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  يًابنمد  محربًا وب ن آمن باهللإلى كل م 

 دينًا.  وباإلسالم

وإلى كل مسلم ومسلمة في مشارق األرض  

دة  ذه الحرب الحاقوَسِمَع ه اَهد ومغاربها، ش

ت  رسلين الذي خر  الم على أشرف الخلق وسيد

هوى إن  لمبعثه األوثان والذي ال ينطق عن ال

د،  هو إال وحي يوحى، صاحب الحوض المورو

ل ام حون،  لي غر المحجد، وقائد الواللواء المعقو

 دين. د يوم اللواء الحم

يبحث عن الحق، ويريد   دمشرك أو ملح وإلى كل 

 لصراط المستقيم. يق النور وااية إلى طرالهد

 اجلة ..رسالة ع
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الـمـقـدمــــة 

ب إليه، ونعوذ  وتنه وغفر، ونستونستعينه حمدههلل ن حلمد إن ا

 فال  نا، من هيده اهلل من سيئات أعامل باهلل من رشور أنفسنا، و

مضل لـه، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل  

وحده ال رشيك لـه، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، أدى  

 اده. ق جهاألمانة ونصح األمة، وجاهد يف اهلل ح 

 : وبعـد

اقدة عىل عرض نبينا حممد ب احلرسة واحلة الرشل اهلجمظ يف

 والتي حتاول تشويه صورة يف احلمالت اإلعالمية  واملتمثلة

كان واجبًا عىل أبناء اإلسالم   -عليه الصالة والسالم  -املصطفى 

أن هيبوا لنرصة نبيهم الكريم والذب عن عرضه، وبذل دماءهم  

  ءً إيفا -م لساله الصالة واليع -يف الرشضه روأمواهلم دون ع

واملال والولد وهذا برهان الصدق  يمه عىل النفس بمحبته وتقد

من   أحب إليهكام يف الصحيحني: »ال يؤمن أحدكم حتى أكون 

 ولده ووالده والناس أمجعني«. 

وأود أن أؤكد أن هذه احلمالت عىل رشاستها وما تكنُّه من  

ن  م تنقص جوفاء ال الً ون أقوا تك أن وحقد وكيد لإلسالم ال تعد
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يف قلوب العامل أمجع، بام حوى  لعظيم ومنزلته هذا النبي ا ةنمكا

. حيث يقر املنصفون منهم  واالجتاهات.الديانات واملذاهب  من

 عىل جاللته وتعظيمه يف نفوس أعدائه عرب التاريخ.

فقد ذكر املؤرخون كيف كانت ملوك النصارى يعظمون  

  .النبي  به بعثيالكتاب الذي 

هييل أنه بلغه أن هرقل وضع  لسر اكذحجر:  نفظ ابيقول احلا

الكتاب يف قصبة من ذهب تعظياًم له، وأهنم مل يزالوا يتوارثونه  

حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب عىل طليطلة ثم كان عند  

امللك بن سعد أحد قواد   سبطه فحدثني بعض أصحابنا أن عبد

  رب ه استع لام رآالكتاب فله  ج ك فأخر امللذلك بملسلمني اجتمع ا

 أن يمّكنه من تقبيله فامتنع« ا.هـ.ل وسأ

ويقول املسترشق الكندي د. زويمر يف كتابه الرشق وعاداته:  

»إن حممدًا كان والشك من أعظم القواد املسلمني الدينيني  

حًا  ويصدق عليه القول بأنه كان مصلحًا قديرًا وبليغًا فصي

نايف ي ه مايل ننسب إوز أن ، وال جييامً ظكرًا عومف اراً ووجريئًا مغ

هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتارخيه يشهدان بصحة  

 هذا االدعاء« ا.هـ. 
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 ويقول اإلنجليزي برناردشو يف كتابه )حممد(: 

»إن العامل أحوج ما يكون إىل رجل يف تفكري حممد، هذا النبي 

ن  أقوى ديفإنه  جالل، واإل رتام حئاًم موضع االالذي وضع دينه دا

ات، خالدًا خلود األبد، وإين أرى كثريًا من  دنيامل عيضم مجهعىل 

بني قومي قد دخلوا هذا الدين عىل بينة، وسيجد هذا الدين جماله  

 الفسيح يف هذه القارة« ا.هـ. 

وهذا غيض من فيض، وأحسب أن يف طيات هذه احلمالت  

العامل  وات القار وساطيف أ سالم ونرش لـهنرص عظيم، وفتح لإل

 .(1)عأمج

يت تقديم هذا البحث ونرشه نرصة حلبيبنا وقرة  رأ انومن ه

أعيننا املصطفى عليه الصالة والسالم وهذا أقل الواجب،  

وأرجو من اهلل تعاىل أن يتقبله وجيعله خالصًا لوجهه وأن حيرشين  

ن حوضه  وكل من نرصه وذب عن عرضه يف زمرته ويسقينا م

 ني. آم ها أبدًا .. عدنظمأ بال  رشبة  الرشيف

 

 

 
ا له أن جيعأل اهللأس الثالثة،وهذه الطبعة  ،طبعةمن  اهلل متت طباعته أكثر دبحم   (1)

  وأعاد طباعتها.الصة صوابا وينفع هبا كل من قرأها ونرشها خ
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 هلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. ا  وصىل

 قالته وكتبته 
 د. قذلة بنت محمد القحطاني 

 الموقع   رابط
 

https://d-gathla.com 
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 الفصل األول 

 وفيه مبحثان: 

 :  وة حممد ألول: إثبات نب ااملبحث 

،  دال اج إىل جالتي ال حتتاألمور  نم د منبوة حم بوت إن ث

كار للكتب  ة، بل إنأللوهيا وبية ا إنكار للربون جحدهأل

والرشائع وإنكار لنبوة مجيع األنبياء من قبله، وبيان ذلك أن تلك  

كام أن   العقائد مل تعرف عىل الوجه الصحيح إال عن طريقه 

ب الرسل  يذيبه، تكذتكن بنبوته فيلزم مسل قبله برشوا مجيع الر

 ات، اهراآليات البم جاء بسالوال  الصالة هو عليهه، وقبل من

ىل نبوته، مما مل يأت به نبي قبله، فإذا نتفت  العظام ع  دالئلل او

 .  (1) نبوته مع وضوحها، كان االنتفاء لغريها من باب أوىل 

من  قدة من أقواٍم وإين ألعجب أن تكون هذه احلمالت احلا

سل  مون الريعظ كتابأن أهل ال  عمن املتوقذ إ أهل الكتاب،

إنام  عىل يشء ف ن دل إ  ذاوه هبامل يؤمنوا تى وإن ت حاالسوالر

 
 .365-359داية احليارى، صانظر ه (  1)
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قد تلوث بالتحريف والتبديل وأدخلت  أن ما هم فيه يدل عىل 

 .من بقايا اعتقادات وعقائد يونانية فيه ديانات وثنية

ال حتتاج لربهان، إذ األدلة تصغر   إثبات نبوته ومن هنا فإن 

ر  كاستناالالت ن محراه اليوم مئل صدقه، وما نأمام دال

األمة التي مل تره، ولكن   هذه ي منمالاإلس   العاملشجب يفوال 

 .  أرشبت قلوهبم حبه َلدليٌل كاٍف عىل نبوته 

ويعلو عىل   كان سيبقى دينهصادقًا هل  فلو مل يكن حممد 

  وأربعامئة وألف عام .. مع صدق  وأربعني أكثر من اثنني اندياأل

 بسنني ؟! عد وفاته ب عت ي وقذال  أخبار الغيبما أخرب به من 

 ئل عىل إثبات نبوته، ومنها:هم الدالأبرز أ ا هنولعيل

 تأييده باملعجزات العظيمة، وأعظمها القرآن الكريم.  أوالً:

قبل   أحواله النظر يف من خالل  وته إثبات نب ثانيًا:

 البعثة وبعدها. 

ء بياألنمن قصص ا أخرب به ل ما المن خ : إثبات نبوته ثالثًاً

 سابقني. ال  باروأخ

 ت وجود جنس األنبياء ابتداء. ثبابإ  هتبوت نثبا: إرابعاًً

 بعثته يف زمن كان الناس بأشد احلاجة إىل رسول.  خامسًا:
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وإليك السابقة  يف الكتب حممد البشارة بنبوة  سادسًا:

 لتفصيل:ا

 : القرآن الكريم ا أوالً: تأييده باملعجزات العظيمة، وأعظمه

ها  جيمع ملالتي العظام  عجزاتبامل  مدا حمهلل نبينلقد أيد ا

قد أويت من   نبي قبله قط، بل قال بعض العلامء: إن الرسول ل 

 . (1) الفضائل واملعجزات ما أعطيه مجيع األنبياء 

ذكر بعض أهل العلم أن أعالم  " : -رمحه اهلل  -وقال احلليمي 

 . (2) ـ ها. "نبوته تبلغ ألفاً 

  من بني  يأتيه الباطللذي ال ، اظيمالعقرآن ته ال ظم آياومن أع

ريض اهلل   –ويف الصحيحني عن أيب هريرة  وال من خلفه، ه يدي

ا مثله ما من األنبياء نبي إال ُأعطي م":  قال: قال النبي  –عنه 

 
 (.525-1/523(، وانظر الشفا )2/587)ظر دالئل النبوة أليب نعيم (   ان1)

ر وذك":  –محه اهلل ر –بن حجر (، وقال ا 1/263يامن )إلشعب ا  نهاج يف(   امل2)

تزيد عىل ألف ومائتني وقال  معجزات النبي  مسلم أنالنووي يف مقدمة 

ألف ه ر عىل يديدي من احلنفية: ظهبلغت ألفًا وقال الزاه "ملدخلا" البيهقي يف

 (.6/674اري )هـ، فتح البا. "معجزة وقيل ثالثة آالف
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،  اكالبرش، وإّنام  آمن عليه ن الذي ُأوتيته وحيًا أوحاه اهلل إيلَّ

 . (1)  "امةلقيابعًا يوم اأكون أكثرهم ت  نفأرجو أ 

قلت هذه  "احلديث: عىل هذا لقًا عم – رمحه اهلل –هبي قال الذ

املعجزة العظمى وهي )القرآن( فإن النبي من األنبياء عليهم  

  ، ه لذلك من يتبعنقيض بموته، فقلَّ السالم كان يأيت باآلية وت

بعده، فيؤمن  نلكون معجزته الكربى باقية م وكثر أتباع نبينا 

ل:  ذا قاهلان، واألزمعىل مر  ع القرآنسمن يري ممكث اهلل ورسولهب

 .  (2) ا.هـ  "و أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامةفأرج

 ها:هلذا احلديث عدة معاٍن من –رمحه اهلل  –وذكر ابن حجر 

  حتدى هبا الرسول  التي  لعظمى و املعجزة ا أن القرآن ه

 غريها. أنه مل يؤت ه، وليس املرادبالعرب والعجم، وهي خاصة 

ف غريه من ال بخ  ،لـه مثالقرآن ليس ل  أن هذا  ها:ومن

 عجزات. امل

 
زل ول الوحي وأول ما ننزباب كيف يف كتاب فضائل القرآن  لبخاريرواه ا  (  1)

(، ورواه أيضًا يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة 4/1905) 4696رقم 

واه (، ور6/2654) 6846رقم  "عثت بجوامع الكلمب":  لنبيباب قول ا 

 239رقم  مد بينا حمن، باب وجوب اإليامن برسالة نمسلم يف كتاب اإليام

(1/134.) 

 .286ي، صالسرية للذهب   (2)
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ومنها: أن كل نبي قبله يأيت بمعجزة، إنام يكون مثلها حصل  

 لغريه من األنبياء عليهم السالم.

 فلم يؤت غريه مثله.  أما النبي حممد

انقرضت   –عليهم السالم  – ءومنها: أن معجزات األنبيا

يم فهي باقية  آن الكر لقرة امعجز أماض أعصارهم، بانقرا

 . ةودائم

ويمكن  ":  –رمحه اهلل  –االً ُأخرى ثم عقب بقولـه أقو وذكر 

 بعضه  حمصلها ال ينايف نظم هذه األقوال كلها يف كالم واحد فإن

 .(1) ـها. "بعضاً 

ت من كتاب اهلل  اوقد جاء التحدي يف القرآن الكريم يف عدة آي

 العزيز: 

ًًًًًًًًًً :قوله تعاىل يف :األول

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًً :[ 24-23]البقرة. 

حتد ظاهر،   [23]البقرة: ًًًًً ففي قولـه تعاىل: 

 
 (.8/623تح الباري )ف (  1)
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ًًًًًًًًًًثم يف قوله تعاىل: 

 تعاىل: قوله  يف اً ضن وأي حتٍد ثا [ 23ة: ]البقرًًًًًً

ًًً...ً اخلرب  عىلله الث، مع اشتاماآلية، حتد ث

اجلزم به إال ا ال يمكن ذعن املستقبل بعجزهم فكان كام أخرب، وه

 هل يف قو (1)الثاين لههذا قو أن  عىل، فدلَّ الرس وأخفى ممن يعلم

ًًًًًًًًًًًًً :اىلتع

ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًً:[ 38-37]يونس  . 

ًًًًً: ففي هاتني اآليتني وقع التحدي يف قولـه تعاىل

ًًً  تعاىل: ولـه ، وقًًًًًً   ،

ًًًً فلم يستطع برش أن يأيت بمثله، ويف قولـه تعاىل:

ًًًًًًًً  .وهذا قمة التحدي 

ًًًًًًًًً ـه تعاىل:قول  : يفالثالث

ًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 
-1/171) وار ن، ولوامع األ22ألمحد الزيدي ث (   انظر إثبات نبوة النبي 1)

172.) 
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ًًًًً :[14-13]هود . 

ًًًًًًًًً : يف قولـه تعاىل:الرابع

ًًًًًًًًًًًً

ًًً [88ء:اإلسرا] . 

فهذا ال يمكن صدوره من خملوق، إذ مبناه عىل علم ما  

وعال،    عبادة اهلل جلسيكون، والسيام من نبي يدعو قومه إىل

ه، مع تكذيبهم له، ووصفه بالكذب، فُعلم أن ذلك  قدوإثبات ص

 ن عند الرب سبحانه وتعاىل. م

ًًًًًًًًً تعاىل: : يف قولـه ساخلام

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًً :[50-49]القصص . 

حتٍد ويف قولـه   ًًًًًًًتعاىل: ففي قولـه 

ًًًًًًًًًً: تعاىل

ًً  حتٍد ثاٍن، إذ هو تقريع وزجر هلم برتكهم االستجابة مع

ًًًًًًًًًعجزهم، ويف قولـه تعاىل: 

ًًً  .حتد ثالث 

ًًًًًًًًً عاىل:: يف قولـه تالسادس

ًًًًًًًًًًًًًً  :[34-33]الطور  . 
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ي ظاهرًا جليًا، وأما ما وقع  وقع فيها التحد وهذه اآليات مما

يقوي  جموعه ذا بم ، وه (1) لتحدي ضمنًا فكثرية جدًا فيه ا

 .  (2) هلمم ويشحذ اع، وافلدا

 ىل عجزهم أمران: ومما يدل عزوا  عج ذلكع وم

: أهنم لو استطاعوا ذلك لنقل، واستفاض، ألنه مما  األول

ومل ينقل،   ورضع :وال يصح أن يقالواعي عىل نقله، تتوافر الد

ة عىل أن ذلك يمكن أن يقال  ألن ذلك مما ال يمكن كتامنه، عالو

 نبياء.يع آيات األ مج بطلليه تكل نبي، وع يف آية

رضته، لكان يف ذلك حجة هلم يف  ستطاعوا معاو ال  م: أهن الثاًن

، وإزهاق  إبطال رسالته، وملا احتاجوا مع ذلك إىل سفك الدماء

 وسبي الذرية.   ح وبذل األموال،األروا 

جزهم، ملا حتداهم به،  ولو مل يتيقن عليه الصالة والسالم بع

، فدل ذلك غةة والبالصاحالفوهم أهل كثرية،  أممالسيام وهم 

 
، احلرش: آية 51العنكبوت آية ، و31: آية والرعد، 43-42ام يف يونس آية ك  ( 1)

 .31ية رعد، آ، ال43-42، ويونس آية 21

 .25-22دي، صألمحد الزي نبي وة البنثبات انظر إ (  2)
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 . (1) ذلك مما ال يكون يف استطاعتهم ن  بأ نه يقعىل ي

من الكتاب  ذكر أدلة نبوة حممد "قال بعض العلامء: 

 صدق رسالته بل كل  ىل علعزيز كله دليل عزيز، والكتاب اال 

عجز عن اإلتيان بمثلها .. فإذن  سورة منه دليل عليها ملكان ال 

من   اذل وهدلي عىل األلفغًا يزيد لمب منه عجيزلغ أدلة التتب

 .  (2) ا.هـ  "اب العزيز، وعجائب التنزيلار الكتأرس

 
، 71، وأعالم النبوة للاموردي، ص43للباقالين، ص (   انظر إعجاز القرآن1)

 .127البن كثري، صل وشامئل الرسو

ع عارض القرآن، وإنام فزعوا إىل قوم أن ابن املقف : وقد ادعىال الباقالينق

ة، توجد عند حكامء ل منقوحكامً  من ا يتض: أحدمهكتابانومها الدرة اليتيمة، 

 معنى، واآلخر يف يشء من الديار، س فيها يشء بديع من لفظ والليأمة .. فكل 

س فيه مما ال خيف منسوخ من  يف احِلَكم،الذي بيناه كتابه عىل متأمل، وى وقد هتوَّ

 وبعد، ازها؟ر مجهر يف احلكمة فأي صنع له يف ذلك وأي فضيلة حكتاب بز

عيكتاب ه وجد لفليس ي مون أنه اشتغل زعآن، بل يمدع أنه عارض فيه القر يدَّ

ا.هـ، إعجاز  "م فرق ما مجع واستحيا لنفسه من إظهاره ..بذلك مدة، ث

 .56ص ن،القرآ

 نبيل ضمن الرسائل املنريية آن الكريم البن احلدال من القراستخراج اجلرسالة (   2)

(3/54.) 
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 :(1) أمجلها فيام ييلوللعلامء أقوال كثرية يف أوجه إعجاز القرآن 

البيان والبالغة، وعجيب التأليف   ازه من حيث إعج أوالً:

 فيام ييل: وتتبني 

رش،  البم وف من كالمباين للمأل من حيث اجلملة، فهو  -1

 نظمه.اختالف أوجه  عىل

لعرب كالم هبذا الطول مع تلك البالغة والبيان،  ليس ل  أنه -2

م  لامت معدودة وحكبل كل ما ينسب إىل شعرائهم وفصائحهم ك

يربز أحدهم يف فن وال يربز يف فن آخر، ثم هذه   دقيسرية، وهلذا 

دم  ا اخللل، وعمل اليسرية قد تعارض وقد يظهر فيهاجل

أرقى  تناسب يف فهو م هلـطو فمعآن العظيم ، أما القرجامنساال

 مراتب الفصاحة يف مجيع سوره وآياته.

موضوعاته، عجيب نظمه، وتآلف أجزائه، مع اختالف  -3

لرتهيب والرتغيب، وفيه القصص اوالوعد والوعيد، ففيه 

 
  الزيديأليب احلسني ات نبوته ب(، وإث66-57) قالينآن للباز القرإعجا (   انظر1)

( واإلعالم 396-1/358( والشفا )83-58م النبوة للاموردي )انظر أعالو

( والربهان 135-126ص)كثري  (، والشامئل البن 347-3/323بي )رطللق

(، 1/65تمييز)(، وبصائر ذوي ال117-2/90كيش )علوم القرآن للزر يف

وما  56آن للرافعي، صراز الق(، وإعج270-2/252ي )يوطللسقان واإلت 

 .275-257وم القرآن للشيخ مناع القطان، صحث يف علباعدها، ومب
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 اختالف. واألحكام، ومع هذا ال تنافر وال  والسري، وفيه الترشيع

ًًًً :ىل ا ـه تع، وتأمل قول ازجيع اإل  معاين كثرة امل -4

ًًًًًً قال   [ 179قرة:لب ]ا

رفًا هذه أربع كلامت وستة عرش ح –رمحه اهلل  – (1)ابادي لفريوزا

ء علاما ياهندى لبقد تص سألة، ألف م تتضمن ما ينيف عىل ألف

، ومل يبلغوا بعد كنهها  من املجلداتًا وفل وا أُ غليعة .. حتى بالرش

 . (2) ا.هـ "وغايتها

ًًًًًًًً وتأمل قولـه تعاىل:

ًًًً [:67الزخرف]. 

ًًًًًًًً وتأمل قولـه تعاىل:

ًً :فإهنا جامعة جلميع مكارم  ".  [199]األعراف

 .(3) "األخالق

 
جمد الدين الشريازي طاهر  ن حممد بن إبراهيم بن عمر، أبوب (   حممد بن يعقوب 1)

. من أعامل شرياز، مة اللغة واألدب ولد بكارزين .ريوز ابادي: من أئالف

رجع م ند، كان، ودخل بالد الروم واهلموالشا يف مرص العراق وجال إىلقل وانت

ه تب(، أشهر ك817يف اللغة واحلديث والتفسري وتويف يف زبيد )سنة  عرصه

 (.147-7/146، األعالم )"القاموس املحيط"

 (.1/69التمييز )(   بصائر ذوي 2)

 .(1/71(   بصائر ذوي التمييز )3)
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بأمور الغيب، مما ال يمكن   رال عليه من اإلخبما اشتم الثان:

ًًًًًًً ـه تعاىل: لبرش االطالع عليه من مثل قول 

ًًًًًًًًً :[ 3-1]الروم  
 فوقع كام أخرب.

ًًًًًًًًًً وقولـه: 

ًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً [:27الفتح] . 

ًًًًًًًًً ىل: ه تعاوقولـ

ًًًًًًًً :[9]الصف   ،

فتحقق ما وعد به جل وتعاىل رسوله فظهر هذا الدين عىل سائر  

 ديان. األ

ًًًًًًًًًً اىل:وقولـه تع

ًًًًًً [ :45-44القمر]  ،بدر.   لك يومفكان ذ 

ًًًًًًًًًًً ىل:تعا ولـهقو

ًًًًًًًًً :[ 94]البقرة   

ة ليه الصالبانت حجته عفلم يتمنه أحد، فظهرت معجزته و 

 .نيلعاملحلمد هلل رب ا سالم واوال 

: ما احتوى عليه من أخبار األمم البائدة، وقصصهم مما  الثالث

ة، عند بعض ه إال أخبار يسريال يمكن العلم به، وال يوجد من
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أهل الكتاب عىل ما فيها من حتريف، ونقص، ونسبة   ءعلام

  :ىلتعامه قال ات اهلل وسالاملشينة إىل األنبياء عليهم صلواألفعال 

ًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًً:[3]يوسف  . 

ًًًًًًًًًً وقولـه تعاىل:

ًًًًًًًًًًًًً  :[ 102]يوسف . 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  وقولـه:

ًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًً   :[111]يوسف . 

ًًًًًًًًًًًً وقولـه: 

ًًًًًًًًًًًًًًًًً [ 49:ود ]ه  . 

: ما تضمنه من اإلخبار بام تكنه الضامئر كام يف قولـه  الرابع

 .  [122]آل عمران:  ًًًًًًًًًًًًً  تعاىل:

ًًًًًًًًًًً وقولـه تعاىل:

ًًًًًًًًً  :[8]املجادلة  . 

    ًًًًًًً وقولـه تعاىل:
 . [95]البقرة: 

وته،  لقلوب عند تالخلشية التي تلحق با: املهابة وااخلامس

ذا كان  ه، هلراوتكر لل من تردادهوعدم املس، نفوه يف ال وتأثري
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 السبب يف إسالم عدد من الصحابة عندما سمعوه. 

ًًًًًًًًًً قال تعاىل:

ًًًً  :ولـه: ، وق [21]احلرش ًًًًً

ًًًًًًًًًً

ًً  :[23]الزمر   . 

: اإلعجاز يف ترشيعاته، وأحكامه، التي فاقت مجيع  السادس

 قوانني. النظم وال 

أو  يد فيه يز أن  لبرشمكن لـه، فال ي حفظ اهلل تعاىل السابع:

نكشف ذلك للعيان من سائر  ، اللوقخم  ك ام ذل ينقص ولو ر

 الناس.

دعوته لإلنسان  : إعجازه العلمي، وهذا يظهر من خالل الثامًن

ًًً ثه عىل التفكري يف خلق اهلل، قال تعاىل:حوالنظر والتأمل، ب

ًًًًًًًًًًًًً

ًً :وقولـه تعاىل:[101]يونس . ًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً [21-20ت:]الذاراي . 

يل فاصالتدقة بعض قد أذهلتني ل "يقول موريس بوكاي: 

يل ال يمكن أن تدرك إال يف  صفاي تهو "اهر الظو"صة هبذه اخلا

ا اليوم  النص األصيل، أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكه

تي مل يكن ممكنًا ألي إنسان يف عرص  ل او "الظواهر"هذه عن نفس 
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ويقول أيضًا:   (1) ا.هـ  "ة..حممد أن يكّون عنها أدنى فكر

ق  استطعت أن أحقالعريب نص لل يةالواع  فضل الدراسة وب"

بعد االنتهاء منها أن القرآن ال حيتوي عىل أية مقولة ت ركأد  ةمقائ

 . (2) ا.هـ"احلديث  العلم يف العرص قابلة للنقد من وجهة نظر 

الرصفة نوعًا من اإلعجاز، وهذا ال   (3) وعدَّ بعض العلامء 

ة فقد  فالقول بالرصث إن الرصفة ليست إعجازًا، أما يصح حي

ذا القول  ه هعن عرف  هر منني ومن أشتكلم امل بعض به ال ق

أن نظم القرآن وحسن تأليف  "من املعتزلة حيث زعم  (4)النّظام 

 
 .145-144يثة، صرف احلديف ضوء املعاسة قدب امل(   دراسة الكت1)

 .13صالسابق، (   املرجع 2)

كذلك أبو و (،1/350كأيب القاسم التيمي يف كتاب احلجة عىل تارك املحجة ) (  3)

ويكفي يف "ث قال: ، حي28، صت نبوة حممد ب إثبااحلسني الزيدي يف كتا

: إهنا مل ن يقالعهم فكيف يصح أرع أسامآيات التحدي أن يق آية واحدة من 

ولئن جاز ذلك، فالرصف ا ن سامعهعكون اهلل تعاىل رصفهم يال أن لغهم، إتب

 تقان لرماين كام نقله السيوطي يف اإلا  ا.هـ وكذلك "من عظيم املعجزات

(2/263.) 

حر ن أئمة املعتزلة تبق النّظام: مالبرصي، أبو إسحا براهيم بن سيار بن هانئ(   إ4)

 فرد بآراء خاصة تابعتهنا، وا به رجاهل أكثر ما كتطلع عىللوم الفلسفة وا يف ع

هـ، األعالم للزركيل 231تويف سنة  "النظامية"من املعتزلة سميت  قةفيها فر

= 
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عواه  ىل صدقه يف دوال داللة ع  بي ليس بمعجزة للن كلامته

من اإلخبار عن  النبوة، وإنام وجه الداللة منه عىل صدق ما فيه 

باد قادرون  فإن الع تهياآن تأليف القرآن وحس الغيوب، فأما نظم 

 . (1) "منه يف النظم والتأليف..ما هو أحسن ىل وع همثل ىلع

رية، وابن حزم  ، وبعض القد(2)وأبو املعايل اجلويني 

 .(3) ألندليسا

هذا القول إبطال اإلعجاز يف النظم والتأليف  نى ومع

وا بمثل  والزعم بأن عجز العرب عن أن يأت والفصاحة والبالغة،

مر،  األك ذل  نع فوا ، وألهنم رصلبتم سراهت قد  ألنالقرآن  هذا

 والقائلني هبذا القول عىل رأيني: 

  صارف خارج عنهم، أن العرب رصفوا عن املعارضة ب األولً:

 رة عىل معارضة القرآن، وهذا قول النظام.د قفلم تكن لدهيم 

م،  عاىل، سلب العرب علومهتوأن اهلل سبحانه  الثانً:

 
= 

غدادي، ني الفرق للبلفرق ب(، وا 6/97بغداد ) (، وانظر تاريخ1/43)

 . 113ص

 .68ص ، وانظر االنتصار للخياط،128ني الفرق ص(   الفرق ب1)

 رصح هبذا الرأي. ث، حي74-73ة، صقيدة النظاميظر العان (  2)

 (.29-3/27صل يف امللل والنحل )لفظر ا ان  ( 3)
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 .  (1)البيان ة والغوالب  احةلفصبهم يف اومواه

ال وأفسدها كام ذكر شيخ  األقوأضعف  نقول موهذا ال 

ن وفساد هذا  ويظهر بطال (2)  –رمحه اهلل  –اإلسالم ابن تيمية 

 لية:اتول يف األوجه ال الق

ًًًًًًًً أن اهلل تعاىل قال:  األولً:

ًًًًًًًًًًًً

ًً [:88اإلسراء] رصفة، لكان ال اإلعجاز بال  كان  ولو  

بوا  قد سل فائدة من اجتامعهم، إذ هو بمثابة اجتامع املوتى، إذ

 .يعًا القدرة عىل املعارضةمج

،  زاً عجن مآرن القنه أال يكو م ميلزقول ال  هذاإثبات ن أ الثانً:

بل يكون املعجز هو اهلل عز وجل، ومعلوم أن اإلمجاع منعقد عىل  

كام نص عىل ذلك   ر القول بالرصفةالقرآن قبل ظهو  إعجاز

 وغريهم.   –رمحهام اهلل  – (4) والقرطبي  (3)السيوطي 

 
ى عجاز القرآن ملصطف، ومباحث يف إ72(   انظر أعالم النبوة للاموردي، ص1)

 .57، صمسلم

 (.4/75اب الصحيح )انظر اجلو (  2)

 (.1/194) صائص الكربى(، واخل256-2/255(   انظر اإلتقان )3)

 (.1/66القرآن ) ألحكاماجلامع (   انظر 4)
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ن  بزوال زم ول اإلعجاز  يلزم من هذا القول أن يز: كامثالثال

 .  (1)  خالف اإلمجاع دي وهذالتحا

: لو صح هذا القول، لوجد من أشعار العرب السابقة ما  عالراب

 . (2) مل يكن  يضاهي القرآن، وهذا 

رآن الكريم كسائر الكالم ال  منه أن يكون الق: أنه يلزم امسخلا

كن معارضته، ألن اهلل عز  ال يم ري أنهمزية له عليها بيشء، غ

 ك. ل  ذعىل  العباد ة وجل رصف قدر

رآن بأوصاف ال يمكن أن  لقا وصف لعز وج : أن اهلل ادسالس

ًًًًًًًً يوصف هبا غريه، كقولـه تعاىل: 

ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًً  
ًًًًًًًً اآلية وقولـه: [31]الرعد:

ًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًً ذلك فدل عىل أن القرآن  ري وغ . [23:زمر]ال

 
 (.256-2/255ان )تقاإل ظران(   1)

امع ، وانظر لو196-175(، وص53-52(   انظر إعجاز القرآن للباقالين، ص)2)

 (.1/174األنوار )
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 بذاته. معجز 

ريم  آن الكن القرو أن يكم هذا  قولـهبناء عىلغي ينب: أنه بعالسا

ان  يف أقل مراتب الفصاحة والبالغة، حتى يكون العجز عن اإلتي

  التحدي.بمثله أبلغ يف

بت بالتواتر بأن الدواعي ملعارضة القرآن موجودة،  ما ث :الثامن

العداوة  ا يف نفوسهم من شدة عارضة، مع مفزة إىل املواهلمم متح

ا بسورة  يأتو  نأم داه حت م، والقرآن الة والسالالصيه مد علملح

احدة من مثله، ولو سلبت قدراهتم وعلومهم لظهر هلم ذلك،  و

 . وا أن هذا سحراز هلم أن يّدعوجل

 .  (1)له إىل أقوال الربامهة القول يعود أص أن هذا  التاسع:

ه  للقرآن بذات لرصفة ينفي أن يكون أن القول با العارشً:

 
 ديمة، وهم يعتقدون وحدة الوجودديانات اهلند الق الربمهية: ديانة من (   1)

البقر ن قدسوي، وهم الدنيا  األجساد يفواح إىلخ أي عودة األروالتناس

ادهم أن األرواح الطاهرة حتل فيها، ويقدسون الثعابني تقبحها العوحيرمون ذ

منافا "و "الفيدا"سة املقد مموتاهم، ومن كتبهق والتامسيح، ومن عاداهتم إحرا 

حيتوي فقط  "داالفي"و "دبور أنا"و "رميانا"و "اباراتاماه"و "ر ماساسرتادا 

قائد اخلاصة لعتثليث وا ثلها خمتلطة باليمنا فأالبور ، وأماربمهية األوىلعىل ال

ظر وان ( وما بعدها. 2/159انظر دائرة معارف القرن العرشين ) باإلله فيشنو.

 .79ى ص الكرب القرآن املعجزة
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معجزة   ت كان بياء السابقني ات األنعجزن مومعلوم أإعجازًا، 

، فهل يعقل أن  اهها أو يأيت بمثلدر أحد أن يعارضفلم يقبذاهتا، 

معجزات  اخلالدة أقل قدرًا مما سبقها من تكون معجزة حممد 

 األنبياء؟! 

قرآن سحر يؤثر،  أن هذا القول يشبه القول بأن ال  احلاديًعرش:

 ج عنه.ر خا أمرإعجازه  القولني أن  حيث إن غاية كال

غة  من تأثرهم ببال روايات الكثريةال من  تما ثبالثاين عرش: 

اته، ولقد كان سامع القرآن الكريم سبب إسالم  ذبونظم القرآن 

 وغريه.  –ريض اهلل عنه وأرضاه   –طاب عدد منهم كعمر بن اخل

ًعرش: ن  جاز الكفار عن املعارضة كا لو قيل: إن إع الثالث

  كان ول ، ية لنقل ذلكالبيان رهم قد اقمهم وعط عزائ رف ثبلصا

فلام مل   ذلك يف اإلمكان، لك، وادعاء بأن ر بذرشكني تظاهامل من

  حيصل منهم اجتامع أو تواطؤ عىل املعارضة دل عىل بطالن هذا 

 القول.

ًعرش : يلزم من هذا القول أن تنقص مقدرة العرب  الرابع

والنثر  شعرمستوى ال لية، وينزل يانية، عام كانوا عليه يف اجلاهالب

 .  واقعريغهذا ه، و كان عليعام

بام حوى   ،ه، هو القرآن نفس أن مثار إعجاهبم: اخلامسًعرش
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،   (1) من رضوب اإلعجاز، ومل يكن إعجاهبم لعدم املعارضة 

د أن تبني لنا بطالن القول بالرصفة، نعود للحديث عن  وبع

ة، تظهر  لوجوه جمتمعقرآن، فأقول: إنه من خالل تلك اإعجاز ال 

ز حصل بنوع  عجا اإلن أ بلقول  ينبغي ا، والعجازاإلنب جوا

ومجيع   ، تيان بمثل القرآن إللتحدي رصيح يف ادون سواه، ألن ا

 هذه األوجه قد اشتمل عليها القرآن. 

قول أهل التحقيق أن ":  –رمحه اهلل  – (2) ل الزركيش اق

عن   واحد بجميع ما سبق من األقوال ال بكلاإلعجاز وقع 

 
م (، وأعال530، 1/373(، الشفا )54-53ين )قرآن للباقالاز ال(   انظر إعج1)

افية يف وجوه اإلعجاز شالة ال، والرسبعدها وما 72ردي، صالنبوة للامو

(، واجلواب الصحيح 6/81، والبداية والنهاية )(616-611ص) للجرجاين

(، 1/194)واخلصائص الكربى  (،256-2/255( واإلتقان )4/75)

وما  146، 54-53ن للرافعي وإعجاز القرآ(، 1/174األنوار ) ولوامع

ن االعرف ومناهل ،85-79زهرة  مد أبوجزة الكربى ملحبعدها، واملع

(، 800-3/798)ق هار احلإظ(، و216-1/210( و)2/310-312)

 .62-57ومباحث يف إعجاز القرآن، ص

افعي هلل املرصي الزركيش الشن عبدا حممد بن هبادر ب(   بدر الدين أبو عبداهلل2)

 فقيهاً وسبعامئة، كان ولد سنة مخس وأربعني  مة املصنف املحررالاإلمام الع

( وانظر 6/335الذهب ) شذرات 794سنة  بمرص، يفاًل توبًا فاضأصوليًا أدي

 (.398-3/397ائة الثامنة )ملالدرر الكامنة يف أعيان ا
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مع  منها بمفرده د واح ته إىلال معنى لنسبف ع كله، مج إنهف  فراده،ان

 . (1) ا.هـ   "ذلك مما مل يسبق اجلميع، بل وغرياشتامله عىل 

لتحدي ال يكون إال ملن  ويف كثرة هذه األوجه رد عىل زعم أن ا

يف إدراكها العام   احلصافة، إذ إن األوجه يشرتك هو يف درجة من

 . (2) واخلاص 

  ة ف ا معر: كيف لنن قيلجلن، فإوا نسيشمل اإل وهذا العجز

 ؟! اجلنعجز 

 : واب يف عدة أوجهفاجل

جز اجلن واإلنس مجيعًا مع عز وجل أخرب بعمنها: أن اهلل 

 باب أوىل. احتادمها، فاالفرتاق من 

 . للجن، وقد حفظت  وأقوال ومنها: أنه قد رويت أشعار

  القرآن يف اجلن هلذا  ما ذكره اهلل يف القرآن من تعجب  ومنها

ًًًًًًًًًًً ه:ولـق

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًً :[ 30-29]األحقاف  

 
 (.2/106لوم القرآن )(   الربهان يف ع1)

 (.3/326ي )انظر اإلعالم للقرطب   (2)
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ًًًًًًًًًًًًً وقولـه: 

ًًًًً :[1]اجلن . 

