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 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني سيدنا حممد  

 يوم الدين إىل. 
 مث أما بعد،،،

 .ا وصدًقارسول اهلل حًق حممد : فقد اطلعت على حبث

شواهد ودالئل ومعجزات وآيات كونية كلها تشهد برسالة هذا النيب، 

 .واملرسلني ، وأنه خامت األنبياءالرسول األمني

حممد السيد حممد، وسرين ما وجدت فيه / أ :مجع وترتيب أخي الكرمي

شائقة، وحسن ترتيب، ومجال تنسيق وتبويب، مع مشوله  من مادة علمية

ببدائع  ؛وإحتاف للقارئ الكرمي -وإن كان طويًلا-ملضمون يكشف عنه عنوانه 

جممله نافع مفيد بإذن من النقول، وفوائد من مكتشفات العلم احلديث، وهو يف 

 .اهلل تعاىل

 .ىل مسيع قريبإنه تعا ،وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع جبهده، وأن يتقبل عمله

 ياسر حممود حممود                                                        

 مدرس مساعد بكلية أصول الدين بطنطا
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 مقدمة
جاعل الظلمات  ،وات واألرضافاطر السم ،احلمد هلل رب العاملني

 وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا  ،والنور
ده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على حممد النيب خامت النبيني عب

ومن اهتدى  ،وصل اللهم وسلم وبارك على آل بيته وصحبه ،واملرسلني
 .إىل يوم الدين واقتفى أثره  ،واسنت بسنته ،هبديه

 :أما بعد
وحيافظ على مكانتهم بني  ،إن اهلل سبحانه وتعاىل يدافع عن أنبيائه

ولقد اختص اهلل عز  ،ان ذلك يف حياهتم أو بعد مماهتمسواء ك ،اخلالئق
نظًرا لالضطهاد الشديد الذي  ؛بالقدر األكرب من احلماية وجل حممًدا 

وكذلك نظًرا لالفتراءات  ،للدين اإلسالمي القاه أثناء دعوته 
للنيل من عقيدة  ؛واالهتامات اليت تصدر كل حني من كل فئة ضالة مضلة

ة الصحيحة جلميع ديا اهلل سبحانه وتعاىل هي العقاإلسالم اليت جعله
وضد  ،عكس أهواء احلاقدين فكانت محاية اهلل عز وجل حملمد  ،البشر

 .مصاحلهم الشخصية
 ،خامت املرسلني ولقد عظم اهلل عز وجل من شأن رسوله حممد 

واختصه بصفات قيادية  ،ملا أكرمه وحباه ؛ورفعه فوق البشر مجيًعا
 .كية ال ميكن أن تتحقق إلنسان آخروأخالقية وسلو

ولذا فإن هذا البحث اليسري يتضمن شواهد وآيات وبراهني 
 تشهد هلذا الرسول اخلامت  -مبا فيها من إعجاز علمي-ومعجزات 

 .بالرسالة
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، واليت كانت سبًبا يف شهادة عباقرة املفكرين لرسول اهلل 
ق لديهم من صدق ملا حتق ،وسبًبا يف شهادة علماء الغرب برسالته 

القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة بعدما مت اكتشاف الكثري والكثري 
 اوأشارت إليه ،واليت أشار إليها القرآن الكرمي ،من احلقائق العلمية احلديثة

وبوصف كامل منذ أكثر من ألف  ،األحاديث النبوية الشريفة بدقة بالغة
أي من هذه احلقائق العلمية أحد، واليت مل يكن يعلم  ،ربعمائة سنةأو

  اوأن حممًد ،فثبت لديهم أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل
الذي يصرح بتصرحيات علمية مذهلة هو رسول من عند اهلل سبحانه 

 .وتعاىل
وحيتوي هذا البحث على مناذج من أقوال واعترافات وتصرحيات 

 .بالرسالة حملمد  هؤالء املفكرين والعلماء الذين شهدوا
 :ومن هذه الكتب اإلسالمية اليت قد مت مجع هذا البحث منها

 .إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان( 2)  الرسالة احملمدية (1)

 .زغلول النجار/ جمموعة كتب يف اإلعجاز العلمي للدكتور( 3)
 .كرمي جنيب األغر/ إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، لألستاذ( 4)
 .زغلول النجار/ عات تسجيلية، للدكتورمسمو( 5)

 برسالة -واإلجنيل لتوراةا- السابقة الكتب من شهادات ويتضمن
 .وتبشريها به   حممد

ويتضمن أيًضا صفات أخالقية محيدة هلذا الرسول احملمود حممد  
،  وحاله ومنطقه ،وصفات خللقته  . 
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مية مث خيتم هذا البحث الذي قد مت مجعه من عدة كتب إسال
 .برسالة دعوية قصرية

وأسأل اهلل العظيم رب العرش الكرمي أن يتقبل منا ومن اجلميع 
 .وأن ينميه لنا سبحانه وتعاىل ،صاحل األعمال

طل، فهو القائل يف كتابه فاهلل سبحانه وتعاىل يظهر احلق على البا
َيْدَمُغُه َفإِإَذا ُهإَو   َبْل َنْقِذُف ِباْلَحِق َعَلى اْلَباِطِل َف) :القرآن الكرمي ؛العظيم

 .[1١: األنبياء] (َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمَما َتِصُفوَن
* * * 
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رسالة حممد 
( ) 

حني تشتد  لهرسلقد جرت سنة اهلل سبحانه وتعاىل أن يبعث 
 ،وحني يضل الناس عن سبيل اهلل الذي يصلهم برهبم ،حاجة العامل إليهم

 ،وتقاطعوا ،واختلفوا ،وضلوا ،ناسبعد أن فسد ال ،ويصل بعضهم ببعض
وتربط الناس  ،وتداوي النفوس ،واشتدت احلاجة إىل رسالة تصلح العقائد

وتوجههم مجيًعا يف وحدة منسجمة متآلفة إىل بارئهم  ،بعضهم ببعض
 ،ليقوموا بواجب الشكر له على ما أنعم به عليهم وأسداه إليهم ؛وخالقهم

ومعامالت  ،اديةهوعبادات  ،ه رسوله من عقائد صافيةوما أرسل ب
على أساس من اخلري واحلق  ةوتشاريع قومي ،وأخالق كرمية ،حكيمة

 (2).والفضيلة

 *َيا َأُيَها الَنِبُي ِإَنا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبِشًرا َوَنإِذيًرا ) :قال اهلل تعاىل
 .[4٤ ،45: زاباألح]( َوَداِعًيا ِإَلى الَلِه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنرًيا

َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحإل   ) :قال اهلل تعاىلو
َلُهُم الَطِيَباِت َوُيَحِرُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْلَأْغَلاَل اَلِتإي  

َعَزُروُه َوَنَصُروُه َواَتَبُعوا الُنوَر اَلِذي ُأْنإِزَل  َكاَنْت َعَلْيِهْم َفاَلِذيَن آَمُنوا ِبِه َو
 .[151:األعراف]( َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًلا ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنإا  )  :وقال تعاىل
 *َوُيَعِلُمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُمإونَ  َوُيَزِكيُكْم َوُيَعِلُمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة

 .[152 ،151: البقرة]  (َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوَلا َتْكُفُروِن
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 بالرسالة شواهد تشهد لرسول اهلل 
 العقيدة اليت جاء هبا املصطفى حممد : الشاهد األول

جاء هبا رسول اهلل  ولكي تتجلى لنا وتتضح أمهية العقيدة اليت
 :نالحظ ما يلي  حممد

لقد شاءت حكمة اهلل عز وجل (:رمحه اهلل)يقول صاحب الظالل
منذ اليوم  ةهي القضية اليت تتصدى هلا الدعو أن تكون قضية العقيدة

أوىل خطواته يف الدعوة بدعوة   األول للرسالة، وأن يبدأ رسول اهلل
وأن ميضي يف دعوته ُيعرف الناس  ،الناس أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل

 .هم له دون سواهَدِبَعوُي ،برهبم احلق
 :وُيدلل على ذلك 
الشام كلها يف الشمال خاضعة للروم حيكمها  قد كانت بالد  -أ 

أمراء من العرب من قبل الروم، وبالد اليمن كلها يف اجلنوب خاضعة 
أيدي العرب للفرس حيكمها أمراء من العرب من قبل الفرس، وليس يف 

وما إليها من الصحاري القاحلة اليت تتناثر فيها الراحات  ،إال احلجاز وجند
 .اخلصبة هنا وهناك

 ُهَمَكوهو الصادق األمني الذي َح وكان يف استطاعة حممد  
وارتضوا حكمه منذ  ،قريش قبل ذلك يف وضع احلجر األسود أشراُف

م أعلى قريش نسًبا أن وهو يف الذؤابة من بين هاش ،مخسة عشر عاًما
يثريها قومية عربية تستهدف جتميع قبائل العرب اليت أكلتها الثائرات 

وتوجيهها وجهة قومية الستخالص أرضها املغتصبة  ،ومزقتها الزناعات
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( الرومان يف الشمال والفرس يف اجلنوب)من اإلمرباطوريات املستعمرة 
 .أرجاء اجلزيرةية يف كل وإنشاء وحدة قو ،وإعالء راية العربية والعروبة

هذه الدعوة الستجابت له العرب  ولو دعا يومها رسول اهلل 
من أن يعاين ثالثة عشر عاًما يف اجتاه معارض  بدًلا -على األرجح - قاطبة

 .والناس أمجعني ،ومن مث غريهم ،لتصحيح عقيدة العرب
كان خليًقا بعد أن تستجيب له العرب  إن حممًدا  :ورمبا قيل

وبعد استجماع  ،وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ،ه االستجابةهذ
، أن يستخدم هذا كله يف إقرار عقيدة ، واجملد فوق مفرقهالسلطان يف يديه

 -وهو العليم احلكيم-التوحيد اليت بعثه هبا ربه، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل 
بال إله إال  هذا التوجيه، إمنا وجهه إىل أن يصدع مل يوجه رسول اهلل 

 ملاذا؟ ،وأن حيتمل هو والقلة اليت تستجيب لكل هذا العناء ،اهلل
إمنا  ،إن اهلل سبحانه وتعاىل ال يريد أن يعنت رسوله واملؤمنني معه

 .عاىل يعلم أن ليس هذا هو الطريقهو سبحانه وت
ليس الطريق أن ختلص األرض من يد سلطان روماين أو سلطان فارسي 

 .فحسب ،إىل سلطان عريب
وال ختلص هلل إال أن ترتفع  ،إن األرض هلل وجيب أن ختلص هلل

ألحد على أحد إال اهلل؛ ألن فال سلطان « اهلل ال إله إال »راية  اعليه
وال شريعة إال من اهلل، وألن اجلنسية اليت يريدها  ،السلطان كله هلل

ماين اإلسالم للناس هي جنسية العقيدة اليت يتساوى فيها العريب والرو
 .«ال إله إال اهلل»والفارسي وسائر األجناس حتت راية 
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نسبة إىل الفرس، وهذا هو صهيب  ؛فهذا هو سلمان الفارسي
نسبة إىل بالد احلبشة،  ؛نسبة إىل الروم، وهذا هو بالل احلبشي ؛الرومي

 .  ولكنهم من أصحاب رسول اهلل
كأسوأ هبذا الدين وحال اجملتمع آنذاك   وُبعث رسول اهلل -ب

وتتعامل  ،ما يكون توزيًعا للثروة والعدالة، قلة قليلة متلك املال والتجارة
فتتضاعف جتارهتا وماهلا، وكثرة كثرية ال متلك إال الشظف  ،بالربا

ومجاهري  ،واجلوع، والذين ميلكون الثروة ميلكون معها الشرف واملكانة
 .كثيفة ضائعة من املال واجملد مجيًعا

أن تكون بداية دعوته رفع الراية   حممد وكان يف استطاعة
وأن يطلق دعوة  ،شرافوأن يثريها حرًبا على طبقة األ ،االجتماعية

 .موال األغنياء على الفقراءأورد  ،تستهدف تعديل األوضاع
اجملتمع العريب  النقسمهذه الدعوة   ولو دعا يومها رسول اهلل

يف وجه  ع الدعوة اجلديدةالكثرة الغالبة فيه م -على األرجح -إىل جزئني
ال إله إال »ا يف وجه طغيان املال والشرف بدًلا، من أن يقف اجملتمع صًف

 .ىل أفقها يف ذلك احلني إال األفذاذ من الناسإاليت مل يرتفع  «اهلل
كان خليًقا بعد أن تستجيب له الكثرة   إن حممًدا :ورمبا قيل

مقادها أن يستخدم مكانه  ، ويسلس لهفيغلب هبا القلة ،وتوليه قيادها
 .ثه هبا ربهعيومئذ وسلطانه يف إقرار عقيدة التوحيد اليت ب

مل يوجهه هذا  -وهو العليم احلكيم-ولكن اهلل سبحانه وتعاىل 
التوجيه، لقد كان اهلل سبحانه وتعاىل يعلم أن هذا ليس هو الطريق، كان 

من تصور اعتقادي  اجملتمع بد أن تنبثق يف االجتماعية ال يعلم أن العدالة
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ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به اهلل  ،رد األمر كله هللشامل ي
ومن تكامل بني اجلميع يستقر معه يف قلب اآلخذ  ،من عدالة يف التوزيع

على الطاعة فيه اخلري  ه ينفذ نظاًما يرضاه اهلل ويرجوواملأخوذ منه أن
وال متتلئ  ،باألطماع لوٌبواحلسىن يف الدنيا واآلخرة سواء، فال متتلئ ق

قلوب باحلقد، وال تسري األمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف 
كما يقع يف  ،واإلرهاب، وال تفسد القلوب كلها وختتنق األرواح

 .األوضاع اليت قامت على غري اهلل
واملستوى األخالقي يف اجلزيرة العربية   وُبعث رسول اهلل -ج

شىت إىل جانب ما كان يف اجملتمع من فضائل يف الدرك األسفل يف جوانب 
وكان اخلمر وامليسر من  ،اخلامة البدوية، كان التظامل فاشًيا يف اجملتمع

وكانت الدعارة يف صور شىت من  ،تقاليد اجملتمع الفاشية ومن مفاخره
 .معامل هذا اجملتمع

أن تكون بداية دعوته دعوة  وكان يف استطاعة حممد 
 ،وتزكية النفوس ،وتطهري اجملتمع ،قومي األخالقإصالحية، تتناول ت

كما جيد كل مصلح أخالقي  -د وقتهاجوتعديل القيم واملوازين، وكان وا
وتأخذها النخوة لتلبية دعوة  ،نفوًسا طيبة يؤذيها هذا الدنس -يف أية بيئة

 .اإلصالح والتطهري
فاستجابت له  ،ذلك  نه لو صنع رسول اهللإ: ورمبا قال قائل

فتصبح أقرب  ،أرواحها مجهرة صاحلة تتطهر أخالقها وتزكوأول األمر يف 
املعارضة  «ال إله إال اهلل»من أن تثري دعوة  ومحلها بدًلا إىل قبول العقيدة
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 -وهو العليم احلكيم-القوية منذ أول الطريق، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل 
 .إىل مثل هذا الطريق  مل يوجه رسول اهلل

، كان بحانه وتعاىل يعلم أن ليس هذا هو الطريقلقد كان اهلل س
وتقرر  ،يعلم أن األخالق ال تقوم إال على أساس من عقيدة تضع املوازين

، وأنه قبل تقرير والقيم وتقرر السلطة اليت ترتكن إليها هذه املوازين ،القيم
خالق اليت تقوم عليها وتظل األ ،تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرجحة

 .بال ضابط وبال سلطان وبال جزاءمتأرجحة 
وتقررت السلطة اليت  ،بعد اجلهد الشاقفلما تقررت العقيدة 

ترتكن إليها هذه العقيدة، ملا عرف الناس رهبم وعبدوه وحده، ملا حترر 
الناس من سلطان العبيد ومن سلطان الشهوات سواء، ملا تقررت يف 

كل شيء مما يقترحه  صنع اهلل هبا وبأهلها «ال إله إال اهلل»القلوب 
 .املقترحون
يتقرر فيها سلطان لال  ،تطهرت األرض من الرومان والفرس -

 .ولكن يتقرر فيها سلطان اهلل ،العرب
وقام النظام اإلسالمي  ،وتطهر اجملتمع من الظلم االجتماعي جبملة

ويرفع راية العدل االجتماعية باسم اهلل  ،ويزن مبيزان اهلل ،يعدل بعدل اهلل
ال »ويكتب عليها  ،ويسميها راية اإلسالم ال ُيقرن إليها امًسا آخر ،وحده

 .«إله إال اهلل
ن أل ؛وزكت القلوب واألرواح ،وتطهرت النفوس واألخالق

اهلل وثوابه واحلياء  الرقابة قامت هنالك يف الضمائر، وألن الطمع يف رضى
 ،قوباتواخلوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام الع
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وارتفعت البشرية يف نظامها ويف أخالقها ويف حياهتا كلها إىل القمة 
الشاهقة اليت مل ترتفع إليها من قبل قط، واليت مل ترتفع إليها من بعد 

 .وأصحابه برهان ذلك   اإلسالم إال يف ظل اإلسالم، والنيب
فمن صحت  ،فالعقيدة هي األساس ،مما سبق يتضح أمهية العقيدة

ومن مث ، يف اهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر عقيدته
وخلصت نواياه هلل عز وجل  -وفًقا ملا جاء به الشرع-عباداته ومعامالته 

فسد دينه وفسد  -األساس -وُقبل عمله، ومن فسدت عقيدته ،صح دينه
 .ومل ينتفع به يف آخرته اليت يرجوها ،ومل ُيقبل -وإن كان خرًيا-  عمله 

واليت كانت سبًبا يف  ، ولنتأمل يف العقيدة اليت جاء هبا حممد -
 ،واعتنقوه وعملوا بتعاليمه ،أهل اإلسالم الذين رضوا باإلسالم ديًنا رقي

 .  ومتسكوا بالكتاب الذي أنزل على رسوله
عرف ُيعو إىل توحيد األلوهية والربوبية؛ يد  كان رسول اهلل -

ادته سبحانه وتعاىل وحده وإفراده الناس بإالههم ويدعوهم إىل عب
بالعبودية جل شأنه، يعرف الناس برهبم الذي خلقهم وأوجدهم من عدم 

 .أو شريك له ٍدورزقهم، وينفي وجود ِن
وده سبحانه وتعاىل إىل اإلميان مبوجد هذا جويدعو كل من أنكر و

 .الكون احملكم الصنع، يدعوهم إىل اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل
واليت مع  ،إىل حماربة عبادة األصنام اليت ال تنفع وال تضر يدعو -

 .ذلك كان العرب وغريهم يعبدوهنا من دون اهلل عز وجل
يدعو إىل حماربة كل ما يعبد من دون اهلل، فالعرب وغريهم 
يعبدون احلجارة، والفرس يعبدون النار، واليهود اختذوا أحبارهم ورهباهنم 
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وحيرمون عليهم ما  ،، حيلون هلم ما حرم اهللأرباًبا من دون اهلل عز وجل
 .فيتبعوهنم ،أحل اهلل

خملوًقا يأكل ويشرب وينام،  -املسيح - والنصارى يعبدون بشًرا
ومع ذلك  ،ىل غري ذلك مما يفعله البشر الذين خلقهم اهلل عز وجلإ

 .يعبدونه من دون اهلل
أي صفة  وتزنيهه سبحانه وتعاىل عن ،يدعو إىل عبادة اهلل وحده -

 حظ أن البيئة اليت أحاطت بالنيب  نلنقص ُنسبت إليه من البشر، ف
 :كانت متوج بافتراءات على اخلالق جل وعال، وندلل على ذلك مبا يلي

 ،أنه اختذ من املالئكة إناًثا ؛فلقد افترت العرب على اهلل كذًبا -أ
 .وقالت إن املالئكة بنات اهلل، تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبرًيا

ابن اهلل، تعاىل  روقالوا عزي ،وافترت اليهود على اهلل الكذب -ب
؛ ُيطلقون اهلل عن ذلك علًوا كبرًيا، واختذوا أحبارهم أرباًبا من دون اهلل

 ،فيحلون هلم ما حرم اهلل ،فيفترون على اهلل الكذب عليهم الربانيون، 
هم بوا أنبياءفيتبعوهنم، وحرفوا كتبهم وكَذ ،وحيرمون عليهم ما أحل اهلل

بوا عبده ورسوله املسيح عيسى ابن مرمي رغم ما ظهر هلم وقتلوهم، وكَذ
واملعجزات اليت أيده اهلل  ،من معجزة والدته عليه السالم وكالمه يف املهد

قاتلهم اهلل، ونسبوا إىل أمه  ،قبيًحا اوقالوا فيه قوًل ،وسبوه ،بعد ذلكهبا 
 ،فلقد نسبوا إليها الزنا ،ن ذكرهالسيدة مرمي العذراء ما يستعف اللسا

 .قاتلهم اهلل
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أيدها رهبا تبارك وتعاىل  ،فهي العابدة الزاهدة التقية الصاحلة
ومبعجزاته عليه  ،مبعجزة كالم ولدها املسيح عيسى ابن مرمي يف املهد

 .السالم بعد ذلك
 ،فلقد نسبت هذه األمة الغضبية إىل املسيح عيسى ابن مرمي السحر

 .مه إىل الفجوروُنسبت ُأ ،ولد بغية ،ساحر نهإ :وقالوا
سبت لوًطا عليه السالم إىل أنه وطئ ابنتيه وأولدمها وهو وَن

ونسبت سليمان عليه السالم إىل أنه كان ملًكا ساحًرا  ،سكران من اخلمر
وكان أبوه عندهم ملًكا مسيًحا، ونسبوا يوسف عليه السالم إىل أنه حل 

 ،وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته ،سيدتهتكة سراويله وتكة سراويل 
فلم يقم حىت  ،ا على أناملهائط انشق له فرأى أباه يعقوب عاًضوأن احل

يا يوسف تكون من الزناة وأنت معدود : فقال ،نزل جربيل عليه السالم
ري والكثري وغري ذلك الكث ،وذلك قوهلم ،فقام حينئذ ،عند اهلل من األنبياء

 .وكذهبممن افتراءاهتم 

مل ):ويقولون يف صالهتم يف العشر األول من الشهر من كل سنة 
 (.أين إهلهم؟ انتبه كم تنام يا رب؟ استيقظ من رقدتك: تقول األمم

وهؤالء إمنا أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من 
 ،وحاربوه ،خامت املرسلني وكذبوا رسوله حممد  ،الذل والعبودية

ولكن اهلل عز وجل عصمه منهم ونصره عليهم ونصر دينه  ،هلوا قتلووحا
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فهم ميثلون أنفسهم بعناقيد  ،ومع كل هذه االفتراءات ،تبارك وتعاىل
 .الكرم وسائر الناس بالشوك احمليط حيطان الكرم

وهذا من غاية جهلهم وسفههم فإن املعتنني مبصاحل الكرم إمنا 
ا نرى له وحياطة وصيانة، ولسن ؛ حفًظاجيعلون على أعايل حيطانه الشوك

كما يفعل الناس  ،الضرر والذل والصغار ئر األمم إاللليهود من سا
 .بالشوك

إن : وافترت النصارى على اهلل الكذب، فقالت فرقة منهم -جإ
إن : ن املسيح هو ابن اهلل، وأخرى قالتإ: املسيح هو اهلل، وأخرى قالت

االفتراءات علًوا كبرًيا، لقد نسبوا إىل  اهلل ثالث ثالثة، تعاىل اهلل عن تلك
وهي صفة نقص هلل جل يف عاله، فما  ،اهلل سبحانه وتعاىل اختاذه الولد

َوَقاُلوا اَتَخَذ ): فهو القائل سبحانه تعاىل ،ينبغي هلل عز وجل أن يتخذ ولًدا
: البقرة]( ٌل َلُه َقاِنُتوَنالَلُه َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما ِفي الَسَماَواِت َواْلَأْرِض ُك

11٤]. 
َما َكاَن ِلَلِه َأْن َيَتِخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحاَنُه ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإَنَما ): وقال

 .[35: مرمي] (َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن
ُد َتَكا *َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإًدا *َوَقاُلوا اَتَخَذ الَرْحَمُن َوَلًدا): وقال

َأْن َدَعْوا  *الَسَماَواُت َيَتَفَطْرَن ِمْنُه َوَتْنَشُق اْلَأْرُض َوَتِخُر اْلِجَباُل َهًدا
ِإْن ُكل  َمْن ِفي  *َوَما َيْنَبِغي ِللَرْحَمِن َأْن َيَتِخَذ َوَلًدا *ِللَرْحَمِن َوَلًدا
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 (َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعَدُهْم َعًدا *الَسَماَواِت َواْلَأْرِض ِإَلا آِتي الَرْحَمِن َعْبًدا
 .[٤4 – ١١: مرمي]

َلْم  *الَلُه الَصَمُد *ُقْل ُهَو الَلُه َأَحٌد): هو القائل سبحانه وتعاىلو
 .[اإلخالص] (َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد *َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد
 .عز وجل مل يلد، ومل يولدفاهلل 

واعتقاده أية صفة نقص يف إهله الذي يف معتقده  فمن قبل ورضي
والذي كان عليه أن ميجده وال يساوي بني فعله وفعل البشر  ،يعبده

فال عجب أن جنده  ،وغريهم من املخلوقات اليت أوجدها اهلل من عدم
يقبل ويرضى يف معتقده واعتقاده صفة نقص ثانية وثالثة يف إهله وخالقه 

 .ويعيب هو بنفسه إهله الذي يعبده
لبشر وغريهم من خملوقات اهلل تعاىل اليت أوجدها اهلل عز وجل فا

مث مبشيئة اهلل  ،من عدم يتزوجون ويلدون ويتكاثرون وميوتون وحياسبون
 .عز وجل إىل اجلنة أو إىل النار يدخلون

أو أن له  ،فمن قبل أن اهلل سبحانه وتعاىل اختذ ولًدا من اإلنس
 :ول هلم توبيًخا واستنكاًراىل طبيعة خاصة به معهم نقاسبحانه وتع

فما املانع إذن من أن يكون اهلل عز وجل قد اختذ ولًدا من  -أ
–املالئكة، أو أن يكون له طبيعة خاصة به معهم، وهم أهل املأل األعلى 

ولقد خلقهم اهلل سبحانه وتعاىل من نور، فهم أشرف يف  -السماوات
 !اخِللقة من البشر الذين هم خملوقون من طني؟

ا املانع أيًضا من أن يكون له ولد من اجلن أو طبيعة خاصة به وم
 ! معهم؟
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 .استنكاًرا الفتراءات النصارى وأقواهلم الكاذبة على اهلل تعاىل
خلقهم اهلل عز وجل  ،فاجلن أيًضا من خلق اهلل سبحانه وتعاىل

 .أيًضا قبل خلق البشر
خلق آخر وما املانع أيًضا أن يكون اهلل عز وجل قد اختذ من  -ب

والذين ال علم لنا هبم وال بكيفية خلقهم ولًدا ثالًثا  ،غري اإلنسان واجلن
 ورابًعا، أو أن يكون له سبحانه وتعاىل طبيعة ثالثة ورابعة خاصة به معهم؟

وأقواهلم الكاذبة على اهلل  ،توبيًخا واستنكاًرا الفتراءات النصارى
 .عز وجل

وتعاىل قد اختذ زوجة أو وما املانع أن يكون اهلل سبحانه  -جإ
صاحبة من اإلنس وغريمها من اجلن وغريهم من خلق آخر غري اإلنسان 

 واجلن؟
 .توبيًخا واستنكاًرا هلم ،توضيًحا الفتراءات النصارى

من الصفات واألفعال  وما الذي مينع أن يقبل اإلنسان أًيا -د
قدره جل  واليت تنقص من ،األخرى الغري الئقة بذات اهلل سبحانه وتعاىل

والذي كان عليه أن يزنهه وميجده دون  ،دهبيف عاله وهو إهله الذي يع
 سواه؟

 .توبيًخا واستنكاًرا الفتراءاهتم
ألنه ولد  ؛وإذا كان النصارى يعتقدون يف املسيح أنه ابن اهلل -هإ
فلقد خلقه اهلل عز وجل من  ،فماذا نقول يف آدم عليه السالم ،من غري أب

 !نقول عنه أنه إله أو ابن إله؟؟ أغري أب وال أم
 .استنكاًرا وتوبيًخا الفتراءات النصارى
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 .فتعاىل اهلل عن مثل تلك االفتراءات علًوا كبرًيا ،حاشا وكال
فاآلثار الدالة على عظمة اهلل عز وجل كثرية جًدا ال حتصى، 
فعقيدة النصارى يف إهلهم ومعبودهم غري صافية وغري نقية، عقيدة ال 

 .وال يقبلها عقل راجح رشيد ،ة سليمة سويةتقبلها فطر
اد البقر وغري البقر، فهم يعبدون بشًرا من َبفهم يستوون مع ُع

وينسبون إليه األلوهية أو جزًءا منها على اختالف فرقهم  ،خلق اهلل تعاىل
املسيح الذي محلت به السيدة مرمي  ؛ وهوبسبب باطلهم املنغمسني فيه

اخل بطنها أثناء فترة محلها، فنقول هلم د -وهي من البشر-العذراء 
 :توبيًخا واستنكاًرا الفتراءاهتم

إهًلا أو ابن  -وهي من البشر -كيف حتمل السيدة مرمي العذراء -أ
 إله؟

كيف حيتوي األدىن األعلى؟ ما تلك العقيدة الشائبة العكرة  -ب
 ، اليت ال تقبلها فطرة؟الغري صافية

ة؟ ماذا إن التقت الطبيعة ماذا إن تزوج إنسان من بقر -جإ
البشرية مع احليوانية؟ أيولد ما يكون نصفه إنسان والنصف اآلخر بقرة؟ 

 أيعقل أن تلتقي الطبيعة اإلهلية مع الطبيعة البشرية؟
بالتأكيد ال يقبل العقل السوي والفطرة السليمة أًيا من تلك 

خلالق املوجد االدعاءات واالفتراءات واألكاذيب، فاهلل سبحانه وتعاىل هو ا
 .صفاته غري صفات املخلوقنيومن عدم 

وما الذي جيربه ويرغمه على ذلك وهو اخلالق الذي خيلق ما 
ترك ابن اإلله نفسه لُيصلب وُيقتل وُيهان دون أن حيمي ييشاء؟ وكيف 



 

 

 

 www.alukah.net 

 

ا09 
حل
سد 
وآ
 ثاره

 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

نفسه؟ وإن عجز عن محاية نفسه، فكيف يترك اإلله ابنه لُيصلب ويقتل 
 ويهان دون أن حيميه؟ 

رك اإلله ابنه ليصلب ويقتل ويهان من قبل اليهود الذين وكيف يت
بزعم أن ذلك ليكون سبًبا يف تكفري ذنوب بين  ،يكفرون به ويكذبونه

 وهو ال دخل له هبذه الذنوب؟ ،آدم
وهو اخلالق الذي ميلك العفو  ،وما الذي جيربه ويرغمه على ذلك

اليت يعتقدها  والغفران دون أدىن حاجة ملثل تلك االفتراءات واألباطيل
 النصارى؟

وهل ُيعقل أن يتحمل بنو آدم ذنوًبا بسبب خمالفة أبيهم آدم لربه 
 !عز وجل، وأكله من الشجرة اليت قد ُنهي أن يأكل منها؟

أُيعقل أن يتحمل االبن ذنًبا ألبيه أو جزًءا منه وهو ال عالقة له 
 !هبذا الذنب؟

ن منجده أهذا من حكمة وعدل اإلله الذي كان جيب علينا أ
 !ونزنهه عما يليق به؟

 أي قرب يسع إله السموات واألرض؟ ،ويا عجًبا
فالعقول السوية والفطرة السليمة ال تقبل أدىن شيء من مثل تلك 

فتعاىل اهلل عن  ،االفتراءات واألكاذيب على اهلل اخلالق البارئ املصور امللك
 .مثل تلك االفتراءات علًوا كبرًيا

أن ال تزنعه عنا  ريب ي هدانا لإلسالم، أسألكفاحلمد هلل تعاىل الذ
 :ونقول ملن افترى على اهلل الكذب ،وأن تتوفانا على اإلسالم

 أعباااد املساايا لنااا ساا ال
 

 نريااد جوابااه عاان وعاااه  
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 إذا مات اإللاه بصانع قاوم   
 

 أماااتوه فمااا هااذا اإللااه  
 وهل أرضاه ماا ناالوه مناه    

 

 فبشااراهم إذا نااالوا رضاااه 
 فعلاوه فياه   وإن سخط الذي 

 

 فقااو م إذ ا أوهاات قااواه  
 الوجاود باال إلاه    وهل بقي 

 

 مسيااع يسااتجيب ملاان دعاااه 
 وهل خلت الطباق السبع ملاا  

 

 ثوى حتت التراب وقاد عااله   
 وهل خلت العاوا  مان إلاه    

 

 ياادبرها وقااد مساارت يااداه 
 وكيف ختلت األماال  عناه   

 

 بنصرهم وقاد مسعاوا بكااه    
 وكيااف أطاقاات اتشاابات 

 

 ل اإلله احلق شد على قفااه مح 
 وكيف دنا احلديد إلياه حا    

 

 خيالطااااه ويلأقااااه أذاه 
 وكيف متكنت أيادي عاداه   

 

 وطالت حيث قد صفعوا قفااه  
 وهل عااد املسايا إىل حيااة    

 

 أم احملاال لااه رب سااواه   
 ويا عجًباا لقاض ضام رب اا     

 

 وأعجب منه بطن قاد حاواه   
 أقام هنا  تساًعا مان شاهور    

 

 ظلمات من حيض غاذاه لدى ال 
ًًا  وشق الفرج مولاوًدا    صاري

 
 

 ضااعيًفا فاحًتااا للفاادي فاااه 
 ويأكاال ي يشاارب ي يااأي 

 

 بااال م ذا  هاال هااذا إلااه 
 تعاىل اهلل عن إفاك النصاارى   

 

 سيسأل كلاهم عماا افتاراه    
 أعباااد الصااليب ألي معااى 

 

 يعظاام أو يقاابا ماان رماااه 
 وهل تقضي العقول بريً كسار  

 

 وملاان برياااه وإحااراق لااه 
 إذا ركب اإلله عليه كسارها  

 

 وقااد شاادت لتساامً يااداه 
 فذا  املركب امللعاون حًقاا   

 

 فدسااه ال تبسااه إذا تااراه  
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 يهان علياه رب اتلاق طارا   
 

 وتعبااده فإنااك ماان عااداه 
 فإن عظمته من أجال أن قاد   

 

 حوى رب العباد وقاد عااله   
 فقد الصليب فاإن رأيناا   وقد 

 

 اهتااذكرنا ساان الااه شااكًل 
 فهال للقباور ساجدت طار ا    

 

 لضم القاض رباك يف حشااه    
 فيا عبد املسايا أفاق فهاذا    

 

 بدايتاااه وهاااذا منتاااهاه 
فهم ينسبون  -وهم من خلق اهلل -وكذلك من عبد البقر أو غريه 

 ،إليه األلوهية، فالباطل صوره كثرية، فقول النصارى شبيه بقول اليهود
اد األصنام وغريهم، فاجلميع جعل هلل شبيه بقول عب ،البقربقول عباد  شبيه

بقول امللحدين الذين أنكروا وجود  ا،سبحانه وتعاىل نًدا وشريًكا، وشبيًه
 .نه كله ذم ونقص هلل جل يف عالهإاهلل عز وجل حيث 

َوَما َقَدُروا الَلَه َحَق َقْدِرِه َواْلَأْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه ): قال اهلل تعاىل
 ( ِة َوالَسماَواُت َمْطِوَياٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعَما ُيْشِرُكوَنَيْوَم اْلِقَياَم

 .[٤1: الزمر]
َبِديُع الَسَماَواِت َواْلَأْرِض َأَنى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة )

 .[1١1: األنعام]( َوَخَلَق ُكَل َشْيٍء َوُهَو ِبُكِل َشْيٍء َعِليٌم
َوُقِل اْلَحْمُد ِلَلِه اَلِذي َلْم َيَتِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي )

 .[111: اإلسراء]( اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُه َوِلٌي ِمَن الذ ِل َوَكِبْرُه َتْكِبرًيا
َوَلْم َيُكْن َلُه  *َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد *الَلُه الَصَمُد *ُقْل ُهَو الَلُه َأَحٌد)

 .[اإلخالص] (ُكُفًوا َأَحٌد
كذبين ابن آدم ومل يكن له : يقول اهلل تعاىل»:   اهلل قال رسول

 ذلك، وشتمين ومل يكن له ذلك، فأما تكذيبه إَياي، فقوله لن يعيدين كما
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، فقوله يمن إعادته، وأما شتمه إَيا بدأين، وليس أول اخللق بأهون علَي
لًدا، وأنا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا اختذ اهلل و

 .أخرجه البخاري «أحد
ان ذوا عقل راجح رشيد وفطرة فاحلق واحد ال خيتلف فيه لبيب

مل  «ال إله إال اهلل»وهو أن  ،وهو الذي جاء به حممد  ،سليمة سوية
الذل فليس ومل يكن له ويل من  ،ومل يكن له شريك يف امللك ،يتخذ ولًدا

فهو سبحانه وتعاىل خالق األشياء  ،له ويل أو وزير أو ُمشري أو حليف
 .مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا أحد ،كلها ومدبرها ومقدرها مبشيئته

 ،فهو األول قبل كل شيء ،فكما أن اهلل عز وجل مل يلده أحد
 ،فهو اآلخر وليس بعده شيء ،وليس حباجة ألحد ،فهو مل يلد أحًدا

 .سبحانه وتعاىل فال مثيل له وال شبيه
واحلق أن عيسى عليه السالم هو عبد اهلل ورسوله وهو الذي جاء 

خامت املرسلني بدون إفراط أو تفريط بدون غلو النصارى فيه   به حممد 
وبدون تفريط اليهود وشتمهم وتكذيبهم له ونسبهم  ،ونسب األلوهية له

قاتلهم  ،بغية ونسب أمه إىل الفجور لد، ووقوهلم إنه ساحر ،السحر إليه
 .اهلل

ليكون سبًبا  ؛فعلى اإلنسان أن يستخدم عقله الذي أهداه اهلل إياه
 ،عن طريق التأمل يف بديع صنعته ،يف التعرف على عظمة خالقه وقدرته

 .فيزنهه وميجده عما سواه
له معجزات تشهد له بالنبوة  -عليه السالم-فاملسيح عيسى 

كان  ،فهذا هو النجاشي ملك احلبشة ،لغريه من الرسلكما  ،والرسالة
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نصرانًيا فأسلم بعدما علم ما جاء به اإلسالم من عقيدة وشريعة وتعاليم، 
أنه ملك عادل ال ُيظلم عنده أحد، فأمر  قد علم عنه رسول اهلل 

املسلمني أن يهاجروا إىل احلبشة فراًرا بدينهم من الفنت ومن تعذيب قريش 
 .وهلم يف اإلسالمهلم بسبب دخ

وهاجر إىل احلبشة جمموعة من الصحابة وما أن علمت قريش 
وأرسلوا معهما  ،فاختاروا رجلني جلدين لبيبني قبل أن يسلما ،بذلك

فقد عز على  ،اهلدايا املستطرفة للنجاشي وبطارقته لُيسلم املهاجرين هلما
ردهم إىل وعزموا على  ،قريش أن جيد املهاجرون مأمًنا ألنفسهم ودينهم

 .قومهم وبالدهم فينكل املشركون هبم
هلذه القصة بعد أن رفض النجاشي تسليم املهاجرين  وإجياًزا

ن ده أحد وحيسن اجلوار، أراد الرجالألنه ملك عادل ال ُيظلم عن ؛إليهما
أن يستثريا غضب النجاشي على املهاجرين ليسلمهم إليهما، فلما كان 

