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ملاذا ُيحب؟

اإن )احلب( اأحلى واأعلى قيمة يف الدين والدنيا. 

بواعث  هناك  ن�ش�ان،  للإ ن�ش�ان  الإ مبحبة  يخت��ض  فيم�ا 

كثرية للحب.منها:

انفراج ال�شخ�شية وان�شراحها.. والإخل�ض.. وال�شدق.. 

م��ان��ة.. ونبل  وال��وف��اء..واحل��ي��اء.. وال��ع��ق��ل.. وال��ع��دل.. والأ

�شغاء..  الإ وح�شن  وال�شماحة..  احللو..  والتب�شم  الكلمة.. 

غ�شاء عن العيوب.. وت�شجيع  وحمبة الت�شاور.. والك�رم.. والإ

واجتناب  ف���وؤاده..  يف  م��ل  الأ ب�شب  النهو�ض  على  املخطئ 

ن�شاين.. وال�شتياق اإىل  اإحراج النا�ض.. وخ�شوبة ال�شعور الإ

والع��راف  للنا�ض..  العون  وتقدمي  املعروف  وب��ذل  العطاء 

ن�شان  الإ كرامة  وتعظيم  باجلمال..  والحتفاء  باجلميل.. 

بكل  والرحمة  �شيء..  كل  مع  التعامل  يف  والرفق  وحرمته.. 

�شيء.. واحلر�ض على تعليم النا�ض وتنوير حياتهم باملعرفة 

المقدمة: 
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والتوا�شع..  وال��ف��ع��ل..  ال��ق��ول  ب��ن  والتطابق  ال�شحيحة.. 

وال�شفح..  العفو  يف  املتجددة  الدائمة  والرغبة  والنظافة.. 

العمل..وطلقة  اجلم..واإتقان  والن�شاط  ال�شلم..  واإيثار 

الوجه..والدعابة الراقية.

�شلم - ُيَحّب لهذه ال�شفات  وحممد بن عبداهلل - نبي الإ

جميعًا التي تكاملت كلها يف �شخ�ش�ه - ظاهرًا وباطنًا، �شرًا 

حياته  انقطاع:  بل  حياته  �شائر  يف  عليها  وثبت  وعلنية-، 

الفردية والعائلية والجتماعية.. مع اأزواجه واأولده واأحفاده 

واأ�شحابه.. واأعدائه. 

ن�شانية بانتمائه اإىل  ن�شان الذي تفخر الإ حممد.. هذا الإ

نوعها:

ُيَحّب لتلك ال�شفات النبيلة. فما من اإن�شان �شليم التكوين، 

ن�شان  حا�شر العقل، حي ال�شمري اإل يحب تلك ال�شفات. فالإ

مفطور على حب اجلم��ال يف كل �شيء.

حممد النبي ُيَحّب لتلك ال�شفات.

ويح�ب حب�ًا م�شاعف�ًا فري�دًا لف�شي�لة اأخ�رى فري��دة وه�ي: 

�شبقوه  الذين  الب�شرية  لقادة  العايل  وتقديره  العميق،  حب�ه 

نبياء واملر�شلون. وهم الأ
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ملاذا هي ف�شيلة ت�شتحق احلب العميق الفريد امل�شاعف؟

على  �شاهدان   - كذلك  وال��واق��ع   - الب�شري  التاريخ  اإن 

ظاهرة رديئة معتمة لزمت النا�ض مذ كانوا واإىل يوم النا�ض 

والتناكر  والتحا�شد  والتباغ�ض  ظاهرةالتنافر  وه��ي:  هذا 

نداد(. والتجاحد بن )الأ

هذه الظاهرة احل�شود واجلحود - املف�شدة للعلقات -: 

�شلم براءة تامة، وتطهر منها تطهرًا  قد برئ منها نبي الإ

كامًل.

كي���ف ؟

نبياء واملر�شلن ال�شابقون هم )اأنداد( النبي حممد  اإن الأ

لهي.. ويف تنّزل الوحي..  يف كل �شيء تقريبا: يف ال�ش�طفاء الإ

ويف تبليغ ر�شالت اهلل.. ويف الكمال اخللقي.

النبي حممد منوذجًا عميقًا م�شيئًا على  ومع ذلك: قدم 

نبياء واملر�شلن. الحتفاء املده�ض مبن �شبقه من الأ

لقد كان حمبًا لكل من �شبقه، فرحًا بوجود كل ر�شول �شدح 

باحلق واخلري واجلمال فوق هذا الكوكب. موؤمنًا بكل كتاب 

نزل على كل ر�شول، معرفًا بكمالت كل نبي ر�شول �شبق.

ل  بحيث  والعظمة  ال�شمو  من  النبين  اأخ��لق  اأن  �شحيح 
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ي�شل اإىل مثلها ب�شر غري م�شطفى، وغري موحى اإليه.

�شحيح هذا. 

ذات  يف  وعي�شى  ومو�شى  اإبراهيم  اأ�شماء  ُتذكر  اأن  اأم��ا 

ا�شم  يذكر  ج��دًا مما  اأك��ر  ن��زل على حممد:  ال��ذي  الكتاب 

ال�شرائع  ع��امل  يف  مبهر  فريد  جديد  فهذا  نف�شه.  حممد 

خلق والعلقات. والأ

:- القراآن  يف   - ذكر  • لقد 
اأ- ا�شم اإبراهيم 48 مرة.

ب- وذكر ا�شم مو�شى 136 مرة.

ج�- وذكر ا�شم عي�شى 36 مرة.

اأحمد مرة  وا�شم  4 مرات،  ا�شم حممد  د- يف حن ذكر 

واحدة.

وحا�شل اجلمع اأن حممدًا ذكر - با�شميه هذين - خم�ض 

مرات

فح�شب!!.

وللقارئ اأن يجري عملية ح�شابية تو�شح الفروق العددية:

باملقارنة بن ن�شبة ذكر ا�شم حممد، ون�شبة ذكر اإبراهيم 

ومو�شى وعي�شى يف الكتاب الذي نزل على حممد، فهي فروق 
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عجاب. ت�شتدعي العجب، وتثري الإ

نبوة  )���ش��دق  على  واأخ��لق��ي  علمي  ب��ره��ان  نف�شه  وه��ذا 

ن�شاف  حممد وثبوتها(.فما يبلغ هذه الدرجات العليا من الإ

ووفرة  الثناء،  كرة  يف  نف�شه:  على  اأن��داده  واإيثار  والتجرد 

اإل نبي حق،  الذكر والتمجيد.ما يبلغ هذه الدرجة الرفيعة: 

متح�ض للحق، ي�شدع مبا يوحى اإليه، ول يكتم منه �شيئًا.

مبفاهيم  حممد:  حمبة  على  الباعث  املفهوم  هذا  يتعزز 

اأخرى ع�شد: باعثة على حمبته اأي�شًا:

اأوحاه اهلل اإىل النبي حممد  اأن القراآن الذي  1- مفهوم: 

واملر�شلن  نبياء  الأ ل�شري  املوثق  احلافظ  ك��ر  الأ ال�شجل  هو 

وكتبهم واأ�شولهم ور�شالتهم ودعواتهم احلقة.

جمال: نبياء ور�شالتهم على الإ اأوًل: هو �شجل �شري الأ

ْمُد ِللَِّه َوَسَلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى{. • }ُقِل اْلَ
• }اللَُّه َيْصَطِفي ِمَن اْلََلِئَكِة ُرُسًل َوِمَن النَّاِس{.

ْخَياِر{. • }َوِإنَُّهْم ِعنَدَنا َلَِن اْلُْصَطَفْيَ اْلَ
َنْقُصْصُهْم  لَّْم  َوُرُسًل  َقْبُل  ِمن  َعَلْيَك  َقَصْصَناُهْم  َقْد  }َوُرُسًل   •

َعَلْيَك{.
نبياء ور�شالتهم على التف�شيل: ثانيًا: هو �شجل �شري الأ
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قراآنية  �شياقات  يف  واملر�شلن  نبياء  الأ �شري  وردت  لقد 

نعام، ومرمي: متنوعة منها - مثًل - ما ورد يف �شورتي: الأ

ُتَنا آَتْيَناَها إْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه  ُحجَّ نعام: }َوِتْلَك  الأ �شورة  اأ-يف 

ن نََّشاُء إنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم #^83^#( َوَوَهْبَنا َلُه إْسَحاَق  َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ
يَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن  َوَيْعُقوَب ُكًلّ َهَدْيَنا َوُنوًحا َهَدْيَنا ِمن َقْبُل َوِمن ُذِرّ
ِزي اْلـُمْحِسِنَي #^84^#(  َوَأيُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك َنْ
اِلـِحَي #^85^#( َوإْسَماِعيَل  َن الصَّ َوَزَكِريَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوإْلَياَس ُكلٌّ ِمّ

ْلَنا َعَلى اْلَعاَلَِي {. َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكًلّ َفضَّ
ب-يف �شورة مرمي:

ِبّيًا{. يًقا نَّ  •}َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

ا  ِبّيً  • }َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُمْخَلًصا َوَكاَن َرُسوًل نَّ

ا #^52^#( َوَوَهْبَنا َلُه  ّيً ْبَناُه َنِ ْيَِن َوَقرَّ وِر اْلَ #^51^#( َوَناَدْيَناُه ِمن َجاِنِب الطُّ
ْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن َنِبّيًا{. ِمن رَّ

َوَكاَن  اْلَوْعِد  َكاَن َصاِدَق  ِإنَُّه  ِإْسَماِعيَل  اْلِكَتاِب  • }َواْذُكْر ِفي   

َربِِّه  ِعنَد  َوَكاَن  َكاِة  َوالزَّ َلِة  ِبالصَّ َأْهَلُه  َيْأُمُر  َوَكاَن   )#^54^# ا  ِبّيً نَّ َرُسوًل 
َمْرِضّيًا{.

ا #^56^#( َوَرَفْعَناُه  ِبّيً يًقا نَّ  • }َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدِريَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

يَِّة آَدَم  َن النَِّبيَِّي ِمن ُذرِّ ا #^57^#( ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهم مِّ َمَكاًنا َعِلّيً
يَِّة ِإْبَراِهيَم َوِإْسَراِئيَل َوِمَّْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا  َوِمَّْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ
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ًدا َوُبِكّيًا{. وا ُسجَّ ْحَمن َخرُّ ِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ
2- ومفهوم: اأن دين حممد )دين عاملي اإن�شاين(، ل دين 

حملي ول دين عن�شري. 

�شلم واإن�شانيته: ومبوجب عاملية الإ

جميعًا،  نبياء  للأ وعقله:  وروح��ه  حممد  �شدر  ات�شع  اأ- 

والكتب املنزلة كافة.

نبي�اء واملر�شلن. ب- انطلق ل�شانه بالثناء على اإخوانه الأ

تامة  ر�شالة  هي  اإمن��ا  اخلامتة  الر�شالة  اأن  ومفهوم   -3

نبياء  كامل�ة.. ومع ذلك كلف النبي: القتداء مبن �شبقه من الأ

خ�لق. يف اأ�ش�ول العتقاد وعزائم الإميان: ومكارم الأ

اأ- }َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه{.

�شارة -  ب- }ُأْوَلـِئَك الَِّذيَن َهَدى الّلُه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه{.. والإ

نبياء واملر�شلن الذين تاألقت اأ�شماوؤهم  هنا - اإىل �شل�شلة الأ

ي�ة.  يف ال�شياق ال�شابق - مبا�شرة - لهذه الآ

نعم.. ُيَحّب النبي حممد لذلك كله.

اجلمال  خ�شائ�ض  انتظمت  التي  واأخلقه  ل�شفاته   •
والكمال.
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واملر�شلن  نبياء  الأ باإخوانه  الرفيعة  • ولعلقته احلميمة 
مكنة، ون�شروا املعرفة وال�شياء  زمنة والأ الذين انت�شروا يف الأ

خلق: منذ نوح واإىل عي�شى ابن مرمي عليهم �شلوات اهلل  والأ

ورحماته وبركاته اأجمع�ي����ن.

اإىل )علقات  اإ�شارات جمملة  املقدمة:  كانت هذه  واإمنا 

ف�شوله  يف  بتف�شيلها  الكتاب  ه��ذا  اخت�ض  التي  الكبار( 

ومباحثه.

 اإن هذه العلقة اإذ ن�شتبن منها: يف اأي مرتبة �شامية كان 

والفو�ض  العقول  كبار  تغري  فاإنها  خيار:  الأ امل�شطفون  يحيا 

بع�شهم  بعلقاتهم:  بالت�شامي  ع�شر-:  كل  يف  الب�شر-  من 

لبع��ض: �شدق�ًا..ووفاء.. ونبًل.. ورقي��ًا.

نبياء واملر�شلن. وهذا نوع من القتداء بالأ

ثبات  نبياء والر�شل اإىل النا�ض: )الإ فمن مقا�شد: ابتعاث الأ

يف  م�شتطاع  بل  ممكن  اأمر  ال�شمو  باأن  التطبيقي  اأو  العملي 

واقع احلياة الب�شرية، ولي�ض خياًل ذهنيًا جمردًا(.

م��ن جن�ض  ال��ب�����ش��ر، ل  م��ن جن�ض  ن��ب��ي��اء  الأ ك���ان  ول��ه��ذا 

امللئكة.

ْثُلُكْم{. اأ- }َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإن نَّْحُن ِإلَّ َبَشٌر مِّ
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.} ْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ ا َأَنا َبَشٌر مِّ َ ب- }ُقْل ِإنَّ

واخل��ش�ائ��ض  والطب��اع  واخللقة  ال��ن��وع  يف  فالتماثل 

نبياء واملر�شلن يف  يت�شم��ن )ا�شتطاعة( الب�شر: القتداء بالأ

جمالت عديدة منها )حماكاتهم(- بقدر ال�شتطاعه والهمة 

- يف بناء علق���ات رفيعه - بن الب�شر - جمردة من التباغ�ض 

والتحا�شد والتجاحد، مفعمة باحلب والتقدير وتبادل الثناء 

ال�شدوق، والذكر احل�شن.



ول الف�صل الأ

الوحدة الوثقى

 على )اأ�صل( النبوات

}ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا 
ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبيَِّي ِمن َبْعِدِه{





الوحدة الوثقى

 على )اأ�صل( النبوات
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ر�شي هذا: اأنبياء مباركون، بّلغهم  هل م�شى على كوكبنا الأ

امللك جريل: كتبًا موحاة من اهلل تعاىل:

- م�شمونها: معرفة اهلل وحمبته والعي�ض الر�شّي يف معيته، 

خرة. وال�شتعداد الكرمي للقائه يف الدار الآ

ن�شان الفرد و�شعادته وبلوغه الكمال  - م�شمونها: رقي الإ

املي�شور.

بقيم  امل�شركة  ن�شانية  الإ احلياة  تخ�شيب  م�شمونها:   -

والوفاء  وال�شدق  والعدل  والرحمة  خ��اء  والإ واملعرفة  العلم 

والت�شامح واحلق واجلمال؟

هل م�شى على كوكبنا هذا: اأنبياء مر�شلون: هذه �شفاتهم 

ور�شالتهم؟

هذا  عن  يجيبون  والن�شارى(  )اليهود  الكتاب  اأه��ل  اإن 

كوكبنا  على  مت�ّشى  لقد  نعم:   .. نعم   ... )نعم(  ب�  ال�شوؤال 

�شفاتهم  تلك  مر�شلون:  اأنبياء   - متعاقبة  اأزمنة  يف   - هذا 
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ور�شالتهم.

وهذا اجلواب من اأهل الكتاب )�شرورة اإميانية(: يقت�شيها 

اإميانهم باأنبياء اهلل: اإبراهيم واإ�شحاق ويعقوب وداود و�شليمان 

�شلى   - واإخوانهم  وعي�شى  ويحيى  وزكريا  وه��ارون  ومو�شى 

ميانية  اهلل عليهم و�شلم اأجمعن - وهذه احلقيقة العلمية الإ

من  )مرجعًا(  �شلم  الإ اعتمدها  الكتاب:  اأهل  لدى  الثابتة 

مراجع ثبوت نبوة حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم )من حيث 

الإميان باأ�شل: اإنزال الكتب وابتعاث الر�شل(.

والدليل على هذه املرجعية هو:

ْكِر  1-}َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإلَّ ِرَجاًل نُّوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

ِإن ُكنُتْم َل َتْعَلُموَن{ واأهل الكتاب هم من اأهل الذكر: الذكر 
الوحي الذي تنزل على اأنبيائهم من قبل.

2- }َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَسًل ُقْل َكَفى ِبالّلِه َشِهيًدا َبْيِني 

َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب{ والذين عندهم علم الكتاب - 
املوحى به من قبل - هم اأهل الكتاب.

ِفي  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  الَِّذي  يَّ  اُلمِّ النَِّبيَّ  ُسوَل  }الرَّ  -3

َلُهُم  َوُيِحلُّ  اْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهاُهْم  ِباْلَْعُروِف  َيْأُمُرُهم  يِل  َواإِلْنِ التَّْوَراِة 
َبآِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواَلْغَلَل الَِّتي  ُم َعَلْيِهُم اْلَ يَِّباِت َوُيَحرِّ الطَّ
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َكاَنْت َعَلْيِهْم{.
ن  3- }َوَما َقَدُروْا الّلَه َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ َقاُلوْا َما َأنَزَل الّلُه َعَلى َبَشٍر مِّ

َشْيٍء ُقْل َمْن َأنَزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاء ِبِه ُموَسى ُنوًرا َوُهًدى لِّلنَّاِس{.
والذين ما قدروا اهلل حق قدره: بنفي اأ�شل الوحي. وباأن 

اهلل مل ينزل على ب�شري وحيًا من قبل.. الذين قالوا هذا هم 

م�شركو العرب.. واحلجة الغالبة التي اأبطلت مزاعمهم هي: 

ال�شت�شهاد مبا نزل على مو�شى من وحي الكتاب.

ى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما  يِن َما َوصَّ َن الدِّ 5- }َشَرَع َلُكم مِّ

ُقوا ِفيِه{. يَن َوَل َتَتَفرَّ ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ َوصَّ
وُح اَلِمُي #391#(  6- }َوإنَُّه َلَتنِزيُل َرِبّ اْلَعاَلَِي #291#( َنَزَل ِبِه الرُّ

 )#591# ِبٍي  مُّ َعَرِبٍيّ  ِبِلَساٍن   )#491# اْلـُمنِذِريَن  ِمَن  ِلَتُكوَن  َقْلِبَك  َعَلى 
َبِني  ُعَلَماُء  َيْعَلَمُه  آَيًة َأن  لَُّهْم  َأَوَلْم َيُكن  ِلَي #691#(  ُزُبِر اَلوَّ َلِفي  َوإنَُّه 

إْسَراِئيَل{
ن  7- }ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإن َكاَن ِمْن ِعنِد اللَِّه َوَكَفْرُت ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ

َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى ِمْثِلِه{.
اإثبات  على  تت�شافر  ب��راه��ن  ن�شو�ض  جميعًا-   - ه��ذه 

حقيقتن:

اأ- حقيقة: اأن الوحي الذي نزل على حممد م�شبوق بوحي 
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نزل على اأنبياء اأهل الكتاب، ويف مقدمتهم مو�شى بن عمران، 

وعي�شى ابن مرمي - عليهما ال�شلم-.

نبياء ُي�شّدق بع�شهم بع�شًا. ب- وحقيقة: اأن الأ

وىل، فاإن  نفة على احلقيقة الأ ولئن برهنت الن�شو�ض الآ

خرى: ثاٍو يف الن�شو�ض التالية: برهان احلقيقة الأ

نبياء. ولذلك اقرنت  دق ملن قبله من الأ 1- فمو�شى م�شّ

اأنزلت عليه  - يف القراآن- م�شامن مرجعية ال�شحف التي 

مب�شامن مرجعية ال�شحف التي اأنزلت على اإبراهيم:

اأ- }َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَا ِفي ُصُحِف ُموَسى #^63^#( َوإْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى 

#^73^#( َألَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى #^83^#( َوَأن لَّْيَس ِلإلنَساِن إلَّ َما َسَعى 
#^93^#( َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى #^04^#( ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلـَجَزاَء اَلْوَفى #^14^#( 

َوَأنَّ إَلى َرِبَّك اْلـُمنَتَهى {.
ِه َفَصلَّى #^51^#(  اْسَم َرِبّ َوَذَكَر   )#^41^# ى  ب-  }َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّ

ْنَيا #^61^#( َواآلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى #^71^#( إنَّ َهَذا  َبْل ُتْؤِثُروَن اْلـَحَياَة الدُّ
ُحِف اُلوَلى #^81^#( ُصُحِف إْبَراِهيَم َوُموَسى{. َلِفي الصُّ

2- وجاء امل�شيح م�شدقًا ملو�شى:

َم  َا َبْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِلُِحلَّ َلُكم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ ًقا لِّ اأ- }َوُمَصدِّ

َعَلْيُكْم{.
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ُهًدى  ِفيِه  اإِلِنيَل  َوآَتْيَناُه  التَّْوَراِة  ِمَن  َيَدْيِه  َبْيَ  َا  لِّ ًقا  }ُمَصدِّ ب- 

َا َبْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقَي{. ًقا لِّ َوُنوٌر َوُمَصدِّ
اللَِّه  َرُسوُل  ِإنِّي  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َيا  َمْرَيَ  اْبُن  ِعيَسى  َقاَل  ج�-}َوِإْذ 

َا َبْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة{. ًقا لِّ َصدِّ ِإَلْيُكم مُّ
3- وجاء حممد م�شدقًا ملو�شى وعي�شى:

َا َبْيَ َيَدْيِه َوَأنَزَل التَّْوَراَة  قًا لِّ قِّ ُمَصدِّ َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَ اأ- }َنزَّ

َواإِلِنيَل{.
ُق الَِّذي َبْيَ َيَدْيِه{. َصدِّ ب- }َوَهـَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك مُّ

َبْيَ  َا  لِّ ًقا  ُمَصدِّ قُّ  اْلَ ُهَو  اْلِكَتاِب  ِمَن  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  ج�-}َوالَِّذي 

َيَدْيِه{.
املوكب  لهذا  جميلة  �شورة  حممد  النبي  ر�شم  هنا.  ومن 

النبوي املنري املتنا�شق املتكامل الذي تعاقبت قوافله املباركة 

نبياء من  - يف الزمن -:  قال النبي حممد:»اإن مثلي ومثل الأ

قبلي، كمثل رجل بنى بنيانًا فاأح�شنه واأجمله، اإل مو�شع لبنة 

من زاوية من زواياه، فجعل النا�ض يطوفون به، ويعجبون له 

ويقولون: هل ُو�شْعت هذه اللبنة؟ فاأنا تلك اللبنة، واأنا خامت 

النبين«.
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)اأخ��وة  باإعلن  احلديث:  ه��ذا  ي�شرح  اآخ��ر  حديث  وثمَة 

نبياء(، ووحدة دينهم. فقد قال النبي حممد: »اأنا اأوىل  الأ

بيني  لي�س  ــرة،  خ والآ الدنيا  يف  مرمي  بابن  النا�س 

اأمهاتهم  عالت،  اأبناء  اأخوة،  نبياء  والأ نبي،  وبينه 

�شتى، ودينهم واحد«.

اإن طلب احلق: يجمعهم احلق الذين يوؤمنون به كله.

نزل  ما  ي�شدقون  الكتاب  اأهل  من  املن�شفن  فاإن  ول��ذا، 

على حممد.

