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  من القرآن الكرمي
﴿ رالْقَم قشانةُ واعالس تبروا  )١(اقْترِضعةً يا آيورإِن يو
وكَذَّبوا واتبعوا أَهواءهم وكُلُّ أَمرٍ  )٢(ولُوا سحر مستمرويقُ

رقتس٣(م( رجدزم يها فاء مالْأَنب نم ماءهج لَقَدو)ةٌ  )٤كْمح
ذُرنِ النغا تةٌ فَمغالالقمر(                  ﴾)٥(ب(  

﴿ هرصن فَقَد وهرصنوا  إِالّ تكَفَر ينالَّذ هجرإِذْ أَخ اللَّه
ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ 
اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَم تروها 

كَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا الس
يمكح زِيزع اللَّه٤٠:التوبة(                        ﴾    و (  

وقَالُوا لَولَا نزلَ علَيه َآيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللَّه قَادر علَى أَنْ  ﴿
   )٣٧:األنعام(                ﴾مونَينزلَ َآيةً ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَ

   )١٨:لنجما(                ﴾لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى﴿ 
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  تنبيه 
  

  :حنب أن ينتبه قارئ هذه السلسلة ملا يلي
ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار اإلمياين، واجلدال باليت هي  ١

ولكن الكثري من . .د اهتممنا يف أصل الرواية مبا حيقق هذا الغرض، ومل ننشغل عنه بأي شاغلأحسن، فق
. .املعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغرض، وهي مما ال ميكن إدراجه يف األصل

  . .فلذلك اكتفينا بإيرادها يف اهلوامش
ة مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارها معلومات فلذلك حيتاج من يتعلم من هذه الرواي

  .أساسية تيسر عليه فهم وحتصيل ما يرد يف أصل الرواية من معلومات
ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية  ٢

ستهلك صفحات كثرية، وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت دف أما سائر النصوص، فتوثيقها ي. .واملسيحية
  . .إليها هذه الرواية

وهلذا نكتفي . .باإلضافة إىل أن أكثر ما نورده مما توزع وجوده يف الكتب الكثرية اليت اهتمت ذه الناحية
  .بذكر املراجع العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوثيق يف كل حمل

أو على األنبياء، وعدم الترضي عن  ن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا ـ حنب أ ٣
الصحابة والعلماء واألولياء ـ كما هو شأن املؤلفات اإلسالمية ـ يف بعض املواضع أو يف كثري منها، وذلك 

ذكر ذلك حىت ال والضرورة الفنية تقتضي أن ال ن. .ألن احلديث املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني
واألنبياء كلما  وال حرج على القارئ املسلم أن يصلي على رسول اهللا . .يؤثر يف أصل الرواية وجانبها الفين
  . .ذكروا بغض النظر عن كتابة ذلك

ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسجامه مع  ٤
  .كحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من العامة البسطاء. .اقعياجلانب الفين الو

ولكنا ننبه إىل أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية، وإمنا اجلانب العلمي . .وحنن نقدر هذا النقد
  .شويق واملتعةوإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من الت. .منها

  .ولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املعلومة عليه بناء على اعتبارها األصل
  

  



 ٥

  املقدمة
، سأحكيه لكم كما رأيته، وال جناح عليكم أن تنكروه، من زيارة البابا يل، رأيت عجبا الرابعيف اليوم 

  . بأم عيين هأن رأيتفأنا نفسي كنت أنكر الكثري مما حيكى يل من هذا الباب، إىل 
وقد كانت منفصلة عن سائر كنت قد أعددت للبابا غرفة خاصة منذ زيارته يل، هي أحسن غرف مرتيل، 

  .الغرف، وتطل على حديقة البيت
الكهرباء، فنبهين أهلي إىل أخذ سراج ـ كنا نستعمله يف هذه احلاالت  تيف منتصف تلك الليلة، انقطع

  .اج إليه، فقد كانت الظلمة شديدة جدالعله حيت ،ـ إىل غرفة البابا
لقد رأيت أضواء ساطعة، كأمجل ما ميكن أن تراه من  ..ما سرت قليال إىل غرفة البابا حىت رأيت عجبا

، فلم يكن لدى البابا أي شيء ميكن فتعجبت كل العجب من مصدرها ..أضواء دفئا وحنانا وإنارة ولطفا
  .اعتباره مصدرا هلا

قيبته الصغرية اليت كان حيملها، ومل يكن فيها إال مصحفه الصغري الذي أهداه له رجل قد أراين البابا حل
استطاع ما بعض ، ومنها بعض األوراق اليت تشمل )الكلمات املقدسة(قصته يف يل  اإلسكندرية، كما ذكر

  .، وبعض املقتنيات اليت احتفظ ا من رحالتهله يف رحالته إىل اإلسالميسجت
   ..ن بينها أي سراج أو أي مصابيحولكن، مل يكن م

أصابتين هيبة من ذلك كادت تقعد يب عن زيارته وإيصال السراح له، ولكين تغلبت عليها، وقهرت 
  .تهخماويف، وسرت حنو غرف

السجادة اليت هيأا له، رافعا يديه إىل السماء، على أطللت من نافذة صغرية على البابا، فرأيته جالسا 
عينيه خبشوع وجالل، وقد غمرت تلك األضواء اجلميلة وجهه، فصار كالشمس، أو قريبا من  حدروالدموع تن
  .من الشمس

وال ميكن ألي آلة تصوير يف الدنيا أن تصور  ..لقد كان منظرا يصور اخلشوع واإلميان بأرقى درجاته
  .جالل ذلك املنظر ومجاله

البابا ينتبه من ذلك اخلشوع السراج من يدي، فأحدث بعض اجللبة، جعلت  لست أدري كيف سقط
  .الذي مأل كيانه، مث يلقي ببصره إىل النافذة لرياين

لتشملين تلك  ،لكنه ناداين، فدخلت إليه ..غمرين احلياء من نظره يل، خشية أن يتهمين بالتجسس عليه
  .األنوار اليت مشلته، واليت مل يكن هلا أي مصدر ظاهر

  ؟ !إن هذا لعجب ..ما هذا: قلت
من أنوار فضل من فضل اهللا ال يقل عن أي فضل آخر نراه يف إن ما تراه  ..س عند ربك عجبلي: قال

  .كل حلظة، ونعيشه، وننعم به
وهو كرامة أما هذا النور، فال أراه اآلن إال يف بيتك،  ..ولكن تلك األنوار ينعم ا كل الناس: قلت

  .عظيمة ال تقل عن الكرامات اليت حكيت عن أهل اهللا
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وقد علم اهللا فقري إليه، فأنالين  ..وما أنا إال فرد بسيط حقري فقري ..ن فضل اهللا العظيم يشمل الكلإ: قال
  .بعض ما أناهلم، وذلك ال يعين أين مثلهم، بل وال قريبا منهم

أنا لست سوى مريد صغرية  ..أنا اآلن مشغول ببناء حيايت اجلديدة مع اهللا: مث أخذ نفسا عميقا، وقال
   ..أشعة تلك الشمس اجلميلة املشرقة ليشم عطر أنوارهاجيلس أمام 
فأنا بني قوم ال يصدقون إال باألسباب،  ..يف هذا الزمانولكن أحاديث الكرامات صارت موضوعة : قلت

بل ميألون األرض ضجيجا  ..الموين بالكذب، بل بالدجلولو أصبحت أحدثهم مبا رأيت  ..وعامل األسباب
حاال، وأقرم إيل مودة من يذهب يلتمس هلذا األمر أسبابه وقوانينه اليت ال خترج به  وأحسنهم، على خفة عقلي

  .عن قوانني الكون اليت نعيشها
  .فال ينبغي أن ختضعوا اهللا للقوانني اليت خلقها ..اهللا رب القوانني واألسباب والكون: ابتسم، وقال

  ما هذا؟: نظر إىل السراج الذي كنت أمحله، مث قال
  .، ملا انقطعت الكهرباءلقد أتيت به إليك ..سراج: قلت
  .استعمل القياس إلقناعهم بذلك ..فحدث قومك عن سراجك هذا، لتقنعهم بسرج ربك: قال
  كيف ذلك؟: قلت
  .مل تكن عادتك أن حتمل سراجا يف هذا الوقت من الليل لتحمله إىل هذا املوضع من بيتك: قال
ومل  ..فقد كان هذا البيت معدا للضيوف ..مرة أفعل هذالعل هذه أول  ..ذلك صحيح ..أجل: قلت

  .تنقطع يف حضورهم يكن من عادة الكهرباء أن
   ..فما فعلته إذن خرق للعادة: قال
  كيف ذلك؟: قلت
إم يرون لألشياء صورا معينة يف ظل  ..البشر يتعرفون على القوانني من خالل التجربة واالستقراء: قال

  .القوانني من خالل ذلك ظروف معينة، فيستنتجون
  .كل القوانني تبدأ هكذا، مث تعمم أحكامها ..ذلك صحيح: قلت
  .وحينذلك يقع اخلطأ: قال
  أي خطأ؟: قلت
  .التعميم أعظم األخطاء ..التعميم: قال
  .والحتجنا يف كل حلظة إىل جتارب جديدة ..وإال ذهب العلم ..البد للقوانني أن تعمم: قلت
  .، ولكن مع ذلك ال ينبغي أن مينعكم التعميم من اعتقاد احتمال خرق التعميماميكنكم أن تعممو: قال
  .لعلي أفهم مرادك ..عد بنا إىل السراج، وتطبيقه على هذا ..مل أفهم: قلت
فرآك يف كل السنوات اليت مرت ا  ..فلنفترض أن هناك رجال تتبع حياتك يف هذا الوقت من الليل: قال

بناء على  ..فراح يستنتج قانونا يذكر فيه هذاالذات من الليل ال تفعل ما فعلته الليلة، حياتك، ويف هذا الوقت ب
  هل ترى ذلك ممكنا؟ ..استقراء كل املدة اليت مضت من حياتك
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إم ينطلقون من استقراء حاالت معينة  ..فكل العلماء الذين يستنتجون القوانني يفعلون هذا ..أجل: قلت
  .ون من خالل ذلك، مث يعممون احلكميف فترة معينة، مث حيكم

  ؟ !فما فعلته أنت اليوم إذن ذه املقاييس خرق للعادة: قال
بل حنن يف عرفنا نصف الكثري من تصرفاتنا بأا خارقة للعادة، أو أا  ..ميكنك أن تقول ذلك: قلت
  .مستحيلة
 وائد، ومل جتيزوا لربكم أنفكيف أجزمت ألنفسكم ـ وأنتم املمتلئون ضعفا ـ أن تنخرق لكم الع: قال

  ؟ !خيرق العوائد ملن شاء، وكيف شاء
اهللا، فكيف ينسجم هذا مع وأنه ال تبديل لسنن  ..ولكين أعلم أن هللا سننا يف الكون ..وعيت هذا: قلت

  ما أراه؟
   ..هذا من سنن اهللا: قال
  فكيف تذكر أنه من سنن اهللا؟ ..هذا خرق للعوائد: قلت
  القوانني اليت حتكم األشياء؟أليست السنن هي : قال
  .فاهللا نظم الكون بنظام دقيق حمسوب ال ينخرق ..أجل: قلت
بأن جعل النار بردا  على إبراهيم  تعاىللقد من اهللا  ..سأضرب لك مثاال يوضح لك هذا: قال

  )٦٩:االنبياء(﴾ قُلْنا يا نار كُونِي برداً وسالماً علَى إِبراهيم ﴿:تعاىلوسالما عليه، فقال 
ولكن مع ذلك فإن من قومي من  ..ألنه نيب اهللا، وقد حتقق إلبراهيم  ..هذا خرق للعادة: قلت

   ..يستحيي من ذكر مثل هذا
 ..بل هو من سنن اهللا ..ليس خرقا لسنن اهللاخرق للعادة، ولكنه  إن ما حصل إلبراهيم نعم : قال

  .فسنن اهللا مطلقة ال تتبدل، وال تتغري
  كيف ذلك؟: قلت
لريمى به يف املنجنيق لقد ألقي  ..يف تلك اللحظات يعيش حالة إميانية عالية لقد كان إبراهيم : قال

فلم يتحرك قلبه، ومل ترتعد فرائصه، بل بقي كالطود األشم ال تزعزعه إىل ما أضرم له أعداء اهللا من النار، 
  . له، فأطفأت بربودا وسالمها نار النمروذ وزبانيتهالرياح، بل سرت السكينة من باطنه إىل ظاهره إىل ما حو

فيحترق من شدة  ،مير جبنبااكان مجعوا احلطب شهرا مث أوقدوها، واشتعلت واشتدت، حىت أن الطائر 
  . وهجها

  .، وغفلوا أن يقيدوا سكينته، أو عجزوا أن يقيدوهامث قيدوا إبراهيم ووضعوه يف املنجنيق مغلوال
إبراهيم ليس يف األرض أحد يعبدك غريه حيرق ! ربنا: وات واألرض ضجة واحدةضجت السموحينذاك 

  . فأذن لنا يف نصرته ،فيك
 ،إن استغاث بشيء منكم أو دعاه (:وكان اهللا يعلم ما يف قلب إبراهيم، فقال ـ كما يروي املفسرون ـ

    ) فأنا أعلم به وأنا وليه ،وإن مل يدع غريي ،فقد أذنت له يف ذلك ،فلينصره
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يا إبراهيم إن أردت أمخدنا النار : فقالوا -وهو يف اهلواء  -فلما أرادوا إلقاءه يف النار، أتاه خزان املاء 
  . ال حاجة يل إليكم: فقال. باملاء

  . ال: فقال. لو شئت طريت النار: وأتاه ملك الريح فقال
   ) حسيب اهللا ونعم الوكيل (:مث رفع رأسه إىل السماء فقال

  .اهللا من هذا الذي أرادوا حرقه به بردا وسالما وبشارة وحينها جعل
  وهذا من خرق السنن، فكيف تعتربه من السنن؟ ..وعيت هذا: قلت
  )٢٣من اآلية: الفتح(﴾ لَن تجِد لسنة اللَّه تبديالً ﴿فـ  ..بل هو من السنن: قال
  كيف ذلك؟: قلت
ختصصه، وحيترم العلوم اليت وهبت له ـ متكن من إجراء  أرأيت لو أن عاملا ـ حيترم نفسه، وحيترم: قال

 ..جتارب معينة يف ظروف معينة، واستنتج قوانني منها، ولكنه مل يتمكن من إجراء جتارب على ظروف أخرى
  احلكم على نتائج ما مل جيرب عليه؟فهل يستطيع 

لذين يستخدمون كل ما أهل اخلرافة اولدخل يف زمرة  ..لو فعل ذلك خلرج عن املنهج العلمي: قلت
  .توحيه هلم أنفسهم من أهواء

  .فهذا ينطبق على من ينكر هذه اخلارقة، أو يعتربها خارج سنن اهللا: قال
  كيف ذلك؟: قلت
 ..كان يف ذلك احلني يف حالة نفسية معينة، حولت من النار احلارقة بردا وسالما ألن إبراهيم : قال

وستصري سالما كما ، وبنفس حاله اإلميانية، فإن النار ستربد له، فلو أن أحدا مر بنفس ظرف إبراهيم 
  .صارت على إبراهيم

  .ال ميكن ألحد أن يكون كإبراهيم: قلت
  .ريب عليه، وإال كان ذلك احلكم حمض خرافةإذن ال ميكن احلكم على شيء ال ميكن التج: قال
 عن السنة اليت جعلت غرفتك تضاء دعنا منه، وأخربين ..إن ما ذكرته حيتاج إىل تأمل الستيعابه: قلت

  .ودون غرف كل أولئك اخللق الذين نراهم ..بالسرج دون غرفيت
ال طاقة يل بالتعرف على السنن اليت تضبط هذا، ولكين سأذكر لك حديثا قد يبني لك بعض : قال

  .القوانني اليت ميكن أن تستنتجها هلذا
: لقيين أبو بكرٍ رضي اهللا عنه فقال: قالف،  حنظلة بن الربيع األسيدي أحد كتاب رسول اهللاحدث 

يذكرنا  نكون عند رسول اهللا : قلت! ؟سبحان اهللا ما تقول: قال !نافق حنظلة: قلت ؟كيف أنت يا حنظلة
عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا  باجلنة والنار كأنا رأي عنيٍ، فإذا خرجنا من عند رسول اهللا 

فواهللا إنا لنلقي مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حىت دخلنا على رسول اهللا : رضي اهللا عنهقال أبو بكر  ،كثرياً
 فقال رسول اهللا  !نافق حنظلة يا رسول اهللا: فقلت:) يا رسول اهللا نكون عندك : ، قلت)وما ذاك؟

. الضيعات نسينا كثرياًتذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأي عنيٍ، فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد و



 ٩

لصافحتكم املالئكة  ،ويف الذكر ،والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي (: فقال رسول اهللا
  .١ثالث مرات )على فرشكم ويف طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعةً وساعةً 

  أيف هذا احلديث قوانني تشري إىل هذا؟: قلت
خارقا يف تصوراتنا اهلزيلة، وهو مصافحة املالئكة لنا، وذكر هلا شيئا  لقد ذكر رسول اهللا  ..أجل: قال

   ) ويف الذكر ،لو تدومون على ما تكونون عندي (:بقوله سببني، عرب عنهما رسول اهللا 
، والثاين هو الدميومة على فأوهلما الدميومة على استذكار املعاين اإلميانية اليت كان يذكر ا رسول اهللا 

  .الذكر
وقد ذكرين حديثك هذا حبديث آخر يذكر هذه السرج اجلميلة اليت نستضيء اآلن  ..عيت هذاو: قلت
  .بضوئها

  .فحدثين به ..ال أعرفه: قال
يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوطة كان بينما عن نفسه، فذكر أنه أسيد بن احلضري حدث : قلت

سكت فسكنت، مث قرأ فجالت الفرس، ف، فجالت ،عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكنت، مث قرأ
فانصرف، وكان ابنه حيىي قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إىل السماء حىت ما يراها، فلما 

 ،فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ حيىي: قال، ) اقرأ يا بن حضري، اقرأ يا بن حضري (:فقال أصبح حدث النيب 
فإذا مثل الظُّلَّة، فيها أمثال املصابيح،  ،ي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إىل السماءوكان منها قريبا، فرفعت رأس
املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت  (:، فقال ال: قال ،)أو تدري ما ذاك؟ (:فخرجت حىت ال أراها قال

   ٢)نظر الناس إليها ال تتوارى منهم  ألصبحت
 انتهيت فلما بسورة، البارحة أقرأ أنا بينما اهللا، رسول يا: قلت: قال حضري بن أسيد عنويف رواية أخرى 

 ،مرتني ) اقرأ أبا عتيك (:جبة من خلفي، حىت ظننت أن فرسي تطلق، فقال رسول اهللا  مسعت آخرها إىل
واهللا : فقال ،) اقرأ أبا عتيك (:فالتفت إىل أمثال املصابيح ملء بني السماء واألرض، فقال رسول اهللا : قال

  )تلك املالئكة نزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت األعاجيب (:تطعت أن أمضي فقالما اس
إنه فضل من فضل اهللا يكرم اهللا به  ..فهذا احلديث الذي قرأته يبني لك أن ما تراه ليس شيئا غريبا: قال

   ..من توفرت فيه أسباب ترتل ذلك الكرم
   ..خارقا بذلك سنتك يف حياتك مجيعاإنه يشبه حرصك علي بأن أتيتين بالسراج 

أال يرمي هؤالء املساكني الذين : قال ذلك، مث رمى ببصره إىل السماء، وسبح يف آفاقها البعيدة، وقال
  ينكرون هذا بأبصارهم إىل السماء لريوا هذا الكون العريض؟

  ذا بقادر على أن خيلق أي شيء؟أليس الذي خلق كل ه
شيء ما فكيف ينكر العقل الذي يعجز عن تفسري كل  ..العقل عن تفسريهاإن حياتنا مجيعا خواق يعجز 

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  ).٥٠١٨(صحيح البخاري برقم )  ٢(



 ١٠

  ال يستطيع فهمه أو إدراكه؟
نظرت إىل الساعة، فوجدتنا قد قطعنا شوطا طويال من الليل، فأخذت السراج، وأردت أن أنصرف، 

   ..اجلس: فقال
  .وإال فإن احلديث معك ال ميل ..لقد خشيت أن أكون قد آذيتك: قلت
فال حال  ..جلس ألحدثك عن رحليت الرابعة اليت اكتشفت فيها أشعة جديدة من مشس حممد ا: قال

  .أنسب للحديث عن هذه األشعة من هذا احلال، وال وقت أنسب هلا من هذا الوقت
***  

  .حتت أشعة تلك السرج اجلميلة بدأ البابا حيدثين عن رحلته الرابعة إىل اإلسالم
ـ أمس ـ إىل رسالة الكنيسة يل، واليت تأمرين فيها بالذهاب إىل اهلند، وإىل  لقد انتهينا يف حديثنا: قال

، عرفت سر اختيار تلك املدينة، وعرفت أن أخي التوأم هو الذي أوحى هلم بذلكمدينة من مدا الفقرية، وقد 
  .فقد صار له مرتلة رفيعة عندهم

أراد من خالل هذه الرحلة أن أتعرض ف ..ويعرف مثله بغضي للتخلف ..لقد كان يعرف توجهي العقلي
  .فأرى اخلرافة اليت تصادم توجهي العقلي، وأرى الفقر الذي يصادم بغضي للتخلف ..ملا يفاجئين

إىل أشعة مل أكن ألظفر ا لوال أن  ..واجلميلة بفقرها ..أتعرض يف تلك املدينة الفقريةولكن اهللا شاء أن 
  .قيض اهللا يل تلك الرحلة

   ..رة املتوجهة إىل اهلندامتطيت الطائ
كما ارتسمت  ..لقد ارتسمت صورا اليت رأيتها يف خميليت ..ولست أدري كيف خطر على بايل العذراء

   .. ١الكلمات اليت ذكرا يل يف أذين
والذي حيمل  ..وهي تصيح يف بصوا الرقيق احلنون ..لقد صرت أمسعها يف اليقظة كما مسعتها يف النوم

 ..احبث عن الشمس اليت بشرت ا األنبياء، وحتطمت أمام أشعتها الطواغيت: تقول يل ..محةشدة مكسوة بر
  . ومن أفواهها سارت الكلمات املقدسة

احبث عن الشمس اليت فتحت هلا خزائن العلوم، وخرقت هلا أسوار األقدار، وامتألت القلوب حبا هلا، 
  .وشوقا إليها

  . الماحبث عن الشمس اليت هي رمحة وعدل وس
  .احبث عن الشمس اليت تبشرك حبقيقة الوجود، وحقيقة اإلنسان، وحقيقة احلياة

  .فلن ينقذك من بردك وظلمتك إال هذه الشمس
   ..قالت ذلك، مث انصرفت يف طي الغيب، كما جاءت

   ..أما أنا، فبقيت أتأمل ما ذكرت
  .وانطباقها على حممد  ..لقد رأيت البشارات

                                                
  .من هذه السلسلة) أنبياء يبشرون مبحمد(انظر مقدمة رسالة )  ١(
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  .وانطباقها على القرآن الكرمي ..ةورأيت الكلمات املقدس
  .آيات القرآن، ويف كالم حممد على فتح نورأيت خزائن العلوم، وهي ت

   ..ولكن قليب ال يزال يف شك من أمره ..رأيت كل ذلك
وكأن اهللا أراد  ..ولكين جبنت عن ذلك ..ووددت أن أصيح ليسمعين الكل ..تأملت كثريا لذلك الشك

  .واملزيد من األشعة ..رلقليب املزيد من األنوا
فقد تعودت أن يصاحبين يف بداية كل رحلة  ..لست أدري كيف خطر على بايل صاحبك معلم السالم

   ..ليدل عقلي على منهج التفكري السليم
، مشرقا كالشمس، هادئا كصفحة املاء اليت مل تعبث بصفائها كعهدي بههو جبانيب، فإذا  ،التفت

  .التيارات
  اء؟رتزال تذكر رؤياك للعذ أال: ابتسم، وقال

يترمن بأحلانه العذبة اآلن بل كان صوا العذب اجلميل  ..الساعة وقد كانت ختطر على بايل ..أجل: قلت
  .أذينيف 

  فهل أمسعتك حديث اخلوارق؟: قال
لقد كان  ..تقليدا اكنت أقلد فيه ..حىت ما ورد عن املسيح ..كنت يف ذلك احلني ال أؤمن باخلوارق

  .العقلي يكاد حييلين ملحدا يف هذا البابتوجهي 
  .أنت تنعم بذاكرة طيبة ..أنت ال تزال تذكر تلك الرؤيا إذن ..أجل: قلت

  .وطبيتعك تبع حلقيقتك ..ومهتك تبع لطبيعتك ..ذاكرتك تبع هلمتك: ابتسم، وقال
  وحقيقتك تبع ملن؟: قلت
  .كونأنت الذي تقرر كيف ت ..فلن يصنعك غريك ..تبع إلرادتك: قال
  .ولكن اإلرادة قد يعتريها ما ميلؤها بالعجز، فتقع يف أدغال اجلنب: قلت
   ..لقد زود اهللا اإلرادة مبا خيرجها من كل السجون: قال
  ؟ !ت مفاتيح سجوا يف أعماق احمليطحىت لو رمي: قلت
أتيها املدد من فإن الروح تستطيع أن تصرخ مستغيثة لي ..حىت لو رمي مبفاتيحها يف أدغال ارات: قال
   ..كل مكان
  أم خبرق العوائد؟ ..بالعوائد: قلت
  .فلذلك ال وجود خلرق العوائد ..ليس هناك شيء امسه عوائد: قال
  دها؟فكيف تزعم عدم وجو ..العوائد هي القوانني اليت يسري ا الكون: قلت
   ..ال يكرر صنعه إن ربك هو البديع الذي ..وال تكرار عند ربك ..العوائد تعين التكرار: قال
   ..ولكنا نرى القوانني السارية: قلت
ولكنكم لو رأيتموها بعني احلقيقة لرأيتم يف كل  ..فلذلك تروا تكرارا ..أنتم تروا بعني الغفلة: قال



 ١٢

  .قدمي جديدا، ويف كل حادث حديثا
نعها أشبه ما يكون بآالتكم اليت تتفنون يف صفتشبهونه  ،إن الكون الذي ترونه كآالت تتحرك بتلقائية

  .فإذا رآها الغيب الغافل تصورها تتحرك من ذاا ..بتلك العرائس اليت حتتاج من حيركها
  .لقد ذكرت يل العذراء أن القوانني خترق لتلك الشمس اليت بشرتين ا: قلت
اقة فال ميكن لطاقة الشمس أن تكون كط ..ال بد للقوانني أن خترق لكل مشس، لتثبت أا مشسا: قال

  .السرج اليت تستضيئون ا
  فما حاجة الشمس ألن خترق هلا العادات؟: قلت
   ..ليعرف الناس أا من مصدر علوي: قال

وستذهب إىل قوم قد  ..وهناك ال يعرفك أحد ..أنت اآلن ذاهب إىل اهلند: مث التفت إيل، وقال
  ت أنت، وأن وظيفتك هي وظيفتك؟ك أنينكرونك، وقد يطردونك من بينهم، فما الذي تفعله لتثبت هلم أن

   ..فهناك من أنبأهم بأين سآيت ..ال ختف علي من ذلك: قلت
  .١فهناك من بشرهم بقدومك إذن: قال
   ..تستطيع أن تقول ذلك: قلت
، فكيف مييز بني دونك ميكن أن يستغل أحد من الناس تلك املبشرات، فيدعي أنه املبشر ا ..ولكن: قال

  ا؟الكاذب والصادق منكم
لدي يف هذه احلقيبة كل الوثائق الدالة على هوييت ووظيفيت، ولن يستطيع أحد من  ..ذلك بسيط: قلت

  .الناس أن يأيت مبثلها
  .ولكن ميكن أن يزور وثائق مثلها: قال
وهي تعرف باملصدر الذي يستحيل تزويرها، مهمة ولكن هناك أشياء  ..ميكن أن يزور الكتابة: قلت

  .فةابتعثين هلذه الوظي
  .فتقليدها مستحيل إذن: قال
  .لقد ابتكر قومي يف هذا الباب وسائل خارقة يستحيل تقليدها ..أجل: قلت
فهو ال يكتفي بالبشارات اليت  ..فربك يفعل هذا إذن مع الشمس اليت يرسلها لتضيء على خلقه: قال

  .تبشر ا، بل يعطيها من القوى واخلوارق ما يعجز الدجالون عن تقليده
  .ذلك، مث قام مستأذنا، بعد أن طلبت املضيفة املشأومة أوراقهقال 

بقيت متأمال ما قال، فوصلت إىل نتيجة نفت عن عقلي ما كان يتمسك به مما يعتربه روح العلم 
  .وحقيقته

حىت يقطع  ..ال بد أن ميد عباده الذين يصطفيهم مبا يؤكد كوم من عنده تعاىللقد صرت أدرك أن اهللا 
  .الدجالني من املتنبئني الطريق على

                                                
  .أنبياء يبشرون مبحمد، من هذه السلسلة: انظر)  ١(



 ١٣

***  
وكل منهما يريد أن ، وقد ارتفعت أصواما، حبماسة كان يف املقعد األمامي للطائرة شابان يتحدثان 

  .يفرض قناعته على أخيه
إن الذي   ..يا أخي عبد القادر ..امسع: ، على حسب ما عرفت بعد ذلك١قال أحدمها، وهو عبد احلكيم

  .تقوله خطري جدا
تلك البالد، ويناسب أهلها شيئا يناسب بل ال أرى  ..لست أرى أي خطورة فيه: القادرقال عبد 

  .والظروف اليت ميرون عليها إال هذا
أال ختشى من ثورة اخلرباء والعلماء على اإلسالم كما ثاروا قبل ذلك على ولكن : قال عبد احلكيم

  ؟الكنيسة
هذه أحكام خاصة ارتبطت ببيئة  ..على كل الناس حنن ال نزعم أن هذه قوانني تنطبق: قال عبد القادر

  .خاصة، وكان قصدها ختقيق أهداف خاصة
ميكننا أن نستدل  ..ولكنا ميكن أن نتوسل لإلقناع بذلك بأدلة أخرى كثرية غري هذه: قال عبد احلكيم
  .ببالغة القرآن الكرمي
  ؟الكرمي هم ال يعرفون العربية، فكيف نقنعهم ببالغة القرآن: قال عبد القادر
  فنقنعهم بعلومه؟: قال عبد احلكيم
  هم يتخبطون يف مستنقعات اجلهل اليت فرضها عليهم عدوهم، فكيف يفهمون ما تقول؟: قال عبد القادر
  .نقنعهم بتشريعات اإلسالم وتنظيماته: قال عبد احلكيم
إن  ..يهم اخلوارقهم قوم ال يؤثر فيهم شيء مثلما تؤثر ف ..هم لن يفهموا كل هذا: قال عبد القادر
   ..إم ال يؤمنون بشيء كما يؤمنون للخوارق ..وا فنون اليوغا، وأنواع السحرعآباءهم هم الذين اختر

وقد استغلت الكنيسة القائمة هناك هذه الطبيعة املتأصلة فيهم، فراحت تستنفر هلا كل ما روي عن املسيح 
 يتهال لتثبت هلم نبوته، بل لتثبت هلم إهل ،من اخلوارق.  

وقد كان هلذا ) بولس (وامسه  ..وقد علمت أن مبشرا خبريا قدم تلك البالد ..أجل: قال عبد احلكيم
وكأا حتدث  ،الرجل أثره اخلطري يف ردة الكثري من املسلمني يف إفريقيا، فله القدرة على تصوير اخلوارق ببالغة

  .أمامك
                                                

حلكيم يشري هنا إىل عامل األمساء اليت نوردها يف العادة يف هذه الرسائل وغريها تكون هلا داللة معنوية خاصة، فعبد ا)  ١(
احلكمة واألسباب والسنن اإلهلية اليت يسري عليها الكون، وعبد القادر يشري إىل الناحية الثانية املكملة هلذه الناحية، وهي أن قدرة 

  .اهللا ال حيدها شيء، وال حيكم عليها شيء
  .علي وحذيفة يف شخصية) معجزات علمية(واإلشارة فيهما ـ كاإلشارة يف الرسالة السابقة 

فعبد القادر يف هذه الرسالة ميثل احلديث عن القدرة اإلهلية، واخلوارق املرتبطة ا، وميثل يف نفس الوقت مجهور املسلمني 
القائلني بذلك، وعبد احلكيم ميثل عامل احلكمة، وهو ميثل طائفة من الناس ظهرت يف هذا العصر حتاول التهرب من املعجزات 

  .دين باخلرافةخشية على تلبس ال



 ١٤

  .سادا، ونظل نتجادلأفنترك هذا الرجل يعيث يف األرض ف: قال عبد القادر
ب مل أقصد أن أجادلك، ولكين أردت أن نتحرى احلقيقة فيما نقول، خشية أن يتسر: قال عبد احلكيم

  .لديننا من اخلرافة ما يكدر صفوه
إن األدلة اليت نستند إليها يف إثبات ما  ..فنحن أحرص الناس على صفاء الدين ..ال ختف: قال عبد القادر
   ..اعن رده نقوله تعجز كل الدنيا
  فما ترى من سبيل لرد دعوة هذا املبشر؟: قال عبد احلكيم
  .وتعال أخربك مبا سنفعل ..أخرج ورقة وقلما ..ذلك بسيط: قال عبد القادر

  .من حمفظته، وراحا يهمسان مبا سيفعالنهأخرج عبد احلكيم ورقة 
***  

كيف عرفين، لقد جاء، واحتضنين، وصلت إىل اهلند، فاستقبلين الرجل املوكل بكنيستها، ولست أدري  
  .مرحبا بك معنا رسوال من رسل املسيح: وقال

والسرور  ،وحدثينـ  الذي كان يتحدث عنه عبد القادر وعبد احلكيمـ ) بولس(مث عرفين بنفسه، وأنه 
  .الفتوح العظيمة اليت فتحت له يف إفريقياعن  ،يهز نفسه

وكان له من اإلخالص جيبة من النشاط قل نظريها، بولس من خالل كلماته وحركاته كتلة ع نلقد كا
: قال يلوالصدق بقدر ما كان له من النشاط، فلم يكن يرغب يف أي مسؤولية أو وظيفة غري وظيفة التبشري، 

 ..ن أكون مسؤوالألأنا ال أصلح  .. أصلح لتويل هذه املسؤولية اليت أنيطت يب يف هذه الكنيسةيف احلقيقة أنا ال
أما أنا،  ..فأنت الذي ستتحمل ما يرتبط ذه الكنيسة من مسؤوليات ..ررت كثريا مبجيئكولذلك فقد س

  .فدعين أسري بني الناس أبشر بذلك املخلص الذي فدانا على خشبة الصليب
  .هل يل أن سري معك، ألتعلم على يديك فنون التبشري: قلت
لبالد ما جيعل الناس يتهافتون عليك يف هذه اسوف أعلمك من أساليب التبشري  ..إن ذلك يسرين: قال

  .كما يتهافت الفراش على النار
يتهافتون عليك كما يتهافت النحل  ..أقصد ..أنا دائما ال أعرف صياغة التشبيهات ..عذرا: ابتسم، وقال

  .على األزهار
  من أين لك هذه املقدرة العجيبة؟: قلت
قصي حلادثة لقد استطعت عن طريق  ..تصور ..قيالقد اكتسبتها من طول املدة اليت مكثتها يف إفري: قال

ـ من إدخال   ١)٤٣-٢١: ٥مرقس (، واليت وردت قصتها يف يايرسواحدة ـ هي حادثة إحياء املسيح لبنت 
  .اآلالف املؤلفة رحاب الكنيسة

  وهل يصدق الناس أنباء اخلوارق بسهولة؟: قلت
بل وال يستمر إال  ..يثبت إال باخلوارق الدين ال ..وهل تتصور أن هناك دينا من غري خوارق: قال

                                                
  )اخلوارق واأللوهية(مبحث ) حتديات(ستأيت قصتها يف فصل )  ١(



 ١٥

 ..بولس الرسول ..حىت بولس ..إن الكنيسة يف مجيع أطوارها التارخيية اعتمدت هذا األسلوببل  ..باخلوارق
ما كان ليصري بولس الذي يزاحم احلواريني، بل يبعدهم عن طريقه،  ١لوال تلك اخلارقة اليت حصلت له

  .ويسبقهم مكانة وتقديرا ودورا
  أليس يف هذه البلدة مسلمون؟: لتق

إن اإلسالم ييسر لنا التبشري أكثر من أي دين  ..كما كان يف إفريقيا اليت بشرت فيها مسلمون ..بلى: قال
فيتحولون  ..فاملسلمون يؤمنون باهللا أصال، فلذلك ال حنتاج ألن نقنعهم باهللا، بل نكتفي بإضافة ابن هللا ..آخر

  .من اإلسالم إىل املسيحية
   ؟ !فإن حصلت اعتراضات من املسلمني، أو ناقشنا بعضهم: قلت

) بولس(وأنا أشري إىل عبد القادر وعبد احلكيم اللذين مسعت عزمهما على تعطيل حماوالت قلت هذا، 
  .التبشريية
وقد جند من  ..ولو حصل ذلك، فإنا نكون أنشط ملا نقول ..بل نسمع هلا ..نرحب بكل كلمة تقال: قال

   ..ينها ما منطرهم بهالشبهات ح
  مىت تبدأ جلساتنا التدريبية؟: قلت
ال ينبغي أن و ..لقد نذرت حيايت للمسيح ..أو تلك اخلرجاتاجللسات تلك غدا تبدأ  ..من الغد: قال

  .أضيع حلظة منها
  
  
  
  
  

                                                
اخلارقة اليت حصلت لبولس، واليت جعلت املسيحيني يولونه كل ذلك االهتمام هي أنه رأى املسيح بعد رفعه بسنوات، )  ١(

يت كان يسري معها، ويف ذلك التجلي منحه فبينما هو ذاهب إىل دمشق يف مهمة لرؤساء الكهنة جتلى له املسيح دون القافلة ال
ولَكن قُم وقف علَى رِجلَيك َألني لهذَا ظَهرت لَك َألنتخبك خادماً وشاهداً بِما رأَيت وبِما « :وكان مما قاله له.. منصب الرسالة

مبِ وعالش نم اكذاً إِيقنم بِه لَك رأَظْهسورٍ وإِلَى ن اتظُلُم نوا مجِعري كَي مهونيع حفْتتل هِمإِلَي لُكسا اآلنَ أُرأَن ينمِ الَّذالْأُم ن نم
 نيسقَدالْم عيباً مصنا وطَايانَ الْخبِي غُفْر انالُوا بِاِإلمينى يتإِلَى اِهللا ح طَانيالش لْطَان١٨-٢٦/١٦اعمال (» س(  



 ١٦

  إرهاصاتأوال ـ 
ناس جمتمعني حول بيت من فرأينا ال ..خرجت مع بولس إىل القرية اهلندية الفقرية اجلميلة ..يف اليوم األول

البيوت، وهم ممتلئون فرحا وسعادة، وقد علمنا أن سبب فرحهم يرجع إىل والدة مولود ألحدهم، كان به 
  .مرض مينعه من اإلجناب، ولكن اهللا قدر أن يرزقه هذا الولد بعد أن هرم، وكاد يرد إىل أرذل العمر

ذلك الشيخ الوقور حيدث أضيافه عن دعائه اهللا بأن  اقتربنا منهم، لنهنئهم بذلك امليالد السعيد، فسمعنا
وحدثهم عن أشياء كثرية ترتبط  ..يرزقه ولدا صاحلا، وكيف رأى الرؤى الصاحلة اليت تبشره مبيالد ذلك الولد

  .مبيالد ذلك الولد هي أقرب للخوارق منها إىل العادات
  .هنا حتني بولس الفرصة ليبدأ تبشريه

   ..من إرهاصات مبولد هذا الصيب يذكرنا باملسيح إن ما تذكرونه: قال بولس
  .لقد كانت للمسيح إرهاصات كثرية ارتبطت مبولده الشريف

ميالد املسيح مل يكن له مثيل يف تاريخ البشرية، فقد كان مظاهرة مسائية وأرضية، فرح يف إن حادث 
  .وجةٌ علي األرض ،السماء
حقري للبقر، إالَّ أنَّ ما حدث كان أكرب وأروع من أنْ حيدث مع أي من فبالرغم من أنه ولد يف مزود  

  . أبناء البشر مهما كانت مكانتهم علي األرض
وبشر مجاعة من الرعاة  ،ومعه مجهور من اجلند السماوي يف احتفال مسائي ،قد جاء مالك من السماءل

الَ (:مبيالد املسيح الذي وصفه باملخلِّص الربإِذَا مفاً ووافُوا خفَخ ملَهواَء حأَض بالر دجمو بِهِم قَفو بالر ك
أَنه ولد لَكُم الْيوم : فَها أَنا أُبشركُم بِفَرحٍ عظيمٍ يكُونُ لجميعِ الشعبِ. الَ تخافُوا(: فَقَالَ لَهم الْمالَك. عظيماً

د ةيندي مفبالر ِسيحالْم وه لِّصخم دذه .اوهةُ والَمالْع لَكُم :دذْوي معاً فجضطاً مقَمفْالً مونَ طجِدت( . رظَهو
نيلقَائاَهللا و نيحبسم اوِيمالس دنالْج نم ورهمج الَكالْم عةً متغي اَأل (:بف لَّهل دجالْم الَمضِ السلَى اَألرعي والع

لنذْهبِ اآلنَ إِلَى بيت (: ولَما مضت عنهم الْمالَئكَةُ إِلَى السماِء قَالَ الرعاةُ بعضهم لبعضٍ. )وبِالناسِ الْمسرةُ 
فَجاُءوا مسرِعني ووجدوا مريم ويوسف والطِّفْلَ مضجعاً . )ه الربلَحمٍ وننظُر هذَا اَألمر الْواقع الَّذي أَعلَمنا بِ

دذْوي الْمف .بِيذَا الصه نع ميلَ لَهي قوا بِالْكَالَمِ الَّذربأَخ هأَوا رفَلَم . ميلَ لَها قموا مبجعوا تعمس ينكُلُّ الَّذو
 نماةعا . الري قَلْبِهف ةً بِهفَكِّرتذَا الْكَالَمِ مه يعمفَظُ جحت تفَكَان ميرا مأَم١٩ـ٢/٨:قالو( )و (  

تف السماء مليالد أحد كائنٍ ظهر علي األرض، مل ح  ،وهذا ما مل حيدث ولن حيدث مع أيومل تسب
  .شخص املسيح فقط ىرسوالً أو قديسا، سواملالئكة مليالد أحد، سواء كان نبيا أو 

  أتدرون ملاذا؟: التفت إىل اجلمع املندهش حلديثه، وقال
أو كما قال هو يف مقارنة بينه وبني كلّ من وجِد علي  ،ألنَّ املسيح هو فوق الكلّ: مث أجاب نفسه بنفسه

 أَنتم من هذَا الْعالَمِ أَما أَنا فَلَست من هذَا الْعالَمِ. فَوق أَنتم من أَسفَلُ أَما أَنا فَمن (:فَقَالَ لَهم (األرض 
اَلَّذي يأْتي من فَوق هو فَوق الْجميعِ والَّذي من اَألرضِ هو  (وقال القديس يوحنا بالروح  ،) ٨/٢٣:حنايو()

كَلَّمتضِ ياَألر نمو يضي . أَريعِ اَلَّذمالْج قفَو واِء همالس ني مأْت٣/٣١:حنايو( )ي (  



 ١٧

   ..هناك املزيد من اإلرهاصات ..ليس ذلك فقط: ابتسم ابتسامة عريضة، مث قال
من املشرق، حيملون هدايا هلذا املولود اإلهلي، وكان قد ظهر هلم علماء، وس، وهم حكماء اجاء لقد 

ولَما  (:يقول الكتاب،  امليالد ويرشدهم يف الطريق للوصول إيل هذا الطفل اإلهليجنم من السماء ليبلغهم خبرب
. ا إِلَى أُورشليمولد يسوع في بيت لَحمِ الْيهودية في أَيامِ هريودس الْملك إِذَا مجوس من الْمشرِقِ قَد جاُءو

نيلالْ (:قَائ وه نأَيلَه دجسنا لنيأَترِقِ وشي الْمف همجا ننأَيا رن؟ فَإِنودهالْي كلم لُودوم(،  هأَوي رالَّذ مجإِذَا النو
بِيثُ كَانَ الصيح قفَو قَفواَء وى جتح مهمقَدترِقِ يشي الْمفَ. ف مجا النأَوا را فَلَموأَتاً ويماً جِدظحاً عوا فَررِح

( ) ذَهباً ولُباناً ومراً: ه هداياإِلَى الْبيت ورأَوا الصبِي مع مريم أُمه فَخروا وسجدوا لَه ثُم فَتحوا كُنوزهم وقَدموا لَ
  ) ١٢-٢/١ :مىت

جم يا ما هذا الن: أنه مستأجر من بولس للقيام بدور السائل واملتأثرقال رجل من اجلمع، عرفت بعد ذلك 
  ؟ !إن خربه لعجيب ..موالنا

وسؤالك  ..لقد آتاك اهللا ذكاء وفهما ..بورك فيك: سر بولس هلذا السؤال، وقال ـ متوجها للسائل ـ
  .هذا يدل على ذلك

جعله اللَّه يتحرك خارج إطار قانون  يكون جنما حقيقياقد أنَّ هذا النجم ذكروا علماء الالهوت إن 
  .ليرشد اوس إيل ميالده ومكان والدته ،وناموس الكون ويظهر بصورة إعجازية

  . وإما أنه مالك ظهر يف شكل جنم ليقوم بنفس املهمة
هي أيضا األفالك السمائية شاركت فإذا اعتربناه جنما حقيقا ـ كما هو الظاهر ـ فإنه بذلك يعرب عن أن 

  .يف االحتفال ذا املولود اإلهلي
وملاذا حدث ذلك عند ميالد ! فهل حدث مثل هذا عند ميالد أحد األنبياء؟ :التفت إىل اجلمع، وقال

  . وليس سواه، )املسيح الرب(املسيح؟ واإلجابة هي كما قال املالك أنه هو 
فهل هناك  ..إن هذا لعجيب: وقالأظهر مستأجر بولس الكثري من االستغراب والدهشة لكالم بولس، 

  غريه؟
يف وقت ختانه يف اليوم الثامن يف اهليكل حسب عادة اليهود جاء رجل من أورشليم  ..أجل : قال بولس

. علَيه باراً تقياً ينتظر تعزِيةَ إِسرائيلَ والروح الْقُدس كَانَ (امسه مسعان، وهذا الرجل يقول عنه الكتاب أنه كان 
بالر ِسيحى مرلَ أَنْ يقَب توى الْمرالَ ي هسِ أَنوحِ الْقُدبِالر هإِلَي يأُوح كَانَ قَدكَلِ .ويوحِ إِلَى الْهى بِالرفَأَت .

اآلنَ (: أَخذَه علَى ذراعيه وبارك اَهللا وقَالَ وعندما دخلَ بِالصبِي يسوع أَبواه ليصنعا لَه حسب عادة الناموسِ
قُد هتددي أَعالَّذ كالَصا خترصأَب قَد ينيالَمٍ َألنَّ عبِس كلقَو بسح ديا سي كدبع قطْليعِ تمج هجو ام

وباركَهما . وكَانَ يوسف وأُمه يتعجبان مما قيلَ فيه. )شعبِك إِسرائيلَنور إِعالَن لُألممِ ومجداً ل. الشعوبِ
هأُم ميرمقَالَ لانُ وعمس :)مقَاوت ةالَمعليلَ وائري إِسف ريِينامِ كَثيقو قُوطسل عضو ذَا قَدا إِنَّ هضاً. هأَي تأَنو 

ةريقُلُوبٍ كَث نم أَفْكَار لَنعتل فيس فِْسكي نف وزج٣٦ـ٢/٢٥:قالو( )ي (  
وكَانت نبِيةٌ حنةُ بِنت فَنوئيلَ  (:يف اهليكل امرأة نبية امسها حنة يقول عنها الكتابـ أيضا ـ وكان هناك 



 ١٨

وهي أَرملَةٌ نحو أَربعٍ . يامٍ كَثرية قَد عاشت مع زوجٍ سبع سنِني بعد بكُورِيتهامن سبط أَشري وهي متقّدمةٌ في أَ
سبح الرب فَهِي في تلْك الساعة وقَفَت ت. وثَمانِني سنةً الَ تفَارِق الْهيكَلَ عابِدةً بِأَصوامٍ وطلْبات لَيالً ونهاراً

يملشي أُوراًء فدف رِينظتنيعِ الْممج عم هنع تكَلَّمت٣٨ـ٢/٣٦لو" (  .و  .(  
وكان الروح القدس قد سبق أنْ وعد أنْ ال يري املوت قبل أنْ يري  ،جاء مسعان إيل اهليكل بالروحف

ذين كانوا يتوقَّعون ميالده، حبسب النبوات، مجيع املنتظرين املسيح الرب، وتكلَّمت عنه حنة النبية مع مجيع ال
  .الفداء الذي كان سيأيت من إسرائيل

فهل حدث مثل ذلك عند والدة أي  ..هذا ما حدث يف ميالد املسيح: قال ذلك، مث التفت للجمع، وقال
  ؟نيب أو رئيس أنبياء أو أي شخص ظهر علي األرض مهما كانت أمهِّيته

 ،بالطبع مل حيدث مثل ذلك إالَّ يف ميالد الرب يسوع ألنه ليس جمرد شخص عادي: نفسه بنفسه مث أجاب
د نيبل األنبياء ،بلّ هو املسيح الرب الذي ظهر يف اجلسد ،وال هو جمرسرفهو م .  

هلم مل يكن بولس يتصور أن يفاجأ بأي اعتراض، فقد كان يتصور أنه يتكلم مع أميني جهلة ال علم 
  .يناقشون به ما يقال، وال عقول هلم تستطيع أن تعترض على ما يقال

لقد  ..وقد فوجئت مثله، ال باالعتراض، وإمنا بصوت املعترض ..لكنه فوجئ بصوت يريد أن يناقشه
  ..إنه صوت عبد القادر، ذلك الرجل الذي مسعته يتحدث مع عبد احلكيم يف الطائرة ..عرفته

ور عظيم، وأنا أمسع صوته، وكأن روحي أدركت أا ستنال من ذلك لست أدري كيف شعرت بسر
  .الصوت املزيد من أشعة مشس حممد 

إن أذنت يل ـ حضرة القس الفاضل ـ فإن قرآننا قد ذكر يف ميالد املسيح من : قال عبد القادر
  .العجائب ما مل تذكره، سأقرأ عليك ما ورد يف القرآن الكرمي من ميالد املسيح 

واذْكُر في  ﴿:عبد القادر املصحف، وراح يقرأ خبشوع ما ورد يف قصة ميالد املسيح من سورة مرميفتح 
فَاتخذَت من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ ) ١٦(الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا شرقيا 

قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك ) ١٨(قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا ) ١٧(بشرا سوِيا لَها 
لَ كَذَلك قَالَ ربك هو قَا) ٢٠(قَالَت أَنى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا ) ١٩(غُلَاما زكيا 

) ٢٢(فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا ) ٢١(علَي هين ولنجعلَه َآيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقْضيا 
نِي متا لَيي قَالَت لَةخإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماَءها فَأَجِسينا ميسن تكُنذَا ولَ هقَب ا أَلَّا ) ٢٣(تهتحت نا ماهادفَن

فَكُلي  )٢٥(وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا ) ٢٤(تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا 
) ٢٦(إِما تريِن من الْبشرِ أَحدا فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا واشربِي وقَري عينا فَ

ك امرأَ سوٍء وما يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبو) ٢٧(فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا 
قَالَ إِني عبد اللَّه َآتانِي ) ٢٩(فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا ) ٢٨(كَانت أُمك بغيا 

وبرا ) ٣١(وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت ) ٣٠(الْكتاب وجعلَنِي نبِيا 
ذَلك عيسى ) ٣٣(والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا ) ٣٢(بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا 
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 قلَ الْحقَو ميرم نونَ ابرتمي يهي ف٣٤(الَّذ ( قُولُ لَها يما فَإِنرى أَمإِذَا قَض هانحبس لَدو نذَ مختأَنْ ي لَّها كَانَ لم
  )مرمي(﴾)٣٦(وإِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستقيم ) ٣٥(كُن فَيكُونُ 

   ..كما وردت يف القرآن الكرمي هذه هي قصة ميالد املسيح : ىل بولس، وقالرفع رأسه، والتفت إ
وقد حصل ألمه يف فترة محلها من الربكات واخلريات ما ذكره القرآن  ..ولد من عذراء إن املسيح 

  .الكرمي
ت أول وعند ميالده أنطقه اهللا يف املهد ليصور حقيقته ووظيفته اليت أنيطت به على هذه األرض، لقد كان

، عبوديته هللالقد بدأ بإعالن  ..)٣٠من اآلية: مرمي(﴾ إِني عبد اللَّه  ﴿كلمة قاهلا، وأشرف كلمة قاهلا هي 
  .آهلةثالثة يف نفس الوقت وهم  ،هو ثالث ثالثة هم إله واحداهللا، وال هو اهللا، وال  فليس هو ابن

ه بارك فيه، وأوصاه بالصالة والزكاة مدة حيات، وأنه وال شريكا ال ولداً ،اهللا جعله نبيامث يذكر أن 
قدر له السالم واألمان والطمأنينة يوم ولد ويوم ميوت ويوم وأنه  ..الرب بوالدته والتواضع مع عشريتهوأوصاه ب
  .يبعث حياً

فال ميكن هلذا الكون أن يكون له إله  ..هذا ما يقوله العقل واملنطق: ظهر عبد احلكيم، هو اآلخر، وقال
  .إن النظام والتناسق والدقة تدل على أن املبدع واحد ..إله واحد غري

ولكن ما تقول يف تلك املعجزات العظيمة اليت : هنا تدخل مستأجر بولس، وأراد أن ينقذ املوقف، فقال
   ..لقد ولد كما ذكرت من عذراء ..صاحبت ميالد املسيح

  ون من عذراوات، فهل نعتربهم مجيعا آهلة؟إن هناك ماليني الكائنات يولد: ابتسم عبد احلكيم، وقال
  أيهما أحق باأللوهية من مل يكن له والد أصال ال أما، وال أبا، أم من له أم؟: مث التفت لبولس، وقال
فلذلك لو اعتمدنا املنطق الذي  ..ليس له أب، وال أم ..لقد خلق اهللا آدم من تراب: سكت بولس، فقال

  .١باأللوهية من املسيح تعتمدونه يف هذا الباب، فهو أحق
إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه  ﴿:تعاىللقد ذكر القرآن الكرمي هذا، فقال 

  )٥٩:آل عمران( ﴾كُن فَيكُونُ
  ؟ريهولكن ما تقول يف هذه اخلوارق اليت حصلت للمسيح، ومل حتصل لغ: قال مستأجر بولس

حبكمته يظهر بعض اإلرهاصات الدالة على  تعاىلإن اهللا  ..إا مل حتصل لغريه: ومن قال: قال عبد القادر
  .ليكون ذلك متهيدا لتقبل الناس هلم ..هم هلداية خلقهاملصطفني الذين خيتار

لف هيئ منذ والدته للوظيفة اخلطرية اليت ك فموسى  ..لقد ذكر القرآن الكرمي هذا عن موسى 
  .ا

ونرِيد أَنْ  ﴿:ما أراده للمستضعفني من بين إسرائيل من اخلروج عن ضعفهم، فقال تعاىلفبعد أن ذكر اهللا 
 نيارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمرِ) ٥(ننضِ وي الْأَرف ملَه كِّنمنو ي

   )القصص(﴾)٦(فرعونَ وهامانَ وجنودهما منهم ما كَانوا يحذَرونَ 
                                                

  .من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(هناك ردود كثرية جدا متصلة ذا ذكرناها يف رسالة )  ١(
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وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه  ﴿:مقدمات تلك التهيئة، فقال تعاىلبعدها ذكر اهللا 
لَا تي وافخلَا تو مي الْيف يهفَأَلْق نيلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رنِي إِنز٧(ح ( مكُونَ لَهينَ لوعرَآلُ ف قَطَهفَالْت

 نيئاطوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ ووعرا إِنَّ فنزحا وود٨(ع (ي ونٍ ليةُ عنَ قُروعرأَةُ فرام قَالَتو لُوهقْتلَا ت لَك
وأَصبح فُؤاد أُم موسى فَارِغًا إِنْ كَادت لَتبدي بِه لَولَا أَنْ  )٩(عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا وهم لَا يشعرونَ 

 نِنيمؤالْم نكُونَ متا للَى قَلْبِها عطْنب١٠(ر (تأُخل قَالَتونَ ورعشلَا ي مهبٍ ونج نع بِه ترصفَب يهقُص ه)١١ (
لَه مهو لَكُم هكْفُلُوني تيلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَده لُ فَقَالَتقَب نم عاضرالْم هلَيا عنمرحونَ وحاص١٢( ن ( اهنددفَر

يع قَرت كَي هونَ إِلَى أُملَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكو قح اللَّه دعأَنَّ و لَمعتلنَ وزحلَا تا وهالقصص(﴾)١٣(ن(  
   ..ذكر القرآن الكرمي قصة ميالده، وما ارتبط ا من البشارات، واإلرهاصات وحيي 

يشري إىل الدور اخلطري الذي وهكذا كل األنبياء ـ عليهم السالم ـ جعل اهللا يف مقدمات حيام ما 
  .كلفوا به

  .فمحمد ولد والدة عادية، كما يولد سائر الناس ..إال حممد: قال بولس
نعم ولد والدة عادية بفضل اهللا، ولكنه ـ كسائر األنبياء ـ سبق ميالده ورافقه : قال عبد القادر

  .إرهاصات كثرية تدل على الوظيفة اخلطرية اليت هيئ هلا
  .هذا ما أعرفه ..لقد ولد والدة عادية ..ذلك غري صحيح: ولسقال مستأجر ب

  .أنت حتثين إذن على أن أعرفك ما مل تكن تعرف، وأعلمك ما مل تكن تعلم: ابتسم عبد القادر، وقال
  .فحدثنا أنت عن إرهاصات حممد ،لقد حدثنا هذا عن إرهاصات املسيح ..نعم: قال اجلمع

ثالثة أنواع من اإلرهاصات ـ على حسب ما ذكرت للمسيح   لقد حدثت حملمد : قال عبد القادر
 إرهاصات سبقت مولده، وإرهاصات تزامنت مع مولده، وإرهاصات حدثت بعد مولده :ـ.. 

  .وسأحدثكم عن بعض احلوادث املرتبطة بكل نوع منها
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  ـ قبل امليالد ١
  .فحدثنا عن اإلرهاصات اليت سبقت مولده: اقالو

كلها على أحر من  كانت اجلزيرة العربية يف ذلك الزمن الذي ولد فيه حممد لقد : قال عبد القادر
  .اجلمر يف انتظار ذلك النيب املوعود الذي بشرت به األنبياء

  فكيف عرفوا أنه سيبعث يف ذلك الزمان؟: قالوا
لذي سيولد فيه، لقد ذكر الكتاب املقدس الكثري من العالمات املرتبطة ذا النيب، والزمن ا: قال عبد القادر

  .، والذي حرف أكثره بعد أن أرسل اهللا رسوله١واملكان الذي سيخرج منه
  من فعل ذلك، ومل؟: قالوا

لقد  ..بغيا وحسدا فعله من وكله اهللا حبفظ كتابه، وفعلوه ليصرفوا النبوة عن حممد :  قال عبد القادر
من عند اللَّه مصدق لما معهم وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ  ولَما جاَءهم كتاب ﴿:ذكر القرآن الكرمي هذا، فقال

رِينلَى الْكَافع ةُ اللَّهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماَءها جوا فَلَمكَفَر ينلَى الَّذ٨٩:البقرة(﴾ ع(  
ذي عاناه أهل الكتاب، وهم يبشرون الناس مبحمد فهذه اآلية الكرمية خترب عن ذلك االنتظار الطويل ال

.  
  .فحدثنا عن ذلك: قالوا

  :انتظار طويل
وسأذكر لكم منها ما يبني لكم اجلو العام  ..لقد رويت الروايات الكثرية الدالة على ذلك: قال عبد القادر

  .الذي كان ميهد يئ حممد 
مل يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول : لواحدثنا أشياخ شىت قا: عاصم بن عمر بن قتادة قالحدث 

إن نبيا : منا، كان معنا يهود، وكانوا أهل كتاب وكنا أهل وثن، وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا اهللا 
  .فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ،مبعوثا اآلن قد أظل زمانه نتبعه

ولَما جاَءهم كتاب من عند اللَّه  ﴿:تعاىلل اهللا اتبعناه وكفروا به، ففيهم أنز فلما بعث اهللا تعاىل رسوله 
فُوا كَفَررا عم ماَءها جوا فَلَمكَفَر ينلَى الَّذونَ عحفْتتسلُ يقَب نوا مكَانو مهعا ممل قدصلَى مع ةُ اللَّهنفَلَع وا بِه

رِين٢))٨٩:البقرة(﴾ الْكَاف    
التقوا ازمت  كانت يهود خيرب تقاتل يهود غطفان، فلما: ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قالوعن 
  .يهود خيرب

اللهم إنا نسألك حبق حممد النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا يف : فعاذت اليهود ذا الدعاء فقالوا
 عاء فهزموا غطفان، فلما بعث رسول اهللا فكانوا إذا التقوا دعوا ذا الد ،آخر الزمان إال نصرتنا عليهم

ولَما جاَءهم كتاب من عند اللَّه مصدق لما معهم وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ  ﴿:تعاىلكفروا به، فأنزل اهللا 
                                                

  .أنبياء يبشرون مبحمد: انظر)  ١(
  .ابن إسحاقرواه )  ٢(



 ٢٢

نفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماَءها جوا فَلَمكَفَر ينلَى الَّذعرِينلَى الْكَافع ١) )٨٩:البقرة(﴾ ةُ اللَّه    
فخرج على نادي قومه بين  ،كان بيننا يهودي: قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن سلمة بن سالمة بن وقش 

فذكر البعث والقيامة واجلنة والنار واحلساب وامليزان، فقال ذلك ألصحاب وثن ال  ،عبد األشهل ذات غداة
وهذا كائن أن الناس ! وحيك يا فالن: فقالوا ،ملوت، وذلك قبل مبعث النيب يرون أن بعثا كائن بعد ا

نعم والذي حيلف به لوددت أن يكون : قال ؟مبعوثون بعد موم إىل دار فيها جنة ونار وجيزون من أعماهلم
من تلك  حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور يف داركم فتحموه مث تقذفوين فيه مث تطينوا علي وأن أجنو

فما : قالوا، وأشار بيده حنو مكة واليمن، نيب يبعث من ناحية هذه البالد: قال ؟فما عالمة ذلك: قالوا، النار غدا
  .إن يستنفذ هذا الغالم عمره يدركه: فرمى بطرفه إيل وأنا أحدث القوم فقال، الذي تراه

ا، فآمنا به وصدقناه وكفر به بغيا ، وإنه حلي بني أظهرنفما ذهب الليل والنهار حىت بعث رسول اهللا 
  .٢ليس به: قال ؟يا فالن ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت وأخربتنا به: وعنادا، فقلنا له

خرجت مع مجاعة من بين متيم، : عن حممد بن عدي أنه سأل أباه كيف مساه يف اجلاهلية حممدا؟ فقالو
أما : فقال، من مضر: قلنا ؟من أنتم: فقال ٣ديراين نافلما وردنا الشام نزلنا على غدير عليه شجر، فأشرف علي

 ؟ما امسه: فقلنا .إنه سوف يبعث منكم وشيكا نيب فسارعوا إليه وخذوا حبظكم منه ترشدوا، فإنه خامت النبيني
  .٤فلما صرنا إىل أهلنا ولد لكل واحد منا غالم فسماه حممدا .حممد: فقال

ع من أهل الكتاب ومن الكهان أن نبيا يبعث من العرب كانت العرب تسم: عن سعيد بن املسيب قالو
  .٥امسه حممد، فسمى من بلغه ذلك من ولد له حممدا، طمعا يف النبوة

خرجت أنا وأمية بن أيب الصلت إىل الشام، فمررنا بقرية فيها نصارى، فلما رأوا : عن أيب سفيان قالو
يا أبا سفيان انطلق معي فإنك متضي إىل : يل أميةوأرادوه على أن ينطلق معهم، فقال ، أمية عظموه وأكرموه

  .لست أنطلق معك: فقلت ،رجل قد انتهى إليه علم النصرانية
حدثين هذا الرجل الذي انتهى إليه علم : نعم قال: تكتم علي ما أحدثك به؟ قال: فذهب ورجع وقال

  .ليس منكم، هو من أهل مكة: أن نبيا مبعوث، فظننت أنين هو، فقال: الكتاب
  .وسط قومه: قال ؟ما نسبه: قلت

إن آية ذلك أن الشام قد رجفت بعد عيسى مثانني رجفة، وبقيت رجفة يدخل على أهل الشام : وقال يل
  .من الشام: من أين؟ قال: فلما صرنا قريبا من ثنية إذا راكب قلنا: منها شر ومصيبة

  .٦ م منها شر ومصيبةنعم، رجفت الشام رجفة دخل على الشا: قال ؟هل كان من حدث: قلنا
                                                

  .احلاكم والبيهقيرواه )  ١(
  .ابن إسحاق، والبخاري يف التاريخ وصححه احلاكمرواه )  ٢(
  .الذي يسكن الدير الراهب: الديرين)  ٣(
  .رواه الطرباين والبيهقي وأبو نعيم)  ٤(
  .ابن سعدرواه )  ٥(
  .الطرباين والبيهقيرواه )  ٦(
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كنت جالسا بفناء الكعبة وزيد بن عمرو بن نفيل قاعد، : قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب بكر الصديق و
  .أما إن هذا النيب الذي ينتظر منا أو منكم أو من أهل فلسطني: فمر به أمية بن أيب الصلت فقال

  .ومل أكن مسعت قبل ذلك بين ينتظر فال يبعث: قال
نعم يا بن أخي، أخربنا أهل الكتاب : فقال ،فقصصت عليه احلديث ،ورقة بن نوفل فخرجت أريد

  .والعلماء، أن هذا النيب الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، ويل علم بالنسب فقومك أوسط العرب نسبا
  .يقول ما قيل له، إال أنه ال يظلم وال يظامل :قال ؟يا عم وما يقول النيب: قال
  .١آمنت وصدقت ول اهللا فلما بعث رس: قال

ما  (:لقي زيد بن عمرو بن نفيل، فقال له النيب  أن النيب  -رضي اهللا عنهما  -وعن زيد بن حارثة 
كانت مين إليهم، ولكن أراهم على ضاللة  ٣أما واهللا إن ذلك لغري ثائرة: قال )؟٢يل أرى قومك قد شنفوك 

من : قلت ؟ممن أنت: فأخربته بالذي خرجت له، قال ،يرةفخرجت أبتغي هذا الدين حىت أتيت على شيخ باجلز
فرجعت فلم  .فإنه قد خرج يف بلدك نيب أو خارج قد طلع جنمه، فارجع فصدقه وآمن به: قال .أهل بيت اهللا

  .أحس بشئ بعد
  .٤ومات زيد بن عمرو قبل أن يبعث رسول اهللا : قال

خالفت قومي واتبعت ملة : بن نفيل قال وعن عامر بن ربيعة ـ رضي اهللا عنه ـ  أن زيد بن عمرو
إبراهيم وما كان يعبد، فأنا أنتظر نبيا من ولد إمساعيل امسه أمحد، وال أراين أدركه، فأنا أؤمن به وأصدقه 

هو رجل : وأشهد أنه نيب، فإن طالت بك مدة فأقره مين السالم، وأخربك يا عامر ما نعته حىت ال خيفى عليك
، وال بكثري الشعر وال بقليله، وليس يفارق عينيه محرة، وخامت النبوة بني كتفيه، وامسه ليس بالطويل وال بالقصري

أمحد، وهذا البلد مولده ومبعثه، مث خيرجه قومه منها ويكرهون ما جاء به حىت يهاجر إىل يثرب فيظهره 
اليهود والنصارى  وكل من أسأله من ،فإياك أن ختدع عنه فإين بلغت البالد كلها أطلب دين إبراهيم،أمره

  .مل يبق نيب غريه: وينعتونه مثل ما نعته لك، ويقولون، هذا الدين وراءك: واوس يقول
    ٥)قد رأيته يف اجلنة يسحب ذيله (:وأخربته، فقال فلما تنبأ رسول اهللا : قال عامر

يت الباطل قال رغبت عن آهلة قومي يف اجلاهلية، ورأ :ـ رضي اهللا عنهـ وروي عن عمرو بن عبسة 
خيرج رجل مبكة ويرغب عن : يعبدون احلجارة، فلقيت رجال من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين فقال

  .فإذا مسعت به فاتبعه ،آهلة قومه ويدعو إىل غريها، وهو يأيت بأفضل الدين
  .فيقولون ال ؟هل حدث فيها أمر: فلم يكن يب هم إال مكة آتيها فأسأل

هل حدث فيها : قلت .من مكة: قال ؟من أين جئت: إذا مر يب راكب فقلت فإين لقاعد على الطريق
                                                

  .ابن عساكررواه )  ١(
  .أي أبغضوك: شنفوك)  ٢(
  .شرا أي مل أصنع هلم: لغري ثائرة)  ٣(
  .رواه أبو يعلى والطرباين واحلاكم وصححه)  ٤(
  .مابن سعد وأبو نعي رواه)  ٥(
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  .صاحيب الذي أريد: فقلت .نعم، رجل رغب عن آهلة قومه ودعا إىل غريها: قال ؟خرب
 ؟من أرسلك: قلت .رسول: قال ؟وما النيب: قلت .نيب: قال ؟ما أنت: فأتيته فوجدته مستخفيا، فقلت

أن توصل األرحام وحتقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر األوثان ويعبد اهللا : قال ؟مباذا أرسلك: قلت .اهللا: قال
: قال ؟نعم ما أرسلك به، أشهدك أين قد آمنت بك وصدقتك أفأمكث معك ما ترى: قلت .وال يشرك به شيئا

  .ترى كراهة الناس ملا جئت به فامكث يف أهلك، فإذا مسعت أين قد خرجت خمرجا فاتبعين
  .١ خرج إىل املدينة سرت حىت قدمت عليه فلما مسعت به 

 -بلغين أن بين إسرائيل ملا أصام ما أصام من ظهور خبتنصر : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
مبعوثا يف كتبهم وأنه سيظهر يف بعض القرى العربية  وفرقتهم وذهلم تفرقوا، وكانوا جيدون حممدا رسول اهللا 

خرجوا من أرض الشام جعلوا يتقرون كل قرية من تلك القرى العربية بني الشام يف أرض ذات خنل، وملا 
فيتبعونه، حىت نزل من بين  واليمن جيدون نعتها نعت يثرب، فرتل ا طائفة منهم ويرجون أن يلقوا حممدا 

اتباعه إذا  أنه جاء وحيثون أبناءهم على هارون بيثرب منهم طائفة، فمات أولئك اآلباء وهم مؤمنون مبحمد 
  .٢جاء، فأدركه من أدركه من أبنائهم فكفروا به وهم يعرفونه

من  ..كان منتظرا من الكل فمحمد  ..هذه أول اإلرهاصات: التفت عبد القادر إىل بولس، وقال
  .اليهود، ومن املسيحيني، ومن األحناف الذين يبحثون عن ملة إبراهيم

  .بحنن نريد اآليات العجائ: قال مستأجر بولس
  فكيف يتفق كل ذلك اجلمع على ذلك االنتظار؟ ..وهذا من اآليات العجائب: قال عبد القادر

  مث كيف يرحل األحبار والرهبان من ديارهم لينتظروا ذلك املولود املوعود يف تلك البالد القاحلة؟
  .فهناك آية أخرى تتناسب مع الطريقة اليت تفكر ا ..ومع ذلك
  ما هي؟ : قال اجلمع

  :ية الكعبةمحا
  .أنتم تعلمون أن حممدا  ولد مبكة املكرمة يف عام يسمى عام الفيل: قال عبد القادر

  .أجل: قالوا
  .إرهاصا من إرهاصات النبوة لقد كان هذا الفيل الذي ولد يف عامه حممد : قال عبد القادر

  كيف ذلك؟: قالوا
يطابق ما وهو ، وما أو خبمسة ومخسني يوماخبمسني ي يف شهر احملرم قبل مولد النيب : قال عبد القادر

 ،حصلت واقعة خارقة حفظت البلد الذي ولد فيه حممد م،  ٥٧١أواخر فرباير أو أوائل مارس سنة 
  .وحفظت الكعبة املشرفة

  .فحدثنا عنها: قالوا
                                                

  .رواه ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر)  ١(
  .أبو نعيم وابن عساكررواه )  ٢(
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املشرفة، هلدم الكعبة املكرمة، قدم أبرهة األشرم ملك اليمن إىل مكة يف ذلك احلني، : قال عبد القادر
  .ولكن اهللا محاها منه، وأنزل به وجبنوده عقابا أليما خارقا

بعد طرد ـ يف الفترة اليت خضعت فيها اليمن حلكم احلبشة ـ أن احلاكم احلبشي لليمن وخالصة احلادثة 
ل ومجع هلا ك ،، كان قد بىن كنيسة يف اليمن باسم ملك احلبشة)أبرهة(احلكم الفارسي منها وتسميه الروايات 

أسباب الفخامة، على نية أن يصرف ا العرب عن البيت احلرام يف مكة، وقد رأى مبلغ اجنذاب أهل اليمن 
وكتب إىل ملك احلبشة ذه  ،الذين حيكمهم إىل هذا البيت، شأم شأن بقية العرب يف وسط اجلزيرة ومشاليها

  .النية
ون أم أبناء إبراهيم وإمساعيل صاحيب هذا لكن العرب مل ينصرفوا عن بيتهم املقدس، فقد كانوا يعتقد

وكانت معتقدام على افتها أفضل يف  ،البيت، وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر باألنساب
  .نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حوهلم، وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب وافت كذلك

يصرف الناس عنهم؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه الفيلة، ويف على هدم الكعبة ل )أبرهة(عندئذ صح عزم 
  .مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم

فوقف يف طريقه رجل من أشراف أهل  ،وعز عليهم أن يتوجه هلدم كعبتهم ،فتسامع العرب به وبقصده
وجهاده عن البيت اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إىل حرب أبرهة 

  .مث عرض له فقاتله، ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسرياً ،احلرام، فأجابه إىل ذلك من أجابه
مث وقف له يف الطريق كذلك نفيل بن حبيب اخلثعمي يف قبيلتني من العرب ومعهما عرب كثري، فهزمهم 

  .كذلك وأسر نفيال، الذي قبل أن يكون دليله يف أرض العرب
إن البيت الذي يقصده ليس عندهم إمنا هو يف : ائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا لهحىت إذا مر بالط

  .وبعثوا معه من يدله على الكعبة ،وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه لالّت ،مكة
فلما كان أبرهة باملغمس بني الطائف ومكة، بعث قائداً من قواده حىت انتهى إىل مكة فساق إليه أموال 

  .مث عرفوا أم ال طاقة هلم به فتركوا ذلك ،قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك احلرم بقتالهامة من 
وبعث أبرهة رسوالً إىل مكة يسأل عن سيد هذا البلد، ويبلغه أن امللك مل يأت حلرم وإمنا جاء هلدم هذا 

  .يد احلرب جاء به إىل امللكفإذا كان سيد البلد ال ير ،البيت، فإن مل يتعرضوا له فال حاجة له يف دمائهم
هذا بيت اهللا  .واهللا ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة: فلما كلم عبد املطلب فيما جاء به قال له

  .فإن مينعه منه فهو بيته وحرمه، وإن خيل بينه وبينه فواهللا ما عندنا دفع عنه ،وبيت خليله إبراهيم .احلرام
 ش،هذا سيد قري :قالوا ألبرهة ،فلما استؤذن لعبد املطلب ،إليه نطلق عبد املطلب مع رسول أبرهةامث 
  .فأذن له

فرتل أبرهة  ،وكره أن تراه احلبشة معه على سرير ملكه ،فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه عن أن جيلسه حتته
اليت فذكر عبد املطلب أباعره  ؟حاجتك :مث قال له ،فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إىل جنبه ،عن سريره

أتكلمين عن مائيت بعري  ،مث زهدت فيك حني كلمتك ،قد كنت أعجبتين حني رأيتك: أخذت له فقال أبرهة
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أنا رب : قال له عبد املطلب ؟قد جئت هلدمه ال تكلمين فيه ،وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك ،أصبتها لك
  .وإن للبيت ربا سيمنعه ،اإلبل

فأخربهم اخلرب وأمرهم باخلروج من مكة والتحرز  ،صرف إىل قريشناف ،فرد أبرهة على عبد املطلب اإلبل
  .وقد كانوا أكثر من قريش عددا ،باجلبال والشعاب ختوفا عليهم معرة اجليش

وقام معه نفر من قريش يدعون اهللا ويستنصرونه على أبرهة  ،فأخذ حبلقة باب الكعبة ،مث قام عبد املطلب
  .وجيشه

  :و آخذ حبلقة باب الكعبةوه ،عبد املطلبوكان مما قال 
  فامنع حاللك   ال هم أن العبد مينع رحله
  غدوا حملك     ال يغلنب صليبهم وحماهلم 

  إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك
فربك الفيل دون مكة ال يدخلها، وجهدوا يف محله على اقتحامها  ،فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله ملا جاء له

  .١فلم يفلحوا
مجاعات من الطري حتصبهم حبجارة من طني وحجر، فتركتهم على هذا اجليش أرسل  تعاىلهللا إن امث 

وأصيب أبرهة يف جسده، وخرجوا به معهم يسقط أمنلة أمنلة، حىت قدموا به ، كأوراق الشجر اجلافة املمزقة
  .صنعاء، فما مات حىت انشق صدره عن قلبه كما تقول الروايات

أَلَم ) ١(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ  ﴿:تعاىله احلادثة، فقال وقد ذكر القرآن الكرمي هذ
فَجعلَهم كَعصف ) ٤(ترميهِم بِحجارة من سجيلٍ ) ٣(وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ ) ٢(يجعلْ كَيدهم في تضليلٍ 

  )يلالف(﴾) ٥(مأْكُولٍ 
أعرف هذه احلادثة، وهي حادثة عادية، وهي ال تعين سوى أن وباء أصاب : هنا تدخل بولس، وقال  

  .ذلك اجليش، فمنعه من غزو الكعبة
   ..فلست أنا الذي أقول هذا ..ال تتهمين

ويف اليوم الثاين فشا يف  (:قال حممد عبده يف تفسريه للسورة يف جزء عملقد  ..إن هذا يقوله مفسروكم
وقال يعقوب بن عتبة  .وهو أول جدري ظهر ببالد العرب: قال عكرمة ..ند اجليش داء اجلدري واحلصبةج

وقد فعل الوباء بأجسامهم ما يندر  .إن أول ما رؤيت احلصبة واجلدري ببالد العرب ذلك العام: فيما حدث
صيب اجليش، ومل يزل يسقط فكان حلمهم يتناثر ويتساقط فذعر اجليش وصاحبه وولوا هاربني، وأ .وقوع مثله

هذا ما اتفقت عليه الروايات، ويصح   ،حلمه قطعة قطعة، وأمنلة أمنلة حىت انصدع صدره ومات يف صنعاء

                                                
أي (خألت القصواء : يوم احلديبية حني بركت ناقته القصواء دون مكة، فقالوا وهذه احلادثة ثابتة بقول رسول اهللا )  ١(

  » حابس الفيل ما خألت القصواء، وما ذاك هلا خبلق، ولكن حبسها «:فقال رسول اهللا  ،)حرنت
إن اهللا حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني، وإنه قد « :قال يوم فتح مكة ويف الصحيحني أن رسول اهللا 

  »عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس، أال فليبلغ الشاهد الغائب 
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وقد بينت لنا هذه السورة الكرمية أن ذلك اجلدري أو تلك احلصبة نشأت من حجارة يابسة  .االعتقاد به
   )مما يرسله اهللا مع الريح  سقطت على أفراد اجليش بواسطة فرق عظيمة من الطري

فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطري من جنس البعوض أو الذباب الذي حيمل جراثيم بعض  (:مث قال
األمراض، وأن تكون هذه احلجارة من الطني املسموم اليابس الذي حتمله الرياح فيعلق بأرجل هذه احليوانات، 

وأن كثرياً من  .لقروح اليت تنتهي بإفساد اجلسم وتساقط حلمهفإذا اتصل جبسد دخل يف مسامه، فأثار فيه تلك ا
هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اهللا يف إهالك من يريد إهالكه من البشر، وأن هذا احليوان الصغري 

   )وهو فرق ومجاعات ال حيصي عددها إال بارئها  .الذي يسمونه اآلن باملكروب ال خيرج عنها
  .لقد قال بعد هذا كالما مجيال ..أكمل: د عليه عبد احلكيمقال ذلك، وسكت، فر

  .هذا ما حفظته من كالمه: قال بولس
وال  (:لقد قال بعدها كالما يرد على سوء الفهم الذي قد يعرض ملن قرأ موقفه هذا، لقد قال: قال احلكيم

ة رؤوس اجلبال، وال على أن يتوقف ظهور أثر قدرة اهللا تعاىل يف قهر الطاغني، على أن يكون الطري يف ضخام
يكون من نوع عنقاء مغرب، وال على أن يكون له ألوان خاصة به، وال على معرفة مقادير احلجارة وكيفية 

   :فلله جند من كل شيء ..تأثريها
  تدل على أنه الواحد   ويف كل شيء له آية 

يهدم البيت، أرسل اهللا عليه من  فهذا الطاغية الذي أراد أن .وليست يف الكون قوة إال وهي خاضعة لقوته
وهي نعمة غمر اهللا  .الطري ما يوصل إليه مادة اجلدري أو احلصبة، فأهلكته وأهلكت قومه، قبل أن يدخل مكة

وإن كانت نعمة من اهللا حلت  ا أهل حرمه على وثينتهم حفظاً لبيته، حىت يرسل من حيميه بقوة دينه 
   )االعتداء على البيت دون جرم اجترمه، وال ذنب اقترفه بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا 

وما عدا ذلك فهو مما ال يصح قبوله إال بتأويل، إن  .هذا ما يصح االعتماد عليه يف تفسري السورة (:مث قال
ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل وهو أضخم حيوان من ذوات األربع جسماً  .صحت روايته
ن صغري ال يظهر للنظر، وال يدرك بالبصر، حيث ساقه القدر ال ريب عند العاقل أن هذا أكرب ويهلك، حبيوا
   )وأعجب وأر

وحنن ال نرى أن هذه الصورة  (:لقد علق سيد قطب على قوله هذا تعليقا مجيال، فقال: قال عبد القادر
أو تلك اليت جاءت ا ـ جلراثيم صورة اجلدري أو احلصبة من طني ملوث باـ اليت افترضها األستاذ اإلمام 

بعض الروايات من أن احلجارة خترق الرؤوس واألجسام وتنفذ منها ومتزق األجساد فتدعها كفتات ورق 
ال نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة اهللا، وال أوىل بتفسري  ..)العصف  (الشجر اجلاف وهو 

ومن حيث الداللة على قدرة اهللا وتدبريه، ويستوي  .وعفهذه كتلك يف نظرنا من حيث إمكان الوق .احلادث
عندنا أن تكون السنة املألوفة للناس، املعهودة املكشوفة لعلمهم، هي اليت جرت فأهلكت قوماً أراد اهللا 

أو أن تكون سنة اهللا قد جرت بغري املألوف للبشر، وغري املعهود املكشوف لعلمهم، فحققت قدره  .إهالكهم
  .ذاك
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وما يعرف البشر من سنة اهللا إال طرفاً يسرياً  .هللا ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوهإن سنة ا
يكشفه اهللا هلم مبقدار ما يطيقون، ومبقدار ما يتهيأون له بتجارم ومداركهم يف الزمن الطويل، فهذه اخلوارق 

  !فوهولكنها خوارق بالقياس إىل ما عهدوه وما عر .كما يسموا هي من سنة اهللا
ومن مث فنحن ال نقف أمام اخلارقة مترددين وال مؤولني هلا مىت صحت الرواية أو كان يف النصوص ويف 

ويف الوقت ذاته ال نرى  .مالبسات احلادث ما يوحي بأا جرت خارقة، ومل جتر على مألوف الناس ومعهودهم
فالسنة املألوفة  .على ألسنة اخلارقة للمألوف أن جريان األمر على ألسنة املألوفة أقل وقعاً وال داللة من جريانه

  .هي يف حقيقتها خارقة بالقياس إىل قدرة البشر
إن طلوع الشمس وغروا خارقة وهي معهودة كل يوم وإن والدة كل طفل خارقة وهي تقع كل حلظة، 

يكروبات وإن تسليط طري كائناً ما كان حيمل حجارة مسحوقة ملوثة مب! وإال فليجرب من شاء أن جيرب
اجلدري واحلصبة وإلقائها يف هذه األرض، يف هذا األوان، وإحداث هذا الوباء يف اجليش، يف اللحظة اليت يهم 

إن جريان قدر اهللا على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الداللة على القدرة وعلى  ..فيها باقتحام البيت
اهللا طرياً خاصاً حيمل حجارة خاصة تفعل باألجسام فعالً وليست بأقل داللة وال عظمة من أن يرسل  .التقدير

  .خاصاً يف اللحظة املقررة
  .١هذه خارقة وتلك خارقة على السواء ..هذه من تلك
قد أسلم مبا ذكرت من أا حادثة خارقة، ولكن كيف تذكر أا من اإلرهاصات املرتبطة : قال بولس

  .مبحمد
  .قدس ال يقل حرمة عن الكعبة املشرفةأنت تعلم أن بيت امل: قال عبد القادر

  .حنن ال نرى للكعبة أي مكانة مقارنة ببيت املقدس: قال بولس
م،  ٧٠الرومان سنة مث استوىل عليه م،  . ق ٥٨٧بختنصر سنة ومع ذلك فقد استوىل عليه : قال عبد القادر

من ، وأهل الكعبة من املسيحيني عليها مع كوماحلبشة مسيحيو مل يتم استيالء الكعبة املشرفة ولكن 
                                                

الذات، فنحن أميل إىل اعتبار أن األمر قد فأما يف هذا احلادث ب: وقد رجح سيد اعتبار اخلارقة يف هذه احلادثة، فقال)  ١(
جرى على أساس اخلارقة غري املعهودة، وأن اهللا أرسل طرياً أبابيل غري معهودة وإن مل تكن هناك حاجة إىل قبول الروايات اليت 

حتمل ! اف إليهاتصف أحجام الطري وأشكاهلا وصفاً مثرياً، جند له نظائر يف مواضع أخرى تشي بأن عنصر املبالغة والتهويل مض
  ..حجارة غري معهودة، تفعل باألجسام فعالً غري معهود

ولكن ألن جو السورة ومالبسات احلادث جتعل هذا االعتبار . ال ألنه أعظم داللة وال أكرب حقيقة. حنن أميل إىل هذا االعتبار
ن مثابة للناس وأمناً؛ وليكون نقطة جتمع للعقيدة كان يريد أن حيفظه ليكو. فقد كان اهللا سبحانه يريد ذا البيت أمراً. هو األقرب

اجلديدة تزحف منه حرة طليقة، يف أرض حرة طليقة، ال يهيمن عليها أحد من خارجها، وال تسيطر عليها حكومة قاهرة حتاصر 
لى قريش بعد البعثة وجيعل هذا احلادث عربة ظاهرة مكشوفة جلميع األنظار يف مجيع األجيال، حىت ليمنت ا ع. الدعوة يف حمضنها

فمما يتناسق مع جو هذه املالبسات كلها أن جييء احلادث غري .. يف هذه السورة، ويضرا مثالً لرعاية اهللا حلرماته وغريته عليها
مألوف وال معهود، بكل مقوماته وبكل أجزائه وال داعي للمحاولة يف تغليب صورة املألوف من األمر يف حادث هو يف ذاته 

  ..اته مفرد فذومبالبس
وخباصة أن املألوف يف اجلدري أو احلصبة ال يتفق مع ما روي من آثار احلادث بأجسام اجليش وقائده، فإن اجلدري أو احلصبة 

  .ال يسقط اجلسم عضواً عضواً وأمنلة أمنلة، وال يشق الصدر عن القلب
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   . شركنيامل
  .وليس لذلك من سر إال حفظ هذا البلد من كل تأثريات أجنبية قد تنحرف بالدين اخلامت

قد وقعت هذه الوقعة يف الظروف اليت يبلغ نبؤها إىل معظم املعمورة املتحضرة إذ باإلضافة إىل ذلك، ف
والفرس ال يزالون هلم باملرصاد، يترقبون ما نزل بالرومان  فاحلبشة كانت هلا صلة قوية بالرومان،  ،ذاك

وحلفائهم؛ ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إىل اليمن بعد هذه الوقعة، وهاتان الدولتان كانتا متثالن العامل 
    . املتحضر يف ذلك الوقت

 للتقديس، فإذن لو وأنه هو الذي اصطفاه اهللا ،فهذه الوقعة لفتت أنظار العامل ودلته على شرف بيت اهللا
قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عني ما تقتضيه هذه الوقعة، وكان تفسريا للحكمة اخلفية اليت 

  . كانت يف نصرة اهللا للمشركني ضد أهل اإلميان بطريق يفوق عامل األسباب
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  عند امليالدـ  ٢
  .رهاصات املرتبطة مبولد حممد، فحدثنا عنهالقد وعدتنا بأن حتدثنا عن اإل: سكت عبد القادر، فقال اجلمع

  :جنم حممد 
مل يظهر عند والدة حممد أي جنم، كما  ..؟!عن جنم حممد ..عم تريدون أن حيدثكم؟: قال أجري بولس

  .ظهر للمسيح
لقد روى الرواة ـ وهم ال يقلون عن رواة جنم املسيح ثقة ـ بأن جنما ظهر يف الليلة اليت : قال عبد القادر

  .وسأذكر لكم بعض ما وري يف ذلك ،د فيها رسول اهللا ول
كنا ويهود فينا كانوا يذكرون نبيا يبعث مبكة : قال -رضي اهللا عنه  -حويصة بن مسعود  لقد حديث

  .حىت يأتوا على نعته امسه أمحد، ومل يبق من األنبياء غريه، وهو يف كتبنا وما أخذ علينا صفته كذا وكذا
أرى أحفظ وما أمسع أعي إذ مسعت صياحا من ناحية بين عبد األشهل، فإذا قوم فزعوا وأنا غالم وما : قال

يا أهل يثرب هذا كوكب أمحد : الصوت مث عاد فصاح ففهمنا صياحه وخافوا أن يكون أمر حدث، مث خفي
   .الذي ولد به

وصرت  ،وحدث آخرون ،فجعلنا نعجب من ذلك، مث أقمنا دهرا طويال ونسينا ذلك، فهلك قوم :قال
وتنبأ وجاءه الناموس األكرب الذي كان  ،يا أهل يثرب قد خرج حممد: رجال كبريا، فإذا مثل ذلك الصياح بعينة

  .يأيت موسى عليه الصالة والسالم
فلم أنشب أن مسعت أن مبكة رجال خرج يدعي النبوة، وخرج من قومنا وتأخر وأسلم فتيان منا أحداث 

  .١املدينة سول اهللا ومل يقض يل أن أسلم، حىت قدم ر
إذا ، إىن لغالم يفعة ابن سبع سنني أو مثان، أعقل ما رأيت ومسعت: قال  عن حسان بن ثابتو

: قال ؟ويلك مالك :فقالوا ـوأنا أمسع  ـفاجتمعوا إليه ، يا معشر يهود: بيهودي يف يثرب يصرخ ذات غداة
  .٢قد طلع جنم أمحد الذى يولد به يف هذه الليلة

حتدث فيهم، وحنن يومئذ يف هدنة من احلرب، ألجئت بىن عبد االشهل يوما : قالبن سنان  مالكعن  و
  .أظل خروج نىب يقال له أمحد خيرج من احلرم: فسمعت يوشع اليهودي يقول

فقال رجل ليس بالقصري وال بالطويل، يف  ؟ما صفته: فقال له خليفة بن ثعلبة االشهلى، كاملستهزئ به
  .لشملة ويركب احلمار، سيفه على عاتقه وهذا البلد مهاجرهعينيه محرة، يلبس ا

ويوشع : بىن خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع، فأمسع رجال منا يقول فرجعت إىل قومي: قال
  .كل يهود يثرب يقولون هذا ؟!يقول هذا وحده

فقال الزبري بن ، فخرجت حىت جئت بىن قريظة فأجد مجعا، فتذاكروا النيب : قال أىب مالك بن سنان
  .محر الذى مل يطلع إال خلروج نىب أو ظهوره، ومل يبق أحد إال أمحد، وهذا مهاجرهقد طلع الكوكب األ: باطا

                                                
  .الواقدي وأبو نعيمرواه )  ١(
  .ابن إسحقرواه )  ٢(
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سلم ذووه أللو أسلم الزبري  (:أخربه أىب هذا اخلرب، فقال رسول اهللا  فلما قدم النيب : قال أبو سعيد
   ١)من رؤساء اليهود، إمنا هم له تبع 

، كان أحبار يهود بىن قريظة والنضري يذكرون صفة النيب  :ـ رضي اهللا عنه ـ قالبن ثابت  زيدوعن 
وأنه ال نىب بعده، وامسه أمحد ومهاجره إىل يثرب، فلما قدم رسول  ،محر أخربوا أنه نيباألفلما طلع الكوكب 

  .٢املدينة أنكروا وحسدوا وكفروا اهللا 
: قال ىل حرب من أحبار الشام: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قالـ رضي اهللا عنه ـ  عن أسامة بن زيدو

  .٣قد خرج يف بلدك نىب، أو هو خارج، قد خرج جنمه، فارجع فصدقه واتبعه
  :أحداث كربى

: قال رجل، عرفت بعد ذلك أنه مستأجر من طرف عبد احلكيم ليقوم بالدور الذي يقوم به أجري بولس
وسقوط الشرفات، ومخود النريان، ورؤيا  ،يواناإل سارجتامنها  ه لقد مسعنا أشياء أخرى ارتبطت مبولد

  .اإلرهاصاتمن ها املوبذان، وغري
لقد رويت يف ذلك روايات كثرية، وهي ال تقل عن مرويات األناجيل وثوقا، فقد  ..أجل: قال عبد القادر

ارجتس إيوان  يها رسول اهللا ملا كانت الليلة الىت ولد ف: ال، فقحتدث بعض املعاصرين مليالد رسول اهللا 
كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، ومخدت نار فارس، ومل ختمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت حبرية 

  .ساوة
وانتشرت يف بالدهم، فلما أصبح كسرى  ،ورأى املوبذان إبال صعابا تقود خيال عرابا قد قطعت دجلة

ر ذلك عن مرازبته، فجمعهم ولبس تاجه وجلس على فتصرب عليه تشجعا، مث رأى أنه ال يدخ ،أفزعه ذلك
  .سريره

  .ال إال أن خيربنا امللك: قالوا ؟أتدرون فيم بعثت إليكم: قال، مث بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده
، فازداد غما إىل غمه، مث أخربهم مبا رأى وما هاله ،فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب مخود النريان

  .مث قص عليه رؤياه يف االبل، ، أصلح اهللا امللك، قد رأيت يف هذه الليلة رؤياوأنا: فقال املوبذان
  .وكان أعلمهم من أنفسهم، حدث يكون يف ناحية العرب: قال ؟أي شئ يكون هذا يا موبذان: فقال

من كسرى ملك امللوك إىل النعمان بن املنذر، أما بعد فوجه إىل برجل عامل مبا أريد أن : فكتب عند ذلك
ألك علم مبا أريد : الغساين، فلما ورد عليه قال له فوجه إليه بعبد املسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة، أله عنهأس

  .لتخربىن أو ليسلين امللك عما أحب، فإن كان عندي منه علم وإال أخربته مبن يعلم: فقال ؟أن أسألك عنه
  .وجه به إليه فيه فأخربه بالذى

فائته فاسأله عما سألتك عنه مث  :قال، كن مشارف الشام يقال له سطيحعلم ذلك عند خال ىل يس: قال

                                                
  .يمأبو نعرواه )  ١(
  .أبو نعيمرواه )  ٢(
  .بن حباناو أبو نعيمرواه )  ٣(
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  .ائتىن بتفسريه
فلم يرد إليه سطيح ، فخرج عبد املسيح حىت انتهى إىل سطيح وقد أشفى على الضريح، فسلم عليه وكلمه

ح، وقد عبد املسيح، على مجل مشيح، أتى سطي: قال فلما مسع سطيح شعره رفع رأسه، فأنشده شعرا، جوابا
أوىف على الضريح، بعثك ملك بىن ساسان، الرجتاس االيوان، ومخود النريان، ورؤيا املوبذان، رأى إبال صعابا، 

  .تقود خيال عرابا، قد قطعت دجلة، وانتشرت يف بالدها
يا عبد املسيح إذا كثرت التالوة، وظهر صاحب اهلراوة، وفاض وادى السماوة، وغاضت حبرية ساوة، 

ميلك منهم ملوك وملكات، على عدد الشرفات وكلما هو آت ، فارس، فليس الشام لسطيح شاماومخدت نار 
  .مث قضى سطيح مكانه، آت

إىل أن ميلك منا أربعة عشر : فلما قدم عبد املسيح على كسرى أخربه مبا قال له سطيح، فقال كسرى
  .١  إىل خالفة عثمانفملك منهم عشرة يف أربع سنني، وملك الباقون  ،ملكا كانت أمور وأمور

، لعالمات خاصة كانوا ٢بني الكثري من األحبار والرهبان بل قد انتشر خرب ميالده  ..ليس هذا فقط
كان مبر الظهران راهب من الرهبان يدعى عيصا من أهل الشام، يعرفوا، ومن ذلك ما ما رواه الرواة أنه 

هل مكة من طيب وجعل فيه منافع كثرية أل ،ما كثرياوكان متخفرا بالعاص بن وائل، وكان اهللا قد آتاه عل
  .ورفق وعلم

إنه يوشك أن أن يولد فيكم مولود : فيلقى الناس ويقول ،وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة يف كل سنة
فخالفه  ،يا أهل مكة يدين له العرب وميلك العجم، هذا زمانه، ومن أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه

وباهللا ما تركت أرض اخلمر واخلمري واالمن وال حللت بأرض اجلوع والبؤس واخلوف إال يف أخطأ حاجته، 
  .طلبه

  .فيقول ال، فصفه: فيقال له، ما جاء بعد :وكان ال يولد مبكة مولد إال يسأل عنه، فيقول
ن إليه ويكتم ذلك للذى قد علم أنه الق من قومه، خمافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إىل أدىن ما يكو

                                                
وحنن نورد هذا من باب التساهل يف النقل يف مثل هذه املواضع، وإال فإن البعض ، إسحق وغريمهابن اواخلرائطي رواه )  ١(

وكذلك وردت « :)١٠١-١/٩٨( )السرية النبوية الصحيحة(الذي قال يف كتابه الدكتور أكرم ضياء العمري تشدد فيها، ك
وحول ارجتاس . روايات موضوعة حول هواتف اجلان يف ليلة مولده وتبشريها به، وانتكاس بعض األصنام يف املعابد الوثنية مبكة

إيوان كسرى، وسقوط شرفاته، ومخود نريان اوس، وغَيض حبرية ساوة، ورؤيا املوبذان اخليل العربية تقطع دجلة، وتنتشر يف 
وقول العباس . ك وردت روايات ضعيفة عن إخبار يهود بليلة مولده، وإخبار الراهب عيصا مبر الظهران مبولدهكذل. بالد الفرس

ولكن مثة أخباراً تقوى ببعضها إىل احلسن احتفَّت مبولده منها ما يفيد أن آمنة رأت حني . عمه إنه رآه يف املهد يناغي القمر
  »  ى من أرض الشاموضعته نوراً خرج منها أضاءت منه قصور بصر

وحنن ال نعترب ما روي من ذلك أحاديث مرفوعة، فلذلك ال حنبذ وصفها بالوضع، فاحلديث املوضوع ال جيوز روايته، ولكنها 
  .أخبار تارخيية، قد تدل مبجموعها على حقيقة اإلرهاصات اليت سبقت ميالد رسول اهللا 

ليست  املشاكلة، فاألسانيد اليت روى ا املسيحيون إرهاصات املسيح باإلضافة إىل ذلك، فإنا قد أوردنا هذا هنا من باب 
  .أقوى من األسانيد اليت روى ا علماء السرية إرهاصات حممد 

  )أنبياء يبشرون مبحمد(انظر الرسالة األوىل من هذه السلسلة )  ٢(



 ٣٣

  .من االذى يوما
خرج عبد اهللا ابن عبد املطلب حىت أتى عيصا، فوقف  وملا كان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول اهللا 

  .أنا عبد اهللا: فقال ؟فناداه من هذا، يا عيصاه: مث نادى ،يف أصل صومعته
، ويبعث يوم االثنني، كن أباه فقد ولد املولود الذى كنت أحدثكم عنه يوم االثنني: فأشرف عليه فقال

  .وميوت االثنني
  .فإنه قد ولد ىل مع الصبح مولود: الق

واهللا لقد كنت أشتهى أن يكون هذا املولود فيكم أهل البيت لثالث : حممدا قال: قال ؟فما مسيته :قال
ى كنت انطلق إليه فإن الذ، خصال نعرفه ا، منها أن جنمه طلع البارحة، وأنه ولد اليوم، وأن امسه حممد

  .أخربكم عنه ابنك
قد وافق ابنك االسم، : قال ؟ولعله أن يولد يف هذا اليوم مولود غريه ؟فما يدريك أنه ابين: عبد اهللاقال 

فيشتكى أياما ثالثة، فيظهر به  ،وآية ذلك أنه اآلن وجع، فإنه حجة ،ومل يكن اهللا ليشبه علمه على العلماء
إنه مل حيسد أحد حسده قط، ومل يبغ على أحد كما يبغى عليه، إن فاحفظ لسانك، ف، اجلوع ثالثا مث يعاىف
مث يدعو لظهر لك من قومك ما ال حتتمله إال على صرب وعلى ذل، فاحفظ لسانك ودار  ،تعش حىت يبدو مقاله

إن طال عمره وإن قصر مل يبلغ السبعني، ميوت يف وتر دوا من الستني يف إحدى : قال ؟فما عمره: قال، عنه
  .١ أو ثالث وستني يف أعمار جل أمتهوستني

  :أنوار امليالد
  هل حدث شيء عند ميالده ينبئ عنه؟: قال أجري بولس
   ..لقد روى الرواة الكثري من ذلك ..أجل: قال عبد القادر

بشرها حبمله، ومبا له من  تعاىلوأول ذلك ما من اهللا به على أمه من أا مل جتد مشقة يف محله، بل إن اهللا 
  : عظيمشأن 

ما شعرت أين محلت : كانت تقول رسول اهللا ملا محلت بـ أا  فقد ذكرت آمنة ـ أم رسول اهللا 
وال وجدت ثقله كما جتد النساء إال أنين أنكرت رفع حيضيت ورمبا ترفعين وتعود وأتاين آت وأنا بني النائم  ،به

نك محلت بسيد هذه األمة ونبيها وذلك إ: ما أدري فقال: فأقول ؟هل شعرت أنك محلت :واليقظان فقال يل
  .يوم األثنني وآية ذلك أنه خيرج معه نور ميأل قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وضع فسميه حممدا

أعيذه  (:فكان ذلك مما يقن عندي احلمل، مث أمهلين حىت إذا دنت والديت أتاين ذلك فقال قويل: قالت
تعلقي عليك حديدا ويف : فذكرته لنسائي فقلن ،ذلك فكنت أقول: قالت، )بالواحد من شر كل حاسد 

  .٣فأجده قد قطع، فكنت ال أتعلقه ،فلم يكن يترك علي إال أياما ،ففعلت، ٢عضديك ويف عنقك

                                                
  .وغريهأبو نعيم رواه )  ١(
  .على عادة اجلاهلية)  ٢(
  .وغريمهاالبيهقي ابن سعد، ورواه )  ٣(



 ٣٤

لقد علقت به فما  (:قالت، بنت وهب أم رسول اهللا أن آمنة ـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس و
    ١) وجدت له مشقة حىت وضعته

إنك قد : فقيل هلا حتدث أا أتيت حني محلت برسول اهللا  بنت وهب أم رسول اهللا كانت آمنة و
أعيذه بالواحد، من شر كل حاسد، من كل بر عاهد وكل : رض فقويلمة، فإذا وقع إىل األمحلت بسيد هذه األ

  .٢عبد رائد، يذود عىن ذائد، فإنه عند احلميد املاجد، حىت أراه قد أتى املشاهد
أن  أمرت آمنة وهي حبلى برسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ يب جعفر حممد بن علي عن أي روو

  .٣تسميه أمحد
 ،يا رسول اهللا أخربنا عن نفسك:عندما سئل وعند مولده ظهرت األنوار العظيمة اليت أشار إليها قوله 

منها نور أضاءت له قصور  وبشرى عيسى، ورأت أمي حني محلت يب كأنه خرج ،أنا دعوة أيب إبراهيم (:فقال
    ٤)بصرى من أرض الشام 

حدثتين : قالعن عثمان بن أىب العاص، هذه األنوار، ف وقد ذكرت بعض النسوة احلاضرات مولده 
فما شئ أنظره يف البيت إال نور، : ليلة ولدته، قالت أا شهدت والدة آمنة بنت وهب رسول اهللا  ،أمي

  .٥لتقعن على :قول إىن ألوإىن أنظر إىل النجوم تدنو حىت
يف قريش وكثر ذكره فيهم، وإىل ذلك أشار عمه العباس  النور الذي ظهر وقت والدته اشتهر هذا وقد 

  :ـ يف قوله يف مدح النيب رضي اهللا عنه ـ 
  وأنت ملا ولدت أشرقت األرض وضاءت بنورك األفق

  ر وسبل الرشاد خنترق   فنحن يف ذلك الضياء ويف النو
  :ال الشاعر يذكر تلك األنواروقد ق

  ملا استهل املصطفى طالعا أضاء الفضا من نوره الساطع
  وعطر الكون شذى عطره الطيب من دان ومن شاسع

  يا مرحبا بالقمر الطالع      ونادت األكوان من فرحة 
 ،رضحني وضعته إشارة إىل ما جيئ به من النور الذي اهتدى به أهل األ ويف خروج هذا النور معه 

  ) ١٥من اآلية: املائدة(﴾ قَد جاَءكُم من اللَّه نور وكتاب مبِني ﴿:تعاىلكما قال اهللا 
وقبض قبضة من  ،رافعا رأسه إىل السماء ،وقع على يديهومما حصل عند مولده ما ذكره الرواة من أنه 

  :تراب
ى يديه رافعا رأسه إىل السماء وقبض فوقع عل ملا ولد رسول اهللا : عن موسى بن عبيدة عن أخيه قالف

                                                
  .ابن سعد وابن عساكررواه )  ١(
  .حممد بن إسحاقرواه )  ٢(
  .البيهقيرواه )  ٣(
  .البيهقيواحلاكم وصححه رواه )  ٤(
  .البيهقىرواه )  ٥(



 ٣٥

 اجنه لئن صدق الفأل ليغلنب هذا املولود أهل األرض: قبضة من تراب، فبلغ ذلك رجال من هلب فقال لصاحبه
١.  

ملا وضعته خرج معه نور أضاء له ما : عن حممد بن عمر األسلمي بأسانيد له متعددة عن آمنة أا قالتو
ثيا على ركبتيه معتمدا على األرض بيديه، مث أخذ قبضة من تراب وقبضها بني املشرق واملغرب، مث وقع جا

  .٢ورفع رأسه إىل السماء، وأضاءت له قصور الشام وأسواقها، حىت رأيت أعناق اإلبل ببصرى
  .٣ملا ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصا ببصره إىل السماء عن حسان بن عطية أن رسول اهللا و

إذا ولد يف قريش دفعوه إىل نسوة من قريش إىل الصبح يكفأن عليه برمة، فلما ن كااملولود وقد رووا أن 
فكفأن عليه برمة، فلما أصبحن أتني فوجدن الربمة قد انفلقت  ،دفعه عبد املطلب إىل نسوة ولد رسول اهللا 

  .عنه باثنتني، ووجدنه مفتوح العينني شاخصا ببصره إىل السماء
ما رأينا مولودا مثله، وجدناه قد انفلقت عنه الربمة، ووجدناه مفتوحا عينيه : فأتاهن عبد املطلب فقلن له

  .شاخصا ببصره إىل السماء
  .احفظنه فإىن أرجو أن يكون له شأن، أو أن يصيب خريا: فقال

يا عبد املطلب، أرأيت ابنك هذا الذى : فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا، فلما أكلوا قالوا
  .مسيته حممدا: قال ؟ا على وجهه، ما مسيتهأكرمتن

  .أردت أن حيمده اهللا يف السماء وخلقه يف االرض: قال ؟فما رغبت به عن أمساء أهل بيته: قالوا

                                                
  .ابن سعدرواه )  ١(
  .ابن سعدرواه )  ٢(
  .ابن سعد وأبو نعيم بسند قويرواه )  ٣(



 ٣٦

  ـ بعد امليالد ٣
لقد : ، استحثه أجري بولس قائالبعد أن أى عبد القادر حديثه عن اإلرهاصات املرتبة مبولد النيب 

  ح اإلرهاصات الكثرية املنبئة عن عظم شأنه، فهل حصل مثلها حملمد؟حدث بعد ميالد املسي
وقد أظهر اهللا للناس ما يدل على مكانتهما، ليتبعومها، وليس  ..إن املسيح وحممدا أخوان: قال عبد القادر

  .بينهما أي تنافس يف هذا، وال يف غريه
  .فكالمها عبد هللا، وكالمها يبشر مبا أمره اهللا أن يبشر به

  :م له شأنغال
  .لقد ذكر الكتاب املقدس عن املسيح أن اوس عرفوا أنه املسيح: قال أجري بولس
، فقد روي عن وقد روي من ذلك الكثري عن معرفة أهل الكتاب وغريهم مبحمد : قال عبد القادر

فأتى ، فيهم عائفا، فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمام ينظر إليهم ويعتاف هلمرجل من العرب كان 
 يعل ..الغالم :فلما فرغ قال ،مث شغله عنه شيء، فنظر إىل رسول اهللا  ،وهو غالم مع من يأتيه ،به أبو طالب

ويلكم ردوا علي الغالم الذي رأيت آنفا، فواهللا  :فجعل يقول ،فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه ،به
  .١خوفا عليهأبو طالب به فانطلق ، ليكونن له شأن

يقال له  كان هناك راهب ،بصرىبنزل الركب وإىل الشام، جتارة طالب يف وعندما خرج مع عمه أيب 
، وكانوا كثريا ما ميرون به قبل ذلك فال يكلمهم وال يعرض هلم حىت كان ذلك العام ،يف صومعة له )حبريى(

وهو يف صومعته ، رسول اهللا رأى وسبب ذلك هو أنه فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع هلم طعاما كثريا، 
فنظر إىل الغمامة  ،مث أقبلوا فرتلوا يف ظل شجرة قريبا منه، يف الركب حني أقبلوا، وغمامة تظله من بني القوم

فلما رأى ذلك حبريى  ،حىت استظل حتتها حني أظلت الشجرة، وصرت أغصان الشجرة على رسول اهللا 
 قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن حتضروا كلكم إين :مث أرسل إليهم فقال ،نزل من صومعته

  .صغريكم وكبريكم وعبدكم وحركم
فما كنت تصنع هذا بنا، وقد كنا منر بك كثريا،  ،واهللا يا حبريى إن لك لشأنا اليوم :فقال له رجل منهم

  فما شأنك اليوم؟ 
 ،بت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماوقد أحب ،ولكنكم ضيف ،قد كان ما تقول ،صدقت: قال له حبريىف

  .فتأكلوا منه كلكم
فلما نظر ، من بني القوم حلداثة سنه يف رحال القوم حتت الشجرة فاجتمعوا إليه وختلف رسول اهللا 

يا معشر قريش، ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي ؛  :فقال ،حبريى يف القوم مل ير الصفة اليت يعرف وجيد عنده
ما ختلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إال غالم وهو أحدث القوم سنا، فتخلف يف رحاهلم  يا حبريى، :قالوا له

  .فقال ال تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم
والاليت والعزى، إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد اهللا بن عبد املطلب  :فقال رجل من قريش مع القوم

                                                
  .رواه ابن إسحق)  ١(



 ٣٧

  .عن طعام
 ،وينظر إىل أشياء من جسده قد كان جيدها عنده من صفته ،ظا شديدارآه حبريى جعل يلحظه حلفلما 

يا غالم أسألك حبق الاليت والعزى إال ما : حىت إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا، قام إليه حبريى، فقال له
ال  (:رسول اهللا ، فقال له ألنه مسع قومه حيلفون ما ،وإمنا قال له حبريى ذلك ،أخربتين عما أسألك عنه

فباهللا إال ما أخربتين عما أسألك : ، فقال له حبريى)تسألين بالاليت والعزى، فواهللا ما أبغضت شيئا قط بغضهما 
فجعل يسأله عن أشياء من حاله يف نومه وهيئته وأموره فجعل رسول اهللا  ،)سلين عما بدا لك  (:فقال له ،عنه
 فرأى خامت النبوة بني كتفيه على موضعه من  ،ر إىل ظهرهمث نظ ،فيوافق ذلك ما عند حبريى من صفته ،خيربه

ما : قال له حبريى .ابين :قال ؟ما هذا الغالم منك :فلما فرغ أقبل على عمه أيب طالب فقال له، صفته اليت عنده
ه مات وأم :قال ؟فما فعل أبوه :فإنه ابن أخي ؛ قال :هو بابنك، وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حيا؛ قال

صدقت، فارجع بابن أخيك إىل بلده واحذر عليه يهود فواهللا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت  :حبلى به قال
  .١فأسرع به إىل بالده ،ليبغنه شرا، فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم

  :رؤى صادقة
 ن حممدا رؤى كثرية رؤيت تنبئ بأ ومن اإلرهاصات املعرفة بعظم شأن رسول اهللا : قال عبد القادر

  .هو رسول اهللا الذي كان ينتظره العامل
رأيت  ،بينما أنا نائم يف احلجر: قال ،عبد املطلبعن رؤيا أبيه طالب ومن تلك الرؤى ما حدث به أبو 

 :فقلت هلا ،مطرف خز ومجيت تضرب منكيب يففزعت منها فزعا شديدا، فأتيت كاهنة قريش وعل ،رؤيا هالتين
وما رأيت نورا  ،وضربت بأغصاا املشرق واملغرب ،رة نبتت قد نال رأسها السماءإين رأيت الليلة كأن شج

وهي تزداد كل ساعة  ،أعظم من نور الشمس بسبعني ضعفا، ورأيت العرب والعجم هلا ساجدين ،أزهر منها
ا من ورأيت قوم ،عظما ونورا وارتفاعا، ساعة ختفى وساعة تظهر، ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصاا

فيكسر  ،وال أطيب منه رحيا ،فإذا دنوا منها أخذهم شاب مل أر قط أحسن منه وجها ،قريش يريدون قطعها
النصيب هلؤالء : قال ؟ملن النصيب: فلم أقدر فقلت ،أظهرهم ويقلع أعينهم، فرفعت يدي ألتناول منها نصيبا

  .فانتبهت مذعورا، وسبقوك، الذين تعلقوا ا
لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل ميلك املشرق : مث قالت ،د تغريفرأيت وجه الكاهنة ق

  .واملغرب ويدين له الناس
  .لعلك أن تكون عم هذا املولود: فقال عبد املطلب أليب طالب

  .٢كانت الشجرة واهللا أبا القاسم األمني: قد خرج ويقول والنيب  ،فكان أبو طالب حيدث ذا احلديث
ـ عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ما روي  بقت مبعثه الشريف ومن تلك الرؤى اليت س

رأيت : كان خالد بن سعيد بن العاص ذات ليلة نائما فقال: قالت، قبيل مبعث النيب رضي اهللا عنها ـ 
                                                

  .١/١٨٠:مسرية ابن هشا)  ١(
  .أبو نعيم يف الدالئلرواه )  ٢(



 ٣٨

مث عال يف  ،كأنه قد غشيت مكة ظلمة عظيمة حىت ال يبصر امرؤ كفه، فبينما هو كذلك إذ خرج نور من زمزم
حىت إين ألنظر إىل البسر يف  ،مث ضرب إىل خنل يثرب فأضاءها ،فأضاء يف البيت، مث أضاءت مكة كلها ،ماءالس

يا أخي إن هذا ألمر يكون : وكان جزل الرأي فقال ،عمرو بن سعيد فقصصتها على أخي ،فاستيقظت، النخل
  .يف بين عبد املطلب، أال ترى أنه خرج من حفرة أبيهم

  .ا هداين اهللا لإلسالمفإنه ملم: قال خالد
أنا واهللا ذلك النور : قال يا خالد فأول من أسلم ابين وذلك أنه ذكر رؤياه لرسول اهللا : قالت أم خالد

  .وأنا رسول اهللا
  .١ فقص عليه ما بعثه اهللا به فأسلم خالد وأسلم عمرو بعده

من الشام تاجرا يف  ةقدم أسعد بن زرار: قال عن حرام بن عثمان األنصاري ومما يروى من هذا 
وآية ذلك أنكم  ،فاتبعه ،إن نبيا خيرج مبكة يا أبا أمامة: فقال ،أربعني رجال من قومه، فرأى رؤيا أن آتيا أتاه

  .وفالن يطعن يف عينه ،فتنجو أنت ،فيصاب أصحابك ،ترتلون مرتال
  . ٢طعن يف عينهوصاحب له  ،عا غري أيب أمامةيفأصيبوا مج ،فبيتهم فيه الطاعون ،فرتلوا مرتال

 ،خرجت حاجا يف مجاعة من قومي يف اجلاهلية: قال عن عمرو بن مرة اجلهين ومما يروى يف هذا 
 ،فرأيت يف املنام وأنا مبكة نورا ساطعا خرج من الكعبة حىت أضاء يل من الكعبة إىل جبل يثرب وأشعر جهينة

  .وبعث خامت األنبياءانقشعت الظلم وسطع الضياء : وهو يقول ،فسمعت صوتا يف النور
: وهو يقول ،فسمعت صوتا يف النور ،مث أضاء إضاءة أخرى حىت نظرت إىل قصور احلرية وأبيض املدائن

  .ووصلت األرحام ،وكسرت األصنام ،ظهر اإلسالم
  .وأخربم مبا رأيت، واهللا ليحدثن يف هذا احلي من قريش حدث: فقلت لقومي ،فانتبهت فزعا

فخرجت حىت أتيته فأخربته مبا رأيت ، دنا جاءنا خرب أن رجال يقال له أمحد قد بعثفلما انتهينا إىل بال
يا عمرو بن مرة أنا النيب املرسل إىل العباد كافة أدعوهم إىل اإلسالم وآمرهم حبقن الدماء وصلة  (: فقال

را، فمن أجاب شهر رمضان شهر من اثين عشر شه األرحام وعبادة اهللا ورفض األصنام وحج بيت اهللا وصيام
   ) فله اجلنة ومن عصى فله النار، فآمن باهللا يا عمرو بن مرة يؤمنك اهللا من هول جهنم

  .يا رسول اهللا، آمنت مبا جئت به من حالل وحرام :فقلت
  : مث أنشدته أبياتا قلتها حني مسعت به وهي

  آلهلة األصنام أول تارك                   شهدت بأن اهللا حق وأنين  
  ٣ول مليك الناس فوق احلبائك رس ب خري الناس نفسا ووالدا  ألصح

  :شق الصدر
                                                

  .أبو نعيمرواه )  ١(
  .ابن سعدرواه )  ٢(
  .وابن اجلوزيرواه )  ٣(



 ٣٩

ومن اإلرهاصات الدالة على ما ينتظره من شأن عظيم ما روى الرواة الثقاة من شق : قال عبد القادر
أنا  (:، فقال يا رسول اهللا أخربنا عن نفسك،: ، فقالوارسول اهللا  فقد سأل الصحابة  ..١ صدره 

ورأت أمي حني محلت ىب أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من  ،وبشر ىب عيسى، ٢ إبراهيمدعوة أىب
إذ جاءين رجالن  ،فبينا أنا مع أخ ىل خلف بيوتنا نرعى ما لنا ،أرض الشام، واسترضعت يف بىن سعد بن بكري

 ،فشقاه ،منه قلىب جامث استخر، ٤فشقا بطين ،فأخذاين ،ة ثلجاءت من ذهب مملوسبط ٣عليهما ثياب بيض
 :مث قال أحدمها لصاحبه، ٥مث غسال قلىب وبطين بذلك الثلج حىت أنقياه ،فطرحاها ،فاستخرجا منه علقة سوداء

زنه بألف : فوزننهم مث قال ،فوزنىن م ،زنه مبائة من أمته :فوزنىن م فرجحتهم، مث قال ،زنه بعشرة من أمته
   .فلو وزنته بأمته لوزا ،دعه عنك: لمث قا ،فوزنىن م فوزنتهم ،من أمته

إنك  ،يا حبيب مل ترع :مث قالوا ،وقبلوا رأسي وما بني عيىن ،مث ضموين إىل صدورهم: ويف وراية أخرى
  .لو تدرى ما يراد بك من اخلري لقرت عيناك

  :عصمة النشأة
  ، فهل حفظ حممد؟لقد حفظ املسيح من صغره من تأثريات البيئة اليهودية املنحرفة: قال أجري بولس
 قريش غلمان يف رأيتين لقد: ، وهو حيكي عن صباهومما يروى يف ذلك قوله  ..أجل: قال عبد القادر

 ،احلجارة عليه حيمل رقبته على فجعله ،إزاره وأخذ، تعرى قد كلنا الغلمان به يلعب ما لبعض حجارة ننقل
 فأخذته :قال ؛ إزارك عليك شد :قال مث ،وجيعة لكمة أراه ما الكم لكمين إذ وأدبر كذلك معهم ألقبل فإين

  .٦أصحايب بني من علي وإزاري رقبيت على احلجارة أمحل جعلت مث ،علي وشددته
ملا بنت قريش الكعبة : حدثين أيب العباس بن عبد املطلب قال: قال عن ابن عباس ويف حديث آخر 

وجنعل  ،فنضعها على مناكبنا ،جعلنا نأخذ أزرناف ،انفردت رجلني رجلني ينقلون احلجارة، فكنت أنا وابن أخي
وهو شاخص ببصره إىل  ،فسعيت ع،فبينا هو أمامي إذ صر ،فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا ،عليها احلجارة

  .يت أن أمشي عريانا :قال ؟يا بن أخي ما شأنك: فقلت ،السماء

                                                
  )طاقات(وقد حصل ذلك مرات كثرية، سنعرض هلا يف فصل )  ١(
هم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِم إِنك أَنت الْعزِيز ربنا وابعثْ فيهِم رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّم ﴿:يعىن قوله)  ٢(

يمك١٢٩:البقرة) (الْح (  
  )رسوال منهم 

  .وىف حديث آخر ثالثة رجال)  ٣(
  .قال يف غري هذا احلديث من حنرى إىل مراق بطين)  ٤(
نور حيار الناظر دونه فختم به قلىب فامتأل أميانا وحكمة  مث تناول أحدمها شيئا فإذا خبامت يف يده من :أخرى روايةقال يف )  ٥(

  .فالتأم، مث أعاده مكانه وأمر اآلخر يده على مفرق صدري
  .سمعانتإن جربيل قال قلب وكيع أي شديد فيه عينان تبصران وأذنان  :وىف رواية

  .١/١٨٤:سرية ابن هشام)  ٦(



 ٤٠

  .  ١فكتمته حىت أظهره اهللا بنوته: قال
مل يكن حيلف حبلف أهل اجلاهلية الذين كانوا حيلفون بأصنامهم، ومما يروى  أن النيب ومما له عالقة ذا 

فواهللا  ،ال تسألين بالالت والعزى شيئا (:قال له النيب  ،بالالت والعزى النيب ناشد حبريا حني يف ذلك أن 
   ٢)ما أبغضت بغضهما شيئا 

: قال عن علي من اللهو، ولو كان من املباح، فأنه ما هم بشيء من فعل اجلاهلية  وخيرب رسول اهللا 
من الغناء إال ليلتني كلتامها  هما مهمت بشئ مما كان أهل اجلاهلية يهمون ب (:يقول مسعت رسول اهللا 
  .عصمين اهللا منهما

: فقلت لصاحيب ،وحنن يف رعاية غنم أهلنا ،لبعض فتيان مكة قلت ليلة (:مث ذكر تينك الليلتني، فقال
فدخلت حىت إذا جئت أول دار من  ،بلى: فقال، فأمسر ا كما يسمر الفتيان ،غنمي حىت أدخل مكة أبصر يل

وضرب اهللا على ، فجلست أنظر، تزويج فالن فالنة: قيل ؟قلت ما هذا، دور مكة مسعت عزفا وغرابيل ومزامري
مث ، )ما فعلت شيئا (:تفقل ؟ما فعلت: فرجعت إىل صاحيب فقال ،أذين، فو اهللا ما أيقظين إال مس الشمس

  .أخربته بالذي رأيت
فلما جئت مكة مسعت مثل الذي  ،فدخلت ،فعل، فأبصر يل غنمي حىت أمسر مبكة: مث قلت له ليلة أخرى

فرجعت إىل  ،فواهللا ما أيقظين إال مس الشمس ،وضرب اهللا على أذين ،فجلست أنظر ،مسعت تلك الليلة
فو اهللا ما مهمت وال عدت بعدمها لشئ من  ، أخربته بالذي رأيتمث ،ال شي :فقلت ؟ما فعلت: فقال ،صاحيب

  .٣حىت أكرمين اهللا بنبوته ،ذلك
مسعت زيد  (:جتنبه ألكل احلرام يف اجلاهلية مع كونه مما تعم به البلوى يف ذلك الزمان، فقال ويذكر 

   ٤)أكرمين اهللا برسالته  فما ذقت شيئا ذبح على النصب حىت ،بن عمرو بن نفيل يعيب كل ما ذبح لغري اهللا
وإذا كان ذه احلالة، فحري به أن ال يقع فيما كان يقع فيه أهل اجلاهلية من عبادة األصنام وشرب اخلمر 

 ؟فهل شربت مخرا قط: قالوا )ال  (:قال ،هل عبدت وثنا قط؟ :قيل للنيب أنه  علي وغريها، وقد ذكر 
    ٥) وما كنت أدري ما الكتاب وال اإلميان ،رال وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كف (:قال

ـ رضي اهللا عنها ـ بعض حاله يف صغره املرتبط بعصمته من شؤون اجلاهلية، أم أمين  وذكرت حاضنته
وكان يكلم رسول اهللا  ،فكان أبو طالب حيضره مع قومه ،كان بوانة صنما حتضره قريش يوما يف السنة: قالتف
 ما  ،يا حممد :وقلن ،ورأيت عماته غضنب عليه ، رأيت أبا طالب غضب عليهفيأىب حىت ،أن حيضر ذلك معه

                                                
، وهذا يدل على أن هذه ويف الدالئل يف التهذيب، وأبو نعيم يف املعرفةالطرباين والبيهقي يف الدالئل وابن جرير رواه )  ١(

إن صح محل على أن هذا األمر كان مرتني مرة يف : ابن حجرقال السهيلي وتبعه ابن كثري وأبو الفتح واحلادثة خمالفة لألوىل، وقد 
  .ومرة يف أول اكتهاله عند بنيان الكعبة ،حال صغره

  .١٠٠/  ١:وابن سعد يف الطبقات) ١٢٧(نعيم يف الدالئل أبو  الترمذي،رواه )  ٢(
  .وإسناده حسن متصل: ابن حجرقال ، رواه ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه والبزار وابن حبان)  ٣(
  .٥٩/  ١أبو نعيم يف الدالئل رواه )  ٤(
  .أبو نعيم وابن عساكررواه )  ٥(



 ٤١

  .وال تكثر هلم مجعا ،تريد أن حتضر لقومك عيدا
إين : قال ؟ما دهاك: فقالت عماته ،مث رجع مرعوبا فزعا ،فغاب ما شاء اهللا ،فلم يزالوا به حىت ذهب

وفيك من خصال اخلري ما فيك، فما الذي  ،نما كان اهللا يبتليك بالشيطا: فقلن ،أخشي أن يكون يب ملم
 ،وراءك يا حممد ال متسه: إين كلما دعوت من صنم منها متثل يل رجل أبيض طويل يصيح يب: قال ؟رأيت
  .١فما عاد إىل عيد هلم: قالت

   ٢)الصادق األمني(يف غاية اخللق والنبل، حىت لقبه قومه  وفوق هذا كله، فقد كان رسول اهللا 
إن خيال بسفح هذا  :أرأيتم لو قلت لكم (:يف قريش بطنا بطنا فقال نادى رسول اهللا ا وهلذا عندم

  .٣نعم ما جربنا عليك كذبا قط :قالوا ، )؟اجلبل أكنتم مصدقي
لزوجه خدجية ـ رضي اهللا عنها ـ خوفه على نفسه بعد ترتل الوحي، قال  وهلذا ـ أيضا ـ ملا ذكر 

وتكسب  ،وحتمل الكل ،وتصدق احلديث ،إنك لتصل الرحم ،يك اهللا أبدافو اهللا ال خيز ،أبشر ،كال (:له
    ٤) وتعني على نوائب احلق ،وتقري الضيف ،املعدوم
  

***  
  
لست أدري كيف ظهر لبولس أن ينصرف، وجيرين معه، ليترك عبد القادر وعبد احلكيم مع اجلمع  

واليت ال تقل عن اإلرهاصات اليت ارتبطت  ، واإلرهاصات اليت ارتبطت به،يذكرون هلم ميالد رسول اهللا 
  .مبيالد املسيح وغريه من األنبياء

  .انصرفت مع بولس، ويف قليب بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد 

                                                
  .رواه ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر)  ١(
 ،فطفقوا أال ينحروا جزورا إال التمسوه فيه ،األمني قبل أن يرتل عليه الوحي أن قريشا مست رسول اهللا  ،الزهريعن ف)  ٢(

  .فيدعو هلم فيما
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(



 ٤٢

  ثانيا ـ بركات
جاءين بولس صباحا، وأخربين أنا مدعوان لوجبة غذاء مفتوحة عند بعض الوجهاء من  ..يف اليوم الثاين

مسيحيي املنطقة، وأخربين كيف سيستغل املوقف ليبشر بربكات املسيح، واليت ستجر احلاضرين إىل املسيح، 
  .وبعده إىل الكنيسة

وقد حملت  ..ذهبنا إىل تلك الوجبة اليت أقيمت يف ساحة عامة، وقد حضرها مجع كبري من فقراء املسلمني
  .لدعوة املوجهة إلينا، ومبا عزم بولس أن يقوله ذلك اليوممن بينهم عبد القادر وعبد احلكيم، وكأما علما با

أيها اجلمع : بعد انتهاء الغذاء، وقف أجري بولس، والذي حفظ كل ما يقوله يف هذه املواقف، وقال
ولذلك  ..لقد شرفنا اليوم رجل تقي من رجال اهللا باجللوس معنا، وباألكل من الطعام الذي أكلنا منه ..املبارك

اعي سرورنا أن حيدثنا ـ يف هذه املناسبة ـ عن الربكات اليت ارتبطت بأعظم املباركني يف األرض، فإنه من دو
  .ليكون ذلك مفتاحا لنا نفتح به أبواب بركات اهللا ..وما فتح عليهم من خزائن الربكات

وما  ..ن أحدثكم عن الربكاتأأيها اجلمع املبارك، لقد طلب مين هذا الرجل الفاضل : وقف بولس، وقال
  ..كان هلذا العبد الضعيف أن يتأخر عن هذا الطلب

هيا نبحث مجيعا عن هذا املبارك العظيم الذي امتأل بالربكات، ومأل ما حوله : ولذلك أبادر، فأقول لكم
   ..بالربكات

من أطفال مع من معهم مخسة آالف رجلٍ أكثر من شبع ما تقولون فيمن ي: ولنيسر البحث عنه أسألكم
  ؟سة خبزات ومسكتنيونساء خبم

  ؟ !إن هذا لغريب ..هل ميكن هذا: تعجب اجلميع، وقال بعضهم لبعض
  .ولكنه عند املسيح بسيط غاية البساطة ..هو يف غاية الغرابة ..نعم هو غريب: قال بولس

  كيف حصل ذلك؟ ..حدثنا عن قصة ذلك: قال أجري بولس
قد ورد فيه هذا النص الذي يثبت لكم ما ل ..لقد نص على هذه احلادثة الكتاب املقدس: قال بولس

رغفَةَ للتالَميذ ثُم أَخذَ اَألرغفَةَ لْخمسةَ والسمكَتينِ ورفَع نظَره نحو السماِء وبارك وكَسر وأَعطَى اَأل (:ذكرته
واآلكلُونَ  ،اثْنتي عشرةَ قُفَّةً مملُوءةً: م رفَعوا ما فَضلَ من الْكسرِثُ ،فَأَكَلَ الْجميع وشبِعوا ،والتالَميذُ للْجموعِ

الَداَألواَء وسا الندا علٍ مجر آالَف ةسمخ وحوا ن١)٢١-١٤/١٩:مىت( ) كَان   
  .حدثنا عن القصة من مبدئها: قال أجري بولس

يف ذلك املساء : القصة موعظة يكسب ا مجهور احلاضرين، فقال استغل بولس هذا السؤال ليجعل من
وقالوا الذي كان يعظ اجلموع الكثرية، تقدم التالميذ االثنا عشر إىل املسيح الذي حصلت فيه تلك املعجزة، 

فيبيتوا ويبتاعوا هلم  ،اصرف اجلموع لكي ميضوا إىل الضياع والقرى حوالينا ،املوضع خالء والوقت مضى (:له
  ) وليس عندهم ما يأكلون ،طعاماً، ألننا ههنا يف موضع خالء

أن يطالبهم اجلمهور حبقوق الضيافة، وحسبوا أن هؤالء الرجال والنساء واألطفال مع التالميذ  خافلقد 
                                                

  .١٤-٦/١:حنايوو ؛١٧-٩/١٠:قالو ؛٢١-٦/١٣:قسمر :نظروا)  ١(



 ٤٣

  . مرضاهم يتضررون إذا دخل الليل عليهم يف هذا اخلالء
صيغة سؤال عن مكان يوجد فيه طعام، وهنا وجه املسيح لفيلبس جوابه على هذا الكالم، وكان يف 

   )من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤالء؟ (:سأله املسيح ،كأنه يكلّف فيلبس بتدبري ما يلزم هلؤالء الضيوفو
ليستفهم، بل ليمتحن ويعلّم، ألنه كان يعلم جيداً ما سيفعل، لكنه أراد أن ينبه مل يقل املسيح ذلك 

  . ن درس التواضع درس أويل جيب أن يتعلموهأل ،تالميذه إىل عجزهم وضعف إميام
كان فيلبس متنبهاً إىل صعوبة األمر من وجوه عديدة، فعمل حساباً بأن اخلبز وحده يكلّف أكثر من مئيت 

لو وجدوا الدنانري، : وفضالً عن ذلك ..يسند رأسه؟ما فأين الدنانري؟ هل هي عند املسيح الذي ليس له  ،دينار
إىل قرى عديدة جلَمع كمية كهذه، ولو من اخلبز وحده واإلتيان به، والشمس أوشكت  فأين الوقت للذهاب

أين وسائل النقل إلحضار طعام يكفي األلوف؟ ويالحظ أيضاً أن حصة يسرية : وفوق هذا كله ..أن تغرب؟
  .من اخلبز احلاف ال تقوم بضيافة يليق أن يقدمها شخص كاملسيح لضيوفه

 ،) ال يكفيهم خبز مبئيت دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسرياً (:فيلبس املسيحبناء على هذا كله أجاب 
ال حاجة  (:ملا أجابه املسيحاشتد عجبه ، لكن املسيح فيتبع نصيحة الرسل ويصرف اجلمع ،وظن أن جوابه يقنع

   )أعطوهم أنتم ليأكلوا ،هلم أن ميضوا
م، ليعلّمهم أن الذين يقصدون إفادة اآلخرين حيتاجون ليس لديهم طعا هيعلم أنذلك، وهو  قال املسيحلقد 

ويف الوقت ذاته يشري إىل أن اهللا خيتار الوسائط البشرية ليجري ، إليه، إذ ليس لديهم ما يطعمون به نفوساً جائعة
عندما ال  وذلك -مقاصده يف العامل، ألنه ال يوزع خرياته الروحية والزمنية رأساً، أو بواسطة املالئكة إال نادراً 

وهذا القانون هو خلري الذين يقدمون والذين يأخذون معاً، إذ تنشأ بذلك ربط احملبة بني  ،توجد وسائط بشرية
  . احملِسن واحملسن إليه، ويتنشط الذي يوزع يف ممارسة إنكار الذات وخدمة اآلخرين

: فسأل ،)ئيت دينار ونعطيهم ليأكلوا؟أمنضي ونبتاع خبزاً مب (:لكن التالميذ اعترضوا على أمر املسيح قائلني
  )كم رغيفاً عندكم؟ اذهبوا وانظروا(

ذا الكالم إىل أن العمل اإلهلي ال يغين عن العمل البشري املستطاع، ومل يرد أن يوجِد املسيح نبههم لقد 
بوا من الناس عمالً فاستخدم أوالً املوجود بني أيديهم ليعلّمهم أن ال يطل ،خبزاً من ال شيء، طاملا يوجد شيء

  . فال حق هلم يف غريها، إال بعد الفراغ من استعماهلا، يستطيعونه بالوسائط الطبيعية، ألن هذه دبرها هلم اهللا
اعتماد اإلنسان على غريه يف ما يستطيعه يحسب دناءة، وانتظاره أن اهللا يعمل ما يطلب منه هو يعد ف

  . اين أو انتهى، حيق طلب العمل اإلهليفمىت عجز العمل اإلنس ،كسالً وتواكالً
فأخرب  ،وكان أندراوس تلميذ املسيح األول قد الحظ غالماً بني اجلمهور معه مخسة أرغفة شعري ومسكتان

  )لكن ما هذا ملثل هؤالء؟(: املسيح عنه مع التحفُّظ قائالً
قدموها (: وال قال، )لذِّكراتركوه ألنه ال يستحق ا(: ومل يقل املسيح بعد أن مسع بوجود هذا القليل

وكل ما  ..هو امللك وصاحب احلق ،ليعلمهم أنه هو مصدر اخلري والربكة )إيتوين ا إىل هنا(: بل قال ،)للجمع
  . عندنا هو له، يتصرف فيه كما يشاء دون معارض



 ٤٤

أن جيعلوا  وملا كان الترتيب من أبواب الرقي يف الدين والدنيا، فال نعجب من اهتمام املسيح به، فأمر
فلو توزع الطعام على هذه األلوف دون ترتيب،  ،الناس يتكئون فرقاً مخسني مخسني على العشب األخضر

لكن بواسطة  ،وأخذ البعض كثرياً والبعض مل يأخذوا شيئاً. لداس بعضهم بعضاً، وتغلَّب القوي على الضعيف
  .يف أمور الطبيعة، اهتمام اخلالق بأمر الترتيب الترتيب يتم التوزيع بسرعة ولياقة وإنصاف، ويرى كل مفكرٍ

 ـفعلَّم تالميذه أن كل خري  ،استلم املسيح األرغفة اخلمسة والسمكتني، مث رفع نظره حنو السماء وشكر
هو عطية إهلية، وأننا جيب دائماً أن نقدم الشكر للمعطي اجلواد عندما نتناول  ـحىت الطعام الذي نشتريه 

كُلَّ عطية (ألن . ن نشكر يف وقت الطعام فقط، بل نشكر عندما ننال أي نوع من اخلرياتالطعام، وال جيب أ
  )١٧: ١يعقوب ()صالحة وكُلَّ موهبة تامة هي من فَوق، نازِلَةٌ من عند أَبِي ٰاَألنوارِ

ر اليت باركها للرسل ليقدموها وبعد أن شكر املسيح بارك وكسر األرغفة والسمكتني، مث ناول الكس
ويف هذا العمل علّمهم أن يطعموا غريهم أوالً، مث يأكلوا هم بعدهم،  ،للمصطفّني فرقاً على البساط األخضر

  .كما جيدر باملؤمنني األفاضل
قسم السمكتني على اجلميع بقدر ما فقد  ،يف أثناء التوزيع على هذا العدد الغفري حدثت معجزة اإلكثارو
  . ن القطع اليت مل تؤكل كانت أضعاف املوجود أصالًإوليس ذلك فقط بل  ،فأكلوا وشبعوا مجيعاً شاءوا

ذه املعجزة املؤثرة الغنية بالفوائد، علّم املسيح أتباعه أنه مستعد أن يأخذ خدمتهم الدينية الضعيفة، 
يعي، ألنه يأخذ ما يقدم له ويزيده، وكالمهم البسيط، ويضع فيها قوة وتأثرياً ليزيد فعلهما أضعاف فعلهما الطب

  . مث يعيده ملقدمه زائداً
وكان رد فعله األول هو أنه فصل  ،بعد أن أطعم املسيح اجلموع هتفوا له، وأرادوا أن ميلّكوه عليهم

تالميذه عن اجلمهور املتحمس هلذا العمل، وألزمهم أن يدخلوا السفينة، ويسبقوه إىل العرب، حىت يكون قد 
  . رف اجلموعص

مل يسهلْ عليهم ترك سيدهم أثناء جناحه الباهر، وانتشار صيته، خصوصاً بعد أن ظهر هلم أن باب العظمة 
وإن كان املسيح قد صرفهم بشيء من العنف، ألم رفضوا فكره، نراه  ،العاملية، والثروة الزمنية، قد فُتح أمامهم

ومع أنه سيفترق عنهم ساعات قليلة فإنه يودعهم . أنه ودعهميتبع العنف باللطف، ألن البشري يذكر صرحياً 
  .وداعاً حبياً حيقق هلم به عواطفه احلارة حنوهم

  .وكان رد فعل املسيح الثاين أنه صرف اجلمهور
وما أكثر املرات اليت كان فيها ، وكانت خطوته الثالثة انصرافه هو، وصعوده منفرداً إىل اجلبل ليصلي

  .خيتلي للصالة
   ..س هذا فقط ما روي من بركات املسيحلي

امسعوا ما جاء يف الكتاب  ..إطعام أربعة آالف وثينلقد ورد يف حمل آخر من الكتاب املقدس أنه قام ب
  .املقدس

أْكُلُونَ، دعا في تلْك ٰاَأليامِ إِذْ كَانَ ٰالْجمع كَثرياً جِداً، ولَم يكُن لَهم ما ي (:فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ



 ٤٥

مقَالَ لَهو يذَهالمت وعسي (:يعكُثُونَ ممامٍ يثَالثَةَ أَي معِ، َألنَّ ٰاآلنَ لَهملَى ٰالْجع قفي أُشا  ،إِنم ملَه سلَيو
فَأَجابه . )، َألنَّ قَوماً منهم جاُءوا من بعيدوإِنْ صرفْتهم إِلَى بيوتهِم صائمني يخورونَ في ٰالطَّرِيقِ ،يأْكُلُونَ
يذُهالم؟(: تةيري ٰالْبا فنزاً هبالِء خٰهؤ بِعشأَنْ ي دأَح يعطتسي نأَي نم ( مأَلَهفَس:) زِ؟بٰالْخ نم كُمدنع فَقَالُوا )كَم :

أَنْ يتكئُوا علَى ٰاَألرضِ، وأَخذَ ٰالسبع خبزات وشكَر وكَسر وأَعطَى تالميذَه ليقَدموا،  فَأَمر ٰالْجمع. )سبعةٌ(
لُوا وشبِعوا، ثُم فَأَكَ. وكَانَ معهم قَليلٌ من صغارِ ٰالسمك، فَبارك وقَالَ أَنْ يقَدموا ٰهذه أَيضاً. فَقَدموا إِلَى ٰالْجمعِ

  ).٩-١: ٨مرقس ( )ثُم صرفَهم. وكَانَ ٰاآلكلُونَ نحو أَربعة آالف. سبعةَ ساللٍ: رفَعوا فَضالت ٰالْكسرِ
وأجرى  ،أجرى املسيح معجزة إشباع مخسة آالف نفس يف اجلليل لقد : أغلق الكتاب املقدس، وقال

  .وهي من البالد الوثنية ،)املدن العشر(أي  ،ف نفس يف دائرة ديكابوليسمعجزة إشباع أربعة آال
اجتمع الناس هناك من حول املسيح يف الربية، وطال اجتماعهم به ثالثة أيام حىت نفد الزاد، ألن قوماً لقد 

  . فحمله إشفاقه على تكرار إشباع اجلمهور مبعجزة ،جاءوا من بعيد
لست أريد أن  (:كان كالمه احلنون. د من البشر من مهده إىل حلدهوإشفاق املسيح هذا يرافق كل فر

ال يسعنا إال أن نستغرب تكرار التالميذ اعتذارهم بالعجز يف  )أصرفهم إىل بيوم صائمني لئال خيوروا يف الطريق
تهم بعد غري أن املسيح بكّ ،صيف ذات السنة اليت يف ربيعها أشبع املسيح جمعاً أكثر بشيء زهيد من الطعام

  .فالشكوك احلاضرة تولّد نسيان املراحم املاضية ،قليل على نسيان املعجزتني معاً وعدم استفادم منهما
إن هذه عجائب عظيمة تدل على أن الذي فعلها ال : ازداد استغراب اجلمهور احلاضر، فقال أجري بولس

  .يقل عن الرب يف قدراته وتصرفاته وبركاته
من الرغيف الواحد املسيح فيها حول اليت  في املعجزة األوىلف ..صدقت: وقال سر بولس هلذا الكالم،

يشبع أكثر من ألف رجل غري النساء واألطفال، بل وفَضلَ عنه حوايل قفَّتني ونصف، كما حول من أقل طعاما 
  .مسك كثريٍ أشبع أكثر من ألف شخص نصف مسكة صغرية إىل

ا نفس ما فعله يف األوىلويف املعجزة الثانية فعل تقريب.  
يعين أنَّ ما حدث علي يديه هو عملية خلق، خلق من الرغيف الواحد كما كبريا من إن هذا كله 

  .وخلق من أقل من نصف مسكة صغرية كميةً كبريةً من السمك ،األرغفة
  ؟ !جمرد إنسانيكون الذي فعل هذا هل ميكن أنْ : قال ذلك، مث توجه للحاضرين قائال

  ؟ !١إن الذي فعل هذا ال ميكن إال أن يكون إهلا، أو أقنوما من إله ..ال: سكت اجلميع، فقال بولس
 ..فإنه ليس  املسيح وحده من نال هذه املرتبة العظيمة ..بناء على قولك هذا: هنا قام عبد احلكيم، وقال

  .فاستحق أن يصري إهلا، أو أقنوما من إله
  .اك غري املسيحليس هن ..ال: قال أجري بولس
يلياء لقد ذكر الكتاب املقدس تكثري الطعام ومباركته عن غري املسيح، فقد ذكر عن إ: قال عبد احلكيم

                                                
الف الطوائف املسيحية، فنحن يف هذه السلسلة نتعامل معهم ـ كطائفة واحدة ـ مهما هذا ـ طبعا ـ بناء على اخت)  ١(

  .اختلفت آراؤهم يف طبيعة املسيح



 ٤٦

  .كما جاء يف الكتاب املقدس ..تكثري الدقيق والزيت يف بيت امرأة أرملة
حي هو الرب إِلَه إِسرائيلَ  (: د َألخآبوقَالَ إِيليا التشبِي من أَهلِ جِلْعا (:فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ

كذَل نلأُع نيإِالَّ ح ،نِنيالس هذي هف طَرالَ مى ودلَ نطهي لَن هإِن ،همدي أَخالَّذ( ،ايإِيل بالر رأَمو :) نضِ مام
ىْء عند نهرِ كَرِيثَ الْمقَابِلِ لنهرِ اُألردنِّ، فَتشرب من مياهه وتقْتات مما هنا واتجِه نحو الْمشرِقِ، واختبِ

اكنه ولَكعا أَنْ تهتري أَمانُ الَّتبرالْغ لَك هرضحقَ ،) ترِ كَرِيثَ مهن دنع أَقَامو ،بالر رفَّذَ أَمنو طَلَقرِ فَانهابِلَ ن
وما لَبِثَ أَنْ  .لنهرِاُألردنِّ، فَكَانت الْغربانُ تحضر إِلَيه الْخبز واللَّحم صباحاً ومساًء، وكَانَ يشرب من ماِء ا

  .جف النهر بعد زمنٍ، َألنه لَم يهطلْ مطَر علَى اَألرضِ
قُم وتوجه إِلَى صرفَةَ التابِعة لصيدونَ، وامكُثْ هناك، فَقَد أَمرت هناك أَرملَةً أَنْ  (: رب إِيليافَخاطَب ال
كالَتكَفَّلَ بِإِعتت ( َفَةرإِلَى ص بأَةً . فَذَهرام داهش ةيندالْم ةابولَ إِلَى بصا ومدنعاوطَباً، فَقَالَ لَهح عمجت :) ياته

براٍء َألشي إِناِء فالْم ضعي بل( .َقَالةً وا ثَانِياهادن هرضحتةٌ لبذَاه يا هيمفو :)كعزٍ مبةَ خرسي كي لاته( ،
هتابفَأَج :) يلَد سلَي هإِن كإِلَه بالر وه يحةوري قَارف تيالز نيلٌ مقَلو ،ةري الْجيقٍ فقةُ دفْنا حمكَةٌ، إِنكَع .

وتمن ثُم أْكُلُهاماً ننِي طَعبي والل دأُعا وذَهآخطَبِ لالْح انيدع ضعب عما أَجا أَنهو( ،ايا إِيلفَقَالَ لَه :) َال
ي واصنعي كَما قُلْت، ولَكن أَعدي لي منه كَعكَةً صغريةً أَوالً وأَحضرِيها لي، ثُم اعملي لَك امض. تخافي

لزيت لَن تنقُص، إِلَى إِنَّ جرةَ الدقيقِ لَن تفْرغَ، وقَارورةَ ا: والبنِك أَخرياً، َألنَّ هذَا ما يقُولُه الرب إِلَه إِسرائيلَ
فَراحت إِلَى منزِلها ونفَّذَت كَالَم إِيليا، فَتوافَر لَها طَعام ، )الْيومِ الَّذي يرسلُ فيه الرب مطَراً علَى وجه اَألرضِ

طَوِيلَة ةدما ليإِيلا وهنابو يأْكُلَ هتةُ. لرج  با قَالَ الراماً كَممت ،قُصنت لَم تيةُ الزورقَارغْ، وفْرت يقِ لَمقالد
  )١٦-١٧/١:امللوك األول() علَى لسان إِيليا

  أو تعتربونه أقنوما من إله؟ ..فهل تعتربون إليا أيضا إهلا
د ورد يف الكتاب املقدس أن اليشع لق ..ليس إيليا وحده من فعل هذا: سكت بولس، فقال عبد احلكيم

  .ـ أيضا ـ فعل هذا
واستغاثَت إِحدى نِساِء بنِي  (): ٧ - ١ / ٤ :سفر امللوك الثاين(فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ من 

قي الرب، وقَد أَقْبلَ مدينه الْمرابِي ليسترِق عبدك زوجِي توفِّي، وأَنت تعلَم أَنه كَانَ يت(: اَألنبِياِء بِأَليشع قَائلَةً
 يلَدو)ونِهيقَاَء دل(( .عيشا أَلأَلَه؟: فَستيي الْبف كدناذَا عبِرِينِي م؟ أَخلَك عنأَنْ أَص نكماذَا يم( فَقَالَت :) َال

اذْهبِي استعريِي أَوانِي فَارغَةً من عند جميعِ (: فَقَالَ لَها أَليشع. )ليلٍ من الزيتأَملك في الْبيت شيئاً سوى قَ
ثُم ادخلي بيتك وأَغْلقي الْباب علَى نفِْسك وعلَى بنِيك، وصبي زيتاً في جميعِ هذه . جِريانِك وأَكْثرِي منها

فَمضت من عنده وأَغْلَقَت الْباب علَى نفِْسها وعلَى أَبنائها، الَّذين . )اَألوانِي، وانقُلي ما يمتليُء منها إِلَى جانِبٍ
. )هات إِناًء آخر(: وانِي قَالَت البنِهاوحني امتَألت جميع اَأل. راحوا يحضرونَ لَها اَألوانِي الْفَارِغَةَ فَتصب فيها

اذْهبِي (: فَقَالَ لَها. فَجاَءت إِلَى رجلِ اِهللا وأَخبرته. عندئذ توقَّف تدفُّق الزيت. )لَم يبق هناك إِناٌء(: فَأَجابها
  .)نت وأَبناؤك بِما يتبقَّى من مالٍوبِيعي الزيت وأَوفي دينك، وعيشي أَ

  كما فعل املسيح، رفع نظره حنو السماءمل يأليشع  بل إنصنع معجزة تكثري الزيت،  فأنتم ترون أن أليشع
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شكر اهللا كما فعل املسيح، ومع ذلك مل يقل أحد أن يف أليشع طبيعة الهوتية مع أن هذه ال وال بارك و
  .وقع للمسيح عجوبة أبلغ ممااأل

لقد روي عن هذين النبيني  ..نعم: هنا نطق أجري بولس، كعادته يف إفساد خطط بولس من غري أن يقصد
حىت أنه كما تروون كان  ..ولكن نبيكم الذي تزعمون كونه نبيا خلت سريته من أي بركة ..هذه الربكات

  .يف بيته نار يعصب احلجر على بطنه من اجلوع، وكانت األهلة متر ومتر، وال يوقد
لكأين بك تريد أن تستفزين ألحدثك عن بركات النبوة املرتبطة ذا : نظر عبد القادر إليه بابتسامة، وقال

  .اجلانب
  وهل هناك شيء مرتبط ذا اجلانب حىت حتدثين عنه؟: قال األجري

لك، كما كان ود بولس يف تلك اللحظة لو يلقم أجريه حجرا يسكته به، ولكن وقاره ومسته منعه من ذ
  .مينعه كل مرة

وسأذكر لك بعض ذلك ما دمت مصرا على أن  ..لقد روي ذلك مرات كثرية ..نعم: فقال عبد القادر
  .أذكره

وبركات األنبياء، فحدثنا عن  ..لقد مسعنا بركات املسيح ..كلنا حنب أن نسمع ذلك: قال بعض اجلمع
  .بركات حممد

  .، فسأحدثكم عن مخس نواح من الربكات ارتبطت به ما دمتم قد طلبتم ذلك: قال عبد القادر
  .على كل من صاحبه، أو لقيه، أو عاش معه أما األوىل، فربكاته 
  . على كل من ملسه وأما الثانية، فربكاته 
  .يف بعض الوالئم اليت أقامها هو أو أقامها أصحابه وأما الثالثة، فربكاته 
  .عمةعلى بعض األط وأما الرابعة، فربكاته 

  .يف املياه وأما اخلامسة، فربكاته 
أما بركاته املرتبطة باجلوانب األخرى، فال عد هلا وال  ..املرتبطة مبا حنن فيه وكل هذا بعض بركاته 

  .حصر
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  ـ الصحبة املباركة  ١
  .فابدأ حديثك الربكات اليت ترتلت على من صاحب حممد، أو لقيه، أو عاش معه: قال رجل من اجلمع

  :كاته على أهل بيتهـ بر ١
يف كفالتهم، أو عاشوا يف كفالته،  من عاش  لقد كان أعظم من تشرف بربكاته : قال عبد القادر

    ..وسأحدثكم عن بعض ما روي من ذلك
يف هذا الباب ـ على حسب ما ذكرت الروايات الكثرية اليت ال تقل عن  أول ما ظهر من بركاته 
  .املقدس ـ هو ما ذكرته مرضعته حليمة السعديةالروايات اليت نقل ا الكتاب 

أا ، وبركاته عليها وعلى أهلها، فقد ذكرت واليت نقل عنها الرواة ذكرها خلربها مع رسول اهللا 
 :خرجت من بلدها مع زوجها، وابن هلا صغري ترضعه يف نسوة من بين سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء قالت

  .يئامل تبق لنا ش ،وذلك يف سنة شهباء
وما ننام ليلنا أمجع من صبينا الذي  ،فخرجت على أتان يل قمراء معنا شارف لنا، واهللا ما تبض بقطرة

  .ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج، وما يف شارفنا ما يغديه ،معنا، من بكائه من اجلوع ما يف ثديي ما يغنيه
وعجفا، حىت قدمنا مكة فلقد أدمت بالركب حىت شق ذلك عليهم ضعفا  ،فخرجت على أتاين تلك

وذلك أنا إمنا كنا نرجو  ،إنه يتيم :قيل هلا، فما منا امرأة إال وقد عرض عليها رسول اهللا  ،نلتمس الرضعاء
  .يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك :فكنا نقول ،املعروف من أيب الصيب

واهللا إين ألكره : عنا االنطالق قلت لصاحيبفما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضيعا غريي، فلما أمج
ال عليك أن تفعلي،  :قال ،فآلخذنه ،أن أرجع من بني صواحيب ومل آخذ رضيعا، واهللا ألذهنب إىل ذلك اليتيم

  .عسى اهللا أن جيعل لنا فيه بركة
  .قالت فذهبت إليه فأخذته، وما محلين على أخذه إال أين مل أجد غريه

فلما أخذته رجعت به إىل رحلي، فلما وضعته يف : قالت ..بركات رسول اهللا وهنا بدأ حليمة تستشعر 
وما كنا ننام  ،مث ناما ،فشرب حىت روي وشرب معه أخوه حىت روي ،حجري أقبل عليه ثدياي مبا شاء من لنب

نا ريا فإذا إا حلافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حىت انتهي ،وقام زوجي إىل شارفنا تلك ..معه قبل ذلك
 ،تعلمي واهللا يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة: قالت يقول صاحيب حني أصبحنا، وشبعا، فبتنا خبري ليلة

  . واهللا إين ألرجو ذلك: فقلت :قالت
حىت مث خرجنا وركبت أتاين، ومحلته عليها معي، فواهللا لقطعت بالركب ما يقدر عليها أيب ذؤيب،  :قالت

بلى واهللا إا هلي  :فأقول هلن ؟علينا، أليست هذه أتانك اليت كنت خرجت عليهاربعي أوحيك : قال الذين معي
  .واهللا إن هلا لشأنا :فيقلن ،هي

وما أعلم أرضا من أرض اهللا أجدب منها، فكانت غنمي تروح  ،مث قدمنا منازلنا من بالد بين سعد :قالت
ان قطرة لنب وال جيدها يف ضرع حىت كان علي حني قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما حيلب إنس

ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أيب ذؤيب، فتروح أغنامهم  :احلاضرون من قومنا يقولون لرعيام
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   .جياعا ما تبض بقطرة لنب وتروح غنمي شباعا لبنا
فلم  ،الغلمانوكان يشب شبابا ال يشبه  ،فلم نزل نتعرف من اهللا الزيادة واخلري حىت مضت سنتاه وفصلته

  .يبلغ سنتيه حىت كان غالما جفرا
وقلت  ،فكلمنا أمه ،فقدمنا به على أمه وحنن أحرص شيء على مكثه فينا، ملا كنا نرى من بركته :قالت

  .١فإين أخشى عليه وبأ مكة، قالت فلم نزل ا حىت ردته معنا ،لو تركت بين عندي حىت يغلظ: هلا
  .مدة يف كفالة عمه أيب طالب، فهل ظهرت بعض بركاته عليهلقد بقي حممد : قال رجل من اجلمع

  .لقد رويت يف ذلك روايات كثرية ..أجل: قال عبد القادر
فكان يكون معه،  أبو طالب رسول اهللا كفل ملا تويف عبد املطلب : وغريه قالوا عن ابن عباس ف

ب به صبابة مل يصب مثلها قط، وكان وص ،وكان ال ينام إال إىل جنبه ،ولده وكان حيبه حبا شديدا ال حيبه
 وإذا أكل معهم رسول اهللا  ،وكان عيال أيب طالب إذا أكلوا مجيعا أو فرادى مل يشبعوا ،خيصه بالطعام

  .شبعوا
  ،كما أنتم حىت حيضر ابين: يقول ،وكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم

، وإن مل يكن معهم مل يشبعهم، وإن كان لبنا شرب فيفضلون من طعامهم ،فيأكل معهم فيأيت رسول اهللا 
فريوون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليشرب  ،فيشربون منه ،مث يتناول العيال القعب ،أوهلم

  .إنك ملبارك: فيقول أبو طالب ،قعبا وحده
  . ٢دهينا كحيال ويصبح رسول اهللا  ،وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا

 ،فيضعون أيديهم ،كان أبو طالب يقرب للصبيان تصبيحهم: قال ابن عباس خر عن ويف حديث آ
  .فلما رأى ذلك أبو طالب عزل له طعامه ،يده ويكف رسول اهللا  ،فينتهبون

شكا  ما رأيت رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ سريته يف طعامه، فأم أمين وقد ذكرت حاضنته 
فرمبا عرضنا  ،فيشرب من ماء زمزم شربة ، يف صغره، وكان يغدو إذ أصبحجوعا وال عطشا ال يف كربه وال

  .٣أنا شبعان: عليه الغداء فيقول
قدمت مكة : قال ،جلهمة بن عرفطةئه به، فعن استسقاومن بركاته على عمه أيب طالب ما ورد من 

 ،مدوا مناة الثالثة األخرىاعت: وقائل منهم يقول ،اعتمدوا والالت والعزى: وقريش يف قحط، فقائل منهم يقول
كأنك : قالوا ،وفيكم بقية إبراهيم وساللة إمساعيل ،أىن تؤفكون: فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأي

  .إيها: قال ؟عنيت أبا طالب
                                                

أفتخوفت عليه : إىل أن حدثت حادثة شق الصدر، فخشيت حليمة عليه، فردته إىل أمه، فقالت وقد بقي معها )  ١(
بلى، ) قلت (  :ان عليه من سبيل وإن لبين لشأنا، أفال أخربك خربه قالتكال، واهللا ما للشيط :قلت نعم قالت :الشيطان؟ قالت

رأيت حني محلت به أنه خرج مين نور أضاء يل قصور بصرى من أرض الشام، مث محلت به فواهللا ما رأيت من محل قط  :قالت
  .لسماء دعيه عنك وانطلقي راشدةوال أيسر منه ووقع حني ولدته وإنه لواضع يديه باألرض رافع رأسه إىل ا) علي ( كان أخف 

  .وغريهم ابن سعد واحلسن بن عرفة وابن عساكررواه )  ٢(
  .أبو نعيمرواه )  ٣(
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 ،عليه إزار قد اتشح به ،فخرج إلينا رجل حسن الوجه ،فدققناه عليه بابه ،وقمت معهم ،فقاموا بأمجعهم
  .فهلم فاستسق لنا ،وأجدب العيال ،يا أبا طالب أقحط الوادي: لوافقا ،فثاروا إليه

فأخذه أبو  ،وحوله أغيلمة ،جتلت عليه سحابة قتماء ،ومعه غالم كأنه مشس دجنة ،فخرج أبو طالب
فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا أغدق  ،والذ بأضبعه الغالم وما يف السماء قزعة ،فألصق ظهره بالكعبة ،طالب

  .انفجر له الوادي وأخصب النادي والباديواغدودق و
  :ويف ذلك يقول أبو طالب

  وأبيض يستسقي الغمام بوجهه مثال اليتامى عصمة لألرامل
  فهم عنده يف نعمة وفواضل   يلوذ به اهلالك من آل هاشم 

أن أبا من عمرو بن سعيد لعمه أيب طالب ما حدث به  ومن الربكات املرتبطة بصحبة رسول اهللا 
يا ابن : فقلت ،فشكوت إليه ،فأدركين العطشـ  يعين النيب ـ  كنت بذي ااز مع ابن أخي: قال طالب

  .أخي قد عطشت
  .نعم: قلت ؟يا عم عطشت: مث قال ،فثىن وركه: وأنا أرى عنده شيئا إال اجلزع قال ،وما قلت له ذلك

  .١فشربت ،اشرب :فقال ،فإذا أنا باملاء ،فأهوى بعقبه إىل األرض
رضي اهللا ـ عن جابر على أهل بيته، ما روي يف احلديث  ومن بركاته : عبد القادر قليال، مث قالكت 

أياما مل يطعم طعاما حىت شق ذلك عليه فطاف يف منازل أزواجه فلم يصب عند  قام رسول اهللا : قالـ عنه 
  .ال واهللا: فقالت ) يا بنية، هل عندك شئ آكله، فإين جائع (:واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة، فقال

فوضـعته يف   ،بعثت إليها جارة هلا برغيفني وقطعة حلم، فأخذته منها رسول اهللا  فلما خرج من عندها
فكانوا مجيعا حمتاجني  ،على نفسي ومن عندي واهللا، الوثرن ذا رسول اهللا : جفنة هلا وغطت عليها، وقالت

قد أتى اهللا بشئ فخبأته لك، : فرجع إليها فقالت له هللا فبعثت حسنا أو حسينا إىل رسول ا ،إىل شبعة طعام
  )هلمي يا بنية  (:قال

فشكفت عن اجلفنة، فإذا هي مملؤة خبزا وحلما، فلما نظرت إليها تت وعرفت أا بركة مـن اهللا عـز   
فلما رآه محد اهللا عـز وجـل،    وقدمته إىل رسول اهللا  وجل، فحمدت اهللا عز وجل وصلت على نبيه 

 (:يا أبت، هذا من عند اهللا، إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب، فقال: قالت ) ؟من أين لك هذا يا بنية (:الوق
فإا كانت إذا رزقها اهللا عز وجل شيئا فسئلت عنـه   ،احلمد هللا الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بين إسرائيل

مث أكل رسـول   ،إىل علي عث رسول اهللا فب )هو من عند اهللا، إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب،  :قالت
وأهل بيته حىت شبعوا وبقيت اجلفنة كمـا هـي    وعلي وفاطمة وحسن وحسني ومجيع أزواج النيب  اهللا 

  .٢فأوسعت بقيتها على مجيع جرياا، وجعل اهللا عز وجل فيها بركة وخريا كثريا 
ء فأصبحت فالتمست فأصبت ما أشتري مننا ليلة بغري عشا: قال علي ومما يروى يف هذا ما حدث به 

                                                
  .اخلطيب وابن عساكررواه )  ١(
  .٢٩/  ٢وابن كثري يف التفسري  ٢٠/  ٢السيوطي يف الدر املنثور : ، انظرأبو يعلىرواه )  ٢(
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لو أتيت أيب، فدعوته، فجئت : فلما فرغت، قالت ،مث أتيت به فاطمة فخبزت وطبخت ،به طعاما وحلما بدرهم
يا رسول اهللا، عندنا طعام فهلم، فجاءوا : ، فقلت)أعوذ باهللا من اجلوع ضجيعا  (:وهو يقول إىل رسول اهللا 

، )اغريف البيك وزوجك  (:حىت غرفت جلميع نسائه، مث قال )ئشة يف صحفةاغريف لعا (:والقدر تفور، فقال
  .١، فغرفت مث رفعت القدر، وإا لتفيض فأكلنا منها ما شاء اهللا عز وجل)اغريف فكلي،  (:فغرفت، فقال

  :ـ بركاته على أصحابه ٢
ة ذا الباب ـ كل من لقيه باإلضافة إىل أهل بيته، فقد نال الكثري من بركاته ـ املرتبط: قال عبد القادر

 أو صاحبه من النساء والرجال.  
  :وسأحدثكم عن بعض ما وردت به األسانيد من ذلك

  :رجال
 فقد حدث عن بعض بركاته ،  بن عبد اهللاجابر يف هذا اجلانب  فممن نالتهم بركات النيب 

، فأىب أن ينظره، فكلم ٣ستنظره جابرلرجل من اليهود، فا ٢وترك عليه ثالثني وسقا ،أن أباه تويفعليه، فذكر 
فكلم اليهودي ليأخذ متر خنله بالذي له، فأىب، فدخل ، ليشفع إليه، فجاءه رسول اهللا  جابر رسول اهللا 

فأوفاه ، فأوفه الذي له فجد بعدما رجع رسول اهللا ، ٤يا جابر، جد له: فمشى فيها، مث قال، رسول اهللا 
  .شر وسقاثالثني وسقا، وفضلت له سبعة ع

يصلي العصر، فلما انصرف رسول اهللا  ليخربه بالذي فعل، فوجد رسول اهللا  فجاء جابر رسول اهللا 
  جاءه فأخربه أنه قد وفاه، وأخربه بالفضل الذي فضل، فقال رسول اهللا:)  أخرب ذلك ابن اخلطاب( ،

ليباركن اهللا  ى فيها رسول اهللا لقد علمت حيث مش: فذهب جابر إىل عمر فأخربه، فقال عمر رضي اهللا عنه
  .٥عز وجل فيها

أنه كان يسري على ، فقد ذكر  وقد ذكر هذا الصحايب بركة أخرى حصلت جلمله بربكة رسول اهللا 
فضربه ودعا له، فسار سريا مل يسر مثله، مث ، فلحقين رسول اهللا : فقال، ٦مجل له قد أعيا فأراد أن يسيبه

                                                
  .١٢٤/  ١:ابن سعد رواه)  ١(
  .مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، واملُد مقدار ما ميأل الكفني: الوسق)  ٢(
  .طلب منه االنتظار إىل ميسرة: استنظره)  ٣(
  .قطع الثمر وجنيه وحصاده: اجلداد)  ٤(
بربكة وهذا احلديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثرية، وحاصلها أنه : قال ابن كثري، رواه البخاري)  ٥(

، ودعائه له، ومشيه يف حائطه وجلوسه على متره، وفَى اهللا دين أبيه، وكان قد قتل بأحد، وجابر كان ال يرجو رسول اهللا 
البداية : انظر (.وفاءه يف ذلك العام وال ما بعده، ومع هذا فضل له من التمر أكثر وفوق ما كان يؤمله ويرجوه وهللا احلمد واملنة

  ) ٦/٠١٢١والنهاية 
كان الرجل إذا نذَر لقدوم من سفَر، أو برٍء من مرض، أو غري ذلك قال ناقيت سائبةٌ، فال تمنع من : السائبة والسوائب)  ٦(

 ماِء وال مرعى، وال تحلَب، وال تركَب، وكان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبةٌ فال عقْل بينهما وال مرياثَ، وأصلُه من
  .يبِ الدواب، وهو إرسالُها تذهب وجتيء كيف شاءتتسيِ

ما جعلَ اللَّه من بحرية وال سائبة وال وصيلَة وال حامٍ ولَكن  ﴿:تعاىلوقد كان هذا قبل حترمي السائبة، والذي نص عليه قوله 
  )١٠٣:املائدة) (رهم ال يعقلُونَالَّذين كَفَروا يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب وأَكْثَ



 ٥٢

إىل أهلي، فلما قدمنا أتيته  ١فبعته، واشترطت محالنه )بعنيه بأوقيتني  (: ال قال: ت، قل)بعنيه بأوقية  (: قال
خذ مجلك  ؟آلخذ مجلك ٢أترى أين ماكستك (:وقال، باجلمل، فنقدين مثنه، مث انصرفت، فأرسل على أثري

   ٣) ودرامهك ومها لك
فرسا أليب  النيب  فزع الناس، فركب: ، قالأنس بن مالك وقريب من هذا احلديث ما حدث به 

فواهللا : ، قال)لن تراعوا إنه لبحر  (:طلحة بطيئا، مث خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال
  .٤ما سبق بعد ذلك اليوم

ادع يل فيهن : بتمرات فقلت أتيت رسول اهللا : ، قال هريرةأليب ومن تلك الربكات ما حصل 
 ،، فإذا أردت أن تأخذ منهن٥خذهن فاجعلهن يف مزود (: الربكة، مث قالمث دعا فيهن ب ،فقبضهن: بالربكة، قال

فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا يف سبيل اهللا، وكنا نأكل : ، قال)فأدخل يدك فخذ وال تنثرهن نثرا
  .٦ونطعم، وكان املزود معلقا حبقوي ال يفارق حقوي، فلما قتل عثمان انقطع

فجعلت  ،فجئت أريد الصفة ،أتت علي ثالثة أيام مل أطعم: قال عن أيب هريرة ويف حديث آخر 
ىل إحىت انتهينا  ،بل أنتم اانني: فجعلت أناديهم، وأقول، جن أبو هريرة: أسقط فجعل الصبيان يقولون

أتى بقصعة من ثريد، فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها، فجعلت أتطاول  الصفة، فوافقت رسول اهللا 
فصارت لقمة   حىت قام القوم وليس يف القصعة إال شئ يف نواحي القصعة، فجمعه رسول اهللا كي يدعوين

  .٧، فو الذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حىت شبعت)كل باسم اهللا  (:فوضعه على أصابعه، فقال يل
: لهنأصبت بثالث مصيبات يف االسالم مل أصب مبث: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالويف حديث آخر 

 ؟وما املزود يا أبا هريرة: فقلت: قال زيد بن أيب منصور عن أبيه ،، وقتل عثمان، واملزودموت رسول اهللا 
شئ من متر : قلت ) ؟يا أبا هريرة عندك شئ (:فأصام عوز من الطعام فقال ،يف غزاة كان رسول اهللا : قال

 ،، فجئت بالنطع فبسطته، فأدخل يده)نطعا  هات (:فجئت باملزود، قال :قال ،)جئ به (:قال ،يف مزود يل
ويسمي اهللا عز وجل حىت أتى على  ،فجعل يضع كل مترة ،فقبض على التمر، فإذا هو إحدى وعشرون مترة

  )ادع عشرة (:فقال ،فجمعه ،التمر، فقال به هكذا
، يا رسول اهللا: فدعوت عشرة، فأكلوا حىت شبعوا وكذلك حىت أكل اجليش كله وفضل مترات، فقلت

خذهن فاجعلهن يف املزود، وإذا أردت أن  (:فقبضهن مث دعا فيهن بالربكة مث قال: ادع يل فيهن بالربكة فقال

                                                
  .احلمل عليه: محالنه)  ١(
  .انتقاص الثمن واستحطاطُه: املُماكَسةُ يف البيع)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .رواه البخاري)  ٤(
  .الوعاء الذي يحمل فيه الزاد وحنوه: املزود)  ٥(
، وابن ٥٨٩-٢/٥٨٨، وأبو نعيم جمموعاً من روايتني ٦/١٠٩الدالئل  ، والبيهقي يف٢/٣٥٢أمحد الترمذي، ورواه )  ٦(

  .١٤/٤٦٧حبان يف صحيحه 
  .٢١٦/  ٤والسيوطي يف الدر املنثور ) ٢١٤٨(ذكره اهليثمي يف املوارد  ،ابن حبانرواه )  ٧(



 ٥٣

فما كنت أريد مترا إال أدخلت يدي فأخذت : قال )تأخذ منهن شيئا فأدخل يدك فيه وال تكفأ فيكفأ عليك 
وأيب بكر وعمر وحياة  حياة رسول اهللا  يف سبيل اهللا، ونأكل ونطعم منه منه، ولقد محلت منه مخسني وسقا

  .عثمان
فلما قتل عثمان انتهب ما يف بييت وانتهب املزود ويف رواية فلم نزل نأكل منه  ،وكان معلقا خلف رحلي

  .١حىت كان آخر إصابة أهل الشام حني غاروا باملدينة أال أخربكم كم أكلت منه أكثر من مائيت وسق 
: عن ابنة خباب بن االرث قالتـ رضي اهللا عنه ـ ف اب بن األرتخلبومن تلك الربكات ما حصل 

يتعاهدنا حىت كان حيلب عرتا لنا، فكان حيلبها يف جفنة لنا فتمتلئ  فكان رسول اهللا  ،خرج خباب يف سرية
إن : قالت ؟وما ذاك: أفسدت علينا شاتنا، قال: فلما قدم خباب حلبها، فعاد حالا كما كان، فقالت أمي

هو واهللا  ؟وقد عدلتيين به: قال رسول اهللا : قالت ؟ومن كان حيلبها: لتحلب مل ء هذه اجلفنة، قالكانت 
  .٢أعظم بركة 

 ،إناء أنه حلب لرسول اهللا ، فقد حدث الغفاري نضلة بن عمرولومن تلك الربكات ما حصل 
ا أمتلئ، فقال رسول اهللا يا رسول اهللا، إين كنت الشرب السقية فم: فامتال، فقال ،مث شرب نضلة ،فشرب
:)  ٣)إن املؤمن ليشرب يف معاء واحد، وإن الكافر ليشرب يف سبعة أمعاء  

استعان رسول اهللا ـ فقد روي عنه أنه رضي اهللا عنه ـ  نوفل بن احلارثلومن تلك الربكات ما حصل 
  يف التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيئا فلم جيده فبعث رسول اهللا با أيوب بدرعه فرهناه عند أبا رافع وأ

فطعمنا منه نصف سنة مث كلناه فوجدناه، كما : إليه، قال يهودي بثالثني صاعا من شعري، فدفعه رسول اهللا 
    ٤)لو مل تكله الكلت منه ما عشت  (:فقال فذكرت ذلك لرسول اهللا : أدخلناه، قال نوفل

عملت طعاما  :ـ فقد روي عنه أنه قال رضي اهللا عنهـ  مزة االسلميحلومن تلك الربكات ما حصل 
فقال  ،على يدي أهريق طعام رسول اهللا : فقلت ،فتحرك به النحي فأهريق ما فيه ،مث ذهبت به للنيب 

مه : فإذا النحي يقول قب قب، فقلت ،فرجعت مكاين ،ستطيعأيا رسول اهللا ال : فقلت )ادنه  (:رسول اهللا 
فذكرت  مث جئت إىل رسول اهللا  ،فأوكيته ،، فإذا هو قد ملي إىل يديهقد أهريق فضلة فضلت فيه، فاجتذبته

  ٥)مث أوكى ،أما إنك لو تركته مللئ إىل فيه (:له ذلك، فقال
   ٦)لو تركته لسال واديا مسنا  (:فقال رسول اهللا : ويف رواية

بعثت إىل  :ـ فقد روي عنه أنه قالرضي اهللا عنه ـ  سعود بن خالدملومن تلك الربكات ما حصل 
يا أم خناس ما : فقلت ،فإذا حلم ،فرجعت ،شطرها فرد رسول اهللا  ،مث ذهبت يف حاجة ،شاة رسول اهللا 

                                                
  .١١٠/  ٦أمحد وابن سعد والترمذي وابن حبان والبيهقي يف الدالئل رواه )  ١(
  .أبو داود الطيالسي وابن سعد والطرباينأمحد ورواه )  ٢(
  ).١٦٣٢/  ٣(مسلم رواه )  ٣(
  .١١٤/  ٦والبيهقي يف الدالئل  ٣٤٦/  ٣احلاكم يف املستدرك رواه )  ٤(
  .٣١٣/  ٨: الزوائدمع جم :، انظروأبو نعيم والبيهقي رواه الطرباين)  ٥(
  .الطرباين والبيهقي وأبو نعيمرواه )  ٦(



 ٥٤

مالك ال تطعمينه عيالك، : من الشاة اليت بعثت ا إليه شطرها، قلت رد رسول اهللا : قالت ؟هذا اللحم
  .١ثالثة فال جتزئهمهذا سؤرهم، وكلهم قد أطعمت، وكانوا يذحبون الشاتني وال: قالت

أجزره  أن النيب  ـ فقد رويرضي اهللا عنه ـ  الد بن عبد العزىخلومن تلك الربكات ما حصل 
أرين  (:مث قال ،أكل منها وإن النيب  ،فال يبد عياله عظما عظما ،وكان عيال خالد كثريا يذبح الشاة ،شاة

 (:فانقلب به، فنثره هلم، وقال ،)يب حباشبارك أل اللهم (:فوضع فيه فضلة الشاة، مث قال ،)دلوك يا أبا حباش
    )٢تواسوا فيه فأكل منه عياله وأفضلوا
كان رسول : قاله أنه عن ـ فقد رويرضي اهللا عنه ـ  عبد اهللا بن طهفةلومن تلك الربكات ما حصل 

 اهللا  رسول ، فكنت أنا ممن انقلب مع)لينقلب كل رجل مع جليسه  (:إذا اجتمع الضيفان قال اهللا 
حويسة كنت أعددا الفطارك، فأيت ا يف قعبة فأكل منها رسول اهللا : قالت )يا عائشة، هل من شئ  (:فقال
 هل من شراب؟ (:حىت واهللا ما ننظر إليها، مث قال فأكلنا منها )بسم اهللا كلوا  (:شيئا مث قدمها إلينا مث قال( 

، فشربنا حىت واهللا ما )باسم اهللا اشربوا  (:منها شيئا، مث قال أعددا الفطارك، فجاءت ا فشرب: فقالت لبينة
  .٣ننظر إليها

فأطعمه شطر وسق شعري فما زال يأكل  ،يستطعمه أتى النيب ومن تلك الربكات ما حصل لرجل أنه 
لكم  لو مل تكله الكلتم منه ولقام (:فقال رسول اهللا  منه هو وامرأته ومن ضيفهما حىت كالوه فأخرب النيب 

(٤  
  :نساء

كانت لنا : قالتف، ـ فقد حدثت عن ذلك رضي اهللا عنهماـ   ألم سليمومن تلك الربكات ما حصل 
 أبلغي هذه العكة رسول اهللا : شاة فجمعت من مسنها يف عكة فمالا العكة وبعثت ا مع اجلارية فقالت

ففرغت العكة فدفعت  )فرغوا هلا عكتها  (:يا رسول اهللا هذه عكة مسن بعثت ا إليك أم سليم، قال: فقالت
أليس قد أمرتك أن تنطلقي ا إىل : إليها فانطلقت وجاءت أم سليم، فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت أم سليم

يا : فانطلقت أم سليم، فقالت قد فعلت فإن مل تصدقيين فانطلقي فسلي رسول اهللا : فقالت رسول اهللا 
والذي بعثك باهلدى ودين احلق إا : ، قالت)قد فعلت جاءت ا  (:ة مسن قالرسول اهللا إين بعثت إليك بعك

يا أم سليم أتعجبني إن كان اهللا أطعمك كما أطعمت نبيه كلي  (:ملمتلئة تقطر مسنا فقال هلا رسول اهللا 
  . ٥، فجاءت إىل البيت، ففتت لنا كذا وكذا وتركت فيها ما ائتدمنا شهرا أو شهرين)وأطعمي 

: قالتـ فقد حدثت عن ذلك، فرضي اهللا عنها ـ  م أوس البهزيةألتلك الربكات ما حصل ومن 
                                                

  .الطرباينرواه )  ١(
  .احلسن بن سفيان والنسائي يف الكىن والطرباين والبيهقيرواه )  ٢(
  .١٠١/  ٨ :وانظر امع) ١٥٣(وأبو نعيم يف الدالئل  ٥٢٦/  ٥ :أمحدرواه )  ٣(
  .ومسلم ،٣٤٧، ٣٣٧/  ٣أمحد يف املسند رواه )  ٤(
والكرت  ١٤٨وأبو نعيم يف الدالئل  ١٢٠/  ٦ية البداية والنها :، انظرأبو يعلى والطرباين وأبو نعيم وابن عساكررواه )  ٥(

  ).٣٥٤٤٤ح(



 ٥٥

فقبله، وترك يف العكة قليال ونفخ فيه، ودعا بالربكة،  سليت مسنا يل فجعلته يف عكة فأهديته إىل رسول اهللا 
مل يقبلها فجاءت  اهللا  فظننت أن رسول: فردوها عليها وهي ممتلئة مسنا، قالت )ردوا عليها عكتها  (:مث قال

اذهبوا فقولوا هلا لتأكل  (:يا رسول اهللا إمنا سليته لك لتأكله فعلم أنه قد استجيب له، فقال: وهلا صراخ فقالت
ووالية أيب بكر ووالية عمر ووالية عثمان حىت كان  ، فأكلت بقية عمر رسول اهللا )مسنها وتدعو بالربكة 

  .١من أمر علي ومعاوية ما كان
هريرة ـ فقد حدث عن ذلك أبو رضي اهللا عنها ـ  م شريك الدوسيةألن تلك الربكات ما حصل وم

كانت امرأة من دوس يقال هلا أم شريك أسلمت فأقبلت تطلب من يصحبها إىل  :قالـ فرضي اهللا عنه ـ 
: ماء، قالانظرين حىت أمال سقائي : أنا أصحبك، قالت تعايل: فلقيت رجال من اليهود، فقال رسول اهللا 

يا أم شريك، تعايل : معي ماء فانطلقت معه، فساروا حىت أمسوا، فرتل اليهودي ووضع سفرته وتعشى، وقال
ال أسقيك قطرة حىت ودي، : اسقين، فإين عطشى وال أستطيع أن آكل حىت أشرب، قال: إىل العشاء، قالت

فما أيقظين إال برد دلو : سها على ركبته، قالتواهللا ال أود أبدا فأقبلت إىل بعريها فعقلته ووضعت رأ: قالت
قد وقع على جبيين فرفعت رأسي فنظرت إىل املاء أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل فشربت حىت رويت 
مث نضحت على سقائي حىت ابتل مث مالته مث رفع بني يدي وأنا أنظر حىت توارى مين يف السماء فلما أصبحت 

: قالت ؟أنزل عليك من السماء ماء ؟من أين: قال، واهللا قد سقاين اهللا: م شريك قلتيا أ: جاء اليهودي، فقال
نعم، واهللا لقد أنزل علي من السماء ماء مث رفع بني يدي حىت توارى عين يف السماء مث أقبلت حىت دخلت على 

، وكان معها )لوا كلوا وال تكي (:فوهبت نفسها له فزوجها زيدا وأمر هلا بثالثني صاعا وقال رسول اهللا 
فانطلقت فأخذوها، فأفرغوها،  فأمرت جاريتها أن حتملها إىل رسول اهللا  عكة مسن هدية لرسول اهللا 

أمل : إذا ردا أن تعلقها وال توكئها فدخلت أم شريك فوجدا مالى، فقالت للجارية وأمرها رسول اهللا 
علقوها وال  (:قبلت ا ما ينظر منها شئ، ولكنه قالقد فعلت مث أ: قالت ؟آمرك أن تذهيب إىل رسول اهللا 

مث كالوا  ،فأمرهم أن ال يوكئوها، فلم تزل حىت أوكأا أم شريك ، فذكروا ذلك لرسول اهللا )توكئوها 
  . ٢الشعري فوجدوه ثالثني صاعا مل ينقص منه شئ

لقد تويف : تلقاـ فقد حدثت عن ذلك، فرضي اهللا عنها ـ  لعائشة ومن تلك الربكات ما حصل
 ،فأكلت منه حىت طال علي ،وما يف بييت من شئ يأكله ذو كبد إال شطر وسق من شعري يف رف رسول اهللا 
    ٣)فكلته ففين 

                                                
  .١٢٠/  ٦ابن كثري يف البداية والنهاية : ، وانظرالطرباين والبيهقي رواه)  ١(
  .البيهقيرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 ٥٦

   ـ اللمسات املباركة ٢
  .لقد حدثتنا عن الصحبة املباركة، فحدثنا عن اللمسات املباركة: قال رجل من اجلمع

، كما كانت تتبع كل من لقيه، بع كل ما مسه النيب لقد كانت الربكات تت: قال عبد القادر
  :وسأحدثكم عن بعض أحاديث تلك الربكات

ن رجال ولد له غالم على عهد رسول من أالطفيل املباركة ما حدث به أبو  فمن الذين أصابتهم ملساته 
، فشب الغالم، فلما كان فدعا له بالربكة، وأخذ جببهته، فنبت شعره يف جبهته كأا هلبة فرس ،فأتى به اهللا 

هذا مما : فشق عليه سقوطها، فقيل له ،بوه فأوثقه وحبسه، فسقطت تلك الشعرةأزمن اخلوارج أجام فأخذه 
تعاىل عليه الشعرة بعد يف وجهه،  وقعت، فلم نزل به حىت تاب، فرد اهللا مهمت به، أمل تر بركة رسول اهللا 

  .١مث رأيتها قد نبتت ،سقطتفرأيتها بعد ما نبتت قد : قال أبو الفضل
فمسح  ،وأنا شاب انطلق يب أهلي اىل رسول اهللا : عطية البكري، قال وأبما حدث به  ومن ذلك

  .٢وكانت قد أتت عليه مائة سنة ،فرأيت أبا عطية أسود الرأس واللحية: الراوي رأسي، قال
يا رسول : فقال  رسول اهللا ىلإذهب يب أيب : قال ،نصاريعبد اهللا بن هالل األما حدث به  ومن ذلك

يده على رأسي حىت وجدت بردها فدعا يل، وبارك علي، فرأيته  وضع رسول اهللا  اهللا ادع اهللا له فما أنسى
  .٣أبيض الرأس واللحية ما يستطيع أن يفرق رأسه من الكرب، وكان يصوم النهار ويقوم الليل

 ،بالسالة لقيت رسول اهللا :  عنه ـ  قالعمرو بن ثعلبة اجلهين ـ رضي اهللاومن ذلك ما حدث به 
من  فأتت على عمرو مائة سنة، وما شاب موضع يد رسول اهللا : فمسح رأسي، قال الراوي ،فأسلمت

  .٤رأسه
عن عطاء موىل السائب ، وحدثوا أسود، وبقيته أبيضكان وسط رأس السائب أن   ٥وقد حدث الرواة 

تبيض  ال: فقال ؟يا موالي، ما لرأسك ال تبيض: فقلت ،ورأسه أسود رأيت السائب حليته بيضاء،: بن يزيد قال
مضى وأنا غالم ألعب مع الغلمان، فسلم عليهم وأنا فيهم، فرددت عليه  ، وذلك أن رسول اهللا !رأسي أبدا

السائب بن يزيد بن أخت النمر فوضع يده على : فقلت) ؟ما امسك: (السالم، من بني الغلمان، فدعاين، فقال
  .، فال يبيض موضع يد رسول اهللا )بارك اهللا فيك: (ي، وقالرأس

مع موايل فأسلمت فمسح رسول اهللا  أتيت رسول اهللا : يب سفيان قالأمدلوك ومن ذلك ما حديث به 
 فرأينا مسح رسول اهللا : يده على رأسي قال ٦ من رأسه أسود وقد شاب ما سوى ذلك.  