إهنم : أيها امللك: -عمرو بن العاصوهو -الغد قال أحدمها للنجاشي 
عظيًما، فأرسل إليهم النجاشي يسأهلم عن  ايقولون يف عيسى ابن مرمي قوًل

 .ولكن أمجعوا على الصدق كأئًنا ما كان ،قوهلم يف املسيح، ففزعوا
نقول فيه : قال له جعفر بن أيب طالب ،فلما دخلوا عليه وسأهلم

ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل هو عبد اهلل   الذي جاءنا به نبينا 
 .مرمي العذراء البتول

واهلل ما عدا عيسى ابن : فأخذ النجاشي عوًدا من األرض مث قال
مث قال  ،وإن خنرمت واهلل: مرمي هذا العود، فتناخرت بطارقته، فقال هلم
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 -والشيوم اآلمنون بلسان احلبشة -اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي: للمسلمني
 .ن سبكم غرم، من سبكم غرمم ،من سبكم غرم

: والدبر -منكم اما أحب أن يل دبًرا من ذهب وأين آذيت رجًل
 .-اجلبل بلسان احلبشة

ُردوا عليهما هدايامها فال حاجة يل هبما، فواهلل ما : مث قال حلاشيته
أخذ اهلل مين الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع 

 .الناس يف فأطيعهم فيه
عمرو بن  -فخرجا من عنده: ت أم سلمة اليت تروي القصةوقال

ا مردوًدا عليهما ما جاءا به، وكانمقبوحني  -العاص وعبد اهلل بن ربيعة
من كتاب ] .وأقمنا عنده خبري دار مع خري جار -كما ذكرنا مشركني آنذاك

 .[الرحيق املختوم
ح من عقيدة وقول يف املسي فالذي جاء به خامت املرسلني حممد 

عيسى ابن مرمي عليه السالم، وأنه عبد اهلل ورسوله اصطفاه اهلل عز وجل 
بالرسالة كما اصطفى غريه من الرسل، هو القول الوسط بدون إفراط أو 

بدون غلو النصارى الذين نسبوا إىل املسيح عيسى ابن مرمي  ،تفريط
األلوهية، أو شيًئا منها على اختالف فرقهم اليت ضلت وأضلت، 

واليت كان من املفترض أن جتمعهم عقيدة واحدة،  ،ت يف عقيدهتاواختلف
صوره كثرية، أما  -مجع ظلمة -فالباطل كالظلمات ؟ولكن أىن هلا ذلك

ان ذوا عقل راجح وفطرة باحلق فهو واحد فقط كالنور ال خيتلف فيه لبي
 .سليمة سوية
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وبدون جحود اليهود الذين جحدوا رسالة املسيح عيسى ابن مرمي 
ة وكذبوه وحاولوا صلبه وقتله وحاولوا أن ينالوا من شرف أمه كلي

إىل غري  ،كما لوثوا سرية كل نيب أرسل إليهم ،السيدة مرمي العذراء
 .قاتلهم اهلل... ذلك

هي   فالعقيدة اليت جاء هبا خامت الرسل حممد : وبوجه عام
للفكر وال قهر  عقيدة للناس كافة يف كل مكان وزمان، بدون إعنات

لذهن وال إرهاق للتصور، للعرب وغريهم من اليهود والنصارى ل
إىل غري ذلك من الذين عبدوا غري اهلل ونسبوا إليه النقص .. واجملوس

من  -سبحانه وتعاىل-والعيب وإىل من أنكر وجود اهلل اخلالق البارئ 
 .امللحدين وغريهم

فهي العقيدة الصحيحة اليت يقبلها أي عقل رشيد يريد أن يعرف 
ة بدون أي إهله، يزنهه وميجده ويعبده، وتقبلها الفطرة السليمة السوي

هي  شوائب، فالعقيدة اليت جاء هبا حممد تركيبات أو تعقيدات أو
ية مشقة أو تعنت فهي النور أعقيدة صافية يسهل فهمها وقبوهلا بدون 

ى هبا ظلمات الشرك حماهلل سبحانه وتعاىل هبا الظلمة، فار نالذي أ
 .ادواإلحل
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 الشاهد الفاين
- الكعبة املشرفة -البيت العتيق

ول بيت وضع للناس لعبادة اهلل سبحانه أوهو ،تطهري البيت العتيق 
 :وتعاىل من دنس الشرك واألوثان

ِإَن َأَوَل َبْيٍت ُوِضَع ِللَناِس َلَلِذي ِبَبَكَة ُمَباَرًكا ) :قال اهلل تعاىل
 .[٤٤: رانل عمآ]  (َوُهًدى ِلْلَعاَلِمنَي

َوِإْذ َبَوْأَنا ِلِإْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأْن َلا ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا َوَطِهْر َبْيِتَي )
 .[2٤: احلج]( ِللَطاِئِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالُرَكِع الُسُجوِد

ليتعبد  ؛إن أول بيت وضعه اهلل عز وجل يف األرض هو الذي مبكة
افية خالصة ال إشراك فيها، وكان العرب حيجون إىل الناس لرهبم عبادة ص

يطان هلم ولكن مبرور الوقت والزمن زين الش ، كل عاميفهذا البيت 
 .وأحجار عبادة غري اهلل من أصنام

ولكي ندرك مدى عظمة هذا البيت وحرمته عند اهلل تعاىل علينا 
 .يهانه أول بيت هلل وضع للناس يف هذه األرض اليت حنيا علأأن نعلم 

ولنقرأ نبذة خمتصرة عن قصة أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم 
 .البيت احلرام

َأَلْم  * َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َرُبَك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل): قال اهلل تعاىل
ِمْن َتْرِميِهْم ِبِحَجاَرٍة  *َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َأَباِبيَل *َيْجَعْل َكْيَدُهْم ِفي َتْضِليٍل

 .[الفيل] ( َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل *ِسِجيٍل
ليصرف إليها حج  ؛لقد قام أبرهة األشرم ببناء كنيسة يف صنعاء

 ،وقد جلب إليها الرخام اجملزع واحلجارة املنقوشة بالذهب ،العرب
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مث  ،ومنابر من العاج واآلبنس ،ونصب منها صلباًنا من الذهب والفضة
 :اشي احلبشة يقولكتب إىل مواله جن

 ،ين قد بنيت لك أيها امللك كنيسة مل ينب مثلها مللك كان قبلكإ
 .ولست مبنته حىت أصرف إليها حج العرب

فقرر هدم  ،من الكعبة اولكن مل يستطع صرف العرب إليها بدًل
 .الكعبة بيت اهلل العتيق

ا جيشه جممًع ول البلد احلرام وهيأ فيله وعَبىوقد هتيأ أبرهة لدخ
مث االنصراف إىل اليمن، ومل يكن ألهل مكة القدرة  ،هلدم البيت العتيق

فلما وجهوا الفيل من معسكره جتاه الكعبة  ،على مقاومة جيش أبرهة
فضربوه يف رأسه بآلة من  ،هلدمها من ناحية اجلنوب برك وأىب أن يتحرك

هوه فوج ،وهو بارك ال يقوم ،مث أدخلوا حماجن هلم يف أسفل بطنه ،حديد
فقام يهرول ووجهوه حنو الشام ففعل مثل ذلك  ،راجًعا إىل اليمن

وملا عادوا يوجهونه حنو مكة  ،فتهيأ لالنطالق ،ووجهوه إىل املشرق
 .برك

مث كان أن سلط اهلل نقمته على أصحاب الفيل فانتشر فيهم فجأة 
فجعلتهم كعصف مأكول،  ،رمتهم جبراثيمه طرًيا أبابيل ،وباء مهلك

فولوا مدبرين يبتدرون الطريق الذي جاءوا  ،وا من خوف ورعبوُجُن
قتاهلم لوكان قد خرج مع قومه  ،يسألون عن نفيل بن حبيب اخلثعمي
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فلما أسرُه أبرهة افتدى نفسه بأن يكون دليل  ،حني مروا بأرض خثعم
احلبشان بأرض العرب، فال يكاد نفيل يسمع صياحهم وضراعتهم إليه أن 

 :ق إىل اليمن حىت يرد بأعلى صوتهيدهلم على الطري
 أيان املفارو واإللاه الطالاب    

 

 واألشرم املريلوب ليس الريالاب  
فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل  

 .أمنلة أمنلة ؛وأبرهة معهم ينتثر جسمه وتسقط أنامله ،منهل
قد أنشد  - جد النيب حممد  -وكان عبد املطلب سيد قريش

 :قاهلا وهو آخذ حبلقة باب الكعبة ،حني علم بعزم أبرهة األشرم أبياًتا
 هم إن العبد مينع رحله فامنع حاللكإإالل

 جروا مجوع بالدهم والفيل كي يسبوا عيالك
 دالكإعبتنا فأمر ما بإهم وكإنت تاركإإن ك

 واكإإإإم سإو هلإإإإا رب ال أرجإإإإإإإي
 اإإإإماكإهم حإنع منإامإإف يإإإإإإإا رب

 اإإإإاداكإإن عإإت مإيإبإدو الإإإإإن ع
 اإإإاكإنإوا فإبرإخإإوا أن يإمإهإعإنإإام

وكانت هذه احلادثة يف العام الذي ُولد فيه خامت املرسلني حممد بن 
وكما  ويف اليوم الذي ُولد فيه املصطفى  ، عبد اهلل بن عبد املطلب 

ن الشيطان للناس عبادة غري قلنا أنه مبرور الوقت والزمن منذ بناء الكعبة زي
 .اهلل من أصنام وأحجار بزعم أن عبادهتم هلا تقرهبم إىل اهلل زلفى

                                                 



 

 

 

 www.alukah.net 

 

ا19 
حل
سد 
وآ
 ثاره

 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

ومل  ،ومإن مث النصإرانية   ،وجاءت الرساالت وجاءت اليهودية
وهو أول بيت هلل وضع للناس  -تستطع أي منهم تطهري هذا البيت احلرام

وثان، من عبإادة  وال تطهري أهله من دنس الشرك واأل -لعبادة اهلل وحده
 .الواحد اجلبار األصنام واألحجار إىل عبادة اهلل

وهإو أول   -أال تقتضي حكمة اهلل عز وجل أن يطهر بيته العتيق
ال  ،بيت وضع للناس ليعبدوا رهبم الذي خلقهم ورزقهم عبادة خالصة له

 يفويصحح هلإم عقيإدهتم    ،إشراك فيها لغريه من دنس الشرك واألوثان
خامًتا ختتم بإه   ابأن يرسل رسوًل -الذي خلقهم من عدم إهلهم وخالقهم

ويطهإرهم مإن    ،يتلو عليهم آيات رهبم ويزكيهم ،الرساالت السماوية
يأمرهم باملعروف وينهاهم عإن   ،الشرك والفجور ويعلمهم كتاب رهبم

 م الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث؟وحيل هل ،املنكر
رسإوله خإامت    لقد اقتضت حكمة اهلل عز وجل أن يرسل ،بلى

 ،بالعقيدة الصافية السليمة اليت ال عيب فيها وال نقصان املرسلني حممد 
وبالعبادات اهلادية واملعامالت احلكيمة واألخالق الكرميإة والتشإاريع   

 .القومية، فأخرج الناس من ظلمات الشرك واألوثان إىل نور التوحيد
يف العإام   بفتح مكة فلقد َمَن اهلل عز وجل على رسوله حممد 
 ،إىل احلجر األسإود  الثامن من اهلجرة، فدخل املسجد احلرام، وأقبل 

ويف يده قوس وحإول البيإت آنإذاك     ،فاستلمه مث طاف بالبيت العتيق
ثالمثائة وستون صنًما كانوا ُيعبدون من دون اهلل عإز وجإل،   ( 3٤١)

 :بالقوس ويقول قول اهلل عز وجل فجعل يطعنها رسول اهلل 
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، [١1: اإلسراء] (َجاَء اْلَحُق َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإَن اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقاَوُقْل )
 .[4٤: سبأ] (ُقْل َجاَء اْلَحُق َوَما ُيْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما ُيِعيُد)و 

املكرمة  مكة ؛ومن كرامة اهلل سبأانه وتعاىل هلذا املكان الطاهر
هلل ُوضع للناس ليعبادوه   وهو أول بيت ،الذي به وضع البيت العتيق

 :سبأانه وتعاىل
 :ما مت اكتشافه حديًفا -أ
تتوسط اليابسإة   -وهي أم القرى -أن مكة املكرمة اكتشف قدل

 متاًما، مبعىن أننا إذا رمسنا دائرة مركزها مكة املكرمة، فإن هإذه الإدائرة  
بل إن مكة املكرمإة تتوسإط    ،ليس هذا فحسب ،حتيط باليابسة كاملة

ن خط طول مكة املكرمة يتوسط الزمن متاًما، إزماًنا أيًضا حيث اليابسة 
 .فيكون ما حول مكة املكرمة هو العامل كله يف كل مكان وزمان

خامت املرسلني للناس كافة  فلقد أرسل ربنا تبارك وتعاىل حممًدا 
: يف كل مكان وزمان، فهو القائل جل شأنه يف كتابه املبني القرآن الكرمي

 .[٤2: األنعام]( ْنِذَر ُأَم اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَهاَوِلُت)
وما حوهلا هو العامل كلإه يف كإل   : فأم القرى هي مكة املكرمة

 .هو الرسول اخلامت الذي ختم به الرسل مكان وزمان، فمحمد 
وبذلك يتضح لنا أن مكة املكرمة هي مبزنلإة العاصإمة للكإرة    

حانه وتعاىل أن تكإون مكإة   األرضية، فكان من مقتضى حكمة اهلل سب
 .ا للرسالة العاملية واخلامتةاملكرمة مهًد
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 : ومن  األمور اليت تتعلق مبكة املكرمة والكعبة املشرفة
إن بئر زمزم هي إحدى املعجزات املادية امللموسة : ماء  مزم(  )

الدالة على كرامة املكان؛ مكة املكرمة، وعلى مكانة كل مإن سإيدنا   
عند رب العإاملني،  ( الصديقة هاجر)يدنا إمساعيل وأمه إبراهيم وولده س

حيث إن خروج بئر زمزم وسط صخور نارية ومتحولة شديدة التبلإور،  
 .مصمتة، ال مسامية فيها، وال نفاذية هلا يف العادة أمر ملفت النظر

والذي هو أكرب من ذلك وأكثر أن تظل هذه البئر تتدفق باملإاء  
ثة آالف سنة على الإرغم مإن طمرهإا    الزالل على مدى أكثر من ثال

 .وحفرها عدة مرات على فترات
أثبتت الدراسات العلمية احلديثة الإيت  : فمن خصائص ماء زمزم

أجريت على ماء بئر زمزم أنه ماء متميز يف صفاته الطبيعية والكيمائيإة،  
فهو ماء غازي عسر، غين بالعناصر واملركبات الكيميائية النافعة اليت تقدر 

ملليجرام بكل لتر، بينما ال تزيد نسبة األمالح يف ميإاه  ( 2١١١) حبوايل
ملليجرام بكل لتر، مما ( 2٤١)آبار مكة واألودية اجملاورة هلا ال تزيد على 

يوحي ببعد مصادرها عن املصادر املائية حول مكة املكرمإة، وبتميزهإا   
 .عنها يف حمتواها الكيمائي وصفاهتا الطبيعية

زمزم يف عالج العديد من األمراض، فسبحان وتستخدم مياه بئر 
الذي أمر بشق بئر زمزم فكان هذه البئر املباركة، وسبحان أمإر املإاء   

 .بالتدفق إليها من مسافات بعيدة عرب شقوق شعرية دقيقة
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( تدفق املاء إىل بئر زمزم من مسافات بعيإدة )ولعل هذه الظاهرة 
 .ركز اجلاذبية األرضيةتكون مؤيدة ملن قال بأن مكة املكرمة هي م

نازل  )): والذي قال عنه رسإول اهلل  : احلجر األسود( 2)
حإديث حسإن   : رواه الترمذي، وقال. ...((احلجر األسود من اجلنة

 .صحيح
ن ا حيإث إ ا أرضإيً كتشف أن احلجر األسود ليس حجإرً القد 

كمإا أشإار    ،مواصفاته الداخلية ليست كمواصفات الصخور األرضية
 .ه ليس من أحجار األرضأن املصطفى 
 :الطواف حول الكعبة -ب

إن عبادة املسلمني املتمثلة يف الطواف حول البيت العتيق الكعبإة  
واختارهم هلا هي العبادة الوحيدة  ،هلم املشرفة، واليت شرعها اهلل عز وجل

اليت تتوافق وتنسجم مع النظام الكوين الذي خلقه وأبدعه اهلل سإبحانه  
شرع اهلل سبحانه وتعاىل لنا الطواف سبعة أشواط حإول  وتعاىل، فلقد 

حبيث تكون الكعبة على يسارنا  ،الكعبة يف اجتاه معاكس لعقارب الساعة
 :ولنتأمل ولنمعن النظر يف هذا التوافق واالنسجام العجيب

النواة اليت حتتويها الذرة اليت تتكون منها املادة تدور حإول   -1
النواة  حيث إن ،سبعة مستويات من الطاقة (1)لكترونات يف إهذه النواة 

وهو نفس عدد أشواط الطواف حول  ،حوهلا سبعة مستويات من الطاقة
 .الكعبة
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وتدور هذه اإللكترونات عكس عقارب الساعة وهو نفس اجتاه 
 !!ول الكعبة فسبحان اهللحالطواف 

يف اجتاه معاكس الجتاه عقارب : وتدور األرض حول حمورها -2
 !سبحان اهلل ،الساعة

يف اجتإاه  : ويف نفس الوقت تدور األرض حإول الشإمس   -3
معاكس الجتاه عقارب الساعة وهو نفس اجتاه طواف املسإلمني حإول   

 !!فسبحان اهلل ،الكعبة، عكس عقارب الساعة
ويف اجتإاه  : واحليوان املنوي لإلنسان يدور حول البويضإة  -4

اه حركة الطإواف حإول   معاكس الجتاه عقارب الساعة وهو نفس اجت
  !!فسبحان اهلل العظيم وحبمده ،الكعبة

فكأن الدوران عكس عقارب الساعة كما يف عبادة الطواف حول 
فسإائر األجإرام السإماوية     ،الكعبة واجتاهها ركن من أركان التسبيح

والشمس والقمر والنجوم والكواكب واجلزيئات كلها تإدور عكإس   
 .اهلل سبحانه وتعاىل عقارب الساعة يف أفالك تسبح
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فاحليوانات املنوية لإلنسان تدور حول حمور النطفة عكس عقارب 
الساعة، والنطفة تدور حول نفسها يف اجتاه معاكس لعقارب السإاعة،  
واملسلمون يطوفون خالل أداء مناسك احلج حول الكعبة يف احلج يف اجتاه 

عكس عقإارب   مثل الدوران ، فبهذا املثلمعاكس الجتاه عقارب الساعة
 -كطواف املسلمني حإول الكعبإة   -الساعة حول النواة أثناء التسبيح

ودوران األرض حول الشمس، ودوران اجملموعة الشمسية حول الثقإب  
مما  األسود، يتجلى لنا تطابق النصوص الدينية اإلسالمية مع نظام الكون 
ه ى فييدل على أن خالق هذا الكون هو الذي أنزل الدين احلق الذي يتجل

 .ناموس الكون، أال وهو اإلسالم
خإامت   فسبحان اهلل العظيم احلكيم الذي أرسل رسوله حممًدا 

 .املرسلني هبذا العبادات اهلادية وهذا الشرع القومي
لقإد   :عبادة السجود يف الصالة باجتاه البيت احلارام   -جا

ثري مإن  اكتشف أن السجود باجتاه البيت احلرام حيمي اإلنسان من الكإ 
 حيث إناألمراض اجلسدية والنفسية؛ كالصداع واإلرهاق، وغري ذلك، 

وعند تزايإد هإذه    ،جسم اإلنسان حممل بالشحنات الكهربائية املوجبة
سلبية على جسده فيجب التخلص منها، وعنإد   الشحنات يكون هلا آثار
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سجود اإلنسان يف الصالة يتم تفريغ هذه الشحنات الزائدة بانتقاهلإا إىل  
 .األرض

* * * 
 الفالث الشاهد

 حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب مولد الرسول 
 وفداء جده عبد املطلب البنه عبد اهلل

ألبيه عبد اهلل فهي شبيهة  قصة فداء جد النيب حممد  ولنتأمل يف
بقصة إبراهيم عليه السالم وابنه إمساعيل، وذلك عندما أراد إبراهيم عليه 

وذلك ملا رأى يف منامه أنه يإذبح ولإده    ،ه إمساعيلالسالم أن يذبح ابن
ومن املعلوم أن رؤيا األنبياء حق، ولكن  ،إمساعيل، وتكررت هذه الرؤيا

 .من رمحة ربنا تبارك وتعاىل بعباده أنه جل شأنه افتداه بذبح عظيم
من أن يذبح إبراهيم عليه السالم ولده إمساعيل عليه السالم  افبدًل

تدى هبا ربنا سبحانه وتعاىل إمساعيإل  فاليت ا -كبش -قام بذبح الذبيحة
هم، هلل يف خلقه أن يذبح اآلباء أبناءمن أن تكون سنة ا اعليه السالم، فبدًل

امنت ربنا جل شأنه علينا هبذا الفداء، وكذلك عندما أراد عبد املطلب ذبح 
ابنه عبد اهلل، وذلك أن عبد املطلب حني ويل السإقاية فيمإا ويل مإن    

احلرم أخذ يطيل التفكري فيما يلقاه احلجيج من مشقة بسبب شح  وظائف
اليت كانت سبًبا يف إنقاذ جده إمساعيإل عليإه    «زمزم»املاء، فتذكر بئر 

السالم من اهلالك عندما تركه أبوه إبراهيم عليه السالم ومعإه والدتإه   
 ؛السيدة هاجر يف هذا املكان اخلايل من املاء بأمر من اهلل سبحانه وتعإاىل 
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حلكمة يعلمها هو جل شأنه، تذكر بئر زمزم اليت جذبت إىل مكة القوافل 
 .على آثار الرعاة

ودفنإها   «جرهم»وتذكر ما تناقله اآلباء عن األجداد من حيث 
حني ُأرغمت على اخلروج من مكة، فود لو وفقإه اهلل إىل   «زمزم»لبئر 

فقإه اهلل سإبحانه   والعثور على موضع البئر املباركة املطمورة، فبعد أن 
ا مبعوله ومعه ابنه احلارث وليس له يومئذ ولد غريه، حإىت  وتعاىل هلذا غد

: قامت إليه قريش تصده قائلإة  -أساف ونائلة -إذا هم باحلفر بني وثين
يش واهلل ال نتركك حتفر بني وثين هذين الذين ننحر عندمها، وقاومت قر

يل الولد، ولكنه أصر على ها أنه كان قلعمما أراده من حفر بئر زمزم وأط
وعرفت  ،فلما بدت له احلجارة اليت طويت حتتها البئر ،أن ميضي يف احلفر

إهنا بئر أبينا  ،يا عبد املطلب: قريش أنه قد أدرك حاجته قاموا إليه وقالوا
 .فأشركنا معك فيها ،إمساعيل وإن لنا فيه حًقا

 ،نكإم إن هذا األمر قد خصصإت بإه دو   ،ما أنا بفاعل: فقال
وبعد حماولة من قريش ملشاركة عبد املطلب يف بئإر   ،وأعطيته من بينكم

زمزم باءت بالفشل أقام عبد املطلب سقاية زمزم للحجاج ال ينازعه فيها 
 .أحد من قومه

 ،ونذر يومئذ لئن ُوِلد له عشرة نفر مث بلغوا معه حبيإث مينعونإه  
قريش عندما أراد حفر ألنه تذكر ما لقي من  ؛لينحرن أحدهم عند الكعبة
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وخرج عبد املطلب ببنيه العشرة  ،ألنه كان قليل الولد ؛البئر وطمعها فيه
فيعلم من سإيخرج عليإه    ،وقد محل كل منهم قدًحا عليه امسه لُيضرب

فضربت القداح فخرج الفتح على عبد  ،القدح فيأخذه ليذحبه إيفاء بنذره
كد األب يهم بإذبح  ومل ي ،وكان أصغرهم - والد رسول اهلل  -اهلل

ماذا تريد يا عبد املطلإب؟  : فتاه حىت قامت إليه قريش من أنديتها فقالوا
واهلل ال تذحبه أبًدا حىت تعإَذر  : فقالت له قريش وبنوه .أيف بنذري: قال
فما بقاء النإاس   ،لئن فعلت هذا ال يزال الرجل يأيت بابنه حىت يذحبه ،فيه

 هذا؟على 
وأن يضإرب   ،إبل مع ابنه عبإد اهلل أن يقرب عشرة  فانتهوا إىل

فإذا خرج القداح على اإلبل فقد جنإا   ،عليها وعلى ابنه عبد اهلل القداح
عبد اهلل بن عبد املطلب، وإذا خرج القداح على عبد اهلل فإنه يزيد اإلبل 

مث يعيد ضرب القداح مرة أخرى حىت خترج على اإلبل، وبعد ما  ،عشًرا
ُفُنِحَرت عن عبد اهلل بن عبد املطلإب،  خرج القداح على اإلبل أخذت 

 ،من الذبح بعد هإذا الفإداء   وجنا حينئذ عبد اهلل والد رسول اهلل 
فهما  ،ولعل هذا يذكرنا بقصة إبراهيم وذبح ولده إمساعيل عليهما السالم

فلقد شرفهما ربنإا تبإارك وتعإاىل     ،من قاما برفع قواعد البيت العتيق
 .بالرسالة والنبوة
هإو  جنا من ذبح أبيه له بعد الفداء  بن عبد اهلل الذي  وحممد 

الذي -واصطفاه ليطهر هذا البيت العتيق الذي اختاره ربنا تبارك وتعاىل 
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مإن األصإنام    -قام جداه إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم برفع قواعده
 .نودنس الشرك واألوثا

ل كانوا ولكن بنو إسرائي ،لقد كانت الرسل خترج من بين إسرائيل
ن رسول آخر الزمان أوالقتل، وكانوا يظنون  يقابلوهنم بالكفر والتكذيب

 .سيخرج أيًضا منهم
ولكن حكمة اهلل عز وجل ومشيئته جل شأنه اقتضت أن يكإون  

 -من بإين عمهإم    ن حممد سول اخلامت الذي ُيختم به املرسلوهذا الر
 .لدينمن العرب صلوات اهلل وسالمه عليه إىل يوم ا -إمساعيل

* * * 
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 الشاهد الرابع
 وصفاته نسب رسول اهلل 

  وحال دعوته 
 : نسب رسول اهلل 

ُتعرف أسرته  ،هو أفضل وأعظم قريش نسًبا إن رسول اهلل
 .باألسرة اهلامشية نسبة إىل جده هاشم بن عبد مناف

هو الذي توىل السقاية والرفادة من بين عبد مناف، : هاشم -1
، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج مبكة ،كبري وكان موسًرا ذا شرف

وهو أول من سن  ،هامًشا إال هلشمه اخلبز وكان امسه عمرو فما مسي
 :الرحلتني لقريش رحلة الشتاء والصيف، وفيه يقول الشاعر

 عمرو الذي هشم الفريد لقومه 
 

 قوم مبكاة مسانتني عجااف    
 سنت إليه الرحلتاان كالااا   

 

 صاياف سفر الشتاء ورحلة األ 
صارت السقاية والرفادة والرفيدة بعد هاشم إىل : عبد املطلب -2 

ذا فضل يف قومه، كانت  ،وكان شريًفا ُمطاًعا  عبد املطلب جد النيب 
أفضإلهم   قريش ُتسميه الفياض لسخائه وهو سيد مكة، ورسول اهلل 

ويعلم القرشيون هذا وال يسإتطيع   ،أخالًقا وأعظمهم وأحسنهم صفاًتا
 .أن ينكره ويشهدون على ذلك أحد

وأمانته  ألمني، وتشهد قريش قاطبة على صدقهالصادق ا فهو 
 ويدلل على ذلك: 
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ما رواه البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبإه  
 :إىل ملك الروم هرقل وهو هذا النيب 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد بن عبد اهلل ورسوله إىل هرقل )
، سالم على من اتبع اهلدى، أسلم تسلم، أسإلم يؤتإك اهلل   عظيم الروم

فإمنا عليك إمث األريسيني، يا أهل الكتاب تعالوا  ،أجرك مرتني، فإن توليت
نشرك به شيًئا، وال يتخذ وال إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل 

 (.مسلمون بعضنا بعًضا أرباًبا من دون اهلل، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا
وأمره أن يدفعه  ،واختار حلمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكليب

 .إىل عظيم بصرى ليدفعه إىل قيصر
أن أبا سفيان بن حرب أخربه : )وقد روى البخاري عن ابن عباس

أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش وكانوا جتاًرا بالشام يف املدة اليت 
 .يان وكفاًرا من قريشماد فيها أبا سف كان رسول اهلل 

مث  ،فأتوه وهم بإيلياء  فدعاهم يف جملسه وحوله عظمإاء الإروم  
أيكم أقرب نسًبا هبذا الرجل الذي يزعم أنإه  : دعاهم ودعا ترمجانه فقال

 نيب؟
 .أنا أقرهبم نسًبا: قال أبو سفيان

مث قإال   ،وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ،أدنوه مين: فقال
 .فإن كذبين فكذبوه ،ل عن هذا الرجلإين سائ: لترمجانه

فواهلل لوال احلياء مإن  : ويقول أبو سفيان الذي أخربه هبذه القصة
 .أن يؤثروا علّي كذّبا لكذبت عنه
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أنه لوال خاف واستحى أن تعريه قريش بكذبه : يقصد أبو سفيان
 ،لكذب، ولكنه اضطر لقول احلق والصدق الذي ال خيفى على قإريش 

واقفني خلف ظهره يعلمون حقيقة ما سوف يقوله  فأصحاب أيب سفيان
 .عن رسوله اهلل 

 كيف نسبه فيكم؟: مث قال أول ما سألين عنه أن قال
 .هو فينا ذو نسب: فقلت

 فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟: قال
 .ال: قلت
 فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟: قال

 .بل ضعفاؤهم: قلت
 أيزيدون أم ينقصون؟: قال

 .بل يزيدون: قلت
 فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟: قال

 .ال: قلت
 فهل يغدر؟: قال

قال أبإو   -ال، وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها: قلت
 .-ومل متكنين كلمة أدخل فيها شيًئا غري هذه الكلمة :سفيان

 فهل قاتلتموه؟: قال
 .نعم: قلت
 ياه؟فكيف كان قتالكم إ: قال

 .وننال منه ،احلرب بيننا سجال ينال منا: قلت
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 ماذا يأمركم؟: قال
مإا   وحده وال تشركوا به شيًئا، واتركوااعبدوا اهلل  :يقول: قلت

 .يقول آباؤكم، يأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة
فذكرت أنه فإيكم ذو   ،سألتك عن نسبه: قل له: فقال للترمجان

 .نسب قومها وكذلك الرسل تبعث يف ،نسب
فإذكرت أن ال،   ؟وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبلإه 

 .لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله: قلت
فلو : فذكرت أن ال، فقلت ؟وسألتك هل كان من آبائه من ملك

 .رجل يطلب ملك أبيه: كان من آبائه من ملك قلت
 ؟ب قبل أن يقإول مإا قإال   وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذ

فذكرت أن ال، فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
 .على اهلل

فإذكرت أن  . أشراف الناس اتبعإوه أم ضإعفاؤهم  : وسألتك
 .هم اتبعوه وهم أتباع الرسلضعفاء

وكإذلك   ،وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أهنم يزيدون
 .اإلميان حىت يتم

فذكرت أن  ؟لدينه بعد أن يدخل فيه سخطة وسألتك أيرتد أحد
 .ال، وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب

 .أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر: فقلت ؟وسألتك هل يغدر
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وسألتك مباذا يأمر؟ فذكرت أنإه يإأمركم أن تعبإدوا اهلل وال    
وينهاكم عن عبادة األوثان، ويأمركم بالصالة والصدق  ،تشركوا به شيًئا

 .فافوالع
ا فسيملك موضع قدمي هاتني، وقد كنت ن كان ما تقول حًقفإ

أعلم أنه خارج ومل أكن أعلم أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلإص إليإه   
 .ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ،لتجشمت لقائه

فقرأه فلما فرغ من قراءة الكتإاب   مث دعا بكتاب رسول اهلل 
 .مر بنا فأخرجناوكثر اللغط وأ ،ارتفعت األصوات عنده

نإه  أبن أيب كبشة القد أمر : فقلت ألصحابه حني أخرجنا: قال
أنه سإيظهر   ليخافه ملك بين األصفر فما زلت موقًنا بأمر رسول اله 

 (.حىت أدخل اهلل علَي اإلسالم
 .[٤٤، ٤١، ٤1 /2، صحيح مسلم 1/4: صحيح البخاري]

نشإأ يف   ه فنرى أن ولنعد إىل العصر الذي نشأ فيه النيب  -
بني قوم أميني وثنيني غإري   ،عصر سادت فيه اجلهالة وعمت فيه الضاللة

وحييون حياة اللهو ويتعصإبون ألتفإه    ،يكفرون باليوم اآلخر ،موحدين
مل تكن هلم دولإة هلإا    ،األسباب، كانوا قبائل متدابرة وعشائر متناحرة

ودستور  ،وجيش يدفع العدوان ،من حكومة هلا سلطان ؛مقومات الدولة
 .وقانون يبني العقوبات ،يفصل احلقوق والواجبات
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عظيم  ،ثاقب الفكر نشأ رسول اهلل  :يف هذا العصر وهذه البيئة
 .كرمي اخللق ،النفس

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

إىل سن األربعني يتمتع بني قومإه حبسإن    عاش رسول اهلل 
، ونإدلل علإى ذلإك    مشهور بالصدق واألمانة ،اهة الذكرالسمعة ونب

 : نكتفي هبمابواقعتني
 :الواقعة األوىل

فقد اختصمت القبائل فإيمن يضإع   : ما جرى عند بناء الكعبة
يومئإذ  -فقال أبو أمية  ،احلجر األسود، كل قبيلة تريد أن تضعه موضعه

عليكم من باب وا بينكم فيما ختتلفون فيه أول من يدخل ُمِكَح -أسنهم
فلما رأوه قالوا مجيًعا يف   دخل حممد ففعلوا، فكان أول من ،هذا البيت

هذا حممد، فلما انتهى إليهم وأخربوه  ،هذا  األمني رضينا: صوت واحد
 ،وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه ،اخلرب أخذ احلجر ووضعه على ثوب

 .عليه وبىن ودنوا من موضعه وضعه  ،ففعلوا حىت إذا رفعوه
هذه الواقعة تشهد مبا كان له يف نفوس قومه من مكانة طيبة نتيجة 
ما اشتهر به من صفة األمانة وعظيم اخللق، كذلك تشهد بقإوة عقلإه   

وإن  ،وبقدرته البالغة على معاجلة املشإكالت  ،وأملعيته وحسن فطنته 
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كيف يرضإيهم مجيًعإا    بدت أمام الناس مستعصية احلل، فقد عرف 
ويف الوقت نفسه فإاز   ،ة فائقة، فقد أشركهم مجيًعا يف محل احلجرحبكم

 .بشرف وضعه
 :الواقعة الفانية

َوَأْنإِذْر  ) ملا نزلإت : وقد رواها ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
يا بين  ،فجعل ينادي يا بين فهر ،على الصفا صعد ( َعِشرَيَتَك اْلَأْقَرِبنَي

 اأرأيتم لو أخربتكم أن خيًلإ : قالحىت اجتمعوا ف -لبطون قريش-عدي 
 أكنتم ُمصدقي؟ ،بالوادي تريد أن تغري عليكم

 .ما جربنا عليك إال صدًقا ،نعم: قالوا
ا لك تًب: قال أبو هلب. فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: قال

 .[املسد] (َتَبْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتَب): أهلذا مجعتنا فزنلت ،يا حممد
فقد رأى حبكمتإه أن يعإرف    اقعة تشهد ببعد نظره هذه الو

وظنهم به قبل أن يفاجئهم بأمر رسالته، ويف جإو صإاف    ،رأيهم فيه
بعيد عن الشوائب صارحوه وأجابوه على الفور ما  ،خالص من الكدرات

 .جربنا عليك إال صدًقا
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من هاتني الواقعتني نستيقن أن الصدق واألمانة صفتان الزمتإان  
 .من قبل الرسالة حملمد 

اهلجرة بعد الرسالة بنحو ثالثة عشر سنة  وعندما قرر الرسول 
 .لريد الودائع اليت كانت عنده إىل أهلها ؛ترك ابن عمه علي بن أيب طالب

 .الصادق األمني الذي كانت قريش تستأمنه على حاجاهتا فهو 
وينفإر مإن    ،منذ صباه يتحاشى عبادة األصنام نشأ : كذلك

 .منهاالقرب 
عزوًفا عن املالهي، وقد هم مرتني قبل رسالته أن  نشأ : كذلك

فمإا   ،ولكن اهلل عصمه وألقى عليه النوم ،يسمع عزًفا بالغرابيل واملزامري
حبب إليه اخلالء والتعبد ليايل ذوات  أيقظه إال مس الشمس، وملا شب 

يتإزود  مث يرجع إىل البيإت و  ،ويتزود لذلك ،عدد قبل أن يزنع إىل أهله
 .ملثلها

أميكن هلذا الذي ُعرف باألمانة واشتهر بالصدق بني الناس : نسأل
أ على الكذب، وأن يكون أول من يتجرأ عليه الذي يدعو الناس رأن يتج

 !رب الناس، ملك الناس، إله الناس؟إليه 
وللبيئإة سإلطاهنا    ،ملاذا خرج على حكم البيئإة : ونسأل أيًضا

 وتأثريها؟
أربعني سنة كاملة وسط قوم مغإرقني يف اجلهالإة    لقد عاش 

 .ومل تصبه بلواهم ،فلم تنتقل إليه عدواهم ،منهمكني يف الضاللة
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وهو الوقت الذي جتيش فيإه   ،شرخ الشباب ولقد مر عليه  -
فلم تبُد منه كلمة تلميح بالرسإالة أو إشإارة    ،الصدور باآلمال واألماين

وهو يف السادسة مإن   ،مع صغر عمرهالنبوة مع ما شاهده من وفاة أمة 
بوفاة  مث عمه أبو طالب، ومع علمه  ،مث وفاة جده عبد املطلب ،عمره

 .أبيه مع صغر عمره، وهو يف بطن أمه 
ال جتعل له طول األمإل يف   فكل هذه األحداث اليت مرت به 

كلمإة تلمإيح    ومع ذلك فلم تبد منه  ،تلك احلياة الدنيا اليت حيياها
 ،رسالة أو إشارة لنبوة، ويف الوقت الذي هتدأ فيإه النفإوس الثإائرة   بال

ة بدأ بثورة غريت جمرى التاريخ، أعلن أنه رسول ريه اآلمال الفائفوتسكن 
وال على أهل عصر دون  ،على العرب وحدهم وأن رسالته ال تقتصر ،اهلل

وكإل الإذين    ،سواهم، بل إن رسالته عامة تشمل كل الذين يف عهده
ن من بعده، ومل ال وهو خامت املرسلني الذين أرسلهم اهلل سإبحانه  جييئو

 ؟وتعاىل إىل أن جاء وقت رسالته 
هإو   فلقد اقتضت حكمة اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون حممد 

للناس كافة  وملا أنه آخر املرسلني فسوف تكون رسالته  ،آخر املرسلني
 من التحريف وأن حيفظ وأن حيفظها سبحانه وتعاىل ،يف كل مكان وزمان

سواء بالزيادة واإلضافة أو النقصان أو  ،كتاهبا القرآن الكرمي من التحريف
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ىل غري ذلك مما قد تعرضت إليه الرساالت والكتب السابقة عن طريإق  إ
  .هم وشهواهتمئالبشر هلا وفًقا ألهواأيدي تناول 