وَن ِلأَلْذَقاِن  اأ- }إنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه إَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َيِخرُّ

َنا َلـَمْفُعوًل #108#(  َنا إن َكاَن َوْعُد َرِبّ ًدا #107#( َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َرِبّ ُسجَّ
وَن ِلأَلْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوًعا{. َوَيِخرُّ

ُسوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن  ب- }َوِإَذا َسِمُعوْا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَّ

اِهِديَن #83#(   قِّ َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ ْمِع ِمَّا َعَرُفوْا ِمَن اْلَ الدَّ
َمَع  َربََّنا  ُيْدِخَلَنا  َأن  َوَنْطَمُع  قِّ  اْلَ ِمَن  َوَما َجاءَنا  ِبالّلِه  ُنْؤِمُن  َل  َلَنا  َوَما 
ِتَها  َتْ ِمن  َتِْري  َجنَّاٍت  َقاُلوْا  ِبَا  الّلُه  َفَأَثاَبُهُم    )#84# َي  اِلِ الصَّ اْلَقْوِم 

ِْسِنَي{ اَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء اْلُ
ج�- }الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلِه ُهم ِبِه ُيْؤِمُنوَن #^52^#( َوإَذا 

ُمْسِلِمَي  َقْبِلِه  ِمن  ُكنَّا  إنَّا  َنا  ِبّ رَّ ِمن  اْلـَحقُّ  إنَُّه  ِبِه  آَمنَّا  َقاُلوا  َعَلْيِهْم  ُيْتَلى 
ِباْلـَحَسَنِة  َوَيْدَرُءوَن  َصَبُروا  ِبَا  َتْيِ  رَّ مَّ َأْجَرُهم  ُيْؤَتْوَن  ُأْوَلِئَك   )#^53^#
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َئَة َوِمَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن{. ِيّ السَّ
جل الإميان باحلق كله - الذي نزل على مو�شى وعي�شى  ولأ

وحممد و�شائر النبين-: اأُمر اجلميع - اأهل الكتاب وامل�شلمون 

ِإْبَراِهيَم  ِإَلى  ُأنِزَل  َوَما  ِإَلْيَنا  ُأنِزَل  َوَمآ  ِبالّلِه  آَمنَّا  بهذا- }بهذا ُقوُلوْا 

َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق َوَيْعُقوَب َوالْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما 
ْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن{. ُق َبْيَ َأَحٍد مِّ بِِّهْم َل ُنَفرِّ ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّ

وقد عر النجا�شي عن هذه احلقيقة فقالك »مل يختلف ما 

اأنزل على حممد بن عبداهلل عما اأنزل على عي�شى ابن مرمي 

مقدار �شعرة«.
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الف�صل الثاني

عالقات الكبار: النبي محمد 

يقدم اأخاه الم�صيح للب�صرية

}اْسُمُه اْلَِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ
ْنَيا َواآلِخَرِة{    َوِجيًها ِفي الدُّ





عالقات الكبار:

النبي محمد

 يقدم اأخاه الم�صيح للب�صرية
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وربية للعلقات  مريكية والأ لو اأن اأكر واأجنح ال�شركات الأ

نف�شها،  وجندت  وثيق،  تعاون  يف  جميعًا،  احت�شدت  العامة: 

اأج��ل  م��ن  وامل��ادي��ة  والفنية  الب�شرية  اإمكاناتها  و�شخرت 

)التعريف الطوعي املجاين( ب )نبي اهلل عي�شى( �شلى اهلل 

عليه و�شلم- وتقدميه للب�شرية يف اأجمل �شورة: فماذا تقول 

 - ت�شفه   .. ت�شفه؟  ومب  الفعل؟  هذا  ن�شانية عن  الإ �شرة  الأ

الربحي(،  العمل غري  ف��ق(. و)رقي  الأ بل ريب - ب )�شعة 

و�شاف اجلميلة التي  و)الوفاء للم�شيح اجلليل(. اإىل اآخر الأ

ي�شتحقها عمل عظيم من هذا النوع.

لئن كانت هذه )خطة متخّيلة(، فاإن هناك )حقيقة( تفوقها 

م�شمونه  وعمق  التعريف،  كثافة  يف   - ال��درج��ات  مبلين   -

و�شدق اأ�شلوبه، وحميمية روحه، وطول مداه الزمني.

خلقية  ن�شانية والأ وهذه احلقيقة - الدينية والتاريخية والإ

- هي: اأن النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم: قدم اأخاه امل�شيح 
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�شرة الب�شرية: يف اأجمل �شورة. ومل  عي�شى بن مرمي، اإىل الأ

يكن التقدمي والتعريف )برنامج( علقات عامة ليكتنفه ما 

�شلم اأخاه  يكتنفه من الق�شور والتق�شري، واإمنا قدم نبي الإ

العظيم من خلل منهج مع�شوم من الق�شور والتق�شري وهو 

)الن�ض القراآين( الذي ل ياأتيه الباطل من بن يديه ول من 

خلفه .. )ون�ض حديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم( الذي ل 

التعريف  لهذا  الزمني(  )املدى  يكن  ومل  الهوى..  ينطق عن 

اأو  �شهر،  اأو  باأ�شبوع،  حم��دودة  حملة  يف  حم�شورًا  والتقدمي 

�شنة، بل امتد زمن التعريف والتقدمي: منذ نزول الوحي على 

النبي حممد يف القرن ال�شاد�ض امليلدي، واإىل قيام ال�شاعة.. 

ومنهج تقدمي امل�شيح والتعريف به لي�ض ن�شًا معطًل ول وثيقة 

هامدة مودعة يف مكتبة اأو  متحف، بل اإن هذا التقدمي: قراآن 

واجلامعات،  املدار�ض  يف  ويدر�ض  ال�شلوات،  يف  يتلى  حي، 

�شال. ذاعات: امل�شموعة  واملرئية: بالغدو والآ ويذاع يف الإ

ومن حق كل عاقل وقارئ وباحث: اأن ي�شاأل - مبو�شوعية وذكاء 

وجد - هذا الكلم جمرد دعوى، فما الدليل اأو الرهان عليه؟

واجلواب: هذا هو الرهان:

اأوًل: الرهان على تقدمي ال�شيد امل�شيح والتعريف به.
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1-  الرهان من القراآن:

ِمُلُه َقاُلوا َيا  اأ- التعريف مبعجزة امليلد: }َفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها َتْ

اْمَرَأ  َأُبوِك  َكاَن  َما  َهاُروَن  ُأْخَت  َيا  َفِرّيًا #^27^#(  َشْيًئا  ِجْئِت  َلَقْد  َمْرَيُ 
ِإَلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن  ا #^28^#( َفَأَشاَرْت  َبِغّيً ِك  َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُّ
َوَجَعَلِني  اْلِكَتاَب  آَتاِنَي  اللَِّه  َعْبُد  ِإنِّي  َقاَل  ا #^29^#(  َصِبّيً اْلَْهِد  ِفي  َكاَن 
َكاِة  َلِة َوالزَّ ا #^30^#( َوَجَعَلِني ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُت  َوَأْوَصاِني ِبالصَّ َنِبّيً
 )#^32^# ا  َشِقّيً َجبَّاًرا  َيْجَعْلِني  َوَلْم  ِبَواِلَدِتي  ا  َوَبّرً  )#^31^# ا  َحّيً ُدْمُت  َما 

َلُم َعَليَّ َيْوَم ُوِلدتُّ َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحّيًا{ َوالسَّ
َقاَلِت  }ِإْذ  ب- التعريف ب�شخ�شيته اجلميلة )الوجيهة(: 

ْنُه اْسُمُه اْلَِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ اْلآَلِئَكُة َيا َمْرَيُ ِإنَّ الّلَه ُيَبشِّ
ِبَي{. ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلَُقرَّ َوِجيًها ِفي الدُّ

ج�- التعريف باإعجاز نبوته ور�شالته: }ِإْذ َقاَل الّلُه َيا ِعيسى 

اْبَن َمْرَيَ اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس 
َوالتَّْوَراَة  ْكَمَة  َواْلِ اْلِكَتاَب  َعلَّْمُتَك  َوِإْذ  َوَكْهًل  اْلَْهِد  ِفي  النَّاَس  ُتَكلُِّم 
َفَتُكوُن  ِفيَها  َفَتنُفُخ  ِبِإْذِني  ْيِر  الطَّ َكَهْيَئِة  ِي  ِمَن الطِّ َتْخُلُق  َوِإْذ  َواإِلِنيَل 

َطْيًرا ِبِإْذِني َوُتْبِرىُء اَلْكَمَه َواَلْبَرَص ِبِإْذِني{
ْيَنا َعَلى آَثاِرِهم  د- التعريف بالإجنيل الذي اأنزل عليه: }َوَقفَّ

َا َبْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْيَناُه اإِلِنيَل ِفيِه ُهًدى  ًقا لِّ ِبَعيَسى اْبِن َمْرَيَ ُمَصدِّ
َا َبْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقَي{. ًقا لِّ َوُنوٌر َوُمَصدِّ
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ه�- التعريف مبنهجه ودعوته: فهو منهج يدعو اإىل توحيد 

اهلل جل ثناوؤه: }َما ُقْلُت َلُهْم ِإلَّ َما َأَمْرَتِني ِبِه َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َربِّي 

َوَربَُّكْم{، وهو منهج يعلم النا�ض احلكمة، ويب�شرهم مبعايري 
ْكَمِة  رفع اخللف: }َوَلَّا َجاء ِعيَسى ِباْلَبيَِّناِت َقاَل َقْد ِجْئُتُكم ِباْلِ

َ َلُكم َبْعَض الَِّذي َتْخَتِلُفوَن ِفيِه{. َوِلَُبيِّ
2- الرهان من ال�شنة فقد قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم:

�شبط  اأدم  رجل  فاإذا  بالكعبة،  اأطوف  نائم  اأنا  »بينما  اأ- 

ال�شعر يهادى بن رجلن ينطف راأ�شه ماء، فقلت: من هذا؟ 

قالوا: هذا ابن مرمي«.

عليهما   - مرمي  ابن  عي�شى  اأخ��اه  حممد  النبي  نعت  ب- 

اأي  دميا�ض«  من  خرج  كاأمنا  اأحمر  »ربعة  فقال:   - ال�شلم 

�شراق والو�شاءة. حمام: كناية عن النقاء والإ

الدنيا  م��رمي يف  اب��ن  بعي�شى  النا�ض  اأوىل  وق��ال:»اأن��ا  ج���- 

نبياء اأخوة لعلت اأمهاتهم �شتى ودينهم واحد«. خرة. والأ والآ

اإل اهلل وح��ده ل �شريك له،  اإل��ه  اأن ل  د- وق��ال: »من �شهد 

واأن حممدًا عبده ور�شوله، واأن عي�شى عبداهلل ور�شوله، وكلمته 

األقاها اإىل مرمي وروح منه، واجلنة حق، والنار حق، اأدخله اهلل 

اجلنة على ما كان من العمل«. قال النووي - وهو من اأحد علماء 
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عظيم  حديث  احلديث:»هذا  هذا  �شرح  يف   - الكبار  �شلم  الإ

حاديث امل�شتملة على العقائد«. املوقع، وهو من اأجمع الأ

ثانيًا: الرهان على تقدمي القراآن للحوارين واأتباع امل�شيح

ناقه الروحية.. فقد يف �شورة تناهت يف احل�شن والكمال والأ

انتظم تقدمي �شيدنا امل�شيح: تقدمي حوارييه ال�شاحلن الكرام:

َمْن  َقاَل  مبغ�شوه(  )اأي  اْلُكْفَر  ِمْنُهُم  ِعيَسى  َأَحــسَّ  ا  }َفَلمَّ  -1

َواْشَهْد  ِباللَِّه  آَمنَّا  اللَِّه  َأنَصاُر  َنْحُن  اْلـَحَواِريُّوَن  َقاَل  اللَِّه  إَلى  َأنَصاِري 
َمَع  َفاْكُتْبَنا  ُسوَل  الرَّ َبْعَنا  َواتَّ َأنَزْلَت  ِبَا  آَمنَّا  َربََّنا   )#^25^# ُمْسِلُموَن  ِبَأنَّا 

اِهِديَن{. الشَّ
َها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا َأنَصاَر اللَِّه َكَما َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ  2- }َيا َأيُّ

َأنَصاُر اللَِّه{.. َنْحُن  َواِريُّوَن  اْلَ َقاَل  اللَِّه  ِإَلى  َأنَصاِري  َمْن  ِلْلَحَواِريَِّي 
 - امل�شيح  بحواريي  ليقتدوا  للم�شلمن  دع��وة  ي��ة  الآ هذه  ويف 

نبياء ومنهج احلق. ر�شي اهلل عنهم: يف ن�شرة الأ

اأتباع  – على  – يف القراآن  1- وما يلحق بهذا: ثناء اهلل 

ِبُرُسِلَنا  آَثاِرِهم  َعَلى  ْيَنا  َقفَّ باإح�شان:}ُثمَّ  اتبعوه  الذين  امل�شيح 

ِنيَل َوَجَعْلَنا ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن اتََّبُعوُه  ْيَنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَ َوآَتْيَناُه اإْلِ َوَقفَّ
َرْأَفًة َوَرْحَمًة{ .

عن  ال��ق��راآن  دف��اع  فيه:  ويندغم  تقدم،  مبا  يلحق  ومم��ا 
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ذى  ل��لأ فتعر�شوا  اإميانهم  على  ثبتوا  �شاحلن،  ن�شارى 

ال�شديد فثبتوا اأي�شًا.

1- من هوؤلء: فتية الكهف – الذين �شميت �شورة قراآنية 

�شاحلًا:  ن�شرانيًا  �شبابًا  ه��وؤلء  كان  وقد   – كهفهم  با�شم 

}َأْم  ذكراهم:  وخلد  القراآن،  جّمدهم  ول��ذا  املنهج  معقول 

ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا #!9!#( إْذ  َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
ْئ َلَنا ِمْن  َأَوى اْلِفْتَيُة إَلى اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربََّنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهِيّ
َأْمِرَنا َرَشًدا #^10^#( َفَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنَي َعَدًدا #^11^#( 
ُثمَّ َبَعْثَناُهْم ِلَنْعَلَم َأيُّ اْلـِحْزَبْيِ َأْحَصى ِلـَما َلِبُثوا َأَمًدا #^12^#( َنْحُن َنُقصُّ 

ِهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى{.  َعَلْيَك َنَبَأُهم ِباْلـَحِقّ إنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَرِبّ
خدود، وهم جماعة من الن�شارى اأي�شًا:  2- ومنهم: اأ�شحاب الأ

ولقد خلد القراآن ذكرهم، وجّرم وقبح م�شطهديهم ومعذبيهم. 

}ُقِتَل َأْصَحاُب اْلُْخُدوِد  #^4^#( النَّاِر َذاِت اْلَوُقود ِ #^5^#( ِإْذ ُهْم َعَلْيَها 
ُقُعوٌد  #^6^#( َوُهْم َعَلى َما َيْفَعُلوَن ِباْلُْؤِمِنَي ُشُهوٌد   #^7^#( َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم 
ْرِض  َماَواِت َواْلَ ِميدِ  #^8^#( الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ ِإلَّ َأن ُيْؤِمُنوا ِباللَِّه اْلَعِزيِز اْلَ
َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  #^9^#( ِإنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا اْلُْؤِمِنَي َواْلُْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم 

ِريِق{.  َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعَذاُب اْلَ
ونوجز القول فنقول: اإن الراهن تواترت وتعا�شدت على 

– وقدم  و�شلم  عليه  اهلل  – �شلى  امل�شيح  قّدم  �شلم  الإ اأن 



34

عـالقـات الكـبــــار

اإجنيله. وقدم منهجه ودعوته، وقدم حوارييه يف اأكمل واأحلى 

م�شهد. كما دافع عن موؤمني الن�شارى وامل�شطهدين دفاعًا 

واإنه  الطغاة..  م�شطهديهم  وبكراهية  لهم،  باملحبة  ات�شم 

– اإىل  بالراهن  – املوثوق  الكلم  هذا  نهدي  اأن  لي�شرنا 

م�شيحيي العامل.

ُيلم  كيف  ه��و:  فها  ختام،  اأو  مت��ام  من  لب��د  ك��ان  ولئن 

�شلم على تقدميه للم�شيح يف هذه ال�شورة؟.. كيف ُيلم  الإ

النور ب�شبب اأنه نور.. كيف يكون نهج تقدمي امل�شيح يف جلل 

ووقار: ذريعة للنتقا�ض من حممد ودينه؟

نحن نوؤمن بامل�شيح نبيًا ر�شوًل، ونحبه ونعظمه ونتبع النور 

مي��ان اختيار  اأولئك بنبينا )والإ الذي جاء به. فاإن مل يوؤمن 

حر(: فل اأقل من اأن يحرموه.. وهذا الحرام لي�ض حممدة 

ُخُلقية فح�شب، بل هو – موقف عقلين، فمن �شاأن العقلء: 

اأن يقدروا ويحرموا من يعظم من يحبون ومن يوؤمنون به.

ومن قبل ومن بعد: يبدو التع�شب والتهار�ض بن امل�شلمن 

وامل�شيحين.. عبث �شغار يف �شوء العلقة الرا�شدة ال�شادقة 

وهل  وامل�شيح.  الكبريين جدًا.. حممد  الرجلن  الرفيعة بن 

يعلم م�شيحيو العامل: اأن )الإميان( بامل�شيح عي�شى بن مرمي 
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اأركان الإميان بالن�شبة لكل م�شلم، بل  نبيًا ور�شوًل هو: اأحد 

هو  )�شرط �شحة( يف اإميان كل م�شلم بالنبي حممد، مبعنى 

يقرن  ما مل  ومردود  باطل  بالنبي حممد:  امل�شلم  اإميان  اأن 

بالإميان بامل�شيح عي�شى بن مرمي نبيًا ر�شوًل ؟

هل يعلم م�شيحيو العامل هذه احلقيقة ؟ 

الذين  العربية  املنطقة  م�شيحيو  �شيما  ول  يعلم:  بع�شهم 

يعرفون اللغة العربية التي متكنهم – مثًل – من ال�شتماع 

ية 136 من �شورة البقرة:}ُقوُلوْا آَمنَّا ِبالّلِه َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْيَنا  اإىل الآ

َوَما  َوالْسَباِط  َوَيْعُقوَب  َوِإْسَحَق  َوِإْسَماِعيَل  ِإْبَراِهيَم  ِإَلى  ُأنِزَل  َوَما 
ْنُهْم  ُق َبْيَ َأَحٍد مِّ بِِّهْم َل ُنَفرِّ ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّ

َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن{.
ل  )اأكرهم(  ولكن  احلقيقة  هذه  يعلم  امل�شيحن  بع�ض 

يعلمها.. ومن املرجح – اإىل جانب اأ�شباب اأخرى – اأن عدم 

الفهم  �شوء  من  وا�شعة  م�شاحة  اأن�شاأ  احلقيقة:  بهذه  العلم 

�شلم. ولكن الذي ل يعلم، لي�ض حجة على من ل يعلم، بل  للإٍ

العك�ض هو ال�شحيح.

ثم اإن )اجلهر( بحقيقة اأن اإميان امل�شلم ل ي�شح اإل اإذا 

بهذه  وبر�شالته.. اجلهر  بن مرمي  عي�شى  امل�شيح  بنبوة  اآمن 



3�

عـالقـات الكـبــــار

احلقيقة واجب يف كل حن: ل يجوز اأن مينع من اجلهر بها: 

خرين عن النبي حممد، ويتعن – يف هذا ال�شياق-  �شدود الآ

الذين  معاقبة  عن  المتناع  يجب  مل��اذا  ال�شوؤال:  هذا  طرح 

يتطاولون على مقام النبي حممد وي�شبونه ويقذفونه: مبثل ما 

فعلوا ؟ واجلواب هو: اأن )املثلية( – هنا – تعني: التطاول 

على امل�شيح عي�شى بن مرمي و�شبه وقذفه، وهذا – يف �شرع 

�شلم، اإذ ل فرق بن  �شلم – كفر يخرج امل�شلم من ملة الإ الإ

من قذف امل�شيح وقذف حممدًا اأو ا�شتهزاأ باأحدهما، ول يعمد 

نبياء واملر�شلن  اإىل التفريق بينهما اإل كافر بهما معًا، بل بالأ

ِباللَِّه  كافة، بل باهلل نف�شه – جل ثناوؤه -: }إنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن 

ِبَبْعٍض  ُنْؤِمُن  َوَيُقوُلوَن  َوُرُسِلِه  اللَِّه  َبْيَ  ُقوا  ُيَفِرّ َأن  َوُيِريُدوَن  َوُرُسِلِه 
َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأن َيتَِّخُذوا َبْيَ َذِلَك َسِبيًل #150#( ُأْوَلِئَك ُهُم 
ِهيًنا #151#( َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه  ا َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا مُّ اْلَكاِفُروَن َحًقّ
ْنُهْم ُأْوَلِئَك َسْوَف ُيْؤِتيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَكاَن  ُقوا َبْيَ َأَحٍد ِمّ َوُرُسِلِه َوَلْم ُيَفِرّ

ِحيًما{. اللَُّه َغُفوًرا رَّ
بتلك  العقدي  اللتزام  اأن  هي:  نفة  الآ ال�شطور  خل�شة 

خلقي(. فبقدر �شعة املرء  احلقيقة هو )قاعدة الت�شامح الأ

ت�شاحمه،  كله(:يكون  )احلق  ل�  وروحهما  و�شدرهما  م��ة  والأ
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ويكون ت�شاحمها.

اأنا مت�شامح.. واأنت متع�شب.

ل، بل اأنت متع�شب.. واأنا املت�شامح.

يتبادلونها:  مم  والأ ف��راد  الأ يزال  ل  عبارات  اأو  كلمات  هذه 

خرين بو�شف التع�شب..  مدحًا للذات بو�شف الت�شامح، وذمًا للآ

ويغلب )الهوى( على الوا�شفن يف الطرفن كليهما، يف اأكر النا�ض 

ال�شابط  ال�شحيح(  املقيا�ض  )غياب  هو:  وال�شبب  ح��وال،  والأ

للو�شف، املانع من احليف. 

فما املقيا�ض ال�شحيح؟

ميزان  على  الب�شر  ل�شتقامة  مقيا�ض  واأ�شبط  اأج��ّل  اإن 

العدل، و�شحة منهجهم العقدي، و�شلمة تفكريهم، و�شموهم 

)احلق  ل�  ونفو�شهم  وعقولهم  �شدورهم  ات�شاع  هو:  اخللقي، 

كله(، واإجلل اأهل احلق وحمبتهم عر الزمان كله، واملكان 

كله.

ن�شان  ومبقت�شى هذ املقيا�ض – فح�شب -: يو�شف هذا الإ

اأفقه  يت�شع  باأنه )متع�شب(، فالذي  باأنه )مت�شامح(، وذلك 

للحق - كله - دون اأي نزعة انتقائية مييلها التع�شف - ويت�شع 

ن�شان  )الإ هو  كانوا،  وحيث  كانوا،  اأنى  احلقيقة  حلملة  اأفقه 
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املخالفة:  و)مفهوم  الواقع..  ويف  احلقيقة،  على  املت�شامح(: 

يقينياته  ومن  �شلم،  الإ عزائم  من  كان  ولذلك  مفهوم(!.. 

اأن تت�شع قلوبهم وعقولهم واأرواحهم ل�  ُكلِّفها امل�شلمون:  التي 

َلُكم  )احلق كله(، من خلل الزمان كله، واملكان كله: }َشَرَع 

ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم  ى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ يِن َما َوصَّ َن الدِّ مِّ
ُقوا ِفيِه{. يَن َوَل َتَتَفرَّ َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ

الب�شري  الفكر  ق��ادة  ال��ك��ب��ار،  اخلم�شة  ال��رج��ال  ه���وؤلء 

امل�شتنري احلقيقيون: هم اأولوا العزم من الر�شل الذين جاء 

ي�ة ال�شابقة: تعددت اأماكنهم واأزمنتهم: يف  ذكرهم يف الآ

امليلد والعي�ض والظروف والبعث والبلغ، وانت�شروا يف الزمن 

واإىل  اإبراهيم،  عهد  اإىل  نوح  من  املمتد  املتطاول:  الب�شري 

عهد مو�شى، اإىل عهد عي�شى، اإىل زمن حممد – �شلى اهلل 

وتطاول  مكنة،  الأ اختلف  من  الرغم  وعلى   .– و�شلم  عليه 

زمنة، فاإن احلق الذي به نطقوا، واإليه دعوا، اإمنا هو )حق  الأ

ن وير�شخ  ية ال�شابقة.. وياأتلق الآ واحد( كما ائتلق ذلك يف الآ

ما ميكن ت�شميته )َن�َشَب احلق( النافذ والثابت واملو�شول يف 

الزمان واملكان. 

اإن النتماء احلقيقي يكون اإىل احلق واخلري واإىل حملتها 
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)دون التورط اجلهول يف منق�شة التقليل من اأهمية النت�شاب 

�شلم  وطان، اإذ ل تعار�ض يف منهج الإ باء واجلدود، والأ اإىل الآ

ول  ول مو�شى  نوحًا  ول  اإدري�شًا  نر  النتماءين( نحن مل  بن 

على  تنطوي  جوانحنا  ولكن  الي�شع،  ول  حوارييه  ول  عي�شى 

�شاحلون  طيبون  اأنا�ض  نهم  لأ ؟  ملاذا  واإعزازهم..  حمبتهم 

ن احلقائق واملبادئ  كرام: علّية نفو�شهم، رفيعة اأخلقهم، ولأ

التي يحملونها جديرة بالنتماء اإليها.. واإليه��م.

