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 هذا الكتاب 

حاولت هذه الرواية أن تستعيد )دار الندوة( القرشية برمزيتها التارخيية  

، وأن تبني أن هذه الدار مل هتدم  التي تعني املواجهة واحلرب مع رسول اهلل 

بعد.. وأنه كان هلا وجود عىل مدار التاريخ.. ثم إن ثلة من احلاقدين أحيوا هذه  

الدار بمعونة الشيخ النجدي )الشيطان(، ومجعوا فيها ما ورثوه من أسالفهم  

 .. من شبهات، وأضافوا إليها ما أفرزه حقدهم وبغضهم لرسول اهلل 

الشبهات يف ساحة احلرية، يف بلد من البالد   ثم راحوا ينثرون هذه 

األوروبية.. لكنهم ووجهوا برجل حكيم عاقل يعرف كيف جييب عىل  

الشبهات بعلمه وأدبه وأخالقه العالية، فال يملك أحد الرد عليه أو مواجهته..  

وهكذا يرجع كل مثري ألي شبهة من الشبهات خائبا كسريا إىل أصحابه يف دار  

 الندوة. 

يعجزون عن املواجهة العلمية يلجؤون إىل املواجهة باخلداع   وعندما 

 واملكر واحليلة.. 

هذه باختصار أحداث هذه الرواية احلوارية.. والتي جتيب عىل الشبهات  

من منطلقات خمتلفة، ابتداء باملنطلقات    الكثرية التي أثريت حول رسول اهلل  

 . التي يسلم هبا اخلصم، ويؤمن هبا



 

 حقائق ورقائق        
              (11 ) 
 

  
 

 النبي المعصوم 
 رواية 

 نور الدين أبو لحية د.  
 الثانية الطبعة  

1436   –  2015 
 

 دار األنوار للنشر والتوزيع 
 



 

 

 

 

 
 



2 

 

 فهرس املحتويات 

 8 املقدمة 

 10 البداية 

 49 أوال ـ خطايا 

 55 اخلطايا والنبوة 

 56 آدم: 

 57 نوح: 

 58 إبراهيم: 

 61 إسحق: 

 62 يعقوب: 

 66 لوط: 

 69 موسى: 

 72 هارون: 

 74 داود: 

 76 سليامن: 

 79 احلواريون: 

 82 املسيح: 

 87 واخلطيئة األدب  

 89 شفافية: 

 98 قدوة: 

 105 ثانيا ـ استبداد 



3 

 

 107 احرتامه للرعية 

 108 املخالطة: 

 111 املشاركة: 

 116 املواساة: 

 119 اخلدمة: 

 122 استشارته للرعية 

 123 الناحية التوقيفية: 

 133 الناحية االختيارية: 

 147 ثالثا ـ استكبار 

 153 موقفه من املستضعفني: 

 159 حياة املستضعفني: 

 167 رابعا ـ استغالل 

 174 العفاف: 

 198 العطاء: 

 210 خامسا ـ خداع 

 223 الكذب 

 225 األعداء: 

 232 األتباع: 

 235 الواقع: 

 238 الغش 

 240 الدين: 



4 

 

 243 الواقع: 

 246 االحتيال 

 249 شهادة الوحي: 

 256 تأخر الوحي: 

 261 آيات العتاب: 

 266 الشاهد األول: 

 269 الشاهد الثاين: 

 271 الكسل 

 271 الشاهد األول: 

 273 الشاهد الثاين: 

 277 الشاهد الثالث: 

 279 الشاهد الرابع: 

 282 سادسا ـ أمراض 

 287 أمراض عصبية 

 291 الرصع األصغر: 

 292 الرصع األكرب: 

 301 الرصع البؤري: 

 302 أمراض نفسية 

 311 أمراض روحانية 

 311 الشيطان: 

 324 السحر: 



5 

 

 329 سابعا ـ انطواء 

 336 االنفتاح الديني: 

 347 االنفتاح اإلنساين: 

 360 ثامنا ـ تطرف 

 365 العقيدة 

 369 السلوك 

 373 اليرس: 

 378 املقاصدية: 

 381 املواقف 

 390 احلياة 

 396 تاسعا ـ حروب 

 401 رشعية احلرب 

 401 الكتاب املقدس: 

 405 القرآن الكريم: 

 421 أسباب احلرب 

 424 رسية سيف البحر: 

 427 : رسية رابغ 

 427 : غزة األبواء 

 428 غزوة سفوان: 

 429 : رسية نخلة 

 436 غزوة بدر: 



6 

 

 451 ي سليم: غزوة بن 

 453 غزوة السويق: 

 454 غزوة ذي أمر: 

 455 غزوة بحران: 

 456 رسية الُقردة: 

 457 بني قينقاع: غزوة  

 461 غزوة أحد: 

 477 : رسية أيب سلمة 

ِجيع   478 : بعث الرَّ

 479 : بئر َمُعونة 

 480 غزوة بني النضري: 

 482 غزوة ذات الّرقاع: 

 483 : غزوة بدر الثانية 

 485 : غزوة ُدَومة اجلندل 

 485 غزوة األحزاب: 

 492 غزوة بني قريظة: 

 497 غزوة بني حليان: 

 498 غزوة ذي قرد: 

 499 رسية ُكرز بن جابر الفهري: 

 500 غزوة خيرب: 

 503 رسية مؤتة: 



7 

 

 506 فتح مكة: 

 507 غزوة حنني: 

 509 غزوة الطائف: 

 510 غزوة تبوك: 

 510 أخالق احلرب 

 514 دوافع: 

 516 وسائل: 

 531 عارشا ـ زوجات 

 546 اخلامتة 

 



8 

 

 املقدمة 

ه الرواية الرد العلمي املفصل عىل الكثري من الشبهات املطروحة عىل مدار  هذتتناول 

والوظيفة العظيمة التي كلفه اهلل هبا، سواء كانت تلك الشبهات    التاريخ حول رسول اهلل  

 من رجال الدين أو من املسترشقني أو من غريهم من أصناف الناس. 

ة برمزيتها التارخيية التي تعني املواجهة  وقد  حاولت فيها أن أستعيد )دار الندوة( القرشي 

.. وأبني أن هذه الدار مل هتدم بعد .. وأنه كان هلا وجود عىل مدار    واحلرب مع رسول اهلل  

التاريخ.. ثم إن ثلة من احلاقدين أحيوا هذه الدار بمعونة الشيخ النجدي )الشيطان(،  

ليها ما أفرزه حقدهم وبغضهم  ومجعوا فيها ما ورثوه من أسالفهم من شبهات، وأضافوا إ 

 ..  لرسول اهلل 

ثم راحوا ينثرون هذه الشبهات يف ساحة احلرية، يف بلد من البالد األوروبية.. لكنهم  

ووجهوا برجل حكيم عاقل يعرف كيف جييب عىل الشبهات بعلمه وأدبه وأخالقه العالية،  

ي شبهة من الشبهات خائبا  فال يملك أحد الرد عليه أو مواجهته.. وهكذا يرجع كل مثري أل

 كسريا إىل أصحابه يف دار الندوة.

 وعندما يعجزون عن املواجهة العلمية يلجؤون إىل املواجهة باخلداع واملكر واحليلة..  

هذه باختصار أحداث هذه الرواية احلوارية .. والتي جتيب عىل الشبهات من املنطلقات  

 هبا اخلصم، ويؤمن هبا.املختلفة، ابتداء باملنطلقات التي يسلم  

وقد قسمناها كمثيالهتا من الروايات إىل عرشة فصول، تناولنا يف كل فصل شبهة كبرية  

 من الشبه، وهي كام ييل: 

بكونه مل يكن معصوما.. وأن   : شبهة اخلطايا، وهي اهتام رسول اهلل الشبهة األوىل 

 القرآن الكريم والسنة املطهرة تقران بكونه كان كذلك. 

كان يف الفرتة التي حكم فيها  املدينة    : شبهة االستبداد، وأن رسول اهلل  الثانية الشبهة  
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 املنورة مستبدا متحكام يف الرعية ال يسمح ألحد مشاركته يف الرأي، وال يف احلكم. 

كان مرتفعا عىل املسلمني، وعىل   : شبهة االستكبار، وأن رسول اهلل الثالثة الشبهة 

 خصوصا. املستضعفني منهم 

 : شبهة استغالل املكانة التي مكنه اهلل منها يف حتقيق حاجاته الشخصية. الرابعة الشبهة  

 : شبهة اخلداع والكذب والغش واالحتيال وغريها من الشبهات. اخلامسة الشبهة  

 : شبهة األمراض النفسية والعصبية والروحانية.  السادسة الشبهة  

نفتاح عىل املجتمعات واألمم واألفكار : شبهة االنطواء، وعدم االالسابعة الشبهة 

 واألديان. 

 : شبهة التطرف يف العقيدة واملواقف واحلياة بمختلف جماالهتا. الثامنة الشبهة  

 : شبهة العنف واإلرهاب واحلروب. التاسعة الشبهة  

 : شبهة الزواج من نساء كثريات. العارشة الشبهة  

عىل كل هذه الشبهات من خالل احلوار العلمي مع مثريي   –بحمد اهلل  –وقد رددنا 

الشبهات، بل ذكرنا هلم أحيانا من األدلة ما مل يذكروه إمعانا يف بيان قوة احلجج الدالة عىل  

 . عصمة رسول اهلل 

وقد استفدنا يف الردود عىل تلك الشبهات من الكثري من املراجع القديمة واحلديثة التي  

غتها صياغة حوارية مبسطة، ألن هدف هذه السلسلة مجيعا هو أن  اهتمت بذلك، مع صيا 

  املبرشون  يبثها  التي الشبهات رد ويف ودالئلها، النبوة براهني يف  متكاملة مدرسة تكون 

  رسوله،   محى   حيمي   وحاميا   اهلل،  إىل   داعية   مسلم   كل   من   لتجعل  . .واملستغربون   واملسترشقون 

 . الباطل به وينهزم احلق، به ينترص  ومناظرا

. 
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 البداية 

، فقد  ضيفي الغريب  صباح كنت ممتلئا أشواقا للحديث الذي سيحدثني عنه ذلك ال يف 

.. وهي رحلة ال مثلها رحلة.. وهو حديث ال مثله  ذكر أنه سريوي يل رحلته إىل رسول اهلل 

 حديث..  

فخري ما شنف األسامع.. وخري ما وعته القلوب.. وخري ما اطمأن إليه الضمري.. وخري  

.. ذلك الذي تزينت به األرض..  ما انطوت عليه اجلوانح.. حديث يكون فيه رسول اهلل 

 واستبرشت به السامء.. وتعطرت به األكوان. 

،  الغريب  فيها عىل د تلك اللحظات التي أدخل كنت أسري يف غرفتي أنتظر بشغف شدي 

 لندخل مجيعا إىل حرضة احلبيب، ونقبل تلك العتبات املقدسة التي وطئتها قدماه. 

لكني.. وفجأة من غري ميعاد.. أصابني اكتئاب شديد، دونه كل اكتئاب، وحطت عيل  

 آالم دوهنا كل اآلالم..  

الشمس  لقد تذكرت تلك احلرب الشعواء التي اجتمع هلا كل الشياطني ليشوهوا مجال 

التي تتفتح بإرشاقتها األزهار، وتغرد بإطاللتها األطيار، وتتمسح بأشعتها األهنار واملحيطات  

 والبحار واألشجار..  

تذكرت تلك األوصاف الكثرية التي خطط هلا شياطني دار الندوة.. فراحوا ـ بكل ما  

نون.. ويصفون  بالساحر والكاهن واملج  امتألت به قلوهبم من أحقاد ـ يصفون رسول اهلل 

 األنوار التي أرشقت بإرشاقته بالدجل واخلرافة وأساطري األولني. 

 ومل يكتفوا بذلك.. بل راحوا يشيعون هذا يف كل زمان.. ويف كل مكان. 

فتلقفه من أفواههم مبرشون ومسترشقون ومستغربون وملحدون ووجوديون  

، وحياكي أساطري النرض بن  ودهريون.. كلهم صار ينطق بلسان أيب جهل، ويلقي خطب أيب هلب 
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 احلرث..  

 وتلقفه من هؤالء رسامون راحوا يسخرون من معلم السالم ليحولوه إىل قائد عصابة. 

 وتلقفه منهم روائيون راحوا يسخرون من معلم العفاف والزهد ليحولوه إىل زير نساء. 

وا بدله  وتلقفه منهم سياسيون راحوا حيولون من معلم العدالة والشورى واحلرية لريسم 

 صورة نريون ولينني وأتاترك.  

وتلقفه منهم رجال دين، طرحوا وقارهم، ورموا صلباهنم وكتبهم املقدسة، ليحولوا من  

املعراج الذي يعرج به إىل اهلل، ومن املرآة التي تتجىل فيها حقائق األزل، ومن النور الذي هيتدى  

 نيا بالكفر واإلحلاد والظلامت..  به.. إىل دجال ينصب الرشاك، ويضع األساطري، ويمأل الد 

وتلقفه منهم رجال دنيا أصحاب بطون منتفخة.. راحوا يسقطون صور جشعهم  

، ليحولوا من الزاهد الكريم الراغب يف اهلل إىل حريص  وحرصهم واستغالهلم عىل رسول اهلل  

 بخيل راغب يف جيوب الناس. 

 ..  باجلمود   وتلقفه منهم جامدون راحوا يصفون رسول اهلل  

 باالنغالق..    وتلقفه منهم منغلقون راحوا يصفون رسول اهلل  

 باالستكبار..    وتلقفه منهم مستكربون راحوا يصفون رسو اهلل  

وال زال املتلقفون يتلقفون.. وال زالت األقالم اململوءة باحلرب املدسوس يف حمربة النفوس  

 نجسة هبجاء الشمس..  املدنسة يسيل.. وال زالت اخلطب.. وال زالت األفواه امل 

 ال زال كل هؤالء.. وال زال هناك من يمدهم بكل يشء..  

وضعت يدي عىل رأيس.. وقد ركبتني اهلموم عىل هذه البرشية التي ال تتقن شيئا كام تتقن  

 سب الشمس..  

 بينام أنا كذلك إذا يب أسمع ولدي يف الغرفة املجاورة يردد قصيدة أليب العتاهية، يقول فيها: 

 الناَس قد ُأْعروا ببْغٍي وريبةٍ  أرى

  
 وغٍي إِذا ما ميَز الناَس عاقُل 
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 وقد لزموا معنى اخِلالِف فكلهمْ 

  
 إِىل نحِو ما عاَب اخلليفَة مائُل 

   
 َرَأوا َخريًا َرَموُه بظنةٍ  إِذا ما 

  
 وإِن عاينوا رشًا فُكلُّ مناضُل 

   
 وإِن عاينوا َحرْبًا أديبًا مهذباً 

  
 َحسيبًا يقولوا إِنه ملُخاتُِل 

   
 وإِن كاَن ذا ِذْهٍن َرَموه ببْدَعةٍ 

  
وُه زنديقًا وفيه جُيادُل   وَسمَّ

   
 وإِن كاَن ذا ديٍن يسموه َنعجةً 

  
 وليس له َعْقٌل وال فيه طائُل 

   
 وإن كاَن ذا صمٍت يقولون ُصورةٌ 

  
 ممثلة بالَعيِّ بل هو جاهُل 

   
 فويٌل ألمهِ وإِن كاَن ذا رٍش 

  
 عنُه حَيْكي من َتُضمُّ املحافُل  ملا 

   
 وإِن كاَن ذا أصٍل يقولون إِنام

  
 يفاخُر باملوتى وما هو زائُل 

   
 وإِن كاَن ذا جَمهوالً فذالك عندهم 

  
 كبيِض رماٍل ليس ُيعرُف عامُل 

   
 وإِن كان ذا ماٍل يقولون مالهُ 

  
ْحِت قد رابني وبئَس املآكُل   من السُّ

   
 وإِن كاَن ذا فقٍر فقد َذلَّ بينهم 

  
 حقريًا مهياًل َتْزدريِه األرذاُل 

   
 وإِن قنَع املسكنُي قالوا لِقلةٍ 

  
 وشحِة نفٍس قد َحَوهْتا األنامُل 

   
 وإِن هو ملك يقنْع يقولون: إِنام

  
 يطالُب من مل ُيْعطِه وُيقاتُل 

   
 وإِن يكسْب ماالً يقولوا: هبيمةٌ 

  
 أتاها من املقدور َحٌظ ونائُل 

   
ٌف ومبذرٌ   وإِن جاَد قالوا: ُمرْسِ

  
 وإِن مل جَيُْد قالوا: َشحيٌح وباخُل 

   
 وإِن صاحَب الِغْلامَن قالوا: لريبةٍ 

  
 وإِن أمجعوا يف اللفِظ قالوا: مباذُل 

   
 وإِن َهِوَي النسواَن سموه فاجراً 

  
 وإِن َعفَّ قالوا: ذاك ُخنْثى وباطُل 

   
 وإِن تاَب قالوا: مل َيُتْب، منه عادةٌ 

  
 ولكن إِلفالٍس وما َتمَّ حاصُل 

   
هُ   وإِن َحجَّ قالوا: ليس هللِّ َحجَّ

  
 املحافُل  ه وذاَك رياٌء أنتجْت 

   
 وإِن كان بالشطرنِج والنرِد العباً 

  
 والعَب ذا اآلداِب قالوا: ُمداخُل 
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 املذاهِب نابزاً وإِن كاَن يف ُكلِّ 

  
 وكان خفيَف الُروِح قالوا: ُمثافُل 

   
 وإِن كان ِمغرامًا يقولون: أهوٌج 

  
 وإِن كان ذا َثْبٍت يقولون: باطُل 

   
 وإِن َيْعَتلِْل يومًا يقولون: ُعقوبةٌ 

  
 لرَشَّ الذي يأيت وما هو فاِعُل 

   
 وإِن ماَت قالوا: مل َيُمْت َحْتَف أنفهِ 

  
 رَشَّ املآكِل آكُل ملات هو من 

   
 وما الناُس إِال جاحٌد وُمعانِدٌ 

  
 وذو َحَسٍد قد باَن فيه التخاتُل 

   
كان إلنشاد ولدي هلذه القصيدة وقعا طيبا يف نفيس.. وكأن اهلل أهلمه أن يقرأها يف تلك  

 الساعة ليرسي عني ما أصابني من أمل. 

 هنضت نشيطا، وقلت: فليقولوا ما يشاءون.. ولينحجبوا بام يشاءون..  

 دِع الناَس ال ترُج الرىض عنَك منهم 

  
 العب 

ِ
 ِد َسبيُل ي فليس إِلرضاء

   
 إِذا كنَت ِمْقدامًا يقولوَن َأمْحٌق 

  
 وإِن مل تكْن فظًا ُيقاُل ذليُل 

   
ٌف   وإِن كنَت جوادًا يقولون ُمرْسِ

  
ْف يقاُل بخيُل وإِن أنَت مل   ُترْسِ

   
 ق اذٌ وال تتهيْب رشَّ ما أنَت ح

  
 وال ترتقْب خرَي ما أنت آمُل 

   
 فخوُفَك ال يقيص الذي هو قادمٌ 

  
 وَشْوُقَك ال ُيْدين الذي هو راحُل 

   
لكن احلزن عاد من جديد.. ولكن ال عىل هؤالء.. وال عىل احلبيب الذي أرشقت به  

األزمان.. فهو كالبحر ال تكدره الدالء.. وإنام عىل أولئك البسطاء الذين مل  األكوان، وتعطرت به  

يتح هلم أن يسمعوا إال لألصوات املكدرة بسب احلبيب، ومل يتح هلم أن يقرأوا إال ما حيجب عنهم  

 الشمس التي ال حياة هلم إال هبا. 

  الغريب  ت يف غمرة تلك األحزان التي أملت يب، ومل أجد ما يرفعها عني سمعت صو 

 يناديني.. فأرسعت أحث خطاي إليه.. ويف وجهي من الكدورة ما مل أستطع أن أمسحه. 

ملا رآين، وتفرس يف وجهي تلك الكدورة، قال: ما بالك.. لقد حسبتك مشتاقا إىل  
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 . األحاديث التي سنتحدث عنها يف رحلتنا إىل احلبيب املصطفى  

 أجل.. ومن ال يفرح باحلديث عن احلبيب.   قلت: 

 فام بال احلزن يكسو وجهك!؟    قال: 

 لقد تذكرت أبا جهل وأبا هلب..    قلت: 

لقد دفنا يف طي النسيان.. ومل يبق إال احلبيب الذي اشتغال بسبه.. فتحقق بذلك   قال: 

 ( 3)الكوثر:   ﴾ تأويل قوله تعاىل:﴿ ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَتُ  

لكن األمر مل يقترص عليهام.. وال عىل من عارصمها.. لقد ولد يف كل جيل من   قلت: 

تولوها.. أمل تسمع بسلامن رشدي.. أو برسامي   األجيال من خيلفهام يف الوظيفة القذرة التي 

الرسوم الكاريكاتورية.. أو أولئك الذين مألوا مدرجات اجلامعات بمحارضات تلبست بلباس  

العلم لتصور الشمس بصورة املستنقعات والسموم والقاممات.. أو أولئك الذين تركوا سامحة  

 ؟  املسيح ونور املسيح وحمبة املسيح ليشتغلوا بسب حممد! 

لقد سمعت هبم.. بل كنت يف يوم من األيام أمارس هذه الوظيفة القذرة.. وأنت   قال: 

 تعلم قصتي..  

شعرت باحلياء من ذكري هلذا، فقلت: أعتذر إليك.. مل أكن أقصدك، فأنت أرفع شأنا..  

ولكني أقصد أولئك الذين ال يبالون بام يقولون، وال يندمون عىل ما يقولون، وال يرجعون عام  

 قولون. ي 

 فهم ال يؤذون إال أنفسهم..    قال: 

بل يؤذون غريهم.. فام ذنب أولئك البسطاء الذين مل يسمعوا إال خطبهم، ومل يقرأوا    قلت: 

 إال كتبهم، ومل يتفرجوا إال عىل صورهم؟ 

 أصدقك القول.. من صدق وجد.. وقديام قال أولياء اهلل: جد صدقا، جتد مرشدا.   قال: 

 ما تقصد؟   قلت: 
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 ق عزيز.. فلذلك توضع يف طريقه العقبات. احل   قال: 

 مل؟   قلت: 

ليتميز الصادق من الكاذب، واملخلص من املنافق، والراغب من النافر.. أمل تسمع   قال: 

ُكوا َأْن َيُقوُلوا    ﴿ قوله تعاىل، وهو يشري إىل هذه السنة من سنن العدالة اإلهلية:  َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ آَمنَّا َوُهْم ال يُ  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّ   ﴾ ْفَتُنوَن َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ

 (؟ 3ـ    2)العنكبوت: 

أعلم أن الفتن هي نار اهلل احلارقة التي يتميز هبا اخلبيث من الطيب.. وأهنا أسئلة   قلت: 

عىل أساسها أو خيرس.. وأهنا املقياس الذي حيدد أنواع القلوب  االختبار التي يفلح املكلف 

 وطبائعها. 

فلذلك كان البد لتمييز الطيب من اخلبيث من الفتنة.. والذي ينكر الفتن كالذي   قال: 

 ينكر االمتحان نفسه، ألنه ال امتحان بدون أسئلة. 

ِإْن   :﴿ ان نبيه موسى وهلذا كانت الفتن هي املحددة حلقيقة اإلنسان كام قال تعاىل عىل لس 

(، فالفتن حسب هذه اآلية،  155: )ألعراف   ﴾ ِهَي ِإالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ هِبَا َمْن َتَشاُء َوهَتِْدي َمْن َتَشاء  

وحسب ما ورد يف النصوص املقدسة ليست رشا حمضا، بل هي خري حمض ملن عرف كيف يتعامل  

 اإلجابة عليها. معها، كام أن أسئلة االمتحان خري حمض ملن أتقن  

سبحان  ) ذات ليلة، فقال:   استيقظ النبي  ) أم سلمة قالت: بام روت لقد ذكرتني   قلت: 

اهلل ماذا أنزل الليلة من الفتن؟.. وماذا فتح من اخلزائن؟.. أيقظوا صواحب احلجر فرب كاسية  

   ( يف الدنيا عارية يف اآلخرة 

الفتن واخلزائن، ومل حيدد  يف هذا احلديث بني  أرأيت.. لقد مجع رسول اهلل  قال: 

احلديث نوع اخلزائن املفتوحة لتشمل مجيع ما يتصور من خزائن الثواب والعقاب، وهلذا دعا  

 إىل إيقاظ أصحاب احلجر اغتناما لفرصة هذه الفتن لنيل أكرب نصيب من الثواب.   رسول اهلل  



16 

 

ن  ارتدت إيل نفيس، وتلك الظلمة التي كانت متأل عيل جوانحي، فصحت بلسا 

 االعرتاض من غري شعور: ولكن مل!؟  

أرأيت تلك اإلعالنات التي تعلنها جهات متعددة عن فتح مسابقات ترفع الناجح    قال: 

 فيها إىل ما هتفو إليه نفسه من مناصب ودرجات؟ 

 أجل.. وكم رأيت األبصار تتطلع إليها؟   قلت: 

. أم تراها تأيت وحلها  أال حتوي تلك املسابقات عىل ما تتيه العقول يف فك ألغازه.  قال: 

 معها؟ 

 لو كان األمر كذلك ما كانت املسابقة مسابقة.. وملا كان االمتحان امتحانا.   قلت: 

فهكذا الفتن.. إهنا نوع من تلك املسابقات.. ليتميز الصادق فيها من الكاذب..   قال: 

 ياطني. ويتميز املحب املخلص من املنافق الدجال.. ويتميز بائع نفسه هلل من بائعها للش 

 فهل هلذا صلة بذاك؟   قلت: 

أجل.. فلو رأى الناس.. مجيع الناس.. احلقائق بصورهتا الكاملة التي يشتهوهنا ما   قال: 

 بقي أحد يف الدنيا إال وتعلق هبا. 

 ثم التفت إيل، وقال: هل تراهم خيتلفون يف التنافس عىل احلسناء التي تسفر عن كل مجاهلا؟ 

 ال شك أهنم ال خيتلفون.   قلت: 

ولكنها إن حجبت بعض حماسنها.. أو ظهرت بصورة قد ال تريض أهواءهم تراهم    قال: 

 يرغبون عنها.. بل قد يرموهنا باحلجارة. 

أجل.. فال يبقى عند االمتحان إال الصادقون.. وقد سبق أن قال الشاعر يعرب عن    قلت: 

 هذا: 

 ويف األحبـــــــــاِب خمـــــــــتٌص بَوْجـــــــــدٍ 

  
ــدع ــُر يـــــ ــا وآخـــــ ــرتاكا اي معهـــــ  شـــــ

   
ــدودٍ  ــوٌع يف خــــــ ــتبَكْت دمــــــ  إِذا اشــــــ

  
ــ  ــا نيَ تبَـّــــ ــن َتباكـــــ ــى ممـــــ ــن َبَكـــــ   مـــــ
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فطبق هذا املثال عىل الفتن التي فتن اهلل هبا عباده ليمحص الصادقني من الكاذبني   قال: 

 والطيبني من اخلبيثني. 

 علمني كيف أطبق هذا املثال.. فال زلت أرى احلقائق وال أعيشها.   قلت: 

أترى من العجب أن يتخذ اهلل برشا رسوال جيعله واسطة بينه وبني عباده ليكون   قال: 

 سفريا يوصل هلم حقائق األزل؟ 

ال أرى عجبا يف ذلك.. فال يمكن أن يصبح كل البرش رسال.. ولو أصبحوا كلهم    قلت: 

 رسال ملا بقي هناك تكليف. 

ولكن هذا كان فتنة لكثري من الناس.. لقد عموا عن كامالت الرسل بيشء تومهوه   قال: 

 عيبا، وهو كون الرسول برشا مثلهم. 

بدأ الناس، فقد حكى اهلل تعاىل عن  لقد ذكر اهلل تعاىل هذا عن أقوام من الناس منذ    قلت: 

( َأْن اَل َتْعُبُدوا ِإالَّ اهللََّ  25َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإىَل َقْوِمِه ِإينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنٌي )   ﴿ قوم نوح ذلك، فقال: 

ِذيَن َكَفُروا 26ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم )  ا ِمْثَلَنا   ( َفَقاَل املأََْلُ الَّ ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك ِإالَّ َبرَشً

ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضٍل َبْل نَ  ِذيَن ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الرَّ َبَعَك ِإالَّ الَّ ُظنُُّكْم َكاِذِبنَي  َوَما َنَراَك اتَّ

 )هود( ﴾ ( 27) 

 فبم أجاهبم نوح؟   قال: 

َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكْنُت َعىَل َبيَِّنٍة ِمْن َريبِّ َوَآَتايِن َرمْحًَة    ﴿ لك، فقال: لقد ذكر اهلل تعاىل ذ   قلت: 

َيْت َعَلْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم هَلَا َكاِرُهوَن    ( 28)هود:   ﴾ ِمْن ِعنِْدِه َفُعمِّ

عليهم.. أو أهنم    فقد اعترب أن ما حصل له من فضل اهلل رمحة من اهلل.. ولكنها عميت   قال: 

 عموا عنها.. ألهنم احتجبوا بمظاهر البرشية عن خصائص اخلصوصية. 

إهنم يشبهون تلك احلسناء اجلميلة التي قد تتنقب بنقاب ال يرضاه املغرورون، فيحجبون  

 بالنقاب عن اجلامل الذي تغري منه الشموس. 
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 ولكن هناك من يقبل أن يكون البرش رسوال؟   قلت: 

جب ما ال يمكن لعقل أن يدرك منتهاه.. فمن ال حيجب بالبرشية قد  قال: هلل من احل 

حيجب بالعنرصية التي حجب هبا اليهود وقومنا حني زعموا أن اهلل ال حيق له أن يتخذ رسوال من  

 غري بني إرسائيل. 

 قلت: فمن ال حيجب هبذا؟ 

يأكل  .. حني كان يأكل كام قال: قد حيجب بالبساطة التي كان يعيشها رسول اهلل 

 الناس، ويتسوق كام يتسوق الناس. 

ُسوِل    ﴿ قلت: صحيح ذلك.. فقد حجب أقوام هبذا، كام قال اهلل تعاىل:  َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَّ

 َكْنٌز َأْو  ( َأْو ُيْلَقى ِإَلْيهِ 7َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْميِش يِف اأْلَْسَواِق َلْواَل ُأْنِزَل ِإَلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا ) 

املُِوَن ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجاًل َمْسُحوًرا )   )الفرقان(   ﴾ (  8َتُكوُن َلُه َجنٌَّة َيْأُكُل ِمْنَها َوَقاَل الظَّ

 قال: فقد حجب هؤالء بمسري رسوهلم يف األسواق، أو بأكله للطعام. 

الكامالت.. فالبساطة تقرب املرء  قلت: هناك كثريون ال حيجبون هبذا.. بل يعتربونه من  

من الناس.. فيشعر بام يشعرون.. ويعيش ما يعيشون.. فإذا تكلم تكلم عن بينة.. وإذا دعا دعا  

 عن بصرية. 

 قال: ولكن هؤالء أيضا قد حيجبون. 

 قلت: فام الذي حيجبهم؟ 

  قال: أمل أذكر لك أن هلل من احلجب ما له من األبواب.. بل إن كل باب من األبواب 

حجاب من احلجب.. فمن انفتح له احلجاب جاوز األبواب.. ومن مل ينفتح له احلجاب أغلقت  

 يف وجهه األبواب؟ 

قلت: صدقت.. وقد ذكرتني بقوله تعاىل:﴿ َوِإْذ ُقْلَنا َلَك ِإنَّ َربََّك َأَحاَط ِبالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا  

تِي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِلنَّ  ْؤيا الَّ ُفُهْم َفاَم َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَيانًا  الرُّ َجَرَة امْلَْلُعوَنَة يِف اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ اِس َوالشَّ
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 ( 60)االرساء:   ﴾ َكِبرياً 

فمع أن هذا اإلخبار ال حيوي أي غرابة بالنسبة للعقل الذي يعلم قدرة اهلل التي ال حتدها  

دودة، وقد روي أنه ملا ملا نزلت اآليات التي  احلدود إال أنه كان فتنة كبرية للعقول البسيطة املح 

ما نعرف هذه الشجرة، فقدم عليهم رجل من إفريقية  ) قال كفار قريش:   ( 1) ذكرت شجرة الزقوم 

، فقال أبو  ( أكثر اهلل يف بيوتنا الزقوم ) ، فقال ابن الزبعري: ( هو عندنا الُزبد والتمر ) ، فقال: ( فسألوه 

تزقموا؛ هذا الذي خيوفنا به حممد؛  ) ر، ثم قال ألصحابه: ؛ فأتته بزبد ومت  ( زقمينا ) جهل جلاريته: 

 ( يزعم أن النار تنبت الشجر، والنار حترق الشجر 

ومثل هذا الفتن الكثرية التي جتعل من احلقائق شبهات عظيمة ينظر إليها الغافلون   قال: 

 بأعينهم املحجوبة عن احلق، فال يرون إال الظلامت. 

 تي تقف العقول دون إدراك أرسارها؟ أهبذا تربر وجود الفتن ال   قلت: 

أجل.. ولكن هذا ليس تفسريي.. بل هو تفسري اهلل.. فاهلل هو الذي خيترب عباده   قال: 

ا ُمْرِسُلو اْلنَّاَقِة ِفْتَنًة هَلُْم َفاْرَتِقْبُهْم    ﴿ ليتميز اخلبيث من الطيب.. لقد ذكر اهلل ما فتن به ثمودا، فقال:  ِإنَّ

 (  27)القمر:   ﴾ َواْصَطرِبْ  

 فقد كانت الناقة التي عمقت إيامن املؤمنني فتنة للجاحدين.. فتميز اخلبيث من الطيب. 

فاالختبار واحد إذن..لكن املؤمن يستقبله استقبال الطيبني، والكافر يستقبل   قلت: 

 يثني!؟  استقبال اخلب 

أجل.. وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، منبها عباده إىل هذه األنواع من الفتن، حتى يدخلوا    قال: 

  كل يشء عن بينة، قال تعاىل:﴿ َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهللََّ َعىَل َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإنْ 

 
قُّوِم )   (1) َا َشَجَرٌة ََتُْرُج يِف  63( إِنَّا َجَعْلَناَها فِتْنًَة لِلظَّاملنَِِي )62كقوله تعاىل:﴿ َأَذلَِك َخرْيٌ ُنُزاًل َأْم َشَجَرُة الزَّ َأْصِل اجْلَِحيِم ( إِهنَّ

يَاِطنِي )64) ُه ُرُءوُس الشَّ ُْم آَلَكُِلوَن ِمْنَها َفاَملُِئوَن ِمنَْها اْلُبُطوَن )65( َطْلُعَها َكَأنَّ ( 67( ُثمَّ إِنَّ هَلُْم َعَليَْها َلَشْوًبا ِمْن مَحِيٍم )66( َفإِهنَّ

ىَل اجْلَِحيِم ) قُّوِم ) (﴾ )الصافات(،68ُثمَّ إِنَّ َمْرِجَعُهْم إَلِ ( َكاملُْْهِل َيْغيِل يِف 44( َطَعاُم اأْلَثِيِم )43وقوله تعاىل:﴿ إِنَّ َشَجَرَة الزَّ

 (﴾ )الدخان(46( َكَغيْلِ احْلَِميِم )45اْلبُُطوِن )
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اُن امْلُِبنُي  َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعىَل وَ  ْنَيا َواآْلِخَرَة َذلَِك ُهَو اخْلُرْسَ  ( 11)احلج:   ﴾ ْجِهِه َخرِسَ الدُّ

لقد ذكرتني بقوله تعاىل عن عدة املالئكة:﴿ َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمالِئَكًة   قلت: 

هَتُْم ِإالَّ ِفْتَنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْس  ِذيَن آَمُنوا ِإياَمنًا َوال  َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َوَيْزَداَد الَّ َتْيِقَن الَّ

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَ  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َوامْلُْؤِمُنوَن َولَِيُقوَل الَّ َراَد اهللَُّ  َيْرَتاَب الَّ

اهللَُّ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهَو َوَما ِهَي ِإالَّ ِذْكَرى  هِبََذا َمَثاًل َكَذلَِك ُيِضلُّ  

 ( 31)املدثر:   ﴾ لِْلَبرَشِ 

فقد أخرب اهلل تعاىل أن يف إخباره عن عدد املالئكة املوكلني بجهنم كان فتنة للخلق، وكان  

 قابلية كل شخص وتعامله مع إخبارات اهلل. تأثري هذه الفتنة خمتلفا عىل حسب  

أما املؤمنون فزادهتم إيامنا إىل إيامهنم، وعرفوا أن قدرة اهلل التي ال يعجزها يشء ال تعجز  

 عن مثل هذا، بل اعتربوا هذا من دالئل القدرة التي تزيدهم إيامنا إىل إيامهنم. 

بيه، فاعتربوا ذلك سندا  أما السطحيون البسطاء يف تفكريهم الغارقون يف أوحال التش 

 رشعيا لكفرهم. 

ملا نزل قوله  ) وقد ورد يف السرية ذكر بعض آثار هذه الفتنة عىل الكافرين، قال ابن عباس: 

ثكلتكم أمهاتكم! أسمع ابن أيب  ) ( قال أبو جهل لقريش: 30)املدثر:   ﴾ تعاىل:﴿ َعَلْيَها ِتْسَعَة َعرَشَ  

والشجعان، فيعجز كل   - أي العدد  - الدهم  كبشة خيربكم أن خزنة جهنم تسعة عرش، وأنتم 

   ( عرشة منكم أن يبطشوا بواحد منهم! 

ال هيولنكم التسعة عرش، أنا أدفع بمنكبي األيمن  ) وقال أبو األسود بن كلدة اجلمحي: 

 ؛ يقوهلا مستهزئا.   ( عرشة من املالئكة، وبمنكبي األيرس التسعة، ثم مترون إىل اجلنة 

   ( عرش، واكفوين أنتم اثنني أنا أكفيكم سبعة  ) وقال آخر: 

 أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم، ثم َترجون من النار؟(  ) وقال آخر: 

 فقس هذا عىل كل ما ذكره أحفاد أيب جهل وأيب هلب..    قال: 
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 أمر هؤالء أخطر بكثري..    قلت: 

 وما خطره؟   قال: 

ليكرتونيا، ومل يكن هلام وال  مل يكن أليب جهل قناة فضائية، ومل يكن أليب هلب موقعا إ   قلت: 

 لغريمها ما ألهل عرصنا من الطاقات التي حتتار فيها الشياطني. 

 وال ملحبيه يف ذلك الوقت يشء من ذلك..    ومل يكن لرسول اهلل    قال: 

 ماذا تقصد؟   قلت: 

إن عدل اهلل الذي وضع احلجب حتى ال يدخل دار الطيبيبن إال الطيبون صحبته   قال: 

رمحة اهلل.. فلذلك مل يرتك للرش املجال وحده.. بل وضع مع الرش خريا كثريا لينسخه ويمسخه..  

 فمن التفت إليه غلب خريه رشه، ومن مل يلتفت إليه حجب بالرش عن اخلري. 

.. واحلرب مريرة.. لقد وضعوا أطهر خلق اهلل يف  ولكن احلملة يف عرصنا شعواء  قلت: 

 قفص االهتام. 

ويف كل زمان..    هم ال يفعلون إال ما فعله املرشكون والكفار يف زمن رسول اهلل    قال: 

أمل حيك اهلل عن املرشكني تلك الشبهات الكثرية التي طرحوها ووضعوا اخلطب الطويلة يف  

 إثباهتا؟ 

ِذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ  بىل.. فقد قال تعاىل:﴿ وَ  قلت:  ِمنُْهُم الَّ

ِذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اهللَِّ  هَلُْم َعَذاٌب  َلُكْم ُيْؤِمُن ِباهللَِّ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمننَِي َوَرمْحٌَة لِلَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّ

 ( 61)التوبة:   ﴾ َألِيٌم  

ِذيَن  وقا  ِ الَّ ل تعاىل:﴿  َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا ِإىَل َرُجٍل ِمْنُهْم َأْن َأْنِذِر النَّاَس َوَبرشِّ

ِْم َقاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر ُمِبنٌي    ( 2)يونس:   ﴾ َآَمُنوا َأنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرهبِّ

َك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى ِإَلْيَك َوَضائٌِق ِبِه َصْدُرَك َأْن َيُقوُلوا َلْواَل ُأْنِزَل  وقال تعاىل:﴿  َفَلَعلَّ 

 َوِكيٌل  
ٍ
ء اَم َأْنَت َنِذيٌر َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ  ( 12هود: ﴾ ) َعَلْيِه َكْنٌز َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك ِإنَّ
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َا الَِّذي ُنزِّ  ْكُر إِنََّك ملََْجُنوٌن َلْو َما َتْأِتيَنا ِبامْلَاَلِئَكِة إِْن ُكْنَت  وقال تعاىل:﴿ َوَقاُلوا َيا َأهيُّ َل َعَلْيِه الذِّ

ْلَنا ال  ا َنْحُن َنزَّ ُل امْلَاَلئَِكَة ِإالَّ ِباحْلَقِّ َوَما َكاُنوا ِإًذا ُمْنَظِريَن ِإنَّ اِدِقنَي َما ُنَنزِّ ا َلُه حَلَافُِظوَن  ِمَن الصَّ ْكَر َوِإنَّ ذِّ

لنَِي َوَما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن َكذَ َوَلقَ  لَِك َنْسُلُكُه  ْد َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك يِف ِشَيِع اأْلَوَّ

لنَِي َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ   َفَظلُّوا  يِف ُقُلوِب امْلُْجِرِمنَي اَل ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة اأْلَوَّ
ِ
اَمء اًبا ِمَن السَّ

َرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُروَن    ( 15- 6)احلجر:   ﴾ ِفيِه َيْعُرُجوَن َلَقاُلوا ِإنَّاَم ُسكِّ

قاطعني، والدموع تفيض من عينيه قائال: أرأيت.. إن ريب خياطبني، وخياطب كل تلك  

كل دالئل األكوان.. إن هؤالء اجلاحدين لو   اجلموع التي راحت تشوه احلقائق التي نطقت هبا 

فتحت هلم أبواب السامء.. فعرجوا إليها.. ورأوا مجاهلا.. الرتدوا يكذبون أبصارهم .. ويكذبوا  

 احلقائق التي رأوها رأي العني. 

متثل قمة الزهد وقمة العفاف نجد من قومنا من    نعم.. فمع أن حياة رسول اهلل    قلت: 

شهواته.. وهو الذي مل تستقر به أرض.. وهو الذي تفطرت قدماه من   يرمونه باجلاري وراء 

 السجود.. واغربتا من السري يف سبيل اهلل.. وأدميتا من األذى يف سبيل اهلل. 

وهو الذي عصب احلجر عىل بطنه من اجلوع.. ومل يعرف الفنادق التي يعرفوهنا، وال  

 ره جهاد وصيام وطاعة تقرص عنها اجلبال. الليايل احلمراء التي يعيشوهنا.. فليله قيام، وهنا 

 إن الشياطني التي متأل عليهم قلوهبم حجبتهم عن كل ذلك.. فلم يروا إال زوجاته..    قال: 

 ولكن أال ترى يف ذلك فتنة؟   قلت: 

قد أخربتك بأن اهلل تعاىل جعل من حكمته اختبار عباده بمثل هذه الفتن.. أمل تسمع    قال: 

َوِإْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم   :﴿ يف أمر زينب بنت جحش، فقد قال له معاتبا  قوله تعاىل لرسول اهلل 

ِه َوََتَْشى  اهللَُّ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اهللََّ َوَُتِْفي يِف َنْفِسَك َما اهللَُّ ُمْبِدي 

ْجَناَكَها لَِكْي ال َيُكوَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َحَرٌج يِف  النَّاَس َواهللَُّ َأَحقُّ َأْن ََتَْشاُه فَ  َلامَّ َقََض َزْيٌد ِمنَْها َوَطرًا َزوَّ

(.. أتدري مل خيش  37)األحزاب:    ﴾ َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطرًا َوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َمْفُعوالً  
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 ؟ رسول اهلل  

 أن يفتن قومه، فيقولوا: تزوج ببنت متبناه. لقد خيش عىل    قلت: 

ولكن اهلل تعاىل هناه أن خيضع لتلك املخاوف.. ألن اهلل تعاىل هو واضع األسئلة..   قال: 

 إال البالغ.   وليس عىل رسول اهلل  

لقد وعيت هذا.. فبورك فيك.. ولكن أال يستطيع هؤالء املحجوبون هبذه الفتن   قلت: 

 أن حيتجوا يوم القيامة يف حمكمة العدل التي ال تضيع مثاقيل الذر؟ 

 فام يقولون؟   قال: 

يقولون: يا ربنا.. لو أن نبيك مل يتزوج تسعة نساء.. ومل يغز بضعا وعرشين غزوة..    قلت: 

 لكنا اتبعناه. 

 ترى يف هذا حجة؟ فهل    قال: 

 هم يتصورون بينهم وبني أنفسهم أن يف ذلك حجة.   قلت: 

ليس الشأن يف تصوراهتم.. بل الشأن يف احلقيقة.. فاملتهم قد يرى نفسه بريئا.. ولكن    قال: 

 احلقائق والبينات التي لدى القايض هي التي حتدد الربيء من املجرم. 

 يتبرصوا احلقائق؟ فهل عىل هؤالء أن يسحبوا اهتاماهتم حتى    قلت: 

إهنم إن مل يسحبوها بنور احلقائق.. فسيقفون يوم القيامة يف تلك املحكمة التي ال   قال: 

تسمع إال احلقائق.. ليقال هلم: إن اهلل الذي بعث حممدا.. أيده بكل تلك املعجزات.. ونرصه كل  

أمره أن يتزوج   ذلك النرص.. وأنطق كل احلقائق لتدل عليه.. هو الذي أباح له.. بل هو الذي 

 بأولئك النسوة.. وأن يغزو تلك الغزوات.. فهل سرتاهم خياصمون اهلل؟ 

 ( 23)االنبياء:   ﴾ ال ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن    ﴿ ال يمكنهم ذلك فاهلل:   قلت: 

ومع ذلك.. فإن اهلل ـ بعدله ـ لو سألوه ألجاهبم.. ولقال هلم: أال ترون حكامكم   قال: 

قصورا خاصة.. وتتاح هلم حصانة خاصة.. وتعطى هلم من الصالحيات ما ال يعطى  يسلمون 
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 لغريهم.. ثم ترون كل ذلك طبيبعيا ال شبهة فيه؟ 

ال شك أهنم جييبون باإلجياب.. فكل حكام العامل.. وكل ملوكه.. هلم ما وصفت..    قلت: 

 . بل هلم من الدنيا ما مل تر عني، أو تسمع أذن، أو خيطر عىل قلب برش 

 أن يزوجه اهلل من يشاء ومتى يشاء؟   فلم حيجرون عىل رسول اهلل    قال: 

 سكت، فقال: إن العقول هي التي حتاسب.. ولذلك ستواجه بأنواع احلجج. 

 أترى املنطق الذي نعيش به يف الدنيا هو نفسه الذي حيكم أحكام اآلخرة؟   قلت: 

ال تتخلف، فال تبديل   أجل.. فاهلل هو الذي وضع برامج العقول.. وهي برامج  قال: 

 لكلامت اهلل. 

 فأنت ترى أن خياطب هؤالء بالعقل..!؟    قلت: 

بالعقل املؤيد بالنقل.. لتقام عليهم احلجة.. ثم هم بعد ذلك وما يشاءون.. إن شاءوا    قال: 

 أن حيكموا عقوهلم.. وإن شاءوا حكموا الشياطني التي متيل عىل عقوهلم كيف تفكر. 

 *** 

من حديثه إىل هذا املوضع حتى شعرت براحة متأل أقطار نفيس.. ولكن    الغريب   ما وصل 

رسعان ما شعرت باألمل يعرتيني من جديد.. فقد كنت أبحث عن فك رموز الشبهات.. وكنت  

 ـ كعهدي بنفيس دائام ـ ال يقنعني اإلمجال.. فال يريض مهتي إال التفاصيل التي أتبرص هبا احلقائق. 

ام أعطاه اهلل من بصرية ـ ما يف نفيس، فقال: أعلم ذلك.. أنت حتب  ـ ب  الغريب  طالع 

 التفاصيل.. وال يقنعك اإلمجال. 

لقد آتاك اهلل فراسة.. ولكني مع ذلك لن أشغلك عن حديثك عن رحلتك إىل   قلت: 

 .   شمس حممد اإلسالم.. فلندع هذا املوضوع إىل هناية رحلتك إىل  

فرحلتنا اليوم إىل )النبي املعصوم(.. وال يصلح   بل هذه هي مقدمة هذه الرحلة..  قال: 

مقدمة هلذا إال هذا.. وال جييب عن شبهاتك إال رحلتي هذه.. فقد كنت ممتلئا شبهات تضيق هبا  
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 أركان نفيس.. وكنت يف بيئة ال تنفخ يف نفيس إال شياطني الشبهات. 

 فهل وقاك اهلل رشها؟   قلت: 

لام حموت شبهة حل حملها نور وشعاع جديد  أجل.. ففضل اهلل واسع.. وقد كنت ك   قال: 

 .   شمس حممد من أشعة  

فكيف بدأت رحلتك؟.. وهل التقيت يف بدايتها معلمي )معلم السالم( كام تعود   قلت: 

 ؟ من حيدثني   لتقي به ي أن  

أجل.. ولكن قبل ذلك حصلت أحداث.. سأحكي لك ما نحتاج إليه منها يف   قال: 

 رحلتنا هذه. 

 *** 

يف جلسته، ومحد اهلل، وصىل وسلم عىل نبيه، ممتلئا يف كل ذلك خشوعا   الغريب  اعتدل   

ذات يوم دخلت إىل غرفتي فإذا يب أجد أخي يطالع دفرتي الذي  :  ووقارا مألين منه هيبة، ثم قال 

.. لكنه ما إن رآين حتى أرسع، فأغلقه، ثم قال يل:  قلوب التي تعلقت بمحمد وضعته عن ال 

هذا دفرت مهم.. وقد أوحى يل نظري فيه مرشوعا.. إن حققناه بنجاح، فسيتاح للمسيحية من  

 االنتشار ما مل يتحقق هلا يف مجيع تارخيها. 

 املسيحية تنترش بقوة.. وال حتتاج إىل أي مشاريع.   قلت: 

.. وهي بذلك قد أصبحت عبئا ثقيال   ( 1) ذلك صحيح.. ولكنها تنترش ببذل املال  قال: 

 
بسبب ما يملكه املبرشون من إمكانات ضخمة أوصلتهم إىل مجيع األماكن التي يريدوهنا والعمل فيها بكل قوة، ويف   (1)

املقابل اإلمكانات الضعيفة والشحيحة لدى الدعاة املسلمني هذا كله جعل التنصري عامل إعاقة قوي النتشار اإلسالم بني غري 

إفريقيا جنويب الصحراء، فقد كان املسلمون عرشة أضعاف املسيحيني واليوم أصبح املسلمني. فقد توقف انتشار اإلسالم يف 

 املسيحيون أضعاف املسلمني.

وفيام ييل بعض احلقائق عن اجلهود التنصريية وما يتوفر من إمكانات للتنصري يف جنوب إفريقيا، وهذا عىل سبيل املثال ال 

 احلرص: 
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 عىل املحسنني. 

 هل تريد أن تنرشها بغري مال.. إن ذلك مستحيل؟   قلت: 

 وما وجه االستحالة؟   قال: 

ن قبل ما ذكرته، فلم نحصل عىل  أنت تعلم وجوه االستحالة.. وقد جرب غرينا م   قلت: 

 يشء. 

ولكن اإلسالم ينترش من غري مال.. بل إنه ينترش بقوة.. انظر ما كتبته هذه اجلريدة   قال: 

 من إحصائيات.. وما علقت عليها من تعاليق. 

نظرت.. فوجدت فيها )يف بريطانية يعتنق اإلسالم أكثر من مخسة آالف بريطاين كل عام..  

ألف فرنيس.. ويف الواليات   400اعتنقوا اإلسالم حتى اآلن أكثر من  ويف فرنسا بلغ الذين 

املتحدة بلغ عدد املسلمني السود والبيض أكثر من مليونني.. ويف اليابان جتاوز الذين اعتنقوا  

 ألف ياباين يف عامني(   15اإلسالم  

  رصد العقائد( يف ) ثم رأيت تعقيبا عىل هذه اإلحصائيات يقول: )وفق دراسات مركز 

بسويرسا فإن اإلسالم أكثر األديان انتشارا يف العامل.. وهذه احلقيقة قد أكدها دارسو    ( برن ) مدينة  

األديان، فالباحثة الكهنوتية األمريكية كارول أنوي تقول: )اإلسالم هو أرسع األديان انتشارًا يف  

كام يف العصور   إن اإلسالم يف هذا العرص ) ، والدكتور هستون سميث يقول: ( 1) أمريكا الشاملية( 

 
 والعجزة األيتام إليداع دار 905  للمرىض، ملجأ 120  لية،صيد1050  مستوصف، 5112   مستشفى، 1600 

جملة كنسية أسبوعية يوزع منها  24900تلفة ونرش منها مئات املاليني، خم بعناوين مطبوعة تنصري كتاب 88610   واألرامل،

 وخدمة اإلنجيل تعاليم  تنرش وتلفازية إذاعية حمطة2340  املاليني، عرشات منها  يوزع نرشه700000 ماليني النسخ، 

وزع جمانًا من ت نسخة 112000000   التنصري، فيها  تلقنهم أطفال روضة 11000   تنصري، معهد120000   التنصري،

 .لألميني كاسيت عىل اإلنجيل هلا  ترجم  إفريقية وهلجة لغة 652  اإلنجيل يف العامل، 

 ومع هذه اجلهود اجلبارة إال أن التنصري بني املسلمني فيه صعوبة كبرية جدًا. 

 ( 4انظر:: التنصري طرقة وأساليبه ص)

 .180رس إسالم األمريكيات، كارول أنوي، ص  (1)



27 

 

اإلسالم آخذ  ) ، واملبرش جون تكل يقول: ( 1) السابقة أرسع األديان إىل كسب األتباع املصّدقني( 

   ( 2) يف االنتشار رغم أن اجلهود التي تبذل يف سبيله تكاد تكون يف حكم العدم( 

لة  فإذا علمنا أن اإلسالم ينترش بجهود فردية مبعثرة، وأنه ال يرصد يف سبيله إال نسبة ضئي 

جدًا مما يرصد للتبشري بغريه من األديان، إذا علمنا هذا علمنا يقينًا مدى الصدق الذي حتمله  

اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسالم،  ) الرصخة البائسة التي أطلقها لورنس براون حني قال: 

ا مثله  .. وأطلقه ( 3) ويف قدرته عىل التوسع، ويف حيويته، إنه اجلدار الوحيد يف وجه االستعامر( 

املسترشق هاملتون جب حني قال: )إن أخطر ما يف هذا الدين أنه ينبعث فجأة دون أسباب  

   ( 4) ظاهرة، ودون أن تستطيع أن تتنبأ باملكان الذي يمكن أن ينبعث منه( 

 أغلقت اجلريدة، ثم نظرت إليه، وقلت: فأنت تريد أن تنترش املسيحية هبذا األسلوب..!؟  

 وما الذي يمنعنا من ذلك؟   قال: 

كل يشء يمنعنا من ذلك.. وأنت تعلم كل ذلك.. فكتابنا املقدس خيتلف كثريا عن    قلت: 

يف رشيعتنا ما يف   كتاهبم.. وليس يف عقيدتنا من اليرس والوضوح والقوة ما يف عقيدهتم.. وليس 

 رشائعهم. 

 ولكن املسيح لنا ومعنا.. وهو يغنينا عن كل ذلك.   قال: 

وهم يؤمنون باملسيح كام نؤمن به.. بل ويقدرونه أعظم من تقدير عوامنا وخواصنا    قلت: 

 له. 

وتلك ميزة تيرس علينا الدخول عليهم.. فسندخل عليهم من املسيح الذي حيبونه   قال: 

 م )حممد( لنمحو من أذهاهنم اس 

 
 ديانات اإلنسان، د. هستون سميث.  (1)

 الغارة عىل العامل اإلسالمي، ل.شاتلييه.  (2)

 .148تعامر( د. عمر فروخ ومصطفى اخلالدي، ص عن ) التبشري واالس  (3)

 .133عن ) أمريكا واإلسالم ( د.عبد القادر طاش، ص   (4)
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هبذا األسلوب.. لقد اكتشفت    لست أدري كيف شعرت بأمل شديد، وهو يذكر حممدا  

قد غرست يف قلبي.. فلذلك آملني ما قاله    يف تلك اللحظة أن البذور التي نبتت منها حمبة حممد  

 أخي.. لكني أمسكت لساين عن أن ينكر عنه ما قال. 

 ضامئرهم، وامتألت به جوانحهم؟ فكيف نمحو اسم )حممد( الذي استقر يف    قلت: 

 بام يمحو به السياسيون بعضهم بعضا.   قال: 

 السياسيون يمحو بعضهم بعضا بالفضائح..    قلت: 

فلنامرس هذا األسلوب مع حممد.. إن حممدا ينال أكثر أصوات الناخبني، ليزاحم   قال: 

أخطر جبل  مسيحنا املقدس.. وإخالصنا للمسيح يقتيض أن نامرس كل األساليب حتى نحطم  

 يقف يف وجه املسيحية. 

 ولكنا إن فعلنا ذلك وقعنا يف كذب كثري.. ومل تعد لنا قداسة األحبار.   قلت: 

 ومن ذكر لك بأن الذي يقوم بذلك نحن؟   قال: 

 ومن يقوم به؟   قلت: 

هذا ما جئت ألحدثك عنه.. وهذا هو املرشوع الذي لو قدر له أن ينجح، فسيكون    قال: 

 فتحا عظيام يف املسيحية مل حيصل مثله من قبل. 

 مل أفهم ما الذي ترمي إليه.   قلت: 

أال ترى األحزاب الضعيفة كيف تتحالف، ثم كيف تتضخم مع ضعفها لتقيض عىل    قال: 

 كل املنافسني؟ 

 نحن يف الدين.. ويف السياسة من التالعب ما ليس يف الدين. ذلك يف السياسة و   قلت: 

 كل يشء سياسة..    قال: 

 فام السياسة التي تريد أن نامرسها لنوقف زحم اإلسالم؟   قلت: 

 تشويه )حممد(..    قال: 
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لست أدري كيف هنضت من مكاين، وصحت يف وجه أخي بقوة: ال.. ال.. ذلك ليس  

هذا.. إن كل يشء سيلعننا إن فعلنا ذلك.. إننا سنتحول إن فعلنا ذلك  ممكنا.. ال ينبغي أن نفعل 

 إىل شياطني أهل الندوة. 

تعجب أخي من موقفي، وقال: ما بالك.. أراك تدافع عن حممد؟.. أرى سهام املسلمني  

 املسمومة قد أثرت فيك؟ 

ملرتبة  ارتدت إيل نفيس، فقلت: ال.. أنت مل تفهم موقفي.. ال يمكننا ـ ونحن يف هذه ا 

 الرفيعةـ  أن نفعل هذا. 

 صدقت يف هذا.. وهذا ما خططت له.   قال: 

 أرحني بذكر خمططك.. وال تكثر من املقدمات.   قلت: 

سواء كان مسيحيا أو    لقد فكرت يف إجراء حتالف قوي مع كل من يبغض حممدا    قال: 

لنقيض عىل  ملحدا.. حتى لو كان يكره املسيحية، ويكره املسيح، فيمكننا أن نتحالف معه 

 )أسطورة حممد( 

 فكيف يتم هذا التحالف؟   قلت: 

 بأن نتفق مجيعا فيام نقول، وفيام نفعل.   قال: 

 ال زال اجلميع يسبون حممدا.. فام ميزة املرشوع الذي جئت به؟   قلت: 

 التحالف.. فبالتحالف يصري الضعيف قويا، واجلبان شجاعا..    قال: 

 ومن ترى أنه سيتحالف معك؟   قلت: 

يع.. كلهم سيمدون أيدهيم سواء كانوا ساسة أو اقتصاديني أو فالسفة.. كل  اجلم  قال: 

 أصناف املجتمع يمكنها أن متد يدها إلينا. 

 عن عزمك هذا؟ املسؤولني  فهل أخربت    قلت: 

 عنه إال بعد أن ينجح..    هم ال يمكنني أن أخرب   قال: 



30 

 

 كيف تعرف أنه نجح أو مل ينجح؟   قلت: 

بل يف مجيع فرتات غيابكـ  أخطط هلذا، وقد كسبت عرشة    لقد كنت منذ مدة طويلة ـ   قال: 

 رجال من خمتلف املشارب، وكلهم يلبس عباءة بغض حممد.. وسنستثمرهم لنبدأ هذا املرشوع. 

ابتسمت ساخرا، وقلت: عرشة!؟.. أتريد بعرشة رجال أن توقف زمحم اإلسالم، وتشوه  

شخص حممد!؟.. إن لدينا أساطيل من اجليوش.. وكلها مل تطق، فكيف يطيق عرشة.. أم أنك  

 السوبرمان( ليتمكن من غسل مجيع أدمغة املسلمني. ) ستزود كل واحد منهم بقوة  

 أنت إىل اآلن مل تفهمني..    قال: 

 فارشح يل..    قلت: 

قال: هذا مرشوع.. وكل مرشوع يف الدنيا يعتمد عينة.. ثم تعمم أحكام العينة عىل اجلميع  

 بعد ذلك.  

 فأنت تريد أن َتترب مدى صالحية مرشوعك هبؤالء العرشة؟   قلت: 

بالبينات   لقد فهمتني اآلن.. فال يمكنني أن أطرح هذا املرشوع إال موثقا  قال: 

 ا..  ن عتمد األساليب التي مارسها أسالف ن عد  ن مل    ا واإلحصائيات.. أال تعلم أن 

 فكيف تسجل البينات؟   قلت: 

بكل أنواع التسجيل.. التسجيل اإلحصائي وبالصور.. بل بالكامريا أسجل كل ما   قال: 

 سيحصل.. وسنرى من حتليلنا ملا نراه ما ينبغي أن نفعله. 

 اال..  إن هذا حيتاج أمو   قلت: 

إن وظيفتي هنا ترتبط هبذا.. ويل ميزانية خاصة ال أسأل فيها عام أرصفه من أموال..    قال: 

ولكني مع ذلك لن أرصف شيئا.. فقد ذكرت لك أين أريد أن أوقف زحف اإلسالم من غري مال  

 وال سالح. 

 فهل سنذهب إىل أدغال إفريقيا لنفعل ذلك؟   قلت: 
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أن يرونا كنيسة.. ولذلك لن نذهب إليهم.. وال إىل مجيع    أهل إفريقيا يروننا خبزا قبل   قال: 

 فقراء العامل.. بل لن نخرج من أوروبا..  

 أوروبا لن حتتاج إلينا.. فأهلها مسيحيون.   قلت: 

 . ح سنذهب إىل أولئك الذين باعوا املسيحية باإلسالم.. وانتخبوا حممدا بدل املسي   قال: 

 فامذا نقول هلم؟   قلت: 

ن مرشوعي هيدف إىل استخدام كل الطاقات ومجعها لتتحول وجهة  لقد ذكرت لك أ   قال: 

واحدة هي رمي حممد بالفضائح التي حتول القلوب عنه.. وهلذا سنذهب إىل هؤالء.. أو ستذهب  

 هذه الطاقات إىل هؤالء لرتهيم من صور حممد ما مل يروا.. وتسمعهم من أخبار حممد ما مل يسمعوا. 

 *** 

 يف ذلك املساء..  

 ىل الغابة.. وهناك استلقيت عىل عشبها، ويف قلبي آالم لست أدري سببها. خرجت إ 

نظرت إىل السامء الزرقاء اجلميلة.. ونظرت إىل أشعة الشمس احلنون وهي تسقي احلقول  

واألزهار واملياه.. وقلت لنفيس: يا ترى كيف تكون الدنيا لو وضعت احلجب عىل الشمس..  

هل ستتفتح األزهار.. وهل ستغرد األطيار.. وهل ستبقى األلوان اجلميلة التي يكتيس هبا  

 الكون!؟  

ا كذلك إذا يب أسمع صوت صاحبك )معلم السالم(، وهو يقول: الشمس أقوى  بينام أن 

 من أن حتجبها األكف املشلولة. 

 أنت!؟.. ما الذي جاء بك إىل هنا؟   قلت: 

 الذي جاء بك إىل هنا.   قال: 

اهلم هو الذي جاء يب إىل هنا.. فقد قدر يل أن أعيش مع من ال شغل له غري سب   قلت: 

 ا. الشمس، ووضع احلجب عليه 
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 فقد أريد لك إذن أن ترى من الشمس ما ال يرى غريك.. فأبرش.   قال: 

 كيف تبرش املتأمل احلزين؟   قلت: 

يف كل يشء وضع اهلل احلزن والرسور.. فكل يشء يمكنه أن يمألك حزنا، ويف نفس    قال: 

 الوقت يملؤك رسورا. 

 هذا تناقض.. فاحلزن والرسور متناقضان ال يلتقيان إال إذا التقى اخلطان املتوازيان.   قلت: 

 مها ال يلتقيان.. ولكنهام يسريان يف اجتاه واحد.. وهذا كاف اللتقائهام.   قال: 

 مل أفهم.   قلت: 

أخربين ما الذي حيزنك ألدلك عىل مواضع الرسور فيه.. فيستحيل أن يكون هناك  قال:  

 يشء حمزن دون أن يضع اهلل فيه ما يملؤك رسورا. 

فنلجرب ما تقول.. أنا حزين ألن أخي التوأم يريد أن يشوه الشمس.. وهو يطلب    قلت: 

 خاف عىل نفيس من لعناته. مني أن أشاركه يف هذا.. وقد عقد لذلك حلفا شيطانيا أ 

فأبرش..  فقد أراد اهلل أن يريك من مجال الشمس ما مل تكن ترى، ويعلمك من علومها    قال: 

 ما مل تكن تعلم. 

 مل أفهم.   قلت: 

إن أخطر ما يصاب به البرش هو الغفلة.. فالغفلة تعني احتقارك لألشياء وعدم   قال: 

 ان ليزيح عنا الغفلة..  شعورك هبا.. فلذلك ينبهنا اهلل باآلالم واألحز 

نظر إىل عيني فوجدمها ال زالتا تبحثان عن تفسري، فقال: هل كان يمكن لك أن تعلم مجال  

 الصحة لو مل تر آالم املرض؟ 

 صحيح ما ذكرت.. فالصحة تاج عىل األصحاء ال يراه إال املرىض.   قلت: 

 وقد يراه األصحاء إذا شفوا من أمراضهم.   قال: 

 عالقته هبذا؟   صحيح ذلك.. فام   قلت: 
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إن ما ذكرت يل من هذا التحالف ال خيتلف عن الفريوسات واجلراثيم التي تغزو   قال: 

األجسام لتنهك صحتها.. لكن اجلسم القوي رسعان ما يقاومها.. فيكتسب بمقاومتها مناعة  

 وصحة. 

 ولكنه قد يضعف.. فتقتله.   قلت: 

 ب جسام أقوى. ال خري يف جسم ضعيف.. فلذلك ال حتزن عليه.. واطل   قال: 

 فهمت.. ال ينبغي أن أفر إذن..    قلت: 

 إنك إن فررت تكون قد فررت من نفسك.. فليس يف اخلارج إال صدى نفسك..    قال: 

 صدقت.. إين بيني وبني نفيس تعرتيني شبه أجتهد اجتهادا مؤملا يف رصفها.   قلت: 

ت من قلبك  أنت تفر منها.. وال يمكنك أن تفر من يشء يسكنك.. ألهنا إن خرج  قال: 

ووعيك سكنت حمال من عقلك.. وما سكن حمال من عقلك يوشك أن تسقيه األيام قوة ليسيطر  

 عىل كل عقلك. 

بدأت أفهم.. نعم.. صحيح ما تقول.. فام يف اخلارج صدى ملا يف نفيس.. إن نفيس    قلت: 

 تفر.. فلذلك ووجهت بام تفر منه. 

لن ينجيك يف هذه املفازة اململوءة    املحبني، ثم قال: نظر إيل نظرة حازمة ممتلئة عتابا كعتاب  

 باألفاعي والسباع إال حصن واحد. 

 ما هو؟   قلت: 

 العقل.. فال يمكن ملن ألغى عقله أن ينجو يف هذه املتاهة.   قال: 

 ال  يمكن ألحد أن يلغي عقله.   قلت: 

 كلهم يلغون عقوهلم.. كلهم يلغون عقوهلم..    قال: 

يردد ذلك.. طلبت منه أن يقف، فلم يقف.. بل سار حتى  قال ذلك، ثم انرصف وهو 

 غيبه األفق. 
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 *** 

بعد أيام قليلة طلب مني أخي أن أصحبه لرييني مفاجأة سامها )مفاجأة العرص(، فرست  

معه، وأنا ممتلئ خمافة من هذه املفاجأة التي يريد أن يرهيا يل.. فأنا أعلم أن ما يف نفسه من أحقاد  

 منها أي خري. لن يرشح    عىل حممد  

وصلنا دارا واسعة حماطة بحديقة غريبة.. لقد كان ذوق أصحاب الدار عجيبا، حيث أهنم  

مل يرضوا هلا إال أن تزين بأفتك أنواع األشجار الشوكية، حتى صارت تشبه دور السحرة كام متثل  

 يف األفالم اخليالية. 

ذه موضة جديدة..  سألت أخي متعجبا عن تزيني الدار بمثل هذه األشواك، فقال: ه 

 واملصمم الذي صمم هذه الدار استوحى آخر التصاميم. 

 قلت: أتعرفه؟ 

 قال: وكيف ال أعرفه.. وأنا الذي قصدته ليصممها؟ 

 قلت: فهذه الدار ملكك إذن.. وهي املفاجأة التي تريد أن تريني إياها؟ 

تكون ملكا   قال: هذه الدار ملك ألجيال كثرية من الناس.. وربام تصلح هذه األيام أن 

 لنا.. أما املفاجأة التي أريد أن أريك إياها، فهي يف داخل الدار.. فهلم معي إليها. 

دخلنا الدار، وكان أول ما واجهنا الفتة مكتوب عليها )دار الندوة(، فدهشت، وقلت  

 ألخي: ما هذا االسم؟ 

 قال أخي: هذا االسم هو املفاجأة. 

 قلت: مل أفهم. 

 الندوة( التارخيية.   قال: الشك أنك تعرف )دار 

قلت: أجل.. تلك الدار التي كان جيتمع فيها املأل من قريش ليشوهوا حممدا ودين حممد..  

 وحياربوا حممدا ودين حممد. 
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قال: فقد اجتمعت أنا والنفر الذين ذكرهتم لك.. وأحيينا تلك الدار من جديد، لتؤدي  

 وظيفتها بأسلوب عرصي يستخدم آخر تقنيات العرص. 

لكن تلك الدار التي كان جيتمع فيها املأل من قريش كانت دارا مشؤومة، مل تنجز  قلت: و 

 شيئا، ومل تستطع أن تصد زحف حممد ودين حممد. 

قال: ألهنم اعتمدوا طرقا بدائية.. ثم إن خسارة معركة من املعارك ال تعني اهلزيمة  

 النهائية. 

 ا؟ ن طقة مل تكن يف أسالف هر نامرس  أن  منا  صحت يف أخي: ولكن أال تشعر بأنك تريد  

لست أدري كيف خرج رجل من منفذ من منافذ تلك الدار، وكأنه خرج من بطن من  

بطون الكتب املبعثرة فيها، وقال: ال.. بل نريد أن نحيي سنة مسيحية مل تزل ولن تزال.. وليس لنا  

 من دور هنا فقط إال التجديد. 

 قلت: من أنت؟ 

مجاعتنا، بل هو أهم أفراد مجاعتنا، وهو رجل حفظ التاريخ عن  قال أخي: هذا أحد أفراد  

ظهر قلب، ويستطيع أن يعد لك اآلالف من رجال الكنيسة الذين مألوا يف يوم من األيام رحاب  

 مثل هذه الدار. 

 قلت: إن هلجته غريبة، وهي تدل عىل أنه ليس من أهل هذه البالد. 

 بل تستطيع أن تطلق عليه قاموس لغات.   قال: ذلك صحيح.. ولكنه يتقن مجيع اللغات.. 

 قلت: ومن أين هو؟ 

قال: لقد ذكر يل بعض من سكن هذه الدار بأنه من نجد.. وقد كان بعض سلفنا يطلق  

 ( 1) عليه لقب )الشيخ النجدي( 

 
 نريد بالشيخ النجدي هنا الشيطان الذي حرض اجتامع دار الندوة يف الوقت الذي خطط فيه املرشكون لقتل النبي  (1)

غدوا يف  تعدوا أن يدخلوا يف دار الندوة ليتشاوروا فيها يف أمره ففي احلديث عن عبد اهلل بن عباس  قال: ملا أمجعوا لذلك وا
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 قاطعنا الرجل، وقال: تعال أريك شيئا..  

املخطوطات..   رست معه، ففتح خزانة مملوءة باملخطوطات القديمة، وقال: انظر هذه 

 إهنا مجيعا حروب ساخنة ضد حممد ودين حممد. 

 قلت: من كتبها؟ 

قال: كثريون هم.. منهم يوحنا الدمشقي، وتلميذه أبو قره، ويوحنا النقيويس، وحيى بن  

عدي.. ومنهم ثيوفانس املعرتف، ونيقتاس البيزنطي، وجرمانوس.. ومنهم ايزدور األشبييل،  

هم بدرودي الفونسو، وسان بدرو باسكوال، وريكولدو دي  وأولوخيو، وبول الفارو.. ومن 

مونت كروس، ورامون ماريت، وريموندلول، ووليم الطرابليس، ووليم الصوري، ووليم آدم،  

 وجاكيوس دي فرتي، وهامربت الروماين، وفيد ينزو أوف بافيا.. وغريهم كثري. 

ذا الكتاب.. إنه يسمى  قال ذلك، ثم أخرج كتابا ضخام، وقال: انظر عىل سبيل املثال ه 

 . ( 1) املرشوع الكلوين، وهو أول وأكرب مرشوع استرشاقي هدف بالدرجة األوىل إىل تفنيذ اإلسالم 

 إن هذا املرشوع يصح أن يطلق عليه بأنه املرشوع الغريب األكرب لتشويه صورة اإلسالم. 

 قلت: متى كان هذا، ومن تبناه؟ 

هو ُينسب إىل دير كلوين يف جنوب فرنسا ـ  م، و   1143قال: لقد تأسس هذا املرشوع سنة  

مـ  ومنه انبثقت حركة إلصالح احلياة الرهبانية ُعرفت يف التاريخ األوريب  910الذي تأسس سنة  

باسم )حركة اإلصالح الكلونية( التي مل تلبث أن أسهمت يف تقوية اجلهاز الكنيس يف الغرب  

 األوريب. 

 
اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرمحة، فاعرتضهم إبليس يف هيئة شيخ جليل، عليه بتلة فوقف عىل باب الدار 

م له فحرض معكم ليسمع ما تقولون، فلام رأوه واقفا عىل باهبا، قالوا: من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدت

 وعسى أن ال يعدمكم منه رأيا ونصحا، قالوا: أجل فادخل فدخل معهم.. احلديث رواه ابن إسحق وغريه.

 عليه  حممد نبيه وعىل اإلسالم عىل الغريب الفكري استفدنا املعلومات الواردة هنا من مقال علمي بعنوان: العدوان (1)

 . وهو موجود عىل النت يف مواقع خمتلفة. .عوده حممد بن عيل. د.أ:  والسالم، بقلم  الصالة
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ير كلوين هو الراهب بيري موريس دي  اختيار رئيس جديد لد  1122لقد تم يف سنة 

 مونتبوسيري، الذي أطلق عليه معارصوه لقب بطرس املّكرم. 

هذا الراهب املحرتم من بعض املرتمجني بوجود رسالة لنرصاين رشقي تدافع عن  لقد علم  

النرصانية وهتاجم اإلسالم مكتوبة باللغة العربية، وعرف منهم مضموهنا، فقرر القيام بمرشوع  

 ا وترمجة القرآن الكريم. ترمجته 

نتاج  فتح املؤرخ الكتاب الضخم عىل جزء من أجزائه، وقال: هذا اجلزء عىل سبيل املثال 

ترمجة للقرآن إىل اللغة الالتينية، وهي احدى الرتمجات التي أصبحت ُتعرف  لذلك املرشوع .. إنه  

 . ى روبرت أوف كيتون مرتجم انجليزي يسم   ا سم املجموعة الطليطلية، وقد قام هب ا يف أوربا ب 

قام روبرت برتمجة ذكية ملعاين القرآن، كان هلا تأثريها اجليد يف صياغة العقيدة الغربية  لقد  

 احلاقدة جتاه حممد ودين حممد. 

سأقرأ عليك بعض ما جاء يف مقدمته.. لقد أطلق عليها بذكائه احلاد اسم )متهيد عن  

 اخلرافة اإلسالمية املسامة بالقرآن(.. اسمع..  

أنا كشفت عن  ) أخذ يقرأ من املخطوط بصوت عال، وكأنه تقمص شخصية كاتبها: 

رشيعة حممد بيدّي، وجلبتها إىل خزينة اللغة الرومانية، األمر الذي سوف يساعد رسالة املسيح  

املخّلص عىل االنتشار وَتليص اجلنس البرشي من هذا اإلثم ـ اإلسالم ـ.. ذلك أن دكاترة  

أمهلوا تلك اهلرطقه الكربىـ  يقصد اإلسالمـ  لتصل وتصعد إىل شئ ضخم جدًا ومفرط  الكنيسة  

ملدة مخسامئة وسبع وثالثني سنة، ألهنا مهلكة وضارة، بسبب أن الزهرة من تلك العقيدة املتعصبة  

الفاسدة، جمرد غطاء فوق عقرب، حتول دون أن تلفت األنتباه إليه، وحُتطِّم باخلداع قانون الدين  

 ملسيحي( ا 

م:  ولذلك قمت بالعمل معك ملا  ) التفت إيل، وقال: اسمع أنه يقول خماطبًا بطرس املكرَّ

علمت أن نفسك جمتهدة يف سبيل كل يشء صالح، وأنك تتوق إىل ردم املستتنقع غري اخلصب  
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بل والوسائل ـ بكل جهدي ـ للوصول إىل ذلك..   للعقيدة اإلسالمية.. لذلك أنا كشفت عن السُّ

أنا أحرضت اخلشب واحلجارة الالزمة لعامرتك اجلميلة التي جيب أن تنتصب فوق  وهكذا 

 اجلميع خالدة، أنا كشفت الغطاء عن دّخان حممد الذي جيب أن خُيمد بواسطة منفاخك( 

 التفت إيل، وقال: سأرضب لك أمثلة عام قام به هذا الرجل الداهية املخلص: 

)يا أهل الكتاب( وجعله يبدو يف معظم  انظر هنا.. لقد أعطى معنًى غامضًا خلطاب 

األحيان وكأنه موجه للمسلمني.. وهو بذلك ـ وبذكاء حاد ـ حيول كل انتقادات القرآن لليهود  

 واملسيحني إىل املسلمني أنفسهم. 

فتح صفحات من الكتاب، وقال: انظر هنا.. لقد أضفى عىل كل اآليات املتعلقة بأحكام  

اعرة بحيث تبدو للقارئ الغريب السيام الرهبان مثرية لالشمئزاز  الزواج والطالق معاين جنسية د 

من سورة البقرة.. )فإن طلقها فال حتل له حتى يطأها رجل    230والنفور .. انظر ما يقول يف اآلية  

   ( 1) غريه( 

من سورة البقرة.. )ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم   220وانظر ما يقول يف اآلية 

   ( 2) بأن متارسوا معهم اللواط( خري، وإن َتالطوهم  

نساؤكم حرث لكم فأتوا نساءكم يف  ) من سورة البقرة..  223وانظر ما يقول يف اآلية 

   ( 3) أدبارهن( 

من سورة األحزاب.. )يا أهيا النبي نحن نجيز لك أزواجك   50وانظر ما يقول يف اآلية 

ت عمك، وبنات عامتك، وبنات  الالئي أتيتهن مهورهن، ومجيع إيامئك الالئي أعطاكهن اهلل، وبنا 

خالك وبنات خاالتك، الالئي اتبعنك، وكل امرأة مؤمنة إذا هي ترغب أن تقّدم جسدها أو  

 
ُه﴾ )البقرة: (1) َقَها َفال حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنكَِح َزْوجًا َغرْيَ  (230يريد بذلك قوله تعاىل:﴿ َفإِْن َطلَّ

الُِطوُهْم َفإِْخَواُنُكْم ﴾ )ا (2)  (220لبقرة:يريد بذلك قوله تعاىل:﴿ َوَيْسَألوَنَك َعِن اْليَتَاَمى ُقْل إِْصالٌح هَلُْم َخرْيٌ َوإِْن َُتَ

 (223يريد بذلك قوله تعاىل:﴿ نَِساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشئُْتْم ﴾ )البقرة: (3)



39 

 

نفسها للرسول، وإذا الرسول يرغب أن يضطجع معها فليفعل، وهذا خاص لك وليس  

   ( 1) للمؤمنني اآلخرين( 

هذا املرتجم.. إن هذه    أرسل ضحكة عالية، وقال: أرأيت هذا الذكاء احلاد الذي اتسم به 

هي أول ترمجة عرفتها    1143الرتمجة التي قام هبا روبرت أوف كيتون حلساب بطرس املكرم سنة  

أوربا.. وقد كان هلا تأثري خطري عىل الفهم األوريب لإلسالم حتى القرن الثامن عرش، فقد ظلت  

وعن هذه الرتمجة   1543تنترش خمطوطاهتا حتى قام عاملان سويرسيان بطباعتها يف بازل سنة 

وعن هذه الرتمجة اإليطالية قام   1547الالتينية قام أريفابيني اإليطايل برتمجتها إىل اإليطالية سنة 

وعن هذه الرتمجة األملانية ُترمجت إىل اهلولندية   1616ساملون اشفجر برتمجتها إىل األملانية سنة 

 . 1641سنة  

ء آخر منه، وقال: هذه هنا )رسالة  فتح الشيخ النجدي ذلك الكتاب الضخم عىل جز 

النرصاين الرشقي(، وهي األخرية يف املجموعة الطليطلية، وُتعرف باسم )الرسالة اإلسالمية  

 واجلواب املسيحي(.. وقد كانت هذه الرسالة هي سبب املرشوع الكلوين مجيعه. 

مسلم    إن هذه الرسالة عبارة عن رسالة وجواب عىل الرسالة.. الرسالة مرسلة من رجل 

 ُيدعى عبداهلل بن إسامعيل اهلاشمي إىل صديق له مسيحي يدعى عبد املسيح بن إسحاق الكندي. 

وقد صيغت رسالة اهلاشمي بحيث يبدو قريبًا للخليفة املأمون، بينام صيغ اجلواب وكأن  

 الكندي يعمل يف بالط اخلليفة نفسه. 

ابتسم، وقال: من الواضح أن كال االسمني مستعاران، وأن كاتب النصني عامل عريب  

مسيحي عاش يف العراق يف القرن العارش امليالدي.. لقد كان هذا الكاتب يف منتهى الذكاء  

 
يِت آَتيَْت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِميُنيريد بذلك ق  (1) ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ َا النَّبِيُّ إِنَّ َك مِمَّا َأَفاَء اهللَُّ َعَليَْك وله تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

يِت َهاَجْرنَ  تَِك َوَبنَاِت َخالَِك َوَبنَاِت َخاالتَِك الالَّ َك َوَبنَاِت َعامَّ َمَعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهبَْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ إِْن َأَراَد  َوَبنَاِت َعمِّ

َعَليَْك  ِهْم َوَما َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم لَِكيْال َيُكونَ النَّبِيُّ َأْن َيْستَنْكَِحَها َخالَِصًة َلَك ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي َقْد َعلِْمنَا َما َفَرْضَنا َعَليِْهْم يِف َأْزَواجِ 

 (50األحزاب:) ﴾َحَرٌج َوَكاَن اهللَُّ َغُفورًا َرِحيامً 
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 واإلخالص. 

لقد كّلف بطرس املكرم اثنني من املرتمجني برتمجة هذا النص مها بطرس الطليطيل،  

 يه. وبطرس أوف بواتي 

قلب الشيخ النجدي نظره يف املخطوطة، ثم قال: تبدأ رسالة اهلاشمي املزعوم بالسالم  

والرمحة عىل صديقه املسيحي، ثم يبدي اهلاشمي املزعوم تعبريات خمتلفة من االحرتام لصديقه  

واإلشارة إىل النسب األصيل للكندي، واإلشاده بتقواه وثقافته ومعرفته، ويدعوه إىل اعتناق  

الم الذي هو دين احلنيفية، دين أبيهام األول ابراهيم، وهو التوحيد اخلالص هلل تعاىل، ثم  اإلس 

يعرض أركان اإلسالم اخلمسة، واجلهاد، ويسهب يف ذكر نعيم اجلنة الغراء صديقه النرصاين  

باعتناق اإلسالم، وأنه إذا اعتنق اإلسالم يمكنه الزواج بأربع زوجات ويطلق متى يشاء ويملك  

اجلواري ما يشاء، وحيصل عىل ترقية يف بالط اخلليفة، ويف النهاية يعرض عىل صديقه أن جييبه  من  

بكل رصاحة عىل عرضه وأن يقول ما حيلو له يف الدفاع عن دينه وحيثه عىل التخيل عن عبادة  

 الثالوث. 

صفحة، أي أكرب بسبع مرات من رسالة اهلاشمي، بحيث   140وقد أجاب الكندي يف 

 به االنطباع لدى القارئ املسيحي أنه نال الغلبة والقهر باحلجة والربهان. يرتك جوا 

قلب الشيخ النجدي نظره يف الكتاب، ثم قال: يبدأ الكندي املزعوم رسالته بالعرفان  

باجلميل لصديقه اهلاشمي والدعاء للخليفة املأمون، ثم يدافع عن عقيدة الثالوث، ويذكر أن  

إليها اهلاشمي التي كان عليها إبراهيم إنام هي عبادة األصنام، حيث  عقيدة احلنيفية التي يدعو 

 يذكر أن إبراهيم ظل يعبدها ملدة سبعني سنة يف حّران مع آبائه. 

وقد رد بأسلوب فلسفي قوي عىل عقيدة التوحيد.. ثم وجه هجومه عىل حممد، واهتمه  

يصبح ملكًا عليها اّدعى النبوة  بأنه تطّلع إىل امُللك، وملا كان يعرف أن نفوس قريش تأبى أن 

 للوصول إىل هدفه. 
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ال يتحدث جواب الكندي عن دعوة حممد يف مكة، وإنام ينتقل فجأة إىل املدينة، حيث  

يذكر أن حممدا اغتصب مربد غالميني يتيمني، وبنى عليه مسجده، وأنه اصطحب قومًا فراغًا  

 قطع الطريق وإخافة السبيل. العمل هلم وبدأ يف شن الغارات وممارسة النهب والسلب و 

وهو يتهم حممدا أنه أمر باغتيال بعض اآلمنني يف بيوهتم.. ثم يشري إىل جروح حممد يوم  

أحد، ويرى أنه لو كان رسوالً ملنعه اهلل من الرضر، ثم يذكر أن حممدا مل يكن له هم إال امرأة مجيلة  

 يتزوجها.. ويتهمه باالستخفاف باهلل يف حماباة زوجاته. 

عد ذلك يثري جواب الكندي موضوع النبوة وعالماهتا.. وهذا من أهم أجزاء هذه  وب 

الرسالة.. وهو يذكر بذكاء حاد أن رشوط النبوة ال تتوافر يف حممد.. ذلك أن أهم عالمات النبوة  

هي املعجزات، وحممد مل يأت بيشء منها، وأنه أنكر أنه يستطيع أن يأت بآية كام جاء يف القرآن،  

 دليل لدى حممد عىل رسالته اإلهلية..    وأنه ال 

.. وهو يذكر أن املسيحية انترشت بالتبشري  يذكر أن اإلسالم انترش بحد السيف وهو 

 واستشهاد احلواريني، بينام اإلسالم انترش بالقهر والسيف. 

وهو يذكر أن لغة القرآن ليست معجزة، ويعترب لغة الشاعر امرئ القيس أقوى من لغة  

 القرآن. 

ويذكر أن اإلغراء املادي والوعد بامللذات احلسية يف جنة شهوانية هو الذي أغرى العرب  

املحرومني أن ينضموا إىل اإلسالم وجيوشه، وأن جيوش املسلمني كانت مليئة باملنافقني الذين  

 انضموا إليها طلبًا للغنائم. 

لوثنية، ويرى أن اجلهاد ليس  وهو هياجم شعائر اإلسالم، ويعترب احلج عماًل من أعامل ا 

 إال عمال شيطانيا.  

وهو يذكر أن حممدا مل يكن هيدف مثلام هدف املسيح إىل أن خيّلص وهيذب اإلنسان، وإنام  

 هدف إىل ما هدف إليه الفاحتون اآلخرون وهو أن يوسع مملكته.  
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 وهو يذكر أن املسيحية هي الرصاط املستقيم املذكور يف سورة الفاحتة. 

كر أن الرشائع ثالث: رشيعة الكامل اإلهلي وهي التي جاء هبا املسيح، ورشيعة  وهو يذ 

 العدل وهي التي جاء هبا موسى، ورشيعة الشيطان وهي التي جاء هبا حممد. 

وهو يذكر أن حممدا كان يتلقى قرآنه من راهب ُطرد من الكنيسة، وذهب إىل إىل هتامة  

يوس، وأنه هو الذي كان يسميه حممد جربيل  واسمه رسجيوس، وتسمى عند حممد باسم نسطور 

 أو الروح القدس. 

التفت إيل، وقال: هذه الرتمجة الرئيسة يف املرشوع الكلوين نالت بني قومنا شعبية هائلة،  

وأصبحت بمثابة انجيل املبرشين واملسترشقني منذ ترمجتها وإىل اليوم، حيث اعتربوها أفضل  

 سالم. دفاع عن املسيحية وأقوى هجوم عىل اإل 

: بعد   وضع الشيخ النجدي الكتاب يف اخلزانة بلطف، ثم قالـ  وقد أخرج كتابني آخرينـ 

أن انتهى بطرس املكرم من ترمجة هذا املرشوع الذكي قام بتأليف ردين عىل اإلسالم مها هذان  

(،  الردان.. أما األول فهو )املجمل الكامل عن اهلرطقة اإلسالمية(.. وأما الثاين، فهو )الدحض 

 وقد قسمه إىل كتابني، كل كتاب مكون من فصلني وكالمها كتبه بالالتينية. 

 التفت إيل، وقال: سأقرأ عليك بعض ما ورد يف هذا الرد..  

إىل هذا احلد الفعيل عّلم )حممد( القذر الرشير  ) أخذ الشيخ النجدي يقرأ بصوت عال: 

 ثلث اجلنس البرشي بعدم معرفة يوم  أتباعه إنكار مجيع أرسار الدين املسيحي، وحكم تقريبًا عىل 

الدينونة للرب، بواسطة حكايات جمنونه هيذي بام مل ُيسمع بمثلها استجابة ألبليس واهلالك  

 الرسمدي( 

هكذا كان )حممد( ناشطًا جدًا يف الشؤون العاملية، وذكيا إىل أبعد حد، هو  ) إىل أن يقول: 

، وهنض بنفسه إىل أعىل شيئًا فشيئًا، وتكرارًا  انبثق من األصل الوضيع والفقر إىل الغنى والشهرة 

هاجم كل أولئك الذين كانوا بجواره، وكان بشكل بارز يضم إليه األقرباء باخلداع، والسلب،  
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والغزوات، قاتاًل أي شخص غيلة إن استطاع، هو ازداد رعبًا بواسطة اسمه، ويف الوقت املناسب  

منصب امللك عىل شعبه، وملا كان يدرك أنه ال  وصل إىل القمة بالنزاعات، ثم بدأ يطمح إىل 

ر أن يصبح ملكًا عن طريق السيف، وحتت   يستطيع أن حيقق هذه الرغبة بسبب أصله الوضيع قرَّ

 قناع الدين وبواسطة اإلسم رسول اهلل( 

هكذا ُعلِّم حممد من جانب أحسن علامء  ) قلب صفحات من أحد الكتابني، وأخذ يقرأ: 

تهرطقني، فانتجوا قرآنه، ونسجوا معًا، يف ذلك الشكل غري الفصيح، له  الالهوت البارزين، وامل 

كتابًا مقدسًا شيطانيًا، ُصنِّف عىل حد سواء من اخلرافات اليهودية واألغاين العابثة للهراطقة،  

كاذبًا أن هذه املجموعة ُجلبت إليه سورة وراء سورة بواسطة جربيل، الذي اسمه هو عرفه من  

 ذلك الوقت، هو أفسد بسم مهلك ذلك الشعب الذي مل يعرف الرب، ويف  الكتاب املقدس يف 

سلوك هذا املُفسد أن جعل يف حواف القدح اململوء بالعسل السم املهلك الذي يترسب معه، هو  

حطَّم، واحرستاه، األرواح واألجساد لذلك الشعب البائس، ذلك الرجل، أثنى عىل   ( حممد ) 

 الرشير مع ذلك يقتبس منها ويرفضها يف الوقت نفسه( الرشيعة املسيحية واليهودية، و 

م، اجلنة والنار،   قلب صفحات من أحد الكتابني، وقال: بعد ذلك يتناول بطرس املكرَّ

حممد يصف عذاب جهنم  ) والتعاليم األخالقية وهياجم التصوير القراين للجنة والنار فيقول: 

ئف كبري أن خيرتع تلك األوصاف، وهو  كأهنا ترسُه حتى يصفها، وكأنه كان مالئاًم لرسول زا 

يصور جنة ليست من جمتمع مالئكي، وال من جتىل الرب، وال من ذلك اخلري األعىل، الذي ال  

عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش.. بل يف هذه الطريقة هو وصفها مثلام هو  

ة لنفسه، هو يعد أتباعه هناك باألكل من اللح  م، وكل أنواع الثمرات، هناك  رغبها أن تكون معدَّ

أهنار من اللبن والعسل واملياه املتدفقة. هناك العناق واإلشباع الشهواين من النساء العذارى  

 األمجل، فيها أشياء كثرية، جنته كلها حسية( 

 . الفاحشة ثم يتناول بطرس املكرم تعدد الزوجات يف اإلسالم باعتباره عماًل من أعامل  
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وباإلضافة إىل كل هذه  ) للهجوم البذئ عىل حممد، فيقول: ثم يعود بطرس املبجل 

األشياء، استطاع أن جيتذب إليه الرغبات الشهوانية للرجال، حيث أطلق هلم األعنة للنهم  

والتلوث هو نفسه كان له يف ذات الوقت ستة عرش زوجة.. مقرتفًا الزنى كأنه رشط بواسطة األمر  

 اًم من الناس املحكوم عليهم باهلالك الرسمدي( اإلهلي، وبذلك أضاف إىل نفسه عددًا ضخ 

: لقد ضم هذان الردان للمرشوع الكلوين..    التفت إيل، وقال ـ وهو يشري إىل الكتابنيـ 

ثم قال معقبا: لقد كان هذا املرشوع هو اإلنجيل الذي الذي غدا يف متناول الرهبان  

 حممد. لالعتامد عليه يف كتاباهتم العدائية ضد حممد ودين  

يف زمن  ) فهذا وليم الصوري أسقف صور بدأ حديثه يف تارخيه عن حممد فقال: 

االمرباطور هرقل، وطبقًا للروايات والتواريخ الرشقية حققت معتقدات حممد الضارة موطئ  

قدم راسخ هلا يف الرشق، وهذا هو أول أبناء الشيطان املُعِلن بالكذب أنه رسول مرسل من اهلل،  

امة التي زرعها اخرتقت إىل حد  وبذلك أضل بلدا  ن الرشق خصوصًا بالد العرب، والبذرة السَّ

بعيد املناطق التي استخدم فيها خلفاؤه السيف والعنف بدالً من التبشري والنصح، الجبار الناس،  

 مهام كانوا خاضعني، ليعتنقوا املعتقدات اخلاطئة للرسول( 

أخذ جريانه الذين كان حيسدهم يف    إن حممداً ) فقال:   ، أما جاكيوس دي فرتي اسقف عكا 

 اخلفاء، وذبحهم بغدر( 

فقد كتب عدة كتب ضد   13أما سان بدرو باسكوال وهو راهب إسباين عاش يف القرن  

ما الذي جاء به حممد غري الفسوق  ) املسلمني، ومنها كتاب أطلق عليه )الفرقة املحمدية(، قال فيه: 

لسبب واحلرب، واحلديث أكّد هذا، حيث ُوِعَد  والسلب، القرآن عىل حد سواء وبتناقض أمر با 

املسلمون بمكافأة ضخمة من أجل املوت يف احلرب، وأن جروحهم سوف تكون مجيلة يوم  

البعث، ذلك أن حممدًا أمر بأن الناس من غري املسلمني جيب أن ُيقتلوا بواسطة اجلهاد، وُتغتصب  

 دهم حُتتل( نساؤهم ويؤخذن سبايا مع األطفال، وخرياهتم ُتنهب وبال 
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وقد ذكر سان بدرو باسكوال هذا أن حممدًا أثنى ذات مرة عىل آهلة الوثنيني يف آيات زعم  

 أن املسلمني يسموهنا اآليات الشيطانية. 

التفت إيل، وقال: لقد كان هذا القول هو الذي أوحى ألحد زمالئنا يف هذا املرشوع الذي  

ات الشيطانية(، كام أن باسكوال وفندينزو وريكولدو  أسسنا من أجله هذه الدار بكتابة روايته )اآلي 

 وغريهم من كّتاب العصور الوسطى كانوا املصدر الرئيس هلذه الرواية. 

لقد اخرتع سان بدور باسكوال قصصًا وأساطري عجيبة تناول فيها جوانب من سرية  

 حممد، ونزول الوحي عليه وموقف خدجية..  

اصطحب حممد عصابة من اللصوص، وبعد ذلك  ) فمثاًل غزوة بدر يقدمها هبذا الشكل: 

سمع أن جتارًا كثريين من مكة كانوا يقرتبون من تلك املدينة من مناطق أخرى يف طابور عظيم  

ختبأ يف مكمن مع أصحابه وقتل سبعني من التجار وسائقي  ا من البهائم املحملة باألثقال، هو 

 أسريًا، وهنبوا القافلة بالكامل( البغال من أهل مكة، وأخذ أكثر من سبعني  

ه الشيطان، ويسب خدجية التي صدقته   وعن قصة نزول الوحي يذكر أن حممدا تلبسَّ

يف الواقع أنا أقول لك يا حممد إن هذا الذي فعلته ليس نبوة، بل إنك قلت  ) ويقول خماطبًا حممدا: 

د الّعرافون اليوم أن يقولوهنا عن طريق ا  ستحضار العفاريت بأي أسلوب،  أشياء معينة مثلام تعوَّ

افون كثريون يف العامل يقولون حقائق قليلة وكذب كثري(   فهذا لن يكون مدهشًا ألنه سيوجد عرَّ

د نفسهـ  أي يتنرصَّ  ) ويقول عن وفاة حممد:  إن حممدًا عندما أوشك أن يموت حاول أن يعمِّ

 ـ لكن الشياطني منعته( 

مرشقي يلبس ألبسة القرون الوسطى، وقد   رسنا قليال يف القاعة، فرأينا صورة لرجل 

 بالصلبان املذهبة، فقلت: أي ملك هذا؟   ا مزين   ا وضع عىل رأسه تاج 

الشك أنك تعرفه.. فيستحيل    .. قال: هذا ملك من ملوك هذه الدار.. إنه يوحنا الدمشقي 

أن يدخل هذه الدار أحد ال يعرف يوحنا الدمشقي.. لقد كان من مسيحيي الشام، عاش يف  
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رص األموي، وتضلع يف الالهوت، وكتب كتبًا كثرية، ومن ضمنها كتاب كتبه باليونانية بعنوان  الع 

 اهلرطقات. 

لقد أفرد فيه فصاًل عن اإلسالم أطلق عليه اسم )هرطقة األسامعيليني( ويقصد  

باإلسامعيلني العرب من أبناء اسامعيل بن ابراهيم، وهذا الفصل شديد الطعن، اهتم فيه يوحنا  

ب باهلرطقه والضالل واخلرافة، واعتربهم فرقة نرصانية متهرطقة، وزعم أن حممدًا كان  العر 

رسوالً زائفًا ادَّعى النبوة زمن االمرباطور هرقل، بعد أن قرأ العهد القديم والعهد اجلديد وتعّلم  

ء،  من راهب أريويس فتظاهر بالتقوى حتى استامل العرب إليه وأخربهم أنه تلقى كتابًا من السام 

 وقّدم فيه تلك الرشائع املضحكة التي تسمى باإلسالم.  

ومما ذكره هذا الرجلـ  وهو دليل من أدلة ذكائه وإخالصهـ  أن حممدا دخل إىل بيت زينب  

 بنت جحش يف غياب زوجها فافتتن، هبا وخرج وهو يقول: سبحان مقلب القلوب..  

واستخدمه الكّتاب البيزنطيون    ( لروم دولة ا ) لقد كتب كتابه هذا يف بالد الدولة البيزنطية  

يف هجامهتم الفكرية عىل اإلسالم، ثم ُترجم إىل الالتينية وأسهم يف صياغة العقيدة الغربية جتاه  

 اإلسالم واملسلمني طوال العصور الوسطى وحتى العرص احلارض. 

افيا(  رسنا قليال، فرأينا صورة أخرى، فقال: هذه صورة الراهب اإليطايل )فيدينزو أوف ب 

 الذي جاء إىل بالد الشام يف النصف الثاين من القرن الثالث عرش امليالدي..  

لقد كتب هذا الرجل الفاضل وصفًا خمترصًا لتشويه صورة حممد عند القراء الغربيني ومما  

إن حممدًا مجع حوله عبيدًا آبقني، ورجااًل مؤذين مرتشني ومضطهدين لالخرين، من  ) قاله: 

ندما أطاعوه وأصبح أمريهم، أرسلهم إىل غابة ذات طرق فرعية وإىل قمم  أصناف خمتلفة، وع 

اجلبال، وأخذوا يغريون عىل الطرق التي يرتدد عليها املسافرون، فيسلبون الناس، وينهبون  

بضائعهم ويقتلون كل من ُيبدي مقاومة. وحل اخلوف من حممد وأصحابه بجميع الناس الذين  

 يقطنون بتلك البالد( 
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هذا الراهب أحد الكّتاب الغربيني الذين تلّقفوا القصة املختلقة عىل حممد مع  وقد كان 

زينب بنت جحش، والتي اخرتعها يوحنا الدمشقي وصاغها بشكل داعر، ومما قاله  

كان هناك رجل معروف ُيدعى سايدوسـ  زيدـ  وكان له زوجة ُتدعى سيبيبـ  زينب ـ  ) فيدينزو: 

لالئي عشن عىل األرض يف أيامها، فسمع حممد بشهرة مجاهلا،  كانت من أمجل النساء اجلميالت ا 

واشتعل بالرغبة فيها، وأراد أن يراها، فجاء إىل منزل املرأة يف غياب زوجها، وسأل عن زوجها.  

هي قالت: يارسول اهلل، ما ذا تريد، ملاذا أنت هنا؟ زوجي ذهب إىل اخلارج يف العمل، هذا مل يكن  

ما عاد إىل بيته، قال لزوجته: هل كان رسول اهلل هنا؟ هي أجابت: هو  خمفيًا عن زوجها، هو عند 

كان هنا، هو قال هل رأى وجهك؟ هي أجابت: نعم هو رآه، وهو أيضًا سّهرين وقتًا طوياًل، هو  

 ( قال هلا: أنا ال أستطيع أن أعيش معك وقتًا أطول من هذا.. 

 نظر إيل، وقال: أرأيت ما أذكاه..  

صورة أخرى، فقال: هذه صورة الراهب )ريكولدو أوف مونت   رسنا قليال، فرأينا 

وانتقل منها إىل آسيا الصغرى، ومنها    1289، وقد جاء إىل عكا سنة  1320كروس( املتوىف سنة  

إىل الرشق حيث وصل إىل مراغة يف رحلة تبشريية، ثم جاء إىل املوصل وإىل بغداد. ثم عاد إىل دير  

 مونت كروس. 

الفاضل عدة كتب هياجم فيها اإلسالم منها كتاب سامه )دحض  وقد صّنف هذا الرجل 

إن اإلسالم جمرد خدعة شيطانية ابتدعها الشيطان كي يمهد الطريق  ) القرآن(.. ومما جاء فيه قوله: 

ملجئ املسيح الدّجال، وذلك حني شعر الشيطان بعدم قدرته عىل إيقاف انتشار املسيحية، وأن  

سيحية، وأنه ليس يف مقدوره دحض رشيعة موسى وانجيل  الوثنيات بدأت تتهاوى أمام امل 

عيسى، فابتدع الشيطان ذلك الدين ليكون وسطًا بني املسيحية واليهودية.. والقرآن ليس قانون  

اهلل، نظرًا ألن أسلوبه ال يطابق األسلوب اإلهلي، الذي ال يوجد فيه سجع وال عبارات موزونة  

 كتلك التي جاءت يف الكتب املقدسة( 
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 ** * 

ما وصل الشيخ النجدي من حديثه إىل هذا املوضع حتى سمعت الباب يدق بشدة..  

فأصابني رعب شديد.. فقد كانت الدار بكل ما حتمله من حتف وصور وخمطوطات تشبه الديار  

 التي ال تسكنها إال األشباح..  

أرسع أخي، ففتح الباب، فدخل جمموعة رجال خمتلفي املظاهر واملشارب، وكأن كل  

 واحد منهم عامل قائم بذاته. 

عرفني هبم أخي واحدا واحدا .. واتفقنا يف ذلك املجلس عىل طريقة تنفيذ املرشوع الذي  

 أراد أخي أن جيربه يف تلك املدينة..  

وقد اتفقوا عىل اختيار ساحة يف املدينة تسمى )ساحة احلرية(، فتحت خصيصا لكل من  

 ال قمع فيها، وال ردع. يريد أن يتكلم ما يشاء، وفيام يشاء.. ف 

وقد دعاهم إىل اختيارها ما رأوه من استغالل املسلمني هلا لنرش إسالمهم.. وما رأوه  

 كذلك من اإلقبال املتزايد للناس عىل اإلسالم فيها، ويف مثلها من املحال. 

إيل، وقال: هذه قصة هذه الدار.. أما قصة النفر، وما يرتبط بشبهاهتم من   الغريب  التفت 

   وجوه الردود، فهي موضوع رحلتنا هذه. 
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 أوال ـ خطايا 

هو     كان أول من أراد أن يرسم منهج التشكيك هلذه اجلامعة التي اجتمعت عىل حممد  

 أخي.. وتوأمي.. ونفيس الثانية. 

ن مجع ما أطاق من أنواع السموم، أن يكون أسوة  لقد أراد بخروجه للمسلمني، بعد أ 

حسنة لكل الفريق الذي اجتمع عىل أخطر مهمة يف التاريخ وأصعبها.. وهي مهمة تشويه  

 الشمس التي ال تغيب. 

وقد أراد يف نفس الوقت أن يمهد األرض التي جتعل كل املسلمني يتقبلون كل ما سيفرزه  

 غريه من سموم التشكيك والتشويه. 

ان ألخي من الذكاء والفطنة ما جعله يستند إىل مصادر املسلمني وحدها، وخاصة  وقد ك 

املصادر األصلية التي ال يشك فيها أحد منهم، ليمزج منها خلطات حتول وجه كل من رشب  

 . منها عن قبلة حممد  

وكان من اآليات التي جذبت انتباهه هلذا، اآليات التي أسند اهلل تعاىل فيها الغفلة  

اَم َأِضلُّ َعىَل َنْفيِس َوِإِن اْهَتَدْيُت َفِباَم  ل لرسول اهلل والضال  ، كقوله تعاىل:﴿  ُقْل إِْن َضَلْلُت َفِإنَّ

ُه َسِميٌع َقِريٌب    ﴾ (،  وقوله تعاىل:﴿ َوَوَجَدَك َضااًل َفَهَدى 50)سـبأ:  ﴾ ُيوِحي ِإيَلَّ َريبِّ ِإنَّ

ْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِباَم َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن  (، وقوله تعاىل:﴿  َنْحُن َنُقصُّ َعلَ 7)الضحى: 

(، وقوله تعاىل يف اآلية التي قصم أخي ظهرها:﴿ َقْد  3)يوسف:  ﴾ ُكْنَت ِمْن َقْبِلِه مَلَِن اْلَغافِِلنيَ 

   ( 1) ( 56: )األنعام   ﴾ َضَلْلُت ِإذًا َوَما َأَنا ِمَن املُْْهَتِدينَ 

، وذلك كقوله تعاىل:﴿  لَِيْغِفَر َلَك  وكان منها اآليات التي أخربت عن مغفرة اهلل لنبيه  

 
بُِع َأْهَواَءُكْم َقْد َضَلْلُت إِذًا  ﴿اآلية كاملة هكذا:  (1) ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ُقْل ال َأتَّ َوَما َأَنا ِمَن ُقْل إيِنِّ هُنِيُت َأْن َأْعبَُد الَّ

  (56األنعام:) ﴾املُْْهتَِدينَ 
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اطًا ُمْسَتِقيامً  َر َوُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوهَيِْدَيَك رِصَ َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ (، وقوله  2)الفتح:  ﴾ اهللَُّ َما َتَقدَّ

َبُكْم  تعاىل:﴿ َفاْعَلْم َأنَُّه ال ِإَلهَ   ِإالَّ اهللَُّ َواْسَتْغِفْر لَِذْنِبَك َولِْلُمْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمَناِت َواهللَُّ َيْعَلُم ُمَتَقلَّ

(، وقوله تعاىل:﴿   2)الرشح:  ﴾ (، وقوله تعاىل:﴿  َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ 19)حممد:  ﴾ َوَمْثَواُكمْ 

ِذيَن َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبنيَ  َعَفا اهللَُّ َعْنَك مِلَ َأِذْنَت هَلُْم َحتَّى  َ َلَك الَّ (، وقوله  43)التوبة:  ﴾ َيَتَبنيَّ

ُكْم ِفياَم َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  (.. وغريها من  68)ألنفال:  ﴾ تعاىل:﴿ َلْوال ِكَتاٌب ِمَن اهللَِّ َسَبَق مَلَسَّ

 اآليات. 

 ألَْسَتْغِفُر اهلل وَأُتوُب ِإَلْيه يف الَيْوِم  واهلل إينِّ ) : ومن السنة مجيعا مل يلفت انتباهه إال قوله  

ةً  َا النَّاُس، ُتوُبوا ِإىل اهلِل واْسَتْغِفُروُه، فإينِّ أُتوُب يف الَيوِم  ) : ، وقوله  ( 1) ( َأْكَثَر ِمْن َسْبِعنَي َمرَّ َيا َأهيُّ

ةٍ     ( 2) ( مئَة َمرَّ

أخذ أخي يف حقيبته هذه النصوص املقدسة، ثم مزجها بام شاء من فهوم، واستنتج منها  

 ..  ما شاء من استنتاجات.. ثم راح إىل ساحة احلرية ليبرش بام تصوره من خطايا رسول اهلل  

 فهل ذهبت معه؟   قلت: 

هبا..    لست أدري.. ولكني ربام كنت معه.. فكل كلمة قاهلا، أشعر أينـ  مثلهـ  نطقت   قال: 

 وكل كلمة سمعها أشعر أينـ  مثلهـ  سمعتها. 

 كيف ذلك؟   قلت: 

 ال تسأل عن ذلك.. فلن ينفعك البحث يف ذلك.   قال: 

 *** 

وقف أخي يف تلك الساحة التي هيئت ملن يشاء أن يقول ما يشاء، ثم قال: أنا أخاطب  

، ولريد عيل بام  بكلمتي هذه العقول.. وال أخاطب غري العقول.. فمن كان ذا عقل، فليسمع يل 

 
 رواه البخاري.  (1)

 رواه مسلم.  (2)
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يشاء.. ومن مل يكن له عقل يميز به احلقائق من األباطيل، وأهل الضالل من أهل اهلداية.. فال  

 أرغب يف سامعه حلديثي.. لسبب بسيط، وهو أنه لن يفهمه.. وإذا فهمه، فلن يتقبله. 

اجتمعت مجوع كثرية حوله، وكان من بينها تلك اجلامعة التي أسلمت حديثا، ويف ذلك  

 ملحل الذي أتيح حلرية التعبري. ا 

بدأ أخي حديثه بام تعودته منه من طرق االستفزاز، فهو يتصور أن هذا األسلوب هو  

 األسلوب الوحيد الذي يمكن أن يبني به ما يشاء، وهيدم ما يشاء. 

وقد كان أخي يستخدم هذا األسلوب يف عالقاته مجيعا، وقد بنى به كل ما كان حيلم به  

 اصب ابتداء من أول السلم إىل منتهاه. من جمد ومن من 

بعد أن اجتمعت اجلموع أخذ أخي يرسل أول قنابله، فقال: لقد سمعت أنهـ  وقبل أسبوع  

ـ وقف رجل يف هذا املوقف.. وحدث الناس كثريا عن حممد.. وكان من نتيجة حديثه أن ألغى  

 البعض عقوهلم، وراحوا يسريون خلف رجل امتأل ضاللة وخطيئة..  

 بالضالل واخلطيئة؟ نادى رجل من اجلمع بغضب قائال: من ترميه  

نظر إليه أخي.. ثم قال ببساطة يستفزه: وهل هناك غري حممد!؟.. إن هذا الوصف ال  

 ينطبق عىل أحد يف الدنيا كام ينطبق عىل حممد. 

غضب الرجل.. وغضب معه كثري من أفراد اجلامعة امللتفة بأخي.. بل قام يعضهم لينزله  

القوم، هو أشبه الناس بصاحبك )معلم  من ذلك املحل الذي خيطب منه.. فقام رجل من 

السالم(.. بل لعله )معلم السالم( نفسه إال أين سمعت القوم يسمونه حكيام.. وال أزال إىل اآلن  

 لإلساءة.   ال أعرف هذا الرجل، وال أعرف رس وجوده يف كل حمل يتعرض له مقام النبي  

مجيعا، والتي عرب بعض أفرادها  ومل يكن هذا العجب عجبي فقط، بل كان عجب العصابة  

 ما بال هذا املحامي يظهر كل مرة ليحبط مجيع خمططاتنا(  ) عن سخطه بقوله: 

 بل إن بعض أفراد عصابتنا هم به ذات مرة ليخنقه.. ولكن اهلل خلصه منه. 
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لن أستعجل يف حكاية هذا.. وهلذا سأعود بك إىل موقفه.. وكيف استطاع أن يواجه ذلك  

 حكمة وعقل وسالم. املوقف الشديد ب 

قال احلكيم، بنربة ممتلئة حكمة ووقارا وهدوءا، متوجها للجمع الغاضب: رويدكم يا  

أن   ، ونحن الذين شملتنا أشعة حممد مجاعة.. فام ينبغي لنا، ونحن تالميذ رسول اهلل 

 نترصف هذا الترصف. 

لج بالعلم، ال  إن هذا أخ من إخواننا وقع يف شبه جرته إىل هذا الترصف.. والشبه تعا 

 . .. وهكذا ينبغي أن نمثل رسول اهلل  باأليدي.. هكذا علمنا رسول اهلل  

قال ذلك، ثم التفت إىل أخي، وقال: هو ذا أنا أمامك.. أنا الذي تقصده.. فقد قمت قبل  

شمس  أسبوع بالوقوف يف موقفك هذا.. ألحدث من أراد أن يستمع إيل عن رحلتي إىل حممد و 

ديثي أن يطول.. ولكن اجلمع الذي التف حويل كان كالزيت الذي يكاد  .. وكان حل  حممد 

يضيئ ولو مل متسسه نار.. فلذلك ما إن ذكرت أول شعاع من أشعة حممد حتى راحوا يعلنون  

 وإيامهنم به.   له حبهم  

قال أخي: وقد أرسلتني احلقيقة ألنقذ هذا اجلمع الذي استغفلته، فرحت ترميه يف شباك  

 الضالل. 

حلكيم: وأنا ممتن لك.. لتنقذينـ  أنا أيضاـ  من هذه الشباك.. فاذكر يل، واذكر للجمع  قال ا 

 ما ينقذنا من هذا الضالل الذي جعلنا نتبع حممدا. 

سكت أخي يستجمع أنفاسه، وقد ساءه هذا املوقف اللني الذي أبداه احلكيم، ثم قال:  

أي بوصلة هتتدون هبا.. ثم جاءكم أمي    َتيلوا معيـ  أهيا اجلمعـ  أنكم يف صحراء.. وليس لديكم 

 ال يعرف الطريق، وال علم له باجلغرافية، فأخربكم أنه اهلادي.. هل تقبلونه؟ 

ثم أجاب نفسه بنفسه: ال شك أنكم لن تقبلوه.. فالضال لن يكون هاديا..  واخلطاء لن  

و املقياس العلمي  يكون مربيا.. واملخطئ لن يكون معلام.. هكذا علمنا الكتاب املقدس.. وهذا ه 
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 الذي مأل به عقولنا، فرحنا ال نخضع إال للحقيقة. 

غضبت اجلامعة املسلمة هلذا االستفزاز.. لكنه قال هبدوئه املعتاد: ال تغضبوا.. فأنا لن  

 أحدثكم إال بالقرآن الذي جاء به حممد.. وباألحاديث التي ينزهلا املسلمون منزلة القرآن. 

فيام يقول، متعجبني منه، فشجعه ذلك، فراح يقول: لقد   التفت اجلمع إليه مستغرقني 

 ذكرت لكم أن حممدا خطاء.. واخلطاء ال يكون مربيا.. وال يكون هاديا.. وال يكون رسوال. 

ألن أول صفات املريب أن يكون قدوة لغريه.. ومن كان ذا خطيئة مل يرب غريه إال عىل  

 اخلطيئة..  

من كان ذا خطيئة يستحيل أن يكون شافعا  ومن أدوار الرسول أن يكون شافعا.. و 

 للمذنبني.. ألنه حيتاج هو نفسه ملن يشفع له. 

سكت قليال، ثم قال: ال تغضبوا.. فليس هذا كالمي.. هذا ما قال القرآن.. لقد جاء يف  

القرآن أمر حممد باالستغفار، واالستغفار ال يكون إال للمذنبني، ففي القرآن هذه األوامر الشديدة  

َفاْصرِبْ ِإنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ   ﴿ (.. 106)النساء:  ﴾ َواْسَتْغِفِر اهللََّ إِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفورًا َرِحيامً  ﴿ : ملحمد 

ْبَكارِ  َفاْعَلْم َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ   ﴿ (.. 55)غافر:  ﴾ َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِباْلَعيِشِّ َواأْلِ

َبُكْم َوَمْثَواُكمْ َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك َولِْلُمْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمَناِت َواهللَُّ َيْعَلُم مُ   (  19)حممد:   ﴾ َتَقلَّ

ا َفَتْحَنا َلَك    ﴿ ويف القرآن وعد ملحمد بأن يغفر له ذنبه.. واملغفرة ال تكون إال للمذنبني:  ِإنَّ

َر َوُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوهَيْ  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ اطًا ُمْسَتِقياًم  َفْتحًا ُمِبينًا لَِيْغِفَر َلَك اهللَُّ َما َتَقدَّ   ﴾ ِدَيَك رِصَ

 ( 2- 1)الفتح: 

بل إن حممدا نفسه يرصح بوقوع اخلطايا منه.. اسمعوا هذا الدعاء الذي ال ينطق به إال من  

اللهم انت ربى ال اله اال انت خلقتني وانا عبدك وانا عىل عهدك ووعدك ما  ) امتأل باخلطايا.. 

عىل وابوء لك بذنبى فاغفر ىل فانه ال يغفر    استطعت اعوذ بك من رش ما صنعت ابوء لك بنعمتك 
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   ( 1) الذنوب إال انت( 

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت،  ) واسمعوا هذا الدعاء الذي تفوح منه روائح اخلطايا: 

وما أرسرت وما أعلنت اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسايف يف أمري وما أنت أعلم به مني  

وجدي وكل ذلك عندي أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت  اللهم اغفر يل خطأي وعمدي وهزيل 

   ( 2) عىل كل شئ قدير( 

أرأيتم .. إن حممدا يف هذا الدعاء يقر بأن له خطايا.. وأنه أرسف فيها.. وأنه ارتكب من  

 اخلطايا مجيع أنواعها ويف مجيع املحال. 

رش ما  اللهم انى اعوذ بك من رش ما عملت ومن  ) ليس هذا فقط.. اسمعوا هذا الدعاء: 

   ( 3) مل أعمل( 

واهلل إين ألستغفر اهلل وأتوب إليه يف اليوم أكثر من  ) ولكثرة خطاياه كان يقول ألصحابه: 

يا أهيا الناس توبوا إىل اهلل واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة  : ) .. بل كان يقول ( 4) ( سبعني مرةً 

   ( 5) مرٍة( 

يف املجلس، يقول:    لرسول اهلل    وقد عد أحد أصحابه كثرة استغفاره، فقال: إن كنا لنعد 

 . ( 6) رب اغفر ىل، وتب عيل، انك انت التواب الغفور مائة مرة 

 التفت إىل اجلمع، وقال: أرأيتم.. هل يمكن الوثوق يف نبي خطاء؟  

ثم أضاف بسخرية قائال: إن أي ترصف ستنقلونه عن هذا النبي يمكن أن يكون من  

 
 رواه البخاري والنسائي.  (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.  (3)

 رواه البخاري.  (4)

 رواه مسلم.  (5)

 البيهقي يف الشعب.  (6)
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الذنوب التي تاب منها.. فهل جتيزون ألنفسكم أن تكرروا أخطاء غريكم؟.. وهل جتيزون  

 ألنفسكم أن تعبدوا اهلل باألخطاء التي تيب منها؟ 

 من أسئلة؟   سكت اجلمع، فقام احلكيم، وقال: إذا أذنت يل.. فسأجيبك عام طرحت 

 قال أخي: أجب بام تشاء.. لن جتد عندي إال سعة الصدر. 

 اخلطايا والنبوة 

فأعتمد فيه عىل اجلدل، فلذلك  قال احلكيم: سأجيبك عن هذا بأمرين.. أما أحدمها 

عك بام ال يقبله عقيل وديني.. ولكن دينك وعقلك يقبله.. وهو أسلوب اعتمده القرآن حني  ن سأق 

َم إرِْسائيُل َعىَل َنْفِسِه ِمْن َقْبِل   ﴿ قال خياطب اليهود:  ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبنِي إرِْسائيَل ِإالَّ َما َحرَّ

َل التَّْوَراُة ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ   ( 93)آل عمران:   ﴾ َأْن ُتَنزَّ

 عام أطرحه عليك من أسئلة.   ولذلك أقول لك: ائت بكتابك املقدس.. وأجبني 

قال أخي: كتايب املقدس دائام معي.. هو يف عقيل وقلبي وروحي.. وحروفه تنتقش يف  

 ذاكريت. 

قال احلكيم: فأنت أقرب إىل احلق إذن من كل هذا اجلمع.. فمن قرأ الكتاب املقدس  

 . بصدق لن يصل إال إىل حممد  

 قال أخي: بل يصل املسيح..  

وحممد.. وغريمها من األنبياء كلهم قد خرجوا من عامل واحد، فمن   قال احلكيم: املسيح 

 وصل ألحدهم بصدق وصل لآلخر ال حمالة. 

قال أخي: كيف تضع حممدا مع األنبياء.. وقد ذكرت لك من ضالالته وخطاياه ما يرفعه  

 عن ذلك املقام الرفيع الذي تدعونه له!؟  

تعبريي.. ولكن املنهج العلمي يدعوين  قال احلكيم: اعذرين.. ربام أكون قد أخطأت يف 
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أقل شأنا من أن   ويدعوك للرتيث حتى نبحث يف سري هؤالء األنبياء الذين رأيت أن حممدا 

 يوضع معهم. 

 آدم: 

أشار اجلمع موافقني ملا ذكره احلكيم، فقال: فلنبدأ بآدم.. أليس آدم أبا البرش، وأول  

 ؟ ( 1) األنبياء.. أجبني ما مقامه فيكم 

قال أخي:  هو فينا ذو مقام.. فهو أبونا األول الذي ولدنا منه الوالدة األوىل.. وكل  

مسيحي يشعر أنه ابن آدم بحكم والدته، ويولد والدة جديدة يف املسيح بإيامنه، لذلك حيتفظ  

املسيحي بعالقة دائمة مع آدم األول وآدم اآلخر، وإن اختلفت طبيعة هذه العالقة وأثرها يف  

 
دم لذكره ملا من املراجع التي رجعنا إليها يف ذكر ما نسبب لألنبياء من معايص )إظهار احلق( لرمحة اهلل اهلندي، وقد ق  (1)

نسب لألنبياء باعتذار قال فيه:) اعلم أرشدك اهللّ تعاىل يف الدارين أن املسيحيني يدعون أن األنبياء إنام يكونون معصومني يف 

تبليغ الوحي فقط، تقريرًا كان أو حتريرًا. وأما يف غري التبليغ، فليسوا بمعصومني ال قبل النبّوة وال بعدها. فيصدر عنهم بعدها 

ع الذنوب قصدًا، فضالً عن اخلطأ والنسيان، فيصدر عنهم الزنا باملحارم فضالً عن األجنبيات، ويصدر عنهم عبادة األوثان، مجي

ل وبناء املعابد هلا، وال خيرج عندهم نبي من إبراهيم إىل حييى عليهام السالم ال يكون زانيًا أو من أوالد الزنا أعاذنا اهللّ من أمثا 

 سدة يف حق األنبياء عليهم السالم.هذه العقائد الفا 

وقد عرفت يف األمر السابع من مقدمة الكتاب، ويف الفصل الثالث والرابع من الباب األول، ويف املقصد األول من الباب 

م الثاين أن ادعاءهم العصمة يف التبليغ أيضًا باطل ال أصل له عىل أصوهلم. ويصدر هذا االدعاء عنهم لتغليط العوام، فمطاعنه

يف بعض األمور التي يفهموهنا ذنوبًا يف زعمهم الفاسد، ال تقدح يف نبوته عىل أصوهلم. وإين وإن كنت أستكره  عىل حممد 

أن أنقل ذنوب األنبياء والكفريات املفرتيات عن كتبهم ولو إلزامًا، وال أعتقد يف حرضات األنبياء إنصافهم هبذه الذنوب 

يف األمور اخلفيفة،  رأيت أن علامء بروتستنت أطالوا ألسنتهم إطالة فاحشة يف حق حممد والكفريات حاشا وكال. لكني ملا 

وجعلوا اخلردلة جبالً لتغليط العوام الغري الواقفني عىل كتبهم، وكان مظنة وقوع السذج يف االشتباه بتموهياهتم الباطلة، نقلت 

إال كنقل كلامت الكفر، ونقل الكفر ليس بكفر، وقدمت نقلها عىل بعضها إلزامًا، وأتربأ عن اعتقادها بألف لسان وليس نقلها 

 واجلواب عنها( نقل مطاعنهم يف حممد 

من علامء بروتستنت كتابًا )  (وقد ذكر أنه نقل هذه النصوص وبعض التعليقات عليها من كتاب كتبه القسيس )وليم اسمت

من امليالد، وسامه طريق األولياء، وكتب فيه حال األنبياء  1848سنة يف لسان أردو وطبعه يف البلد مرزابور من بالد اهلند يف 

 من آدم إىل يعقوب عليهم السالم ناقالً عن سفر التكوين وتفاسريه املعتربة عند علامء بروتستنت(



57 

 

 .  احلالتني 

قال احلكيم: ولكنكم تذكرون لنا ـ خالفا لنا ـ بأنه ظل عىل خطيئته.. لقد قال أحدكم يف  

كتاب كتبه عن أولياء الكتاب املقدس سامه )طريق األولياء(: )يا أسفي عىل أنه مل تثبت توبته وعىل  

 أنه ما استغفر اهلّل لذنبه مرة واحدة أيضًا(  

 نوح: 

 ؟ نوح ال: وما تقولون يف  أخي قائ قال ذلك، ثم التفت إىل  

الرجل البار الذي ينجو من العقاب  قال أخي: نوح ـ يف معتقدنا نحن املسيحيني ـ هو 

وينعم باخلالص.. ففي وسط الرش املدّمر للعامل، يربز نوح كرأس لإلنسانية اجلديدة وصورة  

 مسبقة للمسيح. 

 ( 20:  9) قال احلكيم: فافتح كتابك املقدس، واقرأ من سفر التكوين  

واشتغل نوح بالفالحة وغرس كرما، ورشب من اخلمر فسكر وتعرى  : ) أخذ أخي يقرأ 

داخل خيمته، فشاهد حام أبو الكنعانيني عري أبيه، فخرج وأخرب أخويه اللذين كانا خارجا.  

فأخذ سام ويافث رداء ووضعاه عىل أكتافهام ومشيا القهقرى إىل داخل اخليمة، وسرتا عري أبيهام  

تديرا بوجهيهام نحوه فيبرصا عريه. وعندما أفاق نوح من سكره وعلم ما فعله به  من غري أن يس 

ابنه الصغري قال: )ليكن كنعان ملعونا، وليكن عبد العبيد إلخوته(، ثم قال: تبارك اهلل إله سام.  

 ( وليكن كنعان عبدا له. ليوسع اهلل ليافث فيسكن يف خيام سام. وليكن كنعان عبدا هلم 

وقال: أال ترى اخلطايا الكثرية التي تفوح من هذا النص، والتي تنسب هلذا    ابتسم احلكيم، 

 النبي الكريم. 

 أال ترون أن الذي شاهد عري أبيه هو )حام(؟ 

 قال اجلمع: نعم..  

قال احلكيم: ولكن نوحا ـ يف هذا النصـ  ال يلعن ابنه الذي شاهده، وإنام يلعن نسل أحد  
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 أبنائه.. وهو كنعان.. وهذا االبن مل يولد حينذاك.. بل ولد بعد عرشين سنة..  

ولو فرضنا أنه محل إثم األب عىل االبن، وهو خالف العدل، فام وجه َتصيص كنعان..  

 كوش ومرصايم وفوط وكنعان.   فقد كان حلام أربعة أبناء: 

نظر احلكيم، وقال: من املؤسف أن حيمل الكتاب املقدس مثل هذه العنرصية.. إن هذه  

القصة ـ بال شك ـ من افرتاءات الكتاب املقدس عىل أنبياء اهلل واهتامهم بارتكاب الكبائر.. وهي  

قبل اليهود، فنسبوا  تفضح عنرصية اليهود حيث قصدوا هبذه اللعنة الكنعانيني سكان فلسطني 

 أنفسهم إيل سام، وادعوا اختصاصهم بذلك ليتسنى هلم ادعاء حق السيطرة عىل الكنعانيني. 

 إبراهيم: 

 ثم التفت إىل أخي، وقال: أنبئني عن مقام إبراهيم فيكم، ويف الكتاب املقدس؟ 

 تاريخ  حيتل مركزا ممتازا يف قال أخي: هو نبي من أنبياء الكتاب املقدس العظام.. بل إنه 

اخلالص.. فدعوته ليست جمرد نقطة البداية يف تدبري اهلل، لكنها أيضا حتدد االجتاهات األساسية  

 هلذا التدبري. 

قال احلكيم: ولكنكم تعتقدون أنه وقع يف خطايا كثرية.. سأذكر لك منها بعض ما  

 وصلت إليه، وال أرى إال أنك ستقرين عليها. 

ذي كتبه عن )طريق األولياء(، فقد قال يف حال  منها ما ذكره صاحبكم يف كتابه ال 

ال يعلم حاله إىل سبعني سنة من عمره، وهو تربى يف الوثنيني، ومَض أكثر عمره فيهم،  ) إبراهيم: 

ويعلم أن أبويه ما كانا يعرفان اإلله احلق. وحيتمل أن إبراهيم أيضا كان يعبد األصنام ما مل يظهر  

   ( 1) ن أبناء العامل، وجعله عبدا خاصا(  اهلل عليه، ثم ظهر عليه وانتخبه م 

فظهر أن املظنون عندكم أن إبراهيم إىل سبعني سنة من عمره كان يعبد األصنام.. بل إن  

كونه عابد األصنام إىل أن بلغ سبعني سنة، قريب اليقني، نظرا ألصولكم، ألن أهل العامل يف هذا  

 
 ، نقال عن )إظهار احلق(74طريق األولياء،   (1)
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يضا كانا منهم. ومل يظهر عليه الرب إىل ذلك  الوقت عندكم كانوا وثنيني، وهو تربى فيهم، وأبواه أ 

الوقت، والعصمة عن عبادة األوثان ليست برشط بعد النبوة، فضال عن أن تكون رشطا قبل  

 النبوة.  

لنرتك هذا.. فقد تتعلل بأن هذا قبل النبوة.. ولننتقل إىل ما تذكرونه عنه بعد النبوة.. اقرأ  

 ( 13  –   10/ 12عيل ما ورد يف )سفر التكوين: 

وكان جوع يف أرض كنعان، فنزل أبرام إىل مرص ليتغرب هناك، ألن اجلوع  : ) قرأ أخي 

أعرف أنك امرأة مجيلة املنظر، فإذا  : ) كان شديدا. فلام وصل إىل أبواب مرص قال لساراي امرأته 

رآك املرصيون سيقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويبقون عليك. قويل إنك أختي، فيحسنوا  

 (  ك ويبقوا عىل حيايت ألجلك معاملتي بسبب 

قال احلكيم: أال ترى اخلطيئة العظيمة التي وقع فيها إبراهيم يف هذا النص؟.. إن سبب  

الكذب ـ كام يدل هذا النص ـ ما كان جمرد اخلوف، بل رجاء حصول اخلري أيضا، بل اخلري كان  

 أجلك. أقوى، ولذلك قدمه، وقال ليكون يل خري بسببك، وحتيي نفيس من  

عىل أن خوفه من القتل جمرد وهم، ال سيام إذا كان راضيا برتكها، فإنه ال وجه خلوفه بعد  

ذلك أصال، وكيف جيوز العقل أن يرىض إبراهيم برتك حريمه وتسليمها وال يدافع دوهنا، وال  

 يرىض بمثله من له غرية ما، فكيف يرىض مثل إبراهيم الغيور. 

يكن هذا هو الذنب الوحيد.. بل إن إبراهيمـ  عىل حسب    سكت احلكيم قليال، ثم قال: مل 

وانتقل  ) (: 18- 1/ 20ما ذكر الكتاب املقدس ـ كرر نفس هذا الذنب.. ففي )سفر التكوين: 

إبراهيم من هناك إىل أرض النقب، فأقام بني قادش وشور ونزل بمدينة جرار. وقال إبراهيم عن  

فجاء اهلل إىل أبياملك يف حلم    جرار، فأخذ سارة. فأرسل أبياملك، ملك    ( هي أختي : ) سارة امرأته 

ومل يكن أبياملك اقرتب    . ( ستموت بسبب املرأة التي أخذهتا، فهي متزوجة برجل ) الليل وقال له:  

أما قال يل إبراهيم: هي أختي، وقالت يل امرأته أيضا:   يا سيدي، أأمة بريئة تقتل؟ ) إليها، فقال: 
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أنا أعرف أنك بسالمة  ) قال له اهلل يف احللم:  . ( فعلت هذا هو أخي؟ فبسالمة قلبي ونقاوة يدي 

قلبك فعلت هذا، ولذلك منعتك من أن متسها فتخطأ إيل. واآلن رد امرأة الرجل، فهو نبي يصيل  

 ( ألجلك فتحيا. وإن كنت ال تردها، فاعلم أنك ال بد هالك أنت ومجيع شعبك 

كل ما جرى، فخافوا خوفا  فبكر أبياملك يف الغد واستدعى مجيع رجاله وأخربهم ب 

ماذا فعلت بنا؟ وبامذا أذنبت إليك حتى جلبت عيل  ) ثم دعا أبياملك إبراهيم وقال له:  شديدا. 

ماذا خطر لك  ) وسأل أبياملك إبراهيم:    ( وعىل مملكتي خطيئة عظيمة؟ ما فعلت يب ال يفعله أحد 

ذا املكان، فيقتلني الناس  ظننت أن ال وجود خلوف اهلل يف ه )) فأجاب إبراهيم:  (  حتى فعلت هذا؟ 

بسبب امرأيت. وباحلقيقة هي أختي ابنة أيب ال ابنة أمي، فصارت امرأة يل. فلام رشدين اهلل من بيت  

 ( أيب قلت هلا: حتسنني إيل إن قلت عني حيثام ذهبنا: هو أخي 

فأخذ أبياملك غنام وبقرا وعبيدا وجواري وأعطى هذا كله إلبراهيم وأعاد إليه سارة  

 ( هذه بالدي بني يديك، فأقم حيثام طاب لك ) . وقال أبياملك:  امرأته 

أعطيت أخاك ألفا من الفضة، وهو لك رد اعتبار أمام عيون كل من معك  : ) وقال لسارة 

 ( وسواهم بأنيلم أتزوجك 

فصىل إبراهيم إىل اهلل، فشفى اهلل أبياملك وامرأته وجواريه فولدن، وكان الرب أغلق كل  

 سبب سارة امرأة إبراهيم( رحم يف بيت أبياملك ب 

التفت احلكيم إىل أخي، ثم قال: أال أن إبراهيم يف هذا النص أيضا مارس نفس  

األسلوب.. ولعل السبب هاهنا ما عدا اخلوف أيضا، كان حصول املنفعة، وقد حصلت كام  

 رصح بذلك هذا السفر املبارك..  

لعل إبراهيم ملا أنكر كون  ) هذا: لقد قال صاحبكم.. صاحب )طريق األولياء( معلقا عىل  

سارة زوجة له يف املرة األوىل، عزم يف قلبه أنه ال يصدر عنه مثل هذا الذنب، لكنه وقع يف شبكة  
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    ( 1) الشيطان السابقة مرة أخرى بسبب الغفلة( 

وقال يف موضع آخر: )ال يمكن أن يكون إبراهيم غري مذنب يف نكاح هاجر، ألنه كان  

يح املكتوب يف اإلنجيل، أن الذي خلق من البدء خلقهام ذكرا وأنثى، وقال  يعلم جيدا قول املس 

    ( 2) من أجل هذا يرتك الرجل أباه وأمه، ويلتصق بامرأته ويكون االثنان جسدا واحدا( 

بل أقول: إنه ال يمكن أن يكون غري مذنب يف زواجه من سارة، ألنه كان يعلم جيدا قول  

كشف أختك من أبيك كانت أو من أمك التي ولدت يف البيت  موسى املكتوب يف التوراة: )ال ت 

أو خارجا من البيت(، وقوله: )أي رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنة أمه، ورأى عورهتا ورأت  

عورته، فهذا عار شديد، فيقتالن أمام شعبهام. وذلك ألنه كشف عورة أخته فيكون إثمهام يف  

 ضاجع أخته من أبيه أو أمه( يكون ملعونا من ي ) رأسهام(، وقوله: 

إن هذا الزواج مساو للزنا عندكم.. ويلزم من هذا أن يكون إبراهيم ـ عليه السالم ـ زانيا  

 قبل  النبوة وبعدها، ويكون أوالده كلهم من سارة أوالد الزنا. 

 ولو جوزتم زواج األخت يف رشيعته لزم جتويز تعدد الزواج أيضا يف تلك الرشيعة. 

 إسحق: 

قليال، ثم قال: ليس إبراهيم وحده هو من وقع يف هذا.. إن مثل هذا ورد عن ابنه  سكت  

 ( 11- 6/ 26الوارث لربكاته إسحق.. اقرأ ما ورد يف )سفر التكوين: 

فأقام إسحق يف جرار وسأله أهل جرار عن امرأته فقال: )هي أختي(، ألنه  : ) قرأ أخي 

انت مجيلة املنظر. وملا مَض عىل إقامته هناك  خاف أن يقول: )هي امرأيت(، لئال يقتلوه بسببها وك 

وقت طويل حدث أن أبياملك، ملك الفلسطيني أطل من نافذة له ونظر فرأى إسحق يداعب  

رفقة امرأته. فدعاه وقال له: )إذا هي امرأتك، فلامذا قلت إهنا أختك؟( فقال إسحق: )ألين ظننت  

 
 .99طريق األولياء:   (1)

 .93و  92طريق األولياء:   (2)
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بنا؟ لوال قليل لضاجع أحد أبناء شعبنا امرأتك  أنني ربام أهلك بسببها( فقال أبياملك: )ماذا فعلت  

 فنذنب( وأوىص أبياملك مجيع الشعب قال: )من مس هذا الرجل أو امرأته فموتا يموت( 

قال احلكيم: أال ترى إسحق يف هذا النص يقتفي أثر أبيه، فيعود إىل نفس اخلطيئة؟.. لقد  

.. ويف موضع آخر  ( 1) ه أهنا أخته( قال صاحب طريق األولياء: )زل إيامن إسحاق ألنه قال لزوجت 

قال: )يا أسفي إنه ال يوجد كامل يف أحد من بني آدم غري الواحد العديم النظري، والعجب أن  

شبكة الشيطان التي وقع فيها إبراهيم، وقع فيها إسحاق أيضا، وقال عن زوجته أهنا أخته، فيا  

    ( 2) ظ( أسفي أن أمثال هؤالء املقربني عند اهلل حمتاجون إىل الوع 

 يعقوب: 

ثم التفت إىل أخي، وقال: ونفس األمر حصل مع يعقوب.. فهو مل يكتف بالكذب، بل  

 ( 45- 1/ 27راح خيدع أباه.. بل خيدع اهلل.. اقرأ عىل اجلمع من )سفر التكوين: 

وملا شاخ إسحق وكلت عيناه عن النظر دعا عيسو ابنه األكرب وقال له: )يا  : ) قرأ أخي 

ا أنا(. فقال: )رصت شيخا كام ترى وال أعرف متى أموت. فخذ عدتك  ابني(، قال: )نعم. ه 

وهيئ يل األطعمة التي أحب، وجئني  4وجعبتك وقوسك واخرج إىل الربية وتصيد يل صيدا، 

 هبا فآكل وأباركك قبل أن أموت(. 

وكانت رفقة سامعة حينام كلم إسحق عيسو ابنه. فلام خرج عيسو إىل الربية ليصطاد صيدا  

ه إىل أبيه، قالت رفقة ليعقوب ابنها: )سمعت أباك يقول لعيسو أخيك: جئني بصيد وهيئ  وجييء ب 

يل أطعمة فآكل منها وأباركك أمام الرب قبل مويت. واآلن يا ابني، اسمع لكالمي واعمل بام  

أوصيك به. اذهب إىل املاشية وخذ يل منها جديني من خرية املعز، فأهيئهام أطعمة ألبيك كام حيب.  

رضمها إىل أبيك، ويأكل ليباركك قبل موته(. فقال يعقوب لرفقة أمه: )لكن عيسو أخي رجل  فتح 

 
 .168طريق األولياء:   (1)

 .169طريق األولياء:  (2)
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أشعر وأنا رجل أملس. ماذا لو جسني أيب فوجدين خمادعا؟ أال أجلب عىل نفيس لعنة ال بركة؟(  

فقالت له أمه: )عيل لعنتك يا ابني. ما عليك إال أن تسمع لكالمي وتذهب وجتيئني باجلديني.  

وجاء هبام إىل أمه، فهيأت أطعمة عىل ما حيب أبوه. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها األكرب  فذهب  

الفاخرة التي عندها يف البيت، فألبستها يعقوب ابنها األصغر وكست يديه واجلانب األملس من  

عنقه بجلد املعز. وناولت رفقة يعقوب ما هيأته من األطعمة واخلبز، فدخل عىل أبيه وقال: )يا  

(، قال: )نعم، من أنت يا ابني؟( فقال له يعقوب: )أنا عيسو بكرك. فعلت كام أمرتني. قم  أيب 

اجلس، وكل من صيدي، وامنحني بركتك(. فقال له إسحق: )ما أرسع ما وجدت صيدا يا  

ابني!( قال: )الرب إهلك وفقني(. فقال: )تعال ألجسك يا ابني، فأعرف هل أنت ابني عيسو أم  

ب إىل إسحق أبيه، فجسه وقال: )الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا  ال(. فتقدم يعقو 

عيسو(. ومل يعرفه، ألن يديه كانتا مشعرتني كيدي عيسو أخيه. فقبل أن يباركه. قال: )هل أنت  

. فقال: )قدم يل من صيدك، يا ابني، حتى آكل وأباركك(. فقدم  ( حقا ابني عيسو؟( قال: )أنا هو 

ب. وقال له إسحق: )تقدم وقبلني يا ابني(. فتقدم وقبله، فشم رائحة  له فأكل، وجاء بخمر فرش 

ثيابه وباركه وقال: )ها رائحة ابني كرائحة حقل باركه الرب يعطيك اهلل من ندى السامء ومن  

خصوبة األرض فيضا من احلنطة واخلمر! وَتدمك الشعوب وتسجد لك األمم! سيدا تكون  

 من يلعنك، ومبارك من يباركك!(   إلخوتك، وبنو أمك يسجدون لك. ملعون 

فام إن فرغ إسحق من بركته، وخرج يعقوب من عنده حتى رجع عيسو أخوه من الصيد  

فهيأ هو أيضا أطعمة وجاء هبا إىل أبيه وقال له: )قم يا أيب، وكل من صيدي، وباركني(. فقال له  

ديدا وقال: )فمن هو  أبوه: )من أنت؟( قال: )أنا ابنك البكر عيسو(. فارتعش إسحق ارتعاشا ش 

الذي صاد صيدا وجاءين به، فأكلت منه كله قبل أن جتيء وباركته؟ نعم، باركته ومباركا يكون(.  

فلام سمع عيسو كالم أبيه رصخ عاليا بمرارة وقال له: )باركني أنا أيضا يا أيب(. فأجابه: )جاء  

ني؟ أخذ بكوريتي، وها  أخوك بمكر وأخذ بركتك(. فقال عيسو: )أألن اسمه يعقوب تعقبني مرت 
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 هو اآلن يأخذ بركتي(. وقال: )أما أبقيت يل بركة؟(  

فأجابه إسحق: )هاأنا جعلته سيدا لك، وأعطيته مجيع إخوته عبيدا، وزودته باحلنطة  

واخلمر، فامذا أعمل لك يا ابني؟( فقال عيسو: )أما لك غري بركة واحدة يا أيب؟ باركني أنا أيضا  

وته وبكى. فأجابه أبوه:)بعيدا عن خصوبة األرض يكون مسكنك، وعن  يا أيب(. ورفع عيسو ص 

 ندى السامء من فوق. بسيفك تعيش وأخاك َتدم فإذا قويت تكرس عن عنقك نريه(  

وحقد عيسو عىل يعقوب بسبب الربكة التي باركه هبا أبوه. وقال عيسو يف نفسه: )إقرتبت  

وجاء من أخرب رفقة بكالم عيسو، فاستدعت يعقوب  أيام احلداد عىل أيب. فأقتل يعقوب أخي(.  

وقالت له: )أخوك ينوي أن يقتلك. واآلن اسمع لكالمي يا ابني، فقم اهرب إىل البان أخي يف  

حاران، وأقم عنده أياما قليلة حتى هيدأ غضب أخيك فإذا هدأ غضب أخيك ونيس ما فعلت به  

 أرسل وآخذك من هناك. ملاذا أفقدكام يف يوم واحد؟( 

قال احلكيم: يكفيني ما قرأته.. هل ترى هذا سلوك نبي أيب أنبياء!؟.. نحن املسلمني ال  

 نقول هذا .. بل ننزه األنبياء عن كل خطيئة صغرية كانت أو كبرية..  

لقد ذكر بعض علامء املسلمني.. وهو ابن حزم.. يف نقد الذع وحتليل رائع، ما يف هذا  

فقال: ويف هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه    النص من أكاذيب وخرافات ومتناقضات 

اخلرافات، فأول ذلك اطالقهم عىل نبي اهلل يعقوبـ  عليه السالمـ  أنه خدع أباه وغشه وهذا مبعد  

عمن فيه خري من أبناء الناس مع الكفار واألعداء، فكيف من نبي مع أبيه وهو نبي أيضا؟! هذه  

 سوءات مضاعفات. 

بركة يعقوب إنام كانت مرسوقه بغش وخديعة وَتابث، وحاشا لألنبياء    ثانيا: اخبارهم أن 

 عليهم السالم من هذا. ولعمري اهنا لطريقة اليهود، فام تلقى منهم إال اخلبيث اخلادع والشاذ.  

ثالثا: اخبارهم أن اهلل أجرى حكمه وأعطى نعمته عىل طريق الغش واخلديعة، وحاش هلل  

 من هذا.  
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أحد يف أن إسحقـ  عليه السالمـ  ملا بارك يعقوب حينام خدعه، كام زعم    رابعا: أنه ال يشك 

النذل الذي كتب هلم هذا اهلوس، إنام قصد بتلك الربكة عيسو، وأنه دعا لعيسو ال ليعقوب. فأي  

 منفعة للخديعة ها هنا؟ لو كان هلم عقل.   

يه السالمـ  وهو  وأما وجوه الكذب فكثرية جدا. من ذلك نسبتهم الكذب إىل يعقوبـ  عل 

 نبي اهلل ورسوله، يف أربع مواضع:  

أوهلا وثانيها قوله ألبيه اسحاق أنا ابنك عيسو وبكرك، فهاتان كذبتان يف نسق، ألنه مل يكن  

ابنه عيسو، وال كان بكره، وثالثها ورابعها قوله ألبيه: صنعت مجيع ما قلت يل فاجلس وكل من  

يكن له شيئا وال أطعمه من صيده، وكذبات أخرى هي:  صيدي.فهاتان كذبتان يف نسق، ألنه مل  

بطالن بركة اسحق إذ قال ليعقوب َتدمك األمة وَتضع لك الشعوب وتكون موىل اخوتك،  

ويسجد لك بنو أمك، وبطالن قوله لعيسو تستعبد ألخيك. فهذه كذبات متواليات. فواهلل ما  

وال كانوا مواىل اخوهتم، وال   خدعت األمم يعقوب وال بنيه بعده، وال خضغت هلم الشعوب، 

سجد هلم وال له بنو أمه. بل إن بني ارسائيل هم الذين خدموا األمم يف كل بلدة وخضعوا  

 للشعوب قديام وحديثا يف أيام دولتهم وبعدها.   

وأما قوله )تكون موىل اخوتك ويسجد لك بنو أمك(، فلعمري لقد صح ضد ذلك  

راعيا ألنعام ابن عمه البان بن ناحور بن المك وخادمه  جهارا، إذ يف توراهتم أن يعقوب كان 

عرشين سنة، وأنه بعد ذلك سجد هو ومجيع ولده حاشا من مل يكن خلق منهم بعد ألخيه عيسو  

 مرارا كثرية. 

وما سجد عيسو قط ليعقوب، وال ملك قط أحد من بني يعقوب بني عيسو. وقد تعبد  

ط عيسو ليعقوب. وقد سأل عيسو يعقوب عن  يعقوب لعيسو يف مجيع خطابه له، وما تعبد ق 

أوالده فقال له يعقوب: هم أصاغر من اهلل هبم عىل عبدك. وقد طلب يعقوب رضاء عيسو وقال  

له: اين نظرت اىل وجهك كمن نظر إىل هبجة اهلل، فارض عني، واقبل ما اهديت اليك. فام نرى  
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 عيسو وبنيه إال مواىل يعقوب وبنيه.  

 إال اهنا معكوسة منكوسة! ونعوذ باهلل من اخلذالن.    فام نرى تلك الربكة 

قال ذلك، ثم ابتسم، وقال: لقد ذكرين هذا النص قصة حكاها رمحة اهلل اهلندي، فذكر أن  

فاجرا من فرقة بانو طلب حشيشا من احلامر ألجل حصانه، وما أعطاه احلامر، فقال: إن مل تعطني  

حصانه يف تلك الليلة، فلام استيقظ ووجد حصانه   أدع عىل محارك، فيموت الليلة، وراح، فامت 

ميتا، حرك رأسه متعجبا، فقال: يا عجبا يا عجبا أنه مَض مليونات من السنني عىل ألوهية إهلنا،  

 وال يميز احلصان من احلامر إىل هذا احلني، دعوت عىل احلامر وأهلك حصاين. 

اإلرسائيلية هكذا أو حال علم اهلل    ثم علق عىل هذا بقوله: ولو كان حال ديانة أيب األنبياء 

هكذا، فللمنكر أن يقول: جيوز أن يكون مبنى معامالت األنبياء اإلرسائيلية مع اهلل أيضا عىل  

اخلداع كأبيهم األعىل، وجيوز أن يكون عيسىـ  عليه السالمـ  وعد اهلل أن تعطيني قدرة الكرامات،  

يز الصدق عن الكذب، فأعطاه القدرة فدعا إىل  أدع اخللق إىل توحيدك وربوبيتك، لكن اهلل ما م 

 ربوبية نفسه وبغى عىل اهلل.. أعوذ باهلل من هذه األمور الواهية. 

 ليس هذا فقط ما ذكر عن يعقوب..  

لقد ذكر الكتاب املقدس أن يعقوب اشرتى النبوة من أخيه عيسو ىف مقابل طبق عدس  

يخا فأتى عيسو من احلقل وهو قد  وطبخ يعقوب طب ) (: 34- 29/  25تكوين  ) وقطعة حلم، ففي  

.  ( لذلك دعي اسمه أدوم ) أعيا. فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا األمحر ألين قد أعييت. 

فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إىل املوت فلامذا يل بكورية؟ فقال  

يعقوب عيسو خبزا وطبيخ    يعقوب: احلف يل اليوم. فحلف له. فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى 

 عدس فأكل ورشب وقام ومَض. فاحتقر عيسو البكورية( 

 لوط: 

 التفت إىل أخي، وقال: أنبئني عن مقام لوط فيكم، ويف الكتاب املقدس؟ 
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بالرب   ( 7: 2) قال أخي: هو من األنبياء الربرة، وقد شهد له بطرس يف رسالته الثانية 

وإذ حكم اهلل عىل مدينتي سدوم وعمورة باخلراب، حوهلام إىل  ) والصالح واالستقامة فهو يقول: 

رماد، جاعال منهام عربة للذين يعيشون حياة فاجرة. ولكنه أنقذ لوطا البار، الذي كان متضايقا  

من سلوك أرشار زمانه يف الدعارة. فإذ كان ساكنا بينهم، وهو رجل بار، كانت نفسه الزكية  جدا  

تتأمل يوميا من جرائمهم التي كان يراها أو يسمع هبا. وهكذا نرى أن الرب يعرف كيف ينقذ  

 األتقياء من املحنة( 

 ( 38  –   30/    19قال احلكيم: فاقرأ ما ورد عنه يف الكتاب املقدس من سفر التكوين:  

وخاف لوط أن يسكن يف صوغر، فصعد إىل اجلبل وأقام باملغارة هو وابنتاه.  : ) قرأ أخي 

شاخ أبونا وما يف األرض رجل يتزوجنا عىل عادة أهل األرض  )) فقالت الكربى للصغرى: 

. فسقتا أبامها مخرا تلك الليلة،  (( كلهم. تعايل نسقي أبانا مخرا ونضاجعه ونقيم من أبينا نسال 

وجاءت الكربى وضاجعت أباها وهو ال يعلم بنيامها وال قيامها. ويف الغد قالت الكربى  

ضاجعت البارحة أيب، فلنسقه مخرا الليلة أيضا، وضاجعيه أنت لنقيم من أبينا  )) للصغرى: 

وهو ال يعلم بنيامها وال  . فسقتا أبامها مخرا تلك الليلة أيضا، وقامت الصغرى وضاجعته  (( نسال 

قيامها. فحملت ابنتا لوط من أبيهام. فولدت الكربى ابنا وسمته موأب، وهو أبو املؤابيني إىل  

 اليوم. والصغرى أيضا ولدت ابنا وسمته بن عمي، وهو أبو بني عمون إىل اليوم( 

  ( 1) ( قال احلكيم: أهذا هو الطهر والرباءة والتقى!؟.. لقد قال صاحب )طريق األولياء 

حاله حري أن يبكى عليه، ونحن بعد التأسف واخلوف واخلشية عىل أنفسنا  ) يتأسف عليه: 

نتعجب منه، أهو الذي بقي نقي الثوب عن مجيع رشور سادوم، وكان قويا يف السلوك عىل رصاط  

اهلل، وبعيدا عن مجيع نجاسات تلك البلدة وغلب عليه الفسق بعد ما خرج إىل الرب، فأي شخص  

 مونا يف بلد أو بر أو كهف(  يكون مأ 

 
 .128طريق األولياء:  (1)
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.. ولنبحث يف سجل خطايا نبي  ( 1) فإذا كان القسيسيون قد بكوا عليه، فليكفنا بكاؤهم 

 
من باب تربئة نبي اهلل لوط ـ عليه السالم ـ فسنعيد هنا ذكر ما ذكرناه يف رسالة ) الكلامت املقدسة( من أدلة براءة لوط ـ  (1)

 عليه السالم ـ من تلك التهمة الشنيعة، فقد جاء فيه: 

دس، فإنه يرتك يف نصوصه أدلة التحريف والكذب، وسنقترص من أدلة كذب هذه القصة ما ذكره الكتاب كعادة الكتاب املق 

 املقدس عيل لسان بنت لوط الكربى أنه ال يوجد رجال يف األرض )و ليس يف األرض رجل (، فهذا القول خطأ من وجوه:

 األرض وما هبا من البرش، فلم يمسهم. . أن الرب دمر قرية سدوم وعمورة فقط بام فيها من البرش، أما باقي1

. كان لوط قريبا جدا من عمه إبراهيم وقومه، وقد مرت مالئكة الرب عيل إبراهيم وهم يف طريقهم لتدمري قرية سدوم 2

(:» وبكر ابراهيم يف الغد اىل املكان الذي 28-  27:  19وعمورة بل شاهد إبراهيم القرية والدخان ينبعث منها، كام يف )تكوين:  

عمورة ونحو كل أرض الدائرة ونظر وإذا دخان األرض يصعد كدخان األتون « أي وقف فيه أمام الرب وتطلع نحو سدوم و

 أن لوط مل يبعد عن إبراهيم وقومه، وبالتايل يمكن لبنات لوط الزواج من قوم إبراهيم أو من أي قرية قريبة منهم. 

ناته االستعداد للرحيل معهم . أن يف الكتاب املقدس ما يدل عىل كون بناته متزوجات.. حيث أن لوطا طلب من أزواج ب3

(:» فخرج لوط وكلم أصهاره اآلخذين بناته وقال: قوموا اخرجوا من هذا املكان ألن الرب مهلك املدينة 14: 19)تكوين:

 فكان كامزح يف أعني أصهاره « 

ا رجال، أي مل يسبق وقد ورد يف نفس الوقت ما يدل عىل أهنام غري متزوجتني حيث أن لوط أخرب قومه أن لديه بنتني مل يعرف

(:» هوذا يل ابنتان مل تعرفا رجال اخرجهام اليكم فافعلوا هبام كام حيسن يف عيونكم وأما هذان الرجالن 8:  19هلم الزواج )تكوين:  

 فال تفعلوا هبام شيئا ألهنام قد دخال حتت ظل سقفي « 

 ولسنا ندري أي النصني نصدق!؟ 

لبارين فقط.. فإن كان زوجي بنتي لوطـ  ان صح أهنام من املتزوجات ـ من اآلثمني . أن الرب أهلك اآلثمني فقط،  ونجى ا4

(:» وقال الرجالن للوط من لك أيضا ههنا اصهارك وبنيك 12:  19ملاذا طلب مالك الرب من لوط أن يأخذهم معه )تكوين:  

 أصهاره!؟ و بناتك وكل من لك يف املدينة اخرج من املكان «.. فهل الرب حيايب لوط وبناته و

. أن املخمور الذى ال يستطيع أن يفرق بني بناته واألجنبيات لشدة ُسكره، ال يكون ىف هذا الوقت مستعدا للمامرسة 5

اجلنسية، والغريب ىف باقى القصة أن األب مل يسأل ابنتيه العذراوتني عن سبب احلمل؟ ومثل هذا الوضع لو وقع لبعض آحاد 

 ُحبت حزنًا وغاًم.الناس لضاقت عليه األرض بام ر

. أنه لو كان املوابيني والعمونيني من الزنى لغضب اهلل عليهم أو أمهل شأهنم، ولكننا نرى ىف سفر التثنية أن اهلل قد أعطى 6

: ال ُتَعاِد ُموآَب َوال ُتثِْر َعليِْهْم َحْربًا أليَنِّ ال ُأْعطِيَك  بُّ  ِمْن َأْرِضِهْم ِمرَياثًا. أليَنِّ أرض اإليميني للموآبيني مرياثًا » َفَقال يِل الرَّ

- 9: 2اإِليِميُّوَن َسَكُنوا فِيَها َقبْالً. َشْعٌب َكبِرٌي َوَكثِرٌي َوَطِويٌل َكالَعَناِقيِّنَي «)سفر التثنية 10لِبَنِي ُلوَطٍٍ َقْد َأْعَطيُْت »َعاَر« ِمرَياثًا. 

وَن ال ُتَعاِدِهْم َوال هَتِْجُموا َعلْيِهْم أليَنِّ ال َفَمتَ 19(، كام أعطى أرض الرفائيني لبنى عمون مرياثًا:» 10 اِه َبنِي َعمُّ ى َقُرْبَت إِىل جُتَ
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 آخر.. أخربين عن موسى.. ما مقامه فيكم؟ 

 موسى: 

( الذي عىل يده حرر اهلل شعبه،  12  - 10:  34تثنية  ) قال أخي: هو فينا النبي منقطع النظري  

 
وَن ِمرَياثًا  َفائِيُّ 20أليَنِّ لِبَنِي ُلوٍط َقْد َأْعَطيُْتَها ِمرَياثًا.  -ُأْعطِيَك ِمْن َأْرِض َبنِي َعمُّ يِّنَي. َسَكَن الرَّ

َسُب َأْرَض َرَفائِ وَن ِهَي َأْيضًا حُتْ

ونِيِّنَي َيْدُعوهَنُْم َزْمُزِميِّنَي «) تثنية  نَّ الَعمُّ
 ( 20-19: 2فِيَها َقبْالً لكِ

َم  وقد أعطى اهلل املوآبيني والعمونيني مرياث األرض قبل أن يورث بنى إرسائيل وقبل أن يدخلوا أرض امليعاد، بل وحرَّ

 ( 19و  9: 2سفر )التثنية أرض املوآبيني والعمونيني عىل بنى إرسائيل كام ورد ىف 

ولو كان اإلرث يستلزم عهدًا من الرب، فقد حصل عليه العمونيون واملوابيون، وبذلك يكونون قد دخلوا ىف مجاعة الرب، 

. َحتَّى اجِليِل الَعارِشِ ال َيْدُخل مِ 2ألن الرب ال يعطى عهدًا ألبناء الزنى:»  بِّ نُْه َأَحٌد يِف مَجَاَعِة ال َيْدُخِل اْبُن ِزنًى يِف مَجَاَعِة الرَّ

بِّ «)تثنية  (، وبذلك يكون املوآبيون والعمونيون ليسوا من أبناء زنى ويكون كتبة هذه القصة من الكاذبني. ويكون 2: 23الرَّ

 بنى إرسائيل قد ادعوا وجود هذا العهد من اهلل ويكونوا أيضًا من الكاذبني.

