ٣٦٥ c ١٣٣١ W٤ ، مطبعة قناعت ، �سكنبو/� ، �٧٧ �حمد جو@F باشا ، قصص �النبيا
 c ١٩٩٨ Wلشمائل للترمذ_، @- علي يا�@�، بيغمبرميزين شمائلي، @�� غونجا للنشر ، �سطنبو� e٧٨ ترجمة كتا

٧٣
٣٦ c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٧٩ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٣٨ c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٨٠ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

٤٢  c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٨١ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
للنشر،  @�� حضو�  ( جوهللا)  @. صدقي  ترجمة  �لدين،�لجلد – ٢-.  علو�   �Tحيا غز�لي،  �إلما�  �إلسال�  ٨٢ حجة 

 (٨٢٠ ) .c .١٩٩٨ Wسطنبو�
٣٦ c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٨٣ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٤٩c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٨٤ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

٥٠ c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٨٥ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٥٠c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٨٦ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٥١c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٨٧ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

٩٦-٩٧ c W٨٨ علي �لقا@�_ ، جمع �لوسائل في شر� �لشمائل، �سطنبو
٨٩ �بو @�@�@ �لسنن، �٤ ٧٤، �قم ٤٠٦٢ 

.١٩٩٧، ٥١٩ /١٦Wلدين،�مز �لحديث، �/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ٩٠
٥٨c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F٩١ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

٩٢  �بن عدية ، �لكامل ،  حجة �إلسال� �إلما� غز�لي، Tحيا� علو� �لدين،�لجلد –٣ -. ترجمة @. صدقي ( غولة ) 
 (٦٧٩ ) .c .١٩٩٨ Wحضو� للنشر، �سطنبو ��@

٩٣ �بن عدية ، �لكامل ،  حجة �إلسال� �إلما� غز�لي، Tحيا� علو� �لدين،�لجلد –٣ -. ترجمة @. صدقي ( غولة ) 
 (٦٧٩ ) .c .١٩٩٨ Wحضو� للنشر، �سطنبو ��@

.(٢٠٨).c ، Jنقر�٩٤ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٧، [قجا· للنشر 

.(٢٠٨).c ، Jنقر�٩٥ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٧، [قجا· للنشر 
٩٦ �لبخا�_ ،�لتا�يخ �لكبير، �/١ ٣٨٢ �قم ٣٦٠٥

٩٧ �لبخا�_ ، �لجامع �لصحيح، �/٧ ، ٣٣ �بن ماجة ، �لسنن �/٢ ، ١١٩٢ �قم٣٦٠٥
١١٩)c،١٩٩٩،Wعلي يلد��،بيغمبرمزين شمائيلي، @�� @�مال للنشر،�سطنبو .@.�٩٨ �لنسائي،�لزينة٨٣، (٨،١٩٦)

.(
 �])Fجانا6،�/١٥،منشو�� �لستة،،�.@.Tبر�هيم  �لكتب  �شر�  ترجمة  مختصر  ٩٩ �لموطأ،�للبا:،|،(٩١٠٢٢). 

.(٦٤-٦٥)c،Jنقر�جا·)،
١٠٠ �بو @��@/�للبا:٨،(٤٠٣٧). مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٧، [قجا· للنشر 

(٩٦).c ، Jنقر�
٥٨c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٠١ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٨٨c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٠٢ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

 c ٣/�  Wسطنبو� للنشر،  �مر<  يونس   ��@ ��غلي،  محمد  مال  nكي  عثما6  �لمترجم   ، �لترمذ_  سنن  ١٠٣ ترجمة 
٢٨٣

٩٤c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٠٤ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٩٨c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٠٥ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
٩٩c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٠٦ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

١٥٤c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٠٧ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
١٥٥c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٠٨ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

١١٤-١١٧c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٠٩ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
١٥٧c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١١٠ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��
١٥٨c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١١١ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