 .  (1) ومن خالل هذه األوجه يتبني عجزهم 

غري القرآن فهي كثرية، وقد أفردت   آياته، وبياناته  ماوأ

ثري الطعام  فيها املصنفات الكثرية، ومن ذلك: انشقاق القمر، وتك

ذع،  جلا ، وحنني  ه عىل نبوتر، وشهادته القليل، وانقياد الشج

، واستجابة دعائه يف كثري من  يفة رشال  فهيف ك احلىصوتسبيح 

سباع، وسجودها له وتسليم  املواطن، وتكليم البهائم وال 

ء من بني أصابعه وقتال األحجار واألشجار عليه، ونبع املا

هي ا جرى ألتباعه من الكرامات التي املالئكة معه يوم بدر، وم

لة اطة اإلولو ال خشي ،ثريذلك كري وغ ته نبو دليل عىل 

 . (2) األحاديث واآلثار يف ذلك  دتلرس

 
(، 1/283ن )اإليامملنهاج يف شعب ، وا65ن اللباقالين، صانظر إعجاز القرآ  ( 1)

 .(2/111لقرآن ) علوم ا يفربهان انظر الو

وة أليب نعيم األصبهاين، ودالئل النبوة نبظر دالئل النبوة للفريايب، ودالئل الان(   2)

ري، كثوالشامئل البن  والَوَفا البن اجلوزي، عياض، قي، والشفا للقايضللبيه

 .ربى للسيوطيواخلصائص الك
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   ذه املعجزات، وقد نقل عن بعض املتأخرين إنكار ه

خاصة يف القرآن، وهذا القول يفيض إىل   والزعم بأن معجزته 

يل إىل إنكار أحكام الرشيعة  إنكار السنة والطعن فيها، وهذا سب

لذي  عجزات، هو املا ا هذهلن روى ، إذ من صيل األحكاموتفا

ام، السيام مع ما ُعلم من اهتامم العلامء األجالء يف  كح األا لن ىور

وص ومتحيصها، واحلكم عىل األسانيد، وكثري منها  تدقيق النص

د نص عىل تواترها عدد من األئمة كشيخ  قد تواتر نقله وق

تر توام ما هو ومنها"قال: حيث  –رمحه اهلل  –م ابن تيمية اإلسال 

ابعه، وتكثري الطعام،  صأمن ء املا كنبع امة واخلاصةلعا يعلمه

رت به األخبار،  وحنني اجلذع ونحو ذلك فإن كال من ذلك توات 

سلف فام   واستفاضت ونقلته األمة جياًل بعد جيل، وخلفًا عن

اآليات منقولة مشهورة من طبقة من طبقات األمة إال وهذه 

 .  (1)ا.هـ"هامستفيضة في

–اهلل ه رمح –قال   ثيحجر حابن  –أيضًا  – اترهاتو عىلونصَّ 

من خوارق   وجمموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر عىل يده ": 

ء كثري، كام يقطع بجود حاتم، وشجاعة عيل، وإن  العادات يش

 
 (.4/227حيح )واب الص(   اجل1)
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 من  كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد اآلحاد مع أن كثرياً 

  م ، واجلثريالكه العدد وانترش وروااملعجزات النبوية قد اشتهر 

عند أهل العلم باآلثار، والعناية   عطالقن  مريثد الكلغفري، وأفاا

ى مدٍع أن غالب هذه الوقائع مفيدة بالسري واألخبار .. بل لو ادع

 . (1) ا.هـ  "بعدًا..للقطع بطريق نظري ملا كان مست

ل  ته قبوصفا من خالل النظر يف أحواله  ثانيًا: إثبات نبوته 

 ا: دهثة وبعالبع 

ًًًًًًًًًً :قال تعاىل

ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًً:[17-15]يونس . 

 

 
كتاب القول  يفمفصاًل  م(، وانظر الرد عليه674-6/673لباري )(   فتح ا 1)

بكامله للشيخ مصطفى  "الفصل بني الذين يؤمنون بالغيب والذين ال يؤمنون 

 ربي.ح
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 النبوة من عدة أوجه: يات إثباتويف هذه اآل

ًاألو  ناتبيل ايات سالم جاء باآلل اة ولصالا يه: أنه علًلالوجه

 مات الواضحات، التي ال يمرتي فيها إال معاند مكابر. العوال 

 القرآن هو من عند اهلل واألدلة عىل ذلك:  : أن هذا نالوجهًالثا

ثر  أخرب بذلك وهو الصادق األمني الذي مل يؤ أن النبي  -1

يكذب  ن أ  يليق به ل فه الصادق، عنه كذبه، وما كان يلقب إال ب

 اهلل.  عىل

لكان األوىل به أن ينسبه من عنده  نو كا آن ل رقل ذا اهأن  -2

 لنفسه.

ًالثالثً: ضًا ال يعرف  قوم أميني، وهو أمي أي  نشأته يف الوجه

الكتابة وال القراءة ثم مكث عىل هذا احلال أربعني سنة، ثم جاء  

 وته وصدقه. حي وهذا العلم وهذا قاطع بصحة نبهبذا الو

ثته طالبًا عبقبل كن ي ملالم سه الصالة وال يلأنه ع :بعراالوجهًال

ليه العلم،  ليشء من هذه العلوم، وال مرتددًا عىل أحد مما ينسب إ

ًًًًًًً وهذا معروف عند مجيع أهل مكة قال تعاىل:

ًًًًًًًًًًًًً

ًًًً :[ 16]يونس  . 

بيل تبليغ دعوة اهلل الكثري يف س حتمل  أنه  الوجهًاخلامسً:
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من الصعاب، واملحن، فلم يغريه هذا عن منهجه وبقي ثابتًا، 

 وخذالنه. ينه، ولو كان كاذبًا لظهر فشله،  حتى أظهر اهلل د

م  ل فثة، لبعا لبفة قووصفاته، معر  هق: أن أخالدسوجهًالسالا

يؤثر عنه قبيح قط، بل هو الصادق األمني، فكيف يلتبس أمره  

السحرة، والكهنة، الذين هم من أخبث الناس سريًة،  بأمر

 :  (1) ًا وأرذهلم أخالق

قال: سمعت رسول   –ه ريض اهلل عن –عن عيل بن أيب طالب 

ا  هبهلية هيّمون اأهل اجل انك ح ممابقبيمت ما مه" يقول: اهلل 

امها يعصمني اهلل عز وجل منها: ُقلُت ليلًة لفتى تل، كرتنيم الإ

مكة يف أغنام ألهلنا نرعاها: انظر غنمي حتى من قريش بأعىل 

ة كام يسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت  أسمر هذه الليلة بمك

ف   ورضب دفوأدنى دار من دور مكة، فسمعت غناءً فجئت 

من   ل ج، لرنةفال  جتزو  ن؟ قالوا: فال اذه ت: ما قلف وزمرًا، 

قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك  

ى غلبتني عيني، فام أيقظني إال مسُّ الشمس  الصوت حت

: ما فعلت؟  فأخربته، ثم قلت لـه ليلة  فرجعت إىل صاحبي فقال

 
 .241-235حللق، صحلق عىل ايثار ار إ(   انظ1)
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يل   ذلك، فقيل مثل ذلك ففعل، فخرجت، فسمعت مثل أخرى

فام أيقظني  يني،ي عتنبلتى غحوت بام سمعت هلف ل يل، قيا مثل م

إال مس الشمس ثم رجعت إىل صاحبي، فقال يل ما فعلت  

فواهلل ما مهمت بعدمها   ت: ما فعلت شيئًا، قال رسول اهلل فقل

وجل  بسوء مما يعمل أهل اجلاهلية حتى أكرمني اهلل عز 

 .(1)"بنبوته

أنه    اهلل عن رسول –عنه اهلل ريض  –عمر وعن عبداهلل بن 

فل بلدح، وذلك قبل أن ينزل عىل  نفيل بأسبن عمرو  نزيد ب لقي 

سفرة فيها حلم،   رسول اهلل  الوحي فقدم إىل رسول اهلل 

فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إين ال آكل ما تذبحون عىل أنصابكم،  

 .  (2)  "ا ُذكر اسم اهلل عليهوال آكل إال مم

 

 
رواه "ئد الزوا   جممعهليثمي يف(، وقال ا 1/186نعيم يف دالئل النبوة ) (   رواه أبو1)

 (.8/226ا.هـ ) "تااله ثقزار ورجالب

( ط، دار العارف، قال الشيخ أمحد شاكر: 197-7/196د يف مسنده )محرواه أ   (2)

اهلل عنه  ن عمر ريضعن اب ضاً (، ورواه أي7/196ا.هـ ) "إسناد صحيح"

(3/116-117.) 
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ء  بيانصص األخرب به من ق أ مامن خالل  ه ات نبوتًا: إثبلثثا

 ر السابقني: ابوأخ

ًًًًًًًًًًًًً قال تعاىل: 

ًًًًًًًًًً

ًًً :[ 71]يونس  . 

ًًًًًًًًًًوقولـه: 

ً  :[74]يونس   . 

ًًًًًًًًًًً وقولـه: 

ًًًًًًًًًًً   :[ 75]يونس . 

وغريها من قصص القرآن مما بنّي اهلل أخبارهم من األنبياء  

 عليه  وغريهم كأصحاب الكهف، ومريم عليها السالم، واخلض 

ت،  املو رم ألوف حذ ديارهم وه السالم، والذين خرجوا من 

ية عىل عروشها وسيأيت  واوهي خ ةقري عىل مر ة الذيوقص

تاب، بل كل ما مل يتعلم هذا من أهل الك أن رسول اهلل  (1)بيان

ذا حمرف، وفيه نسبة أعامل ال تليق باألنبياء من حمض عندهم يف ه

 افرتاءاهتم عىل أنبياء اهلل. 

 
 .71: ص نظرا (   1)
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ع أن  تطيسيكان   هلمن عند اهلل نبيًا مؤيدًا  فلو مل يكن حممد 

 مي الذي مل يتعلم قط؟!. ألا وهو   ،صالقصهذه ثل  أيت بمي
 

 نبياء ابتداء: بإثبات وجود جنس األ رابعًا: إثبات نبوته  

              :قال تعاىل

      [:47يونس] أن   دبعىل تعا وقولـه

        ح عليه الصالة والسالم: قصة نو قصَّ 

           

         [37: ]يونس     

           

             

          وقولـه: [74س:]يون

            

          [94:]يونس . 

            :ـه وقول 

           

         :102]يونس-
103]  . 

           :تعاىل  وقوله
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   :وقولـه: [163]النساء        

    [10:جر ]احل . 

           وقولـه:     

       :وقولـه: [43]فصلت .   

            

              :[ 16-15]املزمل . 

نبياء معروفة، وآثارهم قائمة، وكثريون من  الء األفقصص هؤ

وهؤالء الرسل   أهل الكتاب يؤمنون بنبوة األنبياء قبل حممد 

 نس واحد أوالً. مجيعًا من ج

 ان. البي سبق كام ن قبله ممأوضح  ته وثانيًا: أن نبو

ي إىل إنكار نبوة من سبقه من األنبياء  ه يؤد نبوت راإنك نأثالثًا: 

 إنام كان عن طريقه.  ألن العلم هبم

رابعًا: أنه قد علم اتفاق األنبياء فيام يدعون إليه، من غري تواطؤ 

ته خدجية ريض اهلل عنها  ا جاءعندم (1) وهلذا قال ورقة بن نوفل 

 
يش من قر لقريش األسدي،قىص ا زى من ن عبدالع(   ورقة بن نوفل بن أسد ب1)

م، وامتنع من أكل ذبائحها وتنرص، البل اإلسق جاهيل، اعتزل األوثان محكي

ن عم ابك الدعوة، وهو وقرأ كتب األديان، أدرك أوائل عرص النبوة، ومل يدر

= 
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  ي الوح لعند بدء نزو  هللل ا سور لـه قصةت رضاها وذكروأ

ل اهلل عىل موسى، يا ليتن"فقال:  يهعل ي .. هذا الناموس الذي نزَّ

  فيها جذع، ليتني أكون حيًا إذ خيرجك قومك، فقال رسول اهلل 

  :"؟ قال: نعم، مل يأت رجل قط بمثل ما  "أو خمرجي هم

رًا .  ؤز ك نرصًا مإال عودي، وإن يدركني يومك أنرص  جئت به

 . (1) ث ديحلا

وهلذا أسلم مرشكو العرب، ملا    وتهبنثبتت  فإذا علم ذلك

 . (2) الة والسالم ظهر من دالئل صدقه عليه الص
 

خامسًا: من األدلة عىل ثبوت نبوته، بعثته يف زمن كان الناس  

 بأشد احلاجة إىل رسول: 

  يقينًا أن  ذاك، يعلم علامً جتمع اجلاهيل آنومن يتأمل حال امل

يل سواء السب رصهمبيوم دهيهي ىل مناجة إس احلبأما نوالناس كا

 
= 

ابن قانع وابن السكن وغريهم يف الطربي والبغوي و ؤمنني، ذكرهجية أم املخد

 (.115-8/114م )األعال( وانظر 318-6/317)صابة انظر اإل الصحابة،

 .226ه، صجي(   سبق ختر1)

 153-152، ورشح العقيدة األصفهانية 51، وص35-34(   انظر النبوات، ص2)

 .19والفوائد ص
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والكواكب، قال حيث كانت عبادة األوثان واألحجار، والنار، 

ًًًًًًًًًًً تعاىل:

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًً  
 .  [18]يونس:

لبنات، عالوة عىل ما فشا من انحالل خلقي، كالزنى ووأد ا

 . . الخا .ربال رحام، وأل، وقطيعة ا وقتل النفس التي حرم اهلل

س من الظلامت إىل النور قال  النا لينقذ ماتاخلي فجاء النب

ًًًًًًًًًًًً تعاىل:

ًًًًًًًًًًً

ًًًً   :[ 2]اجلمعة  . 

لناس مهاًل بال دين، وهذا من  فرمحة اهلل بعباده تقتيض أال يرتك ا

 .  (1) وليس واجبًا عليه كام يزعم املعتزلة رمحته  

 
واجب عىل اهلل  -وات اهلل وسالمه عليهم صل -ل بعثة الرسزلة أن عت(   يزعم امل1)

ا . وهذ564ص ول اخلمسةاألص يف رشحداجلبار تعاىل كام ذكر القايض عب

و املالك لكل ايف مشيئته وقدرته وهينرب تعاىل ألن إجياب أمر عىل ال ،باطل

السنة  اخلمسة وموقف أهلوانظر الرد عليهم يف كتاب املعتزلة وأصوهلم يشء، 

 .205منها، ص
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 سابقة: يف الكتب ال سادسًا: البشارة بنبوة حممد 

ًًًًًًًًًً قال اهلل تعاىل: 

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًً  :[94-93]يونس . 

  -م يه السالل ع -ة يونس ويف هذه اآليات الكريمة من سور

عند أهل الكتاب، وهم    مدحمبوة نب لتبشريإىل اشارة اإل

 يعرفون ذلك ويقّربه املنصفون منهم. 

 عند تفسري هذه اآلية:  –رمحه اهلل    –قال ابن جرير 

فإن كنت يا حممد يف شك من حقيقة ما أخربناك وُأنزل إليك  "

 إىل  الً ن تبعث رسو ائيل مل خيتلفوا يف نبوتك قبل أمن أن بني إرس

التي ونك بالصفة عرفوي توباً كم معنده دونكهنم جيأل  ه،لقخ

 . (1) ا.هـ  "نجيلأنت هبا موصوف يف كتاهبم يف التوراة واإل 

وهذا فيه تثبيت لألمة وإعالم  ": –رمحه اهلل  –وقال ابن كثري 

قدمة التي بأيدي موجودة يف الكتب املت هلم أن صفة نبيهم 

 
 .(11/167ع البيان )(   جام1)
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 .  (1) ا.هـ"ل الكتابأه

ًًًًًً ىل:اعيقول ت رهذك عىل النصويف 

ًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً

ًًً [157اف:ر ع]األ  . 

يل عىل صدق نبوته ألحبار والرهبان، دل ويف إسالم كثري من ا

إذا قد أيقنوا بصدقه، وصحة ما جاء به، روى البخاري يف إسالم  

بداهلل بن  قال: بلغ ع -ريض اهلل عنه  -عبداهلل بن سالم عن أنس 

عن  ائلك سإين : ه فقالأتااملدينة ف  م مقدم رسول اهللسال

ا أول طعام  أول أرشاط الساعة؟ وم : مانبي  الإ لمهن ث ال يعثال

بيه؟ ومن أيَّ  يأكله أهل اجلنة؟ ومن أي يشء ينزع الولد إىل أ 

أخربين هبن آنفًا  ":  يشء ينزع إىل أخواله؟ فقال رسول اهلل 

  ة، فقال ئكملالعدو اليهود من اعبداهلل: ذلك قال: فقال  "جربيل

ن  الناس م ر حترشانعة فالساول أرشاط أما أ":   ل اهلل وسر

ُل طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد  املرشق إىل املغ رب، وأما أوَّ

 
 .(3/529(   تفسري ابن كثري )1)
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جل إذا غيش املرأة فسبقها حوت، وأما ا لشبه يف الولد: فإن الرَّ

ال: أشهد  ق "الشبه هلا ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان

  ن إ هبت، ود قوم  اليه، إنَّ هللا وليا رس : ال، ثم قاهلل ول أنك رس

توين عندك، فجاءت اليهود  المي قبل أن تسأهلم هبا بإس علمو

أيُّ رجل فيكم  ":  ودخل عبداهلل البيت، فقال رسول اهلل 

قال أعلمنا وابن أعلمنا وأخرينا وابن   "عبدالسالم بن سالم

وا:  ال ق "عبداهلللم أس أفرأيتم إن ":  ال رسول اهلل أخرينا، فق

  أشهد أن ال إله إال فقال:  إليهم  بداهللخرج عن ذلك، فه اهلل ماذأع

اهلل وأشهد أن حممدًا رسول اهلل، فقالوا: رشنا، وابن رشنا،  

 . (1)  "يهووقعوا ف

مع من ينكر هذه الروايات وال يثق   وألن إثبات نبوته 

  ها نصوص ففيم، بني ذلك من كتبه عيلَّ أن أُ بصحتها فكان لزاماً 

 
      : ه تعاىلب قولـب األنبياء با كتارواه البخاري يف(   1)

     :(، 1212-3/1211ج) 3151رقم  [30]البقرة

ة رقم: املدين صحابه إىلوأاب هجرة النبي ل الصحابة بكتاب فضائ رواه يفو

  ف باب كينفسه  واه يف الكتابه، ورهـ( بأطول من3/1423-1424) 3699

نحوه، ورواه البيهقي يف الدالئل ب (3/1423) 3723رقم: آخى النبي 

 ( وغريمها.2/526-527)
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ا هم هلحتريف نرغم معىل ال  بوته شارة بنبال  ة عىلحيرص

فيها، وهذا يتضح من خالل ما كتب عن  وكتامهنم للحق الذي

بصفته واسمه   لذين أسلموا حيث إهنم عرفوا النبي علامئهم ا

 الرصيح، مما ال يوجد يف كتبهم املتوافرة اآلن. 

، لةاملنز بكته يف ال فاتوص  ونعوته"لدالئل: يف ا (1) نعيم قال أبو 

الكتابني مستفيض،   من أهلحبار ألفة وا األساقهابنة وعند الرو

كانوا يرجعون يف أمر بعثته وإرساله إىل علم متيقن كتبشري و

أمر بعثته وإرساله، وإيصائهم أمتهم بتصديقه إن  األنبياء يف 

ة تقدمة املتواترتب والعهود املأدركته وما كانت يف أيدهيم من الك

 . (2)  ـ ها.  "بائهم ن آع

 هم: يف كتب  ذكره ومما يثبت 

ل كعيسى وإشعيا ودانيال،  أنبياء بني إرسائيريًا من إن كث -1

أخربوا عن حوادث صغرية كحوادث أرض آدوم   وغريهم قد

 
وق هاين، أحد األعالم، صدم األصباهلل بن أمحد احلافظ أبو نعي(   أمحد بن عبد1)

حلية األولياء "جة، ولد ومات يف أصبهان، من تصانيفه بال ح لم فيهتك

دال ر ميزان االعتهـ، انظ430سنة  ه ماتوغري "األصفياءبقات وط

 (.1/157، األعالم )(1/111)

 (.1/89ة )(   دالئل النبو2)
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ومرص نينوى، وحادثة بخت نرص، وغريها، وهم إذا ذكروا مثل  

  د حممال يذكروا خروج ة، فهل يعقل أهذه احلوادث الصغري

   كانوا أمماً  هيىل يدوجل عاهلل عز ذي أحيا ال م العظي نبي وهو ال 

 الة فأصبحوا قادة وعظامء ؟! أشبه بالبهائم الّض 

أن أهل الكتاب عند ترمجتهم لنص ما يعمدون إىل االسم   -2

فيرتمجونه، ويضعون مكانه معناه، وهذا يوهم ويوقع يف لبس  

وا يف  فعل، وكذلك  (1) من كتبهم كثرية مثلة عىل ذلكشديد، واأل

 .  نبي ال م اس

وهم   ، (2)هم من بولس النرصايندئاعق  رثوا أكأهنم أخذ -3

َغريَّ   منيعتمدون عليه يف أقواهلم ويعدونه أحد احلواريني، وهو 

 .  (3)دين اهلل، ودعا إىل التثليث، فأقواله عندنا مردودة 

 
 .(1108-4/1097اهلندي يف إظهار احلق )(   أوردها رمحت اهلل 1)

وتربى يف أورشليم، وجاء عنه أنه من  طرطوس د يفاول، ولمه األصيل شاس(   2)

 يف بداية حياته من أشد يث كانقًا، حالنرصانية نفاعتنق الفريسيني هيودي ا

املسيح عليه السالم، ثم   وقد حاول االتصال بتالميذينية للمسيحاوالناس عد

اعتمد رسائل التي وتأليف ال ملواعظ،شاء الكنائس وإلقاء اخلطب وا أخذ يف إن

ر ، انظرى بعده، وهي مليئة بالكفر والرشك والدعوة إىل التثليثالنصا ليهاع

 .76-70نية، صالنرصا حمارضات يف 

 (.1115-4/1000)ر احلق (   انظر إظها3)
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ًمًماًييلً:هتيًوردتًيفًكتبومنًالنصوصًال

 ثون. الثالث والثال ، اإلصحاحيةثنالت  سفر ا جاء يفاألول: م

هلم من ساعري وتألأل من   يناء وأرشقمن س برال  اءج -2

 .(1) جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار رشيعة هلم

من   وسى جميء اهلل من طور سيناء إنزاله التوراة عىل م"ومعنى 

إنزاله  إرشاقه من ساعري نكو كذلك جيب أن يطور سيناء و 

 ملسيح.  اعىل جيل اإلن

رية تدعى ل بقيلاخل رضأ –ان املسيح من ساعري كو

، وأما استعالنه   (2)  "وباسمها سمي من اتبعه نصارى "النارصة"

يف جبال  من جبال فاران فاملراد به إنزال القرآن عىل حممد 

بال   ابمون وأهل الكتما يعتقده املسلذا فاران، وهي مكة، وه

 . (3) خالف يف ذلك

 ياداحلاح كوين اإلصحيف سفر التًا ما جاء ضذلك أيوإثبات 

 السالم.  ذكر قصة إسامعيل عليهثني عند والثال

 
 (.2الثالث والثالثون الفقرة ) (   سفر التثنية اإلصحاح1)

ملقدس  الكتاب ا يف وة حممد نبانظر (، و2/300اجلواب الصحيح )   (2)

 .63-62ص

 (.2/300انظر اجلواب الصحيح )   (3)
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وكان اهلل مع الغالم فكرب وسكن يف الربية وكان ينمو   -20»

  وجة وسكن يف برية فاران، وأخذت له أّمه ز -21رامي قوس. 

 . (1) من أرض مرص« 

يف مكة،   شأسالم نصالة وال ه ال علي بأن إسامعيل عاً ومعلوم قط

 رده.  لكتابا هلع أتطيواضح ال يس وهذا دليل

وأما االستعالء فهو بمعنى الظهور، واالرتفاع مأخوذ من عال  

. واهلل عز وجل قد أظهر دين اإلسالم، ومكّن لنبيه  (2) يعلو علوًا 

 له.مل حيصل لنبي قبما من العلو والرفعة 

ور نبي  ظهيعني  ن فاران، لؤ ملتألن اإلشارة باتكوومن هنا ف

شارة بنبوة ويف هذا بمكة  يفل جب ان(عيل يف )فارولد إسام من

 .  حممد 

واستعىل أي ظهر وعال أمره  ":  –رمحه اهلل  –يقول ابن كثري 

من جبال فاران، وهي جبال احلجاز بال خالف، ومل يكن ذلك  

 .   لسان حممد  عىلإال 

ا  .. ومل لوقوعي ىل الرتتيب األماكن الثالثة عه ا فذكر تعاىل هذ

، ثم األفضل  لفاضل أوالً ذكر ا ةثلثالن ااىل هبذه األماكسم تعأق

 
 (.21-20فقرة )ثون الاحلادي والثالصحاح (   سفر التكوين اإل1)

 (.2439-6/2434حاح )(   انظر الص2)
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  [ 1]التني:       فضل منه، فقال تعاىل:منه، ثم األ

   السالم: عليه واملراد هبا حملة بيت املقدس، حيث كان عيسى 

     ى موس عليه هلل الذي كلم اوهو اجلبل   

     ًوهو البلد الذي ابتعث منه حممدا  "  

 .(1) ا.هـ

 الثاين: ما جاء يف سفر التثنية اإلصحاح الثامن عرش 

 أقيم هلم نبياً  -18قال يل الرب قد أحسنوا فيام تكلموا.  -17 "

كل ما  مه فيكلمهم ب لك واجعل كالمي يف فثممن وسط إخوهتم 

المي مع لكسيي ال سان الذن اإلنويكون إ -19وصيه به. أ

النبي الذي يطغى  وأما -20الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. 

فيتكلم باسمي كالمًا مل أوصه إن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم  

لت يف قلبك كيف  وإن ق -21بي. نل آهلة أخرى يموت ذلك ا

النبي  ام تكلم به ف -22. تكلم به الربرف الكالم الذي مل يعن

كالم الذي مل يتكلم به  هو ال يرص ف دث وملومل حي م الربباس

 .  (2)  "م به النبي فال ختف منهالرب بل بطغيان تكل

 
وما بعدها، وانظر  30/238يان ، وانظر جامع الب347امئل الرسول، ص(   ش1)

 (.324-7/323 ابن كثري )تفسري

 .22-17الفقرة صحاح الثامن عرش التثنية اإل(   سفر 2)
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  –والنص السابق فيه داللة عىل أن النبي اآليت هو مثل موسى 

 ( 1)موسى ل ثمنبي بني إرسائيل ومل يأت يف  – معليه السال

  ثني ما لثالحاح الرابع واة يف اإلصنيتثر ال  سفىل ذلك يف والنص ع

عرفه الرب  نبي يف إرسائيل مثل موسى الذي  يقم ومل -10"نصه 

يف مجيع اآليات والعجائب التي أرسله الرب   -11وجهًا لوجه. 

وكل أرضه.   ليعملها يف األرض مرص بفرعون وبجميع عبيده

ها  يمة التي صنعدة وكل املخاوف العظيدويف كل اليد الش -12

 .  (2)  "ئيلمجيع إرسا أمام أعني ى موس

أو   –عليه السالم  –شارة بيوشع ول: أهنا بالق لطبا يذوهب

 .  –عليه السالم  –عيسى 

ومشاهبة   "مثلك"وأما الداللة الثانية من النص فهي قولـه 

 :واضحة من حيث  مملوسى عليه السال الرسول 

صاحبا منهام ون كل له، وكعبداهلل ورسو كون كل منهام -1

  الدان هام ونمولكل ألحكام ئع وا ة عىل الرشارشيعة مشتمل

 
 .50ص (   انظر نبوة حممد يف الكتاب املقدس،1)

 .12-10قرة الثالثون الفو الرابع حاإلصحاتثنية (   سفر ال2)
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 . (1) هاد وأزواج وذرية .. وأمرا باجل

إن كل منهام قد أتى بمعجزات باهرة، وحتدى طواغيت  -2

 ين.رفالكفر، ومع هذا حفظهام اهلل، ونجامها من القوم الكا

  منهم. اه اهللجنعداءه فل منهام أحارب ك -3

ي  إخوة بن ، و"خوهتممن وسط إ": قولـه الثالثة:لة الدال

بنو إرسائيل   عيل، وال يصح أن يقال أهنمإسام أوالد ميل، هإرسائ

 .  (2) حيث لو كان هذا املراد لقال من أنفسهم 

  ا م اجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل "الداللة الرابعة: قولـه: 

  م اهلل، عىل القرآن، الذي هو كال لاذا دليل عىل إنزوه "أوصيه به

ذا يبطل  هًا، وئيمنه ش يكتم كمل تبليغ ومل غه أفبل حممد  نبينا

قول اليهود أهنا بشارة بيوشع عليه السالم ألنه مل يكن صاحب  

 رشيعة مستقلة بل كان تابعًا لرشيعة موسى عليه السالم. 

ذي يطغى فيتكلم وأما النبي ال " الداللة اخلامسة: قولـه:

م آهلة  يتكلم باس يأو الذأن يتكلم به سمي كالمًا مل أوصه اب

 
كتاب املقدس عن حممد ، وماذا يقول ال1123-4/1122ر احلق (   انظر إظها1)

 .29-18ص ألمحد ديدات،

( وإظهار احلق 3/264ي )، واإلعالم للقرطباملصطفى  َفا بأحوالر الوَ نظ(   ا 2)

(4/1118-1120.) 
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ذا بيان حلال املتنبئ عىل ويف هالخ "..لنبي ت ذلك اى فيموأخر

ه، وأنه يقتل، وبنيَّ عالمة النبي الصادق من الكاذب،  اهلل بام مل يقل

لو عىل  عيصادقًا هل كان سيبقى دينه، و فلو مل يكن حممد 

لمهم بصدقه  من علامء اليهود لع رين وقد أسلم الكث األديا 

 .  (1)وحسدًا بعض بغيًا ل أعرض او

 اإلصحاح الرابع عرش  نجيل يوحنا يفإ يف ءاما ج : (2)ومنها

وأنا أطلب من   -16وا وصاياي. إن كنتم حتبوين فاحفظ -15)

روح   -17فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث معكم إىل األبد.  باأل

  يعرفه، وأما  له ألنه ال يراه والتطيع العامل أن يقبق الذي ال يساحل

 . (3)  "ه ماكث معكم ويكون فيكمننه ألفتعرفوأنتم 

ومتى جاء املعزي الذي  -26"حاح اخلامس عرش اإلصويف 

د األب فهو  نع وح احلق الذي منإليكم من األب رسُأرِسله أنا 

 . (4) "ي من االبتداءوتشهدون أنتم أيضًا ألنكم مع  -27يشهد يل.  

 
 (.1125-4/1124ق )ر احل(   انظر إظها1)

 –مرقس  –به األناجيل األربعة )متى  ادواملرديد ارات العهد اجله من بشذ(   وه2)

عند لقديم ا ويوحنا( واألسفار امللحقة هبا أما ما سبق فهو من العهد  –ولوقا 

 اء.وأسفار األنبي( اةأهل الكتاب )التور

 .17-15(   إنجيل يوحنا اإلصحاح الرابع عرش الفقرات 3)

 .27-26رش الفقرة خلامس عا صحاح حنا اإل(   إنجيل يو4)
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وأما  -26"يوحنا  ن إنجيل الرابع عرش مويف اإلصحاح 

علمكم  ي فهو ي باسم  لقدس الذي سريسله األبا الروحملعزي ا

 . (1)   "يشء ويذكركم بكل ما قلته لكمكل 

  ي نكل  -7"نجيل يوحنا السادس عرش من إويف اإلصحاح 

يأتيكم   أقول لكم احلق إنه خري لكم أن انطلق ألنه إن مل انطلق

جاء ذلك  ومتى  -8سله إليكم. زي، ولكن إن ذهبت أراملع

 .  (2)  " بٍر وعىل دينونه وعىليه خط عىل العامل يبكت

 .(3) جاء بدل لفظ )املعزي( لفظ )فار قليط( ات أخرى طبعيفو

سيح،  ملا درسول يأيت من بعه النصوص تبرش بومجيع هذ

حيث  والنصارى يزعمون أنه قد جاء وهلم تفسريات باطلة 

س، وهذا  واالبن والروح القد ألقانيم ثالثة األب،يقولون ا 

 . (4)الث قنوم الثأتى هو األي زي الذاملع

 

 
 .26جيل يوحنا اإلصحاح الرابع عرش الفقرة إن(   1)

 .8-7(   إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عرش الفقرات 2)

دت عىل النقل منها فكان  بعة التي اعتملطا  ( أما4/1185هار احلق )نظر إظا (   3)

 ألسامء.لنصارى مجة البيانه من تر قما سباللفظ )املعزي( وهذا يعود إىل 

 .99-98 الكتاب املقدس، صيف مد وة حم(   انظر نب4)
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 :   –رمحه اهلل  –تيمية م ابن إلسالا  يخل شيقو

زلت عىل  ن قال: هو روح نوقد اختلف فيه، فمن النصارى م"

وقد يقولون: إنه ألسن نارية نزلت من السامء عىل   ،نياحلواري 

صارى:أنه مل ير أحد  ول من خرب أحوال النيذ، وهلذا يقالتالم

 قليط املوعود به.  ارلفذا ايء هقيق جممنهم حيسن حت 

نفسه، لكونه جاء بعد الصلب  ه املسيح عم أنزين م ممنه

ـ  "بأربعني يومًا ..  .   (1) ا.ه

  عثة خاتم األنبياء حممد رة ببشاب سلمون أنهليه املوالذي ع

 ا ييل: واألدلة عىل صحة هذا م

  سيح وبعده، بل امل عىل األنبياء قالقدس مل تنزل روح  أن -1

ما أنَّ  ام، ك مسا اال عليها، ومل تسم هبذنطبق ت ال تالصفاوهذه 

 برش به املسيح أمر عظيم. 

  "معكم إىل األبد زيًا آخر ليمكث فيعطيكم مع"أن قولـه:  -2

ة )آخر( تدل عىل أن هناك آخرًا قد سبقه مثله، وهذه  لمفك

 ى. ، وليست روحًا ال ترىل رجل مشاهد للعيانصفات تنطبق عال 

  ته، اذيرد  معلوم أنه مل  "إىل األبد مكث معكم لي"ولـه كام أن ق

 
 (.4/9(   اجلواب الصحيح )1)
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بقى ويدوم وتكون رسالته خامتة عىل من يل هذا ينطبق ب

 الرشائع.

وهذا يدل عىل أنه ال يأيت   "كم تيمل أنطلق ال يأإن "قولـه:  -3

  يبطل قول من قال: ذا وه –م السال عليه –إال بعد املسيح عيسى 

 . إنه املسيح نفسه

ل  والرسو "عىل خطية العامل يبكت  ء ذاكمتى جاو"قولـه:  -4

العامل عىل اخلطيئة من كفر ورشك وعصيان،  وبخ قد   دحمم

وجل من أسامء   ز ع يد، وبنّي ما هللودعا إىل التوح وأنكر التثليث،

جيب له  اب، وبنّي ماوصفات تليق بذاته، ال كام يقول أهل الكت

َل أمور من أنواع ال  ي نبليه سبق إل مل ياآلخرة، بشك عبادة وفصَّ

 قبله.

ن أنتم أيضًا ألنكم معي  هدو تش، ويليشهد فهو "قولـه:  -5

 . "من االبتداء

        ـه تعاىل:وتصديق ذلك يف قول 

            

           

         :[6]الصف  . 

ى عليه أهل قد صدق املسيح، ونزهه عام افرت  والرسول 

  من غلو النصارى، نزهه  ام أنهود، كه اليهما نسبت إليالباطل و
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 .(1) اهلل عز وجل به الذي وصفه احلق هيل فقاو

زي( فجميع عامل ))الفار قليط( و ما جاء يف معنى  أما -6

رمحه   –ال القرطبي املصادر فرسته بأن معناه يدور حول احلمد فق

 .  (2)مد بالعربية ا.هـ )البار قليط( بالرومية: هو حم –اهلل 

  ة ق ا مشتهو حممد وكلهوهو أمحد، ومد واحلامد و احلاوقيل ه

يف اللغة   "ليتبريك"اسم أمحد .. ينطق "ألن  (3) حلمد ا من

يف اللغة اليونانية، واملسيح عليه السالم   "سوتيبريكل"لعربانية ا

، فحولت إىل فار   (4)  "ونانيةنية واليبالعربا د نطق اسم أمح

وناين  فظ الين اللصارى أ ص وادعى الن، وقيل معناه: املخل قليط

ي، والوكيل املعني، وهي عىل  زعامل :هومعنا "راكيل طوسبا"هو 

فعىل األول:   حممد  انيإلشارة بنبوة نبنيني دليل عىل ا كال املع

يف الرساء  حيمدون اهلل معناها حممد وأمته احلامدون الذين 

 والضاء. 