و�شيدنا عي�شى بن مرمي – �شلى اهلل عليه و�شلم -: ر�شول 

– امل�شيح  و�شنة  – كتابًا  �شلم  الإ جّم�د  ولقد  جليل..  ونبي 

عي�شى بن مرمي متجيدًا، وعظمه تعظيمًا، واأعلى مقامه، وقد 

�شرة الب�شرية تقدميًا  �شلم حممد تقدميه اإىل الأ توىل نبي الإ

حمبًا اأنيقًا بهيًا �شمحًا م�شرقًا.

هذا هو مقام امل�شيح عي�شى بن مرمي، وهذه هي �شورته يف 

�ش�لم.. الكتاب وال�شنة: الإميان به.. هو اأحد اأركان الإميان يف الإ

ر�شوًل.  نبيًا  مرمي:  بن  عي�شى  بامل�شيح  نوؤمن  اأننا  ن�شهد 

رحمة  نه  ولأ وم�شطفاه،  اهلل  حبيب  نه  لأ نحبه،  اأننا  ون�شهد 

كله، و�شلم كله، وحمبة كله، ومبارك اأينما كان، وبر بوالدته، 

خرين. ولن والآ واآية للنا�ض �شلى اهلل عليه و�شلم يف الأ
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ولقد ب�شرنا �شيدنا امل�شيح –�شلىاهلل عليه و�شلم – مبنظومة

وثابر  بها،  خلق،ب�ّشر  والأ واملفاهيم  والتعاليم  القيم  من 

ن  ن�شان، وحياة املجتمع.. ويتعذر الآ على اأن تن�شاب يف �شمري الإ

ا�شتقراء تلك القيم جميعًا، ولكن ميكن اإيراد مناذج منها وهي:

�شخ�شية  يف  ج��ّل  والأ وىل  الأ اخلا�شية  1-الرحمة..وهي 

َوَرْحَمًة  ِللنَّاِس  آَيًة  }َوِلَنْجَعَلُه  القراآن:  بن�ض  ر�شالته  يف  امل�شيح 

ْقِضّيًا{. وكانت هذه اخلا�شية وا�شحة جداً يف  نَّا َوَكاَن َأْمًرا مَّ مِّ
 – – ولذلك نفى التجر- النقي�ض للرحمة  – بداهة  ذهنه 

ا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّاًرا َشِقّيًا{.. وكان يقول:  عن نف�شه:}َوَبّرً

»طوبى للودعاء الرحماء: تعالوا اإيّل يا جميع املتعبن واملثقلن، 

ن نريي هن وحملي خفيف«. فتجدوا راحة لنفو�شكم، لأ

2- ال�شلم.. ومما ل ريب فيه اأن امل�شيح عي�شى بن مرمي  

امليلد  من  كله:  �شلم  الإ فهو  ول عجب،  �شلم.  داعية  كان 

َلُم َعَليَّ َيْوَم ُوِلدتُّ َوَيْوَم َأُموُت  اإىل البعث: بن�ض القراآن: }َوالسَّ

َوَيْوَم ُأْبَعُث َحّيًا{.
َربِّي  الّلَه  اْعُبُدوْا  ِإْسَراِئيَل  َبِني  }َيا  ال�شحيح:  مي��ان  الإ  -3

نََّة َوَمْأَواُه النَّاُر{. َم الّلُه َعَليِه اْلَ َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمن ُيْشِرْك ِبالّلِه َفَقْد َحرَّ



الف�صل الثالث

 ويقدم اأمـه ال�صديقة مريم

َرِك }َيا َمْرَيُ ِإنَّ الّلَه اْصَطَفاِك َوَطهَّ
    َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلَِي{





 ويقدم اأمـه

 ال�صديقة مريم
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نعمة  ا�شت�شعر  كلما  عليه  وي�شلي  الر�شول  امل�شلم  يحب 

التوحيد وتذوق معنى العبادة، وتل القراآن، ورفع راأ�شه بن 

اإىل  واأح�شن  ال�شالح،  العمل  يف  وج��دَّ  عزيزًا،  ح��رًا  النا�ض 

والفعل  والقول  التفكري  يف  العتدال  منهج  والتزم  اخَلْلق، 

وفمه  فوؤاده  امل�شلم  كلها ميلأ  ح��وال  الأ وال�شلوك.. ففي هذه 

بال�شلة على النبي الذي هداه اإىل ذلك كله.

الطيب  النبي  لهذا  مدينة  كلها  الب�شرية  اأن  واحلقيقة: 

قيمة  الكرى:باإعلء  النقلة  بها  انتقل  ال��ذي  فهو  اجلليل، 

رادة  الإ وحترير  التفكريوالنظر..  طاقات  العقل..وتفجري 

معايري  واإر�شاء  وال�شتبداد..  الوثنية  اأغ��لل  من  وال�شمري 

وال�شعوب  مم  الأ بن  ن�شاين  الإ التعارف  وتاأ�شيل  امل�شاواة.. 

اأنف�شهم..  اخل�شوم  مع  حتى  العدل  موازين  واإقامة  كافة.. 

ن�شاين امل�شرك.. والدفاع  والحتفاء والت�شامي بقيمة الراث الإ

عراف والبيئات: دفاع  عن ال�شخ�شيات ال�شاحلة.. من كل الأ
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حق واعتزاز و�شماحة. 

خرية. وهذا املقال كله: مدٌّ وب�شط للنقطة الأ

اأنه  –)�شلى اهلل عليه و�شلم(-:  فمن براهن �شدق نبينا 

تبعي�ض، ول  كله (،بل  اإىل )الإمي��ان باحلق  بدين يدعو  جاء 

ا�شتثناء،ول اإلغاء. وهذه ق�شية عقلنية منهجية اأي�شًا، فاحلق 

ومن  اجلوهر،  حيث  من  �شواء  يتناق�ض  ول  يتجزاأ  ل  لذاته 

حيث امل�شدر.

مرمي منوذجًا:

ابن مرمي )�شلى اهلل عليه  للم�شيح عي�شى  اإن  قال قائل: 

و�شلم( اأخًا غري �شقيق!! ف�شارعت موؤ�ش�شات دينية اإ�شلمية 

اإىل نق�ض هذه املقولة وردها، اإذ اإنها مقولة جترح قد�شية اأو 

طهارة مرمي ال�شديقة ر�شي اهلل عنها التي مل تتزوج قط.

اأي م�شدر�شهد ملرمي البتول بالعذرية والطهارة والع�شمة 

من م�ض الرجال ؟ اإنه القراآن الذي تنزل على حممد.. فلقد 

اأر�شى هذا الكتاب املبن ) عقيدة يقينية( يف مرمي الطاهرة. 

عقيدة ُتقرر احلق، وتنق�ض الباطل،والزور والبهتان.

اإن من خ�شائ�ض القراآن: الدفاع عن ال�شخ�شيات املوؤمنة 

ال�شاحلة، مهما يكن عرقها واأمتها وزمانها ومكانها ونوعها 
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الرفيع  النوع  ه��ذا  من  م��رمي  كانت  ومل��ا  اأن��ث��ى(..  اأو  )ذك��ر 

�شورة  اأح�شن  يف  تقدميها  ال��ق��راآن:  ت��وىل  فقد  النا�ض،  من 

و�شياق، والدفاع عنها باحلجة الغالبة احلافزة على حمبتها 

وتكرميها:

ْيُتَها َمْرَيَ ِوِإنِّي  1- فهي املحفوظة من ال�شيطان: }َوِإنِّي َسمَّ

ِجيِم{. ْيَطاِن الرَّ يََّتَها ِمَن الشَّ ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ
َزَكِريَّا  َعَلْيَها  َدَخــلَ  }ُكلََّما  اهلل:  بكرامة  املكرمة  وهي   -2

َْراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُ َأنَّى َلِك َهـَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد  اْلِ
الّلِه إنَّ الّلَه َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب{.

2- وهي امل�شطفاة على ن�شاء العاملن: }َوِإْذ َقاَلِت اْلََلِئَكُة 

َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلَِي{. َيا َمْرَيُ ِإنَّ الّلَه اْصَطَفاِك َوَطهَّ
ِلَربِِّك  اْقُنِتي  َمْرَيُ  }َيا  الراكعة:  ال�شاجدة  القانتة  وهي   -3

اِكِعَي{. َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
رة باملولود العظيم الوجيه: }ِإْذ َقاَلِت اْلآَلِئَكُة  5- وهي املب�شَّ

ْنُه اْسُمُه اْلَِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ َوِجيًها  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ َيا َمْرَيُ ِإنَّ الّلَه ُيَبشِّ
ِبَي{. ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلَُقرَّ ِفي الدُّ

6- وهي املرفوع ذكرها يف القراآن: }َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَ 

ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقّيًا{.. وملا كان القراآن ي�شدق بع�شه 
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بع�شًا، فاإن مرمي قد ذكرت يف القراآن: ذكرًا ح�شنًا 34 مرة.

7- وهي اآي�ة للعاملي�ن: 

اأ- }َوَجَعْلَناَها َواْبَنَها آَيًة لِّْلَعاَلَِي{.

ُه آَيًة{. ب- }َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَ َوُأمَّ

يَقٌة{. ُه ِصدِّ 8- وهي ال�شديقة: }َوُأمُّ

– ومل  – قط  تتزوج  التي مل  الطاهرة  العذارء  9- وهي 

مي�ش�شها ب�شر اأبدًا: {َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَ إِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها 

ا #^16^#( َفاتََّخَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلَنا إَلْيَها ُروَحَنا  َمَكاًنا َشْرِقًيّ
ْحَمِن ِمنَك إن ُكنَت  َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِوًيّا #^17^#( َقاَلْت إِنّي َأُعوُذ ِبالرَّ
 )#^19^# ا  َزِكًيّ ُغلًما  َلِك  َلَهَب  َرِبِّك  َرُسوُل  َأَنا  َا  إنَّ َقاَل   )#^18^# ا  َتِقًيّ
ا #^20^#( َقاَل  َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغلٌم َوَلْم َيَْسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك َبِغًيّ
َوَكاَن  نَّا  ِمّ َوَرْحَمًة  ِلّلنَّاِس  آَيًة  َوِلَنْجَعَلُه  َهّيٌ  َعَليَّ  ُهَو  َربُِّك  َقاَل  َكَذِلِك 
َفَأَجاَءَها  ا #^22^#(  َقِصًيّ َمَكاًنا  ِبِه  َفانَتَبَذْت  َفَحَمَلْتُه  ا #^21^#(  ْقِضًيّ مَّ َأْمًرا 
َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت َنْسًيا  اْلـَمَخاُض إَلى ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َيا 
ا  َسِرًيّ َتِك  َتْ َربُِّك  َجَعَل  َقْد  َزِني  َتْ َألَّ  ِتَها  َتْ ِمن  َفَناَداَها   )#^23^# ا  نِسًيّ مَّ
 )#^25^# ا  َجِنًيّ ُرَطًبا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  النَّْخَلِة  ِبِجْذِع  إَلْيِك  ي  َوُهِزّ  )#^24^#
ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي إِنّي َنَذْرُت  ي َعْيًنا َفإمَّ َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقِرّ
ِمُلُه َقاُلوا  ا #^26^#( َفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها َتْ ـَم اْلَيْوَم إنِسًيّ ْحَمِن َصْوًما َفَلْن ُأَكِلّ ِللرَّ
َيا َمْرَيُ َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِرًيّا #^27^#( َيا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ 
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ـُم َمن  ا #^28^#( َفَأَشاَرْت إَلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكِلّ ِك َبِغًيّ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُّ
ا #^29^#( َقاَل إِنّي َعْبُد اللَِّه آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني  َكاَن ِفي اْلـَمْهِد َصِبًيّ
َكاِة  َوالزَّ لِة  ِبالصَّ َوَأْوَصاِني  ُكنُت  َما  َأْيَن  ُمَباَرًكا  َوَجَعَلِني  ا #^30^#(  َنِبًيّ
 )#^32^# ا  َشِقًيّ َجبَّاًرا  َيْجَعْلِني  َوَلْم  ِبَواِلَدِتي  ا  َوَبًرّ  )#^31^# ا  َحًيّ ُدْمُت  َما 

لُم َعَليَّ َيْوَم ُوِلدتُّ َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحًيّا{. َوالسَّ
طاهرة  ال��ق��راآن:  قدمها  كما  العظيمة  م��رمي  ه��ي  ه��ذه 

مطهرة، بريئة مراأة، م�شونة مع�شومة يف حملها وولدتها، 

مل مي�ش�شها ب�شر، واإمنا جعل اهلل حملها وولدتها معجزة من 

عنده، وهو الغالب على اأمره جل ثناوؤه. 

من احلرّي بالنتباه هنا: اأن اأهل الكتاب يحتجون بالقراآن 

الكني�شة  ك��راء  من  كبري  ا�شت�شهد  فقد  م��رمي.  طهارة  على 

القبطية يف م�شر – وهو يرد على من زعم اأن للم�شيح )عليه 

– الذي  مرمي  بقول  – ا�شت�شهد  �شقيق  غري  اأخ��ًا  ال�شلم( 

َبَشٌر  َيَْسْسِني  َوَلْم  ُغَلٌم  ِلي  َيُكوُن  َأنَّى  }َقاَلْت  القراآن -:  �شجله 

َوَلْم َأُك َبِغّيًا{ ول �شك اأن هذا من العقائد امل�شركة.
�شحيح اأن ) بع�ض ( اليهود خا�شوا يف عر�ض مرمي وقالوا 

فيها قوًل �شنيعًا. بيد اأن القراآن اأورد مقولتهم القبيحة هذه 

مورد الكفر: }َوِبُكْفِرِهْم َوَقْوِلِهْم َعَلى َمْرَيَ ُبْهَتاًنا َعِظيًما{.



4�

عـالقـات الكـبــــار

هذا  يف  ملئمة  دللة  ذات  نح�شبها  بنقط  املقال  ونختم 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  للر�شول  اأن  قولنا:  اأن  املقام: 

تية: حقوقًا على الب�شرية كلها ي�شتند اإىل احلقائق الآ

للوجود  ج��دي��دًا  نوعيًا  تاأ�شي�شًا  اأت��ت  النبي  بعثة  اأن   -1

الب�شري، وهو تاأ�شي�ض متثل يف احرام العقل، وتعين امل�شوؤولية 

ر�ض من اأجل  الذاتية، والدفع اإىل ت�شخري ما يف ال�شموات والأ

ن�شان، واإعلن وحدة اجلن�ض الب�شري، اإىل غري ذلك من  الإ

املراقي املتنوعة.

تن�شف  تاريخية  وثائق  ثمة  اأن  علموا  عقلء  اأن  ب-ل��و 

تاريخهم الديني و�شخ�شياتهم ال�شاحلة وتدافع عنها، لكان 

من مقت�شى عقلهم: الحتفاء بهذه الوثائق.. وبناء عليه كان 

اأُنزل عليه،  من مقت�شى عقولهم: اأن يحرموا القراآن، ومن 

ال�شخ�شيات  جمدت  التي  عظم  الأ الوثيقة  هو  القراآن  ن  لأ

الدينية التي يوؤمن بها م�شيحيو العامل ويهوده.

 – عنها  اهلل  – ر�شي  م��رمي  ف��اإن  التف�شيل،  وعلى  ج���- 

لي�شت عربية، بيد اأن القراآن الذي قو�ض العن�شرية – فكرة 

وممار�شة – جّمد مرمي وزكاها، ذلك اأن الكتاب الذي يحتفي 

مي��ان  الإ معايري  النا�ض:  بن  للتفا�شل  احلقيقية  باملعايري 
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احلق.. والعمل ال�شالح.. واخللق الرفيع.

األي�ض من حق النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم الذي جاء 

نبياء وال�شديقن ال�شابقن يف اأجمل �شورة..  بدين يقدم الأ

األي�ض من حقه: اأن تقدره الب�شرية كلها، وتعرف له مكانته؟



الف�صل الرابع

 ويقدم اأخاه مو�صى 

}َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى{





ويقدم اأخاه مو�صى
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حممد ي�شوم عا�شوراء: ابتهاجًا بنجاة اأخيه مو�شى وقومه 

من ال�شطهاد.

هل الكتاب، ما ينبغي ليهودي، ول مل�شيحي: اأن  ما ينبغي لأ

ي�شيء اإىل نبي اهلل حممد �شلى اهلل عليه و�شلم. ذلك اأن كل 

اإن�شان له من العدل والوفاء والرقي والنبل )حظ( يحر�ض - 

ه  ونوَّ به  وعّرف  واأكرمه  اأباه  �شادق  ملن  الوفاء  على   - ب�شوق 

بقدره و�شاأنه، اأو يفعل ذلك مع من قدم للب�شرية - بحميمة 

واإعجاب - رواد ح�شارته وموؤ�ش�شي وجوده املعنوي.

وامل�شيحين؟..  لليهود  املعنوي(  )الوجود  اأ�شل  هو  وما 

والإجنيل  اأنزلت على مو�شى بن عمران،  التي  التوراة  اأ�شله 

الذي اأنزلنا على عي�شى ابن مرمي، وهما كتابان ن�شر نورهما 

يف النا�ض واحلياة: هذان النبيان الطيبان العظيمان: مو�شى 

وعي�شى �شلى اهلل عليهما و�شلم. 

فكيف كانت علقة حممد بهما؟
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قبل قليل كتبنا عن العلقة الوثقى الرفيعة احلميمة بن 

حممد وامل�شيح حيث قدم نبينا: ال�شيد امل�شيح يف اأبهى �شورة، 

واأجمل واأبر واأحب اأ�شلوب. ولذا فاإن هذا املقال خم�ش�ض كله 

لعلقة نبي اهلل حممد بن عبداهلل باأخيه نبي اهلل مو�شى بن 

عمران.

يف �شهر املحرم من كل عام هجري ي�شوم م�شلمون كر: 

العا�شر من هذا ال�شهر: اإحياء ل�شنة نبيهم. واأ�شل هذه ال�شنة 

وابتهاجًا  مبو�شى  اقتداء  حمرم:  من  العا�شر  �شام  نبينا  اأن 

بنجاته هو وقومه من الظلم وال�شطهاد والعذاب. فقد روى 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأن  وغريهما:  وم�شلم  البخاري 

فقال  عا�شوراء  يوم  �شيامًا  اليهود  فوجد  املدينة  قدم  و�شلم 

لهم ر�شول اهلل:»ما هذا اليوم الذي ت�شومونه؟« فقالوا: هذا 

يوم عظيم اأجنى اهلل فيه مو�شى وقومه وغّرق فرعون وقومه 

واأوىل  اأحق  اهلل:»فنحن  ر�شول  فقال  �شكرًا.  مو�شى  ف�شامه 

مبو�شى منكم« ف�شامه ر�شول اهلل واأمر ب�شيامه.

وظلمه  فرعوه  ا�شطهاد  من  وقومه  مو�شى  جناة  وق�شة 

وبط�شه اإمنا هي ق�شة مبهجة و�شعيدة تنّزل بها الوحي على 

حممد، فهي قراآن يتلوه امل�شلمون جيًل بعد جيل، وي�شكرون 
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مو�شى  على  اأ�شبغها  التي  العظمى  النعمة  ه��ذه  على  اهلل 

وقومه:

َطِريًقا  َلُهْم  َفاْضِرْب  ِبِعَباِدي  َأْسِر  َأْن  ُموَسى  ِإَلى  َأْوَحْيَنا  }َوَلَقْد  اأ- 

ِفْرَعْوُن  َفَأْتَبَعُهْم   )#!77! َتْخَشى  َوَل  َدَرًكا  َتَخاُف  لَّ  َيَبًسا  اْلَبْحِر  ِفي 
َقْوَمُه َوَما  ِفْرَعْوُن  اْلَيمِّ َما َغِشَيُهْم !78!#( َوَأَضلَّ  َن  َفَغِشَيُهم مِّ ِبُجُنوِدِه 
َوَواَعْدَناُكْم  ُكْم  َعُدوِّ ْن  مِّ َأَنْيَناُكم  َقْد  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َيا  َهَدى#!79!#( 

ْلَوى{. ْلَنا َعَلْيُكُم اْلَنَّ َوالسَّ ْيََن َوَنزَّ وِر اْلَ َجاِنَب الطُّ
ْن  ب- }َوإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم إْذ َأَناُكم ِمّ

َوَيْسَتْحُيوَن  َأْبَناَءُكْم  َوُيَذِبُّحوَن  اْلَعَذاِب  ُسوَء  َيُسوُموَنُكْم  ِفْرَعْوَن  آِل 
ِبُّكْم َعِظيٌم{. ن رَّ ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكم َبلٌء ِمّ

نبي  ب��ه  ابتهج  ال���ذي  العظيم  الن�شر  )م��ه��رج��ان(  اإن���ه 

�شيامه:  على  امل�شلمن  وحث  ذك��راه،  يوم  و�شام  ���ش��لم،  الإ

�شكرًا هلل: جل ثناوؤه.

واإمنا وردت ق�شة النجاة �شمن �شياقات قراآنية م�شتفي�شة 

حملت اإلينا النباأ ال�شادق عن مو�شى العظيم �شلى اهلل عليه 

و�شلم وهو نباأ ا�شتفا�ض يف ال�شنة كذلك:

اأوًل: مو�شى العظيم يف القراآن - على ا لإجمال والتف�شيل -:

ُمْخَلًصا  َكاَن  ِإنَُّه  ُموَسى  اْلِكَتاِب  ِفي  }َواْذُكْر  جمال:  الإ على   -1

ا  ّيً ْبَناُه َنِ ْيَِن َوَقرَّ وِر اْلَ ا !51!#( َوَناَدْيَناُه ِمن َجاِنِب الطُّ ِبّيً َوَكاَن َرُسوًل نَّ
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ْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن َنِبّيًا{. !52!#( َوَوَهْبَنا َلُه ِمن رَّ
2- على التف�شيل:

ِفي  َفَأْلِقيِه  َعَلْيِه  ِخْفِت  َفإَذا  َأْرِضِعيِه  َأْن  ُموَسى  ُأِمّ  إَلى  اأ- }َوَأْوَحْيَنا 

اْلـُمْرَسِلَي  ِمَن  َوَجاِعُلوُه  إَلْيِك  وُه  َرادُّ إنَّا  َزِني  َتْ َول  َتَخاِفي  َول  اْلَيِمّ 
ا َوَحَزًنا إنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن  #!7!#( َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدًوّ
ُت َعْيٍ ِلّي  َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئَي #!8!#( َوَقاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ُقرَّ
َوَلَك ل َتْقُتُلوُه َعَسى َأن َينَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم ل َيْشُعُروَن #!9!#( 
َبْطَنا َعَلى  َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأِمّ ُموَسى َفاِرًغا إن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْول َأن رَّ
يِه َفَبُصَرْت ِبِه َعن  َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن اْلـُمْؤِمِنَي #^10^#( َوَقاَلْت ُلْخِتِه ُقِصّ
ْمَنا َعَلْيِه اْلـَمَراِضَع ِمن َقْبُل َفَقاَلْت  ُجُنٍب َوُهْم ل َيْشُعُروَن #^11^#( َوَحرَّ
 )#^12^# َناِصُحوَن  َلُه  َوُهْم  َلُكْم  َيْكُفُلوَنُه  َبْيٍت  َأْهِل  َعَلى  َأُدلُُّكْم  َهْل 
َحقٌّ  اللَِّه  َوْعَد  َأنَّ  َوِلَتْعَلَم  َزَن  َتْ َول  َعْيُنَها  َتَقرَّ  َكْي  ِه  ُأِمّ إَلى  َفَرَدْدَناُه 
ُه َواْسَتَوى آَتْيَناُه ُحْكًما  ا َبَلَغ َأُشدَّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ل َيْعَلُموَن #^13^#( َوَلـمَّ

ِزي اْلـُمْحِسِنَي{. َوِعْلًما َوَكَذِلَك َنْ
ب- }اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى #^24^#( َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري 

ن لَِّساِني #^27^#( َيْفَقُهوا  ْر ِلي َأْمِري #^26^#( َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ #^25^#( َوَيسِّ
َأِخي #^30^#(  َهاُروَن  َأْهِلي #^29^#(  ْن  مِّ َوِزيًرا  لِّي  َواْجَعل  َقْوِلي #^28^#( 
اْشُدْد ِبِه َأْزِري #^31^#( َوَأْشِرْكُه ِفي َأْمِري #^32^#( َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثيًرا 
َقْد  َقاَل   )#^35^# َبِصيًرا  ِبَنا  ُكنَت  ِإنََّك   )#^34^# َكِثيًرا  َوَنْذُكَرَك   )#^33^#

ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى{.
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العلمي  القراآين  التعريف   - كذلك   - التف�شيل  ومن   -3

اجلميل ب�� )التوراة(. اأي الكتاب الذي اأنزل على مو�شى:

اأ-}ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر{.