                                                
  .البيهقيرواه )  ١(
  .الطرباين بسند جيدرواه )  ٢(
  .الطرباين بسند حسنرواه )  ٣(
  .البغوي يف معجمه والبيهقي والطرباينه روا)  ٤(
  .ابن سعد والبيهقي والطرباين يف الثالثةرواه )  ٥(
  .البخاري يف التاريخ وابن سعد والبيهقيرواه )  ٦(



 ٥٧

املدينة وأنا ابن اسبوعني، فأيت يب فمسح رأسي،  قدم النيب  :حممد بن أنس الظفري قالومن ذلك ما 
  .ودعا يل بالربكة وحج حجة الوداع، وأنا ابن عشرين سنة

من رأسه، وال من  ولقد عمر أيب حىت شاب كل شئ منه، وما شاب موضع يد النيب : قال يونس
  .١حليته

رقي، ودعا له، فمات وهو ابن مثانني مسح رأس عبادة بن سعد بن عثمان الز أن رسول اهللا ومن ذلك 
  .سنة، وما شاب

مسح رأسه، فكان أثر يده من رأسه  بشري بن عقربة اجلهين أن رسول اهللا ومن ذلك ما حدث به 
  .٢أسود، وسائره أبيض

اللهم مجله  (:بيده على رأسي وقال مسح رسول اهللا : زيد االنصاري قالومن ذلك ما حدث به أبو 
فبلغ بضعا ومائة سنة وما يف حليته بياض، ولقد كان منبسط الوجه، ومل ينقبض وجهه حىت : لقا ) وأدم مجاله

  .٣مات
فاسودت حليته بعدما  ،)اللهم مجله (:فقال أنس أن يهوديا أخذ من حلية النيب ومن ذلك ما حدث به 

  .٤كانت بيضاء
فاسود شعره، حىت ، ) لهم مجلهال (:ناقة، فقال حلب يهودي للنيب : قتادة، قال ومن ذلك ما حدث به

  .٥ومسعت قتادة يذكر أنه عاش تسعني سنة فلم يشب: صار أشد سوادا من كذا وكذا، قال معمر
يا رسول : فقال حنظلة بن جذمي بن حنيفة التميمي أن أباه قدم على رسول اهللا ومن ذلك ما حدث به 

 (:أو قال)  بارك اهللا فيك (:فمسح رأسه، وقال ن هذا أصغرهم، فادع اهللا له،إو ،اهللا، ان يل بنني ذوي حلى
باسم اهللا، : فلقد رأيت حنظلة يؤتى باالنسان الوارم وجهه فيتفل على يديه ويقول: ، قال الذيال) بورك فيك

  .٦مث ميسح موضع الورم، فيذهب الورم ويضع يده على رأسه موضع كف رسول اهللا 
ثالثة نفر،  ه وفد من بين البكاء على رسول اهللا بشر بن معاوية بن ثور أنومن ذلك ما حدث به 

يا رسول اهللا، اين : فقال معاوية ،بن ثور، وابنه بشر، والفجيع بن عبد اهللا، ومعهم عبد عمرو البكائي معاوية
كالغرة، وكان  فامسح وجه ابين بشر، فمسح وجهه، ودعا له، فكانت يف وجهه مسحة النيب  ،أتربك مبسك

  .٧فالسنة رمبا أصابت بين البكاء وال تصيبهم: قال اجلعد ، برأ وأعطاه أعرتا عفراال ميسح شيئا اال

                                                
  .البخاري يف تارخيه والبيهقيرواه )  ١(
  .ابن عساكر واسحاق بن ابراهيم الرملي وابو يعلى يف فوائدهرواه )  ٢(
  .وحسنه والبيهقي وصححه الترمذيرواه )  ٣(
  .البيهقيرواه )  ٤(
  .عبد الرزاقرواه )  ٥(
  .امحد وابن سعد واحلسن ويعقوب بن سفيان وابو يعلى وصححه والضياء يف املختارة عن حنظلة برجال ثقاترواه )  ٦(
نعيم وأبو القاسم البغوي يف  ابن سعد وابن شاهني وعبد اهللا بن عامر البكائي عن أبيه، والبخاري يف تارخيه، وابورواه )  ٧(

  .معجمه



 ٥٨

  : ، ويفخر بهحممد بن بشر بن معاويةوقد قال يذكر ذلك 
  وأيب الذي مسح الرسول برأسه ودعا له باخلري والربكات

  نواجل ليس باللجبات      أعطاه أمحد إذ أتاه أعرتا عفرا 
  ويعود ذاك امللء بالغدوات    ة ميألن وفد احلي كل عشي

  وعليه مين ما حييت صاليت    بورك يف منح وبورك ماحنا 
وهم عشرة  ،قدم وفد حمارب سنة عشر يف حجة الوداع: وجزة السعدي قالومن ذلك ما حدث به أبو 

  .١وجه خزمية، فصارت له غرة بيضاء نفر منهم سواء بن احلارث، وابنه خزمية، فمسح رسول اهللا 
وجهه  فمسح رسول اهللا  خزمية بن عاصم البكائي أنه قدم على رسول اهللا من ذلك ما حدث به و

  .٢فما زال جديدا حىت مات
فمر رجل من  ،كنت عند قتادة بن ملحان حيث حضر: العالء بن عمري قالومن ذلك ما حدث به أبو 

ميسح  وجهه الدهان، كان رسول اهللا وكنت إذا رأيته كأن على : فأبصرته يف وجه قتادة، قال ،أقصى الدار
  .٣وجهه

وأنا أقاتل بني يدي  -أصابتين رمية : عائذ بن عمرو ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما حدث به 
فسلت  ،يده يوم خيرب، فلما سالت الدماء على وجهي وجبيين وصدري، فوضع رسول اهللا  رسول اهللا 

  .الدم عن وجهي وصدري اىل ثندويت مث دعا يل
يصف لنا من أثر يد  فكان عائذ خيربنا بذلك حياته، فلما هلك وغسلناه نظرنا اىل ما كان: قال حشرج

  .٤اليت مسها ما كان يقول لنا من صدره، فإذا غرة سائلة كغرة الفرس رسول اهللا 
عدت قتادة بن ملحان يف مرضه، فمر رجل يف مؤخرة الدار، : العالء قالومن ذلك ما حدث به أبو 

  .٥مسح وجهه، وكنت قلما رأيته اال رأيت كأن على وجهه الدهان رأيته يف وجه قتادة، وكان رسول اهللا ف
 املدائين عن خاله أن أسيد بن أيب اياس ـ رضي اهللا عنه ـ  مسح رسول اهللا ومن ذلك ما حدث به 

  .وجهه وألقى يده على صدره فكان أسيد يدخل البيت املظلم فيضئ
أو ميس جلدي  كنت أصافح النيب : وائل بن حجر ـ رضي اهللا عنه ـ قالبه ومن ذلك ما حدث 

  .٦ جلدة فأعرف يف يدي بعد ثالثة أصيب من ريح املسك
  :ومن لك آثار يده الشريفة يف إدرار اللنب يف املواشي اليت حيلبها، وقد رويت يف ذلك روايات كثرية

يرعى كان عبد ر يف هجرته ببعض الناس، وكان منهم من مكة إىل املدينة، م منها أنه ملا هاجر النيب 
                                                

  .ابن سعدرواه )  ١(
  .ابن شاهنيرواه )  ٢(
  .أمحد برجال الصحيحرواه )  ٣(
  .الطرباينرواه )  ٤(
  .البيهقيرواه )  ٥(
  .البيهقي وابن عساكررواه )  ٦(



 ٥٩

محلت أول الشتاء، وقد أخرجت وما  ١ما عندي شاة حتلب غري أن ههنا عناقا: فقال ،غنما، فاستسقاه اللنب
  .ضرعها، ودعا حىت أنزلت النيب مسح فجاء ا الرجل، ف، )ادع ا  (:بقي هلا لنب، فقال 

: فقال الراعي ،فسقى الراعي، مث حلب فشرب ،أبا بكر، مث حلب فحلب وسقى ،جاء أبو بكر مبجنمث 
فإين حممد  (: نعم، قال: قال ) ؟أوتراك تكتم علي حىت أخربك (: قال .فواهللا ما رأيت مثلك قط ؟باهللا من أنت
فأشهد أنك نيب، : قال )إم ليقولون ذلك  (: قال ؟٢أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ: ، فقال)رسول اهللا 

إنك لن تستطيع ذلك  (:قال ف ،هد أن ما جئت به حق، وأنه ال يفعل ما فعلت إال نيب، وأنا متبعكوأش
    ٤)٣يومك، فإذا بلغك أين قد ظهرت فأتنا

 خرجت مع رسول اهللا : قال، فبكر الصديق وحدثت له حادثة أخرى يف طريقه هذه حدث ا أبو 
إىل بيت منتحيا فقصد إليه، فلما نزلنا مل يكن  ر رسول اهللا فانتهينا إىل حي من أحياء العرب، فنظ ،من مكة

فلم : يا عبد اهللا إمنا أنا امرأة، وليس معي أحد، فعليكما بعظيم احلي إذا أردمت القرى قال: فيه إال امرأة، فقالت
لشفرة إىل هذين يا بين انطلق ذه العرت وا: وذلك عند املساء، فجاء ابن هلا بأعرت له يسوقها، فقالت له ،جيبها

 ،انطلق بالشفرة (:اذحبا هذه وكال وأطعمانا، فلما جاء قال له النيب : تقول لكما أمي: فقل هلما ،الرجلني
ضرعها، مث  انطلق، فانطلق فجاء بقدح فمسح النيب : وليس هلا لنب قال ،إا قد عزبت: قال ،)وجئين بالقدح

انطلق ذه وجئين  (:ك، فشربت حىت رويت، مث جاء به فقالانطلق به إىل أم: حلب حىت مأل القدح، مث قال
فبتنا : قال، ، ففعل ا كذلك، مث سقى أبا بكر، مث جاء بأخرى ففعل ا كذلك، مث شرب النيب )بأخرى 

  .ليلتنا
، وكثرت غنمها حىت جلبت جلبا إىل املدينة، فمر أبو بكر الصديق  ،فكانت تسميه املبارك ،مث انطلقنا

يا عبد اهللا، من : يا أمه، إن هذا الرجل الذي كان مع املبارك، فقامت إليه، فقالت: بنها فعرفه، فقالفرآه ا
: قال ،فأدخلين عليه: قالت، هو النيب : ال قال: وما تدرين من هو؟ قالت: الرجل الذي كان معك؟ قال

  .، وأسلمتفأدخلها عليه، فأطعمها وأعطاها
  : رأة املشهورة أم معبد، وهذا حديثها، كما رواه علماء السريةويف طريقهما ـ أيضا ـ لقيا امل

مروا على خيميت أم ومن معه، حني أخرج من مكة مهاجرا إىل املدينة، هو  رسول اهللا فقد ذكروا أن 
مث تسقي وتطعم، فسألوها حلما، ومترا، ليشتروه منها، فلم ، حتتيب بفناء القبة ٥معبد اخلزاعية وكانت برزة جلدة

واهللا لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم : فقالت ،يبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملني مسنتنييص
  .حنرها

شاة خلفها : قالت، )ما هذه الشاة يا أم معبد؟ (:إىل شاة يف كسر اخليمة، فقال فنظر رسول اهللا 
                                                

  .األنثى من املعز إذا قويت ما مل تستكمل سنة: العناق)  ١(
  .ن قومه ودان بآخرترك دي: صبأ الرجل وصبا)  ٢(
  .يف هذا احلديث عن اهلجرة معه يف ذلك الوقت، ال عن اإلسالم، أو اهلجرة مطلقا، كما قد يفهم اه )  ٣(
  .البيهقي يف الدالئلرواه )  ٤(
  .صلبة: جلدة)  ٥(



 ٦٠

بأيب : قالت، )تأذنني يل أن أحلبها أ (:قال، هي أجهد من ذلك: قالت، )؟أا من لنب (:قال ،عن الغنم ١اجلهد
  .فاحلبها ،أنت وأمي إن رأيت ا حلبا

، فمسح بيده ضرعها، ومسى اهللا تعاىل، ودعا هلا يف شاا، فتفاجت عليه ودرت فدعا ا رسول اهللا 
 ودعا بإناء يربض الرهط، فحلب فيه ثجا حىت عاله البهاء، مث سقاها حىت رويت، وسقى أصحابه حىت،واجترت

، مث أراضوا، مث حلب فيه ثانيا بعد بدء حىت مأل اإلناء، مث غادره عندها، رووا، مث شرب آخرهم رسول اهللا 
  .مث بايعها، وارحتل عنها

من أين : وقال ،فلما رأى اللنب عجب ،جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعرتا عجافافلم تلبث إال قليال حىت 
ال واهللا، إال أنه مر بنا رجل : فقالت ؟حيال وال حلوب يف البيت لك هذا اللنب يا أم معبد، والشاء عازب

، حسن ٢رأيت رجال ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه (:قالت .صفيه يل يا أم معبد: قال،مبارك من حاله كذا وكذا
مجل إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم مسا وعاله البهاء، أ ٣ اخللق، مل تعبه حنلة، ومل تزر به صعلة، وسيم قسيم
كأن منطقه خرزات  .حلو املنطق، فصل، ال نذر وال هذر .الناس وأاه من بعيد، وأحاله وأحسنه من قريب

ربعة ال بائن من طول وال تقتحمه عني من قصر، غصنا بني غصنني فهو أنضر الثالثة منظرا،  .نظم يتحدرن
ادروا إىل أمره، حمفود حمشود، ال عابس وأحسنهم قدرا، له رفقاء حيفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تب

  .وال مفند
هو واهللا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر مبكة، ولقد مهمت أن أصحبه، : فقال أبو معبد

  .وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبيال
  : فأصبح صوت مبكة عاليا، يسمعون الصوت وال يدرون من صاحبه وهو يقول

  رفيقني قاال خيميت أم معبد ية جزى اهللا رب الناس خري جزا
  فقد فاز من أمسى رفيق حممد مها نزالها باهلدى واهتدت به 

  من فعال ال جتارى وسؤدد  فيا لقصي ما زوى اهللا عنكم به 
  ومقعدها للمؤمنني مبرصد        ليهن بين كعب مقام فتام 

  فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد  سلوا أختكم عن شاا وإنائها 
  بصريح ضرة الشاة مزبد        ا بشاة حائل فتحلبت لهدعاه

   ٤ يرددها يف مصدر مث مورد         فغادرها رهنا لديها حبالب 
كان بدء اسالمي أين كنت : قالـ رضي اهللا عنه ، فعنه ـ يب قرصافةأيف شاة  بركة يده ومن ذلك 

                                                
وقيل هما لُغتان يف الوسع والطَّاقَة، فأما . الْغايةوقيل املُبالَغة و. املَشقَّة: بالضم هو الوسع والطَّاقة، وبالفَتح: اجلُهد واجلَهد)  ١(

  .يف املشقَّة والْغاية فالفتح ال غري
  .مشرق الوجه مضيئه: أبلج الوجه)  ٢(
وسيما قسيما يف عينه دعج، ويف أشفاره غطف، ويف صوته : قوهلاحممد بن موسى وقد أضاف بعض الرواة هنا، وهو )  ٣(

  .ويف حليته كثاثة، أزج أقرنصهل، ويف عنقه سطع، 
  .البيهقي يف الدالئل وغريهرواه )  ٤(
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يا : وكانت خاليت كثريا ما تقول يل ،هات يلوكان أكثر ميلي خلاليت، وكنت أرعى شوي ،يتيما بني أمي وخاليت
فكنت أخرج حىت آيت املرعى، وأترك شويهايت وآيت رسول اهللا  ،فيغويك ويضلك ،بين، ال متر على هذا الرجل

 ؟ما لغنمك يابسات الضروع: فقالت يل خاليت ،فال أزال أمسع منه مث أروح غنمي ضمرا يابسات الضروع 
ين رحت بغنمي كما رحت يف اليوم إاليوم الثاين، ففعل كما فعل اليوم االول، مث ال أدري، مث عدت إليه : قلت

االول، مث عدت إليه يف اليوم الثالث، فلم أزل عنده أمسع منه حىت أسلمت وبايعته وصافحته، وشكوت إليه أمر 
وعهن ودعا فجئته ن، فمسح ظهورهن وضر، ) جئين بالشياه (:خاليت، وأمر غنمي، فقال يل رسول اهللا 

يا خالة، ما : يا بين هكذا فارع، قلت: فيهن بالربكة، فامتالت حلما ولبنا، فلما دخلت على خاليت ن قالت
وأخربا بسريته  تياين رسول اهللا إولكن أخربك بقصيت، وأخربا بالقصة، و ،رعيت اال حيث أرعى كل يوم
 ا وأمي وخاليت فأسلمنا، وبايعنا رسول اهللا فذهبت أن ،اذهب بنا إليه: وبكالمه، فقالت أمي وخاليت

  .١وصافحهن
  :، رويت اآلثار يف بركات ريقه الشريفومثلما رويت اآلثار يف بركات يده 

فآمنت به،  أتيت رسول اهللا : عقيل الديلي ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما حدث به أبو 
فما زلت أجد  ،وشربت آخرها ،أوهلا  شربة سويق، شرب رسول اهللا - وصدقت وسقاين رسول اهللا 

  .٢بلتها على فؤادي إذا ظمئت، وبردها إذا أضحيت
 ،فسقاين فضلة سويق ،اىل االسالم، فأسلمت دعاين النيب : حنش بن عقيل، قالويف حديث آخر عن 

  .٣فما زلت أجد ريها إذا عطشت، وشبعتها إذا جعت
فيهم أبو أسيد وأبو محيد وأبو سهل بن سعد ـ  يب أصحاب النومما يروى يف هذا ما حدث به مجع من 

يف الدلو، وبصق فيها  ومج مرة أخرى ،بئر بضاعة، فتوضأ يف الدلو، ورده يف البئر أتى رسول اهللا : ـ فقالوا
، فيغسل، فكأمنا حل من ) اغسلوه من ماء بضاعة (:وشرب من مائها، وكان إذا مرض املريض يف عهده يقول

  .٤عقال
فتفل عليه  عن حنظلة بن قيس أن عبد اهللا بن عامر بن كريز أيت به رسول اهللا ما يروى ومن ذلك 

  .٥وكان ال يعاجل أرضا اال ظهر له فيها املاء ،) نه ليشفىإ (:فقال فجعل يتسرع ريق النيب  ،وعوده
مبحمد،  وهي حامل ،عن ثابت بن قيس بن مشاس أنه فارق مجيلة بنت عبد اهللا بن أيبومن ذلك ما روي 

فبزق يف فيه، وحنكه بتمرة عجوة، ومساه حممدا،  فلما ولدته حلفت ال تلبنه من لبنها، فدعا به رسول اهللا 
ول والثاين والثالث، فإذا أنا بامرأة من العرب، تسأل عن اختلف به، فان اهللا رازقه، فأتيته يف اليوم األ: وقال

فأنا : حممد، قال: رأيت أين أرضع ابنا له، يقال له: التفق ؟ما تريدين منه: فقلت ،ثابت بن قيس بن مشاس
                                                

  .الطرباين برجال ثقاترواه )  ١(
  .الطرباينرواه )  ٢(
   .رواه قاسم بن ثابت يف الدالئل)  ٣(
  .ابن سعدرواه )  ٤(
  . احلاكمرواه )  ٥(
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  .١وإذا درعها ينعصر من لبنها: ثابت، وهذا ابين حممد، قال
: بصق على أثر سهم يف وجهه يف يوم ذي قرد، قال عن أيب قتادة أن رسول اهللا ومن ذلك ما روي 

  .٢فما ضرب علي قط وال قاح
أي ـ تفل على رجل زيد بن معاذ حني أصاا السيف   عن عكرمة أن رسول اهللاومن ذلك ما روي 

  .٣حني قتل ابن االشرف فربأتـ العلب 
 (:وأنا أبكي، فقال ملا قتل ايب يوم أحد، أتيت رسول اهللا : عن بشري بن عقربة، قالومن ذلك ما روي 

ه أبيض، ، فمسح رأسي فكان أثر يده من رأسي أسود وسائر)مكأ، وعائشة ٤أن أكون أبوك أما ترضى
  . ٥وكانت يب رثة فتفل فيها فاحنلت

وبني يديه طعام،  أنه أتى رسول اهللا عن نفسه جرهد ـ رضي اهللا عنه ـ  ومن ذلك ما حدث به 
  . ٦فما شكى حىت مات ،يده الشمال وكانت يده اليمىن مصابة، فنفث عليها رسول اهللا  )جرهد(فأدىن 

بدلوا من ماء زمزم،  أيت رسول اهللا :  عنه ـ  قالعن وائل بن حجر ـ رضي اهللاومن ذلك ما روي 
  .٧أو أطيب من املسك، واستنثر خارجا من الدلو ،فشرب، مث توضأ، مث جمه يف الدلو مسكا

حىت إذا كنا ببعض  خرجنا مع رسول اهللا : هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما حدث به أبو 
العطش، فنادى يف : قالت ) ؟ما شأن ابين (:يان، فقال لفاطمةالطريق مسع صوت احلسن واحلسني، ومها يبك

فناولته اياه من حتت  ،) ناوليين أحدمها (:فلم جيد أحد منهم قطرة، فقال )؟هل أحد منكم معه ماء (:الناس
فلم أمسع له  ،اخلدر، فأخذه فضمه اىل صدره وهو يضغو مل يسكت، فأدلع لسانه فجعل ميصه حىت هدأ، وسكن

فسكتا فما مسع  ،ياه ففعل به كذلكإفناولته ، )خرناوليين اآل (:خر يبكي كما هو ما يسكت، فقالآلبكاء، وا
  .٨هلما صوتا

***  
  فكيف مل يعرف الناس قيمة ملساته املباركة وريقه املبارك مع كثرة هذه الروايات؟: قال رجل من اجلمع 

دهم وكربهم، فمنعوا من بركات الدنيا، كما أما أعداؤه، فقد طمس اهللا على قلوم حبس: قال عبد القادر
  .منعوا قبلها من بركات اآلخرة

                                                
  .٢٢٧/  ٦البيهقي يف الدالئل ، واحلاكم وصححه وأقره الذهيبرواه )  ١(
  .البيهقيرواه )  ٢(
  .الواقدي، وعبد بن محيدرواه )  ٣(
  :جاء على ذلك قول الشافعي، وقد بكاناملبتدأ واخلرب بعض العرب هكذا ورد مرفوعا، وهو مبين على رفع )  ٤(

  وما العيب اال أن أكون مساببه إذا سبين نذل تزايدت رفعة 
  .بهملكنتها من كل نذل حتار     ولو مل تكن نفسي علي عزيزة

  .ابن عساكررواه )  ٥(
  .الطرباينرواه )  ٦(
  .احلميدي برجال ثقاترواه )  ٧(
  .الطرباين وابن عساكررواه )  ٨(
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وأما أصحابه، فقد كانوا أكثر الناس التماسا لربكاته وتعظيما هلا، وسأذكر لك بعض الروايات اليت تبني 
  :ما فعلوا ذلك ذلك، واليت تدل على أنه لوال يقينهم بربكاته 

فأيت بوضوء  ،باهلاجرة خرج رسول اهللا : ي اهللا عنه ـ  قالعن أيب جحيفة ـ رضفمن ذلك ما روي 
  .١فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به

وهو نازل  كنت عند رسول اهللا : عن أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما روي 
 (:ه ووجهه ومج فيه، مث قال هلمافغسل يدي ،بقدح فيه ماء مث دعا رسول اهللا : فذكر حديثا وفيه ،باجلعرانة

   ٢)..اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما وحنوركما
كان  ن النيب ـ أيصدق كل واحد منهما صاحبه ـ عن مروان واملسور بن خمرمة ومن ذلك ما روي 

  .٣ إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه
حلديبية يريد زيارة البيت، وال عام ا خرج رسول اهللا : عن املسور بن خمرمة قالومن ذلك ما روي 

أن قريشا بعثت إليه عروة بن مسعود الثقفي ـ رضي اهللا عنه ـ  فجعل : يريد قتاال، فذكر احلديث، وفيه
اال وقعت يف كف رجل منهم،  رسول اهللا بصق فواهللا ما : بعينيه قال عروة يرمق أصحاب رسول اهللا 

مره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا فدلك ا وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أ
فرجع اىل  أصوام عنده، ما حيدون النظر إليه تعظيما له، فرجع اىل أصحابه، وقد رأى ما يصنع برسول اهللا 

وجئت قيصر والنجاشي يف ملكهما، فواهللا ما رأيت  يا معشر قريش، اين جئت كسرى يف ملكه،: قريش فقال
اال وقعت يف كف رجل منهم، فدلك بصق واهللا ان  ،يعظمه أصحابه ما يعظم اصحاب حممد حممداملكا قط 

ا وجهه وكفه، وان أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصوام 
  .٤ا رأيكم فيهفرو ،عنده، وما حيدون النظر إليه تعظيما له ولقد رأيت قوما ال يسلمونه لشئ أبدا

صلى الغداة جاء خدم أهل  إذا كان رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما روي 
  .٥فيغمس يده فيها ،فرمبا يف الغداة جاؤوا الباردة ،فلم يؤت باناء اال غمس يده فيه ،املدينة بآنيتهم فيها املاء

: له يلفتبلغ االرض إذا جلس فق ،م رأسه يرسلهاأن أبا حمذورة كانت له قصة يف مقدومن ذلك ما روي 
  .٦حلقها حىت أموت، فما حلقها حىت ماتمسح عليها بيده، فلم أكن أل ان رسول اهللا : فقال ؟أال حتلقها

فأتى  كنت يوما عند رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما روي 
  .٧نه ليمسه ملا نرجو من بركة يده، فإذا رآه قد اجتمع فرقه بينناوكنا ندنيه م ،بتمر يفرقه علينا

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري تعليقا وأسنده االمساعيليرواه )  ٢(
  .البخاري تعليقا وأسنده االمساعيليرواه )  ٣(
  .البخاري وغريهرواه )  ٤(
  .و احلسن بن الضحاكأبرواه )  ٥(
  .أبو القاسم البغويرواه )  ٦(
  .أبو سعيد بن االعرايبرواه )  ٧(
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 ذهبت يب خاليت اىل رسول اهللا : عن السائب بن يزيد ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما روي 
يا رسول اهللا، ان ابن أخيت وقع فمسح رأسي، ودعا يل بالربكة مث توضأ فشربت من : فقالت
  .١احلديث..وضوئه

فأصابتين جنابة يف ليلة  كنت أرحل ناقة رسول اهللا : عن االسلع بن شريك قالروي ومن ذلك ما 
الرحلة، وكرهت أن أرحل ناقته، وأنا جنب وخشيت أن اغتسل باملاء البارد،  باردة وأراد رسول اهللا 

فأمرض، فأموت فأمرت رجال من االنصار فرحلها ووضعت احجارا فأسخنت ا ماء فاغتسلت مث حلقت 
يا رسول اهللا، مل أرحلها، : فقلت )؟يا أسلع مايل أرى راحلتك قد تغريت (:واصحابه، فقال يل سول اهللا بر

  .٢رحلها رجل من االنصار
نسيت نفقيت : فقال يل هاجرت مع أخي اىل رسول اهللا : قالت ،عن أم اسحاقومن ذلك ما روي 

 ،أخي قتل، فأخذ كفا من ماء: فقلت له فقتله زوجي، فقدمت على رسول اهللا  ،مبكة، فرجع ليأخذها
  .٣فنفخه يف وجهي، فكانت تصيبها املصيبة، فترى الدموع يف عينيها وال تسيل على خدها

كان إذا توضأ أو  حدثين من ال أم من االنصار أن رسول اهللا : عن الزهري، قالومن ذلك ما روي 
نلتمس : فقالوا )؟مل تفعلون هذا (:ول اهللا ، فمسحوا به وجوههم وجلودهم، فقال رسبصاقهابتدروا بصق 
  . ٤الربكة

 فتفل عليه رسول اهللا  ملا مرض أيب أتاه رسول اهللا : عن أيب العشراء عن أبيه قالومن ذلك ما روي 
  .٥من قرنه اىل قدمه ثالث مرات بريقه اىل جسده

  .٦ كحل علي ببزاقه رأيت رسول اهللا : عن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما روي 
يف مغتسله فنضح يف  وهي صغرية على رسول اهللا  أن زينب بنت أيب سلمة دخلتومن ذلك ما روي 

ورأيت زينب وهي عجوز كبرية ما نقص من وجهها : قالت أمي: ، قال عطاف) ارجعي (:وجهها املاء وقال
  .٧شئ

فعلق شعره  عتمرنا مع رسول اهللا ا: عن خالد بن الوليد ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما روي 
فاستبق الناس اىل شعره، فسبقت اىل الناصية فأخذا فاختذت قلنسوة فجعلتها يف مقدمة القلنسوة فما وجهت 

  .٨ال فتح يلإيف وجه 

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .الطرباينرواه )  ٢(
  .أبو نعيمرواه )  ٣(
  .عبد الرزاقرواه )  ٤(
  .ابن عديرواه )  ٥(
  .أبو نعيمرواه )  ٦(
  .محداإلمام أعبد اهللا بن رواه )  ٧(
  .ن الضحاك وأبو يعلى بسند صحيحأبو احلسن برواه )  ٨(
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يف وجهه يوم  أن أباه مالك بن سنان ملا أصيب رسول اهللا اخلدري عن أيب سعيد ومن ذلك ما روي 
 (:فقال النيب  أشرب دم رسول اهللا : قال  )؟أتشرب الدم (:وازدرده فقال له  أحد مص دم رسول اهللا

  ١)من خالط دمي دمه ال يضره اهللا
، فذهبت فشربته، مث )وغيب عين الدم (:وقال احتجم رسول اهللا : سفينة قالومن ذلك ما حدث به 

  .٢نعم: قلت )؟أشربته (:غيبته، قال: قلت، )؟ما صنعت (:جئته فقال
 ،حجاما فأمر أن يوارى الدم من الطري والدواب حجم رسول اهللا : ، قالويف حديث آخر عن سفينة

  .٣فذكرت له ذلك فضحك ومل يقل يل شيئا مث أتيت النيب  ،فذهبت فشربته
وهو حيتجم، فلما فرغ  نه أتى النيب ـ أرضي اهللا عنهما ـ عن عبد اهللا بن الزبري ومن ذلك ما روي 

ىل الدم إعمدت  فلما برزت عن رسول اهللا ، )حدأد اهللا اذهب ذا الدم فأهرقه حيث ال يراه يا عب (:قال
جعلته يف مكان ظننت أنه خاف عن : قال )؟ما صنعت يا عبد اهللا (:قال ىل النيب إفلما رجعت  ،فحسوته

وويل للناس  ،لناسويل لك من ا ،ومن أمرك أن تشرب الدم (:قال .نعم: قال )؟فلعلك شربته (:الناس، قال
    ٤) منك

                                                
  .أبو علي بن السكنرواه )  ١(
  .البزاررواه )  ٢(
  .بقي بن خملدرواه )  ٣(
  .أبو يعلى والبزار باسناد حسنه االبوصريي يف التحفةرواه )  ٤(
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  ـ الوالئم املباركة ٣
لقد حدثتنا عن الصحبة املباركة، وعن اللمسات املباركة، فحدثنا عن بركات حممد : قال رجل من اجلمع
أو أقامها أصحابه، فقد مسعنا من هذا القس الوليمة العظيمة اليت أقامها املسيح ببعض  ،يف الوالئم اليت أقامها هو

  .ض السمكاتوبع ،اخلبز
حممد واملسيح كالمها رسوالن هللا، وكالمها مباركان، وحنن ال نقيم هنا مسابقة بينهما، : قال عبد القادر

فمثل هذه الربكات العظيمة ال جيريها اهللا إال على أيدي أنبيائه، أو من هم  ..ولكنا نريد أن نثبت نبوة كليهما
  .سائرون على أقدام أنبيائه
يف أن أحدثك يف هذا، فسأذكر لك بعض ما وردت به أسانيدنا الثابتة اليت تفيد إيل ومبا أنك رغبت 

  :مبجموعها تواتر ذلك عن نبينا 
جيش املسلمني الذي كان حيفر يوم  ما ما حصل يوم اخلندق، حيث أطعم رسول اهللا  فمن ذلك

  .اخلندق من طعام فئة قليلة من الناس
كنا يوم اخلندق حنفر اخلندق، فعرضت : عن ذلك، فقال  جابر بن عبد اهللاوقد حدث صاحب الوليمة 

، مث )رشوا عليها (:يا رسول اهللا، إن كذانة قد عرضت فيه، فقال رسول اهللا : فيه كذانة، وهي اجلبل، فقلنا
وبطنه معصوب حبجر من اجلوع، فأخذ املعول أو املسحاة، فسمى ثالثا مث ضرب،  ،فأتاها، قام رسول اهللا 

 ؟هل عندك من شيء: ائذن يل يا رسول اهللا إىل املرتل، ففعل، فقلت للمرأة: با أهيل، فقلت لهفعادت كثي
 ،، فطحنت الشعري وعجنته، وذكت العناق وسلختها، وخليت من املرأة٢من شعري وعناق ١عندي صاع: فقالت

  .وبني ذلك
فعل، فأتيت املرأة فإذا ائذن يل يا رسول اهللا، ف: ، فجلست عنده ساعة مث قلتمث أتيت رسول اهللا 

لنا، فقم يا رسول اهللا أنت  ٣إن عندي طعيما: فقلت، العجني واللحم قد أمكنا، فرجعت إىل رسول اهللا 
قوموا إىل  (:صاع من شعري، وعناق، فقال للمسلمني مجيعا: فقلت ) ؟وكم هو (: ورجالن من أصحابك، فقال

فدخلت على  ،جاء باخللق على صاع شعري وعناق:  اهللا، فقلت، فقاموا، فلقيت من احلياء ما ال يعلمه إال)جابر
: فقلت ؟هل كان سألك كم طعامك: باجلند أمجعني، فقالت افتضحت، جاءك رسول اهللا : امرأيت أقول
  .اهللا ورسوله أعلم، قد أخربناه ما عندنا، فكشفت عين غما شديدا: نعم، فقالت

يثرد، ويغرف اللحم، مث خيمر  م، فجعل رسول اهللا خذي ودعيين من اللح: فقال فدخل رسول اهللا 
والقدر أمأل ما كانا، مث قال رسول ٤هذا، وخيمر هذا، فما زال يقرب إىل الناس حىت شبعوا أمجعني، ويعود التنور

  )كلي وأهدي (:اهللا 

                                                
  .مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع)  ١(
  .األنثى من املعز إذا قويت ما مل تستكمل سنة :العناق)  ٢(
  .تصغري طعام، أي طعاما قليال: طعيما)  ٣(
  .املَوقد: التنور)  ٤(
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  .١فلم نزل نأكل ودي يومنا أمجع: قال جابر
 ،ويغرف اللحم ،يربد وجعل رسول اهللا  (:فقال ويف رواية ذكر العدد الذي أكل من هذه الوليمة،

فكلما  ،ما كانا ويعود التنور والقدر أمأل ،فما زال يقرب إىل الناس حىت شبعوا أمجعني ،وخيمر هذا وخيمر هذا
وهم ألف حىت تركوه، واحنرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن  ،فرغ قوم جاء قوم حىت صدر أهل اخلندق

فلم نزل نأكل ودي  )كلي وأهدي فإن الناس أصابتهم جماعة  (:مث قال رسول اهللا  ،هوعجيننا ليختبز كما 
  .يومنا

ادعه، فجئت : قالت صنعت أمي طعاما إىل رسول اهللا : قال عن جابر بن عبد اهللا ويف حديث آخر 
أكلوا حىت شبعوا ف )ادخلوا عشرة عشرة  (:مخسون رجال، فقال ، فقام معه)قوموا  (:فساررته، فقال الصحابه

  .٢وفضل حنو ما كان
دعتين أمي فأعطتين جفنة : قالتف ،ابنة بشري بن سعدحصلت يف نفس الغزوة، ذكرا  ومن ذلك وليمة

، فأخذته مث انطلقت ا: يا بنية، اذهيب إىل أبيك وخالك عبد اهللا بغدائهما، قالت: مث قالت ،من متر يف ثويب
يا رسول اهللا هذا متر بعثتين به أمي إىل أيب بشري بن : فقلت )ما معك؟  تعايل (:فقال فمررت برسول اهللا 

فما مالها مث أمر بثوب  ، فصببته يف كفي رسول اهللا )هاتيه  (:سعد وخايل عبد اهللا بن رواحة يتغديانه فقال
 ،الغداءخلندق أن هلموا إىل ااخرج يف أهل  (:عنده فبسط مث دعا بالتمر فصبه فوق الثوب مث قال النسان

وإنه ليسقط من أطراف  ،فاجتمع أهل اخلندق عليه، فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حىت صدر أهل اخلندق عنه
  .٣ الثوب

مع أصحابه حيدثهم قد  فوجدته جالسا جئت رسول اهللا : قال، فأنس ما حدث به  ومن ذلك
من اجلوع، فذهبت إىل أيب : لوافقا ؟بطنه مل عصب رسول اهللا : عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه

 نعم عندي كسر من خبز ومترات، فإن جاءنا رسول: قالت ؟هل من شئ: طلحة فأخربته فدخل على أمي فقال
فإذا قام  قم قريبا من رسول اهللا : وحده أشبعناه وإن جاء معه بأحد قل عنهم، فقال يل أبو طلحة اهللا 

: أيب يدعوك، ففعلت ذلك، فلما قلت: إذا قام على عتبة بابه، فقلفدعه حىت يتفرق عنه أصحابه مث اتبعه حىت 
مث أخذ بيدي فشدها، مث أقبل بأصحابه حىت إذا دنونا من بيتنا  )يا هؤالء تعالوا  (:أيب يدعوك، قال الصحابه

الذي قلت يل فدعا  يا أبتاه، قد قلت لرسول اهللا : أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء به، فقلت
يا رسول اهللا، إمنا أرسلت أنسا يدعوك وحدك ومل يكن عندي : أصحابه، وقد جاء م، فخرج أبو طلحة، فقال

امجعوا ما عندكم  (:ادخل، فإن اهللا سيبارك فيما عندك، فدخلت فقال رسول اهللا : ما يشبع من أرى، فقال
 )يدخل علي مثانية  (:ا فيه بالربكة، فقالفقربنا ما كان عندنا من خبز ومتر، فجعلناه على حصري فدع )مث قربوه 

                                                
رواه البخاري ومسلم وأمحد والبيهقي يف السنن الكربى والدارمي يف سننه وأبو عوانة وابن أيب شيبة يف املصنف )  ١(

  .دالئل النبوة وغريهموالفريايب يف دالئل النبوة واألصبهاين يف 
  .٣١٠/  ٨ :امع :ن انظرالطرباين يف االوسط ورجاله وثقوارواه )  ٢(
  .١٣٣/  ٦ابن كثري يف البداية  :، وانظرابن سعداه رو)  ٣(
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فأكلوا من بني أصابعه حىت  )كلوا ومسوا اهللا عز وجل  (:فأدخلت عليه مثانية، فجعل كفه فوق الطعام، فقال
شبعوا، مث أمرين أن أدخل عليه مثانية فما زال ذلك أمره حىت دخل عليه مثانون رجال كلهم يأكل حىت يشبع، مث 

يا أم سليم، أين هذا من طعامك : ، فأكلنا حىت شبعنا، مث رفع يده، فقال)كلوا  (:لحة، فقالدعاين وأمي وأبا ط
  .١ما نقص من طعامنا شئ: بأيب أنت وأمي، لوال أين رأيتهم يأكلون لقلت: فقالت ؟حني قدمتيه

شريتك وأَنذر ع ﴿:أن اهللا تعاىل ملا أنزلـ رضي اهللا عنهما ـ الرباء وعلي ما حدث به ومن ذلك 
بِنيمجع رسول اهللا ) ٢١٤:الشعراء(﴾ الْأَقْر وهم يومئذ أربعون رجال يأكلون املسنة ،بين عبد املطلب، 

 ،مث قرا إىل رسول اهللا  ،فصنعها ،وأن جيعل عليه رجل شاة ،فأمر عليا أن يصنع هلم طعاما ،ويشربون العس
فدنا القوم فأكلوا عشرة  ،)ادنوا باسم اهللا  (:مث قال ،لقصعةمث تتبع ا جوانب ا ،فأكل منها ،فأخذ منها بضعة

 (:عشرة، فأكلوا حىت صدروا ما نرى إال أثر أصابعهم، واهللا إن كان الرجل ليأكل مثل ما قدم جلميعهم، مث قال
وا فشربوا حىت رو )اشربوا باسم اهللا  (:فشرب منه مث ناوهلم، وقال ،فجاءهم بذلك العس )يا علي، اسق القوم 

  .٢مي اهللا، إن كان الرجل منهم ليشرب مثله فذكر احلديثأعن آخرهم، و
وأيب بكر طعاما قدر ما  صنعت لرسول اهللا : قال نصاري أيوب األما حدث به أبو ومن ذلك 

فشق ذلك علي، : قال )اذهب فادع ثالثني من أشراف االنصار (:فقال رسول اهللا  ،يكفيهما، فأتيتهما به
 ،)اذهب فأدع يل ثالثني من أشراف االنصار (:فكأين تثاقلت، فقال: ي شئ أزيده، قالما عند: وقلت

  .وبايعوه قبل أن خيرجوا مث شهدوا أنه رسول اهللا  ،فأكلوا حىت صدروا ،اطعموا: فدعوم فجاؤوا، فقال
مين بالثالثني، نا بالستني أجود فواهللا أل: ذهب فادع يل ستني من أشراف االنصار، قال أبو أيوبا: مث قال

وبايعوه قبل أن  مث شهدوا أنه رسول اهللا  )اطعموا فأكلوا حىت صدروا  (:فدعوم فقال رسول اهللا : قال
  .خيرجوا

فدعوم فـأكلوا  : نا أجود بالتسعني مين بالثالثني، قالفأل )اذهب فادع يل تسعني من االنصار  (:مث قال
يعوه قبل أن خيرجوا فأكل من طعامي ذلك مائة ومثانون رجـال  وبا مث شهدوا أنه رسول اهللا  ،حىت صدروا

  .٣كلهم من االنصار
طعاما فأتيته وهو يف نفر من أصحابه  صنعت لرسول اهللا : قال صهيب ما حدث به ومن ذلك 

نعم، : قلت ال مرتني يفعل ذلك أو ثالثا فقلت )وهؤالء  (:فقمت حياله، فلما نظر إيل أومأت إليه، فقال
  .٤وإمنا كان شيئا يسريا صنعته لك فأكلوا وفضل منهم وهؤالء

صلى يف  رأيت رسول اهللا : أم عامر أمساء بنت يزيد بن السكن قالتما ما حدثت به  ومن ذلك
                                                

  .٣٠٦/  ٨وانظر امع  ١٤٨وأبو نعيم يف الدالئل  ٩٦٣/  ١والبيهقي يف الدالئل ) ٢٠٤٠/  ١٤٣(مسلم رواه )  ١(
  . ٩٧/  ٥السيوطي يف الدر املنثور : انظر بن إسحاق وابن جرير وابن أيب حامت والبيهقي وأبو نعيمارواه )  ٢(
: نظرو ،٢٩٤/  ١ :وابن عبد الرب يف التمهيد ٩٤/  ٦ :والبيهقي يف الدالئل ٢٢٢، ٢٢١/  ٤ :الطرباين يف الكبريرواه )  ٣(

  .١٢٧/  ٦ : والنهاية ابن البداية
ورجاله رجال الصحيح إال أن ضريب بن نضري مل يسمع من  ):٥٨/  ٤يف امع (اهليثمي ، قال الكبري رواه الطرباين يف)  ٤(

  .صهيب
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كلوا بإسم  (:صحابهبأيب وأمي تعش، فقال أل: مسجدنا املغرب، فجئت إىل مرتيل فجئته بعرق وأرغفة فقلت
ن جاؤوا معه، ومن كان حاضرا من أهل الدار، فو الذي نفسي بيده لرأيت ، فأكل هو وأصحابه الذي)اهللا 

  .١بعض العرق مل يتعرقه وعامة اخلبز وإن القوم أربعون رجال
جيش املسلمني من طعام فئة قليلة من  ما حصل يف غزوة تبوك، حيث أطعم رسول اهللا ومن ذلك 

  :الناس
مر الظهران يف عمرته بلغ أصحابه أن  رسول اهللا  ملا نزل: قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ف

لو انتحرنا من ظهورنا، فأكلنا من حلمه وحسونا من : فقال أصحابه ما يتباعثون من العجف، :قريشا تقول
 ،فجمعوا له ،)ولكن إمجعوا يل من أزوادكم  ،ال تفعلوا (:صبحنا غدا ندخل على القوم وبنا مجامة فقالمرقة أل

  .٢وحثا كل واحد منهم يف جرابه  ،، فأكلوا حىت تولوانطاعوبسطوا األ
ملا كان يوم غزوة تبوك : واقال ..سعيد اخلدريوأبو هريرة، ، ومنهم أبو وقد حدث مجع من الصحابة 

فأكلنا وادهنا، فقال رسول اهللا صلى  ٣يا رسول اهللا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا: أصاب الناس جماعة، فقالوا
:)  فجاء عمر ، )افعلواوادع  ٥ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ٤يا رسول اهللا إن فعلت قل الظهر: ، فقال

فبسطه، مث  ٦فدعا بنطع، )نعم  (:اهللا هلم فيها بالربكة لعل اهللا عز وجل أن جيعل يف ذلك، فقال رسول اهللا 
بكسرة، حىت اجتمع دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يأيت بكف ذرة، وجييء اآلخر بكف متر، وجييء اآلخر 

  .على النطع من ذلك شيء يسري
، فأخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف )خذوا يف أوعيتكم  (:بالربكة، مث قال هلم فدعا رسول اهللا 

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأين  (:العسكر وعاء إال ملئوه، فأكلوا حىت شبعوا، وفضلت فضلة، فقال رسول اهللا 
   ٧) اهللا ما عبد غري شاك فحجب عن اجلنة رسول اهللا، ال يلقى

هذا ما حدث من بركات الطعام يف هذه الغزوة اليت مسيت غزوة العسرة لشدا على املسلمني، أما 
فرتلنا مرتال  ،خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد: عن الربكات اليت ارتبطت به، فقال الشراب، فقد حدث عمر 

بنا ستنقطع، حىت إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل فال يرجع حىت يظن أصابنا فيه عطش، حىت ظننا أن رقا
أن رقبته ستنقطع، حىت إن كان الرجل لينحر بعريه فيعصر فرثه فيشربه، وجيعل ما بقي على كبده، فقال أبو 

، )؟كأحتب ذل (:يا رسول اهللا، إن اهللا عز وجل قد عودك يف الدعاء خريا، فادع اهللا لنا، قال: بكر الصديق 
                                                

  .١١٠/  ٢/  ١ابن سعد رواه )  ١(
  .٢٣١/  ٤: والنهايةوالبداية  ٢٧٨/  ٣امع  :وانظر ٣٠٥/  ١ :أمحدرواه )  ٢(
  .املاءاجلمل أو الثور أو احلمار الذي يستقى عليه : الناضح)  ٣(
  .اإلبل تعد للركوب ومحل األثقال: الظهر)  ٤(
  .هو الطعام والشراب وما يتبلَّغُ به، ويطْلق على كل ما يتوصل به إىل غاية بعينها: الزاد)  ٥(
  .بساط من جلد، واخلوان والوعاء: النطع)  ٦(
ومسلم عن أيب هريرة وأمحد عن أيب احلسني عن سلمة بن االكوع واالمام أمحد هذا احلديث رواه البخاري ومسلم )  ٧(

الغفاري وابن سعد واحلاكم وصححه عن أيب عمرة االنصاري والبزار والطرباين والبيهقي عن أيب احلسني العبدي وإسحاق بن 
  .وغريهم راهويه وأبو يعلى وأبو نعيم
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نعم، فرفع يديه فلم يرجعهما حىت قالت السماء فأظلت مث سكبت فملئوا ما معهم، مث ذهبنا ننظر فلم : قال
   ١)جندها جاوزت العسكر 

  .لقد مرت سحابة كما مير السحاب، فأمطرم ..وما يف هذا: قال أجري بولس
نافقني الذين كانوا مع رسول اهللا أنت تذكرين بقولك هذا بأحد امل: نظر إليه عبد القادر، وابتسم، وقال

  دعاء رسول اهللا يف هذه الغزوة، ورأى عطش الناس، مث ما كان من حني دعا، فأرسل اهللا السحابة، 
 ،وحيك، هل بعد هذا من شيء: بعض أصحابه من املؤمنني، فقالواعليه  فأمطرت حىت ارتوى الناس، فأقبل

  .سحابة مارة: قالف
فخرج بعض أصحابه يف طلبها، وعند  ،حىت إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقتهسار  مث إن رسول اهللا 

ليس حممد يزعم أنه أ: عمارة بن حزم األنصاري، وكان يف رحله زيد، وكان منافقا، فقال زيد رسول اهللا 
 :لإن رجال قا (:وعمارة بن حزم عنده وهو ال يدري أمر ناقته، فقال رسول اهللا  ،نيب وخيربكم خرب السماء

هذا حممد خيربكم أنه نيب وخيربكم بأمر السماء، وهو ال يدري أين ناقته، وإين واهللا ما أعلم إال ما علمين اهللا، 
فانطلقوا فجاءوا ا، فرجع عمارة إىل رحله، ، ٢وقد دلين اهللا عليها، هي يف الوادي قد حبستها الشجرة بزمامها

إمنا قال زيد واهللا هذه : ل رجل ممن كان يف رحل عمارةمن خرب الرجل، فقا فحدثهم عما جاء رسول اهللا 
إن يف رحلي لداهية وما أدري، اخرج عين يا : املقالة قبل أن تأيت، فأقبل عمارة على زيد جيأ يف عنقه، ويقول

  .عدو اهللا فال تصحبين

                                                
  .البيهقي يف الدالئلرواه )  ١(
ما صلح للركوب واحلمل من : البعري) ١(يف اخلشاش مث يشد إىل طرف املقود اخليط الذي يشد يف البرة أو : الزمام)  ٢(

  .اإلبل، وذلك إذا استكمل أربع سنوات، ويقال للجمل والناقة
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  ـ األطعمة املباركة ٤
القس عن بركات املسيح،  إن ما ذكرته من بركات حممد ال يقل عما ذكر هذا: قال رجل من اجلمع

  فكيف ال تزعمون لنبيكم ما يزعمون للمسيح؟
حنن نعلم أن هذه الربكات فضل من فضل اهللا يهبه اهللا ملن يشاء من عباده، ولذلك حنن : قال عبد القادر

  .بدال جناوز بنبينا قدره العظيم الذي أعطاه اهللا له، وهو قدر العبودية، فالعبودية أشرف مقام يصل إليه الع
وهلذا، فنحن ال نرى فيما حصل لنبينا من بركات إال فيضا من فيوضات متام حتققه بذلك املقام العظيم 

  .مقام العبودية هللا
إن العجب يأخذ منا كل مأخذ عندما تذكر الربكة، فهل أعيان الطعام تزاد، فيتحول القليل : قال آخر

  ؟!ائعونكثريا، أم أن شهوات الناس تسد، فيشبعون من حيث هم ج
لقد ورد يف النصوص الكثري ما يؤكد إىل أن أعيان الطعام نفسها حيصل فيها من الزيادة : قال عبد القادر

  .ما جيعلها أضعاف ما كانت عليه
: قال عن أنس عن أيب رافع موىل رسول اهللا ف ،وقد روي يف ذلك بعض النصوص الدالة على هذا

شاة أهديت لنا، : فقلت ؟ما هذا يا أبا رافع (:فقال ول اهللا أهديت لنا شاة، فجعلتها يف قدر، فدخل رس
ناولين  (:، فناولته مث قال)ناولين الذراع يا أبا رافع  (:فناولته مث قال )ناولين الذراع  (:فطبختها يف القدر، فقال

ت لناولتين أما إنك لو مسك (:فقال رسول اهللا  ،يا رسول اهللا، إمنا للشاة ذراعان: فقلت )خر الذراع اآل
  ١)ذراعا ما دعوت به

، فناولته إياه، )أعطين الذراع  (:فقال رسول اهللا  ،أن شاة طبخت عن أيب هريرة ويف حديث آخر 
  ٢)التمستها لوجدا  أما إنك لو (:ويف رواية أخرى، قال  )الذراع  (:مث قال

: وفيه ،ن هلا فذكر احلديثأن امرأة جاءت بابـ رضي اهللا عنه ـ عن أسامة بن زيد ويف حديث آخر 
ناولين  (:، فناولته مث قال)ناولين ذراعها  (:، مث قال)خذ الشاة منها  (:شاة مشوية، فقال فأهدت للنيب 

والذي نفسي بيده، لو سكت ما زلت  (:، فقلت يا رسول اهللا إمنا مها ذراعان، وقد ناولتك فقال)ذراعها 
   ٣)ما قلت لك ناولين ذراعا ،تناولين ذراعا

 )ناولين ذراعها  (:قدرا فيه حلم، فقال أنه طبخ للنيب  عن أيب عبيد موىل رسول اهللا ويف حديث آخر 
يا رسول اهللا، كم للشاة من ذراع، : ، فقلت)ناولين ذراعها: فناوله، مث قال )ناولين ذراعها  (:فناوله مث قال

   ٤)والذي نفسي بيده، لو سكت العطتك ذراعا ما دعوت به : فقال
أتى بقصعة فيها ثريد، فأكل وأكل القوم، فلم  أن رسول اهللا  عن مسرة بن جندب ويف حديث آخر 

                                                
  .٣١١/  ٨ :وانظر امع ،وأبو يعلى ،٣٩٢/  ٦ :أمحدرواه )  ١(
  .٦/١٤٠: والنهايةابن كثري يف البداية : انظر ،٢/٥١٧:أمحدرواه )  ٢(
  .أبو يعلى وأبو نعيم بسند حسنه احلافظ ابن حجراه رو)  ٣(
  .٣٢٢/  ٥ :وابن كثري يف البداية ٣١١/  ٨امع  :وانظر ٤٨٥، ٤٨٤/ ٣:أمحدرواه )  ٤(
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هل كانت متد : فقال له رجل .يزالوا يتداولوا إىل قريب من الظهر، يأكل قوم مث يقومون، وجيئ قوم فيتعاقبونه
  .١أما من االرض فال، إال أن تكون كانت متد من السماء : قال ؟بطعام

  إن ذلك لعجيب؟ ..كيف ذلك: قال رجل من اجلمع
وعدم إدراكنا للكيفية ال ينبغي أن جيرنا  ..إن اهللا اخلالق لكل شيء ال يعجز عن مثل هذا: قال عبد القادر

  .إلنكار اإلمكانية
  أفتريدنا أن نلغي عقولنا؟: قال رجل آخر
إن أكثر الناس  ..ال نعرف كيفيتهاإنا يف حياتنا نستعمل أشياء كثرية، ومع ذلك : قال عبد القادر

يتفرجون على التلفزيون، فريون العامل مجيعا بني أيديهم، مث هم ال يعرفون عن الكيفية اليت يشتغل ا، وال 
  .يكادون يبحثون عنها، مع أنك لو ذكرت هذا ملن سبقنا بقرون قليلة العتربه خرافة ومستحيال

فقد روي يف  ،مة اليت ربت وزادت بربكة رسول اهللا سأحدثكم عن بعض األطع ..وانطالقا من هذا
  :ذلك نصوص كثرية يفيد جمموعها التواتر

  :الشعري املبارك
لقد مسعت صوت : م سليمألأنه كان شاهد أبا طلحة قال  عن أنس ومما روي يف ذلك ما ورد من 

: و من مد شعري، قالما عندنا إال حن: فقالت ؟ضعيفا أعرف فيه اجلوع، فهل عنك من شئ رسول اهللا 
ادع : فعجنته وخبزته، فجاء قرصا، فقال: فيأكل عندنا، قالت فاعجنيه وأصلحيه، عسى أن ندعو رسول اهللا 

  .يل رسول اهللا 
: قال مبارك بن فضالة، فأحسبه قالـ  يف املسجد ومعه الناس فذهبت فوجدت رسول اهللا : قال أنس
 نعم، فقال رسول اهللا : فقلت ،)؟أرسلك أبو طلحة (:اهللا فقال رسول  ،فقمت عليهم ـ بضعة ومثانون

فضحتنا، : فقال أبو طلحة ،فأخربته ،فانطلق وانطلقت بني أيديهم حىت جئت أبا طلحة ،)قوموا  (:ملن معه
  .أمرا إين مل أستطيع أن أرد على رسول اهللا : قلت

 ،يا رسول اهللا، إمنا هو قرص: قالفمشى جنبه، ف فدهش ملن أقبل مع رسول اهللا  ،فتلقاه أبو طلحة
ودخل رسول  ،)اقعدوا  (:إىل الباب قال هلم ، فلما انتهى رسول اهللا )إن اهللا عز وجلل سيبارك فيه  (:فقال
اهللا ورسوله : والناس ليس عندنا ما نطعمهم، فقالت يا أم سليم قد جاء رسول اهللا : فقال أبو طلحة اهللا 
  .أعلم

قد كان يف : قال أبو طلحة )هل من مسن  (:لقرص، ودعا جبفنة فوضعه فيها، وقالبا فدعا رسول اهللا 
 ،به سبابته يعصراا حىت خرج شئ مسح رسول اهللا  فجعل هو ورسول اهللا  ،فجاء ا: قال ،العكة شئ

لقرص والقرص ينتفخ حىت رأيت ا ،فانتفخ فلم يزل يصنع كذلك ،)باسم اهللا  (:فانتفخ، وقال ،مث مسح القرص
  .يف اجلفنة

                                                
وقال حسن صحيح وابن حبان ذكره اهليثمي يف املوارد ) ٣٦٢٥( ٥٥٣/  ٥والترمذي  ٣٠/  ١الدارمي رواه )  ١(

  .٦١٨/  ٢واحلاكم ) ٢١٤٩(
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وسط القرص،  يده فوضع رسول اهللا : ، فدعوت له عشرة، قال)ادع عشرة من أصحايب  (:مث قال
فلم يزل يدعو عشرة بعشرة يأكلون من ذلك  ،، فأكلوا من حوايل القرص حىت شبعوا)كلوا باسم اهللا  (:وقال

وسط القرص حيث وضع رسول اهللا القرص حىت أكل منه بضعة ومثانون من حوايل القرص حىت شبعوا، وإن 
  يده كما هو، وأكل رسول اهللا  وأبو طلحة وأم سليم وأنا حىت شبعنا وفضلت فضلة أهديناها جلريان
  .١لنا

فجعلت  ،ادع يل أصحابك (:قال يل رسول اهللا  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالويف حديث آخر 
ذنا فأذن لنا، قال أبو هريرة فوضعت بني أيدينا صحفة صنيع فاستأ ، فجئنا باب النيب ) أتتبعهم رجال رجال

فأكلنا ما شئنا وكنا ما بني السبعني  )كلوا بإسم اهللا  (:عليها يده وقال فوضع رسول اهللا  ،قدر مد من شعري
ل حممد والذي نفسي بيده ما أمسى آل (:حني وضعت الصحفة إىل الثمانني، مث رفعنا أيدينا، فقال رسول اهللا 

  )طعام 
  .٢صابعمثلها حني وضعت إال أن فيها أثر األ :كم كانت حني فرغتم منها؟ قال :نسقيل أل

  :اللنب املبارك
: قال عن أيب هريرة على لنب قليل كفى مجاعة كبرية من الناس، ف ومن ذلك ما ورد من بركاته  

شد احلجر على بطين إين كنت ألو ،رض من اجلوعواهللا الذي ال إله إال هو إن كنت العتمد بكبدي على األ
فسألته عن آية من كتاب اهللا  ،فمر يب أبو بكر ،ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي خيرجون فيه ،من اجلوع

فسألته عن آية من كتاب اهللا عز وجل ما سألته  ،مث مر عمر ،ومل يفعل ،فمر ،عز وجل ما سألته إال ليستتبعين
  .إال ليستتبعين فمر ومل يفعل

: فقلت )يا أبا هر  (:فتبسم حني رآين وعرف ما يف نفسي وما يف وجهي، مث قال أبو القاسم فمر 
ومضى فتبعته، فدخل واستأذنت فأذن يل، فدخلت فوجدت لبنا يف قدح،  )حلق إ (:لبيك يا رسول اهللا، فقال

لبيك يا رسول اهللا، : قلت ،)يا أبا هر  (:أهدى ذلك فالن أو فالنة، فقال: فقالوا ) ؟من أين هذا اللنب (:فقال
   )حلق بأهل الصفة فادعهم يلإ (:قال

 ،مال، إذا أتته صدقة بعث ا إليهم وأهل الصفة أضياف االسالم ال يأوون إىل أهل وال: أبو هريرة قال
وما هذا : ٣فساءين ذلك، فقلت ،ومل يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، فأصاب منها وأشركهم فيها

فإذا ، للنب يف أهل الصفة؟ كنت أرجو أن أصيب من هذا اللنب شربة أتقوى ا بقية يومي وليليت، وإين لرسولا
جاءوا أمرين أن أعطيهم، وما عسى أن يبلغين من هذا اللنب، ومل يكن من طاعة اهللا وطاعة رسوله بد، فأتيتهم، 

خذ فأعطهم  (:لبيك يا رسول اهللا، قال: ، قلت)هر يا أبا  (:فدعوم، فأقبلوا وأخذوا جمالسهم من البيت، فقال

                                                
ويف  ٢٧٣/  ٧والبيهقي ) ٣٦٣٠(والترمذي ) ١٤٢(ومسلم يف كتاب االشربة  ٨٩/  ٧، ١١٥/  ١البخاري اه رو)  ١(

  .٩٢٧ومالك يف املوطأ  ١٤٧وأبو نعيم يف الدالئل  ٨٩/  ٦الدالئل 
  .١٣/  ٢/  ١وابن سعد  ٤٧٠/  ١١ابن أيب شيبة رواه )  ٢(
  .أي قال ذلك يف نفسه من غري أن يسمع رسول اهللا )  ٣(
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فيشرب حىت  ،خرمث يرد علي القدح أعطيه اآل ،فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حىت يروى ،فأخذت القدح، )
فوضعه على يده  ،فأخذ القدح ،وقد روي القوم كلهم مث يرد علي القدح حىت انتهيت إىل رسول اهللا  ،يروى

صدقت يا : ، قلت)بقيت أنا وأنت (:لبيك يا رسول اهللا، قال: ، قلت)ا أبا هر ي (:فنظر إيل وتبسم، وقال
ال والذي بعثك باحلق ما أجد : ، فشربت حىت قلت)اشرب  (:فشربت فقال )اقعد فاشرب  (:رسول اهللا، قال

  .١فحمد اهللا عز وجل وشرب الفضلة ،فأعطيته القدح ،له مسلكا
  :احليس املبارك

ملا : قال عن أنس  قليل كفى مجاعة كبرية من الناس، ٢على حيس اته  ومن ذلك ما ورد من برك
وال أدري أصح  ،أصبح عروسا يا أنس إن رسول اهللا : زينب بنت حجش قالت يل أمي تزوج رسول اهللا 

 اذهب ذا إىل النيب  ،يا أنس: فقالت فجعلت منه حيسا ،فأتيتها بالعكة وبتمر ،فهلم تلك العكة) غذاء(له 
دعه ناحية البيت وادع أبا بكر،  (:قال ،بتور من حجارة فيه ذلك احليس امرأته، فلما أتيت رسول اهللا و

  )ومن رأيت يف الطريق ،وعمر وعليا وعثمان ونفرا من أصحابه مث ادع يل أهل املسجد
 حىت ،وكرهت أن أعصيه ،فجعلت أتعجب من قلة الطعام وكثرة ما يأمرين أن أدعو الناس: قال أنس

 ،مس ثالث أصابع يف التورغف ،فوضعه قدامه ،فجئت به ،)٣هات ذلك التور (:البيت واحلجرة، فقال امتأل
 (:وخيرجون حىت إذا فرغوا أمجعون، وبقي يف التور حنو ما جئت به، فقال ،فجعلوا يتغدون ،فجعل التمر يربو
  )ضعه قدام زينب 
  .٥واحدا وسبعني أو اثنني وسبعني: قال ؟ك التوريا محزة، كم ترى كان الذين أكلوا من ذل: ٤قال ثابت

أرسلت أم عامر االشهلية بقصعة فيها : عن عبد اهللا بن مغيث أيب بردة االنصاري قالويف حديث آخر 
مث خرجت بالقعبة، فنادى  ،فأكلت أم سلمة حاجتها ،وعنده أم سلمة ،وهو يف قبته حيس إىل رسول اهللا 

  .٦فأكل أهل اخلندق وهي كما هي ،إىل عشائه منادي رسول اهللا 
  :التمر املبارك

أتينا : والنعمان بن مقرن قاال ،عن دلني بن سعيد اخلثعميعلى التمر، ف ومن ذلك ما ورد من بركاته  
يا رسول اهللا، : ، فقال)قم فأعطهم  (:لعمر وحنن أربعون وأربعمائة نسأله الطعام، فقال النيب  رسول اهللا 

يا رسول اهللا، مسعا وطاعة، فقام عمر وقمنا معه : ، قال)قم فأعطهم  (:قيظين والصبية، قالما عندي إال ما ي
فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء ، شأنكم: وصعد بنا إىل غرفة له فإذا فيها من التمر مثل الفصيل الرابض قال

                                                
  .١٠١/  ٦ :والبيهقي يف الدالئل ١٥/  ٣ :واحلاكم ٥٥/  ٨، ٨٨، ٨٣/  ٧ :البيهقيرواه البخاري ومسلم، ورواه )  ١(

  .مسن وأقط ورمبا جعل عوض االقط دقيق :احليس)  ٢(
  .إناء من مدر أو حجارة: التور)  ٣(
  .أحد رواة احلديث)  ٤(
  .١٢٧/  ٦ :البداية والنهاية :، انظرأبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكررواه )  ٥(
  .ابن عساكررواه )  ٦(



 ٧٥

  .١وإين ملن آخرهم فكأنا مل نرزأ منه مترة: قال
فإذا هو يسنو  ،نصارحىت دخل حائطا لبعض األ خرج رسول اهللا : عن أيب رجاء قالويف حديث آخر 

فال أطيق ذلك فقال له رسول اهللا  ،إين أجهد أن أرويه: ، قال)ما جتعل يل إن أرويت حائطك هذا  (:فقال ،فيه
:) نعم، فأخذ رسول اهللا : قال )يل مائة مترة أختارها من مترك  جتعل الترب فما لبث أن أرواه حىت قال 

وأصحابه حىت  فأكل رسول اهللا : من متره مائة مترة، قال غرقت على حائطي فاختار رسول اهللا : الرجل
  .٢مث رد عليه مائة مترة كما أخذها  ،شبعوا

وهو يف نفر من أصحابه وهو  جئت مع رسول اهللا : ، قالرجل من بين سعدويف حديث آخر عن 
فأخرج شيئا من متر معجون  ،، فبسط نطعا مث جعل خيرج شيئا له)يا بالل، أطعمنا  (:سابعهم، فأسلمت، فقال

يا رسول اهللا، إين كنت آكل هذا : فقلت ،فأكلنا حىت شبعنا ،)كلوا(:قط، فقال رسول اهللا بالسمن واأل
  .وحدي

، فجل خيرج من جراب مترا بكفه قبضه )أطعمنا يا بالل  (:فقال ،مث جئته من الغد، فإذا عشرة نفر حوله
 فوضع النيب  ،فنثره فحزرته مدين ،فجاء باجلراب ،)وال ختف من ذي العرش إقالال  ،أخرج (:، فقالقبضة

وبقي على النطع  ،، فأكل القوم، وأكلت معهم حىت ما أجد له مسلكا)كلوا باسم اهللا (:مث قال ،يده على التمر
  .مثل الذي جاء به كأنا مل نأكل منه مترة واحدة

فجاء بذلك  ،)يا بالل، أطعمنا (:اد نفر عشرة يزيدون رجال أو رجلني، فقالوع ،مث غدونا من الغد
فأكلنا، مث رفع مثل الذي صب ففعل ذلك ثالثة  )كلوا باسم اهللا  (:فنثره فوضع يده عليه، وقال ،اجلراب بعينه

  .٣أيام
هلموا إىل  (:فانطلق إىل املرتل فقال ،ليلة دعاين رسول اهللا : قال عن أيب هريرة ويف حديث آخر 
فقلت يف  )ادع أهل املسجد  (:فأتيته ا، فقال ،فأعطوين صحفة فيها عصيدة بتمر ،) الطعام الذي عندكم

أصابعه  والويل يل من املعصية، فدعوم، فاجتمعوا، فوضع النيب  ،الويل يل مما أرى من قلة الطعام: نفسي
فإذا هي  ،ورفعتها ،وأكلت حىت شبعت ،ىت شبعوافأكلوا ح )كلوا بسم اهللا  (:فيها وغمز نواحيها وقال

  .٤كهيئتها حني وضعتها إال أن فيها أثر االصابع 
بتبوك، فقال ليلة  كنت مع رسول اهللا : بن سارية رضي اهللا عنه قال ضالعرباويف حديث آخر عن 

، فأخذ )د شيئا انظر عسى جت (:والذي بعثك باحلق لقد نفضنا جرابنا، قال: فقال ) ؟هل من عشاء (:لبالل
فتقع التمرة والتمرتان حىت رأيت يف يده سبع مترات مث دعا بصحفة فوضع التمر ، اجلرب ينفضها جرابا جرابا

فأكلنا ثالثة أنفس فأحصيته أربعا ومخسني مترة أعدها  )كلوا باسم اهللا  (:فيها مث وضع يده على التمرات وقال

                                                
   .أمحد وأبو داود وابن حبانرواه )  ١(
  .الطرباين وأبو نعيم وابن عساكر بسند ال بأس بهرواه )  ٢(
  .أبو نعيم معضالرواه )  ٣(
  .٣١١/  ٨ :وانظر امع ،١٣٨/  ١٨ :بسند حسن الطرباين يف الكبريرواه )  ٤(



 ٧٦

 (:لك فشبعنا ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هن فقالعدا ونواها يف يدي االخرى وصاحيب يصنعان كذ
فلما كان من الغد دعا بالال بالتمرات فوضع يده  )يا بالل ارفعهن، فإنه ال يأكل منها أحد إال ل منها شبعا 

ي، فقال وإذا التمرات كما ه، ، فأكلنا حىت شبعنا وإنا لعشرة مث رفعنا أيدينا)كلوا باسم اهللا  )عليها مث قال 
فأعطاهن  )لوال أين مستح من ريب الكلنا من هذه التمرات حىت نرد إىل املدينة عن آخرنا  (:رسول اهللا 

  .١غالما فوىل يلوكهن
  :البيض املبارك

 عن أنس عن جابر ف على بيض قليل كفى مجاعة كبرية من الناس، ومن ذلك ما ورد من بركاته  
يا رسول اهللا، : به زيد بثالث بيضات أداحي، فقالحت الرقاع جاء له غزو ذا ملا أراد رسول اهللا : قال

  )دونك يا جابر، فاعمل هذه البيضات (:وجدت هذه البيضات يف مفحص نعام، فقال
 ،وأصحابه فال أجده، فجعل رسول اهللا  ،فعملتهن مث جئت ن يف قصعة، فجعلت أطلب خبزا 

فأكل منه عامة  ،ىل حاجته، والبيض يف القصعة كما هو مث قاميأكلون من ذلك البيض بغري خبز حىت انتهى إ
  .٢ مث رحلنا مربدين ،أصحابه

  .سبعمائة: وكانوا أربعمائة ويقال: قال ابن سعد
  :الثريد املبارك

عن أنس عن واثلة بن ف على ثريد قليل كفى مجاعة كبرية من الناس، ومن ذلك ما ورد من بركاته  
: قالوا ) ؟هل من شئ (:يشكون اجلوع فالتفت يف بيته، فقال لصفة إىل رسول اهللا بعثين أهل ا: االسقع، قال

ففتوه فتا دقيقا، مث صب عليه اللنب مث حلبه بيده حىت جعله  ،نعم، كسرة أو كسرتني وشئ من لنب فأيت به
هللا من كلوا باسم ا (:ففعلت، فقال رسول اهللا  )يا واثلة، إدع عشرة من أصحابك  (:كالثريد مث قال

فرأيتهم يأكلون ويتخللون أصابعه حىت متثلوا شبعا  )حواليها، وأبقوا رأسها فإن الربكة تأتيها من فوقها وإا متد 
نعم، : ، قلت)هل بقي أحد  (:، فقال هلم مثل ذلك، فأكلوا حىت شبعوا مث قال)جئ بعشرة  (:مث ذهبوا، فقال

حىت شبعوا، وحىت انتهوا وإن فيها فضلة،  ن قبلهم فأكلوا، فقال هلم مثل ما قال مل)جئ م  (:عشرة، قال
  .٣فقمت متعجبا مما رأيت
  :الطحني املبارك

عن أنس عن صفية أم ف على طحني قليل كفى مجاعة كبرية من الناس، ومن ذلك ما ورد من بركاته  
ال،  :، قلت)ين جائع هل عندك شئ فإ (:يوما، فقال جاءين رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ املؤمنني 

مث دعا ينحي لس فيه إال  ،قد نضج: فجعلته يف القدر وأنضجته، فقلت )فاسخنيه  (:إال مدين من طحني قال
 )بسم اهللا ادعي أخواتك، فإين أعلم أن جيدن مثل ما أجد  (:فقال ،فعصر حافتيه يف القدر موضع يده ،القليل

                                                
  ).١٢٣ - ١٢٢/  ٦(والبداية والنهاية  ٥٦٦/  ٢اجلامع الكبري للسيوطي  :انظر، يم وابن عساكرأبو نعرواه )  ١(
  .ابن سعدرواه )  ٢(
  .الطرباين واحلاكم وصححه وأبو نعيم وابن عساكررواه )  ٣(



 ٧٧

  .١مث جاء رجل فأكلوا حىت شبعوا وفضل عنهم ،مث عمر ،فدخل ،مث جاء أبو بكر ،فدعون فأكلنا حىت شبعنا
  :األحشاء املباركة

عن عبد الرمحن بن أيب على أحشاء شاة أطعم ا مجعا كبريا من الناس، ف ومن ذلك ما ورد من بركاته 
اع فإذا مع رجل ص ) ؟هل مع أحد منكم من طعام (:ثالثني ومائة فقال كنا مع رسول اهللا : قال بكر 

شاة  رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فاشترى منه رسول اهللا  من طعام أو حنوه، فعجن مث جاء
وامي اهللا، ما من الثالثني ومائة إال وقد حز له : أن يشوى، قال ٢بسواد البطن  فصنعت، وأمر رسول اهللا 

با خبأ له، وجعل منها قصعتني إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائ، حزة حزة من سواد بطنها رسول اهللا 
  .٣فأكلنا منها أمجعون، وشبعنا وفضل يف القصعتني، فحملته على البعري

   :طعام من السماء
سلمة بن نفيل باإلضافة إىل هذا كله، فقد روي نزول الطعام من السماء، كما حدث عن ذلك أبو 

هل أتيت بطعام من السماء،  ،سول اهللايا ر: إذ قال له قائل كنا جلوسا عند رسول اهللا : قال السكوين 
 ؟فهل كان فيها فضل عنك: ، قالوا) ٥بطعام مسخنة  (:قال ؟ومباذا: ، قال)نعم  (:قال ؟٤من اجلنة : ويف لفظ

    ٦)رفع إىل السماء  (:قال ؟فما فعل به: ، قال)نعم  (:قال
دينة، فسمعت رجال قدمت امل: عن احلراث بن عجد حدثين يقال له أبو سعيد، قالويف حديث آخر 

يا رسول اهللا بلغين أنك قريت الليلة، : فقلت قرى الليلة، فأتيت رسول اهللا  إن رسول اهللا : يقول لصاحبه
    ٧)رفع  (:قال ؟فما جعل يف فضله: ، قلت)طعام فيه مسخنة  (:قال ؟وما ذاك: ، قلت)أجل  (:قال

ن ترتل املائدة على احلواريني بعد أن طلبوا ترتهلا وبذلك حصل يف هذه األمة ما أخرب عنه القرآن الكرمي م
إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عيسى ابن مريم هلْ يستطيع ربك أَنْ ينزلَ علَينا مائدةً من  ﴿:تعاىلمن املسيح كما قال 

                                                
  . ٣٠٩/  ٨ :جممع الزوائد :انظر، الطرباينرواه )  ١(
  .الكبد، وقيل حشوه كله: سواد البطن)  ٢(
ويف  ٢١٥/  ٩والبيهقي يف الكربى  ١٩٨، ١٩٧/  ١وأمحد ) ١٧٥(ومسلم يف االشربة  ٢١٣، ١٤/  ٣البخاري اه رو)  ٣(

  .٩٥/  ٦الدالئل 
  :وقد روي يف هذا بعض األحاديث املنكرة واملوضوعة منها)  ٤(

ذا القطف لتأكله،  إن ربك يقرئك السالم، وأرسلين إليك: فقال أتى جربيل إىل النيب : قال ما وري عن ابن عباس 
  .فأخذه رسول اهللا 

: ال يتابع عليه، وقال الذهيب: فقد رواه ابن عساكر من طريق حفص بن عمر الدمشقي عرف بصاحب القطف، قال البخاري
  .خرب منكر

يص اجلنة نعم، أتاين جربيل خببيصة من خب« :يا رسول اللله هل أتيت من طعام اجلنة بشئ؟ قال: ومنها خرب حوط بن مرة، قيل
  »فأكلتها 

  .هذا حديث موضوع: قال ابن حجر يف االصابة
  .وهي قدر كالتور يسخن فيها الطعام: مسخنة)  ٥(
   .إنه من غرائب الصحاح: أمحد والنسائي والدارمي واحلاكم وصححه، وقال الذهيب يف خمتصر املستدركرواه )  ٦(
  .٣٤/  ٩البخاري يف التاريخ رواه و ،٤٦٤/  ٣كما يف التهذيب  ،ابن عساكررواه )  ٧(



 ٧٨

نِنيمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاِء قَالَ اتما  )١١٢( السنقْتدص أَنْ قَد لَمعنا ونقُلُوب نئطْمتا وهنأْكُلَ مأَنْ ن رِيدقَالُوا ن
 ينداهالش نا مهلَيكُونَ عنيد )١١٣(وا عكُونُ لَناِء تمالس نةً مدائا منلَيزِلْ عا أَننبر ماللَّه ميرم نى ابيساً قَالَ ع

 نيازِقالر ريخ تأَنا وقْنزارو كنةً مآيا ورِنآخا ونلأَو١١٤(ل(  كُمنم دعب كْفُري نفَم كُملَيا علُهزني مإِن قَالَ اللَّه
 نيالَمالْع نداً مأَح هذِّبذَاباً ال أُعع هذِّبي أُعاملائدة(﴾)١١٥(فَإِن(   



 ٧٩

  ـ املياه مباركة ٥
  .مل يبق إال أن حتدثنا عن بركات حممد يف املياه، فحدثنا عنها: قال رجل من اجلمع

على املياه سواء  لقد وردت النصوص الكثرية اليت تدل على ما حصل من بركاته : قال عبد القادر
ياه عذبة، أو حيتاجون إىل املاء، كانت آبارا جافة، فتتحول إىل آبار مملوءة ماء، أو مياه ماحلة، فتتحول إىل م

  .فيما عندهم من املاء، فيتحول القليل كثريا فيبارك اهللا بربكة نبيه 
وسأذكر لكم من النصوص الدالة على ذلك ما تقر به أعينكم، وتعلمون أن من حصل منه كل هذا، 

  :وأمام كل تلك اجلموع، وبكل تلك األسانيد، يستحيل أن يكون كاذبا
  :آبار وعيون
 ،معاذ بن جبل ، وذلك فيما حدث به بئر بتبوكعلى  ه تعلى اآلبار والعيون بركا فمن بركاته 

إنكم ستأتون غدا إن شاء اهللا عني تبوك، وإنكم لن تأتوها  (:قال يف غزوة تبوك ن رسول اهللا حيث ذكر أ
   )فمن جاءها فال ميس من مائها شيئا حىت آيت  ،حىت يضحى النهار

والعني مثل الشراك تبض بشئ من ماء، فسأهلما رسول اهللا  ،وقد سبق إليها رجالن ،فجئنا: قال معاذا
:) فاشتد عليهما رسول اهللا نعم، : قاال )هل مسيتما من مائها شيئا؟ ،ما شاء اهللا أن يقول وقال هلما.  

 ،مث أعاده فيهاوجهه ويديه،  مث غرفوا من العني قليال قليال حىت اجتمع يف شئ، مث غسل رسول اهللا 
يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماء  (:فجرت العني مباء كثري، فاستقى الناس، مث قال رسول اهللا 

   ١)ههنا قد ملئ جنانا
عن حيىي بن سعيد أن أنس بن مالك آتاهم بقباء، فسأله ، فبئر بقباءعلى  ومن ذلك ما ورد من بركاته 

وإن الرجل لينضح على محاره فترتح، فجاء رسول اهللا  ،لقد كانت هذه: ا فقالفدللته عليه: قال ،عن بئر هناك
 فما  ،فأعيد يف البئر ،مث أمر به ،وإما أن يكون تفل فيه ،فإما أن يكون توضأ منه ،فسقى ،وأمر بذنوب

  .٢نزحت بعد
يا رسول  :قلت: عن زياد بن احلارث الصدائي قال، فبئر باليمنعلى  ومن ذلك ما ورد من بركاته 

اهللا، إن بئرنا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان يف الصيف قل ماؤها وتفرقنا عن مياه 
  .وال نتفرق ،فنجتمع عليها ،فيسقينا ماؤها ،وقد أسلمنا وكل من حولنا لنا عدو، فادع اهللا لنا يف بئرنا ،حولنا

اذهبوا ذه احلصيات، فإذا أتيتم  (:ودعا فيهن، مث قال ،فعركهن بيده ،بسبع حصيات رسول اهللا فدعا 
ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا أن ننظر إىل قعرها : ، قال)واذكروا اسم اهللا عز وجل ،البئر فألقوا واحدة واحدة

  . ٣)يعين البئر(
صنم كان ال: عن راشد بن عبد ربه السلمي قال، فقطيعة برهاطعلى  ومن ذلك ما ورد من بركاته 

                                                
  ).٢٣٨، ٢٣٧/  ٥( :أمحد)  ١(
  .البيهقيرواه )  ٢(
  .٨٤/  ٥ :وابن كثري يف البداية ٣٥٧/  ٥، ١٢٧/  ٤ :البيهقي يف الدالئل)  ٣(
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فألفيت مع الفجر إىل صنم قبل صنم سواع،  ،فأرسلتين بنو ظفر دية إليه: قال ،الذي يقال له سواع باملعالة
حيرم الزنا والربا  ،العجب كل العجب من خروج نيب من بين عبد املطلب (:وإذا صارخ يصرخ من جوفه

 ،ترك الضماد (:ف صنم آخر، مث هتف هاتف من جو) وحرست السماء ورمينا بالشهب ،والذبح لالصنام
، مث هتف من جوف ) خرج أمحد نيب يصلي الصالة ويأمر بالزكاة والصيام والرب والصلة لالرحام ،وكان يعبد

إن الذي ورث النبوة واهلدى بعد ابن مرمي من قريش مهتدي نيب خيرب مبا سبق، وما يكون يف  (:صنم آخر هاتف
  )غد

ويأكالن ما يهدى له مث يعرجان عليه  ،ثعلبان يلحسان ما حولهو ،فألقيت سواعا مع الفجر: قال راشد
  : فعند ذلك أقول يف ذلك ،ببوهلما

  لقد ذل من بالت عليه الثعالب  أرب يبول الثعلبان برأسه 
فأسلم  ،باملدينة فخرج راشد حىت أتى إىل رسول اهللا  ،إىل املدينة وذلك عند خمرج رسول اهللا 

أفرغها يف  (:وأعطاة إداوة مملوءة من ماء، وتفل فيها، وقال له ،فأقطعه إياها ،برهاط وبايعه، مث طلب منه قطيعة
  .فغرس عليها النخل ،ففعل فجاء املاء عينا مجة إىل اليوم ،)أعلى القطيعة وال متنع الناس فضوهلا 

  .١ون بهوأهل رهاط يغتسلون منه ويستق، ماء الرسول :الناس إن رهاط كلها تشرب منه ومساه :وقد روي
فسقيناه من  ،مرتلنا أتى رسول اهللا : قال عن أنس ، فبئر أنسعلى  ومن ذلك ما ورد من بركاته 

  .فتفل فيها فكانت ال ترتح بعد )الرتور(وكانت تسمى يف اجلاهلية  ،بئر كانت لنا يف دارنا
ـ  مارضي اهللا عنهـ سلمة بن االكوع وعن الرباء ، فبئر احلديبيةعلى  ومن ذلك ما ورد من بركاته 

فلم نترك فيها قطرة،  ،فرتحناها ،واحلديبية بئر ،وحنن أربع عشرة مائة ،احلديبية قدمنا مع رسول اهللا : قاال
وقال  )دعوها ساعة (:مث قال، وأيت بدلو فيه ماء فبصق ودعا: على شفريها، قال الرباء فقعد رسول اهللا 

    ٢) فسقينا واستقينا ،ءفأرووا أنفسهم وركام باملا ،فجاشت: سلمة
 ،إىل قباء جئنا مع رسول اهللا : قال أنس فعن ، ٣بئر غرسعلى  ومن ذلك ما ورد من بركاته 

فمضمض يف الدلو  ،مث نقوم عامة النهار ما جند فيها ماء ،وإنه ليستقى منه على محار ،فانتهى إىل بئر غرس
  .٤فجاشت بالرواء ،ورده

  :تكثري املاء
  :املرتبطة باملياه تكثريه املاء القليل، فيكفي اجلمع الكثري، وقد حصل ذلك مرات كثرية ومن بركاته 

 :قلت، )؟أمعكم ماء (:كان يف سفر، فقال اليب قتادة أن رسول اهللا فذكر  أنس ومنها ما حدث به 
ا مسوا منها فتوضئوا تعالو (:صحابهألفقال  ،فأتيته ا: قال ،)ائت ا  (:نعم، يف ميضاة فيها شئ من ماء، قال

                                                
  .أبو نعيم يف الدالئلرواه )  ١(
فوضعه يف قليب بئر ليس فيه من طريق ابن شهاب فأخرج سهما من كنانته  روايتيهماويف غري البخاري ومسلم،  رواه) ٢(

  .ماء فروى الناس حىت ضربوا بعطن خيامها
  .بئر باملدينة:بئر غرس)  ٣(
  .ابن سعدرواه )  ٤(



 ٨١

   )يا أبا قتادة، احفظها، فإا ستكون هلا نبأ  (:، وجعل يصب عليهم، فتوضأ القوم، وبقيت جرعة، فقال)
ال هلك عليكم  (:يا رسول اهللا، هلكنا عطشنا، انقطعت االعناق، فقال: فقالوا: فذكر احلديث إىل أن قال

فحللته فأتيته  -يعين قدحي  - )أطلقوا يل غمري (:يته ا، فقالفأت، )يا أبا قتادة، ائت بامليضاة  (:مث قال ،)
أيها الناس أحسنوا املال، فكلكم (:به، فجعل يصب فيه ويسقي الناس، فازدحم الناس، فقال رسول اهللا 

  )سريوى
فشرب القوم، وسقوا دوام وركام وملئوا ما كان معهم من إداوة وقربة ومزادة حىت مل يبق غريي 

 ،)ساقي القوم آخرهم شربا  (:اشرب أنت يا رسول اهللا، قال: ، قلت)اشرب يا أبا قتادة  (:قال وغريه،
  .١فشربت، وشرب بعدي، وبقي يف امليضاة حنو مما كان فيها وهم يومئذ ثالمثائة

غزونا مع رسول اهللا : قال، فسلمة بن االكوع ومنها ما حصل يف غزوة هوازن، وذلك فيما حدث به 
 ا فصبت يف قدح، فجعلنا نتطهر حىت تطهرنا هوازن ف أصابنا جهد شديد فأتى بشئ من ماء يف إداوة، فأمر

  .مجيعا
  .٣وكنا أربع عشرة مائة ٢فأفرغها يف قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة: ويف لفظ

فاشتكى إليه الناس  ،يف سفر كنا مع رسول اهللا : قال عمران بن حصني ومنها ما حدث به 
اذهبا فابغيا املاء فإنكما ستجدان امرأة مبكان كذا وكذا معها  (:، فقال٤فرتل مث دعا عليا، ورجال آخر العطش،

: قالت ؟أين املاء: فقاال هلا ،فانطلقا فلقيا امرأة بني مزادتني من ماء على بعري هلا ،)فأتيا ا ٥بعري عليه مزادتان 
الذي : قالت إىل رسول اهللا : قاال ؟إىل أين: إذا، قالتانطلقي : فقاال هلا، عهدي باملاء أمس هذه الساعة

فاسترتلوها عن : وحدثاه باحلديث، قال فانطلقا فجاءا ا إىل النيب  ،٦ هو الذي تعنني: قاال ؟يقال له الصابئ
وأوكأ  ،وأعاده يف أفواه املزادتني ،فمضمض يف املاء ،من أفواه املزادتني بإناء، فأفرغ فيه بعريها ودعا النيب 

نا ومأل ،واستقى من شاء ،فسقى من شاء ،) واستقوا ،اسقوا ( :ونودي يف الناس ،وأطلق الغرارتني ،أفواههما
وإا ليخيل إليها أا أشد ملئة  ،وهي قائمة تنظر ما يفعل مبائها وأمي اهللا، لقد أقلع عنها ،كل قربة معنا وإداوة

فجمعوا هلا ما بني عجوة ودقيقة وسويقة حىت مجعوا هلا  ،)هلا طعاماامجعوا  (:منها حيث ابتدأ فيها فقال النيب 
تعلمني ما رزأنا من مائك : وقالوا هلا ،ووضعوا الثوب بني يديها ،ومحلوها على بعريها ،فجعلوه يف ثوب ،طعاما
  .ولكن اهللا هو الذي أسقانا ،شيئا

                                                
/  ١والدارمي  ٣٩٨/  ١وأمحد  ٧٦/  ١والنسائي ) ١٣٠(وأبو داود يف االدب باب  ،٦٨١/  ٣١١( ٤٧٢/  ١ :مسلم )١(
٣٥٨.  
  .يدفعه ويصبه صبا كثريا: دغفقة)  ٢(
  ).١١٩/  ٤(الدالئل للبيهقي  ) ٣(
  .وعمران بن حصني: ويف رواية)  ٤(
  .تثنية مزادة وهي قربة كبرية يزاد فيه جلد من غريها ويسمى أيضا السطيحة واملراد ا الراوية: املزادتان)  ٥(
لو قاال ألنه  ،)ننيهو الذي تع: (الصابئ: ورفيقه هلا ملا قالت قول علي ذكر العلماء حسن األدب الذي حوى عليه )  ٦(
  .فتخلصا أحسن ختليص ،إذ فيه طلب تقرير ذلك ،ملا حسن ما ،أو نعم ،ال، لفات املقصود: هلا



 ٨٢

فجاء أهل  :قال ،إنه لرسول اهللا حقا أو ،جئتكم من أسحر الناس :فقالت ،أهلها فأخربماملرأة فجاءت 
  .٢حىت أسلموا كلهم ١ذلك احلواء 

  :نبع املاء
املرتبطة باملياه ما وردت به النصوص الكثرية املتواترة من نبع املاء على يده الشريفة إما من  ومن بركاته 

  :األرض، أو من بني أصابعه الشريفة
خديج بن سدرة بن علي السلمي من أهل حدث به  ، فمما ورد يف ذلك من الروايات مارضاألمن أما 

حىت نزلنا القاحة وهي اليت تسمى اليوم السقيا، مل يكن  خرجنا مع رسول اهللا : قباء عن أبيه عن جده قال
 ،يف صدر الوادي ونزل رسول اهللا  ،إىل مياه بين غفار على ميل من القاحة ا ماء، فبعث رسول اهللا 

فبحث بيده يف البطحاء فنديت فجلس ففحص، فانبعث عليه املاء،  ،ن الواديواضطجع بعض أصحابه ببط
هذه سقيا سقاكموها اهللا عز (:فسقى واستقى مجيع من معه حىت اكتفوا فقال رسول اهللا  فأخرب النيب 

  . ٣فسميت السقيا )وجل 
كر لكم منه ما تقر به وسأذ ،٤ وأما من بني أصابعه الشريفة، فقد بلغ من الكثرة ما وصل به حد التواتر

  :أعنيكم، وتعلمون أن من هذا يستحيل أن يكون مدعيا، فربكات اهللا ال تترتل إال على الصادقني من عباد اهللا
والتمس  ،وحانت صالة العصر ،بالزوراء كان رسول اهللا : ، قالأنسما حدث به  من ذلكفمما روي 

فحني بسط  ،يده يف ذلك االناء وء، فوضع رسول اهللا بوض الناس الوضوء فلم جيدوا ماء، فأتى رسول اهللا 
فتوضأوا من عند  فرأيت املاء ينبع من بني أصابع النيب  ،يده فيه فضم أصابعه فأمر الناس أن يتوضأوا منه

  .آخرهم
  . ٥كنا زهاء ثلثمائة: قال ؟كم كنتم: قلت النس: قال قتادة

ليس  بينما حنن عند رسول اهللا : ـ قال عنه رضي اهللاـ عبد اهللا بن مسعود ما حدث به ومن ذلك 
ويف ـ  اطلبوا من معه فضل ماء، فأتى مباء فوضعه يف إناء، فوضع يده فيه، فجعل املاء جيري: معنا ماء، فقال

وشربوا، قال عبد  فتوضأوا )حي على الطهور املبارك، الربكة من اهللا  (:مث قالـ  لفظ خيرج من بني أصابعه
   ٦)سبيح الطعام وهو يؤكلكنا نسمع ت: اهللا

                                                
  .املاء على اتمعة القرية: احلواء)  ١(
  .وغريمها رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .أبو نعيمرواه )  ٣(
ووردت عنه من طرق  ،يف عدة مواطن يف مشاهد عظيمةتكررت منه  قصة نبع املاء من بني أصابعه : القرطيب قال)  ٤(

حيث نبع  ومل يسمع مبثل هذه املعجزة العظيمة من غري نبينا : كثرية يفيد عمومها العلم القطعي املستفاد من التواتر املعنوي، قال
  .ودمه املاء من بني عظمه وعصبه وحلمه

أبلغ يف املعجزة من نبع املاء من احلجر حيث ضربه   أصابع النيب نبع املاء من بني: ونقل ابن عبد الرب عن املزين أنه قال
  .بالعصا فتفجرت منه املياه، الن خروج املاء من احلجارة معهود، خبالف خروجه من بني اللحم والدم موسى 

  .رواه البخاري ومسلم)  ٥(
  .النسائي والبيهقي وابن مردويهرواه )  ٦(
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 خرج ذات يوم لبعض عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ، احلسن البصريما رواه  ومن ذلك
يا : خمارجه، معه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسريون، فحضرت الصالة فلم جيد القوم ماء يتوضئون به، فقالوا

فجاء  ،جوه أصحابه كراهية ذلك، فانطلق رجل من القومواهللا ما جند ماء نتوضأ به، ورأى يف و ،رسول اهللا
" هلموا فتوضأوا  (:مث قال ،مث مد أصابعه االربع يف القدح ،فتوضأ منه بقدح فيه ماء يسري، فأخذ رسول اهللا 

  .١سبعني أو مثانني: قال ؟سئل أنس كم بلغوا: فتوضأ القوم حىت بلغوا ما يريدون، قال احلسن
هل معك  (:يف سفر، فقال له نه كان مع رسول اهللا ، فذكر أاد بن احلارثزيما حدث به ومن ذلك 

، ففعلت فوضع كفه يف املاء، )اجعله يف إناء وائتين به  (:ال إال شئ قليل ال يكفيك، فقال: فقلت، )؟من ماء
، فناديت فيهم )ناد يف أصحايب من كان له حاجة يف املاء  (:فرأيت املاء بني أصبعني من أصابعه عينا تفور، فقال

  . ٢فأخذ من أراد منهم
عطش الناس يوم احلديبية، وكان : قالـ رضي اهللا عنهما ـ جابر بن عبد اهللا ما  حدث به ومن ذلك 

وال ماء  ،ليس عندنا ماء نتوضأ به: قالوا )؟مالكم (:الذي بني يديه ركوة يتوضأ منها وجهش الناس حنوه، قال
يف الركوة فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون، فشربنا  نشربه إال ما بني يديك، فوضع يده

  .٣لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا مخس عشرة مائة: قال ؟كم كنتم: قلت جلابر: وتوضأنا، قال سامل
نسري يف اجليش إذ حلقهم عطش كاد  بينما حنن مع رسول اهللا : ، قالأبو قتادةما حدث به ومن ذلك 

فدعا بركوة فيها ماء فوضع أصابعه عليها، فنبع املاء من بني  ،ال واخليل والركاب عطشايقطع أعناق الرج
أصابعه، فاستقى الناس، وفاض املاء حىت رووا خيلهم وركام، وكان من العسكر اثنا عشر ألف بعري، والناس 

  . ٤ثالثون ألفا، واخليل اثنا عشر ألف فرس
وليس يف  ،ذات يوم أصبح رسول اهللا : ـ قال  عنهرضي اهللاـ ابن عباس ما  حدث به ومن ذلك 

نعم فأيت بإناء فيه شئ : قال ؟هل عندك شئ: يا رسول اهللا، ليس يف العسكر ماء، قال: العسكر ماء، فقال رجل
 فرأيت العيون تنبع من بني أصابع النيب : أصابعه يف االناء وفتح أصابعه، قال من ماء فجعل رسول اهللا 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه احلارث بن أيب أسامة والطرباين وأبو نعيم والبيهقي)  ٢(
كنا يوم : البخاري عن الرباء بن عازب قالوهذا احلديث ال يتعارض مع ما ورد يف حديث ، رواه البخاري ومسلم)  ٣(

مث دعا  ،لس على شفريهافأتاها فج احلديبية أربع عشرة مائة، واحلديبية بئر فرتحناها فلم نترك فيها قطرة ماء فبلغ رسول اهللا 
  .بإناء من ماء فمضمض وبخ يف البئر، فمكث غري بعيد مث استقينا حىت روينا وصررنا ركائبنا

املرتبطة بالبئر مستمرة باقية يف البئر خبالف نبع املاء بني أصابعه الذي  ألن كل حديث له حمل خاص، باإلضافة إىل أن بركته 
  .ل فقطغطى حاجة الصحابة للماء يف ذلك احمل
وحيتمل أن يكون املاء ملا انفجر من بني أصابعه ويده يف الركوة وتوضئوا كلهم وشربوا أمر : وقد مجع ابن حجر بينهما، فقال

  .حينئذ بصب املاء الذي بقي يف الركوة يف البئر، فتكاثر املاء فيها
  .ابن حبانويف هذا اجلمع بعض التكلف، وأوىل منه القول بتعدد احلوادث، وهو ما ذكره 

  .رواه أبو نعيمرواه )  ٤(
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  .١نادي يف الناس بالوضوء املباركفأمر بالال ي
فطلب املاء،  بالال، دعا رسول اهللا : قالـ أيضا،  رضي اهللا عنهـ ابن عباس ما  حدث به ومن ذلك 

فكان ابن  ،فأتاه بشئ فبسط كفه فيه، فأنبعث حتت يده عني ، )هل من شئ؟ (:قال، ال واهللا ما وجدت: فقال
  .٢مسعود يشرب وغريه يتوضأ

 ،يف سفر، فأصابنا عطش كنا مع رسول اهللا : ، قالنصاريأبو ليلى األحدث به ما  ومن ذلك 
فأيت مباء، فقال لصاحب  ،)هل من ماء؟ (:ووضع يده عليها، وقال ،فشكونا إليه، فأمره حبفرة فوضع عليها نطعا

  .، ففعل)واذكر اسم اهللا ،صب املاء على كفي (:داوةاإل
    ٣)حىت روى القوم وسقى ركام  ع من بني أصابع النيب فلقد رأيت املاء ينب (:قال أبو ليلى
وحنن يومئذ بضع  غزونا مع رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ أيضا قالجابر ما  حدث به ومن ذلك 

يف  فجاءه ماء وعبه رسول اهللا  ،)وهل يف القوم من ماء؟ (:فقال رسول اهللا  ،فحضرت الصالة ،عشرة ماء
متسحوا : فأحسن الوضوء، مث انصرف وترك القدح فركب الناس القدح وقالوا  وتوضأ رسول اهللا ،قدح

كفه يف  فوضع رسول اهللا : حني مسعهم يقولون ذلك، قال )على رسلكم  (:متسحوا، فقال رسول اهللا 
   )أسبغوا الوضوء  (:مث قال ،)سبحان اهللا  (:املاء مث قال
فما  العيون عيون املاء يومئذ خترج من بني أصابع النيب والذي ابتالين ببصري، فلقد رأيت : جابر قال

  . ٤رفعهما حىت توضأوا أمجعون
قال له يف غزوة ذات  إن رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ أيضا، قال جابرما  حدث به ومن ذلك 

ركب من يا رسول اهللا، ما وجدت يف ال: أال وضوء، أال وضوء، قلت: ، فقلت)يا جابر، ناد بوضوء (:الرقاع
فانظر هل يف  ،نصاريانطلق إىل فالن األ (:املاء، فقال يل من االنصار يربد لرسول اهللا  قطرة، وكان رجل
فنظرت فيها فلم أجد فيها إال قطرة من عزالء شجب منها لو أين أفرغه  ،فانطلقت إليه ،)أشجابه من شئ 

به، فذهبت فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم  إذهب فأتيين (:فأخربته فقال فأتيت رسول اهللا  ،لشربة يابسة
 ،يا جفنة الركب :فقلت، )يا جابر، ناد جبفنة الركب  (:ويغمزه بيده، مث أعطانيه، فقال ،دري ما هوأبشئ ال 

بيده يف اجلفنة هكذا، فبسطها يف اجلفنة وفرق بني  فقام رسول اهللا  ،فأتيته ا فوضعت بني يدي رسول اهللا
فرأيت املاء يفور من بني  ، )بسم اهللا  (:خذ يا جابر، فصب علي، وقل (:ها يف قعر اجلفنة وقالأصابعه مث وضع

 ،فأتى الناس ،)يا جابر، ناد من كانت له حاجة مباء  (:متالت، فقالاففارت اجلفنة، ودارت حىت  ،أصابعه
  .٥ىوهي مأل ،يده من اجلفنة فاستقوا حىت رووا ورفع رسول اهللا 

يا قوم كل  (:يف سفر، فقال نه خرج مع رسول اهللا ، حيث ذكر أأبو رافعحدث به ما  ومن ذلك 
                                                

  .رواه أمحد والبزار)  ١(
  .الدرامي وأبو نعيمرواه )  ٢(
  .رواه الطرباين وأبو نعيم)  ٣(
  .وظاهره أا قصة أخرى غري ما تقدم: قال ابن كثري، رواه البخاري ومسلم)  ٤(
  .رواه مسلم والبيهقي وأبو نعيم)  ٥(
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فنظرت إىل املاء وهو يفور من بني  ،)توضئوا  (:مث قال ،، فلم جيدوا غري واحد يف إناء)رجل يلتمس من إداوته 
  .١مرة مث مجع كفيه فما خلتها إال النطفة اليت صب أول ،حىت توضأ الركب أمجعون أصابع النيب 

يف غزوة  كنا مع رسول اهللا : ـ قال رضي اهللا عنهـ أبو عمرة االنصاري ما  ما حدث به ومن ذلك 
فوضعت بني يديه، مث دعا مباء، وصبه فيها، مث مسح فيها مبا شاء  ،مث دعا بركوة ،وأصاب الناس خممصة ،غزاها

تفجر ماء مع املاء، مث أمر الناس  ع النيب اهللا أن يتكلم، مث أدخل خنصره فيها، فأقسم باهللا لقد رأيت أصاب
أشهد أن ال إله إال اهللا،  (:حىت بدت نواجذه، مث قال وا قرم وإداوم، فضحك رسول اهللا فشربوا ومأل

    ٢)وأن حممد عبده ورسوله ال يلقى اهللا ما أحد يوم القيامة إال دخل اجلنة 
: جهز جيشا هلم، فأتيته، فقلت ي، فأخربت أن النيب كفر قوم: حبان بن بح الصدائي قالما  ومن ذلك 

نعم، واتبعته ليليت إىل الصباح، فأذنت بالصالة ملا أصبحت : كذلك، قلت: إن قومي على االسالم، قال
 ،من أراد منكم أن يتوضأ (:أصابعه يف االناء فنبع عيون، فقال وأعطاين إناء فتوضأت منه، فجعل النيب 

يا رسول اهللا إن فالنا ظلمين فقال : صليت فأمرين عليهم وأعطاين صدقتهم، فقال رجل، فتوضأت و)فليتوضأ 
إن  (:، مث جاء رجل يسأل الصدقة، فقال رسول اهللا )مارة لرجل مسلم ال خري يف اإل (:رسول اهللا 

ما  (:فأعطيته صحيفيت أو صحيفة أمريت وصدقين، فقال ،)الصدقة صداع يف الرأس وحريق يف البطن أو داء 
   ٣) هو ما مسعت (:كيف أقبلها وقد مسعت منك ما مسعت فقال: فقلت ،)شأنك؟

  :اءاملعذوبة 
قدمت على رسول : مهام بن نقيد السعدي قالومما ورد يف النصوص من عذوبة املياه املاحلة ما حدث به 

، فصببته )صبه (:اء، فقالفدفع إيل إداوة فيها م ،فخرجت ماحلة ،حفرنا لنا بئرا: يا رسول اهللا :فقلت اهللا 
  .٤فيها، فعذبت فهي أعذب ماء بئر باليمن

***  
صاح اجلمع امللتفني حوله بالتكبري، مث تقدموا منه ما إن وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت 

  .طالبني أن يبني هلم كيفية االتصال ذا النيب املبارك
اهتديت به بعد ذلك  ،محلت معي بصيصا جديدا من النور مل جيد بولس إال أن يسري، وأسري خلفه، وقد

  .إىل مشس حممد

                                                
  .رواه أبو نعيم)  ١(
  .أبو نعيمرواه )  ٢(
  .أمحد والطرباين يف الكبري والبيهقي يف الدالئلرواه )  ٣(
  .ابن السكنرواه )  ٤(



 ٨٦

  ثالثا ـ دعوات
   ..يف اليوم الثالث

  .طلب مين بولس أن نذهب إىل مستشفى موجود يف حي قريب من ذلك احلي الذي نقيم يه
  أم أن لك مريضا معينا تريد أن تعوده؟ ..كيف بدا لك أن تقطع تدرييب لتزور املرضى: قلت
ال أعرف أي مريض يف ذلك املستشفى، اللهم إال املتمارض الذي سيتوىل إعانيت يف الوظيفة اليت  ..ال: لقا

  .سأزور ذلك املستشفى من أجلها
  ما الذي جعله يتمارض؟ ..متمارض: قلت
وهو على العموم ال يكذب يف ادعائه، فمن الصحيح يف  ..هو الذي اقترح علي ذلك ..مل أجعله أنا: قال

  .إن مل مترض أجسادهم، فقلوم ونفوسهم مملوءة مرضا ..فكل الناس مرضى ..؟أليامهذه ا
  فأنت تريد أن تذهب لتبشري املرضى إذن؟: قلت
  .ومارسه كل من بعده ..لقد مارسه املسيح ..إن تبشري املرضى أسلوب قدمي من أساليب التبشري: قال

إخراج الشياطني، وبذلك سار الرسل والقديسون بل إن املسيح أعطى ألتباعه هذه القدرة على الشفاء و
  .بني الناس يشفوم، وخيرجون منهم الشياطني، ويدعون هلم

وصلنا إىل املستشفى، وهناك وجدنا قاعة كبرية تضم الكثري من املرضى، وكأم حضروا لزيارتنا، وكان 
رآنا حىت ارمتى ساقطا مصروعا من بينهم ذلك الرجل املتمارض الذي كان يعمل معينا لبولس، والذي ما إن 

  .يتخبط
  .هرع إليه من حوله، حماوال إفاقته، ولكنه مل يستفق

  .جاء بعض املسلمني، وراح يقرأ القرآن، فلم يزد حاله إال سوءا
أما املمرضون البسطاء الذين كانوا يف مستشفى خيلو من أكثر وسائل العالج، فلم جيدوا ما يفعلوه، 

  .صرف وفق ما تعودوا عليهفتركوا للمحيطني به الت
وهنا، ويف ذلك املوقف األليم الذي مل جيد الكل فيه أي حل، تدخل بولس املنقذ الذي جاء ميثل دور 

  .املسيح
  .أيتها الشياطني، اخرجي باسم املسيح: تقدم بولس من الرجل، وشهر أمامه وجهه صليبه الصغري، وقال

إين آمرك أيتها الشياطني أن خترجي باسم : ال بولسحترك الرجل حركة عنيفة مثلها أحسن متثيل، فق
  .الرب املسيح

  .فال أخرج إال بامسه ..مسعا وطاعة لريب املسيح: وهنا نطق الرجل بلسان غريب، وقال
  .ما إن قال ذلك حىت ترحك حركة عنيفة، مث قام نشيطا، وكأنه نشط من عقال

لدور الذي كلف به، النبهرت مثل اجلميع مبا لقد أدى دوره بإتقان عظيم، ولوال أين أعرفه، وأعرف ا
  .حصل منه

استغل بولس ذلك االنبهار، وتلك الوجوه اليت تنظر إليها، وكأنه املنقذ الذي نزل عليها من السماء، فراح 
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   ..ال تنظروا إيل ـ أيها اإلخوان الفضالء ـ فلست سوى عبد حقري لربه املسيح: يقول
  .من أحب املسيح، وأخلص للمسيحإن هذه السلطة سلطة ممنوحة لكل 

  .أتعلمون من هو الطبيب األعظم ..أنتم مرضى، وال شك أنكم حتتاجون إىل طبيب
  .  وليس هناك غري املسيح ..الطبيب األعظم هو املسيح: سكتوا منتظرين جوابه، فقال

ي من أحد األمراض أو نْ كان بعض األنبياء استطاعوا بقوة اللَّه أنْ يشفوا أحد املرضي أو بعض املرضإل
بعض األمراض فقد كان املسيح يشفي كل املرضي من مجيع األمراض مهما كانت، فهو الطبيب الشايف األعظم 

  . الذي شفي مجيع املرضي الذين قدموا إليه من مجيع األمراض
يسوع املسيح إنْ  أنه عندما أرسل يوحنا املعمدان اثنني من تالميذه يسأالن الرباملقدس الكتاب لقد ذكر 

إِنَّ الْعمي يبصرونَ والْعرج : اذْهبا وأَخبِرا يوحنا بِما رأَيتما وسمعتما (: فَأَجاب يسوع( كان هو املسيح اآليت 
  ) ٧/٢٢: قالو (﴾  كني يبشرونَيمشونَ والْبرص يطَهرونَ والصم يسمعونَ والْموتى يقُومونَ والْمسا

مجيع املرضي الذين قُدموا إليه من مجيع األمراض مهما كانت أنواع أمراضهم ومهما املسيح قد شفي ل
واألمراض املسيح، مناذج لبعض املرضي الذين شفاهم ، وألزيد من يقينكم مبا ذكرت، سأذكر لكم كان عددهم

  : اليت شفوا منها
وطلب  ،فقد شفى ابن خادم امللك الذي كان مريضا باحلمي شفاها املسيح، احلمى، فمن األمراض اليت

فشفي ابنه يف تلك  ،) ابنك حي. اذْهب (:من الرب يسوع املسيح أنْ يذهب إيل بيته ليشفيه، فقال له
  . ١اللحظة

فَوقَف . فَسأَلُوه من أَجلها. تها حمى شديدةٌوكَانت حماةُ سمعانَ قَد أَخذَ (:أيضامسعان كما شفي محاة 
  ) ٣٩ -٤/٣٨: قالو( ) وفي الْحالِ قَامت وصارت تخدمهم! فَوقَها وانتهر الْحمى فَتركَتها

مريض  مقعدين ومفلوجني؛ فقد شفيومن األمراض اخلطرية اليت شفاها داء الشلل، فقد شفى املسيح 
احملْ سرِيرك . قُمِ (:بركة بيت حسدا الذي أقعده املرض يف الفراش مدة مثان وثالثني سنة عندما قال له

   ٢)فَحاالً برِئ اِإلنسانُ وحملَ سرِيره ومشى. )وامشِ
فَقَام ومضى إِلَى  )!إِلَى بيتكقُمِ احملْ فراشك واذْهب  (:وشفي مفلوج من مرض الفاجل عندما أمره قائالً

هتي٧-٩/٦:مىت( ) ب (  
وشفي عبد قائد املئة من الفاجل، وكان قائد املئة هذا يؤمن أنَّ املسيح يستطيع أنْ يشفي عبده بكلمة دون 

فشفي  ،)لمةً فَقَطْ فَيبرأَ غُالَمي يا سيد لَست مستحقّاً أَنْ تدخلَ تحت سقْفي لَكن قُلْ كَ (:أنْ يذهب إليه
  . ٣غالمه يف تلك الساعة

  )١٢/١٣:مىت( )فَعادت صحيحةً كَاُألخرى. فَمدها ،) مد يدك (:وشفي رجالً يده يابسة فقال له

                                                
  ) ٥٤-٤/٤٦:حنايو( كما يف)  ١(
  ) ٩-٥/١: حنايو( كما يف )  ٢(
  ) ١٣-٨/٥:مىت( : انظر)  ٣(
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شياطني وكانت ال ،كان يخرِج الشياطني بكلمة األمر منهفقد الشياطني واألرواح النجسة؛ أما إخراج 
وكَانَ في  (:عندما تراه تصرخ مرتاعة ومرتعبة وتتوسل إليه أنْ ال يرسلها إيل اجلحيم قبل املوعد، يقول الكتاب

! كَناأَتيت لتهل! آه ما لَنا ولَك يا يسوع الناصرِي(: الْمجمعِ رجلٌ بِه روح شيطَان نجِسٍ فَصرخ بِصوت عظيمٍ
تأَن نم رِفُكا أَعاِهللا: أَن وسقُد ( .ًالقَائ وعسي هرهتفَان:) هنم جراخو سراخ (،  طسي الْوطَانُ فيالش هعرفَص

ما هذه  (:بعضهم بعضاً قَائلنيفَوقَعت دهشةٌ علَى الْجميعِ وكَانوا يخاطبونَ . وخرج منه ولَم يضره شيئاً
  )٣٦-٤/٣٣: قالو( )َألنه بِسلْطَان وقُوة يأْمر اَألرواح النجِسةَ فَتخرج! الْكَلمةُ

إِلَ (:وأخرج الشيطان من أخرسٍ جمنون وهمونٌ قَدنجم سرانٌ أَخسإِذَا إِن انارِجا خما هيمفوها . يفَلَم
نيلقَائ وعمالْج بجعفَت سراَألخ كَلَّمطَانُ تيالش رِجيلَ(: أُخائري إِسذَا فثْلُ هقَطُّ م رظْهي ٩/٢٣: مىت( ) !لَم-

٣٣  (  
قْبلَه رجلٌ من ولَما خرج إِلَى اَألرضِ است (:من الشياطني من جمنون كورة اجلدريني اكبري اوأخرج عدد

فَلَما رأَى يسوع . قُبورِالْمدينة كَانَ فيه شياطني منذُ زمان طَوِيلٍ وكَانَ الَ يلْبس ثَوباً والَ يقيم في بيت بلْ في الْ
َألنه أَمر  ) أَطْلُب منك أَنْ الَ تعذِّبنِي! ن اِهللا الْعليما لي ولَك يا يسوع اب (: صرخ وخر لَه وقَالَ بِصوت عظيمٍ

انساِإلن نم جرخأَنْ ي جِسالن وحالر.. وعسي أَلَه؟(: فَسكما اسةً . )لَجِئُونُ(: فَقَالَ )مريكَث نياطيَألنَّ ش
يهف لَتخأَنْ الَ. د هإِلَي طَلَبو ةاوِيابِ إِلَى الْهبِالذَّه مهرأْمي  ..يف لَتخدو انساِإلن نم نياطيالش تجرفَخ
  ) ٣٢-٨/٢٧: قالو( )الْخنازِيرِ 

  ) ٣٠-٧/٢٤:قسمر(  ن كما يفوشفى ابنة امرأة فينيقية سورية من اجلنون
بِها روح ضعف ثَمانِي عشرةَ سنةً وكَانت منحنِيةً ولَم  وإِذَا امرأَةٌ كَانَ (:وشفى امرأة ا روح ضعف

ووضع علَيها . )يا امرأَةُ إِنك محلُولَةٌ من ضعفك(: فَلَما رآها يسوع دعاها وقَالَ لَها. تقْدر أَنْ تنتصب الْبتةَ
  ) ١٣-١٣/١١: قالو( )ستقَامت ومجدت اَهللا يديه فَفي الْحالِ ا

: مىت( ) فَانتهره يسوع فَخرج منه الشيطَانُ (:وشفى غالما به روح شيطان كان الشيطان يصرعه وميزقه
١٨ -١٧/١٧ (  

ذا ، وقد ذكر الكتاب املقدس حديث هوطهرهم من برصهم ى،الربصاملسيح شفى وفوق هذا كله، فقد 
فَمد يسوع يده ولَمسه . ) يا سيد إِنْ أَردت تقْدر أَنْ تطَهرنِي(: وإِذَا أَبرص قَد جاَء وسجد لَه قَائالً (:األبرص

  ) ٣ -٨/٢: مىت(  )وللْوقْت طَهر برصه . ) أُرِيد فَاطْهر (:قَائالً
وفيما هو داخلٌ إِلَى قَرية استقْبلَه عشرةُ رِجالٍ  (:شفاء عشرة برص آخرينالكتاب املقدس كما ذكر 

 اذْهبوا وأَروا أَنفُسكُم للْكَهنة (:فَنظَر وقَالَ لَهم. ) يا يسوع يا معلِّم ارحمنا (: برصٍ فَوقَفُوا من بعيد وصرخوا
( .يمفواورقُونَ طَهطَلنم م١٤-١٧/١٢: قالو( ) ا ه  (  

حينئذ  (:فتح أعني العميان مبجرد ملس أعينهم، كما حدث مع أعمينيويذكر الكتاب املقدس أن املسيح 
كما يف صيدا  ، وشفى أعمي يف بيت) ٣١-٩/٢٧: مىت( ) بِحسبِ إِميانِكُما ليكُن لَكُما(: لَمس أَعينهما قَائالً

  ) ٢٦-٨/٢: قسمر( 
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تفَلَ علَى اَألرضِ وصنع  (:أعمي بعد أنْ خلق له عينني من طني اشفي مولودواألخطر من ذلك كله أنه 
. ي تفِْسريه مرسلٌالَّذ. ) اذْهبِ اغْتِسلْ في بِركَة سلْوام(: وقَالَ لَه. من التفْلِ طيناً وطَلَى بِالطِّنيِ عينيِ اَألعمى

خلق له عينني من طني كما خلق آدم من ذا يدل على أنه ه، ف) ٧ -٩/٦:حنايو( ) فَمضى واغْتسلَ وأَتى بصرياً
  .تراب األرض

وكانا يصرخان لكي يشفيهما بلمس أعينهما، يقول  ،وأعمي آخر كان معه ،وشفي بارتيماوس األعمي
    ١) وع ولَمس أَعينهما فَللْوقْت أَبصرت أَعينهما فَتبِعاهفَتحنن يس (:الكتاب

وامرأَةٌ بِنزف دمٍ منذُ  (:كثرية أخرى مثل شفاء املرأة النازفة الدم اأمراضـ إىل جانب هذا كله ـ وشفى 
ا لهتيشعكُلَّ م فَقَتأَن قَدةً ونةَ سرشع يتاثْن دأَح نفَى مشأَنْ ت رقْدت لَماِء وبَألط( افِْسهي نف ا قَالَتهَألن :) ْإِن

يتففَقَطْ ش هبثَو تسس٩/٢١: مىت( ) م  .(اهمد فزن قَفالِ وي الْحفَف. وعسفَقَالَ ي :) ينِ الَّذم
  )٤٨-٨/٤٣: قالو( ) ي علمت أَنَّ قُوةً قَد خرجت منيقَد لَمسنِي واحد َألن ( ٠٠٠)!لَمسنِي

 (:وضع أَصابِعه في أُذُنيه وتفَلَ ولَمس لسانه ورفَع نظَره نحو السماِء وأَنَّ وقَالَ لَه (وشفي أصم أعقَد بأنْ 
  ) ٣٥-٧/٣٣: قسمر() تحت أُذْناه وانحلَّ رِباطُ لسانِه وتكَلَّم مستقيماًوللْوقْت انفَ. أَيِ انفَتح. )إِفَّثَا

  ) ٤-١٤/١: قالو( )فَأَمسكَه وأَبرأَه وأَطْلَقَه  (وشفي مريضاً باإلستسقاء 
 ،إلجنيل تفصيالًملا صنعه الرب يسوع املسيح من كم كبريٍ ال ميكن حصره مل يدون يف اقليلة هذه مناذج 

وآيات أُخر كَثريةً صنع يسوع قُدام تالَميذه لَم  (وإنْ كان يذكر بصورة إمجالية، يقول القديس يوحنا بالروحِ 
واحدةً واحدةً  وأَشياُء أُخر كَثريةٌ صنعها يسوع إِنْ كُتبت (، ) ٢٠/٣٠: حنايو( ) تكْتب في هذَا الْكتابِ

  ) ٢١/٢٥:حنايو(  )فَلَست أَظُن أَنَّ الْعالَم نفْسه يسع الْكُتب الْمكْتوبةَ 
فقد شفي مجيع املرضي الذين قدموهم إليه من مجيع أنواع األمراض مهما كان عددهم ومهما كانت 

الْكُورة الْمحيطَة وأَحضروا إِلَيه جميع الْمرضى وطَلَبوا إِلَيه أَنْ فَأَرسلُوا إِلَى جميعِ تلْك  (أنواع هذه األمراض 
  ) ٣٦-١٤/٣٥: مىت()فَجميع الَّذين لَمسوه نالُوا الشفَاَء . يلْمسوا هدب ثَوبِه فَقَطْ

وكَانت الْمدينةُ . موا إِلَيه جميع السقَماِء والْمجانِنيولَما صار الْمساُء إِذْ غَربت الشمس قَد (:ويف مرقس
فَشفَى كَثريِين كَانوا مرضى بِأَمراضٍ مختلفَة وأَخرج شياطني كَثريةً ولَم يدعِ . كُلُّها مجتمعةً علَى الْبابِ

ونَ َألنكَلَّمتي نياطيالشفُوهرع م٣٤-١/٣٢:قسمر( ) ه (  
فَجاَء إِلَيه جموع كَثريةٌ معهم عرج وعمي وخرس وشلٌّ وآخرونَ كَثريونَ وطَرحوهم عند  (: ويف مىت
وعسي يمقَد . مفَاهوا إِ (:، وفيه) ١٥/٣٠: مىت(  )فَشماُء قَدسالْم ارا صلَمو جرفَأَخ ريِينكَث انِنيجم هلَي

مفَاهى شضرالْم يعمجو ةمبِكَل احوةَ (:، وفيه) ٨/١٦: مىت( )اَألرورِييعِ سمي جف هربخ فَذَاع . هوا إِلَيرضفَأَح
: مىت( )مجانِني والْمصروعني والْمفْلُوجِني فَشفَاهم جميع السقَماِء الْمصابِني بِأَمراضٍ وأَوجاعٍ مختلفَة والْ

فَجاَء إِلَيه جموع كَثريةٌ معهم  (:، وفيه)١٢/١٥: مىت( ) وتبِعته جموع كَثريةٌ فَشفَاهم جميعاً (:، وفيه) ٤/٢٤
 (:، وفيه) ٣٠/١٥: مىت( )فَشفَاهم . وطَرحوهم عند قَدمي يسوع عرج وعمي وخرس وشلٌّ وآخرونَ كَثريونَ

                                                
  ) ٤٣-١٨/٣٥: قالو ؛٥٢-١٠/٤٦:قسمر ؛٣٩-٣٤/ ٢٠:مىت(  :انظر)  ١(
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 مفَاهكَلِ فَشيي الْهف جرعو يمع هإِلَي مقَدت(:، وفيه) ٢١/١٤:مىت()و  هلَيع قَعى وتح ريِينفَى كَثش كَانَ قَد هَألن
وفي تلْك الساعة شفَى كَثريِين من أَمراضٍ وأَدواٍء وأَرواحٍ  (:، وفيه)٣/١٠: قسمر( ) ٌءليلْمسه كُلُّ من فيه دا

ريِينكَث انيمعل رصالْب بهوو ةيرر٧/٢١: قالو(  ) ش (  
سيح الذي شكرا لريب امل: ما إن وصل بولس حبديثه إىل هذا املوضع حىت صاح أجريه املتمارض، وقال

آمنوا يا مجاعة بالرب املسيح،  ..لوال ريب املسيح لكنت اآلن حتت رمحة الشياطني الذين استعمروين ..شفاين
  .فإنه لن ينقذكم من عللكم إال هو

لقد رأيتم كيف أبت الشياطني أن خترج لسماعها القرآن، ولكنها ما إن رأت الصليب، ومسعت اسم 
  .املسيح حىت راحت هاربة من جسدي

أقدر لك ـ يا أخي ـ : لست أدري كيف ظهر من بني اجلمع عبد احلكيم الذي راح يقول ألجري بولس
  .ولكين مع ذلك أريد أن أصحح لك خطأين أوقعك فيهما الوهم ..إميانك باملسيح

أما األول، فهو تصورك أن من سكنك هم الشياطني، وهذا خطأ عظيم، فلم جيعل اهللا للشيطان على 
  .سلطانا واحدا هو سلطان الوساوس اليت يبثه يف النفس، فيمألها بالقنوط والكآبة واحلزناإلنسان إال 

فالقرآن يقرر أن املس الذي ميس به الشيطان اإلنسان ال يعدو الوساوس اليت يلقيها، فتمأل القلوب مها 
عدا حلصول الصرع، وحزنا، وقد ميتد تأثريها إىل اجلوارح مرضا وأنينا، وقد يكون حمل الوسوسة مريضا مست

  .فيصرع ويتخبط، لتأثري تلك الوساوس على نفسه، بل هو يتخبط ألي وساوس من اجلن أو من اإلنس
وقد ذكر القرآن الكرمي بعض هذه الوساوس اليت يلقيها الشياطني، فذكر أن منها التخويف من الفقر، 

قْر ويأْمركُم بِالْفَحشاِء واللَّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضالً الشيطَانُ يعدكُم الْفَ :تعاىلواألمر لذلك بالفحشاء، قال 
يملع عاسو اللَّهو)٢٦٨:البقرة (  

ويرِيد  :ويبني القرآن الكرمي الغاية الكربى من وساوس الشيطان، وهي اإلضالل وتوابعه، فيقول
الالً بض ملَّهضطَانُ أَنْ يييداًالشع)ويقول)٦٠من اآلية: النساء ،:  ودع لَكُم هطَانُ إِنيالش كُمندصال يو

بِنيم)٦٢:الزخرف(  
وهذا التأثري الذي حيدثه الشيطان يف القلوب والنفوس، وقد ميتد إىل اجلوارح واألعضاء، ال يكون إال 

م الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَال تخافُوهم وخافُون إِنْ كُنتم إِنما ذَلكُ :تعاىلألوليائه املقترنني به، قال 
نِنيمؤم)١٧٥:آل عمران(تعاىل، وقال: ًاَء قَرِيناقَرِيناً فَس طَانُ لَهيكُنِ الشي نمو )٣٨من اآلية: النساء( ،

، )١١٩من اآلية: النساء( من دون اللَّه فَقَد خِسر خسراناً مبِيناًومن يتخذ الشيطَانَ ولياً  :تعاىلوقال
، )١٧٥:ألعراف(واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِين :تعاىلوقال
اب أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَهو وليهم الْيوم ولَهم عذَ تاللَّه لَقَد :تعاىلوقال
يمأَل)٦٣:النحل   (  

يطَان تذَكَّروا إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الش :تعاىلأما املؤمنون، فال يضرهم الشيطان، قال 
إِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ الَّذين آمنوا ولَيس بِضارهم  :تعاىل، وقال)٢٠١:ألعراف(فَإِذَا هم مبصرونَ
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  )١٠:اادلة(شيئاً إِلَّا بِإِذْن اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
وإِما  :تعاىل، وقال)٨٣:ص )إِلَّا عبادك منهم الْمخلَصني :تعاىلذلك ألن معهم أسلحة مقاومته، قال و

يملع يعمس هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنزني )٢٠٠:ألعراف(  
نينة والقوة حني خيربها أن كيد الشيطان مهما اشتد والقرآن الكرمي فوق ذلك كله ميأل النفوس بالطمأ

: النساء(إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً :تعاىلضعيف كضعف الشياطني، فلذلك ال ينبغي اخلوف منه، قال 
الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ ال غَالب لَكُم  :تعاىل، وقال)٧٦من اآلية

خاف اللَّه واللَّه شديد فَلَما تراَءت الْفئَتان نكَص علَى عقبيه وقَالَ إِني برِيٌء منكُم إِني أَرى ما ال ترونَ إِني أَ
  ) ٤٨:ألنفال(الْعقَابِ

وها أنت ترى بأن القرآن مل يفعل شيئا أمام الشياطني اليت حاولت أن  كيف تزعم ذلك؟: قال أجري بولس
  .تستويل علي حىت جاء هذا الرجل بصليبه، فخلصين منها

إن هذا املرض الذي قد يكون أصابك مرض من األمراض، له نوبة تعتري : ابتسم عبد احلكيم، وقال
أت عليها القرآن، أو قرأت عليها اإلجنيل، أو صاحبها بأسباب خاصة، وهلا على كل حال مدة حمدودة، سواء قر

  .قرأت كتب اهلنود والصينيني، فسوف ترتفع بعد ارتفاع سببها
  .أراك تذهب مذاهب امللحدين ال مذاهب املؤمنني: قال أجري بولس
بدل فذلك   ..١بل أذهب املؤمنني، لقد أخربنا نبينا أن اهللا ما أنزل داء إال أنزل له دواء : قال عبد احلكيم

  .نتيه يف البحث عما نقرؤه يف هذه األحوال، ونتنازع فيما بيننا هيا نبحث عن العالج الذي أنزله اهللا
  .إا شياطني تستعمر اإلنسان ..وهل هذا مرض حىت يكون له عالج: قال أجري بولس
لقرآن ال يستعمر اإلنسان غري نفسه، أما الشيطان، فهو أضعف من ذلك، لقد ذكر ا: قال عبد احلكيم

وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم  :الكرمي عنه ضعفه الشديد، فقال
نِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَال تلُومو

 اب أَليمبِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ الظَّالمني لَهم عذَ
  )٢٢:ابراهيم(

فخ فيه البشر وألبسوه من يتجلى يف هذه اآلية مبظهره احلقيقي مظهر الضعيف العاجز الذي نفالشيطان 
  .ثياب العظمة والكربياء ووهبوه من أسباب التسلط ما يزاحم به األلوهية

  أتدرون ما سبب هذه النظرة اليت جعلت للشيطان كل تلك السلطات؟ : سكت قليال، مث قال
   ..التصور الوثين: سكتوا، فقال

  ! ؟التصور الوثين: قالوا
وهلذا  ..إهلا قائما بذاته يتحدى اهللا سبحانه وتعاىلالشيطان  عل منالذي جيفهو  ..أجل: قال عبد احلكيم

اعترب القرآن الكرمي من أعطوا اجلن من السلطات ما ليس هلم أو وضعوهم كمدبرين ومؤثرين بذوام يف الكون 
                                                

  .رواه مسلم)  ١(
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وا لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْمٍ وجعلُوا للَّه شركَاَء الْجِن وخلَقَهم وخرقُ :تعاىلقال  مشركني بذلك التعظيم،
  ) ١٠٠:األنعام(سبحانه وتعالَى عما يصفُونَ

أن أكثر البشر كانوا يعبدون اجلن ويشركوم باهللا، ومن ـ عليهم السالم ـ املالئكة وقد أخربت 
قَالُوا  :تعاىلقال  هلية فقط،أساليب العبودية التعظيم واخلوف والذي ال يقتصر على املشركني من عرب اجلا

  ) ٤١:سـبأ( سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ
قال احلسن البصري  من حقيقة العالقة بني اجلن والبشر، وقد كان هذا التصور هو فهم السلف الصاحل 

 م بعصا وال أكرههم على شيء وما كان إال غرورا وأماين دعاهم إليها  (:نعن الشيطاواهللا ما ضر
   ) فأجابوه
ألن ذلك مما يعظمها يف نفس ، هلذا ورد النهي عن تعظيم الشيطان واجلن بنسبة املصائب والنكبات إليهاو

عن كل    حبسبه فنهى النيب وكلما عظم اإلنسان شيئا كلما أزال من نفسه من الشعور بعظمة اهللا اإلنسان،
فعثرت    كنت رديف النيب (: قال بعض الصحابة مظهر ينم عن هذا التعظيم ولو كان يف صيغة سب،

فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حىت يكون مثل البيت  ،ال تقل تعس الشيطان: تعس الشيطان، فقال: دابة فقلت
   ١) تصاغر حىت يكون مثل الذباب فإنك إذا قلت ذلك ،بسم اهللا :قل ،بقويت ولكن :ويقول

اه أن يعظم الشيطان ولو بنسبة تعثر الدابة إليه، فكيف مبن جيعله متصرفا كليا وحيدا يف حياة   فالنيب 
  .الناس

ال ينبغي ـ يا أخي ـ أن تنساق وراء اخلرافات يف عالج : التفت عبد احلكيم إىل أجري بولس، وقال
   ..دائك

اليت يسري الطب احلديث حنو معرفة الكثري من أسرارها، ويوشك أن جيد هلا  إن هذا مرض من األمراض
  .العالج الذي يقمع مادا، فاتصل باألطباء، فهذا اختصاصهم ال اختصاص رجال الدين

  .أنت تقول هذا، ألن دينكم خال من هذا اجلانب: قال أجري بولس
منا نبينا أن نلجأ إىل اهللا، وندعوه، ويف نفس وإذا مرضنا عل ..حنن نرتبط باهللا ..ال: قال عبد احلكيم

  .الوقت منارس ما أمرنا اهللا به من أسباب الشفاء اليت قدر هلا يف عامل احلكمة قوانينها
وهنا مل جيد أجري بولس إال أن ينطق مبا تعود أن ينطق به، وهو ما يفسد الغرض الذي جاء من أجله 

الشفاء الكثرية الدالة على ألوهيته، أما نبيكم فلم حيصل على لكن املسيح حصلت منه معجزات : بولس، فقال
  .يديه شيء، فكيف تقبلونه نبيا
أما الطب، فقد خلق  ..النيب يأيت ليشفي أرواحنا، ويعلمنا كيف نسري إىل ربنا: ابتسم عبد احلكيم، وقال

العلل اليت تعتري البشر، فلذلك  اهللا له األطباء، وخلق هلم من األدوية يف أرضه ما ميكنهم أن يعاجلوا به مجيع
  .حنن حنتاج إىل اهلداة ال إىل األطباء

  .فكل من مل يطق شيئا قال ما قلت ..أنت تتهرب من سؤايل: قال أجري بولس، بإحلاحه املعهود
                                                

  .داود وغريه أبو)   ١(



 ٩٣

فسنحدثك مبا ورد يف األسانيد  ..ما دمت قد رغبت يف أن حندثك عن هذا: هنا تدخل عبد القادر، وقال
  .ة على أن نبينا كان مستجاب الدعوة، فكان ال يدعو لشيء أو على شيء إال حصل ما دعا بهالكثرية الدال

وإمنا قد عم أشياء كثرية، لو صربمت علي، فسأعد لكم منها ما تقر به  ..وذلك ليس خاصا باألمراض فقط
ليه أن حيقق كل أعينكم، وتعلمون أن اهللا أقرب إليكم من أنفسكم، وميكنكم إذا اعتمدمت عليه، وتوجهتم إ

  .رغباتكم بالشفاء، وبغري الشفاء
  
   
  



 ٩٤

  ـ شفاء ١
فحدثنا، وابدأ حبديثك عن الشفاء، فال حيب املرضى حديثا كما  ..وكيف ال نصرب: قال رجل من اجلمع
  .حيبون من يبشرهم بالشفاء

املرضى من شفاء  لقد وردت النصوص الكثرية الدالة على ما حصل من نبينا حممد : قال عبد القادر
  .بربكات دعائه، بأسانيد كثرية، تفيد يف جمموعها حصول التواتر القطعي الذي ال يشكك فيه إال جاحد

  :وسأذكر لكم منها ما تقر به أعينكم
  :يت يف ذلك الروايات الكثريةرووقد  ،رمد ومن فقئت عينهعمى واألاألبراء إيف ومن ذلك ما روي 

يا رسول اهللا، يشتكي عينيه، : فقيل، )أين علي؟ (:قالف ،نيب ال ، سأليوم خيربما روي أنه  فمن ذلك
كأنه مل يكن به وجع، فأعطاه  يف عينيه ودعا له فربئ، حىت ، فأتى به فبصق رسول اهللا ) فأرسلوا إليه (:قال
  .١الراية

ا وعيناه مبيضتان ال يبصر م ىل رسول اهللا إعن حبيب بن فديك أن أباه خرج به ما روي ومن ذلك 
يف عينيه  وقعت رجلي على بيضة حية فأصيب بصري، فنفث رسول اهللا : فقال )؟ما أصابك (:شيئا، فسأله

  .٢ن عينيه ملبيضتانإوانه البن الثمانني سنة، و ،برةفرأيته وهو يدخل اخليط يف اإل ،فأبصر
فأرادوا أن  وجنته، قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد، فسالت حدقته علىما روي أن ومن ذلك 
فدعي به فرفع حدقته مث غمزها براحته،  ،) ال (:ستأمروه، فقالاف ،حىت تستأمر رسول اهللا : يقطعوها، فقالوا

  .٣فكانت أصح عينيه وأحسنها ، )اللهم اكسبه مجاال، وبزق فيها (:وقال
  .الخرىوكانت ال ترمد إذا رمدت ا: قال السهيلي، وفكان ال يدري أي عينيه أصيبت: روايةويف 

رميت بسهم يوم بدر، ففقئت عيين، فبصق فيها : عن رفاعة بن رافع بن مالك قال يروما ومن ذلك 
  .٤فما آذاين منها شئ ،ودعا يل رسول اهللا 

  .٥فكانت أصح عينيه أصيبت عني أيب ذر يوم أحد، فبزق فيها رسول اهللا ما  روي أنه ومن ذلك 
  :يت يف ذلك الروايات الكثريةرووقد ، ةبكم والرتاألبراء إيف ومن ذلك ما روي 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .ابن أيب شيبة والبيهقي وابو نعيمرواه )  ٢(
فلما قدم  ،روي أن رجال من ولد قتادة وفد اىل عمر بن عبد العزيز، وقد أبو يعلى والبيهقي وابن سعد وأبو نعيمرواه )  ٣(

  : ممن الرجل؟ فقال: عليه، قال
  ردت بكف املصطفى أحسن الردأنا ابن الذي سالت على اخلد عينه ف
  دن خم هحسنها عينا ويا حسن   فعادت كما كانت الول أمرها فيا 

  : فقال عمر بن عبد العزيز
  شيبا مباء فعادا بعد أبواال        تلك املكارم ال قعيان من لنب 

  .ووصله وأحسن جائزته
  .احلاكم والبيهقي وابو نعيم بسند جيدرواه )  ٤(
  .مأبو نعيرواه )  ٥(



 ٩٥

يا : فقالت ،جاءته امرأة بصيب قد شب عن مشر بن عطية عن بعض أشياخه أن النيب ومنها ما روي 
  .١أنت رسول اهللا: قال )؟من أنا (:رسول اهللا ان ابين هذا مل يتكلم منذ ولد، فقال

الوداع، فدخلت دارا مبكة، حججت حجة : معرض بن معيقب اليمامي قالما  روي عن ومن ذلك 
ورأيت منه عجبا جاءه رجل من أهل اليمامة بغالم يوم ولد، فقال له رسول اهللا  فرأيت فيها رسول اهللا 

:) مث ان الغالم مل يتكلم بعد ذلك حىت )صدقت، بارك اهللا فيك (:أنت رسول اهللا، قال: قال )؟من أنا ،
  .٢فكنا نسميه مبارك اليمامة ،شب

من هذا معك، يا  (:فقال أتى عقربة رسول اهللا : عن بشري بن عقربة اجلهين قالروي   ماومن ذلك 
 )؟ما امسك (:فدنوت حىت قعدت عن ميينه، فمسح على رأسي بيده، فقال ) ادن (:ابين حبري قال: قال )؟عقربة
 ،يف يف نيب فنفث ال ،وكانت يف لساين عقدة ) ال، ولكن امسك بشري (::حبري يا رسول اهللا، قال: قلت

  .٣فاحنلت من لساين وأبيض كل شئ من رأسي ما خال ما وضع يده عليه فكان أسود
يا رسول اهللا، ادع اهللا أن يذهب عين الرتة، فدعا : أن خموس بن معدي كرب، قالما روي ومن ذلك 

  .٤له، فذهبت
  :لقرحة والسلعة واحلرارةل ومن ذلك ما روي يف إبرائه 

فوضع أصبعه على ريقه،  ،أيت برجل يف رجله قرحة قد أعيت االطباء رسول اهللا ومما يروى يف ذلك أن 
بامسك اللهم ريق بعضنا  (:مث رفعها، فوضعها على القرحة، مث قال ،فوضعها على التراب ،مث رفع طرف اخلنصر

   ٥)بتربة أرضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا
يا رسول اهللا هذه : فقلت ٦وبكفي سلعة هللا أتيت رسول ا: شرحبيل اجلحفي قالما روي عن ومن ذلك 

السلعة قد آذتين وحتول بيين وبني قائم السيف أن أقبض عليه، وعنان الدابة فنفث يف كفي ووضع كفه على 
  .٧السلعة، فما زال يطحنها بكفه حىت رفعها عنها، وما أرى أثرها

عة، قد منعتين من خطام راحليت، ن بظهر كفي سلإيا رسول اهللا، : ن أبا سربة قالما روي أومن ذلك 
  .٨فجعل يضرب به اىل السلعة ميسحها فذهبت ،بقدح فدعا رسول اهللا 
  .وهي وقد التقمت وجهه ،عن أبيض بن محال أنه كان بوجهه جدرة، ويف لفظ حذارةما روي ومن ذلك 

                                                
  .البيهقيرواه )  ١(
وهذا احلديث مما تكلم به الناس يف حممد بن يونس بسببه، وأنكروه عليه واستغربوا شيخه، : بن كثرياقال ، البيهقيرواه )  ٢(

وليس هذا مما ينكر عقال بل شرعا، على أنه قد ورد هذا احلديث من غري طريق حممد بن يونس، فرواه البيهقي من طريق ايب 
  .مد أمحد بن مجيعاحلسني حم

  .اسحاق بن ابراهيم الرملي يف فوائدهرواه )  ٣(
  .عن عكرمة والزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة مرسال ابن سعدرواه )  ٤(
  .البيهقيرواه )  ٥(
  .تكون يف العنق الغدة:السلعة)  ٦(
  .البخاري يف التاريخ والطرباين والبيهقيرواه )  ٧(
  .البيهقي وابن سعدرواه )  ٨(



 ٩٦

  .١أثرفلم ميس من ذلك اليوم منها  ،فمسح وجهه فدعاه رسول اهللا  ،التقمت أنفه: ويف لفظ
يستشفيه من وجع كان به  عن عروة أن مالعب االسنة أرسل اىل رسول اهللا ما  روي ومن ذلك 

، ففعل ) دفها مباء مث اسقها اياه (:فقال مدرة من االرض، فتفل فيها مث ناوهلا لرسوله، الدبيلة، فتناول النيب 
  .٢فربأ

  :لحرقل ومن ذلك ما روي يف إبرائه 
أقبلت بك من أرض احلبشة حىت إذا : حممد بن حاطب عن أمه أم مجيل، قالتعن ومما يروى يف ذلك 

كنت من املدينة بليلة طبخت طبيخا، ففين احلطب، فخرجت أطلب احلطب، فتناولت القدر، فانكفأت على 
أذهب البأس رب الناس، اشف أنت  (:فجعل يتفل على يدك وهو يقول ذراعك، فأتيت بك رسول اهللا 

  .٣فما قمت بك من عنده حىت برأت يدك ،) ء ال شفاؤك شفاء ال يغادر سقماالشايف، ال شفا
  :وجع الضرس والرأس ومن ذلك ما روي يف إبرائه 

 ،آذاين ايا رسول اهللا، أشتكي ضرس: عن يزيد بن ذكوان أن عبد اهللا بن رواحة قالومما يروى يف ذلك 
اللهم أذهب عنه سوء ما جيد وفحشه  (:وجع فقاليده على اخلد الذي فيه ال فوضع رسول اهللا  ،واشتد علي

  .٤فشفاه اهللا تعاىل قبل أن يربح، سبع مرات ) بدعوة نبيك املبارك املكني عندك
يده  عن امساء بنت أيب بكر أا أصاا ورم يف رأسها ووجهها، فوضع رسول اهللا ما  يروى ومن ذلك 

، أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب املبارك با سم اهللا (:على رأسها ووجهها من فوق الثياب، فقال
  .٥، ففعل ذلك ثالث مرات، فذهب الورم) املكني عندك

أصابه صداع شديد، فذهب به أبوه ـ يقال له فراس بن عمرو ـ رجال من ليث ما  روي أن ومن ذلك 
من جبينه  ابع رسول اهللا فنبتت يف موضع أص ،جبلدة ما بني عينيه فجذا فأخذ رسول اهللا  اىل النيب 

  .٦فلم يصدع ،شعرة فذهب عنه الصداع
  :اجلراحة والكسر ئه يف ابراومن ذلك ما روي يف 

ضرب املستنري بن رزام اليهودي وجهي فشجين : عن عبد اهللا بن أنيس قالومما يروى يف ذلك ما روي 
  .٧ آذاين منها شئفكشف عنها ونفث فيها فما  منقلة أو مأمومة، فأتيت ا رسول اهللا 

فأنزى أخي علي بن احلكم فرسه  كنا مع رسول اهللا : عن معاوية بن احلكم، قالما  روي ومن ذلك 
على فرسه، فمسح ساقه فما نزل عنها حىت  خندقا فقصر الفرس فدق جدار اخلندق ساقه، فأتيت النيب 

                                                
  .الطرباين برجال ثقات وابو نعيم والبيهقي وابو داود والترمذي والنسائي يف الكربى وابن ماجه وابن حبانرواه )  ١(
  .أبو نعيم والواقديرواه )  ٢(
  .البخاري يف التاريخ والنسائي والطيالسي وابن أيب شيبة ومسدد وابو يعلى وابن حبان واحلاكم والبيهقيرواه )  ٣(
  .يهقيالبرواه )  ٤(
  .البيهقيرواه )  ٥(
  .البيهقيرواه )  ٦(
  .البغوي والطرباينرواه )  ٧(



 ٩٧

  .١برأت
باسم  (:فمسحها وقال ها فأتى النيب فأصاب رجل أخي علي بن احلكم جدار اخلندق فدقت: ويف رواية

  .٢فما آذاه منها شئ ) اهللا
ىل إملا قتل أبو رافع ونزل من درجة بيته سقط  أنه عن الرباء بن عبد اهللا بن عتيكةما  روي ومن ذلك 

، فبسطتها فمسحها فكأمنا مل أشكها ) ابسط رجلك (:فقال فحدثت النيب : االرض فانكسرت ساقه، قال
  .٣قط

بعد أن هزم  فرأيت النيب  ،خالد بن الوليد أثقل باجلراحة يوم حننيأن عن أيب أزهر ما  روي ك ومن ذل
فمشيت أو : ، قال) من يدل على رحل خالد بن الوليد (:اهللا الكفار ورجع املسلمون اىل رحاهلم ميشي، يقول

دللنا على رحله، فإذا خبالد بن  من يدل على رحل خالد بن الوليد، حىت: قال سعيت بني يديه، وأنا حمتلم أقول
  .٤فنظر اىل جرحه فنفث فيه فربأ الوليد مستند اىل مؤخرة رحله، فأتاه رسول اهللا 

عن عبد اهللا بن احلارث بن أوس أن احلارث بن أوس أصابه يف قتل كعب بن االشرف ما روي ومن ذلك 
  .٥فتفل على جرحه فلم يؤذه فجرح يف رأسه ويف رجله فاحتملوه فجاؤوا به النيب  ،بعض أسيافهم

فبصق رسول  ،حيمل يده فجاء النيب  ،أن أبا جهل قطع يوم بدر يد معوذ بن عفراءما  روي ومن ذلك 
  .٦وألصقها فلصقت ،عليها اهللا 

يا أبا : االكوع، فقلت بنارأيت أثر ضربة يف ساق سلمة، : عن يزيد بن أيب عبيد، قالما  روي ومن ذلك 
فنفث  ،أصيب سلمة، فأتيت النيب : هذه ضربة أصابتها يوم خيرب، فقال الناس: قال ؟ضربةمسلم، ما هذه ال

  .٧فيها ثالث نفثات، فما اشتكيتها حىت الساعة
فأصابتين ضربة على  مشهدا شهدت مع رسول اهللا : عن حبيب بن يساف قالما روي ومن ذلك 

  .٨لتأمت وبرأت وقتلت الذي ضربينفتفل فيها وألزقها فا فتعلقت يدي فأتيت النيب  ،عاتقي
فأقبل املستنري بن رزام  ،ثالثني رجال بعث رسول اهللا : عن عروة وابن شهاب قاالما روي ومن ذلك 

فبصق يف شجته، فلم  اليهودي فضرب املستنري وجه عبد اهللا بن أنيس فشجه مأمومة، فقدم على رسول اهللا 
  .٩يؤذه حىت مات
أصابتين رمية يوم حنني يف وجهي : ئذ بن عمرو ـ رضي اهللا عنه ـ  قالعن عاما روي روي ومن ذلك 

                                                
  .ابن أيب السكن وابو نعيمرواه )  ١(
  .البغويرواه )  ٢(
  .البخاريرواه )  ٣(
  .أمحد وعبيد بن محيدرواه )  ٤(
  .البيهقيرواه )  ٥(
  .ابن وهب فيما ذكره السهيليرواه )  ٦(
  .البخاريرواه )  ٧(
  .البيهقياه رو)  ٨(
  .أبو نعيم والبيهقيرواه )  ٩(



 ٩٨

: مث دعا يل قال ،الدم بيده عن وجهي وصدري اىل ثندويت فسال الدم على وجهي وصدري فتناول النيب 
  .١فإذا غرة سائلة كغرة الفرس ،ىل منتهى ما مسح صدرهإ جئت مع والد عبد اهللا فرأيت أثر يد رسول اهللا 

  :ذلك ما روي من حصول القوة ملن دعا له رسول اهللا ومن 
خرج : قال ؟ومل: قيل .سفينة مساين رسول اهللا : قال ؟له ما امسك :عن سفينة أنه قيلما روي ومن ذلك 

امحل، فامنا أنت  (:ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فحملوه على ظهري، فقال رسول اهللا  رسول اهللا 
  .٢ومئذ وقر بعري أو بعريين أو ثالثة أو أربعة أو مخسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي، فلو محلت ي) سفينة

ما أحسن هذا  (:مر على الناس ينتضلون فقال عن سلمة بن االكوع أن رسول اهللا ما روي ومن ذلك 
  .٣بعضا مث تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم ،، فلقد رموا عامة يومهم ذلك)ارموا وأنا معكم مجيعا !اللهو

  :على يد النيب أمراض شىت روي يف حصول شفاء ومن ذلك ما  
ين إأخذت شحمة فازدردا، فاشتكيت منها سنة مث : عن رفاعة بن رافع قالومما يروى من ذلك ما روي 

فمسح بطين فألقيتها خضراء، فو الذي بعثه باحلق، ما اشتكيت بطين حىت  ذكرت ذلك لرسول اهللا 
  .٤الساعة

، ) كل باليمني (:عن جرهد بن خويلد انه أكل بيده الشمال، فقال له رسول اهللا ما روي ك ومن ذل
  .٥فما اشتكى حىت مات ا مصابة، فنفث فيها رسول اهللا إ: فقال

بو بكر يف بين سلمة فوجدين ال أعقل فدعا مباء أو عادين رسول اهللا : عن جابر قالما  روي ومن ذلك 
  .٦فقتفتوضأ فرش منه علي فأ

اللهم : وأنا أقول مرضت فعادين رسول اهللا : قالـ عنه  ي اهللارضـ عن علي ما  ما روي ومن ذلك 
اللهم اشفه اللهم  (:فأرحين وان كان متأخرا فارفعين، وان كان بالء فصربين، فقال ،ان كان أجلي قد حضر

  .٧فقمت فما عاد ذلك الوجع بعد: مث قال )عافه 
اللهم أذهب عنه احلر  (:فقال ه،دعا ل أن رسول اهللا رضي اهللا عنه ـ  ـعن علي ويف حديث آخر 

  .٨ وال يصيبه حر وال برد ،، فكان يلبس يف الشتاء ثياب الصيف، ويلبس يف الصيف ثياب الشتاء)والربد
كان علي رضي اهللا عنه يلبس يف احلر : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى رضي اهللا عنه قالويف حديث آخر 

العباء احملشو التخني وما يبايل احلر، ويلبس يف الربد الشديد الثوبني اخلفيفني وما يبايل الربد، وسئل عن  الشديد

                                                
  .احلاكم وابو نعيم وابن عساكررواه )  ١(
  .امحد وابن سعد والبيهقيرواه )  ٢(
  .البيهقيرواه )  ٣(
  .أبو نعيم والبيهقيرواه )  ٤(
  .الطرباينرواه )  ٥(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٦(
  .البيهقيرواه )  ٧(
  .ابن ماجة والبيهقيرواه )  ٨(



 ٩٩

فدعاين ) العطني الرابة رجال حيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا عليه غري فرار: (قال يف خيرب ان النيب : ذلك فقال
  . ١ا وجدت بعد ذلك حرا وال بردافم) اللهم الكفه احلر والربد: (فأعطاين الراية مث قال

رأيت عليا بذي قار عليه ازار ورداء يف : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن شربمة بن الطفيل  ويف حديث آخر
  .٢يوم شديد الربد وان جبهته لترشح عرقا

 أذنت يف غداة باردة، فخرج رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن بالل ما  ما روي ومن ذلك 
قال  ) اللهم أذهب عنهم الربد (:منعهم الربد، فقال: قال )؟أين الناس يا بالل (:املسجد أحدا، قالفلم ير يف 

  . ٣فرأيتهم يتروحون: بالل
، رضن رجلي عرجاء ال متس األإ: قال ثابت بن يزيد يا رسول اهللا: عن ابن عائذ قالما روي  ومن ذلك

  . ٤خرىفربأت حىت استوت مثل األ ،فدعا يل: قال
كان يب برص : قال هعنف ،ـ رضي اهللا عنه ـللوليد بن قيس  جابة دعائه ما  ما ورد من إذلك ومن 

  .٥فربأت منه فدعا يل رسول اهللا 

                                                
  .الطرباين والبيهقيرواه )  ١(
  .أبو نعيمرواه )  ٢(
  .البيهقي وأبو نعيم والطرباينرواه )  ٣(
  .)املعرفة(وابن مندة والباوردي يف ) مسند الشاميني(الطرباين يف رواه )  ٤(
  .الطرباينرواه )  ٥(



 ١٠٠

  ـ حاجات ٢
إن لإلنسان حاجات كثرية، غري حاجته إىل الشفاء، فهل روي عن نبيكم من : قال رجل من اجلمع
  .استجابة ربه له منها شيء

كما وصفه  كان رسول اهللا ويت عنه األحاديث الكثرية الدالة على ذلك، فقد بل ر: قال عبد القادر
  )١٢٨من اآلية: التوبة(﴾ ﴿ بِالْمؤمنِني رؤوف رحيم:تعاىلربه 

فكلما أمل بأصحابه مكروه أو تفكري يف أمر يشغل  ،كان ينظر إىل أصحابه نظرة الرمحة والشفقةفلذلك 
  . ولكي ينالوا بركة دعوته ،دعاء هلم للتخفيف عنهمبال باهلم أسرع رسول اهللا 

وسأذكر لكم منها ما يبث اليقني يف نفوسهم وتعلموا أن من أجيبت له هذه الدعوات يستحيل أن يكون  
  :كاذبا أو مدعيا
  :استسقاء

كثريا  فمن احلاجات اليت تلم باإلنسان حاجته إىل املاء، فاملاء هو املادة األساسية للحياة، ولذلك كان 
  :ما يستسقي ألصحابه، يف حال حاجتهم إىل املياه

ورسول  ،أن رجالً دخل املسجد يوم مجعة: ك ـ رضي اهللا عنه ـأنس بن مالما  حدث به ومن ذلك 
، ٢وانقطعت السبل، ١يا رسول اهللا هلكت األموال: مث قال ،قائما فاستقبل رسول اهللا  ،قائم خيطب اهللا 

  )اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا  (:مث قال ،يديه فرفع رسول اهللا  :فادع اهللا يغثنا قال
 ،من بيت وال دار ٤وما بيننا وبني سلع، ٣وال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة: قال أنس

نا فال واهللا ما رأي: ال، قفلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت ،٥فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس: قال
   .الشمس سبتا

يا : فقال ،فاستقبله قائما ،قائم خيطب مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول اهللا : قال
  .فادع اهللا ميسكها عنا ،رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل

 ،منابت الشجرو ٧والظراب، ٦اللهم حولنا وال علينا اللهم على اآلكام (:يديه مث قال فرفع رسول اهللا 
  .٨فانقلعت وخرجنا منشي يف الشمس

                                                
  .النباتبسبب عدم املطر و ،املراد هنا املواشي خصوصا اإلبل وهالكها من قلة األقوات)  ١(
  .أي انقطعت الطرق فلم تسلكها اإلبل إما خلوف اهلالك أو الضعف بسبب قلة الكأل أو عدمه)  ٢(
  .القطعة من الغيم)  ٣(
  .جبل قرب املدينة)  ٤(
  .ال القدر ،هو ما يتقي به السيف ووجه الشبه االستدارة والكثافة)  ٥(
  .مجع أكمة وهي الرابية املرتفعة من األرض)  ٦(
  .ع ظرب وهي صغار اجلبال والتاللمج)  ٧(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٨(



 ١٠١

ـ رضي عن عبد اهللا بن عباس ، فل مطر شديد يوم تبوك بدعاء النيب ونزما  ما وري من ومن ذلك 
خرجنا إىل تبوك يف قيظ : أنه قيل لعمر بن اخلطاب، حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمراهللا عنهما ـ 

فيلتمس  ،عطش حىت ظننا أن رقابنا ستنقطع، حىت إن كان أحدنا ليذهب شديد، فزلنا مرتالً وأصابنا فيه
فيشربه، مث جيعل ما بقي  ١فال جيده حىت يظن أن رقبته ستنقطع، حىت أن الرجل لينحر بعريه فيعصر فرثه ،الرجل

 (: فقال  ،يا رسول اهللا، إن اهللا قد عودك يف الدعاء خريا، فادع اهللا لنا: على كبده، فقال أبو بكر الصديق
 ،مث سكبت ،حىت قالت السماء فأطلت ،فلم يرجعهما ،نعم، فرفع يديه حنو السماء: قال، )أو حتب ذلك؟ 

  .٢ فلم جندها جاوزت العسكر ،فمألوا ما معهم، مث ذهبنا ننظر
رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل : ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قالابن عمر ما  روي عن ومن ذلك 

  :يستسقي فما يرتل حىت جييش كل ميزاب اهللا  وجه رسول
   ٣مثال اليتامى عصمة لالرامل      وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

يا رسول : فقال جاء أعرايب إىل رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قال أنسما  ما حدث به ومن ذلك 
  :اهللا، لقد أتيناك وما لنا بعري يئط، وال صيب يصيح وأنشد

  وقد شغلت أم الصيب عن الطفل        عذراء يدمى لباا أتيناك وال
  من اجلوع ضعفا ما مير وما حيلي      وألقى بكفيه الصيب استكانة 

  وال شئ مما يأكل الناس عندنا سوى احلنظل القامي والعلهز الغسل
  وأين فرار الناس إال إىل الرسل            وليس لنا إال إليك فرارنا 

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا طبقا  (:مث رفع يديه فقال ،حىت صعد املنرب  فقام رسول اهللا
  )بعد موا وكذلك خترجون  عاجال غري رائث نافعا غري ضار متال به الضرع وتنبت به الزرع وحتيي به االرض

يا  (:لوطابة يضجونا وجاء أهل ،فواهللا ما رد يديه إىل حنره حىت ألقت السماء بأردافها: قال الراوي
 ،فاجناب السحاب من املدينة، )اللهم حوالينا وال علينا  (:فرفع يديه إىل السماء وقال، )رسول اهللا الغرق 

 :فقال علي ،هللا در أيب طالب لو كان حيا قرت عيناه :مث قال ،حىت بدت نواجذه فضحك رسول اهللا 
  :كأنك أردت يا رسول اهللا قوله

  راملمثال اليتامى عصمة لأل       بوجههوأبيض يستسقى الغمام 
  : وقام رجل من كنانة فقال

  لك احلمد واحلمد ملن شكر سقينا بوجه النيب املطر
  إليه وأشخص منه البصر       دعا اهللا خالقه دعوة 

  وهذا العيان لذاك اخلرب     أغاث به اهللا عليا مضر 

                                                
  .أي روثه وفضالته)  ١(
  .ثقات البزار ورجال االوسط، يف والطرباين البزار، رواه، والدالئل يف البيهقي رواه)  ٢(
  .البخاري وابن ماجةرواه )  ٣(



 ١٠٢

  وأسرع حىت رأينا الدرر   فلم تك إال ككف الردا 
  أبيض ذو غرر: طالب     ان كما قال عمه أبو وك

  به اهللا يسقي صوب الغمام ومن يكفر اهللا يلقى الغري
   ١)فقد أحسنت  ،إن يك شاعرا حيسن (:فقال النيب 
فكرب  ،ضحى يف املسجد قام رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  -أبو أمامة ما  حدث به ومن ذلك 
فثارت ريح  ،وما نرى يف السماء من سحاب، )زقنا مسنا ولبنا وشحما وحلما اللهم ار (:مث قال ،ثالث تكبريات

فما  ،فسالت يف الطرق ،قائم فصبت السماء فصاح أهل االسواق ورسول اهللا  ،مث اجتمع السحاب ،وغربة
  . ٢إن هو إال يف الطرق ما يشتريه أحد ،رأيت عاما كان أكثر لبنا ومسنا وشحما وحلما منه

يف بعض أسفاره  نا حنن عند رسول اهللا يب: ، قالتالربيع بنت معوذ بن عفراءدثت به ما  حومن ذلك 
فأمطرت حىت استقى الناس  فدعا رسول اهللا  ،فلم جيدوا ،فالتمسوا يف الركب ماء  املاء،احتاج الناس إىل إذا

  .٣وسقوا
 ،قحوط املطر اهللا شكا الناس إىل رسول : ـ رضي اهللا عنها ـ قالت عائشةما  حدثت به ومن ذلك 

فأنشأ اهللا سبحانه وتعاىل سحابة فرعدت  ،فخرج إىل املصلى وقعد على املنرب ورفع يديه حىت رأى بياض إبطيه
أشهد أن اهللا على كل شئ قدير وأين عبد اهللا  (:فلم يأت املسجد حىت سالت السيول فقال ،وبرقت مث أمطرت

   ٤) ورسوله
: فقال ،فأتاه أبو سفيان ،على مضر دعا رسول اهللا : ، قالبهزيكعب بن مرة الما حدث به ومن ذلك 

اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعا نافعا غري ضار، عاجال غري  (:إن قومك قد هلكوا فادع اهللا هلم فقال
م حوالينا الله: لقد دمت البيوت فقال: فقالوا ،فأتوه فشكو إليه املطر ،، فما لبثنا إال مجعة حىت مطرنا)رائث

  . ٥وال علينا فجعل السحاب يتقطع ميينا ومشاال
يا رسول اهللا : فقال عرايب إىل النيب أجاء : ـ رضي اهللا عنه ـ قال ابن عباسما  حدث به ومن ذلك 

 (:مث قال ،فحمد اهللا وأثىن عليه ،فصعد املنرب ،لقد جئتك من عند قوم ما يتزود هلم راع وال حيصد هلم فحل
مث نزل فما يأتيه أحد من وجه من وجوه إال ، )غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجال غري رائث  اللهم اسقنا
  . ٦قالوا أحينا

كيف البالد  (:أن وفد سالمان قدموا يف شوال سنة عشر فقال هلم رسول اهللا ما روي ومن ذلك 
يا : فقالوا )للهم اسقهم الغيث يف بالدهم ا (: فقال ،فادع اهللا أن يسقينا يف أوطاننا ،جمدبة: قالوا )؟عندكم

                                                
  .البيهقي وابن عساكررواه )  ١(
  .رواه أبو نعيم والبيهقي)  ٢(
  .أبو نعيمرواه )  ٣(
  .أبو نعيمرواه )  ٤(
  .رواه ابن ماجة والبيهقي)  ٥(
  .رواه ابن ماجه)  ٦(



 ١٠٣

  .فإنه أكثر وأطيب ،رسول اهللا ارفع يديك
فوجدوها قد مطرت يف اليوم الذي دعا  ،مث رجعوا إىل بالدهم ،ورفع يديه حىت بدا بياض إبطيه ،فتبسم

  .١يف تلك الساعة فيه رسول اهللا 
  :رزق

وخصوصا الفقراء منهم،  حاجتهم إىل  ،ومن احلاجات اليت كانت تعرض أحيانا ألصحاب النيب 
  :إىل اهللا طالبا رزقهم املطعم، وقد توجه رسول اهللا 

حضر رمضان وحنن يف أهل : ـ رضي اهللا عنه ـ قال واثلة بن األسقعومما يروى من ذلك، ما حدث به 
تت علينا مل يأتنا الصفة فصمنا، فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلق به فعشاه، فأ

فأخربناه بالذي كان من ، أحد، وأصبحنا صياما، وأتت علينا القابلة فلم يأتنا أحد، فانطلقنا إىل رسول اهللا 
ما : فما بقيت منهن امرأة إال أرسلت تقسم ،أمرنا، فأرسل إىل كل امرأة من نسائه يسأهلا هل عندها شيء

اللهم إين أسألك من  (:، فدعا وقال)فاجتمعوا (:سول اهللا فقال هلم ر ،أمسى يف بيتها ما يأكل ذو كبد
  )فإا بيدك ال ميلكها أحد غريك ،فضلك ورمحتك

فوضعت بني أيدينا، ، فإذا بشاة مصلية ورغف، فأمر ا رسول اهللا  ،فلم يكن إال ومستأذن يستأذن
ته، فهذا فضله، وقد ادخر لنا عنده إنا سألنا اهللا من فضله ورمح (:فأكلنا حىت شبعنا، فقال لنا رسول اهللا 

    ٢) رمحته
   ٣)اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا (: لزهده يف الدنيا، كان يدعو، فيقول ولكن النيب 

ورزق أهله القوت يف أكثر األحيان ال جياوزونه، وقد  ، فقد كان رزقه وقد حصل ما دعا به النيب 
وما  تويف رسول اللَّه  (:، وكيف كانوا يعيشون، فقالتـ رضي اهللا عنها ـ حياا معه عائشة وصفت 

ما  (:قالت، و٥ ) يف رف يل فأكلت منه حىت طال علي فكلته ففين ٤يف بييت شيء يأكله ذو كبد إال شطر شعري
منذ قدم  ما شبع آل حممد  (:ويف رواية، ٦ ) من خبز شعري يومني متتابعني حىت قبض شبع آل حممد 

  ) عام الرب ثالث ليال تباعاً حىت قبضاملدينة من ط
ثالثة أهلة : واهللا يا ابن أخيت إن كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلالل مث اهلالل (:البن أختها عروة كانت تقولو

 ول اللَّهسيف شهرين وما أوقد يف أبيات ر التمر : األسودان (:يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت : ، قال) نار
 جريان من األنصار وكانت هلم منائح وكانوا يرسلون إىل رسول اللَّه  نه قد كان لرسول اللَّه واملاء، إال أ

                                                
  .أبو نعيمرواه )  ١(
  .البيهقي يف الدالئل، ورواه الطرباين وإسناده حسنرواه )  ٢(
  .رواه مسلم)  ٣(
  .كذا فسره الترمذي. أي شيء من شعري)  ٤(
  .البخاري ومسلم)  ٥(
  .البخاري ومسلم)  ٦(



 ١٠٤

    ١) من ألباا فيسقينا
ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح ! ما يل وللدنيا (:يعلل ذلك بقوله وكان 

   ٢) وتركها
  :حفظ

هلم، وحتقق ما دعا به، تأمينهم من بعض  فدعا النيب  يب ومن احلاجات اليت عرضت ألصحاب الن
  :املخاوف اليت كانت تعتريهم

اين : فقال أنه شكى اىل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ خالد بن الوليد ما  ما حدث به ومن ذلك 
لليل يكيدين، أال أعلمك كلمات علمنيهن جربيل عليه السالم، وزعم أن عفريتا من ا (:أجد فزعا بالليل، فقال

أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما يرتل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، 
ومن شر ما ذرأ يف االرض ومن شر ما خيرج فيها، ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار، 

  .٣فأذهب اهللا عينففعلت : خالد قال ،) اال طارقا يطرق خبري يا رمحن
: فلم ألبث اال ليالي حىت جاء خالد بن الوليد فقال :ـ رضي اهللا عنهاـ قالت عائشة ويف رواية أخرى، 

يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي، والذي بعثك باحلق ما أمتمت الكلمات اليت علمتين ثالث مرات، حىت أذهب اهللا 
  .٤سته بليلعين ما كنت أجد ما أبايل، لو دخلت على أسد يف حب

 (:كان يعلمهم من الفزع أن رسول اهللا ـ  رضي اهللا عنهـ عمرو ما حدث به عبد اهللا بن ومن ذلك 
  ) عباده، ومن مهزات الشياطني، وأن حيضرون أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه وشر

ومن مل يبلغ منهم  يعلمها من بلغ من ولدهـ رضي اهللا عنه ـ كان عبد اهللا بن عمرو ف: قال الراوي
  .٥كتبها يف صك مث علقها يف عنقه

رجل يشكو  أتى رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن الرباء بن عازب ما روي ومن ذلك  
سبحان امللك القدوس رب املالئكة والروح جللت السموات واالرض : أكثر من أن تقول (:الوحشة، فقال

  .٦ت عنه الوحشةفذهب ،فقاهلا الرجل ،)بالعزة واجلربوت
  :تأليف

  :ب بني األزواج وزوجاموألصحاا، أنه دعا لتأليف القل ومن احلاجات اليت دعا 
 أن أمرأة شكت زوجها اىل النيب ـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عمر ومما يروى يف ذلك ما حدث به 
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .حديثٌ حسن صحيح :الترمذي وقَالَ)  ٢(
  .والطرباين يف الكبري، وابن سعد، عبد الرزاق والبيهقي يف الشعبرواه )  ٣(
  .الطرباينرواه )  ٤(
النوم فليقل إذا فزع أحدكم يف « :قال رسول اهللا : حسن ولفظه: ورواه الترمذي وقال، أبو داود والنسائيرواه )  ٥(

  .ورواه احلاكم وقال صحيح االسناد ،» ومن مل يعقل كتبها يف صك، مث علقها يف عنقه: وذكره، وقال فيه
  .ابن السينرواه )  ٦(



 ١٠٥

اللهم ألف  (:زوجها مث قال ، فوضع جبهتها على جبهة) أدنيا رؤوسكما (:نعم، قال: قالت )؟أتبغضينه (:فقال
 )؟وكيف زوجك ؟كيف أنت (:، مث لقيته املرأة بعد فقبلت رجليه فقال) بينهما، وحبب أحدمها اىل صاحبه

وأنا أشهد أنك : ، قال عمر) أشهد أين رسول اهللا (:ما طارق وال تالد وال ولد أحب ايل منه فقال: قالت
  .١رسول اهللا

فأتيا رسول  ،أن امرأة كان بينها وبني زوجها خصومةاهللا عنه ـ ـ رضي جابر ما  حدث به ومن ذلك 
هذه امرأيت، : يل منه، وقال االخرإباحلق، ما يف االرض أبغض  هذا زوجي، والذي بعثك: فقالت املرأة اهللا 

ترقا أن يدنوا إليه، مث دعا هلما، فلم يف والذي بعثك باحلق ما يف االرض أبغض ايل منها، فأمرمها رسول اهللا 
والذي بعثك : والذي بعثك باحلق ما خلق اهللا شيئا أحب ايل منه، وقال الرجل: من عنده حىت قالت املرأة

  .٢باحلق، ما خلق اهللا شيئا أحب ايل منها
  :هداية

  :دعوته باهلداية واإلميان، وهي أعظم الدعوات ومن احلاجات املهمة اليت دعا فيها النيب 
كنت أدعو أمي إىل : قالـ رضي اهللا عنه ـ ن أيب هريرة فعيب هريرة، ألم أ ومما يروى من دعوته 

وأنا أبكي  فأتيت رسول اهللا  ،ما أكره فأمسعتين يف رسول اهللا  ،فدعوا يوما ،وهي مشركة ،اإلسالم
ادع ف ،فأمسعتين فيك ما أكره ،ا اليومفدعو ،فتأىب علي ،يا رسول اهللا إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم: قلت

  ) اللهم اهد أم أيب هريرة (:فقال رسول اهللا  ،اهللا أن يهدي أم أيب هريرة
فسمعت أمي خشف  ،فإذا هو جماف ،فلما جئت فصرت إىل الباب، فخرجت مستبشرا بدعوة نيب اهللا 

  . ومسعت خضخضة املاء ،مكانك يا أبا هريرة: تفقال ،قدمي
يا أبا هريرة أشهد أن ال : مث قالت ،ففتحت الباب ،وعجلت عن مخارها ،ولبست درعها ،فاغتسلت: قال

  .إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
قد استجاب اهللا  ،يا رسول اهللا أبشر: قلتف ،وأنا أبكي من الفرح ،فأتيته فرجعت إىل رسول اهللا : قال

سول اهللا ادع اهللا أن حيببين أنا يا ر (:قلت، فوقال خريا ،فحمد اهللا وأثىن عليه ،وهدى أم أيب هريرة ،دعوتك
ـ يعين أبا هريرة ـ اللهم حبب عبيدك هذا  (:فقال رسول اهللا ، ) وأمي إىل عباده املؤمنني وحيببهم إلينا

  ) وحبب إليهم املؤمنني ،وأمه إىل عبادك املؤمنني
   ٣)فما خلق مؤمن يسمع يب وال يراين إال أحبين  (:قال أبو هريرة
رضي اهللا ـ عن ابن عمر ف ،ـ رضي اهللا عنه ـ مر بن اخلطابلع ن دعائه ما  ورد مومن ذلك 

خرج ما يف أاللهم  (:وهو يقول ،ضرب صدر عمر بيده حني أسلم ثالث مرات ن رسول اهللا ـ أعنهما 

                                                
  .البيهقيرواه )  ١(
  .الطرباين برجال الصحيح غري مقداد بن داودرواه )  ٢(
  .رواه مسلم)  ٣(



 ١٠٦

   ١)صدر عمر من غل وأبدله اميانا
يوم حنني،  لنيب خرجت مع ا: قالباهلداية، فعنه شيبة بن عثمان ل من دعائه  ما ورد ومن ذلك 

ين لواقف مع رسول اهللا إسالما، ولكين خرجت اتقاء أن تظهر هوازن على قريش، فواهللا، إواهللا، ما خرجت 
 فضرب بيده يف : ، قال) ال كافرإنه ال يراها إيا شيبة،  (:يا رسول اهللا، اين ألرى خيال بلقا قال: إذ قلت

يده عن صدري الثالثة حىت ما أجد من  ا، فما رفع النيب ، ففعل ذلك ثالث)اللهم اهد شيبة (:فقال ،صدري
   .٢ خلق اهللا احب ايل منه

عن سليمان بن صرد أن أيب بن ف ،ـ رضي اهللا عنهـ يب كعب أل جابة دعائه ما  ورد من إومن ذلك 
مها، فاستقرأ أقرأين رسول اهللا : برجلني قد اختلفا يف القراءة كل واحد منهما يقول كعب أتى النيب 

يف  قال أيب فدخل يف قليب من الشك أشد مما كنت عليه يف اجلاهلية، فضرب رسول اهللا  ) أحسنتما (:فقال
  .٣فارفضضت عرقا، وكأين أنظر اىل اهللا فرقا ) اللهم أذهب عنه الشيطان (:صدري وقال

رضي ـ ن ثابت عن زيد ب، فباقبال أهل اليمن وأهل الشام على االسالم دعائه ما  ورد من ومن ذلك 
اللهم  (:، مث نظر اىل العراق فقال) اللهم أقبل بقلوم (:قبل اليمن فقال نظر رسول اهللا : قالـ اهللا عنه 

  ٤) أقبل بقلوم
  :أدعية جمربة

  :مل يكتف ذه الدعوات اخلاصة، بل علمنا من األدعية ما يفي حباجاتنا خمتلفة والنيب 
أن ـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عمر ، فأصحابه أدبرت عنه الدنيالرجل من  ما علمه ما  ومن ذلك 

 فأين أنت من صالة املالئكة، وتسبيح (:يا رسول اهللا، ان الدنيا أدبرت عين وتولت، قال له: رجال قال
سبحان اهللا العظيم وحبمده، سبحان اهللا العظيم، استغفر اهللا، مائة : اخلالئق، وبه يرزقون، قل عند طلوع الفجر

  ) مرة، تأتيك الدنيا صاغرة
  .٥يا رسول اهللا، لقد أقبلت علي الدنيا، فما أدري أين أضعها: فمكث الرجل مث عاد، فقال :قال الراوي
لوال خدمتك : كلم احلجاج، فقال له احلجاجـ رضي اهللا عنه ـ أنس بن مالك ما روي ومن ذلك 

أيهات أيهات ملا غلظت أرنبيت، : فقال أنس وكتاب أمري املؤمنني فيك، كان يل ولك شأن، لرسول اهللا 
صويت، علمين كلمات مل يضرين معهن عتو جبار، وال عنوته مع تيسري احلوائج، ولقاء  وأنكر رسول اهللا 

لست لذلك بأهل فدس إليه احلجاج ابنيه ومعهما مائتا ألف : لو علمتنيهن، فقال: املؤمنني باحملبة فقال احلجاج
فا بالشيخ عسى أن تظفرا بالكلمات، فلم يظفرا ا، فلما كان قبل أن يهلك بثالث، قال الط: درهم، وقال هلما

  .دونك هذه الكلمات، وال تضعها اال يف موضعها: يل
                                                

  .سنالطرباين يف االوسط واحلاكم بسند حرواه )  ١(
  .البيهقي وابن عساكررواه )  ٢(
  .البيهقيرواه )  ٣(
  .البيهقيرواه )  ٤(
  .)رواة مالك(اخلطيب يف رواه )  ٥(



 ١٠٧

اهللا أكرب اهللا  -فذكر أبان ما أعطاه اهللا تعاىل مما أعطى أنسا من ذهاب ما أذهبه اهللا عين مما كانت أجد 
اهللا خري  ، بسم اهللا على أهلي ومايل، بسم اهللا على كل شئ أعطاين، بسمأكرب، بسم اهللا على نفسي وديين

االمساء، بسم اهللا رب االرض والسماء، بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه داء، بسم اهللا افتتحت وعلى اهللا توكلت 
جل ثناؤك، وال اهللا اهللا ريب، ال أشرك به أحدا، أسألك اللهم خبريك من خريك الذي ال يعطيه غريك، عز جارك، 

اله اال أنت اجعلين يف عياذك وجوارك من كل سوء، ومن الشيطان الرجيم، اللهم اين استجريك من كل شئ 
خلقت، وأحترس بك منهن، وأقدم بني يدي، بسم اهللا الرمحن الرحيم، قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل 

مشايل، ومن فوقي ومن حتيت يقرأ يف هذه الست قل يولد ومل يكن له كفوا أحد، ومن خلفي، وعن مييين، وعن 
  .١هو اهللا أحد اىل آخر السورة

يا : فقال جاء أعرايب اىل رسول اهللا : عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قالما روي ومن ذلك 
د هللا كثريا، قل ال اله اال اهللا وحده ال شريك له، اهللا أكرب كبريا، واحلم (:رسول اهللا، علمين كالما أقوله، قال

: قل (:قال ؟فهؤالء لريب، فما يل: ، قال) وسبحان اهللا رب العاملني، ال حول وال قوة اال باهللا العزيز احلكيم
  ٢)اللهم اغفر يل وارمحين، وارزقين، وعافين

علم أبا حصني  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ عن عمران بن حصني ما روي ومن ذلك 
  .٣لهم أهلمين رشدي وأعذين من شر نفسيال: كلمتني يدعو ما
اللهم،  (:قال علمين رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر بن اخلطاب ما روي ومن ذلك 

اجعل سريريت خريا من عالنييت، واجعل عالنييت صاحلة، اللهم، اين أسألك من صاحل ما تؤيت الناس من املال 
   ٤) واالهل والولد غري الضال وال املضل

يا رسول اهللا، علمين شيئا أسأل اهللا تعاىل، : قلت: ـ قالرضي اهللا عنه ـ عن العباس ما روي ومن ذلك 
يا  (:يا رسول اهللا علمين شيئا أسأل اهللا تعاىل، قال: ، فمكثت أياما، مث جئت فقلت) سل اهللا العافية (:قال

   ٥) عباس، يا عم رسول اهللا، سلوا اهللا العافية يف الدنيا واالخرة
ال أعلمك كلمات، من يرد أ (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن بريرة ما روي ومن ذلك 

ين ضعيف فقو يف رضاك ضعفي، وخذ اىل اخلري بناصييت، إ اللهم( اهن إي، مث علمه ) اهللا به خريا يعلمهن اياه
    ٦) واين فقري فارزقين ين ضعيف فقوين، واين ذليل فأعزين،إواجعل االسالم منتهى رضاي، اللهم 

قال : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ـ فرضي اهللا عنها ـ لفاطمة الزهراء  ما علمه ما  ومن ذلك 
يا حي : ما مينعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقويل إذا أمسيت (:ـ رضي اهللا عنهاـ لفاطمة  رسول اهللا 

                                                
  .ابن سعدرواه )  ١(
  .مسلمرواه )  ٢(
  .الترمذيرواه )  ٣(
  .غريب: الترمذي وقالرواه )  ٤(
  .حديث صحيح: الترمذي وقالرواه )  ٥(
  .وصححهابن أيب شيبة واحلاكم، رواه )  ٦(



 ١٠٨

   ١) ين اىل نفسي طرفة عنييا قيوم برمحتك أستغيث، أصلح يل شأين كله، وال تكل
 رضي اهللا عنهـ عن عبد اهللا بن عمرو ف ،ـرضي اهللا عنه ـ اليب بكر الصديق  علمه ما ومن ذلك 

يا رسول اهللا، علمين كلمات أقوهلن إذا أصبحت وإذا : قالـ رضي اهللا عنه ـ أن أبا بكر الصديق ـ 
ب والشهادة، رب كل شئ ومليكه، أشهد أن ال قل اللهم، فاطر السموات واالرض، عامل الغي (:أمسيت، قال

اله اال أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا، أو اجره اىل 
   ٢) مسلم إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك

اين ظلمت  اللهم،: قل (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب بكر ما روي ومن ذلك 
 نفسي ظلما كثريا، وانه ال يغفر الذنوب اال أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمحين، انك أنت الغفور الرحيم

(٣   
رضي ـ  عن بعض بنات النيب ـ فقد روي رضي اهللا عنهن ـ لبعض بناته  علمه ما ومن ذلك   

سبحان اهللا وحبمده، ال قوة اال : وحني متسنيقويل حني تصبحني  (:كان يعلمها فيقول أن النيب ـ اهللا عنهن 
باهللا، ما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، أعلم أن اهللا على كل شئ قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شئ علما، 

   ٤) فانه من قاهلا حني يصبح حفظ حىت ميسي، ومن قاهلا حني ميسي حفظ حىت يصبح
   
  

                                                
  .النسائي والطرباين برجال الصحيحرواه )  ١(
  .أمحد والبخاري يف االدب وابو داود والترمذي والنسائي واحلاكم وصححهرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .أبو داود والنسائيرواه )  ٤(



 ١٠٩

  ـ بركات  ٣
ذكرته من حاجات له قيمته، ولكن أكثره مرتبط بأحوال معينة، فهل  إن كل ما: قال رجل من اجلمع

  ورد عن حممد أدعية شاملة جامعة ميتد تأثريها؟
  أنت تريد األدعية املرتبطة بالربكة إذن؟: قال عبد القادر

  وما هذه األدعية؟: قال الرجل
  .هذه األدعية جتعل كل ما دعي له ا مبارك ذو خري كثري: قال عبد القادر

  فهل روي عن حممد شيء منها؟: قال الرجل
ملا دعا به نبيه، وسأذكر لكم منها ما تقر به  تعاىلوقد أكدت األيام استجابة اهللا  ..أجل: قال عبد القادر

  :أعينكم، وتعلمون القيمة العظمى اليت حتملها دعوات النيب 
 أن رسول اهللا ـ، فقد روي  ـ رضي اهللا عنه عبد الرمحن بن عوفبالربكة  فممن دعا هلم النيب 

   ١) بارك اهللا لك (:هقال ل
ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب  ،فلقد رأيتين: ، فقالوقد ذكر عبد الرمحن إجابة دعوة رسول اهللا 

  . ٢حتته ذهبا أو فضة
ال فتح اهللا له أبواب الرزق، ومن عليه بربكات من السماء واألرض، وكان حني قدم املدينة فقريا وقد 

فقال سعد لعبد ـ رضي اهللا عنه ـ، بينه وبني سعد بن الربيع األنصاري  ميلك شيئًا، فآخى رسول اهللا 
مث تعتد مث تتزوجها، وإن يل من املال كذا وكذا فخذ منه ما  ،إن يل زوجتني فاختر أمجلهما أطلقها: الرمحن
دلوين على : تيك ومالك، مث قالال حاجة يل يف ذلك، بارك اهللا لك يف زوج: فقال عبد الرمحن. شئت

  . ٣السوق
، حىت أنه ملا تويف باملدينة بربكة دعائه  ،ماالً كثرياقريب يف زمن قد رزقه اهللا فصار يتعاطى التجارة، و

: وقيل ،أخذت كل زوجة من زوجاته األربع ربع الثمن مثانني ألفًا ـ سنة إحدى وثالثني أو اثنتني وثالثنيـ 
بل صولحت إحداهن على نيف ومثانني ألف دينار، وأوصى بألف : كان مائة ألف، وقيلإن نصيب كل واحدة 

بيعت بأربعمائة  ـ رضي اهللا عنهنـ فرس ومخسني ألف دينار يف سبيل اهللا، وأوصى حبديقة ألمهات املؤمنني 
ه غري صدقاته ألف، وأوصى ملن بقي من أهل بدر لكل رجل بأربعمائة دينار، وكانوا مائة، فأخذوها، وهذا كل

 ،٤الفاشية يف حياته، وعطاءاته الكثرية، وصالته الوفرية؛ فقد أعتق يف يوم واحد ثالثني عبدا، وتصدق مرة بعري
فتصدق ا ومبا عليها  ،وكانت سبعمائة بعري، وردت عليه، وكان أرسلها للتجارة، فجاءت حتمل من كل شيء

  . من طعام وغريه بأحالسها وأقتاا
                                                

  .رواه البخاري)  ١(
  .ابن سعد والبيهقي رواه)  ٢(
  .البخاريرواه )  ٣(
  .مال اليت حتمل املريةوهي اجل)  ٤(



 ١١٠

تصدق مرة بشطر ماله، وكان الشطر أربعة آالف، مث تصدق بأربعني ألفًا، مث تصدق بأربعني  أنهبل ورد 
  . مث خبمسمائة راحلة ،ألف دينار، مث تصدق خبمسمائة فرس يف سبيل اهللا

ألنس بن  ـ رضي اهللا عنه ـ، فقد كان دعاؤه أنس بن مالك بالربكة  وممن مشلتهم دعوات النيب 
  .وزاد ماله عن املائة ألف ،وزاد عمره عن املائة ،أوالده عن املائة زادمالك سببا يف أن 
جاءت أم سليم، وهي أم أنس، : ـ رضي اهللا عنه ـ عن قصة ذلك، فقالأنس بن مالك وقد حدثنا 

يا رسول اهللا هذا أُنيس أتيتك : وردتين ببعضه، فقالت ،وقد أزرتين خبمارها رضي اهللا عنهما، إىل رسول اهللا 
  .١اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر له: ويف لفظ ..اللهم أكثر ماله وولده: دمك فادع اهللا له، قالبه خي

فو اهللا إن مايل لكثري، وإن ولدي : له، فقال ـ رضي اهللا عنه ـ استجابة اهللا لدعاء نبيه  أنسوقد ذكر 
أنه قد دفن من صليب إىل مقدم احلجاج البصرة تسعة وحدثتين ابنيت أُمينة  ..وولد ولدي يتعادون على حنو املائة

  . وعشرين ومائة
دفنت من صليب مائة واثنتني، وإن مثريت لتحمل يف السنة مرتني، ولقد بقيت حىت سئمت : ويف رواية قال
  .احلياة، وأرجو الرابعة

  .٢وكان له بستان حيمل يف السنة الفاكهة مرتني، وكان فيها رحيان جييء منها ريح املسك
وفدت مع أيب : قالتـ فعنها  ارضي اهللا عنه ـلبهية بنت عبد اهللا البكرية  وقريب من هذا دعاؤه 

فنظر ايل، فدعاين ومسح برأسي، : فبايع الرجال وصافحهم، وبايع النساء ومل يصافحهن، قالت اىل النيب 
  .٣ ودعا يل ولولدي فولد هلا ستون ولدا أربعون رجال وعشرون امرأة

ومسح بيده على رأسه، فطال عمره  ،دعا للسائب بن يزيد ، فقد روي أنه السائب بن يزيدومنهم 
ومتع ، حىت بلغ أربعا وتسعني سنة، وهو تام القامة معتدل، ومل يشب منه موضع أصابت يد رسول اهللا 

  . ٤حبواسه قواه
مات السائب ابن : ة، فقالـ أثر هذه الدعورضي اهللا عنه ـ اجلعد بن عبد الرمحن بن عوف وقد ذكر 

لقد علمت ما متعت بسمعي : وقال، وهو ابن أربع وتسعني سنة، وكان جلدا معتدالـ رضي اهللا عنه ـ يزيد 
  .٥ ال بدعاء النيب إوبصري 

يعين عبد اهللا بن ـ مسعت النابغة : قال ـ رضي اهللا عنهـ ن عاصم الليثي فعاجلعدي، لنابغة اومنهم 
  :فأنشدته حىت أتيت اىل قويل أتيت رسول اهللا : يقولـ قيس اجلعدي 

  يت رسول اهللا إذ جاء باهلدى ويتلو كتابا واضح احلق نرياأت
  وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا     بلغنا السماء جمدنا وثراؤنا 

                                                
  .البخاري يف الدعواترواه )  ١(
  .حديث حسن: الترمذي وغريه، وقالرواه )  ٢(
  .الباورديرواه )  ٣(
  .البخاري كتاب املناقب، ومسلم يف الفضائلرواه )  ٤(
  .البخاريرواه )  ٥(



 ١١١

  : مث قال ، ) كذلك ان شاء اهللا (:اىل اجلنة قال: قلت: قال )؟ىل أين املظهر يا أبا ليلىإ (:فقال يل
  حتمي صفوة أن يكدرا  خري يف حلم إذا مل تكن له بوادر وال 

  وال خري يف جهل إذا مل يكن له حليم إذا ما أورد االمر أصدرا
فبقي عمره أحسن الناس : ، قال) اهللا فاك ١صدقت ال يفضض  (:ويف لفظ، ) أجدت (:فقال النيب 

  .٢كلما سقطت سنة عادت أخرى مكاا، وكان معمرا ،ثغرا
يف بعض غزواته، وأنا على  غزوت مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ فقد ل األشجعي جعي ومنهم

 ،سر يا صاحب الفرس: وقال فكنت يف أُخريات الناس، فلحقين رسول اهللا : فرس يل عجفاء ضعيفة، قال
  ) اللهم بارك له (:وقال ،فضرا ا ،خمفقة معه فرفع رسول اهللا : قال ،يا رسول اهللا، عجفاء ضعيفة: فقلت

فلقد رأيتين أمسك برأسها أن تقدم الناس، ولقد بعت من : ، فقالوقد ذكر إجابة دعوة رسول اهللا 
   .٣ بطنها باثين عشر ألفًا

دينارا ليشتري له به شاة،  أعطاه رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ فقد  املازين عروة بن أيب اجلعدومنهم 
  . بارك اهللا لك يف صفقة ميينك: وأتاه بشاة ودينار، فقال له ،ا بديناروباع إحدامه ،فاشترى به شاتني
   .٤ فدعا له بالربكة يف البيع، فكان لو اشترى التراب لربح فيه: ويف رواية

فكان  ،دعا له بالربكة يف بيعه أن رسول اهللا ـ فقد روي رضي اهللا عنه ـ  عروة بن البارقيومنهم 
  .٥لو اشترى التراب لربح فيه
فما  ٦، فكنت أقوم بالكناسة ) بارك اهللا لك يف صفقة ميينك (:قال يل رسول اهللا : وقد روي عنه قوله

  .٧أرجع اىل أهلي حىت أربح أربعني ألفا
 دعا رسول اهللا : ضباعة بنت الزبري قالتفقد حدثت  ،ـرضي اهللا عنه ـ ملقداد بن االسود ومنهم ا

  .٨بالربكة، فكانت له غرائر من الورق يف بيت املقدادـ رضي اهللا عنه ـ للمقداد بن االسود 
، فمرت به مثانون ) اللهم أمتعه بشبابه (:لبنا فقال أنه سقى رسول اهللا ه عنف ،عمرو بن احلمقومنهم 

  .٩ سنة مل ير الشعرة البيضاء
                                                

  .أي ال يسقط اهللا أسنانك وأصله الكسر أي ال يكسر أسنان فيك :يفضض)  ١(
ال : (قصيدته قال للنابغة إذ أنشده روى البيهقي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ، احلافظ السلفيرواه )  ٢(

  .، فما سقطت سن)يفضض اهللا فاك
  .ويف رواية فكان أحسن الناس ثغرا إذا سقطت له سنة نبتت له أخرى، وعاش عشرين ومائة سنة وما ذهب له سن

  .اريخ، والنسائي يف السنن الكربى، والبيهقي يف الدالئلرواه البخاري يف الت)  ٣(
  .البهقي يف الدالئل رواه)  ٤(
  .البيهقيرواه )  ٥(
  .مكان بالكوفة: الكناسة)  ٦(
  .أبو نعيمرواه )  ٧(
  .أبو نعيم يف الدالئلرواه )  ٨(
  .وابو نعيم وابن عساكر) مسنده(ابن أيب شيبة يف رواه )  ٩(



 ١١٢

يزالوا يف فدعا لولده، فلم  عن سربة أن أباه أتى النيب ـ فرضي اهللا عنه ـ أيب سربة أوالد ومنهم 
  .١شرف اىل اليوم

ال تغسل : تويف ابين فجزعت، فقلت للذي يغسله: أا قالتفعنها  ،ـرضي اهللا عنها ـ م قيس أومنهم 
طال عمرها، فال  (:فأخربه بقوهلا مث قال ابين باملاء البارد فيقتله، فانطلق عكاشة بن حمصن اىل رسول اهللا 

    ٢) تعلم امرأة عمرت ما عمرت
استسقى رسول : قالـ فقد روي عنه أنه رضي اهللا عنه ـ زيد عمرو بن أخطب االنصاري  وأبومنهم 

   ) اللهم مجله (: فقال ،فأخذا ،فأتيته بقدح، فكانت فيه شعرة اهللا 
  . ٣فرأيته وهو ابن أربع وتسعني سنة ليس يف حليته شعرة بيضاء: قال الراوي
اللهم مجله،  (:فدنوت، فمسح بيده على رأسي وحلييت، وقال ،) ادن مين (:قال رسول اهللا : ويف رواية

  .ولقد كان منبسط الوجه حىت مات ،، فبلغ بضعا ومائة سنة، وما يف حليته بياض اال نبذة يسرية) وأدم مجاله
اشتكى ابن اليب طلحة، : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ـ فرضي اهللا عنها ـ  محل أم سليم ومنهم

ارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا، وحنته من جانب البيت، فلما جاء أبو فمات، وأبو طلحة خ
  .هدأت نفسه، وأرجو أن قد استراح: كيف الغالم قالت: طلحة فقال

أرأيت أن : فظن أبو طلحة أا صادقة، فلما أصبح اغتسل وكان قد أصاا، فلما أراد أن خيرج قالت
فان اهللا قد أعارك ابنك وقد أخذه منك، فصلى : ال، قالت: أجزعت؟ قال رجال أعارك عارية، مث أخذها منك

فولدت غالما فجئت : قال ، ) !ليلتكما بارك اهللا لكما يف (:مث أخربه ملا كان منهما، فقال النيب  مع النيب 
ان يف وما ك ،فحنكه مث مسح بناصيته، ومساه عبد اهللا، فكانت تلك املسحة غرة يف وجهه به اىل النيب 

  .٤االنصار ناشئ أفضل منه
ىل إ عن أيب عقيل أنه كان خيرج به جده عبد اهللا بن هشامـ فرضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن هشام  ومنهم

قد دعا لك بالربكة  ن رسول اهللا إأشركنا، ف: السوق ليشتري الطعام فيتلقاه ابن الزبري وابن عمر فيقوالن له
  .٥ا هي فيبعث ا اىل املرتلفيشركهم، فرمبا أصاب الراحلة كم

حكيم بن حزام بدينار يبتاع له به  بعث رسول اهللا ـ فقد رضي اهللا عنه ـ حكيم بن حزام  ومنهم
  .٦أضحية فمر ا، فباعها بدينارين فابتاع له أضحية بدينار، وجاء له بدينار، فدعا له أن يبارك له يف جتارته

  .لتجارة ما باع شيئا قط اال ربح فيهوروي عن حكيم أنه كان رجال جمدودا يف ا
 يلإن يا رسول اهللا، : فقال ،وفدت مع جدي حذمي: قاله عنف ،ـ رضي اهللا عنه ـحنظلة بن حذمي  ومنهم

                                                
  .الطرباينرواه )  ١(
  .والنسائي) االدب(البخاري يف رواه )  ٢(
  .امحد وابو يعلى وابن حبان والطرباين بسند حسنرواه )  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(
  .رواه البخاري)  ٥(
  .ابن سعد من طريق ايب حصني عن شيخ من أهل املدينةرواه )  ٦(



 ١١٣

  ) بارك اهللا فيك (:، ومسح على رأسي، وقالبنني ذوي حلى وهذا أصغرهم، فأدناين رسول اهللا 
بسم اهللا على : رم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقولفلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوا: قال الذيال

  . ١فيمسحه فيذهب الورم رسول اهللا  موضع كف
 كنت مع رسول اهللا : عن عمران بن حصني، قالورضي اهللا عنها، ف فاطمة بنت رسول اهللا ومنهم 

وجهها، وغلبت الصفرة وقفت بني يديه، فنظر إليها، وقد ذهب الدم من ـ رضي اهللا عنها ـ إذ أقبلت فاطمة 
، فدنت حىت )ادين يا فاطمة، مث ادين يا فاطمة (:فقال، على وجهها من شدة اجلوع، فنظر إليها رسول اهللا 

اللهم مشبع  (:وفرج بني أصابعه، مث قال ،قامت بني يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها يف موضع القالدة
  )اجلاعة، ورافع الوضيعة، ارفع فاطمة بنت حممد

وقد ذهبت الصفرة من وجهها، وغلب  ،فنظرت إليها: بعض ما حصل من إجابة، فقالعمران وقد ذكر 
  .٢ما جعت بعد ذلك يا عمران: الدم كما كانت الصفرة غلبت على الدم، فلقيتها بعد فسألتها، فقالت

حاديث من الثناء أما رفعة قدرها، فيكفي ما ورد يف فضلها من أا سيدة نساء العاملني، وما ورد يف األ
  .عليها

أن ه عنله، فمجاب الدعوة بسبب دعاء الرسول ـ رضي اهللا عنه ـ فقد صار  سعد بن أيب وقاصومنهم 
  .٣فكان ال يدعو إال استجيب ،اللهم استجب لسعد إذا دعاك: قال النيب 

يب قاص، إىل بن أ شكا أهل الكوفة سعدا: قالـ رضي اهللا عنه ـ جابر بن مسرة عن هذا وقد روي يف 
سعدا حىت ذكروا أنه ال حيسن يصلي، فأرسل إليه  واستعمل عليهم عمارا، فشكوا ،فعزله عمر بن اخلطاب

فإين كنت أصلي م صالة  ،أما واهللا: فقال! يا أبا إسحاق، إن هؤالء يزعمون أنك ال حتسن تصلي: فقال
ذاك الظن بك : وليني وأخف يف األخريني، قالفأركد يف األ ،ال أخرم عنها؛ أصلي صالة العشاء رسول اهللا 

يا أبا إسحاق، وأرسل معه رجالً أو رجاالً إىل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إال سأل عنه 
: أسامة بن قتادة يكىن أبا سعدة، فقال: فقام رجل منهم يقال له ،ويثنون معروفًا، حىت دخل مسجدا لبين عبس

أما واهللا : قال سعد. إن سعدا كان ال يسري بالسرية وال يقسم بالسوية، وال يعدل يف القضيةأما إذا نشدتنا ف
  . وعرضه للفنت ،اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياًء ومسعة، فأطل عمره وأطل فقره: ألدعون بثالث

على عينيه من الكبر،  فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه: قال عبد امللك بن عمري الراوي عن جابر بن مسرة
شيخ كبري مفتون، أصابتين دعوة : وإنه ليتعرض للجواري يف الطرق فيغمزهن، وكان بعد ذلك إذا سئل يقول

   .٤ سعد
: ، فعنه قالحرب األمة بسبب دعاء النيب ـ رضي اهللا عنهما ـ الذي صار  بن عباسعبد اهللا ومنهم 

                                                
  .أمحد برجال ثقاتوالطرباين رواه )  ١(
  .دالئلالبيهقي يف الرواه )  ٢(
  .الترمذي، واحلاكم صححه)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(



 ١١٤

اللهم فقهه (:ابن عباس، قال: من صنع هذا؟ قالوا: فلما خرج قالفوضع له وضوًءا،  ،اخلالء أتى رسول اهللا 
  ١)يف الدين

   ٢) اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل (:مث قال ،وضع يده على كتفي إن رسول اهللا : وعنه قال
 يف الشريعةبه إماما يهتدى داه، ويقتدى ابن عباس هذه الدعوة ؛ فكان  وقد استجاب اهللا لرسوله 

لو أن ابن  (:ـ رضي اهللا عنه ـعبد اهللا بن مسعود حىت قال  انتهت إليه علوم الصحابة قبلهبل التفسري؛ و
   ٣) نعم ترمجان القرآن ابن عباس (:، وكان يقول)عباس أدرك أسناننا ما عاشره أحد منا

لروم والترك خطب الناس ابن عباس يف عشية عرفة، ففسر هلم سورة البقرة تفسريا لو مسعه ا: قيلقد و
  . والديلم ألسلموا

ما ومن ذلك ملن فعل أشياء معينة، وقد جرب تأثري دعواته يف ذلك،  باإلضافة إىل ذلك كله فقد دعا 
اللهم بارك  (:قال رسول اهللا : صخر الغامدي قالحدث  فقد ،مته يف بكورهاأل جابة دعائه ورد من إ

   ) الميت يف بكورها
كان صخر رجال تاجرا يبعث غلمانه : ذه الدعوة فيه ملا التزم ما فيها،  فقالواوقد حدث الرواة عن أثر ه

  .٤أول النهار فأثرى وكثر ماله، حىت مل يدر أين يضعه
  
***  

ما وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت رأيت النشاط يدب يف املرضى احمليطني حوله،  
  .ليخلصه من دائه ،كيف يدعو اهللاوكلهم يطلب منه أن يدعو اهللا له، أو يدله 

ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس  ..أما بولس، وأنا، فلم جند إال أن خنرج
  .حممد

  
  
  
  
  
  

                                                
  . البخاري مسلمرواه )  ١(
  .صحيح، ورواه البيهقي يف الدالئل: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، وقال الذهيب: وقال ،احلاكمرواه )  ٢(
  .رواه احلاكم يف املستدرك)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(



 ١١٥

  نبوءاترابعا ـ 
   ..يف اليوم الرابع

 ،أصبح بولس نشيطا غاية النشاط، فقد جاءين، وهو حيمل حمفظته، وقبل أن حيييين حتية الصباح كعادته
  .سنستدرك كل ما فاتنا يف األيام السابقة ..اليوم سترى العجب العجاب: قال يل

  هل أعددت شيئا جديدا هلؤالء؟: قلت
  .ولن يقف يف وجهه أحد ..أتيتهم بشيء يكاد يشبه القنبلة النووية ..أجل: قال
  أين سنذهب اليوم؟: قلت
يف هذا احلي رجال مثقفون،  ..ام السابقةليس كاألحياء اليت ذهبنا إليها يف األي ..حي راقإىل : قال

  .ية والعلمية اليت جتعلهم يسلمون لناخيوسنخاطبهم باحلقائق التار
  أنت تريد أن تلقي عليهم حماضرة إذن؟: قلت
من لنا لقد شرطوا علينا هذا الشرط، وال مناص  ..ولكين سأمسع منهم أيضا ..ميكنك أن تقول ذلك: قال

  .قبوله
  يظهر من بينهم مثل ذينك الرجلني؟أال ختشى أن : قلت
  ؟ !عبد القادر وعبد احلكيم: قال
  .أخاف أن يفعال بنا ما فعاله يف األيام السابقة ..أجل: قلت

  .ولو كان لدي عنواما لدعوما للحضور ..بل أمتىن أن حيضرا: قال بكل ثقة
  فأنت واثق إذن مما ستقوله؟: قلت
  .ائب اليوم ما فاتك أن تراه يف األيام السابقةولذلك سترى من العج ..كل الثقة: قال

  .أنت حمتار يف هذه الثقة العجيبة اليت أبديها لك: نظر إىل عيين، فرأى فيهما بعض الشك، فقال
  .أخاف أن تكون نوعا من الغرور ..أجل: قلت
  .وقد كان له مفعوله السحري ..لقد جربت هذا النوع من األسلحة سابقا ..ال ختف: قال
  .فنحن مبشرون ال حماربون ..أنا ال أحب تعابريك هذه: قلت
عندما جتد من يقف يف وجه تبشريك تضطر إىل أن تستعمل معه  ..نا خيتلط التبشري باحلرباأحي: قال

  .أساليب احملاربني
  .ولكن املسيح جاء بالسالم: قلت
 ..رب، وقد يتسلح بالعداوةإنه سالم قد يستخدم احل ..السالم يف عرفنا ليس كالسالم املتعارف عليه: قال

لقد  ..الشك أنك حتفظ ما قال املسيح يف هذا ..حىت لو كانت العداوة بني الولد ووالده، واألخ وأخيه
لَ ما جِئْت ُألرسي سالَماً، بلْ سيفاً فَإِني جِئْت َألجع. الَ تظُنوا أَني جِئْت ُألرسي سالماً علَى اَألرضِ (:(:قال

وهكَذَا يصري أَعداَء اِإلنسان أَهلُ بيته  ،اِإلنسانَ علَى خالَف مع أَبِيه، والْبِنت مع أُمها، والْكَنةَ مع حماتها
  )١٠:إجنيل مىت()



 ١١٦

  .فاحلضور ينتظرون قدومنا على أحر من اجلمر ..هيا بنا: قال ذلك، مث أخذ بيدي، وقال
   ..ا سيارتنا الفخمة، وسرنا حنو ذلك احلي الراقيامتطين

معه حىت امتألت القاعة بالتصفيق  فما إن دخل، ودخلت ..القس بلهفة وشوقكان اجلمع جالسا ينتظر 
  .احلار

أنا ال أحب احملاضرة : جلسنا على املنصة، وراح صاحيب بولس يلقي قنبلته املوعودة، واليت بدأها بقوله
كما يفعله األئمة يف املساجد حني يستأثرون باملنابر  ..لعقول دون أن تدع هلا فرصة للحواراجلافة اليت تلقن ا

  .ليلقوا ما شاءت هلم عقوهلم أو أهواؤهم أن يلقوه
   ..فاعتربوا جلستنا هذه جلسة مذاكرة ال جلسة حماضرة موإن شئت ..لذلك سيكون حديثي مفتوحا

  .ممن سرورهوسر أكثر ملا رآه  ..سر احلضور لقوله هذا
فهو يصرح كل  ..القرآن يقول هذا ..ال شك أنكم تعلمون بأن الغيب ال يعلمه إال اهللا: بدأ حديثه بقوله

قُلْ ال يعلَم من في  ﴿:، وبقوله)٥٩من اآلية: األنعام(﴾ وعنده مفَاتح الْغيبِ ال يعلَمها إِلَّا هو  ﴿:مرة بقوله
عالم الْغيبِ فَال يظْهِر  ﴿:، وبقوله)٦٥:النمل(﴾ رضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَالسماوات والْأَ
  )٢٦:اجلـن(﴾ علَى غَيبِه أَحداً
الْغيب وال أَقُولُ لَكُم  قُلْ ال أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه وال أَعلَم ﴿:القرآن يأمره بأن يقول ..حىت حممد

  )٥٠:األنعام(﴾ إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصري أَفَال تتفَكَّرونَ
ا ما شاَء اللَّه ولَو كُنت قُلْ ال أَملك لنفِْسي نفْعاً وال ضراً إِلَّ ﴿:بل إنه يأمره بأن يردد بكل تواضع قوله

مؤمٍ يقَول ريشبو يرذا إِلَّا نوُء إِنْ أَنالس نِيسا ممرِ ويالْخ نم تكْثَرتلَاس بيالْغ لَمونَأَع١٨٨:ألعراف(﴾ ن(  
علَيه آيةٌ من ربه فَقُلْ إِنما الْغيب للَّه  ويقُولُونَ لَوال أُنزِلَ ﴿:ويأمره أن يرد على املخالفني املكذبني له بقوله

رِينظتنالْم نم كُمعي موا إِنرظت٢٠:يونس(﴾ فَان(  
تعجبت كثريا من طرح بولس هذه الطروحات يف هذا مث أفاض يتحدث عن هذا بإطناب طويل، وقد 

  .مع احلاضر، ومل أر من يرفع يده ليخالفهاوقد سرت اجل..إا طروحات عقالنية صحيحة ..املقام
وحممد ـ كما ينص القرآن  ..فالتنبؤ بالغيب إذن معجزة: لكين مل أع ما يريد من خالهلا إال بعد أن قال 

  .عنه قرآنه اـ ينفيها عن نفسه، بل ينفيه
  .احفظوها، فسنعود إليها ..هذا هو الشق األول من املعادلة اليت نريد طرحها عليكم



 ١١٧

  نبوءات من الكتاب املقدسـ  ١
   ..الشك أنكم تتساءلون عن الشق الثاين: ألقى بولس نظرة إىل احلضور، مث ابتسم ابتسامة عريضة، وقال

ولكنا ال ينبغي  ..لقد رجعنا إىل القرآن ..حنن قوم حنب العدل ..الشق الثاين يعتمد على الكتاب املقدس
  .أن ننسى الكتاب املقدس، فهو أيضا كلمة اهللا

كيف عرف أهل القرن املسيحي األول يف فلسطني : لنسمع ما يقول الكتاب املقدس، وقبل ذلك نتساءل
  وهل تنبأ نبوات متَّ حتقيقها؟ ..هل حتققت يف املسيح نبوات سابقة يئه لعاملنا؟و ..؟املسيح

قدس بلغة العصر سأل هذه األسئلة، مث راح مبنهجه الذي تعودت عليه، والذي تقترن فيه لغة الكتاب امل
  .مببادئها البسيطة والعقلية ..الشك أنكم تعرفون الرياضيات: يقول

  .وحنب أن يقترن حديثك ا، فهي منطق عقلي ال شك يف قبوله ..أجل: قال بعض احلضور
خبصوص الكتاب املقدس ات اليت وردت يف ءبعض النبوسأستعمل الرياضيات إذن ألحلل : قال بولس

  .يةاملسيح بطريقة حساب
  .مث ندرس إمكانية حتقيق هذه النبوات بالصدفةهذه النبوءات، نتأمل ل

  .سأضرب لكم مثاال لنرى فيه عالقة لغة الرياضيات مبا نريد إثباته: توجه إىل احلضور بكل ثقة، وقال
ولنفترض أين سأقول  ،لك عشرة قمصان من ألوان خمتلفة، أعرفها أنا وأصدقائيأحدكم ميفلنفرض أن 

 (:يف اليوم التايل جتيء وقد لبست قميصاً أمحر، فأهتف بفرح ..إنك غداً سترتدي القميص األمحر :لألصحاب
كان هذا صدفة، فلديك فرصة جناح واحدة من عشرة، وقد  (:ونستقول، الشك أنكم ) !إين نيب! انظروا

  )أفلحت هذه املرة
  .من ألوان خمتلفة األحذية خمتلفة، وأنك متتلك ثالثة أزواج من وألفترض أن لديك مخس قبعات

وعندي فرصة من مخس  ،ألتنبأ بصواب لون قميصك ،فرصة من عشر فرصلغة الرياضيات تعطيين إن 
ولكن فرص صوايب يف التنبؤ  ،وعندي فرصة من ثالث ألتنبأ بصواب لون حذائك ،قبعتكلون ألتنبأ بصواب 

  .فرصة ١٥٠احد من ثالثة مبعين فرصة بني ذه كلها معاً يكون واحداً من عشرة يف واحد من مخسة يف و
  .فهذا ما تنص عليه الرياضيات ..الشك أنكم تستوعبون ما أقول: قال ذلك، مث توجه إىل احلضور قائال

إنك تشري إىل فرع من الرياضيات  ..فأنت بني مجهور مثقف يعي كل ما تذكره ..أجل: قال أحدهم
  .أنت هنا على بعضهاوله قوانينه اليت نصصت  ،)االحتماالت(يسمى 
سأنطلق من هذه املقدمة ألبرهن لكم عن مدى الصدق الذي حتمله النبوءات اليت وردت يف : قال بولس 

يف  ٢ر٧٨فرصة واحدة يف إن فرصة انطباق تلك النبوءات كان  :وسأستبق األحداث ألقول ..الكتاب املقدس
  .مليون مليون مليون فرصةآالف مليون  ١٠فرصة واحدة يف بتعبري مبسط أو  ..٢٨أس  ١٠

  ؟ !أال ترون هذا العدد كافيا إلثبات معجزة نبوءات الكتاب املقدس
  ولكن كيف ذلك؟ ..ال شك يف ذلك: قال رجل من احلاضرين
  :نبوءات عن املسيح



 ١١٨

  .حنن نؤمن بالعقل، وال نستعمل غري العقل ..سأبرهن لكم على ذلك: قال بولس
  .وجدت قبل املسيح أنتم تعلمون أن نسخ الكتاب املقدس

   ..أجل:قالوا
  .وسأبرهن لكم على ذلك ..اصربوا ..وكلها تتحدث عن املسيح: قال بولس

عذراء ستلد وليداً ، تتحدث هذه النبوءة عن ق م ٧٥٠إىل عام ها يعود تارخيأول نبوءة سأقرأها عليكم 
  )٧:١٤(تقول نبوة إشعياء  امسعوا ما ..)اهللا معنا(ومعناه ) عمانوئيل( يكون عجيباً حىت أنه يدعى

ها الْعذْراُء تحبلُ وتلد ابناً وتدعو : ولَكن يعطيكُم السيد نفْسه آيةً (:فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ
   ) اسمه عمانوئيلَ

ها أَيام تأْتي يقُولُ  ():٦و ٢٣:٥(تقول نبوة إرميا  ،من نسل داودسيكون املسيح وخترب نبوءة ثانية أن 
امي أَيضِ في الْأَرالً فدعقّاً ورِي حجيو ،حجنيو كلم كلمفَي ،بِر نغُص داودل يمأُقو بوذَا الرهي لَّصخي ه

بِه هونعدي يالَّذ هماس وهذَا هناً، ويلُ آمائرإِس كُنسيا: ونبِر بالر (   
  أتدرون ما تاريخ هذه النبوءة؟

  .م.ق ٦٠٠إىل عام إن تارخيها يعود : قال ذلك، مث أجاب نفسه بنفسه
  .إنه مائة باملائة ..ال شك أنكم تتساءلون عن مدى حتقق هذه النبوءة: مث توجه إىل احلضور قائال

وفي الشهرِ السادسِ أُرسلَ جِبرائيلُ الْملَاك من  (): ٣٨-١:٢٦(لوقا من حتقيق النبوتني امسعوا ملا ورد يف 
ي هماس داود تيب نلٍ مجرل ةطُوبخاَء مذْرةُ، إِلَى عراصا نهميلِ اسلالْج نم ةيندإِلَى م اِء اللّهذْرالْع ماسو فوس

لَاكا الْمفَقَالَ لَه ميرناً لَ: (ماب يندلتو نيلبحتس تا أَنهو اللّه دنةً عمنِع تدجو قَد كأَنل ،ميرا مي يافخا ت
ك علَى بيت يه، ويملوتسمينه يسوع هذَا يكُونُ عظيماً، وابن الْعلي يدعى، ويعطيه الرب الْإِله كُرسي داود أَبِ

  )يعقُوب إِلَى الْأَبد، ولَا يكُونُ لملْكه نِهايةٌ
لَاكلْمل ميرم الً؟: (فَقَالَتجر رِفأَع تا لَسأَنكُونُ هذَا وي فكَي (لَاكالْم ابفَأَج) : ُّلحي سالْقُد وحاَلر
هوذَا أَنا أَمةُ : (فَقَالَت مريم) لُك، فَلذلك أَيضاً الْقُدوس الْمولُود منك يدعى ابن اللّهعلَيك، وقُوةُ الْعلي تظَلِّ
كلي كَقَول كُنيل بالر (لَاكا الْمهدنع نى مضفَم.  