١٩٩٧، ١/٥٤١Wلدين،�مز �لحديث، �/١،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ١١٢
١٩٩٧، ٢/٥٤١Wلدين،�مز �لحديث، �/١،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� ��حمد ضيا .� ١١٣

٦٦-٦٧ c ،١٩٩٨ Wعلي يا�@� ، @�� @�مال للنشر �سطنبو .@.�١١٤ ترجمة كتاe �لشمائل للترمذ_ ، 
١١٥ �حمد جو@F باشا، قصص �ألنبيا� – �/٤، مطبعة قناعت،١٣٣١،c(٣٦٤-٣٦٥)، �ترجمة كتاe �لشمائل 
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.(٥٠٧).c ، Jنقر�٢٠٠ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 
(٥٠٧-٥٠٦)c٢٠١ �لمسند،١٩٤/٤ �مسلم١٨٠٧/٤.� مختصر ترجمة �شر� �لكتب �لستة �/٢

http://www.sevda.de/pey-ornek/pegamberlerimizinahlaki.htm ٢٠٢
١٩٩٧، ١٠/١٣Wلحديث،�/١، @�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �٢٠٣ �.�حمد ضيا

.(٤٨٩).c ، Jنقر�٢٠٤ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 

.(٥١٢).c ، Jنقر�٢٠٥ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 

.(٥١٢).c ، Jنقر�٢٠٦ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 

.(٥١٥).c ، Jنقر�٢٠٧ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 

.(٥٠٦).c ، Jنقر�٢٠٨ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 
.(١٠٥)c علو� �لدين، �/٢ �٢٠٩ مقتبس من سند حسن بن سفيا6.حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي،Tحيا

١٩٩٧، ٧/٥٣١Wلحديث،�/١، @�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين،�مو� �٢١٠ �.�حمد ضيا
(٦٦)c ،بو @��@،�لنكا�٣٩،(٢١٣٧٤)� �لترمذ_ �ترجمة �شر� �لكتب �لستة. �/١٦� ٢١١

(٦٨)c ،٢١٢ مسلم(١٤٦٢).� مختصر ترجمة �شر� �لكتب �لستة. �/١٦
(٥١٤)c ٢١٣ مسلم(١٤٦٢).� مختصر ترجمة �شر� �لكتب �لستة. �/١٥

.(١٠٥)c ،متقا�بة من �لنسائي ��لترمذ_ ��لحاكم. حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي.�/٢ F٢١٤ ���يا
٢١٥ �لترمذ_،�بن ماجة، �لغز�لي،حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي،Tحيا� علو� �لدين �/٢،ترجمة @.صدقي جولة، @�� حضو� 

.(١٠)c ،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
 Warren treadgold,ahistory of the Byzantine state and society.Stanford ٢١٦

.universitypree,١٩٩٧,p.٢٩٩-٢٨٧
 Warren treadgold,ahistory of the Byzantine state and society.Stanford ٢١٧

.universitypree,١٩٩٧,p.٢٩٩-٢٨٧
http/:www.kuranikerim.com/telmalili/ �لكريم،  �لقر�6  يا�n،تفسير  محمد  حمد_  ٢١٨ �لمالي 

isra.htm
(٢٢٧٦)c،W٢١٩ �إلما� �لطبر_،تفسير �لطبر_،�سطنبو

.(٤٢٠).c ، Jنقر�٢٢٠ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٥ [قجا· للنشر 
(٧٠-٧١)c،١٩٩٥Wبيرليك �سطنبو Fسال� تا�يخي كر�نولوجيس،منشو��T،٢٢١ <.�.�حمن

.(٤١٦).c ، Jنقر�٢٢٢ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٥ [قجا· للنشر 
http://www.mustakim.de/islam/islam%20tarihi/bilgi5.htm ٢٢٣

٢٢٤ نفس �لعنو�6 �عال<.
.M.g.s hodgson,islaminseruveni,١.cilt,iz yayincilik-istanbul,٢٢٥ ٦١.,١٩٩٣