، يهعلى علم من أنه منذ حلظة رسالته ونزول الوحي عل وكان 
 ،ويصطرب كثرًيا إىل أن ينصره اهلل سإبحانه وتعإاىل   اأن جيتهد طويًل عليه

سيطول وقته إىل أن تنتشر دعوته  - رسالته  -وبالتأكيد فإن هذا األمر
 .ورسالته

هذا كله من إىل  والسؤال الذي يفرض نفسه، ما الذي اضطره 
 إعالن نبوته ورسالته؟

ا وصدًقا، يستجيب ألمر حًق  ليس إال ألنه رسول اهلل: بالتأكيد
وفًقا ملشإيئته   ،ربه تبارك وتعاىل يف الوقت الذي أراده اهلل سبحانه وتعاىل

 .وحكمته جل شأنه
 :الدعوة

يدعو إىل التوحيد والعبادة اخلالصة هلل عز وجإل   كان رسول 
وإىل صلة األرحام، يربط الناس بعضهم ببعض ويإدعو إىل اخلإري وإىل   

 .أمر باملعروف وينهى عن املنكروي ،الصالة
بالكتابة إىل ملوك وأمراء األرض، وأرسل إليهم كتًبا  فلقد أمر 

يدعوهم فيها إىل اإلسالم وإىل ما فيه من تعاليم وشرع قومي، فأرسل إىل 
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النجاشي ملك احلبشة، وإىل املقوقس ملك مصر، وإىل كسإرى ملإك   
بن ساوي حاكم البحإرين،  فارس، وإىل قيصر ملك الروم، وإىل املنذر 

اليمامة، وإىل احلارث بن أيب مشر الغسإاين   وإىل هوذة بن علي صاحب
. اجللنإدي  وإىل أخيه عبد بإن  ،صاحب دمشق، وإىل جيفر ملك عمان

 ،مراء األرضأقد أبلغ دعوته إىل أكثر ملوك و  وهبذه الكتب كان النيب
ؤالء شإغل فكإر هإ    ولكنه  ،ومنهم من كفر فمنهم من آمن به 

 .الكافرين وعرف لديهم امسه ودينه
أكان ميكن أن يتلقى التوحيد من جمتمع وثإين يبإاهي   : ونسأل

 ويفاضل بني األنساب، جمتمع تسوده العصبية اجلاهلية، جمتمع ،باألحساب
 ميارس الشرور ويبالغ يف الفجور؟

، 4: النجم] (اْلُقَوىَعَلَمُه َشِديُد  *ِإْن ُهَو ِإَلا َوْحٌي ُيوَحى): بالطبع ال

5]. 
إليه من قبل ربه  وتعاىل أوحي رسول من عند اهلل سبحانه فهو 

 .تبارك وتعاىل 
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 :ودعوته أميته 
أمي يعلإم  : ولكن أميته دليل من دالئل نبوته  ،اأمًي كان 

بل ويعلم املتعلمني إىل يوم الدين، أمي يتخإرج مإن جامعتإه     ،األميني
وجنود وقادة وفقهاء وحكماء وحساب وكتاب اإلسالمية حكام وساسة 

وحمدثون ومدرسون ووعاظ ومفتون وقضاة عادلون وعلمإاء يف شإىت   
مل يكإن   ،اجملاالت العلمية، فمع أميته ينطق حبقائق علمية مبهرة مذهلإة 

يعلمها أحد على أن اكتشفها العلم احلديث منإذ عإدد قليإل مإن     
 : قال تعاىل .السنوات

َعَلَمإُه َشإِديُد    *ِإْن ُهَو ِإَلا َوْحٌي ُيوَحى *ِن اْلَهَوىَوَما َيْنِطُق َع)
 .[5 – 3: النجم]     (اْلُقَوى

 :دليل من دالئل نبوته ورسالته  فأميته 
 كفا  بالعلم يف األمي معجزة 
 

 يف اجلاهلية والتأدياب والقايم   
 .ا وصدًقاهو رسول اهلل حًق  فمحمد  

                                                 



 

 

 

 www.alukah.net 

 

ا50 
حل
سد 
وآ
 ثاره

 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

 الشاهد اتامس
 ىل ما كان يدعو إليهإ مسارعته 

  واشتريال قلبه دوًما بذكر اهلل
نطالع أخباره وندرس آثاره   ولنعد مرة أخرى إىل الرسول 

 .وأقوى دليل على نبوته  ،فسنرى فيها أعظم شاهد على رسالته
كان أسرع الناس إىل تنفيذ ما  إن الرواة ليجمعون على أنه 

وال  ،والتخلي عما نفر عنه ،فيه أسبقهم إىل التحلي مبا رغب ،جاء به
 !عجب

 :قول اهلل تعاىل فيما أنزل عليه فقد حفظ 
ُقْل َأَغْيَر الَلِه َأَتِخُذ َوِلًيا َفاِطِر الَسَماَواِت َواْلَأْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوَلا )

 *َن ِمَن اْلُمْشِرِكنَيُيْطَعُم ُقْل ِإِني ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأَوَل َمْن َأْسَلَم َوَلا َتُكوَن
 .[15 ، 14: األنعام] (ُقْل ِإِني َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َرِبي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم

وكان  ،فكان أول منفذ لتعاليمه ،لربه لقد استجاب النيب  ،نعم
 .إماًما للمسلمني يف مجيع أحواله ويف أقواله وأفعاله

ْم ِفي َرُسوِل الَلِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َلَقْد َكاَن َلُك): قال اهلل تعاىل
 .[21: األحزاب] ( َكاَن َيْرُجو الَلَه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر الَلَه َكِثرًيا
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أشد الناس طاعة هلل وأكثرهم ذكًرا له سبحانه  فلقد كان 
بل كان  ،وتعاىل وأعظمهم خوًفا منه جل شأنه، ومل يكن هذا حمض ادعاء

 .قة واقعة يلمسها أهله وأصحابه يف كل ما بدر منه وصدر عنه حقي
أما واهلل إين ألخشاكم هلل »:  قال وروى أنس أن النيب 

 .[رواه البخاري ومسلم] .«وأتقاكم له
: قلت لعائشة: بن حبان يف صحيحه عن عطاء قالاوأخرج 

 ؟أخربيين بأعجب ما رأيت من رسول اهلل 
 .ن عجًباوأي شأنه مل يك: قالت

 .ذريين أتعبد لريب: فدخل معي يف حلايف، مث قال ،إنه أتاين ليلة
فبكى حىت سالت دموعه على صدره،  ،مث قام يصلي ،فقام فتوضأ

فلم يزل كذلك حىت  ،مث سجد فبكى، مث رفع رأسه فبكى ،مث ركع فبكى
 .جاء بالل فآذنه بالصالة

ا تقدم من  لك موقد غفر اهلل ،يا رسول اهلل ما يبكيك: فقلت
 ذنبك وما تأخر؟

أفال أكون عبًدا شكوًرا، ومل ال أفعل؟ وقد أنزل علي يف )): قال
ِإَن ِفي َخْلِق الَسَماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف الَلْيِل َوالَنَهاِر )  : هذه الليلة

وًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم اَلِذيَن َيْذُكُروَن الَلَه ِقَياًما َوُقُع *َلآَياٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب
َوَيَتَفَكُروَن ِفي َخْلِق الَسَماَواِت َواْلَأْرِض َرَبَنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطًلا 

 .[1٤1 ، 1٤١: آل عمران](( (ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الَناِر
 .((ويل ملن قرأها و  يتفكر فيها)) :مث قال
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اهلل حلظة، بل كان دائم  ال يغفل عن ذكر لقد كان النيب  ،نعم
الذكر له جل شأنه يف السر والعلن، يف املأل واخلالء، يف اليسر والعسر، يف 
املنشط واملكره، يف السفر واحلضر، يف الليل والنهار، يف الصباح 

 .واملساء
 :ونصه 1٤2ص  ،1وإليك ما ورد يف اإلصابة ج

ن العاص بعث إىل ابن اجللندي ملك عمان، عمرو ب أن النيب )
 :فقال ،يدعوه إىل اإلسالم

لقد دلين على هذا النيب األمي أنه ال يأمر خبري إال كان أول آخذ 
وأنه يغلب فال يبطر ويغلب  ،وال ينهى عن شر إال كان أول تارك له ،به

 .وأشهد أنه نيب ،فال يهجر وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد
 :مث أنشد أبياًتا منها
 بعادها أتاين عمرو باليت ليس 

 

 من احلق شيء والنصيا نصايا  
فقلت له ماا  دت أن جتات    

 باااااااااااااليت
 

 جلندي عمان يف عمان يصايا  
 فيا عمرو قد أسلمت هلل جهرة 

 

 ينادي هبا يف الاواديني فصايا   
 :خامت املرسلني فهذا هو رسول اهلل  

كتاب مفتوح قبل البعثة وبعدها للجميع، فمن أراد أن يتعرف 
ليعلم  ؛فليقرأ وليتصفح سريته  ،سريته العطرةعلى عظيم شخصيته و

 .ا وصدًقاهو رسول اهلل حًق ويتيقن أنه 
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 الشاهد السادس

   عن الدنيا وأغراضها ومفاتنها عزوفه 
من عند اهلل  ارسوًل مد إذا مل يكن حم: ونعود مرة أخرى فنسأل

له ألواًنا  سبحانه وتعاىل فماذا كان يبغي من وراء هذه الدعوى اليت جلبت
 !بذيء شنيع إىل إيذاء شديد فظيع؟ من شتم ؛من العذاب واالضطهاد

فما الغاية اليت  حصيًفا حكيًما، القد كان بشهادة خصومه عاقًل
 الوصول إليها؟ كان يسعى ويرجو

 ، أم املال؟أكان يبغي امللك
فآثر  ،مث من كفار قريش ،امللك واملال من ربه لقد ُعرض عليه 

 .عفيًفا نزيًها وزاهًدا قانًعا أن يكون
بإغداق كل ما هو ميكن  ولقد حاول املشركون مساومة النيب

هؤالء املساكني  يرىليكفوه عن دعوته، ومل يكن  ؛أن يكون مطلوًبا له
 ،أن كل ما تطلع عليه الشمس ال يساوي جناح بعوضة أمام دعوته 

 .فخابوا وفشلوا فيما أرادوا
إىل رسول  -من كفار قريش وكان سيًدا-وليد فلقد ذهب أبو ال

لعله  ؛وكان جالًسا يف املسجد وحده ليكلمه ويعرض عليه أموًرا ،اهلل
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وذلك بعدما وافقته قريش ملا رأته من  ،أن يقبل بعضها ويكف عن دعوته
 .وتزايد أصحاب رسول اهلل  إسالم محزة بن عبد املطلب عم النيب 
إن كنت تريد مبا : يا ابن أخي:  فقال أبو الوليد لرسول اهلل

مجعنا لك من  اماًل -يعين اإلسالم والدعوة إليه -جئت به من هذا األمر
، وإن كنت تريد به شرًفا سودناك علينا حىت اأموالنا حىت تكون أكثرنا ماًل

  .ال نقطع أمًرا دونك، وإن كنت تريد به ملًكا ملكناك علينا
   

ل دعوته، فلقد يك يف سبرفض كل ذل: ولكن رسول اهلل 
 عرض عليه املال والشرف وامللك والتزويج بأشرف بناهتم، ولكنه 

 .كان عفيًفا زاهًدا، نزيًها قانًعا
أنه كان يريد الدنيا ومظاهرها،  هذا كله ينفي عن رسول اهلل 

كما  بل كان حقيقة نلمسها يف أول عهده  ،ومل يكن هذا جمرد كالم
  .على السواء  نلمسها يف آخر عهده

يوم دان له خصومه وخضع له أعداؤه ووافته األموال اجلمة 
ينفق هذه األموال على األيتام  والغنائم اليت ال حصر هلا، فكان 

 .والفقراء واملساكني وينام هو على حصري يؤثر يف جنبه 
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راء واملساكني ويعيش هو قينفق هذه األموال على األيتام والف
 .نًعازاهًدا قا

ما شبع آل حممد من خبز : فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت
 .[أخرجه البخاري ومسلم]  حىت قبض رسول اهلل نيالشعري يومني متتالي

وهو يف  دخلت على النيب : وعن عبد اهلل بن مسعود قال -
: وهو نائم على حصري قد أثر جبنبه فبكيت، فقال ،غرفة كأهنا بيت محام

كسرى وقيصر يطئون على  ،يا رسول اهلل: عبد اهلل؟ قلتما يبكيك يا 
:  قال! وأنت نائم على هذا احلصري قد أثر جبنبك ،اخلز والديباج واحلرير

وما أنا والدنيا ما مفلى  ،فال تبك يا عبد اهلل فإن هلم الدنيا ولنا اآلخرة»
أخرجه ] «ومفل الدنيا إال كمفل راكب نزل حتت شجرة ي سار وتركها

 .[اينالطض
إىل .. وثيابه وسكنهيف طعامه  واألحاديث الدالة على زهده  -

 .غري ذلك كثرية جًدا شاهدة على ما ذكرناه
فهذه  ،يف الدنيا وعلم نساءه كيف يزهدن فيها لقد زهد  -

ابنته فاطمة رضي اهلل عنها بنت خدجية رضي اهلل عنها اليت أنفقت ماهلا يف 
ال اهلل ما يقضي حاجتها ويضمن راحتها، مل يعطها من م ،خدمته ودعوته

 .فهو صدقة ال ُيورث حىت مرياث النيب 

                                                 



 

 

 

 www.alukah.net 

 

ا57 
حل
سد 
وآ
 ثاره

 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

 اهتمام بالغ بالفقراء ورعاية للضعفاء، فمن أجل هؤالء تناسى 
 ،ومل يدخر هلم شيًئا بعد وفاته ،ومل يؤثرهم بشيء من حياته ،نفسه وأهله

 .ووكلهم مجيًعا إىل فضل اهلل ذو الفضل العظيم
يب جاء لريفع أتباعه عن أن يكونوا عبيد الدنيا عبيد املال، جاء إنه ن

ويكفيهم ما يتزودون  ،هلل وحده، يرضون من الدنيا بالقليل اليجعلهم عبيًد
 .مل يكن طامًعا يف ملك أو مال أو جاه فرسول اهلل  ،به لآلخرة

تشهد بعزوفه عن الدنيا وتواضعه  فاألحاديث اليت ُرويت عنه 
 فماذا كان يبغي؟ ،ياته طوال ح

 ي إليها؟وما الغاية اليت كان يرم
 .وهو الذي شهد اجلميع حبكمته ورجاحة عقله 

ال شيء سوى أن يرضي مواله الذي سيطر على حوائجه ومتلك 
 .كل جوارحه، ال شيء سوى أن يفوز حببه وينعم بقربه

أليس هذا كله يدل على أنه خملص يف دعواه، وأنه كما يقول 
 ؟سول من عند اهللر

 
* * * 
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 الشاهد السابع

  وهل ميكن أن جييء هبا أمي حقيقة دعوة الرسول 
لنلقي  ولنعد مرة أخرى إىل الدعوى اليت جاء هبا رسول اهلل 

 .عليها نظرة فاحصة نكشف طبيعتها ومرماها
مبادئها النظرية قوائم  ،البحث والتأمل يتجلى لنا أهنا دعوة فطريةبف

 .ومبادئها العملية تناسب كل طاقة ،كل عقلل
دعوة تالئم الغرائز اإلنسانية واملصاحل البشرية، دعوة ليس فيها 
إعنات للفكر وال قهر للذهن وال إرهاق للتصور، دعوة تثري يف الناس 

أدلتها، دعوة تقوم على ليتفهموها وليقفوا على  ؛غريزة حب االستطالع
ي إىل الرشد يف كل ما جاءت من أصول أو على اخلري وهتد احلق وتبين

 .فروع من عقائد أو أحكام
 ملاذا أسلمت؟: ُسئل أحد احلكماء

فلم أجد فيه أمًرا يقول فيه افعل ويقول  ،نظرت يف اإلسالم: فقال
وكذلك مل أجد فيه أمًرا يقول فيه ال تفعل ويقول  ،العقل فيه ال تفعل
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به من أوامر ونواه تطابق عليها  العقل فيه افعل، ولكن وجدت كل ما جاء
 .ن حاذق لبيبطالعقل والشرع، هذا ما قاله حكيم ف

ولنذكر  ،وهو قول حق جند مصداقه يف كل ما جاء به اإلسالم
 :على سبيل املثال

عقيدة سهلة ال تركيب فيها وال تعقيد، وال : عقيدة التوحيد -أ
مما يقع حتت حواس ة غموض فيها وال إهبام، براهينها ميسورة مستقا

 .للريب وال منفًذا للشك ا، وهي واضحة ال تدع جماًلاإلنسان وفكره
فهي ترتبط بعقيدة : عقيدة البعث واإلميان باليوم اآلخر -ب

الروابط، فاإلميان بإله واحد بلغ غاية الكمال يستلزم اإلميان  التوحيد بأوثق
وكافر، بار وفاجر،  مة أن ال ُيسوى بني مؤمنكحبكمته البالغة ومن احل

وال  ،بد من يوم ُتجزى فيه كل نفس مبا كسبت فال ،حمسن وُمسيء
 .فمن قدر على البدء يقدر على اإلعادة ،استحالة يف البعث

وبني العقيدتني السابقتني أقوى  افبينه: اإلميان برسل اهلل -جإ
األواصر وأمنت الروابط، فحكمة اهلل سبحانه وتعاىل تأىب أن يوجد 

 .ويعاقبه دون أن يقيم احلجة ،اإلنسان ويتركه سدى ويدعه مهًلا
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فاإلميان بالرسل يقتضي اإلميان مبا : اإلميان مبا جاء به الرسل -د
 .جاء به الرسل

متتاز هذه الدعوة بعمومها للناس ومشوهلا ملصاحلهم الدنيوية  -هإ
اجلماعية، كفلت كل مصاحلهم الروحية واجلسمية، الفردية و ،واألخروية

 .نشر الفضيلة وحماربة الظلم والرذيلة ومساملة الكفار املساملني
فاإلسالم مل يترك أمًرا إال وهنج له هنًجا يأخذ به املسلمون، 
وحتاول دول العامل األخذ مبنهج اإلسالم وما فيه من تعاليم وإرشادات 

 .ومعاجلات لكل صغرية وكبرية
كل نواحي اإلصالح على أدق فاإلسالم هو الدعوة الشاملة ل

 .صورة وأعظم منهاج
 فهل ميكن أن يقوم هبذه الدعوة أمي نشأ بني أميني؟

 أن حممًدا : والتاريخ على طوله مل يذكر أمي سواه فاحلق ،كال
 .رسول اهلل من عند اهلل

* * * 
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 الشاهد الفامن

   موقف الكفار من الداعي والدعوة ونصر اهلل هلما
قف الكفار موقف مناوأة منذ اللحظة األوىل، مناوأة كان مو

والدعوة، لقد آذوا  -رسول اهلل -للداعي وللدعوة وملن آمن بالداعي
ولقد آذوا أصحابه الذين آمنوا  ،بالقول والفعل أذًى شديًدا رسول اهلل 

وتفننوا يف تعذيبهم والتنكيل هبم، ومناذج ذلك كثرية تشهد مبدى  به 
هذه الدعوة، فهذا بالل  وأصحابه من أجل ل اهلل صرب وصمود رسو

كان بالل موىل أمية : ومؤذن رسول اهلل  من أصحاب رسول اهلل 
مث ُيسلمه إىل الصبيان يطوفون  ،ابن خلف،  فكان أمية يضع يف عنقه حبًل

 ،احلبل يف عنقه، وكان أمية يشده شًدبه جبال مكة حىت كان يظهر أثر ا
كما كان  ،كان يلجئه إىل اجللوس يف حر الشمسمث يضربه بالعصا، و

 :يكرهه على اجلوع وأشد من ذلك كله
فيطرحه يف بطحاء مكة مث يأمر  ،كان خيرجه إذا محيت الظهرية

ال واهلل ال تزال هكذا :بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، مث يقول
فيقول بالل  -األصنام -حىت متوت أو تكفر مبحمد وتعبد الالت والعزى

سبحانه وتعاىل  ويقصد أن اهلل، أحٌد أحد: رضي اهلل عنه وهو على ذلك
 .ال ند له وال مثيل له وال شريك ،واحد فرد صمد
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القوا وعانوا ألواًنا من  وغريه الكثري من أصحاب رسول اهلل  
 التعذيب 

والتنكيل هبم، بسبب اعتناقهم هذا الدين العظيم، ولكن هذا كله 
فجزاهم اهلل خرًيا على  ،نهم وإمياهنم بدعوة رسول اهلل مل يُرَدهم عن دي
.إمياهنم وصربهم

لقد جرب الكفار يف حرهبم كل سالح وقعدوا له كل مرصد، 
وأخرًيا عادوا إىل اإلميان برسالته وتصديق نبوته وااللتفاف حول رايته 

. 
من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب،  ولقد جاء بعد رسول اهلل 

ي ادعى أنه نيب واتبعه املنافقون من شدة غيظهم وحقدهم على الذ
فكانوا يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر يف صدورهم  ،اإلسالم وأهله

 .وخيفونه
فكان  ،فحارب املسلمون مسيلمة الكذاب ومن اتبعه من املنافقني

النصر من اهلل للمسلمني وُقِتل مسيلمة الكذاب وُهِزم املنافقون شر هزمية، 
 ة مسيلمة الكذاب ودعوته الكاذبة؟رأيت كيف كانت هنايأ

النبوة   سبحانه وتعاىل بني اسم ُمَدعيأرأيت كيف قرن اهلل
ومجع بينهما وخلدمها يف صفحات التاريخ  ،مسيلمة وبني صفته الكذاب

 وعقوبة يف تلك الدنيا اليت حنياها؟له خزًيا 
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ى على اهلل ونلحظ كم كان الفارق بني من كذب يف دعواه وافتر
وبني من صدق يف دعواه ويف تبليغه عن ربه  ،الكذب يف ادعائه النبوة

 .سبحانه وتعاىل، فشتان الفارق بينهما
ونصر دعوته،  فلقد نصر اهلل سبحانه وتعاىل رسوله حممد 

 .سن اخلامتةحب وختم حياته 
طوال  اواصطرب وجاهد جهاًدا كبرًيا طويًل فلقد صرب رسول اله 

 .الته إىل أن نصره اهلل سبحانه وتعاىلفترة رس
ونشرها إىل أن انتشر هذا  وإىل أن نصر اهلل عز وجل دعوته 

 .الدين العظيم الذي جاء به من قبل ربه تبارك وتعاىل
ورفع ذكره  ولقد خلد اهلل سبحانه وتعاىل اسم رسوله حممد 

 .بني صفحات التاريخ
 م رسوله حممد ومجع سبحانه وتعاىل بني امسه جل شأنه واس

 .وقرن بينهما يف كل أذان ويف كل إقامة
فال يكاد ينتهي األذان يف مكان ما إال ويأيت وقته يف مكان آخر 
فيؤذن مرة أخرى وهكذا لنفس تلك الفريضة الواحدة اليت قد ُأذِّن ألدائها 

 .من قبل إىل أن يأيت وقت فريضة أخرى وهكذا
العظيم يف كافة أحناء  ففي كل مكان بعد أن انتشر هذا الدين

 :األرض اليت حنيا عليها نسمع هذا القول احلق والشهادة الصدق
 أشاااهد أن ال إلاااه إال اهلل

 

 أشااهد أن حممااًدا رسااول اهلل 
 .فسبحان اهلل العظيم 
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طوال حياته وأيًضا  كم كان نصر اهلل سبحانه وتعاىل حملمد 
هلل من عند اهلل عز رسول ا  ومل كل هذا؟ ال شك إال ألنه  بعد مماته،

 .خامت املرسلني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وألنه  ،وجل
فال يكاد  وبني الثناء عليه  وكذلك مجع بني اسم رسول اهلل 

إال ويقرن  أو يذكر ضمري يعود على امسه  يذكر اسم رسول اهلل 
سوله اهلل عز وجل أن يصلي على ر بأن ندعو بينهما وبني الصالة عليه 

  فهو سبحانه وتعاىل الذي يعلم مكانة ومزنلة رسوله  فصالة اهلل
 . هي ثناء عليه  سبحانه وتعاىل على رسوله 

إال ونتذكر لقبه الذي  وكذلك ال يكاد يذكر اسم رسول اهلل 
 .الصادق األمني ُلقب به قبل بعثته فهو 

 
 :والس ال الذي يفرض نفسه

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

ية واملزنلة الرفيعة لدى له من املكانة العال فاحلق أن حممًدا  ،كال
 سبحانه وتعاىل اليت استحق هبا تأييد ونصر اهلل سبحانه وتعاىل له  ربه

 .فهو خامت األنبياء واملرسلني
 ودعوته؟ له أرأيت كيف نصر اهلل سبحانه وتعاىل رسو

أرأيت كيف قرن اهلل سبحانه وتعاىل بني امسه جل شأنه واسم 
 ورفع له ذكره؟ رسوله حممد 
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مقترًنا  أرأيت كيف خلد اهلل سبحانه وتعاىل اسم رسوله حممد 
 يف صفحات التاريخ؟ بعظيم صفاته الصدق واألمانة كرامة له 

 .املرسلنيهو رسول رب العاملني وهو خامت األنبياء و فمحمد 
 

* * * 
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 الشاهد التاسع
  بالعاملني وبركته على كل من التصق به  رمحة رسول اهلل 

 بسبب من األسباب
أرسله ربنا تبارك وتعاىل رمحة للعاملني، إلخراجهم   فرسول اهلل 

من ظلمات الشرك واألوثان إىل نور التوحيد والشرع القومي، إلخراجهم 
هلل تبارك عظيم عقابه إىل الفوز برضا امن غضب اهلل عز وجل وسخطه و

 .ه تبارك وتعاىلوتعاىل وجنته وحسن جزائ
طوال فترة  اواصطرب صرًبا مجيًل اجهاًدا طويًل ولقد جاهد 

 .إىل أن سطع نور التوحيد يف كافة أحناء األرض اليت حنيا عليها  رسالته
 .[1١1: األنبياء]( ِمنَيَوَما َأْرَسْلَناَك ِإَلا َرْحَمًة ِلْلَعاَل): قال تعاىل

على كل من التصق به بسبب  ولنتأمل يف أثر بركة رسول اهلل 
 :من األسباب
 :كفار مكة -أ

كان أهل مكة يعبدون األوثان من دون اهلل سبحانه وتعاىل، 
 ،ومعه فيله وجيشه -الكعبة -فحاول أبرهة األشرم هدم بيت اهلل احلرام

ومل يكن ألهل مكة  ،رسول اهلل يه فوكان ذلك يف العام الذي ولد 
طاقة مبحاربة جيش أبرهة، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل عليهم طرًيا 

م حبجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فولوا هأبابيل، ترمي
مدبرين مهزومني تتساقط جلودهم أمام أعينهم عقوبة وخزًيا هلم يف 

يف اليوم الذي ولد فيه  هم يف اآلخرة، وكان ذلك، إضافة إىل جزائالدنيا
 .  رسول اهلل
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أن خيرج عبًدا أسرًيا  فلم يشأ اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله حممد 
وكان من املمكن ذلك إذا جنح أبرهة وجيشه يف  ،يف أيدي أبرهة وجيشه

ومن مث أسر أهل مكة مجيًعا، ولكن أىن هلم ذلك فاهلل خري  ،هدم الكعبة
 صرين؟وهو خري النا حافًظا لرسوله 

وكما ذكرنا أن ذلك كان يف العام الذي ولد فيه خامت املرسلني 
 .حممد 

جنا أهل مكة مجيًعا من جيش أبرهة ومن  فبربكة رسول اهلل 
على أهل مكة مع أهنم  الوقوع يف أسرهم، فكم بلغت بركة رسول اهلل 

 .كانوا عباًدا لألوثان
بب من وأمساء بعض من التصق به بس اسم رسول اهلل  -ب

فإذا تأملنا فيها وزدنا إمعان النظر فيها جند أهنا أمساء من : األسباب
 .املبشرات ليست من املنفرات

 ،من احلمد ،محد: حممد، املصدر ولنبدأ باسم رسول اهلل  -1
رسول اهلل  األرض وحممود يف السماء، وقد مسي حممود يف فرسول اهلل 

  أن هذا االسم مل يكن منتشًرا بني هبذا االسم دون غريه من األمساء مع
 فقد ُسمي هبذا االسم  ،أمساء العرب، ولكن ألنه خامت األنبياء واملرسلني

 .دون غريه من األمساء بإرادة ومشيئة وحكمة من اهلل سبحانه وتعاىل
كان امسه عبد اهلل وليس عبد العزى أو  والد رسول اهلل  -2

 .غري ذلك من األصنام واألوثان
كان امسها آمنة من األمن وليست  دة رسول اهلل وال -3

 .كأمساء غريها من النساء واليت قد تكون منفرة غري مبشرة
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 يد السيدة آمنة يف محلها برسول اهلل لالقابلة اليت قامت بتو -4
 .كان امسها الشفاء

بعد أمه كان امسها ثويبة من  أول من أرضعت رسول اهلل  -5
عندما بشرته مبولد حممد  عم رسول اهلل  الثواب وأعتقها أبو هلب

 .رسول اهلل 
كان من عادة العرب أن يلتمسوا املراضع ألوالدهم من البدو  -٤

بعيًدا عن أمراض احلواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصاهبم ويتقنوا 
 فكان اسم املرضعة اليت أرضعت رسول اهلل  ،اللسان العريب يف مهدهم
ما  ولقد رأت من بركة رسول اهلل  ،والسعادة حليمة السعدية من احللم

 .سوف نذكره بإجياز بعد ذلك
من الربكة  -أم أمين -كان امسها بركة خادمة رسول اهلل  -1
 .ومن الُيمن
وهو يعترب  ،يف شهر ربيع األول رسول اهلل  دكان مول -١

 .أعدل وأفضل شهور العام
 ،دينة املنورةإىل يثرب ُسميت بامل بعد هجرة رسول اهلل  -٤

 فسبحان اهلل العظيم احلكيم الذي اصطفى رسوله خامت املرسلني حممد 
بسبب من  من خلقه وعباده واصطفى له امسه وأمساء كل من التصق به 

 .األسباب
تظهر بركته على من حوله  امبارًك كان رسول اهلل  -جإ

 :اهبما ومه وسنكتفي بنموذجني اثنني ممن حلقت بركة رسول اهلل 
 :السيدة حليمة السعدية مرضعة رسول اهلل  -1
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ما  لقد رأت السيدة حليمة السعدية من بركة رسول اهلل 
 .اقصت منه العجب ولنتركها تروي ذلك مفصًل

أهنا خرجت من بلدها مع : كانت حليمة حتدث :قال ابن إسحاق
 ،زوجها وابن هلا صغري ترضعه يف تسعة نسوه من بين سعد بن بكر

: قالت. تبق لنا شيًئا مل ،وذلك يف سنة شهباء: قالت ،الرضعاء تلتمس
وما  ،قطرةبواهلل ما تبض  ،فخرجت على أتان يل قمراء، معنا شارف لنا

ننام ليلنا من صبينا الذي معنا من بكائه من اجلوع، ما يف ثديي ما يغنيه، 
 الغيث والفرج، فخرجت علَي ولكنا كنا نرجو ،شارفنا ما يغذيه وما يف

بالركب حىت شق ذلك عليهم ضعًفا وعجًفا، حىت  فلقد أدمت ،أتاين تلك
قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إال وقد عرض عليها رسول اهلل 

، نا كنا نرجو املعروف من أيبوذلك أ .إنه يتيم :فتأباه إذا قيل هلا 
 .الصيب

رهه فكنا نك ،وما عسى أن تصنع أمه وجُده: فكنا نقول يتيم
 .فما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضيًعا غريي ،لذلك

واهلل إين ألكره أن أرجع من : فلما أمجعنا االنطالق قلت لصاحيب
 .بني صواحيب، ومل آخذ مرضًعا، واهلل ألذهنب إىل ذلك اليتيم، فآلخذنه

 .ال عليك أن تفعلي عسى اهلل أن جيعل لنا فيه بركة: قال
وما محلين على أخذه إال ألين مل أجد  ،تهفذهبت إليه فأخذ: قالت

فلما أخذته رجعت به إىل رحلي، فلما وضعته يف حجري : قالت .غريه
 -أقبل عليه ثدياي مبا شاء من لنب فشرب، وشرب معه أخوه حىت روي
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مث نام  -فهو أخوه إًذا من الرضاعة ،أي ابن السيدة حليمة: املقصود بأخيه
 .وما كنا ننام معه قبل ذلك

فحلب منها ما  ،ام زوجي إىل شارفنا تلك، فإذا هي حافلوق
 .فبتنا خبري ليلة ،ا وشبًعا، وشربت معه حىت انتهينا رًيشرب

لقد  ،تعلمي واهلل يا حليمة :يقول صاحيب حني أصبحنا: قالت
 .واهلل إين ألرجو ذلك: فقلت: قالت. أخذت نسمة مباركة

ها معي، فواهلل مث خرجنا وركبت أنا أتاين ومحلته علي: قالت
هم حىت إن صواحيب ِرُمال يقدر عليه شيء من ُح لقطعت بالركب ما

يا ابنة أيب ذؤيب وحيك أربعي علينا، أليست هذه أتانك اليت : ليقلن يل
 عليها؟ كنت خرجِت

 .واهلل إن هلا شأًنا :فيقلن .إهنا هلي هي ،بلى واهلل :فأقول هلن
وما أعلم أرًضا من أرض اهلل  ،دمث قدمنا منازلنا من بالد بين سع: قالت

 ،أجدب منها فكانت غنمي تروح على حني قدمنا به معنا شباًعا لبًنا
ب إنسان قطرة لنب وما جيدها يف ضرع، حىت لفنحلب ونشرب، وما حي

اسرحوا حيث يسرح  ،ويلكم :كان احلاضرون من قومنا يقولون لرعياهنم
نبض بقطرة لنب وتروح راعي بنت أيب ذؤيب، فتروح أغنامهم جياًعا ما 

 .غنمي شبًعا لبًنا
فلم نزل نتعرف من اهلل الزيادة واخلري حىت مضت سنتاه وفصلته، 
وكان يشب شباًبا ال يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حىت كان غالًما 

فقدمنا به على أمه وحنن أحرص على مكثه فينا ملا كنا نرى : جفًرا، قالت
 .من بركته
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فإين  ،لو تركت ابين عندي حىت يغلظ: فكلمنا أمه وقلت هلا
لصفي : الرحيق املختوم] .فلم نزل به حىت ردته معنا: قالت .أخشى عليه وباء مكة

 .[1٤4، 1٤3، 1/1٤2ابن هشام ]، [الرمحن املباركفوري
 :أم معبد اتزاعية -2

عليها عندما مر خبيمتها  ولنذكر بإجياز أثر بركة رسول اهلل 
ومن معه أثناء هجرته خبيمة أم معبد  ول اهلل مر رس: أثناء اهلجرة

من  ، مث تطعم وتسقيوكانت امرأة برزة جلدة حتتيب بفناء اخليمة ،اخلزاعية
 فسأالها، هل عندها من شيء؟ ،مر هبا

 ،واهلل لو كان عندنا ما أعوذكم القرى، والشاة عازب: فقالت
: فقال ،مةإىل شاة يف كسر اخلي وكانت سنة شهباء، فنظر رسول اهلل 

: فقال .شاة خلفها اجلهد عن الغنم: قالت ((ما هذه الشاة يا أم معبد؟))
أتأذنني يل أن )): فقال .هي أجهد من ذلك: قالت ((هل هبا من لنب؟))

رأيت هبا حلًبا فاحلبها، فمسح  نعم بأيب وأمي وإن: قالت ((أحلبها؟
درت، فدعا فتفاجت عليه و ،ومسى اهلل ودعا ،بيده ضرعها رسول اهلل 

فشربت  ،بإناء هلا يربض الرهط، فحلب فيه حىت علته الرغوة، فسقاها
مث شرب وحلب فيه ثانية حىت  ،وسقى أصحابه حىت رووا ،حىت رويت

 .مث غادره عندها وارحتلوا ،مأل اإلناء
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فما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عزًنا عجاًفا يتساوكن 
والشاة عازب وال  من أين لك هذا،: لى اللنب عجب فقافلما رأ ،اهزاًل

 حلوبة يف البيت؟ 
 ملا رأته من بركته- إال أنه مر بنا رجل مبارك ،ال واهلل: فقالت

- له كذا وكذاومن حا ،كان من حديثه كيت وكيت. 
يل يا أم  أراه صاحب قريش الذي تطلبه، ِصِفيِه إين واهلل: قال

كأن السامع ينظر إليه وهو  ،ائعبصفاته الرائعة بكالم ر فوصفته  .معبد
 .أمامه

واهلل هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما : فقال أبو معبد
، اذكروا، لقد مهمت أن أصحبه، وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبيًل

 :وأصبح صوت مبكة عالًيا يسمعونه وال يرون القائل
جزى اهلل رب العار  خاً   
 جزائااااااااااااه

 

 عباد أم م رفيقني حال خايم   
 اا نزال باالض وارحتاال باه    

 

 وأفلا من أمسى رفياق حمماد   
 فيا لقصي ما  وى اهلل عانكم  

 

 به من فعال ال حياذي وسا دد  
 ليهن بين كعب مكاان فتاا م   

 

 ومقعاادها للماا منني مبرصااد 
 سلوا أختكم عن شا ا وإنائهاا  

 

 فإنكم إن تسألوا الشاة تشاهد  
نماذج واملعجزات اليت ُتدلل على وغري ذلك الكثري والكثري من ال 

 .هو خامت األنبياء املرسلني فمحمد  ،وال عجب ،بركة رسول اهلل
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 الشاهد العاشر
 ألصأابه رضي اهلل عنهم فقه التربية من رسول اهلل 

  واحلب الشديد من أصأابه له 
 بأرواحهم وافتدائهم له  وتعلقهم واقتدائهم به 

 :ضوان اهلل عليهمألصأابه ر تربية الرسول 
 .بتربية أصحابه حق التربية لقد قام رسول اهلل 

على التوحيد اخلالص هلل عز وجل وعدم اإلشراك  فلقد رباهم 
 .به شيًئا

واجتناب  ،على االمتثال ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل رباهم 
 .نواهيه وتعظيم حرماته جل شأنه

 .ذيلةعلى التمسك بكل فضيلة واجتناب كل ر رباهم 
على املسارعة واملنافسة والتسابق يف فعل اخلريات  رباهم 

 .واجتناب املنكرات
أكثر  على حب اهلل سبحانه وتعاىل وحب رسوله  رباهم 

 .من أنفسهم اليت بني جنبيهم، وحب اآلخرة وتفضيلها على الدنيا
على الشوق إىل لقاء اهلل سبحانه وتعاىل والفوز برضاه  رباهم 

 .ل شأنهونعيمه ج
لنصرة دين  اأهًل ،حبق احق التربية حىت صاروا رجاًل لقد رباهم 

يفتحون به أحناء  ،اهلل يف األرض، قادرين على محل لواء هذا الدين العظيم
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ل شأنه مؤيدين من ِقَبل إالههم بعد فوزهم برضاه ج ،األرض فتًحا
 ؟ومل ال -رضوان اهلل عليهم -عليهم

 احهم بعد رسالة املصطفى فلقد طهرت نفوسهم وزكت أرو
 .إليهم

َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًلا ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا ): قال اهلل تعاىل
 (َوُيَزِكيُكْم َوُيَعِلُمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعِلُمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُموَن

 .[151: البقرة]        
 «له إال اهللإال »بحوا قادرين على محل راية التوحيد فلقد أص

فلم متض غري سنوات معدودات إال وقد انتشر : والدعوة إليها، وبالفعل
عالية خفاقة يف  «ال إله إال اهلل»وأصبحت راية التوحيد  ،هذا الدين العظيم