   ..وقتها ئلة امللك داودلعاعدد اليهود الذين ينتمون كم لتدركوا قيمة هذه النبوءة جيب أن نعرف 
و  ..ولكن ال بد أن العائلة ،كانت عائلة داود واحدة من مئات عائالت سبط يهوذالقد : واجلواب بسيط

واختلطت ا، وافتخر هؤالء أم من نسل داود،  ،صاهرت بقية عائالت سائر األسباطقد  ..ملَكيةهي عائلة 
  .ألسباب سياسية

أي  ..فقط ٢٠٠أن فرصة حتقيق هذه النبوة هي واحد يف سنفرض  ..٢٠٠ ال بأس حنن هنا سنقتصر على
  .٢أُس  ١٠يف  ٢

   ..هذه نبوءة واحدة استنتجنا منها هذا العدد الضخم 
   ..ولكن احفظوا هذا الرقم، أو سجلوه، سنحتاج إليه ..فهناك نبوءات أخرى ..اصربوا
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ة ءيف نبوهذا جاء ، لقد بيت حلم حاكم أبدي يولد يفخترب أنه  أخرىهناك نبوءة : سكت قليال، مث قال
  )٥:٢(ميخا 

أَما أَنت يا بيت لَحمَِ أَفْراتةَ، وأَنت صغريةٌ أَنْ تكُونِي بين أُلُوف يهوذَا،  (:فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ
   ) ، ومخارِجه منذُ الْقَدميِ منذُ أَيامِ الْأَزلِفَمنك يخرج لي الَّذي يكُونُ متسلِّطاً علَى إِسرائيلَ

  .ق م ٧٥٠إىل عام ها يعود تارخيإن  ..أتدرون ما تاريخ هذه النبوءة: مث توجه إىل احلضور قائال
   ..ال شك أنكم تتساءلون عن نسبة حتققها

رة يف مشال البالد، ألن أغسطس قد حتققت هذه النبوة بالرغم من أن يوسف ومرمي كانا يسكنان يف الناصل
قيصر أمر بإحصاء السكان، كل واحد يف مدينته األصلية، فكان ال بد أن يسافر يوسف ومرمي خطيبته إىل بيت 

  .حلم يف جنوب البالد
لُّ الْمسكُونة وفي تلْك الْأَيامِ صدر أَمر من أُوغُسطُس قَيصر بِأَنْ يكْتتب كُ (:)٧-٢:١لوقا (لقد جاء يف 

لناصرة إِلَى الْيهودية، فَذَهب الْجميع ليكْتتبوا، كُلُّ واحد إِلَى مدينته فَصعد يوسف أَيضاً من الْجليلِ من مدينة ا
تيب نم نِهكَومٍ، للَح تيى بعدي تالَّت داود ةيندإِلَى م دلتا لهامأَي تمت اكنا هما همنيبو هتريشعو داود  تلَدفَو

ا الْبِكْرهناب (   
: نتساءلوهذا جيعلنا املسيح سيولد يف بيت حلم، تذكر أن ة ءهذه النبوإن : أغلق الكتاب املقدس، مث قال

  .م؟ يف وقت إعالن النيب ميخا هلذه النبوةكم طفالً، من بني كل أطفال العامل، ولد يف بيت حل
آالف فتكون فرصة حتقيق  ٧بليونني، ومتوسط عدد سكان بيت حلم حينها كان عدد سكان العامل لقد 

  .٥أُس  ١٠يف  ٢ر٨واحد يف : بعبارة أخرىأو  ..ألف فرصة ٢٨٠النبوة واحداً من 
   ..ولكنا مع ذلك ال نكتفي به ..هذا عدد ضخم
   ..رسول يهيئ طريق املسيحرى خترب عن هناك نبوءة أخ

نذَا أُرسلُ ملَاكي فَيهيئُ الطَّرِيق أَمامي ويأْتي ا أَه ():٣:١مالخي (فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ من 
 ونَ بِهرسي تالَّذ دهالْع لَاكمو هونطْلُبي تالَّذ ديالس هكَليةً إِلَى هتغبودنالْج بي قَالَ رأْتذَا يوه (   

  أتدرون ما تاريخ هذه النبوءة؟: مث توجه إىل احلضور قائال
  .ق م ٤٠٠إىل عام عود إن تارخيها ي: مث أجاب نفسه بنفسه

لرب أَعدوا طَرِيق ا: صوت صارِخٍ في الْبرية ():٤٠:٣(إشعياء ويف نبوءة أخرى تؤكد هذه النبوءة يقول 
   ) الْقَفْرِ سبِيالً لإِلَهِنا قَوموا في

   ..لقد حتققت هذه النبوءة مائة يف املائة 
وهذه هي شهادةُ يوحنا، حني أَرسلَ الْيهود من أُورشليم كَهنةً  ():٣٠-١:١٩يوحنا (امسعوا ما ورد يف 

أَلُوهسيل نيلَاوِيأَ: (و ن؟متن (فَقَالُوا لَه ِسيحا الْمأَن تي لَسأَن أَقَرو ،ركني لَمو فرتفَاع) : ًاباوج يطعنل ،تأَن نم
، كَما قَالَ إِشعياُء قَوموا طَرِيق الرب: أَنا صوت صارِخٍ في الْبرية: (قَالَ) للَّذين أَرسلُونا؟ ماذَا تقُولُ عن نفِْسك؟

بِيالن (َفَقَال ،هقْبِالً إِلَيم وعسا ينوحي ظَرن دي الْغفو) : يالَّذ والَمِ هذَا هةَ الْعيطخ فَعري يالَّذ لُ اللّهمذَا حوه
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  )قَبلي قُلْت عنه يأْتي بعدي، رجلٌ صار قُدامي، لأَنه كَانَ
  .أنتم تتساءلون عن مدى حتقق هذه النبوءة ..طبعا

   ..فنحن ال نتعامل إال باملنطق الرياضي ..حيق لكم ذلك
ميكننا أن  ..له الطريق؟يئ ، كم شخصاً كان مسبوقاً بآخر يهبني املولودين يف العامل: ولنعرف ذلك نسأل

فتكون فرصة حتقيق  ،اً مسبوقاً مبن يهيئ له الطريقأن واحداً بني ألف كان قائدـ من باب التواضع ـ نقترح 
  .٣أُس  ١٠هذه النبوة واحداً يف 

  أليس هذا عجيبا؟  ..مث تساءل بينه وبني نفسه
  .إنه عجيب غاية العجب ..بلى: مث جييب نفسه بنفسه

   ..ولكن مع ذلك هناك نبوءات أخرى: مث توجه إىل احلضور قائال
جاء يف نبوة لقد  ..معجزات كثريةسيجري املسيح ك نبوءة أخرى خترب أن هنا: فتح الكتاب املقدس، وقال

   ..امسعوا ..أن املسيح سيجري معجزات كثرية )٦-٣٥:٤(إشعياء 
تي تشددوا لَا تخافُوا هوذَا إِلَهكُم االنتقَام يأْتي جِزاُء اللّه هو يأْ: (قُولُوا لخائفي الْقُلُوبِ (:راح يقرأ

كُملِّصخيو (لِ وكَالْإِي جرالْأَع زقْفي ذئينح حفَتتت مآذَانُ الصيِ، ومونُ الْعيع حفَتتت ذئينسِحرانُ الْأَخسل منرتي (   
  .حيق لكم ذلك ..أنتم تتساءلون عن مدى حتقق هذه النبوءة

عن أربعة أنبياء أجروا الكثري من احلديث الكتاب املقدس ففي  ..طبعا من الصعب معرفة الرقم بدقة
املعجزات، هم موسى وإيليا وأليشع واملسيح، ولو أن املسيح أجرى معجزات أكثر من الثالثة اآلخرين جمتمعني 

   ..بأكثر من ألف معجزةاملسيح  معجزاتف ..معاً
وهلذا ألف نيب،  ١٢٤سلمون يعتقدون بوجود املف ..ولكن مع ذلك سنرجع إىل اإلسالم لنعرف الرقم بدقة

 ١ر٢٤إذا ففرصة حتقيق هذه النبوة هي  ..ألفاً ١٢٤إن املسيح كان واحداً من  :ونقول ،سنستخدم هذا الرقم
  .٥أُس  ١٠يف 

  .هناك نبوءات أخرى ..ولكن مع ذلك ..هذا عدد ضخم
  .اليت جرت على يدهعجزات الكثرية بالرغم من امل إخوته ضدهامسعوا هذه النبوءة اليت تتحدث عن وقوف 

  ) صرت أَجنبِياً عند إِخوتي وغَرِيباً عند بنِي أُمي ():٦٩:٨مزمور (فتح الكتاب املقدس، وراح  يقرأ من 
  .ق م ١٠٠٠عام يعود إىل املزمور إن تاريخ هذا 

   ..نبوءة يف املسيحال شك أنكم تتساءلون عن صحة حتقق هذه ال: قائال توجه إىل احلضور
انتقلْ من هنا : (قَالَ لَه إِخوته ():٥-٧:٣يوحنا (امسعوا ما جاء يف  ..لقد حتققت ..بلى: مث أجاب نفسه

   ) ضاً لَم يكُونوا يؤمنونَ بِهلأَنَّ إِخوته أَي) واذْهب إِلَى الْيهودية إِنْ كُنت تعملُ هذه الْأَشياَء فَأَظْهِر نفْسك للْعالَمِ
  .ال شك أنكم تتساءلون عن نسبة حتقق هذه النبوءة: مث توجه إىل احلضور قائال 

كم رئيس جيد عائلته تقف ضده؟ رؤساء كثريون يضعون أعضاء عائلتهم يف أماكن : نتساءلوذلك جيعلنا 
يف  ٢قول إن فرصة حتقيق هذه النبوة هو كتفي بأن نولذلك سن ،القيادة، ورؤساء كثريون قتلهم أفراد عائالم



 ١٢١

١٠  ١أُس.  
يف لقد جاء  ..املسيح امللك يدخل عاصمته راكباً محاراًهناك نبوءة خترب أن : فتح الكتاب املقدس، وقال

ملكُك يأْتي إِلَيك هو عادلٌ  ابتهِجِي جِداً يا ابنةَ صهيونَ، اهتفي يا بِنت أُورشليم هوذَا ():٩:٩(نبوة زكريا 
 اننِ أَتشٍ ابحلَى جعارٍ وملَى حع باكرو ،يعدو ورصنمو(   

  أتدرون ما تاريخ هذه النبوءة؟: مث توجه إىل احلضور قائال
  .ق م ٥٢٠عام إن تارخيها يعود إىل : مث أجاب نفسه بنفسه

   ..هذه النبوءة يف املسيح ال شك أنكم تتساءلون عن صحة حتقق
  )١٤-١٢:١٢(يوحنا واجلواب العلمي حيملنا إىل سفر  ..حيق لكم ذلك

وفي الْغد سمع الْجمع الْكَثري الَّذي جاَء إِلَى الْعيد أَنَّ يسوع آت إِلَى  (:فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ
مبارك الْآتي بِاسمِ الرب، ملك ! أُوصنا: (وخرجوا للقَائه، وكَانوا يصرخونَأُورشليم، فَأَخذُوا سعوف النخلِ 

  ) ووجد يسوع جحشاً فَجلَس علَيه كَما هو مكْتوب!) إِسرائيلَ
   ..انظروا مدى انطباق هذه النبوءة العظيمة على املسيح

ة بأن هتفوا له وعاملوه كملك يدخل ءالنبومن ققت اجلموع حتركب محاراً، ولقد اختار املسيح أن ي
  .عاصمته زمن السالم

ملوك  ١(كما يف امللك داود كان يركب البغال ولتعرفوا مدى عمق النبوءة وخطرها جيب أن تعلموا أن 
١:٣٣ (  

  .كم شخصاً دخل أورشليم كملك راكباً جحشاً :وهذا جيعلنا نتساءل
  .٢أُس  ١٠واحد يف أن نسبة حتقيق النبوة : تواضع بكلسنفترض 

جاء يف لقد  ..أن الرؤساء وامللوك سيدبرون مكيدة للمسيحهناك نبوءة أخرى خترب  ..ليس ذلك فقط
لَى الرؤساُء معاً ع لماذَا ارتجت الْأُمم وتفَكَّر الشعوب في الْباطلِ؟ قَام ملُوك الْأَرضِ وتآمر ():٢و ٢:١(مزمور 

هِسيحلَى معو بالر (   
  .حيق لكم ذلك ..ال شك أنكم تتساءلون عن مدى حتقق هذه النبوءة يف املسيح

 ٧: ٢٣لوقا (قام ملوك ضد املسيح، كما نقرأ يف لقد  ..مائة باملائة النبوةهذه قد حتققت ل: واجلوب بسيط
، أَرسلَه إِلَى هريودس فَاحتقَره هريودس )امللك(من سلْطَنة هريودس ) املسيح(ه أَن) بيالطس(وحني علم  ():١١و

إِلَى بِيلَاطُس هدرعاً، واساً لَامبل هسأَلْبو ،أَ بِهزهتاسو كَرِهسع عوايل القيصر(﴾ م((   
ماذَا نصنع؟ فَإِنَّ هذَا : (ساُء الْكَهنة والْفَريِسيونَ مجمعاً وقَالُوافَجمع رؤ ():٥٣و ١١:٤٧يوحنا (وجاء يف 

لُوهقْتيوا لراوشمِ توالْي كذل نةً فَمريكَث اتلُ آيمعانَ يسالْإِن((   
 ..لنبوءة وعمقهاالشك أنكم تتساءلون عن مدى دقة هذه ا: أغلق الكتاب املقدس، وتوجه للحضور قائال

  مث حكم عليه باملوت؟  ،كم شخصاً أقام موتى :نتساءلوملعرفة ذلك 
  .أقاموا موتىهم من ثالثة فقط يذكرهم الكتاب املقدس : واجلواب بسيط
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  قام كل احلكام ضدهم؟ ، ومع ذلك كم شخصاً مل يعملوا إال خرياً: دنتساءل من جديإن هذا جيعلنا 
  .١أُس  ١٠يف  ٢ ..ذه النسبة البسيطةهبتقدير سنكتفي بكل تواضع 
خيتار  ..وكان يلقيها كما يشاء ..فمه بسهولة ويسر يففقد كانت األرقام جتري  ..ابتسمت لقوله هذا

  .منها ما يشاء، ويدع ما يشاء
   ..ومع ذلك فهناك نبوءات أخرى ..طبعا أنتم تتعجبون من هذه الدقة العجيبة: نظرت إليه، فقال
جماعةٌ من الْأَشرارِ  ():٢٢:١٦زمور م(جاء يف لقد  ..املسيح سيصلببوءة اليت خترب أن امسعوا هذه الن
يدوا ينِي ثَقَبفَتناكْت لَيرِجو (   

  .م.ق ١٠٠٠كتبه داود حنو عام إن هذا املزمور  ..أتدرون ما تاريخ هذه النبوءة؟ 
واجلواب العلمي  ..يف املسيحة ءالنبوهذه  حتققن مدى أنتم تتساءلون ع ..طبعا: توجه إىل احلضور قائال

صلَبوه هناك مع ) جمجمةَ(ولَما مضوا بِه إِلَى الْموضعِ الَّذي يدعى  ():٢٣:٣٣لوقا (امسعوا ما جاء يف  ..بسيط
ارِهسي نع رالْآخو ينِهمي نداً عاحنِ، ويذْنِبالْم (   

  كم شخصاً صلب منذ أيام داود إىل يومنا هذا؟ : نتساءلوهي جتعلنا  ..بوءة خطريةهذه ن
ال زالوا إىل اليوم اليهود واجلواب ببساطة هو أن  ..طبعا أنتم تتعجبون من استمرار العد إىل يومنا هذا

  .يتطلعون إىل جميء املسيح
ومل يكن  ،سيف واملقصلة والشنق والرجمالمنها  ..كان هناك وسائل إعدام كثريةباإلضافة إىل هذا، فقد 

  .اليهود يستخدمون الصلب، بل الرجم، مما جيعل للنبوة مغزاها اخلاص
يف  ١أو (آالف  ١٠ة هي واحد من ءإن فرصة حتقيق هذه النبو :بكل تواضع كذلك ميكن أن نقولوهلذا 

١٠  ٤أُس(  
   ..ولكن مع ذلك، فإن العجب ال ينتهي ..إن هذا عجيب ..طبعا

 ():٢٢:١٨مزمور (، كما جاء يف يقتسمون ثيابه، ويلقون قُرعةً على قميصهلقد جاء يف نبوءة أخرى أم 
،مهنيابِي بيونَ ثقِْسمونَ يرِعقْتي ياسبلَى لعو (   

ما كَانوا قَد ثُم إِنَّ الْعسكَر لَ ():٢٤و ١٩:٢٣يوحنا(لقد جاء يف  ..مائة يف املائةحتققت هذه النبوة لقد 
وكَانَ الْقَميص  ،وأَخذُوا الْقَميص أَيضاً ،صلَبوا يسوع، أَخذُوا ثيابه وجعلُوها أَربعةَ أَقْسامٍ، لكُلِّ عسكَرِي قسماً

   ))شقُّه، بلْ نقْترِع علَيه لمن يكُونُلَا ن: (بِغيرِ خياطَة، منسوجاً كُلُّه من فَوق فَقَالَ بعضهم لبعضٍ
  .الشك أنكم تتساءلون عن مدى دقة هذه النبوءة: توجه إىل احلضور قائال

 ،قسمة ثياب املصلوب كانت عادةً متبعة عند العسكروملعرفة ذلك جيب أن نقر بأن  ..حيق لكم ذلك
حنسب فرصة حتقيق هذه فلهذا  ..مل يكن أمراً معتاداً ولكن وجود قميص منسوج بغري خياطة ليلقوا عليه قرعة

  .٢أُس  ١٠يف  ١أو النبوة واحداً يف مائة 
أن املسيح كان باراً إال أنه حِسب مع األشرار، وجعل مع غين عند فهناك نبوءة أخرى تذكر  ..ال تتعجبوا

بره، ومع غَنِي عند موته علَى أَنه لَم يعملْ وجعلَ مع الْأَشرارِ قَ ():١٢و ٥٣:٩(نبوة إشعياء ، كما جاء موته
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ةأَثَم عم يصأُحو شغ هي فَمف كُني لَمظُلْماً، و (   
  .حيق لكم ذلك ..الشك أنكم تتساءلون عن مدى انطباق هذه النبوءة على املسيح

صلَبوا معه لصينِ، واحداً عن يمينِه وآخر عن و ():١٥:٢٧مرقس (فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ من 
ارِهسي (   

فَصرخ يسوع أَيضاً بِصوت عظيمٍ،  ():٦٠-٢٧:٥٧مىت (مث ألقى نظرة على احلضور، مث راح يقرأ من 
وكَانَ هو أَيضاً تلْميذاً ليسوع فَهذَا  -مة اسمه يوسف وأَسلَم الروح ولَما كَانَ الْمساُء، جاَء رجلٌ غَنِي من الرا

الْج فوسذَ يفَأَخ دسطَى الْجعأَنْ ي ذئينح بِيلَاطُس رفَأَم وعسي دسج طَلَبو إِلَى بِيلَاطُس مقَدت انبِكَت لَفَّهو دس
رِهي قَبف هعضوو ،يقن ةرخي الصف هتحن ي كَانَ قَدالَّذ يددالْج (   

أمتىن أن  ..كم نسبة من يصلبون وهم أبرياء؟: إن هذه النبوءة جتعلنا نتساءل: مث توجه إىل احلضور قائال
  .١٠تكون نسبة قليلة، واحداً من كل 

  كم نسبة من يصلبون ويدفنون مع األغنياء؟ : والسؤال الثاين
ال شك أن نسبة اللصوص األغنياء الذين يصلبون قليلة، فلهم أصدقاء وحمامون يدافعون : نفسه مث أجاب

  )٣أُس  ١٠يف  ١أو (نفترض أن النسبة واحد من ألف وهلذا س ..عنهم
قُطع  ():١٠-٥٣:٨(جاء يف إشعياء لقد  ..بعد موته يقومفهناك نبوءة أخرى خترب أن املسيح  ..ال تتعجبوا

   ) رى نسالً تطُولُ أَيامهالْأَحياِء أَما الرب فَسر بِأَنْ يسحقَه بِالْحزن إِنْ جعلَ نفْسه ذَبِيحةَ إِثْمٍ ي من أَرضِ
 ..حيق لكم ذلك ..طبعا أنتم تتساءلون عن مدى حتقق هذه النبوءة يف املسيح: مث توجه إىل احلضور قائال

  .امسعوا
وفيما هم يتكَلَّمونَ بِهذَا وقَف يسوع نفْسه في  ():٤٣-٢٤:٣٦لوقا (املقدس وراح يقرأ من فتح الكتاب 
مقَالَ لَهو ،هِمطسو) :لَكُم لَامس (!لَيرِجو يدوا يظُراُن :ملَح لَه سلَي وحوا، فَإِنَّ الرظُرانونِي وسج وا هي أَنإِن 

   ) فَأَخذَ وأَكَلَ قُدامهم فَناولُوه جزءاً من سمك مشوِي، وشيئاً من شهد عسلٍ) وعظَام كَما ترونَ لي
 ..ولنعد اآلن إىل احلساب ..لنكتفي ذه النبوءات: واالبتسامة متأل فمه، وهو يقول ..نظر إىل احلضور

   ..حساب االحتماالت الشك أن الكثري منكم سجل
يف  ٢أس  ١٠يف  ٢واحد من : لقد سجلت أنا مجيع االحتماالت، وهي: ض واحد من اجلمع، وقال

أس  ١٠يف  ٢يف  ٢أس  ١٠يف  ١أس  ١٠يف  ٢يف  ٥أس  ١٠يف  ١ر٢٤يف  ٣أس  ١٠يف  ٥أس  ١٠يف  ٢ر٨
  .٣أس  ١٠يف ١أس  ١٠يف ٤أس  ١٠يف  ١

: بعبارة أخرىأو  ..٢٨أس  ١٠يف  ٢ر٧٨يعطينا فرصة واحدة يف  ض آخر، وقال إن جمموع هذا الرقم
  .آالف مليون مليون مليون مليون فرصة ١٠إا فرصة واحدة يف 

ات بالصدفة ءتتحقق هذه النبوهل ميكن أن  ..؟هل رأيتم: سكت قليال، مث نظر إىل احلضور خبشوع، وقال
تبت هذه النبوات إىل عصرنا احلاضر أن حيقق كيف يتفق لرجل، أي رجل، يكون قد عاش منذ كُ ..وحدها؟
  ات العشر بالصدفة وحدها؟ ءهذه النبو
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على عدد البشر الذين عاشوا منذ كُتبت تلك النبوات  ٢٨أس  ١٠سنحصل على اإلجابة لو أننا قسمنا 
) ١١أُس  ١٠يف  ١الذي سنبسطه بقولنا  ١٠أُس  ١٠يف  ٨ر٨أو (بليون إنسان  ٨٨والعدد الذي نعرفه هو 

 ١٧وبقسمة هذين العددين يتضح لنا أن الفرصة هي واحد يف عشرة أُس!  
   ..وهلذا سأقرا لكم ..هذه أرقام ضخمة قد يصعب على اخليال تصورها ..طبعا

 ٧٠٠قطعة عملة من فئة العشرة قروش ونضعها متجاورة على مساحة  ١٧أُس  ١٠لنفترض أننا نأخذ 
إا ستغطي كل هذه املساحة بعمق متر ) ردن وسوريا والعراق جمتمعةهي مساحة األو(ألف كيلومتر مربع 

  .واحد
مث ضع عالمة على إحدى هذه العمالت، ولندرك قيمة تلك النبوءات، ومدى اإلعجاز الذي حتمله ن

  .ج العملة ذات العالمة من أول مرةطلب من شخص أن يخرِنلطها بالبقية، مث خن
   ..ها من يكلف ذااليت يعاني حجم املشكلة واختيل

ما هو احتمال استخراجه قطعة العملة املطلوبة؟ هذه بالضبط و ..أين يبدأ بالبحث؟إنه الشك سيحتار من 
إذاً ال ميكن أن يكون هؤالء األنبياء قد تكلموا ! مشكلة من يريد حتقيق هذه النبوات العشر بضربة حظ واحدة

  .حبكمتهم الذاتية
إن : ولكين أقول ..لن أذكر لكم أي استنتاج: ه، مث جلس، وهو يقول خبشوعهدأ بولس قليال من انفعاالت

حتقيق هذه النبوات دليل على أن اهللا أهلم هؤالء األنبياء يف ما كتبوا، ففرصة الصدفة عندهم هي فرصة واحدة 
  .فرصة ١٧أُس  ١٠يف 

املسيح العذراوي وقد جاءت  مل نذكر مثالً النبوات عن ميالدفنحن  ..أننا مل نورد كل النبواتهذا مع 
  .نبوة عن صلب املسيح اخترنا منها أربعاً فقط ١٦

لقد أهلم اهللا أنبياء التوراة يف ما كتبوا، مث حقق ما كتبوه لنتأكد أن موت املسيح وقيامته ليفدينا من 
  .خطايانا أمر صحيح

لهذَا  (:وقوله) ١٤:١١يوحنا () في صدقُونِي أَني في الْآبِ والْآب (:املسيحبعد هذا كله نفهم قول 
  )١٠:١٧يوحنا ()يحبنِي الْآب، لأَني أَضع نفِْسي لآخذَها أَيضاً
فنحن هنا  ..وسأترك لكم اال للتعقيب واملناقشة ..هذا ما لدي: قال ذلك، مث توجه إىل احلضور قائال

ونعتمد فوق ذلك كله املوضوعية  ..مد املنطق الرياضيونعت ..بل حنن نعتمد روح العلم ..لسنا أئمة مساجد
  .العلمية اليت جتعلنا نسلم للمحق مهما كنا خنالفه

 واخلوارزميلبس اليوم لباس فيثاغورس لقد  ..حيوا أبانا القس: ض الرجل املستأجر كعادته، وقال
  .يقهمث صفق ما شاءت له يداه أن تصفقا، وصفق احلضور لتصف ..ليقربنا من املسيح

  .تريد التعقيب التفت إىل صاحبها، فإذا به عبد احلكيميد وفجأة ارتفعت 
   ..رآه بولس، فكست وجهه محرة لست أدري ما سرها، لكنه أذن له

وحنن نشكره على هذا اجلهد الذي بذله يف  ..بورك يف أبينا القس: صعد عبد احلكيم إىل املنصة، وقال
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   ..اتسع ليسمع أسئلتنا وتعقيباتنا، فيسرنا أن نطرح عليه بعض التساؤالت ومبا أن صدره ..هذه احملاضرة القيمة
وقبل أن أقدم هذه التساؤالت أحب أن أذكر بأن القرآن نفسه خيرب بأن األبيناء تنبأوا بظهور املسيح  

 ، خيرب عن حيي  تعاىلفاهللا  قَ ﴿:تعاىلأنه مصدق للمسيح، قال وهكَةُ والئالْم هتادي فَنلِّي فصي مائ
الص ناً مبِينوراً وصحداً ويسو اللَّه نم ةمقاً بِكَلدصى ميحبِي كرشبي ابِ أَنَّ اللَّهرحالْمنيح٣٩:آل عمران(﴾ ال(  

يهيئ س) املعمدان(أن حيىي أخرى، فيخرب  ةءنبويسجل القرآن حىت  ..انظروا: انتفض بولس فرحا، وقال
  ؟ !أليس هذا عجيبا ..الطريق للمسيح

   ..بل إن من كفر باملسيح ـ عندنا ـ كفر مبحمد ..حنن ال خنتلف يف إمياننا باملسيح: قال عبد احلكيم
أريد أن  ..بل املنطق الرياضي ..املنهج العلمي املوضوعي ..ووفقا للمنهج الذي ارتضيته ..ولكن مع ذلك

كون األنبياء بشروا باملسيح، ولكن ألنفي بعض التعسف يف حتميل النصوص ما أناقش بعض ما ذكرته ال ألنفي 
  .١ال حتتمل 

وال شيء غري  ..فلن جتد عندي غري احلق ..ما بدا لك اذكر: ، لكنه متالك نفسه، وقالبولستغري وجه 
  .احلق

  :نبوءات ملفقة
 ..انطباق النبوءات على املسيح أرى أنك وقومك ترجعون كثريا إىل مىت يف ذكر ..أوال: قال عبد احلكيم

  .مث يذكر نص العهد القدمي ) ..و هذا كله لكى يتم ما قيل (:وحيق لك ذلك، ألنه دائما يقول
  أال ترى أن هذه العبارة مقحمة يف إجنيل مىت؟: التفت إىل بولس، وقال

ولكنها مع  ..٢مىت من كاتب اجنيل اخاص اهذه الصيغ إسهامرمبا تكون  ..نعم: مل جيد بولس إال أن يقول
  .ذلك تعرب عن احلقيقة
ويوحنا  ،ومرقص للرومان ،ولوقا لليونانيني ،مىت يكتب لليهودوهلذا، فأنتم تذكرون أن : قال عبد احلكيم

  .للكنيسة
  .حنن نقول ذلك ..أجل: قال بولس

حملاولة  أن كل واحد يكتب على هوى الفئة الىت يكتب هلامنكم بهذا اعتراف ضمىن ف: قال عبد احلكيم
  .إقناعها حسب معتقداا

وبني العهد  ،يربط بني القصص الىت يكتبهاأن ى طريقة أحياول ب ٣جنيل مىتإو من كتب أمىت وهلذا، فإن 
  .القدمي إلقناع اليهود

  .ال جناح عليه يف أن يفعل ذلك ما دام يتحرى احلق: قال بولس

                                                
  ).أنبياء يبشرون مبحمد(اصيل أخرى مرتبطة ذا يف الرسالة األوىل انظر تف)  ١(
التفسري  :انظر على سبيل املثال ،حمشورة بطريقة مصطنعة غري مقنعةالكثري من املسيحيني يعترفون بأن عبارات مىت )  ٢(

  ) طبع مبوافقة الكنيسة املصرية ( ٣١احلديث اجنيل مىت صفحة 
  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(  انظر حقيقة سفر مىت يف)  ٣(
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مىت هو الوحيد الذى اكتشف جيب أن يكون ولكن الع ..ال حرج عليه يف ذلك ..نعم: قال عبد احلكيم
  .و ليس قبل ذلك ،ميالدية ٨٠جنيل مىت كتب بعد سنة إن مع أنكم تكادون جتمعون على أ ، اتوءهذه النب

يذكر كاتب أن ما الفائدة إن هذا يستدعي تساؤالت كثرية، لعل أمهها يرجع إىل عدم ذكر املسيح هلا، ف
تذكر ىف وقتها أن ة صحيحة وءذا كانت هذه نبإفضل ليس من األأ ..سيحجنيل مىت هذا التشابة بعد رفع املإ

  ؟و البعض بسهولةأويؤمن ا اجلميع 
   ..فلندع هذا التساؤل ..ال بأس

   ..ولنبحث يف النبوءات نفسها، ومدى انطباقها على املسيح
  .ابنا يدعى عمانويل حتبل و تلداليت شعيا املشهورة عن العذراء إة وءنبوهي  ..لنبدأ بالنبوءة األوىل

 ..ذا االسم طول حياتهمل يدع املسيح تنطبق على املسيح من وجوه كثرية، منها أن ال فهذه النبوءة 
فربطها  ،وكاتب اجنيل مىت وجد كلمة عذراء املترمجة خطأ ،مترمجة بصورة خاطئة )عذراء(ن كلمة ومنها أ

  .١ مبيالد املسيح
 )نت ستحبلني وتلدين ابنا وتسمينه يسوع أوها  ():٣١ :٣١ / ١:لوقا(قصة بشارة املالك ىف مث إن 

نتشر ىف اإلجنيل املسم هو االيسوع ، ومبا أن وال ندرى هل نسميه يسوع أم عمانويل ،تتعارض مع قصة مىت
  . يرجح صيغة لوقا، فهذا عكس عمانويل الذى مل يذكر مطلقا

ك إسرائيل جاءا إىل أورشليم حملاربة آحاز بن أن أرام وفاقاح ملـ هي باختصار النبوءة ـ قصة مث إن 
فأوحى اهللا إىل إشعياء أن تقول للتخفيف عن آحاز ، فخاف خوفاً شديداً من إتفاقهما ، يوثان ملك يهوذا 

مرأة اأن ، وهي بني عالمة خراب ملكهمامث ، )ال ختف فإما ال يقدران عليك وستزول مملكتهما (:وتسليته
  .وتصري أرض هذين امللكني خراباً قبل أن يعرف ومييز هذا الصيب املولود اخلري من الشر ،شابة حتبل وتلد إبناً

بن افال بد أن يولد ، وقد ثبت أن أرض فاقاح قد خربت يف مدة إحدى وعشرين عاماً من هذه النبوءة 
  .خراا سنة من٧٢١ولد بعد هذه النبوءة مبدة  املسيح و، وخترب األرض قبل أن مييز ،قبل هذه املدة

اقرأوه،  ..ها هو الكتاب املقدس أمامكم ..ال تثقوا يف ..ال عليكم: امحر وجه بولس فقال عبد احلكيم
  .وسأبادر، فأقرأ لكم بعض ما ورد فيه ..فسترون مدى صدق ما ذكرته لكم

 فاقتربت اىل النبية فحبلت وولدت ():٤-٣/ ٨ :إشعياء(فتح كتابا مقدسا كان حيمله، وراح يقرأ من 
مي حتمل ثروة أيب ويا أيدعو يا أن ن يعرف الصيب أنه قبل أل فقال يل الرب ادعو امسه مهري شالل حاش بز.ابنا

   )شورأدمشق وغنيمة السامرة قدام ملك 
ا املولود الذي سيولد من املرأة  يواليت مس) مهري شالل حاش بز(أجبين ما معىن : التفت إىل بولس، وقال

                                                
فاللفظ يف النسخة األصلية، واليت ترجم منها إىل العربية ال يعين أبداً عذراء، وإمنا اللفظ وارد مبعىن املرأة الصغرية، وليس )  ١(

  .فيه أي إشارة لعذريتها
، م  ٢٠٠وترمجة مسيكس سنة ، م ١٧٥وترمجة يودشن سنة ، م ١٢٩ويف التراجم اليونانية الثالث ترمجة أيكوئال سنة 

  ..جاءت ترمجتها باإلمرأة الشابة، وال إشارة أبداً كوا عذراء أو غري عذراء
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  ؟الصغرية
  )أسرع إىل النهب. .أسرع إىل السلب( هي : لس، ولكنه متالك نفسه، وقالامحر وجه بو

إن هذه  ..مل يترمجوا هذه العبارة يف النسخة العربيةهلذا هم : امتألت القاعة بالضحك، فقال عبد احلكيم
  .النبوءة ال ميكن أن تنطبق على املسيح

   ..هذا منوذج عن حتميل النصوص ما ال حتتمل
وهروب  ،قصة قتل هريودس لألطفالإنه ما ذكره سعادة القس من  ..هلذا التكلفهناك منوذج آخر 

  .ىل مصرإالسيدة مرمي باملسيح 
مه ليال وانصرف أخذ الصيب وأفقام و (:يقول ىف النهايةل ..اخترعها كاتب اإلجنيلإن هذه نبوءة خمترعة 

   ) القائل من مصر دعوت ابين لكي يتم ما قيل من الرب بالنيب.ىل مصر وكان هناك اىل وفاة هريودسإ
لَما كَانَ إِسرائيلُ غُالَماً أَحببته ومن مصر دعوت  ():١/ ١١ :هوشع(قرأ املكتوب ىف سفر وسر ذلك أنه 

 ،أصال حىت نبحث حتقيقهانبوءة ليس بل هو  ،النص ىف هوشع ال عالقة له باملسيح على اإلطالقمع أن  ) ابنِي
  .دث عن خروج بىن اسرائيل من مصر و ما فعلوه بعد ذلكتحي وبل ه

ى أال يوجد ف ،كلها ملفقة، فهي قصة اوسمنها ـ مثال ـ  ..هناك منوذج آخر يدل على ذلك التكلف
   ..ى كتاب تاريخأومل تسجل ىف  ،سند تارخيي هلا باعترافهم هم

 ٣١ :رمياأ(يعا لريبطها بعد ذلك مبا يف انفرد ا دون اإلجنيليني مجمىت وطبعا ـ حضرة القس ـ يعلم أن 
/ ١٥:() بكَذَا قَالَ الره :)ركَاٌء مب حون ةامي الرف عمس توى . صزعتى أَنْ تأْبتا وهالَدلَى أَوي عكبيلُ تاحر

ينودجووا بِمسلَي مها َألنهالَدأَو نع (   
 ىحدإبل هو وصف ملا حدث ىف  ،ة أصالوءليس نب ،الذى انتزعه كاتب مىت من سياقهو، رمياأالنص ىف 

  .حد حىت لفق الكاتب هذه القصصأومل ختطر على بال  ،وال عالقة هلا باملسيح ،غارات نبوخذنصر
  :نبوءات خاطئة
  .اؤالتألطلب من حضرة القس أن جييبين عن بعض التس ..سأكتفي ذه النماذج فقط: قال عبد احلكيم

مل جيد بولس إال أن جييب باإلجياب، فقد كان حيب أن يظهر مبظهر الودود واسع الصدر، فقال عبد 
خيرجون الشياطني بامسي  وهذه اآليات تتبع املؤمنني ():١٨-١٧ / ١٦ :مرقص(لقد جاء يف : احلكيم

 يديهم على املرضى فيربأونأن شربوا شيئا مميتا ال يضرهم ويضعون إويتكلمون بألسنة جديدة حيملون حيات و
(   

وحنن واثقون من كونك تابعا خملصا للمسيح، فهل  ..أمور حتصل للمؤمنني بهمخسة لقد ذكر املسيح هنا 
نريد أن تشرب شيئا مميتا، مث تقوم بيننا صحيحا معاىف ال يضرك  ..نريد واحدا فقط ..تستطيع أن جترب أحدها

  ؟شيء
  .القاعةامحر وجه بولس، وارتفعت ضحكات يف 

لننتقل إىل نبوءة أخرى من نبوءات املسيح، ونرى مدى  ..هذا اختبار خطري ..ال بأس: قال عبد احلكيم
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فَإِني الْحق  ،ومتى طَردوكُم في هذه الْمدينة فَاهربوا إِلَى اُألخرى ():٢٣ /١٠ :مىت(لقد جاء يف  ..انطباقها
   ) ونَ مدنَ إِسرائيلَ حتى يأْتي ابن اِإلنسانأَقُولُ لَكُم الَ تكَملُ

  ؟هل أتىف ..)نسان حىت يايت ابن اإل (:فقال ..لقد حدد هلم املسيح أجال: توجه إىل بولس، وقال
فَإِنَّ ابن اِإلنسان سوف يعود في مجد  ():٢٨ / ١٦مىت (لقد ورد يف : سكت بولس، فقال عبد احلكيم

هالمأَع بسح داحازِي كُلَّ وجفَي ،هكَتالَئم عم أَبِيه. توذُوقُونَ الْمماً الَ يا قَونهامِ هيالْق نإِنَّ م أَقُولُ لَكُم قالْح
هلَكُوتي مياً فآت انساِإلن نا ابورى يتح (  

ماتوا وشبعوا ولكنهم  ..ا املسيحوحىت يرال يذوقون املوت م لقد ذكر املسيح أ: التفت إىل بولس، وقال
  .ا، ومع ذلك مل يأتموت

: الْحق أَقُولُ لَكُم (:فَقَالَ لَهم يسوع (): ٢٨ / ١٩مىت (لقد ورد يف : سكت بولس، فقال عبد احلكيم
لَسى جتم يددجي التونِي فمتبِعت ينالَّذ متأَن كُمإِن  يلَى اثْنضاً عأَي متونَ أَنسلجت هدجم يسلَى كُرع انساِإلن ناب
رشع يثْنيلَ االائراطَ إِسبونَ أَسينداً تيسكُر رشع (   

 ..، وذلك شرف عظيمباجللوس لدينونة بين إسرائيل إن هذا النص يشرف اثين عشر من حواريي املسيح
  وذا من هؤالء؟أمل يكن يه: أجبين ..ءة عظيمةوهي نبو

ال وبذلك  ..بأن يهوذا سيخونهإذن فلم يكن املسيح يعلم : أجاب بولس باإلجياب، فقال عبد احلكيم
  .فاخلائن ال يستحق هذا الشرف الرفيع ..صحيحةتكون هذه النبوءة ميكن أن 

ن اجلثّة فهناك جتتمع ونه حيثما تكأل ():٣٣-٢٨/ ٢٤:مىت(لقد ورد يف : سكت بولس، فقال عبد احلكيم
 ،والنجوم تسقط من السماء ،هؤءوالقمر ال يعطي ض ،يام تظلم الشمسوللوقت بعد ضيق تلك األ ،النسور

وحينئذ تنوح مجيع قبائل االرض ، وحينئذ تظهر عالمة ابن االنسان يف السماء ،وقوات السموات تتزعزع
فريسل مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون ، ء بقوة وجمد كثريويبصرون ابن االنسان آتيا على سحاب السما

فمن شجرة التني تعلّموا املثل مىت صار غصنها ، قصائهاأىل إخمتاريه من االربع الرياح من اقصاء السموات 
يضا مىت رأيتم هذا كله فاعلموا انه قريب على أنتم أهكذا ، ن الصيف قريبأوراقها تعلمون أخرجت أرخصا و

   ) ببوااأل
قول لكم ال ميضي هذا اجليل حىت يكون هذا أاحلق  (:لقد ذكر املسيح هذا كله، مث قال هلم مبينا موعده

  )٣٥-٣٤/ ٢٤:مىت()السماء واالرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول كله
هل  ..؟!عنهما حتدث كل فهل حدث كل هذه األعداد نبوءات، : التفت عبد احلكيم إىل بولس، وقال

وهل تساقطت جنوم السماء على األرض قبل أن ميضي هذا اجليل  ،وهل القمر مل يعط ضوءه ،أظلمت الشمس
  ؟ !جيل تالميذ املسيحالذي يقصد به 

لقد وعد املسيح أتباعه بأم سيقومون مبعجزات كمعجزات املسيح، أو : سكت بولس، فقال عبد احلكيم
فاألعمال اليت أنا  ،احلق أقول لكم من يؤمن يباحلق  ():١٢/ ١٤ :يوحنا(ما هو أعظم منها، فقال كما يف 

   ) ويعمل أعظم منها ألين ماض إىل أيب ،عملها يعملها هو أيضاأ
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أو يعمل أى من أعمال املسيح الىت ذكرت ىف  ..فليحىي أحدكم ميتا ..هذا ما وعدكم به املسيح
  .األناجيل



 ٠

  ـ نبوءات من القرآن الكرمي ٢
: ات عبد احلكيم، ولكنه مع ذلك، مل يرد أن يظهر مبظهر الضعف، فقالمل يدر بولس مبا جييب به اعتراض

رمبا تكون بعض النبوءات مل تكتمل هلا عوامل الصدق، ولعل ذلك يرجع لبعض ما مس النسخ على  ..نعم
   ..أيدي الكتبة من تغيريات

  أو لعل ذلك يرجع إىل أن املراد الظاهر من تلك النصوص غري مقصود؟
  .إىل أسباب أخرى جنهلها أو لعل ذلك يرجع

  .ولكن يكفينا النصوص األخرى اليت ذكرنا قيمتها، واليت ال تنطبق إال على املسيح
جلس عبد احلكيم، واستأذن عبد القادر للقيام، فتظاهر بولس بأنه ال يراه، ولكن اجلمهور احمليط بعبد 

  .ضطر بولس لإلذن لهمما ا ،القادر أخذ يصيح لينبه بولس إىل عبد القادر الذي يرفع يده
نشكر حضرة القس احملترم الذي أتاح لنا  ..أوال: صعد عبد القادر إىل املنصة، وأخذ مكرب الصوت، وقال

  .وحنن مثله نبحث عن احلق، وال شيء غري احلق ..بناومن كل قل هحنن نشكرهذه الفرصة، 
  .وهو القرآن الكرمي ..وأول ما أبدأ به حديثي هو ما بدأ به حديثه

  تقي من الكالم ما نريده أم ال يصح؟ت أدري هل يصح يف العرف أن ننلس
مث تلح  ..تعتربها أنت وعدا بأن يعطيك ..لن أعطيك: فإذا صح، فإن هذا يعين أنه إذا قال لك أخوك مثال

  .عليه يف أن ينفذ وعده
حضرة القس، لن حتتاج لتحقيق ذلك إال لألسلوب الذي استعمله : تظاهر اجلمهور باالستغراب، فقال

ولن حتتاج يف تلك اجلملة إال أن  ..قص ما ال ترغب فيه ..ويستعمله الكثري من إخوانه، وهو أسلوب القص
  )أعطيك(لتصبح اجلملة ) لن(تقص كلمة 

أي  ليربهن أنه ليس يف القرآن الكرمي، وال يف السنة املطهرة ،هذا ما فعله حضرة القس مع القرآن الكرمي
  .وق ذلك ليربهن على موقف القرآن السليب من هذا النوع من املعجزاتنبوءات غيبية، بل ف

  .سأضرب لكم مثاال على ما قرأه حضرة القس
وسكت، مع أن اآلية اليت  )٢٦:اجلـن(﴾ عالم الْغيبِ فَال يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً﴿:تعاىللقد قرأ قوله 

  )٢٧:اجلـن(﴾ لٍ فَإِنه يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصداًإِلَّا منِ ارتضى من رسو ﴿:بعدها تقول
  .فاهللا ـ حسب هاتني اآليتني ـ استأثر بعلم الغيب، ولكنه يعلمه ملن شاء من خلقه

أما سائر اآليات اليت تتحدث عن استئثار اهللا بعلم الغيب، فهذا من مقررات التوحيد وأصوله، فنحن ال 
نبينا إال أنه بشر شرف بوحي اهللا، وأنه لذلك ال يعلم إال ما علمه اهللا سواء كان من علم الغيب أو من  نقول يف

  .علم الشهادة
  هل ترون يف ذلك ـ حضرة اجلمهور ـ أي حرج؟

ليربهن هلؤالء أنه  ..أنه يعلم الغيب أم أن املنطق العلمي هو أن يزعم حممد  ..هل هذا هو املنطق العلمي
  اهللا؟ مرسل من
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أو أن املنطق العلمي هو أن ال يذكر اهللا بأنه العامل الوحيد بالغيب ليدع الفرصة لكل الكهنة واملشعوذين 
  .واخلرافيني ليمألوا الدنيا بتكهنام

ولذلك ابتدأ تلك املقاومة ببيان استئثار اهللا بالضر والنفع والعلم  ..لقد قاوم اإلسالم الدجل واخلرافة
  .ي األدوات اليت يلعب ا املشعوذونوهذه ه ..بالغيب

نريد ما يبني  ..وحنن هنا نريد أفعاال ال أقواال ..هذا كالم نظري حبت: قاطعه الرجل املستأجر، وقال
  .نريد بيانا يكشف الغيب قبل حصوله ..املعجزة

ث ال فإن وقته من العزة حبي ..وال أظن حضرة القس يسمح يل ..ذلك يطول: ابتسم عبد القادر، وقال
   ..مينحه ملثلي

: صاح رجل من احلاضرين، عرفت بعد ذلك أنه مكلف من طرف عبد احلكيم بأن يقول هذا القول ـ
 ..إنه جم األدب ..يسمع لك، ولو ظللت حتدثه ليل ار ..إنه رجل واسع الصدر ..أنت ال تعرف أبانا القس

  .ال يبحث إال عن احلق ..عظيم اخللق
يدر ما يقول، وتسمرت مثله يف مكاين، وقد سرين ما مسعت، ألن ذلك  تسمر بولس يف مكانه، ومل

  .سيمنحين فرصة ألمسع ما ورد يف النصوص املقدسة من أنباء الغيب املعجزة
ما دام حضرة القس قد أذن يل يف احلديث، فسأذكر لكم بعض ما ورد يف النصوص من : قال عبد القادر

  .والعلماء الذين يعون ما أقول، ويصححون ما قد أخطئ فيه وال شك أن فيكم املؤرخني ..أنباء الغيب
وحىت يكون كالمنا علميا، فسنقسم  ..فلنبدأ بالقرآن الكرمي: جيبه، وقالعبد القادر مصحفا من  أخرج

  .املاضي، واحلاضر، واملستقبل: أنباء القرآن الكرمي الغيبية إىل ثالثة أقسام حتيط بالزمان من مجيع جوانبه
  :املاضيمن  أنباءـ  ١

فال شك أن املاضي غيب كاملستقبل متاما إال ملن أويت من األدوات ما  ..ولنبدأ باحلديث عن املاضي
   ..يعرف به ذلك املاضي
   ..ومع ذلك ورد يف القرآن الكرمي أنباء كثرية عن الغيب املاضي ..أميا وقد كان حممد 

ذَلك من أَنباِء  ﴿:قصة مرمي ـ عليها السالم ـ بعد أن قص عليه يقول لنبيه  تعاىلولذلك، فإن اهللا 
لَد تا كُنمو ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُونَ أَقْالمإِذْ ي هِميلَد تا كُنمو كإِلَي يهوحبِ نيونَالْغمصتخإِذْ ي هِمآل (﴾ ي

  )٤٤:عمران
لك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ ذَ ﴿:ويقول له بعد أن قص عليه قصة يوسف 

  )١٠٢:يوسف(﴾ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ
وما كُنت بِجانِبِ الْغربِي إِذْ قَضينا إِلَى موسى الْأَمر وما  ﴿:ويقول له بعد أن قص عليه قصة موسى 

م تكُن ينداهالش ٤٤(ن (هِملَيلُو عتت نيدلِ مي أَهثَاوِياً ف تا كُنمو رمالْع هِملَيلَ عطَاووناً فَتا قُرأْنشا أَننلَكو 
نيلسرا ما كُننلَكا وناتةً) ٤٥(آيمحر نلَكا ونيادانِبِ الطُّورِ إِذْ نبِج تا كُنمو  نم ماها أَتماً مقَو رذنتل كبر نم

  )القصص(﴾) ٤٦(نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ
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  :قوم لوط
   ..ما ورد يف القرآن الكرمي من أخبار املاضيسأضرب لكم مثاال على 

ذلك يف مواضع من لقد ذكر  ..١هالك كثري من القرى، ومن بينها قوم لوط تعاىللقد ذكر اهللا 
كَذَّبت قَوم لُوط بالنذُرِ إِنا أَرسلْناَ علَيهِم حاصباً إالَّ آلَ لُوط نجيناهم   ﴿:تعاىلالقرآن الكرمي، ومنها قوله 

  ).٣٦-٣٣: القمر(﴾ تماروا بالنذُربِسحرٍ نعمةً من عندنا كَذَلك نجزِي من شكَر ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَ
يف نفس زمن إبراهيم عليه السالم مرسالً إىل بعض األقوام ااورة إلبراهيم، كان   عاش لوطلقد 

عندما ، وهؤالء القوم كما خيربنا القرآن الكرمي ميارسون نوعاً من الشذوذ مل تعرفه البشرية قبلهم، وهو اللواط
ممارسة هذا الشذوذ وأنذرهم بطش اهللا وعقابه، كذبوه وأنكروا نبوته ورسالته،  نصحهم لوط بأن يقلعوا عن

  .ومتادوا يف شذوذهم وغيهم، ويف النهاية هلك القوم مبا وقع عليهم من كارثة مريعة
ن هذه أسدوم، وحيث هي منطقة املنطقة اليت أقام فيها لوط إىل هذا، وذكر أن العهد القدمي لقد أشار 

تدل الدراسات و، ىل الشمال من البحر األمحر، فقد كشفت األحباث أن الدمار قد حلق ا متاماًاملنطقة تقع إ
  .أن تلك املدينة كانت يف منطقة البحر امليت اليت متتد على طول احلدود األردنية الفلسطينيةتدل على األثرية 

مرنا جعلْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا فَلَما جآَء أَ ﴿:لقد وصف القرآن الكرمي العذاب الذي حاق ا، فقال
 ديعبِب نيمالظَّال نم يا همو كبد رنةً عموسم ودضنلٍ ميجس نارةً مجا حهلَي٨٣-٨٢: هود(﴾ ع.(  

لَيهِم مطَراً فَسآَء مطَر املُنذَرِين إِنَّ في ذَلك آليةً ثُم دمرنا اآلخرِين وأَمطَرنا ع  ﴿:تعاىلويف آية أخر قال 
 ميحالر ززِيالع ولَه كبإِنَّ رو ننِيمؤم مها كَانَ أَكْثَرم١٧٥-١٧٢: الشعراء(﴾ و(.   

   ..إن هذه اآليات تشري إىل نوع العذاب الذي نزل بتلك القرية
جند أن حبرية وهلذا ها هزة أرضية قوية، تتشري إىل أن املنطقة قد أصاب ﴾عاليها سافلَهاجعلْنا ﴿مجلة إن 

  .لوط، املكان الذي وقع فيه العذاب، حتمل دالئل واضحة عن كارثة كهذه
غاص وادي سدمي الذي يتضمن سدوم وغوموراه مع الشق العظيم،  (:يقول عامل اآلثار األملاين وورنر كيلر

متاماً يف هذه املنطقة، يف يوم واحد إىل أعماق سحيقة، حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة  الذي مير
   ٢)صاحبتها عدة انفجارات، وأضواء نتج عنها غاز طبيعي وحريق شامل

وث انفجار فرمبا تعين حد ﴾وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ منضود  ﴿:أما اجلملة األخرية من اآلية
حتررت القوى الربكانية اليت كانت هامدة يف  (:وعن ذلك يقول وورنر كيلر، بركاين على ضفيت حبرية لوط

األعماق على طول الصدع من ذلك الغور، وال تزال فوهات الرباكني اخلامدة تبدو ظاهرة يف الوادي العلوي 
طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من  من الضفة الغربية، بينما تترسب هنا احلمم الربكانية وتتوضع

   ) السطح الكلسي
تدل هذه احلمم املتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه املنطقة إىل هزة عنيفة وبركان ثائر يف زمن و

                                                
  .الكاتب التركي هارون حيىي، القرآن الكرمي ودمار قوم لوط: انظر)  ١(
  ..٧٦-٥٧ت ، الصفحا١٩٦٤ويليام مورو، : وورنر كيلر، اإلجنيل كتاريخ، إثبات كتاب الكتب، نيويورك)  ٢(



 ١٣٣

   ﴾ود وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ منض ﴿من األزمنة، وتبدو هذه الكارثة بالسياق القرآين 
فالكتاب  ..ولكن اإلعجاز يف هذا يرجع للكتاب املقدس، ال للقرآن ..إن ما ذكرته صحيح: قال بولس

وال يستبعد أن يكون القرآن قد تأثر يف  ..املقدس هو الذي نص على هالك قوم لوط قبل أن ينص عليه القرآن
  .هذا مبا ورد يف الكتاب املقدس

  :ملوك مصر
ولكن سأذكر لك شيئا بسيطا اختلف فيه القرآن الكرمي  ..لن أجادلك يف هذا ..ال بأس: قال عبد القادر

مع الكتاب املقدس، ومع ذلك كان احلق مع القرآن الكرمي، فلو كان القرآن يسري تبعا للكتاب املقدس لوقع يف 
  .نفس اخلطأ

يف سورة ولكنه  ..يف حوايل ستني آية كرمية) فرعون(حكام مصر القدامى بلقب لقد لقب القرآن الكرمي 
وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان  ﴿:تعاىلقوله وذلك يف  ،)ملك(واحدة ذكر حاكم مصر بلقب 

تم للرؤيا تعبرونَ نْ كُنيأْكُلُهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضرٍ وأُخر يابِسات يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي في رؤياي إِ
وقَالَ   ﴿:تعاىل، وقال )٥٠من اآلية: يوسف(﴾ وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه   ﴿:تعاىل، وقال )٤٣:يوسف(﴾ 

من قَالُوا نفْقد صواع الْملك ول  ﴿:تعاىل، وقال )٥٤من اآلية: يوسف(﴾ الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي
يمعز ا بِهأَنريٍ وعلُ بمح اَء بِهتعاىل، وقال )٧٢:يوسف(﴾ ج:﴿  نا مهجرختاس ثُم يهاِء أَخلَ وِعقَب هِمتيعأَ بِأَودفَب

يشاَء اللَّه نرفَع درجات من نشاُء  وِعاِء أَخيه كَذَلك كدنا ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِلَّا أَنْ
 يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَو٧٦:يوسف(﴾ و (  

  .عـاش يف مصر مل يذكر لقب فرعون مع أن يوسف كما مسعت سورة ففي هذه ال
  .١بفرعون وهذا خبالف التوراة اليت تسمي ملك مصر يف وقت يوسف 

حجر فمن خالل  ..٢لقرآن الكرمي، وهذا ما يدل على دقته العلميةوالتاريخ يدل على صحة ما ورد يف ا
على تاريخ مصر يف مطلع القرن نا تعرفوعلى الكتابة اهلريوغلوفية يف أواخر القرن التاسع عشر،  نارشيد وتعرف

الذين تغلبوا على ) اهلكسوس(حياة يوسف يف مصر كانت أيام امللوك الرعاة عرفنا أن احلايل بشكل دقيق 
وشكل الدولة  ،م حىت أخرجهم أمحس األول.ق ١٥٨٠م إىل .ق ١٧٣٠وش الفراعنة، وظلوا يف مصر من جي

  ) اإلمرباطورية(احلديثة 
                                                

وهوذا  واذا هو واقف عند النهر. وحدث من بعد سنتني من الزمان ان فرعون رأى حلما« ):١٠-٤١/١:تكوين(ففي )١(
مث هوذا سبع بقرات اخرى طالعة وراءها من النهر . فارتعت يف روضة. سبع بقرات طالعة من النهر حسنة املنظر ومسينة اللحم

فاكلت البقرات القبيحة املنظر والرقيقة اللحم . جبانب البقرات االوىل على شاطئ النهرفوقفت . قبيحة املنظر ورقيقة اللحم
. وهوذا سبع سنابل طالعة يف ساق واحد مسينة وحسنة. مث نام فحلم ثانية واستيقظ فرعون. البقرات السبع احلسنة املنظر والسمينة

واستيقظ . فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة املمتلئة. هامث هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراء
فارسل ودعا مجيع سحرة مصر ومجيع حكمائها وقص عليهم فرعون . وكان يف الصباح ان نفسه انزعجت. فرعون واذا هو حلم

فرعون سخط على عبديه فجعلين . ايمث كلم رئيس السقاة فرعون قائال انا اتذكر اليوم خطاي فلم يكن من يعبره لفرعون. حلمه
  »  يف حبس بيت رئيس الشرط انا ورئيس اخلبازين

  .١١٢شوقي أبو خليل، ص. د: اإلنسان بني العلم والدين: انظر) ٢(



 ١٣٤

  .١ع يف اخلطأ الذي وقعت فيه التوراةلم يقف ،كلماتهاختيار لذلك كان القرآن دقيقاً جداً يف 
   :قوم سبأ

لزمن املاضي، واليت وردت يف القرآن الكرمي، واليت دل ومن النبوءات الغيبية املرتبطة با: قال عبد القادر 
لَقَد كَانَ لسبأ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتاَن عن يمنيٍ وشمالٍ كُلُوا  ﴿:تعاىلالتاريخ على صدقها ما نص عليه قوله 

رفَأَع غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهكُركُم واشبقِ رزن رنِ ميتنج هِميتنم بِجلْناَهدبرِمِ ولَ العيس هِملَيا علْنسوا فَأَرض
  )١٦-١٥: سبأ( ﴾ذَواتي أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيٍء من سدرٍ  قَليلٍ 

  :٢حيكي يف هذه اآليات خربا من الزمن املاضي بدقة عالية تعاىلفاهللا 
واحداً من أكرب أربع الذي كان جمتمع سبأ ، ال من باب التأريخ ـ فهو يذكر ـ من باب العربة

قبل امليالد،  ٧٥٠-١٠٠٠جمتمعهم ما بني  فقد أسس السبأيونحضارات عاشت يف جنويب اجلزيرة العربية، 
بعد امليالد، بسبب اهلجمات اليت دامت قرنني واليت كانوا يتعرضون هلا من  ٥٥٠واارت حضارم حوايل 

  .رس والعربجانب الف
السبئيون خالل التاريخ كقوم متحضرين، ويعترب سد مأرب الذي كان أحد أهم معامل هذه وقد عرف 

  .احلضارة، دليالً واضحاً على املستوى الفين املتقدم الذي وصل إليه هؤالء القوم
، فقد كان اجليش السبئي من أقوى جيوش ذلك الزمان، وقد ضمن حلكامه امتداداً توسعياً جيداًوقد 

قبل  ٢٤اجتاحت سبأ منطقة القتبيني، ومتكنت من السيطرة على عدة مناطق يف القارة اإلفريقية، ويف عام 
امليالد وأثناء إحدى احلمالت على املغرب، هزم اجليش السبئي جيش ماركوس إيليوس غالوس الروماين الذي 

  .وة يف ذلك الزمن دون منازعكان حيكم مصر كجزء من اإلمرباطورية الرومانية اليت كانت أعظم ق
  .كانت سبأ جبيشها وحضارا املتقدمة من القوى العظيمة يف ذلك الزمانوبذلك 

جيش سبأ من خالل كالم قواد اجليش السبئي مع ملكتهم أشار القرآن الكرمي إىل القوة اليت يتمتع ا لقد 
  )٣٣: النمل( ﴾شديد واَألمر إِلَيك فَانظُرِي ماذَا تأْمرِين  قَالُوا نحن أُولُو قُوة وأُولُو بأْسٍ ﴿:تعاىليف قوهل

كانت مأرب هي عاصمة سبأ، وكانت غنية جداً، والفضل يعود إىل موقعها اجلغرايف، كانت وقد 
استغل والعاصمة قريبة جداً من ر الدهنا الذي كانت نقطة التقائه مع جبل بلق مناسبة جداً لبناء سد، 

وا ميارسون الري والزراعة، وهكذا أيون هذه امليزة وبنوا سداً يف تلك املنطقة حيث نشأت حضارم، وبدالسبئ
  . وصلوا إىل مستوى عال جداً من االزدهار

متراً، وهذا يعين حسابياً أنه ميكن أن  ٦٢٠متراً وطوله  ٦٠متراً وعرضه ١٦بلغ ارتفاع سد مأرب وقد 
كان يشار وقد يف السهل اجلنويب، والباقي للسهل الشمايل،  ٥٣٠٠منها  هكتاراً من األراضي، ٩٦٠٠يروي 

جنتاَن  ﴿القرآين بكل دقة التعبري ، وهذا ما يشري إليه )مأرب والسهالن(إىل هذين السهلني يف النقوش السبئية 
  .إىل وجود حدائق وكروم يف هذين الواديني أو السهلني﴾، فهي تشري عن يمنيٍ وشمالٍ

                                                
  )معجزات علمية(و) الكلمات املقدسة(انظر تفاصيل أخرى ترتبط ذا يف الرسالتني السابقتني )  ١(
   .، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةبقلم الكاتب التركي هارون حيىي :مقوم سبأ وسيل العرِ :انظر)  ٢(



 ١٣٥

قد مت إصالح هذا السد خالل القرنني اخلامس والسادس للميالد، إال أن هذه اإلصالحات مل متنع السد ل
اار السد بسبب سيل العرِمِ الذي ذكره القرآن الكرمي، والذي سبب وقد  ..للميالد ٥٤٢من االيار عام 

قي السبئيون يرعوا لعدة قرون ـ على قد هلكت كل البساتني والكروم واحلدائق ـ اليت بفأضراراً بالغة، 
  .بعد ايار السد عاىن السبئيون من فترة ركود طويلة مل تقم هلم قائمة بعدهاوبكْرة أبيها، 

  .وهذه كانت اية القوم اليت بدأت مع ايار السد
القرآين خيربنا كيف وهذا التعبري ). سيلَ العرِمِ(أن العقاب اإلهلي كان بإرسال القرآن الكرمي ذكر وقد 

  . تعين احلاجز أو السد )عرِم(وقعت الواقعة، فكلمة 
الكتاب املقدس كان (صاحب كتاب  Werner Kellerقد أقر الكاتب وعامل اآلثار املسيحي وورنر كيلر و
أن سيل العرم قد حدث كما ورد وصفه يف القرآن الكرمي، وأنه وقع يف تلك املنطقة، وأن هالك  )صحيحاً

طقة بكاملها بسبب اياره، إمنا يربهن على أن املثال الذي ورد يف القرآن الكرمي عن قوم اجلنتني قد وقع املن
  . فعالً

بعد وقوع كارثة السد، بدأت أراضي املنطقة بالتصحر، وفقد قوم سبأ أهم مصادر الدخل لديهم مع 
  . إىل مشايل اجلزيرة، مكة وسوريااختفاء أراضيهم الزراعية، وبدأ السبئيون يهجرون أراضيهم مهاجرين 
   ..لقد ذكر القرآن الكرمي كل هذه التفاصيل التارخيية بدقة معجزة

  أليس ذلك ـ حضرة القس ـ نبوءة غيبية؟: التفت إىل بولس، وقال
   :مثودقوم 

ومن النبوءات الغيبية املرتبطة بالزمن املاضي، واليت وردت يف القرآن : قال عبد القادرسكت بولس، ف
كَذَّبت ثَمود  ﴿:تعاىلواليت دل التاريخ على صدقها ما نص عليه قوله ومل ترد يف الكتاب املقدس، الكرمي، 

لَيع الذِّكْر يرٍ أَأُلْقعسالَلٍ وي ضا إِذاً لَّفإِن هبِعتداً ناحا وناً مرشذُرِ فَقَالُوآ أَببالن ولْ هنِناً بين بم ه رأَش كَذَّاب
 راَألش نِ الكَذَّابونَ غَداً ملَمعي٢٦-٢٣: القمر( ﴾س(  

، وقد مساهم كذبوا واستهتروا بالنذر اليت أرسلها اهللا إليهمففي هذه اآليات القرآنية حديث عن قوم 
  ١)مثود(

آن الكرمي هلم وهم مل يذكروا يف الكتاب املقدس، ولذلك جاء من يشكك يف وجودهم، ويعترب ذكر القر
  .ذكرا لألساطري
مل تكن معروفة قبل، مثل املنطقة كثرية  أشياءأظهرت ألحباث والدراسات التارخيية واجليولوجية ولكن ا

، حبيث أصبح التأريخ املرتبط م اليت أقام ا قوم مثود، والبيوت اليت بنوها، ومنط احلياة اليت كانوا يعيشوا
  .د من الكشوف األثريةالعديمؤيدة بحقيقة تارخيية 

سريجيون (أقدم املصادر القدمية اليت تشري إىل مثود هي سجالت النصر التارخيية للملك البابلي وقد كان 
  .يف إحدى محالته على مشايل اجلزيرة العربيةالقوم الذي هزم هؤالء ، والقرن الثامن قبل امليالديف ) الثاين

                                                
  .، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةالكاتب التركي هارون حيىيكذبت مثود بالنذر، : انظر)  ١(



 ١٣٦

اختفى  ، وقدأي مثود يف كتابات أرسطو وبتوملي وبليين )يتامود(كما يشري اإلغريق إليهم على أم 
  .ميالدي ٦٠٠- ٤٠٠بشكل كامل حوايل  هؤالء القوم قبل حممد 

عاداً وثَموداً مقترنتني، بل إنه يذَكِّر ثَموداً بعاد ويأمرهم أن يتعظوا منهم، وكثريا ما يذكر القرآن الكرمي 
واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاَء من   ﴿:تعاىل، كما قال  من املعلومات عن عادهذا يعين أن ثَموداً كان لديها الكثريو

اِهللا والَ تعثَوا في  بعد عاد وبوأَكُم في اَألرضِ تتخذُونَ من سهولها قُصوراً وتنحتونَ اجلبالَ بيوتاً فَاذْكُروآ آالَء
ينفِْسدضِ م٧٤: ألعرافا( ﴾اَألر(  

 إال أن هناك أن املسافة اجلغرافية بني القومني مسافة هائلةأنه على الرغم من املصادر التارخيية  تكشفوقد 
  .بينهما اوثيق اتصاال
قبيلة أو قبائل يف اجلزيرة العربية القدمية يبدو أا  (:كتبت املوسوعة الربيطانية املصغرة )مثود(حتت عنوان و

ملشهورة، وبالرغم من أن منشأ مثود هو جنوب اجلزيرة العربية، إال أن جمموعة كبرية منها كانت من القبائل ا
انتقلت إىل الشمال يف تاريخ مبكر واستقرت على منحدرات جبل أثلب أن قوم مثود الذين عاشوا بني الشام 

ة وصور مثودية لقد كشفت احلفريات األثرية عن كتابات حجري، )أصحاب احلجر(واحلجاز يعرفون حتت اسم 
    ١)ضخمة ليس عند جبل أثلب فحسب، بل عرب وسط اجلزيرة العربية أيضاً

  :ـ أنباء احلاضر ٢
   ..ومن النبوءات الغيبية اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي نبوءات احلاضر: قال عبد القادر

والقهقهة ملء استغربت كثريا لبولس عندما ارتفع صوته بالضحك، وأراد أن يضحك احلضور، فقال، 
وقد يكون رائحة  ..مىت كان احلاضر غيبا، وحنن نراه ونلمسه ونعيشه ..إن هذا لعجيب ..؟!غيب احلاضر: فمه

  ؟!طيبة، فنشمها
أبدى احلضور استغرابا لضحكات بولس، ومل يبادلوه ما طلبه منهم غري مستأجره الذي راح يضحك يف 

  .هستريية متكلفة
  .ر كذلك، فأخربين ما الذي أخبئه يف جييب هذاما دام األم: قال عبد القادر

  .سكت بولس، ومل حير جوابا، وامتألت أفواه احلاضرين بالضحك
ورسوالً  ﴿:تعاىلفقال ، لقد ذكر القرآن الكرمي هذا النوع من الغيب عن املسيح : قال عبد القادر

بر نم ةبِآي كُمجِئْت ي قَدرائيلَ أَننِي إِسراً إِلَى بكُونُ طَيفَي يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةيالطِّنيِ كَه نم لَكُم لُقي أَخأَن كُم
م إِنَّ في وما تدخرونَ في بيوتكُ بِإِذْن اللَّه وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي الْموتى بِإِذْن اللَّه وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ

نِنيمؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملَآي كفقد أخرب املسيح )٤٩:آل عمران(﴾ ذَل ،  أن من دالئل نبوته إخبارهم مبا
  .يأكلون، وما يدخرون يف بيوم

ال  ﴿:فقد ذكر على لسانه قوله، هذا النوع من اإلعجاز عن يوسف  تعاىلوقبل ذلك ذكر اهللا 
ا طَعيكُمأْتييبنِي رلَّما عما مكُما ذَلكُميأْتلَ أَنْ يقَب هأْوِيلا بِتكُمأْتبإِلَّا ن قَانِهزرت ٣٧من اآلية: يوسف( ﴾ام(  

                                                
  .دائرة املعارف الربيطانية الصغرية )مثود()  ١(
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سأقتصر عن ذكر بعض النماذج  ..وعلى مثال هذين النبيني الكرميني وردت نبوءات قرآنية عن احلاضر
  :عنها هنا

ىل بعض أزواجه أنه قد حرم على نفسه شرب العسل الذي عند بعض نسائه ملا ظن أسر إ النيب منها أن 
أن فيه رائحة غري مستحسنة، وأمرها أن ال خترب بذلك أحداً، فأخربت بعض نسائه بذلك، فأطلعه اهللا على ذلك 

ر النبِي إِلَى بعضِ وإِذْ أَس ﴿:تعاىلقال . وأخربها به، فسألته عمن أخربه بذلك الغيب فأخربها أنه اهللا سبحانه
ا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نيثًا فَلَمدح اجِهوذَا أَزه أَكبأَن نم قَالَت ا بِهأَهب

 ﴾بِريالْخ يملأَنِي الْعب٣:التحرمي(قَالَ ن(  
فيطلع اهللا عليه نبيه، وكان املنافقون  ،ما كان خيفيه املنافقون من بغضهم لإلسالم وطعنهم فيه ومنها

حذَر الْمنافقُونَ أَنْ تنزلَ ي ﴿:تعاىلقال ، كما وخيشون أن يرتل القرآن ببيان ما أسروا يف قلوم ،يعلمون ذلك
  ) ٦٤:التوبة(﴾  هِم قُلْ استهزِئُوا إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَعلَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما في قُلُوبِ

يعتذرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم ﴿ :كذب املنافقني يف اعتذارهم يف التخلف عن اجلهادعن  تعاىلومما حكاه اهللا 
بن قَد لَكُم نمؤن وا لَنرذتعقُلْ لَا ت هِممِ إِلَيالونَ إِلَى عدرت ثُم ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريسو ارِكُمبأَخ نم ا اللَّهأَن
  ) ٩٤:التوبة(﴾  الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

إن كان هذا  (:ال املنافقفق ،كلمةً كفر ا، حيث كان النيب خيطب يف النيب قال أحدهم روي أن وقد 
هو واهللا صادق وأنت شر من احلمار، وملا نقلت كلمته إىل : ، فقال زيد بن أرقم) صادقاً لنحن شر من احلمري

يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا  ﴿:تعاىلقال ، جحدها، فرتل القرآن الكرمي بإثبات تلك الكلمة عليه النيب 
  ) ٧٤:التوبة(﴾ ..كُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلَامهِمكَلمةَ الْ

  .ما يدور بعيداً عنه مما حياك حوله وما يدور يف خفايا النفوس كان الوحي يكشف للرسول بل 
  :املستقبلأنباء ـ  ٣

ذكر أوسفهو املقصود عند اإلطالق، ، املستقبلولننتقل إىل غيب  ..ذه األمثلةنكتفي : قال عبد القادر
  .بعض األمثلة عنه من باب االختصار

  :انتصار الروم
وقبل أن أقرأ عليكم اآليات الواردة يف هذه النبوءة، أطلب من مؤرخ جالس معنا هنا أن  ..ولنبدأ بالروم

الشك أنكم تعرفونه مجيعا، فال ينبغي أن  ..يقوم إىل املنصة، وحيدثنا عن الفرس والرومان يف عهد حممد 
  .، واملؤرخ معنانتحدث عن التاريخ

 ..ولكين سأجيبك على ضوء التاريخ ..أنا ال عالقة يل بأي دين من األديان: قام رجل من القاعة، وقال
  .١ والتاريخ وحده

كانت االمرباطورية الفارسية تقع شرقي اجلزيرة العربية، علي الساحل اآلخر للخليج العريب، علي حني 
  . ريب اجلزيرة علي ساحل البحر األمحر إيل ما فوق البحر األسودكانت االمرباطورية الرومانية متتد من غ

                                                
  .لوحيد الدين خان) إلسالم يتحدىا(انظر هذه التفاصيل وغريها يف كتاب )  ١(



 ١٣٨

ن اوكانت اإلمرباطوريت ،باإلمرباطورية الساسانية، واألخرى بالبيزنطيةـ  أيضا ـ وقد مسيت األوىل
  .حكومتني شهدمها ذلك العصر ىوكانتا أقو ،إيل الفرات ودجلة، يف مشال اجلزيرة العربية نتصال

يف القرن الثاين بعد امليالد، وكانت تتمتع حينئذ مبكانتها كأرقي دولة  اطورية الرومانيةويبدأ تاريخ االمرب
  .حضارية يف العامل

وليس يغين كتاب من ى، وقد شغل املؤرخني تاريخ زوال الروم، كما مل يشغلهم زوال أية حضارة أخر
﴾ إدوارد جنب(كتاب املؤرخ الكتب اليت ألفت حول هذا املوضوع عن الكتب األخرى، ولكن ميكن اعتبار 

أكثرها تفصيال وثقة، وقد ذكر املؤرخ يف اجلزء اخلامس من  )تاريخ سقوط واندحار االمرباطورية الرومانية(
م، وجعله ديانة ٣٢٥الدين املسيحي عاماعتنق ) قسطنطني(امللك ذا املوضوع، فذكر أن  كتابه الوقائع املتعلقة

  .هذه الدعوة وعلي اجلانب اآلخر، رفض الفرس ،ة رعايا الرومالبالد الرمسية، فآمنت ا أكثري
، وكان )موريس(امليالدي هو  السادساالمرباطورية الرومانية يف أواخر القرن  وكان امللك الذي توىل

وأصبح فوكاس )  Phocasفوكاس(ملكا غافال عن شئون البالد والسياسة، ولذلك قاد جيشه ثورة ضده، بقيادة 
إمرباطور إيران  د جناح الثورة والقضاء علي العائلة امللكية بطريقة وحشية؛ وأرسل سفريا له إىلملك الروم، بع

  .العادل) أنو شريوان(، وهو ابن )كسري أبرويز الثاين(
م، بسبب مؤامرة داخلية ٥٩١-٥٩٠إذ كان قد جلأ إليه عام) موريس(هذا خملصا للملك ) كسري(وكان 

  . جبنوده الستعادة العرش) موريس(د عاونه يف االمرباطورية الفارسية، وق
  ).باألب(، أثناء إقامته بالد الروم، ولذلك كان يدعوه )موريس(تزوج بنت ) كسري(ومما يروي أيضا أن 

وأمر بسجن السفري الرومي وأعلن عدم اعترافه  ،وملا عرف بأخبار انقالب الروم، غضب غضبا شديدا
  .بشرعية حكومة الروم اجلديدة

ومل يتمكن  ،علي بالد الروم وزحفت جحافله عابرة ر الفرات إيل الشام) كسري أبرويز(وأغار 
فاتسعت حدود االمرباطورية ) أنطاكية والقدس(من مقاومة جيوش الفرس اليت استولت علي مدينيت ) فوكاس(

علي النظام اجلديد حاقدة  كالنسطورية واليعقوبية وكانت بعض الفرق املسيحية ،الفارسية فجأة إيل وادي النيل
  .يف روما فناصرت الفاحتني اجلد وتبعها اليهود مما سهل غلبة الفرس

وأرسل بعض أعيان الروم رسالة سرية إيل احلاكم الرومي يف املستعمرات اإلفريقية، يناشدونه إنقاذ 
البحرية، بسرية  ، فسار جبيشه يف الطريق)هرقل(فأرسل احلاكم جيشا كبريا بقيادة ابنه الشاب  ،االمرباطورية

مل يدر مبجيئهم إال عندما شاهد األساطيل، وهي تقترب من السواحل الرومانية، ) فوكاس(ن أ يتتامة ح
  .اخلائن) فوكاس(أن يستويل علي االمرباطورية، وقتل ـ  دون مقاومة تذكرـ  واستطاع هرقل

، من إيقاف طوفان الفرس ـ )فوكاس(برغم استيالئه علي االمرباطورية وقتله ـ  بيد أن هرقل مل يتمكن
مل يعد العلم الصلييب يرفرف علي ، وفضاع من الروم كل ما ملكوا من البالد يف شرقي العاصمة وجنوبيها

  .العراق والشام وفلسطني ومصر وآسيا الصغرى، بل علتها راية الفرس
قاس ؛ وعم وتقلصت االمرباطورية الرومانية يف عاصمتها، وسدت مجيع الطرق يف حصار اقتصادي 
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   .القحط ؛ وفشت األمراض الوبائية ؛ ومل يبق من اإلمرباطورية غري جذور شجرها العمالق
وكان الشعب يف العاصمة خائفا يترقب ضرب الفرس للعاصمة، ودخوهلم فيها؛ وترتب علي ذلك أن 

  .جورةأغلقت مجيع األسواق، وكسدت التجارة، وحتولت معاهد العلم والثقافة إيل مقابر موحشة مه
وا يسخرون عالنية من الشعائر الدينية أبد، بل يستبدون بالرعايا الروم للقضاء علي املسيحية الفرسوبدأ 

وأقاموا بيوت عبادة النار يف كل  ،من املسبحني١٠٠,٠٠٠املقدسة، ودمروا الكنائس، وأراقوا دماء ما يقرب من
  )املدائن( وأرسلوه إىل ،صليبوأرغموا الناس علي عبادة الشمس والنار واغتصبوا ال ،مكان

طيبة يف حقيقة األمر لكان ) ىكسر(ولو كانت نوايا  (:عن كل هذا، مث يقول) جنب(املؤرخ يتحدث 
كخري صديق أخذ بثأر حليفه وصاحب نعمته ) هرقل(والستقبل ) فوكاس(اصطلح مع الروم بعد قتلهم 

   ) دما قرر مواصلة احلرب، بأحسن طريقة ؛ ولكنه أبان عن نواياه احلقيقية عن)موريس(
من ) هرقل(إيل ) ىكسر(وميكن قياس اهلوة الكربى اليت حدثت بني الروم والفرس من خطاب وجهه 

: من لدن اإلله كسري الذي هو أكرب اآلهلة وملك األرض كلها، إيل عبده اللئيم الغافل (:بيت املقدس قائال
   )؟ !هلك القدس من يديفلماذا ال ينقذ إ! إنك تثق يف إهلك: إنك تقول: هرقل

علي ) قرطاجنة(واستبد اليأس والقنوط رقل من هذه األحوال السيئة وقرر العودة إيل قصره الواقع يف 
وأرسلت  ،فلم يعد يهمه أن يدافع عن االمرباطورية، بل كان شغله الشاغل إنقاذ نفسه، الساحل اإلفريقي

  .ليستقل إحدي هذه السفن إيل منفاه االختيارييف طريقه ) هرقل(السفن امللكية إيل البحر، وخرج 
بالبقاء ) هرقل(ويف هذه الساعة احلرجة حتايل كبري أساقفة الروم باسم الدين واملسيح، وجنح يف إقناع 

علي أنه لن يعيش أو ميوت إال مع  يعاهد اهللا تعاىل) سانت صوفيا(مع األسقف إيل قربان ) هرقل(وذهب 
  .الشعب الذي اختاره اهللا له

طالبا منه الصلح ؛ ولكن مل ) سفريا إيل كسري) هرقل(أرسل  )Sain(وبإشارة من اجلنرال اإليراين سني
وإمنا أريد  ..ال أريد هذا القاصد (:يف غضب شديد) كسري(يكد القاصد الرومي يصل إيل القصر، حين صاح 

   ) ١صلييب ويعبد الشمس إهلتناحين يهجر إهله ال) الرومي(مكبال باألغالل حتت عرشي ؛ ولن أصاحل ) هرقل(
علي شروط معينة هي أن )هرقل(وبعد مضي ستة أعوام علي احلرب، رضي اإلمرباطور اإليراين أن يصاحل 

من الذهب، وألف تالنت من الفضة، وألف ثوب من احلرير، وألف جواد، وألف  ألف تالنت يدفع ملك الروم
  .فتاة عذراء

، لوال املدة )هرقل(دون شك، وكان من املمكن أن يقبلها ) ةخمزي(هذه الشروط بأا ) جنب(ويصف 
القصرية اليت أتيحت له لدفعها من اململكة املنهوبة، واحملدودة األرجاء، ولذلك آثر أن يستعمل هذه الثروة 

  .كمحاولة أخرية ضد أعدائه
   ..حديثكامسح يل بأن أقاطعك بكلمة موجزة، مث أدعك تواصل : قاطع عبد القادر املؤرخ قائال

علي العاصمتني الفارسية والرومية هذه األحداث سيطرت علي شعب فيه سيطرت يف ذلك الوقت الذي 
كان الفرس جموسا من عباد ، فقد املكرمة مشكلة مماثلة ةوهي مك ،العاصمة املركزية يف شبه اجلزيرة العربية
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  . لة، وباهللا تعايلالشمس والنار، وكان الروم من املؤمنني باملسيح، وبالوحي، وبالرسا
هم علي الكفار واملشركني كما كان كفار مكة مع تيرجون غلب مع الرومـ نفسيا ـ وكان املسلمون 

وأصبح الصراع بني الفرس والروم رمزا خارجيا للصراع الذي كان ، الفرس، لكوم من عباد املظاهر املادية
  ).مكة(يدور بني أهل اإلسالم وأهل الشرك يف 

سية كانت كل من اجلماعتني تشعر بأن نتيجة هذا الصراع اخلارجي هي نفس مآل صراعهما وبطريقة نف 
واستولوا علي مجيع املناطق الشرقية من دولة الروم انتهزها  ،م٦١٦فلما انتصر الفرس علي الروم عام ،الداخلي

سوف نقضي  لقد غلب إخواننا علي إخوانكم، وكذلك: املشركون فرصة للسخرية من املسلمني، قائلني
وكان املسلمون مبكة يف أضعف وأسوأ أحواهلم املادية،  ،عليكم، إذا مل تصطلحوا معنا تاركني دينكم اجلديد

في أَدنى ) ٢(غُلبت الروم ) ١(امل  ﴿:نزل القرآن الكرمي بتلك النبوءة العجيبة ليقول وىف تلك احلالة البائسة
) ٤(في بِضعِ سنِني للَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعد ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ ) ٣(م سيغلبونَ الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِ

 يمحالر زِيزالْع وهاُء وشي نم رصني رِ اللَّهصالروم(﴾)٥(بِن(  
ؤرخ على هذه املقاطعة، وامسح يل ـ كذلك ـ امسح يل حضرة امل: التفت عبد القادر إىل املؤرخ، وقال

تنبأ القرآن كما تتنبأ هل كنت تستطيع أن  ..لوكنت يف عهد حممد، ويف ذلك الوقت: أن أسألك هذا السؤال
  .مع أنك لست مضطرا إليهاذه النبوءة، 

من حكومة  لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعا، ألن السنني االثنيت عشرة األوىلف ..ال: قال املؤرخ
  .كانت تؤذن بانتهاء اإلمرباطورية الرومانية) هرقل(

يف سنوات حمدودة لتتغلب على مجيع إن التنبأ ا كالتنبؤ بقيام الدولة األملانية بعد احلرب العاملية الثانية 
  . أعدائها

  بعد ذلك السقوط؟ اإلمرباطورية الرومانيةفكيف قامت : قال عبد القادر
إا من أبرز البطوالت التارخيية، تلك اليت نراها يف  (:عن ذلك، فقال) جنب(ث لقد حد: قال املؤرخ

واألخرية  فقد ظهر هذا اإلمرباطور غاية يف الكسل والتمتع بامللذات وعبادة األوهام يف السنني األوىل ،)هرقل(
ي يسود السماء من حكومته، كان يبدو كما لو كان متفرجا أبله، استسلم ملصائب شعبه، ولكن الضباب الذ

ساعيت الصباح واملساء، يغيب حينا من الوقت لشدة مشس الظهرية، هذا هو ما حدث بالنسبة إيل هرقل، فقد 
فجأة، واستطاع أن يستعيد جمد الروم خالل ست حروب ) قيصر ميدان احلرب( إىل) القصور أرقاديوس(حتول 

  .شجاعة شنها ضد الفرس
حيوا الستار عن احلقيقة، تبيانا ألسرار هذه اليقظة والنوم، وبعد وكان من واجب املؤرخني الروم أن يز

هذه القرون اليت مضت ميكننا احلكم بأنه مل تكن هناك دوافع سياسية وراء هذه البطولة، بل كانت نتيجة غريزة 
مه ا، رغم اليت تزوجها لشدة هيا )مارتينا(هرقل الذاتية، فقد انقطع عن كافة امللذات، حين إنه هجر ابنة أخته 

  .أا كانت حمرمة عليه
وضع خطة عظيمة لقهر الفرس، وبدأ يف جتهيز العدة ـ  ذلك امللك الغافل الفاقد العزميةـ  هرقلإن 
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أم يرون ) القسطنطينية(والعتاد، ولكن رغم ذلك كله، عندما خرج هرقل مع جنوده بدا لكثريين من سكان 
  .يةآخر جيش يف تاريخ اإلمرباطورية البيزنط

 ،وكان هرقل يعرف أن قوة الفرس البحرية ضعيفة، ولذلك أعد حبريته لإلغارة علي الفرس من اخللف
، وشن علي الفرس هجوما مفاجئا يف نفس امليدان الذي هزم )أرمينيا(وسار جبيوشه عن طريق البحر األسود إيل 

الفرس مقاومة هذه الغارة ومل يستطع . فيه األسكندر جيوش الفرس، ملا زحف علي أراضي مصر والشام
  .املفاجئة فالذوا بالفرار

فاجأهم بأساطيله مرة أخري، وأنزل ) هرقل(، ولكن )آسيا الصغرى(وكان الفرس ميلكون جيشا كبريا يف 
عن طريق البحر، وعقد ) القسطنطينية(إيل عاصمته ) هرقل(م هزمية فادحة، وبعد إحراز هذا النصر الكبري عاد 

  .واستطاع بنصرم أن يسد سيل الفرس عند عاصمتهم )Avars(رينيمعاهدة مع األفا
واستطاع  ، م ٦٢٥، ٦٢٣،٦٢٤ضد الفرس يف سنوات  ىثالثة حروب أخرقامت احلربني تينك وبعد 

عن طريق البحر األسود، واضطر الفرس إيل االنسحاب من ) ميسو بوتانيا(أن ينفذ إيل أراضي العراق القدمي 
يف مركز يسمح له بالتوغل يف قلب اإلمرباطورية ) هرقل(ة، نتيجة هذه احلروب، وأصبح مجيع األراضي الرومي

علي ضفاف  ىنينو(تلك احلرب اليت خاضها الفريقان يف  ،الفارسية، وكانت آخر هذه احلروب املصريية
  .م٦٢٧يف ديسمرب عام) دجلة(

، ولكن )دستكرد(صره احلبيب مقاومة سيل الروم، حاول الفرار من ق) كسري أبرويز(وملا مل يستطع 
، وزج به يف سجن داخل القصر امللكي حيث لقي )شريويه(ثورة داخلية نشبت يف اإلمرباطورية، واعتقله ابنه 

) كسري(مثاين عشرة من أبناء أبيه ) شريويه(حتفه لسوء األحوال يف اليوم اخلامس من اعتقاله، وقد قتل ابنه 
  .أمام عينيه

ر مل يستطع ان جيلس علي العرش أكثر من مثانية أشهر، حيث قتله أحد أشقائه، هو اآلخ) شريويه(ولكن 
  . تسعة ملوك زمام احلكم يف غضون أربعة أعوام وهكذا بدأ القتال داخل البيت امللكي، وتوىل

قباد (فأرسل ، ومل يكن من املمكن أو املعقول يف هذه األحوال السيئة، أن يواصل الفرس حرم ضد الروم
ابن كسري أبرويز الثاين يرجو الصلح، وأعلن تنازله عن األراضي الرومية، كما أعاد الصليب، ورجع ) الثاين

م يف احتفال رائع، حيث كان جير مركبته أربعة أفيال، ٦٢٨يف مارس عام ) القسطنطينية(إيل عاصمته ) هرقل(
  .غصان الزيتونواستقبله آالف مؤلفة من اجلماهري خارج العاصمة ويف أيديهم املشاعل وأ

أي يف أقل من عشر سنني،  ،وهكذا صدق القرآن الكرمي عن غلبة الروم يف مدته املقررة: قال عبد القادر
  )بضع: (كما هو املراد يف لغة العرب من كلمة

حريته وإعجابه ذه النبوءة ولكنه كي يقلل من أمهيتها ربطها ى أبدذكر جني هذا، وقد قد ل: قال املؤرخ
وعندما أمت اإلمرباطور الفارسي نصره علي الروم وصلته رسالة من  (:لقد قال ..)ىكسر(إىل  يب برسالة الن

دعاه إيل اإلميان مبحمد، رسول اهللا، ولكنه رفض هذه الدعوة ومزق الرسالة ) مكة(مواطن خامل الذكر، من 
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  )١ضي علي قوتهسوف ميزق اهللا دولته متزيقا وسوف يق: وعندما بلغ هذا اخلرب رسول العرب، قال
وحممد الذي جلس يف الشرق علي حاشية اإلمرباطورتني العظيمتني طار فرحا مما مسع عن  (:ويقول

تصارع اإلمرباطوريتني وقتاهلما، وجرؤ يف إبان الفتوحات الفارسية وبلوغها القمة أن يتنبأ بأن الغلبة تكون لراية 
هذه النبوءة، مل تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعا ألن ويف ذلك الوقت، حني ساق الرجل  ،الروم بعد بضع سنني

   ) من حكومة هرقل كانت تشي بنهاية اإلمرباطورية الرومانية األعوام االثين عشر األوىل
مجيع مؤرخي اإلسالم يعرفون معرفة تامة أن هذه النبوءة ال عالقة هلا بالرسالة اليت لكن مع ذلك، فإن 

ألن تلك الرسالة إمنا أرسلت يف العام السابع من اهلجرة، بعد صلح  ،)أبرويز ىكسر( إىلحممد وجهها 
 ،م، أي قبل اهلجرة بوقت طويل٦١٦م، يف حني أن آية النبوءة املذكورة نزلت مبكة عام٦٢٨ احلديبية، أي عام

  .فبني احلدثني فاصل يبلغ اثين عشر عاما
هذه النبوءة نبوءة علمية أخرى ال تقل  وفوق هذا، فقد ورد يف اآليات اليت حتدثت عن: قال عبد القادر

  .شأنا، وهي اإلشارة إىل أن أدىن بقعة يف األرض هو تلك املنطقة اليت حصلت فيها تلك احلرب
باإلضافة إىل كوا أقرب األراضي اليت كان   أكدت الدراسات احلديثة أن منطقة حوض البحر امليت،فقد 

ضا أكثر أجزاء اليابسة اخنفاضاً، حيث يصل منسوب سطح األرض فيها الروم حيتلوا إىل اجلزيرة العربية هي أي
  .إىل حوايل أربعمائة متر حتت متوسط مستوى سطح البحر

ويقع البحر امليت   ثبت علمياً بقياسات عديدة أن أكثر أجزاء اليابسة اخنفاضاً هو غور البحر امليت،فقد 
منسوب سطحه إىل حوايل أربعمائة متر حتت مستوى سطح حيث يصل مستوى   يف أكثر أجزاء الغور اخنفاضاً،

  .ويصل منسوب قاعه يف أعمق أجزة الثمامنائة متر حتت مستوى سطح البحر  البحر،
  :انتصار اإلسالم
ولكن النبوءات تتواىل لتحيل  ..لو توقف األمر عند هذه النبوءة العتربنا األمر جمرد صدفة: قال عبد القادر

   ..هذا االحتمال
ولن أعيدها هنا، فأنا مثله أقر باملنطق  ..ذكر لكم حضرة القس الفاضل احلسابات املرتبطة بذلك وقد

  .الرياضي الذي يقر به
سأذكر لكم اآلن شيئا يعترب يف حد ذاته نوعا خطريا من اإلعجاز يتمثل يف نبوءة خطرية من النبوءات 

  .القرآنية
ـ يف أصحابه الذين آمنوا معه ته ـ هو ودعومكث عشر سنوات من عمر  أنتم تعلمون أن النيب 

مث حماصرتـهم لعدة سنوات احلصار املعروف يف  ،لناس عنه، ومقاطعته هو وعشريتهلوتنفري ، اضطهاد وتعذيب
  …وحماولة قتلهبل السرية حبصار الشعب، 

أَكَانَ  ﴿:يقول تعاىلوأصحابه، فاهللا  لقد ذكر القرآن الكرمي كل تلك املعاناة اليت كان يعانيها النيب 
قَد موا أَنَّ لَهنآم ينرِ الَّذشبو اسرِ النذأَنْ أَن مهنلٍ مجا إِلَى رنيحباً أَنْ أَوجاسِ علنقَالَ ل هِمبر دنقٍ عدص م

                                                
  .وهي نبوءة أخرى من النبوءات الواردة عن طريق السنة)  ١(
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بِنيم راحذَا لَسونَ إِنَّ هرويقول)٢:يونس(﴾ الْكَاف ،:﴿ ارِكت لَّكأَنْ  فَلَع كردص بِه قائضو كى إِلَيوحا يم ضعب
 ﴿:، ويقول)١٢:هود(﴾ لٌيقُولُوا لَوال أُنزِلَ علَيه كَنز أَو جاَء معه ملَك إِنما أَنت نذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء وكي

، )٤٣:الرعد(﴾ فَى بِاللَّه شهِيداً بينِي وبينكُم ومن عنده علْم الْكتابِويقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسالً قُلْ كَ
وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا  ﴿:، ويقول)٦:احلجر(﴾ وقَالُوا يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ ﴿:ويقول

صبِأَب كقُونلزونٌلَينجلَم هقُولُونَ إِنيو وا الذِّكْرعما سلَم م٥١:القلم(﴾ ارِه(  
وأصحابه، كانت ترتل اآليات  ومع كل التضييق واملعاناة اليت كان جيدها النيب  ،يف هذه األوضاع 

قرآن حمفوظاً بأن هذا الدين سيظهر على سائر األديان وسيمكن ألتباعه، وسيبقى هذا ال الكرمية على النيب 
من العاديات أبد الدهر، فقد كتب اهللا هلذا الدين البقاء واخللود، وهلذا الكتاب احلفظ والصيانة رغم كيد 

  .األعداء ومكرهم
  :امسعوا هذه النبوءات العظيمة اليت مل تزدها األيام إال تأكيدا

ةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبداً رابِياً ومما يوقدونَ علَيه أَنزلَ من السماِء ماًء فَسالَت أَودي ﴿:تعاىليقول اهللا 
با الزلَ فَأَماطالْبو قالْح اللَّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياَء حغتارِ ابي النف فَعنا يا مأَمفَاًء وج بذْهفَي د

ثَالَالنالْأَم اللَّه رِبضي كضِ كَذَلي الْأَركُثُ فمفَي ويقول)١٧:الرعد(﴾ اس ،: ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن ﴿
  )٩:احلجر(﴾ لَحافظُونَ

ودينِ الْحق ليظْهِره  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ﴿:ويقول هذه اآلية العظيمة اليت تندك هلوهلا اجلبال
  )٣٣:التوبة(﴾ علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

 تعاىلبل إنه يف ذلك الواقع اخلطري يترتل القرآن يعد تلك الطائفة املؤمنة بالتمكني يف األرض، فاهللا 
الحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ﴿وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الص:يقول

  )٥٥:النور(﴾  ..ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا
وكيف كانت الثلة املؤمنة اليت ، رى كيف كان حممد لتعرف قيمة هذه النبوءة، اقرأ كتب التاريخ لت

معه، وما هي الظروف اليت كانوا يعانوا، وهل ميكن لشخص يف ظل تلك الظروف أن جيازف مبثل هذه 
  .الوعود، مث يذكر هلا آجاال قريبة ال تتعدى اجليل األول الذي ترتلت عليه تلك اآليات

  :عصمة اهللا لنبيه
من  يتحدى كل تلك األساطيل املعدة لرسول اهللا  تعاىلبل إن اهللا  ..لك فقطليس ذ: قال عبد القادر

  .اليهود واملشركني واملنافقني من أن تقوم بشيء يقضي على حياته، أو يسد أبواب دعوته
يا أَيها  ﴿:تعاىلقال يعصمه من الناس، سأنه يطمئنه يف ذلك الوقت من  على نبيه  تعاىلقد أنزل اهللا ل

االر نم كمصعي اللَّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بي سدهال ي اسِ إِنَّ اللَّهلن
رِينالْكَاف م٦٧:املائدة(﴾ الْقَو(  

 كان النيب : هذه اآلية، فقالت أحدثته عن مدى التأثري الذي –رضي اهللا عنها  -وقد أخربت عائشة 
يا أيها الناس  (:فقال ،رأسه من القبة فأخرج رسول اهللا ﴾، واللَّه يعصمك من الناسِ ﴿ يحرس حىت نزلت 
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   ) انصرفوا فقد عصمين اهللا
ا يف مواطن كثرية كان خطر املوت فيه وقد ذكرت كتب السرية الشواهد الكثرية على عصمة اهللا لنبيه 

  . ومل يكن له فيها عاصم إال اهللا وحده ،أقرب إليه من شراك نعله
فلما ، كنا إذا أتينا يف سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اهللا  :قال جابر ومن ذلك ما رواه 

 ،فأخذ السيف فاخترطه ،كنا بذات الرقاع نزل نيب اهللا حتت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل من املشركني
  . اهللا مينعين منك، ضع السيف، فوضعه: فمن مينعك مين؟ قال: ال، قال: أختافين؟ قال: للنيب  وقال

  :غزوة بدر
ويف ظل الظروف الشديدة اليت كان يعيشها ، ليس ذلك فقط، بل إن القرآن الكرمي: قال عبد القادر

، وأم ناوئني لرسول اهللا ليخرب زمية املشركني امل املسلمون يف مكة املكرمة يترتل على رسول اهللا 
  )٤٥:القمر(﴾ سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر ﴿:تعاىلسيولون الدبر، قال 

وهي سورة مكية، وقد نزلت يف وقت كان أذى املشركني يزداد يوماً بعد  ،فهذه اآلية من سورة القمر
  .وأصحابه يوم على النيب 

 :فأقول، )٤٥:القمر(﴾ سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر ﴿:تعاىلوله كنت أقرأ ق:يقول عمر بن اخلطاب 
سيهزم الْجمع  ﴿ يثب يف الدرع وهو يقول أي مجع هذا وأية هزمية إىل أن كان يوم بدر، رأيت رسول اهللا 

ربلُّونَ الدوي١) فعرفت تأويلها يومئذ ،)و  
  . ية بعد سنوات من نزول اآلية، يوم بدر أي يف السنة الثانية من اهلجرةفقد حتققت تلك النبوءة القرآن

  :فتح مكة
ـ وهي املدينة العاصمة فتح مكة بل إن القرآن الكرمي يعد املسلمني ب ..ليس ذلك فقط: قال عبد القادر

حبق  اافعلى إثر صلح احلديبية، فقد كان ظاهر الصلح إجحوالثلة اليت معه ـ  اليت أخرجت رسول اهللا 
  ؟ !عالم نعطي الدنية يف ديننا إذن ..؟!أليس رسول اهللا حقاً: املسلمني، حىت تساءل املسلمون

﴾ إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً ﴿:تبشره ذا الفتحمكة نزلت عليه سورة الفتح من ويف طريق رجوعهم 
ه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِنْ شاَء اللَّه آمنِني لَقَد صدق اللَّه رسولَ ﴿:تعاىلوفيها قوله ، )١:الفتح(

  )٢٧:الفتح(﴾ محلِّقني رؤوسكُم ومقَصرِين ال تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ من دون ذَلك فَتحاً قَرِيباً
  :الفتوحات اإلسالمية

بل إن القرآن الكرمي خيرب املسلمني مبا سيالقونه من حروب، ومبا  ..ليس ذلك فقط: القادر قال عبد
قُلْ للْمخلَّفني من الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد  ﴿:تعاىلسيترتل عليهم من فتوحات، فقال 

يعطونَ فَإِنْ تملسي أَو مهلُونقَاتيماًتذَاباً أَلع كُمذِّبعلُ يقَب نم متلَّيوا تا كَملَّووتإِنْ تناً وسراً حأَج اللَّه كُمتؤوا ي ﴾
  )١٦:الفتح(

 ختلف كثري منهم، وملا رجع رسول اهللا الذين األعراب من حول املدينة فهذه اآلية الكرمية ختاطب 
                                                

  .من طريق معمر عن أيوب به) ٢/٢٠٩(رواه عبد الرزاق يف تفسريه )  ١(



 ١٤٥

  .ة ختربهم مبا ينتظرهم من حروب تتطلب أن يفوا مبا يعدون به من عدم اخللفت اآليجاءوا يعتذرون إليه، فرتل
 -حيث انطلقت جيوش اإلسالم يف عهد أيب بكر وعمر ، وقد حصل ذلك مباشرة بعد وفاة النيب 

  .، وغريها من بالد اإلسالمالعراقوففتحت الشام ومصر  -رضي اهللا عنهما 
  :الثبات على الكفر

 ،يقرر أن أشخاصاً معينني بأمسائهم لن يسلموابل إن القرآن الكرمي  ..س ذلك فقطلي: قال عبد القادر
ولكنهم مل ، ولو تظاهروا باإلسالم تظاهراً ،وأم سيموتون على الكفر، وكان بإمكام أن يكذبوا القرآن

  .عداوةً لهبالرغم من إسالم األعداد الكثرية ممن كانوا أشد الناس ، خيرجوا عما قرره القرآن يف حقهم
تبت يدا أَبِي لَهبٍ   ﴿:تعاىل، قال أنه من أهل النارمن عن أيب هلب القرآن الكرمي ومن ذلك ما ذكره 

بت١(و(با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم)٢(ٍبلَه ا ذَاتارلَى نصيس)املسد(﴾ )٣(  
) ١١( وحيدا خلَقْت ومن ذَرنِي ﴿:تعاىل، قال نارإخباره عن الوليد بن املغرية أنه سيصلى الومثل ذلك 

لْتعجو الًا لَها موددم١٢( م (نِنيبا وودهش )١٣ (تدهمو ا لَههِيدمت )١٤ (ثُم عطْمأَنْ ي أَزِيد )كَلَّا) ١٥ هإِن 
 قَدر كَيف قُتلَ ثُم) ١٩( قَدر كَيف فَقُتلَ) ١٨( وقَدر فَكَّر إِنه) ١٧( صعودا سأُرهقُه) ١٦( عنِيدا لَآياتنا كَانَ

)٢٠ (ثُم ظَرن )٢١ (ثُم سبع رسبو )٢٢ (ثُم ربأَد ركْبتاسو )٢٣ (َذَا إِنْ فَقَالإِلَّا ه رحس ثَرؤي )ذَا إِنْ) ٢٤ه 
) ٢٩( للْبشرِ لَواحةٌ) ٢٨( تذَر ولَا تبقي لَا) ٢٧( سقَر ما أَدراك وما) ٢٦( سقَر سأُصليه) ٢٥( الْبشرِ قَولُ إِلَّا

  )املدثر(﴾ )٣٠( عشر تسعةَ علَيها
ق فقرأ عليه القرآن، فكأنه ر، نيب ه اآليات يف الوليد بن املغرية، فقد روي أنه جاء إىل الفقد نزلت هذ

: مل؟ قال: قال. أي عم، إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال: فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام، فأتاه فقال ،له
فقل فيه قوال يعلم : قال. قد علمت قريش أين أكثرها ماال: قال. يعطونكه، فإنك أتيت حممدا تتعرض ملا قبله
يه؟ فواهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مين، وال فماذا أقول ف: قال. قومك أنك منكر ملا قال، وأنك كاره له

واهللا إن لقوله الذي يقول . أعلم برجزه وال بقصيده وال بأشعار اجلن، واهللا ما يشبه الذي يقوله شيئًا من ذلك
فدعين حىت : قال. واهللا ال يرضى قومك حىت تقول فيه: وقال. حلالوة، وإنه ليحطم ما حتته، وإنه ليعلو وما يعلى

﴿تسعةَ  حىت بلغ﴾ ﴿ ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا  فرتلت. إن هذا سحر يأثره عن غريه: فلما فكر قال. فيه أفكر
رش١﴾ ع  

وغريهم من رؤوس الكفر والنفاق، ولكن أحدا منهم مل يفطن ألن خيالف ما ورد يف القرآن الكرمي من 
  .الوعيد املرتبط به

يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما  ﴿:قولوالقرآن الكرمي يذكر سر ذلك، في
إِنك ال تهدي  ﴿:، ويقول)٢٤:ألنفال(﴾ يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ

 تببأَح نميندتهبِالْم لَمأَع وهاُء وشي ني مدهي اللَّه نلَك٥٦:القصص(﴾ و(  
  :إذالل اليهود وإفسادهم

                                                
  ).٢٩/٩٨( الطربي تفسري)  ١(



 ١٤٦

كان ميكن ملن سننا ترتبط بالتاريخ مجيعا، يقرر بل إن القرآن الكرمي  ..ليس ذلك فقط: قال عبد القادر
، شأن اليهودال أن ينصاع هلا، ومن ذلك ما ورد يف أراد أن يكذب القرآن الكرمي أن يتحداها، ولكنه ال ميلك إ

وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوَء الْعذَابِ إِنَّ ربك  ﴿:يف حتد معجز تعاىلفقد قال 
يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيع١٦٧:ألعراف(﴾ لَس(  

يف  إىل نكبات وقتل وتشريدـ نتيجة لفسادهم وكفرهم وصدهم عن سبيل اهللا ـ تعرض اليهود فقد 
  .مجيع الفترات التارخيية إىل عصرنا احلاضر

  . يد الرومان، واإلجنليز واألملان من يطالع تاريخ اليهود جيد أم قد جرت عليهم أكثر من مقتلة يف علىف
لقد كذب القرآن يف هذه النبوءة، فأنتم ترون اليهود اليوم، وما يتمتعون : هنا وجد بولس الفرصة، وقال
  .به من سلطان وعزة يف العامل أمجع

ضرِبت علَيهِم  ﴿:تعاىللقد ذكر القرآن الكرمي ذلك أيضا، وبني سره، فقال : ابتسم عبد القادر، وقال
لَّه وحبلٍ من الناسِ وباُءوا بِغضبٍ من اللَّه وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ذَلك بِأَنهم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُوا إِلَّا بِحبلٍ من ال

  )١١٢:آل عمران(﴾ كَانوا يكْفُرونَ بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ الْأَنبِياَء بِغيرِ حق ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ
يف هذه اآلية أن اليهود ال خيرجون عن بعض الذلة اليت طبعوا عليها بسبب ذنوم إال  تعاىلفقد ذكر اهللا 

  .بسند حيميهم
وقد تتبعت تاريخ اليهود، فلم أر الذلة رفعت عنهم إال  ..صدق القرآن يف هذا: قام رجل من اجلمع، وقال

لقون األقوياء ويتحالفون معهم من أجل خدمة ن، يتميون وصولوقوم انتهازيفهم  ..بسند يستندون إليه
   .أهدافهم

  :١ وسأذكر لكم خالصة ما ذكرته التواريخ
، ظهر قورش الفارسي يف بالد فارس،  وأصبح قوة جبارة، ساعده اليهود واعتربوه خملصاً ربانياً هلمعندما 

، لقورش الذي أمسكت بيمينه هكذا يقول الرب ملسيحه (:جاء يف سفر أشعياكما بل وصفوه باملسيح املنتظر، 
ألدوس أمامه أمماً، وأحل أحزمة ملوك، ألفتح أمامه املصراعني، فال تغلق األبواب، إنين أمشي أمامك، وأمهد 
اهلضاب، وأحطم مصراعي النحاس، وأكسر مزاليج احلديد، وأعطيك مكنونات الكنوز وذخائر املخابئ، حىت 

   ) بتك وأنت ال تعرفينتعرف أين أنا الرب الذي يدعوك بامسك، لق
  . وقد قدم قورش هذا وعداً لليهود بالعودة إىل فلسطني، على نفس الطريقة اليت صدر ا وعد بلفور

وعندما كانت العالقات بني الكلدانيني واملصريني متوترة، ومرشحة لالصطدام، قدر اليهود أن النصر 
عتقاده أن افقد كان  ،)أرميا(هم يف ذلك النيب سيكون حليف املصريني، لذلك سارعوا للتحالف معهم، وخالف

  . كون من نصيب خبتنصر وجيشهيالنصر س
موقفه  )أرميا(وملا انتصر جيش خبتنصر، اقتحم خبتنصر القدس وساق اليهود أسرى إىل بابل، وقَدر للنيب 

   .فترك له احلرية يف البقاء أو اهلجرة
                                                

  .اليهود والتحالف مع األقوى تأليف نعمان عبد الرزاق السامرائي :انظر)  ١(



 ١٤٧

تحالف معهم وكسب ودهم،  بل راحوا يتجسسون هلم وحني برز املسلمون كقوة عاملية سارع اليهود لل
  . على الروم وغريهم

ويف األندلس استقبلوا املسلمني، فلما خرجوا منها كانوا معهم، واستقروا يف أقطار املغرب وتركيا، فلما 
  . أفل جنم املسلمني، راحوا يتجسسون عليهم ملصلحة االستعمار الغريب، بل راحوا يغرونه بالغزو

جنم هوالكو يف املشرق كاتبه يهود بغداد وحالفوه وقدموا له املال واملشورة،  قبل أن يصل  وحني سطع
إىل بغداد،  فلما دخلها وقتل اخلليفة ومليوناً من املسلمني سلم اليهود، فلم يقتل منهم أحد، كما سلمت 

  .أمواهلم من النهب والسلب
ون يف خدمة لوراحوا يتعلمون الفرنسية، ويعم ويف العصر احلديث ابتدأ رهام على فرنسا فحالفوها،

النفوذ الفرنسي،  فلما برزت إنكلترا قوة جديدة، حتولوا إليها وربطوا مصريهم ا، وراحوا يغرون اإلنكليز 
باستعمار فلسطني وغريها، واختذوا من لندن مقراً حلركتهم ونشاطهم، فلما توحدت أملانيا وبرزت قوة سياسية، 

جهوا إىل برلني، وقام بعضهم بترمجة التوراة لألملانية، كما راحوا يتعلمون األملانية، ويعقدون تركوا لندن، تو
املؤمترات هناك، ويكتبون باألملانية كافة القرارات، وبقي احلال هكذا حىت بعد ظهور هتلر، حيث ظلوا على 

  . صلة به، حياولون استثمار كرهه للمساعدة يف اهلجرة إىل فلسطني
عن وثيقة باسم ـ اليهودي ليين برينر ـ وهو ) الصهيونية يف زمن الدكتاتورية(كتاب  مؤلف وقد كشف

صاحب العصابة اليت محلت امسه، وقد قام باالتصال أوالً  )شترين(وفيها أدلة على اتصال اإلرهايب  ،)أنقرة(
حني كان جنم  ١٩٤٠هذا عام بالفاشيني اإليطاليني مث جانبهم، بشرط املساعدة على قيام دولة إسرائيل، وكان 

   .يف صعود وانتصارام تدوي يف العامل، وخسارم للحرب تبدوا بعيدة جداً )احملور(
ويوم أن قام هتلر بإغالق النوادي اليهودية، ومصادرة صحفها، استثىن الصحف الصهيونية، حيث 

ومن يبحث فلن جيد داراً تنشر له،  ،استمرت على الكتابة والنشر، وهذه الصلة صار البحث فيها، من احملرمات
  .ألن سيف اإلرهاب الصهيوين مسلط فوق الرؤوس يف الغرب

  .مث حتولوا بعد ذلك إىل لندن وحالفوا اإلنكليز
وبعد احلرب العاملية الثانية أدركوا أن مركز القوة قد حتول إىل أمريكا، فتوجهوا إىل هناك، رامني بثقلهم 

   .املايل واإلعالمي والتنظيمي
وأخرب ، يتنعم اليهود به اليومقد ذكر القرآن الكرمي هذا العلو الذي وزيادة على ذلك، ف: قال عبد القادر

﴾ وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُواً كَبِرياً ﴿:فقالأنه علو مؤقت، 
  )٤:االسراء(

   ..هذه اآلية ذات نبوءات عظيمةف
بل صار  ..احلضارات واألديان اندثرت وذهب سلطاا، ولكن اليهود ال يزال هم همفكثري من األقوام و

  .هلم من السلطان ما حيركون به سياسة العامل أمجع
بعده لبنِي  وقُلْنا من ﴿:تعاىلبل إن القرآن الكرمي فوق ذلك أخرب أن اليهود سيجتمعون بعد فرقة، قال 



 ١٤٨

  ) ١٠٤:االسراء( ﴾ إِسرائيلَ اسكُنوا الْأَرض فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة جِئْنا بِكُم لَفيفاً
ومل جيتمع اليهود يف التاريخ يف مكان واحد عرب ، ١جتماع اليهود  يف مكان واحداهذه اآلية تدل على ف

  .٢التاريخ إال مؤخراً يف فلسطني 
  :بني املسيحيني العداوة

ومن ذلك ما أخرب به القرآن الكرمي عن ألوان العداوة اليت تقع كل حني بني الطوائف : قال عبد القادر
 ﴾فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيـمٍ ﴿:تعاىلقال ، ٣ املسيحية

ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم فَنسوا حظّاً مما ذُكِّروا بِه فَأَغْرينا  ﴿:تعاىل، وقال )٣٧:مريـم(
  ) ١٤:املائدة(﴾ بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء إِلَى يومِ الْقيامة وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ

  .أقرب إىل احلق من البعض اآلخربعض هذه األحزاب ، أن املسيحيني انقسموا أحزاباًتبني اآلية األوىل ف
كثرياً من تعاليم دينهم مما كان سبباً يف أن أصبح  واأن فريقاً من املسيحيني قد نسواآلية الثانية تبني 

  .بعضهم لبعض عدواً
  .يرث اهللا األرض ومن عليهاولكنها ستستمر حىت  ،أن هذه العداوة لن تزولو

يف جمال حقائق التاريخ جيب علينا أن نتتبع  سرية املسيحية من بدء مدى صدق هذه النبوءة رى نولكي 
بل سار على جهما  ،ظهورها حىت اآلن وسنجد حينئذ أن هذا التاريخ مل حيد يوماً عن منطوق هاتني اآليتني

  .وترسم خطامها
فرحل بعضهم إىل  ،فلسطني واحتكت أول األمر باليهودية اليت اضطهدت دعاا فقد بدأت النصرانية يف 

  .ااإلسكندرية ورحل آخرون إىل روم
وقد أخذت املسيحية تنتشر يف اإلمرباطورية الرومانية انتشاراً سريعاً وأخذ األباطرة يف بادئ األمر 

وقوة حىت أصبح عدد املسيحيني أكثر من  يضطهدون معتنقيها، ولكن االضطهاد مل يزد املسيحية إال انتشاراً
فأغلق معابدها  ،أخذ حيارب الوثنية) ثيودوسيوس ( وملا توىل، دين الدولة الرمسي) قسطنطني ( الوثنيني فجعلها 

  .وجعل الناس يعمدون قسراً
األمن مما فلم يلبث املسيحيون أن انقسموا فرقاً اشتد اخلالف بينها اشتداداً صحبه اضطراب يف  ،ومع ذلك

امللكانية : وانقسموا إىل ثالثة فرق ،اضطر األباطرة إىل التدخل بينها ومناصرة بعضها عل البعض اآلخر
  .والنسطورية واليعاقبة

ولذا ال يساويه يف  ،وليس مولوداً من األب ،وامللكانيون هم اتباع أريوس الذي قال بأن املسيح خملوق
  .اجلوهر

                                                
القوم جيتمعون من قبائل شىت ليس أصلهم واحدا، ووامللتف من كل مكان واللفيف؛   ،مة لفيف تعين الشيء اتمعكلف)  ١(

واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شىت، واللفيف اجلَمع العظيم من أخالط شىت فيهم الشريف والدينء واملطيع والعاصي 
  .والقوي والضعيف

  .خالد عبد الواحد، يل والواليات املتحدة األمريكيةكتاب اية إسرائ:انظر)  ٢(
  .دار العودة بريوت ،تأليف أمحد حممد سليمان ،كتاب القرآن والعلم: انظر)  ٣(
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فقد قالوا إن للمسيح طبيعتني إحدمها إهلية والثانية بشرية، فهو  ،سطوروهم أتباع ن ،أما النسطوريون
وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى   ﴿:تعاىلوإىل ذلك يشري قوله ، باألوىل ابن اهللا وبالثانية ابن مرمي

هِماهبِأَفْو ملُهقَو كذَل اللَّه ناب ِسيحفَكُونَ الْمؤى يأَن اللَّه ملَهلُ قَاتقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضي ﴾
الزردشتية ( ، ويعين القرآن الكرمي ذا أم قلدوا الديانات الوثنية القدمية يف هذه العقيدة مثل)٣٠:التوبة(

  ).والربامهية واهلندستانية والبوذية والرومانية واملصرية 
كما  ..)ايزس(والعذراء) أوزوريس ( ولد من اإلله األعظم ) حوريس ( ن يعتقدون أن وكان املصريفقد 

) ديونيسيس ( وأجنب ) داناي ( من العذراء ) بريسيوس( أجنب) جوبيتر( أن الرومان كانوا يعتقدون أن اإلله 
د فقد ولد كرشنا يف كهف بينما أما يف اهلن ..)ألكمني ( من العذراء ) هرقل (وأجنب ) سيميل ( من العذراء 

  .١كانت أمه العذراء وخطيبها هاربني من غضب امللك 
وهو حزب اليعاقبة فيعتقدون أن املسيح هو اهللا نزل إىل األرض، وإىل ذلك يشري  ،أما احلزب الثالث

يح ابن مريم وقَالَ الْمِسيح يا بنِي إِسرائيلَ لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِس ﴿:تعاىلقوله القرآن الكرمي يف 
 ﴾لنار وما للظَّالمني من أَنصارٍاعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه ا

  .)٧٢:املائدة(
 أخذ يزداد اتساعاً وتعدداً بينهم ن اخلالف إ، بل الذي نص عليه القرآن الكرمي قسامذا االنومل يكتفوا

  .كما ذكر القرآن الكرميكلما تقدمت األيام، 
مث أخذ اخلالف  ،الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية: ففي القرن احلادي عشر انقسمت الكنيسة إىل فرعني

نشأ منها فرق جديدة وأحزاب جديدة رغماً من اجلهود العديدة اليت وأخذت الفرق تتوالد فت ،يتسع ويتشعب
  .بذلت لتوحيد الكنيسة

بل تعداه إىل فنت دموية قامت بني  ، يقتصر اخلالف بينها على خالف يف النظريات والعقائد والطقوسومل
  .امتألت ا كتب التاريختلك الطوائف، 

واملصريون  ،فقد كان الرومان على املذهب امللكاين ما ارتكبه الرومان مع أقباط مصر،أمثلتها ومن 
فلجأ الرومان  ،فأىب القبط ذلك ،وعقب استرداد هرقل ملصر حاول أن يوفق بني املذهبني ..معظمهم من اليعاقبة

وكان  ،وكان جزاء من يرفض تغيري عقيدته أن جيلد أو يضرب أو يلقى يف السجن حىت يلقى حتفه ،إىل القوة
  . لقبط يقتلون أو يشردونالقساوسة من ا

وقد استمر هذا اإلرهاب عشر  ..فلم يعثرا له على أثر ،فقد اختفى وطلبه الرومان ،أما بطرقهم بنيامني
  .وأخذ الباقون يظهرون غري ما يبطنون تفادياً للعقاب ،سنني فنت فيها الناس عن عقيدم

 ،نا قليالً هذه احلادثة اليت يرويها التاريخونستطيع أن نتصور ما كان يف قلوب الفريقني من حقد إذا تأمل
فقد ذكر املؤرخون أن الروم حينما اتفقوا مع املسلمني على تسليم حصن بابليون أعطاهم املسلمون مهلة ثالثة 

ولكن نكبتهم هذه وحرمة ذلك  ،وكان آخر أيامهم يف ذلك اليوم هو يوم عيد الفصح ،أيام إلخالء احلصن
                                                

  .من هذه السلسلة) اهللا جل جالله( انظر رسالة )  ١(
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فسحبوهم من  ،واء غليلهم والتنكيل بأسرى األقباط الذين سجنوهم من قبل يف احلصناليوم مل متنعهم من إر
  .وقطَّع اجلند أيدهم ،وضربوهم بالسياط ،سجوم
األمر على مصر، بل إن أباطرة الدولة الرومانية الشرقية اضطهدوا النسطوريني أيضاً يف آسيا مل يقتصر و

  .لتجاء علمائهم إىل العراق وفارسالصغرى والشام وفلسطني مما كان سبباً يف ا
فعلى الرغم  ،وتظهر البغضاء الكامنة يف قلوب املسيحيني بعضهم لبعض بوضوح يف أيام احلروب الصليبية

س الديين اليت سادت أوروبا يف اماحلوعلى الرغم من موجة  ،وهو القضاء على املسلمني ،من وحدة غرضهم
  .ها تدل على انعدام اإلخالصن سريا من أوهلا إىل آجرإف ،ذلك الوقت

وعمله على التخلص  ،وأول مظهر يدل على ذلك هو تغرير إمرباطور القسطنطينية حبملة بطرس الناسك
وما كان سيالزم بقاء ثالمثائة ألف حمارب من اختالل يف األمن يف عاصمة  ،منها ملا كانت تتطلبه من متوينات

 ،فكانوا لقمة سائغة ابتلعها السلجوقيون بدون مشقة ،البسفور فسهل هلم العبور إىل الضفة األخرى من ،ملكه
عمل اإلمرباطور الذي أخذ يستغيث مبسيحيي أوربا إلنقاذه من  ونفسرت ، فكيفإذ أبادوا احلملة عن آخرها

  .السالجقة حىت إذا هبوا لنجدته عمل إىل التخلص منهم
 ،هم مع بعض قصة احلروب الصليبية الثالثةومن أظهر األمثلة على انعدام اإلخالص بني املسيحيني بعض

وبني فيليب أغسطس ملك فرنسا إىل عودة ملك  ،سد ملك إجنلترافقد أدى اخلالف بني ريتشارد قلب األ
خذ يدس الدسائس أوزاد الطني بلة أن فيليب  ،فرنسا إىل بالده وترك ريتشارد وحيداً ليحارب صالح الدين

 ،كما أخذ أخوا ريتشارد يف إجنلترا يعمل على اغتصاب العرش منه ،ربالريتشارد باالستعانة ببعض ملوك أو
  .واضطر إىل العودة وإىل عقد صلح مع صالح الدين ،وكان من جراء ذلك أن حرم ريتشارد مثن انتصاراته

كانت حركة اإلصالح الديين فيما بني القرن اخلامس عشر والسابع عشر باإلضافة إىل هذا كله، فقد 
فقد أدت اخلالفات الدينية إىل مشاحنات ومطاحنات واضطهادات كانت  ،ينية شهدها التاريخأعنف حركة د

  .أشد ما عرف تاريخ األديان
أملانيا على وكان تأثريها  ،١٦٤٨على  ١٦١٨استمرت من ، واليت حرب الثالثني عاماًفقد كان منها 

واندثرت  ،نة هلك فيها نصف سكاا تقريباًإذ ظلت ميداناً للحرب فريسة للنهب مدة ثالثني س ،تأثرياً سيئاً
  .فيها معامل الصناعة والتجارة والفنون

كانوا أقلية ، وقد )اهليجونوت(، والذين يدعون ربوتستانت فرنساوكان منها ما حصل من اضطهادات ل
ذابح ولذلك كان تارخيهم فيها حافالً باالضطهادات واحلروب وامل ،ضئيلة يف وسط أغلبية كاثوليكية عظيمة

  .١٥٧٢أغسطس سنة  ٢٤يف ) سان برثلميوا(اليت من أشهرها 
زعيم اهليحونوت وأحد وزراء امللك شارل التاسع يف ذلك الوقت ماراً أطلق عليه ) كوليين (إذ بينما كان 

فعزم امللك على االنتقام فخاف الكاثوليك عاقبة التحقيق وانفضاح  ،فأصابه إصابة غري قاتلة ،رجل الرصاص
وانتقل اخلرب  ،ووضعوا عالمات على بيوت اهليجونوت ،مذحبة هائلة) ثلميو_ عيد القديس (فبيتوا يوم  أمرهم

فقلدوها وكانت النتيجة أن قتل من اهليجونوت ألفا نفس يف باريس ومثانية آالف يف  ،من باريس إىل األقاليم
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وكانوا إذ ذاك يقيمون يف  وت،ع اهليجونوحينما توىل رشيليو مقاليد األمور يف فرنسا عمل على إخضا ،األقاليم
  .مدن حمصنة فاستلزم إخضاعهم حروباً طويلة األمد

كان شعارها القسوة اليت ، فقد حماكم مل ير التاريخ هلا مثيالًوهي  ..حماكم التفتيشواألخطر من ذلك كله 
وال  ،تها من البابا مباشرةوكانت تستمد سلط ،واالضطهاد الذي ال هوادة فيه ألعداء الكاثوليك ،ال رمحة فيها

  .اللهم إال القيام بتنفيذ أحكامها ،دخل للحكومات يف تصرفاا
وتعذب املقبوض عليهم مبا تراه حىت تكرهم على  ،وتقبض على من تشاء ،كل الطرقتستعمل كانت قد و

التائبون منهم  االعتراف بإحلاد وحينئذ توقع عليهم عقوبة اإلحراق أو السجن املؤبد ومصادرة األمالك حىت
وكانت هذه احملاكم تراقب املطبوعات وحترق ما ال يتفق  ،يسجنون طول حيام تطهرياً هلم من جرمية اإلحلاد

  .منها مع املذهب الكاثوليكي
أنك أردت أن تتخذ القرن التاسع مقياساً نقيس به مقدار ما يكنه املسيحيون ولو  ..هذا قليل من كثري

ما دل عليه القرآن الكرمي لوجدت فيه من احلروب والثورات ما يصعب تتبعه ك ،بعضهم لبعض من عداوة
  .وحصره
ومن الشمال إىل  ،أبرز حروب هذا القرن احلروب النابليونية اليت مشلت أوربا كلها من الشرق إىل الغربف

  .اجلنوب
  :الكشوف العلمية
اهللا آلياته يف اآلفاق، ويف األنفس،  كشفبل إن القرآن الكرمي خيرب عن  ..ليس ذلك فقط: قال عبد القادر

سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ  ﴿:تعاىلوهو ما يشري إىل الكشوف العلمية الكثرية، واليت مل تزد املؤمنني إال إميانا، قال 
ع هأَن كببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُِسهِمي أَنفوهِيدٍء شي٥٣:فصلت(﴾ لَى كُلِّ ش(  

مذاهبهم وسيري الناس مجيعاً على اختالف أجناسهم وألوانـهم  تعاىلاهللا  أنالقرآن الكرمي قد أخرب ف
  .آياته يف هذا الكون، ويف أنفسهم

للداللة على املستقبل، وعلى أن عطاء القرآن متجدد مستمر ) السني(حرف القرآن الكرمي استعمل وقد 
  .أو مع جيل بعينه ،كل زمن دون انقطاع وال توقف عند حديف 

  :نبوءات مل حتدث بعدـ  ٤
وفوق ذلك ال يزال القرآن الكرمي مصدرا للنبوءات، فقد أخرب بأشياء كثرية ال تزال يف : قال عبد القادر

  :طي الغيب
يهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ ﴿وإِذَا وقَع الْقَولُ علَ:تعاىل، فقد قال دابة األرضومن ذلك ذكره خلروج 

  )٨٢:النمل(﴾ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا ال يوقنونَ
حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ  ﴿:تعاىل، قال يأجوج ومأجوجومن ذلك حديثه عن 

قْترب الْوعد الْحق فَإِذَا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا يا ويلَنا قَد كُنا في غَفْلَة من وا) ٩٦(حدبٍ ينِسلُونَ
نيما ظَاللْ كُنذَا باالنبياء( ﴾)٩٧(ه(  
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 يصدونَ منه قَومك اإِذَ مثَلًا مريم ابن ضرِب ولَما ﴿:تعاىلقال ، املسيح نزول ومن ذلك حديثه عن 
 علَيه أَنعمنا عبد إِلَّا هو إِنْ) ٥٨( خصمونَ قَوم هم بلْ جدلًا إِلَّا لَك ضربوه ما هو أَم خير أََآلهتنا وقَالُوا) ٥٧(

اهلْنعجثَلًا ونِي مبيلَ لائر٥٩( إِس (لَواُء وشلْ نعالَجن كُمنكَةً ملَائي مضِ فلُفُونَ الْأَرخي )٦٠( هإِنو لْملَع ةاعلسفَلَا ل 
وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى ابن  ﴿:تعاىل، وقال )الزخرف(﴾)٦١( مستقيم صراطٌ هذَا واتبِعون بِها تمترنَّ

بِه من علْمٍ إِلَّا ه وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم مريم رسولَ اللَّ
وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا ) ١٥٨(كيما بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا ح) ١٥٧(اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا 

   )النساء(﴾)١٥٩(لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا 
غريها من اآليات اليت اآليات اليت تدل على قيام الساعة، واختالل النظام الكوين، وومن ذلك حديثه عن 

  .هللا يف حدوثها بعدمل يأذن ا
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  ـ نبوءات من السنة املطهرة ٣
بعد هذه النماذج اليت ذكرها عبد القادر عن نبوءات القرآن الكرمي هم باجللوس، لكن ذلك املستأجر 

النبوءات اليت ذكرها حممد، لو أذنت ـ يا حضرة القس ـ هلذا الرجل أن حيدثنا عن : الناصح قام بأدب، وقال
  .عنها إال خلشيته من أخطائها وتلفيقها وكذافال أراه ترك احلديث 

من النبوءات املعجزة ما كان للقرآن الكرمي، فلذلك  خشي بولس من أن يكون يف كالم رسول اهللا 
  .فلم نأت لدينونة أحد هنا ..وال يهمنا أأخطأ حممد أم أصاب ..نكتفي مبا مسعناه ..ال بأس: قال

البد  ..ال: فقالأن بولس يتظاهر مبا يقول من غري أن يقصد، قام مستأجر بولس بكل غباء، وقد تصور 
إنه إن مل يسمعنا ما قال حممد، فإنا  ..ال جيوز أن يسمع القاضي بعض األدلة، ويتغافل عن غريها ..أن نسمع

  .نعترب ذلك هروبا
فرصة العظيمة وقلبه يكاد يطري فرحا لل ..تغري وجه بولس، لكنه مل جيد إال أن يأذن له، فقام عبد القادر

 ..ما دام ـ حضرة القس ـ قد أذن يل يف احلديث، فسأحدثكم عن نبوءات حممد : اليت واتته، فراح يقول
وهي نبوءات ال ختتلف يف دقتها عن نبواءت القرآن الكرمي، وإن شئتم احلقيقة، فهي تفصيالت ملا ورد يف 

  .القرآن الكرمي من النبوءات
مل يكن ملزما بذكر تلك النبوءات، فلم  أنبهكم إىل أن حممدا  وقبل أن أحدثكم عن ذلك أحب أن
  .يلزمه أحد بذلك، وال الشريعة تستلزم ذلك

 ..قال هذه النبوءات بإهلام إهلي ليترك لكل زمان آية تعرفهم باملصدر اإلهلي لإلسالم ولكن النيب 
  .أمته يف تلك األوقات اليت ستمر ا باإلضافة إىل أن بعض هذه النبوءات حتتوي نصائح قيمة وجه ا النيب 

عددا كبريا من أذكياء الناس ومن العباقرة وقبل أن أبدأ يف عرض بعض هذه النبوءات، أخربكم بأن 
لكن الزمن مل يصدق هذه ، علي أن يتنبأوا عن أنفسهم أو عن غريهميف فترة من فترات محاستهم جرؤوا 

  .بل جاء يكذا بكل قسوة، النبوءات مطلقا
علي أنه سوف  ، وقد دلت فتوحاته األوىلكان نابليون بونابرت من أعظم قواد اجليوش يف عصرهلقد 

فأصبح ، وترتب علي ذلك أن وجد الغرور منفذه إيل رأس نابليون. واإلسكندر املقدوين، يكون ندا لقيصر
دعي أنه مل يكتب يف قدره وا، حيت إنه ترك مستشاريه ،وازداد هذا الشعور لديه ..يتوهم أنه هو مالك القدر

  .ولكنا مجيعا نعرف النهاية اليت كتبت له يف لوح القدر ،غري الغلبة الكاملة علي من يف األرض
مع جحفله العظيم ليقضي علي أعدائه وهم ، ١٨١٥من يونية سنة ١٢سار نابليون من باريس يوم لقد 
) ووترلو(يف ، هزمية جبيش نابليون اجلبار شر) دوق ولنجتون(ومل متض غري ستة أيام حيت أحلق  ،يف الطريق

وملا يئس نابليون وأيقن من مصريه احملتوم . يقود جنود اجنلترا وأملانيا وهولندا) الدوق(وكان . بأراضي بلجيكا
حيت ألقت شرطة السواحل ، ومل يكد يصل إيل الشاطىء ،فر هاربا من القيادة الفرنسية متوجها إيل أمريكا

وانتهي به القدر إيل أن أرسل إيل جزيرة غري ، ه علي ركوب سفينة تابعة للبحرية الربيطانيةالقبض عليه وأرغمت
ومات القائد العسكري يف هذه اجلزيرة بعد سنوات ، )سانت هيلينا(هي جزيرة ، معمورة جبنوب األطلنطي



 ١٥٤

  .١٨٢١مايو سنة ٥يف ، طويلة من البؤس والشقاء والوحدة
تنبأ بأن أول البالد اليت ستقود الثورة الشيوعية هي ، ١٨٤٨ صدر سنة والبيان الشيوعي املعروف الذي

ال تزال صفحات تارخيها خالية ، ولكن أملانيا علي الرغم من مضي مائة وعشرين عاما من هذه النبوءة، )أملانيا(
  ..من مثل هذه الثورة

، ) يف مساء باريس إن اجلمهورية احلمراء تبزغ (:قائال ١٨٤٩ وقد كتب كارل ماركس يف مايو سنة
علي أهايل فإن مشس اجلمهورية احلمراء البازغة مل تشرق ، ورغم أنه قد مر علي هذه النبوءة أكثر من قرن

  .باريس
، إنين سائر يف طريقي (:١٩٣١مارس  ١٤ وقد قال أدولف هتلر يف خطابه الشهري الذي ألقاه مبيونيخ يف

الذي كتب يف قدر اجلنرال ـ أن اليوم ـ والعامل بأمجعه يعرف ، )يلواثقا متام الثقة بأن الغلبة والنصر قد كتبا 
  . األملاين العظيم كان هو اهلزمية واالنتحار

. ب.س: فقد أعلن زعيم الشيوعيني، )اهلند(وقد شاهدنا وقائع عديدة من هذه النبوءات املضحكة يف 
يف يناير ، جبنوب اهلند) دورايم(الذي انعقد يف ، يف املؤمتر الثالث للحزب الشيوعي اهلندي، جوشي

: يف واليات، يف االنتخابات العامة القادمة، مستقال بنفسه، بأن احلزب الشيوعي سوف حيكم، ١٩٥٤سنة
  .وآسام، والبنغال الغربية، وآندهرا، ومدارس، )كرياال(كوتشني -تراونكو

ومل يستطع احلزب ، الطويلةيف هذه املدة  ى،وانتخابات تكميلية أخر، وقد أجريت ثالثة انتخابات عامة
  .الشيوعي تأليف وزارة مستقلة يف أية والية من واليات اهلند

   ..وهكذا
فتعالوا بنا نسمع نبوءات حممد م، وذلك موقف التاريخ منهاهذه نبوءا ، لنعرضها على الواقع.  
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  أحداث معاصرة
بية، وكنت من أشد احلضور الغي أصاخ اجلمهور بآذانه ينتظر حديث عبد القادر عن نبوءات حممد 

  .شوقا لسماعها، ولو أين كنت أحاول إخفاء ذلك أمام بولس، وأمام اجلمهور
بكثري من  أول مظهر يتجلى فيه هذا النوع من اخلوارق إخباره : بعد برهة وجيزة، قال عبد القادر

  .رونه من اخلري والشرملن حوله مبا يف نفوسهم مما يضم األحداث املعاصرة له من خري وشر، بل إخباره 
وقد كثرت الروايات املخربة بذلك حىت بلغت مبلغ التواتر، وسأنتقي لكم منها ما تقر به أعينكم، 

  :وتعلمون أن من خيرب مبثل هذا يستحيل أن يكون كاذبا أو مدعيا
  :الشر اخلفي 

  :بطنه النفوس من نوازع الشر اآلمثةتميا تس فمن ذلك إخباره 
كوع ـ رضي اهللا عنه ـ  عن سلمة بن األف ،من حدث نفسه بالفتك به  خباره إومما روي يف ذلك 
، ) رسول اهللا (:قال ؟وما نيب: ، قال) أنا نيب (:من أنت؟ قال: إذ جاءه رجل فقال أنه كان مع رسول اهللا 

سيفه، فهزه   أرين سيفك، فأعطاه النيب: ، قال) غيب وال يعلم الغيب اال اهللا (:قال ؟مىت تقوم الساعة: قال
  . ١وقد كان: ، قال)أما انك مل تكن تستطيع ذلك الذي أردت(:الرجل، مث رده عليه، فقال رسول اهللا 

غمد أآتيه، فاسأله مث آخذ السيف، فاقتله مث : ن هذا أقبل، فقالإ (:مث قال رسول اهللا : ويف رواية
    ٢) السيف

ن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  فع ،م أحد خري منهمن حدث نفسه بأنه ليس يف القو خباره إومن ذلك 
فقال له  ،فذكروا قوته يف اجلهاد واجتهاده يف العبادة، فإذا هم بالرجل مقبل ذكروا رجال عند النيب : قال

هل حدثت  (:، فلما دنا سلم فقال له رسول اهللا )ين أرى على وجهه سفعة من الشيطانإ (:رسول اهللا 
  .نعم: قال )؟أحد خري منكنفسك بأنه ليس يف القوم 

فقام أبو بكر،  ،)من يقوم إليه فيقتله؟ (:مث ذهب فاختط مسجدا، ووقف يصلي فقال رسول اهللا 
أيكم يقوم إليه  (:وجدته يصلي فهبت أن أقتله، فقال رسول اهللا : فانطلق فوجده يصلي، فرجع، فقال

   )؟فيقتله
أنا، : فقال علي )أيكم يقوم إليه فيقتله؟ (: فقام عمر، فصنع كما صنع أبو بكر، فقال رسول اهللا

هذا أول قرن خرج من أميت  (:، فذهب فوجده قد انصرف، فرجع، فقال رسول اهللا )دركتهأن إنت أ(:قال
   ٣) لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أميت

ل بن سعد عن سهف ،فقتل نفسه ،نه من أهل النارأمن قاتل الكفار قتاال شديدا  خباره إومن ذلك 

                                                
  .احلاكم وصححه والطرباينرواه )  ١(
  .الطرباينرواه )  ٢(
  .ى والبزار والبيهقيابن أيب شيبة وابو يعلرواه )  ٣(
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اىل  التقى هو واملشركون، فاقتتلوا، فلما مال رسول اهللا  الساعدي ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا 
رجل ال يدع هلم شاذة وال فاذة اال تبعها  خرون اىل عسكرهم، ويف أصحاب رسول اهللا عسكره، ومال اآل

  .ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فالن: يضرا بالسيف، فقالوا
فخرج معه فكلما : أنا صاحبه، قال: رجل من القوم ، فقال)أما انه من أهل النار (:فقال رسول اهللا 

فاستعجل املوت، فوضع نصل  ،فجرح الرجل جرحا شديدا: وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال
أشهد : قال ل اهللا رض وذبابه بني ثدييه، مث حتامل على سيفه، فقتل نفسه فخرج الرجل اىل رسوسيفه باأل

: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: قال )؟وما ذاك(:أنك رسول اهللا، قال
فاستعجل املوت فوضع نصل سيفه يف االرض وذبابه بني  ،أنا لكم به، فخرجت يف طلبه، مث جرح جرحا شديدا

ن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو إ (:عند ذلك  ثدييه، مث حتامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول اهللا
   ١)وهو من أهل اجلنة ،فيما يبدو للناس ،ن الرجل ليعمل عمل أهل النارإوهو من أهل النار، و ،للناس

خيرب، فقال لرجل  شهدنا مع رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف رواية أخرى 
يا : فلما حضر القتال، قاتل الرجل قتاال شديدا فأصابته جراحة، فقيل ) من أهل النار هذا (:ممن يدعي االسالم

ىل إ (:نه من أهل النار، فانه قد قاتل اليوم قتاال شديدا وقد مات، فقال النيب إرسول اهللا، ان الذي قلت 
  )النار

جل أمل اجلراح، فأهوى فبينما هو على ذلك إذ وجد الر ،فكاد بعض الناس أن يرتاب :ويف رواية أخرى
يا رسول : فقالوا بيده اىل كنانته، فانتزع منها سهما فانتحر ا، فاشتد رجال من املسلمني اىل رسول اهللا 

ال يدخل اجلنة اال : يا بالل، قم فأذن (:اهللا، صدق اهللا حديثك، قد انتحر فالن فقتل نفسه فقال رسول اهللا 
  )لرجل الفاجرمؤمن، وان اهللا ليؤيد هذا الدين با

استأذن عيينة بن حصني : عن عروة قال، فهل الطائفعيينة بن حصن مبا قاله أل خباره ومن ذلك إ
متسكوا : أن يأيت أهل الطائف يكلمهم، لعل اهللا تعاىل أن يهديهم فأذن له، فأتاهم، فقال رسول اهللا 

فتمسكوا  ،لتمسن العرب عز ومنعةفواهللا لنحن أذل من العبيد، وأقسم باهللا لو حدث به حدث  ،مبكانكم
 (:عليكم قطع هذا الشجر، مث رجع فقال له رسول اهللا  نوال يتكاثر ،ياكم أن تعطوا بأيديكمإحبصنكم، و

قلت هلم، وأمرم باالسالم ودعوم إليه، وحذرم من النار، ودللتهم اىل اجلنة، : قال )؟ماذا قلت هلم
   ٢) ليك من ذلكإصدقت، يا رسول اهللا، أتوب اىل اهللا تعاىل و: فقال ،) كذا وكذا: كذبت، بل قلت هلم(:قال

ملا : عن عروة ـ رضي اهللا عنه ـ قال، فقد روي ىل أهل مكةإبكتاب حاطب  خباره ومن ذلك إ
 ىل قريش خيربهم بالذي أمجع رسول اهللا إىل مكة كتب حاطب بن أيب بلتعة إعلى املسري  أمجع رسول اهللا 

مث  ،فجعلته يف رأسها ،مث أعطاه امرأة من مزينة، وجعل هلا جعال على أن تبلغه قريشا ،ري إليهمعليه من املس
اخلرب من السماء مبا صنع حاطب، فبعث علي بن أيب  وخرجت به، فأتى رسول اهللا  ،فتلت عليه قروا

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .بو نعيمأالبيهقي ورواه )  ٢(
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   ١) ذرهمأدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتابا اىل قريش حي (:طالب والزبري بن العوام، فقال
انطلقوا حىت تأتوا  (:أنا والزبري واملقداد، فقال بعثين رسول اهللا : عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ  قالو

فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حىت أتينا الروضة، فإذا  :، قال) ن ا ظعينة معها كتاب، فخذوه منهاإروضة خاخ، ف
: لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب، قال: عي كتاب، فقلناما م: أخرجي الكتاب، قالت: حنن بالظعينة، قلنا هلا
من حاطب بن أيب بلتعة اىل أناس مبكة من املشركني  ( فإذا فيه فأتينا به رسول اهللا  ،فأخرجته من عقاصها

يا رسول اهللا، ال جتعل : قال )؟!يا حاطب، ما هذا (:فقال رسول اهللا ، ) خيربهم ببعض أمر رسول اهللا 
 ؟ملصقا يف قريش، وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون أهليهم وأمواهلم ؤاكنت امر ينإعلي، 

فأحببت أن تكون إذ فاتين ذاك من النسب فيهم أن اختذ عندهم يدا حيمون قرابيت، ومل أفعله ارتدادا عن ديين، 
يا رسول اهللا، دعين : عمر ، فقال)أما انه قد صدقكم (:وال رضى بالكفر بعد االسالم، فقال رسول اهللا 

اعملوا ما : نه شهد بدرا، وما يدريك، لعل اهللا اطلع على من شهد بدرا، فقالإ (:أضرب عنق هذا املنافق، فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء  ﴿:يةفأنزل اهللا تعاىل هذه اآل )!شئتم فقد غفرت لكم

أَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح نم اَءكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَيت متإِنْ كُن كُمبر وا بِاللَّهنمؤ
وبِالْم هِمونَ إِلَيِسري تاتضراَء مغتابي وبِيلي ساداً فجِه متجرخ لْهفْعي نمو متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو ةد

  )١:املمتحنة(﴾ منكُم فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ
  :أحاديث خفية

من األحاديث اخلفية اليت ختتزا  ومن النبوءات الغيبية اليت وردت ا األسانيد الكثرية ما أخرب عنه 
  :سها، أو تسر ا ألقرب الناس إليهاالنفس يف نف

: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبد اهللا ، فمن قال يف نفسه شعرا به خباره إومما روي يف ذلك 
ن إ: يا رسول اهللا ان أيب يريد أن يأخذ مايل، فدعا أباه فهبط جربيل، فقال: فقال جاء رجل اىل رسول اهللا 

قلت يف نفسك شيئا مل (:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! تسمعه أذناهالشيخ قد قال يف نفسه شيئا مل 
  : هات، فأنشأ يقول: ال يزال يزيدنا اهللا تعاىل بك بصرية ويقينا، نعم، قال: قال )؟تسمعه أذناك

  تعل مبا أجين عليك وتنهل      غذوتك مولودا ومنتك يافعا 
  ساهرا أمتلمل لسقمك اال     إذا ليلة ضاقتك بالسقم مل أبت 
  لتعلم أن املوت حتم موكل    ختاف الردى نفسي عليك واا
  طرقت به دوين فعيناي مل  كأين أنا املطروق دونك بالذي 

  اليك مدى ما كنت فيك أؤمل  فلما بلغت السن والغاية اليت 
  كأنك أنت املنعم املتفضل       جعلت جزائي غلطة وفظاظة 

  فعلت كما اجلار ااور يفعل      فليتك إذ مل ترع حق موديت
   ١) أنت ومالك البيك(:وأخذ بتأنيب ابنه وقال فبكى رسول اهللا 

                                                
  .ابن اسحاق والبيهقيرواه )  ١(



 ١٥٨

ن وابصة بن معبد ـ رضي اهللا ، فعبأنه جاء يسأل عن الرب واالمث وابصة بن معبد خباره إومن ذلك 
سألته عنه، فأتيته، وهو يف وأنا ال أريد أن أدع من الرب واالمث شيئا اال  جئت رسول اهللا : عنه ـ  قال

رسول اهللا  اليك يا وابصة عن: دنو منه، فانتهرين بعضهم، فقالعصابة من املسلمني حوله، فجعلت أختطاهم أل
ين أحب أن أدنو منه، فقال رسول اهللا إ: فقلت ؟:) فأدناين حىت كنت ) دعوا وابصة، ادن مين وابصة ،

نعم، : قلت )؟جئت تسأل عن الرب واالمث (:ال، بل ختربين، قال: لتفق )؟أتسألين أم أخربك (:بني يديه، فقال
مث ما الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، واإل (:فجمع أنامله فجعل ينكت ن يف صدري وقال

  )فتوكأن أفتاك الناس وإحاك يف نفسك، وتردد يف الصدر و
كنت : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  قال، فن عنهالثقفي واالنصاري مبا جاءا يسأال خباره إومن ذلك 

جئناك، : نصار، ورجل من ثقيف فلما سلما، قاالفأتاه رجل من األ ،يف مسجد اخليف جالسا مع رسول اهللا 
سكت وتسأالين أن شئتما أخربتكما مبا تسأالين عنه فعلت، وان شئتما أن إ (:يا رسول اهللا، لنسألك، قال

 سل رسول اهللا : نصاري للثقفيا يا رسول اهللا، نزدد اميانا أو نزدد يقينا، فقال األال، أخربن: ، قاال) فعلت
جئت تسألين عن خمرجك من (:أخربنا يا رسول اهللا، قال: بل أنت فسله، فاين أعرف حقك، فسأله، فقال: قال

ومالك فيهما،  وعن طوافك بالبيت، ومالك فيه، وركعتيك بعد الطواف، ،بيتك تؤم البيت احلرام ومالك فيه
وعن طوافك بالصفا واملروة، وعن وقوفك بعرفة، ومالك فيه، وعن رميك اجلمار ومالك فيه، وعن حنرك 

   –يعين االفاضة  - )ومالك فيه، وعن حالقك رأسك، ومالك فيه، وعن طوافك، ومالك فيه
تؤم البيت  فانك إذا خرجت من بيتك (:قال! والذي بعثك باحلق عن هذا جئت أسألك: الرجل قالف

احلرام، مل تضع ناقتك خفا ولن ترفعه اال كتب اهللا لك به حسنة وحما به عنك خطيئة، ويرفع لك ا ردجة، 
وأما ركعتاك بعد الطواف فاما كعتق رقبة من ولد امساعيل، وأما طوافك بالصفا واملروة فكعتقك سبعني 

هؤالء عبادي : لسماء الدنيا، فيباهي بكم املالئكة يقولرقبة، وأما وقوفك عشية عرفة، فان اهللا تعاىل يهبط اىل ا
جاؤوين شعثا غربا من كل فج عميق، يرجون رمحيت ومغفريت، فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل وكزبد البحر 
لغفرا، أفيضوا مغفورا لكم، وملن شفعتم له، وأما رميك اجلمار فلك بكل حصاة رميتها تكفري كبرية من 

ملوجبات، وأما حنرك فمدخور لك عند ربك، واما حالق رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنة الكبائر املوبقات ا
  )ميحى عنك ا خطيئة

يدخر لك يف حسناتك، وأما طوافك بالبيت  (:ن كانت الذنوب أقل من ذلك؟ قالإيا رسول اهللا، ف: قال
ل ملا تستقبل فقد غفر اعم: بعد ذلك، فانك تطوف وال ذنب لك، يأيت ملك حىت يده بني كتفيك، مث يقول

   )لك ما مضى
إذا غسلت وجهك انتثرت  (:قال )!جئت تسألين عن الصالة: رسول اهللا، قاليا أخربين : قال الثقفي

الذنوب من أشفار عينيك، وإذا غسلت يديك انتثرت الذنوب من أظفار يديك، وإذا مسحت برأسك انتثرت 

                                                                                                                                 
  .البيهقيرواه )  ١(



 ١٥٩

  . ١احلديثإىل آخر  ) من أظفار قدميك الذنوب عن رأسك، وإذا غسلت رجليك انتثرت الذنوب
االستعفاف ملا أراد أن يسأله شيئا من الدنيا، ـ برضي اهللا عنه ـ أبا سعيد اخلدري  أمره ومن ذلك 

فاسأله  اذهب اىل رسول اهللا : أصابنا جوع ما أصابنا مثله قط فقالت يل أخيت: عن أيب سعيد اخلدري قالف
واهللا لكأمنا : ، فقلت يف نفسي) يستعفف، يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللامن  (:فإذا هو خيطب، فقال ،فجئت

فاين  ،أحسنت، فلما كان من الغد: فرجعت اىل أخيت فأخربا، فقالت ،ال جرم ال أسأله شيئا ..أردت ذا
من أهل جم، إذ وجدت من دارهم يهود فابتعنا به، وأكلنا منه وجاءت الدنيا، فما حتت األ تعب نفسيواهللا أل

  .٢نصار أكثر أمواال منابيت من األ
قالت : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قال، فاالنصار مبا قالوه يف غزوة الفتح خباره ومن ذلك إ

أما الرجل فقد أدركته رغبة يف قريته ورأفة بعشريته، وكان الوحي إذا جاء مل خيف : االنصار يوم فتح مكة
يا معشر  (:فلما رفع الوحي قال ،حىت ينقضي الوحي ىل رسول اهللا إفع طرفه حد يرأعلينا، فإذا جاء فليس 

أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته، ورأفة بعشريته، كال فما أمسي اذن كال، اين عبد اهللا ورسوله : االنصار، قلتم
ن اهللا إ (:هللا ورسوله، فقال، فأقبلوا يبكون، وقالوا واهللا، ما قلنا اال للضن با) احمليا حمياكم، واملمات مماتكم
   ٣) ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم

يا : عن العباس بن عبد املطلب انه قال، فنوفل بن احلارث مباله الذي خبأه جبدة خباره ومن ذلك إ
 ،ن يكن كما تقول فاهللا جيزيك بذلكإعلم باسالمك فأ (:رسول اهللا، اين قد كنت مسلما فقال رسول اهللا 

فافد نفسك وابين أخيك نوفل بن احلارث بن عبد املطلب وعقيل بن أيب طالب بن  ،فكان علينا فأما ظاهر منك
 قال، فما أخال ذاك عندي يا رسول اهللا: ، قال)عبد املطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بين احلارث بن فهر

:) ل لبين الفضل بن العباس ان أصبت يف سفري فهذا املا: فأين املال الذي دفنته أنت وأم الفضل، فقلت هلا
واهللا يا رسول اهللا ما أصبتم مين عشرين أوقية : فقال لرسول اهللا  ،) ؟وعبد اهللا بن العباس وقثم بن العباس

ففدى نفسه وابين أخويه  ) ال ذاك شي أعطاناه اهللا تعاىل منك (:فقال رسول اهللا  ،من مال كان معي
النبِي قُلْ لمن في أَيديكُم من الْأَسرى إِنْ يعلَمِ اللَّه في قُلُوبِكُم خيراً يؤتكُم  يا أَيها ﴿:تعاىلوحليفه، وأنزل اهللا 

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو كُمنذَ ما أُخمراً مي٤)٧٠:ألنفال(﴾ خ  
 ملا فتح رسول اهللا : عنه قالف ، مبا حدث به نفسه من قتله شيبة بن عثمان إخباره ومن ذلك 

ن اختلطوا أن أصيب غرة من حممد فأكون أنا الذي أىل هوازن، حبنني فعسى إأسري مع قريش : ة قلت،مكة عنو
فكنت مرصدا ملا  ،تبعه أبداأتبع حممدا ما أال إحد ألو مل يبق من العرب والعجم : قمت بثأر قريش كلها، وأقول

  .ال قوةإ نفسي مر يفخرجت له ال يزداد األ
                                                

  .مسدد والبزار واالصبهاين البيهقيرواه )  ١(
: من أجلي وبلفظفقلت ما قال هذا القول اال : وبلفظ. فكان أول ما واجهين به: وأخرجه ابن سعد بلفظ، البيهقيرواه )  ٢(

  »فأتاح اهللا يل رزقا ما كنت أحتسبه
  .مسلم والطيالسي والبيهقيرواه )  ٣(
  .البيهقيرواه )  ٤(



 ١٦٠

فرفع  ،فدنوت منه، ورفعت سيفي حىت كدت أسوره ،عن بغلته اقتحم رسول اهللا  ،فلما اختلط الناس
 يل شواط من نار كالربق كاد ميحشين فوضعت يدي على بصري خوفا عليه فالتفت ايل رسول اهللا 

هللا هلو من حينئذ أحب ايل من فوا ) اللهم اعذه من الشيطان (:، فدنوت فمسح صدري، وقال)ادن مين(:وقال
مث  )؟يا شيبة، الذي أراد اهللا بك خريا مما أردت بنفسك(:مسعي وبصري ونفسي، وأذهب اهللا ما كان يب، فقال

بأيب أشهد أن ال اله اال اهللا، وأنك رسول اهللا، استغفر يل يا رسول اهللا، : فقلت !حدثين مبا اضمرت يف نفسي
   ١)غفر اهللا لك(:قال

  :ةأحداث خفي
عن الكثرية من األحداث املعاصرة وقت حدوثها مع كونه  ومن النبواءت الغيبية املرتبطة ذا، إخباره 

  :كان غائبا عن حمل احلدث
بعث  أن رسول اهللا ، فقد روي من أرسله اىل ابنته مبا حبسه خباره ما ورد من إومما يروى يف ذلك 

ان شئت أخربتك مبا : مث قال )؟ما حبسك (:ال له رسول اهللا مث جاء، فق ،اىل عثمان دية، فاحتبس الرسول
أي والذي بعثك باحلق، انه الذي : قال ؟رقية مرة، أيهما أحسنإىل حبسك، كنت تنظر اىل عثمان مرة، و

  . ٢حبسين
عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ، فبالشاة اليت أخذت بغري اذن أهلها خباره إومن ذلك 

 نا ذحبنا لكم شاة، إيا رسول اهللا : فذحبت هلم شاة واختذت هلم طعاما فلما رجع، قالت ،ابه بامرأةمر وأصح
  .واختذنا لكم طعاما، فادخلوا فكلوا

لقمة، فلم يستطع أن  فأخذ النيب  وأصحابه، وكانوا ال يبدأون حىت يبدأ النيب  فدخل رسول اهللا 
نا ال حنتشم من آل معاذ، إيا رسول اهللا، : ، فقالت املرأة)ن أهلهاهذه ذحبت بغري اذ (:يسيغها، فقال النيب 

  .٣ويأخذون منا ،نأخذ منهم
نصار يف دارهم زار قوما من األ عن أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ما روي ومن ذلك 

ما شأن هذا  (:من اللحم شيئا ليأكله، فمضغه ساعة ال يسيغه فقال فذحبوا له شاة، فأخذ رسول اهللا 
    ٤) سارىاعطوها األ (:شاة لفالن ذحبناها حىت جيئ نرضيه من مثنها، فقال: قالوا )؟اللحم

معاذ ـ رضي اهللا عنه ـ  فعن  ،ياهمإخذ الطاعون أو ،نزول قوم باجلابيةمن  ما أخرب به ومن ذلك 
كم فيه داء مثل غديت اجلمل يستشهد ترتلون مرتال يقال له اجلابية أو اجلويبية فيصيب (:قال رسول اهللا : قال

   ٥) اهللا تعاىل به أنفسكم وزراريكم، ويزكي به أعمالكم
يوم بعثه  ـ رضي اهللا عنه ـ  أن النيب  -عن معاذ ، فمعاذا بأن ناقته تربك باجلند خباره ومن ذلك إ

                                                
  .ابن سعد وابن عساكررواه )  ١(
  .ابن عساكررواه )  ٢(
  .امحد برجال الصحيحرواه )  ٣(
  .الطرباينرواه )  ٤(
  .الطرباينرواه )  ٥(



 ١٦١

بك هذه الناقة، فأذن وصل يا معاذ، انطلق، حىت تأيت اجلند، فحينما بركت  (:اىل اليمن، محل على ناقته وقال
: ، فانطلق معاذ ـ رضي اهللا عنه ـ  حىت انتهى اىل اجلند، دارت به الناقة وأبت أن تربك، فقال) وابنت مسجدا

مث  ،فنادى بالصالة ،نعم، جند ركامة، فلما أتاه دارت، وبركت، فرتل معاذ ا: هل من جند غري هذا؟ قالوا
  .١قام يصلي اجلند

فأخربه أن احلارث بن سويد  أن جربيل أتى النيب ، فقد روي بقتل جمذر بن زياد خباره ومن ذلك إ
احلارث بن سويد باذر بن زياد وكان الذي  قتل اذر بن زياد غيلة وأمره أن يقتله به فقتل رسول اهللا 

   ٢ .)عومي بن ساعدة على باب مسجد قباء ضرب عنقه بأمر رسول اهللا 
أهدي : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة ، فبب اللحم الذي صار حجرابس خباره إومن ذلك 
تصدقوا بارك : ، وجاء سائل فقام على الباب، فقالارفعها اىل رسول اهللا : فقلت للخادم ،ايل بضعة من حلم

مروة  أقريب إليه اللحم، فجاءت ا فإذا هي قد صارت: فقلت للخادم اهللا فيكم، وذهب السائل، وجاء النيب 
، فما زالت حجرا يف ) ن ذاك لذاكإف (:نعم، قال: قلت ) ؟أتاكم اليوم سائل فرددمتوه (:حجر، فقال النيب 

  .٣ناحية بيتها تدق حىت ماتت
 أن رسول اهللا  ـ رضي اهللا عنهـ عن عمر بن اخلطاب ، فبقتل كسرى يوم قتل خباره ومن ذلك إ
  ٤) ن ريب قد قتل ربكم الليلةإ:  صاحبكم، فقولوااذهبوا اىل (:صاحب صنعاء قال لرسول اهللا 

   ) ىل باذان فأعلماه أن ريب قد قتل كسرى يف هذه الليلةإانطلقا  (:روايةويف 
أبلغا صاحبكما أن ريب قد قتل ربه كسرى يف هذه الليلة، لسبع ساعات مضت منها وان اهللا  (:روايةويف 

  .بناء الذين باليمنفأسلم هو واأل ،بذلك ىل باذانإ، فرجعا )سلط عليه ابنه شريويه قتله
ن اهللا قد قتل كسرى وسلط عليه ابنه شريويه يف ليلة كذا من شهر أب فأخربمها رسول اهللا : ويف رواية

ان أسلمت : ن ديين وسلطاين سيبلغ ما بلغ ملك كسرى، وقوال لهإ (:كذا بعد ما مضى من الليل، وقوال له
  .مث جاء اخلرب بأن كسرى قد قتل تلك الليلة: ى باذان فأخرباه، فقال دحية، فقدما عل) أعطيتك ما حتت يدك

فواهللا، ما هذا بكالم ملك، ولننظر ما قال، فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شريويه، : فقال باذان: روايةويف 
يف الساعة أما بعد، فاين قتلت كسرى، فال كسرى بعد اليوم، وقد قتل قيصر، فال قيصر بعد اليوم، فكتب قوله 

  .اليت حتدث ا واليوم والشهر، فإذا كسرى قد قتل وإذا قيصر قد مات
  :حتديات غيبية

يف بعض مواقف الشدة من حتدي املشركني مبثل هذه  ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما حصل منه 
  :نها إال من يثق يف صدقهالنبوءات الغيبية، مع كوا يف مواقف حرجة غاية احلرج، وال يقدم على التحدي حي

                                                
  .صرابن عبد احلكم يف فتوح مرواه )  ١(
  .ابن سعدرواه )  ٢(
  .البيهقي وابو نعيمرواه )  ٣(
  .محد والبزار والطرباين والديلميوأالبزار والبيهقي وابو نعيم رواه )  ٤(



 ١٦٢

أن ، فقد روي رضة أكلت الصحيفة الظاملة اليت كتبتها قريشبأن األ خباره ومما يروى يف ذلك إ
حىت بلغ املسلمني اجلهد، واشتد عليهم البالء، حني هاجر  املشركني اشتدوا على املسلمني كأشد ما كانوا

عالنية، فلما رأى أبو  يش أن يقتلوا رسول اهللا املسلمون اىل النجاشي وبلغهم كرمه اياهم، وأمجعت قر
شعبهم ومينعوه ممن أرادوا قتله،  طالب عمل القوم مجع بين عبد املطلب، وأمرهم أن يدخلوا رسول اهللا 

فأمجعوا أمرهم أن ال  فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فلما عرفت قريش أن القوم منعوا رسول اهللا 
للقتل وكتبوا صحيفة وعهودا ومواثيق،  م، وال يدخلوا بيوم، حىت يسلموا رسول اهللا جيالسوهم وال يبايعوه

  .ال يقبلوا من بين هاشم أبدا صلحا حىت يسلموه للقتل
فحصروا بين هاشم يف : ويف لفظـ  فلبث بنو هاشم يف شعبهم ثالث سنني، واشتد عليهم البالء واجلهد

، فلما كان رأس ثالث سنني تالوم رجال ـ رسول اهللا نبوة ع من شعب ايب طالب ليلة هالل احملرم سنة سب
من بين عبد مناف ومن بين قصي ورجال سواهم من قريش قد ولدم نساء من بين هاشم، ورأوا أم قد قطعوا 

  .الرحم، وأمجعوا أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والرباءة منه
فأكلت كل ما كان فيها من عهد وميثاق، وكانت معلقة يف  ،رضةفهم األوبعث اهللا تعاىل على صحي

وبقي ما كان فيها  ،سقف البيت، فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق، فلم تترك فيها امسا هللا اال حلسته
   .من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم

ها من جور وظلم وبغي، وبقي مث أطلع اهللا تعاىل رسوله على أمر صحيفتهم، وأن االرضة قد أكلت ما في
ال والثواقب، ما : طالب، فقال أبو طالب أليب ما كان فيها من ذكر اهللا تعاىل، فذكر ذلك رسول اهللا 

فلما رأوهم عامرين  ،فانطلق ميشي بعصابة من بين عبد املطلب حىت أتى املسجد، وهو حافل من قريش ،كذبين
فتكلم أبو طالب،  شدة البالء، فأتوا ليعطوهم رسول اهللا  جبماعتهم انكروا ذلك، وظنوا أم خرجوا من

فأتوا بصحيفتكم اليت تعاهدمت عليها، فلعله أن يكون بيننا وبينكم  ،قد حدثت أمور بينكم مل نذكرها لكم: فقال
ن صلح، وامنا قال ذلك خشية أن ينظروا يف الصحيفة قبل أن يأتوا ا، فأتوا بصحيفتهم معجبني ا ال يشكون أ

عطيكم أمرا لكم فيه نصف، أن ابن امنا أتيتكم أل: مدفوعا إليهم، فوضعوها بينهم قال أبو طالب رسول اهللا 
أخي قد أخربين ان اهللا تعاىل برئ من هذه الصحيفة اليت يف أيديكم، وحما منها كل اسم هو له فيها وترك فيها 

ما قال ابن أخي كما قال فأفيقوا فواهللا، ال يسلم يانا، وتظاهركم علينا بالظلم، فان كان إغدركم، وقطيعتكم 
قد رضينا با لذي : فقتلتم أو استحييتم، قالوا ،ليكمإن كان باطال رفعناه إابدا حىت منوت من عند آخرنا، و

: قالوا: قد أخرب خربها، فلما رأا قريش كالذي قال تقول، ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق املصدوق 
نا نعلم إوىل بالكذب والسحر غرينا فن األإ: اولئك النفر: فقال !قط اال سحر من صاحبكم واهللا ان كان هذا

ن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب اىل اجلبت والسحر، ولوال أنكم اجتمعتم على السحر مل تفسد أ
حن السحرة أم من اسم له وما كان من بغي تركه، أفن صحيفتكم، وهي بأيديكم طمس اهللا تعاىل ما كان فيها

  .حنن براء من هذه الصحيفة: فقال عند ذلك النفر من بين عبد مناف ومن قصي ؟أنتم
  : وأصحابه فعاشوا، وخالطوا الناس، وقال أبو طالب يف الصحيفة وخرج النيب 
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    ١وأن كل ما مل يرضه اهللا يفسد     أمل يأتكم أن الصحيفة مزقت 
، فقد روي أن بصفة بيت املقدس ومل يكن رآه قبل ليلة االسراء قريشا ليلة االسراء خباره ومن ذلك إ

 ؟هل كان من شئ: مر عليه أبو جهل، فجاء حىت جلس إليه، فقال له كاملستهزئبعد أن أسري به  النيب 
مث أصبحت بني : قال .إىل بيت املقدس: قال ؟إىل أين: قال، أسري يب الليلة: قال ؟ما هو: نعم، قال: قال

  .نعم: قال ؟ظهرانينا
أرأيت إن دعوت قومك حتدثهم ما : قال، فلم ير أنه يكذبه خمافة أن جيحده احلديث إن دعا قومه إليه

  .يا معشر بين كعب بن لؤي :نعم، قال: قال ؟حدثتين
  .فانفضت إليه االس، وجاءوا حىت جلسوا إليهما

إىل بيت : قال ؟إىل أين: قالوا ،)إين أسري الليلة يب  (:حدث قومك مبا حدثتين فقال النيب : فقال
نعم فمن بني مصفق ومن بني واضع يده على رأسه متعجبا، : قال ؟مث أصبحت بني ظهرانينا: املقدس، قالوا

  .وضجوا وأعظموا ذلك
كل أمرك قبل اليوم كان أمما غري قولك اليوم، أنا أشهد أنك كاذب، حنن نضرب : فقال املطعم بن عدي

والالت والعزى ال  ؟شهرا، أتدعي أنت أتيته يف ليلة املقدس مصعدا شهرا ومنحدراأكباد اإلبل إىل البيت 
  .أصدقك

  .بئس ما قلت البن أخيك، جبهته وكذبته، أما أنا فأشهد أنه صديق صادق: فقال أبو بكر ملطعم
ويف القوم من  ؟وكيف قربه من اجلبل ؟يا حممد صف لنا بيت املقدس، كيف بناؤه وكيف هيئته: فقالوا
  .سافر إليه

 ،فذهب ينعت هلم بناءه كذا وهيئته كذا، وقربه من اجلبل كذا، فما زال ينعته هلم حىت التبس عليه النعت
كم : فكرب كربا ما كرب مثله، فجئ باملسجد وهو ينظر إليه حىت وضع دون دار عقيل أو عقال، فقالوا

صدقت : ا، ويعلمهم، وأبو بكر يقولومل يكن عدها، فجعل ينظر إليه ويعدها بابا باب ؟للمسجد من باب
  .صدقت، أشهد أنك رسول اهللا

  .أما النعت فواهللا لقد أصاب: فقال القوم
نعم إين ألصدقه : قال ؟أفتصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح: مث قالوا أليب بكر

  .ي أبو بكر الصديقفبذلك مس، روحة وفيما هو أبعد من ذلك، أصدقه خبرب السماء يف غدوة أ
  .يا حممد أخربنا عن عرينا: مث قالوا
أتيت على عري بين فالن بالروحاء قد ضلوا ناقة هلم، فانطلقوا يف طلبها، فانتهيت إىل رحاهلم،  (:فقال

فليس ا منهم أحد، وإذا قدح ماء فشربت منه، مث انتهيت إىل عري بين فالن يف التنعيم يقدمها مجل أورق عليه 

                                                
كان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري، فشلت يده حىت و وابن عساكر، البيهقي وأبو نعيم وابن سعدرواه )  ١(

  .ىل بين هاشم لظلم، انظروا ما أصاب منصور بن عكرمةإن الذي صنعنا إ: قريش تقول بينهايبست فما كان ينتفع ا، فكانت 
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   )ود وغرارتان سوداوان وها هي ذه تطلع عليكم من الثنية مسح أس
  .، لكن ذلك مل يزدهم إال جحودا وعتواوقد حصل كل ما أخرب عنه 

  :شهداء وانتصارات
من قتل بعض أصحابه وموم شهداء، أو من انتصارام  ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما أخرب عنه 

  :وفتح اهللا عليهم
اللهم اين ال أجد من يبلغ : صحابه يوم الرجيع أن خبيبا ملا قالأبقتل  خباره يف ذلك إومما يروى 

خبيب (:قال ؟يا رسول اهللا، من قال: قال أصحابه )وعليك السالم(:حينئذ رسولك عين السالم، فقال النيب 
لسالم خبيب قتلته عليك ا(:وهو جالس يف ذلك اليوم الذي قتل فيه خبيب ، ويف لفظ قال رسول اهللا )يقتل

   ١ .)قريش
بقتل أصحابه يوم بئر معونة عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  أن أناسا جاؤوا اىل النيب  خباره ومن ذلك إ

 القراء، : ابعث معنا رجاال يعلموننا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعني رجال من االنصار يقال هلم: فقالوا
اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك، فرضينا عنك ورضيت عنا، : ملكان فقالوافتعرضوا هلم فقتلوهم قبل أن يبلغوا ا

اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك، : ان اخوانكم قتلوا، فقالوا(:الصحابه فقال رسول اهللا 
   ٢ )ورضيت عنا

نلبث اال قليال،  سرية، فلم بعث رسول اهللا : ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ  قالما رواه ومن ذلك 
ان اخوانكم قد لقوا املشركني واقتطعوهم فلم يبق منهم أحد، وام (:حىت قام فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

   ٣) ربنا بلغ قومنا انا قد رضينا ورضي عنا ربنا، فأنا رسوهلم اليكم، ام قد رضوا ورضي عنهم: قالوا
أن يعلى بن منيه قدم على رسول ، فقد روي وم أصيبوابقتل من قتل يف غزوة مؤتة ي خباره ومن ذلك إ

أخربين يا : ، قال) ن شئت فأخربين، وان شئت أخربتكإ (:خيرب أهل مؤنة، فقال له رسول اهللا  اهللا 
والذي بعثك باحلق، ما تركت من حديثه : فقال ،خربهم كلهم ووصفه هلم رسول اهللا به، فأخربه رسول اهللا 

   ٤)ن اهللا رفع يل االرض حىت رأيت معتركهمإ (:أمرهم لكما ذكرت، فقالحرفا مل تذكره، وان 
بعث زيدا وجعفرا وعبد اهللا بن رواحة ودفع الراية اىل  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا و

أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر  (:قبل أن جيئ اخلرب، فقال زيد فأصيبوا مجيعا، فنعاهم رسول اهللا 
  .٥ ، مث أخذها خالد بن الوليد من غري أمره ففتح عليه)فأصيب، مث أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب

عن سهل بن سعد ـ فرضي اهللا عنه ـ بأن خيرب تفتح على يد علي بن أيب طالب  خباره ومن ذلك إ
أين (:، فلما أصبح قال) ألعطني هذه الراية غدا رجال يفتح اهللا على يديه (:قال يوم فتح خيرب أن رسول اهللا 

                                                
  .البخاري والبيهقي وأبو نعيمرواه )  ١(
  .مسلم والبيهقيرواه )  ٢(
  .البيهقيرواه )  ٣(
  .البيهقي وابو نعيمرواه )  ٤(
  .رواه البخاري)  ٥(
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يف عينيه ودعا له  ، فأيت به، فبصق رسول اهللا )فأرسلوا إليه(:يشتكي عينيه، قال: قالوا )؟علي بن أيب طالب
   ١ .فربأ حىت كأن مل يكن به وجع

كان علي ـ رضي اهللا عنه ـ  ختلف : عن سلمة بن االكوع ـ رضي اهللا عنه ـ  قال ويف رواية أخرى
فخرج فلحق به، فلما كان مساء الليلة  ،أنا أختلف عن رسول اهللا : خيرب وكان رمدا، فقاليف  عن النيب 

ألعطني الراية غدا رجال حيبه اهللا ورسوله، يفتح (:اليت فتح اهللا يف صباحها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ففتح اهللا عليههذا علي، فأعطاه الراية : ، فإذا حنن بعلي وما نرجوه، فقالوا)اهللا عليه

فكان  ،يسكن الشام هوأن ،شداد بن أوس ـ رضي اهللا عنه ـ  بأنه يعاىف من مرضه خباره إومن ذلك 
ضاقت يب الدنيا، : قال )؟مالك يا شداد (:وهو جيود بنفسه، فقال أنه كان عند رسول اهللا ، فعنه كذلك

   ٢) أئمة فيهمفتكون أنت وولدك ، بيت املقدس عليك، الشام تفتح ويفتح (:قال
لقيين : قاله عن، فمفتاح البيت يضعه حيث شاءإليه عثمان بن طلحة بأنه سيصري  خباره ومن ذلك إ

تبعك، وقد أيا حممد، العجب لك حيث تطمع أن : ىل االسالم، فقلتإفدعاين  ،مبكة قبل اهلجرة رسول اهللا 
  .خالفت دين قومك، وجئت بدين حمدث

فأقبل يوما يريد الكعبة أن يدخلها مع الناس، فغلظت  ،ثنني واخلميسلية يوم اإلوكنا نفتح الكعبة يف اجلاه
: ، فقلت)يا عثمان، لعلك سترى هذا املفتاح بيدي، أضعه حيث شئت (:عليه، ونلت منه وحلم عين، مث قال

  .)بل عمرت يومئذ وعزت (:لقد هلكت قريش، وذلت، فقال
سالم، فإذا قومي ىل ما قال، فأردت اإلإ أن االمر سيصري فدخل الكعبة، فوقعت كلمته مين موقعا، ظننت
فأتيته به فأخذه مين مث دفعه  ) يا عثمان، ائت باملفتاح (:يزبرونين زبرا شديدا، فلما كان يوم فتح مكة، قال يل

ن أمل تك (:، فلما وليت ناداين، فرجعت إليه، فقال) ال ظاملإال يرتعها منكم  خذها خالدة تالدة(:ايل، وقال
فذكرت قوله يل مبكة قبل اهلجرة، لعلك سترى هذا املفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت،  )؟الذي قلت لك

  .٣بل أشهد أنك رسول اهللا حقا: فقلت

                                                
  . رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .الطرباينرواه )  ٢(
  .ابن سعدرواه )  ٣(
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  أخبار الصحابة
قد يعترب البعض كل ما ذكرته من نبوءات غيبية معاصرة حملمد نوعا من : قام رجل من اجلمع بأدب، وقال

توسم الذكي قد يقرأ يف عيون الناس، ويف وجوههم، ويف األحداث املختلفة ما جيعله ال الفراسة الصادقة، فامل
  .يصيب إال احلق

ولكين أدعوك من خالل هذه الشبهة إىل أن تذكر لنا ما ذكر حممد من النبوءات الغيبية  ..أنا ال أقول هذا
  .املرتبطة بغري زمانه

لنبوءات يستدعي بعض الصرب، فإن كتب احلديث متتلئ إن ذكر هذه ا: نظر عبد القادر إىل الرجل، وقال
  .وهي من الكثرة والشمول حبيث ال ميلك العقل الناصح إال التسليم هلا ..ا

زيد بذكر ما حيصل بعده إىل قيام الساعة، فعن أيب  عن اهتمام رسول اهللا  وقد حدث الصحابة 
مث نزل  ،فخطبنا حىت حضرت الظهر ،د املنربمث صع ،صالة الصبح صلى بنا رسول اهللا : األنصاري قال
    ١) فأعلمنا أحفظنا ،فحدثنا مبا كان وما هو كائن ،فخطبنا حىت غابت الشمس ،مث صعد املنرب ،فصلى العصر

فأَخبرنا عن بدء الْخلْق حتى  مقاماً قام فينا رسول اهللا : قال عمر بن اخلطاب ويف حديث آخر عن 
  .٢حفظَ ذَلك من حفَظَه ونِسيه من نِسيه ،نة منازِلَهم وأهلُ النارِ منازِلَهمدخلَ أهلُ اجلَ

فما ترك شيئاً يكونُ يف مقَامه ذلك إىل ، قائماً قام فينا رسول اهللا : عن حذيفة قال ويف حديث آخر
 هقد علمه أصحايب هؤالء وإِنه ليكون الشيُء فأذكُر ،هقيام الساعة إال حدثه حفظَه من حفظه ونسيه من نِسي

    ٣) كما يذكر الرجلُ وجه الرجل إذا غَاب عنه مث إذا رآه عرفَه
  على ذلك؟ ما سر حرص رسول اهللا : قام رجل من اجلمع، وقال

رسول للبشر مجيعا،  لعل أمهها ما يرجع إىل نصحه ألمته، فرسول اهللا  ..أسباب كثرية: قال عبد القادر
  .ويف مجيع األوقات إىل قيام الساعة

  .هلذا، فإنه مل يترك شيئا حتتاج إليه األمة يف الظروف املختلفة اليت متر ا إال دل عليه
  .وسأذكر لكم بعض ما يدل على هذا املقصد الشريف يف كل مناسبة تستدعي ذلك

  .صدق ما تقولفاذكرنا لنا من هذه النبوءات ما نتيقن به : قالوا
صحابته الذين كانوا معه، والذين تربوا علي يديه مبا حيصل هلم من  أول ذلك إخباره : قال عبد القادر

  . بعده
  :ـ أعمار ووفيات ١

وقد ورد يف ذلك أحاديث كثرية مل تزدها األيام إال  ، أعمار اجليل الذي عاصرهعن  ومن ذلك إخباره 

                                                
  .مسلمرواه )  ١(
  .ذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض)  ٢(
  .رواه أبو داود)  ٣(



 ١٦٧

  :تصديقا
    ١) تأيت مائة سنة وعلى وجه االرض نفس منفوسة اليوم ال (: يف ذلك قولهومما يروى 
العشاء ليلة يف آخر  صلى بنا رسول اهللا : قالف ،ـ عن ذلكرضي اهللا عنهما ـ ابن عمر وحدث 

ن رأس مائة سنة منها ال يبقى اليوم ممن هو على ظهر إف (:قال  )أرأيتكم ليلتكم هذه؟ (:حياته، فلما قام فقال
  .٢يريد بذلك اخنرام القرن، )االرض أحد 

يقول قبل موته  مسعت رسول اهللا : ـ عن ذلك، فقالاهللا رضي اهللا عنهما ـ جابر بن عبد وحدث 
تسألون عن الساعة وامنا علمها عند اهللا، فأقسم باهللا ما على ظهر االرض من نفس منفوسة اليوم يأيت  (:بشهر

   ٣) عليها مائة سنة
 مل يبق أحد ممن لقي رسول اهللا  (:قالف عن تصديق ذلك،هللا عنه ـ الطفيل ـ رضي ا وحدث أبو

  .، وقد مات أبو الطفيل على رأس املائة٤) غريي
  :عن أعمار بعض الناس الذين عاصروه وفوق هذا، فقد أخرب 

وضع يده على رأسه  أن النيب حني ذكر عبد اهللا بن بسر ـ رضي اهللا عنه ـ  ما حدث به ومن ذلك 
ال ميوت حىت يذهب الثؤلول  (:فعاش مائة سنة، وكان يف وجهه ثؤلول، فقال ) عيش هذا الغالم قرناي (:وقال

  . ٥، فلم ميت حىت ذهب)من وجهه
 ،فأدركه أبوه ،وهو باملدينة لرياه ىل النيب إحبيب بن مسلمة الفهري أنه أتى ما حدث به  ومن ذلك

  .٦، فهلك يف تلك السنة) ن يهلكأنه يوشك إف ارجع معه، (:يا رسول اهللا يدي ورجلي، فقال: فقال
ن أباه أو ،املدينة غازيا أن حبيب بن مسلمة ـ رضي اهللا عنه ـ  قدم على النيب ويف رواية أخرى 

نه ليس يل ولد غريه، فيقوم يف مايل، وضيعيت، وعلى أهل بييت وأن إيا رسول اهللا، : أدركه باملدينة، فقال مسلمة
فرجع فمات ، )لعلك أن خيلو لك وجهك يف عامك، فارجع يا حبيب مع أبيك  (:لرده معه، وقا النيب 

  ٧ مسلمة يف ذلك العام، وغزا حبيب فيه
، واإلخبار بأم من أهل اجلنة، فماتوا كما ذكر موت الكثري من أتباعه على اإلسالمعن  ومن ذلك إخباره 

، بل حصلت فنت كثرية كان عد وفاة رسول اهللا مل يغريوا، ومل يبدلوا، مع أن الردة حصلت ب رسول اهللا 
  .ميكنها أن تؤثر فيهم

كان على حراء هو وأبو بكر وعمر  ، أن رسول اهللا فعن أيب هريرة ، للعشرة باجلنةفقد شهد 
                                                

  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .رواه مسلم)  ٤(
  .احلاكم والبيهقي وابو نعيمرواه )  ٥(
  .لصحابة، والبيهقيابن سعد والبغوي وابو نعيم يف ارواه )  ٦(
  .أبو نعيم وابن عساكررواه )  ٧(



 ١٦٨

اهدأ، فما عليك  (:فتحركت الصخرة، فقال رسول اهللا ، وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص
أو ص ،إال نيبأو شهيد ،١) ديق     
لهم استمر على السداد ك، و٢جلميع من شهد بيعة الرضوان عام احلديبية، وكانوا ألفا وأربعمائة وشهد 

  .واالستقامة حىت مات
عن أيب هريرة أنه مسع رسول ، ففي احلديث اليمامة فقتل شهيدا يوم ،عكاشة بأنه من أهل اجلنة وأخرب 

أميت سبعون ألفا بغري حساب، تضئ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فقام  يدخل اجلنة من: يقول اهللا 
اللهم : يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال النيب : عكاشة بن حمصن االسدي جير منرة عليه، فقال

    ٣)ا عكاشة سبقك: يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: أجعله منهم، مث قام رجل من االنصار فقال
  .سدي عكاشة بن حمصن شهيداطلحة األحيث قتل  وقد حصل ما أخرب عنه النيب 

جاءت عمرة بنت رواحة حتمل : قتادة قالـ، فقد حدث رضي اهللا عنه ـ لنعمان بن بشري ومنهم ا
 (:وولده، فقال يا رسول اهللا، ادع اهللا أن يكثر ماله: فقالت ىل رسول اهللا إولدها النعمان بن بشري يف ليفة 

    ٤)ودخل اجلنة ،أما ترضني أن يعيش كما عاش خاله، عاش محيدا، وقتل شهيدا
يا : فقال ىل النيب إأن بشري بن سعد جاء بالنعمان بن بشري ـ رضي اهللا عنه ـ ويف حديث آخر 

   ٥) منافق من أهل الشام أما ترضى أن يبلغ ما بلغت؟ مث يأيت الشام، فيقتله (:رسول اهللا، ادع اهللا البين هذا، قال
ملا قتل الضحاك بن قيس مبرج راهط : عن حتقيق هذه النبوءة، فقالمسلمة بن حمارب وغريه وقد حدث 

 ،يف خالفة مروان، أراد النعمان بن بشري ـ رضي اهللا عنه ـ  أن يهرب من محص، وكان عامال عليها
  .ا رأسهواحتزو ،فقتلوه ،فخالف، ودعا البن الزبري فطلبه أمري محص

  :زمن موت بعض أهلهعن  ومن ذلك إخباره 
بأا أول أهل بيته حلوقا به،  فقد أخرب  ،بنت رسول اهللا  فاطمة الزهراءوأوهلم سيدة نساء العاملني 

وإخباره إياها بأن جربيل كان يعارضه  ،ابنته فاطمة يف قصة مسارة النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ف
م مرة، وأنه عارضين العام مرتني، وما أرى ذلك إال القتراب أجلي، فبكت، مث سارها بالقرآن يف كل عا

  .٦فأخربها بأا سيدة نساء أهل اجلنة، وأا أول أهله حلوقا به
: عن عائشة قالتف إال فترة قصرية، كث فاطمة بعد رسول اهللا ، فلم متوقد حصل ما أخرب عنه النيب 