يني من نسل الزنى، وعىل الرغم من ذلك قد حصلوا عىل عهد من اهلل وعىل ولو صدقنا قول التوراة أن العمونيني واملوآب

إرث، يكون قد نال عهد اهلل أبناء الزنى واألطهار )بنى إرسائيل(، فال ميزة إذن لألطهار عن أبناء الزنى، ويصبح قول التوراة 

 و قول كذب.بأن بنى إرسائيل شعب اهلل املختار ألهنم أخذوا عهدًا من اهلل بتملك األرض، ه

. أن راعوث كانت موآبية وهى أم نبى اهلل داود الذى كان من ذريته كل ملوك هيوذا حتى السبى، والذى قال عنه الرب:»  7

َباِت َبنِي آَدَم.14 رَضَ
ْبُه بَِقِضيِب النَّاِس َوبِ َج ُأَؤدِّ نَّ َرمْحَتِي الَ ُتنَْزُع ِمنُْه َكاَم َنَزْعُتَها َوَلكِ 15 َأَنا َأُكوُن َلُه َأبًا َوُهَو َيُكوُن يِلَ اْبنًا. إِْن َتَعوَّ

ِذي َأَزْلُتُه ِمْن َأَماِمَك.  َوَيْأَمُن َبيُْتَك َومَمَْلَكُتَك إِىَل األََبِد َأَماَمَك. ُكْرِسيَُّك َيُكوُن َثاِبتًا إِىَل األََبِد« )صموئيل الثانى 16ِمْن َشاُوَل الَّ

7 :14 -16) 

 هبذا الرشف أن يكون من ساللة زنى. كام أن سليامن قد تزوج من نعمة العمونية وأنجب منها فال يمكن أن من رشفه اهلل

(، وال يمكن أن يكون رؤوس مجاعة الرب من أمهات زنى، فضالً عن أهنم من نسل الرب )تبعًا 21:  14رحبعام )ملوك األول  

 .للترشيع النرصانى(، فالبد أن يكون هذا الترشيع مدسوس عىل التوراة

وقد بني السموال بن حييى املغربى ـ أحد أحبار اليهود الذين أسلموا، وقد كان أبوه حربًا هيوديًا كبريًا وإمامًا ضليعًا ىف 

اليهودية وكذلك كانت أمه ـ الرس الذي دعا إىل اختالق هذه القصة، فقال:» وأيضًا فإن عندهم أن موسى جعل اإلمامة ىف 

شاول( وثقلت وطأته عىل اهلارونيني وقتَل منهم مقتلة عظيمة، ثم انتقل األمر إىل داود، بقى ىف اهلارونيني، فلام وىل طالوت )

نفوس اهلارونيني التشوق إىل األمر الذى زال عنهم، وكان )عزرا( هذا خادمًا مللك الفرس، حظيا لديه، فتوصل إىل بناء بيت 

رونيًا، كره أن يتوىل عليهم ىف الدولة الثانية داودّى، فأضاف ىف التوراة املقدس، وعمل هلم هذه التوراة التى بأيدهيم، فلام كان ها 

غرضه، فإن الدولة   -لعمرى    -فصلني للطعن ىف نسب داود، أحدمها قصة بنات لوط واآلخر قصة ثامار )مع هيوذا( ولقد بلغ  

 . 152و  151« إفحام اليهود: الثانية كانت هلم ىف بيت املقدس، مل يملك عليها داوديون، بل كان ملوكهم هارونيون
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(..  27: 34، راجع 10: 34(، وأعلن له رشيعته )خروج 8: 24وعقد عهده معه )خروج 

 وموسى هو الوحيدـ  باالشرتاك مع يسوع ـ الذي يطلق عليهام العهد اجلديد لقب الوسيط. 

:  3، غالطية 5: 3لكن بينام أعطى اهلل الرشيعة بواسطة عبده األمني موسى )عربانيني 

( يسوع املسيح  6: 3ابنه )عربانيني  ( لشعبه إرسائيل وحده، فهو خيلص مجيع البرش بوساطة 19

(.. وهلذا، فإن الرشيعة أتتنا عن يد موسى، وأما النعمة واحلق فقد بلغا  6 - 4: 2تيموتاوس  1) 

 ( 17:  1إلينا عن يد يسوع املسيح )يوحنا  

قال احلكيم: لن أجادلك فيام ذكرته.. ولكني لن آخذ منه إال شيئا واحدا أحتاجه اآلن..  

 من أنبياء الكتاب املقدس.. أليس كذلك؟ وهو أن موسى نبي  

 قال أخي: إن مل يكن موسى نبيا، فليس هناك نبي يف الكتاب املقدس. 

 ( 12-   11/ 2قال احلكيم: ما دمت قد ذكرت هذا.. فاقرأ يل ما ورد يف )اخلروج: 

وحدث يف تلك األيام ملا كرب موسى أنه خرج إىل إخوته لينظر يف أثقاهلم. فرأى  ) قرأ أخي: 

رجال مرصيا يرضب رجال عربانيا من إخوته فالتفت اىل هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل  

 املرصي وطمره يف الرمل( 

قال احلكيم: أال ترى كيف يصور الكتاب املقدس نبي اهلل موسى متعمدا للقتل.. بل  

 تعتربه عنرصيا، فهو مل يقتله إال ألنه مرصي. 

 ( 17  - 10/ 4ورد يف )سفر اخلروج: التفت إىل أخي، ثم قال: اقرأ عيل ما  

يا رب! ما كنت يوما رجال فصيحا. ال باألمس وال من  : ) فقال موسى للرب : ) قرأ أخي 

من الذي خلق لإلنسان  : ) يوم كلمتني أنا عبدك بل أنا بطيء النطق وثقيل اللسان( فقال له الرب 

الرب؟ فاذهب وأنا   فام؟ ومن الذي خلق األخرس أو األصم أو البصري أو األعمى؟ أما هو أنا 

فغضب الرب    ( يا رب! أرسل أحدا غريي : ) فقال موسى   ( أعينك عىل الكالم وأعلمك ما تقول 

عىل موسى غضبا شديدا وقال له: )أعرف هرون الالوي أخاك أنه فصيح اللسان وها هو اآلن  
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عىل ما  خارج للقائك وحني يراك يفرح يف قلبه. فكلمه أنت بام تريد أن ينطق به، وأنا أعينكام 

تقوالنه وأعلمكام وأريكام ما تعمالنه. هو خياطب الشعب عنك وينطق باسمك، وأنت تكون له  

 كأنك اهلل يوحي إليه. وخذ بيدك هذه العصا، فبها تصنع املعجزات( 

قال احلكيم: أال ترى كيف نص الكتاب املقدس عىل أن اهلل غضب عىل موسى غضبا  

 شديدا؟ 

 ( 19/ 32رأ عيل ما ورد يف )سفر اخلروج: سكت أخي، فقال له احلكيم: اق   

فلام دنا من املحلة وأبرص العجل وجوق املغنيني فاشتد غضب موسى ورمى  ) قرأ أخي: 

 باللوحني من يده فكرسمها يف أسفل اجلبل( 

 قال احلكيم: أليس هذان اللوحان كانا من عمل اهلل وخط اهلل؟ 

 قال أخي: بىل.. وقد رصح بذلك يف هذا الباب. 

يم: فكرسمها خطأ، ومل حيصل بعد ذلك مثلهام، ألن اللوحني اللذين حصال  قال احلك 

 بعدمها كانا من عمل موسى ومن خطه. 

 قال أخي: أجل.. وقد رصح بذلك يف الباب الرابع والثالثني من سفر اخلروج. 

قال احلكيم: ليس هذا فقط ما رمى به الكتاب املقدس هذا النبي الكريم.. اقرأ عيل ما ورد  

 ( 12/ 20فر العدد: يف )س 

وقال الرب ملوسى وهارون من أجل إنكام مل تصدقاين وتقدساين قدام بني  : ) قرأ أخي 

 إرسائيل، من أجل ذلك ال تدخالن أنتام هبذه اجلامعة إىل األرض التي وهبت هلم( 

 ( 52- 48/  32قال احلكيم: ليس هذا فقط.. اقرأ ما ورد يف )سفر االستثناء:  

ى يف ذلك اليوم وقال له ارق هذا اجلبل عربيم وهو جبل  قرأ اخي: )وكلم الرب موس 

املجازاة إىل جبل نابو  الذي يف أرض مواب تلقاء أرحياء، ثم انظر إىل أرض كنعان التي أنا أعطيها  

لبني إرسائيل لريثوها ثم مت يف اجلبل الذي تصعد إليه وجيتمع إىل شعوبك، كام مات أخوك  
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عبه عىل أنكام عصيتامين يف بني إرسائيل عند ماء اخلصام يف  هارون يف هور الطور واجتمع إىل ش 

قادس برية صني ومل تطهراين يف بني إرسائيل فإنك ستنظر إىل األرض التي أنا أعطيها بني إرسائيل  

 من تلقائها، وأما أنت فال تدخلها( 

قال احلكيم: أال ترى يف هاتني العبارتني ترصحيا بصدور اخلطأ عن موسى وهارون ـ  

عليهام السالمـ  بحيث صارا حمرومني عن الدخول يف األرض املقدسة، بل قد قال اهلل هلام زاجرا:  

 )إنكام مل تصدقاين وتقدساين وإنكام عصيتامين(!؟  

 أخيه هارون.. رشيكه يف  سكت أخي، فقال احلكيم: فلنرتك موسى.. ولنذهب إىل 

 النبوة.. أخربين ما مقامه فيكم؟ 

 هارون: 

(  22  -   6:  45قال أخي: هو عندنا ـ كان وال يزال ـ مثال الكاهن األعظم كام يف )سرياخ  

(.. وقد  25 - 20: 18ومثال الشفيع القدير الذي رصف عن الشعب الغضب اإلهلي )حكمة 

سيا امللك ابن داود فقط،  بل املسيا الكاهن األسمى  كان األسينيون يف عرص يسوع ينتظرون ال امل 

 ابن هارون. 

قال احلكيم: وأنتم تنصون عىل نبوته.. فقد كتب القسيس )اسمت( يف القسم األول من  

: )كام أنه مل يكن بينهم ـ  أي  42يف الصفحة    1842كتابه املسمى بتحقيق الدين احلق املطبوع سنة  

ن بينهم نبي غري موسى وهارون وسبعني من املعينني(، ثم قال:  بني بني إرسائيل ـ سلطان مل يك 

 ،  فدل هذا عىل أن هارون نبي عند املسيحيني. ( 1) )مل يكن غري موسى وهارون ومعينيهام نبيا هلم( 

ثم التفت إىل أخي، فوجده، وكأن هذا النقل مل يعجبه، فقال: ال بأس.. فلنرتك هذا  

 
نقل رمحة اهلل اهلندي هذا النقل من هذا الكتاب، ثم عقب عليه بقوله: وال بد أن يعلم الناظر أين نقلت هاتني العبارتني    (1)

وكتبت الرد عىل هذه النسخة، وسميته تقليب املطاعن، ورد صاحب االستفسار أيضًا عىل  1842من النسخة املطبوعة سنة 

نسخة، وسمعت أن هذا القسيس بعد الرد حرف كتابه، فزاد يف بعض املواضع ونقص يف البعض، وبدل البعض، كام فعل هذه ال

 صاحب ميزان احلق يف نسخة امليزان مثله، فال أعلم أن هذا القسيس ألقى هاتني العبارتني يف النسخة األخرية املحرفة أم ال.
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القسيس.. ولنرجع  إىل الكتاب املقدس.. فهو الذي ينص برصاحة ال فوقها رصاحة عىل نبوته..  

وال يرضه أن يكون متبعا لرشيعة موسى، فهذا ال يتناىف مع النبوة كام ال ينايف هذا نبوة يوشع وداود  

 شعيا وأرمياء وحزقيال وغريهم من األنبياء اإلرسائيليني، الذين كانوا ما بني زمان موسى. وأ 

(:)فقال الرب هلارون اذهب وتلق موسى إىل الربية  27/ 4لقد جاء يف )سفر اخلروج: 

وقال الرب هلارون(.. ويف  ) (: 1/ 18فمَض وتلقى به إىل جبل اهلل وقبله(.. ويف )سفر العدد: 

ثم قال  ) (: 20/ 18:)ثم كلم الرب هارون وقال له(.. ويف )سفر العدد: ( 8/ 18)سفر العدد: 

 الرب هلارون(.. ويف هذا الباب من األول إىل اآلخر هو املخاطب حقيقة.  

ويف الباب الثاين والرابع والرابع عرش والسادس عرش والتاسع عرش توجد هذه العبارة:  

 )وكلم الرب موسى وهارون وقال هلام( يف ستة مواضع.  

ويف اآلية الثالثة عرش من الباب السادس من سفر اخلروج هكذا: )فكلم الرب موسى  

وهارون وأوصامها وأرسلهام إىل بني إرسائيل وإىل فرعون ملك مرص ليخرجا بني إرسائيل من  

 مرص( 

أنت ترى من هذه العبارات أن اهلل أوحى إىل هارون منفردا وبرشكة موسى، وأرسله إىل  

ن كام أرسل موسى.. بل من طالع سفر اخلروج يظهر له أن املعجزات التي  بني إرسائيل وفرعو 

 صدرت يف مقابلة فرعون، ظهر أكثرها عىل يد هارون. 

 . ( 1) قال أخي: ال حاجة لك لذكر كل هذه األدلة.. فأنا ال أنكر نبوة هارون 

 ( 6- 1/    32قال احلكيم: ما دمت قد قلت ذلك، فاقرأ عيل ما ورد يف )سفر اخلروج:  

رأ أخي: )وملا رأى الشعب أن موسى أبطأ يف النزول من اجلبل اجتمعوا عىل هرون وقالوا  ق 

له: )قم اصنع لنا آهلة تسري أمامنا. فهذا الرجل موسى الذي أخرجنا من أرض مرص ال نعرف  

 
من املسيحيني من ينكر نبوته، ومنهم صاحب ميزان احلق ـ كام يذكر رمحة اهلل اهلندي ذكرنا هذه األدلة هنا عىل اعتبار أن     (1)

 . 1847من كتابه املسمى بحل اإلشكال املطبوع سنة  105ـ فقد أنكر نبوة هارون يف الصفحة 
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ماذا أصابه( فقال هلم هرون: )انزعوا حلق الذهب التي يف آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وجيئوين  

نزع مجيع الشعب حلق الذهب التي يف آذان نسائهم وجاؤوا هبا إىل هرون. فأخذها من  هبا( ف 

أيدهيم وأذاهبا وسكبها يف صنم عىل صورة عجل. فقال الشعب: )هذه آهلتكم يا بني إرسائيل،  

:  آهلتكم التي أخرجتكم من أرض مرص( فلام رأى هرون ذلك بنى أمام الصنم مذبحا ونادى وقال 

فبكروا يف الصباح وأصعدوا حمرقات وقدموا ذبائح سالمة وجلسوا يأكلون   ( غدا عيد للرب ) 

 ويرشبون، ثم قاموا يمرحون( 

قال احلكيم: أال ترى يف هذا النص ما يدلك عىل اخلطيئة العظيمة التي وقع فيها هارون..  

 بل هي أعظم اخلطايا عىل اإلطالق..  

دى وقال: غدا عيد للرب. فعبد  أال ترى أن هارون صنع عجال، وبنى مذبحا أمامه، ونا 

 العجل وأمر بني إرسائيل بعبادته فقربوا وقودا وذبائح؟ 

التفت إىل أخي، فلم جيبه بيشء، فقال: دعنا من هارون.. ولنبحث يف سرية نبي آخر..  

 اذكر يل.. ما مقام داود فيكم؟ 

 داود: 

  - 1/  16:  16صموئيل    1قال أخي: لقد دعي داود من قبل اهلل، وكرس بدهن املسحة ) 

( فهو دائام مبارك من اهلل، وهو الشخص الذي يقصده اهلل بحضوره، وألن اهلل كان معه فقد  13

(، ويف حروبه التي قام هبا يف  47  - 45:  17(، يف حماربته جلليات ) 18:  16نجح يف كل مساعيه ) 

  (، ويف احلروب التي قام هبا كملك وحمرر إلرسائيل.. )ووقى 16 - 14: 18خدمته لشاول ) 

 ( 14:  8صموئيل    2)   ( الرب داود حيثام توجه 

 ( 27- 1:  11) قال احلكيم: فاقرأ عيل ما قصه الكتاب املقدس عنه يف سفر صموئيل الثاين  

وملا جاء الربيع، وهو وقت خروج امللوك إىل احلرب، أرسل داود يوآب والقادة  : ) قرأ أخي 

مدينة ربة. وأما داود فبقي  معه عىل رأس كل جيش بني إرسائيل، فسحقوا بني عمون وحارصوا  
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يف أورشليم. وعند املساء قام داود عن رسيره ومتشى عىل سطح القرص، فرأى عىل السطح امرأة  

تستحم وكانت مجيلة جدا. فسأل عنها، فقيل له: )هذه بتشابع بنت أليعام، زوجة أوريا احلثي(.  

نام معها، ثم رجعت إىل  فأرسل إليها رسال عادوا هبا وكانت اغتسلت وتطهرت، فدخل عليها و 

بيتها. وحني أحست أهنا حبىل أعلمته بذلك. فأرسل داود إىل يوآب يقول: )أرسل إيل أوريا  

احلثي( فأرسله. فلام جاء سأله داود عن سالمة يوآب واجليش وعن احلرب، ثم قال له: )إنزل إىل  

داود. فنام عىل  بيتك واغسل رجليك واسرتح(. فخرج أوريا من القرص وتبعته هدية من عند 

باب القرص مع احلرس ومل ينزل إىل بيته. فلام قيل لداود: )أوريا مل ينزل إىل بيته(، دعاه وقال له:  

)أما جئت من السفر؟ فام بالك ال تنزل إىل بيتك؟( فأجابه أوريا: )تابوت العهد ورجال إرسائيل  

فكيف أدخل بيتي وآكل وأرشب  وهيوذا مقيمون يف اخليام، ويوآب وقادة سيدي امللك يف الربية،  

وأنام مع زوجتي؟ ال وحياتك، ال أفعل هذا(. فقال له داود: )أقم هنا اليوم، وغدا أرصفك(.  

فبقي أوريا ذلك اليوم يف أورشليم، ويف اليوم التايل دعاه داود، فأكل معه ورشب حتى سكر. ثم  

الصباح كتب داود إىل يوآب  خرج مساء، فنام حيث ينام احلرس، ومل ينزل إىل بيته. فلام طلع 

مكتوبا وأرسله بيد أوريا، يقول فيه: )وجهوا أوريا إىل حيث يكون القتال شديدا، وارجعوا من  

ورائه فيرضبه العدو ويموت(. وكان يوآب حيارص املدينة، فعني ألوريا موضعا علم أن للعدو فيه  

ض القادة ومن بينهم أوريا  رجاال أشداء. فخرج رجال املدينة وحاربوا يوآب، فسقط لداود بع 

احلثي. فأرسل يوآب وأخرب داود بكل ما جرى يف احلرب. وقال يوآب للرسول: )بعدما َترب  

امللك بكل ما جرى يف احلرب، وإذا ثار غضبه وقال: ملاذا دنوتم من سور املدينة لتحاربوا؟ أما  

وبشث؟ أما هي امرأة يف  تعلمون أن الذين فوق السور يرمونكم بالسهام؟ من قتل أبياملك بن ير 

تاباص رمته بحجر طاحونة من فوق السور فقتل؟ فلامذا دنوتم من السور؟( إذا قال لك هذا  

الكالم أجبه: )عبدك أوريا احلثي أيضا مات(. فذهب الرسول إىل داود وأخربه بجميع ما أمره به  

ردناهم إىل باب املدينة،  يوآب، وقال لداود: )قوي علينا األعداء وخرجوا لقتالنا يف الربية، فطا 
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فرمانا العدو بالسهام من فوق السور، فامت البعض من قادة امللك، وقتل أيضا عبدك أوريا  

احلثي(. فقال له داود: )هذا ما تقول ليوآب: )ال حيزنك ذلك، ألن السيف ال يرحم أحدا. تابع  

أن زوجها مات،    هجومك عىل املدينة ودمرها. قل له ذلك حتى يتشجع(. وسمعت زوجة أوريا 

فناحت عليه. وملا انتهت أيام مناحتها، أرسل داود وضمها إىل بيته، فكانت زوجة له وولدت له  

 ابنا. واستاء الرب مما فعله داود( 

 قال احلكيم: أهذا هو داود النبي الذي وصفته بام وصفته؟ 

 قال أخي: هذا ما قاله الكتاب املقدس عنه. 

كيف صار يف الكتاب املقدس رمزا للرذيلة.. إن هذا احلدث  قال احلكيم: أال ترى داود 

 الذي ورد يف صمويل كان يف الوقت الذي كان جيشه حيارب فيه؟ 

ويف الوقت الذي كان أوريا يضحي بنفسه كان عرضه ينتهك.. ثم يرمى أوريا يف سلة  

يف هذا  مهمالت الكتاب املقدس، بينام يمجد داود، ويترشف بأن يكون أبا للمسيح.. أليس 

 متجيدا للرذيلة؟ 

 سليامن: 

سكت أخي، فقال: فلنتحدث عن ابنه وثمرة فؤاده سليامن.. أجبني: ما مقام سليامن  

 فيكم؟ 

قال أخي: إن سليامن يرمز عندنا للحكمة.. فإذا ذكرت احلكمة ذكرنا معها سليامن.. وإذا  

)سفر ملوك األول:  ذكرنا سليامن ذكرنا معه احلكمة.. وقد قال عنه الكتاب املقدس يف 

 وفاقت حكمة سليامن حكمة مجيع بنى املرشق( ) (: 30:4

قال احلكيم: هذا ما قاله سفر امللوك األول يف إصحاحه الرابع.. فاقرأ عيل ما ذكره نفس  

 السفر يف الباب احلادي عرش. 

وكان سليامن امللك قد أحب نساء كثرية غريبة، وابنة فرعون، ونساء من  ) أخذ أخي يقرأ: 



77 

 

املوابيني، ومن بنات عمون، ومن بنات أدوم، ومن بنات الصيدانيني، ومن بنات احليثانيني    بنات 

من الشعوب الذين قال الرب لبني إرسائيل ال تدخلوا إليهم، وال يدخلوا إليكم لئال يميلوا  

قلوبكم إىل آهلتكم، وهؤالء التصق هبم سليامن بحب شديد وصار له سبعامئة امرأة حرة، وثلثامئة  

ية، وأغوت نساءه قلبه فلام كان عند كرب سليامن أغوت نساءه إىل آهلة أخر، ومل يكن قلبه سليام  رس 

هلل ربه مثل قلب داود أبيه وتبع سليامن عسرتوت إله الصيدانيني وملكوم صنم بني عمون  

وارتكب سليامن القبح أمام الرب ومل يتم أن يتبع الرب مثل داود أبيه ثم نصب سليامن نصبة  

اموش صنم مواب يف اجلبل الذي قدام أورشليم، ومللكوم وثن بني عمون وكذلك صنع  لك 

جلميع نسائه الغرباء، وهن يبخرن، ويذبحن آلهلتهن فغضب الرب عىل سليامن حيث مال قلبه  

عن الرب إله إرسائيل الذي ظهر له مرتني وهناه عن هذا الكالم أن ال يتبع آهلة الغرباء، ومل حيفظ  

الرب فقال الرب لسليامن: إنك فعلت هذا الفعل، ومل حتفظ عهدي ووصاياي التي   ما أمره به 

 ( 11ـ    1/  11أمرتك هبن، أشق شقا ملكك، وأصريه إىل عبدك)امللوك األول: 

أشار احلكيم إىل أخي أن يسكت، ثم قال: أال ترى هذه اخلطايا الكثرية التي ال يفعل مثلها  

 أضعف املؤمنني إيامنا..  

فر يذكر أن سليامن ارتد آخر عمره.. وهو الوقت الذي تتوجه فيه القلوب إىل  إن هذا الس 

اهلل.. مع أن جزاء املرتد يف الرشيعة املوسوية هو الرجم حتى لو كان املرتد نبيا ذا معجزات كام  

رصح بذلك الباب الثالث عرش، والسابع عرش من سفر االستثناء، بل ال يعلم من موضع من  

نه يقبل توبة املرتد، ولو كان توبة املرتد مقبولة، ملا أمر موسى بقتل عبدة العجل،  مواضع التوراة، أ 

 حتى قتل ثالثة وعرشين ألف رجل عىل خطأ عبادته. 

ليس ذلك فقط.. بل أنتم تعتقدون أنه بنى املعابد العالية لألصنام يف اجلبل قدام أورشليم،  

 األصنام يوسنا بن آمون ملك هيوذا يف  وهذه املعابد كانت باقية مئتي سنة حتى نجسها، وكرس 

عهده، بعد موت سليامن بأزيد من ثلثامئة وثالثني سنة.. ال يمكنك أن َتالفني يف ذلك، فقد جاء  



78 

 

 ذلك رصحيا يف الباب الثالث والعرشين من سفر امللوك الثاين. 

  ليس ذلك فقط.. بل أنتم تعتقدو أنه تزوج نساء من سفر الشعوب، التي منع اهلل من 

وال جتعل معهم زجية فال تعط ابنتك البنه، وال  ) الزواج منهن، كام يف الباب السابع من االستثناء: 

   ( تتخذ ابنته البنك 

ليس ذلك فقط.. بل انتم تعتقدون أنه تزوج ألف امرأة، وقد كانت كثرة األزواج حمرمة  

عرش من سفر  عىل من يكون سلطان بني إرسائيل يف اآلية السابعة عرش من الباب السابع 

   ( وال تكثر نساؤه لئال خيدعن نفسه ) االستثناء: 

ليس ذلك فقط.. بل أنتم تعتقدون أن نساءه كن يبخرن ويذبحن لألوثان، مع أنه ورد يف  

 ، فكان قتلهن واجبا. ( من يذبح لألوثان فليقتل ) الباب الثاين والعرشين من سفر اخلروج: 

فكان رمجهن واجبا عىل ما هو مرصح به   بل أنتم تعتقدون أن هؤالء النسوة أغوين قلبه، 

 يف الباب الثالث عرش من سفر االستثناء، وهو ما أجرى عليهم احلدود إىل آخر حياته. 

التفت إىل أخي، ثم قال: هل تراين زدت عىل ما ذكرت الكتاب املقدس عن هذا النبي  

 الكريم حرفا واحدا. 

 هلل تواب رحيم. مل يملك أخي إال أن يقول: صدقت يف كل هذا.. ولكن ا 

 فقال احلكيم: كل هذه كبائر البد هلا من توبة.. فهل ثبتت توبة سليامن يف كتبكم. 

صمت أخي، فقال: لقد قرأت الكتاب املقدس مرات ال حتىص.. ومل أظفر بيشء.. بل لو  

تاب هلدم املعابد التي بناها، وكرس األصنام التي وضعها يف تلك املعابد، ورجم تلك النساء  

 يات.. عىل أن توبته ما كانت نافعة ألن حكم املرتد يف التوراة ليس إال الرجم. املغو 

صمت أخي، فقال: فام دمت قد جوزت هلذا احلكيم أن خيطئ، ثم يتوب، مل ترفعت عن  

ثبتت توبته، ومل تثبت معصيته.. بينام سليامن   أن تضم حممدا إىل أولئك األنبياء مع أن حممدا 

 وكل من ذكرنا ثبتت معاصيهم ومل تثبت توبتهم. 
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أفتعترب التوبة جريمة ينبغي أن يطرد من يامرسها من حرضة أنبياء اهلل.. بينام تعترب املعصية  

 طاعة جتعل من املجرم الفاسق املنحرف حكيام من احلكامء ونبيا من األنبياء. 

 احلواريون: 

مل جيد أخي بام جييبه، فقال احلكيم: فلنرتك العهد القديم.. فربام كان فيه أثر من آثار اليهود..  

 ولنذهب إىل العهد اجلديد.. ولنبحث يف سرية احلواريني.. حدثني ما مقامهم فيكم؟ 

 قال أخي: احلواريون هم تالميذ املسيح..  

 . قال احلكيم: ال أقصد هذا.. بل أقصد عالقتهم بالنبوة 

قال أخي: نحن نؤمن بنبوهتم.. بل نرى أهنم لترشفهم بصحبة املسيح أفضل من موسى  

 وسائر األنبياء الذين ورد ذكرهم يف العهد القديم. 

قال احلكيم: فلنبحث يف سريهم.. لقد ذكر الكتاب املقدس أهنم يف الليلة التي أخذ اليهود  

 عظيام؟ فيها املسيح تركوه يف أيدي األعداء، أليس هذا ذنبا  

 قال أخي: بىل.. ولكنه صدر عن اجلبن الذي طبعت عليه النفوس..  

قال احلكيم: فلنسلم هذا.. ولكن هل ترى أهنم يعذرون يف يشء هو أسهل األشياء.. لقد  

كان املسيح يف غاية االضطراب يف تلك الليلة، وقال هلم: إن نفيس حزينة جدا، امكثوا ههنا  

لصالة، ثم جاء إليهم فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما  واسهروا معي، ثم تقدم قليال ل 

 قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة، اسهروا وصلوا. 

فمَض ثانية للصالة، ثم جاء فوجدهم نياما، فرتكهم ومَض، ثم جاء إىل تالميذه، وقال  

 هلم: ناموا واسرتحيوا.  

ثم  ) .. ففيه: ( 46- 36/ 26قال أخي: ذلك صحيح.. وقد رصح به متى يف إنجيله )متى:  

اقعدوا هنا، حتى أذهب وأصيل  : ) جاء يسوع مع تالميذه إىل موضع اسمه جتسامين، فقال هلم 

نفيس حزينة حتى  : ) اك(  وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر باحلزن والكآبة.  فقال هلم هن 
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املوت. انتظروا هنا واسهروا معي( وابتعد عنهم قليال وارمتى عىل وجهه وصىل فقال: )إن أمكن  

ذ  يا أبـي، فلتعرب عني هذه الكأس. ولكن ال كام أنا أريد، بل كام أنت تريد( ورجع إىل التالمي 

أهكذا ال تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا  : ) فوجدهم نـياما، فقال لبطرس 

لـئال تقعوا يف التجربة. الروح راغبة، ولكن اجلسد ضعيف( وابتعد ثانية وصىل، فقال: )يا أبـي،  

إذا كان ال يمكن أن تعرب عني هذه الكأس، إال أن أرشهبا، فلتكن مشيئتك( ثم رجع فوجدهم  

نـياما، ألن النعاس أثقل جفوهنم فرتكهم وعاد إىل الصالة مرة ثالثة، فردد الكالم نفسه. ثم رجع  

إىل التالميذ وقال هلم: )أنـيام بعد ومسرتحيون؟ جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن اإلنسان إىل  

 أيدي اخلاطئني. قوموا ننرصف! اقرتب الذي يسلمني(  

موقف أنبياء.. بل أرشف األنبياء.. إن العصاة من أهل    قال احلكيم: هل ترى هذا املوقف 

الدنيا ال يفعلون مثل هذا مع من هو مثلهم يف معاصيهم.. فكيف يفعل أنبياء كرام مثل هذا.. وأي  

 حمبة هلم للمسيح الذي رشفوا به، وهم ينامون عنه وقد علموا أنه سيفقدونه يف تلك اللحظات. 

 جمموعهم.. أما أفرادا.. فسأكتفي باثنني منهام..  سكت قليال: هؤالء هم احلواريون يف 

 كالمها ورد فيه الثناء يف الكتاب املقدس. 

أما األول.. فهو هيوذا األسخريوطي، فقد كان أحد احلواريني، وكان مستفيضا بروح  

ودعا يسوع  ) (: 4- 1/ 10القدس، وممتلئا به، بل صاحب الكرامات..  فقد ورد يف )إنجيل متى:  

ني عرش وأعطاهم سلطانا يطردون به األرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء  تالميذه االث 

ومرض وهذه أسامء الرسل االثني عرش: أوهلم سمعان امللقب ببطرس وأخوه أندراوس،  

ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتوملاوس، وتوما ومتى جابـي الرضائب، ويعقوب  

 غيور، وهيوذا اإلسخريوطي الذي أسلم يسوع(  بن حلفى وتداوس، وسمعان الوطني ال 

 أجل.. ومن ال يعرف هيوذا؟   قال أخي: 

قال احلكيم: فهذا النبي باع دينه بدنياه، وسلم املسيح لليهود مقابل ثالثني درمها، ثم خنق  
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 نفسه ومات.. أليس كذلك؟ 

التالميذ  ويف ذلك الوقت ذهب أحد  ) (: 16- 14/ 26قال أخي: بىل.. ففي إنجيل متى ) 

ماذا تعطوين  : ) االثني عرش، وهو هيوذا امللقب باإلسخريوطـي، إىل رؤساء الكهنة وقال هلم 

فوعدوه بثالثني من الفضة. وأخذ هيوذا من تلك الساعة يرتقب الفرصة   ( ألسلم إليكم يسوع؟ 

 ليسلم يسوع( 

  وملا طلع الصبح، تشاور مجيع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب عىل )  ( 5- 1/ 27وفيه ) 

يسوع ليقتلوه. ثم قيدوه وأخذوه وأسلموه إىل احلاكم بـيالطس. فلام رأى هيوذا الذي أسلم يسوع  

خطئت  : ) أهنم حكموا عليه، ندم ورد الثالثني من الفضة إىل رؤساء الكهنة والشيوخ، وقال هلم 

ل  حني أسلمت دما بريئا( فقالوا له: )ما علينا؟ دبر أنت أمرك( فرمى هيوذا الفضة يف اهليك 

 وانرصف، ثم ذهب وشنق نفسه( 

 قال احلكيم: أيمكن لنبي أن يفعل كل هذه اجلرائم؟ 

سكت أخي، فقال احلكيم: ليس ذلك فقط.. بل شهد يوحنا يف حقه يف الباب الثاين عرش  

من إنجيله  أنه كان سارقا، وكان الكيس عنده، وكان حيمل ما يلقى فيه. أيكون مثل هذا السارق  

 نبيا.. ثم ال ترضون أن يكون حممد الطاهر املطهر نبيا!؟    البائع دينه بدنياه 

فلندع هذا.. ولنبحث يف سرية بطرس.. أليس هو رئيس احلواريني.. بل خليفة املسيح  

 عىل حسب ادعائكم!؟  

قال أخي: أجل.. هو كذلك.. بل كال له املسيح من الثناء ما مل يكل ألحد غريه، ففي  

هنيئا لك، يا سمعان بن يونا! ما كشف لك هذه احلقيقة  )   : فقال له يسوع ) : ( 19- 17/ 16)متى:  

أحد من البرش، بل أبـي الذي يف الساموات. وأنا أقول لك: أنت صخر، وعىل هذا الصخر سأبني  

كنيستي، وقوات املوت لن تقوى عليها. وسأعطيك مفاتيح ملكوت الساموات، فام تربطه يف  

 األرض يكون حملوال يف السامء( األرض يكون مربوطا يف السامء، وما حتله يف  
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 قال احلكيم: ومع هذا الفضل الذي حتسبونه له.. فقد أنكر املسيح خائفا عىل نفسه..  

قال أخي: أجل.. فعندما أخذ اليهود املسيح تبعه من بعيد إىل دار رئيس الكهنة، فجلس  

ميع، ثم رأى  خارج الدار، فجاءت جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع اجللييل. فأنكر قدام اجل 

أخرى، وقالت للذين هناك: هذا كان مع يسوع النارصي. فأنكر أيضا يقسم أين لست أعرف هذا  

الرجل، وبعد قليل جاء القيام، وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فابتدأ حينئذ يلعن وحيلف:  

ن يصيح  إين ال أعرف هذا الرجل. وللوقت صاح الديك، فتذكر بطرس كالم املسيح: إنك قبل أ 

 . ( 1) الديك تنكرين ثالث مرات 

ابتعد عني يا  ) قال احلكيم: ليس ذلك فقط.. بل يف نفس اإلنجيل نرى املسيح يقول له: 

 ( 23/ 16()متى:  شيطان! أنت عقبة يف طريقي، ألن أفكارك هذه أفكار البرش ال أفكار اهلل 

ولكن ملا أتى بطرس إىل  ) غالطية: بل إن بولس قال عنه يف الباب الثاين من رسالته إىل أهل  

أنطاكية، قاومته مواجهة ألنه كان ملوما ألنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع األمم،  

ولكن ملا أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من أهل اخلتان ورأى معه باقي اليهود  

رأيت أهنم ال يسلكون باستقامة حسب حق  أيضا حتى أن برنابا أيضا انقاد إىل ريائهم لكن ملا 

اإلنجيل، قلت لبطرس قدام اجلميع إن كنت وأنت هيودي تعيش أمميا، فلامذا تلزم األمم أن  

 ( 14- 11/ 2)غالطية:   ( يتهودوا 

 املسيح: 

التفت احلكيم إىل أخي، وقال: أنتم تزعمون بأن املسيح إله أو أقنوم من إله.. ومن كان  

 درجة النبوة.. بل ال مقارنة بينهام.. أليس كذلك؟ كذلك فهو أرفع بكثري من  

 
ُب َيقوُل: َسأرِضُب الّراعَي، يف هِذِه اللَّيَلِة ستَرُتكوين..ُكلُُّكم، فالِكتا )(:) وقاَل هلُم َيسوُع: 35- 26/31ففي )متى:  (1)

ُد ِخراُف الَقطيِع. ولكِْن َبعَد قياَمتي ِمْن َبنِي األمواِت أسُبُقُكم إىل اجلليلِ   (َلو َتركوَك ُكلٌُّهم، فأنا لن أتُرَكَك )  فقاَل ُبطُرُس:    (فتَتَبدَّ

ال ُأنكُِرَك وإْن كاَن )فأجاَبُه ُبطُرُس:   (ّديُك، ُتنكُِرين ثالَث مّراٍت احلقَّ أقوُل لَك: يف هِذِه اللَّيَلِة، َقبَل أن َيصيَح ال)فقاَل َله َيسوُع: 

 وهكذا قاَل التَّالميُذ ُكلٌُّهم( (عيَلَّ أن أموَت مَعَك 
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 قال أخي: بىل.. ما تقوله صحيح.. فال يمكن املقارنة بني ابن اهلل احلقيقي وكل البرش..  

قال احلكيم: ولكنكم مع ذلك تشوهون صورة املسيح.. ومتلؤونه سريته املخترصة التي  

 وصلتكم بأصناف اخلطايا. 

ل هذا؟.. إن املسيح هو مثال الرمحة والسالم واملحبة..  ، وقال: كيف تقو ( 1) انتفض أخي 

 (؟ 13:  9)متى:  ( أريد رمحة ال ذبيحة ) أليس هو الذي يقول: 

قال احلكيم: أنتم تنقلون عنه هذه الكلامت القليلة لتحسنوا صورته، ولكنها أضعف من  

 أن تقاوم الصورة التي شوهتموها بام نسبتم إليه من أقوال وأفعال. 

لسانه املمتلئ بذكر اهلل، الغارق يف التبشري به، لسانا ممتلئا سبابا وشتائم  أنتم جتلعون 

أن الشتامون ال يرثون ملكوت اهلل( كام رصح بذلك بولس يف  ) ولعنات مع أنكم تعلمون بـ 

 ( 10:  6رسالته األوىل ايل كورنثوس) 

جعلتموه يعتربها من  ألستم الذين نسبتم إىل املسيح شتمه لتلك املرأة الكنعانية الطيبة، بل  

( أنه عندما جاءت املرأة الكنعانية تسرتمحه  26:  15زمرة الكالب؟.. ألستم الذين تررون يف متى ) 

 ال جيوز أن يأخذ خبز البنني، ويرمى للكالب(؟ ) بأن يشفى ابنتها رد عليها قائال: 

ا  وبعدما أراقت هذه املرأة املسكينة آخر نقطة من ماء وجهها، وأقامت احلجة بقوهل 

والكالب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباهبا(، حقق هلا أملها،  ) للمسيح: 

 ( 27:  15وشفيت ابنتها )متى  

أنتم تروون هذا، وتتباهون به، بل وجتعلونه من دالئل ألوهيته.. مع أنه لو وقف مثل هذا  

 دب. املوقف أي إنسان، فإنكم تتهمونه بالعنرصية، وبقساوة القلب، وبسوء األ 

 ليس ذلك فقط.. فموسوعة الشتائم التي نسبتموها للمسيح ال تقف هنا: 

فاملسيح ـ عىل حسب كتابكم املقدس ـ يمتد إىل األنبياء الكرام ليصفهم باللصوص..  

 
 سبق أن ذكرنا جزءا من هذا احلوار يف رسالة )أنبياء يبرشون بمحمد(، وقد اقتَض املقام إعادته هنا. (1)
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أنا باب اخلراف، ومجيع الذين جاءوا قبيل  ) أن املسيح قال:  ( 7: 10) ألستم تقرأون يف يوحنا 

 ( سارقون ولصوص 

سيح رمزا للسالم، وتروون عن املسيح وصيته للتالميذ بمحبة االعداء  أنتم جتعلون امل 

 واإلحسان إليهم.. أليس كذلك؟ 

 قلت: بىل.. 

قال: ولكنكم عندما تصورون حياة املسيح تصوروهنا بصورة املناقض ألقواله، فهو ال  

 يبغض أعداءه فقط، وإنام يبغض أقرب األقربني إليه، ويسبه، ويلقي الشتائم عليه. 

 (؟ 4:  2مايل ولك يا إمرأة()يوحنا: ) ستم تروون أنه أهان أمه وسط احلضور، فقال هلا: أل 

(؟..  7:  3يا أوالد األفاعي()متى: ) ألستم الذين تروون إهانته ملعلمي الرشيعة بقوله هلم: 

 (؟ 17:  23)متى: ( أهيا اجلهال العميان ) وبقوله هلم: 

يا  ) ل لبطرس كبري احلواريني: ألستم الذين تروون إهانته لتالميذه، وشتمه هلم، إذ قا 

  ( أهيا الغبيان، والبطيئا القلوب يف اإليامن ) (، وشتم آخرين منهم بقوله: 23: 16)متى:  ( شيطان 

قد أعطى لكم أن تفهموا أرسار ملكوت  ) (.. مع أنه هو نفسه الذي قال هلم: 25: 24)لوقا 

 (؟ 10:  8)لوقا:  ( اهلل 

ليتغدى عنده، وجعلتموه يشتمه يف  ألستم الذين جعلتموه يشتم أحد الذين استضافوه 

سأله فرييس أن يتغذى عنده، فدخل يسوع واتكأ، وأما الفرييس  ) بيته.. أليس يف الكتاب املقدس: 

أنتم اآلن أهيا الفريسيون  ) فلام رأى ذلك تعجب أنه مل يغتسل أوال قبل الغداء، فقال له الرب: 

،  ( ا أغبياء، ويل لكم أهيا الفريسيون تنقون خارج الكأس، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا ي 

وويل  ) فأجاب واحد من الناموسيني، وقال له: يا معلم، حني تقول هذا تشتمنا نحن أيضا، فقال: 

 (؟ 39:  11)إنجيل لوقا:   ( لكم أنتم أهيا الناموسيون 

 ؟ ( 32:  13)لوقا:  ( قولوا هلذا الثعلب ) ألستم الذين نسبتم إليه قوله هلريودس: 
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 ؟ ( 4:  10ه يطلب من تالميذه عدم إفشاء السالم يف الطريق)لوقا:  ألستم الذين جعلتمو 

ال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم قدام  ) ألستم الذين قولتموه: 

 (؟ 6:  7متى: ) اخلنازير( 

أن إخوة   ( 3: 7ألستم الذين جعلتموه يكذب عىل إخوته.. لقد رويتم يف إنجيل يوحنا) 

اصعدوا انتم إيل العيد،  ) املسيح طلبوا منه أن يصعد إيل عيد املظال عند اليهود، فرد عليهم قائال: 

 ؟ ( فأنا ال أصعد إيل هذا العيد.. وملا صعد إخوته إيل العيد، صعد بعدهم يف اخلفية ال يف العالنية 

أما  ) بكل قسوة:   أنتم تروون وصيته لكم بأعدائكم، ولكنكم يف نفس الوقت جتعلونه يقول 

 ( 27:  19)لوقا:  ( أعدائي الذين مل يريدوا أن أملك عليهم فأتوا هبم إىل هنا واذبحوهم قدامي 

نعم.. أنتم تتقنون الفرار.. فتهربون من قسوة هذا القول بشتى حماوالت التأويل  

وا  فأت ) والتحريف، فتارة تذكرون أن هذا سيكون يوم القيامة مع أن النص واضح، فاملسيح يقول: 

، وليس فيه أي إشارة إىل يوم القيامة.. وتارة تقولون: إن هذا مثل، مع أنكم تعلمون  ( هبم إىل هنا 

 أن املثل انتهى عند الفقرة السادسة والعرشين من نفس اإلصحاح.. 

أنتم مل تكتفوا بكل ذلك.. بل جعلتموه يتجرد من أبسط مظاهر الرمحة ليلعن شجرة  

 تثمر.. ومل تثمر من عندها، بل ألنه مل يكن وقت الثمر.. ألستم  مسكينة ال ذنب هلا سوى أهنا مل 

ويف الغد، بعدما غادروا بيت عنيا، جاع. وإذ رأى من بعيد شجرة  ) (: 12:  11تروون يف )مرقس: 

تني مورقة، توجه إليها لعله جيد فيها بعض الثمر. فلام وصل إليها مل جيد فيها إال الورق، ألنه ليس  

 ال يأكلن أحد ثمرا منك بعد إىل األبد(؟ : ) وقال هلا أوان التني. فتكلم  

ومل تكتفوا بالشجر، بل رحتم تنسبون إحلاق األذى باحليوانات الربيئة.. بل جتلعونه  

وكان هناك  ) (: 11: 5يتسبب بمقتل ألفي حيوان يف وقت واحد.. ألستم تروون يف )مرقس: 

النجسة إىل يسوع قائلة: أرسلنا إىل   قطيع كبري من اخلنازير يرعى عند اجلبل، فتوسلت األرواح 

اخلنازير لندخل فيها، فأذن هلا بذلك، فخرجت األرواح النجسة ودخلت يف اخلنازير، فاندفع  
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 قطيع اخلنازير من عىل حافة اجلبل إىل البحرية، فغرق فيها، وكان عدده نحو ألفني(؟ 

إخراج الشياطني من  أال تسألون أنفسكم: ما ذنب اخلنازير وصاحب اخلنازير، حني أراد  

 املجنون؟.. أمل يكن من األجدى إخراج الشياطني دون اإلرضار باخلنازير؟! 

أنتم جتلعونه رمزا للسالم، لكنكم تشوهون السالم الذي يدعو إليه بام تنسبون إليه من  

سلوك.. ألستم تروون أنه صنع سوطا من احلبال، ودخل به اهليكل، وطرد مجيع الذين كانوا  

شرتون فيه وبعثر درامههم وقلب موائدهم.. ال يمكنك أن تكذب ذلك.. فقد جاء يف  يبيعون وي 

وإذ اقرتب عيد الفصح اليهودي، صعد يسوع إىل أورشليم، فوجد يف اهليكل  ) (: 14:  2)يوحنا: 

باعة البقر والغنم واحلامم، والصيارفة جالسني إىل موائدهم، فجدل سوطا من حبال، وطردهم  

 ( الغنم والبقر، وبعثر نقود الصيارفة وقلب مناضدهم   مجيعا من اهليكل، مع 

أال حيمل هذا السلوك عنفا غري مربر؟.. كان يف إمكان يسوع املحبة أن يترصف بام متليه  

 املحبة والسالم اللذان يدعو إليهام. 

[ أن مسيح املحبة قال عن إمرأة اسمها إيزابل    23  _  21:  2ألستم تروون يف سفر الرؤيا ] 

فإين سألقيها عىل فراش، وأبتيل الزانني معها بمحنة شديدة..وأوالدها  ) اهنا نبية: كانت تدعي 

أقتلهم باملوت، فستعرف مجيع الكنائس أين أنا هو الفاحص الكىل والقلوب، وأجازي كل واحد  

 ( منكم بحسب أعامله 

 فهل من املحبة والرمحة أن يقتل األطفال بذنب أمهم؟ 

ئكم، ولكنكم يف نفس الوقت جتعلونه يأمركم بكل  نعم أنتم تروون وصيته لكم بأعدا 

إن جاء إيل أحد، ومل  ) (: 26:  14قسوة ببغض أقرب الناس إليكم.. ألستم تروون قوله يف )لوقا: 

يبغض أباه وأمه وزوجته وأوالده وإخوته وأخواته، بل نفسه أيضا، فال يمكنه أن يكون تلميذا  

 يل(؟ 

ال تظنوا أين جئت  ) جتعلون من رسو ل السالم يقول: بل أنتم تناقضون أنفسكم حني 
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أللقي سالما عىل األرض. ما جئت أللقي سالما، بل سيفا.فإين جئت ألجعل اإلنسان عىل  

 ( 34:  10)متى:    ( خالف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكنة مع محاهتا 

  ( جئت أللقي عىل األرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت؟ ) بل جعلتموه يقول: 

 ( 49:  12)لوقا  

ألن إهلنا نار  ) [:   29:  12بل جعلتم اهلل نفسه نارا.. أمل يقل صاحبكم يف رسالة العربانيني ]  

.. بل جعلتموه يتجرد من الرمحة ويرتك ابنه يالقي أبشع أنواع العذاب دون ذنب وهو  ( آكلة 

 ( 46:  27إهلي إهلي ملاذا تركتني؟()متى: ) يرصخ بصوت عظيم: 

خي، وقال: هل تراين زدت شيئا يف كتابكم؟.. إن كل ما قرأته من  التفت احلكيم إىل أ 

 كتبكم املقدسة.. إهنا حتمل صورة مشوهة عن املسيح نرفضهاـ  نحن املسلمنيـ  رفضا شديدا. 

           

 األدب واخلطيئة 

ما انتهى احلكيم من حديثه هذا حتى وقف رجل من اجلمع، وقال: وعينا كل ما ذكرته..  

 هذا الرجل إال وقد هبت ملا ذكرت، فلذلك ال نراه حيري جوابا. وال نحسب  

قال احلكيم: ال ينبغي أن تقول هذا.. فنحن نبحث عن احلقيقة، وال نتصارع تصارع  

الديكة.. لقد ذكر ما كان خيتمر يف ذهنه من شبهات.. وقد ذكرت له ما أراه من حقائق.. وال حرج  

 اء.. أليس هذا ميدان احلرية التي ال يشتاق هلا إال العقالء؟ عليه أن يسأل ما يشاء، أو يعقب بام يش 

قال الرجل: فلدينا نحن ـ املسلمني ـ من الشبه ما نريد طرحها.. فام ذكره من اآليات وقع  

بني أيدي نفر من قومنا نسميهم )املخطئة( راحوا يبحثون عام يتومهونه من خطايا األنبياء..  

 ذلك احلديث. يفرسون بذلك القرآن.. ويصححون ب 

ولذلك نلتمس منك أن َترج من احلديث الذي أماله اجلدل إىل األحاديث التي متليها  
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 احلقيقة.. حقيقة النبوة. 

قال احلكيم: أما إن قلت ذلك.. فإن ملقام النبوة يف عني أهل احلقائق درجة من الطهارة ال  

 نستطيع معها أن نتصور يف حقهم معصية. 

 .. وال يقرتب من اهلل إال من امتأل بالطهارة..  فالنبوة تعني القرب من اهلل 

 والنبوة تعني نصح اخللق.. وال تقبل النصيحة من غري منتصح هبا. 

 والنبوة تعني كامل اإلنسانية.. وال يصل كامل اإلنسانية من تلطخ بأوزار املعايص. 

ي السكني  والنبوة تعني صفاء مرآة القلب حتى تنجيل فيها احلقائق كام هي.. واملعايص ه 

 الذي جيرح الصفاء.. والدنس الذي يكدره. 

 قال الرجل: فام تقول فيام ذكرت من نصوص عن معايص األنبياء؟ 

قال احلكيم: ذلك من حتريف اليهود لكتبهم.. وتبعهم أحبار املسيحيني من غري متحيص  

 وال تدقيق..  

ىل املسيح يستحيل أن  ولو أهنم أعملوا بعض عقوهلم لعرفوا أن اليهود الذين مل يؤمتنوا ع 

يؤمتنوا عىل الكتاب املقدس.. وأن اليهود الذين شوهوا املسيح بكل ما أطاقت هلم عقوهلم أن  

 يشوهوه يستحيل أن حيفظوا نبيا. 

 قال الرجل: ولكن هناك أحاديث وصلتنا تنص عىل بعض ما نصت عليه هذه الكتب. 

غريهم من  اليهود الذين  قال احلكيم: تلك أحاديث كعب األحبار ووهب بن املنبه و 

أسلموا.. ولكنهم مل يطيقوا أن يتخلصوا من مراتبهم الدينية.. فراحوا يامرسوهنا مع املسلمني..  

 فدخل يف اإلسالم منهم تلك اللوثة اليهودية..  

 ولكن اهلل خلص املسلمني منها بالعدول من العلامء الذين يغريون عىل مقام األنبياء. 

 لك اآلن؟ فهل ستحدثنا عن ذ   قلت: 

.. فسلوين  ال.. حديث ذلك يطول.. ولكني سأقترص منه عىل ما يتعلق بنبينا حممد    قال: 
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 عام أشكل عليكم من اآليات.. وسأجيبكم بفضل اهلل ومنته. 

وقبل أن تسألوين.. فقد رأيت أن كل النصوص التي قد يساء فهمها ترجع إىل أمرين: أما  

.. والتي جعلته ـ وهو الكامل ـ يستشعر  ي كانت لنبينا أوهلام، فهو تلك الشفافية الروحية الت 

 التقصري.. فال يمتلئ لسانه وكيانه إال عبودية وتواضعا واستغفارا. 

هو حمل قدوة للمؤمنني، فلذلك يكون هو واسطة اخلطاب    وأما الثانية.. فهي أن النبي  

 .                          وعتاب خاص به  اإلهلي للمؤمنني، فيتوهم القارصون أن ذلك اخلطاب بام فيه من زجر  

 شفافية:  

قام رجل من القوم، فقال: فلنبدأ حديثنا بام ذكره هذا احلرب من األحاديث الكثرية التي  

 نرى فيها حممدا يستغفر ربه.. أال ترى فيها داللة عىل املعصية؟ 

حياء من اهلل، فهي تستغفره  قال احلكيم: ال.. ال أرى فيها ذلك.. بل أرى فيها نفسا ممتلئة  

 كل حني من تقصريها وتفريطها يف حقه.. فمقام اهلل أعظم من أن يؤدى. 

وكأنه    ، أال ترى الرجل الكريم هيدي اهلدية التي ال هدية تعدهلا، ومع ذلك يقدمها بحياء 

 يقدم ذنبا ال هدية.. بينام ترى الرجل الوقح يدل باحلقري، ويمن به!؟  

 ح..  قال الرجل: ذلك صحي 

.. فقد كان له من الرقة واإليامن واألدب مع اهلل ما  قال احلكيم: فهكذا األمر مع حممد  

 جعله يدمن عىل استغفاره. 

.. بل كل الصديقني واألنبياء  التفت إىل أخي، ثم قال: ليس هذا خاصا بمحمد 

 ذا: يشعرون هبذه املشاعر النبيلة.. سأذكر لك نامذج من الكتاب املقدس لتدلك عىل ه 

( نجد هذا النص املمتلئ بمثل هذه  18(، وإنجيل لوقا) 18- 17/ 10ففي إنجيل مرقس) 

املشاعر: )وفيام هو خارج إىل الطريق، ركض واحد وجثا له وسأله أهيا املعلم  الصالح ماذا أعمل  

  ألرث احلياة األبدية فقال له يسوع: ملاذا تدعوين صاحلا ليس أحد صاحلا إال واحد وهو اهلل(.. أال 
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 ترى أن املسيح أقر يف هذا النص بأنه ليس صاحلا، وال صالح إال اهلل وحده؟ 

إهلي إهلي انظر ملاذا تركتني تباعد عني خاليص  ) ( نجد هذا النص: 2- 1/ 22ويف الزبور) 

بكالم جهيل إهلي بالنهار أدعوك فلم تستجب يل وبالليل فلم حتفل يب(.. وملا كانت آيات هذا  

 عىل زعمكم، فكان القائل هبا عندكم هو املسيح.   الزبور راجعة إىل املسيح 

( نجد هذا النص: )ونحو الساعة التاسعة رصخ يسوع بصوت  46/ 27ويف )إنجيل متى: 

 عظيم قائال: إييل إييل ملا شبقتني أي إهلي إهلي ملاذا تركتني( 

( نجد هذا النص: )كان يوحنا يعمد يف الربية ويكرز  9- 4/ 1ويف إنجيل مرقس ) 

توبة ملغفرة اخلطايا وخرج إليه مجيع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا مجيعهم  بمعمودية ال 

منه يف هنر األردن معرتفني بخطاياهم.. ويف تلك األيام جاء يسوع من نارصة اجلليل واعتمد من  

 يوحنا يف األردن( 

ية  لقد كانت هذه املعمودية، معمودية التوبة، بمغفرة اخلطايا، كام رصح مرقس يف اآل 

الرابعة واخلامسة واآلية الثالثة من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا: )فجاء إىل مجيع الكورة  

املحيطة باألردن يكرز بمعمودة التوبة ملغفرة اخلطايا(، ويف اآلية احلادية عرش من الباب الثالث  

من الباب الثالث   من إنجيل متى هكذا: )أنا أعمدكم بامء للتوبة(، ويف اآلية الرابعة والعرشين 

عرش من كتاب األعامل هكذا: )إذ سبق يوحنا فكرز قبل جميئه بمعمودية التوبة جلميع شعب  

إرسائيل(، واآلية الرابعة من الباب التاسع عرش من كتاب األعامل هكذا: )فقال بولس أن يوحنا  

 عمد بمعمودية التوبة(  

معمودية التوبة ملغفرة اخلطايا،  فهذه النصوص كلها، تدل عىل أن هذه املعمودية، كانت 

فمتى سلم اعتامد املسيح من حييى، لزم تسليم اعرتافه باخلطايا والتوبة منهام أيضا، ألن حقيقة هذا  

 االعتامد ليست غري ذلك. 

ويف الباب السادس من إنجيل متى يف الصالة التي علمها املسيح تالميذه هكذا:)اغفر لنا  
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 ذنبني إلينا وال تدخلنا يف جتربة لكن نجنا من الرشير( ذنوبنا كام نحن نغفر أيضا للم 

والظاهر أن املسيح كان يصيل تلك الصالة التي علمها تالميذه، ومل يثبت من موضع من  

مواضع اإلنجيل أنه ما كان يصيل هذه الصالة.. بل إنه كان كثري الصالة، فلزم أن يكون دعاؤه  

 باغفر لنا ذنوبنا مرات كثرية بلغت اآلالف. 

هو املبادر لالستغفار..   قام رجل من القوم، وقال: قد يصح ما ذكرت إن كان النبي 

َواْسَتْغِفِر اهللََّ إِنَّ اهللََّ َكاَن   ﴿ ولكنا نرى اهلل تعاىل هو الذي حيثه عليه، ويأمره به، فاهلل تعاىل يقول: 

هللَِّ َحقٌّ َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد  َفاْصرِبْ ِإنَّ َوْعَد ا ﴿  (، ويقول: 106)النساء:    ﴾ َغُفورًا َرِحيامً 

ْبَكارِ  ُه ال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ َواْسَتْغِفْر لَِذْنِبَك  ﴿ (، ويقول: 55)غافر:  ﴾ َربَِّك ِباْلَعيِشِّ َواأْلِ َفاْعَلْم َأنَّ

َبُكْم َوَمثْ  (.. وغريها من اآليات التي تأمر  19)حممد:   ﴾ َواُكمْ َولِْلُمْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمَناِت َواهللَُّ َيْعَلُم ُمَتَقلَّ

هؤالء الكلامت قبل موته بسنة:    : لزم رسول اهلل  ورد يف احلديث باالستغفار.. وقد    النبي  

)سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك(، قالت فقلت: يا  

رسول اهلل لقد لزمت هذه الكلامت، قال: )إن ريب عهد إيل عهدا أو أمرين بأمر، فأنا أتبعه(، ثم  

 . ( 1) حتى ختم السورة   ( 1)النرص:   ﴾ ِإَذا َجاَء َنرْصُ اهللَِّ َواْلَفْتُح    ﴿ قرأ: 

 مر بطلب الغفران؟ أ فكيف جتتمع العصمة مع اال 

قال احلكيم: إن التعرف عىل رس ذلك يقتيض الوقوف عىل أصل مسلَّم به بني العقالء،  

وهو أّن عظمة الشخصية وخطر املسؤولية متحالفان، فربَّ عمل ُيعد صدوره من شخص جرمًا  

 من إنسان آخر كذلك. وخالفًا، ويف الوقت نفسه ال يعد صدوره  

 سأحاول أن أبسط لك ذلك..  

أنت تعرف أّن االَحكام الرشعية تنقسم إىل واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح..  

وتعلم أنه ال حميص عن ااِلتيان بالواجب وترك احلرام.. نعم هناك رخصة يف ترك املستحب  

 
 حممد بن حييى بن عمر برجال ثقات.  (1)
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ومفاسدها، حتلية الواجبات   وااِلتيان باملكروه، ولكن املرتقب من العارف بمصالح االَحكام 

باملستحبات، وترك املحرمات مع ترك املكروهات، وال يقرص عنه املباح، فهو وإن أباحه اهلل  

 سبحانه ولكن رّبام يرتجح فعله عىل تركه أو العكس لعنوان ثانوي. 

فالعارف بعظمة الرب يتحّمل من املسؤولية ما ال يتحمله غريه، فيكون املنتظر منه غري ما  

تظر من غريه، ولو صدر منه ما ال يليق، وتساهل يف هذا الطريق، فإنه يتأكد منه االستغفار  ين 

 وطلب املغفرة، ال لصدور الذنب منه، بل من باب قياس عمله إىل علو معرفته وعظمة مسؤوليته. 

وإن شئت فاستوضح ذلك من مالحظة حال املتحرض والبدوي، فاملرجّو من األَّول  

الرسوم الرائجة يف احلضارات ااِلنسانية، ولكن املرجّو من الثاين أبسط الرسوم  القيام باآلداب و 

واآلداب، فام ذلك إاّل الختالفهام من ناحية الرتبية واملعرفة، كام أّن الرتقب من نفس املتحرضين  

خمتلف جدًا، فاملأمول من املثقف أشد وأكثر من غريه كام أّن االنضباط املرجو من اجلندي يغاير  

ملرتقب من غريه، والغفلة القصرية من العاشق يعد جرمًا وخالفًا يف منطق العشق، وليست  ا 

 كذلك إذا صدرت من غريه. 

وهذه االَمثلة ونظائرها الوافرة تثبت أّن عظمة الشخصية وكرب املسؤولية متحالفان، وأّن  

وظائف ُأخرى،   الوظائف ال تنحرص يف ااِلتيان بالواجبات، والتحّرز عن املحظورات بل هناك 

وكّلام زاد العلم والعرفان توفرت الوظائف وكثرت املسؤوليات، والَجل ذلك ُتعّد بعض  

الغفالت أو اقرتاف املكروهات من األولياء ذنبًا، مع أهنا يف الواقع ليست بالنسبة إليهم ذنبًا  

ا بطلب املغفرة والعفو،  مطلقًا، بل إهنا ذنب إذا قيس إىل ما ُأعطوا من ااِل يامن واملعرفة، ولو قامو 

 فإّنام هو الَجل هذه اجلهات. 

َربِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل   ﴿ وهلذا نرى شيخ االَنبياء نوحًا ـ عليه السالم ـ يقول: 

املنَِِي ِإالَّ َتَباراً   ( 28)نوح:   ﴾ َبْيِتَي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمَناِت َوال َتِزِد الظَّ

َنا اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم   ﴿ ويقتفيه إبراهيم ـ عليه السالم ـ ويقول:  َربَّ
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َساُب   ( 41)ابراهيم:   ﴾ احْلِ

َنا َوِإَلْيَك املَِْصريُ  ﴿ : وعىل أثرهم يقول النبي    ﴾ َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ

 ( 285: )البقرة 

واملنشأ الوحيد هلذا الطلب مّرة بعد ُأخرى هو وقوفهم عىل أّن ما قاموا به من األَعامل  

والطاعات وإن كانت يف حد نفسها بالغة حّد الكامل لكن املطلوب واملرتّقب منهم أكمل وأفضل  

 منه. 

يعرض له ما   رجل من القوم، وقال: لقد ورد يف احلديث إشارة إىل أن النبي  قام 

:)إنه ليغان عىل قلبي حتى أستغفر اهلل، ويف لفظ: وإين ألستغفر  يستدعي االستغفار، فقد قال  

 .. فقد ذكر أن علة استغفاره ما حيل عىل قلبه من الغني. ( 1) اهلل يف اليوم مائة مرة( 

احلديث ال يفهمه إال أولياء اهلل الذين رزقوا من أذواق أهل اهلل ما  قال احلكيم: رس هذا 

يف  احلسن الشاذيل .. وقد قال أبو بعض حقائق اجلامل التي وردت فيه  يتيح هلم التعبري عن 

فسألته عن حديث: )إنه ليغان عىل قلبي(، فقال: )يا مبارك ذلك   : رأيت رسول اهلل احلديث 

 غني األنوار(. 

مل تزل يف الرتقي إىل   وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: ملا كانت روح النبي 

مقامات القرب تستتبع القلب، والقلب يستتبع النفس، وال ريب أن حركة الروح والقلب أرسع  

لنفس تقرص عن مدامها يف العروج، فمام هنضت به احلكمة إبطاء  من هنضة النفس، وكانت خطى ا 

يفزع إىل االستغفار،    حركة القلب لئال تتقطع عالقة النفس عنه، فيبقى العباد حمرومني فكان  

 لقصور النفس عن ترقي القلب. 

وقال: ال تعتقد أن الغني حالة نقص، بل هو حالة كامل.. فذلك مثل جفن العني حني  

القذى عن العني، فإنه يمنع العني عن الرؤية، فهو من هذه احليثية نقص، ويف احلقيقة    يمسح الدمع 

 
 رواه مسلم.  (1)
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متعرضة لألغربة الثائرة من أنفاس األخيار، فدعت احلاجة إىل    هو كامل.. فهكذا بصرية النبي  

 سرت حدقة بصريته، صيانة هلا، ووقاية عن ذلك. 

نبياء وأكابر األبرار واألولياء، لصفاء  وقال أبو سعيد اخلراز: الغني شئ ال جيده إال األ 

 أرسارهم، وهو كالغيم الرقيق الذي ال يدوم. 

وقال آخر: إن يف االستغفار والتوبة معنى لطيفا، وهو استدعاء ملحبة اهلل تعاىل، فإحداثه  

 االستغفار والتوبة يف كل حني استدعاء ملحبة اهلل تعاىل. 

احة من أكل أو رشب أو نوم أو راحة وخمالطة  وقال آخر: لقد رأى االشتغال باألمور املب 

الناس، والنظر يف مصاحلهم، وحماربة عدوهم تارة، ومداراته أخرى، وتأليف املؤلفة، وغري ذلك  

مما حيجبه عن االشتغال بذكر اهلل تعاىل، والترضع إليه، ومشاهدته، ومراقبته، ذنبا بالنسبة إىل املقام  

 . العيل، وهو احلضور يف حظرية القدس 

وقال آخر: هو ما يستغيش القلب، وال يغطية كل التغطية، كالغيم الرقيق لذي ال يمنع  

ضوء الشمس، ثم ال يفهم من احلديث أنه يغان عىل قلبه مائة مرة، وإنام هذا عدد االستغفار ال  

الغني، فيكون املراد هبذا الغني اإلشارة إىل غفالت قلبه، وفرتات نفسه، وسهوها عن مداومة  

من مقامات البرش، وسياسة األمة، ومعاناة األهل، ومقاومة   ر، ومشاهدة احلق، ملا كان الذك 

الويل والعدو، ومصلحة النفس، وأعباء الرسالة، ومحل األمانة، وهو يف هذا كله يف طاعة ربه،  

أرفع اخللق عند اهلل تعاىل مكانة، وأعالهم درجة، وأمتهم به   وعبادة خالقه، ولكن ملا كان 

فة، وكانت حالة عند خلوص قلبه، وخلو مهه، وتفرده بربه أرفع حاليه، رأى حاله فرتته عنها،  معر 

 وشغله بسواها، غمضا من عيل حاله، ورفيع مقامه، فاستغفر من ذلك. 

مرتقيا من رتبة إىل رتبة، فكلام رقي درجة التفت إىل ما خلفها، وجد    وقال آخر: مل يزل  

 إىل التي انتهى إليها، وذلك هو الغني، فيستغفر منه. منها وحشة لقصورها باإلضافة  

 وقال آخر: هو حالة خشية، وإعظام، واالستغفار شكرها. 



95 

 

 وقال آخر: هو السكينة التي تغيش قلبه، واالستغفار إلظهار العبودية والشكر ملا أواله. 

: لوال  قال اجلنيد ، فقد  قرص من أن يتحدثوا عن هذا املقام وتأدب آخرون، فرأوا أنفسهم أ 

لتكلمت فيه، وال يتكلم عىل حال إال من كان مرشفا عليها، ومجلة حاله يرشف    أنه حال النبي  

 . ( 1) عىل هنايتها أحد من اخللق 

ا َفَتْحَنا َلَك َفْتَحًا ُمِبينًا لَِيْغِفَر َلَك اهلُل َما   قام رجل آخر، فقال: فام تقول يف قوله تعاىل:﴿ ِإنَّ

َم ِمْن َذنبَِك وَ  َك اهلُل َنرْصًا َعِزيزًا  َتَقدَّ اطًا ُمْسَتِقياًم َوَيْنرُصَ َر َوُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوهَيِْدَيَك رِصَ   ﴾ َما َتَأخَّ

معصومًا من العصيان ومصونًا من الذنب، فكيف أخرب   (.. فإذا كان النبي 3- 1)الفتح: 

 سبحانه عن غفران ذنبه، بل ما تقدم منه وما تأخر. 

قال احلكيم: قبل أن أجيبك ال ينبغي أن أَتطى سيدا من سادات آل البيت.. وهو اإلمام  

  مل يكن أحد عند مرشكي أهل مكة أعظم ذنبًا من ) الرضا.. فقد سأله املأمون عن اآلية فقال: 

، الهَّنم كانوا يعبدون من دون اهلل ثالثامئة وستني صناًم، فلّمـا جاءهم بالدعوة إىل  رسول اهلل 

َأَجَعَل اآلهِلََة ِإهَلًا َواِحدًا ِإنَّ َهَذا َلَشْىٌء ُعَجاٌب    ﴿ كلمة ااِلخالص كرب ذلك عليهم وعظم، وقالوا: 

وا  ِة اآلِخَرِة    َواْنَطَلَق املاََْل ِمْنُهْم َأِن اْمُشوا َواْصرِبُ َذا يِف املَْلَّ َعىَل آهِلَتُِكْم ِإنَّ َهَذا َليَشٌء ُيَراُد َما َسِمْعَنا هِبَ

، قال له: يا  ( 2) مكة   (، فلّمـا فتح اهلُل عّز وجّل عىل نبيه حممد  7ـ    5)ص:    ﴾ إِْن َهَذا ِإالَّ اْخِتالٌق  

دم من ذنبك وما تأخر( عند مرشكي  حممد: )إّنا فتحنا لك )مكة( فتحًا مبينًا ليغفر لك اهلل ما تق 

أهل مكة بدعائك إىل توحيد اهلل عّز وجّل فيام تقّدم، وما تأّخر، ألّن مرشكي مكة، أسلم بعضهم  

وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم مل يقدر عىل إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار  

 
 انظر هذه األقوال وغريها يف )الشفا( للقايض عياض، و)سبل اهلدى( وغريمها.  (1)

ح يف هذه اآلية، فقيل املراد: فتح مكة وهو ما ذكره هنا، وثانيها: فتح الروم وغريها هناك اختالف يف املراد من الفت  (2)

وثالثها: املراد من الفتح صلح احلديبية ورابعها: فتح اإلسالم باحلجة والربهان، والسيف والسنان وخامسها: املراد منه احلكم 

َنا افتح َبيْنََنا َوَبنْيَ َقْوِمنَا ب (، وكلها وجوه 26)سبأ:  ﴾ُثمَّ َيْفتَُح َبيْنََنا باحلق  ﴿( وقوله: 89)األعراف:  ﴾احلق كقوله تعاىل:﴿  َربَّ

 حمتملة ولو أن األرجح بينها هو كونه صلح احلديبية.
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 أمون: هلل دّرك يا أبا احلسن. ذنبه عندهم يف ذلك مغفورًا بظهوره عليهم، فقال امل 

 قال الرجل: ماذا يقصد موالنا اإلمام الرضا بقوله هذا؟ 

قال احلكيم: أال تالحظ أن يف اعتبار القرآن الغاية املتوخاة من الفتح هي مغفرة ذنب النبي  

 ما تقّدم منه وما تأّخر غرابة؟ ، 

من    ينه سبحانه نبّيه  قال الرجل: أجل.. أرى ذلك.. فطاملا قلت لنفيس: كيف صار متك 

فتح القالع والبلدان سببًا ملغفرة ذنوبه، مع أّنه جيب أن تكون بني اجلملة الرشطية واجلزائية رابطة  

ٍُخرى أو مالزمة هلا، وهذه الرابطة خفية يف   عقلية أو عادية، بحيث تعّد إحدامها عّلة لتحّقق ااَل

رة عليهم يكون سببًا النتشار كلمة احلق ورفض  املقام جدًا، فإّن متكني النبي من االَعداء والسيط 

الباطل واستطاعته التبليغ يف املنطقة املفتوحة، فلو قال: إّنا فتحنا لك فتحًا مبينًا، لتتمكن من اجلهر  

باحلق، ونرش التوحيد، ودحض الباطل، كان الرتتب أمرًا طبيعيًا، وكانت الرابطة حمفوظة بني  

 به جزاء لفتحه صقعًا من االَصقاع، فالرابطة غري واضحة. اجلملتني، وأّما جعل مغفرة ذنو 

داعيًا إىل    قال احلكيم: وهذا ما وضحه اإلمام الرضا.. فقد أراد أنه ملا جاء النبي األَكرم  

التوحيد يف جماىل اخللق واالَمر، وإىل حرص التقديس والعبادة يف اهلل، وأّنه ال معبود سواه وال شفيع  

حطيم الوثنية ورفض عبادة االَصنام، صارت دعوته ثقيلة عىل قريش وأذناهبم،  إالّ بإذنه، فأخذ بت 

حتى ثارت ثائرهتم عىل النبي االَكرم، فقابلوا براهني النبي بالبذاءة والشغب والسب والنسب  

 املفتعلة، فوصفوه بأّنه كاهن وساحر، ومفرت وكّذاب.. ثم صاروا إىل حربه كام علمتم. 

عند قريش، املّرة يف أذواقهم بام أهّنا جّرت إىل ذهاب كياهنم،  فهذه احلوادث الدامية 

، صّورته يف خميلتهم  وحدوث التفرقة يف صفوفهم، والفتك بصناديدهم عىل يد النبي االَكرم  

صورة إنسان جمرم مذنب قام يف وجه سادات قومه، فسب آهلتهم وعاب طريقتهم بالكهانة  

ذلك حتى شن عليهم الغارة والعدوان فصارت أرض  والسحر والكذب واالفرتاء، ومل يكتف ب 

يثرب وما حوهلا، جمازر لقريش، ومذابح الَسيادهم، فأّى جرم أعظم من هذا، وأي ذنب أكرب منه  
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عند هَوالء اجلهلة الغفلة، الذين ال يعرفون اخلّيـر من الرشير، والصديق من العدو، واملنجي من  

 املهلك؟ 

ن يربئه من هذه الذنوب ويرسم له صورة ملكوتية فيها  فإذن ما هو االَمر الذي يمكن أ 

 مالمح الصدق والصفاء، وعالئم العطف واحلنان حتى تقف قريش عىل خطئها وجهلها. 

إّن االَمر الذي يمكن أن ينّزه ساحته من هذه االَوهام واالَباطيل، ليس إاّل ذلك الفتح  

 اربوهنا. الذي فتح اهلل به عليه.. فعرفوا احلقيقة التي كانوا حي 

يف تلك الواقعة مع كونه من القدرة بمكان،   ثم إن ذلك العطف الذي أبداه النبي 

عند قومه وأتباعه بصورة إنسان مصلح    وقريش يف حالة االنحالل والضعف، صّور من النبي  

حيب قوَمه ويطلب صالحهم وال تروقه احلرب والدمار واجلدال فوقفوا عىل حقيقة احلال،  

وعّضوا االَنامل عىل ما افتعلوا عليه من النسب وندموا عىل ما فعلوا، فصاروا يميلون إىل ااِلسالم  

 زرافات ووحدانًا. 

أكرم وأجل   ديبية أثبتا بوضوح أن النبي االَعظم فهذا الفتح العظيم وقبله وقعة احل 

ٍُمور اجلليلة،   وأعظم من أن يكون كاهنًا أو ساحرًا، إذ الكاهن والساحر أقرص من أن يقوم هبذه ااَل

كام أّن لطفه العميم وخلقه العظيم آية واضحة عىل أّنه رجل مثايل صدوق، ال يفرتي وال يكذب،  

احلروب الدامية، كانت نتيجة شقاقهم وجداهلم ومَوامراهتم  وإّن ما جرى بينه وبني قومه من 

 عليه. 

بعد وقعة احلديبية، أو فتح    وبذلك، فإن الذنوب التي كانت تّدعيها قريش عىل النبي 

مكة، ُأسطورة خيالية قضت عليها سريته يف كل من الواقعتني من غري فرق بني ما ألصقوا به قبل  

اهلجرة أو بعدها، وعند ذلك يتضح مفاد اآليات كام يتضح ارتباط اجلملتني: اجلزائية والرشطية،  

كرسته هذه الواقعة، وعّرفته نزهيًا عن  ولوال هذا الفتح كان النبي حمبوسًا يف قفص االهتام، وقد 

 كل هذه التهم. 
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وعىل ذلك فاملقصود من الذنب ما كانت قريش تصفه به، كام أّن املراد من املغفرة إذهاب  

 آثار تلك النسب يف املجتمع. 

 قال الرجل: هذا توجيه طيب.. ولكني أريد غريه.. فهل هناك غريه؟ 

علة الثانية من العلل التي يفرس هبا هذا النوع من  قال احلكيم: أجل.. وهو ما سنعرفه يف ال 

 اخلطاب.. وهي القدوة. 

 قال الرجل: فارشح لنا ما يرتبط هبذا اآلن. 

قال احلكيم: القرآن الكريمـ  عند العارفني باهلل الفامهني عنهـ  هو خطاب اهلل للبرش مجعيا..  

 إال واسطة لذلك اخلطاب..    ومل يكن حممد  

اهلل يسمع القرآن من اهلل.. ويفهم أنه املخاطب بكل حرف من حروفه  هلذا.. فكل عارف ب 

 ما صيغ فيه بضمري املخاطب املفرد وما صيغ بغريه.. بل ما صيغ منه بكل الظامئر. 

 قال الرجل: فامذا يفهم هؤالء الكمل من هذه اآليات؟ 

ىل الفتح املبني..  قال احلكيم: هذه اآليات تبني اجلزاء الذي أعده اهلل ملن وصل به اجتهاده إ 

فقد ذكرت اآليات أنواعا من اجلزاء.. ومهدت هلا باملغفرة الشاملة، فاملغفرة هي األساس لغريها  

 من أنواع اجلزاء.. كام أن تطهري الرتبة هو األساس لغرس البذور الطيبة. 

 قدوة:  

فت انتباه  يكثر من االستغفار إىل درجة أنه يل   قال الرجل: وعينا هذا.. ولكنا نرى النبي  

 أصحابه. 

قال احلكيم: ذلك صحيح.. وذلك من وظائف النبوة.. فالنبي قدوة ألمته.. وهلذا جتده  

 يشعر أنه أول املخاطبني بكل تكليف..  

ليس هذا خاصا بنبينا فقط.. بل هو عام لكل األنبياء.. وقد قال تعاىل فيهم:﴿ ُأوَلِئَك  

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفِبُهَداُهُم اْقتَ   ( 90: األنعام )   ﴾ ِدهْ الَّ
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وقد ورد يف إنجيل متى أن املسيح صام أربعني هنارًا، أو أربعني ليلة، ويف )إنجيل  

)ويف الصبح باكرًا جدًا قام وخرج ومَض إىل موضع خالء وكان يصيل   ﴾ 35/ 1مرقص: 

(: )ويف تلك األيام خرج إىل اجلبل ليصيل وقَض الليل كله يف  16/ 5هناك(.. ويف )إنجيل لوقا: 

 الصالة هلّل( 

التفت إىل أخي، ثم قال: أنتم تقولون بأن املسيح متحد يف ذات اهلّل.. ولذلك فإن هذه  

 عندكم إال عىل معنى واحد.. وهو ما ذكرته من قصد االقتداء والتعليم.   التكاليف ال حتمل 

  قام رجل من القوم، وقال: نرى يف القرآن الكريم آيات كثرية وردت يف حق النبي 

 وهي حتمل نوعا من اخلطاب احلاد صار ذريعة للمخطئة يرمون هبا نبيهم. 

 . ( 1) ق املعظمني ملقام النبوة قال احلكيم: فاذكرها يل أفرسها بام يفهمه أهل احلقائ 

َبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد َما   قال الرجل: منها قوله تعاىل:﴿ َوَكَذلَِك َأْنَزْلَناُه ُحْكاًم َعَرِبّيًا َوَلئِِن اتَّ

ِذيَن  (، وقوله تعاىل:﴿ َوَلِئْن َأَتيْ 37)الرعد:   ﴾ َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللَِّ ِمْن َويِلٍّ َوال َواٍق  َت الَّ

َة َبْعٍض َوَلِئِن  ُأوُتوا اْلِكَتاَب بُِكلِّ آَيٍة َما َتِبُعوا ِقْبَلَتَك َوَما َأْنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبْعُضُهْم ِبَتابٍِع ِقْبلَ 

املنِِيَ  َبْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإذًا مَلَِن الظَّ (، وقوله تعاىل:﴿  145)البقرة:   ﴾ اتَّ

َتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اهللَِّ ُهَو اهْلَُدى َوَلئِنِ  َبْعَت  َوَلْن َتْرىَض َعْنَك اْلَيُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملَّ  اتَّ

 (  120)البقرة:   ﴾ َوال َنِصريٍ َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللَِّ ِمْن َويِلٍّ  

وقد متّسكت املخّطئة بالقضية الرشطية عىل   .. بلحن حاد  فهذه اآليات َتاطب النبي 

 أرضية متوقعة يف نفس النبي الّتباع أهوائهم، وإالّ فال وجه للوعيد. 

قال احلكيم: ومن أين هلم هذا النوع من االستدالل.. أال يعرف هؤالء اللغة العربية،  

 
 كثري من هذه الردود رجعنا فيه ملرجعني مهمني يف هذا الباب، مها:  (1)

 روف بالرشيف املرتَض. تنزيه األنبياء، أليب القاسم عيل بن احلسني املوسوي، املع

 تأليف: العالّمة املحّقق جعفر السبحاين.عصمة االَنبياء يف القرآن الكريم، 

 وغريها من املراجع.
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ها.. بل إن هذا مما تتفق عليه مجيع اللغات.. فالقضية الرشطية ال تدل إالّ عىل املالزمة بني  وأساليب 

 الرشط واجلزاء.. وهي ال تدلـ  بحال من األحوالـ  عىل حتّقق الطرفني، وال عىل إمكان حتّققهام. 

 (!؟ 22: )االنبياء   ﴾ أمل يقرأ قوله تعاىل:﴿ َلْو َكاَن ِفيِهاَم آهِلٌَة ِإالَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا  

 قال الرجل: بىل قرأوها.. وهم يستدلون هبا عىل توحيد اهلل. 

 قال احلكيم: فلم مل يستدلوا هبا عىل وجود آهلة مع اهلل؟ 

 قال الرجل: لعدم حتقق اجلزاء. 

 قال احلكيم: فهل رأوا رهبم َتىل عن نبيهم.. فلم ينرصه.. ومل يكن له وليا وال واقيا؟ 

 حاشاهم أن يقولوا ذلك. قال الرجل:  

 قال احلكيم: فكيف هلم أن جيوزوا شيئا ال دليل هلم عليه؟ 

ِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُثمَّ   قام رجل آخر، وقال: فام تقول يف قوله تعاىل:﴿  َوَلئِْن ِشْئَنا َلنَْذَهَبنَّ ِبالَّ

 (؟ 87- 86)االرساء:   ﴾ ِإنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِبرياً ال جَتُِد َلَك ِبِه َعَلْيَنا َوِكياًل ِإالَّ َرمْحًَة ِمن َربَِّك  

.. فاهلل مل يستلب  قال احلكيم: هذه اآليات ال يفهم منها الصادقون إال صدق نبيهم 

 ال دليل قصور منه.   مع قدرته عليه.. وذلك دليل كامل للنبي    الوحي من نبيه  

 قال الرجل: مل أفهم .. كيف يكون ذلك دليل كامل؟ 

ل احلكيم: أرأيت لو أن رجال اجتاز مسابقة يقوم عليها خرباء أشداء يالحظون النقري  قا 

 والقطمري.. ونجا منها بنجاح.. هل يعترب ذلك كامال أم ال؟ 

 قال الرجل: بل يعترب ذلك عني الكامل. 

قال احلكيم: فلو اجتاز هذا عىل خرباء ال يرون وال يسمعون وال هيتمون.. هل يصح هلذا  

 بكامله هبذا االجتياز؟   أن يفخر 

 قال الرجل: ال يستطيع أن يفخر هذا بيشء.. وليس ما فعله كامال. 

 . قال احلكيم: فنزه اهلل عن لوثات التشبيه.. وارتق هبذا املثال لتعرف مقام نبيك  
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قام رجل آخر، فقال: صدقت.. إن املثال الذي ذكرته فهمت به رس قوله تعاىل خماطبا نبيه  

 ُْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن  :﴿ َوَلَقْد أ ِذيَن ِمْن َقْبلَِك َلِئْن َأرْشَ وِحَي ِإَلْيَك َوِإىَل الَّ

ينَ  َل َعَلْيَنا َبْعَض االََقاِويِل الََخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي ُثمَّ  65)الزمر:   ﴾ اخْلَارِسِ (، وقوله تعاىل:﴿ َوَلْو َتَقوَّ

 ( 47ـ    44احلاقة:  )   ﴾ َوتنَي َفاَم ِمنُْكْم ِمن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزينَ َلَقَطْعَنا ِمْنُه الْ 

قال احلكيم: إن هذه اآليات ونظائرها التي حتكى عن القضية الرشطية يفهم منها  

 الصادقون أمرين: 

.. فراح جيتاز كل االمتحانات  أما أوهلام.. فمقدار الكامل الذي من اهلل به عىل نبيه 

 وضع فيها بنجاح ال مثله نجاح. الصعبة التي  

وأما الثاين.. فام ذكرته لكم من أن القرآن الكريم خيطاب األمة عرب نبيها.. فالكمل  

يسمعون اخلطاب هلم، فيشعرون بأليم العتاب إن قرصوا أو حدثتهم أنفسهم بالتقصري.. أما  

 ينحجب التلميذ  القارصون، فريون العتاب خمصوصا بنبيهم، فينحجبون عن الغرض القرآين، كام 

 األبله. 

 قام رجل من القوم، وقال: وكيف ينحجب هذا التلميذ؟ 

ان يوجهوا تالميذهم عرب النجباء منهم..  قال احلكيم: لقد تعود الكثري من األساتذة 

 إياك أعني واسمعي يا جارة( فيحذرون النجيب من التقصري.. ليفهم غريهم من باب ) 

ة األمر.. وأنه حتى النجابة ال يمكن ان تشفع  أما األذكياء.. فيفهمون من هذا شد 

 للمقرص. 

وأما البله.. فيفهمون األمر قارصا عىل من توجه اخلطاب له، فينحجبون باملخاطب عن  

 اخلطاب. 

 قام رجل من القوم، وقال: لقد فهمت بام ذكرته أرسار آيات من القرآن: 

ين، وهي قوله تعاىل:﴿   عن أن يكون من املمرت   منها آيات وردت فاصلتها بنهي النبي  
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ِذيَن َآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم َيْعِرُفوَن َأْبَناَءُهْم َوِإنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ  قَّ َوُهْم َيْعَلُموَن  الَّ

يَن ) 146)  وله تعاىل:﴿  ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى  )البقرة(، وق   ﴾ ( 147( احْلَقُّ ِمْن َربَِّك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمرَتِ

يَن  59ِعنَْد اهللَِّ َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )  ( احْلَقُّ ِمْن َربَِّك َفاَل َتُكْن ِمَن امْلُْمرَتِ

اًل  )آل عمران(، وقوله تعاىل:﴿ َأَفَغرْيَ اهللَِّ َأْبَتِغي َحَكاًم َوُهَو الَّ   ﴾ ( 60)  ِذي َأْنَزَل ِإَلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّ

ينَ  ٌل ِمْن َربَِّك ِباحْلَقِّ َفال َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمرَتِ ُه ُمَنزَّ ِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعَلُموَن َأنَّ   ﴾ َوالَّ

ِذيَن َيْقَرُأوَن اْلِكَتاَب   (، وقوله تعاىل:﴿  َفِإْن ُكْنَت يِف َشكٍّ مِمَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك 114)األنعام:  َفاْسَأِل الَّ

ينَ   (  94)يونس:   ﴾ ِمْن َقْبلَِك َلَقْد َجاَءَك احْلَقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمرَتِ

ففي املوضع األول يعلمنا اهلل تعاىل أن ال نقيم وزنًا اِلرجاف املرجفني يف العدول بالصالة  

َفَهاُء ِمَن    ﴿ حلرام، كام حيكي سبحانه وتعاىل عنهم بقوله: من بيت املقدس إىل املسجد ا  َسَيُقوُل السُّ

ُق َوامْلَْغِرُب هَيِْدي َمْن َيَشا  ِتي َكاُنوا َعَلْيَها ُقْل هلِلَِّ املرَْْشِ ُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم الَّ اٍط  النَّاِس َما َوالَّ ُء ِإىَل رِصَ

 (  142)البقرة:   ﴾ ُمْسَتِقيمٍ 

 يبطل اهلل تعاىل ألوهية املسيحـ  عليه السالمـ  بحّجة أّنه وليد مريمـ  عليها  ويف املوضع الثاين 

بعد ذلك   السالم ـ بأّن تولده بال أب يشبه تكّون آدم من غري أب وال ُأم، ثم خياطب النبي 

ينَ  ﴿ بقوله:  لعقالء ـ أّن  (.. وال شك ـ عند ا 60)آل عمران:  ﴾ احْلَقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكْن ِمَن امْلُْمرَتِ

كان أعظم من أن يترسب إليه    اخلطاب جرى جمرى )إياك أعني واسمعي يا جارة(، فإّن النبي  

 الشك يف مثل هذا. 

وهكذا سائر املواضع.. فالنهي عن الشك هني موجه لألمة عن طريق نبيها.. ال أنه موجه  

 للنبي بسبب احتامل وقوع الشك منه. 

َتاُنوَن َأْنُفَسُهْم ِإنَّ  قام رجل آخر، وقال: فام تقول يف   ِذيَن خَيْ اِدْل َعِن الَّ قوله تعاىل:﴿ َوال جُتَ

انًا َأِثياًم  عن   (، فإن هذه اآلية الكريمة تنهى النبي 107)النساء:  ﴾ اهللََّ ال حُيِبُّ َمْن َكاَن َخوَّ

ا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَ  اَب ِباحْلَقِّ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِباَم  املجادلة عن اخلائنني.. ومثلها قوله تعاىل:﴿  ِإنَّ



103 

 

 ( 105)النساء:   ﴾ َأَراَك اهللَُّ َوال َتُكْن لِْلَخاِئننَِي َخِصياًم  

يف أي حلظة من حلظات حياته مدافعًا عن اخلائنني، واّنام   قال احلكيم: مل يكن النبي 

وردت اآلية هبذا األسلوب من باب تربية املجتمع وتوجيهه وحتذيره من هذا النوع من السلوك،  

وبام أّن أكثر الناس ال يتحّملون اخلطاب احلاد، بل يكون مّرًا يف أذواق أكثرهم، اقتضت احلكمة  

 ري من قصد له اخلطاب. اإلهلية أن يكون املخاطب، غ 

َعْل َمَع اهللَِّ ِإهَلًا آَخَر  قام رجل آخر، فقال: فام تقول يف قوله تعاىل خماطبا نبيه  :﴿ اَل جَتْ

َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َوال  22)االرساء:  ﴾ َفَتْقُعَد َمْذُمومًا خَمُْذواًل  (، وقوله تعاىل:﴿ َوال جَتْ

(، وقوله تعاىل:﴿ َذلَِك مِمَّا َأْوَحى ِإَلْيَك  29)االرساء:  ﴾ ْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا حَمُْسوراً َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَ 

َعْل َمَع اهللَِّ ِإهَلًا آَخَر َفُتْلَقى يِف َجَهنََّم َمُلومًا َمْدُحوراً  ْكَمِة َوال جَتْ (،  39)االرساء:  ﴾ َربَُّك ِمَن احْلِ

ا َأْن ُيْلَقى ِإَلْيَك اْلِكَتاُب ِإالَّ َرمْحًَة ِمن َربَِّك َفاَل َتُكوَننَّ َظِهريًا  وقوله تعاىل:﴿ َوَما ُكْنَت َتْرُجو 

نََّك َعْن آَياِت اهلِل َبْعَد ِإْذ ُأنِزَلْت ِإَلْيَك واْدُع ِإىَل َربَِّك َوال َتُكوَننَّ ِمَن املُْ  ِكنَي  لْلَكاِفريَن َوالَ َيُصدُّ رْشِ

 َهالٌِك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه احْلُْكُم َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن  َوالَ َتْدُع َمَع اهلِل ِإهلَ 
ٍ
  86) ﴾  ًا آَخَر الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُكلُّ َشْىء

 (  88ـ  

قال احلكيم: هو ما ذكرته يف غريها.. فهذه اخلطابات وما يشبهها وإن كانت موجهة يف  

عظم من أن يرشك باهلل تعاىل..  أ  لكن املقصد منها عامة الناس.. فالنبي  الظاهر إىل النبي 

 فهو مل حيصل منه رشك قبل نبوته، فكيف حيصل منه بعد نبوته. 

 *** 

بعد أن انتهى احلكيم من حديثه مل جيد أخى ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ الرأس، متغري  

 الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله وجييبها..  

التفت إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احلرية.. فرأيت وجوههم  

 ا قرتة. كاحلة عابسة عليها غربة ترهقه 
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 .   شمس حممد أما أنا.. فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  
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 ثانيا ـ استبداد 

.. الرجل  ( 1) يف مساء اليوم الثاين.. ويف دار الندوة اجلديدة.. دخل )نيكوالس إيلمنسكي( 

الدبلوماسية العريضة أن  الذي تقلب يف السياسة، وقلبته السياسة.. بوجه متغري حاول بابتسامته 

 خيفي تغريه، لكنه مل يطق. 

 ابتدرته اجلامعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إجيابية!؟  

نظر إليهم بابتسامته العريضة، وقال: طبعا.. هناك نتائج إجيابية.. وال يمكن إال أن تكون  

 يت الدبلوماسية، فكيف ال أفوز يف هذه. هناك نتائج إجيابية.. لقد فزت يف مجيع جوال 

أطرق قليال، ثم قال: نعم.. لقد كانت احلرب مستميتة بيني وبني من يدعونه حكيام.. لقد  

كان جمادال بارعا، وحماميا قويا.. ولكن احلق كان معي.. وسيظل معي.. وال ينبغي أن يكون إال  

 معي. 

يكوالس: أرى أن ترتكوا الفرصة  ابتدر أخي ليأخذ القرص، ليضعه يف القارئ، فقال ن 

 ألحدثكم أنا بدل رؤية القرص.. فليس هناك رواية أحسن من رواية الشفاه..  

 ثم ابتسم هلم، وقال: نعم هذا أسلوب قديم.. ولكني أرى أنه األفضل. 

قال رجل من اجلامعة: أرى أن السياسة قد أثرت فيك يا نيكوالس.. فدعنا نسري بالطريقة  

 سري عليها. التي اجتمعنا لن 

سكت نيكوالس عىل مضض.. فابتدر أخي.. ووضع القرص يف القارئ.. وبدأ رشيط  

 
(، وهو مبرش رويس، رسم سياسة تنصريية للتتار بجذهبم إىل املسيحية  م 20أشري به إىل )نيكوالس إيلمنسكي() ق  (1)

عن طريق الدمج الديني والثقايف، فكان هيدف إىل )تنشئة نخبة مثقفة من املواطنني يعتنقون املذهب األرثوذوكيس لكن ثقافتهم 

ن اإلسالم بفعل هذه السياسة يف عهد ترتية ويستخدمون اللغة الترتية القازانية املكتوبة باألحرف الروسية(، وقد ارتد ع

( مسلم والتحقوا بطائفة كرياشن )ألكسندر بينيغسن وشانتال لومريييه كيلكجاي:   100.  000ألسكندر الثاين قرابة مائة ألف )

 ( 26، ونجيب العقيقي: املسترشقون: ص 27ص  -املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفييتي 
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 األحداث: 

رأينا نيكوالس حيتمع إىل نفر من الناس يف ميدان احلرية، ثم خياطبهم قائال: هل تعرفون  

 حممدا؟ 

ومن    قال رجل من اجلمع: منا من يعرفه.. ومنا من ال يعرفه.. ولكنا نتفق مجيعاـ  من يعرفه 

ال يعرفه ـ يف أنا نحب أن نعرفه، أو نستزيد من معرفته.. فإن كان لديك يشء منها، فأنبئنا.. فكلنا  

 آذان صاغية. 

 قال نيكوالس: هل تعرفون لينني؟ 

 قالوا: أجل.. ولكنه مستبد آثم. 

 قال نيكوالس: وهل تعرفون فرعون وأتاترك وهتلر؟ 

 قالوا: أجل.. وهم ال خيتلفون عن لينني. 

رجل من اجلامعة: نحن نبحث عن حممد.. ونريد أن نعرف حممدا.. وال حاجة لنا   قال 

 بمعرفة هؤالء املستبدين الظاملني. 

قال نيكوالس: من عرف هؤالء فقد عرف حممدا.. بل إن حممدا أسوأ منهم.. فإن أحدا  

 منهم مل يقل: إين مستبد يوحي إيل، ولكن حممدا قاهلا. 

ية، ونوره الساطع، وصاح من بعيد: يف أي سورة ورد ما  هنا ظهر احلكيم بطلعته البه 

 ذكرته؟ 

اَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم   ثم أضاف: لقد قرأت القرآن.. وربام قرأت اآلية خطأ، فاآلية تقول:﴿ ِإنَّ

(.. وليس يف القرآن آية تدعو لالستبداد، أو حتث عليه، أو ترشع له..  110: ُيوَحى ِإيَلَّ ﴾ )الكهف 

 هناك كتاب يف الدنيا يدعو إىل الثورة عىل االستبداد كالقرآن. بل إنه ليس  

سكت قليال، ثم قال: ربام تتصور أن ذلك حديثا.. ليس هناك حديث يف الدنيا حيث عىل  

 . االستبداد أو يرشع له 
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قال نيكوالس: ربام يكون ما ذكرته صحيحا.. ونحن ال نتحدث عنه هنا.. نحن نبحث  

حممد عنوان لالستبداد بجميع أشكاله.. وإال ملا تسنى له أن يقيم أي دولة،  يف حياة حممد.. وحياة  

 أو ينشئ أي جمتمع. 

قال احلكيم: لست أدري هل أنت صاحب شبهة تبحث عن التحقيق.. أم أنك صاحب  

 هوى تبحث عن اجلدل؟ 

قال رجل من اجلمع: ال.. ال نظنه إال صاحب شبهة، فإن كان لديك ما يرفعها عنه، فاذكره  

 له.. ونحن هنا لنرى أنصع احلجج.. حجتك أو حجته.. لنتبعها. 

 قال احلكيم: يرسين ذلك.. ولست أدري هل يرىض صاحبنا بذلك أم ال؟ 

 مل جيد نيكوالس إال أن جييب باإلجياب..  

حينذاك قال احلكيم: أليس املستبد هو الذي حيتقر الرعية، ويتكرب عليها، ويستويل عىل  

 رض رأيه عىل كل أحد، وال يسمع ألي أحد؟ مجيع أمورها، بحيث يف 

 قالوا: بىل.. هذا هو املستبد.. وكل مظاهر االستبداد تنطلق من هذا. 

كان حيرتم كل من حييط به، بل كل من ويل أمره    قال احلكيم: فإذا أثبت لكم أن حممدا  

من املسلمني، وأنه فوق ذلك كان يستشريهم يف الصغري والكبري، واحلقري واجلليل.. هل أكون  

 بذلك قد دفعت شبهته؟ 

 قال اجلمع: ال نرى الصواب إال فيام ذكرت. 

 التفت احلكيم إىل نيكوالس، وقال: هل تقر هبذا األصل أم أنك َتالف فيه؟ 

 قال نيكوالس: ليس الشأن يف التعرف عىل األصول إنام الشأن يف إثباهتا. 

 قال احلكيم: فاسمع مني ما يثبتها لك. 

   

 احرتامه للرعية 
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استجمع احلكيم أنفاسه، ثم قال: لو تأملتم حياة مجيع الزعامء والقادة واملصلحني  

 عه وال احرتامه. وال تواض   وعالقتهم بمن حييط هبم لن جتدوا رجال يف سامحة حممد  

ضحك نيكوالس، وقال: وأستطيع أن أقول يف املقابل: لو تأملتم مجيع حياة املستبدين  

 واملتكربين والظاملني، فلن جتدوا رجال مثل حممد. 

 قال احلكيم: ما دام كل منا له دعواه.. فليقدم كل واحد منا ما عنده من إثباتات. 

فرض عليهم أي حكم، فال جيدون مناصا  قال نيكوالس: حسبي من اإلثباتات أنه كان ي 

 من تنفيذه. 

قال احلكيم: وكل احلكام يفعلون ذلك.. أم ترى أنه يستسلم ألهوائهم لتضع يف الدين ما  

 تشاء؟ 

سكت نيكوالس، فقال احلكيم: أما أنا.. فسأذكر لكم أربعة أدلة تعرفون من خالهلا أن  

يمكن ملن يكون له كل ذلك االحرتام أن    كان حيرتم من ويل عليهم أعظم احرتام، وال   حممدا  

 تكون فيه ذرة من استبداد. 

 املخالطة: 

 قال رجل من اجلمع: فام الدليل األول؟ 

ألصحابه ورعيته وعدم احتجابه عنهم   قال احلكيم: الدليل األول هو خمالطة النبي 

حيذر من    بأي نوع من أنواع احلجاب.. بل إنه كان يعترب احلجاب نوعا من االستبداد، لقد قال  

من واله اهلل شيئًا من أمور املسلمني، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم  ) االحتجاب عن الرعية: 

    ( 1) القيامة( وفقرهم، احتجب اهلل دون حاجته وخلته وفقره يوم  

واجللوس    ومن هذا املنطلق كان أسهل يشء عىل أي أحد من الناس مقابلة رسول اهلل  

 معه..  

 
 رواه أبو داود، والرتمذي.(1)
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تغلق دونه األبواب،    واهلل ما كان رسول اهلل ) : فقد قال احلسن  يصف رسول اهلل  

أراد   وال يقوم دونه احلجاب، وال يغدى عليه باجلفان، وال يراح هبا عليه، ولكنه كان بارزا، من 

لقيه، كان جيلس عىل األرض، ويطعم ويلبس الغليظ، ويركب احلامر،   أن يلقى نبى اهلل 

   ( 1) ويردف خلفه، ويلعق يده( 

ووصفه محزة بن عبيد اهلل بن عتبة قال: كانت يف رسول اهلل خصال ليست يف اجلبارين،  

يأخذها، فريمي هبا إىل فيه،  كان ال يدعوه أمحر، وال أسود، إال أجابه، وكان ربام وجد مترة ملقاة ف 

   ( 2) وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب احلامر عريا، ليس عليه شئ( 

وذات مرة لقيه رجل تصور أنه مثل كل القادة والزعامء.. وقد حدثنا حديثه ابن مسعود   

امرأة    كلم رجال فأرعد، فقال: )هون عليك، فإين لست بملك، إنام أنا ابن   فذكر أن رسول اهلل  

   ( 3) ( من قريش كانت تأكل القديدة 

شاة فجثا عىل   ويف حديث آخر عن عبد اهلل بن برس، قال: أهديت إىل رسول اهلل 

إن اهلل عزوجل جعلني عبدا  ) ركبتيه، فأكل، فقال أعرايب: يا رسول اهلل ما هذه اجللسة؟ فقال: 

    ( 4) كريام، ومل جيعلني جبارا عنيدا( 

مما يصيبه من تلك املخالطة، فطلبوا منه أن يتخذوا    ول اهلل  وقد أشفق الصحابة عىل رس 

يا رسول اهلل إين أراهم قد آذوك، وآذاك   : له حمال خاصا، فأبى، ففي احلديث:  قال العباس 

ال أزال بني أظهرهم يطئون عقبى  ) : غبارهم، فلو اَتذت عريشا تكلمهم فيه، فقال رسول اهلل  

    ( 5) حتى يكون اهلل هو الذي يرمحني منهم(   وينازعوين ثويب، ويؤذيني غبارهم، 

 
 رواه أمحد يف الزهد، وابن عساكر ـ وقال: هذا حديث مرسل ـ وقد جاء معناه يف األحاديث املسندة. (1)

 رواه ابن سعد. (2)

 رواه ابن ماجه. (3)

 رواه ابن ماجه. (4)

 رواه ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيه. (5)
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أنه مل يكن يتميز بيشء عن سائر الناس حتى أن من الناس من ال   وكان من تواضعه 

بامرأة تبكي عند قرٍب فقال: اتقي اهلل واصربي، فقالت:    يعرفه كام روي عن أنس  قال: مر النبي  

، فلم  ، فأتت باب النبي  إليك عني؛ فإنك مل تصب بمصيبتي! ومل تعرفه، فقيل هلا: إنه النبي  

 . ( 2) ، فقالت: مل أعرفك، فقال: إنام الصرب عند الصدمة األوىل ( 1) جتد عنده بوابني 

كبريا، يعرفه أو ال يعرفه، فعن أنس  أنه مر  يسلم عىل كل من لقيه صغريا كان أو    وكان  

 . ( 3) ىل اهلل عليه وسلم يفعله   عىل صبيان، فسلم عليهم وقال: كان النبي  

 .  ( 4) يبدأ من لقيه بالسالم    وعن هند بن أيب هالة قال: كان رسول اهلل   

يسري مع أي أحد يعرفه أو ال يعرفه، عن أنس  قال: إن كانت األمة من إماء   وكان 

 .  ( 5) ، فتنطلق به حيث شاءت ملدينة لتأخذ بيد النبي  ا 

يركب     يركب احلامر كام يركبه سائر العوام، عن أنس  قال: كان رسول اهلل     وكان  

احلامر، ويعود املريض، ويشهد اجلنازة، ويأيت دعوة اململوك، وكان يوم بني قريظة عىل محار خمطوم  

 . ( 6) بحبل من ليف، عىل إكاف من ليف 

وهم نحو اخلمسني    يردف خلفه.. وقد ذكر العلامء أسامء من ردفهم النبي    ان  بل ك 

أفرد أسامءهم احلافظ أبو زكريا حييى بن عبد الوهاب ابن احلافظ الكبري ابن عبد اهلل بن مندة يف  

 جزء لطيف وأضيف إليهم غريهم.  

سافر، وغزا  إذا  وهم أكثر من أن حيصوا ـ كام روي عن أنس  قال: كان رسول اهلل 

 
  . وال يعارض هذا بام ورد يف بعض النصوص من االستئذان عليه  (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه الرتمذي  وصححه  والبيهقي. (4)

 رواه البخاري. (5)

 رواه الرتمذي. (6)
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 . ( 1) أردف كل يوم رجال من أصحابه  

وقد عقد    : خرج رسول اهلل  ففي احلديث يلبس لباسا بسيطا كسائر الناس،    وكان  

عباءة بني كتفيه فلقيه أعرايب، فقال: مل لبست هذا يا رسول اهلل؟ فقال: )وحيك، إنام لبست هذا  

   ( 2) ألقمع به الكرب( 

يأكل مع كل الناس حتى من عافهم الناس أو خافوا من عدواهم، فعن جابر   وكان 

م قال له: )كل باسم اهلل،  أخذ بيد جمذوم، فأدخله معه يف القصعة، ث   بن عبد اهلل  أن رسول اهلل  

   ( 3) وثقة باهلل، وتوكال عليه( 

جييب كل من دعاه، وألي يشء دعاه، حتى لو كان حقريا، فعن ابن عباس قال:    وكان  

جيلس عىل األرض، ويأكل عىل األرض، ويعقل الشاة، وجييب دعوة اململوك،    كان رسول اهلل  

   ( 4) كراع لقبلت( ويقول: )لو دعيت إىل ذراع ألجبت، ولو أهدي إيل  

 املشاركة: 

 قال رجل من اجلمع: عرفنا الدليل األول.. وعرفنا قوته.. فام الدليل الثاين؟ 

يكتفي بمخالطة الناس جمرد خمالطة ليقتنص ودهم كام    قال احلكيم: مل يكن رسول اهلل  

ته هلم  لرمح  يفعل بعض الزعامء والقادة.. وإنام كان يشاركهم يف حياهتم وأعامهلم.. بل كان 

 يستأثر بأشقها. 

 مشاركتهم يف األعامل التي يقومون هبا:   فمن مشاركته ملن كان معه  

هلم يف بناء املسجد بعد هجرته إىل املدينة املنورة بالرغم من    ومما روي يف ذلك مشاركته  

املدينة قال: ابنوا لنا مسجدا،    العناء الكبري الذي القاه يف هجرته، عن احلسن قال: ملا قدم النبي  

 
 رواه أمحد والبخاري وأبو يعىل. (1)

 رواه ابن عدي. (2)

 رواه أبو داود والرتمذي. (3)

 رواه أبو الشيخ، وابن سعد. (4)
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قالوا: كيف يا رسول اهلل؟ قال: عرش كعرش موسى، ابنوا لنا بلبن، فجعلوا يبنون ورسول اهلل  

     :يعاطيهم اللبن عىل ما دونه ثوب، وهو يقول 

 اللهم إن العيش عيش اآلخرة    فاغفر لالنصار واملهاجرة 

ينفض الرتاب عن رأسه، ويقول: وحيك يا ابن سمية!    فمر عامر بن يارس فجعل النبي  

 . ( 1) تقتلك الفئة الباغية 

 . ( 2) يتبع غبار املسجد بجريدة    وعن يعقوب بن يزيد قال: كان رسول اهلل   

ويف غزوة اخلندق.. بعد أن أحاطت األحزاب باملدينة املنورة.. ويف ذلك املوقف الشديد  

لزلت له القلوب.. والذي يكتفي فيه القادة باجللوس يف غرفهم املكيفة للتخطيط وإلقاء  الذي تز 

 مع أصحاهبم يشاركهم يف كل صغرية وكبرية..    األوامر.. كان النبي  

ما نسيت يوم اخلندق، وهو يعاطيهم اللبن، وقد اغرب شعره، تعني النبي    : قالت أم سلمة 

   (3 ) . 

حيمل الرتاب عىل ظهره، حتى حال الرتاب   سول اهلل وعن الرباء  قال: لقد رأيت ر 

 . ( 4) بيني وبينه وإين النظر إىل بياض بطنه 

من شدة اجتهاده يف العمل يرضب مرة باملعول   قال حممد بن عمر: وكان رسول اهلل 

ومرة يغرف باملسحاة الرتاب، ومرة حيمل الرتاب يف املكتل، وبلغ منه التعب يوما مبلغا فجلس،  

 . أ عىل حجر عىل شقه االيرس فنام ثم اتك 

أن    : يف هذا املوقف الشديد يتكفل بكل عمل شاق يتوقفون عنده، فعن جابر   بل كان  

املسلمني عرض هلم يف بعض اخلندق كدية عظيمة شديدة بيضاء مدورة، ال تأخذ فيها املعاول،  

 
 رواه ابن عساكر. (1)

 رواه ابن أيب شيبة. (2)

 رواه أمحد برجال الصحيح وأبو يعىل. (3)

 رواه حممد بن عمر. (4)
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وهو يف قبة تركية فقال: أنا نازل،    فكرست حديدهم، وشقت عليهم، فشكوا ذلك لرسول اهلل  

ثم قام، وبطنه معصوب بحجر من اجلوع، ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقا، فدعا بإناء من ماء فتفل  

ي بعثه  فيه، ثم دعا بام شاء اهلل أن دعو به، ثم نضح من ذلك املاء عليها، فيقول من حرضها: والذ 

 . ( 1) باحلق إهنا عادت كالكثيب املهيل ما ترد فأسا وال مسحاة 

يف ذلك املوقف الشديد يكتفي بالعمل فقط.. بل كان يسليهم ويرجتز بام   ومل يكن 

 يرجتزون، ويضحك كام يضحكون: 

قال ابن إسحاق وابن عمر: وارجتز املسلمون يف اخلندق برجل يقال له )جعيل( أو جعالة  

اسمه يومئذ   كان رجال دميام صاحلا، وكان يعمل يف اخلندق، فغري رسول اهلل بن رساقة، و 

 فسامه عمرا، فجعل املسلمون يرجتزون ويقولون:  

 سامه من بعد جعيل عمرا  وكان للبائس يوما ظهرا 

ال يقول شيئا من ذلك، إال إذا قالوا: عمرا، وإذا قالوا: ظهرا، قال:    وجعل رسول اهلل  

 ظهرا. 

ينقل الرتاب يوم اخلندق حتى وارى الرتاب بياض    اء قال: رأيت رسول اهلل  وعن الرب 

 ، وكان كثيف الشعر، فسمعته يرجتز بكلامت البن رواحة:  ( 2) بطنه 

 واهلل لوال ما اهتدينا    وال تصدقنا وال صلينا 

 فأنزلن سكينة علينا    وثبت االقدام إن القينا 

 تنة أبينا واملرشكون قد بغوا علينا  إذا أرادوا ف 

 . ( 3) ورفع هبا صوته: أبينا أبينا 

 
 رواه البخاري ومسلم وغريمها. (1)

 الغبار جلده.ويف لفظ: حتى أغمر بطنه، أو قال اغرب بطنه، ويف لفظ: حتى وارى (2)

 رواه البخاري ومسلم وغريمها. (3)
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 رضب يف اخلندق وقال:   أن رسول اهلل    : وعن سلامن 

 باسم االله وبه هدينا  ولو عبدنا غريه شقينا 

 ( 1) يا حبذا ربا وحب دينا 

يف ذلك املوقف الشديد يدعو اهلل هلم، ويشجعهم بكل ما أطاق أن يشجعهم   وكان 

ونحن نحفر يف اخلندق، وننقل الرتاب عىل   رسول اهلل  به، عن سهل بن سعد قاال: جاءنا 

يف غداة باردة، ومل يكن هلم عبيد يعملون ذلك، فلام رأى ما هم فيه من النصب واجلوع    ( 2) أكتادنا 

 اللهم ال عيش إال عيش االخرة، فاغفر لالنصار واملهاجرة(، فقالوا جميبني له: ) قال: 

 اجلهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا حممدا  عىل  

، توضع بني يدي القوم، وهم جياع  ( 3) ويؤتونه بملء كفي شعري، فيصنع هلم بإهالة سنخة 

 وهي بشعة يف احللق، وهلا ريح منتن. 

ومما كان يشجعهم به ما روي يف احلديث من رضبه عىل تلك الكدية وما كان فيها من  

بسم اهلل(، ورضب رضبة فكرس  ) وقال:   معجزات، فقد ورد يف احلديث: فأخذ املعول من سلامن، 

ثلثها، وبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بني البتي املدينة حتى كأن مصباحا يف  

أعطيت مفاتيح اليمن، إين البرص أبواب صنعاء  ) وقال:  جوف ليل مظلم، فكرب رسول اهلل 

لثا آخر، وبرق منها برقة فخرج  من مكاين الساعة، كأهنا أنياب الكالب(، ثم رضب الثانية فقطع ث 

وقال: أعطيت مفاتيح الشام،   نور من قبل الروم فأضاء ما بني البتي املدينة فكرب رسول اهلل 

 واهلل إين البرص قصورها احلمر من مكاين الساعة. 

ثم رضب الثالثة، فقطع بقية احلجر وبرق برقة من جهة فارس أضاءت ما بني البتي  

 
 رواه البيهقي. (1)

 مجع كتد، وهو ما بني الكاهل إىل الظهر، ويف لفظ: أكتافنا، ويف لفظ عن متوننا.  (2)

 االهالة: الودكة، والسنخة: املتغرية الريح الفاسدة الطعم. (3)
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أعطيت مفاتيح فارس، واهلل إين البرص قصور احلرية ومدائن  ) وقال:   املدينة، فكرب رسول اهلل  

كرسى كأهنا أنياب الكالب من مكاين هذا، وأخربين جربيل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبرشوا  

 بالنرص. 

ملسلمون، وقالوا: احلمد هلل موعد صادق، بأن وعدنا النرص بعد احلرص، وجعل  فاسترس ا 

 ، هذه صفته، أشهد أنك رسول اهلل. يصف لسلامن، فقال سلامن: صدقت يا رسول اهلل  

هذه فتوح يفتحها اهلل تعاىل بعدي يا سلامن، لتفتحن الشام،  ) : ثم قال رسول اهلل 

عىل الشام فال ينازعكم أحد، وليفتحن هذا املرشق،   وهيرب هرقل إىل أقىص مملكته، وتظهرون 

 . ( 1) ويقتل كرسى فال يكون كرسى بعده(، قال سلامن: فكل هذا قد رأيت 

ألصحابه ـ التي هي رعيته ـ أنه كان يذوق من اجلوع ما يذوقون، بل   ومن مشاركته 

اجلوع،    اهلل    ، ففي غزوة اخلندق قال أبو طلحة: شكونا إىل رسول ( 2) يذوق أعظم مما يذوقون 

 عن حجرين.   فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول اهلل  

أن جابرا رأى رسول اهلل    : آخر من يأكل إذا ما دعوا إىل أي أكل، فعن أبن عباس   وكان  

   .يوم اخلندق عاصبا بطنه بحجر من اجلوع وأهنم لبثوا ثالثة أيام ال يذوقون ذواقا 

إىل املنزل فأذن يل، فذهبت فقلت المرأيت: إين رأيت    قال جابر: فاستأذنت رسول اهلل  

مخصا شديدا، ما يف ذلك صرب، فعندك شئ؟ قالت: عندي صاع من شعري وعناق،    رسول اهلل  

من شعري، وذبحت العناق، وطحنت الشعري، وجعلنا اللحم يف الربمة،  فأخرجت إناء فيه صاع  

االنرصافـ  قال: وكنا    فلام انكرس العجني وكادت الربمة أن تنضج وأمسينا، وأراد رسول اهلل  

 ومن معه.   نعمل هنارا، فإذا أمسينا رجعنا إىل أهلناـ  قالت يل: ال تفضحني برسول اهلل  

 فقلت: طعيم يل، فقم أنت يا رسول اهلل ورجل أو رجالن.   فساررته   فأتيت رسول اهلل  

 
 ية( من هذه السلسلة.سبق َتريج احلديث بتفاصيله، وانظر رسالة )معجزات حس (1)

 سنرى تفاصيل ذلك يف حملها. (2)



116 

 

فشبك أصابعه يف أصابعي وقال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثري طيب، ال تنزلن  

يا أهل اخلندق إن جابرا قد صنع  ) : برمتكم، وال َتبزن عجينكم حتى أجئ، وصاح رسول اهلل  

ولقيت من احلياء ما ال يعلمه إال    يقدم الناس،   لكم سورا فحي، هال بكم(، وصار رسول اهلل  

اهلل تبارك وتعاىل، وقلت: جاء اخللق، واهلل إهنا للفضيحة عىل صاع من شعري وعناق، فدخلت  

باملهاجرين واالنصار ومن معهم، فقالت: أنت دعوهتم    عىل امرأيت فقلت: وحيك! جاء النبي  

حن قد أخربناه بام عندنا،  أو هو؟ قلت: بل هو دعاهم، قالت: دعهم، اهلل ورسوله أعلم، ن 

 فكشفت عني. 

ادخلوا عرشة عرشة، وال تضاغطوا(، فأخرجت له عجينا  ) وقال:  فدخل رسول اهلل 

اخبزوا واغرفوا وغطوا الربمة،  ) فبصق فيه وبارك، ثم عمد إىل برمتنا فبصق فيها وبارك، فقال لنا: 

ف ويغطي الربمة، ثم يفتحها فام  ثم أخرجوا اخلبز من التنور، وغطوا اخلبز(، ففعلنا، فجعلنا نغر 

نراها نقصت شيئا، وخيرج اخلبز من التنور، ثم يغطيه فام نراه نقص شيئا، فجعل يكرس اخلبز  

 كلوا( ) وجيعل عليه اللحم، ويقرب إىل أصحابه ويقول هلم: 

فإذا شبع قوم قاموا، ثم دعا غريهم حتى أكلوا وهم ألف، وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كام  

 كلوا واهدوا، فإن الناس أصابتهم جماعة شديدة( ) جيننا ليخبز كام هو، فقال: هي، وإن ع 

 . ( 1) ذهب ذلك   فلم نزل نأكل وهندي يومنا ذلك أمجع، فلام خرج رسول اهلل  

 املواساة: 

 قال رجل من اجلمع: عرفنا الدليل الثاين.. واقتنعنا به.. فام الدليل الثالث؟ 

باإلضافة إىل ذلك كله يتعامل مع من ويل أمرهم   قال احلكيم: لقد كان رسول اهلل 

يسمي من استظل بظل واليته صاحبا، حتى    تعامل األصحاب ال تعامل السلطان.. بل كان  

 لو كان له عدوا. 

 
 رواه اليخاري ومسلم، وانظر تفاصيل أكثر يف )معجزات حسية( (1)
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ها  فإنه ملا قال رأس املنافقني ابن أيب: لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فبلغ 

،  ، وجاء ابن أيب يعتذر وحيلف ما قال، فسكت عنه رسول اهلل زيد بن أرقم  رسول اهلل 

بأذنه فقال: أبرش فقد صدقك اهلل، ثم   فأنزل اهلل تصديق زيد يف سورة املنافقني، فأخذ النبي 

ل  قال: هذا الذي وىف هلل بأذنه فقال له: عمر يا رسول اهلل مر عباد بن برش فليرضب عنقه فقا 

 : ( )( 1) فكيف إذا حتدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه   

مع سائر الناس.. فقد كان يسري مع كل أحد ليقيض حاجته، فعن أنس   وهكذا كان 

يا أم فالن انظري  ) قال: كانت امرأة يف عقلها شئ قالت: يا رسول اهلل إن يل إليك حاجة، فقال: 

 . ( 2) ، حتى قضت حاجتها أي الطرق شئت أقيض لك حاجتك(، فقام معها يناجيها 

ويف حديث آخر عنه قال: إن كانت الوليدة من والئد أهل املدينة لتجئ فتأخذ بيد رسول  

 . ( 3) ، فام ينزع يده من يدها، حتى تذهب به حيث شاءت من املدينة احلاجة اهلل  

يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل    وعن عبد اهلل بن أبى أوىف  قال: كان رسول اهلل 

ة، ويقرص اخلطبة، وال يأنف، وال يستكرب أن يميش مع األرملة واملسكني يقيض هلام  الصال 

 . ( 4) حاجتهام 

ال يستنكف أن يميش مع الضعيف، واألرملة، فيفرغ هلم   وعنه قال: كان رسول اهلل 

 . ( 5) من حاجاهتم 

  ، فقد روي أنه أتى رسول اهلل وقد استدل عدي بن حاتم هبذا السلوك عىل نبوته 

، قال: فعرفت أنه ليس ملك كرسى  فإذا عنده امرأة وصبيان، أو صبي، فذكر قرهبم من النبي  

 
 رواه ابن إسحق وغريه. (1)

 رواه أمحد ومسلم. (2)

 رواه أبو بكر بن أيب شيبة. (3)

 رواه الدارمي. (4)

 رواه اخلرائطي.  (5)



118 

 

 . ( 1) وقيرص 

يعود مرىض املسلمني، وهيتم هبم، فعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أخربه أن    وكان  

يعود املساكني، ويسأل     بمرضها، وكان رسول اهلل      فأخرب رسول اهلل    مسكينة مرضت، 

 . ( 2) عنهم 

 جييب أي دعوة ال هيمه ما كانت، وال ممن كانت:   وكان  

نصف الليل   فعن ابن عباس  قال: إن كان الرجل من أهل العوايل ليدعو رسول اهلل 

 . ( 3) عىل خبز الشعري فيجيبه 

 . ( 4)  ذراع أو كراع الجبت، ولو أهدي إيل ذراع لقبلت قال: لو دعيت إىل   وروي أنه  

 . ( 5) جييب دعوه اململوك   وعن أنس  قال: كان رسول اهلل  

ال يفرق يف إجابة الدعوة بني مسلم وكافر، فعن أنس  أن هيوديا دعا رسول   بل كان 

 . ( 6) إىل خبز شعري وإهالة سنخة فأجابه   اهلل  

يامزح أصحابه وخيالطهم   وكان ) فقال:  لقد وصف بعضهم سلوك رسول اهلل 

  وحيادثهم ويداعب صبياهنم وجيلسهم يف حجره وجييب دعوة احلر والعبد واالمة واملسكني 

فينحى   ويعود املرىض يف أقىص املدينة ويقبل عذر املعتذر، قال أنس: ما التقم أحد أذن النبي  

 رأسه حتى يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه، وما أخذه بيده فريسل يده حتى يرسلها اآلخذ. 

 
، وهو جالس يف املسجد فقال رواه البخاري يف األدب، وروي عبد بن محيد عن عدي بن حاتم قال: أتينا رسول اهلل    (1)

القوم: هذا عدي، وجئت بغري أمان وال كتاب، فلام دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إين ألرجو أن جيعل اهلل يده 

 معها فقاال: لنا إليك حاجة، فقام معهام، حتى قَض حاجتهام. يف يدي قال: فقام معي فلقيته امرأة وصبي

 رواه أبو ذر اهلروي يف دالئله. (2)

 رواه الطرباين، ورواه مسدد مرسال برجال ثقات. (3)

 رواه البخاري. (4)

 رواه ابن ماجه. (5)

 رواه أمحد وابن سعد وابن شيبة. (6)
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ومل ير مقدما ركبتيه بني يدى جليس له، وكان يبدأ من لقيه بالسالم ويبدأ أصحابه  

مل ير قط مادا رجليه بني أصحابه حتى يضيق هبام عىل أحد يكرم من يدخل عليه وربام    باملصافحة، 

بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التى حتته ويعزم عليه يف اجللوس عليها إن أبى ويكنى أصحابه  

ويدعوهم بأحب أسامئهم تكرمة هلم، وال يقطع عىل أحد حديثه، وروى أنه كان ال جيلس إليه  

، وكان أكثر الناس  ( 1)  إال خفف صالته وسأله عن حاجته فإذا فرغ عاد إىل صالته أحد وهو يصىل 

تبسام وأطيبهم نفسا ما مل ينزل عليه قرآن أو يعظ أو خيطب، قال عبداهلل بن احلارث: ما رأيت أحدا  

    ) (2 )أكثر تبسام من رسول اهلل  

 اخلدمة: 

 .. فام الدليل الرابع؟ قال رجل من اجلمع: عرفنا الدليل الثالث.. واقتنعنا به 

ال يكتفي بمجرد املشاركة واملواساة وال اخللطة   قال احلكيم: لقد كان رسول اهلل 

املجردة عن أي عمل إجيايب.. بل كان فوق ذلك كله، ومع ذلك كله، يبادر ألي خدمة سواء  

 وال شكرا. شورك فيها أو مل يشارك، وسواء كانت يف بيته أو خارج بيته، ال يسأل عىل ذلك أجرا  

يف عباءة هينأ    يوم ولد، والنبي    عن أنس قال: ذهبت بعبد اهلل بن أيب طلحة إىل النبي  

 . ( 3) بعريا له 

كان برشا من البرش، يفيل ثوبه،  ) يف بيته، فقالت:  وقد وصفت عائشة  ما كان يصنع 

بيوهتم،  وحيلب شاته وخييط ثوبه، وخيدم نفسه، وخيصف نعله، ويعمل ما تعمل الرجال يف 

 ( 4) ويكون يف مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا سمع املؤذن خرج إىل الصالة( 

 
ين ألدخل الصالة وأنا أريد أن أطيلها فاسمع بكاء الصبي فاجتوز يف قال: أ كام روي عن أنس بن مالك أن نبي اهلل (1)

 صاليت مما اعلم من شدة وجد أمه من بكائه.

 . 2/423انظر: عيون األثر:  (2)

 رواه أبو داود. (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)
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يعمل عمل أهل البيت وأكثر ما يعمل   وعنها ـ أيضا ـ قالت: كان رسول اهلل 

 . ( 1) للخياطة 

 وكان خارج بيته يف أي شغل أو خدمة حيتاجها املسلمون، ال يستكرب عن أي عمل: 

تعليم الناس، يصرب يف ذلك أيام صرب، عن أيب رفاعة متيم بن   وكان أخطر أعامله وأمهها 

وهو خيطب، فقلت: يا رسول اهلل، رجٌل غريٌب جاء يسأل    أسيٍد  قال: انتهيت إىل رسول اهلل  

، وترك خطبته حتى انتهى إيل، فأيت بكريٍس،  عن دينه ال يدري ما دينه؟ فأقبل عيل رسول اهلل  

 .  ( 2) علمه اهلل، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها فقعد عليه، وجعل يعلمني مما  

ال يرتك هذه الوظيفة حتى وهو منشغل بحاجاته األساسية، عن أنٍس  أن رسول    وكان  

كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثالث قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط عنها    اهلل  

عة. قال: فإنكم ال تدرون يف أي  األذى، وليأكلها، وال يدعها للشيطان وأمر أن تسلت القص 

 . ( 3) طعامكم الربكة 

يعلمهم حتى ما يرتبط بحياهتم من معايش، فقد روي أنه مر مرة بغالم  يسلخ    بل كان  

   تنح حتى أريك، فإين ال أراك حتسن تسلخ(، فأدخل رسول اهلل   ) : شاة، فقال له رسول اهلل  

   ( 4) يا غالم هكذا فاسلخ( ) اإلبط، ثم قال: يده بني اجللد واللحم، فدخس هبا حتى ترادت إىل  

إذا نام الناس يشتغل حارسا هلم، فيهب عند كل فزعة،  عن حممد بن احلنفية    وكان 

أشجع الناس، وقال: فزع أهل املدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل   قال: كان رسول اهلل 

عىل فرس أليب طلحة   راجعا، وقد سبقهم إىل الصوت، وهو  الصوت، فتلقاهم رسول اهلل 

عري، يف عنقه السيف، وهو يقول: مل تراعوا، مل تراعوا، ما وجدت من شئ، وقال للفرس:  

 
 رواه ابن سعد. (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه مسلم. (3)

 رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، وقاسم بن ثابت، والطرباين. (4)
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 . ( 1) وجدناه بحرا، وإنه لبحر، قال: وكان فرسه بطيئا فيه قطاف فام سبق بعد 

عند الغزو هو الرتس الذي يترتسون به، عن عيل  قال: كنا إذا محي البأس ولقي    وكان  

 . ( 2) ، فام يكون منا أحد أدنى من القوم منه القوم القوم، اتقينا برسول اهلل  

، وكان أشد الناس بأسا  وروى عنه أيضا قال: ملا كنا يوم بدر اتقينا املرشكني برسول اهلل  

 ن املرشكني منه. يومئذ، وما كان أحد أقرب م 

يوم حنني؟ فقال الرباء: ولكن    وعن الرباء سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول اهلل  

مل يفر، كانت هوازن ناسا رماة، وإنا ملا محلنا عليهم انكشفوا، وأكببنا عىل الغنائم،    رسول اهلل  

سفيان بن احلارث آخذ  عىل بغلته البيضاء، وإن أبا    فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول اهلل  

   ( 3) بلجامها، وهو يقول: )أنا النبي ال كذب، أنا ابن عبد املطلب( 

 . ( 4) كتيبة إال كان أول من يرضب   عن عمران بن حصني  قال: ما لقي رسول اهلل  و 

من   التفت احلكيم إىل دوج، وقال: هذه بعض الدالئل عىل ما كان عليه رسول اهلل 

رهم.. ولو قعدت أفصل لك ما يدل عىل هذه األدلة ما خرجنا من  احرتام لرعيته الذين ويل أم 

 . ( 5) هنا 

 ثم التفت إىل اجلمع، وقال: هل يكفيكم ما ذكرنا من أدلة؟ 

قال رجل من اجلمع: لقد كان يكفينا أقل مما ذكرت.. وقد صدقت، فلم نر زعيام يف الدنيا  

 الدرجة.   مهام كان متواضعا، يبلغ به تواضعه ملن يتزعم عليهم إىل تلك 

 
 كونه ركب فرسا قطوفا بطيئا فعاد بحرا ال يسابق، وال جيارى. رواه ابن سعد، وهذا من مجلة معجزاته  (1)

 رواه أمحد، وابن ماجه. (2)

 رواه ابن أيب شيبة. (3)

 رواه أبو الشيخ. (4)

 سنرى أدلة أوفر عىل هذا يف سائر السلسلة. (5)
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 استشارته للرعية 

مل جيد نيكوالس يف ذلك املوقف إال أن قال: ال ينفي ما ذكرته من احرتام حممد ملن توىل  

عليهم كونه مستبدا.. ذلك أن املستبد قد يفعل ذلك من باب كسب القلوب، ثم هو بعد ذلك  

 يامرس ما يمليه عليه استبداده من ترصفات. 

 استبداده؟ قال احلكيم: فام الذي ينفي  

 قال نيكوالس: رجوعه للرعية واستشارته هلا.. وأن ال يبت أمرا إال بعد استئذاهنا. 

هو   قال احلكيم: كالمك صحيح.. وسأرشح لك وللجمع ما يثبت لك أن حممدا 

 الوحيد الذي استطاع أن جيمع ذلك كله يف منتهى كامله. 

قال نيكوالس: كيف تقول ذلك.. وهو يميل عليهم األوامر.. ويزعم أهنا تأتيه من  

 السامء.. فال يملكون إال تنفيذها. 

ناحيتني، لكل منهام حكمه اخلاص: أما الناحية   قال احلكيم: إن يف حياة رسول اهلل 

نبيا يوحى إليه من اهلل.. وأما الناحية الثانية، فهي كونه برشا وضع له من حرية    األوىل.. فهي كونه 

 االختيار ما يمكنه من الترصف كام يشاء، أو كام تشاء احلكمة. 

لقد أشار إىل هاتني الناحيتني أحد الصحابة، وهو احلباب بن املنذر يف غزوة بدر عندما  

، فذهب.. وهو اجلندي البسيط.. إىل  رسول اهلل  رأى مكانا آخر أهم من املكان الذي اختاره  

، وقال بأدب: يا رسول اهلل.. أرأيت هذا املنزل، أمنزالً أنزلكه اهلل ليس لنا أن نتقدمه  رسول اهلل  

: )بل هو الرأي واحلرب واملكيدة(،  وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ فقال 

نزل، فاهنض يا رسول اهلل بالناس حتى تأيت أدنى ماء من  فقال: يا رسول اهلل، فإن هذا ليس بم 

القوم ـ أي جيش املرشكني ـ فننزله ونغور ـ نخرب ـ ما وراءه من اآلبار، ثم نبني عليه حوًضا،  

 فنرشب وال يرشبون.   ، فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم 

ثم    ، هذا االقرتاح، وهنض باجليش إىل أقرب ماء من العدو فنزل عليه   فأعجب النبي 
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 صنعوا احلياض وغوروا ما عداها من اآلبار. 

أنت ترى أن هذا الرجل املمتلئ أدبا مل يقدم مشورته إال بعد أن علم أن املسألة من األمور  

 التي يمكن أن تقدم فيها اآلراء املختلفة. 

 الناحية التوقيفية: 

 قال نيكوالس: ففي الناحية األوىل ال جمال للشورى إذن؟ 

عن يشء أمر   نك أن تقول ذلك.. ففي هذه الناحية ال يتنازل حممد قال احلكيم: يمك 

به.. أو هني عنه.. بل هنى املؤمنني أن يقفوا موقف االختيار يف هذا اجلانب، قال تعاىل:﴿ َوَما َكاَن  

ُة   رَيَ
ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه  ملُِْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقََض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

ُموَك ِفياَم َشَجَر  36)األحزاب:   ﴾ َفَقْد َضلَّ َضالالً ُمِبيناً  (، وقال:﴿ َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى حُيَكِّ

 ( 65)النساء:   ﴾ يامً َبْيَنُهْم ُثمَّ ال جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرجًا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِل 

الُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو   ِذيَن خُيَ بل إنه حذر من خمالفة أمره، فقال:﴿ َفْلَيْحَذِر الَّ

 ( 63: ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيٌم()النور 

آراء أحد من الناس مقابل اهلدي الذي جاء به، قال تعاىل:﴿    بل إنه هنى أن يتبع حممد  

قًا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكمْ   َبْيَنُهْم ِباَم َأْنَزَل اهللَُّ  َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباحْلَقِّ ُمَصدِّ

(، وقال تعاىل:﴿ َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ  48: )املائدة   ﴾ َءَك ِمَن احْلَقِّ َوال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجا 

ْوا َفاعْ  اَم ُيِريُد اهللَُّ  َوال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اهللَُّ ِإَلْيَك َفإِْن َتَولَّ َلْم َأنَّ

 ( 49)املائدة:   ﴾ ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوهِبِْم َوإِنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقونَ َأْن  

 قال نيكوالس: فهل تركت هذه النصوص لالستبداد شيئا؟ 

قال احلكيم: أرأيت لو ذهبت إىل طبيب من األطباء، هو خبري يف ميدانه، فوصف لك شيئا  

 ك جتادله يف ذلك؟ من األدوية أنت أحوج الناس إليه.. أترا 

قال نيكوالس بقوة: نعم قد أجادله.. وقد حصل ذلك كثريا.. فأنا لست إمعة حتركني  
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 الرياح حيث شاءت. 

قال احلكيم: ولكنك بعد جدالك له ال جتد إال أن تسلم له، ثم تتناول األدوية التي وصفها  

 لك. 

ته يذكر لناـ  عند  سكت نيكوالس، فقال احلكيم: ما ذكرت صحيح.. ولذلك فإن اهلل برمح 

ذكره ألصناف األدوية الربانية ـ احلكم منها، لتقبل عليها العقول والقلوب عن بينة.. ويف ذلك  

منتهى الرمحة واحلكمة والعدالة.. فاهلل برمحته ال يفرض علينا فرائضه كام يفرضها امللوك الذين  

 بام ينفي وصول مرضة لنا. يشتهون التسلط عىل غريهم.. بل إن اهلل يأمرنا بام يرمحنا به، و 

لقد ذكر القرآن الكريم كثريا هذا، فقد ذكر مثال حكمة اعتزال النساء يف املحيض وذكر  

أهنا دفع األذى قال تعاىل:﴿ َوَيْسَألوَنَك َعِن امْلَِحيِض ُقْل ُهَو َأذًى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء يِف املَِْحيِض َوال  

اِبنَي َوحُيِبُّ  َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن  ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللَُّ ِإنَّ اهللََّ حُيِبُّ التَّوَّ َفِإَذا َتَطهَّ

ِرينَ   ( 222)البقرة:   ﴾ امْلَُتَطهِّ

وذكر حكمة حتريم اخلمر، وأنه مع ما فيها من املنافع املتومهة حتوي أرضارا أخطر من  

َعِن اخْلَْمِر َوامْلَْيرِسِ ُقْل ِفيِهاَم ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهاَم َأْكرَبُ  منافعها، قال تعاىل:﴿ َيْسَألوَنَك 

(، ثم فصل يف ذكر املضار الكثرية التي استدعت حتريمها، فقال تعاىل:﴿  219: )البقرة ( ِمْن َنْفِعِهاَم 

ِذيَن آَمُنوا ِإنَّاَم اخْلَْمُر َوامْلَيْ  َا الَّ ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه  َيا َأهيُّ رِسُ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

ْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَْمِر َوامْلَ  اَم ُيِريُد الشَّ ُكْم  َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن إِنَّ ْيرِسِ َوَيُصدَّ

الِة َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهونَ َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوَعِن    ( 91- 90)املائدة:   ﴾ الصَّ

وذكر حكمة حتريم الزنا، وأهنا فحشه وسوء سبيله، ومفاسد مآله، فقال تعاىل:﴿ َوال  

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً  َنى ِإنَّ  ( 32)االرساء:   ﴾ َتْقَرُبوا الزِّ

ة وإعامر الكون، فقال تعاىل:﴿  وذكر حكمة ترشيع الزواج وأهنا السكن واملودة والرمح 

ًة َوَرمْحَ  ًة إِنَّ يِف َذلَِك  َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
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ُرونَ   ( 21)الروم:   ﴾ آَلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

إلنسان يف دائرة ضيقة ال تقل عن الدائرة  قال نيكوالس: ولكن هذه الترشيعات جتعل ا 

 التي يرسمها املستبدون. 

ابتسم احلكيم، وقال: حتى ولو مل تتحكم فيه هذه الدائرة التي تتصور ضيقها، فستتحكم  

فيه دوائر أخرى شاء أم أبى.. حتى اخلمرـ  التي تتصور أن حتريمها استبدادـ  لو حترر أي شخص  

فسيقع يف استبداد رشهبا.. لعلك تعرف اإلدمان، وتعرف املخاطر التي  من استبداد حتريمها، 

 جيلبها لصاحبه. 

ومع ذلك.. فإن الرشيعة التي جاء هبا اإلسالم تقوم عىل التوسعة ورفع احلرج ليعيش  

 اإلنسان حياته الطبيعية عىل حسب ما تتطلبه الفطرة السليمة. 

املشقة جتلب التيسري(، وقاعدة  القاعدة الذهبية ) ولذلك ترى من قواعد الرشيعة هذه 

 العادة حمكمة( ) ، و ( )الرضورات تبيح املحظورات(، و)والرضورة تقدر بقدرها 

 قال نيكوالس: أنا يل رأي يف هذه القواعد التي ذكرهتا. 

 قال احلكيم: يرسين سامعه. 

تناسبها مع    قال نيكوالس: أرى أن الفقهاء الذين الحظوا ضيق الرشيعة وتشددها وعدم 

احلاجات املختلفة لإلنسان هم الذين راحوا ينسخون أحكامها بمثل هذه القواعد، كام فعل بولس  

 عندنا يف املسيحية.. أرى أن كالمها مارس نفس السلوك. 

ابتسم احلكيم، وقال: ما كان لفقهائنا أن يفعلوا هذا.. ولن يرتكهم أحد لو فعلوه.. إن ما  

 النصوص املقدسة من الكتاب والسنة.   ذكرته لك هو ما دلت عليه 

لقد قال تعاىل يقرر تلك القواعد:﴿ َما ُيِريُد اهللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد  

َرُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  هللَِّ َحقَّ  (، وقال تعاىل:﴿ َوَجاِهُدوا يِف ا 6: )املائدة   ﴾ لُِيَطهِّ

ُكُم ا  َة َأِبيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ يِن ِمْن َحَرٍج ِملَّ مْلُْسِلِمنَي  ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
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ُسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس فَ  الَة َوآُتوا  ِمْن َقْبُل َويِف َهَذا لَِيُكوَن الرَّ َأِقيُموا الصَّ

َكاَة َواْعَتِصُموا ِباهللَِّ ُهَو َمْوالُكْم َفنِْعَم امْلَْوىَل َونِْعَم النَِّصريُ  َم  78)احلج:   ﴾ الزَّ (، وقال تعاىل:﴿ ِإنَّاَم َحرَّ

ْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه لَِغرْيِ اهللَِّ َفمَ  َم َوحَلَْم اخْلِ ِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ  َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ

مًا َعىَل َطاِعٍم  173)البقرة:  ﴾ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  (، وقال تعاىل:﴿ ُقْل ال َأِجُد يِف َما ُأوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّ

ُه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ ِبِه َفَمِن  َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا َأْو حَلَْم ِخْن ِزيٍر َفِإنَّ

 ( 145)األنعام:   ﴾ اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوال َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ 

إن الدين يرس، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه،  ) ) يقرر تلك القواعد:   وبمثل ذلك قال  

   ( 1) وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة والروحة، ويشء من الدجلة( فسددوا وقاربوا،  

إن  ) فهذا احلديث يقرر قواعد كثرية تومهت أنت أهنا من صنع الفقهاء، فهو يقرر التيسري  

..  ( ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ) .. ويقرر منع التشدد واملبالغة من غري موجب: ( الدين يرس 

.. وحيث عىل  ( فسددوا : ) صواب من غري إفراط وال تفريط ويقرر مالزمة السداد والوسطية، أي ال 

:  حيث عىل دوام العمل وزيادته و ، أي اعملوا بام يقرب من األكمل.. ( وقاربوا : ) بلوغ الكامل 

 ( واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة ) 

  )ما  : ـ الذي تصفه باالستبداد ال خيتار من األمور إال أيرسها ـ قالت عائشة  وقد كان 

بيده خادما قط وال امرأة وال شيئا إال أن جياهد يف سبيل اهلل، وال انتقم   رضب رسول اهلل 

لنفسه من شئ يؤتى به إليه حتى تنتهك حمارم اهلل فيكون هو ينتقم هلل عزوجل، وال خري بني أمرين  

احلديث ينص    ، فهذا ( 2) إال اختار أيرسمها حتى يكون إثام فإذا كان إثام كان أبعد الناس من االثم( 

 التيسري والرفق والتخفيف يف األمور كلها ما مل يكن إثام. هو  عىل أن املختار يف الرشيعة  

مل يأمر به   سكت احلكيم قليال، ثم قال: ومع ذلك كله، فإن الدين الذي أمر به حممد 

 
 رواه البخاري. (1)

 رواه أمحد وعبد بن محيد وابن عساكر. (2)
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 كام أمر به لينني..  

 يقصده. هنا الحظت وجه نيكوالس، وقد تغري تغريا شديدا، وكأنه كان  

قال احلكيم ذلك، ثم التفت إىل نيكوالس، وقال: لعلك تعرفه.. ال أظن إال أنك تعرفه..  

فإن شئت ذكرت لك بعض جرائمه وجرائم إخوانه من الذين تصوروا أهنم رمحة نزلت من السامء  

 لتحمي اإلنسان. 

ء  ( مليونا من املسلمني حتت وطأة الثورة البلشفية، وهؤال 65- 60لقد وقع حوايل ) 

( مليون ميل مربع )أكثر من مساحة  15املسلمون ينترشون عىل أرض مساحتها أكثر من ) 

 إفريقيا(.  

وبعد أن انترص الشيوعيونـ  بأفكارهم التي أرادوا فرضها فرضاـ  حصدوا كل من خالفهم  

م( ـ بمساعدة  1934من املسلمني حصدا مريعا.. يف تركستان الرشقية التي احتلتها الصني سنة ) 

 يش األمحر الرويس ـ قتل )ربع مليون مسلم( من املفكرين والعلامء والشباب.  اجل 

 ( ألفا من املسلمني.  122م( قتلت ) 1952وعندما قامت الثورة الصينية سنة ) 

 ( ألفا.  24ويف يوغسالفيا أباد تلميذ لينني املخلص تيتو بعد احلرب العاملية من املسلمني ) 

إىل دينه، واحلرية التي أتاحها يف تقبله، لقد قال    ا حممد  قارن هذا مع الطريقة التي دعا هب 

ٌر ) اهلل تعاىل موضحا دور الرسول   ْر ِإنَّاَم َأْنَت ُمَذكِّ ( ِإالَّ  22( َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطٍر ) 21:﴿ َفَذكِّ

ُبُه اهللَُّ اْلَعَذاَب اأْلَْكرَبَ ) 23َمْن َتَوىلَّ َوَكَفَر )  ( ُثمَّ إِنَّ َعَلْيَنا ِحَساهَبُْم  25 ِإَلْيَنا ِإَياهَبُْم ) ( إِنَّ 24( َفُيَعذِّ

 (﴾ )الغاشية( 26) 

ودور كل مسلم يف نرشه لدينه ودعوته   إن هذه اآليات الكريمة تبني دور الرسول 

إليه.. إن دوره قارص عىل التذكري والتنيبه واملوعظة.. أما ما عدا ذلك فلله، فاهلل هو اهلادي وهو  

 و املعاقب.. فهو وحده رب الدين. املحاسب وه 

لقد قال اهلل تعاىل يبني للمسلمني أسلوب نرش احلقائق التي ال ينبغي أن تكون حمل  
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تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ رَ  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلََسَنِة َوَجاِدهْلُْم ِبالَّ بََّك ُهَو  اختيار:﴿  اْدُع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك ِباحْلِ

 ( 125َمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن ﴾ )النحل: َأْعَلُم ِب 

فاآلية تأمر املؤمن بأن يقدم رأيه مدعام بام يراه من أدلة، ثم يرتك احلرية لآلخر باالقتناع  

 بقوله أو عدم االقتناع. 

ارن  يف الدعوة إىل الدين الذي جاء به لتق  سأنقل لك نموذجا عن أسلوب رسول اهلل  

 وحكمته وعدله..    بني استبداد املستبدين وجدهلم وبني سالم رسول اهلل  

جابر بن عبد اهلّل  قال: اجتمعت قريش يومًا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر  حدث 

والكهانة والشعر، فليأت هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه  

ما نعلم أحدًا غري عتبة بن ربيعة، فقالوا: أنت يا أبا الوليد: فأتاه عتبة    ولننظر ماذا يرد عليه، فقالوا: 

، فقال: أنت خري أم عبد املطلب؟  فقال: يا حممد أنت خري أم عبد اهللّ؟ فسكت رسول اهلّل 

فقال: إن كنت تزعم أن هؤالء خري منك فقد عبدوا اآلهلة التي عبدت،   فسكت رسول اهلّل 

 منهم فتكلم حتى يسمع قولك، إنا واهلّل ما رأينا ِسَخَلًة قط أشأم عىل  وإن كنت تزعم أنك خري 

قومك منك، فّرقت مجاعتنا وشّتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا يف العرب، حتى لقد طار فيهم  

أن يف قريش ساحرًا، وأن يف قريش كاهنًا، واهلّل ما ننتظر إال مثل صيحة احلبىل أن يقوم بعضنا إىل  

ف، حتى نتفانى، أهيا الرجل إن كان إنام بك احلاجة، مجعنا لك حتى تكون أغنى  بعض بالسيو 

، فقال  ( قريش رجاًل واحدًا وإن كان إنام بك الباءة فاخرت أي نساء قريش شئت فلنزوجك عرشاً 

:﴿ بسم اهلّل الرمحن الرحيم حم َتْنِزيٌل  نعم(، فقال رسول اهلّل  ) فرغت؟(، قال: ) : رسول اهلّل  

ِحيِم ﴾ )فصلت:  مْحَِن الرَّ ( حتى بلغ:﴿ َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة  2ِمَن الرَّ

 . ( 1) فأمسك عتبة عىل فيه، وناشده بالرحم، ورجع إىل أهله ،  ( 13فصلت: ) َعاٍد َوَثُموَد ﴾  

 
مل خيرج إىل قريش، واحتبس عنهم،   ( رواه البغوي يف تفسريه، وقد روي أن عتبة بن ربيعة ملا سمع ذلك من رسول اهلل  1)

فقال أبو جهل:» يا معرش قريش واهللّ ما نرى عتبة إال قد صبأ إىل حممد وأعجبه طعامه، وما ذاك له إال من حاجة أصابته، 
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رآن خياطب املخالفني ليقول هلم بعد مناقشة طويلة يف األدلة عىل  ليس ذلك فقط.. فالق 

اُكْم َلَعىَل ُهًدى َأوْ  ا َأْو ِإيَّ اَمَواِت َواأْلَْرِض ُقْل اهللَُّ َوِإنَّ يِف   وحدانية اهلل:﴿ ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمْن السَّ

 (  24َضالٍل ُمِبنٍي ﴾ )سـبأ: 

املسلمني سواء يف اهلداية أو الضالل، ثم يضيف  فهو يف حواره مع املخالفني يعتربهم مع  

(، فيجعل  24عىل الفور يف تنازل كبري:﴿ ُقْل ال ُتْسَأُلوَن َعامَّ َأْجَرْمَنا َواَل ُنْسَأُل َعامَّ َتْعَمُلوَن﴾ )سـبأ: 

اختياره هو بمرتبة اإلجرام عىل الرغم من أنه هو الصواب، وال يصف اختيار اخلصم بغري جمرد  

 العمل. 

مع املخالفني.. بل مع من ال يكتفون باملخالفة املجردة، بل يضيفون   أما عن سلوكه 

إليها تدبري املكايد حلرب اإلسالم، مما يعترب يف عرصنا خيانة عظمى، فسأذكر لك ثالثة نامذج  

 متساحما.. وال يمكن أن يكون املستبد متساحما.   خمتلفة عنها، لرتى كيف كان  

مع املنافقني، ونختار للداللة عىل ذلك رأس النفاق   فهو تعامله ، النموذج األول أما 

عبد اهلل بن أيب بن سلول، قد كان عبد اهلل بن أيب رأس املنافقني، وإليه جيتمعون، وكان يف حمل  

املدينة وعبد اهلل بن أيب سيد   بحيث خياف أي زعيم من أن ينقلب عليه.. فعندما قدم النبي 

أهلها ال خيتلف عليه اثنان، مل جيتمع األوس واخلزرج قبله وال بعده عىل رجل من أحد الفريقني  

 غريه حتى جاء اإلسالم. 

بل كان قومه قد نظموا له اخلرز ليتوجوه، ثم يملكوه عليهم، فجاءهم اهلل عز وجل  

قد    ىل اإلسالم ضغن، ورأى أن رسول اهلل  وهم عىل ذلك فام انرصف قومه عنه إ   برسوله  

 استلبه ملكا.. فلام أن رأى قومه قد أبوا إال اإلسالم دخل فيه كارها مرصا عىل نفاق وضغن. 

 
 فانطلقوا بنا إليه، فقال أبو جهل:» يا عتبة ما حبسك عنا إال أنك صبأت إىل حممد وأعجبك طعامه، فإن كانت بك حاجة مجعنا

لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام حممد «، فغضب عتبة وأقسم أن ال يكلم حممد أبدًا، وقال:» واهللّ لقد علمتم أين من أكثر 

قريش ماالً، ولكني أتيته وقصصت عليه القصة، فأجابني بيشء واهللّ ما هو بشعر وال كهانة وال سحر، وقرأ السورة فأمسكت 

 د علمتم أن حممدًا إذا قال شيئًا مل يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب«بفيه وناشدته بالرحم أن يكف، وق
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وهو الذي أطلق هتديده يف غزوة بني املصطلق، فقال:﴿  َلِئْن َرَجْعَنا ِإىَل امْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ  

 (  8: ملنافقون )ا ( اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذلَّ 

وهو الذي نزلت فيه سورة كاملة تبني خصال املنافقني ومواقفهم.. ومع ذلك، فإن النبي  

   .مل يقدم عىل قتله، وال اغتياله كام يفعل ذلك كل الزعامء بمختلف األساليب 

 لقد جاءه مجع من الناس يطلبون أن يقتلوه خليانته.. لكنه مل يأذن لواحد منهم. 

،   بن عبد اهلل بن أيب تقدم طالبا أن يقتل أباه إن أمر بذلك رسول اهلل  بل إن ابنه عبد اهلل 

يا رسول اهلل، إن كنت تريد أن تقتل أيب فيام بلغك عنه فمرين  ) فقال:  فقد جاء إىل رسول اهلل 

به، فواهلل المحلن إليك رأسه قبل أن تقوم من جملسك هذا، واهلل لقد علمت اخلزرج ما كان فيها  

والديه مني، وما أكل طعاما منذ كذا وكذا من الدهر وال رشب رشابا إال بيدي، وإين  رجل أبر ب 

ألخشى يا رسول اهلل أن تأمر به غريي فيقتله، فال تدعني نفيس أنظر إىل قاتل أيب يميش يف الناس،  

 فأقتله فأدخل النار.. وعفوك أفضل، ومنك أعظم( 

ال أمرت به، ولنحسنن له صحبته ما كان  يا عبد اهلل ما أردت قتله و ) : فقال رسول اهلل  

 بني أظهرنا( 

ومل يكتف هذا االبن املؤمن هبذا، بل عجل بعد ما أطلق أبوه هتديده، فأناخ بجامع طرق  

املدينة ودخل الناس حتى جاء أبوه عبد اهلل بن أيب فقال: وراءك، فقال: مالك ويلك؟ قال: واهلل  

 ليعلمن اليوم من األعز من األذل.    ال تدخلها أبدا إال أن يأذن رسول اهلل  

أن خل عنه    ، فشكا إليه ما صنع ابنه، فأرسل إليه النبي  فرجع حتى لقي رسول اهلل    

 حتى يدخل ففعل. 

، فجرى بينهام كالم،  وعندما حرضت هذا املنافق اخلائن املوت دخل عليه رسول اهلل  

 اليوم وكفني بقميصك هذا وصل عيل..  فقال له عبد اهلل بن أيب: قد أفقه ما تقول، ولكن من عيل 
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 .  ( 1) بقميصه وصىل عليه   فكفنه رسول اهلل  

ُْم   ويف ذلك نزل قوله تعاىل:﴿  ِه ِإهنَّ َوال ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبدًا َوال َتُقْم َعىَل َقرْبِ

 ( 84التوبة: )   ﴾ َكَفُروا ِباهللَِّ َوَرُسولِِه َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقونَ 

التفت إىل نيكوالس، وقال: أنت ترى أن اآلية مل تأمر بيشء مما يأمر به املستبدون.. لقد  

حكام الرشعية التعبدية املحضة.. والتي يتصور هؤالء أهنا ال ترضهم وال  اكتفت بذكر األ 

 تنفعهم. 

يف هذه النواحي األخروية تعامل معهم برمحة ال نظري هلا، فقد روي أنه ملا    بل إن النبي  

ًة َفَلْن َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم  نزل قوله تعاىل فيهم:﴿ اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر هَلُْم ِإْن َتْسَتْغِفْر هَلُْم َسبْ  ِعنَي َمرَّ

ُْم َكَفُروا ِباهللَِّ َوَرُسولِِه َواهللَُّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  أسمع  ) : ( قال النبي  80)التوبة:   ﴾ َذلَِك ِبَأهنَّ

    ( 2) ريب قد رخص يل فيهم، فواهلل ألستغفرن أكثر من سبعني مرة لعل اهلل أن يغفر هلم( 

نذاك  نزل قوله تعاىل:﴿ َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت هَلُْم َأْم مَلْ َتْسَتْغِفْر هَلُْم َلْن َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم  وحي 

 ( 6)املنافقون:   ﴾ إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 

 مستبد؟   التفت احلكيم إىل دوج، وقال: هل ترى هذا املنطق، وهذه النفس الطاهرة نفس 

، فهم  النموذج الثاين أما نيكوالس، وقد تغري وجهه تغريا شديدا، فقال احلكيم: سكت 

اليهود.. والشك أنك تعرف اليهود، وتعرف ما أصاهبم من إخوانك املسيحيني يف مجيع فرتات  

 التاريخ..  

ون  ، فقد أتيح هلم من احلرية ما مل يكونوا حيلمون به، فلذلك راحوا يفعل أما مع حممد 

 . ( 3) ما حيلوا هلم، ويقولون ما حيلو ال خيشون يف ذلك لومة الئم 

 
 رواه عبد بن محيد. (1)

 رواه ابن جرير. (2)

 مع اليهود يف فصل )حروب( من هذه الرسالة. سنرى التفاصيل املرتبطة بتعامل رسول اهلل  (3)
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لقد روى املفرسون بأسانيدهم يف تفسري قوله تعاىل:﴿ َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ َقاُلوا َما  

ِذي    ُقْل َمْن َأْنَزَل اْلِكَتاَب الَّ
ٍ
ء َعُلوَنُه  َأْنَزَل اهللَُّ َعىَل َبرَشٍ ِمْن يَشْ َجاَء ِبِه ُموَسى ُنورًا َوُهدًى لِلنَّاِس جَتْ

ْرُهْم يِف َخْوِضِهْم  َقَراِطيَس ُتْبُدوهَنَا َوَُتُْفوَن َكِثريًا َوُعلِّْمُتْم َما مَلْ َتْعَلُموا َأْنُتْم َوال آَباُؤُكْم ُقِل اهللَُّ ُثمَّ ذَ 

ه مالك بن الضيف ـ جاء ومعه مجاعة  ( أن رجال من اليهود ـ يقال ل 91)األنعام:  ﴾ َيْلَعُبونَ 

 : يا أبا القاسم، أال تأتنا بكتاب من السامء كام جاء به موسى ألواحا؟ ، وقالوا له فخاصموا النبي  

 َفَقْد َسَأُلوا  
ِ
اَمء َل َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمَن السَّ فأنزل اهلل عز وجل:﴿ َيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن ُتَنزِّ

َُذوا اْلِعْجَل ِمْن َبعْ ُموَسى َأْكرَبَ  اِعَقُة بُِظْلِمِهْم ُثمَّ اَتَّ ِد   ِمْن َذلَِك َفَقاُلوا َأِرَنا اهللََّ َجْهَرًة َفَأَخَذهْتُُم الصَّ

(، فقال له النبي  153َما َجاَءهْتُُم اْلَبيَِّناُت َفَعَفْوَنا َعْن َذلَِك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسْلَطانًا ُمِبينًا﴾  )النساء: 

 : ( أن  )شدك اهلل بالذي أنزل التوراة عىل موسى أما جتد يف التوراة أن اهلل يبغض احلرب السمني؟

 وكان حربا سمينا.. فغضب، وقال: واهلل ما أنزل اهلل عىل برش من شئ. 

فقال له أصحابه الذين معه: وحيك! وال عىل موسى؟ فقال: واهلل ما أنزل اهلل عىل برش من  

 .  ( 1) شئ، فأنزل اهلل تعاىل اآلية 

هو جمرد   التفت إىل نيكوالس، وقال: ها أنت ترى أن كل ما كان جيري بني حممد 

عىل استئصاهلم يف أي حلظة،   حماورات.. وبالرغم من سالطة لساهنم، وبالرغم من قدرته 

لكنه مل يفعلوا إىل أن وصل األمر إىل احلد الذي ال يصرب عنه.. ألن الصرب عنه سيؤدي إىل زوال  

 .     (2 )تي أسسها حممد  األمة ال 

مع من وقع يف أخطاء كربى   ، فهو تعامله النموذج الثالث سكت قليال، ثم قال: أما 

 من أصحابه، مما يعترب يف عرصنا خيانة عظمى. 