 لتوحيد  به أهل ااملعز الذي أعز اهلل وه وعىل املعنى الثاين:

 
 (.1198-4/1191ق )(، وإظهار احل4/9/17) (   انظر اجلواب الصحيح1)

 (.2/255الم )(   اإلع2)

 (.4/16انظر اجلواب الصحيح )  ( 3)

 .98املقدس، صكتاب  اليف وة حممد (   نب4)
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الستقامة،  وادى هليعة الص الذي جاء برشوهو املخإليامن، وا

 .  (1)  لعبودية لغري اهلل س من ربقة الرشك والص النافخ

املسيح  من إنجيل مّتى يويص  –أيضًا  –ويف اإلصحاح العارش 

أكرزوا  وفيام أنتم ذاهبون  -7بقولـه: )سالم بتالميذه عليه ال 

 . (2)  ( اتاموالس توك ب ملإنه قد اقرت قائلني:

  –ه السالم لي ى عسيمن ع بملكوت السامء جاءت شارةفالب

ومن احلواريني، فدل ذلك عىل إن   –عليه السالم  –ومن حييى 

هذا امللكوت ليس يف زمن أحد منهم، ألهنم برشوا به كلهم،  

ولفظ   ذلك عىل أن املراد به هو البشارة بنبوة حممد  فدل

 : ورأمثة يدل عىل ثالت امللكو

 ة. السلطان، واهليمن  صورة كون يفأنه ي  -1

 خالفه.ن عىل من كو ل يتقأن ال  -2

يشعر   "ملكوت السامء"أنه رشيعة ربانية حيث اللفظ  -3

 بذلك.

 .   (3)وكل هذا منطبق عىل رسالة ورشيعة حممد 

 
 (.4/1190) ظهار احلق( وإ4/16واب الصحيح )جلانظر ا (   1)

 (.7(   إنجيل مّتي اإلصحاح العارش الفقرة )2)

 (.1175-4/1174ار احلق )(   انظر إظه3)



 المبين  اضحالحق الو 56 

التي فيها النص عىل البشارة بنبي  النصوص هذه بعض

 . (1)لة طاإل ا  يتكن خشزيد ول ك املوهنا د الم حمماإلس

ي اخلاتم، أنه النب ونيعلم لكتابيقينًا، بأن أهل اعطينا وهذا ي

 ق كام  وصفته عندهم أبلغ من هذا ولكنهم يكتمون احل

ًًًًًً وصفهم اهلل عز وجل بقولـه:

ًًًًًًًًًًً

ً :[146]البقرة . 

* * * 
 

 
(، واجلواب 280-3/263للقرطبي، ) إلعالم،دة انظر كتاب استزا لال(   1)

-4/1116)احلق (، وإظهار 21-4/3(، )332-3/275) الصحيح 

1185). 
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 : املبحث الثاين: عموم رسالة حممد 

عليها يف  من األمور املتفق  إن عموم رسالة نبينا حممد 

لوم من دين  عكافة م  الناسكونه مبعوثًا إىل"سلمني، بل عقيدة امل

ة فاإىل كة والسالم رسول يه الصالفهو عل (1)  "رةضوبال  مال اإلس

ًًًًًًًًً قال تعاىل: نس واجلن إلا

ً :عاىل:وقال ت [158]األعراف ًًًًًًًًًًً

ًًًً :[28]سبأ  . 

ًًًًًًًًًًًًقال تعاىل: 

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًً :ولـه:. وق [2]يونس ًًً

ًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً

ً :لناس، وليس جلنس اذر من أنه  ك عىل، فدل ذل  [108]يونس

  ( 2) دهم، وإن كانوا هم أول من بلغهمذلك خاصًا بالعرب وح 

والنصارى إىل  ولو مل يكن رسوالً إىل الناس مجيعًا ملا دعا اليهود 

فك  قاتلهم، وس الام أبواء به فاإلقرار برسالته، واإليامن بام ج

 
 .134لطحاوية، صا رشح   ( 1)

 .268ت، صوا نبالانظر (   2)



 المبين  اضحالحق الو 58 

عليه  لته، وجب كل من آمن برساواهلم، فأم تحلواسم، هءامد

وإال كان متناقضًا، إذ يلزم من ذلك تكذيب  بعمومها  نيام إلا

  –ويف احلديث عن أيب هريرة  (1) فيام قال، وفيام فعل  النبي 

والذي نفس حممد  "أنه قال:  رسول اهلل ن ع –ريض اهلل عنه 

ثمَّ  ، ايننرص وال يدوة هيمن هذه األم يب أحد  ال يسمع بيده 

ب  ن من أصحاكاإال  به،  ذي ُأرسلتت ومل يؤمن بال يمو

 .(2)"النار

ولذا أشري إىل أن هؤالء املتحاملني عىل النيل من شخصه  

قياد  واالن هم مأمورون ومطالبون باإليامن به  ومنزلته 

و ادعوا  نار ول لود يف ال رشعه، وأهنم بعدم اإليامن استحقوا اخلل 

وية  ديان الساماسخ جلميع األاإلسالم ن ني أن د اب إذتك لأهأهنم 

 حتى اجلن مطالبون باإليامن به واتباعه. ت قبله بل اءي جتل ا

    :تعم اجلن فلقولـه تعاىل وأما كون رسالته 

             [31قاف:ح األ] . 

 
 (.1/166(   انظر اجلواب الصحيح )1)

إىل مجيع  ا حممد نبينلة اإليامن باب وجوب اإليامن برساسلم يف كتاب (   رواه م2)

، وأخرجه ابن سيد الناس يف عيون األثر عن أيب (1/134)153اس رقم الن

 وه.ح( بن1/166ه )ريض اهلل عن –ري شعموسى األ
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  علم ن أن ياإلنسا ب عىلجي ":  –رمحه اهلل  –الم ل شيخ اإلساق

إىل مجيع الثقلني: اإلنس    أن اهلل عز وجل أرسل حممداً 

واجلن، وأوجب عليهم اإليامن به وبام جاء به وطاعته .. وهذا  

ن وأئمة  متفق عليه بني الصحابة والتابعني هلم بإحسا أصل

عة،  سنة واجلامل اأهل  لمني:سملاف ، وسائر طوائ ملسلمنيا

اليهود والنصارى  لكتاب من ا أهل  اد، أممل خيالف أحوغريهم، 

ر  فهم مقرون هبم كإقرار املسلمني، وإن وجد فيهم من ينك 

 . (1) ا.هـ "ذلك..

أم شاركه أحد من   ي واختلف يف كون ذلك خاصًا بالنب

 م. السال نوح عليه  األنبياء؟ واالختالف يف

ًًً لـه تعاىل:تفسري قو ندع – ه اهللمحر  –ي قال القرطب

ًًًًًًًًً  

قد كان   ن النبي هنا اإلنس واجلن، أل "العاملني" [1]الفرقان: 

م  ه عاريغ نيكألنبياء، ومل خاتم اام، وأنه رسوالً إليهام، ونذيرًا هل

نه  لطوفان، ألا بعد س اإلن رسالته مجيعفإنه عمَّ ب لة إال نوحاسللر

 . (2) ا.هـ  "بدأ به اخللق

 
 (.10-19/9وى )موع الفتاجم (  1)

 (.13/2(   اجلامع ألحكام القرآن )ج2)
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 أن   وهذا يتعارض مع احلديث الصحيح عن جابر بن عبداهلل: 

طهن أحٌد قبيل: نرصت  ُأعطيت مخسًا، مل يع"قال:  النبي 

  ام فأي ًا وطهورًا، رض مسجدت يل األ مسرية شهر، وجعل بالرعب

  ل  حتملوغانم أحلت يل املالة فليصل، وأدركته الص ي ن أمترجل م

، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إىل قومه  ألحد قبيل

 . (1)"مةخاصة، وبعثت إىل الناس عا

يه السالم  واآليات التي تنص عىل خصوص رسالة نوح عل

            :كقولـه تعاىل

          

         اآلية وقولـه: [71]يونس:

              

   :وقولـه [59]األعراف :      

          :[25]هود  . 

يقول:   وفيه ابق لسا اعةشفال ث ن حديل أيضًا مكُيش وهذا 

 
املساجد  تابيف ك(، ورواه 1/128) 328البخاري يف كتاب التيمم رقم (   رواه 1)

( 1/168) 427مسجدًا وطهورًا رقم  جعلت يل األرض ي باب قول النب

 ه.بنحو ن جابر ريض اهلل عنهع
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 . (1)  "هللعثه ال رسول ب ائتوا نوحًا أو"

 عز وجل ألهل األرض مجيعًا، ولو مل يكن  راق اهلل ومع إغ

 مبعوثًا إليهم ملا ُأهلكوا مجيعًا.

 وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة: 

ل  ليس من أص  -عليه السالم  -ة نوح عموم رسال منها: أن 

ا حممد رسالة نبين ا عمومان، أمفوطل اوإنام هو بعد  بتداءالبعثة ا

 فمن أصل البعثة . 

ال يمنع وجود غريه   –عليه السالم  –وجود نوح أن  :اهومن

شملت الكل   –عليه السالم  –من األنبياء، ودعوة نوح 

  ينقل. لتكذيبهم، واعرتض عليه: بأن هذا مل

باقية  سالتهلك، لكون ربذ ومنها: أن خصوصية نبينا حممد 

 . (2)ه ريغخالف  عة، بساال  مإىل قيا

خاصة   –م عليه السال – نوح  ةرسال  نها: أنه حيتمل أن تكونمو

 ولكن سمع هبا بقية الناس فتامدوا عىل الرشك فشملهم العذاب. 

ثته  ن بعبأ " –رمحه اهلل  –وأرجح األقوال ما ذكره ابن حجر 

قومه   أهنم لواقع لصدق)أي نوح( إىل أهل األرض باعتبار ا

 
 .(1/188)لم مس (   رواه1)

 (.521-1/520ري )(   انظر فتح البا2)
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  ( 1) "هلغري قوملقومه و د نا حممثة نبيعب مو بخالف عم

د مماته، ملوافقته لألدلة،  اته وبعحي يف ن جلانس ووشملت اإل

 عها عليه. واجتام

وال ينايف عموم الرسالة، كون القرآن ُأنزل بلغة العرب  

 لألسباب التالية:

ق به  ن الذي ينطأنَّ مجيع الكتب السابقة أنزلت باللسا : أوالً 

بلغة   زول القرآن «، فنقول نةا خاصقيل: إهن ن إوالنبي املرسل » 

، ثم يمكن نقله إىل األقوام  قبلهم أوالً ن ه ممهيتم فالعرب ل 

علموا ذلك اللسان،  اآلخرين، إما عن طريق الرتمجة، وإما بأن يت

  ملا ال يطاق. وهذا مقدور عليه وليس تكليفاً 

ز  والقرآن جتو ":  – رمحه اهلل  – قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .  (2) ا.هـ  "فاق العلامءلعربية باتال يعرف ا  ننيه ملة معامجتر

ة من القرآن ليس واجبًا عىل كل مسلم،   فهم كل آينيًا: أنَّ اث

وإنام جيب معرفة ما أمره اهلل به ليفعله، ومعرفة ما هناه ليجتنبه 

 لغة كانت. بأي 

من يعرف  فيهم ى ومرشكني ثالثًا: أن العجم من هيود ونصار

 .  (3)بيًا ن مل يكن عر قنه وإيب ويترعل ا اللسان

 

 
 (.11/442باري )(   فتح ال1)

 (.1/190(   اجلواب الصحيح )2)

 (.195-1/189السابق )(   انظر املرجع 3)
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 ين الفصل الثا

 وة حممد  نب  منكري  هشب

 

إن من أخطر الوسائل للكيد لإلسالم، وأهله، إنام يكمن يف  

سبيل  ، وهلذا كان هذا هو  حماولة التشكيك يف نبوة حممد 

 احلارض،  م يفقني وأذناهبابق، وهو هدف املسترشاملرشكني يف الس

سلمني يف مصادر  امل بنيه ة الشبل إثارون بشتى الوسائل واوهم حي

رآن الكريم قد تصدى لكثري من شبههم  القن ك أش ي، والالوح

تي أثارها املرشكون، لرد  وفندها، وقد أورد كثري من الشبهات ال 

املحور األسايس يف مجيع  القول: أنوأستطيع  رسالة حممد 

  من نفس حممد  عباإن الوحي أمر ن"هم: شبه هو دعواهذه ال 

  من  هى أو ي هالتي واهلم ه تعددت شبههم وأقء علي، وبنا"وفعله

 بيت العنكبوت وأمجلها فيام ييل: 

 ساحر.  الدعوى بأنه   الشبهة األوىل:

ًالثانية:   حممد الزعم بأن ظاهرة الوحي نابعة من  الشبهة

 وتصوراته. 

ًالثالثة:  ة يدوت السابقة كاليهياناألخذ من الددعوى ا  الشبهة

 .ة .ثنيلوية، وااملجوسوالنرصانية، و
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ًالرابعة: جة  لوحي ما هي إال نتية اظاهر نأ ب  زعمال  الشبهة

 . حلاالت عصبية مرضية، تعرتي النبي 

ًاخلامسة: كان شاكًا يف الوحي،   الزعم بأن حممدًا  الشبهة

 .به وتفنيدهاىل يف رد هذه الشستعني باهلل سبحانه وتعاوأ

 سحرالى وهة األوىل: دع شبال

هو   اء بهساحر، وبناء عليه فام ج حممدًا أن مكة ب  ادعى كفار

       :حر قال اهلل جل وعالالسن م

             

            

         :[2-1]يونس . 

            وقولـه تعاىل:

     :[43]سبأ  . 

           وقال تعاىل:

     :م  وهو ديدن مكذيب الرسل من قبله  [76]يونس

            قال تعاىل:

     وقولـه تعاىل: [52يات: راذ]ال      

        :وللرد عىل   [109]األعراف

 :لنبي والساحرهذه الشبهة أبني الفروق بني ا
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   ىل: اعال تئكة قم املالرسلني تتنزل عليهملإن األنبياء وا -1

               

           وقولـه:  [97]البقرة:

    ا السحرة مأ [ 211-210: عراءلش]ا

   :ني واجلن قال تعاىلياطلشم اهيزل علوأرضاهبم فتتن

             

 . [222-221]الشعراء:
  ىل هذا كذب، عظلم، والرشك، وال ال السحر مبناه عىل أن  -2

عنها، واألنبياء هى ينب ورل ضها ايعد من السيئات التي يبغ فهو

 جاءوا بخالف ذلك من الدعوة إىل التوحيد، والعدل، والصدق. 

ن قبل  أن خوارق السحرة يمكن معارضتها وإبطاهلا م -3

حد أن  ن ألبياء فال يمكالسحرة ومن غريهم، أما خوارق األن

فرعون   ةرا سح، وهلذيبطلها يستطيع أحد أن واليعارضهم، 

  -عليه السالم  -ا جاء به موسى ن مأ نواقيأن أ آمنوا بموسى بعد 

 ليس من جنس السحر.

أن كرامات اتباع األنبياء دليل عىل صدق األنبياء بخالف  -4

 تعداه. رة فهي دليل عىل الساحر وعىل سحره وال تخوارق السح

ما رض، أب واإلفساد يف األ ريف الساحر هو التخهد أن  -5

اهلل وحده ال  دة باوع ،حإلصال فهم يدعون إىل العدل وا ءنبيااأل
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 رشيك له. 

بالكسب والتعلم، بخالف   أن السحرة والكهانة تنال -6

 النبوة.

لجن واإلنس بل  أن خوارق السحرة والكهان مقدورة ل  -7

  ات ملاء، بخالف معجز اء، وامليش عىلواواحليوان كالطري يف اهل

  –زال الكتب وتكليم موسى نإوق ك ها خملدر علياألنبياء فال يق

 .. وغري ذلك.  –م سالال  هعلي

يصدق بعضهم   –مه عليهم صلوات اهلل وسال –األنبياء  -8

 ضًا. بعضًا، أما السحرة فيكذب بعضهم بعضًا ويذم بعضهم بع 

عبادة هو لكان طريقها أن النبوة لو كانت تنال بالكسب  -9

وس، بعكس  فنة ال وتزكي والعدلرشيك له والصدق  الاهلل وحده 

ال بالرشك باهلل تعاىل والكذب  ل إناال ت ة فهي السحر والكهان

 وشتان بني األمرين. والزور واالحتيال..  

لزمة أن هذه األمور معروفة ومعتادة، وهلا خواص مست -10

 .  (1) ون األنبياء هلا، وهي خارقة لعادة سائر الناس د

 
واجلواب الصحيح ، 449-439وانظر ص ،49-43انظر النبوات ص ( 1)

 يثار احلق عىل(، وإ262-4/260اب الصحيح )وأيضًا اجلو 1/214

 .211-204،صخللقا 
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معروفًا   –والسالم  الصالةعليه  –كان حممد ل ثم يقال هلم ه

تهم بأنه ساحر؟! وكان  ى يحتك، ل ذقبل  بالسحر والشعوذة

كام يف حديث   أثرون بسامعهبالقرآن ويت عقالؤهم يعرتفون 

 . (3) وغريمها   (2)بن ربيعة والنض  (1)عتبة
 

  د فس حممالشبهة الثانية: الزعم بأن ظاهرة الوحي نابعة من ن

 وتصوراته: 

ون  د متسك املرشكقوارض، واحل قديم،ال هي شبهة تثار يف و

ًًًً عليهم: يف الرد ة، قال تعاىل لالباط الدعوىهبذه 

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 
أحد سادهتا يف كبري قريش، ومس، أبو الوليد: ش عة بن عبد(   عتبة بن ربي1)

. أدرك القول .والفضل، خطيب نافذ فًا بالرأي واحللم اجلاهلية، كان موصو

ومحزة رشكني، فأحاط به عيل بن أيب طالب فشهد بدرًا مع املاإلسالم، وطغى 

 (.4/200تلوه )رث فقوعبيدة بن احلا

در املرشكني بب د مناف صاحب لواءعبكلدة بن  بن احلارث بن علقمة بن  النض (  2)

كثريًا وهو ابن خالته قتل  ى الرسول كان من شجعان قريش ووجوهها، آذ

 هـ.2سنة  يوم بدر

 (.205-2/201للبيهقي ) الئل النبوةهذه الروايات يف د(   انظر 3)
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ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًً:[16-15]يونس . 

ًًًًًًًًًًً ويقول تعاىل: 

ًًًًًًًًً [34-33ور:طل]ا . 

ي، ملحمد ، فنسبوا هذا الوحقونترشسملا ذلك وقد سار عىل

   ،وأعرضوا عن احلق الذي يعرفونه. وجتاهلوا احلقيقة 

  –ألربعني من عمره وكان قد بلغ ا":  (1)يقول جولد تسهري 

ما تعود من ه عىل وأخذ يقيض وقت - يقصد النبي حممد 

حالم  كان هنبًا لأل ثنة حي للمدياورة جوة يف الغريان امللاخل

أن اهلل يدعوه بقوة تزداد  شعور ب لدينية ومتلكهارؤى ل اوية، والق

 فشيئًا ليذهب إىل قومه منذرًا إياهم بام يؤدي هبم ضالهلم  شيئاً 

 
 ر من أرسة هيودية، درسجد امليف بال 1850ولد سنة  جنتس(ا ) (   جولد تسهري1)

سيك تقل إىل جامعة ليبتاألوىل، ثم ذهب إىل برلني، ثم ان السنني ستدابيف بو

اه عام ، ثم حصل عىل الدكتورسترشقنيوتتلمذ عىل يد فليثرس وهو من كبار امل

 راساتدالة مدة ثم سافر إىل سوريا وفلسطني، عني بم يف القاهرم، أقا1870

يف  1894ام ع ميةت السااصة، عني أستاذًا للغاخالمية واإلس العربية عامة

سترشاق حتى كانت وفاته متراته اخلاصة باالبودابست واستمر يف بحوثه، ومؤ

 .203-197سترشقني وعة املانظر موس 1921سنة 
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ن املبني، وبكلمة واحدة، أحس بقوة ال يستطيع هلا من اخلرسا

  منذره " مربيًا لشعبه، أين عه إىل أن يكو مة تدفمقاو

 .  (1)  ـه ا."هومبرش
 

 يات من عدة أوجه:آلهذه ا ن خاللوالرد عليهم م

ًًًًًًًًًً ألول: يف قولـه تعاىل:ا

ًًًًًًًًًًًًًًً

 :[15]يونس . 

الوحي ليس من عنده،   عليه منبأن ما نزل  طعقا صنوهذا 

 يف وضعه: وصدق هذا يتبني من خالل: وال يد له 

هيم بذلك كام سبق بيانه  عجزهم عن اإلتيان بمثله، مع حتد -1

برش   ضاهاته، وحممد مكن م، ولو كان من وضع البرش أل(2)

  در إال و ال يقعنه البرش، فه ز جما عر عىل يف يقدكفمـن البرش، 

 وجل من اآليات والبينات.به عز أقدره عليه ر اعىل م

لكان األوىل به أن ينسبه إىل  كان من وضع حممد لو  -2

عليه   –ولقد كانت احلوادث متر عليه  نفسه، وهو أعظم كتاب،

 
 .7ة صالعقيدة والرشيع  ( 1)

 وما بعدها. 11انظر ص  (  2)
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نتظر ي مني، والشهر، وهو ومر اليوم، واليفيست –الصالة والسالم 

 سألوه عن الذين اليهودحادثة اإلفك وقصته مع  ام يفيها، كف

 ف والروح وغري ذلك. أصحاب الكه

ن االختالف والتفاوت، مع اشتامله عىل أنواع  تنزهيه م -3

اته، وتباينها، ومع ذلك نجد كامل  العلوم، ومع اختالف موضوع

  د نيدل عىل أنه من ع املتفرقة، وهذاوعات الربط بني هذه املوض

            :اىل قال تعاهلل 

        :[82]النساء . 

ئبه ائه ال يمله، وال خيلق عىل كثرة الرد، وال تبىل عجقار أن -4

 . (1) الم البرش  ك ن يفوهذا ال يكو

   اىل: ه تعـل ول قمث يف بي رآن عتابًا للنقل يف اا نجد إنن -5
         :وقولـه: [2-1]عبس  

             

     [43ة:بو ]الت. 

          وقولـه تعاىل:

            

          :[37]األحزاب . 

 
 (.823-3/819ق )حلا (   انظر إظهار1)
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 .   (1) عه آن من وضن القرو كينفي وهذا 

ألخبار صحيحها وضعيفها  مل يعرف من مجيع ما ورد من ا -6

ويتوقع   إىل النبوة،كان يتطلع  –عليه الصالة والسالم  –أن حممدًا 

 أن يكون هو النبي املنتظر.

  ا أصابه كان بغتة ، ولذ ي نزول الوحي عىل النبأن  -7

  وذهب إىل ابن  ته ،نأ ها فطمإىل خدجية ريض اهلل عن بذهو الفزع 

فبرشه  (2)  يانة النرصانية لذي كان عىل الدورقة بن نوفل ا عمها

 
 (.1/80ل العرفان )هظر منا(   ان1)

ُل ما ُبِدَئ به َرسوُل اهللَِّ ريض اهلل عنها قالت ) شةعائ عن    (2) ِمَن الَوْحِي  َأوَّ

اِدَقةُ الرُّ  ْبِح، َفكاَن ْؤَيا إالَّ ى رُ ْوِم، َفكاَن ال َيرَ يف النَّ ْؤَيا الصَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّ

َيايِلَ عَ تَّ وهو اليِه، َيَتَحنَُّث فِ ًء فَ َيْأيت ِحَرا  ُد لذلَك، ُثمَّ   َذَواِت بُُّد، اللَّ الَعَدِد، وَيَتَزوَّ

ُدُه ملِِثْ   قُّ وهو يف َغاِر حِ َئُه احلَ لَِها، حتَّى َفجِ َيْرِجُع إىل َخِدجَيَة َفُتَزوِّ
ٍ
املََلُك ، َفَجاَءُه َراء

ى َخَذيِن َفَغطَّنِي حتَّ أٍئ، فبَقارِ  ما أَنا لُت:: َفقُ فِيِه، َفقاَل: اْقَرْأ، َفقاَل له النبيُّ 

نِ ِمنِّي اجلَْهُد، ُثمَّ أْرَسَلنِي َفقاَل: اْقَرْأ، َفقُ  َبَلغَ  ي لُت: ما أَنا بَقاِرٍئ، فأَخَذيِن َفَغطَّ

ٍئ، بَقارِ ُثمَّ أْرَسَلنِي َفقاَل: اْقَرْأ، َفُقلُت: ما أَنا  ِمنِّي اجلَْهُد، انَِيَة حتَّى َبَلغَ الثَّ 

َك اْقَرْأ باْسِم رَ }اجلَْهُد، ُثمَّ أْرَسَلنِي َفقاَل:  يَلَغ ِمنِّالثَّالَِثَة حتَّى بَ  طَّنِي َفغَ فأَخَذيِن  بِّ

[ 5علق: ]ال { َيْعَلمْ َم اإلْنَساَن ما مَلْ لَّ عَ } - حتَّى َبَلغَ  -[1]العلق:  {الذي َخَلَق 

ُلويِن اَل: زَ ، َفقَخِدجَيةَ عىَل َخَل َفَرَجَع هَبا َتْرُجُف َبَواِدُرُه، حتَّى دَ  ُلويِن َزمِّ لُ  مِّ ُه وَفَزمَّ

ْوُع، َفقاَل: يا َخِدجَيُة،  ، وقاَل: قْد َخ حتَّى َذَهَب عنْه الرَّ َها اخلَرَبَ ِشيُت ما يل وَأْخرَبَ

، أْبرِشْ  َنْفيِس َفقاَلْت ىَل ع ِحمَ ُل ا َلَتِص ، َفَواهللَِّ ال خُيِْزيَك اهللَُّ أَبًدا، إنََّك له: َكالَّ ، لرَّ

= 
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يت عيسى عليه السالم ومتنى أن  بأن هذا هو الناموس الذي يأ

من  خراجهم لهلقومه وإ  تهورسال  تهن صغريا ليدرك نبويكو

 .مكة

  بنبوة حممد  علم لدهيم  الكتاب ذا يدل عىل أن أهل هو

ملدينة وغري ذلك من  اجر إىل اه سيهن أو ة مك من كخروجه 

 
= 

ِمُل ا ا ُدُق وَتْص  ، وحَلِديَث، وحَتْ ، ُثمَّ تَ لَكلَّ ْيَف، وُتِعنُي عىَل َنَواِئِب احَلقِّ  ْقِري الضَّ

ى بِن ُقََصٍّ ِد بِن عبِد الُعزَّ بَن َنْوَفِل بِن أَس  وَرَقةَ اْنَطَلَقْت به َخِدجَيُة حتَّى أَتْت به 

َ ْمَرًأ تَ اَن ا ا، وكوهو ابُن َعمِّ َخِدجَيَة أُخو أبِيهَ  يَِّة، وكاَن ا  يف نَرصَّ
َيْكُتُب جَلاِهلِ

، َفَيْكُتُب بالَعَربِيَِّة ِمَن اإلال ا اَن شيخً ْنِجيِل ما َشاَء اهللَُّ أْن َيْكُتَب، وككَِتاَب الَعَريِبَّ

، اْسَمْع ِمَن اْبِن أِخيَك،، َفقاَلْت له َخ َكبرًِيا قْد َعِمَي  َل َفقا ِدجَيُة: أِي اْبَن َعمِّ

هُ اِخي مَ ْبَن أَقُة: ا ورَ  النَّاُموُس ما َرَأى، َفقاَل وَرَقُة: هذا  النبيُّ  َذا َتَرى؟ فأْخرَبَ

رِ ، أُكونُ ي فِيَها َجَذًعاالذي ُأْنِزَل عىَل ُموَسى، يا َلْيَتنِ  ُجَك َقْوُمَك.  َحيًّا ِحنَي خُيْ

ْ َقةُ : أَوخُمِْرِجيَّ ُهْم َفقاَل ورَ قاَل َرسوُل اهللَِّ فَ  ٌل َقطُّ بِمْثِل ما  ِت َرُج  َيأْ : َنَعْم، مَل

ا  عُ إالَّ ْئَت به جِ  َك َنرْصً ًرا، ُثمَّ مَلْ َينَْشْب وَرَقةُ  وِدَي، وإْن ُيْدِرْكنِي َيْوُمَك أْنرُصْ  ُمَؤزَّ

، وَفرَتَ الوَ أْن تُ  َ ًة حتَّ ُويفِّ َراًرا منه مِ ، فِيام َبَلَغنَا، ُحْزًنا َغَدا يُّ ى َحِزَن النبْحُي َفرْتَ

لَِكْي ُيْلِقَي منه  ُكلَّام أْوََف بِذْرَوِة َجَبلٍ فَ  جِلَباِل،اِهِق ان ُرُؤوِس َشوَ دَّى مِ َيرَتَ َكْي 

يُل، َفقاَل: يا  ى له ِجرْبِ ا، َفيَ  َح ُد، إنََّك َرسوُل اهللَِّحُمَمَّ َنْفَسُه َتَبدَّ ْسُكُن لِذلَك قًّ

ِجعُ  َفإَِذا ، ْثِل ذلَك ا ملِِ  الَوْحِي َغدَ ةُ َفرْتَ عليه  إَِذا َطاَلْت ، فَ َجْأُشُه، وَتِقرُّ َنْفُسُه، َفرَيْ

يُل َفقاَل له ِمْثَل ذلَك أْوََف بِذْرَوِة َجَبٍل  ى له ِجرْبِ اب رواه البخاري يف كت .(َتَبدَّ

 اهلل ريض -عن عائشة هلل الوحي إىل رسول ا  الوحي باب كيف كان بدءبدء 

  (1/504 )(6982.) -اعنه
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  !!.  التفاصيل الدقيقة يف نبوته

ًًًًًًدلة عىل ثبوت الوحي قوله تعاىل: ومن األ 

ًًًًًًًًًًً

:[16]يونس  . 

 ه: ة يتبني من عدة أوجل اللده اجو

يقرأ وال يكتب،  بأنه كان أميًا ال  : ما عرف من حاله األول

يت هبذا  وهذا معلوم لدهيم علاًم يقينيًا، وهل يمكن ألمي أن يأ

 الكتاب املعجز؟! 

ل  وهعد سن األربعني، يصدر منه إال ب أن ذلك مل الثان:

ي  دعي ، ثماألمني الصادق  دة، وهو ذه امله ل ه كحال خفى سي

 ذلك؟!! كذبًا بعد  النبوة

ي من األخبار  أن هذا الكتاب الذي جاء به، حيو الثالث: 

  ملحمد املاضية عن األمم البائدة، وحيكي األخبار اآلتية، فأنى 

األوثان،  بني قوم يعبدون علم ذلك وهو األمي الذي نشأ بمكة، 

، وال  ب العلمن لـه طل يتسومل اب،كت  وال علم،م وليس هل

ًً.ًوهذا من أدلة صدقه السابقة؟!   ىل الكتب ع  عالطال ا

 .[16]يونس:        الرابع: يف قولـه تعاىل:
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ه أمي  أن هذا الكتاب العظيم جاء ب وجه الداللة أنه قد تبني هلم

  ن و ميعل ط، وهم يد معلم ق له، وال تتلمذ عىليطالع كتابًا قبمل 

اإلتيان  جزهم عن يضًا عأ واعلم د، وق اء منه ادعذلك وليس 

ني فإذا أنكروا  بمثله، فعلم بالضورة أنه تنزيل من رب العامل

ذلك وجحدوه كان هذا دلياًل عىل نقص العقل وسوء  

 .  (1)امهاستخد

ِ ﴿ يف قولـه تعاىل:  اخلامس: ٰى لََعَ ٱّللَّ ِن ٱۡفََتَ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ۡو   ا  َكِذب  َفَمۡن أ

َ
أ

َب َِٔب   . [17]يونس: ﴾١٧لُِح ٱلُۡمۡجرُِموَن  ُهۥ ََل ُيفۡ إِنَّ   تِهِۦ   َيٰ َكذَّ

ملا  جه الداللة: أن القرآن الكريم لو كان من وضع حممد و

عىل اهلل   إذا اختلق نفسه منه نيا أحٌد أظلم ل كان يف الد

أن  لك دلَّ عىل ل والبينات تنفي ذئ، وملا كانت الدالالكذب

ولردهم لكتابه  هلل ىل ا ع م اءاهتلق بافرتكني أظلم اخلرشملء االهؤ

 . (2) وتكذيبهم لرسوله 

شهد منصفوهم بأن هذا الوحي ال يمكن أن يكون من  بل لقد 

وهناك فرق جوهري بني  "ريس بوكاي: عند غري اهلل. يقول مو

 
 .(8/321ي )وأحكام القرآن للقرطب ،( 4/254ابن كثري )ر تفسري (   انظ1)

 (.256-4/255ابن كثري )(   انظر تفسري 2)
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لك  املقدسة، ونعني بذب فيام يتعلق بالكتسيحية واإلسالم امل

ني أن  ية، يف ح ت لدى املسيحباثال  حي ص الوفقدان نصو

آن  ه القرآن الذي هو وحي منزل وثابت معًا، فالقرلدي سالمإلا

عن طريق جربيل، وقد   هو الوحي الذي أنزلـه عىل حممد 

وهم أحيانًا   (1)  "ـه، وحيفظه ويستظهره املؤمنون .. كتب فور نزول 

  ن: يقولواالجتامعي، والذكاء، واإلصالح و صفونه بالعبقرية،ي

عاته الكاملة ال  ترشيفه وراعرآن ومعلوم القتذكرونه من  ما إن

ه اإلعجاز، فهذا سولون  يستقيم أن يكون وجهًا من وجو

التقدير واإلجالل   وضع وحده قانونًا وافيًا كان موضع  (2)اليوناين

ر هبذا  صاك معجزة وال أنه أحد أنه أتى بذل  والطاعة وما قال

 
 .11-10دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص(   1)

توس بل املسيح ووالدته من أبناء برتا يف القرن السابع قن أحد الفالسفة اليونا  ( 2)

وىل يف بالده بعض  ت و حلرباملال ورجال ارجال  آخر ملوك اثينا وكان من 

ق.م  594قد انتخب يف سنة ة والعسكرية وقيادة اجليش، وريامل اإلدا األع

  ري دوه سلطة مطلقة لتغيقلو لهم)أرخونا( أي رئيسًا عىل األمة بإمجاع أحزاهبا ك

من قبله فوضع هلم  "زراكوت"بالد وقانوهنا الذي وضعه ما شاء من نظم ال

الوحي  "..  عرش سننياختاذه دستورًا متبعاً  ةمواأل قررت احلكومة جديداً نظامًا 

 .429ص 32م 7لة املنار جوانظر جم 128د رضا صاملحمدي ملحمد رشي
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 . (1)ًا الترشيع نبي

إىل  اجة مس احلأبجدناه اهيل لوجتمع اجل املإىل  رناو نظن ل ونح

و يعيش فيه، مل ينقل مدة أربعني سنة وه املصلحني فأين حممد 

ر من اهلل عز  ناقل أنه وضع قانونًا وال ترشيعًا حتى جاءه األم

 . (2) وجل 
 

 ابقة لسخذ من الديانات اثالثة: دعوى األ الشبهة ال 

مه  اإلهلي، تعل ي حوال  ن هذاأ  ن املسترشقنيزعم عدد كبري م

ات السابقة كاليهودية، والنرصانية  الديانذه من خوأ ا رسولن

 ، والوثنية، واستدلوا عىل ذلك بام ييل: (3) ية واملجوس

 إلسالم وهذه الديانات. أوجه التشابه بني ا -1

 
 .2/329(   مناهل العرفان 1)

، وجملة املنار 128حمدي ص، والوحي امل330-2/329نظر مناهل العرفان ا    (2)

 .429-428ص 32م 6ج

لنور ا  ون أصلني:مللة العظمى، وهم يثبتاو كرب،هلا الدين األيقال  (   املجوسية:3)

اخلري والرش والنفع والض  حمدثة ومها يقتسامنوهو أزيل، والظلمة وهي 

وهم فرق ة  يف سبب حدوث الظلمبريك الفوالصالح والفساد، وهلم اخت

روانية، والزردشتية، انظر امللل والنحل الكيومرثية و منها:شتى  الزَّ

كني، رشلمني وامل(، واعتقادات فرق املسادها بعوم 1/233لشهرستاين )ل

 وما بعدها. 134ص
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ت موجودة يف  ناوغريمها من الدياية، والنرصانية أن اليهود -2

 لعرب. جزيرة ا

نصارى وبعض ال   مد ة بني حميصخ ت شاد عالقوجو  -3

 .  (2) ، وبحريا الراهب وغريمها  (1) ن نوفل ورقة بك

من تاريخ   يقصد النبي  –لقد أفاد "جولد تسهر: يقول 

  ذلك يف أكثر األحيان عن طريق قصص العهد القديم، وكان 

لسالفة، التمثيل بمصري األمم او عىل سبيل اإلنذار نبياء، ليذّكر األ

قفوا يف  تهم وويا  هلدسلهم اهلللهم الذين أررس من ن سخرواالذي

 ا.هـ.  (3)  "طريقهم 

وفيام يتعلق  "ية اجلاهلية يقول جولد: ألخذ من الوثنويف ا

األحرى احتفظ هبا من بني   بشعائر احلج التي نظمها، أو عىل 

 
د بن عبدالعزى من قريش: حكيم جاهيل، اعتزل األوثان ن نوفل بن أسب ورقة(   1)

وهو ابن كتب األديان، وقرأ ئحها وتنرص، بام، وامتنع من أكل ذل اإلسالقب

 اهلل ن به، سئل عنه رسول وآم صدق النبي  عم خدجية زوج النبي 

وانظر (، 318-6/317انظر اإلصابة ) ه،ة أمة وحدالقيام ومفقال: يبعث ي

 (.115-8/114األعالم )

، 104، 1/100عمر رضوان )ريه د. القرآن وتفسملسترشقني حول (   انظر آراء ا2)

113 ،126-127 ،138.) 

 .9ص(   العقيدة والرشيعة، 3)
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 :  هذا إىل أمرينوهم هيدفون يف  (1) ا.هـ   "تقاليد الوثنية العربية ..