  .١ستة أشهر هللا مكثت فاطمة بعد وفاة رسول ا
                                                

  .رواه مسلم)  ١(
  .ومخسمائة: وثلثمائة، وقيل: وقيل)  ٢(
  .البخاري)  ٣(
  .ابن سعدرواه )  ٤(
  .ابن سعدرواه )  ٥(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٦(
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 ١٦٩

 أن نساء النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ف ،ـ رضي اهللا عنها ـزينب بنت جحش ومنهم 
أطولكن يدا، وكانت سودة أطولنا : يا رسول اهللا أيتنا أسرع بك حلوقا؟ فقال: فقلن يوما ،اجتمعن عنده

  .١ذراعا، فكانت أسرعنا به حلوقا
فكانت : ذكرت احلديث وفيهـ رضي اهللا عنها ـ أا عائشة  عنف  وقد حصل ما أخرب عنه النيب 

  .زينب أطولنا يدا، الا كانت تعمل بيدها وتصدق
  قبل الفتنةأيب الدرداء مبوت  اخباره  ومن ذلك

ـ رضي اهللا عن أيب الدرداء أنه ميوت قبل الفتنة، ف ومنهم أبو الدرداء ـ رضي اهللا عنه ـ فقد أخرب 
فتويف ، ) أجل ولست منهم (:، قال) لريتدن أقوام بعد اميام (:رسول اهللا بلغين أنك تقول قلت يا: قالعنه ـ 

  .٢ـ رضي اهللا عنه ـ أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان 
  :مكان موت بعض أصحابهعن  ومن ذلك إخباره 

 هعنف  ،بأنه يدفن بالربوة من أرض فلسطني ـ فقد أخرب رضي اهللا عنه ـ  قرع بن شفياألومنهم 
كال  (:ال أين ميت من مرضي، قالإيا رسول اهللا، ال أحب : يف مرضي، فقلت دخل علي رسول اهللا : قال

، فمات يف خالفة عمر، ودفن ) لتبقني ولتهاجرن اىل أرض الشام ومتوت، وتدفن بالربوة من أرض فلسطني
  .٣بالرملة

صول املوت الكثري، عن ذلك حب  ، وقد عرببالد الشام من طاعون عمواسإىل  ومن ذلك إشارته 
أعدد  (:فقال ،وهو يف قبة من أدمٍ ،يف غزوة تبوك أتيت النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ فعن عوف بن مالك 

   ) مث فتح بيت املقدس، مث موتان يأخذ فيكم كقُعاص الغنم ،ستاً بني يدي الساعة، مويت
هذا املوت سيكون يف جيل الصحابة، وقد حصل ذلك  فيه إشارة إىل أن، ف)فيكم( ويالحظ قول النيب 

نسبة إىل البلد الذي بدأ فيه، مث انتشر   ٤)عمواس(وقد حصل ذلك يف بالد الشام، والذي عرف بطاعون ، فعالً
  .منه

  . مث فشا يف بالد الشامـ رضي اهللا عنه ـ وقد كان الطاعون قد ابتدأ ا، يف زمن عمر بن اخلطاب 
يف العام الذي ذهب عمر رضي اهللا عنه إىل الشام، ومسع به قد  ٥)١٧(سنة  اعون يفوقد وقع هذا الط

  .باحلديث رجعـ رضي اهللا عنه ـ وقع، فلما أخربه عبد الرمحن بن عوف 
  . وقد مات يف هذا الطاعون مخسة وعشرون ألفاً من الصحابة وغريهم

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البيهقي وابو نعيمرواه )  ٢(
  .الطرباين وابن السكن وصححه وابن منده وابو نعيم كالمها يف املعرفة، وابن عساكررواه   )٣(
قرية من قرى الشام ـ يف فلسطني ـ بني الرملة وبيت املقدس، على ستة أميال من الرملة على طريق بيت : عمواس)  ٤(

  .املقدس
املؤرخني، كخليفة والطربي وابن زبر وابن األثري  وهذا ما ذكره عامة) ١٨سنة : (وقيلابن حجر،  وهذا ما صححه)  ٥(

  ..وابن كثري



 ١٧٠

بن جبل، وشرحبيل ابن حسنة، واحلارث  أبو عبيدة بن اجلراح، ومعاذ :الصحابة فيهكبار وممن مات من 
وأبو مالك األشعري، وسهيل بن عمرو، وابنه أبو جندل، وعتبة  بن هشام، والفضل بن العباس ابن عم النيب 

  .، وغريهمبن سهيل، وعامر بن غيالن الثقفي
  :ـ باليا وحمن ٢

  :تظرهمالكثري من الصحابة عن البالء الذين ين باإلضافة إىل كل ذلك، فقد أخرب 
: قال حذيفة ـ رضي اهللا عنه ـ وعن فتح أبواب الفنت مبوته، فعن  قتل عمرومن ذلك إخباره عن 

هات إنك جلريء،  : قال ،أنا: قلت ؟يف الفتنة أيكم حيفظ حديث رسول اهللا : فقال ،كنا جلوساً عند عمر
والصدقة واألمر باملعروف والنهي ذكر فتنة الرجل يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصالة  :فقلت

يا أمري املؤمنني إن بينك وبينها باباً  :فقلت ،إمنا أعين اليت متوج موج البحر ،ليس هذا أعين: عن املنكر، فقال
فقلنا  ،أجلْ :قلت ،إذا ال يغلق أبداً :قال ،بل يكسر :فقلت ؟ويحك أيفتح الباب أم يكسر (:مغلقاً فقال

فهبنا أن نسأل حذيفة  :فقال، نعم إين حدثته حديثاً ليس باألغاليط: قال، عمر يعلم من البابفَكَانَّ  :حلذيفة
  .١عمر :فقال ،فسأله ،فقلنا املسروق ،من الباب

 ،يف سنة ثالث وعشرين وقعت الفنت بني الناس ، حيث أنه بعد مقتل عمر وقد وقع ما أخرب به 
  .وكان قتله سبب انتشارها بينهم

أنه من أهل اجلنة على  عثمان بن عفان أخرب عن  أن رسول اهللا بوءات الغيبية املرتبطة ذا ومن الن
كونن اليوم أل: فقلت ،حائطا فدىل رجليه يف القف دخل رسول اهللا : عن أيب موسى قالفبلوى تصيبه، 

بكر، فأخربت  أبو: قال ؟من أنت: افتح، فقلت: ، فجلست خلف الباب فجاء رجل فقالبواب رسول اهللا 
ائذن له وبشره : افتح له وبشره باجلنة، مث جاء عمر فقال كذلك، مث جاء عثمان فقال: ، فقالرسول اهللا 

    ٢)اهللا املستعان: باجلنة على بلوى تصيبه، فدخل وهو يقول
والذي نفسي بيده ال تقوم  (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن حذيفة بن اليمان و
   ٣) ة حىت تقتلوا إمامكم، وجتتلدوا بأسيافكم، ويرث دنياكم شراركمالساع

فعن عبد اهللا بن عمر ، أن عثمان رضي اهللا عنه يقتل ـ حني يقتل ـ وهو مظلوم وقد بني رسول اهللا 
 يقتل فيها هذا املقنع يومئذ مظلوماً (:ذكر فتنة، فمر رجلٌ، فقال رضي اهللا تعاىل عنهما، أي أن رسول اهللا 

  .٤فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان: قال ،)
اخلالفة ـ : يعينـ  أن اهللا تعاىل سيقمصه قميصاًبقد عهد إىل عثمان رضي اهللا عنه،  وقد كان النيب 

إن رسول اهللا  (:قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عثمان ف ، فال يرتعه، وال يتنازل عنه، إذا ما نوزع من قبل الظلمة

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  ).٣( باب الصحابة فضائل يف ومسلم) ٥( باب وآله عليه اهللا صلى النيب أصحاب فضائل يف البخاري)  ٢(
  .رواه الطيالسي والترمذي ـ وحسنه ـ وابن ماجه والبيهقي)  ٣(
  .مذي وحسنهرواه أمحد، والتر)  ٤(



 ١٧١

 عليهعهد إيلّ عهداً، وأ ١)نا صابر   
  .وقتل صابراً حمتسباً شهيداًه، حصر يف دار، حيث كل ذلك كما ذكر رسول اهللا وقع وقد 

بعد توليه إمرة املؤمنني، ، علي بن أيب طالب عن شهادة  ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما أخرب به 
قتل، على حسب الوصف الذي أخرب عنه رسول  وقد حتقق ذلك، فلم يقتل، ومل ميت حىت ويل إمرة املؤمنني، مث

  ـ رضي اهللا عنهـ ، وهو أن ختضب حليته من جبهته اهللا 
قال يل عبد اهللا بن سالم ـ وقد وضعت رجلي يف الغرز، : قال فعن أيب األسود الدؤيل، عن علي  

تهم، أصابك ذباب ال تأت أهل العراق، فإنك إن أتي: العراق قال: قلت أين تريد؟: وأنا أريد العراق ـ
  . وأمي اهللا، لقد قاهلا يل رسول اهللا : قال علي، السيف

  .٢ما رأيت كاليوم، رجالً حمارباً حيدث الناس مبثل هذا: فقلت يف نفسي: قال أبو األسود
وهو يف ينبع عاده بعض الصحابة والتابعني، وطلبوا منه أن ينتقل إىل املدينة، حىت إذا حضر  وملا مرض 

 ،وصلّوا عليه، أما إذا مات يف مكانه فال حيضره إال أعراب جهينةـ رضي اهللا عنهم ـ يه الصحابة أجله ول
  .ذا احلديث فأجام 

لقد ختوفنا عليك يا أمري : فقلت له: يف شكوى له شكاها، قال فعن أيب سنان الدؤيل، أنه عاد علياً 
الصادق  وفت على نفسي منه، ألين مسعت رسول اهللا لكين ـ واهللا ـ ما خت: املؤمنني يف شكواك هذه، فقال

    ٣) إنك ستضرب ضربةً ههنا، ويكون صاحبها أشقاها، كما كان عاقر الناقة أشقى مثود (:املصدوق يقول
: عهد إيلَّ أين ال أموت حىت أؤمر، ختضب هذه ـ يعين إن رسول اهللا  (:ويف حديث آخر قال علي 

    ٤) هامته: حليته ـ من هذه ـ يعين
ففي رواية رضي اهللا عنهم، كأنس وصهيب وجابر بن مسرة وعمار، ،عن عدد من الصحابةهذا ورد وقد 

، وأقام ا، رأينا ناساً من كنت أنا وعلي رفيقني يف غزوة ذي العشرية، فلما نزهلا رسول اهللا : قال عمار 
أبا اليقظان، هل لك أن نأيت هؤالء، فننظر كيف  يا: بين مدجل، يعملون يف عني هلم يف خنل، فقال يل علي

يعملون؟ فجئناهم، فنظرنا إىل عملهم ساعة، مث غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا يف صورٍ من النخل، 
ومئذ حيركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعاء، في يف دقعاء من التراب، فنمنا، فواهللا ما أهبنا إال رسول اهللا 

 )أال أحدثكما بأشقى الناس رجلني؟ (:ملا يرى عليه من التراب، قال ) يا أبا تراب (:لعلي قال رسول اهللا 
ـ قرنه : يعينـ أحيمر مثود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه  (:بلى يا رسول اهللا، قال: قلنا

                                                
  . رواه أمحد وإسحاق وابن أيب شيبة وابن سعد، والترمذي واحلاكم وابن حبان وصححوه، وابن ماجه)  ١(
  
رجال أيب يعلى رجال الصحيح، : رواه احلميدي وأبو يعلى والبزار وأبو نعيم وصححه ابن حبان واحلاكم، وقال اهليثمي)  ٢(

  .غري إسحاق بن أيب إسرائيل وهو ثقة مأمون
  .رواه عبد بن حميد والبخاري يف تارخيه وابن أيب عاصم والطرباين وأبو يعلى، واحلاكم وصححه، وحسنه اهليثمي)  ٣(
رواه أمحد والبزار وابن أيب عاصم وأبو نعيم واحلاكم وابن أيب شيبة واحلارث، عن فضالة بن أيب فضالة، عن علي رضي )  ٤(

  .اهللا عنه
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    ١)ـ  حليته: يعينـ حىت تبلَّ منه هذه 
ـ رضي اهللا عنها ـ بأا ستقع يف فتنة خروجها يف عائشة  ءات الغيبية املرتبطة ذا إخباره ومن النبو

إنه سيكون بينك وبني عائشة أمر:)  قال لعلي بن أيب طالب  معركة اجلمل، فعن أيب رافع، أن رسول اهللا 
ال ولكن إذا كان : قال ؟يا رسول اهللافأنا أشقاهم : قال نعم قال ؟أنا: نعم قال: قال ؟أنا يا رسول اهللا: قال ،)

  .٢فارددها إىل مأمنها ،ذلك
ذكر العالمة اليت ستكون عند ظهور هذا اخلالف، كما أشار إىل الظرف الذي ستكون عليه  بل إنه 

مسعت : قالت ،ملا أتت على احلوأب، ومسعت نباح الكالبـ رضي اهللا عنها ـ أا فعن عائشة ، األحوال
   ٤(٣أيتكن تبنح عليها كالب احلوأب (:ل لنايقو رسول اهللا 

ليت شعري  (:قال لنسائهأنه  ، عن النيب ابن عباس عما حيصل يف تلك املعركة، فعن  وأخرب 
أيتكن صاحبة اجلمل األدبب، خترج فينبحها كالب احلوأب، يقتل عن ميينها وعن يسارها قتلى كثري، مث تنجو 

    ٥) بعدها كادت
ملا أقبلت عائشة فرتلت بعض مياه بين : فعن قيس بن أيب حازم قال، عنه رسول اهللا وقد حصل ما أخرب 

فقال هلا بعض من ، قالت ما أظنين إال راجعة ،احلَوأب: قالوا ؟أي ماء هذا: عامر نبحت عليها الكالب فقالت
كيف : لنا ذات يوم قال إن النيب : فقالت، فيصلح اهللا ذات بينهم  ،بل تقدمني فرياك املسلمون: كان معها

  .٦بإحداكن تنبح عليها كالب احلوأب
فقد  ـ رضي اهللا عنها ـ  قبل مسري عائشةـ رضي اهللا عنه ـ عن هذا مع أنه مات حذيفة وقد حدث 

لو  (:قال !سبحان اهللا: قلنا، ) لو فعلت لرمجتموين (:قال حدثنا ما مسعت من رسول اهللا : نه قيل لهروي أ
 سبحان اهللا، ومن: قالوا ،) كم تغزوكم يف كتيبة تضربكم بالسيف ما صدقتموينحدثتكم أن بعض أمهات

قبل  قال البيهقي، أخرب ذا حذيفة ومات، ٧) أتتكم احلمراء يف كتيبة تسوق ا أعالجها (:يصدقك ذا قال
  .مسري عائشة
رضي اهللا عنه ـ أخرب بعض من سار مع عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ على أنه سيقاتل عليا ـ  بل إنه 
أنشدك اهللا هل مسعت رسول اهللا : شهدت الزبري خرج يريد عليا، فقال له علي: عن أيب االسود قالظاملا له، ف

 ١مث مضى الزبري منصرفا ،مل أذكر: فقال ،) تقاتله وأنت له ظامل (:يقول.   
                                                

 فضائل علي والبخاري يف تارخيه والبزار والطحاوي وابن أيب عاصم وأبو نعيم والدواليب، رواه أمحد والنسائي يف)  ١(
  .فاحلديث مبجموع طرقه صحيح ،رجاله موثقون: وصححه احلاكم وأقره الذهيب، وقال اهليثمي

  .ابن حجر رواه أمحد الطحاوي والبزاري والطرباين، ورجاله ثقات، كما قال احلافظ اهليثمي، وحسنه احلافظ)  ٢(
  .موضع يف طريق البصرة: احلوأب)  ٣(
  .رواه أمحد وابن شيبة وأبو يعلى والبزار، وصححه ابن حبان واحلاكم)  ٤(
  .رواه البزار والطحاوي، برجال ثقات، كما قال احلافظان اهليثمي وابن حجر)  ٥(
  .الصحيحأمحد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان واحلاكم وسنده على شرط رواه )  ٦(
  .احلاكم وصححه والبيهقي وابو نعيمرواه )  ٧(
  .احلاكم وصححه والبيهقيرواه )  ١(



 ١٧٣

 أما مسعت رسول اهللا  مسعت عليا يقول للزبري نشدتك باهللا: عن أيب جروة املازين قالويف حديث آخر 
  .١بلى، ولكن نسيت: قال ؟نك تقاتلين وأنت ظامل يلإ: يقول

 (:أما تذكر يوم كنت أنا وأنت، فقال لك رسول اهللا : قال علي للزبري: عن قيس قالويف حديث آخر 
  .٢فرجع الزبري: قال ،) نك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظاملإأما  (:وما مينعين، فقال: فقلت ،) أحتبه

لتقاتلنه  (:يقول أنشدك اهللا هل مسعت رسول اهللا : للزبري يوم اجلمل ا قالعليويف حديث آخر أن 
  .٣قد مسعته ال جرم ال أقاتلك: قال، ) وأنت ظامل له مث لينصرن عليك

 عن ابن مسعود شهيدا تقتله الفئة الباغية، ف  مبقتل عمار ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا إخباره 
  .٤إذا اختلف الناس كان ابن مسية مع احلق :يقول مسعت رسول اهللا : قال

بينا أنا عند معاوية إذ جاءه رجالن خيتصمان يف رأس عمار، يقول : عن حنظلة بن خويلد العرتي قالو
 فإين مسعت النيب  ،ليطب به أحدكما لصاحبه نفسا: أنا قتلته، فقال عبد اهللا بن عمرو: كل واحد منهما

إن أيب شكاين إىل : أال نح عنا جمنونك يا عمرو، فما بالك معنا، قال: تقتله الفئة الباغية، فقال معاوية: وليق
  .٥أطع أباك ما دام حيا وال تعصه، فأنا معكم ولست أقاتل: فقال رسول اهللا 

بشربة لنب البختري، أن عمار بن ياسر أيت  عن أيبأخرب عمارا عن آخر طعام يتناوله، ف بل إن النيب 
  .٦آخر شراب أشربه لنب حني أموت: قال يل إن رسول اهللا : وقال ،فضحك

ـ رضي اهللا عنه يف جيش علي ـ رضي اهللا عنه ـ  عمارا فقد كان   وقد حصل ما أخرب عنه النيب 
  .الذين خرجوا بغاة على اخلليفة الراشد من أهل الشاموجيشه يوم صفني، وقتله معاوية ـ 

 ،عن إبراهيم بن األشتربالبالء الذين ينتظره، ف الغفاريأبا ذر  الغيبية املرتبطة ذا إخباره ومن النبوءات 
وليس  ،أبكي أنه ال يد يل بنفسك: ما يبكيك؟ فقالت: فقال ،وهو بالربذة فبكت امرأته ،أن ملا حضره املوت

موتن رجل منكم بفالة من لي (:يقول فإين مسعت رسول اهللا  ،ال تبكي: عندي ثوب يسع لك كفناً، قال
فكل من كان مع يف ذلك الس مات يف مجاعة وقرية، ومل يبق : قال ،)األرض تشهده عصابة من املؤمنني

منهم غريي، وقد أصبحت بالفالة أموت، فراقيب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، فإين واهللا ما كَذبت وال 
فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم ختب م : راقيب الطريق، قال: وأىن ذلك وقد انقطع احلاج، قال: كُذبت، قالت

امرؤ من املسلمني تكفنوه : ما لك؟ فقالت: رواحلهم كأم الرخم، فأقبل القوم حىت وقفوا عليها فقالوا
أبو ذر، ففدوه بآبائهم وأمهام ووضعوا سياطهم يف حمورها يبتدرونه، : ومن هو؟ قالت: وتؤجرون فيه، قالوا

فيكم ما قال، مث أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن يل ثوباً  فأنتم النفر الذي قال رسول اهللا  ،بشرواأ: فقال
                                                

  .أبو يعلى واحلاكم والبيهقي وابو نعيمرواه )  ١(
  .احلاكمرواه )  ٢(
  .أبو نعيمرواه )  ٣(
  .البيهقي يف الدالئلرواه )  ٤(
  .أمحدرواه )  ٥(
  .أمحد، واحلاكمرواه )  ٦(



 ١٧٤

فكل القوم قد  ،فأنشدكم باهللا ال يكفين رجل منكم كان عريفاً أو أمرياً أو بريداً ،من أثوايب يسع ألكفن فيه
احبك، ثوبان يف عيبيت من غزل أمي وأحد أنا ص: نال من ذلك شيئاً إال فىت من األنصار كان مع القوم، قال

فكفنه األنصاري يف النفر الذين شهدوه منهم حجر بن األدبر  ،أنت صاحيب: ثويب هذين الذين علي، قال
  .١ومالك األشتر يف نفر كلهم ميان

  . بدقة كما أخرب فقد حصل ما أخرب عنه رسول اهللا 
يا أبا ذر، كيف تصنع، ان  (:له قال ل اهللا عن أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسوويف حديث آخر 

فكيف تصنع إذا  (:للسعة والدعة اىل مكة فأكون محامة من محام مكة، قال: قال ،)؟أخرجت من املدينة
فكيف تصنع إذا أخرجت من  (:رض املقدسة، قالألىل الشام واإللسعة والدعة، : قال، )؟أخرجت من مكة

 ؟أو خري من ذلك (:وأقاتل حىت أموت قال ،احلق أضع سيفي على عاتقيوالذي بعثك ب: قلت: قال ،  )الشام؟
   ٢) ن كان عبدا حبشياإتسمع وتطيع و

ىل الربذة فأصابه قدره، فأوصاهم أن غسلوين إخرج أبو ذر ـ رضي اهللا عنه ـ : قال، عن القرظيو
 صاحب رسول اهللا  هذا أبو ذر: وكفنوين، مث ضعوين على قارعة الطريق، فأول ركب ميرون بكم فقولوا

  .فأعينونا على غسله ودفنه ففعلوا
فأقبل عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ  يف ركب من العراق، وقد وضعت اجلنازة على قارعة 

فبكى عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا : قال هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا : الطريق، فقام عليه غالم، فقال
    ٣) وتبعث وحدك، متشي وحدك، ومتوت وحدك (:يقول اهللا مسعت رسول : عنه ـ  قال

يا أبا ذر، أنىي أراك منفيا،  (:قال رسول اهللا : عن أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر 
    ٤) ين احب لك ما أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيمإو

 عن أبيها، أن رسول اهللا  زيد بن أرقمعن أنيسة بنت  ومن النبوءات الغيبية القريبة من هذا ما روي
ليس عليك من مرضك بأس، ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي : قالفدخل على زيد يعوده يف مرض كان به، 

فعمي بعد ما مات رسول اهللا، مث  :إذا تدخل اجلنة بغري حساب، قال: إذا أحتسب وأصرب، قال: قال ؟فعميت
  .١اترد اهللا عليه بصره، مث م

من بعده، فقد روي أن  عبد اهللا بن عباسعن حال  ومن النبوءات الغيبية القريبة من هذا ما أخرب به 
يف حاجة، فوجده عنده رجال فرجع ومل يكلمه من  العباس بن عبد املطلب بعث ابنه عبد اهللا إىل رسول اهللا 

                                                
ن طريقتني أحدمها هذه، واألخرى خمتصرة عن إبراهيم بن األشتر عن أم ذر، ورجال الطريق األوىل رجال رواه أمحد م)  ١(

  .الصحيح ورواه البزار بنحوه باختصار
  
  .أمحد بن منيع وابن حبان، والنسائي يف الكربى وابن ماجهرواه )  ٢(
  .امحد واسحاقرواه )  ٣(
  .بان واحلاكمامحد وابو داود والنسائي وابن حرواه )  ٤(
  .البزاررواه )  ١(
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أتدري من ذلك : نعم، قال: ورآه؟ قال: فأخربه بذلك، فقال، أجل مكان الرجل، فلقي العباس رسول اهللا 
  .١ذاك جربيل، ولن ميوت حىت يذهب بصره ويؤيت علما ؟الرجل

  .قد مات ابن عباس سنة مثان وستني بعد ما عمي، فوقد حصل ما أخرب عنه النيب 
  :وامتحاناتـ عطايا  ٣

الصحابة، وخطورا على عن الفتوح املادية الكثرية اليت ستفتح على  باإلضافة إىل ذلك كله، فقد أخرب 
  :من ذلك، وقد حصل كل ما أخرب عنه  بعضهم، وخشيته 

إن مما  (:على املنرب ذات يوم، فقال جلس رسول اهللا : الـ رضي اهللا عنه ـ ق عن أيب سعيد اخلدري ف
بالشر؟ فلم  يا رسول اهللا، ويأيت اخلري: ، فقال رجل)أختوف عليكم ما يفتح اهللا عليكم من زهرة الدنيا وزينتها

: فلم يرد عليك، فرأيت أنه يرتل عليه الوحي، قال، يافالن، ما شأنك سألت رسول اهللا : قلنا. يرد عليه
إنه ال يأيت اخلري بالشر، وإنه مما ينبت (: كأنه محده، وقال )أين السائل؟ (: عن ظهره، فقال ٢فمسح الرحضاء

استقبلت مطلع الشمس، ٤إذا امتألت خاصراإال آكلة اخلضر، أكلت حىت ٣الربيع ما يقتل أو يلم
، وإن هذا املال حلو خضر، فمن أخذه حبقه بورك له فيه، ونعم صاحب املال من ٦وبالت ورتعت٥فثلطت

نفس كان  ٧والذي يأخذ بإشرافـ  أو كما قال رسول اهللا ـ  أعطى منه املسكني واليتيم وابن السبيل
يوم القيامة، ورب متخوض يف مال اهللا ومال رسوله له النار يوم كالذي يأكل وال يشبع، فيكون عليه حسرة 

   ٨)القيامة
  :ففي هذا احلديث نبوءتان، بعضهما يرتبط ببعض

  .عن الفتوحات املادية اليت سيفتح ا على هذه األمة، وهو ما حصل طيلة تارخيها أما األوىل، فإخباره 
ة على سلوك بعض املسلمني ودينهم، مما جعل رسول وأما الثانية، فما حتدثه تلك الفتوح من آثار خطري

وال نزال  ..يف كل فترات التاريخ يتخوف عليهم من ذلك، وقد حصل ما ختوف منه رسول اهللا  اهللا 
  .نشهد آثار ذلك إىل اليوم

 (:يقول مسعت رسول اهللا : عامر ـ رضي اهللا عنه ـ  قال ومما يروى يف ذلك ما حدث به عقبة بن
  ١) فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه ،ويكفيكم اهللا ،رضونيكم األستفتح عل

خضرة حلوة،  ن الدنياإ (:قال ن النيب أعن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ ويف حديث آخر 
                                                

  .أعرفه مل من فيه: وقال للطرباين، وعزاه ٢٧٦/  ٩ الزوائد جممع يف اهليثمي وذكره ،٤٧٨/  ٦ الدالئل يف البيهقي رواه)  ١(
  .الكثري العرق: الرحضاء)  ٢(
  .اهلالك من يدنو: يلم)  ٣(
  .تانخاصر ومها األضالع وأسفل الورِك رأس بني ما: اخلاصرة)  ٤(
  .والفيلة والبقَر لإلبِل يقال ما وأكثر الرقيق، الرجِيع: الثلط)  ٥(
  .شاءت كيف رعت: رتعت)  ٦(
  .الشيء حتصيل على الشديد واحلرص والطمع اللهفة: اإلشراف)  ٧(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٨(
  .رواه مسلم)  ١(



 ١٧٦

سرائيل كانت يف إن أول فتنة بين إف ،ن اهللا متسخلفكم فيها، لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساءإو
   ١) ءالنسا

واهللا، ما أخشى عليكم  (:قال عن عمرو بن عوف ـ رضي اهللا عنه ـ  أن النيب ويف حديث آخر 
الفقر، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا كما تنافسوا 

   ٢) تهمكلهوتلهيكم كما أ
يا : قلنا )؟٣هل لكم من أمناط (:سول اهللا قال ر: عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر 

أمل : ا ستكون لكم أمناط، فأنا أقول اليوم المرأيت حني عين أمناطك، فتقولإ (:قال ؟رسول اهللا، وأىن لنا أمناط
   ٤) اا ستكون لكم امناط بعدي يقل رسول اهللا 

زمانا حىت يغدى على عسى أن تدركوا  (:قال عن طلحة النضري أن رسول اهللا ويف حديث آخر 
يا رسول اهللا، أحنن اليوم خري أم ذاك : ، قالوا)أحدكم جبفنة، ويراح عليه بأخرى، وتلبسون أمثال أستار الكعبة

    ٥) بل أنتم اليوم خري، أنتم اليوم متحابون، وأنتم يومئذ متباغضون، يضرب بعضكم رقاب بعض (:قال ؟اليوم
أال وعماهلا يف النار،  ،تفتح مشارق االرض ومغارا على أميتس (:قال أن رسول اهللا ويف حديث آخر 

   ٦) ال من اتقى اهللا، وأدى االمانةإ
لعلكم ستفتحون بعدي  (:قال رسول اهللا : عن وحشي ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر 

، وأهدوا مدائن عظاما، وتتخذون يف أسواقها جمالس، فإذا كان ذلك فردوا السالم، وغضوا من أبصاركم
    ٧) االعمى، وأعينوا املظلوم
نكم ستدركون زمانا من إ (:قال رسول اهللا : عن طلحة بن عبد اهللا البصري، قالويف حديث آخر 

    ٨) أدركه منكم يلبسون فيه مثل أستار الكعبة، ويغدي ويراح عليه باجلفان
إذا مشت أميت باملطيطاء  (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عمر ويف حديث آخر 

    ١) وخدمها ابناء فارس والروم، رد اهللا بأسهم بينهم، وسلط شرارهم على خيارهم

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .نوع من البسط له محل رقيق يغشى به الفرش واهلوادج واحدها منط: طاالمنا)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(
  .امحد، واحلاكم وصححه، والبيهقيرواه )  ٥(
  .أبو نعيم يف احلليةرواه )  ٦(
  .الطرباين يف الكبريرواه )  ٧(
  .البغويرواه )  ٨(
  .الترمذيرواه )  ١(



 ١٧٧

  أخبار التابعني
لقد ذكرت لنا النبوءات الكثرية عن حممد، واليت مشلت مجعا كثريا من : قام رجل من اجلمع، وقال

  وغريهم؟ فهل حتدث نبيكم عمن تال الصحابة من التابعني ..أصحابه
أجل، وقد وردت بذلك نصوص كثرية، وهي ـ بكل املقاييس ـ معجزة ال ميكن ألي : قال عبد القادر

  :شخص أن يتنبأ مبثلها إال إذا كان له من العلم اإلهلي ما يدله على ذلك
يف  ، مع كونه مل يره، ومل يره أحدألويس القرين ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما ورد من ذكره 

 ،فدعا ربه ،إن خري التابعني رجل يقال له أويس القرين، وله والدة، وكان به بياض (:ذلك احلني، فقد قال 
   ١)فأذهبه عنه إال موضع الدرهم يف سرته

 أهل أمداد عليه أتت إذاحريصا على أن يلقاه، فكان  منذ مسع هذا من رسول اهللا  وقد كان عمر 
 من: قال، نعم: قال ؟عامر بن أويس أنت: فقال ،أويس على أتى حىت عامر؟ بن أويس أفيكم: سأهلم اليمن
 ؟والدة ألك: قال، نعم: قال ؟درهم موضع إال منه فربئت، برص بك كان: قال، نعم: قال ؟قرن من مث مراد
 مراد من اليمن أهل أمداد مع عامر بن أويس عليكم يأيت (: يقول  اهللا رسول مسعت: عمر فقال، نعم: قال

 استطعت فإن، ألبره اهللا على أقسم لو، رب ا هو والدة له، درهم موضع إال منه فربأ برص به كان، قرن من مث
  .له فاستغفر، يل فاستغفر، )فافعل لك يستغفر أن

 ألن: فقال خريا؟ بك فيستوصوا ،عاملها إىل لك أكتب أال: قال، الكوفة: قال ؟تريد أين: عمر له قال مث
  .إيل أحب لناسا غمار يف أكون

 رث تركته: قال تركته كيف، أويس عن عمر فسأل أشرافهم من رجل حج املقبل العام يف كان فلما
: فقال أويسا أتى الرجل قدم فلما، فذكر له عمر احلديث الذي مسعه من رسول اهللا ، املتاع قليل البيت
: قال، نعم: فقال ؟اخلطاب بن عمر لقيت: وقال يل فاستغفر ،صاحل بسفر عهدا أحدث أنت: قال ،يل استغفر
  .٢وجهه على فانطلق الناس له ففطن: قال، له فاستغفر

  .وكان سلوك أويس دليال على ذلك الفضل الذي أخرب عنه  ،فقد حصل ما أخرب عنه النيب 
عبد الرمحن ـ رضي اهللا عنه ـ مع أنه مل يكن يف عصره، فعن  صلة بن أشيمعن  خباره ومن ذلك إ

صلة بن أشيم يدخل اجلنة : يكون يف أميت رجل يقال له (:قال بلغنا أن النيب : بن جابر، قال بن يزيد
  . ٣) بشفاعته كذا وكذا

عن أيب ـ رضي اهللا عنه ـ مع أنه مل يكن يف عصره، ف حممد بن كعب القرظيإىل   ومن ذلك إشارته
خيرج يف أحد الكاهنني رجل يدرس  (:يقول مسعت رسول اهللا : قال ،ـ رضي اهللا عنه ـبردة الظفري 

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
  .ابن سعد والبيهقي وابو نعيم يف احلليةرواه )  ٣(



 ١٧٨

فكنا نقول هو حممد بن كعب القرظي : قال نافع بن يزيد ) القرآن دراسة ال يدرسها أحد يكون من بعده
  .١والكاهنان قريظة والنضري

ما رأيت  (:يبني صدق هذه النبوءة يف حممد بن كعبعون بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  وقد قال 
    ٢) رآن من القرظيأحدا أعلم بتأويل الق

عن علي ـ ـ رضي اهللا عنه ـ مع أنه مل يكن يف عصره، ف زيد بن صوحانعن  ومن ذلك إخباره 
من سره أن ينظر اىل رجل يسبقه بعض أعضائه اىل اجلنة فلينظر  (:قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه ـ  قال

    ٣) اىل زيد بن صوحان
زيد اخلري وهو زيد بن صوحان،  كان مما ذكره رسول اهللا : عن احلارث االعور، قالويف حديث آخر 

اخلري يسبقه بعض أعضائه اىل اجلنة  سيكون بعدي رجل من التابعني وهو زيد (:قال رسول اهللا : قال
ذلك عشرين سنة، مث قتل يوم اجلمل بني يدي علي ـ  ، فقطعت يده اليسرى بنهاوند وعاش بعد) بعشرين سنة

  .٤ين رأيت يدي خرجت من السماء تشري ايل أن تعال، وأنا الحق اإ: ال قبل أن يقتلرضي اهللا عنه ـ  وق
: بريدة قالـ رضي اهللا عنه ـ مع أنه مل يكن يف عصره، فعن جندب بن كعب عن  ومن ذلك إخباره 

 (:فسئل عن ذلك فقال ،) جندب وما جندب واالقطع اخلري زيد (:فجعل يقول ،بأصحابه ساق رسول اهللا 
  ) أما جندب فيضرب ضربة يكون فيها أمة وحده، واما زيد فرجل من أميت تدخل اجلنة يده قبل بدنه بربهة

فأتى جندب  ،فلما ويل الوليد بن عقبة الكوفة يف زمن عثمان أجلس رجل يسحر، يريهم أنه حيىي ومييت
يده يوم القادسية فقطعت  ،ن، وأما زيد بن صوحانأحي نفسك اآل: بسيف فضرب به عنق الساحر، وقال

  . ٥وقتل يوم اجلمل
 (:يقول مسعت النيب : حذيفة ـ رضي اهللا عنه ـ  قال فعن، بكالم امليت بعده ومن ذلك إخباره 

    ٦) يكون يف أميت رجل يتكلم بعد املوت
وكان أصومنا يف اليوم  ،مات أخي الربيع: ، فقالعن صدق نبوءة النيب ربعي بن حراش وقد حدث 

ال، ولكين لقيت : يا أخي، أحياة بعد املوت؟ قال: فضحك، فقلت ،قومنا يف الليلة الباردة، فسجيتهاحلار، وأ
  .أيسر مما تظنون: قال ؟مركيف رأيت األ: فلقيين بروح ورحيان، ووجه غري غضبان، فقلت ،ريب

ن يتكلم رجل م (:يقول صدق ربعي، مسعت رسول اهللا : فقالت ـ رضي اهللا عنهاـ فذكر لعائشة 

                                                
يكون يف أحد الكاهنني رجل يدرس القرآن دراسة ال يدرسها : ورواه البيهقي مرسال بلفظ، ابن سعد والبيهقيرواه )  ١(

  .فكانوا يرون أنه حممد بن كعب القرظي، والكاهنان قريظة والنضري: أحد غريه قال
  .البيهقيرواه )  ٢(
  .أبو يعلىرواه )  ٣(
  .ابن عساكررواه )  ٤(
وأخرجه ابن عساكر من حديث علي ومن حديث ابن عباس وابن عمرو من طريق أيب جملز ، ابن منده وابن عساكررواه )  ٥(

  .مرسال
  .الطرباين يف االوسط بسند جيدرواه )  ٦(



 ١٧٩

   ١) أميت بعد املوت من خري التابعني
إىل العلماء والربانيني الكثريين الذين ظهروا من بالد فارس، مع أن أهل فارس يف  ومن ذلك إشارته 

لو كان االميان عند  (:قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود ذلك احلني كانوا جموسا، ف
   ٢) لناله رجال من فارسـ علقا بالثريا لو كان العلم م :لفظيف وـ  الثريا

والذي تواطأ الكثريون على أن املراد به اإلمام مالك بن أنس ـ رضي  ،بعامل املدينة خباره ومن ذلك إ
يوشك الناس أن يضربوا أكباد  (:قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالاهللا عنه ـ ف

ى هذا العامل مالك ر، قال سفيان بن عيينة ـ رضي اهللا عنه ـ  ن) عامل املدينة االبل، فال جيدوا عاملا أعلم من
  .٣ بن أنس، ومل يعرف ذا االسم غريه، وال ضربت أكباد االبل اىل أحد مثل ما ضربت إليه

  .كان الناس يزدمحون على باب مالك ويقتتلون عليه من الزحام، يعين لطلب العلم: وقال أبو مصعب
عن ابن عباس والذي تواطأ الكثريون على أن املراد به اإلمام الشافعي، ف ،قريشبعامل  اره خبومن ذلك إ

   ٤)ض رن علم العامل يسع طباق األإاللهم اهد قريشا، ف (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ 
    ٥)ن عاملها ميأل طباق االرض علما إف (:ويف رواية

عن أيب ف ،حملبني املخلصني الذين امتألت قلوم أشواقا لنبيهم عن ا وفوق ذلك كله، فقد أخرب 
ن أناسا من أميت يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى إ (:قال رسول اهللا : هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قال

   ٦) رؤييت بأهله وماله
أقبلنا مع رسول اهللا : العن أيب ذر، ق، فنار خترج باملدينةعن  ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا إخباره 

  فرأينا ذا احلُليقة، فتعجل رجالٌ إىل املدينة، وبات رسول اهللا  وبتنا معه، فلما أصبح سأل عنهم، فقالوا
   ٧)تعجلوا إىل املدينة والنساء، أما إم سيدعوا أحسن ما كانت  (:إىل املدينة، فقال

وهي ثنية بني مكة (ر من رومان أو ركوبة ال تقوم الساعة حىت خترج نا (:ويف حديث آخر قال 
    ٨)تضيء منها أعناق اإلبل ببصرى ) واملدينة 

خترج نار من  (:، ويف رواية٩) ال تقوم الساعة حىت تظهر نار باحلجاز (:نار احلجاز، فقال وقد مساها 

                                                
  .البيهقي وصححه وابو نعيمرواه )  ١(
  .، وغريمهارواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .احلاكم وصححهرواه )  ٣(
  .حسن: امحد والترمذي وقالرواه )  ٤(
اخلطيب وابن عساكر عن أيب هريرة والبيهقي يف املدخل عن علي وابن عباس وابو داود الطيالسي يف مسنده وفيه رواه )  ٥(

  .اجلارود جمهول
  .احلاكمرواه )  ٦(
  .برجالٍ ثقات ٥/١٨٩مسند أمحد )  ٧(
  .الطرباين)  ٨(
  .البخاري ومسلم)  ٩(



 ١٨٠

  ١)أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى 
اشتهر اشتهاراً بلغ حد التواتر عند املنورة النار باملدينة ه هذظهور ، فوقد حصل ما أخرب عنه رسول اهللا 

  .أهل األخبار
وكان ابتداء الزلزلة باملدينة الشريفة مستهل مجادى اآلخرة، أو آخر مجادى اآلخر، أو آخر مجادى األول 

 يوم سنة أربعة ومخسني وست مئة، لكنها كانت خفيفة مل يدركها بعضهم مع تكررها بعد ذلك، واشتدت يف
وظهرت ظهوراً عظيماً، اشترك يف إدراكه العام واخلاص، مث ملا  ـعلى ما حكاه القطب القسطالين ـ الثالثاء 

كان ليلة األربع ثالث الشهر أو رابعه، يف الثلث األخري من الليل حدث باملدينة زلزلة عظيمة أشفق الناس منها، 
وهلا دوي أعظم من الرعد،  ،ل، واستمرت إىل يوم اجلمعةوانزعجت القلوب هليبتها، واستمرت تزلزل بقية اللي

فتموج األرض وتتحرك اجلدران، حىت وقع يف يوم واحد دون ليلة مثاين عشرة حركة، على ما حكاه 
   .القسطالين

قد خرجت نار احلجاز باملدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة يف ليلة األربعاء بعد العتمة، : وقال القرطيب
ادى اآلخرة سنة أربع ومخسني وست مئة، واستمرت إىل ضحى النهار يوم اجلمعة فسكنت، الثالث من مج

  .وظهرت بقريظة، بطرف احلرة ترى يف صفة البلد العظيم
   .تواتر العلم خبروج هذه النار عند مجيع أهل الشام: وقال النووي

يف ليلة األربعاء ثالثة  هأن ونقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب الشريف سنان قاضي املدينة الشريفة وغريه
مجادى اآلخرة حدث باملدينة يف الثلث األخري من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها، وباتت يف تلك الليلة تزلزل، 

   .مث استمرت تزلزل كل يوم وليلة مقدار عشر مرات
وتاً للحديد الذي فيه واهللا لقد زلزلت مرة وحنن حول احلجرة فاضطرب هلا املنرب إىل أن مسعنا منه ص: قال

  .واضطربت قناديل احلرم الشريف
فما كان يوم اجلمعة نصف النهار ظهرت تلك النار، فثار من حمل ظهورها يف : قال القطب القسطالينو

اجلو دخان متراكم غشى األفق سواده، فلما تراكمت الظلمات وأقبل الليل سطع شعاع النار، وظهرت مثل 
   .لشرقاملدينة العظيمة يف جهة ا
قد أحاط بنا : وقلت لهـ وطلعت إىل األمري ـ وكان عز الدين منيف بن شيحة : قال القاضي سنان

  .وأبطل املكس، العذاب، ارجع إىل اهللا، فأعتق كل مماليكه، ورد على الناس مظاملهم
املدينة حىت  وبات يف املسجد ليلة اجلمعة وليلة السبت، ومعه مجيع أهل لنيب إىل مسجد امث هبط األمري 

النساء والصغار، ومل يبق أحد يف النخل إال جاء إىل احلرم الشريف وبات الناس يتضرعون ويبكون، وأحاطوا 
   .باحلجرة الشريفة كاشفني رؤوسهم مقرين بذنوم مبتهلني مستجريين بنبهم 

ان عليه من املظامل وملا عاين أمري املدينة ذلك أقلع عن املخالفة واعترب، ورجع عما ك: قال القطبو
وانزجر، وأظهر التوبة واإلنابة، وأعتق مجيع مماليكه، وشرع يف رد املظامل وعزم أهل املدينة على اإلقالع عن 

                                                
  .البخاري)  ١(



 ١٨١

اإلصرار وارتكاب األوزار، وفزعوا إىل التضرع واالستغفار، وهبط أمريهم من القلعة مع قاضيهم الشريف سنان 
الشريفة، وباتوا باملسجد الشريف بأمجعهم حىت النساء واألطفال، فصرف وأعيان البلد، والتجأوا إىل احلجرة 

اهللا تعاىل تلك النار العظيمة ذات الشمال، وجنوا من األهوال، فسارت تلك النار من خمرجها وسالت ببحر 
ها عظيم من النار، وأخذت يف وادي أُحيليني وأهل املدينة يشاهدوا من دورهم كأا عندهم ومالت من خمرج

  .إىل جهة الشمال، واستمرت مدة ثالثة أشهر على ما ذكره املؤرخون
: ذكر القطب القسطالين يف كتاب أفرده هلذه النار، وهو ممن أدركها لكنه كان مبكة فلم يشاهدهاقد و

إن ابتداءها يوم اجلمعة السادس من شهر مجادى اآلخرة، وأا دامت إىل يوم األحد السابع والعشرين من 
مث مخدت ـ فجملة ما أقدمت اثنني ومخسني يوماً، لكنه ذكر بعد ذلك أا أقامت منطفئة أياماً مث رجب، 

  . وهي كذلك تسكن مرة وتظهر أخرى، فهي ال يؤمن عودها وإن طفيء وقودها: ظهرت، قال
أخربين قاضي القضاة صدر : أضاءت من هذه النار أعناق اإلبل ببصرى، فقاله ابن كثري أنوقد ذكر 

أخربين والدي الشيخ صفي الدين مدرس مدرسة بصرى أنه أخربه غري واحد من األعراب : لدين احلنفي قالا
صبيحة الليلة اليت ظهرت فيها هذه النار ممن كان حباضرة بلد بصرى أم رأوا صفحات أعناق إبلهم يف ضوء 

ماكن البعيدة من هذا املظهر الشريف تلك النار، فقد حتقق بذلك أا املوعودة ا، واحلكمة يف إنارا باأل
  .حصول اإلنذار، ليتم به اإلنزجار

  



 ١٨٢

  أخبار الفنت
لقد حصلت فنت كثرية بعد مدة وجيزة من وفاة حممد، كان هلا تأثريها اخلطري يف : قام بعض القوم، فقال

  حركة أمته وتوجهاا، فهل أشار إليها، أو نبه عليها؟
 ما هو أبعد منها، وسأحدثكم من ذلك ما تعلمون به كيف بني  بل نبه إىل ..أجل: قال عبد القادر

  .وجه احلق الذي اختلفت فيه األمة
  .ولو أن األمة راجعت ما نقل عنه من ذلك وحققت فيه، الهتدت إىل احلق، ورفعت اخلالف بينها

  .فاذكر لنا من ذلك ما نعلم به صدق ما ادعيته: قالوا
املراحل اليت متر ا األمة من خريها وشرها، فحدث حذيفة بن   لقد ذكر رسول اهللا: قال عبد القادر

عن اخلري، وكنت أسأله عن  كان الناس يسألون رسول اهللا : اليمان ـ رضي اهللا عنه ـ عن ذلك، فقال
 يا رسول اهللا، إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد اخلري من: الشر خمافة أن يدركين، فقلت

قوم تعرف منهم : وما دخنه؟ قال: قلت. وفيه دخن. نعم: قال ؟فهل بعد الشر من خري: قلت. نعم: قال ؟شر
. نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجام إليها قذفوه فيها: قال ؟فهل بعد ذلك اخلري من شر: قلت. وتنكر
فإن مل يكن هلم : قلت. لمني وإمامهمتلزم مجاعة املس: قال ؟يا رسول اهللا، فما تأمرين إن أدركين ذلك: قلت

. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت، وأنت كذلك: قال ؟مجاعة وال إمام
    ١)هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا: قال. يا رسول اهللا صفهم لنا: قلت

   ..بني نواحي اخللل فيها، وكيفية تداركه يف هذا احلديث كل األطوار اليت متر ا أمته، مث فقد اختصر 
  .إن هذا احلديث ـ أيها اجلمع املبارك ـ حيمل يف حد ذاته رسالة نصح لألمة ال ينتهي مددها

يضع  األمة، وكأنه  ا ستمر يتعن أنواع احلكم ال ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما أخرب به 
  .منحىن بيانيا الستقامته واحنرافه

مث  ،مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون (:د جاء يف احلديث قوله فق
مث تكون ملكا  ،مث يرفعها إذا شاء اهللا أن يرفعها ،فتكون ما شاء اهللا أن تكون ،تكون خالفة على منهاج النبوة

مث تكون ملكا جربية فتكون ما شاء اهللا أن  ،فعهامث يرفعها إذا شاء أن ير ،فيكون ما شاء اهللا أن يكون ،عاضاً
   ٢) مث تكون خالفة على منهاج النبوة ،تكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها

  :ـ الفتنة األوىل ١
مدة حدد بدقة بعض تلك الفترات، فذكر أن  بل إنه  ..رسول اهللا وكل ذلك قد حتقّق كما أخرب 
 (:  اهللا رسول قال: قال، سفينة عن، فن عاماً، فكانت كما أخرب واخلالفة اليت على منهاج النبوية ثالث

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
رجاله : رواه أمحد والطيالسي والبزار، وعزاه البوصريي البن أيب شيبة وللطرباين يف األوسط خمتصراً، وقال احلافظ اهليثمي)  ٢(
  .وقد ورد بنحوه عن بعض الصحابة أيضاً ،ثقات



 ١٨٣

 وعمر ،سنتني بكر أبو: أمسك سفينة يل قال: سعيد قال ،) يشاء من امللك يؤيت مث، سنة ثالثون النبوة خالفة
  .١ستا وعلي، عشرة اثنيت وعثمان، عشرا

دار الذي متر به احلضارات، عن سنة من سنن االجتماع، وهو ذلك االحن وفوق ذلك، فقد أخرب 
ويستنون بسنته، مث يكون من بعده خلوف يقولون ما ال  ،ما كان نيب إال كان له حواريون يهدون ديه (:فقال

   ٢)يفعلون، ويعملون ما تنكرون
يكون بعد األنبياء خلفاء يعملون بكتاب اهللا، ويعدلون يف عباد اهللا، مث يكون  (:ويف حديث آخر قال 

فاء ملوك يأخذون بالثأر، ويقتلون الرجال، ويصطفون األموال، فمغري بيده، ومغري بلسانه، ومغري بقلبه، بعد اخلل
   )يء ليس وراء ذلك من اإلميان ش

عن افتراق القرآن والسلطان، ويف ذلك إشارة إىل احلكم بغري ما أنزل اهللا، وإىل االستبداد  وقد أخرب 
  :شدينالسياسي الذي حصل بعد اخللفاء الرا

خذوا العطاء ما دام عطاءا، فإذا صار رشوة على  (:قال معاذ ـ رضي اهللا عنه ـ  عن رسول اهللا فعن 
الدين فال تأخذوه ولستم بتاركيه، مينعكم من ذلك املخافة والفقر، أال وان رحى االميان دائرة، وان رحى اال 

لكتاب سيفترقان أال فال تفارقوا الكتاب، أال سالم دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث يدور، أال وان السلطان وا
 ؟فكيف نصنع يا رسول اهللا: ، قالوا) مراء ان أطعتموهم أضلوكم، وان عصيتموهم قتلوكمأانه سيكون عليكم 

كما صنع أصحاب عيسى ابن مرمي محلوا على اخلشب ونشروا باملناشري، موت يف طاعة اهللا، خري من  (:قال
    ٣) حياة يف معصية اهللا

خطبنا رسول اهللا : أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ  قالوقد أخرب يف حديث آخر ما يبني قرب ذلك، فعن 
 أال اين أوشك أن أدعى فأجيب، فيليكم عمال من بعدي يعملون مبا تعملون ويعملون ما  (:فقال يف خطبته

ملون مبا ال تعملون، ويعملون ولئك طاعة، فتلبثون كذلك زمانا، مث يليكم عمال من بعدهم يعأتعرفون، وطاعة 
وأهلكوا خالطوهم بأجسادكم، وذايلوهم بأعمالكم، ، مبا ال تعرفون فمن قادهم، وناصحهم، فأولئك قد هلكوا
    ٤) واشهدوا على احملسن أنه حمسن وعلى املسئ أنه مسئ

 (: قال رسول اهللا: عن عبد اهللا بن بسر ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر قريب من هذا 
   ٥) ؟كيف أنتم إذا جاءت عليكم الوالة

ستكون بعدي أئمة  (:قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر، 
   ١) يعطون احلكمة على منابرهم، فإذا نزلوا نزعت منهم، وأجسادهم شر من اجليف

                                                
  .لنسائي والطحاوي وغريهم، وصححه أمحد بن حنبل وابن حبان واحلاكمرواه أمحد والطيالسي وأبو داود والترمذي وا)  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
  .امحد بن منيع برجال ثقات واسحاقرواه )  ٣(
  .الطرباينرواه )  ٤(
  .الطرباينرواه )  ٥(
  .الطرباينرواه )  ١(
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أال أنه سيكون  (:ول اهللا قال رس: عن معاذ بن جبل ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر، 
: ، قالوا)عليكم أمراء يقضون النفسهم ما ال يقضون لكم، فإذا عصيتموهم قتلوكم، وان أطعتموهم أضلوكم

كما صنع أصحاب عيسى ابن مرمي نشروا باملناشري ومحلوا على اخلشب،  (:قال ؟يا رسول اهللا، كيف نصنع
   ١)موت يف طاعة، خري من حياة يف معصية اهللا

 (:مراء فقالاأل ذكر رسول اهللا : عن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ  قال حديث آخر، ويف
يا رسول اهللا، : ، فقال رجل منهم) يكون عليكم أمراء ان أطعتموهم أدخلوكم النار، وان عصيتموهم قتلوكم

   ٢) جهك ويفقئون عينيكلعلهم حيثون يف و (:مسهم لنا، لعلنا حنثوا يف وجوههم التراب، فقال رسول اهللا 
ا إ (:قالف ،خرج علينا رسول اهللا : كعب بن عجرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قال عنويف حديث آخر، 

ستكون عليكم أمراء من بعدي يعظون باحلكمة على منابر، فإذا نزلوا اختلست منهم، وقلوم أننت من 
   ٣)اجليف

عن الظلمة، ومن يعينهم من علماء السالطني، فخوفه على ما حيصل بعده من تسلط األئمة  وقد ذكر 
    ٤) منا أخاف على أميت االئمة املضلونإ (:قال رسول اهللا : ثوبان ـ رضي اهللا عنه ـ  قال

نه سيكون عليكم إامسعوا،  (:الصحابة إىل كيفية التعامل مع هؤالء األمراء املستبدين، فقال وقد نبه  
نه من أعام على ظلمهم وصدقهم بكذم، فلن يرد إ تصدقوهم بكذم، فأمراء، فال تعينوهم على ظلمهم، وال

    ٥) علي احلوض
امسعوا، هل مسعتم انه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم  (:ويف حديث آخر، قال رسول اهللا 

 فصدقهم بكذم، وأعام على ظلمهم فليس مين ولست منه، وليس بوارد علي احلوض، ومن مل يدخل عليهم
    ٦)ومل يعنهم على ظلمهم ومل يصدقهم بكذم، فهو مين وأنا منه، وهو وارد علي احلوض

لكأن هذه األحاديث تشري إىل بين أمية، وما حصل بسببهم من احنراف خطري ألمة : قال رجل من القوم
  .حممد عن ج نبيها

اد تصرح به، وهي أجل، وليس ذلك فقط، بل هناك أحاديث تصرح بذلك، أو تك: قال عبد القادر
  .نبوءات حتمل نصحا عظيما لألمة بأن ال يعتربوا هؤالء الذين حرفوا منهج احلكم اإلسالمي قدوة تتبع

وما سيكون يف ذلك من فساد  ،ما سيكون من تويل بعض الصبية ألمر املسلمنيإىل  إشارته  ومن ذلك
 ـ فقال مروان ،)أميت على يدي غلمة هلكة (:يقول مسعت رسول اهللا : قال  عن أيب هريرة ، فوإفساد

وأنا واهللا لو شئت أن أقول بين  :قال. فلعنة اهللا عليهم غلمة: ـشيئاً  قبل أن يلي ، وما معنا يف احللقة أحد
                                                

  .الطرباينرواه )  ١(
  .الطرباينرواه )  ٢(
  .الطرباينرواه )  ٣(
  .رجال ثقاتامحد برواه )  ٤(
  .بو يعلى والطرباين يف الكبري والضياءأمحد وابن حبان وأرواه )  ٥(
  .صحيح غريب وابن حبان والنسائي: الترمذي وقالرواه )  ٦(



 ١٨٥

 ،فإذا هم يبايعون الصبيان ،فكنت أخرج مع أيب إىل بين مروان بعد ما ملكوا: قال ،فالن وبين فالن لفعلت
هل عسى أصحابكم هؤالء أن يكونوا الذين مسعت أبا هريرة،  قال  :يف حزامه،  فقلتومنهم من يبايع له وهو 

  . ١لنا عنهم إن هذه امللوك يشبه بعضها بعضاً
 ، والذي مل يقتصر على تلك الفترة، بل تعداها إىل فترات كثريةفقد وقع يف هذا احلديث ما اخرب عنه 

  .صبية يكون على أيديهم فساد كبري من التاريخ اإلسالمي أصبح األمر فيها يسند إىل
مل يكتف باإلشارة إىل هؤالء احلكام الظلمة، بل أشار إىل معينيهم من الكذابني  بل إن رسول اهللا 

  :واهلالكني
أما إن : عن أمساء بنت أيب بكر أا قالت للحجاج بن يوسففمن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما روي 

  .٢ثقيف كذابا ومبريا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فال إخالك إال إياهحدثنا أن يف  رسول اهللا 
يا أمه، إن أمري املؤمنني : ملا قتل احلجاج عبد اهللا بن الزبري دخل احلجاج على أمساء بنت أيب بكر فقالو

ا يل من لست لك بأم، ولكين أم املصلوب على رأس الثنية، وم: فقالت ؟أوصاين بك، فهل لك من حاجة
خيرج من ثقيف كذاب ومبري، فأما : ، يقولحاجة، ولكن انتظر حىت أحدثك ما مسعت من رسول اهللا 

  .٣ الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فأنت
قد تواتر خرب املختار بن أيب عبيد الكذاب الذي كان نائبا على ، فوقد حصل ما أخرب عنه رسول اهللا 

ن جربيل كان يأتيه بالوحي، وقد قيل البن عمر وكان زوج أخت املختار وكان يزعم أنه نيب، وأ ،العراق
  .وصفيه، إن املختار يزعم أن الوحي يأتيه

وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِم ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم ﴿ ::صدق، قال اهللا تعاىل: قال
  ) ١٢١من اآلية: عاماألن(﴾ لَمشرِكُونَ

فدخلت عليه ذات يوم : كنت ألصق شئ باملختار الكذاب، قال: عن رفاعة بن شداد، قالوقد روي 
فأهويت إىل قائم السيف الضربه حىت ذكرت حديثا : دخلت وقد قام جربيل قبل من هذا الكرسي، قال: فقال

رجل الرجل على دمه مث قتله رفع له لواء إذا أمن ال: قال حدثنيه عمرو بن احلمق اخلزاعي، أن رسول اهللا 
  .٤الغدر يوم القيامة، فكففت عنه 

مكة جعل أهل مكة يأتون  ملا فتح رسول اهللا : الوليد بن عقبة، قالومما يؤكد هذه اإلشارات أن 
بصبيام، فيمسح على رؤوسهم ويدعو هلم، فخرجت يب أمي إليه وأنا مطيب باخللوق، فلم ميسح على رأسي 

  .١ميسينومل 
                                                

  .دالئل النبوةكتب يف وهي موجودة ورواه البخاري بنحوه عن أيب هريرة،  واألحاديث يف هذا كثرية جداً رواه أمحد، )  ١(

  ).٢٢٩( ح) ٥٨( باب الصحابة فضائل يف ومسلم ٤٨١/  ٦ الدالئل يف يالبيهق رواه)  ٢(
  .البيهقي)  ٣(
  .٤٨٢/  ٦ الدالئل يف البيهقي رواه)  ٤(
  .احلاكم والبيهقيرواه )  ١(
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وأخبار الوليد حني استعمله  ،هذا السابق علم اهللا تعاىل يف الوليد، فمنع بركة رسول اهللا : قال البيهقي
وهو من مجلة االسباب اليت نقموا ا ، عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ  معروفة، من شربة اخلمر وتأخريه الصالة

  .على عثمان حىت قتلوه
عل عالمات كثرية ألهل احلق يف تلك الفتنة، وكأنه حيض الناس فوق هذا كله ج بل إن رسول اهللا 

  .على مواالم ونصرم، ألنه ال نصر للدين اخلالص إال بنصرم
بل الشام جاء عليه راكبه إكنت مع علي بصفني، فرأيت بعريا من : عن احلارث قالومما يروى من ذلك 

جعل مشفره فيما بني رأس علي ومنكبه وجعل ونقله، فألقى ما عليه وجعل يتخلل الصفوف على علي، ف
  .١ا للعالمة اليت بيين وبني رسول اهللا إواهللا : فقال علي ،حيركها جبرانه

فانقطعت نعله، فتخلف علي خيصفها، فمشى  كنا مع رسول اهللا : عن أيب سعيد قالويف حديث آخر 
، ) ال (:قال، أنا: ، فقال أبو بكر) على ترتيله ن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتإ (:قليال مث قال

    ٢) ال ولكن خاصف النعل (:ال، قأنا: قال عمر
   ٣) عليا بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني أمر رسول اهللا  (:عن أيب أيوب قالويف حديث آخر 
  ٤) ستغدر يب بعدهمة أن األ يل النيب إن مما عهد إ (:قالـ رضي اهللا عنه ـ علي  نعويف حديث آخر 
 نك ستلقى بعدي جهداإأما  (:قال لعلي أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس  نعويف حديث آخر 

   ٥) نعم (:قال ؟يف سالمة من ديين :قال )
ـ رضي اهللا عنهما بقتل عمار بن ياسر  خباره لتبني أهل احلق إ ومن اإلشارات اجللية اليت تركها 

اشتكى عمار بن : قالتـ رضي اهللا عنهما ـ عن موالة لعمار بن ياسر ه الفئة الباغية، فـ وأن الذي يتوىل قتل
ما يبكيكم؟ أحتسبون أين أموت على : فأفاق، وحنن نبكي حوله قال ،ياسر شكوى ثقل منها، فغشي عليه

  . ٦أنه تقتلين الفئة الباغية، وأنا آخر زادي مذقة من لنب فراشي، أخربين حبييب رسول اهللا 
    ٧) أخربين أين أقتل يوم صفني ن رسول اهللا إ (:قالويف حديث آخر، 
تقتلك  (:ـ رضي اهللا عنه ـلعمار بن ياسر  ،وهو يبين املسجد ،قال أن رسول اهللا ويف حديث آخر 

  . ١، وقد روي هذا احلديث بروايات كثرية تبلغ حد التواتر) الفئة الباغية
                                                

  .أبو نعيمرواه )  ١(
  .احلاكم وصححه والبيهقيرواه )  ٢(
  .احلاكمرواه )  ٣(
  .بو نعيمأأبو يعلى واحلاكم وصححه والبيهقي ورواه )  ٤(
  .أبو يعلى واحلاكم وصححهرواه )  ٥(
  .الطرباين والبزار باسناد حسنرواه ، ن آخر زادك من الدنيا ضياح من لنبإ: ضياح لنب، ويف لفظ: ويف رواية ،)٦(
  .أبو يعلى والطرباينرواه )  ٧(
والطرباين يف الكبري، وأبو يعلى،  مسلم وابن عساكر وابن أيب شيبة عن أم سلمة، واالمام أمحد وابن عساكرفقد رواه )  ١(

وابو يعلى والطرباين يف الكبري واحلاكم عن عمرو بن العاص، وابن  واخلطيب عن عثمان، واالمام أمحد وابن سعد وابن أيب شيبة
ة والطرباين يف وأبو يعلى وابن سعد يف كتاب املواال، عساكر وابن أيب شيبة وأبو يعلى وأبو عوانة والطرباين يف الكبري عن أيب رافع
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ويح عمار، تقتله الفئة  (:قال رسول اهللا : هللا عنه ـ  قالعن أيب سعيد ـ رضي اويف حديث آخر 
  ١) الباغية، ويدعوهم اىل اهللا ويدعونه اىل النار

 بني عظم البشارة اليت حيملها هذا النوع من القتل الذي أصاب عمارا، فقد قال  بل إن الرسول 
   ٢) أبشر عمار، تقتلك الفئة الباغية (:لعمار

ن الذين قعدوا عن نصرة علي ـ رضي اهللا عنه ـ ونصرة اخلالفة الراشدة حبجة ويف ذلك تنبيه للقاعدي
  . اهلرب من الفتنة، مع أن الفتنة يف حتريف الدين، ومتكني املستبدين

  :ظلم آل البيت
  فهل أشار حممد إىل مظاهر هذه الفتنة اليت توىل كربها بنو أمية، ومن شايعهم؟: قام رجل من اجلمع، فقال

ن املظامل العظيمة اليت قام ا أهل البيت األموي جتاه م  عنهذلك ما أخرب أجل، وأول : قادرقال عبد ال
  .بغيا وحسدا ورثوه من جاهليتهم، ومن آبائهم الذين كانوا أول من حارب اإلسالم آل بيت رسول اهللا 

بعدي من أميت  ان أهل بييت سيلقون من (:قال رسول اهللا : أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ  قالفعن 
    ٣) قتال وتشريدا، وان أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو املغرية وبنو خمزوم

إذا أقبل فئة من بين هاشم، فلما  بينا حنن عند رسول اهللا : عن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ  قالو
  .٤اغرورقت عينه رآهم رسول اهللا 

ـ عن عائشة وأم سلمة ـ، فرضي اهللا عنهما ـ قتل احلسني بن علي عن  ومن ضمن ذلك إخباره 
   ٥) ن جربيل أخربين أن ابين احلسني يقتل، وهذه تربة تلك االرضإ (:قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما 

: ن جربيل كان معنا يف البيت، فقالإ (:قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة و
كربالء، فتناول جربيل من : متك ستقتل هذا بأرض، يقال هلاأن إ: قال ؟فنعمأما يف الدنيا : ، فقلت؟احتبه

   ١) تربتها، فأرانيه
يعين احلسني ـ ن جربيل أخرب ين أن ابين هذا إ (:قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عنها و

                                                                                                                                 
الكبري والدار قطين يف االفراد عن عمار بن ياسر وابن عساكر عن ابن عباس وعن حذيفة وعن أيب هريرة وعن جابر بن عبد اهللا 
وعن جابر بن مسرة وعن أنس عن أيب أمامة وعن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه وعن عمرو بن العاص، وابن أيب شيبة، 

عد والبغوي وابو نعيم والطرباين يف الكبري، واحلاكم عن عمرو بن حرام، واالمام امحد وأبو يعلى والطرباين يف واالمام امحد وابن س
الكبري وابن عساكر عن ابن عمرو وابو يعلى والطرباين يف الكبري عن معاوية بن عتبة، والطرباين عن أيب رافع والطرباين عن أيب 

ي وابن قانع، والدار قطين يف االفراد عن أيب البشري بن عمرو عن زياد بن اجلرد، والبزار أيوب، والطرباين يف الكبري، والباورد
برجال الصحيح عن أيب سعيد اخلدري، وابو يعلى برجال الصحيح عن أيب هريرة والطرباين برجال ثقات عن عبد اهللا بن عمرو 

  .اد حسنوأبيه عمرو ومعاوية والبزار عن أيب مسعود، وحذيفة والطرباين باسن
  .امحد والبخاري وابن حبانرواه )  ١(
  .حسن صحيح غريب عن أيب هريرة والباوردي عن امساعيل بن عبد الرمحن االنصاري: الترمذي وقالرواه )  ٢(
  .ابن عساكر ونعيم بن محاد يف الفنت، واحلاكمرواه )  ٣(
  .البيهقيرواه )  ٤(
  .اخلليل يف االرشادرواه )  ٥(
  .ينالطربارواه )  ١(
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   ١) نه اشتد غضب اهللا على من يقتلهأيقتل، وـ 
ن جربيل أراين التربة اليت يقتل عليها إ (:قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

احلسني، فاشتد غضب اهللا على من يسفك دمه، فيا عائشة، والذي نفسي بيده، انه ليحزنين فمن هذا من أميت 
    ٢) يقتل حسينا بعدي

أن  ن جربيل أتاين فأخربينإ (:قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن زينب بنت جحش و
    ٣) فأرين تربته، فأتاين بتربة محراء: ابين تقتله أميت قلت

أتاين جربيل فأخربين أن اميت ( (:قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عن أم الفضل بنت احلارث و
  ٤) ستقتل ابين هذا يعين احلسني، وأتاين بتراب من تربته محراء

أخربين جربيل أن ابين احلسني يقتل بأرض  (:قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة و
   ٥) فجاء ا فهذه تربتها ،رض اليت يقتل اأرين تربة األ: العراق، فقلت جلربيل

   ٦) أخربين جربيل أن حسينا يقتل بشاطئ الفرات (:قال عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا و
فأذن له، وكان يف يوم أم  املطر ربه أن يزور النيب استأذن ملك : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالو

، فبينا هي على الباب إذ دخل ) يا أم سلمة، احفظي علينا الباب، ال يدخل علينا أحد (:سلمة فقال النيب 
 (:قال ؟أحتبه: ، فقال امللكفجعل يقع على منكب رسول اهللا  احلسني، فاقتحم فوثب على رسول اهللا 

أو بتراب أمحر  ٧متك ستقتله، وان شئت أريتك املكان الذي يقتل به، فأراه فجاءه بشهلة أن إف: ، قال) نعم
   ٨) نه كربالءإ: كنا نقول: فأخذته أم سلمة، فجعلته يف ثوا، قال ثابت

رض اليت يقتل ا، فمىت صار ن هذه من تربة األإ: محر، وقالأمث ناولين كفا من تراب : قالت :ويف رواية
ن يوما يتحول فيه دما ليوم إفوضعته يف قارورة عندي، وكنت أقول : ي انه قد قتل، قالت أم سلمةفاعلم ،دما

  .عظيم
الكرام،  عن سبب هذه الفنت مجيعا، وهذه املظامل اليت تعرضت هلا األمة، وأوهلم آل بيته  وقد أخرب 

    ٢) من قريش ١لى يدي أغيلمة هالك أميت ع (: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالف
                                                

  .ابن عساكررواه )  ١(
  .ابن سعدرواه )  ٢(
  .العقيلي والطرباينرواه )  ٣(
  .احلاكمرواه )  ٤(
  .ابن سعدرواه )  ٥(
  .ابن سعدرواه )  ٦(
  .رمل خشن ليس بالدقاق الناعم: الشهلة)  ٧(
  .ورواه امحد بنحوه البغوي يف معجمه واحلاكم يف صحيحهرواه )  ٨(
  
  .مجع غالم أي أحداث :تصغري أغلم :أغيلمة)  ١(
  .أمحد والبخاريرواه )  ٢(
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، ) جيري هالك أميت على يدي أغيلمة سفهاء من قريش (:ويف حديث آخر عنه ـ رضي اهللا عنه ـ قال
   ١) لو شئت مسيتهم بنو فالن وبنو فالن (:ـ رضي اهللا عنهـ قال أبو هريرة 

  فمن الذي منعه من تسميتهم؟: قال رجل من القوم
 املتجرب الذي قاوم اخلالفة الراشدة قمع الناس، ومنع أحاديث رسول اهللا ذلك احلكم : قال عبد القادر

  .املرتبطة ذا الباب من أن تنشر خشية على ملكهم
 رضي اهللا عنهـ عن حذيفة ولكن مع ذلك وردت نصوص كثرية تشري إىل ذلك، بل تكاد تصرح به، ف

ال إضر ال يدع عبدا هللا صاحلا يف االرض ن هذا احلي من مإ (:قال أن رسول اهللا  ـ وغريه من الصحابة
  ٣)٢فتنته وأهلكته حىت يدركها اهللا عز وجل جبنود من عنده أو من السماء، فيذهلا حىت ال متنع ذنب تلعة

  :قتل الصاحلني
عن ارتكاب أهل امللك العضوض هلا قتلهم للكثري من الصاحلني من الصحابة  ومن املظامل اليت أخرب 

  .يت الكراموالتابعني وآل الب
دخل معاوية : عن أيب االسود، قالف ،املقتولني ظلما بعذراء من أرض دمشقعن  خباره إ ومن ذلك

يا أم املؤمنني، : ما محلك على قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: فقالتـ رضي اهللا عنها ـ على عائشة 
سيقتل بعذراء ناس  (:يقول سول اهللا مسعت ر: مة، فقالتمة، وبقاءهم فسادا لأللأل اين رأيت قتلهم صالحإ

    ٤) يغضب اهللا هلم، وأهل السماء
يا معاوية قتلت : فقالتـ رضي اهللا عنها ـ عن سعيد بن أيب هالل أن معاوية حج فدخل على عائشة و

  .٥حجر بن االدبر وأصحابه؟ أما واهللا، لقد بلغين أنه سيقتل بعذراء سبعة نفر يغضب اهللا هلم وأهل السماء
د أخرب احلسن البصري ـ رضي اهللا عنه ـ عن الظلم العظيم الذي ارتكبه معاوية بقتله حجرا وق

مة إنتزاؤه على هذه األ :لو مل تكن فيه إال واحدة لكانت موبقة ،أربع خصال كن يف معاوية (:وأصحابه، فقال
فه بعده ابنه سكريا مخريا بالسيف حىت أخذ االمر من غري مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخال

وقتله ، ) الولد للفراش وللعاهر احلجر  (:وقد قال رسول اهللا  ،وادعاؤه زيادا ،يضرب بالطنابريويلبس احلرير 
   ) !رويا ويال له من حجر وأصحاب حج! فيا ويال له من حجر ،حجرا وأصحاب حجر

عن رفاعة ف ،هؤالء الطغاةلى أيدي ـ عرضي اهللا عنه ـ عمرو بن احلمق قتل عن  إخباره  ومن ذلك
ن إفقال يل يا فارعة أن القوم قاتلي، : بن شداد البجلي أنه خرج مع عمرو بن احلمق حني طلبه معاوية قال

                                                
  .امحدوالطيالسي برجال ثقات، وابن أيب شيبة، رواه )  ١(
هو من االضداد يقع على ما احندر من االرض وأشرف : واحدة التالع وهي مسايل املاء من علو اىل سفل، وقيل: التلعة)  ٢(
  .منها
أمحد عن حذيفة، والطرباين واالمام أمحد والطيالسي برجال ثقات وابن أيب شيبة أمحد عن أيب سعيد ووابن أيب شيبة رواه )  ٣(

  .واحلاكم والضياء
  .يعقوب بن سفيان وابن عساكررواه )  ٤(
  .ابن عساكررواه )  ٥(
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فما مت حديثه حىت رأيت أعنة اخليل فودعته : أخربين أن اجلن واالنس تشترك يف دمي، قال رفاعة رسول اهللا 
  .١وكان أول رأس أهدي يف االسالم ،فاحتزوا رأسهفلسعته وأدركوه  ،وواثبته حية

نك إيا رسول اهللا، : سرية، فقالوا بعث رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عنه 
نكم ستمرون برجل صبيح الوجه يطعمكم من إ (:تبعثنا، وال لنا زاد وال طعام، وال علم لنا بالطريق، فقال

  ) وهو من أهل اجلنة يدلكم على الطريق،الطعام ويسقيكم من الشراب، و
مالكم يشري بعضكم اىل بعض : فلم يزل القوم على جعل يشري بعضهم اىل بعض، وينظرون ايل فقلت

فأخربوين مبا قال هلم،  ،نا نعرف فيك نعت رسول اهللا إف أبشر ببشرى اهللا ورسوله : فقالوا ،يلإوتنظرون 
  .حىت دللتهم على الطريق فأطعمتهم وسقيتهم وزودم وخرجت معهم

أدعو  (:ما الذي تدعو إليه؟ قال: فقلت ىل رسول اهللا إ بلي مث خرجتإمث رجعت اىل أهلي وأوصيتهم ب
 ،) اىل شهادة أن ال اله اال اهللا، وأين رسول اهللا واقام الصالة، وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

  ) نعم (:هلنا ودمائنا وأموالنا؟ قالإذا أجبناك اىل هذا فنحن آمنون على أ: فقلت
مث رجعت اىل أهلي، فأعلمتهم باسالمي، فأسلم على يدي بشر كثري منهم، مث هاجرت اىل  ،فأسلمت

يا عمرو، هل لك أن أريك آية اجلنة، تأكل الطعام، وتشرب  (:فبينا أنا عنده ذات يوم فقال رسول اهللا 
، وأشار اىل علي بن أيب طالب )هذا وقومه (: أنت وأمي، قالبلى، بأيب: قلت ،)؟الشراب ومتشي يف االسواق

  ـ  رضي اهللا عنهـ 
 ،)أريك آية النار تأكل الطعام، وتشرب الشراب، ومتشي يف االسواق؟ نيا عمرو، هل لك أ (:وقال يل

  .وأشار اىل رجل) هذا: (بلى، بأيب أنت وأمي، قال: قلت
رت من آية النار اىل آية اجلنة، ويرى بين أمية قاتلي بعد ففر فلما وقعت الفتنة ذكرت قول رسول اهللا 

واهللا، لو كنت حجرا يف جوف حجر ال ستخرجين بنو أمية حىت يقتلوين، : اهللا ورسوله أعلم، قال: هذا، قلت
  .وينقل من بلد اىل بلد ،وحيتز يف االسالم ،أن رأسي أول رأس جتز حدثين به حبييب رسول اهللا 

ـ وحماولة هؤالء ارمني رضي اهللا عنه ـ قيس بن خرشة عما يكون من أمر  إخباره  ومن ذلك
ن قيس بن خرشة قدم على النيب إ: عن حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي قالالتعرض له، ومحاية اهللا له منهم، ف

أبايعك على ما جاء من اهللا تعاىل وعلى أن أقول باحلق، فقال النيب : ، قال:) أن ميدك  يا قيس، عسى
ال وفيت إواهللا ال أبايعك على شئ : ، قال قيس)الدهر، أن يلقاك بعدي من ال تستطيع أن تقول باحلق معهم

  )إذا ال يضرك بشر (:لك به، فقال النيب 
أنت الذي : وكان قيس يعيب زياد بن أيب سفيان، وابنه عبيد اهللا، فبلغ ذلك عبيد اهللا، فأرسل إليه فقال

: ن شئت أخربتك مبن يفتري على اهللا وعلى رسوله؟ قالإال، ولكن : عاىل وعلى رسوله؟ قالتفتري على اهللا ت
تزعم انه ال  (:فقال ؟وما الذي افتريت على اهللا ورسوله: أنت وأبوك الذي أمركما، قال قيس: من ذاك؟ قال
فمال : ، قال) عذابنك قد كذبت، ائتوين بصاحب العذاب وبالألتعلمن اليوم  (:نعم، قال: قال ) !يضرك بشر

                                                
  .ابن عساكررواه )  ١(



 ١٩١

  .١قيس عند ذلك، فمات
عن أيوب بن بشري املعاوي أن رسول اهللا ، فهل احلرةهؤالء الطواغيت ألقتل عن  إخباره  ومن ذلك

 ذه احلرة خيار أميت بعد أصحايب (:فسألوه فقال ،فلما مر حبرة زهرة وقف، فاسترجع ،خرج يف سفر يقتل 
(٢    

ولَو دخلَت علَيهِم  ﴿:ية على رأس ستني سنةجاء تأويل هذه اآل: قالـ  ـ رضي اهللا عنهعن ابن عباس و
يعين ادخال بين  ،عطوهاأل: قال) ١٤:األحزاب(﴾ من أَقْطَارِها ثُم سئلُوا الْفتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يِسرياً

  .٣حارثة أهل الشام على املدينة
  .٤ملا كان يوم احلرة قتل أهل املدينة حىت كاد ال ينفلت منهم أحد: قالضي اهللا عنه ـ ـ رعن احلسن و
قتل يوم احلرة سبعمائة رجل من محلة القرآن منهم ثالمثائة من الصحابة، وذلك : عن مالك بن أنس قالو

  .يزيد ملكيف 
فعن أيب ذر ورة بعده، عن هذه احلادثة، وعن بعض األحداث اليت ستحدث يف املدينة املن وقد أخرب 

 الغفاري ركب رسول اهللا : قال محاراً، وأردفين خلفه، وقال:)  يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع
، )تعفّف  (:قال ،اهللا ورسوله أعلم: قال )؟شديد، ال تستطيع أن تقوم من فراشك إىل مسجدك، كيف تصنع

 )ـ كيف تصنع؟) القرب: يعين(شديد، يكون البيت فيه بالعبد، يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت  (:قال
يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاً حىت تغرق حجارة  (:قال ،)صرب ا (:قال ،اهللا ورسوله أعلم: قلت

: قال ،)قعد يف بيتك، وأغلق عليك بابك ا (:قال ،اهللا ورسوله أعلم: قلت ،)الزيت من الدماء كيف تصنع؟
إذاً تشاركهم فيما هم فيه،  (:فآخذ سالحي؟ قال: قال ،)فأت من أنت منهم فكن فيهم  (:قال ؟مل أتركفإن 

  ٥)فألق طرف ردائك على وجهك حىت يبوء بإمثه وإمثك  ،ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف
بكل  عن أمور كثرية حصلت يف املدينة املنورة، وكلها حصل كما أخرب  ففي هذا احلديث أخرب 

  .١دقة
، سنة مثاين عشرة من اهلجرة، ةعن اجلوع الشديد يف املدينة، وقد وقع ذلك يف عام الرماد إخباره فأوهلا 

ـ رضي اهللا واستمر تسعة أشهر، ومات فيه خلق كثري، حىت استسقى عمر  ـ رضي اهللا عنهـ يف زمن عمر 
  .بالناسعنه ـ 

  .ذا يف طاعون عمواسعن املوت الشديد، وقد حصل ه إخباره وثانيها 
                                                

  .الطرباين والبيهقيرواه )  ١(
  .البيهقيرواه )  ٢(
  .رواه البيهقي)  ٣(
  .رواه البيهقي)  ٤(
  .أمحد والترمذي واحلاكم وابن حبانرواه )  ٥(
بقلم الدكتور خليل إبراهيم ملّا خاطر العزاوي أستاذ احلديث وعلومه جبامعة طيبة  ،كتاب خمتصر أشراط الساعة: انظر)  ١(

  .باملدينة املنورة



 ١٩٢

  . ألنه تويف سنة اثنتني وثالثني، يف خالفة عثمان ،هذين األمرينـ رضي اهللا عنه ـ وقد أدرك أبو ذر 
عن القتال الذي يقع يف املدينة، حىت تغرق حجارة الزيت من الدماء اليت ستراق فيها،  إخباره وثالثها 

  .أحجار الزيت يف املدينةما يف كال املوضعني اللذين  كما أخرب وقد حصل هذا 
سن بن احلسن بن احلحممد بن عبد اهللا بن ه استشهاد ، وقد حصل في١عند الزوراءالذي هو األول فاملوضع 

كان مصرع حممد عند  (:عن ذلك قال اإلمام الذهيب، وقد املعروف بالنفس الزكيةـ رضي اهللا عنهم ـ علي 
 يعين وأربعني ومائة، زمن املنصور، وقد قتل خلق كثري: قلت .أحجار الزيت، يف رابع عشر رمضان، سنة مخس

(٢   
فهو يف احلرة الشرقية من املدينة، عند منازل بين عبد األشهل، وقد كان عندها معركة ، الثاينوأما املوضع 

احلرة املشؤومة املشهورة، وكان ذلك لثالث بقني من ذي احلجة سنة ثالث وستني من اهلجرة، يف زمن يزيد 
ـ رضي اهللا عنهم ـ معاوية، وبقيادة مسلم بن عقبة املري، وقد قتل فيها عدد كبري من الصحابة والتابعني  بن

  .وقد كتب عنها الكثري
  :عزل األنصار

عن ارتكاب أهل امللك العضوض هلا عزهلم لألنصار الذين نصروا الدين،  ومن املظامل اليت أخرب 
  .مواحتقارهم هلم، واستئثارهم بالسلطة دو

نصار قال لأل ـ  أن رسول اهللا  ماأنس ـ رضي اهللا عنهوعن أسيد بن حضري ما وري  ومن ذلك
    ٣)نكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوضإ (:حني أفاء اهللا عليه أموال هوازن

أثرة ستلقون بعدي  (:نصارقال لأل أن رسول اهللا  عن ذلك، فذكرأنس ـ رضي اهللا عنه ـ وحدث 
  ٤) يف القسم، واالمر، فاصربوا حىت تلقوين على احلوض

أن أبا أيوب أتى معاوية فذكر حاجة فذكر  ،يذكر وقوع ما أخرب عنه رسول اهللا مقسم وقد حدث 
فبم : قد خربنا أنه ستصيبنا بعده أثرة قال أما ان رسول اهللا : فجفاه ومل يرفع به رأسا، فقال أبو أيوب ،له

يوب، وحلف أن ال يكلمه أفاصربوا إذا، فغضب أبو : مرنا أن نصرب حىت نرد عليه احلوض، قالأ: أمركم؟ قال
  .١أبدا

عن ابن واستقوا من هديه، ف بل إن هذا األثرة مشلت سائر الصحابة الذين تربوا على يدي رسول اهللا 

                                                
ما ورد يف حديث عمري ك وهو موضع استسقاء النيب ـ رضي اهللا عنه ـ، جبوار مشهد مالك بن سنان والذي يقع )  ١(

وقد دخل هذا املوضع يف توسعة .. موىل أيب اللحم رضي اهللا تعاىل عنهما، الذي رواه أمحد والثالثة، وصححه ابن حبان واحلاكم
  . املسجد النبوي الشريف، من اجلهة الغربية

  ).٢١٨: ٦(سري أعالم النبالء )  ٢(
  
  .ذي والنسائيامحد والبيهقي والترمو رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .احلاكم وابو نعيمرواه )  ٤(
  .احلاكمرواه )  ١(



 ١٩٣

يا رسول : ، قالوا) استكون بعدي أثرة وأمور تنكرو (:قال رسول اهللا : مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ  قال
    ١) عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم تؤدون احلق الذي (:قال ؟اهللا، ما تأمرنا

  :تفريق صف األمة
من تفريقهم شأن األمة مبا ينشرونه  ومن أعظم املظامل اليت ارتكبها اهل امللك العضوض ما أخرب عنه 

  :من مكايد
سألت ريب  (:قال رسول اهللا : هللا عنه ـ  قالعن أيب بصرة الغفاري ـ رضي اففي احلديث عن 

أربعا، فأعطاين ثالثا، ومنعين واحدة، سألته أال جيمع أميت على ضاللة فأعطانيها، وسألته أن ال يهلكهم بالسنني 
  ٢) كما أهلكت االمم قبلهم فأعطانيها، وسألته أن ال يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها

سألت ريب ثالثا فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة، سألته أن ال يهلك  (:سول اهللا ويف حديث آخر قال ر
   ٣) أميت بالسنة فأعطانيها، وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها، وسألته أال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها

اليت ميارسها  إىل مكيدة التحكيم اليت حصلت يف صفني، وهي تشري إىل غريها من املكايد وقد أشار 
ن بين اسرائيل إ (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن علي فاملستبدون ليفرقوا صفوف األمة، 

مة ستختلف، فال يزال اختالفهم ن هذه األإو ،اختالفهم بينهم حىت بعثوا حكمني فضال وأضال اختلفوا فلم يزل
    ٤) بينهم حىت يبعثوا حكمني ضال وضل من اتبعهما

قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ وهو أحد احلكمني، شعري عن أيب موسى األحديث آخر  ويف
:) يا أبا موسى أنشدك  :، قال سويد بن غفلة، فقلت)ضال من تبعهما ،مة حكمان ضاالنيكون يف هذه األ

موسى نائما خري منك قاعدا ا ستكون فتنة يف أميت أنت فيها يا أبا إ (:، فقالاهللا أليس امنا عناك رسول اهللا 
  .٥ومل يعم الناس فخصك رسول اهللا ، )وقاعدا خري منك قائما وقائما خري منك ماشيا 

  : ة اآلخرةالفتنـ  ٢
لقد عرفنا الفتنة األوىل، وعلمنا صدق ما أخرب عنه حممد من جرائم أهل امللك : قام رجل من اجلمع، وقال

  .امللك اجلربي العضوض، فحدثنا عن الفتنة اآلخرة، فتنة
تلك فتنة أخطر وأعظم، وهي ليست فتنة واحدة، بل فنت كثرية جدا، وردت النصوص : قال عبد القادر

مل تقتصر على فترة رسالته، بل هي ممتدة  الكثرية بتفاصيلها، وسأذكر لكم منها ما تعلمون به أن نبوة حممد 
  .عليه احلجة لكل األجيال، فكل جيل جيد من التوجيهات اخلاصة ما يقيم

إن بني يدي الساعة فتناً كقطع الليل املظلم،  (:عن كثرة الفنت يف زمن الفتنة اآلخرة، فقال فقد أخرب 
أقوام  عفنت كقطع الدخان، ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت بدنه،  ميسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً،  يبي

                                                
  .احلاكمرواه )  ١(
  .أمحد والطرباين يف الكبريرواه )  ٢(
  .ابن أيب شيبة واالمام أمحد ومسلم وابن خذمية وابن حبانرواه )  ٣(
  .البيهقيرواه )  ٤(
  .الطرباينرواه )  ٥(



 ١٩٤

    ١)أخالقهم ودينهم بعرض من الدنيا
ستكون فنت يفارق الرجل فيها أخاه وأباه تطري الفتنة يف قلوب الرجال منهم  (:ال ويف حديث آخر، ق

    ٢)إىل يوم القيامة، حىت يعري الرجل فيها بصالته كما تعري الزانية بزناها
   ٣) وسيخرجون منه أفواجاً ،إن الناس دخلوا يف دين اهللا أفواجاً (:ويف حديث آخر قال 

 ،ا ستكون فتنة املُضطَجع فيها خري من اجلالس واجلالس خري من القائمإ:):) ويف حديث آخر قال 
من كانت له إِبلٌ فلْيلْحق : قَال ؟قال يا رسول اهللا ما تأمرين. والقائم خري من املاشي واملاشي خري من الساعي

فمن لَم يكُن له شيُء من : قال. ه أرض فلْيلْحق بِأرضهبإِبِله،  ومن كانت لَه غَنم فَلْيلْحق بِغنمه،  ومن كَانت لَ
   ٤) ذلك فلْيعمد إِىل سيفه فيدق علَى حده بِحجرٍ مث لينج ما استطَاع النجاَء

كنا قعوداً عند رسول  :قال عبد اهللا بن عمر ، فعن فتنة األحالسبعض هذه الفنت، ومنها  وقد ذكر 
؟ يا رسول اهللا وما فتنة األحالس: فقال قائل .فأكثر يف ذكرها حىت ذكر فتنة األحالس ،فذكر الفنت،  اهللا
هي حرب وهرب،  مث فتنة السراء دخلها أو دخنها من حتت قدمي رجل من أهل بييت يزعم أنه ابين  (:قال

مثٍ فتنة الدهيماء ال تدع أحداً   وليس مين إمنا أوليائي املتقون،  مث يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع،
من هذه األمة إال لطمته حىت إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً حىت يصري الناس إىل 
فسطاطني فسطاط إميان ال نفاق فيه وفسطاط نفاق ال إميان فيه،  فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو 

    ٥) من غده
لقد مسعنا من بعض اخلطباء من يتحدث عن حتديد نزول الفنت مبا بعد املائتني، : احلاضرين قال رجل من

  .٦بعد املائتني،  وأن خري املسلمني بعد املائتني من ال أهل له وال ولدتبدأ أن اآليات فقد رووا 
الصاحلني إال والفنت ال تزيد  ..واخلري يف األمة إىل يوم القيامة ..كل ذلك ال يصح: قال عبد القادر

أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ  ﴿:تعاىلصالحا، بل إنه لوال الفنت ما ظهر املفسد من املصلح، وقد قال 
ابِرِينالص لَمعيو كُمنوا مداهج ينالَّذ تعاىل، وقال )١٤٢:آل عمران(﴾ اللَّه:﴿ تأَنْ ت متِسبح لَمِ أَمعا يلَمكُوا ور

﴾ ه خبِري بِما تعملُونَاللَّه الَّذين جاهدوا منكُم ولَم يتخذُوا من دون اللَّه وال رسوله وال الْمؤمنِني وليجةً واللَّ
  )١٦:التوبة(

  تنة األوىل؟فهل ذكر حممد مظاهر الفتنة اآلخرة كما ذكر مظاهر الف: قال الرجل
                                                

  .النعمان بن بشري وحنوه عند احلاكم من حديث أنسرواه الطرباين عن الضحاك بن قيس وعن )  ١(
  .أبو نعم بن محاد يف الفنت والطرباين يف الكبريرواه )  ٢(
  .أمحدرواه )  ٣(
  .رواه مسلم)  ٤(
  .تفرد به أبو داود،  وقد رواه أمحد يف مسنده عن أيب املغرية مبثله)  ٥(
أورده ابن ماجه وقد : ، قال ابن كثري» اآليات بعد املائتني« :قال رسول اهللا : أيب قتادة قالومن ذلك ما روي عن )  ٦(

وروى رواد بن اجلراح وهو منكر الرواية عن سفيان الثوري عن .. بنحوه وال يصح من وجهني آخرين عن أنس عن النيب 
من ال أهل له وال « :قال ؟وما خفيف احلاذ يا رسول اهللا: قالوا ،» خريكم بعد املائتني خفيف احلاذ« :ربعي عن حذيفة مرفوعاً

  .وهذا منكر»  ولد



 ١٩٥

  .وسأذكر لكم منها ما تقر به أعينكم، وتعلمون صدق نبوءاته  ..أجل: قال عبد القادر
  :الدجالني ظهور

 أول مظهر من مظاهر هذه الفتنة ظهور الدجالني، ألن الفتنة ال ينفخ نارها إال الدجالون، فقد أخرب 
أن عدد هؤالء قريب من  ، وقد أخرب النيب خروج الدجالني الكذابني، الذين يثريون الفتنة بأباطيلهمعن 

    ١)ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول اهللا (:ثالثني فقال 
ال تقوم الساعة حىت تلحق  (:قد ورد يف حديث آخر بعض التفاصيل املرتبطة ذا، فقال رسول اهللا و

 يعبدوا األوثان، وإنه سيكون يف أميت ثالثون كذابون، كلهم يزعم أنه نيب، وأنا قبائل من أميت باملشركني، وحىت
    ٢)خامت النبيني ال نيب بعدي 

فخرج كثري من أدعياء النبوة قدميا وحديثا، وال يستبعد أن يظهر ، وقد حصل ما أخرب عنه النيب 
ه واهللا ال تقوم الساعة حىت خيرج إن (:، كما قال دجالون آخرون إىل أن يظهر الدجال األعور الكذاب

   ٣)ثالثون كذابا آخرهم األعور الكذاب
، وقد يف اليمنالذي تنبأ  ،األسود العنسي، وهو لنبوة يف آخر حياة الرسول وقد ابتدأ ذلك بأول مدع ل
امت فترة واستوىل على مجيع أجزاء اليمن، ود ،قد حترك مبن معه من املقاتلنيف ،كانت ردته أول ردة يف اإلسالم

  .٤ ملك هذا الكذاب من حني ظهوره إىل أن قتل ثالثة أشهر
يف العام التاسع اهلجري مع مجاعة من بين حنيفة،  ومنهم مسيلمة الكذاب، الذي وفد على رسول اهللا 

وكان  - أي مع رسول اهللا  -إين قد أشركت يف األمر معه : وبعد عودة الوفد إىل اليمامة، ارتد وتنبأ وقال
  .٥ م أن الوحي يأتيه يف الظالميزع

 كانت من نصارى العرب، وقد ادعت النبوة بعد موت الرسول وومنهم سجاح بنت احلارث التغلبية، 
فالتف حوهلا أناس كثري من قومها ومن غريهم وغزت م القبائل ااورة حىت وصلت إىل بين متيم، فاصطلحوا 

لمة وصدقته وتزوجها، وملا قتل مسيلمة رجعت إىل بالدها معها، وسارت حىت وصلت اليمامة والتقت مبسي
  .وأقامت يف قومها بين تغلب، مث أسلمت وحسن إسالمها

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .هذا حديث صحيح :وقال)  ٤٦٦/  ٦( والترمذي يف سننه )  ٣٢٤/  ١١( أبو داود يف سننه رواه )  ٢(
  .بسند صحيح)  ١٦/  ٥( أمحد رواه )  ٣(
  ) ٢٣١/  ٣( تاريخ ابن جرير الطربي : وقيل أربعة أشهر انظر)  ٤(
بينا أنا نائم رأيت كأنه وضع يف يدي سواران فقطعتهما، فأوحى : قال رسول اهللا  لنبوءات الغيبية املرتبطة ذا أنمن ا) ٥(

  .أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابني خيرجان، صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة: إيل يف املنام
 مر من بعده اتبعته، فوقف عليه رسول اهللا ل يل حممد األإن جع: وجعل يقول ،قال ملسيلمة حني قدم مع قومه بل إنه 

  .راك الذي أريت فيه ما أريتواهللا لو سألتين هذا العسيب ما أعطيتكه، ولئن أدبرت ليعقرنك اهللا، وإين أل: وقال له
  .ي بصنعاءعقره اهللا وأهانه وكسره وغلبه يوم اليمامة، كما قتل االسود العنس، فقد وقد حصل ما أخرب عنه النيب 

آمنت : أتشهد أين رسول اهللا؟ فقال النيب : مسيلمة فقال له مسيلمة لقي رسول اهللا : قال ،عن أنسويف حديث آخر 
    ٥»إن هذا رجل أخر هللكة قومه « :باهللا وبرسله، مث قال رسول اهللا 



 ١٩٦

من  وال تزال األيام تلدهم إىل أن يكتمل ما أخرب عنه  ..وقد استمر سيل الدجالني يف كل العصور
  .الثالثني دجاال

  :احلكام املستبدون
بامللك اجلربي، وهم احلكام املستبدون الذين ظهروا يف هذه األمة  عنه  ومن مظاهر الفتنة الثانية ما عرب

  : يف قروا األخرية
ال تقوم الساعة حىت  (:قال رسول اهللا : عن معاذ بن جبل ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومما روي يف ذلك 

أو  ـ  وليس هلم رغبة يبعث اهللا أمراء كذبة، ووزراء فجرة، وأمناء خونة، وقراء فسقة، مستهم مست الرهبان
    ١) فيلبسهم اهللا فتنة غرباء مظلمة يتهوكون فيها وك اليهود يف الظلم ـ رعة: رعية أو قال: قال

يكون عليكم أمراء هم  (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ويف حديث آخر 
    ٢) شر من اوس

مة خيرج رجال من هذه األ: قال عنه ـ ذكر أن رسول اهللا أيب أمامة ـ رضي اهللا ويف حديث آخر أن 
   ٣) يف آخر الزمان معهم سياط كأذناب البقر، يغدون يف سخط اهللا ويروحون يف غضبه

ليأتني على  (:قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ أيب سعيد وأيب هريرة ويف حديث آخر عن 
ويظهرون خبيارهم، ويؤخرون الصالة عن  ن شرار الناس،الناس زمان يكون عليهم أمراء سفهاء، يقدمو

  ٤) مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فال يكونن عريفا وال شرطيا وال جابيا وال خازنا
يوشك أن يأيت زمان يغربل الناس فيه  (:عن اجلو الذي يهيئ هلؤالء احلكام استبدادهم، فقال وأخرب 

، )عهودهم وأمانام واختلفوا هكذا وهكذا، وشبك بني أصابعهغربلة، وتبقى حثالة من الناس، قد مرجت 
تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على االمر  (:قال ؟يا رسول اهللا، فكيف تأمرنا: قالوا

    ٥) خاصتكم، وتدعون أمر عامتكم
  :القتال بني املسلمني

ذي يتسبب فيه الطغاة املستبدون بأمور ومن مظاهر الفتنة اآلخرة القتال الشديد بني املسلمني، وال
  .املسلمني، ومن يعينهم من الدجالني الذين ينفخون نريان الفنت

بني  (: قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ موسى األشعري ومما يروى يف ذلك ما حدث به أبو 
أكثر مما نقتل، إنا لنقتل يف العام  :، قالوا)القتل  (: يا رسول اهللا، وما اهلرج؟ قال: قالوا ،)يدي الساعة اهلرج 

ومعنا يومئذ : قالوا ،)إنه ليس بقتلكم املشركني، ولكن قتل بعضكم بعضا  (: الواحد أكثر من كذا ألفا؟ قال

                                                
  .البزار برجال الصحيح اال حبيب بن عمران الكالعيرواه )  ١(
  .برجال الصحيح خال مؤمل بن اهاب وهو ثقة الطرباينرواه )  ٢(
  .أمحد والطرباينرواه )  ٣(
  .أبو يعلى وابن حبانرواه )  ٤(
  .احلاكم واللفظ له واحلارث وأمحد وابو داود وابن ماجةرواه )  ٥(



 ١٩٧

من الناس، حيسب أكثرهم أنه على شيء، ١إنه ينتزع عقول أكثر ذلك الزمان، وخيلف له هباء (: قال ؟عقولنا
إن  -وقال يونس  -والذي نفسي بيده، ال أجد يل ولكم إن أدركناها  :وسىقال أبو م ،)وليسوا على شيء

  .٢أدركتنا إال أن خنرج منها كما دخلناها، مل نصب فيها دما وال ماال
: جاءه رجل من أعراب جند، فقال بينا أنا جالس عند رسول اهللا : كرز بن علقمة اخلزاعي قالوحدث 

نعم، أميا أهل بيت من العرب أو العجم أراد اهللا  (:قال رسول اهللا  ؟يا رسول اهللا، هل لإلسالم من منتهى
مث تقع الفنت كأا  (:قال رسول اهللا  ؟مث ماذا يا رسول اهللا: قال األعرايب ،)م خريا أدخل عليهم اإلسالم

 ٤ا أساودوالذي نفس حممد بيده، تعودون فيه (:كال يا رسول اهللا، قال رسول اهللا : قال األعرايب )٣الظلل
   ٦)يضرب بعضكم رقاب بعض ، ٥صبا

 (:قال ؟وما اهلرج يا رسول اهللا: قالوا ،) ال تقوم الساعة حىت يكثر اهلرج (:ويف حديث آخر، قال 
    ٧) القتل القتل

والذي نفسي بيده ال تذهب الدنيا حىت يأيت على الناس يوم ال يدري القاتل  (:ويف حديث آخر، قال 
    ٨) اهلرج القاتل واملقتول يف النار (:قالف ؟كيف يكون ذلك: فقيل،  ول فيم قتلفيم قتل وال املقت

  .فال نزال نرى القتال بني املسلمني كل حني، كل يدعي أنه على احلق  وقد حصل ما أخرب عنه النيب 
  :فنت املتطرفني

ثرية تصل إىل حد ظهور املتطرفني املتشددين، وقد ورد يف ذلك أحاديث كومن مظاهر الفتنة اآلخرة 
، ا خيرجون فيهيتحاهلم وعبادم وعالمتهم، ووقت ومكان خروجهم، والظرف التصف صفهم والتواتر، ت

  .ما أخرب به كومآهلم، فوقع ذلك كله طبق 
، وهو يقسم قسماً بينا حنن عند رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ سعيد اخلدري ومنها ما رواه أبو 

ويلك، ومن  (:قال رسول اهللا  ،عدلايا رسول اهللا  :ة ـ وهو رجل من بين متيم ـ فقالـ أتاه ذو اخلُويصر
   ) يعدل إن مل أعدل؟ قد خبت وخسرت إن مل أعدل

 (:قال رسول اهللا ، فيا رسول اهللا ائذن يل فيه أضرب عنقه: ـ رضي اهللا عنه ـفقال عمر بن اخلطاب 
الم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، ال جياوز تراقيهم، دعه، فإن له أصحاباً حيقر أحدكم صالته مع ص

فال  ،فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل رصافه ١من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، ينظر إىل نصله١ميرقون
                                                

  .وء الشمسِما ارتفع من تحت سنابِك اخلَيل، والشيُء املُنبثُّ الَّذي تراه يف ض: اهلباء يف األصل)  ١(
  .البيهقي يف الدالئلرواه )  ٢(
  .مجع ظلة وهي كل ما أظلَّ من الشمس، واملراد كأا اجلبال أو السحب: الظلل)  ٣(
  .اجلماعات من الناس مأخوذة من سواد الناس: احليات مأخوذة من األسود وهو أخبث احليات وقيل: األساود)  ٤(
  .األسود أي احلية إذا أراد أن ينهش ارتفع مث انصب على امللْدوغ من الصب وذلك أنَّ: صبا)  ٥(
  .البيهقي يف الدالئلرواه )  ٦(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٧(
  .أمحدرواه )  ٨(
  .سرعة يف اآلخر اجلانب من وخرج اخترقها: الرمية من السهم مرق)  ١(



 ١٩٨

 ٢والدم مث ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شيء سبق الفرث ،يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل نصيه فال يوجد فيه شيء
   ) تدردر، خيرجون على حني فرقة من الناس، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي املرأة

وأشهد أن علي بن  فأشهد أين مسعت هذا احلديث من رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـقال أبو سعيد 
يت به، حىت نظرت إليه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، فوجد، فأُـ رضي اهللا عنه ـ أيب طالب 

  .٣الذي نعت على نعت رسول اهللا 
  .هذا مرتبط بالفتنة األوىل، ال بالفتنة اآلخرة: قام رجل من اجلمع، وقال

لكل فتنة متطرفوها، وال يثري الفنت إال املتطرفون، وليس املراد باحلديث تلك الطائفة : قال عبد القادر
  .من التطرف يف الدين ه وحدها، وإمنا املراد ا كل من أخرب عن

 أتى ذو اخلويصرة التميمي رسول اهللا وقد ورد يف حديث آخر قريب من هذا ما يدل على هذا، فقد 
مل أرك عدلت، : ، قال) ؟وكيف رأيت (:يا حممد، قد رأيت ما صنعت، قال: وهو يقسم املقاسم حبنني فقال

يا رسول اهللا، أال أقوم : فقال عمر )من يكون  إذا مل يكن العدل عندي فعند (: وقال فغضب رسول اهللا 
دعه عنك، فإنه سيكون هلذا شيعة يتعمقون يف الدين، حىت ميرقوا كما  (:فقال رسول اهللا  ؟إليه فأضرب عنقه

ميرق السهم من الرمية تنظر يف النصل فال جتد شيئا، وتنظر يف القدح فال جتد شيئا، مث تنظر يف الفوق فال جتد 
   ٤)لفرث والدم شيئا سبق ا

إن بعدي من أميت ـ أو سيكون بعدي من أميت ـ قوم يقرؤون القرآن، ال  (:ويف حديث آخر قال 
    ٥) جياوز حالقيمهم، خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية، مث ال يعودون فيه، هم شر اخللق واخلليقة

إم انطلقوا إىل آيات اهللا نزلت يف الكفار، : ، وقالوكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يراهم شرار خلق اهللا
  .٦فجعلوها على املؤمنني

رضي ـ فعن سهل بن حنيف ، حدد مكان خروجهم، وهو من املشرق، فكان كما قال  بل إنه 
قوم  (:وقالمسعته ـ وأشار بيده حنو املشرق ـ : يذكر اخلواج ـ قال هل مسع النيب : اهللا عنه ـ ملا سئل

ـ ويف رواية عنه ، ) ؤون القرآن بألسنتهم، ال يعدو تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميةيقر
    ١) يتيه قوم قبل املشرق حملّقة رؤوسهم (:قال عن النيب  ـ رضي اهللا عنه

  .من ذلك يف مجيع التاريخ اإلسالمي، وخاصة يف عصرنا هذا وقد حصل كل ما أخرب عنه 

                                                                                                                                 
  .والرمح السهم حديدة هو: النصل)  ١(
حاالت السهم، من النصل والرصافة والنضي والقذذ فكلها كناية عن سرعة اختراق السهم للجسد، حبيث  وما ذكره من)  ٢(

  .ال يعلق به دم وال فرث، وكذلك حال هؤالء ميرقون بسرعة من اإلسالم، فال يعلقون منه بشيء
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .البيهقي يف الدالئلرواه )  ٤(
  .رواه مسلم)  ٥(
  .البخاري رواه)  ٦(
  .رواه مسلم)  ١(



 ١٩٩

  :دينغربة ال
إِنَّ  (:، فقد قال رسول اهللا عودة اِإلسالم غريباً كما بدأمن  ومن مظاهر الفتنة اآلخرة ما أخرب عنه 

   ١)الرتائح من الْقَبائل: قالَ ؟ومن الغرباُء :كما بدأ فَطُوىب للغرباِء قيلَ ،وسيعود غَريباً ،اِإلسالَم بدأ غَرِيباً
الفنت الكثرية اليت ستتعرض هلا األمة، وعن غربة اإلسالم بسببها، حىت أا تبلغ درجة  عن وقد أخرب 

يوشك أن يكُونَ خير مال املسلم غنم يتبع بِها شعف اجلبالِ  (:يصبح احلل فيها هو الفرار، فقد قال 
   ٢)ومواضع الْقطْر ناجياً بدينِه من الفتن

اللَّهم اين اسألُك  (:وفيه ،يف حديث املنام الطويلاملوت يف ذلك الوقت، فقال  جبواز سؤال بل أخرب 
أسألُك حبك وحب  فعلَ اخلَيرات وأنْ تغفر يل وترحمنِي وإذا أردت بقوم فتنةً فَتوفَّنِي إِلَيك غَيرمفْتون اللَّهم إِين

مكُلِّ ع بك وحبحن يكمبين إىل حل يقرب (   
على أنه يأيت على الناس زمان شديد ال يكون للمسلمني مجاعة قائمة باحلق وغريها، تدل هذه األحاديث ف

  .إما يف مجيع األرض وإما يف بعضها
ال تزال طائفةٌ  (:، قال بقاء طائفة من األمة على احلق حىت تقوم الساعةولكن البشرى تأيت باإلخبار ب

أم نم كذلكموه اللَّه ي أمرى يأتتح مخالفه نال مو مذَلَهمن خ مرهضال ي رين على احلَقي ظَاه٣) ت    
على ما من اهللا به على هذه األمة من ظهور اددين يف كل مائة سنة،  وزيادة على ذلك، فقد أخرب 

    ٤) على رأس كُل مائَة سنة من يجدد لَها أمر دينهاإن اللَّه يبعثُ هلذه األمة:)  رسول اهللا فقال 
  .، فلم تزل األمة جتد من يقوم سبيلها، ويعيدها إىل ج نبيها إىل اليوموقد حصل ما أخرب عنه 

   :وهن األمة
وهن األمة وضعفها وتكالب األعداء عليها، وأسباب  مظاهر الفتنة اآلخرة كما أخرب رسول اهللا ومن 

  :ل ذلك، وقد رويت يف ذلك نصوص كثرية هلا داللتها القطعيةك
يوشك أن تداعى عليكم  (:، قال رسول اهللا عن ثوبان ـ رضي اهللا عنه ـ  قالومن ذلك ما روي 

ال، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، جيعل الوهن يف : قال ؟من قلة: مم كما تداعى االكلة اىل قصعتها قيلاأل
   ١) ن قلوب عدوكم حببكم الدنيا وكراهيتكم املوتقلوبكم، ويرتع الرعب م

  
ن احلصار االقتصادي الذي يطبق على بعض بالد اإلسالم، ع إخباره النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ومن 

ـ كنا عند جابر بن عبد اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب نضرة ، ف٢وهو ما مل حيصل إىل يف هذا الزمان
                                                

  .الترمذي)  ١(
  .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه)  ٢(
  .البخاري)  ٣(
  .أبو داود)  ٤(
  .الطيالسيرواه )  ١(
   .زلزال األرض العظيم، تأليف بشري حممد عبد اهللاكتاب : انظر)  ٢(
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العجم : من أين ذلك؟، قال: لنا، ق)يوشك أهل العراق أال جيىب إليهم قفيز و ال درهم  (:قالفرضي اهللا عنه ـ 
 ؟من قبل الروم: قال ؟من أين ذاك: لناقيوشك أهل الشام أال جيىب إليهم دينار وال مدي، : مينعون ذلك، مث قال

قلت ، )املال حثياً ال يعده عداً يكون يف آخر أميت خليفة حيثي  (:قال رسول اهللا : مث سكت هنيهة، مث قال
  .١ال : أترى أنه عمر بن العزيز؟ قال: أليب نضرة

  .هذا حديث موقوف على الصحايب، فكيف تستدل به هنا: قال رجل من احلاضرين
أن الصحايب إذا روى خرباً من أخبار الغيب موقوفاً، أي مل يرفعه أو لقد ذكر العلماء : قال عبد القادر

، إذ ال حيتمل أن حيدث الصحايب خبرب من أخبار الغيب، إال إليه يكون يف حكم املرفوعفإنه ،  ينسبه إىل النيب
  . رسول اهللا  إذا كان قد مسعه من

  : احلديث يتضمن ثالثة أخبار من أنباء الغيبفإن هذا  ..بعد هذا
  .عن حصار العراقأما أوهلا، فينبئ 

  . حصار الشام وأما الثاين، فيتحدث عن
   .وال يعده عداً ،عن خليفة يف آخر الزمان حيثي املال حثياً، فيتحدث الثالثوأما 

وتأسيسه للخالفة سيسبق ظهوره اخلليفة الكرمي ويف هذا احلديث ـ ذا الترتيب ـ إشارة إىل أن هذا 
  .حصار العراق وحصار الشام: مها اإلسالمية حدثان

ن هذا اخلليفة هو عمر بن عبد العزيز، بالرغم مما يؤكد هذا فهم التابعي أيب نضرة الذي نفى أن يكوو
   .وال حصار للشام ،عرف عن عهده من كثرة املال، و لكن عهد عمر بن عبد العزيز مل يسبقه حصار العراق

تضمن منع الطعام و املال عن العراق، وكىن عن احلديث حصار العراق الوارد يف باإلضافة إىل هذا، فإن 
  .كذلك ذكر منع جباية املال إىل العراق مع الطعام، وو مكيال أهل العراق للحبوبالطعام بالقفيز الذي ه

إذ البلد احملاصر قدمياً كان يدفع املال يف مقابل الطعام، ومل يكن يتصور منع وهذا مما يؤكد هذه النبوءة، 
صدر األموال عندهم من املال عنه، لكن دلَّ منع املال عن أهل العراق مع منع الطعام عنهم يف نفس الوقت أن م

   .التصدير، وأن احلصار مينع عنهم االسترياد كما مينع عنهم التصدير
يوشك أهل العراق أال جيىب (قوله وهي عن احلصار بعبارة أخرى، ـ رضي اهللا عنه ـ عرب جابر وقد 

فترة طويلة من ق وهو تعبري دقيق ينطبق على ما يسمى باحلصار العاملي للعراق الذي عاشه أهل العرا ،)إليهم
ألن احلصار يقتضي حصر البلد احملاصر داخل حدود ال ، هو أدق وأصوب لغة ومعىن من تعبري احلصارالزمن، و

هكذا كان حصار املدن قدمياً، إذ كان حييط جيش العدو ، فيستطيعون اخلروج منها كما مينع غريهم من دخوهلا
  .هلا أسوار، و مينعون دخول البضائع إليها ذه الكيفية القدمية بأسوارها و أبواا، أو حىت حبدودها، إذا مل يكن

إذ ليس للعراق املمتدة شرقاً و غرباً و  ،وإن استخدامنا لفظ احلصار القدمي، أما اآلن فاألمر خمتلف متاماً
ع هذا وم ،مشاالً و جنوباً، أسوار وليس هلا بوابات و ليس حول حدودها الشاسعة جيوش متراصة كما يف القدمي

وجاء املنع بقرارٍ من جملس األمن  ،فقد منع عنهم الكيل والدواء والسالح والدراهم حيث توقف تصدير البترول
                                                

  .رواه مسلم)  ١(
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  .وبامتثال الدول اخلاضعة هلذا الس هلذه القرارات ،باملقاطعة االقتصادية و التجارية و العسكريةالظامل 
ـ رضي جابر ، حيث قال املنع وأصل احلصارمصدر باإلضافة إىل هذا كله، فقد ورد يف احلديث ذكر 

  . ، وهذا ما حصل بكل دقة يف ذلك احلصار اجلائر الذي أصاب العراق)العجم مينعون ذاك  (:اهللا عنه ـ
من ناحية، ومصدره، وأساسه كل شعوب وأمم ودول األرض ماعدا العرب، فهم  افهو منع و ليس حصار

   .إذن العجم
أن حصل الم ومنذ أن أسلم شعب العراق وأصبح جزءاً من األمة اإلسالمية مل حيدث منذ بدء تاريخ اإلسو
  .عدا هذا احلصارحصار 

يوشك أهل الشام أال يجىب  (:فسيحدث كما ورد يف احلديث ..أما الثاين ..هذا عن اجلزء األول من اخلرب
  .، وكل الدالئل تشري إىل ذلك)إليهم دينار و ال مدي 

  .، واخلليفة الكرمياخلالفة الصاحلةمن ث احلديما ورد يف سيتلوه و
عن مصدر هذا املنع، ـ رضي اهللا عنه ـ فلما سألوا جابراً وقد ذكر يف احلديث مصدر حصار الشام، 

، ويدخل فيهم كل من هاجر منها الروم يف التراث اإلسالمي هم أهل أوربااملراد بو، )من قبل الروم  (:قال
  .كاألمريكيني واالستراليني وغريهم
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  فتوحات وبشائر 
لقد حصل يف األمة خري : ما إن انتهى عبد القادر من حديثه عن أخبار الفنت حىت قام بعض القوم، وقال

  كثري من فتوحات لألرض، ومتكني يف البالد، ودخول للناس يف اإلسالم أفواجا، فهل أشار نبيكم إىل ذلك؟
  .ما فتح اهللا لدينه من قلوب يف مجيع بالد الدنياع أنت تريد احلديث إذن عن نبوءاته : قال عبد القادر

  .هذا ما أريده، وال أرى اجلمهور احلاضر إال متشوفا لسماع مثل هذا  ..أجل: قال الرجل
  .سأذكر لكم بعض ما ورد يف ذلك بعد استئذان حضرة القس احملترم: قال عبد القادر

حياء من اجلمهور احلاضر، أم كان هو هل كان ذلك غلبة و ..ولست أدري مل ..أشار بولس باإلجياب
  .نفسه، كاجلمهور متشوفا لسماع ذلك

عما سيفتح اهللا به على أمته من بالد، وقبل  بناء على رغبتكم سأذكر لكم ما أخرب به : قال عبد القادر
قال تلك النبوءات يف ظروف خطرية جدا، كان ألعدائه من السلطان ما  أن أخربكم بذلك أعلمكم أنه 

  .رون به يف أي حلظة على حمو دينه من أساسهيقد
  :وسأذكر لكم ما يشري إىل هذا من زمنني مر ما كالمها عصيب

: عن خباب بن األرت قالمع أتباعه، ف ففي مكة املكرمة، ويف ظل االضطهاد الذي عاناه  ..أما األول
ال تستنصر لنا اهللا تبارك وتعاىل، أو أال أ: وهو يومئذ متوسد بردة يف ظل الكعبة، فقلنا شكونا إىل رسول اهللا 

قد كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له يف األرض، فيجاء باملنشار على رأسه  (:تستنصر لنا؟ فقال 
فيجعل بنصفني فما يصده ذلك عن دينه، وميشط بأمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب فما يصده 

ا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللا تعاىل، ذلك، واهللا ليتمن اهللا عز وجل هذ
   ١)والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

حني اتفقت اجلزيرة العربية مع اليهود على حربه يف غزوة األحزاب اليت بلغت  ..ففي املدينة ..وأما الثاين
ذْ جاُءوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت إِ ﴿:يف وصفها تعاىلفيها خماوف املؤمنني غايتها حىت قال 

هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزاالً )١٠(الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا
  )األحزاب(﴾)١١(شديداً

ضربت يف ناحية   : سلمان الفارسي قالحدث  ..العصيبة بشر ذه النبوءات الصادقةيف ظل تلك الظروف 
قريب مين؛ فلما رآين أضرب ورأى شدة املكان علي، نزل  من اخلندق، فغلُظت علي صخرة، ورسول اهللا 

حتته مث ضرب به ضربة أخرى، فلمعت   :فأخذ املعول من يدي، فضرب به ضربة ملعت حتت املعول برقة؛ قال
ما   !بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا  : قلت  : قال  . مث ضرب به الثالث، فلمعت حتته برقة أخرى   : برقة أخرى؛ قال

أما   :قال. نعم  : قلت   : قال  ؟ أو قد رأيت ذلك يا سلمان  : قال  هذا الذي رأيت ملع حتت املعول وأنت تضرب؟
الثانية فإن اهللا فتح علي ا الشام واملغرب؛ وأما الثالثة فإن اهللا فتح على  األوىل فإن اهللا فتح علي ا اليمن؛ وأما

                                                
  .البخاريرواه )  ١(
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  . ا املشرق
  (:هريرة يقول، حني فتحت هذه األمصار يف زمان عمر وزمان عثمان وما بعدهوهلذا كله كان أبو 

إىل يوم القيامة إال وقد  افتتحوا ما بدا لكم، فو الذي نفس أيب هريرة بيده، ما افتتحتم من مدينة وال تفتتحوا
   ١)مفاتيحها قبل ذلك أعطى اهللا سبحانه حممدا 

تفتح اليمن،  (:عما يفتح من بالد على سبيل اإلمجال مرتبا كل ذلك حبسب حصوله، فقال وقد أخرب 
أيت قوم فيأيت قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون، مث يفتح الشام في

فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون، مث تفتح العراق فيأيت قوم فيبسون 
   ٢)فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون

، كنا عند رسول اهللا : ، قالعبد اهللا بن حوالةبعض ما حيصل من ذلك، ففي حديث  وقد فصل 
أبشروا، فواهللا ألنا بكثرة الشيء أخوفين عليكم من قلته، واهللا  (: فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيء، فقال

جندا : ال يزال هذا األمر فيكم حىت يفتح اهللا أرض فارس وأرض الروم وأرض محري، وحىت تكونوا أجنادا ثالثة
يا رسول : قلت: ، قال ابن حوالة)جل املائة فيسخطهابالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن، وحىت يعطى الر

وليستخلفنكم فيها حىت  ،واهللا ليفتحنها اهللا عليكم (:قال ؟اهللا، ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون
تظل العصابة البيض منكم قمصهم امللحمة أقفاؤهم قياما على الروجيل األسود منكم احمللوق، ما أمرهم من 

  .وذكر احلديث )شيء فعلوه 
 نعرف أصحاب رسول اهللا : ، فقالعن وقوع هذا احلديث كما أخرب  عبد الرمحن بن جبريوقد عرب 

نعت هذا احلديث يف جزء ابن سهيل السلمي، وكان على األعاجم يف ذلك الزمان، فكان إذا راحوا إىل مسجد 
  . ٣مفيه وفيه نظروا إليه وإليهم قياما حوله فعجبوا لنعت رسول اهللا 

  :فتح اجلزيرة العربية
  .أخربتنا باجلملة، فهات التفاصيل: قال رجل من اجلمع

وقد وقع  ..بفتح جزيرة العرب، وقد ذكرنا احلديث الدال على ذلك  أوهلا تبشريه : قال عبد القادر
وكان ..قصاهاكلها باإلسالم، وآمن الناس فيها من أقصاها إىل أالعربية فدانت اجلزيرة  هذا األمر يف حياته 

تصور هذا ضرب من اخليال، فقد كان القتل وقطع الطريق، واإلغارة والنهب والسلب يف كل ركن من 
  .أركاا إال املسجد احلرام فقط

مث أوال، بفتح جزيرة العرب بترتيب الفتوحات اليت ستقع، فقد أخرب  وليس ذلك فقط، بل أخرب 
قوم من قبل املغرب  فأتى النيب : يف غزوة قال ا مع رسول اهللا كن: عن نافع بن عتبة قالفمث الروم،  ،فارس

فقالت يل نفسي ائتهم فقم : قاعد قال فإم لقيام ورسول اهللا  ،فوافقوه عند أكمة ،عليهم ثياب الصرف

                                                
  .بن إسحقارواه )  ١(
  .البخاري ومسلم رواه)  ٢(
  .البيهقي يف الدالئلرواه )  ٣(
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فحفظت منه أربع كلمات  ،فقمت بينهم وبينه ،فأتيتهم ،مث قلت لعله جنى معهم: قال، بينهم وبينه ال يغتالونه
مث تغزون الروم فيفتحها اهللا، مث  ،تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهللا، مث فارس فيفتحها اهللا (:أعدهن يف يدي قال

   ) تغزون الدجال فيفتحه اهللا
رضي ـ عن جابر بن عبد اهللا ، فبأن جزيرة العرب ال تعبد فيها االصنام أبدا وفوق ذلك، فقد أخرب 

ن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب، ولكن يف إ (:قال رسول اهللا : قالـ اهللا عنهما 
    ١) التحريش بينهم

من املدينة فالتفت  خرجت مع رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ، قال ابن عباسآخر عن ويف حديث 
    ٢) إن اهللا برأ هذه اجلزيرة من الشرك (:إليها وقال
  : مصر فتح

طة ذا، ما ورد يف احلديث من التبشري بفتح مصر، بل والوصية بأهلها، فقد ومن النبوءات الغيبية املرتب
 ،٥ ورمحا ٤فاستوصوا بأهلها خريا فإن هلم ذمة ٣إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القرياط (:قال رسول اهللا 

  ٧)فاخرج منها ٦فإذا رأيتم رجلني يقتتالن على موضع لبنة
قد افتتحها عمرو بن العاص يف سنة عشرين أيام عمر بن ف ،وقد وقع األمر كما أخرب رسول اهللا 

بربيعة وعبد الرمحن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان يف موضع لبنة فخرج وقد مر راوي احلديث  ..اخلطاب 
  .منها

أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة ويف حديث آخر بيان لدور املصريني يف نصرة الدين، ف
 نكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة، وأعوانا يف إاهللا اهللا، يف قبط مصر  (:ته فقالأوصى عند وفا

   ٨) سبيل اهللا
نكم إ (:قال عن أيب عبد الرمحن احلبلي وعمرو بن حريث وغريمها أن رسول اهللا ويف حديث آخر 

يعين قبط  ) ، باذن اهللاستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا م خريا، فام قوة لكم وابالغ اىل عدوكم
  .٩مصر

إذا فتح اهللا عليكم مصر، فاختذوا منها جندا كثيفا فذاك اجلند خري  (:رسول اهللا ويف حديث آخر قال 
                                                

  .مسلمرواه )  ١(
  .رواه أبو يعلى والبزار والطرباين)  ٢(
  .عشر الدينار ومقياس لألرض: القرياط)  ٣(
  .العهد، واألمان، والضمان، واحلُرمة، واحلق: الذمة والذمام)  ٤(
ما يبني معىن د احلكم يف فتوح مصر من طريق مالك عن ابن شهاب، البغوي والطرباين واحلاكم وابن عبوقد روى )  ٥(

  .ان أم امساعيل منهم: ما رمحهم؟ قال: قلت البن شهاب: قال الليث :الرحم املرادة يف احلديث
  .واحدة اللَّبِن وهي اليت يبنى ا اجلدار: اللَّبِنة)  ٦(
  .رواه مسلم)  ٧(
  .بو نعيم يف دالئل النبوة بسند صحيحالطرباين يف الكبري، وارواه )  ٨(
  .أبو يعلى يف مسنده، وابن عبد احلكم بسند صحيحرواه )  ٩(
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ىل يوم إم يف رباط أل (:قال ؟ومل يا رسول اهللا: ـ رضي اهللا عنه ـ، فقال أبو بكر ) أجناد أهل االرض
    ١) القيامة

  :فتح العراق وفارس
، فعن أن أمته ستفتح كنوز كسرىـ وهو يف املدينة ـ  إخبار النيب نبوءات الغيبية املرتبطة ذا ومن ال

، إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، مث أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل بينا أنا عند الين : عدي بن حامت قال
فإن طالت بك حياة لترين الظعينة  (::قال، مل أرها، وقد أنبئت عنها: يا عدي، هل رأيت احلرية؟ قلت: فقال

طيء  ٢، قلت فيما بيين وبني نفسي فأين دعار) ترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف أحداً إال اهللا
  الذين قد سعروا البالد؟ 

كسرى بن  (:كسرى بن هرمز؟ قال: قلت، ) ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى (:قال 
فال جيد أحداً  ،اة لترين الرجل خيرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منهولئن طالت بك حي ،هرمز

 ،يقبله منه، وليلقني اهللا أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترمجان يترجم له، فيقولن أمل أبعث إليك رسوالً
ال يرى إال جهنم، بلى فينظر عن ميينه ف: أمل أعطك ماالً وأفضل عليك؟ فيقول: فيقول،بلى :فيبلغك فيقول

اتقوا النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد  (:يقول مسعت النيب : قال عدي ،وينظر عن يساره فال يرى إال جهنم
  ) شق مترة فبكلمة طيبة

فرأيت الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف : يذكر ذلك قال عدي، وقد وقع كل ما أخرب عنه 
افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النيب  بالكعبة ال ختاف إال اهللا، وكنت فيمن

  .٣خيرج ملء كفه: أبو القاسم 
كنا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ، فحبسن إسالم الفرس بعد الفتحبعد هذا  وقد أخرب 

﴾ حقُوا بِهِم وهو الْعزِيز الْحكيموآخرِين منهم لَما يلْ ﴿:فأنزلت عليه سورة اجلمعة جلوساً عند النيب 
وضع ف ،من هم يا رسول اهللا؟ فلم يراجعه حىت سأل ثالثاً، وفينا سلمان الفارسي: قلت: قال، )٣:اجلمعة(

  .٤لو كان اإلميان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤالء: مث قال ،يده على سلمان رسول اهللا 
   ..بن مالك من امتالكه لسواري كسرىسراقة  ، ما أخرب به طة ذاومن النبوءات الغيبية املرتب

  :وقصة ذلك تشري إىل أن هذا ال ميكن أن يقوله إنسان بناء على استكناه بشري للمستقبل
 ،يف قصة اهلجرة املشهورةـ رضي اهللا عنه ـ هو وصاحبه أبو بكر  ملا هاجر النيب وقصة ذلك هي أنه 

                                                
ما رواه الطرباين عن رباح اللخمي أن رسول ، وحنب أن ننبه هنا إىل أن ابن عبد احلكم وأبو يعلى يف تاريخ مصررواه )  ١(
موضوع مكذوب  ،» ذوها دارا فانه يساق إليها أقل الناس أعماراان مصر ستفتح عليكم فانتجعوا خريها وال تتخ« :قال اهللا 

واحلديث منكر جدا، قد أورده : انه متروك احلديث، قال: اسناده مطهر بن اهليثم قال فيه أبو سعيد بن يونس ال يصح روايته، ففي
  .ابن اجلوزي يف املوضوعات

  .الدعار هو اخلبث الشديد)  ٢(
  .البخاري)  ٣(
  .٨/٦٤١البخاري )  ٤(
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أُتينا يا  :بكر قال ووكاد ميسك م، فلما رآه أب ،كهم  سراقة بن مالك املدجليرأد وتبعتهم قريش بفرساا،
 ،فساخت يدا فرسه يف الرمل ،على سراقة فدعا النيب ، )ال حتزن إن اهللا معنا  (:فقال له النيب  ،رسول اهللا
، وقال طلب، فدعا له النيب إين أراكما قد دعومتا علي، فادعوا يل، فاهللا لكما أن أرد عنكما ال: فقال سراقة

   ) كيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاجه (:له
ا بني يدي عمر  وغنم املسلمون كنوز كسرى أتى أصحاب رسول اهللا  ،فلما فتحت فارس و املدائن

ن من العمر، وكا وقد كان وقتها شيخاً كبرياً قد جاوز الثمانني  ،بن اخلطاب، فأمر عمر  بأن يأتوا له بسراقة
وكان رجالً  ،فألبسه سواري كسرى وتاجه ،سنة ةله أكثر من مخس عشر قد مضى على وعد رسول اهللا 

وألبسهما سراقة  ،وقل احلمد هللا الذي سلبهما كسرى بن هرمز ،رفع يديكا :فقال له ،كثري شعر الساعدين
  .١األعرايب
  .قد مات  سراقة يف خالفة عثمان سنة أربع وعشرين وقيل بعد عثمانو

وهو هارب بدينه ذه الغنيمة العظيمة، واليت لن حتصل إال بعد غلبة املسلمني على  فمن أخرب حممداً 
  .الفرس، وقد كان ذلك أبعد حمال ميكن أن يفكر فيه بشر

وزوال دولة الفرس والروم يف تلك هالك كسرى وقيصر، من  ما أخرب عنه ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا 
هلك كسرى، مث ال يكون كسرى بعده، وقيصر  (:عد هالك قيصر وكسرى، ففي احلديث قال املنطقة ب

   ٢)ليهلكن مث ال يكون قيصر بعده، ولتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا عز وجل 
 وقد حتقق الذي كان ملك الشام، وتنحية ملك األقاصرة عنها، يف هذا احلديث قيصر الك قيصر واملراد

  .ملك األكاسرةمثل ذلك زال ملك األقاصرة، و عن الشامزال وذلك 
، وذلك مل يكن من عادة غزو املسلمني يف البحرعن  ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما أخرب به 

  .يف ذلك الغزوأم حرام بنت ملحان العرب، بل أخرب عن قرب ذلك، واستشهاد 
وتكون أم حرام مع األولني،  وقد  ،رقتنيذكر أن غزواته يف البحر تكون ف أن رسول اهللا فقد روي 

  .وتوفيت أم حرام يف هذه الغزوة يف البحر ،كان ذلك يف سنة سبع وعشرين يف غزو قربص
سادات فيه إىل غزو القسطنطينية، وكان سار جيش وذلك يف وأما الثانية فكانت يف سنة اثنتني ومخسني، 

صى أن يدفن حتت سنابك اخليل وأن يوغل به إىل فمات هنالك وأو ،منهم أبو أيوب األنصاري ،الصحابة
  .٣ذلكبه أقصى ما ميكن أن ينتهي به إىل جهة ر العدو ففعل 

قالت أم ، )أول جيش من أميت يغزون البحر قد أوجبوا  (:يقول عن أم حرام أا مسعت رسول اهللا ف
ول جيش من أميت يغزون مدينة قيصر أ (:مث قال رسول اهللا  ،إنك فيهم: قال ؟يا رسول اهللا أنا فيهم :حرام

                                                
  .رواه البيهقي يف الدالئل)  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
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    ١) ال (:أنا منهم يا رسول اهللا قال :قلت )مغفور هلم 
  :نبوءات غيبيةثالث ففي هذا احلديث 

وقد كانت يف سنة سبع وعشرين، وكان معهم أم حرام بنت  ،وىل يف البحراالخبار عن الغزوة األأوهلا 
  .ل بالشامبرجعهم من الغزو قملحان هذه صحبة زوجها عبادة بن الصامت، فتوفيت م

غزوة قسطنطينية مع أول جيش غزاها، وذلك سنة ثنتني ومخسني، وكان معهم أبو أيوب،  ،والغزوة الثانية
خالد بن زيد االنصاري، فمات هناك، ومل تكن هذه املرأة معهم، الا كانت قد توفيت قبل ذلك يف الغزوة 

  .وىلاأل
  .وليست من اآلخرين ،ولنيا من األاملرأة بأوأما الثالثة، فإخبار 

  .وكل ذلك وقع كما أخرب رسول اهللا 
  :فتح القسطنطينية
من فتح القسطنطينية مع أا كانت من  ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما أخرب عنه : قال عبد القادر

   ٢)عم اجليش ذلك اجليش ولن ،فلنعم األمري أمريها ،لتفتحن القسطنطينية (:أعىت مدن العامل، فقد قال 
نعم األمري أمريها  (:بقوله بكل دقة، أما أمريها الذي بشره رسول اهللا   وقد حصل ما أخرب عنه النيب 

  .٣الذي شرفه اهللا بفتح القسطنطينية السلطان حممد الفاتح، فيدل عليها سرية )
حكم ما يقرب ، وقد ثمانالسابع يف سلسلة آل عوهو ، )م١٤٨١ -هـ٤٣١(السلطان حممد الثاينفهو 

  .من ثالثني عاماً كانت خرياً وعزة للمسلمني
كما أنه فاق أقرانه منذ حداثته يف كثري من العلوم اليت  ،قد امتاز بشخصية فذة مجعت بني القوة والعدلو

مما وخاصة معرفته لكثري من لغات عصره وميله الشديد لدراسة كتب التاريخ،  ،كان يتلقاها يف مدرسة األمراء
  .ساعده فيما بعد على إبراز شخصيته يف اإلدارة وميادين القتال

وقد برز بعد توليه السلطة يف الدولة العثمانية بقيامه بإعادة تنظيم إدارات الدولة املختلفة، واهتم كثرياً 
، رفباألمور املالية فعمل على حتديد موارد الدولة وطرق الصرف منها بشكل مينع اإلسراف والبذخ أو الت

ركز على تطوير كتائب اجليش وأعاد تنظيمها ووضع سجالت خاصة باجلند، وزاد من مرتبام وأمدهم و
  . بأحدث األسلحة املتوفرة يف ذلك العصر

وعمل على تطوير إدارة األقاليم وأقر بعض الوالة السابقني يف أقاليمهم وعزل من ظهر منه تقصرياً أو 
  .دهم باخلربات اإلدارية والعسكرية اجليدة مما ساهم يف استقرار الدولة والتقدموطور البالط السلطاين وأم إمهاال

أمحد بن إمساعيل (قد تأثر حممد الفاتح بالعلماء الربانيني منذ طفولته ومن أخصهم العامل الرباين و
  .له بالفضيلة التامة، وكان مدرسهالذي شهد ) الكوراين

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .روه اإلمام أمحد)  ٢(
  .حممد مصطفى.فتح القسطنطينية وسرية السلطان حممد الفاتح، د: انظر)  ٣(
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بالقوى إمداده جهوداً كبرية يف الفاتح بذل السلطان حممد فقد  ،أما اجليش الذي أثىن عليه رسول اهللا 
  .وهذا عدد كبري مقارنة جبيوش الدول يف تلك الفترة ..البشرية حىت وصل تعداده إىل قرابة ربع مليون جماهد

كما عين عناية خاصة بتدريب تلك اجلموع على فنون القتال  املختلفة ومبختلف أنواع األسلحة اليت 
كما أعتىن الفاتح بإعدادهم إعداداً معنوياً قوياً وغرس روح اجلهاد فيهم،  ،لعملية اجلهادية املنتظرةتؤهلهم ل

مما أعطاهم قوة معنوية وشجاعة منقطعة ، على اجليش الذي يفتح القسطنطينية وتذكريهم بثناء الرسول 
اجلنود وربطهم باجلهاد احلقيقي وفق أوامر النظري، كما كان النتشار العلماء بني اجلنود أثر كبري يف تقوية عزائم 

  .اهللا
وكان الفاتح كلما مر جبمع من جنده خطبهم وأثار فيهم احلمية واحلماس، وأبان هلم أم بفتح 
القسطنطينية سينالون الشرف العظيم واد اخلالد، والثواب اجلزيل من اهللا تعاىل وستسد دسائس هذه املدينة 

  .األعداء واملتآمريناليت طاملا ماألت عليهم 
ويقرأون على ااهدين آيات اجلهاد والقتال  ،وكان علماء املسلمني وشيوخهم يتجولون بني اجلنود

وعلى رأسهم  ،وسورة األنفال، ويذكروم بفضل الشهادة يف سبيل اهللا وبالشهداء السابقني حول القسطنطينية
عند هجرته إىل املدينة يف دار أيب أيوب  نا حممد لقد نزل سيد: أبو أيوب األنصاري ويقولون للمجاهدين

األنصاري، وقد قصد أبو أيوب إىل هذه البقعة ونزل هنا، وكان هذا القول يلهب اجلند ويبعث يف نفوسهم 
  .أشد احلماس واحلمية

يهم وبعد أن عاد الفاتح إىل خيمته ودعا إليه كبار رجال جيشه أصدر إليهم التعليمات األخرية، مث ألقى عل
إذا مت لنا فتح القسطنطينية حتقق فينا حديث من أحاديث رسول اهللا ومعجزة من معجزاته  (:اخلطبة التالية

فأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا، أن الظفر  ،وسيكون من حظنا ما أشاد به هذا احلديث من التمجيد والتقدير
كل جندي أن جيعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب  العظيم الذي سنحرزه سيزيد اإلسالم قدرا وشرفا، وجيب على

عينيه فال يصدر عن أحد منهم ما جيايف هذه التعاليم، وليتجنبوا الكنائس واملعابد وال ميسوها بأذى، ويدعوا 
   ) ..القسس والضعفاء والعجزة الذين ال يقاتلون

ه حبسن معاملة األسرى السلطان حممد الفاتح أهل القسطنطينية معاملة رحيمة وأمر جنودوقد عامل 
والرفق م، وافتدى عدداً كبرياً من األسرى من ماله اخلاص وخاصة أمراء اليونان، ورجال الدين، واجتمع مع 
االساقفة وهدأ من روعهم، وطمأم اىل احملافظة على عقائدهم وشرائعهم وبيوت عبادم، وأمرهم بتنصيب 

توجه هذا بعد انتخابه يف موكب حافل من االساقفة اىل مقر بطريرك جديد فانتخبوا أجناديوس برطريكا، و
وخرج البطريرك  ،السلطان، فاستقبله السلطان حممد الفاتح حبفاوة بالغة وأكرمه أميا تكرمي، وتناول معه الطعام

ر من لقاء السلطان، وقد تغريت فكرته متاماً على السالطني العثمانيني وعن األتراك، بل واملسلمني عامة، وشع
انه أمام سلطان مثقف صاحب رسالة وعقيدة دينية راسخة وانسانية رفيعة، ورجولة مكتملة، ومل يكن الروم 
أنفسهم أقل تأثراً ودهشة من بطريقهم، فقد كانوا يتصورون أن القتل العام البد الحقهم، فلم متض أيام قليلة 

  .سالمحىت كان الناس يستأنفون حيام املدنية العادية يف اطمئنان و



 ٢٠٩

 على االلتزام بقواعد االسالم، ولذلك كان العدل بني الناس من أهم األمور نيكان العثمانيون حريصلقد 
اليت حرصوا عليها، وكانت معاملتهم للنصارى خالية من أي شكل من أشكال التعصب والظلم، ومل خيطر ببال 

  .العثمانيني أن يضطهدوا النصارى بسبب دينهم
  :بشائر مرتقبة

فقد جاء يف قتال اليهود واالنتصار عليهم، من  النبوءات الغيبية املرتبطة ذا، ما أخرب عنه ومن 
    ١)فاقتله ،يا مسلم هذا يهودي ورائي: فتسلطون عليهم حىت يقول احلجر ،تقاتلكم اليهود (:احلديث قوله 

يا عبداهللا هذا يهودي : لفيقو ،تقاتلون اليهود حىت خيتبئ أحدهم وراء احلجر (:ويف حديث آخر، قال 
   ٢) ورائي فاقتله

 ،ليهود دولة، وذلك ما كان يعترب مستحيالً إىل أوائل هذا القرنفهذه األحاديث تشري إىل أنه سيكون ل
  .فجاءت األيام مصدقة لقول رسول اهللا 

هود بنصر املسلمني على اليهذه األحاديث ولكن هذه الدولة ما وجدت لتبقى، بل جاءت البشارة يف 
  .كل شيء حىت احلجارةشارك فيه ينصراً 

وظهور اإلسالم على الدين كله، وذلك يف   املهديظهور من  ومن تلك البشائر ما أخرب عنه 
  :أحاديث كثرية تبلغ مبلغ التواتر

إذا رأيتم الرايات  (:قال ثوبان ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ومما روي يف ذلك ما حدث به 
    ٣) ءت من قبل خراسان فائتوها، فان فيها خليفة اهللا املهديالسود قد جا

ن يف أميت املهدي خيرج إ (:قال أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ويف حديث آخر عن 
يا مهدي أعطين أعطين، فيحثي له يف : فيجئ إليه الرجل، فيقول ـشك زيد  ـيعيش مخسا أو سبعا أو تسعا 

    ٤) حيمله ثوبه ما استطاع أن
خيرج املهدي يف أميت مخسا  (:قال أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ويف حديث آخر عن 

مث يرسل عليهم السماء مدرارا، وال تدخر االرض من نباا  ،سنني: أي شئ قال :قلت: قال ،)أو سبعا أو تسعا
ا مهدي، أعطين أعطين، فيحثي له يف ثوبه ما ي: جيئ الرجل إليه، فيقول (:شيئا، ويكون املال كدوسا، وقال

   ٥) ن حيملأاستطاع 
خيرج يف أميت املهدي، يسقيه اهللا الغيث، وخترج االرض  (:قال عنه أن رسول اهللا ويف حديث آخر 

  .٦يعين حججا ) نباا، ويعطى املال صحاحا، وتكثر املاشية، وتعظم االمة، يعيش سبعا أو مثانيا
                                                

  .البيهقي يف الدالئلرواه )  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .أمحد واحلاكمرواه )  ٣(
  .حسن: الترمذي وقالرواه )  ٤(
  .أمحدرواه )  ٥(
  .احلاكمرواه )  ٦(
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أبشرو ا باملهدي، رجل من قريش من عتريت خيرج يف  (:قال رسول اهللا : العنه قويف حديث آخر 
اختالف من الناس، فيمأل االرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن 

بالسوية، وميأل قلوب أمة حممد غىن،  (:قال ؟وما صحاحا يا رسول اهللا: ، قالوا)االرض ويقسم املال صحاحا
فما يأتيه أحد اال رجل واحد  ؟سعهم عدله، حىت انه يأمر مناديا فينادي فيقول، من كان له حاجة ايل فليأتيينوي

أنا رسول املهدي اليك أرسلين لتعطيين ماال، : ائت السدان حىت نعطيك، فيأتيه، فيقول: يأتيه فيسأله، فيقول
در ما يستطيع أن حيمله، فيخرج فيندم، احث، فيحثي وال يستطيع أن حيمله، فيلقي حىت يكون ق: فيقول
   ١)انا ال نأخذ شيئا أعطيناه فلبث يف ذلك ستا أو سبعا أو مثانيا أو تسع سنني واخلري يف احلياة بعده: فيقول

 (:قال عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ويف حديث آخر عن 
    ٢) ون للمهدي سلطانهخيرج قوم من قبل املشرق فيوطئ

ال تقوم الساعة حىت متتلئ  (:رسول اهللا  قال: القأيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ  ويف حديث آخر عن 
   ٣) االرض ظلما وعدوانا، مث خيرج رجل من أهل بييت فيمألها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وعدوانا

ال تقوم الساعة حىت ميلك  (:سول اهللا قال ر: أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 
رجل من أهل بييت يفتح القسطنطينية، وجبل الديلم، ولو مل يبق من الدنيا اال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت 

   ) لطول اهللا ذلك اليوم حىت ميلك رجل من أهل بييت جبل الديلم والقسطنطينية (:ويف لفظ ٤) يفتحها
ال تقوم الساعة حىت ميلك  (:قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه ـ  قالأيب سعيد ـ ويف حديث آخر عن 

   ٥) رجل من أهل بييت أجلى أقىن، ميأل االرض عدال كما ملئت قبله ظلما، يكون سبع سنني
لو مل يبق من الدنيا اال  (:قال رسول اهللا : ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 

لو مل يبق من الدنيا اال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت يبعث  (:روايةويف ، ٦) أهل بييتيوم مللك فيها رجل من 
   ) فيه رجل

ال تذهب الدنيا وال  (:قال رسول اهللا : ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 
رجل من  اعة حىت يليال تقوم الس (:ويف لفظ ٧) تنقضي حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي

   ) أهل بييت يواطئ امسه امسي
 ابشري يا فاطمة، املهدي منك (:قال رسول اهللا : علي بن احلسني عن أبيه، قالويف حديث آخر عن 

                                                
  .أمحد والباورديرواه )  ١(
  .ابن ماجة والطرباين يف الكبريرواه )  ٢(
  .مية وابن حبان واحلاكمزأبو يعلى وابن خرواه )  ٣(
  .وابن ماجة -يف تاريخ قزوين  -الرافعي رواه )  ٤(
  .والضياء يف املختارة بسند ضعيفأمحد وابو يعلى ومسويه رواه )  ٥(
  .الطرباين يف الكبري والدار قطين يف االفراد واحلاكم وابو داودرواه )  ٦(
  .والطرباين يف الكبري -حسن صحيح : وقال -أمحد وابو داود والترمذي رواه )  ٧(
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(١   
أال أخربك أن اهللا فتح هذا االمر  (:قال علي ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ويف حديث آخر عن 

   ٢) يب وخيتمه بولدك
  

                                                
  .ابن عساكررواه )  ١(
  .اخلطيب وابن عساكررواه )  ٢(



 ٢١٢

  ر وسننظواه
ومل يستطع بولس أن خيفي الكثري  ..بعد أن ذكر عبد القادر مجيع هذه النبوءات امتألت القاعة بالعجب

   ..من تعجبه، ولكنه مل يقل شيئا
 ..أرى أن حممدا قد ذكر الكثري من األنباء املرتبطة بالتواريخ، والفنت والفتوح: قام رجل من القاعة، وقال

  بظواهره املختلفة؟ ..ا حننفهل ذكر شيئا يرتبط بواقعن
هو رسول كل األزمان، ولذلك اقتضت رسالته أن حيدثنا  فرسول اهللا  ..أجل: قال عبد القادر

  .بالظواهر املختلفة اليت ستحدث يف اتمعات املختلفة، لينبهنا بذلك، ويعلمنا
لونه، ويدققون يف ، ولذلك كانوا يسأيعلمون هذا الدور الرسايل املنوط به  وقد كان الصحابة 

  .السؤال حرصا على أن ال يفوم تعليمه ونصحه
االحنراف الديين واالحنراف اخللقي : يف أحاديث كثرية جدا إىل ظهور أنواع من االحنراف لقد أشار 

  .وغريها كثري ..واالحنراف االجتماعي واالحنراف السياسي 
فنت، فسأذكر لكم هنا األنواع الثالثة من ومبا أين ذكرت لكم االحنراف السياسي عند حديثي عن ال

  .االحنراف
  :ـ االحنراف الديين ١

  :وأوهلا، وأخطرها االحنراف الديين مبظاهره املختلفة
  :التطرف والغرور

وأول مظهر أشارت إليه النصوص، وشددت التنبيه إليه التطرف والغلو يف الدين، وما ينتج عنه من غرور 
كثرية مستفيضة، وجدت لألسف من ينحرف ا عن فهمها الصحيح،  قاتل، وقد ورد ذلك يف أحاديث

  .فيحملها على طائفة من األمة يقصرها عليها، وينفي اتصاف غريها ا
يقرأون القرآن ال  يأيت يف آخر الزمان حدثاء االسنان سفهاء االحالم (:ومما يروى يف ذلك قوله 

يتجاوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من ال  من قول خري الربية: يتجاوز تراقيهم، يقولون
  ١)الرمية، فإذا رأيتموهم، فاقتلوهم فان قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة

خيرج قوم من أميت  (:يقول مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ  عن عليويف حديث آخر 
صالم شيئا وال صيامكم اىل صيامهم شيئا،  م اىليقرءون القرآن ليست قراءتكم اىل قراءم شيئا، وال صالتك

يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم ال جتاوز صالم تراقيهم، ميرقون من االسالم كما ميرق السهم من 
    ٢) الرمية

                                                
والنسائي وابن جرير وابو داود الطيالسي وابن ماجه وابو عوانة وابو يعلى وابن حبان عن أمحد و رواه البخاري ومسلم)  ١(

  .حسن صحيح وابن ماجه وابن جرير عن ابن مسعود رضي اهللا عنه: علي، وابن أيب شيبة واالمام أمحد والترمذي وقال
  .مسلم وابو داود وابو عوانةرواه )  ٢(
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يرث هذا القرآن قوم  (:قال رسول اهللا : عن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر 
   ١) اللنب، ال جياوز تراقيهميشربونه شرب 

خيرج يف آخر الزمان قوم يقرأون القرآن ال جياوز  (:قال أنس أن رسول اهللا ويف حديث آخر عن 
    ٢) تراقيهم سيماهم التحليق إذا لقيتموهم فاقتلوهم

خيرج يف آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرأون  (:قال أيب برزة أن رسول اهللا ويف حديث آخر عن 
حناجرهم، ميرقون من االسالم كما ميرق السهم من الرمية سيماهم التحليق ال يزالون خيرجون  قرآن ال جياوزال

    ٣) حىت خيرج آخرهم مع املسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر اخللق واخلليفة
لسنتهم بالقرآن خيرج قوم أحداء أشداء ذليقة أ (:قال رسول اهللا : قالويف حديث آخر عن أيب بكرة 

   ٤) يقرأونه ينثرونه نثر الدقل ال جياوز تراقيهم فإذا رأيتموهم فائتوهم فاقتلوهم فاملأجور من قتل هؤالء
خيرج ناس من املشرق، أقوام حملقة رؤوسهم، يقرأون القرآن ال  (:قال أن رسول اهللا ويف حديث آخر 

 ،ـ قيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميةيقرأون القرآن بألسنتهم ال يعدو تراـ  جياوز تراقيهم
  ٥) مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم اىل فوقه، سيماهم التلحيق: ويف لفظ

خيرج فيكم قوم حتقرون  (:قال أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ويف حديث آخر عن 
، ويقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم، ميرقون صالتكم مع صالم، وصيامكم مع صيامهم، وعلمكم مع علمهم

من الرمية، ينظر يف النصل فال يرى شيئا، وينظر يف القدح فال يرى  من الدين كما ميرق السهم الذين يصوم
   ٦) شيئا، وينظر يف الريش فال يرى شيئا، ويتمارى يف الفوق هل علق به من الدم شئ

زمان  يأيت على الناس (:قال عنه ـ  أن رسول اهللا  عن ابن عباس ـ رضي اهللاويف حديث آخر عن 
يتعلمون القرآن فيجمعون حروفه، ويضيعون حدوده، ويل هلم مما مجعوا وويل هلم مما صنعوا، ان أوىل الناس ذا 

   ٧) القرآن من مجعة مل ير عليه أثره
، ال جياوز حالقيمهم، سيكون بعدي من أميت قوم يقرأون القرآن (:قال أن رسول اهللا ويف حديث آخر 

  ٨) خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية مث ال يعودون فيه، هم شر اخللق واخلليفة سيماهم التحليق
بينا حنن نقرأ، فينا العريب والعجمي : قالفأنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ  ويف حديث آخر عن 

، وسيأيت قوم تقرؤون كتاب اهللا، وفيكم رسول اهللا أنتم خبري  (:قالف سود إذ خرج علينا رسول اهللا واأل

                                                
  .ة والديلميأبو نصر السجزي يف االبانرواه )  ١(
  .ابن ماجهرواه )  ٢(
  .محد والنسائي والطرباين يف الكبري واحلاكمأابن أيب شيبة ورواه )  ٣(
  .امحد والبخاري والطرباين يف الكبري، والبيهقيرواه )  ٤(
  .فعن سهل بن حني والبخاري ومسلمامحد والبخاري وأبو يعلى عن أيب سعيد، وابن ايب شيبة واالمام أمحد رواه )  ٥(
  .والنسائي، رواه البخاري ومسلم)  ٦(
  .أبو نعيمرواه )  ٧(
  .أمحد ومسلم وابن ماجه والطرباين يف الكبريرواه )  ٨(



 ٢١٤

  ١)يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم وال يتأجلوا
يظهر الدين حىت جياوز التجار، وختاض البحار باخليل يف سبيل : قال أن رسول اهللا ويف حديث آخر 

قد : فيه القرآن يتعلمونه ويقرأونه، مث يقولوناهللا، حىت يرد الكفر اىل موطنه، وليأتني على الناس زمان يتعلمون 
ولئك من أهل يف  (:صحابه، فقالأىل إمث التفت ، )قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ ومن أفقه منا، ومن أعلم منا؟

    ٢)مة، وأولئك هم وقود النارألأولئك منكم من هذه ا (:ال، قال: قالوا ،)؟خري
  (:فقال ،يقرأون القرآن رأى قوما أن رسول اهللا   جابر ـ رضي اهللا عنه ـويف حديث آخر عن 

    ٣) قامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونهإاقرأوا القرآن قبل أن يأيت قوم يقيمونه 
  :االهتمام باملظاهر

ومن مظاهر االحنراف الديين اليت أشارت إليها النصوص، االهتمام باجلانب الشكلي من الدين، أو ببعض 
  :مع الغفلة عن التحقق الكامل به مظاهر الدين وطقوسه

عن أنس ـ من املباهاة باملساجد والتفاخر ا واالنشغال عن حقيقة دورها، ف ومن ذلك ما أخرب عنه 
    ٤) ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد (:قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه ـ  قال

ما أمرت بتشييد  (:قال رسول اهللا : القـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عباس ويف حديث آخر عن 
  .٥لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى :قال ابن عباس)املساجد

أراكم ستشرفون  (:قال رسول اهللا : قالويف حديث آخر عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ 
    ٦) مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها

سيكون يف آخر أميت  (:قال ـ عن رسول اهللا رضي اهللا عنهما ـ ابن عباس عن  ويف حديث آخر
أقوام يزخرفون مساجدهم وخيربون قلوم، يتقي أحدهم على ثوبه ما ال يتقي على دينه، ال يبايل أحدهم إذا 

   ٧) سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه
إنه يكون يف أميت  (:القول دون العمل، فقالمن االهتمام ب ومما يدخل يف هذا الباب ما أخرب عنه 

    ٨) اختالف وفرقة،  قوم حيسنون القول ويسيئون العمل
إذا ظهر القول وخزن العمل،  واختلفت األلسن،  وتباغضت القلوب وقطع  (:ويف حديث آخر، قال 

                                                
  .محد بسند جيدأرواه )  ١(
أبو يعلى والبزار والطرباين عن العباس بن عبد املطلب، والبزار برجال ثقات والطرباين عن عمر بن اخلطاب ـ رواه )  ٢(

  ..ه ـ  والطرباين برجال ثقات عن أم الفضل بنت العباس رضي اهللا عنهمرضي اهللا عن
  .امحد بن منيع باسناد حسنرواه )  ٣(
  .امحد وابو داود والنسائي والبيهقيرواه )  ٤(
  .أبو داودرواه )  ٥(
  .ابن ماجهرواه )  ٦(
  .احلاكم يف تارخيهرواه )  ٧(
ورواه أمحد  ،اود، واحلاكم يف املستدرك من حديث قتادة وأنس وأيب سعيدرواه أبو شعيب احلراين يف فوائده، وأبو د)  ٨(

  .وأبو داود وابن ماجه واحلاكم من حديث أنس وحده



 ٢١٥

   ١) كل ذي رحم رمحه،  فعند ذلك لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم
  :التجارة بالدين 

ومن مظاهر االحنراف الديين اليت أشارت إليها النصوص، التجارة بالدين، وخصوصا بالقرآن الكرمي، وهو 
  :ما نراه اليوم من التجارة بالرقية وقراءة القرآن على املوتى وغري ذلك من أنواع التجارة بالقرآن الكرمي

ه مر على قارئ يقرأ القرآن عن عمران بن حصني ـ رضي اهللا عنه ـ  أنومما يروى يف ذلك ما ذكر 
من قرأ القرآن فليسأل به اهللا، فانه ستجئ  (:يقول مسعت رسول اهللا : يسأل الناس به، فاسترجع عمران وقال

    ٢)أقوام يقرأون القرآن، ويسألون به الناس
ل أن اقرؤوا القرآن، وسلوا اهللا به قب (:قال رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عنه 

    ٣) القرآن فيسألون الناس به يأيت قوم يقرأون
اقرأوا القرآن، وابتغوا به اهللا من  (:قال جابر ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا ويف حديث آخر عن 

    ٤)قبل أن يأيت قوم يقيمونه اقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونه
كانت يل : بن سعد قال عن عمرف ،ا تأكل البقرأقوام يأكلون بألسنتهم كمعن  خباره ومن هذا الباب إ

فلما فرغت  ،فقدمت بني يدي حاجيت كالما، مما حيدث الناس يتوصلون به مل يكن سعد يسمعه ،حاجة اىل أيب
ما كنت من حاجتك أبعد وال كنت فيك أزهد مين منذ : نعم، قال: قلت ؟يا بين فرغت من كالمك: قال

ـ ال تقوم الساعة حىت خيرج قوم : ويف لفظـ  سيكون قوم (:وليق مسعت كالمك، مسعت رسول اهللا 
    ٥)رضيأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتهم من األ

  :رفع العلم
من رفع العلم الشرعي،  ومن املظاهر الكربى اليت هي أساس كل االحنرافات السابقة، ما أخرب عنه 

  :واختاذ الناس بدهلم رؤساء جهاال يفتون بأهوائهم
ن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن إ (:صفة رفعه قوله ومما يروى يف ذلك، ويف 

   ٦) يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يبق عاملا، اختذ الناس رؤوسا جهاال، فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا
يا أيها الناس خذوا  (:ول اهللا قال رس: عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 

يا رسول اهللا، كيف يرفع العلم وهذا القرآن بني : ، قيل)من العلم قبل أن يقبض العلم، وقبل أن يرفع العلم
ثكلتك امك، وهذه اليهود والنصارى أو ليست بني أظهرهم املصاحف مل يصبحوا يتعلقوا  (:فقال ؟أظهرنا

                                                
  .الطرباين يف األوسط عن سلمانرواه )  ١(
  .امحد وابن مندهرواه )  ٢(
  .امحد والطرباين يف الكبري، والبيهقي يف الشعبرواه )  ٣(
  .وابن منيع والبيهقي يف الشعب والضياء امحد وابو داودرواه )  ٤(
  .محد، والضياء يف املختارة والنسائي وابن حبان واخلرائطي يف مكارم االخالقأمسدد وابن أيب شيبة ورواه )  ٥(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٦(



 ٢١٦

  ١) وان ذهاب العلم أن تذهب محلتهباحلرف مما جاءم به أنبياؤهم أال 
يف هذا احلديث هو العلم بالدين، أما العلم اآلخر املرتبط مبرافق احلياة، فقد أشار  والعلم الذي يقصده 

  إىل انتشاره واالهتمام به، وهذا ما يشري إليه قوله:) ٢) إن من أشراط الساعة أن يظهر القلم    
من اقترب الساعة كثرة القراء، وقلة الفقهاء وكثرة  (:الديين قوله ومما يؤكد اإلشارة إىل أنه العلم 

سيأيت على أميت زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، ويقبض العلم  (:وقوله  ،٣) األمراء وقلة األمناء
    ٤) ويكثر اهلرج
هل املسجد ال جيدون من أشراط الساعة أن يتدافع أ (:عن آثار قبض هذا النوع من العلم، فقال وأخرب 

     ٥) إماماً يصلي م
قال : ـ رضي اهللا عنه ـ  قال عن أيب هريرةأن أول العلوم الشرعية ارتفاعا علم الفرائض، ف وقد ذكر 

   ٦) نه ينسى، وهو أول شئ يرتع من أميتإو نه نصف العلم،إتعلموا الفرائض وعلموها الناس، ف (:رسول اهللا 
تعلموا الفرائض،  (:قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -مسعود  عن ابنويف حديث آخر عن 

وعلموا الناس، فاين امرؤ مقبوض، وان العلم سيقبض وتظهر الفنت حىت خيتلف اثنان يف الفريضة، فال جيدان من 
   ٧) يفصل بينهما

دم العمل ا، ومما ، ويدعو إىل عرد سنتهمن ظهور من ي ومن املظاهر اخلطرية لرفع العلم ما أخرب عنه 
أال اين أوتيت الكتاب ومثله معه  (:قال املقدام بن معدي كرب، عن رسول اهللا يروى يف ذلك ما حدث به 

عليكم ذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه، وما وجدمت : أال يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول
   ٨)فيه من حرام فحرموه

ال ألفني أحدكم متكئا على  (:قال فع ـ رضي اهللا عنه ـ  عن النيب عن أيب راويف حديث آخر عن 
ال ندري، ما وجدنا يف كتاب اهللا تعاىل : مر من أمري، فما أمرت به، أو يت عنه، فيقولأريكته يأتيه األ

    ٩) اتبعناه
فلة عن من ظهور من االهتمام باملتشاات، والغ ومن املظاهر اخلطرية لرفع العلم ما أخرب عنه 

هو الَّذي أَنزلَ علَيك  ﴿:يةهذه اآل تال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة احملكمات، ف
شابه منه فَيتبِعونَ ما ت الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ

                                                
  .أمحد والدارمي والطرباين يف الكبري وأبو الشيخ يف تفسريه، وابن مردويهرواه )  ١(
  .محد، والبزار، والطرباين، وغريهم عن ابن مسعودرواه أ)  ٢(
  .رواه الطرباين عن عبدالرمحن األنصاري)  ٣(
  .رواه احلاكم والطرباين عن أيب هريرة)  ٤(
  .رواه أمحد وأبو داود عن سالمة بنت احلران)  ٥(
  .ابن ماجه والدار قطين واحلاكم والشريازي يف االلقاب والبيهقيرواه )  ٦(
  .محد والترمذي والنسائي والبيهقي واحلاكم، واللفظ لهأرواه )  ٧(
  .البيهقيرواه )  ٨(
  .أبو داود والبيهقيرواه )  ٩(



 ٢١٧

لُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُو
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين رمى اهللا  إذا (:فقال، )٧:آل عمران( ﴾يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

    ١) فاحذروهم
فنحن نرى يف عصرنا طوائف من هؤالء ال هم هلا إال البحث يف النصوص  وقد حصل ما أخرب عنه 

دون املتشاة فيما يتعلق باهللا وصفاته، فيغفلون عن أمساء اهللا احلسىن اليت هي حمل اتفاق األمة مجيعا، فال يكا
يعرجون عليها، بينما نراهم يتهالكون على الساق واليد واهلرولة واجلري يصفون اهللا ا، وال يكادون يصفون 

  .بغريها
  :ـ االحنراف االجتماعي ٢

  .ومن مظاهر االحنراف اليت حتدثت عنها النصوص االحنراف االجتماعي الذي يتجلى يف مظاهر خمتلفة
  :فشو التقليد

  .من فشو التقليد يف هذه األمة، وأخذها مبا أخذت سائر األمم منها ما أخرب به 
ال تقوم الساعة حىت تأخذ أميت مأخذ القرون قبلها، شرباً  (:قال أن رسول اهللا  فعن أيب هريرة 
    ٢) ومن الناس إال أولئك (:يا رسول اهللا، كفارس والروم؟ قال: فقيل له ،)بشرب، وذراعاً بذراع

لتتبعن سنن من قبلكم شرباً بشربٍ،  (:قال رسول اهللا : قال  سعيد اخلدري أيبويف حديث آخر عن 
فمن  (:يا رسول اهللا، آليهود والنصارى؟ قال: قلنا ،)وذراعاً بذراع، حىت لو دخلوا يف جحر ضبٍ التبعتموهم

(٣   
كان غاية القبح  ومن االتباع واالقتفاء، أن يفعل أفراد من هذه األمة ما حصل يف األمة السابقة، حىت لو

لتركنب سنن من كان قبلكم، شرباً بشرب،  (:قال رسول اهللا : قال عن ابن عباس كما روي والرذيلة، 
وذراعاً بذراع، وباعاً بباع، حىت لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحىت لو أن أحدهم جامع امرأته 

    ٤)بالطريق لفعلتموه
خبار عن األمم اليت سيقع املسلمون يف تقليدها، وحصرهم يف يف اإل وأنتم تالحظون دقة الرسول 

  .اليهود والنصارى، وهو ما نالحظه يف مجيع فترات التاريخ اإلسالمي، خاصة يف عصرنا
  :ختلخل العالقات

يف حديث جربيل الطويل  من ختلخل العالقات االجتماعية، وهو ما عرب عنه   ومنها ما أخرب عنه 
 (:فقال رسول اهللا  ؟فأخربين عن الساعة: قال له جربيل (واإلميان واإلحسان والساعة، وسؤاله عن اإلسالم 

أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة  (:، قال؟فأخربين عن أماراا: قال، )ما املسؤول عنها بأعلم من السائل

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .رواه احلاكم وصححه وأقره الذهيب، ورواه البزار برجال ثقات)  ٤(



 ٢١٨

   ١)العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان
، حىت يكثر العقوق يف األوالدإىل انقالب املوازين، وفساد العالقات االجتماعية، ففوالدة األمة لربتها يشري 

  .٢يعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من اإلهانة بالسب والضرب واالستخدام
شفط هي  ٣ورمبا يشري هذا إىل ما يسمى باألرحام املستأجرة، والصورة العلمية لذلك : قال عبد احلكيم

من  وقد متت هذه اخلطوة، مث تلقيح هذه البويضة مبين، ها خالل منظار خيترق جدار البطنالبويضة من مبيض
مث إيداع  ،وقد متت هذه اخلطوة أيضا، الزوج يلتحم ا ليكونا بيضة تشرع يف االنقسام إىل عديد من اخلاليا

فيكمل اجلنني .. ستقبال جننيهذه الكتلة من اخلاليا أي اجلنني الباكر رحم امرأة أخرى بعد إعداده هرمونيا ال
  .مناءه يف رحم هذه السيدة املضيفة حىت تلده وتسلمه لوالديه اللذين منهما تكون

وقد متت بنجاح يف احليوانات بل وعلى درجتني،  ،ولكنها بلغت درجة املمكن ،هذه اخلطوة مل تتم بعدو
لطائرة جلنوب أفريقيا حيث استخرجت مرة إذ مت استخراج أجنة نعاج يف بريطانيا وإيداعها رحم أرنبة محلت با

  .أخرى وأودعت أرحام نعاج من فصيلة أخرى حضنتها حىت ولدا على هيئة ساللتها األصلية
فهذا لو جنح يف املستقبل، فسيجعل من النساء الراقيات يبحثن عن مستأجرات حيملن أوالدهن، وقد تكن 

  .بالوالدة ، وهو ما عرب عنه خادمات عندهن، ويكون الولد بذلك سيدا على والدته
 الفساد وظهور اجلوار وسوء الرحم قطيعةمن   ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما أخرب عنه 

   ٤)ااورة وسوء الرحم وقطيعة والتفاحش الفحش يظهر حىت الساعة تقوم ال (:فقد قال  والفحش،
 اجلوار وسوء التقاطع نرىاالجتماعية، فنحن فقد احنلت العالقات   وقد حصل ما أخرب عنه النيب 

 أم األموات من هم هل ،أرحامه بعض عن يعرف ال والقريب، جاره يعرف ال اجلار إن حىتالناس،  بني حاصال
  .األحياء من

  :سالم اخلاصة
من أن يكون السالم على املعرفة، يعين أال يسلِّم اإلنسان إال على ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا 

وال يعرف اآلخرين، فإنه يتوجه إىل من  ،يعرف، فلو دخل داخل على جملس فيه عدد من الناس يعرف بعضهم
  .ويدع اآلخرين ،يعرف

إن من أشراط الساعة أن يسلِّم الرجل على  (:قال رسول اهللا : قال فعن عبد اهللا بن مسعود 
    ٥)الرجل، ال يسلِّم عليه إال للمعرفة 

قد قامت الصالةُ، : كنا عند عبد اهللا بن مسعود جلوساً، فجاء آذنه فقال: هاب قالطارق بن شوحدث 
                                                

  .رواه مسلم)  ١(
  ). ١٢٢/  ١( لباري فتح ا)  ٢(
  .كما ذكرها الدكتور حسان حتحوت يف جملة العريب)  ٣(
: وقال)  ٧٥/  ١(  املستدرك يف احلاكم وأخرجه، صحيح إسناده: شاكر أمحد وقال)  ٣١ - ٢٦/  ١٠(  أمحدرواه )  ٤(
  .صحيح حديث هذا

  .رواه أمحد وابن خزمية والطحاوي والبزار والطرباين)  ٥(
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فقام وقمنا معه، فدخلنا املسجد، فرأينا الناس ركوعاً يف مقدم املسجد، فكبر وركع ومشى، وفعلنا مثل ما فعل، 
، فلما صلينا غ رسوله صدق اهللا وبلّ: السالم عليكم يا أبا عبد الرمحن، فقال: فمر رجلٌ مسرع، فقال: قال

. أنا أسأله: أيكم يسأله؟ قال طارق: رجع، فوجل أهله، وجلسنا يف مكانه ننتظره حىت خيرج، فقال بعضنا لبعض
مسعت رسول : فقال عبد اهللا. سلَّم عليك الرجلُ فرددت عليه، صدق اهللا وبلَّغ رسوله : فسأله طارق فقال

اخلاصة، وفشو التجارة، حىت تعني املرأة زوجها على التجارة، وقطع إن بني يدي الساعة تسليم  (:يقول اهللا 
فريجع  ،األرحام، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة احلق، وحىت خيرج الرجل مباله إىل أطراف األرض

   ١)مل أربح شيئاً، وحىت تغلو اخليل والنساء، مث  ترخص، فال تغلو إىل يوم القيامة: فيقول
أن املطلوب إفشاء ، فنحن نرى هذا يف عصرنا ينتشر انتشارا عظيما، مع نه النيب وقد حصل ما أخرب ع

ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه  (:كما قال السالم، 
  ٢)حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم 

ـ رضي اهللا عنه ـ عن حذيفة ، فناكر بني الناسوقوع التمن  ومما يدخل يف هذا الباب ما أخرب عنه 
علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو، ولكن أخربكم مبشاريطها  (:عن الساعة فقال سئل رسول اهللا : قال

  ٣)ا فال يكاد أحد يعرف أحد ،وما يكون بني يديها ـ وذكر منها ـ ويلقى بني الناس التناكر
  :ـ االحنراف اخللقي ٣

ن ويالت وخراب االحنراف اخللقي، وما جيره م االحنراف اليت أخرب عنها رسول اهللا  ومن مظاهر
  :للنفوس واتمعات
  :رفع األمانة

حديثني، قد رأينا أحدمها  حدثنا رسول اهللا : عن حذيفة ـ رضي اهللا عنه ـ  قال، فضياع األمانة وارتفاعها ومنها
مث نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، مث حدثنا  ، جذر قلوب الرجالوأنا انتظر االخر، حدثنا أن االمانة نزلت يف

مانة من ، مث ينام النومة فتقبض األ٤ينام الرجل النومة فتقبض االمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت (:عن رفع االمانة، قال
، وليس فيه شئ فيصبح الناس يتبايعون، فال يكاد ٦اه منتربافتر ٥قلبه فيظل أثرها مثل ال كجمر، دحرجته على رجلك فنفط

ما أجلده، ما أكرمه ما أظرفه ما أعقله وما يف : ن يف بين فالن رجال أمينا، حىت يقال للرجلإ: أحدهم يؤدي االمانة، حىت يقال
    ١)قلبه مثقال حبة من خردل من اميان

                                                
  .والبخاري يف األدب املفرد والطحاوي بإسناد صحيح، وصححه احلاكم وأقره الذهيب رواه أمحد)  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
  .رجاله رجال الصحيح: رواه أمحد وقال اهليثمي)  ٣(
  .لون حيدث خيالف اللون الذي كان قبله: سواد يسري، وقيل: االثر اليسري، وقيل: الوكت)  ٤(
يف اليد من العمل بفأس أو حنوها، ويصري كالقبة فيه ماء قليل، وذكره مع أن الرجلة مؤنت هو التنفط الذي يصري : النفط)  ٥(

  .الرادة العضو
  .مرتفعا ومنه املنرب الرتفاعه، وارتفاع اخلطيب عليه: منتربا)  ٦(
  .مسلمرواه )  ١(



 ٢٢٠

فإذا زال أول جزء منها، زال نورها وخلفته  ،فشيئان االمانة تزول عن القلوب شيئا ومعىن هذا احلديث أ
ظلمة كالوكت وهو اعتراض لون خمالف للون الذي قبله، فإذا زال شئ آخر صار كال وهو أثر حمكم ال 

  .يكاد يزول اال بعد مدة، وهذه الظلمة فوق اليت قبلها
ر ماعتقاب الظلمة اياه جبمث شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه يف القلب وخروجه بعد استقراره فيه و

مث يزول اجلمر ويبقى التنقط وأخذه احلصاة ودحرجته اياها أراد ا زيادة  ،يدحرجه على رجله حىت يؤثر فيها
  .البيان وايضاح املذكور

أول ما تفقدون من  (:قال رسول اهللا : شداد بن أوس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 
   ١) دينكم االمانة
أول ما يرفع من الناس  (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ زيد بن ثابت ديث آخر عن ويف ح

   ٢) مانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصالة، ورب مصل ال خالق له عند اهللاأل
  :رفع احلياء

من هذه  أول ما يرفع (:وبني رفع األمانة، فقال ومن مظاهر االحنراف اخللقي رفع احلياء الذي مجع بينه 
    ٣) االمة احلياء واالمانة

  :التربج
صنفان من أهل النار مل أرمها، قوم معهم سياط كأذناب البقر  (:بقوله التربج الذي وصفه ومنها 

يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت ال يدخلن اجلنة وال 
  ٤) رية كذا وكذاجيدن رحيها، وان رحيها ليوجد من مس

ففي هذا احلديث وصف للتربج الذي نراه بأعيننا يف عصرنا، فقد وصف النساء بكون كاسيات 
  .عاريات، وذلك مل يتحقق إال يف األلبسة املعاصرة الشفافة أو اسمة

  .وصف تصفيفات الشعر، واليت تشبه كثريا التصفيفات املعاصرة بل إنه 
ن معهم كأذناب البقر يضربون الناس، ويف ذلك إشارة إىل احلكومات هذا بالرجال الذي وقد ربط 

  .املستبدة، وقمعها لشعوا
  :ـ التطور املادي ٤

ما يرتبط ذه احلياة املادية املترفة اليت  ومن النبوءات الغيبية اليت أخرب عنها رسول اهللا : قال عبد القادر
  .كل ذلكإىل جمامع  توفرت ألهل هذا الزمان، فقد أشار 

وغريها بأحاديث صرحية ال جمال فيها  ..لقد أشار إىل االهتمام العمراين، وووسائل االتصال والنقل

                                                
  .الطرباين يف الكبريرواه )  ١(
  .احلكيم الترمذيرواه )  ٢(
  .الطرباينرواه )  ٣(
  .رواه مسلم ) ٤(



 ٢٢١

  .للتأويل
  .إن هذا لعجيب ..هل ميكن هذا؟: قال بعض اجلمهور
من شك يف هذا، فليذهب إىل خمطوطات كتب احلديث القدمية لريى هذه النصوص : قال عبد القادر

بكل دقة عن كثري من املكتشفات واملخترعات احلديثة، وسريى فيها الشروح املتكلفة لبعض  املعجزة اليت تتنبأ
  .الشراح الذين مل يدركوا املقاصد احلقيقية اليت توحي ا ظواهر النصوص

  .فحدثنا عن بعض ذلك: قالوا
  :االهتمام بالعمران
من اهتمام املتأخرين بالعمران،   من النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما أخرب عنه: قال عبد القادر
    ١) إذا رأيت احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان فانتظر الساعة (:وبالتطاول به، فقال

ال تقوم الساعة حىت يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب الزمان،  وتظهر  (:ويف حديث آخر قال 
   ٢)الفنت وحىت يتطاول الناس يف البنيان

   ٣) ما أنتم إذا مرج الدين،  وسفك الدماء،  وظهرت الزينة وشرف البنيان (:ويف حديث آخر قال 
هي : واملراجيل ،٤)ال تقوم الساعة حىت يبين الناس بيوتاً يوشوا وشي املراجيل (:ويف حديث آخر قال 

   .الثياب املخططة
   ٥)عمر خراب الدنيا وخيرب عمراامن أعالم الساعة وأشراطها أن ي (:ويف حديث آخر قال 

من ختريب  حىت ما ذكره  ..، وال شك أنكم ترون كل ذلك رأي العنيوقد وقع كل ما أخرب به 
جند املدن نراه اليوم رأي العني، حيث فإنا والذي قد صعب على السابقني فهمه، وعمران اخلراب،  العمران، 

  .واملدن املعمورة دم إلعادة ختطيطها ،رةاجلديدة تنشأ يف األماكن اخلربة غري املعمو
وقد جاء يف ، ذا احلديث يشري إىل تغلب االهتمام بالعمران على حساب االهتمام باإلنسان والنيب 

   ٦) إن من أعالم الساعة وأشراطها  أن تزخرف احملاريب وخترب القلوب (:احلديث ما يؤكد هذا، فقد قال 
  :تقارب العامل

التقوم الساعة  يف تقارب الزمان، وطي األرض، فقد قال  الغيبية املرتبطة ذا ما قاله ومن النبوءات 
  . أي تطوى ويضم بعضها إىل بعض، ١)حىت يتقارب الزمان وتزوى األرض زياً

وحنن نرى هذا يف الواقع، بل صار الناس يسمون العامل نتيجة تقاربه الشديد بالقرية الصغرية، حيث 
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري)  ٢(
  .رواه الطرباين يف الكبري)  ٣(
  .رواه البخاري يف األدب املفرد عن أيب هريرة)  ٤(
  .رواه الطرباين عن أيب مسعود وابن عساكر عن حممد بن عطية)  ٥(
  .رواه الطرباين يف الكبري)  ٦(
  .رواه الطرباين يف الكبري)  ١(



 ٢٢٢

  .يف أي مكان من العامل أن يتكلم ويرى العامل أمجع، ويتحدث مع من يشاء ويراهيستطيع أي شخص 
  :وسائل النقل

 ﴿:تعاىلومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما ورد من ذكر تطور وسائل النقل، وهو ما أشار إليه قوله 
لُقخيةً وزِينا ووهكَبرتل ريمالْحالَ والْبِغلَ ويالْخونَ ولَمعا ال ت٨:النحل(﴾ م(  

يف هذه اآلية الوسائل اليت كانت مستعملة يف ذلك الزمان، مث أخرب بأنه سيخلق ما ال  تعاىلفقد ذكر اهللا 
  .يعلمه أهل ذلك العصر

بأن زمناً سيأيت ال تستخدم فيه اإلبل للتنقل ومحل األمتعة، ومعلوم إىل بعض ذلك، فقد ذكر  وقد أشار 
خدام اجلمال مع وجودها إمنا يكون بسبب وجود وسيلة أحسن، وليس هناك من احليوانات ما هو أن عدم است

  .أقدر من اجلمال على السفر يف الصحراء
ظاهرة يف  يوه ،تعطل اجلمال عن محل األمتعةالذي نرى فيه يف هذا الزمان به إال  ومل حيصل ما أخرب 

 ١)يسعى عليهاولتتركن القالص فال  (:، قال ازدياد كل يوم
 يكون يف آخر الزمان رجال يركبون على املياثر حىت يأتون أبواب املساجد (:ويف حديث آخر، قال 

  .السروج العظاماملياثر بعمر بن اخلطاب ، وقد فسر ٢)
سيكون يف آخر أميت رجال يركبون على السروج  (:وهو ما أشار إليه احلديث اآلخر الذي يقول فيه 

  ٣)رتلون على أبواب املساجدال يحكأشباه الر
 ،السيارات ذات املقاعد اليت تشبه السروج العظيمةأتعلمون شيئا ميكن أن ينطبق عليه هذا الوصف غري 

  ؟واليت يركب الناس عليها إىل أبواب املساجد
لم يعرف من املسلمني أم شدوا البغال واجلمال أو اخليول ووضعوا عليها السروج العظيمة،  ليذهبوا ف 

احلديث يصف أن الركوب على السروج ال ففال شك أن هذه الوسيلة للمواصالت غري هذه،   ،ا إىل املساجد
  .اتاجلمال أو غريها من احليوانأو على اخليول 

كالغيث استدبره  (:، فقالسئل عن سرعة سري الدجال يف األرض ومما يؤكد هذه اإلشارات أن النيب 
  .٤أي كسرعة سري السحب ،) الريح

  :املعادن اجلديدة
عن اكتشاف البشر ملعادن جديدة مل يكونوا يعرفوا من  ومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا إخباره 

  .قبل
، بل ١)ستكون معادن حيضرها شرار الناس (:أن هذه املعادن سيستغلها أراذل الناس، فقال وقد أخرب 

                                                
  .لمرواه مس)  ١(
  .رواه أمحد واحلاكم عن ابن عمر)  ٢(
  .رواه أمحد واحلاكم)  ٣(
  . رواه مسلم)  ٤(
  .رواه أمحد)  ١(



 ٢٢٣

   ١) حىت تظهر معادن كثرية ال يسكنها إال أراذل الناس ال تقوم الساعة (:أخرب أا معادن كثرية، فقال 
  .فهذه نصوص صرحية تنطق بأمهية املعادن املكتشفة من البترول وغريه

  فكيف ذكر حممد بأن الذي الذي حيضرها أراذل الناس؟: قالوا
بعضا  لوال أن أراذل الناس هم الذي فتحت هلم ملا رأيت العامل يتصارع من أجلها، ويقتل بعضهم: قال

ألجل السيطرة عليها، وال يكتفون بذلك بل يستخرجون من ها من السموم ما يهلكون به احلياة يف الرب 
  .والبحر

ولَو أَنَّ  ﴿:ولكن القرآن ذكر أن بركات اهللا يفتحها على القرى إذا آمنت، فقال: قال مستأجر بولس
﴾ م بركَات من السماِء والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسبونَأَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِ

  ، فكيف جتمع هذا ذا؟)٩٦:ألعراف(
ر ولَوال أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُ ﴿:إن الذي قال هذا هو الذي قال: قال عبد القادر

وزخرفاً وإِنْ كُلُّ ذَلك لَما متاع الْحياة الدنيا ) ٣٣(بِالرحمنِ لبيوتهِم سقُفاً من فضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ
نيقتلْمل كبر دنةُ عرالْآخالزخرف(﴾ )٣٥(و(  

  .لك اآلية الربكات، ومل يذكر املتاع والزخارفذكر يف ت تعاىلواجلمع بينهما يسري، فاهللا 
  فما الفرق بينهما؟: قالوا
فالربكات هي الفتوحات الطيبة، وغريها من الفتوحات اخلبيثة اليت ال  ..كالفرق بني الطيب واخلبيث: قال

  .تزيد أهلها إال ضالال وفسادا
  .فهذه النصوص تنهانا عن التمتع ذه الفتوح: قالوا
فهو  ..وإن شئنا أن نفهم منها أمرا ..وهي ال تأمر، وال تنهى ..النصوص ختربنا بالواقع هذه ..ال: قال

  .التحذير من أن نكون مثل هؤالء الذين وردت عنهم هذه األخبار
  :نطق الكائنات

 (:، فقد قال ونطق اجلماد ،حديث السباعومن النبوءات الغيبية املرتبطة ذا ما ورد يف احلديث من 
ال تقوم الساعة حىت تكلم السباع االنس، وحىت يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله،  !ي بيدهوالذي نفس

    ٢)وخيربه فخذه مبا حيدث أهله بعده 
حيوانات السريك تأيت بالغرائب، والكالب وقد بدأت أمارات هذا احلديث بالظهور، فأنتم ترون 

اً من تفسري احلديث، واملستقبل متسع ملا هو أكرب قد تكون هذه طرففتدل الشرط على معلومات، ) البوليسية(
  .من هذا

اء بففيه إنباء بنطق اجلماد وقد نطق، وفيه إن ،أما حديث السوط والنعلني عما أحدث األهل يف البيت
 ةبأجهزة االستقبال اليت متكن صاحب البيت من االطالع على معلومات من داخل بيته بواسطة مراسالت معين

                                                
  .رواه الطراين يف األوسط)  ١(
  .أمحد والترمذي واحلاكم وابن حبانرواه )  ٢(



 ٢٢٤

استقبال توضع يف النعلني، أو يف سوط حيمل باليد، وقد نطق اجلماد اليوم،  واملستقبل يتسع  تستقبلها أجهزة
  .لتفسري باقي احلديث

  
  

  



 ٢٢٥

  اية الدنيا
إن كل ما ذكرته من هذا يدل على أن اهللا آتى حممدا من العلم ما استطاع أن : قام رجل من اجلمع، وقال

   ..يصور به صورة للعامل واتمعات من بعده
ذلك إال من باب الشفقة على أمته من بعده، فهو حريص  ومل يذكر حممد : قاطعه عبد احلكيم، وقال

  .عليها يف حياته وبعد مماته
  .وهو كذلك برهان ودليل على نبوته، فلوال االقتناع بنبوته ما يتم االندراج ضمن أمته: قال عبد القادر

  .ألن أسألك هذا السؤال الذي حيري البشر مجيعاوهذا ما دعاين  ..لقد أيقنا ذلك: قال الرجل 
  .تريد أن تسأل عن أخبار اية الدنيا، واية البشر على األرض: قال عبد القادر

فكما أن يف البشر شوقا ملعرفة أصوهلم، فإن هلم شوقا يف  ..ما عدوت ما أقصده ..أجل: قال الرجل
  .معرفة النهاية اليت ينتهون إليها

فهل اقتصر  ..عن احلوادث املرتبطة بوفام أنه أخرب الكثري من الصحابة  مد وقد ذكرت عن حم
  حديثه على األفراد، ومل يتعد إىل البشر؟

من علوم ذلك علوما كثرية نافعة مفصلة متتلئ  أوحى حملمد  تعاىلبل إن اهللا  ..كال: قال عبد القادر
  .نصحا ومودة

  :تاريخ الساعة
وابدأ حديثك باملدة اليت بقيت للبشر على األرض، فقد مسعنا بعض  ..لكفأخربنا عن ذ: قال الرجل

  .١الوعاظ خيربنا من تفاصيل ذلك ما يكاد حيدد هلا تارخيا معينا
كذب أولئك الدجالون، فقد انفرد اهللا بعلم الساعة، فال يعلمه غريه، : انتفض عبد احلكيم، وقال بغضب

اعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي لَا يجلِّيها لوقْتها إِلَّا هو ثَقُلَت في يسأَلُونك عنِ الس ﴿:تعاىلوقد قال 
نا عهلْما عما قُلْ إِنهنع يفح ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلَّا ب يكُمأْتضِ لَا تالْأَرو اتاومالس اللَّه اسِ لَا دالن أَكْثَر نلَكو

  ) ١٨٧:األعراف( ﴾يعلَمونَ
إِلَى ربك منتهاها ) ٤٣(فيم أَنت من ذكْراها ) ٤٢(يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها   ﴿:تعاىلوقال 

  )النازعات(﴾)٤٦(م يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشيةً أَو ضحاها كَأَنهم يو) ٤٥(إِنما أَنت منذر من يخشاها ) ٤٤(

                                                
ر معني، وذلك مما يستنتج هناك شبهات كثرية ترتبط ذا الباب يثريها بعض الوعاظ اجلهلة، وهي  حتدد عمر األمة بعم)  ١(

  .منه موعد الساعة بالضبط
إين ألرجو أن تنجو أميت عند را من أن يؤخرها « :وكل ما ورد يف ذلك من احلديث ال يصح، ومنها ما وري من قوله 

  .وقد تفرد به أبو داود، » مخسمائة سنة :قال ؟وكم نصف يوم :قيل لسعد ،نصف يوم
   .ومل حيدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة ،كث يف األرض قبل الساعة ألف سنةأنه ال مي مل يصح عن الرسول و

وال ذكر يف كتب احلديث  ،ال يؤلف حتت األرض فليس له أصل فأما ما يورده كثري من العامة من أن النيب : قال ابن كثري
أنه حدد وقت الساعة   حديث عن النيب املعتمدة وال مسعناه يف شيء من املبسوطات وال شيء من املختصرات،  وال ثبت يف

  .مبدة حمصورة وإمنا ذكر شيئاً من أشراطها وأماراا وعالماا
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بأنه ال يعلم أحد مىت الساعة إىل اهللا، وأا ستأيت بغتة من  تعاىلففي هذه اآليات وغريها إخبار من اهللا 
ن الساعة يج بالناس، إ (:حيث ال يشعر الناس، وأا يف ذلك كاألجل الذي يتوىف عنده اإلنسان، وقد قال 

  ١) والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يقيم سلعته يف السوق وخيفض ميزانه ويرفعه
والرجالن . تقوم الساعة والرجل حيلب اللِّقْحة، فما يصل اإلناء إىل فيه حىت تقوم الساعة (:وقال 

  ٢)وضه فما يصدر حىت تقوموالرجل يلوط ح. يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حىت تقوم
ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أمجعون، فذلك  (:وقال 

حني ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجالن 
ولتقومن . ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلنب لقْحته فال يطْعمه. ثوما بينهما، فال يتبايعانه وال يطويانه
   ٣)ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إىل فيه فال يطعمها. الساعة وهو يليط حوضه فال يسقي فيه

جملس  يف صورة أعرايب، يعلم الناس أمر دينهم، فجلس من رسول اهللا   وهلذا ملا جاء جربيل
فمىت الساعة؟ قال له رسول اهللا : سائل املسترشد، وسأله عن اإلسالم، مث عن اإلميان، مث عن اإلحسان، مث قالال
:) ا منك: أي ٤) ما املسئول عنها بأعلم من السائل ا من أحد، مث قرأ النيب  ،لست أعلم وال أحد أعلم
:﴿ ُلزنيو ةاعالس لْمع هدنع رِي  إِنَّ اللَّهدا تمغَداً و كِْسباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحي الْأَرا فم لَمعيثَ ويالْغ

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْس٣٤:لقمان(﴾ ن(  
من  اوحنـ هاء  (:يا حممد، قال له رسول اهللا : وملا سأله ذلك األعرايب وناداه بصوت جهوري فقال

ما : قال )وحيك إن الساعة آتية، فما أعددت هلا؟ (:يا حممد، مىت الساعة؟ قال له رسول اهللا : قالـ صوته 
فما  ،) املرء مع من أحب (:فقال له رسول اهللا . أعددت هلا كبري صالة وال صيام، ولكين أحب اهللا ورسوله

  .٥فرح املسلمون بشيء فرحهم ذا احلديث
يوجه السائل إىل ما ينبغي أن يفعله، وهو اإلعداد للساعة، ال ما يبحث عنه  نيب فها أنت ترى ال

يستعجِلُ بِها الَّذين ال يؤمنونَ بِها  ﴿:عن الكفار، فقال تعاىلالغافلون من البحث عن مواقيتها، وقد حكاه اهللا 
هونَ أَنلَمعيا وهنقُونَ مفشوا منآم ينالَّذويدعاللٍ بي ضلَف ةاعي السونَ فارمي ينأَال إِنَّ الَّذ قا الْح ﴾

  )١٨:الشورى(
إن عقلي يكاد يستعصي على ما يذكره الناس من شأن الساعة، وأنا رجل : قام رجل من احلاضرين، وقال

فهو أهم عندي من زمان  ..فهل يف العلم ما يدل على إمكان وجود شيء امسه الساعة ..ال يؤمن إال بالعلم
  وجودها؟

                                                
وهو ) ١/٤٧٥(والثعليب يف تفسريه كما يف ختريج أحاديث الكشاف للزيلعي ) ١٣/٢٩٧(رواه الطربي يف تفسريه )  ١(
  .مرسل
  .رواه مسلم)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .ري ومسلمرواه البخا)  ٤(
  .رواه مسلم)  ٥(
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مليون ) ٦٥(هناك حيوانات تعيش قبل لقد كانت : أجبين ..العلم ال يدل إال على ذلك: قال عبد احلكيم
  فهل تعرفها؟سنة على وجه األرض تسمى الديناصورات، 

جودة ختتلف عما نعرفه اآلن عن احليوانات املويف ذلك احلني املخلوقات لقد كانت  ..أجل: قال الرجل
، قد كانت أمة كاملة تعيش على وجه األرض وكان هلا حشراا وطيورها وأ مساكها اخلاصة اليف زماننا هذا، 

  .وهو عامل خيتلف متاما عن عاملنا
  فأين ذلك العامل اآلن؟: قال عبد احلكيم

 األرض، نزل إىل امساوي اجرملعل أمهها عندي أن  ..هناك نظريات كثرية يف سر اختفائه: قال الرجل
ودمرت تدمرياً وانتهت بذلك فئة الديناصورات عن وجه  ،فصعقت كل األحياء املوجودة على وجه األرض

  .األرض
  فقد قامت ساعة الديناصورات إذن؟: قال عبد احلكيم

ماليري حصل منذ  )Big Bang(بانفجار كبري أنت تعلم أن الكون بدأ : سكت الرجل، فقال عبد احلكيم
  فهل ذكر العلماء اية هلذا االمتداد؟ ..ل يتمدد حىت اآلنوما زا ،السنني

إما أن يستمر  ،وىل تقول بأن الكون سوف يكون له ايةاأل :هناك نظريتان علميتان ..أجل: قال الرجل
وعند ذلك خترج األرض من  ا،ويصبح كل شيء عشوائي ،الكون بالتمدد حىت تنفقد اجلاذبية بني الكواكب

  .وتنتهي احلياة عليها مدارها حول الشمس
والنظرية الثانية تقول بأن الكون سوف يرجع وينطبق على نفسه كما كان قبل أن يبدأ اإلنفجار، وبذلك 

  .عليها سوف ينعدم الكون، وبانعدام الكون ستنعدم األرض وما
على ما ذكره فها هو العلم إذن يثبت لزوم الساعة، بل إن النظرية الثانية تنطبق متاما : قال عبد احلكيم

يوم نطْوِي السماَء كَطَي السجِلِّ  ﴿:تعاىلالقرآن الكرمي من كيفية اية هذا العامل الذي نعيش فيه، فقد قال 
نيلا فَاعا كُنا إِننلَيداً ععو هيدعلْقٍ نلَ خا أَوأْندا ببِ كَملْكُت١٠٤:االنبياء(﴾ ل (  

  .لقد ذكرت بأن حممدا مل يذكر موعدا للساعة: ت قائاللست أدري كيف نطق
وقد ذكرت لك من النصوص القطعية من القرآن الكرمي والسنة املطهرة ما يدل  ..أجل: قال عبد احلكيم

  .على ذلك
كانت األعراب إذا قدموا على رسول اهللا : قالت عن عائشةولكنه قد جاء يف احلديث الصحيح : قلت

 ،إن يعش هذا مل يدركه اهلرم  (:قال مىت الساعة؟ فنظر إىل أحدث إنسان منهم فقال :سألوه عن الساعة
   ١) حىت قامت عليكم ساعتكم

، )ساعتكم( ، والساعة املرادة هنا هي املوت، وهلذا قال النيب صدق رسول اهللا : قال عبد احلكيم
  .فمن مات فقد قامت قيامته

قبل أن ميوت بشهر،  مسعت رسول اهللا : قالبن عبد اهللا جابر ويشري إىل هذا ما ورد يف احلديث عن 
                                                