ونختار لذلك نموذج حاطب بن أيب بلتعة.. وقصة ما وقع من خيانته حدثنا هبا عيل بن  

 
 ابن جرير.رواه ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم عن سعيد بن جبري، و (1)

 انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف فصل )حروب( من هذه الرسالة. (2)
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وأبا مرثد والزبري  وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا   أيب طالب  قال: بعثني رسول اهلل 

روضة خاخ، فإن هبا امرأة من املرشكني معها كتاب من حاطب بن أيب بلتعة إىل املرشكني،  

، فقلنا: الكتاب؟ فقالت: ما معنا من كتاب،  فأدركناها تسري عىل بعري هلا حيث قال رسول اهلل   

؛ لتخرجن الكتاب، أو لنجردنك،    ًا، فقلنا: ما كذب رسول اهلل   فأنخناها، فالتمسنا، فلم نر كتاب 

فلام رأت اجلد، أهوت إىل حجزهتا  وهى حمتجزة بكساء، فأخرجته، فانطلقنا هبا إىل رسول اهلل   

   فقال النبي ،  ما محلك عىل ما صنعت؟ قال حاطب: واهلل ما يب أن ال أكون مؤمنًا باهلل :

يل عند القوم يد يدفع اهلل هبا عن أهيل ومايل، وليس أحد من  ، أردت أن تكون ورسوله 

: صدق، وال تقولوا  أصحابك إال له هناك من عشريته من يدفع اهلل به عن أهله وماله، فقال 

   . ( 1) إال خرياً 

 التفت إىل دوج، وقال: هل ترى أن املستبد يمكن أن يقف مثل هذا املوقف. 

مع كونه نبيا يوحى إليه مل    ام، وأنت ترى أن حممدا  إن املستبد يقتل بمجرد الظنة واالهت 

 يستدعه حتى ثبت له يف الواقع وبالدليل القطعي ما صنعه. 

 كيف استمع له.   واملستبد ال يرتك الفرصة ملن يتهمه، وأنت ترى حممدا  

 كيف عفا عنه.   واملستبد أرسع الناس إىل السيف، وأنت ترى حممدا  

كيف مل ينس فضل حاطبـ  مع    واملستبد ينكر كل مجيل قدم له، وأنت ترى أن حممدا  

 خيانتهـ  يف موقفه من غزوة بدر. 

ذرة مما يف نفوس    وهكذا.. فهذه املواقف التي هي جمرد نامذج حتيل أن يكون يف حممد  

 املستبدين. 

 الناحية االختيارية: 

قال رجل من اجلمع: وعينا هذه الناحية، وأدركنا مدى العدالة التي حتوهيا.. وأدركنا الرس  

 
 رواه البخاري. (1)
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الذي دعا إىل عدم استشارتنا فيها.. وأدركنا مدى احلرية التي أعطيت لنا خالهلا.. فحدثنا عن  

 الناحية الثانية. 

ى يف هذه الناحية، وأمر هبا، فقال  قال احلكيم: لقد نص القرآن الكريم عىل وجوب الشور 

الَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم َومِمَّا َرَزْقَناُهْم ُيْن ِْم َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرهبِّ   ﴾ ِفُقونَ تعاىل:﴿ َوالَّ

(.. لقد قرن اهلل تعاىل الشورى يف هذه اآليات بأمور كلها واجبة، بل كلها من  38)الشورى: 

 أصول الواجبات، كالصالة والزكاة واالستجابة هلل. 

بل إن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة فصل بني الصالة والزكاة مع أن العادة هي اجلمع  

ه ال يمكن أن تؤدى الزكاة أو أي يشء له عالقة  بينهام، وقد فصل بينهام باألمر بالشورى، ألن 

 باملجتمع إال بعد الشورى، حتى يمحص املحتاج من غري املحتاج. 

قال نيكوالس: نحن ال نتحدث عن اإلسالم.. بل نتحدث عن سلوك حممد.. فقد يأمر  

 أحد من الناس غريه بالشورى من غري أن يامرسها. 

يمكن وصفه بأنه أكثر الناس استشارة لغريه، فلن    قال احلكيم: إن كان هناك أحد يف الدنيا 

 ..  يكون ذلك إال حممد  

إال أنه كان يشاور يف الصغري والكبري تنفيذا ملا دعاه اهلل    ( 1) فمع أن اهلل أغناه بام يوحى إليه 

 (  159: )آل عمران   ﴾ إليه يف قوله تعاىل:﴿ َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر  

ألصحابه، فقال: ما رأيت من الناس   شارة النبي كثرة است بعض الصحابة وقد ذكر 

 .    (2 )أحدا أكثر مشورة الصحابه من رسول اهلل  

   بل إنه كان يستشريه حتى يف شؤونه اخلاصة، فقد روي أن قيرص أهدى لرسول اهلل  

 
روى سعيد بن منصور ابن املنذر عن احلسن يف االية قال: قد علم اهلل أن ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد ليستن به  (1)

 من بعده.

 رواه ابن أيب حاتم واخلرائطي. (2)
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ا: يا رسول اهلل، نرى أن تلبسها، يكبت اهلل هبا عدوك،  و فقال أصحابه،  جبة من سندس، فاستشار  

ويرس املسلمني، فلبسها، وصعد املنرب فخطب وكان مجيال يتألأل وجهه فيها، ثم نزل فخلعها، فلام  

 قدم عليه جعفر وهبها له. 

أما يف الشؤون العامة، فلم يرتك الشورى يف أي موقف من املواقف.. بل إنه كان يتوجه  

لك يتنازل يف  بطلب الشورى للناس مجيعا ال ملجلس معني، وال لناس خمصوصني.. وفوق ذ 

 أحيان كثرية ملا يراه غريه مع خمالفته لرأيه. 

ضد املرشكني جتلت الشورى بأعمق    ، وهي أول معركة خيوضها النبي  غزوة بدر ففي  

 صورها ويف مجيع جماالهتا. 

.. ثم استشارهم يف املحل  ( 1) يف دخول املعركة، وعدم دخوهلا    ففي البداية استشارهم  

 ستشارهم فيام نتج عن املعركة من األرسى: الذي ينزلون فيه.. ثم ا 

بخرب مسري قريش، ليمنعوا عريهم، استشار الناس،   أما األول، فقد روي أنه ملا علم 

ثم قام املقداد، ققال: يا رسول اهلل امض ملا أمرك اهلل، فنحن معك، واهلل ما  .. فتكلم املهاجرون 

ا َهاُهَنا َقاِعُدونَ ﴿َفاْذَهْب َأْنَت  نقول لك كام قال قوم موسى ملوسى:  ﴾   َوَربَُّك َفَقاتاِل ِإنَّ

(، ولكن اذهب أنت ربك، فقاتال، إنا معكام مقاتلون، عن يمينك وشاملك، وبني  24: )املائدة 

 يديك وخلفك، والذي بعثك باحلق لو رست بنا إىل برك الغامد جلالدنا معك من دونه حتى نبلغه. 

ذا.. فقد سكت اجلميع بعد أن تكلم هؤالء،  أن يكتفي هب   وقد كان بإمكان رسول اهلل  

مل يكتف به،   وحصل بسكوهتم اإلمجاع السكويت، وهو إمجاع معترب عند اجلميع، لكن النبي 

بل راح يستشريهم، ففهمت االنصار أنه يعنيهم، فقام سعد بن معاذ  فقال: يا رسول اهلل، كأنك  

 
استشارهم يف غزوة بدر مرتني:   ذكر احلافظ يف الفتح الروايات الواردة يف هذا، ثم قال: ويمكن اجلمع بأن النبي   (1)

بن االوىل: وهو باملدينة أول ما بلغه خرب العري مع أيب سفيان، وذلك بني يف رواية مسلم، والثانية: بعد أن خرج كام يف حديث ا

 مسعود يف الصحيح، وحيئذ قال سعد بن معاذ ما قال.



136 

 

 تعرض بنا. 

يمنعوه من االمحر واالسود يف ديارهم،  إنام يعنيهم الهنم بايعوه عىل أن  وكان 

فاستشارهم ليعلم ما عندهم، فقال سعد: يا رسول اهلل قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما  

جئت به هو احلق، وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا، عىل السمع والطاعة، فامض ملا أردت،  

ينرصوك إال يف ديارهم، وإين أقول    ولعلك يا رسول اهلل َتشى أن تكون االنصار ترى عليها أال 

عن األنصار وأجيب عنهم، فاظعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت،  

وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت  

لنسرين معك، واهلل    ( 1) فيه من أمر فأمرنا تبع المرك، فواهلل لئن رست حتى تبلغ الربك من غمدان 

لو استعرضت بنا هذا البحر خلضناه معك، ما َتلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقي عدونا  

غدا، إنا لصرب يف احلرب، صدق يف اللقاء، لعل اهلل يريك منا ما تقربه عينك، ولعلك خرجت  

ني يديك وخلفك،  ألمر فأحدث اهلل غريه، فرس بنا عىل بركة اهلل، فنحن عن يمينك وشاملك، وب 

ا َهاُهَنا َقاِعُدونَ  (،  24: )املائدة ﴾  وال نكونن كالذين قالوا ملوسى:﴿ َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّ

 ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكام متبعون( 

موافقة اجلميع، أعلن بدء    ، ورس بقول سعد، وحني رأى  فأرشق وجه رسول اهلل  

سريوا عىل بركة اهلل، وأبرشوا، فإن اهلل تعاىل وعدين إحدى الطائفتني، واهلل لكأين  ) احلرب، فقال: 

   ( 2) اآلن أنظر إىل مصارع القوم( 

يف العري، ومل يرغبوا يف    انتفض نيكوالس قائال: ولكن.. أمل تسمع بأن هناك خمالفني رغبوا 

 ؟ النفري 

.. لقد ذكرهم أبو أيوب، فقال: ملا رسنا يوما أو يومني قال لنا رسول  قال احلكيم: صدقت 

 
 ويف رواية: برك الغامد من ذي يمن.    (1)

 انظر: البيهقي يف الدالئل، وغريه. (2)
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ما ترون يف القوم فإهنم قد أخربوا بمخرجكم؟(، فقلنا: واهلل ما لنا طاقة بقتال القوم،  ) : اهلل 

ولكن أردنا العري، ثم قال: ما ترون يف قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك، وذكر احلديث فأنزل اهلل  

   ( 1) ( 5)ألنفال:   ﴾ َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيتَِك ِباحْلَقِّ َوِإنَّ َفِريقًا ِمَن امْلُْؤِمننَِي َلَكاِرُهونَ تعاىل:﴿ َكاَم  

 قال نيكوالس: فكيف سار حممد إذن وخالف ما ذهب إليه هؤالء؟ 

مل يفرض عىل أي أحد من الناس اخلروج.. حتى هؤالء   قال احلكيم: إن رسول اهلل 

عليه.. ومل يقل هلم بعد أن وافقت األغلبية   ذلك، مل يقهرهم رسول اهلل الذين مل يعجبهم 

العظمى عىل اخلروج: اخرجوا معي.. بل ترك هلم حرية االختيار.. ومل يفعل ذلك يف ذلك الوضع  

 . الصعب غري حممد  

 قال رجل من اجلمع: عرفنا استشارته للخروج للمعركة، فكيف استشارهم يف خطتها؟ 

وحل بمكان ظن أنه املكان املناسب، جاءه رجل     قال احلكيم: عندما ارحتل رسول اهلل   

من عامة املسلمني، هو احلباب بن املنذر، وقال بأدب: يا رسول اهلل.. أرأيت هذا املنزل، أمنزاًل  

هو    : )بل أنزلكه اهلل ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ فقال  

الرأي واحلرب واملكيدة(، فقال: يا رسول اهلل، فإن هذا ليس بمنزل، فاهنض يا رسول اهلل بالناس  

حتى تأيت أدنى ماء من القومـ  أي جيش املرشكنيـ  فننزله ونغورـ  نخربـ  ما وراءه من اآلبار، ثم  

 فنرشب وال يرشبون.   ، نبني عليه حوًضا، فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم 

ثم    ، هذا االقرتاح، وهنض باجليش إىل أقرب ماء من العدو فنزل عليه   بي فأعجب الن 

 صنعوا احلياض وغوروا ما عداها من اآلبار. 

 قال رجل من اجلمع: لقد سبق أن ذكرت هذا.. فكيف استشارهم فيام نتج عن الغزوة؟ 

انتصار  قال احلكيم: أنتم تعلمون أن اهلل نرص املسلمني يف غزوة بدر، وقد كان من مظاهر  

املسلمني يف تلك الغزوة أن اهلل أمكنهم من كثري من أعدائهم الذين كانوا يسوموهنم سوء  

 
 رواه ابن أيب حاتم وابن مردويه. (1)
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لو كان يفكر تفكري مستبد أن يبت فيهم بأمره، أو أن يقتلهم    العذاب.. وكان يف إمكان حممد 

 ليشفي غليله منهم، ولكنه مل يفعل.. بل استشار املسلمني يف شأهنم..  

أصحابه، ونزل عن رأيه إىل رأى   شاور النبي  غزوة أحد ل: ويف سكت قليال، ثم قا 

أكثريتهم، خمالفا لرأيه، مع أهنم تنازلوا بعد ذلك عام ذهب إليه من رأي مراعاة لرأي رسول اهلل  

 . 

، قال  فقد روي أنه ملا قصد أبو سفيان وأصحابه املدينة يريدون حرب رسول اهلل 

، ورأيت بقرا  ( 1) يف املنام سيفي ذا الفقار انكرس، وهي مصيبة ألصحابه: )إين رأيت    رسول اهلل  

   ( 2) تذبح، وهي مصيبة، ورأيت عيل درعا وهي مدينتكم ال يصلون إليها، إن شاء اهلل تعاىل( 

وبعد أن قص عليهم ما رأى من الرؤيا قال هلم: إن رأيتم أن تقيموا باملدينة، ونجعل النساء  

قاموا برش مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم يف األزقة فنحن أعلم  والذرية يف اآلطام، فإن أقاموا أ 

هبا منهم، ورموا من فوق الصيايص واآلطام(، وكانوا قد شبكوا املدينة بالبنيان من كل ناحية فهي  

 كاحلصن. 

رأي االكابر من املهاجرين واألنصار، وكان عبد اهلل    وكان هذا الذي ذكره رسول اهلل  

 . ى رأي رسول اهلل  بن أيب املنافق ير 

لكن مجاعة من املسلمني غالبهم أحداث مل يشهدوا بدرا، وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء  

العدو، وأكرمهم اهلل تعاىل بالشهادة يوم أحد قالوا: يا رسول اهلل اخرج بنا إىل أعدائنا، ال يرون أنا  

 َترج، فواهلل ما خرجنا منها إىل  جبنا عنهم، فقال عبد اهلل بن أيب: يا رسول اهلل أقم باملدينة، وال 

عدو لنا قط إال أصاب منا، وال دخلها علينا إال أصبنا منه، فدعهم يا رسول اهلل، فإن أقاموا برش  

جملس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال يف وجوههم، ورماهم الصبيان باحلجارة من فوقهم، وإن  

 
 روى البيهقي عن ابن شهاب قال: يقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه. (1)

 ين والبزار.رواه الطربا (2)
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 رجعوا رجعوا خائبني كام جاءوا. 

، وسعد بن عبادة، والنعامن بن مالك يف طائفة من األنصار: إنا  فقال محزة بن عبد املطلب 

نخشى يا رسول اهلل أن يظن عدونا أنا كرهنا اخلروج إليهم جبنا عن لقائهم، فيكون هذا جرأة  

منهم علينا، وقد كنت يوم بدر يف ثالثامئة رجل، فظفرك اهلل تعاىل عليهم، ونحن اليوم برش كثري،  

 وندعو اهلل تعاىل به، فساقه اهلل تعاىل إلينا يف ساحتنا.   قد كنا نتمنى هذا اليوم 

 وقال إياس بن أوس بن عتيك: نحن بنو عبد األشهل، إنا لنرجو أن نكون البقر املذبح. 

وقال غريه: هي إحدى احلسنيني: الظفر أو الشهادة، واهلل ال تطمع العرب يف أن تدخل  

 علينا منازلنا. 

عليك الكتاب ال أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج  وقال محزة: والذي أنزل  

 املدينة.. وكان يوم اجلمعة صائام ويوم السبت صائام. 

وقال النعامن بن مالك: يا رسول اهلل ال حترمنا اجلنة، فوالذي نفيس بيده ألدخلنها، فقال  

حف، فقال رسول اهلل  مله؟( قال: ألين أحب اهلل تعاىل ورسوله، وال أفر يوم الز ) : رسول اهلل 

 : ( )( 1) صدقت   

 وحث مالك بن سنان اخلدري وإياس بن عتيك ومجاعة عىل اخلروج للقتال. 

اجلمعة بالناس ـ وكان ذلك اليوم   رغبتهم يف القتال خارج املدينة، صىل   فلام رأى 

الناس  يوم مجعةـ  ثم وعظهم، وأمرهم باجلد واالجتهاد، وأخربهم أن هلم النرص ما صربوا، ففرح  

 بالشخوص إىل عدوهم، وكره ذلك املخرج برش كثري. 

العرص بالناس وقد حشدوا، وحرض أهل العوايل، ورفعوا النساء    ثم صىل رسول اهلل  

 يف اآلطام. 

  ه، بيته، وقد صف الناس له بني حجرته إىل منربه، ينتظرون خروج   ودخل رسول اهلل  

 
 وقد استشهد يومئذ   (1)
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، وقلتم له ما قلتم،  استكرهتم رسول اهلل    فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضري، فقاال للناس: 

والوحي ينزل عليه من السامء، فردوا األمر إليه، فام أمركم به فافعلوه، وما رأيتم له فيه هوى ورأيا  

 فأطيعوه. 

وقد لبس الدرع فأظهرها، وحزم وسطه بمنطقة    فبينام هم عىل ذلك إذ خرج رسول اهلل  

 السيف. من محائل سيف من أدم، واعتم، وتقلد  

وندم الناس عىل إكراهه، فقالوا: يا رسول اهلل استكرهنا، ومل يكن لنا ذلك، فإن شئت  

قد دعوتكم إىل هذا احلديث فأبيتم، وال ينبغي لنبي إذ لبس المته أن  ) : فاقعد، فقال رسول اهلل  

اهلل تعاىل،    يضعها، حتى حيكم اهلل بينه وبني أعدائه.. انظروا ما أمركم به فاتبعوه، امضوا عىل اسم 

   ( 1) فلكم النرص ما صربتم( 

كيف يتنازل يف هذا األمر    التفت احلكيم إىل نيكوالس، وقال: ها أنت ترى رسول اهلل  

 اخلطري إىل رأي أصحابه مع يقينه بام لرأيه من مصداقية. 

 بل إنك ترى كيف أنه ـ مع تنازهلم عن آرائهم لرأيهـ  مل يتحني الفرصة، فيميض رأيه. 

تلك الغزوة التي تعرض فيها املسلمون إىل   غزوة األحزاب سكت قليال، ثم قال: ويف 

مصاحلة غطفان ملا   أخطر ما تعرضوا له.. فقد كادت األحزاب تستأصلهم.. أراد رسول اهلل  

 بلغه نقض بني قريظة العهد. 

وقد أرسلـ  ألجل ذلكـ  إىل عيينة بن حصن واحلارث بن عوف، ومها قائدا غطفان، فلام  

أرأيتام إن جعلت لكام ثلث متر املدينة أترجعان  ) : جاءا يف عرشة من قومهام قال هلام رسول اهلل  

أن   بمن معكام، وَتذالن بني األعراب؟(، فقاال: تعطينا نصف متر املدينة، فأبى رسول اهلل 

الصحيفة والدواة، وهو يريد أن يكتب    دمها عىل الثلث، فرضيا بذلك، فأحرض رسول اهلل  يزي 

، مقنع يف احلديد، فأقبل أسيد بن حضري  الصلح بينهام، وعباد بن برش قائم عىل رأس رسول اهلل  

 
 رواه ابن عتبة وابن إسحاق وابن سعد وغريهم. (1)
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ة  ، وعيين ، ومعه الرمح، وال يدري بام كان من الكالم، فلام جاء إىل رسول اهلل  إىل رسول اهلل  

، وعلم ما يريدون قال: يا عني اهلجرس اقبض  بن حصن ماد رجليه بني يدي رسول اهلل 

 لقتلتك هبذا الرمح!    ؟ واهلل لوال رسول اهلل  رجليك، أمتدمها بني يدي رسول اهلل  

، فقال: يا رسول اهلل إن كان أمرا من السامء فامض له، وإن كان  ثم أقبل عىل رسول اهلل  

 ال نعطيهم إال السيف، متى طمعوا هبذا منا؟    غري ذلك، فواهلل 

، فدعا سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، فاستشارمها يف ذلك وهو  فسكت رسول اهلل  

 متكئ عليهام، والقوم جلوس، فتكلم بكالم خيفيه، وأخربمها اخلرب. 

ك فيه  فقاال: يا رسول اهلل، إن كان األمر من السامء فامض له، وإن كان أمرا مل تؤمر به ول 

 هوى فامض له سمعا وطاعة، وإن كان إنام هو الرأي فام هلم عندنا إال السيف. 

إين رأيت العرب قد رمتكم عن قوس  ) : وأخذ سعد بن معاذ الكتاب، فقال رسول اهلل  

 واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكرس عنكم من شوكتهم إىل أمر ما( 

كنا نحن وهؤالء القوم عىل الرشك باهلل وعبادة   فقال له سعد بن معاذ: يا رسول اهلل قد 

األوثان، ال نعبد اهلل تعاىل وال نعرفه، وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها مترة واحدة إال قرى أو بيعا،  

أفحني أكرمنا اهلل تعاىل باالسالم، وهدانا له، وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا!؟ ما لنا هبذا من  

 ال السيف، حتى حيكم اهلل بيننا وبينهم. حاجة، واهلل ال نعطيهم إ 

 : أنت وذاك. فقال رسول اهلل  

 . ( 1) فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا 

 
رواه ابن إسحق وغريه، وقد روي أن غطفان هي التي طلبت املصاحلة، فقد روى البزار والطرباين عن أيب هريرة   قال:    (1)

 مالهتا عليك خيال ورجاال، فقال: حتى أستأمر السعود: ، فقال: يا حممد ناصفنا متر املدينة وإالجاء احلارث إىل رسول اهلل 

يف ذلك، فقالوا:   سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود، فكلمهم رسول اهلل  

ارث فأخربه، فقال: غدرت يا ال، واهلل ما أعطينا الدينة يف أنفسنا يف اجلاهلية، فكيف وقد جاء اهلل تعاىل باالسالم، فرجع إىل احل

 حممد.
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.. وبعد أن مضت مخس عرشة من حصارها،  حصاره الطائف سكت قليال، ثم قال: ويف  

يا نوفل ما ترى يف املقام عليهم(، فقال: يا  ) نوفل بن معاوية الدييل، فقال:  استشار رسول اهلل 

 . ( 1) رسول اهلل ثعلب يف جحر إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته مل يرضك 

 مر الناس بالرجوع. أ برأيه، و   وقد أخذ رسول اهلل  

ال يبت أمرا من أمور     نيكوالس، وقال: ها أنت ترى أن حممدا  قال ذلك، ثم التفت إىل 

احلرب، والتي هي أخطر األمور، إال استشار فيه، بل يتنازل عن رأيه ملا يراه غريه.. فهل يمكن  

 ملستبد أن يفعل مثل هذا؟ 

قال نيكوالس: لقد وعيت هذا، وتقبلته، ولكن أال ترى نبيكم يستشري الرجل فقط، وال  

 ؟ ( 2) شاوروهن وخالفوهن( ) نساء.. ألستم تقولون: يعترب ال 

مل يقله.. وكيف   ابتسم احلكيم، وقال: إن كان أحد من الناس قال هذا، فإن حممدا 

 يقوله، وهو الذي مل يفرق بني رجل وامرأة يف أي يشء؟ 

شاور أم سلمة    ( يستشريهن، ويقبل مشورهتن، ففى )احلديبية   وكيف يقوله، وقد كان  

حابه عن التحلل من إحرامهم بعد الصلح، فقد عز عليهم ذلك بعد نية العمرة،  يف امتناع أص 

فأشارت عليه أم سلمة أن خيرج إليهم، ويتحلل من إحرامه أمامهم دون أن يتكلم، فام أن رأوه  

 فعل ذلك، حتى بادروا إىل االقتداء به.  

ضمه، ولكني  سكت نيكوالس، فقال احلكيم: وأزيدك شيئا ـ قد ال يستطيع عقلك أن هي 

 
 رواه حممد بن عمر، وانظر تفاصيل احلصار واحلكمة من الرجوع يف فصل )حروب( من هذه الرسالة. (1)

روي هذا احلديث، وهو موضوع باتفاق املحدثني، ومثله ما روي عند العسكري من حديث حفص بن عثامن بن عبيد   (2)

اهلل بن عبد اهلل بن عمر قال: قال عمر: خالفوا النساء، فإن يف خالفهن الربكة، بل يروى يف املرفوع من حديث أنس: ال يفعلن 

ري، فليسترش امرأة، ثم ليخالفها، فإن يف خالفها الربكة، وقد أخرجه ابن الل، أحدكم أمرًا حتى يستشري، فإن مل جيد من يستش

ومن طريقه الديلمي من حديث أمحد بن الوليد الفحام، حدثنا كثري بن هشام، حدثنا عيسى بن إبراهيم اهلاشمي عن عمر بن 

 (128حممد عنه به، وعيسى ضعيف جدًا مع انقطاع فيه. )انظر: تذكرة املوضوعات: 
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ـ فقد روي يف احلديث أن رسول    أقوله لتعرف شمول الشورى التي كان يامرسها رسول اهلل  

إن اهلل سبحانه تعاىل أرسل إيل ملكا من املالئكة حجزته تساوي الكعبة، ما هبط  ) قال:   اهلل  

عليك يا  عىل نبي قبيل، وال هيبط عىل أحد بعدي، وهو إرسافيل عليه السالم، فقال: )السالم 

حممد، إن ربك يقرئك السالم، أنا رسول ربك إليك، أمرين أن أخريك: إن شئت نبيا عبدا، وإن  

شئت نبيا ملكا(، فنطرت إىل  جربيل عليه السالم كاملستشري، فأشار إيل جربيل بيده، أن تواضع،  

عائشة: وكان  فقلت، )بل نبيا عبدا، لو قلت: نبيا ملكا، ثم شئت لسارت معي اجلبال ذهبا(، قالت  

    ( 1) بعد ذلك يأكل متكئا ويقول: )آكل كام يأكل العبد، وأجلس كام جيلس العبد(    رسول اهلل   

يف   بعد أن مل جيد نيكوالس ما يعرتض به عىل الشورى التي كان يامرسها رسول اهلل 

مجع املجاالت راح يقول: ولكن ممارسة الشورى وحدها ال تنفي االستبداد، فقد يشاور املستبد  

 مستبدين مثله، فيامرس من خالهلم ما هتواه نفسه من االستبداد. 

 قال احلكيم: صدقت يف هذا.. جزاك اهلل خريا..  

 أن كان كاحلا. كان هلذا الدعاء تأثريه الشديد يف نفس نيكوالس الذي أرشق وجهه بعد  

واصل احلكيم حديثه يقول: نعم.. لقد ذكر القرآن الكريم أن املستبدين قد يتخذون وزراء  

يعينوهنم عىل استبدادهم.. وقد ذكر القرآن من نامذج ذلك فرعون الذي قال له ملؤه الذين كانوا  

 ( 127: ألعراف ا ) ﴾  َك َوآهِلََتَك  مستشاريه:﴿ َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه لُِيْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َوَيَذرَ 

 قال نيكوالس: فأنت توافقني فيام أقول إذن؟ 

قال احلكيم: لو وافقتك حقائق التاريخ لوافقتك.. فهلم مجيعا نسأل التاريخ عن موقف  

 من العدالة التي هي نقيض االستبداد.   رسول اهلل  

 ه، أتدري من أوهلم؟ سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظل   لقد ذكر رسول اهلل  

  إماٌم عادٌل(، وذكر ) فقال:  سكت نيكوالس، فقال احلكيم: لقد ذكره رسول اهلل 

 
 رواه أبو نعيم وابن عساكر من طرق عن ابن عباس موقوفا، وابن سعد عن عائشة، وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا. (1)
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، فأنت  ( 1) )أن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نوٍر: الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا( 

 كيف يعمم معنى العدالة لتشمل كل يشء.   ترى رسول اهلل  

ثالثٌة: ذو سلطاٍن مقسٌط موفٌق، ورجٌل رحيٌم رقيق القلب لكل  أن أهل اجلنة    وأخرب  

 .  ( 2) ذي قربى ومسلٍم، وعفيٌف متعفٌف ذو عيالٍ 

 فهل يمكن لنبي يدعو إىل مثل هذا، ويأمر بمثل هذا أن جيور!؟  

كثريا، وهو دليل من دالئل   سكت نيكوالس، فقال احلكيم: يشء آخر كان يفعله 

لرعيته بني االحتامالت املختلفة، ثم قبول ما   انتقاض ما ترميه به من استبداد، وهو َتيريه 

 َتتاره منها، أو يرتك لكل شخص ما اختاره منها. 

 وسأقترص لك من التاريخ مثلني أختم هبام: 

ملا غنم غنائم بني النضري دعا ثابت بن قيس بن شامس، فقال: ادع    أما األول، فهو أنه  

االنصار كلها(، فدعا له األوس  ) : يل قومك، قال ثابت: اخلزرج يا رسول اهلل؟ قال رسول اهلل  

، فحمد اهلل تعاىل وأثنى عليه بام هو أهله، ثم ذكر االنصار وما  واخلزرج، فتكلم رسول اهلل 

إن أحببتم قسمت  ) هلم إياهم يف منازهلم وإيثارهم عىل أنفسهم، ثم قال: صنعوا باملهاجرين وإنزا 

بينكم وبني املهاجرين مما أفاء اهلل تعاىل عيل بن بني النضري، وكان املهاجرون عىل ما هم عليه من  

 السكنى يف مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم( 

يا رسول اهلل بل تقسمه بني  ) جزامها خريا، فقاال: فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ  و 

 املهاجرين، ويكونون يف دورنا كام كانوا( 

 رضينا وسلمنا يا رسول اهلل.   : ونادت االنصار 

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه مسلم. (2)
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   ( 1) اللهم ارحم االنصار، وأبناء االنصار( ) : فقال رسول اهلل  

ياَم  اَر َواأْلِ ُأوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ بُّوَن َمْن َهاَجَر  وقد نزل يف ذلك قوله تعاىل:﴿ َوالَّ
َن ِمْن َقْبلِِهْم حُيِ

ٌة َوَمْن  ِإَلْيِهْم َوال جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَص 

 ( 9)احلرش:   ﴾ ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحونَ 

أن يرد السبي إىل   لثاين فإنه بعد غزوة هوازن، وبعد أن أراد رسول اهلل أما النموذج ا 

قام يف    أهله عرض عىل الناس املسألة، وخريهم يف ذلك، فعن املسور ومروان: أن رسول اهلل  

أما بعد فان إخوانكم قد جاءونا تائبني، وإين  ) املسلمني، فحمد اهلل وأثنى عليه بام هو أهله، ثم قال: 

أن أراد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون  قد رأيت 

عىل حظه حتى نعطيه إياه من أول فئ يفيئه اهلل علينا فليفعل(، فقال الناس: قد طبنا ذلك يا رسول  

إنا ال ندري من أذن منكم ممن مل يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا  ) : اهلل، فقال هلم رسول اهلل 

 . ( 2) عرفاؤكم أمركم(، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم 

أما ما كان يل ولبني عبد املطلب فهو لكم(، فقال  ) : قال ابن إسحاق: وقال رسول اهلل  

 املهاجرون: وما كان لنا فهو هلل ولرسوله، وقالت االنصار: وما كان لنا فهو هلل ولرسوله. 

 فقال االقرع بن حابس: أما أنا وبنو متيم فال. 

 ل عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فال. وقا 

 وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنوا سليم فال. 

، فقال العباس بن مرداس: وهنتموين،  فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول اهلل 

من كان عنده منهن شئ فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك، ومن أمسك  ) : فقال رسول اهلل 

 
ما أفاء اهلل تعاىل عليه، وأعطى املهاجرين، ومل يعط أحدا من االنصار من ذلك الفئ شيئا إال رجلني   فقسم رسول اهلل    (1)

 جني: سهل بن حنيف وأبا دجانة، وأعطى سعد بن معاذ  سيف بن أيب احلقيق، وكان سيفا له ذكر عندهم.كانا حمتا

 رواه البخاري. (2)
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ل إنسان ست فرائض من أول فئ يفيئه اهلل(، فرد املسلمون اىل الناس نساءهم  منكم بحقه فله بك 

 وأبناهم. 

 *** 

بعد أن انتهى احلكيم من حديثه مل جيد )نيكوالس إيلمنسكي( ما يقوله.. ولذا سار  

مطأطئ الرأس، متغري الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله  

 وجييبها..  

إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احلرية.. فرأيت وجوههم  التفت 

 كاحلة عابسة عليها غربة ترهقها قرتة. 

 .   شمس حممد أما أنا.. فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  
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 ثالثا ـ استكبار 

.. الرجل  ( 1) )روبرتو كالديرويل( يف مساء اليوم الثالث.. ويف دار الندوة اجلديدة.. دخل 

الذي احرتق يف أتون الشيوعية إىل أن ذاب فيها، وذابت فيه.. فصار وكأنه يمثلها، وصارت وكأهنا  

 متثله.. ولكنه جاء بغري الصورة التي ذهب هبا. 

لقد رأيته عندما ذهب صباحا إىل ميدان احلرية نشيطا، خيتال يف مشيته جذال، وكأنه حيمل  

 يقيض به عىل ما عجز غريه أن يقيض عليه.   املدفع الذي 

وكان يسري، وهو يردد اآليات التي يريد أن يلقي بقنابلها عىل اجلمع.. وحيفظ معها  

 الروايات التي تقيض عىل ما تبقي. 

لقد ذهب بذلك النشاط يف الصباح.. ولكنه عاد خائر القوى يف مساء ذلك اليوم..  

 ت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إجيابية!؟  فابتدرته اجلامعة قائلة: ما الذي فعل 

 
أشري به إىل وزير اإلصالح اإليطايل املتطرف )روبرتو كالديرويل( الذي ارتدى بصورة استفزازية قمصاًنا مطبوع عليها   (1)

ضد  'محلة صليبية'يف خطوة استفزازية وحتٍد سافر للمسلمني، بعدما دعا قبل أيام لشن  الرسوم الكاريكاتريية املسيئة للنبي 

 اإلسالم.

ا( اإليطالية عن )كالديرويل( ـ عضو حزب رابطة الشامل املعادي لألجانب، وخصوًصا املسلمني ـ ونقلت وكالة أنباء )أنس

 قوله:) لدي قميص مطبوعة عليه الرسوم التي أزعجت اإلسالم، وسوف أبدأ يف ارتدائها اليوم(

وصفه، وعرض أن يقدم وأضاف الوزير املتطرف أن عىل الغرب أن يقف ضد من أسامهم )املتطرفني اإلسالميني(، عىل حد  

 القمصان ألي شخص يريدها، وزعم أن القمصان ليس املقصود هبا االستفزاز.

وواصل كالديرويل ادعاءاته قائالً: علينا أن نضع حًدا هلذه الرواية، بأننا يمكن أن نتحدث مع هؤالء الناس، إهنم يريدون 

 الزبدة املنصهرة. فقط إذالل أشخاص، وهذا كل ما هنالك، وماذا نصبح اآلن، حضارة

يشار إىل أن الوزير اإليطايل املتطرف واملعروف بحمالته ضد املسلمني كان قد دعا إىل استخدام القوة ضد املسلمني، وطالب 

 بتدخل بابا الفاتيكان بنديكت السادس عرش لتنظيم محلة صليبية جديدة ضد اإلسالم.

بمعاداهتا لألجانب واملسلمني، وقد سعى الستثامر جريمة  وحزب رابطة الشامل الذي ينتمي إليه كالديرويل معروف

لرتويج الربنامج اليميني املتطرف للحزب، قبل شهرين من االنتخابات الترشيعية  الصحف الغربية يف التطاول عىل حممد 

 يف إيطاليا.
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نظر إليهم بابتسامة ذابلة، وقال: ربام.. طبعا.. لوال ذلك الرجل الذي يدعونه حكيام  

 لكانت كل النتائج إجيابية.. لكن.. مع ذلك.. ال يمكن.. حتام. 

تفت  وضع رجل من اجلامعة يده عىل رأس روبرتو، فوجد احلمى بدأت تترسب إليه، فال 

إىل اجلامعة، وقال: ال ينفع استجواب صاحبنا، فقد دبت إليه محى شديدة.. ولن نسمع من حمموم  

 إىل اهلذيان. 

 أخذ أخي القرص.. ووضعه يف القارئ.. وبدأ رشيط األحداث: 

رأينا روبرتو حيتمع إىل نفر من الناس يف ميدان احلرية، ثم خياطبهم قائال: هل تعرفون  

 حممدا؟ 

 قال رجل من اجلمع: وكيف ال نعرفه؟.. ومن ال يعرفه؟  

وقال آخر: إن كان لديك حديث عنه، فحدثنا، فال حتلو املجالس إال بذكره، وال تتعطر  

 األيام إال بذكراه. 

هنا صاح روبرتو كالثور اهلائج قائال: كيف تقولون هذا؟.. إن حممدا هذا الذي سلب  

املستكربين العظام الذين تشوه هبم تاريخ اإلنسانية.. إنه    عقولكم ال يعدو أن يكون مستكربا من 

عدو الفقراء واملستضعفني.. إنه ذلك الربجوازي الذي أراد أن تظل الربوليتاريا تقدم خدماهتا  

للرأسامليني النفعيني.. إنه الذي سقى املستضعفني األفيون الذي َتدروا به، فانمحوا أمام  

 املستكربين. 

 من أفراد اجلامعة، لكنهم مل جيدوا أن يفعلوا شيئا، فهذا امليدان  ظهر الغضب عىل كثري 

 يسمح لكل أحد أن يقول ما يشاء، ويعترب جمرما كل من مس أحدا بأذى من أجل فكرة يطرحها. 

هنا ظهر احلكيم، وصاح من بعيد يف زميلنا )روبرتو( قائال: لقد طرحت دعاوى عريضة..  

دعاواك وال نتهمك فيها.. ولكنا لن نقبلها منك حتى تعطينا من  ربام مل تسبق إليها.. ونحن نحرتم  

 البينات ما يدل عليها فـ: 
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 الدعاوى إن مل تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 

مل يعجب روبرتو األسلوب الذي حتدث به احلكيم، فقد كان حيب الثورة، ومل يكن يعرف  

. لدي بينات.. وبينات كثرية ال يمكن هلذا  االنتصار إال بالثورة، لكنه قال هبدوء متكلف: نعم. 

 اجلمع أن يستوعبها. 

 وسأبدأ من القرآن نفسه.. فخري من عرف بمحمد هو القرآن..  

لقد جاء فيه هذا العتاب الشديد عىل ميل حممد إىل املستكربين وهجره  

ُر َفَتنَفَعُه   للمستضعفني:﴿ َعَبَس َوَتَوىلَّ َأن َجاءُه اأْلَْعَمى َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّهُ  كَّ ى َأْو َيذَّ كَّ َيزَّ

ا َمن َجاءَك َيْسَعى َوُهَو   ى َوَأمَّ كَّ ى َوَما َعَلْيَك َأالَّ َيزَّ ا َمِن اْسَتْغنَى َفَأنَت َلُه َتَصدَّ ْكَرى َأمَّ الذِّ

ى  ( 10ـ   1)عبس:  ﴾خَيَْشى َفَأنَت َعنُْه َتَلهَّ

ن أن حممدا  وذكر املفرسفهذه اآليات تتحدث عن قصة حممد مع ابن أم مكتوم، وقد  

كان يومًا خياطب بعض عظامء قريش، وقد طمع يف إسالمه، فبينام هو خياطبه ويناجيه إذ  

أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قدياًم، فجعل يسأل حممدا عن يشء ويلح عليه.. ومل  

.. أن يعرض عن ذلك املستضعف ليقبل عىل غريه من  جيد حممد إال أن يعرض عنه 

 .(1)املستكربين

 
 :رأيني عىل الكريمة اآليات يف  املعاتب هو  فيَمن املفرسون اختلف(1)

 رسول أتى إّنه مكتوم، ُام بن عبداهللّ يف  نزلت أهنا  وهو  وخاصتهم، املفرّسين عاّمة بني املشهور وهو  هنا، ذكرناه ما : األول

 ويرجو اهللّ إىل يدعوهم  خلف بن وُاميّة وُايب املطلب عبد بن والعباس هشام بن جهل وأبا  ربيعة بن عتبة يناجي وهو  اهللّ

 رسول يا : فقال ،(واملسلمني لإلسالم وحماربتهم عدائهم  توقف وكذلك أتباعم، من مجع إسالم إسالمهم  يف  فإنّ ) إسالمهم 

 يف الكراهة ظهرت حتى غريه، عىل مقبل مشتغل أّنه يدري وال النداء ويكرر يناديه فجعل اهللّ، علمك ممّا  وعلمني أقرئني اهللّ،

 القوم  عىل  وأقبل  عنه  فأعرض  والعبيد،  العميان  أتباعه  إّنام  الصناديد،  هؤالء  يقول:  نفسه  يف  وقال  كالمه،  لقطعه  اهللّ  رسول  وجه

: له ويقول ،« ريّب  فيه عاتبني بمن مرحباً : »قال رآه وإذا يكرمه، ذلك بعد  اهللّ رسول وكان.. اآلية فنزلت يكلمهم، الذين

 غزوتني( يف  مّرتني املدينة عىل استخلفه.« حاجة من لك هل»

 منه تقذر رآه فلام مكتوم، ُام ابن فجاء النّبي، عند كان ُاميّة، بني من رجل يف  نزلت إهّنا : »الصادق اإلمام عن روي ما : الثاين

 أّيد وقد( 437ص ، 10ج البيان، جممع تفسري) « عليه وأنكره ذلك، سبحانه اهللّ فحكى عنه، بوجهه وأعرض عبس نفسه ومجع

 .الثّاين الرأي املرتَض الرشيف الكبري اإلسالمي املحقق
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 أليس يف هذا أعظم دليل عىل استكبار حممد؟

 قال احلكيم: أرأيت لو كنت يف ذلك املوقف ماذا كنت ستصنع؟

 قال روبرتو: ال شك أين أقبل عىل املستضعف.. وأصفع ذلك املستكرب. 

 عنرصية مقيتة؟ قال احلكيم: أال ترى أنك ـ بذلك ـ متارس 

 قال روبرتو: عندما أميل إىل املستكرب تكون العنرصية.. ال عند مييل للمستضعف. 

برش.. وكالمها حيتاج إىل  كالمها قال احلكيم: كالمها سواء.. املستكرب واملستضعف 

التعرف عىل احلق.. بل إن حاجة املستكرب أشد، فقد يكون احلائل بينه وبني احلق شبهة أو  

 ل.. وإقبالك عليه قد يداويه من كل ذلك. شهوة أو جه

قال روبرتو: ولكني لن أفعل أبدا مثل حممد.. لن أترك املستضعف من أجل  

 املستكرب. 

 قال احلكيم: إن حممدا مل يرتك املستضعف.. وإنام طمع يف املستكرب. 

 
  النّبي فعل فإنّ  النزول، شأن يف  األّول الرأي صحة فرض األول: وعىل الرأي عن الشريازي مكارم نارص قال وقد

 :التالية ولألسباب العصمة، ينايف  ال ما  وهذا ،(لألوىل تركاً ) كونه من خيرج ال هذه واحلال

 مل ذلك بفعله فإّنه  قريش، شخصيات عىل وإقباله األعمى عن إعراضه يف  النّبي إىل نسب ما  صحة فرض عىل: أّوالً 

 .أعدائه صف وحتطيم  الطريق، هذا عن اإلسالم نرش يف  اإلرساع سوى يقصد

 يراع   مل  « مكتوم  ُام  بن  اهللّ  عبد»  فإنّ   ذلك  إىل  وباإلضافة  ذلك،  يدرك  ال  ألّنه  سواء،  األعمى  مع  اإلنبساط  أو  العبوس  إنّ :  ثانياً 

 هيتم تعاىل اهللّ أنّ  بام ولكن اآلخرين، مع يتكلم  يسمعه وهو  جملسه يف  مراراً  الّنبي  قاطع أّنه حيث حينها، املجلس آداب

 اجلفاء من القليل املقدار هذا رسوله من يقبل مل فإّنه واحرتامهم  معهم  اللطف ورضورة املستضعفني املؤمنني بأمر كبري بشكل

 .وحمبّة لطف بكل ومعاملتهم  باملستضعفني اإلعتناء رضورة عىل تنبيهه خالل من وعاتبه

 مستويات أرفع األمني الصادق اإلسالم لنبّي  حدد قد املعجز فالقرآن ،النّبي  شأن عظمة عىل دليالً  السياق هذا ويمثل

 إهلي كتاب الكريم  القرآن أنّ  عىل يدلل ما وهو ،(أعمى برجل اليسري اعتنائه عدم) لألوىل ترك أقل عىل عاتبه حتى املسؤولية،

 ...نفسه إلستعتاب داعي فال( فرضاً ) عنده من الكتاب كان لو  حيث فيه، صادق النّبي  وأنّ 

 .له الّرباين العتاب تذكر رآه وكلام مكتوم، ُام بن اهللّ عبد حيرتم كان إّنه ـ املذكورة الرواية يف  ورد كام ـ  خلقه  مكارم ومن

 فالرجل وممارستنا، مفاهيمنا  صياغة يف  هبا  واإلستهداء والرتبية للعربة احلياة يف  أساسية حقيقة اآليات لنا  ساقت وقد

، 19باملستكربين )األمثل:ج يعبأ وال املستضعفني حيمي اإلسالم وأنّ  املرشك، املتنفذ الغني من أفضل املؤمن الفقري األعمى

 (412ص
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لقد كان يعلم أن املستضعف من أتباعه، وأنه ـ لذلك ـ يمكنه أن يتعلم منه يف أي  

. أما املستكرب، فلم يكن من أتباعه، ولذلك ال مطمع يف سامعه منه إال الفينة بعد  وقت. 

 الفينة. 

 قال روبرتو: فلم عاتب ربكم حممدا إذن؟

هو يف حقيقته   - يف حال صحة ما رويت - قال احلكيم: العتاب املوجه ملحمد 

 العتاب مقصودا لذاته. توبيخ لذلك املستكرب.. فهو توبيخ لبس لباس عتاب.. ومل يكن 

 قال روبرتو: مل أفهم. 

قال احلكيم: أرأيت لو أنك جلست مع أمحق تريد أن تقنعه بيشء، وهو جيادلك فيه..  

: مل تضيع وقتك يف احلديث مع مثل هذا..  ) فجاءك صديق، وقال لكـ  وذلك األمحق يسمعـ 

تراه توبيخا لذلك  هل ترى يف كالمه عتابا لك، أم .. إن احلديث مع هذا مضيعة للوقت(

 األمحق؟

 قال روبرتو: أرى فيه كليهام. 

قال احلكيم: ولكن العتاب املوجه إليك يف هذا عتاب منطلق من حمب لك.. أم أنك  

 َتالفني يف هذا؟

قال روبرتو: أجل.. ذلك صحيح.. فلوال حمبته يل ما هناين عن تضييع وقت مع من  

 ال جيدي معه حديثي شيئا. 

  مع ذلك املستكرب.. فالنبي  قال احلكيم: فهكذا قس األمر عىل حال حممد 

امرؤ امتأل حمبة خللق اهلل وحرصا عليهم.. فلذلك مل يكن حيمل أي حقد عىل أي أحد من  

 الناس مستكربا أو مستضعفا.. بل كان يبلغ الكل.. وحيرص عىل الكل..  

ىل إيامن اخللق:﴿ َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك  لقد قال له ربه يعاتبه عىل ذلك احلرص الشديد ع 

َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ  ، وقال:﴿ ( 6الكهف: )  ﴾ َعىَل آَثاِرِهْم إِْن مَلْ ُيْؤِمُنوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسفاً 
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 ( 3الشعراء: )   ﴾ َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ 

ُْم  َوال حَيُْزْنَك ا وهناه أن حيزن عىل إعراضهم، فقال تعاىل:﴿  ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر ِإهنَّ لَّ

َعَل هَلُْم َحّظًا يِف اآْلِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  وا اهللََّ َشْيئًا ُيِريُد اهللَُّ َأالَّ جَيْ ،  ( 176آل عمران: )   ﴾ َلْن َيرُضُّ

ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلكُ وقال:﴿   ُزْنَك الَّ ُسوُل ال حَيْ َا الرَّ ِذيَن َقاُلوا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َومَلْ ُتْؤِمْن  َيا َأهيُّ ْفِر ِمَن الَّ

ُفوَن اْلَكِل  ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن مَلْ َيْأُتوَك حُيَرِّ ُعوَن لِْلَكِذِب َسامَّ ِذيَن َهاُدوا َسامَّ َم ِمْن َبْعِد  ُقُلوهُبُْم َوِمَن الَّ

ُخُذوُه َوإِْن مَلْ ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا َوَمْن ُيِرِد اهللَُّ ِفْتَنَتُه َفَلْن مَتِْلَك َلُه ِمَن  َمَواِضِعِه َيُقوُلوَن ِإْن ُأوِتيُتْم َهَذا فَ 

ْنَيا ِخْزٌي َوهَلُْم يِف   َر ُقُلوهَبُْم هَلُْم يِف الدُّ ِذيَن مَلْ ُيِرِد اهللَُّ َأْن ُيَطهِّ   ﴾ اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ اهللَِّ َشْيئًا ُأوَلئَِك الَّ

ُزْنَك ُكْفُرُه ِإَلْيَنا َمْرِجُعُهْم َفُنَنبُِّئُهْم باَِم َعِمُلوا ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم   ، وقال:﴿ ( 41املائدة: )  َوَمْن َكَفَر َفال حَيْ

ُدورِ     ( 23لقامن: )   ﴾ ِبَذاِت الصُّ

 قال روبرتو: سلمت لك هبذا.. ولكني لن أسلم لك بأن حممدا كان يف صف املستضعفني. 

ومواقفه املختلفة.. وأرى أن املنهج   ن هذا يستدعي بحثا يف حياة حممد  قال احلكيم: إ 

 العلمي يف التحقيق يف هذا يقتيض البحث يف مسألتني: 

 أما األوىل، فالبحث يف موقفه من املستضعفني. 

وأما الثانية، فالبحث يف نوع احلياة التي عاشها، وهل هي أقرب حلياة املستضعفني أم هي  

 املستكربين. أقرب حلياة  

 قال روبرتو: يكفيني أن تثبت األوىل. 

قال احلكيم: بل الكامل يف إثبات الثانية، فكم من مستكرب يدعي أنه مع املستضعفني، وهو  

يعيش عىل دمائهم وعرقهم.. وكم من مستكرب جيعل من نرصة املستضعفني أحبولة يصطاد هبا  

 القلوب والعقول ليحقق ما متليه عليه شهواته. 

 روبرتو: ليس الشأن أن نعرف القوانني.. ولكن الشأن يف أن نثبتها. قال  
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   . ( 1) قال احلكيم: فاصرب عيل حتى أثبت لك كل ذلك 

 : موقفه من املستضعفني 

 قال روبرتو: فابدأ بإثبات الدعوى األوىل. 

من أجل   قال احلكيم: أول ما يثبت الدعوى األوىل هو ما ذكرت من عتاب اهلل لنبيه 

.. أال ترى يف إنزال عرش آيات قرآنية من أجل رجل بسيط فقري أعمى قاله الناس  ذلك األعمى 

 وهجروه ما يدلك عىل عظم املكانة التي حيتلها الفقراء واملستضعفون يف هذا الدين؟ 

سكت روبرتو، فقال احلكيم: ومثل ذلك ما روي أن املرشكني عز عليهم أن يكون عند  

لوا: لو نحاهم ألتيناه فأنزل اهلل تعاىل قوله:﴿ َوال َتْطُرِد  ضعفاء الناس وفقراءهم، فقا  حممد 

 َوَما مِ 
ٍ
ء ُْم ِباْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن يَشْ ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ ْن  الَّ

 َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ 
ٍ
ء  ( 52)األنعام:   ﴾ املنِِيَ ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن يَشْ

ومثل ذلك ما ورد من األمر بالصرب مع هؤالء املستضعفني مع طيب الثناء عليهم، قال  

ُْم ِباْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْينَ  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ اَك  تعاىل:﴿ َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطاً َعنُْهْم ُتِريُد ِزيَنَة  ْنَيا َوال ُتطِْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ   ﴾ احْلََياِة الدُّ

 ( 28)الكهف: 

هو القرآن.. فلن جتد فيه إال   ثم بعد هذا.. اذهب لتقرأ القرآن.. وقد كان خلق حممد 

 األمر باإلحسان للمستضعفني والدعوة إىل رمحتهم، وبيان العذاب األليم ملن قسى عليهم. 

اقرأ يف القرآن قوله تعاىل وهو حيث عىل اجلهاد والتضحية بالنفس يف سبيل نرصة  

 َواْلِوْلَداِن  املستضعفني:﴿ َوَما َلُكْم ال ُتَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َوامْلُْستَ 
ِ
َجاِل َوالنَِّساء ْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َولِّياً  َنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َواْجَعْل َلَنا ِمْن   الَّ

 (  75)النساء:   ﴾ َلُدْنَك َنِصرياً 

 
 انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف رسالة )رمحة للعاملني( من هذه السلسلة. (1)
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 ُقِل اهللَُّ  واقرأ فيه تلك 
ِ
الوصايا املتكررة باملستضعفني، قال تعاىل:﴿ َوَيْسَتْفُتوَنَك يِف النَِّساء

يِت ال ُتْؤُتوهَنُنَّ َما ُكِتَب هَلُ   الالَّ
ِ
نَّ َوَتْرَغُبوَن  ُيْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيْتىَل َعَلْيُكْم يِف اْلِكَتاِب يِف َيَتاَمى النَِّساء

امْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن اْلِوْلَداِن َوَأْن َتُقوُموا لِْلَيَتاَمى ِباْلِقْسِط َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفِإنَّ اهللََّ  َأْن َتْنكُِحوُهنَّ وَ 

ِتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ  127)النساء:   ﴾ َكاَن ِبِه َعِليامً  (، وقال تعاىل:﴿ َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَّ

ُه َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل َأُش   ( 34)االرساء:   ﴾ دَّ

  ﴾ واقرأ فيه تلك الوصايا الرقيقة باليتامى قال تعاىل:﴿ َكالَّ َبْل ال ُتْكِرُموَن اْلَيِتيمَ 

ا اْلَيِتيَم َفال َتْقَهرْ 17)الفجر:   (  9)الضحى:   ﴾ (، وقال تعاىل:﴿ َفَأمَّ

ِذي   بل إن القرآن الكريم  اعترب من يؤذي اليتيم مكذبا بالدين، قال تعاىل:﴿ َأَرَأْيَت الَّ

يِن )  ُب ِبالدِّ  (﴾ )املاعون( 3( َواَل حَيُضُّ َعىَل َطَعاِم امْلِْسِكنِي ) 2( َفَذلَِك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم ) 1ُيَكذِّ

، وكيف حضت عىل اإلحسان  فإن مل يكفك كل هذا، فاذهب إىل سنة رسول اهلل 

لمستضعفني وكفالة مجيع ما يرتبط هبم من حاجات بدءا باحلاجات النفسية، وانتهاء بجميع  ل 

 احلاجات املادية. 

أن أنظر إىل من هو أسفل مني وال أنظر إىل من هو فوقي،    أوصاين خلييل  :) قال أبو ذر 

وإن  وأن أحب املساكني وأن أدنو منهم، وأن أصل رمحي وإن قطعوين وجفوين، وأن أقول احلق  

كان مرا، وأن ال أخاف يف اهلل لومة الئم، وأن ال أسأل أحدا شيئا، وأن أستكثر من ال حول وال  

   ( 1) قوة إال باهلل، فاهنا من كنز اجلنة( 

انظر أرفع رجل يف املسجد(، قال: فنظرت فإذا رجل  ) : وعنه  قال: قال يل رسول اهلل 

املسجد، قال: فنظرت، فإذا رجل عليه  عليه حلة قلت: هذا قال: قال يل: انظر أوضع رجل يف 

هلذا عند اهلل خري يوم القيامة من ملء األرض  ) : أخالق قال: قلت: هذا قال: فقال رسول اهلل  

 
 رواه أمحد والطرباين. (1)
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    ( 1) مثل هذا( 

هل  ) : وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد  أن له فضال عىل من دونه فقال رسول اهلل  

    ( 2) تنرصون وترزقون إال بضعفائكم( 

وعن واثلة بن األسقع  قال: كنت يف أصحاب الصفة فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب  

فقال: ليبرش    تام وأخذ العرق يف جلودنا طرقا من الغبار والوسخ إذ خرج علينا رسول اهلل 

ال يتكلم بكالم إال كلفته نفسه     فقراء املهاجرين، إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة، فجعل النبي  

إن اهلل عز وجل ال حيب هذا ورضبه، يلوون  ) ، فلام انرصف قال: أن يأيت بكالم يعلو كالم النبي  

     ( 3) تهم ووجوههم يف النار( ألسنتهم للناس يل البقر بلساهنا املرعى كذلك يلوي اهلل عز وجل ألسن 

    ( 4) رب أشعث أغرب مدفوع باألبواب لو أقسم عىل اهلل ألبره( ) :   وقال 

إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا مل يعطه ولو سأله درمها مل يعطه  ) : وقال 

اهلل   ولو سأله فلسا مل يعطه فلو سأل اهلل اجلنة أعطاها إياه ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم عىل 

    ( 5) ألبره( 

إن أغبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف احلاذ ذو حظ من صالة أحسن عبادة  ) : وقال 

ربه وأطاعه يف الرس وكان غامضا يف الناس ال يشار إليه باألصابع وكان رزقه كفافا فصرب عىل  

    ( 6) عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه( ) ذلك(، ثم نقر بيده، فقال: 

قمت عىل باب اجلنة، فكان عامة من دخلها املساكني، وأصحاب اجلد  ) : وقال 

 
 رواه أمحد بأسانيد رواهتا حمتج هبم يف الصحيح وابن حبان يف صحيحه.(1)

 هتم وإخالصهم(:) إنام تنرص هذه األمة بضعيفها بدعوهتم وصالرواه البخاري والنسائي وعنده فقال النبي  (2)

 رواه الطرباين بأسانيد أحدها صحيح.(3)

 رواه مسلم.(4)

 رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح. (5)

 رواه الرتمذي. (6)
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   ( 1) حمبوسون، غري أن أصحاب النار قد أمر هبم إىل النار( 

التفت احلكيم إىل روبرتو، وقال: إن كل هذه النصوص مألت نفوس املستضعفني قوة،  

، أو القوانني  فلم يعودوا يشعرون بتلك املهانة وال ذلك االحتقار الذي نفخه فيهم فقرهم 

 واألعراف التي وضعها املستكربون والتي كانت تعترب الفقر بالء وإهانة من اهلل لعباده. 

قال روبرتو: ولكن املعنويات املرتفعة ال تكفي وحدها إلشباع بطون املستضعفني  

 اخلاوية؟ 

قال احلكيم: ولذلك ورد يف النصوص احلثـ  بكل األساليبـ  عىل إطعام املستضعفني..  

رش الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها  ) كل طعام ال حيرضه مسكني، فقال:  قد ذم النبي ل 

    ( 2) ويدعى إليها من يأباها( 

ِبيِل   أما القرآن، فقد حفل بالدعوة إىل إعطاء ﴿ِ ِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ

 املستضعفني. ( وغريهم من أصناف  41: )ألنفال ) 

َما َأَفاَء اهللَُّ َعىَل    ﴿ تعاىل: وقرابته، قال    ففي أموال الفيئ يقرن املستضعفون برسول اهلل  

ِبيِل   ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ ِه َولِلرَّ  ( 7: )احلرش ) َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَّ

رشوط جماوزة العقبة التي حتول بني اإلنسان وفضل اهلل اإلحسان إىل  وخيرب تعاىل أن من  

َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرَقَبٍة َأْو إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة     ﴿ اليتامى، قال تعاىل: 

 ( 15ـ    11)البلد:   ﴾ َيِتياًم َذا َمْقَرَبة 

ـ من باب احلث عىل االتصاف بصفات اهلل والتخلق بأخالقه ـ خيربنا عن    تعاىل بل إن اهلل  

 ( 6الضحى: ) ) َأمَلْ جَيِْدَك َيِتياًم َفآَوى     ﴿ تعاىل: عندما كان يتيام، قال    إيوائه لرسول اهلل  

أما من السنة، فقد وردت النصوص الكثرية التي تعترب اإلحسان إىل اليتامى من خري أعامل  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 .رواه مسلم  (2)
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خري بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن   ) : املسلمني بيت يكفل يتيام، قال  الرب، فخري بيوت 

   ( 1) ( ورش بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه   ، إليه  

بل إن املسح عىل رأس اليتيم عطفا وحنانا ورمحة يكتب لصاحبه بكل شعرة حسنة، قال  

 : (   من مسح عىل رأس يتيم مل يمسحه إال هلل كانت له يف كل شعرة مرت عليها يده

الساعي  ) : خيرب بأن الساعي عليهم كاملجاهد والقائم، قال  بل إن الرسول ، ( 2) حسنات( 

اهد يف سبيل اهلل تعاىل وأحسبه قال وكالقائم ال يفرت وكالصائم ال  عىل األرملة واملسكني كاملج 

   ( 3) يفطر( 

وأول جزاء جيازى به املحسن لليتيم أنه يف حال إحسانه يبتعد عنه الشيطان، وبابتعاده حتل  

   ( 4) ( ما قعد يتيم مع قوم عىل قصعتهم فيقرب قصعتهم الشيطان ) الربكة، وينزل اخلري، كام روي: 

ما أعده اهلل    ومن اجلزاء الذي جيازى به املحسن املغفرة، هي من أعظم اجلزاء، وقد بني  

من ضم يتيام من بني مسلمني إىل طعامه ورشابه حتى يغنيه اهلل عز وجل  ) لكافل اليتيم منها، فقال: 

ت  غفرت له ذنوبه البتة إال أن يعمل عمال ال يغفر، ومن أذهب اهلل كريمتيه فصرب واحتسب غفر 

   ( 5) ( له ذنوبه 

أن اهلل ال يعذب من رحم اليتيم، وفيه داللة عىل مغفرة ذنوبه،    ويف حديث آخر أخرب  

والذي بعثني باحلق ال يعذب اهلل يوم القيامة من رحم اليتيم والن له يف الكالم ورحم  ) : قال  

 
 رواه ابن ماجه. (1)

 رواه أمحد وغريه. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

رواه والطرباين يف األوسط وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات، وهناك حديث آخر قريب منه هو » ما من مائدة أعظم   (4)

 بركة من مائدة جلس عليها يتيم « رواه لديلمي. 

 رواه ابن سعد، والطرباين يف الكبري. (5)
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   ( 1) ( ومل يتطاول عىل جاره بفضل ما آتاه اهلل   ، يتمه وضعفه  

وأخربت النصوص أن جزاء املحسن ال يتوقف عند ذلك احلد، بل إن اإلحسان إىل اليتيم  

من قبض يتيام من بني مسلمني إىل طعامه ورشابه   ) : ال يزال بصاحبه حتى يدخله اجلنة، قال 

)حتى يستغني عنه وجبت له   ، ويف رواية: ( 2) ( أدخله اهلل اجلنة ألبتة إال أن يعمل ذنبا ال يغفر له 

   ( اجلنة ألبتة 

أنا أول من  ) : أن املحسنني إىل اليتامى من أول من يدخلون اجلنة، قال  بل أخرب 

فأقول ما لك ومن أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت عىل   ، يفتح باب اجلنة إال أين أرى امرأة تبادرين 

   ( 3) ( أيتام يل 

َعاَم َعىَل ُحبِِّه  َوُيْطعِ   ﴿ تعاىل: ويف القرآن الكريم إشارة إىل هذا اجلزاء يف قوله  ُموَن الطَّ

فقد ذكر قبل هذه اآلية اجلزاء املعد هؤالء، وهو من أعظم  ، ( 8االنسان: ) ) ِمْسِكينًا َوَيِتياًم َوَأِسرياً 

ا ِعَباُد اهللَِّ  ﴿ اجلزاء، قال تعاىل:  ُب هِبَ ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا َعْينًا َيرْشَ   ِإنَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ

ُروهَنَا َتْفِجرياً     ( 6ـ    5االنسان: ) ) ُيَفجِّ

أن كافل اليتيم رفيقه يف   بل ورد يف النصوص ما هو أعظم من ذلك كله، فقد أخرب 

وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى    ، أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا    ) : اجلنة بصيغ خمتلفة، قال  

وأشار بالسبابة   ( كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة ) : ، وقال ( 4) ( وفرج بينهام 

من كفل يتيام له ذو قرابة أو ال قرابة له فأنا وهو يف اجلنة كهاتني وضم  ) : ، وقال  ( 5) والوسطى 

كان له كأجر املجاهد يف سبيل اهلل صائام  و  ، إصبعيه،  ومن سعى عىل ثالث بنات فهو يف اجلنة 

 
 رواه الطرباين.(1)

 رواه الرتمذي وصححه. (2)

 رواه أبو يعىل بسند حسن.(3)

 رواه البخاري.(4)

 رواه مسلم.(5)
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من عال ثالثة من األيتام كان كمن قام ليله وصام هناره وغدا وراح شاهرا    ) : ، وقال  ( 1) ( قائام 

وألصق إصبعيه السبابة   ، كام أن هاتني أختان  ، سيفه يف سبيل اهلل وكنت أنا وهو يف اجلنة أخوان 

 ( 2) ( والوسطى 

كل ذلك لضامئر الناس، وإنام رشعت الترشيعات الكثرية  والرشيعة اإلسالمية مل ترتك 

التي تكفل التكافل االجتامعي يف أرفع صوره وأرقى أساليبه مما مل يصل إليه البرش يف أي حضارة  

 .  ( 3) من احلضارات 

 : حياة املستضعفني 

 قال رجل من اجلمع: لقد أثبت الدعوى األوىل، فأثبت الثانية. 

قال احلكيم: كل يشء يف األوىل يدلك عىل الثانية.. فالرجل الذي دافع كل ذلك الدفاع  

.. مل يكن يف حياته  عن املستضعفني.. بل مل يقم يف العامل من يدعو لدولة املستضعفني كمحمد  

 يعيش إال كواحد منهم. 

مريضهم..  لقد امتأل بالعبودية التي قربته من كل الناس، فقريهم وضعيفهم ومسكينهم و 

 الصدر احلنون الذي يستقبله ويرعاه ويملؤه باألنس.   وكل من هجره الناس وجد يف حممد  

 بني حياة الكرباء امللوك، وبني حياة العبودية، فاختار حياة العبودية:   لقد خري  

، إذ انشق أفق السامء، فأقبل  بينام هو جالس، ومعه جربيل  روى أن رسول اهلل 

رض، ويدخل بعضه يف بعض، ويتضاءل، فإذا ملك قد مثل بني يدي رسول  جربيل يدنو من األ 

، فقال: )السالم عليك يا حممد، إن ربك يقرئك السالم، أنا رسول ربك إليك، أمرين     (4 )اهلل  

 
 رواه البزار.(1)

 رواه ابن ماجه.(2)

 )رمحة للعاملني( من هذه السلسلة.وانظر يف تفاصيل هذا رسالتي ) كنوز الفقراء( و)مفاتيح املدائن(  (3)

ملكا من املالئكة حجزته تساوي الكعبة، ما هبط عىل نبي قبيل، وال  يف لفظ: إن اهلل سبحانه تعاىل أرسل إىل النبي (4)

 .هيبط عىل أحد بعدي، وهو إرسافيل 
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كاملستشري، فأشار    أن أخريك: إن شئت نبيا عبدا، وإن شئت نبيا ملكا(، فنطرت إىل جربيل  

 إيل جربيل بيده، أن تواضع، فقلت، )بل نبيا عبدا( 

يا عائشة لو قلت: نبيا ملكا، ثم شئت  ) لعائشة  بعد أن أخربها هذا احلديث:  ثم قال 

بعد ذلك يأكل متكئا ويقول: )آكل      لسارت معي اجلبال ذهبا(، قالت عائشة: وكان رسول اهلل 

   ( 1)   كام يأكل العبد، وأجلس كام جيلس العبد( 

وقد عرفه الناس هبذا املظهر املمتلئ بالعبودية، عن محزة بن عبيد اهلل بن عتبة قال: كانت  

خصال ليست يف اجلبارين، كان ال يدعوه أمحر، وال أسود، إال أجابه، وكان ربام    يف رسول اهلل  

مترة ملقاة فيأخذها، فريمي هبا إىل فيه، وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب  وجد 

 .  ( 2) احلامر عريا، ليس عليه شئ 

ألجل الظهور هبذا املظهر الذي يقربه من الكل يتعمد عىل أن يتميز عن   وكان 

 املستضعفني بأي يشء جيعله هيابونه: 

  ري املراكب وتزيينها لبث املهابة يف القلوب ففي الوقت الذي حيرص فيه املستكربون عىل َت 

 يركب أبسط املراكب.. والتي يستحيل عىل املستعلني أن يركبوها:   كان    ( 3) 

 . ( 4) محارا وأردفني خلفه   عن أيب ذر  قال: ركب رسول اهلل  

عىل رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم،    وعن يزيد الرقايش  قال: حج رسول اهلل  

   ( 5) وقال: )اللهم حجة مربورة، ال رياء فيها، وال سمعة( 

 
 رواه أبو نعيم وابن عساكر من طرق عن ابن عباس موقوفا، وابن سعد عن عائشة، وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا. (1)

 رواه ابن سعد. (2)

ْنَيا َيا َليَْت َلَنا ِمثَْل   ويشري إىل ذلك قوله تعاىل حكاية عن  (3) ِذيَن ُيِريُدوَن احْلَيَاَة الدُّ قارون:﴿ َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه يِف ِزيَنتِِه َقاَل الَّ

ُه َلُذو َحظٍّ َعظِيمٍ   (79القصص:) ﴾َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَّ

 رواه أمحد ومسلم. (4)

 رواه احلارث بن أيب أسامة. (5)
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 . ( 1) كان يقود راحلته، ويميش هنيهة   وعن أنس  قال: إن رسول اهلل  

، ومن قبله من األنبياء ـ عليهم السالم  وعن أيب املثنى األملوكي  قال: كان رسول اهلل  

 . ( 2) توكئون عليها، تواضعا هلل عز وجل ـ يمشون عىل العصا، ي 

 . ( 3) يركب احلامر، ويردف بعده، وجييب دعوة اململوك   وعن أنس  قال: كان رسول اهلل  

يركب احلامر، ويلبس الصوف، ويعقل الشاة،    وعن أيب موسى  قال: كان رسول اهلل 

 . ( 4) ويأيت مدعاة الضعيف 

عود املريض، ويشهد اجلنازة، ويأيت  يركب احلامر، وي   وعن أنس  قال: كان رسول اهلل  

 . ( 5) دعوة اململوك، وكان يوم بني قريظة عىل محار خمطوم بحبل من ليف، عىل إكاف من ليف 

 . ( 6) دخل مكة، وذقنه عىل رحله متخشعا   اهلل    وعن أنس  أن رسول 

مكة استرشفه الناس، فوضع رأسه عىل رحله   وعنه قال: ملا دخل رسول اهلل 

 . ( 7) متخشعا 

بحامر، وهو يميش، فقال له: اركب يا رسول اهلل،   أن رجال أتى رسول اهلل  وروي 

 . ( 8) إن صاحب الدابة أحق بصدر دابته، إال أن جيعل له(، قال: قد فعلت ) فقال: 

يتخري   ويف الوقت الذي حيرص فيه املستكربون عىل أمجل الثياب وأغالها كان 

 أبسطها، وأقرهبا إىل ثياب الفقراء: 

 
 رواه بقي بن خملد. (1)

 رواه ابن األعرايب. (2)

 رواه ابن سعد. (3)

 رواه احلاكم. (4)

 رواه الرتمذي. (5)

 رواه احلاكم. (6)

 رواه أبو يعىل. (7)

 رواه احلاكم. (8)
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وقد عقد عباءة بني كتفيه فلقيه أعرايب فقال: مل   عن عائشة  قالت: خرج رسول اهلل 

   ( 1) لبست هذا يا رسول اهلل؟ فقال: )وحيك، إنام لبست هذا ألقمع به الكرب( 

يميش مع أصحابه إذ   ى عن عبد الرمحن بن جرب اخلزاعي قال: بينام رسول اهلل ورو 

أخذ رجل منهم، فسرته بثوب فلام رأى ما عليه، رفع رأسه، فإذا هو عاله قبيل سرت، فقال: )مه(،  

   ( 2) فأخذ الثوب، فوضعه، وقال: )إنام أنا برش مثلكم( 

جيلس مع   ماءهم كان ويف الوقت الذي يتخرب فيه املتكربون جلساءهم وند 

 املستضعفني من الفقراء واملرىض الذين قالهم الناس: 

أخذ بيد جمذوم، فأدخله معه يف القصعة، ثم قال   عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل 

   ( 3) له: )كل باسم اهلل، وثقة باهلل، وتوكال عليه( 

يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل   وعن عبد اهلل بن أبى أوىف قال: كان رسول اهلل 

الصالة، ويقرص اخلطبة، وال يأنف، وال يستكرب أن يميش مع األرملة واملسكني يقيض هلام  

 .  ( 4) حاجتهام 

ال يستنكف أن يميش مع الضعيف، واألرملة، فيفرغ هلم   وعنه قال: كان رسول اهلل 

 . ( 5) من حاجاهتم 

كلم رجال فأرعد، فقال: )هون عليك، فإين لست   عن ابن مسعود أن رسول اهلل 

    ( 6) بملك، إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة( 

 
 رواه ابن عدي. (1)

 رواه ابن أيب شيبة وعيل بن عبد القدير البغوي. (2)

 رواه أبو داود والرتمذي. (3)

 رواه الدارمي. (4)

 رواه اخلرائطي.  (5)

 رواه ابن ماجه. (6)
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ا شئ قالت: يا رسول اهلل إن يل إليك حاجة، فقال  وعن أنس  قال: كانت امرأة يف عقله 

 : (  يا أم فالن انظري أي الطرق شئت أقيض لك حاجتك، فقام معها يناجيها، حتى قضت

 . ( 1) حاجتها 

فإذا عنده امرأة وصبيان، أو صبي، فذكر قرهبم    وعن عدي بن حاتم  أنه أتى رسول اهلل  

 . ( 2) ، قال: فعرفت أنه ليس ملك كرسى وقيرص من النبي  

،  وعن أنس  قال: إن كانت الوليدة من والئد أهل املدينة لتجئ فتأخذ بيد رسول اهلل  

 . ( 3) فام ينزع يده من يدها، حتى تذهب به حيث شاءت من املدينة احلاجة 

  وعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أخربه أن مسكينة مرضت، فأخرب رسول اهلل 

 . ( 4) يعود املساكني، ويسأل عنهم    بمرضها، وكان رسول اهلل  

من ذلك قال له: يا رسول اهلل إين أراهم    وعندما الحظ العباس  ما يالقيه رسول اهلل 

ال أزال بني  ) : قد آذوك، وآذاك غبارهم، فلو اَتذت عريشا تكلمهم فيه، فقال رسول اهلل 

هو الذي يرمحني   أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثويب، ويؤذيني غبارهم، حتى يكون اهلل 

   ( 5) منهم( 

يأكل عىل األرض ببساطة    ويف الوقت الذي تقام فيه للمستكربين املوائد الضخمة كان  

 وتواضع. 

 . ( 6) يأكل متكئا، وال يطأ عقبه رجالن   عن عبد اهلل بن عمرو  قال: ما رأيت رسول اهلل  

 
 رواه أمحد ومسلم. (1)

 رواه البخاري يف األدب. (2)

 رواه أبو بكر بن أيب شيبة. (3)

 رواه أبو ذر اهلروي يف دالئله. (4)

 سحاق الزجاجي يف تارخيه.رواه ابن إ (5)

 رواه أمحد، وأبو داود. (6)
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عىل   جيلس عىل األرض، ويأكل  وعن ابن عباس، وأنس  قاال: كان رسول اهلل 

األرض، ويعقل الشاة، وجييب دعوة اململوك، زاد أنس: ويقول: )لو دعيت إىل ذراع ألجبت،  

    ( 1) ولو أهدي إيل كراع لقبلت( 

تغلق دونه األبواب، وال يقوم دونه   وعن احلسن  قال: واهلل ما كان رسول اهلل 

من أراد أن يلقى نبى اهلل    احلجاب، وال يغدى عليه باجلفان، وال يراح هبا عليه، ولكنه كان بارزا، 

    لقيه، كان جيلس عىل األرض، ويطعم ويلبس الغليظ، ويركب احلامر، ويردف خلفه، ويلعق

 . ( 2) يده 

شاة فجثا عىل ركبتيه، فأكل، فقال   وعن عبد اهلل بن برس قال: أهديت إىل رسول اهلل 

بدا كريام، ومل جيعلني جبارا  إن اهلل عزوجل جعلني ع ) أعرايب: يا رسول اهلل ما هذه اجللسة؟ فقال: 

   ( 3) عنيدا( 

يبدأ    ويف الوقت الذي جيلس فيه املستكربون لينحني املستضعفون بالسالم عليهم كان  

 من لقيه بالسالم: 

 . ( 4) يبدأ من لقيه بالسالم    عن هند بن أيب هالة وعن أمه قال: كان رسول اهلل  

 . ( 5) مر عىل صبيان، فسلم عليهم   وعن أنس  أن رسول اهلل  

إذا استقبله الرجل وصافحه، ال ينزع يده من يده،   وعن أنس  قال: كان رسول اهلل 

حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، وال يرصف وجهه عن وجهه، حتى يكون الرجل هو الذي  

 
 رواه أبو الشيخ عن ابن عباس، وابن سعد عن أنس. (1)

 رواه أمحد يف الزهد، وابن عساكر، وقال: هذا حديث مرسل، وقد جاء معناه يف األحاديث املسندة. (2)

 رواه ابن ماجه. (3)

 رواه الرتمذي، وصححه، والبيهقي. (4)

 رواه البخاري. (5)
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 . ( 1) يرصفه، ومل ير مقدما ركبتيه بني يدي جليس له 

يف منزلنا فقال: السالم عليكم ورمحة اهلل،   سول اهلل  وعن قيس بن سعد  قال: زارنا ر 

فرد أيب ردًا خفيًا، فقلت أليب: أال تأذن لرسول اهلل، فقال: زده حتى يكثر علينا من السالم فقال  

  السالم عليكم ورمحة اهلل، ثم رجع فاتبعه سعد فقال: يا رسول اهلل! إين كنت أسمع تسليمك :

، وأمر له سعد بغسل  علينا من السالم، فانرصف معه النبي  وأرد عليك ردًا خفيًا لتكثر 

اللهم اجعل  ) فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل هبا ثم رفع يديه وهو يقول: 

   ( 2) صلواتك ورمحتك عىل آل سعد( 

 يعمل بيده:   ويف الوقت الذي يتخذ فيه املستكربون أصناف اخلدم واحلشم كان  

 . ( 3) يتبع غبار املسجد بجريدة   ال: كان رسول اهلل  عن يعقوب بن يزيد ق 

بغالم يسلخ شاة، فقال له رسول   وعن أيب سعيد وغريه من الصحابة  قال: مر النبي 

يده بني اجللد   تنح حتى أريك، فإين ال أراك حتسن تسلخ(، فأدخل رسول اهلل ) : اهلل 

    ( 4) هكذا فاسلخ(   يا غالم ) واللحم، فدخس هبا حتى ترادت إىل اإلبط، ثم قال: 

وهو يعالج حائطا، أو بناء    وعن حسنة بن خالد وسواء بن خالد  أهنام أتيا رسول اهلل 

 . ( 5) له 

ائتني بأعظم إناء لكم(،  ) بشاة فاعتقها فحلبها، وقال:   وعن ابنة خباب  أهنا أتت النبي  

   ( 6) وجريانكم( ارشبوا أنتم  ) فأتيناه بجفنة العجني، فحلب فيها حتى مألها، قال: 

 
 رواه الرتمذي وابن ماجه. (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه ابن أيب شيبة. (3)

 وابن حبان، وقاسم بن ثابت، والطرباين. رواه أبو داود، وابن ماجه، (4)

 رواه البخاري يف األدب املفرد. (5)

 رواه أبو داود الطياليس. (6)
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مهام استكفى أهله من شئ    وعن عبد اهلل بن عبد العزيز العمري قال: كان رسول اهلل  

 . ( 1) مل يكن يستكفيهم صب الوضوء لنفسه، وإعطاء املسكني بيده، ويكفيهم إجانة الثياب 

 *** 

بعد أن انتهى احلكيم من حديثه مل جيد روبرتو ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ الرأس، متغري  

 ها..  الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله وجييب 

التفت إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احلرية.. فرأيت وجوههم  

 كاحلة عابسة عليها غربة ترهقها قرتة. 

 .   شمس حممد أما أنا.. فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  

 
 رواه أبو احلسن بن الضحاك. (1)
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 رابعا ـ استغالل 

.. وهو يف مظهره  ( 1) اجلديدة.. دخل جريي فالويل يف مساء اليوم الرابع.. ويف دار الندوة  

اخلارجي يمثل رجل دين كأحسن ما يكون رجال الدين هيبة ووقارا.. ولكنه يف حقيقته التي ال  

يعرفه من خالهلا إال خواص أصحابه من أعظم رجال الدنيا، وأكثرهم شغفا هبا وحرصا عليها  

 وتضحية يف سبيلها بكل يشء..  

ص )هيوذا األسخريوطي( بكل ما يمثله هيوذا من معاين.. فإن كان  لقد كنت أرى فيه شخ 

هيوذا قد سلم املسيح من أجل قليل من املال.. فإن هذا يسلم بكل مبادئ املسيح من أجل ذلك  

 القليل. 

وقد كان هلذه الصفة فيه يسء الظن بمن حوله، فال يرى من يقرتب منه أو يتودد إليه إال  

، أو يأكل من طعامه.. فلذلك جتده أبعد الناس عن الناس.. يبتسم هلم..  لصا يريد أن ينال من ماله 

 ولكنه رسعان ما يعرض عنهم حتى ال يطمع أحد فيه.. 

ولكنه إن وجد يف الناس من يستطيع أن يأكل هو من طعامه، أو ينال هو من ماله أقبل  

 عليه إقباال كليا، وسلمه ما شاء من صكوك الغفران..  

ْهَباِن َلَيْأُكُلوَن    وكان هلذا يذكرين  ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّ َا الَّ بقوله تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

وَن َعْن َسِبيِل اهللَِّ    ( 34: )التوبة ﴾  َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّ

 
أشري به هنا إىل قسيس إنجييل معروف هبذا االسم يقيم يف منطقة لينشربج يف منطقة فريجينيا، له برنامج أسبوعي إذاعي   (1)

من  ماليني منزل أسبوعيا، وله جامعة خاصة أصولية تسمى جامعة احلرية، هياجم النبي  10وتلفزيوين يصل إىل أكثر من 

[ وضع يف صفحته  www.falwell.comخالل وسائل إعالمية أمريكية كربى، إضافة إىل موقعه اخلاص عىل االنرتنت ] 

م:) أنا  6/10/2002دقيقة يف  60، ومن أقواله التي ذكرها يف برناجمه الذي استغرق مدة األوىل تارخيا زائفا عن النبي 

املسيح وضع مثاال للحب كام فعل موسى، وأنا أعتقد أن حممدا وضع مثاال عكسيا،  أعتقد أن حممدا كان إرهابيا، يف اعتقادي..

 وإنه كان لصا وقاطع طريق(

 وهذا القول هو الذي جعلنا نختاره هلذا الفصل.
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أحد أن   دخل جريي فالويل يف ذلك املساء دار الندوة اجلديدة بوجه ال يصعب عىل أي 

 يرى ما فيه من تغري..  

 ابتدرته اجلامعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إجيابية!؟  

نظر إليهم بقسوة، وقال: أرى أننا نريد أن نخرج املاء من بئر شحيحة ال تسح بقطرة..  

 فدعنا منهم.. ولنبحث عن منبع آخر.. فليس عند أولئك األشحاء يشء. 

 لوا: ماذا فعلت معهم؟ قا 

قال: لقد رميتهم بكل أسلحتي.. لكنهم استغلوا بعض النصوص راحوا يصفعون هبا  

 وجهي.. ويستغلون هبا طهارة قلوب العوام ليقنعوهم بدين اللصوص وقطاع الطرق. 

قال ذلك، ثم راح يستغرق يف الاليشء املحيط به.. ابتدر أخي، ووضع القرص يف  

 حداث: القارئ، وبدأ رشيط األ 

ظهر جريي فالويل يف ميدان احلرية حماطا بجامعة من الناس، وهو يقول هلم: هل تريدون  

 وصفا جامعا ملحمد يغنيكم عن كل وصف؟ 

قال رجل من اجلامعة: أي حممد تقصد؟ .. هل تقصد ذلك النبي الذي ظهر يف تلك  

لامت، فحوله زمنا مملوءا  الصحراء املجدبة فحوهلا جنة فيحاء.. وظهر يف ذلك الزمن اململوء بالظ 

 باألنوار؟ 

قال جريي: بل أقصد ذلك اللص قاطع الطريق الذي راح يستغل كل يشء ليحقق لنفسه  

 كل يشء. 

 قال الرجل: فأنت تقصد رجال يسمى بمحمد غري النبي حممد؟ 

قال جريي: بل ال أقصد غري ذلك الرجل الذي استغل بساطة الناس، فراح يدعي النبوة   

 منها ما شاءت له نفسه من أموال وجاه. ليجني  

 هنا ظهر احلكيم كالنور املرشق، وصاح: أرى أنك صاحب بنك؟ 
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 قال جريي: ال.. بل أنا رجل دين. 

قال احلكيم: يمكن لرجل الدين أن يملك بنكا.. ال حرج عليه يف ذلك.. ال حرج عليه  

 يف املسيحية، وال حرج يف اإلسالم. 

 بنكا.. ما عالقة ذلك بام نحن فيه؟ قال جريي: فلنفرض أين أملك  

قال احلكيم: أصحاب البنوك يف العادة هم الذين يعرفون مقادير الثروات التي َتفى عىل  

 سائر الناس. 

 قال جريي: فلنفرض ذلك.. ما عالقة ذلك بام نحن فيه؟ 

لبجني  قال احلكيم: لذلك عالقة عظيمة.. فأنت قد ذكرت بأن حممدا إنسان استغل النبوة  

 من ورائها أمواال وجاها.. وصاحب املال حيتاج أن يضع ماله يف بنك ليحفظه ويزيده. 

 قال جريي: ال شك أنك جمنون. 

 قال احلكيم: مل؟ 

قال جريي: ألن حممدا مات منذ قرون طويلة.. ومل يكن أهل تلك القرون يسمعون  

 بالبنوك. 

 ف ستار النبوة؟ قال احلكيم: فكيف عرفت ثروة حممد.. وأنه جناها من خل 

قال جريي: كل يشء يدل عىل ذلك.. فرجل بسيط كان يرعى الغنم بقراريط يتحول إىل  

زعيم عظيم جتبى إليه األموال من كل صوب.. وجتبى إليه قبلها القلوب الشك أنه إنسان  

 مستغل.. أو بتعبري آخر أكثر رصاحة: الشك أنه لص خمتبئ يف ثياب نبي. 

احة الوقحة.. ولنبحث يف حقائق التاريخ عن حياة حممد،  قال احلكيم: دعنا من الرص 

 وعالقتها بام تسميه استغالال أو لصوصية. 

 قال جريي: أنا مل أحكم بام ذكرت لك إال انطالقا من حقائق التاريخ. 

 قال احلكيم: قبل أن أجيبك من حقائق التاريخ أجبني..  



170 

 

 قال جريي: سل ما بدا لك. 

جاه ومنصب استدعاه املأل من قومه، وعرضوا عليه   قال احلكيم: لو أن لصا طالب 

أمواهلم وما اشتهاه من منصب وجاه من غري تعب منه وال نصب، فأعرض عن ذلك، وقال: أنا  

ال أريد أن آخذ أموالكم إال بالتعب والنصب، ولن أتأمر عليكم إال بعد أن يشتعل رأيس شيبا،  

 وتشتعل حيايت أملا وتعبا ومها وغام. 

جمنون من يقول هذا.. وال أظن أن هناك لصا يف الدنيا يعرض عن الفريسة   قال جريي: 

 السهلة ليقع عىل الفريسة الشديدة.. إن األسود مع هبيميتها وصغر عقوهلا ال تفعل ذلك. 

قال احلكيم: فهل ترى حممدا صاحب عقل وحكمة، أم أنك تراه أضعف عقال من  

 األسود وسائر الوحوش؟ 

ه قد اجتمعت فيه العقول، ولكنه راح يستغله يف احليلة ليقتنص  قال جريي: بل أرى عقل 

 من املال واجلاه ما مل حيلم به أبوه وجده. 

قال احلكيم: لقد روى املؤرخون الذين تستند إليهم أن حممدا قد عرض عليه يف بداية  

ض  حياته الدعوية ـ أي يف نواحي األربعني ـ كل ما يشتهي من جاه ومال ومنصب.. ولكنه أعر 

 عن ذلك..  

 سكت قليال، ثم قال: سأحدثك حديث ذلك.. فلعله مل يبلغك. 

أن قريشا اجتمعت يوما بعد أن رأت أن اإلسالم ال    ( 1) لقد روى املؤرخون بأسانيد كثرية 

تزيده األيام إال قوة، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي  

عاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه، فقالوا: ما نعلم أحدا غري  فرق مجاعتنا شتت أمرنا و 

 
 رواه ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وأبو يعىل واحلاكم وصححه عن جابر بن عبد اهلل والبيهقي وابن عساكر. (1)
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 ، فقالوا: بىل يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه. ( 1) عتبة بن ربيعة 

يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من  ) ، فقال: فقام عتبة حتى جلس إىل رسول اهلل  

مر عظيم فرقت به مجاعتهم  السطة يف العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأ 

فتكلم نسمع قولك، إنا    .. وسفهت أحالمهم وعبت آهلتهم ودينهم وكفرت من مَض من آبائهم 

واهلل ما رأينا سخلة قط أشأم عىل قومك منك، فرقت مجاعتنا وأشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا  

ننتظر إال مثل صيحة  يف العرب، حتى طار فيهم أن يف قريش ساحرا وإن يف قريش كاهنا واهلل ما  

 احلبىل أن يقوم بعضنا بعضا إليك بالسيوف حتى نتفانى. 

وعدم إجابته له، قال: أهيا الرجل، فاسمع مني أعرض   ملا رأى صمت رسول اهلل 

 قل أبا الوليد أسمع( ) : عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها، فقال له رسول اهلل  

إنام تريد بام جئت به من هذا األمر ماال مجعناه لك من أموالنا  فقال: يا ابن أخي، إن كنت  

حتى تكون أكثرنا ماال، وإن كنت تريد به الرشف سودناك علينا حتى ال نقطع أمرا دونك، وإن  

كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك  

 حتى نربئكك منه، فإنه ربام غلب التابع عىل الرجل حتى يداوى منه. الطلب وبذلنا فيه أموالنا  

يسمعه منه قال له: أقد فرغت أبا الوليد؟ قال: نعم،   حتى إذا فرغ عتبة ورسول اهلل 

 قال: فاسمع مني، قال: أفعل. 

يقرأ من سورة فصلت، فلام سمعه عتبة أنصت هلا وألقى يديه خلف    فراح رسول اهلل  

ليهام، فسمع منه إىل أن بلغ قوله تعاىل:﴿ َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل  ظهره معتمدا ع 

(، فأمسك عتبة عىل فيه وناشده الرحم أن يكف عنه، ثم انتهى  13)فصلت:   ﴾ َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُمودَ 

 
إسحاق وابن املنذر عن حممد بن كعب القرظي: أن عتبة بن ربيعة قال يوما، وكان جالسا يف نادي قريش، وعند ابن  (1)

جالس يف املسجد وحده: يا معرش قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أهيا  والنبي  

 يزيدون ويكثرون. اهلل شاء ويكف عنا، وذلك حني أسلم محزة ورأوا أصحاب رسول 
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فأنت وذاك، فقال:  إىل السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت أبا الوليد ما سمعت    رسول اهلل  

 ما عندك غري هذا؟ فقال: ما عندي غري هذا. 

فقام عتبة ومل يعد إىل أصحابه واحتبس عنهم فقال أبو جهل: واهلل يا معرش قريش ما نرى  

 عتبة إال قد صبا إىل حممد وأعجبه طعامه، وما ذاك إال من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه، فأتوه. 

ة ما جئناك إال أنك قد صبوت إىل حممد وأعجبك أمره فإن كان  فقال أبو جهل: واهلل يا عتب 

 لك حاجة مجعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام حممد. 

فغضب وأقسم ال يكلم حممدا أبدا وقال: لقد علمتم أين من أكثر قريش ماال ولكني أتيته،  

شيئا مما قال غري أنه    فقص عليهم القصة، قالوا: فام أجابك؟ قال: واهلل الذي نصها بنية ما فهمت 

أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن  

 حممدا إذا قال شيئا مل يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب. 

قالوا: ويك يكلمك الرجل بالعربية ال تدرى ما قال؟! قال: واهلل ما سمعت مثله، واهلل ما  

كهانة، يا معرش قريش أطيعوين واجعلوها يب وخلوا بني الرجل  ل حر وال با هو بالشعر وال بالس 

وبني ما هو فيه فاعتزلوه فو اهلل ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه  

بغريكم، وإن يظهر عىل العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به، يا قوم أطيعوين  

 بعده، فو اهلل لقد سمعت من هذا الرجل كالما ما سمعت أذناي كالما  يف هذا األمر واعصوين 

 مثله وما دريت ما أرد عليه. 

 قالوا: سحرك واهلل يا أبا الوليد. 

 قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. 

التفت إىل جريي، وقال: أرأيت هذا املوقف.. هل يمكن إلنسان حريص جشع لص مل  

 شخصية أن يقف مثل هذا املوقف؟ ينهض إال ليحقق مآربه ال 

ليس ذلك فقط.. ومل يعرض عليه ذلك يف ذلك املحل فقط.. بل عرض عليه يف حمال  
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يا عم، واهلل لو وضعوا الشمس يف يمينى، والقمر  ) كثرية إىل أن مأل قلوب أعدائه يأسا بقوله لعمه: 

 تركته( يف يسارى عىل أن أترك هذا األمرـ  حتى يظهره اهلل أو أهلك فيهـ  ما  

ليس ذلك فقط.. بل إنه مل يقبل أن ينترص مع التخيل عن جزء بسيط من املبادئ التي كلف  

بأدائها، لقد روي أنهـ  يف تلك األيام الشديدة التي اشتد فيها أذى أعدائه عليه وعىل أصحابهـ  أتى  

اسمه   إىل قبيلة بني عامر بن صعصعة فدعاهم إىل اهلل، وعرض عليهم نفسه، فقال رجل منهم 

واهلل، لو أين أخذت هذا الفتى من قريش ألكلت به العرب(، ثم قال للنبي  ) )َبْيَحَرة بن ِفَراس(: 

 : (  أرأيت إن نحن بايعناك عىل أمرك، ثم أظهرك اهلل عىل من خالفك أيكون لنا األمر من

للعرب  أَفُتْهَدُف نحورنا ) األمر إىل اهلل، يضعه حيث يشاء(، فقال الرجل: : ) بعدك؟(، فقال 

 ( دونك، فإذا أظهرك اهلل كان األمر لغرينا، ال حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه 

التفت إىل جريي، وقال: هل ترى هذا الترصف ترصف مستغل للفرص منتهز هلا.. لقد  

أن يفعل ما تفعله أكثر األحزاب، حني تتخىل عن مبادئها، وتتحالف مع    كان يف إمكان حممد  

مل يفعل ذلك.. لقد   من مآرهبا الشخصية ما تشاء، ولكن حممدا العدو والصديق.. لتحقق 

 كانت مبادئه أغىل من كل يشء. 

قال جريي: يمكنك أن تذكر كل ذلك.. ويمكنك أن تذكر أكثر من ذلك، ولكن تاريخ  

 حممد أوسع من أن ينحرص يف حياته املكية..  

فعل يف األخري ما يفعله أكثر  ربام أسايرك يف أن حممدا بدأ حياته كصاحب مبدأ.. ولكنه 

أصحاب املبادئ.. فإهنم رسعان ما يتيهون عن مبادئهم حني يعتلون عروش السلطة، أو حني  

 يبهرهم بريق الذهب. 

 قال احلكيم: فأنت تريد إذن أن أحدثك عن حياته املدنية؟ 

 قال جريي: يف تلك احلياة استغل حممد منصبه أكرب استغالل. 

ل هو الذي يأخذ وال يعطي.. يأخذ كل يشء، ثم ال يعطي شيئا..  قال احلكيم: إن املستغ 
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مل يكن كذلك.. بل كان العفيف الذي ال يأخذ، والكريم الذي ال يتوقف عن العطاء..    وحممد  

 ويستحيل عىل املستغل أن يكون له هذان اخللقان. 

 قال جريي: من السهل أن تدعي ما تشاء. 

يف حياته..   ريخ وأسانيده لنرى كيف كان حممد قال احلكيم: فلنحتكم إىل حقائق التا 

 وما عالقتها بام يفعله املستغلون من تلصص وشح. 

 : العفاف 

تعلقت أنظار اجلامعة باحلكيم، فشجعه ذلك عىل أن يتحدث عن األدلة النافية للشبهة  

 التي طرحها صاحبنا جريي فالويل. 

فة يشاركه فيها مجيع  .. وهي ص قال احلكيم: لعل أول صفة وأعظم صفة يف حممد 

 رسل اهلل وأنبياؤه.. هي عفافه عن أموال الناس وزهده فيها..  

لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك، ويأمره به:﴿ ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكَرى  

ِه  (، وقال تعاىل:﴿ ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه مِ 90: لِْلَعامَلنَِي()األنعام  ْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن َشاَء َأْن َيتَِّخَذ ِإىَل َربِّ

  ﴾ (، وقال تعاىل:﴿ ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن امْلَُتَكلِِّفنيَ 57)الفرقان:  ﴾ َسِبيالً 

 (  86)ّص: 

َأْم  عفافه عن أمواله قال تعاىل:﴿  وهلذا اعترب القرآن الكريم من أدلة صدق حممد 

(، وقال تعاىل:﴿ َأْم َتْسَأهُلُْم َخْرجًا َفَخَراُج َربَِّك  40)الطور:   ﴾ َتْسَأهُلُْم َأْجرًا َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلونَ 

اِزِقنيَ   (  72)املؤمنون:   ﴾ َخرْيٌ َوُهَو َخرْيُ الرَّ

مل يكن ينال عىل تلك الوظيفة اخلطرية التي كلف هبا، والتي جعلته ال يرتاح   فالنبي 

 ليل هنار، أي أجر سوى األجر الذي أعده اهلل له. 

بل هو فوق ذلك أمر بأن يعيش مجيع حياته ـ مهام فتح اهلل عليه من الدنيا ـ بتواضع وزهد  

نَّ َعْيَنْيَك ِإىَل َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواجًا  وبعد عن امللذات التي يتهافت عليه الناس، قال تعاىل:﴿ ال  مَتُدَّ
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َزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمننِيَ  َن  88)احلجر:  ﴾ ِمنُْهْم َوال حَتْ (، وقال تعاىل:﴿ َوال مَتُدَّ

ْنيَ    ﴾ ا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّك َخرْيٌ َوَأْبَقى َعْيَنْيَك ِإىَل َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواجًا ِمنُْهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ

 ( 131)طـه: 

اشتكني من شدة العيش التي كن يعشنها، فنزل القرآن الكريم   بل إن نساء النبي 

بحكم وظيفته اخلطرية، وبني الرساح   خيريهن بني تلك احلياة التي فرضت عىل رسول اهلل 

ْنَيا  للتمتع بام شئن من احلياة الدنيا،   َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ قال تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

اًحا مَجِياًل )  ْحُكنَّ رَسَ اَر  28َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ ( َوإِْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوالدَّ

 (﴾ )األحزاب( 29نَّ اهللََّ َأَعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمنُْكنَّ َأْجًرا َعِظياًم ) اآْلَِخَرَة َفإِ 

هو    التفت احلكيم إىل جريي، وقال: لقد كان ذلك يف املدينة املنورة، حيث كان النبي  

 زعيمها األوحد..  

وعاش  لقد كان يف إمكانه حينها أن ينعم بأمجل حياة وأمتع حياة.. ولكنه رفض كل ذلك،  

 حياة ال يعيشها أدنى فقريا رأيته يف حياتك. 

لن أجازف، فأتكلم كالما من عندي، ولذلك سنذهب إىل التاريخ الذي رضيت أن  

يف   نعتربه حكام.. فالتاريخ هو الوحيد الذي يفرس تلك اآليات التي تبني كيف كان النبي 

 حياته. 

 تعاىل:﴿ إِْن َتُتوَبا ِإىَل اهللَِّ َفَقْد  حدث ابن عباس  قال: كنت أريد أن أسأل عمر عن قول اهلل 

يُل َوَصالُِح امْلُْؤِمننَِي َوامْلَالئِ  َكُة َبْعَد َذلَِك  َصَغْت ُقُلوُبُكاَم َوِإْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفإِنَّ اهللََّ ُهَو َمْوالُه َوِجرْبِ

أله يف هذه احلجة  (، فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة، فقلت: لئن مل أس 4)التحريم:  ﴾ َظِهريٌ 

ال أسأله، فلام قضينا حجنا أدركناه، وهو ببطن مر، وقد َتلف لبعض حاجاته، فقال: مرحبا بك  

ما حاجتك؟ قلت: شئ كنت أريد أن أسألك عنه، فكنت أهابك فقال:    يا ابن عم رسول اهلل  

عاىل:﴿ َوِإْن  سلني عام شئت، فإنا مل نكن نعلم شيئا حني تعلمنا، فقلت: أخربين عن قول اهلل ت 
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َتَظاَهَرا َعَلْيِه ﴾ من مها؟ قال: ال تسأل أحدا أعلم بذلك مني، كنا بمكة ال يكلم أحدنا امرأته، إنام  

هي خادم البيت، فلام قدمنا املدينة، تعلمنا من نساء األنصار، فجعلن يكلمننا ويراجعننا، وإين  

وكذا، فقمت إليها بقضيب، فرضبتها  أمرت غلامنا يل ببعض احلاجة، فقالت امرأيت: بل اصنع كذا  

تكلمه نساؤه،   به، فقالت: يا عجبا لك، يا بن اخلطاب! تريد أن ال تكلم فإن رسول اهلل 

وال تسأليه، فإن    فخرجت فدخلت عىل حفصة، فقلت: يا بنية، انظري ال تكلمي رسول اهلل  

جة حتى دهن رأسك  ليس عنده دينار وال درهم يعطيكهن، فام كانت لك من حا   رسول اهلل  

 فسليني. 

إذا صىل الصبح جلس يف مصاله، وجلس الناس حوله حتى تطلع    وكان رسول اهلل 

الشمس، ثم دخل عىل نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو هلن، فإذا كان يوم إحداهن جلس  

  عندها، وإهنا أهديت حلفصة بنت عمر عكة عسل من الطائف أو من مكة وكان رسول اهلل 

ا دخل يسلم عليها حبسته حتى تلعقه منها أو تسقيه منها، وأن عائشة أنكرت احتباسه عندها،  إذ 

: إذا دخل عىل حفصة فادخيل عليها، فانظري ما   فقالت جلويرية عندها حبشيةـ  يقال هلا خرضاءـ 

يصنع فأخربهتا اجلارية بشأن العسل، فأرسلت عائشة إىل صواحبتها، فأخربهتن، وقالت: إذا  

عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح معافرين ثم إنه دخل عىل عائشة، فقالت: يا رسول اهلل،   دخل 

أشد شئ عليه أن يوجد    أطعمت شيئا منذ اليوم، فإين أجد منك ريح مغافري، وكان رسول اهلل  

منه ريح شئ، فقال: هو عسل، واهلل ال أطعمه أبدا حتى إذا كان يوم حفصة، قالت: يا رسول اهلل،  

يل حاجة إىل إن نفقت يل عنده، فأذن يل أن آتيه فأذن هلا، ثم إنه أرسل إىل جاريته مارية، فأدخلها  إين  

  بيت حفصة، فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا، فجلست عند الباب، فخرج رسول اهلل 

وهو فزع ووجهه يقطر عرقا، وحفصة تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: إنام أذنت يل من أجل  

أمتك بيتي، ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن، أما واهلل ما حيل لك هذا يا رسول اهلل،    هذا، أدخلت 

فقال: واهلل، ما صدقت: أليس هي جاريتي، قد أحلها اهلل تعاىل يل، أشهدك أهنا عيل حرام، ألتمس  
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 بذلك رضاك، انظري ال َتربي بذلك امرأة منهن، فهي عندك أمانة. 

ة اجلدار الذي بينها وبني عائشة، فقالت: أال  قرعت حفص  فلام خرج رسول اهلل 

 قد حرم أمته، فقد أراحنا اهلل منها.   أبرشي، إن رسول اهلل  

ُم َما َأَحلَّ اهللَُّ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواهللَُّ   رِّ َا النَّبِيُّ مِلَ حُتَ َغُفوٌر  فأنزل اهلل تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

(، فهي عائشة  4: :﴿ َوِإْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه﴾ )التحريم م قرأ رسول اهلل (، ث 1)التحريم:  ﴾ َرِحيمٌ 

وحفصة، وزعموا أهنام كانتا ال تكتم إحدامها لألخرى شيئا، وكان يل أخ من االنصار إذا  

وإذا غبت يف بعض ضيعتي،   حرضت، وغاب يف بعض ضيعته، حدثته بام قال رسول اهلل 

ف جبلة بن االهيم الغساين، فقال: ما دريت ما كان؟ فقلت: وما  حدثني فأتاين يوما وقد كنا نتخو 

صىل   ذاك؟ لعله جبلة بن االهيم الغساين، تذكر قال: ال ولكنه أشد من ذلك إن رسول اهلل 

صالة الصبح، فلم جيلس كام كان جيلس، ومل يدخل عىل أزواجه كام كان يصنع، وقد اعتزل يف  

يدرون ما شأنه، فأتيت والناس يف املسجد يموجون وال  مرسبته، وقد ترك الناس يموجون وال 

 يدرون فقال: يا أهيا الناس كام أنتم. 

وهو يف مرسبته، قد جعلت له عجلة، فرقى عليها، فقال لغالم له   ثم أتى رسول اهلل 

يف مرسبته فيها حصري    فاستأذن يل فدخلت ورسول اهلل    ، أسود ـ وكان حيجبه ـ: استأذن لعمر 

وقد أفَض بجنبه إىل احلصري، فأثر احلصري يف جنبه وحتت رأسه وسادة من أدم   وأهب معلقة 

حمشوة ليفا، فلام رأيته بكيت، قال: ما يبكيك؟ قلت يا رسول اهلل، فارس والروم أحدهم يضطجع  

يف الديباج واحلرير، فقال: إهنم عجلت هلم طيباهتم، واآلخرة لنا، ثم قلت: يا رسول اهلل، ما  

د تركت الناس يموج بعضهم يف بعض، فعن خرب أتاك فقال: اعتزهلن؟ فقال: ال،  شأنك؟ فإين ق 

 ولكن كان بيني وبني أزواجي شئ فأحببت أال أدخل عليهن شهرا. 

كان بينه وبني   ثم خرجت عىل الناس، فقلت: يا أهيا الناس، ارجعوا، فإن رسول اهلل 

أزواجه شئ، فأحب أن يعتزل، فدخلت عىل حفصة، فقلت: يا بنتي، أتكلمني رسول اهلل  
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وتغيظينه وتغارين عليه؟ فقالت: ال أكلمه بعد بشئ يكرهه، ثم دخلت عىل أم سلمة وكانت  

، كل شئ تكلمت فيه، حتى تريد أن  لت حلفصة، فقالت: عجبا لك يا عمر خالتي، فقلت هلا كام ق 

وأزواجكم يغرن    وبني أزواجه، وما يمنعنا أن نغار عىل رسول اهلل   ل بني رسول اهلل  تدخ 

ْنَيا َوِزيَنَتهَ  َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ ا َفَتَعاَلنْيَ  عليكم، فأنزل اهلل تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

ْحُكنَّ رَسَ   . ( 1) ( حتى فرغ منها 28)األحزاب:   ﴾ احًا مَجِيالً ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ

التفت احلكيم إىل جريي، وقال: إن هذه احلادثة التي ذكرهتا لك بطوهلا وقعت يف املدينة..  

 . وكل لفظ منها يدلك عىل مدى الزهد الذي كان يعيشه حممد  

لنرية  إهنا عند أصحاب الرؤى القارصة مثار شبه كثرية، ولكنها عند أصحاب العقول ا 

 دليل من دالئل الصدق والزهد والعفاف..  

كان يملك قرصا كتلك القصور التي يملكها أثرياء عرصه.. أو   تصور لو أن حممدا 

عىل األقل كان يملك بيوتا كثرية ممتلئة باألثاث الكثري الذي كان ينعم به أهل عرصه.. هل كان  

 ملثل هذه األحداث أن تقع؟ 

كان ذا    سبب األول يف هذه األحداث هو املال.. فلو أن النبي  ال.. لن تقع أبدا.. ألن ال 

 مال وذا ثروة وذا بيوت واسعة كثرية ما حصل ما حصل. 

.. وقد ورد يف رواية أخرى عن عمر قال: دخلت عىل  لقد رأيت صورة لبيت النبي 

واهلل ما  فإذا هو متكئ عىل رمال حصري قد أثر يف جنبه، فرفعت رأيس يف البيت، ف   رسول اهلل  

رأيت فيه شيئا يرد البرص، إال أهب ثالثة معلقة، وصربة من شعري، فهملت عينا عمر، فقال: ما  

لك؟ فقلت: يا رسول اهلل أنت صفوة اهلل من خلقه، وكرسى وقيرص فيام مها فيه؟ فجلس حممرا  

ياهتم  وجهه، فقال: )أيف شك أنت يا ابن اخلطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف ح 

 
من طريق عبد اهلل بن صالح، وعزاه للطرباين يف االوسط، وهو ـ بصيغة أخرى ـ يف  13/  5ذكره اهليثمي يف املجمع  (1)

 (1474/   20) 1100/  2( ومسلم 6691) (4912) 656/  8الصحيحني 
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الدنيا، أما ترىض أن تكون هلم الدنيا، ولنا اآلخرة؟( قلت: بىل، يا رسول اهلل، فأمحد اهلل عز وجل(،  

   ( 1) يا عمر لو شاء أن يسري اجلبال الراسيات معي ذهبا لسارت( ) ثم قال: 

عىل حصري فأثر يف جنبه، فلام استيقظ   وعن ابن مسعود  قال: اضطجع رسول اهلل 

قلت: يا رسول اهلل أال آذنتنا فبسطت شيئا يقيك منه، تنام عليه، فقال: )ما يل  جعلت أمسح عنه، ف 

    ( 2) وللدنيا، ما أنا والدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف، فقال حتت شجرة ثم راح وتركها( 

التفت إىل اجلمع املحيط به، ثم قال: ال حتسبوا أن هذه الفاقة فاقة ناجتة عن حاجة حقيقية،  

مل يكن يملك إال هذا اخليار.. ال.. لقد كان الغنى أمامه..  لقد كان الغنى أقرب   أو أن النبي 

تى ال  إليه من الفقر.. ولكنه آثر تلك احلياة حتى يكون كأبسط الناس، وأسوة جلميع الناس، وح 

 يأيت أحد من الناس، فيتصور أن النبوة وسيلة من وسائل الثروة، أو طريق من طرقها. 

قال: )لو شئت لسارت  ، ف ه عن اخليارات التي كانت متاحة أمام   رسول اهلل    لقد حدث 

 ( 3)   معي جبال الذهب( 

: )عرض عيل ريب بطحاء مكة ذهبا، فقلت: ال يا رب،  ويف حديث آخر قال رسول اهلل  

ني أجوع يوما، وأشبع يوما، فإذا شبعت محدتك، وشكرتك، وإذا جعت ترضعت إليك،  ولك 

 ( 4)   ودعوتك( 

إن شئت    ويف حديث آخر عن حبيب بن أيب ثابت عن خيثمة قال: قيل يا رسول اهلل 

أعطيناك خزائن الدنيا، ومفاتيحها مل نعطها أحدا قبلك، وال نعطيها أحدا بعدك، ال ينقصك ذلك  

ِذي إِْن َشاَء َجَعَل َلَك َخرْيًا ِمْن  عند اهلل شيئ  ا، فقال: )امجعوها يل يف اآلخرة(، فأنزل اهلل:﴿ َتَباَرَك الَّ

 
، والرتمذي، وصححه.. واجلملة األخري زادها رواه أمحد وأبو يعىل، ومتام الرازي، وابن عساكر وأبو داود الطياليس (1)

 أبو احلسن بن الضحاك.

 وصححه. -رواه أمحد وأبو يعىل، ومتام الرازي، وابن عساكر وأبو داود الطياليس، والرتمذي  (2)

 رواه ابن عساكر. (3)

 رواه ابن سعد، والرتمذي، وأبو الشيخ عن أيب هريرة وابن سعد وابن حبان عن أيب أمامة. (4)
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َعْل َلَك ُقُصوراً  ِتَها اأْلهَْنَاُر َوجَيْ ِري ِمْن حَتْ  ( 10)الفرقان:   ﴾ َذلَِك َجنَّاٍت جَتْ

عىل وسادة حشوها ليف، فقام وقد أثر بجلده،   وعن أم سلمة قالت: نام رسول اهلل 

فبكيت فقال: )يا أم سلمة ما يبكيك؟( قلت: ما أرى من أثر هذه، فقال: )ال تبكي، لو أردت أن  

   ( 1) تسري معي هذه اجلبال لسارت( 

، فنظر إىل السامء، فإذا ملك ينزل، فقال  جلس إىل رسول اهلل  وروي أن جربيل   

زل منذ خلق قبل الساعة، فلام نزل قال: يا حممد إن اهلل تعاىل خيريك بني  جربيل: إن هذا ملك ما ن 

إىل جربيل كاملستشري له، فأشار   أن تكون نبيا عبدا أو تكون نبيا ملكا، فالتفت رسول اهلل 

: )بل أكون نبيا عبدا(، قال ابن  أن تواضع لربك، فقال رسول اهلل  جربيل إىل رسول اهلل 

   ( 2) د تلك طعاما متكئا حتى لقي ربه( فام أكل بع ) عباس:  

إن شئت أعطيناك خزائن األرض، ومفاتيحها، ما مل  ) : وعن خيثمة قال: قيل للنبي 

يعط شئ قبلك، وال نعطيها أحدا بعدك، وال ينقصك ذلك مما عند اهلل شيئا، وإن شئت مجعتها  

    ( 3) : )امجعوها يل يف اآلخرة( لك يف اآلخرة(، فقال  

: )عرض عيل ريب ليجعل يل بطحاء مكة ذهبا،  قال: قال رسول اهلل  وعن أيب أمامة 

فقلت: يا رب، ولكن أشبع يوما، وأجوع يوماـ  أو قال: ثالثة، أو نحو هذاـ  فإذا جعت ترضعت  

   ( 4) إليك، وإذا شبعت محدتك، وشكرتك( 

طول حياته، فقد حدث أبو سعيد  عن   وقد ظل هذا اخليار مفتوحا أمام رسول اهلل 

جلس عىل املنرب فقال: )إن عبدا خريه اهلل تعاىل أن   ، فذكر أنه األيام األخرية لرسول اهلل 

 
 رواه أبو ذر اهلروي. (1)

 رواه أمحد، وابن حبان عن أيب هريرة، ويعقوب بن سفيان وابن مردويه عن ابن عباس. (2)

 رواه الربقاين وابن أيب شيبة، وابن جرير. (3)

 رواه ابن املبارك. (4)
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 ( 1) يؤتيه من زهرة الدنيا وما عنده، فاختار ما عنده( 

النوع من احلياة البسيطة التي جتعله أقرب   كان يسأل اهلل أن خيتار له هذا  بل إن النبي 

 ( 2) اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا( ) الناس إىل الناس، فقد كان يدعو، ويقول: 

وكان يسأل اهلل حياة املسكنة التي هي أقرب أنواع احلياة للعبودية، كان أبو سعيد  يقول:  

نا، وأمتني مسكينا،  يقول: )اللهم أحيني مسكي  أحبوا املساكني، فإين سمعت رسول اهلل 

   ( 3) واحرشين يف زمرة املساكني( 

يا أهيا الناس، ال حيملنكم العرس عىل طلب الرزق من غري حله، فإين سمعت  ) وعنه قال: 

يقول: )اللهم توفني فقريا، وال توفني غنيا، واحرشين يف زمرة املساكني، فإن أشقى    رسول اهلل  

   ( 4) اآلخرة(   األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا، وعذاب 

يتهرب من كل ما يمكن أن    يكتفي بالدعاء.. بل كان يف حياته    ومل يكن رسول اهلل  

 يمأل حياته بذخا وترفا.. بل من كل ما يملؤها هدوءا ودعة. 

  لقد حدثت عائشة  قالت: دخلت عيل امرأة من األنصار فرأت عىل فراش رسول اهلل  

فقال: )ما هذا    حشوه الصوف، فدخل رسول اهلل  عباءة خشنة، فانطلقت، فبعثت إيل بفراش  

يا عائشة؟( فقلت: يا رسول اهلل فالنة األنصارية دخلت، فرأت فراشك، فذهبت، فبعثت إيل هبذا  

الفراش، فقال: )رديه(، قالت: فلم أرده، وقد أعجبني أن يكون يف بيتي، حتى قال ذلك مرات،  

   ( 5) هلل معي اجلبال ذهبا وفضة( فقال: )رديه يا عائشة، فواهلل لو شئت ألجرى ا 

فراشني، فأبى أن يضطجع عىل    وعن إسامعيل بن أمية قال: صنعت عائشة لرسول اهلل  

 
 رواه البخاري، وغريه. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه ابن املبارك والرتمذي. (3)

 رواه ابن عدي. (4)

 رواه احلسن بن عرفة يف جزئه املشهور، وابن عساكر. (5)
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 . ( 1) واحد 

هبدية، فنظر، فلم جيد شيئا جيعلها فيه، فقال: )ضعه    وقد روي أن رجال أنى رسول اهلل  

يف احلضيض، فإنام هو عبد يأكل كام يأكل العبد، ويرشب كام يرشب العبد، لو كانت الدنيا تزن  

   ( 2) عند اهلل جناح بعوضة ما سقي الكافر منها ماء( 

فراشني حشومها ليف وإذخر، فقال: )يا   قالت: اَتذت لرسول اهلل  ، وعن عائشة 

ائشة ما يل وللدنيا، إنام أنا والدنيا بمنزلة رجل نزل حتت شجرة يف ظلها، حتى إذا فاء الفئ ارحتل،  ع 

   ( 3) فلم يرجع إليها أبدا( 

  التفت احلكيم إىل جريي، وقال: هل يمكن ملستغل توفر له من الفرص ما توفر ملحمد  

 أن يذوق طعم اجلوع؟ 

 عرف معنى اجلوع، فارشحه له. سكت جريي، فقال بعض القوم: لعل صاحبنا ال ي 

قال احلكيم: اجلوع جوعان.. هناك جوع يمكن تسميته جوع املرتفني، وهو جوع يرجع  

سببه إىل أن املرتف مل جيد من الطعام الذي يشتهي ما يمأل بطنه.. فلذلك ال يرتبط هذا النوع من  

 اجلوع بعدم وجود الطعام، وإنام يرتبط بعدم وجود الطعام املشتهى. 

اك جوع سببه عدم وجود الطعام مطلقا.. ال املشتهى، وال غري املشتهى.. وهذا هو  وهن 

 حتى كان يعصب احلجر عىل بطنه منه.   اجلوع الذي ذاقه رسول اهلل  

، وتنفي  ( 4) التفت إىل جريي، وقال: سأذكر لك من النصوص التي تواترت لتدل عىل هذا 

 
 رواه أمحد يف الزهد. (1)

 رواه ابن أيب شيبة. (2)

 رواه ابن حبان. (3)

 تعمدنا نقل الروايات الكثرية بتخرجيها هنا ألن هناك من يناقش يف مثل هذا انطالقا من صورة رسمها لرسول اهلل  (4)

أما ما قد يساء فهمه من هذه النصوص، فقد ذكرنا الرد عليه يف ، راح يفرضها عليه ضاربا بالنصوص املقدسة عرض احلائط

 مناسبات كثرية.
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ساوس، وسأبدأ حديثي بأقرب الناس إىل  أي دخن قد يترسب منه الشيطان ليمأل القلوب بالو 

 والتي ذاقت معه من حياة الزهد ما ذاقت.   النبي  

، فقالت: كان يأيت علينا الشهر، وما نوقد فيه نارا،  لقد ذكرت عائشة  حياهتا مع النبي  

 . ( 1) إنام هوالتمر واملاء، إال أن نؤتى باللحم 

 (  ما شبع آل حممد من خبز بر ثالثة أيام متتابعات، حتى قبض  ) وقالت: 

 ما أكل آل حممد أكلتني يف يوم واحد إال إحدامها متر( ) وقالت: 

 حني شبع الناس من األسودين، التمر واملاء.   وقالت: تويف رسول اهلل  

 وقالت: ما شبعنا من األسودين التمر واملاء. 

 وما شبع من خبز، وزيت يف يوم واحد مرتني.   وقالت: واهلل لقد مات رسول اهلل  

غداء لعشاء، وال عشاء لغداء قط، وال اَتذ من شئ زوجني    وقالت: ما رفع رسول اهلل  

ال قميصني، وال رداءين، وال إزارين، وال من النعال وال رئي فارغا قط يف بيته، إما خيصف نعال  

 . ( 2) لرجل مسكني أو خييط ثوبا ألرمة 

ث حممدا باحلق نبيا ما رأى منخال، وال أكل خبزا منخوال، منذ بعثه اهلل  والذي بع ) وقالت: 

 . ( 3)   إىل أن قبض، قيل، كيف كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أف أف 

 . ( 4)   من خبز الشعري قليل وال كثري   وقالت: ما كان بيقى عىل مائدة رسول اهلل  

 . ( 5)   ضلة من طعام قط من بني يديه، وعليها ف   وقالت: ما رفعت مائدة رسول اهلل  

 
مها.. واألقوال التي تيل قوهلا هذا روايات يف احلديث، وقد اخرتنا اعتبارها أحاديث قائمة رواه البخاري ومسلم وغري (1)

 بذاهتا.

 رواه ابن عساكر. (2)

 رواه أمحد برجال ثقات غري سليامن بن رومان. (3)

 رواه الطرباين يف األوسط بسند حسن. (4)

 رواه الطرباين يف األوسط بسند حسن. (5)
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 . ( 1)   ثالثة أيام تباعا حتى مَض لسبيله   وقالت: ما شبع رسول اهلل  

وكانت تقول لعروة: يا ابن أختي، إنا لننظر إىل اهلالل، ثم اهلالل، ثم اهلالل ثالثة أهلة يف  

نار، قلت: يا خالة فام كان يعيشكم؟ قالت: األسودان:    شهرين، وما أوقد يف أبيات رسول اهلل  

وا يرسلون  جريان من األنصار، وكانت هلم منائح، وكان   التمر واملاء، إال أنه قد كان لرسول اهلل  

 من ألباهنا، فيسقيناه.   إىل رسول اهلل  

وايم اهلل، يا ابن أختي إن كان يمر عىل آل حممد الشهر مل يوقد يف بيت  ) وكانت تقول له: 

جزاهم اهلل خريا يف احلديث    - نار، ال يكون إال أن حوالينا أهل دور من األنصار  رسول اهلل  

من ذلك،   بغزيرة شياههم، فينال رسول اهلل  فكل يوم يبعثون إىل رسول اهلل  - والقديم 

وما يف رىف من طعام يأكله ذو كبد إال قريبا من شطر شعري، فأكلت منه    ولقد تويف رسول اهلل  

، ال تغني وكلته عني، فيا ليتني مل آكله، وأيم اهلل، وكان ضجاعه من أدم حشوه  حتى طال عيل 

 ليف(  

 . ( 2) حتى مات، لفعلت   وقالت: لو أردت أن أخربكم بكل شبعة شبعها رسول اهلل  

وحيزها، أو   وقالت: أهديت لنا ذات يوم يد شاة فواهلل إين ألمسكها عىل رسول اهلل 

ها، قبل عىل غري مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن مصباح  وأحز  يمسكها عيل رسول اهلل 

 . ( 3)   ألكلناه، إن كان ليأيت عىل آل حممد الشهر ما خيبزون فيه خبزا، وال يطبخون فيه برمة 

املوت، وما زالت    وقالت: ما شبع آل حممد ثالثة أيام من خبز الرب حتى ذاق رسول اهلل  

 . ( 4) ، فلام مات أنصبت علينا صبا   الدنيا علينا عرسة كدرة حتى مات رسول اهلل 

: )يا عائشة هلمي إىل غذاءك املبارك، وربام مل يكن إال  وقالت: ربام قال النبي 

 
 رواه البخاري ومسلم والبيهقي. (1)

 رواه ابن عساكر. (2)

 رواه ابن سعد وأمحد برجال الصحيح وابن عساكر وابن اجلوزي. (3)

 رواه ابن عساكر. (4)
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 ( 1) التمرتني( 

طعامان قط، إن أكل حلام مل يزد عليه، وإن أكل   وقالت: ما اجتمع يف بطن رسول اهلل 

 . ( 2)   مترا مل يزد عليه، وإن أكل خبزا مل يزد عليه 

وعن مرسوق قال: دخلت عىل عائشة يوما، فدعت بطعام فقالت يل: كل فلقل ما أشبع  

من طعام، فأشاء أن أبكي أن بكيت، قال: قلت: مل يا أم املؤمنني؟ قالت: أذكر احلال التي فارقها  

 . ( 3)   يف يوم مرتني من خبز شعري حتى حلق باهلل   ، ما شبع رسول اهلل  رسول اهلل  

  رسول اهلل الذين عاش وعىل ما شهدت به عائشة  تواترت الشهادات الكثرية من 

.. وسأذكر لك من ذلك ما يعطيك صورة عن هذا العفيف الزاهد الذي مل جتد له يف  بينهم 

 الستغالل. قاموسك غري وصف اجلشع واحلرص وا 

فقال: )ما هذه   ذكر أنس بن مالك  أن فاطمة  جاءت بكرسة خبز إىل رسول اهلل 

الكرسة؟( قالت: قرصة خبزهتا، فلم تطب نفيس إال أن آتيك هبذه الكرسة، فقال: )أما إنه أول  

 ( 4)   طعام دخل فم أبيك منذ ثالثة أيام( 

معته يقول: )ما أصبح آلل  بخبز شعري وله هالة ولقد س   وقال: مشيت إىل رسول اهلل  

   ( 5)   حممد، وال أمسى يف آل حممد إال صاع، وإهنن يومئذ لتسعة أبيات( 

 . ( 6)   مل جيتمع له غداء وال عشاء من خبز وحلم إال عىل ضفف   وقال: إن النبي  

 
 رواه ابن عدي. (1)

 رواه ابن سعد. (2)

 رواه ابن عساكر. (3)

 رواه أمحد، وابن سعد وأبو داود، واحلارث بن أيب أسامة برجال ثقات. (4)

 . رواه البخاري ومسلم  (5)

 رواه ابن أيب شيبة، أمحد، وأبو يعىل، والرتمذي يف الشامئل، وابن سعد بإسناد صحيح. (6)
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 . ( 1)   ما فيها خبز وال حلم   وقال: شهدت وليمة للنبي  

بشعا ولبس خشنا، فسئل أبو احلسن ما البشع؟ قال: غليظ   وقال: أكل رسول اهلل 

 . ( 2) الشعري، وما كان يسفه إال بجرعة من ماء 

رأى رغيفا مرققا بعينه، حتى حلق بربه، وال شاة سميطا    وقال: ما أعلم أن رسول اهلل  

 . ( 3)   قط 

يمالء  يلتوي يومه من اجلوع، ما جيد من الدقل ما    وعن عمر قال: لقد رأيت رسول اهلل  

 . ( 4)   به بطنه 

وأهله ثالثة أيام تباعا من    وعن أيب هريرة  قال: والذي نفيس بيده، ما شبع رسول اهلل  

 . ( 5) خبز حنطة، حتى فارق الدنيا 

 ( 6)   خبز الشعري(   ما كان يفضل عند أهل بيت رسول اهلل  ) وقال: 

 . ( 7)   ىل ومل يشبع هو، وال أهله من خبز الشعري   وقال: مات رسول اهلل  

من الكرس اليابسة، حتى فارق الدنيا، وأصبحتم هتذرون   وقال: ما شبع رسول اهلل 

 . ( 8)   الدنيا 

وهو يصيل جالسا، قلت: يا رسول اهلل ما أصابك؟ قال:    وقال: دخلت عىل رسول اهلل  

يعني يوم القيامة    - ة اجلوع ال تصيب اجلائع  )اجلوع(، فبكيت قال: )ال تبك يا أبا هريرة، فإن شد 

 
 رواه ابن سعد. (1)

 رواه أبو احلسن بن الضحاك. (2)

 رواه ابن سعد. (3)

 رواه ابن سعد. (4)

 رواه أمحد والبخاري ومسلم، والرتمذي. (5)

 رواه الرتمذي. (6)

 رواه ابن سعد. (7)

 رواه ابن سعد. (8)
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 ( 1) إذا احتسب يف دار الدنيا(   - 

يوما بطعام سخني، فأكل، فلام فرغ قال: )احلمد هلل ما دخل   وقال: أتى رسول اهلل 

 ( 2)   بطني طعام سخني منذ كذا وكذا( 

فقال: إين جمهود فأرسل إىل بعض نسائه فقالت:   وقال: جاء رجل إىل رسول اهلل 

الذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء، فأرسل إىل أخرى، فقالت: مثل ذلك، حتى قال كلهن مثل  و 

: )من يضيف هذا الليلة رمحه اهلل تعاىل؟( فقام رجل من األنصار فقال:  ذلك، فقال رسول اهلل  

، فانطلق به إىل رحله، فقال المرأته: أعندك شئ؟ فقالت: ال، إال قوت  أنا يا رسول اهلل 

 . ( 3) ين صبيا 

وروي أنه مر باملغرية بن شعبة وهو يطعم الطعام، فقال: ما هذا الطعام؟ قال: خبز النقي  

واللحم للمسلمني قال: وما النقي؟ قال: الدقيق، فعجب أبو هريرة، ثم قال: عجبا لك يا مغرية،  

قبضه اهلل تعاىل، وما شبع من اخلبز والزيت مرتني يف يوم، وأنت وأصحابك   رسول اهلل 

 . ( 4)   هتذرون ههنا الدنيا بينكم ونقد باصبعه، يقول كأنكم صبيان 

كان يبيت الليايل املتتابعة طاويا، وأهله ال جيدون عشاء،    وعن ابن عباس  أن رسول اهلل  

 . ( 5)   وكان عامة خبزهم خبز الشعري 

 . ( 6) دقيق قط   رداء  قال: مل يكن ينخل لرسول اهلل  وعن أيب الد 

من الدنيا، ومل يشبع هو، وال أهله    وعن عبد الرمحن بن عوف  قال: خرج رسول اهلل  

 
 رواه ابن أيب الدنيا وأبو سعد املاليني وأبو احلسن بن الضحاك. (1)

 رواه ابن ماجه. (2)

 ابن ماجة.رواه  (3)

 رواه ابن سعد. (4)

 رواه أمحد، وابن سعد والرتمذي وصححه. (5)

 رواه الطرباين. (6)
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 . ( 1)   من خبز الشعري 

 . ( 2)   ومل يشبع من خبز الشعري، فام أرنا أخرنا ملا هو خري لنا   وعنه قال: مات رسول اهلل  

وعن نوفل بن إياس اهلذيل قال: أتينا يف بيت عبد الرمحن بن عوف بصحيفة فيها خبز  

ومل يشبع هو    وحلم، فلام وضعت بكى عبد الرمحن، قلت: ما يبكيك؟ فقال: مات رسول اهلل  

 . ( 3)   ملا هو خري لنا   وال أهله من خبز الشعري، وال أرانا أخرنا 

 . ( 4)   يف يوم شبعتني حتى فارق الدنيا   وعن سهل بن سعد  قال: ما شبع رسول اهلل  

 .    (5 )وعن أيب أمامة  قال: ما كان يفضل من أهل بيت رسول اهلل  

 . ( 6)   من خبز مأدوم حتى مَض لسبيله   وعن عمران بن حصني  قال: ما شبع آل حممد  

 . ( 7)   من غداء وعشاء حتى لقي ربه   وقال: ما شبع رسول اهلل  

؟ فقال:  وعن أيب حازم قال: قلت لسهل بن سعد: أكانت املناخل عىل عهد رسول اهلل  

الشعري منخوال حتى فارق الدنيا، قلت: كيف    ما رأيت منخال يف ذلك الزمان، وما أكل النبي  

 ( 8)   ، فيطري ما طار، ويتمسك ما استمسك( تصنعون؟ قال: )كنا نطحنها، ثم ننفخ قرشها 

حائطا من حيطان املدينة، فجعل يأكل برشا    وعن ابن عمر  قال: دخلت مع رسول اهلل  

أخرض، فقال: )كل يا ابن عمر(، فقلت ما أشتهيه يا رسول اهلل، قال: )ما تشتهيه؟ إنه ألول طعام  

 
 رواه البزار بسند جيد. (1)

 رواه عبد بن محيد. (2)

 رواه الرتمذي وابن سعد. (3)

 رواه الطرباين. (4)

 رواه أمحد وابن سعد والرتمذي وصححه. (5)

 رواه أمحد. (6)

 رواه الطرباين. (7)

 رواه ابن سعد والدارقطني يف االفراد، وصححه. (8)
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 ( 1)   منذ أربعة أيام(   أكله رسول اهلل  

ما طعامنا إال ورق   ان  قال: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول اهلل وعن عتبة بن غزو 

 . ( 2)   احلبلة حتى تقرحت أشداقنا 

.. فهل يمكن إلنسان  ( 3)  يعصب يف أحيان كثرية احلجر عىل بطنه من اجلوع  وكان 

 هذا؟ حريص مستغل أن يفعل  

 ذلك: لقد تواتر هذا عن الصحابة  وسأذكر لك من الشهادات ما يدلك عىل  

وأصحابه قد شدوا احلجارة عىل   اخلندق  عن ابن عباس  قال: احتفر رسول اهلل 

 . ( 4) بطوهنم من اجلوع 

يوما اجلوع، فوضع عىل   أصاب رسول اهلل  : وعن جبري بن نفري قال: قال أبو البجري 

 ( 5)   بطنه حجرا، وقال: )يا رب نفس ناعمة طاعمة، جائعة عارية يوم القيامة( 

 . ( 6)   يشد حبليه باحلجر من الغرث   رسول اهلل  وعنه قال: كان  

وأصحابه، وهم حيفرون اخلندق ثالثا مل يذوقوا   وعن جابر  قال: مكث رسول اهلل 

 . ( 7)   قد شد عىل بطنه حجرا من اجلوع   طعاما، قال جابر: فحانت مني التفاتة فإذا رسول اهلل  

اجلوع، ورفعنا عن حجر حجر،    وعن أنس  قال: قال أبو طلحة: شكونا إىل رسول اهلل  

 
 رواه الطرباين. (1)

 رواه أمحد، ومسلم، وابن ماجه. (2)

وقد كان ذلك من عادة العرب عند اجلوع، فإذا خوى البطن مل يمكن معه االنتصاب، فيعمل الشخص حينئذ إىل صفائح (3)

ابة فوقها، فتعتدل قامته بعض االعتدال، وقد قال بعض من رقاق يف طول الكف، أو أكثر، فريبطها عىل بطنه، ويشدها بعص

 وقع له ذلك: كنت أظن أن الرجلني حتمالن البطن، فإذا البطن هو الذي حيمل الرجلني.

 رواه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف زوائد املسند. (4)

 رواه البيهقي وابن عساكر. (5)

 رواه ابن سعد. (6)

 رواه البخاري ومسلم. (7)
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 . ( 1) عن حجرين   فرفع النبي  

 . ( 2)   جوع يوما، فعمد إىل حجر فوضعه عىل بطنه   وعن أيب البجري  قال: أصاب النبي  

يوما فوجدته جالسا مع أصحابه حيدثهم، وقد   وعن أنس  قال: جئت رسول اهلل 

بطنه بعصابة، قال أسامة: أنا أشد عىل حجر، فقلت لبعض أصحابه: مل عصب رسول    عصب عىل 

 . ( 3)   بطنه؟ قالوا: من اجلوع   اهلل  

 . ( 4)   عىل بطنه احلجر من اجلوع   وعن حصني بن يزيد الكلبي  قال: ربام شد رسول اهلل  

 ذلك بقوله:   ( 5)   وقد صور الشاعر الصالح 

 كأن عيال الناس طرا عياله 

  
 فكلهم مما لديه يعال

   
 يبيت عىل فقر، ولو شاء حولت 

  
 له ذهبا حمضا ريب وجبال 

   
 وما كانت الدنيا لديه بموقع 

  
 فقد رصمت فيها لديه حبال 

   
 رأى هذه الدنيا رسيعا زواهلا 

  
 فلم يرض شيئا يعرتيه زوال

   
 لعمرك ما األعامر إال قصرية 

  
 ولكن آمال الرجال طوال

   
 مفاتيح الكنوز فردها أتته 

  
 وعافت يمني مسها وشامل

   
 وكان يفيض املال بني عفاته 

  
 كام فضت الرتب املهال شامل

   
 فام كان للامل الشديد بامئل 

  
 وكم غر أرباب العقول فاملوا

   
لذلك كله يسد جوعه بأي طعام حالل، ال يسأل عن نوعه، وال عن طيبته التي    وكان  

 
 رواه الرتمذي بسند جيد قوي. (1)

 رواه ابن أيب الدنيا، والبيهقي يف الزهد، وابن عساكر. (2)

 رواه مسلم والبيهقي. (3)

 رواه أبو نعيم وابن عساكر. (4)

 .هو ابن جابر األندليس (5)
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 ( 1)   يقول: )ما أبايل ما رددت به عن اجلوع(   حيرص عليها أهل الشهوات، لقد كان رسول اهلل  

، وما لنا طعام إال  وعن عتبة بن غزوان  قال: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول اهلل 

 . ( 2)   شداقنا أوراق الشجر، حتى تقرحت أ 

يوم فتح مكة عىل أم هانئ بنت أيب طالب،   وعن ابن عباس  قال: دخل رسول اهلل 

هل عندك طعام آكل( فقالت: إن عندي لكرسة يابسة، وإين  ) : وكان جائعا.. فقال رسول اهلل  

فقالت:  أستحي أن أقدمها، قال: )هلميها فكرسها يف ماء(، فجاءته بملح، فقال: )ما من أدم؟( 

ما عندي يا رسول اهلل إال شئ من خل، فقال: )هلميه(، فلام جاءت صبه عىل طعامه، وأكل، ثم  

 ( 3)   محد اهلل تعاىل، ثم قال: )نعم األدم اخلل يا أم هانئ ال يفتقر بيت فيه خل( 

عىل عائشة وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟   وعن أم سعد قالت: دخل رسول اهلل 

نعم اإلدام اخلل.. اللهم بارك يف اخلل، فإنه  ) : ومتر وخل، فقال رسول اهلل قالت: عندنا خبز 

 ( 4)   كان إدام األنبياء قبيل، ومل يفتقر بيت فيه خل( 

  وعن أسامء بنت عميس، وكانت صاحبة عائشة التي خبأهتا فأدخلتها عىل رسول اهلل  

ب منه، ثم ناوله عائشة  يف نسوة، فام وجدنا عنده إال قوتا، إال قدحا من لبن، فتناول فرش 

، فأخذته فرشبته، ثم قال: )ناويل صواحبك(،  فاستحيت منه، فقلت: ال تردي يد رسول اهلل  

فقلن: ال نشتهيه، فقال: )ال جتمعن كذبا وجوعا(، فقلت: إن قالت إحدانا لشئ تشتهيه ال  

 ( 5)   ة( أشتهي، أيعد ذلك كذبا؟ فقال: )إن الكذب يكتب كذبا، حتى الكذيبة تكتب كذيب 

يف املقابل كان أحرص الناس عىل طيبة الطعام التي يعرفها الصاحلون، والتي   ولكنه 

 
 رواه ابن املبارك يف الزهد عن األوزاعي. (1)

 رواه أبو احلسن بن الضحاك. (2)

 رواه ابن املبارك يف الزهد. (3)

 رواه ابن ماجة. (4)

 رواه أمحد. (5)
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يَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإينِّ ِباَم َتْعمَ  ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َا الرُّ ُلوَن  أمر اهلل تعاىل هبا أنبياءه يف قوله:﴿ َيا َأهيُّ

 ( 51)املؤمنون:   ﴾ َعِليمٌ 

د الذوق وال النكهة وال تفنن الطباخني، وإنام تعتمد عىل كون الطعام  وهي طيبة ال تعتم 

 حالال مل خيتلط بعرق املستضعفني، وال دماء املحرومني. 

خيشى من طعام الصدقة، وال يأكله مع عظم حاجته إليه، عن أنس  قال:   وهلذا كان 

   ( 1) ليصيب التمرة، فيقول: )لوال أخشى أهنا من الصدقة ألكلتها(   كان رسول اهلل  

وجد مترة حتت جنبه من الليل فأكلها، فلم ينم تلك   وعن ابن عمر  أن رسول اهلل 

الليلة، فقالت بعض نسائة: يا رسول اهلل أرقت البارحة، قال: )إين وجدت مترة فأكلتها، وكان  

 ( 2) كون منه( عندي متر من متر الصدقة، فخشيت أن ت 

التفت إىل جريي، وقال: الشك أن لكل مستغل حريص رصيد يف البنك خيبئه لوقت  

احلاجة، فهو ال يكتفي ـ حلرصه ـ بام يأكله أو يلبسه يف حلظته، بل يريد أن يضمن كل حلظة من  

 حياته.. بل هو يسعى ليخزن من األموال ما يكفيه آلالف السنني. 

 خاطئا؟ أليس كذلك.. أم تراين  

قال رجل من اجلامعة: بل هو كذلك.. بل من هؤالء من خيزن املال الذي يكفي املاليني..  

 بينام مل يبق من عمره إال أيام معدودة. 

 . ( 3)   .. فقد كان خالف ذلك متاما.. فلم يكن يدخر شيئا لغد قال احلكيم: أما حممد  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه أمحد برجال ثقات. (2)

أما ما روي من أنه كان يدخر قوت سنة، فقد أجاب عنه احلافظ البجيل بقوله: سألت نعيم بن محاد قلت: جاء عن  (3)

أنه مل يشبع يف يوم من خبز مرتني، وجاء عنه أنه كان يعد ألهله قوت سنة، فكيف هذا؟ قال: كان يعد ألهله قوت   رسول اهلل  

 سنة، فتنزل النازلة، فيقسمه، فيبقى بال شئ.
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 . ( 1)   ال يدخر شيئا لغد   عن أنس  قال: كان رسول اهلل  

إىل أحد فقال: )ما يرسين أنه ذهب آلل حممد،   ابن عباس  قال: نظر رسول اهلل   وعن 

 ( 2)   أنفقه يف سيبل اهلل، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران، إال دينارين أعدمها للدين إن كان( 

فقال يوما: )ما عندك شئ تطعمنا؟( قلت:   وعن أنس  قال: كنت أخدم رسول اهلل 

 ( 3)   ل من الطعام الذي كان أمس، قال: )أمل أهنك أن تدع طعام يوم لغد؟( نعم يا رسول اهلل، فض 

طائران، فقال: )ما هذا؟( قال بالل: خبأته لك يا رسول    وعنه قال: أهدي لرسول اهلل  

اهلل، فقال: )يا بالل ال َتف من ذي العرش إقالال.. إن اهلل تعاىل سيأيت يرزق كل غد، أمل أهنك أن  

   ( 4)   تدخر شيئا لغد؟( 

عىل بالل فوجد عنده صربة من متر، فقال: )ما    وعن أيب هريرة  قال: دخل رسول اهلل  

هذا يا بالل؟( فقال: متر أدخره، فقال: )وحيك يا بالل، أو ما َتاف أن يكون له بخار يف النار؟  

 ( 5)   انفق يا بالل، وال َتش من ذي العرش إقالال( 

وهو ساهم الوجه قالت: حسبت ذلك   وعن أم سلمة  قالت: دخل عيل رسول اهلل 

لت: ما يل أراك ساهم الوجه؟ قال: )من أجل الدنانري السبعة التي أتتنا باألمس، ومل  من وجع، ق 

 ( 6)   نقسمها( 

وعن عائشة  أهنا قالت أليب أمامة بن سهل بن حنيف، وعروة بن الزبري: لو رأيتام رسول  

 
ثالثة طوائر فأطعم خادمه طائرا،   ومما يؤيد هذا ما رواه أمحد، وأبو يعىل برجال ثقات عن أنس قال: أهديت لرسول اهلل 

 : )أمل أهنك أن ترفعي شيئا لغد؟ فإن اهلل تعاىل يأيت برزق كل غد(فلام كان من الغد أتته به، فقال هلا رسول اهلل 

 رواه البخاري. (1)

 و يعىل بسند جيد.رواه أمحد وأب (2)

 رواه ابن أيب شيبة يف املصنف. (3)

 رواه أبو سعد املاليني واخلطيب. (4)

 رواه البيهقي، والبزار، والطرباين، وأبو يعىل. (5)

 رواه ابن حبان والبيهقي. (6)
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أن أفرقها،   يف مرض له، وكانت عندي ستة دراهم أو سبعة، قالت: فأمرين نبي اهلل  اهلل 

حتى عافاه اهلل، ثم سألني عنها، فقال: )ما فعلت، أكنت فرقت   لت: فشغلني وجع النبي قا 

الستة الدنانري أو السبعة؟( فقلت: ال، واهلل، لقد كان شغلني وجعك، قالت: فدعا هبا، فوضعها  

   ( 1)   يف كفه، فقال: )ما ظن نبي اهلل لو لقي اهلل وهذه عنده؟( 

خرج عىل أصحابه ذات يوم، ويف يده قطعة من      وعن مجع من الصحابة  أن رسول اهلل 

ذهب، فقال لعبد اهلل بن عمر: ما كان قال لربه إذا مات وهذه عنده؟ فقسمها قبل أن يموت،  

والتفت إىل أحد، فقال: )والذي نفيس بيده ما يرسين أن حيول هذا ذهبا وفضة آلل حممد، أنفقه يف  

ه شئ، إال شيئا أعده لدين(، ويف لفظ: )أموت يوم  سبيل اهلل، أبقي بعد صبح ثالثة، وعندي من 

،  أموت أدع منه دينارين، إال دينارين أعدمها لدين أن كان(، قال ابن عباس: فامت رسول اهلل  

وما ترك دينارا، وال درمها، وال عبدا، وال وليدة، وترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود رهنا  

 . ( 2)   ويطعم عياله   بثالثني صاعا من شعري، كان يأكل منها 

، وعندي شئ من متر، فقال: )ما هذا؟( فقلت:  قال: دخل رسول اهلل  : وعن بالل 

   ( 3) ادخرنا لشتائنا، فقال: )أما َتاف أن ترى له بخارا يف جهنم؟( 

عىل بالل، وعنده صربة من متر، فقال:    عن عبد اهلل بن مسعود قال: دخل رسول اهلل  

)ما هذا يا بالل(، قال: أعددت ذلك ألضيافنا، قال: )أما َتشى أن يكون له بخار يف نار جهنم؟  

   ( 4) أنفق بالل، وال َتش من ذي العرش إقالال( 

: )يا بالل أطعمنا(، قال: ما عندي إال صربة من  وعن عائشة  قالت: قال رسول اهلل 

 
 رواه ابن سعد والبيهقي. (1)

لطرباين، والبزار بسند حسن وأمحد، وأبو يعىل رواه البزار عن أيب سعيد، والبزار، والطرباين عن سمرة بن جندب، وا (2)

 برجال ثقات والبزار وأمحد بسند حسن عن ابن عباس.

 رواه الطرباين والبزار. (3)

 رواه البزار، والطرباين بسند حسن. (4)
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قال: )أما إن اهلل جيعل له بخارا يف نار جهنم أنفق وال َتش من ذي العرش   خبز خبأته لك، 

 ( 1) إقالال( 

يف رصة املدينة فاستقبلنا أحدا، فقال: يا   وعن أيب ذر  قال: كنت أميش مع رسول اهلل  

أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول اهلل، قال: )ما يرسين أن عندي مثل أحد ذهبا، متيض عىل ثالثة،  

 ( 2)   دينار، إال شيئا أرصده لدين، إال أن أقول يف عباد اهلل هكذا، وهكذا(   وعندي منه 

حتى دخل بعض حيطان األنصار، فجعل    وعن ابن عمر  قال: خرجت مع رسول اهلل  

يلتقط من التمر، ويأكل، فقال يل: )يا ابن عمر ما لك ال تأكل؟( قلت يا رسول اهلل ال أشتهيه،  

رابعة مل أذق طعاما، ومل أجده، ولو شئت لدعوت ريب فأعطاين    قال: )لكني أشتهيه، وهذه صبح 

مثل ملك كرسى وقيرص، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت يف قوم حيبون رزق سنتهم ويضعفون؟  

اكُ  ِمُل ِرْزَقَها اهللَُّ َيْرُزُقَها َوِإيَّ ٍة ال حَتْ ْن ِمْن َدابَّ ْم  قال: فواهلل ما برحنا، وال زمنا حتى نزلت:﴿ َوَكَأيِّ

ِميُع اْلَعِليمُ  :)مل يأمرين بكنز الدنيا، وال اتباع  (، فقال رسول اهلل 60)العنكبوت:  ﴾ َوُهَو السَّ

الشهوات، فمن كنز دنياه يريد هبا حياة باقية، فإن احلياة بيد اهلل، أال وإين ال أكنز دينارا، وال درمها،  

 ( 3)   وال أخبئ رزقا لغد( 

ستغلني الذين تنفتح هلم الدنيا ال يقنعون بام هم فيه،  التفت إىل جريي، وقال: أليس كل امل 

 بل يضمون إىل غناهم غنى أوالدهم، وغنى كل من يتقرب منهم. 

قال رجل من اجلامعة: ذلك صحيح.. وال نحسب ذلك إال طبعا يف البرش، فال ينفك أحد  

 منهم منه. 

ن يطعم ولده ثمرة  .. فإنه يستحيل عليه أ ، أو من رباه حممد  قال احلكيم: إال حممد  

 
 رواه أبو ذر اهلروي يف دالئله. (1)

 رواه البخاري. (2)

 رواه أبو بكر احلميدي. (3)
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 استغالل.. اسمعوا ملا روته األخبار الصحاح:  

أين أبنائي؟( يعني: حسنا وحسينا، قالت:  ) أتاها يوما فقال:   عن فاطمة  أن رسول اهلل  

أصبحنا وليس يف بيتنا شئ يذوقه ذائق، فقال عيل: اذهب هبام، فإين أَتوف أن يتليا عليك، وليس  

فوجدمها يلعبان يف رسية بني   عندك شئ، فذهب إىل فالن اليهودي فتوجه إليه رسول اهلل 

ل أن يشتد احلر؟(، قال عيل: أصبحنا وليس  يا عيل أال تقلب ابني قب ) أيدهيام فضل من متر، فقال: 

  يف بيتنا شئ، فلو جلست يا رسول اهلل، حتى أمجع لفاطمة شيئا من التمر، فجلس رسول اهلل  

أحدمها وعيل   حتى اجتمع لفاطمة شئ من التمر، فجعله يف رصته ثم أقبل، فحمل النبي 

 . ( 1) اآلخر، حتى أقبلهام 

: واهلل، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقد جاء  وعن عيل  أنه قال لفاطمة  ذات يوم 

أبوك بسبي فاذهبي فاستخدميه، فقالت: وأنا واهلل، لقد طحنت حتى جملت يداي فأتت رسول  

ما جاء بك أي بنية؟( قالت: جئت ألسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت،  ) فقال:   اهلل  

، فقال عيل: يا رسول اهلل،  ل اهلل  فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله، فأتيا مجيعا رسو 

لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة: يا رسول اهلل، لقد طحنت حتى جملت يداي،  

وقد جاءك اهلل بسبي وسعة، فأخذمنا فقال: ال، واهلل، ال أعطيكم، وأدع أهل الصفة تطوى  

 امهنم فرجع. بطوهنم من اجلوع ال أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أث 

، وقد دخال يف قطيفتهام إذا غطت رؤوسهام تكشفت أقدامهام، وإذا  فأتامها رسول اهلل  

أال أخرب كام بخري مما سألتامين(،  ) غطت أقدامهام تكشفت رؤوسهام فتأثر فقال: مكانكام، ثم قال: 

مدان عرشا  كلامت علمنيهن جربيل فقال: تسبحان اهلل يف دبر كل صالة عرشا وحت ) قاال: بىل، قال: 

وتكربان عرشا، فإذا أويتام إىل فراشكام فسبحا ثالثا وثالثني وامحدا ثالثا وثالثني وكربا أربعا  

 وثالثني( 

 
 رواه الطرباين بسند حسن. (1)
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فقال له رجل: أين الكوا    قال عيل: فواهلل، ما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول اهلل  

 . ( 1) وال ليلة صفني، فقال: قاتلكم اهلل وال ليلة صفني 

إذا سافر آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول   كان رسول اهلل وعن ثوبان  قال: 

من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له، فأتاها، فإذا هو بمسح عىل باهبا، ورأى عىل  

احلسن واحلسني قلبني من فضة، فرجع، ومل يدخل هلا، فلام رأت ذلك فاطمة ظنت أنه مل يدخل  

السرت، ونزعت القلبني من الصبيني، فقطعتهام، فبكى الصبيان،   عليها من أجل ما رأى، فهتكت 

، فقال: )يا ثوبان، اذهب هبذا  ، ومها يبكيان، فأخذه فقسمته بينهام، فانطلقا إىل رسول اهلل  

  إىل بني فالن أهل بيت باملدينة، واشرت لفاطمة قالدة من عصب وسوارا من عاج(، ثم قال: 

 ( 2)   أن يأكلوا طيباهتم يف حياهتم الدنيا( )هؤالء أهل بيتي، وال أحب  

إذ أقبلت فاطمة، فقامت بحذاء   وعن عمران بن حصني  قال: إين جلالس عند النبي 

ادين يا فاطمة(، فدنت دنوة، ثم  ) ادين يا فاطمة(، فدنت دنوة، ثم قال: ) مقابلة فقال:  النبي 

ان: فرأيت صفرة قد ظهرت عىل  ادين يا فاطمة(، فدنت دنوة حتى قامت بني يديه قال عمر ) قال: 

بني أصابعه ثم وضع كفه بني ترائبها، فرفع رأسه   وجهها، وذهب الدم، فبسط رسول اهلل 

اللهم، مشبع اجلوعة، وقايض احلاجة، ورافع الوضعة، ال جتع فاطمة بنت حممد(، فرأيت  ) قال: 

جعت بعد   صفرة اجلوع قد ذهبت عن وجهها وظهر الدم، ثم سألتها بعد ذلك فقالت: ما 

 . ( 3) ذلك 

أقام أياما مل يطعم طعاما حتى شق عليه، فطاف يف منازل   وعن جابر  أن رسول اهلل 

أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال: يا بنية، هل عندك أكلة، فإين جائع  

 
 رواه أمحد بسند جيد. (1)

 رواه أمحد، والبيهقي يف الشعب. (2)

 رواه الطربان برجال ثقات إال عتبة بن محيد وثقه ابن حبان وضعفه مجاعة. (3)
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فقالت: ال واهلل، بأيب أنت وأمي، فلام خرج من عندها بعثت إليها جارة هلا برغيفني وقطعة حلم  

عىل   ا، وغطت عليها، قالت: واهلل، الوثرن هبذا رسول اهلل فأخذته منها فوضعته يف جفنة هل 

نفيس ومن عندي، وكانوا مجيعا حمتاجني إىل شعبة طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إىل رسول اهلل  

  :هلمي(، فأتته  ) فرجع إليها فقالت له: بأيب أنت وأمي قد أتى اهلل بشئ فخبأته لك قال

ا وحلام، فلام نظرت إليها هبتت، وعرفت أهنا بركة من اهلل،  فكشفت عن اجلفنة فإذا هي مملوءة خبز 

من أين لك هذا يا  ) ، فلام رآه محد اهلل وقال: فحمدت اهلل وصلت عىل نبيه وقدمته إىل النبي 

  بنية؟(، فقالت: يا أبت، هو من عند اهلل، إن اهلل يرزق من يشاء بغري حساب، فبعث رسول اهلل  

وأهل بيته    وعيل وفاطمة وحسن وحسني ومجيع أزواج النبي    إىل عيل، ثم أكل رسول اهلل  

مجيعا حتى شبعوا وبقيت اجلفنة كام هي، قالت: فأوسعت ببقيتها عىل مجيع جرياهنا، وجعل اهلل  

 . ( 1)   فيه بركة وخريا كثريا 

 : العطاء 

يف أموال   التفت احلكيم إىل جريي فالويل، وقال: أظن أن ما ذكرته من زهد النبي 

باالستغالل    الناس وعفافه عنها ما يكفي لرصفك عن ذلك الوسواس الذي دعاك إىل اهتامه  

 واحلرص واجلشع. 

إن النفس التي كان هلا كل ذلك الصرب والتحمل مع عظم املشاق التي كانت حتملها  

 ها أن تعرف االستغالل..  يستحيل علي 

ثم التفت إىل اجلامعة، وقال: ومع ذلك.. ومع كل تلك األحوال الشديدة التي كان يعيشها  

كان كالريح املرسلة    ، والتي كانت تستدعي قبض اليد، والشح عام فيها إال أنه  رسول اهلل  

 يقدر عىل مثله برش. ال يكاد يقع يف يده يشء حتى خيرجه منها كرما وجودا وعطاء ال يمكن أن  

سأذكر لكم بعض ما ذكرت األسانيد من ذلك لتحكموا بأنفسكم، ولرتوا هل يمكن ملن  

 
 رواه أبو يعيل. (1)
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 يملك هذه الصفات أن يكون له جشع املستغل وحرصه. 

كل حمتاج  عن تلك النفس املمتلئة كرما وجودا، وكأنه يدعو  لقد حدث رسول اهلل 

خربكم عن األجود؟ اهلل األجود، وأنا أجود ولد  )أال أ ألن يمد يده إليه لينال من جوده، فقال 

آدم، وأجودهم من بعدي رجل تعلم علام فنرش علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاهد  

 ( 1) يف سبيل اهلل حتى يقتل( 

والذي نفيس بيده ما يرسين أن أحدا حيول آلل حممد ذهبا،  : ) وقال، وقد التفت إىل أحد 

 ( 2)   يوم أموت ما أدع منه دينارين، إال دينارين أعدمها لدين إن كان(   أنفقه يف سبيل اهلل، أموت 

قال: )لو عندي مثل أحد ذهبا ما رسين أن يأيت عيل ثالث ليال، وعندي منه شئ إال شيئا  و 

 ( 3) أرصده لدين( 

 وقد كان أصحابه واملقربون إليه يعرفون هذه الصفة فيه، ويصفونه هبا: 

 . ( 4)   قال: كان أجود الناس كفا   عن عيل  أنه كان إذا نعت رسول اهلل    

 . ( 5) أجود الناس   وعن أنس  قال: كان رسول اهلل  

وكان من الصفات التي عرفه من خالهلا الكل هو أنه كان أبعد الناس عن رد أي سائل  

ا السَّ   ( 10)الضحى:   ﴾ اِئَل َفال َتنَْهرْ يسأله، مؤمترا يف ذلك بام أمره اهلل تعاىل به، قال تعاىل:﴿ َوَأمَّ

.. عرفه هبا مجيع الناس.. أنه ال يسأل شيئا إال  لقد كانت الصفة التي عرف هبا النبي 

 أعطاه. 