 .شىت بقاع األرض، وحتطم حتتها ما سواها من شرك وأوثان وطواغيت
ت أعظم إمرباطوريتني وأعظم قوتني يف ذلك الوقت فلقد اهنار

 .«ال إله إال اهلل»على أيدي املسلمني الفاحتني حتت لواء راية التوحيد 
وكانت هاتني القوتني مها إمرباطورية الفرس وإمرباطورية الروم، 

 ،فالفرس كانوا يعبدون النار، والروم كانوا يشركون باهلل سبحانه وتعاىل
 .ولد ويعبدون الصليببون إليه الوينس

قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا، )): ملشركي مكة قال رسول اهلل 
 .[أخرجه اإلمام أمحد والبيهقي: صحيح] .((وتدين لكم هبا العجم ،ومتلكوا هبا العرب

فعل حتطمت هاتني القوتني على أيدي املسلمني الفاحتني فالب
 ،املتبعني له  ،املستمسكني بكتاب اهلل عز وجل، وسنة رسوله 

واملنتهجني بنهجه صلوات اهلل وسالمه عليه، وحتطمت ما سوامها من 
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 ،مصداًقا لقول رسول اهلل  «ال إله إال اهلل»قوى األرض حتت لواء 
دانيها أية حضارة مزعومة، أقام املسلمون توأقام املسلمون حضارة ال 

 عز ها يف شىت بقاع األرض بعدما طبقوا شرع اهللءحضارة سطع ضو
فأخاف اهلل سبحانه وتعاىل  ،ومل خيافوا فيه جل شأنه أي شيء ،وجل

 .منهم كل شيء، فكان آنذاك الفتح املبني
والتاريخ نفسه شاهد بذلك كله بني صفحاته ومسجل بني 

وملا ذكرناه وغري ذلك الكثري من فتوحات  ،سطوره تلك األحداث
تربية  ِمَظدلل على ِعاملسلمني مقرونة باألرقام والتواريخ، وكل ذلك ي

إال نيب أحد ألصحابه رضي اهلل عنهم تربية يعجز عنها  رسول اهلل 
 .خامت األنبياء واملرسلني مرسل من رب العاملني وهو حممد 

لرسول  -رضي اهلل عنهم-احلب الشديد من أصحاب رسول اهلل 
 :بأرواحهم هم له ؤهم به وافتداؤوتعلقهم واقتدا اهلل 

 حًبا شديًدا، وتعلقوا به  حابة رسول اهلل لقد أحب الص
يف كل شيء من قول وفعل،  تعلًقا ال يكاد يتصوره عقل، واقتدوا به 

 ويكرهون ما يكرهه  من عبادات ومعامالت، حيبون ما حيبه 
 .شاهدة على ذلك وغزوات رسول اهلل  ،حهمابأرو ويفتدونه 

هلل سبحانه وتعاىل رسول من عند ا ومل يكن هذا كله إال ألنه 
يف  وأحبه فألقى سبحانه وتعاىل حمبته  ،اصطفاه ربه تبارك وتعاىل ،حًقا

 .قلوب أصحابه رضي اهلل عنهم وقلوب كل من آمن به واتبعه 
وأحب  ،أحب إليهم من آبائهم وأمهاهتم وأوالدهم فكان 

 .إليهم من أنفسهم اليت بني جنبيهم رضي اهلل عنهم
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 :ثري والكثري من املواقف الشاهدة على ذلكويدلل على ذلك الك
ومل يكن  فها هو عروة بن مسعود الثقفي أتى رسول اهلل 

وأصحابه قاصًدا البيت  وذلك بعدما مسعت قريش خبروج النيب  ،مسلًما
 .ألداء العمرة -الكعبة -احلرام

فعقدت جملًسا استشارًيا قررت فيه صد املسلمني عن البيت كيفما 
 ،وعالقتهم به  عروة يرمق بعينيه أصحاب رسول اهلل فجعل  ،ميكن

ما يشهد بعظيم  وبعدما رأى من عجيب صنيع أصحاب رسول اهلل 
أي قوم واهلل لقد وفدت على : رجع إىل أصحابه فقال حبهم له 

وكسرى  ،فقيصر هو ملك الروم -على قيصر وكسرى والنجاشي ؛امللوك
واهلل ما رأيت ملًكا يعظمه  -شةالفرس، والنجاشي هو ملك احلب هو ملك

حممًدا، واهلل إن تنخم خنامة إال وقعت يف  أصحابه ما يعظم أصحاب حممٍد
فدلك هبا وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا  ،كف رجل منهم

وما  ،توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده
 .رشد فاقبوهلا ةد عرض عليكم خطحيدون إليه النظر تعظيًما له، وق

  وهو حدث وفاة رسول اهلل: به ولنذكر حدًثا آخر ولنكتِف
 .وأثره على أصحابه رضوان اهلل عليهم
 :أثر فقدان احملبني حلبيبهم 

أظلمت على املدينة أرجاؤها  فعندما تسرب نبأ وفاة رسول اهلل 
 ان من رؤيته واحلرم وآفاقها، فال مصيبة أعظم من موت رسول اهلل 

 يف تلك الدنيا اليت حنياها، فمن الصحابة من مل ُيصدق وفاة رسول اهلل 
 .وخرج عن وعيه وُشل لوقت
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 :ولنذكر موقفني لصحابيني جليلني من أصحاب رسول اهلل 
 :موقف عمر بن اخلطاب الفاروق رضي اهلل عنه

 :وقد أخرجه اخلرب عن وعيه وقال ،لقد وقف عمر بن اخلطاب
ُتويف، وإن رسول  من املنافقني يزعمون أن رسول اهلل  اجاًلإن ر

فغاب  ،ما مات، لكن ذهب إىل ربه كما ذهب موسى بن عمران اهلل 
مث رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، وواهلل لريجعن  ،عن قومه أربعني ليلة

 .فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات ،رسول اهلل 
 :ق رضي اهلل عنهبكر الصدي موقف أيب

فدخل  ،أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حىت نزل
 ،وهو مغشي بثوب حربة فتيمم رسول اهلل  ،املسجد فلم يكلم الناس

بأيب أنت : مث قال ،مث أكب عليه فقبله وبكى ،فكشف عنه وجهه 
ال جيمع اهلل عليك موتتني، أما املوتة اليت قدمت عليك فقد متها،  ،وأمي

فأىب عمر  .اجلس يا عمر: فقال -وعمر يكلم الناس-خرج أبو بكر  مث
 .أن جيلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر

فإن حممًدا  ،من كان منكم يعبد حممًدا : أما بعد: فقال أبو بكر
 .فإن اهلل حي ال ميوت ،قد مات، ومن كان منكم يعبد اهلل

ٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الُرُسُل َوَما ُمَحَمٌد ِإَلا َرُسو): قال اهلل تعاىل
َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضَر 

 .[144: آل عمران] (الَلَه َشْيًئا َوَسَيْجِزي الَلُه الَشاِكِريَن



             

 www.alukah.net 

 

08 

 78 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

وا أن اهلل أنزل هذه اآلية واهلل لكأن الناس مل يعلم: قال ابن عباس
فتلقاها منه الناس كلهم، فما أمسع بشًرا من الناس إال  ،حىت تالها أبو بكر

 .يتلوها
واهلل ما هو إال أن مسعت أبا بكر : قال عمر: وقال ابن املسيب

وحىت أهويت إىل األرض حني  ،فعفرت حىت ما تقلين رجالي ،تالها
 .[صحيح البخاري] «اتقد م مسعته تالها علمت أن النيب 

كحب  ،فلم تعلم البشرية قاطبة مناذج من التفاين يف احلب
 .حملمد  -رضوان اهلل عليهم-أصحاب حممد 

لقد اصطفى اهلل سبحانه وتعاىل من خلقه هذا الرسول األمني 
واصطفى له أصحابه رضوان اهلل  ،خامت األنبياء واملرسلني  احممًد

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

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

يف قلوب أصحابه رضوان اهلل  أحبه اهلل جل شأنه فألقى حمبته 
 ،واتبع هديه ،آمن به وبدعوتهيف قلوب كل من  عليهم، وألقى حمبته 

 .وسلك طريقه صلوات اهلل وسالمه عليه إىل يوم الدين ،وانتهج هنجه
رسول اهلل  هو أعظم مرٍب، وأعظم حمبوب، فهو  فمحمد 

 .حًقا وصدًقا
* * *
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 الشاهد احلادي عشر
  وأعظمها الكتاب الذي أنزل عليه  معجزات رسول اهلل 

- كرميالقرآن ال –هدى للعاملني 
 املعجزة الباقية: القرآن الكرمي

 :فضله وأثره
فمنهم من أذعن : إن الذين أذعنوا للدعوة احملمدية دوافعهم خمتلفة

 ،وتتفق مع املنطق ،ألنه رآها دعوة فطرية تتمشى مع العقل ؛هلا واستجاب
 .وحتقق اخلري للفرد واجملتمع

واقتنع  ألنه فشل يف مقاومتها ؛ومنهم من أذعن هلا واستجاب
 .بتأييد اهلل سبحانه وتعاىل هلا

القرآن  -وهناك فريق آخر آمن هبا بعد أن هبرته بالغة كتاهبا
وروعة معانيه ودقة ائتالف ألفاظه ومبانيه ومسو أهدافه  -الكرمي

 .ومراميه
ويلزمنا هنا أن نبني ما امتاز به القرآن الكرمي من ميزات كان هبا 

 .ذين قرءوه أو مسعوه أو درسوهنفوس ال  أعمق األثر يف
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يف البالغة حىت حري العرب يف زمن  ميتاز بأنه بلغ غاية الكمال -1
 ،عظم فيه شأن البيان وعرفوا فيه باللسن والفصاحة، حريهم وأعجزهم

سبحانه وتعاىل، لقد حاولوا أن يطفئوا هذا النور وحيطموا  فهو كالم اهلل 
 .قتل الداعني هلاهذه الدعوة بإعالن احلرب عليها و

فما الذي حيوجهم إىل استخدام السنان لو كانوا يستطيعون 
 !القضاء عليه باللسان؟

 أمل يكن من األسهل عليهم أن يعارضوه بسورة أو آيات يسرية
 ليقطعوا حجته ويدحضوا معجزته؟

وسهم، وأشهروا إفالسهم، ما باهلم مل يفعلوا، وقد نكسوا رءف
عني مستسلمني، دون أن يأخذوا عليه عيًبا يف أسلوبه، إليه خاضورجعوا 

، أو ضعًفا يف مبانيه، أو فساًدا يف معانيه، أو نقًصا يف أو خلال يف تركيبه
 !أهدافه، ومراميه؟

ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلِإْنُس َواْلِجُن ): لقد صدق اهلل العظيم إذ يقول
ُقْرآِن َلا َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعَلى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْل

 .[١١: اإلسراء]( َظِهرًيا
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ميتاز بأنه مجع كل ما حيتاج إليه اخلالئق يف معاشهم  -2
ومعادهم، فجاء بالعقائد الصافية والعبادات اهلادية واملعامالت السليمة 

 .واألخالق الكرمية والسياسة الرحيمة
املعارف الرائعة والتوجيهات النافعة واحلجج الساطعة، فال وجاء ب

جتد أمًرا من أمور احلياة إال وقد تعرض له القرآن الكرمي بطريق العبارة أو 
 .وفيه خرب اآلخرين ،اإلشارة أو التلميح، فيه خرب األولني وتارخيهم

والقرآن الكرمي ُيشري إىل حقائق علمية مبهرة، كان له السبق يف 
عام واليت مل يتوصل ( 14١١)شارة إليها منذ أكثر من ألف وأربعمائة اإل

 .إليها العلم احلديث إال منذ القليل من السنوات
فالقرآن الكرمي هو املعجزة الباقية إىل قيام الساعة للعرب وغري 

 .العرب، للناس كافة يف كل مكان وزمان ال تنقضي عجائبه
فلك،  ؛لغرب يف شىت اجملاالتمما جعل الكثري والكثري من علماء ا

 .يذعنون له ويستجيبون... طب، جيولوجيا
 ،فيه من حقائق كونية مل تكن معروفة من قبل اويؤمنون به ملا رأو

أشار إليها القرآن الكرمي بدقة ومشول، فتيقنوا من أن القرآن الكرمي ال 
 .ميكن أن يكون صناعة بشرية
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، وأن هذا الرسول اخلامت وأن القرآن الكرمي هو كالم رب العاملني
اهلل رب  ؛بالوحي، معلًما من ِقَبل هذا اخلالق العظيم اكان متصًل حممد 
 .العاملني

علم األجنحة وهو  ؛فيقول أحد علماء الغرب يف جمال الطب
 :كيث مور

إن التعبريات القرآنية تبلغ من الدقة والشمول ما مل يبلغه العلم 
 .مبوسكواحلديث، وكان ذلك يف حديث صحفي 

 وغريه الكثري والكثري ممن شهد هلذا الرسول اخلامت حممد 
الذي  ،بالرسالة بعدما تيقنوا من أن القرآن الكرمي هو وحي اهلل عز وجل

 .وسوف يأيت أقوال عدد منهم فيما بعد ، أوحاه إىل رسوله 
ميتاز القرآن الكرمي بأن ما احتواه من تشاريع جيرى على سنن  -3

، بال إفراط وال لعاملاوصالح  ،الشر قيق اخلري وتوقيوسط، هدفه حت
 .وال خراب وال فساد ،وال إمث وال رذيلةتفريط، 

وقد شهد بفضله رجال الدساتري والقوانني، والعصريون على 
 .اختالف آرائهم

ميتاز القرآن الكرمي بأن شريعته خالدة، ألزم اهلل هبا العاملني إىل  -4
جل ذلك توىل اهلل عز وجل حفظه بنفسه، فلم ومن أ ،أن تقوم الساعة

ألن الناس من شأهنم التغيري  ك مهمة حفظه إىل أحد من خلقه ذلك؛يتر
 .التوراة فحرفوهاومن قبل استحفظهم اهلل  ،والتبديل
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ونتيجة لتكفل اهلل سبحانه وتعاىل حبفظ القرآن الكرمي على سبيل 
 .اخلالئق التأكيد ظل القرآن الكرمي يف مأمن من عدوان

 .[٤: احلجر] (ِإَنا َنْحُن َنَزْلَنا الِذْكَر َوِإَنا َلُه َلَحاِفُظوَن): قال اهلل تعاىل
ميتاز القرآن الكرمي بأنه مهيمن على الكتب السابقة، حكمه  -5

فصل ليس باهلزل، فما ذكر أنه حق فهو حق، وما ذكر بأنه باطل فهو 
 .باطل

وجيذب  ،ذي ميلك على السامع لبهميتاز بتأثريه العجيب ال -٤
ويستحوذ على أحاسيسه ومشاعره ووجدانه، فكان الكفار مع  ،قلبه

 .كفرهم حيبون أن يستمعوا إىل القرآن الكرمي
وهذه املواقف اليت سوف نذكرها تدلل على مدى األثر البليغ 

ولكننا سوف  ،للقرآن الكرمي يف نفوس مستمعيه وغريها الكثري والكثري
 .ي مبا سوف نذكرهنكتف

وصدق  ،فالقرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل! وال عجب
َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ): اهلل العظيم إذ يقول

 (َيَتَفَكُروَنُمَتَصِدًعا ِمْن َخْشَيِة الَلِه َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللَناِس َلَعَلُهْم 
 .[21: احلشر]

 .موقف الكفار من أثر مساعهم للقرآن الكرمي -1
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أخرج ابن إسحاق والبيهقي يف الدالئل عن الزهري رضي اهلل  -أ
كانوا من  -بن شريق نسحدث أن أبا جهل وأبا سفيان واألخ: عنه قال

، وهو يصلي بالليل خرجوا ليلة يستمعون من رسول اهلل  -كفار قريش
وكل ال يعلم مبكان  ،فأخذ كل رجل منهم جملًسا يستمع فيه ،بيتهيف 

صاحبه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق 
م بعض سفهاؤكم ال تعودوا فلو رآك :فتالوموا، فقال بعضهم لبعض

م يف نفسه شيًئا مث انصرفوا، حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل ألوقعت
م إىل جملسه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا رجل منه

 ،فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة مث انصرفوا
فباتوا يستمعون  هحىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملس

ال نربح : له، حىت إذا طلع الفجر فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض
 .فتعاهدوا على ذلك مث تفرقوا ،ال نعودحىت نتعاهد أ

هكذا كان القرآن الكرمي جيذب املشركني إىل مساعه على الرغم 
 .وقد أسلم أبو سفيان يف فتح مكة وهتم لرسول اهلل امن عد

 :النجاشي ملك احلبشة -ب
: عندما سأل النجاشي ملك احلبشة جعفر بن أيب طالب، قال له

 عن اهلل من شيء؟ - اهلل يقصد رسول  -هل معك مما جاء به
 .نعم: فقال له جعفر

فقرأ جعفر عليه صدًرا من  .ه عليأفاقر: فقال النجاشي
إن هذا والذي جاء به : فبكى النجاشي ومن معه مث قال «كهيعص»

جاءا ليطلبا من  -مث قال لرسويل قريش .عيسى ليخرج من مشكاة واحدة
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انطلقا، فواهلل ال : -مالنجاشي تسليم املسلمني املهاجرين من أرضه هل
 .ن عنده خبري دار مع خري جار، وأقام املسلموسلمهم إليكماأ

 ؟أرأيت إىل أثر القرآن يف النجاشي وقومه
وأسلم وآمن  ،حاًرا عند مساعه للقرآن الكرمي لقد بكى بكاًء

 .وأعلن محايته ورعايته ألتباعه ،برسول اهلل 
الكرمي عندما استمعوا ولقد تأثر اجلن أيًضا بالقرآن  :اجلن -جا

فتأثروا به وانتفعوا  ،وكان له أثر عميق يف نفوسهم إليه من رسول اهلل 
ينتفعوا به، فعادوا إىل أهليهم  ومل يكتفوا بأن ،مبواعظه من أول حلظة

 .لينفعوهم وينذروهم يبلغوهنم دعوة النيب 
 .يطلبون منهم أن يؤمنوا بكتابه وحيذروهنم عاقبة كفرهم

َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفًرا ِمَن اْلِجِن ): اهلل العظيم إذ يقولوصدق 
َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلَما َحَضُروُه َقاُلوا َأْنِصُتوا َفَلَما ُقِضَي َوَلْوا ِإَلى َقْوِمِهْم 

ُموَسى ُمَصِدًقا ِلَما َقاُلوا َيا َقْومَنا ِإَنا َسِمْعَنا ِكَتاًبا ُأْنِزَل ِمْن َبْعِد  *ُمْنِذِريَن
َيا َقْومَنا َأِجيُبوا َداِعَي الَلِه  *َبْيَن َيَدْيِه َيْهِدي ِإَلى اْلَحِق َوِإَلى َطِريٍق ُمْسَتِقيٍم

َوَمْن َلا ُيِجْب  *َوآِمُنوا ِبِه َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم
ِبُمْعِجٍز ِفي اْلَأْرِض َوَلْيَس َلُه ِمْن ُدوِنِه َأوِلَياُء ُأوَلِئَك ِفي  َداِعَي الَلِه َفَلْيَس

      .[32-2٤: األحقاف]. (َضَلاٍل ُمِبنٍي
 :وأصأابه رسول اهلل  -د
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وأصحابه خيشعون ويبكون عند تالوهتم  كان رسول اهلل 
نا ولكن ،هذا كثريةعلى للقرآن الكرمي واستماعهم له، والنماذج الدالة 

قال : عن أيب مسعود قال ،سنكتفي مبا أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه
أقرأ عليك  ،فقلت يا رسول اهلل: قال ((اقرأ علي القرآن)): رسول اهلل 

: قال ((إين أشتهي أن أمسعه من غريي)): القرآن وعليك أنزل؟ قال
ِل ُأَمٍة ِبَشِهيٍد َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُك): حىت إذا بلغت (41)فقرأت النساء 

 رفعت رأسي أو غمزين رجل إىل جنيب (َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهُؤَلاِء َشِهيًدا
 .[أخرجه مسلم]. فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل

الذي غفر اهلل له ما  ولنتأمل هذا املوقف فهو من رسول اهلل 
 .عند مساعه للقرآن الكرمي تقدم من ذنبه وما تأخر، تسيل دموعه 

خري تربية،  لقد قام القرآن الكرمي بتربية أصحاب رسول اهلل 
فال يوجد أصحاب لرسول أرسله اهلل سبحانه وتعاىل كأصحاب خامت 

 . األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهلل
الذي كان وصفه لنا قرآًنا  فلقد أثر القرآن الكرمي والرسول 

به القرآن الكرمي يف جيل  لكل ما جاء ميشي على األرض أثر تطبيقه 
الصحابة ومسارعتهم يف اخلري، أزال عنهم الضالل والغمة، كانوا متعادين 
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بني قلوهبم وأصلح  فألف اهلل سبحانه وتعاىل بالقرآن الكرمي وبرسوله 
 .ذات بينهم

بعد أن  ،دستور ودولة وحضارةووأصبح هلم حكومة وجيش 
عاًما فقط منذ بعثة  23يف أقل من  كانوا قبائل متناحرة متناثرة وكل هذا

 .خامت األنبياء واملرسلني حممد 
 .ا وصدًقاهو رسول اهلل حًق فمحمد 
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 من معجزات القرآن الكرمي
بالغته وروعة معانيه ودقة ائتالف ألفاظه ومبانيه ومسو  -1

 ،كافة بأن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثلهأهدافه ومراميه وحتديه للعرب 
وهم  ،ومل جيرءوا على قبول هذا التحدي ،عجزوا وخابوا وفشلوا وكلهم

الذي عرفوا بالبالغة واللسن والفصاحة، فالقرآن الكرمي ليس بصناعة 
   .بشرية، بل هو كالم اخلالق العظيم تبارك وتعاىل

 (من كتاب الرسالة احملمدية)    
 :ومن براهني ذلك

ُيِضَلُه َيْجَعْل َصْدَرُه َضِيًقا َحَرًجا َوَمْن ُيِرْد َأْن ) :قول اهلل تعاىل( أ)
( َكَأَنَما َيَصَعُد ِفي الَسَماِء َكَذِلَك َيْجَعُل الَلُه الِرْجَس َعَلى اَلِذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن

 .[125: األنعام]
وهذا احلرف املشدد هبا، واليت ( َيَصَعُد)فلننظر إىل هذه الكلمة 

–هلل سبحانه وتعاىل أن يضله بشكل واضح تنقل إلينا صورة من أراد ا

فكأنه يرتفع إىل طبقات اجلو العليا، حيث ينخفض  -صورة كاملة حلالته
الضغط اجلوي، وهو ما يسبب الشعور بالضيق، وصعوبة التنفس، وهي 
حقيقة علمية مل تكتشف إال يف هذا العصر احلديث، أشارت إليه 

 .الكرمية ثالث كلمات فقط يف هذه اآلية( 3)وأوضحته 
تصفان حالة الصاعد  (َضِيًقا َحَرًجا) الكلمات منها كلمتانوهذه 

حيث   (َيَصَعُد)يف السماء وأن صدره يكون ضيًقا حرًجا، والكلمة الثالثة 
احلرف املشدد هبا يوضح كيف أن حركة الصعود ليست سهلة، بل إن  إن
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من اخنفاض  الصاعد جيد املشقة يف صعوده إىل السماء بسبب ما يعانيه
 .(1) كبري يف الضغط اجلوي

فتكون شاهًدا ! فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرمي، بل حروفه؟
 .على أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل

 :وهو أستاذ قانون يهودي :شاهد من يهود( ب)
وكان جيادل أحد املسلمني ليحاول النيل من اإلسالم، فأراد هذا 

 كم يصل حجم قانون املرياث األمريكي؟: صه، فقال لهاملسلم أن خير
 .جملدات ١أكثر من : فقال له أستاذ القانوين اليهودي

إن جئتك بعشرة سطور تضم قانون املرياث : قال له املسلم
 ؟بالكامل، دون أن يشذ عنه فرد

 !ال ميكن: قال اليهودي
النص –رمي فجاء املسلم يف اليوم التايل بآيات املرياث يف القرآن الك

ال ميكن : فجاء اليهودي، وقال -القرآين وترمجة معانيه باللغة األجنبية
لعقل بشري أن حيصي كل عالقات التربة هبذا التفصيل الذي ال ينسى 
أحًدا، مث يوزع عليهم املرياث هبذا العدل الذي ال يظلم أحًدا، وكانت 

 .حسن عرضهاآيات املرياث وحدها سبًبا يف قبوله اإلسالم ديًنا عند 

                                                 
.
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فالقرآن الكرمي هو الكتاب املعجز يف دقة ألفاظه ومبانيه وبالغته 
 .ومسو أهدافه

لقد أخرب القرآن الكرمي مبصري بعض من كفار قريش وعذاهبم  -2
يف نار جهنم اليت أعدها اهلل عز وجل هلم لكفرهم وتكذيبهم وعدم 

ملسد، قال اهلل إمياهنم، ومن هؤالء أبو هلب وزوجته ففيه نزلت سورة ا
َسَيْصَلى  * َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسَب *َتَبْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتَب): تعاىل

 ( ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد *َواْمَرَأُتُه َحَماَلَة اْلَحَطِب *َناًرا َذاَت َلَهٍب

 .[املسد]
أو أي من  -أيب هلب وزوجته -وقد كان يف استطاعة أي منهما

كفار قريش ممن نزل فيهم قرآًنا خيزيهم وخيربهم بسوء عاقبتهم 
إسالمه نفاًقا  هنم يف اآلخرة هي دارهم أن يَدعيوأن ج ،مصريهمو

كيف يزعم : وما جاء به القرآن الكرمي فيقول ،لُيَكذِّب رسول اهلل 
ت نين أسلمت معه وآمنحممد والقرآن الذي جاء به أين من أهل النار مع أ

 به واتبعته؟
صدق  ويتشككوا يف وذلك لريتاب الناس يف أمر رسول اهلل 

وبالقرآن الذي جاء به  ،فيزداد تكذيبهم له وعدم تصديقهم به دعوته 
  ولكن مل جيرؤ أي منهم فعل مثل ذلك، وذلك ألن القرآن الكرمي هو

عز كالم اهلل سبحانه وتعاىل الذي يعلم الغيب وما ختفي الصدور، فاهلل 
لن  موجل يعلم ما يف صدورهم، وقد سبق يف علم اهلل سبحانه وتعاىل أهن

 .التحدي هلم من هذا القبيل فجاء ،جيرءوا على فعل مثل ذلك
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فزنلت اآليات ختربهم بسوء عاقبتهم ومصريهم، ومل يستطع أي 
منهم أن يشكك يف القرآن الكرمي الذي جاء به خامت األنبياء واملرسلني 

 .حممد 
حت هذه اآليات الكرميات من الدالئل الدالة على أن القرآن وأصب

ق لالكرمي هو كالم رب العاملني وأن القرآن الكرمي هو كالم هذا اخلا
 .العظيم الذي ال يعلم الغيب سواه سبحانه جل شأنه

 لقد تضمن القرآن الكرمي أخباًرا غيبية ال عهد لرسول اهلل  -3
 :خربهبا وقد جاءت دقيقة صادقة كما أ

يبعثون إىل أقوامهم خاصة وألزمنة  فلما كان الرسل قبل حممد 
 .حمددة فقد أيدهم اهلل تبارك وتعاىل مبعجزات حسية

وتستمر هذه املعجزات احلسية حمتفظة بقوة إقناعها يف الزمن احملدد 
لرسالة كل رسول حىت إذا تطاول الزمن وتقادم وتكدر نبع الرسالة 

آخر بالشريعة اليت  ااع احلسية، وبعث اهلل رسوًلالصايف اختفت قوة اإلقن
 .يرضاها ومبعجزة جديدة حسية مشاهدة

ضمن له حفظ دينه،  وملا ختم اهلل عز وجل النبوة مبحمد 
احلسية معجزات معنوية تنكشف يف  وذلك بأن أيده جبانب املعجزات

 .لكي يؤمن هبا املتأخرون من األمم ؛ستقبلامل
الكربى بني أيدي الناس قائمة إىل قيام  فتبقى املعجزة والبينة

 .الساعة
فاألخبار الغيبية اليت أخربنا هبا القرآن الكرمي والرسول األمني يف 

واليت مل يكن  ،أحاديثه صحيحة السند عن األمور واحلقائق الكونية
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عهد هبا ومل يكن يعلمها أحد دائًما مصيبة صحيحة  لرسول اهلل 
 .حقيقية

القرآنية الكرمية، واألحاديث النبوية الشريفة، فتكون هذه اآليات 
، وصدق رسالته،   ومضات مبهرات، وشهادة حق بصدق رسول اهلل

بالوحي، معلًما من ِقَبل هذا اخلالق العظيم اهلل  اكان متصًل  وأنه
 .سبحانه وتعاىل رب العاملني

 :فمن هذه األخبار الغيبية اليت أخرب عنها القرآن الكرمي
 :ماضيةأخبار  -أ

 .كقصص األولني وأخبار السابقني، كأخبار قوم عاد
 *ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد *َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َرُبَك ِبَعاٍد): قال اهلل تعاىل

 .[١ – ٤: الفجر] (اَلِتي َلْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِفي اْلِبَلاِد
َسَخَرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل  *َوَأَما َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة)

 *َوَثَماِنَيَة َأَياٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأَنُهْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة
 .[١ – ٤: احلاقة] (َفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن َباِقَيٍة

 أخربنا ربنا تبارك وتعاىل عن قوم سيدنا هود عليه السالم، هذه
األمة الطاغية وهي قبيلة معروفة يف اليمن وقد أعطاهم ربنا سبحانه وتعاىل 

 .ولكنهم عتوا وجتربوا يف األرض ،قوة وشدة يف أبداهنم
وكان من شدة قوهتم أهنم قد بنوا أبنية ضخمة ذات أعمدة قوية 
ضخمة، فكانت عاقبتهم بعد جتربهم يف األرض أن سخر اهلل سبحانه 

 .شديدة العصف ملدة سبع ليال ومثانية أيام متتابعات وتعاىل عليهم رحًيا
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والعجب أن منذ عدد قليل من السنوات زود األمريكان أحد 
 .مكوكات الفضاء جبهاز رادار له قدرة اختراق للتربة إىل عشرة أمتار

وحينما مر عرب اجلزيرة العربية صور يف صحراء الربع الثاين وهي 
صور حتت الرمال جمرى لنهرين جافني  من أكثر الصحراء قحولة وجفاًفا،

من الغرب إىل الشرق ويتحرك اآلخر من اجلنوب إىل  يتحرك أحدمها
 .الشمال فانبهر األمريكان

خاصة أن الصحراء هذه من أكثر الصحراء قحولة وجفاًفا فزودوا 
املكوك يف رحلة ثانية جبهاز رادار له القدرة على االختراق للتربة بشكل 

 :أكرب فصور
 45تفرعاهتما ويصبان يف حبرية يزيد قطرها عن برى لنهرين جم

 .متر
ضفاف البحرية عمران ال تعرف البشرية شيًئا يف وصور على 

 ضخامته وتساءلوا ما هذا العمران؟
واجتمع علماء الدين واجلغرافيا واجليولوجيا وأمجعوا على أن هذا 

 .إرم اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي
التاريخ ينكرون إنكاًرا تاًما وجود شيء امسه قوم ن علماء اوقد ك

هنم مل جيدوا هلم أثر، وكانوا يتخيلون أن هذا منوذج خيايل وذلك أل ،عاد
يضربه القرآن من قبيل ضرب املثل، وجاء يف أكرب مؤسسات مراكز 

الرحلة عرب اجلزيرة العربية : البحث العلمي يف كاليفورنيا تقرير عنوانه
 :الكرميات ومعه هذه اآليات

 .[١ ، 1: الفجر] (اَلِتي َلْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِفي اْلِبَلاِد *ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد)



             

 www.alukah.net 

 

04 

 94 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

 :ويروي التقرير
أن هذه احلضارة اليت مل يكن يدانيها حضارة يف زماهنا قد طمرهتا 
عاصفة رملية غري عادية، وهذا هو ما أخربنا به ربنا تبارك وتعاىل منذ 

 .أربعمائة عامأكثر من ألف و
 :قال اهلل تعاىل

َسَخَرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل  *َوَأَما َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة)
 *َوَثَماِنَيَة َأَياٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأَنُهْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة

 .[١ – ٤: احلاقة] (اِقَيٍةَفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن َب
جاء يف أكرب مؤسسات البحث العلمي يف كاليفورنيا من  وما

وعنوانه هذه اآليات الكرميات اليت ، تقرير الرحلة عرب اجلزيرة العربية
 :هي اذكرناه

وصدق ما يوحى إليه وصدق  شهادة هلذا الرسول اخلامت حممد 
 .حديثه وصدق رسالته 

، خبار املاضية اليت أخرب عنها القرآن الكرميوغريها الكثري من األ
 .لكننا سنكتفي مبا ذكرناهو

َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحَتى ): قال اهلل تعاىل -ب
 :فصلت]( َيَتَبَيَن َلُهْم َأَنُه اْلَحُق َأَوَلْم َيْكِف ِبَرِبَك َأَنُه َعَلى ُكِل َشْيٍء َشِهيٌد

53]. 
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لقد أخرب القرآن الكرمي عن حقائق علمية غيبية كثرية مل يكن 
منها مراحل تطور  ؛يعلمها أحد ومل يكن لديه أدىن معرفة أو تصور عنها

 .اجلنني
 :فمن اآليات القرآنية اليت ختربنا وتعلمنا مبراحل تطور اجلنني

ٍة ِمْن ِطنٍي ُثَم َجَعْلَناُه َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن ُسَلاَل): تعاىل قول اهلل
ُثَم َخَلْقَنا الُنْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا  *ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكنٍي

اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثَم َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك الَلُه 
 .[14 – 12: املؤمنون]  (ُن اْلَخاِلِقنَيَأْحَس

وغريها الكثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة اليت 
 .ختربنا وتعلمنا مبراحل تطور اجلنني

وعندما عرضت اآليات القرآنية اليت تتحدث عن مراحل تطور 
اجلنني يف جسم اإلنسان، واألحاديث النبوية الشريفة اليت تصف هذه 

هو عامل بارز يف علم األجنة وله كتاب مترجم : ملراحل على كيث مورا
إىل العديد من اللغات وُيدَرس يف أغلب كليات الطب يف العامل جاء ليلقي 

 .مطابقة علم األجنة ملا جاء يف القرآن والسنة :حماضرة عنواهنا
ووافق على طباعة هذه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على 

 .لعلمي، وأصبحت دعوة راقية هلذا الدين العظيمكتابه ا
 :يف حديث صحفي مبوسكو «كيث مور»وقال 

إن التعبريات القرآنية تبلغ من الدقة والشمول ما مل يبلغه العلم 
 هل أنت مسلم؟: فسألوه. احلديث
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ال ولكين أشهد أن القرآن كالم اهلل وأن حممًدا عبده : قال
 ،لية قد ال تسمح بإعالن إسالميأنا حتت ضغوط عائ: ورسوله، وقال

ولكن ال تندهشوا إذا علمتم يف يوم من األيام أن كيث مور قد قبل 
 .اإلسالم ديًنا

، دعوة راقية (زيادات إسالمية اإلنسان النامي مع: )فها هو كتابه
اإلسالم  الذي جاء به خامت األنبياء واملرسلني  -ا هلذا الدين العظيمجًد

 .سيدنا حممد 
اإلعجاز العددي  :ن الرييبيات اليت أشار إليها القرآن الكرميوم

 .والرقمي، وهو كثري جًدا يف القرآن الكرمي
وغري ما ذكرناه الكثري والكثري من احلقائق العلمية الغيبية املبهرة 
اليت كشف عنها وأخرب هبا القرآن الكرمي منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام 

 .واليت مل يكن يعلمها أحد
وللعلم مبزيد من هذه احلقائق العلمية املبهرة اليت أشار إليها القرآن 

واليت مل يكن ألحد  ،الكرمي وأخرب هبا منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام
 :أدىن معرفة هبا أو أدىن تصور هلا الرجوع إىل

كتاب علم األجنة يف ضوء القرآن والسنة، لدى هيئة اإلعجاز  -1
 .مبكة املكرمة العلمي للقرآن والسنة

كرمي  /لألستاذعجاز القرآن فيما ختفيه األرحام، كتاب إ -2
 .جنيب األغر
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السماء، األرض، )من آيات اإلعجاز العلمي : جمموعة كتب -3
أستاذ  -زغلول النجار /للدكتور ،يف القرآن الكرمي( احليوانات، النباتات

األكادميية علوم األرض بعدد من اجلامعات العربية والغربية، وزميل 
جملس إدارهتا، ورئيس جلنة اإلعجاز العلمي يف القرآن  وعضو ،اإلسالمية

 .والسنة النبوية باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة
 :جمموعة األشرطة املسجلة: والرجوع إىل -4

 .موسوعة اإلسالم والعلم احلديث
 .اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي للدكتور زغلول النجار

ِإْن ُهَو ِإَلا َوْحٌي  *َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى): قال اهلل تعاىل -جإ
 .[5 – 3: النجم]  (َعَلَمُه َشِديُد اْلُقَوى *ُيوَحى

عنها قبل وقوعها  أأنب ،لقد احتوى القرآن الكرمي على أخبار غيبية
 :مث جاءت وقائع هذه األخبار مطابقة ملا جاء يف القرآن الكرمي منها

ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد  *ُغِلَبِت الُروُم): قال اهلل تعاىل -1
ِفي ِبْضِع ِسِننَي ِلَلِه اْلَأْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح  *َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن

 .[5 – 1: الروم]  ( ِزيُز الَرِحيُمِبَنْصِر الَلِه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَع*اْلُمْؤِمُنوَن
نزلت هذه اآليات الكرميات حني تغلب سابور على بالد الشام 

فاضطر هرقل ملك الروم  ،وما واالها من بالد اجلزيرة وأقاصي بالد الروم
إىل اللجوء إىل القسطنطينية وحوصر فيها مدة طويلة مث عادت الدولة 

رمي قبل سبع سنوات من انتصار كلكما أخرب القرآن ا ،هلرقل ملك الروم
 .الفرس

 .٤-3وكلمة بضع تعين العدد من 
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 هذا الغيب؟ وعالم يدل ذلك؟  فمن أين علم حممد 
 .قد علم هذا الغيب من اهلل سبحانه وتعاىل  ال شك أنه 
بانتصار الروم على الرغم من هزميتهم أمام الفرس،  فلقد أخرب 
دة اليت سوف يتحقق خالهلا هذا أخرب بامل بل إنه  ،ليس هذا فحسب

 .النصر
 :رسول من عند اهلل تبارك وتعاىل وهذا كله مما يدلل على أنه 

 هي شهادة حق بصدق رسالة املصطفى فهذه اآليات الكرميات
 وأن القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل: 

ا ِباْلَحِق َلَتْدُخُلَن َلَقْد َصَدَق الَلُه َرُسوَلُه الُرْؤَي) :قال اهلل تعاىل -2
اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء الَلُه آِمِننَي ُمَحِلِقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقِصِريَن َلا َتَخاُفوَن 

 .[21: الفتح] (َفَعِلَم َما َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِريًبا
ح سنة ست من اهلجرة نزلت هذه اآلية الكرمية ضمن سورة الفت

 .من احلديبية بني مكة واملدينة عقب انصرافه 
 -رؤيا األنبياء حق -قد أخرب أصحابه أنه رأى يف منامه وكان 