  .رواه مسلم)  ١(
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وأقسم باهللا ما على ظهر األرض اليوم من نفس منفوسة، تأيت . تسألوين عن الساعة، وإمنا علمها عند اهللا (:قال
    ١) عليها مائة سنة
  .٢اخنرام ذلك القرن وإمنا أراد رسول اهللا : ذلك، فقال ابن عمروقد فسر 

  :أشراط الساعة
  لقد ذكرت أن للساعة عالمات؟ ..ما دام موعد الساعة جمهوال، فما عالماا؟: قال الرجل

وقد وردت بتلك العالمات النصوص، وهي من النبوءات الغيبية اليت ال شك يف  ..أجل: قال عبد القادر
  .أا ستحصل، فلم تعودنا النصوص املقدسة إال على الصدق

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ   ﴿:تعاىلعالمات الساعة قد بدأت، فقال لقد أشار القرآن الكرمي إىل أن 
﴾ماهكْرذ مهاَءتإِذَا ج مى لَها فَأَناطُهراَء أَشج ةً فَقَدتغب مهيأْت١٨: حممد( ت(  

، ) ١: القمر (﴾ةُ وانشق الْقَمر اقْتربت الساع ﴿:تعاىلوهذا املعىن ورد يف آيات أخرى كثرية، فقد قال 
اقْترب  ﴿:تعاىل، وقال )١:النحل(﴾ أَتى أَمر اللَّه فَال تستعجِلُوه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ ﴿:تعاىلوقال 

 ) ١:االنبياء(﴾ للناسِ حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضونَ
من أشراط الساعة؛ ألنه خامت الرسل الذي  بعثة رسول اهللا األحاديث ما يدل على أن  بل إنه ورد يف  

  . أكمل اهللا به الدين، وأقام به احلجة على العاملني
قال بأصبعيه هكذا، بالوسطى واليت  رأيت رسول اهللا : سهل بن سعد قالوقد ورد يف احلديث عن 

    ٣) بعثت أنا والساعة كهاتني (:تليها
أليست هذه نبوءة  ..امسعوا يا قوم ملا يقول هذا الرجل: انتفض بولس، وكأنه وجد غنيمته، فقالهنا 

لقد مر على حممد أكثر من ألف وأربعمائة سنة، ومع ذلك مل  ..إن روائح الكذب املنتنة تفوح منها ..؟!كاذبة
  تقم القيامة، فكيف باملدة القصرية اليت ذكرها؟

  لم كم عمر الكون؟أتع: ض عبد احلكيم، وقال
وذلك باستخدام  ،توصلت وكالة الفضاء األمريكية ناسا مؤخراًلقد علم ذلك، فقد : قال رجل من اجلمع

  .٤مليار سنة ١٣،٧حيث قدرت عمر الكون بـ  ،مكوك فضائي مزود مبجسات متطورة جداً لدراسة الكون
  وال؟سنة أمام هذه السنني الط ١٤٠٠فهل ميكن اعتبار : قال عبد احلكيم

فهذا يدل على أن كل ما حيصل اآلن من عالمات الساعة، وهلذا رأينا : سكت الرجل، فقال عبد القادر
  .يعرب يف الكثري من النبوءات السابقة، واليت رأيناها بعيوننا، بأا من عالمات الساعة رسول اهللا 

  .بل أردنا عالمات الساعة القريبة ..مل نرد هذا: قال الرجل
                                                

  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
هـ املوافق ١١/١٢/١٤٢٣األربعاء ) ناسا تعلن متكنها من كشف عمر الكون( موقع قناة اجلزيرة: انظر)  ٤(
  )م١٢/٢/٢٠٠٣
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، كيأجوج ومأجوج، والدابة، لقد ذكر القرآن الكرمي بعض عالمات الساعة الكربى: قادرقال عبد ال
  :املسيح وظهور 

﴿ حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ :يذكر يأجوج ومأجوج تعاىللقد قال اهللا 
ي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا ياويلَنا قَد كُنا في غَفْلَة من هذَا بلْ كُنا واقْترب الْوعد الْحق فَإِذَا ه)٩٦(ينِسلُونَ
نيماألنبياء(﴾)٩٧( ظَال(  

لناس كَانوا وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ ا ﴿:يذكر الدابة تعاىلوقال 
  )٨٢: النمل(بِآياتنا لَا يوقنونَ﴾

: الزخرف(وإِنه لَعلْم للساعة فَلَا تمترنَّ بِها واتبِعونِي هذَا صراطٌ مستقيم:﴿ ﴾عن املسيح  تعاىلوقال 
﴾ قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيداً ﴿ وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه: ، وقال عنه)٦١

مل ميت بل رفعه اهللا إليه حياً، وقد فسر املفسرون هاتني اآليتني  املسيح ومن املعلوم أن ، )١٥٩:النساء(
  . برتول عيسى مرة ثانية كما تواترت بذلك األحاديث ومل يشذ عن هذا التفسري إال القليل

كان اهللا سبحانه وتعاىل قد ذكر بعض هذه العالمات قبل قيام الساعة فإن السنة النبوية تفيض بذكر وإذا 
  .العالمات املختلفة الصغرى والكربى

ومبا أنه سبق وأن ذكرنا الكثري من العالمات الصغرية، واليت رأينا انطباقها التام على واقعنا، فسأذكر لكم 
  .لدنيا، بناء على رغبتكم يف ذلكبعض األحاديث اليت تصور اية ا

طلوع الشمس : ال تقوم الساعة حىت تروا عشر آيات (:عشر آيات كربى، فقال فقد ذكر رسول اهللا 
من مغرا، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مرمي عليه السالم، والدجال، 

 ١زيرة العرب،  ونار خترج من قعر عدنخسف باملغرب، وخسف باملشرق،  وخسف جب: وثالثة خسوف
    ٢) تسوق أو حتشر الناس تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا

بادروا باألعمال سبعاً، هل  (:أن أخطر هذه العالمات هو ظهور الدجال، قال  وقد أخرب رسول اهللا 
هرماً مفنداً أو موتاً جمهزاً أو الدجال فشر غائبٍ تنتظرون إال فقراً منسياً، أو غىن مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو 

  ٣)ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر
الكثري من التفاصيل املرتبطة به، بل أعطى  وهلذه اخلطورة اليت ميثلها الدجال على اإلميان ذكر النيب 

كنا نتحدث عن حجة : قال ـرضي اهللا عنهما ـ  عن ابن عمر املؤمنني الطرق اليت يتوقون ا من الدجال، ف
، وأثىن عليه، مث ذكر بني أظهرنا، وال ندري ما حجة الوداع، حىت محد اهللا رسول اهللا  الوداع، والنيب 

أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه : ما بعث اهللا من نيبٍ إال أنذره أمته: املسيح الدجال فأطنب يف ذكره، وقال
أنه فليس خيفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عني اليمىن، إن خيرج فيكم فما خفي عليكم من ش

                                                
  .لى فوهة بركانعدن تقع عذكر الشيخ عبد ايد الزنداين أن )  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
  .حديثٌ حسن: الترمذي وقالرواه )  ٣(



 ٢٣٠

أال إن اهللا حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف . كأن عينه عنبةٌ طافيةٌ
 ال ترجعوا: وحيكم، انظروا: ويلكم، أو -ثالثاً  -اللهم اشهد : نعم، قال: قالوا ؟شهركم هذا، أال هل بلغت

   ١)بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ 
إن الدجال خيرج، وإن معه ماًء  (:ومن التفاصيل اليت وردت يف شأنه ما ورد يف احلديث من قوله 

وناراً؛ فأما الذي يراه الناس ماًء، فنار حترق، وأما الذي يراه الناس ناراً، فماٌء بارد عذب، فمن أدركه منكم، 
     ٢)اراً، فإنه ماٌء عذب طيبفليقع يف الذي يراه ن

خيرج الدجال يف أميت فيمكث أربعني، ال أدري  (:ذكر مدة لبثه، وما حيصل بعدها، فقال بل إن النيب 
أربعني يوماً، أو أربعني شهراً، أو أربعني عاماً، فيبعث اهللا تعاىل عيسى ابن مرمي، صلى اهللا عليه وسلم، فيطلبه 

سنني ليس بني اثنني عداوةٌ، مث يرسل اهللا، عز وجل، رحياً باردةً من قبل الشام،  فيهلكه، مث ميكث الناس سبع
فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة من خريٍ أو إميان إال قبضته، حىت لو أن أحدكم دخل يف 

يعرفون معروفاً، وال  كبد جبلٍ، لدخلته عليه حىت تقبضه، فيبقى شرار الناس يف خفة الطري، وأحالم السباع ال
فيأمرهم بعبادة األوثان، وهم  ؟فما تأمرنا: فيقولون ؟أال تستجيبون: ينكرون منكراً، فيتمثل هلم الشيطان، فيقول

ورفع ليتاً، وأول من  ٣يف ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، مث ينفخ يف الصور، فال يسمعه أحد إال أصغى ليتاً
مطراً كأنه الطل أو  -يرتل اهللا : أو قال -ويصعق الناس، مث يرسل اهللا  يسمعه رجلٌ يلوط حوض إبله فيصعق

يا أيها الناس هلم إىل ربكم، : الظل، فتنبت منه أجساد الناس، مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، مث يقال
ائة وتسعةً من كل ألف تسعم: فيقال ؟من كم: أخرجوا بعث النار فيقال: وقفوهم إم مسؤولون، مث يقال

   ٤)وتسعني؛ فذلك يوم جيعل الولدان شيباً، وذلك يوم يكشف عن ساقٍ 
 (:، فقالعن املؤمنني الذين يقفون يف وجه الدجال، مستنريين يف ذلك بوصية رسول اهللا  وأخرب 

 ؟تعمد إىل أين: مساحل الدجال، فيقولون له ،٥خيرج الدجال فيتوجه قبله رجلٌ من املؤمنني فيتلقاه املساحل
اقتلوه، : فيقولون !ما بربنا خفاٌء: فيقول ؟أو ما تؤمن بربنا: أعمد إىل هذا الذي خرج، فيقولون له: فيقول

أليس قد اكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه، فينطلقون به إىل الدجال، فإذا رآه املؤمن : فيقول بعضهم لبعضٍ
خذوه وشجوه، : ، فيأمر الدجال به فيشبح؛ فيقول يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول اهللا: قال

فيؤمر به، فيؤشر باملنشار من  !أنت املسيح الكذاب: فيقول ؟أو ما تؤمن يب: فيوسع ظهره وبطنه ضرباً، فيقول
أتؤمن : مث يقول له. قم، فيستوي قائماً: مفرقه حىت يفرق بني رجليه، مث ميشي الدجال بني القطعتني، مث يقول له

يا أيها الناس إنه ال يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه : مث يقول. ما ازددت فيك إال بصريةً: فيقول ؟يب
الدجال ليذحبه، فيجعل اهللا ما بني رقبته إىل ترقوته حناساً، فال يستطيع إليه سبيالً، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته األخرى: صفحة العنق، ومعناه: الليت)  ٣(
  .رواه مسلم)  ٤(
  .هم اخلفراء والطالئع: املساحل)  ٥(



 ٢٣١

هذا أعظم الناس شهادةً عند  (:نة فقال رسول اهللا به، فيحسب الناس أمنا قذفه إىل النار، وإمنا ألقي يف اجل
    ١)رب العاملني 

يف حديث طويل سري األحداث اليت تبدأ من ظهور الدجال، وتنتهي بالقيامة، فقال ـ وقد  وقد ذكر 
غري الدجال أخوفين عليكم؛ إن خيرج وأنا فيكم، فأنا  (:رأى خوف الصحابة الشديد من فتنة الدجال ـ

إنه شاب قططٌ . ؛ وإن خيرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، واهللا خليفيت على كل مسلمٍحجيجه دونكم
 عينه طافيةٌ، كأين أشبهه بعبد العزى بن قطنٍ، فمن أدركه منكم، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛ إنه خارج

: قال ؟يا رسول اهللا وما لبثه يف األرض :خلةً بني الشام والعراق، فعاث مييناً وعاث مشاالً، يا عباد اهللا فاثبتوا قلنا
يا رسول اهللا، فذلك اليوم : يوم كسنة، ويوم كشهرٍ، ويوم كجمعة، وسائر أيام كأيامكم قلنا: أربعون يوماً

: قال ؟يا رسول اهللا وما إسراعه يف األرض: ال، أقدروا له قدره قلنا: قال ؟الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يومٍ
رته الريح، فيأيت على القوم، فيدعوهم، فيؤمنون به، ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر، واألرض كالغيث استدب

فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ضروعاً، وأمده خواصر، مث يأيت القوم فيدعوهم، 
: هلم، ومير باخلربة فيقول هلافريدون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلني ليس بأيديهم شيٌء من أموا

أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، مث يدعو رجالً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتني 
رمية الغرض، مث يدعوه، فيقبل، ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث اهللا تعاىل املسيح ابن مرمي، 

املنارة البيضاء شرقي دمشق بني مهرودتني، واضعاً كفيه على أجنحة ملكني،  صلى اهللا عليه وسلم، فيرتل عند
إذا طأطأ رأسه، قطر وإذا رفعه حتدر منه مجانٌ كاللؤلؤ، فال حيل لكافرٍ جيد ريح نفسه إال مات، ونفسه ينتهي 

لم قوماً قد إىل حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حىت يدركه بباب لد فيقتله، مث يأيت عيسى، صلى اهللا عليه وس
عصمهم اهللا منه، فيمسح عن وجوههم، وحيدثهم بدرجام يف اجلنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى اهللا تعاىل إىل 

ويبعث اهللا . عيسى صلى اهللا عليه وسلم إين قد أخرجت عباداً يل ال يدان ألحد بقتاهلم، فحرز عبادي إىل الطور
ائلهم على حبرية طربية فيشربون ما فيها، ومير آخرهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبٍ ينسلون، فيمر أو

لقد كان ذه مرةً ماٌء، وحيصر نيب اهللا عيسى، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه حىت يكون رأس الثور : فيقولون
ألحدهم خرياً من مائة دينارٍ ألحدكم اليوم، فريغب نيب اهللا عيسى، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه، رضي اهللا 

، إىل اهللا تعاىل، فريسل اهللا تعاىل عليهم النغف يف رقام، فيصبحون فرسى كموت نفسٍ واحدة مث يهبط عنهم
نيب اهللا عيسى، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه رضي اهللا عنهم، إىل األرض، فال جيدون يف األرض موضع شربٍ 

، وأصحابه رضي اهللا عنهم إىل اهللا تعاىل، إال مأله زمههم ونتنهم، فريغب نيب اهللا عيسى، صلى اهللا عليه وسلم
فريسل اهللا تعاىل طرياً كأعناق البخت، فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء اهللا، مث يرسل اهللا عز وجل مطراً ال يكن 

أنبيت مثرتك، وردي بركتك، : منه بيت مدرٍ وال وبرٍ، فيغسل األرض حىت يتركها كالزلقة، مث يقال لألرض
من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك يف الرسل حىت إن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام  فيومئذ تأكل العصابة

من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم 
                                                

  .لبخاري بعضه مبعناهوروى ا. رواه مسلم)  ١(
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وكل مسلمٍ؛ ويبقى شرار  كذلك إذ بعث اهللا تعاىل رحياً طيبةً، فتأخذهم حتت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمنٍ
   ١)الناس يتهارجون فيها ارج احلمر فعليهم تقوم الساعة 

***  
 ..آمنت باهللا ورسوله: ما إن وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت صاح بعض احلاضرين 

  .فال يقول كل ما ذكرت إال نيب ..وصدق اهللا ورسوله
  كل هذه التفاصيل والعلوم؟فمن له القدرة على ذكر  ..صدقت: قال آخر
لو طبقنا املقاييس اليت ذكرها القس على هذه النبوءات، فإن ذرات األرض مجيعا ال تستطيع أن : قال آخر

  .مل دقة الصدق الذي حتملهحتت
  .وقال آخرون كالما كثريا قريبا من هذا

  .مل ميلك بولس إال أن يطأطئ رأسه، مث يتسلل خارجا دون أن يلتفت له أحد
  .اجلمهور، فقد سار حنو عبد القادر وعبد احلكيم يصافحهما حبرارة أما
ولكن بصيصا جديدا من النور نزل علي، مألت  ..فقد سرت خلف بولس مطأطئ الرأس ..وأما أنا 

  .أشعته جوانح قليب، اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد
  

                                                
  .رواه مسلم)  ١(



 ٢٣٣

  حتدياتخامسا ـ 
ويف األيام السابقة  ،ئا نشاطا، وكأن ما حصل له أمسجاءين بولس ـ كعادته ـ ممتل ..يف اليوم اخلامس 

  .إصرارا على استكمال التداريب الفاشلة اليت راح يدربين عليها مل يزده إال
  أمل يؤثر فيك ما حصل أمس؟ ..ككعهدي ب ..أراك عظيم النشاط هذا اليوم: قلت
  .تعجل وانتكسوالنصر ملن صرب، وثبت، ال ملن اس ..الرجل القوي ال يؤثر فيه شيء: قال
  فأنت ال تزال تصمم على التحدي إذن؟: قلت
  .ما دامت يل أسلحة فتاكة ال ميكنين أن أرفع الراية البيضاء: قال
  .فما بقي لديك من األسلحة: قلت
  .وقنابل ال تقهر ..وصواريخ ال تصد ..لدي اليوم سالح ال يغلب: قال
  هل لديك دبابة تتحصن فيها؟ ..والدبابة: قلت
  .فليس عند خصمي أي سالح ميكن أن يواجهين به ..أحتاج إىل دبابة ال: قال
لقد ذهبنا أمس بسالحنا النووي، فلم  ..، وتستهني بقدرات خصمكال ينبغي أن تغتر هلذه الدرجة: قلت
   ..يفعل شيئا
  .أما هذا السالح، فهو سالح أفعال ..ذاك سالح يعتمد الكالم: قال
  ما هذا السالح الفعال؟: قلت
  .التحدي: قال
  .حتدي عبد القادر وعبد احلكيم: قلت
بل هو سالح التحدي الذي شهره املسيح يف وجه من شكوا فيه، أو أنكروا  ..مها أضعف شأنا ..ال: قال
  .ألوهيته

  فعلمين كيف أشحن هذا السالح؟: قلت
و األجدى واألعظم فذلك التعليم ه ..أنا ال أعلم إال يف وسط اجلماهري ..أنسيت طريقيت يف التعليم: قال

  .أثرا
  فأين نذهب اليوم؟: قلت
وال ينبغي أن ندفن ما  ..ويف اهلند يهتمون باخلوارق ..حنن يف اهلند ..إىل مدرسة من مدراس اخلوارق: قال

  .لدينا من أسلحة اخلوارق
سرت معه إىل املدرسة اليت حدثين عنها، وهناك رأينا مجاهري من الناس جتتمع حول رجال ميارسون 

   .ساليب خمتلفة من العجائبأ



 ٢٣٤

  اخلوارق واأللوهيةـ  ١
ورمبا يكون قد كلف  ..وكان حيفظ بكل دقة ما كلف بأن يقوله ذلك اليومكان مستأجر بولس معهم، 

  .من رفاقه من يعينه على التمثيلية اليت يريد إخراجها، إلقناع من يريد بولس إقناعهم
منكم أيها املتالعبون بقوانني األسباب يستطيع أن  من: ولذلك ما إن رأى بولس حىت صاح يف اجلمع

  ميتا؟ يحيي
حنن منارس ما يسمى يف منطق الناس  ..ما هذا اجلنون الذي تتحدث عنه؟: ضحك اجلميع، وقال أحدهم

  .إن هذا مستحيل ..ولكن ليس من اخلوارق إعادة احلياة للموتى ..باخلوارق
  ستحالة؟ألكونك عاجزا عنه رميته باال: املستأجر قال

  .بل لكونه مستحيال رميته باالستحالة: قال الرجل
  فإذا حصل، وأحيا شخص ميتا؟: قال املستأجر
  .اإلله وحده هو الذي يستطيع أن حييي املوتى ..أو أقنوما من إلهسيكون بذلك إهلا : قال الرجل

متم ترون أن من أحيا وما د ..أنا أعرف من أحيا املوتى: هنا انتهز بولس الفرصة، فاخترق اجلمع، وقال
  .أو أقنوم من إله، فإين أدعوكم هلذا اإلله العظيماملوت إله 
  فمن هو؟: قالوا
  .إنه النور الذي نزل إىل األرض ليحييها، ويكفر خطايا أهلها: قال
  ما امسه؟: قالوا
  .املسيح: قال
  فهل حصل وأن أحيا املوتى؟: قالوا
وهو مل  ..وهو مل حييي ميتا واحدا، بل أحيا موتى كثريين ..لقد روي ذلك يف كتابنا املقدس ..أجل: قال

  .حييي املوتى فقط، بل أتى بعجائب كثرية ال متلكون معها إال اإلقرار بطبيعته اإلهلية
  .سأذكر لكم بعض ما نص عليه الكتاب املقدس من ذلك

ينِ من تالميذه، وأَرسلَ إِلَى فَدعا يوحنا ٰاثْن (:)٢٣-١٩: ٧لوقا (فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ من 
يوحنا ٰالْمعمدانُ قَد أَرسلَنا إِلَيك (: فَلَما جاَء إِلَيه ٰالرجالن قَاال )أَنت هو ٰاآلتي أَم ننتظر آخر؟(: يسوع قَائالً

في تلْك ٰالساعة شفَى كَثريِين من أَمراضٍ وأَدواٍء وأَرواحٍ شريرة، ووهب و )أَنت هو ٰاآلتي أَم ننتظر آخر؟: قَائالً
ريِينكَث انيمعل رصٰالْب .وعسي ابا(: فَأَجمتعمسا ومتأَيا را بِمنوحا يبِرأَخا وبٰالْ: ٰاذْهونَ، ورصبي يمإِنَّ ٰالْع جرع

   )وطُوبى لمن ال يعثُر في. يمشونَ، وٰالْبرص يطَهرونَ، وٰالصم يسمعونَ، وٰالْموتى يقُومونَ، وٰالْمساكني يبشرونَ
ى ففي تلك الساعة شف(فضل املسيح أن جييب على سؤال املعمدان باألفعال قبل األقوال أنتم ترون كيف 

  ) كثريين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثريين
وبعد هذا الربهان النظري الوايف بأنه املسيح، أفهم الرسولني أن يبلغا مرسلهما الكرمي خرب ما رأيا ومسعا 

 ًبالذكر عالمة روحية، هي أن شخصاً قد أحرز شهرة وأظهر سلطانا ذا املقدار، من معجزاته وتعاليمه، وخص
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  .مث يعتين بتبشري املساكني، ال ميكن إال أن يكون املسيح
   ..ليس ذلك فقط

ذهب املسيح إىل كفر ، فقد )٤٣-٢١: ٥مرقس (، واليت وردت قصتها يف ابنة يايرسلقد أحيا املسيح 
ل امسه وكان يف كفر ناحوم رج ،ناحوم، بعد أن طرده أهل جدرة اليت شفى فيها انون، وأهلك خنازيرهم

كانت له ابنة توشك على املوت، مل تنجح معها معاجلات األطباء، وال خدمة و ،يايرس، وهو رئيس امع هناك
  .ومل يبق رجاًء إال يف االلتجاء إىل الناصري الشهري ،األقرباء وال تضرعات األحباء

فارقة وحيدته يف حالتها ال بد أن يايرس قرر الذهاب إىل املسيح ليطلب جميئه إىل بيته، لكنه استصعب م
كما أنه مل يكن ينتظر أن يأيت املسيح إىل بيته لو أرسل له آخر، وال ميكن أن يأخذ ابنته إىل املسيح وهي . هذه

  .فأسرع يايرس بنفسه إىل الشاطئ، ووقع عند قدمي املسيح وسجد له ،يف هذه الدرجة من اخلطر
الً ذا املقدار أمام النجار الناصري الفقري، الذي وكم كانت دهشة احلاضرين عند رؤيتهم رئيسهم متذلّ

غري أن ما عرفه يايرس وأهل كفر ناحوم عن فضائل املسيح وفضله، يفسر شيئاً  ،هو رفيق للعشارين واخلطاة
لقد ذللت املصيبة الشديدة يايرس، وساقته إىل املسيح، فانفتح له باب الفرج، . من هذا االحترام غري املنتظر

  .مصيبته إىل بركة أعظموحتولت 
ووصف حالة ابنته، وأظهر كامل اإلميان باملسيح، ألنه  )طلب إليه كثرياً(صرب املسيح على يايرس إىل أن 

. )تعال وضع يدك عليها فتحيا. ليتك تأيت وتضع يدك عليها لتشفى. ابنيت الصغرية على آخر نسمة(: قال
بإميان، ألن اإلميان هو الدلو الوحيد الذي يسحب به يستحيل أن يتغاضى املسيح عن طلب كهذا مقرون 

وهو العني الوحيدة اليت ا يرى اإلنسان طريق السماء ليسري فيه، وهو اليد . اإلنسان ماء احلياة من آبار اخلالص
  .الوحيدة اليت ا يتناول اإلنسان خبز احلياة ليحيا به

عد كما فعل مرتني قبالً؟ أال يكون يف ذلك معجزة أج، ملاذا مل يأمر املسيح بالشفاء عن ب: رمبا تتساءلون
  وموجباً أقوى إلميان اجلمهور وأهل املدينة به؟ 

رمبا كان ذلك ألن املسيح علم ما مل يعرفه يايرس أو غريه من احلاضرين، وذلك أن االبنة قد ماتت فعالً 
ذهاب املسيح معه يظهر له حمبة تكون لنا ومبا أن رئيس امع عدو للمسيح، ففي . بعد خروج أبيها من البيت

ومبا أن يايرس أمتّ الشروط األربعة الالزمة لنوال بركات املخلّص، فقد نال طلبه، وذهب . مثاالً يف حمبة العدو
  . املسيح معه إىل بيته

  ما هذه الشروط األربعة اليت ننال ا بركات املسيح؟: قال مستأجر بولس
  .اإلميان احلي بهمث  ..احلرارة يف الطلب منهمث  ..اإلتضاع أمامهمث  ..ىل املسيحاإلتيان إتبدأ ب: قال بولس

  .ميكن ألي شخص أن يفعلها يف أي حلظة لينال بركات املسيح ..هذه هي الشروط
  ماذا فعل املسيح؟ ..واصل حديثك: قال اجلمع
حاط بازدحام كهذا أن يسرع ال ميكن للمومبا أنه  ،فيما كان املسيح منطلقاً زمحته اجلموع: قال بولس

  . يف السري، فال ريب أن يايرس استاء من هذا البطء، ألن الدقائق كانت عنده كالساعات، ال بل كاأليام
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ووقوف اجلمهور معه بسبب امرأة مسكينة، كانت مريضة برتف  ،وزاده استياًء وقوف املسيح يف الطريق
  .يف تقوية إميانه وإحياء رجائهغري أن هذا التأخري عاد على يايرس بالربكة  ،دم

فقد اقتربت من املسيح امرأة مريضة برتف دم منذ اثنيت عشرة سنة، هد قُواها، وضيع ماهلا على األدوية 
مل تكن نازفة الدم تقدر أن تلتقي باملسيح  ،بغري فائدة، كما أنه كان يعترب جناسة حبسب طقوس شريعة موسى

  فماذا تعمل؟ ، تكن تقدر أن حتكي عن مرضها جهاراًمنفردة لتحكي له عن مرضها، ومل
يكفيين ملْس ثيابه فقط، ويل ملء (: اجتمعت قوة إمياا باملسيح، مع شدة حاجتها إليه، فقالت يف نفسها
وألا مل تتوقف كالكثريين عند . )اليقني أن ذلك ينيلين الشفاء، دون إزعاج املعلِّم والتعرض ملالحظة اجلمهور

ومل يكن االزدحام مانعاً هلا، بل اقتربت إىل وراء هذا الشايف . ر احلسن والقول الصائب، نالت أمنيتهاالفك
  . وملست هدب ثوبه، وللحال علمت بشفائها الفجائي على صورة مل تكن تتوقعها

عامل  لكن ألنه. فتومهت أنه ال حيس مبا فعلته. جاءت هذه املرأة وراء املسيح، فلم يرها ومل تلمس جسمه
وناب بطرس املتسرع . فظن اجلميع حىت رسله أنه سأل استعالماً )من ملس ثيايب؟(: اخلفايا، أوقف السري وسأل

لكن املسيح مل يسأل . يف الكالم عن زمالئه يف تلومي املسيح، وقال إن االزدحام جعل الكثريين يلمسون ثيابك
ميان، فإميان هذه املريضة هو الذي ميزها عن الكثريين عن اللمس البسيط، بل عن ملس اإلميان، إذْ ال شيء كاِإل

وجمرد ملس هدب ثوب املسيح مقروناً باِإلميان، كان باب اخلالص . غريها، الذين كانوا مثلها يطلبون الشفاء
هلا، بينما معاشرة املسيح ومساكنته ثالث سنني دون إميان مل تأت ذه النتيجة اجلوهرية لِإلسخريوطي، بل 

  . دته دينونةزا
  .قصد املسيح ذه املعجزة شفاًء جسدياً وروحياً، كما قصد تقوية إميان تالميذه ويايرس

نظر املسيح إىل الوراء وتطلع يف نازفة الدم مبيناً أنه عرفها، فارتعبت ألا ال تعرف لطفه وحبه للناس، 
خ صارم أمام اجلمهور، وإذْ مل يعد ميكنها وخافت من القصاص على عمل ال حق هلا فيه، أو على األقل من توبي

مث مبا فعلته خفية، وبالشفاء العجيب : إال االعتراف العلين، تقدمت وسجدت له واعترفت بعلتها املخجلة أوالً
  . الذي نالته

اذهيب بسالم وكوين . ثقي يا ابنة، إميانك قد شفاك(: فكلمها حاالً بكالم كله عطف ورمحة قائالً
  . )كصحيحة من دائ

ملاذا تتعب . ابنتك ماتت(: وإذا برسولٍ من بيت يايرس يقول له ،مث تابع املسيح مسريته حنو بيت يايرس
  . )املعلم بعد؟

للمسيح، أو هل ندم على خروجه من بيته وغيابه ساعة احتضار تذهللا ترى هل أسف يايرس على 
ذا الناصري الذي ال خيضع هلم؟ ولكن املسيح وحيدته؟ أوال يتوقع مشاتة زمالئه الفريسيني الذين يكرهون ه

  )آمن فقط، فهي تشفَى. ال ختف( :استدرك هذا التأثري السييء، وطيب خاطره بقوله
فلما وصل املسيح واألب واجلمع إىل البيت، أمر أن يبقى تالميذه مع اجلمهور خارجاً، ما عدا بطرس 

فأدخلهم معه ليكونوا شهوداً للمعجزة العظيمة، وترك ويعقوب ويوحنا، الذين ابتدأ مييزهم فوق رفقائهم، 
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التسعة خارجاً إيناساً للجمع الذي مل يسمح له بالدخول، وعند دخوله الدار تكدر من الضجيج والبكاء 
والنوح، ووبخ القائمني ا، وسعى ليزيل أوهامهم يف أمر املوت اجلسدي، بإرجاعه روحاً إىل جسدها بعد 

. ال تبكوا. ملاذا تضجون وتبكون؟ تنحوا(: وت بالنوم بالنظر إىل القيامة اآلتية، فقال للمجتمعنيوشبه امل. املوت
فاستهزأ اجلميع به وال سيما النائحون املأجورون، وضحكوا عليه لعدم معرفته . )فإن الصبية مل متت لكنها نائمة

  . الفرق بني النائم واملائت
إال الوالد والوالدة والرسل  -ملعركة اليت فيها يقهر املسيح املوت ومل يشهد هذه ا -فأخرجهم من الغرفة 

 :عياإش( )يبلَع ٰالْموت إِلَى ٰاَألبد، ويمسح ٰالسيد ٰالرب ٰالدموع عن كُلِّ ٰالْوجوه(قيل عنه يف األنبياء إنه . الثالثة
٨: ٢٥ .()يهِمأَفْد ةاوِيٰالْه دي نم .مهلِّصأُخ توٰالْم نةُ؟. ماوِيا هي ككَتوش ن؟ أَيتوا مي كاؤبأَو نهوشع ( )أَي
  )١٠: ١تيموثاوس  ٢()أَبطَلَ ٰالْموت وأَنار ٰالْحياةَ وٰالْخلُود(ووصف الرسول عمله أنه ) ١٤: ١٣

يدخل مع هؤالء اخلمسة  )لطان أن آخذها أيضاًيل سلطان أن أضعها ويل س(: نرى الذي قال عن حياته
يا صبية (: غرفة املوت، وذا السلطان ميسك يد اجلثة، ويكلم الروح اليت فارقت اجلسد، ويرجِعها إليه بقوله

  .فأحدثت هذه املعجزة دهشة عظيمة ،مث أمر أبويها أن يقدما هلا طعاماً ،وللوقت قامت الصبية ومشت. )قومي
  هل ميكن ملن يفعل هذا أن يكون بشرا عاديا؟: بولسبالدهشة، فقال امتأل اجلميع 

ال ميكن أن يكون هذا بشرا عاديا، بل هو بشر فوق  ..ال: فجأة مسعنا صوت عبد القادر، وهو يقول
  .هو بشر مؤيد مبدد رباين يثبت رسالته إىل البشر: العادة، وإن شئت قلت

بل هذا إله، أو أقنوم من إله، فاإلله وحده هو الذي  ..ال: انتفض بولس، الذي دهش للمفاجأة، وقال
  .يتصرف يف الطبيعة كما يشاء

اإلله وحده هو الذي حييي املوتى، أمل تقرأ ما ورد يف قرآنكم عن هذا، لقد جاء فيه يف حماجة إبراهيم 
ه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِي ويميت أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّ ﴿:للنمروذ

الْم نا مبِه رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغ
ي الْقَودهال ي اللَّهونيمالظَّال ٢٥٨:البقرة(﴾ م(  

  .درة، فيحيي بإذن اهللاإلله هو الذي حييي، ولكنه قد يهب ملن يشاء هذه الق ..صدقت: قال عبد القادر
ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ  ﴿:تعاىللقد نص القرآن الكرمي على هذا عند ذكره ملعجزات املسيح، يقول اهللا 

ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بَِآية من ربكُم أَني أَخلُق لَكُم من الطِّنيِ ) ٤٨(إِنجِيلَ والتوراةَ والْ
الْموتى بِإِذْن اللَّه وأُنبئُكُم بِما كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللَّه وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي 

 نِنيمؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملََآي كي ذَلإِنَّ ف كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وآل عمران(﴾)٤٩(ت(  
 أَيدتك إِذْ والدتك وعلَى علَيك عمتينِ اذْكُر مريم ابن عيسى يا اللَّه قَالَ إِذْ ﴿:تعاىلويف آية أخرى قال اهللا 

 من تخلُق وإِذْ والْإِنجِيلَ والتوراةَ والْحكْمةَ الْكتاب علَّمتك وإِذْ وكَهلًا الْمهد في الناس تكَلِّم الْقُدسِ بِروحِ
 بِإِذْنِي الْموتى تخرِج وإِذْ بِإِذْنِي والْأَبرص الْأَكْمه وتبرِئ بِإِذْنِي طَيرا فَتكُونُ فيها فُخفَتن بِإِذْنِي الطَّيرِ كَهيئَة الطِّنيِ
 ﴾مبِني رسح إِلَّا هذَا إِنْ منهم كَفَروا الَّذين فَقَالَ بِالْبينات جِئْتهم إِذْ عنك إِسرائيلَ بنِي كَفَفْت وإِذْ



 ٢٣٨

   )١١٠:املائدة(
فأنت ترى القرآن الكرمي يذكر كل املعجزات اليت وردت عن املسيح جمتمعة يف حمل واحد، بل يضيف 

ولكنه يف نفس الوقت ينسب كل ذلك هللا، فاهللا هو املتصرف يف ملكه كما يشاء، وهو ، ١ إليها ما مل تذكروه
  .ه على أنه مرسل من عندهيهب بعض ذلك التصرف من يشاء من خلقه كربهان ل

 ..فنحن ال نفهم احلقائق من القرآن، بل نفهمها من كتابنا املقدس ..للقرآن أن يقول ما يشاء: قال بولس
  ..وكتابنا املقدس هو الذي علمنا أن ألوهية املسيح هي اليت جعلته يأيت باملعجزات

ليس ذلك فقط  ..امسعو: بد القادر ــ وكأنه يتجاهل ما قال له ع مث التفت للجمع امللتف حوله، وقال
بل كانت حياته كلها إن معجزات السيد املسيح له اد ال تعد من الكثرة،  ..ما يدل على الهوت املسيح

  .معجزات
األمر الفريد ىف تاريخ العامل كله، فال هو حدث ، وهو )١٤: ٧:عياأش(والدته من عذراء ياته بفقد بدأ ح

أذهل ، ووسجد له اوس وىف طفولته، )١٠-٢: ٢:مىت(مبيالده جنم غري عادى قبله وال بعده، وكذلك بشر 
ىف التجلي على جبل طابور و) ٣:مىت(كذلك كان املسيح معجزة ىف عماده ، )٤٧: ٢:قالو(شيوخ اليهود 

 ، وىف ظهوره لكثريين بعد القيامة)٢٨:مىت(، وىف قيامته والقرب مغلق، دون أن يشعر به أحد )٨-١: ٩:قسمر(
، وكان معجزة يف صعوده إىل السماء )١٩: ٢٠:يوحنا(ودخوله على تالميذه واألبواب مغلقة  ) ١٦:قسمر(

 )                                                             ١٩: ١٦:قسمر(وجلوسه عن ميني اآلب 
بناسوته، طوال الفترة  حياته كلها سلسلة من املعجزات تدل على الهوته، الذي كان متحداًلقد كانت 

  .اليت ظهر فيها يف اجلسد، وإىل األبد أيضاً
وآيات أخر كثرية صنع يسوع قدام تالميذه مل  (:قول القديس يوحنا يف خامتة إجنيلهأن تسمعوا ويكفى 

، إن كتبت واحدة واحدة، أشياء أخر كثرية صنعها يسوع (:، وقوله) ٣٠: ٢٠:يوحنا()تكتب يف هذا الكتاب 
 )٢٥: ٢١:يوحنا()أظن أن العامل نفسه يسع الكتب املكتوبة فلست 

مجيع الذين كان عندهم سقماء ، وعند غروب الشمس (:ذلك يقول القديس لوقا اإلجنيليعلى وكمثال 
معجزات ذكر هنا ف، )٤٠: ٤:قالو()فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم ، بأمراض خمتلفة قدموهم إليه

 .باجلملة ال حتصى
                                                

قد ف، اليت ال تعترف ا الكنيسةاألناجيل األبوكريفية ما مل  يذكروه من املعجزات الواردة يف القرآن يوجد نظريها يف )  ١(
وكان . ثىن عشر عصفورااأخذ يسوع طنب صلصال من األحواض اليت صنعها ومنها صنع « ):٢٧ف  :شبيه مىت(جاء يف كتاب 

ملاذا تفعل أنت يف السبت، تلك األمور اليت ال حيل « :وعندما مسع يوسف ذلك أنتهره قائال ٠٠٠السبت حينما فعل يسوع ذلك 
وعلى ، وعلى صوت أمره بدأت يف الطريان ، »! طريي« :وعندما مسع يسوع يوسف خبط يديه سويا وقال لعصافريه» لنا فعلها؟

  » ذهيب وطريي خالل األرض وخالل كل العامل وعيشي ا« :قال للطيورمرأى ومسمع من مجيع الواقفني جانبا، 
وصنع أشكاال من الطيور والعصافري، اليت طارت حينما أخربها أن تطري، ووقفت ساكتة « ):إجنيل الطفولة(وجاء يف كتاب 

  »عندما أمرها أن تقف وأكلت وشربت عندما أعطاها طعاما وشرابا
به من يتصور أن سرية املسيح هي ـ فقط ـ ما كتبته األناجيل األربعة اليت أرخت بعض نقول هذا ردا على ما قد يعترض 

  .حياة املسيح



 ٢٣٩

، قدموا إليه مجيع السقماء واانني، وملا صار املساء إذ غربت الشمس (:ن ذلك ىف إجنيل مرقسوورد ع
( )وأخرج شياطني كثرية ، فشفى كثريين كانوا مرضى بأمراض خمتلفة، وكانت املدينة كلها جمتمعة على الباب

  ) ٣٤-٣٢: ١:قسمر
، م ىف جمامعهم  ويكرز ببشارة امللكوتيعل، كان يسوع يطوف كل اجلليل (:وقال القديس مىت اإلجنيلى

فأحضروا إليه مجيع السقماء  (:ويواصل بقوله، )٢٣: ٤:مىت()ويشفى كل مرض وكل ضعف ىف الشعب 
  .)٢٤: ٤:مىت()فشفاهم ، واانني واملصروعني واملفلوجني، املصابني بأمراض وأوجاع خمتلفة

، )كل مرض( عباراتهذه النطوى حتت تما ا يستطيع أحد منكم ـ أيها اجلمع املبارك ـ أن حتصوهل 
   ..وغريها) مجيع السقماء(و

 ..حنن هنا نقتصرعلى إثبات الهوت املسيح من املعجزات القليلة اليت دونت ىف األناجيل ..انطالقا من هذا
 . احلقيقة فوق كل تصور ..أما احلقيقة، ففوق ذلك كله

  : ، كلها مما ال ميكن لبشر أن يفعلهاواعاً عديدةكانت معجزات املسيح تشمل أنإضافة إىل هذا، فقد 
وانتهار الرياح واألمواج والبحر والصعود إىل ، واملشى على املاء، وإقامة املوتى، منها معجزات اخللقف

وتفتيح أعني ، واخراج الشياطني، والوالدة    من عذراء، والدخول من األبواب املغلقة، السماء والرتول منها
، واخلرس وشفاء العرج والصم والبـكم، )الشلل(اء األمراض املستعصـيـة كالربص والفلج وشفـ، العميان

كل  (:وباختصار كما قال مىت اإلجنيلي ..سنة وفشل فيها الطب ١٨سنة أو  ٣٨واألمراض اليت مرت عليها 
   )يف مجيع السقماء واانني ، مرض وكل   ضعف

ويكون له سلطان على الطبيعة ، يقدر أن يشفى كل مرض من ذا الذي ..أجيبوين أيها اجلمع املبارك
  ؟!وذا القدر إال اإلله الذى خلق هذه الطبيعة ،والشياطني ذا التنوع

معجزات إن نصوص األناجيل تدل على أن معجزات املسيح كانت تنم عن تصرفات إله، لقد كانت 
 (:نص لوقا على ذلك بقولهمن احلمى الشديدة  شفاء محاة بطرس، ففي أو االنتهار للمرض، املسيح مبجرد األمر

هنا املرض ينتهي مبجرد  ، فأنتم ترون)٣٩: ٤: قالو( )انتهر احلمى فتركتها، وىف احلال قامت وصارت ختدمهم
  .أمره أو انتهاره

ومبجرد األمر، عادت ، )١١: ٢:قسمر()قم امحل سريرك واذهب إىل بيتك (:وىف شفاء املفلوج، قال له
  .  صحته كاملة، حىت أنه قام، ومحل سريره أيضاً إيل الرجل

: ٦: قالو()مد يدك ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة  (:وىف شفاء صاحب اليد اليابسة، قال للرجل
 .بمجرد األمر متت معجزة يعجز الطب كله أمامها، ف)١٠

 (:يل عنه انهوىف إخراج األرواح النجسة، كان يستخدم أيضاً األمر واالنتهار فيخرجون، ولذلك ق
 ) ٢٧: ١:قسمر( )بسلطان يأمر حىت األرواح النجسة فتطيعه 

اسكت : انتهر الريح  وقال للبحر (:وكذلك يف إسكات األمواج ودئة البحر، استخدم األمر أيضاً
 ) ٣٩: ٤:قسمر()فسكنت الريح وصار هدوء عظيم  ،أبكم



 ٢٤٠

أن يصدر من إنسان، فهذا سلطان إهلى، كثرياً  واألمر بالنسبة إىل الطبيعة واألمراض والعاهات، ال ميكن
  .ما كان جيعل املشاهدين يعترفون بالهوته

فكان يضع يده على أحد فيشفيهم  (:وأحياناً كانت املعجزة تتم مبجرد اللمس أو وضع يده، كما قيل
  ) ٤٠: ٤:قالو()

  )٥١: ٢٢:قالو()ملس أذنه وأبرأها  (وملخس عبد رئيس الكهنة ملا قطعت أذنه 
  )٣٤: ٢٠:مىت()ملس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينها فتبعاه (وىف شفاء األعميني

  .)٢٥: ٨:قسمر(وملا وضع يديه على أعمى بيت صيدا أبصر 
جف ينبوع دمها  (ونازفة الدم الىت أنفقت كل أمواهلا على األطباء بال فائدة، جمرد أن ملست هدب ثوبه  

 ) ٢٩: ٥:قسمر()وبرئت 
طليثا قومى  (:قال هلاـ كما مسعتم ـ  ففى إقامة إبنة يايرس. .وتى، جند عنصر األمر أيضاًحىت ىف إقامة امل

فأبطل املوت بأمره، وأعاد ) ٤١،٤٢: ٥:قسمر( )وللوقت قامت الصبية ومشت ،الذى تفسريه ياصبية قومى
 .احلياة بأمره

: ٧: قالو()امليت وابتدأ يتكلم فجلس ، قم لأيها الشاب لك أقو (:قال ،وكذلك ىف إقامة ابن أرملة نايني
١٤،١٥(  

فخرج امليت ويداه ورجاله مربوطات بأقمطة  ،لعازر هلم خارجاً (:وىف إقامة لعازر، قال له بصوت عظيم
  )٤٣،٤٤: ١١:يوحنا()

  .مهمة أوجهها لك، ولكل معترض على سلطان املسيحالحظة م: التفت إىل عبد القادر، وقال
كان يعملها بقوته ، فقد كانت تتم دون صالةاملسيح أا  مجيع معجزات إن املالحظة اليت نستشفها من

  .الذاتية، بقوة الهوته
ولعل السبب ىف ذلك، أنه أراد  ،واملعجزة الوحيدة الىت سبقتها خماطبة اآلب، كانت إقامة لعازر من املوت

دت ىف كل معجزاته العديد إخفاء الهوته عن الشيطان، وكان بينه وبني الصليب أيام قالئل، كما أنه إن وج
جداً معجزة وحيدة فيها صالة، فلعلها لتعليمنا أن نصلى، ولعل فيها  رداً على أعدائه الذين كانوا يتهمونه 

هلم  (:ومع ذلك فإنه ىف إقامة لعازر إستخدم األمر أيضاً، فقال  لعازر .باستخدام قوة الشياطني ىف معجزاته
 ) ٤٣: ١١:حنايو( )خارجاً 

: ١٥:مىت(و، )٤١: ٦:قسمر(، كما يف ة إشباع اجلموع قيل أنه نظر إىل فوق، وأنه شكر وباركىف معجز
ومل يذكر ىف إحدى هاتني املعجزتني أنه صلى، أما النظر إىل فوق ومباركة الطعام قبل األكل منه، حىت ، )٣٦

  .يعلمنا الصالة
مما يؤكد لك ـ أيها املعترض ـ : وقال بته ـعابتسم ـ وكأنه يريد أن يلقي بالقنبلة األخرية اليت يف ج

على أن معجزات املسيح تدل على إله أن كل املعجزات اليت كانت حتدث، وال زالت حتدث ال حتدث إال 
له القديس  كما حدث ىف شفاء األعرج الذى يستعطى على باب اجلميل، إذ قال ،بامسه ىف العهد اجلديد
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 ) ..باسم يسوع املسيح الناصرى قم وامشى ،فإياه أعطيك ولكن الذى ىل ،ليس ىل فضة وال ذهب (:بطرس
                                                                          .)٦: ٣:مال الرسلأع(

خيرجون الشياطني بامسى : وهذه اآليات تتبع املؤمنني (:املسيحبل إن املسيح نفسه ذكر ذلك، فقد قال 
  )١٧: ١٦:قسمر()

هذا هو  ..نعم أيها اجلمع املبارك: قليال، مث قال، وقد أعجب بذلك اجلو اهلادئ الذي وفر له سكت
هو جيرى املعجزة بقوته الذاتية، أما التالميذ  ..الفارق بني معجزات السيد املسيح ومعجزات رسله وقديسيه

  .وة ترجع إليهأو بالقوة الىت أخذوها منه، بسلطانه هو، فالق ،فكانت معجزام باسم املسيح
  ) ١٣: ٤ىف( )أستطيع كل شئ ىف املسيح الذى يقويىن (:معربا عن هذابولس الرسول لقد قال 

أعطاهم سلطاناً على  (منحه الرب لتالميذه إذ ـ أيها األحباب الطيبون ـ هو الذي هذا السلطان و
شفوا ا (:عشر ثىنوقال لإل، )١: ١٠:مىت( )أرواح جنسة حىت خيرجوها، ويشفوا كل مرض وكل ضعف

ها أنا أعطيكم  (:وقال للسبعني أيضاً ،)٨: ١٠:مىت()أخرجوا شياطني  ،أقيموا موتى ،طهروا برصاً ،مرضى
  ) ١٩: ١٠:قالو( )سلطاناً لتدوسوا احليات والعقارب وكل قوة العدو 

اضل إن قولك هذا ـ حضرة القس الف: انتهز عبد القادر فرصة استجماع بولس ألنفاسه، ليتدخل قائال
  .ـ يستدعي أن نؤمن بآهلة كثرية غري املسيح ميتلئ بتمجيدها الكتاب املقدس

  .وغري روح القدس ..وغري اآلب ..ليس يف الكتاب املقدس إله غري املسيح: قال بولس
  .مبنطقك ـ حضرة القس ـ هناك آهلة أخرى كثرية يعج ا الكتاب املقدس: قال عبد القادر
   ..حزقيالهناك إله امسه 

وكَانت يد الرب علَي  (): ١٤-٣٧/١(كما هو وراد يف سفر حزقيال  ،كامالًا جيشمل حييي حزقيال أ
ا كَثإِذَا بِها، ولَهوحا وهنيب ازتلَنِي أَجعجظَامٍ، ويٍء بِعلم ادو طسوحِ إِلَى ونِي بِالررضفَأَح طْحطِّي سغاً، تةٌ جِدري

 (: فَأَجبت )ياابن آدم، أَيمكن أَنْ تحيا هذه الْعظَام؟ (فَقَالَ لي . رضِ الْوادي، كَما كَانت شديدةَ الْيبوسةأَ
لَمأَع تأَن ،بالر دياسي( .يفَقَالَ ل :)  اقُلْ لَهظَامِ والْع هذلَى هأْ عبني أَ: تعماسبةَ الرمةُ كَلابِسالْي ظَاما الْعهتي :

وأَكْسوك بِالْعصبِ واللَّحمِ، وأَبسطُ علَيك جِلْداً وأَجعلُ فيك روحاً . ها أَنا أَجعلُ روحاً يدخلُ فيك فَتحيينِ
با الري أَنأَن نيرِكدتنِ وييحفَت(.  

واكْتست  كُنت أَتنبأُ كَما أُمرت، حدثَ صوت جلَبة وزلْزلَة، فَتقَاربت الْعظَام كُلُّ عظْمٍ إِلَى عظْمه، وفيما
ا الْجِلْدهلَيِسطَ عبمِ واللَّحبِ وصي. بِالْعفَقَالَ ل وحا ريهف كُني ا لَممل  (: إِنأْ لبنقُلْتو ،مآد ناابوحِ يا : رذَا مه

بالر ديالس بِه رأْما: يويحيلَى لالَِء الْقَتؤلَى هع بهعِ وباحِ اَألريالر نأَقْبِلْ م وحارا يينِي . )هرا أَمكَم أْتبنفَت
  .هِمِ الْحياةُ، وانتصبوا علَى أَقْدامهِم جيشاً عظيماً جِداً جِداًالرب، فَدخلَ فيهِمِ الروح فَدبت في

ها هم يقُولُونَ قَد يبِست عظَامنا ومات . ياابن آدم، هذه الْعظَام هي جملَةُ شعبِ إِسرائيلَ  (: ثُم قَالَ لي
ها أَنا أَفْتح قُبوركُم وأُخرِجكُم منها ياشعبِي : لك تنبأْ وقْلُ لَهم هذَا ما يعلنه السيد الربلذَ. رجاؤنا وانقَطَعنا

 كُمرِجأُخو كُمورقُب حأَفْت نيح با الري أَنرِكُونَ أَنديلَ، فَتائرضِ إِسإِلَى أَر كُمرضأُحبِيوعاشا يهنم . عأَضو
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تزجأَنو تكَلَّمت قَد با الري أَنرِكُونَ أَندفَت كُمضإِلَى أَر كُمدأَرنَ، وويحفَت يكُمي فوحقُولُ  ري ،بِه تدعا وم
بالر (   

ـ أن حزقيال قد فعل يف هذه أال ترون ـ حضرة الفضالء : قرأ هذا النص، مث توجه للحاضرين قائال
  .املعجزة ما مل يفعل املسيح طيلة حياته

وهي املسيح بينها أعظم معجزة فعلها ولعل  ،١هم ثالثةاملقدس حسب الكتاب املسيح كل من أحياهم إن 
  .إحياء صديقه ليعاز من املوت بعد أربعة أيام

  .ملتحكموا بأنفسكواردة يف إجنيل يوحنا كما هي القصة سأنقل لكم 
فرفعوا احلجر حيث كان امليت موضوعا ورفع يسوع عينيه اىل  ():٤٣-١١/٤١: يوحنا(أخذ يقرأ من 

ولكن الجل هذا اجلمع .وانا علمت انك يف كل حني تسمع يل. فوق وقال ايها اآلب اشكرك النك مسعت يل
  )وملا قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا . ليؤمنوا انك ارسلتين: الواقف قلت

  ؟هذه الكلماتهل مسعتم ـ أيها اجلمع املبارك ـ 
   ؟األلوهيةها يدعي فيهل ترون املسيح 

وتوسل إىل اهللا  ،تضرع لرب العاملني الذي بأمره كن فيكون، إهله  اإن املسيح رفع عينيه إىل السماء ودع
ولكن فقط  ، ختليص نفسهغري طالب اد لنفسه وال، ه بإحياء هذا امليتئيف أدب ومناجاة أن يستجيب إىل دعا
  )ليؤمنوا أنك أرسلتين(يقول يسوع  ،رسله إىل الناسأوأن اهللا هو من  ،ليؤمن الناس أن اهللا قادر على كل شئ

هل  ..؟)ليؤمنوا أنك أرسلتين(سيقول هل  ،لو أن املسيح هو اهللاجلمع املبارك ـ أيها ـ فباهللا عليكم 
  هناك إله يرسل نفسه؟

  .ليس حزقيال فقط من أحيا املوتى يف الكتاب املقدس :سكت قليال، مث قال
بعد هذه و (:، فقد جاء فيه)٢٤-١٧/١٧ :امللوك األول(بإذن اهللا كما يف  حيا طفالالذي أإيليا هناك 

فقالت اليليا ما يل ولك يا رجل . األمور مرض ابن املرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حىت مل تبق فيه نسمة
واخذه من حضنها وصعد به اىل العلية اليت .فقال هلا اعطيين ابنك .يلّ لتذكري امثي واماتة ابينهل جئت ا .اهللا

وصرخ اىل الرب وقال ايها الرب اهلي أايضا اىل االرملة اليت انا نازل عندها  كان مقيما ا واضجعه على سريره
قال يا رب اهلي لترجع نفس هذا فتمدد على الولد ثالث مرات وصرخ اىل الرب و. قد اسأت باماتتك ابنها

فاخذ ايليا الولد ونزل به من . فسمع الرب لصوت ايليا فرجعت نفس الولد اىل جوفه فعاش .الولد اىل جوفه
فقالت املرأة اليليا هذا الوقت علمت انك رجل اهللا  .ابنك حي.وقال ايليا انظري.العلية اىل البيت ودفعه المه

   ) وان كالم الرب يف فمك حق
                                                

 ،بل كانت نائمة أو فاقدة للوعي ،ولكنها مل تكن ميتة ،عتقد الناس أا ميتةا ،بنة الرئيسا) طليثا(  مسهااومنهم فتاة اليت )  ١(
فان الصبية مل متت لكنها .قال هلم تنحوا« ):٩/٢٤ :مىت(ففي  ..ع من األناجيلكما قال هلم يسوع وكما هو وارد يف ثالثة مواض

 :لوقا(، ويف » مل متت الصبية لكنها نائمة.فدخل وقال هلم ملاذا تضجون وتبكون« ):٥/٣٩:مرقس(، ويف » فضحكوا عليه.نائمة
  » مل متت لكنها نائمة.فقال ال تبكوا.وكان اجلميع يبكون عليها ويلطمون« ):٨/٥٢

  . وبذلك، فإن الذين أحياهم املسيح ـ حسب األناجيل ـ ال يتجاوزون اثنني
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إا أذكى من كل األحبار والرهبان الذين يستدلون مبعجزات املسيح على  ..نظروا دقة فهم هذه املرأةا
هذا الوقت علمت انك رجل  (:إا مل تفهم من إحياء إيليا البنها أكثر من احلقيقة، لقد قالت ..ألوهية املسيح

  ) اهللا وان كالم الرب يف فمك حق
وهي  ..شق البحر بردائهلقد ذكر الكتاب املقدس أنه  ..عل ذلك فقطإيليا مل يف: سكت قليال، مث قال

خذ ايليا رداءه ولفه وضرب أو (): ٢/٨ :امللوك الثاين(املسيح نفسه، امسعوا ما جاء يف مل يفعلها عظيمة معجزة 
   ) املاء فانفلق اىل هنا وهناك فعربا كالمها يف اليبس

  سيح معجزة مثل هذه؟هل يف كل معجزات امل: توجه إىل بولس قائال
   ..ليس حزقيال وإيليا وحدمها ممن ميكن أن تعتربوهم آهلة: مث قال

( أن  ) ٣٢: ٤(املقدس يف سفر امللوك الثاين هو اآلخر، فقد ذكر الكتاب  اليشع إهلاًميكنكم أن تتخذوا 
: ١٣ (فر امللوك الثاين فقد ورد عنه يف سبل قد جاء فيه ما هو أعظم من ذلك،  ..قد أحيا طفالً ميتاً) اليشع 
وحدثَ أَنَّ غُزاةَ الْموآبِيني أَغَاروا علَى أَرضِ . ومات أَليشع فَدفَنوه (:فقد ورد فيه وته،مبعد نه أحيا ميتاً أ ) ٢٠

جفْنِ رونَ بِدقُومي ما كَانَ قَويمف ،ةيددالْج ةنطْلَعِ السم دنيلَ عائرإِستيى . لٍ متح نيماةَ قَادزا الْغأَوا إِنْ رفَم
إِلَي تدتى ارتح عيشأَل ظَامع سمي تيانُ الْمثْمج ا كَادمو ،عيشرِ أَلي قَبانَ فثْموا الْجحطَر اشاةُ، فَعيالْح ه

هلَيلَى رِجع ضهنو (   
وبقت العظام ألقى  ،وحتللت جثته ،ودفن يف قربه ،بعد أن مات إليشعزة العجيبة هل مسعتم هذه املعج

  .فعادت احلياة للميت الذي ألقوه يف قربه مبجرد أن مست جثة امليت عظام إليشع ،يف قربه االناس ميت
  ؟أجلهامن يعبده الناس ترون أحدا من فهل  ،نفرد ا إليشع دون غريه من البشرإن هذه املعجزة العجيبة ا

وكان منهم  ،قد خضعت لكثريينـ حسب الكتاب املقدس ـ الطبيعة فإن  ..خضوع عناصر الطبيعةأما 
سيجد أن إيليا أمر عنصر النار اليت  ) ١٤، ٧: ١(فالذي يقرأ ماجاء يف سفر امللوك الثاين ، إيليا ويشوعوأليشع 

  .فلم يكن من ايليا إال انه أمر فكان ،فأخضعها وأطاعته مبجرد أمره فرتلت من السماء ،هي سيدة العناصر
ووقف كالمها جبانب األردن، وأخذ إيليا  (:عن إيليا واليشع ) ٨، ٧: ٢ (وجاء يف سفر امللوك الثاين 

  )فانفلق إيل هنا وهناك فعرب كالمها يف اليبس، رداءه ولفه وضرب املاء
ومع ذلك  ..الذي وقع معجزة للمسيح انفالق املاء الذي وقع معجزة إليليا واليشع أعظم من هدوئهأليس 

  .يقل أحد إن يف إيليا طبيعة الهوتيةومل  ..تقولوا أنتممل 
كما  ،هذه املعجزة قد حدثت على يد اليشعأن الكتاب املقدس على فقد نص  ..شفاء العمي والربصىأما 

 وجاءوا ليال واحاطوا رسل اىل هناك خيال ومركبات وجيشا ثقيالأف (): ٢٠_  ١٤: ٦ (يف سفر امللوك الثاين 
فقال غالمه له آه يا سيدي .فبكر خادم رجل اهللا وقام وخرج واذا جيش حميط باملدينة وخيل ومركبات .باملدينة

وصلى اليشع وقال يا رب افتح عينيه . فقال ال ختف الن الذين معنا اكثر من الذين معهم. كيف نعمل
وملا نزلوا اليه صلى . مملوء خيال ومركبات نار حول اليشعففتح الرب عيين الغالم فابصر واذ اجلبل .فيبصر

فقال هلم اليشع ليست هذه . فضرم بالعمى كقول اليشع.اليشع اىل الرب وقال اضرب هؤالء االمم بالعمى



 ٢٤٤

فلما . فسار م اىل السامرة.اتبعوين فاسري بكم اىل الرجل الذي تفتشون عليه.هي الطريق وال هذه هي املدينة
ففتح الرب اعينهم فابصروا واذا هم يف وسط .لسامرة قال اليشع يا رب افتح اعني هؤالء فيبصروادخلوا ا
   ) السامرة

ومع ذلك مل  ..بل كان جبيش كبري  ،ما فعله أليشع مل يكن بفرد واحد أو باثنني أو بثالثةإن  ..هل مسعتم
  .طبيعة الهوتية اليشعيقل أحد إن يف ومل  ..تقولوا أنتم
وذلك عندما وعد املرأة الشومنية اليت مل يكن هلا ابن  ..اليشع قد مت له ذلكف ..بؤ بأحداث املستقبلالتنأما 

. في مثْلِ هذَا الْوقْت من السنة الْقَادمة ستحضنِني ابناً بين ذراعيك (: فَقَالَ لَها أَليشع (ورجلها قد شاخ 
فَقَالَت:) ياسلَ اِهللاالَ يجي رد .كتأَم عدخالَ ت( عيشأَل أَ بِهبي أَننِ الَّذمي الزناً فاب تبجأَنو لَتما حهنلَك ( 

  )١٦: ٤:سفر امللوك الثاين(
أمساؤهم يف  تحداث املستقبلية ممن وردنبياء تنبؤو بالغيب واألالكثري من األفإن  ..باإلضافة إىل هذا

منكم وال من ومع هذا مل يقل أحد  ..قاموا بصنع اآليات واملعجزات كاملسيح متاماًبل  ..ب املقدسالكتا
  .أن فيهم طبيعة الهوتيةغريكم 

  أأنتم أعلم باملسيح من تالميذ املسيح؟: التفت إىل بولس، فرآه مستغرقا مثل اجلميع يف السماع، فقال
  .هم أعلم باملسيح منا ..ال: قال بولس
قد قام فينا  (:فقد حصلت كل هذه املعجزات أمام أعينهم، ومع ذلك كان أقصى ما قالوا: القادر قال عبد

  .قرهم ومل ينكر عليهم وصفهم له بالنبوةأن أ يكن من املسيح إال ملو، )١٦: ٧ :لوقا(ما جاء يف ك )نيب عظيم 
ورفَع  (): ٤١: ١١(جنيل يوحناإبل إن املسيح نفسه مل يقصد من املعجزة إال إقناعهم بنبوته كما جاء يف 

. أَيها اآلب، أَشكُرك َألنك سمعت لي، وقَد علمت أَنك دوماً تسمع لي (:يسوع عينيه إِلَى السماِء وقَالَ
   )نت أَرسلْتنِي ولكني قُلْت هذَا َألجلِ الْجمعِ الْواقف حولي ليؤمنوا أَنك أَ

  ؟أن يتخذ من قيام املسيح بإحياء املوتى دليالً على ألوهيتهملخلص للمسيح بعد هذا فهل ميكن 
الشيطان أيضا  ..ليس رجال اهللا وحدهم هم الذين حصلت على أيديهم اخلوارق: سكت قليال، مث قال

  .تحق أن يعبدومبنطقكم الذي تفكرون به، فإن الشيطان أيضا يس ..يصنع املعجزات
   )الذي جميئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة  ():٢:٢/٩تسالونيكي(لقد ورد يف 

فكل الناس ميكن أن يتنبأوا، وحتصل على أيديهم  ..بل كل الناس ..ليس الشيطان وحده يستحق أن يعبد
ن قائلني ام قد امتألوا وكان آخرون يستهزئو ():٢٤-٢/١٣(بطرس يف أعمال الرسل اخلوارق، لقد قال 

فوقف بطرس مع االحد عشر ورفع صوته وقال هلم ايها الرجال اليهود والساكنون يف اورشليم امجعون  سالفة
  الا الساعة الثالثة من.الن هؤالء ليسوا سكارى كما انتم تظنون. ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا اىل كالمي

يقول اهللا ويكون يف االيام االخرية اين اسكب من روحي على كل بشر . بل هذا ما قيل بيوئيل النيب. النهار
وعلى عبيدي ايضا واماءي اسكب من . فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى وحيلم شيوخكم احالما

واعطي عجائب يف السماء من فوق وآيات على االرض من اسفل دما ونارا . روحي يف تلك االيام فيتنبأون
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ويكون كل من . تتحول الشمس اىل ظلمة والقمر اىل دم قبل ان جييء يوم الرب العظيم الشهري .وخبار دخان
يسوع الناصري رجل قد تربهن لكم من  .ايها الرجال االسرائيليون امسعوا هذه االقوال يدعو باسم الرب خيلص

هذا اخذمتوه مسلّما  .قبل اهللا بقوات وعجائب وآيات صنعها اهللا بيده يف وسطكم كما انتم ايضا تعلمون
   )الذي اقامه اهللا ناقضا اوجاع املوت . مبشورة اهللا احملتومة وعلمه السابق وبايدي امثة صلبتموه وقتلتموه

وأم مهما حاولوا أن  ،بطرس تدل قطعا علي أن املعجزات ليست بشئإن هذه الكلمات اليت أطلقها 
فذلك بطرس يعترف أن كل الناس ، سدود ال حمالة فهو طريق م ،يثبتوا ألوهية يسوع عن طريق املعجزات

  .سيتنبأون وسيفعلون املعجزات بل معجزات أعظم من اليت فعلها املسيح
إن ما اعتقدمتوه يف املسيح بسبب معجزاته، هو نفس ما اعتقده الناس يف بولس ملا : سكت قليال، مث قال
   ..جرت منه من معجزات

 ،كان مقعداً امريض شفى رجال، فيبشر هو وبرناباما كان حينبولس عن حدث الكتاب املقدس لقد 
  .ونزل يف جسد بشري ،له جتسدإ هعتقدوا فيه أناولكن  ،ليس هذا فقط، فاعتقد الناس فيه أنه إله
وكان جيلس يف لسترة رجل عاجز الرجلني مقعد من  ():١٢ -١٤/٨ :أعمال الرسل(امسعوا ما جاء يف 
فشخص اليه واذ رأى ان له اميانا ليشفى قال بصوت  .سمع بولس يتكلمهذا كان ي. بطن امه ومل ميش قط

فاجلموع ملا رأوا ما فعل بولس رفعوا صوم بلغة ليكأونية . فوثب وصار ميشي.عظيم قم على رجليك منتصبا
يف فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس اذ كان هو املتقدم . قائلني ان اآلهلة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا

   ) الكالم
منه يتم حينما رأ، أنه إلهاملسيح يف اعتقدمت عندما لكم هذا هو نفس ما حدث : توجه لبولس قائال

  .املعجزات
هل املسيح مل ، ولكن وأعلن أنه بشر ابولس أنكر كونه إهلولكن هناك فرق عظيم بينهما، ف: قال بولس

  يفعل ذلك؟
ق بكل جوارحه على أنه بشر، وعلى أن اآليات اليت لقد نط ..لقد فعل ذلك .. كال: قال عبد القادر

  .حصلت منه آيات على نبوته، ال على ألوهيته
فالرب هو الدافع واملسيح هو  )كل شيء قد دفع إيل من أيب  (:) ٢٧: ١١(إجنيل مىت لقد قال يف 

  .عظيم بني الدافع واملدفوع له اوال شك أن هناك فرق ..املدفوع له
  :ورد التصريح ذه احلقيقة العظيمة يف مواضع كثرية من األناجيلبل قد  ..ليس هذا فقط

احلق احلق أقول لكم ال يقدر االبن أن : وقال هلم ،فأجاب يسوع (:)١٩: ٥( جاء يف إجنيل يوحنافقد 
   )يعمل من نفسه شيئا إال ما ينظر اآلب يعمل 

كما أمسع أدين و . نفسي شيئا أنا ال أقدر أن أفعل من (:) ٣٠: ٥( يف نفس اإلصحاح ، ووفيه أيضا
  )دينونيت عادلة ألين ال أطلب مشيئيت بل مشيئة اآلب الذي أرسلين 

ألن األعمال اليت أعطاين اآلب . وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا (:) ٣٦: ٥( ويف نفس اإلجنيل 
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   )ألعملها، هذه األعمال بعينها اليت أنا أعملها هي تشهد يل أن اآلب قد أرسلين 
   )اآلب حيب االبن وقد دفع كل شيء يف يده  (:) ٣٥: ٤(  نفس اإلجنيلويف 

   )دفع إيلَّ كل سلطان يف السماء وعلى األرض : فتقدم يسوع ومتهل قائالً (:) ١٨: ٢٨( ويف إجنيل مىت 
دفـع إيلَّ  كل شيء قد: إىل تالميذه و قال) أي املسيح(والتفت  (:) ٢٢ـ  ٢١: ١٠( ويف إجنيل لوقا 

   )من أيب 
ولكن إن كنت أنا بإصبع اهللا أخرج الشياطني فقد أقبل  (:يقول املسيح) ٢٠: ١١( جنيلنفس اإليف و

   )عليكم ملكوت اهللا 
فَقَالَت مرثَا  (:)٢٢_  ٢١: ١١(ورد يف إجنيل يوحنايدل لذلك ما  ..وقد كان احلاضرون يعلمون ذلك

وعسيل :)لَو ديا سي يأَخ تمي ا لَمنهه تكُن . اهإِي اللَّه يكطعي اللَّه نم طْلُبا تأَنَّ كُلَّ م لَمضاً أَعي اآلنَ أَينلَك
(   

جاء يف إجنيل كما كان املسيح قبل أن يقوم باملعجزه يتوجه ببصره حنو السماء ويطلب اهللا ويشكره وهلذا 
أَشكُرك َألنك سمعت لي، وقَد علمت ، أَيها اآلب(: يسوع عينيه إِلَى السماِء وقَالَ ورفَع (:) ٤١: ١١(يوحنا

   )ولكني قُلْت هذَا َألجلِ الْجمعِ الْواقف حولي ليؤمنوا أَنك أَنت أَرسلْتنِي . أَنك دوماً تسمع لي
وأَمر الْجموع أَنْ يجلسوا علَى  (:) ٢١_ ١٥: ١٤( يف إجنيل مىت كما منه هذا الفعل وقد تكرر 

، وأَعطَاها ثُم أَخذَ اَألرغفَةَ الْخمسةَ والسمكَتينِ، ورفَع نظَره إِلَى السماِء، وبارك وكَسر اَألرغفَةَ. الْعشبِ
،يذالَملتوعِ لملَى الْجا عوهعزوا. فَوبِعشو يعمفَأَكَلَ الْج (   

يدعو خالق السموات وكأنه لقد قام املسيح برفع نظره حنو السماء قبل أن يقوم باملعجزة وقبل أن يبارك، 
  .ما يطلبه من معجزاتواألرض ليمنحه 
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  ـ اخلوارق والنبوة ٢
اقها له عبد القادر ـ سبيال للخروج من ذلك املأزق إال أن مل جيد بولس ـ بعد كل تلك األدلة اليت س

  .فلنقر بأن اخلوارق ال تدل على األلوهية، بل تدل على النبوة: يغري املوضوع، فقال
  .وقد تدل على غريها: قال عبد القادر

  :داللة اخلوارق على النبوة
ل أن يكون هناك نيب غري مؤيد فيستحي ..ولكنها مع ذلك ال بد أن تدل على شيء ..ال بأس: قال بولس

  .بأدلة تدل على نبوته
   ..الكتاب املقدس ينص على هذا

ملا جتلى اهللا ملوسى ىف سيناء لريسله إىل بىن إسرائيل و ، و، جعل اهللا املعجزة دليل النبوةفابتداء من التوراة
 ٢: ٤ – ٣اخلروج ( كما يف إىل فرعون و ملئه، ثبت له و للناس رسالته مبعجزة العصا ومعجزة اليد الربصاء 

و صنع موسى املعجزات على عيون  ..خذ بيدك العصا تصنع ا املعجزات (:رسله و املعجزة بيدهأمث  ،)
  )  ٣١ - ١٨: ٤اخلروج ( ) من الشعبآالشعب ف

ا ولَقَد أَرسلْن ﴿:، لقد جاء يف القرآنوالقرآن نفسه يشهد بأن املعجزات كانت عند موسى دالئل النبوة
ولَقَد آتينا موسى تسع آيات بينات فَاسأَلْ بنِي إِسرائيلَ إِذْ  ﴿:، وفيه)٩٦:هود(﴾ موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِنيٍ

  )١٠١:االسراء(﴾ جاَءهم فَقَالَ لَه فرعونُ إِني لَأَظُنك يا موسى مسحوراً
عجز سحرة مصر عن املعارضة، وسلم فرعون ات، وفصل يف ذكرها حىت لقد ذكر القرآن كل هذه اآلي

هى السلطان املبني الذى به يشهد اهللا لنبيه أنه أرسله ليبلغ كالم اهللا، فال نبوة بذلك فاملعجزة ، وآمن عند غرقه
   .بدون معجزة

زة لصحة ضرورة املعجفالقرآن يرى  ..قرآنكم يقول هذا ..ليست التوراة وحدها هي من تقول هذا
  .املعجزة، على أنواعها، دليل النبوة األوحد، فال تصح النبوة بدون معجزةف ..النبوة

لقد جاء ) سنة األولني(هذا مبدأ إهلى مقرر، متواتر باالمجاع عند األنبياء و املرسلني، حىت مساه القرآن 
وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاَءهم الْهدى ، وفيه )١٣:احلجر(﴾ ال يؤمنونَ بِه وقَد خلَت سنةُ الْأَولني ﴿:فيه

  ) ٥٥:الكهف(﴾ ويستغفروا ربهم إِلَّا أَنْ تأْتيهم سنةُ الْأَولني أَو يأْتيهم الْعذَاب قُبالً
﴿ سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا :د يف القرآن، لقد ورال تبديل هلا وال حتويلوسنة اهللا ـ كما يذكر القرآن ـ 

سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد  ﴿:، وورد فيه)٦٢:األحزاب(﴾ من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديالً
  )٢٣:الفتح(﴾ لسنة اللَّه تبديالً

وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ  ﴿:لقد جاء يف القرآن ..اهللا على الناس اإلميانوبدون معجزة ال يوجب 
قُب ذَابالْع مهيأْتي أَو نيلةُ الْأَونس مهيأْتإِلَّا أَنْ ت مهبوا ررفغتسيى ودالْه ماَءه٥٥:الكهف(﴾ الًج(  

احلكمة واملوعظة احلسنة، اليت استعملت أساليب  إلميان بالدعوة القرآنيةامتنع مشركو مكة عن اوهلذا 
 ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو ﴿:كما جاء يف القرآن



 ٢٤٨

هو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَعيندتهبِالْم لَمأَع ا مل تقترن باملعجزة املطلوبة، )١٢٥:النحل(﴾ وهذا كان يف  ..أل
  .مكة

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات  ﴿:أو باحلديد، كما يذكر القرآن، رضحوا هلا باجلهادأما يف املدينة، فقد 
ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ وليعلَم اللَّه من وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ 

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصن٢٥:احلديد(﴾ ي(  
لَن نؤمن حتى نؤتى   ﴿:املعجزة سنة النبوة نأوىف عرف الناس مجيعا،  ،فلسفة القرآنفأنتم تالحظون يف 

لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ م١٢٤من اآلية: األنعام(﴾م(   
حكمة اهللا أقتضت أن ال تكون اخلوارق دعامة لنبوة حممد، و  (فإن من يقول من املسلمني بأن لذلك، 

لقرآن ىف ضرورة املعجزة للنبوة، و سنة اهللا ىف إمنا يتتقدون حكمة ا )برهانا على صحة رسالته و صدق دعوته 
   .أنبيائه

  .وحنن نتفق فيه مجيعا ..إن كل ما ذكرته صحيح: قال عبد القادر
  فأنت معي يف أن املعجزة شرط للنبوة؟: قال بولس

  .لقد صرح القرآن بذلك، ولذلك أمد اهللا أنبياءه بالرباهني الدالة على نبوم ..أجل: قال عبد القادر
اعترب بعض املتكلمني أن املعجزة هي الدليل األوحد على صدق النبوة، وقد عرب عن ذلك أحدهم،  بل

هل ىف املقدور نصب دليل على صدق النىب غري : فإن قيل ،ال دليل على صدق النىب غري املعجزة (:فقال
عتادا، و إما أن يكون فإن ما يقدر دليالعلى الصدق ال خيلو إما أن يكون م !ذلك غري ممكن: قلنا ؟املعجزة

فإن كان معتادا يستوى فيه الرب و الفاجر، فيستحيل كونه دليال، و إن كان خارقا للعادة جيوز : خارقا للعادة
  ١)تقدير وجوده ابتداء من فعل اهللا تعاىل، فإذا مل يكن بد من تعلقه بالدعوى، فهو املعجزة بعينها 

وما دام األمر  ..ا نتفق على أن املعجزة هي دليل النبوةفأنا وأنت كالن ..لقد اتفقنا إذن: قال بولس
  .كذلك، فمحمد ليس نبيا

  مل؟: قال عبد القادر
  .هلذا الدليل الذي نتفق حنن مجيعا على القول به: قال بولس

  :وهو بتعبري بسيط يتكون من مقدمتني
  .ذاتدل عليه، وقد اتفقنا مجيعا على ه ةهي أن كل نيب ال بد له من معجز: األوىل

وال  ..وهذا ما ذكره القرآن والعلماء ..وأما الثانية، فهي أن حممدا ليس له أي دليل حسي على نبوته
  .يكابر يف إنكاره أحد

معجزات بىن  ةكثرو ، وإما عقلية ،املعجزة إما حسية (:، فيقولم املعجزة اىل نوعنيفهذا السيوطي يقس
هامهم، أة عقلية لفرط ذكائهم وكمال ر معجزات هذه األكثو ، إسرائيل كانت حسية لبالدم وقلة بصريم

وألن هذه الشريعة ملا كانت باقية على صفحات الدهر إىل يوم القيامة خصت باملعجزة العقلية الباقية لرياها ذوو 
                                                

  .٣٣١اإلرشاد، ص )  ١(



 ٢٤٩

   ١)البصائر 
صروا لذلك، ىف باب معجزة النىب العرىب اقت، على أن القرآن وحده معجزة حممدوالعلماء جيمعون من قدمي 

قرار منهم بأنه ليس حملمد معجزة حسية تشهد له، كما سنرى ذلك من القرآن إهذا و ..على كتب االعجاز
   .نفسه

ابتداء من السيوطي  ولكن العلماء الذين ترجع هلم كلهم يثبت معجزات حسية حملمد : قال عبد القادر
  .الذي خصص كتابا لذلك

فترق املسلمون ثالث فرق ىف تقدير معجزة يف هذا، فقد اإن شئت التحقيق  ..دعنا من ذلك: قال بولس
فئة التقليديني الذين مل يزالوا غائصني ىف رواسب املاضى، و فئة العلماء الذين جيعلون القرآن وحده : حممد

   .معجزة حممد، و فئة املتحررين الذين ينادون بأنه ال ضرورة للمعجزة لصحة النبوة
  .فال ينبغي لعامل أن يلتفت ملا يذكرون من خرافات ..أما فئة التقليديني البسطاء

حسني هيكل حممد الدكتور  ٢فهذا العامل العالمة الذي مل يوجد له نظري يف التحقيق العلمي ..أما العلماء
مل يرد ىف كتاب  (:ـ على هذا، فيقول )حياة حممد(كتابه العظيم ىف ينص ـ بعد حتقيق طويل وجهد جهيد 

  )ختالف عصورهم برسالة حممد إال القرآن ااد اهللا ا أن يؤمن الناس كافة على اهللا ذكر ملعجزة أر
حريصا على أن يقدر املسلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليه، حىت كان  لقد كان  (:وقال بعد حبث طويل

أراد ومل يرد ىف كتاب اهللا ذكر ملعجزة  ..ويصارح أصحابه بذلك ،ال يرضى أن تنسب إليه معجزة غري القرآن
هذا مع أنه ذكر املعجزات  ..اهللا ا أن يؤمن الناس كافة، على اختالف عصورهم، برسالة حممد، إال القرآن

    ٣)الىت جرت بإذن اهللا على أيدى من سبق حممدا من الرسل 
لقد أغرم كثري من املسلمني بأن حيوطوا شخصية الرسول الة  (:الذي قال ستاذ عبد اهللا السماناألومثله  

ومن املتأكد أنه ليس  ،وبلغ الغلو م درجة ال تطاق ،ن محلت به أمه اىل أن لقى ربهأكربى من اخلوارق، منذ 

                                                
  .١١٦: ٢االتقان )  ١(
هذه هي عادة املبشرين واملستشرقني يف الرفع من شأن من يريدون استغالل أقواله ملوجهة اإلسالم، وهم ـ يف نفس )  ٢(

  .إذا ما رأوا منه أي خطر عليهم الوقت ـ قد حيولونه قزما يف موضع آخر
عددا من املعجزات الثابتة بصريح القرآن ومتواتر السنة، كرتول املالئكة يف بدر، وطري األبابيل، وشق الصدر هيكل أنكر وقد 

  .كانت مناما) اقرأ(واإلسراء وأن 
سياحة الروح يف عامل الرؤى، ووصف  كله إرضاء للمنهج العلمي الغريب الذي أعلنه وأعلن التزامه به فاعترب اإلسراءوذلك 

املالئكة الذين أمد اهللا م املسلمني يف غزوة بدر بالدعم املعنوي، ووصف طري األبابيل بداء اجلدري، واعترب شق الصدر شيئا 
جزات وقصر موقفه من احلقائق الغيبية واملع معنويا، واعترب لقاء جربيل بالنيب يف حراء مناما، وبذلك عمد إىل تفريغ تاريخ النيب 

  .على أن للنيب معجزة واحدة هي القرآن الكرمي
 بأا خمالفة للسنة اإلهلية، وزعم أن روايات معجزاته ) غري القرآن(علل الدكتور هيكل إنكاره مجيع املعجزات احملمدية وقد  

ولَن تجِد  ﴿يشكك الناس يف صحة آية  موضوعة، قصد واضعها إما أن جيعل لنبينا مثل ما ملوسى وعيسى عليهما السالم، وإما أن
  )٦٢من اآلية: األحزاب)(لسنة اللَّه تبديالً

  .٥٥ – ٤٤حياة حممد، ص )  ٣(



 ٢٥٠

    ١)هلم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح 
يعمدون اىل كتب السرية ليأخذوا  ـ حني حياولون دراسة شخصية الرسولـ ن الكثريين إ (:وقال

ب على كثرا ال جيوز أن تكون مرجعا أصيال ىف هذا الصدد، ألا كتبت وهذه الكت ،جزافا بكل ما ورد فيها
واخلالفات الكثرية ىف رواياا حيتم  ،ومعظمها كان يدون لغاية تعبدية ،ىف عصور مل يكن النقد مباحا متاما فيها

   ) على الباحث أن يقف منها موقف احلذر واحليطة
باء اخلوارق و املعجزات، الىت تزيد و تنقص تبعا الختالف وقد استوعبت كتب السرية سيال من أن (:وقال

فبينما جند سرية ابن هشام ال تعىن كثريا بأنباء اخلوارق و املعجزات، جند أن سرية ابن  ،األزمان الىت دزنت فيها
رواة كتب السرية مزدمحة بالو ،للقاضى عياض، وغريمها، قد عنيت العناية الكربى ا) الشفاء ( أىب الفداء، و

هؤالء ال يتحرون الدقة ىف سند الرواية أو متنها، ، والقصاصني الذين عرفوا بالصناعة القصصية ىف ما يروون
   ) سلوب و عنصر التشويقصياغة األ ـفحسب  ـألم يعنيهم 
ىل كتب احلديث ألفينا أنفسنا إزاء مشكلة معقدة جتعل الباحث ىف حرية ال إوإذا تركنا السرية  (:مث قال

ىل النىب لتكون مؤيدا حلزب سياسى، أو إوظهر وضع آالف األحاديث ونسبتها  ..تهى وال تقف عند حدتن
وانتهز اليهود والزنادقة فرصة هذه اخلالفات الىت تدثرت بالدماء ىف معظم األحايني، وراحوا  ،ناقضا حلزب آخر

كما تطوع كثري من  ،ىل شكلياتهإصرف خيتلقون األحاديث ليهدموا ا االسالم، ويشغلوا العامة عن أصوله لتن
السذج والبسطاء فوضعوا أحاديث ىف الترغيب والترهيب، ظنا منهم أن ىف هذا خدمة للدين، و لو عقلوا 

   )ألدركوا أم إمنا أساؤوا إىل الدين أكرب إساءة 
يكلف  وبعض تفاسري القرآن نفسها حمشو بآالف األحاديث املنسوبة اىل الرسول، دون أن (:مث قال

الذين يتشدقون بأحاديث دخيلة، و ..أصحاب التفاسري أنفسهم مشقة توضيح درجتها من الصحة والضعف
ىل رسول اهللا، ولو قبلناها، لكان معىن هذا أن حممدا نطق مبا يفسد ذوق احلياة، ويتنكر إويصرون على نسبتها 

   )لقوى السليم لسنتها، ويهدم مبعول هذه الشريعة الىت قامت أصوهلا على املنطق ا
إن كتب األحاديث، : وحنن نقول له ..أمل حتدث للرسول معجزات؟: ولسائل أن يتساءل (:وختم بقوله

 ،ومنها ما بلغ اىل درجة التطرف الذى يفرض علينا الضحك ،وكتب السرية، قد استوعبت آالف املعجزات
قاضى عياض، وشرح الزرقاىن على لل) الشفاء(للبيهقى، و أىب نعيم، و) دالئل النبوة(وحسبك أن تقرأ 

    ٢) وكلها أحادية ال تقطع خبرب ،واألحاديث املعتمدة معدودة على األصابع ،)املواهب(
السرية والشمائل واملغازى  وينقض معها كل ما وستاذ السمان ينقض كل معجزات احلديث فاأل ،وهكذا

  .يتومهونه من معجزات ىف بعض آيات القرآن
ن حكمة اهللا اقتضت أن ال تكون اخلوارق إ (:ىف قولهمنه صرح الذي كان أذ دروزة األستاومثلهما قال 

                                                
  .١٨ – ١٠حممد، الرسول البشر، ص )  ١(
  .١١٣و  ٨٨ – ٨٦حممد، الرسول البشر، ص : عبد اهللا السمان)  ٢(



 ٢٥١

   ١)دعامة لنبوة سيدنا حممد عليه السالم، و برهانا على صحة رسالته، و صدق دعوته 
  . أن حممدا  غري مؤيد باخلوارق ىف نبوته ورسالتهيدل على فالواقع التارخيى والقرآىن 

كالما كثريا، واملنهج العلمي الذي تعرضه علي حيتم أن نناقش كل ذلك  لقد ذكرت: قال عبد القادر
  .فإن أذنت يل، وكنت حريصا على معرفة احلق، ناقشتك، وإال فأنت حر فيما اخترت ..نقطة نقطة

إن حضرة القس عامل جليل، وهو ال مه إال : هنا تدخل مستأجر عبد القادر بطريقته اللبقة، وقال
فتحدث كما شاء، فلن جتد منه، ولن جتد منا إال آذانا  ..هنا ما عرضه إال لتناقشه فيهاحلقيقة، وما عرض 

  .صاغية
  :القرآن ومعجزات حممد

ما دام األمر : كتم بولس بعض الضيق يف نفسه، وأخرج ابتسامة مصطنعة دفعت عبد القادر ليقول
  .فيما استدل به واحدا واحدافسأبني لكم وجه احلق  ..كذلك، وما دام حضرة القس الفاضل قد أذن يل

فإن املنهج  ..أي خارقة للعادة أما األول، وهو استدالله بالقرآن، وأن القرآن نفى أن تكون حملمد 
اقرأ يل اآليات اليت نفى القرآن فيها أي معجزة حملمد : العلمي يستدعي أن أطرح على حضرة القس هذا السؤال

.  
قُلْ إِني علَى بينة من ربي وكَذَّبتم بِه ما عندي ما ﴿ :ة األنعامالقرآن يف سورلقد جاء يف : قال بولس

نيلالْفَاص ريخ وهو قالْح قُصي لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن جِلُونَ بِهعتسمل تكن  احممد، ومعىن ذلك أن )٥٧:األنعام(﴾ ت
  .فارعنده املعجزات اليت طلبها منه الك

وأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءتهم آيةٌ لَّيؤمنن بِها قُلْ إِنما اآليات عند اللّه  ﴿:وقال يف نفس السورة
ولكن  ،آلمنواأنه لو أعطاهم آية واحدة ، ومعىن ذلك )١٠٩:األنعام(﴾وما يشعركُم أَنها إِذَا جاءت الَ يؤمنونَ

  .يبدوا أنه مل حيقق طلبهم ولو يف آية واحدة
أَو تكُونَ لَك  )٩٠(وقَالُواْ لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من اَألرضِ ينبوعاً ﴿:ويف سورة اإلسراء قال هكذا

أَو تسقطَ السماء كَما زعمت علَينا كسفاً أَو تأْتي  )٩١(جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر اَألنهار خاللَها تفْجِرياً
أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماء ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ  )٩٢(بِاللّه والْمآلئكَة قَبِيالً

 هؤقْراباً نتا كنلَيوالًعسراً رشإَالَّ ب لْ كُنتي هبانَ رحباإلسراء(﴾)٩٣(قُلْ س(  
وما منعنا أَنْ نرسلَ بِالَْآيات إِلَّا أَنْ كَذَّب بِها الْأَولُونَ وَآتينا ثَمود ﴿ :وردت هذه اآليةسورة نفس الويف 

را نما ووا بِهةً فَظَلَمرصباقَةَ موِيفًاالنخإِلَّا ت اتلُ بِالَْآي٥٩:اإلسراء(﴾ س(  
رهم لَا وقَالُوا لَولَا نزلَ علَيه َآيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللَّه قَادر علَى أَنْ ينزلَ َآيةً ولَكن أَكْثَ ﴿:ويف سورة األنعام

  ) ٣٧:األنعام(﴾يعلَمونَ 
إِني علَى بينة من ربي بأن يقول ﴿  فيها نبيه  تعاىلواليت يأمر اهللا  ..باآلية األوىلفلنبدأ : قال عبد القادر

نيلالْفَاص ريخ وهو قالْح قُصي لّهإِالَّ ل كْمالْح إِن جِلُونَ بِهعتسا تي مندا عم م بِهتكَذَّب٥٧:األنعام(﴾ و(  
                                                

  .٢٢٦: ٢سرية الرسول )  ١(



 ٢٥٢

  .ي اجلملة احملورية يف اآليةه﴾ ف ما تستعجِلُونَ بِه(يستدعي معرفة املراد من مجلة إن فهم هذه اآلية 
إن حضرة القس الفاضل فهمها على أن املراد منها هو اآليات ودالئل النبوة، وهو ما ال يستقيم مع اللفظ، 

  .فاالستعجال هو طلب تقدم شيء وعدوا به أو هددوا
الذي يرجع له حضرة القس ومن معه، فإنا جند الكفار الذي قاموا بفعل وبالرجوع إىل القرآن الكرمي 

  :يف أمرين االستعجال، استعجلوا النيب 
أما األول، فهو القيامة، فقد كانوا يكذبون ا أشد تكذيب، ولذلك كانوا يستعجلون حضورها، كما 

قُلْ عسى أَنْ يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّذي ) ٧١(دقني ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صا  ﴿:تعاىلقال 
  ﴿:تعاىل، وقال )النمل(﴾)٧٣(وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَرهم لَا يشكُرونَ ) ٧٢(تستعجِلُونَ 

يوم هم علَى النارِ ) ١٢(يسأَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ ) ١١(ونَ الَّذين هم في غَمرة ساه) ١٠(تلَ الْخراصونَ ق
  )الذاريات(﴾)١٤(ذُوقُوا فتنتكُم هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ ) ١٣(يفْتنونَ 

قُلْ لَو  ﴿:ية بدليل قولهوأما الثاين، فهو نزول العذاب م يف الدنيا قبل القيامة، وهو ما تشري إليه هذه اآل
 كُمنيبنِي ويب راألم يلَقُض جِلُونَ بِهعتسا تي مدنلو كان مرجع ما تستعجلون به إيل، ألوقعت بكم : أي﴾ أَنَّ ع

   .ما تستحقونه من ذلك
 رآن الكرمي، فقد كان املشركون لعتوهم يطلبون من حممد وقد أشار إىل هذا املعىن آيات كثرية من الق
  :أن يرتل م العذاب الذي يتوعد اهللا به الكافرين

أَثُم إِذَا ما ) ٥٠(قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتا أَو نهارا ماذَا يستعجِلُ منه الْمجرِمونَ  ﴿:يقول تعاىلفاهللا 
قَعجِلُونَ  وعتست بِه متكُن قَدَآلَْآنَ و بِه متنا ) ٥١(َآمنَ إِلَّا بِموزجلْ ته لْدالْخ ذَابوا ذُوقُوا عظَلَم ينلَّذيلَ لق ثُم

  )يونس(﴾)٥٢(كُنتم تكِْسبونَ 
هم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق من عندك وإِذْ قَالُوا اللَّ ﴿:عنهم استعجاهلم العذاب، فيقول تعاىلوحيكي اهللا 

وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللَّه ) ٣٢(فَأَمطر علَينا حجارةً من السماِء أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ 
  )فالاألن(﴾)٣٣(معذِّبهم وهم يستغفرونَ 

اللهم، إن كان  (:كان األوىل هلم أن يقولوالقد هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، و
  .، ولكن الكرب الذي امتألت به نفوسهم منعهم من ذلك) هذا هو احلق من عندك، فاهدنا له، ووفقنا التباعه

جلٌ مسمى لَجاَءهم الْعذَاب ولَيأْتينهم بغتةً وهم ال ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَوال أَ  ﴿:تعاىلوقال 
  )٥٣:العنكبوت(﴾يشعرونَ

  )١٦:ص(﴾وقَالُوا ربنا عجلْ لَنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ  ﴿:تعاىلوقال 
  ﴾٣-١: املعارج(﴾س لَه دافع من اللَّه ذي الْمعارِجِسأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ للْكَافرين لَي  ﴿:تعاىلوقال 
فَأَسقطْ علَينا كسفًا من السماِء إِنْ  ﴿:السالفة، كما قال قوم شعيب لهحيكي هذا عن األمم  تعاىلواهللا 

نيقادالص نم توقال هؤالء ،)١٨٧: الشعراء(﴾كُن:﴿ ذَا هإِنْ كَانَ ه ما اللَّهنلَيع رطفَأَم كدنع نم قالْح و
  ﴾حجارةً من السماِء أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ 



 ٢٥٣

ولكن قوم شعيب نزل م العذاب، وكان ذلك آية لشعيب، أما حممد، : هنا انتهز بولس الفرصة، وقال
  .وبذلك مل تكن له آية ..فلم حيصل له ذلك

لقد كان حملمد من الرمحة ما منعه أن  ..فائدة اآلية بعد نزول العذاب م وهالكهموما : قال عبد القادر
  .بل كان حريصا عليهم حزينا على كفرهم، ولذلك ملا عرض عليه تعذيبهم أىب ذلك ..يسأل اهللا عذام

شد يا رسول اهللا، هل أتى عليك يوم كان أ (:قالت لرسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ أا  عن عائشةف
لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن  (:فقال، )من يوم أحد؟

عبد يا ليل ابن عبد كُالل، فلم جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إال بقرن 
إن : ا فيها جربيل، عليه السالم، فناداين، فقالالثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظَلَّتين، فنظرت فإذ

فناداين ملَك ، اهللا قد مسع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملَك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم
يا حممد، إن اهللا قد مسع قول قومك لك، وقد بعثين ربك إليك، لتأمرين بأمرك، فما : اجلبال وسلم علي، مث قال

بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد  (:، فقال رسول اهللا )١ئت أطبقت عليهم األخشبنيشئت؟ إن ش
   ٢) اهللا، ال يشرك به شيئا

فقد عرض عليه عذام واستئصاهلم، فاستأىن م، وسأل هلم التأخري، لعل اهللا أن خيرج من أصالم من ال 
  . ٣يشرك به شيئا

لطلبهم فيرتل  أن يستجيب حممد : أيهما أكرم خلقا، وأقوم رأيا :أجيبوين ـ حضرة اجلمع املبارك ـ
  .فاهللا هو الذي يعلم ما ستأول إليه قلوم من اهلداية والضالل، أم يكل ذلك هللا ..م العذاب

أم أنه  ..هل يستجيب طبيبه له ..لو أن مريضا طلب من طبيبه أن يقتله حىت يرحيه من العذاب: مث أجيبوين
  .لوسائل الطيبة ليمأله بالصحة والعافيةيستعمل كل ا

  .بل الثاين هو األقوم رأيا: قالوا
   ..وهذا الثاين هو حممد : قال عبد القادر

وأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن  ﴿:تعاىلفلننتقل لنفهم اآلية الثانية، وهي قوله : التفت إىل بولس، وقال
                                                

  .اللذان يكتنفاا جنوبا ومشاالومها جبال مكة )  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
﴿ قُلْ لَو أَنَّ عندي ما تستعجِلُونَ بِه لَقُضي األمر بينِي  ما اجلمع بني هذا، وبني قوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: فإن قيل)  ٣(

 نيمبِالظَّال لَمأَع اللَّهو كُمنيب؟﴾و  
أن هذه اآلية دلَّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حالَ طَلبهم له، ـ كما ذكر ابن كثري ـ هو واب فاجل

، وأما احلديث، فليس فيه أم سألوه وقوع العذاب م، بل عرض عليه ملَك اجلبال أنه إن شاء أطبق عليهم األخشبني ،ألوقعه م
  .هلم فلهذا استأىن م وسأل الرفق

وال قدرة  ولكنه بيد اهللا  ،وجممل اآلية أن العذاب يرتل عليكم يف الوقت الذي خيتاره اهللا وأن العذاب ليس بيد رسول اهللا
فهذه ال ، وقد نزل عليهم يوم بدر وبعده ، مع ربه  ألحد على تقدميه أو تأخريه حىت لو كان الرسول وهذا من أدب الرسول 

  .حممد مل تصدر عنه املعجزات كما رأيت، بل هو طلبهم للعذاب وأمر العذاب مفوض هللا سبحانه داللة فيها على أن النيب
  



 ٢٥٤

مؤةٌ لَّيآي مهاءتونَجنمؤالَ ي اءتا إِذَا جهأَن كُمرعشا يمو اللّه ندع اتا اآليما قُلْ إِنبِه ن١٠٩: األنعام(﴾ن(  
من مقترحام أو  ﴾أَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءتهم آيةٌ فاآلية الكرمية تنص على أن الكفار ﴿ 

ا  ﴿ا اآلية اليت خيتاروبِه ننمؤلَّي﴾  
، قادر عليها﴾، فهو وحده ال﴿ إِنما اآليات عند اللّه بأن يرد عليهم بقوله  نبيه  تعاىلوقد أمر اهللا 

  .يظهر منها ما يشاءوالذي 
  .جاءت ال يؤمنون اأي اآلية املقترحة إذا ﴾ ﴿وما يشعركُم أَنها إِذَا جاءت الَ يؤمنونَ مث خاطبهم بقوله 

وهذا ال يعين عدم وجود اآليات، ولكنه يعين أن هؤالء اقترحوا معجزات معينة من باب السخرية  
، فإن أجام، ا يطلبونملني أو املنكرين ئال جييب املستهز تعاىلواالستهزاء ال من باب االسترشاد والتحقق، واهللا 

  .مث مل يؤمنوا أنزل م العذاب
يا حممد ختربنا أن موسى كان : فقالوا، رسول اهللا  واكلمبب نزول هذه اآلية أن قريشا وقد روي يف س

وختربنا أن مثود  ،وختربنا أن عيسى كان حييي املوتى ،فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ،معه عصا يضرب ا احلجر
جتعل : قالوا ،)ن آتيكم به أي شيء حتبون أ (:فقال رسول اهللا  ،كان هلم ناقة فآتنا من االيات حىت نصدقك

فقام رسول اهللا  ،نعم واهللا لئن فعلت لنتبعنك أمجعون: قالوا ،)فإن فعلت تصدقوين؟ (:فقال هلم ،لنا الصفا ذهبا
 فجاءه جربيل  ،يدعو ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند  ،ما شئت إن شئت أصبح الصفا ذهبا (:فقال له

  )بل أتركهم حىت يتوب تائبهم  (:فقال رسول اهللا ، )توب تائبهمذلك ليعذبنهم وإن شئت فاتركهم حىت ي
جعلته ميتنع من تلك اآلية اليت رمحة اهللا ورمحة رسوله بقومه وبالناس كافة فهذا النص يدل على أن 

اقترحوها يف ذلك احملل، وهو ال يعين عدم اآليات، وإمنا يعين ما اقترحوه، ألم مل يقترحوه بدوافع الصدق 
  .سترشاد والتحققواال

فيما مضى من القرون واألمم  تعاىلفلو نزلت تلك اآلية ومل يؤمن هؤالء وجب هالكهم ألا سنته 
م ءكما حدث مع قوم مثود ملا جا ،هلكهم لكفرهم وعنادهميفإن مل يؤمنوا ا  ،يرتل اآلية تعاىل، فاهللا السابقة
وما منعنا أَن نرسلَ بِاآليات إِالَّ أَن كَذَّب  ﴿:لة اليت استدللت ايف اآلية اليت هي من األد تعاىلكما قال ، الناقة

  )٥٩:اإلسراء( ﴾بِها اَألولُونَ وآتينا ثَمود الناقَةَ مبصرةً فَظَلَمواْ بِها وما نرسلُ بِاآليات إِالَّ تخوِيفاً
دليل على أنه مل يكن له من السلطان ما يفعل به تلك  إن عدم إجابة حممد ملقترحام: قال بولس

  .املقترحات، وهو ما ينفي نبوته
ذا املنطق الذي تطبقه على حممد، فإن املسيح نفسه مل يستجب لكل ما اقترح عليه من : قال عبد القادر

  :اآليات
ة من السماء لكي فخرج الفريسيون وابتدأوا حياورونه طالبني منه آي ():١٢-٨/١١:مرقس(إجنيل ففي 

   )احلق اقول لكم لن يعطى هذا اجليل آية  .فتنهد بروحه وقال ملاذا يطلب هذا اجليل آية. جيربوه
 ،وما أشار إىل معجزة سابقة ،فما أعطاهم معجزة ،طلب الفريسيون منه معجزة على سبيل اإلمتحانقد ف
يدل على أنه لن يفعل أي  )ذا اجليل آية لن يعطى ه (:بل إن قوله ،نه سيعطيهم معجزة فيما بعدإ :وال قال



 ٢٥٥

  .معجزة فيما بعد
نه كان يريد من زمان طويل واما هريودس فلما رأى يسوع فرح جدا أل ():١٢-٢٣/٨:لوقا(يف إجنيل و

ووقف . وسأله بكالم كثري فلم جيبه بشيء. ن يرى آية تصنع منهأشياء كثرية وترجى أن يراه لسماعه عنه أ
لبسه لباسا المعا أفاحتقره هريودس مع عسكره واستهزأ به و. ة يشتكون عليه باشتدادرؤساء الكهنة والكتب

  )ورده اىل بيالطس
معجزة واحدة مع أنه كان أنسب وقت لظهور  وما أظهر ولاملسيح يظهر هنا للعيان أن هذا النص و
 ،دة لوبخ اليهودولو رأى هريودس معجزة واح، وقد كان هريودس يترجى أن يرى منه معجزة واحدة، معجزة

  املسيح؟فهل هذا ينفي ظهور املعجزات من  ،حينذاكاملسيح حتقر اوما 
والرجال الذين كانوا ضابطني يسوع كانوا يستهزئون  ():٦٥-٢٢/٦٣ :لوقا(جنيل وقد ورد يف نفس اإل

خر كثرية شياء أأو. من هو الذي ضربك تنبأ :وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلني. به وهم جيلدونه
   )كانوا يقولون عليه جمدفني 

كان جمرد سؤاهلم مل جيبهم املسيح ألن ) ١٤/٦٥ :مرقس(ويف إجنيل  )٦٨-٢٦/٦٧ :مىت(ومثله يف إجنيل 
  .ستهزاءا

  فهل هذا ينفي وقوع املعجزات منه؟
يا ناقض  :قائلني وكان اتازون جيدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ():٤٤-٢٧/٣٩:مىت(يف إجنيل و

يضا أوكذلك رؤساء الكهنة  ن كنت ابن اهللا فانزل عن الصليبإ .اهليكل وبانيه يف ثالثة ايام خلّص نفسك
ان كان هو ملك  .ما نفسه فما يقدر ان خيلّصهاأخلّص آخرين و: وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا

. النه قال انا ابن اهللا .ن ان ارادهقد اتكل على اهللا فلينقذه اآل. اسرائيل فليرتل اآلن عن الصليب فنؤمن به
   ) وبذلك ايضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه

وما نزل من على الصليب حىت بعد أن عريه اللصوص واجلنود والكتبة كما  ،فما خلص يسوع نفسه
  .رأيتم

فكان عليه ، به  لو أنه نزل من على الصليب نؤمن: رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يقولونبل إن 
مث يصعد مرة أخرى إن كان مصراً  ،لدفع العار وإقامة احلجة عليهم أن يرتل ولو مرة واحدة من على الصليب

  ؟فهل هذا ينفي وقوع املعجزات على يده، على أن ينتحر أو يقتل نفسه كما يدعون على الصليب 
لفريسيني قائلني يا معلّم نريد ان نرى جاب قوم من الكتبة واأحينئذ  ():٤٠-١٢/٣٨ :مىت(يف إجنيل و

النه كما كان . جاب وقال هلم جيل شرير وفاسق يطلب آية وال تعطى له آية اال آية يونان النيبأف. منك آية
   )يونان يف بطن احلوت ثالثة ايام وثالث ليال هكذا يكون ابن االنسان يف قلب االرض ثالثة ايام وثالث ليال 

، بل شتمهم وسبهم ،سيون قد طلبوا منه أن يعطيهم معجزة وما أظهر هلم معجزةفها هم الكتبة والفري
فهل هذا ينفي وقوع أي معجزة  ،وال وعد بالحقة ،ومل يشري إىل معجزة سابقة ،جيل شرير وفاسقوأخرب أم 

  أخرى على يده؟ 
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   ..وغري هذا كثري
بل  ،رتداد الكثر من تالميذهاسبب يف يف األوقات املطلوبه تبل إن عدم تلبية املسيح لطلب املعجزات 

من هذا الوقت رجع كثريون : هكذا ():٦/٦٦ :يوحنا(كما جاء يف إجنيل  ،ومل ميشوا وراءه فيما بعد ،تركوه
    ١)من تالميذه إىل الوراء ومل يعودوا ميشون معه 

وهي  ..ن اإلجنيلأكتفي ذه األمثلة م: التفت عبد القادر إىل بولس، فوجده ال ينبس ببنت شفة، فقال
  .وهي تفسر كذلك اآليات اليت أسأت فهمها، ومحلتها ما ال حتتمل ..تؤكد ما ورد يف القرآن
وقَالُواْ لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من اَألرضِ  ﴿: ﴿:تعاىلاليت استدللت به، فهو قوله  أما املوضع الثالث

أَو تسقطَ السماء كَما  )٩١(ةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر اَألنهار خاللَها تفْجِرياًأَو تكُونَ لَك جن )٩٠(ينبوعاً
 أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماء ولَن )٩٢(زعمت علَينا كسفاً أَو تأْتي بِاللّه والْمآلئكَة قَبِيالً

  )اإلسراء(﴾)٩٣(نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا كتاباً نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إَالَّ بشراً رسوالً
بأن يفجر هلم من األرض  علقوا إميام بالرسول فاملشركون ـ كما تدل هذه اآليات الكرمية ـ 

، أو أن يأخذهم بعذاب من السماء ،ة من خنيل وعنب يفجر األار خالهلا تفجرياًأو بأن تكون له جن ،ينبوعاً
أو أن يأيت باهللا واملالئكة قبيالً يناصره ويدفع عنه ! فيسقطها عليهم قطعاً كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة

وال يكفي أن  ،يف السماءأو أن يرقى  ،أو أن يكون له بيت من املعادن الثمينة! كما يفعلون هم يف قبائلهم
  .بل ال بد أن يعود إليهم ومعه كتاب حمرب يقرأونه، يعرج إليها وهم ينظرونه

وهم يسوون  ،، كما يبدو التعنت يف هذه املقترحات الساذجةيف هؤالءطفولة اإلدراك والتصور إنك ترى 
وجميء اهللا سبحانه واملالئكة  ،أو بني تفجري الينبوع من األرض ..بني البيت املزخرف والعروج إىل السماء

  .قبيالً
فإذا جاءهم ا نظروا يف اإلميان له  ،والذي جيمع يف تصورهم بني هذه املقترحات كلها هو أا خوارق

  !والتصديق به
إمنا هي من أمر اهللا سبحانه وفق ، وال هي من شأنه، اخلارقة ليست من صنع الرسولالقرآن ينبه إىل أن و

  .تقديره وحكمته
فأدب الرسالة وإدراك حكمة اهللا يف تدبريه مينعان  ،س من شأن الرسول أن يطلبها إذا مل يعطه اهللا إياهاليف

  .٢الرسول أن يقترح على ربه ما مل يصرح له به
م كل آية ءولو جا، مقصود الكفار ذه اإلقتراحات العناد والتعنت واللجاجوالقرآن ينص على أن 

َلَو نزلْنا علَيك كتاباً في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم لَقَالَ الَّذين كَفَرواْ إِنْ   ﴿:اىلتعكما قال  ،لقالوا هذا سحر

                                                
كثري من تالميذه على أعقام ومل مياشوه  ارتدومن مث « :م هكذا١٨٢٥ويف طبعة سنة ، م١٨٦٠طبعة سنة هذا ما يف )  ١(

ويف ، م ١٨٤٤سنة ، م ١٨٢٣واردة يف طبعة سنة وإن كانت هذه الفقرة  ،م١٨٢٦وكذلك يف طبعة سنة  ،»بعد ذلك أبداً 
  )٦٦( وليس )  ٦٧( برقم ، م ١٨٨٢طبعة سنة 

  . يف ظالل القرآن، سيد قطب: انظر يف تفسري هذه اآليات)  ٢(
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بِنيم رحـذَا إِالَّ س٧:األنعام(﴾ ه(  
  هذا هو معىن اآلية الثالثة اليت استدللت ا ـ حضرة القس ـ 

ا منعنا أَنْ نرسلَ بِالَْآيات إِلَّا أَنْ كَذَّب بِها الْأَولُونَ وَآتينا ثَمود وم ﴿:تعاىلالرابعة، وهي قوله أما اآلية 
  ) ٥٩:اإلسراء(﴾الناقَةَ مبصرةً فَظَلَموا بِها وما نرسلُ بِالَْآيات إِلَّا تخوِيفًا 

ا قومك، إال أن كان من قبلهم من وما منعنا يا مـحمد أن نرسل بـاالَيات التـي سأهل (:فمعناها
األمـم الـمكذّبة، سألوا ذلك مثل سؤاهلم فلـما أتاهم ما سألوا منه كذّبوا رسلهم، فلـم يصدقوا مع 
مـجيء االَيات، فعوجلوا فلـم نرسل إلـى قومك بـاالَيات، ألنا لو أرسلنا ا إلـيها، فكذّبوا ا، سلكنا 

   ) مـم قبلهافـي تعجيـل العذاب هلم مسلك األ
فاحلديث يف هذا عن بعض مقترحات املشركني، كما ذكرنا سابقا، وقد ورد يف سبب نزول االية ما 

أن جيعل هلم الصفـا ذهبـا، وأن ينـحي  سأل أهل مكة النبـي : عن ابن عبـاس، قاليوضح ذلك، ف
ـي منهم، وإن شئت أن إن شئت أن نستأنـي م لعلنا نـجتن: عنهم الـجبـال، فـيزرعوا، فقـيـل له

  .هذه اآلية ، فأنزل اهللا)بل تستأنـي م(: نؤتـيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، قال
وقَالُوا لَولَا نزلَ علَيه َآيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ  ﴿:تعاىلوهي قوله ، اآلية اخلامسةهذا هو معىن اآلية الرابعة، أما 

ونَ اللَّهلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكةً ولَ َآيزنلَى أَنْ يع ر٣٧:األنعام(﴾قَاد (  
فلها نفس معاين اآليات السابقة، فهي خترب عن أولئك املستهزئني الساخرين، وهي ال تعين أبدا أن اهللا مل 

  .جيعل لنبيه من اآليات ما يدل على نبوته
حقيقة أن األنبياء كان هلم  ..اآليات مجيعا تشري إىل هذه احلقيقة العظيمة إن هذه: التفت إىل بولس، وقال

من العقل واحلكمة حبيث ال جيعلون أنفسهم لعبة بيد الساخرين واملستهزئني يطلبون منهم كل ما متليه 
 من الكافرين املنكرين لنبوة ئاهللا أعظم وأجل من أن يكون حتت رغبة كل فاسق مستهزمث إن  ..أهواؤهم
  .األنبياء

 فلنرجع للقرآن الذي تستدل به ـ حضرة القس ـ على عدم ورود املعجزات من حممد  ..ومع ذلك
  .كإثباته ملعجزات األنبياء من قبله لتقرأه بعمق، وترى إثباته ملعجزات حممد  ..

  ﴾)١٥(لَّا سحر مبِنيوقَالُوا إِنْ هذَا إِ )١٤(وإِذَا رأَوا آيةً يستسخرونَ ﴿:يقول تعاىلفاهللا 
، وأم كانوا يقابلوا بدعوى أا من السحر، كما فهاتان اآليتان، تشريان إىل وقوع اآليات منه 

قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِريكُم الَّذي  ﴿:عن موسى  تعاىلحصل لألنبياء السابقني، كما قال 
 كُملَّمع رح٧١من اآلية: طـه(﴾ الس(  

وإِن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا سحر  ﴿:بعد ذكره ملعجزة انشقاق القمريف سورة القمر يقول  تعاىلواهللا 
رمتس٢(م( رقتسرٍ مكُلُّ أَمو ماءهووا أَهعباتوا ووكَذَّب)٣( الْأَنب نم ماءهج لَقَدورجدزم يها فاء م)ةٌ  )٤غالةٌ بكْمح

ذُرنِ النغا تالقمر(﴾)٥(فَم(  
كَيف يهدي اللّه  ﴿:فهو يقول، خيرب أم رأوا اآليات الكثرية الدالة على صدق رسول اهللا  تعاىلواهللا 
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قولَ حسواْ أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِمي دعواْ بماً كَفَرقَو نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو اتنيالْب ماءهجآل (﴾و
  )٨٦:عمران

  )٢١:األنعام(﴾ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ ﴿:وهو يقول
ةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ وإِذَا جاَءتهم آي ﴿:وهو يقول

  )١٢٤:األنعام(﴾ رِسالَته سيصيب الَّذين أَجرموا صغار عند اللَّه وعذَاب شديد بِما كَانوا يمكُرونَ
مث ال  ..أم أم ينتقون من القرآن ما يشاءون .. يقرأ قومك هذه اآلياتأمل: التفت إىل القس، وقال

  .يفهمونه إال كما متلي عليهم أهواؤهم
﴾ ﴿فَويلٌ للْمصلِّني :تعاىلهي قوله إم يشبهون ذلك السكري الذي مل يقرأ من القرآن إىل آية واحدة، 

  :قولمث راح ي ،بترها عما قبلها، وعما بعدها، )٤:املاعون(
ـِنا إِىل خـمارٍ ليسقْينا   دعِ املساجد للْعباد تسكُنـها       وملْ بـ

  ــــنيللٌ للْمصـبل قَالَ ويوا       سكر لألىلماقَالَ ربك وِيلُ 
  :سند املعجزات

ن نفسه، فلننتقل إىل أظن أن الشبهة األوىل اليت أوردا قد ردها القرآ: التفت عبد القادر إىل بولس، وقال
  .الشبهة الثانية، الشك أنكم تذكروا

فقد شكك يف األسانيد اليت رويت ا معجزات حممد، مستندا لذلك  ..أجل: قال مستأجر عبد القادر
  .ألقوال هيكل وغريه

 حممد إنك ـ يا حضرة القس ـ ذا التشكيك، ال تشكك يف معجزات : ابتسم عبد القادر، وقال
  .شكك يف معجزات املسيح نفسه، بل يف كل الكتاب املقدسفقط، بل ت

بل نقله ناس ال عالقة هلم باملسيح  ..أنت تعلم أن كل ما نقل من معجزات املسيح مل ينقله تالميذ املسيح
  . ١من قريب أو من بعيد

دقة  أذكر لكولكين س ..ولو شئت الكتفيت به ..لن أحتدث معك يف هذا، فأنت تعلم منه أكثر مما أعلم
  .التوثيق الذي اعتمده علماء املسلمني يف نقل كل ما يتصل برسول اهللا 

كما رأوها، كما أم هم الذين  هم الذين نقلوا لنا معجزات حممد  لقد كان أصحاب حممد  ..أوال
   ..٢من صغري وكبري  نقلوا كل ما يتصل مبحمد 

وآذام كأجهزة التسجيل الدقيقة اليت تلتقط ، امريالقد كانت أعني هؤالء الصحب الكرام كعدسات الك
ألم يعلمون أنَّ دخوهلم اجلنة متوقف على تأسيهم بأفعاله وأحواله، وطاعتهم ألقواله، فكانت  ،كل شئ

وسكناته، وكانت آذام مرهفة السمع ألقواله، وكانت قلوم  أعينهم شديدة املراقبة حلركات الرسول 
  .ق والنور واهلدى ومعرفته وقبولهمتلهفة ومتعطشةً لسماع احل

                                                
  )الكلمات املقدسة(تفاصيل ذلك يف الرسالة الثانية من هذه السلسلة : انظر)  ١(
  .بد ايد الزنداينومعجزاته، للشيخ ع بينات الرسول : انظر)  ٢(
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ودقائق أحواله ، وحديثه وهديه وسنته، وأحوال عبادته، نقلوا لنا فيما نقلوا بينات رسالتهلذلك ف
وتفاصيل عادته يف يقظته ونومه وطعامه وشرابه وسائر ، مع أصحابه وأهله وأعدائه، الشخصية وتصرفاته 

وتفاصيل حماوالت ، ه وكذا يف أوج انتصاراته، وحني املكارهوتصرفه يف أحرج اللحظات اليت مرت ب، شؤونه
  .نوراً مشاهداً ملن حوله فكانت سريته العطرة ، الكفار واملنافقني خلداعه ومساومام له

حيدوهم ، وأقواله وأفعاله مث نقل لنا هؤالء األصحاب ما رأوه وشاهدوه ومسعوه من معجزات نبيهم 
، وحتثهم ١)نضر اللَّه امرأً سمع منا شيئاً فبلّغه كما مسعه (:كقوله  ،والدين الشوق لألجر يف تبليغ العلم

  ٢) بلِّغوا عني ولَو آيةً (:إىل املسارعة يف نشر العلم، فهو القائل طاعتهم لرسوهلم 
يكْتمونَ ما أَنزلْنا  إِنَّ الَّذين﴿ :حذر من كتمان العلموقد دفعهم ـ قبل ذلك كله ـ القرآن الكرمي الذي 

نلْعيو اللَّه مهنلْعي كلَئابِ أُوتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعب نى مدالْهو اتنيالْب نونَمناللَّاع موا )١٥٩(هابت ينإِلَّا الَّذ
  .)١٦٠-١٥٩:البقرة(﴾ )١٦٠(م وأَنا التواب الرحيموأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئك أَتوب علَيهِ

    ٣)من سئل عن علمٍ فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار (:، فقالوحذرهم منه 
ألم يعلمون حرمة الكذب يف اإلسالم عامة، وحرمته بشكل ، وقد نقلوا ما نقلوه بدقة بالغة وأمانة عالية

حىت كان ، ٤) من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (:ا عنه قوله وقد روو ،أشد على الرسول 
خشية أن خيطئ فينقل ما مل يسمع، مما يدلنا على مدى التوثيق البالغ لسنة  بعضهم يتحرج من الرواية عنه 

  .النيب 
لتعديل الذين وملا ظهر بعد جيل الصحابة بعض من ال يوثق بروايته، قيض اهللا أئمة احلديث واجلرح وا

شيدوا علم الرجال والتاريخ واجلرح والتعديل، الذي ضم آالف الرواة مبيناً حال كل راوٍ من حيث أنه 
وهل ، معروف أو جمهول، ومن حيث مدى حفظه وضبطه وإتقانه وشيوخه وتالميذه وسنة والدته وسنة موته

وما أشبه ذلك من مقاييس اجلرح ، أصابه أو حلادث، بقي حفظه كما هو أم تغري يف آخر عمره لكبر سنه
والتعديل، بل وصل األمر إىل مجع روايات الثقات العدول ومقارنتها ملعرفة إن كان أحدهم قد وهم يف لفظة أو 

  .مجلة
، استقر األمر عند علماء احلديث والسنة فوضعوا شروطاً للحديث الصحيح املقبول عن رسول اهللا وقد 

  .قة واملوضوعيةشروط يف منتهى الدوهي 
متصل اإلسناد بأن يكون كل راوٍ قد  ..منقوالً بنقل العدول الضابطنيفقد اشترطوا يف احلديث أن يكون 
                                                

 مث. أربعة وعشرون صحايب  هذا احلديث من األحاديث املتواترة، ذكر احلافظ أبو القاسم بن منده أنه رواه عن النيب )  ١(
  .وقد مجع طرقه الشيخ عبداحملسن العباد يف جزء مفرد مطبوع. سرد أمساءهم

  .والترمذي وأمحدرواه البخاري )  ٢(
صحيح على : لترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ورواه احلاكم بنحوه وقالرواه أبو داود وا)  ٣(

  .شرط الشيخني ومل خيرجاه
هذا احلديث قد روي عن غري واحد من الصحابة يف الصحاح والسنن  -:قال املنذريومسلم وغريمها،  رواه البخاري)  ٤(

  ..واملسانيد وغريها حىت بلغ مبلغ التواتر



 ٢٦٠

  .ومن العلة القادحة ساملاً من الشذوذوأن يكون  ..مسع احلديث من شيخه، فال يكون منقطعاً
  .بأي سببٍ من أسباب اجلرحفاستبعد علماء احلديث يف احلديث الصحيح من كان جمروحاً من الرواة 

عدم قبوهلم اخلرب املكذوب الذي زعم واضعه أنه : ومما يبني صحة منهج احملدثني ومنهجيتهم العلمية الدقيقة
بل اعتربوا ذلك ضالالً من فاعله ، قصد بوضعه نصرة الدين اإلسالمي أو احلث على بعض فضائل األعمال

  .١وابتداعاً يف الدين
حىت ، الذي يشترط الشروط الدقيقة يف الرواية، ز منهج النقد والتوثيق يف احلديث النبويوذا يظهر لنا متي

، يطمئن احملدث بأن كل من يف سند الرواية عدل أمني يف روايته، ضابط دقيق يف نقله، كأن عينه آلة تصوير
  .وذاكرته وكتابه شريط صاف سجلت عليه الكلمات، وأذنه آلة تسجيل

ووجدنا املعجزة تروى من عدة ، وأخبار املعجزات، ألمينة الدقيقة نقلت إلينا السنة النبويةوذه الطريقة ا
وتلتقي مع ما ، فتتكامل تلك الروايات ويصدق بعضها بعضاً، طرق لرواا عن الذين حضروها وشاهدوها

  .ذكره القرآن أو أشار إليه
واحلوافز وقواعد الضبط والتحري لنقل أقواله وليس هناك شخص يف التاريخ توفرت ألمته تلك الدوافع 

 وأفعاله غري حممد  ؛ ألنه خامت األنبياء واملرسلني الذي جعله اهللا حجة على العاملني وتكفل حبفظ بيناته
  .ومعجزاته يف سجالت صادقة موثوقة لتقوم ا احلجة على من يأيت بعده إىل قيام الساعة

كتب احلديث وخمطوطاا ال تزال موجودة حمسوسة، فإن شئت  إن: قال ذلك، مث التفت للقس، وقال
  .أسانيدكممدى دقة فلنذهب إليها، ولنذهب إىل كتبكم املقدسة لنرى مدى دقة أسانيدنا، و

  أنتم أنفسكم تعترفون بدقة أسانيدنا؟: مث قال
  كيف ذلك؟: قال بولس

مبا شاء لكم أن تتهموه، فكيف  ألستم ترجعون إىل كتب احلديث لتتهموا حممدا : قال عبد القادر
  ؟تقبلوا يف التهمة، مث ال تقبلوا يف الرباءة

                                                
  .١٢٢-١٢١و نزهة النظر ص ١/٢٨٣تدريب الراوي )  ١(



 ٢٦١

  ة اخلالدةعجزاملـ  ٣
لقد اقتنعنا بكل ما ذكرته من مقدمات، فحدثنا اآلن عن : ملا مسع اجلمع هذا صاحوا يف عبد القادر

  .معجزات حممد
، اليت وقعت من باب التحدي وارقوهلذا سأقتصر لكم على بعض اخل ..إن ذلك يطول: قال عبد القادر
   .وأوهلا القرآن الكرمي

هذا ما كنت  ..إم ال ميلكون معجزة غري القرآن: لقد قلت لكم ..ها: هنا انتفض بولس فرحا، وقال
  .وهذا ما كان يرده علي، وهاهو يبدأ به ..أناضل عنه منذ الصباح

عجزة، وأكرب معجزة، وأخلد معجزة، وهو شاهد القرآن الكرمي هو أول م ..نعم: ابتسم عبد القادر، وقال
  .احبثوا فيه عن أسرار اإلعجاز ..وهو أمامكم ..لكل األجيال حممد 

حنن لدينا معجزة خالدة، ميكننا إشهارها يف كل زمان، فأرين معجزتكم، وال : مث نظر إىل بولس، وقال
طبيعة، فإن كل ذلك أتلقاه منك أخبارا تذكر يل إحياء املوتى، وال إبراء األكمه واألبرص، وال إخضاع ال
  .أحسن ا وبك الظن، فأقبلها، ولكنها قد جتد من يردها، وقد وجدت

فلم  ..وطلب منهم أشعارا تضاهي بالغته ..لقد حتدى جمموعة من البدو ..والقرآن ماذا فعل: قال بولس
  .يقدروا

ن أعظم من ذلك، وحتدي القرآن أعظم القرآ ..إن هذا كالم من ال يعرف القرآن ..ال: قال عبد القادر
  .إن كل ما فيه يشري إىل أنه كالم اهللا ..من أن ينحصر يف البالغة والنظم

وامسح يل ـ قبل أن أذكر لك بعض أنواع التحدي اليت يف القرآن الكرمي ـ أن أقص عليك قصة شاعر 
، قرأت القرآن فأذهلين (:قالف، أعلن إميانه بالقرآن وبالرسول قرأ القرآن، فأذهله، فمعاصر مسيحي 

النيب العريب ، وبالرسول من حمله، آمنت بالقرآن اإلهلي العظيم. .مث أعدت القراءة فآمنت، وتعمقت به ففتنين
   ) الكرمي

هي معجزة ال كبقية ! ؟وكيف ال أومن ومعجزة القرآن بني يدي انظرها وأحسها كل حني (:وقال
   ) وليست حباجة ملن حيدث عنها أو يبشر ا، تدل بنفسها عن نفسهامعجزة إهلية خالدة . .املعجزات
وكم احتاجت وحتتاج األديان السابقة إىل علماء ومبشرين وشواهد وحجج وبراهني حلض اخللق  (:وقال

أما اإلسالم فقد غين عن كل . .إذ ليس لديها ما هو منظور حمسوس يثبت أصوهلا يف القلوب، على اعتناقها
هو املعجزة اخلالدة . .وهو أصدق شاهداً وأبلغ حجة وأدمغ برهاناً، ن فهو أعلم معلِّم وأهدى مبشرذلك بالقرآ

    ١)خلود الواحد األزيل املنظورة احملسوسة يف كل زمان 
  :، قال فيهانظم قصيدة يبني فيها إعجاز القرآن وعظمتهوقد 

  عظَام –ليست تعد  –ضلَّ سعيهم     وآياته  ؟ما آياته: يقولون
  كفى معجز الفرقان للناس آيـةً       عال ومسا كالنجم ليس يرام

                                                
  .٢٠٢-٢٠١نور الدين عتر ص. علوم القرآن الكرمي د)  ١(



 ٢٦٢

ـاممك رفكُلُّ بليـغٍ عنـده ظل صامتـاً  كأنَّ على األفواه ص  
وشاء إله العرش بالناس رمحةً       وأن يتالشى حقدهم وخصام  

ه قَتبشق ما بني الضاللة واهلـدى       بفرقان نـور مل يففرـام  
لقد طلب منك اجلمع أن حتدثهم عن خوارق حممد احلسية، ال عن اخلوارق اليت تسموا : قال بولس

  .فحدثنا عن غري القرآن ..معنوية
ميكنكم أن تسمعوها، وأن  ..إنه معجزة حسية ..ومن ذكر لك أن القرآن معجز ةمعنوية: قال عبد القادر

  .ليت ال تفىن مع األيامتقرؤوها كل حني لتروا ما فيها من العجائب ا
فجعل اهللا لكل قوم بينة تناسب مستواهم الثقايف ، بتنوع األقوام واألمم تنوعت البينات واملعجزاتلقد 

وإىل كل ، مرسالً إىل الناس كافة وملا كان حممد ، والفكري ليكون ذلك أبلغ يف إقامة احلجة على الناس
ومع مجيع األجيال ، تتناسب مع مجيع من أرسل إليهم من األقوام  فقد أيده اهللا سبحانه ببينات متنوعةاألزمان 

  :إىل قيام الساعة على اختالف ثقافام ومداركهم
  .فكانت الفصاحة والبالغة من بيناته املناسبة للعرب الفصحاء البلغاء

  .ومن بيناته ما يتناسب مع أهل األديان كالبشارات به يف الكتب السابقة
أهل األنظمة والقوانني عن ايء مبثله من تشريعات حكيمة تناسب مجيع البيئات ومن بيناته ما عجز 

   .والعصور
اخلوارق املشاهدة كخارقة انشقاق القمر اليت سجلت عند بعض األمم والتزال آثارها ظاهرة بيناته ومن 

  .إىل اليوم
  .نكشف إىل يومنا هذاواليت ال تزال ت، ومنها معجزة اإلخبار بالغيب املاضي واحلاضر واملستقبل
  .ومنها ما يتناسب مع أهل الكشوف العلمية يف عصرنا

  .١ومنها نواح كثرية ستظهر، والشك أا ستظهر، يف مستقبل األيام
   ..إن كل هذا متجيد لكتابك، وميكنين أن أقول أضعافه عن كتايب: قال بولس

الكالم ال ينطبق إال على كتاب واحد  إن هذا ..ال ميكنك أن تقول مثل هذا عن كتابك: قال عبد القادر
  .يف الدنيا هو القرآن الكرمي

  .فهو الكتاب الذي جاء يتحدى الكل عن اإلتيان مبثله، بل اإلتيان جبزء قليل من مثله
  ﴿:تعاىلقال ،  جعل اهللا سبحانه القرآن املتضمن لكثري من أنواع هذه املعجزات أكرب بينة حملمدلقد 

 أَئنكُم كْبر شهادةً قُلْ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَقُلْ أَي شيٍء أَ
  .)١٩:األنعام(يٌء مما تشرِكُونَ﴾ لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرى قُلْ لَا أَشهد قُلْ إِنما هو إِلَه واحد وإِننِي برِ

ما من األنبِياِء نبِي إِالَّ أُعطي من اآليات ما مثْله آمن علَيه  (:عن هذه املعجزة اخلالدة، فقال وأخرب 

                                                
  .ومعجزاته، للشيخ عبد ايد الزنداين بينات الرسول : انظر)  ١(



 ٢٦٣

   ١) كُونَ أَكْثَرهم تابِعا يوم الْقيامةالْبشر، وإِنما كَانَ الَّذي أُوتيته وحيا أَوحاه اللَّه إِلَي فَأَرجو أَنْ أَ
  .فهذا احلديث يشري إىل أن معجزة حممد الوحيدة هي القرآن: قال بولس

ال إىل سائر املعجزات، وهو ما متيز به  ..هذا احلديث يشري إىل املعجزة اخلالدة ..ال: قال عبد القادر
  .الداإلسالم عن سائر األديان، باعتباره الدين اخل

ويتجدد  ،يبقى بعد موتهحيث ، يشري إىل طبيعة املعجزة يف الوحي الذي أنزله اهللا على حممد فاحلديث 
  .إعجازه على مر العصور

حدثنا عن شيء ملموس يف هذه املعجزة، فإن كل ما ذكرته جمرد مديح تكيله لكتابه من غري : قال بولس
  .حساب

لو أن رجال قبل أربعة عشر قرنا يف صحراء قاحلة بعيدة عن : أجيبوين قبل أن أسألكم: قال عبد القادر
كل حضارة وعلم، أخرب عن عشرات النظريات العلمية اليت مل يكتشفها العلماء إال يف عصرنا، وبأجهزة 

  أليس ذلك معجزة؟ ..وكان كل ما ذكره موافقا ملا ذكروه ..متطورة، وبأحباث جمهدة
ي هذا أن ال يقع فيما وقع فيه أهل تلك القرون من خرافات بل يكف ..بل هو قمة اإلعجاز: قالوا
  .وأخطاء

ومل يقتصر على جمال  ..لقد جاء بآخر احلقائق، ووصفها وصفا دقيقا ..وهكذا القرآن:  قال عبد القادر
  .واحد، بل حتدث عن ااالت املختلفة، املرتبطة باحلاجات املختلفة للبشرية

  حدث هذا حقا؟ ولكن هل ..إن هذا لعجيب: قالوا
   ..أجل: قال عبد القادر

قال ذلك، مث حدثهم عن بعض معجزات القرآن العلمية، واليت قد تعرفت على الكثري منها يف رحليت 
  .٢السابقة

رمبا مل يفهم بعضكم ما ذكرنا من هذه النواحي املعجزة يف القرآن : سكت عبد القادر قليال، مث قال
كيف : أجيبوين ..آخر، نطبقه يف حياتنا كثريا، وقبل أن أورده عليكم ولذلك سأذكر لكم دليال ..الكرمي

  نعرف أن رجال ما مصارع ال ينافس، وال تناظر قوته؟
  .عندما يتحدى املصارعني، فإذا برزوا إليه صرعهم: قالوا

فهل ترون يف الواقع مصارعا يصرع كل من يتحداه يف كل حني، ويف كل مكان، بل : قال عبد القادر
  فال يستطيعون حتديه؟ ..ى مجوع املصارعنييتحد

فكل مصارع من هذا القبيل يكون بطال للمصارعني يف زمان حمدود، حمدود جدا،  ..هذا مستحيل: قالوا
  .مث ال يلبث أن يقهر هذا املصارع، لينال الغلبة غريه، وهكذا

 جيد من يقف يف وجهه إىل ولكن القرآن الكرمي حتدى الكل، ويف كل األزمنة، ولكنه مل: قال عبد القادر
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  )معجزات علمية(انظر الرسالة السابقة من هذه السلسلة )  ٢(



 ٢٦٤

   ..اآلن
﴿قُلْ لَئن اجتمعت : ـمبيناً عجز اإلنس واجلن جمتمعني أن يأتوا مبثل القرآن الكرمي يقول ـ  تعاىلفاهللا 

ل مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتلَا ي آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو ا﴾ الْإِنسضٍ ظَهِريع٨٨:اإلسراء(ب(.  
أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ  ﴿:تعاىلفقال  ،أن يأتوا بعشر سور مثلهبحتداهم بل إن القرآن الكرمي 

نيقادص مإِنْ كُنت اللَّه وند نم متطَعتاس نوا معادو اتيرفْتم هثْلرٍ مو١٣:هود(﴾  س(.  
وإِنْ كُنتم في  ﴿:تعاىل، فقال وأخربهم أم لن يفعلوا، فلم يقدروا ،مث حتداهم اهللا أن يأتوا بسورة من مثله

إِنْ لَم فَ)٢٣(تم صادقنيريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله وادعوا شهداَءكُم من دون اللَّه إِنْ كُن
رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعالبقرة(﴾ )٢٤(ت(  

ملا جزم بعدم استطاعة أحد أن يأيت مبثله، وحتقق هذا اجلزم بعد  ولو كان القرآن من كالم الرسول 
  .آن كالم اهللا املعجزذلك دليلُُ على أن القر

وملاّ رأينا أم  ،وأتوا بسورة مثل القرآن ،أن يكذبوا القرآن لو استجابوا للتحديالكفار  كان بإمكانلقد 
واختاروا الطريق الوعر ملواجهة الرسول  ،تركوا االستجابة للتحدي مع أنه أمر ال يكلفهم كثرياً من التبعات

وال علمنا علماً يقينياً عجزهم عن اإلتيان مبثله مع كوم أساطني احلرب وإزهاق األنفس وإهدار األم ووه
  .الفصاحة والبالغة

وإن مل  ،عارضوين: فقال، أو قال شعراً مث حتدى الكتاب والشعراء، ولو قَدرنا أن رجالً ألف كتاباً
يده هلم بدخول فأنتم كفار مأواكم النار، فمن املستحيل أن حيجم اجلميع عن معارضته لدفع وع ،تعارضوين

فإذا مل يعارضوه رغم توافر الدواعي ملعارضته كان ذلك من أبلغ العجائب اخلارقة للعادة الدالة على ، النار
  .صدقه يف حتديه

  فكيف نعرف حصول العجز ملن حاول حتدي القرآن؟: قالوا
 تزال قائمة، لقد ذكرت لكم أن القرآن الكرمي ال يزال يتحدى، فهو معجزة حسية ال: قال عبد القادر

وحتديه ال زال قائما، ومع أن هناك منظمات كثرية حتارب القرآن وحتارب املسلمني، ولديهم من القدرات 
ولكنهم مل يفعلوا، … املادية ما ميكنهم من أن يغروا من شاءوا من األدباء والعلماء على أن يأتوا مبثل القرآن 

  .١ولن يستطيعوا أن يفعلوا

                                                
ر يف املواقع التبشريية من كتابات حتاول أن تضاهي القرآن الكرمي، فالشك يف كوا أضحوكة يراد ا أما ما ينش)  ١(

  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(السخرية ال حقيقة التحدي، وقد ذكرنا بعض النماذج عنها يف رسالة 
ثوب احلق وأضفى على الظلم جلباب العدل، وألبس الشيطان الباطلَ « :وهي ،)سورة الضالني(سورة محلت اسم ومن ذلك 

 وقال ألوليائه أنا ربكم األحد مل ألد ومل  أولد ومل  يكن يل منكم كفواً أحد فأنا امللك اجلبار املتكرب القهار القابض املذل املميت
ويهدم )  ٣( ي الظاملني مهيمن حيطم سيف الظلم بكف العدل ويهد)  ٢( املنتقم الضار املغين فإياي تعبدون وإياي تستعينون 

ويطهر جنس )  ٥( ويرتع غلَّ الصدر شذى احملبة ويشفي نفوس احلاقدين )  ٤( صرح الكفر بيد اإلميان ويشيد موئالً للتائبني 
فيأيها الذين ضلّوا من )  ٧( ويفضح قول اإلفك بصوت احلق ويكشف مكر املفترين)  ٦( الزىن مباء العفة ويربئ املسافحني 

  » توبوا وآمنوا فأبواب اجلنة مفتوحة للتائبني عبادنا 



 ٢٦٥

بعظيم نظم القرآن  الذين بدأ م التحدياعترف العرب أما يف املاضي، فقد … هد هذا يف احلاضر املشا
وبالغته وأسلوبه من خالل تأثرهم به، حىت كانوا حيذِّرون من قدم إىل مكة من مساع القرآن خشية أن يتأثر به 

﴿وقَالَ الَّذين كَفَروا : عاىلقال ت. فيسلم، بل تواصوا فيما بينهم باللغو عند مساع القرآن حىت ال يتأثر به السامع
  .)٢٦:فصلت(لَا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ﴾ 

وملا جاء الطُفَيل بن عمرو إىل مكة مل يزل به الكفار حيذرونه من مساع القرآن حىت وضع يف أذنيه قُطناً 
فهدى اهللا ،  سبحانه إال أن يسمعه شيئاً منه مع وجود ذلك القطنوأىب اهللا، خشية أن يسمع شيئاً من القرآن

  .١قلبه لسماع القرآن ومن ثَم شرح اهللا صدره لإلسالم
يا عم إن قومك يريدون أن : فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال، وملا مسع الوليد بن املغرية القرآن فكأنه رق له

 !قد علمت قريش أين من أكثرها ماالً: مداً لتعرض ملا قبله، قالفإنك أتيت حم، جيمعوا لك ماالً ليعطوه لك
فواهللا ما فيكم رجل أعلم بالشعر مين وال أعلم ! وماذا أقول؟: قال، فقل فيه قوالً يبلغ قومك أنك منكر له: قال

 إن لقوله حلالوة وإن برجزِه وال بقصيده مين، وال بأشعار اجلن، واهللا ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، وواهللا
  .عليه لطالوة، وإنه ملُثمر أعاله مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما حتته

هذا سحر يؤثر، : فدعين حىت أفكر فيه، فلما فكر قال: قال. ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه: قال
وجعلْت لَه مالًا )١١(رنِي ومن خلَقْت وحيداذَ ﴿:تعاىلفرتلت اآليات يف الوليد قال ، ثره عن غريهؤي

كَلَّا إِنه كَانَ لآياتنا )١٥(ثُم يطْمع أَنْ أَزِيد)١٤(ومهدت لَه تمهِيدا)١٣(وبنِني شهودا)١٢(ممدودا
ثُم )٢١(ثُم نظَر)٢٠(ثُم قُتلَ كَيف قَدر)١٩(قُتلَ كَيف قَدرفَ)١٨(إِنه فَكَّر وقَدر)١٧(سأُرهقُه صعودا)١٦(عنِيدا

رسبو سب٢٢(ع(ركْبتاسو ربأَد ثُم)٢٣(ثَرؤي رحذَا إِلَّا سفَقَالَ إِنْ ه)٢٤(ِرشلُ الْبذَا إِلَّا قَوإِنْ ه)٢٥( يهلأُصس
قَر١٣(  ٢)املدثر(﴾ )٢٦(س(  

  .إن القرآن سحر، يبني عميق التأثري الذي أحدثه القرآن يف نفسه: الوليد فقول
حدثْت أن أبا جهل وأبا سفيان واألخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول اهللا : وقال الزهري

طلع فلما ، ، وهو يصلي بالليل يف بيته، وأخذ كل رجل منهم جملساً ليستمع فيه، وكل ال يعلم مبكان صاحبه
ال تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف : الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتالوموا، وقال بعضهم لبعض

  .نفسه شيئاً، مث انصرفوا
، حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه فباتوا يستمعون له، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا

حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل . ثل ما قالوا أول مرة، مث انصرفوافجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض م
ال : رجل منهم جملسه، فباتوا يستمعون له، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض

                                                                                                                                 
بهذه اآليات السبعة اليت تتفق مع سورة الفاحتة يف عددها تنتهي هذه السورة العجيبة اليت تصور صاحبها أنه يعارض ا ف

   .القرآن
  .٢٢٧-٢/٢٢٦السرية النبوية البن هشام )  ١(
ل صحيح اإلسناد على شرط البخاري ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، وقا ٢/٥٥٠أخرج هذه احلادثة احلاكم يف املستدرك )  ٢(

  .١٥٧-١/١٥٦وعن احلاكم أخرجها البيهقي يف شعب اإلميان 



 ٢٦٦

 خرج فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه، مث. فتعاهدوا على ذلك، مث تفرقوا، نربح حىت نتعاهد أالّ نعود
واهللا ، يا أبا ثعلبة: فقال، أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد: حىت أتى أبا سفيان يف بيته فقال

وأنا : قال األخنس، وال ما يراد ا، ومسعت أشياء ما عرفت معناها، لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ا
   .والذي حلفت به كذلك

ما رأيك فيما مسعت من ، يا أبا احلكم: ىت أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقالمث خرج من عنده ح: قال
تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا  !فقال ماذا مسعت ؟حممد

فمىت ندرك  ،منا نيب يأتيه الوحي من السماء: قالوا، على الركب، وكنا كفرسي رهان ١حىت إذا جتاذينا، فأعطينا
  .٢فقام عنه األخنس وتركه: قال .واهللا ال نؤمن به أبداً وال نصدقه! مثل هذه

فحرصهم على احلضور ليالً لسماعه مما يدلُّ على تأثرهم به وتعجبهم منه لكونه ليس ككالم البشر، 
  . ولكن العناد واملكابرة محلهم على تركه

عرب ما شهد به أُنيس بن جنادة الغفاري قبل إسالمه، حيث ومما يدل على متيز القرآن الذايت عن كالم ال
وكان أنيس أحد  ـشاعر، كاهن، ساحر : يقولون: فقال، سأله أخوه أبو ذر عما يقول الناس يف النيب 

فما يلتئم  ٣الشعر ولقد وضعت قوله على أقراء، لقد مسعت قول الكهنة فما هو بقوهلم: قال أنيس ـالشعراء 
م لكاذبون على لسان أحد٤) أنه شعر، واهللا إنه لصادق وإ    

يقرأ يف صالة املغرب  وقدم جبري بن مطْعم إىل املدينة قبل إسالمه يف فداء أُسارى بدر فسمع النيب 
  ) وذلك أول ما وقر اإلميان يف قليب (:ويف رواية، ٥) فكأمنا صدع قليب حني مسعت القرآن (:قال، بسورة الطور

  .يش أفصح العرب يشهدون ببالغة القرآن وفصاحته من خالل تأثرهم بهفهؤالء من قر
ومل يقتصر األمر على قريش أو غريهم من العرب، بل إن كل من تعرف على العربية، أو تذوق أدا حيكم 

ن الكرمي باإلعجاز يف هذا اجلانب، وهلذا مل يؤلف يف إعجاز القرآين النظمي أو البالغي إال األدباء للقرآ
  .فحولال

باإلضافة إىل هذا، فهناك آالف من الشهادات هلذا القرآن من ناس مل يعرفوا العربية، ومل يدخلوا اإلسالم، 
  :لكنهم يشعرون أن القرآن أعظم من أن يكون كالم بشر

   ٦) فكأمنا أستمع إىل نبضات قليب ،عندما أستمع إىل القرآن يتلى بالعربية (:يقول املستشرق آرثر آدبري
وإين أعتقد هذا  ،فالقرآن كتاب الكتب… إن أسلوب القرآن حمكم سام مثري للدهشة  (:غوته ويقول

                                                
  .جذا الرجل إذا جلس على ركبتيه: مأخوذ من قوهلم: جتاذينا)  ١(
  .٣٣٨-١/٣٣٧سرية ابن هشام )  ٢(
  .طرائقه وأنواعه: أقراء الشعر)  ٣(
  .رواه مسلم)  ٤(
، والطرباين يف املعجم ٢١٢-١/٢١١، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ٢/٤٤٤: د، والبيهقي يف السنن الكربىأمح)  ٥(

  .وغريهم ٢/٢٦٥والصغري  ٢/١١٦: الكبري
  ).٢٠٦(جيفري النغ .د) حىت املالئكة تسأل(نقالً عن )  ٦(



 ٢٦٧

   )وأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تز داخل جسمي … كما يعتقده كل مسلم 
وملا بلغ غوته السبعني من عمره أعلن على املأل أنه يعتزم أن حيتفل يف خشوع بليلة القدر اليت أنزل فيها 

مرحباً بك يف هذا املكان  (:لقرآن على النيب حممد، وملا أبصر غوته ريشة طاووس بني صفحات القرآن هتف ا
    ١) أغلى كرت يف األرض ،املقدس

حيث  ،هاجر إىل الشرق يف طهره وصفائه (:يقول غوته) الديوان الشرقي للشاعر الغريب ( ويف كتابه
القرآن ليس كالم  (:، ويقول) مرتلة من اهللا بلسان أهل األرضولتتلقى كلمة احلق  ،الطهر والصدق والنقاء

    ٢) فمعناه أننا اعتربنا حممداً هو اإلله ،فإذا أنكرنا كونه من اهللا ،البشر
القرآن هو  (:ملراد هوفمان) اإلسالم كبديل(يف مقدمتها لكتاب  ،املستشرقة األملانية أنا ماريا مشيلوتقول 

فمن ذا الذي يستطيع تصوير مجال  ،وترمجته لن تتجاوز املستوى السطحي ،يب مبنيموحاة بلسان عر ،كلمة اهللا
   ) كلمة اهللا بأي لغة

ال يوجد يف تاريخ الرساالت  (:)املائة األوائل(الباحث األمريكي مايكل هارت يف كتابه املعروف ويقول 
  ) كتاب بقي حبروفه كامالً دون حتوير سوى القرآن

 ،مل يشك يف صحته كما أُنزل ،بني أيدينا كتاب فريد يف أصالته ويف سالمته (:املستشرق بوديلويقول 
  ٣)وهذا الكتاب هو القرآن

من : املائدة(﴾ واللَّه يعصمك من الناسِ ﴿:ملا وعد اهللا رسوله باحلفظ بقوله (:بارتلمي هيلرويقول 
كان هلذا القرآن مصدر غري السماء ألبقى  فلو ،واملرء ال يكذب على نفسه ،، صرف النيب حراسه)٦٧اآلية

   )حممد على حراسته 
وإمنا هو  ،القرآن ليس دستور اإلسالم فحسب (:يف مقدمة ترمجته للقرآن) فون هامر(املستشرق ويقول 

وأن حممداً قد نشر  ،وأسلوب القرآن املدهش يشهد على أن القرآن هو وحي من اهللا ،ذروة البيان العريب
   ) فالكلمة مل يكن من املمكن أن تكون مثرة قرحية بشرية ،اخلطاب سلطانه بإعجاز
 ،القرآن وحي من اهللا، ال حيده زمان (:)القرآن دليل املسيحيني(بول شفارتسنا يف كتابه . دويقول 

   ٤) ومتضمن للحقيقة املركزة
على نقطة يف إن هذا القرآن يصف الكون من أ (:الربوفسور يوشيودي كوزان مدير مرصد طوكيوويقول 

   ) وكل شيء مكشوف أمامه ،إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء يف هذا الكون… الوجود 
   ..وغري ذلك كثري

  

                                                
  ).٢٦١-١٨٨-١٧٧(كاتارينا مومزن ) جوته والعامل العريب(نقالً عن )  ١(
  ).٢٥(يوسف القرضاوي . د)كيف نتعامل مع القرآن العظيم(الربوفسورة نيبا أيوب، نقالً عن   )٢(
  )٥٢٢(ص) البحث عن احلقيقة(نقالً عن )  ٣(
  ).١٢٢(ملراد هوفمان) يوميات مسلم أملاين(نقالً عن )  ٤(



 ٢٦٨

  
  
  



 ٢٦٩

  املعجزة الكونيةـ  ٤
  فهل هناك غريه؟ ..لقد مسعنا هذا، وأيقنا مبا يف القرآن من نواحي اإلعجاز احلسي: قال رجل من اجلمع

  .مملوءة باملعجزات واخلوارق اليت تربهن على صدق نبوته رسول اهللا  لقد كانت حياة: قال عبد القادر
ولكن هناك معجزة خاصة، رمبا تقابل ما أتى به األنبياء ـ عليهم السالم ـ من معجزات، باعتبارها 

، وغريها من اآليات اليت قصد ا ، وعصا موسى جاءت ملقصد إثبات النبوة، فهي تقابل ناقة صاحل 
  .واتإثبات النب

  وغريها من اخلوارق؟: قال رجل من اجلمع
  .إن صح أن هناك خوارق: هنا نطق مستأجر بولس حبماقته املعهودة، وقال

أما غريها من اخلوارق، واليت كانت جتري : مل يعره عبد القادر أي اهتمام، بل التفت إىل السائل، وقال
، أو من بركاته اليت جعلها اهللا له، أو من نبيه كما جتري العادات، فهي من إكرامات اهللا ل على يد النيب 

  .الطاقات اليت وهبها اهللا إياها ألجل الوظيفة اليت كلف ا
  فما هذه اآلية العظيمة اليت هي آية التحدي العظمى؟: قال الرجل

    ..انشقاق القمر: قال عبد القادر
مد وله بأن من معجزات حمأال تعجبون ـ أيها األفاضل ـ من ق :قاطعه بولس، وهو يضحك بقوة

  انشقاق القمر؟ فكيف حيصل هذا، والقمر يف السماء، ال يف األرض؟
واهللا رب السماء واألرض، فكما يقيم اخلوارق ألنبيائه يف األرض، يقيمها ملن شاء منهم : قال عبد القادر

  .يف السماء
  فهل تراك تأتينا باألسانيد الضعاف إلثباا؟: قال بولس

سألوا كفار مكة إن هذه املعجزة ثابتة بأدلة ال تكاد حتصى، فقد تواترت األخبار بأن : درقال عبد القا
ذلك وكان ، بينهما حراءغار فَأَراهم الْقَمر شقَّتينِ، حتى رأَوا ، أن يريهم عالمة تدل على صدق نبوته النيب 

 ،مث قالوا انظروا ما يأتيكم به السفار ،سحرنا حممد :فلما رأى الكفار ذلك قالوا سنوات،قبل اهلجرة خبمس 
  ..فجاء السفار من كل وجه فأخربوهم بذلك

 اجتمع املشركون على عهد رسول اهللا  :ـ وغريهرضي اهللا عنهما ـ ابن عباس ففي احلديث عن 
عبد املطلب  منهم الوليد بن املغرية وأبو جهل هشام والعاصي بن وائل واالسود بن حرب يغوث واالسود بن

إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتني : أن يريهم آية، وقالوا والنضر بن احلرث ونظراؤهم فسألوا رسول اهللا 
ـ حىت راوحوا من بينهما قدر ما بني العصر إىل الليل : ويف لفظـ نصفا على أيب قبيس ونصفا على قعيقعان 

مث مسحوا  ،فنظروا ،مث أعادوا النظر ،وا بأبصارهم فمحوها، فنظر الكفار مث مال)اشهدوا  (:فقال رسول اهللا 
فإنه ال يستطيع أن يسحر  ،لئن كان سحرنا: سحر حممد أعيننا، فقال بعضهم لبعض: مث نظروا فقالوا ،أعينهم

 ،فكانوا يلتقون الركب ،الناس كلهم، فانظروا إىل السفار، فإن أخربوكم أم رأوا مثل ما رأيتم، فقد صدق
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م رأوا مثل ما رأوا ،مفيخربوم ،أ١فيكذبو .  
وإِنْ يروا آيةً )١(قْتربت الساعةُ وانشق الْقَمرا ﴿: قالف ،هذه احلادثة العظيمةبل إن القرآن الكرمي ذكر 

رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضع٢(ي(ٍركُلُّ أَمو ماَءهووا أَهعباتوا وكَذَّبو رقتسم)القمر(﴾ )٣ (  
وروى ذلك عنهم أمثاهلم من ، ٢قد روى هذا احلديث مجاعة كبرية من الصحابة : قال ابن عبد الرب

التابعني، مث نقله عنهم اجلَم الغفري إىل أن انتهى إلينا، ويؤيد ذلك باآلية الكرمية، فلم يبق الستبعاد من استبعد 
  .وقوعه عذر
 ،إن حممداً يكذب علينا: لتشكك املسلمون يف دينهم وخرجوا منه، ولقال الكفار مل حيصللو ذلك مث إن 

وال رأينا شيئاً من ذلك، ولكن الذي حدث زاد املؤمنني إمياناً، وحتري الكافرون أمام هذه  ،فما انشق القمر
   .املعجزة اليت مل ميلكوا سوى أن يفسروها بأا سحر مستمر

ورد ) جاكرواين فرماس( هوو ،ملك من ملوكهمويف عهد  ،اهلندثة، ففي سجل هذه احلادتاريخ بل إن ال
شاهد ملك ما جبار  (:يلي شاهد حادثة انشقاق القمر، فسجلت إحدى املخطوطات التارخيية اهلندية ماأنه 

انشقاق القمر ؛ الذي وقع حملمد، وعلم عند استفساره عن انشقاق القمر ) جاكرواين فرماس(باهلند  )ماالبار(
وقد أعتنق . بان هناك نبوة عن جميء رسول من جزيرة العرب، وحينها عني ابنه خليفة له، وانطلق ملالقاته

وهذه  ) وتويف يف ميناء ظفار –بناًء على توجيهات النيب  –اإلسالم على يد النيب، وعندما عاد إىل وطنه 
جاكرواين (عدة تفصيالت أخرى عن  املعلومات يف خمطوطة هندية حمفوظة يف مكتبة دائرة اهلند حتتوي على

  . ٣)فرماس
: قال عن أيب سعيد اخلدري ، فوقد جاء يف كتب احلديث ذكر امللك اهلندي الذي وصل إىل النيب 

 ،) جرة فيها زجنبيل، فأطعم أصحابه قطعة قطعة، وأطعمين منها قطعة مث أهدى ملك اهلند إىل رسول اهللا 
  .٤الزجنبيل سواه ل اهللا ومل أحفظ يف أكل رسو :قال احلاكم

وقد ذكرت اجلرائد األجنبية مقالة عربتها جريدة اإلنسان العربية اليت كانت تطبع باألستانة حاصلها أنه 

                                                
البيهقي عن جبري بن مطعم ورواه أمحد والشيخان والبيهقي وأبو نعيم من طرق عن ابن عمر، ورواه الشيخان ورواه )  ١(

أمحد والترمذي وابن جرير واحلاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان ورواه ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وأبو نعيم ببعض 
يم هذه القصة عن ابن عباس ورواه أمحد والشيخان وابن جرير وأبو نعيم من طرق وأنس بن مالك ورواه أمحد والشيخان وأبو نع

  .من طرق متقاربة املعىن
و ،  ٣٦٣٨،  ٣٦٣٧،  ٣٦٣٦من كتاب املناقب حديث  ٢٧باب  ٦/٦٣١فتح الباري ( راجع هذه األحاديث )  ٢(

من كتاب التفسري  ١باب  ٦١٧/ ٨و  ٣٨٧١و  ٣٨٧٠،  ٣٨٦٩، ٣٨٦٨من كتاب مناقب األنصار حديث  ٣٦باب  ٧/١٨٢
وسنن ، يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار  ١٤٥-١٧/١٤٣لم وصحيح مس ٦٨،  ٦٧،  ٦٦، ٦٥،  ٤٨٦٤حديث رقم 

و  ٢/٢٦٢ودالئل النبوة للبيهقي ،  ٢١٢-٢٠٧حديث  ١/٣٦٧ودالئل النبوة لألصبهاين ، يف أبواب الفنت  ٩/٣٠الترمذي 
  .وغريه الكثري. والوفا، وحدائق األنوار للشيباين والسرية النبوية للذهيب والبداية والنهاية والشفا 

وقد  ١٧٣إىل  ١٥٢، ٢٨٠٧عريب : املخطوطة اهلندية موجودة يف مكتبة مكتب دائرة اهلند بلندن اليت حتمل رقم املرجع)  ٣(
  .اقتبسها محيد اهللا يف كتابه حممد رسول اهللا

  .١٥٠ص ٤ج: مستدرك احلاكم، كتاب األطعمة)  ٤(
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وهو انشقاق  ،إنه بين عام كذا الذي وقع فيه حادث مساوي عظيم :يف ممالك الصني على بناء قدمي مكتوب عليه
  .لرسول اهللا انشقاقه فوافق سنة  ،فحرر احلساب ،القمر نصفني

إن هذا لو  ..هل مسعتم ـ أيها اجلمع املبارك ـ ذه األعجوبة: ابتسم بولس ابتسامة سخرية، وقال
  حصل ألطبق أهل األرض مجيعا على ذكره، أم أن أعني أهل األرض كانت مسدودة ذلك احلني؟

ن النقل الذي تأخذ به، ومن م ..١سأرد عليك هذه الشبهة بوجوه من النقل والعقل : قال عبد القادر
  .العقل الذي نتفق مجيعا يف العمل مبقتضاه

  :إجابات نقلية
وأنا لن أنقل إال من كتابك املقدس الذي تؤمن به، وتسلم له، بل تعترب مرتدا إن كفرت  ..ولنبدأ بالنقل

  .بشيء ورد فيه
، ٢إىل سنةملقدس ـ ، فقد امتد ـ حبسب الكتاب احادثة طوفان نوح فأول ما يستوقفك يف هذا 

وفىن فيه كل ذي حياة من الطيور والبهائم واحلشرات واإلنسان غري أهل السفينة، وما جنا من اإلنسان غري 
  .السابع والثامن من سفر التكويناإلصحاح مثانية أشخاص على ما هو مصرح به يف 

ن الفلك يبين الذي فيه يف أيام نوح إذ كا (:الطوفان فقال)٣/٢٠(وقد ذكر بطرس يف رسالته األوىل 
   ) خلص قليلون أي مثانية أنفس باملاء

ومل يشفق على العامل القدمي بل إمنا حفظ نوحاً ثامناً كارزا للرب إذ جلب  (:)٢/٥:الرسالة الثانية(ويف 
   ) طوفاناً على عامل الفجار

وبعض مئات من إال أربعة آالف ـ  ٣كم على زعمـ وما مضت على هذه احلادثة مدة إىل هذا اليوم 
ويستهزئ به  ،وهم ينكرون هذا األمر إنكاراً بليغاً ،وال يوجد هذا احلال يف تواريخ اهلند وكتبهم السنني،

                                                
  .لرمحة اهللا اهلندي) إظهار احلق(انظر هذه الردود يف كتاب )  ١(
، وظاهرة التحريف تبدو فيها ظاهرة وردت هذه القصة يف اإلصحاحات من السادس إىل التاسع من سفر التكوين)  ٢(

رأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر يف األرض، فحزن أنه عمل اإلنسان يف األرض « ):٢٢ـ  ١: ٦تكوين (للعيان، فقد جاء يف 
ائم والدواب والطيور عن وجه األرض، وأن يستثين من ذلك نوحاً ألنه كان وتأسف يف قلبه، وعزم على أن ميحو اإلنسان والبه

  »  رجالً باراً كامالً يف أجياله، وسار نوح مع اهللا
وتزداد شرور الناس، ومتتليء األرض ظلماً، ويقرر الرب اية البشرية، وحييط نوحاً علماً مبا نواه، آمراً إياه بأن يصنع فلكاً 

ؤها بالقار والقطران من داخل ومن خارج، حىت ال يتسرب إليها املاء، وأن يدخل فيها اثنني من كل ذي ضخماً، وأن يكون طال
  .. جسد حي، ذكراً وأنثى، فضالً عن امرأته وبنهيه ونساء بيته، هذا إىل جانب طعام يكفي من يف الفلك وما فيه

معه ذلك ألن الرب قرر أن يغرق األرض ومن عليها بعد ويكرر الرب أوامره يف اإلصحاح التايل فيأمره أن يدخل الفلك ومن 
سبعة أيام ذلك عن طريق مطر يسقط على األرض أربعني يوماً وأربعني ليلة، ويصدع نوح بأمر ربه فيأوي إىل السفينة ومن معه 

  . األرضوأهله، مث انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، واستمر الطوفان أربعني يوماً على 
وتكاثرت املياه ورفعت الفلك عن األرض وتغطت املياه، ومات كل جد كان يدب على األرض، من الناس، والطيور والبهائم 

  .والوحوش وبقي نوح والذين معه يف الفلك حىت استقرت الفلك على جبل أرارات
نصارى، مع ان النصوص القرآنية مل حتدد تارخيا وعلى زعم املفسرين والكاتبني يف قصص األنبياء الناقلني عن اليهود وال)  ٣(

  .أخرب عن الكذب الواقع يف هذا الباب، عندما ذكر كذب النسابني لذلك، ومع أن النيب 
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ونظر إىل زمان كرشن األوتار، الذي كان قبل  ،لو قطع النظر عن الزمان السالف: ويقولون ،علماؤهم كافة
ى شهادة كتبهم، ال جمال لصحة هذه احلادثة العامة ألن هذا اليوم مبقدار أربعة آالف وتسعمائة وستني سنة عل

وثبت بشهادة توارخيهم أنه يوجد من ذلك  ،األمصار العظيمة الكثرية من ذلك العهد إىل هذا احلني مغمورة
كثرية يف كل زمان من األزمنة، ويدعون أن حال زمان كرشن لوجود ماليني العهد إىل هذا احلني يف إقليم اهلند 

  .واريخ كحال أمسكثرة الت
واعلم أن الفرس واهلند ال يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون  (:ذلك، فقالابن خلدون وقد ذكر 
   ) كان ببابل فقط

الفرس وسائر اوس والكلدانيون أهل  ():املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار(يف كتابه وقال املقريزي 
املشرقية ينكرون الطوفان، وأقر به بعض الفرس لكنهم قالوا مل يكن بابل واهلند وأهل الصني وأصناف األمم 

وال بلغ  ،ومل جياوز عقبة حلوان ،ومل يعم العمران كله وال غرق إال بعض الناس ،الطوفان بسوى الشام واملغرب
   ) إىل ممالك املشرق

اهذا حادث من احلوداث الكربى اليت وردت يف الكتاب املقدس، ولكن التاريخ يكذا، والواقع يكذ.  
   ..هناك حادث آخر، عظيم األمهية، ومع ذلك مل يذكر يف التاريخ

مام بين أسلم الرب االموريني أينئذ كلم يشوع الرب يوم ح ():١٣-١٠/١٢:يوشع(إنه ما ورد يف 
 ،فدامت الشمس ويا قمر على وادي ايلون ،يا مشس دومي على جبعون :سرائيلإمام عيون أسرائيل وقال إ

فوقفت الشمس يف كبد السماء  .أليس هذا مكتوبا يف سفر ياشر .عدائهأقف القمر حىت انتقم الشعب من وو
   ) ومل تعجل للغروب حنو يوم كامل

 ..قبل ميالد املسيح بألف وأربعمائة ومخسني سنة كم ـعلى زعمـ كانت قد و ،وهذه احلادثة عظيمة
ألنا لو  ،وال اختالف يف اآلفاق ،أيضاً، وهو ظاهر وال مينع السحاب علمه ،فلو وقعت لظهرت على الكل

فال بد أن تظهر المتداد ليلهم بقدر  ،فرضنا أن بعض األمكنة كان فيها الليل يف هذا الوقت ألجل االختالف
  . أربع وعشرين ساعة

اء علم، بل إن وهذه احلادثة العظيمة ليست مكتوبة يف كتب تواريخ أهل اهلند وال أهل الصني وال الفرس
  .تكذيبها، وهم جيزمون بأا غلط يقيناًجيمعون على اهلند 

  :كثرية عليها اعتراضاتباإلضافة إىل هذا، فإن هناك 
فوقفت الشمس، يدالن على أن  :أيتها الشمس ال تتحركي، وقوله :قول يوشع، فاالعتراض األولأما 

فوقفت األرض، وهذا  ، تتحركيالشمس متحركة واألرض ساكنة، وإال كان عليه أن يقول أيتها األرض ال
  .١الفلكاألمر باطل حبكم علم 

                                                
بعد غياا، وال نرى صحة كل ما ورد يف هذا الباب من  وقد ورد يف هذا حديث يذكر أن الشمس ردت للنيب )  ١(

  .ظام اليت تستدعي النقل عن طريق التواتر، وال تكفي فيها أسانيد اآلحاداألحاديث، ألن هذا من اآليات الع
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يدل على أن هذا الوقت كان نصف  )فوقفت الشمس يف كبد السماء(، فإن قوله االعتراض الثاينأما 
  : وجوهو غري صحيح لوه ،النهار

وملا  ،زموهمقتلوا من املخالفني ألوفاً وهقد كانوا ـ على حسب الكتاب املقدس ـ بين إسرائيل أوهلا أن 
هربوا أمطر الرب عليهم حجارة كباراً من السماء، وكان الذين ماتوا باحلجارة أكثرمن الذين قتلهم بنو 

فال وجه الضطراب يوشع  ،إسرائيل، وهذه األمور حصلت قبل نصف النهار على ما هو مصرح به يف الباب
وكان  ،والباقون من املخالفني قليلني جداً ،ألن املظفرين من بين إسرائيل كانوا كثريين جداً ،يف هذا الوقت

  . الباقي من النهار مقدار النصف، فقتلهم قبل الغروب كان يف غاية السهولة
ال معىن أن توقيفه باإلضافة إىل فكيف رأوا القمر يف هذا الوقت  ،أن الوقت ملا كان نصف النهاروثانيها 

  .له
                                                                                                                                 

كان يوحي إليه،  خرج الطحاوي يف مشكل احلديث، عن أمساء بنت عميس من طريقني أن النيب  :لقاضي عياضقال ا
اللهم إنه كأن يف : فقال. ال:أصليت يا علي؟ قال: ورأسه يف حجر علي فلم يصل العصر حىت غربت الشمس، فقال النيب 

 .   فاردد عليه الشمس ،طاعتك وطاعة رسولك
  . فرأيتها غربت، مث طلعت بعد ما غربت، ووقفت على اجلبال واألرض، وذلك بالصهباء يف خيرب: قالت أمساء

 . وهذان احلديثان ثابتان ورواما ثقات :قال
له العلم املتخلف عن حفظ حديث أمساء، ألنه من ال ينبغي ملن يكون سبي: وحكى الطحاوي أن أمحد بن صاحل كأن يقول

 . عالمات النبوة
وأخرب قومه   ،ملا أسري برسول اهللا : يونس بن بكري يف زيادة املغازي يف روايته عن ابن إسحاقويف حديث آخر عن 

قريش ينظرون وقد وىل النهار ومل  يوم األربعاء، فلما كان ذلك اليوم أشرفت: مىت جتيء؟ قال: بالرفقة والعالمة اليت يف العري قالوا
 . ، فزيد له يف النهار ساعة، وحبست عليه الشمسجتيء؟ فدعا رسول اهللا 

ويف سنده أمحد بن داود وهو متروك احلديث  ،إنه موضوع بال شك: ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات وقالوهذا احلديث 
 .يثكان يضع احلد: ، كما قال الدارقطين، وقال ابن حبان.كذاب

ومن تغفل واضعه أنه نظر إىل صورة : حديث باطل، قال: وقد روى هذا احلديث ابن شاهني فذكره مث قال: قال ابن اجلوزي
  .ورجوع الشمس ال يعيدها أداء، فضيلة، ومل يلمح عدم الفائدة فيها، فإن صالة العصر بغيبوبة الشمس تصري قضاء

وتبعه ابن اجلوزي . ال أصل له: قال أمحد، وث بطرقه ورجاله وأنه موضوعوقد أفرد ابن تيمية تصنيفًا يف ذكر فيه احلدي
ولكن قد صححه الطحاوي والقاضي عياض، وأخرجه ابن منده وابن شاهني من حديث أمساء بنت .. فأورده يف املوضوعات

  .عميس، وابن مردويه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
ال يتبعين رجل ملك بضع امرأة، وهو : غزا نيب من األنبياء، فقال لقومه« :ريرةومثل هذه األحاديث ما ورد يف حديث أيب ه

يريد أن يبين ا ومل ينب ا، وال أحد بىن بيوتا ومل يرفع سقوفها، وال أحد اشترى غنما أو خلفات، وهو ينتظر والدها، فغزا، فدنا 
ورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حىت فتح اهللا إنك مأم: من القرية صالة العصر، أو قريبا من ذلك، فقال للشمس

أن فيكم غلوالً، فليبايعين من كل قبيلة رجل، فلزقت يد : لتأكلها فلم تطعمها، فقال -يعين النار  -عليه، فجمع الغنائم فجاءت 
فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس : فيكم الغلول، فلتبايعين قبيلتك، فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده، فقال: رجل بيده، فقال

  »  بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، مث أحل اهللا لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلها لنا
فهذا احلديث مع كونه يف الصحيح إال أنه ـ على الصحيح ـ من روايات أيب هريرة عن كعب األحبار وغريه من بين 

  .إسرائيل
 ينبغي التشدد بالنكري على من رواها أو رأى صحتها، ألنه قد ذهب من علماء احلديث إىل قبول هذه ومع ذلك، فال

  .الروايات
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و إسرائيل مشتغلني باحملاربة واالضطراب، وما كان هلم وكان بن ،أن الوقت ملا كان نصف النهارثالثها 
فكيف علموا أن الشمس قامت  ،شك يف املقدار الباقي من النهار، وما كانت الساعات عندهم يف ذلك الزمان

  ؟ !وما مالت إىل هذه املدة إىل جانب املغرب ،على دائرة نصف النهار مبقدار اثنيت عشرة ساعة
  .حادث آخر ال يقل عن هذين أمهية، ومع ذلك مل يذكره أهل التاريخ هناك: سكت قليال، مث قال

فرجعت  ():٣٨/٨:أشعيا(، فقد جاء يف رجوع الشمس مبعجزة أشعيالقد جاء يف سفر أشعيا ذكر ل
   ) الشمس عشر درجات يف املراقي اليت كانت قد احندرت

أهل العامل، وكانت قبل ميالد املسيح وهذه احلادثة عظيمة، وملا كانت يف النهار فال بد أن تظهر ألكثر 
  .مكتوبة يف تواريخ أهل اهلند والصني والفرسومع ذلك، فال نراها بسبعمائة وثالث عشرة سنة مشسية، 

  .حبسب احلقائق الفلكيةباطل وهو يفهم منها حركة الشمس وسكون األرض، باإلضافة إىل أنه 
فقط مبقدار عشر رجع ما أن النهار إ :احتماالت ههنا ثالثةفإن لو قطعنا النظر عن هذا، ومع ذلك، ف

درجات، أو الشمس رجعت يف السماء ذا املقدار كما هو الظاهر، أو رجعت حركة األرض من املشرق إىل 
  .حبسب علم الفلك وهذه االحتماالت الثالثة باطلة، املغرب ذا املقدار

ب املسيح، أن الظلمة كانت على األرض كتب مىت ومرقس ولوقا يف بيان صللقد : سكت قليال، مث قال
كلها من الساعة السادسة إىل الساعة التاسعة، وهذه احلادثة ملا كانت يف النهار على األرض كلها وممتدة إىل 

ال يوجد ذكرها يف تواريخ أهل اهلند لكن مع ذلك أربع ساعات، فال بد أن ال ختفى على أكثر أهل العامل، و
  .والصني والفرس
الثاين قصة قتل األطفال، ومل يكتبها غريه من اإلجنيليني اإلصحاح مىت كتب يف إىل هذا، فإن  باإلضافة

  .واملؤرخني
فساعة طلع من املاء  (:انشقاق السموات، ففي مرقسمرقس ومىت ولوقا باإلضافة إىل هذا كله، فقد ذكر 

أنت ابين احلبيب الذي (سماوات رأى السماوات قد انشقت والروح مثل محامة نازالً عليه، وكان صوت من ال
   )) به سررت

رؤية احلمامة ومثلها فى على أكثر أهل العامل، ختيف النهار، فال بد أن ال  تملا كانوهذه احلادثة العظيمة 
  .ومساع الصوت ال خيتص بواحد دون واحد من احلاضرين، ومل يكتب أحد هذه األمور غري اإلجنيليني

إن مىت أبقانا حمرومني من االطالع العظيم، وهو أنه مل  (:ذه احلادثة مستهزئاً )جان كالرك(قال وقد 
يصرح أن السماوات ملا انفتحت هل انفتحت أبواا الكبرية؟ أم املتوسطة؟ أم الصغرية؟ وهل كانت هذه 
األبواب يف هذا اجلانب من الشمس أو يف ذلك اجلانب؟ وألجل هذا السهو الذي صدر عن مىت قسوسنا 

   ) الرؤوس متحريين يف تعيني اجلانب يضربون
وما أخربنا أيضاً أن هذه احلمامة هل أخذها أحد وحبسها يف القفص، أم رأوها راجعة إىل جانب  (:مث قال

ولو رأوها راجعة ففي هذه الصورة ال بد أن تبقى أبواب السماوات مفتوحة إىل هذه املدة، فال بد أم . السماء
ن ألنه ال يعلم أن بواباً كان عليها قبل وصول بطرس هناك، لعل هذه احلمامة رأوا باطن السماء بوجه حس
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   ) كانت جنية
ال ينبغي ملن كان كتابه املقدس حيمل كل هذه النصوص أن يعترض على شيء، : التفت إىل بولس، وقال

ين إسرائيل، وال يفعل أم أنك حتمل عقال إسرائيليا متعصبا يرى أن اهللا يغري قوانني الفلك مجيعا ألجل أنبياء ب
  ؟ !شيئا كهذا لنيب املسلمني

  :إجابات عقلية
ذلك ما ذكرته نصوصهم، أما العقل السليم، فال يعترض على هذه احلادثة : مث التفت إىل اجلمع، وقال

  :بعدم تسجيلها لوجوه
يف الطرق وهو وقت الغفلة والنوم والسكون عن املشي والتردد  ،أن انشقاق القمر كان يف الليل أوهلا

 ونسيما يف موسم الربد، فإن الناس يكونون مسترحيني يف داخل البيوت وزواياها مغلقني أبواا، فال يكاد
إىل خسوف القمر فإنه يكون كثرياً، وأكثر  ونمن أمور السماء شيئاً إال من انتظره واعتىن به، أال تر ونيعرف

  .الناس ال حيصل هلم العلم به حىت خيربهم أحد به
أن هذه احلادثة ما كانت ممتدة إىل زمان كثري، فما كان للناظر أن يذهب إىل الغري الذي هو بعيد  هانيوثا

  .عنه وينبهه، أو يوقظ النائم ويريه
أا مل تكن متوقع احلصول ألهل العلم لينظروها يف وقتها ويروها كما أم يرون هالل رمضان  هاوثالث

ا متوقعوالعيدين والكسوف واخلسوف يف أوقااحلصول، وال يكون نظر كل واحد إىل  ةا غالباً ألجل كو
 ،فلذلك رأى الذين كانوا طالبني هلذه املعجزة. السماء يف كل جزء من أجزاء النهار أيضاً فضالً عن الليل

 :كما جاء يف األحاديث الصحيحة أن الكفار ملا رأوها قالوا ،وكذلك من وقع نظره يف هذا الوقت إىل السماء
هذا سحر فابعثوا إىل أهل اآلفاق حىت تنظروا رأوا ذلك أم ال؟ فأخرب : سحركم ابن أيب كبشة فقال أبو جهل

هذا سحر : ويقيمون بالنهار فقالوا ،أهل آفاق مكة أم رأوه منشقاً، وذلك ألن العرب يسافرون يف الليل غالباً
  .مستمر

حىت ات بني الرائي والقمر، سحاب غليظ أو جبل، أنه قد حيول يف بعض األمكنة ويف بعض األوق هاورابع
  .أهل البالد الشمالية يف موسم نزول الثلج واملطر ال يرون الشمس إىل أيام، فضالً عن القمرأن 

أن القمر الختالف مطالعه ليس يف حد واحد جلميع أهل األرض، فقد يطلع على قوم قبل أن  هاوخامس
وبعض املنازل على أهل بعض البالد دون بعض، ولذلك جند  يطلع على آخرين، فيظهر يف بعض اآلفاق

اخلسوف يف بعض البالد دون بعض، وجنده يف بعض البالد باعتبار بعض أجزاء القمر، ويف بعضها مستوفياً 
، وكثرياً ما حيدث الثقات من العلماء بعجائب الفلكأطرافه كلها، ويف بعضها ال يعرفها إال احلادقون يف علم 

من أنوار ظاهرة وجنوم طالعة عظام تظهر يف بعض األوقات أو الساعات من الليل، وال علم ألحد ا  يشاهدوا
  .من غريهم

أنه قلما يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه احلوادث النادرة الوقوع إىل حد يفيد اليقني،  هاوسادس
مة، نعم يعترب أخبارهم يف احلوادث اليت يبقى وأخبار بعض العوام ال يكون معترباً عند املؤرخني يف الوقائع العظي
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فيجوز أن مؤرخي بعض الديار مل يعتربوا  ،أثرها بعد وقوعها، كالريح الشديد، ونزول الثلج الكثري، والربد
أخبار بعض العوام يف هذه احلادثة، ومحلوه على ختطئة أبصار املخربين العوام، وظنوا أا تكون حنواً من 

  .اخلسوف
ن املؤرخني كثرياً ما يكتبون احلوادث األرضية وال يتعرضون للحوادث السماوية إال قليالً سيما أ هاوسابع

  .أكثر مناطق العامل، وخاصة أوروبايف  النيب  نيف زمباإلضافة إىل انتشار اجلهل ، األوائل ؤرخنيامل
ره تصدى إلخفائها، وال أن املنكر إذا علم أن األمر الفالين معجزة أو كرامة للشخص الذي ينك هاوثامن

  .يرضى بذكرها وكتابتها غالباً
***  

: ما وصل بعبد القادر احلديث إىل هذا املوضع حىت قام رجل من اجلمع، وقال ـ مشريا إىل عبد القادرـ 
لقد تتبعت حديث هذا الرجل من بدايته، وقد سرين املنطق العلمي الذي يتحدث به، وأريد أن أضيف إىل ما 

   ..متأكدا متام التأكد منه، ولكين أحسبه بداية حلقيقة سوف تربزها األيام وتؤكدها قال شيئا لست
أقول ذلك جازما، بل متحديا، مع أين مل أكن يف يوم من األيام من أهل هذا الدين، بل مل يكن يل اعتناء 

  .اولكين مع ذلك أشعر أين خائن إن مل أقل هذ ..بل كنت من املناهضني للدين ..بالدين أصال
أنا من املهتمني بعلم الفلك، وبأخبار  ..ال تتسرع بالرد علي، وال على هذا الرجل: نظر إىل بولس، وقال

  .الفضاء، وقد كان يل شغف بتتبع صعود اإلنسان إىل القمر
وقد مسعت ـ فيما مسعت ـ من أن رواد الفضاء رأوا بأعينهم شقا عظيما يف القمر، ال يزال العلم عاجزا 

  .١بل قد حصلت على صورة من ذلك الشق، لو شئتكم ألريتها لكم عن تفسريه،

                                                
ذكر الدكتور زغلول النجار يف مقال له عن انشقاق القمر أنه كان يتحدث عن هذه املعجزة يف حماضرة بكلية الطب ) ١(

بريطاين من احلضور، واستأذن يف أن يضيف شيئًا إىل إجابيت فأذنت له،  جامعة كارديف بربيطانيا، وبعد انتهاء حديثه وقف رجل
 .مث بدأ بتعريف نفسه على أن امسه داود موسى بيدكوك، وأنه مسلم، ويرأس احلزب اإلسالمي الربيطاين

ه يف إن هذه اآليات يف مطلع سورة القمر كانت هي السبب يف إسالم: قصته مع انشقاق القمر فقال) بيدكوك(مث حكي 
أواخر السبعينيات من القرن العشرين؛ ألنه ببحث مستفيض يف األديان أهداه أحد املسلمني ترمجة ملعاين القرآن الكرمي، وأنه عند 
فتح هذه الترمجة ألول مرة فوجئ بسورة القمر، فقرأ اآليات يف مطلعها، ومل يكد يصدق أن القمر قد انشق مث التحم فأغلق 

برناجما عن رحالت الفضاء استضاف ) B.B.C(مث شاء اهللا تعاىل أن يشاهد على شاشة التلفاز الربيطاين الترمجة وانصرف عنها، 
م، ويف  ١٩٧٨ثالثة من علماء الفضاء األمريكيني وذلك يف سنة ) James Burke(فيه املذيع الربيطاين املعروف جيمس بريك 

اء بإنفاق ماليني الدوالرات واألرض يتضور فيها ماليني البشر من أثناء احلوار كان املذيع ينتقد اإلسراف على رحالت الفض
اجلوع، واملرض، واجلهل، والتخلف، وكان جواب العلماء أنه بفضل هذه الرحالت مت تطوير عدد من التقنيات املهمة اليت تطبق 

اء ذكر أول رحلة إنزال رجل على يف جماالت التشخيص والعالج الطيب والصناعة، والزراعة، وغريها، ويف أثناء هذا احلوار ج
سطح القمر، وقد تكلفت أكثر من مائة مليار دوالر، وجلس املذيع يتابع عتابه على هذا اإلسراف، قرر العلماء بأن هذه الرحلة 

أن : جابواما هي هذه احلقيقة؟ فأ: قد أثبتت هلم حقيقة لو أنفقوا أضعاف هذا املبلغ إلقناع الناس ا ما صدقهم أحد، فسأل املذيع
  .هذا القمر قد سبق له أن انشق مث التحم، وأن آثار حمسوسة تؤيد ذلك احلدث قد وجدت على سطح القمر وامتدت إىل داخله

معجزة حتدث حملمد : حينما مسعت ذلك قفزت من الكرسي الذي كنت أجلس عليه أمام التلفاز، وقلت: ويضيف بيدكوك
ذا التفصيل العجيب يسخر اهللا من يثبتها للمسلمني يف عصر العلوم والتقنية الذي نعيه،  قبل ألف وأربعمائة سنة، ويرويها القرآن
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  وكيف ال نشاء؟: قال اجلمع ـ بصوت واحد ـ
   ..فأخرج من حمفظته صورة كبرية متثل شقا عظيما يف القمر

ولو أن البشر صدقوا يف البحث عن احلقيقة،  ..هذه البداية: رآها اجلمع، وعلى أعينهم الدهشة، فقال
ولكين ال أحسبهم إال سيكتمون احلقائق، بل سيحاولون السخرية منها،  ..إليهم من أنفسهم فسيجدوا أقرب

  .كما ذكر هذا الرجل الفاضل

                                                                                                                                 
وينفق هذا املبلغ الكبري، البد وأن يكون هذا الدين حقًا، وعدت إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي أقرؤها بشغف شديد، وكانت 

  .ناآيات افتتاح سورة القمر هي السبب املباشر لقبويل اإلسالم دي
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  ـ معجزات أرضية ٥
يف ذلك املوقف احلرج الذي وقع فيه بولس، والذي جعله يصمت صمتا مطبقا، بل يكاد يهم باالنصراف 

ونريد معجزات أرضية، وأنت إىل اآلن  ..حنن على األرض ..قمرما لنا ولل: تدخل أجريه األمحق كعادته، وقال
  .حتلق بنا إما فيما ال نفهمه من معجزات القرآن، أو فيما ال نستطيع الوصول إليه من الفضاء

  :إحياء املوتى
  فعم تريد أن أحدثك؟: قال عبد القادر

  .لقد أحيا املسيح موتى، ولكن حممدا مل حييي ميتا واحدا: قال األجري
  .أال يكفي إحيائه ألجيال من الناس كانوا غارقني يف اجلاهلية واجلهل: قال عبد القادر

  .فهذه مدرسة اخلوارق ..وال نريد غري اخلوارق ..حنن نريد اخلوارق: قال األجري
أما إن صممت على ذلك، فسأذكر لك ما روي عن نبينا يف هذا، وهو إن مل يرق يف قوة : قال عبد القادر

  .من معجزات ما رقى إليه انشقاق القمر، فهو ال يقل عما ورد عن املسيح  ثبوته إىل
فأتته عجوز  كنا يف الصفة عند رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالفمما يروى يف ذلك 

 مث قبض فغمضه النيب  ،فمرض أياما ،فلم يلبث أن أصابه وباء املدينة ،عمياء مهاجرة ومعها ابن هلا قد بلغ
فأعلمتها فجاءت حىت جلست : ، قال) مه فأعلمهاأيا أنس، ائت  (:وأمر جبهازه، فلما أردنا أن نغسله، قال

وهاجرت اليك  ،وخلعت االوثان زهدا ،اللهم اين أسلمت لك طوعا (:عند قدميه، فأخذت ما، مث قالت
فواهللا، ما : اقة يل حبملها، قالتشمت يب عبدة االوثان، وال حتملين من هذه املصيبة ما ال ط رغبة، اللهم ال

 وألقى الثوب عن وجهه، وطعم وطعمنا معه، وعاش حىت قبض النيب  ،انقضى كالمها حىت حرك قدميه
  .١وحىت هلكت أمه
عدنا شابا من االنصار وعنده أم له عجوز، فما برحنا أن فاض يعين مات ومددنا على : قالويف رواية 

اللهم ان : نعم، قالت: قلنا ؟أمات ابين: احتسيب مصابك عند اهللا، قالت يا هذه،: مهوجهه الثوب، وقلنا أل
كنت تعلم أين هاجرت اليك، واىل نبيك رجاء أن تعينين عند كل شدة، فال حتمل علي هذه املصيبة اليوم، قال 

  .٢فواهللا، ما برحت حىت كشف الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه: أنس
فرأى وجهه متغريا فرجع  أتى جابر بن عبد اهللا رسول اهللا : لكعب بن مالك قاويف حديث آخر عن 

   ..وما أحسبه اال متغريا من اجلوع ،متغريا قد رأيت وجه رسول اهللا : اىل امرأته، فقال
كلوا وال تكسروا  (:يقول فكان رسول اهللا : زاد فقال ، مثطعمةاأل تكثريه حديثا طويال يف فذكر 

فإذا الشاة قد قامت تنفض  ،مث تكلم بكالم مل أمسعه ،فوضع يده عليها ،وسط اجلفنة مث مجع العظام يف ،) عظما
فأخذا ومضيت، واا لتنازعين أذا حىت أتيت : ، قال) خذ شاتك يا جابر بارك اهللا لك (:أذنيها، فقال

دعا اهللا تعاىل فأحياها   واهللا، هذه شاتنا اليت ذحبناها لرسول اهللا: ما هذا يا جابر، فقلت: فقالت املرأة ،املرتل
                                                

  .ابن أيب الدنيا وابو نعيم والبيهقيرواه )  ١(
  .البيهقيرواه )  ٢(
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  .١أشهد انه رسول اهللا : لنا، فقالت
 ،لنب إذا حلب بقدح من وكان له ابن يأيت النيب  ،كان لرجل غنم: عن ضمرة قالويف حديث آخر 

أتريد أن أدعوا اهللا تعاىل أن ينشره لك  (:افتقده فجاء أبوه، فأخربه أن ابنه هلك، فقال النيب  ن النيب إمث 
فيأتيك فيأخذ بيدك فينطلق بك اىل اجلنة، فتدخل من أي أبواب اجلنة  ،تصرب، فيؤخره لك اىل يوم القيامة أو

    ٢) هو لك ولكل مؤمن (:قال ؟من يل بذلك يا رسول اهللا: فقال الرجل ،)؟شئت
أقبل رجل من اليمن، فلما كان ببعض الطريق نفق محاره : عن أيب سربة النخعي قالويف حديث آخر 

اللهم اين جئت جماهدا يف سبيلك، وابتغاء مرضاتك، وأنا أشهد أنك حتيي : قام وتوضأ وصلى ركعتني، مث قالف
حد علي اليوم منة، أطلب اليك أن تبعث محاري، فقام احلمار ينفض املوتى، وتبعث من يف القبور ال جتعل أل

  .٣أذنيه
  : من رهطه أبياتا منهاأنا رأيت احلمار يباع يف الكناسة، فقال رجل : زاد الشعيب

  وقد مات منه كل عضو ومفصل    ومنا الذي أحيا االله محاره 
  فأين ذكر حممد هنا؟: قال األجري

ألستم تعتربون كل ما حصل بأيدي تالميذ املسيح من خوارق تبعا : التفت عبد القادر إىل بولس، وقال
  للمسيح؟

  .بلى: قال بولس
  .كل كرامة لويل إثبات جديد ملعجزات حممد فكذلك حنن، نعترب : قال عبد القادر

ومع ذلك، فسأذكر لك ما هو أعظم من إحياء امليت، وبأسانيد ال شك : مث التفت إىل أجري بولس، وقال
  .يف صحتها

شاة  أن خيرب ملا فتحت أهدت يهودية للنيب فقد روي عن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ 
 ن عضوها خيربين أا مسمومةإكفوا أيديكم، ف (:قال ،لما بسط القوم أيديهمف ،الذراع النيب فأخذ  ،مصلية

(   
، ) هذا العظم لساقها وهو يف يده (:قال ؟من أخربك: قالت ،)أمسمت هذه الشاة؟ (:ودعا اليهودية، فقال

ن مل إه، ون اهللا سيطلعه عليأن كان نبيا، فال يضره، وإ :قلت: قالت )؟فما محلك على هذا (:نعم، قال: قالت
  .٤ومل يعاقبها ،فعفا عنها ،) ما كان اهللا ليسلطك علي (:يكن نبيا استرحنا منه، فقال رسول اهللا 

أقبلت يوم بدر من قتال املشركني وأنا جائع، : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ويف حديث آخر 
                                                

  .ورواه االمام احلافظ أبو عبد الرمحن حممد بن املنذر يف كتاب العجائب والغرائب، أبو نعيمرواه )  ١(
  .أبو نعيمرواه )  ٢(
  .البيهقي وصححهرواه )  ٣(
ايب هريرة، والشيخان عن أنس، واالمام أمحد وابن سعد وابو نعيم عن ابن والبيهقي وأبو نعيم عن  رواه البخاري ومسلم)  ٤(

عباس، والدارمي والبيهقي عن جابر بن عبد اهللا، والبيهقي بسند صحيح عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، والطرباين عن كعب 
  .بن مالك، وابن سعد عن ايب سلمة، البزار وابو نعيم واحلاكم عن أيب سعيد اخلدري
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احلمد هللا يا حممد، الذي سلمك، كنت : مث استقبلتين امرأة يهودية على رأسها جفنة فيها جدي مشوي، فقالت
ذحبن هذا اجلدي فألشوينه وألمحلنه اليك لتأكل منه، فاستنطق ن سلمك اهللا وقدمت املدينة ساملا ألإنذرت هللا 

  .١يا حممد ال تأكلين فاين مسموم: اهللا تعاىل اجلدي، فقال
  :من وجوهففي هذه النصوص معجزات أعظم من معجزة إحياء املوتى 

  .حياء جزء من احليوان دون بقيته، وهذا معجز لو كان متصال بالبدنإنه أ: أوهلا
  .حياء وحدة منفصلة عن بقية أجزاء ذلك احليوان مع موت البقيةإأنه : هاثانيو
نه أعاد عليه احلياة مع االدراك والعقل، ومل يكن هذا احليوان يعقل يف حياته فصار جزؤه حيا أ: هاثالثو
  .يعقل

  .دره اهللا تعاىل على النطق والكالم، ومل يكن احليوان الذي هو جزؤه مما يتكلمأنه أق: هارابعو
بالسالم ما هو  ويف حلول احلياة واالدراك والعقل يف احلجر الذي كان خياطب النيب  :وقد قال العلماء

لكلية قبل ذلك، أبلغ من حياة احليوان يف اجلملة، النه كان حمال للحياة يف وقت خبالف هذا حيث ال حياة له با
  .وكذلك تسليم االحجار واملدر والشجر، وحنني اجلذع

من مرسل عبيد للموتى، ففي حديث  باإلضافة إىل هذا، فقد وردت نصوص كثرية يف مساع رسول اهللا 
ما هذا  (:فمر على قربها فقال كانت امرأة باملدينة تقم املسجد، فماتت، فلم يعلم ا النيب : بن مرزوق قال

نعم، فصف الناس، فصلى عليها، مث : قالوا، )؟كانت تقم املسجد (:أم حمجن قال النيب : قالوا له، )؟ربالق
فذكر اا ، ) ما أنتم بأمسع منها (:قال ؟يا رسول اهللا، أتسمع ما تقول: قالوا )؟أي العمل وجدت أفضل (:قال

  .٣املسجد ٢قم : أجابته
وأخرب عن مساعهم، ففي احلديث عن أيب أهل القليب،  جثث املشركني النيب يف غزوة بدر خاطب و
براحلته فشد عليها رحلها، مث مشى  فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر رسول اهللا : وغريه من الصحابة طلحة

ليال، فجعل ذلك كان وما نرى ينطلق إال لبعض حاجته، حىت قام على شفا البئر، : وتبعه أصحابه، وقالوا
يا أبا  (:يا فالن بن فالن، ويا فالن بن فالن، ويا فالن بن فالن، ويف رواية: وأمساء آبائهم يناديهم بأمسائهم

هل  ؟جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم اهللا ورسوله
ة النيب كنتم لنبيكم، وجدمت ما وعد اهللا ورسوله حقا، فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا، بئس عشري

كذبتموين وصدقين الناس، وأخرجتموين وآواين الناس، وقاتلتموين ونصرين الناس، فجزاكم اهللا عين من عصابة 
   )شرا، خونتموين أمينا، وكذبتموين صادقا 

كيف : ويف لفظـ يا رسول اهللا، أتناديهم بعد ثالث، كيف تكلم أجسادا ال أرواح فيها؟ : فقال عمر
ن يسمعون ما أقول هلم، ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم، إم اآل (: فقالـ و أىن جييبون وقد جيفوا؟ يسمعون أ

                                                
  .أبو نعيمرواه )  ١(
  .تنظيفه: قم املسجد)  ٢(
  .أبو الشيخ وابن حبانرواه )  ٣(
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    ١)غري أم ال يستطيعون أن يردوا علينا شيئا
  .أحياهم اهللا تعاىل حىت أمسعهم قوله، توبيخا هلم، وتصغريا ونقمة وحسرة وندامة: قال قتادة

ال  (:قال يوم تبوك ي ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا عن أيب محيد الساعدويف حديث آخر 
رجلني من بين ساعدة  الإبه  ، ففعل الناس ما أمرهم رسول اهللا ) خيرجن أحد منكم اال ومعه صاحب له

أي  -خر يف طلب بعري له، فأما الذي خرج حلاجته فانه خنق على مذهبه خرج أحدمها حلاجته، وخرج اآل
  .٢فشفي مث دعا له  -موضعه 

  :شهادة الرضيع
  .فاملسيح تكلم يف املهد، وحممد مل يتكلم حىت كرب: قال مستأجر بولس

مل يتكلم يف املهد إال ليربئ أمه من اام اليهود، ويربئ نفسه  إن املسيح : ابتسم عبد القادر، وقال
على  تعاىلوووظيفته، فقال من عبوديتكم له، لقد ذكر القرآن الكرمي قول املسيح يف مهده، والذي خلص حياته 

والسالم علَي يوم  وبراً بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جباراً شقياً إِني عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِياً ﴿:لسانه
   )٣٣-٣٠:مرمي(﴾ ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حياً

عن معرض بن عبد بالرسالة، ف ، فقد وردت األسانيد املخربة بنطق صيب يف املهد يشهد حملمد ومع ذلك
فدخلت دارا مبكة  ،حججت حجة الوداع: قالـ رضي اهللا عنه ـ اهللا بن معيقيب اليمامي، عن أبيه عن جده 

وم ولد فقال له رسول ورأيت منه عجبا، جاءه رجل بغالم ي ،ووجهه مثل دارة القمر فرأيت فيها رسول اهللا 
   .صدقت بارك اهللا فيك: أنت رسول اهللا قال: فقال ؟يا غالم من أنا: اهللا 

   ٣)مبارك اليمامة(مث إن الغالم مل يتكلم بعد حىت شب فكنا نسميه : قال
جاءت امرأة بابن : عن مشر بن عطية عن بعض أشياخه قالأنطق هلا البكم ليشهد له بالرسالة، ف بل إنه 

 (:فقال هلا رسول اهللا ، يا رسول اهللا إن ابين هذا مل يتكلم منذ ولد: فقالت د شب إىل رسول اهللا هلا ق
  .أنت رسول اهللا: فقال ، )من أنا؟ (:فقال ،فأدنته منه، )أدنيه مين 

  :انقالب األعيان
  .لقد روي عن املسيح شيء عظيم مل يفعله نبيكم: قال مستأجر بولس

  .نقيم هنا مسابقة بينهما، فكالمها نيب هللا حنن ال: قال عبد القادر
  .أنت تتهرب: قال مستأجر بولس

  فما الذي فعله املسيح، ومل يفعله نبينا؟: قال عبد القادر
أال تسمعون ـ يا مجاعة ـ املاء  ..لقد كان أول معجزة للمسيح حتويله املاء إىل مخر: قال مستأجر بولس

  .قةيتحول بيد املسيح إىل مخر، بل مخر عتي

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .أمحدرواه )  ٢(
  .البيهقيرواه )  ٣(
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  هل ما يقوله هذا الرجل صحيح؟: ابتسم عبد القادر، مث التفت إىل بولس، وقال
وفي الْيومِ الثَّالث كَانَ عرس في قَانا بِمنطَقَة  ():١٠-٢/١:يوحنا(فقد ورد يف  ..أجل: قال بولس

وعسي أُم اكنه تكَانيلِ، ولالْج .سِ أَيرإِلَى الْع يعدويذُهالَمتو وعسضاً ي . وعسي أُم قَالَت ،رمالْخ تدفا نفَلَم
لَه :)رمخ مهدنع قبي لَم!( اهابفَأَج :)دعب أْتت ي لَمتاعأَةُ؟ سراامبِي ي كأْنا شم!( ِمدلْخل هأُم فَقَالَت :)  لُواافْع

ا بين وكَانت هناك ستةُ أَجران حجرِية، يستعملُ الْيهود ماَءها للتطَهرِ، يسع الْواحد منها م )م بِهكُلَّ ما يأْمركُ
 ثَالَثَة نِ أَوالَيكْيراً(متل رِينشعو ئَةإِلَى م انِنيثَم نيا بم أَي .(ْلل وعسمِفَقَالَ يدخ :)اًءانَ مرلَأُوا اَألجام ( .