 
 رواه بقي بن خملد وأبو يعىل. (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه البيهقي، وابن عساكر. (3)

 واه ابن أيب خيثمة.ر (4)

 رواه ابن أيب شيبة. (5)
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 .  ( 1) عىل اإلسالم شيئا إال أعطاه   ما سئل رسول اهلل    : قال أنس 

قومه فقال:  وقد ذكر نموذجا لذلك، فقال: فسأله رجل غنام بني جبلني فأعطاه إياها، فأتى  

 .  ( 2) يا قوم أسلموا، فواهلل إن حممدا ليعطى عطاء من ال خياف الفقر 

وما يريد بذلك إال الدنيا، فام يميس   قال أنس: وإن كان الرجل ليجئ إىل رسول اهلل 

 . ( 3)   حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما بينها 

يفعله قال: )نعم( وإن أراد  إذا سئل عن شئ، فأراد أن    وعن عيل  قال: كان رسول اهلل  

 . ( 4)   أال يفعله سكت، وكان ال يقول لشئ ال 

 .  ( 5)   حييا ال يسأل شيئا إال أعطى   عن سهل بن سعد  قال: كان رسول اهلل  

بربدة منسوجة فيها حاشيتها، قال سهل:   وعن سهل بن سعد  أن امرأة جاءت النبي 

: نسجتها بيدي ألكسوكها فخذها، فأخذها  أتدرون ما الربدة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم، قالت 

حمتاجا إليها، فخرج إلينا وإهنا إلزاره فقال األعرايب: يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي هبها    النبي  

يل، فقال: )نعم(، فجلس ما شاء اهلل يف املجلس، ثم رجع فطواها فأرسل هبا إليه، ثم سأله، وعلم  

ين ما سألته أللبسها، إنام سألته لتكون كفني، رجوت بركتها  أنه ال يسأل شيئا فيمنعه، قال: واهلل إ 

 . ( 6) ، قال سهل: فكانت كفنه حني لبسها رسول اهلل  

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه مسلم. (3)

رواه اخلرائطي، والطرباين، و املراد من عدم قوله:) ال( ما يفهم منها عدم اإلعطاء مع القدرة عليه، أما إذا كانت من  (4)

ِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ، ففي القرآن الكريم حكاية عن النبي  باب االعتذار، فال حرج يف ذلك، وقد قاهلا   :﴿ َوال َعىَل الَّ

ْمِع َحَزنًا َأاّل جَيُِدوا َما ُينِْفُقونَ ُقْلَت ال  ْوا َوَأْعيُُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ  (92التوبة:) ﴾َأِجُد َما َأمْحُِلُكْم َعَليِْه َتَولَّ

 رواه الدارمي. (5)

أن يصنع له   رواه البخاري، وابن ماجه، وابن سعد، والطرباين، واإلسامعييل والنسائي، زاد الطرباين: وأمر النبي  (6)

 غريها، فامت قبل أن تنزع.
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سبعون ألف درهم، وهو أكثر مال أيت به قط،   وعن هارون بن أبان قال: قدم للنبي 

 . ( 1)   فوضع عىل حصري من املسجد، ثم قام بنفسه، فام رد سائال، حتى فرغ منه 

بامل من البحرين، فقال: انظروا يعني صبوه يف املسجد،    وعن أنس  قال: أيت رسول اهلل  

من املسجد، ومل يلتفت إليه، فلام قَض الصالة   ، فخرج رسول اهلل وكان أكثر مال أتى به 

جاء فجلس إليه، فام كان يرى أحدا إال أعطى إىل أن جاء العباس، فقال: يا رسول اهلل أعطني،  

فاديت نفيس، وفاديت عقيال، فقال: )خذ( فحثا يف ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا  فإين  

رسول اهلل مر بعضهم يرفعه إيل قال: )ال(، قال: فارفعه أنت، قال: )ال أستطيع(، ثم نثر منه، ثم  

أنت(،  ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول اهلل: مر بعضهم يرفعه عيل، قال: )ال(، قال: فارفعه  

يتبعه برصه حتى    قال: )ال( ثم نثر منه فاحتمله، فألقاه عىل كاهله، فانطلق فام زال رسول اهلل  

 . ( 2)   ، وثم منها درهم خفي علينا، عجبا منه، فام قام رسول اهلل  

، فريوح يسأل من غري  وكان البعض يستغل هذه اخلصلة العظيمة يف رسول اهلل 

 أعطاه اهلل مع علمه بذلك منهم:   جييبهم بام   حاجة، وكان النبي  

يسأالنه عن ثمن بعري فأعاهنام   عن أيب سعيد  قال: دخل رجالن عىل رسول اهلل 

  بدينارين، فخرجا من عنده، فلقيا عمر، فأثنيا خريا، وقاال معروفا، وشكرا ما صنع رسول اهلل  

كن فالنا أعطيته ما بني  : )ل فأخربه بام قاال، فقال رسول اهلل  هبام، فدخل عمر عىل النبي 

العرشة واملائة فلم يقل ذلك، إن أحدهم يسألني، فينطلق بمسألته يتأبطها، وما هي إال نار(، فقال  

   ( 3)   عمر: يا رسول اهلل، فلم تعطهم ما هو نار؟ فقال: )يأبون إال أن يسألوين ويأيب اهلل يل البخل( 

هم، ثم سألوهم فأعطاهم، وقال:  فأعطا   وعنه  أن ناسا من األنصار سألوا رسول اهلل  

 
 رواه الدارمي. (1)

 رواه البخاري (2)

 رواه ابن أيب الدنيا وغريه. (3)
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)ما يكون عندي من خري، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل، ومن  

 ( 1)   يتصرب يصربه اهلل، وما أعطي أحد عطاء هو خري، وأوسع من الصرب( 

، ومعه الناس، مقبال من حنني علقت  وعن جبري بن مطعم  أنه بينام هو مع رسول اهلل  

األعراب يسألونه، حتى اضطروه إىل سمرة فخطفت رداءه، فوقف رسول اهلل   برسول اهلل 

    ،فقال: )أعطوين ردائي، فلو كان يل عدد هذه العضاة نعام لقسمته عليكم ال بخيال، وال كذابا

 ( 2)   وال جبانا( 

عام حنني سأله الناس، فأعطاهم من البقر والغنم واإلبل،   وعن أنس أن رسول اهلل 

: )ماذا تريدون؟ أتريدون أن تبخلوين؟ فواهلل ما أنا  حتى مل يبق من ذلك شئ فقال رسول اهلل  

ببخيل، وال جبان، وال كذوب(، فجذبوا ثوبه حتى بدت رقبته، فكأنام أنظر ـ حني مد يدا من  

 ( 3)   شقة القمر من بياضه(   منكبه ـ 

قال: )لو أن يل مثل جبال هتامة ذهبا لقسمته   وعن عبد اهلل بن عمر  أن رسول اهلل 

 ( 4)   بينكم، ثم ال جتدوين كذوبا وال بخيال( 

حلة أنامر صوف أسود، فجعل حاشيتها    وعن سهل بن سعد قال: حكيت لرسول اهلل  

 فخذه فقال: )أال ترون إىل هذه ما أحسنها!( فقال  بيضاء، وقام فيها إىل أصحابه، فرضب بيده إىل 

ال يسأل شيئا أبدا فيقول: ال،    أعرايب: يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي هبها يل، وكان رسول اهلل 

 . ( 5) فقال: )نعم(، فأعطاه اجلبة 

 هذا كله إذا وجد، فإذا مل جيد تكلف كل السبل لرييض من سأله، فال يذهب إال راضيا: 

 
 رواه البخاري ومسلم وغريمها. (1)

 رواه البخاري. (2)

 ابن األعرايب. رواه (3)

 رواه ابن عدي. (4)

 رواه الطربي. (5)
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فقال: ما عندي شئ أعطيك، ولكن استقرض،   : جاء رجل إىل النبي عن عمر قال 

حتى يأتينا شئ فنعطيك، فقال عمر: ما كلفك اهلل هذا، أعطيت ما عندك، فإذا مل يكن عندك فال  

قول عمر، حتى عرف يف وجهه، فقال الرجل: يا رسول اهلل،   تكلف، قال: فكره رسول اهلل 

وقال: )هبذا    ذي العرش إقالال، فتبسم وجه رسول اهلل    بأيب وأمي أنت، فأعط، وال َتش من 

 ( 1)   أمرت( 

بحلب، فقلت: حدثني كيف   وعن أيب عامر عبد اهلل قال: لقيت بالال مؤذن النبي 

، فقال: ما كان له شئ من ذلك، إال أين الذي كنت آيت ذلك منه منذ بعثه اهلل  كانت نفقة النبي  

تعاىل، إىل أن تويف، فكان إذا أتاه اإلنسان، فرآه عاريا يأمرين فأنطلق، فأستقرض، فأشرتي الربدة،  

والشئ، فأكسوه وأطعمه، حتى اعرتضني رجل من املرشكني، فقال: يا بالل إن عندي سعة، فال  

أحد إال مني، ففعلت، فلام كان ذات يوم توضأت، ثم قمت ألؤذن بالصالة، فإذا    تستقرض من 

املرشك يف عصابة من التجار، فلام رآين قال: يا حبيش قلت: لبيك، فتجهمني، وقال قوال غليظا،  

فقال: أال ترى كم بينك وبني الشهر؟ قلت: قريب، قال: إنام بينك وبينه أربع ليال، فآخذك بالذي  

ين مل أعطك الذي أعطيتك من كرامتك، وال من كرامة صاحبك، ولكن أعطيتك لتصري  عليك، فإ 

يل عبدا، فأذرك ترعى الغنم، كام كنت قبل ذلك، فأخذ يف نفيس ما يأخذ يف أنفس الناس،  

إىل أهله، فاستأذنت   فانطلقت، ثم أذنت بالصالة، حتى إذا صليت العتمة، رجع رسول اهلل 

ا رسول اهلل، بأيب أنت وأمي، إن املرشك الذي قلت لك إين كنت أتدين  عليه، فأذن يل، فقلت: ي 

منه قد قال كذا وكذا، وليس عندك ما تقيض عني، وال عندي، وهو فاضحني، فأذن يل أن آيت  

بعض هؤالء األحياء الذين أسلموا حتى يرزق اهلل تعاىل رسوله ما يقيض عني، فخرجت حتى  

حمي، ونعيل عند رأيس، واستقبلت بوجهي األفق، فكلام  أتيت منزيل فحملت سيفي وجرايب ور 

نمت انتبهت، فإذا رأيت عيل ليال نمت، حتى انشق عمود الصبح األول، فأردت أن أنطلق، فإذا  

 
 رواه الرتمذي واخلرائطي. (1)
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، فإذا أربع  ، فانطلقت، حتى أتيت رسول اهلل  إنسان يسعى يدعو: يا بالل أجب رسول اهلل  

: )أبرش يا بالل، فقد  فاستأذنت، فقال النبي ، ركائب عليهن أمحاهلن، فأتيت رسول اهلل 

جاءك اهلل تعاىل بقضائك، فحمدت اهلل تعاىل(، فقال: أمل متر عىل الركائب املناخات األربع؟ قال:  

فقلت: بىل؟ قال: فإن لك رقاهبن، وما عليهن، فإذا عليهن كسوة، وطعام، أهداهن له عظيم فدك  

ففعلت، فحططت عنهن أمحاهلن، ثم عقلتهن، ثم  قال: فاقبضهن إليك، ثم اقض دينك، قال: 

صالة الصبح، خرجت إىل البقيع،   عدت إىل تأذين صالة الصبح، حتى إذا صىل رسول اهلل 

دينا فليحرض، فام   فجعلت أصبعي يف أذين، فناديت، وقلت: من كان يطلب من رسول اهلل 

تى فضل عندي أوقيتان، أو  دين يف األرض، ح   زلت أبيع وأقيض حتى مل يبق عىل رسول اهلل  

قاعد يف املسجد    أوقية ونصف، ثم انطلقت إىل املسجد وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول اهلل  

وحده، فسلمت عليه، فقال يل: )ما فعل ما قبلك؟( قلت: قَض اهلل كل شئ كان عىل رسول اهلل  

 نها، فلست بداخل  ، فلم يبق شئ، فقال: )فضل شئ؟( قلت: نعم، قال: )انظر أن ترحيني م

عىل أحد من أهيل حتى ترحيني منها، فلم يأتنا أحد(، فبات يف املسجد، حتى أصبح، وظل يف  

املسجد اليوم الثاين، حتى إذا كان يف آخر النهار جاء راكبان، فانطلقت هبام فكسوهتام وأطعمتهام،  

 منه، فكرب، ومحد اهلل  حتى إذا صىل العتمة دعاين، فقال: )ما فعل ما قبلك؟( قلت: قد أراحك اهلل 

شفقا من أن يدركه املوت وعنده ذلك، ثم تبعته حتى جاء أزواجه، فسلم عىل امرأة امرأة حتى  

 . ( 1) أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه 

فإذا مل جيد أي سبيل بحث عمن يعني السائل، فقد جاءه رجل مرة، فقال: إين جمهود،  

باحلق ما عندي إال ماء، فأرسل إىل أخرى، فقالت:    فأرسل إىل بعض نسائه فقالت: والذي بعثك 

: )من يضيف هذا الليلة رمحه اهلل  مثل ذلك، حتى قال كلهن مثل ذلك، فقال رسول اهلل 

، فانطلق به إىل رحله، فقال المرأته:  تعاىل؟( فقام رجل من األنصار فقال: أنا يا رسول اهلل 

 
 رواه أبو داود والبيهقي. (1)
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واهلل ما عندي إال قوت الصبية، قال: فإذا   ال تدخري شيئا، قالت:  أكرمي ضيف رسول اهلل 

أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعايل، فأطفئي الرساج، ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول اهلل  

   ففعلت، ثم غدا الضيف عىل النبي   :وقد نزل  ( 1) لقد عجب اهلل من فالن وفالنة( ) فقال ،

ُأوا الدَّ  ِذيَن َتَبوَّ بُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوال جَيُِدوَن  يف ذلك قوله تعاىل:﴿ َوالَّ
ياَمَن ِمْن َقْبِلِهْم حُيِ اَر َواأْلِ

ِسِه  يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنفْ 

 ( 9)احلرش:   ﴾ َفُأوَلئَِك ُهُم امْلُْفِلُحونَ 

يفعل ذلك كله مع ما به من فاقة وحاجة، بل كان يقدمـ  مع تلك الفاقة واحلاجة    وكان  

 غريه، ليكون آخر مستفيد إن بقيت هناك بقية. 

بطنه، فقال    كان جالسا مع رجل من أصحابه، فغمز رسول اهلل    روي أن رسول اهلل  

له الرجل: يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي أتشتكي بطنك؟ فقال: )ال، إنام هو جعار اجلوع(، فقام  

الرجل ليدخل حيطان األنصار، فرأى رجال من األنصار يسقي سقاية، فقال له: هل لك أن  

أسقي لك بكل سقاية مترة جيدة؟ قال: نعم، قال: فوضع الرجل كساءه، ثم أخذ يسقي، وهو  

رجل قوي، فسقي مليا، حتى ابتهر وعيا، فجعل يرتوح، ثم فتح حجره، وقال: عد يل متري، قال:  

منه قبضة،    ، فقبض رسول اهلل  فعد له نحوا من املد، فجاء به، حتى نثره بني يدي رسول اهلل  

تأخذ منه،  ثم قال: اذهبوا هبذا إىل فالنة، واذهبوا هبذا إىل فالنة، فقال الرجل: يا رسول اهلل أراك  

: )ألست تقرأ هذه اآلية؟( قال: فقلت: أية آية يا رسول اهلل؟ قال:  وال ينقص، فقال رسول اهلل  

اِزِقنيَ  ِلُفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ  َفُهَو خُيْ
ٍ
ء (، قال: أشهد أنام  39: )سـبأ ﴾    قول اهلل تعاىل:﴿ َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن يَشْ

 . ( 2)   هو من اهلل تعاىل 

 
رواه ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن جرير وابن املنذر واحلاكم وابن مردويه البيهقي يف  (1)

 األسامء والصفات.

 رواه أبو احلسن بن الضحاك. (2)
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 كل من يقدم له أي يشء، ولو كان بسيطا، بل حتى لو كان كلمة طيبة: يكافئ    وكان  

بقناع من رطب، وجرو زغب، فأعطاين   عن الربيع بن عفراء قال: أتيت رسول اهلل 

 .  ( 1)   مل ء كفي حليا، أو ذهبا 

هبدية، فأبى أزواجه أن يقبلنها، فأمرهن رسول    عن أم سنبلة قالت: أتيت رسول اهلل  

 . ( 2)   ا، ثم أقطعها واديا ، فأخذهن اهلل  

وروي أنه يف يوم حنني جاءت امرأة، فأنشدت شعرا تذكره أيام رضاعه يف هوازن، فرد  

عليهم ما أخذ، وأعطاهم عطاء كثريا، حتى قوم ما أعطاهم فكان مخسامئة ألف، قال ابن دحية:  

 . ( 3)   وهذا هناية اجلود الذي مل يسمع بمثله يف اجلود 

فرضبه، ودعا له، فسار سريا    وعن جابر  أنه كان يسري عىل مجل له قد أعيا، فمر النبي 

مل يرس مثله، ثم قال: )بعنيه بوقية(، قلت: ال، ثم قال: )بعنيه بوقية(، فبعته واستثنيت محالنه إىل  

ما كنت آلخذ  أهيل، فلام قدمنا املدينة أتيته باجلمل، ونقد يل ثمنه، ثم انرصفت، فأرسل إيل فقال: ) 

 ( 4)   مجلك، هو لك( 

جلابر يف سفر: )بعني مجلك(، فقال: هو لك يا رسول اهلل، بأيب وأمي،    ويف رواية قال    

: )اذهب بالثمن واجلمل  فقال:)بعنيه( فباعه إياه، وأمر بالال أن ينقده ثمنه، فأنقده، ثم قال 

: بل هو لك، فأعطاه الثمن، ورد  مكافأة لقوله  ، فعل ذلك رسول اهلل ( 5)  بارك اهلل لك فيهام( 

 عليه اجلمل، وزاد الدعاء بالربكة. 

 فوق ذلك يكايف املحسن بالدعوات الطيبات املباركات املجابات:   وكان  

 
 رواه الرتمذي. (1)

 رواه الطرباين. (2)

 .ذكره ابن فارس يف كتابه أسامء النبي (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)

 رواه البخاري. (5)
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من وضع  ) طهوره، فقال:   كنت يف بيت ميمونة فوضعت لرسول اهلل    قال ابن عباس: 

 :)اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل(  يل هذا؟(، فقالت ميمونة: عبد اهلل، فقال  

  ويف حديث أيب قتادة الطويل العظيم املشتمل عىل معجزاٍت متعّدداٍت لرسول اهلّل 

فامَل عن   الليل وأنا إىل جنبه، فَنَعس رسوُل اهلّل ( 1)  يسرُي حتى اهبارّ  قال: فبينا رسوُل اهلّل 

مُته من غري أن ُأوقَظه حت  ر راحلته فأتيُته فدعَّ الليُل مال  ( 2)   ى اعتدل عىل راحلته، ثم ساَر حتى هتوَّ

مُته من غري أن أوقَظة حتى اعتدل عىل راحلته، ثم ساَر حتى إذا كان من آخر   عن راحلته، فدعَّ

َحر ماَل ميلة هي أشّد من امليلتني األُوَلَينْي حتى كاد ينجفُل  مته، فرفَع رأَسه  ( 3)  السَّ ، فأتيُته فدعَّ

َمَتى كان َهَذا َمِسريَك ِمنِّي؟(  قلُت: ما زال هذا مسريي  ) َذا؟(  قلُت: أبو قتادة، قال: َمْن هَ : ) فقال 

 . ( 4)   وذكر احلديث   ( َحِفَظَك اهلّل ِبام َحِفْظَت ِبِه َنِبّيهُ ) منذ الليلة، قال: 

ويف حديث جرير بن عبد اهلّل الَبَجيّل قال: كان يف اجلاهلية بيٌت خلثعَم ُيقال له الكعبة  

َهْل أْنَت ُمِرحيِي ِمْن ِذي اخلََلَصِة؟(، فنفرُت  ) : اليامنية، وُيقال له ذو اخَلَلصة، فقال يل رسوُل اهلّل  

َنا وقتلَنا َمن وجدنا  ْ عنده، فأتيناه فأخربناه، فدعا لنا  إليه يف مئة ومخسني فارسًا من أمحَس فكرسَّ

 . ( 5)   وألمحس 

مرحبا يا جويرب جزاكم اهلل يا  ) ذات يوم فقال:   وعن جابر  قال: دخلت عىل رسول اهلل  

معرش األنصار خريا، آويتموين إذ طردين الناس، ونرصمتوين إذ خذلني الناس، فجزاكم اهلل معرش  

ك هدانا اهلل إىل اإلسالم، وأنقذنا من شفا حفرة  بل جزاك اهلل عنا خريا، ب ) األنصار خريا(، فقلت: 

 
 انتصف. (1)

 أي ذهب معظمه.  (2)

 يسقط.  (3)

 رواه مسلم. (4)

 رواه البخاري ومسلم. (5)
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 ( 1)   من النار، وبك نرجو الدرجات العىل من اجلنة( 

أن مقابلة املعروف بالدعاء من أعظم اجلزاء عىل املعروف، ومن أفضل ما   وقد أخرب 

من صنع إليه معروف، فقال لفاعله جزاك اهلل خريا فقد أبلغ يف  ) : يقابل به اإلحسان، قال 

من أسدى إليه بمعروف فقال للذي أسداه: جزاك اهلل خريا، فقد أبلغ يف  ) ، ويف رواية: ( 2)  ناء( الث 

 الثناء(  

منَِّي أربعني ألفًا، فجاَءه مال    وقد روي عن عبد اهلّل بن أيب ربيعة قال: استقرَض النبيُّ  

َلِف احَلْمُد واألداُء( باَرَك اهللَُّ َلَك يف أْهِلَك وَمالَِك،  ) فدفَعه إيلَّ وقال:   ( 3)   إنَّاَم َجَزاُء السَّ

من  ) : إىل كثرة الدعاء ملن عمل معروفا إىل أن يتيقن أنه قد أوفاه أجره، قال    بل دعا  

استعاذ باهلل فأعيذوه، ومن سألكم باهلل فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن مل جتدوا  

حتى تعلموا أنكم شكرمتوه، فإن اهلل  ) ، ويف رواية: ( 4)  ه( فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأمتو 

 ( 5)   تعاىل شاكر حيب الشاكرين( 

 سكت قليال، ثم راح يرتنم بقول الشاعر: 

 يروى حديث الندى والبرش عن يده

  
 ووجهه بني منهل ومنسجم 

   
 من وجه أمحد يل ندى ومن يده

  
 بحر ومن فمه در ملنتظم 

   
 الريح نافلةيمم نبيا يباري 

  
 واملزن من كل هامي الورد خري مهي 

   
 لو عامت الفلك فيام فاض من يده

  
 مل تلق أعظم بحرا منه أن تعم 

   
 حييط كفاه بالبحر املحيط فلذ

  
 به ودع كل طامي املوج ملتطم 

   
 

 رواه الرتمذي واحلاكم. (1)

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن. (2)

 رواه النسائي وابن ماجه وابن السني. (3)

 رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال: صحيح عىل رشطهام. (4)

 رواه الطرباين. (5)
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 لو مل حتط كفه بالبحر

  
 ما شملت كل األنام وروت قلب كل ظمي 

   
 *** 

بعد أن انتهى احلكيم من حديثه مل جيد جريي فالويل ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ الرأس،  

 متغري الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله وجييبها..  

التفت إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احلرية.. فرأيت وجوههم  

 عليها غربة ترهقها قرتة. كاحلة عابسة  

 .   شمس حممد أما أنا.. فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  
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 خامسا ـ خداع 

.. وقد  ( 1) يف مساء اليوم اخلامس.. ويف دار الندوة اجلديدة.. دخل )فرانكلني جراهام( 

ك ما أثر يف حياته مجيعا،  كان هذا الرجل يف بداية حياته العب سريك، وكان يتقن من فنون السري 

فهو يتصور مجيع حركات احلياة بمنظار حركات التشويش البرصي التي يقوم هبا البهلوان يف  

 ميدان السريك. 

بعد ذلك.. وبعد أن عجزت أعضاؤه أن تقوم بحركات البهلوان، انضم إىل حزب مغمور  

فنون احليل أن جيعل حلزبه    من األحزاب السياسية.. ولكنه استطاع بفضل ما تعلمه يف السريك من 

 صوتا حمرتما مسموعا. 

 
ريكي بييل جراهام، وقد عمل والده قسيسًا خاصًا للرؤساء وهو ابن القسيس األم: أشري به هنا إىل فرانكلني جراهام(1)

 .األمريكيني منذ عهد ريتشارد نيكسون، وحتى الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون

وتوىل ابنه فرانكلني جراهام نفس املهمة بعد تقاعد األب، وقام بعمل الطقوس الدينية لتنصيب الرئيس األمريكي جورج 

 .دبليوبوش

يع مسئوليات الكنيسة التي أنشأها أبوه، والتي تعد من أكرب الكنائس األمريكية عددًا وتأثريًا، وقامت خالل وقد توىل مج

 . محلة تنصري يف مجيع أنحاء العامل 450السنوات املاضية بأكثر من 

وأن القرآن ) حيض عىل  وقد أدىل فرانكلني جراهام بترصحيات إعالمية ذكر فيها أن اإلرهاب جزء من التيار العام لإلسالم،  

م  2002العنف ( وكرر جراهام خالل برنامج ) هاينتي وكوملز ( املذاع عىل قناة فوكس نيوز األمريكية يف اخلامس من أغسطس  

م وصف فيها اإلسالم بأنه دين )رشير(، ويف كتاب جديد 2001رفضه االعتذار عن ترصحيات أدىل هبا بعد حوادث سبتمرب 

، حيتوي عىل نصوص تتسم بالسفه واحلطة هبدف اإلساءة إىل اإلسالم ومنها The name مى )االسم(لفرانكلني جراهام يس

:) اإلسالم.. أّسَس بواسطة فرد برشي مقاتل يسمى حممد، ويف تعاليمه ترى تكتيك ) نرش اإلسالم من 71قوله يف صفحة 

 (أن هدف اإلسالم النهائي هو السيطرة عىل العامل  خالل التوسع العسكري (، ومن خالل العنف إذا كان رضوريًا، من الواضح

:) إن القرآن حيتوي عىل قصص ُأخذت وُحّرفت عن العهدين القديم واجلديد.. مل يكن للقرآن التأثري 72ويقول يف صحفة  

ه اإلسالم ليس الواسع عىل الثقافتني الغربية واملتحرضة الذي كان لإلنجيل، االختالف رقم واحد بني اإلسالم واملسيحية أن إل

 إله الديانة املسيحية(

وبسبب أقواله هذه اخرتناه هلذا الفصل، مع التنبيه إىل أن ما نسوقه من معلومات أو حوار ال عالقة هلا أصال باملسمى 

 احلقيقي، وإنام هو جمرد اسم.
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لكن أعضاء حزبه الذين تعلموا منه فنون اخلداع واحليلة ارتدوا عليه، فصار يف ذيل  

 احلزب بعد أن كان رأسه املدبر.. ومل يرضه هذا، فاستقال منه، وانرصف إىل الكنيسة. 

ادت فسيطرت عليه  ولكن اخلصال التي تولدت عنده من طول صحبته لرجال السريك ع 

اسة بام حيبون أن يتقرب به البرش إليهم.. فقربوه إليهم كام  ي من جديد، فأخذ يتقرب من رجال الس 

 مل يقربوا قبله أي رجل دين. 

وقد بدأت عالقة أخي به بسبب هذه الصحبة.. فكالمها حيب املناصب الرفيعة.. وكالمها  

عروش السلطة الدينية.. وكالمها يتقن من  ينبهر بالعروش.. سواء عروش السلطة الدنيوية، أو 

 فنون التكتيك ما يستطيع أن حيقق به كل ما يشتهي من مآرب. 

لكنه عاد يف ذلك املساء بغري ما كانت اجلامعة تتوقع منه.. فقد جاء عىل غري العادة كالح  

 الوجه مصفر الشفتني.. وكأنه كان خيوض غامر حرب من غري أن حيمل معه أي سالح. 

 ه اجلامعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إجيابية!؟  ابتدرت 

تفرس يف وجوههم ـ كعادته ـ قبل أن ينطق بأي كلمة، ثم قال: ال شك أنكم تسمعون بام  

يسمى الكر والفر.. فإن مل تكونوا قد سمعتم به من قبل، فهو أسلوب من أخطر أساليب احلروب  

 د مارسه املسلمون يف مجيع حروهبم. وأكثرها نفعا.. وق 

 قال رجل منا: فهل مارست اليوم هذا األسلوب؟ 

قال فرانكلني: أجل.. لقد مارسته كام مل أمارسه طول حيايت.. وهم اآلن يف كمني..  

 ويوشك أن ننترص عليهم. 

 قال الرجل: ما دمت حتمل هذه البرشى.. فلم نراك ذابال ممتلئا باملخافة؟ 

 قال فرانكلني: املعركة صعبة.. وأسلوب الكر والفر أصعب أنواعها..  

 قال رجل من اجلامعة: مل أفهم بعد مرادك من هذا األسلوب. 

قال فرانكلني: هذا األسلوب يعتمد عىل تظاهر املنترص القوي باهلزيمة أمام خصمه.. فإذا  
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 ما اتبعه انقض عليه انقضاضا يقيض عليه. 

 قال الرجل: فقد تظاهرت اليوم باهلزيمة إذن؟ 

 قال فرانكلني: هزيمة املنترص.. ال هزيمة املنهزم. 

 نك؟ قال الرجل: فهل انقضضت عليه بعد أن وضعته يف كمي 

 قال فرانكلني: إن ذلك يستدعي وقتا.. املهم أهنم اآلن يف الكمني..  

ابتسم أخي، وقال خماطبا اجلامعة: ملاذا نضيع وقتنا يف كل هذا اللغو.. لقد سجلنا كل ما  

 حصل.. ولنكتف بام وقع؟  

 ابتدر دون انتظار رد اجلامعة، ووضع القرص يف القارئ، وبدأ رشيط األحداث: 

 جراهام( يف ميدان احلرية كمهرج أكثر منه كرجل مرتبط بالكنيسة، وله  ظهر )فرانكلني 

 مكانة عالية فيها..  

لقد استعمل أسلوبا من أساليب اخلداع التي تعلمها أثناء عمله مهرجا يف السريك، لقد  

 أخرج منديال.. وأراه للجامعة التي أحاطت به، وقال: أال ترون هذا املنديل األبيض؟..  

 عة باإلجياب، فقال: أال تشكون يف كونه منديال؟ أجابت اجلام 

 قالوا: ال نشك.  

 فقال: أال تشكون يف كونه أبيض؟ 

 قالوا: ال نشك. 

 أدار املنديل بحركات هبلوانية، اختفى بعدها املنديل لتحل بدله محامة حية ممتلئة حياة. 

الذكاء ما    تعجبت اجلامعة عجبا شديدا.. وفغرت فاهها لذاك، فقال: ال شك أن لكم من 

 يعترب ما فعلته جمرد خدعة هلا أصوهلا، وكيفيتها.. ولذلك مل تنخدعوا..  

نعم.. أثار ذلك تعجبكم، ولكنكم يف نفس الوقت تعلمون أن املنديل منديل.. هو هذا  

املختفي داخل كمي.. وأن احلاممة كنت أيضا أخفيها بطريقتي اخلاصة.. وقد استطعت بام تعلمته  
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 ع أن أحول يف أبصاركم املنديل محامة. من أساليب اخلدا 

ولكن.. لو كان بينكم أغرار أو مغفلون أو صغار مل تنضج عقوهلم، فإهنم سينخدعون..  

 أليس كذلك؟ 

قالت اجلامعة: بىل.. فهات خدعة أخرى.. وعلمنا من أرسارها ما علمتنا من أرسار هذه  

 اخلدعة. 

 قال: هناك خدعة حتتاج منكم صربا كثريا لتعلمها. 

 قالوا: هاهتا. 

قال: لقد تعلمت هذه اخلدعة من رجل ظهر يف بالد العرب قبل أكثر من أربعة عرش قرنا..  

 كان اسمه حممد..  

تعجبت اجلامعة، وقال بعض املسلمني منهم: أتقصد رسول اهلل.. ذلك الصادق األمني  

 الذي امتألت األرض رمحة ومجاال ونورا بمحياه. 

الشك أنك من األغرار الذين استطاع حممد أن يلعب   التفت إليه فرانكلني، وقال: 

 بعقوهلم.. فيحول من املنديل األبيض الذي ال حياة فيه محامة كتلك احلاممة التي أخرجتها لكم. 

قال الرجل: ولكن حممدا رجل من أهل اهلل، أوحى اهلل إليه.. وكان ذلك الوحي هو النور  

بل ال تزال هتتدي.. بل إن الظمأ يصيبها أو يقتلها  الذي اهتدت به أجيال طويلة من اإلنسانية.. 

 إن هي أعرضت عنه. 

قال فرانكلني: لقد ذكرت لك أن حممدا مل يكن سوى خمادع أو ساحر ال خيتلف خداعه  

 وسحره عن اخلداع والسحر الذي مارسته أمامكم اآلن. 

قرآنه هذا.. ففيه:﴿  لقد أدرك قومه هذا.. فلهذا مل تنطل حيله عىل عقالء قومه.. وقد ذكر  

ًة َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ  (، وفيه:﴿ َوَقاُلوا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر  13)النمل:  ﴾ َفَلامَّ َجاَءهْتُْم آَياُتَنا ُمْبرِصَ

ا ِبِه َكاِفُرونَ 15)الصافات:  ﴾ ُمِبنيٌ    ﴾ (، وفيه:﴿ َومَلَّا َجاَءُهُم احْلَقُّ َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر َوِإنَّ
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ِذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ مَلَّا َجاَءُهْم َهَذا ِسْحٌر  30ف: )الزخر  (، وفيه:﴿ َوِإَذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل الَّ

 ( 2)القمر:   ﴾ (، وفيه:﴿ َوإِْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ 7)االحقاف:   ﴾ ُمِبنيٌ 

 معجز.. ال تزيده األيام إال إعجازا.   قال الرجل: ولكنه أتى بقرآن 

قال فرانكلني: لقد استطعت مع جمموعة من أصدقائي أن آيت بكتاب مثل القرآن.. نعم..  

هو مل ينترش بعد انتشار القرآن.. ومل يشتهر اشتهاره.. ومل يذب يف األلسن ذوبانه.. ولكن األيام  

 . ( 1) د وحدها كفيلة بأن جتعل له من القوة ما يبز به قرآن حمم 

 . قال الرجل: فاقرأ علينا من قرآنك ما يملؤنا باخلشوع الذي مألنا به قرآن حممد  

استجمع فرانكلني كل ما تعلمه من فنون اخلداع، وراح يمثل صورة اخلاشع املتبتل،  

وبصوت ممتلئ بحرشجة الدموع راح يقرأ: )بسم األب الكلمة الروح اإلله الواحد األوحد،  

زعمتم بأننا قلنا: قاتلوا الذين ال يدينون دين  احلق من  )   ( التوحيد، موحد التثليث ما تعدد مثلث  

الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يٍد وهم صاغرون.. يا أهل الضالل من عبادنا: إنام  

قد  دين احلق هو دين اإلنجيل والفرقان احلق من بعده، فمن ابتغي غري ذلك دينا فلن يقبل منه ف 

 (  13،  12)سورة اجلزية:    ( كفر بدين احلق كفر 

ثم نظر للجمع، فلم ير دمعة واحدة تسقط من عيوهنم.. فزاد من درجة خشوعه، وراح  

ولقد أنزلنا الفرقان احلق وحيًا، وألقيناه نورًا يف قلب صفينا ليبلغه قوالً معجزًا بلسان عريب  ) يقرأ: 

 
أشري هنا إىل ما يسمى )الفرقان احلق( وهو الكتاب الذي يوزع يف بعض بالدنا اإلسالمية ويبث عىل عرشات املراقع  (1)

وهذا الكتاب مل يدع شيئا من اإلسالم إال ونال منه سواء  . عىل شبكة اإلنرتنت ويعرض عىل أنه القرآن البديل لقرآن املسلمني.

 الجتامعي.عىل املستوى الديني أو السلوكي أو ا

وُسَور هذا الفرقان كلها هجوٌم  وُفْحش عىل سيد األنبياء واملرسلني، وتسفيٌه لكل شىء جاء به اإلسالم من توحيٍد ونعيٍم 

 …ُأْخَرِوّى وصالٍة وصياٍم وحجٍّ وجهاٍد وطهارٍة وترشيعاٍت أرسيٍة 

سورة، وكل سورة تتكون من عدد من اآليات، وقد اشتمل هذا الكتاب عىل: املقدمة والبسملة واخلامتة ثم سبعا وسبعني 

 وقد اشتملت هذه السور عىل موضوعات تكاد تكون مكررة يف كل سورة بصورة مملة.
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ق ِصْنوًا فاروقًا حمقًا للحق، ومزهقًا للباطل وبشريًا  مبني، مصدقًا ملا بني يديه من اإلنجيل احل 

 (  5،  4التنزيل  ) ونذيرًا للكافرين( 

مل يالحظ أي تأثر عىل وجوه اجلمع املحيط به.. فضم إىل خشوعه ترتيال كرتتيل املسلمني  

واصطفيناه ورشحنا صدره لإليامن وجعلنا له عينًا تبرص وأذنًا تسمع وقلبًا  ) للقرآن، وراح يقرأ: 

(  يعقل، ولسانًا ينطق، وأوحينا إليه بالفرقان احلق، فخطه يف سبعة أيام وسبع ليال جليداً 

لقد طوعت لكم  أنفسكم قتل صفينا شاهدين عىل أنفسكم بالكفر، أفتقتلون  ) (.. 2)الشهيد: 

نفسًا زكية، وتطمعون برمحتنا وأنتم املجرمون، ال جرم أنكم يف الدنيا واآلخرة أنتم األخرسون،  

متم بدمه آية ُتْكوى هبا جباهكم وتشهد عليكم بأنكم كفرة جمرمون، وأنه الصفي األمني،  وخت 

(.. )فرقان حق  8:  6)الشهيد:    ( وأن الفرقان احلق هو كلمتنا وهو احلق اليقني، ولو كره الكافرون 

(.. )ونحن اهلل الرمحن  2اإلعجاز: ) صنو اإلنجيل احلق الذي كلمنا به آباءكم وذكري للمدكرين( 

(.. )إنام صلبوا عييس املسيح  6)الثالوث:  ( لرحيم ثالوث فرد إله واحد ال رشيك لنا يف العاملني ا 

إن أهل الضالل من عبادنا أرشكوا بنا  ) (..  10)الصلب:   ( ابن مريم جسدا برشا سويا وقتلوه يقينا 

هبا    رشكًا عظياًم فجعلونا تسعة وتسعني رشيكاً بصفات متضاربة وأسامء لإلنس واجلان يدعونني 

وما أنزلنا هبا من سلطان، وافرتوا علينا كذبًا بأنا اجلبار املنتقم املهلك املتكرب املذل، وحاشا لنا أن  

وقام منكم ناٍع ينعق بنقمة الباطل  ) (..  10:  8الثالوث  )   ( نتصف بإفك املفرتين ونزهنا عام يصفون 

  ( وحي الشيطان سميعا عىل احلق، وحقد الكفر عىل اإليامن، ونرصة الرش عىل اخلري، فكان ل 

(.. )والذين آمنوا باإلنجيل احلق وعملوا الصاحلات، أولئك هم خري الربية، والذي  15املسيح: ) 

يأهيا الناس إنام تتىل عليكم  ) (.. 8اإلخاء: ) كفروا وآمنوا بالشيطان ورسله أولئك هم رش الربية( 

وحي الشيطان، واَتذوه  آيات الشيطان مضلالت، ليخرجكم من النور إىل الظلامت، فال تتبعوا  

 ( 15)اإلخاء:   ( عدوًا لدوداً 

التفت إىل اجلمع، فلم ير أي تأثر، فقال: سأقرأ عليكم ما يقول قرآننا عن حممد.. لقد قال  
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وحذرنا عبادنا املؤمنني من رسول أفاك تبينوه من بيِّنات الكفر، وعرفوه من  ) (،: 18يف )األنبياء: 

ني، فهو رسول شيطان رجيم لقوم كافرين( ويف  ثامر أفعاله، وكشفوا إفكه وسحره املب 

)وما برشنا بني إرسائيل برسول يأيت من بعد كلمتنا، وما عساه أن يقول بعد أن قلنا    ( 16)األنبياء: 

كلمة احلق، وأنزلنا سنة الكامل، وبرشنا الناس كافة بدين احلق، ولن جيدوا له نسخًا، وال تبدياًل  

 إىل يوم يبعثون(  

صف حممدا بالطاغوت.. بل خصه بسورة )الطاغوت(، اهتمه فيها بإشعال  بل إن قرآننا و 

 احلروب، وإخراج الناس من النور إىل الظلامت، والسلب، والزنى، والكفر..       

وما نرسل من رسول إال خلري عبادنا يرهيم  ) (: 9: 5وقال قرآننا يف سورة )اإلعجاز 

رسول شيطان رجيم، فرصاطه ِعوج وإعجازه  رصاطنا املستقيم،  وأما من أغواهم وأضلهم فهو  

عجمة ونوره ظلمة فال تتبعوه وال تنصتوا له واَتذوه مهجورا، واليزال الذين كفروا يف مرية من  

الفرقان احلق حتي تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب مقيم، ومن الناس من جيادل فيه بغري علم  

 وال هدي وال كتاب منري( 

يا أهيا الذين ضلوا من عبادنا: إذا سئل  ) ادة التي يتسابق هلا املسلمون: وقال قرآننا يف الشه 

أحدكم عن الروح قال: الروح من أمر ريب، فام أوتيتم من العلم كثريًا أو قلياًل وما سألتم أهل  

الذكر الذين برشوا بالروح قبل جاهلية ملتكم بمئات السنني، وإذا استشهدتم يف سبيل جنة الزنى  

ة الروم قبلكم بجنة جتري من حتتها األهنار يلبسون فيها ثيابًا خرضًا ومحرًا متقابلني  فقد نعم كفر 

ومتكئني عىل األرائك يطوف عليهم ولدان ونساء بخمور وحلم طري وما يشتهون وهم  

الكافرون، وبزت جنتهم جنتكم التي استشهدتم يف سبيلها فرحني طمعًا بام وعدتم به من زنى  

 وفجور( 
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..  ( 1) جلمع، فلم ير أي تأثر، فقال: سأقرأ عليكم قرآنا آخر كتبه سلف صالح لنا التفت إىل ا 

بسم اهلل الغفور الرحيم، أعارض قرآن َمْن آخر اسمه الدال وأوله امليم، بلسان  ) لقد قال فيه: 

فصيح عريب مبني، ال يمنعني منه سيف وال سكني، إذ قال يل بلسان اإلهلام سيد املرسلني: قل  

رشيك فيها لرب العاملني ويف الفصاحة يشرتك كثري كثريين يغلب فيها أحياًنا الصالح  املعجزة ال  

الطالح والكافر املؤمنني، فليست الفصاحة ولو يف النهاية آية وال معجزة اللهم إال عند الذين  

أوطاهم عشوة معلم جمنون حتى قالوا عنه خاتم األنبياء وسيد املرسلني، مع أنه بإقراره يف سورة  

ألحقاف مل يدر قط ما ُيْفعل به وال بتباعه أمجعني أكتعني، فقل يا من اسمه رمند ولقبه مَرْتنِي: آه،  ا 

لقوٍم يقبل الباطل واخلرافات والرتهات كأهنا اليقني، وإن كنتم يف شك مما أهلمنا إليه عبدنا يا  

وانكم من اجلن إن  معارش املسلمني فأتوا بحلِّ هذه احلجة، وبمثل هذه السورة وادعوا لذلك إخ 

كنتم مهتدين. فإن مل تقدروا، ولن تقدروا فقد زهق الباطل، وانتقام اليقني واحلمد والشكر هلل  

 آمني، آمني(  

بقي فرانكلني وقتا غري قليل يرطن بمثل هذه الركاكة إىل أن كاد اجلمع ينفض عنه.. بل  

يرتل بخشوع ومهابة   عزم بعضهم عىل ذلك إىل أن ارتفع صوت مهيب خيرتق تلك الركاكات 

نِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإىَل َبْعٍض   ْنِس َواجْلِ ا َشَياِطنَي اإْلِ قوله تعاىل:﴿ َوَكَذلَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّ

وَن )  ِه َأْفِئَدُة  ( َولَِتْصَغى ِإَليْ 112ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ

ُفوَن )  ُفوا َما ُهْم ُمْقرَتِ َضْوُه َولَِيْقرَتِ ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِباآْلَِخَرِة َولرَِيْ ( َأَفَغرْيَ اهللَِّ َأْبَتِغي َحَكاًم َوُهَو  113الَّ

ِذيَن َآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعَلُمو  اًل َوالَّ ٌل ِمْن َربَِّك ِباحْلَقِّ َفاَل  الَِّذي َأْنَزَل ِإَلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّ ُه ُمَنزَّ َن َأنَّ

يَن )  ِميُع اْلَعِليُم  114َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمرَتِ َل لَِكلاَِمِتِه َوُهَو السَّ ( َومَتَّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل اَل ُمَبدِّ

 
م ( وهو راهب مبرش دومينيكاين إسباين، تبحر يف دراسة القرآن، واجتهد يف  1284ـ  1220هو ريموند مارتيني )  (1)

د القرآن(، وقد حاول معارضة القرآن، فوضع السورة املذكورة )عبد الرمحن اجلدل ضده، فألف كتاًبا بعنوان )اخلالصة ض

 (215ـ  213بدوي، موسوعة املسترشقني، ص 
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ِبيِل اهللَِّ ِإْن َيتَّبُِعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ  ( َوإِْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن يِف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َس 115) 

 (﴾ )األنعام( 116خَيُْرُصوَن ) 

ارتفعت العيون إىل صاحب الصوت املهيب، فإذا به احلكيم، فافرتت ثغور املجتمعني عىل  

 ابتسامة فرح ورسور، وانرصفت عن فرانكلني إىل احلكيم. 

ستمعني، فقال: ما بكم؟.. هل غركم هذا الساحر عن  أراد فرانكلني أن يرصف إليه امل 

 أنفسكم.. أم أن سحره قد انطىل عليكم؟ 

 قال احلكيم: الساحر ال يرى يف حياته إال السحر.. واملجنون ال يرى يف حياته إال اجلنون. 

 قال فرانكلني: هل تراك تتهمني، أم تقذفني، أم تسبني؟ 

علمنا نبينا أن نسب أحدا من الناس، ولكني   قال احلكيم: أنا ال أهتمك وال أقذفك، وما 

 أعرض عليك أن نبحث يف احلقائق بعيون أهل احلقائق ال بعيون أهل الدجل. 

 قال فرانكلني: وما عيون أهل الدجل؟ 

من   قال احلكيم: تلك العيون التي رأى هبا فرعون وملؤه ما جاءهم به موسى 

م إال السحر، قال تعاىل:﴿ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى  اآليات، فقد رأوها سحرا ألهنم مل يروا يف حياهت 

اٌب ) 23ِبَآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبنٍي )  (﴾ )غافر(،  24( ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقاُلوا َساِحٌر َكذَّ

( َفَتَوىلَّ ِبُرْكنِِه َوَقاَل َساِحٌر َأْو  38وقال تعاىل:﴿ َويِف ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإىَل ِفْرَعْوَن ِبُسْلَطاٍن ُمِبنٍي ) 

(﴾ )الذاريات(.. أال ترى عمى هذا األمحق عن االحتامالت التي يتطلب العقل  39جَمُْنوٌن ) 

 عنده يف السخر أو يف اجلنون.   السليم النظر فيها.. فقد انحرص ما فعله موسى  

 قال فرانكلني: فأنت تشبهني به إذن؟ 

 شبه نفسك به. قال احلكيم: بل أنت ت 

 قال فرانكلني: كيف تقول ذلك، ثم تدعي أن نبيكم مل يعلمكم أن تسبوا أحدا من الناس. 

 قال احلكيم: يف إمكانك أن ترصف هذه املسبة عنك، وتلصقها يب. 
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 قال فرانكلني: كيف ذلك؟.. وهل يمكن للمسبة أن تتجول لتبحث عمن حتل به؟ 

أيام امرئ قال ألخيه: كافر فقد باء هبا  ) ، فقال: عن ذلك   قال احلكيم:  لقد أخربنا نبينا 

إذا قال الرجل ألخيه: أنت يل عدو  ) : ، وقال ( 1) أحدمها، إن كان كام قال، وإال رجعت عليه( 

   ( 2) فقد باء أحدمها باثمه إن كان كذلك، وإال رجعت عىل األول( 

 قال فرانكلني: فكيف أحوهلا إليك؟ 

 احتكم إليه فرعون. قال احلكيم: هيا بنا نحتكم إىل ما  

 قال فرانكلني: وإىل ما احتكم فرعون؟ 

قال احلكيم: لقد قص القرآن علينا خرب ذلك، فقال:﴿ َقاَل املأََْلُ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن إِنَّ َهَذا  

ِجْه َوَأَخاُه  ( َقاُلوا َأرْ 110( ُيِريُد َأْن خُيِْرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم َفاَمَذا َتْأُمُروَن ) 109َلَساِحٌر َعِليٌم ) 

يَن )  َحَرُة ِفْرَعْوَن َقاُلوا  112( َيْأُتوَك بُِكلِّ َساِحٍر َعِليٍم ) 111َوَأْرِسْل يِف املََْداِئِن َحارِشِ ( َوَجاَء السَّ

ِبنَي ) 113إِنَّ َلَنا أَلَْجًرا ِإْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبنَي )  ا  ( قَ 114( َقاَل َنَعْم َوِإنَُّكْم مَلَِن امْلَُقرَّ اُلوا َيا ُموَسى ِإمَّ

ا َأْن َنُكوَن َنْحُن املُْْلِقنَي )  َهُبوُهْم  115َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّ ( َقاَل َأْلُقوا َفَلامَّ َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاِس َواْسرَتْ

(  117َي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَن ) ( َوَأْوَحْيَنا ِإىَل ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفِإَذا هِ 116َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم ) 

( َوُأْلِقَي  119( َفُغِلُبوا ُهَنالَِك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن ) 118َفَوَقَع احْلَقُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ) 

َحَرُة َساِجِديَن )  (﴾  122( َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن ) 121( َقاُلوا َآَمنَّا ِبَربِّ اْلَعامَلنَِي ) 120السَّ

 )األعراف( 

كان لقراءة احلكيم تأثريها الكبري يف نفوس املستمعني، بحيث كادوا ينحازون انحيازا كليا  

إليه، فخيش فرانكلني إن ترصف أي ترصف ال يقبله العقل أن يظهر بمظهر املنهزم، فقال:  

 فاعتربين موسى.. وتعال ألق بحبالك، أللقي بعصاي. 

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه اخلرائطي يف مساوي االخالق. (2)
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دنا نفسه موسى.. فموسى هو النتيجة التي نصل إليها..  قال احلكيم: ال يمكن أن يعترب أح 

 وموسى هو احلقيقة التي تقيض عىل الباطل..  

قال فرانكلني: فلنعترب أنفسنا مجيعا سحرة وخمادعني.. ولنلق ما عندنا من حبال وعيص  

 لنعرف من منا موسى، ومن منا غريه؟ 

ك َتالفني فيه.. أم أنك  قال احلكيم: أما كون ما كنت تقرؤه سحرا وخداعا، فال أظن 

 َتالفني فيه؟ 

 قال فرانكلني: ماذا تقصد؟ 

قال احلكيم: ال شك أنك تعرف كاتب تلك اآليات التي كنت تقرؤها إن كان يصح أن  

 تسمى آيات. 

 قال فرانكلني: أجل.. وبيني وبينه عالقة وثيقة. 

، وملا يأمر به رجال  قال احلكيم: فهل ادعى هذا الرجل النبوة، أم أنه ال يزال تابعا للمسيح 

 السلطة الكنسية؟ 

 قال فرانكلني: بل هو ال يزال خملصا للمسيحية.. ولرجال الدين املعصومني فيها. 

 قال احلكيم: فام قرأته إذن من اعتباره صفيا مرسال إليه كذب وخداع؟ 

سكت فرانكلني، فقال احلكيم: هل يزعم صاحبك هذا أن ما يقرؤه عىل الناس كالم اهلل  

 به إليه كام أوحيت األسفار املقدسة للنبيني؟ موحى  

 قال فرانكلني: هو ال يزعم ذلك، وهو أكثر تواضعا من أن يزعم ذلك. 

 قال احلكيم: فقد كذب إذن يف نسبة كالمه إىل اهلل..   

 قال فرانكلني: أنت مل تفهم غرض هذا الكتاب. 

 قال احلكيم: فوضح يل غرضه. 

التحدي الذي نطق به القرآن.. أمل يزعم القرآن أنه لو    قال فرانكلني: إن غرضه أن يرد عىل 
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 اجتمع اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل القرآن لن يأتوا بمثله؟ 

نُّ   ْنُس َواجْلِ قال احلكيم: أجل.. لقد قال تعاىل يف ذلك التحدي:﴿ ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ

 (﴾ )اإلرساء( 88ْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهرًيا ) َعىَل َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن اَل يَ 

 قال فرانكلني: فقد رد صاحبي هذا عىل هذه الدعوى. 

 قال احلكيم: بل مل يرد عليها؟ 

 قال فرانكلني: كيف ذلك، وأنت ترى آياته ال َتتلف كثريا عن آيات القرآن؟ 

حني تصورها سحرا..    آه فرعون من عصا موسى  قال احلكيم: إن ما تقوله يشبه ما ر 

 ألنه تصور أن كل خارق للعادة لن يكون إال سحرا. 

 قال فرانكلني: فكيف متيز السخر عن غريه؟ 

قال احلكيم: باالحتكام إىل أهل االختصاص.. لقد احتكم فرعون إىل أهل االختصاص  

 من السحرة، فلم يملكوا إال أن يسجدوا. 

 فرانكلني: فلمن نحتكم نحن اآلن؟ قال  

قال احلكيم: لقد أثبتنا أن ما قرأته ليس كالما من اهلل.. وأقررت بنفسك أن صاحبك هذا  

جمرد متالعب، وليس صاحب رسالة كام تزعم كلامته.. وبذلك كانت حباله التي ألقاها جمرد  

 سحر وخدعة برصية كتلك اخلدعة التي كنت متارسها اآلن بيننا. 

 انكلني: فالدور اآلن إذن ملحمد. قال فر 

، وفيام جاء به  قال احلكيم: أجل.. والعقل السليم يطلب منا أن ننظر فيام ألقاه حممد 

 هل هو رسالة من اهلل إليه، أم هو جمرد خدعة ال َتتلف عن خدعة صاحبك؟ 

 قال فرانكلني: فكيف نعرف ذلك؟ 

ال يمكن أن تقوم إال بأربعة   قال احلكيم: إن املخادع يتميز بأربع صفات.. واخلدعة 

أركان.. ولن ينجخ املخادع إال إذا حتقق هبا.. والعقل السليم يطلب منا تطبيق تلك املواصفات  
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 لنميز بني كونه خمادعا أو صادقا.   عىل ما جاء به حممد  

 قال فرانكلني: فام هي؟ 

وصاحبك   قال احلكيم: أما األوىل، فهي الكذب، فال يمكن للمخادع أن يكون صادقا، 

قد علمت أنه كذب فيام ادعاه يف كتابك من الوحي الذي أوحي به، وأنت كذلك كذبت عىل  

 اجلامعة حني أخربهتم أن املنديل حتول إىل محامة. 

 قال فرانكلني: والثانية؟ 

 قال احلكيم: الغش..  

 قال فرانكلني: ما تريد به؟ 

قيق مطلب شخيص بغض  قال احلكيم: الغش مضاد للنصيحة.. فالغاش ال يطلب إال حت 

 النظر عن مصلحة من خياعه. 

قال فرانكلني: قد أوافقك يف أن أفعال السحرة تنطلق من الغش، ألهنم ال يرون إال  

 مكاسبهم، ولكنك ال يمكنك أن تتهم صاحبي بالغش. 

قال احلكيم: املنطق يتهمه.. ألنه مثل من تصدق بعملة مزورة، رس هبا الفقري، لريتد  

 رسوره حزنا. 

 ل فرانكلني: فام الثالثة؟ قا 

 قال احلكيم: االحتيال؟ 

 قال فرانكلني: أتتهم صاحبي باالحتيال؟ 

قال احلكيم: ما دمت قد أقررت بأن ما ذكره ليس وحيا موحى به إليه، فهو حمتال، فاملحتال  

ه  هو الذي جيعل الغاية مربرا للوسيلة.. فلو أن صاحبك طرق األمر من بابه، ما اعترب حمتاال، ولكن 

 ملا عال البيت من ظهره اعتربته حمتاال، بل هو نفسه يعترب نفسه حمتاال. 

 قال فرانكلني: فام الرابعة؟ 
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 قال احلكيم: الكسل. 

 ضخك فرانكلني، وقال: وما عالقة الكسل باخلداع؟ 

قال احلكيم: ألن املخادع ال خيادع إال ليجني أرباحا من وراء خدعته.. وهو لذلك يتجنب  

 . ويركن إىل الطرق السهلة.. وكل ذلك بسبب كسله. الطرق املجهدة. 

 قال فرانكلني: مل أفهم. 

 قال احلكيم: الشك أنك ترى سلعا كثرية مغشوشة تزاحم السلع األصيلة. 

 قال فرانكلني: أجل.. أرى ذلك. 

 قال احلكيم: أهيام أكثر كلفة، وأعظم تعبا: السلع األصيلة، أم السلع املغشوشة؟ 

 فرانكلني: بل السلع املغشوشة. قال  

قال احلكيم: فالكسل هو سبب غش السلع.. فالكسول الذي عجز عن األصيل راح  

 خيادع باملغشوش. 

 قال فرانكلني: فكيف تطبق هذا عىل صاحبي؟ 

 قال احلكيم: لقد عجز صاحبك أن يكون نبيا حقيقيا، فراح يدعي نبوة مغشوشة. 

التي تريد أن تطبقها عىل ما جاء به حممد.. ولكن  قال فرانكلني: سلمت لك هبذه األصول  

 هل يمكن لشخص يف الدنيا أن يطبقها عىل حممد، وما جاء به حممد. 

قال احلكيم: أجل.. وها أنا أمامك.. وسنعرض بعني العقل واملنطق هذه األصول عىل  

 . وما جاء به حممد    حممد  

 الكذب 

قال فرانكلني: فلنبدأ بالكذب.. أنت تزعم أن حممدا يف دعواه الرسالة مل يكن كاذبا.. وأن  

 ما يقوله من وحي اهلل إليه صدق الشك فيه. 
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 ك، كام يقوله املسلمون يف مجيع أجياهلم. قال احلكيم: أجل.. أقول ذل 

 قال فرانكلني: أليس الصدق هو مطابقة األمر للواقع؟ 

 قال احلكيم: أجل. 

قال فرانكلني: لقد ذكر القرآن اجلنة والنار واملالئكة وأشياء كثرية من عامل الغيب.. فكيف  

 كل ذلك، وأنت مل تر شيئا من ذلك؟ تستطيع أن تتأكد من صدق  

 : ألست تقرأ اجلرائد؟ قال احلكيم 

 قال فرانكلني: أجل.. وما عالقة ذلك هبذا؟ 

 قال احلكيم: ألست تصدقها فيام َتربك به من أخبار؟ 

 قال فرانكلني: أجل..  

 قال احلكيم: حتى لو مل تر ما وصفوه لك من أخبار. 

د  قال فرانكلني: أجل.. فال يمكنني أن أرحل يف كل حلظة لكل بقعة من بقاع العامل ألتأك 

 مما جرى فيها. 

 قال احلكيم: فأنت تثق يف املوكلني بنقل األخبار إليك؟ 

 قال فرانكلني: أجل.. فالصحف املحرتمة يف العادة ال َتتار إال الثقاة. 

قال احلكيم: فقد عرفت إذن بأن التأكد من الصدق ال حيتاج إىل أن نعرض كل مايقوله  

 لتعرف عىل احلقائق. الصادق إىل الواقع، وإال مل نحتج إىل الصادق ل 

 قال فرانكلني: ذلك صحيح. 

قال احلكيم: ما تقوله يف عامل الشهادة هو نفسه ما جيري يف عامل الغيب، فاهلل تعاىل بحكمته  

مل جيعل البرش مجيعا رسال، وإنام انتقى منهم ناسا ثقاة ليبلغوا رسالته للناس، وليخربوا الناس بام  

هللَُّ َيْصَطِفي ِمَن امْلَالِئَكِة ُرُساًل َوِمَن النَّاِس إِنَّ اهللََّ َسِميٌع  غاب عنهم من حقائق، قال تعاىل:﴿ ا 

 (  75)احلج:   ﴾ َبِصريٌ 
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 قال فرانكلني: فكيف عرفت أن حممدا مصطفى كهؤالء؟ 

قال احلكيم: ذلك علم طويل.. وأدلته ال يمكن استيفاؤها يف هذا املحل وحده، وإن تك  

 لعقل ما تدرك به صدقه ونبوته. صادقا، فإن اهلل سريسل لك من ا 

 قال فرانكلني: فكيف تثبت لنا صدق حممد فيام يدعيه؟ 

قال احلكيم: سأعرض لك ثالث شهادات عىل صدقه، وأظن كل صاحب عقل سليم  

 يكتفي هبا. 

 قال فرانكلني: فام هي؟ 

 قال احلكيم: شهادة أعدائه، وشهادة أتباعه، وشهادة الواقع. 

 األعداء: 

 فرانكلني: كيف يشهد له أعداؤه بالصدق، وهم الذين بارزوه املحاربة؟ قال  

قال احلكيم: أحيانا تقف الشهوات أو األمراض النفسية حائال بني اإلنسان، وبني العمل  

بام يقتضيه عقله.. أال ترى أن السكري املدمن يعلم من أرضار اخلمر ما يعلم، ولكنه مغلوب عىل  

 ن رشهبا؟ أمره ال يستطيع أن ينفك ع 

قال فرانكلني: بىل.. فام السكر الذي حال بني قوم حممد، وبني اتباعه ما داموا يعلمون  

 صدقه؟ 

قال احلكيم: لقد كان ألعدائه من السلطة يف بالدهم، ومن املنعة، وهلم فوق ذلك من  

عاىل  ت وإن كانوا مستيقنني به.. لقد ذكر اهلل  األعراف، ما جعلهم ينفرون مما يطالب به حممد 

ُبوَنَك  فقال  ذلك يف معرض تسليته لنبيه  ُْم اَل ُيَكذِّ ِذي َيُقوُلوَن َفِإهنَّ ُه َلَيْحُزُنَك الَّ :﴿ َقْد َنْعَلُم ِإنَّ

املنَِِي ِبَآَياِت اهللَِّ جَيَْحُدوَن )   (﴾ )األنعام( 33َوَلِكنَّ الظَّ

َل  لقد كان أعداؤهم يودون أن يكونوا نبيهم أحد كربائهم كام قال تعاىل  :﴿ َوَقاُلوا َلْوال ُنزِّ

 ( 31)الزخرف:   ﴾ َهَذا اْلُقْرآُن َعىَل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتنْيِ َعِظيمٍ 
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وكانوا يودون من نبيهم أن ينصب عرشه بينهم، ثم يدعو كل واحد منهم ليحقق له مطالبه  

( َأْو َتُكوَن  90َن اأْلَْرِض َيْنُبوًعا ) وشهواته كام قال تعاىل:﴿ َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا مِ 

َر اأْلهَْنَاَر ِخاَلهَلَا َتْفِجرًيا )  اَمَء َكاَم َزَعْمَت َعَلْيَنا  91َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ ( َأْو ُتْسِقَط السَّ

 َوَلْن ُنْؤِمَن  ( َأْو َيُكوَن  92ِكَسًفا َأْو َتْأيِتَ ِباهللَِّ َوامْلَاَلئَِكِة َقِبياًل ) 
ِ
اَمء َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى يِف السَّ

ا َرُسواًل )  َل َعَلْيَنا ِكَتاًبا َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبرَشً  (﴾ )اإلرساء( 93لُِرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّ

 اربة مع علمهم بصدقه. لكنه ملا رفض نبيهم أن ينصاع ملطالب نفوسهم بارزوه املح 

 ؟ قال فرانكلني: فلم مل يلب طلباهتم، ليقيم عليهم احلجة 

قال احلكيم: أال تعلم أن وظيفة النبي َتتلف عن وظيفة الكاهن املتنبئ الساحر.. النبي  

 هاد وطبيب، وال يمكن للطبيب أن يستسلم لطلبات مريضه، وإال أرض به استسالمه له؟ 

أن قومه شهدوا له بالصدق مع إعراضهم عنه يف نفس   قال فرانكلني: لقد ذكرت يل 

 الوقت.. فكيف عرفت ذلك؟ 

قال احلكيم: لقد وردت األسانيد الكثرية املتواترة َترب بذلك، وسأذكر لك بعضها لتعلم  

 مدى صدق ما ذكره القرآن الكريم من ذلك. 

ُه َلَيْحُزُنَك  ُْم ال   لقد روي يف سبب نزول قوله تعاىل:﴿ َقْد َنْعَلُم ِإنَّ الَِّذي َيُقوُلوَن َفِإهنَّ

املنَِِي ِبآَياِت اهللَِّ جَيَْحُدونَ  ُبوَنَك َوَلكِنَّ الظَّ فقال: إنا    ( أن أبا جهل لقي النبي  33)األنعام:   ﴾ ُيَكذِّ

 . ( 1) ال نكذبك، ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل اهلل تعاىل اآلية 

لقي أبا جهل فصافحه، قال له رجل: أال أراك تصافح    وعن أيب يزيد املدين؛ أن النبي  

 هذا الصابئ؟! فقال: واهلل إين أعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا؟  

من الليل، هو وأبو سفيان َصْخر بِن   راءة النبي وقد روي أن أبا جهل جاء يستمع ق 

َحْرب، واألْخنَس بن رِشْيق، وال يشعر واحٌد منهم باآلخر، فاستمعوها إىل الصباح، فلام َهَجم  

 
 رواه احلاكم، وقال: صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه. (1)
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قوا، فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم لآلخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له، ثم   الصبح َتفرَّ

علم شباب قريش هبم، لئال يفتتنوا بمجيئهم، فلام كانت الليلة  تعاهدوا أال يعودوا، ملا خيافون من  

الثانية جاء كل منهم َظًنا أن صاحبيه ال جييئان، ملا تقدم من العهود، فلام أمجعوا مجعتهم الطريق،  

فتالوموا، ثم تعاهدوا أال يعودوا. فلام كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلام أصبحوا تعاهدوا أال  

 لها، ثم تفرقوا. يعودوا ملث 

يق أخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب يف بيته،   فلام أصبح األخنس بن رَشِ

فقال: أخربين يا أبا َحْنَظلة عن رأيك فيام سمعت من حممد؟ قال: يا أبا ثعلبة، واهلل لقد سمعُت  

هبا. قال األخنس:    أشياء أعرفها وأعرف ما ُيراد هبا، وسمعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد 

 وأنا والذي حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه يف بيته فقال: يا أبا احلكم، ما رأيك فيام  

سمعت من حممد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الرشف: أطعموا فأطعمنا،  

َكب، وكنا َكَفَريس ِرَهان، قالوا: منا نبي  محلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا جَتاثينا عىل الرُّ 

يأتيه الوحي من السامء! فمتى ندرك هذه؟ واهلل ال نؤمن به أبًدا وال نصدقه، قال: فقام عنه  

 .  ( 1) األخنس وتركه 

يق لبني زهرة: يا بني زهرة، إن حممًدا ابن   وروي أنه ملا كان يوم بدر قال األخنس بن رَشِ

، فإنه إن كان نبًيا مل تقاتلوه اليوم، وإن كان كاذًبا كنتم أحق من  أختكم، فأنتم أحق من كف عنه 

كف عن ابن أخته قفوا هاهنا حتى ألقى أبا احلكم، فإن ُغِلَب حممد رجعتم ساملني، وإن َغَلب  

ي األخنس: وكان اسمه )أيّب(، فالتقى األخنس   حممد فإن قومكم مل يصنعوا بكم شيئا. فيومئذ ُسمِّ

ألخنس بأيب جهل فقال: يا أبا احلكم، أخربين عن حممد: أصادق هو أم كاذب؟  وأبو جهل، فخال ا 

فإنه ليس هاهنا من قريش غريي وغريك يسمع كالمنا. فقال أبو جهل: وحيك! واهلل إن حممًدا  
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لصادق، وما كذب حممد قط، ولكن إذا ذهبت بنو ُقيّص باللواء والسقاية واحلجاب والنبوة، فامذا  

   ( 1) ( يكون لسائر قريش؟ 

أين أميش أنا وأبو جهل   وعن املغرية بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول اهلل  

أليب جهل: يا أبا احلكم هلمَّ إىل اهلل    ، فقال رسول اهلل  يف بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول اهلل  

ٍِ آهلتنا؟ هل   تريد إال أن  ورسوله، أدعوك إىل اهلل. فقال أبو جهل: يا حممد هل أنت منتٍه عن سَب

نشهد أنك قد بلَّغت؟ فنحن نشهد أن قد بلَّغت، فواهلل لو أين أعلم أن ما تقول حق التبعتك،  

، وأقبل عيلَّ فقال: واهلل إين ألعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني يشء:  فانرصف رسول اهلل 

نعم، ثم قالوا: فينا الندوة،  أن بني قيص قالوا: فينا احلجابة، قلنا: نعم، ثم قالوا: فينا السقاية، قلنا:  

فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا اللواء، فقلنا: نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا حتاكت الركب قالوا:  

 . ( 2) منا نبي، واهلل ال أفعل 

وعن ابن عباس  أن أبا سفيان ابن حرب أخربه أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش،  

ماد فيها أبا سفيان وكفار    ارة يف املدة التي كان رسول اهلل  وكانوا ذهبوا إىل الشام، ألجل التج 

قريش، فأتوه بإيليا فدعاهم يف جملسه وحوله عظامء الروم، ثم دعاهم ودعا برتمجانه فقال: أيكم  

أقرب نسبا هبذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقرهبم نسبا. فقال: أدنوه مني  

هم عند ظهره، ثم قال لرتمجانه: قل هلم إين سائل عن هذا الرجل فإن  وقربوا أصحابه فاجعلو 

كذبني فكذبوه، فواهلل لوال احلياء من أن يأثروا عيل كذبا لكذبت عليه، ثم كان أول ما سألني عنه  

أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟  

ل كان من آبائه من ملك؟ قلت: ال، قال: فأرشاف الناس يتبعونه أم  قلت: ال، قال: فه 

ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد  

 
 .رواه ابن جرير (1)
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أحد منهم؛ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: ال، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن  

غدر؟ قلت: ال، ونحن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها،  يقول ما قال؟ قلت: ال، قال: فهل ي 

قال: ومل متكني كلمة أدخل فيها شيئا غري هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم، قال:  

فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت احلرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، قال: بامذا يأمركم؟  

وال ترشكوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة،  قلت: يقول اعبدوا اهلل وحده 

والصدق، والعفاف، والصلة. فقال للرتمجان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو  

نسب؟ فكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله قط؟  

القول قبله لقلت رجل يأتيس بقول قيل قبله، وسألتك  فذكرت أن ال، قلت: فلو كان أحد قال هذا  

هل كان يف آبائه من ملك؟ فذكرت أن ال، قلت: فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب  

ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن ال، قلت: مل يكن  

أرشاف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت    ليذر الكذب عىل الناس ويكذب عىل اهلل، وسألتك 

أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أهنم يزيدون،  

وكذلك أمر اإليامن حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن  

؟ فذكرت أن ال، وكذلك  ال، وكذلك اإليامن حني َتالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر 

الرسل ال تغدر، وسألتك بامذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئا،  

وينهاكم عن عبادة األوثان، ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا  

لو أين أعلم أين  فسيملك موضع قدمي هاتني، وقد كنت أعلم أنه خارج ومل أكن أظن أنه منكم، ف 

  أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول اهلل 

الذي بعث به إليه مع دحية بن خليفة الكلبي فقرأه، قال أبو سفيان: فلام قال ما قال، وفرغ من  

جنا:  قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وارتفعت األصوات فأخرجنا، فقلت ألصحايب حني أخر 

لقد أمر أمر ابن أيب كبشة؛ أنه ليخافه ملك بني األصفر، فام زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل اهلل  
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   ( 1) عيل اإلسالم( 

  ( صعد رسول اهلل  214)الشعراء:   ﴾ وعنه قال: ملا نزلت:﴿ َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَرِبنيَ 

عىل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فقال: أرأيتكم لو  

؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إال   أخربتكم أن خياًل بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقيَّ

عتنا  صدقًا، قال: فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد، قال أبو هلب: تّبا لك يا حممد أهلذا مج 

    ( 2) ( 1)املسد:   ﴾ فنزلت:﴿ َتبَّْت َيَدا َأيِب هَلٍَب َوَتبَّ 

املدينة كنت ممن انجفل، فلام تبينت وجهه    ملا قدم النبي  : ) وعن عبد اهلل بن سالم  قال 

أفشوا السالم وأطعموا الطعام، وصلوا  ) عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: 

   ( 3) م، تدخلوا اجلنة بسالم( األرحام، وصلوا بالليل والناس نيا 

رغم عداوهتم الشديدة النرض بن احلارث   ومن األعداء الذين شهدوا لرسول اهلل 

يا معرش قريش إنه واهلل قد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله، ولقد كان  ) الذي خاطب قومه قائال: 

حتى إذا رأيتم ىف  حممد فيكم غالمًا حدثًا، أرضاكم عقاًل، وأصدقكم حديثًا، وأعظمكم أمانة، 

صدغيه الشيب، وجاءكم بام جاءكم قلتم: ساحرًا! ال واهلل ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة  

ونفثهم وعقدهم، وقلتم: كاهن! ال واهلل ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وحاهلم، وسمعنا  

ها هزجه  سجعهم، وقلتم: شاعر! ال واهلل ما هو بشاعر، لقد رأينا الشعر، وسمعنا أصنافه كل 

ورجزه وقريضه، وقلتم: جمنون! ال واهلل ما هو بمجنون، لقد رأينا اجلنون، فام هو بخنقه وال  

وسوسته وال َتليطه، ثم قال هلم، يا معرش قريش، انظروا ىف شأنكم، فإنه واهلل لقد نزل بكم أمر  

ن يؤذى  عظيم(، فهذا كالم النرض بن احلارث الذى كان شيطانًا من شياطني قريش، وممن كا 
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، وينصب له العداوة.. وهكذا قال سائر أعدائه كالوليد بن املغرية وعتبة بن ربيعة  رسول اهلل  

 وغريمها. 

بعد البعثة، بل إنه قبل البعثة اشتهر باسم الصادق    ومل تكن هذه الشهادة خاصة بحياتة  

أن لقيه يوم   ، فقال ـ بعد األمني، وقد ذكر رشيكه يف التجارة السائب املخزومي كيف كان 

كنت  ) : ، ويف لفظ أنه قال للنبي ( 1) مرحبا بأخي ورشيكي ال تداري وال متاري( ) الفتح ـ: 

 رشيكي يف اجلاهلية فكنت خري رشيك ال تداري وال متاري( 

تنازعوا يف رفع احلجر األسود إىل مكانه،    وملا قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة حممد  

ففرحوا مجيعا،    ل عليهم الباب، فكان أول داخل رسول اهلل  واتفقوا عىل حتكيم أول من يدخ 

 . وقالوا: جاء األمني، جاء حممد. وقد كانوا يلقبونه بلقب األمني؛ ملا يعلمونه من أمانته  

التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: ومما يدخل يف هذا الباب إيامن من حاربوه من قبل  

.. ذلك ألهنم ما كانوا يشكون يف أن حممدًا صادق، ولكن فاجأهم  فواحدًا، طوعًا ال إكراهاً واحدًا  

  بيشء مل يسمعوا به هم وال آباؤهم فأنكروه، حتى إذا ذهب هول املفاجأة وحّكموا عقوهلم التقى 

 فتولد عن ذلك إيامن.   صدق الفكر بالثقة األساسية بشخص حممد  

 قال فرانكلني: ولكن سبب هذا اإليامن قد يكون طلبا ملصالح ال اقتناعا بصدقه. 

قَض أكثر حياته الدعوية وهو معدود من املستضعفني، فقد ظل    قال احلكيم: إن النبي  

األذى هو وأصحابه، وأمَض يف املدينة ثامن  يف مكة ثالث عرشة سنة أمضاها كلها يف االضطهاد و 

سنوات قبل فتح مكة، وهو معرض يف كل حلظة للهجوم من كل اجلهات.. باإلضافة إىل ذلك مل  

أي مصلحة من املصالح التي تطلبها النفوس.. بل مل يكن عنده إال التضحية    يكن لدى حممد  

 م؟ بالنفس واملال والوطن.. فأي مصالح يطلبها هؤالء بإيامهن 

التفت اجلكيم إىل فرانكلني، وقال: هذه بعض شهادة خصوم حممد، بعضهم أسلم بعد  
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خصومة شديدة، وبعضهم مات عىل كفره.. ولكن اجلميع حتى يف أشد حاالت اخلصومة كانوا  

 قد متثلت فيه شخصية الصادق يف أعىل مراتبها.   مؤمنني أن حممدًا  

 األتباع: 

لت منك شهادة أعدائه وخصومه، ولكن كيف تعترب  قال فرانكلني: ربام تواضعت، فقب 

 شهادة األتباع شهادة.. وهي تنطلق من ذاتية حمضة. 

قال احلكيم: قد يكون التابع تابعا عن غرض، وحينذاك تكون شهادته تابعة لغرضه،  

ولكن إن خلت الشهادة من األغراض، وكانت نابعة من إخالص عميق، فإن ذلك دليل عىل  

 ادته. صدق صاحبها يف شه 

باإلضافة إىل ذلك فإن األتباع يرون ما ال يرى غريهم، وبذلك يكون لشهادهتم من القيمة  

إن من أرفع األدلة عىل  ) ما ليس لغريهم.. لقد قال املسترشق اإلنجليزى )هـ جى ويلز( يقرر هذا: 

وا  صدق حممد كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به، فقد كانوا مطلعني عىل أرساره، ولو شك 

 ( 1) ىف صدقه ملا آمنوا به( 

 Appology for Md. Andويقول هيجنس يف كتابه )االعتذار عن حممد والقرآن 

Quran  إن أتباع عييس ينبغي هلم أن جيعلوا عىَل ِذكر منهم أن دعوة حممد أحدثت يف نفوس( :)

ِمثل ذلك ال يرجع  أصحابه من احلمّية ما مل حيُدث ِمثله يف األتباع األولني لعيسى وَمن بحث عن  

وا عن عيسى حني ذهب به أعداؤه ليصلبوه؛ فخذله   إالَّ خائًبا؛ فقد هرب احلواريون، وانفضُّ

أصحابه، وَصُحوا من سكرهتم الدينية، وأسلموا نبيهم ألعدائه يسقونه كأس املوت! أما  

أن تغلب هبم    أصحاب حممد؛ فالتفوا حول نبّيهم املبغي عليه، ودافعوا عنه خماطرين بأنفسهم إىَل 

 عىَل أعدائه( 

سكت قليال، ثم قال: سأورد عليك بعض أخبار هؤالء األتباع لتعلم أنه لو مل يكتمل   

 
 . 132اإلسالم والرسول ىف نظر منصفى الرشق والغرب ألمحد بن حجر آل بوطامى ص(1)
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 كل الصدق ما أخلصوا له ذلك اإلخالص.    ملحمد  

عن القاسم بن عبد الرمحن قال: انتهى أنس بن النرض ـ عم أنس بن مالك ـ إىل عمر بن  

ال من املهاجرين واألنصار  وقد ألقوا ما بأيدهيم، فاقل: فام  اخلطاب وطلحة بن عبيد اهلل يف رج 

 . ( 1) ، ثم استقبل القوم، فقاتل حتى ُقتل جيلسكم؟ قالوا: قتل رسول اهلل  

يوم أحد لطلب سعد بن الربيع  وقال يل:   وعن زيد بن ثابت  قال: بعثني رسول اهلل 

: كيف جتدك؟ قال: فجعلت أطوف    إن رأيته فأقرئه مني السالم، وقل له: يقول لك رسول اهلل 

بني القتىل، فأصبته وهو يف آخر رمق، وبه سبعون رضبة ما بني طعنة برمح ورضبة بسيف ورمية  

يقرأ عليك السالم، ويقول لك: أخربين كيف جتدك؟    بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول اهلل  

 أجدين أجد ريح اجلنة، وقل  قال: عىل رسول اهلل السالم، وعليك السالم، قل له: يا رسول اهلل 

وفيكم شفر يطرف، قال:   لقومي األنصار: ال عذر لكم عند اهلل إن خيلص إىل رسول اهلل 

 .  ( 2) وفاضت نفسه 

أين من األموات، وأقرئه السالم، وقل له:   ويف رواية: فقال سعد: أخرب رسول اهلل 

 يقول سعد: جزاك اهلل عنا، وعن مجيع األمة خريًا. 

فقال: إين لقيت العدو ولقيت أيب فيهم،    بن عمري  قال: جاء رجل إىل النبي  وعن مالك  

  النبي  عنه   فسكت   ـ،   قتلته   حتى   أو   – فسمعت لك منه مقالة قبيحة فلم أصرب حتى طعنته بالرمح 

 ( 3) ، ثم جاء آخر فقال: إين لقيت أيب فرتكته وأحببت أن يليه غريي، فسكت . 

بعبد اهلل بن أيب وهو يف ظل أطم فقال: غرّب علينا    وعن أيب هريرة  قال: مر رسول اهلل  

يا رسول اهلل والذي أكرمك لئن شئت ألتيتك برأسه!    : ابن أيب كبشة، فقال ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل 

 
 رواه ابن إسحاق. (1)

 رواه احلاكم، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه. وقال الذهبي: صحيح. (2)

 رواه البيهقي، وقال: وهذا مرسل جيد. (3)
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   ( 1) فقال: ال، ولكن بر أباك وأحسن صحبته  

ص أهل املدينة حيصة، وقالوا: ُقتل حممد  وعن أنس بن مالك  قال: ملا كان يوم أحد حا 

حتى كثرت الصوارخ يف ناحية املدينة، فخرجت امرأة من األنصار حمرمة فاستقبلت بأبيها وابنها  

وزوجها وأخيها ـ أي قتىل ـ ال أدري أهيم استقبلت به أواًل، كلام مرت عىل أحدهم قالت: من  

؟ يقولون: أمامك حتى  عل رسول اهلل هذا؟ قالوا: أبوك، أخوك، زوجك، ابنك، تقول: ما ف 

فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، ال أبايل إذ   دفعت إىل رسول اهلل 

 . ( 2) سلمَت من عطب 

  أن   يمكن   أنه   ترى   وهل   … التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: أرأيت كل هذا اإلخالص 

 . كاذب   خمادع   إلنسان   يتوجه 

الذين وقفوا هذه املواقف مل يكونوا أغرارًا وال مغفلني وال منعزلني عن العامل،  إن هؤالء 

بل بعضهم من مكة التي كان العرب يقصدوهنا سنويًا للحج، وتسلم اجلزيرة العربية كلها ألهلها  

بالفضل والزعامة، عدا عن صالت أهلها بواسطة التجارة مع اليمن ومع الشام حيث مراكز  

أصحابه من املدينة حيث الصالت الفكرية مع اليهود وما ينشأ عن ذلك من  احلضارة، وبعض 

 تفتح ذهني. 

هي دليلهم األول عىل مبلغ مكانته من الصدق، ودلياًل كافيًا عىل    لقد كانت هيئته 

صدق دعواه الرسالة، وعصمته ىف كل ما يبلغه من وحى اهلل عز وجل، يعرفه بذلك كل من  

نانية كام كان من احلرب عبد اهلل بن سالم  اهلل عنه فإنه ما إن رآه عند  صفت فكرته، وجترد عن األ 

املدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم    مقدمة املدينة حتى استيقن صدقه كام قال: ملا قدم النبى  

، فجئت ىف الناس ألنظر إليه، فلام استبنت  ، قدم رسول اهلل   ، قدم رسول اهلل   رسول اهلل   

 
 رواه البزار، قال اهليثمي: ورجاله ثقات. (1)

 رواه الطرباين. (2)
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أهيا  ) ، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شئ تكلم به أن قال: ل اهلل  وجه رسو 

   ( 1) الناس: أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخلون اجلنة بسالم( 

فلم يسعه بعد ذلك غري أن يعلن إسالمه، ويتربأ من كيد هيود وعنادهم ففعل ذلك مقتنعًا  

فضله آيات من كتاب اهلل تعاىل منها قوله تعاىل:﴿ ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد  خمتارًا، وقد نزل ىف 

ُتْم ِإنَّ اهللََّ ال هَيْ  ِدي اْلَقْوَم  اهللَِّ َوَكَفْرُتْم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبنِي ِإرْسائيَل َعىَل ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكرَبْ

املنِِيَ  ِذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفى ِباهللَِّ َشِهيدًا َبْينِي  ( 10)االحقاف:   ﴾ الظَّ ، وقوله:﴿ َوَيُقوُل الَّ

 (  43)الرعد:   ﴾ َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعنَْدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب 

 وقد ذكر عبد اهلل بن رواحة  هذا الشاهد، فقال:  

 لو مل تكن فيه آيات مبينة   لكان منظره ينبيك باخلرب 

، أى الصادق ىف نفسه، املصدوق  ( 2) كانوا يسمونه بالصادق املصدوق    املعارصين له   بل إن 

أى املعصوم فيام جيئ به عن ربه عز وجل، ويرون صدقه وعصمته ينبئ عنه مظهره وجواره، قبل  

 أن تنبئ عنه أقواله. 

 الواقع: 

الواقع    قال فرانكلني: ال بأس.. سأسلم لك بجدوى هاتني الشهادتني.. ولكن كيف تعترب 

شاهدا لنبيكم.. وقد ذكرت لك من قبل أنه ال أحد رأى ما يدعيه حممد من املالئكة، أو اجلنة أو  

 النار.. أو أي يشء من ذلك الغيب الذي يدعو له حممد؟ 

 قال احلكيم: هل اجتزت يف حياتك أي مسابقة علمية أو وظيفية؟ 

 وتبوأت أرقى املناصب.   قال فرانكلني: أجل.. وأنا بسببها قد نلت أعىل الشهادات، 

 
 رواه البخاري. (1)

وهو الصادق املصدوق: إن أحدكم جيمع خلقه ىف بطن أمه  كام عرب عن ذلك ابن مسعود  بقوله: حدثنا رسول اهلل  (2)

 .والرتمذي داود أبو  رواه احلديث …أربعني يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك

. 
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 قال احلكيم: فهل امتحنت يف تلك املسابقات يف كل ما درسته وطالعته وبحثت فيه؟ 

قال فرانكلني: ال يمكن ذلك.. فام طالعته وبحثت فيه وتعلمته أكرب بكثري من األسئلة التي  

 وجهت يل. 

سهم أن  قال احلكيم: فكيف اكتفى واضعو األسئلة بتلك األسئلة.. وكيف جوزوا ألنف 

 يعطوك تلك األوسمة من غري أن يمتحنوك يف كل حرف تعلمته؟ 

قال فرانكلني: ذلك ال يمكن.. ثم إن األسئلة التي سئلت عنها ال يمكن أن جييب عنها  

 إال من اكتمل له حظ كبري من العلم.. وهبذا يستدل املمتحنون بام أجبت عىل ما مل أجب. 

 . دة الواقع لنبينا  قال احلكيم: فطبق هذا املقياس عىل شها 

 قال فرانكلني: كيف ذلك.. ونحن مل نر املالئكة وال اجلنة وال النار. 

ِذيَن اَل   قال احلكيم: لو رأيت كل ذلك الرتفع التكليف عنك.. لقد قال تعاىل:﴿ َوَقاَل الَّ

ا َكِبرًيا ) َيْرُجوَن لَِقاَءَنا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْيَنا املاََْلئَِكُة َأْو َنَرى   وا يِف َأْنُفِسِهْم َوَعَتْوا ُعُتوًّ َنا َلَقِد اْسَتْكرَبُ (  21َربَّ

ى َيْوَمِئٍذ لِْلُمْجِرِمنَي َوَيُقوُلوَن ِحْجًرا حَمُْجوًرا )   (﴾ )الفرقان( 22َيْوَم َيَرْوَن امْلَاَلئَِكَة اَل ُبرْشَ

 ثقة عمياء؟   قال فرانكلني: فكيف يشهد الواقع ملحمد إذن.. أم أنك تريد مني 

 قال احلكيم: استدل بام شهد له الواقع عىل ما مل يشهد. 

 قال فرانكلني: كيف ذلك؟ 

قال احلكيم: حينام استبعد املرشكون بعقوهلم الضيقة إمكانية البعث استدل اهلل هلم عن  

َب َلَنا َمَثاًل َوَنيِسَ َخْلَقُه َقاَل  َمْن حُيِْيي اْلِعَظاَم    ذلك الغيب املكنون بالواقع املشهود، فقال:﴿ َورَضَ

ٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم ) 78َوِهَي َرِميٌم )  َل َمرَّ ِذي َأْنَشَأَها َأوَّ ِييَها الَّ ِذي َجَعَل َلُكْم  79( ُقْل حُيْ ( الَّ

َجِر اأْلَْخرَضِ َناًرا َفِإَذا َأْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن )  ِذي َخَلَق ال 80ِمَن الشَّ اَمَواِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدٍر  ( َأَوَلْيَس الَّ سَّ

ُق اْلَعِليُم )   (﴾ )يس( 81َعىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلَالَّ

لقد استدل اهلل هلذا األمحق الذي استبعد أن حييي اهلل العظام بأن اهلل هو الذي أنشأها أول  
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 . مرة وهو الذي أنشأ كل يشء.. فكيف يستبعد منه أن حييي املوتى 

 قال فرانكلني: وما عالقة هذا بام نحن فيه؟ 

يف الغيب الذي ال يمكن أن نراه ما دمنا يف   قال احلكيم: أنت َتترص ما جاء به حممد 

، ويف ذلك  هذه الدنيا.. وتريد من خالل ذلك أن تبني استحالة برهنة الواقع عىل صدق حممد  

 مغالطة عظمى..  

 قال فرانكلني: كيف تكون مغالطة.. وهي تعتمد منهجا عقليا حمرتما. 

ذلك الغيب.. إن ما جاء به    مقترص عىل   قال احلكيم: ولكنها تصور أن ما جاء به حممد  

مما يتطلب شهادة الواقع موجود يف الغيب وموجود يف الشهادة، وليس من املنطق أن   حممد 

 نبحث يف شهادة الغيب املكنون ونرتك شهادة الواقع املعلوم. 

 قال فرانكلني: ولكن الواقع يشهده كل الناس. 

كون حكمه حكم الغيب إىل أن  قال احلكيم: من الواقع من ال يشهده أحد من الناس، في 

 يظهر للوجود. 

 قال فرانكلني: فهل هناك غيب من هذا النوع نطق به حممد؟ 

فقط، بل من نطق القرآن    قال احلكيم: كثري هو ذلك الغيب.. وهو ليس من نطق حممد  

 أيضا.. وأنا أحتدى كتابك الذي كنت تقرؤه أن ينطق بغيب حمرتم واحد. 

 اب حممد بغيب من الغيب؟ قال فرانكلني: وهل نطق كت 

إال   وال ما قاله حممد  قال احلكيم: بل نطق بكثري منه.. ومل تزد األيام كتاب حممد 

 . ( 1) صدقا وتصديقا 

سكت قليال، ثم قال: الشك أنك تعلم بأن آخر النظريات العلمية تنص عىل أن مبدأ  

 
انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف رسالتي )معجزات علمية(، و)معجزات حسية( من هذه السلسلة، وسنذكر  (1)

 نامذح باختصار من باب التمثيل، أما التفاصيل فموجودة يف حماهلا من تينك الرسالتني.هنا بعض ال
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 كانت جمتمعة يف نقطة واحدة. الكون كان ما يسمى باالنفجار العظيم، وأن السامء بجميع ما فيها  

 قال فرانكلني: أجل.. وقد كشف قومي ذلك بام أوتوا من حنكة ومعرفة. 

 قال احلكيم: أال يمكن أن يكون اليونان هم الذين اكتشفوا ذلك؟ 

قال فرانكلني: يستحيل ذلك.. فأين معارف اليونان وهذا.. إن هذه املعرفة مل تأت من    

ية كثرية.. بل هي مل تعتمد عىل الدراسات املجردة.. فهي اعتمدت  فراغ.. إنه نتيجة لدراسات فلك 

 عىل وسائل متطورة ال يمكن أن يملكها اليونان وال غري اليونان. 

ونطق هبا القرآن من غري أي وسيلة.. وال أي دراسات    قال احلكيم: فإذا نطق هبا حممد  

 سابقة. 

 قال فرانكلني: ذلك مستحيل. 

اَمَواِت  قال احلكيم: فقد نطق الق  ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ رآن بذلك.. قال تعاىل:﴿ َأَومَلْ َيَر الَّ

 َحيٍّ َأَفال ُيْؤِمُنونَ 
ٍ
ء  ُكلَّ يَشْ

ِ
ا َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء (، وقال  30)االنبياء:  ﴾ َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَنامُهَ

َل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعدًا َعَلْيَنا إِ  ِجلِّ لِْلُكُتِب َكاَم َبَدْأَنا َأوَّ اَمَء َكَطيِّ السِّ ا ُكنَّا  تعاىل:﴿ َيْوَم َنْطِوي السَّ نَّ

 ( 104)االنبياء:   ﴾ َفاِعِلنيَ 

 قال فرانكلني: ربام يكون ما قاله جمرد مصادفة. 

 كون يف الصواب تكون يف اخلطأ.. أليس كذلك؟ قال احلكيم: املصادفة كام ت 

 قال فرانكلني: بىل.. ذلك صحيح.. بل إهنا يف اخلطأ أكثر منها يف الصواب. 

 . ( 1) مل يقع فيه خطأ واحد   قال احلكيم: ولكن القرآن الكريم، وكل ما قاله حممد  

 الغش 

فحدثنا عن    قال رجل من اجلمع: حدثتنا عن الكذب، وعرفنا أن حممدا أبعد الناس عنه، 

 
 انظر التفاصيل الكثرية يف الرسالتني اللتني سبق ذكرمها. (1)
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 الغش. 

قال احلكيم: الغش مضاد للنصيحة.. والغاش هو الذي يستهني بمصالح الناس، فهو  

 يعبث هبا ليخدم مصاحله. 

 قال فرانكلني: وهذا لن تستطيع أن تنقذ منه حممدا، وال دين حممد. 

قال احلكيم: ال ينبغي أن نترسع يف أحكامنا.. ولننظر للواقع، فالواقع هو وحده الكفيل  

 تمييز الناصح من الغاش. ب 

 قال فرانكلني: أجل.. فام هو الواقع الذي أنجزه حممد غري سفك الدماء؟  

قال احلكيم: سفك الدماء موجود يف كل واقع.. وهلذا ال ينبغي أن ننحجب بالدماء عن  

 احلقائق. 

وجينبوه  قال فرانكلني: فمن الشهود الذين تريد أن تستقدمهم ليشهدوا ملحمد بالنصيحة،  

 عار الغش؟ 

 قال احلكيم: سأكتفي بشاهدين كالمها تسلم له العقول السليمة، وكالمها تذعن له. 

 قال فرانكلني: من مها؟ 

 قال احلكيم: الدين والواقع  

 قال فرانكلني: وكيف حيق هلذين أن يشهدا؟ 

ك  قال احلكيم: الدين هو األصول والفروع التي جاء هبا حممد.. والواقع هو تأثري تل 

 . ( 1) األصول والفروع يف البيئة التي آمنت هبا وطبقتها 

التفت إىل فرانكلني، وقال: إن شئت مثاال يدلك عىل هذا.. فاذهب إىل الصيديل، واسأله  

عن الشهادات التي تثبت مصداقية أي دواء من األدوية، فسيذكر لك أهنام اثنان: احتواء الدواء  

 
أكثر رسائل السلسة حتاول الربهنة عىل هذا، وينظر بصفة خاصة لتأثري اإلسالم يف الواقع اإلنساين رسالة )ثامر من  (1)

 بوة(شجرة الن
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 تائج الواقعية الدالة عىل جدواه. يف نفسه عىل عنارص الشفاء.. وظهور الن 

 الدين: 

 قال فرانكلني: فحدثني عن نصيحة الدين الذي جاء به حممد. 

قال احلكيم: أنتم ـ معرش املسيحيني ـ تفخرون عىل الديانات مجيعا بتلك الوصايا التي  

املقدس،  وردت يف الكتاب املقدس، وتكادون تستدلون هبا وحدها عىل صدق ما ورد يف الكتاب  

 مع ما فيه من تشويه كثري. 

 قال فرانكلني: ومن ال يفخر بتلك املعاين اإلنسانية السامية؟ 

قال احلكيم: ففي نصوص اإلسالم املقدسة من الكتاب والسنة أضعاف تلك النصوص،  

وهي حتمل من املعاين أضعاف ما ورد يف الكتاب املقدس، وهي ليست جمرد وصايا عارية عن  

 بل هي وصايا هلا من الترشيعات ما يمأل هبا النفس والوجدان. طرق التنفيذ،  

وسأكتفي بقراءة بعض النصوص املقدسة لرتى املعاين السامية التي كان يدعو إليها رسول  

 .. والتي حتيل أن يكون الداعي إليها إنسانا غاشا يكتفي باللهف عىل خدمة مصاحله. اهلل  

ِق َوامْلَْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن َآَمَن ِباهللَِّ  قال تعاىل:﴿ َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ُتوَ  لُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

اَمى َوامْلََساِكنَي  َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َواملاََْلئَِكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي َوَآَتى امْلَاَل َعىَل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيتَ 

ِبيلِ  َكاَة َوامْلُوُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا  َواْبَن السَّ اَلَة َوَآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ اِئِلنَي َويِف الرِّ  َوالسَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم امْلُتَُّقوَن    َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَّ
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
اِبِريَن يِف اْلَبْأَساء (﴾  177) َوالصَّ

 ة( )البقر 

ُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَوالَِدْيِن ِإْحَسا  َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُترْشِ ًنا  قال تعاىل:﴿ ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرَّ

اُهْم َواَل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْن َها َوَما َبَطَن  َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم ِمْن ِإْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإيَّ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن )  َم اهللَُّ ِإالَّ ِباحْلَقِّ َذلُِكْم َوصَّ ِتي َحرَّ ( َواَل َتْقَرُبوا َماَل  151َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ

ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َوا  تِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ مْلِيَزاَن ِباْلِقْسِط اَل ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإالَّ  اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَّ
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اُكْم ِبِه َلَعلَّكُ  ُروَن  ُوْسَعَها َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوبَِعْهِد اهللَِّ َأْوُفوا َذلُِكْم َوصَّ ْم َتَذكَّ

ِبُعوُه َواَل  152)  اِطي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ اُكْم  ( َوَأنَّ َهَذا رِصَ َق بُِكْم َعْن َسِبيِلِه َذلُِكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ َتتَّبُِعوا السُّ

 (﴾ )األنعام( 153ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ) 

َعْل َمَع اهللَِّ ِإهَلًا َآَخَر َفَتْقُعَد َمْذُموًما خَمُْذواًل )  ( َوَقََض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا  22وقال تعاىل:﴿ ال جَتْ

ا َفاَل َتُقْل هَلاَُم أُ ِإالَّ ِإيَّ  ا َأْو كاَِلمُهَ ا َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلِكرَبَ َأَحُدمُهَ ا  اُه َوِباْلَوالَِدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ فٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ

مْحَِة َوُقْل َربِّ اْرمَحْ 23َوُقْل هَلاَُم َقْواًل َكِرياًم )  لِّ ِمَن الرَّ َيايِن َصِغرًيا  ( َواْخِفْض هَلاَُم َجَناَح الذُّ ُهاَم َكاَم َربَّ

اِبنَي َغُفوًرا ) 24)  ُه َكاَن لأِْلَوَّ نَي َفِإنَّ ُكْم َأْعَلُم باَِم يِف ُنُفوِسُكْم إِْن َتُكوُنوا َصاحِلِ ( َوَآِت َذا  25( َربُّ

ْر َتْبِذيًرا )  ِبيِل َواَل ُتَبذِّ ُه َوامْلِْسِكنَي َواْبَن السَّ َياِطنِي َوَكاَن  ( إِنَّ ا 26اْلُقْرَبى َحقَّ ِريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ مْلَُبذِّ

ِه َكُفوًرا )  ْيَطاُن لَِربِّ ا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبتَِغاَء َرمْحٍَة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها َفُقْل هَلُْم َقْواًل َمْيُسوًرا  27الشَّ ( َوِإمَّ

َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل 28)  ( إِنَّ  29 َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما حَمُْسوًرا ) ( َواَل جَتْ

ُه َكاَن بِِعَباِدِه َخِبرًيا َبِصرًيا )  ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدُر ِإنَّ ( َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة  30َربََّك َيْبُسُط الرِّ

اُكمْ  ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء  31 ِإنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبرًيا ) ِإْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإيَّ َنا ِإنَّ ( َواَل َتْقَرُبوا الزِّ

َم اهللَُّ ِإالَّ ِباحْلَقِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِِّه  32َسِبياًل )  ِتي َحرَّ ُسْلَطاًنا  ( َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ

ُه َكاَن َمنُْصوًرا ) َفاَل  ْف يِف اْلَقْتِل إِنَّ تِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ  33 ُيرْسِ ( َواَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَّ

ُه َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل )  ْلِقْسَطاِس امْلُْسَتِقيِم  ( َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِبا 34َأُشدَّ

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  35َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل )  ( َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

َباَل  ( َواَل مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن ََتِْرَق اأْلَ 36ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل )  ْرَض َوَلْن َتْبُلَغ اجْلِ

ْكَمِة  38( ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسيُِّئُه ِعنَْد َربَِّك َمْكُروًها ) 37ُطواًل )  ( َذلَِك مِمَّا َأْوَحى ِإَلْيَك َربَُّك ِمَن احْلِ

َعْل َمَع اهللَِّ ِإهَلًا َآَخَر َفُتْلَقى يِف َجَهنََّم َمُلوًما َمْدُحوًرا )   إلرساء( (﴾ )ا 39َواَل جَتْ

 َفِإنَّ اهللََّ ِبِه عَ 
ٍ
ء بُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن يَشْ

ِليٌم  وقال تعاىل:﴿ َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا مِمَّا حُتِ

 (﴾ )آل عمران( 92) 
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ا َيْنزَ 199وقال تعاىل:﴿ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي )  َغنََّك ِمَن  ( َوِإمَّ

ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباهللَِّ ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم )  ْيَطاِن  200الشَّ ُهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّ َقْوا ِإَذا َمسَّ ِذيَن اتَّ ( إِنَّ الَّ

وَن )  ُروا َفِإَذا ُهْم ُمْبرِصُ وهَنُْم يِف اْلَغيِّ ُثمَّ اَل ُيْقرِصُ 201َتَذكَّ (﴾  202وَن ) ( َوِإْخَواهُنُْم َيُمدُّ

 )األعراف( 

ْت   َمَواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ وقال تعاىل:﴿ َوَساِرُعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

 َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ 133لِْلُمتَِّقنَي ) 
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
اء َّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن يِف الرسَّ اِس َواهللَُّ  ( الَّ

ِذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللََّ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوهِبِْم  134حُيِبُّ املُْْحِسننَِي )  ( َوالَّ

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن )  ُنوَب ِإالَّ اهللَُّ َومَلْ ُيرِصُّ ( ُأوَلِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة  135َوَمْن َيْغِفُر الذُّ

ِتَها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي )  ِري ِمْن حَتْ ِْم َوَجنَّاٌت جَتْ  (﴾ )آل عمران( 136ِمْن َرهبِّ

التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: يف إمكانك أن جتري مقارنة بني املعاين السامية التي  

 لقرآن الكريم، وبني املعاين التي وردت يف كتاب صديقك املقدس..  وردت يف ا 

فإن مل تر كتاب صاحبك قادرا عىل ذلك، فارتفع لتجري مقارنة بني هذه املعاين وغريها  

 وبني املعاين التي وردت يف الكتاب املقدس..  

دسة من  وأنا متيقن متاما أنك لن جتد يف أي كتاب من كتب الدنيا مقدسة كانت أو غري مق 

 . القيم النبيلة ما يف الكتاب الذي جاء به حممد  

 فهل يمكن أن يكون أرشف كتاب يف الدنيا، وأنبل كتاب فيها كتاب غش؟ 

وهل يمكن أن يكون من جاء بذلك الكتاب رجال غاشا كاذبا ال حظ له من الصدق  

 والنصح؟ 

الشديد املرتبط ملن خالفها أن  وهل يمكن ملن دعا إىل تلك القيم النبيلة، وأخرب بالوعيد 

 يكون كاذبا وغاشا. 

هل يمكن ملن حذر من الكذب عىل اهلل بمثل هذه الصيغ املشددة أن يكون حتذيره هذا  
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 كذبا عىل اهلل..  

ى َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد َذلَِك َفُأوَلِئَك   اسمع هلذا الوعيد الشديد، قال تعاىل:﴿ َفَمِن اْفرَتَ

َب ِبآَياِتِه  94)آل عمران:   ﴾ املُِونَ ُهُم الظَّ  (، وقال تعاىل:﴿ َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا َأْو َكذَّ

(، وقال تعاىل:﴿ َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا َأْو َقاَل  21)األنعام:  ﴾ إِنَُّه ال ُيْفِلُح الظَّاملُِونَ 

ٌء َوَمْن َقاَل َسُأْنِزُل ِمْثَل َما َأْنَزَل اهللَُّ َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاملُِوَن يِف غَ ُأوِحَي ِإ  َمَراِت  يَلَّ َومَلْ ُيوَح ِإَلْيِه يَشْ

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم ُكْنُتمْ   َتُقوُلوَن َعىَل  امْلَْوِت َوامْلَالئَِكُة َباِسُطو َأْيِدهِيْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ

ونَ  (، وقال تعاىل:﴿ َفَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى  93)األنعام:  ﴾ اهللَِّ َغرْيَ احْلَقِّ َوُكْنُتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتْكرِبُ

املنَِِي()األن  (، وقال تعاىل:﴿  144: عام َعىَل اهللَِّ َكِذبًا لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغرْيِ ِعْلٍم إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّ

َب ِبآياِتِه ُأوَلئَِك َيَناهُلُْم َنِصيُبُهْم ِمَن اْلِكَتا  ى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا َأْو َكذَّ ِب َحتَّى ِإَذا  َفَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَ

ْوهَنُْم َقاُلوا َأْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن ِمْن   ُدوِن اهللَِّ َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعىَل َأْنُفِسِهْم  َجاَءهْتُْم ُرُسُلَنا َيَتَوفَّ

ُْم َكاُنوا َكاِفِرينَ  َب  37)ألعراف:   ﴾ َأهنَّ ى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا َأْو َكذَّ (، وقال تعاىل:﴿ َفَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَ

ُه ال ُيْفِلُح امْلُْجِرُمونَ  ى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا  (، وقال تعا 17)يونس:  ﴾ ِبآياِتِه إِنَّ ىل:﴿ َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَ

ِْم َأال َلْعَنُة اهللَِّ ِذيَن َكَذُبوا َعىَل َرهبِّ  الَّ
ِ
ِْم َوَيُقوُل اأْلَْشَهاُد َهُؤالء  َعىَل  ُأوَلِئَك ُيْعَرُضوَن َعىَل َرهبِّ

املنِِيَ  وا َعىَل اهللَِّ َكِذبًا َفُيْسِحَتُكْم  (، وقال تعاىل:﴿ َقاَل هَلُْم ُموَسى َوْيلَ 18)هود:  ﴾ الظَّ ُكْم ال َتْفرَتُ

ى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا َأْو  61)طـه:   ﴾ بَِعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفرَتَى  (، وقال تعاىل:﴿ َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَ

َب ِباحْلَقِّ مَلَّا َجاَءُه َأَلْيَس يِف َجَهنََّم َمْثوًى لِْلَكاِفِرينَ  (، وقال تعاىل:﴿ َأْم  68)العنكبوت:  ﴾ َكذَّ

ِتْم َعىَل َقْلِبَك َوَيْمُح اهللَُّ اْلَباِطَل َوحُيِقُّ  ى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا َفِإْن َيَشِأ اهللَُّ خَيْ ُه   َيُقوُلوَن اْفرَتَ احْلَقَّ بَِكِلاَمِتِه ِإنَّ

ُدورِ  ْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب َوُهَو  (، وقال تعاىل:﴿ َوَمْن أَ 24)الشورى:   ﴾ َعِليٌم بَِذاِت الصُّ

املنِِيَ  ْسالِم َواهللَُّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّ  ( 7)الصف:   ﴾ ُيْدَعى ِإىَل اأْلِ

 الواقع: 

أحس فرانكلني بثقل اآليات التي كان يقرؤها احلكيم، وكأنه كان خياطبه هبا، أو خياطب  



244 

 

كالم اهلل، فقال برعدة مل يستطع أن حيبسها: فلندع هذا..    صديقه الذي سولت له نفسه أن يتحدى 

 وأخربنا عن تأثري ما جاء به حممد يف الواقع.. فإن هناك فرقا واسعا بني النظريات وتطبيقاهتا. 

قال احلكيم: أوال.. ال ينبغي أن يؤاخذ األستاذ النصيح الذي مل يألو جهدا يف نصيحة  

فتطبيق الدين يف مجيع مراحل التاريخ اإلسالمي تم عىل    طالبه إن قرص بعضهم أو فرط.. ولذلك 

مستويات خمتلفة، لعل أدناها هو املستوى الذي نعيشه يف هذا العرص.. ولذلك ال ينبغي أن نحكم  

 عىل اإلسالم من خالل سلوك املسلمني. 

َرْثَنا  لقد قال تعاىل يبني أن خلفاء الرسل خمتلفني يف مدى متسكهم بدين أنبيائهم:﴿ ُثمَّ َأوْ 

ِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمنُْهْم َظامِلٌ لَِنْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َساِبٌق ِباخْلَ  اِت ِبِإْذِن  اْلِكَتاَب الَّ رْيَ

 ( 32)فاطر:   ﴾ اهللَِّ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ 

بق، فقال:﴿ َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم  بل ذكر أن التفريط أغلب عىل هؤالء من االقتصاد أو الس 

  َخْلٌف َوِرُثوا اْلِكَتاَب َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اأْلَْدَنى َوَيُقوُلوَن َسُيْغَفُر َلَنا َوإِْن َيْأهِتِْم َعَرٌض ِمْثُلهُ 

اُر اآْلِخَرُة  َيْأُخُذوُه َأمَلْ ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميَثاُق اْلِكَتاِب َأْن ال َيُقوُلوا َعىَل اهللَِّ ِإ  الَّ احْلَقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّ

(، وقال:﴿ َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا  169)ألعراف:  ﴾ َخرْيٌ لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفال َتْعِقُلونَ 

َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّياً  َبُعوا الشَّ الَة َواتَّ  ( 59)مريم:   ﴾ الصَّ

 فقد أخفقت دعوة حممد إذن يف جانبها التطبيقي؟   قال فرانكلني: 

قال احلكيم: بل مل تنجح دعوة يف الدنيا كام نجحت دعوة حممد.. كل املبادئ بلت  

واهنارت وسقطت إال املبادئ التي جاء هبا حممد، فقد آتت أكلها يف حياته، وهي ال تزال تؤيت  

 أكلها كل حني. 

ن يعيش يف البيئة التي ولد فيها رسول اهلل  لن أطيل عليك، بل سأكتفي بشهادة رجل كا 

  بل هو ابن عمه، وهو يتحدث مع ملك من امللوك حول املبادئ السامة التي جاء هبا حممد ،

 .والتي حتولت بعد ذلك واقعا ملموسا ال زلنا نشهد آثاره إىل اليوم ، 
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تدخلوا يف ديني    لقد سأله النجايش ملك احلبشة: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل 

 وال يف دين أحد من هذه األمم؟  

فقال جعفر: أهيا امللك، إنا كنا قوما أهل جاهلية ؛ نعبد األصنام، ونأكل امليتة، ونأيت  

الفواحش، ونقطع األرحام، ونيسء اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا عىل ذلك حتى  

ه وعفافه، فدعانا إىل اهلل لنوحده، ونعبده،  بعث اهلل إلينا رسوال منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانت 

ونخلغ، ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمر بصدق احلديث، وأداء األمانة،  

وصلة الرحم، وحسن اجلوار، والكف عن املحارم، والدماء، وأمرنا أن نعبد اهلل ال نرشك به شيئا،  

 فصدقناه وآمنا به واتبعناه.   - أمور اإلسالم  فعدد عليه    - وأمرنا بالصالة والزكاة،  

.. لقد  التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: أال ترى العقل الذي يفكر به أتباع حممد 

عىل صدقه.. فالنصيحة ال يمكن أن َترج من غاش.. والصدق    استدلوا بام نصحهم به حممد  

 ال يمكن أن خيرج من فم كذوب. 

قال فرانكلني: ولكن الرشيعة املبثوثة يف كتب الفقه حتوي مفاسد كثرية، فكيف تزعم أن  

 األصول التي تستند إليها أصول صحيحة؟ 

حتاول أن تصف الرشيعة    قال احلكيم: فرق كبري بني كتب الفقه وبني الرشيعة.. كتب الفقه 

، وهي قد تفلح يف ذلك، وقد َتفق.. وإخفاقها ال ينبغي أن يكون مربرا  التي جاء هبا حممد 

 للهجوم عىل الرشيعة. 

لقد ذكر علامء املسلمني أن الرشيعة املستنبطة من النصوص املقدسة ال يمكن أن َتالطها  

ل: )إن الرشيعة مبناها وأساسها  أي مفسدة أو غش أو مرضة، لقد نص عىل ذلك بعضهم، فقا 

عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة  

كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل  

التأويل، فالرشيعة عدل  املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها ب 
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أتم    اهلل بني عباده، ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعىل صدق رسوله  

داللة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبرص املبرصون، وهداه الذي به اهتدى املهتدون، وشفاؤه  

فقد استقام عىل سواء السبيل،    التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه املستقيم الذي من استقام عليه 

فهي قرة العيون، وحياة القلوب، ولذة األرواح، فبها احلياة والغذاء والدواء والنور والشفاء  

والعصمة وكل خري يف الوجود فإنام هو مستفاد منها وحاصل هبا، وكل نقص يف الوجود فسببه  

هي العصمة للناس، وقوام  من إضاعتها، ولوال رسوم قد بقيت خلربت الدنيا وطوي العامل، و 

العامل، وهبا يمسك اهلل الساموات واألرض أن تزوال، فإذا أراد اهلل سبحانه وتعاىل خراب الدنيا  

وطي العامل رفع إليه ما بقى من رسومها، فالرشيعة التي بعث اهلل هبا رسوله هي عمود العامل  

   ( 1) وقطب الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة( 

 االحتيال 

د فرانكلني ما جييب به احلكيم سوى أن قال: دعنا من هذا.. فلنسلم أن حممدا مل يكن  مل جي 

يقصد غش من كان يدعوهم.. بل كان يقصد أن ينصحهم وخيرجهم من جاهليتهم إىل ما يسميه  

نور اإلسالم.. ولكنه مل جيد وسيلة صاحلة لذلك غري أن يدعي النبوة، فيحقق به ما تعجز سائر  

 . ( 2) قيقه الوسائل عن حت 

 
 .3/3إعالم املوقعني: (1)

القرآن إىل اهلل ال تكون احتياال منه لبسط نفوذه، وإال مل مل ينسب  رد بعضهم عىل هذا االحتامل بقوله:) نسبة حممد (2)

 أقواله كلها إىل اهلل.

واحدا قد حييك يف صدر اجلاهل، وهو ولو أننا افرتضناه افرتاضا ملا عرفنا له تعليال معقوال وال شبه معقول ، اللهم إال شيئا  

أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن يف ) نسبته القرآن إىل الوحي اإلهلي ( ما يعينه عىل استصالح الناس باستيجاب طاعته عليهم، 

سد يف ذاته، ونفاذ أمره فيهم ؛ ألن تلك النسبة جتعل لقوله من احلرمة والتعظيم ما ال يكون له لو نسبه إىل نفسه،  وهذا قياس فا 

فاسد يف أساسه ؛ أما أنه فاسد يف ذاته ، فألن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكالم املنسوب إىل نفسه والكالم املنسوب إىل 

اهلل تعاىل فلم تكن نسبته ما نسبه إىل نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئا، وال نسبة ما نسبه إىل ربه بزائدة فيها شيئا، بل استوجب 
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الشك أن حممدا كان يعرف الطبع العريب، ويعرف األنفة التي جبل عليها، وهي أنفة متنعه  

من أن يسلم إال لصاحب زعامة دينية.. ومل يكن حممد يستطيع أن ينال هذه الزعامة من غري  

ا  واسطة ادعاء النبوة، خاصة وأن الظروف قد ساعدته عىل ذلك، فالبيئة التي عايشها كانت كله 

 ..  ( 1) تزعم أن نبيا قد اقرتب موعده، وأن بلده مكة  

ابتسم احلكيم، وقال: نعم.. فلنعترب هذا احتامال من االحتامالت، وال نستعجل يف قبوله  

 أو رفضه حتى نعرضه عىل حياة حممد وسلوكه، فاملحتال ال بد أن يرتك ثغرة تعرف بحيلته..  

قدسـ  عىل أن اهلل تعاىل بحكمته ال يرتك  الشك أنك تعلمـ  عىل حسب ما ينص الكتاب امل 

للمحتال فرصة كافية للتامدي يف احتياله.. وأن من يتحدث باسم اهلل كاذبا عىل اهلل البد أن يأيت  

 اليوم الذي تقع فيه فضيحته.. تقع يف حياته قبل موته.  

لقد نص الكتاب املقدس عىل هذا، والشك أنك تعلم ما قال غامالئيل معلم اليهود  

(:)يا أهيا  39- 36/ 5ليهود يف حق احلواريني، لقد قال هلم ـ عىل حسب )سفر أعامل الرسل: ل 

الرجال اإلرسائيليون احرتزوا ألنفسكم من جهة هؤالء الناس فيام أنتم مزمعون أن تفعلوا ألنه  

ة،  قبل هذه األيام قام ثوداس قائاًل عن نفسه: أنه يشء الذي التصق به عدد من الرجال نحو أربعامئ 

الذي قتل ومجيع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا ال يشء بعد هذا قام هيودا اجللييل يف أيام  

 
اس طاعته فيهام عىل السواء، فكانت حرمتها يف النفوس عىل سواء، وكانت طاعته من طاعة اهلل، ومعصيته من معصية عىل الن

 اهلل، فهال جعل كل أقواله من كالم اهلل تعاىل لو كان األمر كام هيجس به ذلك الوهم.

يكون هذا الزعيم من أولئك الذين ال  و أما فساد هذا القياس من أساسه ؛ فألنه مبني عىل افرتاض باطل، وهو جتويز أن

يأبون يف الوصول إىل غاية إصالحية أن يعربوا إليها عىل قنطرة من الكذب والتمويه ، وذلك أمر يأباه علينا الواقع التارخيي كل 

ه ال يشك يف اإلباء ، فإن من تتبع سريته الرشيفة يف حركاته وسكناته، وعباراته وإشاراته، يف رضاه وغضبه، يف خلوته وجلوت

أنه كان أبعد الناس عن املداجاة واملواربة، وأن ذلك كان أخص شامئله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها كام شهد ويشهد به 

 ﴾رًا ِمْن َقبْلِِه َأَفال َتْعِقُلونَ ْم ُعمُ أصدقاؤه وأعداؤه إىل يومنا هذا:﴿ ُقْل َلْو َشاَء اهللَُّ َما َتَلْوُتُه َعَليُْكْم َوال َأْدَراُكْم بِِه َفَقْد َلبِثُْت فِيكُ 

 (21()انظر: شبهات حول القرآن وتفنيدها، د.غازي عناية، ص:16يونس:)

 انظر رسالة )معجزات حسية(، فصل )إرهاصات( (1)
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االكتتاب، وأزاغ وراءه شعبًا غفريًا، فذاك أيضًا هلك ومجيع الذين انقادوا إليه تشتتوا واآلن أقول  

الناس فسوف  لكم تنحوا عن هؤالء الناس واتركوهم ألنه إن كان هذا الرأي وهذا العمل من 

 ينتقض وإن كان من اهلّل فال تقدرون أن تنتقضوه لئال توجدوا حماربني هلّل أيضًا( 

وقد ورد مثل هذا يف العهد القديم، ففي اآلية السابعة من الزبور األول هكذا: )ألن الرب  

هكذا:  يعرف طريق الصديقني وطريق املنافقني هتلك(، ويف اآلية السادسة من الزبور اخلامس 

)وهتلك كل الذين يتكلمون بالكذب، الرجل السافك الدماء والغاش يرذله الرب(، ويف اآلية  

السادسة عرشة من الزبور الرابع والثالثني هكذا: )وجه الرب عىل الذين يعملون املساوئ ليبيد  

من األرض ذكرهم(، ويف الزبور السابع والثالثني هكذا: )ألن سواعد اخلطاة تنكر، والرب  

يعضد الصديقني اخلطاة فيهلكون، وأعداء الرب مجيعًا إذ يمجدون ويرتفعون، يبيدون،  

 وكالدخان يفنون( 

:﴿  لقد نص القرآن الكريم عىل هذه السنة، ففيه هذا اخلطاب الشديد عىل رسول اهلل  

َل َعَلْيَنا َبْعَض اأْلََقاِويِل )  ( َفاَم  46( ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي ) 45( أَلََخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي ) 44َوَلْو َتَقوَّ

 (﴾ )احلاقة( 47ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن ) 

لتقول هلم: لو كان حممد مفرتيا كام   إن هذه اآليات الكريمة َتاطب املكذبني ملحمد 

يس كذلك، لعاجلناه  تزعمون، فزاد يف الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، ول 

   ( 2) ﴿ ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي ﴾   ( 1) بالعقوبة. و﴿ ألَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي ﴾ 

َي   ِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك لَِتْفرَتِ ومثل ذلك ما نص عليه قوله تعاىل:﴿ َوِإْن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَّ

ُه َوِإًذا   َُذوَك َخِلياًل ) َعَلْيَنا َغرْيَ ( ِإًذا  74( َوَلْواَل َأْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِلياًل ) 73اَلَتَّ

 (﴾ )اإلرساء( 75أَلََذْقَناَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف امْلَاَمِت ُثمَّ اَل جَتُِد َلَك َعَلْيَنا َنِصرًيا ) 

 
 قيل: معناه النتقمنا منه باليمني؛ ألهنا أشد يف البطش، وقيل: ألخذنا منه بيمينه.(1)

 ب، وهو الِعْرُق الذي القلب معلق فيه، وقال حممد بن كعب: هو القلب وَمَراقَّه وما يليه. قال ابن عباس: وهو نياط القل(2)
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 إن هو افرتى عىل اهلل ما مل يوح به إليه.   ل اهلل  إن هذه اآليات هتديد عظيم لرسو 

 التفت احلكيم إىل اجلمع، وقال: هل ترون مفرتيا يمكن أن يقول عن نفسه هذا؟ 

كان أبعد الناس    سكت اجلمع، فقال: سأبرهن لكم من خالل القرآن الكريم أن حممدا  

مه له املفرتون، وسأكتفي  عن االحتيال، وكان أبعد الناس عن ذلك الدهاء الشيطاين الذي يزع 

 بثالث شهادات تدل عىل ذلك: 

أما الشهادة األوىل، فظاهرة الوحي نفسه، وهي ظاهرة كان يالحظها الناس يف رسول اهلل  

   .ويصفوهنا 

أحوج ما   وأما الشهادة الثانية، فتأخر الوحي يف الوقت الذي يكون فيه رسول اهلل 

 يكون إليه. 

أو سلوك    ل الوحي بالعتاب والتخطئة لرأي رآه رسول اهلل وأما الشهادة الثالثة، فنزو 

 سلكه. 

 فكل هذه األمور يستحيل أن تصدر من حمتال. 

 شهادة الوحي: 

قال فرانكلني: كيف تعترب ما تسميه ظاهرة الوحي دليال، ونحن نعترب الوحي نفسه متهام،  

 هل حيق عندك أن يشهد اخلصم لنفسه؟ 

قا، فإنه يصح أن يشهد عىل نفسه، بل إن شهادته تبز كل  قال احلكيم: إذا كان اخلصم صاد 

 شهادة، أليس اإلقرار ـ كام يقالـ  سيد األدلة؟ 

قال فرانكلني: فمن السهل إذن أن يدعي أي شخص أنه يوحى إليه، فإذا طولب بالشهود  

 اكتفى بشهادة نفسه. 

هادة الوحي من  قال احلكيم: نحن مل نقترص من الشهود عىل شهادة الوحي.. بل اعتربنا ش 

 الشهادات املعتربة التي ينبغي أن نأخذها يف احلسبان، وهي تؤيد بعد ذلك بآالف من الشهود. 
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 قال فرانكلني: ما دامت مؤيدة بآالف من الشهود، فام الوجه إلضافة هذه الشهادة؟ 

قال احلكيم: لوال شهادة الوحي ما اعتربناـ  نحن املسلمنيـ  كل أولئك الشهود..فالشاهد  

وحيا من اهلل هو اهلل نفسه.. فاهلل سيد الشهود، وال   األول عىل كون ما أنزل عىل رسول اهلل 

 ينبغي أن تقدم شهادة أخرى عليه. 

 قال فرانكلني: أنا ال زلت عاجزا عن إدراك رس رضورة هذه الشهادة. 

إما    قال احلكيم: سأقرب لك ذلك.. أنتم املسيحيون َتتلفون يف طبيعة املسيح.. وأكثركم 

 يقول بتأليه املسيح أو أنه ذو طبيعة مزودجة؟ 

 قال فرانكلني: ذلك صحيح.. وما عالقته بام نحن فيه؟ 

 قال احلكيم: فهل هلؤالء فيام قالوه شهود يشهدون هلم؟ 

 قال فرانكلني: هلم آالف الشهود التي تدهلم عىل هذا. 

ار والرهبان.. وليس  قال احلكيم: هي كلها من أقوال القديسني.. أو استنتاجات األحب 

 ؟ ( 1) فيها نص واحد عن املسيح.. أليس كذلك 

قال فرانكلني: ال.. هناك نصوص نطق هبا  املسيح.. أمل تقرأ ما ورد يف األناجيل من قوله  

 أنا واآلب واحد( ) ـ مثال ـ: 

  قال احلكيم: أنت تعلم أن هذا النص ليس املراد به ما يومهه ظاهره.. وقد فرس املسيح  

 املراد منه.. وبذلك يكون قد نفى أي وهم يطرق لكل نص يشبه هذا النص..  

لن أطيل عليك.. بل يكفي لتفهم النص أن تقرأ نص املحاورة للرد عىل االستدالل هبذا  

الدليل، لقد ورد نص املحاورة هكذا: قال هلم:)أنا واآلب واحد(، فتناول اْلَيُهوُد أيضًا ِحَجاَرًة  

مُجُوُه. َفَقاَل هَلُْم َيُسوُع: َأَرْيُتُكْم َأْعاَماًل َصاحِلًَة َكِثرَيًة مِ  ْن ِعْنِد َأيِب، َفِبَسَبِب َأيِّ َعَمٍل ِمْنَها  لرَِيْ

 
انظر رسالة )اهلل جل جالله( ففيها مناقشات مفصلة لكل النصوص التي يتصور املسيحيون أهنا شهادات من املسيح  (1)

 بألوهيتة أو بكونه أقنوما من األقانيم.
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َتْرمُجُوَننِي؟ فأجابه اليهود قائلني: ليس من أجل األعامل احلسنة نرمجك، ولكن ألجل التجديف،  

يَعِتُكْم: َأَنا ُقْلُت إِنَُّكمْ ) وإذ أنت إنسان جتعل نفسك إهلًا، َفَقاَل هَلُْم َيُسوُع:  آهِلٌَة؟    َأَلْيَس َمْكُتوبًا يِف رَشِ

ِذيَن َنَزَلْت ِإَلْيِهْم َكِلَمُة اهلِل آهِلًَة َواْلِكَتاُب اَل ُيْمكُِن  يَعُة َتْدُعو ُأولِئَك الَّ ِ َأْن ُيْنَقَض  َفِإَذا َكاَنِت الرشَّ

ُف، أليَنِّ ُقْلُت: َأنَ  دِّ َسُه اآلُب َوَبَعَثُه ِإىَل اْلَعامَلِ: َأْنَت جُتَ  ا اْبُن اهللِ؟(  َفَهْل َتُقوُلوَن ملَِْن َقدَّ

التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: ال شك أن معنى هذه املحاورة أن اليهود فهموا خطأ  

أنا واآلب واحد( أنه يدعي األلوهية، فأرادوا لذلك أن ينتقموا منه، ويرمجوه،  ) من قول املسيح: 

ألن )آساف( قدياًم  فرد عليهم املسيح خطأهم، وسوء فهمهم بأن هذه العبارة ال تستدعي ألوهيته،  

أنا قلت: إنكم آهلة، وبنو العيل  ) (: 6: 82أطلق عىل القضاة أهنم آهلة بقوله الثابت يف املزمور ) 

 كلكم( 

ومل يفهم أحد من هذه العبارة تأليه هؤالء القضاة، ولكن املعنى املسوغ إلطالق لفظ آهلة  

 . عليهم أهنم أعطوا سلطانًا أن يأمروا ويتحكموا ويقضوا باسم اهلل 

وبموجب هذا املنطق الذي رشحه املسيح لليهود ساغ للمسيح أن يعرب عن نفسه بمثل ما  

 عرب به آساف عن أولئك القضاة الذين صارت إليهم كلمة اهلل. 

وال يقتيض كل من التعربين أن يف املسيح، أو أن يف القضاة الهوتًا حسبام فهمه اليهود  

 خطأ. 

 سيح قد فعل ذلك هبم من باب املداراة؟ قال فرانكلني: أال يمكن أن يكون امل 

قال احلكيم: فأنت ترمي املسيح بام تريد أن ترمي به حممدا.. ال شك أنك تعلم أنه لو فعل  

ذلك لكان مغالطة منه وغشًا ال مداراة، وهذا ال يليق باألنبياء اهلادين إىل احلق، فكيف يليق بمن  

 تزعمونه إهلا؟ 

لذي جيب أن يعبد، وقد رصفهم عن اعتقاد ذلك برضبه  فإن كان املسيح هو رب العاملني ا 

 هلم ذلك املثل، فيكون بذلك قد أمرهم بعبادة غريه، ورصفهم عن عبادته. 



252 

 

 قلت: فام تفهم أنت من هذا القول؟ 

قال: هذا القول يفهم عىل ضوء املحكامت، وعىل ضوء ما فرسه املسيح ببساطة ويرس..  

كم ألمري هو قبولكم ألمر اهلل(.. هو متاما مثل قول رسول  إن قبول ) إن املسيح يريد أن يقول هلم: 

الرجل: أنا ومن أرسلني واحد.. وهو متاما مثل قول الوكيل: أنا ومن وكلني واحد.. ألنه يقوم  

 فيام يؤديه مقامه، ويؤدي عنه ما أرسله به ويتكلم بحجته، ويطالب له بحقوقه. 

ا بالك استطردت كل هذا االستطراد.. عد  أراد فرانكلني أن يغري مسار املناقشة، فقال: م 

 بنا إىل ما كنا فيه. 

قال احلكيم: أنا مل أستطرد، ولكني أردت أن أبني لك أن أعظم شهادة هي شهادة اهلل..  

وما دام اهلل مل يشهد للمسيح يف الكتاب املقدس أنه إله أو ابن إله، فال حيق ألحد يف الدنيا أن يزيد  

 ..  عىل كالم اهلل ما مل يقله 

وحي من    وهلذا، فإن العقالء احلكامء يعتربون أعظم شهادة عىل كون ما يوحى للنبي  

.. فهل يمكن ملن  اهلل هو نطق الوحي نفسه بأنه من اهلل.. خاصة إذا علمنا مدى صدق النبي 

 يتحرى الصدق كل ذلك التحري أن يدع الكذب عىل الناس، ثم يكذب عىل اهلل. 

سأقرأ عليك بعض النصوص، وحاول أن تتمعن فيها جيدا لرتى  سكت قليال، ثم قال:  

 هل يمكن لكاذب أن ينطق هبا. 

  
ِ
اَمء أخذ احلكيم يقرأ بصوت خاشع تندك له اجلبال قوله تعاىل:﴿ َأَفَلْم َينُْظُروا ِإىَل السَّ

نَّاَها َوَما هَلَا ِمْن ُفُروٍج )   َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َرَوايِسَ َوَأْنَبْتَنا  ( َواأْلَْرَض 6َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّ

ًة َوِذْكَرى لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب ) 7ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج )   َماًء ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا  8( َتْبرِصَ
ِ
اَمء ْلَنا ِمَن السَّ ( َوَنزَّ

( ِرْزًقا لِْلِعَباِد َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة  10اِسَقاٍت هَلَا َطْلٌع َنِضيٌد ) ( َوالنَّْخَل بَ 9ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ احْلَِصيِد ) 

 (﴾ )ق( 11َمْيًتا َكَذلَِك اخْلُُروُج ) 

التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: هل يمكن ملحتال أن يدعي كل هذه الدعاوى  
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 العريضة؟ 

ا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك كَ  اَم َأْوَحْيَنا ِإىَل ُنوٍح َوالنَِّبيِّنَي ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْيَنا ِإىَل  ثم راح يقرأ قوله تعاىل:﴿ ِإنَّ

إِْبَراِهيَم َوِإْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوِعيَسى َوَأيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْياَمَن  

َناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُساًل مَلْ َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َوَكلََّم  ( َوُرُساًل َقْد َقَصْص 163َوَآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا ) 

ُسِل  164اهللَُّ ُموَسى َتْكِلياًم )  ٌة َبْعَد الرُّ يَن َوُمْنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ُحجَّ ِ ( ُرُساًل ُمَبرشِّ

اهللَُّ َيْشَهُد ِباَم َأْنَزَل ِإَلْيَك َأْنَزَلُه بِِعْلِمِه َوامْلَاَلِئَكُة َيْشَهُدوَن َوَكَفى    ( َلِكنِ 165َوَكاَن اهللَُّ َعِزيًزا َحِكياًم ) 

وا َعْن َسِبيِل اهللَِّ َقْد َضلُّوا َضاَلاًل َبِعيًدا ) 166ِباهللَِّ َشِهيًدا )  ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّ ِذيَن  167( إِنَّ الَّ ( إِنَّ الَّ

( ِإالَّ َطِريَق َجَهنََّم َخالِِديَن ِفيَها َأَبًدا  168 َيُكِن اهللَُّ لَِيْغِفَر هَلُْم َواَل لَِيْهِدهَيُْم َطِريًقا ) َكَفُروا َوَظَلُموا مَلْ 

ُسوُل ِباحْلَقِّ ِمْن َربُِّكْم َفَآِمُنوا َخرْيً 169َوَكاَن َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسرًيا )  َا النَّاُس َقْد َجاَءُكُم الرَّ ا  ( َيا َأهيُّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَكاَن اهللَُّ َعِلياًم َحِكياًم )   (﴾ )النساء( 170َلُكْم َوإِْن َتْكُفُروا َفإِنَّ هلِلَِّ َما يِف السَّ

التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: هل يمكن ملحتال أن يقول هذا؟.. وهل سمعت حمتاال  

يف ترى اهلل يسكت عىل إشهاد حممد له هذه  يف الدنيا يستدعي اهلل ليشهد له عىل صدقه؟.. ثم ك 

 الشهادات ثم ال ينتقم منه؟ 

مل جيد فرانكلني ما جييب به، فقال احلكيم: هذه شهادة واحدة من الشهادات.. والقرآن  

ميلء بمثلها.. ولن أطيل عليك بقراءهتا.. ولكني أنصحك أن تقرأ القرآن من أوله إىل آخره، وأنت  

 فإنك ال بد أن تبرص احلقيقة أسطع من ضوء الشمس.   متجرد من فكرة االحتيال، 

قال فرانكلني: فأنت تريد مني أن أقرأه وأنا أصدق أنه كالم اهلل.. أو تريد مني أن أعلن  

 الشهادتني ثم أقرؤه؟ 

قال احلكيم: ال أطلب منك هذا وال ذاك.. ولكني أطلب منك أن تسمع كالم املتهم وأنت  

 تهم الواقف أمامك قد يكون بريئا مما ألصق به من هتم؟ حتمل يف نفسك احتامال بأن امل 

 قال فرانكلني: وما جيديه ذلك؟ 
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قال احلكيم: بل جيديه ذلك كام جيديك ذلك.. فاحلقيقة تتطلب منا موضوعة وحيادا..  

واملوضوعية واحلياد كام تكون يف القبول تكون يف الرفض، فال حيق لك أن تنطلق من رفض  

 هلا. احلقائق لتصل إىل قبو 

 قال فرانكلني: أليس الشك مبدأ اليقني؟ 

قال احلكيم: ولكن الشك إن لبس لباس التهمة قد ييسء إىل احلقائق، ويضع احلجب دون  

 فهمها. 

سكت قليال، ثم قال: دعنا نعود إىل استشهاد الوحي.. لنرى كيف بدأ الوحي لرسول اهلل  

  هذه الدعوى. .. ونرى معه إمكانية ادعاء رجل يف مثل صدق حممد مثل 

من الوحى الرؤيا الصاحلة ىف النوم،     : أول ما بدئ به رسول اهلل لقد ورد يف احلديث 

فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء  

فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ اللياىل ذوات العدد، قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إىل  

حراء، فجاءه امللك، فقال: اقرأ. قال: ما أنا  خدجية فيتزود ملثلها، حتى جاءه احلق، وهو ىف غار 

حتى بلغ منى اجلهد، ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ.  ( 1) بقارئ. قال: فأخذنى فغطنى 

فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى اجلهد، ثم أرسلنى فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ فأخذنى  

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ) 1 ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ) فغطنى الثالثة، ثم أرسلنى فقال:﴿ اْقَرأْ  (  2( َخَلَق اإْلِ

َم ِباْلَقَلِم ) 3اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )  ِذي َعلَّ ْنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم ) 4( الَّ (﴾ )العلق(، فرجع هبا  5( َعلََّم اإْلِ

   . يرجف فؤاده   رسول اهلل   

ال: إن هذا النص ميلء بالشهادات الدالة عىل صدق حممد  التفت احلكيم إىل فرانكلني، وق 

  .. 

 قال فرانكلني: أنا ال أرى فيه أي يشء مما تدعي. 

 
 . 3/335الغط: العرص الشديد، والكبس، ومنه الغط ىف املاء، الغوص. النهاية:  (1)
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قال احلكيم: سننطلق من املسلامت التي أثبتناها.. والتي دلت عليها كل األدلة: رجل يف  

لرتفع إىل  مثل سن حممد.. يف األربعني من عمره.. كان مشهورا بالصفاء والطهارة والصدق وا 

درجة ال يمكن تصور مداها.. هذا الرجل يأيت فجأة، ومن دون أي مقدمات يرجتف، وحيكي هلم  

ما حصل له، ويقرأ عليهم من الكالم الغريب ما قيل له، وهو ال يدعي يف ذلك شيئا.. بل يأيت  

 خائفا وجال..  

 قال فرانكلني: قد يكون ذلك جمرد متثيلية. 

قال احلكيم: لو فعل ما فعل بولس لكان ذلك جمرد متثيلية ال شك أنك تعلم ما فعل  

 بولس.. وال شك أنك تعلم ما ادعاه.. وال شك أنك تعلم أثر كل تلك الدعاوى التي ادعاها.  

سكت فرانكلني، فقال احلكيم: لو كان حممد مدعيا ملثل هذه املرسحية أمام قومه، ال أمام  

مدعيا لكان له يف الكالم الذي حرره باعتباره وحيا هلل من أهواء البرشية ما  زوجته.. ولو كان 

 فيه..  

لقد زعم بولس أنه رأى املسيح بعد رفعه بسنوات، بينام هو ذاهب إىل دمشق يف مهمة  

املسيح دون القافلة التي كان يسري معها، ويف ذلك التجيل منحه منصب   لرؤساء الكهنة جتىل له 

ولكن قم وقف عىل رجليك  ) مما قاله له بعد عتابه عام فعله بأتباعه من اضطهاد:  الرسالة.. وكان 

ألين هلذا ظهرت لك ألنتخبك خادما وشاهدا بام رأيت وبام سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب  

ومن األمم الذين أنا اآلن أرسلك إليهم لتفتح عيوهنم كي يرجعوا من ظلامت إىل نور ومن  

)اعامل   ( اهلل حتى ينالوا باإليامن يب غفران اخلطايا ونصيبا مع املقدسني  سلطان الشيطان إىل 

وا ِبِه   ﴿ (.. وهذا الكالم هو نفس ما قال السامري حني قال: 18- 16/ 26 ُت ِباَم مَلْ َيْبرُصُ َبرُصْ

َلْت يِل َنْفيِس )طه:  ا َوَكَذلَِك َسوَّ ُسوِل َفَنَبْذهُتَ  ( 96  َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَّ

ففي أول وحي يوحى إليه أمر بالقراءة.. وبالقراءة باسم اهلل.. هذا أول   أما حممد 

 . الوحي، وليس فيه أي ذكر ملحمد، وال للمناصب الرفيعة التي هيئت ملحمد  
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ليس هذا فقط ما أريد أن أستشهد به.. لقد بقيت هذه الظاهرة الغريبة ثالثا وعرشين  

 أن يامرس كذبه واحتياله طول هذه املدة من غري أن يكشف؟ سنة.. فهل يمكن لكاذب حمتال  

لقد وصف أصحابه ما كان حيصل له عند الوحي، وهي ظواهر غريبة ال عهد للبرش  

 هلا جلبا، وال دفعا.   العاديني بمثلها، وهي ظواهر مل يكن يملك حممد  

لوحي يتلقفه  حني ينزل عليه القرآن يف أول عهده با  باإلضافة إىل هذا كله، فقد كان 

فيحرك به لسانه وشفتيه طلبا حلفظه، وخشية ضياعه من صدره، ومل يكن ذلك معروفا  ، متعجال  

من عادته يف حتضري كالمه، ال قبل دعواه النبوة وال بعدها، وال كان ذلك من عادة العرب، إنام  

سنة كالمه    كانوا يزورون كالمهم يف أنفسهم، فلو كان القرآن منبجسا من معني نفسه جلرى عىل 

ومتحيص    ، وكالمهم ولكان له من الروية واألناة الصامتة ما يكفل له حاجته ؛ من إنضاج الرأي  

الفكرة، ولكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به رسيعا، بحيث ال جتدي الروية شيئا  

أن يعيد كل ما يلقى    وكان عليه   ، يف اجتالبه لو طلب، وال يف تداركه واستذكاره لو ضاع منه يشء 

أن يكون شديد    ، إليه حرفيا، فكان البد له يف أول عهده بتلك احلال اجلديدة التي مل يألفها من نفسه 

ْك ِبِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل   رِّ احلرص عىل املتابعة احلرفية، حتى ضمن اهلل له حفظه وبيانه بقوله:﴿ ال حُتَ

(، وقوله:﴿ َوال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقََض ِإَلْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ ِزْديِن  16)القيامة:  ﴾ ِبهِ 

 (  114: )طـه   ﴾ ِعْلامً 

التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: أليس يكفي للحكم برباءة اإلنسان من عمل من  

 إنتاج ذلك العمل؟ األعامل أن يقوم من الطبيعة شاهد بعجزه املادي عن  

 تأخر الوحي: 

مل جيد فرانكلني ما جييب به إال أنه قال: كيف تعترب تأخر ما تسميه بالوحي دليال عىل صدق  

الوحي.. أال يكون حممد هو الذي تسبب يف تأخره.. أو أن قرحيته مل تسمح له بالتأليف يف ذلك  

 الوقت؟ 
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ع أن حيتال عىل العامل أمجع، بل  قال احلكيم: يمكنك أن تزعم أي يشء، ولكن الذي استطا 

استطاع أن حيتال عىل اهلل نفسه، فيزعم أنه يوحى إليه لن يعجز أن يضع لنفسه ما خيرجه من أي  

  مأزق قد يقع فيه.. سأذكر لك أمثلة عىل بعض املواقف احلرجة التي كان فيها رسول اهلل 

 أحوج ما يكون إىل الوحي، ولكن الوحي تأخر عنه. 

وعقبة بن أيب   ، دث به ابن عباس  قال: بعثت قريش النرض بن احلارث من ذلك ما ح 

وأخربوهم بقوله    ، وصفوا هلام صفته    ، فقالوا هلم:سلوهم عن حممد    ، معيط إىل أحبار هيود باملدينة  

وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبياء، فخرجا حتى أتيا املدينة   ، ؛ فإهنم أهل الكتاب األول 

  ، ووصفوا هلم أمره وبعض قوله وقاال: إنكم أهل التوراة    ، د عن رسول اهلل  فسألوا أحبار هيو 

فإن   ، وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالوا هلم:سلوه عن ثالث نأمركم هبن 

أخربكم هبن فهو نبي مرسل وإال فرجل متقول فرتوا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر  

فإهنم قد كان هلم حديث عجب، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق    ، األول ما كان من أمرهم  

  ، األرض ومغارهبا ما كان نبؤه، وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخربكم بذلك فهو نبي فاتبعوه 

مل خيربكم فإنه رجل متقول فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم. فأقبل النرض وعقبة حتى قدما عىل    وإن 

قد أمرنا أحبار هيود أن   ، فقاال: يا معرش قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد  ، قريش 

وهم  فقالوا: يا حممد أخربنا فسألوه عام أمر   ، نسأله عن أمور. فأخربوهم هبا فجاءوا رسول اهلل  

أخربكم غدا عام سألتم عنه(، ومل يستثن، فانرصفوا عنه ومكث  ) : فقال هلم رسول اهلل  ، به 

حتى   وال يأتيه جربائيل  ، ال حيدث اهلل له يف ذلك وحيا  ، مخس عرشة ليلة  رسول اهلل 

واليوم مخس عرشة قد أصبحنا فيها ال خيربنا بيشء    ، وقالوا: وعدنا حممد غدا    ، أرجف أهل مكة  

وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة،    ، مكث الوحي عنه    سألناه عنه،وحتى أحزن رسول اهلل  عام 

فيها معاتبته إياه عىل حزنه   ، من اهلل عز وجل بسورة أصحاب الكهف  ثم جاءه جربائيل 

وقول اهلل عز وجل:﴿ َوَيْسَألوَنَك    ، والرجل الطواف    ، وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية    ، عليهم  
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وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليالً   َعنِ  وِح ُقِل الرُّ  ( 85)االرساء:   ﴾ الرُّ

..  التفت إىل فرانكلني، وقال: أال ترى هذا املوقف املحرج الذي وقف فيه رسول اهلل  

 أرأيت لو كان حمتاال كام زعمت يظل طول تلك املدة هدفا حلديث أعدائه. 

 فرانكلني: لعل املعلومات مل تكن حترضه ذلك احلني. قال  

قال احلكيم: فكيف حرضته بعد مخسة عرش يوما.. إن املعلومات التي طلبها القرشيون  

معلومات ال عالقة هلا بالفكر وال بالنظر.. بل هي معلومات حتتاج إىل معلم خارجي، وحممد مل  

 لذين تزعموهنم. يلتق يف تلك املدة بأي معلم خارجي من املعلمني ا 

 سكت قليال، ثم قال: مثال آخر يدلك عىل هذا.. واألمر فيه أيرس من اجلميع: 

يتحرق شوقا إىل حتويل القبلة إىل الكعبة، وظل يقلب وجهه يف السامء    لقد كان النبي  

  ، لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة إىل البيت احلرام  ، ستة عرش شهرا أو سبعة عرش شهرا 

عىل الرغم من تلهف رسوله الكريم إليه إال بعد   ، هلل تعاىل مل ينزل يف هذا التحويل قرآنا ولكن ا 

 قرابة عام ونصف العام. 

  ، صىل نحو بيت املقدس ستة عرش أو سبعة عرش شهرا    : كان رسول اهلل  ففي احلديث 

  حيب أن يوجه إىل الكعبة،فأنزل اهلل تعاىل:﴿ َقْد َنَرى َتَقلُّ   وكان رسول اهلل  
ِ
اَمء َب َوْجِهَك يِف السَّ

َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر امْلَْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوهَ  ُكْم َشْطَرُه  َفَلُنَولِّ

ِْم َوَما   ُه احْلَقُّ ِمْن َرهبِّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَّ  (  144)البقرة:   ﴾ اهللَُّ بَِغاِفٍل َعامَّ َيْعَمُلونَ َوإِنَّ الَّ

ملا تأخر كل هذه املدة ليشء حيبه ويشتهيه ويتشوف    ، ولو كان الوحي من تأليف النبي  

 إليه ويتحرق شوقا له، ولكنه وحي اهلل وال ينزل إال بأمر اهلل وإذنه. 

يقوله بحيث ينتظر أن يرشح  التفت إىل فرانكلني، وقال: هل يمكن للمحتال أال يفهم ما  

 له، أو يفصل، أو يبني؟ 

سكت فرانكلني، فقال احلكيم: إن الذي استطاع أن يؤلف كل تلك املرسحية الطويلة  
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مل يكن يدرك يف بعض األحيان بيان بعض    التي تزعمها ال يستحيل عليه مثل هذا، ولكن النبي  

 ما يوحى إليه إىل أن يوحى إليه بتفسريه. 

 ثلة عن هذا: سأرضب لك أم 

اِسْبُكْم ِبِه اهللَُّ    ﴾ عندما نزل قوله تعاىل:﴿ َوِإْن ُتْبُدوا َما يِف َأْنُفِسُكْم َأو َُتُْفوُه حُيَ

( انزعج الصحابة انزعاجا شديدا، وداخل قلوهبم منها يشء مل يدخلها من يشء آخر  284: )البقرة 

قلوب وخطراهتا؛ فقالوا:  ؛ ألهنم فهموا منها أهنم سيحاسبون عىل كل يشء حتى حركات ال 

أتريدون أن تقولوا كام قال  ) : يارسول اهلل أنزلت علينا هذه اآلية وال نطيقها، فقال هلم النبي 

أهل الكتابني من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري(،  

بقوله:﴿ ال ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا  فجعلوا يترضعون هبذه الدعوات حتى أنزل اهلل بياهنا 

ِمْل َعَليْ  َنا َوال حَتْ َنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ َنا ِإرْصًا َكاَم  َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّ

َنا وَ  ِذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربَّ ْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرمَحَْنا َأْنَت َمْوالَنا  مَحَْلَتُه َعىَل الَّ مِّ ال حُتَ

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ  (، وهناك علموا أهنم إنام حياسبون عىل ما يطيقون من  286)البقرة:   ﴾ َفاْنرُصْ

زائم املستقرة، ال من اخلواطر واألماين اجلارية  وهو ما كان من النيات املكسوبة والع   ، شأن القلوب  

 عىل النفس بغري اختيار. 

ومن أمثلة ذلك ما حصل يف احلديبية.. لقد أذن اهلل للمؤمنني أن يقاتلوا من يعتدي عليهم  

  أينام وجدوه، غري أال يقاتلوا يف احلرم من مل يقاتلهم فيه نفسه، فقال تعاىل:﴿ َوَقاِتُلوا يِف َسِبيِل اهللَِّ 

ِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ ال حُيِبُّ املُْْعَتِدينَ  (، فلام أمجعوا زيارة البيت  190)البقرة:  ﴾ الَّ

احلرام يف ذلك العام وهو العام السادس من اهلجرة أخذوا أسلحتهم حذرا أن يقاتلهم أحد  

 فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع املرشوع. 

فلم يثن    ، حدود احلرم علموا أن قريشا قد مجعت مجوعها عىل مقربة منهم   فلام أرشفوا عىل 

ذلك من عزمهم ؛ ألهنم كانوا عىل متام األهبة، بل زادهم ذلك استبساال وصمموا عىل امليض إىل  
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فكانت البواعث كلها   ، فمن صدهم عنه قاتلوه، وكانت قريش قد هنكتها احلروب  ، البيت 

 لتحام يف موقعة فاصلة يتمكن فيها احلق من الباطل فيدمغه. متضافرة والفرصة سانحة لال 

وأخذ أصحابه يثريوهنا إىل جهة   وإهنم لسائرون عند احلديبية إذ بركت راحلة النبي 

ما خألت القصواء،  ) : احلرم فال تثور، فقالوا: خألت القصواءـ  أي حرنت الناقةـ  فقال النبي  

فيل( يعني أن اهلل الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من  وما ذاك هلا بخلق، ولكن حبسها حابس ال 

 هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش املسلمني من دخوهلا اآلن عنوة.    ، دخول مكة حماربني 

وهكذا أيقن أن اهلل تعاىل مل يأذن هلم يف هذا العام بدخول مكة مقاتلني، ال بادئني وال  

فنزل بأصحابه يف أقىص احلديبية، وعدل هبم عن    ، ى  مكافئني، وزجر الناقة فثارت إىل ناحية أخر 

وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش    ، متابعة السري امتثاال هلذه اإلشارة اإلهلية  

والذي نفيس بيده ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهلل إال أعطيتهم إياها(، ولكن  ) قائال: 

اربا وال مساملا، وأملت عليه رشوطا قاسية بأن يرجع من  قريشا أبت أن يدخلها يف هذا العام ال حم 

عامه، وأن يرد كل رجل جييئه من مكة مساملا، وأال ترد هي أحدا جييئها من املدينة تاركا لدينه،  

فقبل تلك الرشوط التي مل يكن ليمليها مثل قريش يف ضعفها عىل مثل املؤمنني يف قوهتم، وأمر  

 العودة من حيث جاءوا.  أصحابه بالتحلل من عمرهتم وب 

لقد كان هلذا الصلح وقع اليسء يف نفوس املسلمني، حتى إهنم ملا جعلوا حيلقون بعضهم  

لبعض كاد يقتل بعضهم بعضا ذهوال وغام، وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة فأخذوا  

كذا كاد اجليش  مل نعطي الدنية يف ديننا؟( وه ) يتساءلون فيام بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلني: 

 يتمرد عىل إمرة قائده ويفلت حبله من يده. 

أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه اخلطة بنفسه أو  

اشرتك يف وضعها أن يبني لكبار الصحابة حكمة هذه الترصفات التي فوق العقول، حتى يطفئ  

إين رسول اهلل،  : ) كان جوابه حني راجعه عمر   نار الفتنة قبل أن يتطاير رشرها؟ ولكن انظر كيف 
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ولست أعصيه، وهو نارصي( أي: إنام أنا عبد مأمور ليس يل من األمر يشء إال أن أنفذ أمر موالي  

واثقا بنرصه قريبا أو بعيدا، وهكذا ساروا راجعني وهم ال يدرون تأويل هذا اإلشكال حتى نزلت  

بشارات الصادقة، فإذا الذي ظنوه ضيام وإجحافا يف  فبينت هلم احلكم الباهرة وال  ، سورة الفتح 

بادئ الرأي كان هو النرص املبني والفتح األكرب، قال تعاىل:﴿ َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأْيِدهَيُْم َعْنُكْم  

َة ِمْن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم َوَكاَن اهللَُّ ِباَم َتعْ  ِذيَن  24َمُلوَن َبِصرًيا ) َوَأْيِدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمكَّ ( ُهُم الَّ

ُه َوَلْواَل ِرَجاٌل ُمْؤِمُنونَ  لَّ وُكْم َعِن امْلَْسِجِد احْلََراِم َواهْلَْدَي َمْعُكوًفا َأْن َيْبُلَغ حَمِ  َونَِساٌء  َكَفُروا َوَصدُّ

ٌة ِب  َغرْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل اهللَُّ يِف َرمْحَِتِه َمْن َيَشاُء َلْو  ُمْؤِمَناٌت مَلْ َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُئوُهْم َفُتِصيَبُكْم ِمْنُهْم َمَعرَّ

ِذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاًبا َألِياًم )  ْبَنا الَّ ُلوا َلَعذَّ ِذيَن َكَفُروا يِف ُقُلوهِبُِم احْلَِميََّة مَحِيََّة  25َتَزيَّ ( ِإْذ َجَعَل الَّ

ا َوَأْهَلَها  اجْلَاِهِليَِّة َفَأْنَزَل اهللَُّ َسِكيَنتَ  ُه َعىَل َرُسولِِه َوَعىَل امْلُْؤِمننَِي َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا َأَحقَّ هِبَ

 َعِلياًم ) 
ٍ
ء ْؤَيا ِباحْلَقِّ َلَتْدُخُلنَّ امْلَْسِجَد احْلََراَم ِإْن َش 26َوَكاَن اهللَُّ ِبُكلِّ يَشْ اَء  ( َلَقْد َصَدَق اهللَُّ َرُسوَلُه الرُّ

اُفوَن َفَعِلَم َما مَلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذلِ  يَن اَل ََتَ ِ َك َفْتًحا َقِريًبا  اهللَُّ َآِمننَِي حُمَلِِّقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقرصِّ

 (﴾ )الفتح( 27) 

 آيات العتاب: 

قال رجل من اجلمع: وعينا هذا، فحدثنا عن الشاهد الثالث.. وهو ما سميته )آيات  

 العتاب( 

قال احلكيم: إن أول غرض للمحتال أي حمتال هو أن يربز شخصيته ويثبت وجوده  

وقيمته عند من يريد أن حيتال عليهم.. لقد عرفنا ماذا قال بولس عندما أراد أن يظفر بتلك الزعامة  

 بني املسيحيني. 

، وال فخر،  أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ) قال فرانكلني: وحممد فعل ذلك.. أمل يكن يقول: 

بيدي لواء احلمد وال فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إال حتت لوائي، وأنا أول من تنشق  
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 ؟ ( 1) عنه االرض وال فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر( 

قال احلكيم: أرأيت إن قال الطبيب عن نفسه ملرضاه: إنه طبيب، ليثقوا فيام يقول، وفيام  

 قاصدا االستعالء، أم أن املصلحة تطلبت منه ذلك؟ يصف هلم، أيكون بذلك  

قال فرانكلني: بل املصلحة تطلبت منه ذلك.. ولكن هذا الطبيب الذي وصفته ذكر أنه  

 طبيب، ومل يذكر أنه سيد األطباء. 

قال احلكيم: فإن حصل لطبيب من األطباء أن اختري ليكون سيد األطباء وعمدهتم بفضل  

ليه من خربة.. هل يكون إخباره بذلك ملرضاه ليزدادوا ثقة فيام  ما تعلم من علوم وما حصل ع 

 يقول قاصدا االستعالء، أم قاصدا املصلحة؟ 

سكت فرانكلني، فقال احلكيم: الشك أنك توافقني بأن مثل هذا ال عالقة له  

كان أبعد الناس عن االستعالء.. وإنام كان يذكر ما يذكر من فضل اهلل   باالستعالء.. والنبي 

ْث عل  ا ِبنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ (، وقد  11)الضحى:   ﴾ يه من باب تنفيذ ما أمره اهلل به يف قوله تعاىل:﴿ َوَأمَّ

من فاقة، وما من اهلل به عليه بعدها    جاءت هذه اآلية الكريمة بعد تعداد ما كان عليه رسول اهلل  

( َوَوَجَدَك َعائاًِل َفَأْغَنى  7َجَدَك َضاالًّ َفَهَدى ) ( َووَ 6من فضل، قال تعاىل:﴿ َأمَلْ جَيِْدَك َيِتياًم َفَآَوى ) 

ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر ) 8)  اِئَل َفاَل َتْنَهْر ) 9( َفَأمَّ ا السَّ  (﴾ )الضحى( 10( َوَأمَّ

أبعد الناس    أما االستعالء املجرد، والذي حيرص عليه املحتالون، فقد كان رسول اهلل  

 ك عىل ذلك: عنه، وسأرضب لك مثالني يدالن 

لقد روي أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت ملوت إبراهيم،  

أن   جريا عىل عادة اجلاهلية يف أن الشمس تنكسف ملوت العظامء، وقد كان يف قدرة حممد 

قام خطيبا يف    يستغل هذه الفرصة ليثبت من االستعالء ما حيرص عليه املحتالون، لكن النبي  

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل، ال ينكسفان ملوت  ) ه حيذر من هذه املقولة، ويقول: أصحاب 

 
 رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة. (1)
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   ( 1) أحد وال حلياته، فإذا رأيتموها فادعوا اهلل وصلوا حتى ينجيل( 

إن أهل اجلاهلية كانوا يقولون: إن الشمس والقمر ال ينخسفان إال ملوت  ) ويف رواية: 

والقمر ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهام    عظيم من عظامء أهل االرض، وإن الشمس 

خليقتان من خلقه، حيدث اهلل يف خلقه ما شاء، فأهيام انخسف فصلوا حتى تنجيل أو حيدث اهلل  

    ( 2) أمرا( 

 التفت إىل فرانكلني، وقال: أترى أن مثل هذاالترصف بمكن أن يفعله حمتال؟ 

الترصف مثار إعجاب املسترشق املعرفو  سكت فرانكلني، فقال احلكيم: لقد كان هذا 

ولد ملحمد ابنه إبراهيم فامت طفال، فحزن عليه كثريا وحلده بيده،  ) الذي قال:   ( 3) )إميل درمنغم( 

ووافق موُته كسوف الشمس، فقال املسلمون:إهنا انكسفت ملوت إبراهيم، ولكن حممدا كان من  

آيتان من آيات اهلل، ال ينكسفان ملوت  إن الشمس والقمر  ) سمو النفس ما رأى به رد ذلك، فقال: 

   ( 4) أحد وال حلياته..(؛ فقول مثل هذا ال يصدر عن كاذب دجال( 

قال: كان أهل بيت من األنصار، هلم  بعض الصحابة وأما املثال الثاين، فهو ما حدث به 

مجل يسنون عليه، وإن اجلمل استصعب عليهم، فمنعهم ظهره، وإن األنصار جاءوا إىل رسول  

، فقالوا: إنه كان لنا مجل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع    اهلل 

ألصحابه: قوموا، فقاموا، فدخل احلائط، واجلمل يف ناحية، فمشى    والنخل، فقال رسول اهلل  

نحوه، فقالت األنصار: يا رسول اهلل، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك    النبي  

 
 رواه البخاري ومسلم وغريمها. (1)

 رواه النسائي. (2)

صنفه  (، وهو من أدق ما 1929مسترشق فرنيس، عمل مديرا ملكتبة اجلزائر، من آثاره: )حياة حممد( يف باريس عام ) (3)

(..وقد حتدثنا عن موقفه من اإلسالم يف رسالة 1955، و)حممد والسنة اإلسالمية( ألفه يف باريس)مسترشق عن النبي 

 )قلوب مع حممد(

 (.318حياة حممد )ص:(4)
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، أقبل نحوه، حتى خر ساجدا  ولته، فقال: ليس عيل منه بأس، فلام نظر اجلمل إىل رسول اهلل  ص 

بناصيته، أذل ما كانت قط، حتى أدخله يف العمل، فقال له أصحابه:    بني يديه، فأخذ رسول اهلل  

يا رسول اهلل، هذه هبيمة ال تعقل تسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: ال  

   ( 1) صلح لبرش أن يسجد لبرش( ي 

 مل يستغل هذا.. ومل يستغل طلبهم منه السجود له، فيأذن هلم فيه..    فالنبي  

ال تطروين كام أطرى النارصي  ) كان حيذرهم من املبالغة يف حقه، وكان يقول:   بل إنه 

،  ( 3) حقي(   ال ترفعوين فوق ) ، وقال: ( 2) عيسى ابن مريم، فإنام أنا عبد، فقولوا: عبد اهلل ورسوله( 

 قدري أن اهلل تعاىل اَتذين عبدا قبل أن يتخذين نبيا( ) ويف لفظ: 

وروي أن رجال قال: يا حممد يا سيدنا وابن سيدنا، وخرينا، وابن خرينا، فقال رسول اهلل  

 : ( )( 4) أهيا الناس، قولوا بقولكم، وال يستهوينكم   

، وكانوا إذا رأوه مل يقوموا،  وعن أنس  قال: مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهلل  

   ( 5) ملا يعلمون من كراهته لذلك( 

التفت إىل فرانكلني، وقال: فإن شككت يف بعض هذا، فاذهب إىل القرآن واقرأ حديثه  

ة املسيح.. ويسمي  عن حممدا.. إن اإلنجيل يبدأ بذكر نسب املسيح.. واحلديث عن أم املسيح، وبيئ 

أصحاب املسيح واحدا واحدا.. وهكذا العهد القديم يف حديثه عن األنبياء.. أما القرآن الكريم  

إما باسمه غري مقرون    خطاب توجيهي ملحمد   فيخلو من كل ذلك، فاحلديث عن حممد  

ليلة  بأي وصف من األوصاف التي حيرص املحتالون عىل االتصاف هبا.. بل إن من املواضع الق 

 
 رواه أمحد والنسائي يف الكربى. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه أبو نعيم عن عيل بن احلسني ريض اهلل تعاىل عنه مرسال. (3)

 رواه أمحد، والنسائي وأبو القاسم البغوي. (4)

 رواه أمحد، والبخاري يف األدب، والرتمذي، وصححه. (5)
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ُسُل َأَفِإْن    التي ورد فيها اسم حممد   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ نجد هذه اآلية:﴿ َوَما حُمَمَّ

  ِزي اهللَُّ َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ اهللََّ َشْيئًا َوَسَيجْ 

اِكِرينَ  (، وهي آية تدعو املسلمني إىل االهتامم باملبادئ التي دعا إليها  144)آل عمران:  ﴾ الشَّ

 واحلرص عليها وال هيمهم بعد ذلك هل مات رسول اهلل أو حيا.   رسول اهلل  

َل َعىَل حُمَ  احِلَاِت َوآَمُنوا ِباَم ُنزِّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ٍد َوُهَو احْلَقُّ ِمْن  ويف آية أخرى:﴿ َوالَّ مَّ

َر َعْنُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوَأْصَلَح َباهَلُمْ  ِْم َكفَّ حافيا ليس مسبوقا بأي   ( ترى ذكر حممد 2)حممد:  ﴾ َرهبِّ

 وصف حيرص عليه املحتالون.. وهكذا يف كل القرآن. 