ُموَنَك َوِعنَدُهُم التَّْوَراُة ِفيَها ُحْكُم{. ب- }َوَكْيَف ُيَحكِّ

ج�- }َوِإْذ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن{.

د- }ُثمَّ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَاًما َعَلى الَِّذَي َأْحَسَن َوَتْفِصيًل لُِّكلِّ 

َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لََّعلَُّهم ِبِلَقاء َربِِّهْم ُيْؤِمُنوَن{.
اهلل  نبي  اأخيه  ل�شان  على  العظيم  النبي  مو�شى  ثانيًا: 

حممد:

1- جاء رجل من اليهود اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

ن�شار من اأ�شحابك قد لطم  فقال: يا حممد اإن رجًل من الأ

وجهي، فجيئ بالرجل وقال له النبي: »مل لطمَت وجهه« قال: 

والذي  يقول:  ف�شمعته  باليهودي  م��ررت  اإين  اهلل:  ر�شول  يا 

ا�شطفى مو�شى على الب�شر. فقلت: وعلى حممد؟ فاأخذتني 

فاإن  مو�شى  على  تخرّيوين  »ل  النبي:  فقال  فلطمته.  غ�شبة 

ف��اإذا  ُيفيق،  من  اأول  فاأكون  القيامة  ي��وم  ي�شعقون  النا�ض 

مبو�شى اآخذ بقائمة من قوائم العر�ض، فل اأدري: اأفاق قبلي، 

اأو جوزي ب�شعقة الطور«؟
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2- قّدم النبي اأخاه مو�شى يف �شورة مفعمة بف�شيلة احلياء، 

فقال:»اإن مو�شى كان رجًل حييًا �شتريًا«.

3- واأوذي النبي حممد من بع�ض النا�ض، فا�شتح�شر �شخ�شية 

اأخيه مو�شى وقال »يرحم اهلل مو�شى، قد اأوذي باأكر من هذا 

ذى:  باأخيه مو�شى يف ال�شر على الأ نبينا  ف�شر«. فاقتدى 

اهتداء بقول اهلل تعاىل }َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه{.

علّي  وقال:»عر�شت  ال�شحابة  على  بومًا  النبي  خرج   -4

مو�شى يف  هذا  فقيل:  فق  الأ �شد  كثريًا  �شوادًا  وراأيت  مم،  الأ

قومه«.

5- وكان النبي يتحرى ذكر مو�شى يف كل منا�شبة لحت. 

زرق فقال:»اأي واد هذا؟  يف حجة الوداع مر النبي بوادي الأ

زرق. فقال:»كاأين اأنظر اإىل مو�شى وهو هابط  قالوا: وادي الأ

من الثنية وله جوؤار اإىل اهلل عز وجل بالتلبية«.

م��ة  الأ على  عظيمًا  ف�شًل  ملو�شى  ب��اأن  النبي  واأخ��ر   -6

التخفيف يف عدد  النبي:  اقرح على  وذلك حن  �شلمية  الإ

ال�شلوات، فقد اتفقت الروايات كلها على اأن اهلل تعاىل حن 

اليوم  يف  �شلة  خم�شن  واأمته  النبي  على  ال�شلة  فر�ض 

والليلة، لقي مو�شى يف ال�شماء ال�شابعة فقال له مو�شى: ارجع 
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متك فاإين قد عاجلت بني اإ�شرائيل  اإىل ربك ف�شله التخفيف لأ

اأ�شد املعاجلة، واإن اأمتك اأ�شعف حاًل فلم يزل يردد  قبلك 

النبي بن مو�شى وبن اهلل عز وجل ويخفف عنه يف كل مرة 

والليلة.. ومن هنا  اليوم  اإىل خم�ض �شلوات يف  حتى �شارت 

كثريًا ما يدعو العلماء وهم يذكرون هذا الن�شح اخلبري من 

مو�شى فيقولون:»جزى اهلل عنا حممدًا خريًا، وجزى اهلل عنا 

مو�شى خريًا«.

هذا هو مقام نبي اهلل مو�شى بن عمران يف الكتاب وال�شنة، 

وهو مقام جليل رفيع مهيب. ومن هنا كانت حماية مو�شى من 

نبياء منها. ومن هنا  الأ و�شائر  نبينا  قاعدة حلماية  ذية:  الأ

نبياء جميعًا: من عزائم الإميان  اإيذاء مو�شى والأ الكف عن 

َتُكوُنوا  َل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ }َيا  وبراهينه:  ثمراته  ومن  باهلل 

َأُه اللَُّه ِمَّا َقاُلوا َوَكاَن ِعنَد اللَِّه َوِجيًها{. َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى َفَبرَّ
وكان عند اهلل وجيهًا.. والوجيه - عند العرب ويف لغتهم 

- هو: العظيم القدر، الرفيع املنزلة، ال�شريف اخل�شال.

على  نزل  ال��ذي  القراآن  من  كله؟..  ذلك  عرفنا  اأي��ن  من 

حممد، ومن اأحاديث هذا النبي املحمد: املحب ملو�شى، املحيي 

ل�شنتته، املنوه بذكره و�شاأنه.
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اأخلقيًا  ول  عقليًا  �شببًا  نعلم  ل   - معه  ومثله   - ولذلك 

الكتاب  اأهل  النا�ض - ول �شيما من  اأحدًا �شويًا من  - يجعل 

- يبغ�ض نبي اهلل حممد اأو ي�شيء اإليه.. وما ع�شاه اأن يكون 

اأهو  اإليه؟  والتمثل  وحمبته  باهلل  مي��ان  الإ اأهو  ال�شبب؟  هذا 

عبودية  كل  من  ن�شان  الإ حترير  اإىل  اجلذوة  املتقدة  الدعوة 

وبكرامته  الب�شري  اجلن�ض  بوحدة  املناداة  اأهو  اهلل؟..  لغري 

بالكتب  ميان  للإ ات�شع  ال��ذي  الديني  اأُفقه  اأه��و  �شلية؟..  الأ

والر�شل التي �شبقته؟.. اأهو حمبته اخلري لكل اإن�شان، بل كل 

خملوق.. هذه املحبة التي عر عنها كل �شباح بقوله:»اللهم 

باأحد من خلقك فمنك وحدك ل  اأو  نعمة  بي من  اأ�شبح  ما 

يكون  اأن  ع�شاه  ما  ال�شكر«؟..  ولك  احلمد  فلك  لك  �شريك 

نه اأطلق  ن اهلل اأر�شله رحمة للعاملن؟.. األأ ذلك ال�شبب؟... األأ

نه اأعلى قيمة العقل  النه�شة التنويرية الكرى يف العامل؟.. األأ

والوهم؟..  والدجل  اخلرافة  طارد  نه  األأ واملعرفة؟..  والعلم 

الرحمة  جعل  نه  األأ والباطل؟..  والطغيان  الظلم  كافح  نه  األأ

نه كان  بكلب عط�شان �شبيًل اإىل غفران اهلل لمراأة بغّي.. األأ

نه كان وفيًا  لطيفًا رقيقًا لن اجلانب كثري التوا�شع واحلياء؟ األأ

يتذكر من اأ�شدى اإليه جميًل ويتمنى اأن يرده اإليه ولو كان قد 
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نه  نه كان يويف بالعهود واملواثيق؟.. األأ مات على ال�شرك؟.. األأ

اجلميل  ال�شفح  وي�شفح  ويعفو  باحل�شنة  ال�شيئة  يدفع  كان 

نه كان يحب الطهارة والنظافة  )وهذا و�شفه يف التوراة(؟ األأ

كان  ن��ه  األأ اجلمال«؟  يحب  جميل  اهلل  »اإن  ويقول:  واجلمال 

نه اجتمعت يف  هل والولد؟... األأ يتعوذ من الكاآبة يف املال والأ

خلق وجمامعها وعزائمها كما و�شفه اهلل  �شخ�شه مكارم الأ

}َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{. 
الورد  برواء  ي�شيق  التكوين  �شوي  اإن�شان  اأهناك  عجبًا!!. 

واأريجه؟ وباإ�شراق الكمال و�شموه ؟.. وب�شطوع النور؟.. وبنقاء 

ال�شمري؟..  وباأناقة  العقل؟  وبر�شد  وا�شتبحاره؟...  العلم 

وبدقة التناغم بن القول اجلميل والفعل اجلميل؟.



الف�صل الخام�س 

رياح وثمار من ب�صتانه

الهدى  به من  بعثني اهلل  »مثل ما 

وال��ع��ل��م ك��م��ث��ل غ��ي��ث اأ����ض���اب اأر���ض��اً 

ف��ك��ان��ت م��ن��ه��ا ط��ائ��ف��ة ط��ي��ب��ة قبلت 

ال����م����اء ف���اأن���ب���ت���ت ال����ك�����أ وال��ع�����ض��ب 

في  فقه  م��ن  مثل  فذلك  الكثير.. 

بن  اهلل  بعثني  م��ا  ونفعه  اهلل  دي��ن 

فعلم وعلم«





)1(

اإنما بعثت رحمة ولم 

اأبعث لعانًا
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على  الدعاء  )التعميم يف  ثارت �شجه حول  اأو  ن�شاأ جدل 

امل�شيحين اأجمعن( بل متييز ول ا�شتثناء.

بعد   - بوجه خا�ض   - تكهرب  اأو  اجل��دل،  ن�شاأ هذا  ولقد 

اأن  ح��داث:  الأ تداعيات هذه  الكريهة. فمن  �شبتمر  اأحداث 

امل�شلمن �شعروا باأن ثمة حملة فكرية �شيا�شية اإعلمية غربية 

�شارية ت�شتهدفهم جميعًا.

وبدافع من هذا ال�شعور اأخذ اأئمة م�شاجد ودعاة ووعاظ 

يدعون على الن�شارى كلهم باإطلق.

هذه ق�شية تتطلب بذلك جهد فكري: منهجي مو�شوعي، 

خلقية..  من الناحية العلمية، واأمن وعادل، من الناحية الأ

وهو جهد مركب من حماور ثلثة:

اأ- حمور اجتناب )العدوان يف الدعاء(.

حداث واملواقف(. ب- حمور )التف�شري ال�شحيح للأ

ج� - حمور )ال�شتغلل ال�شيا�شي للدين(.
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العدوان يف الدعاء وهل هناك عدوان يف الدعاء؟

ية )55( من )�شورة  نعم، ولقد ن�ض القراآن الكرمي يف الآ

ُيِحبُّ  َل  ِإنَُّه  َوُخْفَيًة  ًعا  َتَضرُّ َربَُّكْم  }اْدُعوْا  عراف( على ذلك  الأ

يف  الدعاء..والعتداء  يف  »يريد  القرطبي:  ويقول  اْلُْعَتِديَن{ 
الدعاء على وجوه منها: اجلهر الكثري وال�شياح، ومنها: اأن 

حمال،  يف  يدعو  اأو  نبي،  منزلة  له  تكون  اأن  ن�شان  الإ يدعو 

ونحو هذا من ال�شطط، ومنها: اأن يدعو طالبًا مع�شية، وغري 

ذلك«.

على  تدعو  اأن  الدعاء  يف  العتداء  وجوه  من  اإن  ون�شيف 

بريء م�شامل غافل مل يظلمك، ومل يفكر يف ظلمك، ومل يفرح 

مل  كثريين  امل�شيحن  اأو  الن�شارى  يف  اأن  �شك  ول  بظلمك، 

والدعاء على هوؤلء عدوان من  امل�شلمن..  يتورطوا يف ظلم 

�شلم  العدوان، بل اإن الدعاء عليهم ظلم بّن.. ومل ياأذن الإ

باأن يكون جمرد اخللف يف الدين رخ�شة يف العتداء على 

الظلم  اإن  مطلقًا من حيث  ذلك حترميًا  بل حرم  املخالف، 

حمرم باإطلق.

وهو دعاء  الظاملن،  ولكن على  الدعاء م�شروع،  اإن  حقًا: 

واإن  م�شتجابة،  املظلوم  فدعوة  امل�شلمن،  لغري  حتى  م�شروع 
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كان غري م�شلم، لي�ض بينها وبن اهلل حجاب، ويف و�شع اأئمة 

امل�شاجد والدعاة والوعاظ اأن يقيدوا دعائهم اأو يح�شروه يف 

الظاملن.

برياء امل�شاملن. اأوًل: لكي يجتنبوا ظلم الأ

تكون  ل  والقربى  اهلل..  اإىل  قربى  ال��دع��اء  ن  لأ وثانيًا: 

بظلم.

اأن من  ويتقوى هذا املعنى مبفاهيم اأخرى معززة، وهي: 

على  م�شلم  يوؤّمن  فكيف  مب�شيحية،  متزوج  هو  من  امل�شلمن 

دعاء ي�شمل زوجته؟! واأن هناك مثقفن ومفكرين م�شيحن 

�شلم وامل�شلمن اأ�شرف واأنبل من مواقف  لهم موقف من الإ

كثريين يحملون اأ�شماء اإ�شلمية.

يف  خرجوا  الغرب  يف  امل�شيحن  من  ل���وف  الأ مئات  واأن 

مظاهرات موؤيدة للم�شلمن.. فكيف ي�شح الدعاء على هوؤلء 

يف �شياق الإطلق يف الدعاء؟ اإن ا لإطلق - ها هنا - مع�شية 

دينية وغباوة �شيا�شية.

ت�شادم  الدعاء:  يف  التعميم  اأن  ذلك  من  اأعظم  هو  وما 

مع ن�ض قراآين ورد يف اآخر �شور القراآن نزوًل - وهي �شورة 

لِّلَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن  ًة  َودَّ َأْقَرَبُهْم مَّ }َوَلَتِجَدنَّ  »املائدة« والن�ض هو: 
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َقاُلَوْا ِإنَّا َنَصاَرى{. اإن هذا الن�ض مانع من التعميم والإطلق 
يف الدعاء.. وقد يقول قائل: اإن ذلك و�شع قدمي قد انتهى.

ر�ض، وادعى  والرد هو: اأوًل، اأن هذا القائل قد عل يف الأ

الكرمي  القراآن  ين�شخ  اأن  على  ق��ادر  اأن��ه  ادع��ى  له:  لي�ض  ما 

مبزاعم من عنده.

ي�شدقان  الراهن،  والواقع  التاريخي،  الواقع  اأن  ثانيًا: 

���ش��لم،  الإ نحو  انعطافًا  النا�ض  فاأكر  القراآنية،  احلقيقة 

وتفهمًا له، ودخوًل فيه، هم الن�شارى اأو امل�شيحيون.

ح��داث  الأ تف�شر  الديني(يف  )العامل  ينفى  ول  ينكر  ول 

واملواقف وال�شراعات، بيد اأن الغلو يف اأي عامل من العوامل 

ال�شديدة،  الروؤية  ي�شادر  اأن  �شاأنه  من  والتهويل  بالت�شخيم 

والفهم ال�شليم.

مثًل: اإذا قيل اإن العامل الديني هو الذي يف�شر كل �شراع 

يف العام فكيف ُتف�شر احلرب بن اأثيوبيا واإريريا مع اأن ديانة 

يف  احلرب  تف�شر  وكيف  امل�شيحية؟  وهي  واح��دة  املتحاربن 

 - يجمعها  قبائل  بن  حرب  وهي  الكرى  البحريات  منطقة 

امل�شلح  ال�شراح  ُيف�شر  وكيف  امل�شيحي؟  الدين   - الغالب  يف 
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الكاثوليك  والكروات  رثوذوك�ض  الأ ال�شرب  بن  ن�شب  الذي 

الذي  الدموي  العنف  ُي�شر  وكيف  م�شيحيون؟  جميعًا  وهم 

)الكاثوليك(  يرلندين  الآ بن  متتابعة  وا�شتمر عقودًا  تفجر 

م�شيحيون؟..  جميعًا  وهم  )الروت�شتانتت(  يرلندين  والآ

ومن قبل قاتل هتلر ومو�شوليني امل�شيحيان قومهم امل�شيحين 

العاملية  احلرب  وكانت  كلها..  وروبية  الأ القارة  امتداد  على 

قبل  ومن  امل�شيحي..  الدين  جمعهم  اأق��وام  بن  �شاريًا  قتاًل 

مريكيوون الإجنليز اإبان حرب ال�شتقلل يف حن اأن  قاتل الأ

الطرفن م�شيحيان.. وقبل ذلك �شهدت اأوروبا حروبًا طاحنة 

مزمنة مزقت اأقطارها �شر ممزق، على الرغم من انتمائها 

اإىل دين واحد هو امل�شيحية.

العقود  يف  وامل�شلمن  ال��ع��رب  اأح����وال  اإىل  نظرنا  واإذا 

ن�شبي يف  مع حتوير  تقريبًا،  ذاتها  الظاهرة  خ��رية، جند  الأ

�شهدت عقود  البيئة، فقد  اقت�شته ظروف  خ��راج  والإ ال�شكل 

كل  على  ومريرًا  وطويًل  وحادًا  وا�شعًا  عربيًا  �شراعًا  اأخرية 

فمن  واأدوات����ه...  مو�شوعاته  له  �شراع  وه��و  تقريبًا،  �شيء 

والقومية:  ح��ر؟  اأم  هو  ا�شراكي  القت�شاد:  مو�شوعاته: 

�شلم؟.. وطبيعة  اأعروبة طبيعية اأ�شيلة اأم هي فل�شفة بديل للإ
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تنمو يف  التي  النظم املحافظة  واأنفع؟  اآ�شل  اأيهمما  النظام: 

هدوء وتدرج، اأم النظم الثورية التي تنزع اإىل التغيري بالعنف 

التخريب  فمنها:  ال�شراع  اأدوات  اأم��ا  والقفز؟  والن��ق��لب 

ال�شيا�شي، وقد �شجل 20 يف املائة من جممل عوامل واأدوات 

دوات: الدعاية ال�شوداء، اأو احلروب  ال�شراع.. ومن هذه الأ

الباردة التي بلغت 49 يف املائة من جممل اأدوات ال�شراع.

ذلك كله قد ح�شل، مع اأن الدين الغالب على اجلميع هو 

�شلم. الإ

اإن هذه ال�شواهد - ونظائرها كثرية جدًا يف تاريخ الب�شرية 

وواقعها - خليقة بالعتبار النابه الب�شري اللماح، الذي يعيد 

واملواقف  الح���داث  تف�شري  واجت��اه��ات  فل�شفات  يف  النظر 

�شديد  تف�شري  اإىل  الو�شول  ابتغاء  الب�شرية،  وال�شراعات 

تنبنى عليه مواقف اأ�شح وعلقات اأر�شد. 

واحدة،  �شورة  يف  العامل  ت�شور  للذات  املريح  من  كان  اإذا 

ذات لون واحد و�شبب واحد، فاإن هذه الراحة اللذيذة ل تقوم 

اإل على اأنقا�ض النظرة املو�شوعية، اإذ اإن تلك الراحة حم�ض 

رغبة �شاذجة يف ت�شور العامل، لي�ض كما هو بل كما يهواه املرء 

ويتمناه!! وكاأي من اأنا�ض ومن اأنظمة ت�شوروا العامل وفق �شورة 
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اأحلمهم  على  نزوًل   - واحد  ب�شبب  يجري  ما  وعللوا  واحدة، 

واأوهامهم - ف�شعقهم الواقع فهلكوا اأو تراجعوا اإىل مكان بينه 

الراحة  اإن هذه  ثم  بعيد.  اأمد  العامل  يدور يف  ما  وبن حقيقة 

نقي�شها.  تت�شمن  اأنها  درج��ة  اإىل  وهمية  حقيقة.  ل  وهمية 

فت�شور العامل يف �شورة واحدة، ذات لون واحد، ي�شقى اأ�شحابه 

مبتاعب وم�شاق ل اآخر لها، يف اأثناء التعامل الواقعي مع العامل، 

وع�شر  واحل��رية،  وال�شطراب،  ال�شدمة،  امل�شاق:  هذه  ومن 

الت�شال، وحرج التكلم بلغة ل يفهمها، ول يعقلها اأحد.

قليمية والعاملية ل  حداث والوقائع واملواقف الإ اإن تف�شري الأ

نه  ي�شح - قط - ب�شبب اأو عامل واحد: ل ي�شح منهجيًا، لأ

جتاهل لعوامل مو�شوعية اأخرى، لي�ض من املعرفة ال�شتقرائية 

ن ما ينبني عليه من  ال�شحيحة جتاهلها، ول ي�شح عمليًا لأ

عمل يكون قد انبنى على غري اأ�شا�ض، اأو على اأ�شا�ض هار.

ولنعد اإىل الق�شية املحورية لنقول: اإن العدوان يف الدعاء 

ق�شية يجب نقدها بو�شوح، فالقرائن والدلئل ت�شري اإىل اأن 

هذا البلء عام ذو جذور... وما كان هذا �شاأنه، يتطلب ب�شطًا 

يف القول املناوئ، وتاأ�شيًل للمنهج الناقد الناق�ض.

ت�شتجيب  ومفاهيم  حقائق  منظومة  تية:  الآ ال�شطور  ويف 
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لهذين املطلبن:

امل�شيحين  على  ال��دع��اء  )تعميم  ب��اأن  ال��ق��ول  م�شى   -1

اأجمعن( ينطوي على ظلم حمرم بواح.. ومن الراهن على 

ا�شتب�شاع املنهج لهذه املظلمة:

القول(...  يف  )العدل  التزام  يف  القراآن  منهج  خمالفة  اأ- 

}َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا{ فهذا اأمر حمكم بالعدل يف القول كله.. 
الظلم:  وبا�شر  العدل،  جافى  فاإذا  القول،  من  قول  والدعاء 

 . ع�شى �شاحبه اهلل، وعار�ض منهج القراآن، ف�شلَّ

النظر  يف  امل�شاواة  نفي  يف  ال��ق��راآن  منهج  خمالفة  ب- 

الكتاب..  اأهل  الكتاب، فالقراآن يقول عن  اأهل  واحلكم على 

اأن   - ونقًل  عقًل   - يتقرر  الت�شاوي  وبنفي  َسَواء{  }َلْيُسوْا 
هناك تفاوتًا.. كميًا ونوعيًا يف اأهل الكتاب... فمنهم امل�شامل 

قرب  الأ ومنهم  الظامل..  ومنهم  املحايد..  ومنهم  الغافل... 

�شلم بفطرته، اأو بقوة بحثه عن احلق، وحتريه له..  اإىل الإ

وملا كان القراآن كتاب عدالة مطلقة مع النا�ض كافة، وكتاب 

الدقة املتناهية يف العبارة، فاإنه انتظم جملة }َلْيُسوْا َسَواء{ 

ليميز الظاملن من غري الظاملن، ولكي يربى امل�شلمون على 

هذا املنهج يف النظرة اإىل النا�ض، والتعامل مع اأهل الكتاب 
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ذات  واح��دة  �شورة  لي�ض  ن�شاين  الإ العامل  اأن  يعلموا  ولكي 

جانبن اثنن فح�شب: اأبي�ض واأ�شود... واإمنا هو عامل متنوع 

لوان، متفاوت امل�شافات املعنوية: قربًا وبعدًا، ولكي يدركوا  الأ

اأخلقية،  وخطيئة  منهجي،  خطاأ  ث��م-  من   - التعميم  اأن 

ولكي يع�شموا اأنف�شهم من التورط يف التناق�ض مع الواقع.. 

فيهم  الكتاب  اأه��ل  من  �شرائح  الواقع:  يف  ي��رون  فامل�شلمون 

اإن�شاف وعدالة، يف التجارة، اأو التعامل العام، اأو التعليم... 