 .دخل مكة وطاف بالبيت أنه 
فلما جرى الصلح ورجعوا عامهم من غري أن يأتوا البيت أو 

س كان ألي: يطوفوا به سأل عمر بن اخلطاب أبا بكر رضي اهلل عنهما
أَنا سنأيت البيت ونطوف به؟ قال أبو  - يقصد رسول اهلل  -احيدثن
 بلى، فأخربك أنك تأتيه العام؟: بكر

 .ال: قال عمر
 .[أخرجه البخاري من حديث طويل] .ومطوف به فإنك آتيه: قال أبو بكر
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البيت احلرام مع أصحابه  ففي العام السابع دخل النيب : وبالفعل
 .ألهنا وحي منام حتققت رؤيا رسول اهلل و ،رضي اهلل عنهم

 .ألهنا وحي قرآن ؛وصدقت اآلية الكرمية
 . وصدق حديثه ودعوته  وازداد الناس يقيًنا يف رسول اهلل 

َوَعَد الَلُه اَلِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا ): قال اهلل تعاىل -3
َكَما اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم الَصاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفَنُهْم ِفي اْلَأْرِض 

َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبِدَلَنُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا 
 (َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن

 .[55: النور]
فهذه اآلية الكرمية وعد من اهلل سبحانه وتعاىل لعباده املسلمني 

 .املؤمنني وبشارة هلم
فقد كانت  ،لقد حتقق هذا الوعد من اهلل سبحانه وتعاىل: وبالفعل

للمسلمني إمرباطورية واسعة األحناء شاسعة األرجاء حتكم بكتاب اهلل عز 
 .وجل

مرباطورية بأبلغ وال بأوجز مما وال ميكن لبليغ أن يصف هذه اإل
أمطري : قاله أحد اخللفاء املسلمني وقد رأى سحابة يف السماء فقال

 .فإن خراجك سُيحمل إلينا ،حيث شئت
مما يدل على مدى اتساع رقعة الدولة اإلسالمية يف ذلك الوقت، 

ومتسكهم  ،وقت متسك املسلمني املؤمنني بكتاب اهلل عز وجل وحكمه
 . مد بسنة رسوله حم
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 -فوعد اهلل سبحانه وتعاىل الذي وعده للمسلمني يف كتابه العظيم
أصدق من اهلل وعد حق، فمن  على لسان رسوله  -القرآن الكرمي

 !حديًثا؟
 .[٤: احلجر] ( ِإَنا َنْحُن َنَزْلَنا الِذْكَر َوِإَنا َلُه َلَحاِفُظوَن): قال اهلل تعاىل -4

يها أهل الزيغ والضالل، أن حيرفوا لقد مرت قرون طويلة، حاول ف
ألن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي  ؛القرآن الكرمي، ولكنهم عجزوا وفشلوا

 .تعهد حبفظه
كما نشرت  -وآخر هذه احملاوالت تلك اليت قام هبا الصهيونيون

فقد ذكرت أن إسرائيل  -هإ13١١رجب  21جريدة األخبار يوم 
ولكن اهلل فضحهم ورد  ،د اإلسالميةطبعت مصحًفا حمرًفا لتوزعه يف البال

وكشف مجيع  ،سهامهم يف حنورهم، وأعاد رماحهم إىل صدورهم
 .أباطيلهم وأزال عنهم ثقة العامل

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

الذي  ،الكرمي فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي تعهد حبفظ كتابه القرآن
 .  أنزل على خامت األنبياء واملرسلني حممد
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وغري ما أوردناه الكثري والكثري من األخبار الغيبية اليت أخرب هبا القرآن 
واليت مل يكن يعلمها أحد مث جاءت وقائع هذه  ،الكرمي قبل وقوعها

 .األخبار مطابقة ملا جاء يف القرآن الكرمي، ولكننا سنكتفي مبا ذكرناه
 برييبيات ال عهد له  إخباره  ومن معجزات رسول اهلل  -2

 .هبا وقد جاءت دقيقة صادقة كما أخض
 : فمن هذه األخبار اليت أخرب عنها رسول اهلل 

 :كأخبار األولني وقصص السابقني :أخبار ماضية -أ
 .والعلم احلديث يكتشف صدق وحقيقة ما أخرب به املصطفى 

وقد  ،وقصتهم مع نبيهم هود عليه السالمألخبار قوم عاد  كذكره 
أشرنا إىل ما مت اكتشافه بواسطة العلم احلديث من صدق حديث 

 .املصطفى 
ألخبار قوم لوط وقصتهم مع نبيهم لوط عليه السالم  وكذكره 

بكيفية عقوبة اهلل عز وجل هلم، فلقد جعل اهلل عز وجل   وأخباره 
 .أعايل قرى قوم لوٍط سافلها

حىت بلغ هبا السماء مث كفأها وقلبها فجعل عاليها سافلها عقاًبا فحملها 
 .هلم من اهلل سبحانه وتعاىل
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والعلم احلديث يشهد بصدق ما أخرب به القرآن على لسان الصادق 
فدراسات تتابع الطبقات يف تلك املنطقة تؤكد ما  ،املصدوق حممد 
 .(1) افلهامن قلب قرى قوم لوط وجعل عاليها س أخرب به الرسول 

واإلشارة يف القرآن الكرمي إىل طوفان رسول اهلل نوح عليه السالم  -
، واإلشارة إىل ترك مركبة نيب مت األنبياء واملرسلني حممد اعلى لسان خ

ويتعلمون  ،من بعده آية للناس لعلهم يذكرون هبا -عليه السالم -اهلل نوح
الغيبية املاضية، اليت هي من احلقائق  ،درًسا من قصة هذا النيب الصاحل

 .أخربنا هبا القرآن الكرمي
مؤخًرا على قمة  -عليه السالم-وقد مت اكتشاف سفينة نيب اهلل نوح 

 .جبل اجلودي يف اجلزء اجلنويب الغريب من تركيا
واإلشارة إىل هالك العاصني من قوم مثود بالصيحة الصاعقة هي من  -

القرآن الكرمي على لسان خامت األنبياء  احلقائق الغيبية املاضية اليت أخربنا هبا
منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، والعلم احلديث  واملرسلني حممد 

 .(2) يكتشف أن آثارهم تشري إىل شيء من ذلك
حبقائق علمية غيبية كفًة   يكن ألحد أدىن معرفة  إخباره  -ب

ي يأي العلم احلديث ليكتشف  ،هبا منذ أكفر من ألف وأربعمائة عام
 .  صدق ودقة ما أخض به املصطفى

 : ومن هذه احلقائق العلمية الغيبية اليت أخرب هبا رسول اهلل 
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 ،كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب)):  قال رسول اهلل 
 .[رواه مسلم] ((منه خلق وفيه يركب

 :معى احلديث الشريف
لها يف قبورها إىل مكوناهتا األساسية من أن أجساد األموات بعد حتل

منها  ،وهي عظمة مثل حبة اخلردل: املاء والتراب يبقى منها شيء مهم
بأهنا أهم ما يف جسد اإلنسان  ، مما يوحيوفيه يركب يوم البعث ،خلق

 .مبعىن أهنا ال تبلى ،من مكونات وهذه العظمة ال يأكلها التراب
ال تبلى  -عجب الذنب -لعظمةوقد اكتشف العلم احلديث أن هذه ا

وأن هذه العظمة هي اليت  أخرب رسول اهلل  اوال يأكلها التراب كم
 .تبقى من امليت بعد حتلل جسده

واكتشف العلم احلديث أيًضا أن اخللق يركب منه عجب الذنب يف 
جائزة نوبل يف العلوم  -سبيمان -م ُمنح1٤35مرحلة اجلنني ويف سنة 

نظم األول وإثبات دوره يف ختليق مجيع أنسجة احلياتية الكتشافه امل
 -فأثبت بذلك دقة أحاديث ،وأعضاء وأجهزة اجلنني وبأنه ال يبلى أبًدا

منذ أكثر  اليت نطق هبا خامت األنبياء واملرسلني حممد  -عجب الذنب
 .من ألف وأربعمائة عام

ول ا منهم بأنه أول من اكتشف املنظم األُمنح سبيمان جائزة نوبل ظًن
وبأنه ال يبلى  ،وإثبات دوره يف ختليق مجيع أنسجة وأعضاء وأجهزة اجلنني

 .أبًدا
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لكنهم مل يعلموا أن أول من نطق هبذه احلقيقة العلمية هو سيد األنبياء 
 .(1) منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام واملرسلني حممد 

 هذا العلم؟  من الذي علم املصطفى : والسؤال الذي يفرض نفسه
للخوض يف مثل هذه القضايا الغيبية واليت مل يكن  ما الذي اضطره و

 يعلمها أحد؟
لوال أن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم بعلمه احمليط أنه سوف يكتشف صدق 

 يف يوم من األيام فتكون أحاديث املصطفى  ودقة ما أخرب به رسوله 
كان  ومضة مبهرة وشاهدة حق بأنه رسول من عند اهلل عز وجل وأنه 

 .ق العظيم اهلل رب العاملنيلبالوحي ومعلًما من ِقَبل هذا اخلا امتصًل
اليت تشري  وغري هذا احلديث الكثري والكثري من أحاديث رسول اهلل 

إىل العديد من احلقائق العلمية وختربنا هبا منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
الكثري والكثري من فكانت سبًبا يف اعتناق  ،واليت مل يكن يعلمها أحد ،عام

علماء الغرب هلذا الدين العظيم الذي جاء به خامت األنبياء واملرسلني حممد 
 . 

وللعلم مبزيد من هذه احلقائق العلمية املبهرة اليت أخربنا هبا رسول اهلل 
 منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام الرجوع إىل: 

/ للدكتورلإلعجاز العلمي يف السنة النبوية  3-2-1األجزاء  -1
زغلول النجار، أستاذ علوم األرض بعدد من اجلامعات العربية والغربية 
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وزميل األكادميية اإلسالمية للعلوم وعضو جملس إدارهتا ورئيس جلنة 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة النبوية باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 

 .بالقاهرة
 :الرجوع إىل جمموعة األشرطة املسجلة -2

 .موسوعة اإلسالم والعلم احلديث
 (زغلول النجار/ للدكتور) .اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي

كتاب علم األجنة يف ضوء القرآن والسنة هبيئة اإلعجاز العلمي  -3
 .للقرآن والسنة مبكة املكرمة

 .كرمي جنيب األغر /إعجاز القرآن فيما ختفيه األرحام، لألستاذ -4
يات أنبأ هبا قبل وقوعها ي جاءت وقائعها برييب إخباره  -جا

 .مطابقة ملا أخض به
 : فمن الغيبيات املستقبلية اليت أخرب هبا رسول اهلل 

 .فكان كما أخرب ،مبقتل أمية بن خلف إخباره  -1
عن الفنت الواقعة يف أواخر خالفة عثمان بن عفان  إخباره  -2

 .وخالفة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما
 .بوفاة أصحمة النجاشي يف اليوم الذي مات فيه إخباره  -3
 .عن اخلوارج وقتاهلم إخباره  -4
 .مبقتل علي بن أيب طالب فكان كما أخرب إخباره  -5
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بسيادة ولد علي بن أيب طالب وهو احلسن بن علي بن  إخباره  -٤
لح به ولعل اهلل أن يص ،إن ابين هذا سيد)): قال رسول اهلل . أيب طالب

 . فكان كما أخرب . [رواه البخاري] ((بني فئتني من املسلمني
 .عن غزاة البحر إىل قربص فكان كما أخرب إخباره  -1
أم حرام عن غزوها البحر وعلو مكانتها فكان كما  إخباره  -١
 .أخرب
 .بقتال الروم فكان كما أخرب إخباره  -٤

 .عن قتال الترك فكان كما أخرب إخباره  -1١
 .عن أمور وقعت يف دولة بين العباس إخباره  -11
ابنته فاطمة بأهنا أول من يلحقه بعد وفاته فكان كما  إخباره  -12

 .أخرب
 .عن أول زوجاته حلوًقا به بعد وفاته فكان كما أخرب إخباره  -13
عما وقع لقادة جيشه يف غزوة مؤتة، وعما وقع  إخباره  -14

 .القراء فكان كما أخرب خلبيب بن عدي، وعن مقتل
بريح شديدة يف تبوك وطلب من أصحابه أن يأخذوا  إخباره  -15

 .ومن أىب محلته الريح ها، فمن استجاب جنىحذرهم من
باتساع ملك املسلمني وفوزهم بكنوز كسرى  إخباره  -1٤

 . وقيصر واضطراب أمر املسلمني يف النهاية فكان كما أخرب
 .فكان كما أخرببفتح مصر  إخباره  -11
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 . خرب بهأعن غزوة قسطنطينية فكان كما  إخباره  -1١
ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض )):  قال رسول اهلل  -1٤

 .[رواه البخاري] ((احلجاز تضيء هلا أعناق اإلبل ببصرى
 .لناس وقوع هذا احلدثاوقد ذكر أهل التاريخ وغريهم من 

ة أربع ومخسني وستمائة وأهنا استمرت وتواتر وقوع هذا احلدث يف سن
شهًرا أو أزيد منه، وأن املدينة ُزلزلت بسببها، وقد ُسِمع أصوات مزعجة 

 .قبل ظهورها، مث انبجست األرض عن نار عظيمة جًدا
وأما من كان حباضرة بلد بصرى فقد أخرب أهنم رأوا صفحات أعناق 

 .اإلبل يف ضوء هذه النار اليت ظهرت من أرض احلجاز
وقد جلأ أهل املدينة يف هذه األيام إىل املسجد النبوي وتابوا إىل اهلل من 
ذنوب كانوا عليها واستغفروا اهلل عز وجل وأعتقوا الغلمان وتصدقوا على 

 .هم وجمارحيهمئفقرا
ولقد اكتشف علمًيا يف منتصف القرن العشرين صدق ما أخرب به 

كانية على طول الساحل حيث مت إثبات انتشار الطفوح الرب املصطفى 
قد كونت ( هإ٤54)الغريب جلزيرة العرب، وأن الثورة الربكانية األخرية 

 23ستة خماريط بركانية جديدة، ودفعت بطفوحها ملسافة زادت عن 
كيلو متر من الشمال إىل اجلنوب، وقد مت تسجيل زلزالني كبريين، وقعا 

( هإ٤54)نة واآلخر يف س( هإ4٤١)يف حرة خيرب، أحدمها يف سنة 
وقد سبقت الزلزال األخري أصوات انفجارات عالية، تلتها ثورة بركانية 
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كبرية، وصاحبتها هزات أرضية استمرت مبعدل عشر هزات يومًيا ملدة   
أيام، ُقدرت شدة أكربها خبمس درجات ونصف الدرجة على ٤: 5

 .مقياس رخيتر
ز أن املنطقة وتشري الدراسات العلمية اليت أجريت على منطقة احلجا

مقبلة حتًما على فترة من الثورات الربكانية تندفع فيها احلمم من تلك 
الفوهات والصدوع، كما اندفعت من قبل مباليني األطنان، فتمأل املنطقة 

 . (1)ناًرا ونوًرا، تصديًقا لنبوءة املصطفى 
من أخبار  وغري ما ذكرناه الكثري والكثري مما أخرب به رسول اهلل 

ولكننا سنكتفي مبا  ة مستقبلية جاءت وقائعها مطابقة ملا أخرب به غيبي
 .ذكرناه

ِإْن ُهَو ِإَلا  *َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى):  قال اهلل تعاىل يف حق رسوله 
 .[5 – 3: النجم] (َعَلَمُه َشِديُد اْلُقَوى *َوْحٌي ُيوَحى
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 اليت تشهد برسالته ومن معجزات رسول اهلل 
 املستجاب  هؤدعا

مستجاب الدعوة، يقبل اهلل سبحانه وتعاىل منه  لقد كان رسول اهلل 
 ه وجييبه لهدعاء. 

ُيستجاب من قبل ربنا تبارك وتعاىل  فإن مل يكن دعاء رسول اهلل 
 !فدعاء من

 :املستجاب ومن دعائه 
 ففي غزوة األحزاب دعا رسول اهلل : يف غزوة األحزاب دعائه 

 . باهلزمية والزلزلةعلى املشركني
فلقد روى البخاري بسنده إىل عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنهما 

 :يوم األحزاب على املشركني فقال دعا رسول اهلل : يقول
اللهم مزنل الكتاب سريع احلساب اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم ))

 .((وزلزهلم
عليهم رحًيا  ، فأرسلوقد استجاب اهلل سبحانه وتعاىل دعاء رسوله 

شديدة قلعت األوتاد وألقت عليهم اخليام وقلبت القدور وسفت عليهم 
 .التراب

 وغري هذا الدعاء الكثري والكثري من الدعاء املستجاب لرسول اهلل 
من ِقَبل ربنا تبارك وتعاىل الذي يشهد بصدق رسالة خامت األنبياء 

 .  واملرسلني حممد
* * * 
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 اهلل املعجزات احلسية لرسول 
: زاتجبني نوعي املع لقد مجع اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله حممد 

 .املعنوية واحلسية
ما أعطى اهلل نبًيا شيًئا إال وأعطى اهلل : قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل

 .ما هو أكثر منه  حممًدا
 .أعطى عيسى ابن مرمي إحياء املوتى: فقيل له

ة أبلغ من إحياء بحياة اخلش ألن ؛حنني اجلذع أبلغ: فقال الشافعي
 .امليت

 .كان ملوسى فلق البحر: ولو قيل
 .وذلك أعجب ألنه آية مساوية ،عارضناه بفلق القمر

عارضناه بانفجار املاء من بني  ،وإن ُسئلنا عن انفجار املاء من احلجر
أما خروجه من اللحم والدم  ،ن خروج املاء من احلجر معتادأل أصابعه 
 .فأعجب

 .لنا عن تسخري الرياح لسليمان عارضناه باملعراجولو ُسئ

واملعجزات  [(2/3١1)وانظر شرح العقيدة الواسطية البن العثيمني  ،3١انظر مناقب الشافعي ص ]
 :كثرة جًدا وسنكتفي بذكر منها ما يلي احلسية لرسول اهلل 

من مكة إىل بيت املقدس  اإلسراء واملعراج، اإلسراء برسول اهلل  -1
 .هنالك من اآليات ، وما رأىمن هنالك إىل السموات روجه مث ع
 .انشقاق القمر -2
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 . نبع املاء من بني أصابعه  -3
 .الربكة يف الطعام القليل حىت يكفي العدد الكثري -4
 .ومساع صوت بكائه حنني اجلذع لرسول اهلل  -5
 . انقياد الشجرة لرسول اهلل -٤
ن ملا أصيب يوم أحد وسقطت على لعني قتادة بن النعما رده  -1

 .وجنته فعادت أحسن عينيه وأَحّدمها
 .حىت يراه مبكة رفع بيت املقدس لرسول اهلل  -١
 . شق صدره  -٤

 . تسبيح الطعام على عهده  -1١
 .وعانده انتقام اهلل عز وجل ممن خادع نبيه  -11
 .شفاء بعض أصحابه على يديه، بدون دواء حسي -12
 .من خلفه يف الصالة رؤيته  -13
 .البدنية قوته  -14
 .حفظ اهلل عز وجل له  -15

وسنكتفي    عنه وغري هذه املعجزات الكثري مما هو ثابت وصح
 .انشقاق القمر :بالتعليق على هذه املعجزة وهي

 .[1: القمر] ( اْقَتَرَبِت الَساَعُة َواْنَشَق اْلَقَمُر): قال اهلل تعاىل
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شقني حىت  انشق القمر على عهد رسول اهلل : العن ابن مسعود ق
 .[رواه البخاري] «اشهدوا»:  نظروا إليه فقال رسول اهلل 

 ،أن يريهم آية أن أهل مكة سألوا رسول اهلل : نس بن مالكأوعن 
 .[رواه البخاري]. فأراهم القمر شقني حىت رأوا حراء بينهما

 -القرآن الكرمي -ظيملقد أخربنا ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الع
وبرهان على صدق  بانشقاق القمر لتكون آية لرسوله اخلامت حممد 

أن يريهم أية  عندما طلب أهل مكة من رسول اهلل  وذلك ،رسالته 
خوارق العادات ما يدل  أن يريهم من: يعين -تشهد بصدق نبوته ورسالته

 .-وصدق ما جاء به على نبوته،
كل  ،شقني بإذن من اهلل سبحانه وتعاىل القمر وقد انشق فأراهم 

 .((اشهدوا)) :منهما يف مكان فقال هلم رسول اهلل 
ومن رمحة ربنا تبارك وتعاىل أن يبقي لنا من أثر هذه املعجزة العظيمة 

 -ما يدل على حدوثها ويؤكد ذلك، فيدخل الناس يف هذا الدين العظيم
الذي أرسل للناس    أفواًجا ويؤمنوا برسوله اخلامت حممد -اإلسالم

 .كافة يف كل مكان وزمان
 ،زغلول النجار /ولنعرض هذه القصة الواقعية اليت يقصها لنا الدكتور

 :فنتعرف من خالهلا على ما مت اكتشافه وثبوته
 -ديفيد موسى بيدكوك –وهي قصة إسالم شاب بريطاين كان امسه 

 .-بيدكوكداود موسى : فأصبح بعد اعتناقه وقبوله اإلسالم ديًنا
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وقف هذا الشاب الربيطاين وعَرف بنفسه باسم داود موسى بيدكوك 
 .ومبنصبه كرئيس للحزب اإلسالمي

زغلول النجار عن اإلعجاز  /وكان ذلك عقب حماضرة للدكتور
ألقيت باللغة اإلجنليزية يف  ،العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة

قاطعة ويلز يف غريب اجلزر الربيطانية كلية الطب جبامعة كاردف عاصمة م
 .يف حوار ممتع مع مجهور احلضور من املسلمني وغري املسلمني

 :فكان من مجلة األسئلة اليت أثريت من أحد احلضور
سؤال عن واقعة انشقاق القمر كما جاء ذكرها يف مطلع سورة القمر 

 الكرمي؟ وهل متثل حملة من حملات اإلعجاز العلمي يف كتاب اهلل القرآن
زغلول النجار على هذا السؤال وفراغه من  /وبعد إجابة الدكتور

اإلجابة عليه قام هذا الشاب واستأذن يف إضافة شيء إىل ما قاله الدكتور، 
 .فأذن له

إن هذه اآلية : وكما ذكرنا عرف هذا الشاب بنفسه ومبنصبه مث قال
ة األديان كانت مدخلي لقبول اإلسالم ديًنا، فقد شغفت بعلم مقارن

وأهداين صديق مسلم نسخة من ترمجة معاين القرآن الكرمي فأخذهتا منه 
شاكًرا وتوجهت هبا إىل مسكين، وعند تصفحها ألول مرة فوجئت 

 .(اْقَتَرَبِت الَساَعُة َواْنَشَق اْلَقَمُر)بسورة القمر فقرأت 
 كيف ميكن للقمر أن ينشق مث يعود ليلتحم؟ وما: امث توقفت متسائًل

 هي القوة القادرة على إعادته إىل سريته األوىل؟
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فتوقفت عن القراءة وكأن هذه اآلية قد صدتين عن االستمرار يف 
 .ذلك

ولكن لعلم اهلل سبحانه وتعاىل مبدى إخالصي يف البحث عن احلقيقة 
وحرصي على الوصول إليها أجلسين أمام التلفاز ألشاهد حواًرا بني مذيع 

 .B.B.Cالتليفزيون الربيطاين بريطاين يعمل بقناة 

الفضاء  وثالثة من علماء James Burck وامسه جيمس بريك
وجرى عتاب من هذا املذيع على اإلسراف املخل يف اإلنفاق  ،األمريكيني

على رحالت الفضاء يف الوقت الذي تتعرض مجاعات بشرية عديدة 
ختلف صور ألخطار اجملاعات واألمراض وانتشار األمية بني البالغني، ومل

إنفاق هذا املال : التخلف العمراين والعلمي والتقين، وأنه كان من األوىل
عن التسابق يف  افضًل ،الوفري يف معاجلة تلك القضايا امللحة وإعمار األرض

 .رحالت الفضاء
ووقف علماء الفضاء مدافعني عن مهنتهم بأن اإلنفاق على رحالت 

دمة على تطوير عدد من التقنيات املتقألنه يعني  ؛مهدًرا االفضاء ليس ماًل
 .الطبية والصناعية والزراعية اليت تطبق يف خمتلف اجملاالت

وميكن أن تعود مبردودات مادية وعلمية كبرية، ويف غمرة هذا احلوار 
جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر على أهنا كانت من أكثر 

من الدوالرات فسأل  فقد تكلفت عشرات املليارات ،هذه الرحالت كلفة
 :احملاور

 م األمريكي على سطح القمر؟َلهل كان كل ذلك جملرد وضع الَع
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وجاءت اإلجابة بالنفي، وأن اهلدف كان دراسة علمية ألقرب أجرام 
أمل يكن من األجدى إنفاق تلك املبالغ الطائلة : فسأل احملاور ،السماء إلينا

 على عمارة األرض؟
أوصلتنا إىل حقيقة علمية لو أنفقنا أضعاف  بأن الرحلة: وجاء اجلواب

 .هذا املبلغ إلقناع الناس هبا ما صدقنا أحد
 وما هذه احلقيقة العلمية؟: فسأل احملاور

مث التحم  ،أن هذا القمر قد انشق يف يوم من األيام: فكان اجلواب
بدليل وجود متزقات طويلة جًدا وغائرة يف جسم القمر تتراوح أعماقها 

 .ئات من األمتار وأكثر من الكيلو متربني عدة م
ومتتد إىل مئات  ،وأعراضها بني النصف كيلو متر ومخسة كيلو مترات

من الكيلو مترات يف خطوط مستقيمة أو متعرجة، ومتر هإذه الشإقوق   
الطويلة اهلائلة بالعديد من احلفر اليت يزيد عمق الواحدة منها على تسإعة  

ف كيلو متر، ومن أمثلة احلفر العميقة كيلو مترات ويزيد قطرها على األل
وقد فسرت هإذه   -Mare Orientalis-املعروفة باسم حبر الشرق

 .احلفر العميقة باصطدام أجرام مساوية حبجم الكويكبات
 Rimaccr Lunarأما الشقوق اليت تعرف باسم شقوق القمإر  

Rilles. 

نارية  فقد فسرت على أهنا شروخ ناجتة عن الشد اجلانيب أو متداخالت
على هيئة اجلدد القاطعة ولكن أمثال هذه األشكال على األرض ال تصل 
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إىل تلك األعماق الغائرة، ومن هنا فقد فسرت على أهنا آثإار انشإقاق   
 .القمر وإعادة التحامه

 :ويقول داود موسى بيدكوك
حني مسعت هذا الكالم انتفضت من فوق الكرسي الذي كنت أجلس 

مإن قبإل ألإف      معجزة حتدث حملمد : ءلتعليه أمام التلفاز وتسا
وأربعمائة عام يثبتها العلم يف زمن التقنية الذي نعيشه هبذه البساطة وهبذا 

 .الوضوح الذي ال خيفى على عامل يف جمال الفلك اليوم
يف كل خإرب   امطلًقا وصادًقا صدًقا كامًلحًقا فالبد أن يكون القرآن 

 .يف ترمجة معاين القرآن الكرميوعلى الفور عاودت القراءة  ،جاء به
وكانت هذه اآلية اليت صدتين يف بادئ األمر عن االستمرار يف قإراءة  

 .(1) هذا الكتاب اجمليد هي مدخلي لقبول اإلسالم ديًنا
 :زغلول النجار/ ويقول الدكتور

وال أستطيع أن أصف وقع هذه الكلمات ووقع النربة الصإادقة الإيت   
 .من املسلمني وغري املسلمنيقيلت هبا على كل احلضور 

 .فقد هزت القلوب والعقول وأثارت املشاعر واألفكار
َسُنِريِهْم ): قول احلق سبحانه وتعاىل دومل أجد ما أقوله أبلغ من أن أرد

 آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحَتى َيَتَبَيَن َلُهْم َأَنُه اْلَحُق َأَوَلْم َيْكِف ِبَرِبَك
 .[53: فصلت]( َأَنُه َعَلى ُكِل َشْيٍء َشِهيٌد

* * * 
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 الشاهد الفاين عشر
 شهادة الكتب السابقة برسالة رسول اهلل

 يف التوراة واإلجنيل حممد 
ففي التوراة واإلجنيل يف العهد القدمي والعهد اجلديد آيات تشري إىل نبوة 

ا يف سورة وقد صرح القرآن الكرمي هبذ وتشهد برسالته  حممد 
 .األعراف

اَلِذيَن َيَتِبُعوَن الَرُسوَل الَنِبَي اْلُأِمَي اَلِذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ): قال اهلل تعاىل
ِعْنَدُهْم ِفي الَتْوَراِة َواْلِإْنِجيِل َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحل  

َوُيَحِرُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْلَأْغَلاَل اَلِتي  َلُهُم الَطِيَباِت
َكاَنْت َعَلْيِهْم َفاَلِذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعَزُروُه َوَنَصُروُه َواَتَبُعوا الُنوَر اَلِذي ُأْنِزَل 

 .[151: األعراف] (َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
َوِإْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإِني َرُسوُل ): هلل تعاىلقال ا

الَلِه ِإَلْيُكْم ُمَصِدًقا ِلَما َبْيَن َيَدَي ِمَن الَتْوَراِة َوُمَبِشًرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي 
 .[٤: الصف] (ا َهَذا ِسْحٌر ُمِبنٌياْسُمُه َأْحَمُد َفَلَما َجاَءُهْم ِباْلَبِيَناِت َقاُلو

يف  ونورد هنا بعض ما جاء يف الكتب السابقة تبشرًيا برسالة حممد 
 :التوراة
 :2١-1١: 1١إصحاح ،231صفحة ،يف سفر التثنية -1
أقيم هلم نبًيا من وسط إخوهتم مثلك وأجعل كالمي يف فمه  -

 .-فيكلمهم بكل ما أوصيه به
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ة السبعينية وال أسفار موسى عن كلمة وسط مل ترد يف الترمج
 .والوارد فيها من إخوهتم أي اإلمساعيليني، السامريني
 .إن هذه البشارة ُيقصد هبا رسول اهلل : واحلق

 :أي ؛من إخوة بين إسرائيل افهي تفيد صراحة أن اهلل سريسل رسوًل
 .أوالد إمساعيل عليه السالم

ل لكان من املمكن أن يقول ألنه لو كان النيب املبشر به من بين إسرائي
ثإىن كإانوا   ذلك ألن أسباط بين إسرائيل اال -أقيم نبًيا منكم -اهلل هلم

هإم  : -إخوهتم -موجودين مع موسى عليه السالم، لذلك فإن املراد من
وذلك ألن إمساعيل هو أخو إسإحاق والإد    ؛أوالد إمساعيل عليه السالم

 .عليهم السالم -يعقوب–إسرائيل 
فاملماثلة بني حممد وموسإى عليهمإا    .مثلك: قول اهلل ويؤكد ذلك

 :حيث إنالصالة والسالم واضحة 
 .كالمها عليهما الصالة والسالم جاء بشريعة تامة

مإىت  ] .ما جئت ألنقض بل ألكمإل  :أما عيسى عليه السالم فقد قال

11:5] . 
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من حممد وموسى عليهما الصالة والسالم هاجر مإن   اكذلك فإن كًل
هاجر إىل املدينة، وموسى عليه الصالة والسالم  ائه، فمحمد وجه أعد

 .هاجر إىل مدين وبني املدينة ومدين توافق
وكالمها عليهما الصالة والسالم حارب أعداءه وظفر بنصر اهلل عإز  

 .وجل
ن أل ؛وال يوجد مماثلة بني موسى وعيسى عليهما الصإالة والسإالم  

 .وذلك من كذهبم وافتراءاهتم ،ن إلهالنصارى تزعم أن عيسى إله أو اب
 :2:33إصحاح  ،251صفحة  ،جاء يف سفر التثنية -2
جاء الرب من سيناء وأشرق هلم من ساعري وتألأل من جبل فإاران   -

 .وأتى من ربوات وعن ميينه نار شريعة هلم
 .اسم جلبل يف فلسطني: ساعري يف التوراة

إمساعيل عليه السالم مع أمإه  يف احلجاز اليت هاجر إليها : وجبل فاران
ومما يؤكد أن جبل فاران هو الذي يف احلجاز ما جإاء يف   ،السيدة هاجر

 :كتبهم
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سكن  أن إمساعيل 1١51ة اليت صدرت سنة ففي ترمجة التوراة السامري
 .برية فاران باحلجاز

به نبوة موسإى  إن ما نقلناه من سفر التثنية ُتش: بعد هذا البيان نقول
 .-جاء الرب من سيناء -والسالم مبجيء الصبحعليه الصالة 

وأشرق هلإم مإن    -يسى عليه الصالة والسالم بإشراقه وُتشبه نبوة ع
 .-ساعري

فهو  ،باستعالء الشمس وتأللؤ ضوئها يف اآلفاق وتشبه نبوة حممد 
 وال نيب وال رسول بعده  ،خامت األنبياء واملرسلني: -  وتألأل مإن

 .-جبل فاران

 :ناه من سفر التثنية يف القرآن الكرميومثل ما نقل
 ( َوَهَذا اْلَبَلِد اْلإَأِمنيِ  *َوُطوِر ِسيِننَي *َوالِتنِي َوالَزْيُتوِن) :قال اهلل تعاىل     

 .[3-1:التني]
وهي األرض اليت ظهر فيها عيسى  ،إشارة إىل منبتهما: فالتني والزيتون

 .عليه السالم
 .لذي كان فيه موسى عليه السالمإشارة إىل املكان ا: وطور سينني

وهو مكة  إشارة إىل املكان الذي ُبعث فيه حممد : وهذا البلد األمني
اللهم عليهم مجيًعا وعلى  ن قبله إمساعيل عليه السالم، فصِلوم ،املكرمة

 .سائر النبيني وسلم تسليًما كثرًيا
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 ولقد كان اليهود يعلمون نعت ووصف هذا الرسول اخلامت حممد 
وكانوا يظنون أنه سوف خيرج  ،ويعلمون أنه سوف خيرج ،ن كتبهمم

 .منهم كما خرج الكثري ممن كان قبله  -بين إسرائيل -منهم
 -فكان اليهود يف املدينة خيربون بقدوم نيب من عند اهلل يقاتلون معه

ومل يكن بباهلم  -اهلل يعبدون األصنام واألوثان من دون فقد كان العرب
 .العربأنه سيخرج من 

وعندما ظهر خامت األنبياء  ،فعلم أهل املدينة هذا األمر منهم وفطنوا له
بإمياهنم به وتصديقهم  زكان ألهل املدينة السبق والفو واملرسلني حممد 

 .له 
وازداد  -العرب -فاشتد حقد اليهود هلم وللرسول الذي أرسل منهم

بهم ويقينهم مع علمهم بصفته عندهم يف كت غيظهم فأنكروا نبوته 
 .برسالته 

 فكان يهود املدينة سبًبا من أسباب إميان أهل املدينة برسول اهلل 
 .والسبق والفوز بتصديق رسالته 

فكان هذا هو السر يف دخول أهل املدينة املنورة يف هذا الدين العظيم 
 .من كثرة ما مسعوه عن هذا الرسول اخلامت الذي جاء به حممد 

كتبهم بنص التوراة يف سفر بالذي  ول اهلل فمن وصف ونعت رس
 :أشعيا
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 :فيقول .اقرأ هذا :فيقال له ،يدفع الكتاب إىل من ال يعرف الكتابة -
 .[12:2٤أشعيا ]ال أعرف الكتابة 

فهو ال يعرف  ،كما نعلم كان أمًيا ال يقرأ وال يكتب ورسول اهلل 
، صدق رسالته شاهًدا على نبوته و الكتابة، فكانت أمية رسول اهلل 

الذي  وهو   ،متعلمها وجاهلها فهو األمي الذي علم البشرية كلها؛
 والعبادة اخلالصة هلل عز وجل، وهو  علم البشرية قاطبة معىن التوحيد

 .شرع القومي والتعاليم الساميةالالذي جاء هبذا 
 .ولكن خترج من جامعته العلماء والفقهاء واحملدثني ،أمًيا كان 

َعَلَمإُه   *ِإْن ُهَو ِإَلا َوْحٌي ُيوَحى *َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى):  تعاىلقال اهلل
 .[5 – 3: النجم] ( َشِديُد اْلُقَوى

 ؛وكان سلمان الفارسي رضي اهلل عنه ممن ذهبوا إىل بإالد العإرب  
العيش يف بالد فارس والرومإان،  وترك رغد  ،النيب األمني  انتظاًرا هلذا

 .م وبارك على خامت األنبياء واملرسلني حممد اللهم وسل فصل
 :اإلجنيليف 
 :11 – 4:1٤إصحاح  ،14٤صفحة  ،يوحنا إجنيل -1

ولإيس   وأما اآلن فأنا ماض إىل الذي أرسلين: قال عيسى عليه السالم
مإأل احلإزن   قد أحد منكم يسألين أين متضي؟ لكن ألين قلت لكم هذا 

لكم أن انطلق ألنه إن مل أنطلق ال ولكن أقول لكم احلق أنه خري  ،قلوبكم
 .يأتيكم الفار قليط
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حيث جاء ذكإر   1١44، 1١31، 1١21وذلك يف طبعة لندن سنة 
 .من املعزى االفار قليط بدًل

 :ايوحنا أيًضا خيربهم املسيح عيسى عليه السالم قائًل إجنيلويف  -2
ويفسر  ،ابن البشر ذاهب والفار قليط من بعده جييء لكم باألسرار

 .د يل كما شهدت لههكم كل شيء وهو يشل
 .يوحنا برسول يأيت بعد عيسى ابن مرمي عليه السالم إجنيليبشر 

كما أشرنا ولنتعرف على معىن كلمة الفار  -أنه خري لكم أن نطلق -
 .قليط
، 1١31، 1١21وهو الذي جاء يف طبعة لنإدن   :لفظ الفار قليط -

: غة اليونانية وهو يوافق معىنوذلك يف الل ،يعين الذي له محد كثري 1١44
يف آداب  احلاصل على الدكتوراه «كارلونلينو»: قال الدكتور كما .أمحد

 .اللغة اليونانية القدمية
ويشتق . مبعىن احلمد وقال غريه أن لفظ الفار قليط يف القاموس العربي

 .وكلها أمساء تصدق يف رسول اهلل  .حممود ،حممد ،أمحد :من احلمد
 .د مها من أمساء رسول اهلل فمحمد وأمح
حممود يف األرض وحممود يف السماء، وقد أتاه اهلل عز  ورسول اهلل 

 .وجل املقام احملمود يف اآلخرة
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جاء يعزي املؤمنني على عإدم   فرسول اهلل : وكذلك لفظ املعزى
إميان الكافرين، ويعزي املصابني إذا صربوا مبا يدخره اهلل هلم من ثإواب  

 .عظيم
 :14-12يوحنا  إجنيل يف -3

يقول عيسى ابن مرمي بعد بشارته بالفارقليط الذي سوف يإأيت مإن   
ولكن ال تستطيعون أن  ،إن يل أموًرا كثرية ألقول لكم: افيصفه قائًل ،بعده

 ؛حتتملوا اآلن وأما مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلإق 
به، وخيربكم بأمور آتية  بل كل ما يسمع يتكلم ،ألنه ال يتكلم من نفسه

 .ذاك ميجدين ألنه يأخذ مما يل وخيربكم
يوحنا تنطبإق   إجنيلونالحظ أن كل هذه املواصفات اليت وردت يف 

 :فهو  على رسول اهلل 

 .ُيبكت الذين ال يؤمنون برسالة عيسى عليه السالم على خطيئتهم -

 .يرشد إىل مجيع احلق -

ال  فرسول اهلل  ،لم بهبل كل ما يسمع يتك ،ال يتكلم من نفسه -
 .يتكلم إال مبا يوحى إليه من ربه سبحانه وتعاىل