يف أرشف املواضع بالعبودية، فيقول:﴿   بل إن القرآن الكريم يصف رسول اهلل 

ى بَِعْبِدِه َلْياًل ِمَن امْلَْسِجِد احْلََراِم ِإىَل امْلَْسِجِد اأْلَْقىَص الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلهُ ُسبْ  ِذي َأرْسَ  لُِنِرَيُه ِمْن  َحاَن الَّ

ِميُع اْلَبِصريُ  ُه ُهَو السَّ ُه مَلَّا َقاَم َعْبُد اهللَِّ َيدْ 1)االرساء:  ﴾ آَياِتَنا ِإنَّ ُعوُه َكاُدوا  (، وقال تعاىل:﴿ َوَأنَّ

 ( 19)اجلـن:   ﴾ َيُكوُنوَن َعَلْيِه لَِبداً 

كان أبعد    التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: أظن أن ما ذكرته كاف ليبن لك أن حممدا  

 الناس عن االستعالء..  

قال فرانكلني: بل هو غري كاف.. ففي القرآن ثناء عىل حممد.. أمل تقرأ هذه اآلية:﴿ ِإنََّك  

(، وهذه  4)القلم:  ﴾ (، وهذه اآلية:﴿ َوِإنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعِظيمٍ 67:  ُمْسَتِقيٍم()احلج َلَعىَل ُهدًى 

ا َوَنِذيًرا )  ً ا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبرشِّ َا النَِّبيُّ ِإنَّ اًجا ُمنرًِيا  45اآلية:﴿ َيا َأهيُّ ( َوَداِعًيا ِإىَل اهللَِّ ِبِإْذنِِه َورِسَ

 (﴾ )األحزاب(؟ 46) 

، وتصف الوظيفة التي كلف هبا..  قال احلكيم: هذه اآليات تصف ما كان عليه حممد  

وليس فيها من املبالغة يف حقه ما ذكرت.. ألن املبالغة هي أن تذكر اليشء عىل غري ما هو عليه،  

التي يعرفه هبا مجيع الناس.. وهي من خالهلا تدعو إىل   واآلية مل تذكر إال صفة رسول اهلل 

َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة   التأيس به والتحيل باخلالل التي كان عليها، كام قال تعاىل:﴿ َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف 



266 

 

(، وهذه اآلية مثل ما ورد  21)األحزاب:   ﴾ َحَسَنٌة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكِثرياً 

ِذيَن  ، كام قال تعاىل:﴿ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يِف ِإْبَراِهيَم َوالَّ يف احلث عىل التأيس بإبراهيم  

ا ُبَرآُء ِمْنُكْم َومِمَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبيْ  َنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة  َمَعُه ِإْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم ِإنَّ

يِه أَلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْملُِك َلَك ِمَن اهللَِّ  َواْلَبْغَضاُء َأَبدًا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباهللَِّ َوْحَدُه ِإالَّ َقْوَل ِإْبَراِهيَم أِلَِب 

ْلَنا َوِإَلْيَك َأَنْبَنا َوِإَلْيَك املَِْصريُ  َنا َعَلْيَك َتَوكَّ  َربَّ
ٍ
ء (، ومثل قوله تعاىل:﴿ َلَقْد  4)املمتحنة:  ﴾ ِمْن يَشْ

  ﴾ اْلَيْوَم اآْلِخَر َوَمْن َيَتَولَّ َفإِنَّ اهللََّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميدُ َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ وَ 

 ( 6)املمتحنة: 

قال رجل من اجلمع: وعينا كل هذا.. فحدثنا عن آيات العتاب، ووجه االستشهاد هبا يف  

 رد شبهة االحتيال عن حممد. 

لدى العقالء يف أن مصدر    حجة كافية   قال احلكيم: يف اآليات التي عاتب اهلل فيها نبيه  

القرآن خارج ذات حممد، ألنه يستحيل أن يعاتب اإلنسان نفسه ذلك العتاب الشديد، وعىل املأل،  

خاصة إذا كان ذلك املعاتب زعيام خيشى يف كل حني أن يرتد الناس عنه، وخاصة إذا كانت زعامته  

 دينية تقتيض منه البحث عن مواطن العصمة والطهارة. 

أمثلة هلذا  كافيان ليكونا    ام أظنه   بشاهدين مع، وقال: سأكتفي من القرآن الكريم  نظر إىل اجل 

 الشهادات: النوع من  

 : األول الشاهد  

، فام نص عليه قوله تعاىل:﴿ َوِإْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك  األول أما  

ََض  َواتَِّق اهللََّ َوَُتِْفي يِف َنْفِسَك َما اهللَُّ ُمْبِديِه َوََتَْشى النَّاَس َواهللَُّ َأَحقُّ َأْن ََتَْشاُه َفَلامَّ قَ َعَلْيَك َزْوَجَك  

ْجَناَكَها لَِكْي ال َيُكوَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َحَرٌج يِف َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَض  ا ِمْنُهنَّ  وْ َزْيٌد ِمنَْها َوَطرًا َزوَّ

 (  37)األحزاب:   ﴾ َوَطرًا َوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َمْفُعواًل 

قام فرانكلني، والفرحة تغمر وجهه، وكأنه قد ظفر بفريسته، وقال: كيف تعترب هذه اآلية  
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 ؟ ، ونحن نعتربها من أكرب ما يدينه شاهدا ملحمد 

  .. فالنبي  د  ابتسم احلكيم، وقال: إن هذه اآلية الكريمة من أعظم دالئل صدق حمم 

لو كان حمتاالـ  كام تزعمـ  مل يكن بحاجة ألن ينزل عىل نفسه مثل هذه اآلية التي ستكون حمل شبهة  

 كبرية جليله ولغري جيله. 

قال فرانكلني: كيف تقول هذا، وقد روي أن حممدا أْعِجب بزوجة متبناه )زيد بن حارثة(،  

 فطلقها منه وتزوجها. 

بحاجة ألن يكتب آيات يف ذلك    رض ذلك.. هل كان حممد  ابتسم احلكيم، وقال: فلنف 

 تظل األجيال تتناقلها؟ 

، وقد رآها كثريًا قبل  وقبل ذلك: أمل تكن زينب بنت جحش هى بنت عمة الرسول 

فرض احلجاب، فقد كان النساء ىف املجتمع اجلاهىل غري حمجبات، فام كان يمنعه من أن يتزوجها  

 من البداية؟ 

 يزوجها ملواله )زيد(، فلو كانت به رغبة فيها الختارها لنفسه؟ وما الذي جعله  

 قال فرانكلني: فام تقصد هذه اآلية من إخفاء حممد شيئا أراد اهلل أن يبديه؟ 

  قال احلكيم: هذا ما يدلك عىل أن مصدر القرآن الكريم مصدر خارجي.. فمحمد 

يشتهي شيئا، واهلل تعاىل خيالفه فيام يشتهي.. وال يمكن أن يصدر ذلك من ذات واحدة هلا من  

 منهام.   العقل واحلكمة ما ملحمد  

لك اختار  كلها حياة تعليم وتربية وأسوة.. فلذ  سكت قليال، ثم قال: إن حياة حممد 

  لكرس عادة مستحكمة يف اجلاهلية مل يكن هناك بد من استعامل رسول اهلل  اهلل حممدا 

 لكرسها. 

فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش    لقد كان زيد  أحب الناس إىل رسول اهلل 

بالرغم من أن العرف العريب يف ذلك احلني كان يرفض هذا النوع من الزواج.. باعتبار زيد أدنى  
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 درجة من زينب.. وقد كان من أغراض هذا الزواج القضاء عىل هذه العادة. 

ني مطلقة  وقد كان من عادات اجلاهلية باإلضافة إىل هذا أهنم يكرهون أن يتزوج املتب 

أنه    متبناه، فأراد اهلل سبحانه إبطال هذه العادة، كام أبطل نسبة الولد إىل غري أبيه،  فأخرب رسوله  

  سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد لتكون هذه السنة مبطلة لتلك العادة، ولكن النبي 

 أخفى يف نفسه ما أخربه به اهلل. 

زينب قال له ـ كام نص القرآن ـ:﴿ َأْمِسْك َعَلْيَك  وكان كلام شكا إليه زيد تعذر احلياة مع 

 ( مراعيًا يف هذا كراهية القوم لزواجه منها حني يطلقها زيد. 37: )األحزاب ﴾    َزْوَجَك َواتَِّق اهللََّ

التفت إىل فرانكلني، وقال: هل يمكن لرجل يف الدنيا حيب امرأة حبا شديدا، ثم ال يتمنى  

 بدله؟   طالقها من زوجها ليتزوجها هو 

خيفي ما قدر اهلل إظهاره حتى   سكت فرانكلني، فقال احلكيم: لقد ظل رسول اهلل 

ويقرر القواعد التي    طلقها زيد.. فأنزل اهلل يف هذا قرآنًا، يكشف عام جال يف خاطر الرسول 

 أراد اهلل أن يقوم ترشيعه يف هذه املسألة عليها. 

من كراهية   الج خاطر رسول اهلل وهكذا أنفذ اهلل رشيعته وأحكمها، وكشف ما خ 

 القوم لزواجه من مطلقة دعيه. 

إن شئت أن تتأكد مما ذكرت لك، فاقرأ ما ورد يف شأهنا يف القرآن الكريم من املقدمات  

السوابق، واملتمامت اللواحق، والتي جتعل من هذه احلادثة مادة تربوية وترشيعية عميقة.. لقد قال  

عىل أن جيعل طاعته خالصة هلل وحده ال    التي وردت فيها حاثا النبي    اهلل تعاىل يف بداية السورة 

َا النَِّبيُّ اتَِّق اهللََّ َواَل ُتطِِع اْلَكاِفِريَن َوامْلَُناِفِقنَي ِإنَّ   اهللََّ  يؤثر فيها مؤثر آخر مهام كانت درجته:﴿ َيا َأهيُّ

بِْع َما ُيوَحى ِإَليْ 1َكاَن َعِلياًم َحِكياًم )  ْل َعىَل  2َك ِمْن َربَِّك إِنَّ اهللََّ َكاَن ِباَم َتْعَمُلوَن َخِبرًيا ) ( َواتَّ ( َوَتَوكَّ

(﴾)األحزاب(، ويف نفس السورة نجد هذه اآلية التي حتث عىل اقتصار  3اهللَِّ َوَكَفى ِباهللَِّ َوِكياًل ) 

ِذيَن ُيَبلِّ  ُغوَن ِرَسااَلِت اهللَِّ َوخَيَْشْوَنُه  املؤمن عىل مراعاة جانب اهلل قبل أي جانب آخر قال تعاىل:﴿ الَّ



269 

 

 (﴾ )األحزاب( 39َواَل خَيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ اهللََّ َوَكَفى ِباهللَِّ َحِسيًبا ) 

وقدم لذلك أيضا بنفي األسس التي تقوم عليها تصورات املجاهلية املتعلقة باملتبنني، قال  

ِئي ُتَظاِهُروَن ِمْنُهنَّ  تعاىل:﴿ َما َجَعَل اهللَُّ لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبنْيِ   يِف َجْوِفِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ

َهاتُِكْم َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم َذلُِكْم َقْوُلُكْم ِبَأْفَواِهُكْم َواهللَُّ َيُقوُل احْلَقَّ َوهُ  ِبيَل  ُأمَّ َو هَيِْدي السَّ

يِن َوَمَوالِيُكْم َوَلْيَس    ( اْدُعوُهْم آِلََبائِِهْم ُهوَ 4)  َأْقَسُط ِعنَْد اهللَِّ َفِإْن مَلْ َتْعَلُموا َآَباَءُهْم َفِإْخَواُنُكْم يِف الدِّ

َدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم )  (﴾ )األحزاب(،  5َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفياَم َأْخَطْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما َتَعمَّ

رة ينفي اهلل تعاىل أن يكون حممد أبا ألحد من الناس غري ما رزقه اهلل من أوالد،  ويف نفس السو 

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلِكْن َرُسوَل اهللَِّ َوَخاَتَم النَِّبيِّنَي َوَكاَن اهللَُّ   قال تعاىل:﴿ َما َكاَن حُمَمَّ
ٍ
ء  بُِكلِّ يَشْ

 (﴾ )األحزاب( 40َعِلياًم ) 

إىل فرانكلني، وقال: ألستم تراعون السياق يف نقدكم للنصوص،   التفت احلكيم 

وتعاملكم معها، فخذوا هبذا املقياس هنا، لتنفوا من الوساوس ما تريد الشياطني أن متررها  

 عربكم؟ 

 : الثاين الشاهد  

 . الثاين الشاهد  قال رجل من اجلمع: فحدثنا عن  

ِذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا   قال احلكيم: هو ما نص عليه قوله تعاىل:﴿ َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَّ

ُْم َأْصَحاُب اجْلَِحيِم  َ هَلُْم َأهنَّ ِكنَي َوَلْو َكاُنوا ُأويِل ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ (،  113)التوبة:  ﴾ لِْلُمرْشِ

ًة َفَلْن َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم َذلَِك  وقوله تعاىل:﴿ اْسَتْغِفْر هَلُ  ْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر هَلُْم إِْن َتْسَتْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرَّ

ُْم َكَفُروا ِباهللَِّ َوَرُسولِِه َواهللَُّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  (، وقوله تعاىل:﴿ َواَل ُتَصلِّ  80)التوبة:   ﴾ ِبَأهنَّ

ُْم َكَفُروا ِباهللَِّ َوَرُسولِِه َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقوَن ) َعىَل َأَحٍد   ِه ِإهنَّ (﴾  84ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا َواَل َتُقْم َعىَل َقرْبِ

 )التوبة( 

أن ينساق وراء ما متليه عليه الرمحة التي جبله اهلل عليها،    فهذه اآليات تنهى رسول اهلل  
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ب اهلل حتى لو كان كافرا، فلذلك كان يستغفر اهلل هلم  والتي جعلته خياف أن ينال أي أحد عذا 

 ويصيل عليهم إىل أن هي عن ذلك. 

بكل   لقد تويف عبد اهلل بن أيب كبري املنافقني، والذي مأل حياته باإليذاء لرسول اهلل 

أتصيل    : كفنه يف ثوبه، وأراد أن يستغفر له ويصيل عليه، فقال عمر   صنوف اإليذاء، لكن النبي  

إنام خريين ريب فقال:﴿ اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر هَلُْم ِإْن َتْسَتْغِفْر  ) : وقد هناك ربك؟ فقال  عليه  

ُْم َكَفُروا ِباهللَِّ َوَرُسولِِه َواهللَُّ ال هَيْدِ  ًة َفَلْن َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم َذلَِك ِبَأهنَّ   ﴾ نيَ ي اْلَقْوَم اْلَفاِسقِ هَلُْم َسْبِعنَي َمرَّ

(، وسأزيده عىل السبعني، وصىل عليه، فأنزل اهلل تعاىل:﴿ َوال ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد ِمْنُهْم  80)التوبة: 

ُْم َكَفُروا ِباهللَِّ َوَرُسولِِه َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقونَ  ِه ِإهنَّ (، فرتك  84)التوبة:  ﴾ َماَت َأَبدًا َوال َتُقْم َعىَل َقرْبِ

 .  ( 1) الصالة عليهم 

احلكيم إىل فرانكلني، وقال: أرأيت سموا مثل هذا السمو.. إن هذه القصة متثل لك    التفت 

وقد اَتذ من القرآن دستورا يستميل أحكامه من نصوصه احلرفية، ومتثل    ، نفس هذا العبد اخلاضع  

فرسعان ما   ، لك قلب هذا البرش الرحيم وقد آنس من ظاهر النص األول َتيريا له بني طريقني 

 ومل يلجأ إىل الطريق اآلخر إال بعد ما جاءه النص الرصيح باملنع.    ، سلك أقرهبام إىل الكرم والرمحة  

جتىل لك فيه   ، وهكذا كلام درست مواقف الرسول من القرآن يف هذه املواطن أو غريها 

ذلك من جانب    ومعنى البرشية الرحيمة الرقيقة ؛ وجتىل لك يف مقابل   ، معنى العبودية اخلاضعة  

بل تصدع بالبيان فرقانا بني احلق   ، القرآن معنى القوة التي ال تتحكم فيها البواعث واألغراض 

والباطل، وميزانا للخبيث والطيب، أحب الناس أم كرهوا، رضوا أم سخطوا، آمنوا أم كفروا، إذ  

ا بينهام، وشتان ما بني  ال تزيدها طاعة الطائعني وال تنقصها معصية العاصني، فرتى بني املقامني م 

 . ( 2) سيد ومسود، وعابد ومعبود 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 . 30-28النبأ العظيم، ص: (2)
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 الكسل 

قال رجل من اجلمع: حدثتنا عن الكذب والغش واالحتيال، وعرفنا أن حممدا أبعد الناس  

 عنها، فحدثنا عن الكسل وعالقته باالحتيال. 

ا،  قال احلكيم: من أكرب دواعي االحتيال الكسل.. فاملحتال عجز أن يأيت األمور من أبواهب 

 فراح حيتال عىل الدخول عليها من نوافذها. 

 قال فرانكلني: وهل رأيت حممدا حتى تستطيع تنزهيه عن هذا؟ 

التي ذكرت فيها أدق التفاصيل ال يعجز أن ينزه   قال احلكيم: من عرف سرية حممد 

 حممدا عن هذا. 

يرتدد بني  قال فرانكلني: ال أرى من تفاصيل حممد إال أن له زوجات كثريات، وكان 

 بيوهتن.. وهذا هو الكسل بعينه، فكيف تنزه حممدا عنه. 

 قال احلكيم: ألستم تتهمون حممدا بأنه خاض حروبا كثرية؟ 

قال فرانكلني: أجل.. لقد كانت كل حياته يف املدينة حروبا وغزوات مل يستقر فيها حلظة  

 واحدة. 

ال هم له   عم أن حممدا قال احلكيم: أال ترى أنك متناقض فيام تقول؟.. لقد كنت تز 

 .  ( 1) إال الطواف عىل بيوت زوجاته، ثم أنت اآلن تذكر أنه ال يستقر به املقام دون خوض احلروب 

سكت فرانكلني، فقال احلكيم: ال بأس.. سأكتفي بذكر أربعة شواهد تدلك عىل أن  

 كان أبعد الناس عن الكسل، وما يمليه االحتيال من الكسل.   حممدا  

 ل: الشاهد األو 

 قال رجل من اجلمع: حدثنا عن الشاهد األول. 

 
، فهم يصفون بأوصاف خمتلفة متناقضة يدرك عىل رسول اهلل  لألسف نجد مثل هذه التناقضات الكثرية يف احلاقدين    (1)

 أي عقل تناقضها.



272 

 

، وبعد أن أحس املرشكون خطرها عرض املأل  قال احلكيم: يف أول دعوة رسول اهلل  

، وكلها تيرس عليهـ  يف ظاهرها النجاج فيام يصبو إليه  من قريش عروضا كثرية عىل رسول اهلل  

أعرض عنها، وظل مع أسلوبه الذي أمره اهلل    من مكاسب دون بذل جهد كبري.. ولكن النبي  

به.. وهو أسلوب ممتلئ بالكد واجلهد والشدة، ولو كان حمتاال خمادعا كام تتصور لقبل ما عرض  

بام طبع عليه من حيلة ليحوهلم إىل طريقه واحدا  عليه من حلول، ثم احتال عليهم بعد ذلك 

 واحدا. 

رضب لك مثاال عىل ذلك ذكره العلامء عند تفسري )سورة الكافرون(.. ذكر ابن عباس   أ س 

إىل أن يعطوه مااًل فيكون أغنى رجل بمكة ويزّوجوه ما أراد من   أن قريشًا دعت رسول اهلل 

آهلتنا وال تذكر آهلتنا بسوء، فإن مل تفعل فإنا نعرض    النساء، فقالوا: هذا لك يا حممد وكف عن شتم 

عليك خصلة واحدة ولك فيها صالح، قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة، فقال  

 : ( ( َا اْلَكاِفُروَن ( اَل َأْعُبُد  1حتى أنظر ما يأتيني من ريب(، فجاء الوحي من عند اهلل:﴿ ُقْل َيا َأهيُّ

( َواَل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد  4( َواَل َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم ) 3( َواَل َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ) 2وَن ) َما َتْعُبدُ 

َا  6( َلُكْم ِديُنُكْم َويِلَ ِديِن ) 5)  (﴾ )الكافرون(، وأنزل اهلل:﴿ ُقْل َأَفَغرْيَ اهللَِّ َتْأُمُروينِّ َأْعُبُد َأهيُّ

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ  64ُلوَن ) اجْلَاهِ  ِذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِئْن َأرْشَ ( َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوِإىَل الَّ

يَن )  اِكِريَن ) 65ِمَن اخْلَارِسِ    ( 1) (﴾ )الزمر( 66( َبِل اهللََّ َفاْعُبْد َوُكْن ِمَن الشَّ

البخرتي قال: لقي الوليد بن املغرية والعايص  ويف حديث آخر عن سعيد بن ميناء موىل أيب  

، فقالوا: يا حممد هلم فلتعبد ما نعبد  بن وائل، واألسود بن املطلب وأمية بن خلف رسول اهلل  

ونعبد ما تعبد، ولنشرتك نحن وأنت يف أمرنا كله، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت  

نت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا  عليه كنت قد أخذت منه حظًا، وإن كان الذي أ 

 
 رواه ابن جرير وابن أيب حاتم والطرباين. (1)
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َا اْلَكاِفُروَن ﴾ حتى انقضت السورة    . ( 1) منه حظًا فأنزل اهلل:﴿ ُقْل َيا َأهيُّ

ويف حديث آخر عن ابن عباس  أن قريشًا قالت: لو استلمت آهلتنا لعبدنا إهلك فأنزل  

َا اْلَكاِفُروَن ﴾ السورة كلها   . ( 2) اهلل:﴿ ُقْل َيا َأهيُّ

تفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: أال ترى أن ما عرضه عليه املرشكون فرصة عظيمة  ال 

كان يمكنه استثامرها ليحوهلم إىل صفه، فإن حتولوا فبها ونعمت، وإن مل يتحولوا عاد إىل أسلوبه  

 الطبيعي الذي بدأ به؟ 

ن اهلل  أن يسري يف دعوته بحسب ما س   سكت فرانكلني، فقال احلكيم: لقد اختار حممد  

 له من أسلوب حتى حيافظ عىل صفاء الدعوة، وحتى ال تصبح الغاية مربرا للوسيلة. 

يف مجيع مراحل حياته الدعوية مل جير وراء أي مكسب رسيع وهني    ولذلك، فإن حممدا  

 إذا كان وراءه تفريطا يف جزء بسيط من الرسالة التي كلف هبا. 

حني انرصف إىل   تب اهلل فيها نبيه وحسبك ما ذكرته لك من آيات العتاب التي عا 

املستكربين يدعوهم طمعا يف أن يفتح اهلل عىل البسطاء بسببهم، فنهي عن ذلك، وأمر بالعودة  

 للمستضعفني. 

 الشاهد الثاين: 

 قال رجل من اجلمع: وعينا هذا الشاهد واقتنعنا به، فحدثنا عن الشاهد الثاين. 

ُل ) هذا الشاهد يف قوله: قال احلكيم: لقد نص اهلل تعاىل عىل   مِّ ا امْلُزَّ َ ْيَل ِإالَّ  1﴿ َيا َأهيُّ ( ُقِم اللَّ

ِل اْلُقْرَآَن َتْرِتياًل ) 3( نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمْنُه َقِلياًل ) 2َقِلياًل )  ا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْواًل  4( َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِّ ( إِنَّ

( َواْذُكِر  7( ِإنَّ َلَك يِف النََّهاِر َسْبًحا َطِوياًل ) 6 ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقياًل ) ( ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيلِ 5َثِقياًل ) 

ِْذُه َوِكياًل ) 8اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْيِه َتْبِتياًل )  ِق َوامْلَْغِرِب اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفاَتَّ  (﴾ )املزمل( 9( َربُّ املرَْْشِ

 
 رواه ابن جرير وابن أيب حاتم وابن األنباري يف املصاحف. (1)

 رواه عبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه. (2)
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طول    التي تأمر بقيام الليل من أول ما نزل من القرآن الكريم، وقد ظل    إن هذه اآليات 

 تعاىل. حياته يامرس ما أمر به فيها من أوامر إىل أن توفاه اهلل  

عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول اهلل  وقد روي يف احلديث 

  َّا امْلُز َ ُل ﴾ قلت: بىل قالت: فإن اهلل قد افرتض قيام  قالت: ألست تقرأ هذه السورة ﴿ َيا َأهيُّ مِّ

وأصحابه حوالً حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك    الليل يف أول هذه السورة، فقام رسول اهلل  

، فصار قيام  ( 2) ، ثم أنزل اهلل التخفيف يف آخر هذه السورة ( 1) اهلل خامتتها يف السامء اثني عرش شهراً 

 . ( 3) الليل تطوعًا من بعد فريضة 

ُل ) ويف حديث آخر  مِّ ا امْلُزَّ َ ْيَل ِإالَّ َقِلياًل ) 1: نزل القرآن:﴿ َيا َأهيُّ (﴾ )املزمل( حتى  2( ُقِم اللَّ

كان الرجل يربط احلبل ويتعلق، فمكثوا بذلك ثامنية أشهر، فرأى اهلل ما يبتغون من رضوانه  

 . ( 4) فرمحهم وردهم إىل الفريضة وترك قيام الليل 

ظل هذا مع نزول التخفيف ما رواه جبري بن نفري قال: سألت    بي  ومما يدلك عىل أن الن 

ُل )  عائشة عن قيام رسول اهلل  مِّ ا امْلُزَّ َ (﴾ )املزمل( قلت:  1بالليل فقالت: ألست تقرأ:﴿ َيا َأهيُّ

 
وقد روي ما هو أكثر من ذلك، فقد روى عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حاتم عن سعيد بن جبري قال: ملا نزلت:﴿ (1)

ُل ) مِّ َا املُْزَّ نني يقوم الليل كام أمره اهلل، وكانت عىل هذه احلال عرش س (﴾ )املزمل( مكث النبي 2( ُقِم اللَّيَْل إاِلَّ َقِلياًل )1َيا َأهيُّ

فخفف اهلل عنهم  طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل اهلل بعد عرش سنني :﴿ نَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلثَِي اللَّيِْل ﴾

 بعد عرش سنني..

ِذيَن َمَعَك َواهللَُّ وهو ما نص عليه قوله تعاىل:﴿ نَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتقُ  (2) وُم َأْدَنى ِمْن ُثُلثَِي اللَّيِْل َونِْصَفُه َوُثُلثَُه َوَطائَِفٌة ِمَن الَّ

َ ِمَن اْلُقْرَآِن َعلِ  ُصوُه َفتَاَب َعَليُْكْم َفاْقَرُءوا َما َتيرَسَّ ُر اللَّيَْل َوالنََّهاَر َعِلَم َأْن َلْن حُتْ ُبوَن َم َأْن َسيَُكوُن ِمْنُكْم ُيَقدِّ َمْرىَض َوَآَخُروَن َيرْضِ

َ ِمنُْه وَ  َكاَة َوَأْقِرُضوا اهللََّ  يِف اأْلَْرِض َيبْتَُغوَن ِمْن َفْضِل اهللَِّ َوَآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َفاْقَرُءوا َما َتَيرسَّ اَلَة َوَآُتوا الزَّ َأِقيُموا الصَّ

ُموا أِلَ  ا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْستَْغِفُروا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُفو َقْرًضا َحَسًنا َوَما ُتَقدِّ (﴾ 20ٌر َرِحيٌم )ْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جَتُِدوُه ِعنَْد اهللَِّ ُهَو َخرْيً

 )املزمل(

 رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي وحممد بن نرص يف كتاب الصالة والبيهقي يف سننه. (3)

 بن أيب حاتم.رواه ابن جرير وا (4)
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 . ( 1) بىل. قالت: هو قيامه  

ْيَل  وعنها قالت: كان النبي  ( ﴾  2 ِإالَّ َقِلياًل ) قلام ينام من الليل ملا قال اهلل له:﴿ ُقِم اللَّ

   ( 2) )املزمل( 

التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: هل ترى من املمكن أن يظل حمتال خمادع يف مثل اجلو  

 كل تلك املدة ال ينام من الليل إال قليال؟   احلرج الذي عاش فيه رسول اهلل  

سكت فرانكني، فقال احلكيم: سأروي لك بعض الشهادات التي تبني كيف كان رسول  

حريصا بصدق عىل عبادة ربه.. مما ال يطيق مثله، بل قريبا منه، بل ما دون ذلك بكثري أحد    اهلل  

 من الناس: 

قال:   عن ُكريب أن ابن عباس أخربه أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي 

  وأهله يف طوهلا، فنام رسول اهلل  لوسادة، واضطجع رسول اهلل فاضطجعت يف عرض ا 

فجعل يمسح النوم عن   حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعد بقليل، استيقظ رسول اهلل 

وجهه بيده، ثم قرأ العرْش األياِت اخلواتم من سورة آل عمران، ثم قام إىل َشّن معلقة فتوضأ منها  

 يل. فأحسن وُضوءه ثم قام يص 

فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إىل جنبه فوضع رسول   : قال ابن عباس 

يده اليمنى عىل رأيس، وأخذ بأذين اليمنى يفتلها فصىل ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني،    اهلل  

ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه املؤذن فقام فصىل ركعتني  

 . ( 3) خرج فصىل الصبح   خفيفتني، ثم 

من الليل، فقال: ما كنا   وعن مُحيد، قال: سئل أنس بن مالك  عن صالة رسول اهلل 

 
 رواه حممد بن نرص يف كتاب الصالة واحلاكم وصححه. (1)

 رواه عبداهلل بن أمحد يف زوائد الزهد وحممد بن نرص يف كتاب الصالة. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)
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نشاء من الليل أن نراه مصليًا إال رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائاًم إال رأيناه وكان يصوم من الشهر  

 . ( 1) حتى نقول ال يفطر شيئاً 

.   وعن عبد اهلل، قال: صلّيت مع النبي  
ٍ
ذات ليلة فلم يزل قائاًم حتى مهمت بأمر سوء

 . ( 2) قلنا: ما مهمت؟ قال: مهمت أن أجلس وأدعه 

ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند املائة.   وعن حذيفة، قال: صلّيت مع النبي  

هبا ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح    قال: ُثّم مَض فقلت: يصيل هبا يف ركعة فمَض، فقلت: يركع 

آل عمران فقرأها، يقرأ مرتساًل إذا مّر بآية فيها تسبيح سّبح، وإذا مّر بسؤال سأل، وإذا مر بتعّوذ  

ذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ريب العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع اهلل   تعوَّ

ركع، ثم سجد فقال: سبحان ريب األعىل، فكان سجوده قريبًا من  ملن محده، ثم قام طوياًل قريبًا مما  

 .  ( 3) قيامه 

إذا صىل قام حتى تتفّطر رجاله، قالت عائشة: يا    وعن عائشة  قالت: كان رسول اهلل  

رسول اهلل أتصنع هذا وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفال أكون  

 ؟ ( 4) عبدًا شكوراً 

 احلكيم إىل فرانكلني، وقال: هل زرت الصحراء، وعاينت بنفسك شدة حرها؟ التفت  

 قال فرانكلني: أجل.. ولكن قومي تغلبوا عىل حرها بام أبدعوا من مكيفات؟ 

ـ كام تعلم ـ يعيش يف صحراء شديدة احلر.. ومل يكن له   قال احلكيم: لقد كان حممد 

لصوم حرصا ال يقل عن حرصه عىل الصالة،  مكيفات.. وكان يف ذلك اجلو الشديد حريصا عىل ا 

فوق ذلك ال يسارع إىل اإلفطار إذا حل وقته كام يسارع الناس، بل كان يواصل.. أي    بل كان  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه مسلم. (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)
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 يصل يف صومه ليله بنهاره..  

لست كأحد منكم،  :) ال تواصلوا(، قالوا: إنك تواصل، قال ) قال:   فعن أنس  عن النبي  

 م وأسقى( إين أطعم وأسقى، أو إين أبيت أطع 

قال: ال تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إنكم لستم يف   ويف رواية: أن رسول اهلل 

 .  ( 1) ذلك مثيل، إين أظل، أو قال: أبيت، أطعم وأسقى 

واصل يف آخر الشهر، فواصل ناس من   ويف حديث آخر عن أنس  أن رسول اهلل 

لواصلت وصاال يدع املتعمقون   ، فقال: لو مد لنا الشهر، الناس، فبلغ ذلك رسول اهلل 

 . ( 2) تعمقهم، إين لست مثلكم، إين أبيت يطعمني ريب ويسقيني 

التفت احلكيم إىل فرانكلني، وقال: هل يمكن لرجل أن جيمع كل هذا اجلهد والنشاط  

   الذي ال نظري له، بل ال يطيقه غريه، ثم يكون فوق ذلك حمتاال. 

 الشاهد الثالث: 

 فحدثنا عن الشاهد الثالث. قال رجل من اجلمع:  

َن َعْيَنْيَك ِإىَل َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواجًا ِمنُْهْم   قال احلكيم: هو ما نص عليه قوله تعاىل:﴿ َوال مَتُدَّ

ْنَيا لَِنْفِتنَُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّك َخرْيٌ َوَأْبَقى   ( 131)طـه:   ﴾ َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ

نه وجد فريسة يريد االنقضاض عليها، وقال: كيف تقول هذا..  هنا انتفض فرانكلني، وكأ 

 .  ( 3) وحممد كان يتزوج من النساء ما يشاء.. بل أبيح له أن يتزوج أكثر مما يتزوج سائر املسلمني 

 قال احلكيم: أجبني وكن صادقا يف جوابك.. وأرجو أن ال تعتصم بالصمت. 

 قال فرانكلني: سأجيبك فاسأل ما بدا لك. 

 
 رواه أمحد والبخاري. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 سنرد عىل الشبهة املرتبطة بالزواج يف فصل )زوجات( من هذه الرسالة. (3)
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يم: أرأيت لو أن اهلل رزقك امرأة شابة مجيلة يمتلئ قلبك حمبة هلا، ومتتلئ هي حمبة  قال احلك 

لك.. ثم تكلف بعد ذلك بأن تتزوج معها امرأة عجوزا مسنة، ثم تقسم لكليهام بعدل ال نظري  

 له.. أتطيق ذلك؟ 

 قال فرانكلني: من الصعب عىل املرء أن يفعل ذلك. 

فعل ذلك.. وكلف معها أن يعيش حياة بسيطة ال  بأن ي   قال احلكيم: فقد كلف حممد  

َتتلف عن حياة أبسط الفقراء.. وكلف فوق ذلك أن يعيش مع البسطاء من الناس، وأن يصرب  

ُْم ِباْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ   معهم، كام قال تعاىل:﴿ َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

َبَع َهوَ َتْعُد  ْنَيا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ اُه َوَكاَن َأْمُرُه  َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة احْلََياِة الدُّ

ُْم ِباْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريدُ 28)الكهف:  ﴾ ُفُرطاً  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ وَن  (، وقال تعاىل:﴿ َوال َتْطُرِد الَّ

 َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن  
ٍ
ء  َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهْم ِمْن يَشْ

ٍ
ء َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن يَشْ

املنِِيَ   ( 52)األنعام:   ﴾ الظَّ

بام اقتضته هذه األوامر من واجبات خري قيام، فكان ينهض لكل   وقد قام رسول اهلل 

 ج.. وأنت تعلم كثرة املساكني، وكثرة احلاجات. مسكني، ويقوم لكل حمتا 

بعد أن رأى اجلهد الذي يصيبه جراء ذلك: يا رسول اهلل    وقد قال العباس  لرسول اهلل  

ال أزال  ) : إين أراهم قد آذوك، وآذاك غبارهم، فلو اَتذت عريشا تكلمهم فيه، فقال رسول اهلل  

بني أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثويب، ويؤذيني غبارهم، حتى يكون اهلل هو الذي يرمحني  

 ( 1) منهم( 

 ، وقال: هل يمكن ملحتال خمادع كسول أن يفعل هذا؟ التفت احلكيم إىل فرانكلني 

 قال فرانكلني: هناك من يفعله. 

قال احلكيم: هناك من يفعله أياما أو أشهرا أو أسابيع.. ولكن ليس هناك زعيم يف الدنيا  

 
 رواه ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيه. (1)
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يستطيع أن يصرب عىل البقاء طول عمره يعيش املسكنة، ويعيش مع املساكني يف الوقت الذي  

 يتنعم بأرفه عيش، وأمتع حياة. يستطيع فيه أن  

 الشاهد الرابع: 

 قال رجل من اجلمع: فحدثنا عن الشاهد الرابع. 

ْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن   ُسوُل َبلِّ َا الرَّ قال احلكيم: هو ما نص عليه قوله تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

 ( 67)املائدة:   ﴾ ِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللََّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ مَلْ َتْفَعْل َفاَم َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهللَُّ َيعْ 

قال فرانكلني: فام يف هذا الشاهد إن اآلية تأمر حممد بالبالغ.. وهي تعترب تقصريه فيه  

 تقصري يف أمر اهلل؟ 

لبالغ والدعوة  .. فا ( 1) قال احلكيم: إن هذه اآلية حتمل أخطر األوامر اإلهلية وأكثرها ثقال 

 بني قوموا ألفوا ما هم فيه من حياة يشء ال يطيقه إىل الكبار من الناس..  

 قال فرانكلني: فهل أدى حممد هذا الواجب كام أمر به؟ 

، فإهنا ال تطيق.. لقد قام  قال احلكيم: لو اجتمعت البرشية مجيعا عىل أن تقوم بام قام به  

 بام تعجز اجلبال عنه..    رسول اهلل  

يف سبيل ذلك أذى املرشكني واملنافقني واليهود ومن يف حكمهم بالصرب   وقد حتمل 

 تارة وباجلهاد معهم تارة أخرى طيلة ربع قرن من الزمن تقريًبا. 

يف مكة بعد بدء التبليغ عرش سنني، يدعو إىل أصول اإليامن وكليات الدين،   لقد أقام  

النفس بتطهريها من أدران الرذائل، وحتليتها  من التوحيد اخلالص، والعمل الصالح، وتزكية 

بأحاسن األخالق وعقائل الفضائل، واستعامل نعم اهلل تعاىل من بدنية وعقلية، وساموية وأرضية،  

 
 ضوجان،: له يقال أرضا  نزل الوداع حجة من  اهلل رسول انرصف وقد ورد يف سبب نزول اآلية الكريمة أنه ملا   (1)

 فضجوا: بأنفسكم  منكم أوىل من: قال و إليه، الناس فاجتمع جامعة الصالة: نادى الناس من عصمته نزلت اآلية، فلام فنزلت

 من عاد و وااله، من وال اللهم  مواله، فعيل مواله كنت من: قال و طالب، أيب بن عيل بيد فأخذ رسوله و اهلل: فقالوا بأمجعهم 

 ..خذله من اخذل و نرصه، من انرص و عاداه،
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فيام تظهر به حكمه ونشاهد آياته يف اخللق، وتتسع هبا العلوم التي يعرف هبا احلق وتكثر موارد  

 ، عىل االضطهاد واألذى من املرشكني. الرزق، صابًرا مع السابقني من املؤمنني 

وقد عرضوا عليه حينها امللك واملال والدثر، عىل أن يرتك هذا األمر، ولو كان خرج  

 لطلب الرياسة آلثرها عىل الضعف والفقر. 

إىل املدينة، وفيها ازدادت جهوده، وضم إليها اجلهاد يف سبيل اهلل حلامية   ثم هاجر 

 داعية معلام جماهدا ال هيدأ أبدا، وال يسكن إىل راحة.   . فكاد  الدعوة، ومحاية مكتبسباهتا. 

وقد  .. وقد أثمرت هذه اجلهود العظيم من الثامر ما ال يزال الناس ينعمون به إىل اليوم 

بنجاحه يف تلك الوظيفة التي كلف هبا اجلموع الكثرية من الناس، سواء كانوا من   شهد له 

وداع حينام قال هلم أثناء خطبته بوادي عرنة يف يوم عرفة: أنتم  أو من غريهم يف حجة ال   ( 1) صحابته 

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت(، فقال بأصبعه  ) مسؤولون عني فام أنتم قائلون؟ قالوا: 

 
 للدين الذي جاء به مثاال حسنا بحيث أصبح  للمؤلف رأي يف هذا، وهو أن املراد بالصحابة من تربى عىل يده  (1)

 أما من عداهم كالطلقاء وغريهم، أو من مل يظفروا بمثل هذا، فال دليل من النصوص عىل اعتبارهم صحابة.

 وهؤالء هم الذين اتفقت األمة بطوائفها املختلفة عىل اعتبارهم وتبجيلهم، وهم الذين وصفهم اإلمام عيل، فقال: )لقد

 بني يراوحون وقياماً  سّجداً  باتوا وقد غربًا، شعثاً  يصبحون كانوا لقد منكم  يشبههم أحداً  أرى فام ، حممد أصحاب رأيت

 اهلل ذكر إذا سجودهم، طول من املعزى ُركب أعينهم  بني كأن معادهم، ذكر من اجلمر مثل عىل ويقفون وخدودهم  جباِهِهم 

 للثواب( ورجاءً  العقاب من خوفاً  العاصف، الريح يوم يميد الشجر كام ومادوا جيوهبم، تُبلَّ  حتى أعينهم  مهلت

، ، فهو اجتهاد ال دليل عليه، بل هو يرض رسول اهلل أما القول املتداول بأن الصحايب هو كل من رأى رسول اهلل 

، ألن ذلك جيعل ويرض سنته، فال نستطيع أن ننسب ما فعله معاوية من احلكم االستبدادي الوراثي إىل صاحب لرسول اهلل 

 وربام يكون املدافع عن معاوية ـ شعر أو مل يشعر ـ مدافعا عن سنة االستبداد. مما فعله سنة معتربة،

عن ربه، وهو ليس مسؤوال بعد ذلك   ما ال حيتمل.. فقد بلغ رسول اهلل    وإنام ذكرنا هذا هنا حتى ال نحمل رسول اهلل  

متي احلوض وأنا أذود الناس عنه كام يذود :) ترد عىل أهل التزم الناس أو مل يلتزموا، وقد ورد يف احلديث الصحيح قوله 

الرجل إبل الرجل عن إبله، قالوا: يا نبي اهلل! تعرفنا؟ قال: نعم لكم سيامء ليست الحد غريكم، تردون عىل غرا حمجلني من 

ا آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فال يصلون فأقول: يا رب! هؤالء من أصحايب، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري م

أحدثوا بعدك؟( رواه مسلم، ويف حديث آخر:) لريدن عىل ناس من أصحايب احلوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوين 

 فأقول: يا رب! أصيحايب أصيحايب! فيقال يل إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك( رواه البخاري ومسلم. 
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 :    ( 1) اللهم اشهد اللهم اشهد، ثالث مرات( ) السبابةـ  يرفعها إىل السامء وينكبها إىل الناسـ 

 *** 

ثه مل جيد )فرانكلني جراهام( ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ  بعد أن انتهى احلكيم من حدي 

 الرأس، متغري الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله وجييبها..  

التفت إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احلرية.. فرأيت وجوههم  

 كاحلة عابسة عليها غربة ترهقها قرتة. 

 .   شمس حممد أما أنا.. فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  

 
 رواه مسلم وأبو داود. (1)
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 سادسا ـ أمراض 

.. الطبيب  ( 1) يف مساء اليوم السادس.. ويف دار الندوة اجلديدة.. دخل )جريي فاينز( 

 النفيس.. بوجه مل يصعب عيل أن أتبني ما فيه من تغري. 

بثقة عظيمة.. فهو ـ نتيجة غلوه يف الدراسات  لقد خرج يف الصباح حيمل حقيبته الطبية 

النفسيةـ  صارت له قدرة عجيبة عىل أن يلصق أي مرض نفيس أو عصبي بمن يشاء.. وهلذا كان  

ه ليدرس خصومهم، ال لينتفعوا بام يذكره عنهم  عند   املرشحون يف احلمالت االنتخابية حيرضون 

 مراض وسيلة لإلشهار بخصومهم. للعالج، وإنام ليجعلوا تلك القوائم العريضة من األ 

وهوـ  لسبب ال أعرفهـ  ال هيتم إال باملشاهري، أو من أنجزوا إنجازات ضخمة، بل إنه بقدر  

عظمة املنجزات تكون يف تصوره كثرة األمراض.. وهلذا ال يسلم شخص من هتمه إال إذا كان  

 مغمورا خامال ال عالقة له باحلياة، وال عالقة للحياة به. 

عندما دخل ذلك املساء بذلك الوجه املتغري.. ابتدرته اجلامعة قائلة: ما الذي فعلت!؟..  

 ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إجيابية!؟  

صاح فيهم مثلام يصيح املجانني: لقد بعثتموين إال مارستان جمانني، ومل تبعثوين إىل ساحة  

أطباء الدنيا أن يشخصوا أدواء أولئك  احلرية.. إن كل من فيها مريض.. ويستحيل عىل مجيع 

 املرىض.. فكيف أستطيع أنا لوحدي عالجهم؟ 

قال ذلك، ثم وضع كلتا يديه عىل رأسه، ال يسمع ملا نحدثه به، أو ال هيتم بجوابنا.. ابتدر  

 
ألف شخص، وهو   25أشري به إىل )جريي فاينز( راعي كنيسة يف ) جاكسونفيل فلوريدا ( والتي يصل عدد أتباعها إىل     (1)

من أبرز املتحدثني يف املؤمتر السنوي للكنائس املعمدانية اجلنوبية، والذي يعد أكرب مؤمتر ديني يعقد يف كل عام، وقد قام كلينتون 

عده من املتحدثني بصدق عن دينهم، ومن أقواله التي جعلتنا نختاره هلذا الفصل قوله عن وبوش االبن بمدح هذا القسيس و

ـ يف االجتامع السنوي للكنيسة املعمدانية الذي عقد يف سانت لويس يف ميسوري األمريكية ـ:).. شاذ يميل  رسول اهلل 

 لألطفال، ويتملكه الشيطان(
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 أخي.. ووضع القرص يف القارئ.. وبدأ رشيط األحداث: 

احلرية، ثم خياطبهم قائال: أنا طبيب  رأينا جريي فاينز حيتمع إىل نفر من الناس يف ميدان 

نفيس.. ولدي إملام كبري بكل ما يرتبط باألمراض النفسية والعصبية.. ولذلك سأحاول أن  

 أخدمكم يف هذا اجلانب. 

ثم ابتسم ابتسامة عريضة، وقال: ال َتافوا.. لن أسلب من أموالكم فلسا واحدا..  

 فخدمايت التي أقدمها هنا خدمات جمانية. 

ال، وكأنه يعطيهم الفرصة للحديث، لكنه ما إن رأى األفواه تبادر إىل سؤاله  سكت قلي 

حتى قطعها قائال: ال بأس.. ما دمتم مل تسألوا فسأفيدكم أنا من واقع اختصايص.. بل سأعطيكم  

 جرعة تقيكم كل خماطر األمراض النفسية والعصبية. 

قائال: أتعلمون أن يف األرض  ظهر الرسور عىل اجلامعة املحيطة به، فابتدر ذلك الرسور 

أكثر من مليار.. بل من مليار ونصف من السكان مصابون بأخطر األمراض النفسية من غري أن  

 يشعروا؟ 

ظهر العجب عىل اجلامعة، فاستحثه ذلك ليقول: ال شك أنكم لستم منهم.. فأنتم يف بقعة  

 من العامل مل يصبها ذلك الداء الذي أصاهبم..  

صعداء، فقال: ولكن مع ذلك.. فإن عدوى هذا الداء قد تصيب مجيع  تنفست اجلامعة ال 

 أركان العامل..  

عاد اخلوف للجامعة املحيطة به.. فاستغل ذلك اخلوف ليقول: مل تسألوين عن البالد التي  

 تستوطن هبا هذه األدواء النفسية اخلطرية. 

ون غريها من  سأله رجل من اجلامعة، فقال: مل نسمع ببالد َتتص بأمراض نفسية د 

 البالد!؟  

قال جريي فاينز: لك احلق يف أنك مل تسمع.. ذلك أن أكثر األطباء بخالء، وال هيمهم إال  
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 ما يدخل يف جيوهبم من أموال، فلذلك ال ينصحون املرىض، وال هيتمون بصحتهم. 

 قال آخر: لقد أخفتنا.. فحدثنا حديثا رصحيا من دون مقدمات. 

 عىل هذه املالحظة.. هل تعرفون البالد التي يسكنها املسلمون؟ قال جريي فاينز: شكرا  

 ، وتظللنا سامء واحدة. ة قالوا: وكيف ال نعرفها؟.. نحن عىل أرض واحد 

 قال جريي فاينز: فتلك البالد هي موطن أخطر األمراض النفسية. 

 قالوا: مل؟ 

يصدق   قال جريي فاينز: لقد عرفت من خالل خربيت الطويلة مع املرىض أن كل من 

مريضا نفسيا أو يعجب به يصاب بنفس أمراضه.. فعدوى األمراض النفسية َتتلف عن عدوى  

األمراض العضوية، فتلك تنتقل باجلراثيم والفريوسات، وهذه تنتقل باملحبة والتأثر وامليالن  

 والذوبان..  

 قالوا: فمن هذ الذي أحبوه حتى مرضوا بحبه؟ 

 قال جريي فاينز: ومن غري حممد؟ 

 وا: إنا نسمع أحاديث طيبة عن حممد.. ومل نسمع أن به مرضا نفسيا.. قال 

قال جريي فاينز: مرض نفيس واحد!؟.. بل إن كل أمراض الدنيا النفسية والعصبية  

 اجتمعت فيه..  

هنا ظهر احلكيم بنوره املرشق، وصاح يف جريي فاينز: هل دخل حممد عيادتك يف يوم من  

 األيام؟ 

شديدا، وقال: ال شك أن معلومات هذا الرجل املسكني يف  ضحك جريي فاينز ضحكا  

 التاريخ معلومات هزيلة. 

 قال احلكيم: وما عالقة التاريخ بالطب؟ 

 قال جريي فاينز: كيف يدخل حممد عياديت، وقد مات منذ مئات السنني؟ 
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قال احلكيم: فكيف عرفت أنه مريض، وأنه اجتمعت فيه مجيع األمراض النفسية، بل  

 والعصبية؟ 

قال جريي فاينز: ذلك ليس صعبا ملن هو يف مثل اختصايص، فمن السهل أن تدرس  

 سلوك أي كان لتحكم عليه بعد ذلك بالصحة أو املرض. 

وحياته ما أصيب به من أمراض   قال احلكيم: فهل عرفت من خالل سلوك حممد 

 نفسية؟ 

الدراسات، وأكثرها موضوعية..  قال جريي فاينز: أجل.. وقد اعتمدت يف ذلك عىل أدق  

.. لقد كانت أبحاثه القيمة أهم  ( 1) الشك أنك تعرف ذلك العالمة الباحث املدقق جولد تسيهر 

وىف خالل النصف األول  ) مراجعي، لقد قال يف كتابه )العقيدة والرشيعة ىف اإلسالم( عن حممد: 

أخذ جيرتهيا ىف قرارة نفسه،   من حياته اضطرته مشاغله إىل االتصال بأوساط استقى منها أفكاراً 

وهو منطو ىف تأمالته أثناء عزلته، ومليل إدراكه وشعوره للتأمالت املجردة، والتى يلمح فيها أثر  

 ( 2) حالته املرضية، نراه ينساق ضد العقلية الدينية واألخالقية لقومه األقربني واألبعدين( 

من هذه   ستك ملحمد قال احلكيم: فام هي األمرض التي استخلصتها من خالل درا 

 املراجع؟ 

قال جريي فاينز: قائمة طويلة من األمراض منها ما سبقت إىل معرفته، ومنها ما كان يل  

 براءة اكتشافه..  

 
سطني ومرص، والزم بعض علامء األزهر، له تصانيف باللغات األملانية، مسترشق جمرى هيودى، رحل إىل سورية وفل (1)

واإلنجليزية، والفرنسية، ترجم بعضها إىل العربية، قال الدكتور السباعى: عرف بعدائه لإلسالم، وبخطورة كتاباته عنه، وهو 

التفسري اإلسالمى، والعقيدة  من حمررى دائرة املعارف اإلسالمية، كتب عن القرآن واحلديث، ومن كتبه: تاريخ مذاهب

 م. 1921والرشيعة ىف اإلسالم، وغري ذلك مات سنة 

 .112العقيدة والرشيعة ىف اإلسالم ص (2)
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وغريهم إىل أنه كان مصابًا    ( 2) وجوستاف فايل   ( 1) أما ما سبقت إليه، فقد سبقني شربنجر 

بحاالت من الرصع، يغيب فيها عن الناس وعام حوله، ويظل ملقى عىل أثرها بني اجلبال ملدة  

طويلة، يسمع له عىل إثرها غطيط كغطيط النائم، ويتصبب عرقًا، ويثقل جسمه، وتعرتيه  

باعه ما يزعم أنه وحى  التشنجات، وَترج منه الرغوة، فإذا أفاق ذكر أنه أوحى إليه، وتال عىل أت 

 . ( 3) من اهلل 

وسبقني بعضهم إىل اعتبار حالته حالة هسترييا، وهتيج عصبي، يظهر عليه أثرها ىف مزاجه  

العصبى القلق، ونفسه كثرية العواصف بشكل غامض، حتى كان يصل به األمر أن ال يفرق بني  

 . ( 4) قواه   تعاقب الليل والنهار، وقد هزل عىل إثرها جسمه، وشحب لونه، وخارت 

ونرى حممدًا  ) وسبقني آهرون إىل أن به نوعا من اهلوس.. لقد قال بعضهم معربا عن ذلك: 

   ( 5) الثاقب النظر من الناحية العلمية من ذوى اهلوس، كام هو شأن أكثر مؤسسى الديانات( 

 قال احلكيم: فام الذي أضفت أنت إىل ما ذكروه؟ 

باإلضافة إىل َتصيص الطبي ـ رجل دين..    قال جريي فاينز: لقد نسيت أن أخربكم بأين ـ 

 ال تستغربوا ذلك.. ففي املسيحية يمكنك أن جتمع بني كونك عاملا وبني كونك رجل دين..  

 ؟ قال احلكيم: فام الذي أفادك كونك رجل دين يف التعرف عىل أمراض حممد  

يفرس  قال جريي فاينز: بفضل كوين رجل دين عرفت الرس الذي تاه فيه الناس والذي 

 
م، من  1893هو ابن كرستوفر شربنجر، مسترشق نمسوى، جييد كثريًا من اللغات، له إملام باألدب الرشقى مات سنة  (1)

 بية مثل: اإلصابة ىف متييز الصحابة، واإلتقان ىف علوم القرآن.آثاره: حياة حممد، وقد نرش بعض الكتب العر

م. ينظر: آراء املسترشقني حول القرآن 1889مسترشق أملانى، له كتاب مدخل تارخيى نقدى إىل القرآن، مات سنة  (2)

 . 1/229وتفسريه 

 .2.2اإلسالم واملسترشقني لنخبة من العلامء ص (3)

 .3، 29، ومقدمة القرآن لبل ص18، 17ص مقدمة القرآن ملونتجمرى وات (4)

 .123، 1.9الوحى القرآنى ىف املنظور االسترشاقى ونقده للدكتور حممود ماىض ص (5)



287 

 

 مجيع أمراض حممد. 

 قال احلكيم: فام هو؟ 

قال جريي فاينز: الشيطان.. إن حممدا مصاب بأمراض شيطانية.. البعض يسميها أمراض  

 روحانية، وأنا أسميها أمراضا شيطانية. 

 قال احلكيم: فهذه هي قائمة األمراض التي نسبتها ملحمد؟ 

 قال جريي فاينز: وهل تستهني بكل هذه القائمة؟ 

 احلكيم: ال.. ولكني أردت فقط أن أحصيها. قال  

قال جريي فاينز: فهذه هي األمراض.. ويمكنك أن حترصها يف ثالثة أنواع من  

 األمراض: أمراض عصبية.. وأمراض نفسية.. وأمراض روحانية. 

 قال احلكيم: لقد سمعت لتحاليلك.. فهل تأذن يل يف أن أجيبك؟ 

 قال جريي فاينز: عم جتيبني؟ 

: أنتم ـ معارش األطباء ـ َتتلفون أحيانا يف وصف مريض ببعض األمراض،  قال احلكيم 

 أو عدم وصفه؟ 

 قال جريي فاينز: ذلك صحيح. 

ما يبني وجه احلق فيام ذكرته..    قال احلكيم: فلذلك سأستعرض من خالل حياة حممد  

 فنعرف إن كان حقيقة مريضا أم ال. 

 ن املحيط. قال جريي فاينز: قل ما تشاء.. فيل صدر أوسع م 

 أمراض عصبية 

مصابا    قال احلكيم: فلنبدأ باألمراض العصبية.. فقد ذكرت بأن هناك من اعترب النبي  
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 ..  ( 1) بالرصع 

 قال جريي فاينز: ذلك صحيح.. ولقوله الدالئل الكثرية يف حياة حممد. 

ملا  قال احلكيم: قبل أن أجيبك بام يقتضيه املنطق أجيبك بام ذكره بعض قومك، اسمع 

الذي قال ردا عىل من نسب هذا املرض ملحمد   ( 2) يقول املسترشق الطبيب ماكس مايرهوف 

 : (  أراد بعضهم أن يرى ىف حممد رجاًل مصابًا بمرض عصبى أو بداء الرصع، ولكن تاريخ

حياته من أوله إىل آخره، ليس فيه شئ يدل عىل هذا، كام أن ما قام به فيام بعد من الترشيع واإلدارة  

   ( 3) قض هذا القول( ينا 

ال يصاب بالرصع من  ) مفندا هذا الزعم:   ( الرسول حياة حممد ) بوديل( يف كتابه  ) ومثله قال  

، وإن كان ممن تنتابه  ( 4) كان يف مثل الصحة التي كان يتمتع هبا حممد حتى قبل وفاته بأسبوع واحد 

 فهو حممد( حاالت الرصع كان يعترب جمنونا، ولو كان هناك من يوصف بالعقل ورجاحته،  

بعد هذا أجبني.. هل كان قوم حممد حريصني عىل تتبع كل ثغرة يمكنهم من خالهلا نرش  

 ؟ الفضائح التي تشوه حممدا  

 
الرصع مرض عضوي عصبي يظهر عىل هيئة نوبات تصيب الشخص، وفيها يفقد الوعي ويسقط أرضًا ثم تظهر لدية  (1)

 أعراض أخرى. حركات تشنجية منتظمة يف أجراء خمتلفة من جسمه أو

وللرصع أسباب متعددة منها التغريات التي تظهر عىل شكل إفرازات كهربائية غري طبيعية يف املخ، والعوامل الوراثية، 

 ووجود عيوب خلقية باملخ، وقد تؤدي إصابات الرأس والتهابات املخ إىل الرصع يف مجيع األعامر.

العامليني، وىف طليعة مؤرخى الطب العربى، تعد اكتشافاته فيه، وكتابته عنه، مسترشق أملانى، من كبار أطباء العيون (2)

بالفرنسية واإلنجليزية واألملانية، مرجعًا دقيقًا وافيًا، سكن مرص، وانتخب نائبًا لرئيس املعهد املرصى، واجلمعية الطبية املرصية. 

 . 257،  5/256م. انظر: األعالم للزركىل 1945توىف بالقاهرة سنة 

 .162اإلسالم والرسول ىف نظر منصفى الرشق والغرب، أمحد بوطامى ص (3)

أصح الناس بدنا وأقواهم جسام، وأوصافه التي تناقلها الرواة تدل عىل البطولة اجلسامنية. وقد بلغ من  كان النبي (4)

يأيت بجانبه إىل األرض، وملا عرض  قوته أنه صارع ركانة بن عبد يزيد فرصعه، وكان ركانة هذا مصارعا ماهرا، ما قدر أحد أن

الدعوة قال: صارعني فإن أنت غلبتني آمنت أنك رسول اهلل، فصارعه الرسول فغلبه، فقيل إنه أسلم عقب  عليه النبي 

 ( واملصاب بالرصع ال يكون عىل هذه القوة.1146ذلك) التاريخ الكبري رقم 
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 قال جريي فاينز: أجل.. ذلك صحيح.. وأنا ال أعتربها فضائح، بل أعتربها حقائق. 

، كام  ( 1) هم قال احلكيم: فهل سجل التاريخ أهنم رموه هبذا الداء الذي كان معروفا عند 

 كان معروفا عند مجيع شعوب العامل؟ 

 قال جريي فاينز: لكنهم رموه باجلنون؟ 

قال احلكيم: الرمي باجلنون خمتلف عن الرمي بالرصع.. وأنت وهم ومجيع العامل تعلمون  

 أبعد الترصفات عن ترصفات املجانني.   أن ترصفات حممد  

 لعلك سمعت بالوليد بن املغرية. 

فاينز: وكيف ال أسمع به، وقد كان من العقالء الذي رفعوا ألوية املعارضة  قال جريي 

 ضد حممد؟ 

قال احلكيم: ما دمت قد أقررت بعقله، فاسمع لشهادته، لقد حدث ابن عباس  أن الوليد  

ابن املغرية اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حرض املوسم فقال: إن وفود العرب  

قد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فامجعوا فيه رأيا واحدا وال َتتلفوا فيكذب  ستقدم عليكم فيه، و 

بعضكم بعضا ويرد قول بعضكم بعضا، فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل، وأقم لنا رأيا نقوم  

به، فقال: بل أنتم فقولوا ألسمع فقالوا: نقول كاهن فقال: ما هو بكاهن لقد رأيت الكهان فام هو  

سحره فقالوا: نقول جمنون فقال: وما هو بمجنون ولقد رأينا اجلنون وعرفناه فام  بزمزمة الكاهن و 

هو بخنقه وال َتاجله وال وسوسته قال: فنقول شاعر قال: فام هو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه  

وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فام هو بالشعر قال: فنقول: ساحر قال: فام هو ساحر قد  

رهم فام هو بنفثه وال عقده فقالوا: ما تقول با ابا عبد شمس قال: واهلل ان لقوله  رأينا السحار وسح 

 
ث عن عطاء بن أبى رباح قال قال ىل ابن عباس: أال أريك امرأة من أهل من األدلة املثبتة ملعرفتهم به ما ورد يف احلدي (1)

قالت إنى أرصع وإنى أتكشف فادع اهلل ىل. قال إن شئت صربت ولك  اجلنة قلت بىل. قال: هذه املرأة السوداء أتت النبى 

شف. فدعا هلا )رواه البخاري اجلنة وإن شئت دعوت اهلل أن يعافيك. قالت أصرب. قالت فإنى أتكشف فادع اهلل أن ال أتك

 ومسلم(
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حلالوة وان أصله ملعذق وأن فرعه جلنى فام أنتم بقائلني من هذا شيئا إال عرف أنه باطل وأن أقرب  

  القول ألن تقولوا ساحر فتقولوا هذا ساحر يفرق بني املرء وبني أبيه وبني املرء وبني أخيه وبني 

املرء وبني زوجته وبني املرء وعشريته فتفرقوا عند ذلك، فجعلوا جيلسون للناس حني قدموا  

 . ( 1) املوسم ال يمر هبم أحد إال حذروه إياه وذكروا هلم أمره 

التفت إىل جريي فاينز، وقال: أنت ترى قومه قد احتاروا فيام ينسبوه إليه مما يرصف الناس  

صيبه املرصوع من َتبط يسكتون عن هذا.. خاصة وأهنم كانوا  عنه، فلو علموا أنه كان يرصع وي 

 يعتربون الرصع من األمراض الشيطانية املنفرة؟ 

قال جريي فاينز: لعل قومه مل تكن لدهيم معرفة مفصلة بالرصع، فلذلك توقفوا عن رميه  

 به. 

 قال احلكيم: ولكنهم كانوا يعرفونه؟ 

 حدا.. فللرصع أنواع كثرية. قال جريي فاينز: ربام كانوا يعرفون نوعا وا 

 . قال احلكيم: فصفها يل لنرى مدى انطباقها عىل حممد  

قال جريي فاينز: منها الرصع األصغر، ومن أعراضه: الرسحان.. وفقدان الذاكرة..  

وفقدان الكالم، أو الكالم غري املفهوم.. وتوقف اجلسم عن أي حركة تليها رمشات يف العينني..  

 دي. وفقدان النشاط العا 

ومنها الرصع األكرب، ومن أعراضه تصلب يف اجلسم.. واحتقان يف الوجه.. وهزات  

 متكررة يف اجلسم كله.. ولعاب كثيف يف الفم.. وعض للسان. 

ومنها الرصع البؤري، ويكون املريض فيه يف كامل وعيه، وقد يتذكر ما حصل له خالل  

َتيالت مرئية أو سمعية أو شميه  النوبة، ومن أعراضه تشنجات حركية.. وتشنجات حسية.. و 

 )هالوس(.. وإحساس داخيل باخلوف. 

 
 رواه ابن اسحاق والبيهقي. (1)



291 

 

قال احلكيم: أرى أن املنهج العلمي يستدعي أن نبحث من خالل ما ورد يف حياة النبي  

   .عام ينطبق عىل ما ذكرت من أعراض 

 قال جريي فاينز: وذلك ما نفعله نحن. 

 الرصع األصغر: 

قد ذكرت من أعراضه الرسحان.. وفقدان  قال احلكيم: فلنبدأ بالرصع األصغر، ف 

الذاكرة.. وفقدان الكالم، أو الكالم غري املفهوم.. وتوقف اجلسم عن أي حركة تليها رمشات يف  

 العينني.. وفقدان النشاط العادي. 

 قال جريي فاينز: ذلك صحيح. 

وجود  قال احلكيم: فهل يمكن لرجل يتسم بكل هذا الضعف أن يؤسس أمة ال يزال هلا  

 إىل اليوم؟ 

وهل يمكن ملن كان عاجزا عن الكالم، أو كان كالمه غري مفهوم أن يرتك من التعاليم  

 املمتلئة باحلكمة ما مل تزده األيام إال إثباتا؟ 

وهل يمكن ملن كان شارد الذهن أن حتمل حياته.. بل دقائق حياته وثوانيها.. من األمحال  

 ما تنوء به اجلبال؟ 

ينجح يف حياته البسيطة العادية، فكيف برجل محل كل األثقال، وحتمل  إن الذي ذكرت ال  

 كل املتاعب واملشاق، ومل تكن له يف حياته حلظة من السكون والراحة. 

( َوِإىَل َربَِّك  7لقد قال ربه يأمره بالتفرغ إليه يف حال الراحة:﴿ َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب ) 

 (﴾ )الرشح( 8َفاْرَغْب ) 

ْيِل َونِْصَفُه َوُثُلَثُه وقال خيربه ع    ﴾ ن ليله:﴿ ِإنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّ

 ( 20: )املزمل 

ا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوالً َثِقيالً   ( 5)املزمل:   ﴾ وقال خيرب عن عظم األمانة التي حتملها:﴿ ِإنَّ
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فهل يمكن ملن محل كل هذه األثقال، فحملها خري محل أن يكون بذلك الضعف  

 والقصور؟  

 الرصع األكرب: 

سكت جريي فاينز، فقال احلكيم: أرى أن قومك ممن يرمون حممدا بالرصع يقصدون  

الرصع األكرب، الذي ذكرت من أعراضه تصلب اجلسم.. واحتقان الوجه.. وهزات متكررة يف  

 اب كثيف يف الفم.. وعض للسان. اجلسم كله.. ولع 

قال جريي فاينز: أجل.. وأدل دليل عىل ذلك ما تسمونه بالوحي.. فام الوحي يف نظرنا ـ  

 معرش األطباءـ  سوى نوبة من نوبات الرصع األكرب. 

، ومقارنة  قال احلكيم: إن هذا يستدعي النظر يف هيئة الوحي الذي كان يعرض للنبي  

 لرصع األكرب. ذلك بام وصفت من أعراض ا 

 قال جريي فاينز: ذلك صحيح. 

قال احلكيم: لقد ورد يف النصوص ذكر أربعة أنواع من الوحي، وسنرى مدى عالقة هذه  

 األنواع بام ذكرت من أعراض. 

 ؟ النوع األول قال جريي فاينز: فام  

أول ما  ) : ففي احلديث ، قال احلكيم: الرؤيا الصادقة، فقد روي أهنا كانت مبدأ وحيه  

من الوحى الرؤيا الصاحلة ىف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل     بدئ به رسول اهلل  

   ( 1) فلق الصبح( 

   ( 2) رؤيا األنبياء وحى( :)   بل قد ورد الترصيح بذلك، ففي احلديث: قال رسول اهلل   

 
 رواه البخاري. (1)

رواه ابن أبى حاتم ىف تفسريه مرفوعا، ورواه موقوفًا عىل ابن عباس، احلاكم ىف املستدرك، وقال صحيح عىل رشط  (2)

 الشيخني، ووافقه الذهبى.
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ىف املنام من ذبح ولده إسامعيل   بل قد نص القرآن عىل هذا عند ذكره لرؤيا إبراهيم 

 َْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ ِإينِّ َأَرى يِف امْلََناِم َأينِّ َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماذ ا َتَرى َقاَل  ، قال تعاىل:﴿ َفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

اِبِريَن ) َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َستَ   (﴾ )الصافات( 102ِجُديِن ِإْن َشاَء اهللَُّ ِمَن الصَّ

، وقص علينا القرآن الكريم قصتها ما نص عليه قوله  ومن الرؤى التي رآها رسول اهلل  

 يِف اأْلَْمِر َوَلِكنَّ اهللََّ  تعاىل:﴿ ِإْذ ُيِريَكُهُم اهللَُّ يِف َمَناِمَك َقِلياًل َوَلْو َأَراَكُهْم َكِثريًا َلَفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتمْ 

ُدورِ  ُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ (، ففى غزوة بدر واجه املسلمون املرشكني ىف أول  43)ألنفال:  ﴾ َسلََّم ِإنَّ

    واقعة حربية حاسمة، وكان املرشكون ضعف عدد املسلمني، وقد وقعت رؤيا لرسول اهلل  

 شاهد فيها املرشكني قلة قليلة، فأخرب أصحابه يومئذ بذلك، فكان ذلك تثبيتًا هلم. 

ومن الرؤى التي قصها القرآن الكريم ما نص عليه قوله تعاىل:﴿ َلَقْد َصَدَق اهللَُّ َرُسوَلُه  

ْؤيا ِباحْلَقِّ َلَتْدُخُلنَّ امْلَْسِجَد احْلََراَم إِْن َشاَء اهللَُّ آِمننَِي   اُفوَن َفَعِلَم  الرُّ يَن ال ََتَ ِ حُمَلِِّقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقرصِّ

صحابته ىف     ، فقد أخرب الرسول  27)الفتح:  ﴾ َما مَلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذلَِك َفْتحًا َقِريباً 

 العام السادس للهجرة بأنه رأى املسلمني داخلني املسجد احلرام ىف أمن تام مؤدين املناسك. 

ملا سار املسلمون، ووصلوا إىل احلديبية مل يشك مجاعة منهم أن الرؤيا النبوية تتحقق  و 

عامهم ذلك، وحني وقع ما وقع من صلح احلديبية تساءل عمر: أوليس كنت حتدثنا أنا سنأتى  

: بىل، أفأخربتك أنا نأتيه العام؟ قال قلت: ال. قال: فإنك آتيه ومطوف  البيت فنطوف به؟ قال  

 .  ( 1) به 

  وقد حصل حتقيق هذه الرؤية ىف العام السابع، ففى ذى القعدة أدى الرسول 

 واملسلمون عمرة القضاء، ودخلوا مكة معتمرين. 

التفت إىل جريي فاينز، وقال: هل ترى يف هذا النوع من الوحي أي عرض من أعراض  

 الرصع؟ 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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ال لكان كل  : ال.. وال يمكنك إال أن تقول ذلك، وإ احلكيم  سكت جريي فاينز، فقال 

 اخللق مصابني بالرصع..  

 قال رجل من القوم: فحدثنا عن النوع الثاين. 

من الوحي هو اإلهلام والقذف ىف القلب من غري رؤية ملك،   النوع الثاين قال احلكيم: 

أن ما ألقى   ما يريد، مع تيقنه  وذلك بأن يلقى اهلل أو امللك املوكل بالوحى ىف قلب النبي 

 إليه وحي من قبل اهلل تعاىل. 

الَّ َوْحيًا ﴾  وقد أشار إىل هذه الكيفية قوله تعاىل:﴿ َوَما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيَكلَِّمُه اهللَُّ ِإ 

 (  51: )الشورى 

ليس من عمل يقرب إىل اجلنة  ) : ومن الوحي املتنزل هبذه الصورة ما نص عليه قوله 

إال أمرتكم به، وال عمل يقرب إىل النار إال قد هنيتكم عنه، وال يستبطئن أحد منكم رزقه، إن  

ألقى ىف روعى أن أحدًا منكم لن خيرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا اهلل أهيا    جربيل  

به بمعصية اهلل، فإن اهلل ال ينال  الناس، وأمجلوا ىف الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فال يطل 

 ( 1) فضله بمعصية( 

التفت إىل جريي فاينز، وقال: هل ترى يف هذا النوع من الوحي أي عرض من أعراض  

 الرصع؟ 

: ال.. وال يمكنك إال أن تقول ذلك، فكل إنسان جيد يف  احلكيم   سكت جريي فاينز، فقال 

 كن خيطر له عىل بال. ذهنه ـ أحيانا كثريةـ  من اخلواطر واألفكار ما مل ي 

 قال جريي فاينز: ولكني ال أسلم أن ذلك وحي من اهلل. 

قال احلكيم: ال هيمني أن تسلم أو ال تسلم.. فتلك مسألة أخرى.. وهي تستدعي بحثا  

 آخر.. فنحن اآلن نناقش عالقة أنواع الوحي بالرصع الذي تذكره. 

 
 رواه احلاكم، وقال: صحيح عىل رشط الشيخني، ووافقه الذهبى، ورواه الشافعى ىف الرسالة وأبو نعيم ىف احللية. (1)
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 قال رجل من القوم: فحدثنا عن النوع الثالث. 

هو تكليم اهلل نبيه بام يريد من وراء حجاب، وهو ما نص عليه    النوع الثالث م:  قال احلكي 

 ِحَجاٍب﴾  )الشورى: 
ِ
 (  51قوله تعاىل:﴿ َوَما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيَكلَِّمُه اهللَُّ ِإالَّ َوْحيًا َأْو ِمْن َوَراء

َم اهللَُّ ُمو  وهو نفس الوحي الذي حصل ملوسى  ﴾   َسى َتْكِليامً كام قال تعاىل:﴿ َوَكلَّ

 (  164: )النساء 

وقد دل عىل    ، ( 1) ليلة اإلرساء واملعراج     وقد حصل هذا النوع من الوحي لنبينا حممد   

 ( 10)لنجم:   ﴾ هذا قوله تعاىل:﴿ َفَأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه َما َأْوَحى 

التفت احلكيم إىل جريي فاينز، وقال: هل ترى يف هذا النوع من الوحي عرضا من  

 أعراض الرصع؟ 

 قال جريي فاينز: نعم.. فقد يرى املرصوع أشياء قبل حصول رصعه. 

إذن نوع من الرصع.. فقد ورد حديث اهلل مع    قال احلكيم: فقد كان ما حصل ملوسى  

يف التوراة.. سأقرأ عليك ما ورد من ذلك، فأنت كام ذكرت تؤمن بالكتاب املقدس،    موسى  

 . وجتمع بني الطب والدين يف ذلك 

- 1/ 3أخرج احلكيم الكتاب املقدس من جيبه، وراح يقرأ من )سفر اخلروج: 

وكان موسى يرعى غنم يثرون محيه كاهن مديان، فساق الغنم إىل ما وراء الربية حتى وصل  ) (: 14

 
تأخر عنهم ذات غداة، فخرج عليهم وصىل    ذكر بعضهم هنا التكليم يف املنام، واستدل له بحديث معاذ  أن النبي  (1)

وجتاوز ىف صالته، فلام سلم قال:) كام أنتم عىل مصافكم(، ثم أقبل إلينا فقال:) إين سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إين قمت 

د أتدرى من الليل فصليت ما قدر يل، فنعست يف صاليت حتى استيقظت فإذا أنا بريب عز وجل يف أحسن صورة، فقال: يا حمم

احلديث) رواه أمحد والرتمذى وقال: حسن صحيح، سألت البخاري عن هذا  …فيم خيتصم املأل األعىل، قلت: ال أدرى يا رب

 احلديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح(

 وهذا النوع يدخل فيام ذكرناه من الوحي عن طريق الرؤى املنامية.

، فلم نر نصا واحدا صحيحا يثبت ما أثبته هذا النص من التشبيه، أما احلديث الذي استدلوا به، فنرى التوقف يف صحته

 فإما أن يكون احلديث صحيحا ترصف الرواة يف ألفاظه، وإما أن ال يكون صحيحا أصال.. واهلل أعلم. 
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إىل جبل اهلل حوريب. فرتاءى له مالك الرب يف هليب نار من وسط العليقة. ورأى موسى العليقة  

أميل وأنظر هذا املشهد العظيم. ما بال العليقة ال  : )  حترتق. فقال يف نفسه تتوقد بالنار وهي ال 

حترتق؟( ورأى الرب أنه مال لينظر، فناداه من وسط العليقة: )موسى، موسى(. فقال: )نعم(.  

قال: )ال تقرتب إىل هنا. إخلع حذاءك من رجليك، ألن املوضع الذي أنت واقف عليه أرض  

آبائك. إله إبراهيم وإسحق ويعقوب(. فسرت موسى وجهه خوفا من أن    مقدسة(، وقال: )أنا إله 

ينظر إىل اهلل. فقال له الرب: )نظرت إىل معاناة شعبي الذين يف مرص، وسمعت رصاخهم من ظلم  

مسخرهيم وعلمت بعذاهبم، فنزلت ألنقذهم من أيدي املرصيني وأخرجهم من تلك األرض  

طن الكنعانيني واحلثيني واألموريني والفرزيني واحلويني  إىل أرض رحبة تدر لبنا وعسال، إىل مو 

واليبوسيني. واآلن ها رصاخ بني إرسائيل وصل إيل ورأيت كيف جيور املرصيون عليهم، فتعال  

أرسلك إىل فرعون لتخرج شعبي بني إرسائيل من مرص(. فقال موسى هلل: )من أنا حتى أذهب  

: )أنا أكون معك، وهذه عالمة لك عىل أين أنا  إىل فرعون وأخرج بني إرسائيل من مرص؟( قال 

أرسلتك: إذا أخرجت الشعب من مرص، فاعبدوا اهلل عىل هذا اجلبل( فقال موسى هلل: )إذا ذهبت  

إىل بني إرسائيل وقلت هلم: إله آبائكم أرسلني إليكم، فإن سألوين ما اسمه؟ فامذا أجيبهم؟( فقال  

 ب بني إرسائيل: هو الذي هو أرسلني إليكم( اهلل ملوسى: )أنا هو الذي هو. هكذا جتي 

 نوبة من نوبات الرصع؟   التفت إىل جريي فاينز، وقال: فهل تعترب ما حصل ملوسى  

سكت جريي فاينز، فقال احلكيم: إن مل تعتربه من الرصع، فال حيق لك أن تعترب ما حصل  

 من الرصع.   لنبينا  

 قال جريي فاينز: ولكن موسى كان نبيا. 

 كذلك نبيا..    يم: ونحن نعترب حممدا  قال احلك 

من أنواع الوحي، وهو نزول   النوع الرابع سكت جريي فاينز، فقال احلكيم: لننتقل إىل 

 ..  امللك وتكلمه مع رسول اهلل  
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ويف هذه احلالة إما أن يتمثل له امللك ىف صورة رجل، فيكلمه كام يكلم البرش بعضهم  

أن املالئكة قدموا عليه،   ، فقد ذكر اهلل تعاىل عن إبراهيم بعضا، كام حصل لألنبياء قبله 

فقدم هلم عجاًل حنيذًا، ومل يعرف أهنم مالئكة إال حني أفصحوا له عن حقيقة أمرهم، قال  

( ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم  24ْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم املُْْكَرِمنَي ) تعاىل:﴿ هَ 

َبُه ِإَلْيِهْم َقاَل َأاَل َتْأُكُلوَن ) 26( َفَراَغ ِإىَل َأْهِلِه َفَجاَء بِِعْجٍل َسِمنٍي ) 25َقْوٌم ُمنَْكُروَن )  (  27( َفَقرَّ

وُه ِبُغاَلٍم َعِليٍم ) َفَأْوَجَس   ُ  (﴾ )الذاريات( 28ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا اَل ََتَْف َوَبرشَّ

ىف صورة شباب حسان، قال   وأخرب تعاىل أن املالئكة ـ عليهم السالم ـ أتوا لوطا 

 ( 77)هود:   ﴾ ٌم َعِصيٌب تعاىل:﴿ َومَلَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا يِسَء هِبِْم َوَضاَق هِبِْم َذْرعًا َوَقاَل َهَذا َيوْ 

ىف صورة برش   وأخرب تعاىل أن اهلل أرسل إىل مريم البتول ـ عليها السالم ـ جربيل 

ََذْت ِمْن ُدوهِنِْم ِحَجابًا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها   سوى يبرشها باصطفائها واصطفاء وليدها، قال تعاىل:﴿ َفاَتَّ

 ( 17ريم: )م   ﴾ ُروَحَنا َفَتَمثََّل هَلَا َبرَشًا َسِوّياً 

متخذا    يتنزل عىل حممد  وعىل هذا األسلوب من أساليب الوحي كان جربيل 

وحده ويكلمه بام أراد فيعى عنه ما يقول، ويدل عىل ذلك    صورة رجل، بحيث يراه النبى 

وأحيانًا يتمثل ىل امللك رجاًل فيكلمنى فأعى ما  ) ، ملا سئل كيف يأتيك الوحى؟ قال: قوله  

   ( 1) يقول( 

،  يظهر امللك املتشكل ىف صورة رجل للعيان، فرياه الناس ويسمعون كالمه للنبى     وقد 

، وسأله عن اإليامن واإلسالم واإلحسان  جاء للنبي  كام ورد ىف احلديث أن جربيل 

   ( 2) إنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم( ) : والساعة، ويف هنايته قال  

ىف صورته التى    للنبي    ومن األحوال النادرة هلذا النوع من الوحي أن يأتى جربيل  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)
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    .. والتي رأى فيها النبى   ( 1) خلقه اهلل عليها، وقد ورد يف النصوص ذكر مرتني فقط هلذه احلالة 

  عىل صورته املالئكية التى خلقه اهلل عليها، له ستامئة جناح، كل جناح قد سد األفق.   جربيل  

 مرتني: 

قال ـ عند     أما املرة األوىل، فكانت ىف األرض، كام روي يف احلديث أن رسول اهلل  

بينام أنا أمشى إذ سمعت صوتًا من السامء، فرفعت برصى، فإذا امللك  ) حديثه عن فرتة الوحى ـ: 

الذى جاءنى بحراء جالس عىل كرسى بني السامء واألرض، فرعبت منه، فرجعت، فقلت:  

ُر ) دثرونى،   ثِّ َا املُْدَّ  (﴾ )املدثر( 2( ُقْم َفَأْنِذْر ) 1وصبوا عىل ماء بارد، وأنزل اهلل عىل:﴿ َيا َأهيُّ

 ( 23)التكوير:   ﴾ وقد أشار إىل هذه الصورة قوله تعاىل:﴿ َوَلَقْد َرآُه ِباأْلُُفِق امْلُِبنيِ 

وقد نص عليها قوله  أما املرة الثانية، فقد حصلت يف السامء عند سدرة املنتهى ليلة املعراج،  

( ِإْذ َيْغَشى  15( ِعنَْدَها َجنَُّة امْلَْأَوى ) 14( ِعنَْد ِسْدَرِة امْلُْنَتَهى ) 13تعاىل:﴿ َوَلَقْد َرَآُه َنْزَلًة ُأْخَرى ) 

ْدَرَة َما َيْغَشى )   (﴾)النجم( 17( َما َزاَغ اْلَبرَصُ َوَما َطَغى ) 16السِّ

عىل صورته   ع من الوحي، فهي أن يأتى جربيل أما احلالة الثالثة املرتبطة هبذا النو 

 ويتغشاه.      املالئكية من غري أن يرى، أى أنه يأتى خفية فيتلبس بالنبى   

ويصحب جميئه يف هذه احلالة شدة يراها كل من حرض الوحي، ويكون جمئ امللك بصوت  

ملا سئل كيف      يشبه صلصلة اجلرس، فيوحى إليه بام شاء اهلل وحيه، وقد دل عىل ذلك قوله   

أحيانًا يأتينى مثل صلصلة اجلرس، وهو أشده عىل فيفصم عنى، وقد  ) يأتيك الوحى؟ قال: 

   ( 2) وعيت عنه ما قال( 

أسمع صالصل، ثم أسكت عند ذلك،  ) هل حتس بالوحى؟ فقال:     وىف رواية: سئل   

 
غري هاتني  قد رأى جربيل  نعا من أن يكون النبي وهاتان احلالتان مل تذكرا بصيغة احلرص، وهلذا ال نرى ما (1)

عن عدد املرات وقت حديثه  املرتني، وما روي مرفوعًا:) مل أره عىل صورته التى خلق عليها إال مرتني(، فهي إخبار منه 

 باحلديث.

 رواه البخاري ومسلم. (2)
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   ( 1) فام من مرة يوحى إىل إال ظننت أن نفسى تقبض( 

ولقد رأيته ينزل عليه الوحى ىف  ) : وا عند نزول الوحي، فقال حاله احلارضون  ووصف 

   ( 2) اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقًا( 

 التفت احلكيم إىل جريي فاينز، وقال: أظن أن هذا هو ما كنت تبحث عنه. 

  قال جريي فاينز: أجل.. فهذه احلالة ال أتصور إال أهنا صورة من صور الرصع، أو عرض 

 من أعراضه. 

قال احلكيم: قبل أن أناقشك يف هذا اسمح يل أن أقرأ عليك ما ورد يف اإلنجيل عن املسيح  

 :ثم انطلق وذهب كعادته إىل جبل الزيتون، وتبعه التالميذ أيضا. وملا وصل  ) .. فقد جاء فيه

حجر، وركع    إىل املكان، قال هلم: صلوا لكي ال تدخلوا يف جتربة وابتعد عنهم مسافة تقارب رمية 

يصيل قائال: ياأيب، إن شئت أبعد عني هذه الكأس. ولكن، لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك. وظهر  

له مالك من السامء ليقويه. وإذ كان يف رصاع، أخذ يصيل بأشد إحلاح؛ حتى إن عرقه صار  

 ( 43:  22)لوقا     ( كقطرات دم نازلة عىل األرض 

يظهر له املالك، وأن عرقه صار ينزل كقطرات الدم..    أنت ترى يف هذا النص املسيح  

 ؟ أال ترى أن هذا وصف مقارب للوحي الذي كان ينزل عىل رسول اهلل  

سكت جريي فاينز، فقال احلكيم: لن أحدثك كرجل دين.. بل سأحدثك كطبيب،  

 فأجبني.. أليست احلمى عرضا من أعراض التهاب اللوزتني؟ 

 قال جريي فاينز: بىل.. ما تقوله صحيح. 

قال احلكيم: أرأيت لو أن طبيبا كسوال راح يقيس حرارة كل من يأيت إليه من املرىض، فإذا  

 وجد حرارة أي مريض مرتفعة اعتربه مريضا بالتهاب اللوزتني.. ووصف له دواء ذلك؟ 

 
 رواه أمحد. (1)

 رواه البخاري ومسلم.(2)
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 يمكن أن  قال جريي فاينز: هذا طبيب جاهل.. فاحلمى عرض ألمراض كثرية.. وال 

 يعرف أحد نوع املرض إال بعد التشخيص الدقيق. 

ما نسبوا من األمراض عن    قال احلكيم: فأخرب مجيع األطباء الذين نسبوا لرسول اهلل  

 جهلهم.. فقد استدلوا بالعرض وحده من غري أن يقوموا بأي تشخيص. 

 قال جريي فاينز: أنى هلم أن يقوموا بالتشخيص.. وحممد ليس بينهم. 

 ل قال احلكيم: فكيف حكموا عليه إذن.. أم أنكم تعاجلون يف بالدكم املرىض غيابيا. قا 

سكت جريي فاينز، فقال احلكيم: ال بأس.. فلنعترب كل ما تذكره صحيحا، ولنحاول أن  

.. هل ترى  ننظر فيام يصدر من املرصوعني.. وندرسه دراسة متأنية، ونقارنه بام جاء به حممد 

 هذا املنهج صحيحا؟ 

 قال جريي فاينز: نعم.. هذا منهج صحيح.. ونحن نامرسه يف كل بحوثنا ودراساتنا. 

قال احلكيم: ألست تعلم أن املريض يف حالة الرصع متر بذهنه ذكريات أو أحالم مرئية أو  

 االثنان معا. 

 قال جريي فاينز: أجل، ونحن نسميها باهلالوس. 

ر باملريض البد أن يكون قد عاش فيها  قال احلكيم: أمل يثبت الطب أن الذكريات التي مت 

 املريض نفسه حتام. 

قال جريي فاينز: أجل.. فالنوبة الرصعية ما هي إال تنبيه لصورة أو صوت مر باإلنسان  

ثم احتفظ به يف ثنايا املخ، وقد أمكن طبيا أجراء عملية التنبيه هذه بوساطة تيار كهربائي صناعي  

سلط عىل جزء خاص يف املخ، فشعر املريض بنفس اهلالوس التي تنتابه يف أثناء نوبة الرصع،  

ام تكررت نوبة الرصع تكررت نفس الذكريات أو اهلالوس فهذا مريض يسمع أغنية أو قطعة  وكل 

من شعر، أو حديثا من أي نوع كان يف نوبة رصعه، ويتكرر سامعه هلا يف كل نوبة، والبد أن يكون  

ما سمعه يف النوبة قد سمعه يوما يف طفولته. أو شبابه، أو قبل مرضه، وكذلك إذا كانت النوبة  
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 ري منظرا البد أن يكون قد مر عليه. تث 

قال احلكيم: بتطبيق ما ذكرته مما توصل إليه الطب احلديث يف حقائق الرصع عىل ما  

 نجده يردد آيات ال يمكن إطالقا أن يكون قد سمعها من قبل يف حياته.   يعرتي النبي  

م الذي ال  فهل رأيت مرصوعا يف الدنيا نطق ـ يف حال رصع ـ بام نطق به حممد من الكال 

 زالت الدنيا حمتارة يف أرسار إعجازه؟ 

سكت جريي فاينز، فقال احلكيم: أنت تعلم أن كل مرصوع ينسى ما حدث له أثناء  

 ..  ( 1) النوبة 

 قال جريي فاينز: وقد يذكره. 

قال احلكيم: إذا ذكره، فإنه يتأمل لذكره.. ويتمنى لو شفي من حالته.. بل يبذل أمواله من  

 ..  ( 2) أجل ذلك 

  ، فكان أحب األشياء إليه رؤية مالك الوحي، وقد روي أن رسول اهلل أما حممد 

ُل ِإالَّ ِبَأْمِر  ) : قال جلربيل  ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟(، فنزل قوله تعاىل:﴿ َوَما َنَتَنزَّ

 ( 64ا َكاَن َربَُّك َنِسّيًا ﴾ )مريم: َربَِّك َلُه َما َبنْيَ َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبنْيَ َذلَِك َومَ 

 الرصع البؤري: 

سكت جريي فاينز، فقال احلكيم: أرى أن هذا النوع من الرصع كان أبعد األمراض عن  

 
ورد يف كتاب )املوسوعة العربية امليرسة( أن مريض الرصع يمكن أن يرى شبحًا، ويسمع صوتًا أو يشم رائحة ويعقب   (1)

ذلك وقوع املريض صارخًا عىل األرض، وفاقدًا وعيه ثم تتملكه رعدة تشنجية تتصلب فيها العضالت، وقد يتوقف فيها 

اق ىف النوم يصحو منه املريض خاىل الذهن من تذكر ما حدث له ويعقب النوبة خور ىف القوى، واستغر …التنفس مؤقتاً 

 )املوسوعة العربية امليرسة ليوسف إلياس رسكيس(

يصاب مريض الرصع بآالم حادة يف كافة أعضاء جسمه حيس هبا إذا ما انتهت نوبة الرصع، ويظل حزينا كاسف البال  (2)

عند الوحي   وة ما يعانون من آالم يف النوبات فلو كان ما يعرتي النبي  بسببها، وكثريا ما حياول مرىض الرصع االنتحار من قس

 .رصعا ألسف لذلك وحزن لوقوعه ولسعد بانقطاع هذه احلالة عنه، ولكن األمر كان عىل خالف ذلك
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أبعد الناس عنه.. فلننتقل إىل النوع الثالث من أنواع الرصع.. والذي سميته    .. وكان  حممد  

كامل وعيه، وقد يتذكر ما حصل له خالل  الرصع البؤري، وذكرت أن املريض فيه يكون يف 

النوبة، ومن أعراضه تشنجات حركية.. وتشنجات حسية.. وَتيالت مرئية أو سمعية أو شميه  

 )هالوس(.. وإحساس داخيل باخلوف. 

،  والرد عىل هذا مثل الرد عىل ما سبق.. فهذه حالة مرضية، أما ما كان يعرض للنبي 

أكمل البرش عقاًل، وأشدهم فطنة،   كامل.. فقد كان فقد كان من أعىل مظاهر الصحة وال 

وأصوهبم قوالً، وأحكمهم فعاًل، وقد حتدى اهلل املرشكني الذين عرفوه وعايشوه وخربوا حاله  

أن يثبتوا عليه جنونًا أو اختالل عقل، فلم يفعلوا، ولو وجدوا ما سكتوا قال تعاىل:﴿ ُقْل ِإنَّاَم  

ُروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر َلُكْم  َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ  ُقوُموا هلِلَِّ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

 ( 46)سـبأ:   ﴾ َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 

ها هو ذا تاريخ  ) يف مجيع فرتات التاريخ:   فهذه اآلية الكريمة تقول جلميع أعداء حممد  

وأحاديثه، وسننه، وآدابه، وأخالقه، ورشيعته، حتت أنظاركم فانظروا وتفكروا من     حممد  

غري هوى وال عصبية ىف جوانب ذلك كله، واستخرجوا منه ـ ولن تستطيعوا ـ ما يقيم عوج  

لذى  معصوم بعصمة اهلل عز وجل، ا     دعاواكم، وأفك أباطيلكم، ولكنكم علمتم أن حممدًا   

   . ( 1) أرسله ليقوض بنيان الكفر والنفاق، وهيدم رصح اإلحلاد 

 أمراض نفسية 

قال رجل من القوم: لقد أجبته عن شبهة األمراض العصبية، فأجبه عن شبهة األمراض  

 النفسية. 

قال جريي فاينز: أجل.. فإن سهل عليك أن جتيب عن ذلك النوع من األمراض، فإنه  

 
 حماسن التأويل للقاسمى. (1)
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 النوع منها. يستحيل عليك أن جتيب عن هذا  

ـ وهو  ( 1) فإن طلبت الدليل، فلن يعز عيل طلب الدليل.. لقد قال املسترشق بروكلامن   

بينام كان بعض معارصى  ) اخلبري العارف بالتاريخ ـ عن عالقة حممد هبذا النوع من األمراض: 

  ، شاعر الطائف، وهى بلدة بحذاء مكة، يكتفون بوحدانية عامة، ( 2) النبى، كأمية بن أبى الصلت 

كان حممد يأخذ بأسباب التحنث والتنسك، ويسرتسل ىف تأمالته حول خالصة الروحى، لياىل  

بطوهلا ىف غار حراء قرب مكة، لقد حتقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة، فكان يضج  

ىف نفسه هذا السؤال، إىل متى يمدهم اهلل ىف ضالهلم، مادام هو عز وجل قد جتىل، آخر األمر،  

للشعوب األخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت ىف نفسه الفكرة أنه مدعو إىل أداء هذه  

الرسالة، رسالة النبوة، ولكن حياءه الفطرى حال بينه وبني إعالن نبوته فرتة غري قصرية، ومل تتبد  

شكوكه إال بعد أن خضع إلحدى اخلربات اخلارقة ىف غار حراء، ذلك بأن طائفًا جتىل له هنالك  

ومًا، هو امللك جربيل، عىل ما متثله حممد ىف ما بعد، فأوحى إليه أن اهلل قد اختاره هلداية األمة،  ي 

وآمنت زوجه ىف احلال برسالته املقدسة، وحترر هو نفسه من آخر شكوكه بعد أن تكررت  

احلاالت التى ناداه فيها الصوت اإلهلى وتكاثرت، ومل تكد هذه احلاالت تنقَض حتى أعلن ما  

   ( 3) ن أنه قد سمعه كوحى من عند اهلل(  ظ 

ابتسم احلكيم، وقال: إن ما ذكره هذا املؤرخ ال خيتلف كثريا عام رمى به القرشيون حممدا  

  فقد اعتربوا النبى ..    رجاًل ذا خيال واسع وإحساس عميق، فهو إذن شاعر، ثم زادوا

يرى ويسمع شخصًا يكلمه؛ وما ذاك  فجعلوا وجدانه يطغى كثريًا عىل حواسه، حتى خييل إليه أنه  

 
م  1956عضو املجمع العربى. مات سنة هو مسترشق أملانى، تعلم اللغة العربية، وكان عاملًا بتاريخ األدب العربى، و (1)

 من آثاره: تاريخ األدب العربى، وتاريخ الشعوب اإلسالمية، وغريها.

هو أمية بن عبد اهلل بن أبى الصلت بن أبى ربيعة بن عوف الثقفى، شاعر جاهىل من أهل الطائف، ىف شعره حكم،  (2)

 هـ عىل خالف ىف ذلك.5ات سنة ، ومل يؤمن به، ماطلع عىل الكتب القديمة، وقد لقى النبى  

 .36تاريخ الشعوب اإلسالمية ص (3)
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 الذى يراه ويسمعه إال صورة أخليته ووجد آناته، فهو إذن اجلنون أو أضغاث األحالم. 

 قال جريي فاينز: إن ما تقوله ال يزيد ما قاله بروكلامن وإخوانه املسترشقون إال تأكيدا. 

ذي تؤمن بنبوهتم..  قال احلكيم: إن هذا االعرتاض يمكن أن يوجه ألي نبي من األنبياء ال 

كان رجال حيلم بإنقاذ قومه.. فلذلك َتيل ذلك الوحي.. ثم انطلق منه ليدعي   فموسى 

 النبوة، ويصبح نبيا لبني إرسائيل. 

واملسيح كان يسمع يف األحياء اليهودية اسم املسيح يردد صباح مساء.. فحلم بأن يصري  

 مسيحا، فصار مسيحا..  

 قال جريي فاينز: ولكن من ذكرهتم أيدوا بمعجزات خارقة دلت عىل صدق دعواهم. 

أيد بأضعاف ما أيدوا به.. بل ال تزال الدالئل الدالة عليه حية   قال احلكيم: وحممد 

 باحلياة..    ناضجة 

قال جريي فاينز: فلنفرض أين َتليت عن املسيح وموسى وسائر األنبياء.. فخاطبني  

 كطبيب ال كرجل دين. 

قال احلكيم: هل رأيت يف حياتك.. أو يف حياة البرش مجيعا.. رجال أميا يف بيئة أمية حلم  

 سبه، وال حيلة احتاهلا؟ بأن يصري عاملا يبز كل العلامء بعلمه، فتحقق له حلمه من غري أي سبب اكت 

 قال جريي فاينز: مل حيدث ذلك..  

ـ سواء كان قرآنًا أو سنة    قال احلكيم: فقد اشتمل الوحى اإلهلى الذى بلغه رسول اهلل  

ـ عىل أرسار ىف الكون واألنفس واآلفاق، ما كانت َتطر عىل بال برش قط ومل يظهر تأويلها إال بعد  

،  تقدم العلوم واملعارف ىف العرص األخري، فكيف تكون هذه األرسار من داخل نفس النبى   

 . ( 1) وهى مل َتطر له عىل بال 

بعقائده وترشيعاته ىف العبادات واملعامالت،   حممد ثم.. هل كان الدين الذى جاء به 

 
 املدخل لدراسة القرآن للدكتور حممد أبو شهبة.. وانظر رسالة )معجزات علمية( من هذه السلسلة. (1)
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واحلدود، واجلنايات، واالقتصاد، والسياسة، واألخالق واآلداب، وأحوال السلم واحلرب،  

   كل ما جاء به  مع العلم أن  كل تلك املدة مل يبح به حتى بلغ تلك السن..     مركوزًا ىف نفسه   

مناقضًا لكل ما كان سائدًا ىف العامل حينئذ، من عقائد،   وما بلغه من وحى اهلل من املعارف يعترب 

 كالوثنية، واملجوسية، والتأليه، والتثليث، والصلب، وإنكار البعث، واليوم اآلخر. 

ثم.. هل يمكن لألحالم النفسية أن تصنع التاريح.. وهل يمكن ألحد أن يقول: إن  

نك ترى أن حممدًا قد عارص تلك األمم  التاريخ يمكن وضعه بإعامل الفكر، ودقة الفراسة؟.. أم أ 

اخلالية، وتنقل فيها قرنًا قرنًا، فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان أو أنه ورث كتب األولني،  

 فعكف عىل دراستها حتى أصبح من الراسخني ىف علم دقائقها؟ 

س نابعًا  سكت قليال، ثم قال: لقد رد القرآن الكريم عىل هذه الشبهة،  فبني أن الوحي لي 

ُه َلَتْنِزيُل َربِّ    ، بل هو أمانة محلها جربيل  من نفس النبي   من عند اهلل إليه، قال تعاىل:﴿ َوِإنَّ

وُح اأْلَِمنُي ) 192اْلَعامَلنَِي )  ( ِبِلَساٍن َعَريِبٍّ  194( َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن امْلُْنِذِريَن ) 193( َنَزَل ِبِه الرُّ

ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم ) (﴾)الش 195ُمِبنٍي )  ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش  19عراء(، وقال تعاىل:﴿ ِإنَّ ( ِذي ُقوَّ

( َوَما  23( َوَلَقْد َرَآُه ِباأْلُُفِق امْلُِبنِي ) 22( َوَما َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍن ) 21( ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنٍي ) 20َمِكنٍي ) 

( إِْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر  26( َفَأْيَن َتْذَهُبوَن ) 25ا ُهَو ِبَقْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم ) ( َومَ 24ُهَو َعىَل اْلَغْيِب بَِضننٍِي ) 

 (﴾ )التكوير( 28( ملَِْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم ) 27لِْلَعامَلنَِي ) 

التفت إىل جريي فاينز، وقال: إن هذه اآليات الكريمة َتاطبكم بكل الدالئل، فهي تذكر  

 مالك حقيقي أرسله اهلل إليه ليبلغ وحيه..    مد  أن ما رآه حم 

 حلل تلك النصوص بام شئت من صنوف التحليل، فلن جتد فيها إال الصدق واحلقيقة. 

 قال جريي فاينز: وما أدرانا.. ونحن مل نر ومل نسمع. 

قال احلكيم: إنك هبذا املنطق تقيض عىل كل املعارف والعلوم.. أليس مبدأ التعامل يف كل  

و الثقة.. أليس الذي ذهب إىل القمر، ووطئت قدماه عىل القمر ثلة حمدودة من الناس..  يشء ه 



306 

 

 ولكنا نصدقهم يف كل ما ذكروه ابتداء من صعودهم وانتهاء بمشاهداهتم. 

 قال جريي فاينز: ولكن الصور التي قدموا هبا أكرب دليل عىل صدقهم. 

الصور ما حييل اخليال حقيقة.. فهل  قال احلكيم: أنت ترى أن مصانع الفنون تبدع من 

 ؟ تصدق كل ما ذكرته تلك املصانع 

قال جريي فاينز: ولكن تلك املصانع مل تدع أن ما صنعته حقائق.. بل هي حتذر من  

 اعتبارها حقائق. 

 قال احلكيم: فلم اعتربت ما ذكره رواد الفضاء حقائق، وما ذكره صانعو األفالم خياال؟ 

 ت كليها فيام ذكره عن نفسه. قال جريي فاينز: لقد صدق 

 قال احلكيم: فقد رجع األمر إذن إىل أنك وثقت يف الطرفني؟ 

 قال جريي فاينز: ذلك صحيح. 

 ..  قال احلكيم: فاستعمل نفس األسلوب مع نبينا حممد  

 قال جريي فاينز: ولكنه مل يأت بأي صور. 

ق ال يمكن ألي ذكي  قال احلكيم: لقد أتانا بحقائق أعظم بكثري من الصور.. وهي حقائ 

 يف الدنيا أن جيتنيها بذكائه، وال ألي حمتال أن يقتنصها بحيلته. 

سكت جريي فاينز، فقال احلكيم: ومن الردود التي رد هبا القرآن الكريم عىل هذه الشبهة  

مل يكن يسترشف للنبوة، وما كان يرجوها، ومل    للنبوة.. فالنبي    ذكره لعدم استرشاف النبي  

يرجو أن يكون هو النبى املنتظر الذى     صوهلا له، بل مل يرد ىف األخبار الصحيحة أنه  يطمع ىف ح 

يتحدث عنه علامء اليهود والنصارى قبل البعثة، ولو ثبت ذلك عنه ملا ترك املحدثون تدوينه، وقد  

 دونوا ذلك عن أمية بن أبى الصلت، ملا كان يتوقع أن يكون نبيًا. 

ًة ِمْن َربَِّك  قال تعاىل مقررا هذه احلقي  قة:﴿ َوَما ُكْنَت َتْرُجو َأْن ُيْلَقى ِإَلْيَك اْلِكَتاُب ِإالَّ َرمْحَ

يظن أن الوحى قبل إنزاله عليه، ينزل      (، فام كان   86)القصص:   ﴾ َفال َتُكوَننَّ َظِهريًا لِْلَكاِفِرينَ 
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 عليه، وإنام أنزله اهلل رمحة به وبالعباد، فهو نعمة من اهلل وفضل. 

 جريي فاينز: واختالؤه  بغار حراء؟   قال 

قال احلكيم: ذلك يشء آخر.. وذلك يشء ال يمكن ألحد يف الدنيا أن يعرف رسه.. فاهلل  

 تعاىل أعد نبيه إعدادا خاصا هلذه الوظيفة العظيمة التي تنوء بحملها اجلبال. 

له من  بأن فر بنفسه، ورعى الغنم، وحصل    أال ترى كيف مهد اهلل لرتبية نبيه موسى  

 البالء ما حصل.. ليكون كل ذلك زادا يعينه يف الوظيفة التي أعد هلا؟ 

مل جيد جريي فاينز ما جييب به، فأخرج ورقة صغرية من جيبه، طالعها برسعة، ثم قال:  

 نعم.. نعم.. لقد نسيت أن أذكر لك الدليل الذي ينهار أمامه كل ما ذكرت من أدلة..  

ينتحر إال بعد تعرضه ملرض نفيس خطري كاالكتئاب   إن الثابت علميا أن املنتحر ال 

 ونحوه.. وبام أن حممدا حاول االنتحار مرات عديدة، فهذا دليل عىل أنه مصاب بمرض نفيس. 

ابتسم احلكيم، وقال: ومن أين عرفت أنه حاول االنتحار، ومن تدخل لينقذه من حماولة  

 انتحاره؟ 

قال جريي فاينز: لقد روي هذا عن حممد.. لقد حدث الزهرى بالغًا عن فرتة الوحي،  

ـ فيام بلغنا ـ حزنًا غدا منه مرارًا، كى يرتدى من   فقال: وفرت الوحى فرتة حتى حزن النبى  

رؤوس شواهق اجلبال، فكلام أوىف بذروة جبل، لكى يلقى منه نفسه، تبدى له جربيل فقال: يا  

رسول اهلل حقًا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فريجع، فإذا طالت عليه فرتة الوحى  حممد، إنك  

 . ( 1) غدا ملثل ذلك، فإذا أوىف بذروة جبل تبدى له جربيل فقال له: مثل ذلك 

 ابتسم احلكيم، وقال: ليس كل ما يروى يف التاريخ يصح قبوله. 

 رفضه. قال جريي فاينز: وليس كل ما يروى يف التاريخ يمكن  

 قال احلكيم: فلنحتكم إىل أهل التاريخ أنفسهم لنرى مدى صدق هذه الرواية. 

 
 رواه عبد الرزاق. (1)
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، فيام بلغنا(، والقائل )فيام بلغنا( هو الزهرى..  حزن النبى   ) إن راوي هذه الرواية يقول: 

.. وإنام كان يتلقى حديثه ممن صحبوه أو من التابعني، وقد قال فيه  ومل يكن من أصحاب النبي  

سعيد القطان: مرسل الزهرى رش من مرسل غريه، ألنه حافظ، وكلام قدر أن يسمى  حييى بن 

سمى! وإنام يرتك من ال يستجيز أن يسميه.. وهذه الزيادة من هذه القبيل، حيث أهنا منقطعة قد  

رواها الزهرى بالغًا، وهو من صغار التابعني، وجل روايته عن كبار التابعني، وأقلها عن صغار  

 . يف بالكبار منهم، السيام من شهدوا بدء الوحى إىل رسول اهلل  الصحابة، فك 

وبناء عىل ذلك، فال سند يعتمد عليه، ولعل البخارى وغريه ممن أخرج هذه الزيادة أرادوا  

بذلك التنبيه إىل خمالفتها ملا صح من حديث بدء الوحى الذى مل تذكر فيه هذه الزيادة، وخصوصًا  

 زيادة ىف بدء الوحى، وال التفسري، وإنام ذكرها ىف التعبري. أن البخارى مل يذكر هذه ال 

ويؤيد ما سبق، أن األئمة احلفاظ يذكرون عقب هذه الزيادة حديث جابر الصحيح ىف  

فرتة الوحى إىل الزهرى بنفس السند الذى يروونه عنه ىف حديث عائشة األول، ويفهم من  

 عقب حديث عائشة.   صنيعهم ذلك: أن الزهرى نفسه كان حيدث بحديث جابر 

ففى مصنف عبد الرزاق بعد فراغه من حديث عائشة: قال معمر، قال الزهرى، فأخربنى  

، وهو حيدث عن فرتة  أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهلل قال: سمعت رسول اهلل  

  الوحى، فقال ىف حديثه: )بينام أنا أمشى سمعت صوتًا من السامء، فرفعت رأسى، فإذا الذى 

منه رعبًا، ثم رجعت، فقلت:   ( 1) جاءنى بحراء جالسًا عىل كرسى بني السامء واألرض، فُجِئْثُت 

ُر )  ثِّ َا املُْدَّ ْ ) 2( ُقْم َفَأْنِذْر ) 1زملونى، زملونى، ودثرونى، فأنزل اهلل تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ (  3( َوَربََّك َفَكربِّ

ْر )  ْجَز َفاْهُجْر ) 4َوِثَياَبَك َفَطهِّ  (﴾ )املدثر( 7( َولَِربَِّك َفاْصرِبْ ) 6( َواَل مَتُْنْن َتْسَتْكِثُر ) 5( َوالرُّ

وكذلك البخارى ذكر حديث عائشة ىف بدء الوحى عن ابن شهاب، عن عروة، عن  

 
وذعرت، وقيل: معناه: قلعت من  ىف بعض الروايات )فجثثت( بمثلثة بدل اهلمزة، ومعنامها: فزعت منه، وخفت، (1)

 . 225، 1/231مكانى. النهاية: 
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عائشة إىل قوهلا: ثم مل ينشب ورقة أن توىف، وفرت الوحى، ثم قال عقبة: قال ابن شهاب: وأخربنى  

  عبد  رواية  بنحو  احلديث  فذكر  … بن عبد اهلل األنصارى قال  أبو سلمة بن عبد الرمحن أن جابر 

   ( 1) وتتابع(   الوحى   فحمى : ) آخره   ىف   زاد   أنه   غري   الرزاق، 

وقد علق احلافظ ابن حجر عىل هذا بقوله: )قال ابن شهاب: وأخربنى أبو سلمة( إنام أتى  

بكذا، وأخربنى أبو سلمة  بحرق العطف، ليعلم أنه معطوف عىل ما سبق، كأنه قال: أخربنى عروة  

بكذا، وأخطأ من زعم أن هذا معلق، وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو مل يكن ىف ذلك إال  

ثبوت الواو العاطفة، فإهنا دالة عىل تقديم شئ عطفته ـ  وهو حديث عائشة املتقدم ـ ثم قال ابن  

ث جابر عن فرتة  شهاب ـ أى بالسند املذكور ـ وأخربنى أبو سلمة بخرب آخر، وهو حدي 

   ( 2) الوحى( 

وكذلك فعل أمحد ىف مسنده، مع أنه قد مجع ىف مسنده مرويات كل صحابى عىل حده،  

دون االلتزام بالوحدة املوضوعية لألحاديث، لكنه ملا روى حديث عائشة املتقدم عن عبد الرزاق  

قبل ذلك ىف   عن معمر عن الزهرى، قال: فذكر حديثًا لعله يشري إىل حديث جابر الذى أخرجه 

 . ( 3) املسند 

وكذلك صنع مسلم، وابن حبان ىف صحيحيهام عقب إخراجهام حلديث عائشة  فدل هذا  

كله، عىل أن ابن شهاب الزهرى كان حيدث باحلديثني معًا، كام روى عنه غري واحد مما سبق بيانه،  

ى ىف بعض  وأن الصواب ىف رواية حديث عائشة بدون تلك الزيادة، كام أخرجه مسلم، والبخار 

 مواضعه، وغريمها. 

قال جريي فاينز: فلنسلم بام ذكرت من حديث الزهري، فهو تابعي قد ال يكون احلديث  

 
 رواه البخاري. (1)

 .1/37فتح البارى:  (2)

 . 233،  3/232انظر: املسند:  (3)
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أيامًا بعد جمئ    مكث النبى  ) بلغه بصورة صحيحة.. فام تقول فيام روى عن ابن عباس من قوله: 

حراء أخرى، يريد    الوحى ال يرى جربيل، فحزن حزنًا شديدًا حتى كان يغدو إىل ثبري مرة، وإىل 

 أن يلقى نفسه( 

 قال احلكيم: هذا احلديث غري مسلم تارخييا مثل ذاك. 

قال جريي فاينز: أتشكك يف كون ابن عباس صحابيا؟.. لو سمعك الغالة يف الصحابة  

 لطعنوك بسيوفهم. 

قال احلكيم: أنا ال أشكك يف صحبة ابن عباس، فهو حرب هذه األمة وعاملها، ولكني  

، وهو معروف  ( 1) وى عن ابن عباس.. فاحلديث الذي ذكرته من رواية الواقدى أشكك فيمن ر 

 بالضعف، ال يقبل اجلهابذة من املحدثني روايته إال إذا اعتضدت بروايات الثقات. 

قال جريي فاينز: فلنسلم بام ذكرت من ضعف الرواية عن ابن عباس، ولكن ما تقول يف  

رب عن حماولة حممد االنتحار بسبب تكذيب قومه له.. لقد  القرآن.. وما تقول يف هذه اآلية التي َت 

(، ويف آية أخرى:﴿ َفَلَعلََّك  3)الشعراء:  ﴾ جاء فيها:﴿ َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ 

َذا احْلَِديِث َأَسفاً   (؟ 6)الكهف:   ﴾ َباِخٌع َنْفَسَك َعىَل آَثاِرِهْم إِْن مَلْ ُيْؤِمُنوا هِبَ

ابتسم احلكيم، وقال:  هاتان اآليتان ال تشريان أبدًا إىل معنى االنتحار، بل مها تعبري أديب  

بسبب صدود قومه عن اإلسالم، وإعراضهم عن اإليامن؛ ومها تبينان   عن شدة حزن النبي 

لكافرين  بدعوة الناس إىل اهلل، وحرصه الشديد عىل إخراج ا   كيف كان اهتامم الرسول الكريم  

 من الظلامت إىل النور. 

اعرتافه بأنه برش    وهذا خاطر طبيعي للنبي اإلنسان البرش الذي يعلن القرآن عىل لسانه  

 
هو: حممد بن عمر بن واقد الواقدى، قاىض العراق، رغم دقته ىف املغازى وإمامته فيها إال أهنم ضعفوه ىف احلديث، قال   (1)

إن كان ال نزاع ىف ضعفه، فهو صادق اللسان، كبري القدر، وقال: ابن حجر: مرتوك مع سعة علمه، من  الذهبى: الواقدى و

 . 9/531هـ له ترمجة ىف: لسان امليزان 207أشهر مؤلفاته: املغازى، والردة، مات سنة 
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:﴿ َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اأْلَْرِض   يف قوله ـ ردًا عىل ما طلبه منه بعض املرشكنيـ 

َر اأْلهَْنَاَر ِخاَلهَلَا َتْفِجرًيا ) ( َأْو َتُكوَن لَ 90َيْنُبوًعا )  ( َأْو ُتْسِقَط  91َك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ

اَمَء َكاَم َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَسًفا َأْو َتْأيِتَ ِباهللَِّ َوامْلَاَلِئَكِة َقِبياًل )  ( َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو  92السَّ

َل َعَلْيَنا ِكَتاًبا َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َتْرَقى يِف ا   َوَلْن ُنْؤِمَن لُِرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّ
ِ
اَمء ا   لسَّ َبرَشً

 (﴾)اإلرساء( 93َرُسواًل ) 

بأن يرد عليهم متعجبا مما طلبوه ومؤكدًا أنه برٌش ال يملك تنفيذ   انظر.. لقد أمر النبي  

ا َرُسواًل ﴾   مطلبهم:﴿ َهْل   ُكْنُت ِإالَّ َبرَشً

 مراض روحانية أ

قال رجل من القوم: لقد أجبته عن شبهة األمراض العصبية والنفسية، فأجبه عن شبهة  

 األمراض الروحانية. 

قال جريي فاينز: أجل.. فإن سهل عليك أن جتيب عن ذلك النوع من األمراض، فإنه  

 منها. يستحيل عليك أن جتيب عن هذا النوع  

فإن طلبت الدليل، فلن يعز عيل طلب الدليل.. ولن أستشهد هنا بام قال املسترشقون..    

ال بروكلامن.. وال غري بروكلامن.. بل سأستشهد بتاريخ حممد نفسه.. التاريخ الذي روي يف كتب  

 التفسري. 

 الشيطان: 

َت َواْلُعزَّ  ( ألقى الشيطان  19)لنجم:   ﴾ ى لقد روى املفرسون أنه بعد نزول:﴿ َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

يف قلب حممدـ  نتيجة متنيه أال ينزل عليه ما يغضب قومه من قريش، ألنه كان يطمع بإسالم بعض  

وجهائهم ـ بعض الكلامت، فاعتقد أهنا من الوحى، فطلب من كتبه الوحى تسجيلها وكتابتها ىف  

الغرانيق العىل، وإن  أفرأيتم الالت والعزى، تلك ) نص القرآن، وكانت تلك الكلامت هي: 
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   ( 1) شفاعتهن لرتجتى( 

وقد روى هؤالء املفرسون أن القرشيني من املرشكني رسوا بذلك، وسجدوا مع حممد ىف  

 الصالة، ولكن بعد فرتة نزل جربيل، وعاتب الرسول، وصحح اآلية، ناسخًا ما ألقى الشيطان. 

حممد عن الوقوع يف الرشك  ومما يدلك عىل صدق هذه الرواية ما ورد يف القرآن من هني 

نََّك َعْن آَياِت اهللَِّ َبْعَد ِإْذ ُأْنِزَلْت ِإَلْيَك َواْدُع   الذي تسلط الشيطان به عليه.. ففي القرآن:﴿ َوال َيُصدُّ

ِكنيَ  ُعَك  (، وفيه:﴿ َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما ال َيْنفَ 87)القصص:   ﴾ ِإىَل َربَِّك َوال َتُكوَننَّ ِمَن امْلُرْشِ

املنِِيَ  َك َفِإْن َفَعْلَت َفِإنََّك ِإذًا ِمَن الظَّ (، وفيه:﴿ َوال َتْدُع َمَع اهللَِّ ِإهَلًا آَخَر ال  106)يونس:   ﴾ َوال َيرُضُّ

 َهالٌِك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه احْلُْكُم َوِإَلْيِه ُتْرَجُعونَ 
ٍ
ء  88)القصص:   ﴾ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُكلُّ يَشْ

ه احلادثة.. فقد ذكر القرآن أن الشيطان يمكن أن يتسلط عىل  وهذا ليس خاصا هبذ 

ْيَطاُن يِف أُ  ْمنِيَِّتِه  األنبياء.. ففيه:﴿ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا مَتَنَّى َأْلَقى الشَّ

ْيَطاُن ُثمَّ حُيِْكُم اهللَُّ  ( 52 آَياِتِه َواهللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم﴾)احلج: َفَيْنَسُخ اهللَُّ َما ُيْلِقي الشَّ

قال احلكيم: هذه قصة مكذوبة عىل نبينا.. وال يصح لباحث عن احلقيقة أن يعتمد عىل  

 األكاذيب يف التعرف عليها. 

 قال جريي فاينز: وما يثبت لنا كذهبا؟ 

أكرب دليل عىل عىل  قال احلكيم: أمور كثرية تثبت كذهبا.. وأوهلا القرآن الكريم نفسه.. فهو  

 بطالهنا. 

 قال جريي فاينز: ليس من املنهج العلمي أن تربهن عىل بطالهنا من القرآن. 

قال احلكيم: بل هو عني املنهج العلمي.. فاملنهج العلمي القديم واحلديث يعتمد عىل  

 حتليل الوثائق املختلفة ليتبني من خالهلا املواقف املختلفة. 

 
سنرى املصادر التي روت هذه الرواية بتفصيل عند مناقشتنا لسندها، وننبه إىل أنا كنا قد رددنا بإمجال عىل هذه الشبهة  (1)

 يف )الكلامت املقدسة( فصل )الربانية(
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 خص قد يقول اليوم قوال، ثم يرتاجع عنه غدا. قال جريي فاينز: ولكن الش 

قال احلكيم: ولذلك سأكتفي بقراءة السورة التي نزل فيها ما تومهته من آيات.. تلك  

من اهلوى ومن الغواية، وأنه   السورة هي سورة النجم.. وهي تبدأ ببيان عصمة رسول اهلل 

 لف احلقيقة التي كلف بتبليغها. لذلك يستحيل أن يصل الشيطان إليه لينطق عىل لسانه بام خيا 

اسمع معي اآليات التي وردت قبل ما ذكرت من قصة الغرانيق، قال تعاىل:﴿ َوالنَّْجِم ِإَذا  

(  4( إِْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى ) 3( َوَما َينِْطُق َعِن اهْلََوى ) 2( َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى ) 1َهَوى ) 

ٍة َفاْسَتَوى ) 5ى ) َعلََّمُه َشِديُد اْلُقوَ  ( َفَكاَن َقاَب  8( ُثمَّ َدَنا َفَتَدىلَّ ) 7( َوُهَو ِباأْلُُفِق اأْلَْعىَل ) 6( ُذو ِمرَّ

( َأَفُتاَمُروَنُه َعىَل  11( َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى ) 10( َفَأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه َما َأْوَحى ) 9َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى ) 

( ِإْذ  15( ِعنَْدَها َجنَُّة امْلَْأَوى ) 14( ِعنَْد ِسْدَرِة امْلُْنَتَهى ) 13َقْد َرَآُه َنْزَلًة ُأْخَرى ) ( َولَ 12َما َيَرى ) 

ْدَرَة َما َيْغَشى )  ِه اْلُكرْبَى  17( َما َزاَغ اْلَبرَصُ َوَما َطَغى ) 16َيْغَشى السِّ ( َلَقْد َرَأى ِمْن َآَياِت َربِّ

 (﴾ )النجم( 18) 

، وأنه يستحيل عليه أن  ه اآليات يشري إىل عصمة رسول اهلل إن كل حرف من هذ 

يكذب يف رؤاه أو يف سمعه أو يف قوله، فكيف ينتظم هذا مع نطقه  يف نفس السورة عن اهلوى..  

 بل وترديده ما يلقيه إليه الشيطان، عىل أنه آيات قرآنية إهلية. 

زعموا أنه ذكرت فيه تلك الفرية  ثم إنه ورد يف نفس السورة قوله تعاىلـ  بعد املوضع الذى  

َكُر َوَلُه اأْلُْنَثى )  ( إِْن ِهَي ِإالَّ َأْساَمٌء  22( تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى ) 21العظيمة ـ:﴿ َأَلُكُم الذَّ

ا ِمْن ُسْلَطاٍن ِإْن َيتَّبُِعوَن ِإالَّ الظَّ  ْيُتُموَها َأْنُتْم َوَآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل اهللَُّ هِبَ نَّ َوَما هَتَْوى اأْلَْنُفُس َوَلَقْد  َسمَّ

ُِم اهْلَُدى )   (﴾ )النجم( 23َجاَءُهْم ِمْن َرهبِّ

فلو كانت القصة صحيحة ملا كان هناك أي تناسب بينها، وبني ما قبلها وما بعدها، ولكان  

النظم بذلك مفككًا، والكالم متناقضًا.. وكيف يطمئن إىل هذا التناقض السامعون، وهم أهل  

ن والفصاحة، وأصحاب عقول ال خيفى عليها مثل هذا، والسيام أعداؤه الذين يلتمسون له  اللسا 
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 العثرات والزالت. 

فلو أن ما روى كان واقعًا لشغب عليه املعادون له، والرتد الضعفاء من املؤمنني، ولثارت  

، والتشكيك  ى   ثائرة مكة، والَتذ منه اليهود بعد اهلجرة متكئًا يستندون إليه ىف الطعن عىل النب 

 ىف عصمته، ولكن شيئًا من ذلك مل يكن. 

إذا ما فكر يف إضافة   بل إن القرآن الكريم ينص عىل الوعيد الشديد املتعلق بالنبي 

حرف واحد مل يتنزل عليه، قال تعاىل يف سورة احلاقة، وهي سورة نزلت بعد سورة النجم:﴿ َوَلْو  

َل َعَلْيَنا َبْعَض اأْلََقاِوي  ( َفاَم ِمْنُكْم  46( ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي ) 45( أَلََخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي ) 44ِل ) َتَقوَّ

 (﴾)احلاقة( 47ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن ) 

قال جريي فاينز: ولكن آية من القرآن تشري إىل أن حممدا قد تعرض لفتنة.. وأنه كاد يقع  

 فيها يف حبائل املرشكني. 

َي َعَلْيَنا  قال ا  حلكيم: تقصد قوله تعاىل:﴿ َوإِْن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك لَِتْفرَتِ

َُذوَك َخِلياًل )  ُه َوِإًذا اَلَتَّ ( ِإًذا  74( َوَلْواَل َأْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِلياًل ) 73َغرْيَ

 (﴾ )اإلرساء( 75َناَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف امْلَاَمِت ُثمَّ اَل جَتُِد َلَك َعَلْيَنا َنِصرًيا ) أَلََذقْ 

 قال جريي فاينز: أجل.. أال ترى أن فيها إشارة واضحة لتلك احلادثة؟ 

قال احلكيم: ال.. بل أرى فيها دليال من أدلة تفنيد تلك احلادثة.. فاهلل تعاىل يف هذه اآليات  

وتثبيته، وعصمته وسالمته من رش األرشار وكيد الفجار، وأنه تعاىل هو    رب عن تأييد رسوله  خي 

املتويل أمره ونرصه، وأنه ال يكله إىل أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه ونارصه ومؤيده ومظفره،  

 . ( 1) ومظهر دينه عىل من عاداه وخالفه وناوأه، يف مشارق األرض ومغارهبا 

ثم إن اهلل تعاىل ذكر أهنم كادوا يفتنونه، ولوال أن ثبته لكاد يركن إليهم، وذلك يدل عىل أن  

الفتنة مل تقع، وأن اهلل عصمه وثبته حتى مل يكن يركن إليهم، فقد انتفى قرب الركون فضاًل عن  

 
 . 5/100ابن كثري:  (1)
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سجم  عن ذلك، فكيف ين    الركون.. فاألسلوب القرآنى جاء عىل أبلغ ما يكون ىف تنزيه ساحته  

 هذا مع مدح آهلتهم؟ 

قال جريي فاينز: إن كل ما ذكرته من استنادك للقرآن جمرد استنتاجات.. والعربة يف  

 التاريخ باألحداث ال باالستنتاجات. 

 قال احلكيم: صدقت.. وسنحتكم للتاريخ.. ال لالستنتاجات. 

 قال جريي فاينز: فالتاريخ يؤيد ما ذكرت. 

مؤرخا جاء بتاريخ خمالف جلميع املؤرخني.. فذكر ـ مثال ـ أن  قال احلكيم: أرأيت لو أن 

..  قامت بحرب حقيقية مع  2000دولتنا هذه أملانيا، والتي ال جيهل أحد منا تارخيها.. ويف سنة 

 جرياهنا.. فهل يمكن ألحد أن يقبل هذه احلادثة بحجة أن راوهيا مؤرخ؟ 

يقبل مؤرخا.. ولن يسمع كالمه أحد    قال جريي فاينز: ال.. ال يمكن ذلك.. ومثل هذا ال 

 من الناس. 

قال احلكيم: فلامذا تسمعون كالم كل من يتفوه بكلمة ترضيكم إذا تعلق األمر بمحمد  

 .بل وتعتربونه مؤرخا، ولو خالف مجيع املؤرخني.. بل خالف العقل والنقل ، 

 قال جريي فاينز: ولكن كالمه مؤيد بإسناد. 

ي أفاك أن يضع ألف إسناد من أجل نرش أي إفك يريد  قال احلكيم: من السهل عىل أ 

 نرشه.. فهل ترى من احلكمة أن نتيح له الفرصة؟ 

 قال جريي فاينز: ال..  

قال احلكيم: وهذا ما مارسه املؤرخون املسلمون الذين وضعوا منهجا علميا يميز  

 يف. الصادق من الكاذب ليحموا دينهم مما تعرضت له سائر األديان من ألوان التحر 

 قال جريي فاينز: فام قال هؤالء يف هذه احلادثة؟ 

قال احلكيم: لقد اتفقوا عىل تكذيبها.. ال باألسلوب الذي كذبناها به، وإنام بأسلوب  
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 املؤرخني املعتمد عىل نقد األسانيد ومتحيصها. 

سكت قليال، ثم قال: سأذكر لك بعض نقدهم للحادثة لتعلم علم اليقني أنه يستحيل عىل  

أن يصل إليه الشيطان.. وتعلم قبل ذلك أن اهلل الرحيم بعباده يستحيل أن يرتك الشيطان    حممد  

 يعبث بمن جعله شمسا هلداية عباده. 

من أكرب ما يبني لك عظم املغالطة التي وقع فيها من وضع هذه القصة هو أن تاريخ السرية  

فاق، أما قصة الغرانيق هذه فإن  العطرة يؤكد أن املعراج وقع بعد السنة العارشة من البعثة بات 

رواياهتا تبني أهنا كانت ىف السنة اخلامسة للبعثة، إبان اهلجرة األوىل للحبشة، وىف رمضان منها؛  

 وهذا مما يؤكد بطالن تلك املرويات. 

 قال جريي فاينز: وما عالقة املعراج بسورة النجم التي نزلت فيها تلك اآليات؟ 

ما حصل ليلة املعراج    ف حتمل احلديث عن املعراج، وتص قال احلكيم: ألن سورة النجم  

 من أحداث..  

 قال جريي فاينز: ال يكفي كل هذا لتفنيد احلادثة. 

قال احلكيم: مع أنك َتالف املنهج العلمي بقولك هذا إال أين سأذكر لك ما قال املحدثون  

 ..    ( 1) يف نقدهم هلذه احلادثة  

 
ثالثتهم من طرق عن وابن املنذر،  8/25، وابن أبى حاتم ىف تفسريه 17/186احلادثة رواها الطربى ىف تفسريه:   (1)

سعيد بن جبري مرسالً، ووصلها البزار ىف مسنده، وكذا الطربانى، وابن مردويه، والضياء ىف املختارة من طريق آخر عن سعيد 

بن جبري عن ابن عباس، وقال ابن جبري: فيام أحسب، شك ىف أن القصة بمكة، وأخرجه النحاس بسند فيه الواقدى عن ابن 

من طريق العوىف عنه،   17/186ن طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس، وابن جرير ىف تفسريه:  عباس، وابن مردويه م

وعن حممد بن كعب القرظى، وحممد بن قيس، وأبى بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأبى العاليه، وكلها مرسلة، 

قبة ىف املغازى عن الزهرى، ومن طريق موسى ، عن السدى، وموسى بن ع3..14رقم  8/25.2وابن أبى حاتم ىف تفسريه 

، ورواها الطربانى مرسلة عن عروة بن الزبري، وىف سنده ابن هليعة، وال حيتمل 2/285بن عقبة أخرجه البيهقى ىف دالئل النبوة  

 كام واحد، للقصة كلها  السابقة الروايات ىف  واملعنى ،34 – 6/32. وينظر: 7/72هذا منه، كام قال اهليثمى ىف جممع الزوائد 
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ومن املحققني إىل إنكار القصة، واجلزم بوضعها  لقد ذهب مجاهري العلامء من املحدثني، 

 واختالقها: 

إن هذا احلديث مل خيرجه أحد من أهل الصحة، وال رواه ثقة بسند  ) قال القاىض عياض: 

سليم متصل، وإنام أولع به وبمثله املفرسون واملؤرخون، املولعون بكل غريب، املتلقفون من  

ومن حكيت هذه احلكاية عنه من املفرسين التابعني مل يسندها   … الصحف كل صحيح وسقيم 

أحد منهم وال رفعها إىل صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها، ضعيفة واهية، واملرفوع فيه حديث  

   ( 1) ابن عباس، وضعفه األئمة أيضًا( 

اد  بإسن   هذا احلديثـ  أى فرية الغرانيقـ  ال نعلمه يروى عن النبى   ) وقال احلافظ البزار: 

متصل جيوز ذكره إال هبذا اإلسناد وهو: )يوسف بن محاد، عن أمية بن خالد، عن شعبة، عن أبى  

برش، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال ابن جبري: فيام أحسبه(، وقد ضعفه اإلمام البزار بام  

 يىل: 

بري  . تفرد أمية بن خالد بنقل هذا احلديث مسندًا عن شعبة عن أبى برش عن سعيد بن ج 1

، ومن غري ذكر  عن ابن عباس، وغري أمية بن خالد يرويه مرساًل عن سعيد بن جبري عن النبى   

 ابن عباس. 

. وقوع الشك ىف حديث شعبة، فسعيد بن جبري، وإن كان معتمدًا لكن تردد أن النبى  2

    .كان بمكة ىف هذه القضية، أو بغريها 

ابن عباس، مضعفة أيضًا بأن الكلبى  . رواية الكلبى هلذا احلديث عن أبى صالح عن 3

غري ثقة، وأن أبا صالح مل يسمع من ابن عباس، ففيها انقطاع، واملنقطع من أقسام الضعيف، فال  

 
، انظر: مناهل الصفا ىف َتريج أحاديث الشفا للسيوطى 8/293سورة احلج  باب التفسري، كتاب البارى فتح ىف  احلافظ قال

 .221ص

 . 126، 2/125الشفا:  (1)
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 . ( 1) حيتج به  

لقد بىل الناس ببعض أهل األهواء والتفسري، وتعلق  ) وقال القاىض بكر بن العالء املالكى: 

ته، وانقطاع إسناده، واختالف كلامته: فقائل  بذلك امللحدون، مع ضعف نقلته واضطراب روايا 

يقول إنه ىف الصالة، وآخر يقول: قاهلا ىف نادى قومه، حيث أنزلت عليه السورة؛ وآخر يقول:  

قاهلا وقد أصابته سنة، وآخر يقول: بل حدث نفسه فسها، وآخر يقول: إن الشيطان قاهلا عىل  

ا هكذا أقرأتك؛ وآخر يقول: بل أعلمهم  ملا عرضها عىل جربيل قال: م   لسانه، وأن النبى 

ذلك قال: واهلل ما هكذا نزلت؛ إىل غري ذلك من      قرأها؛ فلام بلغ النبى    الشيطان أن النبى  

   ( 2) اختالف الرواة( 

وأما احلديث الذى فيه )وإهنن الغرانيق العال، وإن شفاعتهن لرتجتى(  ) وقال ابن حزم: 

طريق النقل، فال معنى لالشتغال به، إذ وضع  فكذب بحت موضوع، ألنه مل يصح قط من 

   ( 3) الكذب ال يعجز عنه أحد( 

أهل التحقيق قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة، ونقل عن احلافظ  ) وقال اإلمام الرازى: 

ابن خزيمة، أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضع من الزنادقة، وصنف فيه كتابًا، كام حكى  

هذه القصة غري ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم ىف أن رواة هذه القصة  عن اإلمام البيهقى قوله:  

   ( 4) مطعون فيهم( 

   ( 5) ومل يصح شئ من هذا،وال ثبت بوجه من الوجوه( ) وقال الشوكانى: 

ومن املعارصين قال الشيخ حممد الصادق عرجون بعد أن فند الروايات التى ذكرها  

 
 . 2/126، والشفا 4/87انظر: نسيم الرياض ىف رشح الشفا للخفاجى  (1)

 . 1/125انظر: الشفا:  (2)

 . 311، 3.9، 2/3.8امللل والنحل  الفصل ىف (3)

 . 12/51التفسري الكبري  (4)

 . 3/461فتح القدير  (5)
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ليس ىف روايات فرية الغرانيق، رواية قط متصلة اإلسناد عىل وجه الصحة،  ) السيوطى ىف تفسريه: 

ومل يذكر ىف مجيع الروايات صحابى قط عىل وجه موثق، وما ذكر فيه باسم ابن عباس، فكلها  

رواية سعيد بن جبري عىل الشك ىف إسنادها إىل احلرب ابن عباس، والشك   ضعيفة واهية خال 

   ( 1) يوهيها( 

سكت قليال، ثم قال: باإلضافة إىل هذا كله كيف يغفل املحدثون الكبار عن رواية هذه  

القصة مع أمهيتها.. إن مثلها حيتاج ـ عىل األقل ـ إىل إسناد التواتر، خاصة وأنه ارتبط هبا حادث  

 ام هو عودة املسلمني من احلبشة. تارخيي ه 

 قال جريي فاينز: ولكن احلديث رواه البخاري.. أم أنك مل تقرأ البخاري؟ 

قال احلكيم: إن راوية البخاري للحادثة تبني وجه احلق فيها.. ففيه عن ابن عباس  أن  

اية  قرأ النجم وهو بمكة، فسجد معه املسلمون واملرشكون، واجلن، واإلنس.. وىف رو  النبى 

أول سورة أنزلت فيها سجدة )والنجم(، قال: فسجد رسول اهلل  ) للبخارى عن ابن مسعود قال: 

  ،وسجد من خلفه، إال رجاًل رأيته أخذ كفًا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا ،

   ( 2) وهو أمية بن خلف( 

فيه فرية  فأنت ترى أن البخارى اقترص عىل هذا اجلزء الصحيح من القصة، وليس 

 الغرانيق. 

قال جريي فاينز: فكيف سجد املرشكون مع أهنم يرفضون السجود هلل.. لقد ذكر القرآن  

مْحَُن َأَنْسُجُد ملَِا   مْحَِن َقاُلوا َوَما الرَّ مدى نفورهم من السجود، فقال:﴿ َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اْسُجُدوا لِلرَّ

 (؟ 60)الفرقان:   ﴾ َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفوراً 

قال احلكيم: أحيانا تغفل نفس اإلنسان عن نفسها، أو يغفل الشيطان عن النفوس فال  

 
 .   2/69حممد رسول اهلل   (1)

 رواه البخاري. (2)
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 الذين مل يملكوا إال أن يسجدوا؟   متلك إال أن تسجد.. أمل تسمع قصة السحرة مع موسى  

 قال جريي فاينز: أولئك الحظوا العصا.. واملعجزات التي حتملها؟ 

القرآن كالم اهلل.. وهو ملن تأمله وعاشه حيمل  قال احلكيم: وهؤالء الحظوا القرآن.. و 

 من املعجزات أضعاف ما حتمله العصا. 

 قال جريي فاينز: ولكن السحرة ثبتوا عىل سجودهم إىل أن ماتوا يف سبيله؟ 

 قال احلكيم: وهؤالء عادوا إىل عنادهم الذي اعتادوه..  

 قال جريي فاينز: فقد وقع الفرق بينهام إذن؟ 

 احلكيم: ال.. ليس هذا فرقا.. فقد يقر املجرم بإجرامه، ثم يرتاجع عنه. قال  

قال جريي فاينز: دعنا من هذا.. فلن أصل معك فيه إىل أي نتيجة.. وهلم بنا إىل األسانيد  

التي زعمت أهنا أسانيد واهية.. فإن كنت استدللت بمن استدللت به عىل ضعفها، فإن معي من  

لكن كثرة الطرق  ) حجر، وهو العامل املتبحر املحقق يف الصناعة احلديثية:   .. لقد قال ابن ( 1) يقوهيا 

تدل عىل أن للقصة أصاًل، مع أن هلا طريقني آخرين مرسلني رجاهلام عىل رشط الصحيحني،  

أحدمها: ما أخرجه الطربى عن أبى بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، والثانى: عن أبى  

 العالية( 

أبو بكر بن العربى كعادته فقال: ذكر الطربى ىف ذلك روايات كثرية باطلة  وقد جترأ  ) وقال: 

 ال أصل هلا، وهو إطالق مردود عليه( 

ومجيع ذلك ال يتمشى عىل القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت خمارجها دل  ) وقال: 

 
لألسف فإن القصة مع الدالئل الكثرية عىل وضعها ومنافاهتا للنبوة ظهر من العلامء من يؤيدها أو يسكت عىل األقل (1)

( حيث عمم الكالم ىف إثبات القصة دون حتقيق 172  –  10/170عن ذكر وضعها، ومن هؤالء: ابن تيمية ) ىف كتابه الفتاوى  

 منه.

، والقسطالنى ىف املواهب اللدنية، والزرقانى ىف رشحه 221ناهل الصفا ص، وم6/65ومنهم السيوطى ىف الدر املنثور 

 ، وذلك ىف هناية كالمهام، بعد أن كانا ىف فاحتته مع ما قاله القاىض عياض من رد القصة وإبطاهلا.26 – 2/19عىل املواهب 
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حيتج    ذلك عىل أن هلا أصاًل، وقد ذكرت أن ثالثة أسانيد منها عىل رشط الصحيح، وهى مراسيل 

بمثلها من حيتج باملرسل، وكذا من ال حيتج به العتضاد بعضها ببعض، وإذا تقرر ذلك تعني تأويل  

ألقى الشيطان عىل لسانه: تلك الغرانيق العال، وإن شفاعتهن  ) ما وقع فيها مما يستنكر، وهو قوله: 

لقرآن عمدًا ما  ، أن يزيد ىف ا لرتجتى(، فإن ذلك ال جيوز محله عىل ظاهره ألنه يستحيل عليه 

   ( 1) ليس منه، وكذا سهوًا، إذا كان مغايرًا ملا جاء به من التوحيد ملكان عصمته( 

قال احلكيم: فقد رجع كالم احلافظ ابن حجر إىل ما ذكرنا، وهو أن القصة يف أصلها  

 صحيحة.. ومن أكرب دالئل صحتها أن البخاري رواها..  

 لك املناقشات يف صحتها؟ قاطعه جريي فاينز قائال: فلم تناقشني كل ت 

قال احلكيم: أنا ال أناقشك يف صحة احلادثة.. ولكني أناقشك فيام التصق هبا من اإلفك  

.. ذلك أن الكاذب ال يكذب من فراغ، وإنام يعتمد عىل أصل صحيح    والبهتان عىل رسول اهلل  

 ..  ( 2) ليبني عليه كذبه  

 عالته.. فقاعدة )الطرق إذا كثرت  باإلضافة إىل هذا.. فإن كالم ابن حجر ال يقبل عىل 

وتباينت خمارجها دلت عىل أن موضوع الروايات له أصل( ليست عىل عمومها، ففى باب العقائد  

ال يقبل إال النص الصحيح املقطوع بصحته، وىف غري أبواب العقائد من األحكام الفرعية، فإن  

ما جيربه، وذلك إذا كان الضعف  هذه القاعدة مقيدة، كام قال املحدثون. بالضعف الذى يزيله 

ناشئًا عن ضعف حفظ الراوى، أما الضعف الذى ال يزول لقوته، وتقاعد اجلابر عن جربه  

 
 . 8/293فتح البارى، كتاب التفسري، باب سورة احلج  (1)

ذا قَض اهلل تعاىل االمر يف السامء رضبت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة عىل  :)ويشري إىل هذا قوله  (2)

صفوان، فإذا فزع يف قلوهبم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: احلق وهو العيل الكبري فيسمعها مسرتقوا السمع ومسرتقوا  

قبل أن يرمي هبا إىل صاحبه فيحرقه وربام مل يدركه حتى يرمي هبا  السمع هكذا واحد فوق آخر فربام مل أدرك الشهاب املستمع

إىل الذى يليه إىل الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إىل االرض فتلقي عىل فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق، فيقولون: 

 ه البخاري والرتمذي.أمل خيربنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التى سمعت من السامء( روا
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ومقاومته فال وزن له، ولو جاء من سبعني طريقًا متباينة املخارج، وذلك كالضعف الذى ينشأ  

التى جاءت من طريق  من كون الراوى متهاًم بالكذب ـ  كام ىف بعض روايات أقصوصة الغرانيق  

 الكلبى، وهو كذوب وال جتوز الرواية عنه ـ ومثل ذلك كون احلديث شاذًا. 

أما ذكره لالحتجاج باملراسيل، فال يسلم له.. ألن اخلالف ىف االحتجاج باملرسل إنام هو  

ىف أحكام الفروع، وال يمكن أن يكون جاريًا ىف أصول العقائد، ألهنا ال تثبت إال بدليل صحيح،  

إن املرسل من الروايات ىف أصل قولنا،  ) املرسل ضعيف عند مجهور املحدثني كام قال مسلم: و 

   ( 1) وقول أهل العلم باألخبار ليس بحجة( 

ثم اعلم أن حكم املرسل حكم احلديث الضعيف، إال أن يصح  ) وقال ابن الصالح: 

هو املذهب  خمرجه من وجه آخر، وما ذكرناه من سقوط االحتجاج باملرسل، واحلكم بضعفه 

   ( 2) الذى استقر عليه آراء مجاهري حفاظ احلديث، ونقاد األثر( 

قاطع جريي فاينز احلكيم قائال: دعنا من كل هذا.. واذكر يل ما تقول يف اآلية التي  

ْيَطاُن يِف   ُأْمنِيَِّتِه َفَيْنَسُخ اهللَُّ  تقول:﴿ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َوال َنبِيٍّ ِإالَّ ِإَذا مَتَنَّى َأْلَقى الشَّ

ْيَطاُن ُثمَّ حُيِْكُم اهللَُّ آَياِتِه َواهللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ   (  52)احلج:   ﴾ َما ُيْلِقي الشَّ

قال احلكيم: أوال.. هذه اآلية الكريمة من سورة احلج.. وسورة احلج مدنية باتفاق  

العلامء.. وال يمكنك أن جتادلني يف ذلك، فقد ورد فيها األمر باألذان ىف الناس باحلج، واألمر  

بالقتال، واألمر باجلهاد، وذكر فيها الصد عن املسجد احلرام، وكل ذلك إنام كان بعد اهلجرة،  

ه أتى بعدها بعدة سنوات، وهذا يعنى أن هذه اآلية قد نزلت بعد الغرانيق بسنوات عديدة،  وبعض 

ألن قصة الغرانيق ـ كام يذكر من أرخها ـ قد حصلت ىف السنة اخلامسة من البعثة، فكيف أخر اهلل  

 هذه السنني الطويلة.    تسلية وهتدئة خاطر الرسول  

 
 . 1/163مقدمة صحيح مسلم، باب صحة االحتجاج باحلديث املعنعن (1)

 .49علوم احلديث ص(2)
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ة عىل شئ من فرية الغرانيق.. فالتمنى هو تشهى  ثم إن هذه اآلية بعد ذلك ليس فيها دالل 

كان يتشهى ويتمنى ما يتناسب مع وظيفته   حصول أمر حمبوب ومرغوب فيه، فالرسول 

كرسول، وهى ظهور احلق واهلدى، وطمس الباطل والضالل، فيلقى الشيطان بغوايته للناس ما  

ى فيام بني أمة موسى من الغواية  يشوش هذه األمنية، ويكون فتنة للذين ىف قلوهبم مرض، كام ألق 

 ما ألقى، فينسخ اهلل بنور اهلدى غواية الشيطان، ويظهر احلق للعقول السليمة. 

 قال جريي فاينز: ولكن العلامء ذكروا أن املراد بالتمنى هو القراءة والتالوة. 

قال احلكيم: ذلك معنى غريب، خيالف ظاهر اللفظ، واألصل يف األلفاظ داللتها عىل  

 ظواهرها.. ومع ذلك، فإن معنى اآلية لو فرسنا التمني بالقراءة ال ينسجم مع الفرية التي ذكرهتا..  

بأن من أرسل قبله من الرسل كان إذا تال    فاآليةـ  حينذاكـ  إعالم من اهلل تعاىل لرسوله  

يؤديه إىل قومه، حرفوا عليه، وزادوا فيام يقوله ونقصوا، كام فعلت اليهود ىف الكذب عىل  ما 

ِذيَن َقاُلوا آَمنَّ  ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر ِمَن الَّ ُزْنَك الَّ ُسوُل ال حَيْ َا الرَّ ا  أنبيائهم قال تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن مَلْ َيْأُتوَك  ِبَأْفَواِهِهْم َومَلْ ُتْؤِمْن ُقُلوهُبُْم وَ  ُعوَن لِْلَكِذِب َسامَّ ِذيَن َهاُدوا َسامَّ ِمَن الَّ

ُفوَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه َيُقوُلوَن ِإْن ُأوِتيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن مَلْ ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا   َوَمْن ُيِرِد اهللَُّ  حُيَرِّ

ْنَيا ِخ ِفْتَنَتُه َفَلْن   َر ُقُلوهَبُْم هَلُْم يِف الدُّ ِذيَن مَلْ ُيِرِد اهللَُّ َأْن ُيَطهِّ ْزٌي َوهَلُْم يِف  مَتِْلَك َلُه ِمَن اهللَِّ َشْيئًا ُأوَلئَِك الَّ

ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِض 41)املائدة:   ﴾ اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ِذيَن َهاُدوا حُيَرِّ ِعِه  (، وقال تعاىل:﴿ ِمَن الَّ

يِن َوَلوْ  ُْم َقاُلوا   َوَيُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع َغرْيَ ُمْسَمٍع َوَراِعَنا َلّيًا بَِأْلِسَنِتِهْم َوَطْعنًا يِف الدِّ َأهنَّ

ِبُكْفِرِهْم َفال ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ   َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َواْنُظْرَنا َلَكاَن َخرْيًا هَلُْم َوَأْقَوَم َوَلِكْن َلَعَنُهُم اهللَُّ

(، وقال تعاىل:﴿ َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمْنُهْم َيْسَمُعوَن  46)النساء:  ﴾ َقِليالً 

ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُمونَ  َبُعوا َما َتْتُلوا  (، وقال ت 75)البقرة:   ﴾ َكالَم اهللَِّ ُثمَّ حُيَرِّ عاىل:﴿ َواتَّ

حْ  َياِطنَي َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّ َياِطنُي َعىَل ُمْلِك ُسَلْياَمَن َوَما َكَفَر ُسَلْياَمُن َوَلِكنَّ الشَّ َر َوَما  الشَّ

اَم َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر  ُأْنِزَل َعىَل امْلََلَكنْيِ ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلِّاَمِن ِمْن َأَحدٍ   َحتَّى َيُقوال ِإنَّ
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يَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِ   َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضارِّ
ِ
ُقوَن ِبِه َبنْيَ امْلَْرء ِإْذِن اهللَِّ َوَيَتَعلَُّموَن  َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهاَم َما ُيَفرِّ

ُهْم َوال َيْنَفُعُهْم َوَلَقدْ  ْوا ِبِه   َما َيرُضُّ اُه َما َلُه يِف اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق َوَلِبْئَس َما رَشَ َعِلُموا مَلَِن اْشرَتَ

 ( 102)البقرة:   ﴾ َأْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

ذكر اهلل تعاىل مسالة لنبيه، باعتبار من مَض  ) لقد ذكر أبو حيان لآلية تفسريا حسنا قال فيه: 

هنم كانوا حريصني عىل إيامن قومهم، متمنني لذلك، مثابرين عليه،  من الرسل واألنبياء، وهو أ 

وأنه ما منهم أحد إال وكان الشيطان يراغمه بتزيني الكفر لقومه، وبث ذلك إليهم، وإلقائه ىف  

كان من أحرص الناس عىل هدى قومه، وكان فيهم شياطني كالنرض بن   نفوسهم، كام أنه 

عليه شبهات يثبطون هبا عن اإلسالم، ولذلك جاء قبل هذه  احلارث، يلقون لقومه، وللوافدين 

ِذيَن َسَعْوا يِف آَياِتَنا ُمَعاِجِزيَن ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اجْلَِحيمِ  (، وسعيهم بإلقاء  51)احلج:   ﴾ اآلية:﴿ َوالَّ

الشبه ىف قلوب من استاملوه، ونسب ذلك إىل الشيطان؛ ألنه هو املغوى واملحرك شياطني اإلنس  

ِتَك أَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي()ّص  لإلغواء  ( ومعنى:﴿ َفَيْنَسُخ اهللَُّ َما ُيْلِقي  82: ملا قال:﴿ َفِبِعزَّ

ْيَطاُن()احلج  ( يزيل تلك الشبه شيئًا فشيئًا حتى يسلم الناس كام قال:﴿ َرَأْيَت النَّاَس  52: الشَّ

م اهلل آياته ﴾  معجزاته يظهرها حمكمة ال لبس  ( ﴿ ثم حيك 2)النرص:   ﴾ َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهللَِّ َأْفَواجاً 

فيها ﴿ ليجعل ما يلقى الشيطان ﴾ من تلك الشبه وزخارف القول ﴿ فتنة ﴾ ملريض القلب  

ولقاسية، وليعلم من أوتى العلم أن ما متنى الرسول والنبى من هداية قومه، وإيامهنم هو احلق.  

إنام تضمنت حالة من كان قبله من الرسل  ، وهذه اآلية ليس فيها إسناد شئ إىل رسول اهلل 

   ( 1) واألنبياء إذا متنوا( 

 السحر: 

قال جريي فاينز: ال بأس.. فلنسلم بأن تلك احلادثة حادثة مزورة مكذوبة.. ولكن.. ما  

تقول فيام روي من سحر نبيكم؟.. ال يمكنك أن ترد هذا فقد روي يف الصحيح.. بل رواه  

 
 . 6/381البحر املحيط (1)
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هيودى من هيود بنى    عائشة  قالت: سحر رسول اهلل  . فقد حدثت البخارى ومسلم مجيعا. 

، خييل إليه أنه يفعل الشئ وما  بن األعصم، قالت: حتى كان رسول اهلل     ُزريق، يقال له: لبيد 

، ثم دعا، ثم دعا، ثم قال: يا عائشة  يفعله، حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة، دعا رسول اهلل  

فقعد أحدمها عند رأسى، واآلخر عند    ( 1) َأَشَعْرِت أن اهلل أفتانى فيام استفتيته فيه؟ جاءنى رجالن 

، فقال الذى عند رأسى، للذى عند رجىل، أو الذى عند رجىل، للذى عند رأسى: ما وجع  رجىل 

  ( 3) قال: من طبه؟ قال: لبيد بن األعصم قال: ىف أى شئ؟ قال: ىف مشط   ( 2) الرجل؟ قال: مطبوب 

قالت: فأتاها رسول    ( 6) طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: ىف بئر ذى أروان   ( 5) وجب   ( 4) ومشاطة 

ناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة! واهلل! لكأن ماءها نقاعة احلناء، ولكأن نخلها  ىف أ  اهلل 

رءوس الشياطني، قالت: فقلت: يا رسول اهلل! أفال أحرقته؟ قال: ال. أما أنا فقد عافانى اهلل،  

 . . ( 7) وكرهت أن أثري عىل الناس رشًا، فأمرت هبا فدفنت 

إن هذا احلديث يتعارض مع ما ورد يف القرآن الكريم من استحالة سحر  : احلكيم قال 

، ولو   ، ولو أن ذلك كان صحيحا لكان أكرب فرصة للذين يثريون الشبهات حوله النبي 

 حصل ذلك لنقل بالتواتر، ومل يكتف فيه باآلحاد.. 

  عن  .. ري غ  ال  عروة  عن  .. غري  ال  هشام أليس عجيبا أال يروي هذا احلديث اخلطري إال 

  النبي  . . نقله  عىل  الدواعي  تتوافر .. أال ترى هذا التفرد الغريب يف الرواية يف أمر غري  ال  عائشة 

 
 :) أتانى ملكان(، وكان ذلك منامًا.6/63أى ملكان ىف صورة رجلني، دل عىل ذلك ما جاء ىف مسند أمحد  (1)

 . 3/101أى مسحور،كنو بالطب عن السحر،تفاؤالً بالربء، كام كنوا بالسليم عن اللديغ. النهاية  (2)

 اللحية.بضم امليم، وجيوز كرسها، هو اآللة املعروفة التى يرسح هبا شعر الرأس و (3)

 . 4/284هى: الشعر الذى يسقط من الرأس واللحية عند الترسيح باملشط. النهاية  (4)

باجليم والباء، وىف رواية: باجليم والفاء، ومها بمعنى واحد، وهو الوعاء الذى يكون فيه ثمرة النخلة، سواء النخلة  (5)

 . 1/227وهو الذى يكون فيه اللقاح. النهاية الذكر أو األنثى، وهلذا قيده ىف احلديث بأنه كان من نخلة ذكر، 

 . 2/148وهى بئر باملدينة ىف بستان بنى زريق. النهاية  (6)

 رواه البخاري ومسلم. (7)



326 

 

  خييل   صار   حتى الوقت    حيدد   مل   بعضها   ويف   أشهر   ستة   الروايات   بعض   يف   شهوراً   ويمكث   ُيسحر 

 ومع ذلك ال يروى إال فردا عن فرد.   . . يفعله   وال   اليشء   يفعل   أنه   إليه 

 . ولكن الذي رواه هو البخاري ومسلم   قال جريي فاينز: 

قال احلكيم: ولو .. فأحاديث البخاري ومسلم ليست متواترة.. والعلامء املحققون ردوا  

 الكثري منها..  

 ولكن علامءكم يذكرون أن البخاري هو أصح كتاب بعد قرآنكم.   قال جريي فاينز: 

ابتسم احلكيم، وقال: حتى لو قالوا ذلك.. فذلك ال يعني الصحة املطلقة .. وإال لصار  

نعلم أن  ) : السحر مبينا مصدره  حلديث عند ذكره حممد عبده لقد قال  حكمه حكم القرآن .. 

البخارى أصدق كتاب بعد كتاب اهلل، وأنا ال أشك أن البخارى سمع هذا من أساتذته،  

، وإن  ، إال أننى أرى أن هذا مل حيدث مع النبى  يثه املعارصة واللقاء والبخارى يشرتط ىف أحاد 

كان قد دس من اإلرسائيليات إىل مشايخ البخارى الذين أخذ منهم، وإال فإننا إن قد صدقنا أن  

املُِوَن إِْن  النبى   ، قد سحر فقد صدقنا كالم الظاملني الذى حكاه القرآن عنهم:﴿ َوَقاَل الظَّ

قد سحر، فقد كذبنا اهلل   (، وإن صدقنا أن النبى 8)الفرقان: ﴾  ِإالَّ َرُجاًل َمْسُحوراً  َتتَّبُِعونَ 

ْمِع ملََْعُزوُلوَن ﴾  )الشعراء:  ُْم َعِن السَّ (، وقال  212سبحانه وتعاىل القائل ىف كتابه احلكيم:﴿ ِإهنَّ

 (  9ـن: )اجل ﴾    عز وجل:﴿ َفَمْن َيْسَتِمِع اآْلَن جَيِْد َلُه ِشَهابًا َرَصداً 

وأما احلديث عىل فرض صحته فهو آحاد، واآلحاد ال يؤخذ هبا ىف باب  )ثم قال:

العقائد، وعصمة النبى من تأثري السحر ىف عقله عقيدة من العقائد، ال يؤخذ ىف نفيها عنه  

إال باليقني، وال جيوز أن يؤخذ فيها بالظن املظنون عىل أى حال، فلنا بل علينا أن نفوض  

 عقيدتنا، ونأخذ بنص الكتاب، وبدليل العقل، فإنه إذا  األمر ىف احلديث، وال نحكمه ىف 

ىف عقله ـ كام زعموا ـ جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا، وهو مل يبلغه، أو أن   خولط النبى 

 شيئًا نزل عليه، وهو مل ينزل عليه، واألمر هنا ظاهر ال حيتاج إىل بيان. 