هو   إنام و ،ستقالً دينًا م ن اإلسالم ليسأ اتبثإ ةاول حم أحدمها:

مل يكن ليهتدي   ة، وأن حممداً مزيج من اليهودية، والنرصاني

حلديث عن  إىل هذا بفطرته، وهذا ال يكاد يغفله مسترشق تناول ا

 . (2) اإلسالم 

 ية الصحيحة.الدعوة إىل النرصانية، وأهنا الديانة السامو الثانً:

 د: ر ـال
  آن هو رقصدر ال ريم أن ميف القرآن الك لجو عز اهلللقد ذكر 

     قال تعاىل: جل وعال وأنه أنزله بعلمه  الرب

 
 حيسنون الظن هبؤالء نياملسلممن العجيب أن بعض و ،23(   املرجع السابق ص1)

ن عليه ويلقبونه  نوملرتمجني لكتابه يثؤلف نجد أن ا فمثاًل هذا امل ،املسترشقني

ذا الرتاث ال ريب فيه كذلك أنه هبومما " !! ومن ذلك أيضًا قوهلم:"ةالعالمب"

ألوىل من ا  ة، يعترب فيام نرى يف املرتبةلفه، وهبذين الكتابني بصفة خاصالذي خ

لدرس لومه األصلية باوعومذاهبه  أعظم من تناول اإلسالم ني، من املسترشق

سترشقني الذين فهموا ار امللك أيضًا يعد من كبلذاملستفيض، كام أنه والبحث 

ا.هـ وال أدري  ".تعاليمه ومذاهبه .اإلسالم وروحه و –عهم ر ما وسبقد –

د منه مستي والقرآن ويزعم أوحم ذلك الذي فهمه وهو ينكر الأي فهم لإلسال

م من أساسه ن هيدم اإلسالذا وحده يمكن أوهبنية ..!! من اليهودية والنرصا 

 لفاته.ه من مؤما مأل به كتابه هذا وغري رتاءاتمن الشبهات، واالف ـهفكيف ل

 .199داجلليل شلبي، صحي املحمدي، د. عب(   انظر الو2)
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          :آلية  ا  [2]يونس

     وقال: سه سبحانه وتعاىلفأضاف الوحي إىل نف

           

               

          ية. آلا  [15:س]يون 

            وقال تعاىل:

           

           

               :[38-37]يونس   . 

لشبهة سوف  وقبل اخلوض يف رد الشبهة أبني أن ردي هلذه ا

 عىل دعامتني:  يرتكز

 كتاب.ل ا م أهلن علوذ مأخ أن يكون  ي ف: نىلواأل

من  حممد  بني ما جاء به بعد تقرير ذلك، يقارن الثانية:

 الوحي وبني ما عند أهل الكتاب من التكذيب والتحريف. 

بعلامء أهل الكتاب وسفره إىل الشام مرارًا فقد   لقاؤهفأما 

  ىل و األ ما سوى مرتني، أ ا رحل إىل الشامثبت يف الّسري أنه م

رمحه   –مذي ى الرتام روك هو طفل طالب و انت مع عمه أيبكف

قال:   –ريض اهلل عنه  –شعري عن أيب موسى األوغريه  –اهلل 

يف أشياخ    خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه النبي "
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قريش فلام أرشفوا عىل الراهب هبطوا فخلوا رحاهلم فخرج  

م وال  هيإل ج ر خي ذلك يمرون فال راهب وكانوا قبلإليهم ال 

يتخللهم الراهب حتى  فجعل هلم( احلون رال فهم حييلتفت )ق

فقال هذا سيد العاملني، هذا رسول    خذ بيد رسول اهللجاء فأ

للعاملني، فقال له أشياخ من قريش ما  رب العاملني، يبعثه اهلل رمحة 

مل يبق حجر وال  من العقبة علمك؟ فقال إنكم حني أرشفتم 

خاتم  ب أعرفه بي، وإينيسجدان إال لن الو  ،داً ساجر إال خرَّ جش

ع فصنع هلم  التفاحة، ثم رجة أسفل من غضوف كتفه مثل النبو

إليه طعامًا فلام أتاهم به فكان هو يف رعية اإلبل فقال أرسلوا 

فأقبل وعليه غاممة تظله فلام دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إىل  

ظروا إىل يفء  نا الفقه علييفء الشجرة  لجرة فلام جلس ماء الشيف

هم أال   هو قائم عليهم وهو يناشدفبينامقال  ،هال عليالشجرة م

به إىل الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة يقتلونه،  يذهبوا 

سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء  فالتفت فإذا ب

ال  يبق طريق إ لمخارج يف الشهر فالنبي بكم؟ قالوا ألن هذا 

يقك هذا قال  ىل طرثنا إعبخربه فأخربنا  بأناس وإنا قد هيث إل بع

لوا إنام أخربه بطريقك هذا،  هو خري منكم قاهل خلفكم أحد 

يستطيع أحد من الناس  قال أفرأيتم أمرًا أراد اله أن يقضيه هل 
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اهلل أيكم  شدكم برده؟ قالوا ال، قال فبايعوه وأقاموا معه، قال أن

  ب وبعث أبو طال  ده حتى رده يناش م يزل فل لب قالوا أبو طا وليه؟

 . (1) لكعك والزيت بكر بالالً وزوده الراهب من ا وبعه أم

يف هذه الرحلة تسع سنني كام روى   ولقد كان عمر النبي 

 .  (2)ذلك ابن جرير، وقيل: اثنتا عرشة سنة 

ًالثانية ًالرحلة ه  وغري –رمحه اهلل  –فقد رواها ابن جرير  وأما

بن  ىبدالعزأسد بن عخويلد بن  بنت ة خدجي نتكا بسنده قال:

 ماهلا، ستأجر الرجال يفامرأة تاجرة، ذات رشف ومال، ت َصق

يشء جتعله منه، وكانت قريش قومًا جتارًا، فلام  وتضارهبم إياه ب

 
 3624، رقم  ية النبما جاء يف بدء نبوب ه الرتمذي يف كتاب املناقب با(   روا 1)

من هذا الوجه ال ذا حديث حسن غريب ال نعرفه إه ( وقال:9/243-244)

وابن (، 366-2/363ابن جرير بنحوه بطرق عدة يف التاريخ ) ورواه هـ،ا.

هذا "( وقال: 2/672ك )م يف املستدر(، ورواه احلاك1/236إسحاق السرية )

-2/24يف الدالئل ) لبيهقيا.هـ، ورواه ا  "رجاهاإلسناد ومل خي يححديث صح

يف  افظ(، وقال احل108-1/105سيد الناس يف عيون األثر )ن ورواه اب (،29

، فيحتمل أهنا ى اللفظصابة: احلديث رجاله ثقات، وليس منه منكر سواإل

س لي"وقال ابن سيد الناس:  "اتها من أحد رويه من حديث آخر ومهمدرجة ف

 (.1/108عيون األثر ) "يح ..حيف الصديث إال من خرج له يف إسناد هذا احل

 .(1/105ر )(، وعيون األث2/364انظر تاريخ األمم وامللوك )   (2)



 المبين  اضحالحق الو 82 

ما بلغها من صدق حديثه، وعظم   بلغها عن رسول اهلل 

اهلا م يف عليه أن خيرج  بعثت إليه فعرضت أمانته، وكرم أخالقه 

تعطي غريه من التجار،  تكان  امأفضل   وتعطيهلشام تاجراً  اىلإ

فخرج يف    رسة، فقبله منها رسول اهللهلا يقال له ميمع غالم 

ماهلا ذلك، وخرج معه غالمها ميرسة، حتى قدما الشام، فنزل 

يف ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من   رسول اهلل 

نزل   الرجل الذيهذا  ل: منقاة فرأسه إىل ميرسالرهبان، فأطلع 

من أهل   فقال له ميرسة: هذا رجل من قريش جرة؟شل هذه ا حتت 

ت هذه الشجرة قط إال نبي، ثم  فقال له الراهب: ما نزل حتاحلرم 

سلعته التي خرج هبا، واشرتى ما أراد أن   باع رسول اهلل 

  فيام  –ن ميرسة ومعه ميرسة، فكايشرتي، ثم أقبل قافاًل إىل مكة، 

النه من  ني يظلرى ملكياحلر  رة واشتدإذا كانت اهلاج –مون زعي

ا،   قدم مكة عىل خدجية بامهلعىل بعريه. فلام الشمس، وهو يسري 

باعت ما جاء به فأضعفت، أو قريبًا من ذلك، وحدثها ميرسة  

  عن قول الراهب، وعام كان يرى من إظالل امللكني إياه، وكانت 

فلام   ن كرامتهاهلل هبا ماد رأع ما م فة،زمة لبيبة رشيخدجية امرأة حا

  –له  فقالت ل اهلل ميرسة بام أخربها، بعثت إىل رسو ربهاخأ

ابن عم، إين قد رغبت فيك لقرابتك   : يا–فيام يزعمون 
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ووسطتك يف قومك، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك،  

 . (1) احلديث  "ثم عرضت عليه نفسها ..

ن  مل يتعلم م   ول اهللس ر أنروايات يتبني ل ومن خالل هذه ا

 ذلك ما ييل:  األدلة عىل، واً ئيب شكتاأهل ال 

وىل كان  عندما ذهب يف املرة األ  أن رسول اهلل  األولً:

صغريًا مع عمه أيب طالب وهو ال يفقه شيئًا من أمور أهل  

 السفرتني  الكتاب، ويف املرة الثانية كان مشغوالً بالتجارة ويف كال

  –ة الم خدجيالثانية غ ويف  ، عمهىلو األعه شاهد، ففي مكان 

اض، اله لنا، واستفولو وقع يشء من ذلك لنق –عنها هلل ا ريض 

دد كبري من الرفاق الذين ال خيفى حال  كام أن القافلة هبا ع

ليطلب علم أهل   بعضهم عن بعض، فلو اعتزهلم حممد 

 الكتاب لشاع ذلك.

   اً حممد نأ لوف نبوة حممد بًا الراهب برش إن بحري الثان:

 بالنبوة والرسالة.ن هو أوىل ولكا  ،هة لنبوينسب ال  أخذ منه مل

عامل يف علم من   يستحيل يف العادة أن يربزإن مما  لثالث:ا

 
ظر ن إسحاق يف السرية، انرواه اب(، و368-2/367(   تاريخ األمم وامللوك )1)

(، 67-2/65ورواه البيهقي يف الدالئل )( 245-2/244)سرية ابن هشام 

 (.120-1/115) الناس يف عيون األثروابن سيد 
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العلوم، ما مل يكثر الرتداد عىل العلامء واألخذ منهم، والصرب عىل  

ء  ال مل يرتدد عىل هؤ  تلقي العلم، وقد ثبت أن رسول اهلل 

  ال و اءة رقعرف ال مي ال يسهم، وهو أُ جال  ن، والاهبلراألحبار وا

ي تعلمه والوحي  أن العلم الذالكتابة، وهذا دليل قاطع عىل

 به إنام هو من عند اهلل قطعًا وجزمًا.  الذي جاء 

 (1)أما بالنسبة لورقة بن نوفل، فحديثه يف البخاري  الرابع:

ه  نبوة، وأن قومل إذ شهد لـه با دليل عىل نبوة حممد 

الة، بل  سرة ال حصل عىل وهذا دليث ما قال، فحد ،رجونهخسي

فهو يعلن   "نرصًا مؤزراً ني يومك أنرصك وإن يدرك"تأمل قولـه 

ملتابعة والنرصة، وهذا بناء عىل علمه السابق بصدق نبوة حممد  ا

 . 

: قد دلت النصوص عىل أنه ال يوجد بني رسول اهلل  خلامسا

  رأ عىل بال يط مل حي، ووال ل وفل أي صلة قبنوبني ورقة بن  

اح  كان ذلك من اقرت وخيربه، وإنام إليه بأن يذه حممد 

عمها وأن لديه علم   لعلمها بابن –اهلل عنها  ريض  –خدجية 

 الكتاب.

 
 .71 ة انظر صسبق خترجي(   1)
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ثم مل ينشب ورقة أن تويف وفرت ": جاء يف احلديث السادس

ول  ز ان رسيعًا بعد نفالنص دليل عىل أن موت ورقة ك "الوحي 

ؤيت  توتستمر دعوة أن يف هلذه ال فك نذ يزة إجو ةالوحي، بفرت

 ! رها عىل مدى مخسة عرش قرنًا؟امث

ة إىل النرصانية، إنام  ؤثر عن ورقة أنه كان داعي: مل يالسابع

املعروف أنه رجاًل كان حريصًا عىل معرفة دين اهلل الصحيح  

 ليتعبد به، فاعتنق لذلك النرصانية.

وكتامهنم    ي بب للناكتال دة عداوة أهل شأننا نعلم  امنً:الث

ه، فلو شكيك والطعن يف نبوتاولتهم التوحم ،مهعندته دلة نبوأل

 يئًا من ذلك ألظهروه. علموا ش

: أن هذا مل يتم ولو تم لنقل لنا، وإذ مل ينقل مل يصح  التاسع

األدلة   ادعاؤه، ألن الدعوى البد هلا من دليل، وال دليل هنا بل 

 بخالفه. 

تمع املججيد ذلك يف مكة، ياة العرب مل حلاملتأ أن العارش:

كام يلحظ  بعضه عىل بعض، ي ال يكاد خيفى ، الذريالصغ

تمرة يف املسجد احلرام، فهل كان سيخفى أمر  اجتامعاهتم املس

إىل الشام وتكرار ذلك، وهو الشاب املعروف،   سفر حممد 

 ! ؟!يودعونه أمواهلموونه أيام معرفة الذي كان أهل مكة يعرف
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 ليمه، اعهذا الدين بكامله وتأن يكون  هل يعقل: رشحلاديًعا

ا عن  كتمه أهله، وحرفوه وأعرضومن دين حمرف،  مستمداً 

 تعاليمه، فكيف يلحق الكامل بالناقص؟

: أن قصص األنبياء عند أهل الكتاب يف غاية من  الثانًعرًش

فع عنها ي يرتح التئضاء كثريًا من الفاسبوا إىل األنبيالوقاحة، إذ ن

كوين ر التفسيف أسفارهم كام جاء يف وجودة وهي م اسالنمة عا

ف نوح عليه السالم  تاسع ، وما جاء منه من وص االصحاح ال 

يف االصحاح   زنا برشب اخلمر والتعري ، ووصف لوط بال 

ء عىل أنبياء اهلل ورسله  وغري ذلك من االفرتا التاسع عرش،

 .  رآين!وأين هذا من القصص الق (1) الكرام

 لما ذكر بمثاعىل   يأتملى ذلك ما ادعدنع "جولد تسهر"و

  ن حممدًا اول أهل الكتاب إثبات أصدق دعواه، وهلذا حييبني 

اءة والكتابة، وما شاع عن أميته غري صحيح، بل  كان يعرف القر

  :ىلترد عليه قال تعاه، ونصوص الوحي هو إلظهار معجزت

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًً

 
 (.836-3/835) انظر : اظهار احلق(   1)
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ًًًًً :[157]األعراف. 

ًعرش:الثًا املجتمع اجلاهيل قبل بعثة  أنه قد علم حالة  لث

،  هنا، وفشو اجلهل وحالتهم السيئة التي يعيشو الرسول 

لم   بعيف هذا الوسط يربز أحد األفراد فيأيتو وفساد األخالق، 

ألحكام، وهذا مما  بني ا ع، ويع الرشائيرشو ،ناألولني واآلخري

 والرسالة.دق الوحي  العادة، ويف ذلك إثبات صحيل يفتسي

ً أن املرشكني عندما راموا الطعن يف النبوة   عرشً:الرابع

ذا مبلغ  وهمي يعمل حدادًا، هذا إىل رجل أعجوالوحي، نسبوا 

األمة   ي ى مبلغ العداوة لنبر مدالسخافة والظرافة، وهذا يصو 

   تعاىل:  بقولـه هلذا أنكر اهلل عز وجل ذلك و، ني ملرسلتم اوخا

ًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًً :[103]النحل  ،

 . تاب!!كل إنه تعلمه من علامء أهل ا: واول فلم يقذا ومع ه

ذلك من برش  مل يتلق  طع بأن حممدًا أن الق اخلامسًعرش:

عاش فيه حيصل عىل طريقني، األول: طريق قومه وجمتمعه الذي 

 لسابقة.ا ان ذلك يف األدلةوسبق بي

ه بذلك  لم، وإنام سمع ذلك فعزمنهالثاين: وهذا ملن مل يعش يف 

ذ ية منتااتر من أحواله، وسريته الذتو ما  نها:ق: مة طرمن عد
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خفي هذا األمر   وكلها معلومة لدينا، فكيف مولده إىل وفاته 

 مع أمهيته، وظهر ما هو أقل منه. 

تاب، وال  لكيكن يعلمها أهل ا أخرب بأمور مل  ومنها: أنه 

امن امرأة إنزال املائدة، وإيح، وغريهم كقصة عاد وثمود، وصال 

هل  عند أ لء، مما هو جممصيل سري األنبيامن تفا كثرين، وفرعو

 الكتاب.

من قبل قومه، ومن قبل   علم من شدة العداوة له  ومنها: ما

منا   إنام تعلم ذلك) أهل الكتاب، ولو وقع ذلك لقال قائلهم:

 . (وعن طريقنا

عىل نقله، ولو كان  ومنها: أن هذا األمر مما تتوافر الدواعي 

، وهل يظن ظان   ملقربون منه لعلمه انه كتام  هناك تواطؤ عىل

جرة،  ذه املشاق، والعذاب، واهلة سيتحملون ههؤالء الصحاب نأ

و يف  وترك األوطان مع علمهم وتكذيبهم باطنًا هبذا الرسول، وه

ال جاهًا، وال قصورًا بل أخرجهم  و مل يعطهم ماالً، الوقت نفسه

ى أن تتبع تأب فطرةأن اجلبلة وال  م وأهليهم، ومعلوممن أوطاهن

 م كذبه. علكاذبًا قد 

نوا  والسنة أن أهل الكتاب كا ثبت يف القرآن :عرشًسالساد

   يف األمور الغيبية كام قال تعاىل:  يسألون النبي 
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 . [83]الكهف:

            :ولـهوق

             [85سراء:]اإل   . 

عن أنس بن   –ريض اهلل عنه  –م سالحديث عبداهلل بن ويف 

  رسول قدم سالم م بلغ عبداهلل بنقال:  – اهلل عنه ريض  –مالك 

ن إال  يعلمهك عن ثالث ال ل ئاه فقال: إين سااملدينة، فأت اهلل 

الساعة؟ ما أول طعام يأكله أهل اجلنة؟ ومن  نبي: ما أول أرشاط 

واله؟  أخأي يشء ينزع إىل إىل أبيه؟ ومن  أي يشء ينزع الولد

: ذاك  ، قال: فقال عبداهلل"أخربين هبن آنفًا جربيل":  فقال 

  أما أول أرشاط " :  ، فقال رسول اهلل ئكةاملال هود من عدو الي

، وأما أول طعام  ناس من املرشق إىل املغربرش ال الساعة فنار حت

يف الولد فإن   يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه

ة فسبقها ماؤها كان الشبه له، وإذا سبق  رألرجل إذا غيش املا

احلديث.  ( 1)  "..اهلل  نك رسول. قال: أشهد أ"اؤها كان الشبه هلام

 
ربك للمالئكة إين إذ قال و"(   رواه البخاري يف كتاب األنبياء باب: قولـه تعاىل: 1)

(، 1212-3/1211)ج 3151 رقم 30البقرة  "يف األرض خليفة جاعل

= 
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أمره ثانيًا وعلمهم  ضحوا وه أوالً، ولفل أ هذا منهم ملا س  ولو أخذ

 نام أخذوه عن أنبيائهم، ولو تلقاه منهم مل يكن نبيًا.هلا إ

  ية التي جاء هبا رسول اهلل يبهذه األنباء الغ إن السابعًعرش:

اته، وأنباء  رش، وأخبار غزوساعة والقيامة واحلمن أخبار ال 

ه، وبعد  تاووقعت يف حي  لتي كانت تقع كام أخرب بل استقامل

هل الكتاب، قيل هلم: إن هذا دليل  ته، فإن قيل إن ذلك عند أامم

سبت إىل نبي،  كرت يف كتبهم ون، فإن هذه األنباء ذ صدقه 

 ذا النبي الذي أخربت به وبرشت به كتبهم.ه وهو

 يكن   وملابياً ن إما مرشكًا، وإما كت أن املجتمع كا : الثامنًعرش

 .  حممد  إىل ما دعا إليهفيهم أحد يدعو 

ًًًًًًًًً ولـه تعاىل:ق التاسعًعرش:

ًًًًًًًًًًً [48وت: ]العنكب  . 

معلوم أن من  ":  – اهللرمحه  –يخ اإلسالم ابن تيمية قال ش

ا أن يأخذ من  خذ تلقينًا وحفظًا، وإمأين غريه إما أن يعلم م

، وال يقرأ  كتابه، وهو مل يكن يقرأ شيئًا من الكتب من حفظه

 
= 

بني أصحابه رقم   يى النبلصحابة، باب: كيف آخفضائل ا يضًا يف ورواه أ

 به بنحوه. محيد عن  (3/1433)ج 3723



 المبين  ق الواضحالح 91 

كتاب غريه، إما أن يقرأه، وإما أن   منبًا، والذي يأخذ مكتو

ـ  "وال ينسخ، وهو مل يكن يقرأ  ينسخه  . (1)  ا.ه

  مدًا قرآن حتيل أن يكون حمت ال آيا أن كثريًا من العرشون:

       يف قولـه تعاىل:تاب كام أهل الك اقتبس من

          

            آل[ 
        وقولـه: [ 187عمران:

          

          [15ئدة:]الما 

           وقولـه:

              

         :وقولـه: [19]املائدة  

           

          

          :ال ذلك كثري. وأمث  [30]التوبة 

ذكره يف إبطال كون اليهودية   ا سبقوباجلملة فجميع م

عىل بطالن   هي أيضًا دليل مصدر الوحي املحمديوالنرصانية 

 
 (.4/31(   اجلواب الصحيح )1)
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ودية  إنه إذا بطل كون اليهه، فًا ل كون غري هذه العقائد مصدر

تكون املجوسية، أو  ن من باب أوىل أطل درًا له، ب مص نيةلنرصاوا

ذ ، ونبالوثنية أو غريمها مصدرًا له، فهو جاء يدعو إىل التوحيد

ذا  وحتريفها بام ليس هاإلرشاك، وهذه الديانات قد علم فسادها 

 .  (1)جماله 

ي إال نتيجة  ما هوحي الزعم بأن ظاهرة ال  الشبهة الرابعة:

 هم باهلسترييابعضفرسها   يب نل ي اتعرت ت عصبيةالنفعاال

فرسها آخرون بمرض الرصع، وقالوا: إن أثرها ظاهري يف  و

 .(2) مزاجه العصبي القلق

 
(، 63-54، 31-4/25(، )1/197(   انظر فيام سبق: اجلواب الصحيح )1)

حي والو(، 324-2/317العرفان )(، ومناهل 836-3/835وإظهار احلق )

سالم، إلعىل ا  ( ورد مفرتيات202-201لبي )صد. عبداجلليل ش مدياملح

( 176-136هلل ملحمد عرت )ص(، ووحي ا83-78لبي )صد. عبداجلليل ش

( وانظر آراء 36-31اق ألمحد غراب )صرشورؤية إسالمية لالست

( 365-1/239د. عمر رضوان ) ه،القرآن الكريم وتفسري قني حولاملسترش

 -338حلي أبو بكر ) عبداالشبهات لعبداهلل طالالم وإبيف اإلس والوحي

 ."القرى أميف جامعة مقدمة  سالة ماجستري، ر"(، 369

وآراء املسترشقني حول القرآن  38ص السترشاقية لم(   انظر رؤية إسال2)

(1/398.) 
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، حيث زعموا  ه الشبهة قديمة قاهلا أقوام الرسل لرسلهموهذ

            :ن قال تعاىلمسًا من اجلنو أن هبم

              

      :[ 53-52]الذاريات  . 

 من وجوه: وبطالن هذه الشبهة 

طرق الوحي وأنواعه، مل تظهر لنا ا سبق ذكره من : مماألول

آثار  يه لعتبدو  منفعاًل  الت كان فيها الرسول احلامن  حاله

 اب والقلق. ضطراال

قد ثبت علميًا أن املرصوع تتعطل مداركه وال تصبح   نً:ثاال

احلفظ، بل هو يف حالة إغامء تام،  ري، ولديه مقدرة عىل التفك

ل رسولنا الكريم  وأين هذا من حا،  (1) ركة الشعور وتعطل حل

 ه،  انتهائه خياطب أصحاب وبعد يه، عند نزول الوحي عل

أن خيطئ كلمة  ن دو  –ه السالم علي –جربيل له اقبام  هموخيرب

 واحدة. 

ومن أعراضه  داء عصبي عضال،  "اهلسرتيا"إن مرض  الثالث:

م، وقد  اخللق، وضيق يف التنفس، واضطراب يف اهلض شذوذ

 
 (.469-5/478ارف القرن العرشين )معائرة (   انظر د1)
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وضعي، ثم إىل تشنج، ثم إىل  إىل حالة شلل ميصل بصاحبه 

ليدين ا اب يف ب بحركة واضطران مصحوهذي إىل  إغامء، ثم

ووصف هذا املرض   (1) "مكان إىل مكان..وقفز من ، جلنيرل وا

ي ال يمكن أن تلتبس بمثل هذه  كاٍف يف اجلزم بأن حاالت الوح

 . !!األعراض، ولكنه التعصب املذموم

بعني سنة، كان  اش بني قريش أر ع أن رسول اهلل  ً:الرابع

،  الرزانة، والعقل، و، والوفاءلصدق، وامعروفًا فيها بالشجاعة

م يطلبون منه القضاء بينهم عند  رؤساؤهو ر قريشابوكان ك

بًا هبذا املرض  التنازع، فكيف يكون من هذه صفته، مصا

 ي هو شبيه باجلنون.العضال، الذ

،  ص الوحي العظيم  ما جاء به من نصوثم بالنظر والتأمل إىل 

  عظيمة، وهذا الدولة ال تلك ناء وهذا الترشيع الرباين املتكامل، وب

مس من اجلنون، والشك أنه  ن به مم صادراً  نن أن يكو ال يمك

 ني. وحي رب العاملني إىل قلب رسوله الصادق األم 

 ال دليل عليه وسرية الرسول : أن قولـهم هذا اخلامس

 ىل زعمهم هذا!! ال دليل فيها عمولده إىل وفاته، و حمفوظة منذ 

 
-10/507ين )معارف القرن العرش ر دائرة(، وانظ1/74ان )ناهل العرف(   م1)

510.) 
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واملصاب   فاملرصوع،لك، ذب ذأن الواقع يك السادسً:

 يعي ما يقول وال يفهم منه،  ائية الشواظًا عفل ا يلفظ أهلسترييبا

وص الوحي  من نص فأين هذا مما جاء به نبي األمة 

 ؟!(1)الربانية

، كام  كًا يف الوحيكان شا بهة اخلامسة: الزعـم بأن حممدًا الش 

،  اهللمحه ر (2)سالم ابن تيمية عن أهل الكتاب نقل ذلك شيخ اإل

          تعاىل: ا إىل قولـه واستندو

            

      :ه:ولـوق [94]يونس    

           

         :[24]سبأ . 

 عدة أقوال:ألوىل ففي تفسريها فأما اآلية ا 

  أي لست يف  ريه،اد غواملر للنبي "ا: إن املراد باخلطاب منه

 .  (3)  "شكريك يف شك ولكن غ

 
ء املسترشقني ، وآرا 206-205اهلل ص (، ووحي1/74العرفان ) لر مناه(   انظ1)

(، والوحي يف اإلسالم وإبطال الشبهات 1/398آن وتفسريه )قرحول ال

369-376. 

 .(2/77ر )( وانظ340-1/334اجلواب الصحيح )ر انظ  ( 2)

 (.8/382رآن )امع ألحكام الق(   اجل3)
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اد بالشك هنا ضيق الصدر، واملعنى إن ضاق ن املرأ ومنها:

أن  دلوا بمعنى الشك يف اللغة وصدرك بتكذيب املكذبني، واست

 .  (1)أصله الضيق 

فيام  ملراد أنه شاك ، ولكن ليس ا نبي ومنها: أن اخلطاب لل

وقتادة يف  بن جبري  سعيدسن وجاءه بل روى أئمة التابعني كاحل

 .  (2) ا سأل شك وم مالـهم:  وقه اآلية  فسري هذت

اب كام أنه ليس فيها دليل عىل وقوع السؤال، وإنام هذا اخلط

اطباهتم كقول القائل: إن كنت مملوكي  جاء عىل عادة العرب يف خم

إن كنت ابني فربين، مع عدم  القائل البنه: ته إىل أمري، وقول فان

  فاألمر  ،قوع الشك عىل وا دليل أيضاً ، وليس فيه (3) وتهشكه يف بن

 ( 4) عند وجود الشك، وال يعني ذلك أن عنده شكا  السؤالب

ت صدقك فيام   أن لدى أهل الكتاب ما يثباآلية دليل عىل  وأيضاً 

عبادة اهلل  دعا ل  –ليه السالم ع –كذبك به املرشكون، فموسى 

يد ليست لتوحىل اه وترك عبادة ما سواه، إذن فالدعوة إوحد

 
 .ونفس اجلزء والصفحة السابق (   املرجع1)

 (.11/168انظر جامع البيان )  ( 2)

 (.11/169رجع السابق )انظر امل  ( 3)

 (.16/325(   انظر جمموع الفتاوى )4)
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     :تعـاىلل كون قارش كرها املتى يستنعوة جديدة حد

            

   :قولـه:و [45]الزخرف          

                 :[25]األنبياء  . 

عليهم   -ل من قبل حممد أهل الكتاب يعلمون أن الرس  كام أن

يكونوا   نوا برشًا، ومل كا -لصالة والسالم وعىل نبينا أفضل ا

ان   مالئكة وك تكون إال سل الالر مالئكة، كام زعم املرشكون أن

         قال تعاىل:  ة حممدعوردهم لد من أسبابهذا 

                

          

         :[95-94]اإلسراء . 

و ملعرفة الصفات والبشارات  أن سؤال أهل الكتاب إنام ه كام

       :كام قال تعاىل  (1)بنبوة حممد 

          

 .  [157]األعراف:
ل عىل الشك، قال شيخ  الثانية: فليس فيها أي دلي وأما اآلية 

يف  ذا من اإلنصاف وه":  –رمحه اهلل  –اإلسالم ابن تيمية 

 
 (.340-1/334(   انظر اجلواب الصحيح )1)
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ه:  ن خوطب بال مل د وقاخلطاب الذي كل من سمعه من ويل وع

عدلـه للظامل ي ظهر لذعادل ال اكام قال صاحبك  قد أنصفك

ألمر  الذي ظهر ظلمه: الظامل إما أنا وإما أنت، ال للشك يف ا

أحدنا ظاهر الظلم، وهو أنت ال أنا فإنه   الظاهر، ولكن لبيان أن

ن اهلل عىل هدى، أو يف ضالل يد الذين يعبدوإذا قيل: أهل التوح

هدى  ينفع عىل يض وال بدون ما ال الذين يع لرشكهل امبني، وأ

تبني أن أهل التوحيد عىل اهلدى، وأهل الرشك عىل    ضالليف أو

املعنى أنتم  " – رمحه اهلل  –وقال القرطبي  (1) ا.هـ  "الضالل ..

ات واألرض ..  ي يرزقكم من الساموالضالون حني أرشكتم بالذ

ا  نها عىل مولك لشك، )أو( عند البرصيني عىل باهبا وليست ل و

رب أن يبني وهو عامل د املخير إذا مل  مثل هذا لعرب يفتستعمله ا

 ا.هـ.  (2) "باملعنى 

اولة  يع هذه الشبهات ما هي إال حمومجلة القول أن يقال: إن مج

ان  حماوالت واهية، رسعلتشويه صورة اإلسالم الناصعة، وهي 

 يبها، إذا سلطت عليها أضواء احلق. ما ينطفئ هل

تسب احعليها  دشبه والرهذه ال  سالة وإيرادة هذه الركتابين بوإ

 
 (.1/78)(   اجلواب الصحيح 1)

 (.14/299القرآن ) امع ألحكام(   اجل2)
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  د اهلل أن أكون ذبَّيت عن عرض نبيي وقرة عيني حممد عن

وحتقيق اإليامن  ياًل من وجوب حمبته ونرصته وأديت شيئًا قل

أن   ى وصفاته العىلعاىل بأسامئه احلسن، وأسأل اهلل ت برسالته 

ببًا يف رد  أن تكون سيم والكريتقبلها وأن جيعلها خالصة لوجهه 

مته وسببًا يف اإليامن  من أ ه ه وسنتيدعرض عن هكل من أ

ا من أهل برسالته والدخول يف اإلسالم لكل من اطلع عليه

 . نوا هبذا النبي العظيم، إنه سميع جميبالكتاب وممن استها

امء يف حكم من سب النبي نقل أقوال العلأختم هذه الرسالة بو

. 
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   سبَّ النبي أقوال العلامء يف حكم من ذكر

 :ل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلاق

( وتعظيمه يف متابعته وطاعته وإنام كامل حمبته )الرسول "

ا وظاهًرا، ونرش ما بعث به،  وإحياء سنته باطنً ه، واتباع أمر

يقة  لسان. فإن هذه طر ذلك بالقلب واليد وال واجلهاد عىل

وهم  عبنصار، والذين اتواأل ، من املهاجرين ولني األ السابقني

 . "بإحسان

نۡ ﴿قال اهلل تعاىل ُ ِِف ٱدلُّ َ َورَُسوََلُۥ لََعَنُهُم ٱّللَّ ِيَن يُۡؤُذوَن ٱّللَّ ا  َي إِنَّ ٱَّلَّ
َعدَّ لَُهۡم َعَذاب  َوٱٓأۡلِخَرةِ وَ 

َ
ِهين  ا  أ  [57]األحزاب:﴾٥٧ا  مُّ

ِ  ﴿ :نه وتعاىلوقال سبحا ِ لَُهمۡ ُسوَل َن رَ ُذو يَن يُؤۡ َوٱَّلَّ لِ ٱّللَّ
َ
  م   َعَذاٌب أ

 [ 61]التوبة:﴾٦١
ن تَنِكُحو اْ   ﴿:وقال تعاىل

َ
ِ َوََل  أ ْ رَُسوَل ٱّللَّ ن تُۡؤُذوا

َ
َوَما ََكَن لَُكۡم أ

زۡ 
َ
ا  إِنَّ َذٰلُِكۡم ََكَن عِ َجُهۥ ِمۢن َبۡعدِ َوٰ أ بَد 

َ
ا  هِۦ  أ ِ َعِظيم  نَد ٱّللَّ

 [ 53]األحزاب:﴾٥٣
عب بن  أمر بقتل ك  ن النبي يح أالصحيف احلديث و

األرشف  فإنه يؤذي اهلل ورسوله   : من لكعب بن لااألرشف وق

 .(1)فتوجه إليه من قتله 

 
 .  ( 3000)  برقم داود  رواه أبو  (1)
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جاريتيه اللتني و يوم فتح مكة بقتل ابن خطل وأمر النبي 

 . (1)تا تغنيان بسب رسول اهلل كان

 .صهقممن سبه أو تن  لرسول اهلل يوانات تنتقماحلحتى 

بن   قمجة عىل بن مرزو في ترن حجر رمحه اللهظ ابحلافذكر ا

الربعي السالمى أنه ذكر عن مجال الدين إبراهيم بن  أبى احلسن 

ده مجاعة من عنحممد الطيبي أن بعض أمراء املغول تنرص فحض 

، ص النبي النصارى واملغول، فجعل واحد منهم ينتق كبار

لب  الك عليهمن ذلك وثب  ثريد مربوط، فلام أكوهناك كلب ص

يف   هذا بكالمك  " :وقال بعض من حض  فخمشه فخلصوه منه،

كال بل هذا الكلب عزيز النفس رآين أشري   " :، فقال" حممد 

فيه فأطال  عاد إىل ما كان  ثم، "بيدي فظن أنى أريد أن أرضبه 

ن   زردمته فقلعها فامت مفوثب الكلب مرة أخرى فقبض عىل

 .(2) ـأ .ه   "من املغوللفا ني أب ذلك نحو أربع بسبحينه، فأسلم  

 .  بيهاتقبل من سب ن وحتى األرض ال

 
 (. 671/ 6)  الزوائد جممع  (1)

 . (153/ 4)  "امنةملائة الثا يف أعيان الدرر الكامنة (2)
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انِيًّا ] عند مسلم :   عن أنس ريض اهلل عنه َقاَل : َكاَن َرُجٌل َنرْصَ

َوآَل ِعْمَراَن ،   اِر [ َفَأْسَلَم َوَقَرَأ اْلَبَقَرةَ ْن َبنِي النَّجَّ مِ  َكاَن ِمنَّا َرُجٌل 

انِيًّا ، ]َعا، فَ  نَّبِيِّ لِلاَن َيْكُتُب َفكَ  َطَلَق  نْ اوعند مسلم : فَ  َد َنرْصَ

َق بَِأْهِل اْلكَِتاِب . َقاَل : َفَرَفُعوُه [ َفَكاَن َيُقوُل : َهارِ  َما   "بًا َحتََّى حَلِ

ٌد إاِلَّ  يَيْدرِ    ُلوا : َهَذا َقْد َكانَ ] وعند مسلم : َقا "َما َكَتْبُت َلُه حُمَمَّ

ٍد ، َأُ حَ َيْكُتُب ملُِ  َأَرى  َما  "ُقول : يَ َكاَن  "َواَية يِف رِ ا بِِه [ ] وَ ُبوْعجِ مَّ

د إاِلَّ َما ُكنْت َأْكُتب َلُه  عند و [ ، َفَأَماَتُه اهللَُّ َفَدَفنُوُه ] "حُيِْسن حُمَمَّ

  ْد َلَفَظْتهُ ْم [ ، َفَأْصَبَح َوقَ بَِث َأْن َقَصَم اهللُ ُعنَُقُه فِيهِ مسلم : َفاَم لَ 

َهَذا   " [ َفَقاُلوا : اَعىَلَ َوْجِههَ م : َقْد َنَبَذْتُه مسل وعندْرُض ] اأْلَ 

ٍد َوَأْصَحابِِه ملََّا َهَرَب ِمنُْهْم َنَبُشوا َعْن َصاِحبِنَا َفأَ  ،  "َقْوُه لْ فِْعُل حُمَمَّ

َذا  هَ  " َفَقاُلوا : ْد َلَفَظْتُه اأْلَْرُض وا َلُه َفَأْعَمُقوا َفَأْصَبَح َوقَ َفَحَفرُ 

،   "َهَرَب ِمنُْهْم َفَأْلَقْوُه بِنَا ملََّا حِ َبُشوا َعْن َصاٍد َوَأْصَحابِِه نَ مَّ  حُمَ فِْعُل 

ْد  وا َفَأْصَبَح َوقَ اعُ َفَحَفُروا َلُه َوَأْعَمُقوا َلُه يِف اأْلَْرِض َما اْسَتطَ 

ُه َلْيَس ِمْن النََّلَفَظْتُه اأْلَْرُض َفَعلُِموا أَ  :  سلم  ] وعند مْوهُ اِس َفَأْلقَ نَّ

ُكوُه َمنُْبوذاً فَ   .(1)[ رَتَ

 
 (. 2781( ومسلم ) 3617رواه البخاري )  (1)
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فهذا   "معلقًا عىل القصِة :  (1)الِم ابُن تيميةَ اإلس ُخ قال شي  

كتب ا أنه ما كان يدري إال م امللعوُن الذي افرتى عىل النبي 

ُدفن مرارًا ،    وفضحُه بأن أخرجُه من القرِب بعد أنله ؛ قصمُه اهللُ

ا  عىل أن هذا عقوبة مل أحدٍ كّل ِة ، يدُل ٌر خارٌج عن العادوهذا أم

كان عامُة املوتى ال يصيبهم مثل هذا ،   ن كاذبًا ، إذ ا كقالُه ، وأنه 

رتدين  املرتداد ، إذ كان عامُة وأن هذا اجلُرَم أعظُم من جمرد اال 

ممن  ولِه يصيبهم مثل هذا ، وأن اهللَ منتقٌم لرسيموتون وال 

إذا مل يمكن   اذِب الك ه ، ولكذِب بُه ، ومظهٌر لدينطعن عليه وس

   "د حل اأن يقيموا عليه للناِس 

 النرصة مؤذن بزوال النعم ونزول البالء!!   و خذالن

ا م قوله :ونظري هذا (الصارم املسلول)ذكر شيخ اإلسالم يف  

جربوه  ملسلمني العدول أهل الفقه واخلربة عام حدثنا أعداد من ا

شامية ل ال سواحن التي بال رص احلصون واملدائمرات متعددة يف ح 

أكثر من الشهر   دينة الشهر أو ملنحرص احلصن أو ا..قالوا : كنا 

وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه حتى إذا تعرض أهله لسب  

وتيرس, و مل يكن  عرضة تعجلنا فتحه  يفوالوقيعة  رسول اهلل 

 
 . (  233) ص  "الصارِم املسلوِل  " (1)
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املكان عنوة  ني أو نحو ذلك ثم يفتح يتأخر إال يوما أو يوم 

بارش بتعجيل قالو: حتى إنا كنا لنيمة ة عظفيهم ملحم ويكون

يقعون فيه مع امتالء القلوب غيظا بام قالوه  إذا سمعناهم  حتالف

 . (1)هـفيه.أ.