وقد  بأمور آتية، وقد حتقق هذا الوصف يف رسول اهلل  خيرب  -
 :أشرنا إىل ذلك ومنها أيًضا
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أال إن ابين هذا سيد وسيصلح اهلل به بني )): قال رسول اهلل  -أ
ابنه  ، وكان يقصد [ومسلم أخرجه البخاري](( فئتني عظيمتني من املسلمني

 .احلسن
 هإ بعد وفاة النيب  41سنة  حتقق ما أخرب به رسول اهلل  وقد

 .وحقن دماء املسلمني ،فقد تنازل احلسن عن اخلالفة ملعاوية
أخرجه ] ((إذا هلك كسرى فال كسرى بعده)): قال رسول اهلل  -ب

 .[البخاري ومسلم
 .اهلل وقد حدث هذا وحتقق ما أخرب به رسول 

وهذا يؤيده ما  ،ميجد عيسى ابن مرمي عليه السالم ورسول اهلل  -
 :ورد يف القرآن الكرمي

ِإْذ َقاَلِت اْلَمَلاِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإَن الَلَه ُيَبِشُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه ): قال اهلل تعاىل
: آل عمران] (ا َواْلآِخَرِة َوِمَن اْلُمَقَرِبنَياْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الُدْنَي

45]. 
وغريها الكثري من اآليات، وكل هذه املواصفات اليت يوصف هبا 

 .يوحنا تنطبق على رسول اهلل  إجنيلالرسول املبشر به يف 
 :42:1مىت  إجنيلويف  -4

 :فيقول خيرب عيسى ابن مرمي عليه السالم عن أمة هذا النيب األمي 
تروا أن احلجر الذي أخره البناءون صار أًسا للزاوية من عند اهلل  أمل

كان هذا عجيًبا يف أعيننا ومن أجل ذلك أقول لكم إن ملكوت اهلل 
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سيؤخذ منكم ويدفع إىل أمة أخرى تأكل مثرهتا ومن سقط على هذا 
 .احلجر ينشدخ

 .وهذه هي أمة النيب حممد 
ئل متناحرة متفرقة بغري ملك أو قبا فلقد كانوا قبل بعثة النيب حممد 

 .وكان يسودها اجلهل فكان أغلبها من األميني ،رئيس
ألف اهلل عز وجل بني قلوهبم ومجع  ولكن بعد هذا الرسول اخلامت 

 ،الذي آمنوا به وصدقوا رسالته مشلهم بقيادة هذا الرسول األمني حممد 
ا وًبا شرًقا وغرًبوجن امشاًل ؛فأصبح للمسلمني دولة عظيمة متسعة الرقعة

 .بفضل من اهلل عز وجل ونصره سبحانه وتعاىل هلم
ورسالته فمن  وغري ما ذكرنا الكثري من النصوص اليت تبشر مبحمد 

 :مراجع هذا املوضوع
 .البن القيم ،كتاب هداية احليارى يف أجوبة اليهود  والنصارى -
 .، لديداتعن حممد  كتاب ماذا تقول التوراة واإلجنيل -
وكان -إلبراهيم اخلليل  ،جنيلالتوراة واإل يف حممد  كتابمن و -

 .-قسيًسا فأسلم
: الشعراء] (َأَوَلْم َيُكْن َلُهْم آَيًة َأْن َيْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئيَل): قال اهلل تعاىل

1٤1]. 
إن املاليني واملاليني الذين أسلموا من أهل الكتاب وغريهم خيربون 

وأن خامت األنبياء  ،لقاطعة بأن الدين عند اهلل اخلالق هو اإلسالمبالنصوص ا
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مكتوب عندهم يف التوراة واإلجنيل وال ختلو منه كتب  واملرسلني حممد 
 .األولني

 .فصلوات اهلل وسالمه على خامت األنبياء واملرسلني حممد 
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 الشاهد الفالث عشر
 .[٤: احلجر] ( ِذْكَر َوِإَنا َلُه َلَحاِفُظوَنِإَنا َنْحُن َنَزْلَنا ال): اهلل تعاىل قول

 [11: القمر]  (َوَلَقْد َيَسْرَنا اْلُقْرآَن ِللِذْكِر َفَهْل ِمْن ُمَدِكٍر)
 .لقد تعهد اهلل عز وجل حبفظ القرآن الكرمي من التحريف والتبديل

ولقد مرت قرون طويلة حاول فيها كثري من أهل الزيغ والضالل أن 
 .ولكنهم فشلوا وعجزوا عجًزا تاًما ،لقرآن الكرميحيرفوا ا

القرآن الكرمي حمتفًظا بنصه اإلهلي وإشراقاته النورانية واحلق  وهكذا بقي
وإىل أن يرث اهلل  ،املطلق الذي جاء به على مدى أربعة عشر قرًنا أو يزيد

 .األرض ومن عليها، فليس بعده أي كتاب مساوي
د للهداية الربانية يف أمر الدين ملصدر الوحيالقرآن الكرمي هو ا بقي

الذي تعرضت كل رساالته السابقة للضياع التام، وبقيت من بعضها 
ظلت تتناقل شفاًها تفسرها األهواء وتضيف إليها  ،ذكريات متناثرة

وحترفها كيف ما تشاء حىت مت إخراجها عن إطارها الرباين  ،وحتذف منها
ثنيات القدمية والفلسفات الوضعية اليت وإلقاؤها يف أحضان عدد من الو

 .جعلتها عاجزة عن هداية أتباعها
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ظامل اليت تسود األرض يف وهذا هو السبب احلقيقي من وراء امل
 .زماننا

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

وصلت  ،متباعدةوبواسطة أقالم متفرقة يف أماكن متعددة ويف أزمنة 
إىل العديد من القرون بعد موت أو رفع الرسول الذي تلقى الرسالة 

 .واليت فقدت أصوهلا السماوية بالكامل ،األصلية
ولذلك تعددت األسفار واألناجيل وتناقضت املعلومات وكثرت 

 .املراجعات إىل يومنا الراهن وستظل كذلك إىل ما شاء اهلل
 او كتاب واحد جتتمع عليه األمة اإلسالمية مشاًلفه ،أما القرآن الكرمي

 .وجنوًبا شرًقا وغرًبا وتلتف حوله
هو كالم اهلل  فالقرآن الكرمي الذي أنزل على خامت املرسلني حممد 

 .سبحانه وتعاىل الذي تعهد حبفظه

                                                 



             

 www.alukah.net 

 

001 

 031 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

وهو الكتاب املهيمن على مجيع الكتب السماوية السابقة، فليس بعد 
أي كتاب، وليس بعد بعثة املصطفى  حممد  نزول القرآن الكرمي على

 أي نيب أو رسول. 
 .هو خامت األنبياء واملرسلني فمحمد 

القرآن الكرمي والتوراة )وكتابه س بوكاي موري/ وها هو الدكتور
 .(واإلجنيل والعلم

 .دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة
 :يذكر يف مقدمة الكتاب

ن الكرمي وذلك دون أي فكر مسبق لقد قمت بدراسة القرآ
ومبوضوعية تامة باحًثا يف درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم 

 :احلديث إىل أن يقول
 :استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد االنتهاء منها

أن القرآن ال حيتوي أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم  -
س الفحص على العهد قمت بنف: احلديث، ويستطرد وبنفس املوضوعية

القدمي واألناجيل، فقد وجدت مقوالت ال ميكن التوفيق بينها، ناهيك عن 
 .التناقض بني األناجيل واصطدامها حبقائق التاريخ

ية من الشك والشرك والشقاق توللخروج من هذه الدوامات العا
فإننا ندعو كل مؤمن باهلل إىل قراءة القرآن الكرمي حبيدة  ،والنفاق

مث احلكم بنفسه إن كان هذا هو كالم اهلل اخلالق أم كالم  ،يةوموضوع
 البشر املخلوقني؟
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وحنن معشر املسلمني نؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 
وبوحدة مجيع  ،وال نفرق بني أحد من رسله ونؤمن بوحدة الدين

 .وبأنه ال إكراه يف الدين ،رساالت السماء
 ،نقدم القرآن الكرمي العظيم للبشرية التائهةوانطالًقا من ذلك كله 

 .عسى اهلل أن يهديها إىل طريقها القومي وما ذلك على اهلل بعزيز
املزنل على  -القرآن الكرمي -ولقد حفظ اهلل سبحانه كتابه العظيم -

رسوله خامت  املرسلني يف صدور الكثري والكثري من عباده املؤمنني 
ما شاء  ، وإىل يومنا هذا وإىلة والتابعنياملخلصني الصادقني من الصحاب

فهو قرابة الستمائة صفحة أو  -اهلل حفًظا متقًنا كما ُأنزل مع كرب حجمه
 هومع ما به من اآليات املتشاهبات ومع قراءات -يزيد حسب الطبعات

 .املتعددة اليت نزل هبا
وقد يكون هذا احلافظ لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل غري متعلًما وال 

فقد يسره  ،ولكنه لصدقه وإقباله على اهلل تعاىل ،ف القراءة أو الكتابةيعر
 .له ويسر له الفوز حبفظ كالمه سبحانه وتعاىل

يف أي كتاب آخر من  اوهذا أمر يصعب جًدا وقد يكون مستحيًل
الصناعات البشرية حىت وإن أمكن ذلك فهو لعدد حمدود جًدا، فصدق 

 :اهلل العظيم إذ يقول
َوَلَقْد َيَسْرَنا اْلُقْرآَن ِللِذْكِر )، (ْحُن َنَزْلَنا الِذْكَر َوِإَنا َلُه َلَحاِفُظوَنِإَنا َن)

 .(َفَهْل ِمْن ُمَدِكٍر
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فالقرآن الكرمي هو كالم اهلل اخلالق الذي يسره، وحفظه ربنا تبارك 
وتعاىل بنصه اإلهلي وإشراقاته النورانية واحلق املطلق على مدى أربعة عشر 

 .وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،رًنا أو يزيدق
 .الذي أنزل عليه القرآن الكرمي هو خامت األنبياء واملرسلني وحممد 

ال ميكن البتة أن ي من يهودي بنبوة موسى عليه السالم إن   ي من 
وال ميكن البتة أن ي من بنبوة املسيا عيسى عليه   حممد ة بوبن

  بنبوة حممد السالم إال بعد إقراره
أنتم مل تشاهدا هذين  -اليهود والنصارى -يقال هلاتني األمتني

الرسولني موسى وعيسى عليهما السالم، وال شاهدمت آياهتما ومعجزاهتما 
 . وبراهني نبوهتما

 :فنقول هلذه األمة اليهودية اآلن
بأي شيء عرفتم نبوة موسى عليه السالم وصدقه وأنتم مل تشاهدوا 

 وبراهني نبوته؟ معجزاته
 :ونقول هلذه األمة النصرانية اآلن -ب

وأنتم مل بأي شيء عرفتهم املسيح عليه السالم وصدقه وآمنتم به 
 ؟تشاهدوا معجزاته وآياته

 :فيكون الرد أحد هذين اجلوابني
 .نا أخربونا بذلكآباؤ: أن يقولوا: اجلواب األول

                                                 



 

 

 

 www.alukah.net 

 

 033

احل
سد 
وآ
 ثاره

 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

 ه؟ومن أين علمتم صدقهم فيما أخربوكم ب: فنقول هلم
 .وا إىل اجلواب الثاينئفيلج

أن يقولوا التواتر وشهادات الناقلني مبعجزاته وآياته  :اجلواب الفاين
 .ناوالرباهني اليت جاء هبا حقق ذلك عند

هو رسول اهلل حًقا  إًذا يلزمكم اإلميان بأن حممًدا : فنقول هلم
اهني وآياته وبر ا؛ ألن من املعلوم أن الناقلني ملعجزات حممد ًقوصد

 نبوته أضعاف أضعافكم بكثري، وألن اهلل عز وجل مجع لرسوله حممد 
 :بني نوعي املعجزات املعنوية واحلسية ونقول هلم

 .ما هو أكثر منه ما أعطى اهلل نبًيا شيًئا إال وأعطى حممًدا 
فكان من معجزات موسى عليه السالم انفالق البحر فأعطى اهلل 

ألهنا آية  ؛اق القمر وهي أبلغ وأعجبانشق سبحانه وتعاىل حممًدا 
فلم يكن يستطيع أحد الوصول إىل القمر يف ذلك الوقت وكما  ،مساوية
 :ذكرنا

 .لقد اكتشف العلم حديًثا حقيقة انشقاق القمر
وكان من معجزات عيسى عليه السالم إحياء املوتى فأعطى اهلل 

ان اجلذع فك ،حنني اجلذع إليه معجزة له  سبحانه وتعاىل حممًدا 
 .وهي أبلغ وأعجب ،يبكي ويئن كما يئن الصيب

 ،ألن حياة اخلشبة أبلغ من إحياء امليت الذي كان فيه حياة قبل موته
 .أما اخلشبة فاألصل أهنا ال روح فيها
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وغري هذا الكثري والكثري من املعجزات واآليات والرباهني واإلعجازات 
الدالة على نبوته  لني حممد العلمية اليت جاء هبا خامت األنبياء واملرس

 .هو رسول اهلل حًقا وصدًقا فمحمد  وصدق رسالته 
* * * 
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 شهادات العباقرة تامت األنبياء واملرسلني
 حممد 

بالنبوة والرسالة، ويف عصرنا  ما قدمناه يشهد لرسول اهلل  إن
 وأشادوا بفضل رسالته  احلديث أثىن عباقرة املفكرين على دعوته 

 :بعض شهاداهتم وهذه
رئيس احلكومة املوقعة  -الكاتب واملؤرخ الفرنسي :قال المارتني - 

 :1١٤٤بعد ثورة فرباير واملتوىف سنة 
معلًما وحمارًبا شجاًعا،  اكان حممد حكيًما بليًغا فيلسوًفا خطيًبا ورسوًل

ومفكًرا عظيًما، مصيًبا يف أفكاره وتعاليمه، أسس إمرباطوريإة روحيإة   
وإذا أردنا أن نبحث عن إنسان عظيم تتحقق فيإه مجيإع    ،ةمتحدة قوي

 .الصفات العظيمة اإلنسانية فلن جند أمامنا سوى حممد الكامل
 :وقال ليونارد -2

ليس على األرض إنسان عرف ربه معرفة حقه كما عرفه حممد، لقإد  
 ،وهب ابن اجلزيرة العربية حياته كلها لعبادة اهلل بإميان قوي وغرض نبيل

األمر ال ريب فيه، إن حممًدا أعظم البشرية قاطبة وأعظإم إنسإان   وهذا 
 .ُوجد على األرض منذ بدء اخلليقة

 ،1١٤4املستشرق اإلجنليزي املولود سإنة   :وقال توماس أرنولد -3
 :-دعوة اإلسالم -يف كتابه 1٤3١واملتوىف سنة 
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سلطة زمنية كاليت يباشرها أي زعيم آخر مع فإارق   باشر حممد 
 ،أن الرباط الديين بني املسلمني كان يقوم رابطة الدم واألسرة: هوواحد و

 فأصبح اإلسالم نظاًما سياسًيا بقدر ما هو نظام ديين، وملا نشر حممد 
وكانإت جهإوده    ،ديًنا جديًدا أقام نظاًما سياسًيا له صبغة متميزة متاًما

كم القإدمي  وإىل هدم نظام احل ،موفقة إىل اعتقاد بين وطنه بوحدانية اهلل
فقضى على احلكومة األرستقراطية القبليإة الإيت كانإت     ،مسقط رأسه

 .سياسة الشئون العامة حتت لوائهااألسرة احلاكمة تتوزع 
 :وغريها الكثري من عباقرة املفكرين أمثال

 . «أديان الشرق»جونسون يف  -1
 -يف 1٤١5السري وليم اإلجنليزي املتوىف سنة  -واملستشرق املؤرخ -2

 .-اة حممدحي
واملتوىف  ،11٤5توماس كارليل الفيلسوف اإلجنليزي املولود سنة  -3
 .عن الرسول  «األبطال»يف كتاب   1١١1سنة 
واملتوىف سإنة   1١2١الفيلسوف الروسي تولستوي املولود سنة  -4

1٤1١. 
 .«أكرب زعماء الدين يف الشرق»الفرد مارتني يف كتابه  -5
 .برناردشو -٤

 .ممن شهدوا هلذا الرسول اخلامت حممد  وغريهم الكثري
 :ويف دائرة املعارف الربيطانية الطبعة احلادية عشر
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كان حممد أظهر الشخصيات الدينية العظيمإة وأكثرهإا جناًحإا     -
وتوفيًقا، ظهر النيب حممد يف وقت كان العرب فيه قد هووا إىل احلضيض، 

ة أو سياسإية أو  فما كانت هلم تعاليم دينية حمترمة وال مبإادئ مدنيإ  
ومل يكن هلم ما يفاخرون به من الفن أو العلوم، وما كانوا على  ،اجتماعية

اتصال بالعامل اخلارجي، وكانوا مفككني ال رابط بينهم، كل قبيلة وحدة 
مستقلة، وكل منها يف قتال مع األخرى، وقد حاولت اليهودية أن هتديهم 

ة كمإا خابإت مجيإع    فما استطاعت وباءت حماوالت املسيحية باخليب
 ،ُأرسل هدى للعاملني احملاوالت السابقة لإلصالح، ولكن النيب حممًدا 

جزيرة  فاستطاع يف سنوات معدودات أن يقتلع مجيع العادات الفاسدة من
-ل أبناء العرب ىل التوحيد وحَوإوأن يرفعها من الوثنية املنحطة  ،العرب

فأصإبحوا دعإاة    ،والفرقانإىل طريق احلق  -الذين كانوا أنصاف برابرة
وانتشإروا يف األرض   ،هدى ورشاد بعد أن كانوا دعاة وثنيإة وفسإاد  

 .يعملون على إعالء كلمة اهلل
 شهد األنام بفضله ح  العادا 

 

 والفضل ما شهدت به األعاداء  
 .ا وصدًقاهو رسول اهلل حًق فمحمد  
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 العلماء يشهدون
 مد شهادات العلماء يف ش  اجملاالت برسالة حم

 رسول اهلل حًقا وصدًقا وأنه 
 :بالرسالة ومن هؤالء الذين شهدوا هلذا الرسول اخلامت حممد 

رئيس قسم التشريح جبامعة تورنتو بكندا : كيث إل مور الكندي -1
: كي لعلماء التشريح واألجنة وكتابهورئيس االحتاد الكندي األمري

(Developing Human) قد حاز على و ،لثمان لغات الذي ُترجم
 .جائزة أحسن كتاب ألفه مؤلف واحد

واحلمد هلل طبع من هذا الكتاب طبعات عديدة باإلضافات اإلسالمية 
 :بعنوان

Developing Human with Islamic Additions 

 .وينتشر اآلن بني يدي العلماء وهو من أشهر علماء األجنة
 عن تفاصيليقول عندما رأى اآليات القرآنية الكثرية اليت تتحدث 

 :تطورات اجلنني يف بطن أمه وتؤكدها، أعلن عن رأيه بوضوح وقال
وإن هذا يثبت يل  ،من عند اهلل إن هذه األدلة حتًما جاءت حملمد 

 .رسول اهلل  اأن حممًد
أستاذ أمراض النساء والوالدة جبامعة نورث : جويل سيمبسون -2

 .بوسطن بشيكاغو
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ومؤلف  ،شريح مبينيتوبا بكندارئيس قسم الت :وي يف إن بارسان
 .مشهور يف علم أمراض النساء

 :عن النطفة ومها ا حبديثان لرسول اهلل لقد اهتما جًد
 :احلديث األول

 إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها»: قال رسول اهلل 
 :مث قال ،ملًكا فصورها، وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها

 .[41١3 :رواه مسلم] «ب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءأي ر
بالعدد وباألرقام يرى اإلنسان اليوم أن ما ينطق به النيب ! سبحان اهلل

  هو الوحي من عند اهلل سبحانه وتعاىل، فال يظهر الشكل اآلدمي يف
أي بعد مرور ثنتان وأربعون ليلة  -اجلنني إال مع بداية األسبوع السابع

 وهنا نعرف معىن قول النيب حممد  -رب املصطفى كما أخ
 .((صورهاف))

 .الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى فهو 
 :واحلديث الفاين

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني )): قال رسول اهلل 
 .[رواه البخاري] ((يوًما

إىل مدة مجع خلق  وهنا يف احلديث الشريف يشري رسول اهلل 
 .نسان يف بطن أمهاإل
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يشري إىل تصوير النطفة، وخلق مسعها،  فهو  ،أما يف احلديث األول

ڱ  ڱ  ڱ  ڇ  :-سبحانه وتعاىل -قول اهللبواهتم أيًضا هذان العاملان 

 .[1٤ :عبس] ڇڱ  

 :ومعىن هذه اآلية الكرمية
وبالفعل فلون الشعر  ،أن اإلنسان مقدر بكل صفاته يف هذه النطفة

دد يف اجلينات اليت حتملها الكروموسومات يف هذه النطفة، ولون اجللد حم
 :احد املؤمترات قائًلأوبعد دراستهما املتأنية وقف األول يف 

إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجحة، وإن هذا مما يدل على أن 
 .القرآن هو كالم اهلل

 :أما الفاين فكان من تعليقه ما يلي
بتصرحيات علمية مدهشة ال ميكن أن يأيت  والذي يصرح إن حممًدا 

بد أن يكون هذا إهلاًما ووحًيا قاده إىل هذه  هبا مصادفة، ولكن ال
 .البيانات
 :عميد كلية الطب جبامعة تشاي ماي بتيالند :اجاسنتتاجاثات  -3

واليت استمرت ملدة سنتني، وقف  ،فبعد دراسته ملعجزات القرآن الكرمي
كيف أن دقائق عجيبة مما وصل إليها العلم يف أحد املؤمترات يشرح 

 :ااحلديث موجودة يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل واختتم كلمته قائًل
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من اخلالق  إنه هذا يثبت يل يقيًنا أن آيات القرآن جاءت حملمد 
ن أعلن أن ال إله إال اهلل وأن أوأرى أنه قد آن الوقت  ،العليم بكل شيء
 .ت مسلًما من اآلنوقد أصبح .حممًدا رسول اهلل

وغريهم الكثري والكثري من العلماء يف شىت اجملاالت العلمية الذين 
 .شهدوا هلذا الرسول اخلامت بالرسالة وبصدق نبوته 

هو خامت األنبياء واملرسلني، والقرآن الكرمي الذي أنزله ربنا  فمحمد 
هلذا الرسول  تبارك وتعاىل عليه هو املعجزة الباقية إىل قيام الساعة شاهًدا

 .هو رسول اهلل حًقا وصدًقا األمني، فمحمد 
 أصااااالي علياااااك

 

 وكل الوجود صالة وشوق إليك 
 رفعاات املنااارى يف احلااائرين 

 

 ونااورت باااحلق للعاااملني   
 * * * 
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 الصدق واألمانة: ومن دالئل النبوة والرسالة
 :هو الصادق األمني الذي ال ينطق عن اهلوى حممد 

ز على هاتني الصفتني اللتني قد ُلقب هبما رسول اهلل وسوف نعلق بإجيا
 صدق رسول اهلل : منذ نشأته وقبل بعثته والذي سوف نركز عليه 

 :وأمانته يف رسالته
لعنة اهلل على اليهود والنصارى اختذوا قبور )): قال رسول اهلل  -1

 .((أنبيائهم مساجد
قبور أنبيائهم  قاتل اهلل اليهود والنصارى اختذوا)) :ويف رواية

 .[رواه البخاري، موطأ اإلمام مالك]((. مساجد

 .[موطأ اإلمام مالك] .((ال تتخذوا قربي وثًنا يعبد)): وقال 

إن هذه األحاديث النبوية الشريفة شواهد حق على صدق املصطفى 
 وأمانته يف رسالته. 

قبل وفاته خبمسة أيام، وقت شدة مرضه ووجعه وازدياد  قاهلا 
-وخطب الناس  ،املسجد وهو معصوب الرأس ه، فلقد دخل آالم

 .هلم هذه األحاديث اليت أوردناها اقائًل -حوله والناس جمتمعون
من شدة آالم وأوجاع ومرض قام معلًما  فرغم ما برسول اهلل 

وثًنا  ناصًحا وداعًيا هادًيا لصحابته وألمته من بعده بعدم اختاذ قربه 
والنصارى من قبور أنبيائهم مساجد، ومل يدعهم  كما اختذ اليهود ،يعبد
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حريًصا  بن مرمي فعبدوه، كان ايطغوه كما فعلت النصارى بعيسى 
 .على دعوته وأمته ليس يف حياته فحسب بل أيًضا بعد مماته 

ومل مينعه ما نزل به من املعاناة وشدة املرض من القيام بتأدية رسالته 
ا كلف به من ربه والدعوة إىل ال إله إال على الوجه األمثل، ومن القيام مب

 .اهلل
جيده يف سكناته وحركاته وأقواله وأفعاله  واملتتبع لسرية رسول اهلل 

نعم  حىت يف حروبه أثناء غزواته وأشد حلظات أوقات القتال فيها كان 
املعلم ألصحابه وألمته من بعده ونعم الداعي إىل اهلل عز وجل هادًيا للحق 

 .اخلري وكافة سبل
فهذه األحاديث الشريفة هي شواهد حق على صدق وأمانة رسول اهلل 

  فيما بلغ عن ربه تبارك وتعاىل ألواخر أيام حياته بل أواخر حلظاهتا
دعا أزواجه  وهو يف شدة مرضه ومعاناته، ففي آخر يوم من حياته 

 افوعظهن وذكرهن وطفق الوجع يشتد ويزيد فأخذ يوصي الناس قائًل
 :اداعًي

 .[رواه البخاري]وكرر ذلك مراًرا  ((الصالة الصالة وما ملكت أميانكم))
كان بني يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه يف  ويف احتضاره 

(( إن للموت سكرات ،ال إله إال اهلل)): يقول فيمسح هبا وجهه  ،املاء
 .[صحيح البخاري]

 .فترة رسالته خري دعوةهذه الكلمة اليت طاملا دعا إليها طوال حياته و
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الذي علمنا أن  فهو  -بعدما استاك بالسواك ويف آخر كالمه 
رفع يده أو إصبعه  ،وفرغ منه -م مرضاة للربالسواك مطهرة للف

مع الذين »: وشخص بصره حنو السقف وحتركت شفتاه وهو يقول
أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، اللهم اغفر يل 

 .[صحيح البخاري] «اللهم الرفيق األعلى ،وارمحين وأحلقين بالرفيق األعلى
وحلق بالرفيق األعلى، إنا  ،ومالت يده  ،وكرر الكلمة األخرية ثالًثا

 .هلل وإنا إليه راجعون
وأمانته يف دعوته فيما  وهذا من شواهد ودالئل صدق رسول اهلل 

، وصدق اهلل تعاىل إذ ته بلغ عن ربه تبارك وتعاىل آلخر حلظة يف حيا
َوَداِعًيا ِإَلى الَلِه  *َيا َأُيَها الَنِبُي ِإَنا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبِشًرا َوَنِذيًرا): يقول

 .[4٤ ،45: األحزاب] (ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنرًيا
وكان ذلك بعد وفاة  ،لقد خسفت الشمس يف حياة النيب  -2

لفراقه  فحزن رسول اهلل  ،وكان صغرًيا ،اهلل إبراهيم بن رسول 
 .وكذلك صحابته رضوان اهلل عليهم أمجعني ،حزًنا شديًدا

وذلك ملكانة  ،وظن الناس أن الشمس خسفت لوفاة ابن رسول اهلل 
 .عند اهلل اخلالق سبحانه وتعاىل ومزنلة رسول اهلل 

ع ما به من الذي ال ينطق عن اهلوى م فما كان من الصادق األمني 
 ،أحزان إال أن قام خطيًبا يف الناس بعدما صلى هبم صالة الكسوف

 :فأثىن على اهلل مبا هو أهله، مث قال ،وبعدما اجنلت الشمس
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ال ينخسفان ملوت  ،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل عز وجل))
م يف حديث رواه البخاري ومسل] «فإذا رأيتموها فافزعوا إىل الصالة ،أحد وال حلياته

 .[طويل
ويف هذا الوقت لشاهد حق  رسول اهلل  إن هذا احلديث الذي قاله

وأمانته فيما ينقله عن ربه تبارك وتعاىل وصربه  على صدق املصطفى 
 .اجلميل ومسارعته إىل رضا ربه تبارك وتعاىل

ما قاله أصحابه بدون معاجلة وتوضيح رغم أن قوهلم من  فلم يدع 
 .يزيده رفعة ومزنلة بينهم ملوت ابنه  أن الشمس اخنسفت

الصادق األمني املبلغ عن ربه تبارك وتعاىل نفى ما يقوله  ولكنه 
يات آإن الشمس والقمر آيتان من )): فقال هلم معلًما ،الناس ويزعمونه

 .((...اهلل عز وجل ال ينخسفان ملوت أحد
رسالة، من القيام مبهام الدعوة وال ومل مينعه حزنه وشدة كربه 

له املزنلة العالية والدرجة الرفيعة عند ربه تبارك وتعاىل  فرسول اهلل 
 .دون أدىن شك من أصحابه أو ممن آمن به وصدق دعوته ورسالته

رغم حبه  اعلى فراق ابنه إبراهيم صرًبا مجيًل ولقد صرب رسول اهلل 
 .له وحزنه عليه الشديد 

وجل ومل ينس شكره ومل  فلم يسخط ومل ينفر ومل ينس حق اهلل عز
 .ينس القيام مبا كلفه اهلل سبحانه وتعاىل به من التبليغ عنه جل شأنه
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فقام مصلًيا بالناس صالة الكسوف مث أثىن على اهلل سبحانه وتعاىل مبا 
مث  ،كما يف حديث آخر -إنا هلل وإنا إليه راجعون -هو أهله مسترجًعا

إن الشمس )) :ما أوحاه إليه فقال قاما هادًيا وداعًيا للحق مبلًغا عن ربه
 ،والقمر آيتان من آيات اهلل عز وجل ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته

 .«فإذا رأيتموها فافزعوا إىل الصالة
 :خري منوذج حيتذى به يف فكان 

 .قمة الرضا بقضاء اهلل سبحانه وتعاىل ومشيئته -

وتعاىل  وهو الصرب اجلميل وشكره هلل تبارك ،أعلى درجات الصرب -
 .وثناؤه عليه

 .هلل عز وجل وقت الشدة والكرب وعبوديته  -

 .إماًما للدعاة واملرسلني فكان  ،الدعوة -

مليئة بالشواهد والرباهني على صدقه، وأمانته  إن حياة رسول اهلل 
 .وصربه، ومشائله العطرة

واألحاديث النبوية الشريفة والسنة املطهرة نعم الشاهد وخري برهان 
 .أسلفناه، ولكننا سنكتفي مبا ذكرناه موجًزا على ما

 .هو الصادق األمني الذي ال ينطق عن اهلوى فمحمد 
 .رسول اهلل حًقا وصدًقا فهو 
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 صدقه وأمانته قبل بعفته وبعدها ومن دالئل نبوته 
 ومن براهني صدق رسالته 

 وصدق ما بلريه عن ربه سبأانه وتعاىل
رمى أهل اإلفك والبهتان من ما كان من حادثة اإلفك حني  -أ

املنافقني مبا قالوه من الكذب البحت والفرية يف شأن السيدة عائشة زوجة 
 .وأحب نسائه إليه رسول اهلل 

وزوجته  ولكي يتجلى لنا عظم هذا املوقف العصيب لرسول اهلل 
السيدة عائشة وألهل اإلميان نذكر جزًءا مما رواه البخاري ومسلم عن أم 

 .عائشةاملؤمنني 
تقول السيدة عائشة بعدما أخربت بقول أهل اإلفك وخوضهم يف 

فازددت مرًضا إىل : عرضها رضي اهلل عنها وقد كانت مريضة آنذاك
: فسلم مث قال فلما رجعت إىل بييت فدخل علي رسول اهلل  ،مرضي

وأنا حينئذ : قالت ؟أتأذن يل أن آيت أبوي: فقلت له ((كيف تيكم؟))
فجئت أبوي فقلت  فأذن يل رسول اهلل  ،اخلرب من قبلهماأريد أن أتيقن 

فواهلل  ،أي بنية هوين عليك: يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به؟ فقالت: ألمي
لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن عليها 

فبكيت تلك : سبحان اهلل أوقد حتدث الناس هبذا؟ قالت: فقلت: قالت
. مع وال أكتحل بنوم مث أصبحت أبكيأ يل دقحىت أصبحت ال يرالليلة 

 .[رواه البخاري ومسلم من حديث طويل]
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بعدما ارتفعت  -األوس واخلزرج -وكاد فريقان من املؤمنني أن يقتتال
خيفضهم  فلم يزل رسول اهلل  ،قائم على املنرب أصواهتما ورسول اهلل 

وذي يف أهله من قبل أزًنا بعدما ا وحمًه حىت سكتوا وامتأل رسول اهلل 
 .أهل اإلفك والبهتان

شهًرا ال يوحى إليه يف شأن زوجته السيدة  وقد لبث رسول اهلل 
عائشة شيء إىل أن أنزل اهلل سبحانه وتعاىل براءة زوجته السيدة عائشة 

 .من فوق سبع مسوات صيانة لعرض رسول اهلل 
ادثة فيكون برهاًنا على وما ينبغي أن نلقي عليه الضوء يف هذه احل

 :وصدقه فيما بلغه عن ربه سبحانه وتعاىل هو صدق رسالة رسول اهلل 
 فلقد لبث رسول اهلل  ،تأخر نزول الوحي برباءة السيدة عائشة

على الرغم مما القاه  ،شيء  يوحى إليه يف شأن السيدة عائشةشهًرا ال
وحزن عميق والسيدة عائشة من عناء وشدة وكرب وهم  رسول اهلل 

ومما ال شك فيه أن هذا كله بالء وامتحان  ،من افتراءات وكذب املنافقني
 .واختبار من اهلل عز وجل

من أن يعجل بإخباره برباءة  ما الذي منع رسول اهلل ، ونتساءل
زوجته السيدة عائشة مع شدة ما القاه هو وزوجته واملؤمنون من 

 قون؟االفتراءات واألكاذيب اليت زوجها املناف
 -شهًرا أو أكثر -إىل أن ينتظر كل هذه املدة وما الذي اضطره 

 خيرب برباءة زوجته السيدة عائشة؟ وعالم يدل ذلك؟ دون أن
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ال ينطق عن اهلوى، فال يبلغ إال ما أمره به ربه عز  ال شيء إال أنه 
فلو مل يكن رسول  ،ه وخيتاره سبحانه وتعاىلؤوجل يف الوقت الذي يشا

 ؛ ألخرب برباءة زوجته من أول يوم شاعت فيه تلك االفتراءاتعند اهللمن 
 .صيانة وحفًظا لزوجه وعرضه

ولو مل يكن رسول من عند اهلل ألخرب جبزاء وعقوبة لكل من خاض 
وجه محية من أول يوم أشيعت فيه تلك االفتراءات، زبأدىن قول يف حق 

كل ما بلغه الذي ال ينطق عن اهلوى هو الصادق املصدوق يف  ولكنه 
 .عن ربه سبحانه وتعاىل

 .هو رسول اهلل حًقا وصدًقا حممًدا  وكل هذا يدلل على أن 
وصدق ما بلغه عن ربه سبحانه  ومن براهني صدق رسالته  -ب

ية الكرمية اليت عاتبه فيها ربه سبحانه وتعاىل عتاًبا حسًنا اآلوتعاىل هذه 
 .حيث كان النداء بالعفو قبل املعاتبة امجيًل

َعَفا الَلُه َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َلُهْم َحَتى َيَتَبَيَن َلَك اَلِذيَن ): قال اهلل تعاىل
وهذه اآلية الكرمية نزلت يف أناس  .[43: التوبة] (َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبنَي

 :قالوا
لكم فاقعدوا وإن مل يأذن لكم فاقعدوا  فإن أذن استأذنوا رسول اهلل 

 أي يف إبداء األعذار (َحَتى َيَتَبَيَن َلَك اَلِذيَن َصَدُقوا) :ل اهلل تعاىلوهلذا قا
 (َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبنَي)
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م ملا استأذنوك فلم تأذن ألحد منهم يف القعود لتعلم ههال تركت: أي
فإهنم كانوا مصرين على  ،الصادق منهم يف إظهار طاعتك من الكاذب

 .هلم فيه القعود عن الغزو وإن مل تأذن
خيرب هبذه اآلية الكرمية اليت فيها  ما الذي جعل حممًدا ونتساءل، 

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

هو الصادق املصدوق الذي ال ينطبق عن اهلوى  ال شيء إال أنه 
 .يبلغ كل ما أوحاه إليه ربه فال يكتم منه شيًئا

 .هو رسول اهلل حًقا وصدًقا ا يدل على أن حممًدا وكل هذ
وصدق ما بلغه عن ربه  ومن براهني صدق رسالة رسول اهلل  -ج

 :سبحانه وتعاىل هذه اآليات الكرميات اليت عاتبه فيها ربه سبحانه وتعاىل
ُه َوَما ُيْدِريَك َلَعَل *َأْن َجاَءُه اْلَأْعَمى *َعَبَس َوَتَوَلى): قال اهلل تعاىل

َوَما  *َفَأْنَت َلُه َتَصَدى *َأَما َمِن اْسَتْغَنى *َأْو َيَذَكُر َفَتْنَفَعُه الِذْكَرى *َيَزَكى
  (َفَأْنَت َعْنُه َتَلَهى *َوُهَو َيْخَشى *َوَأَما َمْن َجاَءَك َيْسَعى *َعَلْيَك َأَلا َيَزَكى

 .[1١ – 1: عبس]
واحد من املفسرين أن رسول اهلل  يف هذه اآليات الكرميات ذكر غري

  كان خياطب أحد عظماء قريش وقد طمع يف إسالمه، فبينما هو
فجعل يسأل  ،مكتوم وكان ممن أسلم قدمًياأم خياطبه ويناجيه إذ أقبل ابن 

 ؛أن لو كف ساعته تلك وود النيب  ،يف شيء ويلح عليه رسول اهلل 
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وعبس يف وجه  ،يف هدايتهليتمكن من خماطبة ذلك الرجل طمًعا ورغبة 
 .ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على اآلخر

بل  ،أن ال خيص باإلنذار أحًدا ومن هنا أمر اهلل تعاىل رسوله 
يساوي بني الشريف والضعيف والغين والفقري والسادة والعبيد والرجال 

مث اهلل تعاىل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  ،والنساء والكبار والصغار
 .له احلكمة البالغة واحلجة الدامغةو

خيرب ويبلغ  كما تساءلنا من قبل ما الذي جعل حممًدا  ،ونتساءل
هذه اآليات الكرميات اليت فيها عتابه من ربه سبحانه وتعاىل؟ وما الذي 

 اضطره إىل ذلك؟
 ومل مل يكتمها؟ وعالم يدل ذلك؟

هو الصادق  ال شيء إال أن حممًدا : فيكون اجلواب القاطع الفاصل
املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى يبلغ كل ما أوحاه إليه ربه فال يكتم 

 .منه شيًئا
هو رسول اهلل حًقا وصدًقا وهو خامت  وكل هذا يدل على أنه 

األنبياء واملرسلني، وجبانب ما ذكرناه الكثري والكثري من براهني رسالة هذا 
 .لنيالرسول الصادق األمني خامت األنبياء واملرس

* * * 
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 ومن دالئل نبوته 
 عند األربعني من عمره بعفته 

ُقْل َلْو َشاَء الَلُه َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوَلا َأْدَراُكْم ِبِه َفَقْد ) :قال اهلل تعاىل
َك َفِإَنُهْم َلا ُيَكِذُبوَن) ،[1٤: يونس] (َلِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا ِمْن َقْبِلِه َأَفَلا َتْعِقُلوَن

 .[33: األنعام] (َوَلِكَن الَظاِلِمنَي ِبآَياِت الَلِه َيْجَحُدوَن
هي الرسالة اخلامتة لكل الرساالت السابقة  ملا كانت رسالة حممد 

فقد احتاجت إىل حشد كل الدعائم  ،للناس كافة يف كل مكان وزمان
 .لتأييدها ولإلميان والتصديق هبا وعدم التكذيب هلا

عند األربعني من عمره هي إحدى الدعائم  ول اهلل فكانت بعثة رس
 .املؤيدة لدعوته 

بينهم عفيًفا طاهًرا طيب النفس عظيم اخللق  لقد نشأ رسول اهلل 
أميًنا صادًقا، فلم تشهد قريش والبشرية قاطبة مثل حسن خلق وكرمي 

 .وال صدًقا كصدقه  وال أمانة كأمانته  مشائله 
 أهل مكة أنفسهم هم الذين لقبوا حممًدا  ومما يدلل على هذا أن

احلميدة ومشائله  بالصادق األمني منذ نشأته وقبل بعثته ملا رأوا خصاله 
 .الطيبة ال سيما الصدق واألمانة

كانوا ينطقون بنعته وصفته قبل امسإه فيقولإون    فعند حتدثهم عنه 
شاهدتني على  الصادق األمني وإن هاتني الواقعتني اللتني ذكرنامها سابًقا

 :ما قلناه
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فعندما  ،ما جرى عند بناء الكعبة وقضية التحكيم :الواقعة األوىل -أ
اتفق أهل مكة على أن حيكموا بينهم أول من يدخل عليهم، كان أول من 

هذا : فلما رأوه قالوا مجيًعا يف صوت واحد دخل هو رسول اهلل 
 .األمني رضينا، هذا حممد

صعد رسول اهلل  (َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اْلَأْقَرِبنَي): ملا نزل قوله تعاىل -ب
 لبطون قريش- ، يا بين عديفجعل ينادي يا بين فهر ،على الصفا- 

بالوادي تريد أن تغري  اأرأيتكم لو أخربتكم أن خيًل)): فقال ،حىت اجتمعوا
 .ما جربنا عليك إال صدًقا ،نعم: قالوا ((عليكم أكنتم مصدقي؟
األربعني من عمره مع أن غريه الكثري يف وهو  هلل لقد بعث رسول ا

 .من الرسل بعثوا وهم أقل من األربعني بكثري مثل حيىي عليه السالم
 .[12: مرمي] (َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقَوٍة َوآَتْيَناُه اْلُحْكَم َصِبًيا): قال اهلل تعاىل

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

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

هبا هي الرسالة اليت ختمت هبا مجيع  الرسالة اليت بعث رسول اهلل 
دعائم فهي للناس كافة وقد احتاجت إىل حشد كل ال ،الرساالت السابقة

 .لتأييدها واإلميان هبا
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قبل رسالته هي إحدى الدعائم املؤيدة  فكانت مدة عمر رسول اهلل 
الصادق األمني الذي مل  فهو  ،ميان والتصديق هباإلل لرسالته 

 .يشهدوا أمانة كأمانته ومل جيربوا عليه إىل صدًقا
 (الَظاِلِمنَي ِبآَياِت الَلِه َيْجَحُدوَنَفِإَنُهْم َلا ُيَكِذُبوَنَك َوَلِكَن ): قال اهلل تعاىل

 .[33: األنعام]
 ،أو يكذبوا دعوته فأهل مكة ال يستطيعون أن يكذبوا رسول اهلل 

قبل البعثة هي يف  فمدة عمر رسول اهلل  ،ولكنه الكفر والعناد واجلحود
 .وهي من دالئل صدق وأمانة رسالته  ،ميزان جناح دعوته
ْل َلْو َشاَء الَلُه َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوَلا َأْدَراُكْم ِبِه َفَقْد ُق): قال اهلل تعاىل

 .[1٤: يونس]  (َلِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا ِمْن َقْبِلِه َأَفَلا َتْعِقُلوَن
يف األربعني من عمره، بعد مرور شرخ  لقد بعث رسول اهلل 

 .ماينالشباب وهو الوقت الذي جتيش فيه الصدور باآلمال واأل
كلمة تلميح بالرسالة أو إشارة للنبوة، ويف الوقت الذي  فلم تبد منه 

 ة أعلن رسول اهلل الثائرة، وتسكن فيه اآلمال الفائرهتدأ فيه النفوس 
دعوته ورسالته العامة الشاملة لكل الذين يف عهده، وكل الذين جييئون 

 .من بعده، فهي الرسالة اخلامتة
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األربعني من عمره هو من  بعث فيه النيب حممد فهذا الوقت الذي 
دالئل نبوته، وأن اختيار وقت البعثة والرسالة هو من اهلل سبحانه وتعاىل 

وإىل  ألن من املعلوم أنه إىل أن تنتصر دعوة رسول اهلل  ؛احلكيم اخلبري
أن تنتشر هذه الرسالة العظيمة فإهنا حتتاج إىل الوقت واجلهد الطويل 

وكل هذا وعمر رسول اهلل  -سنة اهلل عز وجل -ميل العظيموالصرب اجل
 يتقدم به إىل املرحلة املتأخرة من العمر وهنايته. 