لوف من م�شلمي اليوم تلقوا تعليمهم  مثًل: هناك ع�شرات الأ

دارة... و�شتى العلوم  يف القت�شاد.. والهند�شة والطب...والإ

غ�شوهم  فما  الكتاب،  اأهل  من  اأ�شاتذة  اأيدي  على  خ��رى،  الأ

عليهم  ج��اروا  ول  عليهم يف علقة،  ا�شتكروا  ول  بحث،  يف 

نف�شية  فتنة  اإىل  اإنكاره  ي��وؤدي  واقع  وهذا  علمي..  تقدير  يف 

وعقلية.

القراآن  الفتنة، ع�شمهم  لهذه  امل�شلمون  يتعر�ض  ل  ولكي 

بالتمييز احلق بن الظاملن وغري الظاملن من اأهل الكتاب.. 

ثم اإن هذا الواقع التعليمي والعلمي احل�شن مانع من الدعاء 

لقد  للم�شلمن خ��ريًا...  التي قدمت  ال�شرائح  على مثل هذه 

م املُْطِعم بن عدي يدًا لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم  َقدَّ
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َمْرجَعه من الطائف، اإذ اأدخله يف جواره، يف �شاعة الع�شرة.. 

الر�شول  مر  امل�شركن،  اأكابر  واأُ�شر  بدر،  غزوة  وقعت  وحن 

ثم  بن عدي حيًا،  املُطعم  كان  وقال:»لو  �شرى  الأ هوؤلء  على 

املطعم  الر�شول على  َي��ْدُع  له«. مل  ه��وؤلء لركتهم  كلمني يف 

اأن  واإمنا تذكر مكرمته وف�شله ومتنى  )وقد مات م�شركًا(، 

�شرى من اأجله، اأي دون فداء. يكرمه بتحرير هوؤلء الأ

اإن  ال��رح��م��ة(..  واملفاهيم:)مفهوم  احلقائق  ه��ذه  من   -2

ويحدد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  وظيفة  يجلي  القراآن 

ية  الآ هذه  يف  ابتعاثه  من  العظمى  والغاية  ور�شالته  مهمته 

املحكمة: }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلَِي{.

ولي�ض من هذه الرحمة العالية العامة: العتداء يف الدعاء 

خرين. كيف؟ على الآ

خرين  الآ لعن  الدعاء:  يف  امل�شلمن  بع�ض  اعتاده  مما  اإن 

ي�شاد  مما  وه��ذا  دم����ان...  والإ ب��الح��راف  ناطقة  بطريقة 

الرحمة العامة التي غمرت العامل مبقدم النبي املحمد �شلى 

ومن  اهلل..  رحمة  من  الطرد  هو:  فاللعن  و�شلم،  عليه  اهلل 

اأيّل على اهلل، اأن ُيجعل الدين الذي جاء  التناق�ض احلاد، والتَّ

ليفتح رحمة اهلل الوا�شعة على النا�ض: ذريعة لطرد النا�ض من 
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رحمة اهلل!!.

�شْل. فقد  النبوي الأ ياأتلق يف هذا احلديث  وهذا املفهوم 

قيل لر�شول اهلل ادع اهلل على امل�شركن، والعنهم. فقال:»اإمنا 

اللعن  بن   - املقابلة  وه��ذه  لعانًا«،  اأبعث  ومل  رحمة،  بعثت 

تبن حقيقة:   - الكلم  اأوتي جوامع  والرحمة - يف كلم من 

اأن َمْن وظيفته الرحمة العامة، ل يطرد النا�ض من الرحمة 

العامة: رحمة اهلل الرحمن الرحيم جل ثناوؤه، ول يتناق�ض مع 

جوهر ر�شالته، وحقيقة مهمته، حا�شاه.

من هنا، مل تنح�شر )عزمية( اجتناب اللعن يف احلديث 

من  في�ض  يف  النبي  اأر���ش��اه  كامل(  )منهج  هي  بل  ن���ف،  الآ

حاديث: اأحاديثه ال�شريفة..ومن هذه الأ

اأ- »لي�ض املوؤمن بطّعان ول لّعان ول فاح�ض ول بذيء«.

ب- » ل يكون اللعانون �شهداء ول �شفعاء يوم القيامة«.

ج�- »ل يكون املوؤمن لعانًا«.

ج�- »ل ينبغي ل�شديق اأن يكون لعانًا«.

د- »ل تلعنوا بلعنة اهلل«.

فعن  ال��ري��ح!(..  )لعن  عن  نهى  الرحمة  النبي  اإن  بل  و- 

فلعنها،  رداءَه  الريُح  نازعته  رج��ًل  اأن  عبا�ض:  بن  عبداهلل 
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فاإنها  تلعنها،  »ل  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فقال 

الديك..  و�شب  الدابة،  لعن  نهى عن  كما  م�شخرة«.  ماأمورة 

ويف هذا احلديث اأكر من معنى عميق جميل.. فيه معنى: اأن 

العتداء يف الدعاء حمرم حتى على الطاقة الكونية والدواب، 

والدواجن.. وفيه معنى: �شيانة الل�شان من التعود على مثل 

اخلاطئ  فالتعود  املتدنية،  اجلارحة  الظاملة  لفاظ  الأ هذه 

ين�شيء عاهات دائمة.

حاديث، كان هو نف�شه قمة  ز- والنبي الذي حتدث بهذه الأ

اأن�ض بن مالك:»مل يكن ر�شول اهلل �شلى  اللتزام بها، يقول 

راأيت  ف��اإذا  لعنًا«.  ول  فاح�شًا،  ول  �شبابًا،  و�شلم  عليه  اهلل 

م�شلمًا - داعية اأو غريه - �شبابًا فاح�شًا لعنًا، فاعلم اأنه قد 

جتافى عن ال�شنة، واإن �شلى، و�شام وخطب، وحا�شر، ودعا. 

وزعم اأنه م�شلم.. ولقد قيل ل�شحابي - اختل يف يده ميزان 

امل�شاواة حلظة - »اإنك امروؤ فيك جاهلية«.

نعم.. اإن العامة تكر من اللعن يف حياتها اليومية، لي�ض 

والتظرف،  املزاح  واإمنا يف حالت  الغ�شب فقط،  يف حالت 

فيقول اأحدهما ل�شاحبه - وقد اأعجبه �شنيعه )يا ملعون!!(.. 

نعم، يقع هذا، بيد اأن ما مييز الداعية اأو اخلطيب اأو الواعظ 
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عن العامة هو: �شداد تفكريه ورقي عبارته، وعلمه مبقا�شد 

ة، ورحمته العميقة باخللق، وتقديره  �شلم، وموافقته لل�شنَّ الإ

خلطورة اللعن.

3- اإذا قدر للب�شرية اأن تنه�ض نه�شة اأوفر عافية، واأ�شح 

رقى  بنية، واأروح نف�شًا، واأ�شدق علقات، فاإن )ال�شتعمال الأ

فاأي  املرجوة،  النه�شة  قواعد  من  �شرورية  قاعدة  للكلمة( 

فاإذا  املدنية،  ودمه بجمال  يجّمل �شورة حلمه  ن�شان  لإ قيمة 

وملاكانت  وال��ل��ع��ن؟..  ال�شب  قذائف  فمه  من  خرجت  تكلم 

ب�شاعة اخلطباء والدعاة هي )الكلمة( فاإنهم مندوبون اإىل 

من  املطلوبة  الب�شرية  النه�شة  يف  القدوة  الفاعل  �شهام  الإ

نيق الرفيع اللطيف املهذب املفعم  خلل اخلطاب الراقي الأ

الت�شامي  ه��ذا  اأ���ش��وة يف  النبي  ك��ان  ولقد  ي���لف..  الإ ب��روح 

بالكلمة معنى ولفظًا.
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الجمال والحب 

في كالم النبي وفعله
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َبَشٌر  َأَنا  ا  َ ِإنَّ }ُقْل  ريب:  ل  حقيقة  هذه  الب�شر..  من  ب�شر  هو 

ْثُلُكْم{.. ولكن لقياه وم�شاواته مع الب�شرية يف هذه ال�شفة  مِّ
اإذ توؤكد حقيقتن قاطعتن هما:

من  الب�شر  ل�شائر  )البيولوجية(  اأو  اجلينية  احلقيقة  اأ- 

دون ا�شتثناء.

خملوق  كل  وعن  الب�شر،  عن  لوهية«  الأ »نفي  حقيقة  ب- 

له واحد ل �شريك له يف اإلهيته. اآخر. فالإ

امل�شاواة يف الب�شرية اإذ توؤكد هاتن احلقيقتن، ل تنتق�ض - 

نبياء واملر�شلن:  قط - من )املقام اخلا�ض الرفيع( خلامت الأ

�شيدنا حممد �شلى اهلل عليه واله و�شلم.

مقام  بن  »ال��ف��روق«  ب�  العقدي  والحتفاظ  التقرير  فمع 

حقه  املحمد  النبي  ياأخد  اأن  يجب  النبوة  ومقام  لوهية  الأ

َأْصَواَتُكْم  الكامل من التمجيد والتوقري والإجلل: }ل َتْرَفُعوا 

َأن  ِلَبْعٍض  َبْعِضُكْم  َكَجْهِر  ِباْلَقْوِل  َلُه  َهُروا  َتْ َول  النَِّبِيّ  َصْوِت  َفْوَق 
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وَن َأْصَواَتُهْم  َبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم ل َتْشُعُروَن #!2!#( إنَّ الَِّذيَن َيُغضُّ َتْ
ْغِفَرٌة  َلُهم مَّ ِللتَّْقَوى  ُقُلوَبُهْم  اللَُّه  اْمَتَحَن  الَِّذيَن  ُأْوَلِئَك  اللَِّه  ِعنَد َرُسوِل 
َوَأْجٌر َعِظيٌم{ ومن )ال�شكلية الفقهية( اجلافة، اأو من التنطع 
النبي واجبة يف  ال�شلة على  اإن  يقال:  اأن  الفقهي املحنط: 

العمر مرة واحدة:»وفر�ض عليه اأن ياأتي بها مرة يف دهره«.

وع��ل��ى ك���رة م��ا كتبه ال��ك��ات��ب��ون ع��ن ال��ن��ب��ي، ف���اإن نهر 

خ�شائ�شه ومكارمه الرائق احللو ل يزال يتدفق باملزيد من 

املكارم واملعايل والكمالت: في�شًا غدقًا، يرتوي منه املوؤمنون 

به، ويرت�شف منه كل اإن�شان ذي همة، وذي تطلع اإىل )النبل 

ن�شاين الوهاج(. الإ

وهما: اجلمال  العذب  نهره  اثنتن من  ولنغرف غرفتن 

واحلب يف كلمه وفعله �شلى اهلل عليه واآله و�شلم:

اأوًل: اجلمال

لقد بعث النبي بتعاليم ومقا�شد موفورة.. منها: مق�شد 

اجلمال، اأي بعث لتعليم النا�ض »اجلمال« وجتديد اإح�شا�شهم 

جميل..  وال��ق��راآن   - جميل   - ثناوؤه  جل  فاهلل  ب��ه..  ووعيهم 

النا�ض: هذا اجلمال  لتعليم  النبي  بعث  واإذ  والكون جميل.. 

اأوفى  ذلك  من  له  يكون  اأن  فيه،  ريب  ل  مما  فاإنه  ال�شامل، 
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احلظوظ... وقد كان:

1- جمال )التب�شم(.. نعم.. التب�شم نوع من اأنواع اجلمال 

الراقي، هي لغة )اإن�شانية عاملية( مبعنى اأننا اإذا راأينا - يف 

التلفزيون مثًل - اإن�شانًا كوريًا واأملانيًا اأو �شنغاليًا اأو اأمريكيًا، 

اأنه  نفهم  يبت�شم  راأي��ن��اه  اإذا  جن�ض،  اأي  من  اإن�شان  اأي  اأو 

والغبطة  بالن�شراح  اإيحاء  بت�شام من  الإ يبت�شم، مبا يف هذا 

ن�شاين، وهذه �شورة جميلة نقي�ض ل�شورة الكتئاب  والود الإ

والتجهم والعبو�ض.

بالعلقات  امل�شتغلون  عليه  يتدرب  ما  اأهم  من  كان  ولذا 

العامة هو: ابت�شم.. كيف تبت�شم؟ كيف ت�شتدمي البت�شامة؟... 

يف  وانب�شاط  ال�شحك  مبادئ  التب�شم  اللغة:  علماء  ويقول 

�شنان من ال�شرور. الوجه حتى تظهر الأ

التب�شم - من ثم - جمال من اجلمال.. ولقد كان النبي 

اأكر  كان  فقد  حياته.  و�شائر  يومه.  �شائر  بالتب�شم  مت�شفًا 

منذ  اهلل  ر�شول  حجبني  ما  قال:  جرير  فعن  تب�شمًا،  النا�ض 

يتحقق  وهو  والنبي  وجهي..  يف  تب�شم  اإل  راآين  ول  اأ�شلمت، 

بجمال التب�شم، فاإنه يدعو اإليه، ويغري به فيقول:»تب�شمك يف 

وجه اأخيك �شدقة«.. ويقول »ل حتقرن من املعروف �شيئًا ولو 
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اأن تلقى اأخاك بوجه طليق«: وجه منب�شط با�شم مريح.

ما  اأجمل  يلب�ض  النبيِّ  كان  الظاهرة..  الزينة  جمال   -2

يجد، وكان يتجمل للقاء الوفود: مبا يليق به وبهم، اأي يلب�ض 

الطيب.  يحب  وك��ان  واأعرافهم  الوفود  مقامات  ينا�شب  ما 

وكان  يجد«..  ما  باأطيب  النبي  اأطيب  عائ�شة:»كنت  تقول 

مينع من اأكل ثومًا اأو ب�شًل من دخول امل�شجد.. ويدعو اإىل 

اجلمال - ب�شفة عامة - بح�شبانه )حمبوبًا( من حمبوبات 

اهلل فيقول:»اإن اهلل جميل يحب اجلمال«.

يقول  والكلم..  والفعل  ال�شلوك  يف  الرفق(  )جمال   -3

�شلى اهلل عليه و�شلم: »اإن الرفق ل يكون يف �شيء اإل زانه ول 

ينزع من �شيء اإل �شاأنه«.

فالرفق )زينة(، اأي جمال، يف حن اأن العنف قبح دميم، 

وقد كان النبي رفيقًا جميًل يف اأمره كله، ولذا اأمر بالرفق يف 

مر كله: خا�شه وعامه. الأ

4- )جمال اللطف(:

اأ- كان يخفف ال�شلة اإذا �شمع بكاء طفل: تقديرًا لقلق 

اأّمه عليه.

ع�شفورة  باأمر  اهتمامًا  اجلي�ض:  زحف  يوقف  وكان  ب- 
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الع�شافري  هوؤلء  بع�ض اجلند  اأخذ  اأولده��ا حن  فجعت يف 

الع�شافري  ي�شتاأنف اجلي�ض حتركه حتى عادت  ال�شغار ومل 

اإىل اأمها.

بل  املبا�شر.  العيني  بالعتاب  النا�ض  يواجه  ل  وك��ان  ج�- 

ويقول  اأ�شنعه«..  ال�شيء  عن  يتنزهون  اأقوام  بال  »ما  يقول: 

ابن حجر - يف الفتح - )باب من مل يواجه النا�ض بالعتاب(، 

اأي حياء منهم.

كان  اإن  اأن�ض:  قال  ويداعبهم،  طفال  الأ وكان يلطف  د- 

خ يل �شغري:»يا اأبا عمري، ما فعل  النبي ليخالطنا حتى يقول لأ

النغري؟«..)النغري نوع من الع�شافري(.

ه�- وكان يقر الرويح يف بيته وي�شجع عليه. قالت عائ�شة: 

كنت األعب بالبنات )باللعب( عند النبي، وكان يل �شواحب 

يلعنب معني. فكان ر�شول اهلل اإذا دخل ينقمعن منه، في�شربهن 

اإيل فيلعنب معي«.

و- وكان يقول: »ل يقولن اأحدكم خبثت نف�شي، ولكن ليقل 

لق�شت نف�شي«.. يقول ابن حجر - يف الفتح -: »قال اخلطابي: 

لق�شت وخبثت مبعنى واحد، واإمنا كره النبي من ذلك ا�شم 

اخلبث فاختار اللفظة ال�شاملة من ذلك، وكان من �شنته تبديل 
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ال�شم القبيح باحل�شن، ويوؤخذ من احلديث ا�شتحباب جمانبة 

لفاظ القبيحة«.. وال�شاهد: اإن من اللطف يف التعامل )مع  الأ

النف�ض(: األ يقول املرء: خبثت نف�شي!!

ز- ومن جمال اللطف: التفنن يف اإكرام الزوجة، فقد كان 

النبي ي�شع ركبته لت�شع عليها زوجه �شفية رجلها لكي ت�شعد 

اإىل الناقة وت�شتوي عليها.

ح�- وكان يب�شر ب� »لطف« اهلل بعباده فيقول:»ملا خلق اهلل 

اخللق، كتب يف كتابه. فهو عنده فوق العر�ض: اإن رحمتي تغلب 

غ�شبي«.

ُتهجر  اأن  جليلة:  اأ�شيلة  كلمات  تو�شك  احلب..  ثانيًا: 

�شوء  اأو  هجرانها  يخ�شى  التي  الكلمات  هذه  من  ُتبتذل،  اأو 

اأ�شل  )احل��ب(  اأن  واحلقيقة:  )ح��ب(..  كلمة  ا�شتعمالها: 

ال�شمو  يف  املتناهية  العظيمة  العلقات  واأ���ش��ل  ال��دي��ن،  يف 

والكمال.

ويحب  التوابن  يحب  فاهلل  باهلل،  العلقة  اأ�شل  فاحلب: 

ويحب  ِريَن{  اْلَُتَطهِّ َوُيِحبُّ  اِبَي  التَّوَّ ُيِحبُّ  الّلَه  }ِإنَّ  املتطهرين: 

ويحب  املتوكلن..  ويحب  املح�شنن..  ويحب  ال�شابرين.. 

املق�شطن.
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املوؤمن  قلب  يف  باحلب  امل��زدان  اهلل  غر�ض  هو  مي���ان  والإ

َياَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم{. }َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإَلْيُكُم اإْلِ
من هنا، كان النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: داعية حب 

بكلمه وفعله.. فقد قال:

1- »ل يجد اأحد حلوة الإميان حتى يحب املرء ل يحبه اإل 

هلل، وحتى يقذف يف النار اأحب اإليه من اأن يرجع اإىل الكفر 

بعد اإذ اأنقذه اهلل منه، وحتى يكون اهلل ور�شوله اأحب اإليه مما 

�شواهما«.

حبك«. 2- »يا معاذ واهلل اأين لأ

ول  توؤمنوا  حتى  اجلنة  تدخلوا  ل  بيده  نف�شي  3-»وال��ذي 

توؤمنوا حتى حتابوا«.

ق��ال:  اإل��ي��ك؟  النا�ض  اأح��ب  م��ن  ر���ش��ول اهلل:  ي��ا  »قيل   -4

عائ�شة.. قيل من الرجال؟ قال: »اأبوها«.

واب:»اللهم ارزقني حبك وحب  الأ 5- ومن دعائه املحب 

من ينفعني حبه عندك، اللهم ارزقني مما اأحب فاجعله قوة 

اأحب فاجعله فراغًا يل  وما زويت عني مما  يل فيما حتب، 

فيما حتب«.

ولهذا  م��رات.  �شبع  حب:  كلمة  تكررت  واح��د:  حديث  يف 
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دللة �شاطعة وهي: اأن احلب �شيد القيم واأعظم العلقات.

جبل  »اأح��د  النبي:  يقول  باملكان.  الوفية  العلقة  ويف   -6

يحبنا ونحبه«.

ويقينهم  اإح�شا�شهم  جميعًا  والنا�ض  حممد  اأتباع  ليجدد 

�شول يف  باجلمال الديني والكوين، وباحلب الذي هو اأ�شل الأ

العلقات الر�شيدة احلميمة امل�شيئة فبدون اجلمال واحلب: 

ل ي�شح تدين.

ول ت�شلح دنيا.. وهل ت�شلح هذه، اأو ي�شلح ذاك بالقبح 

والكراهية؟
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محبة الخير وال�صعادة 

ن�صانية كلها لالإ
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الرفيع(  الثابت  اأمره: )اخللق  �شلم وجمامع  الإ خل�شة 

ولي�شت  يتدنى..  ل  ال��ذي  والرفيع  يتقلب،  ل  ال��ذي  الثابت 

العقيدة ول العمل ول العبادة ول الق�شاء.. و..و.. اإل طرائق 

وذرائع ومعارج متعددة متنوعة اإىل )اخللق الثابت الرفيع(... 

مثًل احلكمة العليا من ال�شيام؟... هي )اخللق ال�شامي(... 

وهذا هو الرهان املبن من كلم النبي:

اأ- »من مل يدع قول الزور والعمل به فلي�ض هلل حاجة يف اأن 

يدع طعامه و�شرابه«.

اإمنا ال�شيام من  كل وال�شرب:  ب- »لي�ض ال�شيام من الأ

اإين  فقل:  عليك،  جهل  اأو  اأحد،  �َشابَّك  فاإن  والرفث،  اللغو، 

�شائم، اإين �شائم«.

لهذا، يلزم اأن تكون ق�شية اخللق )حا�شرة( يف كل �شاأن 

ن�شان، ذلك اأن مثل هذه ال�شوؤون حن تناق�ض  ذي علقة بالإ

وتطرح  ال��ه��دف،  ت�شتدبر  وكاأنها  تبدو  اخللق،  عن  مبعزل 
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الغاية وراء ظهرها، وجترد املو�شوع من معناه وجدواه، فاإذا 

هو �شكل بل م�شمون، وطلء بل حقيقة.

الوليات املتحدة  اأعا�شري كاترينا وريتا عددًا من  �شربت 

-دينية  كثرية  تف�شريات  يف  النا�ض  خا�ض  ولقد  مريكية..  الأ

ودنيوية - تنزع اإىل تعليل ما حدث.. ومن حق النا�ض: اأن ي�شاألوا 

ن�شان بطبعه مت�شوق  عند كل حدث كوين اأو ب�شري: ملاذا؟.. فالإ

م�شتطلع تواق. ولي�ض من حق اأحد اأن ي�شادر هذه اخل�شائ�ض 

الواجب  فمن  ي�شاألوا  اأن  النا�ض  من حق  كان  واإذا  ن�شانية.  الإ

خلقي: الجتهاد يف تقدمي جواب �شحيح. العلمي والأ

اإن )ال�شماتة( مل تكن جوابًا �شحيحًا، ول تف�شريًا �شليمًا، 

ول �شلوكًا اأخلقيًا قوميًا جتاه تلك امل�شائب.

�شل هو )حمبة اخلري وال�شعادة( للنا�ض: جميع  1- اإن الأ

النا�ض، واإل ملا تنزلت الكتب، وبعثت الر�شل؟.. اإن اهلل لي�ض 

يف حاجة اإىل النا�ض، فتاأكد - من ثم - اأن الدين هو خلري 

النا�ض و�شعادتهم ورحمتهم واإزالة ال�شقوة عنهم... ومما ل 

اأن ال�شماتة بهم: لكرب نزل بهم، �شلوك متناق�ض  ريب فيه 

�شل اأو املق�شد الديني العظيم. مع هذا الأ

2- كان النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - ي�شتقبل يومه بهذا 
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ن�شاين اللطيف:»اللهم ما اأ�شبح بي من  واب الرباين الإ الدعاء الأ

نعمة اأو باأحد من خلقك فمنك وحدك ل �شريك فلك احلمد ولك 

ال�شكر..« اإن هذا النبي اللطيف الروؤوف الرحيم الذي ات�شع قلبه 

للب�شرية كلها: ي�شكر ربه بالنيابة عن كل النا�ض - وكل خملوق 

- على كل نعمة اأ�شبغها اهلل على كل اإن�شان، وكل خملوق.. فاإن 

تعبري )اأو باأحد من خلقك(: ينتظم جميع النا�ض، وهو املق�شود 

ول... نعم. جميع النا�ض: م�شلمهم وكافرهم، فاهلل رب النا�ض  الأ

اأجمعن، ل رب امل�شلمن وحدهم. ولكل اإن�شان حظ من الربوبية 

نعام.. والنبي هو اأبلغ البلغاء، بل ريب،  مداد والإ يجاد والإ يف الإ

ن�شاين  وحن يقول )اأو باأحد من خلقك(، فاإنه يق�شد املفهوم الإ

العام بال�شبط والتحديد... و�شكر اهلل على النعم التي يزجيها 

والعافية  �شدوق عن حمبة اخلري  تعبري  هو  اإمنا  كافة،  للنا�ض 

وال�شعادة للب�شرية كلها.. والنبي الذي ي�شكر اهلل على كل نعمة 

نالها اإن�شان: اأتراه ي�شمت مبن نزل به �شر وكرب من النا�ض؟ 

رحمته  وهذه  �شفاوؤه،  فقلب: هذا  مرة،  ترليون  مائة   .. ل  ل.. 