يضفت تى كَادتا حلَأُوهفَم .مقَالَ لَه ثُم :)ةيمليسِ الْوئوا إِلَى رمقَدا وهناآلنَ اغْرِفُوا ملُوا )!وفَفَع . ا ذَاقلَمو
خمرٍ، ولَم يكُن يعرِف مصدره، أَما الْخدم الَّذين قَدموه فَكَانوا  رئيس الْوليمة الْماَء الَّذي كَانَ قَد تحولَ إِلَى

قَالَ لَهو ،رِيسى الْععدترِفُونَ، اسعي :) وفيالض كَرسأَنْ ي دعبالً، وةَ أَوديالْج رمونَ الْخمقَديعاً يمج اسالن
  )!أَما أَنت فَقَد أَبقَيت الْخمر الْجيدةَ حتى اآلنَ. هم ما كَانَ دونها جودةًيقَدمونَ لَ

هذه الْمعجِزةُ هي اآليةُ اُألولَى  (:هذه هي املعجزة األوىل اليت أجراها املسيح، وقد عقب عليها يوحنا بقوله
  )٢/١١:يوحنا() الْجليلِ، وأَظْهر مجده، فَآمن بِه تالَميذُهالَّتي أَجراها يسوع في قَانا بِ

  هل كان املسيح يقرأ الكتاب املقدس؟: ابتسم عبد القادر، وقال لبولس
  وهل يف ذلك الشك؟ ..أجل: قال بولس

راً ومسكراً الَ تشرب خم(: وقَالَ الرب لهارونَ (:أمل يقرأ هذا النص من الكتاب املقدس: قال عبد القادر
فَرضاً دهرِياً في أَجيالكُم وللتميِيزِ بين . أَنت وبنوك معك عند دخولكُم إِلَى خيمة االجتماعِ لكَي الَ تموتوا

 بنِي إِسرائيلَ جميع الْفَرائضِ الَّتي كَلَّمهم الرب بِها بِيد موسى الْمقَدسِ والْمحلَّلِ وبين النجِسِ والطَّاهرِ ولتعليمِ
  ) ١١-٨: ١٠الويني ()

، من كُلِّ ما يخرج من جفْنة الْخمرِ الَ تأْكُلْ (:أمل يقرأ املسيح هذا النص: سكت بولس، فقال عبد القادر
شراً الَ تكسمراً ومخوبأْكُلْ، رجِسٍ الَ تكُلَّ نا. وهتيصا أَوكُلِّ م نم ذَرحت١٤: ١٣قضاة  ()ل(  

لئَالَّ يشربوا . لَيس للْملُوك يا لَموئيلُ لَيس للْملُوك أَنْ يشربوا خمراً والَ للْعظَماِء الْمسكر (:وهذا النص
وضفْرا الْموسنيو ذَلَّةنِي الْمةَ كُلِّ بجوا حريغيفْسِ. وي النرمراً لمخو كالهراً لكسطُوا مى . أَعسنيو برشي

دعب هبعت ذْكُرالَ يو ه٧-٤: ٣١األمثال( ) فَقْر (  
زات ال تقدم احملرمات، ألن املعج ..حنن نربئ املسيح من هذه املعجزة: سكت بولس، فقال عبد القادر

  .وإمنا تقدم اآليات البينات
  .أنت تقول هذا لتفر من ذكر معجزات نبيك: قال مستأجر بولس حبمقه املعهود

ما دمت تطلب هذا، فقد روي عن نبينا ـ بأسانيد ال تقل وثوقا من أسانيدكم  ..ال بأس: قال عبد القادر
رجلني يف بعض  بعث رسول اهللا : امل بن أيب اجلعد، قالعن سـ حتويل املاء إىل لنب وزبد ال إىل مخر، ف

 ،فأمرنا فمألناه ماء: فجاءاه بسقاء، قاال ،) ابتغيا يل سقاء (:يا رسول اهللا، ما معنا ما نتزوده، فقال: فقاال ،أمره
ك املكان فانطلقا حىت أتيا ذل ،) اذهبا حىت تبلغا مكان كذا وكذا فان اهللا عز وجل سريزقكما (:مث أوكأه وقال
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  .١فاحنل سقاؤمها فإذا لنب وزبد فأكال حىت شبعا الذي أمرمها به رسول اهللا 
انقطع سيفه يوم أنه عكاشة بن حمصن فعن  ،بربكته انقالب العصا سيفا ومن هذا الباب ما وري من 

قاتل ا ف ،فصار يف يده سيفا صارما صايف احلديد شديد املنت ،جذال من شجرة فأعطاه رسول اهللا  ،بدر
حىت قتل يف  مث مل يزل عنده يشهد به املشاهد مع رسول اهللا  ،حىت فتح اهللا عز وجل على رسول اهللا 

  .٢وهو عنده وكان ذلك يسمى القوي ،الردة
: عن معمر عن عبد الرمحن اجلرشي قالف ،بربكته انقالب العرجون سيفا ومن هذا الباب ما وري من 

عسيبا من خنل فرجع  فأعطاه النيب  ،وقد ذهب سيفه بن جحش جاء اىل النيب  أخربنا أشياخنا أن عبد اهللا
  .٣يف يد عبد اهللا سيفا

فصار يف يده  ،عرجونا فأعطاه رسول اهللا  ،عن عبد اهللا بن جحش أن سيفه انقطعويف حديث آخر 
  .٤ومل يزل بعد يتوارث حىت بيع من التركي مبائيت دينار ،سيفا فكان يسمى العرجون

انكسر سيف سلمة بن : عن داود بن احلصني عن رجال من بين عبد االشهل عدة، قالوايف حديث آخر و
قضيبا كان يف يده من عراجني ابن طاب  فبقي أعزل ال سالح معه فأعطاه رسول اهللا  ،حريش يوم بدر

  .٥، فإذا هو سيف جيد، فلم يزل عنده حىت قتل يوم جسر أيب عبيد) اضرب به (:فقال
  :معجزة أضواء

  قتادة بن النعمان ـ رضي اهللا عنه ـومبناسبة ذكر العرجون، فقد ورد فيه معجزة أخرى، حدثنا عنها 
ـ  وشهدت معه الصالة، وآنسته بنفسي لو أتيت رسول اهللا : خرجت ليلة من الليايل مظلمة، فقلت: قالف

فلما دخلت املسجد برقت السماء،  ـ ففعلت لو أين اغتنمت شهود العتمة مع رسول اهللا : فقلت: ويف لفظ
 نيا رسول اهللا، أردت بأيب أنت وأمي أ: قلت ،)؟يا قتادة، ما هاج عليك (:فقال فرآين رسول اهللا 

نك إذا خرجت إخذ هذا العرجون فتحصن به، ف (:ومعه عرجون، قال فلما انصرف رسول اهللا ،أؤنسك
ا دخلت بيتك مثل احلجر االخشن يف أستار بيتك، إذ (:، مث قال يل) أضاء لك عشرا أمامك، وعشرا خلفك

فخرجت فأضاء يل العرجون مثل الشمعة فاستضأت به، فأتيت البيت فوجدم قد : ، قال) فان ذلك الشيطان
  .رقدوا، فنظرت يف الزاوية، فإذا فيها قنفذ فلم أزل أضربه بالعرجون حىت خرج

  .٦ يتمث ضربت مثل احلجر االخشن حىت خرج من بي: ويف لفظ
الصلوات  أيب عبس بن جرب ـ رضي اهللا عنه ـ  أنه كان يصلي مع رسول اهللا ويف حديث آخر عن 

                                                
  .ابن سعد مرسالرواه )  ١(
  .ابن سعد عن زيد بن أسلم ويزيد بن رومان وغريمها والبيهقي عن ابن اسحاقرواه )  ٢(
  .قعبد الرزارواه )  ٣(
  .الزبري بن بكار يف املوافقياترواه )  ٤(
  .البيهقيرواه )  ٥(
  .محد يف حديث طويل، والبزار، ورجال امحد رجال الصحيح، وابو نعيم بسند صحيحأالطرباين ورواه )  ٦(
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  .١مث يرجع اىل بين حارثة، فخرج يف ليلة مظلمة، فنور له يف عصاه حىت دخل على بين حارثة
اهللا كان عباد بن بشر وأسيد بن حضري عند رسول : أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 

  ،يف حاجة حىت ذهب من الليل ساعة، وهي ليلة شديدة الظلمة مث خرجا، وبيد كل واحد منهما عصا
 فأضاءت هلما عصا أحدمها، فمشيا يف ضوئها، حىت إذا افترقت م الطريق، أضاءت لالخر عصاه حىت بلغ أهله

٢.  
يب بكر يتحدثان عنده حىت وعمر مسرا عند أ أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ أنس ويف حديث آخر عن 

ذهب الليل، مث خرجا، وخرج أبو بكر معهما مجيعا يف ليلة مظلمة مع أحدمها عصا، فجعلت تضئ هلما، 
  .٣وعليهما نور حىت بلغوا املرتل

 كنا مع رسول اهللا : عن محزة بن عمرو االسلمي قالويف حديث آخر ما هو أعجب من ذلك كله، ف
 مة، فأضاءت أصابعي حىت مجعوا عليها ظهرهم، وما هلك منهم وان أصابعي لتنرييف سفر فتفرقنا يف ليلة مظل

٤.  
العشاء، فكان  كنا نصلي مع رسول اهللا : أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 

يصلي، فإذا سجد وثب احلسن واحلسني على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذمها فوضعهما وضعا رقيقا، فإذا عاد 
 ؟يا رسول اهللا، أال أذهب ما اىل أمهما: ا، فلما صلى جعل واحدا هاهنا وواحدا هاهنا فجئت فقلتعاد
  . ٥، فما زاال ميشيان يف ضوئها حىت دخال) احلقا بأمكما (:برقة، فقال فربقت، ) ال (:قال

***  
  .مل جيد بولس ما يقول، فانصرف، وانصرفت خلفه، ومعي بصيص جديد من أنوار مشس حممد 

  .أما أولئك اجلمع، فقد التفوا حول عبد القادر وعبد احلكيم يسألوم عن حممد، وعن دين حممد

                                                
  .احلاكم وابو نعيم والبيهقيرواه )  ١(
  .ابن سعد والبيهقي واحلاكم وصححهرواه )  ٢(
  .أبو نعيمرواه )  ٣(
  .البخاري يف التاريخ والبيهقي وابو نعيم والطرباين بسند جيدرواه )  ٤(
  .احلاكم وصححه والبيهقي وابو نعيمرواه )  ٥(
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  سادسا ـ ثبات
   ..يف اليوم السادس

صليبه وهيئته بوكأين به تقمص صورة قديس من القرون الغابرة  ..جاءين بولس يئة مل أره عليها من قبل
  .وفوق ذلك بفقره وزهده ومسالة ثيابه ..ومسته

ما هذا ـ يا حضرة القس الفاضل ـ أتراك تريد الذهاب إىل دير لتعيش مع : قلت، ملا رأيته بتلك الصورة
  الرهبان، أم تراك تريد االنعزال يف جبل من اجلبال كما فعل القديسون؟

أن أنا ال أريد  ..أنا ال أزال أجتهد يف أن أكون رسوال خملصا للمسيح ..ال هذا، وال ذاك: قال جبد صارم
  .أريد هلذه األرض مجيعا، وهلؤالء البشر مجيعا أن يثبتوا يف املسيح، وأن ينموا يف املسيح ..أكون مسيحيا وحدي

  أمل يزعزع مهتك هذه ما حصل يف األيام السابقة؟: قلت
  .بل مل تزدين تلك املواقف اليت وقفناها يف األيام السابقة إال مهة وعزمية وثباتا: قال

   ..علمت من املسيح الثبات يف املسيحلقد كان أهم ما ت
رب اد األساسيات اليت ركز عليها ن الثبات ىف املسيح هو من إ: مث التفت إيل جبد غري معهود، وقال
  .آيات مثاينرة عن الثبات ىف إحدى عشر مإىل درجة أنه تكلم  ..يسوع املسيح ىف عالقته بتالميذه القديسني

كُلُّ غُصنٍ في الَ ينتج ثَمراً . أَنا الْكَرمةُ الْحقيقيةُ، وأَبِي هو الْكَرام (:)١١ـ  ١ :١٥يوحنا (لقد قال يف 
. بتكُم بِهاأَنتم اآلنَ أَنقياُء بِسببِ الْكَلمة الَّتي خاطَ. يقْطَعه؛ وكُلُّ غُصنٍ ينتج ثَمراً ينقِّيه لينتج مزِيداً من الثَّمرِ

يكُما فأَنو يوا فتإِالَّ إِذَ. فَاثْب ،متأَن ك؛ فَكَذلةمي الْكَرف تراً إِالَّ إِذَا ثَبثَم جتنأَنْ ي رقْدالَ ي نصا أَنَّ الْغكَم متا ثَب
يانُ. فاَألغْص متأَنةُ وما الْكَرأَن .يف تثْبي نرياً مراً كَثثَم جتني فَذَاك ،يها فأَنونَ أَنْ . ورقْدي الَ تنزِلٍ ععبِم كُمفَإِن

ح في إِنْ كَانَ أَحد الَ يثْبت في يطْرح خارِجاً كَالْغصنِ فَيجِف؛ ثُم تجمع اَألغْصانُ الْجافَّةُ، وتطْر. تفْعلُوا شيئاً
أَنْ : بِهذَا يتمجد أَبِي. ولكن، إِنْ ثَبتم في، وثَبت كَالَمي فيكُم، فَاطْلُبوا ما ترِيدونَ يكُن لَكُم. لنارِ فَتحترِقا

إِنْ عملْتم . أَنا، فَاثْبتوا في محبتي مثْلَما أَحبنِي اآلب، أَحببتكُم. تنتجوا ثَمراً كَثرياً فَتكُونونَ حقّاً تالَميذي
هتبحي مف تأَثْبا أَبِي وايصا بِوأَن لْتما عي، كَمتبحي مونَ فتثْبت ،ايايصي، ! بِوحفَر يكُمكُونَ فيذَا له لَكُم قُلْت

   ) ويكُونَ فَرحكُم كَامالً
معلمنا بولس الرسول أوصانا يسوع املسيح مثلما أوصانا رب اد : ظيم، مث قالقرأ ذلك خبشوع ع

 :يبسفيل() إذاً يا اخويت األحباء واملشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا يف الرب أيها األحباء  (:قائالً
١ :٤   (  

قال يسوع  (:قال له ادلقد  ،ةعالمـة التلمـذة احلقيقيلقد اعترب املسيح الثبات : مث التفت إيل، وقال
  )٣١ :٨ :حنايو()لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتم يف كالمي فباحلقيقة تكونون تالميذي 

 (:سفر أعمال الرسل عن القديس برنابا ، لقد قالهتمام الكنيسة منذ عهد الرسلاالثبات هو موضوع إن 
  ) ٢٣ :١١ :مالأع( )ثبتوا يف الرب بعزم القلب الذي ملا أتى ورأى نعمة اهللا فرح ووعظ اجلميع أن ي
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أى ىف سر  ،فإنه يثبت ىف سر املريون باملسحة املقدسة ،لذا فإن كان املُعمد يقبل املسيح ىف سر املعمودية
من يأكل جسدي ويشرب  (:مث يأتى سر اإلفخارستيا أى سر التناول، فيثبت أيضاً ىف الرب كما قال ،التثبيت

  )٥٦ :٦ :حنايو()أنا فيه دمي يثبت يفَّ و
أنه كان يقود املبتدئني ىف ـ أب رهبان برية شيهيت ـ علمنا تاريخ الكنيسة عن القديس مقاريوس لقد 

  ..وميسكوا جببل التلمذة الروحية للمسيح ،احلياة الروحية بلطف حىت يثبتوا ىف الرب
تم كل اإلهتمام بتثبيت أوالدها املؤمنني ىف بنو بيهم السماوى الرب يسوعألم فالكنيسة كأم..  

  ..ضرورة حتميةلثبات ىف الرب وهلذا، فإن ا
فالثبات ضرورة حتمية يف كل دين، ال يف املسيحية وحدها، ولكين  ..أنا ال أجادلك يف هذا: قلت

  هل تراك تريد أن خترج به؟ ..أتعجب من هذا املظهر الذي ظهرت به اليوم
وال يثبت الناس يف  ..إنه ميثل املسيح وثبات املسيح ..وة للمسيحهذا املظهر وحده أعظم دع ..أجل: قال

  .املسيح غري ثبات املسيح
لقد كانت أعظم رسالة نشرت املسيحية يف العامل بني نفوس املستضعفني هي هذه الرسالة اليت  ..أتعلم

أو اصلبوين كما صلبتم  اشنقوين ..افعلوا يب ما تشاءون: وكأنين أقول ملبغضي املسيح ..أمحلها بثيايب وصلييب
  .فلن أتزحزح عن طريقي ..املسيح

إِنْ أَبغضكُم الْعالَم، فَاعلَموا أَنه قَد أَبغضنِي من  (:لقد توجه املسيح لتالميذه يف آخر صحبته هلم، وقال
كُمللَ. قَبأَه بحي الَمالَمِ، لَكَانَ الْعلِ الْعأَه نم متكُن لَو كُمترتي اخلْ إِنالَمِ، بلِ الْعأَه نم متلَس كُمَألن نلكو ،ه

الَمالْع كُمضغبي كذَلالَمِ، لالْع طسو نم .ا لَكُمهي قُلْتةَ الَّتموا الْكَلاذْكُر :هديس نم ظَمأَع دبع سفَإِنْ كَانَ . لَي
. ممِ قَد اضطَهدونِي، فَسوف يضطَهِدونكُم؛ وإِنْ كَانوا قَد عملُوا بِكَلمتي، فَسوف يعملُونَ بِكَلمتكُأَهلُ الْعالَ

آت وأُكَلِّمهم، لَما لَو لَم . ولكنهم سيفْعلُونَ هذَا كُلَّه بِكُم من أَجلِ اسمي، َألنهم الَ يعرِفُونَ الَّذي أَرسلَنِي
هِميئَتطي خاآلنَ ف ملَه ذْرالَ ع نلكيئَةٌ؛ وطخ ملَه تضاً. كَانأَبِي أَي ضغبنِي، يضغبي يالَّذ . مهنيلْ بمأَع لَم لَوو
ولكنهم أَبغضونِي وأَبغضوا أَبِي، مع أَنهم رأَوا تلْك  .أَعماالً لَم يعملْها أَحد غَيرِي، لَما كَانت لَهم خطيئَةٌ

وعندما يأْتي الْمعني، الَّذي  !أَبغضونِي بِالَ سببٍ: وقَد صار ذلك لتتم الْكَلمةُ الْمكْتوبةُ في شرِيعتهِم. اَألعمالَ
نم لَكُم لُهسأُرس  كُمضاً، َألنأَي متي أَندون لهشتي، ود لهشي واآلبِ، فَه نم قثبني يالَّذ قالْح وحاآلبِ، ر دنع
ةايدالْب ني مع٢٧ -١٥/١٨: يوحنا() م(  

يوم لقد كنت حتمل صليبا مذهبا على صدرك، وأراك حتمل ال ..لكين مل أفهم سر هذا املظهر بعد: قلت
  .صليبا يكاد يكون حقيقيا، وكأنك اجتثثته من الشجرة اليت اجتث منها صليب املسيح

لقد احنصرت نظرتنا إىل الصليب يف أنه سر الفداء فحسب، فكانت  ..لألسف: نظر إيل بأسف، وقال 
ث عن الراحة نظرة قاصرة خلقت جيالً من املؤمنني املترفني املرفهني، جيالً تعود األخذ ال البذل، جيالً يبح

فضاعت من  ،ال حيمل الصليب مقصلة فوق ظهرهوويهرب من العناء، جيالً حيمل الصليب زينة على صدره، 
من ال حيمل صليبه ويأيت ورائي فال يقدر  (:جيلنا التلمذة احلقيقية اليت قصدها السيد املسيح ورسم طريقها بقوله
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  )٢٧:١٤:قالو() أن يكون يل تلميذاً
اريخ كيف أن بطرس الرسول هرب من روما خشية املوت، وفوجئ يف الطريق بشخص لنا التلقد حكى 

أنا  (:فجاءته اإلجابة اليت أخجلته ،)إىل أين يارب أنت ذاهب؟ (:فارمتي عند أقدامه متسائالً ،السيد املسيح
ضاً أن وعانق الصليب راف ،فرجع الرسول يف احلال إىل روما ،)ذاهب إىل روما ُألصلب ثانية عوضاً عنك

يصلب كسيده، بل أن يصلب منكساً، رأسه إىل أسفل ورجاله إىل أعلى، وأثبت أنه تلميذ حقيقي ملعلمه 
  .املصلوب
كل قديس يف الرب قد عرف الطريق إىل صليب اإلماتة ومسر مشيئته هناك ودفن آماله يف قرب هكذا و

وهو مات ألجل اجلميع  (:ل بولس الرسولراحيل وقام يف جدة احلياة ليعيش ملشيئة الرب بالكامل ويكمل قو
  ).١٥:٥كو٢( ) كي يعيش األحياء فيما بعد ال ألنفسهم بل للذي مات ألجلهم وقام

هل  ..كل ما تذكره نؤمن به، وحناول أن نعيشه، لكين لست أفهم سر ما تريد أن نفعله اليوم: قلت
  سنذهب للتبشري كما ذهبنا يف األيام السابقة؟

  .فاملعركة ال ينتصر فيها إال الثابتون ..هو عالمة الثبات يف املسيحوهذا  ..أجل: قال
  أراك تريد أن حتارب اليوم أيضا؟: قلت
  .فما أحلى احلرب ألجل املسيح ..إن اضطررت إىل احلرب فعلت: قال
  بأي سالح تريد أن حتارب اليوم؟: قلت

   ..ذا: أشار إىل الصليب، وقال
  جديدة؟ أتريد أن تشن حربا صليبية: قلت
  .حرب الصليب ال ختاض بالسيوف، بل ختاض بالصليب نفسه: قال
ن والفرس منذ أقدم العصور يف إعدام والصليب هو أداة إعدام بشعة استخدمها الرومان واليوناني: قلت

 لشمس النهار احملرقة امعرضيكون ن املعلق كان ميوت موتاً بطيئا، كما أنه هو أشد آلة تعذيب ألو ..ارمني
لقد كان املصلوب يثبت على خشبه  ..وبرودة الليل، كما أن أجساد املصلوبني عرضة لطيور السماء اجلارحة

  . الصليب وهو شبه عارٍ لكي يكون حمط سخرية واستهزاء الناس
  )  ٢٢:٢١،٢٣تثنية(  ينظرون للصليب بأنه موت اللعنة حسب الشريعةكانوا اليهود وهلذا، فإن 

صبح ألقد  ..يف صليب املسيح إىل افتخاراليت كانت تلصق بالصليب حتولت لعار كل رموز اولكن : قال
  .الصليب شعار  املسيحية يف كل مكان وزمان، فوق كل بناية كنيسة يرفع الصليب عالياً

  أتدري مل؟
  مل؟:قلت
أظهرت ذا  (:) ٩:٤،١٠ /١يوحنا(كما جاء يف رسالة  ..صليب املسيح أعلن حمبة اهللا للبشريةألن : قال

يف هذا هي احملبة ليس أننا أحببنا اهللا بل أنه هو . حمبة اهللا فينا أن اهللا أرسل ابنه الوحيد إىل العامل لكي حنيا به
   ) أحبنا وأرسل ابنه كفارة خلطايانا
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ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به  (:وكما جاء يف اإلجنيل
  ) ١٦:٣يوحنا ( )ه احلياة األبدية بل تكون ل
  ولكين أسألك عن كيفية التبشري بالصليب؟ ..أنا موقن بكل ما تقول: قلت
 ..واملشاعر هي اليت تسيطر على حياة الناس ال عقوهلم ..بالصليب خناطب املشاعر ال العقول: قال

  .وبذلك، فإن إظهار صورة املسيح املصلوب الثابت مع صلبه أعظم معجزة
كان املسيح قادرا على التخلص من صليبه، ولكنه كان يعلم أن ثباته يف صليبه أعظم من كل لقد 

  .املعجزات اليت جرت علي يديه
  .معجزة تفوق كل املعجزات ..وهلذا، فإن الثبات معجزة حبد ذاا
وقد  ..لقد أعددت جملسا للتبشري بني املستضعفني املضطهدين ..هيا: أردت أن أحتدث، فقاطعين، وقال

  .ولعله قد نضج ..وكلت من تعرفه بأن يهيئ لنا اجلو اخلاص ذا اليوم
  أال ختاف أن يظهر ذانك الرجالن؟: قلت

  .فليس لديهما مثل هذا الصليب، وليس لنبيهم مثل هذا الصليب ..حىت لو ظهرا: ابتسم، وقال
بعيد، ولكنه مع ذلك كان سرنا إىل حمل هو أشبه مبحل اعتقال، كانت أرواح االستضعاف فيه تفوح من 

  .خيفي مهما للنهوض، تربز يف الكلمات املنبعثة، ويف الصيحات املرتفعة
قد تسجنون إذا ذكرمت هذا، وقد يسلط عليكم  ..يا قوم: ما إن وصلنا، حىت مسعنا بعضهم يصيح

  .املستكربون يف السجون من ألوان العذاب ما ال تطيقون
   ..تنبتها إال اآلالمفاآلمال ال  ..فليكن ذلك: قال آخر
لقد هددنا  ..إن الثبات على تلك اآلالم يستدعي أن نلبس نفوسا خاصة ال جندها يف ذواتنا: قال آخر

  .املستكربون بألوان من العذاب ال تطيقها أجسادنا الضعيفة
  .أمجعوحينذاك سنقاوم العامل  ..فلنضع املسيح، وصليب املسيح بني أعيننا: هنا نطق مستأجر بولس، وقال

  وما صليبه؟ ..من املسيح: التفت إليه اجلمع، وقالوا
وإن شئتم أن تروا صورته، فقد  ..هذا هو صليب املسيح: هنا تدخل بولس بتلك اهليئة العجيبة، وقال

  .لبست من اللباس ما يشري إىل صورته
  لقد تأمل هذا الرجل كثريا إذن؟: نظر اجلمع إىل بولس بأمل، وقالوا

لقد كان حيمل طاقات كثرية، ومع ذلك ختلى عنها مجيعا  ..١كان يف إمكانه أن ال يتأمل وقد : قال بولس
  .ليصلب من أجلنا

  .ولعله يبث فينا من القوة ما ال جنده يف نفوسنا، فحدثنا عنه ..نرى أن حديثه عظيم: قالوا
يدة من اآلالم أنواع عدفيها بوقد تأمل  ،يسوع املسيح ست ساعات على الصليبلقد قضى : قال بولس 

  :مل تزعزعه، ومل د كيانه املقدس
                                                

  .من هذه السلسلة) اإلنسان(هناك رد مفصل على ما يزعمه املسيحيون من صلب املسيح، وما يفهمونه منه يف رسالة )  ١(
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  .وآالما يف نفسه  ..آالما يف جسده ..لقد تأمل آالما كثرية
  .ومن خدام رؤساء الكهنة ..من اجلنود الرومان ..اليت تلقاها من البشرأما يف جسده، فهي 

، ويتم )٣:١٢٩مور مز( )على ظهري حرث احلراث (:تم قول الكتابلي ،وضرب بالسياط ،لقد تفل عليه
إشعياء ( )وخدي للناتفني وجهي مل أستر عن العار والبصق  ،بذلت ظهري للضاربني (:ما جاء يف إشعياء

٦:٥٠ (  
  .وهو امللك صاحب التيجان الكثرية ،ووضعوا إكليل شوك فوق رأسه القدوس

والذي  ،من كل خطيةوسالت منه ينابيع الغفران من خالل ذلك الدم الذي يطهر  ،طعنوه حبربة يف جنبهو
  .ال يزال يتكلم ويطلب الغفران ألجلنا

  .ثقبوا يديه ورجليه مبسامري حديدية غليظة بواسطة أيدي اجلنود الرومانيني الذين كانت قلوم غليظة
ثبتته  لقد ..واليت تفوق إدراك العقول ،حمبته الشديدة، بل ثبتته املسامري احلديدية هي اليت ثبتته هناكليست 

وهو ال يزال يفتح ذراعيه لكي  ،لقد سالت الدماء من يديه املثقوبة ..لصليب ألجل غفران معاصينافوق ا
  .يستقبل بفرح كل من يقبل إليه

  :قال ذلك خبشوع، مث راح يترمن بصوت شجي
  متسح أمحال اآلمث عن القلب      يده املثقوبة تنطق باحلب    

  دي للخاطي رمحةتتراءف تب    يده املثقوبة حتكي عن نعمة   
  وبقلب الرمحة تصرخ ترجوك   يده املثقوبة ترتف تدعوك     

  اسرع أبواب الرمحة مفتوحة    أدخل من كف االبن اروحة
  حظ بعفو  مطلوباسلم و       ختبئ اآلن بكف املصلوب اف

 ..ذلك وفوق: سالت دموع كثرية من اجلمع احلاضر، بثت يف بولس نشاطا عظيما للحديث، فراح يقول
  :قاسى الرب يسوع آالماً نفسية ومعنوية تفوق آالمه اجلسديةلقد 

 (:ليتم ما جاء يف الكتاب ) ٥٠:١٤مرقس ( )فتركه اجلميع وهربوا  ( كان متروكاً من اجلميعلقد 
  ) ١٠:٣٨مزمور ( )أحبائي وأصحايب يقفون جتاه ضربيت وأقاريب وقفوا بعيداً 

  .ييهوذا االسخريوط هتلميذلقد خانه 
لقد أنكره  ..بل أنكر يسوع أمام جارية ،أو حىت جندي ،ليس أمام قائد يف اجليش،أنكره بطرسلقد 

ولكننا بتصرفاتنا وأقوالنا ننكر الرب  ،رمبا حنن نلوم بطرس ..وحلف أنه ال يعرف يسوع ،ولعن ،ثالث مرات
   .يسوع كل يوم

  .ل اجلميعفهو متروك من قب ،هرب التالميذ،  فمزقته آالم الوحدةلقد 
  .أم رجال الدين اليهود أو اجلنود ،سواء الشعب ،وا بهأاستهزلقد 
  .ن أيضاً عريوهاحىت اللص ،وعريوه ،جدفوا عليهلقد 
العار قد  (:ومت ما هو مكتوب عنه ،فالصليب كان رمز عار ولعنة ،صلب يسوع على صليب العارلقد 



 ٢٩٠

ويف عطشي يسقونين  ،وجيعلون يف طعامي علقماً ،جدومعزين فلم أ ،كسر قليب فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن
  )  ٢١-٢٠: ٦٩مزمور( )خالً 

ملعون كل من  (ومت قول الكتاب  ،لعنة اخلطية لكي يكون لنا ال اللعنات بل الربكاتاملسيح حتمل لقد 
  )  ١٣:٣رسالة بولس إىل أهل غالطية ()علق على خشبة 

إن شئت أن جتيز  :لذلك قال لآلب يف البستان ،رف خطيةفكم كان قاسياً على القدوس البار الذي مل يع
  .لقد جترع كأس غضب اهللا ولعنة اخلطيئة ،عين هذه الكأس

  أتدرون سر هذه اآلالم اليت حتملها املسيح؟: التفت إىل اجلمع، وقال
  .تلقاها من يد العدالة اإلهليةلقد  ،نيابية عين وعنكلقد حتمل املسيح هذه اآلالم : صمتوا، فقال

)  ٣-١٢(والثالث الساعات األخرية من الساعة  ،قد قضى الرب يسوع ستة ساعات على الصليبل
حيث حجب اهللا وجهه عن  ،وهذه هي الساعات اليت متت فيها الكفارة ،ظهراً صارت ظلمة على كل األرض

أما  (إشعياء النيب وأنزل عليه الدينونة اليت كان علينا أن ندفعها لكنه حتملها، ومت ما هو مكتوب يف  ،يسوع
  )  ١٠:٥٣إشعياء ( )الرب فسر أن يسحقه باحلزن 

والكفارة هي اآلالم اليت ا املسيح كفّر خطايانا وذنوبنا وال يستطيع أحد أن يصف تلك اآلالم ألا أمسى 
 (ة من إدراك البشر وال أحد يعرفها إال يسوع وحده فقد نزلت الدينونة عليه وهو الذي قال عن تلك الساع

  ) ٣١:١٢يوحنا( )اآلن دينونة هذا العامل 
مكتوب عن هذه اآلالم جيعلنا نركع سجوداً وتعبداً وخاصة عندما نعرف كم اجتاز ربنا املعبود هو وما 

صار قليب كالشمع قد ذاب يف وسط أمعائي  (. .)إهلي إهلي ملاذا تركتين  (:من دينونة يف الصليب جعلته يصرخ
  )  ٢٢مزمور ( )

  ى السيف التهب  قد صاح من هول الغضب ملا رأ
  إيلي ملا تركتين ووجهك عين احتجب

  إنك قد ضربتين بسيف عدلك الرهيب قد ذاب قليب داخلي كالشمع أمام اللهيب
وأصبح الذبيح العظيم الذي  )قد أكمل (:صرخ يسوع بصوت عظيم يف اية آالمه الكفارية وقاللقد 

ن اخلطايا، أمت املسيح عمل الفداء فوق الصليب وسفك دمه الطاهر الذي يستطيع فيه كل إنسان أن ينال غفرا
مزمور ( )الرمحة واحلق التقيا  (يطهر من كل خطية ودفع الدين وأوىف مطاليب العدالة اإلهلية ومت املكتوب 

١٠:٨٥(  
م يسوع بدم كرمي كما من محل بال عيب وبال دنس د (ليس بفضة أو ذهب ولكن  اغالي القد دفع فينا مثن

  ) ٢٠-١٩: ١ /١بطرس()املسيح املعروف سابقاً قبل تأسيس العامل 
ما إن انتهى بولس من موعظته املؤثر املؤملة اليت استجمع فيها كل طاقاته الوجدانية حىت فوجئنا بصوت 

  .الشك أنكم تناضلون ألجل قضية تريدون الثبات عليها: عبد القادر، وهو يقول للجمع
   ..أجل: قالوا
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  وتريدون أن جتدوا منوذجا حتقق فيه الثبات يف أعلى درجاته، حبيث صار معجزة يف ثباته؟: عبد القادرقال 
  .نريد أن جند املثال الذي منأل به قلوبنا وعقولنا ..أجل: قالوا

 ..وحنن نكتفي به ..لقد أعطانا هذا الراهب الفاضل أعظم مثال: هنا تدخل مستأجر بولس، وقال
  .تتحقق إال يف املسيحفمعجزة الثبات مل 

حتققت يف إبراهيم وإمساعيل وموسى  ..إن معجزة الثبات حتققت يف مجيع رسل اهللا: قال عبد القادر
  .واملسيح وحممد

  .ليس هناك من قدم للصلب كما قدم للمسيح ..ولكن: قال مستأجر بولس
   ..إن الثبات ال يربزه الصلب وحده: قال عبد القادر
وقَالَ إِني  ﴿:تعاىلبأن يذحبه، قال  عندما أوحي ألبيه إبراهيم  بات إمساعيل ث تعاىللقد ذكر اهللا 

فَلَما بلَغَ معه ) ١٠١(فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ ) ١٠٠(رب هب لي من الصالحني ) ٩٩(ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ 
رى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاَء السعي قَالَ يا بني إِني أَ

 ابِرِينالص نم ١٠٢(اللَّه( ِبِنيلْجل لَّهتا ولَما أَسفَلَم)١٠٣ ( يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنو)١٠٤ (قْتدص ا  قَدا إِنيؤالر
 ِسنِنيحزِي الْمجن ك١٠٥(كَذَل ( بِنيلَاُء الْمالْب وذَا لَهإِنَّ ه)١٠٦ ( ٍيمظحٍ عببِذ اهنيفَدو)ي ) ١٠٧ف هلَيا عكْنرتو

 رِين١٠٨(الَْآخ ( يماهرلَى إِبع لَامس)١٠٩ ( ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَل)الصافات(﴾)١١٠(  
أَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم  ﴿:أمام ديد أبيه عندما هدده بقوله ثبات إبراهيم  تعاىلوذكر اهللا 

  )٤٦من اآلية: مرمي(﴾ لَئن لَم تنته لَأَرجمنك واهجرنِي ملياً
لقد ذكر اهللا  ..ا دبره أقوامهم هلم من مكايدوهكذا كل األنبياء ـ عليهم السالم ـ مل يستسلموا لكل م

 ربهم وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَيهِم ﴿:ذلك، فقال تعاىل
نيمالظَّال كَنله١٣:ابراهيم(﴾ لَن(  

، من اإلخراج من أرضهم، اتعاىل عما توعدت به األمم الكافرة رسله تعاىلاهللا خيرب كرمية ففي هذه اآلية ال
لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا معك من  ﴿:والنفي من بني أظهرهم، كما قال قوم شعيب له وملن آمن به

أَخرِجوا آلَ لُوط من قَريتكُم إِنهم  ﴿:لنبيهم  ، وقال قوم لوط)٨٨: األعراف(﴾قَريتنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا
وإِنْ كَادوا لَيستفزونك من األرضِ  ﴿:وما هم قومه به خماطبا حممدا ، وقال )٥٦: النمل(﴾أُناس يتطَهرونَ

وإِذْ يمكُر بِك الَّذين  ﴿:يذكر مكايدهم، وقال )٧٦: اإلسراء(﴾قَليالليخرِجوك منها وإِذًا ال يلْبثُونَ خالفَك إِال 
رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيوا ل٣٠: ألنفالا(﴾كَفَر(  

   ..ن بلده، ولكنه مل يصلبرمبا يكون حممد قد أخرج م ..نعم: قال مستأجر بولس
 ..أو ست ساعات ميوت بعدها، ويستريح ،أن يصلب الشخص ساعة: أيهما أعظم ثباتا: قال عبد القادر

  أو يظل طول عمره هدفا للمؤامرات واملكايد؟
  .بل الصلب أرحم، وقد مر بعضنا بآالم ود لو صب عليه فيها املوت صبا: قال اجلميع

  .ات إذن ال يتحقق بكماله إال يف حممد فمثال الثب: قال عبد القادر



 ٢٩٢

  وما أنواع البالء اليت تعرض هلا؟ ..كيف ذلك: قالوا
فنت الضراء، وفنت : وابتلي بكل أنواع الفنت ..لكل أنواع البالء حممد  لقد تعرض: قال عبد القادر

  .السراء
  .فحدثنا عنهما: قالوا
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  ـ فتنة الضراء ١
أنتم اآلن مجوع كثرية، ولكن حممدا : ستضعفني امللتفني حوله، وقالألقى عبد القادر نظرة على مجوع امل

 م العامل أمجع عندما بدأ بدأ وحده، مث انضمت إليه فئة قليلة من املستضعفني واجه.  
لقد دبرت له كل املؤامرات لتستأصله، وجتوعه، وخترجه من أرضه، وفوق ذلك متأل نفسه آالما 

  .يتزعزع، ومل حيد عن منهجه الذي رمسه اهللا لهوحسرات، ولكنه مل يرضخ، ومل 
وثباته يف وجهها، فسأذكر  ،ومبا أنكم طلبتم مين أن أحدثكم عن أنواع البالء اليت تعرض هلا حممد 

  .لكم ما قال املؤرخون بتوثيقام الدقيقة، لتروا معجزة الثبات بتجليها الكامل يف شخص حممد 
  :تأليب أهله عليه
تأليب أهله عليه، فأخطر ما يقف يف وجه الثابتني تأليب  رات اليت صبت على حممد أول أنواع املض

  .أهلهم عليهم، كما أن أقوى ما يثبت قلوم وقوف أهلهم جبانبهم
  :منه موقفني متناقضني وقد وقف أهل حممد 

كاملة تبني وميثلهم عمه أبو هلب، الذي نزلت يف حقه سورة  ،أما أحدمها، فكان احلرب الشديدة له 
  .املوقف الشديد الذي وقفه من رسول اهللا 

ملا أنزل عليه  أن رسول اهللا  ١فقد روي بأسانيد خمتلفة عن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ 
يا : مث نادى ،فعال أعالها حجرا ،قام على الصفا) ٢١٤:الشعراء(﴾وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني ﴿:تعاىلقوله 
  من هذا؟ :فقالوا، هصباحا
فاجتمعوا إليه،  ،وجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج يرسل رسوال لينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش 

مصدقي؟  إن أخربتكم أن خيال خترج من سفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم أكنتم (:فقال رسول اهللا 
  .ما جربنا عليك كذبا: قالوا

 ،أنفسكم من النار، فإين ال أغين عنكم من اهللا شيئا، يا بين عبد مناف أنقذوا ،يا معشر قريش: فقال
فإين ال  ،فإين ال أغين عنكم من اهللا شيئا، يا بين عبد مشس أنقذوا أنفسكم من النار ،أنقذوا أنفسكم من النار

اهللا شيئا، يا  فإين ال أغين عنكم من ،أغين عنكم من اهللا شيئا، يا بين كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار
فإين ال أغين عنك من اهللا شيئا، يا صفية عمة حممد، ويا فاطمة  ،أنقذ نفسك من النار عباس عم رسول اهللا 

فإين ال أملك لكما من اهللا شيئا، غري أن لكما رمحا سأبلها ببالهلا، إين لكم  ،بنت حممد أنقذا أنفسكما من النار
  ) نذير بني يدي عذاب شديد

تبا لك سائر : بكل قسوة قائال أبو هلبقف، وبعد هذه الكلمات املؤثرة الناصحة واجهه عمه يف هذا املو
   ؟أهلذا مجعتنا ،اليوم

  .تصوروا ذلك املوقف، وشدته على رسول اهللا 
                                                

  .والشيخان عن أيب هريرة، ومسلم عن قبيصة ابن املخارق رضي اهللا عنهم الشيخان والبالذري عن ابن عباس،رواه )  ١(
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  :يتعقبه لينفر الناس عنه بل ظل خلف حممد  ..مل يقف أبو هلب ذلك املوقف فقط
ربيعة بن عباد، من بين الديل، وكان : يقال له-أخربين رجل : ه قالعبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيفعن 

يا أيها الناس، قولوا ال إله إال  (:وهو يقول ،يف اجلاهلية يف سوق ذي ااز رأيت النيب : قال، جاهليا فأسلم
. بئ كاذبإنه صا: والناس جمتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحولُ ذو غديرتني، يقول ،) اهللا تفلحوا

  .١هذا عمه أبو هلب: يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا
يتبع  إين ملع أيب رجل شاب، أنظر إىل رسول اهللا : قالربيعة بن عباد الديلي ويف حديث آخر عن  

يا بين فالن، إين رسول  (:على القبيلة فيقول رجل أحول وضيء، ذو جمة يقف رسول اهللا  ووراءه–القبائل 
  ) إليكم، آمركم أن تعبدوا اهللا ال تشركوا به شيئا، وأن تصدقوين ومتنعوين حىت أنفِّذَ عن اهللا ما بعثين به اهللا

يا بين فالن، هذا يريد منكم أن تسلُخوا الالت والعزى، : وإذا فرغ من مقالته قال اآلخر من خلفه
. ة والضاللة، فال تسمعوا له وال تتبعوهوحلفاءكم من اجلن من بين مالك بن أُقَيش، إىل ما جاء به من البدع

  .٢عمه أبو هلب: من هذا؟ قال: فقلت أليب
إذا : ملا دعا قومه إىل اإلميان، قال أبو هلب أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ذكر ابن مسعود قد و

ما   ﴿:تعاىل كان ما يقول ابن أخي حقا، فإين أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب مبايل وولدي، فأنزل اهللا
 با كَسمو الُهم هنى ع٢:املسد(﴾أَغْن(  

عونا لزوجها على كفره ﴾، فقد كانت ﴿  حمالَةَ الْحطَبِ اليت مساها اهللا  ٣ومثل أيب هلب زوجته 
  .٤كانت تضع الشوك يف طريق رسول اهللا ، فقد وجحوده وعناده

ألنفقنها يف عداوة حممد، فأعقبها اهللا ا حبال يف : لتفقا ،كانت هلا قالدة فاخرة: قال سعيد بن املسيب
  .جيدها من مسد النار

 ،)١:املسد( ﴾تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب ﴿:ملا نزلت: ـ رضي اهللا عنها ـأمساء بنت أيب بكر وقالت 
  :أقبلت العوراء أم مجيل بنت حرب، وهلا ولولة، ويف يدها فهر، وهي تقول

ينا أبذَممينامصه عرأمه قَلَينا وا ودين  
يا رسول اهللا، قد أقبلت وأنا : جالس يف املسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال ورسول اهللا 

وإِذَا   ﴿:تعاىلوقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال  ،)إا لن تراين (:فقال رسول اهللا . أخاف عليك أن تراك
فأقبلت حىت وقفت ، )٤٥ :اإلسراء (﴾بينك وبين الَّذين ال يؤمنونَ بِاآلخرة حجابا مستورا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا

ال ورب هذا : يا أبا بكر، إين أخربت أن صاحبك هجاين؟ قال: فقالت ،على أيب بكر ومل تر رسول اهللا 
  .هاقد علمت قريش أين ابنة سيد: فولت وهي تقول. البيت ما هجاك

                                                
  .أمحدرواه )  ١(
  .أمحد والطرباينرواه )  ٢(
  .أم مجيل، وامسها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أيب سفيان: من سادات نساء قريش، وهيوهي )  ٣(
  .واختاره ابن جرير، ن زيدالعويف عن ابن عباس، وعطية اجلديل، والضحاك، وابرواه )  ٤(
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هذا هو املوقف األول، وهو املوقف الذي أظهر العداوة، وسار فيها إىل أقصى غاياا، أما املوقف الثاين، 
  .فهو موقف عمه أيب طالب، وهو موقف مناقض متاما ملوقف أيب هلب

  .مل يرضهم ذلك املوقف، فراحو مبكايدهم املختلفة يؤلبون عمه عليه ولكن أعداء حممد 
قومه باإلسالم وصدع به كما أمره اهللا مل يبعد منه قومه ومل  فلما بادى رسول اهللا : ابن إسحاققال 

  .يردوا عليه، حىت ذكر آهلتهم وعاا
وأمجعوا خلالفه وعداوته إال من عصم اهللا تعاىل منهم باإلسالم وهم قليل  ،فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه

  .مستخفون
على أمر اهللا مظهرا ألمره  وقام دونه، ومضى رسول اهللا  ومنعه ،أبو طالب وحدب على رسول اهللا 

  .ال يرده عنه شئ
آهلتهم، ورأوا أن  ال يعتبهم من شئ أنكروه عليه من فراقهم وعيب فلما رأت قريش أن رسول اهللا 

 يا أبا: عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه ومل يسلمه هلم، مشى رجال من أشرافهم إىل أيب طالب فقالوا
فإما أن تكفه وإما أن ختلي بيننا  ،طلب إن ابن أخيك قد سب آهلتنا وعاب ديننا وسفه أحالمنا وضلل آباءنا

  .فإنك على مثل ما حنن عليه من خالفه فنكفيكه ،وبينه
  .فانصرفوا عنه، فقال هلم أبو طالب قوال رفيقا وردهم ردا مجيال

مث شري األمر بينه وبينهم حىت تباعد  ،يدعو إليهعلى ما هو عليه يظهر دين اهللا و ومضى رسول اهللا 
  .بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه الرجال وتضاغنوا وأكثرت قريش من ذكر رسول اهللا 
يا أبا طالب إن لك سنا وإن لك شرفا ومرتلة فينا، وإنا : مث إم مشوا إىل أيب طالب مرة أخرى فقالوا له

وإنا واهللا ال نصرب على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحالمنا وعيب  ،فلم تنهه عناقد استنهيناك من ابن أخيك 
  .مث انصرفوا عنه، أو كما قالوا له، آهلتنا حىت تكفه عنا أو ننازله وإياك يف ذلك حىت يهلك أحد الفريقني

أرسل وال خذالنه، ف فعظم على أيب طالب فراق قومه وعداوم ومل يطب نفسا بإسالم رسول اهللا 
فأبق على نفسك ، للذي كانوا قالوا له، يا ابن أخي إن قومك قد جاءوين فقالوا يل كذا وكذا: خلفه فقال

  .وعلي وال حتملين من األمر ما ال أطيق
، نصرته والقيام معه قد بدا لعمه فيه بداء وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن فظن أن رسول اهللا 

م واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف مشايل على أن أترك هذا األمر حىت يا ع (:فقال له رسول اهللا 
  .مث استعرب رسول اهللا ، )يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركته 

مث قال أبو ، اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فواهللا ال أسلمك لشئ أبدا: ، فقالفلما وىل ناداه أبو طالب
  : طالب

  حىت أوسد يف التراب دفينا         جبمعهم واهللا لن يصلوا إليك 
  وابشر وقر بذاك منك عيونا   فامضي ألمرك ما عليك غضاضة 
  فلقد صدقت وكنت مث أمينا   ودعوتين وزعمت أنك ناصحي 
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مع أن أبا طالب كان مبثابة أبيه، فقد ترىب يف بيته، وكفله يف  تصوروا شدة هذا املوقف على رسول اهللا 
مل يكن له من الثبات والصدق ما له، هل سيترك عمه يعاين كل ذلك  لو أن حممدا  ..جدهصغره بعد موت 

  العناء؟
  .فلم تيأس قريش من تأليبب أهله عليه ..ليس ذلك فقط

وإسالمه، وإمجاعه  مث إن قريشا حني عرفوا أن أبا طالب قد أىب خذالن رسول اهللا : قال ابن إسحاق
يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد : إليه بعمارة بن الوليد بن املغرية فقالوا له لفراقهم يف ذلك وعداوم مشوا

أد فىت يف قريش وأمجله، فخذه فلك عقله ونصره واختذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد 
  .فإمنا هو رجل برجل ،خالف ديننا ودين آبائك وفرق مجاعة من قومك وسفه أحالمهم فنقتله

هذا واهللا ما ال يكون ! أتعطوين ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابين تقتلونه! واهللا لبئس ما تسومونين: قال
واهللا يا أبا طالب لقد أنصفك قومك : فقال املطعم بن عدي بن نوفل ؟أبدا، أرأيتم ناقة حتن إىل غري فصيلها

  .وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا
فاصنع ما بدا  ،واهللا ما أنصفوين ولكنك قد أمجعت خذالين ومظاهرة القوم علي: فقال أبو طالب للمطعم

  .فحقب األمر ومحيت احلرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا ـ  أو كما قالـ لك 
  :إيذاء أصحابه

أصحابه، بتأليب أهله عليه، بل راحوا ميارسون كل أساليب الضغط على  مل يكتف أعداء حممد 
  .فيعذبوم ويؤذوم بكل ما سولت هلم شياطينهم من أنواع األذى ليحطوا من عزميته، ويدكوا جبل ثباته

ما يعذرون  أكان املشركون يبلغون من أصحاب رسول اهللا : قلت البن عباس: عن سعيد بن جبري قال
ويعطشونه حىت ما يقدر يستوي جالسا نعم، واهللا إن كانوا ليضربون أحدهم وجييعونه : قال ؟به يف ترك دينهم

نعم حىت إن اجلعل ليمر : فيقول ؟الالت والعزى إهلك من دون اهللا: من شدة الضر الذي نزل به حىت يقولوا له
  .افتداء مما يبلغون من جهدهم نعم :هذا اجلعل إهلك من دون اهللا فيقول: فيقولون له ،م

قريش، إذا مسع بالرجل أسلم له شرف ومنعة أنبه  وكان أبو جهل اخلبيث هو الذي يغري م رجال
  .تركت دين أبيك وهو خري منك، لنفسهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك: فقال ،وأخزاه

  .واهللا لنكسدن جتارتك ولنهلكن مالك: وإن كان تاجرا قال
  .١ وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به

  :أمثلة سامية للثبات وقد حفظ لنا التاريخ الكثري من األمساء اليت تعترب
أمية سيده كان قد ف، كان صادق اإلسالم طاهر القلبـ رضي اهللا عنه ـ الذي  باللاملستضعفني فمن 

فتوضع  ،مث يأمر بالصخرة العظيمة ،فيطرحه على ظهره يف بطحاء مكة ،بن خلف خيرجه إذا محيت الظهرية
فيقول وهو يف ذلك  ،وتعبد الالت والعزي ،حمدأو تكفر مب ،ال تزال هكذا حىت متوت: مث يقول له ،على صدره

  .أنا كافر بالالت والعزى ،أحد أحد: البالء
                                                

  .ابن إسحقرواه )  ١(
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ولو  ،مررت ببالل وهو يعذب يف الرمضاء :مشهدا من مشاهد تعذيبه، فقالعمرو بن العاص وقد وصف 
  .أنا كافر بالالت والعزى: وهو يقول ،أن بضعة حلم وضعت عليه لنضجت

  .١فيقبل عليه فيدغت يف حلقه فيغشى عليه مث يفيق ،ده عذابافيزي ،وأمية مغتاط عليه
حججت فرأيت بالال يف حبل طويل : مشهدا آخر من مشاهد العذاب، فيقولحسان بن ثابت ويذكر 
  .٢فأضجعه أمية يف الرمضاء ،أنا أكفر بالالت والعزى وهبل ونائلة وبوانة ،أحد أحد: وهو يقول ،ميده الصبيان

يعين  ـ وأمروا صبيام أن يشتدوا به بني أخشيب مكة  ،لوا يف عنق بالل حبالجع: عن جماهد قالو
  .٣أحد أحد: ففعلوا ذلك وهو يقول ـجبليها 
قل كما نقول : فيقولون له، أحد أحد: كان بالل إذا اشتد عليه العذاب قال: عن عمري بن إسحاق قالو
  .٤ إن لساين ال ينطق به وال حيسنه: فيقول

مث أخرجوين فعذبوين يف  ،أعطشوين يوما وليلة: بعض العذاب الذي صب عليه، فقالوقد ذكر بالل 
  .٥الرمضاء يف يوم حار

: فيقول ورقة، أحد أحد: وهو يقول ،مير ببالل وهو يعذب ـ رضي اهللا عنه ـ  كان ورقة بن نوفلو
   .واهللا يا بالل ،أحد أحد

أحلف باهللا لئن قتلتموه ألختذنه : فيقول ،مث يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بين مجح
  .حنانا

يصنعون به ذلك، وكانت دار أيب بكر يف بين مجح  موهـ رضي اهللا عنه ـ حىت مر أبو بكر الصديق 
قال أبو  .أنت أفسدته فأنقذه مما ترى :أال تتقي اهللا يف هذا املسكني حىت مىت تعذبه؟ قال: فقال أبو بكر ألمية

فأعطاه أبو ، هو لك: قال، قبلت :قال، م أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه بهعندي غال أفعل: بكر
  .بكر غالمه ذلك وأخذ بالال فأعتقه

أعطوهم ما أرادوا حني عذبوا إال : عن الشعيب قالوكان من الثابتني يف البالء، ف ،خباب بن األرتومنهم 
  .٦حىت ذهب ماء متنهفجعلوا يلصقون ظهره باألرض على الرضف  ،بن األرت بخبا

ما : فأجلسه على متكئه وقال، ادنه ادنه: فقال له عمرـ رضي اهللا عنه ـ جاء إىل عمر وقد روي أنه 
ويف رواية عمار بن  ـبالل : قال ؟ومن هو يا أمري املؤمنني: قال، أحد أحق ذا الس منك إال رجل واحد

اهللا به، ومل يكن يل أحد، لقد رأيتين يوما  شركني من مينعهما هو بأحق مين إن بالال كان له يف امل: قالـ ياسر 
  )فما اتقيت األرض إال بظهري ،مث وضع رجل رجله على صدري ،مث سلقوين فيها ،وقد أوقدوا يل نارا

                                                
  .البالذريرواه )  ١(
  .ابن سعدرواه )  ٢(
  .البالذريرواه )  ٣(
  .البالذريرواه )  ٤(
  .البالذريرواه )  ٥(
  .البالذريرواه )  ٦(
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  .١فإذا هو قد برص ،مث كشف خباب عن ظهره
فأخربت بذلك  ،تيهيألفه ويأ كان خباب قينا وكان قد أسلم، فكان رسول اهللا : عن أيب صاحل قالو
اللهم : فقال ،وقد أمحتها فتضعها على رأسه، فشكى ذلك إىل رسول اهللا  ،فكانت تأخذ احلديدة ،موالته

فكان خباب  ،فكانت تعوي مع الكالب، فقيل هلا اكتوي ر،وهي أم أمنا ،فاشتكت موالته رأسها ،انصر خبابا
  .٢ة قد أمحاها فيكوي ا رأسهاديأخذ احلدي

  .نني الذين كانوا يعذبون يف اهللامكان من املستضعفني من املؤ، فقد ب بن سنان الروميصهيومنهم 
فكان يعذب مبكة لريجع عن دينه حىت اشتراه أبو  ،كان عامر من املستضعفني، فقد عامر بن فهريةومنهم 
  .٣ بكر وأعتقه

  .٤ لكان عامر بن فهرية يعذب حىت ال يدري ما يقو: حممد بن كعب القرظيوقد قال 
وقد أخذه أمية ، فأسلم حني أسلم بالل، فمر به أبو بكر ،وكان عبدا لصفوان بن أمية، أبو فكيهةومنهم 

: أليس هذا ربك فقال: مث ألقاه يف الرمضاء فمر بن جعل فقال ،فربط يف رجله حبال وأمر به فجر ،بن خلف
زده عذابا : ه أخوه أيب بن خلف يقولومع ،فغلط عليك وجعل خينقه ،وخلق هذا اجلعل اهللا ريب خلقين وخلقك

  .حىت يأيت حممد فيخلصه بسحره
فلم يزل على  ،فأخرجه نصف النهار يف شدة احلر مقيدا إىل الرمضاء ووضع على بطنه صخرة فدلع لسانه

  .فاشتراه وأعتقه ،تلك احلال حىت ظنوا أنه قد مات، مث أفاق فمر به أبو بكر
أول من : عن جماهد قالـ فرضي اهللا عنهم ـ ية وأخوه عبد اهللا عمار بن ياسر وأبوه وأمه مسومنهم 

فمنعه اهللا بعمه اهللا بعمه، وأما أبو  أظهر اإلسالم أبو بكر وبالل وخباب وصهيب وعمار، فأما رسول اهللا 
وصهروا يف الشمس حىت بلغ اجلهد منهم، وجاء أبو  ،بكر فمنعه قوما، وأما اآلخرون فألبسوا دروع احلديد

  .٥إىل مسية فطعنها يف قلبها فهي أول شهيدة يف اإلسالمجهل 
  .أخربين من رأى عمار بن ياسر متجردا يف سراويل: قالف ،حممد بن كعب القرظيوقد ذكره 

هذا ما كانت قريش تعذبين يف رمضاء : قال ؟ما هذا: فإذا فيه حبط فقلت ،ونظرت إىل ظهره: قال
  . ٦مكة

ن عمار بن ياسر وأباه ياسرا وأخاه عبد اهللا ابن ياسر ومسية بن عمار أـ رضي اهللا عنها ـ عن أم هانئ و
  .صربا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة: فقال، كانوا يعذبون يف اهللا فمر م رسول اهللا 

                                                
  .البالذيرواه )  ١(
  .البالذريرواه )  ٢(
  .البالذريرواه )  ٣(
  .ابن سعدرواه )  ٤(
  .ذري والبيهقيالبالرواه )  ٥(
  .ابن سعدرواه )  ٦(
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  .١فطعنها يف قلبها فماتت، ورمي عبد اهللا فسقط ،فمات ياسر يف العذاب وأغلظت مسية أليب جهل
فكان  ،وكان يقال هلا لبيبة، أسلمت قبل إسالم عمر بن اخلطاب ،حبيبجارية بين املؤمل بن ومنهم 

كذلك يعذبك : فتقول ،أما إين أعتذر إليك بأين مل أدعك إال سآمة: مث يقول ،فيدعها ،عمر يعذا حىت يفتر
  .٢ربك إن مل تسلم

هو متوزر و ،وأصحابه يؤذون ويعذبون، فوقفت على عمر قدمت مكة معتمرا والنيب : عن حسان قالو
  .٣ فاشتراها أبو بكر فأعتقها، فأقول قد ماتت ،خينق جارية بين عمرو بن املؤمل حىت تسترخي يف يديه

أال تعجبون  :وكان أبو جهل يقول، كان عمر بن اخلطاب وأبو جهل يعذباا، الرومية زنريةومنهم 
أفسبقتنا زنرية إىل رشد وهي من  ،إليههلؤالء واتباعهم حممدا؟ فلو كان ما أتى به حممد خريا وحقا ما سبقونا 

  .ترون
فقالت، ، إن الالت والعزى فعلتا بك ما ترين: فقال هلا أبو جهل ،وكانت زنرية قد عذبت حىت عميت

وريب قادر على أن يرد  ،وما تدري الالت والعزى من يعبدمها، ولكن هذا أمر من السماء: وهي ال تبصر
  .بصري

هذا من سحر حممد فاشتراها أبو بكر ـ رضي :  بصرها، فقالت قريشفأصبحت تلك الليلة وقد رد اهللا
  .٤اهللا عنه ـ  فأعتقها

  .مة لبىن زهرة، وكان األسود بن عبد يغوث يعذا فابتاعها أبو بكرهي أأم عنيس ومنهم 
ما فكانت تعذ ،فصارت المرأة من بين عبد الدار ،وكنت مولدة لبين د بن زيد، وابنتها النهديةومنهم 

  .واهللا ال أقلعت عنكما أو يعتقكما بعض من صبأ بكما: وتقول
 ،واهللا ال أعتقكما أبدا: وهي تقول ،فمر ما أبو بكر ـ رضي اهللا عنه ـ  وقد بعثتهما يف طحني هلا

: قال، بكذا وكذا: قالت ؟فبكم مها: قال، فأعتقهما ،حل أنت واهللا أفسدما :فقالت ،حل يا أم فالن: فقال
أو ذاكمان إن : مث نرده إليها قال ،أو نفرغ منه يا أبا بكر: أرجعا إليها طحينا قالتا ،ذما به ومها حرتانأخ قد

  .٥ شئتما
  .٦فاشتراها أبو بكر وأعتقها ،مين كان يعذب يف اهللاقد كانت ف، أم بالل محامةومنهم 

   ..وغريها كثري
رقته وحسن خلقه، يترك أصحابه لذلك هل ميكن ملدع كاذب أن يرى كل ذلك، وهو يف رمحة حممد و

  .احلال، مث ال يتراجع قيد أمنلة عن مبادئه
                                                

  .واحلاكم البالذريرواه )  ١(
  .البالذريرواه )  ٢(
  .ابن سعدرواه )  ٣(
  .البالذريرواه )  ٤(
  .البالذريرواه )  ٥(
  .وأمهلها أبو عمر يف االستيعاب واستدركوها على االستيعاب، ذكرها أبو عمر يف الدرر)  ٦(
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له، وهي  ما يصيبهم من أنواع البالء، وإجابة رسول اهللا  لقد ذكر خباب كيف شكا لرسول اهللا 
  .تدل حبد ذاا على الصدق العظيم الذي كان حيمله قلب حممد 

 ،ولقد لقينا من املشركني شدة شديدة ،د برده يف ظل الكعبةوهو متوس ،أتيت رسول اهللا : قال خباب
إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط : د حممرا وجهه فقالعفق ؟يا رسول اهللا أال تدعو اهللا لنا: فقلت

 ،احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع املنشار على مفرق رأس أحدهم
يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضر موت ال  فيشق باثنتني ما

  .١خياف إال اهللا والذئب على غنمه
املستضعفني الذين علمهم القرآن الكرمي أن يضحوا بكل شيء يف سبيل اهللا،  ذا أجاب رسول اهللا 

) ٢(والْيومِ الْموعود ) ١(والسماِء ذَات الْبروجِ   ﴿:تعاىلهلم قصة أصحاب ألخدود، فقال  تعاىللقد ذكر اهللا 
 ودهشمو داهش٣(و ( وددالْأُخ ابحلَ أَصقُت)٤ ( قُودالْو ارِ ذَاتالن)٥ ( ودا قُعهلَيع مإِذْ ه)ا ) ٦لَى مع مهو

 ودهش نِنيمؤلُونَ بِالْمفْع٧(ي (َقا نمو يدمزِيزِ الْحالْع وا بِاللَّهنمؤإِلَّا أَنْ ي مهنوا مم)٨ ( اتاومالس لْكم ي لَهالَّذ
 هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَر٩(و (ج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم ثُم اتنمؤالْمو نِنيمؤوا الْمنفَت ينإِنَّ الَّذ منه

  )الربوج( ﴾)١٠(ولَهم عذَاب الْحرِيقِ 
ومل يكن للمستضعفني يف ذلك الوقت من أنيس غري القرآن الكرمي، وحقائق القرآن الكرمي اليت كانت 

علَيه وقَالَ الَّذين كَفَروا لَوال نزلَ   ﴿:تعاىلغاية نزول القرآن منجما، فقال  تعاىلأعظم مثبت هلم، وقد ذكر اهللا 
  )٣٢:الفرقان(﴾ الْقُرآنُ جملَةً واحدةً كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيالً

أمرهم باهلجرة إىل احلبشة، ومل تدعهم قريش يهاجرون بدينهم، بل  وملا اشتد األذى بأصحاب حممد 
عمرو بن العاص، وعبد اهللا بن أيب ربيعة ـ   : ، ومهافاختاروا رجلني جلدين لبيبنيتعقبتهم حتاول استئصاهلم، 

قبل أن يسلما ـ وأرسلوا معهما اهلدايا املستطرفة للنجاشي ولبطارقته، وبعد أن ساق الرجالن تلك اهلدايا إىل 
البطارقة، وزوداهم باحلجج اليت يطرد ا أولئك املسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشريوا على النجاشي 

أيها امللك، إنه قد ضوى إىل بلدك غلمان   : صائهم، حضرا إىل النجاشي، وقدما له اهلديا مث كلماه فقاال لهبإق
سفهاء، فارقوا دين قومهم، ومل يدخلوا يف دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، ال نعرفه حنن وال أنت، وقد بعثنا 

م إليهم، فهم أعلى م عينا، وأعلم مبا عابوا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم؛ لترده
    . عليهم، وعاتبوهم فيه
    . صدقا أيها امللك، فأسلمهم إليهما، فلريداهم إىل قومهم وبالدهم  : وقالت البطارقة

فأرسل إىل املسلمني، ودعاهم،   . ولكن رأي النجاشي أنه ال بد من متحيص القضية، ومساع أطرافها مجيعا
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه   : فقال هلم النجاشي  . كانوا قد أمجعوا على الصدق كائنا ما كانفحضروا، و

  ؟ قومكم، ومل تدخلوا به يف ديىن وال دين أحد من هذه امللل
أيها امللك كنا قوما أهل جاهلية؛ نعبد   : ـ  قال جعفر بن أيب طالب ـ وكان هو املتكلم عن املسلمني

                                                
  .األسلمي والبيهقيالبخاري وحممد بن عمر رواه )  ١(
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امليتة، ونأتى الفواحش، ونقطع األرحام، ونسىء اجلوار، ويأكل منا القوى الضعيف، فكنا على  األصنام ونأكل
ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسولًا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده، وخنلع 

حلديث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق ا
وحسن اجلوار، والكف عن احملارم والدماء، وانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم،وقذف 
احملصنات،وأمرنا أن نعبد اهللا وحده،ال نشرك به شيئًا،وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام ـ فعدد عليه أمور 

فعبدنا اهللا وحده، فلم نشرك به شيئًا،  ،بعناه على ما جاءنا به من دين اهللاإلسالم ـ فصدقناه، وآمنا به، وات
وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا؛ لريدونا إىل عبادة األوثان 

نا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا من عبادة اهللا تعاىل، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، فلما قهرونا وظلمو
    . وبني ديننا خرجنا إىل بالدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا يف جوارك، ورجونا أال نظلم عندك أيها امللك

فاقرأه   : فقال له النجاشي  . نعم  : فقال له جعفر  ؟ هل معك مما جاء به عن اهللا من شيء  : فقال له النجاشي
فبكى النجاشي حىت اخضلت حليته، سورة مرمي، وهي تذكر قصة ميالد املسيح،  ا منعلى، فقرأ عليه صدر

إن هذا والذي جاء به   : وبكت أساقفته حىت أخضلُوا مصاحفهم حني مسعوا ما تال عليهم، مث قال هلم النجاشي
عمرو بن عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فال واهللا ال أسلمهم إليكما، وال يكادون ـ خياطب 

  .العاص وصاحبه ـ فخرجا
  . واهللا آلتينه غدا عنهم مبا أستأصل به خضراءهم  : فلما خرجا قال عمرو بن العاص لعبد اهللا بن أيب ربيعة

    . ال تفعل، فإن هلم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، ولكن أصر عمرو على رأيه  : فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة
أيها امللك، إم يقولون يف عيسى ابن مرمي قولًا عظيما، فأرسل إليهم   : للنجاشي فلما كان الغد قال

النجاشي يسأهلم عن قوهلم يف املسيح ففزعوا، ولكن أمجعوا على الصدق، كائنا ما كان، فلما دخلوا عليه 
ه وكلمته ألقاها إىل مرمي هو عبد اهللا ورسوله وروح  :  نقول فيه الذي جاءنا به نبينا   : وسأهلم، قال له جعفر

    . العذراء البتول
واهللا ما عدا عيسى ابن مرمي ما قلت هذا العود، فتناخرت   : فأخذ النجاشي عودا من األرض مث قال

    . وإن نخرتم واهللا  : بطارقته، فقال
ة ـ من سبكم غَرِم، من اآلمنون بلسان احلبش  : اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي ـ والشيوم  : مث قال للمسلمني

اجلبل بلسان   : سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن ىل دبرا من ذهب وإين آذيت رجلًا منكم ـ والدبر
    . احلبشة

ردوا عليهما هدايامها فال حاجة ىل ا، فواهللا ما أخذ اهللا منـي الرشـوة حني رد علي   : مث قال حلاشيته
    . ، وما أطاع الناس يف فأطيعـهم فيهملكي، فآخذ الرشـوة فيــه

فخرجا من عنده مقبوحني مردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده   : قالت أم سلمة اليت تروى هذه القصة
    . خبري دار مع خري جار

وملا أخفق املشركون يف مكيدم، وفشلوا يف استرداد املهاجرين استشاطوا غضبا، وكادوا يتميزون غيظًا، 
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بالسوء، وظهرت منهم  اشتدت ضراوم وانقضوا على بقية املسلمني، ومدوا أيديهم إىل رسول اهللا ف
؛ ليستأصلوا جذور الفتنة اليت أقضت مضاجعهم،  تصرفات تدل على أم أرادوا القضاء على رسول اهللا 

    . حسب زعمهم
ا، وكانوا إما ذوى شرف ومنعة، أو ما بالنسبة للمسلمني فإن الباقني منهم يف مكة كانوا قليلني جدأ

حمتمني جبوار أحد، ومع ذلك كانوا خيفون إسالمهم ويبتعدون عن أعني الطغاة بقدر اإلمكان، ولكنهم مع هذه 
    .١ احليطة واحلذر مل يسلموا كل السالمة من األذى واخلسف واجلور

  
***  

ن العصر، فقال للمجتمعني حوله املعجبني ما إن وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت مسع أذا 
ائذنوا يل، فقد جعل اهللا لنا مواقيت معينة نصلي فيها، وال جيوز لنا أن نتأخر عن املواقيت اليت حددها : حبديثه
  .لنا ربنا

برِ واستعينوا بِالص ﴿:باالستعانة ا، فقال تعاىلفالصالة هي ركن أصيل من أركان الثبات، وهلذا أمرنا اهللا 
نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو الةالص٤٥:البقرة(﴾ و(  

يلجأ إىل الصالة ليمسح تلك اآلالم اليت حتدثها أنواع األذي اليت يصبها عليه  وقد كان رسول اهللا 
  .أعداؤه

ناوئه، ويبذل له كيف استطاع حممد، وهو فرد يف عامل ي ..أنا متعجب كل العجب: قال رجل من اجلمع
وكيف خيرج من كل تلك النريان املوقدة، وليس  ..كيف استطاع أن يقيم دينا ودنيا ..كل صنوف العداوة

  .جبسمه أثر حلريق واحد
وهي معجزة أخرى من املعجزات ال تقل عن معجزة  ..إا محاية اهللا ..إا احلماية: ابتدره عبد القادر جميبا

  .الثبات
  .افحدثنا عنه: قالوا

إن شئتم أن تسمعوا حديثها، أو ملن شاء منكم أن يسمع حديثها، فليأت هنا غدا : قال عبد القادر
صباحا، فسأروي لكم من أخبارها ما تعلمون به أن حممدا رسول من عند اهللا، فاهللا حيمي رسله حىت يكملوا ما 

  .هيئ هلم من وظائف
  . بصاحيب حامل ثياب املسيح، وصليب املسيحقال ذلك، مث انصرف، وانصرف اجلمع غري مبالني يب وال

نزلت علي يف ذلك احلني أنوار جديدة من مشس حممد، وأحسب أن مثلها، أو بعض مثلها قد نزل على 
  .صاحيب بولس

شعرت بذلك من خالل سنحة وجهه اليت بدا عليها سرور عظيم حاول جهده أن خيفيه بسمت اجلد 
  .الذي تكلف يف رمسه على وجهه

                                                
  .الرحيق املختوم: انظر)  ١(
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  .اذهب حيث شئت ..أنت حر غدا: ريق قال يليف الط
  أليس لدينا تدريب؟: قلت
لدي بعض الوظائف جيب أن أؤديها، فلذلك أدعك ترتاح قليال، وإن شئت أن خترج خارج هذه : قال

  .املدينة، فسأكلف السائق بأن يسري بك حيث تشاء
 ..ال داعي لذلك: قلت لقد شعرت ـ من خالل حديثه هذا ـ أنه يهم بشيء، وخيشى أن أراه، لذلك

  .سأبقى يف هذه املدينة، فأنا أحتاج إىل مزيد معرفة ا
  :احلصار االقتصادي

أن البالء الذي يعرضونه له مل يزده إال ثباتا اختاروا أسلوبا جديدا من  عندما رأى أعداء حممد 
  .األساليب اليت ال يزال الطغاة ميارسوا

  .الذي ـ رمبا ـ يكون قد مورس عليكمإنه أسلوب التجويع الذي تعرفونه، و
بل إن كرامتنا در فنقف صامتني  ..بل حنن ال نقاد أفرادا أو شعوبا إال منه ..أجل: قال رجل منهم

  .بسببه
مل يلن، ومل يضعف، ومل يتزلزل أمام ذلك احلصار الذي مورس عليه،  ولكن حممدا : قال عبد القادر

  .ذلك وعلى املقربني إليه، وسأحدثكم بقصة
مرهم أوعن غريمها أن كفار قريش أمجعوا  ،ن عقبة، وعن ابن اسحاقبورد بأسانيد خمتلفة عن موسى لقد 

  .ولكنهم أبوا تسليمه  ،، وكلموا ىف ذلك بىن هاشم  وبىن املطلبعلى قتل رسول اهللا 
ه من بىن هاشم فلما عجزت قريش عن قتله أمجعوا على منابذته ومنابذة من معه من املسلمني  ومن حيمي

وبىن املطلب، فكتبوا بذلك كتاباً تعاقدوا فيه على أال يناكحوهم وال يبايعوهم، وال يدعوا سبباً من أسباب 
 املطلب رسول اهللا عبد وال تأخذهم م رأفة، حىت يسلم بنو  ،الرزق يصل إليهم، وال يقبلوا منهم صلحاً

  .للقتل، وعلقوا الكتاب ىف جوف الكعبة
 .١ار قريش ذا الكتاب ثالث سنوات، بدءاً من حمرم سنة سبع من البعثة اىل السنة العاشرة منهاوالتزم كف

ىف شعب بىن  حوصر بنو هاشم وبنو املطلب ومن معهم من املسلمني، ومعهم رسول اهللا يف هذه املدة 
  .شعاب مكة متفرقة، وقد كانت املطلب

وذلك ما زاد البالء ، ٢غري املسلمنيومنهم ملسلمون املطلب ا وهاشم وبنبنو اجتمع ويف تلك الشعاب 
إىل الطمأنينة،  شدة، فلو كان املسلمون وحدهم لكان هلم من دينهم ما يدعوهم إىل الثبات، ويدعو حممدا 

  .ولكن اشتراك غريهم معهم فيه مشقة نفسية كبرية لقلب حممد 

                                                
أصحابه باهلجرة  ورواية موسى بن عقبة تدل على أن ذلك كان قبل أمر رسول اهللا ، وقيل استمر ذلك سنتني فقط)  ١(

 ة أصحابه أما رواية ابن اسحاق  فتدل على أن كتابة الصحيفة كانت بعد هجر ، اىل احلبشة، وإمنا أمرهم ا أثناء هذا احلصار
  .اىل احلبشة وبعد إسالم عمر

  .وأصحابه إال ما كان من أىب هلب، عبد العزى ابن عبد املطلب، فإنه خرج اىل قريش فظاهر النىب )  ٢(
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تد عليهم البالء، حىت كانوا يأكلون اخلبط واش ،واملسلمون جهداً شديداً جهد النىب يف تلك السنوات 
  .وورق الشجر

ىل السوق ليشترى شيئا  من الطعام إ كانوا إذا قدمت العري مكة، يأتى أحد أصحاب رسول اهللا و
يا معشر التجار غالوا على أصحاب حممد حىت ال يدركوا شيئاً معكم،  :يقتاته ألهله، فيقوم  أبو هلب فيقول

وليس ىف يده شىء  ،وهم يتضاغون من اجلوع ،سلعة قيمتها أضعافا حىت يرجع اىل أطفالهفيزيدون عليهم ىف ال
  .يعللهم به

  .ولذلك االنقضاء قصة هلا عالقة بآية من آيات النبوة ..ولكن اهللا قدر هلذا احلصار الظامل أن ينقضي
نقض ما تعاهدوا  ثالث سنوات من بدء هذا احلصار، تالوم قوم من بىن قصى، فأمجعوا أمرهم علىبعد 

وأرسل اهللا على صحيفتهم الىت كتب فيها نص املعاهدة األرضة فأتت على معظم ما فيها من ميثاق  عليه،
 .وعهد، ومل يسلم من ذلك إال الكلمات الىت فيها ذكر اهللا عز وجل

 نعم، فمضى :قال ؟أربك أخربك بذلك :عمه أبا طالب بذلك، فقال له أبو طالب وقد أخرب الرسول 
ا  اوءفجا ،ىف عصابة من قومه اىل قريش، فطلب منهم أن يأتوه بالصحيفة مومهاً إياهم أنه نازل عند شروطهم

إن ابن أخى قد أخربىن ومل يكذبىن قط، أن اهللا تعاىل قد سلط على صحيفتكم : وهى مطوية، فقال أبو طالب
فأفيقوا  ،، فإن كان احلديث كما يقولفأتت على كل ما كان فيها من جور وقطيعة رحم ،الىت كتبتم األرضة

وإن كان الذى يقول باطال دفعنا إليكم  ،وارجعوا عن سوء رأيكم، فواهللا ال نسلمه حىت منوت من عند آخرنا
 .قد رضينا بالذى تقول :ون، فقالواءففعلتم به ما تشا ،صاحبنا

وزادهم  ،سحر ابن أخيك هذا :فقالوا فوجدوا األمر كما أخرب الصادق املصدوق  ،ففتحوا الصحيفة
 .ذلك بغياً وعدواناً

هشام  :وهم، مث إن مخسة من رؤساء املشركني من قريش، مشوا ىف نقض الصحيفة، وإاء هذا احلصار
 .ابن عمرابن احلارث، وزهري ابن أمية، واملطعم ابن عدى، وأبو البخترى ابن هشام، وزمعة ابن األسود

يا  :أقبل على الناس عند الكعبة فقالالذي لدعوة  زهري بن أمية، وكان أول من سعى اىل نقضها بصريح ا
واهللا ال أقعد  ؟أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم واملطلب هلكى ال يباعون وال يبتاع منهم

ى اىل حىت تشق هذه الصحيفة القاطعة الظاملة، مث قال بقية اخلمسة حنواً من هذا الكالم، مث قام املطعم ابن عد
الصحيفة فمزقها، مث انطلق هؤالء اخلمسة ومعهم مجاعة، اىل بىن هاشم وبىن املطلب ومن معهم من املسلمني 

   .ىل مساكنهمإفأمروهم باخلروج 
  :اإلذية النفسية

بكل ذلك، بل كانوا منذ بدء الدعوة يستعملون كل ما متلي عليهم شياطينهم  مل يكتف أعداء حممد 
بريء من  حيث وصفوه باجلنون والسحر، وإنشاء الشعر مع إميام وتيقنهم بأنه لنفسية، من أساليب اإلذية ا

 .ذلك كل
  :بعض أقاويلهميف القرآن الكرمي  تعاىلاهللا ذكر وقد 
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 وقَالُوا يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك ﴿:همحاكيا عن تعاىلومنها رميهم له باجلنون، كما قال 
وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ  ﴿:تعاىل، وقال )٦:احلجر(﴾ لَمجنونٌ

  )٥١:القلم(﴾ إِنه لَمجنونٌ
كُم الَّذي أُرسلَ قَالَ إِنَّ رسولَ ﴿:تعاىلمن األنبياء، كما قال  وهو نفس ما رمي به غري رسول اهللا 

، وقال )٣٩:الذريات(﴾ فَتولَّى بِركْنِه وقَالَ ساحر أَو مجنونٌ ﴿:تعاىل، وقال )٢٧:الشعراء(﴾ إِلَيكُم لَمجنونٌ
 ﴿:تعاىل، وقال )٥٢:ذرياتال(﴾ كَذَلك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ  ﴿:تعاىل

جِردازونٌ ونجقَالُوا ما وندبوا عوحٍ فَكَذَّبن مقَو ملَهقَب ت٩:القمر(﴾ كَذَّب(  
أَكَانَ للناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ منهم أَنْ أَنذرِ الناس  ﴿:تعاىلومنها رميهم له بالسحر، كما قال 

شبوبِنيم راحذَا لَسونَ إِنَّ هرقَالَ الْكَاف هِمبر دنقٍ عدص مقَد موا أَنَّ لَهنآم ينتعاىل، وقال )٢:يونس(﴾ رِ الَّذ:﴿ 
كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رذنم ماَءهوا أَنْ ججِبعو ﴾)٤:ص(  

قَالَ الْملَأُ من قَومِ فرعونَ إِنَّ هذَا  ﴿:تعاىلمن األنبياء، كما قال  ري رسول اهللا وهو نفس ما رمي به غ
يملع راحتعاىل، وقال )١٠٩:ألعراف(﴾ لَس:﴿  حفْلال يذَا وه رحأَس اَءكُما جلَم قلْحقُولُونَ لى أَتوسقَالَ م
قَالُوا إِنْ هذَان لَساحران يرِيدان أَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم بِِسحرِهما  ﴿:اىلتع، وقال )٧٧:يونس(﴾ الساحرونَ

  )٦٣:طـه(﴾ ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى
بلْ  ﴿:تعاىلومنها رميهم له بالشعر، مع علمهم بأن القرآن الكرمي ليس له أوزان الشعر وال طريقته قال 

 ﴿:تعاىل، وقال )٥:االنبياء(﴾ ضغاثُ أَحالمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَما أُرسلَ الْأَولُونَقَالُوا أَ
وننجرٍ ماعشا لنتهارِكُو آلا لَتقُولُونَ أَإِنيتعاىل، وقال )٣٦:الصافات(﴾ و:﴿ صبرتن راعقُولُونَ شي أَم  بير بِه

ونن٣٠:الطور(﴾ الْم( ونَ ﴿:تعاىل، وقالنمؤا تيالً مرٍ قَلاعلِ شبِقَو وا همو ﴾)٤١:احلاقة(  
﴾ فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ وال مجنون  ﴿:تعاىلومنها رميهم له بالكهانة، كما قال 

  )٤٢:احلاقة(﴾ بِقَولِ كَاهنٍ قَليالً ما تذَكَّرونَ وال ﴿:تعاىل، وقال )٢٩:الطور(
وقَالُوا لَوال نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى  ﴿:تعاىلومنها احتقاره ورؤية قصوره عن هذه املرتبة الرفيعة، كما قال 

   )٣١:الزخرف(﴾ رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ
  ه ا سائر األنبياء ـ عليهم السالم ـوغريها من أصناف االفتراءات اليت ووج

يف مكة  اليت قوبل ا رسول اهللا  وقد حدث ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ عن بعض تلك االفتراءات
فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه  ،أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب فذكر  املكرمة،

ليعطوكه، وإنك آتيت حممدا لتعرض ملا قبله : مل؟ قال: فقال ،أن جيمعوا لك ماالًيا عم إن قومك يرون : فقال
: قال. فقل فيه قوالً يبلغ قومك إنك منكر له أو إنك كاره له: قد علمت قريش أني من أكثرها ماالً، قال: قال

ني وال بأشعار اجلن واهللا ما وماذا أقول؟، فواهللا ما فيكم رجل أعلم باألشعار مني وال أعلم برجز وال بقصيدة م
أسفله،  وإنه ملثمر أعاله مغدق ،يشبه الذي يقول شيئًا من هذا واهللا إنّ قوله الذي يقول حلالوة وإنّ عليه لطالوة

فدعين حىت أفكر، : قال. ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه: وإنه ليعلوا وما يعلى وإنه ليحطم ما حتته، قال
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   ١)١١:املدثر(﴾  ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا ﴿:ذا سحر يؤثره عن غريه، فرتلته: ففكر، فلما فكر قال
من معاملة سيئة يف الطائف عندما ذهب إىل أهلها يعرض عليهم  ما قوبل به رسول اهللا  ومن ذلك
رسول أبو طالب ونالت قريش من مات ملا حدث علماء السرية بأسانيدهم عن ذلك، فذكروا أنه اإلسالم، وقد 

زيد بن حارثة معه، يف ليال ، وكان إىل الطائف ماشيا ما مل تكن تنال منه يف حياته خرج رسول اهللا  اهللا 
يلتمس النصر من ثقيف واملنعة م من قومه، ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا  ،من شوال سنة عشر

  .تعاىل
مئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثالثة عبد ياليل فلما انتهى إىل الطائف عمد إىل نفر من ثقيف هم يو

ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمري بن عوف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بين مجح، وهي صفية بنت 
  .معمر بن حبيب بن قدامة بن مجح، وهي أم صفوان بن أمية

  .م على من خالفه من قومهوكلمهم مبا جاء به من نصرته على اإلسالم والقيا فجلس إليهم رسول اهللا 
  .هو ميرط ثياب الكعبة إن كان اهللا أرسلك: فقال له أحدهم

  .أما وجد اهللا أحدا يرسله غريك: وقال اآلخر
واهللا ال أكلمك أبدا، لئن كنت رسوال من اهللا كما تقول ألنت أعظم خطرا من أن أرد : وقال الثالث

  . أن أكلمكعليك الكالم، ولئن كنت تكذب على اهللا ما ينبغي يل
وكره ، إذ فعلتم فاكتموا علي: وقد قال هلم، من عندهم وقد يئس من خري ثقيف فقام رسول اهللا 

  .أن يبلغ قومه رسول اهللا 
فأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شهرا ال يدع أحدا من أشرافهم إال جاء إليه وكلمه، فلم جييبوه وخافوا 

  .من بلدنا يا حممد اخرج: على أحداثهم منه فقالوا
أغروا به سفهاءهم بل ضموا إىل هذه اإلذية النفسية الشديدة اإلذية اجلسدية، فقد  ..ومل يكتفوا بكل ذلك

  .وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حىت اجتمع عليه الناس
بني الصفني جعل ال يرفع رجليه وال  وقفوا له صفني على طريقه، فلما مر رسول اهللا : قال ابن عقبة

  .ال رضخومها باحلجارة حىت أدموا رجليهيضعهما إ
فيأخذون بعضديه ويقيمونه فإذا مشى رمجوه باحلجارة  ،إذا أذلقته احلجارة يقعد إىل األرض وكان 

  .وهم يضحكون
  .وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حىت لقد شج يف رأسه شجاجا: قال ابن سعد
فاستظل يف ظل حبلة منه  ،ئط من حوائطهمفخلص منهم ورجاله تسيالن دما فعمد إىل حا: قال ابن عقبة

مكاما ملا يعلم من عداوما هللا  فلما رآمها كره ،وهو مكروب موجع وإذا يف احلائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة
  .ورسوله 

اللهم إين أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على  (:أتى ظل شجرة صلى ركعتني مث قالفما 
                                                

  .احلاكمرواه )  ١(
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 أنت رب املستضعفني وأنت ريب إىل من تكلين إىل بعيد يتجهمين أو إىل عدو ملكته الناس يا أرحم الرامحني
أمري إن مل يكن بك علي غضب فال أبال ولكن عافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ترتل يب غضبك أو حتل علي سخطك لك العتىب حىت ترضى 

  ) ال حول وال قوة إال بكو
خذ له هذا : فدعوا غالما هلما يقال له عداس فقاال له ،فلما رآه ابنا ربيعة وما لقي حتركت له رمحهما

  .القطف من هذا العنب فضعه يف هذا الطبق مث اذهب به إىل ذلك الرجل فقل له يأكل منه
يده  فلما وضع رسول اهللا ، كل: همث قال ل ففعل عداس مث أقبل به حىت وضعه بني يدي رسول اهللا 

  .واهللا إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد: مث أكل فنظر عداس يف وجهه مث قال، قال بسم اهللا
  .نصراين وأنا من أهل نينوى: قال ،)؟ومن أي البالد أنت يا عداس وما دينك (:فقال له رسول اهللا 

  .س بن مىتمن قرية الرجل الصاحل يون فقال رسول اهللا 
وما فيها  ـيعين من أهل نينوى  ـواهللا لقد خرجت منها  ؟وما يدريك ما يونس بن مىت: قال له عداس

قال رسول اهللا ، فوأنت أمي ويف أمة أمية ،فمن أين عرفت أنت يونس بن مىت ،عشرة يعرفون ما يونس بن مىت
:) ذاك أخي كان نبيا وأنا نيب (   

أما غالمك : فقال ابنا ربيعة أحدمها لصاحبه ،قبل رأسه ويديه وقدميهي فأكب عداس على رسول اهللا 
  .فقد أفسده عليك

يا سيدي ما يف : ويلك ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: فلما جاءمها عداس قاال له
  .األرض خري من هذا الرجل، لقد أعلمين بأمر ال يعلمه إال نيب

  .فإن دينك خري من دينه ،ن دينكوحيك يا عداس ال يصرفنك ع: قال
  .١وهو حمزون مل يستجب له رجل واحد وال امرأة ،عنهم فانصرف رسول اهللا 

يف سوق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حني أتاهم  نه أبصر رسول اهللا أ خالد العدواينوذكر 
قال فوعيتها يف اجلاهلية وأنا  ، ختمهاحىت) ١:الطارق(﴾ والسماِء والطَّارِقِ ﴿:يقرأ يبتغي عندهم النصر فسمعته

  .مث قرأا يف اإلسالم ،مشرك
حنن أعلم : قريش فقال من معهم من، ماذا مسعت من هذا الرجل فقرأا عليهم :قال فدعتين ثقيف فقالوا

  .٢بصاحبنا ولو كنا نعلم ما يقوله حقا التبعناه
  .الك الذين يؤذونه، ولكنه أىب رمحة م نصرة اهللا ويف ذلك املوقف الشديد عرضت على رسول اهللا 

هل أتى عليك يوم كان أشد : للنيب ـ رضي اهللا عنه ـ حني قالت عائشة وقد حدثت عن ذلك 
لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على : عليك من يوم أحد؟ فقال

ردت أحد، فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق إال وأنا ابن عبد ياليل بن عبد كالل مل جيبين إىل ما أ
                                                

  .الطرباين برجال ثقاترواه )  ١(
  .أمحد  والبخاري يف تارخيهرواه )  ٢(
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إن اهللا تعاىل قد : بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين وقال
  .مسع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك اجلبال فتأمره مبا شئت فيهم

يا حممد إن اهللا قد مسع قول قومك وأنا ملك اجلبال قد بعثين اهللا : سلم علي مث قالفناداين ملك اجلبال ف
  .عز وجل لتأمرين مبا شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني

    ١) بل أرجو أن خيرج اهللا عز وجل من أصالم من يعبد اهللا عز وجل وال يشرك به شيئا (:فقال النيب 
وهذا ملك  ،السالم  يا حممد إن ربك يقرئك :جاءين جربيل فقال :قال رسول اهللا : وقال عكرمة

  .اجلبال قد أرسله وأمره أال يفعل شيئا إال بأمرك
يا ملك : إن شئت رمهت عليهم اجلبال، وإن شئت خسفت م األرض فقال: فقال له ملك اجلبال

أنت كما مساك ربك : فقال ملك اجلبال ،فإين آتى م لعلهم أن خيرج منهم ذرية يقولون ال إله إال اهللا: اجلبال
    ٢) رؤوف رحيم

ومل يقتصر اإليذاء على الفترة املكية اليت كان املسلمون فيها مستضعفني، بل تعداه إىل الفترة املدنية بعد 
في غزوة تبوك اليت حل باملسلمني فيها من النصب والتعب ف ،، بل امتد إىل آخر حياة النيب هجرة النيب 
، من استهزأ، فرتل الوحي يعلن كفر هؤالء املستهزئني استهزأ برسول اهللا ، العطش الشئ الكثريواجلوع و

﴾ هزِئُونَولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تست  ﴿:تعاىلقال 
  )٦٥:التوبة(

نا اؤما أرى قر :قال رجل من املنافقني :يف سبب نزوهلا عن حممد بن كعب القرظي وغريه قالوا وردوقد 
، وقد ارحتل وركب هؤالء إال أرغبنا بطوناً، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عن اللقاء، فرفع ذلك إىل رسول اهللا 

لَا تعتذروا قَد  اته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَأَبِاللَّه وآي ﴿:يارسول اهللا ؛ إمنا كنا خنوض ونلعب فقال :ناقته فقال
 نيرِمجوا مكَان مهفَةً بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن انِكُمإِمي دعب مت٦٦-٦٥: التوبة(﴾كَفَر(  

أيرجو هذا الرجل أن : س من املنافقني إذ قالوايف غزوة تبوك وبني يديه نا بينما رسول اهللا  :وقال قتادة
احبسوا  (:فأطلع اهللا نبيه على ذلك، فقال نيب اهللا ، هيهات هيهات له ذلك ؟يفتح قصور الشام وحصوا

يارسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب، فأنزل اهللا تعاىل  :، فقالوا)قلتم كذا وكذا  (:فأتاهم فقال، )على الركب 
  .هذه اآلية
وقد كان مجاعة من املنافقني منهم وديعة بن ثابت أخو بين أمية بن زيد بين عمرو بن : ل ابن إسحاققا

وهو منطلق إىل  عوف ورجل من أشجع حليف لبين سلمة يقال له خمشن بن محير يشريون إىل رسول اهللا 
واهللا لكأنا بكم غداً  ؟أحتسبون أن جالد بين األصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً :تبوك، فقال بعضهم لبعض

واهللا لوددت أين أقاضى على أن يضرب كل  :مقرنني يف احلبال، إرجافاً وترهيباً للمؤمنني، فقال خمشن بن محير
أدرك  (:لعمار بن ياسر وإنا ننفلت أن يرتل فينا قرآن ملقالتكم هذه، وقال رسول اهللا  ،رجل منا مائة جلدة

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .أيب حامت مرسال ابنرواه )  ٢(
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فقال  ،فانطلق إليهم عمار ،)بلى، قلتم كذا وكذا : قالوا، فإن أنكروا فقل القوم فإم قد احترقوا فسلهم عما
واقف على راحلته، فجعل  ورسول اهللا ، يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ذلك هلم، فأتوا رسول اهللا 

أَلْتهم لَيقُولُن ولَئن س ﴿:تعاىليارسول اهللا ؛ إمنا كنا خنوض ونلعب، فأنزل اهللا  :ـوهو آخذ حبقبها ـ يقول 
  )٦٥:التوبة(﴾ إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ

يارسول اهللا ؛ قعد يب امسي واسم أيب فكان الذي عفى عنه يف هذه اآلية خمشن بن  :فقال خمشن بن محري
  .أل اهللا أن يقتل شهيداً ال يعلم مبكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثرمحري فتسمى عبد الرمحن، وس

فقال زيد بن اللُّصيت ، صور االستهزاء ماحدث يف الطريق إىل تبوك حيث ضلت ناقة الرسول ومن 
 فقال رسول اهللا ؟أليس يزعم أنه نيب، وخيربكم عن خرب السماء وهو ال يدري أين ناقته: ـوكان منافقاً  ـ
 : إن رجالً يقول وذكر مقالته، وإين واهللا ال أعلم إال ماعلمين اهللا، وقد دلين اهللا عليها، هي يف الوادي يف

  .فانطلقوا حىت تأتوين ا فذهبوا فأتوه ا ،شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها
ومنهم  ﴿:الفترة، فقال من أنواع األذى النفسي يف تلك وقد ذكر القرآن الكرمي بعض ما تعرض له 

نِنيمؤلْمل نمؤيو بِاللَّه نمؤي رٍ لَكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ وقُولُونَ هيو بِيذُونَ النؤي ينالَّذ كُمنوا منآم ينلَّذةٌ لمحرو 
يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللَّهسذُونَ رؤي ينالَّذ٦١:التوبة(﴾ و(  

أمر املؤمنني بأن يقابلوا تلك األنواع من األذى بالتحمل  تعاىلومع أن الغلبة كانت للمسلمني إال أن اهللا 
ن لَتبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم وم ﴿:تعاىلوالصرب والعفو، قال 

  )١٨٦:آل عمران(﴾ الَّذين أَشركُوا أَذى كَثرياً وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ
هِم من ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّاراً حسداً من عند أَنفُِس ﴿:تعاىلوقال 

  )١٠٩:البقرة(﴾  قَديربعد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء
كان املشركون واليهود من أهل : ـ رضي اهللا عنه ـ عن بعض ذلك، فقالكعب بن مالك وقد حدث 

وأصحابه أشد االذى، فأمرهم اهللا تعاىل بالصرب على ذلك  يؤذون رسول اهللا  م رسول اهللا املدينة حني قد
  .١والعفو عنهم

  :اإلذية اجلسدية
  .بذلك أيضا، بل راحوا يؤذون جسده الشريف، وحياولون قتله ومل يكتف أعداء حممد 

و بن العاص ملا سأله عروة بن عن عمركما فعل عقبة بن أيب معيط، ف حماولة قتله، إما خبنقه  فمن ذلك
يصلي يف حجر الكعبة إذ أقبل عقبة  بينا رسول اهللا  :قال الزبري عن أشد ما صنع املشركون برسول اهللا 

فأقبل أبو بكر حىت أخذ  ،فخنقه خنقًا شديدا ،فوضع ثوبه يف عنقه ،بن أيب معيط فأخذ مبنكب رسول اهللا 
   ٢)٢٨:غافر( ﴾تقْتلُونَ رجالً أَنْ يقُولَ ربي اللَّهأَ ﴿:وقال ،ودفع عن النيب  ،مبنكبه

يا معشر قريش، إن حممدا قد أيب   : لقريش قالأو بإلقاء حجر عليه، كما حاول أبو جهل، فقد روي أنه 
                                                

  .أبو داود وابن املنذر والبيهقيرواه )  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
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 إال ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحالمنا، وشتم آهلتنا، وأين أعاهد اهللا ألجلسن له حبجر ما
أطيق محله، فإذا سجد يف صالته فضخت به رأسه، فأسلموىن عند ذلك أو امنعوىن، فليصنع بعد ذلك بنو عبد 

   . واهللا ال نسلمك لشيء أبدا، فامض ملا تريد  : مناف ما بدا هلم، قالوا
كما  ينتظره، وغدا رسول اهللا  فلما أصبح أبو جهل، أخذ حجرا كما وصف، مث جلس لرسول اهللا 

يغدو، فقام يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا يف أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، فلما سجد رسول  كان
احتمل أبو جهل احلجر، مث أقبل حنوه، حىت إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه، مرعوبا قد يبست يداه  اهللا 

قمت   : قال  ؟ ما لك يا أبا احلكم  : على حجره، حىت قذف احلجر من يده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا له
إليه ألفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض ىل دونه فَحلٌ من اإلبل، ال واهللا ما رأيت مثل هامته، 

   . وال مثل قَصرته وال أنيابه لفحل قط، فَهم ىب أن يأكلين
   ) جربيل عليه السالم لو دنا ألخذه ذلك  (:قال فذكر يل أن رسول اهللا   : قال ابن إسحاق

عن عبد اهللا بن عمرو بن ، فكما فعل عقبة بن معيط إلقاء القاذورات عليه اإليذاء اجلسدي ومن 
ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة ابن أيب معيط بسال  بينـا النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ العاص 

فجاءت فاطمة عليها السالم فأخذته من ظهره ودعت على من  فلم يرفع رأسه ،جزور فقذفه على ظهر النيب 
اللهم عليك باملأل من قريش أبا جهل بن هشام بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف  (:صنع فقال النيب 
  .١تقطعت أوصاله فلم يلق يف البئر ،فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا يف بئر إال أمية أو أيب، ) أو أيب بن خلف

 ،أن املأل من قريش اجتمعوا يف احلجرـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف ،التآمر على قتله  ذلك ومن
فلم  ،فتعاقدوا بالالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ونائلة وإساف لو قد رأينا حممدا لقمنا إليه قيام رجل واحد

هؤالء املأل من قومك قد : فقالت ،نفارقه حىت نقتله، فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حىت دخلت على النيب 
 .تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إال قد عرف نصيبه من دمك

وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو  ﴿:تعاىلوقد أشار القرآن إىل تلك احلادثة بقوله 
  )٣٠:األنفال(﴾ رونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكرِينيخرِجوك ويمكُ

   ..وغري ذلك كثري

                                                
  .رواه البخاري)  ١(



 ٣١١

  ـ فتنة السراء ٢
مبا واجهوه به من فتنة الضراء،  مل يكتف أعداء حممد : نظر عبد القادر إىل اجلموع احملدقة إليه، وقال

  .فتنة السراء ..بل راحوا يواجهونه بفتنة أخطر وأعظم
  وهل للسراء فتنة؟ ..فتنة السراء: ستأجر بولس ضحكا هسترييا، وقالضحك م

فتنة السراء أخطر من فتنة الضراء، وهلذا كان الثبات يف السراء على املبادئ أصعب منه : قال عبد القادر
ة بلينا بفتنة الضراء فصربنا، وبلينا بفتن (:يف الضراء، وهلذا قال من قال من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ

   ) السراء فلم نصرب
ألنا يف فتنة السراء ألخوف عليكم مين يف فتنة الضراء، إنكم  (:بل ورد يف احلديث الشريف قوله 

   ١)ابتليتم بفتنة الضراء فصربمت، وإن الدنيا حلوة خضرة 
  : لفنت كثرية من فنت السراء وقد تعرض رسول اهللا 

  :مساومات
   ..منها ما تعرض له من أنواع املساومات

فيما  وام املبنية على اإلغراء والترغيب، والتهديد والترهيب، وخابامفاوضملا فشلت قريش فقد جلأت 
ه من الرعونة وقصد الفتك، تيقظت فيهم رغبة الوصول إىل حل حصيف ينقذهم عما هم فيه، ومل يكونوا وأبد

فرأوا   .  ) ١٤ : الشورى ( ﴾ي شك منه مرِيبٍلَف  ﴿:تعاىلكما قال اهللا ، على باطل، بل كانوا جيزمون أن النيب 
 يف أمور الدين، ويلتقوا به يف منتصف الطريق، فيتركوا بعض ما هم عليه، ويطالبوا النيب  أن يساوموه 

   . حقًا بترك بعض ما هو عليه، وظنوا أم ذا الطريق سيصيبون احلق، إن كان ما يدعو إليه النيب 
  .وأن يسكت عن عيب آهلتهم وعبادم، ويعبدون إهله سنة، ه يف أن يعبد إهلهم سنةومن ذلك مساومت

 ،قريبة، ميكن التفاهم عليها، بقسمة البلد بلدين أن املسافة بينهم وبني حممد لقد تصور املشركون 
  .مع بعض الترضيات الشخصية ،وااللتقاء يف منتصف الطريق

اولة، واملفاصلة احلامسة بني عبادة وعبادة، ومنهج ومنهج، وحلسم هذه الشبهة، وقطع الطريق على احمل
الكافرون، اليت تنص على املفاصلة التامة بني اإلميان والكفر، نزلت سورة  ،٢وتصور وتصور، وطريق وطريق

ولَا أَنا عابِد ما ) ٣(ونَ ما أَعبد ولَا أَنتم عابِد) ٢(لَا أَعبد ما تعبدونَ ) ١(قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ  ﴿:تعاىلقال 
 متدب٤(ع ( دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنو)٥ ( ِيند يلو كُميند لَكُم)الكافرون(﴾)٦(    
وتفرق  ،لتنهي كل قول، وتقطع كل مساومةن تأيت السورة وذا التكرار، وذا التوكيد ،بهذا اجلزمف

  :توحيد والشرك، وتقيم املعامل واضحة، ال تقبل املساومة واجلدل يف قليل وال كثريائياً بني ال
  .بكل أساليب النفي واجلزم والتوكيد، وتوكيد بعد توكيد ،وجزم بعد جزم، نفي بعد نفيففيها 

                                                
  .أبو نعيم يف احلليةرواه )  ١(
  .يف ظالل القرآن)  ٢(



 ٣١٢

ـ وهو يطوف بالكعبة ـ األسود بن املطلب بن  اعترض رسول اهللا   : روى ابن إسحاق بسنده، قال
عبد العزى والوليد بن املغرية وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمى ـ وكانوا ذوى أسنان يف أسد بن 

يا حممد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك حنن وأنت يف األمر، فإن كان الذي   : قومهم ـ فقالوا
تعبد كنت قد أخذت حبظك منه، فأنزل  تعبد خريا مما نعبد كنا قد أخذنا حبظنا منه، وإن كان ما نعبد خريا مما

    . السورة كلها  ﴾قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ لَا أَعبد ما تعبدونَ  ﴿ اهللا تعاىل فيهم
    ١﴾ قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ  ﴿ فأنزل اهللا   . لو استلمت آهلتنا لعبدنا إهلك  : عن ابن عباس أن قريشا قالتو

  .لهاالسورة ك
قُلْ أَفَغير اهللاِ   ﴿:تعبد آهلتنا سنة، ونعبد إهلك سنة،فأنزل اهللا  :  أن قريشا قالوا لرسول اهللا وعنه  

   ٢ ) ٦٤ : الزمر ( ﴾تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهلُونَ
اليأس، بل أبدوا وملا حسم اهللا تعاىل هذه املفاوضة املضحكة ذه املفاصلة اجلازمة مل تيأس قريش كل 

وإِذَا تتلَى علَيهِم  ﴿:بعض التعديل فيما جاء به من التعليمات، فقالوا مزيدا من التنازل بشرط أن جيرى النيب 
لْهدب ذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاَءنونَ لجرال ي ينقَالَ الَّذ اتنيا بنات١٥من اآلية: يونس(﴾ آي (  

قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاِء  ﴿:عليهم فقال قطع اهللا هذا السبيل أيضا بإنزال ما يرد به النيب ف
  ) ١٥من اآلية: يونس(﴾ نفِْسي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ

وإِن كَادواْ لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره  ﴿:ظم خطورة هذا العمل بقولهىل عإونبه 
عف الْحياة وضعف ناك ضوإِذًا الَّتخذُوك خليالً ولَوالَ أَن ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليالً إِذاً لَّأَذَقْ

    ) ٧٥-  ٧٣ : اإلسراء (  ﴾ الْممات ثُم الَ تجِد لَك علَينا نصريا
مر  (قال ـ رضي اهللا عنه ـ ن عبد اهللا بن مسعود فعيطرد املستضعفني، مساومته على أن  ومن ذلك

يا  :م من ضعفاء املسلمني، فقالواوعنده صهيب، وعمار، وبالل، وخباب، وحنوه املأل من قريش على النيب 
فلعلك إن  ،طردهم عنكاحممد أرضيت ؤالء من قومك من اهللا عليهم من بيننا، أو حنن نكون تبعاً هلؤالء؟ 

ونِه ولي وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم من د ﴿:فأنزل فيهم القرآن، طردم أن نتبعك
ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من ) ٥١(ولَا شفيع لَعلَّهم يتقُونَ 

  ٣)األنعام(﴾)٥٢(نَ من الظَّالمني حسابِهِم من شيٍء وما من حسابِك علَيهِم من شيٍء فَتطْردهم فَتكُو
يف أشراف الكفار من وغريهم مشى عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وقرظة بن عبد،  :عن عكرمة قالو

م عبيدنا وعسفاؤنا كان أعظم له إف ،لو أن ابن أخيك طرد عنا هؤالء األعبد :عبد مناف إىل أيب طالب فقالوا
فقال عمر بن ، وأدىن التباعنا إياه وتصديقه، فذكر ذلك أبو طالب للنيب يف صدورنا، وأطوع له عندنا، 

وأَنذر  ﴿:وما يصريون إليه من أمرهم، فأنزل اهللا ،لو فلعت يا رسول اهللا حىت ننظر ما يريدون بقوهلم: اخلطاب

                                                
  .عبد بن حمـيد وغريهرواه )  ١(
  .ابن جرير وغريهرواه )  ٢(
  . وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم يف احلليةأمحد وابن جرير وابن أيب حامت والطرباينرواه )  ٣(



 ٣١٣

ولَا تطْرد الَّذين ) ٥١(ه ولي ولَا شفيع لَعلَّهم يتقُونَ بِه الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم من دونِ
ك علَيهِم من شيٍء يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من حسابِهِم من شيٍء وما من حسابِ

كُونَ مفَت مهدطْرفَت نيمالظَّال ١)األنعام(﴾)٥٢(ن   
عن عمر بن عبد اهللا بن املهاجر موىل غفرة، ف ،وقد استمر هذا النوع من املساومة حىت بعد هجرة النيب 

إليها، وكان إذا صلى الصبح انصرف إليها وقد سبق إليها   كان أكثر نافلة النيب  :أنه قال يف أسطوان التوبة
وقد  :قال، واملؤلفة قلوم، ومن ال مبيت له إال املسجد ل الضر، وضيفان النيب الضعفاء، واملساكني، وأه

حتلقوا حوهلا حلقاً بعضها دون بعض فينصرف إليهم من مصاله من الصبح، فيتلو عليهم ما أنزل اهللا عليه من 
ليه خملصاً، فتاقت ليلته، وحيدثهم وحيدثونه حىت إذا طلعت الشمس جاء أهل الطول والشرف والغين فلم جيدوا إ

واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي   ﴿:تعاىلأنفسهم إليه وتاقت نفسه إليهم، فأنزل اهللا 
غْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ يرِيدونَ وجهه وال تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا وال تطع من أَ

يا رسول اهللا لو طردم عنا ونكون : إىل منتهى اآليتني، فلما نزل ذلك فيهم قالوا) ٢٨:الكهف(﴾ أَمره فُرطاً
م بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وال تطْرد الَّذين يدعونَ ربه ﴿:تعاىلحنن جلساءك وإخوانك ال نفارقك، فأنزل اهللا 

 نكُونَ مفَت مهدطْرٍء فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممٍء ويش نم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجونيمالظَّال ﴾
  .٢إىل منتهى اآليتني) ٥٢:األنعام(

طا على أحد املستضعفني يف موقف من املواقف، حيث ملا أعرض إعراضا بسي بل إن اهللا عاتب نبيه 
 استغنى عبس وتولَّى أَن جاءه الْأَعمى وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى أَما منِ :تعاىلنزل قوله 

كَّى وزأَلَّا ي كلَيا عمى ودصت لَه ىفَأَنتلَهت هنع ى فَأَنتشخي وهى وعسي اءكن جا مأَم )١٠ـ  ١:عبس(  
ذكر غري واحد من املفسرين مع ابن أم مكتوم، وقد  فهذه اآليات الكرمية تتحدث عن قصة رسول اهللا 

يناجيه إذ كان يوماً خياطب بعض عظماء قريش، وقد طمع يف إسالمه، فبينما هو خياطبه و أن رسول اللّه 
أن  عن شيء ويلح عليه، وود النيب  أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قدمياً، فجعل يسأل رسول اللّه 

وعبس يف وجه ابن أم مكتوم وأعرض  ،لو كف ساعته تلك، ليتمكن من ذلك الرجل طمعاً ورغبة يف هدايته
  .سول اهللا هذه اآليات تعاتب ر عنه، وأقبل على األخر، فأنزل اللّه تعاىل

، )مرحبا مبن عاتبين فيه ريب (:، ويقول إذا رآهعبد اهللا بن أم مكتوم يكرمهلذا   كان رسول اهللا وقد 
  .، وكان مؤذنا لههل لك من حاجة، واستخلفه على املدينة مرتني: ويقول

  :إغراء
مر ا يف مكة املكرمة يف تلك املواقف الشديدة اليت  ومن أنواع فتنة السراء اليت تعرض هلا رسول اهللا 

  .ما أغرته به قريش من أنواع املكاسب الدنيوية اليت يسيل هلا لعاب كثري من الناس
اجتمع نفر من قريش ، فقد فقد وردت األسانيد الكثرية مبا اقترحت قريش من ذلك على رسول اهللا 

                                                
  .بن جرير وابن املنذرارواه )  ١(
  .الزبري بن بكار يف أخبار املدينةرواه )  ٢(



 ٣١٤

ي فرق مجاعتنا شتت أمرنا وعاب انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذ: يوما فقالوا
  .ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه

   .ما نعلم أحدا غري عتبة بن ربيعة: فقالوا
سطة يف بيا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من ال :فقال ،فقام عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا 

اعتهم وسفهت أحالمهم وعبت فرقت به مج ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ،العشرية واملكان يف النسب
أنت : فقال، فسكت رسول اهللا  ؟عبد اهللا آهلتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم، يا حممد أنت خري أم

فقد عبدوا اآلهلة، وإن  ،فإن كنت تزعم أن هؤالء خري منك: قال، خري أم عبد املطلب، فسكت رسول اهللا 
نا واهللا ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم نسمع قولك، إ

وإن يف قريش  ،مجاعتنا وأشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا يف العرب، حىت طار فيهم أن يف قريش ساحرا
واهللا ما ننتظر إال مثل صيحة احلبلى أن يقوم بعضنا بعضا إليك بالسيوف حىت نتفاىن، أيها الرجل فامسع  ،كاهنا

  .يك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضهامين أعرض عل
  .قل أبا الوليد أمسع :فقال له رسول اهللا 

يا ابن أخي، إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماال مجعناه لك من أموالنا حىت تكون : قال
د ملكا ملكناك أكثرنا ماال، وإن كنت تريد به الشرف سودناك علينا حىت ال نقطع أمرا دونك، وإن كنت تري

علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطلب وبذلنا فيه أموالنا حىت 
  .نربئكك منه، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه

مين  فامسع: قال، نعم: قال ؟أقد فرغت أبا الوليد: يسمعه منه قال له حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا 
  .أفعل: قال

فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ  ﴿:تعاىلمن أول سورة فصلت إىل قوله  فقرأ عليه رسول اهللا 
ودثَمو ادع قَةاعفأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه، مث انتهى رسول اهللا ، )١٣:فصلت(﴾ ص

  ؟ما عندك غري هذا: فأنت وذاك، فقال ،قد مسعت أبا الوليد ما مسعت: قالإىل السجدة منها فسجد مث 
  .ما عندي غري هذا: فقال

واهللا يا معشر قريش ما نرى عتبة إال قد : ومل يعد إىل أصحابه واحتبس عنهم فقال أبو جهل ،فقام عتبة
  .فأتوه، فانطلقوا بنا إليه ،صبا إىل حممد وأعجبه طعامه، وما ذاك إال من حاجة أصابته

واهللا يا عتبة ما جئناك إال أنك قد صبوت إىل حممد وأعجبك أمره فإن كان لك حاجة : فقال أبو جهل
  .مجعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام حممد

لقد علمتم أين من أكثر قريش ماال ولكين أتيته، فقص عليهم : وأقسم ال يكلم حممدا أبدا وقال ،فغضب
  .القصة

ها بنية ما فهمت شيئا مما قال غري أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة بواهللا الذي نص: ك؟ قالفما أجاب: قالوا
فخفت أن  ،وقد علمتم أن حممدا إذا قال شيئا مل يكذب ،فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف ،عاد ومثود
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  .يرتل عليكم العذاب
مسعت مثله، واهللا ما هو بالشعر وال  واهللا ما: ويك يكلمك الرجل بالعربية ال تدرى ما قال؟ قال: قالوا

فاعتزلوه فو اهللا  ،أطيعوين واجعلوها يب وخلوا بني الرجل وبني ما هو فيه كهانة، يا معشر قريشلبالسحر وال با
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم  ،ليكونن لقوله الذي مسعت نبأ
اس به، يا قوم أطيعوين يف هذا األمر واعصوين بعده، فو اهللا لقد مسعت من هذا وعزه عزكم وكنتم أسعد الن

  .الرجل كالما ما مسعت أذناي كالما مثله وما دريت ما أرد عليه
  .سحرك واهللا يا أبا الوليد: قالوا
  .١هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم: قال

اجتمعوا عند غروب  ريش من كل قبيلةأن أشراف قـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس ويف حديث آخر عن 
  .ابعثوا إىل حممد فكلموه وخاصموه حىت تعذروا فيه: الشمس عند ظهر الكعبة، مث قال بعضهم لبعض

قد بدا هلم فيما يكلمهم فيه بداء، وكان حريصا  سريعا، وهو يظن أن فبعثوا إليه فجاءهم رسول اهللا 
يا حممد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا واهللا ما : ليهم فقالواعليهم حيب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حىت جلس إ

نعلم رجال من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت اآلباء وعبت الدين وشتمت اآلهلة 
فإن كنا إمنا جئت ذا ، وسفهت األحالم، وفرقت اجلماعة، فما بقي أمر قبيح إال قد جئته فيما بيننا وبينك

يث تطلب به ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال وإن كنت إمنا تريد به الشرف فينا فنحن احلد
 ،نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك رئيا

  .ر فيكفرمبا كان ذلك بذلنا أموالنا يف طلب الطب لك حىت نربئك منه أو نعذ
ما يب ما تقولون، ما جئت به أطلب أموالكم وال الشرف فيكم وال امللك  (:فقال هلم رسول اهللا 

عليكم، ولكن اهللا تعاىل بعثين إليكم رسوال وأنزل علي كتابا وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا، فبلغتكم 
وإن تردوه علي أصرب  ،دنيا واآلخرةفإن تقبلوا مين ما جئتكم به فهو حظكم يف ال ،رساالت ريب ونصحت لكم

   ) ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم
فإنك قد علمت أنه ليس أحد أضيق بلدا وال  ،يا حممد إن كنت غري قابل منا شيئا مما عرضنا لك: قالوا

آبائنا، أقل ماال وال أشد عيشا منا، فاسأل لنا ربك أارا كأار العراق والشام، وليبعث لنا من مضى من 
أحق هو أم باطل، فإن : وليكن ممن يبعث لنا منهم قصي بن كالب، فإنه كان شيخ صدق فنسأهلم عما تقول

  .من اهللا وأنه بعثك إلينا رسوال كما تقول صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا مرتلتك
وقد بلغتكم ما أرسلت به ما ذا بعثت لكم، إمنا جئتكم من اهللا مبا بعثين به  (:فقال هلم رسول اهللا 

   ) إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدينا واآلخرة، وإن تردوه أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم
فإذا مل تفعل فخذ لنفسك، سل ربك يبعث معك ملكا يصدقك مبا تقول ويراجعنا عنك، وسله : قالوا

                                                
  .ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وأبو يعلى واحلاكم وصححه عن جابر بن عبد اهللا والبيهقي وابن عساكر عن ابن عمررواه )  ١(



 ٣١٦

تبغي، فإنك تقوم باألسواق وتلتمس  ا عما نراك فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك
  .الرزق وتلتمس املعاش كما نلتمسه، حىت نعرف فضلك ومرتلتك إنا كنت رسوال

ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي سأل ربه هذا وما بعثت إليكم ذا، ولكن اهللا بعثين  (:فقال هلم رسول اهللا 
ظكم يف الدنيا واألخرة، وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا حىت حيكم فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو ح، بشريا ونذيرا

   ) اهللا بيين وبينكم
  .فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا ال نؤمن لك إال أن تفعل: قالوا

   ) ذلك إىل اهللا عزوجل، إن شاء أن يفعله بكم فعله (:فقال رسول اهللا 
لم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب إليك ما نطلب فيتقدم يا حممد فما ع: قالوا

إنه قد بلغنا أنك إمنا  ؟إليك فيعلمك ما تراجعنا به وخيربك ما هو صانع يف ذلك بنا إذا مل نقبل منك ما جئتنا به
ا إليك يا حممد، وإنا واهللا الرمحن، وإنا واهللا ال نؤمن بالرمحن أبدا فقد أعذرن: يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له

  .ال نتركك وما بلغت منا حىت لكك أو لكنا
  .حنن نعبد املالئكة وهي بنات اهللا: وقال قائلهم
  .لن نؤمن لك حىت تأتينا باهللا واملالئكة قبيال: وقال قائلهم

عبد اهللا بن خمزوم، قام عنهم وقام معه عبد اهللا بن أيب أميمة بن املغرية بن  فلما قالوا ذلك لرسول اهللا 
يا حممد عرض عليك : وهو ابن عمته وهو لعاتكة بنت عبد املطلب، وأسلم بعد ذلك رضي اهللا عنه، فقال

قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، مث سألوك ألنفسهم أمورا ليعرفوا ا مرتلتك من اهللا تعاىل كما تقول 
يعرفون به فضلك عليهم ومرتلتك من اهللا فلم  ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، مث سألوك أن تأخذ لنفسك ما

فو اهللا ال أو من بك أبدا حىت تتخذ إىل ، تفعل مث سألوك أن تعجل هلم بعض ما ختوفهم به من العذاب فلم تفعل
السماء سلما مث ترقى فيه وأنا أنظر إليك حىت تأتيها مث تأيت بصك معه أربعة من املالئكة يشهدون لك أنك 

  .هللا إن لو فعلت ذلك ما ظننت أين أصدقك، مث انصرف عن رسول اهللا كما تقول وأمي ا
وانصرف رسول اهللا إىل أهله حزينا آسفا ملا فاته مما كان يطمع به من قومه حني دعوه، ملا رأى من 

   .١مباعدم إياه
  :دنيا

إليها، بل عاش بعد أن فتحت له الدنيا، ولكنه مل يلتفت  ومن أعظم ثبات السراء الثبات الذي أبداه 
  .حياة بسيطة ال ختتلف عن حياة أفقر أصحابه

وملا دخل ، بال أثاث أو رياش مرتالقصرا كعادة امللوك واألمراء، بل كان يسكن  فلم يتخذ رسول اهللا 
عدي بن حامت الطائي وهو ملك طيء وسيدهم وحربهم، وقد علق صليباً من الذهب يف صدره، عليه 

ما يقدم لضيفه ليجلس عليه إال وسادة واحدة من ليف وضعها  له مل جيد النيب إىل مرت واستضافه النيب 
  .على األرض ليجلس عليها، وجلس رسول اهللا  النيب 

                                                
  .ن جرير والبيهقيابن إسحاق وابرواه )  ١(
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آثر احلياة اليت عاشها على كل ذلك الترف،  من أنواع الترف ما كان، ولكنه  لقد كان يف عهده 
  .مؤثرا حياة العبودية

فجلست فرفعت  (:يف حديث طويل قال فيه نه ـ بعض حياة رسول اهللا لقد ذكر عمر ـ رضي اهللا ع
ادع اهللا يا  (:فواهللا ما رأيت يف البيت شيئا يرد البصر إال أهبة ثالثة، فقلتـ  ـ أي بيته رأسي يف البيت 

 (:لفاستوى جالسا، مث قا، )رسول اهللا أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم ال يعبدون اهللا 
   ١) أيف شك أنت يا ابن اخلطاب؟ أولئك قوم عجلت هلم طيبام يف احلياة الدنيا

إمنا أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب  (:ينهى عن األكل متكئا، ويقول وقد كان 
   ٢)العبد

، فإمنا أنا ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي (:وكان ينهى عن إطرائه واملبالغة يف مدحه، ويقول
  ٣) عبد اهللا ورسوله: عبده فقولوا

قولوا ما أقول لكم، وال  (:النيب له يا خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا، قال : وعندما قال له رجل
  ٤) يستهوينكم الشيطان، أنزلوين حيث أنزلين اهللا، أنا عبد اهللا ورسوله

ما شبع آل  (:ـ رضي اهللا عنها ـ فقالتعائشة ه ـ بعد أن فتحت له الدنيا ـ فقد ذكرت أما طعامه 
   ٥) من خبز شعري يومني متتابعني حىت قبض حممد 

وهي تذكر له طريقة عيشها مع رسول اهللا عروة،  -تقول البن اختها  وكانت وهي زوج رسول اهللا 
:) شهرين وما أوقد يف أبيات ثالثة أهلة يف: واهللا يا ابن أخيت إن كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلالل مث اهلالل 

 ول اللَّهسر األسودان: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: قلت ،نار : ول اللَّهسالتمر واملاء، إال أنه قد كان لر
  ول اللَّهسجريان من األنصار وكانت هلم منائح وكانوا يرسلون إىل ر ا فيسقينا٦) من ألبا   

   ٧) من أدم حشوه ليف كان فراش رسول اللَّه  (:ولفتق وتصف فراش رسول اهللا 
يف  قبض رسول اللَّه : قالتمث  فأرته الصحابة كساء وإزاراً غليظاً، ـ رضي اهللا عنها ـ أخرجت و
  . ٨هذين

ودرعه مرهونة عند يهودي يف ثالثني صاعاً   تويف رسول اللَّه : قالتوأخربت ـ رضي اهللا عنها ـ ف
  . ٩من شعري

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
  .عن أنسابن عدي )   ٢(
  .البخاري)   ٣(
 .ابن النجار)   ٤(
  .البخاري ومسلم)   ٥(
  .البخاري ومسلم)   ٦(
  .البخاري)   ٧(
  .البخاري ومسلم)   ٨(
  .البخاري ومسلم)   ٩(
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ومل يكن نقل هذه املعيشة خاصا بعائشة ـ رضي اهللا عنها ـ حىت ال تتهم بتزوير النقل، بل روي ذلك 
  : عن كثري من الصحابة األجالء 

ويف ، ١) على خوان حىت مات، وما أكل خبزاً مرققاً حىت مات مل يأكل النيب  (:يقول أنس فهذا 
  .وال رأى شاة مسيطاً بعينه قط: رواية له
ولقد مسعته . ٣سنخة ٢خببز شعري وإهالة  درعه بشعري، ومشيت إىل النيب  رهن النيب : ل وقا

  .٤وإم لتسعة أبيات، ) ما أصبح آلل حممد صاع وال أمسى (:يقول
   ٦) ما ميأل به بطنه ٥وما جيد من الدقل  لقد رأيت نبيكم  (:يقول النعمان بن بشري وهذا 
. من حني ابتعثه اللَّه تعاىل حىت قبضه اللَّه ٧النقي ا رأى رسول اللَّه م (:يقول سهل بن سعد وهذا 

منخالً من حني ابتعثه اللَّه  ما رأى رسول اللَّه : مناخل؟ قال هل كان لكم يف عهد رسول اللَّه : فقيل له
كنا نطحنه وننفخه فيطري ما : لكيف كنتم تأكلون الشعري غري منخول؟ قا: فقيل له. تعاىل حىت قبضه اللَّه تعاىل

  ٩) ٨طار وما بقي ثَريناه
  .١١ ) ١٠إىل الرصغِ كان كم قميص رسول اللَّه : قالتـ رضي اهللا عنها ـ أمساء بنت يزيد وهذه 
يبيت الليايل املتتابعة طاوياً،  كان رسول اللَّه : ، فيقولعن معيشة رسول اهللا  ابن عباس وخيرب 

  . ١٢جيدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خرب الشعري وأهله ال
عند موته ديناراً، وال درمهاً وال عبداً وال أمة وال  ما ترك رسول اللَّه : قال عمرو بن احلارث  وخيرب

   ١٣) شيئاً، إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها، وسالحه، وأرضاً جعلها البن السبيل صدقة
رضاه عن هذه املعيشة، بل دعاؤه اهللا باستمرارها، حيث كان  اهللا عن رسول  وحيكي أبو هريرة 

 ١٥) ١٤اللهم اجعل رزق آل حممد قوتاً (:يقول   
                                                

  .البخاري)   ١(
 .الشحم الذائب)   ٢(
 .املتغرية)   ٣(
 .البخاري)   ٤(
 .متر رديء)   ٥(
  .مسلم)   ٦(
  .هو اخلبز احلواري، وهو الدرمك)   ٧(
  .بللناه وعجناه)   ٨(
  .البخاري)   ٩(
  .املفصل بني الكف والساعد: هو)   ١٠(
)١١   (نسيثٌ حدقَالَ حأبو داود والترمذي و. 
  .الترمذي وقَالَ حديثٌ حسن صحيح)   ١٢(
  .البخاري)   ١٣(
  .ي ما يسد الرمقأ)   ١٤(
  .البخاري ومسلم)   ١٥(



 ٣١٩

  
***  

إن حلديثك هذا حالوة، : ما وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت قام رجل من اجلمع، وقال
نا فيه كيف محى اهللا نبيكم من كل تلك املكايد وهو يبعث فينا مهة عجيبة، فهال عقدت لنا جملسا آخر تبني ل

  .اليت أعدت له
وليس يل من وظيفة يف حيايت غري التبشري بأنوار تلك الشمس اليت  ..يسرين ذلك: قال عبد القادر

  .أشرقت، وال تزال تشرق على البشر، لينهلوا من أنوارها ما يطفئ ظلمة قلوم
ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس  قال ذلك، مث سار، وسرنا حنن، أنا وبولس،

  .حممد
   
 
 



 ٣٢٠

  سابعا ـ محاية
   ..يف اليوم السابع

مل أنتظر بولس، فقد أخربين بعدم متكنه من زياريت اليوم، فلذلك بقيت أفكر أين أذهب، ومبن أتصل، 
بوذين ليحدثهم عن محاية اهللا وفجأة خطر على بايل املوعد الذي عقده عبد القادر مع أولئك املستضعفني املن

  .فسررت كثريا هلذه الفرصة العظيمة ،لنبيه 
سرت إىل ذلك احملل، وكلي مهة ونشاط، وكلي ـ يف نفس الوقت ـ أسف على صاحيب بولس الذي 

  .ستفوته فرصة التعرض هلذه األنوار اجلديدة من مشس حممد 
بولس يف نفس ذلك احملل متخفيا عن اجلمع، لكين ما وصلت إىل ذلك احملل حىت رأيت من بعيد صاحيب 

حبيث يسمع من غري أن يراه أحد، فلذلك ختفيت أنا اآلخر حىت أرى بولس من غري أن يراين، وأمسع عبد القادر 
  .من غري أن يلحظ اجلمع ذلك مين

دوا كثرة جاء عبد القادر بأنوار اإلميان اليت تسري يف كل كيانه، وقال للجمع احمليطني به، والذين ازدا
  .لقد طلبتم مين احلديث عن محاية اهللا لنبيه حممد : على كثرم

له أن حيمي نفسه،  يف تلك البيئة املوبوءة بالعداء فنحن نتعجب كيف استطاع حممد ،أجل: قال أحدهم
  .وحيمي رسالته
ه كنوز إن جناته من كل تلك األهوال برسالته كنجاة رجل غرق يف عرض احمليط، وغرقت مع: قال آخر

ال  ،كثرية حيملها، لكنه فجأة قطع عشرات اآلالف من األميال ليخرج ال وحده فقط، بل خترج معه كل كنوزه
  .يضيع منها كرت واحد
لقد محى اهللا رسوله ليؤدي الرسالة اليت كلف ا، كما محى مجيع أنبيائه،  ..إا محاية اهللا: قال عبد القادر

ذاكرا  تعاىل، وقال )١٠٣:يونس(﴾ لَنا والَّذين آمنوا كَذَلك حقّاً علَينا ننجِ الْمؤمنِنيثُم ننجي رس ﴿:تعاىلقال 
  )٨٨:االنبياء(﴾ فَاستجبنا لَه ونجيناه من الْغم وكَذَلك ننجِي الْمؤمنِني:﴿ نبيه يونس 

حيمي املؤمنني املستضعفني  تعاىلذا بني املؤمنني واألنبياء، فاهللا أنتم تالحظون أن القرآن الكرمي يربط يف ه
إِنَّ اللَّه  ﴿:يف ذلك تعاىلالذي تكون هلم مهة اخلروج من استضعافهم من كل ما يكيده أعداؤهم هلم، لقد قال 

  )٣٨:احلج(﴾ يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ
، فحدثنا اليوم عن لقد عرفنا أمس مواطن البالء الكثرية اليت تعرض هلا حممد : قال رجل من اجلمع

  .جنود احلماية اليت وفرها اهللا له
﴿ وما يعلَم جنود   ربك إِلَّا :تعاىلفال ميكن إحصاء جنود اهللا، قال  ..هي جنود كثرية: قال عبد القادر

 و٣١اآليةمن : املدثر(﴾ ه(   
وقد محى اهللا ببعض هذه اجلنود الظاهرة واخلفية رسول اهللا كما محى الفئة املؤمنة الصامدة يف كل مكان 

 يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاَءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِحياً  ﴿:تعاىلوكل زمان، قال 



 ٣٢١

رياًوصلُونَ بمعا تبِم كَانَ اللَّها وهورت وداً لَمني  ﴿:تعاىل، وقال )٩:األحزاب(﴾ جةَ فينكلَ السزي أَنالَّذ وه
، )٤:الفتح(﴾ ه عليماً حكيماًقُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِمياناً مع إِميانِهِم وللَّه جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّ

  )٧:الفتح(﴾ وللَّه جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً ﴿:تعاىلوقال 
، واليت حتقق ا وعده له فسأذكر لكم بعض األمثلة عن اجلنود اليت محى اهللا ا نبيه  ..ولكن مع ذلك

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته  ﴿:عاىلتبأن يعصمه من الناس، قال 
رِينالْكَاف مي الْقَودهال ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم كمصعي اللَّه٦٧:املائدة(﴾ و (  
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  ـ جند الرعب ١
من مؤامرات أعدائه جند الرعب الذي ميأل قلوب من يقترب  الذين محوا رسول اهللا اجلنود  فمن هؤالء

    ١)نصرت بالرعب  (:إىل هذا النوع من اجلند، فقال من جنابه الشريف، وقد أشار 
سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا  ﴿:تعاىلوأشار إليه القرآن يف مواقف من مواقف نصرة الدين، فقال 

الرنيمى الظَّالثْوم بِئْسو ارالن ماهأْوملْطَاناً وس لْ بِهزني ا لَمم كُوا بِاللَّهرا أَشبِم بوقال )١٥١:آل عمران(﴾ ع ،
وبِ الَّذين كَفَروا الرعب إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمالئكَة أَني معكُم فَثَبتوا الَّذين آمنوا سأُلْقي في قُلُ ﴿:تعاىل

اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالْأَع قوا فَورِبلِ  ﴿:تعاىل، وقال )١٢:ألنفال(﴾ فَاضأَه نم موهرظَاه ينلَ الَّذزأَنو
، وقال )٢٦:األحزاب(﴾ نَ وتأْسرونَ فَرِيقاًالْكتابِ من صياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقاً تقْتلُو

رجوا وظَنوا هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَنْ يخ ﴿:تعاىل
ماهفَأَت اللَّه نم مهونصح مهتانِعم مهأَن  مهوتيونَ برِبخي بعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفوا وِسبتحي ثُ لَميح نم اللَّه

  )٢:احلشر(﴾ بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَاعتبِروا يا أُولي الْأَبصارِ
  :دوقد ذكر املؤرخون وعلماء السرية الكثري من األمثلة على هذا النوع من اجلن

، فقد رويت عنه الروايات الكثرية املنبئة عما أبو جهل فممن دكهم هذا الرعب الذي أيد اهللا به نبيه 
  :تعرض له من ختويف رباين نتيجة مهه بإيذاء حممد 

هل يعفر حممد : قال أبو جهل: قالـ فاهللا عنه   رضيومما يروى من ذلك ما حدث به أبو هريرة ـ 
أو ألعفرن  ،والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته: نعم  فقال: قيل: ؟ قال٢وجهه بني أظهركم

  . وجهه يف التراب
ويتقي ، ٣منه إال وهو ينكص على عقبيه فما فجئهم ،وهو يصلي ليطأ على رقبته فأتى رسول اهللا 

  .وهوالً وأجنحة ،إن بيين وبينه خلندقًا من نار: مالك؟ فقال: فقيل له ،بيديه
   ٤)لو دنا مين الختطفته املالئكة عضوا عضوا  (:تعاىليبني كيف محاه اهللا  رسول اهللا قال  وقد

كنت يوما جالسا يف املسجد، فأقبل أبو جهل، : قالـ رضي اهللا عنه ـ العباس ويف حديث آخر عن 
دخلت عليه، حىت  ان هللا علي ان رأيت حممدا ساجدا ان أطأ على رقبته، فخرجت على رسول اهللا : فقال

فأخربته بقول أيب جهل، فخرج غضبانا حىت أتى املسجد فعجل قبل أن يدخل من الباب، فاقتحم احلائط 
  .٥هذا يوم شر فاتزرت واتبعته: فقلت

يا معشر قريش، ان حممدا قد : قال أبو جهل: قالـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عباس ويف حديث آخر عن 
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب)  ٢(
  .أي رجع ميشي إىل ورائه)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(
  .البزار والطرباين واحلاكم وصححهرواه )  ٥(
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جلسن له غدا عاهد اهللا ألين ألإم آبائنا، وتسفيه أحالمنا، وسب آهلتنا، وأىب اال ما ترون من عيب ديننا، وشت
حبجر فإذا سجد يف صالته فضحت به رأسه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هلم، فلما أصبح أبو جهل 

فجلسوا يف أنديتهم ينظرون، فلما سجد رسول اهللا  ،يصلي، وقد غدت قريش أخذ حجرا وقام رسول اهللا 
 لونه، قد يبست يداه على حجره،  احتمل أبو جهل احلجر، مث أقبل حنوه حىت إذا دنا منه مث رجع، منتقعا

ملا قمت إليه عرض يل فحل من االبل، فواهللا ما : قال ؟مالك: حىت قذف احلجر من يده، فأتى قريشا، فقالوا له
ذاك جربيل، لو دنا  (:فقال رسول اهللا رأيت مثل هامته وال قصرته، وال أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلين، 

   ١) مين الخذه
أمل : وهو يصلي، فقال مر أبو جهل بالنيب : قالـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عباس ويف حديث آخر عن 

فليدع ناديه : فقال جربيل أك أن تصلي يا حممد، لقد علمت ما ا أحد أكثر ناديا مين فانتهره النيب 
  .٢  لو دعا ناديه الخذته زبانية العذابسندع الزبانية، فواهللا

عن عروة ـ رضي اهللا عنه ـ  أن النضر بن احلارث كان يؤذي  يوفقد ر، النضر بن احلارثومنهم 
يوما يريد حاجته يف نصف النهار يف حر شديد، فبلغ أسفل  ويتعرض له، فخرج رسول اهللا  رسول اهللا 

ال أجده أبدا أخلى منه الساعة، فأغتاله، فدنا اىل رسول اهللا : قالمن ثنية احلجون، فرآه النضر بن احلارث، ف
  اتبعت حممدا رجاء أن : قال النضر ؟من أين: فلقي أبا جهل، فقال ،ىل مرتلهإمث انصرف راجعا مرعوبا

قال أبو ، فأغتاله وهو وحده، فإذا أسود تضرب بأنياا على رأسي فاحتة أفواهها فذعرت منها ووليت راجعا
  .٣هذا بعض سحره :ـ الذي أصابه من قبل ما أصابه ـ لجه

ـ رضي اهللا عنه ـ وغريه، أم عبد اهللا بن أيب بكر  فقد روي عن ،دعثور بن احلارث الغطفاينومنهم 
أن مجعا من غطفان من بين ثعلبة بن حمارب بذي أمر، قد  فبلغ رسول اهللا  كنا مع رسول اهللا : قالوا

دعثور بن احلارث، فخرج رسول : ، معهم رجل يقال لهوا من أطراف رسول اهللا جتمعوا يريدون أن يصيب
فهزمت منه االعراب فوق ذروة من اجلبال، ونزل رسول اهللا  ،ومعهم أفراس ،يف أربعمائة ومخسني رجال اهللا 
  م مطر كثري، فذهب رسول اهللاذا أمر فعسكر به، وأصا ،وقد  حلاجته، فأصابه ذلك املطر فبل ثوبه

مث اضطجع حتتها  ،جعل وادي ذي أمر بينه وبني أصحابه، مث نزع ثيابه فنشرها لتجف، وألقاها على شجرة
ن أقد أمكنك حممد، وقد انفرد من أصحابه، حيث : عراب ينظرون، فقالت لدعثور وكان سيدها وأشجعهاألوا

 ل حىت قام على رسول اهللا غوث بأصحابه مل يغث حىت تقتله، فاختار سيفا من سيوفهم صارما، مث أقب
، ودفع جربيل يف صدره فوقع ) اهللا عز وجل (: قالف ؟يا حممد، من مينعك مين اليوم: بالسيف مشهورا فقال

أحد، وأنا أشهد أن ال  ال: قال )؟من مينعك مين (:وقام على رأسه، فقال السيف من يده، فأخذه رسول اهللا 
واهللا، : ال أكثر عليك مجعا أبدا، فأعطاه سيفه مث أدبر، مث أقبل بوجهه فقالاله اال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، 

                                                
  .ابن اسحاق وأبو نعيم والبيهقيرواه )  ١(
  .الترمذيأمحد ورواه )  ٢(
  .أبو نعيمرواه )  ٣(



 ٣٢٤

  ) أنا أحق بذلك منك (:نت خري مين، فقال رسول اهللا أل
ىل رجل إقد كان واهللا ذلك، ولكن نظرت : أين ما كنت تقول، والسيف يف يدك، قال: قومه فقالوا ىفأت

  .ن حممدا رسول اهللاأوشهدت  فت أنه ملك،فدفع يف صدري، فوقعت لظهري، وعر ،أبيض طويل
يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم  ﴿:يةيدعو قومه اىل االسالم، ونزلت هذه اآلالرجل وجعل 

﴾ ا اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَإِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم فَكَف أَيديهم عنكُم واتقُو
    ١)١١:املائدة(

 كنا مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن جابر بن عبد اهللا ف ،احلارثغورث بن ومنهم 
وان رجال من بين حمارب يقال له غورث  فإذا أتينا على شجرة ظليلة، تركناها لرسول اهللا  ،بذات الرقاع

حتت ظل شجرة، فعلق سيفه، فنمنا نومة، فإذا  حممدا، فرتل رسول اهللا  قتلن لكمأل: قال لقومه من غطفان
ن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو إ (:فإذا عنده أعرايب جالس فقال ،يدعونا، فجئناه رسول اهللا 
 (:السيف وقال يده، وأخذ رسول اهللا اهللا، فسقط السيف من : قلت ؟من مينعك مين: فقال يل ،يف يده صلتا

  .٢ جئتكم من عند خري الناس: كن خريا آخذ، فخلى سبيله فأتى أصحابه، فقال: قال )؟من مينعك مين
حنينا فذكرت أيب  قال عثمان بن شيبة ملا غزا رسول اهللا : ن عكرمة قالفع ،شيبة بن عثمانومنهم 

من خلفه فدنوت منه حىت مل يبق اال  درك ثأري من حممد، فجئتهاليوم أ: فقلت ،وعمي، وقتل علي ومحزة ايامها
 أن أسوره بالسيف إذ دفع يل شواظ من نار بيين وبينه كأنه الربق، فنكصت القهقرى، فالتفت ايل النيب 

فوضع يده على صدري، واستخرج اهللا الشيطان من قليب، فرفعت إليه بصري،  ،) يا شيبة، ادن مين (:فقال
  .٣من مسعي وبصري وهو أحب ايل
: التوبة(﴾ وهموا بِما لَم ينالُوا  ﴿:تعاىلعن حذيفة يف قوله ف ،أرادوا الفتك به املنافقني نفر من ومنهم 

رجع قافال من تبوك اىل املدينة، حىت إذا كان ببعض الطريق مكر برسول اهللا  أن رسول اهللا )) ٧٤من اآلية
 ن يطرحوه يف عقبة يف الطريق، فلما مهوا وبلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها فتآمروا عليه أ ،ناس من أصحابه

، ) نه أوسع لكمإمن شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي ف (:أخرب خربهم، قال معه، فلما غشيهم رسول اهللا 
ا ذلك ملا مسعو ال النفر الذين مكروا برسول اهللا إالعقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي  وأخذ رسول اهللا 

  .استعدوا وتلثموا وقد مهوا بأمر عظيم
وأمر عمارا أن يأخذ بزمام  ،فمشيا معه مشيا ،حذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر وأمر رسول اهللا 

وأمر حذيفة أن يسوقها، فبينما هم يسريون إذ مسعوا بالقوم من ورائهم، قد غشوهم، فغضب رسول اهللا  ،الناقة
 بصر حذيفة غضب رسول اهللا وأ ،وأمر حذيفة أن يردهم فاستقبل وجوه رواحلهم،  ،فرجع ومعه حمجن

                                                
روي يف غزوة ذات الرقاع قصة أخرى، مثل هذه، فان كان الواقدي قد حفظ ما ذكر يف هذه : وقال، البيهقيرواه )  ١(

  .الغزوة فكانت قصتان
  .وابن اسحاق وابو نعيم واحلاكم والبيهقيالبخاري ومسلم رواه )  ٢(
  .أبو نعيموالبيهقي رواه )  ٣(



 ٣٢٥

وظنوا  ،منا ذلك فعل املسافر، فرعبهم اهللا حني أبصروا حذيفةأفضرا بان وأبصر القوم وهم متلثمون ال يشعر 
  .حىت خالطوا الناس فأسرعوا ،أن مكرهم قد ظهر عليه

 اضرب الراحلة يا حذيفة، وامش أنت يا عمار (:دركه قال، فلما أوأقبل حذيفة حىت أدرك رسول اهللا 
يا حذيفة، هل  (:، فأسرعوا حىت استوى بأعالها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال رسول اهللا )

كانت ظلمة : عرفت راحلة فالن وفالن، وقال: قال ،)عرفت من هؤالء الرهط، أو الركب أو أحدا منهم؟
ال، واهللا يا رسول : قالوا )؟هل علمتم شأم وما أرادوا (:فقال رسول اهللا  ،مونالليل وغشيتهم وهم متلث

ن اهللا تعاىل قد أخربين إم مكروا ليسريوا معي حىت إذا أظلمت يف العقبة طرحوين منها، وإف (:اهللا، قال
بو عامر، واجلالس بن بأمسائهم، وأمساء آبائهم، وهم عبد اهللا بن سعد بن أيب السرح، وابو حاضر االعرايب، وا

سويد بن الصامت، وجممع بن جارية وفليح التيمي، وحصني بن منري، وطعمة بن أبريق وعبد اهللا بن عيينة، 
: أكره أن يتحدث الناس، ويقولوا (:أعناقهم، قال يا رسول اهللا، أفال تأمر م فتضرب: ، قيل) ومرة بن الربيع

  ) ان حممدا وضع يده يف أصحابه
فحلفوا باهللا ما قالوا، وال أرادوا  ،) أردمت كذا وكذا (:أرسل إليهم كلهم، فقالفلما أصبح 

يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد  ﴿:تعاىلالذي سأهلم عنه فذلك قوله 
إِلّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه من فَضله فَإِنْ يتوبوا يك خيراً إِسالمهِم وهموا بِما لَم ينالُوا وما نقَموا 

نضِ مي الْأَرف ما لَهمو ةرالْآخا ويني الديماً فذَاباً أَلع اللَّه مهذِّبعا يلَّووتإِنْ يو مال لَهو يلو 
ا عشر رجال، حاربوا اهللا ورسوله، وكان أبو عامر رأسهم، وله فهم اثن، )٧٤:التوبة(﴾ نصريٍ

  .١بنوا مسجد الضرار

                                                
  .بن أيب حامت وابو الشيخ عن الضحاك والبيهقيارواه )  ١(



 ٣٢٦

  جند اإلخفاءـ  ٢
  .من مؤامرات أعدائه جند اإلخفاء ومن اجلنود الذين محوا رسول اهللا 
سرابيل ستره على  تعاىلاهللا قادر على كل شيء، فلذلك قد يلقي اهللا : تعجب اجلمع من قوله هذا، فقال

وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم ال  ﴿:تعاىل، كما قال ء من بعده حلمايتهمن يشا
  )٩:يـس(﴾ يبصرونَ

فقد ألقى اهللا عليه يف بعض مواضع احلاجة هذه السرابيل حىت حيميه وحيفظه من  ..ومن هؤالء حممد 
  .أعدائه

امرأة  ،العوراء بنت حرب بن أميةموقفه مع املواقف اليت محى اهللا بنها نبيه ذا النوع من اجلند، ومن 
﴾ تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب ﴿:ملا نزلت: قالواوغريها من الصحابة عن أمساء بنت أيب بكر، ، فايب هلب

  : وهي تقول أقبلت العوراء أم مجيل، وهلا ولولة، ويف يديها فهر،) ١:املسد(
  مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا

لقد أقبلت هذه، : جالس يف املسجد ومعه أبو بكر ـ رضي اهللا عنه ـ  اىل جنبه فقال أبو بكر والنيب 
نا وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْ ﴿:تعاىل، وقرأ قرآنا فاعتصم به، كما قال ) ا لن تراينإ (:وأنا أخاف أن تراك، فقال

  )٤٥:االسراء(﴾ بينك وبين الَّذين ال يؤمنونَ بِالْآخرة حجاباً مستوراً
ال ورب : أبن الذي هجاين وهجا زوجي، فقال: فقالت فجاءت حىت أقامت على أيب بكر فلم تر النيب 

  قد علمت قريش أين بنت سيدها : هذا البيت ما هجاك، فولت، وهي تقول
  .ا أبا بكر، ما شأن صاحبك ينشد يف الشعر، بلغين أن صاحبك هجايني: ويف لفظ

، فما )يف جيدها حبل من مسد: (أليس قد قال: واهللا ما صاحيب بشاعر وال هجاك، فقالت: فقال أبو بكر
هل ترين عندي أحدا، فاا لن تراين، جعل اهللا : قل هلا: (يدريه ما يف جيدي، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

قد : أزأ يب واهللا، ما أرى عندك أحد، فانصرفت وهي تقول: ، فسأهلا أبو بكر، فقالت)ين وبينها حجابابي
 (:ا مل ترك، فقالإيا رسول اهللا، : ـ رضي اهللا عنه ـعلمت قريش أين بنت سيدها، فقال أبو بكر الصديق 

   ١)حال بيين وبينها جربيل، يسترين جبناحيه حىت ذهبت
أن ناسا من بين ـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ، فمن املخزوميني  عصمته يفومنها ما وري 

قائما  ليقتلوه، منهم أبو جهل والوليد بن املغرية ونفر من بين خمزوم، فبينما النيب  بالنيب  خمزوم تواصوا
ذي يصلي فيه، فجعل يسمع يصلي فلما مسعوا قراءته فأرسلوا إليه الوليد ليقتله، فانطلق حىت انتهى اىل املكان ال

قراءته وال يراه، فرجع إليهم فأعلمهم بذلك، فأتاه من بعده أبو جهل والوليد ونفر منهم، فلما انتهوا اىل 
  . ١الصوت، فإذا الصوت من خلفهم، فينتهون إليه فيسمعونه أيضا من خلفهم، مث انصرفوا ومل جيدوا إليه سبيال

                                                
  .وابن أيب شيبة والدارقطين وأبو نعيم، أبو يعلى وابن حبان واحلاكم، وصححه ابن مردويه، والبيهقيرواه )  ١(
  .وروى ابن جرير حنوه عن عكرمة ما يؤكد هذا ،البيهقيرواه )  ١(



 ٣٢٧

أن عامر بن الطفيل قدم على كما ورد يف احلديث ، بن الطفيلزيد بن قيس وعامر مع  ومنها موقفه 
انا قدمنا على الرجل، فاين شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت : وهو يريد أن يغدر به، فقال الربد رسول اهللا 

  .أفعل: ذلك، فاعله بالسيف، قال
يل جدارا ووقف أريدك يا حممد قم معي أكلمك، فقام معه فخليا ا: قال فلما قدما على رسول اهللا 

أما : فقال ، فلما أتى على رسول اهللا )ال، حىت تؤمن باهللا وحده (:يا حممد خالين قال: عامر يكلمه، فقال
  .مألا عليك خيال محرا ورجاالواهللا، أل

   ) اللهم اكفين عامر بن الطفيل (:فلما وىل قال رسول اهللا 
ما : حيك يا اربد، أين ما كنت أمرتك به؟ قالو: قال عامر الربد فلما خرجوا من عند رسول اهللا 

ال أبا : كان على ظهر االرض رجل أخوف عندي على نفسي منك، وأمي اهللا، ال أخاف بعد اليوم أبدا، قال
لك، ال تعجل علي، فواهللا، ما مهمت بالذي أمرتين به مرة اال دخلت بيين وبني الرجل حىت ما أرى غريك، 

  ؟١أفأضربك بالسيف
يف ذلك احملل آية بينة ال  وسأقصه علكيم بطوله، فقد كان إخفاؤه  ..عند اهلجرةفه الشديد ومنها موق

  .شك فيها
أدركت أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، واملغرية بن شعبة يتحدثون أن النيب : عن أ يب مصعب املكي قالف
 فنبتت يف وجه رسول اهللا ٢ليلة الغار أمر شجرة ،فنسجت ما بينهما ،عنكبوت، فسترته، وبعث اهللا ال، 

  .، وأمر اهللا محامتني وحشيتني فوقفتا يف فم الغارفسترت وجه رسول اهللا 
على أربعني  وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حىت إذا كانوا من النيب 

ما : إىل أصحابه، فقالوا له فلم ير إال محامتني وحشيتني بفم الغار، فرجع ـذراعا، جعل بعضهم ينظر يف الغار
ما قال، فعرف أن اهللا قد درأ عنه  أحد، فسمع النيب  رأيت محامتني وحشيتني فعرفت أنه ليس فيه: قال ؟لك
   ٣ .وفرض جزاءهن واحندرتا يف احلرم فأفرخ ذلك الزوج كل شئ يف احلرم فبارك عليهما النيب  ،ما

فلما بلغوا  ،أن املشركني قصوا أثر رسول اهللا ـ  مارضي اهللا عنهـ ابن عباس ويف حديث آخر عن 
  .٤اجلبل اختلط عليهم، فصعدوا اجلبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت، فمكث فيه ثالثة أيام

، وكانوا إذا رأوا على باب جاءت قريش يطلبون النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن احلسن البصري و
يا : فقال أبو بكر، قائما يصلي وأبو بكر يرتقب وكان النيب ، مل يدخله أحد: الواالغار نسج العنكبوت ق

  .ولكن خمافة أن أرى فيك ما أكره ،هؤالء قومك يطلبونك، أما واهللا ما على نفسي أبكي ،رسول اهللا
    ١) ال ختف إن اهللا معنا (:فقال له النيب 

                                                
  .س وابن جرير وابو الشيخ عن ابن زيد والبيهقي عن ابن اسحاقالطرباين وابن املنذر وابو نعيم عن ابن عبا رواه)  ١(
  .أنبت اهللا شجرة الراءة: ويف رواية عند قاسم بن ثابت)  ٢(
  .ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكررواه )  ٣(
  .أمحد بسند حسنرواه )  ٤(
  .القاضي شيخ النسائي يف مسند الصديق أبو بكر أمحد بن سعيدرواه )  ١(



 ٣٢٨

إِالّ تنصروه  ﴿:تعاىليف الغار، فقال  قفه رسول اهللا لقد ذكر القرآن الكرمي هذا املوقف الشديد الذي و
بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغا فمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر ينالَّذ هجرإِذْ أَخ اللَّه هرصن لَ  فَقَدزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحال ت

هلَيع هتينكس اللَّ اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهورت لَم ودنبِج هدأَيو زِيزع ه
يمك٤٠:التوبة(﴾ ح(  

ة وذلك الكيد العظيم املدبر له إال تلك اخليوط الواهي لقد كان املوقف شديدا، فلم يكن حيول بني النيب 
   ..من نسيج العنكبوت

لو أن : وحنن يف الغار قلت للنيب : أيب بكر الصديق ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 
   ١) ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما (:فقال ،أحدهم نظر إىل قدمه البصرنا حتت قدميه

يطلبه ومرة على نسجت العنكبوت مرتني مرة على داود حني كان طالوت  (:عن عطاء بن ميسرة قالو
   ٢) يف الغار النيب 

فقفا هلم االثر ، أن املشركني استأجروا رجال يقال له علقمة بن كرز بن هالل اخلزاعيويف حديث آخر 
  .ههنا انقطع أثره وال أدري أخذ ميينا أم مشاال أم صعد اجلبل: حىت انتهى إىل غار ثور وهو بأسفل مكة فقال

مث ، إن عليه لعنكبوتا كان قبل ميالد حممد ،ما أربكم يف الغار: أمية بن خلف فلما انتهوا إىل فم الغار قال
  .٣جاء فبال

وبعثوا إىل  ،ركبوا يف كل وجه يطلبونه عروة أن املشركني ملا فقدوا رسول اهللا ويف حديث آخر عن 
حىت  ر الذي فيه النيب أهل املياه يأمروم به وجيعلون هلم اجلعل العظيم وأتوا على ثور اجلبل الذي فيه الغا

وأبو بكر أصوام، فأشفق أبو بكر وبكى وأقبل عليه اهلم واحلزن واخلوف،  طلعوا فوقه، ومسع رسول اهللا 
فرتلت  ودعا رسول اهللا  ،)٤٠من اآلية: التوبة(﴾ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا )  فعند ذلك يقول رسول اهللا 

  .تعاىل السكينة من اهللا
أن أبا ـ رضي اهللا عنهما ـ أمساء بنت أيب بكر كر من ستر اهللا غري نسيج العنكبوت ما حدثت به وقد ذ

    ٤) ن بأجنحتهاكال إن املالئكة تستره اآل (:الق)  يا رسول اهللا إنه يرانا (:بكر رأى رجال مواجها الغار فقال
  : قد أرخ البوصريي الشاعر احملب هلذه احلادثة، فقالو

  ألفته ضباا والظباء        نبيا بأرض  ويح قوم جفوا
  وقلوه ورده الغرباء           وسلوه وحن جذع إليه 

  ومحته محامه ورقاء          أخرجوه منها وآواه غار 
  ما كفته احلمامة احلصداء  وكفته بنسجها عنكبوت 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم  )١(
  .أبو نعيم يف احلليةرواه )  ٢(
  .البالذري يف تارخيه وأبو سعيد يف الشرفرواه )  ٣(
  .أبو نعيمرواه )  ٤(



 ٣٢٩

  :ويف قصيدة أخرى قال
  بة مربورة القسممن قلبه نس              أقسمت بالقمر املنشق أن له  

  وكل طرف من الكفار عنه عم   وما حوى الغار من خري ومن كرم  
  وهم يقولون ما بالغار من أرم      فالصدق يف الغار والصديق مل يردا  
  خري الربية مل تنسج ومل حتم         ظنوا احلمام وظنوا العنكبوت على 

  ن عال من االطموع         وقاية اهللا أغنت عن مضاعفة  من الدروع 
ليقتلوه، أخفاه اهللا أعينهم مل يروه،   عندما وقف املشركون يتربصون برسول اهللاوقبل هذا املوقف 

إن حممدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم : قال أبو جهل وهم جلوس: قالعن ذلك، فحممد بن كعب  فقد حدث
ن جنان األردن وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ملوكا، فإذا متم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جِنانٌ خري م

  .ذبح، مث بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذَّبون ا
عند ذلك، ويف يده حفنة من تراب، وقد أخذ اهللا على أعينهم دونه، فجعل  وخرج عليهم رسول اهللا 
جعلْنا من بينِ أَيديهِم سداً ومن و ﴿:تعاىل حىت انتهى إىل قولهأول سورة يس  يذُرها على رؤوسهم، ويقرأ

حلاجته، وباتوا رصداء على بابه،  ، وانطلق رسول اهللا )٩:يـس(﴾ خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم ال يبصرونَ
ليكم، فما قد خرج ع :قال. ننتظر حممدا: ما لكم؟ قالوا: حىت خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار، فقال

فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه . بقي منكم من رجل إال قد وضع على رأسه ترابا، مث ذهب حلاجته
  .١من التراب

يوم اهلجرة أن يبيت يف مضجعه تلك الليلة، ـ رضي اهللا عنه ـ عليا أمر  ويف حديث آخر أن النيب 
صدونه، ويريدون بياته ويأمترون أيهم يكون واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صري الباب وير

عليهم، فأخذ حفنة من البطحاء، فجعل يذره على رءوسهم، وهم ال يرونه وهو  أشقاها، فخرج رسول اهللا 
  )٩:يـس(﴾ نَوجعلْنا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم ال يبصرو ﴿:تعاىل يتلو قوله

فخرجا من خوخة يف دار أيب بكر ليالً، وجاء رجل ورأى القوم  ،إىل بيت أيب بكر ومضى رسول اهللا 
: وسكم التراب، قالواؤخبتم وخسرمت، واهللا مر بكم وذر على ر: حممدا قال: ما تنتظرون؟ قالوا: ببابه، فقال

  .واهللا ما أبصرناه
أبو جهل واحلكم بن العاص وعقبة بن أيب معيط والنضر بن : موسهم، وهؤوقاموا ينفضون التراب عن ر

  .٢احلارث وأمية بن خلف وزمعة بن األسود وطعيمة بن عدي وأبو هلب وأيب بن خلف ونبيه ومنبه ابنا احلجاج

                                                
  .بن إسحاقارواه )  ١(
  .ابن سعد وابن هشام وأمحد، وقد حسنه ابن كثري وابن حجر يف الفتحرواه )  ٢(



 ٣٣٠

  ـ جند الدعاء ٣
ند ال يكون ومحاه ا من مؤامرات أعدائه الكثرية جند الدعاء، وهو ج ومن اجلنود اليت أيد اهللا ا نبيه 

  .إال مع الصادقني املخلصني
  .فالصادقون املخلصون يثبتون يف مواطن الشدة لعلمهم أن اهللا لن يضيعهم

املخلص الصادق، مقارنا له مبوقف قومه من الشاكني من بين  موقف موسى  تعاىلوقد ذكر اهللا 
راَءى الْجمعان قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ فَلَما ت)  ٦٠(فَأَتبعوهم مشرِقني  ﴿:تعاىلإسرائيل، فقال 

فَأَوحينا إِلَى موسى أَن اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ ) ٦٢(قَالَ كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ ) ٦١(
ثُم أَغْرقْنا الَْآخرِين ) ٦٥(وأَنجينا موسى ومن معه أَجمعني ) ٦٤(م الَْآخرِين وأَزلَفْنا ثَ) ٦٣(كَالطَّود الْعظيمِ 

)٦٦ ( نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولََآي كي ذَلإِنَّ ف)٦٧ ( يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو)الشعراء(﴾)٦٨(  
وقف الشديد ذكر اهللا، وتوجه إليه، فآتاه اهللا من خوارق اآليات ما جناه به، وجنى يف هذا امل فموسى 

  .قومه معه
عندما أراد قومه أن حيرقوه بالنريان اليت أعدوها هلم، فلم يكن له من  ومثل ذلك حصل إلبراهيم 

  .سالح يواجه به تلك النريان إال سالح التوجه إىل اهللا
قاهلا  )حسيب اهللا ونعم الوكيل (:يف ذلك املوقف الشديد، فقال راهيم ما قاله إبعباس وقد ذكر ابن 

إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا  ﴿:حممد حني قالواأصحاب إبراهيم حني ألقي يف النار، وقاهلا 
   ١)١٧٣: ل عمرانآ(﴾وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ 

ملا ألقي إبراهيم، عليه السالم، يف  (:يف ذلك املوقف الشديد ما نص عليه قوله  ومما قاله إبراهيم 
   ٢) اللهم، إنك يف السماء واحد، وأنا يف األرض واحد أعبدك: النار قال

  .ال إله إال أنت سبحانك لك احلمد، ولك امللك، ال شريك لك: ويروى أنه ملا جعلوا يوثقونه قال
  .أما إليك فال وأما من اهللا فبلى: ألك حاجة؟ فقال: أنه عرض له جربيل وهو يف اهلواء، فقالويروى 

: مىت أومر باملطر فأرسله؟ قال: ملا أُلقي إبراهيم جعل خازن املطر يقول: قالأنه  ويروى عن ابن عباس
  )٦٩من اآلية: االنبياء(﴾ وسالماً علَى إِبراهيم يا نار كُونِي برداً ﴿:تعاىل فكان أمر اهللا أسرع من أمره، قال اهللا

يفزع إىل اهللا يف  وعلى خطى هذا النيب الكرمي وغريه من األنبياء ـ عليهم السالم ـ كان رسول اهللا 
  .كل مواقف الشدة، فكانت محاية اهللا أسرع إليه من كل جند

عن أيب بكر ـ رضي اهللا ففي احلديث  ةيف اهلجرمن سراقة بن مالك  عصمته ومن األمثلة على ذلك 
يا رسول اهللا هذا : طلبنا القوم فلم يدركنا أحد منهم غري سراقة بن مالك على فرس له، فقلت: عنه ـ  قال

                                                
لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم  الَّذين قَالَ  ﴿:تعاىليشري إىل قوله )  ١(

  )آل عمران(﴾)١٧٤(ذُو فَضلٍ عظيمٍ فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه  )١٧٣(الْوكيلُ 
  .أبو يعلىرواه )  ٢(



 ٣٣١

 ، فلما كان بيننا وبينه قيد رمح أو ثالثة دعا عليه رسول اهللا ) ال حتزن، ان اهللا معنا (:قال ،الطلب قد حلقنا
ن هذا أيا حممد، قد علمت : ىل بطنها، قالإرض ، فساخت قوائم فرسه يف األ) اه مبا شئتاللهم، اكفن (:فقال

   ١)عمني كل من ورائي من الطلب، فدعا له فانطلق راجعا عملك فادع اهللا أن ينجيين مما أنا فيه، فواهللا أل
: قالـ نفسه،  رضي اهللا عنهـ سراقة بن مالك ويف حديث آخر مفصل عن هذه احلادثة حدث به 

وأيب بكر دية كل واحد منهما مائة ناقة من االبل ملن قتله أو  جاءنا رسل كفار قريش جيعلون يف رسول اهللا 
ـ  وحنن جلوسـ أسره، فبينا أنا جالس يف جملس من جمالس قومي بين مدجل أقبل رجل منهم حىت قام علينا 

  .وأصحابه يا سراقة إين قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها حممدا: فقال
ولكنك  ،إم ليسوا م: فعرفت أم هم، فأومأت إليه بعيين أن أسكت، فسكت، مث قلت له: قال سراقة

  .رأيت فالنا وفالنا انطلقوا يبتغون ضالة هلم
فدخلت بييت فأمرت جارييت أن خترج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها  ،مث قمت ،مث لبثت يف الس

فحططت بزجه االرض وخفضت عاليه حىت أتيت فرسي  ،به من ظهر البيت علي، وأخذت رحمي فخرجت
  .فركبتها، فرفعتها تقرب يب حىت رأيت أسودما

فقمت فأهويت بيدي إىل كنانيت فاستخرجت منها  ،فخررت عنها ،فلما دنوت منهم عثرت يب فرسي
م، وكنت أرجو أن أرده فآخذ أين ال أضره: االزالم فاستقسمت ا أضرهم، أم ال أضرهم، فخرج الذي أكره

وهو ال يلتفت  املائة ناقة، فركبت فرسي وعصيت االزالم فرفعتها تقرب يب حىت إذا مسعت قراءة رسول اهللا 
 ،رض حىت بلغت الركبتني فخررت عنها، مث زجرا فنهضتوأبو بكر يكثر االلتفات ساخت يدا فرسي يف األ

االثر يديها عثان ساطع يف السماء مثل الدخان فاستقسمت  فلما استوت قائمة إذ ،فلم تكد خترج يديها
فعرفت حني رأيت ذلك أنه قد منع مين وأنه ظاهر، فناديتهم ـ أال أضرهم  ـفخرج الذي أكره  ،باالزالم

  .أنظروين فواهللا ال آذيتكم وال يأتيكم مين شئ تكروهونه :باالمان وقلت
إن قومك قد جعلوا فيكما الدية وأخربما : منا؟ فقلتقل له وما تبتغي : يب بكرأل فقال رسول اهللا 

 ،) أخف عنا (:ريد الناس م وعرضت عليهم الزاد واملتاع فلم يرزآين شيئا ومل يسأالين إال أن قالي أخبار ما
    ٢) اكتب له يا أبا بكر (:فسألته أن يكتب يل كتاب موادعة آمن به، قال

وفرغ من حنني  حىت إذا كان فتح مكة على رسول اهللا  فسكت فلم أذكر شيئا مما كان ،مث رجعت 
فبينا أنا عامد له دخلت بني ظهري كتيبة ،لقاه ومعي الكتاب الذي كتب يل لقيته باجلعرانةوالطائف خرجت أل

وهو  إليك إليك حىت إذا دنوت من رسول اهللا : من كتائب االنصار، فطفقوا يقرعونين بالرماح ويقولون
يا رسول اهللا هذا : مث قلت، فرفعت يدي بالكتاب،  لكأين أنظر إىل ساقه يف غرزه كأا مجارةواهللا على ناقته،

  .، فدنوت منه فأسلمت) يوم وفاء وبر أدنه (:فقال رسول اهللا  ،كتابك يل وأنا سراقة بن مالك
بل تغشى اإليا رسول اهللا الضالة من : عنه فما أذكره، إال أين قلت مث تذكرت شيئا أسأل رسول اهللا 
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .فأمر عامر بن فهرية فكتب يف رقعة من أدمي، مث مضى رسول اهللا : ويف رواية)  ٢(



 ٣٣٢

مث  ،) نعم يف كل ذات كبد حرى أجر (:هل يل من أجر يف أن أسقيها؟ قال :بليا إلوقد مأل ،حياضي
  .١صدقيت قت إىل رسول اهللا سرجعت إىل قومي ف

  :ومن هذا الباب إجابة اهللا دعاءه على أقوام تكربوا عليه، أو على ما طلبه منهم
 ن رجال أكل عند النيب أاالكوع ـ رضي اهللا عنه ـ   عن سلمة بن، فمن رآه يأكل بشمالهفمنهم 
  .ال الكربإ، ما منعه ) ال استطعت( (:ال أستطيع، قال: ، فقال) كل بيمينك (:بشماله، فقال

  .٢ىل فيه بعدإفما رفعها : الراويقال 
لمية رأى سبيعة االس ن رسول اهللا أن عقبة بن عامر ـ رضي اهللا عنه ـ  ، فعسبيعة االسلميةومنهم 

  . ٣ما مرت بغزة أصاا الطاعون فقتلهال، ف) أخذها داء غزة (:تأكل بشماهلا، فقال
سأل عن رجل يقال له  ن رسول اهللا أعن بريدة ـ رضي اهللا عنه ـ  ، فقيسومنهم رجل يقال له 

  .٤، فكان ال يدخل أرضا يستقر ا حىت خيرج منها) رضال أقرته األ (:قيس فقال
نه إ: ، فقلت) ادع يل معاوية (:قال رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ ن ابن عباس ع، فمعاويةومنهم 

  .٥فما شبع بطنه أبد ،) ال أشبع اهللا بطنه (:يأكل، فقال يف الثالثة
رأى  ن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا فع، من كف شعره عن التراب يف الصالةومنهم 

  .٦فسقط: قال ) اللهم قبح شعره (: فقال ،فه عن التراببشعره هكذا يك: رجال ساجدا وهو يقول
ان موالك فالنا قد احتكر : عن أيب حيىي عن فروخ موىل عثمان أن عمر، قيل له، فمن احتكر طعاماومنهم 

 من احتكر على املسلمني طعامهم ضربه اهللا باجلذام أو باالفالس (:يقول قد مسعت رسول اهللا : فقال ،طعاما
  .٧فذكر أبو حيىي أنه رأى موىل عمر بعد حني جمذوما ،نشتري بأموالنا ونبيع: هفقال موال ،)

ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة عليها أن يصيبها اهللا بالسنني، ف ، اليت دعا رسول اهللا قريشومنهم 
، اللهم انج اللهم انج سلمة بن هشام، اللهم انج الوليد بن الوليد (:يدعو يف القنوت كان رسول اهللا : قال

عياش بن أيب ربيعة، اللهم انج املستضعفني من املؤمنني، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنني 
    ٨) كسين يوسف
كتب اىل بين حارثة بن عمرو بن قرط يدعوهم  رسول اهللا ، فقد روي أن حارثة بن عمروبنو ومنهم 

 رسول اهللا  ا دلوهم، فقالاىل االسالم، فأخذوا صحيفته فغسلوها، ورقعوا:) ما هلم ذهب اهللا بعقوهلم (، 

                                                
  .أمحد ويعقوب بن سفيانالبخاري ومسلم ورواه )  ١(
  .وا أن امسه بسر بن راعيالدارمي وعبد بن محيد وابن حبان وزادمسلم ورواه )  ٢(
  .البيهقيرواه )  ٣(
  .البيهقي رواه)  ٤(
  .مسلم والبيهقيرواه )  ٥(
  .أبو نعيمرواه )  ٦(
  .البيهقيرواه )  ٧(
  .رواه البخاري)  ٨(



 ٣٣٣

  .وأهل سفه فهم أهل رعدة وعجلة، وكالم خمتلط،: قال
  .١قد رأيت بعضهم عيا ال حيسن تبيني الكالم: قال الواقدي

عن الرباء بن ، فوأبا بكر سالمه حني اتبع النيب إقبل فقد روي أنه دعا إليه  ،سراقة بن مالك ومنهم
ه مبا اللهم اكفنا: (دعا عليه قال أن رسول اهللا  ـ رضي اهللا عنه ـ  يف حديث هجرة النيب  عازب
  .٢ىل بطنهاإرض ، فساخت به فرسه يف األ)شئت

ومعه  ن سعيد بن جهمان عن أيب القني ـ رضي اهللا عنه ـ  أنه مر برسول اهللا فع ،القنيأبو ومنهم 
ىل إه قبضة لينثرها بني يدي أصحابه فضم طرف ردائه اىل بطنه وليأخذ من شئ من متر، فأهوى رسول اهللا 

  ) زادك اهللا شحا (:صدره، فقال رسول اهللا 
  .٣فكان من أشح الناس :زاد أبو عبد اهللا بن مندة

فإذا  كان احلكم بن أيب العاص جيلس عند رسول اهللا ، فقد احلكم بن أيب العاص والد مروانومنهم 
 مر النيب : فما زال خيتلج حىت مات، ويف لفظ ،) أنت كذلك (:فقال صر به النيب اختلج فب تكلم النيب 

  .٤، فرجف مكانه) اللهم اجعل به وزعا (:فرآه، فقال: فقال بأيب احلكم، فجعل يغمز بالنيب 
بعث بكتابه اىل  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ، فحني مزق كتابهكسرى ومنهم 
  .٥أن ميزقوا كل ممزق فدعا عليهم رسول اهللا  ،لما قرأه كسرى مزقهكسرى، ف

اىل كسرى وقيصر، فأما قيصر  كتب رسول اهللا : قال ،عمري بن اسحاقويف حديث آخر عن عن 
 أما هؤالء فيمزقون، وأما هؤالء فستكون هلم بقية (:فقال فوضعه وأما كسرى فمزقه، فبلغ ذلك رسول اهللا 

(٦   
  

                                                
  .أبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخهرواه )  ١(
 .أبو نعيم يف املستخرج عن مسلمرواه ) ٢(
  .صحيحالطرباين برجال الرواه )  ٣(
  .الطرباين والبيهقي عن عبد الرمحن بن أيب بكر، والبيهقي عن مالك بن دينار عن هند بن خدجيةرواه )  ٤(
  .البخاريرواه )  ٥(
  .البيهقيرواه )  ٦(



 ٣٣٤

  عالمـ جند اإل ٤
وهم جند ليس هلم من دور غري إخبار رسول اهللا  ..جند اإلعالم ومن اجلنود الذين محى اهللا م نبيه 

 باملؤامرات اليت يدبرها أعداؤه له.  
الشك أنكم تعرفون أمهية املعلومة يف املعارك، حىت أن الرؤساء وامللوك، بل من هم دوم يضعون 

  .ليترصدوا هلم كل حترك توجه ضدهمميزانيات ضخمة للعيون واجلواسيس 
  .فلم يكن له من العيون إال ما يطلعه اهللا عليه سواء من عامل احلكمة أو من عامل القدرة أما حممد 

  :وسأذكر لكم بعض األمثلة عن ذلك
 ﴿:تعاىللعل أوهلم هو الوحي الرباين، فالقرآن الكرمي كان يترتل ليفضح املؤامرات املختلفة، كما قال 

حيم زِئُوا إِنَّ اللَّههتقُلِ اس ي قُلُوبِهِما فبِم مئُهبنةٌ تورس هِملَيلَ عزنقُونَ أَنْ تافنالْم ونَذَرذَرحا تم رِجخ ﴾
  ) ٦٤:التوبة(

فالنفاق ذلك اخلطر اخلفي ال يعلمه إال من يعلم السر وأخفى، ولذلك أخرب القرآن الكرمي عن كثري من 
  .مؤامرات املنافقني وعالمام ليتميزوا عن املخلصني الصادقني

 ﴿:تعاىلقوهل بعض مواقف هؤالء املعادية لإلسالم، ولرسول اهللا  اليت بينت لرسول اهللا  فمن اآليات
 نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنَآم مهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ رت أَلَم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَنْ يرِيدي كلقَب

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى ) ٦٠(أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا 
قافنالْم تأَيولِ رسا الروددص كنونَ عدصي ٦١(ني ( اُءوكج ثُم يهِمدأَي تما قَدةٌ بِميبصم مهتابإِذَا أَص ففَكَي

ض عنهم وعظْهم أُولَئك الَّذين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِ) ٦٢(يحلفُونَ بِاللَّه إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفيقًا 
  )النساء(﴾)٦٣(وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَولًا بليغا 

بيين وبينك : رجل من اليهود، فجعل اليهودي يقولاملنافقني اختصم مع رجل من فقد نزلت هذه اآليات 
  .١بيين وبينك كعب بن األشرف: وذاك يقول ،حممد

فقني ورجل من اليهود خصومة، فدعا اليهودي املنافق إىل النيب كان بني رجل من املنا: عن الشعيب قالف
 م يأخذون الرشوة يف ألنه علم أنه ال يقبل الرشوة، ودعا املنافق اليهودي إىل حاكمهم النه علم أ

  .أحكامهم
  .اآليات السابقةاختلفا اجتمعا على أن حيكما كاهنا يف جهينة، فأنزل اهللا تعاىل  فلما

بينه وبني  نزلت يف رجل من املنافقني كان بينهـ رضي اهللا عنه ـ أا ابن عباس ن ويف حديث آخر ع
وهو الذى مساه  ،بل نأيت كعب بن االشرف: انطلق بنا إىل حممد، وقال املنافق: يهودي خصومة، فقال اليهودي

ذلك أتى معه إىل رسول فلما رأى املنافق  ،اهللا تعاىل الطاغوت، فأىب اليهودي إال أن خياصمه إىل رسول اهللا 
ننطلق إىل عمر : لليهودي، فلما خرجا من عنده لزمه املنافق وقال ، فاختصما إليه، فقضى رسول اهللا اهللا 

                                                
  .هذا على قول من األقوال، واآلية عامة كما هو معلوم)  ١(



 ٣٣٥

اختصمنا أنا وهذا إىل حممد فقضى يل عليه فلم يرض بقضائه، : بن اخلطاب، فأقبال إىل عمر، فقال اليهودي
رويدا : نعم، فقال هلما: قال ؟عه، فقال عمر للمنافق، أكذلكوزعم أنه خماصم إليك وتعلق يب فجئت إليك م

: حىت أخرج إليكما، فدخل عمر وأخذ السيف فاشتمل عليه، مث خرج إليهما وضرب به املنافق حىت برد، وقال
  .هكذا أقضى ملن مل يرض بقضاء اهللا وقضاء رسوله، وهرب اليهودي، ونزلت هذه اآلية

أسلموا ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنضري يف اجلاهلية إذا قتل  كان ناس من اليهود: وقال السدى
رجل من بين قريظة رجال من بين النضري قتل به وأخذ ديته مائة وسق من متر، وإذا قتل رجل من بين النضري 
رجال من قريظة مل يقتل به وأعطى ديته ستني وسقا من متر، وكانت النضري حلفاء االوس وكانوا أكرب وأشرف 

: ن قريظة وهم حلفاء اخلزرج، فقتل رجل من النضري رجال من قريظة واختصموا يف ذلك، فقالت بنو النضريم
ديتكم ستون وسقا والوسق ستون  إنا وأنتم اصطلحنا يف اجلاهلية على أن يقتل منكم وال تقتلوا منا، وعلى أن

م فعلتموه يف اجلاهلية النكم كثرمت هذا شئ كنت: صاعا وديتنا مائة وسق، فنحن نعطيكم ذلك، فقالت اخلزرج
انطلقوا : وقللنا فقهرمتونا، وحنن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد، وليس لكم علينا فضل، فقال املنافقون

فأىب املنافقون وانطلقوا إىل أىب بردة ليحكم  ،ال بل إىل النيب : إىل أيب بردة الكاهن االسلمي، وقال املسلمون
ال، بل مائة وسق دييت، فإين أخاف : لك عشرة أوسق، قال: يعين الرشوة، فقالوا: أعظموا اللقمة :بينهم، فقال

نفرت النضريى قتلتين قريظة، وإن نفرت القريظى قتلتين النضري، فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق وأىب أن  إن
 سالم، فأىب فانصرف، فقال النيب كاهن أسلم إىل اال حيكم بينهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فدعا النيب 

أدركا أباكما، فإنه إن جاوز عقبة كذا مل يسلم أبدا، فأدركاه فلم يزاال به حىت انصرف وأسلم، وأمر : البنيه
  .أال إن كاهن أسلم قد أسلم: مناديا فنادى النيب 

﴾ م مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراًوإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِ ﴿:تعاىلقوله ومنها 
  )١٢:األحزاب(

أصحابه من النصر  فقد نزلت هذه اآلية خترب عن استهزاء املنافقني ومثلهم اليهود مبا وعد به رسول اهللا 
  .والتمكني

ة ووعد أمته ملك مك افتتح رسول اهللا  ملا: ـ رضي اهللا عنهماـ ابن عباس وأنس بن مالكفقد قال 
هيهات هيهات، من أين حملمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من : قالت املنافقون واليهود ،فارس والروم

 .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ؟ذلك، أمل يكف حممدا مكة واملدينة حىت طمع يف ملك فارس والروم
دق يوم االحزاب، مث قطع لكل على اخلن خطب رسول اهللا : عمرو بن عوف قالويف حديث آخر عن 

كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن املزين وستة من االنصار يف أربعني ذراعا، ، فعشرة أربعني ذراعا
فحفرنا حىت إذا كنا حتت ذي ناب، أخرج اهللا من بطن اخلندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا، 

خرب هذه الصخرة، فإما أن نعدل عنها، وإما أن يأمرنا فيها بأمره،  فأخرب يا سلمان ارق إىل رسول اهللا : فقلنا
  .فإنا ال حنب أن جناوز خطه

يا رسول اهللا خرجت صخرة بيضاء : وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال فرقا سلمان إىل رسول اهللا 
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فيها بأمر، فإنا ال مروة من بطن اخلندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حىت ما حييك فيها قليل وال كثري فمرنا 
فأخذ رسول  ،مع سلمان اخلندق والتسعة على شفة اخلندق فهبط رسول اهللا : حنب أن جناوز خطك، قال

فضرا ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بني البتيها، يعين املدينة حىت كأن  ،املعول من سلمان اهللا 
فكسرها  تح، فكرب املسلمون، مث ضرا رسول اهللا تكبري ف بيت مظلم، وكرب رسول اهللا  مصباحا يف جوفه

تكبري فتح  وبرق منها برق أضاء مابني البتيها حىت كأن مصباحا يف جوف بيت مظلم، وكرب رسول اهللا 
أضاء مابني البتيها، حىت كأن مصباحا يف  فكسرها، وبرق منها برق وكرب املسلمون، مث ضرا رسول اهللا 

  .تكبري فتح وكرب املسلمون ول اهللا جوف بيت مظلم، وكرب رس
بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط، : وأخذ يد سلمان ورقى، فقال سلمان

ضربت ضربيت : نعم يا رسول اهللا، قال: رأيتم ما يقول سلمان، قالوا: إىل القوم فقال فالتفت رسول اهللا 
ها قصور احلرية ومدائن كسرى كأا أنياب الكالب، وأخربين جربيل االوىل فربق الذي رأيتم أضاءت يل من

عليه السالم أن أميت ظاهرة عليها، مث ضربت ضربيت الثانية فربق الذي رأيتم، أضاءت يل منها القصور احلمر من 
ثالثة أرض الروم كأا أنياب الكالب، وأخربين جربيل عليه السالم أن أميت ظاهرة عليها، مث ضربت ضربيت ال

وأخربين جربيل عليه السالم أن أميت ، فربق الذي رأيتم أضاءت يل منها قصور صنعاء كأا أنياب الكالب
  .ظاهرة عليها، فأبشروا

أال تعجبون : احلمد هللا موعد صدق وعدنا النصر بعد احلفر، فقال املنافقون: فاستبشر املسلمون وقالوا
من يثرب قصور احلرية ومدائن كسرى وأا تفتح لكم، وأنتم إمنا مينيكم ويعدكم الباطل، وخيربكم أنه يبصر 

  حتفرون اخلندق من الفرق، وال تستطيعون أن تربزوا؟
قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي ) ﴿:تعاىليفضحهم، وينبئ عن مقولتهم هذه، ونزل كذلك قوله  فرتل القرآن

﴾ ك ممن تشاُء وتعز من تشاُء وتذلُّ من تشاُء بِيدك الْخير إِنك علَى كُلِّ شيٍء قَديرالْملْك من تشاُء وتنزِع الْملْ
  )٢٦:آل عمران(

ال تحسبنهم ال تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا فَ ﴿:تعاىلقوله  ومنها
يمأَل ذَابع ملَهذَابِ والْع نم ةفَاز١٨٨:آل عمران(﴾ بِم(  

ـ رضي اهللا عنه عن أيب سعيد اخلدري ، ف١فقد نزلت هذه اآلية تفضح ما ختئه نفوس املنافقني من غرور
زو ختلفوا عنه، فإذا قدم إىل الغ كان إذا خرج رسول اهللا  أن رجاال من املنافقني على عهد رسول اهللا ـ 

 .٢ اآليةهذه اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا، فرتلت 
يهود فسأهلم عن شئ فكتموه إياه وأخربوه بغريه،  دعا النيب : ابن عباسويف حديث آخر عن عن 

 ﴿:مام إياه، مث قرأ ابن عباسفأروه أن قد استحمدوا إليه مبا أخربوه عنه فيما سأهلم، وفرحوا مبا أوتوا من كت
ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمناً قَليالً  وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ وال تكْتمونه فَنبذُوه وراَء

                                                
  .لسبب ال ينفي عموم اللفظهذا معىن من معانيها، باإلضافة إىل معناها العام، فخصوص ا)  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
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   ١))١٨٧:آل عمران(﴾ فَبِئْس ما يشترونَ
كتب يهود املدينة إىل يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتام من : ، قالالضحاكآخر عن ويف حديث 

فاثبتوا على دينكم وأمجعوا كلمتكم على ذلك، فأمجعت  ،اليهود يف االرض كلها إن حممدا ليس نيب اهللا
نتفرق ومل نترك  احلمد هللا الذي مجع كلمتنا ومل: والقرآن، ففرحوا بذلك وقالوا كلمتهم على الكفر مبحمد 

يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ  ﴿:تعاىلحنن أهل الصوم والصالة وحنن أولياء اهللا، فلذلك قول اهللا : ديننا، وقالوا
 .يعين مبا ذكروا من الصوم والصالة والعبادة ،)١٨٨من اآلية: آل عمران(﴾ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا

ه ال وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَيهِم خاشعني للَّ ﴿:تعاىلقوله  ومنها
  )١٩٩:آل عمران(﴾ يشترونَ بِآيات اللَّه ثَمناً قَليالً أُولَئك لَهم أَجرهم عند ربهِم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ

 جابر بن عبد اهللا وأنس وابن عباس وقتادةفقد نزلت هذه اآلية يف الرد على شبهات بعض املنافقني، فعن 
يف اليوم الذي مات  لرسول اهللا  نزلت يف النجاشي، وذلك ملا مات نعاه جربيل  :ـ رضي اهللا عنهم ـ
: فقال ؟ومن هو: لكم مات بغري أرضكم، فقالوااخرجوا فصلوا على أخ : صحابهأل فيه، فقال رسول اهللا 

إىل البقيع وكشف له من املدينة إىل أرض احلبشة، فأبصر سرير النجاشي  النجاشي، فخرج رسول اهللا 
انظروا إىل هذا يصلي : استغفروا له، فقال املنافقون: وصلى عليه وكرب أربع تكبريات واستغفر له وقال الصحابه

  .٢ يره قط وليس على دينه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةعلج حبشي نصراين مل على
أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة وإِنْ تصبهم حسنةٌ يقُولُوا  ﴿:تعاىلقوله ومنها 

هذه من عندك قُل كُلٌّ من عند اللَّه فَمالِ هؤالِء الْقَومِ ال يكَادونَ  هذه من عند اللَّه وإِنْ تصبهم سيئَةٌ يقُولُوا
  )٧٨:النساء(﴾ يفْقَهونَ حديثاً

ملا استشهد اهللا من املسلمني من استشهد يوم أحد قال ـ ابن عباس فقد نزلت هذه اآلية ـ يف قول 
إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فأنزل اهللا تعاىل هذه  لو كان: املنافقون الذين ختلفوا عن اجلهاد

  .اآلية
فَما لَكُم في الْمنافقني فئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ  ﴿:تعاىلقوله  ومنها

ت فَلَن لِ اللَّهلضي نمو بِيالًاللَّهس لَه ٨٨:النساء(﴾ جِد(  
عن عبد اهللا بن يزيد بن ثابت، املؤمنني املتحريين عن حقيقة بعض املنافقني، ف تعاىلففي هذه اآلية خيربر اهللا 

إىل أحد فرجعوا، فاختلف فيهم املسلمون، فقالت فرقة نقتلهم، وقالت فرقة  أن قوما خرجوا مع رسول اهللا 
 .٣آليةال نقتلهم، فرتلت هذه ا

فأسلموا وأصابوا وباء  سلمة بن عبد الرمحن، أن قوما من العرب أتوا رسول اهللا ويف حديث آخر عن 
مالكم : فقالوا ،املدينة، ومحاها فأركسوها، فخرجوا من املدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول اهللا 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .الواحدي يف أسباب الرتولرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
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نافقوا، وقال : فقال بعضهم ؟رسول اهللا أسوة ما لكم يف: أصابنا وباء املدينة فاجتويناها، فقالوا: فقالوا ؟رجعتم
  .١ةمل ينافقوا هم مسلمون، فأنزل اهللا تعاىل اآلي: بعضهم

اب يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً ولَعباً من الَّذين أُوتوا الْكت ﴿:تعاىلقوله  ومنها
  )٥٧:املائدة(﴾ م والْكُفَّار أَولياَء واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمنِنيمن قَبلكُ

مث  ،أظهرا االسالماللذان رفاعة بن زيد وسويد بن احلارث أن هذه اآلية نزلت يف  عباسفقد ذكر ابن 
 .وكان رجال من املسلمني يوادوا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ،نافقا

  )٥٨:املائدة(﴾ وإِذَا ناديتم إِلَى الصالة اتخذُوها هزواً ولَعباً ذَلك بِأَنهم قَوم ال يعقلُونَ ﴿:تعاىلله قو ومنها
إذا نادى إىل الصالة، فقام املسلمون إليها، كان  منادى رسول اهللا يف سبب نزوهلا أن  الكليبفقد ذكر 

 .عوا، على طريق االستهزاء والضحك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةقوموا صلوا ارك: قالت اليهود
أشهد أن حممدا رسول اهللا : نزلت يف رجل من نصارى املدينة كان إذا مسع املؤذن يقولأا  السدىوذكر 

وهو نائم وأهله نيام، فطارت منها شرارة يف البيت فاحترق  ،فدخل خادمه بنار ذات ليلة ،حرق الكاذب: قال
  .لههو وأه

يا حممد : واملسلمون على ذلك، وقالوا الكفار ملا مسعوا االذان حضروا رسول اهللا أن  آخرونوذكر 
لقد أبدعت شيئا مل نسمع به فيما مضى من االمم، فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا 

اء والرسل من قبلك، فمن أين لك صياح نبياء من قبله، ولو كان يف هذا خري كان أوىل الناس به االنبيذان األاآل
ومن أَحسن قَوالً ) ﴿:كصياح البعري، فما أقبح من صوت وال أمسج من كفر، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وأنزل

نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعد نم٣٣:فصلت(﴾ م(  
منهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَكُم يؤمن بِاللَّه ويؤمن و ﴿:تعاىلقوله  ومنها

يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللَّهسذُونَ رؤي ينالَّذو كُمنوا منآم ينلَّذةٌ لمحرو نِنيمؤلْم٦١:التوبة(﴾ ل(  
: ويقولون ما ال ينبغي، قال بعضهم يف مجاعة من املنافقني كانوا يؤذون الرسول هذه اآلية زلت نفقد 
مث نأتيه فيصدقنا مبا  ،نقول ما شئنا :فقال اجلالس بن سويد ،فيقع بنا ،فإنا خناف أن يبلغه ما تقولون ،ال تفعلوا

 .نقول، فإمنا حممد أذن سامعة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
نزلت يف رجل من املنافقني يقال له نبتل بن احلارث، وكان رجال أن اآلية حممد ابن إسحاق وغريه  وذكر

من أراد أن ينظر الشيطان فلينظر إىل نبتل : أذمل أمحر العينني أسفع اخلدين مشوه اخللقة، وهو الذي قال النيب 
إمنا حممد أذن من حدثه شيئا : فعل، فقالال ت: إىل املنافقني، فقيل له بن احلارث، وكان ينم حديث النيب 

 .صدقه نقول ما شئنا، مث نأتيه فنحلف له فيصدقنا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
اجتمع ناس من املنافقني فيهم جالس بن سويد بن الصامت ووديعة ابن ثابت فأرادوا أن : وقال السدى

لئن كان ما يقوله : يس فحقروه، فتكلموا وقالواوعندهم غالم من االنصار يدعى عامر بن ق يقعوا يف النيب 
فأخربه، فدعاهم فسأهلم، فحلفوا أن عامرا كاذب وحلف  حممد حقا لنحن أشر من احلمري، مث أتى النيب 

                                                
  .أمحدرواه )  ١(
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هذه اللهم ال تفرق بيننا حىت تبني صدق الصادق من كذب الكاذب، فرتلت فيهم : عامر أم كذبة، وقال
  )٦٢:التوبة(﴾ ونَ بِاللَّه لَكُم ليرضوكُم واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كَانوا مؤمنِنييحلفُ ﴿:قولهاآلية، ونزل 
ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم  ﴿:تعاىلقوله  ومنها
  )٦٥:التوبة(﴾ تستهزِئُونَ

  :فقد نزلت هذه اآلية يف أقوام من املنافقني
يرجو هذا الرجل : يف غزوة تبوك وبني يديه ناس من املنافقني إذ قالوا بينما رسول اهللا : ، قالقتادةفعن 

ا على الركب اجلسو: أن يفتح قصور الشام وحصوا هيهات له ذلك، فأطلع اهللا نبيه على ذلك، فقال نيب اهللا
 .يا رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: فقالوا ؟قلتم كذا وكذا: فأتاهم فقال

ما رأيت مثل قرائنا هؤالء : قال رجل من املنافقني يف غزوة تبوك: قاال بن أسلم وحممد بن وهبوعن زيد 
: وأصحابه، فقال عوف بن مالك رسول اهللا  أرغب بطونا وال أكذب ألسنا وال أجنب عند اللقاء، يعين

فذهب عوف ليخربه، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل  خربن رسول اهللا ألكذبت ولكنك منافق 
يا رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب ونتحدث حبديث : وقد ارحتل وركب ناقته، فقال إىل رسول اهللا 

 .الركب نقطع به عنا الطريق
 يا رسول اهللا إمنا: واحلجارة تنكته وهو يقول رأيت عبد اهللا ابن أيب يسر قدام النيب : قال عن ابن عمرو

  .أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزءون: يقول كنا خنوض ونلعب، والنيب 
عد إِسالمهِم وهموا بِما لَم يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا ب ﴿:تعاىلقوله  ومنها

يتولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَاباً أَليماً  ينالُوا وما نقَموا إِلّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه من فَضله فَإِنْ يتوبوا يك خيراً لَهم وإِنْ
ا لَهمو ةرالْآخا ويني الدريٍفصال نو يلو نضِ مي الْأَرف ٧٤:التوبة(﴾ م(  

  :فقد نزلت هذه اآلية يف أقوام من املنافقني
إىل تبوك، وكانوا إذا خال بعضهم ببعض سبوا  خرج املنافقون مع رسول اهللا : ، قالالضحاكفعن 
يا أهل : فقال رسول اهللا  ، وأصحابه وطعنوا يف الدين، فنقل ما قالوا حذيفة إىل رسول اهللا رسول اهللا 

 .ما هذا الذي بلغين عنكم، فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية إكذابا هلم النفاق
ذكر لنا أن رجلني اقتتال، رجال من جهينة ورجال من غفار، فظهر الغفاري على اجلهيين،  :وقال قتادة

مسن كلبك : انصروا أخاكم، فواهللا ما مثلنا ومثل حممد إال كما قال القائليا بين االوس : فنادى عبد اهللا بن أيب
ذل، فسمع ا رجل من املسلمني، فجاء إىل رسول يأكلك، فواهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن االعز منها األ

 .فأخربه، فأرسل إليه، فجعل حيلف باهللا ما قال، وأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية اهللا 
وكانوا قوما قد  ،مهوا أن يدفعوا ليلة العقبة: قال الضحاك﴾، فقد وهموا بِما لَم ينالُوا ﴿:تعاىله أما قول

وهم معه يلتمسون غرته حىت أخذ يف عقبة، فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم  أمجعوا على أن يقتلوا رسول اهللا 
الوادي، وكان قائده يف تلك الليلة عمار بن ياسر إذا أخذ يف العقبة دفعناه عن راحلته يف : وذلك كان ليال قالوا

إليكم يا أعداء اهللا : وسائقه حذيفة فسمع حذيفة وقع أخفاف االبل، فالتفت فإذا هو بقوم متلثمني، فقال
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  ﴾وهموا بِما لَم ينالُوا ﴿:حىت نزل مرتله الذي أراد، فأنزل اهللا تعاىل قوله فأمسكوا، ومضى النيب 
وممن حولَكُم من الْأَعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردوا علَى النفَاقِ ال تعلَمهم  ﴿:تعاىلقوله  ومنها

  )١٠١:التوبة(﴾ نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ
 جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار من أهل املدينة، يعين عبد اهللا بن أيب نزلت يفأا  الكليبفقد ذكر 

  .وجد ابن قيس ومعتب بن بشري واجلالس بن سويد وأيب عامر الراهب
حارب اللَّه  والَّذين اتخذُوا مسجِداً ضراراً وكُفْراً وتفْرِيقاً بين الْمؤمنِني وإِرصاداً لمن ﴿:تعاىلقوله  ومنها

  )١٠٧:التوبة(﴾ ورسولَه من قَبلُ ولَيحلفُن إِنْ أَردنا إِلّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ
  .فقد نزلت هذه اآلية يف بعض املنافقني الذين أسسوا مسجدا ليضاروا به املسلمني

أن يأتيهم، فأتاهم  اختذوا مسجد قباء وبعثوا إىل رسول اهللا بين عمرو بن عوف فقد ذكر املفسرون أن 
ليصلى فيه كما يصلى  نبىن مسجدا ونرسل إىل رسول اهللا : فصلى فيه، فحسدهم إخوم بنو عمرو، وقالوا

يف مسجد إخواننا، وليصل فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام، وكان أبو عامر قد ترهب يف اجلاهلية 
أبا عامر الفاسق  املدينة وعاداه ومساه النيب  س املسوح، وأنكر دين احلنيفية ملا قدم رسول اهللا وتنصر ولب

وخرج إىل الشام وأرسل إىل املنافقني أن استعدوا مبا استطعتم من قوة وسالح، وابنوا يل مسجدا فإين ذاهب إىل 
عشر  ااثن اهب مسجد قباء، وكان الذي بنقيصر فآيت جبند الروم، فأخرج حممدا وأصحابه فبنوا مسجدا إىل جن

رجال حزام بن خالد، ومن داره أخرج إىل املسجد وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشري وأبو حبيبة بن االرعد 
  .وعباد بن حنيف وحارثة وجارية وابناه جممع وزيد ونبتل ابن حارث وحلاد بن عثمان ووديعة بن ثابت

إنا بنينا مسجدا لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية والليلة : الوافق فلما فرغوا منه أتوا رسول اهللا 
تأتينا فتصلى لنا فيه، فدعا بقميصه ليلبسه فيأتيهم، فرتل عليه القرآن وأخرب اهللا عز وجل  الشاتية، وإنا حنب أن

 مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن يشكر خرب مسجد الضرار وما مهوا به، فدعا رسول اهللا 
انطلقوا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدموه واحرقوه، فخرجوا وانطلق مالك : والوحشي قاتل محزة، وقال هلم

وأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، مث دخلوا املسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله، وأمر النيب 
  ،أبو عامر بالشام وحيدا غريبا وماتأن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيها اجليف والننت والقمامة. 