جراء هذا كله من إعالن رسالته يف هذه  فما الذي كان يبغيه 
وهو الذي أشاد له اجلميع وشهدوا برجاحة عقله  ،املرحلة وليس قبلها

 وفكره ومنطقه؟ وعالم يدل؟
هو رسول اهلل عز وجل أعلن رسالته يف الوقت الذي  أنه ليس إال 

مر دعوته ومن أعلى يقني من  اختاره وقدره له ربه تبارك وتعاىل وأنه 
نصر اهلل سبحانه وتعاىل هلا، وأنه سبحانه وتعاىل هو القادر على أن يسخر 
كافة خملوقاته لنصر هذه الرسالة اخلامتة يف الوقت الذي اختاره عز وجل 

 .ا حتت أي ظرف كانهل
من وفاه يف األربعني من عمره رغم ما علمه  لقد أعلن رسول اهلل 

 .ا يف بطن أمهيًنآنذاك جن أبيه يف صغر عمره وكان رسول اهلل 
رسالته وهو يف األربعني من عمره رغم ما شاهده  أعلن رسول اهلل 

 .يف السادسة من عمره من وفاة أمه يف صغر عمرها وهو 
رسالته يف األربعني من عمره رغم وفاة جده عبد  سول اهلل أعلن ر

 .إليه مبدة قصرية جًدا مث تويف أمامه عمه أبو طالب املطلب بعد انتقاله 
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 .[٤: الضحى] (َأَلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى): قال اهلل تعاىل
ألن يعلن رسالته وهو يف األربعني من عمره  فما الذي اضطره 

 العمر يف ريعان الشباب؟ وليس دون هذا
سيطول به العمر لألربعني وملا بعد  ومن الذي أخربه وأعلمه بأنه 

 األربعني وإىل أن تنتصر دعوته ورسالته؟
على يقني من أمر دعوته وجناحها مع علمه بوفاة  وما الذي جعله 

وعالم  ا وصغر سنهما؟والده ومشاهدته لوفاة والدته ومها يف مقتبل عمرمه
 ل هذا؟يدل ك

ال شك أن الذي اختار له وقت رسالته هو اهلل سبحانه وتعاىل احلكيم 
وأنه  يعلم عمر رسوله  ،اخلبري وأنه سبحانه وتعاىل العليم القدير

سيطول به العمر إىل أن يأيت وقت البعثة والرسالة وإىل أن تنتصر دعوته 
 .وتنتشر رسالته

على يقني  جعل رسوله وأنه سبحانه وتعاىل العليم اخلبري هو الذي 
 :من أمر دعوته وجناحها رغم األحداث اليت مرت به وكل هذا يدل على

 .هو رسول اهلل حًقا وصدًقا أن حممًدا 
* * * 
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 ومن دالئل نبوته 
 ا وميًتاحي  عصمة اهلل سبأانه وتعاىل له 

 .[٤1: املائدة] (َوالَلُه َيْعِصُمَك ِمَن الَناِس): قال اهلل تعاىل
هذه اآلية الكرمية هي من معجزات القرآن الكرمي اليت قد حتدت اجلميع 

فلم يستطع أي من  ،من الكافرين واملنافقني بعصمة اهلل لنبيه حممد 
 .حًيا أو ميًتا أعداء هذا الدين من أن ينالوا من رسول اهلل 

حًيا وميًتا على الرغم مما قام به أعداء  لقد عصم اهلل عز وجل نبيه 
 .مات شرسة وحماوالت عديدة للنيل منه جسالم من هاإل

ا مراًرا وتكراًرا والنيل من سريته ومن جسده فلقد حاولوا قتله حًي
مل جينوا إال اخليبة والفشل واحلسرة  مولكنه الشريف بعد مماته 

 .والندامة
فكانت حماوالهتم العديدة اخلائبة الفاشلة مع وفرة عناصر جناحها هي 

 .وعصمة اهلل عز وجل له على رسالة هذا النيب اخلامت دليل صدق 
 :يف حياته فمن حماوال م الكفًة للنيل منه 

كان الكفار قد جتمعوا، وحتزبوا من خمتلف  عند هجرة املصطفى  -أ
 .ليقتلوه القبائل بسيوفهم على باب غرفته 

 .ولكن اهلل سبحانه وتعاىل بعلمه وقدرته عصمه منهم
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حفنة من البطحاء فجعل وأخذ ينهم واخترق صفوفهم من ب فخرج 
، وقد أخذ اهلل بأبصارهم عنه فال يرونه وهو يتلو قول موسهيذره على رؤ

 :اهلل تعاىل
 ( َوَجَعْلَنا ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َسًدا َوِمْن َخْلِفِهْم َسًدا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم َلا ُيْبِصُروَن)

 .[٤: يس]
كان قد سلك طريًقا ليضلل الكفار عنه حىت  ة النيب أثناء هجر -ب

وأخذ الكفار يبحثون عنه  ،انتهى إىل غار يف قمة اجلبل يعرف بغار ثور
 .مكان إىل أن وصلوا إىل باب الغار بشىت السبل يف كل

يف الغار  كنت مع النيب : روى البخاري عن أنس عن أيب بكر قال
يا نيب اهلل لو أن بعضهم طأطأ : فقلتفرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم 

ما )): ويف لفظ ((اسكت يا أبا بكر اثنان اهلل ثالثهما)): بصره رآنا، قال
 .[رواه البخاري] ((ظنك يا أبا بكر باثنان اهلل ثالثهما

واليت  وغري ذلك الكثري من املواقف اليت قد حدثت أثناء هجرة النيب 
 .تدل على عصمة اهلل عز وجل له

فتآمروا على قتله  د حاول اليهود مبكر وخديعة قتل النيب لق -ج
لًسا إىل جانب جدار من بيوت اليهود ايف وقت ما ج حيث كان النيب 

أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد هبا فيلقيها على : فتآمر اليهود وقالوا
 .أنا :يشدخه هبا؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش -يعين النيب  -رأسه

ال تفعلوا، فواهلل ليخربن مبا مهمتم وإنه لنقض : بن مشكمفقال هلم سالم 
ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم ونزل جربيل  ،العهد الذي بيننا وبينه
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 ،يعلمه مبا مهوا به عليه السالم من عند رب العاملني على رسول اهلل 
مبحاصرة اليهود إىل أن  مث قام  ،مسرًعا وتوجه إىل املدينة فنهض 

 .وخرجوا من مدينة رسول اهلل  استسلموا
عندما فتح رسول اهلل خيرب وقام بإخراج اليهود منها أهدت له  -د

زينب بنت احلارث امرأة سالم بن مشكم شاة مصلية وقد سألت أي 
مث  ،فقيل هلا الذراع فأكثرت فيه من السم عضو أحب إىل رسول اهلل 

 دي رسول اهلل فلما وضعتها بني ي ،مث جاءت هبا ،مست سائر الشاة
إن هذه )): مث قال ،تناول الذراع فالك منها مضغة فلم يسغها ولفظها

ما محلك )): مث دعا هبا فاعترفت فقال  ((العظم ليخربين أنه مسموم
وإن كان نبًيا  ،قلت إن كان ملًكا استرحت منه :قالت ((على ذلك؟

ساغها قد أخذ من الشاة أكلة فأ معه بشر بن الرباء فسيخرب وكان 
من رمحته قد عفا عنها ولكن ملا مات بشر  وكان النيب  ،فمات منها

 .قتلها قصاًصا
 ايف مجيع غزواته من أن يقع قتيًل ولقد حفظ ربنا تبارك وتعاىل نبينا 

أو أسرًيا بني يدي أعداء اإلسالم رغم كثرة احلروب واحملاوالت اخلبيثة 
 .وتهللقضاء عليه وعلى دع  هاليت قاموا هبا ضد

ما دبعد مماته بع ولقد حاول أعداء اإلسالم النيل من رسول اهلل 
 .فشلوا وخابوا يف النيل منه أثناء حياته 

من اهلجرة يف عهد السلطان الزاهد العابد حممود نور  551ففي عام 
الدين زنكي فكر أعداء اإلسالم اخلبثاء النكراء يف أن يفجعوا املسلمني 
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الشريف من قربه حيث قام هؤالء  النيب  فجيعة نكراء بسرقة جسد
وانطلقا إىل املدينة  ،اخلبثاء بتجنيد رجلني من اجملرمني هلذه املهمة اخلطرية
النفقة على فقراء  اوارتديا زي املسلمني وأظهرا الورع والعبادة وأكثر

ا وهم يف كل ليلة حيفرون سرداًبا ا مًجاملدينة حىت أحبهم أهل املدينة حًب
رض يف حجرة يسكنون فيها جبوار املسجد النبوي ويأخذان حتت األ

مرمها، وظل اخلبيثان أالتراب ويلقونه يف بئر ماء حىت ال ينتشر ويظهر 
 .حيفران حىت وصال إىل جدار الغرفة النبوية

 ،قد دفن يف حجرته اليت قد تويف هبا ومن املعلوم أن الرسول 
 .فيهانهم اليت قبضوا كفاألنبياء يدفنون يف أما

 أس يف الغرفة النبوية الشريفة رأىويف الليلة اليت ضربوا فيها أول ف
وهو يشري  السلطان الزاهد العابد حممود نور الدين زنكي رؤيا للنيب 

أنقذين من هذين الرجلني يا : محرين، وقال لهأإىل رجلني  أشقرين 
 له أن فتوضأ وصلى ما شاء اهلل ،حممود، فاستيقظ السلطان من نومه فزًعا

يصلي، مث نام فرأى النيب يف رؤيا للمرة الثانية، وأشار إىل نفس الرجلني، 
فاستيقظ السلطان من نومه  ا حممود،أنقذين من هذين الرجلني ي: وقال
يف الرؤيا للمرة  فجاءه النيب  ،فتوضأ مث صلى هلل ركعتني مث نام ،افزًع

ذين الرجلني يا حممود، الثالثة وأشار على نفس الرجلني وقال أنقذين من ه
 .واهلل ال نوم بعد اآلن :فاستيقظ السلطان من نومه وقال

 ،التقي الذي يقال له مجال الدين املوصليواستدعى وزيره الصاحل 
اكتم خرب  :فقال له الوزير الصاحل وأخربه بالرؤيا وما قاله له النيب 

مدينة رسول اهلل الرؤيا، اكتم ما رأيت أيها السلطان وهيا اخرج فوًرا إىل 



 

 

 

 www.alukah.net 

 

 060

احل
سد 
وآ
 ثاره

 

 حممد رسول اهلل حقًّا وصدًقا

، طائلة ودخل املسجد النبوي  افانطلق السلطان على الفور ومحل أمواًل
وجلس يف الروضة الشريفة الكرمية  وصلى هلل ركعتني وسلم على النيب 

 يفكر ماذا يصنع؟
أيها الناس لقد جاء السلطان إىل مدينة رسول اهلل : فقال الوزير الصاحل

 ها ئوليسلم على كل أغنيا ،ء املدينةعلى كل فقرا اليوزع أمواًل
لها وعزم هذا الوزير على مجيع فقراء املدينة للحضور وعلى هوأشرافها وأ

مجيع أهل املدينة للسالم على السلطان لينظر السلطان إىل وجوه القوم 
 .ذين أشار عليهما النيب الصادق املصدوق للعله جيد الوجهني ال

غنياء وملا دخلوا على السلطان صرخ فجاء الفقراء وجاء األشراف واأل
 .على حممد مها واهلل مها، مها واهلل مها اللهم صِل: وقال

فانطلق معهما إىل مزنهلما جبوار الغرفة النبوية  ،والناس ال يعرفون اخلرب
وظل  ،مصحفني هلل تبارك وتعاىلو افلم جيد إال ماًل ،وفتش البيت بنفسه

فإذا به ُيلهم من اهلل سبحانه وتعاىل  ،يفتش فوجد حصرًيا يف جانب الغرفة
فزنل فيه وظل  ،فوجد سرداًبا داخل األرض ،بأن يكشف هذا احلصري

ففزع  ،إىل جدار الغرفة النبوية الشريفة وصل السرداب حىت يفميشي 
وضرهبما  ،الناس فزًعا شديًدا وأمرمها باالعتراف مبا جاءا من أجله

تهما احلقرية بسرقة جسد النيب الشريف بالسياط ليعترفا إىل أن اعترفا مبهم
. 

وقام حبفر  ،وأمر السلطان بقتل هذين الرجلني على باب الغرفة النبوية
وقام بصبها بالرصاص ملنع  ،ا حول الغرفة النبوية املطهرةخندق عميق جًد
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يبكي ملا اختصه اهلل من هذا  وأخذ ،مثل تلك احملاوالت اخلبيثة مرة أخرى
من  جسد النيب الشريف  ن جعله سبًبا يف إنقاذ، وأالشرف العظيم

 .هؤالء األعداء النكراء
بعد مماته  وهذا من عصمة اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه اخلامت حممد 

 .خت للمدينة املنورةوهذه احلادثة ثابتة يف كتب التاريخ اليت أَر
 وما قام به أعداء اإلسالم من حماولة سرقة جسد رسول اهلل 

وصدق  و دليل قاطع يف ذاته على يقينهم بنبوة املصطفى الشريف ه
ن من املعلوم أن األرض ال تأكل أجساد األنبياء، بينما غري رسالته؛ أل

األنبياء من أموات ال تلبث األرض إال أن تأكل أجسادهم يف القليل من 
ء أعدا -ال سيما إن كان اجلسد كله يغطيه التراب، فما باهلم ،الشهور
 ؟ما يزيد عن مخسمائة عام من وفاته يهمون بذلك األمر بعد -اإلسالم

وصدق  ال شك إال ألهنم على يقني من صدق رسالة املصطفى 
 .دعوته، ولكنه اجلحود واالستكبار الذي يتملكهم

 -أمة املصطفى  -ولقد امنت اهلل سبحانه وتعاىل على هذه األمة
وعن سريته وعن سنته  بالعلماء الربانيني الذين يدافعون عن النيب 

املطهرة بعد مماته ويقومون بالتصدي الفتراءاهتم وأباطيلهم دون أن يبغوا 
أو جاًها أو سلطاًنا من وراء هذا اجلهد الذي  اشرًفا أو منصًبا أو ماًل

 .يبذلونه من أجل الدفاع عن هذا الدين العظيم وعن هذا النيب األمني
حىت بعد وفاته  لنبيه حممد  وهذا كله  من عصمة اهلل سبحانه وتعاىل

 .إىل أن تقوم الساعة
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 :والسؤال الذي يطرح ويفرض نفسه
 ؟ وعالم تدل؟ملاذا كل هذه العصمة من اهلل سبحانه وتعاىل حملمد 

هو  ألن حممًدا  العصمة هي من اهلل سبحانه وتعاىل؛ال شك أن هذه 
ة اخلامتة اليت وألن رسالته هي الرسال ،الرسول اخلامت الذي ختم به الرسل
 فكانت هذه العصمة ليتمكن النيب  ،ختمت هبا مجيع الرساالت السابقة

 .من تأدية رسالته والتبليغ هبا على الوجه األمت األكمل
 .هو خامت األنبياء واملرسلني وكل هذا يدل على أن حممًدا 

* * * 
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 ومن دالئل نبوته 
 ديبه لهوتربيته وتأ حفظ وعناية اهلل عز وجل برسوله 

 .[٤: الضحى]( َأَلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى): قال اهلل تعاىل
 [4: القلم] (َوِإَنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم): وقال اهلل تعاىل

مث  ،نذاك محل يف بطن أمهآوكان  تويف عبد اهلل والد رسول اهلل 
مث كان يف كفالة  ،توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنني

فكفله عمه أبو  ،ه عبد املطلب إىل أن تويف وله من العمر مثان سننيجد
طالب، مث مل يزل حيوطه وينصره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه اهلل 
عز وجل على رأس أربعني سنة من عمره وأبو طالب على دين قومه من 

وكل ذلك بقدر اهلل عز وجل وحسن تدبريه إىل أن تويف  ،عبادة األوثان
اه أجنف ،سفهاء قريش وجهاهلم طالب قبل اهلجرة بقليل فأقدم عليه  أبو

اهلل سبحانه وتعاىل من بني أيديهم واختار له اهلجرة من بني أظهرهم إىل 
 ه حيث إنكما أجرى اهلل سنته على الوجه األمت األكمل  ،بلد األنصار

إىل أن أمجعني  وقاتلوا بني يديه  ،ملا وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه
 .انتصرت دعوته وانتشرت رسالته 

مل كل هذه العناية وكل هذا احلفظ من اهلل سبحانه وتعاىل مبحمد  :ونسأل
؟ 

ختم اهلل سبحانه  ،هو رسول اهلل سبحانه وتعاىل ليس إال ألن حممًدا 
وكانت عنايته به أمام مرئى  ،وتعاىل به النبيني واملرسلني فآواه وحفظه
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دامًغا على صدق نبوته ورسالته  اليكون هذا كله دليًل ؛ومسمع من اجلميع
. 

أنه جل  ته وعنايته برسوله ومن حفظ اهلل سبحانه وتعاىل وكالء
 فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه، فلقد نشأ رسول اهلل  ،شأنه رباه

ومع ذلك فلم ينشأ إال واجلميع يشيدون حبسن خلقه  يتيم األب واألم
 . خصاله وصفاته وصدقه وأمانته وكمال تربيته وأدبهوطيب مشائله وكرمي

 فمن الذي رباه هذه التربية العطرة؟ ومن الذي أدبه فأحسن تأديبه؟ 
ألبيه  ومن الذي خلقه هبذا اخللق الرفيع العظيم يف ظل يتمه وفقدانه 

 وأمه وجده؟ ومل؟
 .ال أحد إال اهلل سبحانه وتعاىل اخلالق البارئ

رباه وأدبه ومنحه هذه األخالق الرفيعة العظيمة فهو جل شأنه الذي 
هو رسول اهلل  واخلصال السامية احلميدة وكل ذلك ليس إال ألن حممد 

 .حًقا وصدًقا
* * * 
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 ومن دالئل نبوته 
 النبوية العطرة الطيبة الكاملة سًته 

وأرسله يف سن األربعني  بعث اهلل عز وجل رسوله حممًدا  لقد
ثالث  ثالث وستون سنة، فكانت فترة رسالته  له وتوفاه وقد مت 

ملقًبا من قبل بعثته بالصادق األمني ويعلم اجلميع  وعشرين سنة وكان 
فما  ،خالقه وطيب مشائلهأزهده وورعه وتقواه وحسن صفاته ومكارم 

 .بالنا بعد بعثته ورسالته 
رض، بعد بعثته ورسالته قرآًنا ميشي على األ لقد كان رسول اهلل 

ربه قط ومل يذنب ذنًبا قط طوال حياته وطوال  فلم يعص رسول اهلل 
وتقواه وورعه وحسن  إال بزهده عرف رسول اهلل فترة رسالته فلم ُي

املعصوم الذي عصمه وحفظه ربه  عبادته لربه سبحانه وتعاىل فهو 
 .تبارك وتعاىل قدوة وأسوة للعاملني

وال عام واحد فقط أو أقل من فمن منا يستطيع أال يذنب ذنًبا قط ط
 .هو رسول اهلل حًقا وصدًقا ذلك، فال شك أن حممًدا 

 وأيًضا مل تعرف سرية كاملة بكل جوانبها ألي نيب أو رسول إال خامت
 فلقد حفظ ربنا تبارك وتعاىل سرية رسولنا حممد  املرسلني حممًدا 

هي  ته ، فرسالحبسنها ومجاهلا وطيبها كاملة شاهدة على نبوته 
الرسالة اخلامتة لكل الرساالت السابقة، ولقد حفظ ربنا تبارك وتعاىل سنة 

القولية والفعلية رغم أنف الكثري والكثري ممن حاول الكذب  رسوله 
 .إلضاعة سنته عليه 
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أي نيب أو رسول، وليس بعد نزول القرآن الكرمي  فليس بعده 
 .اوي آخرمهيمًنا على مجيع الكتب السابقة أي كتاب مس

القرآن  -ملي لكتاب اهلل العظيمعهو النموذج ال فكان رسول اهلل 
كما وصفته السيدة  حتذى به إىل قيام الساعة فكان الذي ُي -الكرمي

 .ه القرآنُقُلعائشة ُخ
لنا هو نعم األسوة ونعم القدوة يف كافة جوانب احلياة  فرسول اهلل 
 .ويف كل شيء

َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َلَقْد ): قال اهلل تعاىل
 .[21: األحزاب] ( َيْرُجو الَلَه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر الَلَه َكِثرًيا

هو خامت األنبياء واملرسلني حًقا وصدًقا الذي تشتاق إليه  فمحمد 
 :القلوب وتذرف من الشوق إىل رؤياه العيون

 إىل احلبيب متيال  كل القلوب
 

 ومعااي هبااذا شاااهد ودلياال 
 أما الدليل إذا ذكارت حمماًدا   

 

 صارت دموع العارفني تسايل  
 يا خً من دفنت بالقاع أعظمه 

 

 فطاب من طيبهن القاع واألكم 
 نفسي الفداء لقض أنت سااكنه  

 

 فيه العفاف وفيه الطهر والكارم  
 أنت النيب الذي ترجى شافاعته  

 

 إذا ما  لت القدمعند الصراط  
 * * * 
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 ومن دالئل النبوة والرسالة

  أخالق النيب حممد 
من فوق سبع مساوات حبسن  لقد شهد اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله 

 .صفاته وعظيم أخالقه 
 .[4: القلم] (َوِإَنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم): قال اهلل تعاىل

زرارة بن أوىف عن سعد  عن معمر عن قتادة عن :قال عبد الرزاق -1
أخربيين يا أم املؤمنني عن خلق  :سألت عائشة فقلت: بن هشام قال

كان خلقه : فقالت. نعم: أتقرأ القرآن؟ فقلت :فقالت .رسول اهلل 
 .القرآن

هذا خمتصر من حديث طويل، وقد رواه اإلمام مسلم يف صحيحه من 
 .حديث قتادة بطوله

عائشة رضي اهلل عنها سئلت عن بن أيب شيبة وغريه أن اوروى  -2
كان أحسن الناس خلًقا، كان خلقه القرآن، يرضى : فقالت خلقه 

صخاًبا يف ب لغضبه، ومل يكن فاحًشا وال متفحًشا، وال ضلرضاه، ويغ
اقرأ : بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح مث قالت األسواق، وال جيزي

هكذا كان : فقرأ السائل فقالت [إىل العشر 1: املؤمنون] (َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن)
 .خلقه
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 *اَلِذيَن ُهْم ِفي َصَلاِتِهْم َخاِشُعوَن *َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن) : قال اهلل تعاىل
َواَلِذيَن ُهْم  *َواَلِذيَن ُهْم ِللَزَكاِة َفاِعُلوَن *َواَلِذيَن ُهْم َعِن الَلْغِو ُمْعِرُضوَن

ِإَلا َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإَنُهْم َغْيُر  *ِفُظوَنِلُفُروِجِهْم َحا
َواَلِذيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم  *َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن *َمُلوِمنَي

ُأوَلِئَك ُهُم  *اِفُظوَنَواَلِذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَح *َوَعْهِدِهْم َراُعوَن
 .[11 – 1: املؤمنون] (اَلِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *اْلَواِرُثوَن

بعظمة خلقه وهذه الشهادة  لقد شهد اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله 
عن كل شهادة، فهي شهادة من اخلالق الذي أبدع خلقه  تغنيه 

دن وأعرق األصول وأنبته نباًتا حسًنا وأنشأه نشأة واصطفاه من أطهر املعا
طيبة وأدبه فأحسن تأديبه ورباه على أنبل الصفات وأكرم الشمائل حىت 

عنواًنا عن  صار أعلى مثل وأمسى طراز وأرفع منوذج وحىت أصبح 
 .اإلنسانية يشرفها ويرفع قدرها ويقوي الثقة فيها ويعرف الناس هبا

 :ن صفاته ومكارم أخالقه الطاهرة لبعض م وإليك موجز سريع
 .الصدق -1
لقب هبما رسول اهلل  -الصدق واألمانة -وهاتان الصفتان: األمانة -2
  من قبل بعثته فكان يلقب بالصادق األمني. 

 درها، فكان من العذراء يف ِخ أشد حياًء كان : احلياء -3
 .خافض الطرف ال يثبت نظره يف وجه أحد
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أجود الناس وأكرمهم على اإلطالق فكان  كان : اجلود والكرم -4
 يعطي عطاء من ال خيشى الفقر، وكان أجود باخلري من الريح املرسلة. 

 .يعفو عمن أساء إليه ويصفح مع مقدرته  كان : العفو -5
ه وبالناس أمجعني، فلقد رحيًما باملؤمنني وبأعدائ كان : الرمحة -٤

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَلا َرْحَمًة ): جل شأنهزكاه اهلل سبحانه وتعاىل فقال 
 .(ِلْلَعاَلِمنَي

أوصل الناس للرحم وأعظمهم شفقة  فكان : صلة الرحم -1
 .ورأفة
يفي بعهده يف السلم واحلرب ال ينقضه وال يغدر  كان : الوفاء -١

 .وحيفظ لغريه مجيل صنعه
يؤثر  يؤثر ويفضل غريه على نفسه، فكان  كان : اإليثار -٤

 .ويفضل ما عند اهلل عز وجل الباقي على متاع الدنيا الفاين الزائل
يطبق العدل على نفسه وبني أهله وحيرص على  كان : العدل -1١

 .ذلك كل احلرص
حصيف العقل، واسع الفكر، بعيد  كان : رجاحة العقل -11

النظر، زكي الفؤاد، سريع البديهة يعاجل ما يعترضه من مشكالت عالًجا 
 .يوحي حبكمته الباهرة ودقته املاهرة وفطنته اليت ال حد هلا

 .برهان لشجاعته  فدعوته وغزواته : الشجاعة -12
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حليًما أبلغ ما يكون احللم، واسع الصدر ال  كان : احللم -13
 .يغضب إال أن تنتهك حرمة اهلل عز وجل

له مينع القيام  أبعد الناس عن الكرب فكان  كان : التواضع -14
 .كما يقام للملوك، يعود املساكني، وجيالس الفقراء، ويقبل دعوة العبد

صابًرا أمجل ما يكون الصرب، فلقد صرب واصطرب  كان : الصرب -15
 .إىل أن انتشرت دعوته، وإىل أن نصره اهلل سبحانه وتعاىل

يشاور أصحابه ويشركهم معه، فال  كان : التشاور -1٤
 .هبميتجاهلهم، ويأخذ برأي أصو

 زاهًدا قانًعا، أغناه اهلل سبحانه وتعاىل ولكنه  كان : الزهد -11
 .آثر أن يكون زاهًدا قانًعا

أخشى الناس هلل عز وجل، يأمتر بأوامره  كان : التقوى -1١
 .حدوده سبحانه وتعاىل ىسبحانه وتعاىل وال يتعد

حسن العشرة يؤنس من يعاشره  كان : حسن املعاشرة -1٤
 .به ويتودد إليه ويالطفهويتألف قل

يسأل عن أصحابه إذا غابوا، ويعودهم  كان : مجيل الصحبة -2١
 .إذا مرضوا، ويعينهم إذا احتاجوا

 .طيب النفس ليس باحلقري وال باخلبيث كان : كرمي النفس -21
واملواقف اليت تشهد بكل  وهذا قليل من كثري يف أخالق رسول اهلل 

 .لكن سنكتفي مبا أوجزناه سريًعاما ذكرناه عديدة وكثرية و
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وروًحا وخلًقا، وأمدته مبا يعينه  القد أعدت العناية اإلهلية جسًما وعقًل
على محل رسالة اخلري والنور واهلدى واحلق والفضيلة إىل العامل يف عصره 

 .وإىل ما شاء اهلل
 .هو رسول اهلل حًقا وصدًقا فمحمٌد 

* * * 
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 ومن دالئل نبوته 
  منطقه حاله و

 :لبعض من صفات حاله ومنطقه  وإليك موجز سريع
 .دائم الفكر كان  -1
 .طويل السكوت ال يتكلم يف غري حاجة كان  -2
يفتتح الكالم وخيتتمه باسم اهلل تعاىل وال جيلس وال يقوم إال على  -3

 .ذكر اهلل عز وجل
 .-كالم قليل يفهم ويستنبط منه الكثري -يتكلم جبوامع الكلم -4
 .فصل بني احلق والباطل، ال فضول وال تقصري كالمه  -5
 .إىل األرض أطول من نظره إىل السماء نظره  -٤
 .-ليس بغليظ الطبع: أي -ليس باجلايف -1
 .-أي ليس باحلقري -ليس باملهني -١

 .ال يغضب لنفسه وإمنا كان غضبه هلل سبحانه وتعاىل -٤
 .التبسم ضحكه كان  -1١
 .داعب أصحابه وميازحهم وال يقول إال احلقي كان  -11

 .وهذا قليل من كثري يف حسن صفاته وحالوة منطقة 
 . هو رسول اهلل حًقا وصدًقا فمحمد 
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 ومن دالئل نبوته 
 كمال خلقته 

تكمل شخصية املرء بكمال خلقته وجسمه وخلقه، وقد بلغ رسول 
تبارك وتعاىل صفوة بين آدم، اصطفاه ربنا  كل هذا، فهو  اهلل 

 وإليك موجز سريعواختاره هلذه الرسالة السماوية العظيمة اليت بعثه هبا، 
 :لبعض الصفات اخللقية لرسول اهلل 

تأللؤ القمر  ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه يتألأل وجهه  كان  -1
 .ليلة البدر

 .-أي حسن مجيل -وسيم قسيم -2
 .جه، مليح الوجهأبيض الو -أبيض مشرب حبمرة -أزهر اللون -3
 .كان يف الوجه تدوير كالقمر ليلة البدر -4
 .أي مل يكن منتفخ الوجه -مل يكن باملطهم -5
 .سهل اخلدين -٤
إذا رأيته ونظرت إليه قلت أنه : أي -أكحل العينني وليس بأكحل -1

 .-أكحل العينني من مجاهلما الطبيعي وليس هذا بسبب إضافة الكحل
الدعج هو  -يل شق العني، يف عينيه دعجطو: أي -أشكل العني -١

 .-شدة سواد العني وبياض البياض
حالوة  أي يف شعر أجفانه طول يزيد عينيه  -يف أشفاره وطف -٤
 .اومجاًل
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ن من غري م-أن احلاجبان رقيقان يف الطول: أي -أزج احلواجب -1١
 .اتصال بينهما

 .-واسع العينني مع حسنهما -أجنل -11
 .-أي اجلهة -:واسع اجلبني -12
مرتفع قصبة األنف مع : أقىن األنف -أقىن األنف، رفيعه -13

 .، غري قصرية، دقيقة األرنبة-احديداب يسري فيها
 .أمجل الناس شفاه، عظيم الفم -14
 ُرئي ، إذا تكلم  -أي التباعد بني أسنان املقدمة -فلج الثناياأ -15

 .كالنور خيرج من بني ثناياه
، شديد سواد -ي وسط بني التجعد والسبوطةأ -رجل الشعر -1٤
 .الشعر

 .-صغري الرأس مل يكن : أي -مل تزر به صعلة -11
 .-غزير شعرها -كث اللحية -1١
 .كأهنا جيد دمية يف صفاء الفضة عنقه  -1٤
ومع ذلك  -ليس جبسيم وال حنيف وال طويل وال قصري -مقصًدا -2١

 .طالهفلم يكن مياشيه أحد ينسب إىل الطول إال 
 .-بطنه كصدره يف االرتفاع: أي -سواء الصدر والبطن -21
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، -أي ليس يف اللحم استرخاء -متماسك البدن، ضرب اللحم -22
 .-قليل اللحم -منهوس العقب

 .-الكتفني -عظيم املنكبني -23
غضبه هلل  ال يغضب لنفسه قط، بل كان فواسع الصدر،  -24

 .سبحانه وتعاىل
ة تتناسب مع سائر أعضاء لطاف: وشة أييف ساقيه مح كان  -25

 .جسمه 
 .-ال تعبه صخامة بدن: أي -مل تعبه ثجلة -2٤
 .كأنه اللؤلؤ، وقالت أم سليم هو من أطيب الطيب عرقه   -21
 االبحة والرخاوة اليت تزيد الصوت مجاًل: يف صوته صحل -2١
ه عال عاله الوقار وإذا تكلم  إذا صمت  ،، حسن الصوتاوإجالًل
 .البهاء

 .امحر وجهه كأمنا فقيء وجنتيه حب الرمان إذا غضب  -2٤
 .تبسًما، ليس عابًسا كان ضحكه  -3١
 .أطيب الناس رحًيا -31
 .خامت النبوة مثل بيضة احلمامة يشبه جسده  بني كتفيه  -32
أمجل الناس وأهباهم من بعيد وأحسنهم وأحالهم من قريب،  -23

نضر الثالثة منظًرا وأحسنهم قدًرا، له رفقاء أ غصن بني غصنني، فهو 
 . وإذا أمر تبادروا أمره ،حيفون به، إذا قال استمعوا لقوله
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مل أر قبله : ويقول علي بن أيب طالب بعدما نعت رسول اهلل  -34
 .[جامع الترمذي مع شرحه، حتفة األحوذي، وابن هشام] .وال بعده مثله 

كان أحسن الناس وجًها : هلل قال الرباء يف وصفه لرسول ا -35
 .وأحسنهم خلًقا

صحيح ] .بل مثل القمر ،ال: كالسيف، قال أكان وجه النيب : وسئل

 .[مسلم

رأيته يف ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إىل : وقال جابر بن مسرة -3٤
فإذا هو أحسن عندي من  ،وإىل القمر وعليه حلة محراء رسول اهلل 

 .[لشمائلرواه الترمذي يف ا] .القمر

كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة : وقال كعب بن مالك -31
 .[صحيح البخاري] .قمر

رواه الدارمي، ] .لو رأيته قلت الشمس طالعة: قالت الربيع بنت معوذ -3١

 .[مشكاة املصابيح

ما رأيت شيًئا : ومن قول أيب هريرة يف وصف رسول اهلل  -3٤
ري يف وجهه، وما رأيت أحًدا كأن الشمس جت أحسن من رسول اهلل

وإنا لنجهد  ،كأمنا األرض تطوى له أسرع يف مشيه من رسول اهلل 
 .[جامع الترمذي مع شرحه حتفة األحوذي] .أنفسنا وإنه لغري مكترث

لني من كف رسول أت حريًرا وال ديباًجا سما مس: قال أنس -4١
عرف رسول وما مشمت رحًيا قط أو عرًفا قط أطيب من ريح أو  اهلل 
 .[صحيح البخاري ومسلم] .اهلل 
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ما مشمت عنرًبا قط وال مسًكا وال شيًئا أطيب من ريح أو : ويف رواية
 .عرق رسول اهلل 
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 حوار بني اإلسالم والنصرانية واليهودية
م إىل أمريكا، وكان 1٤11زغلول النجار يف عام / لقد سافر الدكتور

جامعة لوس أجنلوس يف غإرب   عنده تفرغ علمي عنده، فقام بالسفر إىل
 .الواليات املتحدة أستاًذا زائًرا