ل شتم النبي عن رج  سأل اخلليفة هارون الرشيد اإلمام مالك"

ضب اإلمام مالك  كر له أن فقهاء العراق افتوا بجلده ,فغ.. وذ

 ا أمري املؤمنني  وقال :ي

 بعد شتم نبيها ؟!  مة  ء األما بقا

 !!   لتشتم األنبياء ق من

 اء قتل !!. من شتم األنبي

وافتى فقهاء القريوان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم  

أمر  ا متفننا ويقال أنهن شاعروكا بالنبي  الستهزائهالفزاري 

كسا ثم أنزل واحرق  بقتله وصلبه فطعن بالسكني وصلب من

 ار.!! بالن

 
 املرجع السابق. (1)
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نه األيدي  ا رفعت خشبته وزالت عه مل أنملؤرخنيو ذكر بعض ا

فكان اية للجميع وكرب الناس وجاء   قبلةوحولته عن ال  تراستدا

 ! . (1) "كلب فولغ يف دمه

 وصلبه  تم الطليطيلوافتى فقهاء األندلس بقتل ابن حا 

ه باليتيم وتسميته إياه أثناء مناظرت بحق النبي لالستخفاف 

 وختن حيدره.. 

وان حممد بن  لنبالء أن قايض القريم اأعال ريوذكر الذهبي يف س

ضب هيودي حتى املوت ألنه سب  ري أمر باملنظور األنصا  أيب

 .النبي 

  ن مجاع عىل أ وغريه من العلامء اإل -رمحه اهلل-ابن تيمية ونقل 

 ل سواء كان مسلام أو كافرا .  يقت شاتم النبي 

 . مة أهل العلمهذا مذهب عا":   -ه اهللرمح-قال 

سب النبي  لم عىل أن حد مناملنذر أمجع عوام أهل العابن ل قا 

   القتل وممن قاله مالك والليث وأمحد وإسحاق وهو مذهب

 الشافعي ..

 
 . ( 2/218صطفى ) وق املفا بتعريف حقالش  (1)
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ف يف وجوب  سلمني اختلوقال اخلطايب : ال أعلم أحدا من امل

 قتله . 

 أن شاتم النبي وقال حممد بن سحنون: أمجع العلامء عىل  

ند  وحكمه ع له،ه بعذاب اهلل علي ار له كافروالوعيد ج املتنقص

 .(1) وعذابه كفر ..أ.هـ ومن شك يف كفره,األمة القتل  

يف الشفا اإلمجاع عىل قتله  -رمحه اهلل-ونقل القايض عياض 

يف نفسه أو   به أو احلق به نقصاأو عاالنبي  قال: مجيع من سب 

طريق   عرض به أو شبهه بيشء عندينه أو خصلة من خصالة أو 

يب عل ه أوالغض منه واعليه أو التصغري لشأن راءزد إل السب له وا

 .(2) له واحلكم فيه حكم الساب يقتل ..أ.هـ له فهو ساب

وص  بعد أن ذكر نص _ وقال شيخ اإلسالم يف الصارم املسلول 

كفر مبيح   التنقص للنبي  يع الطوائف عىل أن،العلامء من مج

  قصد ي الأو .. عيبه قصدي أن بني ذلك يف فرق  الو ..": –للدم 

 . هـ. أ"..  ويمزح هيزل  بل ذلك من شيئا

 

 
 . ( 15/ 2الصارم املسلول )  (1)

 . (2/218 عياض ) الشفا للقايض (2)
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 :  -رمحه اهلل-وقال أيضا

سواء كان   كفر ظاهر وباطن، سب رسوله  إن سب اهلل أو "

ذاهال عن  كان  أو ستحال له،الساب يعتقد أن ذلك حمرم أو كان م

ئلني بأن  هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القااعتقاده ،

ـ أ. "عملاإليامن قول و  (1)ه

يف جمموع   -رمحه اهلل -ن بازحة الشيخ/عبدالعزيز بسام قال

 :  الفتاوى

سب   كل من سب اهلل سبحانه بأي نوع من أنواع السب ،أو"

  السب أي نوع من أنواع غريه من الرسل ب ،أو الرسول حممدا 

  فهو  تنقص أو استهزأ باهلل أو برسوله  أو سب اإلسالم ،أو 

م بإمجاع  إلسالعي ا إن كان يدكافر مرتد عن اإلسالم 

 . ـأ .ه "املسلمني.. 

 :(2)يف كفر الساب وهذا نص الفتوىالدائمة جنة لل فتوى ا

  والفعل،  الردة هي الكفر بعد اإلسالم ،وتكون بالقول،"

و   ،..أو سب اهلل أفمن أرشك باهلل  والشك،  ، واالعتقاد

 
 . ( 38/ 2املسلول )  م الصار (1)

 . (5071توى رقم)ف (2)
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  األنبياء فقد من  غريه أو رسوله،..أو شك يف صدق حممد 

 "مإلسالين ا ارتد عن دكفر و

ء الباب عثيمني يف لقا نحممد بن صالح ب ورجح سامحة الشيخ

 حتى لو تاب!! املفتوح القول بقتل ساب النبي 

 مع  من سب اهلل وعلل السبب يف عدم قبول توبته وقبول توبة 

شك ولكن اهلل أخرب   حق اهلل أعظم بال":  اهلل أعظم فقالأن حق 

  ذا تاب اهلل عىل إ  ،هللحلق ،وا تاب إليه نفسه بأنه يتوب عىل من عن

لكن الرسول عليه الصالة  له، عن حقه فاألمر اهذا العبد وعف

  ؟؟ والسالم إذا سبه الساب فقد انتقصه شخصيا واحلق ملن

ه   عفا عنه أوال ألن ل رسول اهلل نعلم ه  حن ال ون ،  للرسول 

   ـأ .ه  "تل..أن نأخذ بالثأر ونق ميت فيجب علينا

 وأقول: 

له  ئرفه ومل يقرأ شامي العظيم مل يعا النب هذل عىلن من تطاوإ 

 -يف وصفه-ل تعاىل وفضائله قا

 [4]القلم: ﴾٤ِإَونََّك لََعََلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم  ﴿
رَۡسۡلَنَٰك إَِلَّ ﴿

َ
 [ 56]الفرقان:﴾٥٦ا  ا َونَِذير  ُمبَّشِ    َوَما  أ

رَۡسۡلَنَٰك إَِلَّ رَۡحَ وَ ﴿
َ
 [ 107ء:﴾]األنبيا ١٠٧ّلِلَۡعٰلَِمنَي    ة  َما  أ

ُ  لََقدۡ ﴿ نُفِسِهۡم  َث فِيِهۡم رَُسوَل  نَي إِۡذ َبعَ نِ لََعَ ٱلُۡمۡؤمِ  َمنَّ ٱّللَّ
َ
]آل  ﴾ّمِۡن أ

 [ 164عمران:
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﴿ َ َٰٓئَِكَتُهۥ يَُص إِنَّ ٱّللَّ ِ  َوَملَ ِ  لُّوَن لََعَ ٱنلَِّبّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
َٰٓأ   يَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ يَ

ا  وََسّلُِمواْ تَۡسلِي   [ 56اب:ألحز ]ا﴾٥٦م 
 !!. ب حرفا واحدا أن يكت مهأ واحد منرماجت اهلل  لو عرفوهفو 

 وصدق من قال:  

 اهلل يف ذاك اجلزاء  وعند  ***      هجوَت حممدًا فأجبُت عنه

 مته الوفاءأمني اهلل شي  ***          كًا بّرًا حنيفًا هجوَت مبار

 ء منكم وقا  لعرض حممد    ***         فإن أيب ووالده وعريض  

 !   الرشيفة  احلىص يف كفه  و الذي سبحهو 

 ق له القمر! شنوا

 وكلمته البهائم والسباع ! 

 وانقاد له الشجر! 

 وحن له اجلذع! 

 ه األحجار واألشجار! وسلمت علي

 اء من بني أصابعه!ونبع امل

ذكر بعض أهل العلم أن أعالم نبوته  "-رمحه اهلل-ليمي قال احل

 ـأ.ه "تبلغ ألفا

للربوبية   نكارها إنكارال ألن إج جدحتتا نبوته ال فثبوت 

 األنبياء  بل إنكار للكتب والرشائع وإنكار لنبوة مجيع ية، هوواألل 

وجه  وبيان ذلك أننا مل نعرف تلك العقائد عىل ال  ،من قبله
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كام أن مجيع   م،عليه الصالة والسالالصحيح إال عن طريقه 

ن  سل متكذيب الرنبوته فيلزم من تكذيبه ب الرسل قبله برشوا

   له.قب

   نبوته ، ئل العظام عىلالدات الباهرات وال جاء باآلي و وه

تفت نبوته مع وضوحها ،كان  مما مل يأت به نبي قبله ،فإذا ان

 . لغريها من باب أوىل االنتفاء

ا خالص وجيعله هبذا الكتابفع ن ينأسال اهلل تعاىل أوختاما 

 م يفوكل من ساه ملؤلفه واملثوبةجر األ و يضاعف  ،صوابا

ووالدينا  ،خرىأ  ىل لغاتإ ترمجتهو  وتوزيعه  ونرشه عتهطبا

حوض نبينا  وردناي أن له تعايل ساأو ،مجعني أهلينا وذرياتنا أو

  أ بعدها أبدا، نظمال  ة رشب الرشيفةو يسقينا من يده  ، د حمم

   .نه سميع قريب إالبيضاء حتى نلقاه  املحجةو ةعىل السن ويثبتنا

 آله وصحبه وسلم.  وعىلمد  وصىل اهلل عىل نبينا حم

 اىل عفو رهبا القدير   ة الفقي   ه وكتبت   ه ت قال 
 يبنت حممد القحطان  قذله

 هـ  1442صفر   12
 ض يف مدينه الريا

 
* * * 
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 اهلل الرمحن الرحيم  بسم

 
 

 رسالة 

 البيان السديد  

االحتفال بالمولد   حكمفي 

 النبوي 

 

 تأليف 

 د. قذله بنت محمد القحطاني 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

من رشور  احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل 

  ن م  فال مضل له، وأعاملنا، من هيده اهللئات ن سيأنفسنا وم

إال اهلل وحده ال رشيك له،  ، وأشهد أن ال إله ي لهيضلل فال هاد

ن احلق  أرسله باهلدى وديوأشهد أن حممدا عبده ورسوله، 

 ظهره عىل الدين كله وكفى باهلل شهيدا. لي

ىل اهلل بإذنه  أرسله بني يدي الساعة بشريا ونذيرا، وداعيا إ

مى،  ع ل ة، وبرص به من اا، فهدى به من الضالل منرياجا ورس

عميا، وآذانا صام، وقلوبا   لغي، وفتح به أعينامن اوأرشد به 

اهلل   وجاهد يف انة، ونصح األمة،غلفا، فبلغ الرسالة وأدى األم

 حق جهاده، و صىل عليه وعىل آله وسلم تسليام.. 

 وبعد 

  عظيمني: فإن اإلسالم يقوم عىل أصلني

ًهللًتعاىل.الصًاإلخاألول:ًً

ا َوََل   َصٰلِح  َمۡل َعَمل  َرّبِهِۦ فَۡلَيعۡ  لَِقا ءَ يَرُۡجواْ  َفَمن ََكنَ  ﴿  :قال تعاىل
ِ يُۡشِۡك بِعَِب  َحَدۢا  اَدةِ َرّب

َ
 [110]الكهف:﴾١١٠هِۦ  أ

ًالثان:ًاملتابعةًهلديًاملصطفىًعليهًالصالةًوالسالم 
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بول، الذي املقعمل هذا هو ال ":-اهلل رمحه-يقول ابُن القيِّم -

 موافًقا لسنة رسول  أن يكون سواه، وهو لاهللُ من األعامال َيقبُل 

 "ُمراًدا به وجُه اهلل  اهلل 

بعة ال  أن املتا وليعلم _"محه اهللر -قال الشيخ ابن عثيمني - 

ة: سببه، تتحقق إال إذا كان العمل موافقًا للرشيعة يف أمور ست

ة  فإذا مل توافق الرشيعانه ومك وكيفيته، وزمانه،وجنسه، وقدره، 

ن اهلل ما  د، ألنه أحدث يف ديمردو الستة فهو باطل يف هذه األمور

 انتهى كالمه رمحه اهلل.  (1)"ليس منه

تصديقه وطاعته   بالرسول: هو مقتىض اإليامنومن هنا فإن 

 . "واتباع رشيعته

 لنبي ي يقوم عليها اإليامن باوهذه األمور هي الركائز الت

بام جاء   رىل اخللق اإلقرا جيب ع "م ابن تيمية: سالخ اإلقال شي

عزيز أو السنة املعلومة وجب عىل   جاء به القرآن ال فام نبي به ال 

، فال يكون  علم بالتفصيلتفصيال عند ال اخللق اإلقرار به مجلة و

يق شهادة أن  وهو حتق الرجل مؤمنا حتى يقر بام جاء به النبي 

 
( ، وله رمحه اهلل رسالة نفيسة بعنوان  98رشح األربعني النووية )ص:  (1)

 . ر االبتداع(خطع و )اإلبداع يف كامل الرش
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ل اهلل شهد  هلل، فمن شهد أنه رسوول اا رساهلل وأن حممدال إله إال 

قيقة الشهادة  تعاىل فإن هذا حبه عن اهللدق فيام خيرب اصأنه 

   (1) انتهى كالمه رمحه اهلل"بالرسالة 

ۡكَمۡل ٱۡلَوۡ ﴿  : عاىلقال ت
َ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم  َم أ

َ
ُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

ۡسَلٰ نِۡعَمِِت َورَ  م  ، وأن اهلل قد خت [3دة:ائ]امل﴾٣ا  َم دِين  ِضيُت لَُكُم ٱۡۡلِ

دلَّ  يرتك أمر خرٍي إال الذي مل  رسولنا حممد  الرشائع ببعثة

 واتباع هديه  األمة عليه، وال أمر رٍش إال حذرها منه وأمر بطاعته

 عالمة املحبة والصدق فقال تعاىل: وجعل اتباعه 

َ فَٱتَّبُِعو ﴿ ُ ُم ِِن ُُيۡبِۡبكُ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ٱّللَّ    َوَيۡغفِۡر لَُكمۡ ٱّللَّ
ُ َغفُ وَ ُذنُوَبُكۡم     [ 31]آل عمران:﴾٣١  يم  رَّحِ   ور  ٱّللَّ

نَّ َهَٰذا ِصَرِِٰط ُمۡسَتقِيم  ﴿ وقال تعاىل : 
َ
ُبَل   َوََل تَتَّ ُعوهُ  فَٱتَّبِ ا َوأ بُِعواْ ٱلسُّ

ۦ  ىُٰكم بِهِ َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِ  َذٰلُِكۡم وَصَّ َن  ُقو َتتَّ لََعلَُّكۡم  َفَتَفرَّ
 [ 153]األنعام:﴾١٥٣

حيب م إيامن العبد حتى فال يقو ا حمبة نبيه نيوافرتض اهلل عل

، فعن  أكثر من نفسه وماله وولده والناس أمجعني رسول اهلل 

 
 ( 154/  5تاوى ) جمموع الف  (1)
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: ) ال يؤمن أحدكم  ل: قال رسول اهلل اهلل عنه قا أنس ريض 

   (1) ني (حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجع

رشعه   ىل وعدم اخلروج عه بته طاعته واتباع هديم حملوازومن 

دين وبلغ الرسالة وحذرنا من  إليامن بأنه أتم ال وا  جه كان.بأي و

 . البدع

.  (2) و رد(ا ليس منه فه أمرنا هذا م: ) من أحدث يف قال 

 ويف رواية ملسلم: ) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(. 

ملراد بالبدعة ما ا ":-هللرمحه ا -بن رجبقال احلافظ ا  -

 "عليه  يف الرشيعة يدل ث مما ال أصل لهأحد

من أحدث شيئا ونسبه إىل الدين ومل يكن  فكل  "وقال ايضا  -

يف ذلك مسائل   ضاللة..وسواء رجع إليه فهو له أصل من الدين ي

 "االعتقاد أو األعامل أو األقوال .. 

َ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِ ﴿:قال تعاىل  ُ َوَي ۡبكُ بُِعوِِن ُُيۡبِ فَٱتَّ  بُّوَن ٱّللَّ فِۡر  غۡ ُم ٱّللَّ
ُ َغفُ ُذنُوَبكُ لَُكۡم    [31]آل عمران:﴾٣١  رَِّحيم    ور  ۡم  َوٱّللَّ

 . االبتداع  تباع وليس يففاخلريية والثبات، يف اإل

 
 (. 15)  رواه البخاري   (1)

 . ( 1817)  ومسلم (، 6972) رواه البخاري (2)     
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قد ابتليت األمة يف هذه األزمنة بام يفعله أقوام من إحياء و

د املصطفى مول  يوم  ألول زعام أنه ربيع ا12بيوم  االحتفاالت 

ومارسوا  عيدا يتكرر كل عام ،  هولوجع ة والسالم ، عليه الصال

سنة، وإنام   من كتاب وال دليل عليها ال عبادات ال فيه طقوس و

أنزل اهلل هبا من  ع ماللعباد رشائ ا أناس ورشعوااستحسنه

 سلطان.

خمالف  لد النبوي قولومن هنا فإن القول بجواز االحتفال باملو

من   ذلك مما سأورده ومقاصد الدين، وبيان حيحةالص لألدلة

 فهم. عىل من لدية عقل و ال ختفى  األدلة التي 

 فأقول مستعينة باهلل ومتوكلة علية:

 وي وبدعيته:ل املولد النباألدلة عىل ابطا

ًالصحابةًوالًًأوال: ومنًًًالتابعنيإنهًبدعةًمستحدثةًملًيفعلها

ًً.ًلسنتهًًًًاعًاًواتبًًشدًحباًًأخريًالقرونًوًبعدهمًوهًم

أن يكون  الدين فالبد  لال إن كان من كاموهذا االحتف 

السالم وإن مل يكن   الصالة و ل عليهجودا قبل موت الرسومو

 كون من الدين. ي من كامل الدين فإنه ال يمكن أن 
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  ن بدايته  يف القرن الرابع ، وشئ مل يفعله النبي ومعلوم أ-

كان خريا لسبقونا   ولو فيه. األمة فال خري  سلف وال صحابته وال

 يه.إل 

قل عن أحد  عمل املولد الرشيف مل ين" السخاوي: قال احلافظ 

الصالح يف القرون الثالثة الفاضلة وإنام حدث   من السلف

 .(1) "بعد

 : -اهلل  رمحه–اإلمام الشوكاين ل وقا

مل أجد إىل اآلن دلياًل يدل عىل ثبوته من كتاب وال سنة وال  "

أنه مل يوجد يف  دالل بل أمجع املسلمون ستا ال إمجاع وال قياس و 

 .(2) "قرون املفضلةل ا

العبيدية التي  البدعة إىل الدولة ويرجع تاريخ ظهور هذه" 

دعة جلذب ذه البتسمت بالدولة الفاطمية حيث أحدثت ه

.   ، والظهور بمظهر من حيب رسول اهلل  قلوب الناس إليها

د والزندقة حتت شعار  ااإلحلتي فشا فيها مع أهنا من أكثر الدول ال 

فأحدثوا ستة موالد : املولد النبوي ، ،  تيتشيع وحب آل البال 

 
النبوية  ن األحاديث يام سئل السخاوي عنه مفرضية األجوبة امل (1)

(3/1116) . 

 . ( 2/1087رسالة يف حكم املولد ضمن جمموع الفتح الرباين )  (2)
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نه ، ومولد فاطمة ريض اهلل عنها ، ومولد ولد عيل ريض اهلل عم

ليفة احلارض يف ذاك يض اهلل عنهام ، ومولد اخلسني راحلسن واحل

ى اجا كثريا لدالزمان . وعن طريقهم انترشت املوالد وراجت رو 

 .(1)"فيةصوال 

 . إربل أخذه منهم ويقال إن صاحب 

  ألضحى، وال ومعلوم أن أعياد املسلمني هي عيدا الفطر وا 

حداث عيد ثالث عن أنس بن مالك قال كان ألهل  جيوز است

 فلام قدم   النبي  ان يف كل سنة يلعبون فيهامية يوملاجلاه

ام   هب اهلل  قد أبدلكم املدينة قال : )كان لكم يومان تلعبون فيهام و

 .(2) ضحى( ألالفطر ، ويوم ا  خريًا منهام : يوم

   -:-اهللرمحه   – قال شيخ اإلسالم 

عيًدا حمدٌث ال أصل له، فلم   أن اختاذ هذا اليوموإنام الغرض "

ذ ذلك  يت وال من غريهم.. َمِن اختهل البأيكن يف السلف ال من 

من  األعياد رشيعة  إذ أعاماًل.اليوم عيًدا، حتى حيدث فيه 

 
 . بعدها ما و 250يف مضار االبتداع ، ص اإلبداع  انظر : (1)

 . بو داود والنسائي وصححه األلباينرواه أ (2)
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انتهى كالمه رمحه  (1)  "ع، ال االبتداع..االتبا ئع، فيجب فيهالرشاا

 اهلل. 

ًبأهلًالكتابشبهً:ًالتنياثا  

ينا ملا ة إل انتقلت هذه العادفال باملوالد عادة نرصانية فاالحت

 .سكنا بديننا وفشا فينا التشبه بأعدائناضعف مت 

يشء  ذكرى املولد": -رمحه اهلل- قال الشيخ حممد بن إبراهيم

يم وقت أو  وتعظيف صدر هذه األمة.  الدين ال أصل لهث يف حمد

 (2) " ومتييزه عىل ما عداه باطلمكان معني 

ًوالتبذيرً:ثالثا ًهذهًًًاإلرساف ًتصاحب ًالتي واملعايص

ًالتً.حتفااال

أن امللك املظفر   "ثلة ذلك ماذكره السيوطي يف احلاوي:مومن أ

ها وضع  املوالد التي يقيممبتدع بدعة املولد قد أعد سامًطا يف أحد 

ائة  رشة آالف دجاجة، وم، وع مخسة آالف رأس غنم مشوي عليه

فرس، ومائة ألف زبديَّة، وثالثني ألف صحن حلوى وأنه أقام  

 
 (. 312 / 2حيم ) يم ملخالفة أصحاب اجلاقتضاء الرصاط املستق (1)

 (. 53/ 3لشيخ حممد بن إبراهيم )ائل سامحة افتاوى ورس (2)
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كان يرقص فيه بنفسه مع وإىل الفجر ظهر سامًعا للصوفية من ال 

 . (1) !!"الراقصني 

لنعم  فإن كانوا يعدون هذا اإلحتفال شكرا فليس الشكر ببطر ا

 والرقص . 

ًًالرجاًلالغلوًيفًرابعا:

اس االحتجاج بعمل الن منشأإن " :-اهلل رمحه  – قال الشاطبي  

يف حتسني البدع الظن بأعامل املتأخرين، وإن جاءت الرشيعة  

 "جال دون التحري للحقالر عمبخالف ذلك، والوقوف  

وملا كانت البدع   "وقال ايضا نقال عن بعض شيوخه: 

و كان  قول: ل طؤ الناس عليها، صار اجلاهل يواملخالفات وتوا

 المه رمحه اهلل. هى ك انت(2) "هذا منكر ملا فعله الناس

ورسيان البدع أرسع من رسيان  ":-رمحه اهلل-قول الشوكاينيو

أنفس العامة تشتاق إليها غاية  فإن ولد،والسيام بدعة امل النار،

 .(3)  "االشتياق..

 

 
 .( 222/ 1احلاوي للفتاوي )  (1)

 (. 870/ 2االعتصام )  (2)

 (. 9108/ 2تح الرباين ) يف حكم املولد ضمن جمموع الف ة : بحثرسال  (3)
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ًأنهًشهرًوفاتهًًً:خامسا

ه   و أيضا شهر وفاتفه  يثبت أنه تاريخ والدته وحيث نه مل

 . 

 فهل يكون احتفاال بموته!! 

 ! فرح أوىل من احلزن! ال  فليس

كيف يعملون املولد   ثم العجب العحيب  "لذا يقول ابن احلاج 

مولده عليه الصالة والسالم كام   ألجل والرسور حللمغاين والفر

والسالم فيه انتقل  عليه الصالة  تقدم يف هذا الشهر الكريم وهو 

ربه عز وجل وفجعت األمة فيه وأصيبت بمصاب  إىل كرامة 

أبدًا فعىل هذا كان يتعني   ك غريها من املصائبذل  عظيم اليعدل

به  ا أصيب ملالكثري وانفراد كل إنسان بنفسه  البكاء واحلزن

 . أهـ (1)  ."......

وهوًأعظمًمنًكلًماًسبق،ًماًترتبًعىلًإقامةًهذهًًًًسادساً:

ًوالرشكياتامل ًالبدع ًمن   و  غلو يف حق النبي ، كال والد

 .  به ودعاءه من دون اهلل االستغاثة

 
 (. 15/ 2املدخل البن احلاج )   (1)
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)ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم   وهو القائل -

 .  (1)  ه(ل فإنام أنا عبده فقولوا : عبد اهلل ورسو

من أمثلة ذلك قصيدة الربدة للبوصريي التي هي من أشهر و 

الربية( وقد  )الكواكب الدرية يف مدح خري  املدائح النبوية وسامها 

حذو النصارى يف   حشاها بالسم، وعفن الرشك، وسار فيها عىل 

 غلوهم يف عيسى عليه السالم وزاد. 

 ومن أقواله: 

 دع ما أدعته النصارى يف نبيهم  

 دحا فيه واحتكم ام شئت مواحكم ب                                       

 : ومن أقواله الرشكية -

 ذبه  يا أكرم اخللق ما يل من ألو

 سواك عند حلول احلادث العمم                                            

 معادي آخًذا بيدي    إن مل تكن يف 

 فضاًل وإال فقـل يا زلَّة القدم                                                  

 

 
قوله تعاىل )واذكر يف    ، باب تاب أحاديث األنبياءرواه البخاري يف ك  (1)

 . (3445إذ انتبذت من أهلها(، برقم )  الكتاب مريم
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 أقواله ايضا: ومن -

 هتا   فإّن من جودك الدنيا ورضَّ 

 ومن علومك علم اللوح والقلم                                       

 يعلم الغيب.  فجعله

 ومن أقواله:  

 تربا ضم أعظمه طيب يعدل  ال

 طوبى ملستنشق منه وملتثم                                              

 (1)اجلنة؟خري من  فهل موضع قربه

 تقبيله؟!وهل يرشع استنشاق القرب و

واتفق األئمة عىل أنه ال يمس قرب النبي   "قال شيخ اإلسالم -

 (2)"وال يقبله؛ وهذا كله حمافظة عىل التوحيد. 

 ا: ويقول أيض -

 ا رضورة من    وكيف تدعو إىل الدني

 لواله مل خترج الدنيا من العدم.                                      

 
 بردة املديح للبوصريي .  (1)

 (. 62/97جمموع الفتاوى )  (2)
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ن الدنيا مل ختلق إال من  هذا من الغلو الفاحش إذ زعم أ و

 .أجله

ۡمرِ ٱ لَۡيَس لََك ِمَن  واهلل تعاىل يقول: ﴿ 
َ
ءٌ   ۡۡل  [ 128:عمران آل ] ﴾ ََشۡ

قوال تعدي رصيح عىل جناب  يشك مسلم أن هذه األ  وهل 

 التوحيد؟ !

 م بدعيته!!يل بعدقومن هنا فلو  

هو مقرر يف   ؛ عىل ماحمرما، ملا آل إليه من الرشك والبدع لكان

 د الذرائع(. قاعدة )س

 : -رمحه اهلل -ابن باز سامحة الشيخ  قال

فالعبيديون الروافض هم َمن فتح باب االحتفاالت البدعية "

كانوا حيتفلون بأعياد املجوس  عىل مرصاعيه حتى إهنم  

 وحماربتهم له. إلسالم ا والنصارى لبعدهم عن 

لغلو يف األنبياء  وسيلة للغلو والرشك، ووسيلة ل  واملولد

ملدائح، التي فيها فإهنم قد يعظموهنم بالغلو وا والصاحلني، 

 .(1)"الرشك باهلل، الرشك األكرب

 
 (. 44/ 3فتاوى نور عىل الدرب )  (1)
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ً:ًانكارًالعلامءًهلذهًالبدعةًسلفاًوخلفاسابعا

ادى  نأنكرها العلامء الربانيون ، وت نت مرشوعة ما ولو كا

 . املصلحون بإبطاهلا يف كل عرص

 "ل املولديف عماملورد "سالة ألف الفاكهاين ر-

املولد أصال يف كتاب  م هلذا ال أعل "البدعة وقال:  وأنكر هذه 

ينقل عمله عن أحد من علامء األمة، الذين هم   وال سنة، وال

ون بآثار املتقدمني، بل هو بدعة،  القدوة يف الدين، املتمسك

إىل آخر ما   "الون، وشهوة نفس اغتنى هبا األكالونطأحدثها الب

   (1) ل رمحه اهللقا

  يقارب  ألنصاري رسالة ضخمة بامألف الشيخ إسامعيل او-

 ( صفحة وعنواهنا 600)

 . "صل يف حكم االحتفال بمولد خري الرسلالقول الف" 

 . "االعتصام"الشاطبي يف كتابه ـ وممن أنكر هذه البدعة اإلمام 

 
، حتت إرشاف رئاسة إدارة  "م االحتفال باملولد النبويرسائل يف حك" (1)

 . ( 9ـ 8  / 1) فتاءالعلمية واإلالبحوث 
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كتاب   فهذا ": يقول يف مقدمة كتابه -محه اهلل ر-شامة  وأبو  -

ع.. وسميته ملن وفق لذلك وارتد زجرا ذرا من البدعمجعته حم

 "البدع واحلوادث الباعث عىل إنكار 

شيخ حممد ابن إبراهيم والشيخ محود  والعالمة سامحة ال -

عثيمني ومجع من العلامء   التوجيري واأللباين وابن باز وابن 

ـ ياملتقدمني واملتأخر  ن ـ رمحة اهلل عليهم أمجعني 

:  - رمحه اهلل  -بن باز  اهلل  العزيز بن عبد حة الشيخ عبد قال سام

 نبي ال مولد ال  ؛ما يدل عىل االحتفال به املولد مل يرد يف الرشع "

    وال غريه، فالذي نعلم من الرشع املطهر، وقرره املحققون

يف ذلك؛   كهل العلم؛ أن االحتفاالت باملوالد بدعة ال شمن أ

  اهلل، واملبلغ الناس وأعلمهم برشع  هو أنصح ألن الرسول 

اشدون،  وال أصحابه ال خلفاؤه الر ه هلل؛ مل حيتفل بمولدعن ا

حقًا وخريًا وسنة لبادروا إليه، وملا تركه  وال غريهم، فلو كان

نفسه، ولفعله أصحابه  ، ولعلمه أمته، أو فعله ب النبي 

نا يقينًا أنه  ، فلام تركوا ذلك علم- م ريض اهلل عنه -وخلفاؤه 

تضح  ضلة مل تفعل ذلك، فااملف وهكذا القرون ليس من الرشع،
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)من  : -عليه الصالة والسالم  -بذلك أنه بدعة، وقد قال 

 .(1) أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(

ًعموً ًمن ًالتحذير ًيف ًلألمة ًولزومًًنصيحة ًوالبدع ًالرشك م

 :  السنةًوالصربًعليها

دع  نصحا لألمة فإن انتشار الب من هنا كتبت هذه الرسالةو

تحباهبا ؛ نذير هالك  الناس عليها بل واس وسكوتواملحدثات 

داركها العلامء العاملني  ك أن حيل باألمة إن مل يتقريب يوش

 والدعاة الناصحني

مفتئتون  ن ألمره خمالفو -بدعوهتم إليه-فدعاة املولد 

 .هعليه، مستدركون عىل رشيعت

 وتعظيمه وتوقريه فليزم عتبة ومن أدعى حب املصطفى  

يف الدين واتباع   الص وليحذر اإلبتداع ق وإخالعبودية بصد

 اهلوى

فإذا مل تطفأ   يف اهلشيم ،كيات والبدع كالنار ترسي فالرش

 رشارهتا احرقت الناس وأطفأت نور الوحيني! 

 
 . (327- 326/   1)  درب ر عىل الفتاوى نو (1)

 



 المبين  اضحالحق الو 128 

بتعظيم   يف بدأت عبادة األوثان يف أمة نوح،و تأمل ك  

 . وإحياء البدع وصنع التامثيل،  رجال ،ل ا

 نبي إىل آخر نبي !أول  ت أطناهبا، منوتأمل كيف رضب 

ما ألوثان يف جزيرة العرب عندوكان السبب يف انتشار عبادة ا 

ذهب عمرو اخلزاعي إىل الشام فرأهم يعبدون األصنام من دون  

 ك وظنه حقًا. ستحسن ذل اهلل، فا

ودعا إىل عبادة األصنام، فباء  وكان أول من غري ملة إبراهيم  

ما  يامة، فعليه من اهللم القألوثان إىل يوبإثم عباد األصنام وا 

 يستحق.

اخلزاعي جير   رأيت عمرو بن عامر بن حلي  ":  قال النبي   

 .(1)  "قصبه يف النار وكان أول من سيب السوائب  

 (2)"يسيبوهنا آلهلتهم فال حيمل عليها شئ  ة كانواوالسائب"  

تكون من  كانت السائبة من مجيع األنعام و"ـ قال أبو عبيدة :   

س عن مرعى وال عن ماء وال  صنام فتسيب فال حتبر لألالنذو

 . "بها أحديرك

 
 (. 155لم )اه مسرو  (1)

 (. 3/208)  تفسري ابن كثري  (2)
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بمولد سيد املرسلني، ألنه مل يرشعه،   وإنكار االحتفال    

 حيب ويرىض، عليه الصالة ربة بامفليست العربة بام هنوى إنام الع

 والسالم. 