  )٤من اآلية: األحزاب(﴾ وما جعلَ أَدعياَءكُم أَبناَءكُم  ﴿:تعاىلقوله ومنها 
فأعتقه وتبناه قبل الوحي، فلما تزوج  كان عند الرسول الذي يف زيد بن حارثة هذه اآلية نزلت فقد 

امرأة ابنه  تزوج حممد : قالت اليهود واملنافقون زينب بنت جحش، وكانت حتت زيد بن حارثة، النيب 
  .وهو ينهى الناس عنها، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

وان أَلَم تر إِلَى الَّذين نهوا عنِ النجوى ثُم يعودونَ لما نهوا عنه ويتناجونَ بِالْأثْمِ والْعد ﴿:تعاىلقوله ومنها 
يصعما ونذِّبعال يلَو فُِسهِمي أَنقُولُونَ فيو اللَّه بِه كيحي ا لَمبِم كويح اُءوكإِذَا جولِ وسالر قُولُ تا نبِم اللَّه

ريصالْم ا فَبِئْسهنلَوصي منهج مهبسادلة(﴾ ح٨:ا(  
واملنافقني، وذلك أم كانوا يتناجون فيما بينهم دون املؤمنني  نزلت يف اليهود: قال ابن عباس وجماهدفقد 
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ما نراهم إال وقد بلغهم عن أقربائنا : وينظرون إىل املؤمنني ويتغامزون بأعينهم، فإذا رأى املؤمنون جنواهم قالوا
، فال يزالون وإخواننا الذين خرجوا يف السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزمية، فيقع ذلك يف قلوم وحيزم

، فأمرهم أن يتناجوا كذلك حىت يقدم أصحام وأقرباؤهم، فلما طال ذلك وكثر، شكوا إىل رسول اهللا 
 .دون املسلمني فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إىل مناجام، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

 ـ رضي اهللا عنها ـعائشة ﴾، فقد ذكرت  للَّهوإِذَا جاُءوك حيوك بِما لَم يحيك بِه ا ﴿:تعاىلقوله أما 
السام عليكم وفعل اهللا بكم، : السام عليك يا أبا القاسم، فقلت: فقالوا إىل النيب جاءوا من اليهود  اناسأن 

يا رسول اهللا ألست : مه يا عائشة فإن اهللا تعاىل ال حيب الفحش وال التفحش، فقلت: فقال رسول اهللا 
  .وعليكم، ونزلت هذه اآلية يف ذلك: ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: قالأدرى ما يقولون؟ 

 ؟هل تدرون ما قال: السام عليك، فرد القوم، فقال نيب اهللا : فقال عن أنس أن يهوديا أتى النيب و
قلت السام  :قال كذاوكذا ردوه علي، فردوه عليه، فقال ال، ولكن: قالوا اهللا ورسوله أعلم يا نيب اهللا، قال

أي عليك ما : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عند ذلك فقال نيب اهللا  نعم،: عليكم، قال
  ﴾ وإِذَا جاُءوك حيوك بِما لَم يحيك بِه اللَّه  ﴿:تعاىلقلت، ونزل قوله 
م تفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُ ﴿:تعاىلومنها قوله 

بِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهروا يزشوا فَانزشيلَ انقبِريلُونَ خمعا ت ﴾
  ) ١١:اادلة(

يف الصفة ويف املكان ضيق وذلك يوم اجلمعة، وكان  كان النيب : بب نزوهلا، فقالس مقاتلفقد ذكر 
يكرم أهل بدر من املهاجرين واالنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إىل الس، فقاموا  رسول اهللا 
فقال ملن  على أرجلهم ينتظرون أن يوسع هلم فلم يفسحوا هلم، وشق ذلك على رسول اهللا  حيال النيب 

حوله من غري أهل بدر، قم يا فالن وأنت يا فالن، فأقام من الس بقدر النفر الذي قاموا بني يديه من أهل 
: الكراهية يف وجوههم، فقال املنافقون للمسلمني بدر، فشق ذلك على من أقيم من جملسه وعرف النيب 

ى هؤالء قوم أخذوا جمالسهم وأحبهم القرب من ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بني الناس؟ فواهللا ما عدل عل
 .نبيهم أقامهم وأجلس من أبطأ عنهم مقامهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

ى ﴿ أَلَم تر إِلَى الَّذين تولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم ما هم منكُم وال منهم ويحلفُونَ علَ:تعاىلقوله ومنها 
يوم يبعثُهم اللَّه جميعاً فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم  ﴿:تعاىلإىل قوله ) ١٤:اادلة(﴾ كَذبِ وهم يعلَمونَالْ

  )١٨:اادلة(﴾ ويحسبونَ أَنهم علَى شيٍء أَال إِنهم هم الْكَاذبونَ
مث يرفع حديثه إىل  يف عبد اهللا بن نبتل املنافق كان جيالس النيب  نزلتأا  السدى ومقاتلفقد ذكر 

يدخل عليكم اآلن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيىن : يف حجرة من حجره، إذ قال اليهود، فبينا رسول اهللا 
فحلف  ؟عالم تشتمين أنت وأصحابك: شيطان، فدخل عبد اهللا بن نبتل وكان أزرق، فقال له رسول اهللا 

فعلت، فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا باهللا ما سبوه، فأنزل اهللا تعاىل هذه :  ما فعل ذلك، فقال له النيب باهللا
 .اآلية



 ٣٤٢

كان يف ظل حجرة من حجره  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عباس ويف حديث آخر عن ابن 
نسان ينظر إليكم بعني شيطان، إنه سيأتيكم إ: وعنده نفر من املسلمني قد كان الظل يقلص عنهم، فقال هلم

عالم تشتمين أنت وفالن : وكلمه، فقال وإذا أتاكم فال تكلموه، فجاء رجل أزرق، فدعاه رسول اهللا 
يوم يبعثُهم  ﴿:نفر دعا بأمسائهم، فانطلق الرجل فدعاهم، فحلفوا باهللا واعتذروا إليه، فأنزل اهللا تعاىل ؟وفالن

لحيعاً فَيمج ونَاللَّهبالْكَاذ مه مهٍء أَال إِنيلَى شع مهونَ أَنبسحيو فُونَ لَكُملحا يكَم ادلة(﴾ فُونَ لَه١)١٨:ا   
األشياء لتخربه مبا ختتزنه من مكايد، ومن ذلك قصة الشاة  باإلضافة إىل هذا كله، فقد أنطق اهللا حملمد 

  .املسمومة
ن الناس، أملا افتتح خيرب، واطم رسول اهللا ـ هي أن ٢يد كثرية خمتلفةواحلديث ـ كما روي بأسان

: لتأأهدت زينب ابنة احلارث امرأة سالم بن مشكم، وهي ابنة أخي مرحب لصفية امرأته شاة مصلية، وقد س
؟ فقيل هلا الذراع، فأكثرت فيها من السم، مث مست سائر الشاء، فدخل أي عضو الشاة أحب إىل رسول اهللا 

 فقدمت إليه الشاة املصلية، فتناول رسول اهللا  ،على صفية ومعه بشر بن الرباء بن معرور رسول اهللا 
  .وتناول بشر بن الرباء عظما، فانتهس منه الكتف، وانتهس منها فالكها رسول اهللا 

ته استرط لقم فلفظها، فلما استرط رسول اهللا  ما بشر فاساغها، وأما رسول اهللا أف :قال ابن إسحاق
  .ن كتف هذه الشاة ختربين أين نعيت فيهاإارفعوا ما يف أيديكم، ف :فقال رسول اهللا  ،بشر بن الرباء ما يف فيه

 (:قال ؟من أخربك: فقالت ،)؟أمسمت هذه الشاة (:أرسل إىل اليهودية، فقال رسول اهللا قد روي أن و
بلغت من : قالت ،)؟ما محلك على ما صنعت (:نعم، قال: قالت ،)وهي الذراع ،أخربتين هذه اليت يف يدي

 إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فسيخرب، فعفا عنها رسول اهللا : فقلت، خيف عليك قومي ما مل
   .ومات بشر من أكلته اليت أكل ومل يعاقبها

                                                
  .احلاكمرواه )  ١(
بر، والبيهقي محد، وابن سعد، وأبو نعيم عن ابن عباس، والدارمى، والبيهقي عن جاأعن أنس، و البخاري ومسلمرواه )  ٢(

عنه عن أبيه، والبزار واحلاكم، وأبو نعيم عن أيب سعيد، والبيهقي  عن عبد الرمحن بن كعب ابن مالك، والطرباين -بسند صحيح 
  .والبيهقي عن ابن شهاب عن أيب هريرة

.  



 ٣٤٣

  ـ جند الكفاية ٥
لكفاية، وهي اليت يشري إليها قوله كما محى به سائر األنبياء جند ا ومن اجلند الذي محى اهللا به نبيه 

اللَّه وهو السميع فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم  ﴿:تعاىل
يمل١٣٧:البقرة(﴾ الْع(  

إِنا كَفَيناك   ﴿:تعاىلالكرمي إىل هذا التحقق، فقال  وقد حتقق هذا الوعد اإلهلي، وأشار القرآن
زِئنيهتس٩٥:احلجر(﴾ الْم(  

ميد عباده الصاحلني من أنبيائه وغريهم ذا النوع من اجلند، قال  تعاىلوقد أخرب القرآن الكرمي أن اهللا 
، )١٠:األنعام(﴾ سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين ﴿:تعاىل
  )٤١:االنبياء(﴾ ﴿ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ:تعاىلوقال 

لصاحلني ذا النوع من اجلند، فقال ـ فيما رواه أحد عن إمداد اهللا بعض عباده ا وقد أخرب رسول اهللا 
كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كرب الساحر قال : ـ رضي اهللا عنه ـ صهيباملضطهدين 

فدفع إليه غالما فكان يعلمه . إين قد كربت سني وحضر أجلي، فادفع إيل غالما ألعلمه السحر: للملك
احر وبني امللك راهب، فأتى الغالم على الراهب فسمع من كالمه، فأعجبه حنوه السحر، وكان بني الس

   ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه: وكالمه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال
وإذا . حبسين أهلي: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: ما حبسك؟ فشكا ذلك إىل الراهب، فقال: وقالوا

  .حبسين الساحر: أراد أهلك أن يضربوك فقل
فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة، قد حبست الناس فال يستطيعون أن جيوزوا، : قال

اللهم إن كان أمر الراهب : فأخذ حجرا فقال: قال. اليوم أعلم أمر الراهب أحب إىل اهللا أم أمر الساحر: فقال
فأخرب . ورماها فقتلها، ومضى الناس.  جيوز الناسأحب إليك وأرضى من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حىت

  .أي بني، أنت أفضل مين، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فال تدل علي: الراهب بذلك فقال
فكان الغالم يبرئ األكمه واألبرص وسائر األدواء ويشفيهم، وكان جليس للملك فعمي، فسمع به، فأتاه 

ما أنا أشفي أحدا، إمنا يشفي اهللا، عز وجل، فإن آمنت به : فقال. هنا أمجعاشفين ولك ما ها: دايا كثرية فقال
يا فالن، : مث أتى امللك فجلس منه حنو ما كان جيلس، فقال له امللك. فآمن فدعا اهللا فشفاه. دعوت اهللا فشفاك

نعم، ريب : قالولك رب غريي؟ : قال. ال ريب وربك اهللا: أنا؟ قال: ريب؟ فقال: من رد عليك بصرك؟ فقال
أي بني، بلغ من سحرك أن تربئ األكمه : فلم يزل يعذبه حىت دل على الغالم، فبعث إليه فقال. وربك اهللا

أولك رب : قال. ال: أنا؟ قال: قال. ما أشفي أنا أحدا، إمنا يشفي اهللا، عز وجل: واألبرص وهذه األدواء؟ قال
  . ريب وربك اهللا: غريي؟ قال

ارجع عن دينك، فأىب، : ذاب، فلم يزل به حىت دل على الراهب، فأتى بالراهب فقالفأخذه أيضا بالع
ارجع عن دينك، فأىب، فوضع املنشار يف مفرق : فوضع املنشار يف مفرق رأسه حىت وقع شقاه، وقال لألعمى
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وكذا،  ارجع عن دينك، فأىب، فبعث به مع نفر إىل جبل كذا: وقال للغالم. رأسه حىت وقع شقاه إىل األرض
اللهم، : إذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإال فَدهدهوه من فوقه فذهبوا به، فلما علوا به اجلبل قال: وقال

ما فعل : وجاء الغالم يتلمس حىت دخل على امللك فقال. فرجف م اجلبل فدهدهوا أمجعون. اكفنيهم مبا شئت
  . كفانيهم اهللا: أصحابك؟ فقال

فلججوا به . إذا جلجتم به البحر فإن رجع عن دينه وإال فغرقوه يف البحر: رقُور فقالفبعث به مع نفر يف قُ
ما فعل : فغرقوا أمجعون، وجاء الغالم حىت دخل على امللك فقال. اللهم، اكفنيهم مبا شئت. البحر فقال الغالم
  .كفانيهم اهللا: أصحابك؟ فقال

به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتين، وإال فإنك ال  إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك: مث قال للملك
جتمع الناس يف صعيد واحد مث تصلبين على جذع، وتأخذ سهما من كنانيت : وما هو؟ قال: قال. تستطيع قتلي

: ففعل، ووضع السهم يف كبد قوسه مث رماه، وقال. بسم اهللا رب الغالم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين: مث قل
آمنا : فوقع السهم يف صدغه، فوضع الغالم يده على موضع السهم ومات، فقال الناس. الغالمباسم اهللا رب 

  . نزل بك، قد آمن الناس كلهم أرأيت ما كنت حتذر؟ فقد واهللا: فقيل للملك .برب الغالم
 من رجع عن دينه فدعوه وإال: فأمر بأفواه السكك فَخدت فيها األخاديد، وأضرمت فيها النريان، وقال

فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن هلا ترضعه، فكأا تقاعست أن تقع يف : قال. فأقحموه فيها
  .١اصربي يا أماه، فإنك على احلق: النار، فقال الصيب

إِنا كَفَيناك   ﴿:تعاىلشرهم، وهي مصدقا قوله  وسأذكر لكم بعض األمثلة على من كفى اهللا نبيه 
تسالْمزِئني٩٥:احلجر(﴾ ه(  

فيقول  ،، وقد كان يسخر من رسول اهللا ، وهو ابن خال رسول اهللا األسود بن عبد يغوثفمنهم 
  .أما كلمت اليوم من السماء يا حممد: له إذا لقيه
وما أشبه هذا ، قد جاءكم ملوك األرض الذين يرثون ملك كسرى وقيصر: قال كان إذا رأى أصحابهو
  . ٢القول

وأغلقوا  ،فاسود وجهه حىت صار حبشيا، فأتى أهله فلم يعرفوه ،فأصابته السموم ،ن عند أهلهفخرج م
  .٣دونه الباب، فرجع متلددا حىت مات عطشا

   .٤فامتخض رأسه قيحا ،فضربته األكلة ،أومأ إىل رأسه جربيل باإلضافة إىل هذا، فقد روي أن 
خايل  حىت احقوقف صدره، فقال رسول اهللا  هحىن ظهر ن جربيل باإلضافة إىل هذا، فقد روي أ

  .٥دعه عنك يا حممد فقد كفيته: فقال، خايل
                                                

  .وأمحد وغريمها رواه مسلم)  ١(
  .البالذريرواه )  ٢(
  .ورواه أيضا عن الربيع بن أنس أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس،رواه )  ٣(
  .بسند صحيح رواه الطرباين والبيهقي والضياء، ويقال أومأ إىل بطنه فسقى بطنه ومات حبنا)  ٤(
  .ابن أيب حامت والبالذري بسند صحيحرواه )  ٥(



 ٣٤٥

، فإذا رأي أحسن منه تركه وأخذ األحسن ،وكان يأخذ حجرا يعبده ،احلارث بن قيس السهميومنهم 
  ) ٤٣:الفرقان(﴾ وكيالً أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه ﴿:تعاىلقوله  وفيه نزل

لقد غر حممد نفسه وأصحابه أن وعدهم أن حييوا بعد املوت، واهللا ما يهلكنا إال : مستهزئا وكان يقول
  .الدهر ومرور األيام واألحداث
ويقال إنه أصابته ، ١املاء حىت انقد بطنه هفلم يزل يشرب علي ،أكل حوتا مملوحاوكانت عقوبة اهللا له أن 

  .امتخض رأسه قيحا: بعضهم وقال، الذحبة
وأصحابه  كان هو وأصحابه يتغامزون بالنيب ، وبن أسد بن عبد العزى األسود بن املطلبومنهم 

  .مث ميكون ويصفرون ،ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر ،قد جاءكم ملوك األرض: ويقولون
فخرج  ،صره ويثكله ولدهأن يعمي اهللا ب بكالم شق عليه فدعا عليه رسول اهللا  وكلم رسول اهللا 

يضرب  وقد قدم من الشام، فلما كان ببعض الطريق جلس يف ظل شجرة فجعل جربيل  ،يستقبل ابنه
: فقال له غالمه، فجعل يستغيث بغالمه ،وجهه وعينه بورقة من ورقها خضراء وبشوك من شوكها حىت عمي

  .ما أرى أحدا يصنع بك شيئا غري نفسك
  .أومأ إىل عينيه فعمي فشغل عن رسول اهللا  ن جربيل وي أباإلضافة إىل هذا، فقد ر

  .٢عليه ، فتحقق بذلك ما دعا به رسول اهللا وملا كان يوم بدر قتل ابنه زمعة بن األسود
واستعاذ باهللا من  بن عمرو بن غبشان، وكان سفيها فدعا عليه رسول اهللا  مالك بن الطالطلةومنهم 

  .٣بطنه فماتما يف  فعصر جربيل بطنه حىت خرج ،شره
ويقال ـ كب محارا له فر ،، وقد كان من املستهزئني برسول اهللا العاصي بن وائل السهميومنهم 
 على شربقةـ أو البغلة ـ وهو يريد الطائف ربض به احلمار  ،فلما نزل شعبا من تلك الشعابـ بغلة بيضاء 

  .٤اتفانتفخت حىت صارت كعنق البعري وم ،فأصابت رجله شوكة منها
يف اجلاهلية  -أي حدادا ـ  كنت قينا: قالبعض سخريته باملسلمني، فخباب بن األرت وقد ذكر 

ال أكفر حىت : فقلت ،ال أعطيك حىت تكفر مبحمد : فقال ،فجئته أتقاضاه، فعملت للعاصي بن وائل سيوفا
  .مييتك اهللا مث تبعث

  .بلى: قلت !؟وإين مليت مث مبعوث: قال
وواهللا ال تكون أنت وصاحبك يا  ،ماال وولدا فأعطيك هنالك حقك ىفنؤت ،بعثدعين أموت وأ: قال
  .عند اهللا مين وال أعظم حظا ىخباب أثر

   ٧٧٥:مرمي( ﴾أَفَرأَيت الَّذي كَفَر بِآياتنا وقَالَ لَأُوتين ماالً وولَداً ﴿:فأنزل اهللا تعاىل فيه
                                                

  ..عبد الرازق وابن جرير وغريمها عن قتادة ومقسم موىل ابن عباسرواه )  ١(
  .البالذريرواه )  ٢(
  .ابن لكليب والبالذريرواه  ) ٣(
  فمات مكانه ،ملا ربض به محاره أو البغلة لدغأنه  أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباسوذكر ، البالذريرواه )  ٤(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٥(



 ٣٤٦

  .يشتمه ويسمعه ما يكره ن ممن يؤذي رسول اهللا كا، واحلكم بن أيب العاصي بن أميةومنهم 
ميشي ذات يوم وهو خلفه خيلج بأنفه وفمه فبقي على ذلك، وأظهر اإلسالم يوم  وكان رسول اهللا 

فخرج إليه  ،وهو يف بعض حجر نسائه وكان مغموصا عليه يف دينه، فاطلع يوما على رسول اهللا  ،الفتح
ولعنه وغربه من املدينة فلم  ،لو أدركته لفقأت عينه أو كما قال  ؟زغةمن عذيري من هذا الو: وقال ،بعرتة

  .١ـ  رضي اهللا عنهـ  يزل خارجا منها إىل أن مات عمر بن اخلطاب
 حياكيه ويلمض فرآه النيب  خلف النيب  كان رجل: قالـ فرضي اهللا عنهما ـ ابن عمر وقد ذكره 

وهو كما حياكي رسول اهللا  ،مث أفاق حني أفاق ،يا عليه شهرافلبط به مغش ،فرجع إىل أهله، كذلك كن :فقال
 ٢.  

 ،مر برجل يقال له حراث بن عامر بن خزاعة، وهو يريش نبال لهفقد ذكر أنه  ،الوليد بن املغريةومنهم 
ويصلحها فوطئ على سهم منها فخدشته خدشا يسريا، ويقال علق بإزاره فخدش ساقه خدشا خفيفا فأهوى 

  .٣انتفض اخلدش وضربته األكلة يف رجله أو ساقه فماتإليه جربيل ف
املستهزئني به مع كونه حكيم قومهم ومرجعهم، وفيه  وقد كان من كبار الساخرين من رسول اهللا 

مهدت و) ١٣(وبنِني شهودا ) ١٢(وجعلْت لَه مالًا ممدودا ) ١١(ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا  ﴿:تعاىلنزل قوله 
إِنه فَكَّر وقَدر  )١٧(سأُرهقُه صعودا ) ١٦(كَلَّا إِنه كَانَ لَآياتنا عنِيدا ) ١٥(ثُم يطْمع أَنْ أَزِيد ) ١٤(لَه تمهِيدا 

)١٨ ( رقَد فلَ كَيفَقُت)١٩ ( رقَد فلَ كَيقُت ثُم)٢٠ ( ظَرن ثُم)٢١ ( ثُم رسبو سبع)٢٢ ( ركْبتاسو ربأَد ثُم
)٢٣ ( ثَرؤي رحذَا إِلَّا سفَقَالَ إِنْ ه)٢٤ ( ِرشلُ الْبذَا إِلَّا قَوإِنْ ه)٢٥ ( قَرس يهلأُصس)٢٦ ( قَرا سم اكرا أَدمو
)٢٧ ( ذَرلَا تي وقبلَا ت)٢٨ ( ِرشلْبةٌ لاحلَو)٢٩ (ع رشةَ ععسا تهلَي)املدثر(﴾)٣٠(  

دخل الوليد بن املغرية على أيب بكر بن أيب قحافة فسأله عن : قالفقد ذكر ابن عباس سبب نزوهلا، ف
فواهللا ما هو بشعر وال بسحر وال . يا عجبا ملا يقول ابن أيب كبشة: القرآن، فلما أخربه خرج على قريش فقال

  .ملن كالم اهللاذْي من اجلنون، وإن قوله 
فلما مسع بذلك أبو  ،واهللا لئن صبا الوليد لتصبونَّ قريش: فقالوا ،فلما مسع بذلك النفر من قريش ائتمروا

  . أنا واهللا أكفيكم شأنه: جهل بن هشام قال
ألست أكثرهم ماال : أمل تر قومك قد مجعوا لك الصدقة؟ فقال: فانطلق حىت دخل عليه بيته فقال للوليد

أقد : فقال الوليد ،يتحدثون أنك إمنا تدخل على ابن أيب قحافة لتصيب من طعامه: فقال له أبو جهل. داوول
. فال واهللا ال أقرب ابن أيب قحافة، وال عمر، وال ابن أيب كبشة، وما قوله إال سحر يؤثر! حتدث به عشرييت؟

  .هذه اآليات فأنزل اهللا على رسوله 
واهللا لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإن له حلالوة، وإن : زعموا أنه قال: وقال قتادة

                                                
  .البالذريرواه )  ١(
  .وهذا املبهم الظاهر أنه احلكم، أبو الشيخ وابن مردويهرواه )  ٢(
  .البالذريرواه )  ٣(



 ٣٤٧

  .اآلية ﴾فَقُتلَ كَيف قَدر  ﴿:فأنزل اهللا ،عليه لطالوة، وإنه ليعلو وما يعلى، وما أشك أنه سحر
: قالفبلغ ذلك أبا جهل بن هشام، فأتاه ف ،فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له جاء إىل النيب ه أنوقد روي 

. يعطونكه، فإنك أتيت حممدا تتعرض ملا قبله: مل؟ قال: قال. أي عم، إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال
: قال. فقل فيه قوال يعلم قومك أنك منكر ملا قال، وأنك كاره له: قال. قد علمت قريش أين أكثرها ماال: قال

، وال أعلم برجزه وال بقصيده وال بأشعار اجلن، واهللا ما فماذا أقول فيه؟ فواهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مين
  . واهللا إن لقوله الذي يقول حلالوة، وإنه ليحطم ما حتته، وإنه ليعلو وما يعلى. يشبه الذي يقوله شيئًا من ذلك

إن : فلما فكر قال. فدعين حىت أفكر فيه: قال. واهللا ال يرضى قومك حىت تقول فيه: له أبو جهل قالف
  .اآليات فرتلت. سحر يأثره عن غريههذا 

وكان يطرح القذر والننت على باب  ،، وكان من أشد الناس عداوة للنيب أبو هلبومن كبار املستهزئني 
فأخذه وطرحه على رأسه، فجعل أبو هلب  ،، فرآه محزة بن عبد املطلب وقد طرح من ذلك شيئارسول اهللا 

  .١كان يفعل، لكنه كان يدس من يفعله فأقصر عما، صابئ أمحق: ينفض رأسه ويقول
كنت بني شر جارين، بني أيب هلب وعقبة بن  قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

  .أيب معيط، إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحاا على بايب
  .٢مث مييطه عن بابه ؟يا بين عبد مناف أي جوار هذا: يقول وكان رسول اهللا : قالت

أن رسول فذكر  ـ عن مشهد من مشاهد حربه لرسول اهللا رضي اهللا عنهما ـ ابن عباس قد حتدث و
: على الصفا فجعل ينادي صعد رسول اهللا ) ٢١٤:الشعراء(﴾ وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني) ﴿:ملا نزلت اهللا 

ذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال يا بين فهر، يا بين عدي لبطون من قريش، حىت اجتمعوا فجعل الرجل إ
أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري  (:ينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش فقال رسول اهللا 

  .لكم نذير بني يدي عذاب شديد افأن: نعم ما جربنا عليك إال صدقا قال: قالوا  )؟عليكم أكنتم مصدقي
   ٣ )١:املسد(﴾ تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب ﴿:فأنزل اهللا تعاىل، ذا مجعتناتبا لك سائر اليوم أهل: فقال أبو هلب

ما  ﴿:إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإين أفتدي منه مبايل وولدي فأنزل: بالعذاب قال وملا خوفه النيب 
با كَسمو الُهم هنى ع٢:املسد(﴾ أَغْن(  

وتفر ممن ظهر به، فلما  ،ء يعرف بالعداسة، كانت العرب تتشاءم بهبدابأن مات  تعاىلوقد عاقبه اهللا 
  .فرموه فيها ،فحفروا له حفرة ،ومكث مدة ال يدفن حىت خافوا العار ،أصاب أبا هلب تركه أهله حىت مات

يا حممد هو يكفر بالذي دنا فتدىل، فكان قاب : قالفقد روي أنه ، هلبعتبة بن أيب ومن كبار املستهزئني 
  )سلط عليه كلبا من كالبك (:أو أدىن، فقال رسول اهللا  قوسني

نكم قد عرفتم سين إ: وكان أبو هلب حيتمل البز اىل الشام، ويبعث بولده مع غلمانه ووكالئه، ويقول

                                                
  .البالذريرواه )  ١(
  .البالذريرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 ٣٤٨

ن حممدا قد دعا على ابين دعوة، واهللا ما آمنها عليه، فتعاهدوه، فكانوا إذا نزلوا املرتل ألزقوه اىل إوحقي، و
سد، فجعل غطوا عليه الثياب واملتاع حىت نزلوا يف مكان من الشام يقال له الزرقاء ليال، فطاف م األاحلائط و
يا ويل أمي هو واهللا آكلي كما دعا حممد علي، قتلين حممد وهو مبكة وأنا بالشام، ال واهللا ما أظلت : عتبة يقول

أنفسهم  مث جاء النوم، فحاطوا ،ل يده فيهفلم يدخ ،السماء على ذي هلجة أصدق من حممد، مث وضعوا العشاء
  .مبتاعهم ووسطوه بينهم، وناموا فجاء االسد يهمس يستنشق رؤوسهم رجال رجال، حىت انتهى إليه

فشم  ،فجاء االسد فشم وجوهنا فلما مل جيد ما يريد تقابض مث وثب، فإذا هو فوق املتاع: وقال هبار
فبلغ  ،ن حممدا أصدق الناس؟ وماتإأمل أقل لكم : خر رمقففضخ رأسه فقال وهو بآ ،وجهه مث هزمه هزمة
  .١قد واهللا عرفت ما كان لينفلت من دعوة حممد ؟أمل أقل لكم اين أخاف عليه دعوة حممد: ذلك أبا هلب، فقال

 ،كثريا تؤذي رسول اهللا وأخت أيب سفيان، وقد كانت ، هلبل زوجة أيب أم مجيومن كبار املستهزئني 
رسول اهللا  ب، وإمنا مساها اهللا تعاىل بذلك ألا كانت حتمل الشوك فتطرحه بالليل على طريقوهي محالة احلط

 حيث مير هو وأصحابه لتعقرهم بذلك.  
فبينا هي ذات يوم حتمل حزمة أعيت فقعدت على حجر تستريح أتاها ملك فجذا من خلفها باحلبل  

  .الذي يف عنقها فخنخقها به
جيلس  كان رجل: ن عبد الرمحن بن أيب بكر قالفع ،إذا تكلم النيب جهه رجل كان خيتلج بو ومنهم

فلم يزل خيتلج حىت  ،) كن كذلك (:بشئ اختلج بوجهه، فقال له النيب  فإذا تكلم النيب  ىل النيب إ
  . ٢مات

على ناس  مر النيب : ن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالفع ناس كانوا يغمزون يف قفاه  ومنهم
هذا الذي يزعم أنه نيب، ومعه جربيل، فغمز جربيل، فوقع مثل الظفر : فجعلوا يغمزون يف قفاه، ويقولون ،كةمب

﴿ إِنا كَفَيناك :تعاىلفلم يستطع أحد أن يدنو منهم فأنزل اهللا  ،فصارت قروحا حىت نتنوا ،يف أجسادهم
زِئنيهتس٣)٩٥:احلجر(﴾ الْم   

اىل بين النضري يستعينهم يف خرج  رسول اهللا فقد روي أن  ا الفتك به أرادونفر من اليهود ومنهم 
اجلس يا أبا القاسم، حىت تطعم وترجع حباجتك، فجلس ومن معه يف ظل جدار : فقالوا ،عقل الكالبيني

ن، لن جتدوه من اآل: فقالوا ينتظرون أن يصلحوا أمرهم فلما خلوا والشيطان معهم ائتمروا بقتل رسول اهللا 
رحى  ىلإوا ءن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو حتته فدليت عليه حجرا فقتلته، فجاإ: فقال رجل منهم

فأمسك اهللا عنها أيديهم، وأخربه مبا ائتمروا به من شأنه، فقام ورجع أصحابه، ونزل  ،عظيمة ليطرحوها عليه
علَيكُم إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم فَكَف أَيديهم عنكُم يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمت اللَّه  ﴿:القرآن

                                                
البيهقي وابو نعيم عن أيب نوفل بن أيب عقرب عن أبيه، والبيهقي عن قتادة وأبو نعيم وابن عساكر عن عروة عن رواه )  ١(

  .يزيد بعضهم على بعض هبار بن االسود، وابو نعيم عن طاوس، وابن اسحاق وابو نعيم عن حممد بن كعب القرظي،
  .أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقيرواه )  ٢(
  .البزار والطرباينرواه )  ٣(



 ٣٤٩

  .١)١١:املائدة(﴾ واتقُوا اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
 رسول اهللا كان : عن حممد بن كعب القرظي ـ رضي اهللا عنه ـ  قالف ،نفر أرادوا قتله ومنهم 

 ؟من مينعك مين :إذا نزل مرتال اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل حتتها، فأتاه أعرايب فاخترط سيفه، مث قال
 ﴿:تعاىلنزل اهللا أاهللا، فرعدت يد االعرايب، وسقط السيف منه، وضرب برأسه الشجرة حىت انتثر دماغه، ف: قال

 لَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك من الناسِ إِنَّ اللَّه اليا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِ
رِينالْكَاف مي الْقَوده٢)٦٧:املائدة(﴾ ي   

يعلمك أهل إمنا : هوكان يقول ل ،يؤذي رسول اهللا ممن كان وقد ، أبو األصداءومن كبار املستهزئني 
فإنه لعلى جبل إذا اجتمعت عليه  ،فدعا عليه رسول اهللا  ، هو معلم جمنون :لناسلويقول  ،الكتاب أساطريهم

  .٣فنطحته حىت قتلته ،روىاأل
ويلٌ   ﴿:تعاىلفأنزل اهللا  ،مهزه وملزه كان إذا رأى رسول اهللا قد و، أمية بن خلف اجلمحيومنهم 

 ةزلُم ةزمكُلِّ ه١(ل ( هددعالًا وم عمي جالَّذ)٢ ( هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحي)٣ ( ةطَمي الْحذَنَّ فبنكَلَّا لَي)ا ) ٤مو
في عمد ) ٨(ةٌ إِنها علَيهِم مؤصد) ٧(الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة ) ٦(نار اللَّه الْموقَدةُ ) ٥(أَدراك ما الْحطَمةُ 

 ةددم٤)اهلمزة(﴾)٩(م   
 ،وتال عليهم القرآن ،جملسا فدعا فيه إىل اهللا كان إذا جلس رسول اهللا ، وقد النضر بن احلارثومنهم 

حممد  واهللا ما: وحذر قريشا ما أصاب األمم املاضية خلفه يف جملسه إذا قام فحدثهم عن ملوك الفرس، مث يقول
وقَالُوا أَساطري  ﴿:تعاىل فأنزل اهللا ،، وما أحاديثه إال أساطري األولني اكتتبها كما اكتتبتهابأحسن حديثا مين

  )٥:الفرقان(﴾ الْأَولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيالً
ضر بن احلارث حىت فجاء الن ،يوما مع الوليد بن املغرية يف املسجد وجلس رسول اهللا : قال ابن إسحاق

فكلمه رسول اهللا  ،فعرض له النضر فتكلم رسول اهللا  ،ويف الس غري واحد من رجال قريش ،جلس معهم
 ونَ:حىت أفحمه مث تال عليه وعليهمارِدا ولَه متأَن منهج بصح اللَّه وند نونَ مدبعا تمو كُم٩٨(﴿ إِن ( لَو

  )األنبياء(﴾ )١٠٠(لَهم فيها زفري وهم فيها ال يسمعونَ)٩٩(آلهةً ما وردوها وكُلٌّ فيها خالدونَ كَانَ هؤالِء
فقال الوليد بن  ،حىت جلس إليهمـ  وأسلم بعد ذلكـ وأقبل عبد اهللا بن الزبعرى  مث قام رسول اهللا 

وقد زعم حممد أنا  ،النضر بن احلارث البن عبد املطلب آنفا وما قعد واهللا ما قام :املغرية لعبد اهللا بن الزبعرى
  .وما نعبد من آهلتنا هذه حصب جهنم

فسلوا حممدا أكل ما يعبد من دون اهللا يف جهنم مع من  ،أما واهللا ولو وجدته خلصمته: فقال عبد اهللا
  .مرمي عبده؟ فنحن نعبد املالئكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى ابن

                                                
ابن جرير عن عكرمة وبرير بن أيب زياد وعبد احلميد عن جماهد وابن اسحاق عن عاصم بن عمر، وابن قتادة، رواه )  ١(

  .الزبري وعبد اهللا بن أيب بكر، وابو نعيم والبيهقي عن الزهري وعروة بن
  .ابن جريررواه )  ٢(
  .البالذريرواه )  ٣(
  .ابن إسحاقرواه )  ٤(



 ٣٥٠

  .ورأوا أنه قد احتج وخاصم ،فعجب الوليد ومن كان معه يف الس من قول عبد اهللا
كل من أحب أن يعبد من دون اهللا فهو : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك لرسول اهللا 

الَّذين سبقَت لَهم منا  إِنَّ  ﴿:تعاىلفأنزل اهللا ، مع من عبده، إم إمنا يعبدون الشياطني ومن أمرم بعبادته
  )١٠١:االنبياء(﴾ الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ

وكان يصيب من رسول  ،وممن يستمع منه ،وكان من أشراف القوم ،األخنس بن شريق الثقفيومنهم 
مناعٍ للْخيرِ ) ١١(مازٍ مشاٍء بِنميمٍ ه) ١٠(ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِنيٍ  ﴿:تعاىلويرد عليه، فأنزل اهللا  اهللا 

إِذَا تتلَى علَيه َآياتنا قَالَ أَساطري الْأَولني ) ١٤(أَنْ كَانَ ذَا مالٍ وبنِني ) ١٣(عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ ) ١٢(معتد أَثيمٍ 
  ) القلم(﴾)١٥(

  .وكانا متصافيني حسنا ما بينهما، طأيب بن خلف وعقبة بن أيب معيومنهم 
مبكة وال يؤذيه وكان رجال حليما، وكان  عقبة بن أيب معيط كان جيلس مع رسول اهللا وقد روي أن 

ـ يف رواية أنه أمية بن خلف م ـ وكان أليب معيط خليل غائب عنه بالشا ،بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه
  .صبأ أبو معيط: فقالت قريش

ما : فقال، أشد ما كان أمرا: فقالت ؟ما فعل حممد مما كان عليه :فقال المرأته ،ن الشام ليالوقدم خليله م
  .صبأ: فقالت ؟فعل خليلي أبو معيط
، ما لك ال ترد علي حتييت: فحياه فلم يرد عليه التحية فقال ،فلما أصبح أتاه أبو معيط ،فبات بليلة سوء

  ؟كيف أرد عليك حتيتك وقد صبأت: فقال
   ؟أوقد فعلتها قريش: قال

فتبزق يف وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم  ،تأتيه يف جملسه: قال ؟ما يربئ صدورهم إن أنا فعلت: مث قال
  .١أن مسح وجهه من البزاق فلم يزد النيب  ،ففعل، من الشتم

  .فصار برصا ،رجع ما خرج منه إىل وجهه أن عقبة ملا تفل يف وجه النيب وقد روي 
  .بل أنا أقتله إن شاء اهللا: فقال فبلغ ذلك رسول اهللا ، واهللا ألقتلن حممدا: فوقال أيب بن خل

فلما كان يوم بدر، وخرج ، قوال إال كان حقا فلما بلغ أبيا ذلك أفزعه ألم مل يسمعوا من النيب 
جا من قد وعدين هذا الرجل إن وجدين خار: فقال، اخرج معنا: أصحاب عقبة، أيب أن خيرج فقال له أصحابه

  .مية طرت عليهزلك مجل أمحر ال يدرك فلو كانت اهل: فقالوا، جبال مكة أن يضرب عنقي صربا
أسريا يف  وحل به مجله يف أخدود من األرض فأخذه رسول اهللا ، فخرج معهم، فلما هزم اهللا املشركني
يه علي بن أيب طالب فضرب فقام إل، نعم: قال ؟أتقتلين بني هؤالء: سبعني من قريش وقدم إليه أبو معيط فقال

  .ومل يقتل من األسارى يومئذ غريه، عنقه
فيحول رجل  ،عليه ليحمل فلما كان يوم أحد خرج أيب مع املشركني فجعل يلتمس غفلة رسول اهللا 

  .خلوا عنه: قال ألصحابه وبينه، فلما رأى ذلك رسول اهللا  بني النيب 
                                                

  .ابن مردويه وأبو نعيم يف الدالئل بسند صحيحرواه )  ١(



 ٣٥١

فلم خيرج منه دم كثري واحتقن الدم يف جوفه، فجعل خيور كما  ،فوقعت يف ترقوته ،فأخذ احلربة ورماه ا
واهللا لو مل : فقال، فواهللا ما بك إال خدش !ما هذا الذي بك: خيور الثور فاحتمله أصحابه وهو خيور فقالوا

ال يوما فما لبث إ، واهللا لو كان الذي يب بأهل ذي ااز لقتلهم، أنا أقتله: أليس قد قال !يصبين إال بريقه لقتلين
  .حىت مات

﴾ ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيالً ﴿:وأنزل اهللا تعاىل يف أيب معيط
  ١)٢٧:الفرقان(

  .٢ بذلك وكان يكىن قبل ذلك أبا احلكم كناه رسول اهللا م، وقد عمرو بن هشا أبو جهلومنهم 
واهللا يا حممد لتتركن سب آهلتنا أو : فقال له ،ولقي أبو جهل بن هشام رسول اهللا : إسحاق قال ابن

﴾ وال تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ  ﴿:تعاىلفأنزل اهللا ، لنسنب إهلك الذي تعبد
  )١٠٨من اآلية: األنعام(

أَولَى لَك فَأَولَى ثُم  ﴿:إن اهللا تعاىل أمرين أن أقول لك (:فقال ،أبا جهللقي  رسول اهللا أن  وقد روي
 ،ما تستطيع يل أنت وال صاحبك من شيء: فرتع ثوبه من يده وقال، )٣٥- ٣٤: القيامة(﴾أَولَى لَك فَأَولَى 

 ﴿:ه اهللا تعاىل يوم بدر وأذله وعريه بكلمته، وأنزلفقتل ، ولقد علمت أين أمنع أهل البطحاء، وأنا العزيز الكرمي
خذُوه فَاعتلُوه ) ٤٦(كَغلْيِ الْحميمِ ) ٤٥(كَالْمهلِ يغلي في الْبطُون ) ٤٤(طَعام الْأَثيمِ ) ٤٣(إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ 

ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِمي ) ٤٨(عذَابِ الْحميمِ ثُم صبوا فَوق رأْسه من ) ٤٧(إِلَى سواِء الْجحيمِ 
   ٣)الدخان(﴾)٤٩(

   ..هذا يف حياته 
أما بعد وفاته، فقد روي من ذلك الكثري، حىت أن املسلمني صاروا يتفاءلون بتصدي األعداء ملقام رسول 

إنَّ اهللا منتقم لرسوله ممن طعن  (:هذا، فقال ألم يعلمون أن اهللا سينصره ال حمالة، وقد ذكر ابن تيمية اهللا  
 اه أعدادثَندبِ الكاذب إذا مل ميكن الناس أن يقيموا عليه احلد، ونظري هذا ما حكَذول ينِهدل ظْهِره، ومبعليه وس

ائن اليت بالسواحل من املسلمني العدول، أهل الفقه واخلربة، عما جربوه مرات متعددة يف حصرِ احلصون واملد
كنا حنن نحصر احلصن أو املدينة الشهر أو أكثر : الشامية، ملا حصر املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا، قالوا

من الشهر وهو ممتنع علينا حىت نكاد نيأس منه، حىت إذا تعرض أهلُه لسب رسولِ اهللا والوقيعة يف عرضه تعجلنا 
، ومل يكد يتأخر إال يوماً أو يومني أو حنو ذلك،مث يفتح املكان عنوة، ويكون فيهم ملحمة عظيمة، فتحه وتيسر

   ) حىت إن كنا لَنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه، مع امتالء القلوب غيظاً عليهم مبا قالوا فيه: قالوا
وهكذا  (:ك العقول إال التسليم هلا، قال ابن تيميةوقد اشتهر هذا األمر حىت صار من اربات اليت ال متل
حاهلم مع النصارى كذلك، ومن ـ  يعين املغرب ـحدثين بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني من أهل الغرب 

                                                
  .ابن أيب حامت رواه)  ١(
  .البالذري وغريهرواه )  ٢(
  ..وهو مرسل) ٧/٤١٨(ذكره السيوطي يف الدر املنثور )  ٣(



 ٣٥٢

   ١) سنة اهللا أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده املؤمنني

                                                
  .١١٧-١١٦الصارم املسلول ص )١(



 ٣٥٣

  ـ جند اهلداية ٦
ومحاه ا من مؤامرات أعدائه الكثرية جند اهلداية، وذلك بأن يبث اهللا  ا نبيه ومن اجلنود اليت أيد اهللا 

فيتحولون من سبه إىل  ،، أو من يريدون به شرا اإلميان وحمبة رسول اهللا يف قلوب من يبغضون رسول اهللا 
  .حبه، ومن من حربه إىل احلرب عنه

فقد كان يف جاهليته شديد  ،اهللا عنه ـ ـ رضيعمر بن اخلطاب ولعل من أشهر األمثلة على ذلك 
  .العداوة لإلسالم وحملمد 

، م عبد اهللا بنت أيب حثمة، وكانت زوج عامر بن ربيعةوقد ذكرت إحدى السابقات لإلسالم، وهي أ
إنا نرحل إىل أرض احلبشة، وقد ذهب  :كيف كان املسلمون األوائل يستبعدون إسالمه قبل أن يسلم، فقالت

  .جته، إذ أقبل عمر وهو على شركه حىت وقف عليعامر لبعض حا
نعم واهللا، لنخرجن يف : قلت: أتنطلقون يا ام عبد اهللا؟ قالت: وكنا نلقي منه البالء أذى، وشدة فقال

  .أرض اهللا فقد آذيتمونا، وقهرمتونا، حىت جيعل اهللا لنا فرجا
! و رأيت عمر، ورقته، وحزنه علينال: فلما عاد عامر أخربته، وقلت له: قالت، فقال صحبكم اهللا: قالت

ال يسلم حىت يسلم محار اخلطاب ملا كان يرى من غلظته، وشدته : فقال، نعم: قلت ؟أطمعت يف إسالمه: قال
  .على املسلمني

  :يف موقف عدائي شديد لرسول اهللا  هداه فأسلمولكن اهللا 
فاطمة بنت اخلطاب كانت حتت  ختهوقصة ذلك كما يرويها املؤرخون، وكما حيكيها هو نفسه، هي أن أ
رت خيتلف إىل وكان خباب بن األ، سعيد بن يزيد بن عمرو العدوي، وكانا مسلمني خيفيان إسالمهما من عمر

رقم عند واملسلمني وهم جمتمعون يف دار األ ،فاطمة يقرأها القرآن فخرج عمر يوما ومعه سيفه يريد النيب 
ين تريد يا عمر؟ أ: يف حنو أربعني رجال، فلقيه نعيم بن عبد اهللا فقال الصفا، وعنده من مل يهاجر من املسلمني

  .فأقتله ،ريد حممدا الذي فرق أمر قريش، وعاب دينهاأ: فقال
؟ !رض، وقد قتلت حممداواهللا لقد غرتك نفسك، أترى بين عبد مناف تاركيك متشي على األ: فقال نعيم

  فال ترجع إىل أهلك فتقيم أمرهم؟ أ
  .ختنك، وابن عمك سعيد بن زيد، واختك فاطمة، فقد أسلما: ؟  قال!وأي أهلي: عمر قالف

  .رت يقرئهما القرآنوعندمها خباب بن األ ،فرجع عمر إليهما
فلما مسعوا حس عمر تغيب خباب، وأخذت فاطمة الصحيفة، وألقتها حتت فخذيها،وقد مسع عمر قراءة 

  .خباب
  .خربت أنكما تابعتما حممداأقد ، بلى: قال ؟عت شيئامس: قاال !؟ما هذه اهلينمة: فلما دخل قال

قد : خته لتكفه، فضرا فشجها، فلما فعل ذلك قالت له اختهأوبطش خبتنه سعيد بن زيد، فقامت إليه 
  .أسلمنا، وآمنا باهللا، ورسوله، فاصنع ما شئت



 ٣٥٤

كم تقرأون فيها اآلن حىت عطيين هذه الصحيفة اليت مسعتأ: وقال هلا ،وملا رأى عمر ما باخته من الدم ندم
  .إنا خنشاك عليها، فحلف أنه يعيدها: قالت، أنظر إىل ما جاء به حممد

فقام، ، إنك جنس على شركك، وال ميسها إال املطهرون :ـ وقد طمعت يف إسالمهـ  قالت لهمث 
  .الم وأكرمهما أحسن هذا الك: طه، وكان كاتبا فلما قرأ بعضها قال: فأعطته الصحيفة وقرأ فيها، واغتسل

لك ليلة  فإنين أرجو أن تكون دعوة رسول اهللا  ،أبشر يا عمر: خرج إليه وقالذلك فلما مسع خباب 
  .اللهم أعز االسالم بعمر بن اخلطاب، أو بعمرو بن هشام: اخلميس

  .فدلين يا خباب على حممد حىت آتيه فأسلم: فقال عمر عند ذلك
وأصحابه فضرب عليهم الباب فقام رجل منهم فنظر من  ،فدله خباب فأخذ سيفه، وجاء إىل النيب 

  .بذلك خلل الباب فرآه متوشحا سيفه، فأخرب النيب 
  .فإن كان يريد خريا بذلناه له، وإن أراد شرأ قتلناه بسيفه ،إئذن له: فقال محزة

ما  ؟جاء بك ما: وقال ،مث جذبه جذبة شديدة ،فأخذ مبجامع ردائه ،حىت لقيه فأذن له فنهض إليه النيب 
  .أراك تنتهي حىت يرتل اهللا عليك قارعة

تكبرية عرف من يف البيت أن  فكرب رسول اهللا ، من باهللا، وبرسولهؤيارسول اهللا جئت أل: فقال عمر
  .عمرا أسلم

مرحبا يا بن : فخرج إيل وقال ،فضربت عليه بابه ،ملا أسلمت أتيت باب أيب جهل بن هشام: قال عمر
  .وصدقت ما جاء به ،جئت الخربك أين قد أسلمت، وآمنت مبحمد : قلت ؟ما جاء بك! أخي

  .١ قبحك اهللا، وقبح ما جئت به: وقال ،فضرب الباب يف وجهي: قال
وقد حدث عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ نفسه عن سبب إسالمه، فقد خاطب مرة بعض 

كنت من أشد الناس على رسول  :قال، نعم: قلنا ؟أحتبون أن أعلمكم كيف كان بدو إسالمي: الصحابة، فقال
اين : فبينا أنا يوما يف يوم شديد احلر باهلاجرة، يف بعض طرق مكة، إذ لقيين رجل من قريش فقال ،اهللا 

: قال ؟وما ذاك: قلت: تذهب يابن اخلطاب؟ أنت تزعم أنك هكذا، وقد دخل عليك هذا االمر يف بيتك قال
  .فرجعت مغضبا: اختك قد صبأت قال

جيمع الرجل، والرجلني إذا أسلما عند الرجل به قوة فيكونان معه، ويصيبان من  وقد كان رسول اهللا 
  .خيت رجلنيأطعامه، وقد كان ضم إىل زوج 

  .ابن اخلطاب: قلت ؟فجئت حىت قرعت الباب فقيل من هذا: قال
وا، واختفوا، وتركوا، أو وكان القوم جلوسا يقرؤن القرآن يف صحيفة معهم، فلما مسعوا صويت تبادر: قال

  .فقامت املرأة ففتحت يل ،نسوا الصحيفة من أيديهم
: فسال الدم: فأرفع شيئا يف يدي فأضرا به قال: قال ،قد بلغين أنك صبوت ،يا عدوة نفسها: فقلت

                                                
 ٢٧٦ - ٢٧٢/  ١: ، الرياض النضرة٥٤ص : ، نور االبصار٨٧ - ٨٦ - ٨٥ - ٨٤/  ٢: الكامل يف التاريخ: انظر)  ١(

  .ترمجة عمر



 ٣٥٥

  .يابن اخلطاب ما كنت فاعال فافعل فقد أسلمت: قالت مث ،فلما رأت املرأة الدم بكت: قال
ما هذا : فقلت، فنظرت فإذا بكتاب يف ناحية البيت ،فجلست على السرير ،أنا مغضبو ،فدخلت: قال

  .أعطينيه ؟الكتاب
ال يمسه إِلَّا  ﴿ وهذا، أنت ال تغتسل من اجلنابة، وال تطهر، ال اعطيك لست من أهله: فقالت
  )٧٩:الواقعة(﴾ الْمطَهرونَ
فلما مررت بالرمحن الرحيم، ذعرت، ، هللا الرمحن الرحيمبسم ا: فلم أزل ا حىت أعطتنيه فإذا فيه: قال
  .بالصحيفة من يدي ورميت

﴾ سبح للَّه ما في السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيم ﴿:فإذا فيها ،مث رجعت إيل نفسي :قال
  )١:احلديد(

وما لَكُم ال  ﴿:يل نفسي حىت بلغتفكلما مررت باسم من أمساء اهللا عزوجل ذعرت، مث ترجع إ: قال
نِنيمؤم متإِنْ كُن يثَاقَكُمذَ مأَخ قَدو كُمبوا بِرنمؤتل وكُمعدولُ يسالرو ونَ بِاللَّهنمؤأشهد : فقلت ،)٨:احلديد(﴾ ت

  .١أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممد رسول اهللا
مجيل بن معمر، : أي أهل مكة أنقل للحديث فقالوا: قالرضي اهللا عنه ـ ـ ملا أسلم عمر بن اخلطاب و

يا مجيل هل علمت أين أسلمت؟ فو اهللا ما راجعه الكالم حىت قام جير رداءه، : فخرج عمر، حىت أتاه فقال
  .يا معشر قريش إن عمر قد صبا: وخرج عمر يتبعه، حىت إذا قام على باب مسجد الكعبه صرخ بأعلى صوته

أيام الصبا وكان له  يألف النيب فقد كان من الرضاع،  النيب  وأخسفيان بن احلارث  أبوم ومنه
مث  ،وهجا أصحابه عاداه أبو سفيان عداوةً مل يعادها أحدا قط، وهجا رسول اهللا  تربا، فلما بعث النيب 

  .يتهوإمنا دا ،لسان أيب سفيان وهجاءه، ال بإهالكه شاء اهللا أن يكفي رسوله 
مث إن اهللا ألقى يف قليب اإلسالم، فسرت وزوجي وولدي حىت نزلنا : ، فقالأبو سفيان عن نفسهوحدث 

، فلما مأل عينيه مين أعرض عني بوجهه إىل الناحية باألبواء، فتنكرت وخرجت حىت صرت تلقاء وجه النيب 
  .األخرى، فتحولت إىل ناحية وجهه األخرى

تبعه، ال يرتلُ مرتالً إال وهو على بابه ومع ابين جعفر وهو ال يكلمه، حىت قال فما زال أبو سفيان ي: قالوا
أو آلخذن بيد ابين هذا حىت منوت عطشا أو جوعا، فلما بلغ ذلك   اهللاواهللا ليأذنن يل رسول : أبو سفيان
  .رق هلما فدخال عليه رسول اهللا 

  .فلم يرجع إال حببه واإلميان به ،سول اهللا ، فقد خرج من بيته يريد قتل رشيبة بن عثمانومنهم  
وغزا حنينا، قلت أسري مع  ،مكة ملا كان عام الفتح دخل رسول اهللا : وقد حدث عن قصة ذلك، فقال

قريش إىل هوازن، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من حممد غرة، وتذكرت أيب وقتله محزة، وعمي وقتله علي بن 
لو مل يبق من : ي من حممد، وأكون أنا الذي قمت بثار قريش كلها، وأقولاليوم أدرك ثار: أيب طالب، فقلت

  .مر يف نفسي إال قوةيزداد األ العرب والعجم أحد إال اتبع حممدا ما تبعته أبدا، فكنت مرصدا ملا خرجت له، ال
                                                

  .٢٧٧/  ٢: ، الرياض النضرة٥٥ - ٥٤/  ٤اسد الغابة )  ١(
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ته جئف ،عن بغلته، وأصلت السيف، ودنوت منه، أريد ما أريد فلما اختلط الناس، اقتحم رسول اهللا 
عمه لن خيذله، فجئته من عن يساره، فإذا بايب سفيان : فإذا العباس قائم عليه درع بيضاء، قلت ،من عن ميينه

ابن عمه لن خيذله، فجئته من خلفه، فلم يبق إال أن أسورة سورة بالسيف إذ رفع إيل فيما : بن احلارث فقلت
يدي على بصري، خوفا عليه، ومشيت  فوضعت ،فخفت أن يتمحشين، بيين وبينه شواظ من نار كانه برق

  .القهقرى، وعملت أنه ممنوع
اللهم أذهب عنه  (:فدنوت منه، فوضع يده على صدري وقال ،)يا شيب أدن مين  (:وقال ،فالتفت إىل

  )يا شيبة قاتل الكفار  (:سي وهو أحب إيل من مسعي وبصري وقليب، مث قالأفرفعت إليه ر، )الشيطان 
أن أقيه بنفسي كل شئ، فلما ازمت هوازن رجع إىل مرتله ودخلت  ـواهللا  ـ فتقدمت بني يديه أحب

  . ١ مث حدثين مبا مهمت به  ،)احلمد هللا الذي أراد بك خريا مما أردت  (:عليه فقال
احلمد هللا الذي أكرمنا باالسالم ومن علينا : الذي حدث عن نفسه، فقال ٢النضري بن احلارثومنهم 

خرجت مع قوم من قريش، هم : باء، فذكر حديثا طويال، مث قاللى ما مات عليه اآلومل منت ع ،مبحمد 
على دينهم بعد أبو سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وحنن نريد إن كانت دبرة على 

ننا أن حممد أن نغري عليه فيمن يغري، فلما تراءت الفئتان وحنن يف حيز املشركني محلت هوازن محلة واحدة، ظ
  .املسلمني ال جيربوا أبدا، وحنن معهم وأنا أريد مبحمد ما أريد

قبلت عامدا أوعمدت له فإذا هو يف وجوه املشركني واقف على بغلة شهباء حوهلا رجال بيض الوجوه، ف
هذا مثل يوم بدر، إن الرجل لعلي حق، : قلت، فرعب فؤادي وأرعدت جوارحيأإليك، ف: إليه، فصاحوا يب

  .تعاىل يف قليب االسالم وغريه عما كنت أهم به عصوم، وأدخل اهللاوإنه مل
الكرة بعد : كرة صادقة، وتنادت االنصار بينها صحاب رسول اهللا أفما كان حلب ناقة حىت كر 

  .يا للخزرج، يا للخزرج، فحطمونا حطاما، فرقوا مشلنا، وتشتت أمرنا، ومهة كل رجل نفسه: الفرة
حىت هبطت بعض أودية أوطاس فكمنت يف مخر شجرة ال يهتدي إيل أحد إال  فتنحيت يف غربات الناس

إىل الطائف،  يت، ومضى رسول اهللا أعلي، فمكثت فيه أياما وما يفارقين الرعب مما ر تعاىلأن يدله اهللا 
ودخلت فيه  اهللا  لو صرت إىل اجلعرانة، فقاربت رسول: فاقام ما أقام، مث رجع إىل اجلعرانة، فقلت

 سلمون، فما بقي فقد رأيت عربا، وقد ضرب االسالم جبرانه، ومل يبق أحد، ودانت العرب والعجم حملمد امل
  .فعز حممد لنا عز، وشرفه لنا شرف

  )؟النضري (:يلقاين باجلعرانة كنة لكنة فقال فو اهللا إين لعلى ما أنا عليه إن شعرت إال برسول اهللا 
   )أردت يوم حنني مما حال اهللا بينك وبينه  هذا خري لك مما (:لبيك، فقال: قلت

قد أرى أن لو كان مع اهللا : قلت، )قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه توضع  (:قبلت إليه سريعا، فقالأف

                                                
وأبو نعيم، وابن عساكر ابن سعد وابن عساكر عن عبد امللك بن عبيد، وأبو القاسم البغوي، والطرباين، والبيهقي، رواه )  ١(

  .عن عكرمة
  .وهو غري النضر بن احلارث الذي مات على كفره)  ٢(
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  .تعاىل إهلا غريه لقد أغىن شيئا، وإين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأنك رسول اهللا
فو اهللا الذي بعثه باحلق لكأن قليب حجر ثباتا يف : قال النضري ،)ثباتا اللهم زده  (:قال رسول اهللا ف

  .١الدين وبصرية يف احلق، وذكر احلديث
يعطيين من غنائم  ما زال رسول اهللا : الذي حدث عن نفسه، فقال، صفوان بن أمية اجلمحيومنهم 

  . ٢هشيئا هو أحب إيل من تعاىلوهو أبغض اخللق إيل حىت ما خلق اهللا  ،حنني
يتصفح الغنائم إذ مر بشعب مملوء إبال مما  يقال إن صفوان طاف مع رسول اهللا : قال حممد بن عمرو

فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء، فاعجب صفوان وجعل ينظر إليه، فقال رسول اهللا  أفاء اهللا به على رسوله 
:) أشهد أنك رسول : فقال صفوان ،)هو لك مبا فيه  (:قال، نعم: قال  )؟أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب
  .إال نيب ما طابت ذا نفس أحد قط  اهللا 

مع هؤالء هو السر يف كل ذلك التحول الذي انتقلوا به من حربه وسبه  وقد كان سلوك رسول اهللا 
  .إىل اإلميان به وحمبته

يريد تح مكة ـ الذي حدثتكم حديثه ـ فقد خرج بعد فصفوان بن أمية وسأضرب لكم مثاال على هذا ب
وقد خرج هاربا  ،يا نيب اهللا  إن صفوان بن أمية سيد قومي: جدة لريكب منها إىل اليمن، فقال عمري بن وهب

   )هو آمن  (:قال منه أمنك، ليقذف نفسه يف البحر، ف
 :ـوليس معه غريه  ـوقال صفوان لغالمه يسار  ،وهو يريد أن يركب البحر، فخرج عمري حىت أدركه

ما أصنع بعمري بن وهب، واهللا ما جاء إال يريد : هذا عمري بن وهب، قال صفوان: من ترى؟ قال أنظر! ويح
يا أبا وهب جعلت فداك، جئت من عند أبر الناس، وأوصل الناس، : قد ظاهر علي حممدا، فلحقه فقال ،قتلي

  .هقد جئتك ب فداك أيب وأمي اهللا اهللا يف نفسك أن لكها، هذا أمان من رسول اهللا 
أفضل الناس وأبر الناس  ..أي صفوان فداك أيب وأمي :، فقال عمريأغرب عين فال تكلمين، وحيك: قالف

  .وخري الناس ابن عمك، عزه عزك، وشرفه شرفك وملكه ملكك
وال أرجع معك حىت : هو أحلم من ذلك وأكرم، قال :، فقال عمريإين أخافه على نفسي: صفوان قالف

  .امكث مكانك حىت آتيك ا: قالتأتيين بعالمة أعرفها، ف
إن صفوان أىب أن يأنس يل حىت يرى منك أمارة يعرفها، فرتع : فقال  فرجع عمري إىل رسول اهللا 

  .معتجرا به برد حربة عمامته فأعطاه اياها، وهي الربد الذي دخل فيه رسول اهللا  رسول اهللا 
باملسلمني العصر يف املسجد، فلما سلم رسول وهو يصلي  فرجع معه صفوان حىت انتهى إىل رسول اهللا 

يا حممد، إن عمري بن وهب جاءين بربدك، وزعم أنك دعوتين إىل القدوم عليك، فان : صاح صفوان اهللا 
بل لك تسيري  (:ال واهللا حىت تبني يل قال: قال ،)انزل أبا وهب  (: فقال، رضيت أمرا وإال سريتين شهرين

  )أربعة أشهر 
                                                

  .الواقدي يف املغازيرواه )  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
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صفوان ينظر إىل  ى رسول اهللا أإىل هوازن وفرق غنائمها فر وملا خرج رسول اهللا فرتل صفوان، 
يا أبا وهب يعجبك هذا  (:يرمقه فقال دام النظر إليه، ورسول اهللا أن نعما وشاء ورعاء، فشعب مآل

  )هو لك وما فيه  (:نعم قال: قال  )الشعب؟
أشهد أن ال إله  أحد مبثل هذا إال نفس نيب، ما طابت نفس: فقبض صفوان ما يف الشعب، وقال عند ذلك

  . ١وأسلم مكانه، إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله
  

                                                
  .ابن إسحاق عن عروة بن الزبري، والبيهقي عن الزهريرواه )  ١(
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  العقوبةـ جند  ٧
كما محى به سائر األنبياء ما رتب على االستهزاء بالنيب أو السخرية  ومن اجلند الذي محى اهللا به نبيه 

  .منه أو استنقاصه من ألوان العقوبة
  … بل يعم سائر األنبياء  ،نيب وليس ذلك خاصا بال

  .عقوبات دنيوية، وعقوبات أخروية: والعقوبا نوعان
  :العقوبات الدنيوية

فقد  ،من ألوان العقوبات الشريعة على السخرية من رسول اهللا أما العقوبات الدنيوية، فهي ما رتبت 
  .عا من أن ينتهك أو ينتقصوعرض األنبياء مجي وقف الفقهاء ومثلهم القضاة جنودا حيمون عرض حممد 

، أو عابه، أو أحلق به نقصا يف نفسه أو نسبه أو دينه، أو مجيع من سب النيب فقد نص الفقهاء على أن 
خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه بشئ على طريق السب له، أو االزراء عليه، أو التصغري لشأنه، أو 

  .الغض منه، والعيب له، فهو ساب له
لعنه أو دعا عليه، أو متىن مضرة له، أو نسب إليه ما ال يليق مبنصبه على طريق الذم، أو عبث يف من ومثله 

جهته العزيزة بسخف من الكالم وهجر، ومنكر من القول وزور، أو عريه بشئ مما جرى من البالء واحملنة عليه، 
  .أو غمصه ببعض العوارض البشرية اجلائزة واملعهودة لديه

ص الفقهاء على خطورة هذه املواقف منهم، وأم يستتابون، فإن تابوا، فبها، وإال قتلوا فهؤالء مجيعا ن
  .خلطرهم الشديد على اتمع مبا يبثونه من عدم احترام ملنصب النبوة الرفيع

  أليس يف ذلك تشددا وقمعا؟: قال بعض القوم
  .ختريب اتمع هذا نوع من الردع للنفوس الظاملة اليت تريد… ال : قال عبد القادر

  كيف ذلك؟: قال الرجل
ألن النيب ـ أي نيب ـ هو رمز املعاين السامية اليت جاء من أجلها، وأمهها معرفة اهللا : قال عبد القادر

  .نا به استهزاء مبن أرسلهؤوعبادته، فاستهزا
بل يف سب  . .ه يف سب ناس ال ذمة هلم وال خلقمث أال ترون يف الواقع أنا حنكم مبثل هذا أو قريب من

  أشياء ورموز نعتقد أا متثل أمة أو وطنا أو تارخيا؟
  .ذلك صحيح: قالوا

ألن املعاين اليت جاء ا األنبياء أعظم من … فمنصب النبوة الرفيع يتطلب شدة وحزما : قال عبد القادر
  .كل املعاين اليت صاغها البشر ألنفسهم

  :العقوبات األخروية
 ﴿:تعاىلا عقوبات اآلخرة، فقد نصت عليها آيات من القرآن الكرمي، قال هذا عن عقوبات الدنيا، أم

ل نمؤيو بِاللَّه نمؤي رٍ لَكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ وقُولُونَ هيو بِيذُونَ النؤي ينالَّذ مهنموا ونآم ينلَّذةٌ لمحرو نِنيمؤلْم
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 ينالَّذو كُمنميمأَل ذَابع ملَه ولَ اللَّهسذُونَ رؤ٦١:التوبة(﴾ ي(  
﴾ اًإِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِين  ﴿:تعاىلوقال 

  )٥٧:األحزاب(
ب هاتني اآليتني ـ نوعني من العذاب ينسجمان متاما مع ـ حس فقد رتب اهللا على إذية رسول اهللا 

  :النفس اليت سولت هذه اإلذية
  .أما أوهلما، فهو العذاب األليم الشديد، وهو يتناسب مع عظم اجلرم

وأما الثاين، فهو العذاب املهني، وهو يتناسب مع مصدر اجلرم، فليس هلذه اإلذية إىل مصدر واحد هو 
  .اظمه، فلذلك يكون جزاؤه العذاب الذي يرده إىل حقيقته اخلسيسةكرب صاحبها وتعاليه وتع

***  
لقد عرفنا كيف محى : ما إن وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت ابتدره أحد احلاضرين قائال 

بصنوف اجلنود الذين صدوا عنه كل من تعرض له، أو كل من أراد أن يتعرض له، ومع تسليمنا  اهللا نبيه 
  .ما ذكرته، واعتقادنا بأن اجتماع كل ذلك من األمور اليت تدل على قصد احلماية لكل

ولكنا ـ مع ذلك ـ ال نرى كل ما ذكرته كافيا لنشر الدين ومحايته، فالدين مل يكن حممد وحده، بل 
  فكيف امتدت احلماية إليهم مجيعا؟ ..كان أمة من الناس

  .بالثلة القليلة اليت معه د أنت تسأل عن انتصارات حمم: قال عبد القادر
  .ميكنك أن تقول ذلك: قال الرجل

فتلك معجزة أخرى، وسأحدثكم عنها غدا ـ إن شاء اهللا ـ ملن  ..لذلك حديث آخر: قال عبد القادر
  .شاء منكم أن حيضر

  .إن حديثك عن حممد ينفخ فينا من روح الثبات والعزمية ما كنا نفتقده ..وكيف ال نشاء: قال الرجل
  .فموعدنا غدا إن شاء اهللا يف هذا احملل: ال عبد القادرق

  .قال ذلك، مث انصرف، فالحظت بولس ينصرف متخفيا متغري الوجه، وكأنه يهم بشيء، أو خيطط لشيء
  .أما أنا، فانصرفت، ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد 
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  ثامنا ـ انتصارات 
   ..يف اليوم الثامن

ت أنتظر بولس كعاديت، لنذهب للتداريب اليت بدأا معه، وقد كنت أتصور جميئه بنشاطه املعتاد، بقي
  .ومته العالية اليت ال يؤثر فيها شيء، ولكنه مل يأت

إن حضرة القس يعتذر إليك عن جميئه اليوم، فلديه بعض الشؤون : بعد مدة جاءين السائق، وقال يل
  .ن أصطحبك حيث تشاءاخلاصة، ولذا، فقد طلب مين أ

مل أشأ أن أرهق السائق معي، فلذلك أذنت له يف االنصراف، وأخربته بأين سأكتفي بالسري يف شوارع 
  .املدينة

   ..مل يصعب علي حينها معرفة احملل الذي سأجد فيه بولس، إنه نفس احملل الذي ختفى فيه اليوم السابق
   ..را من أشعة حممد توشك أن تضمه إىل دين حممدولكين مل أكن أعلم أن بولس حيمل هو اآلخر أنوا

لقد كنت أتصوره يتسلل إىل القوم ليتجسس عليهم، ولعله يقتنص منهم ما يستخدمه سالحا ضدهم، 
ولكين عرفت بعد ذلك أن الرجل كان يلقي ما بقي  ..وهذا ما أكده يل صحبيت له لليومني التاليني لذلك اليوم

  .الراية البيضاءلديه من قنابل، لريفع بعدها 
يف حمل املستضعني اخترت جملسا أمتكن فيه من مساع عبد القادر، ورؤية بولس، يف نفس الوقت، من غري 

  .أن يلتفت أحد لذلك
كان اجلمع يف ذلك اليوم قد تضاعف مقارنة باأليام السابقة، وكانت تكسو وجوههم مهة مل تكن 

  .تكسوها من قبل
قد طلبتم مين احلديثة عن معجزة انتصار اإلسالم يف تلك البيئة وذلك ل: بدأ عبد القادر حديثه، فقال

  .إا معجزة بكل املقاييس، ويف فترة قياسية نادرة، بل مل حيصل يف التاريخ مثلها ..الزمان
  .وهي درس بليغ لكل من يريد أن خيرج من كهوف االستضعاف والذلة واملهانة

إِالّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه  ﴿:تعاىلمن نصرة كما قال ما وعده اهللا به  لقد حتقق لرسول اهللا 
ا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحال ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغا فمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر ينالَّذ هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللَّهز

  )٤٠:التوبة(﴾ كيمجنود لَم تروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا واللَّه عزِيز حبِ
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من  ﴿:تعاىلوهذه سنة اهللا مع عباده الذين ينصرونه من املرسلني وغريهم، كما قال 

كلقَب  نم اَءكج لَقَدو اللَّه اتمكَللَ لدبال ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَصنيلسرالْم أبن ﴾
نصرنا فَنجي من نشاُء وال  حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جاَءهم  ﴿:تعاىل، وقال )٣٤:األنعام(

نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درتعاىل، وقال )١١٠:يوسف(﴾ ي:﴿  هِممالً إِلَى قَوسر كلقَب نا ملْنسأَر لَقَدو
إِنا   ﴿:تعاىل، وقال )٤٧:الروم(﴾ علَينا نصر الْمؤمنِني فَجاُءوهم بِالْبينات فَانتقَمنا من الَّذين أَجرموا وكَانَ حقّاً

ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رصن٥١:غافر(﴾ لَن(  



 ٣٦٢

  .ع األسلحةعلى أعدائه الذين تترسوا بكل أنوا وسأذكر لكم نوعني من اجلنود نصر اهللا ما نبيه 



 ٣٦٣

  ـ جنود من السماء ١
  .فهم جنود السماء ..أما النوع األول

وجنود السماء هم املالئكة الذين أمد اهللا م رسوله عندما احتاج إىل مدد ميد به جنوده من الصحابة ـ 
  رضي اهللا عنهم ـ 

 املشركني إىل ملا كان يف يوم بدر نظر رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ  قالف
القبلة، مث مد يديه، فجعل يهتف، بربه  وهم ألف، وأصحابه ثالمثائة وتسعة عشر رجال، فاستقبل نيب اهللا 

اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم آتين ما وعدتين، اللهم إن لك هذه العصابة من أهل االسالم التعبد يف  (:يقول
القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه  ، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل)االرض 

فأنزل ، يا نيب اهللا كفاك تناشد ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك: وألقاه على منكبيه، مث التزمه من ردائه، فقال
فأمده ، )٩:ألنفال(﴾ الْمالئكَة مردفنيإِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدكُم بِأَلْف من  ﴿:تعاىلاهللا 

  . ١باملالئكة اهللا تعاىل
اللهم  (:قال وهو يف قبة يوم بدر أن رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباسويف حديث آخر عن 

حسبك يا رسول : فقال ،، فأخذ أبو بكر بيده)تعبد بعد اليوم  أين أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ ال
بلِ  )٤٥(سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر  ﴿:فخرج وهو يثب يف الدرع وهو يقول، ، لقد أحلحت على ربكاهللا

 رأَمى وهةُ أَداعالسو مهدعوةُ ماعالقمر(﴾)٤٦(الس(  
﴾ دكُم بِأَلْف من الْمالئكَة مردفنيإِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني مم ﴿:تعاىلاهللا  لوأنز

أَلَن                                            ﴿:تعاىلأي متتابعني يتبع بعضهم بعضا، وأنزل اهللا ، )٩:ألنفال(
نيلزنم كَةالئالْم نم آالف بِثَالثَة كُمبر كُمدمأَنْ ي كُميكْف٢)١٢٤من اآلية: آل عمران(﴾ ي   

تنصرهم، لاليت نزلت ـ عليهم السالم ـ  الكثري ممن حضر غزوة بدر مشاهدم للمالئكةقد ذكر و
  :تعاىلوجمموع هذه الروايات يفيد القطع برتوهلم كما وعد اهللا 

بينما أنا أمتح من قليب بدر جاءت ريح شديدة ما رأيت مثلها قط، : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن علي ف
فكانت : هبت، مث جاءت ريح شديدة مل أر مثلها قط إال اليت كانت قبلها، مث جاءت ريح شديدة، قالمث ذ

، نزل يف ألف من املالئكة، وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل يف ألف من املالئكة عن الريح االوىل جربيل 
يف ألف من املالئكة عن ميسرة رسول وكان أبو بكر عن ميينه، وكانت الثالثة إسرافيل نزل  ،ميني رسول اهللا 

فرسه، فجمزت يب، فلما مجزت  على وأنا يف امليسرة، فلما هزم اهللا تعاىل أعداءه محلين رسول اهللا  ،اهللا 
خررت على عنقها فدعوت ريب فأمسكين، فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه يف القوم حىت خضبت هذا، 

                                                
  .ابن أيب شيبة واالمام أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي وغريهمرواه )  ١(
  .البخاري والنسائي وابن املنذررواه )  ٢(



 ٣٦٤

  .١ وأشار إىل إبطه
فإنا لفي  ،وحنن على شركنا ،حضرت أنا وابن عم يل بدرا: رجل من بين غفار قالعن ابن عباس عن و

جبل ننظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب، فأقبلت سحابة، فلما دنت من اجلبل مسعنا فيها مححمة ومسعنا 
 انتعشت أقدم حيزوم، فأما صاحيب فانكشف قناع عليه، فمات، وأما أنا فكدت أهلك، مث: فيها فارسا يقول

  . ٢بعد ذلك
بينا أنا وابن عم على ماء ببدر فلما رأينا قلة من مع حممد وكثرة : عن أيب رهم الغفاري عن ابن عم له قال

إذا التقت الفئتان عمدنا إىل عسكر حممد وأصحابه فانطلقنا حنو انبة اليسرى من أصحابه، وحنن : قريش قلنا
يف امليسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا فرفعنا أبصارنا إليها، فسمعنا  هؤالء ربع قريش، فبينا حنن منشي: نقول

  .رويدا تتام أمراكم: أقدم حيزوم، ومسعناهم يقولون: أصوات الرجال والسالح، ومسعنا رجال يقول لفرسه
وأصحابه، فإذا هم على  مث جاءت أخرى مثل ذلك، فكانت مع النيب  ،فرتلوا على ميمنة رسول اهللا 

  .وأسلمت ،قريش، فمات ابن عمي، وأما أنا فتماسكت، وأخربت النيب الضعف من 
يف إثر رجل من املشركني  بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

أقدم حيزوم، إذ نظر إىل املشرك أمامه مستلقيا فنظر : أمامه إذ مسع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول
فاخضر ذلك املوضع أمجع، فجاء االنصاري فحدث  ،فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه، كضربة السوطإليه 

    ٣)صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة  (:فقال بذلك رسول اهللا 
خربتكم بالشعب لو كنت معكم ببد االن ومعي بصري أل: عن ابن أسيد الساعدي أنه قال بعد ما عميو

  .٤ة، ال أشك فيه وال أمتارىالذي خرجت منه املالئك
: معك جربيل، وقيل لالخر: قيل يل واليب بكر يوم بدر، قيل الحدنا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن علي و

  .٥معك ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال وال يقاتل يكون يف الصف
  .٦السماء واالرضلقينا يوم بدر رجاال بيضا على خيل بلق بني : عن أيب سفيان بن احلارث قالو
لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشري بسيفه إىل رأس املشرك، فيقع رأسه قبل : عن سهيل بن حنيف قالو

  .٧أن يصل إليه
كان الناس يعرفون قتلى املالئكة ممن قتلوه بضرب فوق االعناق وعلى البنان : عن الربيع بن أنس قالو

                                                
  .أبو يعلى واحلاكم والبيهقيرواه )  ١(
  .إسحاق وابن جريررواه )  ٢(
  .مسلم وابن مردويهرواه )  ٣(
  .ابن إسحاق وإسحاق بن راهويهرواه )  ٤(
  .أمحد والبزار واحلاكم برجال الصحيحرواه )  ٥(
  .إبراهيم احلريبرواه )  ٦(
  .كم وصححه البيهقي وأبو نعيماحلارواه )  ٧(



 ٣٦٥

  .١مثل مسة النار قد احترق
لقد رأيت يوم بدر رجاال بيضا على خيل بلق بني السماء واالرض، معلمني، : قال عن سهيل بن عمرو

  .٢ يقتلون ويأسرون
أقدم : من القائل يوم بدر من املالئكة: جلربيل قال رسول اهللا : عن خارجة بن إبراهيم عن أبيه قالو
  .٣ما كل أهل السماء أعرف: فقال جربيل ؟حيزوم
وقد وقع بوادي خلص جباد من السماء قد سد االفق، فإذا  ،يتنا يوم بدرلقد رأ: عن حكيم بن حزام قالو

  .٤، فما كانت إال اهلزمية، وهي املالئكةالوادي يسيل منال فوقع يف نفسي أن هذا شئ أيد به حممد 
أحدمها، وعن يساره أحدمها،  عن ميني النيب : رأيت يوم بدر رجلني: عن عبد الرمحن بن عوف قالو

  .٥د القتال، مث ثلثهما ثالث من خلفه، مث ربعهما رابع أمامهيقاتالن أش
لقد شهدت بدرا مع املشركني فرأيت عربا، رأيت املالئكة تقتتل : عن حويطب بن عبد العزى، قالو

  .٦رضوتأسر بني السماء واأل
: قالواهللا ما أسرين أحد من الناس، في: عن السائب بن أيب حبيش ـ رضي اهللا عنه ـ  أنه كان يقولو
فيدركين رجل أبيض طويل على فرس أبلق بني السماء واالرض،  ،ملا ازمت قريش ازمت معها: فيقول ؟فمن

فليس أحد يزعم  ؟من أسر هذا: فأوثقين رباطا، وجاء عبد الرمحن بن عوف فوجدين مربوطا، فنادى يف العسكر
ال أعرفه، وكرهت : فقلت ،)؟ش من أسركيا بن أيب حبي (:فقال إىل رسول اهللا  أنه أسرين، حىت انتهى يب

   ٧)أسرك ملك من املالئكة  (:أن أخربه بالذي رأيت، فقال
: فقلت له ،يوم بدر بثالثة رؤوس جئت رسول اهللا  :عن أيب بردة بن نيار ـ رضي اهللا عنه ـ  قالو

فأخذت رأسه، فقال  ،يا رسول اهللا، أما رأسان فقتلتهما، وأما الثالث فإين رأيت رجال أبيض طويال ضربه
  ٨)ذاك فالن من املالئكة  (:رسول اهللا 

كان امللك يتصور يف صورة من يعرفون من الناس يثبتوم، : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  .٩لو محلوا علينا ما ثبتنا، ليسوا بشئ، إىل غري ذلك من القول: إين قد دنوت منهم ومسعتهم يقولون: فيقول
رأيت قبل هزمية القوم، والناس يقتتلون، مثل البجاد االسود مبثوث، حىت : ن مطعم قالعن ابن جبري بو

                                                
  .البيهقيرواه )  ١(
  .البيهقي وابن عساكررواه )  ٢(
  .البيهقىرواه )  ٣(
  .البيهقيرواه )  ٤(
  .حممد بن عمر االسلمي وابن عساكررواه )  ٥(
  .ابن سعدرواه )  ٦(
  .البيهقيرواه )  ٧(
  .حممد بن عمر االسلمي والبيهقيرواه )  ٨(
  .البيهقيرواه )  ٩(



 ٣٦٦

  .١امتال الوادي، فلم أشك أا املالئكة، فلم يكن إال هزمية القوم
وكان رجال ، كان الذي أسر العباس أبو اليسر: قاالـ  رضي اهللا عنهماـ علي وعن ابن عباس، و

يا رسول : قال ، )؟يا أبا اليسر كيف أسرت العباس (:، فقال رسول اهللا جمموعا وكان العباس رجال جسيما
لقد أعانك عليه  (:اهللا لقد أعانين عليه رجل ما رأيته قبل ذلك وال بعده، هيئته كذا وكذا، فقال رسول اهللا 

   ٢)ملك كرمي
ه قبل أن يصل إليه إين التبع يوم بدر رجال من املشركني الضربه فوقع رأس: عن أيب واقد الليثي قالو

  .٣سيفي، فعرفت أن غريي قتله
  .٤ما أدري كم يد مقطوعة أو ضربة جائفة مل يدم كلمها يوم بدر، وقد رأيتها: صهيب قالوعن 

إين ملنهزم يوم بدر إذ أبصرت رجال : حدثين رجل من قومي من بين سعد بن بكر قال: عن أيب دارة قالو
س به، فتدىل من جرف وحلقته، فإذا رأسه قد زايله ساقطا، وما رأيت فأستأن، أحلقه: بني يدي منهزما، فقلت

  .٥قربه أحدا
  

من قتال بدر  ملا فرغ رسول اهللا : عن عطية بن قيس قالف ،وقد كان هذا الترتل مبعث لرسول اهللا 
 أال أفارقك يا حممد، إن اهللا بعثين إليك وأمرين: جاء جربيل على فرس أنثى أمحر، عليه درعه، ومعه رحمه، فقال

   ٦)نعم، رضيت، فانصرف  (:قال ؟حىت ترضى، هل رضيت
يا : يف غزوة بدر إذ تبسم يف صالته، فلما قضى صالته قلنا كنا نصلي مع رسول اهللا : عن جابر قالو

مر يب ميكائيل وعلى جناحه أثر الغبار، وهو راجع من طلب القوم، فضحك  (:رسول اهللا رأيناك تبسمت، قال
    ٧)ت إليه إيل فتبسم

وكما وعد املؤمنون بأن ميدوا باملالئكة، وحصل ما وعدوا به، فقد وعد الشيطان أولياءه من املشركني 
  .بأن ميدهم بقوته، ولكنه نكل وخالف

واملؤمنني بألف، فكان جربيل يف مخسمائة  أمد اهللا تعاىل نبيه : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف
مائة جمنبة، وجاء إبليس يف جند من الشياطني معه رايته يف صورة رجال من بين مدجل، جمنبة، وميكائيل يف مخس

ال غالب لكم اليوم من الناس، وإين : والشيطان يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركني
  .جار لكم

                                                
  .ابن راهويه وأبو نعيم والبيهقي بسند حسنرواه )  ١(
  .والبيهقي أمحد وابن سعد وابن جريررواه )  ٢(
  .ابن إسحاق والبيهقيرواه )  ٣(
  .البيهقيرواه )  ٤(
  .أبو نعيمرواه )  ٥(
  .ابن سعد وأبو الشيخرواه )  ٦(
  .أبو يعلىرواه )  ٧(



 ٣٦٧

مث وىل ، إبليس يدهانتزع  ـوكانت يده يف يد رجل من املشركني  ـرآه  اوأقبل جربيل إىل إبليس فلم
إين أرى ما ال ترون، إين أخاف اهللا، : يا سراقة، ألست تزعم أنك جار لنا، فقال: مدبرا وشيعته، فقال الرجل

  .واهللا شديد العقاب
فذلك حني رأى املالئكة، فتشبث به احلارث بن هشام، وأسلم بعد ذلك، وهو يرى أنه سراقة ملا مسع 

ارث فسقط احلارث، وانطلق إبليس ال يلوي، حىت سقط يف البحر، ورفع كالمه، فضرب الشيطان يف صدر احل
  .إياي يا رب، موعدك الذي وعدتين، اللهم إين أسألك نظرتك: يديه وقال

يا معشر الناس ال يهمنكم خذالن سراقة، فإنه كان على : وخاف أن خيلص إليه القتل، فقال أبو جهل
فوالالت والعزى ال نرجع حىت نقرن حممدا ، ، فإم قد عجلواميعاد من حممد، وال يهمنكم قتل عتبة وشيبة

  .١وأصحابه باحلبال، وال ألفني رجال منكم قتل رجال منهم، ولكن خذوهم أخذا حىت نعرفهم سوء صنعيهم
: يا سراقة أخرمت الصف، وأوقعت فينا اهلزمية، فقال: ويروى أم رأوا سراقة مبكة بعد ذلك فقالوا له

 ،بشئ من أمركم حىت كانت هزميتكم، وما شهدت وما علمت، فما صدقوه حىت أسلمواواهللا ما علمت 
  .فعلموا أنه كان إبليس متثل هلم، ومسعوا ما أنزل اهللا تعاىل فيه

                                                
  .ر وابن املنذر وابن مردويه، عن ابن عباسالطرباين عن رفاعة بن رافع، وابن جريرواه )  ١(
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  ـ جنود من األرض ٢
   ..أما النوع الثاين، فهو جنود األرض

﴾ ا يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وم ﴿فكل ما خلق اهللا من أشياء جند من جند اهللا  ..جدا ونجنود كثري وهم
  )٣١من اآلية: املدثر(

  : الريح
حني أرسل عليهم رحيا باردة  على قومه، هي اليت نصر اهللا ا هودا و ..ومن هذه اجلنود الريح

 ، وحتقيا لطلبهم،يف أيام مشؤومات كشؤم نفوسهم مقابلة هلم على تشاؤمهم من نبيهم  كربودة قلوم،
لَعذَاب فَأَرسلْنا علَيهِم رِحيا صرصرا في أَيامٍ نحسات لنذيقَهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا و  ﴿:تعاىلقال 

  )١٦:فصلت( ﴾الْآخرة أَخزى وهم لَا ينصرونَ
فأجام هود  ن هذَا عارِض ممطرنا،وكانت الريح قد جاءم بصورة حيبوا فانتهضوا مستبشرين يصيحو

 هبلسان العارف برب:﴿ يمأَل ذَابا عيهف رِيح بِه ملْتجعتا اسم ولْ ه٢٤:األحقاف( ﴾ب(  
فأول  ،أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم (:يصف ذلك املشهدـ رضي اهللا عنه ـ قال ابن عباس 

ا كان خارجاً من ديارهم من الرجال واملواشي تطري م الريح ما بني السماء ما عرفوا أنه عذاب رأوا م
وأمر اهللا الريح فأمالت  ،فدخلوا بيوم وأغلقوا أبوام فقلعت الريح األبواب وصرعتهم ،واألرض مثل الريش

الريح فكشفت عنهم مث أمر اهللا  ،وهلم أنني ،عليهم الرمال، فكانوا حتت الرمال سبع ليال ومثانية أيام حسوماً
   ١)الرمال واحتملتهم فرمتهم يف البحر 

واليت ال نسمع هلا سببا إال  ،وهو تصوير دقيق ملا نراه كثريا على شاشات التلفزيون من أنواع األعاصري
وإمنا ينكر االكتفاء ا  ،واليت ال ينكرها القرآن ،والتفسريات املادية الكثرية حركات الرياح وحتوالت الضغط،

  .صور أا فاعلة بذااوت
  ﴿:تعاىلقال  األحزاب تبغي استئصال شأفة املسلمني، بتيوم حتزجبند الريح  وقد أمد اهللا نبيه حممدا 

م تروها وكَانَ اللَّه وجنودا لَياأَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاَءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِحيا 
  .وغريها من اجلنود غري املرئية ،فالريح من اجلنود املرئية، )٩:األحزاب(﴾  بِما تعملُونَ بصريا

   ٢)نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور  (:قالهذا النوع من اجلند، ف رسول اهللا وقد ذكر 
  :وقد روي بأسانيد كثرية  كيفية ذلك

حني رأى  ملا كان يوم اخلندق أتى جربيل ومعه الريح، فقال رسول اهللا : جبري قال عن سعيد بنف
ثالثا، فأرسل اهللا تعاىل عليهم الريح، فهتكت القباب، وكفأت القدور، ودفنت الرجال،  )أال أبشروا  (:جربيل

لَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه يا أَيها ا) ﴿:تعاىلوقطعت االوتاد، فانطلقوا ال يلوي أحد على أحد، وأنزل اهللا 
                                                

  .١٦/١٧٥:القرطيب)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
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   ١)٩:األحزاب(﴾ نَ بصرياًعلَيكُم إِذْ جاَءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِحياً وجنوداً لَم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُو
طع اهللا أطنابه، وكلما ربطوا دابة قطع بعث اهللا تعاىل عليهم الريح والرعب كلما بنوا ق: عن قتادة قالو

يا بين فالن، : أن سيد كل حي يقول: اهللا رباطها، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا، حىت لقد ذكر لنا
  . ٢ملا بعث اهللا تعاىل عليهم من الرعب )النجاة النجاة، أتيتم  (:هلم إيل حىت إذا اجتمعوا عنده قال

ت عيوم، فداخلهم تعاىل نصر املسلمني عليهم بالريح، وكانت رحيا صفراء فمألمث إن اهللا : قال البالذري
الفشل والوهن وازم املشركون، وانصرفوا إىل معسكرهم، ودامت عليهم الريح، وغشيتهم املالئكة تطمس 

وكَفَى اللَّه الْمؤمنِني الْقتالَ وكَانَ اللَّه قَوِياً ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيراً  أبصارهم، فانصرفوا ﴿
  )٢٥:األحزاب(﴾ عزِيزاً

وقد قال له حذيفة بن اليمان ـ رضي اهللا عنه ـ  وقد ذكر شاهد عيان ما رآه من فعل الريح م، فعن 
ذلك، لقد رأيتنا  ال تتمنوا: يفةفقال حذ، ٣أما واهللا لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا: بعض جلسائه من التابعني

ليلة االحزاب وحنن صافون قعود، وأبو سفيان ومن معه من االحزاب فوقنا، وقريظة اليهود أسفل منا خنافهم 
على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة، وال أشد رحيا منها، ويف أصوات رحيها أمثال الصواعق، وهي 

إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هي  ﴿:ويقولون املنافقون يستأذنون رسول اهللا  ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه، فجعل
ةروفما يستأذنه أحد منهم إال أذن له، فيتسللون، وحنن ثالمثائة أو حنو ذلك ،)١٣من اآلية: األحزاب(﴾بِع.  

ويف ـ يوم القيامة أال رجل يأتيين خبرب القوم يكون معي : رجال رجال، يقول فاستقبلنا رسول اهللا 
  .فلم جيبه منا أحد، مث الثانية، مث الثالثة مثله ـجعله اهللا رفيق إبراهيم يوم القيامة : لفظ

وما علي جنة من  دونك واهللا، فمر علي رسول اهللا : يا رسول اهللا ابعث حذيفة، فقلت: أبو بكر فقال
 ،)؟من هذا (:فأتاين وأنا جاث على ركبيت فقال: العدو وال من الربد إال مرطا المرأيت ما جياوز ركبيت، قال

بلى يا رسول اهللا، : رض، فقلتفتقاصرت لأل: قال حذيفة، )حذيفة  (:حذيفة، قال رسول اهللا : فقلت
   )إنه كائن يف القوم خرب، فأتين خبرب القوم  (:فقمت، فقال ، )قم  (:كراهية أن أقوم، قال

ال بأس عليك من حر وال برد حىت  (:قال، ء منك من الربدوالذي بعثك باحلق، ما قمت إال حيا: فقلت
   )ترجع إيل 
 (:واهللا ما يب أن أقتل، ولكن أخشى أن أوسر، فقال: وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا، فقلت: قال

اللهم احفظه من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه، وعن مشاله، ومن  (:فخرجت، فقال: ، قال)إنك لن تؤسر 
   )من حتته فوقه و

فواهللا ما خلق اهللا تعاىل يف جويف فزعا وال قرا إال خرج، فما أجد فيه شيئا، فمضيت كأمنا أمشي يف : قال

                                                
  .ابن سعدرواه )  ١(
  .ابن جرير وابن أيب حامترواه )  ٢(
  .لقاتلت معه وأبليت لو أدركت رسول اهللا : فقال رجل: روايةويف )  ٣(
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    ١)يا حذيفة، ال حتدثن يف القوم شيئا حىت تأتيين  (:محام، فلما وليت، دعاين فقال
  

قد، وإذا رجل أدهم فخرجت حىت إذا دنوت من عسكر القوم نظرت يف ضوء نار هلم تو: فقال حذيفة
الرحيل : ضخم يقول بيده على النار وميسح خاصرته، وحوله عصبة، قد تفرق عنه االحزاب، وهو يقول

  .الرحيل
فوضعته يف كبد القوس  ،فانتزعت سهما من كنانيت أبيض الريش ،ومل أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك

، فأمسكت ورددت ) القوم شيئا، حىت تأتيين ال حتدثن يف (:رميه يف ضوء النار، فذكرت قول رسول اهللا أل
  .سهمي

يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، : فلما جلست فيهم أحس أبو سفيان أن قد دخل فيهم غريهم، فقال
معاوية بن أيب سفيان، مث ضربت : قال ؟من أنت: فأخذت بيده، فقلت ،فضربت بيدي على يد الذي عن مييين

 ،عمرو بن العاص، فعلت ذلك خشية أن يفطن يب: قال ؟من أنت: فقلت ،بيدي على يد الذي عن مشايل
  .فبدرم باملسألة، مث تلبثت فيهم هنيهة

، مث دخلت يف العسكر، فإذا أدىن الناس مين بنو وأتيت بين كنانة وقيسا، وقلت ما أمرين به رسول اهللا 
وأنا على ظهر، وأخذم ريح شديدة، يا بين عامر، إن الريح قاتليت : عامر، ونادى عامر بن علقمة بن عالثة

  .بأصحابه وصاح
  .يا بين عامر، الرحيل الرحيل، ال مقام لكم: فلما رأى ذلك أصحابه جعلوا يقولون

وإذا الريح يف عسكر املشركني ما جتاوز عسكرهم شربا، فواهللا إين المسع صوت احلجارة يف رحاهلم، 
أيهات، هذا الذي : فقالوا ؟أين رؤوس الناس ؟أين قريش: وفرشهم والريح تضرب ا، فلما دنا الصبح نادوا

: فقالوا ؟أين أحالس اخليل ؟أيهات، هذا الذي أتيتا به البارحة، أين قيس: فقالوا ؟أين كنانة، أتينا به البارحة
  .أيهات، هذا الذي أتينا به البارحة

م على بعض أمتعتهم حىت رأيت فلما رأى ذلك أبو سفيان أمرهم بأن حتملوا فتحملوا، وإن الريح لتغلبه
  .وثب على مجل له معقول، فجعل يستحثه وال يستطيع أن يقوم، حىت حل بعد أبا سفيان

أو حنو ذلك إذا أنا بعشرين فارسا أو حنو ذلك  ،فلما انتصف يب الطريق مث خرجت إىل رسول اهللا 
  .حأخرب صاحبك أن اهللا تعاىل كفاه القوم باجلنود والري: معتمني، قالوا

وهو مشتمل يف مشلة يصلي، فواهللا ما عدا أن رجعت راجعين القر، وجعلت  فرجعت إىل رسول اهللا 
                                                

يا رسول اهللا : فقلت: التفريق بني األحزاب، فقد ورد فيها أخرى ذكر سبب هذا اإلرسال، وهو يف روايةوقد ورد )  ١(
يا معشر قريش، إمنا يريد الناس إذا كان غدا : اذهب حىت تدخل بني ظهري القوم، فأت قريشا، فقل« :مرين مبا شئت، فقال 

يا : ائت بين كنانة فقل يكم، مثأين قريش؟ أين قادة الناس؟ أين رؤوس الناس؟ فيقدموكم، فتصلوا القتال فيكون القتل ف: أن يقولوا
أين بين كنانة؟ أين رماة احلدق فيقدموكم، فتصلوا القتال، فيكون القتل : معشر بين كنانة، إمنا يريد الناس إذ كان غدا أن يقولوا

الفرسان؟ أين قيس؟ أين أحالس اخليل؟ أين : يا معشر قيس، إمنا يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا: فيكم، مث ائت قيسا فقل
  » فيقدموكم، فتصلوا القتال، فيكون القتل فيكم
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وكان رسول  ـفدنوت منه، فسدل علي من فضل مشلته  ،بيده، وهو يصلي أقرقف، فأومأ إيل رسول اهللا 
ما حىت جاء الصبح فلما فلم أزل نائ، فأخربته خرب القوم، وأين تركتهم يرحلون ـإذا حزبه أمر صلى  اهللا 

   ١)قم يا نومان  (:أن أصبحت قال رسول اهللا 
  :املطر

   ..ومن هؤالء اجلنود املطر
، )١٠من اآلية: القمر(﴾ أَني مغلُوب فَانتصر ﴿:حني صاح فاملطر هو الذي نصر اهللا به عبده نوحا 

  )١١:القمر(﴾ منهمرٍ فَفَتحنا أَبواب السماِء بِماٍء ﴿:فقال ،فأجابه ربه
  ﴿:تعاىلقال وقد أنزل اهللا هذا اجلند من املطر على املؤمنني يف أول غزوة كانت فرقانا بني احلق والباطل، 

كُم ويثَبت بِه الْأَقْدام﴾ لُوبِوينزلُ علَيكُم من السماِء ماًء ليطَهركُم بِه ويذْهب عنكُم رِجز الشيطَان وليربِطَ علَى قُ
  ) ١١:األنفال(

للتطهري من احلدث، وإلذهاب وسوسة : أنه أنزل املطر على املؤمنني ألربعة أسباب تعاىلفقد ذكر 
  .، ولتلبيد األرض الرملية يف بدر لتثبت عليها أقدام املؤمنني يف سريهم٢الشيطان، ولتثبيت القلوب

  .طر فأطفأ الغبار وتلبدت األرض وطابت نفوسهم وثبتت أقدامهمأنزل اهللا امل :قال جماهد
وأصحابه مالبد هلم  بعث اهللا السماء وكان الوادي دهساً، فأصاب رسول اهللا  :وقال عروة بن الزبري

  .األرض ومل مينعهم من املسري، وأصاب قريشاً ما مل يقدروا أن يرحلوا معه
ة الشيطان الذي أراد به تثبيط املؤمنني عن القتال بعد احتالمهم وكان نزول املطر سبباً يف إذهاب وسوس

بالليل حيث كانوا يصلون جمنبني، فحني نزول املطر وجد املاء الذي اغتسلوا به من اجلنابة، وأذهب اهللا بذلك 
  .رجز الشيطان

ىل الساحل وكانت بنو عدي بن كعب مع النفري، فلما بلغوا ثنية لفت عدلوا يف السحر إ: قال ابن سعد
كيف رجعتم، اليف العري واليف النفري؟  يا بين عدي،: منصرفني إىل مكة، فصادفهم أبو سفيان بن حرب فقال

بل لقيهم مبر الظهران، ومضت قريش حىت نزلت بالعدوة : أنت أرسلت إىل قريش أن ترجع ويقال: قالوا
  .املسلمون بينهم وبني املاء رحلةو القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي، ونزل رسول اهللا 

وغلب املشركون املسلمني يف أول أمرهم على املاء، فظمئ املسلمون، وأصام ضيق شديد، وألقى 
تزعمون أنكم أولياء اهللا وفيكم رسول اهللا وقد غلبكم املشركون : الشيطان يف قلوم الغيظ، فوسوس إليهم
                                                

احلاكم وصححه ابن مردويه، وأبو نعيم والبيهقي كالمها يف الدالئل من طرق عن حذيفة ومسلم، وابن عساكر رواه )  ١(
  .عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه، وابن إسحاق عن حممد بن كعب القرظي، وأبو نعيم خمتصرا عن ابن عمر

أثبت العلم احلديث أن عضالت القلب عبارة عن ألياف عضلية يف شكل خيوط طولية وعرضية تلف القلب، فإذا )  ٢((
وبالتايل ترختي تلك األلياف واحلبال العضلية، كما تعمل على  ،عملت على ارختاء عضالت القلب) األدرينالني(أفرزت مادة 

فريبط على القلب بتلك  ،هو أن يرش اجلسم باملاء) األدرينالني(لتخفيض مادة ارتعاش األطراف، وقد وجد أن من أسرع الوسائل 
وليربِطَ علَى قُلُوبِكُم .. ﴿: تعاىلكما قال احلبال العضلية بانقباض العضالت، ويزول االرختاء، كما تثبت األقدام من ارتعاشها، 

امالْأَقْد بِه تثَبييد الزنداينبينا: انظر)١١:األنفال(﴾ )١١(وت الرسول، عبد ا.  
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تعاىل تلك الليلة مطرا كثريا فكان على املشركني وابال شديدا منعهم  على املاء، وأنتم تصلون خمبتني، فأنزل اهللا
من التقدم، وكان على املسلمني طال طهرهم اهللا به، وأذهب عنهم رجز الشيطان، ووطأ به االرض، وصلب 

وربط به على قلوم، ومل مينعهم من السري، وسال الوادي فشرب  الرمل، وثبت االقدام، ومهد به املرتل،
  .منون، ومالوا االسقية، وسقوا الركاب، واغتسلوا من اجلنابةاملؤ

  :النعاس
يف ذكر  تعاىلوهو من جنود اهللا اليت تثبت القلوب، وتعيد إىل النفس هدوءها، وإىل اجلسد قوته، قال 

  )١١من اآلية: ألنفال(﴾ إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه  ﴿:نعمته على املؤمنني يوم بدر
وما يشعر حىت  ،أصاب املسلمني تلك الليلة نعاس ألقي عليهم فناموا، حىت أن أحدهم ذقنه بني يديهقد ف

  .يقع على جنبه
ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم، : عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ  قالف

  .١يصلي حتت شجرة حىت أصبح إال رسول اهللا 
ونعاس يوم أحد،  ،نعاس يوم بدر: كان النعاس أمنة من اهللا، وكان النعاس نعاسني: ة قالعن قتادو

  .٢وكانت ليلة اجلمعة، وبني الفريقني قوز من الرمل
ما قصة النعاس الذي غشي املسلمني قبل  (:يقول سيد قطب مبينا سر هذا اجلندي املؤثر من جنود اهللا

  .تكون إال بأمر اهللا وقدره وتدبريه املعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة، ال
فإذا ، لقد فزع املسلمون وهم يرون أنفسهم قلة يف مواجهة خطر مل حيسبوا حسابه ومل يتخذوا له عدته

 ،وهكذا كان يوم أحد ،النعاس يغشاهم، مث يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم؛ والطمأنينة تفيض على قلوم
   ) الطمأنينة تكرر الفزع، وتكرر النعاس، وتكررت

وقد كنت أمر على هذه اآليات، وأقرأ أخبار هذا النعاس، فأدركه كحادث  (:مث حدث عن نفسه، فقال
مث إذا يب أقع يف شدة، ومتر علي حلظات من الضيق املكتوم، والتوجس ، وقع، يعلم اهللا سره، وحيكي لنا خربه

، وأصحوا إنساناً جديداً غري الذي كان، ضع دقائقمث تدركين سنة من النوم ال تتعدى ب، القلق، يف ساعة غروب
كيف مت هذا؟ كيف وقع هذا التحول  ..مستغرقاً يف الطمأنينة الواثقة العميقة ،مطمئن القلب، ساكن النفس

 ،أدركها يف هذه املرة بكياين كله ال بعقلي ..ولكين بعدها أدرك قصة بدر وأُحد! املفاجئ؟ لست أدري
  .ويطمئن قليب ،وأرى فيها يد اهللا وهي تعمل عملها اخلفي املباشر ،ال جمرد تصوروأستشعرها حية يف حسي 

    ٣)لقد كانت هذه الغشية، وهذه الطمأنينة، مدداً من أمداد اهللا للعصبة املسلمة يوم بدر
  :الرعب

قي في سنلْ ﴿:تعاىلعلى من يتجرأ على حرب املؤمنني، قال  تعاىلوهو جند من جند اهللا، وقد أنزله اهللا 

                                                
  .أبو يعلى والبيهقي يف الدالئلرواه )  ١(
  .عبد بن محيدرواه )  ٢(
  .يف ظالل القرآن)  ٣(
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آل (﴾ ئْس مثْوى الظَّالمنيقُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً ومأْواهم النار وبِ
  )١٥١:عمران

وا الَّذين آمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمالئكَة أَني معكُم فَثَبت  ﴿:تعاىلوقال 
اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالْأَع قوا فَورِبفَاض بع١٢:ألنفال(﴾ الر(  

لُوبِهِم الرعب فَرِيقاً وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ من صياصيهِم وقَذَف في قُ ﴿:تعاىلوقال 
  )٢٦:األحزاب(﴾ تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقاً

هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَنْ   ﴿:تعاىلوقال 
مهتانِعم مهوا أَنظَنوا وجرخي  بعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفوا وِسبتحي ثُ لَميح نم اللَّه ماهفَأَت اللَّه نم مهونصح

  )٢:احلشر(﴾ يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَاعتبِروا يا أُولي الْأَبصارِ
إذا كان  ، وهذا يعين أنه ١) نصرت بالرعب مسرية شهر (:د، فقالإىل هذا النوع من اجلن وقد أشار 

  .ولو كانت مسرية شهر ،قصد قتال قوم من الكفار ألقى اهللا الرعب يف قلوم قبل وصوله إليهم بشهر
وقد ورد يف السرية الكثري من األحداث اليت أمد اهللا فيها املؤمنني ذا النوع من اجلند ليقضوا به على 

  :عدوهم
ملا تفرق املشركون عن اخلندق خافت بنو قريظة : ه، قالحممد بن عمر عن شيوخما ذكره  فمن ذلك

  .مل يأمر بقتاهلم حىت جاءه جربئيل يأمره به حممد يزحف الينا، وكان رسول اهللا : خوفا شديدا، وقالوا
  .وكان ذلك اخلوف هو سبب هزميتهم من غري قتال

عث اهللا تعاىل عليهم الريح والرعب كلما بنوا قطع اهللا أطنابه، وكلما ب: عن قتادة قال ما روي  ومن ذلك
: أن سيد كل حي يقول: ربطوا دابة قطع اهللا رباطها، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا، حىت لقد ذكر لنا

  .٢عليهم من الرعب ملا بعث اهللا تعاىل )النجاة النجاة، أتيتم  (:يا بين فالن، هلم إيل حىت إذا اجتمعوا عنده قال
مر بنفر من بين النجار بالصورين  أن رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـعن عائشة ما روي  ومن ذلك

نعم، دحية الكليب مر على : قالوا )؟هل مر بكم أحد (:فيهم حارثة بن النعمان قد صفوا عليهم السالح فقال
هذا رسول : لسالح سالحنا فأخذنا وصففنا، وقال لنابغلة عليها رحالة عليها قطيفة من استربق وامرنا حبمل ا

ذاك جربيل بعث إىل بين  (:وكنا صفني، فقال رسول اهللا : يطلع عليكم اآلن، قال حارثة بن النعمان اهللا 
   ٣) قريظة ليزلزل م حصوم ويقذف الرعب يف قلوم

أمية بن عبد اهللا  غزوة حنني، فعن يف جواسيس املشركنييف قلوب  تعاىلالرعب الذي قذفه اهللا  ومن ذلك
قد انتهى إىل حنني مساء ليلة الثالثاء لعشر خلون من  بن عمرو بن عثمان بن عفان أنه حدث أن رسول اهللا 

وأصحابه، وأمرهم أن يتفرقوا يف  شوال، وبعث مالك بن عوف ثالثة نفر من هوازن ينظرون إىل رسول اهللا 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .ابن جرير وابن أيب حامترواه )  ٢(
  .احلاكم، والبيهقي وأبو نعيمرواه )  ٣(
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رأينا رجاال بيضا على خيل بلق، : ويلكم ما شأنكم، فقالوا: وصاهلم، فقالالعسكر فرجعوا إليه وقد تفرقت أ
فو اهللا ما متاسكنا أن أصابنا ما ترى، واهللا ما نقاتل أهل االرض، إن نقاتل إال أهل السماوات وإن اطعتنا 

  .رجعت بقومك، فان الناس إن رأوا مثل الذي رأينا أصام مثل ما أصابنا
: نب أهل العسكر، فحبسهم عنده فرقا أن يشيع ذلك الرعب يف العسكر، وقالأف لكم، أنتم أج: فقال

دلوين على رجل شجاع، فامجعوا له على رجل، فخرج مث رجع إليه قد أصابه كنحو ما أصاب من قبلة منهم، 
 ما يت رجاال بيضا على خيل بلق، ما يطاق النظر إليهم، فو اهللا ما متاسكت أن أصابينأر: قال ؟ما رأيت: فقال

  .١ترى، فلم يثن ذلك مالكا عن وجهه
  :ما روي من الرعب الذي أنزل يوم حنني ومن ذلك

خذ احلصاة فريمي ا أفسئل عن الرعب فكان يغزوة حنني،  عن يزيد بن عامر السوائي وكان حضر يومف
  .٢أن كنا جند يف أجوافنا مثل هذا: فيطن فيقول ،يف الطست
شهدوا ذلك اليوم  حدثين عدة من قومي: بن احلدثان قال حممد بن عمر عن مالك بن أوسوعن 

تلك الرمية من احلصى فما منا أحد إال يشكو القذى يف عينيه، ولقد كنا جند  لقد رمى رسول اهللا  (:يقولون
يف صدورنا خفقانا كوقع احلصى يف الطاس ما يهدأ ذلك اخلفقان، ولقد رأينا يومئذ رجاال بيضا، على خيل 

عمائم محر، قد أرخوها بني أكتافهم، بني السماء واالرض كتائب كتائب ما يليقون شيئا، وال بلق، عليهم 
   ) نستطيع أن نتاملهم من الرعب منهم

كمنا هلم يف املضايق والشعاب، مث : حدثىن نفر من قومي، حضروا يومئذ قالوا: عن ربيعة بن أبزي قالو
إىل صاحب بغلة شهباء، وحوله رجال بيض حسان الوجوه، محلنا عليهم محلة، ركبنا أكتافهم حىت انتهينا 

  .شاهت الوجوه ارجعوا: فقالوا لنا
فازمنا، وركب املسلمون أكتافنا، وكانت إياها، وجعلنا نلتفت وإنا لننظر إليهم يكدوننا فتفرقت 

لكالم ما ندري مجاعتنا يف كل وجه، وجعلت الرعدة تستخفنا حىت حلقنا بعلياء بالدنا، فان كنا ليحكى عنا ا
  .به، ملا كان بنا من الرعب، وقذف اهللا تعاىل االسالم يف قلوبنا

يف طلبنا فيما  ما زال رسول اهللا : عن شيوخ من ثقيف أسلموا بعد ما كانوا حضروا ذلك اليوم قالواو
  .وحنن مولون حىت إن الرجل ليدخل منا حصن الطائف وإنه ليظن أنه على أثره من رعب اهلزمية ،نرى

***  
ما وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت ارتفعت تكبريات اجلماعة امللتفة حوله، وأعلن الكثري  

  .منهم إسالمه
لقد نفخت فينا كلماتنا من روح العزة واهلمة ما كنا نفتقده، وقد أيقنا أن النصر من : تقدم أحدهم، وقال

  .لةاهللا، وأن من ينصر اهللا ال بد أن ينتصر ال حما
                                                

  .أبو نعيم والبيهقيرواه )  ١(
  .ن محيد، والبيهقيعبد برواه )  ٢(
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لقد كان قومنا يسمونا منبوذين، وقد ظللنا دهرنا نعاين هذا النبذ، وال نرى لنا من  خمرج من : وقال آخر
  .هذا النبذ إال أن نتمسك بالعزة اليت ميلؤنا ا هذا الدين

  .وقال آخرون كالما قريبا من هذا
  .عد ذلك إىل مشس حممدمل جند أنا وبولس إال أن ننصرف، ومعي بصيص جديد من النور، اهتديت به ب
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  تاسعا ـ طاقات
لقد اشتقنا إىل : جاءين بولس، واعتذر يل عن عدم جميئه يف اليومني السابقني، وقال يل ..يف اليوم التاسع

  .وسنتحدث اليوم عن نوع من معجزات املسيح مل حيصل إال للمسيح ..التبشري باملسيح
   ..تقصد ما كان للمسيح من طاقات: قلت
  .لقد جتلت يف املسيح مجيع القدرات العجيبة اليت ال تكون إال إلله، أو ألقنوم إلله ..نعم: قال

سرت معه، ومل نبتعد كثريا حىت رأينا مجعا من الناس يلتفون حول رجل يسري فوق الزجاج من غري أن 
  .يؤذى، وقد مألهم العجب

أال تريدون أن : لس، حىت صاحوكان أجري بولس حاضرا، ويعلم ما يقول يف هذا املوقف، فما إن رأى بو
  تسمعوا ما هو أعجب من هذا الذي ميشي على الزجاج؟

  وما ذاك؟: قالوا
  من ميشي على املاء؟: قال
  وهل حصل ذلك؟: قالوا

   ..١وسأقص عليكم قصة سريه على املاء  ..ذلك هو املسيح ..أجل: هنا تدخل بولس، وقال
، بينما كان تالميذه يف السفينة، عندما وقع اضطراب يف كان املسيح يصلي على اجلبل وحده يف الليللقد 

وكانت السفينة معذبة من األمواج ألن الريح كانت مضادة، مل يكن  ،البحرية، إذ هاج البحر من ريح عظيمة
 ،التالميذ قد نسوا ما علمه املسيح يف النوء قبل هذا الوقت بنحو نصف سنة، ولكنه كان وقتها معهم يف السفينة

فهل ظنوا يا ترى أن الذي يشفي العليل بكلمة، وعن بعد، يستطيع أن حيفظ ويعطي  ،ن فيخيفهم غيابهأما اآل
  السالمة عن بعد أيضاً؟

 ،وعرف املسيح بعذام ،ظلوا يصارعون األمواج إىل قرب الصباح، دون أن يتمكنوا من عبور البحرية
فلما رأى  ،ذي ال يريد عذام إال مبقدار ما يؤول خلريهموهو احملب ال ،وهو يف خمدع الصالة اهلادئ على اجلبل

اضطرام واخلطر عليهم، نزل من اجلبل ومشى على البحر اهلائج معتلياً أمواجه يف هبوطها وارتفاعها، كأا 
  .اليابسة، وهو مسرع لإلفراج منهم

                                                
ولَما صار . وبعدما صرف ٰالْجموع صعد إِلَى ٰالْجبلِ منفَرِداً ليصلِّي «: هذا نص ما ورد من هذه املعجزة يف إجنيل مىت)  ١(

هدحو اكناُء كَانَ هسٰالْم . طسي وف تارص قَد تةُ فَكَانينفا ٰالسأَماجِووٰاَألم نةً مذَّبعرِ محةً. ٰالْبادضم تكَان يحي . َألنَّ ٰالرفو
. »إِنه خيالٌ«: نيفَلَما أَبصره ٰالتالميذُ ماشياً علَى ٰالْبحرِ ٰاضطَربوا قَائل. ٰالْهزِيعِ ٰالرابِعِ من ٰاللَّيلِ مضى إِلَيهِم يسوع ماشياً علَى ٰالْبحرِ

يا سيد، إِنْ كُنت أَنت هو، «: فَأَجابه بطْرس. »ال تخافُوا. أَنا هو! تشجعوا«: فَللْوقْت قَالَ لَهم يسوع! ومن ٰالْخوف صرخوا
وٰلكن لَما رأَى . فَنزلَ بطْرس من ٰالسفينة ومشى علَى ٰالْماِء ليأْتي إِلَى يسوع. »تعالَ«: فَقَالَ. »فَمرنِي أَنْ آتي إِلَيك علَى ٰالْماِء

افةً خيددش يحٰالر .خرص قرغأَ يدتٰاب إِذنِي«: وجن با رقَالَ . »يو بِه كسأَمو هدي وعسي دالِ مي ٰالْحفَفلَه :» ،انيلَ ٰاِإلميا قَلي
مىت (» بِٰالْحقيقَة أَنت ٰابن ٰاللّٰه«: وٰالَّذين في ٰالسفينة جاُءوا وسجدوا لَه قَائلني. ولَما دخال ٰالسفينةَ سكَنت ٰالريح» لماذَا شكَكْت؟

٣٣-٢٢: ١٤(  
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ٰالْباسطُ ٰالسماوات وحده (: ولهوقد وصفه بق ،)٣: ١يوحنا ( )الذي كُلُّ شيٍء بِه كَانَ(هذا هو الكلمة 
  )٨: ٩أيوب ( )وٰالْماشي علَى أَعالي ٰالْبحرِ

  .رفقاً م مل يتجه فوراً إىل السفينة لئال خييفهم، بل مر بقرم كأنه يتجاوزهم
ن واآل ،ال شك أم اعتادوا القصص اخلرافية الدارجة يف كل عصر، عن ظهور أشباح روحية مزعجة

يشاهدون ألول مرة يف حيام روحاً أو خياالً، فصرخوا مرتعدين لعلهم أرادوا أن خييفوا هذا اخليال ليبتعد 
  . عنهم

لكن أتى صدى صراخهم خالفاً ملا انتظروا، ألن هذا اخليال أجام بصوت ال يشتبه به، وبكالم مطمئن و
  )تشجعوا، أنا هو، ال ختافوا (:حيب قال

 ،ت احلنون املشجع يسمع حينما يوجد مؤمن مضطرب من جراء مهوم وخماوف احلياةوال زال هذا الصو
  . وال سيما مىت كان انزعاجه نتيجة لثقل خطاياه وخماوف االبتعاد األبدي عن اهللا

يا سيد إن (: فلما اقترب املتكلم وعرفوه، متىن بطرس اجلسور أن يتشبه بسيده يف املشي على املاء، فصرخ
 ) إن كنت أنت هو(: فهل يسمح له مبا طلب، رغم قوله ،) فمرين أن آيت إليك على املاء كنت أنت هو،

نعم، إذا كان بذلك يقدر أن يري تالميذه أن كل شيء مستطاع عند  )أنا هو(: خصوصاً بعد أن قال سيده
  . فمىت شاء ميكّن اإلنسان من فعل املستحيالت ،اهللا

ملا كان فكره ونظره  ،ن السفينة ومشى على املاء ليأيت إىل املسيحجنح بطرس يف أول األمر ألنه نزل م
  . متجهين إىل املسيح مل يكن خائفاً، واستطاع أن يفعل املستحيل

لكن جناحه أدى إىل فشله، ألنه ابتدأ يفكر بذاته ويفتخر بعمل مل يسبقه إليه أحد، فحول فكره ونظره من 
وصار حيسد  ،هلائجة ترعبه، وحاالً أخذ يغرق، ومل تفده معرفته بالسباحةاملسيح إىل نفسه، فابتدأت األمواج ا

ففي احلال مد املسيح . ) يا رب جنين(: صرخ. رفقاءه يف السفينة، بعد أن كانوا هم حيسدونه ملا مشى على املاء
نشلَنِي من (: ود النيبفصح فيه كالم دا. )يا قليل اإلميان، ملاذا شككت؟(: مث وخبه بقوله ،يده وأمسك به ونشله

  ). ١٦: ١٨مزمور ( )مياه كَثرية
جنا بطرس من الغرق ألن املسيح أمسك به، وهكذا جناة اخلاطئ عندما تكلُّ يداه وتغمض عيناه ويرختي 

ولكن مىت أدرك أن املخلص املقتدر الذي ال ينام ميسك به حيلُّ  ،متسكه باملخلّص، فال يرى أمامه إال اهلالك
  .رجاء عنده مكان اليأسال

أما اآلن فقبلوا أن يدخل السفينة، . ملا ظن التالميذ يف السفينة أم رأوا خياالً، صرخوا ليبعدوه عنهم
ومبجرد دخوله إليها سكنت الريح وللوقت صارت السفينة إىل أرض جنيسارت، اليت كانوا  ،فصعد إليهم
  .ذاهبني إليها

فلما رأوا هذه املعجزة الثانية يف  )فهموا باألرغفة، إذ كانت قلوم غليظةمل ي(ن التالميذ أاإلجنيل يذكر و
وحاملا وصلوا إىل  ،اليوم الواحد بهتوا وتعجبوا جداً مع أن املسيح أسكت هذا البحر من أجلهم منذ بضعة أشهر

  ) باحلقيقة أنت ابن اهللا(: الشاطئ تقدموا وسجدوا له سجودهم األول كجماعة قائلني
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أتصور أن عبد القادر كان حاضرا يف ذلك احملل، فقد توجه للجمع بعد انتهاء بولس من حديثه  مل أكن
ليس الشأن أن خنالف ما وضعه اهللا فينا من قدرات، بل الشأن أن خنرق من أنفسنا ما ميلؤها : قائال

  .بالكدورات
ى املاء، أو الطريان يف لقد حصل لكثري من الصاحلني من مجيع األمم ما ذكره هذا الرجل من املشي عل

  .اهلواء، ولكنهم مل يكونوا يبالون بكل ذلك
كان يف نفسي شيء من هذه الكرامات، فأخذت قصبة : عن ذلك، فقالاحلسني النوري لقد حدث أبو 

: قال ،وعزتك إن مل خترج يل مسكة فيها ثالثة أرطال ألغرقن نفسي: من الصبيان وقمت بني زورقني، مث قلت
  .كان حكمه أن خترج له أفعى تلدغه: فبلغ ذلك اجلنيد فقال، كة فيها ثالثة أرطالفخرج يل مس

الشيطان ميشي يف ساعة من املشرق إىل املغرب يف : فقال! فالن ميشي يف ليلة إىل مكة: وقيل أليب يزيد
  .لعنة اهللا

  .السمك مير على وجه املاءالطري يطري يف اهلواء، و: فقال، فالن ميشي على املاء، ويطري يف اهلواء :وقيل له
  .أكرب الكرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخالقك: وقال سهل بن عبد اهللا

رمبا أتوضأ للصالة : كان رجل يقال له عبد الرمحن بن أنس يصحب سهل بن عبد اهللا، فقال له يوماًو
كوا يعطون خشخشة أما علمت أن الصبيان إذاب: فقال سهل، فيسيل املاء بني يدي قضبان ذهب وفضة

  ليشتغلوا ا؟
لقد  ..أراك تقول هذا، ألنه مل يكن لنبيكم شيء من الطاقات: هنا قام أجري بولس ببالهته املعهودة، وقال

  .حيمل ضعف البشر، وفقر البشر ..كان جمرد بشر كسائر البشر
اختار  تعاىلالم ـ فاهللا لقد كان نبينا كذلك كما كان سائر األنبياء ـ عليهم الس ..نعم: قال عبد القادر

وقَالُوا لَوال أُنزِلَ علَيه  ﴿:حبكمته أن يرسل للبشر بشرا مثلهم، وقد قال ردا على من طلب أن ترسل هلم مالئكة
جالً ولَلَبسنا علَيهِم ما ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه ر )٨( ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكاً لَقُضي الْأَمر ثُم ال ينظَرونَ

  )٩-٨:األنعام( ﴾يلْبِسونَ
وهلذا، فليس هناك من حرج يف كون النيب بشرا كسائر البشر، بل إن من مهمته أن ينبه الناس إىل كونه 

احد فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه و ﴿:تعاىلمثلهم، قال 
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي  ﴿:تعاىل، وقال )١١٠:الكهف(﴾ عمالً صالحاً وال يشرِك بِعبادة ربه أَحداً

 هوا إِلَييمقتفَاس داحو إِلَه كُما إِلَهمأَننيرِكشلْملٌ ليوو وهرفغتاس٦:فصلت(﴾ و (  
بينما هو  أن رسول اهللا اختار أن يكون كسائر الناس بسيطا متواضعا عبدا، فقد روي  بل إن النيب 

إذ انشق أفق السماء، فأقبل جربيل يدنو من األرض، ويدخل بعضه يف بعض،  ،جالس، ومعه جربيل 
السالم عليك يا حممد، إن ربك يقرئك السالم،  (:فقال ،ل بني يدي رسول اهللا قد مث  ١ ويتضاءل فإذا ملك

                                                
ملكا من املالئكة حجزته تساوي الكعبة، ما هبط على نيب قبلي، وال  تعاىل أرسل إىل النيب  إن اهللا سبحانه: روايةويف )  ١(

  .وأكمل احلديث :يهبط على أحد بعدي، وهو إسرافيل عليه السالم، فقال



 ٣٧٩

، فنطرت إىل جربيل عليه ) إن شئت نبيا عبدا، وإن شئت نبيا ملكا: أنا رسول ربك إليك، أمرين أن أخريك
بيا ملكا، مث ن: بل نبيا عبدا، يا عائشة لو قلت (:السالم كاملستشري، فأشار إيل جربيل بيده، أن تواضع، فقلت

آكل  (:بعد ذلك يأكل متكئا ويقول وكان رسول اهللا : ، قالت عائشة) شئت لسارت معي اجلبال ذهبا
   ١) كما يأكل العبد، وأجلس كما جيلس العبد

كانت يف رسول اهللا خصال ليست يف اجلبارين، كان ال يدعوه : عن محزة بن عبيد اهللا بن عتبة قالو
ه، وكان رمبا وجد مترة ملقاة فيأخذها، فريمي ا إىل فيه، وإنه ليخشى أن تكون من أمحر، وال أسود، إال أجاب

  .٢الصدقة، وكان يركب احلمار عريا، ليس عليه شئ
أخذ بيد جمذوم، فأدخله معه يف القصعة، مث  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبد اهللا و
  ٣)  عليهكل باسم اهللا، وثقة باهللا، وتوكال (:قال له
ميشي مع أصحابه إذ أخذ رجل منهم، فستره  بينما رسول اهللا : عن عبد الرمحن بن جرب اخلزاعي قالو

إِنما  ﴿:، فأخذ الثوب، فوضعه، وقال) مه (:بثوب فلما رأى ما عليه، رفع رأسه، فإذا هو عاله قبلي ستر، فقال
 ثْلُكُمم رشا ب٤)١١٠من اآلية: الكهف(﴾ أَن   

عليهم ـ ومن قبله من األنبياء  ،كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ن أيب املثىن األملوكي عو
  .٥ميشون على العصا، يتوكئون عليها، تواضعا هللا عز وجلـ السالم 
يركب احلمار، ويردف بعده، وجييب دعوة  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
  .٦اململوك
يركب احلمار، ويلبس الصوف، ويعقل  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب موسى و

  .٧الشاة، ويأيت مدعاة الضعيف
يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن أىب أوىف و

  .٨سكني يقضي هلما حاجتهماالصالة، ويقصر اخلطبة، وال يأنف، وال يستكرب أن ميشي مع األرملة وامل
جيلس على األرض، ويأكل على  كان رسول اهللا : قاالـ رضي اهللا عنهما ـ أنس وعن ابن عباس، 

لو دعيت إىل ذراع ألجبت، ولو أهدي إيل كراع  (:األرض، ويعقل الشاة، وجييب دعوة اململوك، ويقول
   ٩)لقبلت 

                                                
  .أبو نعيم وابن عساكر من طرق عن ابن عباس موقوفا، وابن سعد عن عائشة، وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعارواه )  ١(
  .ابن سعدرواه )  ٢(
  .أبو داود والترمذيرواه )  ٣(
  .ابن أيب شيبة وعلي بن عبد القدير البغويرواه )  ٤(
  .ابن األعرايبرواه )  ٥(
  .ابن سعدرواه )  ٦(
  .احلاكمرواه )  ٧(
  .الدارميرواه )  ٨(
  .أبو الشيخ عن ابن عباس، وابن سعد عن أنسرواه )  ٩(
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يركب احلمار، ويعود املريض، ويشهد اجلنازة،  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
  .١ويأيت دعوة اململوك، وكان يوم بين قريظة على محار خمطوم حببل من ليف، على إكاف من ليف

تغلق دونه األبواب، وال يقوم دونه  واهللا ما كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن احلسن و
لقيه، كان  ح ا عليه، ولكنه كان بارزا، من أراد أن يلقى نىب اهللا احلجاب، وال يغدى عليه باجلفان، وال يرا

  .٢الغليظ، ويركب احلمار، ويردف خلفه، ويلعق يده جيلس على األرض، ويطعم ويلبس
هون عليك، فإين  (:كلم رجال فأرعد، فقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود و

  ٣)قريش كانت تأكل القديدةلست مبلك، إمنا أنا ابن امرأة من 
يا : شاة فجثا على ركبتيه، فأكل، فقال أعرايب أهديت إىل رسول اهللا : عن عبد اهللا بن بسر قالو

    ٤)ن اهللا عزوجل جعلين عبدا كرميا، ومل جيعلين جبارا عنيدا إ (:فقال ؟رسول اهللا ما هذه اجللسة
والئد أهل املدينة لتجئ فتأخذ بيد رسول اهللا إن كانت الوليدة من : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
، ٥فما يرتع يده من يدها، حىت تذهب به حيث شاءت من املدينة.  

تنح حىت أريك، فإين ال أراك  (:مر بغالم يسلخ شاة، فقال له رسول اهللا  وقد روي أن رسول اهللا 
يا  (:ىت ترادت إىل اإلبط، مث قالبني اجللد واللحم، فدخس ا ح يده ، فأدخل رسول اهللا )حتسن تسلخ 

  ٦)غالم هكذا فاسلخ 
إذا صلى الغداة جاءه خدم أهل املدينة بآنيتهم  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

  .٧وه يف الغداة الباردة، فيغمس يده فيهاءفيها املاء فما يؤتى بإناء إال غمس يده فيه، فرمبا جا
  .أراك تقول هذا الكالم إال هربا من احلقيقةما : قام أجري بولس، وقال

  ما احلقيقة اليت أهرب منها؟: قال عبد القادر
وهي أن نبيكم مل خترق له أي عادة، ومل تكن له أي  ..احلقيقة املعروفة عند اجلميع : قال أجري بولس

  .طاقة
الطاقات بعض عن فإن شاء اجلمع أن أحدثهم  ..كأين بك تستفزين للحديث عن ذلك: قال عبد القادر

  .ليؤدي الرسالة اليت كلف ا حدثتهم العظيمة اليت حبا اهللا ا نبيه 
  .أشار اجلمع باإلجياب، وقد الحظت سرورا على وجه بولس كان حياول إخفاءه

                                                
  .الترمذيرواه )  ١(
  .وقد جاء معناه يف األحاديث املسندة -وقال هذا حديث مرسل  -أمحد يف الزهد، وابن عساكر رواه )  ٢(
  .ابن ماجهرواه )  ٣(
  .ابن ماجهرواه )  ٤(
  .أبو بكر بن أيب شيبةرواه )  ٥(
  .أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، وقاسم بن ثابت، والطرباين عن أيب سعيد وغريه من الصحابةرواه )  ٦(
  .مسلمرواه  ) ٧(
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  ـ الوحي ١
د ـ أول طاقة حبا اهللا ا أنبياءه، مبا فيهم املسيح وحمم: نظر عبد القادر إىل اجلمع امللتف حوله، وقال

   ..عليهما الصالة والسالم ـ طاقة تلقي الوحي
   ..إا اتصال اإلنسان الضعيف القاصر بالعامل اآلخر ..إن هذه الطاقة طاقة عظيمة ال ميكن تصورها

  ) ٥:املزمل(﴾ إِنا سنلْقي علَيك قَوالً ثَقيالً ﴿:تعاىلوهلذا عرب القرآن الكرمي عن ثقل الوحي، فقال 
وما كَانَ لبشرٍ  ﴿:تعاىلقرآن الكرمي أن كالم اهللا لعبادة ال يتم إال من خالل ثالثة أمور، فقال قد ذكر الو

اُء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحوالً فَيسلَ رسري ابٍ أَوجاِء حرو نم ياً أَوحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمأَنْ ييمكح يلع ه ﴾
  )٥١:الشورى(

شيئا الميارى فيه أنه  يقذف ىف روع النىب  تعاىل، أي أن اهللا املعىن يف القلبومعىن الوحي أن يلقي اهللا 
 ،إن روح القدس نفث ىف روعى أن نفسا لن متوت حىت تستكمل رزقها وأجلها: قال كما ،تعاىلمن اهللا 

  .١فاتقوا اهللا وامجلوا ىف الطلب
، قال مسع النداء من وراء الشجرة، فقد لم اهللا موسى كما ك ،من وراء حجابوالثاين تكليمه 

ني أَنا اللَّه رب فَلَما أَتاها نودي من شاطئ الْواد الْأَيمنِ في الْبقْعة الْمباركَة من الشجرة أَنْ يا موسى إِ ﴿:تعاىل
نيالَم٣٠:القصص(﴾ الْع(  
أن ـ رضي اهللا عنه ـ عن عائشة كما روي يف احلديث  ،وحى جربيل نزول أمني ال الثالثو

أحيانا يأتيىن مثل : كيف يأتيك الوحى؟ فقال: يارسول اهللا: فقال ،احلارث بن هشام سأل رسول اهللا 
وأحيانا ـ  أى حفظت ـ وقد وعيت عنه ماقال ـأى يقلع ـ  وهو أشده على، فيفصم عىن  ،صلصلة اجلرس
  .٢رجال فيكلمىن فاعى مايقوليتمثل ىل امللك 

وقد كان هذا النوع األخري هو النوع الذي ترتل به القرآن الكرمي، وقد كان أثقل الوحي على رسول اهللا 
،  انسالخ من البشرية واتصال بالروحانيةوإمنا كان كذلك ألنه .  

  . ة ويسر، بإذن من اهللا تعاىل؛ ألا انتقال ملك الوحى من الروحانية إىل البشرية بسهولهاأخففالثانية أما 
كيف كان يأيته هذا النوع من الوحي، وهو حبد ذاته دليل على أنه  وقد وصف املعايشون لرسول اهللا 

  .حقيقة ملموسة ال عالقة هلا بأي مرض كما يشيع املرجفون
إن كان ليوحى إىل : فقالت ،ـ رضي اهللا عنه ـ شدة الوحي على رسول اهللا عائشة د وصفت قف

  .٣وتلت اآلية فتضرب جبراا فما تستطيع أن تتحرك حىت يسرى عنه ،وهو على راحلته رسول اهللا 
يرتل على الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه  ـ تعين النيب  ـلقد رأيته : وقالت

                                                
  .ابن حبانرواه )  ١(
  .البخارىرواه )  ٢(
  .أمحد وعبد بن محيد وابن جرير واحلاكم وصححهرواه )  ٣(
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  .١ليتفصد عرقا
جهه وجيد بردا يف ثناياه ويعرق إذا أنزل عليه الوحي يغط يف رأسه ويتربد و كان رسول اهللا : وقالت

  .٢ حىت لينحدر منه مثل اجلمان
فكادت فخذه  ،وفخذه على فخذي أنزل على رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـقال زيد بن ثابت و

  .٣ترض فخذي
 ،وإنه على راحلته ،رأيت الوحي يرتل على رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو أروى الدوسى 

يها حىت أظن أن ذراعها تنقصم، فرمبا بركت ورمبا قامت موتدة يديها حىت يسرى عنه عن ثقل فترغو وتفتل يد
  .٤الوحي، وإنه ليتحدر منه مثل اجلمان

إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد  كان رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنهوقال عبادة بن الصامت 
  .٥وجهه وغمض عينيه

إذا أوحي إليه مل يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه  كان رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 
  .٦حىت يقضى الوحي

حني أنزلت عليه سورة  كنت آخذة بزمام ناقة رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقالت أمساء بنت يزيد 
  .٧ املائدة فكاد ينكسر عضدها من ثقل السورة

سورة املائدة وهو راكب على راحلته فلم  ول اهللا أنزلت على رس: ـ رضي اهللا عنه ـوقال ابن عمر 
  .تستطع أن حتمله فرتل عنها

أمسع صالصل : فقال رسول اهللا  ؟يا رسول اهللا هل حتس بالوحي: فقلت سألت رسول اهللا : وقال
   .٨مث أسكت عند ذلك، فما مرة يوحى إيل إال ظننت أن نفسي تقبض

باجلعرانة  فلما كان النيب  ،حني يرتل عليه الوحي اهللا  ليتين أرى رسول: يعلى بن أمية يقولوكان 
يا رسول : فقال ،إذ جاءه رحل متضمخ بطيب ،ومعه ناس من أصحابه فيهم عمر ،وعليه ثوب قد أضل عليه

 ،مث سكت، فجاءه الوحي ،اهللا كيف ترى يف رجل أحرم يف جبة بعد ما تضمخ بطيب فنظر رسول اهللا 
فإذا هو حممر الوجه يغط، ما يغط البكر، كذلك ساعة مث  ،فأدخل رأسه ،اء يعلىأن تعال، فج: فأشار عمر

  .٩سري عنه، احلديث
                                                

  .رواه البخاري)  ١(
  .ابن سعدرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .ابن سعدرواه )  ٤(
  .رواه مسلم)  ٥(
  .رواه مسلم)  ٦(
  .أمحد والطرباينرواه )  ٧(
  .دأمحرواه )  ٨(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٩(
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إذا أنزل على الوحي تربد لذلك جسده ووجهه  اهللا كان رسول : ـ رضي اهللا عنه ـوقال ابن عباس 
  .١وأمسك عن أصحابه ومل يكلمه أحد منهم

كيف ميكن لعقل  .. هذه اخلرافات اليت يلقيها هذا الرجلأال ترون ـ أيها اجلمع ـ إىل: قال أجري بولس
  كيف ميكن أن حيصل منه هذا االتصال بالعامل اآلخر؟ ..أن يقبل باتصال حممد ذلك البدوي األمي بالسماء

  .الشك أنك مسيحي، وخملص للمسيحية: ابتسم عبد القادر، وقال
  .لو مل يهدين عقلي إليها ما آمنت ا: قال أجري بولس

بل ليس هناك نيب إال واتصل  ..لقد ورد يف الكتاب املقدس اتصال اهللا بكثري من أنبيائه: ال عبد القادرق
  .أم أنك تنكر ذلك ..باهللا، ونزل عليه وحي من اهللا

   ..فإن كل النبوءات اليت على أساسها تقيم إميانك باملسيح غري صحيحة ..فإن كنت تنكر ذلك
مدا بالنبوة لكونه عريب، فأنت ال ختتلف عن الشيطان الذي قال آلدم وإن كنت تنكر أن خيتص اهللا حم

:﴿ ٍنيط نم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتخ هنم ريا خ١٢من اآلية: ألعراف(﴾ أَن(  
فالشيطان هو الذي أراد أن حيجر على اهللا فضله على عباده، وعلى دربه سار اإلسرائيليون الذين تتلقون 

  .الدين حني جعلوا فضل اهللا حمصورا يف نسل معني من بين إسرائيل امتأل بالكرب والغرورعنهم 
أما حنن املسلمني، فنعتقد أن هذا الفضل مين اهللا به على من يشاء من عباده، ونعتقد فوق ذلك ما قاله 

سلْناك بِالْحق بشرياً ونذيراً إِنا أَر ﴿:تعاىلالقرآن الكرمي من أنه مل ختل أمة من األمم من وحي اهللا، كما قال 
يرذا نيهال فإِلَّا خ ةأُم نإِنْ م٢٤:فاطر(﴾ و(  

فسأجيب عن سؤالك ال باعتبارك مسيحيا خملصا يف مسيحيته، بل باعتبارك رجال  ..ولكن مع ذلك
  .٢صاحب عقل، يتصور أن عقله مينعه من اإلميان بالوحي 

  . أن نفهم هذه املسألة بسهولة تامة بفضل احلقائق املعلومة نستطيعأننا ـ اليوم ـ 
إن هناك وقائع كثرية جدا جتري من حولنا يف كل حلظة، وحنن نعجز عن إدراكها، أو مساعها، أو 
اإلحساس ا بوساطة أجهزتنا العصبية، وقد استطاع العلم احلديث أن ييسر لنا إدراكها بفضل األجهزة العلمية 

  . هااليت اخترعنا
  .وهذه األجهزة تستطيع أن تدل علي صوت ذباب طائر علي بعد بضعة أميال، وكأنه يطري عند أذنك

  .حد أا تسجل صدام األشعة الكونية يف الفضاء ومن األجهزة العلمية ما وصل التقدم فيه إىل
مساعها بالطرق طيع إدراك كثري من األحداث اليت ال ميكننا تلقد اخترعناه آالت كثرية أثبتت أا تس

  .السمعية التقليدية
  . وهذه الطاقة غري العادية للسماع ال ختص اآلالت العلمية احلديثة، وإمنا وهبها اهللا لبعض احليوانات أيضا

ومما ال شك فيه أن جهاز مساع اإلنسان حمدود جدا، ولكن أجهزة بعض احليوانات ختتلف كل االختالف 
                                                

  .أبو داود الطيالسيرواه )  ١(
  .اإلسالم يتحدى، لوحيد الدين خان: انظر)  ٢(
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ح احليوان الذي مر من الطريق، ومن مث استغلت الكالب يف البحث عن ؛ فالكلب، مثال، يستطيع أن يشم ري
  .اجلرائم وارمني

وهناك حيوانات كثرية تسمع أصواتا خترج عن نطاق أمساعنا، وقد أثبتت البحوث يف هذا امليدان أن بعض 
، )العثة(أو ، )Moth(فلو أنك وضعت حشرة مما يطلق عليه . Telepathy) اإلشراق(احليوانات يتمتع بقوة 

علي نافذة مفتوحة، فستحدث صوتا يسمعه زوجها علي مسافة بعيدة جدا، ولسوف جييبها -وهي حشرة جمنحة
  .هذا الزوج أيضا بطريقته

، حيك رجليه وجناحيه ويصوت بطريق غري عادية، )اجلندب(وهناك نوع خاص من هذه احلشرات يدعي 
لية ستمائة طن من اهلواء، ليدعو زوجه وهذه الزوج ويسمع علي مبعدة نصف ميل وهو حيرك يف هذه العم

  .ترسل أيضا وهي ساكنة بال حراك جوابا ال نعرفه، إمنا يعرفه اجلندب الذكر مث يلحق ا أينما كانت
لديه قدرة خارقة علي السماع حىت إنه  Grasshoperالعادي ) أبو النطيط(وقد أثبتت البحوث أيضا أن 

 .ة اليت حتدث يف نصف قطر من ذرة اهليدروجنييستطيع أن يسمع وحيس احلرك
  .وهناك أمثلة أخري كثرية، تؤكد إمكان وجود وسائل غري مرئية لدي ذوي احلواس اخلاصة

وإذا كان األمر كذلك فما وجه الغرابة يف ادعاء إنسان أنه يسمع صوتا من لدن ربه، ال يدركه عامة 
حركات وأصوات ال تسمعها آذان اإلنسان، ولكن تسجلها  الناس ما دام من املمكن أن توجد يف هذا العامل

  ؟ ىاآلالت؟ وما دامت هناك رسائل تدركها حيوانات دون أخر
يرسل رسائله بوسائل خافتة خفية إيل اإلنسان املختار للرسالة بعد أن  -حلكمة يعلمها -إن اهللا تعايل

قيقة، بني مشاهداتنا وجتاربنا العلمية، فهو فليس هناك من تصادم يف احل ،يودع فيه صالحية التقاطها وفهمها
واقع من الوقائع الكثرية اليت نشاهدها وجنرا يف أمكنة وطرق خمتلفة فالوحي إمكان وجدناه يف شكل الواقع 

  .بعد التجربة
وقد تبني أن جتارب اإلشراق أو االنكشاف ومعرفة الغيب ال ختص احليوانات، وإمنا توجد يف اإلنسان 

فيستطيع ، إن حدود الفرد يف إطار الزمان واملكان هي جمرد افتراض: لكسيس كريلأيقول الدكتور ، )بالقوة(
عامل اإلشراق أن جيعلك تنام، وتضحك أو تبكي، كما يستطيع أن ينقل إليك كلمات أو خواطر، ليست علي 

  . احبهإا عملية ال تستعمل فيها أية وسائل وال يشعر ا غري عامل اإلشراق وص. علم ا
كيف يستحيل وقوع هذه العملية نفسها بني العبد وربه؟ إننا بعد اإلميان باهللا، واإلطالع علي هذه 

  .التجارب الكثرية مبا ذلك اإلشراق، ال جند أساسا إلنكار الوحي واإلهلام
فرنتر (رفعوا قضية ضد أحد النمسويني، وامسه ) بافاريا(أن املسئولني يف  ١٩٥٠وقد حدث سنة 

  .، بتهمة التدخل يف برامج اإلذاعة عن طريق اإلشراق)بيلسترو
وكان فرنتر ستروبيل يستعرض أعماله يف فندق رجيينا، مبيونيخ، عندما ناول أوراق لعب الكوتشينة إيل 
أحد املتفرجني، وطلب إليه اختيار ورقة ما، وادعي أنه سوف ينقل اسم تلك الورقة واسم الفندق مع ترتيبهما، 

ذهن املتفرج، إيل املذيع الذي كان يقرأ األخبار من إذاعة ميونيخ احمللية، ذلك دون أن يعرف املذيع  كما مها يف
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  .نفسه شيئا من هذا
وكان الترتيب واسم ) بنت البستوين -فندق رجيينا: (بعد ثوان مسع الناس صوت مذيع مرتعش، هو يقول

  .الورقة صحيحني، كما أراد املتفرج
  . ة واضحني يف صوت املذيع ولكنه واصل قراءة األخباروكان االرتعاش والرهب

استغرب الكثريون من املستمعني من سكان ميونيخ، واتصل مئات منهم تليفونيا باإلذاعة يستفسرون عن 
وحضر طبيب ): بنت البستوين -بفندق رجيينا(فكان من الصعب عليهم إدراك عالقة األخبار ، السر الغامض

إنين شعرت بصداع : (فوجده يف حالة اضطراب خطرية، وأديل املذيع ببيانه قائال ،يعاإلذاعة للكشف علي املذ
  !)شديد يف رأسي، وال أعرف ماذا حدث بعد ذلك

وقد عرض العلماء نظريات عديدة لشرح هذه الصور من عملية اإلشراق، ومنها أن أمواجا تصدر من املخ 
  Brain Wave Theory بنظرية املوجة املخيةوتنتشر يف العامل أمجع بسرعة فائقة، ولذلك مسوها 

يستطيع حتويل األفكار بأكملها إيل إنسان آخر، علي ـ كما يرى هؤالء العلماء ـ كان اإلنسان  فإذا
  بعد غري عادي، وبدون استعمال أي واسطة مادية ظاهرية، فلماذا تستحيل نفس العملية بني اإلله وعباده؟ 

ليس إال قرينة جتريبية جتعلنا نفهم عالقة ، أمثلته كثرية ال حتصي، ونساناإل ىإن هذا املظهر من كفاءة قو
  .األلفاظ واملعاين اليت تربط العبد باإلله عندما يرسل رساالته

  .العظيم بني اإلله والعباد يوهو يدلنا علي فهم ذلك النظام اإلشراق ،الناس ىإن اإلشراق أمر معروف لد
  ..طر بكثري من هذه األمثلة اإلشراقية اليت ذكراولكن الوحي أخ: قال رجل من اجلمع

ألن الوحي خاص باألنبياء ـ  ..ليس هناك شيء لدي أي شخص من الناس يشبه الوحي: قال عبد القادر
  عليهم السالم ـ 

هيئ جسميا هلذا  لقد ورد يف السرية بأسانيد كثرية ما يدل على أن حممدا : سكت قليال، مث قال
  .لوظائف الكربى اليت يقوم االوحي، كما هيئ ل

  .وهذه التهيئة هي ما يسمى حادثة شق الصدر
  : أربع مراتـ كما يذكر علماء السرية ـ   فقد تكرر شق صدره الشريف

 أتاه جربيل وهو أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ، فصغري يف بين سعد وهو ، األوىلأما 
هذا : عن قلبه واستخرج لقلب مث شق القلب فاستخرج منه علقة فقالفأهذه فصرعه فشق  ،يلعب مع الغلمان

  .مث ألمه فأعادة مكانه ،مث غسله يف طست من ذهب مباء زمزم، حظ الشيطان منك
  .وه وهو منتقع اللونءإن حممدا قد قتل فجا: فقالوا حليمة ـيعين ظئره  ـوجعل الغلمان يسعون إىل أمه 

  .١ يط يف صدره فلقد كنت أرى أثر املخ: قال أنس
كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر، : قال أن رسول  ،ـ رضي اهللا عنه ـعن عتبه بن عبد السلمي و

  .يا أخي اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا: فانطلقت أنا وابن هلا يف م لنا ومل نأخذ معنا زادا فقلت
                                                

  .أمحد ومسلمرواه )  ١(



 ٦

: قال ؟أهو هو: قال أحدمها لصاحبهف ،فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل إيل طائران كأما نسران
نعم فأقبال يبتدراين فأخذاين فبطحاين للقفا فشقا بطين مث استخرجا قليب فشقاه فأخرجا منه علقتني سوداوين 

إيتين : مث قال، إيتين مباء برد فغسال به قليب: مث قال ،إيتين مباء ثلج فغسال به جويف: فقال أحدمها لصاحبه
  .١وذكر احلديث، فحاصه وختم عليه خبامت النبوة، مث قال أحدمها لصاحبه حصه، بالسكينة فذراها يف قليب

أن أبا ـ رضي اهللا عنه ـ أيب بن كعب ، فعن وهو ابن عشر سنني ، فقد حصلت له الثانيةأما املرة 
ء أمشي إين لفي صحرا: يا رسول اهللا ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة؟ قال: قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة 

  .قال نعم ؟أهو هو :ابن عشر حجج إذا أنا برجلني فوق رأسي يقول أحدمها لصاحبه
فأخذاين فاستقبالين بوجوه مل أرها خللق قط وأرواح مل أرها من خلق قط، وثياب مل أرها على أحد قط، 

  .أضجعه: هفقال أحدمها لصاحب، فأقبال إىل ميشيان حىت أخذ كل واحد منهما بعضدي ال أجد ألخذمها مسا
  .٢ فقلباين حلالوة القفا مث شقا بطين: فأضجعاين ال قصر وال هصر ويف لفظ

فكان أحدمها خيتلف باملاء يف طست من  ،فخوى أحدمها إىل صدري ففلقه فيما أرى بال دم وال وجع
  .جعاافلق صدره فإذا صدري فيما أرى مفلوقا ال أجد له و: فقال أحدمها لصاحبه ،واآلخر يغسل جويف ،ذهب

أدخل : مث قال، فأخرج شبه العلقة فنبذ به، أخرج الغل واحلسد منه: شق قلبه فشق قليب فقال: مث قال
: مث أخرج ذرورا كان معه فذره عليه مث نقر إامي مث قال، فأدخل شيئا كهيئة الفضة، الرأفة والرمحة يف قلبه

  .٣بريفرجعت مبا مل أغد به من رمحيت للصغري ورأفيت للك، اغد واسلم
نذر أن يعتكف شهرا هو  أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن عائشة ، فعند املبعث، فالثالثةاملرة أما 
  .السالم عليك: فسمع ،فوافق ذلك شهر رمضان فخرج ذات ليلة، وخدجية
: فأخربا فقالت ؟ما شأنك: فظننت أا فجاءة اجلن، فجئت مسرعا حىت دخلت على خدجية فقالت: قال

  .ن السالم خريأبشر فإ
فهلت منه فجئت  ،وجناح باملغرب مث خرجت مرة أخرى فإذا أنا جبربيل على الشمس له جناح باملشرق

فجئت له فأبطأ علي فأردت أن  ،مث وعدين موعدا ،فكلمين حىت أنست منه ،فإذا هو بيين وبني الباب ،مسرعا
ائيل بني السماء واألرض، فأخذين جربيل أرجع فإذا أنا به ومبيكائيل قد سد األفق فهبط جربيل وبقي ميك

فاستخرجه مث استخرج منه ما شاء اهللا أن يستخرج مث غسله يف طست  ،مث شق عن قليب ،فألقاين حلالوة القفا
من ماء زمزم مث أعاده مكانه مكانه مث ألمه مث أكفأين كما يكفأ اإلناء مث ختم يف ظهري حىت وجدت مس 

  . ٤وذكر احلديث، اخلامت يف قليب
أتيت وأنا يف : قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ، فليلة اإلسراء، فالرابعةاملرة أما 

                                                
  .أمحد والدارمي واحلاكم وصححه والطرباين والبيهقي وأبو نعيمرواه )  ١(
  .افلق صدره: ويف لفظ فقال أحدمها لصاحبه)  ٢(
أمحد يف زوائد املسند بسند رجاله ثقات، وابن حبان واحلاكم وأبو نعيم وابن عساكر والضياء، يف  عبد اهللا بنرواه )  ٣(

  .)املختارة(
  .أبو داود الطيالسي واحلارث بن أيب أسامة يف مسنديهما، والبيهقي وأبو نعيم كالمها يف الدالئلرواه )  ٤(
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، أهلي فانطلق يب إىل زمزم فشرح صدري، مث أتيت بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإميانا فحشي ما صدري
  .١ث املعراجوذكر حدي، فعرج يب امللك إىل مساء الدنيا، يرينا صدره قال أنس والنيب 

بينما أنا يف : حدثهم عن ليلة أسري به قال أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن مالك بن صعصعة و
فأتاين فشق ما بني هذه إىل هذه يعين ، األوسط من الثالثة: احلطيم مضطجعا إذ أتاين آت فجعل يقول لصاحبه

ءة إميانا وحكمة فغسل قليب مث حشي مث فأتيت بطست من ذهب مملو، فاستخرج قليب، من ثغره حنره إىل شعرته
  .٢مث أتيت بدابة دون البغل وفوق احلمار، أعيد

هيئ جسميا لتلقي الرسالة وما يرتبط ا من وحي وغريه،  فهذه الروايات كلها تدل على أن النيب 
  .فثقل الوحي يستدعي طاقات خاصة

                                                
  .مسلمرواه )  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
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  ـ االستبصار ٢
هناك طاقة أخرى من : فيهم اهتماما كبريا ملا يقول، فقال نظر عبد القادر إىل اجلمع امللتف حوله، فرأى

  .الطاقات القريبة من الوحي، ولو أا مل تكن حتتاج ترتل ملك
  ما هي هذه الطاقة؟: قالوا

كان يبصر أشياء ال طاقة لغريه بإبصارها، ويسمع أشياء  فالنيب  ..هي طاقة االستبصار: قال عبد القادر
  .ال طاقة لغريه بسماعها

  .حدثنا عن ذلك: قالوا
 على أطم أشرف رسول اهللا : عن أسامة بن زيد ـ رضي اهللا عنه ـ  قالف ،رؤيته الفنت من ذلك: قال

   ١) رى مواقع الفنت تقع خالل بيوتكم كوقع املطرين ألإهل ترون ما أرى؟  (:من آطام املدينة، فقال
سبحان الذي يرسل  (:فقال ،اىل السماءبصره  رفع رسول اهللا : عن بالل ـ رضي اهللا عنه ـ  قالو

   ٢) عليهم الفنت ارسال القطر
 كنت مع رسول: بكر الصديق ـ رضي اهللا عنه ـ  قال ن أيبفع، رؤيته الدنيا ومساع كالمهاومن ذلك 

هذه الدنيا : قال ؟يا رسول اهللا، ما الذي تدفع: فرأيته يدفع عن نفسه شيئا، ومل أر معه أحدا، فقلت اهللا 
  .٣ان أفلت مين فلن ينفلت مين من بعدك: اليك عين، مث رجعت فقالت: يل، فقلت هلا مثلت

: ال أريدك، فقالت: أتتين الدنيا خضرة حلوة ورفعت يل رأسها وتزينت يل، فقلت (:ومن ذلك قوله 
    ٤) ن انفلت مين مل ينفلت مين غريكإ

أتاين  (:قال رسول اهللا : قال عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ ، فرؤيته اجلمعة والساعةومن ذلك 
هذه اجلمعة، يعرضها عليك ربك، : قال ؟ما هذا يا جربيل: ويف يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، قلت ،جربيل

   ٥) هذه الساعة: قال ؟ما هذه النكتة السوداء فيها: لتكون لك عيدا ولقومك، قلت
عن احلسني بن علي ـ رضي اهللا عنه ـ  ف ،ما اطلع عليه من أحوال الربزخ واجلنة والنارومن ذلك 

وددت لو كان اهللا أبقاه حىت ـ رضي اهللا عنه ـ قالت خدجية  ملا تويف القاسم ابن رسول اهللا : قال
لو أعلم ذلك يا رسول اهللا يهون : قالت، ) ن متام رضاعه يف اجلنةإ (:يستكمل رضاعه، فقال رسول اهللا 

  . ٦بل أصدق اهللا ورسوله: ، قالت) عز وجل يسمعك صوتهن شئت دعوت اهللا إ (:قال ،علي أمره
يف حائط بين النجار  بينما رسول اهللا : زيد بن ثابت ـ رضي اهللا عنه ـ  قال ما روي عن ومن ذلك

                                                
  .خاري ومسلمرواه الب)  ١(
  .الطرباينرواه )  ٢(
  .البيهقي واحلاكم وصححهرواه )  ٣(
  .محد يف الزهد عن عطاء بن يسار مرسالأرواه )  ٤(
  .البزار وأبو يعلى والطرباين وابن أيب الدنيا من طرق جيدةرواه )  ٥(
  .ابن ماجهرواه )  ٦(



 ٣٨٩

صحاب هذه أمن يعرف  (:وحنن معه إذ جادت به فكادت تلقيه، وإذا بقرب ستة أو مخسة، فقال ،على بغلة له
ن هذه االمة تبتلى يف قبورها، فلوال أن تدافنوا إ (:قوم هلكوا يف اجلاهلية فقال: ا، فقالأن: فقال رجل ،)؟قرباأل

   ١) لدعوت اهللا عز وجل أن يسمعكم من عذاب القرب
ما إ (:فقال ،على قربين مر رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ما روي  ومن ذلك

   ٢) خر فكان ميشي بالنميمة بني الناسمن بوله وأما اآلليعذبان، أما أحدمها فكان ال يستربئ 
مث محد  فصلى رسول اهللا  ،كسفت الشمس: قالتـ رضي اهللا عنها ـ ن أمساء ما روي ع ومن ذلك

    ٣) ما من شئ مل أكن رأيته اال رأيته يف مقامي هذا حت اجلنة والنار (:اهللا، وأثىن عليه، مث قال
 انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ما روي  ومن ذلك

ين إ (:يا رسول اهللا، رأيناك تناولت شيئا يف مقامك هذا مث رأيناك تكعكعت قال: فقالوا ،مث انصرف ،فصلى
ظع كلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفرأيت اجلنة، فتناولت عنقودا، ولو أصبته أل

   ٤) ورأيت أكثرها النساء
ذات ليلة صالة، فمد يده مث  صلى رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالما روي  ومن ذلك

نه عرضت علي اجلنة، فرأيت قطوفها دانية، فأردت أن أتناول منها شيئا، وعرضت إ (:أخرها فسألناه، فقال
   ٥) علي النار فيما بينكم وبيين كظلي وظلكم فيها

ال واهللا يا رسول : قال، )يا بال، هل تسمع ما أمسع؟ (:وبالل ميشيان فقال بينا رسول اهللا : عنه، قالو
   ٦)؟أال تسمع أهل القبور يعذبون (:اهللا، ما أمسع شيئا، قال

فوقف على  ،بقيع الغرقد أتى رسول اهللا : عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالما روي  ومن ذلك
 (:، مث قال)ن يضربقد أقعد فالن اآل (:نعم، قال: قالوا  ٧)؟أدفنتم هاهنا فالنا وفالنة (:قالقربين ثريني، 

ال الثقلني ولوال متريج قلوبكم وتزيدكم يف احلديث إوالذي نفسي بيده، لقد ضرب ضربة مسعها اخلالئق 
ب ضربة ما بقي منه عظم والذي نفسي بيده، لقد ضر (:، مث قال) ن يضرب هذااآل (:، مث قال)لسمعتم ما أمسع

أما هذا فانه كان ال يستربئ من  (:يا رسول اهللا، وما ذنبهما؟ قال: ، قالوا) تطاير قربه نارا (:، وقال) اال انقطع
   ٨) البول، وأما هذا فكان يأكل حلوم الناس

 أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ما روي عن عمران بن احلصني وعبد اهللا بن عمرو ـ  ومن ذلك

                                                
  .مسلمرواه )  ١(
  .مسلمرواه )  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .البخارياه رو)  ٤(
  .احلاكمرواه )  ٥(
  .صاحب القرب يعذب، فسئل عنه، فوجده يهوديا: محد برجال الصحيح بلفظ قالأورواه  ،احلاكمرواه )  ٦(
  » فالنا وفالنا؟« :أو قال)  ٧(
  .ابن خزمية يف كتاب السنةرواه )  ٨(



 ٣٩٠

   ١)األغنياءاطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الضعفاء والفقراء، واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها  (:قال
يوما فأطال  صليت مع رسول اهللا : عن عقبة بن عامر ـ رضي اهللا عنه ـ  قالما روي  ومن ذلك

 د ذلك، فلما سلم رسول اهللا فرأيته أهوى بيده ليتناول شيئا مث ركع بع ،وكان إذا صلى لنا خفف ،القيام
أي رب، وأنا  (:أجل، يا رسول اهللا، ومسعناك تقول: ، قلنا) علمت أنه راعكم طول صاليت وقيامي (:قال

ال قد عرض علي يف مقامي إخرة والذي نفسي بيده، ما من شئ وعدمتوه يف اآل (:فقال رسول اهللا  ،)فيهم؟
أي رب، وأنا : اذى خبائي هذا فخشيت أن تغشاكم فقلتهذا حىت عرضت علي النار، فأقبل منها حىت ح

فأدبرت قطعا كأا الزرايب فنظرت نظرة، فرأيت عمر بن حرثان بن احلارث  ،فصرفها اهللا تعاىل عنكم ؟فيهم
فال هي أطعمتها وال  ،القطة اليت ربطتها أحد بين غفار متكئا يف جهنم على قوسه، ورأيت فيها احلمريية صاحبة

   ٢) هي سقتها
رأيت جهنم حيطم  (:قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ما روي  ومن ذلك

   ٣)بعضها على بعض ورأيت عمرا بن عامر اخلزاعي جير قصبه وهو أول من سيب السوائب
بينما حنن صفوفا : قاالـ رضي اهللا عنهما ـ عن جابر بن عبد اهللا وأيب بن كعب ما روي  ومن ذلك

مث يتناوله ليأخذه مث  ،يف الظهر أو العصر إذ رأيناه يتناول شيئا بني يديه يف الصالة ليأخذه اهللا  خلف رسول
يا رسول اهللا، رأيناك : فلما سلم، قال أيب بن كعب حيل بينه وبينه، مث تأخر وتأخرنا مث تأخر الثانية وتأخرنا

اجلنة مبا فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت ين عرضت يل إ (:اليوم تصنع يف صالتك شيئا مل تكن تصنعه، قال
رض ال ينقصونه فحيل بيين وبينه، مث عرضت ألولو أخذته ألكل منه من بني السماء وا ،قطفا منها التيكم به

سئلن  إنو ،ن ائتمن أفشنيإعلي النار فلما وجدت حر شعاعها، تأخرت، وأكثر من رأيت فيها النساء الاليت 
 شكرن، ورأيت فيها حلي بن عمرو جير قصبه يف النار وأشبه من رأيت به معبد بن أكتمن أعطني مل يإو ،أخفني

ال، أنت مؤمن وهو كافر، وهو أول من  (:أي رسول اهللا خيشى على من شبهه فانه والد، قال: قال معبد، )
   ٤) مجع العرب على عبادة االصنام

                                                
، )النساء: (يف رواية عمران، عمران بن حصني امحد باسناد جيد عن عبد اهللا بن عمر والطرباين برجال ثقات عنرواه )  ١(

  )االغنياء: (ويف رواية ابن عمرو
  .الطرباين باسناد جيدرواه )  ٢(
  .البخاريرواه )  ٣(
  .ورواه أيضا عن أيب بن كعب، محدأرواه )  ٤(
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  ـ التسخري  ٣
طاقات كثرية، فقد كان يسمع منطق الطري، بل ورد يف لقد أعطي سليمان : قام رجل من اجلمع، وقال

  .القرآن أنه كان يسمع صوت النمل، ويضحك من حديثها
، وقد عاش يف واقع تطلب أن يكون بتلك املواصفات، ذاك سليمان : ابتسم عبد القادر، وقال

غْفر لي وهب لي ملْكاً ال قَالَ رب ا ﴿:تعاىل، فقال ١ولذلك دعا ربه أن يهبه ملكا ال ينبغي ألحد من بعده
ابهالْو تأَن كي إِندعب نم دأَحي لغبني ﴾)٣٥:ص(  

كان يصلي صالة   -أن رسول اهللا ٢هذه الدعوة، فقد روي بأسانيد خمتلفة وقد راعى رسول اهللا 
مث  ،) أعوذ باهللا منك (:سمعناه يقولف قام رسول اهللا  :قال أبو الدرداء ،فقرأ فالتبست عليه القراءة ،الصبح
، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من صالته، قلنا يا رسول اهللا، قد ) ألعنك بلعنة اهللا ثالثا (:قال

إن عدو اهللا إبليس جاء  (:مسعناك تقول يف الصالة شيئا مل نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، قال
  ) جهيبشهاب من نار ليجعله يف و

لو رأيتموين وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حىت وجدت برد لعابه بني  (:فلما فرغ من صالته قال
أصبعي هاتني اإلام واليت تليها، ولقد مهمت أن أوثقه إىل سارية، حىت تصبحوا وتنظروا إليه، فذكرت قول 

فرده اهللا تعاىل خائبا، ولو ال ، )٣٥من اآلية: ص(﴾ ديهب لي ملْكاً ال ينبغي لأَحد من بع ﴿:أخي سليمان
  .دعوة أخي سليمان ألصبح مربوطا بسارية من سوراي املسجد تتالعب به صبيان املدينة

فلم يرو عن حممد شيء مما يرتبط بطاقات سليمان من تسخري األشياء له، ومساعه : قام أجري بولس، وقال
  .أصواا

   ..روي الكثري من ذلك بل ..ال: قال عبد القادر
  .٣احلمار يعفورتقصد قصة : قال بولس

  ومن احلمار يعفور؟: قال عبد القادر
خيرباً أصاب من سهمه أربعة أزواج من  ملا فتح اهللا على نبيه : منظور قاللقد حدث أبو : قال بولس

  .البغال وأربعة أزواج خفاف، وعشر أواق ذهب وفضة، ومحار أسود ومكتل
يزيد بن شهاب، أخرج اهللا من نسل  :قال ؟ما امسك :احلمار، فكلمه احلمار، فقال له النيب  فكلم :قال

جدي ستني محاراً كلهم مل يركبهم إال نيب، مل يبق من نسل جدي غريي، وال من األنبياء غريك، وكنت أتوقع 
ب ظهري، فقال النيب أن تركبين، قد كنت قبلك لرجل يهودي، وكنت أعثر به عمداَ، وكان جييع بطين ويضر

 :ال :لبيك، قال تشتهي اإلناث قال :قال! مسيتك يعفور، يا يعفور . 
                                                

  .ا هذا الدعاء، فانظره فيهاأن نبني املعاين السامية اليت يتضمنه) رسائل السالم(من ) مفاتيح املدائن(حاولنا يف رسالة )  ١(
مسلم عن أيب الدرداء، وأمحد بسند حسن عن ابن أيب شيبة، وأبو داود عن أيب سعيد اخلدري، وجابر والنسائي عن رواه )  ٢(
  .عائشة
  .من الشبه اخلطرية اليت يوردها املسيحيون يف مواقعهم)  ٣(



 ٣٩٢

فيأيت الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج  ،فإذا نزل عنه بعث به إىل باب الرجل ،يركبه حلاجته فكان النيب 
ن أليب التيهان فتردى جاء إىل بئر كا فلما قبض النيب  ،إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول اهللا 

  .فصارت قربه جزعاً منه على الرسول ،فيها
وأنت تعلم أكثر مين أن كل دين يتعرض  ..هذه قصة مكذوبة على رسولنا: ابتسم عبد القادر، وقال

  .للكذابني الذين يريدون تشويهه مبا خيتلقون من األكاذيب
تها جمامعكم حبجة كوا مكتوبة من كذبة فإن كذبتين يف هذا، فعليك تصديق كل الكتب املقدسة اليت رم

  .ال كتبة
  ومن قال لك بأن هذا احلديث مكذوب؟: قال بولس

  .احملدثون الذي يعرفون الرواة، ومييزون بني الصادقني منهم والكاذبني: قال عبد القادر
اً ال أحل هذا حديث منكر جداً إسناداً ومتن (:ال أصل هلا، فقالن القصة ضعيفة أابن األثري لقد ذكر 

    ١)ألحد أن يرويه عين إال مع كالمي عليه 
أورد احلافظ الكبري ابن حجر العسقالين  يف كتاب لسان امليزان، باب من امسه  حممد بن مزيد هذه و

حممد بن مزيد أبو  (:، فقالورد كالم احلافظ ابن حبانأالقصة كمثال اىل الكذب الذي يرويه حممد بن مزيد، و
   )يفة النهدي ذكر ابن حبان أنه روى عن أيب حذيفة هذا اخلرب الباطل  عن أيب حذ: جعفر

وقال . وإسناده ليس بشيء ،هذا خرب ال أصل له: قال ابن حبان :قال، ومث ذكر ابن حجر القصة كاملة
 .لعن اهللا واضعه: ابن اجلوزي

  .أثر بالكتاب املقدسالشك أن الذي اختلق هذه القصة مت: قال ذلك، مث التفت إىل بولس مبتسما، وقال
  كيف عرفت ذلك؟: قال بولس

فَلَما رأَت اَألتانُ  (:، وأنا أحفظ النص، وسأمسعك إياهأتان بلعاملقد ورد فيه حديث : قال عبد القادر
املْعب تحت تضبر بالر الَكيبِ. مانَ بِالْقَضاَألت برضو املْعب بغَض فَثَار .ئدنع انَ، فَقَالَتاَألت بالر طَقأَن ذ

املْعب؟(: لاتفَعنِي اْآلنَ ثَالَثَ دتبرى ضتح تيناذَا جم( املْعفَقَالَ ب :)ينم ترخس كي . َألندي يكَانَ ف لَو
كلْتقَت قَد تلَكُن فيس( .ُاناَألت هتابفَأَج :)َأ تلْ أَلَسهمِ؟ ووذَا الْيماً إِلَى هائا دهلَيع تبكي رالَّت كانا أَتن

 .)الَ(: فَقَالَ )عودتك أَنْ أَصنع بِك هكَذَا؟
إِنَّ الْحمار اَألبكَم نطَق بِصوت بشرِيٍّ، فَوضع حداً  ():١٦ :٢(كاتب رسالة بطرس الثانية وقد قال 

محلبِيالن كذَل اقَة !(   
من أشياء من  لقد ورد يف النصوص أحاديث كثرية تشري إىل ما سخر اهللا لرسوله : سكت قليال، مث قال

  :احليوانات وغريها، سأسوق لكم بعضها كشواهد على ذلك
نزلنا حىت إذا  سرنا مع رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  قالما روي فمن ذلك 

فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر فلم ير شيئا يستتر به، فإذا  ،يقضي حاجته واديا أفيح فذهب رسول اهللا 
                                                

  .٧٠٧ / ٤:أسد الغابة)  ١(



 ٣٩٣

انقادي علي  (:إىل إحدامها، فأخذ بغصن من أغصاا، فقال شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول اهللا 
خرى فأخذ بغصن من أتى إىل الشجرة األفانقادت معه كالبعري املخشوش الذي يصانع قائده حىت  ،)بإذن اهللا 

، فانقادت معه كالبعري املخشوش الذي يصانع قائده كذلك، )انقادي علي بإذن اهللا تعاىل  (:أغصاا، وقال
  .، فالتأمتا) التئما علي بإذن اهللا (:فقال :ـ يعين مجعهماـ م بينهما حىت إذا كان باملنصف مما بينهما أل

فجلست أحدث نفسي، فحانت ، فيبتعد، بقريب فة أن حيس رسول اهللا فخرجت أحضر خما: قال جابر
فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت ، مقبال، وإذا الشجرتان قد افترقتا فإذا أنا برسول اهللا  ،مين لفتة

  .١وقف وقفة، فقال برأسه هكذا ميينا ومشاال رسول اهللا 
فأراد  ،يف غزوة خيرب كنا مع رسول اهللا : ـ  قال ابن مسعود ـ رضي اهللا عنهما حدث به  ومن ذلك

انظر  (:فإذا شجرة واحدة، فأخربته، فقال ،، فنظرت)يا عبد اهللا، انظر هل ترى شيئا (:، فقاليقضي حاجتهأن 
يأمركما  رسول اهللا : قل هلما (:فنظرت شجرة أخرى متباعدة عن صاحبتها فأخربته، فقال ،)؟هل ترى شيئا

  .٢فانطلقت كل واحدة منهما إىل مكاا، قلت هلما، فاجتمعتا مث أتامها فاستتر ما مث قام، ف)أن جتتمعا 
فرأينا منه عجبا، مررنا  خرجنا مع رسول اهللا : غيالن بن سلمة الثقفي قالما حدث به  ومن ذلك

، فانطلقت، )ها يا غالم، ائت هاتني االشاءتني فمر إحدامها تنضم إىل صاحبت (:بأرض فيها إشات متفرق فقال
 ،مث ركب ،فرتل فتوضأ خلفهما ،يأمر إحداكما أن تنضم إىل صاحبتها إن نيب اهللا : فقمت بينهما، فقلت

  .٣وعادت ختد يف االرض إىل موضعها
 (:قال له يف حجة الوداع أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ أسامة بن زيد ما حدث به  ومن ذلك

انطلق إىل  (:رأيت شجرات متفرقات ورضخا من حجارة، قال: فقلت ،)؟انظر هل ترى من خنل أو حجارة
وقل للحجارة مثل ذلك،  ،ملخرج رسول اهللا  يأمركن أن تدانني إن رسول اهللا  :النخالت فقل هلن

 ،فأتيتهن، فقلت هلن ذلك، فوالذي بعثه باحلق لقد جعلت أنظر إىل النخالت خيددن االرض خدا حىت اجتمعن
 (:حاجته، وانصرف قال ة يتقافزن حىت صرن رضخا خلف النخالت، فلما قضى رسول اهللا وإىل احلجار

  ٤)يأمركن أن ترجعن إىل مواضعكن إن رسول اهللا : عد للنخالت واحلجارة، فقل هلن
مب : فقال جاء أعرايب إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ما روي  ومن ذلك

: قال، أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أين رسول اهللا  (:قال ؟ أعرف أنك رسول اهللا
نعم، فدعا العذق، فجعل العذق يرتل من النخلة حىت سقط على االرض، فأقبل إليه، وهو يسجد ويرفع 

كذبك بشئ واهللا ال أ :فرجع إىل مكانه، فقال ،)ارجع  (:مث قال له ويسجد ويرفع حىت انتهى إىل رسول اهللا 
  .٥وآمن ،تقوله بعد أبدا أشهد أنك رسول اهللا

                                                
  .هقيمسلم وأبو نعيم والبيرواه )  ١(
  .رواه ابن سعد عن عطاء مرسالوأبو نعيم رواه )  ٢(
  .أبو نعيم وابن عساكررواه )  ٣(
  .أبو يعلى وأبو نعيمرواه )  ٤(
  .البخاري يف التاريخ والترمذي وصححه وأبو يعلى وابن حبانرواه )  ٥(



 ٣٩٤

يا : رجل من بين عامر فقال أتى النيب : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس ما وري  ومن ذلك
: قال ،)أال أريك آية؟ (:رسول اهللا، أرين اخلامت الذي بني كتفيك فإين من أطيب الناس، فقال له رسول اهللا 

ويرفع رأسه حىت  ،ويسجد ،فدعاه، فأقبل خيد االرض: ادع ذلك العذق، قال: ىل خنلة، فقالفنظر إ: بلى، قال
  .١أشهد أنك رسول اهللا وآمن: فقال ،فرجع إىل مكانه )ارجع  (:وقف بني يديه فقال رسول اهللا 

قال كنا يف سفر، فأقبل أعرايب فلما دنا منه : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عمر ما روي  ومن ذلك
تشهد أن ال إله  (:قال ؟وما هو: قال ،)؟هل لك يف خري (:إىل أهلي، قال: قال ،)؟أين تريد (:له رسول اهللا 

هذه  (:قال ؟هل لك من شاهد على ما تقول: ، قال)وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله  إال اهللا
رض خدا فقامت بني يدي رسول اهللا وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت ختد اال ، فدعاها رسول اهللا )الشجرة 

 فاستشهدها ثالثا، فشهدت أنه كما قال، مث رجعت إىل منبتها.  
  .٢إن يتبعوين آتك م، وإال رجعت إليك فكنت معك: ورجع االعرايب إىل قومه، وقال لرسول اهللا 

و جالس ذات يوم وه جاء جربيل إىل النيب : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالما روي  ومن ذلك
 ،)فعل يب هؤالء وفعلوا  (:فقال رسول اهللا  ؟مالك: حزين قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة، فقال له

ادع تلك : ، فنظر إىل شجرة من وراء الوادي، فقال)نعم (:فقال ؟كم حتب أن أريك آية: فقال له جربيل
فأمرها، فرجعت إىل مكاا، فقال مرها فلترجع، : الشجرة فدعاها فجاءت متشي حىت قامت بني يديه، قال

    ٣)حسيب  (:رسول اهللا 
باجلن  سألت مسروقا من آذن النيب : عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود قالما روي  ومن ذلك

  .٤آذنته م شجرة: حدثين أبوك، قال: ليلة استمعوا القرآن، فقال
فرتلنا مرتال، فنام رسول اهللا  مع رسول اهللا  نسري بينما حنن: عن يعلى بن مرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قال

  ،ا، فلما استيقظ ذكرت له ذلكفجاءت شجرة استأذنت تشق االرض حىت غشيته، مث رجعت إىل مكا
  )٥هي شجرة استأذنت را عز وجل أن تسلم علي فأذن هلا (:فقال

يا رسول : فقال اهللا  جاء أعرايب إىل رسول: عن بريدة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالما روي  ومن ذلك
 (:ادع تلك الشجرة، فلتأتك، قال: قال ،)؟ما الذي تريد (:اهللا قد أسلمت فأرين شيئا أزداد به يقينا، قال

فمالت على جانب من جوانبها، فقطعت عروقها،  أجييب رسول اهللا : ، فأتاها االعرايب، فقال)اذهب فادعها 
السالم عليك يا رسول اهللا، : فقالت ىت أتت رسول اهللا مث مالت على اجلانب االخر فقطعت عروقها ح

  )صدقت  (:أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك عبد اهللا ورسوله، قال: قالت ،)؟مب تشهدين، يا شجرة (:فقالت
                                                

  .أمحد والبخاري يف تارخيه والترمذي واحلاكم وصححاه وأبو نعيمرواه )  ١(
  .الدارمي وابن حبان واحلاكم وصححاه وقال الذهيب إسناده جيده روا)  ٢(
  .١٤٢/  ٦ابن كثري يف البداية  :، انظرفسلمت عليه: ورواه ابن سعد عن عمر وفيه ،أمحد وابن ماجه بسند صحيحرواه )  ٣(

  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(
  .أمحد والبيهقي وأبو نعيمرواه )  ٥(



 ٣٩٥

، )ارجعي إىل مكانك، وكوين كما كنت  (:حسيب حسيب، مرها فلترجع إىل مكاا، فقال: فقال االعرايب
فجلست على عروقها يف احلفرة، فوقع كل عرق مكانه الذي كان فيه، مث التأمت عليها  فرجعت إىل حفرا،

أتأذن يل أن أسجد : أتأذن يل يا رسول اهللا أن أقبل رأسك ورجليك، ففعل، مث قال: االرض، فقال االعرايب
  ١)ال يسجد أحد الحد  (:فقال ؟لك

  :ا روي يف ذلكومم ،تنكيس االصنام حني أشار إليها ما روي عن  ومن ذلك
جاَء الْحق  ﴿:فأشار إىل كل صنم بعصا، فقال ،ملا دخل مكة وجد ا ثلثمائة وستني صنما أن النيب 

﴾ ﴿ جاَء الْحق وما يبدئ الْباطلُ وما يعيد )٨١من اآلية: االسراء(﴾ وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقاً
  ) ٤٩يةمن اآل: سـبأ(

  .٢فكان ال يشري إىل صنم إال سقط من غري أن ميسه بعصا
فجعل  ،فأخذ بقوسه ،يوم فتح مكة وحول البيت ثلثمائة وستون صنما دخل رسول اهللا : روايةويف 

  .يهوي إىل صنم صنم وهو يهوي حىت مر عليها كلها
  : ويف ذلك يقول متيم بن أسد اخلزاعي

  ن يرجو الثواب أو العقابامل       ويف االصنام معترب وعلم
ركبت سفينة يف البحر فانكسرت، فركبت لوحا : قال عن سفينة موىل رسول اهللا ما روي  ومن ذلك

 يا أبا احلارث، أنا سفينة موىل رسول اهللا : منها، فأخرجين إىل أمجة فيها أسد فأقبل االسد، فلما رأيته قلت
أنا مسعت صوتا أهوى إليه مث أقبل ميشي إيل جنيب حراقا حىت أقامين فأقبل إيل فدفعين مبنكبه حىت ضربين جبنبه ك

  .٣فرأيت أنه يودعين ،على الطريق مث مههم ساعة
***  

وعن الدين  ما وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت التف اجلمع حوله يسألونه عن حممد  
  .الذي جاء به

  .يد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممدومعي بصيص جد ..أما أنا وبولس، فقد انصرفنا
  

                                                
  .البزار وأبو نعيمرواه )  ١(
عن ابن مسعود واالمام أمحد وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس وابن إسحاق والبيهقي عن علي البخاري ومسلم رواه )  ٢(

  .وأبو نعيم والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر
  .ابن سعد وأبو يعلى والبزار واحلاكم وصححه والبيهقيرواه )  ٣(



 ٣٩٦

  عاشرا ـ إكرامات 
   ..يف اليوم العاشر

  .ليلقي آخر قنبلة يف جعبته ..جاءين بولس رمبا بآخر ذرة من النشاط الذي تعودته منه
سنخرج اليوم لنبشر بالتكرميات اليت مل ينلها أحد يف هذا الكون عدا : ذابلة قال يل، ويف فمه ابتسامة

   ..ملسيحا
  إىل أين نسري؟: قلت
لقد أعد لنا البعض تكرميا خاصا، وسنحضر إليه، لننال ما أراد هؤالء األفاضل أن يتحفونا به من : قال

  .صنوف التكرميات، وسنستغل ذلك للتبشري بالتكرميات العظمى اليت ناهلا املسيح
  شري مبحمد؟أال ختاف أن يظهر ذانك الرجالن اللذان ال هم هلما إال التب: قلت
   ..فليظهرا كما يشاءان، وليتكلما مبا يريدان: قال

الح يل من كالمه شوقا كبريا حلضورمها، ولو أنه حاول أن يظهر ذلك على أنه من ثقته بنفسه، ومبا 
  .عنده

  ينا جلساتنا التدريبية كما تعودا؟ولكن أال ختاف أن ينغصا عل: قلت
أحد من الناس، واحلقيقة اليت أمتلئ ا جتعلين أحن للعواصف  أنا واثق جدا مما عندي، وال يرهبين: قال

  .اليت تريد أن تقاومها، ألن لدي من احلصون ما أحتصن به منها
  .ولكنا نرجع من غري أن نفعل شيئا، بينما مها يفعالن كل شيء ..لقد كنت تذكر يل هذا كل مرة: قلت

يف هذه املرة سنلقي قنبلة التكرميات اليت مل حيظ ا  ..هذه املرة ختتلف عن كل املرات: مل جيد إال أن يقول
  .أحد يف العامل كما حظي ا املسيح

***  
بعد انقضاء حفل التكرمي، واستالم القس للجائزة اليت أهدا له بعض اجلمعيات اخلريية عرفانا له مبا قدم  

ون، ويسألوا عما يشاءون، كما جرت من أعمال خريية يف تلك القرية، أذن ألهل القاعة أن يتحدثوا مبا يشاء
  .عادم يف مثل هذه األحوال

نطلب من القس الكرمي الذي نال هذا التكرمي أن حيدثنا عن : استغل أجري بولس ذلك، فقام وقال
  .فال أحسب أن تكرميه إال نوعا من تكرميا املسيح ..التكرميات اليت ناهلا املسيح

أشكر هذا السائل الذي أتاح يل احلديث عن : يما، وقالقام بولس مطأطئ الرأس يبدي تواضعا عظ
فأنا وكل إخواين ذائبون يف املسيح فانون فيه، فلذلك حنسب أن يدنا اليت امتدت هلذا التكرمي هي يد  ..املسيح

  .وأن اخلري الذي نال هذه القرية خري ناهلا من املسيح ال منا ..املسيح ال يدنا
يا أَوالَدي، أَكْتب  (:، يقولالقديس يوحنا بالروحِ، فع الوحيد للبشريةالشفيأنه أول تكرمي للمسيح هو 
. وهو كَفَّارةٌ لخطَايانا. وإِنْ أَخطَأَ أَحد فَلَنا شفيع عند اآلبِ، يسوع الْمِسيح الْبار ،إِلَيكُم هذَا لكَي الَ تخطئُوا

  ) ٢ـ٢/١:رسالة يوحنا األوىل( ) قَطْ، بلْ لخطَايا كُلِّ الْعالَمِ أَيضاًلَيس لخطَايانا فَ
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واحلي الوحيد اجلالس عن ميني  ،ألنه البار الوحيد الذي بال خطيئة ،املسيح هو الشفيع الوحيد للبشرية
لْ بِالْحرِي قَام أَيضاً الَّذي هو أَيضاً عن يمنيِ من هو الَّذي يدين؟ الْمِسيح هو الَّذي مات ب (:العظمة يف األعايل

  ) ٨/٣٤: ميةرو() اِهللا الَّذي أَيضاً يشفَع فينا
هناك إمجاع علي أنه ال يستطيع خملوق علي اإلطالق مهما كان أنْ يشفع يف البشرية أمام اللَّه، ألنه ال 

ولن جيرؤ علي أنْ يقول أنه فعل  ،املسيح وحده الذي مل جيرؤ أحد يوجد خملوق واحد مل خيطئ، عدا شخص
خطيئة، فقد أمجع الكلُّ علي أنه الوحيد الذي مل يفعل اخلطيئة، بل والوحيد الذي كانت تصرخ منه الشياطني 

ما لَنا ! آه (:ويقولون، ) ٨/٢٩:مىت( )تعذِّبنا؟ما لَنا ولَك يا يسوع ابن اللَّه؟ أَجِئْت إِلَى هنا قَبلَ الْوقْت ل (:قائلة
رِياصالن وعسا يي لَكا! وكَنلهتل تيأَت !اللَّه وسقُد تأَن نم رِفُكا أَع١/٢٤:قسمر( )!أَن  .(  

ا أنه الوحيد وألنَّ املسيح هو الوحيد الذي مل يفعلْ خطيئة والوحيد الذي كان يرتعب منه الشيطان، كم
 (:الذي كان يف إمكانه أنْ يدفع مثن خطايا كلّ العامل، لذا فهو الشفيع الوحيد والوسيط الوحيد بني اللَّه والناس

  ) ٢/٥:يت١()اِإلنسانُ يسوع الْمِسيح : َألنه يوجد إِلَه واحد ووسيطٌ واحد بين اِهللا والناسِ
الرغم من كلِّ األعمال اليت فب، الوحيد الذي شهد له اآلب عالنية من السماءأنه للمسيح والتكرمي الثاين 

عملها املسيح أمام اجلموع، واليت متيز ا وحده دون سائر الكائنات يف الكون كلِّه، وكانت تشهد حلقيقة 
ه اآلب عالنية أمام الكثريين من شخصه كاملسيح ابن اللَّه احلي اآليت من السماء إيل العامل، فقد شهد له اللَّ

  : الناس
وإِذَا السماوات  (:يقول الكتابانفتحت السماء، لما أعتمد الرب يسوع املسيح ، فيف العمادشهد له لقد 

 تحفَتان ٣/١٦:مىت( )قَد ( ،) ةاممثْلِ حم ةيمجِس ئَةيبِه سالْقُد وحالر هلَيلَ عزن٣/٢٢: قالو( ) و ( ،) 
  ) ٣/١٧: مىت( ) هذَا هو ابنِي الْحبِيب الَّذي بِه سرِرت(: وصوت من السماوات قَائالً

السماء انفتحت أو انشقت، ونزل الروح القدس ظاهرا بِهيئَة جِسمية مثْلِ  :هنا حدثت ثالثة أمورف
    )هذَا هو ابنِي الْحبِيب الَّذي بِه سرِرت  (:من السماء حمامة، وجاء صوت اللَّه اآلب يعلن

أنَّ املسيح أظهر شيئاً من جمده والهوته املقدس الكتاب يذكر حادثة التجلِّي ، ففي التجليوشهد له يف 
وتغيرت . م إِلَى جبلٍ عالٍ منفَرِدينأَخذَ يسوع بطْرس ويعقُوب ويوحنا أَخاه وصعد بِهِ (أمام ثالثة من تالميذه 

وصارت ثيابه تلْمع  (، ) ٢-١٧/١:مىت( ) هيئَته قُدامهم وأَضاَء وجهه كَالشمسِ وصارت ثيابه بيضاَء كَالنورِ
وإِذَا رجالَن يتكَلَّمان  (، ) ٩/٣: قسمر( ) رضِ أَنْ يبيض مثْلَ ذَلكبيضاَء جِداً كَالثَّلْجِ الَ يقْدر قَصار علَى اَأل

كَميداً أَنْ يتي كَانَ عالَّذ وجِهرخ نا عكَلَّمتو دجا بِمرظَه ا اَللَّذَانيإِيلى ووسا ممهو هعميملشي أُورف لَه ( )
  )٣١-٩/٣٠: قالو

ما شاهد التالميذ الرب والسيد يف هذا املشهد السمائي الروحاينّ اإلهلي املهيب صاروا يف حالة ذهولٍ وعند
يا سيدي جيد (: فَجعلَ بطْرس يقولُ ليسوع (:املقدسروحي، دهشٍ، وراحوا يف غيبوبة روحية، يقول الكتاب 

َألنه لَم يكُن يعلَم ما يتكَلَّم بِه . )الَثَ مظَالَّ لَك واحدةً ولموسى واحدةً ولإِيليا واحدةًفَلْنصنع ثَ ،أَنْ نكُونَ ههنا
بِنيعتروا م٦-٩/٥:قسمر( ) إِذْ كَان (  
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هذَا هو (: تهم وصوت من السحابة قَائالًوفيما هو يتكَلَّم إِذَا سحابةٌ نيرةٌ ظَلَّلَ (:املقدسوهنا يقول الكتاب 
 ترِرس ي بِهالَّذ بِيبنِي الْح٥:١٧:مىت(  )اب (  

َألننا لَم نتبع خرافَات مصنعةً إِذْ عرفْناكُم  (:هذا املشهد اإلهلي املهيب يقول عنه القديس بطرس بالروح
سا ينبر ةبِقُوهتظَمع ايِنِنيعا مكُن لْ قَدب ،هجِيئمِسيحِ والْم لَ . وعداً، إِذْ أَقْبجمةً واماآلبِ كَر اللَّه نذَ مأَخ هَألن

ن سمعنا هذَا الصوت ونح. )هذَا هو ابنِي الْحبِيب الَّذي أَنا سرِرت بِه(: علَيه صوت كَهذَا من الْمجد اَألسنى
  ) ١٨-١/١٦بط٢( ) مقْبِالً من السماِء إِذْ كُنا معه في الْجبلِ الْمقَدسِ

ن من تلميذه فيلبس أنْ يروا وفي األسبوع األخري طلب أناس يونانيف ،أمام اجلموع يف أورشليم وشهد له
أَيها  (:مث خاطب اآلب مناجيا، ) ت الساعةُ ليتمجد ابن اِإلنسانقَد أَت (الرب يسوع املسيح، وهنا قال هو 

كماس دجم اآلب (  
فَالْجمع الَّذي كَانَ واقفاً  (:املقدس، يقول الكتاب ) مجدت وأُمجد أَيضاً (:فَجاَء صوت من السماِء

لَيس من أَجلي صار هذَا  (: أَجاب يسوع، ) قَد كَلَّمه مالَك (:وآخرونَ قَالُوا ،) رعد قَد حدثَ(: وسمع قَالَ
كُملأَج نلْ مب تو٣٠-٢٨و  ١٢١/٢٣:حنايو( ) الص(  

ل ويف حادثة التجلِّي، فه ،ويف األسبوع األخري ،لقد شهد اآلب لالبن عالنيةً أمام اجلموع يف العماد
  حدث مثل هذا ألحد غري املسيح؟

فهل يقول أحد بعد ذلك أن هناك أحدا ما أو خملوقًا ما يف السماء وعلي األرض أعظم . واإلجابة؛ كال
   ؟من املسيح

  !! واإلجابة؛ كال وحاشا: قال ذلك، مث أجاب نفسه بنفسه
ثريا تعود قومنا أن لست أدري كيف اقتصر بولس على هذا فقط، مع أنه كان ميكن أن يقول كالما ك

  .يقولوه يف مثل هذه احملافل
وهذه هي مرتلته كما  ..هذا هو املسيح: جلس، فقام أجريه ببالهته املعهودة، وكأنه يستفز املسلمني، وقال

ويف ذلك رد عظيم على أولئك املسلمني البسطاء الذي يتصورون أن نبيهم  ..ذكرها لنا حضرة القس الفاضل
  .مل ينله أحد نال من التكرميات ما

مل أكن أتصور أن عبد احلكيم أو عبد القادر يف القاعة، فقد كانت قاعة مغلقة، وكان املدعوون فيها 
حمدودين، ولكن تصوري كان خاطئا، وقد فرحت خلطئه، وال أظن صاحيب بولس إال مثلي يف ذلك، فقد 

إن أذنتم يل، فإن يل بعض : الظهرت عالمات السرور على وجهه عندما الحظ عبد احلكيم، وهو يقوم قائ
  .التعقيببات على ما ذكره هذا القس الفاضل، وعلى ما ذكره بعده هذا الرجل الكرمي

يسرنا أن نسمع لك، وال أظن حضرة القس إال مسرورا  ..ال بأس: سكت اجلمع، وقال رئيس اجللسة
  .بذلك

قد تسيئون فهمه، أحب أن أذكر قبل أن أحتدث مبا : أجاب القس باإلجياب، فتقدم عبد احلكيم، وقال
الذي خلق هذا الكون الواسع مبنتهى العدل والرمحة واحلكمة ميز بعض خلقه مبيزات خاصة،  تعاىللكم أن اهللا 
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  .جتعلهم يستحقون رئاسة معينة على سائر البشر، فهم من جسم البشر كالدماغ والقلب بالنسبة جلسم اإلنسان
ربك يخلُق ما يشاُء ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى و ﴿:ذلك، فقال تعاىللقد ذكر اهللا 

  )٦٨:القصص(﴾ عما يشرِكُونَ
وهؤالء املختارون هلم من األسباب العادلة ما تفضل اهللا به عليهم بذلك االختيار، فهم يف طيبتهم وسالمة 

هم أهال حللول ذلك الفضل اإلهلي، فهم مثل التربة الطيببة عندما تسقى باملاء نفوسهم وصفاء جواهرهم ما جعل
  .الزالل، فتنتج من كل خري، وتنبت من كل طيب

وإِذَا جاَءتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه اللَّه  ﴿:ذلك، فقالك تعاىللقد ذكر اهللا 
أَع هالَتلُ رِسعجثُ ييح ١٢٤من اآلية: األنعام(﴾ لَم(  

  .كما تفضل على إخوانه من املرسلني لقد قال اهللا ذلك ملن أنكروا أن يتفضل اهللا على حممد 
ألم كانوا يتصورون أن الرسول عندما  ،لقد كان هؤالء الكفار ينظرون باحتقار إىل رسول اهللا 

وقَالُوا لَوال نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى  ﴿:تعاىلتلك الفئة املستكربة الغنية الوجيهة، كما قال خيتاره اهللا سيختاره من 
البد أن خيتار رسوال من بين  تعاىل، أو كما يتصور اليهود أن اهللا )٣١:الزخرف(﴾ رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ

  .هم خلق الشيطانإسرائيل، وكأن بين إسرائيل وحدهم خلق اهللا، وغري
أَهم يقِْسمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة  ﴿:لقد رد اهللا على هذا االحتقار، فقال

تمحراً ورِيخضاً سعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينونَ الدعمجا يمم ريخ كبر ﴾
   ١)٣٢:الزخرف(

وقد قوبل ذا النوع من االحتقار مجيع األنبياء ـ عليهم السالم ـ مبا فيهم املسيح نفسه، وأخونا القس 
الفاضل يقر مبا ال نقر به حنن املسلمني من اإلهانة الشديدة اليت وجهها اليهود للمسيح حني صلبوه، ووضعوا 

  .ك على رأسهتاج الشو
انطالقا من هذا، فإن اهللا الشكور املتفضل على عباده يكرم هؤالء األنبياء مبزيد فضله، ليقابل به ما قابلهم 

  .به أقوامهم من االحتقار
باإلضافة إىل أن هؤالء األنبياء جنحوا يف أنواع البالء اليت ابتلوا ا، لذلك كان جزاؤهم أن ينالوا تكرميات 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً  ﴿:عن إبراهيم  تعاىلاهللا، كما قال 
نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ ال يتيذُر نم١٢٤:البقرة(﴾ قَالَ و(  

تكرميا عظيما، ولكنا خنالفه يف قصر  ملسيح ولذلك، حنن املسلمني ال خنالف القس يف كون اهللا كرم ا
  .ذلك على املسيح، ويف سوء فهم املراد بذلك التكرمي

وذلك التكرمي ال يعين إال بنوة املسيح  ..ذلك التكرمي خاص باملسيح ..ال: قام أجري بولس ببالهته، وقال

                                                
ذَا رآك الَّذين كَفَروا إِنْ يتخذُونك إِال هزوا أَهذَا الَّذي يذْكُر آلهتكُم وهم بِذكْرِ وإِ ﴿:خمربا عنهم تعاىلومثل ذلك قوله )  ١(

: الفرقان(﴾سوال وإِذَا رأَوك إِنْ يتخذُونك إِال هزوا أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه ر  ﴿:تعاىلوقال ، )٣٦: األنبياء(﴾الرحمنِ هم كَافرونَ
٤١(.  
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  .هللا
الثناء، ومثلها من أنواع الفضل أرأيت لو أدخلتك داري، وكلت لك من أنواع : ابتسم عبد القادر، وقال

أتراك خترج للناس، لتزعم هلم أنك ابن ملن كال لك ذلك الثناء، وأن تلك الدار اليت آوتك هي  ..ما كلت لك
  .دارك وملكك، وأنت صاحبها

فيتصوروا خبالف  ..بعض الناس يسيئون فهم التكرميات ..حيدث هذا كثريا: سكت األجري، فقال بولس
  .مقصودها
املسلمني حبمد اهللا وقينا هذا، فمع ما ورد يف فضل نبينا من نصوص إال أنا ينا أن خنرج به عن  وحنن

  .كونه عبدا هللا، بل حنن ال نرى لنبينا مقاما أرفع من مقام عبوديته هللا
  .هذا فيما خيص سوء فهم التكرميات

أكرم كثريا من عباده، فاهللا  تعاىل أما كوا عامة غري خاصة، فهذا مما ال شك فيه عندنا، وال عندكم، فاهللا
ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه  ﴿:تعاىليصطفي من يشاء من عباده، قال  تعاىل

 نيحالالص نلَم ةري الَْآخف هإِنا ويني الد١٣٠(ف ( إِذْ قَالَ لَه نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر)١٣١ (
إِلَّا و نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوونَ وملسم متأَن

  )البقرة(﴾)١٣٢(
ذُريةً بعضها من ) ٣٣(ى َآدم ونوحا وَآلَ إِبراهيم وَآلَ عمرانَ علَى الْعالَمني إِنَّ اللَّه اصطَفَ ﴿:تعاىلوقال 

 يملع يعمس اللَّهضٍ وعآل عمران(﴾)٣٤(ب(  
ما َآتيتك وكُن من قَالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِسالَاتي وبِكَلَامي فَخذْ  ﴿:تعاىلوقال 
 رِيناكاألعراف(﴾)١٤٤(الش(  
  )النمل(﴾)٥٩(قُلِ الْحمد للَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى َآللَّه خير أَما يشرِكُونَ   ﴿:تعاىلوقال 

مفتوح غري مغلق، مفتوح  هذا بعض ما ورد يف كتابنا عن اصطفاء اهللا ملن يشاء من عباده، وهو اصطفاء
  .ال على عنصر من الناس، فاهللا رب البشر مجيعا ..على كل البشر

ويف الكتاب املقدس مثل ما يف القرآن الكرمي من هذا، فقد ذكر كثريا ممن اصطفاهم اهللا، وليس فيه قصر 
  :لالصطفاء باملسيح 



 ٤٠١

  ـ تكرمي اهللا ١
وحنن ـ كما  ..كل كالمك هذا جمرد كالم: االستفزازهنا قام أجري بولس، وقال بطريقته املعهودة يف 

  .يقال ـ نريد أفعاال ال أقواال
ولكن حممدا الذي تفتخرون به مل  ..لقد ذكر ـ حضرة القس الفاضل ـ اجلوائز العظيمة اليت ناهلا املسيح

  .ينل حىت فتات املوائد
ذا الرجل فعلت، فقد تكلم بكالم ال إن أذنتم يل أن أجيب ه: هنا قام عبد القادر، وقد امحر وجهه، وقال

  .يليق يب ـ وأنا مسلم ـ أن أسكت عنه
  .أذن له رئيس اجللسة، بعد أن التفت إىل بولس، وأشار له باإلجياب

لقد بدأ حضرة القس الفاضل ذكره لتكرميات املسيح بذكره لسر جميئه، : قام عبد القادر إىل املنصة، وقال
يوضح لنا معناها عنده، ألشرح له معناها عندنا، لنرى مجيعا إمكانبة حتققها وهو الشفاعة، وأنا أطلب منه أن 

  ؟يف املسيح أو يف حممد 
أن املسيح صلب ليكفر اخلطيئة األزلية اليت ارتكبها آدم حتت تأثري زوجته بإغواء حنن نعتقد : قال بولس

ىل مجيع نسله، وكانت ستظل عالقة م بطريق الوراثة إهذه اخلطيئة من احلية حينما أكل من الشجرة، وانتقلت 
  .إىل يوم القيامة، لوال أن افتداهم املسيح بدمه كفارة عن خطاياهم

بمقتضى صفة العدل كان على اهللا أن يعاقب فأن من صفات اهللا العدل والرمحة، وسر ذلك يرجع إىل 
  .وأبناؤه البعد عن اهللا بسببها واستحق هو ،وطرد ا من اجلنة ،رتكبها أبوهماذرية آدم بسبب اخلطيئة اليت 

  .ومبقتضى صفة الرمحة كان على اهللا أن يغفر سيئات البشر
ليموت على الصليب  ،ومل يكن هناك من طريق للجمع بني العدل والرمحة إال بتوسط ابن اهللا الوحيد

دل حقه، وظهرت كفارة ونيابة عنهم، وذا العمل يكون اهللا قد مجع بني عدله ورمحته مع االنسان وأخذ الع
 .رمحة اهللا

وأنتم مل تكتفوا بصلب املسيح ليكفر خطايا البشر، بل أضفتم إىل ذلك : سكت بولس، فقال عبد القادر
  :تكرميني عظيمني ال يعلمهما كثري من الناس

ة كما جاء يف رسالوأما الثاين، فاعتباره لكم ملعونا،  ..وعذابه فيهادخوله إىل جهنم أما أوهلما، فتكرميه ب
املسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل  ():٣/١٣(بولس إىل أهل غالطية 

  )من علق على خشبة 
  ؟أليس كذلك حضرة القس: قال ذلك، مث التفت إىل بولس، وقال

  .حنن نقول الثانية، وال نقول األوىل: بولسقال 
على األحرى يقول كثري من قومك بكليهما، ومبا أنك سلمت  بل تقولون بكليهما، أو: قال عبد القادر



 ٤٠٢

  .١للثانية، فسأذكر لك أدلة األوىل
كما أن املسيح  (:هكذا ١٥٠٦لقد ذكر جواد بن ساباط هذه العقيدة من كتاب الصالة املطبوع سنة 

  )مات ألجلنا ودفن، فكذا ال بد أن نعتقد أنه دخل جهنم
رسالة أمحد الشريف بن زين العابدين األصفهاين كتاباً بالعربية  وفيلبس كوادنولس الراهب كتب يف رد

الذي تأمل خلالصنا وهبط إىل اجلحيم مث يف اليوم الثالث قام من بني  (:قال فيه٢)خياالت فيلبس(مساه بـ 
   )األموات 

  .مموجود ومعناه اجلحي) هل(ويف بريئربوك يف بيان عقيدة أانييش اليت تؤمن ا املسيحيون لفظ 
إن املسيح ملا قبل  (:وقد ذكر جواد بن ساباط أن القسيس مارطريوس قال له يف توجيه هذه العقيدة

اجلسم اإلنساين فال بد عليه أن يتحمل مجيع العوارض اإلنسانية فدخل جهنم وعذب أيضاً وملا خرج من جهنم 
  )أخرج منها كل من كان معذباً فيها قبل دخوله

إا غري حمتاجة إىل الدليل، فقال رجل مسيحي من  :قال، فه العقيدة دليل نقليفسألته هل هلذ: قال جواد
 ،فغضب القسيس ،إن األب كان قاسي القلب وإال ملا ترك االبن يف اجلحيم :أهل ذلك احملفل على وجه الطرافة

  .دام حياًلكن أخذ العهد مين أال أظهر حال إسالمه ما  ،فجاء هذا الرجل عندي وأسلم ،وطرده من احملفل
من امليالد وكان من القسيسني  ١٨٣٣بلدة لكهنو سنة دخل يوسف ولف وذكر رمحة اهللا اهلندي أن 

ووقعت  ،من امليالد ١٨٤٧وكان يدعي أن نزول املسيح يكون يف سنة  ،وكان يدعي اإلهلام لنفسه ،املشهورين
 ،فسأله جمتهد الشيعة عن هذه العقيدة أيضاً ،اباملناظرة فيما بينه وبني جمتهد الشيعة حتريراً وتقريراً يف هذا الب

  .٣ألن هذا الدخول كان لنجاة أمته ،لكن ال بأس فيه ،نعم دخل املسيح اجلحيم وعذب :فقال
ال بأس، فأنا مل أرد أن أذكر لكم : قال ذلك، مث التفت إىل بولس ينتظر تعقيبا منه، فلم يفعل بولس، فقال

أذكر لكم مفهومنا للتكرمي اإلهلي حملمد ، بل أردت ـ فقط ـ أن املسيح ما يهني به الكثري من املسيحيني 
  وإلخوانه من املرسلني مبا فيهم املسيح.  