 Fنسا6 �لعيو٢٩٢/٣،6 صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��T،٢٢٦ �لطبر_،٢٦٠/١،�لطبر_٩١/٣
.(٢٢٣)c،١٩٩٨،Wيني [سيا،�سطنبو

 Fنسا6 �لعيو٢٩٢/٣،6 صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��T،٢٢٧ �لطبر_،٢٦٠/١،�لطبر_٩١/٣
.(٢٢٣)c،١٩٩٨،Wيني [سيا،�سطنبو

١٩٩،Wيني [سيا،�سطنبو Fبن سعد، ٢٦٠/١ صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��� F٢٢٨ طبقا
.(٢٢٣)c،٨

٢٢٩ �لطبر_ ٢٦٠/١ ، �لطبر_ ،٩١/٣ صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��F يني [سيا،�سطنب
.(٢٢٣)c،١٩٩٨،W�

٢٢٤)c،١٩٩٨،Wيني [سيا،�سطنبو F٢٣٠ �لطبر_ ٩١/٣ صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��
.(

٢٢٤)c،١٩٩٨،Wيني [سيا،�سطنبو F٢٣١ �لطبر_ ٩١/٣ صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��
.(

٢٢٤)c،١٩٩٨،Wيني [سيا،�سطنبو F٢٣٢ �لطبر_ ٩١/٣ صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��
.(

١٩٩،Wيني [سيا،�سطنبو Fبن سعد، ٢٦٠/١ صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��� F٢٣٣ طبقا
.(٢٢٥)c،٨

٢٢٥)c،١٩٩٨،Wيني [سيا،�سطنبو F٢٣٤ �لطبر_ ٩١/٣ صالح سر��،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��
.(

 F١٨٢/١. صالح سر�� ،كائناتن �فنديسي،بيغمبرمز6 حياتي،منشو��،�٢٣٥ جو@F باشا قصص �ألنبيا� �تو��يخ �لخلفا
.(٢٢٥)c ١٩٩٨،Wيني [سيا،�سطنبو

 ٢٣٦
٢٣٧ �لسيوطي،�لجامع �لصغير،٢١١/٣. �لمسند ألحمد بن حنبل،٢٩٤/٢.

.(٤٥٤)c،Wخر �لزما6.@�� بد� للنشر، �سطنبو] Fعالما� Jلقيامة،�آلخر�،F٢٣٨ �إلما� �لشعر�ني،�لمو
 Fلبرها6 في عالما� e(٨٥).كتاc،مانلرله �يلكيلي حديثلر،مكتبة تكين،١٩٩٦�n 6٢٣٩ <. [قد�· ��. سيوكيلي،صو

.(٢٧)c،١٩٨٦،Wلمهد_ [خر �لزما6، @�� غونجا للنشر،�سطنبو�

ها>"� يحيى (عدنا� �"قطا>)

H.g.wells,a short history of the world. http://www.bartleby.com/86/41.html, 
http://www.encyclopedia.com/printablenew/25555.html
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.٧٩٥-٧٩٦c،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
١٥٦ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني،مجموعة �ألحا@يث �لكبرq،جمع �لفو�ئد من جمع �ألصوW �مجمع 

.(٣٣)c،(يز�) Fلز��ئد،�/٥ @�� نشريا�
١٥٧ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني،مجموعة �ألحا@يث �لكبرq،جمع �لفو�ئد من جمع �ألصوW �مجمع 

.(٣٤)c،(يز�) Fلز��ئد،�/٥ @�� نشريا�
حضو�   ��@ جولة،  @.صدقي  �/٢،ترجمة  �لدين  علو�   ��لغز�لي،Tحيا �إلما�  �إلسال�  ١٥٨ حجة 