  يرشعه اهلل وال  دين ملبريد الرشك والكفر، وهي زيادة  والبدع 

 ا وحيسن فعلها. هبا الشيطان ويزينهيفرح رسوله، ولذا 

لبدع واملحدثات لف األمة عىل التحذير من اـ ولذا حرص س 

 وصنفوا يف ذلك املصنفات .   وبيان خطرها، الدين،يف 

 ر األمة إال بام صلح أوهلا. ح آلخ وال صال

فهذا كتاب مجعته حمذرا من البدع ":-محه اهلل ر-قال ابوشامة  

إنكار البدع  وسميته الباعث عىل تدع.. وفق لذلك وار زجرا ملن

 "واحلوادث 

أن أقوام جيتمعون يف  - عنهريض اهلل-ما بلغ ابن مسعود وعند  

  ح عىل التسبياملسجد حلقا يذكرون اهلل بصوت مجاعي ويعدونه 

ا أرسع هلكتكم  موحيكم يا أمة حممد " احلىص غضب وقال:

ا  وتكرس  تبل وآنيته ملهؤالء أصحابه متوافرون وهذه ثيابه مل 

حممد أو   أنكم لعىل ملة هي أهدى من سنةالذي نفيس بيده 

 . "ةمفتتحوا باب ضالل 

 ومل تشفع هلم نيتهم يف اخلري عىل قبول بدعهم.   
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 الشهوة؟! قائده اهلوى وفكيف بمن كان 

تبتدعوا فقد  هلل اتبعوا وال اعباد ":-ريض اهلل عنه -ثر عنهأو 

 . "كفيتم

ل :  سن البرصي أنه قان احلبإسناد حسن ع ـ وأخرج الدارمي   

واملرتف   ،له إال هو بني الغايل واجلايف)سنتكم ، واهلل الذي ال إ

ليها رمحكم اهلل فإن أهل السنة كانوا أقل  واجلاهل ، فاصربوا ع

مل يذهبوا مع  نفيام مىض، وهم أقل الناس فيام بقي، الذي الناس

ا  وصربو دع يف بدعهم،أهل اإلتراف يف إترافهم، وال مع أهل الب

  (1)   فكونوا (لقوا رهبم ، فكذلكم إن شاء اهللعىل سنتهم حتى 

 ه اهلل. انتهى كالمه رمح

  أن ال  أمرنا رسول اهلل "ه قال:وعن أيب ذر رىض اهلل عن

وتعلموا   ركعن املن ث أن تأمروا باملعروف وتنهواتغلبوا عىل ثال

 (2) الناس السنن (

ِيَن  ۡحَذرِ فَۡلَي  ﴿فقال تعاىل ـ وحذرنا تعاىل من خمالفة السنة   ٱَّلَّ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنةٌ ُُيَالُِفوَن َعۡن 

َ
ۡمرِهِۦ  أ

َ
ِلٌم   أ

َ
ۡو يُِصيبَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
أ

 .   [63:النور ]﴾٦٣

 
 (. 222أي ، برقم ) أخرجه الدارمي يف كراهية أخذ الر   (1)

 . ( 18/ 1عىل إنكار البدع )  بو شامة يف الباعثذكره أ  (2)
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كام فرسه   "ريقته وسنته ورشيعتهسبيله ومنهاجه وط"وأمره هو

 .(1) رمحه اهلل  ن كثريبا

يعة الرسول أي: فليحذر وليْخَش من خالف رش"وقال :   

ًفِْتنَةً  }ا أو ظاهرً طنًا با ًُتِصيَبُهْم أي: يف قلوهبم، من كفر أو   { َأْن

 بدعة.. نفاق أو 

ًَألِيمً ) ًَعَذاب  ًُيِصيَبُهْم و  أي: يف الدنيا، بقتل، أو َحد، أ { َأْو

 . أ.هـ  "حبس، أو نحو ذلك 

 ا يتبني أن خمالفة السنة مؤذن بزوال النعم ونزول النقم. نومن ه

شك أن تنزل عليكم  يو": -نههلل عريض ا -بن عباسقال ا 

ال  وتقولون: ق سامء أقول: قال رسول اهلل حجارة من ال 

 .(2) "أبوبكر وعمر

 فكيف لو رأى ابن عباس حالنا اليوم!

ك  ر يغساطع، وهدايته متحققة فال فسبيل احلق واضح، ونوره 

 . كثرة اهللكى!

 
 (. 3/318) ابن كثري تفسري  (1)

 (. 3121، برقم )  بنحوه أمحد يف مسنده اه  رو  (2)
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نَّ َهَٰذا ِصَرِِٰط ُمۡسَتقِيم  ﴿ قال تعاىل:
َ
بَُل    َوََل ُعوهُ  فَٱتَّبِ ا َوأ ْ ٱلسُّ تَتَّبُِعوا

َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِ  َذٰلُِكۡم وَ َفَتفَ  ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن  رَّ صَّ
 [ 153:األنعام ]﴾١٥٣

اهلل   لهذا سبي" خطا بيده ، ثم قال: خط رسول اهلل   

هذه السبل ليس منها  "ثم قال:  مستقيام وخط عىل يمينه وشامله، 

 . (1) ثم قرأ اآلية "دعو إليهن يشيطا سبيل إال عليه

ت عن  مصري األمم التي أعرضت عن أمر رهبا وأعرضوتأمل   

 هدي املرسلني، وتأمل كيف كانت قوهتا ورغد عيشها!

 : -ثمود يف قوم -ـ قال تعاىل  

ُكوَن  ﴿ تَُۡتَ
َ
  ََنۡلٖ وَ   َوُزُروعٖ ١٤٧  وَُعُيونٖ   ِِف َجنَّٰتٖ ١٤٦ َما َهُٰهَنا  َءاِمننَِي  ِِف أ

َباِل ُبُيوت  َوَتۡنِحُتوَن مِ ١٤٨َهِضيم     َها َطۡلعُ  -146:الشعراء]﴾١٤٩ا َفٰرِهنَِي  َن ٱۡۡلِ
149] 
 :-يف أهل سبأ  -وقال تعاىل  

ُُكُواْ ِمن    وَِشَماٖل    َعن يَِمنيٖ    َجنََّتانِ ۡم َءايَة   هِ ِِف َمۡسَكنِ   لََقۡد ََكَن لَِسَبإٖ ﴿
ة  ّرِۡزِق َرّبُِكۡم َوٱۡشُكُرواْ ََلُ   [ 15:بأ س] ﴾١٥َبة  َوَربٌّ َغُفور   َطّيِ   ۥ  بَۡۡلَ

 وتأمل كيف تبدلت النعمة جزاء اإلعراض:   

رَۡسۡلَنا ﴿
َ
ْ فَأ ۡعرَُضوا

َ
ۡلَنُٰهم فَأ   نۡيِ ِِبَنَّتَۡيِهۡم َجنََّت َعلَۡيِهۡم َسۡيَل ٱۡلَعرِِم َوَبدَّ

ُكٍل ََخٖۡط 
ُ
ثۡلٖ   َذَواََتۡ أ

َ
ءٖ   َوأ  [16: سبأ]﴾١٦  قَلِيلٖ   ّمِن ِسۡدرٖ   وَََشۡ

 
 (. 4142، برقم ) مسنده   أمحد يفاه  ور  (1)
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 : -يف عاقبة قوم ثمود-عاىل تقال و   

ا َثُموُد َفَهَديَۡنُٰهۡم فَٱۡسَتَحبُّو﴿ مَّ
َ
َخَذۡتُهۡم َصٰعَِقُة  َوأ

َ
اْ ٱۡلَعََمٰ لََعَ ٱلُۡهَدٰى فَأ

َلت ]﴾١٧وَن  بَِما ََكنُواْ يَۡكِسُب   ٱۡلَعَذاِب ٱلُۡهونِ   [ 17:ُفص ِّ
وهذا مثال مضوب ومصري حمتوم لكل كافر ومعرض عن  

 هلدى:ا

ُ َب ٱ َوَضَ ﴿ ۡطَمئِنَّة    ۡت َءاِمَنة  ََكنَ   قَۡرَية     َمَثل  ّللَّ تِيَها رِزۡقُ   مُّ
ۡ
ا ّمِن  َها رََغد  يَأ

ِ َمََكنٖ 
ۡنُعِم ٱ   ُكّ

َ
َذَٰقَها فََكَفَرۡت بِأ

َ
ِ فَأ ُ ِِلَاَس ٱۡۡلُو   ّللَّ  َوٱۡۡلَوِۡف بَِما  عِ ٱّللَّ

 [112:النحل ]﴾١١٢يَۡصَنُعوَن  ََكنُواْ  
كانت   أريد به أهل مكة، فإهنا ٌل ثَ مَ " -رمحه اهلل -ثريقال ابن ك  

 آمنة مطمئنة،..

ُ  )  فقال:  ولني خالفهام، وهلذا بدهلم اهلل بحاليهم األ َذَٰقَها ٱّللَّ
َ
فَأ

 ( ِِلَاَس ٱۡۡلُوِع َوٱۡۡلَوِۡف 

ف واجلوع بأهنام اصبحا لباسا وـ وانظر كيف وصف اخل  

،  من يف األوطانعد أن كانوا يف أمالزما هلم ال ينفك عنهم..ب

 د من العيش! ورغ

قوة العقيدة، ونرصة   قلوب ويوحد الصفوف، إالفلن جيمع ال   

 . والتمسك هباالسنة 

نَفۡقَت َما ﴿ قال تعاىل: 
َ
لََّف بنَۡيَ قُلُوبِِهۡم  لَۡو أ

َ
ۡرِض ََجِيع  َوأ

َ
ا   ِِف ٱۡۡل ا مَّ

لَّۡفَت بنَۡيَ قُلُوبِِهۡم َوَلِٰكنَّ ٱ 
َ
َ أ لََّف بَۡيَنهُ ّللَّ

َ
ۥ أ   يٌز َحِكيم  َعزِ  ۡم  إِنَُّه

 . [63:األنفال ]﴾٦٣
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من أزماهتا  األمة حتتاج وحدة العقيدة وقوة اإليامن لتخرج   

وتنترص عىل أعدائها يف الدين من: اليهود والنصارى، والزنادقة  

عربة بالتمسك بالسنة وليس إحياء البدع  ل لباطنية والرافضة، فاوا

الال عن  دا وضمة وزادهتا بع واملوالد البدعية التي شغلت هبا األ

السبب كام قال بعض أهل العلم من أن   ولكن ،عقيدهتا ودينها

اعرتهتم عوامل الضعف عظموا أئمتهم باالحتفاالت  الناس إذا 

 .يمةدون السري عىل مناهجهم املستق

 

 

 

 

 

ً
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 وجوب التأيس بالنبي حممد صىل اهلل عليه وسلم 

ِّ  ََكنَ  لَقدْ ﴿ ـ  تعاىل:قال  ْسَوةٌ َحَسَنٌة ل
ُ
ِ أ َن  ن َكَ مَ لَُكْم ِِف رَُسوِل اّلَلّ

َ يَ  َ َواْلَوَْم اْْلِخَر َوَذَكَر اّلَلّ  .  [21  األحزاب: ] ﴾َكثرِي ا  رُْجو اّلَلّ

 ـ   :-رمحه اهلل-قال ابن كثري 

يف   ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلية الكريمة أصل كبري يف التأيس برسول اهلل 

 .(1)" والهأقواله وأفعاله وأح

 ـ   :-رمحه اهلل -قال ابن تيمية ـ 

األنبياء  خلقه ك اهلل منبه هلل ملا حياحلب وإنام ينفع العبد "

الذين  إىل اهلل وحمبته، وهؤالء هم  والصاحلني؛ لكون حبهم يقرب 

 .(2(" )يستحقون حمبة اهلل هلم

اإلسالمية واألسوة التي يعترب املثل األعىل لألمة  ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول 

هج يقتدى منك فليس هنا  وأفعاله.يقتدى هبا يف أخالقه وكالمه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصمنهج النبي  إال خالقواأل عامل  به يف احلياة والت

   ...وخلقهته ومعرفة صفاته وهذا املنهج ال يأيت اال بمعرف

 
 .(391 /6 (العظيمتفسري القرآن   (1)
            .(610/  10) فتاوىجمموع ال  (2)
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،  ملسو هيلع هللا ىلص  عن ُخُلِق رسوِل اهللِ  -ريض اهلل عنها-ُسِئَلْت عاِئشُة ـ 

  .(1)  "ن كان ُخُلُقه الُقرآ  "فقاَلْت: 

يف   ..الكريممطابقة ملا جاء به القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص ه خالقأكانت د قفـ 

والكبري ومع اخلدم ويف زهدة  لصغري مع امله وتعا كالمه وعبادته

 -ريض اهلل عنها- كلها ترمجتها أم املؤمنني .. .. صربهوجهاده و

   ." كان خلقه القرآن  "بقوهلا 

َعَلْيِه من  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ما جبله اهللَعَليْ  َومِمّا حيمد "  القيم:يقول ابن 

وشيمه  َمكاِرم األْخالق وكرائم الشيم، َفإن من نظر يف أخالقه 

  ُه ملسو هيلع هللا ىلص ري أْخالق اخللق وأْكرم شامئل اخللق َفإنَّ ا خأهنَّ  علم ملسو هيلع هللا ىلص

..." (2).   

فكشف اهلل به الظلمة   ويزكيهم،اىل ليعلم الناس أرسله اهلل تع

 الغواية، من  شد به، وأرةالل الظمن واذهب الغمة وهدى به 

اللهم صىل وسلم    ،غلفاً وقلوبًا  صام،وفتح به أعينا عميا، وآذانا ً 

  .عليه

 
 . ( 4862 ( يعىل( واللفظ له، وأبو 25813أخرجه أمحد )"  (1)
 .-رمحه اهلل-زاد املعاد البن القيم   (2)
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عليه الصالة صفات النبي بعض عن يسريه  ةذنب هذهو

مجيعًا اتباعه وإحياء   ل اهلل أن ينفعنا هبا ويرزقنانسأ والسالم، 

  سنته.

  وصحبه.له   وسلم عىل نبينا حممد وعىل آوصىل اهلل  

 ملسو هيلع هللا ىلص  منزلة الرسول   

ملسو هيلع هللا ىلص منزلة مل يناهلا سواه عليه  لقد أعطى اهلل عزوجل نبيه حممد

فهو حممود عند اهلل   اهلل.ق عىل اخللرم أك  وفه والسالم، الصالة 

فسه حني  د أهل األرض فصدق عليه وصفه نوعند مالئكته وعن

ُض عنه تنشقُّ األر أنا سيُد ولِد آدَم وال فخر وأنا أوُل من  " قال:

ٍع وال فخر ولواُء  يوَم القيامِة وال فخر وأنا أوُل شافٍع وأوُل  مشفَّ

  .(1)  " فخرَ ال احلمِد بيدي يوَم القيامِة و

ويوم اجلمعة    اسمه وذكره يف املنابر ويف املساجدورفع اهلل ـ 

   ...عرفةويوم 

  -اص لقيُت عبداهلل بن عمرو بن الع :ن عطاء بن يسار قالع

يف   ملسو هيلع هللا ىلص  أخرِبين عن صفة رسول اهلل "قلت:  - ريض اهلل عنهام 

يف  التوراة، قال: أَجل، واهلل إنه ملوصوٌف يف التوراة ببعض صفتِه 

 
 . (9643) رقمماجه ب رواه ابن   (1)
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ا ونذييا أهي: آنقرال  ً ، إنا أرسلناك شاهًدا ومبرشِّ ًرا، وِحْرًزا  ا النبيُّ

يُتك املتوكللألميني، أنت ع ، ليس بفظٍّ وال  بدي ورسويل، سمَّ

يئَة؛ ولكن  غل يئة السَّ اب يف األسواق، وال يدفع بالسَّ يظ، وال سخَّ

ن  بأ  يعفو ويغفر، ولن َيْقبضه اهلل حتى ُيقيم به املِلَّة العوجاء،

، وقلوًبا  ال إله إال اهلل، ويفتح هبا أعُينًا عمًيا، وآذا " :واول يق ًنا ُصامًّ

 .   (1) "ُغلًفا

   ...واآلخرة  الدنيا بأمور يف ذاته يف ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل نبيَّه اختصَّ ـ 

له العهد وامليثاق عىل النبيني، وخَتم اهلل به   تعاىل أخذاهلل ف

كافة، وجعله   اسللن َتهرسال األنبياء واملرسلني كام أن اهلل جَعل 

دة ن اهلل أيَّده باملعجزة اخلال اهلل رمحًة ُمهداة، وكام بيَّنا من قبل أ

ه بأمور  القرآن الكريم، كام أن اهلل الباقية، أال وهي   تعاىل قد اختصَّ

يف اآلخرة؛ ِمثل الوسيلة والفضيلة والشفاعات العظمى والكوثر  

ذلك. وكذلك   وغري  نةب اجلواحلوض، وأنه أول َمن ُتفَتح له أبوا

رييَّة؛ فجعلها خرَي أمٍة تصَّ اهلل أمَته بأمور يف الدنيا منها اخلاخ

ز هلا عن اخلطأ  اهلل هلا الغنائم، وجَتاوَ خِرجت للناس، وأحلَّ أُ 

ها   والسهو والنسيان، وحفظها اهلل من االستئصال، واختصَّ

 
(، 4838(، ويف التفسري )5212اب البيوع يف األسواق )ري يف كتاأخرجه البخ  (1)

 (.247-246) "األدب املفرد"وأخرجه أيًضا يف كتاب 
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  مور ه بأكذلك بيوم اجلمعة  وغري ذلك، وكذلك اختَصَّ اهلل أمت

وأهنا   ا ستكون األمة الشاِهدة عىل باقي األمم،خرة؛ منها أهناآليف 

ائر األمر بالُغرِّ  وأهنا تتميَّز بني س أول َمن جتتاز الرصاط،

لني، وهي أكثر أهل اجلنة، وهي األمة اآلخرة السابقة يف املُح جَّ

فهذه إشارة عابرة لبيان مكانة ومنزلة   دخول اجلنة، إىل غري ذلك؛

 .   (1)  ..  تعاىل  بهد رنع ملسو هيلع هللا ىلصنبي ال 

 ـ    ملسو هيلع هللا ىلص:قال حسان بن ثابت يف مدحه 

، َعَليْ                   ة َخاَتٌم  أَغـرُّ  ِه لِلنُُّبوَّ

 اهللَِّ َمْشُهوٌد َيُلوُح وُيْشَهـدُ َن ِمـ                                           

 وضمَّ اإللُه اسَم النبّي إىل اسمِه                    

ُنة أْشَهدُ ؤ املُ اخلَْمِس إذا َقاَل يف                                           ذِّ

 وشّق لُه مِن اسمِه ليجلهُ                  

 وهـذا مـحمدُ   حمموٌد،فـذو العرِش                                 

 

 

 

 
  اجلفا.بني الغلو  ملسو هيلع هللا ىلصاخلصائص الكربى للسيوطي وخصائص املصطفى    (1)
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   ملسو هيلع هللا ىلص ذج من حب الصحابة للرسول  نام

   ـ ملسو هيلع هللا ىلص: للرسول -ريض اهلل عنه-حمبة أيب بكر 

ُد ْبُن ِسرِيينَ عن  ريض  -ْهِد ُعَمَر ، َقاَل : َذَكَر ِرَجاٌل َعىَل عَ  حُمَمَّ

ُْم َفَضلُّوا ُعَمَر َعىَل َأيِب َبكْ  -اهلل عنه   ٍر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم ، َقاَل ، َفَكَأهنَّ

َأيِب َبْكٍر   نْ  مِ ْيَلةٌ ، َفَقاَل : َواهللَِّ َللَ  -ريض اهلل عنه- ُعَمرَ  َبَلَغ َذلَِك : فَ 

 َخَرَج  َلَقدْ ْوٌم ِمْن َأيِب َبْكٍر َخرْيٌ ِمْن آِل ُعَمَر ، رْيٌ ِمْن آِل ُعَمَر ، َوَليَ َخ 

َل َيْميِش  لَِينَْطلَِق إىَِل اْلَغاِر َوَمَعُه َأُبو َبْكٍر ، َفَجعَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهللَِّ

  ، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهللَِّهُ َن لَ ى َفطِ َساَعًة َبنْيَ َيَدْيِه ، َوَساَعًة َخْلَفُه َحتَّ 

َيا  َفَقاَل:نْيَ َيَدْي َوَساَعًة َخْلِفي ؟ َك مَتيِْش َساَعًة بَ ا َأَبا َبْكٍر ، َما لَ : يَ 

ْصَد، َأَذَكُر ُثمَّ  َخْلَفَك، َأَذُكُر الطََّلَب َفَأْميِش  اهللَِّ، َرُسوَل  َفَأْميِش   الرَّ

  ْبَت َأْن َيُكوَن بَِك ْحبَ ٌء أَ  ، َلْو َكاَن يَشْ رٍ َبكْ  َأَبا َيا َفَقاَل: َيَدْيَك،َبنْيَ 

ْم ، َوالَِّذي َبَعَثَك بِاحْلَقِّ ، َما َكاَنْت لَِتُكوَن ِمْن  ُدويِن ؟ َقاَل : َنعَ 

ٍة إاِلَّ َأْن َتُكوَن يِب ُدوَنَك ، َفلَ  مَّ
امَّ اْنَتَهَيا إىَِل اْلَغاِر ، َقاَل َأُبو َبْكٍر :  ُملِ

أَ َئ َلَك اْلَغاَر ، ْسَترْبِ تَّى أَ وَل اهللَِّ ، َح ُس ا رَ َك يَ َمَكانَ  ُه  َفَدَخَل َواْسَترْبَ

ِئ احْلُْجَرَة ، َفَقاَل : َمَكاَنَك  ُه مَلْ َيْسَترْبِ َحتَّى إَِذا َكاَن يِف َأْعاَلُه َذَكَر َأنَّ

َئ احْلُْجَرَة ، َفَدَخَل َواْس َيا َرُس  ُثمَّ َقاَل :  ، َأ َترْبَ وَل اهللَِّ ، َحتَّى َأْسَترْبِ

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5913
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5913
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5913
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َوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه لِتِْلَك  َل ، َفَقاَل ُعَمُر : ُسوَل اهللَِّ ، َفنَزَ ا رَ ِزْل يَ انْ 

ْيَلُة َخرْيٌ ِمْن آِل ُعَمَر   .   (1)  " اللَّ

 ـ   ملسو هيلع هللا ىلص:  يللنب -ريض اهلل عنه -حمّبة عمر   

 منزلة عالية -ريض اهلل عنه -يف نفس عمر  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان للنبي 

أحب اخللق إليه، قال  ملسو هيلع هللا ىلصلق، فكان من اخلحد لة أزا منال تدانيه

وهو آخذ بيده: يا رسول اهلل ألنت   ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  -ريض اهلل عنه-

ال والذي  " :ملسو هيلع هللا ىلصأحب إيلَّ من كل يشء إال من نفيس، فقال النبي 

، فقال عمر: فإنه  "ليك من نفسكنفيس بيده حتى أكون أحب إ

  يا  اآلن " :ملسو هيلع هللا ىلصي ، فقال النبواهلل ألنت أحب إيلَّ من نفيس ن اآل

: واهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلفاطمة بنت النبي  -ريض اهلل عنه-وقال عمر  ."رعم

ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد 

 . (2) " أبيك منك

 

 

 
 4237يث رقم حد   ةِ رَ جْ اهلِْ  كَِتاب   حنياملستدرك عىل الصحي  (1)
، اخلطيب 7/324ابن أيب شيبة: املصنف  .4/148يح حرواه البخاري: الص  (2)

 .4/401البغدادي: تاريخ بغداد 
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 ـ   ملسو هيلع هللا ىلص:حمبة أبو دجانة لرسول اهلل 

  والنبل  بظهره، ملسو هيلع هللا ىلص دجانة يوم أحد عىل رسول اهللبو أتّرس 

 .   (1)   تحرك.ي ال  وهو فيه، يقع

ثِنَة ريض اهلل ن ازيد بذا هو   -:عنهلدَّ

 وأما زيد بن الدثنة :قال ابن إسحاق  مكة.كان أسرًيا يف 

فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه؛ أمية بن خلف، وبعث به  

عيم، وأخرجوه من  ، إىل التنمع موىل له يقال له: نسطاس صفوان

 .احلرم ليقتلوه

له  رب، فقالبن حفيهم أبو سفيان  واجتمع رهط من قريش، 

شدك اهلل يا زيد! أحتب أن حممًدا  أبو سفيان حني قدم ليقتل: أن

قال زيد:     !كانك نضب عنقه، وأنك يف أهلك؟عندنا اآلن يف م

كة يبه شوه تصا اآلن يف مكانه الذي هو فيواهلل ما أحب أن حممدً 

 .   (2)  أهيلتؤذيه، وأين جالس يف 

 

 
 . (130 ص:ـ  4 )جكثري البداية والنهاية البن   (1)
الصحابة (، أسد الغابة يف معرفة 171 - 170/ 1السرية النبوية البن هشام )ج  (2)

 . (230 /2) البن األثري
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 :  هريض اهلل عن  عاصوقال عمرو بن ال 

وال أجلَّ يف عيني   ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل حب إيلَّ من رحد أوما كان أ

إجالال له، ولو سئلت أن  منه، وما كنت أطيق أن أمأل عيني منه 

 .   (1)   احلديث... ين مل أكن أمأل عيني منه أصفه ما أطقت، أل

ًهشامً:ابنًًقالً

ذكر  ف أحد، عب املازنية يوم رة نسيبة بنت ك وقاتلت أم عام  "

أم سعد بنت سعد بن الربيع  أن  نصارياأل زيد  سعيد بن أيب 

أخربيني  خالة،يا  هلا:فقلت  عامرة،دخلت عىل أم  تقول:كانت 

خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي  فقالت: خربك.

  أصحابه، يف وهو  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ول فانتهيت إىل رس ماء،فيه  سقاء

إىل  املسلمون انحزت فلام اهنزم  للمسلمني، والدولة والريح 

وأذب عنه بالسيف ، وأرمي  القتال،فقمت أبارش  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول

عن القوس ، حتى خلصت اجلراح إيل . قالت : فرأيت عىل  

ا ؟  : من أصابك هبذجرحا أجوف له غور ، فقلت هلا عاتقها 

أقبل   ملسو هيلع هللا ىلص قمأه اهلل ، ملا وىل الناس عن رسول اهلل قمئة أ قالت : ابن 

ت له أنا عرتض. فا نجا ت إن حممد ، ال نجويقول : دلوين عىل

 
ة م هيدم ما قبله وكذا اهلجرون اإلسالكم، كتاب اإليامن، باب لرجه مسأخ  (1)

 .(212)برقم واحلج، 
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فضبني   ملسو هيلع هللا ىلصبن عمري وأناس ممن ثبت مع رسول اهلل ومصعب 

اهلل  ولكن عدو  رضبات،ولقد رضبته عىل ذلك  الضبة،هذه 

 .    (1)   ".  درعان.عليه   كانت

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  صفات 

   . ﴾ لََعَل ُخلٍُق َعِظيمٍ   ِإَونََّك ﴿  تعاىل:قال 

ن  ع  وأتقاهم،هم أكرمُخلقًا و أحسن الناس ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  

أحسن الناس  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان ) قال -ريض اهلل عنه-أنس 

 .  (2)(لًقاُخ 

لق النبي عليه عن ُخ  -ريض اهلل عنها-ملا سئلت  عائشةقالت 

 .    (3) القرآن( لقه ُخ  )كان   قالت:  والسالم،الصالة 

َِّم  ) : -والسالمعليه الصالة -ل رسول اهلل قا إنام ُبِعْثُت ألمَُت

  .(4)   (ِق األخال مكارَم 

 
 هـ 1430ر ابن حزم عام ( طباعة دا 684 / ص 1 )جهاية البن كثري البداية والن  (1)
      .(2150)ومسلم (، 6203أخرجه البخاري )  (2)

  )رشح حاوي يف ط(، وال4862أبو يعىل )له، و( واللفظ 25813رجه أمحد )أخ (3) 

 .مطوالً  (4435( )رآلثامشكل ا 
(، واحلاكم )مكارممن  بدال )صالح(( بلفظ: 8939( )2/381رواه أمحد )  (4)

( واللفظ له. قال ابن رجب يف 20571( )10/191(، والبيهقي )2/670)

= 
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  ـً:اًًلقًَْخًلناسًًًاًأحسًنًملسو هيلع هللا ىلصنًكاـً

أحسن الناس  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي ) :قال -ريض اهلل عنه-عن أنس ـ 

 . (1)  ًقا(لْ َخ 

ما رأيت  ) :قالت -ريض اهلل عنها-وعن صفية بنت حيي 

 .  (2)  ( ملسو هيلع هللا ىلص ًقا من رسول اهلللْ أحسن َخ 

   ـًمتفحًشا:والًًملسو هيلع هللا ىلصًفاحًشًاًيكًنملًـً

حًشا وال  فا " ملسو هيلع هللا ىلص بي الن مل يكن) مرو قالعن عبد اهلل بن ع

 .   (3)( فحًشامت

 ـ    ملسو هيلع هللا ىلص:رمحة النبي  

رَْسلَْناَك إَِلَّ رَْحَة  لِلَْعالَِمنيَ   تعاىل:قال 
َ
   . [107االنبياء: ]  َوَما أ

 
= 

)جممع يثمي يف الك يف املوطأ بالغا. وقال اهل(: ذكره م305( ))لطائف املعارف

. قةاهلل الكلوذاين وهو ثرزق  غري حممد بن  حلصحي(: رجاله رجال ا 9/18) ئد(الزوا 

جمموع وجود إسناده ابن باز يف )(، 184)خمترص املقاصد(( )وصححه الزرقاين يف )

 .( 215/ 2 )باز فتاوى ابن 
 . (2150)ومسلم (، 6203أخرجه البخاري ) (1)
 سط بإسناد حسن ين يف األورواه الطربا (2)
 (.2321 (سلموم(، 6035بخاري )لخرجه ا أ (3)
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أبعث لعاًنا،  إين مل ) ملسو هيلع هللا ىلصوعندما قيل له ادع عىل املرشكني قال 

   .(1)  (وإنام بعثت رمحة

َن  ُجٍل مِ ام رَ ، فأيُّ رَشٌ بَ  أنا ام اللَُّهمَّ إنَّ  ) والسالم:قال عليه الصالة 

.  ( وَرمْحَةً  املُْسلِِمنَي َسَبْبُتُه، أْو َلَعنُْتُه، أْو َجَلْدُتُه، فاْجَعْلها له َزكاةً 

 .    (2)  َزكاًة وَأْجًرا فيه، ِمْثَلُه، إالَّ أنَّ ملسو هيلع هللا ىلصويف روايٍة: َعِن النبيِّ 

 ،شيئاً  من أمِر أمتي من ويلَ  )اللهم  :ملسو هيلع هللا ىلصـ كان من دعاء النبي 

 شيئًا فرفقو من ويل من أمر أمتي  عليه،فاشُقق  عليهم،فشقَّ 

 .    ، فارفق به ( هبم

وَن وُتْرَزُقوَن إالَّ بُضعَ  هل  ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال   .   (3)    (مَفاِئكُ ُتنْرَصُ

ِ نِلَْت  رَْحَةٍ  بَِما فَ  ﴿  تعاىل:قال  َ ِمَن اّللَّ ْم َولَْو ُكنَْت َفّظا  َغلِيَظ  هُ ل
 .  ﴾  لَُهمْ فَاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغفِْر    لَِك  َحوْ ِمنْ   وا لِْب ََلنَْفضُّ الْقَ 

 ـ   بأمته: ملسو هيلع هللا ىلص ـ رمحته 

نَّ النَّبِيَّ أَ ) -ريض اهلل عنه- اهلل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  َعْبدِ  َعنْ 

ْضلَلْنَ  إِنَُّهنَّ  َرّبِ ﴿  :لَّ يِف إِْبَراِهيمَ  َوَج َتاَل َقْوَل اهلل َعزَّ  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
  ِمنَ  ريا  َكثِ  أ

   . [36]إبراهيم:   ﴾ِمّنِ   فَإِنَّهُ   بَِعِن تَ   َفَمنْ   اِس انلَّ 

 
 . (4832)رقم  مسلمرواه  (1)
 (.2601( ومسلم( خمترصا، 6361)ه البخاري أخرج (2)
 . (2896) البخاري برقمرواه  (3)
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اَلمُ     َتْغفِرْ  ِإَونْ  ِعَباُدكَ  ُهمْ نَّ فَإِ  مْ بْهُ ُتَعذِّ  إِن  ﴿ :َوَقاَل ِعيَسى َعَلْيِه السَّ
نَْت  فَإِنََّك  لَُهمْ 

َ
َفَرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل:  [ 118 ]املائدة:  ﴾ اْْلَِكيمُ  زِيزُ الْعَ  أ

يُل اْذَهْب  َوبَ  "تِي ُأمَّ تِي اللَُّهمَّ ُأمَّ " : َيا ِجرْبِ َكى. َفَقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

ٍد، َوَربَُّك أَ إىَِل حُمَ  يُل َعَلْيِه  ْعَلُم، َفَس مَّ ْلُه َما ُيْبكِيَك؟ َفَأَتاُه ِجرْبِ

اَلُة َوالسَّ    َوُهَو َأْعَلُم. ُه َرُسوُل اهللِّ باَِم َقاَل. ُم َفَسَأَلُه. َفَأْخرَبَ الَ الصَّ

ٍد َفُقْل: إِنَّا َسنُْرِضيَك يِف أُ  : َيااهلل اَل َفقَ  يُل اْذَهْب إىَِل حُمَمَّ تَِك ِجرْبِ مَّ

 .   (1)    (ُسوُءكَ َوالَ نَ 

  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال -ريض اهلل عنه-ـ وعن أيب هريرة 

ل كلُّ نبيٍّ  مستجابٌة،دعوٌة نبيٍّ  لكلِّ )   وإين اختبأُت  دعوَته،فتعجَّ

ُك باهللِ  مات منهم ال يرشلٌة من نائ هي ف ي،ألمتشفاعًة  دعويت

 .(2) (شيًئا

َقاَل َرُسول  ، َقاَل،  -ريض اهلل عنه-ْشَعِريِّ ْن َأيِب ُموَسى اأْلَ عـ َ

َفاَعِة َوَبنْيَ أَ ) ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل  ُت َبنْيَ الشَّ ْ تِي اجْلَنََّة،  ُخريِّ ْن َيْدُخَل نِْصُف ُأمَّ

 
 . (202)كتاب اإليامن برقم  مسلم يفرواه  (1)
(، 199) ( خمترصًا، ومسلم8959(، وأمحد )6304أخرجه البخاري )  (2)

 .ظ لهف( والل4307ابن ماجه )و(، 3602والرتمذي )
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َفاعَ  ُت الشَّ َ َفاْخرَتْ نَي املُْْؤِمننَِي؟ ،  لِْلُمتَّقِ  َفى، َأُتَرْوهَنَامُّ َوَأكْ َأعَ ا َة أِلهَنَّ

ثنِيَ لَ املُْ اَل َوَلكِنََّها لِْلُمْذنِبنَِي اخْلَطَّاِئنَي   .(1)  (وَّ

 ـ  باألطفال:  ملسو هيلع هللا ىلصرمحته 

خيطُبنا إذ جاَء احلسُن واحلَُسنْيُ عليهام   ملسو هيلع هللا ىلص كاَن رسوُل اهللَِّ )ـ  

مَن املنرِب   ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  زَل رسوُل نف ِن،ويعُثرا شيانِ قميصاِن أمحراِن يم

اَم  "صدَق اهللَُّ  قاَل:ثمَّ  يديِه، بنيَ فحمَلُهام ووضَعُهام  َأْمَواُلُكْم  إِنَّ

بيَّنِي يمشيانِ  "فِْتنٌَة َوَأْواَلُدُكْم  ويعُثراِن فلم   نظرُت إىل هذيِن الصَّ

 .(2)  ( ورفعُتُهم أصرِب حتَّى قطعُت حديثي 

  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  كان)قالت:  -ريض اهلل عنها-ة عائشعن  ـ

 .   (3)  (نُكهم، ويدعو هلمُيؤتى بالصبيان، فيربك عليهم، وحُي 

َم  ْرَح َما َرَأْيُت َأَحًدا َكاَن أَ )قال:  -ريض اهلل عنه- أنسـ عن 

 .  (1)  (  اهللَّبِاْلِعَياِل ِمْن َرُسوِل 

 
عن أيب  (4453)برقم نن ابن ماجه وس عن ابن عمر (5581)برقم د مسند أمح  (1)

                          .(20145)برقم ويف مسند أمحد  موسى وهو صحيح لغريه
(، 1413سائي )( واللفظ له، والن3774)(، والرتمذي 1109جه أبو داود )أخر  (2)

 . (22995 (وأمحد(، 3600اجه )وابن م
 حومس بالربكة للصبيان دعاءال باب الدعوات، كتاب البخاري، أخرجه (3)

   .(6355)رقم  (155 /11)  رؤوسهم.