فل�شفي جد  اإىل ذلك معنى  ي�شم  وال�شماتة..  للت�شفى  يت�شع  ل 

اإن�شان:  اأي  ي�شبغها اهلل على  نعمة  بكل  الفرحة  اأن  عميق وهو: 

مقرنة مبا ي�شادها يف ال�شعور والت�شور والق�شد وهو: كراهية 
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اأن يحيق بالنا�ض كرب اأو بلء اأو تعا�شة، ولي�شت جتتمع الرحمة 

الغامرة، والق�شوة ال�شامتة يف قلب واحد.

اإليه  ولن�شتمع  النبي،  اإىل  لنجل�ض  الرحمة:  ومبنا�شبة   -3

ابن  يقول  النا�ض«..  يرحم  ل  من  اهلل  يرحم  »ل  يقول  وهو 

»فيه   :- الباري  فتح  كما يف   - �شرح هذا احلديث  بطال يف 

احل�ض على ا�شتعمال الرحمة جلميع اخللق، فيدخل املوؤمن 

والكافر والبهائم: اململوك منها وغري اململوك«.. ومن املقطوع 

به: اأن الرحمة بالنا�ض، وال�شماتة بهم )وهي الفرحة باأحزان 

خرين(: نقي�شان ل يجتمعان. الآ

ن�شانية  خلقية الإ 4- اإن جندة النا�ض واإنقاذهم: من العزائم الأ

خلق  �شلم.. وي�شتحيل اأن يبا�شر ال�شامت هذه الأ يف منهج الإ

نزل  اإذا  وموقفه هما:  ن منطقه  لأ الرفيعة،  النافعة  الو�شيئة 

بغري امل�شلم كرب فل تفرج عنه، بل انتظر حتى يهلك لت�شمت 

فيه، واإذا اأ�شاب غري امل�شلم مر�ض فل تعاجله، بل انتظر حتى 

يزداد مر�شًا لكي يت�شنى لك التمتع بال�شماتة فيه.. واإذا كنت 

�شباحًا اأو غطا�شًا وراأيت غري م�شلم يغرق، فل تنجده اأو تنقذه، 

بل اأتركه يغرق لكي ت�شمت فيه.. واإذا راأيت م�شكينًا اأو يتيمًا 

ق�شمت ظهره احلاجة فل تقدم له عونًا، بل ت�شلى بروؤية حاله: 
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النجدة  اآي��ات  لدللة  تنكي�ض  كله  وهذا  ال�شماتة..  �شبيل  على 

والعون يف القراآن الكرمي، ومنها - مثًل -اآية : }َفل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة 

#^11^#( َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة #^12^#( َفكُّ َرَقَبٍة #^13^#( َأْو إْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي 
َمْسَغَبٍة #^14^#( َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة #^15^#( َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتَرَبٍة{.

خرين  5- نعلم من القراآن:اأن ال�شماتة اأو الفرحة مب�شائب الآ

�شوياء من غري امل�شلمن: اأولئك الذين  هي من اأخلق غري الأ

اعتلت نفو�شهم واختلت مقايي�شهم فطفقوا يحرفون البتهاج 

ُتِصْبُكْم  َوِإن  َتُسْؤُهْم  َحَسَنٌة  َتَْسْسُكْم  }ِإن  خرين:  الآ مب�شائب 

َئٌة َيْفَرُحوْا ِبَها{. َسيِّ
�شوياء  الأ غري  من  اأخلقيًا  اأرق��ى  امل�شلمون  يكون  فكيف 

�شعور  املعيب:  الغريب  ال�شعور  يف  قلدوهم  هم  اإذا  ه��وؤلء 

نعمة  ب�شبب  الكتئاب  و�شعور  خرين؟..  الآ مب�شائب  الفرحة 

اأ�شداها اهلل اإىل اآخرين؟

6- يف ال�شماتة - معنى خبيث من معاين احل�شد.. يقول 

اأبو حامد الغزايل: »وهذا اأ�شد اأبواب احل�شد، فاإن من اآذاه 

من  بوجه  غر�ض  يف  وخالفه  �شباب،  الأ من  ب�شبب  �شخ�ض 

الوجوه: اأبغ�شه قلبه، وغ�شب عليه، ور�شخ يف نف�شه احلقد.. 

واحلقد يقت�شي الت�شفي والنتقام، فاإن عجز عن اأن يت�شفى 
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بنف�شه اأحب اأن يت�شفى منه الزمان»!!«. ورمبا يحيل ذلك على 

ة َبِليَّة فرح  كرامة نف�شه عند اهلل تعاىل، فمهما اأ�شابت عُدوَّ

جله،  بها، وظنها مكافاأة له من جهة اهلل على بغ�شه، واأنها لأ

نه �شد مراده«. ومهما اأ�شابته نعمة �شاءه ذلك لأ

احل�شد  اأن   - بال�شرورة   - �شلم  الإ دين  يف  املعلوم  ومن 

حمرم: بواعثه و�شوره ومقا�شده.. ولو مل يكن يف ال�شماتة اإل 

معنى احل�شد: لوجب على امل�شلم التحرر والتطهر منها: يف 

ال�شعور واللفظ.

نف�شية  وم��ف��احت(:  )م��داخ��ل  ���ش��لم  الإ اإىل  ل��ل��دع��وة   -7

ن�شاين النبيل  وخلقية، يف مقدمتها: اللن واللطف وال�شعور الإ

والب�شا�شة،  والتب�شم  ال��واع��دة،  املب�شرة  والكلمة  ال��راق��ي، 

ودفء العاطفة، والكراث اجلم بهموم النا�ض وم�شكلتهم 

من  قطعًا-   - حمروم  وال�شامت  معها..  ال�شادق  والتفاعل 

هذه املحامد واملكارم واملراقي، فهو لذلك ل ي�شتطيع اأن يدعو 

مر - ي�شد عن �شبيل اهلل ب�شد  نه - يف حقيقة الأ اإىل اهلل، لأ

تلك املداخل واملفاحت: بغلظة ح�شه و�شعوره.

م املوؤمنن عائ�شة  8- حكى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم لأ

ر�شي اهلل عنها، �شيئًا من ذكرياته املريرة يف مكة املكرمة، 
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فقال لها: »لقد لقيت من قومك، وكان اأ�شد ما لقيت منهم يوم 

العقبة، اإذا عر�شت نف�شي على ابن عبد ياليل بن عبد كلب، 

فلم يجبني اإىل ما اأردت، فانطلقت واأنا مهموم على وجهي، 

فلم اأ�شتفق اإل واأنا بقرن الثعالب، فرفعت راأ�شي فاإذا ب�شحابة 

اأظلتني، فنظرت فاإذا فيها جريل عليه ال�شلم، فناداين ملك 

قول  �شمع  قد  اإن اهلل  يا حممد  قال:  ثم  ف�شلم علي  اجلبال، 

اإليك لتاأمرين  قومك لك، واأنا ملك اجلبال، وقد بعثني ربي 

)جبلن  خ�شبن  الأ عليهم  اأطبقت  اأن  �شئت  ف��اإن  ب��اأم��رك، 

عظيمن مبكة املكرمة(، فقال النبي:)بل اأرجو اأن يخرج اهلل 

من اأ�شلبهم من يعبد اهلل وحده ل ي�شرك به �شيئًا«.

لقد جاء النبي: الن�شر الكوين وهو يف �شاعة الع�شرة.. وقد 

كانت فر�شة للنتقام من م�شطهديه وظامليه.. كان املتوقع - 

والظروف هذه - اأن يتمنى لهوؤلء ال�شر والهلك لكي ي�شمت 

بهم بعد اأن يحيق بهم الدمار، بيد اأن �شاحب اخللق العظيم 

مناوئوه،  يباد  اأن  اأبى  و�شعادتهم:  النا�ض  حلياة  جاء  الذي 

وترفع عن اأن يراهم هلكى، وعن اأن ي�شمت بهم وهم هالكون، 

ن )رحمة العاملن( ل يعرف اإل الرحمة: على كل حال. لأ

خرين. 9- اأُمر امل�شلمون باخلطاب اجلميل احل�شن اإىل الآ
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اأ- }َوُقل لِِّعَباِدي َيُقوُلوْا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن{.

ب-}اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم{.

ج�- }َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسنًا{.

ومن املوؤكد: اأن ال�شماتة لي�شت من القول احل�شن اجلميل 

�شلم به يف التعامل مع النا�ض. الذي األزمهم الإ

�شلم الفرحة باأذية الغري، واإن كان هذا الغري  10- حرم الإ

�شلم: البتهاج  لي�ض اإن�شانًا، اأي حيوانًا، فل يجوز يف دين الإ

وتت�شارع  تتهاو�ض  وه��ي  والديكة  والكلب  الثريان  ب��اأح��زان 

�شلم الفرحة باأذية احليوان ويقر الفرحة  وتتاأمل، فهل يحرم الإ

مبا ينزل بالنا�ض من اأذى وكرب وكوارث واأعا�شري واآلم؟!

ل  وح��ده  اهلل  عبادة  اثنان:  التوحيد:  مقامات  اأرق��ى   -11

�شريك له.. والإح�شان اإىل خلقه - النا�ض وغريهم - وحمبة 

ن�شانية كلها، وال�شماتة لي�شت اإح�شانًا اإىل  اخلري وال�شعادة للإ

اخللق، بل هي اإ�شاءة اإليهم، فهي - من ثم - �شقوط �شنيع عن 

مقام عال من مقامات التوحيد والإميان.. وللربط التكاملي بن 

املقامن: اقرنت تقوى اهلل »اتق اهلل حيثما كنت« بالإح�شان 

يف  وردا  فاملقامان  ح�شن«..  بخلق  النا�ض  »وخالق  النا�ض  اإىل 

�شياق حديث نبوي واحد حّدث به النبي املحب.





)4(

المعراج اإلى اهلل 

ته باألف طريق وجنَّ
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هذه ر�شالة من قارئ م�شيحي عاقل فا�شل، يعلق فيه على 

مقال كتبته عن )وجوب ال�شكر ال�شادق( لغري امل�شلمن اإذا 

عملوا عمًل اأو وقفوا موقفًا اأو قالوا كلمًا ي�شتوجب ال�شكر.. 

���ش��لم ه��ذا ال��ق��در من  وق��د اأب���دى بهجته ب���اأن ي��ك��ون يف الإ

اإ�شكاًل )وهذا هو مو�شع  العدل والت�شامح والنبل.. ثم طرح 

وهي  اأ�شتوعبها  اأن  ي�شعب  اإ�شكالية  »لدي  فقال:  ال�شاهد(. 

مو�شوع بلوغ اجلنة، فقد علموين يف التعليم امل�شيحي اأن علينا 

اأن ن�شلي ون�شوم ونعمل اخلري، واأل ن�شرق ول نقتل ول نزين، 

واأن نحب اأعداءنا، واأن ذلك هو طريق الفوز باجلنة، فكيف 

برياء: اأق�شر الطرق للو�شول اإىل  ميكن اأن يكون قتل النا�ض الأ

اجلنة«؟.. وهو ي�شري بذلك - بداهة -- اإىل اأعمال العنف التي 

ميار�شها م�شلمونك مدعن باأنها )جهاد يف �شبيل اهلل(، وباأن 

هذا اجلهد هو اأقرب الطرق، واأ�شرع املعارج اإىل اجلنة.

ونكتب �شطورًا خمت�شرة عن )مفهوم( اجلهاد، ثم ننفذ اإىل 
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ابتغاء  وف��ى من املقال:  الأ �شلب املو�شوع: مفردين له امل�شاحة 

�شباع.. مو�شوع: اأن للجنة )األف طريق( ويزيد. الب�شط والإ

عنه  نعتذر  ولن  )حــق(..  �شالم  الإ يف  اجلهاد  اإن 

)دفــاع(  نــه  لأ حق  هو  عنه..  يعتذر  ل  احلــق  نــه  لأ

و�شائر مقومات  والوطن  والدين  النف�س  م�شروع عن 

مة والدولة.. وهو بهذا املفهوم )حق يت�شاوى  ال�شعب والأ

احلق  ه��ذا  على  فبناء  مم(-  الأ �شائر  م��ع  امل�شلمون  فيه 

القانوين وال�شيا�شي العام: تن�ض د�شاتري الدول كافة على اأن 

وم�شوؤولياته:  وظائفه  يكون يف مقدمة  اأن  يجب  الدولة  راأ�ض 

عليها..  ع��دوان  كل  �شد  يراأ�شها  التي  ال��دول��ة  عن  ال��دف��اع 

خرون ي�شمون هذا احلق )دفاعًا(.. لهم ذلك وهم اأحرار  الأ

ذلك  وله  )ج��ه��ادًا(..  في�شميه  �شلم  الإ اأم��ا  الت�شمية...  يف 

�شرعتها  اأمة  لكل  اأن  وكما  الت�شميات(،  اأي�شًا مبوجب )حق 

وم�شطلحاتها..  مفرداتها  كذلك-   - اأمة  فلكل  ومنهاجها، 

خرى: اأن مطلق عنف ي�شتحيل اأن  هذه واحدة، والأ

يكون جهادًا، واإن انتحل ا�شم اجلهاد. ذلك اأن للجهاد 

�شلم �شروطًا ل ي�شح اإل بها.. ومن هذه ال�شروط: اأن  يف الإ

برياء..  الأ قتل  يتجنب  واأن  املقتدر،  ال�شرعي  احلاكم  يعلنه 
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ر�ض ول ف�شادًا.. واأل يكون مباداأة بنق�ض  واأل يكون علوًا يف الأ

اإذ  العدو،  للقاء  وهواية  اأمنية  يكون  واأل  واملواثيق..  العهود 

مم. �شل هو ال�شلم بن الأ الأ

وبالنفاذ اإىل �شميم املو�شوع ينبغي اأن ي�شتقر يف العقول 

اأن اجلهاد مبفهومه   - بدء  بادئ ذي   - فئدة  والأ وال�شمائر 

ال�شحيح - لي�ض هو )الطريق الوحيد اإىل اجلنة(.. فاحلقيقة 

اأن   - والراهن  دل��ة  الأ توؤكد - مبثابة  �شلم  الإ املنهجية يف 

)للجنة األف طريق(، بل اأكر من ذلك.

الكتاب  من  دلة  بالأ موثقًا  تف�شيًل  يتطلب  اإجمال  وهذا 

وال�شنة:

اأوًل: من طرق اجلنة يف ا لقراآن:

موؤهلتها:  مببا�شرة  اهلل  مغفرة  اإىل  امل�شارعة  طريق   -1

َواَلْرُض  َمَواُت  السَّ َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  ِبُّكْم  رَّ ن  ِمّ َمْغِفَرٍة  إَلى  }َوَساِرُعوا 
اِء َواْلَكاِظِمَي  رَّ اِء َوالضَّ رَّ ْت ِلْلُمتَِّقَي #133#( الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّ ُأِعدَّ
اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلـُمْحِسِنَي #134#( َوالَِّذيَن إَذا 
َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأنُفَسُهْم َذَكُروا اللََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمن 
وا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن #135#(  ُنوَب إلَّ اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّ َيْغِفُر الذُّ
ِتَها اَلْنَهاُر َخاِلِديَن  ِهْم َوَجنَّاٌت َتِْري ِمن َتْ ِبّ ن رَّ ْغِفَرٌة ِمّ ُأْوَلِئَك َجَزاُؤُهم مَّ

ِفيَها َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَي{.
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بالر�شل  مي���ان  والإ ال��زك��اة  واإي��ت��اء  ال�شلة  اإق��ام  طريق   -2

َكاَة َوآَمنُتم  َلَة َوآَتْيُتُم الزَّ َأَقْمُتُم الصَّ نفاق يف �شبيل اهلل: }َلِئْن  والإ

َئاِتُكْم  َرنَّ َعنُكْم َسيِّ َُكفِّ ْرُتُوُهْم َوَأْقَرْضُتُم الّلَه َقْرًضا َحَسًنا لَّ ِبُرُسِلي َوَعزَّ
ِتَها اَلْنَهاُر{. َوُلْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتِْري ِمن َتْ

وتقدي�شه  وتعظيمه ومتجيده  3- طريق معرفة مقام اهلل 

ِه  َرِبّ َمَقاَم  َخاَف  َمْن  ــا  }َوَأمَّ الهوى:  اأغلل  من  النف�ض  وحترير 

َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى #^40^#( َفإنَّ اْلـَجنََّة ِهَي اْلـَمْأَوى{.
النا�ض:  مع  الرفيع  والتعامل  وال�شفح  الت�شامح  طريق   -4

الَِّذي  َفِإَذا  َأْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اْدَفْع  َئُة  يِّ السَّ َوَل  َسَنُة  اْلَ َتْسَتِوي  }َوَل 
اَها ِإلَّ الَِّذيَن َصَبُروا  َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم #^34^#( َوَما ُيَلقَّ

اَها ِإلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم{.. واحلظ العظيم هو اجلنة. َوَما ُيَلقَّ
ثانيًا: طرق اجلنة يف ال�شنة:

1- طريق �شقيا كلب عط�شان. قال النبي �شلى اهلل عليه 

العط�ض،  عليه  ا�شتد  بطريق  مي�شي  رجل  و�شلم:»بينما  واآله 

فوجد بئرًا فنزل فيها ف�شرب، ثم خرج فاإذا كلب يلهث ياأكل 

الرى )الراب اللن( من العط�ض فقال الرجل: لقد بلغ هذا 

البئر  فنزل  مني،  بلغ  قد  كان  الذي  مثل  العط�ض  من  الكلب 

فملأ خفه ماء ثم اأم�شكه بفيه، حتى رقى ف�شقى الكلب، ف�شكر 
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اهلل له، فغفر له، فاأدخله اجلنة«.. ويف رواية اأخرى: اأن َبغيًا 

فعلت مثل ذلك فغفر لها به!!

للكائنات جميعًا،  العام  للنفع  العام(  2- طريق )الغر�ض 

قال النبي: ل يغر�ض م�شلم غر�شًا ول يزرع زرعًا فياأكل منه 

اإن�شان ول دابة ول طري اإل كان له �شدقة اإىل يوم القيامة«.

ق��ال  امل��ت��ن��وع��ة،  ال��ك��ث��رية  النبيلة  اخل�����ش��ال  ط��ري��ق   -3

عامل  مامن  العنز،  منيحة  اأعلها  خ�شلة  النبي:»اأربعون 

يعمل بخ�شلة منها رجاء ثوابها وت�شديق موعودها اإل اأدخله 

اإن�شانًا:  اإن�شان  يعطي  اأن  العنز:  ومنيحة  اجلنة«..  بها  اهلل 

عنزًا لي�شتفيد من لبنها ثم يردها اإليه.

4- طريق تنظيف )البيئة( من كل ما ي�شوهها ويلوثها قال 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:

اأ- »راأيت رجًل يتقلب يف اجلنة يف �شجرة قطعها من ظهر 

الطريق كانت توؤذي امل�شلمن«.

ب- »عر�شت علّي اأعمال اأمتي ح�شنها و�شيئها فوجدت يف 

ذى مياط عن الطريق ووجدته يف م�شاوئ  حما�شن اأعمالها الأ

هي  النخاعة  تدفن«:  ل  امل�شجد  يف  تكون  النخاعة  اأعمالها 

النخامة.
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5- طريق ذكر اهلل جل ثناوؤه.. قال النبي:

يف  نخلة  له  غر�شت  وبحمده،  اهلل  �شبحان  ق��ال  »م��ن  اأ- 

اجلنة«.

ب- »األ اأدلك على كنز من كنوز اجلنة« فقلت: بلى. قال: 

»ل حول ول قوة اإل باهلل«.

مليككم  عند  واأزك��اه��ا  اأعمالكم  بخري  اأنبئكم  »األ  ج- 

والف�شة  الذهب  اإنفاق  من  لكم  وخري  درجاتكم  يف  واأرفعها 

اأعناقهم وي�شربوا  اأن تلقوا عدوكم فت�شربوا  وخري لكم من 

اأعناقكم« قالوا: بلى. قال:»ذكر اهلل«.

6- طريق طلب العلم.. قال ر�شول اهلل: »ومن �شلك طريقًا 

يلتم�ض فيه علمًا، �شهل اهلل به طريقًا اإىل اجلنة«.

باخلري  م��ر  والأ امللهوف  واإعانة  باليد،  الكدح  طريق   -7

وكف اأذى الذات عن النا�ض.. عن اأبي مو�شى عن النبي �شلى 

اهلل عليه و�شلم قال: »على كل م�شلم �شدقة« قال: اأراأيت اإن 

مل يجد. قال:»يعمل بيده فينفع نف�شه وليت�شدق«. قال:اأراأيت 

اإن مل ي�شتطع. قال:»ياأمر باملعروف اأو اخلري«. قال: اأراأيت اإن 

مل يفعل. قال: »مي�شك عن ال�شر فاإنها �شدقة«.

خلقي(.. قال النبي: 8- طريق )ال�شمو الأ
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من  القيامة  يوم  املوؤمن  ميزان  يف  اأثقل  �شيء  من  ما  اأ- 

ح�شن اخللق«.

ب- و�شئل عن اأكر ما يدخل النا�ض اجلنة فقال: »تقوى 

اهلل وح�شن اخللق«.

ج- »اأن من اأحبكم اإيل واأقربكم مني جمل�شًا يوم القيامة، 

اأحا�شنكم اأخلقًا«.

د- »األ اأخركم مبن حُترم عليه النار؟ حترم النار على 

كل قريب هن لن �شهل«.

املجيد و�شحيح  الكتاب  ونظائرها - من   - دل��ة  الأ وبهذه 

ال�شنة: ن�شتيقن باأن للجنة األف طريق، بل اأكر من ذلك.

ومقا�شد  ومفاهيم  مب�شامن  م�شنودة  احلقيقة  وه��ذه 

مب�شوطة ال�شاح متاألقًا ال�شنا.

�شلم )تو�شيع( طرق اخلري وتنويع  اأوًل: اأن من مقا�شد الإ

ذرائعه، يف كل جمال وعلى كل م�شتوى.

عمل   - الدفاعي  القتايل  مبعناه   - )اجلهاد(  اأن  ثانيًا: 

ربع وع�شرين  ا�شتثنائي، اأي لي�ض طول العمر ول على مدار الأ

والهدنة  والتعاهد  ال�شلم  حالت  يف  ممنوع  فالقتال  �شاعة. 

حوال  اإلخ، فهل ت�شد الطرق اإىل اجلنة يف هذه الأ والعجز.. 
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العلم  م��ن  حم���روم  اإل  بنعم  يجيب  ل  امل��دي��دة..  ال��ع��دي��دة 

اأن  اأو  اأن يجود املحروم مبا حرم منه،  وي�شتحيل  �شلم.  بالإ

بنعم،  اجلواب  عن  وبالعجز  ي�شاهد..  مل  من  الو�شف  يتقن 

يتبن: اأن طرق اجلنة ل تكاد حت�شى.

اإذا توافرت  ثالثًا: اأن كل عمل نافع هو معراج اإىل اجلنة 

فيه �شروط ثلثة:

1- �شحة العتقاد.

2-�شحة النية.

3- �شحة الو�شيلة.

عمال املوؤهلة للجنة، كما يت�شح تنوع  وبهذا تت�شح �شعة الأ

�شورها و�شيغها.

ية:  رابعًا: ختمت �شورة العنكبوت - وهي مكية - بهذه الآ

ِْسِنَي{. }َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلََع اْلُ
ونلتقي - ها هنا - مبفهومن عظيمن: مفهوم اأن اجلهاد 

- هنا - ل يق�شد به القتال حيث اإن القتال مل ي�شرع يف مكة.. 

ومفهوم اأن هناك )�شبًل( يهدي اهلل اإليها، ل �شبيًل واحدًا.. 

وهذه ال�شبل املتعددة كلها مو�شولة اإىل اجلنة.