ـ حضرة أحب أن أناقش ما طرحه وقبل أن أذكر بعض ما ورد يف نصوصنا املقدسة من هذا التكرمي 
نامج الذي وضعه اهللا لنا لنعرف به على ضوء العقل ارد الذي هو الرب ..على ضوء العقل والنقلالقس ـ 

  .١احلقائق، وعلى ضوء النقل الذي يعتمده حضرة القس الفاضل، وهو الكتاب املقدس 
                                                

  .إظهار احلق لرمحة اهللا اهلندي:انظر)  ١(
يف الرومية الكربى يف بسلوقيت وأنه حصل له بطريق العارية  ١٦٦٩طبع سنة ذكر رمحة اهللا اهلندي أن هذا الكتاب )  ٢(

  .نسخة قدمية من هذا الكتاب من كتبخانة إنكليز يف بلدة دهلي
بعد ما مات دخل جهنم  ر رمحة اهللا اهلندي أن بعض الفرق املسيحية تعتقد أن عيسى باإلضافة إىل هذا، فقد ذك)  ٣(

وجنى أرواح قابيل وأهل سدوم ألم حضروا عنده وكانوا غري مطيعني إلله خالق الشر وأبقى أرواح هابيل ونوح وإبراهيم 
  . والصلحاء اآلخرين من القدماء يف جهنم ألم خالفوا الفرقة األوىل

الفرقة كانت تعتقد أن خالق  العامل ليس منحصراً يف اإلله الذي أرسل عيسى ولذلك ما كانت تسلم كون كتب العهد وهذه 
  .العتيق إهلامية

  .من هذه السلسلة) اإلنسان(هناك تفاصيل كثرية مرتبطة بالرد على هذه املسألة اجلوهرية يف العقيدة املسيحية يف رسالة )  ١(



 ٤٠٣

   ..ولنبدأ بالعقل
ه هو آدم وزوجته، وليس األوالد، ومن العجيب أن ئأن املخطـ حسب الكتاب املقدس ـ من الواضح 

 ؟ !فأي عدل يف هذا ..إىل نسله، ألم ورثة لطبيعته الساقطة ن خطيئة آدم تتعداهأ ييصف اهللا بالعدل، مث يدع
ن معاقبة وتعذيب شخص برىيء مل يقترف إوأي رمحة يف تعذيب وصلب إنسان غري مذنب؟  ،أي عدلمث 

 .آثاماً من أجل خطايا اآلخرين إمنا هو ذروة الظلم
  ؟أن يسعى للتوفيق بينهماو ،وأن يلزم الرمحة ،وجعل عليه أن يلزم العدل ،من الذي قيد اهللامث 
 أين كان عدل اهللا ورمحته منذ خطيئة آدم وحىت قصة الصلب؟ مث 
ـ فأين كانت رمحته وابنه الوحيد يالقي  ،ويف نفس الوقت حمب ورحيم ،إذا كان اهللا سبحانه عادلو

 مع دق املسامري يف يديه؟    ،مث الصلب ،ألوان التعذيب والسخريةـ دون ذنب 
ويف كل الشرائع أن العقوبة تناسب  الذنب، فهل مت التوازن بني صلب املسيح على  ،عادل إذا كان اهللاو

 هذا النحو، وبني اخلطية اليت ارتكها آدم؟ 
  ؟!ن يعم الفساد وينتشرأو ،ملاذا ترك إله العدل واحملبة االنسانية تتوالد حتت ناموس اللعنة واخلطيةو
ن يسكرون ووهو قد تعذب وقتل،  واخر ة،فجر ةقتل ةظلمناس أأين عدل اهللا يف رجل حيمل خطايا و

  ؟ويرقصون مستمتعني حبيام
ختياره قاسى عذاب املوت على الصليب ليدفع الثمن ايسوع املسيح نفسه طوعاً، وبلقد قدم : قال بولس

  .من أجل خطايا الناس
جيل أنه مل تكن إرادته أن ميوت فنحن نقرأ يف األنا، تارخيياً اإن األمر ليس صحيح ..ال: قال عبد القادر

اجلسوا  :ثُم ذَهب يسوع وتالَميذُه إِلَى بستان يدعى جثْسيمانِي، وقَالَ لَهم (، حنن نقرأ يف مىت على الصليب
: فَقَالَ لَهم. دي وبدأَ يشعر بِالْحزن والْكَآبةوقَد أَخذَ معه بطْرس وابني زب. هنا ريثَما أَذْهب إِلَى هناك وأُصلِّي

توى الْمتاً حةٌ جِدزِينفِْسي حي! نعوا مرهاسا ونا هقَوالً! ابلِّي، قَائصي هِهجلَى وى عمتاريالً وقَل مهنع دعتابو :
عناً، فَلْتكميا أيب، إِنْ كَانَ متأَن رِيدا تلْ كَما، بأَن ا أُرِيدالَ كَم ،نلَكو الْكَأْس هذي هنع ر٣٩ :٢٦مىت ()ب(  

كما يف عندما أيقن أن أعداءه قد تآمروا على قتله وإزهاق حياته قال هلم وحنن نقرأ يف األناجيل أنه 
ولكنكُم تسعونَ إِلَى قَتلي وأَنا إِنسانٌ كَلَّمتكُم . لْتم أَعمالَ إِبراهيملَو كُنتم أَوالَد إِبراهيم لَعم ():٤٠ :٨يوحنا (

   ) بِالْحق الَّذي سمعته من اِهللا
بتعد قَليالً، وخر ثُم ا. ابقَوا هنا واسهروا. نفِْسي حزِينةٌ جِداً حتى الْموت (:وقد أعلن يسوع لتالميذه قائالً

. وقَالَ أَبا، ياأَبِي، كُلُّ شيٍء مستطَاع لَديك. علَى اَألرضِ، وأَخذَ يصلِّي لكَي تعبر عنه الساعةُ إِنْ كَانَ ممكناً
ا، بأَن ا أُرِيدالَ م كُنيل نلكو ،الْكَأْس هذي هنع دعفَأَبتأَن رِيدا ت٣٤ :١٤مرقس () لْ م( 

يطلب من تالميذه أن يسهروا على سالمته ومحايته من أعدائه مع جسارته هذه وإميانه فأنتم ترون أنه 
  .الوطيد باهللا حافظه ومنجيه

 ،من له كيس فليأخذه ومزود كذلك (:مع هذا احتاط لنفسه ملواجهة سافرة مع أعدائه فقال لتالميذهو



 ٤٠٤

  )٣٨ – ٣٦ /٢٢:لوقا( )فليبع ثوبه ويشتر سيفا  ومن ليس له
فَأَبعد عني هذه . ياأَبِي، كُلُّ شيٍء مستطَاع لَديك (:وكان يصلي قائال ،وخر على األرض ،مث تقدم قليال

تأَن رِيدا تلْ ما، بأَن ا أُرِيدالَ م كُنيل نلكو ،ا، ((  :أمره إيل اهللا بقولهلقد وكل املسيح ! )) الْكَأْسأَن ا أُرِيدالَ م
تأَن رِيدا تلْ مفأي عاقل بعد هذا يدعي ان املسيح جاء ليقدم نفسه ويقاسي  .] ٣٦ :١٤مرقس ! )) [ ب

 ؟العذاب طوعاً واختياراً
بشرية من أن املسيح مات مصلوباً فداءاً للباإلضافة إىل هذا كله، فإن ما تعتقدونه ـ حضرة القس ـ 

واليت  ،وكفارة للخطيئة املوروثة هو اعتقاد خمالف للقواعد والنصوص األساسية اليت اشتمل عليها كتام املقدس
  :تثبت أن كل إنسان يتحمل نتيجة فعله

نسان بِخطيته كُلُّ إِ. ال يقْتلُ اآلباُء عنِ اَألوالد وال يقْتلُ اَألوالد عنِ اآلباِء ():١٦ :٢٤(ففي سفر التثنية 
   )يقْتلُ 

بِر الْبار علَيه . االبن الَ يحملُ من إِثْمِ اَألبِ واَألب الَ يحملُ من إِثْمِ االبنِ (): ٢٠ :١٨(ويف حزقيال 
اياه الَّتي فَعلَها وحفظَ كُلَّ فَرائضي وفَعلَ حقّاً فَإِذَا رجع الشرير عن جميعِ خطَ. يكُونُ وشر الشريرِ علَيه يكُونُ

   ) كُلُّ معاصيه الَّتي فَعلَها الَ تذْكَر علَيه. الَ يموت. وعدالً فَحياةً يحيا
لٌ واحد فَتسخطَ على كُلِّ اللهم إِله أَرواحِ جميعِ البشرِ هل يخطئُ رج (:وقد قال موسى وهارون للرب

ةاع٢٢ :١٦العدد ()؟اجلَم(  
ليترك الشرير طَرِيقَه واَألثيم أَفْكَاره، ولْيتب إِلَى الرب فَيرحمه، ولْيرجِع  ():٧ :٥٥ :إشعيا(الرب يف وقال 

   ) إِلَى إِلَهِنا َألنه يكْثر الْغفْرانَ
حي أَنا يقُولُ السيد الرب، إِني الَ أَبتهِج بِموت الشريرِ بلْ بِأَنْ  (): ١١: ٣٣:حزقيال(الرب يف  وقال

   ) يرتدع عن غيه ويحيا
الَّتي ارتكَبها، ولَكن إِنْ رجع الشرير عن خطَاياه كُلِّها  (:قال الرب) ٢٢، ٢١ :١٨ :حزقيال(وفيه 

وتما، الَ ييحماً يتح هفَإِن قحلٌ ودع وا هم عنصي وضائفَر يعمج سارمي . والَّت هآثَام يعمج لَه ذْكَرالَ تو
   ) إِنما يحيا بِبِره الَّذي عملَه. ارتكَبها

  .أمر جبعله وذريته كهنة على بين اسرائيلي، و١غفر هلارون خطأهيالرب د جن) ١٢ :٤٠ :سفر اخلروج(ويف 
فَإِذَا تواضع شعبِي الَّذين دعي اسمي علَيهِم وصلُّوا وطَلَبوا  ():١٤ :٧ :خبار االيام الثاينأ(يف سفر و

م عمي أَسفَإِن يئَةدهِمِ الرقطُر نوا ععجرهِي وجومهضأَر رِئأُبو مهتيطخ رأَغْفاِء ومالس ن (   
واغْفر لَنا ذُنوبنا، كَما نغفر نحن  (:إىل اهللا قائلنيباإلضافة إىل هذا كله، فقد علمكم املسيح أن تصلوا 

  ) ١٢ :٦مىت  ()للْمذْنِبِني إِلَينا 
وإِنْ لَم تغفروا للناسِ، الَ يغفر . الَّتهِم، يغفر لَكُم أَبوكُم السماوِي زالَّتكُمفإن غَفَرتم للناسِ ز (:ويقول

                                                
من ) الكلمات املقدسة(من ذلك اإلمث، انظر  لكتاب املقدس أما القرآن الكرمي، فهو يربئ هارون بناء على ما يف ا)  ١(

  .هذه السلسلة
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كُمالَّتز اوِيمالس وكُمأَب ١٥، ١٤ :٦مىت  () لَكُم(  
، فاهللا ال يعاقب إال إن هذه العقيدة اليت تنسجم مع العدل والرمحة هي العقيدة اليت جاء ا القرآن الكرمي

من استحق العقوبة بسبب اجلرائم اليت ارتكبها، واهللا القادر على املعاقبة قادر كذلك على التجاوز واملغفرة من 
  .دون أن حيتاج إىل أي وساطة

دعنا من هذا احلديث، وحدثنا عما تزعمه من تكرميات، فال أراك تذكر ما : قام مستأجر بولس، وقال
  .نهاتذكر إال لتفر م

فنحن  ،كل ما ذكرته يصب يف هذه التكرميات، بل يصب يف تكرميات املسيح  ..ال: قال عبد القادر
ال باإلضافة إىل أنه  ..عقال، وغري مقبولة نصا فكرة االستعاضة أو التضحية النيابية فكرة غري منطقيةنعتقد أن 
 ، فهل يغين ذلك عن مرضاه شيئا؟ى لديهوهي أشبه ما تكون بطبيب حيطم رأسه ليشفي صداع املرض ،معىن هلا

إن مبدأ الكفارة أو التضحية جتعل األقنوم األول يف الثالوث املقدس املكذوب : ضحك اجلمع، فقال
  .متعطشاً لسفك الدم من أجل إظهار التضحية بالذات حمبةً لألقنوم الثاين

حنن ال  (:ا حضرة القس، فقالكما يؤمن  على مبدأ الكفارة Arthur Weigallآرثر وجيال لقد عقب  
إن هذا انتهاك  ،نقدر أن نقبل املبدأ الالهويت الذي من أجل بعض البواعث الغامضة أوجب تضحية استرضائية

إن الدكتور كرودن الشهري يعتقد أنه  ،إما لتصوراتنا عن اهللا بأنه الكلي القدرة وإال ما نتصوره عنه ككلي احملبة
وهذا بالطبع  ،إن يسوع املسيح قاسى أشد العذاب أوقعها اهللا قصاصاً عليهمن أجل مآرب هلذه التضحية ف

لعقيدة بشعة ليست منفصلة عن ميول التلذذ  اواليت قد تكون شرط ،وجهة نظر يتقزز منها العقل العصري
 ١لوثنيةن هذه العقيدة دخيلة من مصدر وثين وهي حقا من آثار اإويف الواقع  ،بالقسوة للطبيعة البشرية البدائية

  .يف اإلميان
بل أيضا ال سند له يف كلمات  ،إن املنهج املسيحي للخالص ليس فقط ال أخالقياً وال منطقياً ومعتلًا

رمبا قال يسوع أنه يتعذب من أجل خطايا الناس، مبعىن أنه من أجل أن خيرجهم من الظلمات  ،يسوع املسيح
كانوا سبب تعذيبه ولكن ال يعين هذا أن موته كان تضحية من و ،إىل النور جتشم النقمة اإلهلية على فاعلي الشر

 .أجل خطايا اآلخرين، وأن أولئك الذين يؤمنون فقط بدمه املسفوك عنهم ينالون غفران اخلطايا
لقد جاء يسوع املسيح لينقذ الناس من خطاياهم بتعاليمه وحياته املثالية يف تقوى اهللا وليس باملوت عمداً 

  .ليب ومنحهم دمه كفارة خلطاياهممن أجلهم على الص
أَيها الْمعلِّم الصالح، ماذَا أَعملُ َألرِثَ الْحياةَ اَألبديةَ؟ ولكن يسوع قَالَ  (:وعندما جاء شاب إليه يسأله

اُهللا: لَه وهو ،داححاً إِالَّ والص دأَح س؟ لَيحالونِي الصعداذَا تما .لايصالْو رِفعت ت؛ الَ : أَننزلْ؛ الَ تقْتالَ ت
كأُمو اكأَب ؛ أَكْرِممظْلورِ؛ الَ تبِالز دهش؛ الَ ترِقس١٧ :١٠مرقس () ت( 

إن املسيح مل يذكر للسائل شيئاً عن تضحيته كفارة وقوة فداءه بسفك دمه، وكان جواب يسوع هو 
مرقس ( )لماذَا تدعونِي الصالح؟ لَيس أَحد صالحاً إِالَّ واحد، وهو اُهللا  :قَالَ لَه (:هنفس جواب كل نيب قبل

                                                
  .من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(سنرى التأثريات الوثنية يف املسيحية يف رسالة )  ١(
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١٨ :١٠( 
اخلالص ميكن احلصول ، فهي الطريق إىل احلياة األبديةـ وفقا لكالم يسوع املسيح ـ فحفظ الوصايا 

يس بقبول يسوع املسيح ملعوناً على اخلشبة واإلميان بدمه عليه باإلميان باهللا، والتنحي عن الشر وفعل اخلري ول
  )املسفوك كفارة خلطايا اجلنس البشري

فكيف يكفر اإلنسان عن اخلطايا اليت كتبت يف : قام رجل من اجلمع، يظهر أنه مسيحي خملص، فقال
  جبينه؟

بني، ونعتقد أن كل حنن نعتقد بأن اهللا العادل الرحيم مل يكتب أي خطيئة يف أي ج: قال عبد القادر
أال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى وأَنَّ  ﴿:إنسان مسؤول عن عمله وحده، فربنا يقول لنا

 ) ٤١-٣٨ :النجم(﴾سعيه سوف يرى ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفَى
احلقيقة موجودة يف كل الكتب اليت جاء ا األنبياء ـ عليهم السالم ـ خيربنا بأن هذه  تعاىلبل إن اهللا 

أَم لَم ) ٣٥(أَعنده علْم الْغيبِ فَهو يرى ) ٣٤(وأَعطَى قَليلًا وأَكْدى ) ٣٣(أَفَرأَيت الَّذي تولَّى  ﴿:فهو يقول لنا
وأَنْ لَيس للْإِنسان ) ٣٨(أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ) ٣٧(يم الَّذي وفَّى وإِبراه) ٣٦(ينبأْ بِما في صحف موسى 

  )النجم( )٤١(ثُم يجزاه الْجزاَء الْأَوفَى ) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يرى ) ٣٩(إِلَّا ما سعى 
فَمن يعملْ مثْقَالَ ) ٦(در الناس أَشتاتا ليروا أَعمالَهم يومئذ يص ﴿:ويقول لنا ـ خمربا عن يوم القيامة ـ

 هرا يريخ ة٧(ذَر ( هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو)الزلزلة(﴾)٨(  
طيعوا اللَّه وأَطيعوا قُلْ أَ ﴿:يضع عن كواهلنا مجيع األواز اليت مل ترتكبها أيدينا، فيقول تعاىلوهلذا، فإن اهللا 

علَى الرسولِ إِلَّا الْبالغُ الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطيعوه تهتدوا وما 
بِني٥٤:النور(﴾الْم(  

﴾ سبت ولَكُم ما كَسبتم وال تسأَلونَ عما كَانوا يعملُونَتلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَ ﴿:ويقول
قُلْ أَتحاجوننا في اللَّه وهو ربنا وربكُم ولَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم ونحن لَه  ﴿:، ويقول)١٣٤:البقرة(

ذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سالم وإِ ﴿:، ويقول)١٣٩:البقرة(﴾ مخلصونَ
نيلاهي الْجغتبال ن كُملَيقُلْ :، ويقول)٥٥:القصص(﴾ عو ماَءهوأَه بِعتال تو ترا أُمكَم مقتاسو عفَاد كذَلفَل﴿

لُكُم ال حجةَ بيننا نزلَ اللَّه من كتابٍ وأُمرت لأَعدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعماآمنت بِما أَ
ريصالْم هإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبأَلونَ ﴿:، ويقول)١٥:الشورى(﴾ وسا  قُلْ ال تمأَلُ عسال نا ونمرا أَجمع

  )٢٥:سـبأ(﴾ تعملُونَ
  فلنسلم ملا ذكرت، ولكن كيف تكفر اخلطايا؟: قام الرجل، وقال
  :للخطايا قوانني كثرية تعاىللقد وضع اهللا : قال عبد القادر

حيرق أسباب تلك  بالعذاب الشديد الذي ..أما اخلطايا الكربى اليت تتعدى مجيع احلدود، فتكفر بالعذاب
  .اخلطايا، ويكون كالداء العضال الذي ال جيدي معه إال العملية اجلراحية

إِنَّ اللَّه ال يغفر  ﴿:يقول تعاىلومن هذا النوع من اخلطايا الشرك باهللا باعتباره أساس كل االحنرافات، فاهللا 
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  )٤٨:النساء(﴾ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إِثْماً عظيماً أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء
ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه  ﴿:تعاىلومن هذا النوع الظلم والتعدي وسفك الدم بغري حق، كما قال 

أَعو هنلَعو هلَيع اللَّه بغَضا ويهداً فالخ منهيماًجظذَاباً عع لَه ٩٣:النساء(﴾ د(   
ومن اخلطايا ما هو دون ذلك بكثري، فيكفر بأسباب كثرية وضعها الشرع لتطهر القلب من أوزار الغفلة 

  .واملعصية
  :الشفاعة

  .ال أراك تتحدث عنها ..والشفاعة: قام مستأجر بولس، وقال
  :سة نوعانالشفاعة اليت وردت ا نصوصنا املقد: قال عبد القادر

أوهلا ما يسمى بالشفاعة العظمى، وهي الشفاعة يف ذلك املوقف العظيم الذي يقفه العباد ينتظرون أن 
  .حياسبوا على أعماهلم، وجيازوا عليها

أنا سيد الناس يوم القيـامة،  (:عن قصة تلك الشفاعة يف حديث طويل، فقال فقد أخرب رسول اهللا 
 النـاس األولـني واآلخرين يف صعيـد واحد يسـمعهم الداعي  وهـل تدرون مم ذلك؟ جيمع اهللا

أال : وينفـذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون،  فيقول الناس
تون آدم فيأ. عليكم بآدم: ترون ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس  لبعض

أنت أبوالبشر، خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املـالئكة فسجدوا لك، : عليه السالم فيقولون له
إنّ ربي قد غضب اليـوم : اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟  أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيـقول آدم

ـًا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد اين عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي  نفسي  غضب
  . اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح

يا نوح  إنك أنت أول الرسل إىل أهل األرض، وقد مساك اهللا عبدا  شكورا،  :  فيأتون نوحا فيقولون
ضب اليوم غضبا مل يغضب قبله إنّ  ربي عز  وجلّ قد غ: اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول

مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت يل دعوة دعوتـها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبـوا إىل 
  . غريي اذهبـوا إىل إبراهيم

يا إبراهيم أنت نيب اهللا  وخليـله من أهل األرض، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى : فيأتون إبراهيم فيقولون
إنّ  ربي قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني : ن فيه؟ فيقول  هلمإىل ما حن

  . نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل موسى قد كنت كذبت ثالث كذبات
شفع يا موسى أنت رسول اهللا، فضلك اهللا برسالته وبكالمه على  الناس،  ا: فيـأتون موسى فيـقولون

إنّ ربي  قد غضب  اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب : لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول
  .  بعده مثله، وإني قد قتلت  نفسا مل  أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل عيسى

ته ألقاها إىل مريـم وروح منه، وكلّمت الناس يا عيسى أنت رسول اهللا وكلم: فيـأتون عيسى فيقولون
فيقول عيسى إنّ ربي قد غضب اليوم غضبا مل  ،اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما  حنن فيه ،يف املهد صبيا
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نفسي نفسي  نفسي، اذهبوا  إىل غريي  ـ ومل يذكر ذنباـ يغضب قبـله مثله، ولن يغضب بعده مثله 
  . اذهبـوا إىل حممد 

يا حممد أنت رسول اهللا وخـامت األنبيـاء، وقد غفر اهللا لك ما تقـدم من : فيـأتون حممـدا، فيقولون
  ذنبك وما تأخر، اشفع لنا  إىل ربك،  أال ترى إىل ما حنن فيه؟

فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع سـاجدا لربي عز وجلّ، مثّ يفتح  اهللا علي  من حمـامده وحسن الثّناء 
  .  يا حممد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشـفّع: ليه شيئًا مل يفتحه على أحد قبلي، مثّ يقـالع

يا حممـد أدخل من أمتـك من ال حسـاب : فيقال. ١أميت يا رب، أميت يا رب:  فأرفع رأسي فـأقول
 -مث قـال-. من  األبـواب عليهم  من الباب  األمين من أبواب اجلنة،  وهم شركاء النـاس فيما سوى ذلك

والّذي نفسي بيده إنّ ما بني املصراعني من مصـاريع اجلنـة كما بني مكّة  ومحري،  أو كما بني  مكّة 
  ٢)وبصرى 

وهي الشفاعة العظمى، وهي تبني  ..هذه هي الشفاعة األوىل: التفت عبد القادر إىل أجري بولس، وقال
  .ه لك بعض التكرمي الذي كرم اهللا به نبي

أَقمِ الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرَآنَ الْفَجرِ  ﴿:فقال ،٣ذا املقام الرفيع  لقد وعد اهللا نبيه 
بك مقَاما محمودا ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ر) ٧٨(إِنَّ قُرَآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا 

  )اإلسراء(﴾)٧٩(
يف بعض املخطئني من أمته بأن يغفر هلم، ويدخلوا اجلنة، أو خيفف  أما الشفاعة الثانية، فهي شفاعته 

  .هلم من النار
أال ترى أن كالمك هذا يتناقض مع ما ذكرته سابقا من مسؤولية اإلنسان على : قاطعه بولس، وقال

  .عمله
بل إن كالمه هذا يتناقض مع القرآن، ففي آيات كثرية خيرب القرآن أنه ال شفاعة : وقالقام رجل آخر، 

  :عند اهللا
واتقُوا يوماً ال تجزِي نفْس عن نفْسٍ  ﴿:ففي القرآن جند هذه اآليات املخربة عن عدم جدوى الشفاعة

واتقُوا يوماً ال تجزِي  ﴿ ..)٤٨:البقرة(﴾ عدلٌ وال هم ينصرونَ شيئاً وال يقْبلُ منها شفَاعةٌ وال يؤخذُ منها
يا أَيها الَّذين  ﴿ ..)١٢٣:البقرة(﴾ نفْس عن نفْسٍ شيئاً وال يقْبلُ منها عدلٌ وال تنفَعها شفَاعةٌ وال هم ينصرونَ

قْنزا رمقُوا مفوا أَننونَآممالظَّال مونَ هرالْكَافةٌ وفَاعال شلَّةٌ وال خو يهف عيال ب موي يأْتلِ أَنْ يقَب نم اكُم ﴾
ا ﴿ فَم ..)٤٤:الزمر(﴾ قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيه ترجعونَ﴿  ..)٢٥٤:البقرة(

                                                
  .خاصة، يف أمتهوشفاعة  ـيف أهل املوقفوهي شفاعة عامة : يف احلديث ـ كما نرى ـ شفاعتان)  ١(
  .وغريمها رواه البخاري ومسلم)  ٢(
يوم القيامة للشفاعة للناس، لريحيهم  ذلك هو املقام الذي يقومه : قال أكثر أهل التأويل: يف تفسري اآلية قال ابن جرير)  ٣(

  .رم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم



 ٤٠٩

نيعافةُ الشفَاعش مهفَعن٤٨:املدثر(﴾ ت(  
وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس  ﴿:وفيه جند هذه اآلية املخربة عن عدم وجود الشفعاء

﴿وذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعباً ولَهواً وغَرتهم  ..)٥١:األنعام(﴾ لَهم من دونِه ولي وال شفيع لَعلَّهم يتقُونَ
يعفال شو يلو اللَّه وند نا ملَه سلَي تبا كَسبِم فْسلَ نسبأَنْ ت بِه ذَكِّرا ويناةُ الديلٍ ال  الْحدلْ كُلَّ عدعإِنْ تو

كا أُولَئهنذْ مخؤونَ يكْفُروا يا كَانبِم يمأَل ذَابعيمٍ ومح نم ابرش موا لَهبا كَسِسلُوا بِمأُب ينالَّذ ﴾
 كُماللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ ما لَ ﴿ ..)٧٠:األنعام(

وأَنذرهم يوم الْآزِفَة إِذ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ ﴿  ..)٤:السجدة(﴾ من دونِه من ولي وال شفيعٍ أَفَال تتذَكَّرونَ
طَاعيعٍ يفال شيمٍ ومح نم نيملظَّالا لم نيم١٨:غافر(﴾ كَاظ(  

ال أغين عنكم  ،اشتروا أنفسكم من اهللا !يا معشر قريش (:يته، فقالومبثل هذا نادى حممد يف قومه وأهل ب
 !يا عباس بن عبد املطلب ،ال أغين عنكم من اهللا شيئا ،يا بين عبد مناف اشتروا انفسكم من اهللا ،من اهللا شيئا

سليين من  !ديا فاطمة بنت حمم ،ال أغين عنك من اهللا شيئا !يا صفية عمة رسول اهللا ،ال أغين عنك من اهللا شيئا
    ١) ال أغين عنك من اهللا شيئا ،مايل ما شئت

ولكن سل ربك العفو والعافية  ،وإىن ال أغين عنك من اهللا شيئا ،يا عباس أنت عمى (:وقال لعمه العباس
   ٢) يف الدنيا واالخرة

 !الناس ا أيهاي (:بل أخرب عن بعض أصحابه، بأنه ال يتمكن من الشفاعة هلم يوم القيامة، ففي احلديث
أال ) ١٠٤من اآلية: االنبياء(﴾ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده ﴿  ،إنكم حمشورون إىل اهللا تعاىل حفاة عراة غرال

يا : فأقول ،وإن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم، أال وإنه جياء برجال من أميت فيؤخذ م ذات الشمال
﴿ وكُنت علَيهِم : تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصاحل إنك ال: فقال ،رب أصحايب أصحايب

هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دهِيداً مإن هؤالء مل  :فيقال ،)١١٧من اآلية: املائدة(﴾ ش
   ٣) يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم

   ..إن كل ما ذكرته صحيح ..صدقت: لقادرقال عبد ا
انظروا أيها الناس إىل تناقضات : قام أجري بولس مقاطعا عبد القادر، وهو يقول بسخرية متوجها للجمع

   ..هو يتحدث عن الشفاعة، ويدافع عنها، مث سرعان ما ينفيها ..هذا الرجل
  .األزلية أي تناقضلست متناقضا، وليس يف احلقائق  ..ال: ابتسم عبد القادر، وقال

لقد ذكر هذا الرجل الفاضل األصل والقاعدة العامة اليت ينبين على أساسها التكليف، فالتكليف مبين على 
  .واجلزاء ال يكون إال على العمل ..اجلزاء

  .ولكن هذا يتناقض مع الشفاعة اليت تعين اجلزاء اخلايل من العمل: قال بولس

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .والطرباين يف الكبريأمحد وابن سعد رواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 ٤١٠

عامة الذين مل يدققوا يف النصوص، وهؤالء هم الذين ينبغي أن خياطبوا مبا هذا ما يفهمه ال: قال عبد القادر
  .أورد ذلك الرجل الفاضل من النصوص

  .أما الشفاعة يف حد ذاا فهي نوع من اجلزاء على أنواع دقيقة من العمل
  .سأضرب لكم مثاال يقرب هذا

يف حبه واملنافحة له ما قدر عليه لو أن شخصا من الناس كان حيب وجيها من الوجهاء حبا مجا، وخيلص 
قلبه من اإلخالص، مث وقع يف بعض اإلساءات اليت مل ترتبط مبصاحل الناس، فهل ترون ذلك الوجيه يقعد عن 

  .نصرته أو الشفاعة له
   ..ال: قالوا

فالشفاعة يف حقيقتها اليت تدل عليها النصوص هي جزاء كسائر أنواع  ..فهكذا األمر: قال عبد القادر
وليست كما يتوهم من أا وساطة  ،زاء اليت يناهلا اخللق يف اآلخرة ألعمال عملوها أو صفات اتصفوا ااجل

ألن ذلك ال يتناسب مع  ،ينجو على أساسها قوم يف الوقت الذي حيرم منها غريهم مع تساوي االستحقاق
  . ١العدل املطلق الذي بنيت عليه قوانني اآلخرة

ء على أدلة كثرية ال ميكن ذكرها هنا أن الشفاعة خاصة باملقصرين من حميب وبنا ،ونرى بناء على هذا
  .فرفعتهم حمبتهم إىل حمل الشفاعة ،الذين قعدت م أعماهلم عن النجاة رسول اهللا 

يا رسول اهللا من أسعد الناس : قيل: أنه قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة وهلذا ورد يف احلديث 
لقد ظننت يا أبا هريرة أالّ يسـألين عن هذا احلديث أحـد أول   (:قال رسول اهللا  فمة؟ بشفاعتك يوم القيا

ال إله إالّ اهللا خالصا : منك، ملـا رأيت من حرصك على احلديث، أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال
    ٢)من قلبه أو نفسه

د يف النصوص ما يدل على أن األنبياء ، بل قد وروهذا النوع من الشفاعة ليس خاصا برسول اهللا 
يشفعون يف أقوامهم، بل إن املؤمنني يفتح هلم باب الشفاعة، فيشفعوا يف أهاليهم وغريهم بشرطني ذكرما 

  .النصوص
ن م: البقرة(﴾ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه   ﴿:تعاىلقال : للشافع تعاىلأما األول، فهو إذن اهللا 

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ  ﴿:تعاىل، وقال )٢٥٥اآلية
أَفَال ت وهدبفَاع كُمبر اللَّه كُمذَل إِذْنِه دعب نيعٍ إِلَّا مفش نا مم رالْأَم ربدونَي٣:يونس(﴾ ذَكَّر(  

وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ  ﴿:تعاىلعن املشفوع، قال  تعاىلوأما الثاين، فهو الرضى، رضى اهللا 
يهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ يعلَم ما بين أَيد) ٢٧(لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ ) ٢٦(عباد مكْرمونَ 

  )مرمي(﴾)٢٨(إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ 
  :طاعةال

                                                
  ).رسائل السالم(من سلسلة ) أسرار األقدار(انظر األدلة الكثرية هلذا الرأي يف رسالة )  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(



 ٤١١

  أهذا كل ما كرم به نبيكم؟: بولس، وقالقام أجري 
نة إن شئتم ذكرت لكم منها ما تعلمون به املكا هناك تكرميات إهلية كثرية لنبينا : قال عبد القادر

  .العظيمة اليت هيأها اهللا لنبيه 
قرن طاعته بطاعة رسوله، أنه  من أعظم التكرميات اليت كرم اهللا ا نبيه : أجاب اجلمع باإلجياب، فقال

نهار خالدين فيها تلْك حدود اللَّه ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَ ﴿:تعاىل لوهلذا قا
يمظالْع زالْفَو كذَلتعاىل، وقال )١٣:النساء(﴾ و:﴿  هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نمو

أُولَئ نسحو نيحالالصاِء ودهالشو نييقدالصو نيبِيالن نيقاًمفر ولَ  ﴿:، وقال)٦٩:النساء(﴾ كسعِ الرطي نم
ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش  ﴿:، وقال)٨٠:النساء(﴾ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه  ﴿:، وقال)٥٢:رالنو(﴾ اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ
  )٧١:األحزاب(﴾ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

  .وغريها من اآليات الكثرية اليت تقرن بني طاعة اهللا وطاعة رسوله
  الذي نراكم تنفرون منه؟أليس ذلك من الشرك : قام رجل من اجلمع، وقال

أما أن نتخذه أستاذا ومعلما ومرشدا إىل  ..الشرك أن نعبد حممدا، أو جنعله هللا ندا ..ال: قال عبد القادر
  .اهللا، فليس يف ذلك أي شرك، فنحن يف حياتنا نستعمل الوسائط الكثرية للبلوغ ألي مأرب

مراضي اهللا، ومراضي اهللا ال نعرفها إال عن طريق دل من يزعم حمبة اهللا بالبحث عن  تعاىلوهلذا، فإن اهللا 
﴾ يمقُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رح ﴿:تعاىلقال  ،رسوله 

  )٣١:آل عمران(
  .لقد ذكر القرآن الكرمي ذلك ..آخرين غري حممدولكن اهللا أرسل رسال : قام رجل من اجلمع، وقال

  .وجتب طاعتهم على أقوامهم الذين أرسلوا إليهم ..نعم: قال عبد القادر
  وهلذا جيب علينا أن نطيع املسيح ال حممد؟ ..فنحن مسيحيون: قال الرجل

   ..بين إسرائيلإىل  لقد أرسل املسيح  ..أنت لست من أمة املسيح: قال عبد القادر
بل اذهبوا باحلرى  ،إىل طريق أمم المتضوا وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا (:كا يصيح يف أتباعه قائال لقد

  )٦، ٥/ ١٠:مىت ()إىل خراف بين إسرائيل الضالة 
  .فأنا إسرائيلي النسب، وأدين بدين املسيح: قال رجل آخر
يح، ولكنك اليوم تبع ألمة حممد ال كان ميكنك أن تدين بدين املس لو كنت قبل حممد : قال عبد القادر

  .أمة املسيح
  أنتم حتتكرون الدين بذلك؟: قال الرجل

  .فكن معي وأجبين ..سأضرب لك مثاال يبني لك هذه احلقيقة: قال عبد القادر
  أمل تظهر أمراض كثرية مل تعرفها البشرية من قبل؟

  .ن يعرفوهاأمراض كثرية رمبا مرض ا من قبلنا من غري أ ..بلى: قال الرجل



 ٤١٢

فإذا مرض أحد الناس ذا املرض هل نرشده إىل ما كتبه األطباء يف القرون الوسطى، أم : قال عبد القادر
  نرشده إىل األطباء الذين عايشوا املرض، واكتشفوا عالجه؟

  \.بل نرسله إىل األطباء الذين عايشوا املرض، واكتشفوا عالجه: قال الرجل
وقد أكملهم  ..ر مع األنبياء ـ عليهم السالم ـ كل منهم جاء لوظيفة خاصةفهكذا األم: قال عبد القادر

الذي جاء بالشريعة اخلامتة اليت تكفي احتياجات البشرية يف مجيع أزماا الباقية إىل يوم  اهللا خبامتهم حممد 
  .القيامة

شرائع والناسخة هلا، قال هي الشريعة املهيمنة على سائر ال جعل شريعة رسول اهللا  تعاىلوهلذا فإن اهللا 
 بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه فَاحكُم :تعاىل

جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن  وال تتبِع أَهواَءهم عما جاَءك من الْحق لكُلٍّ
متا كُنبِم ئُكُمبنيعاً فَيمج كُمجِعرم إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتي مف كُملُوبيفُونَ للتخت يهف )٤٨:ائدةامل(  

ومن يبتغِ غَير الْأسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة  :تعاىلوهلذا أخرب أنه ال يقبل إال اإلسالم، فقال 
رِيناسالْخ نم )٨٥:آل عمران(  

قال من الرسل، فقد أمر اهللا كل رسول سابق بأن يؤمن وينصر من تاله  ،وهذا ليس خاصا برسول اهللا 
معكُم لَتؤمنن  إِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما َآتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق لماو ﴿:تعاىل

) ٨١(لُوا أَقْررنا قَالَ فَاشهدوا وأَنا معكُم من الشاهدين بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَا
  )آل عمران(﴾)٨٢(فَمن تولَّى بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

لَمهما آتى   إىل عيسى  أنه أخذ ميثاق كل نيب بعثه من لدن آدم تعاىلاهللا خيرب ففي هذه اآلية 
ه، وال مينعه ما هو اهللا أحدنبه ولينصر نمبلَغ، مث جاءه رسول من بعده، ليؤمن هم من كتاب وحكمة، وبلغ أي

أخذ اهللا : قال طاووس، واحلسن البصري، وقتادة، كما فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته
  .ميثاق النبيني أن يصدق بعضهم بعضا

ما بعث : ـ تفسري هذه اآلية، فقاال رضي اهللا عنهمـ  د اهللا بن عباسعبوعلي بن أيب طالب وقد ذكر 
اهللا نبيا من األنبياء إال أخذ عليه امليثاق، لئن بعث حممدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ امليثاق 

  .وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، لئن بعث حممد : على أمته
يا رسول اهللا، إين مررت بأخٍ يل من قُريظَة، فكتب : فقال إىل النيب جاء عمر ديث أن وهلذا ورد يف احل

أال : قلت له :١ قال عبد اهللا بن ثابت فتغير وجه رسول اِهللا : يل جوامع من التوراة، أال أعرضها عليك؟ قال
فسري عن رسول ، م دينا، ومبحمد رسوالرضينا باهللا ربا، وباإلسال: ؟ فقال عمرترى ما بوجه رسول اهللا 

تم، والَّذي نفْس محمد بِيده لَو أَصبح فيكُم موسى عليه السالم، ثُم اتبعتموه وتركْتمونِي لَضلَلْ (:وقال اهللا 
نيبِيالن نم ظُّكُما حأَنمِ، واألم نظِّي مح كُم١)إِن    

                                                
  .راوي احلديث)  ١(
  .وهو ضعيفرجاله رجال الصحيح إال أن فيه جابر اجلعفي ):١/١٧٣(قال اهليثمي يف امع أمحد، رواه )  ١(



 ٤١٣

 ،ال تسأَلُوا أَهلَ الْكتابِ عن شيٍء، فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّوا (:قال رسول اهللا ويف حديث آخر 
م ما حلَّ لَه إِال لَو كَانَ موسى حيا بين أَظْهرِكُ-واِهللا-وإِنكُم إِما أَنْ تصدقُوا بِباطلٍ وإما أنْ تكَذِّبوا بِحق، وإِنه 

   ١) أَنْ يتبِعنِي
خامت األنبياء دائما إىل يوم الدين، وهو اإلمام األعظم الذي لو  هو ا حممدفبمقتضى هذه النصوص، فإن 

الواجب الطاعة املقدم على األنبياء كلهم؛ وهلذا كان إمامهم ليلة اإلسراء ملا  وجد يف أي عصر كان هو
  .س، وكذلك هو الشفيع يف يوم احلشر يف إتيان الرب لفَصل القضاءاجتمعوا ببيت املقد
  فهل متيز هذا الدين عما جاءت به سائر األديان؟: قال الرجل

  بأشياء كثرية ال ميكن حصرها، : قال عبد القادر
تكون وقد متيزت رسالته صلى اهللا عليه وسلم بأمور ثالثة تفوق ا على الرساالت اليت قبلها وتؤهلها ألن 

 : خامتة
مبعىن أن رسالة اإلسالم ليست حمددة بزمن من األزمان وال مبكان من األمكنة وال بأمة دون : العموم 

 .األمم منذ نزوهلا إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
 ].٢٨:سبأ[} ناسِ ال يعلَمونَوما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً للناسِ بشريا ونذيرا ولَكن أَكْثَر ال{: يقول تعاىل

 ].١٠٧:األنبياء[} وما أَرسلْناك إِالَّ رحمةً للْعالَمني{: ويقول تعاىل أيضا
} قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا{: ويقول تعاىل أيضا آمرا إعالن هذا األمر

صوص كلها تدل على عمومية رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي من إحدى وهذه الن] ١٥٨:األعراف[
مث ذكر من بينها  ..أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: "خصائصه كما يدل عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم

 ].٥٢"[وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبعث إىل قومه وبعثت إىل الناس كافة
 ].٢٤:فاطر[} وإِنْ من أُمة إِالَّ خال فيها نذير{: سابقة قوله تعاىلويؤيد خصوصية الرساالت ال

حيث تكفل اهللا حبفظها باقية كما نزلت إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها دون تغيري شيء : احلفظ: ثانيا
 .منها بالنقص منها أو الزيادة عليها

وهذا أمر مشاهد اليوم ال ينكره أحد ] ٩:احلجر[} وإِنا لَه لَحافظُونَ إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر{: يقول تعاىل
حبيث مل يتغري منها شيء بعد أربعة عشر قرنا وستبقى كذلك إىل حني يشاء اهللا تعاىل، خبالف الكتب السابقة 

 .اليت تعرضت للتحريف والتبديل من قبل أصحاا كالتوراة واإلجنيل
ولقد أكملها سبحانه وتعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم كما يدل عليه قوله : مالكمال والتما: ثالثًا

 ].٣:املائدة[} الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالم دينا{: تعاىل
جرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وقد نزلت هذه اآلية يف حجة الوداع يف العام العاشر من اهل

 .والتسليم كما ورد يف احلديث الصحيح
إنكم تقرأون آية لو نزلت فينا : قالت اليهود لعمر: روى البخاري بسنده عن طارق بن شهاب قال

                                                
  .البزار وأمحد وأبو يعلىرواه )  ١(



 ٤١٤

إين ألعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني : "الختذناها عيدا فقال عمر
 ].٥٣"[لت يوم عرفة، وإنا واهللا بعرفةأنز

ومن هنا أقول إنّ هذه اآلية نزلت بعد جهاد طويل دام ثالثة وعشرين سنة ويف وقت أظهر اهللا دينه ويف 
 .حجة الوداع الذي مل حيج فيه مشرك ملا ورد يف الصحيح

ه يف تلك احلجة يف بعثين أبو بكر رضي اهللا عن: "روى البخاري بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
 ].٥٤"[املؤذنني بعثهم يوم النحر يؤذنون مبىن أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان

وهلذا مل حيج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول اهللا صلى اهللا . وكان ذلك يف العام التاسع من اهلجرة
 .عليه وسلم مشرك

 عليه وسلم قد أبلغ األمة ما كلف به دون كتمان شيء تنفيذًا إنّ الرسول صلى اهللا: كما أين أقول أيضا
 ].٦٧:املائدة[} يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك{: ألمر اهللا تعاىل

، من حدثك أنّ حممدا قد كتم شيئًا مما أنزل عليه: "وتقول عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها يف هذا الصدد
 ].٥٦][٥٥][٦٧:املائدة[} يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك{: فقد كذب، واهللا يقول

وقد شهد له بذلك مجوع من أصحابه رضوان اهللا عليهم يف حجة الوداع حينما قال هلم أثناء خطبته 
نشهد أنك قد بلغت وأديت " :أنتم مسؤولون عين فما أنتم قائلون؟ قالوا: ".. بوادي عرنة يف يوم عرفة

اللهم أشهد اللهم أشهد، ثالث : "إىل الناس] ٥٧[فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكبها" ونصحت
 ].٥٨.. "[مرات

  
متيز شرعه وأمته عن سائر الشرائع  ولكين سأذكر لك بعض األحاديث اليت ذكر فيها رسول اهللا 

  :واألمم
االرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، جعلت يل  (:قوله فمن ذلك 

   ١) وأحلت يل الغنائم ومل حتل الحد بعدي
أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت يل الغنائم، : فضلت على الناس بست (:ومنها قوله  

    ٢) وجعلت يل االرض طهورا ومسجدا
ة تصف كما تصف املالئكة، وجعل الصعيد يل وضوءا، فضلت أنا وأميت يف الصال (:ومنها قوله 

  ١) وجعلت يل االرض مسجدا، وأحلت يل الغنائم
    ٢) نبياء يقربون اخلمس، فتجئ النار فتأكله وأمرت أنا أن أقسمه يف فقراء أميتكان األ (:ومنها قوله 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
  .الطرباينرواه )  ١(
  .والبزار والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما) التاريخ(البخاري يف  رواه)  ٢(



 ٤١٥

   ١) ن أميت يدعون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوءإ (:ومنها قوله 
صالة العتمة ليال، حىت ظن الظان أنه  أخر رسول اهللا : معاذ ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث عن 
    ٢) أعتموا ذه الصالة، فانكم فضلتم ا على سائر االمم ومل تصلها أمة قبلكم (:قد صلى مث خرج، فقال

العشاء حىت اار الليل، ب أعتم رسول اهللا : أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 
ن من نعمة اهللا عليكم أنه ليس أحد من الناس إأبشروا ف (:مث خرج فصلى فلما قضى صالته، قال ملن حضر

    ٣) يصلي هذه الساعة غريكم
ما حسدتكم اليهود  (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عباس ويف حديث آخر عن 

   ٤) أكثروا من قول آمنيعلى شئ ما حسدتكم على آمني، ف
مل حتسدنا اليهود بشئ  (:قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة ويف حديث آخر عن 

    ٥) التسليم، والتأمني، واللهم ربنا لك احلمد: حسدنا بثالث
م ال حيسدوننا على شئ كما إ (:قال أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة ويف حديث آخر عن 

ا على اجلمعة اليت هدانا اهللا هلا، وضلوا عنها، وعلى القبلة اليت هدانا اهللا هلا، وضلوا عنها، وعلى قولنا حسدون
   ٦) خلف االمام آمني

أضل اهللا تعاىل  (:قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ حذيفة وأيب هريرة ويف حديث آخر عن 
وكان للنصارى يوم االحد، فجاء اهللا بنا، فهدانا ليوم  عن اجلمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت،

خرون من أهل الدنيا، وحنن اآل اجلمعة، فجعل اجلمعة، والسبت، واالحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة
   ٧) ولون يوم القيامة املقضي هلم قبل اخلالئقواأل

أقيموا الصفوف، فامنا  (:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عمر ويف حديث آخر عن 
تصفون كما تصف املالئكة، وحاذوا املناكب، وسدوا اخللل، ولينوا يف أيدي اخوانكم، وال تذروا فرجات 

   ٨) للشيطان، ومن وصل صفا وصله اهللا، ومن قطع صفا قطعه اهللا
لدين ظاهرا ال يزال هذا ا (:قال رسول اهللا : أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 

  ١) ن النصارى واليهود يؤخرونإما عجل الناس الفطر، 
ميت ليلة القدر، ن اهللا وهب ألإ (:قال رسول اهللا : أنس ـ رضي اهللا عنه ـ  قالويف حديث آخر عن 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .ي يف سننهابن أيب شيبة يف املصنف والبيهقرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .ماجةابن رواه )  ٤(
  .البيهقيرواه )  ٥(
  .أمحد والبيهقيرواه )  ٦(
  .رواه مسلم)  ٧(
  .أمحد ومسلم وأبو داود والنسائيرواه )  ٨(
  .أبو داود، وابن ماجةرواه )  ١(



 ٤١٦

   ١) ومل يعطها أحدا ممن كان قبلكم
ت أميت شيئا مل أعطي (:قال رسول اهللا : ـ  قال ماابن عباس ـ رضي اهللا عنهويف حديث آخر عن 

  ٢) انا هللا وانا إليه راجعون: يعطهن أحد من االمم، أن يقولوا عند املصيبة
منا بقاؤكم فيما سلف إ (:قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عمر ويف حديث آخر عن 

حىت إذا انتصف  قبلكم من االمم كما بني صالة العصر اىل غروب الشمس، أويت أهل التوراة التوراة فعملوا ا
النهار عجزوا، فأعطوا قرياطا قرياطا، مث أويت أهل االجنيل االجنيل، فعملوا اىل صالة العصر، مث عجزوا، فأعطوا 
: قرياطا قرياطا، مث أوتينا القرآن فعملنا اىل غروب الشمس فأعطينا قرياطني قرياطني فقال أهل الكتابني أي ربنا

هل ظلمتكم من أجركم من : وحنن كنا أكثر عمال، قال ،يتنا قرياطا قرياطاطأعطيت هؤالء قرياطني قرياطني وأع
    ٣) فهو فضلي أوتيه من أشاء (:ال، قال: قالوا ؟شئ

   ٤) ال يزال ناس من أميت ظاهرين على احلق حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك ظاهرونويف حديث آخر 
به على أمته وشرعه مما مل يوجد نظريه يف امللل  وغريها من األحاديث الكثرية اليت تبني ما امنت اهللا

  .األخرى
  :الصالة

صالته علينا، وأمر املؤمنني بأن يصلوا عليه، قال  ومن التكرميات اليت كرم اهللا ا نبيه : قال عبد القادر
  )٥٦:األحزاب(﴾ وا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماًإِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمن ﴿:تعاىل

أليست الصالة نوعا من  ..ها أنتم تشاركوننا يف عبادة حممد: قام أجري بولس، وقال ببالهته املعهود
  .العبادة، بل من أهم أنواعها

  .مدعبادة، ولكنها عبادة هللا، ال عبادة حمل نعم الصالة على رسول اهللا : قال عبد القادر
  كيف ذلك؟: قال رجل من احلاضرين

ألنا منارسها طاعة هللا، واستجابة ألمره، إن األمر فيها يشبه أمر اهللا للمالئكة بالسجود : قال عبد القادر
  فهل ترى اهللا يف ذلك احملل أمرهم بعبادة آدم؟ ،آلدم 

الصالة يطلق على أساس اإلشكال الذي حصل لكم هو يف كون لفظ : سكت الرجل، فقال عبد القادر
  :معنيني

  .أوهلما العبادة املعروفة، واليت ال يتوجه ا إال هللا
خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم  ﴿:تعاىل، وهلذا قال الدعاء والتربيكوثانيهما 

ع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كالتإِنَّ صيم١٠٣:التوبة( ﴾ل(  

                                                
  .الديلميرواه )  ١(
  .الطرباينرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم ) ٤(



 ٤١٧

وال تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبداً وال تقُم علَى قَبرِه إِنهم كَفَروا بِاللَّه  ﴿:يف حق املنافقني تعاىلوقال 
  )٨٤:التوبة(﴾ ورسوله وماتوا وهم فَاسقُونَ
اللهم صل  (:إذا أتى بصدقة قال ان رسول اهللا ك: عن عبد اهللا بن أيب أوىف قالوقد ورد يف احلديث 

أتانا : عن جابر بن عبد اهللا قالو ،١) اللهم صل على آل أيب أويف (:فأتاه أيب بصدقة فقال، )على آل فالن 
  ٢) صلى اهللا عليك وعلى زوجك (:يا رسول اهللا صل علي وعلى زوجي، فقال: فقالت له امرأيت ،النيب 

  .٣ال تعين طلب الرمحة واملغفرة والتقريب وغريها من أفضال اهللا وبركاتهفالصالة يف كل هذه احمل
  فرسولكم حيتاج إىل دعواتكم إذن؟: قال الرجل

ولكن مع ذلك، فحاجتنا إىل الصالة عليه  ..ال أحد من الناس يستغين عن الدعوات: قال عبد القادر
ه، وبالتعرف عليه حنبه، وحببه نصل إليه، تفضل كل حاجة، ألننا بالصالة عليه نذكره، وبذكره نتعرف علي

  .وبالوصول إليه ننال كل خري يف الدنيا واآلخرة
  .إن املكروب منا يصلي عليه، فيجد من لذة األنس به ما يشغله عن كربه

  .وإن صاحب احلاجة منا تنسد يف طريقه األبواب، فإذا صلى عليه فتح اهللا عليه مغاليقها
فقد ساق من فضائل الصالة عليه ما بني عظم  ،رفنا به قبل ذلك نبينا لقد عرفنا هذا بالتجربة، وع

  :املكانة اليت جعلها اهللا له
أن يصلي اهللا عليه، وقد ورد ذلك يف أحاديث  أن أول جزاء يناله من صلى على حممد  فقد أخرب 

  :كثرية ترغب يف هذا اجلزاء العظيم
 ،فاتبعته حىت دخل خنالً، خرج رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد الرمحن بن عوف ف
فرفع رأسه  ،فجئت أنظر: فأطال السجود حىت خفت أو خشيت أن يكون اهللا قد توفاه أو قبضه، قال ،فسجد
إن جربيل عليه السالم قال يل أال أبشرك؟ أن اهللا عز  (:فذكرت ذلك له، فقال ،)ما لك يا عبد الرمحن؟ (:فقال

   ١)٤صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه من صلى عليك: وجل يقول
من صلى علي صالة واحدة صلى اهللا  (:بل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك، قال رسول اهللا 

                                                
  .وأبو داود والنسائي وابن ماجة، رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .ابن أيب شيبةرواه )  ٢(
  :، فيتضمن معاين كثرية منهاأما طلبنا من اهللا الصالة على حممد )  ٣(
أصل الصالة : ماء اللغةض علعوقال ب، صالة اهللا رمحته، وصالة املالئكة الدعاء: فعن الضحاك قالالدعاء له بالرمحة، . ١

  .الرمحة، فهي من اهللا رمحة ومن املالئكة رقة واستدعاء للرمحة من اهللا
هو الَّذي يصلِّي علَيكُم ومالئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النورِ وكَانَ  ﴿:تعاىلفعن الضحاك يف قوله  ة،غفرطلب امل. ٢

حر نِنيمؤصالة اهللا مغفرته، وصالة املالئكة الدعاء: قال) ٤٣:األحزاب) (يماًبِالْم . 
  » صالة اهللا عليه ثناؤه عليه عند املالئكة« :ثناؤه وتعظيمه وإظهار شرفه وفضله وحرمته، قال أبو العالية. ٣
  »  فسجدت هللا شكرا« :زاد يف رواية)  ٤(
  .أمحد واحلاكمرواه )  ١(



 ٤١٨

   ١)عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات
جاء ذات يوم والسرور يرى يف وجهه  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب طلحة األنصاري  و

يا حممد أما يرضيك أن ربك عز : إنه أتاين امللك فقال (:يا رسول اهللا إنا لنرى السرور يف وجهك؟ فقال: وافقال
وجل يقول إنه ال يصلي عليك أحد من أمتك إال صليت عليه عشرا، وال يسلم عليك أحد من أمتك إال 

  ٢) بلى: قلت سلمت عليه عشرا؟
من صلى عليك  (:تعاىلحيكي عن اهللا  له، فقد قال بل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك ك

  ٣) ومن سلم عليك سلمت عليه ،صليت عليه
اهللا خالق كل  ..هل ترون ـ أيها اجلمع الفاضل ـ تكرميا أعظم من هذا التكرمي: التفت إىل اجلمع، وقال

ا وسالمنا على شيء، ومالك كل شيء، وملك كل شيء يقول لنا هذا، ويربط صالته وسالمه علينا بصالتن
  .حممد 

وبعد هذا، فقد ورد يف النصوص تكرميات أخرى ترتبط بالذين يصلون على حممد : سكت قليال، مث قال
: 

من صلى  (:قال رسول اهللا  ،تصلي علي الذي يصلي علي النيب ال تزال املالئكة أن  فقد أخرب 
   ٤) د من ذلك أو ليكثرعلي صالة مل تزل املالئكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عب

إن  (:، فقد قال رسول اهللا وبشفاعته يوم القيامة ،هم أوىل الناس بهيه الذين يصلون علأن  وأخرب 
  ٥)أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صالة

فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي، فإنه من صلى علي صالة  ،إذا مسعتم املؤذن (:ويف حديث آخر قال 
اهللا عليه ا عشرا، مث سلوا يل الوسيلة فإا مرتلة من اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون صلى 

   ٦) أنا هو، فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت له الشفاعة
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على : من قال (:ويف حديث آخر قال رسول اهللا 

يم، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على إبراهيم وآل إبراه
   ١) حممد وعلى آل حممد كما ترمحت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له

                                                
  .أمحدرواه )  ١(
أصبح : قالـ رضي اهللا عنه ـ أمحد والنسائي عن أيب طلحة األنصاري ، ويف رواية أخرى رواها أمحد وابن حبانه روا)  ٢(

يا رسول اهللا أصبحت اليوم طيب النفس يرى يف وجهك البشر، : يوما طيب النفس يرى يف وجهه البشر، قالوا رسول اهللا  
عليك من أمتك صالة كتب اهللا له ا عشر حسنات، وحما عنه عشر  من صلى: أجل، أتاين آت من ريب عز وجل فقال« :قال

  »سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها
  ..أمحد واحلاكمرواه )  ٣(
  .أمحد وابن أيب شيبة وابن ماجهرواه )  ٤(
  .الترمذي وابن حبانرواه )  ٥(
  .مسلم وأبو داود والترمذيرواه )  ٦(
  .البخاريرواه )  ١(



 ٤١٩

من  (:فقال ،عن األجور الكثرية بأنواعها املختلفة اليت أعدها اهللا ملن يصلون على النيب  وأخرب  
صلى علي من أميت صالة خملصا من قلبه صلى اهللا عليه ا عشر صلوات، ورفعه ا عشر درجات، وكتب له 

   ١) ا عشر حسنات، وحما عنه ا عشر سيئات
  .واليت هي رأمسال املؤمن الذي يرجو الدار اآلخرة ..هذا يف األجور

أجورا دنيوية باإلضافة إىل األجور  صلى على حبيبه ومبا أن اهللا رب الدنيا واآلخرة، فإنه جعل ملن 
  :األخروية

سأل أيب بن كعب ، فقد يكفيه اهللا مهه ويغفر له ذنبه الذي جيعل صالته كلها للنيب  أن  فقد أخرب 
 ،ما شئت (:الربع؟ قال: ، قلت) ما شئت (:كم أجعل لك من صاليت؟ قال:رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ 

أجعل لك صاليت : ، قلت) ما شئت وإن زدت فهو خري لك (:النصف؟ قال: ، فقلت) خري لكفإن زدت فهو 
   ٢) إذا يكفي مهك ويغفر ذنبك (:كلها؟ قال

إذا يكفيك اهللا  (:يا رسول اهللا أرأيت إن جعلت صاليت كلها عليك؟ قال: قال رجلويف حديث آخر 
   ٣) تبارك وتعاىل ما أمهك من دنياك وآخرتك

عن علي رضي اهللا ، فط السلف الصاحل ـ رضي اهللا عنهم ـ بني الدعاء والصالة على النيب وهلذا رب
   ٤) كل دعاء حمجوب حىت يصلى على حممد   (:عنه قال
إن الدعاء موقوف بني السماء واألرض ال يصعد منه  (:قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر بن اخلطاب و

   ٥) شيء حىت تصلي على نبيك  
عن فضالة ، فكيف منزد يف دعائنا بني مطالبنا الشخصية وبني الصالة على رسول اهللا  منا وهلذا عل

رجال يدعو يف صالته مل ميجد اهللا تعاىل ومل يصل على  مسع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ بن عبيد 
فليبدأ بتمجيد ربه  ،كمإذا صلى أحد (:مث دعاه فقال له أو لغريه، )عجل هذا (:فقال رسول اهللا  ،النيب 

   ٦) مث يدعو بعد مبا شاء ي،سبحانه والثناء عليه، مث يصلي عل
وأبو بكر وعمر معه، فلما  كنت أصلي والنيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن مسعود و

 ل تعطهسل تعطه، س (:مث دعوت لنفسي، فقال النيب  جلست بدأت بالثناء على اهللا مث الصالة على النيب 
(١  

  
                                                

  .النسائي والطرباين والبزاراه رو)  ١(
  .أمحد والترمذي واحلاكمرواه )  ٢(
  .أمحدرواه )  ٣(
  .الطرباين موقوفا ورفعه بعضهمرواه )  ٤(
  .الترمذيرواه )  ٥(
  .فليبدأ بتحميد ربه عز وجل: ويف رواية، أبو داود والترمذي أمحد والنسائي واحلاكمرواه )  ٦(
  .الترمذيرواه )  ١(



 ٤٢٠

  
  



 ٤٢١

   تكرمي السماءـ  ٢
  .ولكن حممدا مل يكرم ذا النوع من التكرمي ..لقد كرم املسيح برفعه إىل السماء: قام أجري بولس

أعظم تكرميات اهللا لنبيه لكأين بك تريد أن تستفزين ألحدثك عن تكرمي من : ، وقالعبد القادرابتسم 
،  م يل حدثتكم عن ذلكفإن أذنتتكرميه باإلسراء واملعراج، وهو.  

بلغ فيه البالء قمته برسول اهللا  ١لذلك التكرمي زمنا تعاىلقد اختار اهللا ل: أشار إليه اجلميع باإلجياب، فقال
،  ـ برمحته ولطفه ـ أراد أن ينفس عن رسوله ما مير به من أزمات تعاىلوكأن اهللا.  

إن السماء، بل إن السموات السبع وما يا حممد إن كان اخللق قد قلوك وآذوك، ف: أو كأنه يقول له
  .فوقها، كلها مبا فيها من املالئكة واألنبياء واألولياء يعظمك ويكن لك كل املودة واالحترام

كما رويت باألسانيد الكثرية اليت ال يشك عاقل يف  ٢ولتعرفوا هذا سأقص عليكم قصة اإلسراء واملعراج 

                                                
  : التاليةقوال األعلى  اإلسراء واملعراج يف تعيني زمنلعلماء ااختلف )  ١(
   . كان اإلسراء يف السنة اليت أكرمه اهللا فيها بالنبوة، واختاره الطربى.  ١
   . كان بعد املبعث خبمس سنني، رجح ذلك النووى والقرطىب.  ٢
   . من النبوة ١٠كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة .  ٣
   . من النبوة ١٢اهلجرة بستة عشر شهرا، أي يف رمضان سنة  قبل.  ٤
   . من النبوة ١٣قبل اهلجرة بسنة وشهرين، أي يف احملرم سنة .  ٥
    . من النبوة ١٣قبل اهلجرة بسنة، أي يف ربيع األول سنة .  ٦

عشر من النبوة، وكانت وفاا قبل أن توفيت يف رمضان سنة ـ رضي اهللا عنها ـ وردت األقوالُ الثالثة األول بأن خدجية 
  .وال خالف أن فرض الصلوات اخلمس كان ليلة اإلسراء،  تفرض الصلوات اخلمس

وقع رجح واحدا منها، غري أن سياق سورة اإلسراء يدل على أن اإلسراء فليس يف النصوص ما يأما األقوال الثالثة الباقية 
   . متأخر جدا

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن ها هنا جمموعة من أحاديث خمتلفة، مجعها عالمة السرية اجلليل القصة اليت اخترنا سرد)  ٢(
  )سبل اهلدى والرشاد يف سري خري العباد (، يف كتابه القيم يوسف الصاحلي الشامي

م رمحين اهللا وإياك أن اعل:وقد ذكر يف مقدمة مجعه هلا ما قد يعترض عليه، وهو مهم جدا ملن قد يعترض على هذا السرد، فقال
يف حديث كل من الصحابة السابق ذكرهم يف الباب السابع ما ليس يف اآلخر، فاستخرت اهللا تعاىل وأدخلت حديث بعضهم يف 

  .بعض ورتبت القصة على نسق واحد، لتكون أحلى يف اآلذان الواعيات، وليعم النفع ا يف مجيع احلاالت
فقد يكون املعراج تعدد بعددها فلم جعلت الكل قصة واحدة؟ ، ث منها خمالف لآلخرفإن قلت إن أحاديث املعراح كل حدي

هذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا يف القصة لفظة ختالف سياق بعض الرواة « ):زاد املعاد(قال يف : فأقول
واب الذي عليه أئمة النقل أن اإلسراء كان مرة واحدة جعلوه مرة أخرى فكلما اختلفت عليهم الرواة عددوا هم الوقائع والص

مبكة بعد البعثة، ويا عجبا هلؤالء الذين زعموا أنه وقع مرارا كيف ساغ هلم أن يظنوا أنه يف كل مرة تفرض عليه الصالة مخسني، 
دها يف املرة الثانية مخسني مث يعي ،»وخففت عن عبادي أمضيت فريضيت« :مث يتردد بني ربه وبني موسى حىت تصري مخسا، مث يقول

  مث حيطها عشرا عشرا؟
وكان بعض الرواة حيذف بعض اخلرب للعلم به، أو ينساه، أو « :سر اختالف الرواة، فقالبن كثري يف تارخيه، وقد نقل عن ا

ية خالفت ومن جعل كل روا ..يذكر ما هو األهم عنده، أو ينشط تارة فيسوقه كله، وتارة حيدث خماطبه مبا هو األنفع له
وذلك أن كل  ..األخرى مرة على حدة، فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إىل غري مهرب ومل حيصل على مطلب



 ٤٢٢

  .صحتها
، فرتل جربيل، فشق من ثغرة حنره إىل أسفل بطنه، مث قال جربيل فرج النيب  سقف بيتفالقصة هي أن 

فغسله ثالث مرات،  ائتيين بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره، فاستخرج قلبه،: مليكائيل
ونزع ما كان فيه من أذى، واختلف إليه ميكائيل بثالث طسوت من ماء زمزم، مث أتى بطست من ذهب ممتلئ 

  .، فأفرغه يف صدره، ومأله حلما وعلما ويقينا وإسالماحكمة وإميانا
أبيض، طويل فوق  ،مث أطبقه مث ختم بني كتفيه خبامت النبوة، مث أيت بالرباق مسرجا ملجما، وهو دابة

احلمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، مضطرب األذنني، إذا أتى على جبل ارتفعت رجاله، وإذا 
  .له جناحان يف فخذيه حيفز ما رجليههبط ارتفعت يداه، 

: ففعل، مث ركب، فقال له جربيل ،ل ههناصف ،انزل: فقال له جربيل، فساروا حىت بلغوا أرضا ذات خنل
  .صليت بطيبة وإليها املهاجر: قال، ال: قال ؟أتدري أين صليت

فقال ، مث ركب، علانزل فصل، فف: فقال جربيل، فانطلق الرباق يهوي به، يضع حافره حيث أدرك طرفه
  .موسى صليت مبدين عند شجرة: قال، ال: قال ؟أتدري أين صليت: جربيل

، ال: قال ؟أتدري أين صليت: فقال، مث ركب، ففعل، انزل فصل: مث قال، فانطلق الرباق يهوي، مث ركب
  .صليت بطور سينا حيث كلم اهللا موسى: قال

فقال له ، ففعل، مث ركب وانطلق الرباق يهوي، فصلانزل : فقال له جربيل، مث بلغ أرضا بدت له قصورا
  .صليت ببيت حلم، حيث ولد عيسى: قال، ال: قال ؟أتدري أين صليت: جربيل

: فقال له جربيل، وبينا هو يسري على لربق إذ رأى عفريتا من اجلن، يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رآه
قل  (:بلى، فقال جربيل: خر لفيه؟ فقال رسول اهللا أال أعلمك كلمات تقوهلن، فإذا قلتهن طفئت شعلته و

أعوذ بوجه اهللا الكرمي، وبكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن برو وال فاجر، من شر ما يرتل من السماء، ومن 
شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ يف األرض، ومن شر ما خيرج منها، ومن شر فنت الليل والنهار، ومن طوارق 

  .فانكب لفيه وانطفأت شعلته، )النهار إال طارقا يطرق خبري يا رمحن الليل و
يا : فساروا حىت أتوا على قوم يزرعون يف يوم وحيصدون يف يوم، كلما حصدوا عاد كما كان فقال

هؤالء ااهدون يف سبيل اهللا تضاعف هلم احلسنة بسبعمائة ضعف، وما أتفقوا من شئ : قال ؟جربيل ما هذا
  .فهو خيلفه

هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأوالدها، بينا : قال ؟يا جربيل ما هذه الرائحة: ووجد رحيا طيبة، فقال
أو لك رب غري : فقالت ابنة فرعون، بسم اهللا، تعس فرعون: هي متشط بنت فرعون إذ سقط املشط، فقالت

                                                                                                                                 
ومل ينقل ذلك عن  ..السياقات فيها تعريفه باألنبياء، ويف كلها تفرض عليه الصلوات، فكيف يدعى تعدد ذلك؟ هذا يف غاية البعد

  .»به أمته ولنقله الناس على التكرار  التعدد ألخرب النيب أحد من السلف ولو تعدد هذا 
هل : عن كل نيب وسؤال أهل كل باب ويلزم أيضا وقوع التعدد يف سؤاله « :يف الفتح حنوه وزادابن حجر قال ومثل ذلك 

ايات املختلفة إىل بعث إليه؟ وفرض الصلوات اخلمس وغري ذلك، فإن تعدد مثل ذلك يف القصة ال يتجه، فيتعني رد بعض الرو
  .، فما بعدها٣/٧٩:سيبل اهلدى: انظر» بعض أو الترجيح إال أنه ال يعد وقوع مثل ذلك يف املنام توطئة مث وقوعه يقظة 



 ٤٢٣

  .نعم، ريب وربك اهللا: قلت ؟أيب
إين قاتلكما، : املرأة وزوجها إن يرجعا عن دينهما، فقالفأرسل إليهم فراود  ،وكان للمرأة ابنان زوج

  .جتمع عظامي وعظام ولدي، فتدفنا مجيعا: قالت ؟وما هي: قال، إن يل إليك حاجة: قالتف
ذلك لك مبا لك علينا من احلق، فأمر بنقرة من حناس فأمحيت، مث أمر ا لتلقى فيها هي وأوالدها، : قال

  .فإنك على احلق ،يا أمه قعي وال تقاعسي: وا أصغر رضيع فيهم، فقالفألقوا واحدا واحدا، حىت بلغ
  هذا وشاهد يوسف وصاحب جريح وعيسى: وتكلم أربعة وهم صغار: قال

  .ابن مرمي عليه السالم
: فقال، وال يفتر عنهم من ذلك شئ، مث أتى على قوم ترضخ رؤوسهم، كلما رضخت عادت كما كانت

  .ء الذين تتشاغل رؤوسهم عن الصالة املكتوبةهؤال: فقال ؟يا جربيل من هؤالء
مث أتى على قوم أقباهلم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح اإلبل والغنم، ويأكلون الضريع 

هؤالء الذين ال يؤدون صدقات أمواهلم، : من هؤالء يا جربيل؟ قال: فقال، والزقوم ورضف جهنم وحجارا
  .وما ظلمهم اهللا شيئا

على قوم بني أيديهم حلم نضيج يف قدور، وحلم آخر نيئ خبيث، فجعلوا يأكلون من النيئ اخلبيث  مث أتى
 هذا الرجل من أمتك تكون عنده املرأة احلالل الطيب، فيأيت: قال ؟ما هذا يا جربيل: فقال، ويدعون النضيج

، فتأيت رجال خبيثا فتبيت معه امرأة خبيثة، فيبيت عندها حىت يصبح، واملرأة تقوم من عند زوجها حالال طيبا
  .حىت تصبح

هذا : فقال ؟ما هذا يا جربيل: فقال، مث أتى على خشبة على الطريق ال مير ا ثوب وال شئ إال خرفته
من : ألعراف(﴾وال تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ ﴿:دون على الطريق فيقطعونه، وتالعمثل أقوام من أمتك يق

  ) ٧٦: األعراف(﴾ عدونصراط تو) ٨٦اآلية
  .آكل الربا: قال ؟من هذا: ورأى رجال يسبح يف ر من دم، يلقم احلجارة، فقال

ما هذا يا : وأتى على قوم قد مجع الرجل منهم حزمة عظيمة ال يستطيع محلها، وهو يزيد عليها، فقال
  .، ويريد أن يتحمل عليهاهذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس ال يقدر على أدائها: قال ؟جربيل

مث أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم مبقاريض من حديد كلما قرضت عاد، ال يفتر عنهم من ذلك 
  .هؤالء خطباء الفتنة من أمتك يقولون ما ال يفعلون: قال ؟من هؤالء يا جربيل: شئ، فقال

هؤالء : قال ؟ء يا جربيلمن هؤال: ومر بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم، فقال
  .الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم

فال يتسطيع، ، وأتى على حجر صغري خيرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج
  .هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة مث يندم عليها فال يستطيع أن يردها: قال ؟ما هذا يا جربيل: فقال

هذا : قال ؟يا جربيل ما هذا: اد فوجد رحيا طيبة باردة كريح املسك، ومسع صوتا، فقالوأتى على و
يا رب إيتين مبا وعدتين، فقد كثرت غريف واستربقي وحريري وسندسي، وعبقري ولؤلؤي : صوت اجلنة تقول



 ٤٢٤

  .ومرجاين وفضيت وذهيب، وأكوايب وصحايف وأباريقي ومراكيب وعسلي ومائي، ولبين ومخري
ك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، ومن آمن يب وبرسلي، وعمل صاحلا، ومل يشرك يب، ومل ل: قال

يتخذ من دوين أندادا، ومن خشيين فهو آمن، ومن سألين أعطيته، ومن أقرضين جزيته، ومن توكل علي كفيته، 
  .قد رضيت: قالت، اخلالقني إين أنا اهللا ال إله إال أنا، ال أخلف امليعاد، وقد أفلح املؤمنون، وتبارك اهللا أحسن

هذا صوت جهنم : قال ؟ما هذا يا جربيل: وأتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد رحيا منتنة، فقال
يا رب إيتين مبا وعدتين فقد كثرت سالسلي وأغاليل وسعريي ومحيمي وضريعي وغساقي وعذايب، وقد : تقول

  .بعد قعري واشتد حري، فأتين مبا وعدتين
: مشرك ومشركة، وكافر وكافرة، وخبيث وخبيثة، وكل جبار ال يؤمن بيوم احلسابلك كل : فقال

  .قد رضيت: قالت
رأيته  (:فقال ؟كيف رأيته يا رسول اهللا : ورأى الدجال يف صورته رؤية عني ال رؤيا منام، فقيل

ه بعبد العزى فيلمانيا أقمر هجان إحدى عينيه قائمة كأا كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة، أشبه
  .بن قطن

هذا : قال ؟ما هذا يا جربيل: فقال، فلم جيبه، يا حممد، أنظرين أسألك: وبينا يسري إذ دعاه داع عن ميينه
  .نك لو أجبته لتهودت أمتكإداعي اليهود، أما 

ا هذ: قال ؟ما هذا يا جربيل: فقال يا حممد أنظرين أسألك، فلم جيبه،: وبينا هو يسري إذ دعاه عن مشاله
  .داعي النصارى، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك

يا حممد : فقالت، مرأة حاسرة عن ذراعها وعليها من كل زينة خلقها اهللا تعاىلاوبينا هو يسري، إذا ب
تلك الدنيا، أما إنك لو أجبتها الختارت أمتك : قال ؟ما هذه يا جربيل: أنظرين أسألك، فلم يلتفت إليها، فقال

  .رةالدنيا على اآلخ
سر يا حممد،  :هلم يا حممد، فقال جربيل: فإذا هو بشئ يدعوه متنحيا عن الطريق، يقول ،وبينا هو يسري

  .هذا عدو اهللا إبليس، أراد أن متيل إليه ؟من هذا: فقال
من : يا حممد أنظرين أسألك، فلم يلتفت إليها، فقال: فإذا هو بعجوز على جانب الطريق، فقالت ،وسار

  .إنه مل يبق من الدنيا إال ما بقي من عمر هذه العجوز: قال ؟هذه يا جربيل
السالم عليك يا أول، السالم عليك يا آخر، السالم : وبينا هو يسري إذ لقيه خلق من خلق اهللا، فقالوا

اردد السالم، فرد، مث لقيه الثانية فقال له مثل ذلك، مث لقيه الثالثة فقال له مثل : عليك يا حاشر، فقال جربيل
  .ذلك

  .إبراهيم وموسى وعيسى: قال ؟من هؤالء يا جربيل: فقال
وهو يصلي يف قربه الكثيب األمحر، رجل طوال سبط آدم كأنه من رجال شنوءة، وهو  ،ومر على، موسى

 ؟من هذا معك يا جربيل: أكرمته وفضلته، فدفع إليه، فسلم عليه فرد عليه السالم، وقال: يقول يرفع صوته
  .سل ألمتك اليسر: مرحبا بالنيب العريب الذي نصح ألمته ودعا له بالربكة وقال: فقلهذا أمحد، : فقال



 ٤٢٥

  .هذا موسى بن عمران: قال ؟يا جربيل من هذا: فساروا فقال
هذا أخوك حممد، فرحب به ودعا له : من هذا معك يا جربيل قال جربيل: مث مر برجل قائم يصلي قال

  .قال هذا أخوك عيسى: هذا يا جربيل من :سل ألمتك اليسر، فقال: بربكة فقال
 ؟من هذا يا جربيل: فقال، ومر على شجرة كان مثرها السالح، حتتها شيخ وعياله، فرأى مصابيح وضوءا

، أمحد ابنك: هذا: قال ؟من هذا معك يا جربيل: وقال، فسلم عليه فرد عليه السالم، هذا أبوك إبراهيم: قال
غ رسالة ربه ونصخ ألمته، يا بين إنك الق ربك الليلة، وإن أمتك آخر األمم مرحبا بالنيب العريب الذي بل: فقال

  .ودعا له بالربكة، وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها يف أمتك فافعل
يا : فقيل، فسار حىت أتى الوادي الذي يف املدينة يعين بيت املقدس، فإذا جهنم تنكشف عن مثل الروايب

مثل احلمم (:قال ؟ارسول اهللا كيف وجد (   
، مث سار حىت انتهى إىل املدينة، فدخلها من باا اليماين، وإذا عن ميني املسجد وعن يساره نوران ساطعان

أما الذي عن ميينك فإنه حمراب أخيك داود، وأما الذي عن يسارك : قال ؟يا جربيل ما هذان النوران: فقال
  .فعلى قرب أختك مرمي

  .١جربيل الصخرة اليت ببيت املقدس، فوضع أصبعه فيها فخرقها، فشد ا الرباقفدخل املسجد، فأتى 
يا حممد هل سألت ربك أن يريك احلور العني؟ : يف صخرة املسجد، قال جربيل فلما استوى ا النيب 

ن، فأنطلق إىل أولئك النسوة فسلم عليهن، وهن جلوس عن يسار الصخرة، فانتهى إليه: نعم، قال جربيل: قال
خريات حسان نساء قوم أبرار، نقوا فلم يدرنوا،  (:فقلن ؟من أننت: فسلم عليهن، فرددن عليه السالم، فقال
   ) وأقاموا فلم يظعنوا، وخلدوا فلم ميوتوا

فعرف النبيني من  ،مث صلى هو وجربيل كل واحد ركعتني فلم يلبث إال يسريا حىن اجتمع ناس كثريون
ذن مؤذن وأقيمت الصالة، فقاموا ينتظرون من يؤمهم، فأخذ جربيل بيده فقدمه بني قائم وراكع وساجد، مث أ

  . ٢فصلى م ركعتني

                                                
  .فربطه باحللقة اليت تربط ا األنبياء :ويف رواية مسلم)  ١(
فأذن جربيل ونزلت املالئكة من : ي عن كعبوعند الواسط، مث أقيمت الصالة، فتدافعوا حىت قدموا حممدا: ويف رواية)  ٢(

يا حممد، أتدري من صلى خلفك؟ : باملالئكة واملرسلني، فلما انصرف، قال جربيل السماء وحشر اهللا له املرسلني، فصلى النيب 
  .كل نيب بعثه اهللا تعاىل: قال، ال: قال

  .األنبياء، فأثنوا على رم قي أرواحفل: عند احلاكم وصححه البيهقيـ  رضي اهللا عنهـ ويف حديث أيب هريرة 
احلمد هللا الذي اختذين خليال وأعطاين ملكا عظيما وجعلين أمة قانتا يؤمت يب، وأنقذين من النار، وجعلها علي « :فقال إبراهيم

اة بين احلمد هللا الذي كلمين تكليما وجعل هالك فرعون وجن« :بردا وسالما، مث إن موسى أثىن على ربه تبارك وتعاىل فقال
  » اسرائيل على يدي، وجعل من أميت قوما يهدون باحلق وبه يعدلون 

احلمد هللا الذي جعل يل ملكا عظيما، وعلمين الزبور، وأالن يل احلديد، وسخر يل اجلبال « :مث إن داود أثىن على ربه فقال
  » يسبحن والطري، وأعطاين احلكمة وفصل اخلطاب 

الشياطني واإلنس يعملون يل ما شئت من  احلمد هللا الذي سخر يل الرياح وسخر يل« :مث إن سليمان أثىن على ربه فقال
حماريب ومتاثيل وجفان كاجلوايب وقدور راسيات، وعلمين منطق الطري وأتاين من كل شئ فضال، وسخر يل جنود الشياطني 



 ٤٢٦

   
رواية العسل بدل املاء  ويف ـ  من العطش أشد ما أخذه، فعرض عليه املاء واخلمر واللنب وأخذ النيب 

أصبت الفطرة  (:وقال فشرب من العسل قليال، وتناول اللنب فشرب منه حىت روي، فضرب جربيل منكبيهـ 
   )ولو شربت اخلمر لغوت أمتك ومل يتبعك منهم إال القليل، ولو شربت املاء لغرقت أمتك 

مث أيت باملعراج الذي تعرج عليه أرواح بين آدم، فلم ير اخللق أحسن من املعراج، فصعد هو وجربيل حىت 
يه ملك يقال له إمساعيل، وهو صاحب السماء انتهيا إىل باب من أبواب السماء الدنيا يقال له باب احلفظة وعل

  .وبني يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ،الدنيا
أو قد : حممد، قيل: قال ؟ومن معك: جربيل، قيل: قال ؟من هذا: قيل: فاستفتح جربيل باب السماء

م األخ ونعم اخلليفة، ونعم ائ مرحبا به وأهال، حياه اهللا من أخ ومن خليفة، فنع: نعم، قيل: قال ؟أرسل إليه
  .جاء ففتح هلما

فلما خلصا إىل السماء، فإذا فيها آدم كهيئته يوم خلقه ا هللا على صورته، تعرض عليه أرواح ذريته 
روح خبيثة ونفس خبيثة، اجعلوها يف سجني وعن ميينه أسودة وباب خترج منه ريح طيبة وعن : الكفار، فيقول

  .منه ريح خبيثة، فإذا نظر عن ميينه ضحك واستبشر، وإذا نظر عن مشاله حزن وبكىمشاله أسودة وباب خترج 
يا جربيل : مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل فقال النيب : فرد عليه السالم، مث قال ،فسلم عليه النيب 

ل الشمال منهم أهل سودة نسم بنيه، فأهل اليمني منهم أهل اجلنة، وأههذا أبوك آدم، وهذه األ: قال ؟من هذا
النار، فإذا نظر عن ميينه ضحك، وإذا نظر عن مشاله بكى، وهذا الباب الذي عن ميينه باب اجلنة، إذا نظر من 
يدخله من ذريته ضحك واستبشر، والباب الذي عن مشاله باب جهنم، إذا نظر من يدخله من ذريته بكى 

                                                                                                                                 
 ينبغي ألحد من بعدي وجعل ملكي مكال طيبا واإلنس واجلن والطري، وفضلين على كثري من عباده املؤمنني، وأتاين ملكا عظيما ال

  » ليس فيه حساب وال عقاب 
مث ب، احلمد هللا الذي جعلين كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من ترا« :مث إن عيسى بن مرمي أثىن على ربه تبارك وتعال فقال

ه واألبرص وأحيي املوتى بإذن اهللا، ورفعين كن فيكون، وعلمين الكتاب واحلكمة، والتوراة واإلجنيل، وجعلين أبرئ األكم: قال له
  » وأعاذين وأمي من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا سبيل  .وطهرين

احلمد هللا الذي أرسلين رمحة للعاملني وكافة للناس بشريا « :، فقال»كلكم أثىن على ربه وإين مثن على ريب « :فقال النيب 
بيان كل شئ، وجعل أميت خري أمة أخرجت للناس، وجعل أميت وسطا، وجعل أميت هم األولون ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه ت

  » واآلخرون، وشرح يل صدري ووضع عين وزري ورفع يل ذكري وجعلين فاحتا وخامتا
  »  ذا فضلكم حممد « :فقال إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم

  » ال علم يل ا « :المث تذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إىل إبراهيم فق
  » ال علم يل ا « :إىل موسى فقال فردوا أمرهم

أما وجبتها فال يعلمها إال اهللا، وفيما عهد إيل ريب أن الدجال خارج، ومعي قضيبان، فإذا « :فردوا أمرهم إىل عيسى فقال
وهم من ، ذلك خيرج يأجوج ومأجوجرآين ذاب كما يذوب الرصاص، فيهلكم اهللا مث يرجع الناس إىل بالدهم وأوطام فعند 

كل حدب ينسلون فيطأون بالدهم ال يأتون على شئ إال أهلكوه، وال ميرون على ماء إال شربوه، مث يرجع الناس فيشكوم إيل، 
يف  فأدعو اهللا تعاىل عليهم، فيهلكهم ومييتهم حىت حتوي األرض من رحيهم، فيرتل اهللا تعاىل املطر، فيجرف أجسادهم حىت يقذفهم

  »ففيما عهد إيل ريب أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كاحلامل املتم ال يدري أهلها مىت تفجأهم بوالدا ليال أو ارا  البحر



 ٤٢٧

  .وحزن
رح ليس يقربه أحد، وإذا بأخونة عليها حلم قد أروح هنيهة، فإذا هو بأخونة عليها حلم مش مث مضى 

  .وأننت، عنده ناس يأكلون منه
  .١هؤالء من أمتك يتركون احلالل ويأتون احلرام: قال ؟يا جربيل من هؤالء: فقال

كلما ض أحدهم  مث مضى هنيهة فإذا هو بأقوام بطوم أمثال البيوت فيها احلياة ترى من خارج بطوم،
وهم على سابلة آل فرعون، فتجئ السابلة فتطؤهم فسمعتهم يضجون : اللهم ال تقم الساعة، قال: خر، فيقول

  .إىل اهللا تعاىل
الَّذين يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي  ﴿:هؤالء من أمتك: قال ؟يا جربيل من هؤالء: فقال

الْم نطَانُ ميالش طُهبختي٢٧٥من اآلية: البقرة(﴾ س (  
جيعل : فإذا هو بأقوام مشافرهم كمشافر االبل، فتفتح أفواههم ويلقمون حجرا، ويف رواية ،مث مضى هنيهة

يا جربيل من : فقال، يف أفواههم صخر من جهنم، مث خيرج من أسافلهم، فسمعهم يضجون إىل اهللا تعاىل
﴾ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعرياًالَّذين يأْكُلُونَ  ﴿:هؤالء: قال ؟هؤالء

  )١٠من اآلية: النساء(
فإذا هو بنساء معلقات بثديهن ونساء منكسات بأرجلهن، فسمعهن يضججن إىل اهللا  ،مث مضى هنيهة

  .يزنني ويقتلن أوالدهنهؤالء الاليت : قال ؟من هؤالء يا جربيل: تعاىل، فقال
كل كما كنت تأكل من حلم : مث مضى هنيهة إذا هو بأقوام يقطع من جنوم اللحم فيلقمونه، فيقال له

  .هؤالء اهلمازون من أمتك اللمازون: قال ؟من هؤالء يا جربيل: فقال، أخيك
، حممد: قال ؟من معكو: قيل، جربيل: قال ؟من هذا: قيل، مث صعدا إىل السماء الثانية، فاستفتح جربيل

خ ومن خليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة أمرحبا به وأهال، حياه اهللا من : قيل، نعم: قال ؟أوقد أرسل إليه: قيل
  .ففتح هلما، ونعم ائ جاء

ثياما وشعرمها : عيسى بن مرمي، وحيىي بن زكريا، شبيه أحدمها بصاحبه: فلما خلصا فإذا هو بابين اخلالة
  .من قومهما ومعهما نفر

شبهه  ،وإذا بعيسى جعد مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض سبط الشعر كأمنا أخرج من دمياس أي محام
  .بعروة بن مسعود الثقفي

  .مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل ودعوا له خبري: فسلم عليهما فردا عليه السالم، مث قاال
، حممد: قال ؟ومن معك: قيل، جربيل: قال ؟من هذا: قيلمث صعدا إىل السماء الثالثة، فاستفتح جربيل، ف

فنعم األخ ونعم اخلليفة  ،ومن خليفة مرحبا به وأهال، حياه اهللا من أخ: قيل، نعم: قال ؟أوقد أرسل إليه: قيل

                                                
وإذا هو بأقوام على مائدة عليها حلم مشوي كأحسن ما روي من اللحم، وإذا حوله جيف، فجعلوا يقبلون : رواية ويف)  ١(

  .عون اللحمعلى اجليف يأكلون منها ويد
  .هؤالء الزناة حيلون ما حرم اهللا عليهم ويتركون ما أحل اهللا هلم: فقال، من هؤالء يا جربيل؟ قال



 ٤٢٨

  .ونعم ائ جاء
مرحبا  :فإذا هو بيوسف ومعه نفر من قومه فسلم عليه، فرد عليه السالم، مث قال ،فلما خلصا ،ففتح هلما

: قال ؟من هذا يا جربيل: ، قال١باألخ الصاحل والنيب الصاحل ودعا له خبري، وإذا هو قد أعطي شطر احلسن
  .أخوك يوسف

، حممد: قال ؟معكن وم: قيل، جربيل: قال ؟من هذا: مث صعدا إىل السماء الرابعة، فاستفتح جربيل، فقيل
ال حياه اهللا من أخ ومن خليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة مرحبا به وأه: قيل، نعم: قال ؟أوقد أرسل إليه: قيل

  .ونعم ائ جاء
مرحبا باألخ : فلما خلصا فإذا هو بإدريس فقد رفعه اهللا مكانا عليا، فسلم عليه فرد عليه السالم مث قال

  .الصاحل والنيب الصاحل مث دعا له خبري
: قال ؟ومن معك: قيل، جربيل: فقال ؟ذامن ه: مث صعدا إىل السماء اخلامسة، فاستفتح جربيل، فقيل

مرحبا به وأهال، حياه اهللا من أخ ومن خليفة، فنعم األخ ونعم : قيل، نعم: قال ؟أوقد أرسل إليه: قيل، حممد
  .اخلليفة ونعم ائ جاء

ففتح هلما، فلما خلصا فإذا هو ارون، ونصف حليته بيضاء ونصف حليته سوداء، تكاد تضرب إىل سرته 
مرحبا باألخ : هلا، وحوله قوم من بين إسرائيل، وهو يقص عليهم فسلم عليه فرد عليه السالم، مث قالمن طو

  .الصاحل والنيب الصاحل، مث دعا له
  .الرجل احملبب يف قومه هارون بن عمران: فقال ؟يا جربيل من هذا: فقال

، حممد: قال ؟ومن معك: قيل، جربيل: قال ؟من هذا: قيل، مث صعد إىل السماء السادسة، فاستفتح جربيل
مرحبا به وأهال، حياه اهللا من أخ ومن خليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة : قيل، نعم: قال ؟أوقد أرسل إليه: قيل

ونعم ائ جاء، ففتح هلما، فجعل مير بالنيب والنبيني معهم الرهط، والنيب والنبيني معهم القوم، والنيب والنبيني 
  .ليس معهم أحد

موسى وقومه ولكن ارفع رأسك فإذا بسواد عظيم قد سد  :قيل له ؟من هذا: بسواد عظيم، فقال مث مر
هؤالء أمتك وسوى هؤالء سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري : اجلانب ومن ذا اجلانب فقيل له االفق من ذا

  .حساب
، فسلم عليه النيب فلما خلصا فإذا مبوسى بن عمران، رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، كثري الشعر

 يزعم الناس أين أكرم : مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث دعا له خبري، وقال: فرد عليه السالم، مث قال
  .على اهللا من هذا، بل هذا أكرم على اهللا مين

 ؟ذامن ه: فلما انتهينا إىل السماء السابعة رأى فوقه رعدا وبرقا وصواعق، فاستفتح جربيل، قيل، مث صعد
مرحبا به وأهال، حياه اهللا : قيل، نعم: قال ؟أوقد أرسل إليه: قيل، حممد: قال ؟ومن معك: قيل، جربيل: قال

  .من أخ ومن خليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة ونعم ائ جاء
                                                

  .ويف رواية أحسن ما خلق اهللا، قد فضل الناس باحلسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب)  ١(



 ٤٢٩

  .ففتح هلما فسمع تسبيحا يف السموات العال مع تسبيح كثري
الس عند باب اجلنة، على كرسي مسندا ظهره إىل البيت بإبراهيم رجل أمشط، ج فلما خلصا فإذا النيب 

مرحبا بالنيب الصاحل واالبن الصاحل : فرد عليه السالم، فقال ،املعمور، ومعه نفر من قومه، فسلم عليه النيب 
ال  (:قال ؟وما غراس اجلنة: فقال له، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة ،مر أمتك فليكثروا من غراس اجلنة: وقال
    ١) ل وال قوة إال باهللا العلي العظيمحو

وهو أشبه ولده به، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس، وقوم يف ألوام شئ، فقام هؤالء 
  .وصارت مثل ألوان أصحام ،خلصت ألوام الذين يف ألوام شئ، فدخلوا را، فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد

 ،يا جربيل من هؤالء البيض الوجوه ومن هؤالء الذين يف ألوام شئ: فجاءوا فجلسوا إىل أصحام فقال
أما هؤالء البيض الوجوه فقوم مل يلبسوا إميام بظلم، وأما هؤالء الذين يف : فقال ؟ار اليت دخلوهاوما هذه األ

 ،أوهلا رمحة اهللاألوام شئ فقوم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا فتابوا فتاب اهللا عليهم، وأما هذه االار ف
هذا مكانك : وقيل له، )٢١من اآلية: االنسان(﴾ وسقَاهم ربهم شراباً طَهوراً ﴿:والثالث ،والثاين نعمة اهللا

  .ومكان أمتك
فدخل البيت املعمور،  ،شطر عليهم ثياب كأا القراطيس، وشطر عليه ثياب رمد: وإذا هو بأمته شطرين

خرون الذين عليهم الثياب الرمد وهم على خري، عليهم الثياب البيض وحجب اآلخرون الذين ودخل معه اآل
فصلى ومن معه من املؤمنني يف البيت املعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه إىل 

  .٢ يوم القيامة، آخر ما عليهم، مث خرج ومن معه
رض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوق ض من األمث رفع إىل سدرة املنتهى، وإليها ينتهي ما يعر

وإذا هي شجرة خيرج من أصلها أار من ماء غري آسن، وأار من مخر لذة للشاربني، وأار من ، فيقبض منها
كآذان  وإذا نبقها مثل قالل هجر، وإذا ورقها، عسل مصفى، يسري الراكب يف ظلها سبعني عاما ال يقطعها

مة، تغشاها ألوان ال يدري ما هي، فلما غشيها من أمر اهللا تعاىل ما غشيها الورقة تغطي هذه األ الفيلة، تكاد
  .٣تغريت، فما يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها

                                                
التربة عذبة املاء وأن غراسها؟ سبحان اهللا واحلمد هللا  أقرئ على أمتك مين السالم، وأخربهم أن اجلنة طيبة« :ويف رواية)  ١(

  »  وال إله إال اهللا واهللا أكرب
 على فإذا جربيل كاحللس البايل من خشية اهللاأل مررت ليلة أسري يب على املأل« :ويف حديث عند الطرباين بسند صحيح)  ٢(
الذي بلي ظهر البعري حتت القتب، شبهها به للزومها لس هو الكساء ، واحل» كأنه حلس الطئ« :، ويف رواية عند البزار»

  .ودوامها
أحدمها الكوثر، يطرد عجاحا مثل السهم، : فإذا يف أصلها عني جتري يقال هلا السلسبيل، ينشق منها ران: ويف رواية)  ٣(

جتري على رضراض من  عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعليه طيور خضر أنعم طري، رأى فيه آنية الذهب والفضة،
الياقوت والزمرد، ماؤه أشد بياضا من اللنب، فأخذ من آنية، فاغترف من ذلك املاء، فشرب فإذا هو أحلى من العسل، وأشد رحيا 

هذا هو النهر الذي حباك به ربك، والنهر االخر ر الرمحة فاغتسل فيه، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما : من املسك، فقاله جربيل
  .تأخر



 ٤٣٠

مث أخذ على الكوثر حىت إذا دخل اجلنة فإذا فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب 
  .بعشر أمثاهلا، والقرض بثمانية عشر الصدقة: بشر، فرأى على باا مكتوبا

الن السائل يسأل وعنده، واملستقرض ال يسأل : قال ؟يا جربيل ما بال القرض أفضل من الصدقة: فقال
  .إال من حاجة

  .لزيد بن حارثة: فقالت ؟ملن أنت يا جارية: فاستقبلته جارية فقال
خربهم أ: فقال، جربيل، إم يسألوين عن اجلنة يا: فقال، ورأى اجلنة من درة بيضاء وإذا فيها جنابذ اللؤلؤ

  .أا قيعان تراا املسك
  .بالل املؤذن: قال ؟يا جربيل ما هذا: ، فقال١ومسع يف خارجها وجسا

للشاربني، وأار من عسل مصفى، وإذا  فسار فإذا هو بأار من لنب مل يتغري طعمه، وأار من مخر لذة
يا : فقال أبو بكر، ٢ذا فيها رمان كأنه جلود االبل املقتبة، وإذا بطريها كالبخايتوإ: رماا كالدالء، ويف رواية

  .وإين الرجو أن تأكل منها ،أكلتها أنعم منها :قال، رسول اهللا إن تلك الطري لناعمة
هو : قال ؟ما هذا يا جربيل: فقال ،وبينا هو يسري بنهر على حافيته الدر اوف، وإذا طينة مسك أذفر

  .رالكوث
كلتها، فإذا فإذا فيها غضب اهللا وزجره ونقمته، ولو طرح فيها احلجارة واحلديد ال ،مث عرضت عليه النار
  .هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس: من هؤالء يا جربيل؟ قال: بقوم يأكلون اجليف، فقال

  .هذا عاقر الناقة: قال ؟من هذا يا جربيل: ورأى رجال أمحر أزرق فقال
بالسالم، مث أغلقت  زن النار، فإذا رجل عابس يعرف الغضب يف وجهه، فبدأ النيب ورأى مالك خا

دونه، مث رفع إىل سدرة املنتهى، فغشيها من أنوار اخلالئق ومن أنوار املالئكة أمثال الغربان حني يقض على 
  .الشجرة ويرتل على كل ورقة ملك من املالئكة فغشيها سحابة من كل لون

  .٣قالمر ملستوى مسع فيه صريف األمث عرج به حىت ظه
: قيل ؟من هو: ال، قال: نيب، قيل: ال، قال: ملك، قيل ؟من هذا: ورأى رجال مغببا يف نور العرش، فقال
  .٤اهللا، وقلبه معلق باملساجد، ومل ينتسب لوالديه قط هذا رجل كان يف الدنيا لسانه رطب من ذكر

                                                                                                                                 
رأى جربيل عند السدرة له ستمائة جناح، جناح منها قد سد االفق،  أنه : ويف حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

  .الدر والياقوت مما ال يعلمه إال اهللا تعاىل: تتناثر من أجنحته التهاويل
  .أحس به فتسمع له: الصوت اخلفي، وتوجس بالشئ: الوجس)  ١(
  .ال البختمن اجلاالنثى م: البختية)  ٢(
  ..أي صوت جرياا مبا تكتبه من أقضية اهللا تعاىل ووحيه، وما ينسخونه من اللوح احملفوظ :أمسع صريف االقالم)  ٣(
رأى ربه، وليس ذلك صحيحا، وقد ردت عائشة ـ رضي  ورد يف بعض الروايات الضعيفة يف هذا احملل أن حممدا )  ٤(

لقد قف : فدخلت على عائشة فقلت يا أمتاه، هل رأى حممد ربه؟ فقالت: قال مسروق، اهللا عنها ـ على من زعم ذلك بقوة
من حدثك أن حممدا  ـ فقد أعظم على اهللا الفرية: ويف لفظ ـ شعري مبا قلت، أين أنت من ثالث من حدثكهن فقد كذب

) بصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِريال تدرِكُه الْأَ ﴿:رأى ربه فقد كذب ويف لفظ فقد أعظم على اهللا الفرية، مث قرأت



 ٤٣١

  
  .سل: قال، لبيك يا رب: قال، مديا حم: فقال له، كلمه ربه تعاىل عند ذلكمث 

إنك اختذت إبراهيم خليال، وأعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا : فقال
، عظيما وسخرت له اجلن واالنس والشياطني وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا ال ينبغي الحد من بعده

البرص وحييي املوتى بإذنك، وأعذته وأمه من الشيطان وعلمت عيسى التوراة واالجنيل، وجعلته يربئ االكمه وا
  .الرجيم فلم يكن للشيطان عليهما سبيل

وأرسلتك للناس كافرة بشرا ونذيرا، وشرحت لك صدرك، ، قد اختذتك حبيبا: فقال اهللا سبحانه وتعاىل
اس ووضعت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، ال أذكر إال وذكرت معي وجعلت أمتك خري أمة أخرجت للن

وجعلت أمتك أمة وسطا، وجعلت أمتك هم االولون واالخرون، وجعلت أمتك ال جيوز هلم خطبة حىت 
يشهدوا أنك عبدي ورسويل، وجعلت من أمتك أقواما قلوم أناجيلهم، وجعلتك أول النبيني خلقا وآخرهم 

واتيم سورة البقرة من كرت بعثا، وأوهلم يقضى له، وأعطيتك سبعا من املثاين مل أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك خ
االسالم واهلجرة واجلهاد والصدقة : وأعطيتك مثانية أسهم حتت عرشي مل أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك الكوثر،

وصوم رمضان واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأين يوم خلقت السموات واالرض، فرضت عليك وعلى 
  .ت وأمتكأمتك مخسني صالة يف كل يوم وليلة، فقم ا أن

وأخذ بيده جربيل، فانصرف سريعا، فأتى على إبراهيم، فلم يقل شيئا، مث أتى  ،مث اجنلت عنه السحابة
 ؟ما صنعت يا حممد؟ ما فرض عليك ربك وعلى أمتك: ونعم الصاحب كان لكم، فقال: على موسى، قال

  .فرض علي وعلى أميت مخسني صالة كل يوم وليلة: قال
سأله التخفيف عنك وعن أمتك، فإن أمتك ال تطيق ذلك، فإين قد خربت الناس فارجع إىل ربك فا: قال

قبلك وبلوت بين إسرائيل وعاجلتهم أشد املعاجلة على أدىن من هذا فضعفوا وتركوه، فأمتك أضعف أجسادا 
  .وأبدانا وقلوبا وأبصارا وأمساعا

جع سريعا حىت انتهى إىل الشجرة، إىل جربيل يستشريه، فأشار إليه أن نعم إن شئت، فر فالتفت النيب 
  .قد وضعت مخسا: قال، رب خفف عنا: وقال، فغشيته السحابة، وخر ساجدا

                                                                                                                                 
نِه ما يشاُء إِنه علي وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراِء حجابٍ أَو يرسلَ رسوالً فَيوحي بِإِذْ ﴿، )١٠٣:األنعام(

يمك٥١:شورىال) (ح(  
وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب  ﴿:فقد أعظم على اهللا الفرية، مث قرأت: ومن حدثك أنه يعلم ما يف غد فقد كذب، ويف لفظ

  ) ٣٤من اآلية: لقمان)(غَداً
غْ ما أُنزِلَ إِلَيك من يا أَيها الرسولُ بلِّ ﴿:ومن حدثك أنه قد كتم فقد كذب، ويف لفظ فقد أعظم على اهللا الفرية، مث قرأت
مي الْقَودهال ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم كمصعي اللَّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبررِينولكنه رأى جربيل  ،)٦٧:املائدة) ( الْكَاف

  .يف صورته مرتني
إن أول هذه االمة سأل رسول : ، قالت)١٣:لنجم) (ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى ﴿:اىلأمل يقل اهللا تع: وكنت متكئا فجلست فقلت

  »  ال، إمنا رأيت جربيل منهبطا: يا رسول اهللا هل رأيت ربك؟ فقال: عن ذلك فقلت اهللا 
  .واملسألة ـ على العموم ـ فيها خالف قدمي
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ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف فإن : قال، وضع عين مخسا: مث اجنلت السحابة، ورجع إىل موسى فقال
  .أمتك ال تطيق ذلك

، لبيك وسعديك: يا حممد، قال: قال فلم يزل يرجع بني موسى وبني ربه، حيط عنه مخسا مخسا، حىت
وال ينسخ  ،هن مخس صلوات كل يوم وليلة، لكل صالة عشر، فتلك مخسون صالة ال يبدل القول لدي: قال

عملها كتبت له  كتايب ختفيفها عنك كتخفيف مخس صلوات، ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت حسنة فإن
  .ن عمله كتبت سيئة واحدةعشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها مل يكتب شيئا فإ

قال ، ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك ال تطيق ذلك: فرتل حىت انتهى إىل موسى، فأخربه فقال
فناداه مناد أن قد أمضيت فريضيت وخففت عن ، ولكن أرضى وأسلم ،قد راجعت ريب حىت استحييت منه: له

  .عبادي
  .اهبط بسم اهللا: فقال له موسى
  ـ مر أمتك باحلجامة : ويف لفظـ عليك باحلجامة : ملأل من املالئكة إال قالوا لهومل مير على ا

مايل مل آت ألهل السماء إال رحبوا يب وضحكوا إيل، غري واحد سلمت عليه فرد : مث احندر، فقال جربيل
حد مالك خازن النار، مل يضحك منذ خلق، ولو ضحك أل :قال السالم ورحب يب ودعا يل، ومل يضحك إيل،

  .لضحك إليك
هذه : فلما نزل إىل السماء الدنيا نظر أسفل منه، فإذا هو برهج ودخان، فقال ما هذا يا جربيل؟ قال

  .الشياطني حيومون على أعني بين آدم، ال يتفكرون يف ملكوت السموات واألرض، ولوال ذلك لرأوا العجائب
وكذبه  ،رآه فصدقه كل من آمن به اميانا قويالما أصبح أخرب الناس مبا إىل األرض، ف مث نزل رسول اهللا 

فجعل ينظر  ،فوصفه هلم وسألوه عن أشياء يف املسجد فمثل بني يديه ،الكفار واستوصفوه مسجد بيت املقدس
وسألوه عن عري هلم فأخربهم ا وبوقت قدومها فكان  ،إليه ويصفه ويعد أبوابه هلم بابا بابا فيطابق ما عندهم

 .كما أخرب
  :النقلیة األجوبة

إن العقل السليم ال يكاد يصدق ما  ..أليس عجيبا ما خترب به من هذه الرحلة العجيبة: هنا قام بولس، وقال
  .تقول

  أي عقل تقصد؟ هل عقل علماء الدنيا، أم عقل علماء بالدين؟: التفت إليه عبد القادر، وقال
دنيا، وكالمها يشتركان يف إنكار ما سواء كان ألهل الدين، أم ألهل ال ..العقل عقل واحد: قال بولس

  .تقول
نعم العقل عقل واحد، ولكين أرى أن عقل أهل الدين يتسع ملا ال يتسع له عقل أهل : قال عبد القادر

  .الدنيا
من خوارق،  فأهل الدين يعرفون أن قدرة اهللا اليت ال حيدها شيء ال ميتنع عليها ما حصل لرسول اهللا 

  .ن يرفع إليها من يشاء، أو خيفض من يشاءفال يعجز خالق السموات أ
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  .ولكن العادة الكونية جرت باستحالة ذلك: قال بولس
  هو الذي عرج به؟ هل هي استحالة مطلقة، أم أا مستحيلة ألن حممدا : قال عبد القادر

  حصل له هذا، أكنت تنكره؟ أرأيت لو ذكر لك أن املسيح : سكت بولس، فقال
  .١ره، ألين أعتقد أن املسيح إله، ولإلله أن يتصرف يف ملكه مبا يشاءأنا ال أنك: قال بولس

  . اإلهلية حىت نعطيه القدرة على القيام باخلوارق فأنت تريد منا إذن أن نزعم حملمد : قال عبد القادر
على مقتضى مذهبك هذا، فإن هناك كثريين ممن ذكروا يف الكتاب : سكت بولس، فقال عبد القادر

  .غي أن يكونوا أقانيم جديدة يف االحتاد اإلهلي الذي تقيمونهاملقدس ينب
﴾ ورفَعناه مكَاناً علياً ﴿:تعاىلصعد إىل السماء، كما يشري إىل ذلك قوله ) إدريس( أخنوخ ف

  )٥٧:مرمي(
قصة قد ورد يف و ،أنه رفع إىل السماء جبسده حياً) طريق األولياء(القسيس وليم إمست يف كتابه ذكر وقد 

   )ومل يوجد ألن اهللا أخذه ،وسار أخنوخ مع اهللا (:هذا النص املشري إىل ذلك )٥/٢٤(أخنوخ يف سفر التكوين 
وفيما مها  (:ففيه)١٢ -٢/١٠(صعد إىل السماء وقصته وارده يف سفر امللوك الثاين الذي إيليا ومثله 

  ) د ايليا يف العاصفة اىل السماءيسريان ويتكلمان اذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصع
  .ال شك أن إيليا رفع إىل السماء حياً :قال آدم كالرك يف تفسريهقد و

وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح   ﴿:تعاىليشري إىل ذلك قوله صعد إىل السماء كما الذي  ومثلهما املسيح 
وه وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم بِه عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه وما قَتلُ

  )النساء(﴾)١٥٨(بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما ) ١٥٧(من علْمٍ إِلَّا اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا 
  ) وجلس عن ميني اهللا ،ن الرب بعدما كلمهم ارتفع اىل السماءإمث  (:)١٦/١٩(ل مرقس وقد جاء يف إجني

  .رتفع جبسده كما هواملسيح ا ناملسيحيني يعتقدون أكل طوائف أن وال شك 
انية واردة يف الرسالة الثالقصته أنت تعرف و ،صعد إىل السماءليس هؤالء فقط، بل إن بولس يدعي أنه 

نسانا يف املسيح قبل اربع عشرة سنة أيف اجلسد لست اعلم ام إعرف أ (:هكذا)  ٤-١٢/٢(إىل أهل كرونثوس 
                                                

ن السادس عشر من املقالة الثانية من كتابه أن القسيس كياروس جواد بن ساباط يف الربهانقل رمحة اهللا اهلندي عن )  ١(
إم يعتقدون أنه من مكة إىل أورشليم ومنه إىل : ؟ قلتماذا يعتقد املسلمون يف معراج حممد : سألين يف حضور املترمجني

كما أمكن جلسم عيسى عليه سألت بعض املسلمني عنه فأجاب أنه ميكن : قلت. ال ميكن صعود اجلسم إىل السماء: قال، السماء
  . السالم

كما  استدللت به لكنه أجاب أما ممكنان حملمد : لم لَم تستدل بامتناع اخلرق وااللتئام على األفالك؟ قلت: قال القسيس
  .كانا ممكنني لعيسى عليه السالم

قد قلت ذلك لكنه قال أن ألوهية عيسى : لم لَم تقل أن عيسى إله له أن يتصرف ما يشاء يف خملوقاته؟ قلت: قال القسيس
  . باطلة ألنه يستحيل أن يطرأ على اللّه عالمات العجز كاملضروبية واملصلوبية واملوت والدفن

كيف تعتقدون  :ونقل أن قسيساً يف بلد بنارس من بالد اهلند كان يقول يف بعض اامع تغليطاً جلهال املسلمني البدويني
فأجابه جموسي من جموس اهلند أن املعراج ليس بأشد استبعاداً من كون العذراء حاملة من غري زوج، فلو  ،املعراج وهو أمر مستبعد

  .فهذا أيضاً يكون كاذباً فكيف تعتقدونه فبهت القسيس ،كان مطلق األمر املستبعد كاذباً
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م خارج أعرف هذا االنسان أيف اجلسد أو .ىل السماء الثالثةإاختطف هذا  .اهللا يعلم .خارج اجلسد لست اعلم
ن يتكلم أنسان إلال ينطق ا وال يسوغ  نه اختطف اىل الفردوس ومسع كلماتأ. اهللا يعلم.اجلسد لست اعلم

  )ا
يوحنا صعد إىل السماء كما يفهم من كالمه يف سفر ومع هؤالء مجيعا أنت وطائفتك مجيعا تعتقدون أن 

واذا باب مفتوح يف السماء والصوت االول الذي مسعته  ،بعد هذا نظرت (:، فقد جاء فيه)٢-٤/١(الرؤيا 
وللوقت صرت يف الروح واذا عرش . ن يصري بعد هذاأىل هنا فأريك ما ال بد إاصعد  :كبوق يتكلم معي قائال

  )موضوع يف السماء وعلى العرش جالس
  .فلماذا تعتقدون أن كل هؤالء رفعوا إىل السماء، مث حتيل ذلك على حممد 

  :األجوبة العقلیة
  .١أجبت عقل الدين، فأجب عقل الدنيا: قام رجل من اجلمع، وقال

من هذا  ليس هناك عصر من العصور يسهل عليه أن يوقن بصدق ما حصل حملمد : قادرقال عبد ال
  .العصر

  كيف ذلك؟: قال الرجل
  .ألن الكثري من املفاهيم اخلاطئة عن الزمان واملكان مل تصحح إال يف عصرنا: قال عبد القادر

  .الشك أنكم تعرفون نظرية النسبية: مث التفت إىل اجلمع، قال
   ..أجل: قالوا

 (وأعلن أنه  ،م١٩٠٥أدمج إينشتني املكان والزمان يف نظرية النسبية اخلاصة عام لقد : قال عبد القادر
ليس لنا أن نتحدث عن الزمان دون املكان، وال عن املكان دون الزمان، ومادام كل شيء يتحرك فالبد أن 

حوله من أزمنة مرتبطة حبركات  حيمل زمنه معه، وكلما حترك الشيء أسرع فإن زمنه سينكمش بالنسبة ملا
   ) أخرى أبطأ منه

 atomicوقد حتققت ظاهرة انكماش الزمن علميا يف معامل الفيزياء، حيث لوحظ أن اجلسيمات الذرية 

particles تطول أعمارها يف نظر راصدها إذا ما حتركت بسرعة قريبة من سرعة الضوء.  
نصف العمر هو الزمن الالزم لينحل هذا اجلسيم (ون جلسيم البي يزداد نصف العمر ،وعلى سبيل املثال

يف الساعة املعملية األرضية إىل سبعة أمثال قيمته املعروفة إذا حترك بسرعة ) إشعاعيا حىت يصل إىل نصف كميته
  .من سرعة الضوء باملائة ٩٩قدرها 

ء اقترابا شديدا، فإنه فإننا إذا ختيلنا أن صاروخا اقتربت سرعته من سرعة الضو ،وطبقا لنظرية إينشتني
  ) بالنسبة لطاقم الصاروخ(يف يوم واحد فقط ) حسب الساعة األرضية(يقطع رحلة تستغرق مخسني ألف سنة 

                                                
أمني ، بكلية العلوم جامعة األزهر أستاذ، كارم السيد غنيم/ د.أ، من منظـور علـمي معجزة اإلسـراء واملعراج: انظر)  ١(

  .مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة
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إذا فكرت يف زيارة أطراف الكون فإنك ستعود إىل الكرة األرضية لتجد أجياال أخرى وتغريات كبرية ف
ف أو ماليني أو باليني السنني حبساب أهل حدثت على هذا الكوكب الذي سيكون قد مر عليه حينئذ آال

وذلك إذا كنت قد حتركت يف رحلتك بسرعة قريبة من  ،األرض الذين مل خيوضوا معك هذه الرحلة املذهلة
   .وتزداد السرعة مع ازدياد القدرة على ذلك ،الزمن ينكمش مع ازدياد السرعةوذلك ألن  ..سرعة الضوء

  .ن السرعة والزمن والقدرة أشياء مترابطةهكذا أصبح من املقنع للماديني أو
ولكن نظرية النسبية تعترب أن أكرب سرعة هي سرعة الضوء، وبناء على معلوماتنا الفلكية : قال الرجل

البسيطة، فإن األبعاد اهلائلة للكون حتوجنا إىل ماليني السنني الضوئية لنصل إىل بعض ما يف الكون من جنوم 
  .وأشباه جنوم
ويف   ، مت اكتشاف جمرة راديوية تبعد عنا مخسة عشر بليونا من السنني الضوئية  ١٩٨٨  نةس أغسطسففي 
ويعترب بعده أقصي حد   ،مليون سنة ضوئية  )١٧٤٠٠(  مت اكتشاف شبيه جنم يبعد عنا مبسافة  ١٩٨٩ اية سنة

   . وصل إليه علماء الفلك يف اجلزء املدرك من الكون الذي يتسع باستمرار
: فصلت(﴾ وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح ﴿:ذا، فإن قرآنكم يعترب كل ما نراه مساء دنيا، فيقولوفوق ه

  )١٢من اآلية
وكل هذا يعين أن حممدا لو ركب مركبة ضوئية، فإنه سيحتاج كل تلك املاليني من السنني ليقطع هذه 

  .املسافات اليت ال خترج به عن السماء الدنيا
   ..ركب مركبة ضوئية، أو سار بسرعة الضوء ومن ذكر لك أن حممدا : بد القادرقال ع

  .ومن قال لك بعد ذلك بأن سرعة الضوء هي أكرب سرعة ممكنة
العلم احلديث ال ينكر ولكن  ،هي أعلى سرعة معروفة حىت اآلن) أو اهلواء(سرعة الضوء يف الفراغ  ..نعم

 - B( راغ، وإن مل يصل إليها حىت اآلن، رغم سريان دقائق بيتا وجود سرعة أكرب من سرعة الضوء يف الف

particles (ألن هذه الدقائق اخترقت حاجز الضوء يف املاء فقط ،يف املاء بسرعة أكرب من سرعة الضوء فيه، 
  .فتسببت يف صدور إشعاع يدعى إشعاع كرينكوف ،وليس يف اهلواء أو الفراغ

  ذن؟إر هذه الرحلة فنظرية النسبية ال تفس: قال الرجل
إن هذه النظرية تبني  ..نظرية النسبية أعجز من أن تفسر هذه الرحلة ..ال: ابتسم عبد القادر، وقال

  .القوانني اليت حتكم ما نراه من عامل مادي، ولكنها ال جترؤ على تفسري كل شيء
  .كاا فقطوهلذا، فنحن ال نفسر بنظرية النسبية هذه الرحلة العجيبة، ولكنا نقرب ا إم

ويوشك أن تظهر نظريات يف املستقبل جتلي احلقائق اليت انطوت عليها هذه الرحلة العجيبة، حنن نوقن 
لَى نه عسنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَ ﴿:بذلك، فربنا يقول
هِيدٍء شي٥٣:فصلت(﴾ كُلِّ ش(  

  



 ٤٣٦

  ـ تكرمي األرض ٣
تكرميه يف األرض، فاهللا املتفضل الشكور مين على  ومن التكرمي الذي كرم به حممد : قال عبد القادر

  .عباده الذي أخلصوا له برفعة قدرهم وتعظيمهم وتوقريهم
  .ه حملمد وكما حصل هذا مع سائر األنبياء ـ عليهم السالم ـ فقد حصل مثل

  :ـ تكریم البشر ١
سواء من أصحابه، أو من غريهم، فالكل حىت  فليس هناك من البشر من نال االحترام الذي ناله حممد 

 ،أعداؤه الذي ال يزالون يشتدون يف عداوته يعترفون يف قرارة نفوسهم باملكانة السامية اليت حيتلها حممد 
  ١ )٤:الشرح( ﴾ا لَك ذكْركورفَعن ﴿:تعاىلوكل ذلك تصديق لقوله 

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها  ﴿:تعاىلوائتمار بقوله 
نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتو  يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه

نيقالْفَاس مي الْقَودهال ي اللَّهو رِهبِأَم ٢٤:التوبة) (اللَّه(  
    ٢)ال يؤمن أحد كم حىت أكون أحب إليه من والده وولده  (:وبقوله 

 نفس والسعي يف هواها أصل كل شر، وهلذا اعترب أصل كل خري، كما أن حمبة ال فمحبة النيب 
  .كمال اإلميان يف كمال حمبته

أن رجال أتى النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ، فوهلذا كان الزاد األكرب للمؤمنني هو حمبة رسوهلم 
 صدقة، ما أعددت هلا من كثري صالة وال صيام وال : قال ، )ما أعددت هلا؟ (:قال ؟مىت الساعة: فقال له

   ٣)أنت مع من أحببت  (:ولكين أحب اهللا ورسوله، فقال
نت أحب إيل من أهلي أل: فقال أن رجال أتى النيب  ـرضي اهللا عنهم  ـعن عائشة وابن عباس و

فما أصرب عنك حىت أنظر إليك، وإين ذكرت مويت وموتك فعرفت أنك إذا دخلت اجلنة  ،ذكركومايل، وإين أل
ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه  ﴿:تعاىلخلتها ال أراك، فأنزل اهللا رفعت مع النبيني وإن د

   ٤)٦٩:النساء) (علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقاً
   ٥)من أحبين كان معي يف اجلنة  (:قال رسول اهللا : قالـ  ـ رضي اهللا عنهعن أنس و

ما فعل : فقالت االنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول اهللا  أن امرأة منوقد روي 
كل مصيبة بعدك : أرونيه، فلما رأته قالت: خريا هو حبمد اهللا تعاىل كما حتبني، قالت: قالوا رسول اهللا 

                                                
  .من هذه السلسلة) قلوب مع حممد(خصصنا هلذا النوع من االستدالل رسالة خاصة هي )  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .الطرباين، وابن مردويه رواه)  ٤(
  .االصبهاين يف الترغيبرواه )  ٥(



 ٤٣٧

  .١جلل
اذكر أحب الناس إليك يزل عنك : خدرت رجله فقيل له ـرضي اهللا عنهما  ـابن عمر  أنوروي 

  .٢ يا حممداه، فانتشرت: فصاح
: أن أهل مكة أخرجوا زيد بن الدثنة من احلرم ليقتلوه، فقال له أبو سفيان ـرضي اهللا عنه  ـعن عروة و

رضي اهللا عنه  ـوأنت يف أهلك، فقال زيد أنشدك باهللا يا زيد، أحتب أن حممدا عندنا مبقامك تضرب عنقه، 
ن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأنا جالس يف أهلي، فقال أبو واهللا ما أحب أن حممدا اآل: ـ

  .٣ واهللا ما رأيت أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا: سفيان
 ق ما أمر اهللا به من تعظيم نبيه وقد قادت هذه احملبة ـ اليت امتألت ا قلوب املؤمنني ـ إىل حتقي

لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه  إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ﴿:تعاىلوتوقريه وبره، كما قال 
ا الَّذين آمنوا ال تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله يا أَيه ﴿:تعاىل، وقوله )٩ -٨:الفتح( ﴾وتسبحوه بكْرةً وأَصيالً

يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتتعاىل، وقوله )١:احلجرات) (و:﴿  قفَو كُماتووا أَصفَعروا ال تنآم ينا الَّذها أَيي
) قَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم ال تشعرونَصوت النبِي وال تجهروا لَه بِالْ

ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضاً قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ  ﴿:تعاىل، وقوله )٢:احلجرات(
  )٦٣:النور) (فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم منكُم لواذاً

  :ومتتلئ قلوم مهابة له ،قد كان الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ يعظمون رسول اهللا 
  .٤ رؤوسهم الطريوأصحابه حوله كأن على  أتيت النيب : أسامة بن شريك قالحدث 

عام احلديبية، فرأى تعظيم   عن املسور بن خمرمة أن قريشا ملا وجهوا عروة ابن مسعود إىل رسول اهللا و
ما رأى، وأنه ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه، فكادوا يقتتلون عليه، واليبصق ـ رضي اهللا عنهم ـ أصحابه 

ا وجوههم وأجسادهم، وال تسقط منه شعرة إال ابتدروها إال تلقوه بأكفهم، فدلكوا يبصق بصاقا بصاقا، وال 
وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصوام عنده، وما حيدون النظر إليه تعظيما له، فقال هلم حني 

يا معشر قريش إين جئت كسرى وقيصر، والنجاشي يف ملكهم، وإين واهللا ما رأيت ملكا يف قوم : رجع إليهم
إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم حممدا أصحابه وقد رأيت : حممد يف أصحابه ويف روايةقط مثل 

  .٥قوما ال يسلمونه أبدا
وقد أطاف به أصحابه، فما  ،واحلالق يعلقه لقد رأيت رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن أنس و

  .٦يريدون أن تقع شعرة إال يف يد رجل
                                                

  .ابن إسحاق والبيهقيرواه )  ١(
  .)عمل يوم والليلة(ابن السين يف رواه )  ٢(
  .البيهقيرواه )  ٣(
  .النسائي وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وصححهرواه )  ٤(
  .البخاريرواه )  ٥(
  .مسلمرواه )  ٦(



 ٤٣٨

إليهم يف  ملا أذنت له قريش أن يطوف بالبيت، حني وجهه  عنه ـ ـ رضي اهللاوقد قال عثمان 
  .فعل حىت يطوف به رسول اهللا ما كنت أل: وقال أىب ،القضية

وتعظيما يف حياته، فقد امتألت ما بعد مماته، وهلذا كان العلماء من  وكما امتألت القلوب حمبة له 
واجب على كل مؤمن مىت  (:أبو إبراهيم التجييب، قال خيشعون عند ذكره ويسكنون تعظيمهم لرسول اهللا 

أو ذكر عنده أن خيضع وخيشع ويتوقر، ويسكن من حركته، ويأخذ من هيبته وإجالله مبا كان يأخذ  ذكر 
وا بين يديِ يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقَدم ﴿:تعاىلبه نفسه لو كان بني يديه، ويتأدب مبا أدبنا اهللا تعاىل به من قوله 

يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو وا  ﴿:تعاىل، وقوله )١:احلجرات) (اللَّهفَعروا ال تنآم ينا الَّذها أَيي
عبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجال تو بِيالن توص قفَو كُماتوونَأَصرعشال ت متأَنو الُكُممطَ أَعبحضٍ أَنْ ت (

  ) ٦٣من اآلية: النور)(ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضاً) ﴿:تعاىل، وقوله )٢:احلجرات(
قال له  الكا يف مسجده وملا ناظر أبو جعفر املنصور عبد اهللا بن حممد بن عباس ثاين خلفاء بين العباس م

ال ترفَعوا أَصواتكُم  ﴿:يا أمري املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا املسجد، فإن اهللا تعاىل أدب قوما فقال (:مالك
بِيالن توص قيا أبا عبيد اهللا أأستقبل : وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، فاستكان هلا أبو جعفر، وقال ملالك ،﴾فَو

مل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إىل اهللا : فقال له ؟عوا أم استقبل رسول اهللا القبلة واد
ولَو    ﴿:تعاىلبل استقبله واستشفع به فيشفعك اهللا، فإنه تقبل به شفاعتك لنفسك قال اهللا  ،تعاىل يوم القيامة

من : النساء)(اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا
   ١)٦٤اآلية

  .إال وأيوب أفضل منه ما حدثتكم عن أحد:ـ وقد سئل عن أيب أيوب السختياينـ  وقال مالك
فلما  ،حىت أرمحه بكى  وحج أيوب حجتني فكنت أرمقه وال أمسع منه غري أنه إذا ذكر النيب : وقال

  .، كتبت عنهرأيت منه ما رأيت، وإجالله للنيب 
يتغري  ذكر النيب  كان مالك إمام دار اهلجرة إذا: وقال مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت الزبريي

لونه، وينحين حىت يصعب على جلسائه ملا يراه من هيبته، وعظيم قدره، ورفعة حمله عند ربه، فقيل له يوما يف 
لو رأيتم ما رأيت ملا أنكرمت علي ما ترون مين، ولقد كنت أرى : فقال ؟أي مل تتغري إذا ذكر النيب : ذلك

إال  حممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير التيمي وكان سيد القراء ال يكاد نسأله عن حديث ورد عن النيب 
  .بكى حىت نرمحه، ملا يأخذه من لوعة االحتراق بأمل الفراق

 لقد كنت رأى جعفر الصادق بن حممد الصادق بن زين العابدين وكان كثري الدعابة إذا ذكر النيب و
وما ينطق  إال على طهارة تعظيما حلديثه ﴿ اصفر لونه مهابة منه وإجالال له، وما رأيته حيدث عن رسول اهللا 

اختلفت مترددا إليه زمانا فما كنت أراه إال على ثالث  ولقد، )٤-٣:لنجم(﴾عنِ الْهوىإِنْ هو إِلَّا وحي يوحى
  .خصال، إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، وكان من العلماء والعباد الذين خيشون اهللا تعاىل

أي  ـفينظر إىل لونه كأنه نزف  ولقد كان عبد الرمحن بن القاسم بن أيب بكر الصديق يذكر النيب 
                                                

  ..للصاحلي الشامي) سبل اهلدى(هذه النصوص منقولة ببعض التصرف من )  ١(



 ٤٣٩

ولقد كنت آيت عمار بن عبد اهللا بن الزبري بن  ،جف لسانه يف فمه هيبة لرسول اهللا وقد  ـسال منه الدم 
  .بكى حىت ال يبقي يف عينيه دموع العوام، فإذا ذكر عنده الرسول 

فكأنه ما  النيب  ولقد رأيت حممد بن شهاب الزهري وكان من أهنأ الناس وأقررهم فإذا ذكر عنده
  .عرفك وال عرفته

بكى حىت يقوم الناس  صفوان بن سليم وكان من املتعبدين اتهدين، فإذا ذكر النيب  ولقد كنت آيت
  .عنه، ويتركوه رمحة به، وحذرا من رؤيته على تلك احلالة احملزنة

صوت : أي ـأخذه العويل  أنه كان إذا مسع حديثا لرسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ روي عن قتادة و
  .واالنزعاج حبيث ال يستقر مبكان ـلقلق الصدر بالبكاء، والزويل أي ا

  :وقد كانوا ألجل ذلك يعظمون كل ما يتصل برسول اهللا 
قال رسول : فما مسعته يقولـ رضي اهللا عنه ـ  كنت اختلف إىل ابن مسعود: عن عمرو بن ميمون قالف

يت العرق ينحدر فرأ ،مث عاله كرب ،قال رسول اهللا : فجرى على لسانه قال ،إال أنه حدث يوما اهللا 
  .١ مث قال هكذا إن شاء اهللا، أو فوق، أو قريب من ذا، أو ما دون ذا ،عن جبهته

إين مل أجد موضعا : وهو حيدث فحاذاه وقالـ رضي اهللا عنه ـ مر مالك بن أنس على أيب حازم و
  .وأنا قائم أجلس فيه، فكرهت أن آخذ حديث رسول اهللا 

فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس ـ رضي اهللا عنه ـ يب جاء رجل إىل ابن املس: وقال مالك
  .وأنا مضطجع إين كرهت أن أحدثك عن رسول اهللا : وددت أنك مل تتعن فقال: فحدثه، فقال الرجل

  .خشع  ابن سريين قد يكون يضحك، فإذا ذكر عنده حديث رسول اهللا وروي أن 
  .وضوء إجالال حلديثه كان مالك بن أنس ال حيدث إال وهو على : وقال أبو مصعب

كان مالك إذا حدث توضأ ولبس ثيابه، مث حيدث : وقال مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت الزبريي
  .فال أحدثه إال على وضوء نه حديث رسول اهللا أل: فسئل عن ذلك، فقال، من أراد منه أن حيدثه

إذا أتى الناس مالكا خرجت إليهم  كان الناس: قال مطرف بن عبد اهللا بن مطرف بن سليمان بن يسارو
يقول لكم سيدي تريدون احلديث أو املسائل؟ فإن قالوا املسائل، خرج إليهم، وإن قالوا : اجلارية فتقول هلم

 -بسني مهملة فألف فجيم فهاء  -احلديث، دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجة 
  .طيلسان أخضر

وال  أحب أن أعظم حديثه : فقيل ملالك يف ذلك، فقال: ابن أخت مالك قال ابن أيب أويس إمساعيل
  .أحدث به إال على طهارة متمكنا، وكان يكره أن حيدث يف الطريق أو وهو قائم أو مستعجل

من لقيتهم من التابعني كعبد اهللا بن : أي ـكانوا : ـأبو سنان الشيباين الكويف  ـقال ضرار بن مرة و
  .على غري وضوء  يكرهون أن حيدثوا عنه  ـبن سعيد بن جبري شداد وأبو االحوص 

كنت يف عيين : مشيت يوما مع مالك إىل العقيق فسألته عن حديث فانتهرين، وقال يل: قال ابن مهديو
                                                

  .الدارميواه ر)  ١(



 ٤٤٠

وحنن منشي، وسأله جرير بن عبد احلميد عن حديث وهو قائم،  أجل من أن تسألين عن حديث من حديثه 
  .القاضي أحق باالدب: إنه قاض فقال :فأمر حببسه، فقيل له

بأنه الرجل  فكل املنصفني يشهدون حملمد  ..هذه بعض مواقف التكرمي من أهل دينه، أما من غريهم
  .الوحيد الذي ال يسبقه رجل يف العامل صدقا وإخالصا وإجيابية

وكونه ، د سبب اختياره حملم ) العظماء مائة وأعظمهم حممد (مايكل هارت يف كتابه لقد ذكر 
 ،إن اختياري حملمد ليقود قائمة أكثر أشخاص العامل تأثرياً يف البشرية قد يدهش بعض القراء (:األعظم فقال

الرجل الوحيد يف التاريخ الذي حقق جناحاً بارزاً يف كل ) أي حممد( ولكنه كان . .وقد يعترض عليه البعض
  )من املستوى الديين والدنيوي 

رجل الوحيد يف التاريخ الذي جنح يف مهمته إىل أقصى حد، سواء على املستوى كان حممد ال (:ويقول
    ١) الديين أم على املستوي الزمين

خياطب شاعر األملان غوته، أستاذه الروحي الشاعر ) الديوان الشرقي للشاعر الغريب(يف ديوانه الرائع و
 مهاجر إليك بأجناس البشرية احملطمة، وإنين… إن أغانيك لتبعث السكون! أي حافظ (:حافظ شريازي فيقول

   ٢)لتحملنا يف طريق اهلجرة إىل املهاجر األعظم حممد بن عبد اهللا 
إننا أهل أوربة جبميع مفاهيمنا، مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد، وسوف ال يتقدم عليه  (:ويقول غوته

هكذا وجب أن يظهر احلق ، و النيب حممدأحد، ولقد حبثت يف التاريخ عن مثل أعلى هلذا اإلنسان، فوجدته يف
   ) ويعلو، كما جنح حممد الذي أخضع العامل كله بكلمة التوحيد

أنا واحد من املبهورين  (:والذي حرمته الكنيسة بسبب آرائه) ليو تولستوي(ويقول األديب الروسي 
… هو أيضاً آخر األنبياء بالنيب حممد الذي اختاره اهللا الواحد لتكون آخر الرساالت على يديه، وليكون 

   ) ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتها إىل نور احلق، وجعلها جتنح للسكينة والسالم، وفتح هلا طريق الرقي واملدينة
أعظم حدث يف حيايت هو أنين درست حياة رسول اهللا  (:)ال مارتني(ويقول الشاعر الفرنسي الشهري 

ظمة وخلود، ومن ذا الذي جيرؤ على تشبيه رجل من رجال التاريخ حممد دراسة واعية، وأدركت ما فيها من ع
إن ! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه، عند النظر إىل مجيع املقاييس اليت تقاس ا عظمة اإلنسان؟! ؟مبحمد

سلوكه عند النصر وطموحه الذي كان مكرساً لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره السماوي هذه كلها 
إن الرسول واخلطيب واملشرع والفاتح ومصلح العقائد  .على إميان كامل مكّنه من إرساء أركان العقيدة تدل

األخرى الذي أسس عبادة غري قائمة على تقديس الصور هو حممد، لقد هدم الرسول املعتقدات اليت تتخذ 
   ٣)واسطة بني اخلالق واملخلوق

لقد درست حممداً باعتباره رجالً مدهشاً، فرأيته بعيداً  (:ويقول الفيلسوف اإلجنليزي جورج برناردشو

                                                
  .).٣٣(مايكل هارت ) املائة األوائل)  (١(
  )٣١(غوته ص) الديوان الشرقي للشاعر الغريب()  ٢(
  ).٢٧٧(ص) السفر إىل الشرق)  (٣(



 ٤٤١

عن خماصمة املسيح، بل جيب أن يدعى منقذ اإلنسانية، وأوربة بدأت يف العصر الراهن تفهم عقيدة التوحيد، 
 !ورمبا ذهبت إىل أبعد من ذلك، فتعترف بقدرة هذه العقيدة على حل مشكالا بطريقة جتلب السالم والسعادة

   ١) روح جيب أن تفهموا نبوءيتفبهذه ال
إذا حكمنا على العظمة مبا كان للعظيم من  (:)قصة احلضارة(املؤرخ ول ديورانت يف موسوعته ويقول 

أثر يف الناس، قلنا إن حممداً رسول املسلمني أعظم عظماء التاريخ، فقد كبح مجاح التعصب واخلرافات، وأقام 
دمي ديناً واضحاً قوياً، استطاع أن يبقى إىل يومنا هذا قوة ذات خطر فوق اليهودية واملسيحية ودين بالده الق

   ) عظيم
مل يسجل التاريخ أن رجالً واحداً، سوى حممد، كان صاحب رسالة وباين  (:املؤرخ فيليب حتيويقول 

هذه الثالثة اليت قام ا حممد، كانت وحدة متالمحة، وكان الدين هو القوة اليت … أمة، ومؤسس دولة 
  ) توحدها على مدى التاريخ

هانز كونج والذي يعتقد أن املسيح إنسان ورسول اختاره اهللا ال . أما عامل الالهوت السويسري املعاصر د
 حممد نيب حقيقي مبعىن الكلمة، وال ميكننا بعد إنكار أن حممداً هو املرشد القائد على طريق النجاة (:غري، فيقول

(٢    
الذين يريدون أن يدرسوا السرية النبوية العطرة جيدون  (:)أرنولد توينيب(لشهري ويقول املؤرخ الربيطاين ا

  ) أمامهم من األسفار مما ال يتوافر مثله للباحثني يف حياة أي نيب من أنبياء اهللا الكرام
 أليس الرسول جديراً بأن تقدم للعامل سريته حىت ال (:)تاريخ اإلسالم(ويقول الكونت كاتياين يف كتابه 

وإن الوثائق احلقيقية اليت بني ! يطمسها احلاقدون عليه وعلى دعوته اليت جاء ا لينشر يف العامل احلب والسالم؟
   ) أيدينا عن رسول اإلسالم ندر أن جند مثلها، فتاريخ عيسى وما ورد يف شأنه يف اإلجنيل ال يشفي الغليل

الكفاية عن حياة حممد، أما حياة املسيح نعرف ما فيه  (:ويقول املستشرق املعروف غوستاف لوبون
  ) فمجهولة تقريباً، وإنك لن تطمع أن تبحث عن حياته يف األناجيل

ال نعرف إال شذرات عن حياة املسيح،  أما يف سرية حممد  (:هذا املعىن فيقولنفس بوديل . ف. رويذكر 
   ) فنعرف الشيء الكثري، وجند التاريخ بدل الظالل والغموض

لقد أخرج حممد للوجود أمة، ومكن لعبادة اهللا يف  (:)حضارة العرب(ستشرق هيل يف كتابه املويقول 
األرض، ووضع أسس العدالة واملساواة االجتماعية، وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة يف أقوام ال تعرف 

   ) غري الفوضى
البشرية رأت قدوة ممتازة مثلك مرة  إن! يا حممد أنا متأثر جداً إذ مل أكن معاصراً لك (:ويقول بسمارك

   ) واحدة، وأنا أعظمك بكمال االحترام
إن األوضاع العاملية تغريت  (:)قواعد احلركة يف تاريخ العامل(املؤرخ كريستوفر دارسون يف كتابه ويقول 

                                                
  ) ٢١١/  ٨( أنور اجلندي ) موسوعة مقدمات املناهج والعلوم(عن )  ١(
  .)١٥(الدكتور شوقي أبو خليل ) اإلسالم ر يبحث عن جمرى(عن )  ٢(



 ٤٤٢

   ) تغرياً مفاجئاً بفعل فرد واحد ظهر يف التاريخ هو حممد
  ) إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها (:قوق بفييناعميد كلية احل ،العالمة شرييلويقول 
مل يكن حممداً نبياً  (:)حممد يف اآلداب العاملية املنصفة(الباحث الفرنسي كليمان هوارت عن ويقول 

عادياً، بل استحق جبدارة أن يكون خامت األنبياء، ألنه قابل كل الصعاب اليت قابلت كل األنبياء الذين سبقوه 
ولو أن املسلمني  !) لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها (نيب ليس عادياً من يقسم أنه … فة من بين قومه مضاع

   ) اختذوا رسوهلم قدوة يف نشر الدعوة ألصبح العامل مسلماً
ن الذي أعلن توبته ع) فولتري(الفيلسوف العداء عادوا يعتذرون إليه، فهذا  حىت الذين ناصبوا حممدا 

األضواء ال تسلط إال على أقواله األوىل، أما أقواله األخرية فقد ولكن   ، ومن حممد إلسالمامواقفه من 
  .طُمست

قد هدم حممد الضالل السائد يف العامل لبلوغ  (:يعترف بأنه كان ضحية األفكار السائدة اخلاطئةفهو 
   )اخلطأ  احلقيقة، ولكن يبدو أنه يوجد دائماً من يعملون على استبقاء الباطل ومحاية

أيها األساقفة والرهبان والقسيسون إذا فُرض عليكم قانون حيرم عليكم  (:مث يقول يف قاموسه الفلسفي
إذا فُرض عليكم .. إذا فرض عليكم احلج يف صحراء حمرقة. .الطعام والشراب طوال النهار يف شهر الصيام

إذا كنتم تتمتعون . .خلمور ولعب امليسرإذا حرم عليكم شرب ا. .من مالكم للفقراءباملائة  ٢,٥إعطاء 
بزوجات تبلغ مثاين عشرة زوجة أحياناً، فجاء من حيذف أربع عشرة من هذا العدد، هل ميكنكم اإلدعاء 

   ) !؟خملصني بأن هذه الشريعة شريعة لذّات
إن أقل ما يقال عن … لقد قام الرسول بأعظم دور ميكن إلنســان أن يقوم به على األرض (:ويقول

حممد أنه قـــد جاء بكتاب وجاهد، واإلسالم مل يتغري قط، أما أنتم ورجال دينكم فقد غريمت دينكم 
  ) عشرين مرة

  :ـ تكرمي الكائنات ٢
ومعرفة قدره العظيم مل يقتصر على البشر، فقد شهدت له األرض  بل إن تكرمي حممد : قال عبد القادر

  :حبجارا وأشجارها وحيواناا
  :احلنني
يبادل هذه  كانت تظهر له من املودة واحلنني واحلب ما تنافس به البشر أنفسهم، وقد كان  فقد

    ١)١هذا جبل حيبنا وحنبه (:الكائنات مشاعرها، فكان يقول عن أحد
                                                

كان يستعمل الوتر وحيبه يف شأنه كله إشعارا لألحدية،  اختلف العلماء يف سبب حبه له، ومن أقواهلم يف ذلك أنه )  ١(
بدل كثريا من أمساء البقاع والناس استقباحا هلا، وكان  وقد وافق اسم هذا اجلبل ألغراضه ومقاصده يف األمساء، ويدل عليه أنه 

 سن من اسم مشتق من األحديةحيب االسم احلسن، وال أح.  
ومنها أن ذلك تعبري جمازي عرب عنه بلسان احلال، ألنه كان يبشره إذا رآه عند قدومه بالقرب من أهله، وذلك فعل احملب فرتل 

 الصحيح املختار أن معناه أن أحدا حيبنا « :، وهو تأويل بعيد ال نرى صحته، قال النووي)١/١٨٥: فيض القدير: انظر(مرتلته، 
  .٩/١٣٩:النووي على مسلم» حقيقه، جعل اهللا تعاىل فيه متييزا حيب به 



 ٤٣

أحدا، ومعه أبو بكر وعمر  صعد النيب  (:قال وهو خياطبه كما خياطب األحياء، فعن أنس بن مالك 
    ٢)اثبت  أحد، فما عليك إال نيب أو   صديق  أو شهيدان (:به برجله، وقالوعثمان، فرجف م فضر

اسكن  (:وهو على حراء فتحرك فضربه برجله، مث قال مسعت رسول اهللا : عن سعيد بن زيد قال
، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد )حراء، فإنه ليس عليك إال نيب أو صديق أو شهيد

  ٣محن بن عوف وأناوعبد الر
كان خيطب إىل جذع خنلة، فاختذ له منرب، فلما فارق اجلذع، وغدا إىل  أن النيب  ٤وروي بأسانيد كثرية

 له حيفر أن به فأمر فسكن،،إليه فضمه  اهللا  رسول، فرتل ٥املنرب الذي صنع له حن له كما حتن الناقة
   ) ٦ويدفن

  ل رسول اهللاكان آل: قالتـ رضي اهللا عنها ـ ة عن عائشف ، اليت خشيت عليهالداجن ومثله 
قد دخل ربض فلم  لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول ا هللا  فإذا خرج رسول اهللا  ٧داجن 

  .٨يف البيت كراهية أن يؤذيه يترمرم ما دام رسول اهللا 
 :رضي اهللا عنه ـ  قالـ  نافع بن احلارث بن كلدةبل قد روي من شفقة احليوانات عليه ما حدث به 

فشق على أصحاب  ،وكنا زهاء أربعمائة، فرتلنا مرتال يف موضع ليس فيه ماء ،يف سفر كنا مع رسول اهللا 
فحلبها، فشرب حىت روي وسقى أصحابه  فجاءت شاة هلا قرنان فقامت بني يدي رسول اهللا  الرسول 

                                                                                                                                 
خشي أن يتشاءم منه، فأخرب عن  كان حيبه ملا حصل فيه يف غزوة أحد من تقدمي الشهداء يف سبيل اهللا، ولعله  ونرى أنه 

  .حبه له
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .٥/٦٢٤: لترمذي، ا١٥/٣٤٨: ، ابن حبان٣/١٣٤٨: البخاريرواه )  ٢(
  .أبو نعيمرواه )  ٣(
أنس بن ،ومنهم أيب بن كعب رواه الشافعي وأمحد وابن ماجه والبغوي وابن عساكرمجع من الصحابة، منهم روى القصة  )٤(

بريدة، رواه ، ومنهم مالك رواه أمحد والترمذي وصححه وأبو يعلى والبزار وابن ماجه وأبو نعيم من طرق على شرط مسلم
، وجابر بن عبد اهللا، رواه أمحد والبخاري والترمذي، واملطلب بن أيب وداعة، رواه الزبري بن بكار، وأبو سعيد اخلدري، الدارمي

رواه عبد بن محيد وابن أيب شيبة، وأبو يعلى وأبو نعيم بسند على شرط مسلم، وعائشة رواه الطرباين والبيهقي، وأم سلمة رواه 
  .أبو نعيم والبيهقي بإسناد جيد

  .وهو بذلك حديث متواتر املعىنبألفاظ متقاربة املعىن كلها روي 
  .فصاحت النخلة صياح الصيب حىت تصدع وانشق: فخار كخوار الثور، ويف لفظ: ويف لفظ)  ٥(
أخذه ملا هدم املسجد، فلم يزل عنده حىت بلى  وقد روي عن مصري هذا اجلذع يف روايات أخرى أن أيب بن كعب )  ٦(

  .وعاد رفاتا
اختر أن أغرسك يف املكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت ـ يعين قبل أن « :قال له وقد روي يف رواية أخرى أن النيب 

أختار أن « :تصري جذعا ـ وإن شئت أن أغرسك يف اجلنة فتشرب من أارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء اهللا، فقال
قصة حنني اجلذع من األمور الظاهرة اليت محلها اخللف عن « :ا الوضع، وقد قال البيهقيوهي رواية يظهر عليه» أغرسه يف اجلنة 

  .٦/٦٠٥: فتح الباري: انظر» السلف، ورواية األخبار اخلاصة فيها كالتكلف 
  ..كالشاة والطرياحليوانات ما يألف البيوت من : الداجن)  ٧(
  .لطرباين بإسناد صحيحأمحد والترمذي ومسدد وأبو يعلى والبزار وارواه )  ٨(



 ٤٤٤

فأخذا فوتدت هلا يف االرض مث أخذت : ، قال)كها يا نافع احفظها الليلة وما أراك متل (:حىت رووا مث قال
 رباطا فربطتها فاستوثقت منها، مث قمت بعض الليل فلم أر الشاة، ورأيت احلبل مطروحا فأخربت النيب 

  ١)ذهب ا الذي جاء ا  (:فقال
يا  (: يف سفر فرتلنا مرت ال، فقال يل رسول اهللا كنا مع رسول اهللا : عن سعد موىل أيب بكر قالو

وعهدي بذلك املوضع ال عرت فيه فجئته، فإذا بعرت حافل فاحتلبتها ال أدري كم : ، قال)سعد احلب تلك العرت 
  ٢)ذهب ا را  (:مرة واحتفظت بالعرت وأوصيت ا فاشتغلنا بالرحلة ففقدت العرت، وقال رسول اهللا 

دعا  أن رسول اهللا ـ ي اهللا عنهما رضـ عن ابن عباس ف ،الطائر الذي حلق بإحدى خفيه ومثلها 
خبفيه فلبس إحدامها فجاء طائر أخضر فأخذ اخلف االخر فحلق به يف السماء فاستلب أسود ساخل، فقال رسول 

   ٣)هذه كرامة أكرمين اهللا عز وجل ا  (:اهللا 
راب فاحتمل خبفيه، فلبس أحدمها مث جاء غ دعا رسول اهللا : عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالو

خر، فال يلبس خفيه حىت من كان يؤمن باهللا واليوم اآل (:االخر فرمى به فخرجت منه حية، فقال رسول اهللا 
    ٤)ينفضهما 

قرب : عن عبد اهللا بن قرط ـ رضي اهللا عنه ـ  قالف ،ازدالف البدنات ملا أراد حنرهن إليه ومن ذلك 
يد فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوا، مخس أو ست بدنات ينحرهن يوم ع لرسول اهللا 

   ٥)من شاء فليقتطع  (:قال: فتكلم بكلمة مل أفهمها، فسألت الذي يليه فقال: قال
  :الشهادة

  :كانت هذه الكائنات تقف شاهدة له ويف الوقت الذي كذب فيه 
يا رسول اهللا، : فقالوا اهللا  رسول نصار إىلجاء قوم من األ: قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس 

، فجاء مطأطئا رأسه حىت خطمه، وأعطاه )تعال (:فقال فجاء إليه رسول اهللا  ،إن لنا بعريا فطم يف حائط
ما بني البتيها أحد إال يعلم  (:يا رسول اهللا، كأنه علم أنك نيب فقال رسول اهللا : أصحابه، فقال له أبو بكر

   ٦)ن أين نيب إال كفرة االنس واجل
من سفر حىت إذا دفعنا إىل  أقبلنا مع رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  قالو

فجاء حىت أتى احلائط  حائط بين النجار إذا فيه مجل ال يدخل أحد إال شد عليه، فذكر ذلك لرسول اهللا 
، ودفعه إىل )هاتوا خطامه  (:لنيب رض حىت برك بني يديه، فقال افدعا البعري، فجاء واضعا مشفره إىل األ

إنه ليس شئ بني السماء واالرض إال يعلم أين رسول اهللا إال عاصي االنس  (:صاحبه مث التفت إىل الناس، فقال
                                                

  .ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم وابن السكن وغريهمرواه )  ١(
  .الطرباين وأبو نعيم والبيهقيرواه )  ٢(
  .الطرباين، وأبو نعيم والبيهقي واخلرائطي يف املكارمرواه )  ٣(
  .أبو نعيمرواه )  ٤(
  .أبو داود والنسائيرواه )  ٥(
  .الطرباين والبيهقيرواه )  ٦(



 ٤٤٥

   ١)واجلن 
بينما أعرايب ببعض نواحي املدينة يف غنم له إذ عدا ذئب على شاة، فأخذها،  ٢وقد روي بأسانيد خمتلفة 

أال تتقي اهللا عز وجل، ترتع مين : فصعد الذئب على تل فاقع واستقر، وقال ،ستنقذها منهفطلبها الراعي، فا
واهللا إنك : فقال الذئب ،يا عجبا لذئب يقع على ذئبه مستذفر ذنبه يتكلم: فقال ؟رزقا ساقه اهللا عز وجل إيل

رتني حيدث الناس يف النخالت بني احل قال رسول اهللا  ؟وماذا أعجب من هذا: قال تصادف أعجب من هذا
، فأقبل الراعي يسوق حىت دخل املدينة، فزواها إىل زاوية من زوايا املدينة، ٣عن نبأ ما سبق وما يكون بعد ذلك

  .فأخربه مث أتى رسول اهللا 
، فلما )إذا صليت الصبح معنا غدا فأخرب الناس مبا رأيت  (:أيب هريرة فقال له رسول اهللا  ويف حديث

، )أخربهم  (:عرايبفنودي الصالة جامعة، مث خرج فقال لأل الصبح فأمر رسول اهللا  أصبح الرجل وصلى
صدق، والذي نفسي بيده، ال تقوم الساعة حىت خيرج من أهله فيخربه نعله أو سوطه أو  (:فقال رسول اهللا 

  )عصاه مبا أحدث أهله من بعده 
مر  أن رسول اهللا ، ٤روي بأسانيد خمتلفة فقد ،وشهادا له بالرسالة استجارة الغزالة به ومن ذلك 

يا رسول اهللا أخذت ويل خشفان يف الربية، : على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فشطاط فقالت
، فقال هلا رسول ٥)وقد انعقد اللنب يف أخاليف، فال هو يذحبين فأستريح، وال يدعين، فأرجع إىل خشفي يف الربية

  ) نعم، وإال عذبين اهللا عذابا أليما: قالت ،)؟عنيإن تركتك ترج (:اهللا 
خلوا عنها حىت تأيت خشفها ترضعها  (:حنن يا رسول اهللا، قال: فقال القوم ،)؟أين صاحب هذه (:فقال

، فأطلقوها فذهبت فأرضعت مث رجعت إليهم فأوثقوها، فمر )أنا  (:من لنا بذلك؟ قال: ، فقالوا)وترجع إليكم 
هي لك : فقالوا ،)؟تبيعوا (:هوذا حنن يا رسول اهللا، قال :قالوا ،)أين صاحب هذه؟ (:الفق م رسول اهللا 

أشهد أن ال إله إال : وأطلقوها، فذهبت، وهي تضرب برجلها فرحا وتقول ،)خلوا عنها  (:يا رسول اهللا، فقال
  .اهللا، وأنك رسول اهللا
  .ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: تقول فأنا واهللا رأيتها تسبح يف الربية وهي: قال زيد بن أرقم

                                                
  .مسلمرواه )  ١(
أمحد وأمحد والترمذي واحلاكم وصححاه عن أيب سعيد والبيهقي عن ابن عمر، وأبو نعيم عن أنس وابن مسعود، رواه )  ٢(

  .عن أيب هريرة
  .يدعو الناس إىل اهلدى، وإىل دين احلق وهم يكذبونه: ويف لفظ)  ٣(
ي اهللا عنه ـ  عن زيد بن أرقم والبيهقي من طريق علي بن الطرباين والبيهقي وأبو نعيم عن أنس بن مالك ـ رضرواه )  ٤(

قادم وأبو العالء خالد بن طهمان بن عطية عن أيب سعيد اخلدري، والطرباين وأبو نعيم عن أم سلمة، وأبو نعيم عن أنس بن مالك 
  .وهو غريب، ورجاله خرج هلم يف الكتب الستة

هلذا : طرقه يتقوى بعضها ببعض، وقال الشيخ عض احلفاظ لكنهذا احلديث ضعفه ب: قال القطب احلضرمي يف خصائصه
  .احلديث طرق كثرية تشهد أن للقصة أصال

: يف بعض سكك املدينة فمررن ا خببأ أعرايب وإذا بظبية مشدودة إىل اخلباء، فقالت كنا مع رسول اهللا : أنسيف رواية و)  ٥(
  .يا رسول اهللا، إن هذا االعرايب اصطادين



 ٤٤٦

  :ومما يدخل يف هذا الباب ما روي من تسبيح األشياء بني يديه
وفيهم االشعث بن  قدم ملوك حضرموت على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس و

: ، فقالوا)هن والكهانة يف النار إمنا يفعل هذا الكا سبحان اهللا (:قال ؟قيس، فقالوا إنا قد خبأنا لك خبأ فما هو
 ،)هذا يشهد أين رسول اهللا  (:كفا من حصى، فقال فكيف نعلم أنك رسول اهللا عز وجل فأخذ رسول اهللا 

  .١نشهد أنك رسول اهللا عز وجل: فسبح احلصى يف يده، فقالوا
ام، وهو فنسمع تسبيح الطع كنا نأكل مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود و
  .٢يؤكل
يا : ، قالوا)إن هذا الطعام يسبح  (:أيت بطعام ثريد، فقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

: ، فأدناها منه فقال)ادن هذه القصعة من هذا الرجل  (:، مث قال لرجل)نعم  (:رسول اهللا، وتفقه تسبيحه، قال
 (:هذا الطعام يسبح مث قال: وأدناها منه فقال )ا من آخر اد (:نعم، يا رسول اهللا، هذا الطعام يسبح فقال

من : ال إا لو سكتت عند رجل لقالوا (:يا رسول اهللا، لو أمرت على القوم مجيعا، فقال: فقال رجل )ردها 
  .٣، فردها)ذنب ردها 

وهلن رض سبع حصيات، فسبحن يف يده، مث نامن األ تناول النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
عمر فسبحن يف يده كما سبحن يف يد أيب بكر،  مث ناوهلن النيب  أبا بكر فسبحن كما سبحن يف يد النيب 

  . ٤مث ناوهلن عثمان فسبحن يف كفه كما سبحن يف يد أيب بكر وعمر
   :التحية

  :اأصناف التحيات باللغات اليت تعرفه وكانت هذه الكائنا بأنواعها املختلفة دي لرسول اهللا 
عرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث إين إين أل (:قال رسول اهللا : عن جابر بن مسرة، قالف

  ٥)ن عرف اآلأل
فما استقبله  ،مبكة فخرجنا يف بعض نواحيها كنت مع رسول اهللا : عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ  قالو

  .٦السالم عليك، يا رسول اهللا: جبل وال شجر إال قال
: ملا كانت ليايل بعثت ما مررت بشجر وال حجر إال قال (:ة ـ رضي اهللا عنه ـ  قالعن جابر بن مسرو

   ٧) السالم عليك، يا رسول اهللا
حني أراد اهللا كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج  إن رسول اهللا : عن برة بنت أيب جتراة قالتو

                                                
  .بو نعيم واحلكيم الترمذيأرواه )  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .الشيخأبو رواه )  ٣(
  .ابن عساكررواه )  ٤(
  .مسلم وأمحدرواه )  ٥(
  .الترمذي، وحسنهرواه )  ٦(
  .أبو نعيمرواه )  ٧(



 ٤٤٧

السالم : فال مير حبجر وال شجر إال قال ،حلاجته أبعد حىت ال يرى بيتا ويفضي إىل الشعاب وبطون األودية
  . ١وكان يلتفت عن ميينه ومشاله وخلفه فال يرى أحدا، عليك يا رسول اهللا

رضي ـ عن جابر بن عبد اهللا ف ،ومن ذلك حتية السجود اليت مارسها هذا اجلمل العارف بفضل حممد 
يا  (:خر اجلمل ساجدا فقال رسول اهللا  فلما كان قريبا منه، أن مجال جاء إىل رسول اهللا ـ اهللا عنهما 

: قالو، )فما شأنه؟ (:هو لنا يا رسول اهللا، قال: نصارفقال فتية من األ، )؟أيها الناس، من صاحب هذا اجلمل
هو لك يا : فقالوا، )؟تبيعونه (:فلما كربت سنه، أردنا حنره، فقال رسول اهللا  ،سنونا عليه عشرين سنة

يا رسول اهللا، حنن أحق أن نسجد لك من البهائم،  :فقالوا، )ا إليه حىت يأتيه أجله أحسنو (:رسول اهللا فقال
    ٢)زواجهن ال ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان النساء أل (:فقال

يف نفر فجاء بعري فسجد له، فقال أصحاب رسول  كان النيب : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و
اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم ولو  (:جر، فنحن أحق أن نسجد لك، قاليسجد لك البهائم والش اهللا 

    ٣)مرت املرأة أن تسجد لزوجها حد ألكنت آمرا أحدا أن يسجد أل
فاغتلما فأدخلهما حائطا، ، نصار كان له فحالنأن رجال من األـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس و

يا : قاعد معه نفر من االنصار فقال يدعو له، والنيب فأراد أن  فسد عليها الباب، مث جاء رسول اهللا 
رسول اهللا، إين جئت يف حاجة، وإن فحلني يل اغتلما، وإين أدخلتهما حائطا، وسددت عليهما الباب، فأحب 

   )قوموا معنا  (:صحابهأل أن تدعو يل أن يسخرمها اهللا عز وجل، فقال رسول اهللا 
، ففتح، فإذا أحد )افتح  (:فقال فأشفق الرجل على رسول اهللا  ،)فتح ا (:فذهب حىت أتى الباب، فقال

ائتين بشئ أشد به رأسه  (:سجد له فقال رسول اهللا  الفحلني قريب من الباب، فلما رأى رسول اهللا 
، فجاء خبطام فشد رأسه وأمكنه منه مث مشى إىل أقصى احلائط إىل الفحل االخر، فلما رآه وقع )وأمكنك منه 

اذهب فإما ال  (:، فشد رأسه وأمكنه منه، فقال)ائتين بشئ أشد به رأسه  (:ه، فقال للرجلساجدا ل
   ٤)يعصيانك

***  
ما وصل عبد القادر من حديثه إىل هذا املوضع حىت التفت إىل بولس، فوجدت عينيه تكادان تغرقان يف  

  .شيئا يريد إزالته دموع حياول حبسها، ولكنه مل يستطع، فأخرج منديال، وتظاهر بأن بعينيه
  .وملا مل جيد معه ذلك شيئا، وغلبته عيناه، وقف منصرفا

  .ومل أجد إال أن أنصرف معه، ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد إىل مشس حممد

                                                
  .ابن سعدرواه )  ١(
  .أمحد والبيهقي واللفظ له، ورجاله ثقاترواه )  ٢(
  .رباين بسند جيدأمحد وأبو نعيم والطرواه )  ٣(
  .الطرباينرواه )  ٤(



 ٤٤٨

  اخلامتة
لكنه مل يأت، وقد  ..كما تعودنا امليدانيةيف اليوم احلادي عشر انتظرت بولس صباحا لنذهب للتداريب 

   ..يف سر ذلك، وخفت أن يكون قد أصابه مكروه، فذهبت إىل بيته، وسألت عنه، فلم أجدهاحترت 
  .سألت جريانه، فلم يعرف أحد أين ذهب، وال مىت غادر بيته

  .فلم أظفر بأي معلومة توصلين إليه ..ظللت أحبث يومي ذلك
  .وال من بعيد ،بال من قري ،ولكين ال أعثر على أي معلومة ..وهكذا ظللت أحبث أسبوعا كامال

فلم  ..فكف عن حبثك ..أنت كمن يبحث يف حبر عميق عن إبرة: ذهبت إىل الشرطة، فابتسموا، وقالوا
  .إال أن يعود مبحض رضاه ،أن عاديف هذه البالد يسبق ألحد ضاع 

   ..مضى شهر على غيابه، ومل يأت
   ..مث مضى شهر ثان، فلم يأت
  .وعجبا ما رأيت ..تهولكين رأي ..ويف الشهر الثالث، مل يأت

يف ذلك اليوم الذي رأيته فيه سرت إىل عاصمة اهلند، لبعض املصاحل يل هناك، ويف أحد الشوارع الكربى 
  .من املدينة رأيت إعالنا عن إلقاء حماضرة من طرف قس أسلم

  .كثريا للموضوع إىل درجة انشغايل عما جئت من أجلهاهتممت 
تظة، ولكين متكنت بعد جهد جهيد من رؤية املنصة، فقد كنت أحب لقد كان احلضور كثريا، والقاعة مك
  .أن أرى هذا القس الذي ختلص من قيوده

: أخذ عبد القادر مكرب الصوت، وقالمل يطل يب الزمن حىت اعتلى عبد القادر وعبد احلكيم املنصة، مث 
 ﴿:تعاىلإنه منوذج حي لقوله  .. اهللا يشرفنا أن جيلس معنا اليوم رجل امتأل قلبه باإلميان، وامتأل حمبة لرسول 

ونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُ
ينداه٨٣:املائدة( ﴾الش(  

  .غاية اإلخالص، وقد هداه حبه للمسيح إىل حممد  ح الرجل كان خملصا للمسيفهذا 
رمبا يوجد هناك الكثري ممن مر بتجربته، ولكنه مل جيرؤ على أن ينطق باإلميان، أو ينضم إىل املؤمنني، ولكن 
هذا الرجل املخلص استطاع أن يتخلص من كل قيوده، ويضم إىل إميانه باملسيح وإخالصه للمسيح إميانه مبحمد 

  .حملمد وإخالصه
قبل أن أعلن لكم : ما انتهى من قوله هذا حىت اعتلى بولس املنصة أمام تكبريات اجلمهور احلاضر، وقال

  .عن أعظم قرار اختذته يف حيايت، أود أن أشكر هذين الرجلني الفاضلني اللذين كانا سببا هلذا القرار اخلطري
  .لي مبحمد لقد امتأل عقلي بأوهام كثرية أفرزها جهلي باإلسالم، وجه

وأصم آذاين، فال أرى، وال أمسع إال ما يذكره قومي عن حممد، وعن اإلسالم، وقد  ،لقد كنت أغلق عيين
  .أتيح يل يف هذه البالد أن أمسع من املسلمني أحاديث عذبة عن نبيهم كان عقلي وقليب يفتقر إليها

حواله ال يعدو كونه بطال قوميا، أو لقدأومهين أساتذيت الذين تعلمت على أيديهم بأن حممدا يف أحسن أ



 ٤٤٩

  .مصلحا اجتماعيا، أو رجال عبقريا، ال عالقة له بالسماء، وال خبوارق السماء
عرفت أنه ال يوجد يف العامل رجل له من اخلوارق ما حملمد،  ،ولكين يف هذه البالد، وبفضل هذين الرجلني

  .بل إن خوارقه ال تزال ممتدة تشهد له بأنه رسول من اهللا
لقد أيد اهللا رسله مبعجزات كثرية على قدر من لقيهم من الناس، ولكن معجزات حممد ال تكاد تعد، وهي 

  .فوق ذلك بيننا حاضرة ال يزال عطاؤها ممتدا
   ..بعد هذا

أريد أن أحذر أولئك املسلمني البسطاء الذين يريدون أن يلغوا هذا اجلانب العظيم من جوانب النبوة 
: البقرة(﴾ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتبِع ملَّتهم  ﴿:تعاىلقول هلم ما قال اهللا إلرضاء أقوامنا، أل

  )١٢٠من اآلية
  .السبب الوحيد لرضاهم عنكم، وهو انسالخكم عن دينكم وهويتكم ونبيكم تعاىللقد ذكر اهللا 

ل ذرة تربطكم بدينكم إىل أن حيولوه دينا كديننا حنن أما قبل ذلك، فسيظلون يطالبونكم بالتخلي عن ك
  .الذي بعناه ألباطرة الرومان مقابل رضاهم عنا

حممد رسول  ..ال إله إال اهللا(بعد هذا، امسحوا يل أن أنطق أمامكم بأعظم حقيقة ينطق ا كل الوجود 
  )اهللا

  .صاح اجلمع مكربين، ومل أدر إال وأنا أصيح معهم مكربا من غري شعور
  

***  
عادت الكهرباء، وانطفأت تلك السرج العجيبة اليت كانت ما وصل البابا من حديثه إىل هذا املوضع حىت  

عامل احلكمة والسنن اليت أمرنا  ..وكأن الكهرباء عادت تأمرنا بلسان حاهلا أن نعود لعامل األسباب ..تضيء لنا
  .اهللا بالتزامها

  .أشعة كثرية من مشس حممد لقد ظفرت يف هذه الرحلة ب: قلت للبابا
بل ظفرت معها مبعان عميقة خففت من غلواء عقلي املتثاقل إىل  ..مل أظفر بتلك األشعة فقط: قال
   ..األسباب

ضيقة خرافة اللقد علمت أن األسباب اليت نراها، وال نرى غريها، واليت تستعبدنا، وتسجننا يف سجوا 
  .هللا مقدرها وواضع قوانينها فرضاامتألت ا عقولنا، فراحت تفرضها على ا

فليس هناك شيء  ..فصرت أشعر بأن اهللا قادر علي كل شيء ..وقد أكسبين ذلك أمال عظيما يف اهللا
  .مستحيل أمام اهللا

  أمل تكفك تلك األشعة لتعلن إسالمك كما أعلن ذلك القس؟: قلت
لق بصدري، وتكاد ختنقين، فلذلك ولكن أوهاما كثرية ال تزال تع ..لقد كانت األشعة كافية ..ال: قال

   ..كلما اقتربت أبعدتين، وكلما أردت أن أتصل مبصدر النور فصلتين



 ٤٥٠

  .وهو أهم األسباب ..لقد كان ذلك سببا من األسباب
التوأم رسالة يبشرين فيها باعتالئه مناصب رفيعة يف سلم الكنيسة، أما السبب الثاين، فقد أرسل يل أخي 

والثقافة والعلوم، فحنت نفسي املتثاقلة سلين إىل بقعة أخرى من العامل متتلئ باحلضارة وأنه لذلك اختار أن ير
  .إىل هذا العرض السخي، وأقعدين ذلك عن االتصال بالنور، ومبصدر النور

  ؟هذه البقعة املمتلئة حضارة وثقافة وعلوما ما هي: قلت
  .فسأحدثك عنها يف رحلتنا اخلامسة إىل مشس حممد  ..اصرب: قال
  .فحدثين عنها اآلن: قلت
ولكن يل أورادا من الذكر والقرآن واملناجاة التزمت أمام  ..ما أشد شوقي ألن أحدثك عنها اآلن: قال

  .وال ينبغي يل أن أقصر فيها ..ريب بأدائها
  .فحدثين عن نوع األشعة اليت نلتها فيها: قلت
ظللت أمتتع بطيب مذاقها يف كياين كله  لقد قطفت يف تلك الرحلة مثارا يانعة من شجرة حممد : قال
  .إىل اليوم

  .إذن ١)مثار من شجرة النبوة(فستحدثين عن : قلت
  .ذلك ما سأحدثك عنه غدا إن شاء اهللا ..أجل: قال

                                                
  .هو عنوان اجلزء اخلامس من هذه السلسلة، وهو التايل هلذا اجلزء)  ١(



 ٤٥١

  الفهرس
  

  ٥  املقدمة

  ١٦  أوال ـ إرهاصات

  ٢١  ـ قبل امليالد ١
  ٢١  :انتظار طويل
  ٢٤  :محاية الكعبة

  ٣٠  ـ عند امليالد ٢
  ٣٠  :جنم حممد 

  ٣١  :أحداث كربى
  ٣٣  :أنوار امليالد

  ٣٦  ـ بعد امليالد ٣
  ٣٦  :غالم له شأن
  ٣٧  :رؤى صادقة
  ٣٩  :شق الصدر

  ٣٩  :مة النشأةعص
  ٤٢  ثانيا ـ بركات

  ٤٨  ـ الصحبة املباركة ١
  ٤٨  :ـ بركاته على أهل بيته ١
  ٥١  :ـ بركاته على أصحابه ٢

  ٥١  :رجال
  ٥٤  :نساء

  ٥٦  ـ اللمسات املباركة ٢

  ٦٦  ـ الوالئم املباركة ٣

  ٧١  ـ األطعمة املباركة ٤
  ٧٢  :الشعري املبارك
  ٧٣  :اللنب املبارك
  ٧٤  :احليس املبارك



 ٤٥٢

  ٧٤  :التمر املبارك
  ٧٦  :البيض املبارك
  ٧٦  :الثريد املبارك
  ٧٦  :الطحني املبارك

  ٧٧  :األحشاء املباركة
  ٧٧  :طعام من السماء

  ٧٩  ـ املياه مباركة ٥
  ٧٩  :آبار وعيون
  ٨٠  :تكثري املاء
  ٨٢  :نبع املاء

  ٨٥  :عذوبة املاء
  ٨٦  ثالثا ـ دعوات

  ٩٤  ـ شفاء ١

  ١٠٠  ـ حاجات٢
  ١٠٠  :استسقاء
  ١٠٣  :رزق
  ١٠٤  :حفظ
  ١٠٤  :تأليف
  ١٠٥  :هداية

  ١٠٦  :أدعية جمربة
  ١٠٩  ـ بركات ٣

  ١١٦  رابعا ـ نبوءات

  ١١٨  ـ نبوءات من الكتاب املقدس ١
  ١١٨  :نبوءات عن املسيح

  ١٢٦  :نبوءات ملفقة
  ١٢٨  :نبوءات خاطئة

  ١٣١  ـ نبوءات من القرآن الكرمي ٢
  ١٣٢  :ـ أنباء من املاضي ١

  ١٣٣  :قوم لوط
  ١٣٤  :ملوك مصر

  ١٣٥  :قوم سبأ
  ١٣٦  :قوم مثود

  ١٣٧  :ـ أنباء احلاضر ٢



 ٤٥٣

  ١٣٨  :ـ أنباء املستقبل ٣
  ١٣٨  :انتصار الروم

  ١٤٣  :ر اإلسالمانتصا
  ١٤٤  :عصمة اهللا لنبيه

  ١٤٥  :غزوة بدر
  ١٤٥  :فتح مكة

  ١٤٥  :الفتوحات اإلسالمية
  ١٤٦  :الثبات على الكفر

  ١٤٦  :إذالل اليهود وإفسادهم
  ١٤٩  :العداوة بني املسيحيني

  ١٥٢  :الكشوف العلمية
  ١٥٢  :ـ نبوءات مل حتدث بعد ٤

  ١٥٤  ـ نبوءات من السنة املطهرة ٣

  ١٥٦  أحداث معاصرة
  ١٥٦  :الشر اخلفي

  ١٥٨  :أحاديث خفية
  ١٦١  :أحداث خفية

  ١٦٢  :بيةحتديات غي
  ١٦٥  :شهداء وانتصارات

  ١٦٧  أخبار الصحابة
  ١٦٧  :ـ أعمار ووفيات ١
  ١٧١  :ـ باليا وحمن ٢
  ١٧٦  :ناتـ عطايا وامتحا ٣
  ١٧٩  أخبار التابعني

  ١٨٤  أخبار الفنت
  ١٨٤  :ـ الفتنة األوىل ١

  ١٨٩  :ظلم آل البيت
  ١٩١  :قتل الصاحلني
  ١٩٤  :عزل األنصار

  ١٩٥  :تفريق صف األمة
  ١٩٥  :ـ الفتنة اآلخرة ٢

  ١٩٧  :ظهور الدجالني
  ١٩٨  :احلكام املستبدون
  ١٩٨  :القتال بني املسلمني

  ١٩٩  :فنت املتطرفني



 ٤٥٤

  ٢٠١  :غربة الدين
  ٢٠١  :وهن األمة

  ٢٠٤  فتوحات وبشائر
  ٢٠٥  :فتح اجلزيرة العربية

  ٢٠٦  :فتح مصر
  ٢٠٧  :فتح العراق وفارس
  ٢٠٩  :فتح القسطنطينية

  ٢١١  :بشائر مرتقبة
  ٢١٤  ظواهر وسنن
  ٢١٤  :ـ االحنراف الديين ١

  ٢١٤  :التطرف والغرور
  ٢١٦  :االهتمام باملظاهر
  ٢١٧  :التجارة بالدين

  ٢١٧  :فع العلمر
  ٢١٩  :ـ االحنراف االجتماعي ٢

  ٢١٩  :فشو التقليد
  ٢١٩  :ختلخل العالقات

  ٢٢٠  :سالم اخلاصة
  ٢٢١  :اف اخللقيـ االحنر ٣

  ٢٢١  :رفع األمانة
  ٢٢٢  :رفع احلياء
  ٢٢٢  :التربج
  ٢٢٢  :ـ التطور املادي ٤

  ٢٢٣  :االهتمام بالعمران
  ٢٢٣  :تقارب العامل
  ٢٢٤  :وسائل النقل

  ٢٢٤  :املعادن اجلديدة
  ٢٢٥  :نطق الكائنات

  ٢٢٧  اية الدنيا
  ٢٢٧  :تاريخ الساعة
  ٢٣٠  :أشراط الساعة

  ٢٣٥  خامسا ـ حتديات

  ٢٣٦  ـ اخلوارق واأللوهية ١

  ٢٤٩  ـ اخلوارق والنبوة ٢



 ٤٥٥

  ٢٤٩  :داللة اخلوارق على النبوة
  ٢٥٣  :القرآن ومعجزات حممد

  ٢٦٠  :سند املعجزات
  ٢٦٣  ـ املعجزة اخلالدة ٣

  ٢٧١  ـ املعجزة الكونية ٤
  ٢٧٣  :إجابات نقلية
  ٢٧٧  :إجابات عقلية

  ٢٧٧  أوهلا
  ٢٨٠  ـ معجزات أرضية ٥

  ٢٨٠  :إحياء املوتى
  ٢٨٣  :شهادة الرضيع
  ٢٨٣  :انقالب األعيان
  ٢٨٥  :أضواء معجزة

  ٢٨٧  سادسا ـ ثبات

  ٢٩٥  ـ فتنة الضراء ١
  ٢٩٥  :أهله عليهتأليب 

  ٢٩٨  :إيذاء أصحابه
  ٣٠٥  :احلصار االقتصادي

  ٣٠٦  :اإلذية النفسية
  ٣١١  :اإلذية اجلسدية

  ٣١٣  سراءـ فتنة ال ٢
  ٣١٣  :مساومات

  ٣١٥  :إغراء
  ٣١٨  :دنيا
  ٣٢٢  سابعا ـ محاية

  ٣٢٤  ـ جند الرعب ١

  ٣٢٨  ـ جند اإلخفاء ٢

  ٣٣٢  ـ جند الدعاء ٣

  ٣٣٦  ـ جند اإلعالم ٤



 ٤٥٦

  ٣٤٥  ـ جند الكفاية ٥

  ٣٥٥  ـ جند اهلداية ٦

  ٣٦١  جند العقوبةـ  ٧
  ٣٦١  :العقوبات الدنيوية

  ٣٦١  :العقوبات األخروية
  ٣٦٣  ثامنا ـ انتصارات

  ٣٦٥  ـ جنود من السماء ١

  ٣٧٠  ـ جنود من األرض ٢
  ٣٧٠  :الريح
  ٣٧٣  :املطر
  ٣٧٤  :النعاس
  ٣٧٤  :الرعب
  ٣٧٨  تاسعا ـ طاقات

  ٣٨٣  ـ الوحي ١

  ٣٩٠  ـ االستبصار ٢

  ٣٩٣  ـ التسخري ٣

  ٣٩٨  عاشرا ـ إكرامات

  ٤٠٣  ـ تكرمي اهللا ١
  ٤٠٩  :الشفاعة
  ٤١٣  :الطاعة
  ٤١٨  :الصالة

  ٤٢٣  ـ تكرمي السماء ٢
  ٤٣٤  :األجوبة النقلية
  ٤٣٦  :األجوبة العقلية

  ٤٣٨  ـ تكرمي األرض ٣
  ٤٣٨  :ـ تكرمي البشر ١
  ٤٤٤  :ـ تكرمي الكائنات ٢

  ٤٤٤  :احلنني



 ٤٥٧

  ٤٤٦  :الشهادة
  ٤٥٠  امتةاخل

  ٤٥٣  الفهرس

  
  



 ٤٥٨

  هذه السلسلة
هذه السلسلة مدرسة متكاملة يف براهني النبوة ودالئلها، ويف احلـوار اإلسـالمي  املسـيحي، ويف رد    

  .الشبهات اليت يبثها املبشرون واملستشرقون واملستغربون
  .العقلي، وختاطب املخالف باللغة اليت يفهمها، وتنطلق من املصادر اليت يرجع إليهاوهي تعتمد احلوار 

وقد صيغت بشكل روائي مبسط مليء باألحداث املشوقة، لتجعل من كل مسلم داعية إىل اهللا، وحاميـا  
  :وهذه أجزاؤها..حيمي محى رسوله، ومناظرا ينتصر به احلق، وينهزم به الباطل، وتدفع به الشبهات

    معجزات علمية. ٣ الكلمات املقدسة . ٢ أنبياء يبشرون مبحمد. ١
مثار من شجرة . ٥ معجزات حسية. ٤

 النبوة
  قلوب مع حممد. ٦

  النيب اهلادي. ٩ النيب اإلنسان. ٨ النيب املعصوم. ٧
  رمحة للعاملني. ١٢ عدالة للعاملني. ١١ سالم للعاملني. ١٠
  احلياة .١٥ اإلنسان. ١٤ اهللا جل جالله. ١٣

  