 المبين  ق الواضحالح 149 

سول ر ا معدخلن): قال -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك ـ 

 ،  ملسو هيلع هللا ىلصبي ني، وكان ظِْئًرا إلبراهيم ابن النعىل أيب سيف الق  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ه.إبراهيم فقبَّله  ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ رسول اهلل    . (2) (. وشمَّ

ما من الناس )  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  -ريض اهلل عنه-أنس عن 

غوا احلنث إال أدخله اهلل اجلنة بفضل  له ثالث مل يبل مسلم يتوَف

   .(3)  ( رمحته إياهم 

   يبلغوا.بل أن اتوا قم منى أهن واملع  اإلثم :احلنث

بن   َسْعدٌ مرة فقاَل له  األطفال،وت مل ملسو هيلع هللا ىلص ه َعْيناـ كانت تفيض 

؟ قاَل: هِذه َرمْحٌَة وَضَعها اهللَُّ يف  ما هذا يا َرسوَل اهللَِّ) عبادة:

 .  (4) (اءَ مَح الرُّ باِدِه إالَّ ِعباِدِه، وال َيْرَحُم اهللَُّ ِمن عِ  ُقُلوِب َمن شاَء ِمن

بينا نحُن يف املسجِد  :)قال -اهلل عنه ريض -  قتادةَ أيبن عـ 

حيمُل أمامَة بنَت أيب العاِص   ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهللَِّ  يناعل جلوٌس خرَج 

ها زينُب بنُت رسوِل اهللَِّ  بيِع وأمُّ ها عىل  يٌَّة حيملُ َوهَي صب ملسو هيلع هللا ىلص بِن الرَّ

 
= 

(، وأبو يعىل 9506(، وابن حبان )12123(، وأمحد )2316مسلم: )رواه   (1)

  (.110)اإليامنهقي يف شعب (، والبي4192)
  (1303)لبخاري ا  (2)
  (1248)بخاري لا رواه  (3)
  (5655)ه البخاري روا  (4)
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إذا َركَع   اهعُ يض َوهَي عىل عاتِقهِ  ملسو هيلع هللا ىلص ِه فصىلَّ رسوُل اهللَِّ عاتقِ 

 . (1) (هِباَتُه يفعُل ذلَِك  حتَّى قىض صالَم يُدها إذا قاعوي

فقال  حابس بن  األقرع ، وعندهاحلسن بن عيل ملسو هيلع هللا ىلصَقبَّل النبي ـ  

الولد ما قبَّلُت منهم أحًدا، فنظر إليه  : إن يل عرشة من األقرع

   .(2)  (ُيرحم ال  َيرحم  ال  من): فقال اهلل  رسول

بياَن ؟ فام ُنقبُِّلهم   قبِّلونَ أتُ  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصنَّبيِّ ل جاء أعرايبٌّ إىل ا ـ الصِّ

محَة ِمن  ملُِك لك أْن نَزع أ )وما: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهللِ  اهللُ الرَّ

   .(3)  ( قلبِك

 ـ  بالنساء: ملسو هيلع هللا ىلصرمحته 

ت معه نساء  يف بعض أسفاره وكان  " ملسو هيلع هللا ىلص  "اهلل  وكان رسول "

   سليم.منهن أم 

يا   :(ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصله رس فقالوغالم أسود يقال له أنجشة حيدوا 

(4)  (رسوقًا بالقواري رويدكأنجشة، 
.   

 
  (918)اه ايب داود رو (1)
(، والرتمذي 5218(، وأبو داود )2318(، ومسلم: )5651البخاري )رواه  (2)

 (.7121) وأمحد(، 1911)
 . (5595)رواه ابن حيان  (3)
 .ً(6180) ومسلم: (،6149)رواه البخاري: ً(4)
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 .(1)  (  ارفق يا أنجشة، وحيك بالقوارير): فظويف ل ـ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الن مع ُكنَّا ) قال: -ريض اهلل عنه- مالكبن  عن أنس

 َصِفيَّةَ  َأْرَدَف  وقدْ  َراِحَلتِِه، عىَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ وَرسوُل  ُعْسَفانَ  ِمن َمْقَفَلهُ 

،يَ ُح  بنَْت  مَجِيًعا، َفاْقَتَحَم َأُبو َطْلَحَة،   َعاَفرُصِ  ُه،َناَقُت  َفَعَثَرْت  يٍّ

 .   (2)    (. املَْرَأَة.ي اهللَُّ فَِداَءَك، قاَل: َعَلْيَك نِ َعلَ َفقاَل: يا َرسوَل اهللَِّ َج 

َمن عاَل قال: ) النبي ملسو هيلع هللا ىلصأن  -ريض اهلل عنه-أنس  ـ وروى

 .   (3)  (أصابَِعهُ  وهو وَضمَّ  َم الِقياَمِة أناوجاِرَيَتنْيِ حتَّى َتْبُلغا، جاَء يَ 

 بيشٍء، فأْحَسَن إَلْيِهنَّ ُكنَّ  الَبنَاِت َن مِ  َمِن اْبُتيِلَ ) ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قالـ 

ا ِمَن النَّارِ     .(4)(له ِسرْتً

ي الفقرية الت أفضل الصدقة إعالتك ابنتك :) ملسو هيلع هللا ىلص وقال ـ 

   .(5) (وليس هلا غريك   رفضها زوجها

ه   أشَب حًدا كانَ  أرأيُت  ام  ) قالت:  -اهلل عنها ريض -شة عن عائ

من فاطمَة كانت إذا دخلت   ملسو هيلع هللا ىلص سوِل اهللَِّ بر سمًتا َوهدًيا ودالًّ 

 
  .(6209) البخاري: رواه (1)
 . (3085)ه البخاري ا رو (2)
 . (2631)سلم واه مر  (3)
 . (2629)سلم رواه م (4)
 .ماجةرواه البخاري وابن  (5)
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ا  عليِه قاَم إليها فأخَذ بيِدها وقبََّلها وأجلَسها يف جملِسه َوكاَن إذ

   .(1)  (  يف جملِسهافأخذت بيِده فقبَّلتُه وأجلستهُ دخَل عليها قامت 

ا، فأسمع  لتهإطا د يأر ناإين ألدخل يف الصالة وأ :) ملسو هيلع هللا ىلصوقال ـ 

مما أعلم من شدة وجد أمه من   ز يف صاليتكاء الصبي، فأجتوب

   .(2)  ( بكائه

 ـ   بالضعفاء:ملسو هيلع هللا ىلص ـ رمحته 

كفالة األيتام لضعفهم وحاجتهم  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص لقد حث النبي ـ 

وقال بأصبعيه   - أنا وكافُِل اليتيِم يف اجلنِة هكذا ) "فقال رعاية لل

ًًً.(3) ( -والوسطى به سباال 

اعي ) فقال:األرامل واملساكني  الةإع عىل " ملسو هيلع هللا ىلص  "ثـ وح   السَّ

ذي يقوُم اللَّيَل  جاهِد يف َسبيِل اهللَِّ وكالَّ رَملِة واملسكنِي كاملُ عىَل األ

 .   (4)  ( النَّهارَ ويصوُم  

 
 الكربى(سائي يف )السنن (، والن3872(، والرتمذي )5217أخرجه أبو داود ) (1)

 .( باختالف يسري8369)
 .(470 )مسلم (709)البخاري رواه  (2)
 . (1475ع الصحيح )اجلام (3)
 . ( 2982) م، ومسل(5353البخاري ) هروا  (4)
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  :) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  قال :قال -ريض اهلل عنه-رة ـ وعن أيب هري

عيفنيِ ُج حقَّ اللَّهمَّ إينِّ أحرِّ   .  (1)( رَأةِ املو  ِم،يتيل ا :الضَّ

 الصالة خمافة أن تفتتن يسمع بكاء الصبي فيرسع يف ملسو هيلع هللا ىلص كان ـ 

 أمه.

 ـ   باحليوانات: رمحته ملسو هيلع هللا ىلص

  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  كان رسول ) قالت: -ريض اهلل عنها-عن عائشة  

 .   (2)  (فترشُب  اإِلنَّاَء،ِة ُيْصِغي للهرَّ 

َيْأُكُل  فَ  َزْرًعا، عُ رَ ا، َأْو َيزْ ًس ْغِرُس َغرْ ما ِمن ُمْسلٍِم يَ  :) ملسو هيلع هللا ىلص وقال

 .   (3)  (   هَبِيَمٌة، إاِلَّ كاَن له به َصَدَقةٌ منه َطرْيٌ َأْو إِْنَساٌن َأوْ 

الَعَطُش، بْينَام َرُجٌل َيْميِش بَطِريٍق، اْشَتدَّ عليه :) ملسو هيلع هللا ىلص وقال

َب ُثمَّ َخَرَج فَ  ُث، َيْأُكُل  ٌب َيْلهَ ، فإذا َكلْ َوَجَد بْئًرا َفنََزَل فيها، َفرَشِ

ُجُل  ى ِمَن الَعَطِش، فقاَل رَ الثَّ  : لَقْد َبَلَغ هذا الَكْلَب ِمَن  الرَّ

ُه ُثمَّ أْمَسَكُه  نَزَ فَ  الَعَطِش ِمْثُل الذي كاَن َبَلَغ يب، َل البِْئَر َفَمأَلَ ُخفَّ

 
 .(9149)والنسائي (، 6649(، وأمحد )3678اجه )أخرجه ابن م (1)
عجم امل(، والطرباين يف )1/221مي )للهيث جممع الزوائد(أخرجه البزار كام يف ) (2)

 .(7949) األوسط(
 .(1553(، ومسلم )2320)أخرجه البخاري  (3)
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وإنَّ  اهللَِّ،  يا َرسوَل  َقى الَكْلَب َفَشَكَر اهللَُّ له َفَغَفَر له قالوا: ِفيِه، َفَس ب

 .    (1) (لِّ ذاِت َكبٍِد َرْطَبٍة أْجرٌ ْم، يف كُ ِئِم أْجًرا؟ فقاَل: َنعَ اهالبَ لنا يف 

  أهله: ملسو هيلع هللا ىلص مع  خالق النبي أ

حيث قال   لناس وخريهم ألهله وخريهم ألمته اخري ملسو هيلع هللا ىلص  كان

خريكم ألهله وأنا خريكم   )خريكم  : عليه الصالة والسالم

 .   (2)  (ألهيل 

كان   أنه  وجه وزأهله يف تعامله مع  ملسو هيلع هللا ىلصخالقه وكان من كريم أ

  إليهم، فكان سن إليهم ويرأف هبم ويتلّطف إليهم ويتوّدد حُي 

أن يرّقق   ملسو هيلع هللا ىلص كان من شأنه و ويداعبهم، فهم يامزح أهله ويالط

قول هلا:  عائش وي اسم عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ كأن يقول هلا: )يا

ة بنهلا: )يا ا بأن يقول)يا محرياء( وُيكرمها بأن ينادهيا باسم أبيها 

ق( وما ذلك إال توددًا وتقربًا وتلطفًا إليها واحرتامًا ديلصا

 .  لهاوتقديرًا أله

 –وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية   ملسو هيلع هللا ىلص)وقد روي أنه  

 

 
 .  (2244)ومسلم  (6009رجه البخاري )أخ (1)
الدنيا يف  (، وابن أيب2260لدارمي )له، وا ( واللفظ 9538رتمذي )ه الأخرج (2)

 . ( 154)الناس( )مداراة 
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  .(1) بعريها( رجلها حتى تركب عىل  -ريض اهلل عنها

ريض اهلل  -ومن دالئل شدة احرتامه وحبه لزوجته خدجية 

صديقاهتا(،  لها )خالئإىل اة ثم هيدهيا ن كان ليذبح الش، إ-عنها

   مماهتا. وذلك بعد 

ما ِغْرُت عىل َأَحٍد من   ):قالت -ريض اهلل عنها-عن عائشة 

ها وما  وما يب أْن َأُكوَن َأْدَرْكتُ ما ِغْرُت عىل خدجيةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْزَواِج النبيِّ 

اةَ  هلا وإْن كان  ملسو هيلع هللا ىلص ذلَك إالَّ لَِكْثَرِة ذكِر رسوِل اهللِ  ُع َتَتبَّ  َفيَ َليذبُح الشَّ

 .  (2)  ( َة َفُيْهِدهيا هلُنَّ َق خدجيدايا صهِب 

ًـًًًاألهل:حسنًالعرشةًوالتعاملًمعً

-يها زوجه صفية وضع ركبته لتضع عل ملسو هيلع هللا ىلصأنه )وقد روي 

 .)3(  ( ريها بعرجلها حتى تركب عىل  -ريض اهلل عنها

 رًيا،خ اءبالنس استوصوا ):فقالباملرأة الزوجة،  ملسو هيلع هللا ىلصوأوىص 

  فإن  أعاله، الضلع يف ما وجأع وإن ،ضلع من خلقت املرأة فإن

 
 .(4211) البخاري رقمرواه  (1)
واللفظ له، ( 2017(، والرتمذي )2435ومسلم )(، 3818أخرجه البخاري ) (2)

 (24310)محد أو(، 1997(، وابن ماجه )8361) الكربى(والنسائي يف )السنن 
 . (2174) برقمالبخاري  رواه  (3)
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 بالنساء فاستوصوا أعوج، يزل مل تركته وإن  كرسته، تقيمه ذهبت

 .  (1)   (  خرًيا

رضب الفحل ثم لعله   يضب أحدكم امرأته مل: ) ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(2) ) د جلد العب)يف رواية  و( انقها يع

  وخياركم  خلًقا، نهمأحس إيامًنا املؤمنني أكمل :)ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(3)    ( سائهم لن اركميخ

ُجُل، ِديناٌر ُينِْفُقُه عىَل أَ  ) ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ْفَضُل ِديناٍر ُينِْفُقُه الرَّ

 .   (4)(ِعيالِهِ 

ريض اهلل  -مسابقته لعائشة  - ألهله ملسو هيلع هللا ىلص ومفاكهته مالعبته

 -:-عنها

ا كاَنت مَع النَّبيِّ ) :-ريض اهلل عنها-، ئشةَ عن عا   يف سَفرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأهنَّ

فلامَّ مَحلُت اللَّحَم سابقُتُه  ،  رجيلَّ  عىلُه فسبقُتهُ ابقتُ قالت: فس

بقةِ فسبَقني فقاَل: هِذِه بتلَك     .(5) (السَّ

 
 . (1468)م ومسل (5186البخاري )اه رو (1)
 .(4928)البخاري رواه  (2)
 .واللفظ له( 472/ 2(، وأمحد )1162(، والرتمذي )4682ه أبو داود )أخرج (3)
 .(  994)برقم  رواه مسلم(4)
 . (2578)صحيح أيب داود  (5)
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   ـ  أهله:مهنة  يفملسو هيلع هللا ىلص كان  

: ما كاَن   -ريض اهلل عنها-سألُت عائشَة  ):قالـ عن األسود 

  فإذا  ِه، أهلِ كان يكوُن يف ِمْهنَِة  فقالت:يصنُع النَّبيُّ يف أهلِِه ؟ 

الُة ض ح  .   (1)   (خرَج ِت الصَّ

ا ُسِئلت: ما كان النَّبيُّ  ) -ريض اهلل عنها- عن عائشةَ ـ   ملسو هيلع هللا ىلص أهنَّ

ما  ُل قالت: كان خَييُط ثوَبه وخيِصُف نعَله ويعمَ  بيتِه؟يعَمُل يف 

جاُل يف   .   (2) (  بيوهِتم يعَمُل الرِّ

 ـ  ملسو هيلع هللا ىلص:  عدل النبي

تت بطعاٍم يف صحفٍة هلا  أأهنا  :)-ريض اهلل عنها-فعن أم سلمة 

، فجاءت عائشة... ومعها فِهٌر  حابهصوأ  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهلل سورإىل 

وهو   ةالصحافبني فلقتي  ملسو هيلع هللا ىلصع النبي ، فجمةالصحافففلقت به 

  ملسو هيلع هللا ىلص  ثم أخذ رسول اهلل  ـ(لوا، غارت ُأمكم ـ مرتني )ك ول:يق

ىل ُأم سلمة وأعطى صحفة ُأم سلمة  عث هبا إصحفة عائشة فب

 .  (3)(عائشة

 
  (418)املفرد االدب  (1)
  (5677)ابن حيان  (2)
 األلباينوصححه  (3966)النسائي رواه  (3)



 المبين  اضحالحق الو 158 

قَ أَ رَ أنَّ امْ  ):  قال -ريض اهلل عنه-بن الزبري عن عروة  ْت يف  ًة رَسَ

الَفْتِح، َفَفِزَع َقْوُمها إىل ُأساَمَة بِن َزْيٍد  ةِ ْزوَ يف غَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْهِد َرسوِل اهللَِّ 

نَ َمُه ُأساُة: َفَلامَّ َكلَّ ْسَتْشِفُعوَنُه، قاَل ُعْروَ يَ  وْجُه َرسوِل   َمُة فيها، َتَلوَّ

قاَل ُأساَمُة:  ،ُدوِد اهللَِّن ُح أُتَكلُِّمنِي يف َحدٍّ مِ قاَل: ، فملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ 

اهللَِّ، َفَلامَّ كاَن الَعيِشُّ قاَم َرسوُل اهللَِّ َخطِيًبا،  يل يا َرسوَل  رْ ْغفِ اْستَ 

ا َبْعُد، فإنَّام أْهَلَك النَّاَس أمَّ  ى عىَل اهللَِّ بام هو أْهُلُه، ُثمَّ قاَل: فأْثنَ

 ُ َق فِيِهمُ ْم َقْبَلُكْم: أهنَّ يُف تَ  ال كاُنوا إذا رَسَ ِ َق  وَركُ رشَّ ُه، وإذا رَسَ

ِعيُف أقامُ ال  مُ فِيهِ  ٍد بَيِدِه، لو أنَّ ضَّ ، والذي َنْفُس حُمَمَّ وا عليه احلَدَّ

َقْت َلَقَطْعُت َيَدها ثُ فاطَِمَة بنْ ٍد رَسَ   ملسو هيلع هللا ىلص َمَر َرسوُل اهللَِّ مَّ أَت حُمَمَّ

َجْت  وَّ زَ تَ ْعَد ذلَك وا بَ ُتهها، َفَحُسنَْت َتْوبَ َك املَْرَأِة َفُقطَِعْت َيدُ بتِلْ 

  ِئَشُة: َفكاَنْت َتْأيت َبْعَد ذلَك فأْرَفُع حاَجَتها إىل َرسوِل اهللَِّ قاَلْت عا

 .   (1)  (ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 

 
 . (4304)خاري رواه الب (1)
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 ـ     :ملسو هيلع هللا ىلص :النبي كالم

 . (1) م  لم عليهيمر بالصبيان فيس ملسو هيلع هللا ىلص كان 

ام  كلم في ال يت السالم وكان عليه الصالة وحيمل ابنة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

  ُعِرَف يف  : ه اليشءذا كرِ به، وإ فيام يرجو ثوا  ال َيعنيه، وال يتكلم إال 

ًًًوجهه. 

 ـ    ملسو هيلع هللا ىلص:شجاعة النبي 

  ملسو هيلع هللا ىلص كاَن َرسوُل اهللَِّ  ):قال -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

 َفِزَع  : وقدْ ، قاَل وَأْشَجَع النَّاسِ  وَأْجَوَد النَّاِس، َأْحَسَن النَّاِس،

اُهمُ  :َلًة َسِمُعوا َصْوًتا، قاَل  َليْ َأْهُل املَِدينَةِ  عىَل َفَرٍس   ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بنال  َفَتَلقَّ

ْ ُتَراُعوا،  أليِب َطْلَحَة ُعْرٍي، وهو ُمَتَقلٌِّد َسْيَفُه، َفق ْ ُتَراُعوا، مَل اَل: مَل

 . (2) ( َبْحًرا َيْعنِي الَفَرَس : وَجْدُتُه ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ قاَل َرسوُل اهللَِّ 

كام يف رواية اإلمام   -عنه ريض اهلل- يقول عيل بن أيب طالب

َقْينَا َيْوَم َبْدٍر،ْأُس  اْلبَ ملََّا َحَضَ ) دأمح َوَكاَن ِمْن   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  بَِرُسولِ  اتَّ

 .(3)  ( ِمنْهُ  نيَ كِ رْشِ املُْ   إىَِل  َأْقَرَب  َأَحدٌ  َكانَ  َما َأَشدِّ النَّاِس،

 
 .(2168)ومسلم. واللفظ له  (6247)البخاري رواه  (1)
 . (2307) (، ومسلم3040أخرجه البخاري )  (2)
(، 0421ديث )، رقم احل1/126أمحد، طبعة مؤسسة قرطبة االمام مسند  (3)

 .وطرناءعيب األوصححه ش
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 ـ  مع اخلدم:  ملسو هيلع هللا ىلصالق النبي أخ

فاحشًا  ياًم فلم يكنعظيمة كان لطيفا رحومع هذه الشجاعة ال 

ال جيزي بالسيئة السيئة اق و شا وال صخابًا يف األسوحمتفوال 

خدمت   "قال -ريض اهلل عنه -عن أنس ولكن يعفو ويصفح. 

ما قال أف قط، وال قال ليشء مل   نني، واهلل عرش س ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

               .(1)(علت كذافعلت كذا وهال ف

اهلل  ما رضب رسول  :)عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها قالت  

  أن جياهد يف  ه شيئا قط إالة وال رضب بيدوال امرأ لهخادما  ملسو هيلع هللا ىلص

قط بيده وال امرأة   سبيل اهلل. ويف رواية ما رضب رسول اهلل شيًئا

 .    (2) (ًما إال أن جياهد يف سبيل اهللوال خاد

  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول خري ما :)قالت -ريض اهلل عنها-عن عائشة 

  كان  إثاًم  ن كا نفإ  إثاًم، نيك مل ما أيرسمها أخذ إال قط أمرين بني

 
ومسلم  رصًا باختالف يسري،( خمت4774وأبو داود ) (،1973بخاري )أخرجه ال  (1)

لرتمذي تالف يسري، وا ( مفرقًا باخ13373، 12048محد )(، وأ2309، 2330)

 ( واللفظ له1/463( باختالف يسري، وابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( )2015)
 . (2328)مسلم أخرجه   (2)
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  اهلل  حرمة  هكتنت  أن إال قط لنفسه ملسو هيلع هللا ىلص  انتقم  وما منه الناس أبعد

 .(1)(فينتقم

وال   امرأة وال  بيده قط شيًئا اهلل  رسول رضب ما:) ويف رواية

 .(2)   (  سبيل اهللا إال أن جياهد يف خادمً 

 ـ  ملسو هيلع هللا ىلص:  عفو النبي

  أحسن من  ملسو هيلع هللا ىلص ان النبي ك)قال  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ب ويف  ت له واهلل ال أذهي يوًما حلاجة، فقلسلنا، فأراس خلقً لنا

فخرجت حتى أمر عىل صبيان  ،ملسو هيلع هللا ىلصرين به نفيس أن أذهب ملا أم

من  قد قبض بقفاي  ملسو هيلع هللا ىلصون يف السوق، فإذا النبي عبوهم يل

إليه وهو يضحك فقال يا أنس أذهبت حيث  ورائي، فنظرت 

   .(3)  (فذهبت –رسول اهلل   يانا أذهب قلت نعم، أ أمرتك؟ 

 ـ   ملسو هيلع هللا ىلص: تواضعه

ة احلر والعبد والغني والفقري  وهتم دعوجييب دع ملسو هيلع هللا ىلصكان ـ 

ر. فكان أبعد  رىض يف أقىص املدينة ويقبل عذر املعتذ ويعود امل

 
 .(2327) ومسلم(، 5603) لبخاريرواه ا   (1)
 .( 2328 )  سلمأخرجه م (2)
  (2310) ه مسلمروا  (3)
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تطروين كام  )ال  :ملسو هيلع هللا ىلصكيف ال وهو الذي يقول  الكرب،الناس عن 

  لنصارى ابن مريم، إنام أنا عبٌد فقولوا عبد اهللأطرت ا

ً.ًًً(1) ورسوله(

 : ولو إىل خبز الشعريعوة الد بملسو هيلع هللا ىلص جييكان   ـ

ُيْدَعى إىل   ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ  : )قال -ريض اهلل عنه-عن انس   

نَِخِة  ِعرِي واإِلهاَلِة السَّ    .(2) (َفُيِجيُب ُخْبِز الشَّ

   ـ  احلامر:كب ير ملسو هيلع هللا ىلصكان    

َض، ويتبع  د املريكان يعو  )  قال: -ريض اهلل عنه-أنس  عن ـ

َم  لقد رأيُته يو احلامَر؛ويركب  ، وجييب دعوِة اململوِك،ازةَ اجلن

 .   (3)   (ليٌف  ِخطاُمه محارٍ  عىل يربَ خ

   ـ الناس:ال يدفع عنه  ملسو هيلع هللا ىلص كان  ـ

ع عنه الناس ال يدف  ملسو هيلع هللا ىلصكان    : )عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال

 
  (3445) .واه البخارير (1)
( 334( ويف ))الشامئل(( )1215(، والرتمذي )2069) أخرجه البخاري (2)

 .(13497 (وأمحد(، 4610واللفظ له، والنسائي )
 .ريستالف يباخ( 4178ابن ماجه )(، و1017أخرجه الرتمذي ) (3)
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 .  (1)  (عنه وال يضبوا

 ظم .   والتعاوبرأته من الكرب  ملسو هيلع هللا ىلص  تواضعه وذلك لشدة

وال  بواب، نه األت تغلق دونواهلل ما كا : ) وعن احلسن قال 

ال يغدى عليه باجلفان، وال يراح عليه هبا،  ، و ونه احلجابتقوم د 

  . ( ولكنه كان باروًزا، من أراد أن يلقى نبي اهلل لقيه

ال يأنف وال يستكرب  كان  ملسو هيلع هللا ىلصهلل أن رسول ا) أيب أوَفعن ابن  ـ

بد حتى يقيض له   مع األرملة واملسكني والعأن يميش

  .(3)(2)(حاجته

   ـ ملسو هيلع هللا ىلص:جملسه 

-، والبِساط، عن أنس رض، وعىل احلصريكان جيلِس عىل األ 

الرجل فصافحه إذا استقبله  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي ): قال -ريض اهلل عنه

وال يرصف  ل ينزع يده، ال ينزع يده من يده حتى يكون الرج 

 
ه واضعه صىل اهلل عليه السيوطي وذلك لشدة ت يف الكبري وحسن رواه الطرباين (1)

 .والتعاظموبرأته من الكرب وسلم 
 .(5005 الصحيح )اجلامع    (1413)النسائي رواه  (2)
ب زاد كتا  -رمحه اهلل-فتاوى ومقاالت اجلزء الرابع للشيخ ابن باز  انظر جمموع) (3)

 .النووية(رشح األربعني  لقيم ـالبن ا املعاد 
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ا مقدمً  من وجهه حتى يكون الرجل هو يرصفه، ومل ير  وجهه 

  .(1)  (يه بني يدي جليس لهركبت

   ـ  واملجالسة:واملحادثة  املصافحة يف ملسو هيلع هللا ىلصالقه من مكارم أخ

إذا استقبله   ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي ) :قال -ريض اهلل عنه-عن أنس 

،  زع يدهه حتى يكون الرجل ينه ال ينزع يده من يدالرجل فصافح

فه، ومل   يرصف وجهه من وجهه حتى يكون الرجل هو يرصوال 

 .(2)  له(بني يدي جليس بتيه ير مقدًما رك

يقبل   ملسو هيلع هللا ىلص كان )  :قال -ريض اهلل عنه- مرو بن العاصن ععو

   .(3) بذلك(بوجهه وحديثه عىل أرش القوم يتألفهم 

   : ـه بالناس وحسن تعامله ورفق  ملسو هيلع هللا ىلصتيسري النبي  ـ 

 . (4) ( تنفروا وال   وسكنوا ، تعرسوا وال يرسوا  ):   ملسو هيلع هللا ىلصقال 

أعرابًيا بال يف املسجد، أن  ) :وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه 

  دعوه،  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ال هلم رسويقعوا به، فقإليه الناس ل  ارفث

 
 .سري( باختالف ي3716(، وابن ماجه )2490ي )أخرجه الرتمذ  (1)
 .( باختالف يسري3716وابن ماجه )(، 2490ذي )أخرجه الرتم (2)
 . (339)والرتمذي رواه  (3)
  .(1743) ومسلم(، 6125أخرجه البخاري ) (4)
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  بعثتم  فإنام ماء، من سجالً  أو ماء، نم ذنوًبا بوله عىل  وأهرقوا 

 .(1)   (  معرسين تبعثوا ومل ميرسين

 .(2)    (  اخلري حيرم الرفق  حيرم من  لرفقيف ا):   ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 ال  ما الرفق عىل  ويعطي  رفق،ال  حيب رفيق اهلل إن ) : ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 . (3)  (  سواه عىل يعطي   ال  وما  العنف عىل عطي ي

وإن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال ينزع  ) :   ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 . (4)    ( من يشء إال شانه 

 حسن التعامل والرفق واللطف : ـ ـ  

  أحًدا  يواجه  ال  ملسو هيلع هللا ىلص كان) :قال -ريض اهلل عنه-وعن أنس ـ  

 .(5)   ( يكرهه بيشء

  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان ة،صفر  أثر به لرج عنده كان ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي )وعنه ـ  

  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  قال الرجل، قام فلام يكرهه،  بيشء أحًدا يواجه  يكاد  ال

 .   (1)   ( للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة

 
  .(2861) البخاري برقمرواه  (1)
 . (2592)برقم  رواه مسلم (2)
 . (2593)برقم  مرواه مسل  (3)
 . (2594)برقم  مسلم رواه (4)
 . (40/  6)هاية البن كثري البداية والن (5)
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للرجل أن  لك ألن الصفرة من أثر طيب النساء، ويكره وذ

 يتطيب بام له لون، بل يتطيب بام له رائحة فقط 

  عن  بلغه إذا ملسو هيلع هللا ىلص نبي ال  كان -ريض اهلل عنها-عائشة وقالت ـ 

ذا، قال ما بال أقوام يقولون كذا  وك كذا  قلت  له  يقل  مل  يشء  رجل 

 .(2)  ( وكذا 

منه؛ ألن ذلك من   ملسو هيلع هللا ىلصلرسول يستحي أما احلق فلم يكن اـ  

ن أم سليم  أ) -ريض اهلل عنها -مة التفقه يف الدين وروت أم سل

رسول اهلل، إن اهلل ال يستحي فقالت يا  ملسو هيلع هللا ىلص  جاءت إىل رسول اهلل 

  إذا  نعم، قال:ف رأة غسل إذا احتلمت؟ عىل امل، فهل من احلق

ً.ًً(3)  ( املاء رأت

ً

ً

 
= 

(، وأمحد 10065(، والنسائي يف ))السنن الكربى(( )4182أخرجه أبو داود )  (1)

 .( واللفظ له12628)
يح سنن أيب حيف ))صوصححه األلباين  نه،(. وسكت ع4788و داود )رواه أب (2)

رشط  ىل(: صحيح ع1612ند(( )ال الوادعي يف ))الصحيح املسداود((، وق

 .الشيخني
 . (130)برقم  ريرواه البخا (3)
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   ـ باحلسنة:السيئة  ملسو هيلع هللا ىلصه دفعـ 

ملا أراد اهلل هدي زيد بن سعية، قال زيد مل يبق يشء من  

إال اثنتني يسبق   ملسو هيلع هللا ىلص مد إال وقد عرفتها يف وجه حم  بوةعالمات الن

 حلاًم عليه إال ال يزيده شدة اجلهل حلمه جهله، و

  _معلوًما يل  _ثمًرا  ا حممد، هل لك أن تبيعني ل زيد فقلت يقا

فباعني فأعطيته ثامنني مثقاالً من ذهب، فلام حل األجل أتيته  

ابه  جنازة مع أصحفأخذت بمجامع قميصه وردائه وهو يف

حقي؟  ي تقاضينبوجه غليظ وقلت له يا حممد أال إليه ونظرت 

 . مطالً إال  د املطلبهلل ما علمتكم بني عبفوا

ه  وجهه ثم رماين ببرص  ىل عمر وعيناه تدوران يفونظرت إ 

ما أسمع وتصنع به ما  ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا عدو اهلل أتقول لرسول اهلل 

   رأسك.اذر لومه لضبت بسيفي  أرى؟ فلوال ما أح

ا وهو  ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة، وقال أن ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل ر و

ن األداء  أمرين بحسإىل غري ذلك منك يا عمر، أن تكنا أحوج 

به يا عمر فاقضه حقه وزد عرشين   ن التباعة، اذهب مره بحسوتأ

 .رّوعتهصاًعا من متر مكان ما 

وقال يل  ًعا، طاين حقي وزادين عرشين صا فذهب يب عمر فأع

قلت يا عمر مل   أن فعلت ما فعلت وقلت ما قلت؟ما دعاك إىل 
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حني   ملسو هيلع هللا ىلصي وة يشء إال عرفته يف وجه النبيكن من عالمات النب

يسبق حلمه جهله، وال يزيده   اثنتني مل أخربمها منه رت إليه إال ظن

 قد  ربهتام، فأشهدك يا عمر أينشدة اجلهل عليه إال حلاًم، وقد خ

د نبًيا، وأشهدك أن شطر  رضيت باهلل رًبا وباإلسالم دينًا وبمحم

تبوك مقباًل غري   ثم تويف يف غزوة  صدقة عىل أمة حممدمايل

  .(1) "مدبًرا

 ـ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لنبياحياء 

هَ ﴿ تعاىل:قال ً يُّ
َ
ِ يَا أ ِيَن آَمُنوا ََل تَْدُخلُوا ُبُيوَت انلَِّبّ ن يُْؤَذَن  ا اَّلَّ

َ
إَِلَّ أ

ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا فَإَِذا  ِكْن إَِذا ََل َطَعاٍم َغرْيَ نَاِظرِيَن إِنَاهُ َولَ ُكْم إِ لَ 
نِِسنَي ْلَِ َطعِْمُتْم فَانتَِشُ 

ْ
ِبَّ  ْم ََكَن يُْؤذِي انلَّ إِنَّ َذلِكُ  ٍث ِدي وا َوََل ُمْسَتأ

ُ ََل يَْسَتْحِِي    .  ﴾ِمَن اْْلَقِّ فَيَْسَتْحِِي ِمنُكْم َواّللَّ

 .    (2)  ( بخري  إال يأيت ال  احلياء )  :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ـ

  مل  إذا األوىل النبوة كالم  من الناس أدرك مما إن ) : ملسو هيلع هللا ىلصوقال ـ 

 .(3) (شئت ما فاصنع تستح

 
رواه الطرباين يف )الكبري( ورجاله ثقات، ورواه أيًضا ابن حبان واحلاكم والبيهقي  (1)

  .يم يف الدالئلورواه أبو نع
 .(  37 ) مسلم، و(6117ه البخاري )جأخر (2)
 . (3483) ري برقمالبخارواه  (3)
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  ملسو هيلع هللا ىلص  كان):  قال -ريض اهلل عنه-اخلدري وعن أيب سعيد ـ 

إذا كره شيًئا عرفناه يف  خدرها، وكان من العذراء يف  اءأشد حي

 .   (1) (وجهه

 ـ  باجلار: وصيته ملسو هيلع هللا ىلص

نت أنه ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظن) : ملسو هيلع هللا ىلصقال  

 .(2)   ( سيورثه

  مرقة،  طبخت إذا ر،ذ أبا يا : )اهلل عنهأليب ذر ريض  ملسو هيلع هللا ىلص وقال 

بيت من  م انظر أهل ث )   ويف رواية ( انكجري تعاهد و ا هماء فأكثر

 .(3)   (  بمعروفجريانك فأصبهم منها 

 .  (4) ( من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ) ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 ـ   ملسو هيلع هللا ىلص: زهده

  وهو  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي  )دخلت  عنه: لك ريض اهلل قال أنس بن ما

ا  أدم حشوهمن وحتت رأسه وسادة  يطمول بالرشرعىل رسير م

فرأى  ملسو هيلع هللا ىلصي ف ودخل عمر وناس من الصحابة فانحرف النبلي

 
  .(3562)برقم لبخاري رواه ا  (1)
 .(  6496    ((، وأمحد1943والرتمذي ) ،( 5152)و داود أخرجه أب (2)
 . (2625) مسلم برقمرواه  (3)
 . (47( ومسلم(، 6018أخرجه البخاري ) (4)
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: ما يبكيك يا عمر  ملسو هيلع هللا ىلصعمر أثر الرشيط يف جنبه فبكى فقال النبي 

قال: ومايل ال أبكي وكرسى وقيرص يعيشان فيام يعيشان فيه من 

ما ترىض أن  ي أرى فقال يا عمر: أحلال الذالدنيا وأنت عىل ا

 .   (1)  ال: هو كذلك (ىل قب قال:ة م الدنيا ولنا اآلخرتكون هل 

 : ـ  ملسو هيلع هللا ىلصمزاح النبي  

عجوٌز إىل النبيِّ  أتْت  ( ، أن يامزح العجوز ملسو هيلع هللا ىلص وكان من هديه 

 أمَّ  يا فقال اجلنَّةَ  خَلني ُيد أن اهللَ ادعُ  اهللِ رسوَل  يا فقالْت  ملسو هيلع هللا ىلص

ْت  قال عجوزٌ  تدُخلها ال اجلنَّةَ  إنَّ  النٍ ف  أخرِبوها فقال َتبكي  فولَّ

نشَ  ﴿ يقول  تعاىل اهللَ إنَّ  جوزٌ ع  وهي  دخُلهات ال أهنا
َ
نَاهُ إِنّآ أ

ْ
ّن  أ

بَْكارا     *إِنَشآء   
َ
تَْرابا    *فََجَعلَْناُهّن أ

َ
 .    (2)   [ 37 – 35  ]الواقعة ﴾ ُعُربا  أ

 : ـ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   كرم

جاءه رجل  من أكرم الناس فلم يكن يرد سائاًل   ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

  .ملسو هيلع هللا ىلصإياها هي عليه فأعطاه يطلب الربدة التي 

 
ل تصنيف ابن كثري ول الرسوشامئ (337/  1)بوة دالئل الن رواه البيهقي يف (1) 

 .وط ادر أرناؤ( حتقيق عبد الق123: )ص
 .( باختالف يسري241) املحمدية( )الشامئليف  أخرجه الرتمذي (2)
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ح املرسلة  أكرم من خلق اهلل وأرسع باخلري من الري  ملسو هيلع هللا ىلص  نكا

ُن  َمْن َكاَن ُيْؤمِ  )ن يقول: وكا كان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر 

   (. َفْلُيْكِرْم َضْيَفهُ بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر 

 . ملسو هيلع هللا ىلصفهذا جانب بسيط من أخالقه  

   .(القط فقال    ملسو هيلع هللا ىلص وما سئل رسول اهلل )  وروى مسلم 

   ـ  ملسو هيلع هللا ىلص: نبي الصرب 

ما إذا  يتعلق بحق نفسه وأاألذى فيام  عىليصرب  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي ـ 

كان هلل تعاىل فإنه يمتثل فيه أمر اهلل من الشدة.. وهذه الشدة مع  

هلم وفيها حتقيق لألمن  الكفار واملنتهكني حلدود اهلل خري رادع 

   .. .ن واألما

لك  ذى به جاءه ماشتد األ  عندما أنه ملسو هيلع هللا ىلصومن صرب النبي ـ 

شبني، فقال ألخا حممد إن شئت أن أطبق عليهم ا قول: يال ياجلب

  اهلل  يعبد من أصالهبم من اهلل  خيرج  أن أرجو بل ): ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 بيس ق أبو مكة جبال: واألخشبان ،(شيئا به يرشك ال وحده

   ...نوقعيقعا 

صاعب واملشاق  فال يعلم أحدًا مر به من املصائب واملـ 

   تسب. حمهو صابر ر نبينا و مزمات كامواأل 
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ِ َوََل َُتَْزْن َعلَيِْهْم َوََل تَُك  َواْصِِبْ َوَما َصِْبُ  ﴿تعاىل: قال  َك إَِلَّ بِاّللَّ
ا    .  ﴾ َيْمُكُرونَ ِِف َضيٍْق ِممَّ

 ـ    ملسو هيلع هللا ىلص:النبي صدق   

من تكلم فلم يعرف الكذب يف حياته  فهو أصدق  : ملسو هيلع هللا ىلصصدقه 

   ... مازحاً جادًا أو 

 بعثته  فَقْبل صدق؛ال  صفة يف وةقد مثاالً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كان

ب   يستودعون  كانوا فقد األمني؛ صادقبال  قريش ِقَبل من ُلقِّ

أمتنونه عىل أشيائهم وأرسارهم،  حوائجهم، وي ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول

وعشريته دته ر له بنو جل وأظه ملسو هيلع هللا ىلصوحينام ُبِعث رسول اهلل 

ْسِن   ُح عىل ملسو هيلع هللا ىلصواحلرب؛ ظلَّ رسول اهلل  العداوة والبغض والكره

ردِّ األمانات إىل قوم جعلوا أنفسهم أعدى  وظهر ذلك يف  ُخُلقه،

 .   (1) عدائهأ

أمره اهلل عز وجل بإنذار عشريته األقربني صِعد عىل   وعندماـ 

ُتُكْم أَ ْيتُكْم َلْو َأْخ َأَرأَ )جبل الصفا، وقال:  َواِدي ُتِريُد  نَّ َخْياًل بِالْ رَبْ

 
، 219، 3/218(، وابن كثري: البداية والنهاية 12477البيهقي: السنن الكربى ) (1)

 .(1/569 ربي: تاريخ األمم وامللوكوالط
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؟ُتْم ُمَصدِّ نَْأْن ُتِغرَي َعَلْيُكْم، َأكُ  ْبنَا َعَلْيَك إاِلَّ  َقاُلو "ِقيَّ ا: َنَعْم، َما َجرَّ

   .(1)  ( ِصْدًقا...