327 

 

    نسب إىل رسول اهلل  أحب أن أكذب البخارى، من أن أ)ثم ختم كالمه قائاًل:

 (1) (أنه سحر 

ولكن  )قال يف تفسري سورة الفلق بعد إيراده هلذا احلديث: الذي سيد قطب مثله و

هذه الروايات َتالف أصل العصمة النبوية يف الفعل والتبليغ، وال تستقيم مع االعتقاد بأن 

م بنفي القرآن عن  وكل قول من أقواله سنة ورشيعة، كام أهنا تصطد   كل فعل من أفعاله   

أنه مسحور، وتكذيب املرشكني فيام كانوا يدعونه من هذا اإلفك. ومن ثم   الرسول 

تستبعد هذه الروايات.. وأحاديث اآلحاد ال يؤخذ هبا يف أمر العقيدة. واملرجع هو القرآن.  

والتواتر رشط لألخذ باألحاديث يف أصول االعتقاد. وهذه الروايات ليست من املتواتر.  

ضال عىل أن نزول هاتني السورتني يف مكة هو الراجح. مما يوهن أساس الروايات  ف

   (2) (األخرى

،  قارصا عىل املتأخرين.. بل ذهب إليه كثري من املتقدمني  إنكار ذلك احلديث ومل يكن  

  تفسري  عند[: الغيب  مفاتيح]  تفسريه الفخر الرازي الذي قال يف ومنهم العالمة الكبري 

  يمكن  ،وكيف باطلة رواية  )هذه : النبي  سحر  وحديث  نزوهلا  سبب  ر ذك يف  املعوذات 

  ﴿  :وقال [  67 : املائدة]  ﴾ النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُمَك  َواهللُّ ﴿  : يقول تعاىل  واهلل  ، بصحتها  القول

اِحرُ  ُيْفلُِح  َواَل    وألنه  ؛ النبوة يف القدح إىل يفيض جتويزه وألن[  69 :طه]  ﴾  َأَتى َحْيُث  السَّ

  عىل   ولقدروا  ،  والصاحلني  األنبياء  مجيع  رضر    إىل  يصلوا  أن  الواجب  من  لكان  ذلك  صح  لو

.   مسحور بأنه يعريونه  الكفار ولكان ، باطٌل  ذلك وكلُّ  ، ألنفسهم  العظيم امللك  حتصيل

  العيب  ذلك  فيه وحلصل ،  الدعوة  تلك  يف  صادقني  الكفار لكان الواقعة  هذه  وقعت فلو

 
 . 1.4/ 29و  ،12/697: املنار وجملة ،183 –. 18ص عم، جزء تفسري  (1)

 . 6/4008: الظالل  (2)
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 (1) جائز(  غري ذلك  أن ومعلوم . 

:  القرآن[ ]أحكام  اجلصاص الذي قال يف كتابه بكر ومنهم العالمة الكبري أبو 

..  يفعله  ومل   اليشء   يفعل   أنه  يتخيل  أنه  حتى   فيه   عمل  السحر  ،وأن   ُسحر     النبي  أن  زعموا )

الظَّاملُِوَن إِْن َتتَّبُِعوَن  ﴿ َوَقاَل  : للنبي ذلك من أدعوه  فيام للكفار مكذباً  تعاىل اهلل قال وقد

  باحلشوا تلعباً  امللحدين  وضع من  األخبار هذه  .. ومثل ( 8)الفرقان:﴾  إِالَّ َرُجاًل َمْسُحوراً 

 (2) (فيها   والقدح  ،  السالم   عليهم  األنبياء   معجزات  بإبطال  القول  إىل   هلم  واستجرار   ،   الطغام

  يقبل   ال  أن  يف  غرابة  ديث: )والالقاسمي الذي قال يف احل  الدين  ومنهم العالمة مجال 

جاً   كان  وإن  ،   عليه   برهن   ملا   اخلرب   هذا   ساملاً   فيها   خمرج   كل   ليس   ألنه  وذلك  ؛  الصحاح  يف   خمرَّ

  معروفة  اآلحاد  خرب  يف  املناقشة  أن  عىل .  الراسخون  يعرفوه  كام ،  معنى  أو  سنداً  ،  النقد  من

  (3) الصحابة( عهد من

 *** 

بعد أن انتهى احلكيم من حديثه مل جيد )جريي فاينز( ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ الرأس،  

 متغري الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله وجييبها..  

التفت إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احلرية.. فرأيت وجوههم  

 ربة ترهقها قرتة. كاحلة عابسة عليها غ 

 .   شمس حممد أما أنا، فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  

 
 .172ص32ج الغيب مفاتيح الرازي تفسري           (1)

 [. 49:  1: ]  القرآن أحكام           (2)

 . القاسمي الدين جلامل التأويل حماسن           (3)
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 سابعا ـ انطواء 

 .. ( 1) يف مساء اليوم السابع.. ويف دار الندوة اجلديدة.. دخل )نيقتاس البيزنطي( 

 قائالـ  وقد كاد يغلبني الضحك ـ:  نيقتاس البيزنطي..!؟    الغريب   قاطعت 

مبتسام، وقال: أجل.. هذا اسمه الذي سامه به أبوه.. وهو حريص عليه    الغريب   إيل التفت  

أكثر من حرصه عىل كل يشء.. بل إنه يرفض أن جييب من يناديه )نيقتاس( إال بعد أن يضم إليه  

 
 أشري به إىل )نيقتاس البيزنطي(، وهو من الُكتّاب البيزنطيني الذين عاشوا يف القرن الثالث اهلجري ـ التاسع امليالدي.  (1)

ـ   842/  254ـ  227وقد كتب كتابًا زعم أنه دحٌض للقرآن الكريم، ذلك أن اإلمرباطور البيزنطي ميخائيل الثالث ) 

 لمني تفندان مقولة األقانيم الثالثة.( تلقى مقالتني من بعض العلامء املس867

ر(، ومل يكن  فكلََّف اإلمرباطور نيقتاس بالرد عليهام، فقام نيقتاس بتأليف رده الذي وصفه بأنه )دحض لكتاب حممد املزوَّ

سطورة نيقتاس متضلعًا يف اللغة العربية، فقام باستعراض سور القرآن من سورة البقرة إىل سورة الكهف، وكل سورة يسميها األ

 املحمدية رقم كذا ـ مثلام هو رقمها يف القرآن ـ ثم يذكر اسمها.

وأصدر حكمه الباطل بأن القرآن يصّور اهلل ـ جل وعال ـ عىل شكل كروي كامل، أو عىل شكل مطرقة معدنية مطروقة يف 

 السامء. 

حممدًا  قاد املسلمني ليعبدوا يف مكة وثنًا  ثم أخذ يسخر من املسلمني عىل منارصهتم هلذا التصور املادي ـ بزعمه ـ وقال بأن

مصنوعًا عىل غرار أفروديتـ  معبودة احلب واجلامل عند اإلغريقـ  وأنه جعل الشيطان ربًا للخلق، وظل يؤكد عىل أن دين حممد 

 .دين وثني وأن أتباعه جمرد مجاعة من الوثنيني 

زاعاًم أنه هو الذي وضع القرآن وشحنه باألساطري، وأنه   وكان يف كل سورة يتحدث عنها يوجه السب والشتم إىل النبي  

أمر أتباعه بقتل من جيعل رشيكًا يف جانب اهلل، ولذلك وقع معظم ذلك القتل عىل املسيحيني الذين يعبدون املسيح ابن اهلل ـ  

 بزعمه ـ 

 بعض نصوص القرآن وقصصه عن طريق مقارنتها بنصوص العهدين القديم واجلديد. وأخذ نيقتاس حياول تفنيد 

وقد كان لبعض آراء نيقتاس الزائفة أثرها يف الدولة البيزنطية حتى أن أحد رجال الدين ألف رسالة يف زمن اإلمرباطور 

صنفها )الرب الذي يعبده حممد م ( يشجب فيها الدين اإلسالمي وفيها يلعن م1180ـ1143هـ/  585ـ549مانويل كومنني )  

  م تلك الرسالة لإلمرباطور الذي أراد شطب هذه العبارة املقيتة حمتجًا بأن الرب الذي يعبده حممد إنام هو األب  ( وقدَّ

 إنام هو إله غري إله املسيحيني، وقد بقيت هذه العقيدة الذي يعبده النصارى فأرصَّ رجال الدين عىل أن الذي يعبده حممد 

 الزائفة حية حتى اعتنقها وقال هبا فرانكلني جراهام وجريي فاينز وغريمها.
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 )البيزنطي( 

 قلت: فام رس هذا االسم، وما رس حرصه عليه؟ 

روف الذي أعلن عداوته لإلسالم يف  قال: أنت تعلم أن هذا اسم للكاتب البيزنطي املع 

 الوقت الذي أرس هبا غريه. 

قلت: أجل.. ومن ال يعرفه.. وهو الذي سن تلك السنن التي ال نزال نرى آثارها إىل  

 اليوم. 

 قال: فهذا نسخة من ذاك.. ولو كنت أؤمن بتناسخ األرواح لقلت بأن هذا هو ذاك..  

أبعادها.. كان يلبس لباسه، وحييا حياته،  لقد كان يعيش شخصية )نيقتاس البيزنطي( بكل  

ويلوي لسانه ليتحدث بلهجته، والتاريخ يتوقف عنده بوفاة نيقتاس، واجلغرافية تنتهي عنده عند  

 حدود بيزنطة. 

 قلت: فهو من نسله إذن؟ 

قال: إن شئت قلت: هو من نسل روحه.. ال من نسل طينه.. فال أعرف أن نيقتاس  

 ولدا.   التارخيي قد تزوج حتى خيلف 

 قلت: فحدثني حديثه معكم. 

قال: عندما دخل علينا دار الندوة، ابتدرته اجلامعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة  

 نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إجيابية!؟  

نظر إليهم بنظرته التي تذكرك بالقرون السوالف، ثم قال: منذ متى كان لغري البيزنطيني  

انني أرسطو.. وال فلسفة  منطق يفكرون به.. لقد أرسلتموين إىل قوم بدائيني ال يعرفون قو 

 أفالطون.. وال جدليات نيقتاس البيزنطي. 

 قالو: نعرف ذلك.. ماذا فعلت أنت.. هل أفلحت فيام أرسلناك له؟ 

 قال: إن مل يفلح نيقتاس البيزنطي، فلن يفلح أي أحد يف الدنيا. 
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 قالوا: فهل تأذن لنا يف االطالع عىل ما جرى يف ميدان احلرية؟ 

مملوء باالستعالء: كام حيلو لكم.. ولو أين ال أثق كثريا يف هذه الوسائل  قال بصوت 

 املعارصة. 

 ابتدر أخي، فوضع القرص يف القارئ، وبدأ رشيط األحداث: 

ظهر نيقتاس يف ساحة احلرية كدبابة مصفحة ال يمكن ألي رصاص يف الدنيا أن خيرتقها،    

كام تذكر بنيقتاس البيزنطي، قائال: هلموا إيل  ثم صاح يف اجلموع بلهجة ال تذكر بأحد يف الدنيا 

أهيا الناس.. فإن نيقتاس البيزنطي يريد أن يعلن بينكم أمرا هو يف غاية النفع لكم.. بل لن تنتفعوا  

 بغريه إن مل تنتفعوا به. 

دبت إليه مجوع كثرية، كل تركوا جمالسهم ليسمعوا هلذا الذي خرج من التاريخ، ليدخل  

 ه. واقعهم، ويصيح في 

 ملا اجتمعت اجلموع، قال بصوت جهوري: هل تعلمون أخطر أسطورة يف الدنيا؟ 

حسبت اجلموع أنه سيقص عليها أساطري األدويسة واإللياذة.. ففتحت آذاهنا، وأخذت  

 تنتظر منه أن جييبها عىل ما سأله. 

 انتظر برهة، فلام مل جيبه أحد قال: حممد.. حممد..  

 قالوا: ما به؟.. ومن تقصد؟ 

 ل نيقتاس: ذلك الذي ادعى النبوة، ليؤسس بدعواه أخطر أسطورة يف الدنيا. قا 

قال رجل من اجلمع: نحن ال نسمع عن حممد إال كالما طيبا، فام الذي حوله إىل أسطورة  

 خطرية؟ 

قال نيقتاس: ما تسمعونه من السمعة الطيبة عنه أثر من آثار تلك األساطري التي نرشها يف  

، وال يزال أتباعه األغبياء ينرشوهنا.. وأخاف أن يكون من بينكم من عدي  تلك األيام املشؤومة 

 بعدواها. 
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قال رجل من اجلمع: صدقت يف هذا.. ففي هذا اجلمع من أحب حممدا واتبعه، وفيهم  

 من أحبه، ولكن حبه مل يرق به إىل أن يتبعه.. فلذلك يكتفي بالثناء عليه واحرتامه. 

من اتبعه أو من مل يتبعه.. ما دام حيبه فإن أثر عدواه   قال نيقتاس: كالمها عندي سواء 

 ستنتقل إليه. 

قال رجل من اجلمع: ولكن عن أي عدوى تتحدث.. ال نحسب أن يف أتباع حممد مرضا  

 معديا خاصا هبم. 

قال نيقتاس: ليس مرضا واحدا.. بل أمراض كثرية.. أو قل مرض اجتمعت فيه مجيع  

 األمراض. 

 ا خمافة، فحدثنا عنه، وعن رس إصابتهم به. قالوا: لقد مألت قلوبن 

 قال نيقتاس: االنطواء.. ال شك أنكم تعرفون هذا املرض النفيس اخلطري. 

 قالوا: أجل.. ولكنا نرى أتباع حممد أبعد الناس عنه. 

قال نيقتاس: لقد كان الناس يسمعون بأن االنطواء انطواء أفراد.. ولكن حممدا حول منه  

 واء أمة. انطواء جمتمع، بل انط 

 قالوا: ال نكاد نفهم ما تريد. 

 قال نيقتاس: سأرضب لكم مثاال يقرب لكم هذا، ويف نفس الوقت يربهن عليه. 

 أصاخت اجلامعة بأسامعها، فراح يقول: أتعرفون العهد القديم؟ 

 قالوا: أجل.. وهو ركن من أركان الكتاب املقدس. 

 قال نيقتاس: أليس هو يف أصله كتاب اليهود املقدس؟ 

 قالوا: أجل..    

قال نيقتاس: ولكنه كتاب املسيحيني أيضا.. فاملسيجيون يقبلون اآلخر، وحيرتمونه،  

 ويستفيدون منه. 
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سكت قليال، ثم قال: ليس ذلك فقط.. إن املسيحية استفادت من كل الديانات  

ف  والفلسفات التي وجدت يف العهود األوىل للمسيحية.. ومل تكن لتستفيد منها لو مل تكن تعرت 

 هبا. 

 قالوا: كل ما ذكرت صحيح.. ونحن نؤمن به. 

قال نيقتاس: فقارنوا بني هذه املواقف املتفتحة وموقف اإلسالم من اآلخر.. افتحوا  

ْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن   القرآن لتجدوا هذه اآلية:﴿ َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اأْلِ

ينَ  (، إن هذه اآلية تعترب كل دين غري دين اإلسالم لغو.. وأن اهلل لن  85)آل عمران:  ﴾ اخْلَارِسِ

 يقبل من عباده إال اإلسالم. 

ليس ذلك فقط.. فالقرآن يسمي غري املسلمني كفارا، وهو يأمر حممد بالتميز التام عنهم..  

موقف املسلمني من   اقرأوا سورة تسمى )سورة الكافرون(.. سأقرأها عليكم .. لرتوا 

َا اْلَكاِفُروَن )  ( َواَل  3( َواَل َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ) 2( اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن ) 1غريهم..:﴿  ُقْل َيا َأهيُّ

 ﴾ )الكافرون( ( 6( َلُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن ) 5( َواَل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد ) 4َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم ) 

أخرج الكتاب املقدس من جيبه، وقال: فتشوا هذا الكتاب سفرا سفرا، فلن جتدوا فيه  

 سفرا يسمى )سفر الكافرين( 

لكن القرآن ميلء بتوعد الكفار ـ كام يسميهم ـ وهتديدهم بالنار التي خيلدون فيها أبد  

ه املؤمنني ليعبسوا يف وجوه  اآلباد.. اسمعوا هذه الطلقات النارية التي أطلقها القرآن يف وجو 

ِذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَكاِفِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي َأُتِريُدوَن أَ  َا الَّ َعُلوا  الكافرين..:﴿ َيا َأهيُّ ْن جَتْ

ِذيَن آَمُنوا ال 144)النساء:   ﴾ هلِلَِّ َعَلْيُكْم ُسْلَطانًا ُمِبيناً  َا الَّ  َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء  (.. ﴿ َيا َأهيُّ

املنِِيَ  ُه ِمْنُهْم إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّ ُْم ِمنُْكْم َفإِنَّ (..  51)املائدة:   ﴾ َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَوهلَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِك  َُذوا ِديَنُكْم ُهُزوًا َوَلِعبًا ِمَن الَّ ِذيَن اَتَّ ِذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا الَّ َا الَّ َتاَب ِمْن َقْبلُِكْم  ﴿ َيا َأهيُّ

ُقوا اهللََّ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننِيَ  اَر َأْولَِياَء َواتَّ ي  (.. ﴿ َيا  57)املائدة:   ﴾ َواْلُكفَّ ِذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َا الَّ َأهيُّ
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ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَقِّ خُيِْرُجوَن الرَّ  ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن ِإَلْيِهْم ِبامْلََودَّ اُكْم َأْن  َوَعُدوَّ ُسوَل َوِإيَّ

ِة َوَأَنا َأْعَلُم  ُتْؤِمُنوا ِباهللَِّ َربُِّكْم إِْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم   وَن ِإَلْيِهْم ِبامْلََودَّ ِجَهادًا يِف َسِبييِل َواْبِتَغاَء َمْرَضايِت ُترِسُّ

ِبيلِ   ( 1)املمتحنة:   ﴾ ِباَم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلْنُتْم َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

َا    بل إن القرآن ينهى عن مواالة األب البنه واالبن  ألبيه إن كان كافرا.. اسمعوا.. ﴿ َيا َأهيُّ

ياَمِن َوَمْن   ِذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا آَباَءُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء إِِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعىَل اأْلِ ُْم ِمْنُكْم  الَّ َيَتَوهلَّ

املُِونَ   ( 23)التوبة:   ﴾ َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّ

بآداب القرآن كام يزعم، فقد كان أكرب شخصية انطوائية يف التاريخ..    أما حممد الذي تأدب 

لقد وقف كاجلدار الصلب أمام كل املحاوالت التي بذهلا قومه ليقيموا حال وسطا حتقن فيه  

الدماء، وحتفظ لكل واحد من الفريقني حرمته.. لكنه رفض كل ذلك، وأرص عىل ذلك التميز  

 يمكن ألحد أن خيرتقه، وجعل من أتباعه ناسا انطوائيني ال  الذي جعل من دينه دينا مغلقا ال 

 يمكن ألحد أن يسمعهم صوته..  

جاءه يوما، فقال: يا رسول اهلل، إين مررت بأخ يل من قريظة،    بعض أصحابه لقد روي أن  

 فكتب يل جوامع من التوراة، أال أعرضها عليك؟  

فقلت له: أال ترى ما بوجه رسول    ، قال عبد اهلل بن ثابت: قال: فتغري وجه رسول اهلل  

؟ فقال عمر: رضينا باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد رسوال، قال: فرسي عن رسول  اهلل 

والذي نفس حممد بيده لو أصبح فيكم موسى، ثم اتبعتموه وتركتموين لضللتم،  ) وقال:  اهلل 

   ( 1) إنكم حظي من األمم، وأنا حظكم من النبيني( 

أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب، والذى نفيس بيده لقد جئتكم هبا  ) ال له: ويف رواية أنه ق 

بيضاء نقية، ال تسألوهم عن شئ فيخربوكم بحق فتكذبونه وبباطل فتصدقونه، والذى نفيس بيده  

 
 (: رجاله رجال الصحيح إال أن فيه جابرا اجلعفي.1/173رواه أمحد، قال اهليثمي يف املجمع ) (1)
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   ( 1) لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني( 

كم وقد ضلوا،  ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء، فإهنم لن هيدو ) ويف حديث آخر قال: 

وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنهـ  واهللـ  لو كان موسى حيا بني أظهركم ما  

 ( 2) حل له إال أن يتبعني( 

ال تسألوا اهل الكتاب عن شئ، فإنى أخاف أن خيربوكم بالصدق  ) ويف حديث آخر قال: 

فيه نبأ من قبلكم وخرب ما بعدكم  فتكذبوهم أو خيربوكم بالكذب فتصدقوهم عليكم بالقرآن فان  

    ( 3) وفصل ما بينكم( 

ال حتملوا دينكم عىل مساءلة أهل الكتاب فإهنم قد ضلوا وأضلوا  ) ويف حديث آخر قال: 

   ( 4) من كان قبلكم ضالال مبينا( 

نظر إليهم كام ينظر األباطرة إىل رعاياهم، وقال: أظن أن ما ذكرته يكفي لتعرفوا من هو  

 ما ذكرته يكفي لتدركوا عظم اخلطر الذي حتمله أسطورة حممد. حممد.. وأظن أن  

هنا ظهر احلكيم، وصاح يف نيقتاس قائال: لقد طرحت دعواك، فهل تسمح يل، وهل  

 يسمح يل هذا اجلمع أن أجيبك عنها؟ 

الحظت تغريا شديدا بدا عىل مالمح نيقتاس، لكنه مل يملك إال أن يقول: إن شئت..  

 ننطوي عىل أنفسنا، ونغلق آذاننا عن سامع غرينا..    فنحن لسنا حممديني حتى 

قال ذلك، ثم التفت إىل اجلمع، وقال: هيا نستمع مجيعا.. أنا نيقتاس البيزنطي.. وأنتم  

 مجيعا.. فلنتواضع كام علمنا املسيح لنسمع بعض هرطقات هذا املحمدي.  

ودينه   مد كل ما ذكرته يف كالمك هذا يدور حول اهتام حم قال احلكيم: أرى أن 

 
 رواه أمحد وابن ماجة. (1)

 رواه أمحد والبزار والدارمي. (2)

 رواه ابن عساكر. (3)

 رواه ابن عساكر. (4)
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 باالنطواء..  

قال نيقتاس: إن كنت تقصد باالنطواء انغالق حممد ودينه عىل نفسيهام، وعدم انفتاحها  

 عىل اآلخر، أو عدم اعرتافهام باآلخر، فذلك ما أقصده. 

قال احلكيم: وهذا ما أقصده أنا أيضا.. وقد بحثت يف هذه املسألة يف تاريخ األديان  

فة التي حتكم  سلوك البرشية ومواقفها، فوجدت انحصار االنغالق يف  واملذاهب واألفكار املختل 

أمرين: انغالق مرتبط باألفكار واملذاهب واألديان.. وانغالق مرتبط باألعراق والسالالت  

 املختلفة. 

وقد رحت انطالقا من هذا أبحث يف تاريخ البرشية الطويل، فلم أجد دينا أكثر انفتاحا  

 . ا أكثر انفتاحا عىل اإلنسانية مجيعا، بل عىل الكون مجيعا مثل حممد  من اإلسالم، ومل أجد برش 

 قال نيقتاس: من السهل أن تدعي.. ومن الصعب أن تثبت. 

 : االنفتاح الديني 

قال احلكيم: فاسمع يل ألثبت لك ما أقول.. وسأكتفي بالنامذج واألمثلة.. وسأدع لك  

ن نحاور املخالف بالتي هي أحسن، قال تعاىل:﴿  الفرصة لتناقشني فيام تشاء.. فقد علمنا ديننا أ 

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَّ  ِتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَّ اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَّ ِذي ُأْنِزَل ِإَلْيَنا  َوال جُتَ

   ( 46العنكبوت: )   ﴾ ُه ُمْسِلُمونَ َوُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإهَلَُنا َوِإهَلُُكْم َواِحٌد َوَنْحُن لَ 

.. لنا إهلنا اخلاص، ولكم إهلكم  ( 1) انتفض نيقتاس، وقال: ال.. ليس إهلنا وإهلكم واحد 

ذو شكل كروي كامل، أو عىل شكل مطرقة  اخلاص.. إن إهلكم ـ كام ذكره نيقتاس البيزنطي ـ 

 .  ( 2) معدنية مطروقة يف السامء 

 
ذكرنا عند تعريفنا لنيقتاس أنه يذهب إىل هذا، وأن هذا هو رأي الكثري من احلاقدين عىل اإلسالم من أمثال فرانكلني  (1)

 جراهام وجريي فاينز وغريمها.

 اهلل( من هذه السلسلة.الباحثون عن الرد املفصل عىل الشبه املرتبطة بتصور املسلمني لأللوهية يف رسالة ) انظؤ  (2)
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نيقتاس قد نال منك كل منال، فلست تسمع لغريه، ولست  ابتسم احلكيم، وقال: أرى أن  

 تروي لغريه.. أال تعترب ذلك انطواء؟ 

 قال نيقتاس: ما دام نيقتاس يقول احلقيقة، فال حرج عيل يف أن أنطوي يف ظله. 

قال احلكيم: فلم تلوم إذن املسلمني إذا انطووا يف ظل نبيهم؟.. ومل تعتربهم منغلقني بذلك  

 االنطواء؟ 

 غريهم، ومل يعرتفوا هلم بوجود. قال نيقتاس: ألن املسلمني ألغوا  

قال احلكيم: ال.. إن املسلمني هم األمة الوحيدة يف األرض التي تعرتف بغريها، وحترتم  

 غريها.. وحترتم مقدسات غريها..  

سهم أن تفرتى، بل  أال ترى نيقتاس البيزنطي، وإخوانه يفرتون عىل نبينا ما شاءت هلم نفو 

كل املسلمني بجميع مذاهبهم   يسبونه علنا، بل يتسابقون فيمن هو أطوهلم لسانا عىل نبينا بينام 

حيرتمون كل األنبياء.. بل كل الشخصيات املقدسة يف مجيع األديان.. لقد قرأت قوله تعاىل:﴿  

ْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه وَ  ينَ َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اأْلِ ،  ( 85آل عمران: )  ﴾ ُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ

ونسيت أن تقرأ قبلها هذه اآليات التي تفرسها وتبني املراد منها.. سأقرؤها عليك.. قال تعاىل:﴿  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِإلَ  (ُقْل  83ْيِه ُيْرَجُعوَن ) َأَفَغرْيَ ِديِن اهللَِّ َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن يِف السَّ

َباِط َوَما ُأويِتَ  َآَمنَّا ِباهللَِّ َوَما ُأْنِزَل َعَلْيَنا َوَما ُأْنِزَل َعىَل إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْس 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْنُهْم   ِْم اَل ُنَفرِّ ( َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ  84َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن ) ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِّ

يَن )  ْساَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اآْلَِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ  (﴾ )آل عمران( 85اإْلِ

أال ترى أن املسلمني حيرتمون كل األشياء، ويعتربوهنا تلهج بتسبيح اهلل ومحده كل حني..  

 هذه اآليات األنبياء؟ أال ترى كيف تقدس  

 قال نيقتاس: أجل.. وهم لذلك يقتلون كل من يسخر من نبيهم. 

ودعوته   أي نبي من األنبياء نحن مأمورون أن نحاور من يسخر من نبينا أو  قال احلكيم: 
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آَمنَّا ِباهللَِّ  .. قال تعاىل:﴿ ُقوُلوا  نا رب نا  بني أنبياء اهلل ورسله.. هكذا أمر نفرق  ال  نا  .. إن احلق.. ال بقتله 

 ُموَسى  َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَل ِإىَل ِإْبَراِهيَم َوِإْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُأويِتَ 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه مُ  ِْم ال ُنَفرِّ (،  136)البقرة:  ﴾ ْسِلُمونَ َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِّ

ِه َوامْلُْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللَِّ َوَمالِئَكِتِه َوكُ  ُسوُل ِباَم ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّ ُتِبِه َوُرُسِلِه ال  وقال تعاىل:﴿ آَمَن الرَّ

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ  (، وقال  285)البقرة:   ﴾ َنا َوِإَلْيَك املَِْصريُ ُنَفرِّ

وَب َواأْلَْسَباِط  تعاىل:﴿ ُقْل آَمنَّا ِباهللَِّ َوَما ُأْنِزَل َعَلْيَنا َوَما ُأْنِزَل َعىَل ِإْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعقُ 

ِْم ال  ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِّ )آل   ﴾ ُنَفرِّ

 ( 84عمران: 

حني هنى   حيتقر موسى  التفت إىل نيقتاس، ثم قال: لقد كنت تتصور بأن النبي 

 ليفعل ذلك.   عمر عن صحائف التوراة.. مل يكن النبي  

 قال نيقتاس: لقد صحت النصوص بذلك. 

عمر عنها.. إهنا التوراة التي متتلئ   ذه التي هنى النبي قال احلكيم: ولكن أي توراة ه 

 باألحقاد والعنرصية والسخرية من األنبياء..  

  فهو كل التعظيم واالحرتام.. لقد كان النبي    من موسى    أما عن موقف النبي  

 ( 1) رحم اهلل أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب( ) كلام أصابه األذى يقول: 

، هناهم، واعتل لذلك بعدم خمالفته ملا  وعندما أراد الصحابة  تزيني مسجد رسول اهلل  

إىل هذا اجلريد،    قالت األنصار: إىل متى يصيل رسول اهلل  ففي احلديث:  ،  كان عليه موسى  

، فقالوا: نصلح هذا املسجد ونزينه، فقال: ليس يل رغبة عن  فجمعوا له دنانري، فأتوا هبا النبي  

   ( 2) ي موسى، عريش كعريش موسى( أخ 

 
 رواه البخاري. (1)

 رواه الطرباين يف الكبري. (2)
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، عن أسامء بنت عميس قال: رأيت  كان يدعو اهلل بام دعا به موسى  بل إن النبي 

أرشق ثبري، أرشق ثبري، اللهم إين أسألك بام سألك أخي  ) بإزاء ثبري وهو يقول:  رسول اهلل 

قويل، واجعل    موسى أن ترشح يل صدري، وأن تيرس يل أمري، وأن حتل عقدة من لساين يفقهوا 

يل وزيرا من أهيل هرون أخي أشدد به أزري، وأرشكه يف أمري، كي نسبحك كثريا ونذكرك كثريا  

   ( 1) إنك كنت بنا بصريا( 

فقط.. بل كل األنبياء هلم حرمة    التفت إىل نيقتاس، وقال: هذا ليس خاصا بموسى  

أمر باالقتداء هبم   ي  ، ويف نفس كل مؤمن.. بل إن النب ومكانة عظيمة يف نفس رسول اهلل  

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه    ( 90: )األنعام ﴾  واالهتداء هبدهيم، قال تعاىل:﴿ ُأوَلِئَك الَّ

ولذلك لن جتد أي مسلم حيمل تلك التصورات املشوهة التي حيملها قومك عن األنبياء..  

 مكن أن يقع يف املعصية. ولن جتد أي مسلم يستطيع أن يتخيل أن نبيا من األنبياء ي 

سكت قليال، ثم قال: ليس هذا خاصا باألنبياء املذكورين يف القرآن الكريم، والذين  

اقترص القرآن الكريم عىل ذكرهم باعتبارهم نامذج فاضلة عن القضايا التي يدعو إليها، وإنام كل  

ْرَسْلَنا  األنبياء.. من نعرفهم ومن ال نعرفهم.. هلم هذه احلرمة يف نفس املؤمن.. قال تعاىل:﴿ َوَلَقْد أَ 

 (  78: )غافر ﴾  ُرُساًل ِمْن َقْبِلَك ِمْنُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنُْهْم َمْن مَلْ َنْقُصْص َعَلْيَك  

بل إن القرآن الكريم أخربنا بأن كل األمم هلا حظها من األنبياء والرسل، ومل يستثن من  

ا َأْرَسْلَناَك ِباحْلَ  ٍة ِإالَّ َخال ِفيَها َنِذيرٌ ذلك أمة من األمم، قال تعاىل:﴿ إِنَّ   ﴾ قِّ َبِشريًا َوَنِذيرًا َوإِْن ِمْن ُأمَّ

 ( 24)فاطر: 

وهلذا، فإن املسلمني الذين وعوا هذه النصوص ينظرون بكل مهابة لكل الشخصيات  

املقدسة عند مجيع األمم خشية أن تكون تلك الشخصيات من األنبياء الذين مل تذكر أسامؤهم يف  

 القرآن الكريم. 

 
 رواه ابن مردويه واخلطيب وابن عساكر. (1)
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 قال نيقتاس: ولكن مل يعتربون أتباع هؤالء األنبياء كفارا.. وخيربون أهنم يف جهنم؟ 

قال احلكيم: بالنسبة جلهنم.. املسلمون ال جيزمون ألحد بأنه من أهل جهنم إال ملن  

جزمت هلم النصوص املقدسة بذلك.. أما من عداهم، فكل مسلم متورع يتورع من إطالق  

 ..  ( 1) ذلك 

ذاكرا صعوبة احلكم يف مثل هذه املسائل التي هي من اختصاص   هلل  لقد قال رسول ا 

هل النار وأن الرجل  أ هل اجلنة ثم خيتم له بعمل أ الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل  إن ) اهلل: 

 ( 2) هل اجلنة( أ هل النار ثم خيتم عمله بعمل  أ ليعمل الزمن الطويل بعمل  

تتدخل يف دور اجلزاء التي أعدها اهلل لعباده،  لقد قطع هذا احلديث وغريه األلسن من أن  

ِبُع ِإالَّ َما يُ  ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َوال بُِكْم ِإْن َأتَّ وَحى  كام قال تعاىل:﴿ ُقْل َما ُكْنُت بِْدعًا ِمَن الرُّ

 ( 9)االحقاف:   ﴾ ِإيَلَّ َوَما َأَنا ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبنيٌ 

كاليف اإلسالمية ال يؤاخذ هبا إىل من بلغته عرب طرق  باإلضافة إىل ذلك، فإن الت 

صحيحة، ثم جحدها، أما من عداهم ممن مل تبلغهم الدعوة أو بلغتهم عرب طرق مشوهة، فإهنم  

اَم  ( 3) ال يؤاخذون  اَم هَيَْتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنَّ .. لقد قال تعاىل ينص عىل هذا:﴿ َمِن اْهَتَدى َفِإنَّ

ِبنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل َيِضلُّ عَ   ( 15)االرساء:   ﴾ َلْيَها َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 
أن ال نحتقر  العهد العام من رسول اهلل املرتبطة هبذا، فقال: )أخذ علينا  عرب الشعراين عن وصايا رسول اهلل (1)

مسلام ولو بلغ يف الفسق ما بلغ جلهلنا بخامتته وإنام نأمره وننهاه من غري احتقار وربام يكون أحسن حاال منا فكيف نحتقر من 

بغرينا نحن أسوأ حاال منه؟ وإيضاح ذلك أن السبب املوجب لوقوعنا يف احتقاره إنام هو حسن الظن بأنفسنا وسوء الظن 

والواجب العكس كام قالوا من حكمة العارف باهلل أن يوسع عىل الناس ويضيق عىل نفسه، ويرى أن اهلل تعاىل سامح اخللق 

 العهود املحمدية() ﴾ويؤاخذه هو

اهلل.. وما ذكره الشيخ الشعراين ـ حسبام تدل النصوص ـ ليس خاصا باملسلم.. فاملسلم ال حيتقر غري املسلمني حني يدعوهم  

 بل هو ال يدعوهم إال انطالقا من احرتامه هلم، ولو مل يكن حيرتمهم ملا أعارهم أي اهتامم.

 رواه مسلم. (2)

 هذه السلسلة.انظر التفاصيل املرتبطة هبذه املسألة، وعالقتها بالعدل اإلهلي يف رسالة )أرسار األقدار( من  (3)
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 قال نيقتاس: وعقيدة الوالء والرباء التي متتلئ هبا حناجر املسلمني وكتبهم؟ 

قال احلكيم: ال توجد أمة يف الدنيا هلا خصوصيتها إال وحتمل هذه العقيدة.. ولكن ليس  

 ..  هناك أمة يف الدنيا حتملها بمثل الطهر الذي حتمله أمة حممد  

إن عقيدة )الوالء والرباء( ال تعني عند املسلم إال ما يعنيه اختيار املريض الذي اختلف  

 لوصفات وترك ما عداها. األطباء يف تشخيص دائه وصفة من ا 

 أال ترى أن ذلك املريض يستحيل عليه أن جيمع كل الوصفات؟ 

 قال نيقتاس: بل يمكن أن جيمع بينها، وبذلك حيقق أكرب احتامل بشفائه. 

 قال احلكيم: لكن األدوية قد تتعارض فيام بينها، فيتحقق املوت بدل الشفاء..  

 قال نيقتاس: ذلك يف الدواء. 

ثله يف األديان.. سأرضب لك مثاال يقرب لك ذلك.. أال ترى أن مبنى  قال احلكيم: وم 

دانية اهلل التي تنفي الرشيك مطلقا مهم كانت صورته، وهي لذلك تعترب  ح دين اإلسالم عىل و 

برشا كسائر البرش، له حظه من والية اهلل، ومن تكريم اهلل.. ولكن ذلك احلظ ال يرقى    املسيح  

 موهنا له. به إىل املرتبة التي تزع 

 قال نيقتاس: بل هي منزلته احلقيقية التي غفلتهم عنها، كام غفل عنها غريكم. 

  قال احلكيم: ولكن.. هل تستيطع أن جتمع بني هذين املتناقضني، فتعتقد بأن املسيح  

برش، وأنه يستحيل أن يكون إهلا، أو أقنوما من إله.. ثم تعتقد يف نفس الوقت بأنه إله أو أقنوم من  

 . إله 

سكت نيقتاس، فقال احلكيم: وهلذا.. فإن املسلم ككل متدين يف العامل حيرص عىل اتباع  

 ما اقتنع به، واعتقد صدقه.. وهذا االقتناع واإلذعان هو الذي يسمى والء. 

 قال نيقتاس: والرباء؟ 

 قال احلكيم: من واىل شيئا تربأ من ضده.. ومن أحب شيئا أبغض عدوه. 
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 لذي جيره إىل االنطواء. قال نيقتاس: وبغضه هو ا 

 قال احلكيم: يف ديننا ال نعرف شيئا اسمه البغض..  

قال نيقتاس: والبغض يف اهلل.. أم تراك مل تسمع به.. فإن مل تسمع به، فقد اعتربه نبيكم من  

ال حيق العبد رصيح اإليامن حتى حيب هلل ويبغض هلل فإذا أحب هلل  ) عالمات كامل اإليامن، فقال: 

وتعاىل وأبغض هلل فقد استحق الوالية من اهلل إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي  تبارك 

   ( 1) الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم( 

قال احلكيم: قبل أن أبني لك معاين املحبة التي ينطوي عليها هذا النوع من البغض أذكر  

 النوع من البغض..  لك كالما منطقيا لبعض علامئنا لرتى من خالهلا مدى منطقية هذا  

إن كل من حيب يف اهلل ال بد أن يبغض يف اهلل، فإنك إن أحببت إنسانًا  ) لقد قال الغزايل: 

ألنه مطيع هلل وحمبوب عند اهلل فإن عصاه فال بد أن تبغضه ألنه عاص هلل وممقوت عند اهلل، ومن  

خر، وهو  أحب بسبب فبالرضورة يبغض لضده، وهذان متالزمان ال ينفصل أحدمها عن اآل 

   ( مطرد يف احلب والبغض يف العادات 

فاحلب والبغض شعوران كل منهام يتطلب اآلخر، فكل من أحب ال بد أن يبغض ما  

 يتضاد مع حبه، وكل من أبغض ال بد أن حيب ما يتضاد مع بغضه. 

وهذان الشعوران الدفينان يف سويداء الصدور يرتشحان )بظهور أفعال املحبـني  

 قاربة واملباعدة ويف املخالطة واملوافقة فإذا ظهر يف الفعل سمي مواالة ومعاداة(  واملبغضني يف امل 

وهلذا مجع القرآن الكريم بني األمر بمواالة املؤمنني مع األمر بعدم مواالة أعدائهم، فال  

يمكن للقلب أن جيمع بني احلبني، حب احلبيب وحب عدوه، قال تعاىل:﴿ ال َيتَِّخِذ امْلُْؤِمُنوَن  

 ِإالَّ َأْن َتتَّقُ الْ 
ٍ
ء وا ِمنُْهْم ُتَقاًة  َكاِفِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللَِّ يِف يَشْ

ُرُكُم اهللَُّ َنْفَسُه َوِإىَل اهللَِّ امْلَِصريُ   ( 28)آل عمران:   ﴾ َوحُيَذِّ

 
 رواه أمحد. (1)
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يل الكافرين دون املؤمنني، وتعقب ذلك بالتحذير  فاآلية الكريمة تنفي أي مكانة ملن يوا 

 الشديد الذي يدل عىل خطر مواالة أعداء اهلل. 

بل إن القرآن الكريم جيعل موىل القوم منهم، فموىل اليهود والنصارى ال خيتلف عن  

ِذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنَّ  َا الَّ َصاَرى َأْولَِياَء َبْعُضُهْم  اليهود والنصارى، قال تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

املنِِيَ  ُه ِمْنُهْم ِإنَّ اهللََّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّ ُْم ِمْنُكْم َفِإنَّ  ( 51)املائدة:   ﴾ َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَوهلَّ

قال نيقتاس: فهاهو البغض إذن أصل من أصول دينكم، فكيف تزعم أنه ال مكان للبغض  

 فيه؟ 

أيت لو أن اهلل ابتالك بداء منفر.. نفرت نفسك منه.. أو نفرت نفوس  قال احلكيم: أر 

 الناس منه.. هل تراك حتب ذلك الداء؟ 

 قال نيقتاس: ليس هناك من حيب أي داء منفرا كان أو غري منفر. 

 قال احلكيم: ولكنك ال تبغض جسدك الذي حل به هذا الداء؟ 

أصابه.. بل إين.. وأقوهلا بكل رصاحة..  قال نيقتاس: لوال حبي له ما أبغضت الداء الذي  

أفرح بكل داء يصيب أعدائي.. بل إين أمتلئ بحب ذلك الداء الذي أصاهبم.. ولو أن يف إمكاين  

 أن أقدم جائرة له لفعلت. 

قال احلكيم: فبغض املسلمني وحبهم من هذا الباب.. فهم ال يبغضون املرء لذاته، وإنام  

ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن: أن يكون اهلل  ) : يبغضونه ألجل اهلل.. وهلذا قال 

ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ  

   ( 1) أنقذه اهلل منه، كام يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها( 

 حب يف اهلل.   أن أساس احلب وسببه هو حب اهلل.. وهو فوق ذلك   فقد أخرب  

 وهكذا ما سميناه بغضا.. فهو هلل ال ألي اعتبار آخر. 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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 قال نيقتاس: فام معنى كونه هلل؟ 

قال احلكيم: أي أنه بغض غري ناشئ عن حقد، وال عن مصالح شخصية، وإنام هو بغض  

اهلل إن  مرتبط بطاعة اهلل ومعصيته.. ولذلك فإن املؤمن رسعان ما يمتلئ حمبة هلذا الذي أبغضه يف  

 هو َتلص من انحرافه. 

 بل هو يف أثناء بغضه له يف اهلل حيبه كل املحبة. 

 قال نيقتاس: أنت تكاد َتبلني بقولك هذا. 

قال احلكيم: أرأيت األب الذي حيزن ملرض ولده.. وهو يف نفس الوقت يمتلئ بغضا  

 لذلك الداء الذي أصابه.. هل يمكن أن يكون هذا األب حقودا عىل ولده؟ 

 نيقتاس: يستحيل ذلك.. بل إن حزنه دليل عىل حمبته. قال  

  قال احلكيم: ما دمت وعيت هذا.. فاسمع ما يقول اهلل تعاىل خمربا عام كان يمأل النبي  

نحو الذين واجهوه باملحاربة، قال تعاىل:﴿ َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعىَل آَثاِرِهْم ِإْن مَلْ ُيْؤِمُنوا هِبََذا  

  ﴾ (، وقال تعاىل:﴿ َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ 6)الكهف:  ﴾ َأَسفاً احْلَِديِث 

 (.. أتدري ما معنى )باخع(؟ 3)الشعراء: 

 قال نيقتاس: أعرف أهنا )قاتل( 

عىل أعدائه.. وهلذا هني عن ذلك، قال تعاىل:﴿    قال احلكيم: فقد كاد احلزن يقتل النبي  

َن لَ  ُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَسنًا َفِإنَّ اهللََّ ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي َمْن َيَشاُء َفال َتْذَهْب َنْفُسَك  َأَفَمْن ُزيِّ

اٍت ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم ِباَم َيْصنَُعونَ   (  8)فاطر:   ﴾ َعَلْيِهْم َحرَسَ

َك ِإالَّ ِباهللَِّ َزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك يِف  وهني عن احلزن عليهم، فقال:﴿ َواْصرِبْ َوَما َصرْبُ  َوال حَتْ

 ( 127)النحل:   ﴾ َضْيٍق مِمَّا َيْمُكُرونَ 

التفت احلكيم إىل نيقتاس، وقال: هل ترى رجال مثل هذا يمكن أن حيمل البغض الذي  

 حيمله احلاقدون؟ 
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 قال نيقتاس: ولكن ما عالقة ذلك كله باالنفتاح الديني الذي تزعمه؟ 

اس االنفتاح وقلبه وحمركه.. فاالنفتاح ليس صورة أو طالء، وإنام  قال احلكيم: هذا هو أس 

 هو حقائق متأل النفوس طهرا، والسلوك أدبا. 

وهلذا، فإن املسلم ـ خارج اإلطار الديني املحض ـ مطالب باإلحسان واألدب مع كل  

ان  الناس مسلمهم وكافرهم، لقد قال اهلل تعاىل حيث عىل رعاية الوالدين الكافرين واإلحس 

ْنَيا  َك يِب َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتطِْعُهاَم َوَصاِحْبُهاَم يِف الدُّ َمْعُروفًا    إليهام:﴿ َوإِْن َجاَهَداَك َعىَل َأْن ُترْشِ

ِبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإيَلَّ ُثمَّ ِإيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم ِباَم ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ   ( 15ن: )لقام   ﴾ َواتَّ

ففي هذه اآلية هني املسلمون أن يطيعوا آباءهم فيام يأمروهنم به من الكفر، ولكنهم هنوا يف  

 نفس الوقت أن يسيئوا إليهم أو يقرصوا يف اإلحسان إليهم. 

الذي كان برا بأبيه مع كفره باهلل،    وقد رضب اهلل تعاىل للمؤمنني مثال لذلك بإبراهيم  

ُه َكاَن يِب َحِفّياً   قال تعاىل خمربا عنه:﴿ َقاَل   ( 47)مريم:   ﴾ َسالٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ ِإنَّ

، فقالت: قدمت عيل أمي، وهي مرشكة  وقد جاءت أسامء بنت أيب بكر  إىل رسول اهلل  

أفأصل    ( 1) ، قلت: قدمت عيل أمي، وهي راغبة ، فاستفتيت رسول اهلل  يف عهد رسول اهلل  

    ( 2) نعم، صيل أمك( ) أمي، قال: 

 أمرها أن تصل أمها وحتسن إليها مع كوهنا مرشكة.   إن رسول اهلل    .. أرأيت 

إن الود الذي هني عنه املسلمون هو الود الذي يضحي بود اهلل من أجل ود ذلك القريب..  

ْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمَواٌل  ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنكُ :﴿ كام قال تعاىل 

اَرٌة ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوهَنَا َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوجِ  ْفُتُموَها َوجِتَ َهاٍد يِف  اْقرَتَ

 
 .ي طامعة فيام عندي تسألني اإلحسان إليها أ (1)

رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه قالت: قدمت عيل أمي راغبة يف عهد قريب وهي راغمة مرشكة، فقلت: يا  (2)

 .رسول اهلل، إن أمي قدمت عيل وهي راغمة مرشكة، أفأصلها قال: نعم صيل أمك
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بَُّصوا َحتَّى َيْأيِتَ اهللَُّ ِبَأْمِرِه َواهللَُّ ال  .. هذا هو الود  ( 24التوبة: )  ﴾ هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ َسِبيِلِه َفرَتَ

 املنهي عنه.. وهو ود جيعل هم صاحبه أن يريض من وده عىل حساب حبه هلل. 

وهلذا ما هني املسلمون عن املوادة التي ال تضحي بمودة اهلل، قال تعاىل:﴿ ال َينَْهاُكُم اهللَُّ  

ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف  وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ  َعِن الَّ يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ  الدِّ

 (  8)املمتحنة:   ﴾ امْلُْقِسِطنيَ 

يِن  ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ اَم َينَْهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ َوَأْخَرُجوُكْم  ثم بني موضع العداوة، فقال:﴿ إِنَّ

املُِونَ  ُْم َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ ْوُهْم َوَمْن َيَتَوهلَّ  ( 9)املمتحنة:   ﴾ ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل ِإْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّ

  ﴾ ملا أمر بإنذار أهله يف قوله تعاىل:﴿ َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَرِبنيَ  وهلذا، فإن رسول اهلل 

يا معرش قريش، اشرتوا أنفسكم  ) ( مجع األقربني من أهله، فخص وعم، فقال: 214: )الشعراء 

من اهلل، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى ال أملك لكم من اهلل رًضا وال نفًعا، وال أغنى عنكم من  

يا  . يا بني كعب بن لؤى، أنقذوا أنفسكم من النار، فإين ال أملك لكم رًضا وال نفًعا. . اهلل شيًئا. 

يا معرش بني قىص، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى  . ني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. ب 

يا معرش بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى ال أملك  . ال أملك لكم رًضا وال نفًعا. 

نفسكم من  يا بني عبد شمس، أنقذوا أ .  لكم من اهلل رًضا وال نفًعا، وال أغنى عنكم من اهلل شيًئا. 

يا معرش بني عبد املطلب، أنقذوا أنفسكم من  . يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. . النار. 

النار، فإنى ال أملك لكم رًضا وال نفًعا، وال أغنى عنكم من اهلل شيًئا، سلونى من ماىل ماشئتم، ال  

يا صفية بنت عبد  .   شيًئا. يا عباس بن عبد املطلب، ال أغنى عنك من اهلل .  أملك لكم من اهلل شيًئا. 

يا فاطمة بنت حممد رسول اهلل، سلينى ما  . املطلب عمة رسول اهلل، ال أغنى عنك من اهلل شيًئا. 

ًعا، وال أغنى عنك من اهلل  شئت من ماىل، أنقذى نفسك من النار، فإنى ال أملك لك رًضا وال نف 

 ا حسب حقها. أي أصله    ( 1) ( غري أن لكم رمًحا سأُبلُّها ِبباَلهلا   شيًئا 

 
 رواه البخاري ومسلم وغريمها بألفاظ خمتلفة. (1)
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يف هذا البيان ذكر عالقة املسلم باملخالفني، فهو ينصحهم ويدعوهم ويكل   فالنبي 

أمرهم إىل اهلل، ويف نفس الوقت يصلهم وحيسن إليهم ما دام اإلحسان إليهم ال يرض بدينهم وال  

 بدينه. 

 قال نيقتاس: كيف يرض اإلحسان.. وهل يمكن أن يرض اإلحسان أحدا من الناس؟ 

يرض اإلحسان.. أال ترى أن الشفقة عىل الصبي املريض   قال احلكيم: أجل.. يمكن أن 

 ؟ بعدم إعطائه الدواء املر مرضة له 

 قال نيقتاس: أجل.. ذلك صحيح. 

قال احلكيم: وهلذا، فإن اإلحسان بصورة من الصور إذا جر إىل مرضة كان األوىل تركه إىل  

 صورة أخرى من اإلحسان.. قد تكون قاسية ولكن منفعتها أعظم. 

 تاس: فأنت تربر إذن بعض القسوة التي قد يتعامل هبا املسلم مع املخالف؟ قال نيق 

 قال احلكيم: هي قسوة منطلقة من رمحة.. وهو بغض مدده حمبة. 

 : االنفتاح اإلنساين 

قال رجل من اجلمع: لقد عرفنا مدى انفتاح املسلمني الديني.. وعرفنا أن ذلك مرياث  

 اإلنساين. ورثوه من نبيهم.. فحدثنا عن االنفتاح  

قال احلكيم: قبل أن أحدثكم عن االنفتاح اإلنساين أطلب من السيد الفاضل نيقتاس  

 البيزنطي أن يقرأ لنا ما ذكرته األناجيل من خري املرأة الكنعانية مع املسيح. 

قال نيقتاس: أحفظ ذلك النص عن ظهر قلب.. ويرسين أن تستمع له لرتى رمحة املسيح،  

 رض حتى ولو مل يكونوا من بني إرسائيل. وتفتحه عىل كل شعوب األ 

ثم  ) استجمع نيقتاس كل ما لديه من مشاعر ومن قدرات تأثريية، وراح يقرأ بخشوع: 

غادر يسوع تلك املنطقة، وذهب إىل نواحي صور وصيدا، فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي،  

دا، يسكنها شيطان( لكنه مل  قد تقدمت إليه صارخة: )ارمحني ياسيد، ياابن داود! ابنتي معذبة ج 
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اقض هلا حاجتها. فهي ترصخ يف إثرنا!(،  ) جيبها بكلمة، فجاء تالميذه يلحون عليه قائلني: 

فأجاب: )ما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة، إىل بيت إرسائيل!(، ولكن املرأة اقرتبت إليه،  

ز البنني ويطرح  وسجدت له، وقالت: )أعني ياسيد!(، فأجاب: )ليس من الصواب أن يؤخذ خب 

جلراء الكالب!(، فقالت: )صحيح ياسيد؛ ولكن جراء الكالب تأكل من الفتات الذي يسقط  

 ( 27ـ    23:  15من موائد أصحاهبا!()متى  

الحظ نيقتاس بعض التقزز يف نفوس اجلمع، فقال: اصربوا.. وال تستعجلوا، فإن املشهد  

: أيتها املرأة، عظيم إيامنك! فليكن لك ما  فأجاهبا يسوع ) (: 28مل يتوقف هنا.. لقد ورد يف )متى:  

 تطلبني! فشفيت ابنتها من تلك الساعة( 

ابتسم ابتسامة عريضة، وقال: هل رأيتم إنسانية أعظم من هذه اإلنسانية؟.. وهل رأيتم  

 تفتحا أعظم من هذا التفتح؟ 

أن   ابتسم احلكيم، وقال: أرأيت لو أن شخصا مل يلب طلبك البسيط بالنسبة له إال بعد 

هيني كرامتك، وحيتقرك، بل يسميك كلبا، ثم ال يلبه إال بعد إحلاح شديد، بل بعد سجودك له..  

 أتعترب مثل هذا إنسانا حمرتما ال حيمل أي عنرصية؟ 

سكت نيقتاس، فقال احلكيم: إن العنرصية واالنطواء العرقي تفوح من مجيع الكتاب  

ه ال يوجد كتاب يف الدنيا يفوق ما فيه من  املقدس، ال من هذا النص وحده.. ولو قلت لك بأن 

 عنرصية ما يف الكتاب املقدس منها، فلن أكون كاذبا. 

التفت إىل نيقتاس، وقال: لن أكلفك أن تقرأ يل نصوصا من الكتاب املقدس.. بل  

 سأقرؤها بنفيس.. وأدع لك مهمة التصحيح.. أنا مثلك أحفظ الكتاب املقدس عن ظهر قلب..  

ورأى يسوع نثنائيل قادما نحوه فقال عنه: هذا إرسائييل  ) نجيل يوحنا: أخذا يقرأ من إ 

 ( 47أصيل ال شك فيه!()يوحنا:ا/ 

التتف احلكيم إىل نيقتاس، وقال: هذا نص مملوء بالعنرصية املقيتة.. إن اإلنسان يف تصورنا  
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 نحن املسلمني يكرم لتقواه ولدينه ال ألصله ونسبه. 

 أخرى كثرية سأقرؤها من دون أي تعليق:   لن أكتفي هبذا النص.. هناك نصوص 

ألعيل كلب حتى تأيت  : ) فقال الفلسطيني لداود ) (: 43/ 1لقد جاء يف )صموئيل: 

 ملحاربتي بعيص؟( 

 موآب مرحضتي، وعىل أدوم ألقي حذائي( ) : ( 8/ 60وجاء يف )مزامري:  

وحني تتقدمون ملحاربة مدينة فادعوها للصلح أوال. فإن  ) (: 15ـ  10/  20تثنية  ) وجاء يف  

أجابتكم إىل الصلح واستسلمت لكم، فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم. وإن أبت  

الصلح وحاربتكم فحارصوها فإذا أسقطها الرب إهلكم يف أيديكم، فاقتلوا مجيع ذكورها بحد  

يف املدينة من أسالب، فاغنموها ألنفسكم،  السيف. وأما النساء واألطفال والبهائم، وكل ما 

ومتتعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها الرب إهلكم لكم. هكذا تفعلون بكل املدن النائية عنكم التي  

 ليست من مدن األمم القاطنة هنا(  

فاذهب اآلن وهاجم عامليق.. ال تعف عن أحد منهم  ) : ( 3:  15/  1وجاء يف )صموئيل  

 نساء، وأطفاال ورضعا( بل اقتلهم مجيعا رجاال و 

ويقوم الغرباء عىل رعاية قطعانكم، وأبناء األجانب  ) : ( 6ـ  5/ 61وجاء يف )إشعياء 

يكونون لكم حراثا وكرامني. أما أنتم فتدعون كهنة الرب.. فتأكلون ثروة األمم وتتعظمون  

 بغناهم(  

العنرصية املقيتة التي يمتلئ هبا  سكت قليال، ثم قال: لقد انتقد القرآن الكريم كثريا تلك 

الكتاب املقدس، والتي أوحت لكل قارئ له بأن إرسائيل هم شعب اهلل املختار، وأن غريهم جمرد  

 قطعان ال خيتلفون عن قطعان املاشية. 

ُبُكْم ِبُذُنوِبُكْم  قال تعاىل:﴿ َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناُء اهللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُيعَ  ذِّ

اَمَواِت َواأْلَرْ  ُب َمْن َيَشاُء َوهلِلَِّ ُمْلُك السَّ ِض َوَما َبْيَنُهاَم  َبْل َأْنُتْم َبرَشٌ مِمَّْن َخَلَق َيْغِفُر ملَِْن َيَشاُء َوُيَعذِّ
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 ( 18)املائدة:   ﴾ َوِإَلْيِه امْلَِصريُ 

َنا النَّاُر ِإ  ْذُتْم ِعنَْد اهللَِّ َعْهدًا َفَلْن خُيِْلَف  وقال تعاىل:﴿ َوَقاُلوا َلْن مَتَسَّ َ امًا َمْعُدوَدًة ُقْل َأَتَّ الَّ َأيَّ

َنا النَّاُر  80)البقرة:   ﴾ اهللَُّ َعْهَدُه َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما ال َتْعَلُمونَ  ُْم َقاُلوا َلْن مَتَسَّ (، وقال:﴿ َذلَِك بَِأهنَّ

امًا َمْعُدوَداٍت وَ  ونَ ِإالَّ َأيَّ ُهْم يِف ِدينِِهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُ  (  24)آل عمران:   ﴾ َغرَّ

وقد رد عليهم وعىل كل من يتصور أن لعرقه من اخلصائص ما يرفع العقوبة عنه، فقال:﴿  

َز ِبِه َوال جَيِْد َلُه ِمْن دُ  وِن اهللَِّ َولِّيًا َوال  َلْيَس ِبَأَمانِيُِّكْم َوال َأَمايِنِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوءًا جُيْ

 ( 123)النساء:   ﴾ َنِصرياً 

 التفت احلكيم إىل نيقتاس، وقال: أأزيدك أم تكتفي هبذا؟ 

سكت نيقتاس، فقال احلكيم: دعنا من عنرصية الكتاب املقدس، ولننتقل إىل عنرصية  

 احلضارة التي تفخرون هبا عىل اإلسالم.. حضارة الرجل األبيض. 

منذ بدايتها ما   ( 1) أهم األفكار التى شاعت يف احلضارة الغربية ال شك أنك تعلم أن من 

يمكن تسميته )الفكر العنرصي( أو العْرقي، وهو فكر ينطلق من أن البرش مجيعًا مادة، ولذا  

فاالختالفات بينهم مادية، كامنة يف خصائصهم العْرقية والترشحيية، وأن البرش مادة برشية يمكن  

 يمكن أن ال يكون هلا نفع.  أن ُتوظَّف فتكون نافعة و 

ومن هنا َترُبز ـ يف تصورهم ـ أمهية االختالفات العْرقية )لون اجللد ـ حجم الرأس..  

وغريها( كمعيار للتفرقة بني البرش، واخلصائص احلضارية ورقي شعب ما وََتلُّفه هو نتيجة  

م أو ََتلُّف شعب مسألة عْرق   ية متوارثة. صفاته العْرقية والترشحيية، ومن ثم فتقدُّ

وانطالقا من هذا التصور العنرصي طبَّق منظروا العْرقية هذه النظريات عىل شعوب أوربا  

وأقلياهتا، فاجته األملان إىل وضع اآلريني، وخصوصًا التيوتون، عىل رأس اهلرم، كام نجد اإلنجليز  

يضعون العنرص األنجلو ساكسوين )اإلنجليزي األمريكي( عند هذه القمة، ومن السالف من  

 
 انظر: املوسوعة اليهودية للمسريي. (1)
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ذلك.. وعىل أية حال، فإن الشعوب البيضاء )الشقراء( يف الشامل جتيء عىل القمة، أما  فعل 

الشعوب الداكنة يف اجلنوب )اإليطاليون واليونانيون( فكانت توضع يف منتصف اهلرم، ويف  

 قاعدة اهلرم كان يوضع الغجر واليهود. 

شعوب متخلفة  هذا داخل أوروبا.. أما خارجها، فالشعوب امللونة خارج أوربا هي 

حضاريًا وعْرقيًا، عىل حني أن الرجل األبيض متقدم متحرض، األمر الذي يضع عىل اإلنسان  

األبيض عبئًا ثقياًل ويفرض عليه أن يغزو بقية العامل وهيزم شعوهبا ويبيد أعدادًا منهم حتى يتم  

 إدخال احلضارة عليهم. 

ة التي متأل البيوت البيضاء  التفت احلكيم إىل اجلمع، وقال: هذه هي الرؤى الفلسفي 

والسوداء التي حتكم العامل.. وعىل أساس هذه الفلسفة سالت الدماء الكثرية التي مل يكن هناك  

 من مربر لسيالهنا سوى هذه العنرصية املقيتة..  

سكت قليال، ثم قال: لن أحدثك عن فكر هتلر، وال عن سلوكه العنرصي.. فالكل يعلم  

األمة التي تتصور أهنا شعب اهلل املختار يف العرص احلديث، وأنه  ذلك.. ولكني سأحدثك عن 

 حيق هلا ألجل ذلك أن تفرض ما تشاء عىل من تشاء، وتصنف من تشاء كام تشاء. 

   ..   ( 1) احلمر   اهلنود   جثث   عىل   املبني   األبيض   بيتها   وعن   ، سأحدثك عن أمريكا 

دمه وقائع الطريقة التي تعامل  إن املراقب للتاريخ األمريكي منذ بدأ التاريخ األمريكي تص 

هبا األمريكيون مع شعوب العامل األخرى؛ إذ رسعان ما يكتشف املرء أنه ال يوجد فرق كبري بني  

أو األمميني العوام املستباحي األرواح والدماء واألعراض، وبني   ( 2) نظرة اليهود إىل )اجلوييم( 

مقولة أن هناك جنسًا متفوقًا ال بد أن  نظرة األنجلوساكسون إليهم، فكال النظرتني تنطلقان من 

 
انظر هذه التفاصيل وغريها يف: أمريكا وارسائيل وعقدة الدم، د. عبد العزيز بن مصطفى كامل، وقد كنا أرشنا إىل (1)

 بعضها يف رسالة )ثامر من شجرة النبوة(

 الصهيوين.يقصد هبا األغيار يف املفهوم  (2)



352 

 

َتضع له الشعوب وتركع حتت رجليه األمم بحيث ال تكون حلياهتا قيمة إال بقدر ما َتدم  

)الشعب املختار(، وال تكون ألرضها أمهية إال بقدر ما متد ذلك الشعب باخلريات، أما إذا  

تار، فال رضورة هلذه احلياة أصاًل،  مع املصالح العليا للشعب املخ   ( األغيار ) تعارضت حياة أولئك  

ل   وأما إذا ما جترأ أحد منهم عىل هتديد حياة أحد من أبناء الشعب املختار، فإن قيامته ال بد أن ُتعجَّ

 بإحراق أو إغراق أو اسرتقاق أو أي وسيلة من وسائل اإلزهاق. 

األنجلوساكسوين  التفت احلكيم إىل اجلامعة املحيطة به، وقال بنربة حزينة: إن عقدة الدم 

األمريكي ال َتتلف عن عقدة الدم اليهودي.. فكالمها شديد االستهانة بدماء )األغيار(،  

 وكالمها شديد احلرص عىل دماء )الشعب املختار( 

تضمن نصائح   ( يوردجاك ) ، صدر كتاب بعنوان: )العمالق( كتبه 1664يف عام 

تستانت إىل القارة األمريكية اجلديدة،  للقيادات األنجلو ساكسونية املتزعمة للمهاجرين الربو 

إن إبادة اهلنود احلمر واخلالص منهم أرخص بكثري من أي حماولة لتنصريهم أو متدينهم  ) جاء فيه: 

 ؛ فهم مهج، برابرة، عراة، وهذا جيعل متدينهم صعبًا( 

إن النرص عليهم سهل، أما حماولة متدينهم فسوف تأخذ وقتًا طوياًل، وأما  ) وجاء فيه: 

بادة فإهنا َتترص هذا الوقت، ووسائل حتقيق االنتصار عليهم كثرية: بالقوة، باملفاجأة،  اإل 

بالتجويع، بحرق املحاصيل، بتدمري القوارب والبيوت، بتمزيق شباك الصيد، ويف املرحلة  

 األخرية: املطاردة باجلياد الرسيعة والكالب املدربة التي َتيفهم ؛ ألهنا تنهش أجسادهم العارية( 

ملن يسمون أنفسهم   ( الربملان ) م، أصدرت اجلمعية الترشيعية  1730 عام ويف 

ترشيعًا يقنن عملية اإلبادة ملن تبقى من اهلنود احلمر، فأصدرت قرارًا   ( )الربوتستانت األطهار 

جينهًا   40جنيهًا مقابل كل فروة مسلوخة من رأس هندي أمحر، و  40بتقديم مكافأة مقدارها 

جنيه! ثم وضع   100مقابل أرس كل واحد منهم، وبعد مخسة عرش عامًا ارتفعت املكافأة إىل 

جديدة بعد عرشين عامًا من صدور القرارات األوىل: فروة رأس    ( عرية تس ) الربملان الربوتستانتي  
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جنيهات، أسرية من النساء أو    105جنيه، أسري من الرجال:    100عامًا فام فوق:    12ذكر عمره  

 جنيهًا.   50جنيهًا، فروة رأس امرأة أو فروة رأس طفل:    55طفل:  

ي بطانيات كانت تستخدم  برم   ( جفري آهرست ) م أمر القائد األمريكي    1763ويف عام  

يف مصحات عالج اجلدري يف أماكن جتمعات اهلنود احلمر، لنقل مرض اجلدري إليهم هبدف  

 نرش املرض بينهم ؛ مما أدى إىل انتشار الوباء الذي نتج عنه موت عرشات األلوف منهم. 

فناء، بعد  وبعد عقود قليلة انتهى أمر السكان األصليني يف القارة األمريكية إىل ما يشبه ال 

 اإلبادة املنظمة هلم عىل أيدي املبرشين باملحبة، والسالم للبرشية مجعاء! 

التفت احلكيم إىل اجلمع املحيط به، وقال بحزن، وكأنه يقص عليهم قصة من قصص  

البدائيني: بعد فراغ القارة األمريكية من العبيد )احلمر( قرر األمريكيون استرياد عدة ماليني من  

فتحول رعاة البقر إىل بحارة جيوبون السواحل اإلفريقية    ( الشعب املختار ) ر( خلدمة  العبيد )السم 

الصطياد )العبيد(، وحرشهم يف سفن الشحن، يف عمليات إجرام أخرى يعاجلون هبا آثار  

اجلريمة األوىل يف حق اهلنود احلمر، حيث مل يبق لدهيم ما يكفي من األيدي العاملة لبناء رصح  

 ة. احلضارة اجلديد 

مليونًا من األفارقة   12وقد جلب األوربيون واألمريكيون يف أول األمر ما ال يقل عن 

املسرتقني، جاءوا بأفواجهم يف األصفاد، وكانت الربتغال أكثر الدول األوروبية توسعًا يف جلب  

ريقية  اإلف   ( املخلوقات ) هؤالء إىل أرايض العامل اجلديد يف أمريكا، دون توفري أدنى الضامنات لتلك  

التي مل َيْرق التعامل معهم إىل مستوى التعامل مع فئران املعامل ؛ فقد صدر عن منظمة اليونسكو  

تقرير حيكي فضاعة ما حصل لألفارقة وهول الكارثة اإلنسانية التي حلت هبم هلم  1978عام 

  210حو إن إفريقيا فقدت من أبنائها يف جتارة الرقيق ن ) من أجل تعمري أمريكا ؛ فقد جاء فيه: 

ماليني نسمة، وذكرت التقارير أن ما ال يقل عن مخسة وعرشين مليونًا من األفارقة الذين تم  

الواقعة يف مواجهة العاصمة السنغالية   ( جزيرة جور ) شحنهم من أنحاء القارة يف أفواج من 
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خل سفن  ؛ قد هلك أكثرهم قبل أن يصلوا إىل العامل اجلديد مما لقوا يف رحالت العذاب دا   ( داكار ) 

 شحن املوايش( 

التفت إىل نيقتاس، وقال: ال شك أنك تعلم أن أمريكا هي التي أحبطت يف مؤمتر  

م مطالب األفارقة بالتعويض عام حدث هلم، بل رفضت أن يقدم هلم جمرد  2000)دوربان( عام  

مريكا  اعتذار، ومع كل هذا ال يزال كثري من املغفلني أو املغرضني يرفعون عقريهتم قائلني: إن أ 

 حمررة العبيد!  

لقد بقي األمريكيون مشغولني عن التدخل يف شؤون العامل ثالثة قرون، تاركني ذلك  

ثم قرروا بعد نشوب احلرب العاملية   ( بريطانيا ) للجزء األصيل من الشعب الساكسوين املختار 

 الثانية أن ينفتحوا عىل العامل، وكانت بداية ذلك االنفتاح دموية قاتلة. 

من أن احلرب العاملية الثانية أفقدت العامل ما ال يقل عن مخسني مليونًا من البرش  بالرغم 

عىل   ( فإن خسارة األمريكيني خلمسة آالف جندي، بعد اهلجامت اليابانية بطائرات )الكاميكازا 

م أفقدت األمريكيني عقلهم؛ فألول مرة خيرس الشعب  1945األمريكي عام  ( ميناء هاربر ) 

ار( هذا الكم اهلائل من الدماء يف معركة واحدة، فكان ال بد أن يكون الرد حقدًا  األمريكي )املخت 

يصب عىل رؤوس اليابانيني املدنيني منهم قبل العسكريني، وهذا ما حدث؛ فمقابل دماء اخلمسة  

آالف جندي أمريكي، أقبل األمريكيون األنجلو ساكسون عىل االنتقام املجنون، فأمر اجلنرال  

ل( رئيس األركان األمريكي يف ذلك الوقت بتنفيذ عمليات قصف تدمريي واسع  )جورج مارشا 

طائرة أمريكية إللقاء القنابل احلارقة   334النطاق للمدن اليابانية الكثيفة السكان، فتم إطالق 

ألف شخص، وترشد نحو مليون    100مياًل مربعًا، ولتقتل يف ساعات نحو    16لتدمر ما مساحته  

مدينة يابانية أخرى، ثم ختم ذلك املشهد    64جحيم مستعر شمل طوكيو و   آخرين، يف عمليات 

الدموي، بمشهد آخر أكثر دموية مل يكن للبرشية به عهد قبل جميء العهد األمريكي؛ فقد أقدم  

األمريكيون وهم القوة املتظاهرة اليوم بالدعوة إىل التعقل يف استعامل أسلحة الدمار الشامل إىل  
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ح، وكانوا أسبق البرش إىل استعامله عندما أسقطوا قنبلتني نوويتني فوق مدينتي  استعامل هذا السال 

هريوشيام وناجازاكي، حصدت بسببها عرشات اآلالف من األرواح بال أدنى تفريق بني مدين  

 وعسكري، أو رجل وامرأة وطفل. 

سقطت دموع حارة من عيون اجلمع، فقال احلكيم: اعذروين.. مل أكن أقصد أن أيسء  

إليكم.. ولست أقصد بام ذكرت أي أمة من األمم، ففي كل أمة خيتلط الطيبون باخلبيثني.. ويف  

أمريكا بالذات طيبون كثريون يستحقون من كل مسلم كل االحرتام.. ويف اإلسالم ال يؤاخذ  

ٌة ِإىَل مِحِْلَها ال حُيَْمْل ِمْنُه  االبن بام فعل أباه، قال تعاىل:﴿ َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوِإْن َتْدُع ُمْثَقلَ 

الَة َوَمْن َتزَ  ُْم ِباْلَغْيِب َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ اَم ُتْنِذُر الَّ ٌء َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى ِإنَّ ى  يَشْ اَم َيَتَزكَّ ى َفِإنَّ كَّ

 ( 18)فاطر:   ﴾ لَِنْفِسِه َوِإىَل اهللَِّ املَِْصريُ 

ولذلك مل أقصد أن أهني أي أحد من الناس.. ال اليهود وال األمريكيني.. وال أي أحد..  

أنا أذكر احلقائق التي برهن عليها التاريخ لنقيم من خالهلا مقارناتنا بني هؤالء الذين يتيهون عىل  

اإلسالم وعىل نبي اإلسالم يف نفس الوقت الذي يفخرون به بآبائهم وأجدادهم وأنفسهم  

 سني كل جرائمهم..  متنا 

من كان  ) ألحبار اليهود امللطخني باخلطايا:  أقول هلم ذلك ألذكرهم بام قال املسيح 

 منكم بال خطيئة، فلريمها بحجارة( 

قال رجل من اجلمع: حدثنا عن انغالقنا فحدثنا عن انفتاح اإلسالم، وانفتاح نبي  

 اإلسالم. 

قال احلكيم: إن القرآن الكريم الذي هو ميثاق املسلمني ودستورهم.. والذي هو مؤدب  

األول.. ينص عىل أن البرش مجيعا إخوة.. وأهنم كلهم آلدم، وأن اهلل نوع أعراقهم    رسول اهلل  

َا النَّا  ا  وألواهنم وألسنتهم كام نوع كل يشء لتكتمل احلياة بذلك التنوع، قال تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ ُس ِإنَّ

َقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعِليٌم  َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأتْ 
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 ( 13)احلجرات:   ﴾ َخِبريٌ 

داع..  وقد خطب رسول اهلل يف أكرب جتمع عرفه يف حياته.. ويف خطبة تسمى خطبة الو 

يا أهيا الناس إن ربكم واحد وإن  ) بسبب كوهنا وصيته اخلامتة ألمته مجيعا.. لقد يف تلك اخلطبة: 

أباكم واحد، أال ال فضل لعريب عىل عجمي وال لعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أسود وال  

(، أال هل بلغت؟  13جرات: ألسود عىل أمحر إال بالتقوى ﴿ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم ﴾ )احل 

   ( 1) فليبلغ الشاهد الغائب( ) قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: 

إذا كان يوم القيامة  ) عن مصري األعراق التي يتفانى البرش يف اعتبارها، فقال:   وقد أخرب  

أمر اهلل مناديا ينادي: أال إين جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم أتقاكم، فأبيتم إال أن  

 ( 2) وا فالن ابن فالن خري من فالن بن فالن، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، أين املتقون؟( تقول 

وهلذا، فإنك لن جتد يف القرآن.. يف كل القرآن خطابا لقبيلة من القبائل.. ال العرب وال  

َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُ  ُم الَِّذي َخَلَقُكْم  غريهم.. فاهلل تعاىل خياطب الناس باعتبارهم برشا.. ﴿ َيا َأهيُّ

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  َا النَّاُس ُكُلوا مِمَّا يِف اأْلَْرِض َحالالً َطيِّبًا  21)البقرة:   ﴾ َوالَّ (.. ﴿ َيا َأهيُّ

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  ْيَطاِن ِإنَّ َ 168)البقرة:  ﴾ َوال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ُقوا َربَُّكُم  (.. ﴿ َيا َأهيُّ ا النَّاُس اتَّ

ُقوا   ِذي  الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهاَم ِرَجاالً َكِثريًا َونَِساًء َواتَّ اهللََّ الَّ

َا النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن  1)النساء:  ﴾ َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  (.. ﴿ َيا َأهيُّ

ُكْم َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنورًا ُمِبيناً  (.. وغريها من اآليات الكثرية التي يتوجه  174)النساء:  ﴾ ِمْن َربِّ

 اخلطاب فيها للبرش مجيعا باعتبارهم أنايس ال باعتبارهم أعراقا. 

هم مؤمنني.. ال باعتبارهم من أي عرق من  وهو خياطب املتبعني لإلسالم باعتبار 

األعراق.. وهو حني يصنفهم يصنفهم بحسب مراتبهم من اإليامن.. ال بحسب أسباطهم أو  

 
 رواه الطرباين يف الكبري. (1)

 رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال: املحفوظ املوقوف. (2)
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أعراقهم أو سالالهتم.. فاملؤمنون ليسوا بني الوي أو بني هيوذا، وإنام هم املقربون أو أهل اليمني  

اِدِقنَي َواْلَقانِِتنَي  أو املخبتون أو عباد الرمحن.. أو هؤالء الذين ذكره  اِبِريَن َوالصَّ م اهلل فقال:﴿ الصَّ

(.. أو هؤالء الذين ذكرهم، فقال:﴿ ِإنَّ  17)آل عمران:  ﴾ َوامْلُْنِفِقنَي َوامْلُْسَتْغِفِريَن ِباأْلَْسَحارِ 

اِدَقاِت  امْلُْسِلِمنَي َوامْلُْسِلاَمِت َوامْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقاِن  اِدِقنَي َوالصَّ َتاِت َوالصَّ

اِئِمنَي   َقاِت َوالصَّ ِقنَي َوامْلَُتَصدِّ اِبَراِت َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت َوامْلَُتَصدِّ اِبِريَن َوالصَّ َوالصَّ

اِكِريَن اهللََّ َكِثريًا َوال  ائاَِمِت َواحْلَاِفِظنَي ُفُروَجُهْم َواحْلَافَِظاِت َوالذَّ اِكَراِت َأَعدَّ اهللَُّ هَلُْم َمْغِفَرًة  َوالصَّ ذَّ

 ( 35)األحزاب:   ﴾ َوَأْجرًا َعِظيامً 

وكل ذلك جيعل املؤمن يسعى ليبحث عن وصف كسبي يناله بجهد يقربه من اهلل، ومن  

 مجيع خلق اهلل.. ال وصفا ماديا عرقيا ال عالقة له بكسب وال بجهد.  

ككل بيئات البرش منغلقة عىل نفسها، بل كل    لقد كانت البيئة التي ولد فيها رسول اهلل  

 قبيلة منغلقة انغالقا كليا عىل نفسها، لقد كان شاعرهم يقول: 

 ال يسألون أخاهم حني يندهبم  يف النائبات عىل ما قال برهانا 

والفرد يف القبيلة تبع للجامعة، وقد بلغ من اعتزازهم برأي اجلامعة أنه قد تذوب شخصيته  

 دريد بن الصمة:   يف شخصيتها، قال 

 وهل أنا إال من غزية إن غوت  غويت، وإن ترشد غزية أرشد 

لقد كان لكل قبيلة من القبائل العربية شخصيتها السياسية، وهي هبذه الشخصية كانت  

 تعقد األحالف مع القبائل األخرى.. وهبذه الشخصية كانت تشن احلرب عليها. 

.. فلم يفخر بام فخروا،  يف هذا اجلو الذي يفوح بروائح العنرصية املقيتة ولد رسول اهلل  

إن اهلل عز  ) : وال زها بام زهوا به، وال دعا ملا دعوا إليه.. بل اعترب ذلك كله من اجلاهلية، قال 

وفاجر    وجل أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي 

شقي، لينتهني أقوام يفتخرون برجال إنام هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون عىل اهلل من  
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   ( 1) اجلعالن التي تدفع النتن بأنفها( 

ال تفخروا بآبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية فوالذي نفيس بيده ملا يدحرج اجلعل  ) : وقال  

   ( 2) بأنفه خري من آبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية( 

أنسابكم هذه ليست بمسبة عىل أحدكم، كلكم بنو آدم ليس ألحد عىل أحد  ) : وقال 

   ( 3) فضل اال بالدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيال( 

 ( 4) من أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه( ) : وقال  

وا ليس  : أي الناس أكرم؟ فقال أكرمهم عند اهلل أتقاهم، قال وعندما سئل رسول اهلل 

عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي اهلل ابن نبي اهلل بن خليل اهلل، قالوا: ليس عن هذا  

نسألك قال: فعن معادن العرب تسألوين؟ قالوا: نعم، قال: فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف  

 .  ( 5) اإلسالم إذا فقهوا 

له شاعر اجلاهلية بمثل هذه  قد شاعت بني املسلمني هذه املفاهيم.. فراحت تعارض ما قا ل 

 األبيات التي حتمل معاين االنفتاح السامية، قال الشاعر: 

 لعمرك ما اإِلنسان إال بدينه

  
 فال ترتك التقوى اتكاالً عىل النسب

   
 لقد رفع اإلسالم سلامن فارس

  
 و قد وضع الرشك الشقي أبا هلب

   
 فام احلسب املوروث إن در دره 

  
 بآخر مكتسبملحتسب إال 

   
 إذا الغصن مل يثمر وإن كان شعبة

  
 من املثمرات اعتده الناس يف اخلطب

   

 : قال اآلخر و 

 العلم زين وترشيف لصاحبه

  
 فاطلب هديت فنون العلم واألدبا 

   

 
 رواه أمحد والبيهقي. (1)

 رواه أبو داود الطياليس والبيهقي. (2)

 رواه أمحد والبيهقي. (3)

 رواه مسلم. (4)

 رواه البخاري. (5)



359 

 

 ال خري فيمن له أصل بال أدب

  
 حتى يكون عىل ما زانه حدبا 

   
 كم من كريم أخي عيٍّ وطمطمة

  
 الصوم معروٍف إذا نسبافدم لدى 

   
 يف بيت مكرمة آباؤه نجب 

  
 كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا 

   

سكت احلكيم قليال، وقال: لقد كان هلذه املفاهيم احلضارية تأثريها الكبري يف حضارة  

املسلمني.. فهي احلضارة الوحيدة التي سامهت فيها مجيع األعراق واأللوان واللغات.. وهي  

لوحيدة التي وجهت كل إبداع مهام اختلف العرق الذي انطلق منه وجهة إنسانية رفيعة  احلضارة ا 

 ال مكان فيها للعرقية وال للعنرصية وال لالنطواء عىل الذات..  

كان متفتحا عىل كل شعوب   .. فرسول اهلل وقد بدأ ذلك من عهد رسول اهلل 

 األرض يف خطابه هلا، أو يف استفادته منها، أو يف تعامله معها. 

 *** 

بعد أن انتهى احلكيم من حديثه مل جيد )فرانكلني جراهام( ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ  

 الرأس، متغري الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله وجييبها..  

التفت إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احلرية.. فرأيت وجوههم  

 يها غربة ترهقها قرتة. كاحلة عابسة عل 

 .   شمس حممد أما أنا.. فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  
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 ثامنا ـ تطرف 

.. وهو يف  ( 1) يف مساء اليوم الثامن.. ويف دار الندوة اجلديدة.. دخل )بات روبرتسون( 

كأن بغض كل  من أمخص قدمه إىل مفرق رأسه، و  أصله قسيس إنجييل يمتلئ بغضا ملحمد 

قد عجن عجنا حمكام، ثم شكل منه قالبه.. ولكنه جاء يف ذلك املساء بوجه    من يبغض حممدا  

 غري الذي ذهب به. 

لقد كنت أعرف هذا الرجل من قبل.. وهو مع كونه قسيسا إال أنه كان متفتحا إىل درجة  

ولكنه يقع حتت ضغط  التطرف يف تفتحه.. فهو يريد أال ينضبط بأي ضابط، أو يلتزم بأي قانون،  

قوانني كثرية تفرض عليه فرضا.. ثم حياول أن ينقلب عليها، ولكنه يقع يف انقالب عىل نفسه  

وعىل من حييط به، فلهذا كان مشوشا غاية التشويش.. وهلذا كان يبدو كمن يسبح عكس التيار،  

 فتتقلب به األمواج كام حيلو هلا. 

 بالكنيسة.. بل كان يبغض كل ما يرتبط بالدين  يف بدء حياته مل تكن له عالقة بالدين وال 

 من وصايا وترشيعات معتربا أهنا من قوانني الكبت التي أراد هبا اإلنسان أن يضيق هبا عىل حياته. 

ولكنه.. وبسبب دراسة كلف هبا يف حياته اجلامعية عن )بولس وأثره يف املسيحية( تأثر  

 ذلك التأثر.   ببولس تأثرا شديدا.. وانخرط يف الكنيسة بسبب 

 
أشري هنا إىل قسيس إنجييل ُيدعى )بات روبرتسون(، وهو معروف باهتامماته السياسية، وتأييده املطلق إلرسائيل، وهو   (1)

( وهو برنامج تلفزيوين يصل إىل عرشات املاليني يف الواليات   700يمتلك عددا من املؤسسات اإلعالمية، من بينها ) نادي الـ  

لغة، ومنها إذاعة الرشق   50دولة يف العامل بأكثر من  90رصاين( الفضائية التي تصل إىل املتحدة، إضافة إىل حمطة )البث الن

م، ويقف 1988األوسط املتخصصة يف التنصري يف منطقة العامل العريب، وقد سعى إىل الرتشيح ملنصب الرئيس األمريكي عام 

رصاين، وهو يملك جامعة أصولية هي جامعة خلف إنشاء أقوى حتالف سيايس ديني يف احلزب اجلمهوري وهو التحالف الن

 FOX( والذي بثته قناة )  hannity & colmes( وقد ألقى كالما قبيحا يف برنامج ) هانتي وكوملز  pegent)بجينت 

NEWS )وقوله هذا هو الذي جعلنا .. ( حيث قال:) كان ـ أي حممد ـ جمرد متطرف ذو عيون متوحشة تتحرك عبثا من اجلنون

 ذا الفصل.نختاره هل
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ولكن اهتاممه باملسيح ال يعدل اهتاممه ببولس.. ولعل حبه لبولس يفوق حبه للمسيح..  

املؤسس هلا.. وهو يتصور أن أكرب ما جعل    ه فهو يعتربه املصحح األول للمسيحية.. بل يكاد يعترب 

للمسيحية كل ذلك التأثري هو ما وصمه هبا بولس من تفتح.. ويتصور يف نفس الوقت أن أكرب ما  

حال بني سائر األديان وبني الوصول للدرجات التي وصلت هلا املسيحية هو عدم وجود  

 )بولس( فيها.   

ي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك  بمجرد دخوله ابتدرته اجلامعة قائلة: ما الذ 

 نتائج إجيابية!؟  

نظر إليهم بغضب شديد، وقال: ال يمكن ألولئك الصعاليك أن يفهموين، أو يفهموا  

 املنطق الذي أفكر به.. وهلذا من املستحيل أن تكون هناك نتائج إجيابية مع أمثال هؤالء..  

عهم كمن يريد أن يبني قصورا عىل رمال  ثم توجه إىل اجلامعة قائال: إنكم يف تعاملكم م 

 شاطئ عظيم األمواج. 

ثم التفت إىل اجلامعة، وقال: ال أرى أن تضيعوا وقتكم بسامع رشيط األحداث، فلن  

 يرضيكم ما وقع من أحداث. 

قال رجل من اجلامعة: ال هيمنا أن نرىض أو ال نرىض، املهم هو أن نعرف األسلوب الذي  

 ن أن نواجه خصام ال نعرفه. يفكر به هؤالء.. فال يمك 

قال بات روبرتسون: ولكنكم قد حترتقون.. أو قد جيرفكم تيارهم.. فالسباحة يف وجههم  

 خطرية..  

ثم قال بينه وبني نفسه: سلوين أنا.. أنا الذي رفضت الكل، ومل يستطع أحد أن يستوعبني  

 كاد هؤالء الصعاليك أن جيرفوين إىل مستنقعاهتم. 

إىل قوله.. بل ابتدر أخي.. ووضع القرص يف القارئ.. وبدأ رشيط   مل تلتفت اجلامعة 

 األحداث: 
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رأينا بات روبرتسون حيتمع إىل نفر من الناس يف ميدان احلرية، ثم خياطبهم قائال: هل  

 تعرفون حممدا؟ 

 قال رجل من اجلمع: إن كان لديك حديث عنه، فحدثنا به.. فام أحىل احلديث عن حممد. 

: نعم.. صدقت.. فكلكم حتبون التطرف.. فلذلك حتبون احلديث  قال بات روبرتسون 

 عن أعظم متطرف يف الدنيا. 

 قال رجل من اجلامعة: أحممد متطرف؟ 

 قال بات روبرتسون: إن مل يكن حممد متطرفا، فليس هناك متطرف يف الدنيا. 

مل يكن حممد إال جمرد متطرف.. ذو عيون متوحشة تتحرك عبثا من  ) ثم أضاف يقول: 

 ( 1)   ( اجلنون 

هنا ظهر احلكيم كام يظهر شعاع الشمس خمرتقا الظلامت، وصاح: ما الذي تقصد  

  بالتطرف، فلعل لك تصورا للتطرف قد نوافقك عليه، وقد نتفق معك بسببه يف كون حممد 

إال كان    متطرفا؟.. وحينذاك سيكون التطرف معنى مجيال.. ألنا ال نعرف خلقا َتلق به حممد  

 . خلقا مجيال 

 قال بات روبرتسون: التطرف هو التطرف.. وليس للتطرف معنى غري التطرف. 

 قال احلكيم: أراك تفرس املاء باملاء.. فهال عدلت إىل كالم واضح مفهوم؟ 

 قال بات روبرتسون: كالمي واضح مفهوم، وأحسب اجلميع يفهمه. 

دالئل تطرف   قال احلكيم: ما دام األمر كذلك، فوضح لنا رس تطرف حممد، أو بني لنا 

 حممد.. فال يمكن أن نلقي الدعاوى من غري بينات تدل عليها. 

قال بات روبرتسون: أكرب دليل عىل تطرف حممد هو هؤالء املتطرفون من أتباع حممد..  

 
( والذي   hannity & colmesيف برنامج ) هانتي وكوملز  ، وقد ذكره  قسيس )بات روبرتسون(الكالم بني قوسني لل  (1)

 ( FOX NEWSبثته قناة ) 
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 والذين يملؤون الدنيا.. أم أنك ال تراهم؟ 

والذي نقدره غاية    قال احلكيم: فإذا كان االستدالل هبذا الشكل، فال شك أن املسيح  

ا وظاملا  ي التقدير، ونحرتمه غاية االحرتام، ونستغفر اهلل من كل إساء متسه كان قاتال وإرهاب 

 وفاحشا ومتفحشا. 

غضب بات روبرتسون، وصاح: كيف ترمي قمة النبل والسالم والعفة والطهارة هبذا..  

 أم أنك مل تقرأ اإلنجيل؟ 

الل.. فأنت استدللت عىل تطرف حممد  قال احلكيم: لقد اتبعت منهجك يف االستد 

بوجود املتطرفني من أتباعه، فرحت أطبق هذا املنهج عىل املسيح وأتباع املسيح.. ولن جتد يف  

العامل.. ولن جتد يف مجيع دفاتر املؤرخني قوما أساءوا إىل نبيهم كام أساء أتباع املسيح إىل املسيح..  

هم اللصوص الذين استولوا عىل خرياته.. وهم الذين  فهم اإلرهاببون الذين استعمروا العامل.. و 

 نرشوا الرذيلة بكل معانيها، وبكل أصنافها.. فهل تستدل هبؤالء عىل املسيح؟ 

قال بات روبرتسون: املسيح نعرفه من خالل اإلنجيل.. ال من خالل من يردد اسم  

 املسيح.. واملسيح منه بريء. 

 وسنته والكتاب الذي جاء به..    نعرفه من خالل سريته   قال احلكيم: وحممد  

سكت بات روبرتسون، فقال احلكيم: أرى أنك صاحب شبهة تريد أن تبحث عن  

 احلقيقة املرتبطة هبا. 

 قال بات روبرتسون: وما الشبهة التي تراها علقت بعقيل؟ 

قال احلكيم: لقد رأيت سلوك املسلمني، فرحت تتصور أن هذا السلوك مل يستفده هؤالء  

 . د  إال من حمم 

قال بات روبرتسون: نعم.. كام نتعرف عىل األستاذ من خالل تالميذه، نتعرف عىل حممد  

 من خالل أتباعه.. من خالل من يذكرون أهنم يف حياهتم مجيعا يامرسون سنته، ويتبعون هديه. 
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قال احلكيم: ولكن التالميذ قد ينحرفون عن منهج أستاذهم، أو قد يفهمون أستاذهم  

 تاج إىل الرجوع إىل األستاذ نفسه. خطأ.. فلذلك نح 

 ؟ ( 1) قال بات روبرتسون: وكيف نرجع إىل حممد، وقد طواه الثرى 

أوفياء مل يرتكوا صغرية وال كبرية من حياته إال   ورثة  قال احلكيم: لقد كان ملحمد 

سجلوها.. فلذلك ـ نحن املسلمنيـ  ال نرى حممدا إال كام يرى بعضنا بعضا، فهو حي بيننا نعيش  

 معه، ونسمع كالمه، ونتنعم هبديه. 

 قال بات روبرتسون: ولذلك حكمت عىل نبيكم من خاللكم. 

  قال احلكيم: ذلك خطأ، فنحن مع حبنا لنبينا وتعظيمنا له ال نرقى ألن نمثله.. حممد 

 . ال يمثله إال حممد  

 نريد  سكت احلكيم قليال، ثم قال: دعنا من هذا اجلدل.. ولنعترب ما ذكرته صحيحا.. وال 

 منك إال أن تثبته. 

قال بات روبرتسون: لن يكلفني عنتا إثبايت ملا ادعيته، فكل يشء يدل عليه.. يكفيك فقط  

 أن تقارن بني املسيحية وبني اإلسالم لرتى التطرف يف اإلسالم ويف حممد يف أرقى درجاته. 

ابنه الوحيد ليفدي  والعقيدة ترى املسيحية دين املحبة.. تبرش بإله حمب أرسل  ففي الفكر  

 البرشية من اخلطيئة.. بينام حممد يبرش بإله منتقم جبار يكوي كل من خالفه بكل نريان األمل. 

ويف السلوك نرى املسيحية دينا بسيطا ال يكلفك إال باإليامن، بينام نرى اإلسالم دين  

القيام، وهنار    تكاليف شديدة تبدأ من استيقاظك املبكر مع غسق الفجر.. وتنتهي بليل طويل من 

 طويل من الصيام.. وحياة منضبطة بقوانني كثرية َتنقها حنقا. 

 
ذكرنا هذا مراعاة للجانب الفني، أما احلقيقة، فهي أن أجساد األنبياء ـ عليهم السالم ـ ال يأكلها الرتاب، وقد ورد يف  (1)

:) إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عيل من احلديث الصحيح قوله 

قال رجل: يا رسول اهلل، كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ ـ يعنى بليت ـ الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة عيل، ف 

 فقال: إن اهلل حرم عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء( رواه أمحد والدارمي وابن ماجة والنسائي.. وغريهم.
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ويف املواقف نرى املسيحية تدع ما لقيرص لقيرص وما هلل.. بينام نرى اإلسالم ينازع الساسة  

 واالقتصاديني وعلامء االجتامع وعلامء النفس.. وكل يشء، ليطبعه بطابعه اخلاص. 

املسيحية مع احلياة، فال حترم أي متعة من متع احلياة.. بينام نرى اإلسالم  ويف احلياة، نرى  

 يمأل حياة الناس بالضيق، فال يتمنون إال املوت. 

التفت إىل اجلمع، وقال: أال يكفي كل هذا ليجعل اإلسالم دين التطرف األكرب يف العامل،  

 عىل مدار التاريخ.   وجيعل حممدا الذي جاء هبذا الدين أكرب متطرف يف العامل.. بل 

 قال احلكيم: هل انتهيت من حديثك.. أم لك مزيد أدلة؟ 

 قال بات روبرتسون: أال يكفي كل ما ذكرته!؟  

 قال احلكيم: فدعني أجيبك إذن. 

 قال بات روبرتسون: ال يمكنك أن جتيبني.. فام ذكرته حقائق ال تقبل اجلدل. 

التطرف هو أن تشعر بأنك وحدك    قال احلكيم: فأنت متطرف إذن من حيث ال تشعر.. إن 

 عىل احلق، وأن احلق وحده معك.. فإن كنت تشعر هبذا، فال يمكنني أن أناقشك. 

 قال بات روبرتسون: ال.. بل أنا متفتح غاية التفتح. 

 قالت اجلامعة: ما دمت كذلك، فدعه يدافع عن نبيه وعن دينه. 

ا تذكره لن تستيطيع أن تفند  قال بات روبرتسون: قل ما شئت.. وأنا أعلم أنك يف كل م 

 هذه احلقائق.. فاحلقائق ال يمكن أن تفند. 

قال احلكيم: لقد ذكرت أربعة نواح.. وأحسنت يف ذكرها.. فهي األسواق التي تعرض  

فيها بضاعة التطرف.. وقد ذكرت يل بضاعة املسيحية، وما أسأت فهمه من بضاعة اإلسالم..  

 اإلسالم يف تلك األسواق.   وهلذا سأصحح لك احلقائق التي يعرضها 

 العقيدة 
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التفت احلكيم إىل األشجار اجلميلة التي كانت تزين ساحة احلرية، ثم قال: أرأيت لو  

طلبت من رسام مبدع أن يرسم هذه األشجار، أو من أديب بليغ أن يصفها، فقام كالمها بكل ما  

ن الناس أن ينتقدمها،  أوتيا من قوة إبداعية، فرسم األول، ووصف الثاين.. هل يمكن أحد م 

فيقول هلام: أنتام متطرفان بدائيان.. ألنكام رسمتام أشجارا، ومل ترسام ناطحات سحاب، أو  

 سيارات أو طائرات؟ 

 قال بات روبرتسون: لن يقول ذلك أحد إال إذا كان مسلام متطرفا، فيمكن أن يقوله. 

 قال احلكيم: ولكنك تقول ذلك اآلن. 

 ت مسلام، فكيف عرفت أين أقوله؟ قال بات روبرتسون: أنا لس 

عقيدة متطرفة.. واعتربت أن    قال احلكيم: لقد زعمت بأن العقيدة التي جاء هبا حممد  

سبب تطرفها هو كوهنا ال تتحدث عن اهلل الذي أرسل ابنه الوحيد ليصلب من أجل خطايا  

 البرشية. 

 قال بات روبرتسون: فام الغرابة يف هذا؟ 

ة التي جاء هبا اإلسالم عقيدة منطقية تصف الكون وحقائق  قال احلكيم: ألن العقيد 

الكون، واألشجار التي حيوهيا الكون كام هي.. ولكن عقيدتكم التي تفخر هبا علينا ال حتوي أي  

 منطق، وال يدل عليها أي دليل، فأنتم تفرضوهنا عىل الكون فرضا. 

 قال بات روبرتسون: مل أفهم ما الذي تقصده؟   

أيت النار.. واألشواك.. والزالزل.. والرباكني.. واآلالم.. واألمراض..  قال احلكيم: أر 

 واملوت..  

 قال بات روبرتسون: ومن مل ير كل ذلك.. إال إذا كان مسلام متطرفا؟ 

 قال احلكيم: فمن خلق كل ذلك؟ 

 قال بات روبرتسون: اهلل.. اهلل هو الذي خلق كل ذلك. 
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األزهار اجلميلة، والطيور املغردة.. وخلق بجانبها الرباكني  قال احلكيم: فاهلل إذن خلق 

والزالزل.. لنعرفه معرفة شاملة كاملة.. فنرجو خريه، ونخاف اآلالم التي قد تصيبنا من  

 عقوبته.. فرحتم أنتم َتترصون اهلل فيام حتبون، أو فيام متيل عليكم شهواتكم. 

وأنتم تشبهون يف ذلك جمرما أخذ صورة مشوهة عن القايض.. فقيل له: إنه قاض رحيم  

حمب ودود.. ال يلقي املجرمني إال بابتسامته العريضة وجنانه الفسيحة.. فراح ذلك املجرم  

 يتطرف يف جرائمه ال يقف يف وجهه يشء..  

 قال بات روبرتسون: فهل فعلنا نحن ذلك؟ 

ا إال ذلك.. أنتم تشجعون عىل الرذيلة واالنحراف، وتسمون كل  قال احلكيم: بل مل تفعلو 

 ذلك حمبة..  

بينام اإلسالم يتعامل مع احلقائق كام هي.. ويصف اهلل بام وصف به نفسه، فهو رحيم  

ِحيُم )  ( َوَأنَّ  49ودود.. وهو كذلك شديد العقاب، قال تعاىل:﴿ َنبِّْئ ِعَباِدي َأينِّ َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

 (﴾ )احلجر( 50ايِب ُهَو اْلَعَذاُب اأْلَلِيُم ) َعذَ 

 قال بات روبرتسون: فأنت تقر بأن ربكم يعذب. 

قال احلكيم: لست أنا الذي يقر بذلك.. بل كل يشء يقر بذلك.. ولكنه عذاب رحيم ال  

 عذاب منتقم..  

 امتأل بات روبرتسون ضحكا، ثم قال: وهل رأيت رحيام يعذب؟ 

أحدهم أراد أن يرضب ما تعارف عليه الناس من قوانني األكل  قال احلكيم: أرأيت لو أن  

والرشب عرض احلائط.. فراح يأكل املعادن والزجاج.. وراح يرشب أنواع السوائل التي ال  

 تنسجم مع جسم اإلنسان. 

 قال بات روبرتسون: فمصري هذا املوت املؤكد. 

بطنه من األوزار التي  قال احلكيم: فإن ظفر بطبيب حكيم أجرى له عملية جراحية تطهر  
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 سببها له فمه.. هل تعترب ذلك الطبيب قاسيا بإجرائه لتلك العملية؟ 

 قال بات روبرتسون: كال.. بل هو طبيب رحيم أنقذه من املوت املؤكد؟ 

قال احلكيم: فهذا هو تصورنا نحن املسلمني إلهلنا، فهو إن عاقب ال يعاقب طلبا  

 ( 1) ة للعقوبة.. وإنام يعاقب من منطلق الرمح 
ٍ
ء ﴾  .. إن قرآننا يقول:﴿ َوَرمْحَتِي َوِسَعْت ُكلَّ يَشْ

 ( 156: )ألعراف 

وهلذا يربط القرآن الكريم بني ملك اهلل الذي يعني تدبري اهلل لألشياء وبني رمحته تعاىل، كام  

مْحَِن َوَكاَن َيْومًا َعىَل اْلَكاِفِريَن عَ     ﴿ تعاىل: قال    (  26ِسريًا﴾ )الفرقان: املُْْلُك َيْوَمِئٍذ احْلَقُّ لِلرَّ

ولذلك ورد يف القرآن الكريم اإلخبار عن سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا باعتبار الكون  

  ﴿ تعاىل: مؤسسا عليها إنشاء وتدبريا، قال 
ٍ
ء (،  156)األعراف:من: ﴾ َوَرمْحَتِي َوِسَعْت ُكلَّ يَشْ

ُكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة َوال ُيَردُّ َبْأُسُه َعِن اْلَقْوِم املُْْجِرِمنيَ  ﴿ وقال تعاىل:  ُبوَك َفُقْل َربُّ ﴾  َفِإْن َكذَّ

 ( 147األنعام: ) 

فاآليتان الكريمتان رصحيتان يف سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا لكل يشء، ومل يرد يف القرآن  

 فتي الرمحة والعلم. الكريم اقرتان السعة بيشء من صفات اهلل إال يف ص 

 
:﴿ َيا َأَبِت إيِنِّ َأَخاُف م وهلذا يرد يف القرآن الكريم ارتباط العذاب باسم الرمحن.. كام قال تعاىل عىل لسان إبراهي (1)

يَْطاِن َولِيًّا﴾ )مريم: مْحَِن َفتَُكوَن لِلشَّ َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ  (45َأْن َيَمسَّ

الرمحن، ومل يقل اجلبار وال القهار، للداللة عىل أن العذاب ال يتناىف مع الرمحة اإلهلية، كام ال يتناىف  فقد ذكر إبراهيم 

 اء املر إذا وضعت يف مواضعها التي تقتضيها حكمة اجلسم مع رمحة الطبيب.الكي أو احلقنة أو الدو

رُضٍّ ال ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشيْئًا َوال ُيْنِقُذوِن﴾ تعاىل:ولذلك قال 
مْحَُن بِ ُِذ ِمْن ُدونِِه آهِلًَة إِْن ُيِرْدِن الرَّ (، فقد 23)ّيـس: ﴿ َأَأَتَّ

 نسب إرادة الرض إىل الرمحن ليدل عىل أن هذا الرضر يف حقيقته رمحة، اقتضاه التدبري اإلهلي.

مْحَِن ِعتِّيًا﴾ )مريم: ُثمَّ  ﴿تعاىل:ومثل ذلك قوله  ُْم َأَشدُّ َعىَل الرَّ (، وقال تعاىل:﴿ ُقْل َمْن َكاَن يِف 69َلَننِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيُّ

اَعَة فَ  ا السَّ ا اْلَعَذاَب َوإِمَّ مْحَُن َمّدًا َحتَّى إَِذا َرَأْوا َما ُيوَعُدوَن إِمَّ الَلِة َفْليَْمُدْد َلُه الرَّ ُموَن َمْن ُهَو رَشٌّ َمَكانًا َوَأْضَعُف ُجنْدًا﴾ َسيَْعلَ الضَّ

 (75)مريم:

 انظر التفاصيل الدالة عىل هذا يف رسالة )أرسار األقدار( 
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قال بات روبرتسون: ولكنا نسمع بأن إلهلكم نارا عظيمة يعذب هبا.. فهل ترى تلك النار  

 أتون رمحة؟ 

قال احلكيم: أتسمح لسالطينك ووزرائك أن يتخذوا سجونا، ثم ال ترى من حق اهلل أن  

 يتخذ سجنا..  

ا هي التي تنتج احلقائق..  ثم أضاف: أرأيت إىل تعابريك عن اهلل.. إنك تتصور بأن معارفن 

 ال احلقائق املوجودة عىل أرض الواقع هي التي تنتج املعرفة. 

 قال بات روبرتسون: مل أفهم..  

قال احلكيم: العقيدة علم بام يف الكون من حقائق واقعية.. ولذلك ال ينبغي أن نحتال عىل  

. فهو يف حقيقته تشويه  تشوهيها بأي صورة من صور التشويه، حتى بام نتصوره تشوهيا حيسنها. 

 ييسء إليها. 

 السلوك 

التفت احلكيم إىل الطريق، وأشار إىل عالمة مرور، مكتوب عليها )قف(، وقال: هل ترى  

 هذه العالمة؟ 

 قال بات روبرتسون: وكيف ال أراها.. إال إذا كنت متطرفا مسلام؟ 

 قال احلكيم: فقد كتب عليها )قف(.. فام تعني هذه الكلمة؟ 

 روبرتسون: هي تأمر السيارات املارة بأن تقف يف هذا املحل. قال بات  

 قال احلكيم: أال ترى بأهنا حتد بذلك من حرية املارة؟ 

قال بات روبرتسون: ال.. بل هي تنظم سري املارة.. ولوال هذه الالفتة التي أبدعتها  

 حضارتنا املستلهمة من تعاليم املسيح الختلطت الطريق بأهلها. 

ا دمتم مل تعتربوا أنفسكم متطرفني، وأنتم حتدون من حرية املارة بمثل هذه  قال احلكيم: م 
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الالفتات، فلم تعتربون الالفتات الربانية التي تنظم السري إىل اهلل من التطرف؟.. أم أنكم تريدون  

 أن َتتلط الطريق إىل اهلل باملشعوذين واخلرافيني والدجالني واملهووسني. 

 قة ما تقوله بام نحن فيه؟ قال بات روبرتسون: ما عال 

قال احلكيم: لقد فخرت عىل حممد باملسيح.. وزعمت أن حممدا ضيق حياة الناس بام  

 وضع من قوانني السلوك.. بينام مل يفعل املسيح شيئا من ذلك. 

 قال بات روبرتسون: ذلك صحيح.. ففي املسيحية يكفيك اإليامن. 

تلئة بالتطرف.. الشك أنك تعرف  قال احلكيم: لقد ولد ذلك وجود طوائف كثرية مم 

 الرهبان الذين وضعوا من قوانني السلوك ما صارعوا به الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها. 

 ..  ( 1) لقد روى املؤرخون من ذلك العجائب 

لقد حدثوا عن الراهب ماكاريوس أنه نام ستة أشهر يف مستنقع ليقرض جسمه العاري  

 نطار من حديد. ذباب سام، وكان حيمل دائام نحو ق 

وكان صاحبه الراهب يوسيبيس حيمل نحو قنطارين من حديد.. وقد أقام ثالثة أعوام يف  

   … بئر نزح  

ورووا أن الراهب يوحنا عبد ثالث سنني قائام عىل رجل واحدة، ومل ينم ومل يقعد طوال  

 هذه املدة، فإذا تعب جدًا أسند ظهره إىل صخرة. 

يكتسون دائام، وإنام يتسرتون بشعرهم الطويل ويمشون عىل  وكان بعض الرهبان ال 

أيدهيم وأرجلهم كاألنعام.. وكان أكثرهم يسكنون يف مغارات السباع واآلبار النازحة واملقابر  

 ويأكل كثري منهم الكأل واحلشيش. 

وكانوا يعدون طهارة اجلسم منافية لنقاء الروح ويتأثمون من غسل األعضاء، وأزهد  

 
 . 365: 14انظر: قصة احلضارة  (1)
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م وأنقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم يف النجاسات والدنس، وقد حدث  الناس عنده 

الراهب اهتينس أن الراهب أنتونى مل يقرتف إثم غسل الرجلني طوال عمره، وكان الراهب أبرا  

هام مل يمس وجهه وال رجله املاء مخسني عامًا، وقد قال الراهب اإلسكندري بعد زمان متلهفًا:  

 ن نعد غسل الوجه حرامًا، فإذا بنا اآلن ندخل احلاممات. وأسفاه، لقد كنا يف زم 

أما القديس كوملبان فقد )كانت السناجب جتثم عىل كتفيه فتدخل يف قلنسوته وَترج منها،  

 وهو ساكن(  

وفوق هذا كله.. فقد كان الرهبان يتجولون يف البالد وخيتطفون األطفال وهيبوهنم إىل  

ان من حجور أمهاهتم ويربوهنم تربية رهبانية، واحلكومة ال  الصحراء واألديار، وينتزعون الصبي 

متلك من األمر شيئا، واجلمهور والدمهاء يؤيدوهنم وحيبذون الذين هيجرون آباءهم وأمهاهتم  

وخيتارون الرهبانية وهيتفون باسمها، وعرف كبار الرهبان ومشاهري التاريخ النرصاين باملهارة يف  

كن يسرتن أوالدهن يف البيوت إذا رأين الراهب )أمربوز(   التهريب، حتى روي أن األمهات 

وأصبح اآلباء واألولياء ال يملكون من أوالدهم شيئا، وانتقل نفوذهم وواليتهم إىل الرهبان  

 والقسوس. 

فكان الرهبان الذين تفيض قلوهبم حنانا ورمحة، وعيوهنم من الدمع، تقسو قلوهبم وجتمد  

ألوالد، فيخلفون األمهات ثكاىل، واألزواج أيامى، واألوالد  عيوهنم عىل اآلباء واألمهات وا 

يتامى، عالة يتكففون الناس، ويتوجهون قاصدين الصحراء، مههم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم يف  

 اآلخرة، ال يبالون ماتوا أو عاشوا، وحكي )ليكي( من ذلك حكايات تدمع العني وحتزن القلب. 

 قال: هل حدث ذلك يف التاريخ فعال؟ التفت احلكيم إىل بات روبرتسون، و 

نعم(..  ) سكت بات روبرتسون، فأجاب احلكيم نفسه: نعم.. وال يمكنك إال أن تقول: 

فلندع هؤالء الذين طواهم التاريخ.. ولنذهب إىل املسلمني يف مجيع مراحل التاريخ.. ولننظر أثر  

 . عالمة )قف(.. و)رس( التي تركها حممد  
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لتي سامها العلامء أحكاما رشعية حياة منضبطة منظمة صاحلة  لقد ولدت تلك العالمات ا 

 صحية ال يمكنك أن تقارهنا بأي حياة ألي متدين يف أي دين. 

أخرج سواكا من جيبه، ثم قال: يف الوقت الذي كان الرهبان فيه يتبارون يف اهلرب من كل  

جتمع بني كوهنا فرشاة أسنان،  ما تتطلبه النظافة من متطلبات أمرنا نبينا هبذه اآللة العجيبة التي 

 . ( 1) كأنعم ما تكون الفرشاة.. وبني أحسن معجون لألسنان مل ير العامل مثله بعد يف عامل الصناعة 

 فهل ترى متطرفا ذلك الذي حيض أتباعه عىل النظافة والطهارة واجلامل؟   

منها فيه  قال بات روبرتسون: ولكن تعاليم اإلسالم تعاليم شديدة حتى ما تعتربه طهارة  

 شدة وتكلف وتطرف. 

قال احلكيم: إن مجيع تعاليم اإلسالم حمكومة بضابطني كالمها حيرساهنا من التطرف،  

وسأحدثك عنهام باختصار، وإال فإن التفاصيل التي ترتبط هبام ال يمكن استيعاهبا يف هذا  

 املجلس. 

 قال رجل من القوم: فام مها؟ 

ِذيَن آَمُنوا  قال احلكيم: اليرس واملقاصدية، وقد أش  َا الَّ ار إليهام جمتمعني قوله تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإىَل امْلََراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجلَ  ُكْم ِإىَل  ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

ُروا َوإِنْ  ُكْنُتْم َمْرىَض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو   اْلَكْعَبنْيِ َوإِْن ُكْنُتْم ُجُنبًا َفاطَّهَّ

ُموا َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه مَ  ا ُيِريُد اهللَُّ  الَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم جَتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

َرُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َح   ( 6)املائدة:   ﴾ َرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهِّ

ففي هذه اآلية الكريمة ذكر اهلل رفع احلرج عن عباده، وهو يدل عىل التيسري، ثم علل الرس  

ذات مقاصد رشيفة تصب  يف تلك التكاليف التي قدر يراها البعض تكاليف شاقة، بأهنا تكاليف  

 
م بالعبادات، فقال:) لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهت  فالسواك من السنن التي وردت هبا النصوص الكثرية، بل ربطه    (1)

 بالسواك مع كل صالة() البخاري ومسلم(، ويف رواية:» عند كل وضوء «
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يف مصلحة اإلنسان، وهو ما يرفع املشقة يف فعلها، ألن أي إنسان يسرتخص أي جهد يبذله إذا ما  

 كان فيه مصلحة له. 

إذا نعس  ) يف تعليل النهي عن الصالة وقت النعاس:  وقد مجع كلتا الناحيتني قوله 

أحدكم إذا صىل وهو ناعٌس ال يدري لعله  أحدكم وهو يصيل، فلريقد حتى يذهب عنه النوم، فإن  

    ( 1) يذهب يستغفر فيسب نفسه( 

 اليرس: 

 قال رجل من القوم: فحدثنا عن الضابط األول؟ 

تتصف باليرس.. بل إنه إذا وقع العرس يف    قال احلكيم:  مجيع الرشائع التي جاء هبا نبينا  

ك قال العلامء )إذا ضاق األمر  أمر من األوامر، أو هني من النواهي رفع التكليف به.. ويف ذل 

 املشقة جتلب التيسري( ) اتسع(، و 

 بات روبرتسون، وقال: املشقة جتلب التيسري!؟.. ما هذا؟ ضحك  

القاعدة األصولية تنص عىل أن األحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج  قال احلكيم: هذه 

 م هبا. عىل املكلف ومشقة يف نفسه أو ماله، فإن الرشع قد أجاز له عدم القيا 

 قال بات روبرتسون: فهي من وضع الفقهاء إذن ال من إرشاد نبيكم وتعليمه!؟  

ما كان لفقهائنا أن يتجرأوا، فيضيفوا إىل الدين حرفا من غري أن جيدوا له دليال  قال احلكيم:  

 من النصوص..  

نعم.. هم ليسوا معصومني يف استنباطاهتم، ولكنهم مع هذه القاعدة عىل اخلصوص،  

ومع القواعد التي تشبهها معصومون يف هذا االستنباط، ألهنم يستندون فيه إىل الدالئل القطعية  

  يرقى إليها شك..  التي ال 

﴾  لقد قال اهلل تعاىل يقرر هذه القاعدة:﴿ ُيِريُد اهللَُّ ِبُكُم اْلُيرْسَ َوال ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْسَ 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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َوَجاِهُدوا  ، وقال:﴿ ( 6: )املائدة  ﴾ (، وقال:﴿ َما ُيِريُد اهللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج 185: )البقرة 

ُكُم  يِف اهللَِّ َحقَّ ِجَهاِدهِ  َة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ يِن ِمْن َحَرٍج ِملَّ  ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

ُسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َفَأِقيمُ  وا  امْلُْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َويِف َهَذا لَِيُكوَن الرَّ

الَة وَ  َكاَة َواْعَتِصُموا ِباهللَِّ ُهَو َمْوالُكْم َفنِْعَم امْلَْوىَل َونِْعَم النَِّصريُ الصَّ    ( 78احلج: )   ﴾ آُتوا الزَّ

 ( 1) :)بعثت باحلنيفية السمحة( ومثل ذلك ما ورد يف األحاديث، مثل قوله  

 ( 2) إن أحب الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة( ) : وقال  

 ( 3) الدين فجعله سهال سمحا واسعا ومل جيعله ضيقا( إن اهلل رشع  ) : وقال  

 ( 4) إن خري دينكم أيرسه، إن خري دينكم أيرسه( ) : وقال  

    ( 5) إن اهلل إنام أراد هبذه األمة اليرس ومل يرد هبم العرس( ) : وقال  

ـ الذي تنسبه إىل التطرف ـ هذا السلوك يف أوسع جماالته، ويف    وقد مارس رسول اهلل 

    ( 6) بني أمرين، إال اختار أيرسمها، ما مل يكن إثام(   ما خري رسول اهلل  ) : ففي احلديث كل جماالته،  

، والتي  التفت إىل اجلمع، وقال: سأرسد لكم بعض األحداث التي وقعت يف عهده 

 عىل أمته، ومدى حرصه عىل رفع احلرج عنها.     تدل عىل مدى تيسريه  

جالسا يف املسجد، وأصحابه معه، إذ    قال: كان رسول اهلل    بعض أصحابه حدث  لقد  

ال تزرموه، دعوه(، ثم  ) : جاء أعرايب، فبال يف املسجد، فقال أصحابه: مه، مه، فقال رسول اهلل  

والبول واخلالء ـ أو كام قال رسول اهلل  إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من القذر  ) دعاه، فقال له: 

 
 رواه أمحد والديلمي. (1)

 رواه الطرباين يف األوسط. (2)

 رواه الطرباين. (3)

 رواه أمحد. (4)

 رواه ابن مردويه. (5)

 رواه البخاري ومسلم. (6)
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  ـ إنام هي لقراءة القرآن، وذكر اهلل، والصالة(، ثم قال رسول اهلل  :قم  ) لرجل من القوم

 . ( 1) فائتنا بدلو من ماء(، فشنه عليه، فأتاه بدلو من ماء، فشنه عليه 

ل يبول يف  التفت إىل اجلمع، وقال: هل رأيتم مثل هذه البساطة والتيسري والرفق.. رج 

مسجده املقدس الذي هو من أرشف مساجد الدنيا، فال يزيد عىل أن يعلمه ويوجهه من غري أن  

 يعنفه أو يوبخه. 

الصلوات، فكانت صالته   قال: كنت أصيل مع النبي صحايب آخر وحدث 

 .  ( 3) وخطبته قصداً ( 2) قصداً 

سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فأذن لنا،    قال: قدمت عىل عهد رسول اهلل آخر  وحدث  

فدخلنا، فقلنا: يا رسول اهلل أتيناك لتدعو لنا بخري، فدعا لنا بخري، وأمر بنا فأنزلنا، وأمر لنا بشئ  

، فقام متوكئا عىل قوس  من متر والشان إذ ذاك دون، فلبثنا هبا أياما شهدنا هبا اجلمعة مع النبي  

أهيا الناس إنكم لن  ) عصا، فحمد اهلل، وأثنى عليه كلامت خفيفات طيبات مباركات، ثم قال:   أو 

   ( 4) تطيقوا، ولن تفعلوا، كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبرشوا( 

هلك  ) : يتشدد مع املتشددين، بل خيرب هبالكهم يف تشددهم، قال  وهلذا كان 

 .  ( 6) ، قاهلا ثالثاً ( 5) املتنطعون 

إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه  ) ، فقال: ( 7) تنطعني املتشددين باملنبت هؤالء امل  وشبه 

 
 رواه مسلم. (1)

 والقرص.أي بني الطول (2)

 رواه مسلم.(3)

 رواه أبو نعيم وأبو يعىل وابن عساكر. (4)

 املتنطعون: املتعمقون املشددون يف غري موضع التشديد.(5)

 رواه مسلم. (6)

يقال للرجل إذا انقطع به يف سفره وعطبت راحلته: قد انبت، من البت: القطع، وهو مطاوع بت يقال: بته وأبته.  (7)

 (1/92)النهاية: 
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   ( 1) برفق، فان املنبت ال أرضا قطع والظهرا أبقى( 

، فتدفعهم إىل املبالغة يف األعامل  أصحابه  بعض  وبام أن احلامسة كانت تتقد يف قلوب 

م ذلك، ويأمرهم  يصحح هل  والتشدد فيها حرصا عىل مرضاة اهلل تعاىل، فقد كان النبي 

 .  ( 2) بالتوسط واالعتدال، وخيربهم بأن اهلل حيب أن تؤتى رخصه بقدر ما حيب أن تؤتى عزائمه 

،  ومما يروى يف ذلك أن معاذا  أم قومه ليلة يف صالة العشاء بعد ما صالها مع النبي 

فافتتح سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه وصىل وحده، فقال له: نافقت، ثم ذكر ذلك للنبي  

  فقال الرجل: يا رسول اهلل إنك أخرت العشاء، وإن معاذا صىل معك ثم أمنا، وافتتح سورة ،

البقرة، وإنام نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، فلام رأيت ذلك تأخرت وصليت، فقال  

 : ( أفتان أنت   )( 3) يا معاذ؟ اقرأ سورة كذا، اقرأ سورة كذا    

من    وا ذكر و : هذه فالنة  وا فقال: من هذه؟ قال   ، امرأة فوجد  ،  بيته دخل    أن النبي  يروى  و 

حتى متلوا، وكان أحب الدين إليه ما  ( 4) مه عليكم بام تطيقون، فواهلل ال يمل اهلل ) صالهتا، قال: 

   ( 5) داوم صاحبه عليه( 

ملسجد، فإذا حبٌل ممدوٌد بني الساريتني فقال: ما هذا احلبل؟،  دخل ا  أن النبي وروي 

حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا  ) : قالوا: هذا حبٌل لزينب، فإذا فرتت تعلقت به، فقال النبي  

 
:) إن هذا الدين متني، فأوغلوا فيه برفق، وال تبغضوا إىل أنفسكم رواه البزار، ويف رواية عن عبد اهلل بن عمرو قال    (1)

املنبت ال بلغ بعدا، وال أبقى ظهرا، واعمل عمل امرئ يظن أن ال يموت إال هرما، واحذر حذر امرئ حيسب عبادة اهلل، فان 

 أنه يموت غدا( رواها ابن عساكر.

:) إن اهلل حيب أن يؤخذ برخصه، كام حيب أن يؤخذ بعزائمه، إن اهلل بعثني باحلنيفية ويف ذلك يقول رسول اهلل  (2)

يِن ِمْن َحَرٍج ()احلج:السمحة دين ابراهيم، ثم   (( رواه احلاكم.78قرأ:﴿ َوَما َجَعَل َعَليُْكْم يِف الدِّ

 رواه البخاري ومسلم، ويف رواية:) اقرأ والشمس وضحاها، والضحى، والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك األعىل( (3)

ة املال حتى متلوا فترتكوا، فينبغي لكم أن ومعنى ال يمل اهلل أي: ال يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعاملكم، ويعاملكم معامل  (4)

 تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم.

 رواه البخاري ومسلم. (5)



377 

 

   ( 1) فرت فلريقد( 

يميش بني يدي،    قال: خرجت ذات يوم حلاجة، وإذا أنا بالنبي    بعض أصحابه وحدث  

فأخذ بيدي، فانطلقنا نميش مجيعًا، فإذا نحن برجل يصيل يكثر الركوع والسجود فقال النبي  

 : (  فقلت: اهلل ورسوله أعلم، فرتك يده من يدي، ثم مجع يديه، فجعل يصوهبام ،)أتراه يرائي؟

صدًا عليكم هديًا قاصدًا عليكم هديًا قاصدًا، فإنه من يشاد هذا  عليكم هديًا قا ) ويرفعهام ويقول: 

   ( 2) الدين يغلبه( 

موىل لبني عبد املطلب يصيل وال ينام، ويصوم وال يفطر،    قال: ذكر للنبي  آخر  وحدث  

أنا أصىل، وأنام، وأصوم وأفطر، ولكل عمل رشة ولكل رشة فرتة، فمن كانت فرتته إىل  ) فقال: 

 ومن تكن إىل غري ذلك فقد ضل( السنة فقد اهتدى،  

، فلام  ، يسألون عن عبادة النبي  وروي أن ثالثة رهٍط جاءوا إىل بيوت أزواج النبي  

قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال:    أخربوا كأهنم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي  

هر، وال أفطر، وقال اآلخر: وأنا  أحدهم: أما أنا فأصيل الليل أبدًا، وقال اآلخر: وأنا أصوم الد 

انتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما  ) إليهم فقال:  أعتزل النساء فال أتزوج أبدًا، فجاء رسول اهلل 

واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب  

   ( 3) عن سنتي فليس مني( 

ب إذا هو برجٍل قائٍم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إرسائيل نذر  خيط  : بينام النبي روي أنه و 

مروه فليتكلم  ) : أن يقوم يف الشمس وال يقعد، وال يستظل وال يتكلم، ويصوم، فقال النبي 

    ( 4) وليستظل وليقعد وليتم صومه( 
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أين أقول: واهلل ألصومن النهار،   عن نفسه قال: أخرب النبي بعض أصحابه وحدث 

: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأيب أنت  وألقومن الليل ما عشت، فقال رسول اهلل  

وأمي يا رسول اهلل. قال: فإنك ال تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثالثة  

فإين أطيق أفضل من ذلك، قال:   أياٍم فإن احلسنة بعرش أمثاهلا، وذلك مثل صيام الدهر، قلت: 

فصم يومًا وأفطر يومني، قلت: فإين أطيق أفضل من ذلك، قال: فصم يومًا وأفطر يومًا، فذلك  

، وهو أعدل الصيام ـ ويف رواية: هو أفضل الصيام ـ فقلت: فإين أطيق أفضل من  صيام داود  

ون قبلت الثالثة األيام التي  : ال أفضل من ذلك، قال عبد اهلل: وألن أك ذلك. فقال رسول اهلل  

 . ( 1) أحب إيل من أهيل ومايل   قال رسول اهلل  

 املقاصدية: 

 فحدثنا عن الثاين. حدثتنا عن الضابط األول..  قال رجل من القوم:  

 تتصف باملقاصدية.   قال احلكيم:  مجيع الرشائع التي جاء هبا نبينا  

 . ما املقاصدية؟ أرسل بات روبرتسون ضحكة عالية، ثم قال: املقاصدية!؟. 

قال احلكيم: إن اهلل احلكيم الذي مل خيلق العبث مل يرشع العبث.. ولذلك فإن من مزايا  

فيها مفهوم الغاية واضح املقصد، يفهمه كل ذي عقل ببساطة ويرس،   ء الرشيعة أن كل يش 

 فيستحيل أن يقول العقل شيئا، ويقول الرشع خالفه. 

 كم.. كل دين يقول أهله هذا. قال بات روبرتسون: أتتيه عيل برشيعت 

قال احلكيم: فأنبئني عن احلكمة من الرشائع التي وردت يف العهد القديم، والتي َتتص  

 باملرأة احلائض.. الشك أنك تعرفها، وال شك أنك تعرف كثرهتا. 

سكت بات روبرتسون، فقال احلكيم: سأقرأ عليك بعض النصوص التي تدل عليها..  

( هذ النص.. واسمح يل أن أقرأه لك بطوله.. )وإذا  27-  19: 15ني: لقد جاء يف )سفر الالوي 
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حاضت املرأة فسبعة أيام تكون يف طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسا إىل املساء. كل ما تنام  

عليه يف أثناء حيضها أو جتلس عليه يكون نجسا، وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم  

ل من مس متاعا جتلس عليه، يغسل ثيابه ويستحم بامء، ويكون  بامء ويكون نجسا إىل املساء. وك 

نجسا إىل املساء. وكل من يلمس شيئا كان موجودا عىل الفراش أو عىل املتاع الذي جتلس عليه  

يكون نجسا إىل املساء. وإن عارشها رجل وأصابه يشء من طمثها، يكون نجسا سبعة أيام. وكل  

دم امرأة فرتة طويلة يف غري أوان طمثها، أو استمر احليض    فراش ينام عليه يصبح نجسا. إذا نزف 

بعد موعده، تكون كل أيام نزفها نجسة كام يف أثناء طمثها. كل ما تنام عليه يف أثناء نزفها يكون  

نجسا كفراش طمثها، وكل ما جتلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها. وأي شخص  

 م بامء، ويكون نجسا إىل املساء( يلمسهن يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستح 

التفت احلكيم إىل بات روبرتسون، وقال: أرأيت هذه التفاصيل املشددة التي جتعل املرأة  

احلائض كالكلب العقور خيشى الكل من االقرتاب منه.. َتيل املرأة يأتيها الطمث ملدة سبعة أيام  

فرتة نجاستها أسبوعا آخر، أى نصف  تكون فيها نجسة ومنبوذة من اآلخرين، ثم تستمر بعد 

 شهر، وهذا يعنى نصف سنة.. أي أهنا ستظل نصف عمرها نجسة منبوذة. 

  ليس هذا فقط هو كل رشيعة التوراة املرتبطة باحلائض.. هناك تكاليف أخطر.. اسمع..: 

  ويف اليوم الثامن تأخذ لنفسها ياممتني أو فرخي محام وتأيت هبام اىل الكاهن اىل باب خيمة ) 

االجتامع. فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية واآلخر حمرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من  

 ( 30-   29:  15) )الالويني  (  سيل نجاستها 

هل ترى هذا حكام معقوال.. إن املرأة يف العادة تستحي من علم أي أحد بحيضها، فكيف  

بح نجسة.. وملاذا ترتبط أكثر  تفعل هذا أمام الناس، وأمام الكاهن.. ثم ما جريمتها حتى تص 

 أحكام التوراة باحلامم والكباش والشواء!؟ 

ومثل ذلك أحكام النفاس يف الكتاب املقدس.. اسمع:» إذا محلت امرأة وولدت ذكرا،  
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تظل األم يف حالة نجاسة سبعة أيام، كام يف أيام فرتة احليض... وعىل املرأة أن تبقى ثالثة وثالثني  

هر من نزيفها، فال متس أي يشء مقدس، وال حترض إىل املقدس، إىل أن تتم  يوما أخرى إىل أن تط 

أيام تطهريها. وإن ولدت أنثى فإهنا تظل يف حالة نجاسة مدة أسبوعني كام يف فرتة احليض، وتبقى  

 ( 5-   1:  12الالويني:  ) (  ستة وستني يوما حتى تتطهر من نزيفها 

ناث؟.. أال ترى كيف جتعل مدة طهارة  أال ترى اجلور الذي حتمله هذه النصوص عىل اإل 

 املرأة يف حال كون املولود أنثى ضعف طهارة كون املولود ذكرا!؟ 

لسبب   التفت احلكيم إىل اجلمع، وقال: إن هذه التعاليم مجيعا َتلو منها رشيعة حممد  

  بسيط، وهو أن هذه الرشيعة رشيعة مقاصدية تالحظ علل األحكام وأغراضها، وهلذا ذكر تعاىل 

حكم احلائض وعلته بقوله:﴿ َوَيْسَألوَنَك َعِن املَِْحيِض ُقْل ُهَو َأذًى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء يِف املَِْحيِض  

ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللَُّ ِإنَّ اهللََّ حُيِبُّ ا  اِبنَي َوحُيِ َوال َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّ بُّ  لتَّوَّ

ِرينَ   ( 222)البقرة:   ﴾ امْلَُتَطهِّ

انظر.. اآلية الكريمة تكتفي بتحريم إتيان احلائض، وتعلل ذلك بعلة معقولة مل تزدها  

 األيام إال قوة.. لقد اعتربت األذى مقصورا عىل حمله، ومل تتعداه إىل غريه. 

لقد ورد يف احلديث أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة منهم مل يؤاكلوها يف البيوت، فسأل  

اصنعوا كل يشء إال  ) : فأنزل اهلل تعاىل اآلية السابقة، فقال رسول اهلل  أصحاب النبي 

 . ( 1) النكاح(، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيه 

التفت احلكيم إىل بات روبرتسون، وقال: هذا جمرد نموذج عن املفارقة الكربى بني  

 ترشيعات اإلسالم، وترشيعات اليهودية واملسيحية.. ومثلها سائر الديانات..  

اإلسالم ينطلق يف كل ترشيع من املقاصد التي جتتمع مجيعا بتفاصيلها وفروعها لتخدم  

 قيق وترشيعات حمكمة.. اإلنسان فردا وجمتمعا وفق نظام د 
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حتى ما يظهر أنه جوانب تعبدية حمضة فإن الرشيعة تربطها باملقاصد التي َتدم اإلنسان،  

وَتدم اإلنسانية، لقد قال اهلل تعاىل يف الصالة مبينا دورها الرتبوي النفيس:﴿ اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك  

الَة تَ  الَة إِنَّ الصَّ  َوامْلُْنَكِر َوَلِذْكُر اهللَِّ َأْكرَبُ َواهللَُّ َيْعَلُم َما  ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّ
ِ
نَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

َا َلَكِبرَيٌة ِإالَّ َعىَل  45)العنكبوت:  ﴾ َتْصنَُعونَ  الِة َوِإهنَّ رْبِ َوالصَّ (، وقال:﴿ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

 ( 45)البقرة:   ﴾ اخْلَاِشِعنيَ 

ع اهلل للمسلمني أن يصلوا مجاعة يف املسجد ليؤلف ذلك  وأما خدمتها لإلنسانية، فقد رش 

بني قلوهبم ويزيد املودة بينهم، قال تعاىل:﴿ يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه  

اَرٌة َواَل بَ 36ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآْلََصاِل )  َكاِة  ( ِرَجاٌل اَل ُتْلِهيِهْم جِتَ  الزَّ
ِ
اَلِة َوِإيَتاء ْيٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوِإَقاِم الصَّ

( لَِيْجِزهَيُُم اهللَُّ َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه  37خَيَاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر ) 

 (﴾ )النور( 38 ) َواهللَُّ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب 

ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب   َا الَّ وهكذا األمر بالنسبة للصيام، فقد قال تعاىل معلال احلكمة منه:﴿ َيا َأهيُّ

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  َياُم َكاَم ُكِتَب َعىَل الَّ  ( 183)البقرة:   ﴾ َعَلْيُكُم الصِّ

ِذيَن آَمُنوا ِإَذا  وهكذا األمر بالنسبة  َا الَّ للترشيعات املرتبطة بالطهارة، قال تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإىَل امْلََرافِِق َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إِ  ىَل  ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

رُ  وا َوإِْن ُكْنُتْم َمْرىَض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو  اْلَكْعَبنْيِ َوإِْن ُكْنُتْم ُجُنبًا َفاطَّهَّ

ُموا َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه مَ  ا ُيِريُد اهللَُّ  الَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم جَتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

َرُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ لَِيْجَعَل َعَلْيكُ   ( 6)املائدة:   ﴾ ْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهِّ

أما يف جوانب املعامالت املختلفة، فإن الرشيعة تنطلق فيها من رعاية املصالح التي حتفظ  

ب منها اجلور، أو تنترش منها  احلقوق، وترعى احلرمات، وتسد كل منافذ اخللل التي قد يترس 

 القسوة.. فالرشيعة رمحة كلها عدالة كلها.   

 املواقف 
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التفت احلكيم إىل الطريق، وأشار إىل رشطي كان يقف يف الطريق، وقال: أرأيت إىل هذا  

 الرشطي اهلادئ الوديع املسامل؟ 

 قال بات روبرتسون: وكيف ال أراه.. إال إذا كنت متطرفا مسلام؟ 

م: فهل سرتاه يظل عىل هدوئه ووداعته ومساملته إن رأى من خيالف القانون أو  قال احلكي 

 يعتدي عىل املارة؟ 

 قال بات روبرتسون: ال.. بل سينقلب حينها وحشا كارسا. 

 قال احلكيم: تقصد أنه عند مالقاته للصوص واملجرمني ينقلب من االعتدال إىل التطرف. 

. بل إنه لو بقي يف مكانه مل حيرك ساكنا إن رأى  قال بات روبرتسون: ال.. بل يظل معتدال. 

 املجرمني كان رشيكا هلم يف جرائمهم. 

 قال احلكيم: فإن اضظره ذلك السلوك العنيف إىل استعامل السالح. 

 قال بات روبرتسون: ال حرج عليه يف استعامله ما دام أعداء السالم يستعملونه. 

لتي حتكم عىل املواقف بكوهنا معتدلة أو  قال احلكيم: فقد أقررت إذن بجميع القوانني ا 

 متطرفة. 

 قال بات روبرتسون: مل أفهم ما الذي تقصده؟ 

 دع ما لقيرص لقيرص(..  ) بمقولة املسيح:   قال احلكيم: لقد فخرت عىل حممد  

 قال بات روبرتسون: أجل فعلت ذلك.. وال أزال مرصا عليه. 

.. و)دع ما للمجرم للمجرم( هل  قال احلكيم: فإذا قال هذا الرشطي )دع ما للص للص( 

 تقبل منه ذلك؟ 

 ذكر قيرصا ومل يذكر املجرمني. املسيح  قال بات روبرتسون:  

 قال احلكيم: فإذا حتول املجرمون إىل قيارصة.. أو حتول القيارصة إىل جمرمني..  

قال بات روبرتسون: فأنت تزعم بأن حممدا وأتباعه رشطة.. أو يامرسون وظائف  
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 الرشطة. 

قال احلكيم: إن كانت وظيفة الرشطة هي حفظ األمن والسالم واحلريات من أن تنتهك  

ومجيع أمته كلفوا بأن يكونوا رشطة حيفظون السالم يف العامل حلفظ   أو َترتق، فإن حممدا 

املستضعفني من بطش املستكربين.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، وسامه شهادة، فقال:﴿ َوَكَذلَِك  

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  ًة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ  ( 143: ﴾ )البقرة   َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

فمن معاين الشهادة هذه الوظيفة اخلطرية التي انتدب هلا كل مؤمن، بل كل حر يف العامل..  

 فال يمكن للحر أن يرى اللصوص ثم يسكت عليهم، أو يرى املجرمني، ثم يغض الطرف عنهم. 

 قال بات روبرتسون: فهذا هو الذي جعل اإلسالم دين سيف إذن؟ 

ستعامل السيف يف اإلسالم احلرمة.. فاملسلم ال يسل سيفه إال  قال احلكيم: األصل يف ا 

 للرضورة القصوى التي استدعت ذلك. 

 قال بات روبرتسون: فلامذا سل اإلسالم سيفه إذن عىل األمم؟ 

 قال احلكيم: اإلسالم مل يسل سيفه عىل أي أمة من األمم. 

 قال بات روبرتسون: فأنت ال تقرأ التاريخ إذن. 

وهدي الورثة الذين حافظوا عىل   سالم يمثله كتاب اهلل وسنة النبي اإل قال احلكيم: 

فكام ال يمثل ملوك أوروبا   . صفاء الرشيعة ونقائها.. وأما من عدا ذلك، فال يمثل إال نفسه. 

 . املسيح.. فكذلك ال يمثل حكام املسلمني حممدا  

أرضب لك مثلني  سكت قليال، ثم قال: ما دمت قد قارنت بني املسيحية واإلسالم.. فس 

 عن شعبني، وكيف تعامل معهم قومك، وكيف تعامل معهم قومي. 

إذا فتحتم مرص  ) يوصينا بمرص، وبأهل مرص:  أما أوهلام، فمرص.. لقد قال نبينا 

ستفتحون  ) : ، ويف حديث آخر قال رسول اهلل  ( 1) فاستوصوا بالقبط خرًيا، فإن هلم ذمة ورمًحا( 

 
 رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي. (1)
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 ( 2) ستوصوا بأهلها خرًيا فإن هلم ذمة ورمًحا( ، فا ( 1) أرًضا يذكر فيها القرياط 

هبذه الوصية، وأهل مرص ينعمون بسامحة اإلسالم ورمحة   ومنذ أوىص النبي 

اإلسالم، فلم متتد إليهم يد تؤذهيم، وال لسان جيرحهم، بل حتول املرصيون إىل محاة لإلسالم،  

 ومدافعني عنه، بل أصبحت مرص بعد فرتة وجيزة عاصمة اإلسالم. 

 حهم بالفتح اإلسالمي. قارن هذا بام فعله أهل دينك باملرصيني الذين مل يفرحوا بيشء كفر 

قال رجل من القوم: هذا هو النموذج األول.. ونحسب كل األدلة معك فيه، فال يزال  

األقباط املرصيون أكرب شاهد عىل مدى تسامح اإلسالم مع املرصيني يف مجيع فرتات تارخيه،  

 فحدثنا عن النموذج الثاين.   

 قال احلكيم: النموذج الثاين هم اليهود..  

بات روبرتسون انتفاضة شديدة، فقد كان حين لليهود أكرب من حنينه للمسيح    هنا انتفض 

 . ( 3) نفسه، وقال: أتذكر اليهود.. وتنسى ما فعل نبيكم باليهود 

قال احلكيم: لن أحتدث عن موقف قومك من اليهود، فأنت أدرى الناس به.. ولكني  

 ..  سأحدثك عن موقف نبينا  

لوجدهتا عني التسامح واملوادعة   ن النبي ولو تأملت املعاهدات التي صدرت ع 

واملساواة، ومن هذه املعاهدات إعالن دستور املدينة الذي اشتمل عىل سبع وأربعني فقرة، ومما  

ورد فيها من احلديث عن اليهود: )إن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني(.. و)وإن ليهود  

إن  ) وأهل بيته(.. و ( 4) ظلم وأثم، فإنه ال يوتغ إال نفسه  بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إال من 

 
 16القرياط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغريمها ، وكان أهل مرص يكثرون من استعامله والتكلم به )رشح مسلم (1)

/ 97  ) 

 رواه مسلم. (2)

 هبم يف فصل )حروب( من هذه الرسالة. سنرى التفاصيل املرتبطة باليهود وعالقة النبي  (3)

 ال هيلك غريها.(4)
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عىل اليهود نفقتهم، وعىل املسلمني نفقتهم، وإن بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة،  

إذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه  ) .. و  ( 1) ( وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلثم 

ا دعوا إىل مثل ذلك، فإن هلم عىل املؤمنني إال من حارب يف  فإهنم يصلحونه ويلبسونه، وإهنم إذ 

الدين(.. و)إن هيود األوس مواليهم وأنفسهم عىل مثل ما ألهل هذه الصحيفة مع الرب املحض  

من أهل هذه الصحيفة، وإن الرب دون اإلثم ال يكسب كاسب إال عىل نفسه، وإن اهلل عىل أصدق  

ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آثم، وإنه من خرج آمن ومن  إنه  ) ما يف هذه الصحيفة وأبره(.. و 

    ) (2 )قعد آمن باملدينة، إال من ظلم وأثم، وإن اهلل جار ملن بر واتقى، وحممد رسول اهلل  

عىل ما اقتضته هذه املعاهدة إىل أن خانوها بأنفسهم، فلقوا إثم    وقد حافظ رسول اهلل  

 ..  ( 3) خيانتها 

واملسلمني..   د يف ذلك الوقت تلقي بسمومها عىل رسول اهلل لقد كانت أفواه اليهو 

يقابلوهنم إال باجلدال بالتي هي أحسن، أو غض    ومع ذلك مل يكن املسلمون وال رسول اهلل  

 الطرف عام يقولون. 

وقبل يمني اليهود إذ   عند ما قتل أحد الصحابة يف أحد أحياء اليهود يف خيرب ريض ف 

زعم أن رجاًل من األنصار يقال  : ) أقسموا أهنم مل يقتلوه ومل يعلموا قاتله، فعن بشري بن يسار قال 

له سهل بن أيب حثمة أخربه أن نفًرا من قومه انطلقوا إىل خيرب، فتفرقوا فيها فوجدوا قتياًل، وقالوا  

فقالوا:    وما علمنا قاتاًل، فانطلقوا إىل النبي  للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا  

يا رسول اهلل انطلقنا إىل خيرب فوجدنا أحدنا قتياًل، قال: الُكرَب الكرَب، فقال هلم: تأتون البينة عىل  

 
يسهم لليهود إذا غزوا مع املسلمني هلذا  هذه النفقة يف احلرب خاصة، رشط عليهم املعاونة له عىل عدوه، وهلذا كان  (1)

 كن هلم يف غنائم املسلمني سهم.الرشط الذي رشط عليهم من النفقة، ولوال هذا مل ي

  470 - 466/  2واألموال البن زنجويه  295 - 292هذه املعاهدة ورد ذكرها يف كتاب األموال أليب عبيد ص  (2)

 . 50 - 41وجمموعة الوثائق السياسية من ص  293/  4والروض األنف  92/  2وسرية ابن هشام 

 ( من هذه الرسالة.انظر تفاصيل اخليانة وآثارها يف فصل )حروب (3)
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أن    من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون، قالوا: ال نرىض بأيامن اليهود، فكره رسول اهلل  

 . ( 1) اه مائة من إبل الصدقة ُيطَّلَّ دمه، فود 

..  ( 2) التفت إىل بات روبرتسون، وقال: هل رأيت نبال كهذا النبل، أو كرما كهذا الكرم 

 لقد فعل ذلك مع كونه يف موضع قوة، يستطيع أن يفرض هبا ما يشاء عىل من يشاء.  

سكت احلكيم قليال، ثم قال: وهذه املواقف اململوءة بالتسامح والرمحة واللطف كانت  

 مع مجيع أصناف اخللق.   هي القاسم املشرتك يف مجيع معامالت النبي  

باحلديبية يف أصل الشجرة التي قال   ، قال: كنا مع رسول اهلل بعض الصحابة حدث 

، فرفعته عن ظهره، وعيل بن  اهلل، وكأين بغصن من أغصان تلك الشجرة عىل ظهر رسول اهلل  

اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم(،  : ) رسول اهلل  أيب طالب وسهيل بن عمرو بني يديه، فقال 

اكتب باسمك  ) فأخذ سهيل يده فقال: ما نعرف الرمحن الرحيم، اكتب يف قضيتنا ما نعرف، فقال: 

اللهم، هذا ما صالح عليه حممد رسول اهلل أهل مكة(، فأمسك بيده فقال: لقد ظلمناك إن كنت  

هذا ما صالح عليه حممد بن عبد اهلل بن عبد  اكتب ) رسواًل، اكتب يف قضيتنا ما نعرف، فقال: 

املطلب، وأنا رسول اهلل(، قال فكتب، فبينام نحن كذلك، إذ خرج علينا ثالثون شابا عليهم  

، فأخذ اهلل بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم،  السالح، فثاروا يف وجوهنا، فدعا عليهم النبي  

هل جعل لكم أحد أماًنا(، فقالوا: ال، فخىل    هل جئتم يف عهد أحد، أو ) : فقال هلم رسول اهلل  

 
 رواه البخاري. (1)

ذلك عىل مقتَض كرمه وحسن سياسته وجلًبا للمصلحة ودرًءا للمفسدة عىل سبيل  قال القرطبي يف املفهم: فعل (2)

التأليف، وال سيام عند تعذر الوصول إىل استيفاء احلق، وقال القايض عياض: هذا احلديث أصل من أصول الرشع وقاعدة من 

حكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ مجيع األئمة والسلف من الصحابة والتابعني وعلامء األمة وفقهاء قواعد األ

 األمصار من احلجازيني والشاميني والكوفيني وإن اختلفوا يف صور األخذ به. 

/   11ر: رشح مسلم قال النووي عند رشحه هلذا احلديث: ويف هذا دليل لصحة يمني الكافر والفاسق واليهودي )انظ

147) 
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َة ِمْن َبْعِد أَ  ْن  سبيلهم، فأنزل اهلل تعاىل:﴿ َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأْيِدهَيُْم َعْنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمكَّ

   ( 1) ( 24)الفتح:   ﴾ َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم َوَكاَن اهللَُّ ِباَم َتْعَمُلوَن َبِصرياً 

أن يأرسهم أو أن   التفت إىل بات روبرتسون، وقال: لقد كان بإمكان رسول اهلل 

 يقتلهم، ولكن سامحته أبت عليه ذلك. 

عىل أعدائه الذين استعملوا كل األساليب القذرة حلربه ماذا قال    وعندما أظفر اهلل نبيه  

 هلم؟ 

  : ، قالوا ( ؟ فاعل بكم  يا معرش قريش ما ترون أين )  : سكت اجلمع، فقال: لقد قال هلم 

اَل َتْثَريَب  :﴿ فإين أقول لكم كام قال يوسف إلخوته )  : خرًيا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال 

   ( َعَلْيُكُم﴾ اذهبوا فأنتم الطلقاء 

قال بات روبرتسون: ولكن اإلسالم الذي تزعم أنه أبدى تساحما عجيبا يف معاملة غري  

عىل املسلمني العصاة.. قارن ما وضع اإلسالم من حدود شديدة بام    املسلمني كان شديد القسوة 

 . ( 2) حصل من املسيح مع تلك املرأة اخلاطئة 

قال احلكيم: إن احلدود يف اإلسالم ليست إال نوعا من الروادع التي حتفظ املجتمع من  

ل الرشيعة كام  السقوط يف محأة الرذيلة، أومحأة الالأمن.. وهي جمرد إجراء من اإلجراء ال أهنا ك 

 يتوهم املتومهون..  

إن مجيع العقوبات التي وضعها اإلسالم للردع عن اجلريمة ال تعدو سبع عقوبات، وكلها  

قطع  ) متس طهارة املجتمع الذي جاءت ترشيعات اإلسالم لتحافظ عىل طهارته، وهي احلرابة 

 ، والردة، والبغي، والزنا، والقذف، والرسقة، ورشب اخلمر. ( الطريق 

ل هذه احلدود ال تنفذ إال بعد رشوط شديدة، ومن السهل رفعها بأي شبهة من  وك 

 
 رواه أمحد واحلاكم، وقال: صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي. (1)

 التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف سائر الرسائل، وخاصة )رمحة للعاملني( انظر (2)
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 الشبهات. 

سأرضب لك مثاال عىل ذلك بحد الزنا.. هذا احلد الذي رشعه اهلل لتطهري املجتمع من  

 االنحراف. 

فهذا احلد يف الرشيعة مل يأمر به اإلسالم إال بعد أن امتأل املجتمع نظافة وطهارة، ثم مل يأمر  

تنفيذه إال يف ظل ضوابط شديدة تكاد حتيل وقوعه إال بالنسبة جلريء عىل قيم املجتمع غري مبال  ب 

 بتخريبها. 

ِذيَن َيْرُموَن املُْْحَصَناِت ُثمَّ مَلْ   :﴿ لقد قال تعاىل يذكر البينة التي عىل أساسها يقوم احلد  َوالَّ

  ﴾  َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدًة َأَبدًا َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثاَمننِيَ 

 ( 4النور: ) 

إن البينة التي ذكرهتا هذه اآلية الكريمة ال يمكن حتققها إال يف إنسان وقح ال يراعي لنفسه،  

 وال للمجتمع أي حرمة. 

فلم نسمع يف تاريخ املسلمني أن ُأقيم  وهلذا يندر أن يقع مثل هذا.. بل مل يثبت مثل هذا، 

 حد الزنا بتوافر أربعة شهود. 

يعلم فيه بأن امرأة وقعت   سكت قليال، ثم قال: سأرضب لك مثاال كان رسول اهلل 

احلد، ومل يعمل علمه يف إقامة احلد   يف الزنا، وهي حمصنة، ومع ذلك مل يقم عليها رسول اهلل 

برشيك بن سمحاء، فقال النبي   امرأته عند النبي  عليها، روي أن هالل بن أمية قذف 

 : (  فقال: يا رسول اهلل إذا رأى أحدنا عىل امرأته رجال ينطلق يلتمس ،)البينة أو حدِّ يف ظهرك

البّينة وإال حد يف ظهرك(، فقال هالل: والذي بعثك باحلق إين  ) يقول:  البّينة؟ فجعل النبي 

ِذيَن  :﴿ ن احلد، فنزل جربيل وأنزل عليه قوله تعاىل لصادق، فلينزلن اهلل ما يربئ ظهري م  َوالَّ

ُه مَلَِن  َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباهللَِّ  ِإنَّ

اِدِقنَي )  ( َوَيْدَرُأ َعْنَها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد  7َلْيِه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي ) ( َواخْلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اهللَِّ عَ 6الصَّ
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ُه مَلَِن اْلَكاِذِبنَي )  اِدِقنَي ) 8َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِباهللَِّ إِنَّ   ( 9( َواخْلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اهللَِّ َعَلْيَها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّ

إن اهلل يعلم أن  ) يقول:   رسل إليها فجاء هالل فشهد، والنبي  فأ   فانرصف النبي  (،  )النور   ﴾ 

أحدكام كاذب، فهل منكام تائب؟(، ثم قامت فشهدت، فلام كانت عند اخلامسة وقفوها، وقالوا:  

إهنا موجبة، قال ابن عباس: فتلّكأت، ونكصت حتى ظننا أهنا ترجع، ثم قالت: ال أفضح قومي  

أبرصوها، فإن جاءت به أكحل العينني سابغ اإلليتني  ) : سائر اليوم، فمضت، فقال النبي 

لوال ما مَض من  ) : خدّلج الساقني فهو لرشيك بن سمحاء(، فجاءت به كذلك، فقال النبي 

    ( 1) كتاب اهلل لكان يل وهلا شأن( 

حيث عىل السرت، وعىل عدم تتبع   النبي وفوق ذلك، فقد كان سكت قليال، ثم قال: 

عورات املسلمني، وخيرب عن اجلزاء العظيم املعد لذلك، وذلك ما يمنع من استيفاء األركان التي  

من سرت أخاه املسلم يف الدنيا، سرته اهلل يف  ) : يقام هبا احلد.. فاحلد ال يقام إال بالشهود، قال 

،  ( 3) ا، كان كمن استحيا موؤودة من قربها( من رأى عورة فسرته ) : ، وقال  ( 2) الدنيا واآلخرة( 

من سرت عورة أخيه املسلم سرت اهلل عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه املسلم  ) : وقال  

   ( 4) كشف اهلل عورته حتى يفضحه هبا يف بيته( 

قال بات روبرتسون: فأنت هبذه النصوص التي تنقلها تكاد تلغي أهم ما يطلبه أولئك  

 ن يريدون تطبيق الرشيعة. املتطرفون الذي 

قال احلكيم: إن كان تطبيق الرشيعة يف تصورهم هو جمرد تطبيق احلدود، فقد أساءوا فهم  

الرشيعة.. فاحلدود يف الرشيعة زواجر ال انتقام.. وهي يف ذلك كأسلحة الردع التي َتزهنا الدول  

 . يف خمازهنا، ال لتنتقم هبا، وإنام لتحافظ هبا عىل سلطتها ومهابتها 

 
 رواه البخاري. (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه البخاري يف األدب، وأبو داود واحلاكم. (3)

 رواه ابن ماجة. (4)
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   ( 1) تعافوا احلدود بينكم، فام بلغني من حد فقد وجب( ) وهلذا ورد يف احلديث  

إين ألذكر أول  : ) عند إقامة بعض احلدود، فقال   وقد ذكر ابن مسعود هيئة رسول اهلل  

، فقالوا:  وجه رسول اهلل  ( 2) أتى بسارق، فأمر بقطعه، وكأنام أسف   رجل قطعه رسول اهلل  

وما يمنعني؟ ال تكونوا أعوانًا للشيطان عىل أخيكم!  : ) قطعه؟ قال  يا رسول اهلل، كأنك كرهت 

إنه ال ينبغي لإلمام إذا انتهى إليه حد إال أن يقيمه، إن اهلل عفو حيب العفو:﴿ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا  

بُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 (  22: )النور ﴾    َأال حُتِ

، فيعرتف بأنه أتى ما يوجب احلد، فال يسأله عن هذا  بل كان الرجل يأيت إىل النبي 

احلد: ما هو؟ وكيف اقرتفه؟ بل يعترب اعرتافه هذاـ  الذي قد يعرضه للعقوبةـ  توبة من ذنبه، وندمًا  

  يف الرجل يعرتف بحد وال يسميه( ) عىل ما فرط منه، فهو كفارة له، فقد روى أبو داود يف باب 

فقال: يا رسول اهلل، إين أصبت حدًا فأقمه عيل. قال:   عن أيب أمامة: أن رجاًل أتى النبي 

:  ؟ قال: نعم. قال ( هل صليت معنا حني صلينا : ) )توضأت حني أقبلت(؟ قال: نعم. قال 

   ( 3) اذهب، فإن اهلل تعاىل قد عفا عنك( ) 

 احلياة 

 ى هؤالء احلارضين؟ التفت احلكيم إىل احلارضين، وقال لبات روبرتسون: أتر 

 قال احلكيم: أعمى أنا.. أو متطرف أنا.. إن مل أكن أراهم. 

قال احلكيم: أنت ترى بأن لكل واحد من هؤالء حياته اخلاصة، وأسلوب تفكريه، وما  

 أن يتدخل يف خصوصياته. من الناس  حد  أل حيب، وما يبغض.. وكل هؤالء ال حيب  

 بام نحن فيه؟ قال بات روبرتسون: نعم.. ما عالقة هذا  

 
 رواه أبو داود واحلاكم والنسائي. (1)

 أي بدا عليه األسى.(2)

 رواه أبو داود. (3)
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قال احلكيم: ألست ترى بأن أخطر تطرف هو أن نفرض عىل الناس أسلوبا معينا يف  

 احلياة؟ 

 قال بات روبرتسون: أجل.. وذلك ما فعله اإلسالم. 

قال احلكيم: بل ذلك ما يريد قومك أن يفرضوه بكل الطرق، ثم يعتربون من يقع أسريا  

 ء حرا.. ويعتربون املتحرر منها متطرفا. لألنامط التي يريدون فرضها للحياة ولألحيا 

 قال بات روبرتسون: مل أفهم ما الذي تقصده؟ 

تكون النبوة  ) العرص الذي نحن فيه عرص استبداد، فقال:   قال احلكيم: لقد سمى النبي  

فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة فتكون  

شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا فتكون ما شاء اهلل، ثم  ما  

    ( 1) يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم ملكا جربية ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة( 

 أتدري ما الفرق بني امللك العضوض، وامللك اجلربية؟ 

 ل دوائر معارفنا بعد. قال بات روبرتسون: ال.. هذه املصلطحات مل تدخ 

لينبه العامة واخلاصة يف كل   قال احلكيم: هذه املصظلحات هي التي جاء هبا نبينا 

األحقاب إىل البحث عن احلياة احلرة التي ال يتسلط عليها أهل امللك العضوض، وال أهل امللك  

 اجلربي. 

 قال بات روبرتسون: فمن مها؟ 

ابتليت هبم البرشية يف أكثر عهودها، وهو   قال احلكيم: أهل امللك العضوض هم الذين 

ملك يقوم عىل اجلباية.. ودور احلاكم فيه أن يسلب أموال رعيته، فإن مل يكن هلا أموال عضها  

 ليمص بعض دمائها. 

وأما أهل امللك اجلربي، فهم الذين ال يكتفون بسلب الرعية أمواهلا، وإنام يسلبون منها  

 
 رواه أمحد. (1)
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 وكيف تعيش، وما تأكل، وما تلبس.   حريتها، فيفرضون عليها كيف تفكر، 

 قال بات روبرتسون: فأي برش هم الذين ابتلوا هبذا النوع من احلكم؟ 

قال احلكيم: قومي وقومك.. قومي ببعدهم عن اإلسالم، وقومك بانحرافهم عن الفهم  

 الصحيح حلقيقة اإلنسان، وما تتطلبه حياة اإلنسان. 

أنت حمق.. أنا أشعر بأن ساسة قومي   طأطأ بات روبرتسون، وقال: يف هذه الناحية 

متطرفون يف سلوكهم مع الرعية.. ولكن هل تسمي ذلك استبدادا؟.. أنا ال أفهم االستبداد إال  

 بقوانني الطوارئ التي تفرض عليكم كل حني. 

قال احلكيم: أخطر استبداد أن ال يرتك لك املستبد إال خيارا واحدا هو اخليار الذي خيتاره  

 امرسون هذا.. ولعلك أنت أيضا متارسه من حيث تشعر، ومن حيث ال تشعر. لك.. وقومك ي 

 قال بات روبرتسون: مل أفهم..  

قال احلكيم: ربام تكون لك.. أو كانت لك قناة إعالمية.. فرحت متلؤها باإلشهارات عن  

أصناف املأكوالت واملشمومات وامللبوسات.. وأنت ال هيمك ما حيويه ذلك من مضار ومنافع..  

 ولكن هيمك الكسب الذي ينال قناتك لتظل تؤدي رسالتها. 

 سكت قليال، ثم قال: ليس هذا فقط.. بل لعلك كنت تشهر ألصناف السجائر..  

قاطعه بات روبرتسون، وقال: فلنفرض حصول ذلك.. ألسنا نضع أسفل اإلشهار عبارة  

 )مرض بالصحة( 

 ابتسم احلكيم، وقال: وما جتدي تلك العبارة..  