.٧٩٥-٧٩٦c،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
١٥٩ �لبز��،�بو يعلى �لطبر�ني: حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي،Tحيا� علو� �لدين �/٣،ترجمة @.صدقي جولة، @�� حضو� 

.(١١١) c،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
حضو�   ��@ جولة،  @.صدقي  �/٢،ترجمة  �لدين  علو�   ��لغز�لي،Tحيا �إلما�  �إلسال�  ١٦٠ حجة 

.٤٤٤c،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
٨١٤c ١٩٧٦ Jنقر� ، Wهال F١٦١ �لترمذ_ �ألما� �بو عيسى محمد، �لشمائل �لشريفة، �/١ ، منشو��

.(٣٣)c ١٦٢ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥

.(٣٣)c ١٦٣ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥

.(٣٣)c ١٦٤ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥

.(٣٤)c ١٦٥ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥

.(٣٤)c ١٦٦ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥

.(٣٣)c ١٦٧ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥

.(٣٢)c ١٦٨ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥

.(٣٢)c ١٦٩ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥
حضو�   ��@ جولة،  @.صدقي  �/٢،ترجمة  �لدين  علو�   ��لغز�لي،Tحيا �إلما�  �إلسال�  ١٧٠ حجة 

.٤٠٩c،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
حضو�   ��@ جولة،  @.صدقي  �/٢،ترجمة  �لدين  علو�   ��لغز�لي،Tحيا �إلما�  �إلسال�  ١٧١ حجة 

.٤٤٣c،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
١٧٢ �لترمذ_،�بن ماجة، �لغز�لي،حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي،Tحيا� علو� �لدين �/٢،ترجمة @.صدقي جولة، @�� حضو� 

.(٥٧٠)c  ٤٤٣c،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
.(٣٠٤)c.١٩٩٣.�/٤Wسطنبو�(W�@ ���)F١٧٣ قونيالي محمد �هبي صحيح �لبخا�_ كامل �لمتن.�٤،نشريا
.(٢٦٠)c.٤/�١٩٩٣Wسطنبو�(W�@ ���)F١٧٤ قونيالي محمد �هبي. صحيح �لبخا�_ كامل �لمتن.�٤،نشريا

.(٢٠٩).c ، Jنقر�١٧٥ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٧، [قجا· للنشر 
.(١٥٢)c ١٧٦ �لبخا�_ �مسلم- حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي �/٣

.(٢٣٩).c ، Jنقر�١٧٧ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٦، [قجا· للنشر 
(٢٣٩).c ، Jنقر�١٧٨ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٦، [قجا· للنشر 

(٣١٥)c ٣/� �١٧٩ �لبخا�_ �مسلم: حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي/Tحيا
١٨٠ �لترمذ_،�بن ماجة، �لغز�لي،حجة �إلسال� �إلما� �لغز�لي،Tحيا� علو� �لدين �/٣،ترجمة @.صدقي جولة، @�� حضو� 

.(٤٥٢)c ،١٩٩٨Wللنشر،�سطنبو
.(٤٤٨).c ، Jنقر�١٨١ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � /٢، [قجا· للنشر 
.(٤٥٠).c ، Jنقر�١٨٢ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � /٢، [قجا· للنشر 

.(٤٥٤) -٤٥٢).c ، Jنقر�١٨٣ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢، [قجا· للنشر 
http:/www.diyanetvakfi.dk/cocuk/hikaye/cocuksevgisi/coculsevgisi.htm ١٨٤

.(٢٠٩).c ، Jنقر�١٨٥ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٥ [قجا· للنشر 
.(١٣٥)c ١٨٦ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥
.(١٣٦)c ١٨٧ �إلما� محمد بن محمد بن سليما6 �لر@ني �/٥

.(٥١٩).c ، Jنقر�١٨٨ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ١٦ [قجا· للنشر 
.(٥٠٨).c ، Jنقر�١٨٩ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � /٢ [قجا· للنشر 