)5(

رائد النه�صة التنويرية 

�صالمي العظمى في التاريخ الإ
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احلق  الب�شرية:  معلم  وق��ف  �شنة،   1400 من  اأك��ر  قبل 

�شلم حممد - �شلى  واجلمال والرحمة والكمال، وقف نبي الإ

اهلل عليه و�شلم - ب� )عرفة( يوؤّذن يف النا�ض مبا ي�شمى اليوم 

الدماء  ن�شان، وحرمة  الإ يوؤذن بكرامة  ن�شان(:  الإ ب� )حقوق 

والعر�ض واملال.. ويوؤذن بامل�شاواة اأمام ال�شريعة اأو القانون.. 

باحرام  وي��وؤذن  بالنظام..  وي��وؤذن  العام..  بال�شلم  ي��وؤذن 

التي  والقيم  املفاهيم  من  ذلك  غري  اإىل  وتقديرها..  امل��راأة 

العظيم  احلج  م�شهد  يف  النا�ض  يودع  وهو  بها  و�شدع  �شدح 

الذي احت�شد فيه معظم امل�شلمن يف ذلك الع�شر )حج مع 

النبي مئة األف م�شلم(.

وهذا متام مهيب بديع ملا عمل له النبي قريبًا من ربع قرن 

)23 �شنة(.. وما عمل به عر هذه املدة - الق�شرية جدًا يف 

عمر النه�شات واحل�شارات - هو: تاأ�شي�ض )النه�شة التنويرية 

عمق( يف تاريخ الب�شرية كلها.. وهذه جملة حتتاج  كر والأ الأ
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اإىل تف�شيلك ولندع نخبة من غري امل�شلمن من عقلء الب�شر 

تتحدث عن هذه النه�شة ال�شعيدة امل�شرقة الواعدة: 

يف  توينبي(  )اأرنولد  ال�شهري  الريطاين  امل��وؤرخ  كتب   -1

كتابه )تاريخ الب�شرية( يقول:»كان لعبقرية حممد اأثر كبري 

يف نقل ر�شالة ربه اإىل قومه، وقد كان تاريخ اجلزيرة العربية 

الو�شع متامًا مل�شلحة  622م تبدل  مرتبطًا بذلك، ويف �شنة 

حممد ور�شالته. فقد جاءه جمموعة من الواحة الزراعية، اأي 

يرب اأو املدينة، يطلبون اإليه اأن ينتقل اإليهم، ويتوىل اأمورهم. 

�شلم يف العامل واأثر فيه بعمق«. وبعد ذلك انت�شر الإ

يرلندي النابه جون ديزموند برنال  2- وكتب الفيزيائي الأ

ما  يقول:»�شرعان  التاريخ(  يف  )العلم  املو�شوعي  كتابه  يف 

اأ�شيف اإىل تلك العوامل ال�شلبية، ومنها الفراغ الذي يعي�شه 

وانت�شاره  اإيجابي وهو ظهور دين عاملي جديد  العامل: عامل 

كانت  التي  واحلكومية  والدينية  اللغوية  فاحلواجز  ب�شرعة، 

حميط  داخل  ثقافة  كل  تعزل  امليلدي؛  ال�شابع  القرن  حتى 

رجاء تقريبًا  اإقليمها. هذه احلواجز قد زالت فجاة يف كل الأ

�شلم  الإ اأ�شاع  وقد  طل�شي،  والأ الهندي  املحيطن:  بن  ما 

جنا�ض، وحدد لتابعيه �شعائر دقيقة،  خوية بن كل الأ املحبة الأ



112

عـالقـات الكـبــــار

�ش�ض  وكانت فل�شفته قائمة على التوحيد. لقد كان دينًا را�شخ الأ

يف قلوب النا�ض«.

نهرو(  لل  )جواهر  املعروف  الهندي  الزعيم  وكتب   -2

يف كتابه )ملحات من تاريخ العامل( يقول:»واملده�ض حقًا اأن 

نلحظ اأن هذا ال�شعب العربي الذي ظل من�شيًا اأجياًل عديدة: 

بن�شاط  ووث��ب  فجاأة،  ا�شتيقظ  قد  حوله،  يجري  عما  بعيدًا 

انت�شار  اإن ق�شة  راأ�شًا على عقب.  وقلبه  العامل  اأده�ض  فائق 

العرب يف اآ�شيا واأوروبا واأفريقيا واحل�شارة الراقية، واملدنية 

اأعجوبات  من  اأعجوبة  هي  للعامل  قدموها  التي  ال��زاه��رة 

�شلم هو الباعث لهذ اليقظة مبا بثه من ثقافة  التاريخ. والإ

وثقة ون�شاط«.

من  مزيد  اإىل  يحتاج  التف�شيل  م��ن  �شيء  ذات��ه  وه��ذا 

التف�شيل.

نبي  قادها  التي  الكرى  التنويرية  النه�شة  من��اذج  فمن 

�شلم: الإ

اأوًل: نه�شة التنوير العقلنية، وهي البداية احلقة، اإذ ل 

نه�شة حقيقية يف اأي حقل، يف غياب العقل، اأو يف حال حتجره 

اأن  ويقن-:  وثقة  بهدوء   - نقرر  اأن  ن�شتطيع  لذا  وجموده، 
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�شلم، كان )العقل(  النه�شة التنويرية العظمى على يد نبي الإ

مفتاحها ونافذتها واآليتها ومدخلها.

لقد  احلقيقة..  لهذ  واملنهجي  العقلي  التعليل  هو  وه��ذا 

كانت اجلزيرة العربية، وكان العامل كله يف )غيبوبة عقلية(، 

وك���ان )اجل��م��ود ال��ف��ك��ري( ه��و: العملة ال��رائ��ج��ة وال��ع��رف 

اأن   - ب��اإط��لق   - وي�شتحيل  ال��ط��اغ��ي..  ال�شائد  ال�شاغط 

العقل )غائب(  بينما  وتنوير  ونهو�ض وحترير  يح�شل تقدم 

�شبقية املنهجية  والفكر )متحجر(.. ومن هنا: فقد كانت الأ

والتطبيقية هي:)ا�شتح�شار العقل الغائب(، وحتريك الفكر 

اجلامد وت�شغيله باأعلى معدلت طاقته.

قراآنية  �شياقات  يف  املنهجية  �شبقية  الأ هذه  تبدت  ولقد 

متنوعة منها:

مر مبطلوب  اأو الأ مر احل�شري( يف البدء،  اأ- �شياق )الأ

َا َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن َتُقوُموا  واحد وحيد وهو )التفكري(.. }ُقْل ِإنَّ

ُروا{.. واحدة فح�شب وهي: اأن تكون  ِللَِّه َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ
حرية التفكري وحركته بديًل حلالة اجلمود الفكري، فما تفهم 

الر�شالة - قط - واحلالة هذه. واإمنا نزلت الر�شالة لتفهم.. 

وىل للفهم هي: اأن تكون  ول يتجادل العقلء يف اأن املقدمة الأ
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اأداة الفهم: حية ل ميتة.. متقدة ل منطفئة.. منفتحة غري 

منغلقة.. متحركة غري هامدة ول جامدة.

ب- �شياق التحري�ض على التفكري عن طريق النظرة الذكية 

َخَلَق  َما  َأنُفِسِهْم  ِفي  ُروا  َيَتَفكَّ املحدقة يف النف�ض والكون: }َأَوَلْم 

ى{. َسّمً قِّ َوَأَجٍل مُّ ْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإلَّ ِباْلَ َماَواِت َواْلَ اللَُّه السَّ
ج�- و�شياق ال�شعق باملقارنات القيا�شية: }َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن 

ْلَباِب{. ُر ُأْوُلوا اْلَ َا َيَتَذكَّ َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعَلُموَن ِإنَّ
د- و�شياق احلملة الطويلة امللتهبة املركزة على التقليد الغبي 

ال�شرير على ما كان دون عقل ول تفكري ول حجة ول برهان: 

}َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباءَنا 
َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َل َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوَل َيْهَتُدوَن{.

ثانيًا: النموذج الثاين من النه�شة التنويرية الكرى التي 

�شلم، اإمنا هو منوذج اأثمرته النه�شة العقلنية  قادها نبي الإ

الفكرية القوية اللماحة. فقد اأثر تفجري طاقة العقل والتفكري: 

منهجًا علميًا مو�شوعيًا يف التعامل مع الكون بعلم، ومن هنا 

)الكونيات(  ب�  العلم  يف  ال�شحيحة  الب�شرية  امل�شرية  بداأت 

والتعامل املمتاز معها.

ولندع - ها هنا اأي�شًا - نخبة من غري امل�شلمن من عقلء 
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ق�شية  الق�شية:  هذه  عن   - واأمانة  بعلم   - تتحدث  الب�شر: 

)اأ�ش�ض النه�شة العلمية(:

�شلم �شعودًا فجائيًا، وكان  1- يقول جون برنال: »�شعد الإ

ثر املبا�شر لذلك هو التن�شيط الكبري للثقافة والعلوم. وقد  الأ

وروبية،  �شيوية والأ �شلم نقطة التجمع للمعارف الآ اأ�شبح الإ

ومن ثم تدفقت يف هذا املجرى امل�شرك �شل�شلة من املخرعات 

مل تكن معروفة ول متاحة للتكنلوجيا اليونانية والرومانية«.

ه��ذه احلقيقة هو  يوثق  ال��ذي  ال��ث��اين  امل���وؤرخ  ال��ع��امل   -2

)هوبرت ولز(. فقد �شجل يف كتابه )موجز تاريخ العامل( هذه 

ال�شهادة اإذ قال:»لقد متت للعرب يف حقول العلوم الريا�شية 

والطبية والطبيعية �شروب كثرية من التقدم، ول �شك اأنهم 

وفقوا اإىل م�شتنبطات هائلة يف املعادن، ويف التطبيق الفني 

نه�شة  يف  عميق  واأث��ر  ق�شوى،  قيمة  التطبيقات  ولهذه  لها. 

العلوم الطبيعية يف اأوروبا«.

3- اأما املوؤرخ العامل الثالث فهو )بول كندي( الذي جهر 

العظمى  القوى  )ن�شوء  كتابه  يف  العلمية   - احلقيقة  بهذه 

الثقايف  امل���وروث  م��ن  ك��ب��ريًا  ق�شطًا  ف��ق��ال:»اإن  و�شقوطها( 

�شلم  مر )ا�شتعارة( من الإ وربي هو يف حقيقة الأ والعلمي الأ
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وامل�شلمن«.

التي  التنويرية  النه�شة  هذه  من  الثالث  النموذج  ثالثًا: 

ن�شاين والديني(..  �شلم هو:)منوذج الت�شامح الإ قادها نبي الإ

ولنكتف مبثالن فح�شب يف هذا املجال:

1- ا�شت�شهد دوغل�ض ريد - يف كتابه: جدل حول �شهيون- 

ه��ي:»اإن  الكلمة  وه��ذه  وغ�شطن.  لأ واأمينة  وا�شحة  مبقولة 

واإدارة  املوؤمنن به احلرية القت�شادية،  اأجاز لغري  �شلم  الإ

�شلم مت�شاحمًا مع اأتباع الديانات  �شوؤونهم اخلا�شة، وكان الإ

بحرية  ازده��ار  من  اليهودي  الدين  حققه  ما  واأن  خ��رى.  الأ

انت�شار  بداية  مكان حتقيقه يف  بالإ كان  ما  �شلم،  الإ يف ظل 

الديانة امل�شيحية«.

ب- املثل الثاين: ما قاله املفكر اليهودي امل�شهور )اإ�شرائيل 

اإذ قال:»ثمة حقيقة  اليهودية(  كتابه )الديانة  �شاحاك( يف 

بلد  يف  عمليًا  معروفًا  يكن  مل  اليهود  طرد  اأن  وهي:  مهمة 

�شلمية«. ن هذا الطرد يتناق�ض مع ال�شريعة الإ امل�شلمن، لأ

التنويرية  النه�شة  ه��ذه  م��ن  ال��راب��ع  ال��ن��م��وذج  راب��ع��ًا: 

�شلم هو )اإعلن وحدة  ن�شانية العاملية، التي قادها نبي الإ الإ

�شرة الب�شرية( يف ذلك الزمن الق�شي الذي كانت ت�شوده  الأ
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الع�شبيات العرقية والقومية والقبلية والع�شائرية، بل كانت 

ت�شوده التع�شبات فيما بن اأبناء القبيلة الواحدة.

�شرة الب�شرية: قول اهلل تعاىل  ومن مبادئ اإعلن وحدة الأ

يف كتابه املجيد:

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة{. َها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ اأ- }َيا َأيُّ

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ ب- }َيا َأيُّ

َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم{.
�شلم الذي وقف بعرفة قبل اأكر من 1400  هذا هو نبي الإ

ن�شان، وليتوىل قيادة النه�شة  �شنة ليوؤذن يف العاملن بحقوق الإ

ن�شاين كله. التنويرية الكرى يف التاريخ الإ

اأجل  من  الكفاح  يف  اجلليل  عمله  وهذا  �شاأنه،  هذا  ونبي 

اأن تعرف الب�شرية له حقه  تقدم الب�شرية واإ�شعادها، ينبغي 

اتباعه  فهو  به  املوؤمنن  وف��اء  اأم��ا  اإي��اه.  توفيه  واأن  العظيم، 

والتزام منهجه. واأما وفاء غري املوؤمنن فهو تقديره واحرامه 

ن�شانية  للإ قدم  عظيم  اإن�شاين  رائ��د  اأن��ه  حيث  من  وتوقريه 

خلق وعلمها:  الكثري.. الكثري من العلوم واملعارف والقيم الأ

ن�شان  الإ علقة  تتكون  وكيف  بربها؟  علقتها  تكون  كيف 

ن�شان بالكون؟ ن�شان؟ وكيف تكون علقة الإ بالإ
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لي�ض عن�شرية  ���ش��لم:  الإ لنبي  ���ش��اءة  الإ ف��اإن  هنا،  وم��ن 

كذلك-   - هي  بل  فح�شب،  كريهة  دينية  وع�شبية  عرقية 

جحود اإن�شاين واأخلقي وح�شاري.



}َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{

الف�صل ال�صاد�س

محمد: مقامه عند ربه 

ومكانته لدى الم�صلمين





محمد: مقامه عند ربه 

ومكانته لدى الم�صلمين
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بعلم  يريد  ما  يختار  حكيم:  عليم  اإن��ه  اهلل  �شفات  من 

وحكمة: 

ِكيُم اْلَعِليُم{. ْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْلَ َماء ِإَلٌه َوِفي اْلَ اأ- }َوُهَو الَِّذي ِفي السَّ

ِكيُم{. َا َيَشاء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَ ب- }ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف لِّ

وبالعلم املحيط، وباحلكمة البالغة: يختار من الب�شر اأنبياء 

ور�شًل: 

ل  ن��ب��ي��اء  الأ اإن  ث��م  ع�شوائية..  ول  م�شادفة  ثمة  فلي�ض 

النبوة على حن غفلة،  تاأتيهم  بل  اأنبياء،  ليكونوا  يخططون 

ن اهلل هو الذي اختارهم لها بعلمه وحكمته ولطفه وف�شله..  لأ

فالنبوة كانت بعيدة عن خاطر مو�شى - مثًل - وعن تفكريه 

َأَتاَك  واأمانيه.. ولكن اهلل هو اختاره ليكون نبيًا ر�شوًل: }َوَهْل 

آَنْسُت  ِإنِّي  اْمُكُثوا  ْهِلِه  ِلَ َفَقاَل  َناًرا  َرَأى  ِإْذ    )#!9!# ُموَسى  َحِديُث 
ا َأَتاَها  ْنَها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى #^10^#(  َفَلمَّ َناًرا لََّعلِّي آِتيُكم مِّ
ِس  ُنوِدي َيا ُموَسى  #^11^#(  ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلَُقدَّ
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ُطًوى #^12^#( َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَا ُيوَحى{.
وتعاىل:  �شبحانه  اهلل  اختار  وحكمته:  علمه  ومبقت�شى 

حممدًا نبيًا ر�شوًل من بن ملين الب�شر الذين كانوا يعي�شون 

يف اأوائل القرن ال�شابع امليلدي.

َعَلٍق  ِمْن  اإلنَساَن  َخَلَق   )#!1!# َخَلَق  الَِّذي  َرِبَّك  ِباْسِم  }اْقرْأ  اأ- 

#!2!#( اْقَرْأ َوَربَُّك اَلْكَرُم #!3!#( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم #!4!#( َعلََّم اإلنَساَن 
َما َلْم َيْعَلْم{

َما  َتْدِري  ُكنَت  َما  َأْمِرَنا  ْن  مِّ ُروًحا  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  }َوَكَذِلَك  ب- 

يَاُن َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنوًرا نَّْهِدي ِبِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا  اْلِكَتاُب َوَل اإْلِ
ْسَتِقيٍم #^52^#(  ِصَراِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِفي  َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط مُّ

ْرِض َأَل ِإَلى اللَِّه َتِصيُر اْلُُموُر{. َماَواِت َوَما ِفي اْلَ السَّ
ى اْلُقْرآَن ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َعِليٍم{. ج�- }َوِإنََّك َلُتَلقَّ

ُسوَل اللَِّه َوَخاَتَ  َجاِلُكْم َوَلِكن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ د-} مَّ

النَِّبيَِّي َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما{.
مقام حممد عند من اختاره نبيًا:

واهلل العليم احلكيم الذي اختار بعلم وحكمة ل بد اأن يكون 

اختياره جميًل �شريفًا معظمًا عايل ال�شاأن.

نعلم هذا من كلم اهلل الذي اأنزله على نبيه حممد �شلى 
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ورفع  حممدًا،  املختار  نبيه  اهلل  عظم  فقد  و�شلم.  عليه  اهلل 

قدره يف القراآن فقال:

ًرا َوَنِذيًرا{. َها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ اأ- }َيا َأيُّ

ب- }َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{.

ج� -}َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{.

ْكِم َربَِّك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا{ د- }َواْصِبْر ِلُ

آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ َيا  النَِّبيِّ  َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَمَلِئَكَتُه  اللََّه  }ِإنَّ  ه�- 

َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما{
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَه{ ْن ُيِطِع الرَّ و- }مَّ

ْلَباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد َأنَزَل اللَُّه ِإَلْيُكْم  ز- }َفاتَُّقوا اللََّه َيا ُأْوِلي اْلَ

ُسوًل َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اللَِّه ُمَبيَِّناٍت لُِّيْخِرَج الَِّذيَن آَمُنوا  ِذْكًرا }10{ رَّ
ُلَماِت ِإَلى النُّوِر{ اِت ِمَن الظُّ اِلَ َوَعِمُلوا الصَّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ  ح�- }َيا َأيُّ

َبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم  َهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َتْ َوَل َتْ
وَن َأْصَواَتُهْم ِعنَد َرُسوِل اللَِّه ُأْوَلِئَك  َل َتْشُعُروَن #!2!#( ِإنَّ الَِّذيَن َيُغضُّ

ْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم{ الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوى َلُهم مَّ
ط-}َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلَِي{.

فهو عند اهلل - كما و�شفه �شبحانه - �شاهد على الب�شرية 
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�شهادة: حق وعدل: مبيزان احلق والعدل الذي جاء به وهو 

املب�شر الداعي اإىل كل خري وحق وجمال وكمال.. وهو ال�شراج 

العظيم...  اأبدًا.. وهو ذو اخللق  الذكر  املرفوع  املنري.. وهو 

وهو الذي يتحرك وي�شكن ويتكلم ويفعل ويبلغ ويهدي ويعلم 

جل  منه  وحفظ  وحرا�شة  ومبحبة  اهلل،  عن  حتت  ويزكي 

�شاأنه.. وهو امل�شلى عليه من اهلل وامللئكة واملوؤمنن.. وهو 

الذي ا�شرطت طاعة اهلل بطاعته.. وهو الذي ل يجوز رفع 

الذي  الذكر  وهو  للعاملن  رحمة  وهو  �شوته..  فوق  ال�شوت 

يذّكر باهلل دومًا: بقوله وفعله وخلقه و�شلوكه.

وملا كان النبي حممد يف هذا املقام اجلليل عند ربه، فاإن 

العلّية - الدفاع عن نبيه ور�شوله وحبيبه  اهلل توىل - بذاته 

وخليله وم�شطفاه:

ْنَيا َواآْلِخَرِة َفْلَيْمُدْد  اأ- }َمن َكاَن َيُظنُّ َأن لَّن َينُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّ

َيِغيُظ{..  َما  َكْيُدُه  ُيْذِهَبَّ  َهْل  َفْلَينُظْر  ِلَيْقَطْع  ُثمَّ  َماء  السَّ ِإَلى  ِبَسَبٍب 
ية: اأن الذي يظن اأن اهلل لن ين�شر نبيه، اإمنا  ومن دللت الآ

هو امروؤ ممتلئ وهمًا اإىل درجة التخبط وامل�شقة ثم الهلك، 

ذلك اأن اهلل نا�شر نبيه بيقن ل يكتنفه �شك قط.

َثاِنَي  َكَفُروْا  الَِّذيَن  َأْخَرَجُه  ِإْذ  الّلُه  َنَصَرُه  َفَقْد  َتنُصُروُه  ب- }ِإلَّ 
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َزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا{ اْثَنْيِ ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َل َتْ
ج�- }ِإنَّا َكَفْيَناَك اْلُْسَتْهِزِئَي{.

اأي   - )اأب��ر(  باأنه  النبي  امل�شركن  اأحد  د- وحن و�شف 

اْلَكْوَثَر  َأْعَطْيَناَك  }إنَّا  بقوله:  رد اهلل عليه  له -  الذي ل ذرية 

#!1!#( َفَصِلّ ِلَرِبَّك َواْنَحْر #!2!#( إنَّ َشاِنَئَك ُهَو اَلْبَتُر #!3!#({.
اأبو لهب النبي وقال له: تبًا لك. رد اهلل  ه� - وحن �شب 

عليه بقوله: }َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتّب #!1!#( َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما 

َكَسَب #!2!#( َسَيْصَلى َناًرا َذاَت َلَهٍب{.
مكانة حممد يف قلوب امل�شلمني:

مبليار  اليوم  عددهم  يقدر  حممد،  اأت��ب��اع  امل�شلمن  اإن 

واللغات  لوان  والأ جنا�ض  الأ كل  من  اإن�شان:  مليون  واأربعمائة 

والبيئات.. فاإذا �شرب هذا العدد يف اأعداد امل�شلمن الذين 

1438�شنة، اأي منذ بعث  ر�ض على مدى  عا�شوا على هذه الأ

حممد نبيًا ور�شوًل واإىل يوم النا�ض هذا، فاإن الرقم ي�شبح 

اأ�شعافًا م�شاعفة.

حقيقيًا  حبًا  النبي  يحبون  امل�شلمن  من  املليارات  ه��ذه 

هليهم واأنف�شهم. عميقًا و�شادقًا يفوق حبهم لأ

ملاذا؟
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نهم يوؤمنون بوجود اهلل ووحدانيته ، وبقدرته  1- يحبونه لأ

العليا  بحكمته  ويوؤمنون  الر�شل،  وابتعاث  الكتب  اإنزال  على 

املطلقة يف ذلك كله. فهو �شبحانه مل يخلق النا�ض عبثًا بدون 

ُتْرَجُعوَن  ل  إَلْيَنا  َوَأنَُّكْم  َعَبًثا  َخَلْقَناُكْم  َا  َأنَّ منهج هاد: }َأَفَحِسْبُتْم 

#115#( َفَتَعاَلى اللَُّه اْلـَمِلُك اْلـَحقُّ ل إَلَه إلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرِي{.
وا�شتخلفه  ر�ض  الأ اإىل  اآدم  اهلل  اأهبط  حن  البدء،  فمنذ 

فيها: ق�شى باأنه �شينزل منهجًا يهدي الب�شرية اإىل التي هي 

اأنبياء ور�شل من لدنه: }ُقْلَنا اْهِبُطوْا  اأقوم، يحمل هذا املنهج 

نِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف َعَلْيِهْم  ا َيْأِتَينَُّكم مِّ ِمْنَها َجِميعًا َفِإمَّ
َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن{.