 روبرتسون: يراها ناس فينفرون من السجائر.. فيحقق اإلشهار عكس هدفه.   قال بات 

قال احلكيم: فضعوا نفس اإلعالن يف كل ما تشهرونه.. فأنت تشهرون كل يشء حتى  

اخلنا والفجور تدعون إليه صباح مساء.. لتجعلوا حياة الناس موضوعة يف قالب حديدي ختم  

 عليه الشيطان ال يستطيعون منه فكاكا. 
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 ال بات روبرتسون: ولكن اإلسالم حني يقيد الناس بتلك التوجيهات يملؤها بالضيق. ق 

حياته احلرة النظيفة.. فهو ال   ن قال احلكيم: لقد ذكرت لك أن اإلسالم يتيح لكل إنسا 

يتدخل يف كل ما يستجم به الناس من أصناف اللهو واللعب برشط واحد، وهو أن ال تكون  

 بحقيقتهم اإلنسانية ووظيفتهم التي أرسلوا لألرض من أجلها. مرضة هبم أو بمجتمعهم أو  

بالتطرف هو ما تراه من   سكت قليال، ثم قال: لعل السبب يف حكمك عىل الرسول 

 بعض املسلمني من عبوس وجتهم، ويعتربون ذلك دينا. 

 قال بات روبرتسون: ذلك صحيح.. أال تعترب ذلك كافيا يف احلكم بالتطرف؟ 

د ذكرت لك أنه ال حيكم عىل أحد إال من خالل ترصفاته.. ولذلك،  قال احلكيم: لق 

وما تنص عليه كتب السنة والسرية لنرى مدى صدق ارتباط ذلك   فلنرجع إىل رسول اهلل 

 . برسول اهلل  

، فقال: كنت  لقد حدث زيد بن ثابت  وقد ُطلب إليه أن حيدثهم عن حال رسول اهلل  

جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إيّل فكتبته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا  

فكل هذا أحدثكم عن رسول اهلل  ) اآلخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، قال: 

 )( 1) ؟   

ـ بحسب هذا احلديث ـ ال خيتلف عن حياة سائر الناس،   فقد كانت حياة رسول اهلل 

 فال تكلف فيها وال تطرف. 

: كان عندي رسول  وقالت عائشة  تذكر موقفا من املواقف التي عاشتها مع رسول اهلل  

يق  يطبخ بلبن أو  دسم، وجئت به، فقلت  وسودة بنت  زمعة  فصنعت حريرة، وهي دق    اهلل  

لسودة: كيل، فقالت: ال أحبه، فقلت: واهلل لتأكلن أو  أللطخن به وجهك، فقالت: ما أنا بذائقته،  

جالس بيني وبينها،   فأخذت بيدي من الصحفة شيئًا منه فلطخت به وجهها، ورسول اهلل 

 
 (  البيهقي. (1)
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الصفحة شيئًا فمسحت به وجهي!   ركبتيه لتستقيد مني، فتناولت من   فخفض هلا رسول اهلل 

 .   ( 1) يضحك   وجعل رسول اهلل  

يامزح أصحابه، ويتطلف معهم يف مزاحه، ومما روي يف ذلك أن عجوزا قصدته،    وكان  

، فبكت  ( يا أم فالن، إّن اجلنة ال يدخلها عجوز! ) :   فقالت: ادع اهلل أن يدخلني اجلنة، فقال هلا  

أهنا حني تدخل اجلنة لن تدخلها عجوزًا، بل    ره، فأفهمها  املرأة، ألهنا أخذت الكالم عىل ظاه 

ا َأْنَشْأَناُهنَّ ِإْنَشاًء َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكارًا ُعربًا    ﴿ شابة حسناء، وتال عليها قول اهلل تعاىل يف نساء اجلنة:  ِإنَّ

 ( 2) ( 37ـ   35)الواقعة:    ﴾ أترابًا  

ال أمحلك إال عىل ولد الناقة!( فقال:  ) : وجاء رجل يسأله أن حيمله عىل بعري، فقال له 

وهل تلد  ) : يا رسول اهلل، وماذا أصنع بولد الناقة؟! ـ  انرصف ذهنه إىل احُلوار الصغري ـ فقال  

   ( 3) اإلبل إال النوق؟( 

ومن   ) : ، فقالت: إن زوجي يدعوك، فقال ويروى أن أم أيمن جاءت إىل النبي 

،  ( بىل إّن بعينه بياضاً ) : ؟(، قالت: واهلل ما بعينه بياض! فقال ( 4) هو؟.. أهوالذي بعينه بياض 

 ( 5) ( ما من أحد إال بعينه بياض ) : فقالت: ال، واهلل، فقال  

قال بات روبرتسون: ولكن اإلسالم مع ذلك حيرم الغناء.. مع أن النفس الرشيفة ترغب  

 فيه. 

الرشيفة والنفس اخلبيثة ترغب فيه.. فلذلك أباح اإلسالم ما    قال بات روبرتسون: النفس 

 تطلبه النفس الطيبة، وهنى عام تطلبه النفس اخلبيثة. 

 
 (  أبو يعىل. (1)

 (  الرتمذي. (2)

 (  الرتمذي. (3)

 (  أراد به  البياض  املحيط باحلدقة. (4)

 (  ابن أيب الدنيا. (5)
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لقد تعامل اإلسالم مع الغناء كام تعامل مع الطعام والرشاب وكل يشء.. فأباح الطيبات  

ا فيها من رضر..  وحرم اخلبائث.. وهو مل حيرمها ألجل ما فيها من متعة، وإنام حرمها ألجل م 

 فاإلسالم ال يضاد الرغبات التي ال تعقب أملا..  

تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه   َم ِزيَنَة اهللَِّ الَّ لقد نص اهلل تعاىل عىل قاعدة هذا، فقال:﴿ ُقْل َمْن َحرَّ

ْنَيا َخالِ  ْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يِف احْلََياِة الدُّ يَِّباِت ِمَن الرِّ ُل اآْلياِت  َوالطَّ َصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ

 ( 32)ألعراف:   ﴾ لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ 

 قال بات روبرتسون: ولكن الفقهاء خيالفونك يف كل ذلك؟ 

قال احلكيم: ديننا نأخذه من نبينا قبل أن نأخذه من أقوال الفقهاء.. بل إن أقوال الفقهاء  

 وافقته قبلناها، وإال رفضناها. نحاكمها إىل أحاديث نبينا، فإن  

 *** 

بعد أن انتهى احلكيم من حديثه مل جيد )نيقتاس البيزنطي( ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ  

 الرأس، متغري الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله وجييبها..  

رية.. فرأيت وجوههم  التفت إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احل 

 كاحلة عابسة عليها غربة ترهقها قرتة. 

 .   شمس حممد أما أنا.. فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  
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 تاسعا ـ حروب  

.. الرسام.. بوجه  ( 1) يف مساء اليوم التاسع.. ويف دار الندوة اجلديدة.. دخل دوج مارلت 

 من تغري. مل يصعب عيل أن أتبني ما فيه  

 ابتدرته اجلامعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إجيابية!؟  

مل جيبهم بيشء.. بل ألقى بني أيدهيم القرص الذي سجل فيه حواره التجريبي، ثم قال:  

 هو ذا التسجيل بني أيديكم.. وهو سيجيبكم أفضل مني.. فأنا إىل اآلن ال أكاد أعرف شيئا. 

 در أخي.. ووضع القرص يف القارئ.. وبدأ رشيط األحداث: ابت 

 رأينا دوج حيتمع إىل نفر من الناس يف ميدان احلرية، ثم خياطبهم قائال: هل تعرفون حممدا؟ 

قال أحدهم: ومن ال يعرف حممدا، وهو الشمس التي نستقي من دفئها، ونتنور من  

 .. وال كان لنا السكينة التي نحياها. ( 2) نراها نورها.. ولوالها ما كانت للكون ألوانه التي  

 
أشري به إىل رسام أمريكي معروف هبذا االسم، توزع رسوماته عىل مئات اجلرائد يف أمريكا والعامل، وقد سبق له النرش  (1)

م رسام يسخر 2002/  12 / 23يف عدد من أكرب اجلرائد األمريكية مثل )واشنطن بوست( و)نيويورك تايمز(، وقد نرش يف 

، حيث صور رجال يرتدي ثيابا عربية اسمه حممد، يقود شاحنة حمملة صواريخ نووية، من نوع الشاحنة التي من الرسول 

م وكتب حتت الرسمة عنوان )ماذا 1995استخدمها توماس ما كفاي مفجر مبنى التجارة الفيدرايل يف أوكالهوما سيتي عام 

 يقول حممد..؟(

أعىل  بوزوجاته الطاهرات بطريقة حقرية وقببيحة، وقد كت يف إحدى الصحف الفرنسية رسام يمثل النبي  كام رسم 

 الرسم )بار حممد( ويف أسفل الرسم )انتخاب ملكة مجال البطاطس عند حممد(

دقها وإال...( كام يرسم يف جملة موجهة لألطفال وعامة الناس، تصدر يف مدينة ال فيجاس األمريكة بعنوان )املحمدية ص

ونبوته، واستهزاء باألحاديث والتعاليم النبوية بطريقة وحقرية، تغرس يف أذهان  يوجد بداخلها سخرية بشخص الرسول 

 ، وتصور املسلم يف صورة العريب البدائي اإلرهايب.األطفال وعامة الناس التنفري من اإلسالم ونبيه 

ييسء البعض فهم مثل هذه التعابري، فريمي قائلها بالرشك، ألنه ال يتصور يف العبارة إال وجها واحدا، وهو أن حممدا    (2)

  هو خالق ألوان الكون، أو الكون، ولكن مرادنا من أمثال هذه التعبريات هو أن احلقائق التي جاء هبا حممد  هي التي

املادية  - صورة اجلميلة التي يروها هبا، قال اإلمام بديع الزمان:) ان حياة حممد طبعت الكون يف أذهان املؤمنني هبا بال
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 قال آخر: ومن ال يعرف حممدا.. وهو النبيل املتسامح الرحيم اللطيف الودود..  

 وقال غريمها أوصافا مثل هذه..  

مل جيبهم دوج بيشء.. بل نزع ـ يف ثقة عجيبة ـ الغالف عن لوحة كبرية كان حيملها، وهي  

ة يقتل هبا كل يشء جيده أمامه، ثم قال: هذا هو حممد.. إن  حتمل صورة رجل حيمل سيوفا كثري 

هذه الصورة متثل اإلرهاب الذي  كان يامرسه حممد.. أال ترون كثرة السيوف التي متتلئ هبا هذه  

اللوحة.. إن كل سيف منها يمثل معركة من املعارك الكربى التي خاضها حممد إما بنفسه.. أو  

 ة ليقوموا بأشنع املعارك يف تاريخ اإلنسانية. باملرتزقة الذين أغراهم باجلن 

قال ذلك، ثم أشار إىل سيف من السيوف، وقال: هذا السيف ـ مثال ـ يمثل غزوة سيف  

البحر.. الشك أنكم مل تسمعوا هبا.. إهنا من املعارك الكربى التي خاضها حممد مع املرتزقة الذين  

 صاحبوه. 

بغ.. وهذه بواط العشرية.. وهذه سفوان  أشار إىل سيف آخر، ثم قال: وهذه غزوة را 

وتسمى غزوة بدر األوىل.. وهذه غزوة بدر الكربى.. وهي من احلروب الكربى التي خاضها  

حممد.. وهذه غزوة بني قينقاع.. وهذه غزوة أحد.. وهذه غزوة محراء األسد.. وهذه غزوة بني  

غزوة بني قريظة.. وهذه غزوة  النضري.. وهذه غزوة بني املصطلق.. وهذه غزوة اخلندق.. وهذه  

احلديبية.. وهذه غزوة خيرب.. وهذه غزوة عمرة القضاء.. وهذه غزوة فتح مكة.. وهذه غزوة  

 حنني.. وهذه الطائف.. وهذه غزوة تبوك.  

لقد بلغت غزوات حممد التي غزا فيها بنفسه تسعًا وعرشين غزوة.. أما رساياه.. أي  

 
بشهادة آثارها حياة حلياة الكون، والرسالة املحمدية شعور لشعور الكون ونور له. والوحي القرآين بشهادة حقائقه  -واملعنوية  

 احليوية روح حلياة الكون وعقل لشعوره.. أجل.. أجل.. أجل.

ما فارق نور الرسالة املحمدية الكون وغادره، مات الكون وتوفيت الكائنات، واذا ما غاب القرآن وفارق الكون، جّن فاذا  

جنونه وفقدت الكرة األرضية صواهبا، وزلزل عقلها، وظلت بال شعور، وأصطدمت باحدى سيارات الفـضاء، وقامت 

 القيامة(
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أرسل إليها بعض أصحابه، فعددها تسع وأربعون. وقيل إهنا  الغزوات التي مل يُقدها بنفسه، بل 

 ..  ( 1) تزيد عىل سبعني 

 هل يمكن لنبي أن يفعل هذا.. هل يمكن لنبي أن خيوض كل هذه احلروب..!؟ 

تأملوا حياة املسيح املتسامح.. وقارنوها بحياة هذا النبي املقاتل.. بل الذي ال هيدأ عن  

 احلرب. 

لك الكتاب اململوء بالسالم .. وأحرقوا تلك املصاحف التي  عودوا إىل الكتاب املقدس ذ 

 كتبها لكم حممد، ليأمركم من خالهلا أن تقاتلوا الناس كافة. 

قام بعض اجلمع غاضبا، وهو ال يكاد يسمع صوت احلكيم الذي أمرهم باهلدوء، فقام  

.. وتركتم له  دوج حيتمي باحلكيم، ويقول: إن ما تفعلونه هو اإلرهاب.. فمحمد الذي تتبعونه 

عقولكم هو الذي جعلكم إرهابيني تريدون أن تقمعو الفن النبيل بالسالح الذي مل يعلمكم حممد  

 غريه.. ألنه مل يكن لديه إال السالح.. ومل يكن يامرس يف حياته غري اإلرهاب. 

 قال احلكيم: مهالـ  يا أخيـ  ال ينبغي أن تصب الزيت يف النار، فتحرقهم، وحترق نفسك. 

دوج: بل ينبغي أن أصبها حتى أحرق ذلك الذوبان يف حممد.. والذي جعلهم   قال 

 يامرسون اإلرهاب بكل أصنافه. 

 قال احلكيم: أال ترى أن ما متارسه اآلن نوع أخطر من اإلرهاب نفسه؟ 

قال دوج: ال.. أنا فنان مبدع.. وقد استطعت بريشتي أن أصور احلقيقة التي عجزت مجيع  

 ورها. أسفار الدنيا أن تص 

قال احلكيم: إنك تصور ما تومهته حقيقة.. ونحن ال نعتب عليك ومهك.. ولكن نعتب  

 
، قال الطربي: 38غزوة وبعوثه ورساياه    27بناء عىل ما ذكره ابن إسحاق    التي غزاها بنفسه  عدد غزوات رسول اهلل     (1)

والكالم املثبت يف األصل بناء عىل املزاعم التي يزعمها املسيحيون يف كتبهم . وكانت غزواته بنفسه ستًا وعرشين غزوة.

 ومواقعهم.
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 عليك إرصارك عليه. 

نحن وإياك نشبه مدعيا ومتهمني.. فأنت املدعي ونحن املتهمون.. فهل ترى من العقل  

واألدب أن تتهم شخصا، ثم ال تسمح له أن يغضب ألنك تتهمه من دون بينة.. ثم ال تعطي له  

 بعد ذلك الفرصة ألن يدافع عن نفسه، ويدفع التهم التي تكلها له؟ 

سكت دوج، فقال احلكيم: هذا نوع من اإلرهاب.. إنك ـ يا أخي ـ تقيم بترصفك هذا  

 حماكمة عسكرية، ليس فيها شهود وال حمامون..  

 قال: ولكن حممدا مات.. وال حرج عيل أن أرسمه بأي صورة أشاء. 

أن رساما ال يقل عنك إبداعا انتظر حتى متوت أمك، ثم رسمها   قال احلكيم: أرأيت لو 

 بصورة مومس بغي.. هل تقبل ذلك؟.. أم هل تعترب ذلك من احلرية؟ 

 قال دوج: ال شك أين ال أقبل.. ولكن هي أمي..  

قال احلكيم: وهذا حممد.. وهو بالنسبة لكل مسلم أعظم حرمة من أبيه وأمه وأخيه  

سبة للمسلمني أحب إليهم من أنفسهم.. إنه بالنسبة هلم العني التي هبا  وزوجه وولده.. إنه بالن 

 يبرصون.. واألذن التي هبا يسمعون.. والروح التي هبا حييون..  

وأنا أقول لك بكل رصاحة.. لو أنك رسمت هذه الصورة.. وقلت للناس: هذه صورة  

ن يبايل أحد حتى من رسمته  فالن من الناس من املسلمني.. ربام لو قلت ذلك لن هيتم أحد.. ول 

 ال يبايل.. أما حممد.. فهو القداسة بعينها.. وال ينبغي للقداسة ان تلطخ. 

قال دوج: ولكني ذكرت لكم أدلتي.. أمل تر كل تلك السيوف.. إن كل سيف منها دليل  

 قائم بذاته.. إن كل سيف منها مل يضعه حممد حتى مأله دماء. 

كيم: مهال ـ يا مجاعة ـ إن هذا الرجل ـ عىل ما يبدو ـ  انتفضت اجلامعة غاضبة، فقال احل 

طالب حق.. وقد ذكر لنا من خالل صورته هذه الشبه التي حتيك يف نفسه، وحتول بينه وبني حممد  

  واألدب الذي أدبنا رسول اهلل ..    يدعونا ألن نحل له اإلشكاالت التي وقع فيها، ونجيبه
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 عن الشبه التي جعلته يعتقد يف نبينا هذا. 

قال دوج: ال.. أنا لست واقعا يف أي شبهة.. بل أنا متأكد من كل ما فعلته مرص عليه غاية  

 اإلرصار. 

جتيبنا بعد ذلك بام  قال احلكيم: ال بأس.. ولكن املنطق العلمي يدعوك ألن تسمع لنا، ثم  

 تشاء أن جتيبنا به. 

 قال دوج: وهل ألمثالكم منطق علمي حتى يمكن أن نسمع له؟ 

قال احلكيم: ال بأس.. سنعرض عليك ما عندنا.. ولك احلرية بعد ذلك أن تقبله أو أن  

 ترده. 

 قال دوج: أنا فنان مبدع.. وليس للفنان املبدع أن يضيع وقته مع أمثالكم. 

 بأس.. اعتربنا مادة لفنك.. اسمع لنا.. ثم صور ما تشاء مما نقوله بام تشاء  قال احلكيم: ال 

 من ألوانك. 

 سكت دوج، فقال احلكيم: إن ما ذكرته من شبه يستدعي البحث العلمي يف ثالثة أمور:  

أما أوهلا.. فهو يف رشعية احلرب من خالل مصادركم ومن خالل مصادرنا، باعتبار  

 نتلقى منه أفكارنا وسلوكنا وحياتنا.   املصادر هي األساس الذي 

.. ونقارهنا  وأما الثاين.. فهو النظر يف أسباب احلروب التي مارسها رسول اهلل 

 باحلروب التي مارسها رجال الكتاب املقدس وغريهم عىل امتداد تاريخ البرشية. 

وأما الثالث.. فهو النظر يف األخالق التي صاحبت حروب حممد.. والتي صاحبت  

 بكم. حرو 

نظر إىل اجلامعة، وقال: أظن أن هذه األمور الثالثة التي نقارن فيها بيننا وبني اآلخر تكفي  

 . للداللة عىل حقيقة احلروب التي مارسها حممد  

 قال دوج: ال بأس.. سأستمع لك.. ولكن ذلك ال يعني أنني أوافقك. 
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ء واحد هو أن أذكر لك  قال احلكيم: أنا ال هيمني أن توافقني أو َتالفني.. بل هيمني يش 

ما عندي من احلقائق، وترد عليك بام لديك منها لنصل إىل احلقيقة.. فليس لنا من هدف يف هذه  

 احلياة إال الوصول إىل احلقيقة. 

 رشعية احلرب 

قال رجل من اجلمع: فلنبدأ من األول.. من رشعية احلرب من خالل مصادرهم، ومن  

 خالل مصادرنا. 

درهم، فكثرية، منها ما يرجع إىل فلسفاهتم ومذاهبهم وتصوراهتم  قال احلكيم: أما مصا 

للحياة.. وهذه ال يمكن أن نجد فيها إال استباحة سفك الدماء ألي سبب من األسباب.. ولذلك  

 سنستبعد هذه املصادر. 

وسنكتفي بأنظف مصادرهم وأقدسها.. وهي املصادر التي فخر علينا هبا هذا الفنان  

 لكتاب املقدس. اآلن.. وهي أسفار ا 

 الكتاب املقدس: 

أخرج من حمفظته نسخة من الكتاب املقدس، ثم قال: لدي نسخة من الكتاب املقدس..  

أنا ال أكف عن مطالعتها.. وسأذكر لكم منها موقف هذا الكتاب من احلروب.. ثم نقارن هذا  

احلرب بني مصاردهم  املوقف بام تقوله مصادرنا.. لنرى من خالل هذه املقارنة مدى رشعية 

 ومصادرنا. 

سنكتفي من الكتاب املقدس هبذه األسفار: التكوين ـ العدد ـ التثنية ـ يوشع ـ القضاة ـ  

 صموئيل األولـ  امللوك الثانىـ  حزقيال. 

أما ىف سفر العدد، فنرى موسى بعد خروجه بقومه من مرص يرسل رسال يتحسسون أمر  

فساروا حتى أتوا موسى وهارون وكل مجاعة بنى  ) .. ففيه: أرض كنعانـ  فلسطنيـ  ليستقروا فيها 
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إرسائيل إىل برية فاران إىل قادش، وردوا إليهام خرًبا وإىل كل اجلامعة، وأروهم ثمر األرض  

وأخربوه، وقالوا: قد ذهبنا إىل األرض التى أرسلتنا إليها، وحقا إهنا تفيض لبنًا وعساًل وهذا  

ألرض معتز واملدن حصينة عظيمة جدًا وأيضا قد رأينا بنى  ثمرها غري أن الشعب الساكن ىف ا 

 ( 29- 26/    13العدد:  )   ﴾ عناق هناك 

فأجاب نابال عبيد داود وقال: من هو داود ومن هو ابن  ) وجاء ىف سفر صموئيل األول: 

يسى قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده، أآخذ خبزى ومائى وذبيحى  

ى وأعطيه لقوم ال أعلم من أين هم؟ فتحول غلامن داود إىل طريقهم ورجعوا  الذى ذبحت جلار 

وجاءوا وأخربوه حسب كل هذا الكالم، فقال داود لرجاله: ليتقلد كل واحد منكم سيفه وتقلد  

)صموئيل األول:    ﴾ داود سيفه وصعد وراء داود نحو أربعامئة رجل ومكث مائتان مع األمتعة  

25 /10 -14 ) 

وكان ميشع ملك موآب الثانى صاحب مواش، فأدى مللك  ) ك الثانى: وىف سفر امللو 

إرسائيل مائة ألف خروف ومائة ألف كبش بصوفها، وعند موت آخاب عىص ملك موآب عىل  

ملك إرسائيل وخرج امللك هيورام ىف ذلك اليوم من السامرة وعد كل إرسائيل وذهب وأرسل  

موآب، فهل تذهب معى إىل موآب   إىل هيو شافاط ملك هيوذا يقول: قد عىص عىل ملك 

 ( 8  -   4/ 3امللوك الثانى:  ) للحرب؟( 

وكان إىل كالم الرب قائال: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو أورشليم  ) وىف سفر حزقيال: 

وتكلم عىل املقادس وتنبأ عىل أرض إرسائيل وقل ألرض إرسائيل هكذا قال الرب هأنذا عليك  

الصديق والرشير من حيث إنى أقطع منك الصديق والرشير  وأستل سيفى من غمده فأقطع منه  

فلذلك خيرج سيفى من غمده عىل كل برش من اجلنوب إىل الشامل فيعلم كل برش أنى أنا الرب  

 ( 5  -   1/   21)حزقيال:   ( سللت سيفى من غمده ال يرجع أيضاً 

: قد  وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إهلكم هو املحارب عنكم انظروا ) وىف سفر يوشع: 
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قسمت لكم بالقرعة هؤالء الشعوب الباقني ملكًا حسب أسباطكم من األردن ومجيع الشعوب  

التى قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس والرب إهلكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم  

 ( 5- 3/ 23)يوشع:    ( من قدامكم فتملكون أرضهم كام كلمكم الرب إهلكم 

ا أورشليم وأخذوها ورضبوا بحد السيف وأشعلوا  وحارب بنو هيوذ ) وىف سفر القضاة: 

  ( املدينة بالنار وبعد ذلك نزل بنو هيوذا ملحاربة الكنعانيني سكان اجلبل وسكان اجلنوب والسهل 

 ( 30- 27/ 18القضاة:  ) 

فأما هم فقد أخذوا ما صنع ميخًا والكاهن الذى له وجاءوا إىل اليش إىل شعب  ) وفيه: 

يف وأحرقوا املدينة بالنار ومل يكن َمْن ينقذ ألهنا بعيدة عن  مسرتيح مطمئن فرضبوهم بحد الس 

صيدون ومل يكن هلم أمر مع إنسان وهى ىف الوادى الذى لبيت رحوب فبنوا املدينة وسكنوا هبا  

 ( ودعوا اسم املدينة دان باسم دان أبيهم الذى ولد إلرسائيل ولكن اسم املدينة أوال: اليش 

رسائيل للقاء الفلسطينيني للحرب ونزلوا عند حجر  وخرج إ ) وىف سفر صموئيل األول: 

املعونة، وأما الفلسطينيون فنزلوا ىف أفيق واصطف الفلسطينيون للقاء إرسائيل واشتبكت احلرب  

  ( فانكرس إرسائيل أمام الفلسطينيني ورضبوا من الصف ىف احلقل نحو أربعة آالف رجل 

 ( 4- 1/ 4صموئيل األول:  ) 

ىف اليوم الثالث إذ كانوا متوجعني أن ابنى يعقوب شمعون  فحدث ) وىف سفر التكوين: 

والوى أخوى دينة أخذ كل واحد منهام سيفه وأتيا عىل املدينة بأمن وقتال كل ذكر وقتال محور  

وشكيم ابنه بحد السيف ألهنم بخسوا أختهم، غنمهم وبقرهم وكل ما ىف املدينة وما ىف احلقل  

التكوين:  )  ( أطفاهلم ونسائهم وكل ما ىف البيوت أخذوه وسبوا وهنبوا كل ثروهتم وكل 

34 /25 -29 ) 

فلام سمع إبرام أن أخاه سبى جر غلامنه املتمرنني ولدان بيته ثالثامئة  ) وىف سفر التكوين: 

وثامنية عرش وتبعهم إىل دان وانقسم عليهم لياًل هو وعبيده فكرسهم وتبعهم إىل حوبة التى من  
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  ( سرتجع لوطًا أخاه أيضًا وأمالكه والنساء أيضًا والشعب شامل دمشق واسرتجع كل األمالك وا 

 (  16  –   14/ 14)التكوين:  

فقال الرب ملوسى ال َتف منه ألنى قد دفعته إىل يدك مع مجيع قومه  ) وىف سفر العدد: 

وأرضه فتفعل به كام فعلت بسيحون ملك األموريني الساكن ىف حبشون فرضبوه وبنيه ومجيع  

 ( 35- 34/ 21العدد:  )   ( د وملكوا أرضه قومه حتى مل يبق هلم شار 

ثم كلم الرب موسى قائال ضايقوا املديانيني وارضبوهم ألهنم ضايقوكم  ) وىف سفر العدد: 

 ( 16/ 25)العدد:    ( بمكايدهم التى كادوكم هبا 

وفيه نرى نرى أن اهلل قد أمر موسىـ  عليه السالمـ  أن يشن حربًا عىل أقوام قد عبدوا غري  

الرب موسى ىف عربات مو آب عىل أردن أرحيا قائال: كلم بنى إرسائيل وقل  وكلم ) اهلل.. ففيه: 

هلم: إنكم عابرون األردن إىل أرض كنعان فتطردون كل سكان األرض من أمامكم ومتحون مجيع  

 ( 53- 50/  33)العدد:    ( تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم املسبوكة وَتربون مجيع مرتفعاهتم 

فقال داود للفلسطينى: أنت تأتى إىل بسيف وبرمح  ) يل: ومثل ذلك ما ورد ىف سفر صموئ 

وبرتس، وأنا آتى إليك باسم رب اجلنود إله صفوف إرسائيل الذين عريهتم.. فتعلم كل األرض  

 ( 47  - 45صموئيل: )   ( أنه يوجد إله إلرسائيل 

فذهب داود ورجاله إىل قعيلة وحارب الفلسطينيني وساق  ) وىف سفر صموئيل األول: 

 ( 6/ 23م رضبة عظيمة وخلص داود سكان قعيلة()صموئيل األول:  مواشيهم ورضهب 

يسبح داود الرب ويمجده ألنه يعطيه القوة عىل حماربة أعدائه: الذى  ) وىف سفر املزامري: 

يعلم يدى القتال فتحنى بذراعى قوس من نحاس.. أتبع أعدائى فأدركهم وال أرجع حتى أفنيهم  

ت رجىل متنطقنى بقوة للقتال ترصع حتتى القائمني  أسحقهم فال يستطيعون القيام، يسقطون حت 

 ( 41- 35/ 18املزامري:  )   ( عىل وتعطينى أقفية أعدائى ومبغَض أفنيهم 

هذه بعض النصوص التي تدل عىل مرشوعية احلرب والقتال، فاحلرب ـ حسب هذه  
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النصوص ليست شيئا مكروها.. بل هي دائام تتم بمباركة الرب ومعونته، وكأن الرب ـ حسب  

 ( 5/ 21حزقيال: ) تعبري التوراةـ  قد استل سيفه من غمده فال يرجع، كام يف سفر  

قال دوج: أنت ترجع للعهد القديم.. ولكن العهد اجلديد يقول:)من رضبك عىل خدك  

 األيمن فأدر له األيرس(  

ال تظنوا أنى جئت ألرسى سالمًا عىل األرض، ما جئت  ) كيم: وهو يقول كذلك: قال احل 

ألرسى سالمًا، بل سيفًا، فإنى جئت ألجعل اإلنسان عىل خالف مع أبيه، والبنت مع أمها والكنة  

 ( 36- 34/ 10)إنجيل متى:    ( مع محاهتا، وهكذا يصري أعداء اإلنسان أهل بيته 

 القرآن الكريم: 

 فحدثنا عن موقف القرآن من احلرب. قال رجل من القوم:  

قال احلكيم: لنعرف موقف القرآن الكريم من احلرب ال بد أن نقرأ القرآن الكريم مجيعا  

لنرى فيه مدى حرمة اإلنسان.. حرمة اإلنسان بكل ما يرتبط به من نفس ومال وعرض وحرية..  

 وغريها. 

متعجبة منها )سفك الدماء(، قال  لقد ذكر القرآن من األمور املنكرة التي ذكرهتا املالئكة  

َعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِف  يَها  تعاىل:﴿ َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأجَتْ

ُس َلَك َقاَل ِإينِّ َأْعَلُم َما ال  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ  ( 30)البقرة:   ﴾  َتْعَلُمونَ َوَيْسِفُك الدِّ

وذكر القرآن الكريم قصة ابني آدم، وأثنى كل الثناء عىل االبن الذي تعفف عن قتل أخيه،  

ا َومَلْ  َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَ َخِر   ُيَتَقبَّْل ِمَن اآْلَ فقال تعاىل:﴿  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي َآَدَم ِباحْلَقِّ ِإْذ َقرَّ

اَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن امْلُتَِّقنَي )  ( َلئِْن َبَسْطَت ِإيَلَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي  27َقاَل أَلَْقُتَلنََّك َقاَل إِنَّ

 ِبِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن  ( ِإينِّ ُأِريُد َأْن َتُبوءَ 28ِإَلْيَك أِلَْقُتَلَك ِإينِّ َأَخاُف اهللََّ َربَّ اْلَعامَلنَِي ) 

املنَِِي )  يَن  29َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّ َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اخْلَارِسِ ( َفَطوَّ

َيُه َكْيَف ُيَواِري 30)  َسْوَأَة َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن  ( َفَبَعَث اهللَُّ ُغَراًبا َيْبَحُث يِف اأْلَْرِض لرُِيِ
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 )املائدة(   ﴾ ( 31َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي ) 

وذكر اهلل تعاىل قصة قتل موسى للقبطي، وكيف ندم عىل ذلك، مع كونه مل يقتله متعمدا،  

ِديَنَة َعىَل ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْهلَِها َفَوَجَد ِفيَها َرُجَلنْيِ َيْقَتِتاَلِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا  َوَدَخَل املَْ  ﴿ فقال: 

ِه َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقََض َعَلْيِه َقاَل هَ  ِذي ِمْن َعُدوِّ ِذي ِمْن ِشيَعِتِه َعىَل الَّ ِه َفاْسَتَغاَثُه الَّ َذا ِمْن  ِمْن َعُدوِّ

ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبنٌي ) َعَملِ  ْيَطاِن ِإنَّ ُه ُهَو  15 الشَّ ( َقاَل َربِّ ِإينِّ َظَلْمُت َنْفيِس َفاْغِفْر يِل َفَغَفَر َلُه ِإنَّ

ِحيُم )   )القصص(   ﴾ ( 16اْلَغُفوُر الرَّ

أرأيتم ندم موسى ـ عليه السالم ـ عىل قتله، مع كونه كان ظاملا.. بل اعترب ذلك من عمل  

 ثم استغفر اهلل.. واعترب نفسه ظاملا بفعله ذلك!؟    الشيطان.. 

قارنوا هذا بام ورد يف التوراة من نفس احلادث.. حيث ال يبدي فيه موسى أي ندم عىل  

 فعله.. لرتوا مدى ما حيمله الكتاب املقدس من مرشوعية لسفك الدماء. 

قال دوج: أنت تنتقي من القرآن ما حيلو لك.. ملاذا ال تقرأ اآليات القرآنية الكثرية التي  

 حتتوي عىل كلمة )قتال(..  

لقد قرأت كتب العامل املقدسة.. فلم أجد لفظا مستعمال هبذه الكثرة التي استعمل هبا  

 اد تفوق عليها. القرآن كلمة )القتال( وما يف معناها.. إهنا تزاحم كلمة الصالة.. بل تك 

قال احلكيم: صدقت.. لقد وردت كلمة القتال يف القرآن كثريا.. ولكن العربة ليس  

 بكثرهتا، وإنام بنوع األوامر املرتبطة هبا. 

قال دوج، وهو يضحك بصوت عال: القتل هو القتل.. وال يفوح من هذه املادة إال روائح  

 الدماء. 

دث حديث العقالء.. إن املنطق العلمي  قال احلكيم: دعنا من هذا األسلوب.. ولنتح 

يستدعي النظر يف كل مجلة أو آية وردت فيها كلمة القتال يف القرآن لنحلل املراد منها.. ثم نرى  

بعد ذلك ما نوع القتال الذي يطلب القرآن من املسلمني القيام به.. هل هو قتال إرهابيني ظلمة..  
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 أم هو قتال أهل احلق دفاعا عن حقهم. 

اجلامعة إىل دوج، وقالت: صدق الرجل.. وقد ألزمك احلجة.. وال مناص لك   التفتت 

 من أن تذكر له هذه املواضع التي ورد فيها لفظ القتال لنرى املراد منها. 

قال دوج: أول ما يصادفك يف القرآن هذه اآلية التي نسخت مجيع ما ورد يف القرآن من  

ةً   :﴿ األمر بالسالم  ِكنَي َكافَّ  ( 1)   ( 36: )التوبة ﴾    َوَقاتُِلوا املرُْْشِ

قال احلكيم: أنت تقص اآلية، وتقطعها عن سياقها.. فاآلية ال تأمر إال بقتال املقاتلني..  

ًة َكاَم ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً   ﴿ لقد جاء فيها:  ِكنَي َكافَّ  ( 36: )التوبة   ﴾ َوَقاِتُلوا امْلُرْشِ

أمر املؤمنني بالقتال كافة إال بعد أن أمرهم بالدخول يف السلم كافة،  ثم إن اهلل تعاىل مل ي 

ُه َلُكْم َعُدوٌّ   ﴿ فقال:  ْيَطاِن ِإنَّ ًة َوال َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ ْلِم َكافَّ ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يِف السِّ َا الَّ   ﴾  ُمِبنيٌ َيا َأهيُّ

 ( 208)البقرة: 

ال َيْأِتيِه اْلَباِطُل   ﴿ يف القرآن حمكم.. فكالم اهلل:  وليس يف القرآن ناسخ ومنسوخ.. كل ما 

 ( 42)فصلت:   ﴾ ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم مَحِيٍد  

 ثم ملاذا تعترب اآلية منسوخة، وال تعتربها ناسخة؟ 

 قال دوج: هذا ما ذكره املفرسون. 

اء، كام تنتقي من القرآن ما تشاء.. وهو منهج  قال احلكيم: أنت تنتقي من املفرسين من تش 

 ال عالقة له بالعلم وال باملنطق. 

 قال دوج: فإذا عزلنا املفرسين، فمن يعرب عن القرآن؟ 

قال احلكيم: القرآن .. القرآن هو الوحيد الذي له احلق يف التعبري عن نفسه.. أال ترى أين  

 شارح وال أي مفرس؟ حينام أذكر لك الكتاب املقدس ال أذكر لك قول أي  

 
.. بل إهنم أحيانا يمزجون بني آيات خمتلفة هذا ما يفعله املسيحيون يف كتبهم ومواقعهم من وجوه التالعب بالقرآن  (1)

 ليستدلوا هبا عىل ما يريدون.
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قالت اجلامعة: نعم.. الحظنا ذلك.. فاملسلمون يف حوارهم ال يستخدمون إال النصوص  

 املقدسة. 

قال احلكيم: ألنه ال حيق ألحد أن يميل عىل اهلل ما يقصد.. ثم إن اهلل الذي علم كل يشء  

 . ( 1) من يعقب عليه كيف ينطق وكيف يفهم غريه ال يعجز عن أن يفهمنا مراده من غري حاجة إىل  

قال دوج: ال بأس.. لن أذكر لك كالم أحد من املفرسين.. سأقترص عىل القرآن.. إن معي  

 مصحفا.. وسأقرأ عليكم منه ما يفند ما يدعيه هذا الرجل. 

قال احلكيم: كل القرآن حديث عن السالم.. حتى اآليات التي تومهتها تدعوا للحرب  

 ومن البحث عن السالم..    هي يف أصلها تنطلق من حب السالم.. 

اقرأ عيل ما شئت منها  لتعرف من خالهلا أن القرآن مل يأذن بالقتال إال للرضورة القصوى  

التي استدعت ذلك ويف حدود ضيقة جدا.. ولوال ذلك لظلت احلرب، وظل معها سفك الدماء  

 ن يف األرض. جريمة من اجلرائم الكربى التي تتناىف مع وظيفة اخلالفة التي أنيطت باإلنسا 

فتح دوج املصحف، وقد وضع فيه عالمات حمددة عىل املواضع التي يريد قراءهتا، ثم  

   ﴾ (:﴿ َوَقاِتُلوا يِف َسِبيِل اهللَِّ  190قال: لقد ورد يف القرآن.. يف )البقرة: 

 قال احلكيم: واصل قراءة اآلية، فهي جتيبك. 

ِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوال َتْعتَ ﴿ واصل دوج:   (  190)البقرة: ﴾  ُدوا إِنَّ اهللََّ ال حُيِبُّ املُْْعَتِديَن  .. الَّ

قال احلكيم: أرأيت.. لقد حددت اآلية الصنف الذي جتب مقاتلته، وهو من يقاتلهم دون  

من عداهم.. ومع ذلك مل تكتف بذلك.. بل هنت عن االعتداء بأبلغ الصيغ.. وهي اإلخبار بأن  

ة متثل عند املؤمنني الصادقني قمة أنواع الزجر.. ألن كل مؤمن  اهلل ال حيب املعتدين.. وهذه الكلم 

 
ذكرنا يف مواضع كثرية أنه ليس من املنهج العلمي اعتبار التفاسري القرآنية أو رشوح احلديث أو كالم أي كان من   (1)

ة التي ثبتت عن طريق القطع.. وما عدا العلامء حجة حيتج هبا عىل اإلسالم.. فاإلسالم ال يمثله إال مصادره األصلية املقدس

 ذلك يمكن قبوله ورفضه، ولذلك ال يستطيع أي كان أن يناظر بمثل تلك النقول.
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صادق ال هيتم يف حياته بيشء كاهتاممه بحب اهلل له، ورضاه عنه.. فإذا علم أن اهلل ال حيب من  

 ترصف ترصفا أو سلك سلوكا معينا كان أبعد الناس عنه. 

 ه هذه اآلية؟ نظر إىل دوج، ثم قال: هل ترى سالما أعظم من السالم الذي دعت ل 

 قال دوج: ولكنها أمرت بالقتال!؟  

قال احلكيم: وهل ترى من احلكمة والعقل والسالم أن يسلم أهل احلق رقاهبم ألعدائهم  

 ليستأصلوها كام يشاءون!؟ .. هل هذا هو السالم!؟  

 سكت دوج، فقال احلكيم: لو كان هذا هو السالم ملا بقي عىل وجه األرض إال املجرمون. 

﴾  ْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهمْ َواْقُتُلوهُ  ﴿ فتح دوج املصحف عىل موضع آخر، وراح يقرآ: 

 (  191: )البقرة 

 قال احلكيم: واصل قراءة اآلية.. ما بالك تقطعها. 

َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوال ُتَقاتُِلوُهْم   ﴿ واصل دوج: 

  ﴾ َفِإْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء اْلَكاِفِرينَ  ِعنَْد امْلَْسِجِد احْلََراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم ِفيهِ 

 ( 191)البقرة: 

قال احلكيم: أال ترى أن اآلية الكريم تدعو إىل معاملة املعتدين باملثل.. ثم تعلل ذلك  

 للنفوس املؤمنة الكارهة لسفك  الدماء بأن الفتنة التي يوقعها هؤالء املجرمون أعظم من القتل. 

يُن هلِلَِّ َفإِِن   ﴿ دوج املصحف، وراح يقرأ:  فتح  َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

املنِِيَ  (.. أال ترون أن هذه اآلية تأمر بالقتال ألجل  193)البقرة:  ﴾ اْنَتَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعىَل الظَّ

 نرش الدين؟ 

 ال لنرش الدين.. وإنام تأمر به حلفظ الدين. قال احلكيم: ال.. إهنا ال تأمر بالقت 

 قال دوج: كالمها سواء. 

قال احلكيم: ال.. بل مها خمتلفان.. فالقتال لنرش الدين إكراه.. وقد حرم اإلكراه، وقد قال  
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ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ حلفظ الدين، فهو  (.. أما القتال  256: )البقرة   ﴾ تعاىل:﴿ ال ِإْكَراَه يِف الدِّ

 قتال ضد الذين توجهوا برماحهم وسيوفهم للدين ليستأصلوه. 

ُْم   لقد ذكر القرآن ذلك، فقال تعاىل مبينا علة اإلذن بالقتال:﴿ ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ

ِهْم َلَقِديٌر )  ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِديَ 39ُظِلُموا َوِإنَّ اهللََّ َعىَل َنرْصِ َنا  ( الَّ اِرِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربُّ

َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر   ِفيَها اْسُم  اهللَُّ َوَلْوال َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض هَلُدِّ

ُه إِنَّ   نَّ اهللَُّ َمْن َيْنرُصُ  )احلج(   ﴾ ( 40اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز ) اهللَِّ َكِثريًا َوَلَيْنرُصَ

ومع ذلك.. فقد جعل القرآن لذلك القتال املضطر إليه غاية ينتهي إليها، وهي انتهاء  

املنَِِي   وقد وضعت اآلية    ﴾ املعتدين عن عدواهنم، فقال تعاىل:﴿  َفإِِن اْنَتَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعىَل الظَّ

م.. وهو أهنم ال يقاتلهم إال الظاملني.. أما من عداهم، فال جيوز بحال  بذلك شعار املؤمنني يف قتاهل 

 من األحوال سفك دمائهم.  

قرأ دوج قوله تعاىل:﴿ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخرْيٌ  

بُّوا َشْيئًا َوُهَو رَشٌّ 
(، ثم قال: أال  216)البقرة:   ﴾  َلُكْم َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ َلُكْم َوَعَسى َأْن حُتِ

 ترون هذه اآلية كيف حتض عىل القتال؟ 

دليل عىل أن اإلسالم مل حيضهم عىل القتال    ﴾ قال احلكيم: يف قوله تعاىل:﴿ َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم  

تله حبا يف سفك الدماء، وإنام ألنه ال يمكن  إال للرضورة..ومع ذلك، فإن املسلم ال يقاتل من يقا 

 أن يدافع عن نفسه وعن دينه إال بذلك.  

ْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى   ْهُر احْلََراُم ِبالشَّ قرأ دوج قوله تعاىل:﴿ الشَّ

 (  194)البقرة:   ﴾ وا اهللََّ َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع امْلُتَِّقنيَ َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَّقُ 

 قال احلكيم: أنت ترى اآلية تأمر باملعاقبة باملثل.. وعدم جتاوز املثل. 

قال دوج: وهذه نقطة االختالف الكربى بني املسيحية واإلسالم.. فاملسيح أمرنا  

 بالتسامح وبمحبة أعدائنا ال بمجازاهتم باملثل. 
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قال احلكيم: لكل يشء ميزانه املحدد.. فقد يصلح التسامح يف أحوال معينة، ومع بعض  

 الناس.. ولكنه ال يصلح يف كل األحوال، وال مع كل الناس. 

وهلذا، فإن القرآن بالنسبة لألفراد، ويف األحول اخلاصة التي ال ترتبط هبا املصالح العامة  

اإلحسان، كام قال تعاىل:﴿ َوال َتْسَتِوي احْلََسَنُة َوال  حيض عىل العفو واحللم ومقابلة اإلساءة ب 

ُه َويِلٌّ مَحِيمٌ  ِتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْينََك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَّ يَِّئُة اْدَفْع ِبالَّ  ( 34)فصلت:   ﴾ السَّ

ِذيَن  ولكن مع ذلك، فإن املعاملة باملثل حق من احلقوق ال يالم فاعله، قال تعاىل:  ﴿  َوالَّ

وَن )  ( َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعىَل اهللَِّ ِإنَُّه  39ِإَذا َأَصاهَبُُم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَترِصُ

املنَِِي )  ِبيُل َعىَل  41ِمْن َسِبيٍل )  ( َومَلَِن اْنَترَصَ َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلئَِك َما َعَلْيِهمْ 40اَل حُيِبُّ الظَّ ( إِنَّاَم السَّ

ِذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ ُأوَلِئَك هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم )  ( َوملََْن َصرَبَ َوَغَفَر  42الَّ

 ( 43إِنَّ َذلَِك ملَِْن َعْزِم اأْلُُموِر ) 

ا املصالح العامة فإن التشدد يف احلفاظ عليها رشيعة عادلة  هذا كله يف املصالح اخلاصة.. أم 

 ال خيتلف العقالء يف اعتبارها. 

 قال دوج: التسامح ال يتجزأ. 

قال احلكيم: ولكنك إن تساحمت مع املجرم أخذت حق الربيء.. وإن تساحمت مع القاتل  

 ظلمت املقتول.. وإن تساحمت مع املتكرب اعتديت عىل املستضعف. 

 كيف ذلك؟ قال دوج:  

قال احلكيم: أرأيت لو أن قانون العقوبات نص يف بلد من البلدان عىل تكريم اللصوص،  

 وعدم عقوبتهم..ماذا سيحصل؟ 

 مل جيب دوج، فنطق أحد احلارضين، وقال: حينها ستصبح كل البلدة لصوصا. 

قال احلكيم: فهذا ما يطلبه هذا الفنان املبدع من اإلسالم.. إنه يطلب أن يستسلم أهل  

احلق ألهل الباطل، ويدعوا هلم البالد والعباد، ليترصف املستكربون بام هتواه نفوسهم، وكل ذلك  
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 من أجل يشء واحد، وهو أن ال يصفهم املستكربون باإلرهاب..  

لقي أسلحتها، بينام ال يتجارس أن يقول كلمة واحدة  إنه يطلب من جهة املستضعفني أن ت 

 ألولئك املستكربين الذين مألوا األرض أسلحة ودمارا. 

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه   مل جيب دوج بيشء، بل فتح املصحف، وراح يقرأ:﴿ َيْسَألوَنَك َعِن الشَّ

ٌر ِبِه َوامْلَْسِجِد احْلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكرَبُ ِعنَْد اهللَِّ  ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اهللَِّ َوُكفْ 

وُكْم َعْن ِدينُِكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا وَ  َمْن َيْرَتِدْد  َواْلِفْتَنُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل َوال َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر  ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَيمُ  ْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأوَلئَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ

 ( 217)البقرة:   ﴾ ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ 

ثم قال: أال ترون القرآن كيف حيض عىل القتال يف األشهر احلرم.. وهي األشهر التي اتفق  

 العرب عىل أال قتال فيها؟ 

 قال احلكيم: إن القرآن يكره النفاق، ويكره أساليب املنافقني. 

 قال دوج: وما عالقة هذا بالنفاق؟ 

قال احلكيم: إن هؤالء املرشكني يشبهون أولئك املستعمرين اجلشعني الذين يقتلون  

بام  العباد، وينهبون البالد، ثم يسنوا بعد ذلك من القوانني ما شاءوا، فإن خالفها بعضهم رموه  

 شاءت هلم أهواؤهم أن يرموه به. 

إن هؤالء املرشكني الذين بدا هلم أن يعظموا األشهر احلرم نسوا أن يعظموا احلرم نفسه..  

 . احلرم الذي عذبوا فيه املؤمنني.. بل احلرم الذي أرادوا أن يقتلوا فيه رسول اهلل  

هذه املواقف، وهي   وهلذا، فإن القرآن يذكر املربرات التي تبيح استعامل السالح يف 

 مربرات ال يمكن لعقل سليم أن يرفضها. 

يُّوَن َكِثرٌي َفاَم َوَهُنوا ملَِا َأَصاهَبُْم يِف َسِبيلِ  ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ   قرأ دوج قوله تعاىل:﴿ َوَكَأيِّ

اِبِرينَ   ( 146آل عمران: )   ﴾ اهللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواهللَُّ حُيِبُّ الصَّ
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 ثم قال: أال ترون القرآن كيف يعترب القتال سنة من سنن األنبياء والصاحلني؟ 

قال احلكيم: لوال األسلحة التي ووجه هبا الصاحلون ما اضطروا للقتال.. ويف اآلية دليل  

 عىل شدة العناء الذي القاه هؤالء من أعدائهم. 

ذِ  َسَبنَّ الَّ ِْم  قرأ دوج قوله تعاىل:﴿  َوال حَتْ يَن ُقِتُلوا يِف َسِبيِل اهللَِّ َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ

ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ  169ُيْرَزُقوَن )  وَن ِبالَّ ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبرِشُ

ِإنَّ اهللََّ اْشرَتَى ِمَن امْلُْؤِمننَِي    :﴿ )آل عمران(.. ويف القرآن   ﴾ ( 170 ) َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزُنونَ 

َلْيِه َحّقًا يِف التَّْوَراِة  َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم ِبَأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة ُيَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا عَ 

ْنِجيِل َواْلقُ  ِذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز  َواأْلِ وا ِبَبْيِعُكُم الَّ ْرآِن َوَمْن َأْوىَف بَِعْهِدِه ِمَن اهللَِّ َفاْسَتْبرِشُ

 ( 111)التوبة:   ﴾ اْلَعِظيمُ 

 ثم قال: أال ترون هذا اإلغراء الذي يغري به القرآن من قاتل يف سبيل اهلل؟ 

دليل عىل رشف    ﴾ يِف َسِبيِل اهللَِّ    ﴿ ذه الكلمة العظيمة: قال احلكيم: إن تقييد القرآن للقتل هب 

هذا القتال ورشف القضية التي حيملها.. فهؤالء مل يقاتلوا من أجل مصاحلهم املحدودة، بل قاتلوا  

 من أجل احلق الذي وهبوا أنفسهم له. 

 قال دوج: وهو نرش اإلسالم. 

بالسيف.. ألن اإلسالم هو  قال احلكيم: لقد ذكرت لك أن اإلسالم ال يمكن أن ينرش 

 تسليم النفس هلل.. وتسليم النفس هلل ال يكون إال عن طواعية مطلقة. 

 قال دوج: فلم يقاتلون إذن؟ 

قال احلكيم: لنرصة املستضعفني وإزالة احلواجز التي تقف بينهم وبني حريتهم.. وسرتى  

اد يف اإلسالم عن كل قتال  يف اآليات التي ستقرؤها هذا املقصد القرآين الرشيف الذي يميز اجله 

 يف الدنيا. 

ُْم َأينِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى   قرأ دوج قوله تعاىل:﴿ َفاْسَتَجاَب هَلُْم َرهبُّ
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ِذيَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا يِف َسِبييِل َوقَ  َرنَّ  َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َفالَّ اَتُلوا َوُقِتُلوا أَلَُكفِّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َثَوابًا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ َواهللَُّ ِري ِمْن حَتْ  ِعْنَدُه ُحْسُن  َعنُْهْم َسيَِّئاهِتِْم َوأَلُْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت جَتْ

 ( 195)آل عمران:   ﴾ الثََّواِب 

 تعاىل عذر هؤالء املقاتلني الذي  قال احلكيم: أنت ترى يف هذه اآلية الكريمة كيف ذكر اهلل 

 دفعهم للقتال.. فقد أخرجوا من ديارهم، وأوذوا يف سبيل اهلل. 

ولو أن أعداءهم مل يفعلوا هذا هبم ما قاتلوهم وال قتلوهم وال عرضوا أنفسهم للقتل  

 بسبب ذلك. 

وَن   ِذيَن َيرْشُ ْنَيا ِباآْلِخَرِة َوَمْن ُيَقاِتْل  قرأ دوج قوله تعاىل:﴿  َفْلُيَقاِتْل يِف َسِبيِل اهللَِّ الَّ احْلََياَة الدُّ

 ( 74)النساء:   ﴾ يِف َسِبيِل اهللَِّ َفُيْقَتْل َأْو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجرًا َعِظيامً 

 ثم قال: أال ترون يف هذه اآلية كيف يأمر القرآن بقتل من هيتمون باحلياة الدنيا ويعمروهنا؟ 

مك لكالم اهلل.. فهؤالء الذين يرشون احلياة الدنيا الذين أمر  قال احلكيم: أخطأت يف فه 

املؤمنون بقتاهلم إنام يرشوهنا بالظلم واالستبداد واالستعامر.. ولو أهنم اشرتوها بالطرق املرشوعة  

 ملا عرض هلم أحد. 

  قرأ دوج قوله تعاىل:﴿ َوَما َلُكْم ال ُتَقاتُِلوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َوامْلُْسَتْضَعفِ 
ِ
َجاِل َوالنَِّساء نَي ِمَن الرِّ

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن لَ  َنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ ُدْنَك َولِّيًا َواْجَعْل  َواْلِوْلَداِن الَّ

 ( 75)النساء:   ﴾ َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصرياً 

آي الباب.. وهي احلكم الذي يرجع إليه يف فهم كل ما    قال احلكيم: هذه اآلية هي سيدة 

 يرتبط بالقرآن الكريم من آيات القتال واجلهاد. 

 قال دوج: ولكن مثل هذا األمر بالقتال ال نجده يف املسيحية. 

قال احلكيم: ألن املسيحية مل تكن يف يوم من األيام.. هي وال سائر األديان.. دين  

 اخلالص..  
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 غضب دوج، وقال: كيف تقول ذلك.. واملسيحية هي دين اخلالص؟ 

قال احلكيم: اخلالص بمفهومه الشامل الذي يعني احلياة بجميع أركاهنا مل يكتمل إال يف  

ومثله كل متدين بأي دين من األديان، يسعى خلالص نفسه.. فإن  اإلسالم.. فإن كان املسيحي 

املسلم مطالب بأن خيلص كل املستضعفني.. وهلذا فإن اجلهاد يف اإلسالم ال ينسخ أبدا ما دام  

 هناك من يكتوي بنريان الظلم والعبودية والقهر. 

ستبدين  فإن وجد من يريد أن ينسخ اجلهاد فعليه أن خيلص األرض من املستكربين امل 

 الظاملني.. وحينذاك، فلن يرفع مسلم سالحا يف وجه أحد.. فإن رفعه قتل به. 

ْت   ِذيَن َيِصُلوَن ِإىَل َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحرِصَ قرأ دوج قوله تعاىل:﴿  ِإالَّ الَّ

َوَلْو َشاَء اهللَُّ َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم َفَلَقاَتُلوُكْم َفِإِن اْعَتَزُلوُكْم   ُصُدوُرُهْم َأْن ُيَقاِتُلوُكْم َأْو ُيَقاِتُلوا َقْوَمُهمْ 

َلَم َفاَم َجَعَل اهللَُّ َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً   ( 90)النساء:   ﴾ َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا ِإَلْيُكُم السَّ

يفهم هبا معنى اجلهاد..   قال احلكيم: هذه اآلية كذلك مرجع من املراجع الكربى التي 

فالقتال ال يوجه إال للمقاتلني.. فإن اعتزل الظاملون أو طلبوا السالم وجب عىل املسلمني أن  

 جييبوهم له. 

ْلِم َفاْجَنْح هَلَا   وقد رصحت بذلك آية أخرى يقول فيها اهلل تعاىل:﴿ َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّ

ُه ُهَو السَّ  ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ  (   61)ألنفال:   ﴾ ِميُع اْلَعِليُم  َوَتَوكَّ

انتفض دوج، وقال: أين جتد هذا يف واقع املسلمني.. وأعداؤهم يطلبون منهم السالم،  

 وهم يأبون إال احلرب؟ 

ابتسم احلكيم، وقال: أرأيت لو أن رجال غصب أرضك، واستوىل عىل أمالكك، فإن  

عليه أن يرجع لك حقوقك    غضبت وثرت، أرسل لك بكربياء من يطالبك بالسالم، فإن رشطت 

 أوال رفض، وقال: ليس عندي إال السالم. 

 فهل تراك تقبل؟ 
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سكت دوج، فقال احلكيم: هذا ما حصل مع املسلمني يف كل معاركهم مع أعدائهم..  

استعمروا أرضهم، وهنبوا ثرواهتم.. فإذا ما قام أحد منهم يطالب بحقه اعترب إرهابيا، واعترب  

 املعتدي مساملا. 

ج قوله تعاىل:﴿ َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ اهللََّ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اهللََّ َرَمى  قرأ دو 

 ( 17)ألنفال:   ﴾ َولُِيْبيِلَ امْلُْؤِمننَِي ِمْنُه َبالًء َحَسنًا ِإنَّ اهللََّ َسِميٌع َعِليمٌ 

 ني عىل القتال؟ ثم قال: أال ترون كيف حيرض إله املسلمني املسلم 

قال احلكيم: القتال من أجل احلق رشف.. ألن السكوت عن الظلم واهلوان والذلة مهانة  

 وذلة وضعف.. واهلل ال يعني أمثال هؤالء. 

ُه هلِلَِّ َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ  يُن ُكلُّ   قرأ دوج قوله تعاىل:﴿  َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

 ( 39)ألنفال:   ﴾ اهللََّ ِباَم َيْعَمُلوَن َبِصريٌ 

قال احلكيم: لقد علل األمر بالقتال يف هذه اآلية بسد ذرائع الفتنة، والفتنة هي الصد عن  

 سبيل اهلل وقهر املستضعفني واالستيالء عىل حقوقهم. 

ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم  َبَطرًا َوِرَئاَء النَّاِس  قرأ دوج قوله تعاىل:﴿  َوال َتُكوُنوا َكالَّ

يٌط)  وَن َعْن َسِبيِل اهللَِّ َواهللَُّ ِباَم َيْعَمُلوَن حُمِ ْيَطاُن َأْعاَمهَلُْم َوَقاَل ال َغالَِب  47َوَيُصدُّ َن هَلُُم الشَّ ( َوِإْذ َزيَّ

َكَص َعىَل َعِقَبْيِه َوَقاَل ِإينِّ َبِريٌء ِمنُْكْم ِإينِّ  َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن النَّاِس َوِإينِّ َجاٌر َلُكْم َفَلامَّ َتَراَءِت اْلِفَئَتاِن نَ 

 )األنفال(   ﴾ ( 48َأَرى َما ال َتَرْوَن ِإينِّ َأَخاُف اهللََّ َواهللَُّ َشِديُد اْلِعَقاِب) 

قال احلكيم: هذه اآلية تبني جنس الذين يقوم املؤمنون بقتاهلم.. فهم قوم مستكربون  

نسان وال يبالون بسفك الدماء.. وهم فوق ذلك حلفاء  طاغون ظاملون.. ال حيرتمون اإل 

 للشياطني. 

ِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم   قرأ دوج قوله تعاىل:﴿ َفِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم َفاْقُتُلوا املرُْْشِ

وُهْم َواْقُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد    (  5: )التوبة   ﴾ َوُخُذوُهْم َواْحرُصُ



417 

 

واصل قراءة اآلية واآليات التي بعدها.. فال يمكن أن تفهم أي كالم بتقطيعه    قال احلكيم: 

 كام تشتهي. 

نظر دوج إىل احلكيم، ثم راح يقول: سأقرأ ما تشتهي إىل أن توقفني.. ولكنك لن تشم يف  

 هذه اآليات إال روائح الدماء. 

اَلَة َوَآَتُوا الزَّ   ﴿ أخذ يقرأ:  (  5َكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم ) َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

ِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذلَِك  ُْم َقْوٌم اَل  َوإِْن َأَحٌد ِمَن املرُْْشِ بَِأهنَّ

ِكنيَ 6َيْعَلُموَن )  ِذيَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد امْلَْسِجِد   ( َكْيَف َيُكوُن لِْلُمرْشِ َعْهٌد ِعنَْد اهللَِّ َوِعْنَد َرُسولِِه ِإالَّ الَّ

( َكْيَف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل َيْرُقُبوا  7احْلََراِم َفاَم اْسَتَقاُموا َلُكْم َفاْسَتِقيُموا هَلُْم ِإنَّ اهللََّ حُيِبُّ امْلُتَِّقنَي ) 

ًة ُيْرُضوَنُكْم ِبَأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوهُبُْم َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَن ) ِفيُكْم ِإالًّ وَ  ْوا بَِآَياِت اهللَِّ َثَمًنا  8اَل ِذمَّ ( اْشرَتَ

ُْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )  وا َعْن َسِبيِلِه ِإهنَّ ًة َوُأوَلئَِك  ( اَل َيْرُقُبوَن يِف ُمْؤِمٍن ِإالًّ َواَل ِذمَّ 9َقِلياًل َفَصدُّ

ُل اآْلََياِت لَِقْوٍم  10ُهُم امْلُْعَتُدوَن )  يِن َوُنَفصِّ َكاَة َفِإْخَواُنُكْم يِف الدِّ اَلَة َوَآَتُوا الزَّ ( َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

ُْم اَل َأْياَمَن  ( َوإِْن َنَكُثوا َأْياَمهَنُْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا يِف ِدينُِكْم  11َيْعَلُموَن )  َة اْلُكْفِر ِإهنَّ َفَقاِتُلوا َأِئمَّ

ُهْم َيْنَتُهوَن )  َل  12هَلُْم َلَعلَّ ُسوِل َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوَّ وا ِبِإْخَراِج الرَّ ( َأاَل ُتَقاتُِلوَن َقْوًما َنَكُثوا َأْياَمهَنُْم َومَهُّ

ٍة َأََتَْشْوهَنُْم َفاهللَُّ َأَحقُّ َأْن ََتَْش   )التوبة( ﴾ ( 13ْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي ) َمرَّ

أوقفه احلكيم، وقال: هل هناك كتاب يف الدنيا يتكلم عن أعدائه ـ الذين استعملوا كل  

 األساليب اخلسيسة الستئصالهـ  هبذا األسلوب!؟  

إنه يتحدث عن حقوق أعدائه الكثرية.. ويطلب من املسلمني الذين أصاهبم ما أصاهبم  

 أن يوفوهم هبا يف حلظات نرصهم. من أعدائهم  

إنه يطلب من املسلمني أن جيريوا املرشكني الذين مل يكن هلم إال شعار واحد هو استئصال  

 املؤمنني. 

 وهو عندما يأمر بالقتال يقرصه عىل أئمة اإلجرام دون غريهم من العامة والبسطاء. 
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ا يف اهلل إن تابوا عن سلوكهم  ثم هو يأمر املرة بعد املرة بالتسامح مع هؤالء وقبوهلم إخوان 

 الذي كانوا يسلكونه. 

 هنا انتفض دوج، وقال: هذا هو اإلكراه بعينه. 

قال احلكيم: ال.. ليس هذا إكراها.. لقد جاء اإلسالم يف بيئة جاهلية وثنية متتلئ بالكهانة  

اإلسالم، بعد أن أتاح  والسحر ووأد البنات وظلم املرأة والعبيد.. فلذلك مل يرض من هؤالء إال  

 أما غريهم من أهل الكتاب، فلم يتعرض هلم عربا كانوا أو غري عرب. .  هلم فرصة التفكري فيه. 

 قال دوج: أليس هذا إكراها؟ 

قال احلكيم: وهل فرض الدولة للقيم احلضارية عىل الشعب إكراه .. هل إذا أمرته  

 وإكراه. بالنظاقة والنظام واحلفاظ عىل حقوق اآلخرين ظلم  

 قال دوج: ولكن اإلسالم ليس هذا فقط؟ 

قال احلكيم: بل هذا هو اإلسالم.. اإلسالم هو القيم النبيلة التي لو بحثت يف مجيع أسفار  

 العامل املقدسة وغري املقدسة.. فلن جتد أنبل منها وال أكرم منها وال أرشف منها. 

 لفخر. قال دوج: هكذا أنتم ـ معرش املسلمنيـ  ال تعرفون غري ا 

قال احلكيم: املسلمون ال يفخرون بأنفسهم.. بل يعرتفون بقصورهم عن متثيل اإلسالم  

يف صورته املثىل.. ولكنهم يعتقدون أن اهلل الذي خلق هذا الكون ووفر له مجيع أسباب اهلداية مل  

 بكل حقيقة.   م كل ظلمة، ويملؤه   م من أنوار اهلداية ما يرفع عنه   م يضيع البرش.. بل أرسل هل 

 قال دوج: دعنا من هذا.. وأجبني: أمل حيو القرآن كلمة اإلرهاب؟ 

ابتسم احلكيم، وقال: أجل.. لقد وردت مادة )رهب( ومشتقاهتا يف القرآن الكريم يف اثني  

 عرش موضعا..  

انتفض فرحا، وهو يقول: أرأيتم.. لقد ذكرت لكم بأن القرآن هو كتاب اإلرهاب.. إنه  

 . يذكر اإلرهاب اثني عرش مرة 
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التفت اجلمع إىل احلكيم، ويف عيوهنم تساؤالت كثرية، فقال: سأقرؤها عليكم واحدة  

 واحده: 

ِتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا   أما األوىل.. فهي قوله تعاىل:﴿ َيا َبنِي ِإرْسائيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّ

اَي َفاْرَهُبونِ  ، والرهبة هنا تعني اخلوف من اهلل..  ( 1) ( 40قرة: )الب  ﴾ بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهِدُكْم َوِإيَّ

 فاخلوف هو السوط الذي يكرس نوازع الرش يف اإلنسان. 

ُكوا   ِذيَن َأرْشَ وأما الثانية، فقوله تعاىل:﴿ َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَّ

ًة لِلَّ  ُْم  َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرهَبُْم َمَودَّ يِسنَي َوُرْهَبانًا َوَأهنَّ ِذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ ِذيَن آَمُنوا الَّ

ونَ  ، فالرهبان الصادقون هم الذين محلهم اخلوف من اهلل إىل اعتزال  ( 2) ( 82)املائدة:   ﴾ ال َيْسَتْكرِبُ

 كل ما يبعدهم عنه أو ما يغضبه عليهم. 

وله تعاىل حكاية عن السحرة:﴿  َقاَل َأْلُقوا َفَلامَّ َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاِس  وأما الثالثة، فق 

َهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ  ، فالسحرة استعملوا سالح سحرهم  ( 3) ( 116)ألعراف:  ﴾ َواْسرَتْ

 للتاثري يف بث الرعب يف احلارضين. 

 
اَي َفاْرَهُبونِ    (1) (، وقوله تعاىل:﴿ 51النحل:)  ﴾ومثل هذا قوله تعاىل:﴿ َوَقاَل اهللَُّ ال َتتَِّخُذوا إهَِلنَْيِ اْثننَْيِ إِنَّاَم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َفإِيَّ

اِت َويَ  ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَرْيَ  ﴾ْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنيَ َفاْستََجبَْنا َلُه َوَوَهبْنَا َلُه حَيْيَى َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه إِهنَّ

 (90االنبياء:)

َذُ   (2) ا إِهَلًا وا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َواملَِْسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لِيَْعُبُدوومثل هذا قوله تعاىل:﴿  اَتَّ

ُكونَ  ِذيَن آَمُنوا وقوله ،’(31التوبة:) ﴾َواِحدًا ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو ُسبَْحاَنُه َعامَّ ُيرْشِ َا الَّ ْهبَاِن  تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ إِنَّ َكثِريًا ِمَن اأْلَْحبَاِر َوالرُّ

ةَ  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوالَّ ُهْم بَِعَذاٍب َليَْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َوَيُصدُّ ْ  َوال ُيْنِفُقوهَنَا يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ

ْنِجيَل 34:التوبة)  ﴾َألِيمٍ  يَْنا بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآَتيْنَاُه اأْلِ يَْنا َعىَل آَثاِرِهْم بُِرُسِلنَا َوَقفَّ ِذيَن   (، وقوله تعاىل:﴿ ُثمَّ َقفَّ َوَجَعْلنَا يِف ُقُلوِب الَّ

ِذيَن آَمُنوا ِمنُْهْم اتَّبَُعوُه َرْأَفًة َوَرمْحًَة َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتبْنَاَها َعَليِْهْم إِ  الَّ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن اهللَِّ َفاَم َرَعْوَها َحقَّ ِرَعاَيِتَها َفآَتيَْنا الَّ

  (27احلديد:) ﴾َأْجَرُهْم َوَكثِرٌي ِمنُْهْم َفاِسُقونَ 

َليَْك وقريب من هذا قوله تعاىل ملوسى ـ عليه السالم ـ:﴿ اْسُلْك َيَدَك يِف َجْيبَِك ََتُْرْج َبيَْضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوٍء َواْضُمْم إِ   (3)

ُْم َكاُنوا َقْومًا َفاِسقِ  ِه إِهنَّ َك إِىَل فِْرَعْوَن َوَمأَلِ ْهِب َفَذانَِك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربِّ (، فهو من اخلوف 32القصص:) ﴾نيَ َجَناَحَك ِمَن الرَّ

 العادي الذي يعرتي أي إنسان.
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َت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اأْلَْلَواَح َويِف ُنْسَخِتَها  وأما الرابعة، فقوله تعاىل:﴿ َومَلَّا َسكَ 

ِْم َيْرَهُبونَ  ٌة لِلَِّذيَن ُهْم لَِرهبِّ (، وهي تتحدث عن تأثري خمافة اهلل يف  154)ألعراف:  ﴾ ُهدًى َوَرمْحَ

 السلوك الصالح. 

وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ  ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه  وأما اخلامسة، فقوله تعاىل:﴿ َوَأِعدُّ

 
ٍ
ء ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوهِنِْم ال َتْعَلُموهَنُُم اهللَُّ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن يَشْ يِف َسِبيِل اهللَِّ  َعُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَّ

   ( 60)ألنفال:   ﴾ ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم ال ُتْظَلُمونَ 

انتفض دوج قائال: هذه هي اآلية التي أريدها.. إهنا اآلية التي ترشع اإلرهاب، وتأمر  

 املؤمنني به. 

ابتسم احلكيم، وقال: بل هذه آية السالم.. فهي ترشع للسالم.. وتأمر املؤمنني باإلعداد  

 له. 

 قال دوج: كيف ذلك، وهي تنص رصاحة عىل إرهاب األعداء؟ 

يات السابقة أن اخلوف جند من جند اهلل التي يقمع هبا اهلل  قال احلكيم: أمل تفهم من اآل 

 نوازع الرش يف اإلنسان؟ 

قام رجل من اجلمع، وقال: هذا صحيح.. وأنا عامل نفس.. وأعلم أن اخلوف الذي  

 يستعمل استعامال صحيحا له تأثري كبري يف حياة صاحبه..  

يف املهالك التي ال يقع فيها من   وهلذا، فإن املتهور ـ الذي نزع اخلوف من نفسه ـ قد يقع 

 تسلح بسالح اخلوف. 

قال احلكيم: تصور لو أن دولة من الدول رفعت كل ما يملؤها باهليبة يف نفوس أعدائها..  

فلم يكن هلا جيش وال رشطة وال أمن حيفظ شوارعها وحدودها.. هل يمكن هلذه الدولة يف عامل  

 يمتلئ بالذئاب أن يبقى هلا وجود؟ 

 عة: ال.. بل ستصبح هذه الدولة ورعيتها مطمعا لكل طامع. قالت اجلام 
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قال احلكيم: فلذا كان يف تسلحها بأنواع القوة ردعا ألعدائها، فال يفكر أحدـ  جمرد تفكري  

 ـ يف املساس هبا. 

 قالت اجلامعة: ذلك صحيح. 

القوة، وهلذا فإن  قال احلكيم: وبذلك يكون اإلرهاب هو السالم.. فالقوة ال تداوهيا إال 

َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأويِل اأْلَْلَباِب   ﴿ اهلل تعاىل قال يف بيان احلكمة من ترشيع القصاص: 

 (.. فبالقصاص تتحقق احلياة. 179)البقرة:   ﴾ َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

 قال دوج: ولكن مل اعترب القرآن إعداد العدة هو وسيلة السالم؟ 

ن من البرش من ال خياف إال السالح.. فهو ال خياف اهلل.. ولذلك حيتاج  قال احلكيم: أل 

ُْم    ﴿ إىل سالح يردعه.. لقد ذكر القرآن ذلك، فقال:  أَلَْنُتْم َأَشدُّ َرْهَبًة يِف ُصُدوِرِهْم ِمَن اهللَِّ َذلَِك ِبَأهنَّ

 ( 13)احلرش:   ﴾ َقْوٌم ال َيْفَقُهوَن  

 أسباب احلرب 

ال طاقة يل بجدالك يف هذا.. فالقرآن قد وضع لكم املخارج  أغلق دوج املصحف، وقال:  

التي جتادلون هبا عنه.. وهلذا سأنزل بك إىل الواقع.. وسأقترص منه عىل واقع حممد.. ذلك الواقع  

 الذي مل يكن فيه إال القتال. 

لقد قرأت سري املصلحني واألنبياء.. فلم أجد واحدا منهم محل من السيوف ما محل  

 حممد..  

ار إىل اللوحة، وقال: لقد سجلت يف هذه اللوحة تلك املعارك الكثرية التي خاضها  أش 

 حممد، والتي الزال املسلمون يتباهون هبا إىل اليوم. 

قال احلكيم: وحق هلم أن يتباهوا.. فليس هناك حرب يف الدنيا أنظف من احلرب التي  

 خاضها املسلمون..  
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اؤها اخلسف.. ولكن اهلل من عليها، وأعطاها من  لقد كانوا ثلة قليلة مستضعفة سامها أعد 

القوة بحيث استطاعت أن تنترص عىل مجيع أعدائها ويف مرحلة وجيزة هي أقرب إىل اإلعجاز  

 منها إىل الواقع. 

يرددون بافتخار ما حصل يف تارخيهم من  ـ ومثلهم كل البرش ـ أمل يزل األوروبيون 

 انتصاراهتم؟ 

بانتصارات ومهية كان أكثرها ملصالح حمدودة، ثم   سكت دوج، فقال: فأنتم تفخرون 

تريدون من املسلمني أن يستحوا من املعارك التي انترص فيها احلق عىل الباطل، والقيم النبيلة عىل  

 اجلاهلية.. 

 قال دوج: فأنت تقر بأن دعوة حممد كانت دعوة قتال ال دعوة سالم؟ 

دين وتردهم إىل صواهبم.. إنه مثل  قال احلكيم: السالم الشامل يستدعي أن تقهر املعت 

العملية اجلراحية التي تستأصل هبا األدواء.. فال يمكن للجسم أن يظل سليام مساملا، وتلك  

 األدواء تنهشه، وتقتله. 

أن خيوض نبي من األنبياء يف  توجه دوج إىل اجلمع، وقال: ولكن أال ترون من العجب 

 فرتة وجيزة كل تلك احلروب!؟  

 انظروا هذه السيوف الكثرية التي متتلئ هبا هذه اللوحة. 

 ابتسم احلكيم، وقال: إنك تكاد حتول من لوحتك وثيقة تارخيية..  

ثم توجه إىل اجلمع، وقال: فلنسكت عن الكالم املجرد.. ولنبحث يف حقائق التاريخ عن  

 ت لنرى حقيقتها وأسباهبا ودوافعها وما نتج عنها لنحكم بعد ذلك. هذه الغزوا 

 قال دوج: إن التاريح ينقيض دون االنتهاء من ذكر هذه التفاصيل التي تريد أن نذكرها. 

قال احلكيم: ال مناص لطالب احلق أن يعرف التفاصيل.. وقد كان من عالمات صدق  

لمة.. وبسطوا حياة نبيهم بجميع تفاصيلها  املسلمني أن سجلوا تارخيهم حرفا حرفا وكلمة ك 
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 يف حياته.   لريى الكل مدى الصفاء والطهر والقداسة التي كان يسلكها حممد  

 قال دوج: كيف تقول ذلك.. وقد قام بكل تلك احلروب؟ 

قال احلكيم: قبل أن أحدثك عن بعض تفاصيل تلك احلروب أريد أن أضع بني يديك  

 ك احلروب مجيعا.. ثم قارهنا بعد ذلك بام شئت من حروب الدنيا. عدد القتىل الذين سقطوا يف تل 

عدد القتىل الذين سقطوا يف مجيع احلروب التي مارسها املسلمون  لقد ذكر املؤرخون أن 

ـ سواء كانت غزوات أو رسايا أو مناوشاتـ  والتى ابتدأت ىف السنة الثانية    يف عهد رسول اهلل  

ة ـ أى ما يقرب من ثامن سنوات ـ مل يزد عدد املقتولني من  للهجرة ودامت حتى السنة التاسع 

  259.. املسلمون منهم ( 1018) الفريقني ـ املسلم وغري املسلم ـ عىل ألف وثامنية عرش نفسًا 

 قتياًل.   759شهيدًا.. وغري املسلمني  

م    1918  –   1914احلرب العاملية األوىل من قتىل.. فبني سنة    بام سقط يف قارن هذا العدد  

 بلغ عدد القتىل سبعة ماليني، واملصابون واحد وعرشون مليون نفس. 

م، فعدد املصابني ال يقل عددهم عن مخسني  1939أما احلرب يف العاملية الثانية، سنة 

 مليون نفسًا. 

الشك أنكم نيستم هذه احلروب العاملية التي خضتموها.. ونسيتك تلك القنابل التي  

عن نفسه، وعن القيم النبيلة التي   هليها.. ومل تذكروا إال دفاع حممد دككتم هبا البيوت عىل أ 

 أرسله اهلل ليقيمها. 

باإلضافة إىل هذا.. فإن حروب حممد حروب صاحب رسالة ومبدأ.. أما احلروب العاملية  

 التي خضتموها، فلم تكن حتمل إال نفسا جشعة بشعة حريصة سفاكة للدماء..  

.. ولننظر  التفت للجمع، وقال: سننظر يف هذه املعارك التي خاضها رسول اهلل 
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 . ( 1) واقع بعد أن عرفناها من خالهلا مصدرها املقدس  حقيقتها وأسباهبا.. لنكتشف احلقيقة من ال 

 رسية سيف البحر:  

 التفت إىل دوج، وقال: أرين أول سيف من السيوف التي سلها حممد عىل أعدائه. 

 أشار دوج إىل سيف من السيوف، وقال: هذا.. إنه يرمز إىل رسية )سيف البحر( 

وقد أرسل رسول  ألوىل للهجرة،  قال احلكيم: لقد وقعت هذه الرسية يف رمضان من سنة ا 

ثالثني رجاًل من املهاجرين يعرتضون عريًا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل  فيها    اهلل  

يف ثالثامئة رجل، فلبغوا سيف البحر، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى جمدي بن عمرو اجلني ـ  

 . جحز بينهم فلم يقتتلوا وكان حليفًا للفريقني مجيعًا ـ بني هؤالء وهؤالء حتى  

 التفت إىل دوج، وقال: ما تنقم عىل هذه الرسية.. وأنت ترى أنه مل يسفك فيه دم؟ 

قال دوج: أنقم عىل إرساهلا.. فكيف يرسل نبي رسية لتعرتض قافلة؟.. إن هذا سلوك  

 قاطع طريق ال سلوك نبي. 

نسأل التاريخ عن دوافع  قال احلكيم: ال ينبغي للعاقل ان يستعجل يف إرسال أحكامه.. فل 

 بأي موقف تصفه بالنبل أو احلضارة.   هذه الرسية.. ولك أن تقارن بعد ذلك موقف حممد  

خرج من مكة املكرمة مكرها بعد أن كاد له أعداؤه كل   أوال.. أنت تعلم أن حممدا 

 املكايد لقتله..  

 ومثل ذلك خرج أصحابه من غري أن يأخذوا معهم دينارا وال درمها..  

 
عىل أهم الرسايا والغزوات، والتي تثار الشبه حوهلا، ويقاس عليها  –خالفا ملا ذكرناه يف الطبعة األوىل  –سنركز هنا   (1)

اضطررنا لذكر بعض التفاصيل هنا من باب الرد العلمي عىل ما يذكر يف كتب املبرشين من أنواع غريها مما مل نذكره، وقد 

 الشبهات الكثرية املثارة حول هذه الغزوات، والتي قد يشكل اجلهل هبا درعا ملرورها.

مما متس احلاجة   عرض سريته وشامئله وما يرتبط به  و  بالنبي  من هذه السلسلة التعريف  ضافة إىل أن من مقاصدنا  باإل

إليه.. وقد رجعنا يف هذا إىل مصادر السرية املعتمدة قديام وحديثا.. وهي من الكثرة واالتفاق بحيث ال نحتاج أن نوثق كل مرة 

 هلا.
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ومع ذلك، فإن املسلمني مل حيركوا ساكنا يف مواجهة أعدائهم إال بعد أن جاءهم اإلذن  

ُْم ُظِلُموا َوِإنَّ اهللََّ َعىَل   اإلهلي بحقهم يف اسرتداد حقوقهم.. قال تعاىل:﴿ ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأهنَّ

ِهْم َلَقِديٌر)  ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَيارِ 39َنرْصِ َنا اهللَُّ َوَلْوال َدْفُع اهللَِّ  ( الَّ ِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربُّ

َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اهللَِّ َكِثريًا   النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض هَلُدِّ

ُه ِإنَّ اهللََّ نَّ اهللَُّ َمْن َيْنرُصُ  ()احلج( 40 َلَقِويٌّ َعِزيٌز) َوَلَيْنرُصَ

 التفت للجمع، وقال: هل ترون نبال أعظم من هذا النبل الذي حتمله هذه اآليات.. 

 وهل يمكن لقاطع طريق أن يكون دافعه ما تدعو إليه هذه اآليات!؟   

 التفت إىل دوج، وقال: ومع ذلك.. مل يكن هذا هو الدافع الوحيد..  

لك املكايد التي ظل املرشكون يدبروهنا للمسلمني غري  اقرأ التاريخ.. وستجد فيه ت 

 مكتفني بام سلبوهم من أموال، وما مارسوه قبل ذلك هبم من أنواع األذى. 

لقد ذكر املؤرخون بأسانيد كثرية ال تقل عن األسانيد التي نقلت هبا أحداث املعارك التي  

 . رسول اهلل  تلك املؤامرات الدنيئة التي كانت تدبر ل   ترمون هبا حممدا  

ومن ذلك أهنم كتبوا إىل عبد اهلل بن أيب سلول، بصفته رئيس األنصار قبل اهلجرة، يقولون  

إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باهلل لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسرين إليكم بأمجعنا حتى نقتل  ) له: 

   ( مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم 

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد اهلل بن أيب ليمتثل أوامر املرشكني من أهل مكة،  وقد  

 ملا يراه أنه استبله ملكه.   كان حيقد عىل النبي  

فلام بلغ ذلك عبد اهلل بن أيب ومن كان معه من عبدة األوثان    : يقول عبد الرمحن بن كعب 

لقد بلغ وعيد قريش منكم  )   : لقيهم، فقال   ي  ، فلام بلغ ذلك النب اجتمعوا لقتال رسول اهلل  

املبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقالوا أبناءكم  
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   . ( 1) تفرقوا   ، فلام سمعوا ذلك من النبي  ( وإخوانكم 

ًا يف أصحابه،  لقد امتنع عبد اهلل بن أيب بن سلول عن القتال إذ ذلك، ملا رأى خورًا أو رشد 

ولكن يبدو من ترصفاته أنه كان متواطئًا مع قريش، فكان ال جيد فرصة إال وينتهزها إليقاع الرش  

 بني املسلمني واملرشكني، وكان يضم معه اليهود، ليعينوه عىل ذلك. 

ـ وقد بلغته كل هذه األنباء ـ مل يدبر أي مؤامرة لقتل هؤالء مع   ومع ذلك، فإن النبي 

 ا معه يف املدينة، وكان من السهل استئصاهلم. أهنم كانو 

ليس هذا فقط.. بل إن قريشًا كانت تعتزم عىل رش أشد من هذا، وتفكر يف القيام بنفسها  

   . للقضاء عىل املسلمني  

التفت إىل اجلمع، وقال: مل يامرس املرشكون هذه املكايد فقط.. بل راحوا حيرمون سكان  

 من حقهم يف زيارة الكعبة التي كانت مباحة للعرب مجعيا..    املدينة التي آوت رسول اهلل  

فقد روي أن سعد بن معاذ انطلق إىل مكة معتمرًا، فنزل عىل أمية بن خلف بمكة، فقال  

يل ساعة خلوة لعيل أن أطوف البيت، فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلقيهام أبو  انظر  : ألمية 

أال أراك تطوف    : هذا سعد، فقال له أبو جهل   : فقال  ؟ يا أبا صفوان، من هذا معك   : جهل، فقال 

بمكة آمنًا وقد آويتم الصباة، وزعمتم أنكم تنرصوهنم، وتعينوهنم، أما واهلل لوال أنك مع أيب  

أما واهلل لئن منعتني هذا   : وان ما رجعت إىل أهلك ساملًا، فقال له سعد ورفع صوته عليه صف 

 . طريقك عىل أهل املدينة   : ألمنعك ما هو أشد عليكم منه 

التفت إىل دوج، وقال: قارن هذا بام حيدث يف العامل من أنواع املظامل بسبب احلفاظ عىل  

 األمن القومي..  

ألمريكان الذين تعتربوهنم مثلكم األعىل باملستضعفني يف العامل بسبب  قارن هذا بام فعله ا 

 يشء بسيط حصل هلم. 

 
 (3/213سنن أيب داود )  (1)
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 قال دوج: كيف تسميه بسيطا.. وقد قتل فيه اآلالف؟ 

قال احلكيم: ولكن املجرمني انتقموا هلم بمئات اآلالف.. لقد دمرت هلم بناية واحده..  

بام امتألوا به من إجرام ـ يدمرون بالدا كاملة..  لسنا ندري من دمرها إىل اآلن.. فراح املجرمون ـ  

 بالدا آوت احلضارة آلالف السنني.. 

راح املجرمون الذين يلبسون لباس احلضارة يمحوهنا بجرة قلم، ثم يسبون حممدا والقيم  

 النبيلة التي جاء هبا حممد. 

   : رسية رابغ 

ر إىل سيف من  طأطأ اجلمع رأسه أسفا، لكن دوج حاول أن يبدل املوضوع، فأشا 

 السيوف، وقال: هذا سيف يشري إىل رسية رابغ. 

، وقد بعث هلا رسول  ( 1)   من اهلجرة   1قال احلكيم: لقد وقعت هذه الرسية يف  شوال سنة  

عىل بطن رابغ، وقد ترامي    - وهو يف مائتني    - أبا سفيان    وا ستني رجاًل من املهاجرين، فلق   اهلل  

   . الفريقان بالنبل، ومل يقع قتال 

التفت احلكيم إىل دوج، وقال: أنت ترى أن هذا السيف الثاين الذي عددته من مجلة  

السيوف مل يقتل أحدا.. ويف عرصنا ال يعترب مثل هذا حربا.. وال تعترب مثل هذه املعركة معركة..  

ال َتتلف عن أي دورية بسيطة يقوم هبا بعض اجلنود حلامية الثغور.. ولكنكم ال تريدون إال    إهنا 

ليؤمن اجلو لدعوته، وملجتمع دعوته معارك ال   أن هتولوا، فتعتربوا كل حركة يقوم هبا النبي 

 تقل عن املعارك التي متارسوهنا بام جبلتم عليه من حب للرصاع. 

   : غزة األبواء 

يم  إىل سيف آخر، وقال: هذا يشري إىل غزة األبواء.. وقد وقعت يف صفر سنة  أشار احلك 

 
ملا  أن النبي هكذا ذكر غري واحد من أهل السري، وذكر أبو االسود يف مغازيه، ووصله ابن عائذ عن ابن عباس    (1)

 وصل إىل االبواء بعث عبيدة بن احلارث يف ستني رجال، فذكر القصة، فتكون يف السنة الثانية، ورصح به بعض أهل السري.
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فيها بنفسه يف سبعني رجاًل من املهاجرين خاصة يعرتض عريًا   هـ،. وقد خرج رسول اهلل  2

   .   لقريش، حتى بلغ ودان، فلم يلق كيداً 

هذا كتاب من  )   : ويف هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع بنى ضمرة ، وهذا نص املعاهدة 

حممد رسول اهلل لبني ضمره، فإهنم آمنون عىل أمواهلم وأنفسهم، وإن هلم النرص عىل من رامهم  

   . ( إال أن حياربوا دين اهلل، ما بل بحر صوفة، وأن النبي إذا دعاهم لنرصه أجابوه 

 ، وكانت غيبته مخس عرشة ليلة. وهذه أول غزوة غزاها رسول اهلل  

 تعجبون من نبي يغزو؟ قال دوج: أال  

وصدقه.. فهو مل يكن جيلس يف برج عاج   قال احلكيم: إن هذا من دالئل كامل النبي 

يرمي األوامر ألصحابه، وهو بمعزل عنها، بل كان خيوض معهم املعارك، ويتعرض معهم جلميع  

 األخطار التي يتعرضون هلا. 

 غزوة سفوان:  

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: هذا يشري إىل غزوة سفوان.. وقد وقعت يف شهر ربيع  

بعض    ت عىل مراعي املدينة، وهنب أغارت  هـ، وسببها أن قوات خفيفة من املرشكني    2األول سنة  

سفوان من   : ، حتى بلغ واديًا يقال له م يف سبعني رجاًل ملطاردهت  املوايش فخرج رسول اهلل 

   . هم ر، ولكنه مل يدرك ناحية بد 

التفت إىل دوج، وقال: أال ترى األذى الذي كان يتعرض له املسلمون، مع أن أعينهم مل  

 تكن تنام، فكيف لو تركوا سيوفهم!؟  

إهنمـ  حينهاـ  يصبحون لقمة سائغة ألعدائهم الذين كانوا يتحينون أي فرصة لالنقضاض  

 عليهم. 

ِذيَن    ﴿ خيف الذي كان يعيش فيه املؤمنون، فقال: لقد ذكر القرآن الكريم ذلك اجلو امل  َودَّ الَّ

(..  102: )النساء  ﴾ َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسلَِحِتُكْم َوَأْمِتَعتُِكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة 
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يون، أو تريد  أفرتيدون من املسلمني أصحاب الرسالة املقدسة املخلصة أن خيتبئوا كام اختبأ احلوار 

 حتى تعتربوه صاحب سالم!؟    ( 1) منهم أن يسلموا حممدا للصلب كام سلم املسيح 

   : رسية نخلة 

، وقد وقعت يف رجب  أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: هذا سيف يشري إىل رسية نخلة 

عبد اهلل بن جحش، وكتب له كتابًا، وأمره أال ينظر فيه   هـ، وقد بعث فيها رسول اهلل  2سنة 

إذا نظرت يف  )   : فسار عبد اهلل، ثم قرأ الكتاب بعد يومني، فإذا فيه   حتى يسري يومني، ثم ينظر فيه،. 

كتايب هذا فامض حتى تنزل نخلة بني مكلة والطائف، فرتصد هبا عري قريش، وتعلم لنا من  

 ( أخبارهم 

اهلل بن جحش يف الكتاب قال: سمعًا وطاعة، ثم قال ألصحابه: قد أمرين  فلام نظر عبد 

أن أميض إىل بطن نخلة أرصد هبا قريشًا حتى آتيه منها بخرب، وقد هنى أن استكره    رسول اهلل  

أحدًا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها، فلينطلق، ومن كره ذلك فلريجع، فأنا  

 . ماض ألمر رسول اهلل  

فمَض ومَض معه أصحابه مل يتخلف أحد منهم، فسلك الطريق عىل احلجاز حتى إذا كان  

ببعض الطريق ضل بعري لسعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان، فتخلفا عن رهط عبد اهلل بن  

 جحش ليبحثا عن البعري ومَض الستة الباقون. 

ا عمرو بن احلرضمي  حتى إذا كانت الرسية ببطن نخلة مرت عري لقريش حتمل جتارة، فيه 

وثالثة آخرون، فقتلت الرسية عمرًا ابن احلرضمي وأرست اثنني وفر الرابع وغنمت العري،  

وكانت حتسب أهنا يف اليوم األخري من مجادى اآلخرة، فإذا هي يف اليوم األول من رجب ـ وقد  

 دخلت األشهر احلرمـ  التي تعظمها العرب، وقد عظمها اإلسالم وأقر حرمتها. 

ا انتفض دوج، وكأنه قد ظفر بضالته التي ظل يبحث عنها، وقال: أرأيتم كيف حيطم  هن 

 
 بحسب زعم املسيحيني.  (1)
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 ؟ ( 1) املسلمون شعائر السالم.. فيقاتلون يف األشهر احلرام 

ابتسم احلكيم، وقال: ما شاء اهلل.. إنك تردد كلامت أيب سفيان وأيب جهل وعبد اهلل بن  

 رتبط بمصاحلهم. أيب.. أولئك الذين ال يعرفون احلرمات إال عندما ت 

إنك اآلن تكرر نفس موقف املرشكني.. فإن قريشا قالت حينها: قد استحل حممد  

 وأصحابه الشهر احلرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه األموال، وأرسوا فيه الرجال. 

وقد استغلت اليهود هذه الفرصة، فراحت تقول: عمرو بن احلرضمي قتله واقد بن عبد  

 حلرب.. واحلرضمي: حرضت احلرب.. وواقد بن عبد اهلل: وقدت احلرب. اهلل.. عمرو عمرت ا 

أتدري.. لقد كانت هذه الغزوة ملن تأمل فيها دليال عىل السالم العظيم الذي كان حيمله  

 وحيمله معه أصحابه الطاهرون.   رسول اهلل  

ما  ) قال:  لقد روى املؤرخون أنه ملا قدمت الرسية بالعري واألسريين عىل رسول اهلل 

 أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام(، ووقف العري واألسريين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًا. 

 وهو نفس موقف سائر املسلمني..  

 هل ترى هذا موقف مساملني، أم مواقف حماربني!؟  

 قال دوج: ولكنهم قبلوا الغنيمة بعد ذلك. 

ين.. ومل يكتف  أن أطلق رساح األسري  قال احلكيم: لقد كان من سامحة رسول اهلل 

   . أدى دية املقتول إىل أوليائه بذلك، بل   

 قال دوج: ولكن القرآن برر ما فعله املؤمنون.. ويف ذلك خطر عظيم. 

قال احلكيم: بل يف ذلك صدق عظيم.. وتربية عظيمة.. فالسالم ال يعني البالهة واخلمود  

 والرضوخ.. بل يعني املقاومة واحلياة والبقاء..  

 
نرى يف كتب املسيحيني ومواقعهم محلة شديدة عىل هذه الرسية، وهو أمر ال يستغرب من نفوس حاقدة تستغل كل ما    (1)

 قوله أعداء اإلسالم مهام كان نوعهم.ي
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القرآن الكريم اعترب ما يفعله املرشكون من حرب احلق وأهل احلق أعظم من  وهلذا فإن 

 القتل الذي استنكروه عىل املسلمني. 

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل   لقد نزل يف ذلك املوقف احلرج قوله تعاىل:﴿ َيْسَألوَنَك َعِن الشَّ

ْفٌر ِبِه َوامْلَْسِجِد احْلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكرَبُ ِعْنَد اهللَِّ َواْلِفْتَنُة َأْكرَبُ  ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اهللَِّ َوكُ 

وُكْم َعْن ِدينُِكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنكُ  ْم َعْن ِدينِِه  ِمَن اْلَقْتِل َوال َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  َفَيمُ  ْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأوَلئَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ

 ( 217)البقرة:   ﴾ َخالُِدوَن  

وقد فند هذه اآلية كل قول، وفصلت يف املوقف باحلق، فقد رصحت بأن الضجة التي  

الريبة يف سرية املقاتلني املسلمني ال مساغ هلا، فإن احلرمات املقدسة قد  افتعلها املرشكون إلثارة 

 انتهكت كلها يف حماربة اإلسالم، واضطهاد أهله. 

فام الذي   ؟ أمل يكن املسلمون مقيمني بالبلد احلرام حني تقرر سلب أمواهلم وقتل نبيهم 

   ؟ أعاد هلذه احلرمات قداستها فجأة، فأصبح انتهاكها معرة وشناعة 

ثم إن املسلمني مل يبدأوا القتال، ومل يبدأوا العدوان.. بل إن املرشكني هم الذين وقع منهم  

الصد عن سبيل اهلل، والكفر به وباملسجد احلرام.. لقد صنعوا كل كبرية لصد الناس عن سبيل  

 اهلل: 

ته؛  لقد كفروا باهلل وجعلوا الناس يكفرون، وقد كفروا باملسجد احلرام، وانتهكوا حرم 

فآذوا املسلمني فيه، وفتنوهم عن دينهم طوال ثالثة عرش عامًا قبل اهلجرة، وأخرجوا أهله منه،  

 وهو احلرم الذي جعله اهلل آمنًا، فلم يأخذوا بحرمته ومل حيرتموا قدسيته. 

وإخراج أهله منه أكرب عند اهلل من القتال يف الشهر احلرام.. وفتنة الناس عن دينهم أكرب  

ن القتل.. وقد ارتكب املرشكون هاتني الكبريتني فسقطت حجتهم يف التحرز بحرمة  عند اهلل م 

 البيت احلرام وحرمة الشهر احلرام. 
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ووضح موقف املسلمني يف دفع هؤالء املعتدين عىل احلرمات؛ الذين يتخذون منها ستارًا  

أنى وجدوهم،  حني يريدون، وينتهكون قداستها حني يريدون! وكان عىل املسلمني أن يقاتلوهم  

ألهنم عادون باغون أرشار، ال يرقبون حرمة، وال يتحرجون أمام قداسة، وكان عىل املسلمني أال  

 يدعوهم حيتمون بستار زائف من احلرمات التي ال احرتام هلا يف نفوسهم وال قداسة! 

لقد كانت كلمة حق يراد هبا باطل. وكان التلويح بحرمة الشهر احلرام جمرد ستار حيتمون  

خلفه، لتشويه موقف اجلامعة املسلمة، وإظهارها بمظهر املعتدي.. وهم املعتدون ابتداء، وهم  

 . ( 1) الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء  

 قال دوج: ولكن.. أمل تكن هناك حلول أخرى؟ 

 قال احلكيم: بىل.. لقد كانت هناك حلول كثرية. 

 السيف بدهلا. قال دوج: فلامذا مل يستعملها حممد.. واستعمل  

قال احلكيم: لقد استعمل حممد طيلة ثالثة عرش سنة كل احللول مع قومه.. لكنهم أبوا..  

فرتكهم وطلب منهم أن يرتكوه، فأبوا.. وظلوا ال يكتفون باإلباء، بل يأبون وينهون.. وال يكتفون  

 بالنهي، بل يرشعون مجيع أسلحتهم ضده. 

 م؟ فهل من احلكمة أن يستسلم هلم أم يواجهه 

فإذا استسلم هلم يموت دينه ومتوت دعوته.. أو يقوم بني أصحابه من يمثل دور بولس  

 ليصبح اخلالص الذي جاء به حممد خالصا كهنوتيا أقرب إىل األسطورة منه إىل الواقع. 

 ..  أم يواجههم.. وهذا الذي اختاره حممد  

ويصونه، ولكنه ال    إن اإلسالم يرعى حرمات من يرعون احلرمات، ويشدد يف هذا املبدأ 

يسمح بأن تتخذ احلرمات متاريس ملن ينتهكون احلرمات، ويؤذون الطيبني، ويقتلون الصاحلني،  

ويفتنون املؤمنني، ويرتكبون كل منكر وهم يف منجاة من القصاص حتت ستار احلرمات التي  
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 جيب أن تصان! 

غيبة لفاسق.. فالفاسق  وهو يميض يف هذا املبدأ عىل اطراد.. إنه حيرم الغيبة.. ولكن ال 

 الذي يشتهر بفسقه ال حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه. 

وهو حيرم اجلهر بالسوء من القول، ولكنه يستثني إال من ظلم.. فله أن جيهر يف حق ظامله  

بالسوء من القول، ألنه حق، وألن السكوت عن اجلهر به يطمع الظامل يف االحتامء باملبدأ الكريم  

 يستحقه!   الذي ال 

ومع هذا يبقى اإلسالم يف مستواه الرفيع ال يتدنى إال مستوى األرشار البغاة، وال إىل  

أسلحتهم اخلبيثة ووسائلهم اخلسيسة.. إنه فقط يدفع املسلمني إىل الرضب عىل أيدهيم، وإىل  

 قتاهلم وقتلهم، وإىل تطهري جو احلياة منهم. 

بة املؤمنة املستقيمة، وحني يتطهر وجه األرض  وحني تكون القيادة يف األيدي النظيفة الطي 

ممن ينتهكون احلرمات ويدوسون املقدسات.. حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة، كام أرادها  

 . ( 1) اهلل 

سكت دوج، فقال احلكيم: لقد كان من رمحة اهلل أن آتت تلك الرسايا التي أرسلها رسول  

 أكلها..    اهلل  

من كان يرتبص باملسلمني الدوائر أن للمسلمني من اليقظة  فقد علمت قريش، ومعها كل  

 ما جيعل أعداءهم أبعد الناس عن الطمع فيهم. 

وبعد رسية عبد اهلل بن جحش ـ عىل اخلصوص ـ حتقق خوف املرشكني وجتسد أمامهم  

اخلطر احلقيقي، ووقعوا فيام كانوا خيشون الوقوع فيه، وعلموا أن املدينة يف غاية من التيقظ  

لرتبص، ترتقب كل حركة من حركاهتم التجارية، وأن املسلمني يستطيعون أن يزحفوا إىل  وا 

ثالثامئة ميل تقريبًا، ثم يقلتوا ويأرسوا رجاهلم، ويأخذوا أمواهلم، ويرجعوا ساملني غانمني، وشعر  
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ذوا  هؤالء املرشكون بأن جتارهتم إىل الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم، ويأخ 

طريق الصالح واملوادعةـ  كام فعلت جهينة وبنو ضمرةـ  ازدادوا حقدًا وعيظًا، وصمم صناديدهم  

 من إبادة املسلمني يف عقر دارهم.   وكرباؤهم عىل ما كانوا يوعدون وهيددون به من قبل 

ويف تلك األيام الشديدة التي قرر فيها األعداء هذه القرارات اخلطرية خرج حكم اجلهاد  

إلذن الذي يدل عىل اإلباحة إىل الوجوب الذي جيعله ال خيتلف عن الصالة وغريها من  من ا 

 شعائر الدين..  

هنا انتفض دوج، وقال: أرأيتم.. ها هو حممد حيول اإلرهاب إىل ركن من أركان الدين  

 كالصالة. 

قال احلكيم: وهل يمكن لشخص من الناس أن يقيم الصالة، وهو ال يأمن عىل نفسه  

ودينه.. إن املسلم عندما حيمل سيفه ليجاهد به حيمله ألرشف غرض يمكن أن حيمل من  وأهله  

 أجله سيف. 

إنه حيمله من أجل محاية التوجه هلل بالعبودية.. حتى ال تتسلط الشياطني عىل هذه األرض،  

 ليحولوها ماخورا من مواخري الرذيلة. 

علوا بسيوفهم وبنادقهم  التفت إىل دوج، وقال: أخربين عن جنود احلضارة.. ماذا ف 

 ومدافعهم وأسلحتهم التي تنرش الدمار يف كل مكان!؟  

إن كنت ال تعرف اإلجابة، فاذهب إىل كل مكان وطئه االستعامر لرتى اإلرهاب  

 احلقيقي..  

أمن املنطق أن تعترب الذي حيمل السالح ليدافع به عن نفسه وعن حريته وعن دينه وعن  

ترب املعتدي الظامل إرهابيا.. إن هذا املنطق ال يمكن أن حيمله إنسان  املستضعفني إرهابيا، وال تع 

 حيرتم عقله وإنسانيته. 

َوَقاِتُلوْا يِف     ﴿ سكت دوج، فقال احلكيم: لقد أنزل اهلل تعاىل يف ذلك الظرف اخلطري قوله: 
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ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا إِنَّ اهلّلَ اَل حُيِ  بِّ امْلُْعَتِديَن َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم  َسِبيِل اهلّلِ الَّ

ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوالَ ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَد امْلَْسِجِد احْلَرَ  اِم َحتَّى  َوَأْخِرُجوُهم مِّ

ِحيٌم   ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك  َجَزاء اْلَكاِفِريَن َفِإِن انَتَهْوْا َفِإنَّ اهلّلَ َغُفوٌر رَّ

املِِ  يُن هلِلِّ َفإِِن انَتَهوْا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعىَل الظَّ   ﴾ نَي َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

 ( 193  : 190: )البقرة 

 هـ..    2ية عبد اهلل بن جحش يف شهر شعبان سنة  لقد نزلت هذه اآليات بعد وقعة رس 

قاطعه دوج، وقال: أرأيتم.. ها هو اإلسالم يتبدل كام تتبدل احلرباء.. ففي مكة حاول أن  

يظهر بمظهر املسامل اللطيف.. وحاول حممد حينها أن يتقمص شخص املسيح.. ولكنه ما إن وجد  

 . ( 1) بادئه، ليظهر بصورته احلقيقية العصابة التي تلتف حوله حتى راح يتخىل عن مجيع م 

الشتوي الذي يلبسه    ك ابتسم احلكيم، وتوجه له قائال: هل ترى من العقل أن تلبس معطف 

 أهل القطب الشاميل يف الصيف.. ويف صحراء إفريقيا. 

ضحكت اجلامعة، فقال احلكيم: لو فعلت ذلك أو فعله أحد من الناس ال شك أنه يرمى  

 باجلنون..  

 الذي تقصد هبذا؟   قال دوج: ما 

قال احلكيم: ال شك أن كل عقل يلبس لكل حالة لبوسها.. فام يصح لبسه يف الصيف ال  

 يصح لبسه يف الشتاء.. وما يصح يف أالسكا ال يصح يف الكامريون. 

 مكة.   ت مثل املدينة ليس   تذكر بأن   قال دوج: فهمت.. أنت تريد أن 

قال احلكيم: املدينة ومكة كلها بالد اهلل.. ولكن الظروف املختلفة.. والعقول املختلفة هي  

 التي متيل عىل العاقل الترصفات املناسبة..  

 
من املؤسف أن نجد مثل هذه الشبهة مما يمأل الكتب واملواقع التبشريية، بل يقوله ناس هلم حظ كبري من القداسة يف  (1)

 جمتمعاهتم.. ولسنا ندري بأي عقل يفكر هؤالء. 
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 هل ترى من احلكمة أن يزج حممد بكل من يتبعه بصدق يف اهلاوية!؟  

ي وضع فيها  وهل ترى من العقل أن يقبل حممد أن يوضع أتباعه يف مثل تلك األخاديد الت 

 املسيحيون الذي صدقوا يف اتباعهم للمسيح!؟  

إن اإلسالم لو قبل ذلك لكان دين موت ال دين حياة.. فلذلك أمر أتباعه بأن حيملوا  

السالح.. ولكن حيملوه بحقه.. وحقه أن ال يعتدوا به عىل الناس.. بل يكتفوا بتوجيهه ملن يريد  

 عىل حقوق املستضعفني الذين وكل املسلمون  أن يقيض عليهم أو يقيض عىل دينهم أو يقيض 

 بحاميتهم. 

 غزوة بدر: 

سكت دوج، فقالت اجلامعة: حدثنا عن سيف آخر.. من السيوف التي استعملها حممد  

 ضد أعدائه. 

أشار احلكيمـ  ساخراـ  إىل سيف من السيوف، وقال: لست أدري.. ربام كان أخونا.. هذا  

السيف غزوة بدر.. فإن كان يريدها.. فسأحدثكم عنها.. فإن يف أحاديثها  الفنان املبدع.. يريد هبذا  

 ما ينسخ تلك الوساوس التي متأل هبا الشياطني عقول من ألغوا عقوهلم. 

يف ذهاهبا من مكة إىل   أن عريًا لقريش أفلتت من النبي  فهو أما سبب هذه الغزوة، 

ا باكتشاف  و ليقوم بعض أصحابه    اهلل    الشام، فلام قرب رجوعها من الشام إىل مكة بعث رسول 

   . اخلرب   ا رسول اهلل  و ا إىل املدينة وأخرب و أرسع فلام رأوها  خربها،  

التفت دوج إىل اجلمع ضاحكا، وقال: هذا عقل حمارب.. وتفكري حمارب.. ال تفكري  

 نبي!؟  

قرية  من العب  قال احلكيم: صدقت يف األوىل.. ومل تصدق يف الثانية.. لقد كان ملحمد 

يف القيادة ما يدل عىل أنه ليس برشا عاديا.. ولكن ذلك ـ عند العقالء ـ ال يلغي دعوى النبوة، بل  

 يؤيدها ويقوهيا..  
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إن السبب الذي جعلكم ال تقبلون هذا النوع من التفكري هو تصوركم احلقري للدين  

ال يفعل يف حياته إال أن  ولرب الدين وللمتدين.. فأنتم ال ترونه إال بصورة املتاموت امليت الذي  

 يدير خده األيرس ملن يرضبه عىل خده األيمن..  

 أما املفهوم الذي جاءنا به اإلسالم، فهو خيتلف عن ذلك متاما..  

اإلسالم جاءنا بالقوة بجميع معانيها.. قوة النفس، وقوة الروح، وقوة االتصال باهلل، وقوة  

ى الكثرية التي جتعل املؤمن إنسانا إجيابيا ال سلبيا..  احلفاظ عىل حقوق عباد اهلل.. وغريها من القو 

 فاعال ال مفعوال.. صانعا للظروف ال خاضعا هلا. 

 سكت دوج، فقالت اجلامعة: عد بنا إىل بدر.. فإنك قد شوقتنا إليها. 

قال احلكيم: لقد كانت تلك العري التي أراد املسلمون أن يالقوها حتمل ثروات طائلة  

سائها.. فهي حتمل ألف بعري موقرة بأموال ال تقل عن مخسني ألف دينار  لكبار أهل مكة ورؤ 

   . ذهبي.. ومل يكن معها من رجال احلرب إال نحو أربعني رجال 

لقد كانت هذه فرصة ذهبية للمسلمني، ليسرتدوا بعض حقوقهم التي سلبهم إياها أهل  

لك الغابة التي متتلئ  مكة.. وهي كذلك فرصة ذهبية للمسلمني ليفرضوا هبا وجودهم يف ت 

 بالذئاب. 

هذه عري قريش فيها أمواهلم،  ) يف أصحابه قائال:  يف ذلك احلني نادى رسول اهلل 

 ( فاخرجوا إليها لعل اهلل ينفلكموها 

هلم مطلق احلرية يف اخلروج.. فلم يعزم عىل أحد باخلروج، بل   وقد ترك رسول اهلل 

ترك األمر للرغبة املطلقة، وذلك ألنه مل يكن يتوقع عند هذا االنتداب أنه سيصطدم بجيش مكة  

 ـ بدل العري ـ ذلك االصطدام العنيف يف بدر. 

هلذا  للخروج ومعه ثالثامئة وبضعة عرش رجاًل.. ومل حيتفلوا  واستعد رسول اهلل 

اخلروج احتفاال بليغا، وال اَتذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إال فرس أو فرسان، وكان معهم  
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   . ( 1) سبعون بعريا يعتقب الرجالن والثالثة عىل بعري واحد 

التحق أحد  يف طريقهم إىل بدر.. وبعد أن علم املسلمون ما ينتظرهم من بأس قريش.. 

، وقال: )ارجع فلن أستعني بمرشك(، وكرر  ، فرده الرسول املرشكني راغًبا بالقتال مع قومه 

 مع حاجته الشديدة، حتى أسلم الرجل والتحق باملسلمني.   الرجل املحاولة، فرفض الرسول  

 قال دوج: أليست هذه عنرصية؟ 

قال احلكيم: ال.. هذا من حرص رسول اهلل عىل صفاء الدين.. فلم يكن هيمه االنتصار  

 النتصار. بقدر ما هيمه نوع ا 

 قال دوج: وهل لالنتصار أنواع؟ 

قال احلكيم: لقد علمنا ديننا أن كل انتصار ال يكون رشيفا هزيمة.. ولذلك، فإن هذا  

املرشك قد يشوه صورة انتصار املسلمني حني يتخلق يف احلرب بأخالق املرشكني ال بأخالق  

 املسلمني. 

 قال دوج: وما عالقة األخالق باحلرب؟ 

احلكيم: كل يشء يف ديننا له عالقة باخللق، بل إن اخللق هو روحه التي يستمد منها  قال 

 حقيقته واجلزاء املعد له. 

 
عىل املدينة وعىل الصالة ابن أم مكتوم، فلام كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد املنذر، واستعمله   استخلف رسول اهلل     (1)

  .عىل املدينة

  .لواء القيادة العامة إىل مصعب بن عمري القريش العبدري، وكان هذا اللواء أبيض ودفع رسول اهلل 

  :وقسم جيشه إىل كتيبتني

  .العقاب :أما الكتيبة األوىل فكتيبة املهاجرين، وأعطى رايتها عيل بن أيب طالب، ويقال هلا 

  .عاذ، وأعطى رايتها سعد بن موأما الكتيبة الثانية، فكتبية األنصار

كام  -وكانا مها الفارسني الوحيدين يف اجليش  -وجعل عىل قيادة امليمنة الزبري بن العوام، وعىل امليرسة املقداد بن عمرو

  .كقائد أعىل للجيشوجعل عىل الساقة قيس بن أيب صعصعة، وظلت القيادة العامة يف يده  -سبق 
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 قالت اجلامعة: عد بنا إىل ما كنا فيه. 

يف هذه الغزوة مثال القائد الصادق املتواضع ليكون    قال احلكيم: لقد مثل رسول اهلل 

من ذلك ما رواه ابن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثالثة  عربة لكل قائد مسلم يسري عىل طريقه.. و 

  ، قال: وكانت عقبة رسول اهلل  كان أبو لبابة وعيل بن أيب طالب زمييل رسول اهلل  ، عىل بعري 

 ما أنتام بأقوى مني، وال أنا بأغنى عن األجر منكام( ) قال: فقاال: نحن نميش عنك. فقال: 

كثرة استشارته   ومن أخالق القائد العظيمة التي جتلت يف هذه الغزوة يف رسول اهلل 

 ..  ( 1) ألصحابه  

استشار    نجاُة القافلة وإرصار زعامء مكة عىل قتال النبي    ملا بلغ النبيَّ  ومن ذلك أنه  

إهنم  فأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم للمواجهة احلربية مع قريش، حيث    ، أصحابه يف األمر 

بوجهة نظرهم، وقد صور    مل يتوقعوا املواجهة ومل يستعدوا هلا، ولذلك حاولوا إقناع الرسول  

َكاَم َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك    ﴿ القرآن الكريم، موقفهم وأحوال الفئة املؤمنة يف ذلك احلني، فقال: 

اَم ُيَساُقوَن ِإىَل امْلَْوِت  5ِباحْلَقِّ َوإِنَّ َفِريًقا ِمَن امْلُْؤِمننَِي َلَكاِرُهوَن )  َ َكَأنَّ ( جُيَاِدُلوَنَك يِف احْلَقِّ َبْعَدَما َتَبنيَّ

ْوَكِة َتُكوُن  6َوُهْم َينُْظُروَن )  َا َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغرْيَ َذاِت الشَّ اِئَفَتنْيِ َأهنَّ ( َوِإْذ َيِعُدُكُم اهللَُّ ِإْحَدى الطَّ

( لُِيِحقَّ احْلَقَّ َوُيْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه  7َأْن حُيِقَّ احْلَقَّ ِبَكِلاَمِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن ) َلُكْم َوُيِريُد اهللَُّ  

 )األنفال(   ﴾ ( 8املُْْجِرُموَن ) 

هنا انتفض دوج، وقال: أرأيتم.. كيف يزعم هذا الرجل أن حممدا حمب للسالم، وها هو  

 قرآنه يأيت ليأمر بالقتال؟ إن  خيتار القتال.. بل  

ابتسم احلكيم، وقال: أرأيت لو أن هذا املوقف وقفه أي زعيم من زعامء العامل الغيورين  

 عىل أقوامهم.. ماذا سرتاه يفعل؟ 

سكت دوج، فالتفت احلكيم إىل اجلمع، وقال: فلنفرض أن عدوا من األعداء داهم بالدنا  

 
 انظر فصل )استبداد( من هذا اجلزء.  (1)
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اذا سرتى لزعيمنا املخلص أن يفعل.. هل يسلم بالده  هذه.. ويف نيته أن يستأصلنا من جذورنا.. م 

 ورقاب رعيته، أم أنه حيضهم عىل املقاومة؟ 

 قال اجلمع: خائن هو إن مل يدعهم إىل املقاومة.. وجبناء هم إن انتظروا حتى يأمرهم. 

قال احلكيم: وهذا ما حصل مع املسلمني.. فالصادقون من املسلمني وأهل السبق منهم  

 بوا يف رضورة مواجهة العدو..  خصوصا مل يرتا 

وقد كان للمقداد بن األسود يف ذلك املوقف موقف ال ينساه له التاريخ.. لقد قال عبد اهلل  

بن مسعود عنه: شهدت من املقداد بن األسود مشهًدا ألن أكون صاحبه أحب إيل مما ُعدَل به..  

ا َلْن َنْدُخَلَها َأَبدًا    ﴿ وهو يدعو عىل املرشكني، فقال: ال نقول كام قال قوم موسى:   أتى النبي   ِإنَّ

ا َهاُهَنا َقاِعُدونَ  (، ولكن نقاتل عن يمينك  24: )املائدة ﴾    َما َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاِل ِإنَّ

ه أرشق    وبني يديك وخلفك. فرأيت الرسول    ، وعن شاملك   . ( 1) وجهه ورسَّ

مل يكتف بقوله ذلك.. بل راح يقول:)أشريوا عيلَّ أهيا الناس(.. وقد   لكن الرسول 

كان يقصد األنصار بذلك؛ ألهنم غالبية جنده، وألن بيعة العقبة الثانية مل تكن يف ظاهرها ملزمة  

 خارج املدينة.   هلم بحامية الرسول  

من ذلك فنهض   نصار، مقصد النبي وقد أدرك سعد بن معاذ، وهو حامل لواء األ 

أجل(، فقال سعد: )لقد آمنا بك وصدقناك،  ) : قائاًل: واهلل لكأنك تريدنا يا رسول اهلل؟.. فقال  

وشهدنا أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا عىل السمع والطاعة،  

ضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه  فامض يا رسول اهلل ملا أردت، فوالذي بعثك باحلق لو استعر 

معك، ما َتلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غًدا، إنا لصرب يف احلرب، صدق عند  

   ( 2) اللقاء، ولعل اهلل يريك منا ما تقر به عينك فرس عىل بركة اهلل( 

 
 واه البخاري.ر  (1)

 رواه مسلم.  (2)



441 

 

سريوا وأبرشوا، فإن اهلل تعاىل قد وعدين إحدى  ) ، وقال: فلام قال سعد ذلك رُسَّ النبي  

 الطائفتني، واهلل لكأين أنظر إىل مصارع القوم(  

مدى استعداد جنده للمقاومة واجلهاد نظمهم كام ينظم كل قائد   بعد أن رأى النبي 

جنوده، وعقد اللواء األبيض وسلَّمه إىل مصعب بن عمري، وأعطى رايتني سوداوين إىل سعد بن  

 وعيل بن أيب طالب، وجعل عىل الساقة قيس بن أيب صعصعة. معاذ،  

شيخا من العرب، فسأله عن جيش قريش، وعن  قبل املعركة  وقد لقي رسول اهلل 

إذا  ) : حممد وأصحابه، فقال الشيخ: ال أخربكام حتى َترباين ممن أنتام، فقال له رسول اهلل 

ال الشيخ: فإنه بلغني أن حممًدا وأصحابه  أخربتنا أخربناك(، فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: نعم، فق 

خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخربين فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به  

جيش املسلمني، وبلغني أن قريًشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخربين فهم اليوم  

اًل، ثم قال الشيخ: لقد أخربتكام عام أردمتا،  بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش املرشكني فع 

عن الشيخ، وبقي    :)نحن من ماء(، ثم انرصف النبي  فأخرباين ممن أنتام؟ فقال رسول اهلل  

 هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ 

 ضحكت اجلامعة، فاغتاظ دوج، وقال: أال تعجبون من نبي خيادع؟ 

أن ينرش إعالنا للمرشكني عن جيشه   يد من حممد التفت له احلكيم، وقال: وهل تر 

وخطته ليرضبوه كام حيلو هلم!؟.. إن أي حرب يف الدنيا تستدعي أمرين كالمها حرص عليه  

 يف كل غزواته:    رسول اهلل  

تستدعي أوال التكتم الشديد حرصا عىل حياة اجليش وحتقيق االنتصار، وقد أرشد القرآن  

َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه    ﴿ هذا، فقال:   الكريم املسلمني إىل أمهية 

ِذيَن َيْسَتْنبُِطوَنُه ِمنُْهْم َوَلْوال َفْضُل اهللَِّ عَ  ُسوِل َوِإىَل ُأويِل اأْلَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ َلْيُكْم َوَرمْحَُتُه  ِإىَل الرَّ

َبعْ  ْيَطاَن ِإالَّ َقِليالً اَلتَّ بصفة الكتامن يف عامة غزواته،    (، وقد حتىل رسول اهلل  83)النساء:   ﴾ ُتُم الشَّ
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ى بغريها..(   فعن كعب بن مالك قال: )ومل يكن رسول اهلل      ( 1) يريد غزوة إال ورَّ

وتستدعي ثانيا التعرف عىل قدرات اخلصم.. ليخطط للمعركة بحسبها، فقد كان من  

يف غزواته حرصه عىل معرفة جيش العدو والوقوف عىل أهدافه ومقاصده؛ ألن    هدي النبي  

 ذلك يعينه عىل رسم اخلطط احلربية املناسبة ملجاهبته وصد عدوانه. 

ال أرى أن أحدا من العقالء ينكر مثل هذا السلوك.. فإن أنكره فإن عقله ليس عقل  

 اؤها.. فغن قادها مل يقدها إال إىل حتفها. حمارب.. وال ينبغي ملثل هذا أن يقود أمة تكتنفها أعد 

يف ذلك املوقف الذي جيوز فيه   التفت إىل اجلمع، وقال: ومع ذلك، فإن رسول اهلل 

يف جواز هذا النوع من الكذب.. ومع ذلك  جيادل  الكذب حرصا عىل مصلحة اجليش.. وال أحد  

 يكذب.   اكتفى بالتعريض عن الكذب..  فالنبي يستحيل أن   فإن رسول اهلل  

 قالت اجلامعة: عد بنا إىل ما كنا فيه. 

ما احتاج إليه من معلومات عن قوات قريش سار    قال احلكيم: بعد أن مجع رسول اهلل  

مرسًعا، ومعه أصحابه إىل بدر ليسبقوا املرشكني إىل ماء بدر، لَيُحولوا بينهم وبني االستيالء عليه،  

 ك. فنزل عند أدنى ماء من مياه بدر مكتفيا بذل 

لكن بعض الصحابة.. هو احلباب بن املنذر.. رأى أن هناك مكانا آخر أهم من ذلك  

، وقال بأدب: يا رسول اهلل.. أرأيت  املكان، فذهب.. وهو اجلندي البسيط.. إىل رسول اهلل 

هذا املنزل، أمنزالً أنزلكه اهلل ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟  

: )بل هو الرأي واحلرب واملكيدة(، فقال: يا رسول اهلل، فإن هذا ليس بمنزل، فاهنض يا  فقال  

وم ـ أي جيش املرشكني ـ فننزله ونغور ـ نخرب ـ ما  رسول اهلل بالناس حتى تأيت أدنى ماء من الق 

 فنرشب وال يرشبون.   ، وراءه من اآلبار، ثم نبني عليه حوًضا، فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم 

ثم    ، هذا االقرتاح، وهنض باجليش إىل أقرب ماء من العدو فنزل عليه   فأعجب النبي 

 
 (2/2947البخاري )  (1)
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 صنعوا احلياض وغوروا ما عداها من اآلبار. 

 وقال: أليست هذه دناءة.. كيف يمنع املقاتلون من املاء؟   انتفض دوج، 

ابتسم احلكيم، وقال: حتى يصري املاء سببا حلياهتم.. وحياة املسلمني.. وسببا لتحقيق  

 السالم الذي جاءوا لتهديمه. 

 قال دوج: كيف ذلك؟ 

 قال احلكيم: أليسوا هم الذين قدموا للقتال عازمني عىل استئصال املسلمني؟ 

 : بىل..  قال دوج 

قال احلكيم: ففي إمكاهنم أن يرجعوا إذن.. ويف عطشهم ما قد جيعلهم يرجعون،  

 فيحفظوا حياهتم وحياة املسلمني. 

 قال دوج: ولكنهم مل يرجعوا.. أفيحرمون من املاء؟ 

أن حيرض هلم الطعام إذا جاعوا.. ثم يضمد   قال احلكيم: أفرتيد من رسول اهلل 

 جراحهم إذا جرحوا..  

جلمع، فقال احلكيم: هذه حرب.. ومع أن األخالق هي التي حتكم حروب  ضحك ا 

املسلمني.. فإن العاقل ال يرى يف هذا أي مساس باخللق النبيل العايل.. فهؤالء الذين استفزهم  

 الشيطان بام استفزهم به ينبغي أن يرصفوا بأي وسيلة.. ولو بتعريضهم للعطش. 

كان هؤالء الذين تدافع عنهم.. لقد وصف   نظر احلكيم إىل دوج، وقال: أتدري كيف 

ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطرًا َوِرَئاَء النَّاِس    ﴿ القرآن الكريم كيفية خروجهم، فقال:  َوال َتُكوُنوا َكالَّ

يٌط   وَن َعْن َسِبيِل اهللَِّ َواهللَُّ ِباَم َيْعَمُلوَن حُمِ  ( 47)ألنفال:   ﴾ َوَيُصدُّ

املؤرخون بعض ذلك، فذكروا أن أبا جهل وأصحابه اخلارجني يوم بدر لنرصة  ووصف  

وكان صديقا    ، خرجوا بالقيان واملغنيات واملعازف، فلام وردوا اجلحفة بعث ُخفاف الكناين   ، العري 

أليب جهل، هبدايا إليه مع ابن عم له، وقال: إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت أمددتك بنفيس  
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مي، فقال أبو جهل: إنا كنا نقاتل اهلل كام يزعم حممد، فواهلل ما لنا باهلل من طاقة،  مع ما خف من قو 

وإن كنا نقاتل الناس فواهلل إن بنا عىل الناس لقوة، واهلل ال نرجع عن قتال حممد حتى نرد بدًرا  

فنرشب فيها اخلمور، وتعزف علينا القيان، فإن بدًرا موسم من مواسم العرب، وسوق من  

 . ( 1) م، حتى تسمع العرب بمخرجنا؛ فتهابنا آخر األبد أسواقه 

  وقد وصف القرآن اإلرصار العظيم الذي قدم به املرشكون حلرب رسول اهلل 

متعصبني ملا هم فيه من الباطل، فقال تعاىل:﴿ ِإْن َتْسَتْفتُِحوا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح َوإِْن َتْنَتُهوا َفُهَو َخرْيٌ  

 (  19)ألنفال:   ﴾ وُدوا َنُعْد َوَلْن ُتْغنَِي َعنُْكْم ِفَئُتُكْم َشْيئًا َوَلْو َكُثَرْت َوَأنَّ اهللََّ َمَع امْلُْؤِمننِيَ َلُكْم َوِإْن َتعُ 

ذكر عبد اهلل بن ثعلبةـ  يف تفسري هذه اآليةـ  أن أبا جهل قال حني التقى القوم يف بدر:)اللهم  

   ( 2) أي أهلكهـ  الغداة، فكان املستفتح(   أقطُعنا للرحم، وآتانا بام ال يعرف، فأحنه ـ 

هناك بعض العقالء.. ولكنهم غلبوا عىل أمرهم،   كان ويف ذلك اجلمع املستكرب 

 فاستسلموا للطائشني من قومهم.. والذين أوردوهم املهالك. 

كربياء اجلاهلية بينهم وبني اَتاذ القرار السليم مع أن كل واحد منهم كان يشعر  لقد حالت  

 . من معه و   نفسه بمدى القدرة التي حيملها حممد  يف قرارة  

 قالت اجلامعة: لقد شوقتنا.. فحدثتنا عن املعركة.. كيف بدأت، وإالم انتهت؟ 

واملسلمني معه عىل أدنى ماء بدر من املرشكنيـ  كام أشار    قال احلكيم: بعد نزول النبي  

بناء عريش له يكون مقًرا      احلباب ـ اقرتح بعض الصحابة، وهو سعد بن معاذ عىل رسول اهلل 

لقيادته ويأمن فيه من العدو، وكان مما قاله يف اقرتاحه: )يا نبي اهلل أال نبني لك عريًشا تكون فيه ثم  

نلقى عدونا، فإن أعزنا اهلل وأظهرنا عىل عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت األخرى جلست  

يا نبي اهلل، ما نحن بأشد لك حًبا منهم،    ، م عىل ركائبك فلحقت بمن وراءنا، فقد َتلف عنك أقوا 

 
 ( 8/25انظر: تفسري القرطبي )(1)

 رواه أمحد.  (2)
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ولو ظنوا أنك تلقى حرًبا ما َتلفوا عنك، يمنعك اهلل هبم، ويناصحونك، وجياهدون معك( فأثنى  

عىل تل مرشف    خرًيا ودعا له بخري، ثم بنى املسلمون العريش لرسول اهلل    عليه رسول اهلل  

 عىل ساحة القتال.  

قال دوج: أال ترون إىل هذا الرجل كيف يتناقض فيام بينه وبني نفسه.. لقد زعم الساعة  

بأن حممدا مل يتميز يف يشء عن أصحابه.. ولكنا نراه هنا يتميز بذلك العريش الذي خص به من  

 دوهنم.. فهم خيوضون املعركة بينام هو يف عريشه. 

 ينبغي أن يتكلم يف مثل هذه املسائل إال من هلم عالقة بالقيادة واملعارك..    قال احلكيم: ال 

 قال دوج: وهل لك عالقة بذلك؟ 

قال احلكيم: ال أزعم لنفيس ذلك.. ولكني أعلم أين إذا ما رأيت رأيس معرضا لألذى  

 محيته بيدي.. فتجرح دونه. 

 قال دوج: كلنا نفعل ذلك.. فام فيه مما نحن فيه؟ 

يم: إن القائد يف املعركة هو رأس اجليش املفكر واملدبر واملنظم واآلمر والناهي..  قال احلك 

بالعريش..   باحلفاظ عليه حيفظ اجليش، وبالتفريط فيه يترضر مجيع اجليش.. وهلذا قبل النبي  

 وهو مل يقرتحه ابتداء.. ولكنه رأى املصلحة فيه. 

يش فقط.. بل ترتبط بالدعوة  وهي مصلحة ال ترتبط بشخصه.. بل ال ترتبط بذلك اجل 

  اإلسالمية مجيعا.. ولذلك عمد املرشكون يف غزوة أحد إىل بث إشاعة مقتل رسول اهلل 

 ليؤثروا يف أصحابة. 

دلك عىل العاطفة  ي قد ما سكت قليال، ثم قال: سأقص عليك من واقع هذه الغزوة 

 العظيمة التي كانت تربط هذا القائد العظيم بجنده: 

ريش له يعدل به  يف بدر يعدل الصفوف، ويقوم بتسويتها، وكان بيده سهم ال  كان 

يف بطنه، وقال له:)استِو يا سواد( فقال:   وقد خرج من الصف، فطعنه  ،  الصف، فرأى رجالً 
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عن بطنه   يا رسول اهلل أوجعتني، وقد بعثك اهلل باحلق والعدل فأقدين، فكشف رسول اهلل 

قبل بطنه، فقال: )ما محلك عىل هذا يا سواد( قال: يا رسول اهلل حرض ما  وقال: )استقد( فاعتنقه ف 

 بخري.   ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول اهلل  

قالت اجلامعة: ال نشك فيام ذكرت.. وليس هناك قائد عاقل يرمي نفسه يف أتون املعركة..  

 ك. ألنه ال مصلحة له وال جليشه يف ذل 

 يشارك يف املعارك بكل ما أويت من قوة.   قال احلكيم: ومع ذلك.. فقد كان رسول اهلل  

 ؟ ( 1) قالت اجلامعة: فحدثنا كيف بدأت املعركة.. وإالم انتهت  

يف قتاله مع املرشكني يوم بدر أسلوًبا مهام يف مقاتلة   ابتكر الرسول قال احلكيم: لقد 

 ( 2) املعتدين يسمى بـ )نظام الصفوف( 

ُْم ُبْنَياٌن   ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسِبيِلِه َصّفًا َكَأهنَّ وهو تطبيق لقوله تعاىل:﴿ ِإنَّ اهللََّ حُيِبُّ الَّ

 (  4)الصف:   ﴾ َمْرُصوٌص 

وتقل هذه الصفوف    ، عىل هيئة صفوف الصالة وصفة هذا األسلوب: أن يكون املقاتلون  

أو تكثر تبًعا لقلة املقاتلني أو كثرهتم.. فتكون الصفوف األوىل من أصحاب الرماح لصد هجامت  

 وتكون الصفوف التي خلفها من أصحاب النبال، لتسديدها من املهامجني عىل األعداء.   ، الفرسان 

 إرهاب األعداء الذين هاهلم ذلك  وقد كان هلذا األسلوب ثامره العظيمة.. فقد أثر يف 

 النظام العجيب الذي مل يتعودوه.  

قوة احتياطية عالج هبا املواقف املفاجئة    باإلضافة إىل هذا، فقد جعل يف يد رسول اهلل  

أو رضب كمنٍي غري متوقع، واستفاد منه يف محاية األجنحة من خطر   ، يف صد هجوم معاكس 

 املشاة والفرسان. 

 
 ذكرنا يف رسالة )معجزات حسية( ما يرتبط هبذه الغزوة وغريها من الغزوات من اإلمداد اإلهلي، فصل )انتصارات(  (1)

 . 401القيادة العسكرية، د. حممد الرشيد ص  (2)
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األسلوب ألول مرة يف غزوة بدر سبًقا عسكرًيا متيزت به املدرسة   ويعد تطبيق هذا 

 . ( 1) العسكرية اإلسالمية عىل غريها 

كان يباغت خصومه كل مرة بأسلوب    وليس عنرص املفاجأة خاصا ببدر.. بل إن النبي  

 قتايل جديد.. ليحقق االنتصار بأقل عدد من اخلسائر. 

قال رجل من القوم: أنا رجل يل عالقة هبذا املوضوع.. وما ذكرته صحيح.. بل إن ما  

 ذكرته جيعلني ممتلئا باإلعجاب بشخص نبيكم..  

أنا مسيحي.. نعم.. وال أنكر ذلك.. ولكني يف هذا املجال أسلم ملحمد أكثر من تسليمي  

كيف حيمي جنده واملبادئ التي  للمسيح.. فال ينبغي للقائد إال أن يكون جندي ميدانه.. فيعرف  

 حيملها جنده.. وإال كان خائنا هلم. 

يف قيادة املعركة    قال احلكيم: بورك فيك.. وقد ذكر املؤرخون من أساليب رسول اهلل  

 ما يدل عىل براعته العسكرية: 

اتبع أسلوب الدفاع، ومل هياجم قوة قريش.. بل كانت   ومن ذلك أن رسول اهلل 

ية التي نفذها جنوده بكل دقة سبًبا يف زعزعة مركز العدو، وإضعاف نفسيته،  توجيهاته التكتيك 

 وبذلك حتقق النرص احلاسم بتوفيق اهلل عىل العدو برغم تفوقه. 

يترصف يف كل موقف حسب ما تدعو إليه املصلحة؛ وذلك الختالف   وكان 

القيادة   يف اجلانب العسكري أسلوب  مقتضيات األحوال والظروف، وقد طبق الرسول 

 التوجيهية يف مكاهنا الصحيح.  

الصحابة برمي األعداء إذا اقرتبوا منهم، فقال:)إن دنا القوم منكم   ومن ذلك أمره 

 فانضحوهم بالنبل(.. ورس ذلك هو أن الرمي يكون أقرب إىل اإلصابة يف هذه احلالة.  

سلوا  : )وال ت عن سل السيوف إىل أن تتداخل الصفوف، قال  ومن ذلك هنيه 

 
 . 117، 116، 111الرسول القائد، خطاب، ص  (1)
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 السيوف حتى يغشوكم(  

   ( 1) :)واْسَتْبُقوا َنْبَلكم( الصحابة باالقتصاد يف الرمي، قال    ومن ذلك أمره  

مل يضييع أي فرصة يمكنه االستفادة منها يف كسب    باإلضافة إىل ذلك كله، فإن النبي  

عدو، ومن ذلك  مل هيمل حتى فرصة االستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال ال   فهو    .. املعركة 

  هو فطلعت الشمس و   ، أصبح ببدر قبل أن تنزل قريش   حيث  قبل بدء القتال يوم بدر،    ما فعله  

   يصفهم فاستقبل املغرب وجعل الشمس خلفه فاستقبلوا الشمس. 

واستفادته حتى من الظروف الطبيعية ملا حيقق املصلحة   وهذا يدل عىل حسن تدبريه 

جليشه، وإنام فعل ذلك ألن الشمس إذا كانت يف وجه املقاتل تسبب له َعشا البرص، فتقل مقاومته  

 وجماهبته لعدوه. 

قال دوج: لقد َتىل حممد إذن عن ربانيته ونبوته يف هذه الغزوة ليلبس لباس القائد  

 العسكري. 

هو لباس ناتج عن نبوته.. فالنبوة ال تعني ما   كل لباس يلبسه حممد قال احلكيم: إن 

 تتصوره من السلبية أو األسطورة أو االرتباط املجرد بعامل الغيب.. النبوة أكمل من ذلك بكثري..  

 . ( 2) فالنبي هو اإلنسان الذي أهله اهلل ألن يصري نموذجا لإلنسان الكامل الذي يريده اهلل 

قادة وجنودا.. فاهلل تعاىل بحكمته يعرض النبي هلذه املواقف مجيعا حتى  وبام أن من البرش  

 يكون نموذجا تطبيقيا للكامل يف هذه اجلوانب. 

 سأذكر لك ما يدل عىل ربانية النبي وصدقه يف ذلك املوقف العظيم..  

بام يقوم به كل قائد من تنظيم اجليش، وإعطاء األوامر، والتحريض    ملا قام رسول اهلل  

عىل القتال، رجع إىل العريش يدعو ربه، ويناشده النرص الذي وعده، ويقول يف دعائه: )اللهم  

 
 رواه البخاري.  (1)

 انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف رسالة )النبي اإلنسان( من هذه السلسلة.   (2)
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 أنجز يل ما وعدتني، اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم فال ُتعبد يف األرض أبًدا( 

أنزل اهلل تعاىل يف ذلك   حتى يستغيث حتى سقط رداؤه، يدعو و  وبقي رسول اهلل 

ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكمْ   ﴿ املوقف قوله:   ( 9: )ألنفال ﴾    ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ

ربه يف العريش، واستغاث به خرج من العريش، فأخذ قبضة من الرتاب،    وبعد أن دعا  

أصحابه أن يصدقوا احلملة   وحَصَب هبا وجوه املرشكني وقال: )شاهت الوجوه(، ثم أمر 

إثرها، ففعلوا، فأوصل اهلل تعاىل تلك احلصباء إىل أعني املرشكني فلم يبَق أحد منهم إال ناله منها  

 ما شغله عن حاله. 

َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ اهللََّ   ﴿ سجل القرآن الكريم تلك الرمية املباركة، فقال:  لقد 

 (  17: )ألنفال ﴾  َرَمى 

قال اجلمع: لقد مألت نفوسنا شوقا إىل أحاديث هذه الغزوة.. فأخربنا كيف بدأت..  

 عسى لصاحبنا من الشبهات ما يريد إثارته عنها؟ 

قد بدأت املعركة.. كام كانت تبدأ املعارك يف ذلك احلني..  سكت دوج، فقال احلكيم: ل 

كان هو   وقد كان البادئ يف بدايتها هم املرشكون.. ليخرس ذلك كل لسان يزعم أن حممدا 

 املعتدي..  

جيش املرشكني هم عتبة بن ربيعة،  لقد ذكر املؤرخون بأسانيدهم التي ال ترد أن أفرادا من  

 الوليد قاموا يف وجه املسلمني يطلبون منهم املبارزة.   وأخوه شيبة بن ربيعة، وابنه 

التفت إىل دوج، وقال: ما رأيك يف هذا املوقف الذي بدأت هذه الغزوة التي تتخذوهنا  

سخريا.. هل ترون من احلكمة أو من العقل أو من السالم أن جيبن املسلمون، ويستسلموا  

 ن احلكمة أن خيرجوا هلم؟ لعدوهم ليملوا عليهم بعد ذلك من رشوط.. أو ترون م 

 سكت دوج، فقالت اجلامعة: إن هذا ال جيادل فيه عاقل.. فحدثنا ماذا فعل املسلمون؟ 

قال احلكيم: حني قال املرشكون ذلك يتحدون املسلمني خرج إليهم ثالثة من األنصار..  
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ني  أرجعهم؛ ألنه أحب أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرباه، ليكون أول املضح   لكن الرسول  

إىل بعض أهله، فقال:   وآل بيته.. لقد أشار رسول اهلل  عن هذه الدعوة قرابة رسول اهلل 

 )قم يا عبيدة بن احلارث، وقم يا محزة، وقم يا عيل(  

فبارز محزة شيبة فقتله، وبارز عيل الوليد وقتله، وبارز عبيدة بن احلارث عتبة فرضب كل  

ة وعيلَّ عىل عتبة فقتاله، ومحال عبيدة وأتيا به إىل رسول  واحد منهام اآلخر برضبة موجعة، فكر محز 

 : )أشهد أنك شهيد( ، ولكن ما لبث أن اسُتشهد متأثرا من جراحته وقد قال عنه  اهلل  

وبذلك يكون أول شهيد يف هذه املعركة من أهل رسول اهلل وقرابته حتى خيرس كل  

 لسان..  

ِذيَن َكَفُروا    ﴿ لقد نزل يف هؤالء الستة قرآن جاء فيه:  ِْم َفالَّ َهَذاِن َخْصاَمِن اْخَتَصُموا يِف َرهبِّ

( ُيْصَهُر ِبِه َما يِف ُبُطوهِنِْم َواجْلُُلوُد  19ِميُم ) ُقطَِّعْت هَلُْم ِثَياٌب ِمْن َناٍر ُيَصبُّ ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِهُم احْلَ 

اَم َأَراُدوا َأْن خَيُْرُجوا ِمْنَها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب  21( َوهَلُْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد ) 20)  ( ُكلَّ

 )احلج(   ﴾ ( 22احْلَِريِق ) 

 من جيش املرشكني..  هذه بداية املعركة.. وأنتم ترون أهنا انطلقت  

وهكذا استمرت.. فعندما شاهد املرشكون قتل الثالثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا  

غضًبا وهجموا عىل املسلمني هجوًما عاًما، صمد له املسلمون، وهم واقفون موقف الدفاع،  

 وكان شعار املسلمني: َأَحد َأَحد.   ، يكتفون برميهم بالنبل كام أمرهم النبي  

باهلجوم املضاد حمرًضا هلم عىل القتال وقائال هلم: )شدوا( وواعًدا من    رهم النبي  ثم أم 

 يقتل صابًرا حمتسًبا بأن له اجلنة. 

 قال اجلمع: هذه بداية املعركة.. فكيف كانت هنايتها؟ 

قال احلكيم: لقد أنجز اهلل وعده، فغلبت الفئة القليلة املستضعفة الفئة الكثرية املستكربة..  

قتىل املرشكني سبعني رجال، وأرس منهم سبعون، وكان أكثرهم من قادة قريش وزعامئهم،  وكان  
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 واستشهد من املسلمني أربعة عرش رجال، منهم ستة من املهاجرين، وثامنية من األنصار. 

عبد اهلل بن رواحة وزيدا بن حارثة ليبرشا    وملا تم الفتح واهنزم املرشكون أرسل 

 نرص اهلل للمسلمني وهزيمة املرشكني. املسلمني يف املدينة ب 

يف هذه املعركة كحكمته يف سائر املعارك أنه بقي يف موقع    وكان من حكمة رسول اهلل  

 كان إذا ظهر عىل قوم أقام بالعرصة ثالث ليال.   املعركة ثالثة أيام، فعن أنس أنه  

م، ويقول:  ثم وقف خياطبه  ، بدفن قتىل املرشكني  ويف ذلك املوقف قام رسول اهلل 

)بئس عشرية النبي كنتم لنبيكم، كذبتموين وصدقني الناس، وخذلتموين ونرصين الناس،  

 وأخرجتموين وآواين الناس(  

ثم خاطبهم يسميهم قائال: )يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فالن، ويا فالن، هل  

ل عمر: يا رسول اهلل! ما  وجدتم ما وعدكم ربكم حًقا فإين وجدت ما وعدين ريب حًقا(، فقا 

َتاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: )والذي نفيس بيده ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم، ولكنهم ال  

   ( 1) يستطيعون اجلواب( 

 غزوة بني سليم: 

التفت احلكيم إىل دوج، وقال: هذا هو سيف بدر الذي مألتم الدنيا بسببه ضجيجا.. هل  

أرشف من هذه املعركة؟.. وهل يملك أحد من األسباب أرشف من  يملك أحد يف تارخيه معركة  

 تلك األسباب التي خاض هبا املسلمون هذه املعركة؟ 

سكت دوج، فأشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: سننتقل إىل سيف آخر.. وهو سيف  

 يسميه املؤرخون )غزوة بني ُسَليم( 

يبحث عنها.. حتى يعود إىل إشهار    قال دوج: أمل يكتف حممد بانتصاره.. وباهليبة التي كان 

 سيفه من جديد؟ 

 
 رواه البخاري.  (1)
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قال احلكيم: ما كان لنبي أن يدع سيفه قبل أن يأمره اهلل بذلك.. إن النبي صاحب رسالة..  

 وصاحب مبدأ.. وال راحة له إال بتأدية ما كلف به. 

.. وهو رسول اهلل املعصوم.. مل يغرت بالنرص الذي نرصه اهلل به..  ولذلك، فإن النبي 

 فلذلك بقي يرسل استخباراته لتخربه ما يكيد له األعداء..  

بعد بدر أن بني سليم وبني َغَطَفان   وكان أول ما نقلت استخبارات املدينة إىل النبي 

من عنرص املفاجأة، فباغتهم يف مائتي راكب يف عقر    حتشد قواهتا لغزو املدينة، فلذلك استفاد  

يف ديارهم  وأقام النبي   . . ففر بنو سليم  . الُكْدر  : يقال له  دراهم، وبلغ إىل منازهلم يف موضع، 

هـ بعد الرجوع من بدر بسبعة    2وكانت هذه الغزوة يف شوال سنة  .  . ثالثة أيام، ثم رجع إىل املدينة 

 أيام. 

 قال دوج: إن هؤالء بدو.. وليسوا من أعدائه من قريش.. فام الذي جعله يلتفت هلم!؟  

اهتم له هو الذي جعله يلتفت هلم.. ومكايدهم له هي التي جعلته يكيد  قال احلكيم: التف 

 هلم..  

لقد كانت معركة بدر أول لقاء مسلح بني املسلمني واملرشكني، وكانت معركة فاصلة  

أكسبت املسلمني نرصًا حاساًم شهد له العرب قاطبة.. ولكنها كانت يف نفس الوقت مثار سخط  

 من كثريين: 

لذين منوا بخسائر فادحة مبارشة.. ويليهم اليهود الذين كانوا يرون عزة  أوهلم املرشكون ا 

املسلمني وغلبتهم رضبًا قاصاًم عىل كياهنم الديني واالقتصادي.. ويليهم املنافقون الذين اشتد  

 خوفهم من انتصار هذا الدين الذي يمتلئون له بغضا. 

رد ذكرهم يف قوله تعاىل:﴿ َومِمَّْن  وكان رابع هؤالء البدو الضاربون حول املدينة، والذين و 

ُهْم  َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل املَِْديَنِة َمَرُدوا َعىَل النَِّفاِق ال َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلمُ 

َتنْيِ ُثمَّ ُيَردُّوَن ِإىَل َعَذاٍب َعِظيمٍ  هُبُْم َمرَّ كانوا أصحاب سلب  (.. وهؤالء 101)التوبة:  ﴾ َسنَُعذِّ
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وهنب، فاستبد هبم القلق، واضطربوا هلذا االنتصار، وخافوا أن تقوم يف املدينة دولة قوية حتول  

   . بينهم وبني اكتساب قوهتم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا حيقدون عىل املسلمني  

ن سببًا  أنت ترى أن االنتصار يف بدر كام كان سببًا لشوكة املسلمني وعزهم وكرامتهم كا 

 حلقد جهات متعددة، وكان للحكيم العاقل أن يلبس لكل حالة لبوسها. 

 غزوة السويق:  

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: هذا سيف يشري إىل غزوة السويق.. ويرسين أن  

 أحدثكم.. فليس يف حياة نبينا ما يستحيا من ذكره. 

مكة، وسلك طريق النجدية حتى  كان سبب هذه الغزوة أن أبا سفيان قدم بامئتي فرس من  

نزلوا حي بني النضري، وهم من اليهود ليال، واستقبلهم سالم بن مشكم سيد بني النضري،  

فأطعمهم وسقاهم، وكشف هلم عن أرسار املسلمني، وتدارس معهم إحدى الطرق إليقاع  

 األذى باملسلمني. 

الُعريض، وهو واٍد باملدينة  ومل يكن ذلك وحده ما فعله أبو سفيان.. بل قام بمهامجة ناحية  

 يف طرف حرة واقم، فقتل رجلني وأحرق نخاًل وفر عائًدا إىل مكة. 

يشعر بمسؤوليته عىل الرعية التي وكلت إليه محايتها، فلذلك    وأنت تعلم أن رسول اهلل  

 يف مائتي رجل من املهاجرين واألنصار.   تعقبه رسول اهلل  

سفيان ورجاله قد جدوا يف اهلرب، وجعلوا يتخففون  لكنه مل يتمكن من إدراكهم؛ ألن أبا  

التي كان حيملوهنا لغذائهم، وكان املسلمون يمرون هبذه اجلرب  ( 1) من أثقاهلم، ويلقون السويق 

  فيأخذوهنا، حتى رجعوا بسويق كثري، لذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويق، وعاد رسول اهلل  

 . ( 2) ن أن يلقى حربا إىل املدينة بعد أن غاب عنها مخسة أيام دو 

 
 السويق: هو أن حتمص احلنطة والشعري ثم يطحن باللبن والعسل والسمن.  (1)

 (3/51انظر:  السرية البن هشام )  (2)
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 قهقه دوج بصوت عال، وقال: أمل يكفهم ما غنموه من السويق؟ 

قال احلكيم: ومع ذلك ال يستحي قومك.. فيضعون هذه الغزوة التي سد فيها املسلمون  

 بعض جوعهم يف نفس اخلانة التي يضعون فيها حروهبم الطاحنة التي تقتل العباد، وحترق البالد. 

 غزوة ذي أمر: 

غزوة  ج، فنظر احلكيم إىل سيف آخر، وقال: هذا سيف يشري به فناننا املبدع إىل  سكت دو 

 ؟ ( 1) ذي أمر.. وما أدراك ما غزوة ذي أمر 

 قالوا: فحدثنا عنها..  

عيونا حتفظ    جاءت األخبار من ِقَبل الرجال الذين جعلهم رسول اهلل  قال احلكيم: لقد  

املدينة.. بأن رجال قبيلتي ثعلبة وحمارب جتمعوا بذي أمر بقيادة ُدعثور بن احلارث املحاريب،  

يف أربعامئة ومخسني من املسلمني    خرج  ف ، واإلغارة عىل املدينة،  يريدون حرب رسول اهلل  

، وقد  اهلل  بني راكب وراجل، فأصابوا رجال كان حيمل أخباًرا عن قومه أرسَّ هبا إىل رسول 

 دخل يف اإلسالم. 

أما املرشكون من بني ثعلبة وحمارب، فام لبثوا أن فروا إىل رؤوس اجلبال عند سامعهم  

يف نجد مدة تقارب الشهر دون أن يلقى كيًدا من أحد وعاد    بمسري املسلمني، وبقي رسول اهلل  

 بعدها إىل املدينة. 

ويف هذه الغزوة أسلم دعثور بن احلارث الذي كان سيًدا مطاًعا بعد أن حدثت له معجزة  

، فقد أصاب املسلمني يف هذه الغزوة مطٌر كثرٌي فابتلت ثياب رسول اهلل  عىل يدي رسول اهلل  

   رش ثيابه لتجف، واستطاع ُدعثور أن ينفرد برسول اهلل  فنزل حتت شجرة ون    :بسيفه، فقال

يا حممد من يمنعك مني اليوم؟ قال: )اهلل(، ودفع جربيل يف صدره فوقع السيف من يده فأخذه  

فقال: )من يمنعك مني( قال: ال أحد، وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول    رسول اهلل  

 
  .هـ 3قبل معركة أحد، قادها يف املحرم سنة وهي أكرب محلة عسكرية قادها رسول اهلل   (1)
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سيفه، فلام رجع إىل أصحابه فقالوا:   كثر عليك مجًعا أبًدا، فأعطاه رسول اهلل اهلل، واهلل ال أ 

فعرفت أنه ملك،    ، ويلك، ما لك؟ فقال: نظرت إىل رجل طويل فدفع صدري فوقعت لظهري 

 . ( 1) وشهدت أن حممًدا رسول اهلل، واهلل ال أكثر عليه مجًعا، وجعل يدعو قومه إىل اإلسالم 

ِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ  وقد نزل يف شأن هذه   َا الَّ الغزوة قوله تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

ُقوا اهللََّ َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيتَ  ِل امْلُْؤِمُنونَ َهمَّ َقْوٌم َأْن َيْبُسُطوا ِإَلْيُكْم َأْيِدهَيُْم َفَكفَّ َأْيِدهَيُْم َعْنُكْم َواتَّ   ﴾ َوكَّ

 ( 11)املائدة: 

التفت احلكيم إىل دوج، وقال: أال ترى كيف كان للرعب تأثريه النفيس يف حفظ هذه    

السابقة لغامر هؤالء   .. فلوال انتصارات رسول اهلل القبيلة التي قصدها رسول اهلل 

 بأنفسهم.. ولكن القوة التي متتع هبا املسلمون هي التي حفظتهم. 

 ما يدلك عىل نبوته.   ه لذي يريد قتل من هذا ا   ثم أال ترى يف موقف رسول اهلل  

تغريت هلجة احلكيم فجأة، وقال حماطبا دوج بقوة: هل ترى أن هذا الرجل الذي حصل  

 منه كل هذا برشا عاديا!؟  

هل ترى من هذا الرجل العظيم الذي هيب عند كل حاجة ليحمي املسلمني بنفسه رجال  

 ظاملا قاتال مستبدا إرهابيا؟ 

لو بحثت يف مجيع قادة الدنيا.. فلن جتد قائدا له هذه الروح..    سكت دوج، فقال احلكيم: 

 وهذه األخالق.. وهذا اإليامن. 

 غزوة بحران: 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: هذا السيف يشري به فناننا املبدع إىل غزوة بحران.. وقد  

يف ثالثامئة    نبي  وقعت هذه الغزوة يف شهر مجادى األوىل من السنة الثالثة للهجرة، وقد خرج ال 

فوجدهم قد تفرقوا،   ، من املسلمني حتى بلغ بحران بني مكة واملدينة يريد قتال بني سليم 

 
 ة ) معجزات حسية( من هذه السلسلة. يف رسال انظر هذه القصة وغريها مما يشبهها من محاية اهلل لنبيه   (1)
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 فانرصف عنهم، وعاد إىل املدينة بعد أن أمَض خارجها عرش لياٍل. 

 قال دوج: أنا ال أرى سببا هلذه الغزوة، وهلذا فهي نوع من اإلرهاب. 

الرعب يف الظامل حتى ال يظلم، ويف السارق حتى  قال احلكيم: إذا أردت باإلرهاب بث 

ال يرسق، ويف املعتدي حتى ال حترتق نفسه، وحيرق غريه بنريان العداوة، فذلك صحيح.. فإن  

 كان بني قوم ممتلئني بقيم االعتداء.. ومل يكن يردعهم إال قوة تردهم إىل رشدهم.   حممدا  

 رسية الُقردة:  

 لعل فناننا املبدع يشري هبذا السيف إىل رسية القردة..    أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: 

وسبب هذه الغزوة أن قريشا ملا تيقنت أن طريق الشام من جهة املدينة قد ُأغلق يف وجه  

جتارهتا، وال يمكنهم الصرب عنها ألن هبا حياهتم، أرسلوا ِعريًا إىل الشام من طريق العراق، وكان  

ن بن حرب، وصفوان بن أمية، وحويطب بن عبد العزى،  فيها مجع من قريش منهم أبو سفيا 

، فأرسل هلم زيدبن حارثة يف مائة راكب يرتقبوهنم، وكان ذلك  فجاءت أخبارهم لرسول اهلل  

يف مجادى اآلخرة، فسارت الرسية حتى لقيت الِعري عىل ماء اسمه الَقْرَدة بناحية نجد، فأخذت  

هذه الغنائمـ  التي بلغت قيمتها مائة ألف    الرسول    الِعري وما فيها، وهرب الرجال، وقد مخَّس 

 درهم ـ حينام وصلت له. 

التفت إىل احلكيم، وقال: أنت ترى أن أكثر هذه الغزوات يمر بدون أي ضحايا، فكيف  

 تشري إليها بالسيوف. 

 قال دوج:ولكنها هنبت أمواال. 

أكلها املرشكون،  التي حقوق املسلمني بعض قال احلكيم: لقد كانت تلك األموال 

 عرب هذه الرسايا. ولذلك اسرتدها املسلمون  

ثم أضيف لك شيئا مهام قد تكون غفلت عنه.. كام غفل عنه الكثري، وهو أن املرشكني كان  

لو أرادوا.. ولكنهم مل   يف إمكاهنم أن يوقفوا هذه الرسايا، وأن يأمنوا عىل نفوسهم وقوافلهم 
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 يريدوا. 

 قال دوج: تقصد إسالمهم!؟ 

قال احلكيم: بل أقصد إقامتهم هلدنة أو صلح بينهم وبني املسلمني.. لقد كان يف إمكاهنم  

 يقبل ذلك .. ولكنهم مل يفعلوا.. فكانوا بذلك هم املعتدين.   ذلك.. وسيجدون رسول اهلل  

 عرضوا عليه ذلك؟   قال دوج: ومن أخربك بأن حممدا سيقبل لو 

قال احلكيم: لقد عرضوا عليه ذلك.. وبرشوط جمحفة.. ويف وقت كان فيه أقوى من هذه  

 حرصا عىل السالم.   الفرتة.. ومع ذلك قبل رسول اهلل  

 غزوة بني قينقاع:  

التفت احلكيم إىل دوج مشريا إىل سيف من السيوف، وقال: ألست تقصد هبذا السيف  

 غزوة بني قينقاع..!؟  

مل ينتظر أن جييبه، بل قال: نعم.. ال أظنك إال تقصدها.. فإن كنت تقصدها، فهي أول  

م قتلوا  غزوة ترتبط باليهود .. قتلة األنبياء.. الذين امتألتم هلم حبا واحتضانا مع اعتقادكم بأهن 

املسيح.. وليس ذلك إال لسبب وحيد هو أهنم من أشد الناس لنا بغضا.. وكم يقرب البغض من  

 أباعد. 

 قال اجلمع: حدثنا عن هذه الغزوة. 

مع اليهود يف أول   التي عقدها رسول اهلل  ( 1) قال احلكيم: ربام سمعتم ببنود املعاهدة 

 . ها ا كل احلرص عىل تنفيذ ما جاء في حريصًا فيه   مقدمه للمدينة، وقد كان رسول اهلل  

ومل يأت من املسلمني ما خيالف هذه املعاهدة يف حرف من حروفها.. ولكن اليهود الذين  

مألوا تارخيهم بالغدر واخليانة ونكث العهود، مل يلبثوا أن متشوا مع طبائعهم القديمة، وأخذوا يف  

   . يف صفوف املسلمني   طريق الدس واملؤامرة والتحريش وإثارة القلق واالضطراب 

 
 من هذه السلسلة. رسالة )النبي اإلنسان(تفاصيلها يف عرضنا   (1)
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شديد الضغن عىل املسلمني،    هيودياً ومن األمثلة عىل ذلك أن شاس بن قيسـ  وكان شيخًا  

من األوس واخلزرج يف جملس قد مجعهم، يتحدثون،   مر عىل نفر من أصحاب رسول اهلل 

فغاظه ما رأي من ألفتهم ومجاعتهم وصالح ذات بينهم عىل اإلسالم، بعد الذي كان بينهم من  

قد اجتمع مأل بني َقْيَلَة هبذه البالد، ال واهلل ما لنا معهم إذا اجتمع   : العداوة يف اجلاهلية، فقال 

اعمد إليهم، فاجلس معهم، ثم اذكر    : ابًا من هيود كان معه، فقال ملؤهم هبا من قرار، فأمر فتي ش 

يوم ُبَعاث وما كان من قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار، ففعل، فتكلم القوم  

عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجالن من احليني عىل الركب فتقاوال، ثم قال أحدمها  

رددناها اآلن َجَذَعةـ  يعني االستعداد إلحياء احلرب األهلية التي كانت بينهم    إن شئتم   : لصاحبه 

ةـ  السالح السالح،    : قد فعلنا، موعدكم الظاهرةـ  والظاهرة   : ـ وغضب الفريقان مجيعًا، وقالوا  احَلرَّ

   . وكادت تنشب احلرب فخرجوا إليها،  

أصحابه املهاجرين حتى جاءهم   ، فخرج إليهم فيمن معه من فبلغ ذلك رسول اهلل 

يا معرش املسلمني، اهلل اهلل، أبدعوي اجلاهلية وأنا بني أظهركم بعد أن هداكم اهلل لإلسالم،  )   : فقال 

   ( وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر اجلاهلية، واستنقذكم به من الكفر وألف بني قلوبكم 

فبكوا، وعانق الرجال من األوس  فعرف القوم أهنا نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم،  

سامعني مطيعني، قد أطفأ اهلل عنهم كيد    واخلزرج بعضهم بعضًا، ثم انرصفوا مع رسول اهلل  

 . عدو اهلل شاس بن قيس 

ومن ذلك أهنم كانوا يبثون الدعايات الكاذبة، ويؤمنون وجه النهار، ثم يكفرون آخره؛  

 ليزرعوا بذور الشك يف قلوب الضعفاء. 