اتصل به أحإد املسإلمني يف    -كان ذلك يف رمضان–وعندما وصل 
سإنوات بإني    3منذ إن هناك حواًرا ُمَعًدا له : لوس أجنلوس، وقال له

اإلسالم والنصرانية واليهودية، والشخص الذي كان مإن املفتإرض أن   
 .غاب، فنرجو أن حتضر لتتحدث عن اإلسالميتحدث عن اإلسالم قد 

زغلول النجار معترًضا ألن من املفتإرض  / يف أول األمر كان الدكتور
. إنه لن حيضر: أن يكون هناك ترتيب قد ُأعَد بدقة أكثر من ذلك، وقال
علإى حإد   –مث بعد نصف ساعة اتصل به أستاذ الديانات املقارنإة    

 -ات املقارنة، فالدين عند اإلسإالم زعمهم، فال يوجد ما ُيسمى بالديان
يقصد الدكتور –إنه بلغه أنه موجود : فقال هذا األستاذ للدكتور زغلول

وأنه يستطيع أن يتحدث عإن اإلسإالم، وغيإاب الصإوت      -زغلول
اإلسالمي يف هذا املؤمتر سيكون له انعكاس سيئ على املؤمتر، فلتحضإر  

رورة أن تكإون عنإدك   حىت ولو جتيب على أسئلة السائلني، فليس بالض
 .كلمة مطبوعة

فوافق الدكتور على أن حيضر ويتحدث عن اإلسالم يف هذا املإؤمتر،  
فوجد حشًدا من الناس غريإب؛   -باجلامعة–وذهب الدكتور  إىل املؤمتر 

آالف أو مخسة آالف كنيسة ُمَمَثلة، وكإل   4ضخم جًدا، حيث وجد 
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معبد من معابد  2١١ك فرد، وهنا 15:  1١كنيسة على األقل ممثلة بإ 
اليهود، فكان هناك عدد ضخم مل يكن للدكتور أن يتخيله، وكان علإى  
باب اجلامعة شخص يوزع كلمة اليهود، وآخر يوزع كلمة النصإارى،  

 .واملسلمني ليس هلم كلمة مطبوعة
يكا، وعرفه بنفسه، وقال وقابله رجل مشهور يف العمل الصلييب يف أمر

 : للدكتور
إن : فقال له الدكتور!( سؤال عجيب) اإلسالم؟ ما هي رتبتك يف

اإلسالم ليس عندنا مثل تلك أي أننا يف -إسالمه إسالم رجل جيولوجي 
 .-اليت يَدعوهنا الرتب

 !كيف؟: -الذي يعمل يف العمل الصلييب–فقال له الرجل 
 -ممن يتكلمون عإن اليهإود  –ومسى رتبته، وهذا حاخام ... أما أنا 

إننا سنتكلم يف املإؤمتر  : بعد ذلك، قال الِقُس للدكتورمث ... ومسى رتبته
تبًعا للتسلسل التارخيي، مبعىن أن اليهودي سيتكلم أوال، وهو أسإتاذ يف  

عن النصرانية،  -أي القس–مث هو  -على حد زعمهم–الديانات املقارنة 
 .مث الدكتور عن اإلسالم

على : سهفحمد الدكتور اهلل عز وجل على هذا الترتيب، وقال لنف
 .األقل تكون أمامه فرصة؛ يستمع ملا يقولونه؛ حىت يرد عليهم

وعند صعوده شاء اهلل عز وجل أن اليهودي يتحرك وجيلس يف اجلانب 
حنن اآلن أمام : للدكتور، وقال -كروس...-األيسر، فنظر القس          

شاشات التلفاز، ولن أستطيع أن أغري الترتيب، وستتكلم أنت أوال، فقد 
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كل واحد سوف يتكلم ثلث سإاعة،  : انقلب الترتيب بغري إراديت، وقال
فاستعان الدكتور باهلل عز وجل، وحتدث ملدة ثلث ساعة كاملة، وكإان  

 إن اإلسالم ليس حمدوًدا يف رسالة حممد : يدور حديثه حول هذا املعىن
وحدها، وإن كان قد تكامل فيها، فاإلسالم هو رسالة السماء منإذ آدم  

 .إىل قيام الساعة السالم إىل حممد  عليه
الرساالت السابقة مع إمياننا هبا وإمياننإا بأنبيائهإا، إال أن   وأن مجيع 

وأن العقيإدة ال   -الرساالت السابقة-األصول منها قد ُضِيَعْت           
ميكن أن ُتبىن على خيال بشري مبين على أفكار متوارثة شفاًها جيل بعد 

 .يل رباين صحيح خالص من العمل البشريجيل، ال بد من تسج
وإذا نظرنا يف الكتب السماوية وجدنا أن الكتاب السماوي الوحيإد  

بنفس اللغة اليت نزل هبا كلمة كلمة  -القرآن الكرمي–املوجود بني أيدينا 
 .وحرًفا حرفا، وإشارة إشارة، ألنه حفظ من ِقبل اهلل عز وجل

ل مكتوب بني أيدي الناس مكتإوب  بينما ننظر إىل اإلجنيل، فأقدم إجني
باللغة اليونانية القدمية، وهي لغة مل يتحدثها املسيح عليإه السإالم، ومل   
يتحدثها أحد من أتباعه، فكيف ميكن أن نعلم أن هذا الكالم هو كإالم  

 !املسيح عليه السالم؟
لقد سجل علماء اإلجنيل أنه يف قرية يف جنوب تركيا ُعقإد مإؤمتر   

اإلمرباطورية الرومانية، اجتمع للمجإتمعني يف هإذا   للنصارى يف عهد 
آالف إجنيل، اختاروا منها ثالثة أو أربعة جعلوها  3١١١املكان أكثر من 
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الكتب املقدسة، وألغوا الباقي، وهذه الكتب اليت اختريت علإى أسإاس   
 .احلضارة اإلغريقية قامت على الشرك، على تعدد آهلة

شرك وفيها تعدد آهلة، وفيها تثليث، هذا االختالط جعل األناجيل فيها 
وفيها ألوهية للمسيح عليه السالم، وألوهية ألمه، وتعدد آهلة، تعإاىل اهلل  

 .عن ذلك علًوا كبرًيا
ويفعل  ال ميكن إلله أن يتعدد، وال ميكن إلله أن يأكل ويشرب وينام،

 .ما يفعله البشر املخلوقون
ه السالم، ومبعجزة مإيالده،  مع احترامنا وتقديرنا وإمياننا باملسيح علي

ومبعجزاته يف مهده، ومبعجزاته يف حياته، وبصدق رسالته، إال أننا ننفإي  
 .عن املسيح عليه السالم األلوهية متاًما

 !وباملثل أين اليهودية أين من سيدنا موسى عليه السالم؟
سيدنا موسى بريء منهم، الناس الذين يظنون أهنم أبناء اهلل وأحباؤه، 

من البشر حيوانات ُخلقت على هيئة البشر لتقوم على خدمتهم،  وغريهم
 !هل هذا دين؟

هل الدين الذي ُيغلق على طائفة من البشر يكون هذا دين؟ وتكون 
 !هذه رسالة من السماء؟

 .الرسالة ال بد أن تكون للبشر كافة
اليهود ليسوا أصحاب دين، بل هو تكتل بشري عنصري ضيق، ال 

 .ريقبل غريه من البش
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الإذي   -كروس-وحني أمت الدكتور حديثه انتقل احلديث إىل القس 
 .سوف يتحدث عن النصرانية

وشاء السميع العليم أن القضايا اليت تكلم فيها الدكتور مل تكن مكتوبة 
فاضإطروا   -خبصوص الكلمة اليت سوف يلقوهنا يف املؤمتر–يف مطبوعاته 

عن النصوص املكتوبة،  أن خيرجوا عن النصوص املكتوبة، وعندما خرجوا
 :يقول الدكتور

ومهإا   -القس واليهإودي –واهلل الذي ال إله إال هو، هؤالء االثنني 
وكل واحد منهما حيمل  -على حد زعمهم–أستاذان يف الديانات املقارنة 

الدكتوراه، وكل واحد منهما قس أو حاخام ُمرَسخ يف كنيسته ومعبإده  
 .وصاحب مكان طويل يف معتقداته

 ١املتحدث عن النصرانية أن يتحدث أكثر مإن   -كروس–ستطع مل ي
 .دقائق، ومل يرد عن شيء مما قلت
وهو يهإودي   -املتحدث عن اليهودية–وانتقل احلديث إىل اليهودي 

عريق، ومن الذين لعبوا دوًرا يف الصلح بني مصر وإسرائيل، وهو داهيإة  
صإحيح أن  : دقيقة فقط، وقال 12من دواهي اليهود،  وقد حتدث ملدة 

الكالم الذي قاله صديقي املسلم أننا أناس نؤمن بإأن اهلل رب إسإرائيل   
فقط، فأخذ الناس يف القيام؛ ألن أغلبيتهم كان من النصارى، وأخإذوا  

 .يدبون بأرجلهم على األرض
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فأدرك اليهودي أنه أخطأ خطأ شديًدا، فأراد أن يصلح اخلطأ، فشإاء  
وقاموا إىل تنإاول  ... انتهى الوقت اهلل أن يصلحه خبطأ أبشع، وبعد أن

 :الشاي، يقسم الدكتور ويقول
واهلل، مل ميكنوين أن أصل إىل املكان الذي أشرب فيه الشاي، فإالتف  

 :حوله الناس يسألونه عن اإلسالم، وقال
لو كان معه يف هذه الليلة عشرة آالف نسخة مترمجة ملعاين القرآن 

 .الكرمي، لفتح اهلل هبا فتًحا كبرًيا
مث عادوا إىل املنصة لألسئلة، واستمر اللقاء إىل منتصف الليل، وكإان  

واهلل الذي ال إله غريه، : من املقرر أن ينتهي يف العاشرة، ويقول الدكتور
مل يوجه إىل غريي سؤال واحد منا حنن الثالثة، يسألونه عإن اإلسإالم،   

 كيف يتحدث القرآن الكرمي عن املسيح عليه السالم؟
 :تهاء املؤمتر أتوا ليسلموا عليه وأخذوا يقولونمث بعد ان

ما كنا نعلم أن القرآن يتحدث عن املسيح، ما كنا نعلم أن القرآن 
 .حيترم املسيح ويؤمن مبعجزاته

مث ُطلب أن يتحدثوا هذا احلديث على التلفإاز ليإذاع، ومت ذلإك،    
لدكتور وكانت حمصلة األسئلة عًزا لإلسالم، وبعد أن أذيع الربنامج بقي ا

 .ا، يسألونه عن اإلسالمسنة يف أمريكا، ال يكاد االتصال ينقطع به يوًم
فقد حضرت إليه امرأة أمريكية أسلمت، وهي تعمل يف البينتإاجون  

 ملاذا؟: فقال الدكتور. أنا أفكر يف أن أستقيل: األمريكي، وقالت له
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أنا أدركت أن هناك حرًبا ستكون بني العإرب وإسإرائيل   : فقالت
م أين أعمل يف هذا اجليش األمريكي، سأضطر أن أساعد يف هإذه  وحبك

احلرب؛ بإرسال سالح أو إرسال معلومات، فأنا ال أقبإل أن أحإارب   
 !قومي، املسلمون أهلي كيف ميكن أن أحارب أهلي؟
 :وهذه شهادة من العقالء يف العامل الغريب، يقولون

ذي حققناه والرواج إنه على الرغم من التقدم العلمي والتقين املذهل ال
االقتصادي اهلائل واهليمنة االقتصادية واهليمنة اإلعالمية يف العامل الغإريب،  

حنن : بالرغم من ذلك فإن حضارتنا حضارة تتآكل من داخلها، ويقولون
 :نعاين من اخلواء الروحي، ويقولون يف املقابل

ا، جند حضارة معاصرة احنصرت علمًيا وتقنًيا، واحنصإرت اقتصإاديً  
واحنصرت إعالمًيا وعسكرًيا، وسياسًيا، ولكنها ال تزال حتإتفظ بقإيم   

 .روحية ُعليا، وضوابط أخالقية وسلوكية صحيحة
فعلينا أن ندرك قيمة هذا الدين العظيم، الذي ال فالح وال جناح بدون 

 .يف الدنيا واآلخرة
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 الشواهد املرئية اليت تشهد بصدق هذا الدين العظيممن 
 الصادق األمني اء به خامت املرسلني حممد الذي ج

 وأن اإلسالم هو الدين احلق
 الذي ارتضاه ربنا تبار  وتعاىل

 ليكون هو سبيل النجاة الوحيد يف الدنيا واآلخرة
إننا نشاهد دائًما ونرى بأعيننا جتمع الكفر مع بعضه البعض وحتزبإه  

تكفريهم لبعضإهم  واحًدا رغم اختالف معتقداهتم و اوتكتله حزًبا وتكتًل
 ،متناسني كل ما بينهم من اختالفات كلية يف املعتقدات واملصاحل ،البعض

وغإري   ،ومتهادنني يف حروهبم مع بعضهم البعض إن كان بينهم حروب
ذلك من صور التكتل والتحزب لتكوين قوة واحدة وذلك إذا ما شعروا 

ل صوره ألن الباط؛ بظهور اإلسالم وقدومه جتاههم، وال عجب يف ذلك
وال جيتمع إال مع نظريه من باطل، فالباطل كلإه   ،كثرية وتشعباته أكثر

 .ظلمات
أما احلق فهو واحد فقط ال جيتمع وال يأتلف مع غإريه مإن باطإل    
 وصوره، فاحلق هو النور الذي هو من عند اهلل عز وجل، ويإدلل علإى  

ُجُهْم ِمَن الظ ُلَماِت ِإَلإى  الَلُه َوِلُي اَلِذيَن آَمُنوا ُيْخِر): اهلل تعاىل ذلك قول
 .[251: البقرة ] (الُنوِر
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فالنور واحد فقط وهو من عند اهلل عز وجل، أما الباطل فهإو كمإا   
لتعدد صإوره   -مجع ظلمة -نه ظلماتأدلت اآلية الكرمية وأشارت إىل 

 .وكثرهتا وتشعبها
ًنا وبعثته باحلق وإعالنه اإلسالم دي وحنن نعلم منذ زمن رسول اهلل 

ولكنهم حرفوا كتبهم أنه قد جتمع وحتزب ضده اليهود وهم أهل كتاب 
وهإم   ،هم ولوثوا سريهتم وقتلوهم مع كفار قريش وغريهاوكذبوا أنبياء

وال يؤمنون بتوحيد ألوهية اهلل عز وجإل مإع    ،عباد لألوثان واألصنام
الف وغري ذلك من ائإت  ،املنافقني وهم الذين أعلنوا اإلميان وأبطنوا الكفر

فلقد عبدوا املسيح عيسى ابن مإرمي   ،وحتزب النصارى وهم عباد البشر
ثان وكإل  ومع عباد احلجر وهم عباد األصنام واأل ،ونسبوا إليه األلوهية

ولو مل يكن ظهور اإلسالم  ،غضهيباآلخر و ُرِفَكمنهم ُي ارغم أن كًل ،ذلك
 ،ن ذلإك وال نعجب م ،ملا انتهت حروهبم ومنازعاهتم مع بعضهم البعض

فتلك األحزاب والتكتالت كلها من الباطل وصوره وال تتآلف وال جتتمع 
 .إال مع نظريها من باطل

أما اإلسالم وهو احلق الوحيد الذي هو نور من عند اهلل عز وجل فال 
جنده أبًدا يف حتالف أو ائتالف أو حتزب أو تكتل مع أي صور الشإرك  

بشىت صوره، ودائًمإا يكإون   وإن حتزب ضده الباطل  ،والكفر واإلحلاد
النصر لإلسالم إن متسك أهل اإلسالم بدينهم وشرع رهبم وهدي نبإيهم  

 وانتصار رسول اهلل ، م من بعده وانتشإار  اودعوته وصحابته الكر
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دليل  اإلسالم يف شىت بقاع األرض خالل املائة عام األوىل من بعثة النيب
 .ذلك

أعيننا دأب الكفر وجتمعه وحتزبه وحنن يف زماننا املعاصر نرى ونشاهد ب
مع بعضه البعض وتكتله ضد اإلسالم رغم اختالفاهتم الكلية يف معتقداهتم 

يف حروهبم  ، وتكفريه لبعضهم البعض، ومهادناهتموباطلهم املنغمسني فيه
ولكنهم متفقون على شيء واحد وهو إزالة وحمو احلق مإن   ،ومنازعاهتم

 .طريقهم والتصدي لإلسالم
ذلك أننا نرى اليهود وحتزهبم وتكتلهم مع عباد البقإر إلبإادة   ودليل 

املسلمني يف فلسطني وكشمري وحتزهبم مع الشيوعيني وامللحدين وهم من 
أنكروا وجود اهلل عز وجل إلبادة املسلمني يف الشيشان وحتزهبم مع عباد 
األوثان وعباد البشر وهم من اختذ املسيح عيسى والصليب إهًلا يعبد مإن  

 أفغانستان ويف شىت بقإاع األرض  يفن اهلل عز وجل إلبادة املسلمني ود
 .والتضييق عليهم يف معيشتهم

ويف نفس الوقت رغم تكتل كل ذلك الباطل بشىت صوره جند احلإق  
وهو اإلسالم يأىب إال أن يقف وحده يف مواجهة كل ذلك الباطل، يإأىب  

 .الظلماتأن يأتلف ويتحزب مع أي من صوره، فالنور ال خيتلط ب
أننا ال نتعجب إذا ما رأينا السارق والزاين وشارب اخلمر  :ومثال ذلك

 ،والقاتل واملرايب واخلائن جتمعهم مصلحة واحدة، فكل ذلك إمنا هو باطل
ولكن صوره متعددة، فال نندهش إذا ما رأيناهم يف تآلف وحتزب مع 

لنهاية بعضهم البعض رغم اختالفهم يف باطلهم املنغمسني فيه، ويف ا
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ولكننا نكون يف قمة  -السجن -م أيًضا غرفة عقاب واحدةجتمعه
التعجب إذا ما رأينا إنساًنا عابًدا لربه حافًظا لكتابه وسنة نبيه يف تآلف 

 .عياًذا باهلل أن جند ذلك ،وجتمع مع أي من ذلك الباطل بصوره
 وذلك ألن احلق ونوره ال خيتلط بالباطل وظلماته

 -فالكفر إمنا هو ملة واحدة -ه الكفر بشىت صورهفاإلسالم اآلن يواج
وصحابته الكرام رضوان اهلل  وسينصره اهلل عز وجل كما نصر رسوله 

ولكن إذا ما عاد أهل اإلسالم إىل التمسك بكتاب رهبم  ،عليهم من قبل
والتحاكم إليه وإىل التمسك هبدي نبيهم والشرع الذي جاء به من ربه 

 .تبارك وتعاىل
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 ختاًما
ن هذا أهو رسول اهلل حًقا وصدًقا و مما سبق يتحقق لنا أن حممًدا 

هو كتاب اهلل اخلالق، فبالغته  -القرآن الكرمي -الكتاب الذي أنزل عليه
وروعة معانيه ودقة ائتالف ألفاظه ومبانيه ومسو أهدافه ومراميه واحلقائق  

ة عام يف شىت العلمية الغيبية اليت أخربنا هبا منذ أكثر من ألف وأربعمائ
هو كالم رب العرش  -القرآن الكرمي -اجملاالت العلمية شواهد على أنه

 .الكرمي، اهلل رب العاملني
 .فلقد تضافرت الشواهد والدالئل على صدق رسول اهلل 

وروًحا وخلًقا وأمدته مبا يعينه  اولقد أعدت العناية اإلهلية جسًما وعقًل
ة اخلري والفضيلة رسالة اهلدى والنور على محل هذه الرسالة العظيمة، رسال
 .إىل ما شاء اهلل، إىل قيام الساعةو رسالة احلق إىل العامل كله يف عصره 

: األنعام] (َوُأوِحَي ِإَلَي َهَذا اْلُقْرآُن ِلُأْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ): قال اهلل تعاىل

1٤]. 
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 رسالة 
 :علينا أن نعلم أنه

لة القاطعة والرباهني الدامغة واآليات واملعجزات بعدما حتقق لنا باألد
هو رسول اهلل وبعدما حتقق لدينا صدق حديثه  والشواهد أن حممًدا 

 :-فهذا هو األصل الذي ال يصح سواه -ودعوته
من أحكام  يستلزم علينا التسليم بأن كل ما جاء به الرسول 

 .وتشريعات إمنا هو من عند اهلل سبحانه وتعاىل
م جليلة وفوائد عظيمة يعلمها َكله ِح قول وفعل للرسول  وأن كل

 .اهلل سبحانه وتعاىل وإن خفيت على البعض
 .[1: األنبياء] (َفاْسَأُلوا َأْهَل الِذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن): قال اهلل تعاىل
َعَلَمُه  *ُيوَحىِإْن ُهَو ِإَلا َوْحٌي  *َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى): قال اهلل تعاىل

 .[5 – 3: النجم] (َشِديُد اْلُقَوى
هو يف  ويستلزم علينا أيًضا التسليم بأن كل قول وفعل للرسول 

 .إطار ما أحله اهلل عز وجل له وهو يف إطار رضا ربه سبحانه وتعاىل
 فأعداء اإلسالم حياولون ويسعون جاهدين أن ينالوا من رسول اهلل 

ملا جيدونه يف أنفسهم من حقد وغل وحسد  ليل هنار وبشىت الصور
لإلسالم وأهله، فاجتمعوا مجيًعا وتكاتفوا للنيل من اإلسالم ومن رسوله 

 -متناسني ما بينهم من عداءات وخالفات واختالفات يف املعتقدات
 !وال عجب -الظلمات
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فالباطل ال جيتمع وال يتآلف إال مع مثله من باطل، ومع ذلك فإن اهلل 
عليهم وحسرة وندامة إىل يوم  ازيهم وجيعل ما يكيدون به وباًلعز وجل خي

 .القيامة
ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر الَلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوالَلُه ُمِتُم ُنوِرِه َوَلْو ): قال اهلل تعاىل

 .[١: الصف] (َكِرَه اْلَكاِفُروَن
أعداء اإلسالم وهذا مما يزيد  ،فاإلسالم حيمل يف طيه انتشاًرا واسًعا

فهم يعلمون ما حيمله اإلسالم من سرعة انتشاره يف  ،وحسًدا احقًدا وغًل
اآلفاق وجذبه للعقول وامتالكه للقلوب وليس يف وسعهم أدىن ما 
يقاومون به انتشاره، فيزدادون ختبًطا مع ختبطهم، فال جيدون سوى 

فال  ،يمألسنتهم عاجزة عن التصدي واملقاومة النتشار هذا الدين العظ
يسعهم إال أن يطلقوا هلا العنان بالسب والقذف وإلقاء الشبهات يف حماولة 

 .خبيثة ضعيفة ميتة السترداد بعض ما فقدوا من ماء الوجه
طالعهم ومعرفتهم باإلسالم وبرسول ايف حماولة لصد الناس عن 

ا  الدخول يف هذا الدين أفواًجا واإلميان برسوله يقيًن، فال يرون إالاإلسالم
: لفشل واخلزي مصداًقا لقول اهلل تعاىلاوال حيصدون إال اخليبة و ،وتسليًما

ُهَو  *ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر الَلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوالَلُه ُمِتُم ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن)
َعَلى الِديِن ُكِلِه َوَلْو َكِرَه  اَلِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحِق ِلُيْظِهَرُه

 .[٤ ،  ١: الصف]  ((اْلُمْشِرُكوَن
فعلينا أال نلقي بأمساعنا ألعداء اإلسالم وما يلقونه من شبهات 

فاإلسالم هو الدين احلق ألنه لو مل يكن كذلك  ،وافتراءات وُترهات
 و كالنور الذي يطردلكانت هنايته مع بدايته لكثرة من يعمل ضده، فه

 !فماذا بعد احلق إال الضالل؟ ،كل ما فيه حق وصدق الظالم؛ ألن
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حًقا وصدًقا كما حتقق لنا من براهني  هو رسول اهلل  وحممد 
 .وآيات ومعجزات وشواهد

فال يقول وال يفعل إال ما يرتضيه منه ربه تبارك وتعاىل،  ،وليس يعصيه
أو بعد مماته  ،واهلل عز وجل ناصره سواء كان ذلك يف حياته كما علمنا

اواسًعا قدمًيا وحديًثا، مشاًل ا، فاإلسالم حيمل يف طيه انتشاًرا ويلقى قبوًل 
وجنوًبا، شرًقا وغرًبا، وما تدونه اإلحصاءات دليل ذلك، فاإلسالم هو 

 .الدين احلق ورسوله رسول صدق
وعلينا أن نشكر اهلل عز وجل على النعمة اليت امنت اهلل سبحانه وتعاىل 

 .أال وهي نعمة اإلسالم واإلميان والتصديق برسوله حممد  ،هبا علينا
الرمحة املهداة والنعمة املسداة رافع لواء احلق، صاحب  فهو 
 :يقول فكان أبو بكر إذا رأى رسول اهلل  ،الشفاعة

 أمني مصاطفى بااتً يادعو   
 

 كضوء البادر  ايلاه الظاالم    
 :وكان عمر ينشد قول زهري 

 وى البشرلو كنت من شيء س
 

 كناات املضاايء ليلااة الباادر 
 : عز وجل على هذه النعمة العظيمة علينا باآليت نؤدي شكر اهللىتوح 

الذي أنزل  -القرآن الكرمي -أن نستمسك هبذا الكتاب العظيم -1
على رسول رب العاملني هداية للناس أمجعني، وأن نتعلم قراءته جتويًدا 

لغرينا، وأن نسعى يف حفظه ، وأن نعلمه كما أنزل على املصطفى 
 .يف صدورنا اكامًل
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كما  ،وأن ندرسه لتعلم معاين كلماته وبالغتها وفهمه فهًما صحيًحا
 .ولكي نعرف أوامر اهلل عز وجل لنا ونواهيه فهمه صحابة رسول اهلل 

وأن  ،يف العبادات واملعامالت ؛وأن نطبقه تطبيًقا عملًيا يف حياتنا كلها
وكبرية، وأن نتخلق به، فلقد كان خلق رسول اهلل حنكمه يف كل صغرية 

 فالقرآن الكرمي هو حبل اهلل املتني الذي تكفل ربنا  ،القرآن الكرمي
 .تبارك وتعاىل حبفظه هداية خللقه أمجعني

علينا أن نتبع هذا  الرسول األمني يف أقواله وأفعاله وسكناته  -2
ليه القرآن الكرمي وحركاته، فهو الذي اصطفاه اهلل عز وجل فأنزل ع

 .مهيمًنا على مجيع الكتب السابقة
فعلينا أن ننتهج هنجه وأن نقتفي أثره وأن نسنت بسنته وأن نتمسك هبا 

فهو الطريق املوصل إىل اهلل سبحانه  وأن نسري يف طرقه وعلى دربه 
 .وتعاىل وإىل رضاه جل يف عاله

ياء واملرسلني علينا أن ندافع عن هذا الدين العظيم وخامت األنب -3
والوقوف ألعداء اإلسالم موحدين على الكلمة اليت طاملا جاهد رسول اهلل 

 ال إله إال اهلل: إلعالئها ومجع الناس عليها أال وهي. 
فبهذه الكلمة تفتح لنا الدنيا بأسرها، ونسعد هبا يف أخرانا اليت أعدها 

 .اهلل تبارك وتعاىل لنا
ذا الدين العظيم داعني إليه وإىل علينا أن نسعى جاهدين لنشر ه -4

 .ا وغرًباًقتعاليمه السامية وشرعه القومي شر
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علينا أن نعرف الناس كافة والبشرية قاطبة بسرية هذا النيب اخلامت  -5
منوذًجا عملًيا  العطرة وصفاته احلسنة ومشائله الطيبة اليت مل تعرف مثله 

 .ةاجتمعت فيه كل الصفات السامية واألخالق الرفيع
الطيبة  علينا أن نعرف الناس أمجعني بسرية صحابة رسول اهلل  -٤

العطرة ابتداًء بأيب بكر الصديق والفاروق عمر بن اخلطاب وذي النورين 
ورب السيف والبيان علي بن أيب طالب إىل  عثمان بن عفان وفىت الفتيان

ربية خري الت الذين رباهم النيب  الكرام، فهم آخر صحابة رسول اهلل 
وهم الذين نشروا هذا الدين العظيم يف شىت بقاع األرض من بعد رسول 

يف  ، فلم تعرف البشرية قاطبة أصحاًبا كأصحاب رسول اهلل اهلل 
ويف حسن اتباعهم له وتبليغهم عنه  حبهم وتضحيتهم وافتدائهم له 

. 
ان ليكون خامت النبيني واملرسلني فك فلقد اختار اهلل عز وجل حممًدا 

له أصحابه فهو  ته سبحانه وتعاىل أن خيتار ويصطفيمن مقتضى حكم
جل شأنه أعلم بقلوب عباده وهو أعلم مبن هو أهل هلذه الصحبة ومن هو 

 .أهل لنشر هذا الدين العظيم
الذين آمنوا به وصدقوه  فاختار ربنا تبارك وتعاىل أصحاب الرسول 

 ومن بعده  سالته وناصروه إىل أن متكن من نشر دعوته وتبليغ ر
جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم إىل أن انتشر هذا الدين العظيم يف شىت بقاع 

 .األرض
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من  احقًدا وغًل ،وكذًبا نوضح حقيقة من يقدح فيهم افتراًءوعلينا أن 
وهو ما يدعى كذًبا حبزب  -الشيعة الروافض الذين يقطنون إيران ولبنان

 م املنافقني املتذندقني ال سيماوغريمها وأن نوضح حقيقة أئمته -اهلل
 .اخلميين لعنه اهلل هو وغريه

وعمر وعثمان إىل آخر ون أبا بكر ُرِفَكُي -الشيعة الروافض -فهم
فهم يكفرون مجيع الصحابة ويسبوهنم ويلعنوهنم  صحابة رسول اهلل 

 .باستثناء ثالثة أو أربعة
بنت  هلل عائشة زوجة رسول اوهم أيًضا يقدحون أيًضا يف السيدة 

 حفصة زوجة رسول اهلل أيب بكر الصديق، ويقدحون أيًضا يف السيدة 
بنت الفاروق عمر بن اخلطاب، وغري ذلك الكثري والكثري من كفرهم 

 .البواح إىل غري ذلك من فساد تشريعهم الذي هو من أنفسهم
وقد نشأت تلك الفرقة املراقة الضالة املضلة على يد اليهودي  ،ومل ال

 .بن سبأاي لإلسالم نفاًقا عبد اهلل املدع
وعلينا أن نوضح ونكشف للجميع نفاقهم وكذهبم الصريح حتت ما 

 واجهتهم بكفرهم وتكفريهم لصحابة رسول اهلل  ْنَأَليسمى بالتقية، َف
ابتداًء بأيب بكر وعمر وعثمان، وقدحهم يف السيدة عائشة والسيدة 

ومكر وينكرون ما ينسب عليك بكل جرأة  حفصة إىل غري ذلك يكذبون
إليهم من تلك األقوال رغم حقيقتها حتت ما يسمى بالتقية ليأمنوك 
وحملاولة جرك وضمك إليهم ولنشر ضالهلم كما يفعل بالضبط املدعون 

تكشف عن أن  كذًبا حبزب اهلل وزعيمهم يف لبنان، ولكن إذا أردت 
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بكفرياهتم  ن تواجههمأفعليك  ،وجهه القبيح وتزيل الستار الذي يغطيه
 .وا منهاءفلن يستطيعوا إذن أن يترب ،اليت يف كتبهم قدمًيا وحديًثا

ومن الكتب اإلسالمية اليت توضح كفرياهتم وأباطيلهم املدونة يف 
بقلم السيد حسني  -هلل مث للتاريخ -كتبهم قدمًيا وحديًثا الكتاب الفذ

ل السنة املوسوي من علماء النجف الذي حتول من التشيع إىل اتباع أه
وقد قتل بعد كتابته هلذا الكتاب وفضحه هلم جبمعه  ،بعد تبني احلق له

 -هلل مث للتاريخ -ألقواهلم اليت هي يف كتبهم وبسطها يف هذا الكتاب
بقلم أيب إبراهيم الكتييب هشام بن  .هل فرحت بالشيعة :وأيًضا كتاب

 .بقلم عبد اهلل بن حممد السلفي .عقائد الشيعة :حممد، وكتاب
املتمثلون فيما  -فالشيعة الروافض وأئمتهم الذين يقطنون إيران ولبنان

وغريمها هم أشد خطًرا علينا من اليهود  -دعى كذًبا حبزب اهللُي
 .والنصارى وغريمها

 .أصحاب موسى: ن خري أهل ملتكم؟ قالواَم :فإنك إن سألت اليهود
 .يسىحواري ع: ن خري أهل ملتكم؟ قالواَم :ولئن سألت النصارى

 ولكنك إن سالت الشيعة الروافض من شر أهل ملتكم؟
 .أصحاب حممد : قالوا بغري حياء

 رية أبطال اإلسالم أصحاب رسول اهلل سف الناس بِرَعفعلينا أن ُن
وإىل آخر صحابة  ،ابتداًء بأيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم
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قال اهلل تعاىل يف  لنقتدي هبم فهم رضوان اهلل عليهم كما رسول اهلل 
 :قهمح

َلِكِن الَرُسوُل َواَلِذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َوُأوَلِئَك )
َأَعَد الَلُه َلُهْم َجَناٍت َتْجِري ِمْن  *َلُهُم اْلَخْيَراُت َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

  .[١٤ ،  ١١: التوبة] ( ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُمَتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن 
َوالَساِبُقوَن اْلَأَوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْلَأْنَصاِر َواَلِذيَن اَتَبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن )

اُر َرِضَي الَلُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعَد َلُهْم َجَناٍت َتْجِري َتْحَتَها اْلَأْنَه
 .[1١١: التوبة] (َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

ال تسبوا  ،ال نسبوا أصحايب)): يف حقهم وكما قال رسول اهلل 
أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهًبا ما أدرك 

 .[أخرجه البخاري]  «أحدهم وال نصيفه َدُم
 .[أخرجه البخاري ومسلم] ((..لذين يلوهنم مث الذين يلوهنم أميت قرين مث اريخ))

وغري ذلك الكثري والكثري من اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية 
 :وكما يقول الشاعر الشريفة اليت توضح فضل صحابة رسول اهلل 

 حب النيب رسول اهلل مفتارض 
 

 وحب أصأابه ناور بضهاان   
 قاه من كان يعلام أن اهلل خال  

 

 فال يرمني أباا بكار بباهتان    
 وال الفاااروق عماار صااأبه 

 

 وال اتليفة عفمان بان عفاان   
 أما علاي فمشاهور فضاائله    

 

 والبيت ال يستوي إال بأركاان  
 :وكما يقول الشاعر أيًضا 

 إين رضيت علًيا للهدى علًماا 
 

 كما رضيت عتيًقا صاحب الريار 
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 وقد رضيت أبا حفص وشايعته 

 

 ل الشيخ يف الداروما رضيت بقت 
 كل الصأابة عندي قدوٌة علام   

 

 هبذا القول من عاار  فهل علَي 
 إن كنت تعلم أين ال أحبهم إال 

 

 عتقين مان الناار  األجلك فا  
اخَلِيَرات علينا أن نعرف الناس أمجعني بتراجم أمهات املؤمنني  -1 

أيب  ابتداًء من السيدة عائشة بنت من أزواج رسول اهلل  الطاهرات،
بكر الصديق والسيدة حفصة بنت الفاروق عمر بن اخلطاب إىل آخر 

قول اهلل تعاىل لرسول  ن فهن اللوايت نزل يف حقهنأزواج رسول اهلل 
 :( َلا َيِحل  َلَك الِنَساُء ِمْن َبْعُد َوَلا َأْن َتَبَدَل ِبِهَن ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك

: األحزاب] ( َمَلَكْت َيِميُنَك َوَكاَن الَلُه َعَلى ُكِل َشْيٍء َرِقيًباُحْسُنُهَن ِإَلا َما 

52]. 

وهذا يوضح مكانتهن ومزنلتهن عند اهلل عز وجل الذي ارتضاهن 
، وعلينا أن ندافع عنهن ضد من يقدح فيهن أزواًجا خلامت أنبيائه ورسله 

بة آل بيت النيب الذين يزعمون كذًبا ونفاًقا حم -لعنهم اهلل-من الشيعة 
،  وهم يف األصل يطعنون ويقدحون فيه جاهدين يف ذلك ما

استطاعوا، فمؤسس فرقتهم هو اليهودي عبد اهلل بن سبأ املدعي لإلسالم 
لنا ولسائر نساء املسلمني فيهن القدوة  كذًبا ونفاًقا، فأزواج رسول اهلل 

 .احلسنة
ن أزواًجا خلامت أنبيائه فهن اللوايت اختارهن اهلل عز وجل وارتضاهن ليك

 .ورسله حممد 
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لم شعاًرا لنا وأن نسعى جادين يف نشر ورفع علينا أن نرفع لواء الِع -١
 ؛مستوى العلم الديين لدى أفراد األمة اإلسالمية وغريها بكافة صوره

 .عقيدة، تفسري، فقه، سرية، تاريخ إسالمي
 .اءات وأكاذيبوهذا لتجنب ما يلقيه أعداء اإلسالم من شبهات وافتر

وللدفاع عن هذا الدين العظيم الذي امنت ربنا تبارك وتعاىل علينا به، 
علينا أن ننتهج هنج سلفنا الصاحل وأن نسلك طريقهم فهو الطريق الذي 

فرق والطرق وصحابته الكرام وأن نتجنب تلك ال سلكه رسولنا 
 .ة اليت تظهر وتتجدد كل يومالضالة املضلة اجلاهل

م َظأن نرفع لواء العلم وأن نعرف لعلماء اإلسالم قدرهم وِععلينا  -٤
فهم ورثة األنبياء، فاألنبياء مل يورثوا درمًها وال ديناًرا، وإمنا ورثوا  ؛شأهنم

العلم، فهم اجلبهة احلقيقية اليت يقف دوهنا أعداء اإلسالم عاجزين عن 
 .اختراقها

ع عليهم، واملوثوق يف فعلينا أن ننتصر لعلماء اإلسالم املعتمدين اجملم
 .، فعلماء اإلسالم هم ورثة رسول اهلل علمهم انتصاًرا لرسول اهلل 

علينا أن حنمد  اهلل عز وجل ليل هنار على هذه النعمة العظيمة  -1١
اليت امنت ربنا تبارك وتعاىل علينا هبا، فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم، 

 .وكفى هبا نعمة
 .[4١: التوبة] (َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الَلُهِإَلا ): قال اهلل تعاىل

بنا أو بغرينا، فعلينا أن نسعى  فاهلل سبحانه وتعاىل هو ناصر رسوله 
جادين جاهدين ألن نكون ممن استعملهم اهلل سبحانه وتعاىل لنصرة هذا 
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والذي ارتضاه ربنا تبارك  الدين العظيم الذي جاء به خامت املرسلني 
 .لنسعد برضاه تبارك وتعاىل يف الدنيا واآلخرة ؛وتعاىل لنا

 .هدانا اهلل وإياكم ملا حيب ويرضى
اللهم وسلم وبارك على رسولنا األمني خامت األنبياء واملرسلني  وصِل

 .، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم املقام احملمود الذي وعدتهحممد 
خيار األطهار وعلى من اللهم وسلم وبارك على آله وأصحابه األ وصِل

 .اهتدى هبديه واقتفى أثره واسنت بسنته وناصره إىل يوم الدين
 

 واحلمد هلل رب العاملني
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 51 ........................................................ ..بذكر اهلل
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 وأعظمها الكتاب الذي أنزل معجزات رسول اهلل : الشاهد احلادي عشر
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 ١١ ....................................................... قبل وقوعها
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