الب�شري  للتاريخ  العملي  فاملنطلق  وع��ده..  اهلل  حقق  وقد 

نبياء  للأ متتابعة  مواكب  �شهدت  الب�شر  م�شرية  ب��اأن  ي�شهد 

جميعًا  عليهم  اهلل  �شلى  حممد  وحتى  نوح  منذ  واملر�شلن: 

َأْوَحْيَنا  ــا  }إنَّ كتابه  يف  اهلل  ق��ول  يوثقه  تاريخ  وه��ذا  و�شلم، 

إْبَراِهيَم  إَلى  َوَأْوَحْيَنا  َبْعِدِه  ِمْن  َي  َوالنَِّبِيّ ُنوٍح  إَلى  َأْوَحْيَنا  َكَما  إَلْيَك 
َوُيوُنَس  َوَأيُّوَب  َوِعيَسى  َواَلْسَباِط  َوَيْعُقوَب  َوإْسَحاَق  َوإْسَماِعيَل 
َقَصْصَناُهْم  َقْد  َوُرُسًل   )#163# َزُبوًرا  َداُووَد  َوآَتْيَنا  َوُسَلْيَماَن  َوَهاُروَن 
َتْكِليًما  ُموَسى  اللَُّه  َوَكلََّم  َعَلْيَك  َنْقُصْصُهْم  لَّْم  َوُرُسًل  َقْبُل  ِمن  َعَلْيَك 
ٌة َبْعَد  ِريَن َوُمنِذِريَن ِلَئلَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ َبِشّ #164#( ُرُسًل مُّ
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ُسِل َوَكاَن اللَُّه َعِزيًزا َحِكيًما{. الرُّ
حد القادر العليم احلكيم  ن اهلل املوجود الأ 2- يحبونه لأ

ابتعث  الذي  اإليها هو  املر�شلن  باإر�شال  الب�شرية  الذي رحم 

توؤمن  لكي  للب�شرية  الذي قدمه  واختاره، وهو  النبي حممدًا 

بُِّكْم  قِّ ِمن رَّ ِباْلَ ُسوُل  َقْد َجاءُكُم الرَّ َها النَّاُس  َأيُّ }َيا  به وبر�شالته: 

َفآِمُنوْا َخْيًرا لَُّكْم{.
م وحكمته، تت�شمن - بل ريب - الثقة  والثقة بكلمة املقدِّ

�شبق  ولقد  حممد:  النبي  وه��و  وحمبته،  وعظمته  م  باملقدَّ

وا�شت�شاءوا  حممد  بالنبي  مي��ان  الإ يف  خ��ري��ن  الآ امل�شلمون 

بالنور الذي جاء به، ومن ثم اأحبوه مبقت�شى قاعدة من ذاق 

َواتََّبُعوْا  َوَنَصُروُه  ُروُه  َوَعزَّ ِبِه  آَمُنوْا  }َفالَِّذيَن  واأفلح  واأحب  عرف 

النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُْفِلُحوَن{.
نه هو �شبب هدايتهم، ونور حياتهم، اإذ جاء  3- ويحبونه لأ

بكتاب الهدى والنور وهو القراآن العظيم:

َوَرْحَمًة  ى  َوُهــدً َشْيٍء  لُِّكلِّ  ِتْبَياًنا  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  }َوَنزَّ اأ- 

َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمَي{.
ْسَتِقيٍم{. ب- }َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط مُّ

وعقولهم  �شمائرهم  ن��ور  حياتهم:  ن��ور  �شبب  هو  ثانيًا: 
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ن  مِّ ُنوٍر  َعَلى  َفُهَو  ْسَلِم  ِلإْلِ َصــْدَرُه  اللَُّه  َشَرَح  }َأَفَمن  اأ-  وقلوبهم: 

بِِّه{. رَّ
ب - }َقْد َأنَزَل اللَُّه إَلْيُكْم ِذْكًرا #^10^#( َرُسوًل َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت 

ُلَماِت إَلى  اِلـَحاِت ِمَن الظُّ َناٍت ِلُّيْخِرَج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ اللَِّه ُمَبِيّ
النُّوِر{.

حممدًا  النبي  اأن  والتنوير:  النور  ومركز  الهداية،  واأول 

عرف  واإلههم..  ومبدعهم  خالقهم  بربهم:  امل�شلمن  عّرف 

امل�شلمن: كيف تكون العلقة العتقادية والعبادية وال�شلوكية 

باهلل؟

فمحمد - �شلى اهلل عليه و�شلم - هو الذي عّلمنا وغر�ض 

اهلل..  اإل  الكون  يخلق  مل  اأن��ه  وعقولنا:  واأفئدتنا  قلوبنا  يف 

اإل اهلل.. ومل يخلق  ُيقْمه وُيْجره على نظام حمكم بديع  ومل 

ن�شان يف اأح�شن تقومي ويكرمه اإل اهلل.. ول يعلم الغيب اإل  الإ

اهلل.. ول فعّال ملا يريد اإل اهلل.. ول يهدي اإىل احلق اإل اهلل.. 

ول معبود - بحق - اإل اهلل، فله - وحده - العبادة اخلال�شة 

ن�شان اأينما كان.. وهو  من كل �شريك.. وهو الذي يكون مع الإ

وحده الذي يعلم ما بذات ال�شدور.. وهو احلي القيوم الذي 

ل تاأخذه �شَنٌة ول نوم.. وهو الذي عنده مفاحت الغيب ويعلم ما 
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يف الر والبحر:

َمَواِت َواَلْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلـَحِكيُم #!1!#(  }َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السَّ
َقِديٌر  َشْيٍء  ُكِلّ  َعَلى  َوُهَو  َوُيِيُت  ُيْحِيي  َواَلْرِض  َمَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه 
َعِليٌم  َشْيٍء  ِبُكِلّ  َوُهَو  َواْلَباِطُن  اِهُر  َوالظَّ َواآلِخُر  ُل  اَلوَّ ُهَو   )#!2!#
َمَواِت َواَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى  #!3!#( ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
َماِء  اْلَعْرِش َيْعَلُم َما َيِلُج ِفي اَلْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َينِزُل ِمَن السَّ
َوَما َيْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواللَُّه ِبَا َتْعَمُلوَن َبِصيٌر #!4!#( 
َمَواِت َواَلْرِض َوإَلى اللَِّه ُتْرَجُع اُلُموُر #!5!#( ُيوِلُج اللَّْيَل  َلُه ُمْلُك السَّ

ُدوِر{ ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ
يُّ اْلَقيُّوُم َل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَل َنْوٌم لَُّه َما ِفي  }الّلُه َل ِإَلـَه ِإلَّ ُهَو اْلَ
َماَواِت َوَما ِفي اَلْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّ ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما  السَّ
ْن ِعْلِمِه ِإلَّ ِبَا َشاء َوِسَع  َبْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّ
َماَواِت َواَلْرَض َوَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم{ ُه السَّ ُكْرِسيُّ

}َوِعنَدُه َمَفاِتُ اْلَغْيِب َل َيْعَلُمَها ِإلَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر 
َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإلَّ َيْعَلُمَها َوَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اَلْرِض َوَل َرْطٍب 

ِبٍي{. َوَل َياِبٍس ِإلَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
كبار  عند  �شعادة:  متاثلها  ل  �شعادة  باهلل:  املعرفة  وهذه 

العقول، اأحرار ال�شمائر، اأ�شوياء النفو�ض.

نف�شه  تهفو  والعقلي:  النف�شي  التكوين  �شوى  اإن�شان  فكل 
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ويتطلع عقله وقلبه اإىل معرفة ربه الذي خلقه، واإىل حمبته 

اإليه مبا يحب من عباده وعمل وفق منهج يرت�شيه  والتقرب 

�شبحانه.

لقد كان زيد بن عمرو بن نفيل من رجالت العرب الباحثن 

عن طريق يعرفون به ربهم ويعبدونه، وذلك قبل جميء النبي 

حممد نبيًا ور�شوًل، ولكن زيدًا هذا كان )حريانًا( ل يدري 

الوجوه  اأحب  اأعلم  اأين  لو  »اللهم  يعبد ربه. ولقد قال:  كيف 

اإليك عبدتك به ولكني ل اأعلم«.

والطريق اأو املنهج الذي ل يعرفه هذا الرجل الذي ا�شتد 

اأتى به  به ال�شوق اإىل العلقة ال�شحيحة بربه.. هذا املنهج 

النبي حممد، َفَعّرَفَنا - بهذا املنهج -: كيف نعرف ربنا ونوؤمن 

به ونحبه ونعبده ون�شبحه بكرة واأ�شيًل ونذكره ذكرًا كثريًا.

�شيل النبيل اجلميل: اأن يحب امل�شلمون من  ومن اخللق الأ

كان ال�شبب يف هذه ال�شعادة احلقة: �شعادة العلقة ال�شحيحة 

باهلل الرحيم العظيم اجلليل اللطيف الودود.

خا�شة  )رحمة  ن��ه  لأ حممد  النبي  يحبون  وامل�شلمون   -4

ن�شانية  للإ عامة  رحمة  هو  كما  به-  اإميانهم  ب�شبب  بهم(- 

كافة.
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ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص  اأ- }َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

ِحيٌم{. َعَلْيُكم ِباْلُْؤِمِنَي َرُؤوٌف رَّ
ب- }َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنَي َوَرْحَمٌة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا{.

َهاُتُهْم{. ج� -}النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُْؤِمِنَي ِمْن َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

ِإن  }ُقْل  باتباعه:  م�شروطة  اهلل  حمبة  ن  لأ ويحبونه   -5

بُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر  ُكنُتْم ُتِ
ِحيٌم{. رَّ

حتى  ذى  الأ وحتمل  وثبت  و�شر  كافح  ن��ه  لأ ويحبونه   -6

�شلم اإليهم: نقيًا  كمل الدين، ومتت النعمة، وحتى و�شل الإ

حمفوظًا كامًل تامًا. ولذلك حن �شاأل مئة األف م�شلم كانوا 

�شاألهم فقال:»واأنتم  الوداع، حن  معه على عرفات يف حجة 

ت�شاألون عني، فما اأنتم قائلون؟« قالوا:ن�شهد اأنك قد اأديت، 

اللهم  ا�شهد.  اللهم  ا�شهد.  فقال:»اللهم  ون�شحت.  وبّلغت 

�شلم للنا�ض تامًا كامًل  ا�شهد«: اللهم ا�شهد اأين بلغت دين الإ

كما اأردت.

دلئل حمبة امل�شلمني لنبيهم ومظاهرها

اأوًل:يف ع�شره وعهده وبني ظهرانيه.

كان اأ�شحابه يوّقرونه ويجلونه وي�شارعون اإىل تلبية ندائه، 
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�شنته  اأوامره وحتري  اإىل كلمه وحفظه، وطاعة  وال�شتماع 

واتباعها والتاأهب الدائم لفدائه باأنف�شهم.

ول  الأ الدافع  كله؟..  ذلك  اإىل  العظيم  ول  الأ الدافع  ما 

النبي  ل�شاحبهم  �شحاب  الأ حب  )احل��ب(..  هو  عظم  والأ

�شلى اهلل عليه و�شلم.

امل�شلمن  حمبة  من  و�شورًا  دلئل  تنتظم  �شطورًا  ولندّون 

وائل لنبيهم: الأ

1- اأحب اأبو بكر �شحبة النبي يف الهجرة اإىل املدينة، وقد 

حقق النبي له هذه الرغبة..  ويف الطريق كان اأبو بكر مي�شي 

اأمام النبي �شاعة، ثم مي�شي خلفه �شاعة. ف�شاأله النبي عن 

ال�شبب فقال اأبو بكر: يا ر�شول ا هلل، اأذكر املطاردين فاأم�شي 

خلفك، واأذكر الرا�شدين فاأم�شي اأمامك، فقال النبي:»يا اأبا 

بكر لو كان �شيء اأحببت اأن يكون بك دوين؟« - اأي تفديني 

كانت  ما  باحلق  بعثك  وال��ذي  نعم،  بكر:  اأبو  فقال  بنف�شك. 

لتكون م�شيبة اإل اأن تكون بي دونك«.

باآبائنا  للنبي:»فديناك  قوله  م��ن  يكر  بكر  اأب��و  وك��ان 

واأمهاتنا«.

نت اأحب اإيل من  2- وكان عمر بن اخلطاب يقول للنبي:»لأ
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نف�شي«.

3- يف ليلة الهجرة: بات علي بن اأبي طالب يف فرا�ض النبي 

حبكم  كان  كيف  علي:  �شئل  وقد  له..  حمبة  بنف�شه:  ليفديه 

لر�شول اهلل؟ فقال: كان واهلل اأحب اإلينا من اأموالنا واأولدنا 

واآبائنا واأمهاتنا ومن املاء البارد على الظماأ.

4- حن اأخرج اأهل مكة زيد بن الدثنة من احلرم ليقتلوه 

قال اأبو �شفيان بن حرب: اأن�شدك اهلل يا زيد، اأحتب اأن حممدًا 

ن عندنا مكانك ُت�شرب عنقه، واإنك يف اأهلك؟ فقال زيد:  الآ

ن يف مكانه الذي هو فيه ت�شيبه  واهلل ما اأحب اأن حممدًا الآ

راأيت من  ما  �شفيان:  اأبو  فقال  اأهلي:  واإين جال�ض يف  �شوكة 

النا�ض اأحدًا يحب اأحدًا كحب اأ�شحاب حممد ملحمد.

5- يف غزوة اأحد حن خرج امل�شلمون يدافعون عن املدينة 

عداء قد خططوا ملهاجمتها..  مبقت�شى معلومات توؤكد اأن الأ

نف�شه  من  ن�شاري  الأ طلحة  اأب��و  ج��ّرد  املعركة:  دارت  حن 

)تر�شًا ب�شريًا( يحمي النبي من �شهام العدو. وقد اأتبع الفعل 

وال�شلوك املحب بكلم حمب اإذ قال: يا نبي اهلل باأبي اأنت، ل 

ت�شرف )اأي تتطلع فريونك(، اأّل ي�شيبك �شهم، نحري دون 

نحرك«.
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6- حن دخل النبي املدينة املنورة يف متام رحلة الهجرة: 

�شعر امل�شلمون باأن ال�شياء قد انت�شر يف كل �شيء.. اأما حن 

باأن الظلم قد عمَّ كل �شيء فيها..  النبي فقد �شعروا  مات 

يقول ال�شحابي اأن�ض بن مالك:»ملا كان اليوم الذي دخل فيه 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم املدينة اأ�شاء منها كل �شيء.. فلما 

كان اليوم الذي مات فيه اأظلم منها كل �شيء. وما نف�شنا عن 

يدي حتى اأنكرنا قلوبنا«. النبي الأ

ويرى  النور يف وجود حبيبه،  يرى  الذي  املحب  �شعور  اإنه 

الظلم يف غيابه.

ثانيًا: حمبة امل�شلمني يف الع�شور كافة لنبيهم

يود  بعدي،  يكونون  يل  حبًا  اأمتي  اأ�شد  النبي:»من  يقول 

اأحدهم لو راآين باأهله وماله«.

التاريخي من بعده:  الواقع  النبوءة املحبة: �شدقها  وهذه 

بدلئل و�شور ومظاهر عديدة متنوعة منها:

1- اإن كل م�شلم يّرح به ال�شوق اإىل روؤية النبي يف املنام.. 

ومن وفق اإىل روؤيته منهم: ي�شعر ب�شعادة غامرة متلأ روحه 

وقلبه و�شعوره، ويظل فوؤاده املحب متطلعًا اإىل روؤية جديدة.

2- القتداء بالنبي وحتري �شنته يف القول والفعل.. فهذا 
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القتداء باعثه احلب، وهو - يف الوقت نف�شه - املعراج اإىل 

بُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه{. حمبة اهلل: }ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِ

3- �شد الرحال اإىل زيارة م�شجده وال�شلم عليه.

ذان.. ويف الت�شهد يف ال�شلة..  4- ال�شلة عليه بعد الأ

وبن يدي الدعاء.. ويف خطبة اجلمعة.. ويف بداية املوؤلفات 

وختامها ويف �شائر اليوم والليلة.

5- تاأليف األوف الكتب يف �شريته و�شنته و�شمائله.

لوف من الق�شائد ال�شعرية القومية  6- اإبداع ع�شرات الأ

ال�شديدة اجلميلة يف مدحه.

7- الدفاع عن مقامه ال�شريف.

ذلك:  مظاهر  ومن  لنبيهم،  امل�شلمن  حمبة  دلئ��ل  ومن 

واأنف�شهم،  واأمهاتهم  باآبائهم  لفدائه  دومًا  م�شتعدون  اأنهم 

عن  للدفاع   - تلقائيًا   - ينبعثون  ال�شتعداد  ه��ذا  ومبوجب 

مقامه ال�شريف اإذا م�شه اأحد ب�شوء وهو دفاع ميليه الإميان 

ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا  به، وتقت�شيه حمبته: }َفالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِه َوَعزَّ

النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُْفِلُحوَن{ فمن الإميان به ومن 
عن  الدفاع   - ريب  بل   - تعني  والن�شرة  ن�شرته.  حمبته: 

مقامه الكبري، وحرمته املقد�شة.
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نبيه  بع�شمة  تكفل  قد  اهلل  اإن  يقال:  اأن  �شحيحًا  ولي�ض 

من النا�ض، وبالدفاع عنه، فقال: }َوالّلُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس{ 

وقال: }ِإنَّا َكَفْيَناَك اْلُْسَتْهِزِئَي{ فل داعي - من ثم - اإىل دفاع 

امل�شلمن عنه.. ول ريب اأن اهلل قد ع�شم نبيه من اأذى املوؤذين 

مانة - متامًا على الذي اأح�شن -  حتى بلغ الر�شالة واأدى الأ

وذهب اإىل ربه را�شيًا مر�شيًا طيبًا مباركًا من�شورًا. بيد اأنه 

لي�ض هناك تعار�ض منهجي وعملي - قط - بن دفاع اهلل عن 

نبيه ودفاع امل�شلمن عنه.. وهذا هو دليل الت�شاق والتكامل 

بن فعل اهلل وفعل امل�شلمن.

1- اإن اهلل قد تكفل بالدفاع عن املوؤمنن:}ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعِن 

اٍن َكُفوٍر{ ومع ذلك األزمهم  الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه َل ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ
بالدفاع عن اأنف�شهم: }َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَل 

َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َل ُيِحبِّ اْلُْعَتِديَن{.
2- اإن اهلل نف�شه - تقد�ض يف عله - وهو العزيز الغالب على 

اأمره والذي يقول لل�شيء كن فيكون، والغني عن دفاع كل اأحد: 

اختر اإميان املوؤمنن بالدفاع عنه ون�شرته - �شبحانه -:

َوُيَثبِّْت  َينُصْرُكْم  اللََّه  َتنُصُروا  ِإن  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ }َيا  اأ- 

َأْقَداَمُكْم{.
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ب-}َوِلَيْعَلَم اللَُّه َمن َينُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز{.

َها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا َأنَصاَر اللَِّه{. ج�- }َيا َأيُّ

هذه  يف   - مرتبطة  اهلل  ق��درة   اأن  النقطة  ه��ذه  وموجز 

�شباب التي �شرعها اهلل، ورتب عليها  املجالت- مببا�شرة الأ

يف  التفاوت  عليها  رت��ب  كما  الختيارية،  داري���ة  الإ ع��م��ال  الأ

الدرجات بن املوؤمنن.

نفو�ض  يف  ومتجددة  عظيمة  جد  حممد  النبي  مكانة  اإن 

امل�شلمن، واأن حمبتهم له تعمر قلوبهم واأرواحهم دومًا، فهم 

- من ثم - يجهرون بهذا احلب، ول يخافتون به.

اإن احلب اإذا ا�شتدت منازعه

ل يرت�شي يف هوى ليله تلميحًا    

�شتى  و�شور  �شيغ  يف  احلب  هذا  عن  يعرون  فهم  هنا،  من 

منها: �شيغة الدفاع عن مقامه الكرمي - بعزم ومثابرة- اإذا 

تطاول عليه متطاول. 

يختل  ل  ويعظمونه:  ويوقرونه  النبي  يحبون  وهم  وامل�شلمون 

ميزان احلق يف عقولهم وقلوبهم ومفاهيمهم.

ل  جدًا-  وا�شحة(  )فروق  هناك  امل�شلمن:  عقيدة  ففي 

لوهية. تتداخل قط - بن مقام النبوة ومقام الأ
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واملحيي  القيوم  احلي  الرازق  اخلالق  هو   - وحده   - فاهلل 

املميت عامل الغيب وال�شهادة الذي يعلم كل �شيء والقادر على 

على  كل �شيء، وهو- وحده- املعبود احلق: بحق وهو العلي الأ

حد ال�شمد املتفرد الذي ل  يختلط مبخلوقاته، ول تختلط  الأ

به خملوقاته.

والنبي - مهما عظم �شاأنه وت�شامى مقامه واقرب من ربه 

- اإمنا هو خلق من خلق اهلل، وعبد اأواب من عباده املخل�شن 

الكبار:

إَلى  اْلـَحَراِم  اْلـَمْسِجِد  َن  ِمّ َلْيًل  ِبَعْبِدِه  اأ- }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى 

ِميُع  السَّ ُهَو  إنَُّه  آَياِتَنا  ِمْن  ِلُنِرَيُه  َحْوَلُه  َباَرْكَنا  الَِّذي  اَلْقَصا  اْلـَمْسِجِد 
اْلَبِصيُر{.

َأْدَنى #!9!#(  َأْو  َقْوَسْيِ  َقاَب  َفَكاَن   )#!8!# َفَتَدلَّى  َدَنا  }ُثمَّ  ب- 

َفَأْوَحى إَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى{
َن  مِّ ِلُيْخِرَجُكم  َبيَِّناٍت  آَياٍت  َعْبِدِه  َعَلى  ُل  ُيَنزِّ الَِّذي  }ُهَو  ج�- 

ِحيٌم{ ُلَماِت ِإَلى النُّوِر َوِإنَّ اللََّه ِبُكْم َلَرُؤوٌف رَّ الظُّ
نبياء: جل هذا: جاء التوكيد على )ب�شرية( الأ لأ

ُثمَّ  َة  ُبوَّ َوالنُّ َواْلـُحْكَم  اْلِكَتاَب  اللَُّه  ُيْؤِتَيُه  َأن  ِلَبَشٍر  َكاَن  }َما  اأ- 

َي ِبَا ُكنُتْم  َيُقوَل ِللنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِلّي ِمن ُدوِن اللَِّه َوَلِكن ُكوُنوا َربَّاِنِيّ
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َتتَِّخُذوا  َأن  َيْأُمَرُكْم  َتْدُرُسوَن #^79^#( َول  ُكنُتْم  َوِبَا  اْلِكَتاَب  ُتَعِلّـُموَن 
ْسِلُموَن{. َي َأْرَباًبا َأَيْأُمُرُكم ِباْلُكْفِر َبْعَد إْذ َأنُتم مُّ اْلـَملِئَكَة َوالنَِّبِيّ

ْثُلُكْم َوَلـِكنَّ الّلَه َيُنُّ  ب- }َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإن نَّْحُن ِإلَّ َبَشٌر مِّ

َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه{.
ا ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن  َ ْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنَّ ا َأَنا َبَشٌر مِّ َ ج�-ْ  }ِإنَّ

ا َوَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا{  َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًل َصاِلً
ويف التوكيدعلى )ب�شرية( النبي: حكم علمية وعملية:

- حكمة املحافظة على �شفاء العقيدة ونقاء الإميان وحرا�شتها 

لوهية، ومقام النبوة. من الوقوع يف اخللط بن مقام الأ

- اأن هذه الب�شرية: تثبت )ا�شتطاعة( الب�شر: القتداء بالنبي، 

فهو ب�شر مثلهم ي�شتطيعون اتباعه وحماكاته، ولي�ض ملكًا من 

اَلْرِض  ِفي  َكاَن  لَّْو  }ُقل  جماراته:  عن  يعجزون  جن�شهم:  غري 

َماء َمَلًكا رَُّسوًل{. َن السَّ ْلَنا َعَلْيِهم مِّ َمآلِئَكٌة َيُْشوَن ُمْطَمِئنَِّي َلَنزَّ
ولكنه  )الب�شرية(  يف  الب�شر  م��ع   يلتقي  النبي  اإن  حقًا: 

لهي له...  يفوقهم مبلين الدرجات واملراقي: بال�شطفاء الإ

وبالوحي الذي تنزل عليه.. وب�شرف العروج اإىل ربه وبلوغه 

وحرا�شته  حمبته  يف  الربانية  وباخل�شو�شية  املنتهى  �شدرة 

ْكِم َربَِّك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا{. ورعايته: }َواْصِبْر ِلُ