.(٥٠٨).c ، Jنقر�١٩٠ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 

.(٥٠٩).c ، Jنقر�١٩١ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 
.(٨٢)c،١٩٩٣Wقهرما6،�/٩،�سطنبو F١٩٢ حيد� خطيب ��غلو، ترجمة �شر� سنن �بن ماجة، منشو��

.(٥١٠).c ، Jنقر�١٩٣ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 
.(٤١١)c،١٩٩٣Wسطنبو�،(Wجد���)F١٩٤ قونيالي محمد �هبي،صحيح �لبخا�_،كامل �لمتن،�/٢،منشو��
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.(٣٩٦)c ،١٩٦ مسلم،�لفضائل٨٠،(٢٣٢٩):� مختصر ترجمة �شر� �لكتب �لستة �/١٥

قا@ين)،بيرلشيك  حكمتد<  خاتمي،(�الهي  ٤حسين    eأل�ال@،�لبا� �حكا�   eبو��١٩٧ �لوسائل،
(٧٢)c،١٩٩٩،Wللنشر،�سطنبو

.(٥١١).c ، Jنقر�١٩٨ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 

.(٥٠٨).c ، Jنقر�١٩٩ مختصر شر� �ترجمة �لكتب �لستة، �.@. Tبر�هيم جانا6. � / ٢ [قجا· للنشر 
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محمد صلى �هللا عليه "سلم

غونجا  �لزما6،@��  [خر  �لمهد_   Fعالما في  �لبرها6   eلدين،كتا� حسا�  بن  ٢٤٠ علي 
.(٣٨)c١٩٨٦Wللنشر،�سطنبو

.(٤٤٠)c Wخر �لزما6،@�� بد� للنشر،�سطنبو] Jلقيامة ��آلخر�� F٢٤١ �إلما� �لشعر�ني، �لمو
 F٤٤٨/١٩٩٧،٨.�إلما� �لشعر�ني،�لمو،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين، �مو� �٢٤٢ �.�حمد ضيا

.(٤٨٠)c،١٩٩٨،Wلقيامة ��لبعث @�� بمو~ للنشر، �سطنبو��
.(٩٧)c،مانلرله �يلكيلي حديثلر،مكتبة تكين،١٩٨٦�n 6٢٤٣ <. [قد�· ��. سيوكيلي،صو

( ٤٦٨ c ،١٩٩٨ ،Wنشر بامو�، �سطنبو ��@ Fلقيامة ��لبعث، منشو��� ،Fإلما� �لشعر�ني، �لمو�) ٢٤٤
غونجا  �لزما6،@��  [خر  �لمهد_   Fعالما في  �لبرها6   eلدين،كتا� حسا�  بن  ٢٤٥ علي 

.(٥٩)c١٩٨٦Wللنشر،�سطنبو
٢٤٦ صحيح مسلم،٣٢٠/١١

٢٤٧ �ياt �لصالحين،٣٣٢/٣.
.(١٣٨) c١٩٩٩،Wسماعيل موتلو،قيامت عالمتلر_،موتلو للنشر،�سطنبوT ٢٤٨

شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٤٩ �لهيثمي 
.(٤٧)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥

.(٤٤٠)c،Wخر �لزما6.@�� بد� للنشر، �سطنبو] Fعالما� Jلقيامة،�آلخر�،F٢٥٠ �إلما� �لشعر�ني،�لمو
شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٥١ �لهيثمي 

.(٥٤)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥
شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٥٢ �لهيثمي 

.(٥٤)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥
غونجا  �لزما6،@��  [خر  �لمهد_   Fعالما في  �لبرها6   eلدين،كتا� حسا�  بن  ٢٥٣ علي 

.(٣٢)c١٩٨٦Wللنشر،�سطنبو
.١١٧٠/٢،Wيع،�سطنبوnللتو Wلرباني،ترجمة عبد �لقا@�[� جيجك،�سطنبو� F٢٥٤ �إلما� �لرباني، مكتوبا