ام شهد بصدقه أكثر الناس عداء له وهو النض بن احلارث  ك ـ 

ريٍش، إنه  يا معرش ق): سادة قريش قائاًل هلم الذي قام خطيًبا يف

ٌد فيكم  ، قد كان حممدُ د َنَزَل بكم أمٌر ما َأَتْيُتم له بحيلة َبعْ واهلل ق

م  ك حدًثا، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديًثا، وأعظم غالًما

تم يف ُصْدَغْيِه الشيب وجاءكم بام جاءكم به،  أمانًة، حتى إذا رأي

َثُهم  َحَرة وَنفْ بساحر؛ لقد رأينا السَّ  قلتم: ساحر. ال واهلل ما هو

نة كهلتم: كاهن. ال واهلل ما هو بكاهن؛ قد رأينا ال وعقدهم، وق

هم، وقلتم: شاعر. ال واهلل ما هو  هم، وسمعنا سجعوخَتَاجلُ 

نافه كلها؛ هزجه ورجزه،  أينا الشعر، وسمعنا أصربشاعر؛ قد 

يف شأنكم فإنه  وقلتم: جمنون. ال واهلل ما هو بمجنون... فانظروا 

ً.ًً(2)  (مٌر عظيمٌ قد نزل بكم أواهلل ل 

ً

 
كتاب اإليامن، ، ومسلم: (4492: كتاب التفسري )سبن عبالبخاري عن عبد اهلل ا  (1)

  (.208) "األَْقَربِنيَ َتَك ريَ ِذْر َعِش َوَأنْ "قوله تعاىل:  يفباب 
، 3/68، والسهييل: الروض األنف 300، 1/299ابن هشام: السرية النبوية  (2)

 .2/427ناس: عيون األثر وابن سيد ال
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 ـ   ملسو هيلع هللا ىلص: عبادته 

  ملسو هيلع هللا ىلص كريم أخالقه  ومن الناس، كان عليه الصالة والسالم أعبد

 كان عبدًا هلل شكورًا.  أنه

رسوَل   رأيُت  )قال:  -ريض اهلل عنه- خريفعن عبداهلل بن الش 

   .(1)  ( ٌز كأزيِز الرَحى ِمَن البكاءِ ُيصيل ويف صدرِه أزي ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ

تعاىل فكان يقوم زمن  ىل يف عبادته هلل كان نبينا القدوة املث 

بِيَّ اهللَِّ  أنَّ نَ  ) -ريض اهلل عنها-ئشة عاراحته ووقت خلوته تقول 

اِئَشُة: مِلَ َر َقَدَماُه، َفقاَلْت عَ تَّى َتَتَفطَّ كاَن َيُقوُم ِمَن اللَّْيِل ح ملسو هيلع هللا ىلص

مَ ا َرسوَل اهللَِّ، وقْد َغَفَر اهللَُّ لَك ما َتقَ َتْصنَُع هذا ي ِمن َذْنبَِك وما   دَّ

َر؟ قاَل: أفال ُأِحبُّ أْن أُكوَن عَ  َر حَلُْمُه َصىلَّ   َكثُ ا َفَلامَّ ْبًدا َشُكورً َتَأخَّ

 .   (2)    (َم َفَقَرَأ ُثمَّ َرَكعَ  َيْرَكَع َقاَجالًِسا، َفإَِذا أَراَد أنْ 

 لربه ومواله، تنام عينه وال ينام قلبه  وكان أكثر الناس ذكراً 

 ذا فيقول: ىل هوكان حيث ع

ُدوَن َقاُلوا َوَما املَُْفرِّ   اكُِروَن   َقا ُسوَل اهللَِّ وَن َيا رَ دُ )َسَبَق املَُْفرِّ َل الذَّ

اكِرَ     .(اُت اهللََّ َكثرًِيا َوالذَّ

 
 .(55163( وأمحد(، 1214ئي )اوالنس ( واللفظ له،904ود )أخرجه أبو دا   (1)
 . (4837)رواه البخاري  (2)
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عاله إن  نال رضاه ورىض اهلل جّل يف  ملسو هيلع هللا ىلصأقتدى بالنبي فمن 

 حصلت له اهلداية  من أطاع الرسول فقد أطاع اهلل ومن أطاع اهلل

َطاَع ا  ﴿  تامة قال تعاىل: ال 
َ
َ َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أ  تََوَّلَّ َفَما  َمنْ  وَ ّللَّ

 
َ
اأ    . ﴾رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِيظ 

 : ـ  ملسو هيلع هللا ىلص حوض النبي 

حلوضه، ترغيبا لألمة يف بذل أوصافا متعددة  ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي 

األسباب املوجبة لوروده والرشب منه، فذكر من أوصافه: أن  

ه  بياضًا من اللبن، وأحىل من العسل، وأن طوله وعرض  ماءه أشد

عدد كؤوسه كعدد  بني أيلة وصنعاء، وأن ته كام أن سعسواء، و

مأ أبدا، وهذه األوصاف  يظرشب منه ال  جوم السامء، وأن منن

 منها:    أحاديث، يف  ملسو هيلع هللا ىلص لنبي ذكرها ا

)إِنَّ   ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهللِ  -ريض اهلل عنه-حذيفة  نع

نفيس بيده آلنيته أكثر من   إىل عدٍن، والذي د من أيلة حويض ألبع

وأحىل من العسل،   اللبن من أشدُّ بياضاً  ، وهلوعدد النجوم

كام يذود الرجل اإلبل   ه الرجالبيده إيِنِّ ألذود عن والذي نفيس 
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الغريبة عن حوضه. قيل: يا رسول اهلل أتعرفنا؟ قال: نعم تردون  

لني من َأثر   .   (1)  (يست ألحٍدغريكمالوضوء، ل عيلَّ ُغّرًا حمجَّ

ىل  إ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِخَرَج رسوُل  )ال : ق -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يكم داَر َقوٍم ُمؤمننَي، وإنَّا  ، قال: َسالٌم علقرَبِة، فسلََّم عىل أْهلِهااملَ 

إْن شاَء اهللُ بكم الِحقوَن، وِددُت أنَّا قد رَأْينا إخواَننا. قالوا:  

يا رسوَل اهللِ؟ قال: بل أنتم أصحايب، وإخواين   َك لسنا بإْخوانِ أوَ 

حلَوِض. قالوا: وكيف َتعِرُف  عىل اَفَرُطهم َبعُد، وأنا ْأتوا يَ  الَّذين مل

تَِك يا رسوَل اهللِ؟ قال: أرَأيَت لو أنَّ َرُجاًل  ن مل َيْأِت َبعمَ  ُد ِمن ُأمَّ

لٌة َبنَي َظْهَرْي  ٍم، أاَل َيعِرُف َخْيَله؟  هُبْ  َخْيٍل ُدْهمٍ له َخْيٌل ُغرٌّ حُمَجَّ

 ِمن  لنيَ ا حُمَجَّ م يأتون ُغرًّ : فإهنَّ القالوا: بىل يا رسوَل اهللِ. ق

م عىل احلَْوِض، أاَل لُيذاَدنَّ  وأنا َفَرُطه  -اَيقوهُلا ثالثً -الُوضوِء 

  . ، ُأنادهيم: أاَل َهُلمَّ الُّ ِرجاٌل عن َحْويض كام ُيذاُد الَبعرُي الضَّ

لوا َبعَدَك، فأقوُل: ُسْحًقا ُسْحًقام فُيقاُل: إهنَّ   .   (2)   ( قد َبدَّ

 

 
بطرف  بلدة "أيلة  " السند.ة هبذا اللفظ وهبذا الطهار يف " 248ورواه مسلم  " (1)

 .بحر القلزم من طرف الشام  
( باختالف يسري، 4306(، وابن ماجه )150ي )(، والنسائ249أخرجه مسلم ) (2)
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 ـ   ملسو هيلع هللا ىلص:نبي  ال لينا جتاهعجيب  ما 

ون له  إيامًنا يك ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ل هذه الواجبات أن نؤمن برسول ـ أو

َها   َ يَا ﴿ أثُره يف القلب؛ باحلب والتوقري والتعظيم   قال تعاىل:  يُّ
ُقو ِيَن آَمُنوا اتَّ َ َوآِمُنوا اَّلَّ   ِمْن رَْحَتِهِ َوَيْجَعلْ  بِرَُسوَِلِ يُْؤتُِكْم كِْفلَنْيِ  ا اّللَّ

ا  نُو   ُكمْ لَ  ُ َغُفوٌر     َوَيْغفِرْ َتْمُشوَن بِهِ ر     .﴾ رَِحيمٌ لَُكْم َواّللَّ

واالتِّباع له، والتحاُكم إليه، واالنقياد حلُكمه برًضا   الطاعة ـ

َطا يُِطِع ال  َمنْ ﴿  تعاىل:وتسليم قال 
َ
َ َوَمْن تََوَّلَّ فَ رَُّسوَل َفَقْد أ َما  َع اّللَّ

رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِ 
َ
 .   ﴾    ا يظ  أ

أحبَّ للمؤمن من نفسه   ملسو هيلع هللا ىلصون رسول اهلل حمبته ـ أن يكـ 

   . .بيته.أهل صحابته و لق وحمبة اخلوولده ومجيع 

  وهو آِخٌذ بَيِد ُعَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصمع النبيِّ  ُكنَّا)م هشاعبد اهلل بن  ـ قال

ُكلِّ  ِمن  ، أَلَْنَت أَحبُّ إيَلَّ  اهللَِّاَل له ُعَمُر: يا َرسوَل بِن اخلَطَّاِب، َفق

ى : اَل، والذي َنْفيِس بَيِدِه، حتَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفقاَل النبيُّ الَّ ِمن َنْفيِس يشٍء إ

هللَِّ، أَلَْنَت  َنْفِسَك َفقاَل له ُعَمُر: فإنَّه اآلَن، وا أُكوَن أَحبَّ إَلْيَك ِمن

 .   (1)  (: اآلَن يا ُعَمرُ ملسو هيلع هللا ىلصاَل النبيُّ َفق أَحبُّ إيَلَّ ِمن َنْفيِس، 

 
 .(6632)برقم  رواه البخاري (1)
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  )  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهلل  :قال -اهلل عنه ريض -عن أنس بن مالك 

ن والِِدِه وَوَلِدِه والنَّاِس ْيِه مِ اَل ُيْؤِمُن أَحُدُكْم، حتَّى أُكوَن أَحبَّ إلَ 

   .(1)  ( أمْجَِعني 

ه؛ التسليم عليه، وسؤال الوسيلة ل و  ملسو هيلع هللا ىلص ـ الصالة عىل النبي 

َ َوَمَلئَِكَتُه يَُصلُّوَن لََعَ انلَّ  إِنَّ ﴿ ل تعاىل:قا  ِبِّ يَا اّللَّ
َ
ِينَ أ َها اَّلَّ آَمُنوا   يُّ

ا َصلُّوا َعلَيْهِ وََسّلُِموا    .     ﴾تَْسلِيم 

ك بُسنته،    وتْرك االبتداع يف دينه؛ ففي حديث  ـ التمسُّ

م بُسنتي وُسنة اخللفاء  فعليك ) : ملسو هيلع هللا ىلصة، قال العرباض بن ساري

اشدين املهديني، َعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحُمدثاِت  الر

 .بدعة ضاللة(  ؛ فإن كلموراأل

ال  التي ع من العبادات واألعامل املرشوب ملسو هيلع هللا ىلصاء بالرسول االقتد

 أن يبني للناس  ، الذي أمره اهلل ملسو هيلع هللا ىلصإال من طريق رسول اهلل  ف رتع

نْـَزنْلَا إَِلْ  ﴿ تعاىل: ، فقال من رهبم ما نزل إليهم 
َ
َ  َوأ َك اَّّلِْكَر ِِلَُبنّيِ

ُرونَ لََعلَّ ْم وَ لِلنَّاِس َما نُـّزَِل إَِلْهِ   .    ﴾ ُهْم َيَتَفكَّ

احلياة،  وتطبيقها يف مناحي  تهله يف العمل برشيع ـ االستجابة

قال  ملنكر، واجلهاد يف سبيل اهلل؛ ويف األمر باملعروف والنهي عن ا

 
  .(7582)الصحيح برقم واجلامع  (15)واه البخاري برقم ر (1)
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ِيَن آَمُنوا اسْ  يَا ﴿  تعاىل: َها اَّلَّ يُّ
َ
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدََعُكْم لَِما  أ َتِجيُبوا ّلِلَّ

َ ُكْم وَ يِي ُُيْ  نَّ اّللَّ
َ
نَُّه إَِلْ لْ  َُيُوُل بنَْيَ الَْمرْءِ َوقَ اْعلَُموا أ

َ
ونَ هِ  بِهِ َوأ  .  ﴾ُُتَْشُ

ً

تطبيق األدب  الوقفات أمام مسؤوليتنا جتاه  بعضختامَا فهذه 

 - :النبوي 

 - :األوىلالوقفةًً

يف نفوس الناشئة فمام الشك فيه أن   ملسو هيلع هللا ىلصبينا حممد غرس حمبة ن

ألهداف  تباينة ام  متعددة،نازعه أطراف وتت ،اتحتدييواجه اجليل 

 .واالجتاهات

  حماربة  من ملهحي بام وأشكاله هصور بجميع الغزو الفكريـ   

 .  الشبهات ونرش صورته،  وتشويه  اإلسالم

  لرذيلة ا ودعاة السوء ورفقاء  النشء، يعانيه الذي لفراغوا

ن  كا  لذا .ملعارصةا التحديات من ذلك وغري  الغريب الفكر وعبيد

فتكون   اإليامنية ليترشهبا اجليل حبة لزامًا علينا غرس هذه امل

لك يف  خمالفة احلبيب ... كام جتىل ذ ول بينه وبنيحصنًا منيعًا له حي

نفوس الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم فحينئذ فدوه بالنفس 

 .   دواملال والول 
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والسري من . وأقواله.كام حرصوا عىل تتبع أفعاله وصفاته  

فيه اجتهادًا منهم لشدة  صىل سار والصالة يف املكان الذيث حي

منهم يعرب عن الوصية  الواحد حتى كان  ،ملسو هيلع هللا ىلصحبهم له 

 (  ... بكذا ملسو هيلع هللا ىلصخلييل رسول اهلل   أوصاين) ولهبق

 :ًـًًً يةًالوقفةًالثاًن

اء دراسة  س اجليل سووتعميقها يف نفو ملسو هيلع هللا ىلصدراسة سريته 

 .   ة وال منهجيمنهجية صفية 

نها الفياض ادية واملعنوية للنهل من معياحلوافز امل ووضع

ة وتكون عىل  مشاريع علميبرامج و وقامة مسابقات وأبحاث بإ

 . إقليمي مستوى حميل أو 

وإجياد وسائل لتبسيط األدب النبوي للناشئة بأسلوب مشوق  

 .واالقتداء وعرض مميز يدفع القارئ للتأيس

ـًًالوقفةًالثالثة ً: 

ها عن األحاديث الضعيفة  زحاديث ومتييمن األ لصحيحنرش اً

ل أن يسعى طلبة  ياء السنن املندثرة وكم هو مجي وإح اهية،والو

األعامل لتبني مرشوعات  ورجالالعلم ومالك دور النرش 

ً.الشأن هتتم هبذا .. ضخمة

ً
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   ـً:الرابعةالوقفةًً

ستنباط للمواقف الرتبوية يف  واال بذل اجلهد يف التحليل

ومناهج تعليمية   ديدة، ج رائق تدريسدب النبوي لوضع ط األ

 .النبويس هذا اهلدي عىل أستقوم 

ًًً- :املواقًفثلةًهلذهًمنًاألًمو

وهو خيطب   ملسو هيلع هللا ىلصانتهيت إىل النبي )  : حديث أيب رفاعة قال

دينه ال  م يا رسول اهلل رجل غريب جاء يسأل عن ثَ  : فقلت قال

 وترك خطبته حتى انتهى   ملسو هيلع هللا ىلصبل رسول اهلل فأقما دينه قال : يدري 

: فقعد عليه رسول   لريس حسبت قوائمه حديدًا قابك إيل فأتى 

م أتى خطبته ألتم  وجعل يعلمني مما علمه اهلل ث  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .  )...آخرها

عليها هذا املوقف من  تأمل يف هذه املعاين العظيمة التي اشتمل 

  باجلناح، وخفض  املتعلم، لرفق والشفقة عىلوا التواضع

أدب نبوي  وهذا . هلجاعىل تعليم والصرب  واللطف يف التعامل ,

نحن بحاجة إىل تفعيله يف براجمنا ويف املحاضن الرتبوية عظيم كم 

 .عموماً 

 

ً
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 -:اًًومنًاملواقفًأيض

أن أعرابيًا   :( يف الصحيح -ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة 

:   ملسو هيلع هللا ىلص س ليقعوا به فقال هلم رسول اهلل ثار إليه الناد فبال يف املسج

إنام بعثتم  ماء أو سجاًل من ماء فبًا من وه ذندعوه و أريقوا عىل بول 

وما اشتمل   فتأمل هذا املوقف ...) ميرسين ومل تبعثوا معرسين

ت والرمحة وقاعدة  وحل املشكال، عليه من الرفق ومراعاة احلال

 روايات أخرى  كام جاء يف، قة التعليم والتوجيهطريالتيسري و

هذه  إن : (لوقا ،عرايب فأجلسه إىل جوارهللحديث أنه دعا األ

ء من هذا البول وال القذر إنام هي لذكر  املساجد ال تصلح ليش

فكان أثر ذلك أن أطلقها   ، (وقراءة القرآن اهلل عز وجل والصالة

ني وحممدًا وال ترحم معنا  ارمحاللهم  ) يب رافعًا هبا صوتهاألعرا

ً.  )أحداً 

آية  أتدري أي  ا املنذر أب يا) :كعبأليب  ملسو هيلع هللا ىلص ومن املواقف قوله 

ت اهلل ورسوله أعلم قال : اهلل معك أعظم قال : قلكتاب  من

قيوم قال : فضب عىل صدري  قلت : اهلل ال إله إال هو احلي ال 

 .(1)    ( رأبا املنذال : واهلل ليهنك العلم  وق
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ها ذكرى يف  جتعل  يز،املموهذا نوع فريد من التعزيز والثناء عىل 

 اتهحياها املتعلم طيلة أعامق القلب ال ينس

هنا مل جتد من يرعاها ويقوم عىل  ًا من املواهب متوت أل كثري إن  .

 .رهيا وتعهدها لتؤيت ثامرها

وهذا   املشاهبة،اجه الكثري من املواقف إننا يف امليدان الرتبوي نو

رس  ن خالل غيدعونا لتعميق القيم اإلسالمية يف نفوس اجليل م 

فيها مثل قواعد نسري عليها لتت بحيث تكون  النبوية،اآلداب 

تعزيز األدب النبوي يف الوظائف   وهبذا يتم احلية،دوة الق

االنسجام  فتصبح ميدانًا للراحة و ،املدرسيةاالجتامعية للبيئة 

ًًً. أال خيرج منها  جتعله يودوالسعادة التي 

 -ًاخلامسة:الوقفةًً

  املؤسسات التعليمية لتفعيل هذا بني  التواصل والرتابط  

  ني املعلمني واملرشفني تواصل بلك ال ومعنى ذ النبوي،األدب 

ل  والتواص ومتابعتها،وإدارات التعليم لتفعيل اخلطط وتنفيذها 

لعايل  التعليم اع مراحل التعليم العام و بني الرتبويني يف مجي

سساته مؤبل تواصل املجتمع بكافة  األمور،والتواصل مع أولياء 

ه يف  علي ي واألدب النبوي منهاج نسريالتعليمية جلعل هذا اهلد 

 . اتنا كلهاحي
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ً-ً:سادسةالوقفةًال

ن كيدهم  التفاؤل وعدم اليأس والقنوط ليعلم أعداء اإلسالم أ

رس عزيمتنا بل  وال يك يقوينا،نا ال يضعفنا بل واستهزاءهم بنبي

 اشتد البالء امفكل  ويعليها،وال حيط مهمنا بل يرفعها  يشدها،

ًا عىل  عازم .. كان القلب متعلقًا باهللواحتشدت اجلموع 

 .للنرص الدين ومؤمال عىلوالثبات   االستمرار

 :وختاماًً

ته واقتدى بسري  ،ملسو هيلع هللا ىلص يعًا ممن نرص نبيهأسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا مج

 .منهاجهواتبع 

     ته.. آمنيشفاعب  ونسأله تعاىل أن يوردنا حوضه ويسعدنا

مد وصحبه ومن  آل حم هلل وسلم وبارك عىل حممد وعىل وصىل ا 

 .الدين تبعهم إىل يوم  

 القدير  الفقرية اىل عفو رهبا

 قذلة بنت حممد القحطاين 

 هـ 1442األول ربيع   19ميس اخليوم  
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اس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد  تقي الدين أبو العب

لدمشقي حلنبيل ابن حممد ابن تيمية احلراين ا اهلل بن أيب القاسم

لنارش: دار عامل الكتب، املحقق: نارص عبد الكريم العقل ا

 م  1999هـ  1419بريوت، لبنان الطبعة: السابعة، 

حجازي، نرش   ياط، تقديم ومراجعة حممدر للخاالنتصا -16

 الثقافة الدينية، القاهرة، مطبعة مدين.مكتبة 

 ّتي م إنجيل -17

 إنجيل يوحنا -18

إىل املذهب احلق من  خلالفات إيثار احلق عىل اخللق يف رد ا -19

أصول التوحيد ،  ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن عيل بن  

، عز الدين  د اهللالقاسمي، أبو عب املرتىض بن املفضل احلسني 
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بريوت ، الطبعة: الثانية،  –لمية ارش: دار الكتب العاليمني ،الن

 م 1987

واحلوادث املؤلف: أبو القاسم  الباعث عىل إنكار البدع  -20

ين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املقديس  شهاب الد

الدمشقي املعروف بأيب شامة املحقق: عثامن أمحد عنرب النارش: 

    1978 - 1398األوىل،  :الطبعة القاهرة –دار اهلدى 

والنهاية أليب الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي، ط.   يةالبدا -21

قاهرة،  رتاث، ال م، نرش دار الريان لل1988هـ/ 1408األوىل 

 حتقيق: د. أمحد أبو ملحم وآخرون. 

  الكواكب الدرية يف مدح خري الربية بردة املديح املسامة:  -22

ح  د بن سعيد البوصريي صححها ورش:رشف الدين حممنظم 

يوسف بن إسامعيل  نظم املديح عىل البحور: ألفاظها وذيلها ب

 . دار الفكر ،النبهاين 

الدين حممد بن عبداهلل  ام بدروم القرآن، لإلمالربهان يف عل -23

 الزركيش، دار املعرفة، بريوت، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. 

ب العزيز ، جمد الدين ئر ذوي التمييز يف لطائف الكتاصاب -24

زآبادى ، املحقق: حممد عيل  فريور حممد بن يعقوب ال أبو طاه



 المبين  ق الواضحالح 189 

 جلنة إحياء  -ية لشئون اإلسالمالنجار، النارش: املجلس األعىل ل 

 .ث اإلسالمي، القاهرةالرتا

تاريخ األمم وامللوك أليب جعفر الطربي, ط. األوىل   -25

ـ, نرش دار 1407  كتب العلمية, بريوت. ال ه

عيل اخلطيب  داد، للحافظ أيب بكر أمحد بن تاريخ بغ -26

 دار الكتب العلمية.   ي، ط.البغداد

دار السالم،   تفسري القرآن العظيم، البن كثري، طبعة -27

 لرياض.ا

تأويل آي القرآن، أليب جعفر حممد بن   بيان عنجامع ال  -28

  ت، م، دار الفكر، بريو1974هـ/ 1405جرير الطربي، طبعة 

 لبنان.

، أليب عبداهلل حممد بن أمحد  اجلامع ألحكام القرآن  -29

ة الثالثة، صورة عن الطبعة الثانية، الطبعاألنصاري القرطبي، 

 ر، جدة.م، دار املنا8.الكتب املرصية  املحققة واملصححة بدار 

اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، لشيخ اإلسالم ابن   -30

 ف عيل السيد املدين.وإرشاتيمية، مطبعة املدين، تقديم  
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الدين كربى، لإلمام أيب الفضل جالل اخلصائص ال  -31

م، دار الكتب العلمية،  1985هـ/ 1405، األوىل السيوطي، ط. 

 بريوت، لبنان. 

ي، تصوير  ريد وجد لعرشين، حممد فمعارف القرن ا دائرة -32

 دار املعرفة. 

دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، تأليف:   -33

 رف. م، دار املعا1977، ط. الرابعة، موريس بوكاي

ضل أمحد بن  و الفملائة الثامنة ، أبالدرر الكامنة يف أعيان ا -34

: مراقبة /  عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ، املحقق

  -رش: جملس دائرة املعارف العثامنية ان الناد عبد املعيد ضحمم

 م 1972هـ/ 1392صيدر اباد/ اهلند ،الطبعة: الثانية، 

ة،  ألصبهاين، ط. الثانيا الئل النبوة للحافظ أيب نعيم د -35

ـ 1406 ريوت، حتقيق: حممد واس  ئس، بم، دار النفا1986، ه

 الرب عباس. قلعة وعبد

يب بكر  ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة، ألوة دالئل النب -36

م، دار  1988هـ/ 1408أمحد احلسني البيهقي، ط. األوىل، 

الكتب العلمية، دار البيان، للرتاث، القاهرة، حتقيق: د.  

 ي قلعجي.طعبداملع
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بن احلسن حممد م أيب بكر جعفر بن ة، لإلمادالئل النبو -37

ة،  مك ، دار حراء، م1986هـ/ 1406الفريايب، ط. األوىل 

 حتقيق: عامر حسن صربي.

لة : بحث يف حكم املولد ضمن جمموع الفتح  رسا -38

 الرباين  

الرسالة ، الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس  -39

طلبي القريش ن عبد املطلب بن عبد مناف املبن عثامن بن شافع ب

ارش: مكتبه احللبي، مرص ،  حقق: أمحد شاكر ، الن، املاملكي 

 م 1940هـ/1358وىل،  الطبعة: األ

از، تأليف: عبدالقاهر وجوه اإلعج لشافية يفالرسالة ا -40

اجلرجاين، مطبوع من كتاب دالئل اإلعجاز للمؤلف، تعليق:  

م، نرش مكتبة  1989هـ/ 1410حممود حممد شاكر، ط. عام 

 . يناملدي، القاهرة، مطبعة اخلانج

، حتت إرشاف  "تفال باملولد النبويرسائل يف حكم االح -41

 تاء.ة إدارة البحوث العلمية واإلفرئاس

املكتبة  -سترشاق بيانات الكتاب اسالمية لال رؤية -42

لندن: املنتدى  2، تأليف: امحد غراب. النرش: طاملركزية

 . 1990االسالمي 
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 ر التثنيةسف -43

 سفر التكوين  -44

سليامن بن األشعث  د داو للحافظ أيب   داودسنن أيب -45

مؤسسة الكتب  سجستاين، طبع ونرش دار اجلنان، بريوت، ال 

 ل احلوت. وفهرسة كامالثقافية، دراسة 

سري أعالم النبالء، لإلمام شمس الدين محد بن أمحد بن   -46

م، مؤسسة  1993هـ/ 1413عثامن الذهبي، ط. التاسعة، 

 الة.الرس

  بن مد سري واملغازي( ، حمسرية ابن إسحاق )كتاب ال  -47

ر ،  لبي بالوالء، املدين ، حتقيق: سهيل زكاإسحاق بن يسار املط

هـ  1398ة: األوىل ت ، الطبعبريو –النارش: دار الفكر 

 . م1978/

هـ/  1409السرية النبوية، البن هشام، ط. األوىل،  -48

حتقيق: مهام سعيد   م، نرش مكتبة املنار، األردن، الزرقاء، 1988

 بداهلل أبو صعيليك.وحممد بن ع

ح األربعني النووية املؤلف: حممد بن صالح بن حممد  رش   -49

 النارش: دار الثريا للنرش العثيمني
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لشيخ اإلسالم أمحد بن   العقيدة األصفهانية  حرش -50

الرشد،  هـ، مكتبة1415عبداحلليم بن تيمية احلراين، ط. األوىل، 

 اهيم سعيداين.ياض، حتقيق: إبرالر

ي، ط. املكتب  احلنفطحاوية، أليب العز رشح العقيدة ال  -51

 اإلسالمي. 

أبو الفضل   الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض  -52

ى احللبي، اض اليحصبي، مطبعة عيسي عياض بن موسى بن ع

 حتقيق: عيل حممد البجاوي.

، للحافظ ابن كثري، ط. الثانية، شامئل الرسول  -53

سسة  القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤم، دار 1988هـ/ 1409

 د. مصطفى عبدالواحد. قيق: علوم القرآن، حت

الدين أبو العباس  قي اتم الرسول، تالصارم املسلول عىل ش -54

بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن   د احلليم بن عبد السالمأمحد بن عب

حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي ، املحقق: حممد حمي  

السعودي، اململكة  حلميد، النارش: احلرس الوطني الدين عبد ا

 ة السعودية. لعربيا
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ق: أمحد  قيد اجلوهري، حتالصحاح، تأليف: إسامعيل بن محا -55

هـ/  1404الثة، العلم للماليني، ط. الثعبدالغفور عطار، دار 

 م. 1984

صحيح البخاري، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسامعيل   -56

يج: د.مصطفى ديب البغا،  البخاري، ضبط وترقيم ورشح وختر

 يع دار ابن كثري.وتوز هـ، نرش1410رابعة، ط. ال 

جاج  احلصحيح مسلم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن  -57

ي، طبع ونرش  يق: حممد فؤاد عبدالباقالقشريي النيسابوري، حتق

 املكتبة اإلسالمية، استانبول، تركيا.

 أيب  العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية، إلمام احلرمني -58

ع مكتبة الكليات  وطببداهلل اجلويني، نرشلك بن عامل املعايل عبد 

. أمحد حجازي  داألزهرية، القاهرة، تقديم وحتقيق وتعليق 

 السقا.

ليف: أجناس جولد  والرشيعة يف اإلسالم، تأالعقيدة  -59

تسيهر، ترمجة وتعليق: حممد يوسف وعبدالعزيز عبداحلق وعيل  

ملرصي،  مطبعة دار الكتاب ا نحسن عبدالقادر، طبعة مصورة ع

 عريب، بريوت. ئد ال م، دار الرا1946ام ع
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تأليف:   ،عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري -60

حتقيق: حممد   د بن حممد بن سيد الناس،احلافظ أيب الفتح حمم

م، طبع ونرش  1992هـ/ 1413العيد وحميى الدين مستو، ط. 

 دار ابن كثري، بريوت. 

 . الدرب فتاوى نور عىل -61

 . يملشيخ حممد بن إبراهفتاوى ورسائل سامحة ا -62

لإلمام احلافظ أمحد بن  ح صحيح البخاري تح الباري رشف -63

دار  م، 1989هـ/ 1410حجر العسقالين، ط. األوىل،  عيل ابن

 الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

بيان الفرقة الناجية منهم، لألستاذ الَفرق بني الِفرق و -64

اث العريب،  غدادي، حتقيق جلنة إحياء الرتعبدالقاهر بن طاهر الب

 ط.دار اجليل، دار اآلفاق، بريوت. م، 1987ـ/ ه1408م ط. عا

مد بن عيل  األهواء والنحل، تأليف أيب حم الفصل يف امللل  -65

يم  أمحد ابن حزم الظاهري، دار اجليل، حتقيق د. حممد إبراهبن 

 نرص، د. عبدالرمحن عمرية.

نحل، البن حزم الظاهري، الفصل يف امللل واألهواء وال  -66

 هرة.قا كتبة اخلانجي، ال نرش م
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مس الدين أيب عبداهلل حممد بن قيم اجلوزية، ط.  الفوائد لش -67

لطائف، مكتبة كتبة املؤيد، ا م، م 1988هـ/ 1408لثانية، عام ا

 دار البيان، دمشق. 

سواطع األرسار األثرية، لرشح الدرة  لوامع األنوار اهلية و -68

مد بن أمحد  ملرضية، تأليف العامل الشيخ حماملضية يف عقد الفرق ا

م،  1992هـ/ 1412بيل، ط. الثانية، ألثري احلنيني اارالسف

 اخلافقني، دمشق. منشورات مؤسسة 

يف مصطفى مسلم، ط.  از القرآن، تأل مباحث يف إعج -69

 . هـ1408األوىل 

ن، للشيخ مناع خليل القطان، ط.  مباحث يف علوم القرآ  -70

 اعة، نرش مكتبة وهبة. هـ، دار الطب1401اخلامسة، 

هـ، دار الريان  1407م عازوائد للهيثمي، ط. جممع ال  -71

 ريوت. للرتاث، ودار الكتاب العريب، القاهرة، ب

مية، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن  جمموع الفتاوى، البن تي  -72

 ة.مي، طبع ونرش مكتبة ابن تيحممد القاسم

حممد يف الكتاب املقدس تأليف عبد األَحد داود تاريخ   -73

 .  2007فرباير  22نشاء:  اال
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دار املعارف ، حتقيق أمحد   ط،  بلاإلمام أمحد بن حن مسند -74

 شاكر.

حممد بن أمحد بن مصطفى بن املعجزة الكربى القرآن ،  -75

 لعريب د املعروف بأيب زهرة ، النارش: دار الفكر اأمح

مناهل العرفان يف علوم القرآن الكريم، للشيخ حممد   -76

 ار إحياء الكتب العربية.ين، طبعة دعبدالعظيم الزرقا

ليمي، حتقيق: حلمي حممد ، احلهاج يف شعب اإليامن املن -77

 الفكر. هـ، دار 1399فودة، ط. األوىل، عام 

سنة النرش:   ;بدوي ند الرمحعة املسترشقني، عبموسو -78

 . 1، املجلدات: 1993

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، تأليف أيب عبداهلل حممد بن   -79

 البجاوي. ، دار الفكر، حتقيق: عيل حممدامن الذهبي أمحد بن عث

هـ/  1405اإلسالم ابن تيمية احلراين، ط.  لشيخ النبوات، -80

حممد   العريب، بريوت، دراسة وحتقيق م، دار الكتاب1985

 دالرمحن عوض.عب

هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، لإلمام ابن   -81

ن، تقديم  دار الريا القيم اجلوزية، دار املطبعة السلفية، نرش

 محد السقا.وحتقيق وتعليق: د. أ
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ن ضياء الدين عرت، ط. الثانية، دار الفنون،  ، حسوحي اهلل  -82

 جدة.

ة عام  عبداجلليل شلبي، طبعحمدي، د. الوحي امل -83

 م، مطابع الرشوق، القاهرة. 1985هـ، 1406

الوحي يف اإلسالم وإبطال الشبهات، عبداهلل عبداحلي أبو   -84

 إىل جامعة أم القرى(. ستري مقدمةبكر )رسالة ماج

أيب الفرج عبدالرمحن بن   ليف:بأحوال املصطفى، تأ الوفاء -85

مطبعة السعادة، نرش   ،م 1966هـ/ 1386اجلوزي، ط. األوىل، 

 ثة، حتقيق: مصطفى عبدالواحد.ديتب احلدار الك
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