غونجا  �لزما6،@��  [خر  �لمهد_   Fعالما في  �لبرها6   eلدين،كتا� حسا�  بن  ٢٥٥ علي 
.(٣٢)c١٩٨٦Wللنشر،�سطنبو

.(١٦٦) c١٩٩٩،Wسماعيل موتلو،قيامت عالمتلر_،موتلو للنشر،�سطنبوT ٢٥٦
.(٤٦١)c،Wخر �لزما6.@�� بد� للنشر، �سطنبو] Fعالما� Jلقيامة،�آلخر�،F٢٥٧ �إلما� �لشعر�ني،�لمو

.(١٥٧)c،فاتو��،قو�تلر سفر< ند< ���طا @�غي،[@يم للنشر،١٩٨٣n�� ٢٥٨ نجاتي
٢٥٩ جريدF حريت،٢٣/كانو6 ثاني/١٩٩١.

.(١٥٧)c،فاتو��،قو�تلر سفر< ند< ���طا @�غي،[@يم للنشر،١٩٨٣n�� ٢٦٠ نجاتي
شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٦١ �لهيثمي 

.(٤٧)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥
�لزما6)، @�� نشر  �لزما6(عالماF مهد_ [خر  �لمهد_ آلخر  �لبرها6 في عالمة   eلدين، كتا� ٢٦٢ (علي بن حسا� 

(٢٦ c ،١٩٨٦ ،Wكونجا، �سطنبو
شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٦٣ �لهيثمي 

.(٤٩)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥
شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٦٤ �لهيثمي 

.(٤٩)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥
١٩٩٧، ٤٧٦/١١،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين، �مو� �٢٦٥ �.�حمد ضيا
 ١٩٩٧، ٢/١٨٧،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين، �مو� �٢٦٦ �.�حمد ضيا

 .١٩٩٧  ٦/٢٧٧،Wلحديث،�/٢،@�� غونجا للنشر،�سطنبو� nلدين، �مو� �٢٦٧ �.�حمد ضيا
(٤٦٨ c ،١٩٩٨ ،Wنشر بامو�، �سطنبو ��@ Fلقيامة ��لبعث، منشو��� ،Fإلما� �لشعر�ني، �لمو� ) ٢٦٨

٢٦٩ ( �لبخا�_، �لفتن، ٢٥؛ �حمد بن حنبل، �لمسند، ٣١٣/٢)
٢٧٠ ( �لبخا�_، �لفتن، ٢٥؛ �حمد بن حنبل، �لمسند، ٣١٣/٢ )

.(١٠٩ c ،6حمد بن حنبل؛ �ألحا@يث �لمتعلقة بآخر �لزما�٢٧١ ( �لترمذ_، بن ماجه، 
.(٤٧١)c،Wخر �لزما6.@�� بد� للنشر، �سطنبو] Fعالما� Jلقيامة،�آلخر�،F٢٧٢ �إلما� �لشعر�ني،�لمو
.(٤٧١)c،Wخر �لزما6.@�� بد� للنشر، �سطنبو] Fعالما� Jلقيامة،�آلخر�،F٢٧٣ �إلما� �لشعر�ني،�لمو

شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٧٤ �لهيثمي 
.(٥٣)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥

غونجا  �لزما6،@��  [خر  �لمهد_   Fعالما في  �لبرها6   eلدين،كتا� حسا�  بن  ٢٧٥ علي 
.(٦٩)c١٩٨٦Wللنشر،�سطنبو

شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٧٦ �لهيثمي 
.(٤٣)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥

شفق   ��@ �لمنتظر،  �لمهد_   Fعالما في  �لمختصر   Wلمكي،�لقو� حجر  بن  �حمد  ٢٧٧ �لهيثمي 
.(٤٣)c،للنشر،مانيسا،١٩٨٥
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