يضيقون سبل املعيشة عىل من آمن إن كان هلم به ارتباط مإىل، فإن كان هلم عليه   وكانوا 

  : يتقاضونه صباح مساء، وإن كان له عليهم يأكلونـه بالباطل، ويمتنعون عن أدائه، وكانوا يقولون 

   . إنام كان علينا قرضك حينام كنت عىل دين آبائك، فأما إذ صبوت، فليس لك علينا من سبيل 
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، وكان  يفعلون كل ذلك قبل بدر رغم املعاهدة التي عقدوها مع رسول اهلل  كانوا 

وأصحابه يصربون عىل كل ذلك؛ حرصًا عىل رشدهم، وعىل بسط األمن والسالم  رسول اهلل  

   . يف املنطقة 

لكنهم ملا رأوا أن اهلل قد نرص املؤمنني نرصًا مؤزرًا يف بدر، وأهنم قد صارت هلم عزة  

متيزت قدر غيظهم، وكاشفوا بالرش والعداوة، وجاهروا بالبغي   يف قلوب الناس وشوكة وهيبة 

   . واألذي 

وكان أعظمهم حقدًا كعب بن األرشف.. كام أن رش طائفة من طوائفهم الثالث هم هيود  

بني قينقاع، كانوا يسكنون داخل املدينة ـ يف حي باسمهم ـ وكانوا صاغة وحدادين وصناع  

وألجل هذه احلرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آالت احلرب، وكان  الظروف واألواين، 

عدد املقاتلني فيهم سبعامئة، وكانوا أشجع هيود املدينة، وكانوا أول من نكث العهد وامليثاق من  

   . اليهود 

فلام فتح اهلل للمسلمني يف بدر اشتد طغياهنم، وتوسعوا يف حترشاهتم واستفزازاهتم، فكانوا  

غب، ويتعرضون بالسخرية، ويواجهون باألذي كل من ورد سوقهم من املسلمني  يثريون الش 

   . حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم 

، فوعظهم ودعاهم إىل الرشد  وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم، مجعهم رسول اهلل 

   . واهلدي، وحـذرهم مغـبة البغـي والـعدوان، ولكن ذلك مل يزدهم إال رشا 

 واملؤمنون إىل أن حصل منهم ما ال يمكن أن يصرب مؤمن عليه:    هلل  وقد صرب رسول ا 

لقد حدث املؤرخون أن أن امرأة من العرب قدمت بَجَلٍب هلا، فباعته يف سوق بني قينقاع،  

وجلست إىل صائغ، فجعلوا يريدوهنا عىل كشف وجهها، فأبت، َفَعَمد الصائغ إىل طرف ثوهبا  

فلام قامت انكشفت، فضحكوا هبا فصاحت، فوثب رجل من   فعقده إىل ظهرها ـ وهي غافلة ـ 

املسلمني عىل الصائغ فقتله ـ وكان هيوديًا ـ فشدت اليهود عىل املسلم فقتلوه، فاسترصخ أهل  
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   . املسلم املسلمني عىل اليهود، فوقع الرش بينهم وبني بني قينقاع 

رأوه حتصنوا يف   إليهم، فلام  وملا وصل األمر إىل هذه الدرجة خرج رسول اهلل 

هـ، ودام    2حصوهنم، فحارصهم أشد احلصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة  

يف رقاهبم    ، وقذف اهلل يف قلوهبم الرعب، فنزلوا عىل حكم رسول اهلل  ار مخس عرشة ليلة احلص 

   . فكتفوا   وأمواهلم ونسائهم وذريتهم، فأمر هبم رسول اهلل  

يعلم نفاقهـ  فألح عىل رسول    بن أيب بن سلولـ  وقد كان رسول اهلل  وحينئذ قام عبد اهلل  

ىلـ  وكـان بنـو قينـقاع حلفـاء اخلزرج  ا يا حممد، أحسن فـي مو   : أن يصدر عنهم العفو، فقال   اهلل  

فكرر ابن أيب مقالته فأعرض عنه، فأدخل يده يف جيب درعه، فقال له    ـ فأبطأ عليه رسول اهلل  

ولكن    ، ( وحيك، أرسلني )   : ، وغضب حتى رأوا لوجهه ُظلاًل، ثم قال ( أرسلني ) :     اهلل رسول  

ال واهلل ال أرسلك حتى حتسن يف مواىل أربعامئة حارس وثالثامئة    : املنافق مَض عىل إرصاره وقال 

   . وائر إين واهلل امرؤ أخيش الد   ؟ دارع قد منعوين من األمحر واألسود، حتصدهم يف غداة واحدة  

هذا املنافق ـ الذي مل يكن ميض عىل إظهار إسالمه إال نحو شهر   وعامل رسول اهلل 

فوهبهم له، وأمرهم أن خيرجوا من املدينة وال جياوروه هبا، فخرجوا   واحد فحسب ـ باحلسنى، 

   . إىل أْذُرَعات الشام 

 ة من الزمن..  وهبذه العقوبة الرادعة الذت القبائل اليهودية بالصمت واهلدوء فرت 

 قال دوج: أال تعترب هذا إرهابا؟ 

 قال احلكيم: ال.. بل فعل هبم رسول اهلل عني العدل واحلكمة والرمحة..  

 قال دوج: أي عدل وأي حكمة وأي رمحة هذه التي تتحدث عنها؟ 

قال احلكيم: أما العدل.. فإن كل جمرم البد أن ينال عقوبته ليستتب األمن.. وهؤالء الذين  

 رمحوا امرأة يمكن أن يصدر منهم أي يشء بعد ذلك. مل ي 

 قال دوج: واحلكمة!؟  
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تعامل بحزم مع هذه األمور وأمثاهلا ملا استطاع أن   قال احلكيم: لوال أن رسول اهلل 

يؤسس ذلك املجتمع الفاضل الذي أسسه.. وال استطاع أن ينرش تلك القيم الرفيعة التي نرشها..  

 فاحلكمة تقتيض تقديم املصالح العليا عىل كل يشء. 

 قال دوج: والرمحة!؟  

كان يمكنه أن يفعل أكثر  ، فاكتفى بإخراجهم.. و قال احلكيم: لقد رمحهم رسول اهلل 

 من ذلك. 

 غزوة أحد: 

 أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل فناننا املبدع يشري هبذا السيف إىل )غزوة أحد( 

انتفض دوج فرحا، وقال: أجل.. تلك هي الغزوة التي انتقم اهلل فيها من حممد وأصحاب  

 حممد. 

 فيها حممدا وأصحاب حممد.. ابتسم احلكيم، وقال: بل هي تلك الغزوة التي نرص اهلل  

قال دوج: كيف تقول ذلك.. والكل يتفق عىل أن حممدا مني فيها هبزيمة أسقطت هيبته،  

 وجعلته عرضة لكل طامع!؟  

 قال احلكيم: وذلك بعض النرص الذي حتقق هبذه الغزوة. 

قال دوج: إنك حتريين.. أو أنك تتناقض مع نفسك..كيف يتحول طمع األعداء فيك إىل  

 نرص؟ 

قال احلكيم: عندما تتوفر ألعدائك الفرص ألن يظهروا طمعهم فيك.. ثم ينرصك اهلل  

 عليهم يكون سبب نرصك األول عليهم هو طمعهم فيك.. فلوال طمعهم ما حتقق نرصك. 

 قال دوج: مل أفهم ما الذي تقصد بالضبط. 

حتول ما يتصوره الناس هزيمة إىل نرص.. فاحلكيم   قال احلكيم: بالنسبة لرسول اهلل 

العاقل ال تترصف فيه الظروف، بل هو الذي يترصف فيها، وهو الذي حيوهلا بعد ذلك كام  
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 .  ( 1) شاء 

 قال دوج: ال أزال أنتظر دليال عىل ذلك. 

قال احلكيم: ال يمكنني أن أذكر لك ذلك إال بعد أن يعرف اجلمع أحداث هذه الغزوة  

 ا ليستنتجوا بعد ذلك ما ذكرته لك من حتول اهلزيمة إىل نرص. وما تاله 

قال اجلمع: نعم.. ذلك صحيح.. فنحن نسمع هبذه الغزوة.. ولكنا مل نترشف بعد بمعرفة  

 تفاصيلها. 

قال احلكيم: لقد كانت هذه الغزوة إفرازا من إفرازات األحقاد التي كانت متتلئ هبا قلوب  

دعوته فيهم، فقد قابلوا اإلسالم منذ ابتدأ   ول اهلل املرشكني من قريش منذ أعلن رس 

باملواجهة.. لقد كانوا ينفقون أمواهلم يف الصد عن سبيل اهلل، وإقامة العقبات أمام الدعوة  

اإلسالمية، ومنع الناس يف الدخول يف اإلسالم، ثم بعد ذلك سعوا إىل القضاء عىل اإلسالم  

 واملسلمني ودولتهم الناشئة. 

ِذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن   ﴿ يصور جهودهم املتواصلة الستئصال اإلسالم:  قال تعاىل  ِإنَّ الَّ

ذِ  ًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّ وا َعْن َسِبيِل اهللَِّ َفَسُيْنِفُقوهَنَا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحرْسَ يَن َكَفُروا ِإىَل  َأْمَواهَلُْم لَِيُصدُّ

ونَ   ( 36)ألنفال:   ﴾ َجَهنََّم حُيْرَشُ

وقد ازدادت هذه األحقاد بعد هزيمتهم يف غزوة بدر، ولذلك رشعوا يف مجع املال حلرب  

 . بمجرد عودهتم من بدر   رسول اهلل  

عبأت جيشها   ، وبعد أن استكملت قريش قواها يف شوال من السنة الثالثة من اهلجرة 

رة، خرجت حلرب  املكون من ثالثة آالف مقاتل، ومعها من تبعها من القبائل العربية املجاو 

 مصطحبني معهم النساء والعبيد.   رسول اهلل  

 
سنرى التفاصيل املرتبطة هبذا يف رسالة )النبي اإلنسان(من هذه السلسلة.. ونحن نحاول يف إثبات نوع النرص يف أحد    (1)

 الرد عىل الشبه الكثرية املرتبطة هبذا والتي متتلئ هبا مواقع املبرشين.. والتي تستدل باهلزيمة عىل عدم صحة دعوى النبوة.
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فلام حترك هذا  بام تفعله قريش من استعدادها حلرب املسلمني..  وقد علم رسول اهلل 

، ضمنها مجيع تفاصيل اجليش،، وأرسع  اجليش بعث العباس رسالة مستعجلة إىل النبي 

حتى إنه قطع الطريق بني مكة واملدينة، التي تبلغ   ، رسول العباس بإبالغ الرسالة وجد يف السري 

 وهو يف مسجد قباء.   مساحتها مخسامئة كيلومرت، يف ثالثة أيام وسلم الرسالة إىل النبي  

يتابع أخبار قريش بدقة بواسطة عمه العباس، قال ابن عبد الرب: )وكان    لقد كان النبي  

وكان املسلمون يتقوون به بمكة، وكان حيب   ، العباس يكتب بأخبار املرشكني إىل رسول اهلل  

   ( 1) : أن مقامك يف مكة خري( أن يقدم عىل رسول اهلل فكتب إليه رسول اهلل  

يف غاية الدقة، فقد جاء يف   وقد كانت املعلومات التي قدمها العباس لرسول اهلل 

نعه، وقد توجهوا  فام كنت صانًعا إذا حلوا بك فاص  ، رسالته: )أن قريًشا قد أمجعت املسري إليك 

وأوعبوا من   ، إليك وهم ثالثة آالف وقادوا مائتي فرس وفيهم سبعامئة دارع وثالثة آالف بعري 

 السالح(  

من املعلومات التي وصلته عن استعداد قريش وخروجها حلربه حرص    وبعد أن تأكد  

   ىل معنويات  خوًفا من أن يؤثر هذا اخلرب ع   ، عىل حرص تلك املعلومات عىل املستوى القيادي

بكتامن األمر،   املسلمني قبل إعداد العدة، ولذلك حني قرأ أيب بن كعب رسالة العباس أمره 

 وعاد مرسًعا إىل املدينة. 

املعلومات الكاملة عن جيش كفار قريش مجع أصحابه وشاورهم يف   وبعد أن مجع 

البقاء يف املدينة،    البقاء يف املدينة والتحصن فيها أو اخلروج ملالقاة املرشكني، وكان رأي النبي  

إنا يف جنة حصينة(، فإن رأيتم أن تقيموا وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا برش  ) وقال: 

  مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها، وكان رأي عبد اهلل بن أيب ابن سلول مع رأي رسول اهلل  

   إال أن رجاالً من املسلمني ممن كان فاته بدر، قالوا: يا رسول اهلل، اخرج بنا إىل أعدائنا. 

 
 (2/812)االستيعاب يف معرفة األصحاب   (1)
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الذي كان من أمرهم حب لقاء القوم،   قال ابن إسحاق: فلم يزل الناس برسول اهلل 

بأمر   بيته، فلبس ألمته، فتالوم القوم فقالوا: عرض نبي اهلل  حتى دخل رسول اهلل 

: )أمرنا ألمرك تبع( فأتى محزة فقال له: )يا نبي  وعرضتم بغريه، فاذهب يا محزة فقل لنبي اهلل  

: )إنه ليس لنبي إذا لبس ألمته  قوم تالوموا، فقالوا: أمرنا ألمرك تبع(، فقال رسول اهلل  اهلل إن ال 

 أن يضعها حتى يقاتل( 

قال دوج: كيف يفعل حممد هذا.. أمل يكن له من احلكمة ما جيعله يعمل رأيه ما دام قد أرى  

 بأنه الصواب؟ 

 من هذا أمرين:    قال احلكيم: لقد أراد رسول اهلل  

أن يعلمنا أن املستشري ينبغي أن حيرتم رأي من يستشريه، فيعمله إذا اقتَض املقام  األول: 

 ذلك. 

عندما عزم عىل اخلروج بسبب إحلاحهم، ثم عادوا فاعتذروا   والثاين: أن رسول اهلل 

إليه، أراد أن يعلمهم درًسا آخر ـ هو من أهم صفات القيادة الناجحة ـ وهو عدم الرتدد بعد  

 وع يف التنفيذ، ألن من آثار ذلك أنه ييزعزع الثقة هبا ويغرس الفوىض بني األتباع. العزيمة والرش 

 سكت احلكيم، فقالت اجلامعة: ثم ماذا؟ 

يف تلك األيام يف التجهري للقتال وحراسة املدينة..   قال احلكيم: لقد اشتد رسول اهلل 

بحراسة   ، وأمر فصار كل واحد من الصحابة يصحب سالحه وال يفارقه، حتى عند نومه 

 املدينة، واختار مخسني من أشداء املسلمني وحماربيهم. 

خلروجه الوقت املناسب، فقد حترك بعد منتصف الليل، حيث    وقد اختار رسول اهلل  

يف نوم عميق ألن    ، يكون اجلو هادًئا، واحلركة قليلة، ويف هذا الوقت بالذات يكون األعداء، غالبا 

 خذا منهم جمهوًدا كبرًيا.  اإلعياء ومشقة السفر قد أ 

اختار الطريق املناسب الذي يسلكه حتى يصل إىل أرض املعركة، وذكر صفة   ثم إنه 
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  ينبغي أن تتوافر يف هذا الطريق وهي الرسية، حتى ال يرى األعداء جيش املسلمني، فقال 

خيثمة   ألصحابه: )من رجل خيرج بنا عىل القوم من طريق ال يمر بنا عليهم؟(، فأبدى أبو 

استعداده قائال: أنا يا رسول اهلل، فنفذ به يف حرة بني حارثة وبني أمواهلم، حتى سلك به يف مال  

ومن معه من   لربعي بن قيظي، وكان رجاًل منافًقا رضير البرص، فلام أحس برسول اهلل 

دخل  املسلمني، قام حيثو يف وجوههم الرتاب، وهو يقول: إن كنت رسول اهلل فال أحل لك أن ت 

حائطي، وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب بيده، ثم قال: واهلل لو أعلم أين ال أصيب هبا غريك يا  

فهذا األعمى أعمى القلب    ، حممد، لرضبت هبا وجهك، فابتدره القوم ليقتلوه، فقال هلم: ال تقتلوه 

فرضبه   عنه،  أعمى البرص، وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بني األشهل قبل هني رسول اهلل 

 بالقوس يف رأسه فشجه. 

قال رجل من اجلمع: إن جسارة رجل يف هذا املوقف الشديد عىل سب حممد.. وترك  

حممد له من غري عقوبة.. ال يدل إال عىل حلم عظيم، وسعة ال يمكن أن تكون يف صدر إرهايب أو  

 مستبد. 

: مل يكتف املنافقون بذلك فقط.. بل إهنمـ  كموقفهم يف مجيع الغزواتـ  مل يكن  قال احلكيم 

 مل يمس أحدا منهم بسوء.   هلم دور إال التثبيط، ومع ذلك فإن النبي  

عندما وصل جيش املسلمني الشواط ـ وهو اسم بستان بني  يف ذلك اليوم الشديد..و 

بحجة أنه لن يقع قتال    ثلث اجليش، نافقني، وهم  املدينة وأحدـ  انسحب ابن سلول بثالثامئة من امل 

مع املرشكني، ومعرتًضا عىل قرار القتال خارج املدينة قائال: )أطاع الولدان ومن ال رأي له،  

 أطاعهم وعصاين، عالم نقتل أنفسنا( 

لقد كان هدف املنافقني من هذا بث اهلزيمة النفسية يف قلوب املؤمنني وحتطيم معنوياهتم..  

  علمهم أن من رمحة اهلل هبم أن ال يدخل هؤالء ساحة املعركة. ولكن اهلل 

لقد اقتضت حكمة اهلل أن يمحص اهلل اجليش ليظهر اخلبيث من الطيب، حتى ال خيتلط  
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ى  املخلص باملغرض، واملؤمن باملنافق، قال تعاىل:﴿  َما َكاَن اهللَُّ لَِيَذَر امْلُْؤِمننَِي َعىَل َما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّ 

َتِبي ِمْن ُرُسِل  ِه َمْن َيَشاُء  َيِميَز اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن اهللَُّ لُِيْطلَِعُكْم َعىَل اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اهللََّ جَيْ

 )آل عمران(   ﴾ ( 179َفَآِمُنوا ِباهللَِّ َوُرُسِلِه َوِإْن ُتْؤِمُنوا َوَتتَُّقوا َفَلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم ) 

حاول عبد اهلل بن  وقف الشديد متيز املخلصون من املنافقني.. يف ذلك املوقف  يف ذلك امل 

حرام إقناع املنافقني بالعودة فأبوا، فقال: يا قوم أذكركم اهلل أال َتذلوا قومكم ونبيكم عندما حرض  

من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ملا أسلمناكم، ولكنا ال نرى أن يكون قتال، فلام  

 صوا عليه وأبوا إال االنرصاف عنهم قال: أبعدكم اهلل، أعداء اهلل، فسيغني اهلل عنكم نبيه. استع 

ويف هؤالء املنخذلني نزل قول اهلل تعاىل:﴿  َوَما َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَْمَعاِن َفِبِإْذِن اهللَِّ  

ِذيَن َنافَ 166َولَِيْعَلَم امْلُْؤِمننَِي )  ُقوا َوِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا َقاِتُلوا يِف َسِبيِل اهللَِّ َأِو اْدَفُعوا َقاُلوا َلْو  ( َولَِيْعَلَم الَّ

َبْعَناُكْم ُهْم لِْلُكْفِر َيْوَمئٍِذ َأْقَرُب ِمْنُهْم لإِْلِياَمِن َيُقوُلوَن ِبَأْفواِهِهْم َما لَ  ْيَس يِف ُقُلوهِبِْم  َنْعَلُم ِقَتااًل اَلتَّ

ْخَواهِنِْم َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن  167اَم َيْكُتُموَن ) َواهللَُّ َأْعَلُم بِ  ِذيَن َقاُلوا إِلِ ( الَّ

 )آل عمران(   ﴾ ( 168َأْنُفِسُكُم امْلَْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي ) 

وفر مجيع  قال رجل من اجلمع: إن ما تذكره من عدم حصول نزاع داخيل بني املسلمني مع ت 

 دواعيه يدل عىل أن كل النزاعات التي حتصل اآلن بني املسلمني ليس هلا أصل يف اإلسالم. 

قال احلكيم: أجل.. فإن املسلمني يف ذلك احلني كانوا يسمعون املنافقني بل كانوا يرون  

منهم ما لو حصل بني بعض هذه اجلامعات اآلن العتربوه من مربرات سفك الدماء.. ولكن  

 عىل حرمة الدماء كانوا أوسع صدرا من أن يقعوا يف هذا.   ني الذين رباهم رسول اهلل  املسلم 

بني  ابن أيب ابن سلول وحده.. بل إين أعلم أن قال دوج: ولكن أمر الرجوع مل خيص 

 أن ترجعا.. ويف ذلك دليل عىل تضعضع املسلمني. سلمة، وبني حارثة قررتا  

 كل ما ذكرت.. فقد ثبت اهلل هاتني القبيلتني  قال احلكيم: لقد حصل بعض ما ذكرت.. ال 

ْت َطاِئَفَتاِن ِمنُْكْم َأْن َتْفَشاَل َواهللَُّ َولِيُُّهاَم َوَعىَل اهللَِّ   وعصمهام، ونزل يف ذلك قوله تعاىل:﴿ ِإْذ مَهَّ
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ِل امْلُْؤِمُنوَن )   )آل عمران(   ﴾ ( 122َفْلَيَتَوكَّ

منه يشء واحد هو ما تسمونه أنتم اآلن   وهذا ال يفهم منه ما استنتجت.. وإنام يفهم 

 بالديمقراطية..  

ألصحابه ورعيته من احلرية ما مل يوفرها زعيم من زعامء الدنيا.. فهل ترى   لقد وفر 

 زعيام من الزعامء يرتك طائفة من جيشه، وهو أحوج ما يكون إليها؟ 

.. ولكن رسول  أال تعتربون ذلك يف عرفكم خيانة عظمى ليس هلا من عقوبة إال القتل؟ 

 مل يقتل أحدا هبذا السبب وكان يف إمكانه أن يفعل؟   اهلل  

قالت اجلامعة: حدثنا عن املعركة.. كيف بدأت؟.. وإالم انتهت؟.. وكيف زعمت  

 انتصار املسلمني فيها؟ 

قال احلكيم: ملا جتمع املسلمون للخروج، رأى الرسول مجاعة من اليهود يريدون أن  

أيب بن سلولـ  قبل انسحابه بجيشهـ  للخروج مع املسلمني، فقال الرسول:    خيرجوا مع عبد اهلل بن 

)أو قد أسلموا؟( قالوا: ال يا رسول اهلل، قال: )مروهم فلريجعوا؛ فإنا ال نستعني باملرشكني عىل  

 املرشكني( 

 قال دوج: فهي حرب دينية إذن. 

ابتسم احلكيم، وقال: إن أردت بالدينية أهنا حتكم القيم الدينية، فذلك صحيح، فقيم  

  تسعى  التي  احلرب  بالدينية  أردت  إن  أما  … احلرب الدينية يف اإلسالم َتتلف عنها يف اليهودية 

يف هذه الغزوة مل خيرج إال مكرها   نرش الدين، فأنت تعلم، وكل الناس يعلمون أن النبي ل 

 للدفاع عن املجتمع الذي أسسه. 

سكت قليال، ثم التفت إىل اجلمع، وراح يواصل حديثه عن أحداث غزوة أحد، قال: يف  

ن املنافقني ـ كام  منتصف الطريق انخذل عن املسلمني عبد اهلل بن أيب بن سلول ومعه ثالثامئة م 

حتى    ذكرت لكم ذلك من قبلـ  فبقي عدد املسلمني سبعامئة رجل فحسب، ثم مَض الرسول  
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وصل إىل ساحة أحد، فجعل ظهره للجبل ووجهه للمرشكني، وصف اجليش، وجعل عىل كل  

فرقة منه قائدا، واختار مخسني من الرماة، ليحموا ظهر املسلمني من التفاف املرشكني وراءهم،  

وقال هلم: )امحوا ظهورنا، ال يأتونا من خلفنا، وارشقوهم بالنبل؛ فإن اخليل ال تقوم عىل النبل،  

 إنا ال نزال غالبني ماثبتم مكانكم، اللهم إين أشهدك عليهم(  

ثم ابتدأ القتال، وكان النرص الكامل حليف املسلمني يف البداية.. لكن بعض املسلمني  

يف أخذ الغنائم التي وجدوها يف معسكر املرشكني، ورأى ذلك  اغرتوا بذلك، فراحوا ينغمسون 

من وراءهم من الرماة، والذين كلفوا بحامية ظهر املسلمني، فقالوا: ماذا نفعل وقد نرص اهلل  

رسوله؟ ثم فكروا يف ترك أمكنتهم ليناهلم نصيب من الغنائم، فذكرهم رئيسهم بوصية الرسول  

 ال حاجة للبقاء حيث هم. ، فأجابوا بأن احلرب قد انتهت، و 

 قال دوج مقاطعا احلكيم: أرأيتم املسلمني، وشوقهم للغنائم؟ 

قال احلكيم: املسلمون برش.. وفيهم من شهوات البرش وحرصهم ما فيه، ودور الدين هو  

 أن يضبطهم ويربيهم ال أن يقمعهم أو يقمع ما جبلوا عليه من فطرة. 

اهلل الذي يرتبط برتبية املسلمني يف كل  وقد كان هذا احلدث عىل اخلصوص من تقدير 

 األجيال عرب تربيته لذلك اجليل.  

وكان قائد ميمنة املرشكني خلو ظهر املسلمني من الرماة،  فكرَّ عليهم من    ، لقد رأى خالد 

خلفهم، فام شعر املسلمون إال والسيوف تناوشهم من هنا وهناك، فاضطرب حبلهم، واختلفوا  

من نضج يف اإليامن والسلوك، فقد كانت هذه الغزوةـ  بتقدير اهلل حمكا  فرقا بحسب ما لكل منهم  

 :  لذلكـ 

فمنهم طائفة مل هتمها إال نفسها، حيث أخذت طريق الفرار، وتركت ساحة القتال، وهي  

ال تدري ماذا وراءها،  وفر من هذه الطائفة بعضهم إىل املدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إىل  

 ما فوق اجلبل. 
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م طائفة اختلطت باملرشكني، والتبس العسكران فلم يتميزا، فوقع القتل يف املسلمني  ومنه 

بعضهم من بعض.. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد، وعمتها الفويض، وتاه  

منها الكثريون؛ال يدرون أين يتوجهون، وبينام هم كذلك إذ سمعوا صائحًا يصيح: إن حممدًا قد  

صواهبم، واهنارت الروح املعنوية أو كادت تنهار يف نفوس كثري من أفرادها،  قتل، فطارت بقية 

فتوقف من توقف منهم عن القتال، وألقي بأسلحته مستكينًا، وفكر آخرون يف االتصال بعبد اهلل  

 بن أيب ـ رأس املنافقنيـ  ليأخذ هلم األمان من أيب سفيان. 

 يمة، وإال فال. قال دوج، والفرح باد عىل وجهه: هكذا تكون اهلز 

 قال احلكيم: بل هكذا يكون النرص، وإال فال. 

 قال دوج: ماذا تقصد؟ 

قال احلكيم: عندما انترص املسلمون يف بدر ظهر كثري من املغرضني.. الشك أنك  

 تعرفهم.. فإن مل تكن تعرفهم فإن أصحاب املبادئ من رؤساء األحزاب يعرفوهنم. 

املبادئ الفاضلة، فال يستجيب له إال نفر قليل،  فقد يبدأ رئيس احلزب حزبه بطائفة من 

فإذا ما أرى املغرضون نجاحه يف بعض االنتخابات انضموا إليه بام نفوسهم من أغراض خسيسة  

 قد تيسء إىل املبادئ التي انطلق منها ذلك الزعيم. 

 ويف ذلك احلني يكون الفشل يف االنتخابات انتصارا للمبادئ يف وجه املغرضني. 

 ربام أفهم هذا.. ولكن ما عالقته بالنرص؟   قال دوج: 

قال احلكيم: لقد كان املسلمون يف تلك املرحلة مقبلون عىل انتصارات كثرية، وعىل  

تأسيس مجيع مؤسسات املجتمع اإلسالمي، وكان البد أن يمحص الناس حتى يظهر الصادقون  

 املضحون الثابتون من غريهم.. وكانت هذه الغزوة سببا لذلك. 

 قالت اجلامعة: ثم ماذا حصل؟ 

قال احلكيم: لقد أشيع أن الرسول قد قتل، ففر بعضهم عائدا إىل املدينة، واستطاع  



470 

 

وأغمي عليه، ودخلت حلقتان  ( 1) املرشكون أن يصلوا إىل الرسول، فأصابته حجارهتم حتى وقع 

حلجارة حتى  وهشمت البيضة عىل رأسه، وسال الدم عىل وجهه، ورموه با   من املغفر يف وجنته  

 . سقط لشقه يف حفرة 

قال دوج: أال تعجبون من رجل يدعي أن املالئكة تتنزل بنرصه، وقد حصل له من اهلوان  

 يف هذا املحل ما حصل؟ 

قال احلكيم: والعجب منكم أكثر، فأنتم تزعمون أن املسيح.. وهو ابن اهلل يف تصوركم..  

 يمة. مل يكتف أعداؤه بجرحه.. بل صلبوه وأهانوه إهانة عظ 

 قال دوج: ذلك ليفدي البرش من اخلطيئة. 

قال احلكيم: وهذا ليعلم كل قائد كيف يكون القائد احلقيقي.. فالقائد يف املفهوم  

اإلسالمي هو الذي يصيبه ما يصيب جنوده من أنواع األذى.. ال الذي يقبع يف قرصه يلقي  

 األوامر، وينتظر النياشني. 

 نترصوا.. وها نحن نرى حممدا نفسه يكاد يقتل. قال دوج: لقد زعمت بأن املسلمني ا 

 قال احلكيم: إن عدم قتله مع توفر الدواعي لذلك أكرب انتصار..  

 قالت اجلامعة: فهل ثبت حممد يف ذلك املوقف الشديد؟ 

بأيب هو وأمي.. لقد ثبت وثبت معه    قال احلكيم: أجل.. ومن يثبت إن مل يثبت حممد  

 رجال ال تزال األمة تسبح بالثناء عليهم.. فهم قدوة كل جيل يف التضحية والفداء واإليثار..  

ليحميه من نبال املرشكني، فكان النبل يقع    منهم أبو دجانة، الذي ترتس عىل الرسول  

 عىل ظهره. 

اجلرحى، وأخذت تقاتل بالسيف،  ومنهم نسيبة أم عامرة األنصارية، التي تركت سقاء 

 
أن ابن قمئة عاله بالسيف فلم يؤثر السيف فيه إال أن ثقل السيف أثر يف عاتقه فشكا  وكان سبب وقوع رسول اهلل   (1)

 .منه شهرًا وُقذف رسول اهلل باحلجارة حتى وقع لشقه 
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حتى أصاهبا يف عنقها، فجرحت جرحا عميقا، وكان   وترمي بالنبل، دفاعا عن رسول اهلل 

: )بارك اهلل عليكم أهل بيت( فقالت له نسيبة: ادع اهلل  معها زوجها وابناها، فقال هلم الرسول  

الت  بعد ذلك: )ما أبايل ما أصابني  أن نرافقك يف اجلنة، فقال: )اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنة( فق 

يف حقها: )ما التفت يمينا وشامال يوم أحد، إال ورأيتها تقاتل دوين(   من أمر الدنيا( وقد قال 

 وقد جرحت يومئذ اثني عرش جرحا، ما بني طعنة برمح ورضبة بسيف. 

ك املوقف  التفت احلكيم إىل دوج، وقال: إن بروز مثل هذه النامذج.. والتي لو مل حيصل ذل 

ما ظهرت.. دليل عىل أن النرص الذي حتقق يف أحد نرص ال يمكن تصور حدوده.. لقد ظلت هذه  

املواقف وغريها درسا يستفيد كل من يقدم روحه يف سبيل اهلل لنرصة احلق والدفاع عن  

 املستضعفني. 

 قالت اجلامعة: فامذا فعل حممد؟ 

لعىل بن أيب طالب  بعد مقتل حامله    اللواء   يف ذلك املوقف الشديد، أعطى رسول اهلل  

أن يشق الطريق إىل جيشه الذي طوقه املرشكون   ثم استطاع رسول اهلل .. مصعب بن عمري 

يا   : من كل جانب، فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك ـ وكان أول من عرفه ـ فنادي بأعىل صوته 

مت حتى ال يعرف موضعه  أن يص  ، فأشار إليه معرش املسلمني أبرشوا، هذا رسول اهلل 

املرشكون.. لكن ذلك الصوت بلغ إىل آذان املسلمني، فأرسعوا إليه حتى جتمع حوله حواىل  

   . ثالثني رجاًل من الصحابة 

يف االنسحاب املنظم إىل شعب اجلبل، وهو يشق   وبعد هذا التجمع أخذ رسول اهلل 

الطريق بني املرشكني املهامجني، واشتد املرشكون يف هجومهم لعرقلة االنسحاب إال أن بسالة  

   . املسلمني مل متكنهم من ذلك 

يف ذلك املوقف احلرج تقدم عثامن بن عبد اهلل بن املغرية، وهو أحد فرسان املرشكني إىل  

ملواجهته، إال أن الفرس عثرت    وقام رسول اهلل    ال نجوت إن نجا،   : يقول وهو    رسول اهلل  
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ة، فرضب عىل رجله فأقعده، ثم َذفََّف عليه وأخذ   مَّ يف بعض احلفر، فنازله احلارث بن الصِّ

   .   سالحه، والتحق برسول اهلل  

ة،  مَّ فرضب   وعطف عبد اهلل بن جابر، وهو فارس من فرسان مكة عىل احلارث بن الصِّ

بالسيف عىل عاتقه فجرحه حتى محله املسلمون ولكن انقض أبو دجانة عىل عبد اهلل بن جابر  

   . فرضبه بالسيف رضبة أطارت رأسه 

وهكذا.. إىل أن بلغت هذه الكتيبة إىل شعب اجلبل، وشق لبقية اجليش طريقًا إىل هذا املقام  

 املأمون، فتالحق به يف اجلبل. 

ال   ؟ أين حممد  : وهو يقول  بن خلف مرسعا نحو رسول اهلل  يف ذلك املوقف جاء أيب 

،  ( دعوه ) :   فقال رسول اهلل    ؟ يا رسول اهلل، أيعطف عليه رجل منا   : فقال القوم   نجوُت إن نجا، 

احلربة من احلارث بن الصمة، فلام أخذها منه انتفض انتفاضة   فلام دنا منه تناول رسول اهلل 

اير الشعر عن ظهر البعري إذا انتفض، ثم استقبله وأبرص َتْرُقَوَته من فرجة بني سابغة  تطايروا عنه تط 

 الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارًا. 

قتلني واهلل    : فلام رجع إىل قريش وقد خدشه يف عنقه خدشًا غري كبري، فاحتقن الدم، قال   

،  أنا أقتلك ) : إنه قد كان قال يل بمكة   : ك، واهلل إن بك من بأس، قال ذهب واهلل فؤاد   : حممد، قالوا له 

ف وهم قافلون به إىل مكة     . فواهلل لو بصق عىل لقتلني(، فامت برَسِ

 نظر دوج إىل اجلامعة وقال متهكام: أال تعجبون من نبي يفعل هذا؟ 

كمة يف ذلك املوقف  التفت احلكيم إىل دوج، وقال: وكيف ال يفعله؟.. وهل ترى من احل 

 نفسه للقتل أم يدافع عن نفسه؟   أن يسلم حممد  

سكت دوج، فقال احلكيم: فأخرب قومك أن هذا الرجل من املرشكني هو الوحيد الذي  

 يف مجيع حياته.. وال تنس أن َتربهم عن سبب قتله..    قتله رسول اهلل  

ذلك املوقف الشديد؟..  قال رجل مسلم من اجلامعة: فهل ظل املسلمون يف متاسكهم يف  
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 أمل حياول املرشكون اخرتاقهم؟ 

قال احلكيم: بىل.. لقد كان هدف املرشكني هو القضاء عىل اإلسالم.. ومل يكن هدفهم  

واملؤمنني، وقاموا بآخر هجوم   ذلك النرص املحدود.. لذلك استمروا يف تتبعهم لرسول اهلل 

اللهم  )  : وخالد بن الوليد، فقال رسول اهلل حاولوا به النيل من املسلمني يقودهم أبو سفيان 

 ( إنه ال ينبغي هلم أن يعلونا 

 ثم كلف أصحابه بأن يقفوا يف وجه هذا اهلجوم..  

وملا يئس املرشكون من مواصلة املعركة وحتقيق اهلزيمة الكاسحة باملسلمني جلأوا إىل  

 ..  ن الشهداء يمثلون هبم، ويقطعون اآلذان واألنوف ويبقرون البطو 

عب خرج عىل بن أيب طالب حتى مأل َدَرَقته ماء    وملا استقر رسول اهلل   يف مقره من الشِّ

ليرشب منه، فوجد له رحيًا فعافه، فلم يرشب منه،   فجاء به إىل رسول اهلل  ( 1) من املِْهَراس 

ى وجه نبيه )   : وغسل عن وجهه الدم، وصب عىل رأسه وهو يقول       ( اشتد غضب اهلل عىل من َدمَّ

، ومن كان يسكب املاء،  واهلل إين ألعرف من كان يغسل جرح رسول اهلل    : وقال سهل 

، فلام رأت فاطمة  كانت فاطمة ابنته تغسله،    ؟ وبام ُدوِوي   وعىل بن أيب طالب يسكب املاء باملَِجنِّ

   . أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت قطعة من حصري، فأحرقتها، فألصقتها فاستمسك الدم 

  فقال رسول اهلل  إن موعدكم بدر العام القابل،    : وملا انرصف أبو سفيان ومن معه نادي 

   . ( هو بيننا وبينك موعد   نعم،   : قل )   : لرجل من أصحابه 

اخرج يف آثار القوم فانظر ماذا  )  : عىل بن أيب طالب، فقال  ثم بعث رسول اهلل 

فإن كانوا قد َجَنُبوا اخليل، واْمَتُطوا اإلبل، فإهنم يريدون مكة، وإن كانوا    ؟ وما يريدون   ؟ يصنعون 

والذي نفيس بيده، لئن أرادوها ألسرين إليهم    ، قد ركبوا اخليل وساقوا اإلبل فإهنم يريدون املدينة 

فخرجت يف آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا اخليل وامتطوا   : قال عىل  (، فيها، ثم ألناجزهنم 

 
 اسم ماء بأحد. :وقيل .قيل: هو صخرة منقورة تسع كثرياً  (1)
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ُهوا إىل مكة     . اإلبل، وَوجَّ

 التفت احلكيم إىل دوج، وقال: أنت تبحث عن رس نرص أحد.. فهذا رس من أرساره..  

ضوا عىل اإلسالم، وليدخلوا املدينة وينهبوها.. ولكنه مل حيصل  لقد جاء املرشكون ليق 

 يشء من ذلك..  

.. وليس  ( 1) كل ما حصل هو أن عدد شهداء املسلمني كان أكرب من عدد شهداء املرشكني 

ذلك هو مقياس النرص أو اهلزيمة.. فمقياس النرص واهلزيمة هو حتقيق أحد الطرفني للغاية التي  

 املعركة. دخل هبا  

املعركة بنية احلفاظ عىل كلمة اهلل أن تظل عليا.. ودخل املرشكون بنية    وقد دخل النبي  

القضاء عىل اإلسالم.. ومل يتحقق يشء مما قصده املرشكون.. وحتقق كل يشء قصده رسول اهلل  

  .. 

املسترشق جيورجيو ـ مناقشًا آراء املؤرخني اإلسالميني كباحث عسكري،  لقد قال 

يذكر املؤرخون اإلسالميون أن املسلمني  ) القًا من مفهوم النرص واخلسارة يف احلرب ـ: انط 

خرسوا يف معركة أحد، وهذا الرأي حيتاج إىل مناقشة. ولو أننا حتدثنا مع متخصص حريب يف  

مسألة خسارة املعركة، وسألناه: ما هي عالمة اخلسارة احلربية؟،  ألجاب إن كان جيش اخلصم  

ل البالد،  وأزال جيش العدو، عد عندئذ منترصًا، أما أن احتل دولة ما ومل يتمكن من  املنترص احت 

أبادة جيشها فال تعترب الدولة خارسة. فأملانيا يف احلرب العاملية احتلت روسيا كلها، ووصلت  

 
قتيل املسلمني كانوا سبعني، وكانت األغلبية الساحقة من األنصار؛ فقد قتل منهم مخسة  اتفقت جل الروايات عىل أن (1)

وأما شهداء املهاجرين فكانوا   .وستون رجالً، واحد وأربعون من اخلزرج، وأربعة وعرشون من األوس، وقتل رجل من اليهود

  .أربعة فقط

رشون قتيالً، ولكن اإلحصاء الدقيق ـ بعد تعميق النظر يف مجيع املرشكني فقد ذكر ابن إسحاق أهنم اثنان وع وأما قتىل

تفاصيل املعركة التي ذكرها أهل املغازي والسري، والتي تتضمن ذكر قتيل املرشكني يف خمتلف مراحل القتال ـ يفيد أن عدد قتيل 

 انظر: الرحيق املختوم. .املرشكني سبعة وثالثون، ال اثنان وعرشون، واهلل أعلم 
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جيوشها حتى شواطيء هنر الفولغا، وألهنا مل تستطع دحر جيش روسيا دحرًا كاماًل فإن أملانيا مل  

عترب منترصة متامًا. فالدولة تعترب ظافرة برشطني: أوهلام احتالل الدولة املغلوبة، وثانيهام إمخاد  ت 

 حركة اجليش. 

  ، واملرشكون يف معركة أحد مل يستطيعوا احتالل املدينة،  كام مل يوفقوا إىل إفناء جيش حممد 

فمع أهنم شتتوا جيش املسلمني،  فإن فلوله عادت فتجمعت يف اليوم الثاين، فعندما عاد حممد إىل  

  - برأيي   - كان حتت سيادته جيش منظم. فعن وجهة نظر حمارب متخصص    ( مدينه )كام سنذكر 

مل خيرس املسلمون يف معركة أحد، إنام وقعوا يف جتربة مفاجئة وحسب، ألن جيش مكة مل يفن  

   ( 1) سلمني،  كام مل حيتل املدينة( جيش امل 

وفوق ذلك.. فإن الشهداء الذين تصور املرشكون أهنم بقتلهم انترصوا مل تكن دماؤهم  

 إال رايات لنرص عظيم ظل يترشف به املسلمون كل حني..  

اسمعواـ  أهيا اجلمعـ  إىل هذا االنتصار الذي رسمه سعد بن الربيع بدمائه الزكية، قال زيد  

إن رأيته فأقرئه مني  )  : فقال يل  . يوم أحد أطلب سعد بن الربيع  بعثني رسول اهلل  : بن ثابت 

فجعلت أطوف بني القتيل، فأتيته    : قال   ( ؟ كيف جتدك   :   يقول لك رسول اهلل    : السالم، وقل له 

يا    : ت وهو بآخر رمق، فيه سبعون رضبة ؛ ما بني طعنة برمح، ورضبة بسيف، ورمية بسهم، فقل 

وعىل رسول اهلل    : فقال   ؟ أخربين كيف جتدك   : سعد، إن رسول اهلل يقرأ عليك السالم، ويقول لك 

   ال عذر لكم عند اهلل إن    : السالم، قل له، يا رسول اهلل، أجد ريح اجلنة، وقل لقومي األنصار

   . وفيكم عني تطرف، وفاضت نفسه من وقته   خلص إىل رسول اهلل  

 نرص العظيم الذي رسمه هذا الرجل العظيم بشهادته..  أرأيتم ال 

التفت إىل دوج، وقال: ال شك أنك توافقني يف أن هذه امليتة الرشيفة نرص عظيم.. إهنا ال  

 تقل عن ذلك املوقف الثابت الذي نسبتموه للمسيح وهو عىل خشبة الصليب. 

 
 .267ك. جيورجيو: نظرة جديدة يف سرية رسول اهلل، ص  (1)
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ليوم كله مواقف ال  سكت قليال، ثم قال: مل يكن ذلك هو املوقف الوحيد.. كان ذلك ا 

 يزال يتزين هبا التاريخ.. وال زالت متأل قلوب األحرار..  

ٍِمـ  عمرو بن ثابتـ  وبه رمق يسري،   عندما كان املسلمون يتفقدون اجلرحي وجدوا األَُصرِي

لقد تركناه وإنه    ؟ إن هذا األصريم ما جاء به   : وكانوا من قبل يعرضون عليه اإلسالم فيأباه، فقالوا 

بل    : فقال   ؟ ما الذي جاء بك، أَحَدٌب عىل قومك، أم رغبة يف اإلسالم   : ر هلذا األمر، ثم سألوه ملنك 

حتى أصابني ما ترون، ومات    رغبة يف اإلسالم، آمنت باهلل ورسوله، ثم قاتلت مع رسول اهلل  

   ( هو من أهل اجلنة )   : ، فقال من وقته، فذكروه لرسول اهلل  

يا معرش هيود، واهلل لقد علمتم أن   : رجل من هيود بني ثعلبة، قال لقومه  وكان يف القتىل 

فأخذ سيفه وعدته،  ال سبت لكم.. : قال  . إن اليوم يوم السبت : قالوا نرص حممد عليكم حق،. 

  :  فقال رسول اهلل . يصنع فيه ما شاء، ثم غدا فقاتل حتى قتل  ىل ملحمد، إن أصبت فام  : وقال 

 ( رِييق خري هيود خُمَ ) 

  : عىل الشهداء فقال   بعد هذه املواقف النبيلة من اجلرحى والشهداء أرشف رسول اهلل  

أنا شهيد عىل هؤالء، إنه ما من جريح جُيَْرح يف اهلل إال واهلل يبعثه يوم القيامة، َيْدَمي ُجْرُحه، اللون  ) 

 ( لون الدم، والريح ريح املِْسك 

راجعًا إىل   بعد كل هذه املواقف النبيلة انرصف رسول اهلل   سكت قليال، ثم قال: 

املدينة، ويف الطريق مر بامرأة من بني دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلام نعوا  

أرونيه    : خريًا يا أم فالن، هو بحمد اهلل كام حتبني، قالت   : قالوا   ؟   فام فعل رسول اهلل    : هلا قالت 

 كل مصيبة بعدك َجَلٌل.   : ر إليه، فأشري إليها حتى إذا رأته قالت حتى أنظ 

يا رسول اهلل، أمي،    : وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال 

أما إذ رأيتك ساملًا    : فقالت  ، ووقف هلا، فلام دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، ( مرحبًا هبا )   : فقال 

يا أم سعد، أبرشي  )  : املصيبة ـ أي استقللتها ـ ثم دعا ألهل من قتل بأحد، وقال  فقد اشتويت 
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رضينا يا   : قالت  . ( وبرشي أهلهم أن قتالهم ترافقوا يف اجلنة مجيعًا، وقد شفعوا يف أهلهم مجيعاً 

  : ، فقال يا رسول اهلل، ادع ملن خلفوا منهم  : ثم قالت  ؟ رسول اهلل، ومن يبكي عليهم بعد هذا 

ُفوا )     ( اللهم أذهب حزن قلوهبم، واجرب مصيبتهم، وأحسن اخَللَف عىل من ُخلِّ

  : يف مساء ذلك اليوم إىل أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، فقال  وعندما عاد رسول اهلل 

  : قال ، وناوهلا عىل بن أيب طالب سيفه، ف ( اغسيل عن هذا دمه يا بنية، فواهلل لقد صدقني اليوم ) 

لئن كنت صدقت  )   :   وهذا أيضًا فاغسيل عنه دمه، فواهلل لقد صدقني اليوم، فقال رسول اهلل 

   ( وأبو ُدَجانة   ( 1) القتال، لقد صدق معك سهل بن ُحَنيف 

يف تلك الليلة بات املسلمون يف املدينة حيرسون أنقاب املدينة ومداخلها، ولكن املرشكني    

 يطمعوا يف املزيد.   اكتفوا بام حققوه، ومل 

 :  رسية أيب سلمة 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، ثم قال: لعل صديقنا الفنان يشري هبذا السيف إىل رسية أيب  

 سلمة..  

سكت دوج، فقال احلكيم: لقد كان من آثار النرص اخلفي الذي وهبه اهلل للمؤمنني يف أحد  

بنو أسد بن خزيمة.. وكان لذلك إرسال هذه  أن أبرز احلاقدون لإلسالم عن أنياهبم.. وكان منهم  

 الرسية. 

أن طلحة وسلمة ابني خويلد يدعون بني   لقد نقلت استخبارات املدينة لرسول اهلل 

   . أسد بن خزيمة إىل حرب رسول اهلل  

إىل بعث رسية قوامها مائة ومخسون مقاتاًل من املهاجرين واألنصار،    فسارع رسول اهلل  

 
 حمض يف  للمأمون الرضا  اإلمام كتبه هو من كبار الصحابة املغمورين، وقد أمجعت األمة عىل جاللته وصحبته، وممّا   (1)

 الغفاري، ذر وأيب الفاريس، سلامن: مثل يبدلوا، ومل يغرّيوا ومل ، نبيّهم  منهاج عىل مضوا والذين: الدين ورشائع اإلسالم،

 باب الرضا، أخبار . )عيون.حنيف بن وسهل التيهان، بن اهليثم  وأيب اليامن، بن وحذيفة يارس، بن وعامر األسود، بن واملقداد

 (134ص ،2ج ،35
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فباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة يف ديارهم قبل أن   مة، وعقد له لواء، وأمر عليهم أبا سل 

يقوموا بغارهتم، فتشتتوا يف األمر، وأصاب املسلمون إبال وشاء هلم فاستاقوها، وعادوا إىل املدينة  

   . ساملني غانمني مل يلقوا حرباً 

 قال دوج: فقد عاد املسلمون إىل النهب. 

. بل هو من الغنائم املرشوعة يف احلروب.. وليس الغرض  قال احلكيم: هذا ليس هنبا. 

 منها إال ردع الوساوس التي قد ال يردعها إال حرصها عىل احلياة واملال. 

ِجيع   :  بعث الرَّ

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل هذا السيف يشري إىل بعث الرجيع .. ال أظن إال  

 ..  أنه يشري إليه.. إن هذا البعث دليل عىل اخليار الصعب الذي اختاره رسول اهلل  

لقد كان بني قوم ال يرعون حرمة، وال يوفون بعهد.. بل يستعملون كل الوسائل لتحقيق  

 ها. املآرب التي يصبون إلي 

قوم من َعَضل وَقاَرة،    يف شهر صفر من السنة الرابعة من اهلجرة قدم عىل رسول اهلل 

وذكروا أن فيهم إسالمًا، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، ويقرئهم القرآن، فبعث معهم  

ا معهم،  ، وأمر عليهم َمْرَثد بن أيب َمْرَثد الَغَنِوي أو عاصم بن ثابت، فذهبو ( 1) نفرا من أصحابه 

غدروا هبم واسترصخوا عليهم هذياًل ليعينوهم عىل قتلهم، فلم يرع القوم    ( 2) فلام كانوا بالرجيع 

وهم يف رحاهلم إال الرجال بأيدهيم السيوف، فأخذ عاصم ومن معه أسيافهم ليقاتلوا القوم،  

ك ألهنم يريدون أن  فقالوا: إنا واهلل ال نريد قتلكم، ولكم عهد اهلل وميثاقه أال نقتلكم، وقالوا ذل 

يسلموهم لكفار قريش، ويأخذوا يف مقابلتهم أجرًا لعلمهم أنه ال يشء أحب إىل قريش من أن  

يمثلون به ويقتلونه بمن ُقتل منهم ببدر وُأحد، فأبوا أن يقبلوا    يأتوا بأحد من أصحاب حممد 

 
 ستة نفر يف قول ابن إسحاق، ويف رواية البخاري أهنم كانوا عرشة.  (1)

ة.  (2)  وهو ماء هلَُذيِل بناحية احلجاز بني َرابِغ وُجدَّ
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 منهم. 

ل من مرشك عهدًا،  فأما مرثد وخالد بن البكري وعاصم بن ثابت فقالوا: واهلل ال نقب   

 وقاتلوا حتى ُقتلوا. 

وأما زيد وخبيب وعبد اهلل بن طارق فالنوا ورقوا، فأعطوا بأيدهيم فأرسوهم، ثم خرجوا  

هبم إىل مكة ليبيعوهم هبا حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد اهلل بن طارق، ثم أخذ واستأخر عنه  

وزيد بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا هبام    القوم فرموه باحلجارة حتى قتلوه، وأما خبيب بن عدي 

 مكة فباعومها. 

وكان رشاؤمها يف ذي القعدة، فحبسومها حتى خرجت األشهر احلرام، فقتلوا زيدًا، وأما  

من احلرم  به  وملا خرجوا  ..  خبيب فقد مكث أسريًا حتى خرجت األشهر احلرام ثم أمجعوا عىل قتله 

كوه فصىل ركعتني، ثم قال خبيب: لوال أن يقولوا جزَع  ليقتلوه قال: ذروين أصلِّ ركعتني، فرت 

ي كان هلل مرصعي ثم قال:   لزدت، وما أبايل عىل أي ِشقَّ

 وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ يبارك عىل أوصال شلو ممزع 

اللهم أحصهم عددًا وخذهم بددًا(، ثم خرج به أبو رسوعة  ) ثم أخذ يدعو عليهم قائال: 

 بن احلارث فرضبه فقتله   

 :  بئر َمُعونة 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل ما حصل يف  

  بئر معونة.. فإن كان يقصده، فهو من أكرب األدلة عىل نجاعة األسلوب الذي اختار رسول اهلل  

 أن يتعامل به مع أولئك األجالف الغالظ. 

ِجيع وقعت مأساة بئر َمُعونة.. وهي مأساة   يف ذلك الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرَّ

 أشد وأفظع من األوىل. 

وقد بدأت هذه املأساة عندما قدم أبا براء عامر بن مالك املدعو بُماَلِعب األِسنَّة عىل  
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يا رسول اهلل، لو بعثت   :  اإلسالم، فلم يسلم، ومل يبعد، فقال املدينة، فدعاه إىل  رسول اهلل 

إين أخاف عليهم أهل  )  : أصحابك إىل أهل َنْجد يدعوهنم إىل دينك لرجوت أن جييبوهم، فقال 

فساروا حيتطبون بالنهار،    ، ( 1) أنا َجاٌر هلم، فبعث معه نفرا كثريا من أصحابه   :   براء ، فقال أبو  ( نجد 

ه الطعام ألهل الصفة، ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة، فنزلوا  يشرتون ب 

إىل عامر بن الطَُّفْيل، فلم ينظر    هناك، ثم بعثوا حرام بن ِمْلَحان أخا أم سليم بكتاب رسول اهلل  

هلل أكرب، ُفْزُت  ا  : فيه، وأمر رجاًل فطعنه باحلربة من خلفه، فلام أنفذها فيه ورأى الدم، قال حرام 

   . ورب الكعبة 

ثم استنفر هذا الرجل املاكر لفوره بني عامر إىل قتال الباقني، فلم جييبوه ألجل جوار أيب  

براء، فاستنفر بني سليم، فأجابته ُعَصيَّة وِرْعل وَذَكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول  

   . ، فقاتلوا حتى قتلوا  اهلل  

ألجل هذا الغدر أملا شديدا حتى دعا عىل هذه القبائل التي قامت بالغدر    وقد تأمل النبي  

عىل الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة ثالثني   دعا النبي  : والفتك يف أصحابه، فعن أنس  قال 

ُعَصية َعَصْت اهلل  ) : صباحًا، يدعو يف صالة الفجر عىل ِرْعل وَذْكَوان وحَلَْيان وُعَصية، ويقول 

 ( له ورسو 

   غزوة بني النضري: 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل هذا السيف يشري إىل غزوة بني النضري.. فإن كان  

 يشري إليه، فسأحدثكم عنها. 

 وبني اليهود..    هذه مواجهة أخرى بني رسول اهلل  

الشك أنكم تعلمون مقدار احلقد الذي كان حيمله اليهود للمسلمني.. ولكنهم لضعفهم  

 يكن هلم وسيلة حيققون هبا أحقادهم سوى املؤامرات والدسائس..  مل  

 
 كانوا أربعني رجالً يف قول ابن إسحاق، ويف الصحيح أهنم كانوا سبعني.(1)
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وشاء اهلل أن يكون ما حصل يف أحد سببا من أسباب طمعهم يف املسلمني.. وشاء اهلل  

 هؤالء اخلادعون.   كذلك أن ال يبقى يف جوار رسول اهلل  

يف نفر من أصحابه، طالبا منهم    بدأت قصة هذه الغزوة عندما خرج إليهم رسول اهلل  

ْمِري  ـ وكان ذلك واجبا عليهم حسب      أن يعينوه يف دية الكالبيني اللذين قتلهام عمرو بن أمية الضَّ

 . نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقيض حاجتك   : بنود املعاهدةـ  فقالوا  

إىل جنب جدار من بيوهتم ينتظر وفاءهم بام وعدوا، وجلس معه   اهلل فجلس رسول 

   . ائفة من أصحابه ط 

أيكم يأخذ هذه الرحي،   : ، وقالوا وخال اليهود بعضهم إىل بعض، فتآمروا بقتله 

  : فقال هلم َسالَّم بن ِمْشَكم  أنا،  : فقال عمرو بن جحاش  ؟ ويصعد فيلقيها عىل رأسه يشدخه هبا 

تفعلوا، فواهلل ليخربن بام مهمتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه.. ولكنهم أبوا إال أن   ال 

   . ينفذوا ما عزموا عليه 

بام مهوا به، فنهض مرسعًا وتوجه إىل املدينة،   ويف ذلك الوقت أخرب اهلل تعاىل رسوله 

   ْت به هيود. هنضت ومل نشعر بك، فأخربهم بام مَهَّ   : وحلقه أصحابه، فقالوا  

اخرجوا من  )   : أن بعث حممد بن مسلمة إىل بني النضري يقول هلم    وما لبث رسول اهلل  

 ( املدينة وال تساكنوين هبا، وقد أجلتكم عرشًا، فمن وجدت بعد ذلك هبا رضبت عنقه 

قني  ومل جيد هيود مناصًا من اخلروج، فأقاموا أيامًا يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس املناف 

عبد اهلل بن أيب بعث إليهم أن اثبتوا ومَتَنَُّعوا، وال َترجوا من دياركم، فإن معي ألفني يدخلون  

 .. معكم حصنكم، فيموتون دونك،م وتنرصكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان 

ْخوَ  ِذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن إِلِ اهِنُِم  وقد نص القرآن الكريم عىل مقولته، فقال:﴿ َأمَلْ َتَر ِإىَل الَّ

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوال ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحدًا َأَبدًا َوإِ  ْن ُقوتِْلُتْم  الَّ

ُْم َلَكاِذُبوَن﴾)احلرش:  نَُّكْم َواهللَُّ َيْشَهُد ِإهنَّ  ( 11َلَنْنرُصَ
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وهناك عادت لليهود ثقتهم، واستقر رأهيم عىل املناوأة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب  

   . إنا ال نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك   : يقول    فيام قاله رأس املنافقني، فبعث إىل رسول اهلل  

لقد كان املوقف شديد احلرج للمسلمني بعد أن تبنى أعداؤهم هذا األسلوب اخلطري  

 غتيال واخلداع..  أسلوب اال 

بدا من اخلروج إليهم.. فلذلك ما إن وصله جواب حيي بن    ولذلك مل جيد رسول اهلل  

أخطب حتى كرب وكرب أصحابه، ثم هنض ملناجزة القوم، فاستعمل عىل املدينة ابن أم مكتوم،  

   . وسار إليهم، وعىل بن أيب طالب حيمل اللواء، فلام انتهي إليهم فرض عليهم احلصار 

والتجأ بنو النضري إىل حصوهنم، فأقاموا عليها يرمون بالنبل واحلجارة، وكانت نخيلهم  

بقطعها وحتريقها، ويف ذلك أنزل اهلل تعاىل قوله:﴿ َما َقَطْعُتْم    وبساتينهم عونًا هلم يف ذلك، فأمر  

 (  5)احلرش:   ﴾ َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقنيَ   ِمْن لِيَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعىَل ُأُصوهِلَا َفِبِإْذِن اهللَِّ

وبعد مخسة عرش يوما، وبعد أن اعتزلتهم قريظة فلم ُتعنهم، وخذهلم ابن ُأيب وحلفاؤهم  

من غطفان، فأيسوا من نرصهم، قالوا: نخرج عن بالدك، فقال: ال أقبله اليوم، ثم قال هلم:  

 رضوا بذلك ونزلوا عليه. أخرجوا منها، ولكن دماؤكم وما محلت اإلبل إال احللقة، ف 

فاحتملوا من أمواهلم ما استقلت به اإلبل، فكان الرجل منهم هيدم بيته عام استحسن من    

خشبه كبابه وكنجاف به، فيضعه عىل ظهر بعريه، فينطلق به فخرجوا إىل خيرب، ومنهم من سار إىل  

 الشام. 

هلم، فجعلوا خيربوهنا من  وملا أيقن بنو النضري باجلالء حسدوا املسلمني أن يسكنوا مناز 

داخل وقد كانوا ينظرون إىل اخلشبة يف منازهلم مما يستحسنونه أو الباب فيهدمون بيوهتم  

 وينزعوهنا وحيملوهنا عىل اإلبل. 

 غزوة ذات الّرقاع: 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل غزوة ذات  
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َقاع.. فإن كان يش  إىل أولئك األعراب القساة   ري إليها، فهي من الغزوات التي توجه هبا الرِّ

   . الضاربني يف فيايف نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعامل النهب والسلب بني آونة وأخري 

وملا كان هؤالء البدو ال جتمعهم بلدة أو مدينة، ومل يكونوا يقطنون احلصون والقالع،  

رة عليهم وإمخاد نار رشهم متاًما تزداد بكثري عام كانت بالنسبة إىل  كانت الصعوبة يف فرض السيط 

أهل مكة وخيرب؛ ولذلك مل تكن جتدي فيهم إال محالت التأديب وهلذا قام املسلمون بمثل هذه  

   . احلمالت مرة بعد أخرى 

فض اجتامع البدو الذين كانوا   ومن ذلك هذه الغزوة التي قصد هبا رسول اهلل 

أن ينقضوا عىل املدينة بعد   غارة عىل أطراف املدينة، وقد خيش رسول اهلل يتحشدون لإل 

 خروجه لبدر الثانية. 

بذات   كنا مع النبي  وقد حدث جابر  عن بعض ما حصل يف هذه الغزوة، فقال:: 

فتفرق الناس يف   ، فنزل رسول اهلل الرقاع، فإذا أتينا عىل شجرة ظليلة تركناها للنبي 

فنمنا   : قال جابر  . حتت شجرة فعلق هبا سيفه  ظلون بالشجر، ونزل رسول اهلل العضاة، يست 

  : ، قال ( ال )   : قال   ؟ أَتافني   : ، فقال فاخرتط سيف رسول اهلل   : نومة، فجاء رجل من املرشكني 

يدعونا، فجئنا، فإذا عنده أعرايب   فإذا رسول اهلل  : قال جابر  . ( اهلل )  : قال  ؟ فمن يمنعك مني 

  . إن هذا اخرتط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو يف يده َصْلًتا )  :  فقال رسول اهلل  . جالس 

   ، ثم مل يعاتبه رسول اهلل  ( اهلل، فها هو ذا جالس   : قلت   ؟ من يمنعك مني   : فقال يل 

 :  غزوة بدر الثانية 

، وهذه  ( 1) ثم قال: لعل هذا السيف يشري إىل غزوة بدر الثانية   أشار احلكيم إىل سيف آخر، 

 الغزوة دليل آخر من أدلة ما نرص اهلل به نبيه من النرص اخلفي يوم أحد. 

ال شك أنكم تذكرون ذلك املوعد الذي رضبه أبو سفيان للمسلمني بااللتقاء يف بدر بعد  

 
 .غرىوتعرف هذه الغزوة ببدر املوعد، وبدر الثانية، وبدر اآلخرة، وبدر الص(1)
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 سنة من غزوة أحد. 

 الذي حصل؟ قال اجلمع: أجل.. نذكر ذلك.. فام  

، فقد حرضوا أنفسهم لذلك  قال احلكيم: أما املسلمون.. وعىل رأسهم رسول اهلل 

خضدوا شوكة األعراب، وكفكفوا رشهم، أخذوا يتجهزون ملالقاة  املوعد خري حتضري، فبعد أن  

 قريش عدوهم األكرب. 

ة  ملوعده يف ألف ومخسامئة، وكانت اخليل عرش   هـ خرج رسول اهلل  4ففي شعبان سنة  

أفراس، ومحل لواءه عىل بن أيب طالب، واستخلف عىل املدينة عبد اهلل بن رواحة، وانتهي إىل بدر،  

   . فأقام هبا ينتظر املرشكني 

وأما أبو سفيان فخرج يف ألفني من مرشكي مكة، ومعهم مخسون فرسًا، حتى انتهي إىل  

ْهَران عىل بعد مرحلة من مكة فنزل بَمَجنَّة، وهو     . ماء يف تلك الناحية   َمرِّ الظَّ

وقد كان يف خروجه متثاقاًل خائفا من عقبي القتال مع املسلمني، فلام نزل بمر الظهران  

يا معرش قريش، إنه ال يصلحكم إال عام خصب   : خار عزمه، فاحتال للرجوع، وقال ألصحابه 

   . ارجعوا ترعون فيه الشجر، وترشبون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإين راجع ف 

 وقد تبعه جيشه الذي مل يكن له أي طاقة معنوية بقتال املسلمني. 

وكان أبو سفيان قد بعث ـ قبل ذلك ـ إىل املدينة شخصًا اسمه ُنَعْيم لريجف أصحاب  

بكثرة العدو ليحملهم عىل عدم اخلروج، وذلك ليكون له عذر يف الرجوع إىل مكة،    رسول اهلل  

ل بام سمع من كثرة عدد اجليش وتثبيط مهة الناس، فقال: )والذي نفيس  مل يبا   ولكن رسول اهلل  

 بيده لو مل خيرج معي أحد خلرجت وحدي( 

ببدر ثامنية أيام ينتظر العدو، وباع املسلمون ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم    وأقام  

هيبتهم يف النفوس،    درمهني، ثم رجعوا إىل املدينة، وقد انتقل زمام املفاجأة إىل أيدهيم، وتوطدت 

   . وزالت كل آثار ما حصل يوم أحد 
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 :  غزوة ُدَومة اجلندل 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل هذا السيف يشري إىل غزوة ُدَومة اجلندل.. فإن  

أن يمأل املنطقة التي    كان يريد ذلك، فهذه الغزوة من الغزوات التأديبية التي أراد هبا رسول اهلل  

 حتيط به أمنا، فال حياة مع اخلوف. 

أشهر، ثم جاءت إليه األخبار  بعد بدر الصغري يف املدينة ستة  لقد مكث رسول اهلل 

تقطع الطريق هناك، وتنهب ما يمر هبا، وأهنا قد حشدت مجعًا    ( 1) بأن القبائل حول دومة اجلندل 

عىل املدينة ِسَباع بن ُعْرُفَطة الغفاري، وخرج    كبريا تريد أن هتاجم املدينة، فاستعمل رسول اهلل  

هـ، وأخذ رجاًل من بني ُعْذَرة دلياًل  5سنة    يف ألف من املسلمني خلمس ليال بقني من ربيع األول 

   . مذكور   : للطريق يقال له 

يسري بالليل ويكمن النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون، فلام دنا منهم    وقد كان  

   . إذا هم مغربون، فهجم عىل ما شيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب، وهرب من هرب 

ه، فلام نزل املسلمون بساحتهم مل جيدوا أحدًا، وأقام  أما أهل دومة اجلندل ففروا يف كل وج 

   . أيامًا، وبث الرسايا وفرق اجليوش، فلم يصب منهم أحدًا، ثم رجع إىل املدينة   رسول اهلل  

أن يقفوا يف وجه كل من حتدثه نفسه    وهبذه الغزوة استطاع املسلمون بقيادة رسول اهلل  

 بزرع الرعب يف نفوس اآلمنني. 

 زاب:  غزوة األح 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل غزوة  

  األحزاب.. فإن كان يريدها.. فهي من الغزوات التي تربر اخليار الذي اختاره رسول اهلل 

 باملواجهة الشديدة مع هؤالء الذي ال يقنعهم سوى املنطق الذي تفرضه السيوف. 

 
ُدوَمة اجلنَْدل مدينة بينها وبني دمشق مخس ليال وبعدها من املدينة مخس عرشة ليلة وهي أقرب بالد الشام إىل املدينة  (1)

 وبقرب تبوك.
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من   من هذه الغزوة ـ التي خطط هلا مجيع أعداء رسول اهلل وقد كان اهلدف املعلن 

 املرشكني واليهود واملنافقنيـ  هو القضاء عىل اإلسالم قضاء كليا. 

إىل   ( 1) وقد بدأت املؤامرة بخروج عرشين رجاًل من زعامء اليهود وسادات بني النضري 

، ويوالوهنم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنرص  قريش بمكة، حيرضوهنم عىل غزو الرسول  

هلم، فأجابتهم قريش، وكانت قريش قد أخلفت موعدها يف اخلروج إىل بدر، فرأت يف ذلك إنقاذا  

   . لسمعتها والرب بكلمتها 

فاستجابوا لذلك، ثم طاف  ثم خرج هذا الوفد إىل َغَطَفان، فدعاهم إىل ما دعا إليه قريشًا  

الوفد يف قبائل العرب يدعوهم إىل ذلك فاستجاب له من استجاب، وهكذا نجح ساسة اليهود  

   . واملسلمني   وقادهتم يف تأليب أحزاب الكفر عىل النبي  

وقالوا هلم: سنكون معكم حتى   وقد حدث أنه ملا دعت اليهود قريشًا ملحاربة النبي 

مرهم، ألن دين اليهود قريب من اإلسالم وبعيد عن عبادة األصنام كل  نستأصله، ارتابوا يف أ 

البعد وقريش عباد أصنام، ولذلك قالوا هلم: يا معرش هيود إنكم أهل الكتاب األول والعلم بام  

 أصبحنا نختلف فيه نحن وحممد، أفديننا خري أم دينه؟ 

الوا ذلك لقريش رسهم ما قالوا  قالوا: بل دينكم خري من دينه، وأنتم أوىل باحلق منه، فلام ق 

 واستعدوا للحرب. 

ْبِت   ِذيَن ُأوُتوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن ِباجْلِ وقد نزل يف ذلك قوله تعاىل:﴿ َأمَلْ َتَر ِإىَل الَّ

ِذيَن آَمُنوا َسِبياًل ﴾    َأْهَدى ِمَن الَّ
ِ
 ( 50)النساء: َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا َهُؤالء

والذي يؤمل  ) وقد كان هذا القول من علامء اليهود داعية ألمل األستاذ ولفنسون الذي قال: 

كل مؤمن بإله واحد من اليهود واملسلمني عىل السواء، إنام هو تلك املحادثة التي جرت بني نفر  

 
منهم سالم بن مشكم ورئيسهم كنانة بن أيب احلقيق النرضي وحيّي بن أخطب وهوذة بن قيس الوائيل وأبو عامر  (1)

 الفاسق.
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من اليهود وبني قريش الوثنيني حيث فضل هؤالء النفر من اليهود أديان قريش عىل دين صاحب  

   ( 1) الرسالة اإلسالمية( 

ت حتكم ذلك الوقت ال العلم  ولكن األحقاد التي كانت متأل قلوب اليهود هي التي كان 

 وال املنطق. 

بتحزهبم وخروجهم ملحاربته أمر بحفر اخلندق حول املدينة يف   فلام سمع رسول اهلل 

 اجلهات التي مل تكن حصينة لتعوق العدو املهاجم. 

بحفره سلامن الفاريس  اقتداء بام كان الفرس يفعلونه للدفاع يف احلرب،    وقد أشار عليه  

 ا رسول اهلل كنا بفارس إذا حورصنا خندقنا علينا. قال سلامن: ي 

بحفر اخلندق بنفسه ليقتدي به املسلمون، وليشجعهم عىل   وقد اشتغل رسول اهلل 

  العمل، فاشتغل املسلمون معه، أما املنافقون فكانوا يتوانون وينرصفون بدون إذن رسول اهلل  

نافقني وصار الواحد منهم ينرصف إىل  ويستثقلون العمل ويثبطون العزائم وتباطأ رجال من امل 

 أهله من غري استئذان. 

ويف هذا املوقف احلرج الذي اجتمعت فيه كل هذه اجلموع عىل حرب املسلمني نقضت  

، وعظم عند ذلك البالء واشتد اخلوف، وانتهز  قريضة عهدها.. وعلم بذلك رسول اهلل 

 .. املنافقون هذه الفرصة لتثبيط العزائم 

ِذيَن   لقد صور اهلل  َا الَّ تعاىل تلك املخاوف التي كانت متأل قلوب املسلمني، فقال:﴿ َيا َأهيُّ

َها َوَكاَن اهللَُّ ِباَم  َآَمُنوا اْذُكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحًيا َوُجُنوًدا مَلْ َتَروْ 

ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب  (  9َتْعَمُلوَن َبِصرًيا ) 

( َوِإْذ َيُقوُل  11( ُهَنالَِك اْبُتيِلَ امْلُْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزااًل َشِديًدا ) 10احْلََناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباهللَِّ الظُُّنوَنا ) 

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُروًرا ) امْلَُنا  ( َوِإْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َيا  12ِفُقوَن َوالَّ

 
 .142تاريخ اليهود:  (1)
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ْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة  َأْهَل َيْثِرَب اَل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق ِمْنُهُم النَِّبيَّ َيُقوُلوَن ِإنَّ ُبُيوَتَنا عَ 

ا ِإالَّ  13إِْن ُيِريُدوَن ِإالَّ ِفَراًرا )  ( َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسِئُلوا اْلِفْتَنَة آَلََتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا هِبَ

(﴾  15اأْلَْدَباَر َوَكاَن َعْهُد اهللَِّ َمْسُئواًل )  ( َوَلَقْد َكاُنوا َعاَهُدوا اهللََّ ِمْن َقْبُل اَل ُيَولُّونَ 14َيِسرًيا ) 

 )األحزاب( 

وقد ذكر موقف املؤمنني بجنب هذه الشدائد، فقال:﴿ َومَلَّا َرأى امْلُْؤِمُنوَن اأْلَْحَزاَب َقاُلوا  

 ( 22)األحزاب:   ﴾ اَمنًا َوَتْسِليامً َهَذا َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم ِإالَّ ِإي 

يف ذلك املوقف الشديد خرجت فوارس من قريش عىل خيلهم بعد أن هتيأوا للقتال حتى  

وقفوا خارج اخلندق، فلام رأوه قالوا: واهلل إن هذه ملكيدة ما كانت العرب تكيدها، ثم يمموا مكانًا  

هبم السبخة بني اخلندق وسلع وخرج  من اخلندق ضيقًا، فرضبوا خيلهم فاقتحمت منه، فجالت  

عيّل بن أيب طالب  يف نفر من املسلمني حتى أخذ عليهم الثغرة التي اقتحموها، وخرج عمرو بن  

 عبد ود، وطلب املبارزة، فبارزه عيّل بن أيب طالب فقتله. 

يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع    ويف ذلك املوقف الشديد الذي كان فيه رسول اهلل  

هو  ) : يشرتون جيفة عمرو بعرشة آالف، فقال رسول اهلل    رشكون إىل رسول اهلل أرسل امل 

 لكم.. وال نأكل ثمن املوتى( 

وقد خرجت خيله منهزمة، حتى اقتحمت من اخلندق هاربة، وقتل مع عمرو رجالن  

  منبه بن عثامن بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فامت منه بمكة، ومن بني خمزوم نوفل 

بن عبد اهلل بن املغرية وكان اقتحم اخلندق فتورط فيه فرموه باحلجارة فقال: يا معرش العرب قتلة  

أحسن من هذه فنزل إليه عيّل فقتله، ومن الذين كانوا يناوشون املسلمني خالد بن الوليد وعمرو  

 بن العاص. 

: عّرق اهلل  وُرِمي سعد بن معاذ يومئذ بسهم فقال: خذها وأنا ابن العرقة، فقال سعد 

وجهك يف النار، فأصاب األكحل منه فقطعه، فقال سعد: اللهم ال متتني حتى تقر عيني يف بني  
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قريظة، وكانوا حلفاءه ومواليه يف اجلاهلية، ونقل سعد وهو جمروح إىل خيمة ُرفيدة، وقد كانت  

 امرأة تداوي اجلرحى يف املسجد. 

املدينة.. فقد استعمل أسلوبا آخر لعله    اخلندق وسيلة حلامية   وكام استعمل رسول اهلل  

 احلرب خدعة( ) : ال يريض صاحبنا الفنان.. إنه أسلوب اخلدعة الذي قال فيه  

انتفض دوج قائال: أال تعجبون من نبي يقول هذا.. أال تعجبون من نبي خيادع، ويدعو  

 إىل اخلدعة؟ 

كانت أسلوبا  قال احلكيم: إذا كانت اخلدعة وسيلة حلقن الدماء وإحالل السالم 

 مرشوعا.. بل كانت أسلوبا واجبا.. وليس هناك من أمة يف الدنيا إال وتلجأ إليها إذا مل جتد غريها. 

 قال اجلمع: فكيف حصل ذلك؟ 

فقال: يا رسول اهلل إين قد   قال احلكيم: لقد جاء جاء ُنعيم بن مسعود إىل رسول اهلل 

إنام أنت فينا  ) : ئت، فقال له رسول اهلل أسلمت، وإن قومي مل يعلموا بإسالمي فمرين بام ش 

 رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن احلرب خدعة( 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان هلم ندياًم يف اجلاهلية، فقال هلم: يا بني  

قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم، فقال  

ن قريشًا وغطفان قد جاءوا حلرب حممد، وقد ظاهرمتوهم عليه، وإن قريشًا وغطفان ليسوا  هلم: إ 

كهيئتكم، البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ال تقدرون عىل أن حتولوا منه إىل غريه وإن  

نيمة  قريشًا وغطفان أمواهلم وأبناؤهم ونساؤهم وبلدهم بغريه فليسوا كهيئتكم إن رأوا هُنَْزة وغ 

أصابوها، وإن كان غري ذلك حلقوا ببالدهم وخلوا بينكم وبني الرجل ببلدكم وال طاقة لكم به  

إن خال بكم، فال تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنًا من أرشافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم  

 عىل أن يقاتلوا معكم حممدًا حتى تناجزوه، فقالوا: لقد أرشت برأي ونصح. 

ى أتى قريشًا، فقال أليب سفيان ومن معه من رجال قريش: يا معرش قريش  ثم خرج حت 
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قد عرفتم ودي إياكم وفراقي حممدًا، وقد بلغني أمر رأيت حقًا عيّل أن أبلغكموه نصحًا، فاكتموا  

عيّل، قالوا: نفعل ذلك، قال: فاعلموا أن معرش هيود قد ندموا عىل ما صنعوا فيام بينهم وبني حممد،  

وا إليه أن قد ندمنا عىل ما فعلنا، فهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتني من قريش  وقد أرسل 

وغطفان رجاالً من أرشافهم، فنعطيكهم، فترضب أعناقهم، ثم نكون معك عىل من بقي منهم؟  

فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعث إليكم هيود يلتسمون منكم رهنًا من رجالكم، فال تدفعوا إليهم  

 حدًا. منكم رجاًل وا 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معرش غطفان أنتم أصيل وعشرييت وأحب الناس إيلَّ  

وال أراكم تتهمونني، قالوا: صدقت، قال: فاكتموا عيّل، قالوا: نفعل، ثم قال هلم مثل ما قال  

 لقريش، وحذرهم ما حذرهم. 

أرسل    رسوله  فلام كانت ليلة السبت يف شوال سنة مخس، وكان ما صنع اهلل عز وجل ل 

أبو سفيان ورؤوس غطفان إىل بني قريظة عكرمة بن أيب جهل يف نفٍر من قريش وغطفان، فقالوا  

هلم: إنا لسنا بدار مقام قد هلك اخلف واحلافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز حممدًا ونفرغ مما بيننا  

كان أحدث فيه بعضنا حدثًا  وبينه، فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت وهو يوم ال نعمل فيه شيئًا، وقد  

فأصابه ما مل خيف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهنًا من رجالكم  

يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز حممدًا، فإنا نخشى إن رضستكم احلرب واشتد عليكم القتال  

لك من حممد، فلام رجعت  أن تشمروا إىل بالدكم وترتكونا والرجل يف بالدنا، وال طاقة لنا بذ 

إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: تعلمون واهلل إن الذي حدثكم نعيم  

بن مسعود حلق، فأرسلوا إىل بني قريظة إنا واهلل ال ندفع إليكم رجاًل واحدًا من رجالنا، فإن أنتم  

الرسل إليهم هبذا: إن الذي ذكر  تريدون القتال، فاخرجوا فقاتلوا، فقالت بنو قريظة حني انتهت  

لكم نعيم بن مسعود حلق، ما يريد القوم إال أن يقاتلوا، فإن وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كانوا  

غري ذلك تشمروا إىل بالدهم وخلوا بينكم وبني الرجل يف بالدكم، فأرسلوا إىل قريش وغطفان:  
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 وَخذل اهلل بينهم، وبذلك نجحت اخلدعة.   إنا واهلل ال نقاتل معكم حتى تعطونا رهنًا، فأبوا عليهم 

وبعد توفري املؤمنني كل أسباب النرصة املمكنة أرسل اهلل الريح يف ليال شاتية شديدة  

الربد، فجعلت تكفأ قدورهم، وتطرح أبنيتهم، وأصيبوا بالربد، وماتت مواشيهم، فلام انتهى إىل  

هم، دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما  ما اختلف من أمرهم وما فرق اهلل من مجاعت  رسول اهلل 

قال حذيفة: فذهبت فدخلت يف القوم    فعل القوم لياًل، وكان حذيفة صاحب رس رسول اهلل  

ِذيَن   َا الَّ والريح وجنود اهلل تفعل هبم ما تفعل ال تقر هلم قدرًا وال نارًا وال بناًء، كام قال تعاىل:﴿ يَأهيُّ

ْ َتَرْوَها َوَكاَن اهللَُّ ِباَم  ءاَمُنوْا اْذُكُروْا نِْعَمَة اهللَِّ  َعَلْيُكْم ِإْذ َجآءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحيًا َوُجُنودًا ملَّ

 (. 9َتْعَمُلوَن َبِصريًا﴾ )األحزاب:  

يا معرش  ) وقد وصف حذيفة ذلك املوقف الشديد، فذكر أن أبا سفيان بن حرب قام فقال: 

، قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إىل جنبي، فقلت: من  قريش لينظر امرؤ جليسه( 

يا معرش قريش إنكم واهلل ما أصبحتم بدار  ) أنت؟ فقال: أنا فالن بن فالن، ثم قال أبو سفيان: 

مقام، لقد هلك الكراع واخلف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح  

ا قدر، وال تقوم لنا نار وال يستمسك لنا بناء فارحتلوا فإين مرحتل(، ثم  ما ترون واهلل ما تطمئن لن 

قام إىل مجله وهو معقول فجلس عليه، ثم رضبه، فوثب به عىل ثالث فام أطلق عقاله إال وهو  

 قائم. 

هذه خطبة أيب سفيان يف اجليش، وكان قائدهم وال بقاء للجند بعد رجوع القائد ونصيحته  

ك أهنم سئموا اإلقامة ومل يروا فائدة من االنتظار أكثر مما انتظروا، وقد ساءت  هلم بالعودة، وال ش 

حاهلم بسبب اشتداد الربد وهبوب الريح وعدم رغبة بني قريظة يف القتال، وقد كانوا يؤملون  

 دخول املدينة، فكان اخلندق عقبة يف سبيلهم بالرغم من كثرة عددهم. 

وا راجعني إىل بالدهم تاركني ما استثقلوا من  وملا سمعت غطفان بام فعلت قريش تشمر 

متاعهم فغنمه املسلمون، وانرصف املسلمون عن اخلندق ورجعوا إىل املدينة ووضعوا السالح  
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من غزوة اخلندق، وقد قال بعد   بعد أن حارصهم املرشكون مخسة عرش يومًا، وانرصف 

، فقد كانت هذه  لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا(، وقد كان كام أخرب  ) انرصاف األحزاب: 

 من قريش ومن حالفهم للقضاء عىل اإلسالم.   الغزوة آخر حماولة من أعداء رسول اهلل  

يف مهده لوال  ومع عظم اجليش املعد هلذه الغزوةـ  التي كان يمكن أن تقيض عىل اإلسالم    

ـ إال أن خسائر الطرفني فيها مل تكن كبرية، فقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد    حنكة رسول اهلل  

من املسلمني يوم اخلندق ستة ال غري: ثالثة من األوس وهم: سعد بن معاذ، وأنس بن أوس،  

، وكعب بن  وعبد اهلل بن سهيل، وثالثة من اخلزرج وهم: الطفيل بن النعامن، وثعلبة بن غنمة 

 زيد. 

أما عدد قتىل املرشكني فثالثة: منبه بن عبد العبدري أصابه سهم فامت منه بمكة، ونوفل    

 بن عبد اهلل املخزومي، وعمرو بن عبد ُوّد. 

 غزوة بني قريظة: 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: ال شك أن صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل غزوة  

 بني قريظة. 

ة أكرب وصمة عار يف تاريخ املسلمني.. ولن تستطيع مهام  قال دوج: أجل.. إن هذه الغزو 

 حاولت أن تغسل هذه الوصمة. 

قال احلكيم: اصرب عيل.. فام كان لك أن تستعجل احلكم قبل أن تسمع القضية ومواطن  

 االحتامل فيها.. لنرى ما يقول العقل واملنطق واحلكمة. 

، ال شك  ( 2) توجهة لبني قريظة وكانت م   ( 1) لقد وقعت هذه الغزوة مبارشة بعد غزوة أحد 

أنكم تعلمون جريمتهم الكربى التي فعلوها يف غزوة األحزاب.. لقد كان مصري اإلسالم  

 
 م.  627إبريل سنة  -وقعت يف ذي القعدة سنة مخس (1)

 بنو ُقَرْيَظة قوم من اليهود باملدينة من حلفاء األوس، وسيد األوس حينئذ سعد بن معاذ.(2)
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واملسلمني بني أيدهيم، ولوال ما قدره اهلل من الفتنة بينهم ما بقيت للمسلمني باقية.. لقد كانوا  

 بمثابة الباب الذي فتح عىل حصن املسلمني..   

من اخلندق ودخل املدينة هو وأصحابه ووضعوا   ف رسول اهلل ولذلك ما إن انرص 

معتجرًا بعاممة من استربق   رسول اهلل  السالح.. وجاء وقت الظهرية حتى أتى جربيل 

عىل بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج، فقال: أَوقد وضعت السالح يا رسول اهلل؟  

املالئكة السالح بعد، وما رجعت اآلن إال من طلب القوم  نعم(، فقال جربيل: فام وضعت  ) قال: 

 إن اهلل عز وجل يأمرك يا حممد باملسري إىل بني قريظة فإين عامد إليهم فمزلزل هبم. 

مؤذنًا، فأذن يف الناس من كان سامعًا مطيعًا، فال يصلني العرص إال يف    فأمر رسول اهلل  

 بني قريظة. 

طالب برايته إىل بني قريظة وابتدرها الناس، وكان عدد  عيّل بن أيب  وقدم رسول اهلل   

 من خرج إىل القتال ثالثة آالف واخليل ستة وثالثني فرسًا. 

دنا عيّل  من احلصن، ومعه نفر من املهاجرين واألنصار وغرز اللواء عند أصل احلصن،  

فقال: يا  بالطريق  فرجع حتى لقي رسول اهلل  فسمع من بني قريظة مقالة قبيحة يف حقه 

رسول اهلل ال عليك أالّ تدنو من هؤالء األخابث، قال: مِلَ؟ أظنك سمعت يل منهم أذى، قال: نعم  

يا إخوان  ) من حصوهنم قال:   يا رسول اهلل، لو رأوين مل يقولوا من ذلك شيئًا، فلام دنا رسول اهلل  

 نت جهوالً. القردة هل أخزاكم اهلل وأنزل بكم نقمته؟(، قالوا: يا أبا القاسم ما ك 

هل مّر  ) بنفٍر من أصحابه بالصْوَرين قبل أن يصل إىل بني قريظة فقال:   ومّر رسول اهلل    

بكم أحد؟(، قالوا: يا رسول اهلل قد مّر بنا دحية بن خليفة الكلبي عىل بغلة بيضاء عليها رحالة،  

هبم حصوهنم  ذلك جربيل ُبعث إىل بني قريظة يزلزل ) : عليها قطيفة ديباج فقال رسول اهلل 

 ويقذف الرعب يف قلوهبم( 

 ..  حتى جهدهم احلصار، وقذف اهلل يف قلوهبم الرعب   وحارصهم رسول اهلل  
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، فتواثبت األوس فقالوا: يا رسول اهلل إهنم  فلام أصبحوا نزلوا عىل حكم رسول اهلل 

  اهلل    موالينا دون اخلزرج، وقد فعلت يف موايل اخلزرج باألمس ما قد علمت، وقد كان رسول 

قبل بني قريظة حارص بني قينقاع، وكانوا حلفاء اخلزرج فنزلوا عىل حكمه، فسأله إياهم عبد اهلل  

أال ترضون يا معرش األوس  ) : بن أيب بن سلول فوهبهم له، فلام كلمه األوس قال رسول اهلل  

معاذ قد    فذاك إىل سعد بن معاذ(، وكان سعد بن ) أن حيكم فيهم رجل منكم؟(، قالوا: بىل، قال: 

يف خيمة امرأة من املسلمني ُيقال هلا ُرَفيدة يف مسجده كانت تداوي اجلرحى    جعله رسول اهلل  

لقومه حني    وحتتسب نفسها عىل خدمة من كانت به ضيعة من املسلمني، وقد قال رسول اهلل  

 اجعلوه يف خيمة ُرفيدة حتى أعوده من قريب( ) أصابه السهم باخلندق: 

اللهم ال  ) يف بني قريظة معروفًا، ألنه ملا أصيب يف غزوة اخلندق قال: وقد كان حكم سعد  

ليحكم يف   متتني حتى تقّر عيني يف بني قريظة(، وقد بقي جمروحًا إىل أن استدعاه رسول اهلل 

وهم يقولون: يا أبا عمرو    بني قريظة، فأتاه قومه فاحتملوه عىل محار، وأقبلوا معه إىل رسول اهلل  

إنام والك ذلك لُتحسن فيهم، فلام أكثروا عليه، قال: لقد   ليك، فإن رسول اهلل أحسن يف موا 

آن لسعد أن ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، فرجع بعض من كان معه من قومه إىل دار بني عبد  

 األشهل، فنعى هلم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع منه. 

قوموا إىل سيدكم  ) : سلمني، قال رسول اهلل وامل  فلام انتهى سعد إىل رسول اهلل 

فإين أحكم فيهم أن تقتل ُمقاِتلُتهم، وأن ُتسبى  ) احكم فيهم(، قال: ) : فأنزلوه(، فقال رسول اهلل  

م، وأن ُتقسم أمواهلم(، فقال رسول اهلل  لقد حكمت فيهم بحكم اهلل وحكم  ) : ذرارهيُّ

ة يف دار ابنة احلارث امرأة من بني النجار،  أن تكون النساء والذري  رسوله(، فأمر رسول اهلل 

إىل سوق املدينة فخندق    وأمر باألسارى أن يكونوا يف دار أسامة بن زيد، ثم خرج رسول اهلل  

هبا خنادق ثم أمر بقتل كل املقاتلني، فبعث إليهم فجاءوا إليه أرساالً ترضب أعناقهم، ويلقون يف  

  ُحيّي بن أخطب، وكعب بن أسد رأس القوم.  تلك اخلنادق، وكان فيهم عدو اهلل األكرب 
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ومل يقتل من النساء إال امرأة واحدة، هي بنانة امرأة احلكم الُقَرظي، وقد كانت طرحت  

 رحى عىل خالد بن سويد، فقتلته. 

 قال دوج: أترى أن هذا الترصف يمكن أن يقوم به نبي؟ 

ر يف مواضعها الصحيحة..  قال احلكيم: نعم.. فالنبي هو احلكيم العدل الذي يضع األمو 

وحكمة اهلل وعدله تقتيض املعاقبة عىل  . إنه يمثل عدالة اهلل وحكمته، كام يمثل رمحته وفضله. 

 اجلرائم..  

 قال دوج: وقد تقتيض العفو عنها. 

عن بني   قال احلكيم: للعفو مواضعه، وللعقوبة مواضعها.. لقد رأينا عفو النبي 

 دينة.. فامذا فعلوا؟ النضري واكتفائه بإجالئهم عن امل 

 . قال رجل من اجلامعة: لقد كانوا سببا يف تأليب األحزاب عىل رسول اهلل  

 قال احلكيم: فاحلكمة تقتيض ـ إذنـ  أن يظهر القائد من احلزم ما حيمي به من يقوده. 

سكت قليال، ثم التفت إىل دوج، وقال: أرأيت لو دخلت األحزاب عىل املسلمني من  

 ماذا يمكن أن حيصل؟ جهة بني قريظة  

سكت دوج، فقال احلكيم: لقد كان أهل املدينة مجيعا ـ وهم آالف مؤلفة ـ عرضة للذبح  

 والقتل واألرس.. فكيف تستنكر عقوبة من عرض هؤالء هلذا؟ 

ثم ملاذا تستنكرون هذا، والقنبلة الواحدة من قنابلكم تلقوهنا عىل املدن والقرى.. فتحصد  

 مل يقتل إال املحاربني.   من البرش بل من املدنيني أضعاف هذه األعداد.. مع أن النبي  

سكت قليال، ثم قال: ومع ذلك فقد كان بني يدي القرظيني سبل كثرية للنجاة، ولكنهم  

همـ  أبوا أن يسلكوها، وآثروا القتل عليها، بل تكربوا حتى عىل االعتذار لرسول  ـ لكربهم وعناد 

 عن اجلريمة الكبرية التي اقرتفوها.   اهلل  

لقد روي أنه ملا أتى بحيّي بن أخطب جمموعة يداه إىل عنقه بحبل، فلام نظر إىل رسول اهلل  
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    اهلل خُيذل، ثم أقبل عىل الناس، فقال:  قال: أما واهلل ما ملُت نفيس يف عداوتك، ولكنه من خَيذل

أهيا الناس ال بأس بأمر اهلل، كتاب اهلل وقدره وملحمة قد كتبت عىل بني إرسائيل، ثم جلس  

 فرضبت عنقه ورضبت عنق كعب بن أسد سيد بني قريظة. 

 فأنت ترى إرصار هذا الرجل عىل عناده وكربه إىل آخر حلظة. 

ب الزبري بن باطا وأهله وماله ـ وكانت للزبري يد  ومثله ما روي أن ثابت بن قيس استوه 

إىل،   قد وهبك رسول اهلل  : ، فقال له ثابت بن قيس عند ثابت ـ فوهبهم له رسول اهلل 

سألتك بيدي عندك يا   : فقال الزبري بعد أن علم بمقتل قومه  ، ووهب يل مالك وأهلك فهم لك 

   . ثابت إال أحلقتني باألحبة، فرضب عنقه، وأحلقه باألحبة من اليهود  

وعىل خالف هؤالء رفاعة بن سموأل القرظي الذي استوهبته أم املنذر سلمي بنت قيس  

   . تحيته، فأسلم  النجارية، فوهبه هلا فاس 

   . وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأمواهلم وذرارهيم 

وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدي ـ وكان رجاًل مل يدخل مع بني قريظة يف غدرهم  

ـ فرآه حممد بن مسلمة قائد احلرس النبوي، فخيل سبيله حني عرفه، فلم يعلم أين    برسول اهلل  

 . ذهب 

سكت قليال، ثم توجه لدوج قائال: أال ترى من العدل أن حيكم الغالب املغلوبني بام  

 ارتضوه من قوانني؟ 

 قال دوج: ذلك صحيح..  

عىل بني قريظة بام نصت عليه قوانينهم،    قال احلكيم: فقد حكم سعد بإقرار رسول اهلل  

 بل بام نص عليه كتاهبم املقدس. 

 قال دوج: كيف ذلك؟ 

حني تقرتب من مدينة لكي حتارهبا استدعها للصلح  ) : لقد جاء يف سفر التثنية: قال احلكيم 
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فإن أجابتك وفتحت لك فكل الشعب املوجود فيها يكون لك للتسخري ويستعبد لك، وإن مل  

تساملك بل عملت معك حربًا فحارصها، وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك فارضب مجيع ذكورها  

طفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك،  بحد السيف، وأما النساء واأل 

وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهلك، هكذا تفعل بجميع املدن البعيدة منك جدًا، التي  

ليست من مدن هؤالء األمم هنا، وأما مدن هؤالء الشعوب التي يعطيك الرب إهلك نصيبًا فال  

 ( 1/ 20ا حترياًم()التثنية:  تستبق منها نسمة ما بل حترمه 

وهكذا حكم سعد وفقا للرشيعة  ) لقد علق موالنا حممد عيل، عىل هذا النص بقوله: 

املوسوية بقتل ذكور بني قريظة وبسبي نسائهم وأطفاهلم وبمصادرة ممتلكاهتم.. ومهام بدت هذه  

تبعًا لترشيع   - العقوبة قاسية، فقد كانت عىل درجة الضبط للعقوبة التي كان اليهود ينزلوهنا 

باملغلوبني من أعدائهم، فأي اعرتاض عىل قسوة هذه العقوبة هو يف الواقع انتقاد ال   - كتاهبم 

شعوري للرشيعة املوسوية، وتسليم بأن رشيعة أكثر إنسانية جيب أن حتل حملها، وأيام مقارنة  

نون رفيق عطوف  بالرشيعة اإلسالمية يف هذا الصدد خليق هبا أن تكشفـ  يف وضوح بالغـ  أي قا 

   ( 1) رحيم قدمه اإلسالم إىل الناس( 

 غزوة بني حليان: 

 أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل هذا السيف يشري إىل غزوة بني حليان..  

يوليه سنة    - لقد وقعت هذه الغزوة يف أول شهر ربيع األول سنة ست من اهلجرة )يونيه  

 م(    627

يع.. تلك املأساة التي ذهب ضحيتها عرشة من  أما سببها، فلعلكم تذكرون مأساة الرج 

غدرا وعدوانا.. لقد كان بنو حليان هم الذين غدروا هبؤالء العرشة وتسببوا   أصحاب النبي 

  ومل يكن رسول اهلل  يف إعدامهم، ولكن ملا كانت ديارهم متوغلة يف احلجاز إىل حدود مكة، 

 
 .175ورسالته، ص  حياة حممد (1)
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بمقربة من العدو األكرب، فلام َتاذلت األحزاب،  أن يتوغل يف البالد يرى ـ من احلكمة ـ 

واستوهنت عزائمهم، واستكانوا للظروف الراهنة إىل حد ما، رأي أن الوقت قد آن ليطبق حكم  

 العدالة عىل هؤالء الغادرين ليكونوا عربة لغريهم. 

  فخرج إليهم يف مائتني من أصحابه، وأظهر أنه يريد الشام، ثم أرسع السري حتى انتهي إىل 

بطن ُغَران ـ واد بني أَمَج وُعْسَفان ـ حيث كان مصاب أصحابه، فرتحم عليهم ودعا هلم،  

وسمعت به بنو حليان فهربوا يف قمم اجلبال، فلم يقدر منهم عىل أحد، فأقام يومني بأرضهم،  

ع  وبعث الرسايا، فلم يقدروا عليهم، فسار إىل عسفان، فبعث عرشة فوارس إىل ُكَراع الَغِميم لتسم 

 . وكانت غيبته عنها أربع عرشة ليلة   به قريش، ثم رجع إىل املدينة، 

 غزوة ذي قرد: 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل غزوة ذي  

والذي كان   قرد.. فإن كان يشري إليها، فإن سببها يدل عىل اجلو الذي كان حييط برسول اهلل 

 يظهر بمظهر القائد احلازم لتنعم الرعية باألمن الذي كانت تفتقده. يفرض عليه أن  

لقد وقعت هذه الغزوة يف ذي قَرد، وهو ماٌء عىل نحو بريد من املدينة، مما ييل بالد غطفان،  

    ( 1) م(   627وقد حصلت يف ربيع األول سنة ست )يوليه سنة  

ال ليايل قالئل حتى أغار عيينُة بن  املدينة مل يقم إ ملا قدم  أما سببها، فهو أن رسول اهلل 

بالغابة، وكانت عرشين لقحة، وفيها   حصن بن بدر يف خيل لغطفان عىل لقاح رسول اهلل 

 رجل من بني غفار وامرأته، فقتلوا الرجل واحتملوا املرأة يف اللقاح. 

ا  والرجل الذي قتلوه هو ابن أيب ذر  واسمه ذر، وكان يرعى اإلبل، وامرأته التي أرسوه 

اسمها ليىل، وقد نجت ألهنم أوثقوها وكانوا يرحيون نعمهم بني يدي بيوهتم، فانطلقت وركبت  

 لياًل عىل حني غفلتهم، فانطلقت وملا علموا هبا طلبوها فأعجزهتم.   ناقة للنبي  

 
 ًا.ويف البخاري أهنا كانت قبل خيرب بثالثة أيام وبعد احلديبية بعرشين يوم (1)
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وملا أغاروا عىل اللقاح يف يومهم ذلك جاء الرصيخ فنادى: الفزع الفزع، ونودي يا خيل  

يف مخسامئة واستعمل عىل املدينة ابن أم مكتوم كعادته، وخلف    اهلل اركبي.. فركب رسول اهلل  

رجل حيرسون املدينة، وعقد لواء للمقداد  يف رحمه، وقال: امض حتى   300سعد بن عبادة  يف 

 اخليول، وأنا عىل إثرك. تلحقك  

وكانت نتيجة هذه الغزوة أهنم أدركوا العدو فهزموه وقتلوا رؤساءه واستنقذوا اللقاح،  

حتى بلغ ذا قرد يف اجتاه خيرب فالتجأ    ومل يقتل من املسلمني إال رجل واحد، وسار رسول اهلل  

 العدو إىل بني غطفان. 

 رسية ُكرز بن جابر الفهري: 

ف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل رسية كرز  أشار احلكيم إىل سي 

 بن جابر الفهري  التي وقعت يف مجادى األوىل سنة ست. 

فليعلم أن سببها هو أن أناسًا من عكل وُعَرينة يبلغ عددهم نحو ثامنية قدموا عىل رسول  

ا املدينة سقامًا مصفرة  فبايعوه عىل اإلسالم وتلفظوا بكلمة التوحيد وكانوا حني قدمو  اهلل 

فقالوا: يا رسول اهلل إنا كنا أهل رضع )أي ماشية وإبل( ومل نكن أهل   ، ألواهنم عظيمة بطوهنم 

  ، ريف وكرهنا اإلقامة باملدينة، فلو أذنت لنا فخرجنا إىل اإلبل فأمر هلم بذود من اإلبل ومعها راع 

كفروا بعد    فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية احلرة وصحت أجسامهم باتباعهم إشارة رسول اهلل  

وكان عبدًا له، اسمه يسار، وحني قتلوه مثلوا به فقطعوا يدُه    وا راعي رسول اهلل  إسالمهم وقتل 

 ورجله وجعلوا الشوك يف عينيه واستاقوا الذود ومُحل يسار ميتًا إىل قباء فدفن هناك. 

يف آثارهم َخياًل من املسلمني قريبًا    وقد كان جزاء هؤالء املجرمني أن بعث رسول اهلل  

بقطع أيدهيم   ر عليهم كرز بن جابر الفهري  فلقحهم فجاء هبم فأمر النبي من العرشين وأمّ 

 وأرجلهم وسّمر أعينهم ومل يفلت منهم أحد وتركوا يف ناحية احلرة يف الشمس حتى ماتوا. 

اِرُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعوْ  ِذيَن حُيَ َن يِف  وقد أنزل اهلل يف هؤالء قوله تعاىل:﴿ ِإنَّاَم َجَزاُء الَّ
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 اأْلَْرِض  اأْلَْرِض َفَسادًا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدهِيْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمنَ 

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ   ( 33)املائدة:   ﴾ َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

 غزوة خيرب: 

 إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل غزوة خيرب..    أشار احلكيم 

قال دوج: أجل.. لقد توجهت هذه الغزوة ألولئك اليهود البسطاء لتزرع فيهم الرعب..  

 وتنرش بينهم القتل. 

قال احلكيم: أنت تعلم أن أولئك اليهود البسطاء هم الرأس املدبر للكثري من املؤامرات  

التي أرادت أن جتهز عىل اإلسالم.. وأنت تعلم أن أهل خيرب هم الذين حزبوا   والدسائس 

األحزاب ضد املسلمني، وأثاروا بني قريظة عىل الغدر واخليانة، ثم أخذوا يف االتصاالت  

باملنافقني وبغطفان وأعراب البادية، وكانوا هم أنفسهم يتهيأون للقتال، فألقوا املسلمني  

، وإزاء ذلك اضطر  ن متوصلة، حتى وضعوا خطة الغتيال النبي بإجراءاهتم هذه يف حم 

املسلمون إىل بعوث متواصلة، وإىل الفتك برأس هؤالء املتآمرين، مثل سالم بن أيب احُلَقْيق،  

وأِسري بن زارم، ولكن الواجب عىل املسلمني إزاء هؤالء اليهود كان أكرب من ذلك، وإنام أبطأوا  

ألن قوة أكرب وأقوي وألد وأعند منهم ـ وهي قريش ـ كانت جماهبة  يف القيام هبذا الواجب ؛ 

 للمسلمني، فلام انتهت هذه املجاهبة صفا اجلو ملحاسبة هؤالء املجرمني. 

قال رجل مسلم من اجلمع: لقد سمعنا كثريا يف خالل حديثك عن هؤالء.. فحدثنا كيف  

 ؟ تعامل معهم النبي  

من   1600وكان معه ، نة سبع من اهلجرة عت هذه الغزوة س قال احلكيم: لقد وق 

من حوله ممن شهد احلديبية يغزون معه، وجاء   وقد استنفر . فارس.  200املسلحني، منهم 

ال َترجوا معي إال راغبني يف  ) املخلفون عنه يف غزوة احلديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة، فقال: 

عند انرصافه من احلديبية يف سورة الفتح    اجلهاد، فأما الغنيمة فال(.. ألن اهلل قد وعد رسوله 
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 ( 20: ُم اهللَُّ َمَغانَِم َكِثرَيًة َتْأُخُذوهَنَا ﴾ )الفتح بمغانم كثرية بقوله تعاىل:﴿ َوَعَدكُ 

اللهم رب  ) قفوا(، ثم قال: ) ملا أرشف عىل خيرب قال ألصحابه:  وقد روي أنه 

السموات وما أظللن، ورب األرضني وما أقللن، ورب الشياطني وما أضللن، ورب الرياح وما  

 ما فيها، ونعوذ بك من رشها ورش أهلها  ذرين، فإنا نسألك خري هذه القرية وخري أهلها وخري 

 ورش ما فيها أقدموا بسم اهلل( 

فلام أصبح خرجت اليهود إىل زروعهم بمساحيهم ومكاتلهم، ودفع رايته العقاب إىل  

احلباب بن املنذر، ودفع راية لسعد بن عبادة، ونزل بواد يقال له الرجيع بينهم وبني غطفان لئال  

وأن غطفان جتهزوا وقصدوا خيرب،    ظاهرين هلم عىل رسول اهلل  يمدوهم، وكانوا حلفاءهم ومُ 

فسمعوا حسًا خلفهم فظنوا أن املسلمني خلفوهم يف ذرارهيم فرجعوا وأقاموا وخذلوا أهل خيرب،  

 مقاتل.   10.000وكان أهل خيرب  

سبعة أيام يقاتل أهل حصن النطاة يذهب كل يوم بمحمد بن مسلمة للقتال    ومكث  

ل العسكر عثامن بن عفان، فإذا أمسى رجع إىل ذلك املحل ومن جرح من املسلمني  وخيلف عىل حم 

حيمل إليه ليداوي جرحه، وكان اليهود كعادهتم حياربون أمام احلصون ألهنم خيشون احلرب يف  

 امليدان، فإذا اهنزموا عادوا إىل حصوهنم وأغلقوها دوهنم. 

وأخربه أنه    يف جوف الليل إىل النبي    وملا كانت الليلة السادسة أتى رجل من هيود خيرب 

خرج من حصن النطاة من عند قوم يتسللون من احلصن يف هذه الليلة ويذهبون إىل حصن  

جيعلون به ذرارهيم ويتهيأون للقتال وأخربه أن يف حصن الصعب من حصون النطاة، يف بيت فيه  

 أوقفه عىل أرساره.   ل اهلل  حتت األرض منجنيقًا ودبابات ودروعًا وسيوفًا فإذا دخل فيه رسو 

تأخذه الشقيقة يف بعض تلك األيام فيبعث أناسًا من أصحابه فلم   وكان رسول اهلل 

 يكن فتح ومنهم أبو بكر وعمر. 

ألعطني الراية غدًا لرجل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل  ) ملحمد بن مسلمة:  ثم قال   
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 فيمكنه من قاتل أخيك( ورسوله، ال يويل الدبر يفتح اهلل عز وجل عىل يديه  

إىل عيّل ، وكان أرمد شديد الرمد، فجيء به إىل رسول اهلل    ويف الغد بعث رسول اهلل  

   وقد عصب عينيه فعقد له لواءه األبيض وتفل يف عينيه ودلكهام فربأ حتى كأن مل يكن هبام

اكفه احلر والربد(،  اللهم ) لعيّل  بقوله:  فام رمدت بعد يومئذ، ثم دعا النبي  : وجع، وقال عيلّ 

فام وجدت بعد ذلك ال حرًا وال بردًا، فكان يلبس يف احلر الشديد القباء املحشو الثخني    : قال عيلّ 

 . ( 1) ويلبس يف الربد الشديد الثوب اخلفيف فال يبايل الربد 

انفذ عىل رسلك  ) : فلام أخذ عيّل الراية قال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال رسول اهلل  

الم، فإن مل يطيعوا لك بذلك فواهلل ألن هيدي اهلل بك  حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إىل اإلس 

 رجاًل واحدًا خري لك من محر النعم( 

فخرج عيّل  حتى ركز الراية حتت احلصن، ثم خرج إليه أهل احلصن، وكان أول من خرج  

إليه منهم احلارث أخو مرحب وكان مشهورًا بالشجاعة فقتله عيّل واهنزم اليهود إىل احلصن )وهو  

م( ثم خرج إليه مرحب البسًا درعني ومتقلدًا سيفني ومعتاًم بعاممتني، ولبس فوقهام  حصن ناع 

مغفرًا وحجرًا قد ثقبه قدر البيضة، ومعه رمح فربز له عيّل  ثم محل مرحب عىل َعيِلّ ورضبه فطرح  

  ترسه من يده، فتناول عيّل  بابًا كان عند احلصن فترتس به عن نفسه فلم يزل يف يده وهو يقاتل 

حتى فتح اهلل عليه احلصن، ثم إن عليًا رضب مرحبًا فترتس فوقع السيف عىل الرتس فقده وشق  

 املغفر واحلجر الذي حتته والعاممتني وفلق هامته حتى أخذ السيف باألرضاس. 

وكان أول حصن فتحه املسلمون وهو حصن الناعم من حصون النطاة عىل يد عيّل ، ثم  

القتال ناشبًا بني املسلمني واليهود، واملسلمون يفتحون حصوهنم حصنًا بعد  القموص، ومل يزل 

 حصن حتى أمتوا فتحها مجيعًا. 

 رجاًل.   15واستشهد من املسلمني    93وقد ُقتل من اليهود يف مجيع هذه املعارك    

 
 ذكرنا النصوص الكثرية الدالة عىل هذا ومثله يف رسالة )معجزات حسية( من هذه السلسلة.  (1)
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وقد فتحت احلصون كلها عنوة إال حصن الوطيح وحصن ُسالمل فقد مكث املسلمون  

أن حيمل عليهم وأن   ة عرش يومًا فلم خيرج أحد منهم فهّم رسول اهلل عىل حصارها أربع 

الصلح عىل حقن دماء املقاتلة وترك    ينصب عليهم املنجنيق فلام أيقنوا باهللكة سألوا رسول اهلل  

الذرية واخلروج من خيرب وأرضها بذرارهيم وأال يصحب أحد منهم إال ثوبًا واحدًا، فصاحلهم  

ذمة اهلل تعاىل ورسوله بريئة منهم إن كتموه شيئًا، فرتكوا ما هلم من أرض ومال،  عىل ذلك وعىل أن  

قوس   500رمح و  1000سيف و  400درع و  100ووجد املسلمون يف احلصنني املذكورين 

عربية بجعاهبا ووجدوا يف أثناء الغنيمة صحائف متعددة من التوراة فجاءت هيود تطلبها فأمر  

 . بدفعها إليهم   رسول اهلل  

ويدل هذا عىل ما كان  ) ، فقال: وقد أشاد األستاذ ولفنسون هبذا الترصف من النبي 

هلذه الصحائف يف نفس الرسول من املكانة العالية ممَّا جعل اليهود يشريون إىل النبّي بالبنان  

وحيفظون له هذه اليد حيث مل يتعرض بسوء لصحفهم املقدسة ويذكرون بإزاء ما فعله الرومان  

ب.م، إذ أحرقوا الكتب املقدسة وداسوها بأرجلهم    70بوا عىل أورشليم وفتحوها سنة  حني تغل 

وما فعله املتعصبون من النصارى يف اضطهاد اليهود يف األندلس حيث أحرقوا أيضًا صحف  

   ( 1) التوراة، هذا هو البون الشاسع بني الفاحتني ممن ذكرناهم وبني رسول اإلسالم( 

 رسية مؤتة: 

   ( 2) ىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل رسية أشار احلكيم إ 

 م(   629هـ )سبتمرب سنة    8حلرب الروم يف مجادى األوىل سنة    التي أرسلها    ( 3) مؤتة 

كان قد أرسل احلارث بن عمري    فإن كان ذلك كذلك، فليعلم أن سببها أن رسول اهلل  

 
 .170ص  ،تاريخ اليهود ببالد العرب (1)

 لكثرة جيش املسلمني فيها. سمى البخاري هذه الرسية غزوة، وإن مل خيرج فيها النبي  (2)

 من عمل البلقاء وهي مدينة معروفة بالشام عىل مرحلتني من بيت املقدس جنوب رشق البحر امليت. (3)
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هرقل وهو احلارث بن أيب شمر الغساين، فلام نزل مؤتة  األزدي بكتاب إىل أمري برصى من جهة  

تعرض له رشحبيل بن عمرو الغساين، وهو من أمراء قيرص عىل الشام فقال: أين تريد لعلك من  

 . ( 1)   رسل حممد؟ قال: نعم، فأوثقه ورضب عنقه 

وكان قتل السفراء والرسل من أشنع اجلرائم، يساوي بل يزيد عىل إعالن حالة احلرب،  

حني نقلت إليه األخبار، فجهز إليهم جيشًا قوامه ثالثة آالف   د ذلك عىل رسول اهلل فاشت 

 . مقاتل، وهو أكرب جيش إسالمي مل جيتمع قبل ذلك إال يف غزوة األحزاب 

تأديب عرب الشام التابعني للدولة  هبذه الرسية الكبرية  باإلضافة إىل ذلك، فقد أراد 

 ستفزاز املسلمني وحتدهيم وارتكاب اجلرائم ضد دعاهتم. الرومانية، والذين دأبوا عىل ا 

الناس    مواله زيد بن حارثة  عىل هذه السرية وندب رسول اهلل    وقد أّمر رسول اهلل  

إن أصيب زيد فجعفر بن أيب طالب عىل الناس، فإن أصيب جعفر فعبد اهلل بن رواحة عىل  ) وقال: 

 ينهم جيعلونه عليهم أمريًا( الناس، فإن أصيب فلريتض املسلمون رجاًل من ب 

أوصيكم بتقوى اهلل وبمن معكم من  ) وقد قال رسول اهلل يويص اجليش قبل خروجه: 

املسلمني خريًا، اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل من كفر باهلل، ال تغدروا وال تغلوا وال تقتلوا وليدًا  

  وال تقطعوا شجرًا وال هتدموا بناًء( وال امرأة وال كبريًا فانيًا وال منعزالً بصومعة وال تقربوا نخالً 

وملا فصل اجليش من املدينة سمع العدو بمسريهم، وقام رشحبيل بن عمرو الغساين،  

فجمع أكثر من مئة ألف من الروم، وضم إليهم القبائل القريبة املوالية، فلام نزل املسلمون معان  

فأقاموا عىل معان ليلتني يفكرون  من أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء،  

فنخربه بعدد عدونا؛ فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن    يف أمرهم، وقالوا: نكتب إىل رسول اهلل  

إن التي تكرهون للتى  ) يأمرنا بأمره فنميض له، فشجع الناَس عبُد اهلل بن رواحة عىل امليض فقال: 

 
 هذا هو السبب الذي ذكره أغلب املؤرخني إال أن ابن إسحاق مل يذكر سببًا هلذه الرسية.(1)
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س بعدد وال كثرة وال قوة، وإنام نقاتلهم هبذا  خرجتم هلا، إياها تطلبون الشهادة وما نقاتل النا 

الدين الذي أكرمنا اهلل به فربام فعل، وإن تكن األخرى فهي الشهادة وليست برش املنزلتني(، فقال  

 الناس: لقد صدق ابن رواحة. 

فمضوا إىل مؤتة، ووافاهم املرشكون حتت إمرة إثيودور أخي هرقل فجاء منهم من ال قبل    

د الكثري الزائد عىل مئة ألف والسالح واخليل وآالت احلرب مع من انضم إليهم  ألحد به من العد 

من قبائل العرب املتنرّصة من بني بكر وخلم وجذام مئة ألف، فقاتل األمراء الثالثة يومئذ عىل  

أرجلهم، فأخذ اللواء زيد بن حارثة، فقاتل املسلمون معه بشجاعة عىل صفوفهم حتى قتل طعنًا  

قاتل قتااًل شديدًا فقطعت يمينه، فأخذ اللواء بيساره  ف أخذ اللواء جعفر بن أيب طالب     بالرماح، ثم 

فقطعت يساره فاحتضنه وقاتل حتى قتل ووجد فيه بضع وسبعون جرحًا ما بني رضبة بسيف  

وطعنة برمح، ثم أخذ اللواء عبد اهلل بن رواحة وتقدم به وهو عىل فرسه فجعل يستنزل نفسه  

 الرتدد ثم نزل عن فرسه وقاتل حتى قتل. ويرتدد بعض  

ثم أخذ اللواء ثابت بن أقرم العجالين البلوي حليف األنصاري وكان من أهل بدر فقال:  

يا معرش املسلمني اصطلحوا عىل رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل فاصطلحوا عىل خالد  

 بن الوليد. 

يا أبا سليامن، فقال: ال آخذه، أنت أحق به،  ثم نظر إىل خالد بن الوليد فقال: خذ اللواء 

أنت رجل لك سن، فقد شهدت بدًرا، فقال ثابت: خذه أهيا الرجل فواهلل ما أخذته إال لك،  

 الذي قاد املسلمني إىل االنسحاب من املعركة بعد أن علم استحالة االستمرار فيها. فأخذه خالد  

الغزوة مل يتحقق.. لقد رضوا من  قال دوج: ولكن ما سعى املسلمون لتحقيقه يف هذه 

 الغنيمة باإلياب؟ 

قال احلكيم: ال.. لقد كانت هذه الغزوة من أكرب االنتصارات التي من اهلل هبا عىل  

املؤمنني.. ذلك أن جمرد التفكري يف مواجهة الروم يف ذلك الوقت ال خيطر عىل بال أحد.. فلذلك  
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حيطني باملسلمني.. ولذلك كانت هذه الغزوة  كان ملجرد التصدي هلم تأثريه العميق يف كل امل 

 مقدمة لفتح مكة، وما تالها من فتوح اإلسالم. 

 قال دوج: ولكنهم مل يزيدوا عىل أن اهنزموا وأثبتوا فشلهم. 

قال احلكيم: ليس هبذا املنطق حيكم اخلرباء عىل االنتصار واهلزيمة.. تصور احلادثة لتعرف  

لقد كانت الروم يف ذلك الوقت أعظم قوة يف األرض..  مقدار النرص الذي حازه املؤمنون.. 

وتصدي املسلمني هلا، ومواجهتها له تأثريه الكبري يف تلك القبائل التي أكلتها احلرب.. ويف  

 قريش.. التي النت بعدها لينا ال مثله لني. 

وهلذا ملا عاد جيش املسلمني إىل املدينة تصور الناس أهنم اهنزموا، فصاروا يقولون  

 بل هم الكرارون( ) صحح هلم ذلك، وقال:   أنتم الفرارون( لكن الرسول  ) : هلم 

 فتح مكة: 

 أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل فتح مكة..  

قال دوج: أجل.. فكيف جترأ عىل أن يدخل بجنوده إىل تلك املدينة املقدسة مع أنه كان قد  

 صالح أهلها؟ 

من أهل مكة.. وكثري من الذين دخلوا مكة يف هذا    قال احلكيم: أوال.. لقد كان حممد  

 الفتح من أهلها الذين أخرجوا منها بغري حق. 

وثانيا.. لقد كانت مكة حمال النحرافات كثرية.. وكان الدين الذي يرشع لالستبداد  

 االنحرافات إرهابا!؟ والظلم ينطلق من مكة.. أفرتى يف تطهري هذه البالد من تلك  

منذ أرسله اهلل.. أفرتى يف نرص اهلل له عليهم   وثالثا.. لقد حاربت قريش رسول اهلل 

 إرهابا!؟ 

قد  من غري قتال..  وبعد أن دخلها، وكانت قريش  ومع ذلك فقد دخلها رسول اهلل 

ال إله  ) : فقال فأخذ بعضاديت الباب وهم حتته،  هبم..  مألت املسجد صفوفًا ينتظرون ماذا يصنع 
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إال اهلل وحده ال رشيك له، صدق وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده، أال كل مأُثَرة أو  

مال أو دم فهو حتت قدمي هاتني، إال ِسَداَنة البيت وِسقاية احلاج، أالوقتيل اخلطأ شبه العمد ـ  

   . وهنا أوالد السوط والعصاـ  ففيه الدية مغلظة، مائة من اإلبل أربعون منها يف بط 

يا معرش قريش إن اهلل قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء، الناس من آدم،  

ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا  وآدم من تراب ثم تال هذه اآلية  َا النَّاُس ِإنَّ :﴿ َيا َأهيُّ

 (  13ُكْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبرٌي ﴾ )احلجرات: َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرمَ 

   ( ؟ يا معرش قريش ما ترون أين فاعل بكم )   : ثم قال 

 خرًيا، أخ كريم وابن أخ كريم.   : قالوا 

   ( م الطلقاء الَ َتْثَريَب َعَلْيُكُم ﴾ اذهبوا فأنت :﴿  فإين أقول لكم كام قال يوسف إلخوته )   : قال 

 غزوة حنني: 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل غزوة  

فإن كان ذلك كذلك،  ..  شوال سنة ثامن من اهلجرة   10يف    ، تلك الغزوة التي قادها ( 1) حنني 

يش، خافت هوازن  ملا فتح اهلل مكة عىل رسوله واملؤمنني، وخضعت له قر فليعلم أن سببها هو أنه  

بل قيل:  .. وثقيف، وقالوا: قد فرغ حممد لقتالنا، فلنغزه قبل أن يغزونا، وأمجعوا أمرهم عىل هذا 

من املدينة،    إهنم كانوا يستعدون للقتال قبل فتح مكة، وذلك حني سمعوا بخروج رسول اهلل  

 وهم يظنون أنه إنام يريدهم. 

وانضم إليهم من سائر العرب مجوع    4000وكان مجلة من اجتمع من بني سعد وثقيف    

 وكانت هوازن رماة.   20.000مقاتل، وقيل:    30.000كثرية وكان جمموعهم كلهم نحو  

الذين جاءوا معه من املدينة لفتح    10.000مقاتل، منهم      12.000وكان مع النبي    

 
أوطاس اسم ملوضع كانت به ُحننٍي واٍد يف طريق الطائف إىل جنب ذي املجاز بينه وبني مكة ثالث ليال وتسمى غزوة (1)

 املوقعة وهو واد يف ديار هوازن، وتسمى الغزوة أيضًا غزوة هوازن، وهوازن اسم قبيلة كبرية من العرب فيها عدة بطون.
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 ة. من الذين أسلموا يف فتح مك   2000مكة و 

ويف هذه الغزوة ملا انشغل املسلمون بالغنائم استقبلهم العدو بالسهام، فعادوا منهزمني ال  

ية وكانت مع النبي   وأصحابه فتبعهم أهل    يلوي أحد عىل أحد، وانكشفت خيل بني سليم مولِّ

 مكة والناس فاهنزموا، وكانت هوازن رماة. 

بت يف غزوة ُأُحد وكان ثباته سببًا يف  يف هذه املوقف الشديد كام ث   وقد ثبت رسول اهلل  

  كسب املوقعة، فإنه انحاز ذات اليمني ومعه نفر قليل قيل: إهنم مل يبلغوا مئة وكان رسول اهلل  

 أنا النبيُّ ال كذب، أنا ابن عبد املطلب( ) يركض وهو عىل بغلته نحو هوازن وهو يقول: 

الوجوه(، فاهنزموا، وهذا الرمي    شاهت ) وأخذ كفًا من تراب فرماه يف وجوه العدو قائاًل: 

 . ( 1) وقع مثله يف غزوة بدر وهو من معجزاته احلسية  

ومل يبق معه إال بعض أصحابه، قال لعمه العباس: ارصخ: يا   وملا ثبت رسول اهلل 

ُمَرة، وكان العباس عظيم الصوت، ويف رواية: قال له: ناد يا   معرش األنصار، يا أصحاب السَّ

احلديبية، يا أصحاب سورة البقرة، فأقبلوا كأهنم اإلبل إذا حَنت عىل أوالدها  أصحاب البيعة يوم  

اآلن محي  ) فأمرهم أن يصدقوا احلملة عىل العدو، فاقتتلوا قتااًل شديدًا فنظر إىل قتاهلم فقال: 

الوطيس(، فوىل املرشكون األدبار واملسلمون يقتلون ويأرسون فيهم ويتبعون آثارهم وقتل بعض  

 ( من قتل قتياًل فله سلبه ) عن قتل الذرية وقال:   ذرية العدو، فنهاهم رسول اهلل  املسلمني  

وهم أربعة عرش رجاًل ورأسهم زهري بن رصد وفيهم    ثم قدم وفد هوازن عىل النبي   

أبو برقان عم رسول اهلل من الرضاعة وهو من بني سعد، وقد جاءوا مسلمني فسألوه أن يمن  

ورّدوا عليهم   وريض املسلمون بام ريض به رسول اهلل   عليهم بالسبي، فريض رسول اهلل  

 . نساءهم وأبناءهم 

ُكُم اهللَُّ ىِف َمَواِطَن َكِثرَيٍة َوَيْوَم ُحَننْيٍ ِإْذ  وقد أنزل اهلل تعاىل يف هذه املو  قعة قوله:﴿ َلَقْد َنرَصَ

 
 انظر: رسالة )معجزات حسية( من هذه السلسلة.  (1)
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ْدِب  ْيُتم مُّ ِريَن ُثمَّ  َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم االْرُض ِباَم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ

ِذيَن َكَفُروْا َوذلَِك َجَزآء  َأنَزَل اهللَُّ َسِكيَنَتُه َعىَل   َب الَّ ْ َتَرْوَها َوعذَّ َرُسولِِه َوَعىَل امْلُْؤِمننَِي َوَأنَزَل ُجُنودًا ملَّ

 ( 26،  25اْلَكِفِريَن ﴾ )التوبة:  

 غزوة الطائف: 

أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل غزوة  

 . يف شوال سنة ثامن من اهلجرة   ادها  الطائف، تلك الغزوة التي ق 

فإن كان ذلك كذلك، فليعلم أن سببها هو أن مالك بن عوف ومجعًا من أرشاف قومه  

حلقوا بالطائف عند اهنزامهم يف حنني، وقد كانت ثقيف َرّموا حصنهم، وأدخلوا فيه ما يصلحهم  

 وهتيأوا للقتال. لسنة، فلام اهنزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم،  

فنزل قريبًا من حصن الطائف وعسكر هناك، فرموا املسلمني بالنبل    ، وسار رسول اهلل  

 رميًا شديدًا حتى أصيب ناس من املسلمني بجراحة وقتل منهم اثنا عرش رجاًل. 

إىل موضع مسجد الطائف الذي أنشىء بعد ذلك، ودام حصار   فارتفع رسول اهلل 

: أيام عبد نزل من احلصن وخرج لنا فهو  ًا، ونادى منادي رسول اهلل الطائف ثامنية عرش يوم 

 . حر، فخرج منهم بضعة عرش رجاًل فأعتقهم رسول اهلل  

يف رفع احلصار واضحة؛ فاملنطقة    برفع احلصار، وكانت حكمته    ثم أمر رسول اهلل  

املحيطة هبا مل تعد تابعة هلا، بل صارت ضمن سيادة املسلمني، ومل تعد تستمد قوهتا إال من امتناع  

من حوله يف   حصوهنا، فحصارها ورفعه سواء أمام القائد املحنك، وقد استشار رسول اهلل 

ر إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته مل  عملية احلصار، فقال نوفل بن معاوية الدييل: ثعلب يف جح 

بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل، ومل يفتح علينا   يرضك، فأمر رسول اهلل 

فاغدوا عىل القتال(، فغدوا، فأصبت املسلمني جراحات، فقال  ) : الطائف؟ فقال رسول اهلل 

وجعلوا يرحلون ورسول اهلل  :)إنا قافلون غدا إن شاء اهلل(، فرسوا بذلك وأذعنوا،  رسول اهلل  
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   :قولوا: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون(، وقيل:  ) يضحك، فلام ارحتلوا واستقلوا، قال

 اللهم اهد ثقيًفا وائت هبم( ) يا رسول اهلل، ادع اهلل عىل ثقيف، فقال: 

 غزوة تبوك: 

 غزوة تبوك..  أشار احلكيم إىل سيف آخر، وقال: لعل صاحبنا الفنان يشري هبذا السيف إىل 

.. والتي كانت يف رجب سنة تسع من اهلجرة )سبتمرب  ( 1) أو غزوة الُعرسة.. أو الغزوة الفاضحة 

 م(   630أكتوبر سنة    - 

من األنباط الذين    األنباء وصلت للنبي  فإن كان ذلك كذلك، فليعلم أن سببها هو أن  

يأتون بالزيت من الشام إىل املدينة بأن الروم مجعت مجوعا كثرية، وأجلبت معهم خلم وجذام  

أن يسبقهم قبل   وغريهم من مستنرصة العرب، وجاءت يف مقدمتهم إىل البلقاء، فأراد النبي 

 أن يغزوه. 

ملسيحية انضمت  أخبار عن تلك احلملة، وأن عددًا من القبائل ا   وقد وصلت الرسول  

إىل الروم لقتال املسلمني، ولذا سارع إىل إعداد جيش ملالقاة العدو عند احلدود الفاصلة بني  

ألف مقاتل بينهم عرشة آالف    30اجلزيرة العربية وسورية، تم جتهيزه عىل جناح الرسعة وقوامه  

لروم إىل العدول عن حرب  فارس، كام انضم إليه الكثري من القبائل العربية أثناء مسريته، مما دفع ا 

املسلمني، كام فر رؤساء القبائل املسيحية حني يئسوا من وصول احلملة البيزنطية، وبعدها صاحلوا  

 ، إذ أدركوا أن قوة اإلسالم جعلت دولة الروم العظمى َتشى مواجهتها.   الرسول 

 أخالق احلرب 

.. فنحسب أنا  أشاح احلكيم بوجهه عن اللوحة، وقال: دعنا من هذه اللوحة اآلن 

 
شفت عن حقيقة املنافقني، وهتكت ذكره الزرقاين يف )رشح املواهب اللدنية(، وسميت هبذا االسم ألن هذه الغزوة ك (1)

 أستارهم، وفضحت أساليبهم العدائية املاكرة، وأحقادهم الدفينة، ونفوسهم اخلبيثة، وجرائمهم البشعة بحق رسول اهلل 

 واملسلمني.



511 

 

رشحناها بام يكفي.. ولنبحث يف الركن الثالث من األركان التي أسسنا عليها حديثنا.. لعلكم  

 تذكرونه. 

لقد ذكرت أنه النظر يف األخالق التي صاحبت حروب  قال رجل من اجلمع: أجل.. 

 حممد.. والتي صاحبت حروب غريه. 

ة هي األساس الذي حيكم من  قال احلكيم: أجل.. فاألخالق عند أصحاب الفطر السليم 

 خالله عىل األشياء..  

أن أقرأ بعض   ويرسين قبل أن أبدا يف ذكر األخالق التي انصبغت هبا حروب حممد 

 النصوص من الكتاب املقدس.. ذلك الكتاب الذي حياكمنا به هؤالء القضاة. 

فحرمناها كام فعلنا بسيحون ملك حشبون حمرمني كل مدينة: الرجال  ) لقد جاء فيه: 

 (  7  - 6:  3)تثنية    ( والنساء واألطفال. لكن كل البهائم وغنيمة املدن هنبناها ألنفسنا 

لك املدينة بحد السيف وحترمها بكل ما فيها مع هبائمها بحد  فرضبا ترضب سكان ت ) وفيه: 

السيف جتمع كل أمتعتها إىل وسط ساحتها وحترق بالنار املدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إهلك  

 (  17  - 15:  13)تثنية    ( فتكون تال إىل األبد ال تبنى بعد 

الصلح وفتحت   حني تقرب من مدينة لتحارهبا استدعها للصلح فإن أجابتك إىل ) وفيه: 

لك فكل الشعب املوجود فيها يكون لك للتسخري ويستعبد لك. وإن مل تساملك بل عملت معك  

حربا فحارصها. وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك فارضب مجيع ذكورها بحد السيف. وأما النساء  

ك التي  واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائ 

أعطاك الرب إهلك. هكذا تفعل بجميع املدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤالء األمم  

هنا. وأما مدن هؤالء الشعوب التي يعطيك الرب إهلك نصيبا فال تستبق منها نسمة ما بل حترمها  

 (  18  - 10:  20)تثنية  ( حتريام..  

لشعب صوت البوق أن  فهتف الشعب ورضبوا باألبواق. وكان حني سمع ا ) وفيه: 
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  ، وصعد الشعب إىل املدينة كل رجل مع وجهه   ، فسقط السور يف مكانه   ، الشعب هتف هتافا عظيام 

حتى البقر والغنم    - من طفل وشيخ    ، وأخذوا املدينة. وحرموا كل ما يف املدينة من رجل وامرأة 

الذهب وآنية النحاس  واحلمري بحد السيف.. وأحرقوا املدينة بالنار مع كل ما هبا. إنام الفضة و 

 (  24  - 20:  6)يشوع    ( واحلديد جعلوها يف خزانة بيت الرب 

سكت قليال، ثم قال: لعلك تقول بأن هذه النصوص من العهد القديم.. ومسيحية العهد  

 اجلديد َتتلف كثريا.. بل َتتلف اختالفا جذريا. 

وال يمكن أن   إن قلت ذلك.. فإن مجيع املسيحيني يقولون بأن الكتاب املقدس مل ينسخ 

   ( ويستشهدون بقول املسيح: )السموات واألرض تزوالن وكلمتى ال تزول   … ينسخ  

ومع ذلك، فال نفتقر يف العهد اجلديد ملثل هذه النصوص، ففي رسالة بولس إىل العربانيني  

هتلك  باإليامن سقطت أسوار أرحيا بعدما طيف حوهلا سبعة أيام. باإليامن راحاب الزانية مل  ) يقول: 

مع العصاة، إذ قبلت اجلاسوسني بسالم. وماذا أقول أيضا؟ ألنه يعوزين الوقت إن أخربت عن  

جدعون، وباراق، وشمشون، ويفتاح، وداود، وصموئيل، واألنبياء، الذين باإليامن قهروا  

ا  ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقوو 

من ضعف، صاروا أشداء يف احلرب، هزموا جيوش غرباء،  أخذت نساء أمواهتن بقيامة.  

وآخرون عذبوا ومل يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. وآخرون جتربوا يف هزء وجلد، ثم يف  

قيود أيضا وحبس. رمجوا، نرشوا، جربوا، ماتوا قتال بالسيف، طافوا يف جلود غنم وجلود معزى،  

 (  36  –   30:  11)عربانيني    ( ن مكروبني مذلني معتازي 

التفت احلكيم إىل اجلمع، وقال: أال ترون بولس يقر كل ما ورد يف العهد القديم.. أال  

ترونه يثني عىل كل ما فعله أولئك املجرمون من سفك دماء وجرائم حرب.. بل يعترب كل ذلك  

 !؟  … تقوى وإيامن وخري 

ال تظنوا أين جئت أللقي سالما عىل األرض. ما  ) اجلديد: ليس ذلك فقط.. ففى العهد 
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جئت أللقي سالما بل سيفا. فإين جئت ألفرق اإلنسان ضد أبيه واالبنة ضد أمها والكنة ضد  

 (  40- 34:  10)متى    ( محاهتا 

أتظنون أين جئت ألعطي سالما عىل األرض؟   … جئت أللقي نارا عىل األرض ) وفيه: 

نه يكون من اآلن مخسة يف بيت واحد منقسمني: ثالثة عىل اثنني  كال أقول لكم! بل انقساما. أل 

واثنان عىل ثالثة. ينقسم األب عىل االبن واالبن عىل األب واألم عىل البنت والبنت عىل األم  

 (  53- 49:  12)لوقا    ( واحلامة عىل كنتها والكنة عىل محاهتا 

توا هبم إىل هنا واذبحوهم  أما أعدائي أولئك الذين مل يريدوا أن أملك عليهم فأ ) وفيه: 

 (  27:  19)لوقا    ( قدامي 

فقال هلم: )لكن اآلن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك. ومن ليس له فليبع ثوبه  ) وفيه: 

ويشرت سيفا. ألين أقول لكم إنه ينبغي أن يتم يف أيضا هذا املكتوب: وأحيص مع أثمة. ألن ما هو  

 (  37- 36:  22)لوقا  (  سيفان، فقال هلم: يكفي! من جهتي له انقضاء، فقالوا: يا رب هوذا هنا  

وفيه:)ال تكونوا حتت نري مع غري املؤمنني، ألنه أية خلطة للرب واإلثم؟ وأية رشكة للنور  

مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غري املؤمن؟ وأية موافقة  

 ( 16- 14:  6)كورنثوس الثانية    ( هليكل اهلل مع األوثان؟ 

هذا عن املسيحية.. أما عن اجلرائم التي حدثت طيلة عهود التاريخ البرشي، فال يمكن  

 حرصها..  

م مائتي ألف ىف اإلسكندرية وحدها من أجل  560ىف مرص قتل جستنيان األول عام 

 رفضهم اعتناق املسيحية. 

 وىف النرويج ذبح امللك )أوالف( كل من رفض اعتناق املسيحية.  

 م املسيحية عىل كل الروس بالقوة.  988فالديمري عام  وىف روسيا فرض  

وىف اجلبل االسود قاد األسقف احلاكم دانيال بيرتوفيتش عملية ذبح غري املسيحيني ليلة  
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 م.  1703عيد امليالد عام  

ليس هذا سلوك برابرة تلك العصور فقط.. بل ما زال هذا هو سلوك أهل احلضارة إىل  

 اليوم..  

رأسه، ومل جيد ما جييب، فقال رجل من اجلمع متهكام: هال تفضلت ـ حرضة  طأطأ دوج 

 الفنان البارعـ  فرسمت لنا صورة باجلرائم التي وقعت فيها هذه األمم املتحرضة؟ 

 ضحك آخر، وقال: ومن يملك ثمن اللوح الذي يرسم فيه صورة ذلك..؟ 

 قال آخر: وبأي آلة يمكن أن حيملها..؟ 

 ذا الذي يكفي لتصويرها؟ قال آخر: وأي مداد ه 

من كان منكم بال خطيئة، فلريمها بحجر(..  ) قال احلكيم: لقد نيس هؤالء قول املسيح: 

فراحوا ـ  وهم امللطخون بجميع اجلرائمـ  يرمون الطهر والنبل والكرم والسامحة بكل ما امتألت  

 به نفوسهم من أحقاد. 

 خالق حممد يف حروبه. قال رجل من اجلمع: حدثتنا عن أخالقهم، فحدثنا عن أ 

قال احلكيم: حتى نخترص حديثنا، فسنتحدث عن ناحيتني ترتبطان بكل حروب الدنيا،  

 ، ويف حروب غريه. لنرى أنواع األخالق التي صاحبتهام يف حروب حممد  

 ومها: الدوافع التي دفعت للحرب، والوسائل التي استعملت فيها. 

 دوافع: 

 صيل عن األسباب التي دفعت حممدا إىل حروبه. قال رجل من اجلمع: لقد حدثتنا بتف 

 قال احلكيم: جيمع كل ما ذكرناه من تفتصيل سببان: 

أما السبب األول، فهو الدفاع عن النفس، وقبلها عن املبادئ.. ولذلك كان املؤمنون  

 يقدمون أنفسهم قرابني للمبادئ النبيلة التي حيملوهنا. 

لقد ذكر القرآن الكريم هذا السبب، واعتربه مربرا حلمل السيوف، فقال:﴿ ُأِذَن لِلَِّذيَن  
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ِهْم َلَقِديٌر﴾  ُْم ُظِلُموا َوإِنَّ اهللََّ َعىَل َنرْصِ    ( 39احلج: )   ُيَقاَتُلوَن ِبَأهنَّ

التفت إىل دوج، وقال: اذهب.. وابحث ـ بعقل وحكمة ـ يف أكثر الغزوات التي غزاها  

 جتد هذا السبب هو الدافع األسايس خلوض تلك الغزوات..    النبي  

 وعندما تفرض احلرب عىل إنسان، فهو بني أمرين: 

حممد  إما االستسالم.. وباالستسالم متوت املبادئ، وينترص الظلم واالستبداد.. ولو فعل  

   .ذلك لرحت ترسم لوحة بجبن املسلمني وخوفهم وتزلزل أقدامهم أمام أعدائهم 

وإما قبول احلرب املفروضة.. وهذا ما فعله املسلمون.. وقد كتب اهلل هلم النرص، ألهنم مل  

يكن هلم هدفهم يف حروهبم إال الدفاع ونرصة احلق الذي حيملونه، وقد شهد اهلل تعاىل هلم بذلك،  

ِذيَن َكَفُروا ُيَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل الطَّاُغوِت َفَقاِتُلوا َأوْ فقال:﴿   ِذيَن آَمُنوا ُيَقاتُِلوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َوالَّ لَِياَء  الَّ

ْيَطاِن َكاَن َضِعيفًا ﴾ )النساء:  ْيَطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّ  ( 76الشَّ

املسلمون يف حروهبم مجيعا ـ  أما السبب الثاين، فهو اخلالص.. لقد كان الدافع الذي دفع  

حتى الدفاعية منها ـ هو َتليص املستضعفني من قيود املستكربين.. لقد ذكر اهلل هذا الدافع،  

 َواْلِوْلَداِن الَّ 
ِ
َجاِل َوالنَِّساء ِذيَن  فقال:﴿ َوَما َلُكْم اَل ُتَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َوامْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلَنا ِمنْ َيُقوُلوَن  َنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ َلُدْنَك   َربَّ

 ( 75(﴾)النساء:  75َنِصرًيا ) 

من تلك الغزوات والرسايا كرس شوكة السلطات الطاغية   لقد أراد رسول اهلل 

 تلك البالد، وحتول بني شعوهبا وبني االستامع إىل هدي اإلسالم.   واملتجربة التي كانت حتكم 

لقد كانت تلك السلطات ترى أن هلا احلرية يف هذا اجلانب، فلذلك ال تريد إال أن يبقى  

الناس عىل دينها ومذهبها، وال يفكر أحد يف اعتناق دين آخر، ما مل يأذن له كرسى أو قيرص، أو  

 امللك أو األمري.  

لقرآن عىل لسان فرعون قديام حينام أسلم سحرته، وآمنوا برب موسى وهارون،  لقد عرب ا 
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َأْهَلَها َفَسْوَف    فقال هلم:﴿ َآَمْنُتْم ِبِه َقْبَل َأْن َآَذَن َلُكْم ِإنَّ َهَذا ملََْكٌر َمَكْرمُتُوُه يِف امْلَِديَنِة لُِتْخِرُجوا ِمْنَها 

َبنَُّكْم َأمْجَِعنَي  ( أَلَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيكُ 123َتْعَلُموَن )  ْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف ُثمَّ أَلَُصلِّ

 (﴾)األعراف( 124) 

يؤمر   التفت إىل دوج، وقال: لقد رأيت ـ عند رسدنا للغزوات والرسايا ـ كيف كان 

عىل كل قرية يفتحها أمريا منهم.. وكيف أنه مل يكن يطلب منهم أي جباية َتصه، بل كل ما كان  

 م زكاة تؤخذ من أغنيائهم لرتد عىل فقرائهم.. ويكتفي منهم بذلك. يطلبه منه 

قارن ذلك بجشع املستعمرين من هذه احلضارة الطاغية الذين أسسوا حضارهتم عىل  

َتريب البالد، وهالك العباد.. ومل يكتفوا بنهب خريات الشعوب التي استعمروها، وال  

وق ذلك ـ وبعد خروجهم منها ينرشون الفتن  باستذالهلا وتسخريها يف مصاحلها.. بل راحوا ـ ف 

 بني أهلها، ليكملوا ما بدأه املستعمر من خراب. 

 وسائل: 

قال رجل من اجلمع: عرفنا الدوافع، وال يشك أحد من الناس يف رشفها، فقد ظل حممد  

ي له  يف مجيع حياته كام هو إنسانا بسيطا أقرب إىل الفقر منه إىل الغنى.. وقد كان يف إمكانه أن تبن 

القصور، وينعم بام نعم به املرتفون، ولكنه أبى كل ذلك.. وليس ذلك من خلق املستبد أو املستعمر  

 أو الذي يغلب مصاحله عىل مصالح غريه. 

قال آخر: اقتنعنا هبذا، فحدثنا عن اآلخالق التي صاحبت تنفيذ حممد ملا تتطلبه هذه  

 ولكن الطريق إليها خاطئ. الدوافع الرشيفة.. فقد تكون الدوافع رشيفة،  

قال احلكيم: لقد عرفتم من خالل ما رسدنا من آيات القرآن، ومن خالل ما رسدنا من  

اضطر إىل استعامل السالح اضطرارا.. ومع ذلك، ومع أنه أبيح له    حوادث السرية أن حممدا 

جد هلا يف تاريخ املبادئ  هذا االستعامل إال أنه أبيح مقيدا بقيود كثرية ترفعه إىل مستويات عالية ال ن 

 مثيال. 
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 قال دوج: من السهل ادعاء مثل هذا. 

 قال احلكيم: ومن السهل إثبات مثل هذا. 

 قال رجل من القوم: فأثبت لنا وله ذلك. 

قال احلكيم: سأذكر لكم أربع ترشيعات مرتبطة هبذا.. وسأترك لكم كل الفرصة لتبحثوا  

 يف مجيع حروب الدنيا لتجدوا نظريا هلا.. 

ال احلكيم: أما الترشيع األول، فهو حرص اإلسالم عىل املعاهدات التي حتفظ السالم..  ق 

 وهو ما يؤكد حرص اإلسالم عىل السالم. 

ما وهبه اهلل من القوة بعد غزوة األحزاب.. بل   لقد رأيتم يف عرضنا لغزوات النبي 

يفعل حرصا عىل املعاهدة    كان يمكنه بعد فرتة وجيزة من صلح احلديبية أن يفتح مكة.. ولكنه مل 

 التي أقامها معها. 

باحلرب حتى بدأوه.. ومل ينفذ فيهم    ونفس اليشء حصل مع مجيع اليهود.. فلم يبدأهم  

بعد خيانتهم له إال ما استوجبته قوانني العدالة التي يرتضوهنا، بل التي أسس عليها كتاهبم  

 املقدس. 

،  دومها أن ال يقاتالهم مع رسول اهلل  ومّلا أرست قريش حذيفة وأباه أطلقومها، وعاه 

 : )انرصفا، نفي هلم بعهدهم، ونستعني اهلل عليهم( وكانوا خارجني إىل بدر، فقال رسول اهلل  

أبا بصري للمرشكني، وأَبى أن يقبله بعد أن عاد إليه وفاًء بالعهد الذي بينه    وقد رّد النبيُّ  

 وبني املرشكني. 

يف ذلك يتأدبون بام ورد يف القرآن الكريم من األمر بالوفاء   واملؤمنون مع رسول اهلل 

َعْلُتُم  بالعهود.. قال تعاىل:﴿ َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اهللَِّ ِإَذا َعاَهْدُتْم َوال َتْنُقُضوا اأْلَْياَمَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َج 

(، وقال تعاىل:﴿ َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد  91)النحل:  ﴾  َيْعَلُم َما َتْفَعُلونَ اهللََّ َعَلْيُكْم َكِفياًل إِنَّ اهللََّ

 (  34: )االرساء ﴾    َكاَن َمْسُؤواًل 
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ِذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اهللَِّ   وقد وصف اهلل تعاىل الذين ينقضون العهد باخلرسان، فقال:﴿ الَّ

ونَ ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه    ﴾ َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ ِبِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض ُأوَلِئَك ُهُم اخْلَارِسُ

ِذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اهللَِّ ِمْن َبْعِد  27)البقرة:  (.. بل وصفهم بام هو أخطر من ذلك، فقال:﴿ َوالَّ

ارِ ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ ِب    ﴾ ِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض ُأوَلِئَك هَلُُم اللَّْعَنُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّ

 ( 25)الرعد: 

ولذلك، فإن القرآن الكريم يصف أعداء اإلسالم باخليانة، وذلك ليقرر يف املؤمنني أن  

ِذيَن َعاَهدْ  َت ِمْنُهْم ُثمَّ َيْنُقُضوَن  اخليانة ليست من أخالقهم، وال من دينهم، قال تعاىل:﴿ الَّ

ٍة َوُهْم ال َيتَُّقونَ   ( 56)ألنفال:   ﴾ َعْهَدُهْم يِف ُكلِّ َمرَّ

ِكنَي   ِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن امْلُرْشِ ويف مقابل هذا أمر املؤمنون بإمتام مدة العهد، قال تعاىل:﴿ ِإالَّ الَّ

هِتِْم ِإنَّ اهللََّ حُيِبُّ امْلُتَِّقنيَ ُثمَّ مَلْ َيْنُقُصوُكْم َشْيئًا َومَلْ ُيَظاِهُروا َعَليْ    ﴾ ُكْم َأَحدًا َفَأمِتُّوا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ُمدَّ

 ( 4)التوبة: 

يريب أصحابه، ورساياه التي كان يرسلها، وجيوشه    وعىل هذا امليثاق القرآين كان النبي  

   ( 1) : )ال دين ملن ال عهد له( التي كان يغزو هبا، قال  

أربع من كن فيه كان منافقا  ) : ناقض العهد بالنفاق، قال  رسول اهلل  وقد وصف 

خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان،  

   ( 2) وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر( 

ه أوكلفه فوق  من ظلم معاهدا أو انتقص ) اعترب خائن العهد خصام له، فقال:  بل إنه 

   ( 3) طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة( 

 
 رواه أمحد. (1)

 رواه البخاري. (2)

 رواه أبو داود. (3)
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لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف  ) وأخرب عن بعض اجلزاء الذي يعانيه الغادر، فقال: 

   ( 1) به( 

وانطالقا من هذه النصوص، فقد ورد األمر بالتعامل مع كل من تربط بينهم وبني  

ميثاق بمقتَض ما متليه تلك املعاهدات، وال جيوز خيانتها بحال من   املسلمني أي عالقة أو أي 

ا ََتَاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْيِهْم   األحوال إال إذا ظهرت من العدو بوادر اخليانة، قال تعاىل:﴿ َوِإمَّ

 إِنَّ اهللََّ ال حُيِبُّ اخْلَاِئننِيَ 
ٍ
 (  58)ألنفال:   ﴾ َعىَل َسَواء

يؤكد ذلك ويوضحه: )من كان بينه وبني قوم عهد فال حيلن عقدا وال يشدنه   وقال 

   ( 2) حتى يمَض أمده أو ينبذ إليهم عىل سواء( 

قال رجل من اجلمع: حدثتنا عن اخللق األول، أو الترشيع األول، فحدثنا عن الترشيع  

 الثاين، أو اخللق الثاين. 

 هو النبل.   قال احلكيم: اخللق الثاين 

 قال اجلمع: فام النبل؟ 

قال احلكيم: ال يعترب يف رشيعتنا اجلهاد جهادا إال من النبالء.. أولئك الذين حيملون  

 نفوسا طيبة، ومهام رفيعة، وأرواحا يقدموهنا هدايا لكل هدف نبيل. 

  عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل مَحِيَّة، ويقاتل رياء، أي ذلك يف   لقد سئل رسول اهلل  

   ( 3) من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل( ) سبيل اهلل؟ فقال: 

 التفت إىل دوج، وقال: أتدري ما معنى القتال محية؟ 

 قال نيورن: ال.. فام هو؟ 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 ل: حديت حسن صحيح.رواه أبو داود والرتمذى وقا  (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)
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 قال احلكيم: هو ما تسمونه القتال من أجل القومية والوطنية.. وغريها. 

 سامية؟ قال دوج: أفرتى اإلسالم حماربا هلذه القيم ال 

قال احلكيم: اإلسالم حيرتم القيم اإلنسانية الرفيعة التي تضع البرش مجيعا يف حمل واحد،  

فال تفرق بني إنسان وإنسان، وال بني شعب وشعب.. ولذلك يعترب كل احلروب التي تقوم يف  

سبيل رفعة وطن عىل حساب وطن، أو تسلب خريات وطن ألجل وطن آخر قتال محية يتناىف  

 الذي دعا له اإلسالم.   مع النبل 

 إن فهمت هذا فهمت نبل املجاهد املسلم. 

فهو ينطلق ألجل إعالء كلمة اهلل.. وكلمة اهلل تعني القيم النبيلة من العدالة والرمحة  

 ونرصة املستضعفني..  

وهو يف ممارسته للجهاد ال يامرسه إال بذلك النبل الذي انطلق منه.. فجند اهلل رهبان بالليل  

 لنهار.. أصحاب عبادة وخلق. فرسان با 

قارن هؤالء بجيوش العامل مجيعا.. أولئك اجليوش الذين جعلوا من ثكناهتم مواخري  

 للرذيلة واالنحراف حتى أصبحت اجلندية مرادفة للرذيلة واالنحراف.  

قال دوج: كيف تقول هذا.. وكيف تصف هؤالء هبذا النبل، وقد ورد القرآن يصفهم  

 بالشدة والغلظة. 

احلكيم: صدقت.. لقد قال اهلل تعاىل آمرا املجاهدين يف سبيله بالغلظة مع من  قال 

اِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواعْ  ِذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ ِذيَن آَمُنوا َقاتُِلوا الَّ َا الَّ َلُموا َأنَّ اهللََّ  يقاتلهم:﴿ َيا َأهيُّ

اَر َوامْلَُناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم   (، وقال 123)التوبة:  ﴾ َمَع امْلُتَِّقنيَ  َا النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

 ( 73)التوبة:   ﴾ َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس املَِْصريُ 

 ولكن هذه الغلظة متتلئ بالرمحة..  

 ضحك دوج ساخرا، وقال: كيف ذلك.. كيف جتتمع الغلظة مع الرمحة؟ 
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ْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم  قال  ا َتْثَقَفنَُّهْم يِف احْلَْرِب َفرَشِّ احلكيم: لقد قال تعاىل مبينا ذلك:﴿ َفِإمَّ

ُرونَ  كَّ ُهْم َيذَّ معناه: غلِّظ عقوبتهم،  ) (.. لقد قال املفرسون يف معنى هذه اآلية: 57)ألنفال:  ﴾ َلَعلَّ

 صريوا هلم عربة( وأثخنهم قتاًل؛ ليخاف من سواهم من األعداء وغريهم، وي 

 قال دوج: فاآلية حتث املؤمنني عىل استعامل أسلوب التخويف. 

قال احلكيم: إذا كان التخويف هو وسيلة السالم الوحيدة فال حرج من استعامله.. وليس  

 هناك يف الدنيا أمة من األمم إال وتستعمله. 

جون واملقاصل.. إهنم  تصور لو أن املجرمني مل متتلئ قلوهبم من اإلرهاب املعد هلم يف الس 

لو أتيح هلم قوانني رمحة كام يريدون ألصبحت األرض مجيعا ملكا هلم، يقتلون من يشاءون،  

 وحييون من يشاءون. 

 قال رجل من اجلامعة: فام اخللق الثالث؟ 

 قال احلكيم: اإلنسانية..  

 ضحك دوج، وقال: إن احلرب قتل لإلنسان، فكيف تكون إنسانية؟ 

يكون هدف املحارب هو قضيته فقط.. وال يكون له أي غرض   قال احلكيم: عندما 

سواها.. وعندما تكون نفسه مشحونة باإليامن الذي يطهرها من كل األحقاد تكون احلرب  

 إنسانية. 

 قال رجل من اجلامعة: فام مظاهرها يف جهاد املسلمني؟ 

عدم تركه آلالمه،  قال احلكيم: مظاهرها كثرية.. منها مثال: رمحة القتيل باإلجهاز عليه، و 

، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا  ) : كام أشار إىل ذلك قوله 
ٍ
إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء

يف هذا احلديث    ، فقد أمر  ( 1) ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته( 

 باإلحسان يف القتل، واعترب إحداد الشفرة من إراحة الذبيحة. 

 
 رواه مسلم.(1)
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َب   وقد نص عىل  ِذيَن َكَفُروا َفرَضْ هذا املظهر اإلنساين قوله تعاىل:﴿ َفِإَذا َلِقيُتُم الَّ

َقاِب()حممد  (، فقد أمر اهلل تعاىل يف هذه اآلية املؤمنني برضب الرقاب، وهي أقرب املناطق  4: الرِّ

 التي تيرس املوت الرحيم. 

تعاىل موضعني فقط  وبام أن املقاتل بني أن يقتل من يقاتله أو يأرسه، فقد خص اهلل 

للمقاتل، أما أوهلام فرضب الرقاب، وأما الثاين فرضب البنان الذي هو رؤوس األصابع، وذلك  

ملن يريد أرسه حتى ال يبقي فيه عاهة مستديمة قال تعاىل:﴿ ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإىَل املاَْلِئَكِة َأينِّ َمَعُكْم  

ِذيَن آَمُنوا َسُأْلِقي يِف   ُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ  َفَثبُِّتوا الَّ ُبوا َفْوَق اأْلَْعَناِق َوارْضِ ْعَب َفارْضِ ِذيَن َكَفُروا الرُّ ُقُلوِب الَّ

 ( 12)ألنفال:   ﴾ َبَنانٍ 

التفت دوج، وقال للجمع: هل سمعتم مثل هذا.. إن القرآن يأمر برضب الرقاب، إنه  

َب ا  ِذيَن َكَفُروا َفرَضْ َقاِب يقول بكل قسوة:﴿:﴿ َفِإَذا َلِقيُتُم الَّ  ( 4: )حممد ﴾    لرِّ

ابتسم احلكيم، وقال: وما تريد منه أن يقول يف هذا املوضع؟.. هل تريد أن يقول: فإذا  

 فانثروا الورود والرياحني يف وجوههم( ) لقيتم الذين كفروا فسلموهم رقاهبم.. أو تراه يقول هلم: 

 إن املقام مقام شدة، وال يردع الشدة مثل الشدة. 

 الشاعر احلكيم ذلك، فقال: لقد أدرك  

 ووضع الندى يف موضع السيف بالعال   مرض كوضع السيف يف موضع الندى 

 وقال آخر: 

 والرش إن تلقه باخلري ضقت به    ذرعًا وإن تلقه بالرش ينحسم 

 وقال آخر: 

 والناس إن تركوا الربهان واعتسفوا  فاحلرب أجدى عىل الدنيا من السلم 

 بالقتل فقط، بل أمر معه باألرس..    ومع ذلك، فالقرآن مل يأمر 

انتفض دوج بشدة قائال: ماذا تقول!؟.. أال تتحرج من احلديث عن األرس يف  
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 اإلسالم!؟.. إن اإلسالم يأمر بقتل األرسى، وال يتعامل معهم بأي رمحة؟ 

لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن  ولن نستطيع أن جتادلني يف هذا، فقد قال القرآن كلمته فيها، ففيه:﴿ َما َكاَن  

ْنَيا َواهللَُّ ُيِريُد اآْلِخَرَة َواهللَُّ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ى َحتَّى ُيْثِخَن يِف اأْلَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ   ﴾ َلُه َأرْسَ

 (.. واآلية واضحة، فهي تنهى عن اإلبقاء عىل األرسى، وتأمر بالقضاء عليهم. 67)ألنفال: 

تفهم من القرآن ما حيلو لك.. بل أنت حتمل من القرآن من  ابتسم احلكيم، وقال: أنت 

 املعاين ما ال يطيق. 

 سأزيل عنك هذا الوهم..  

َب   ِذيَن َكَفُروا َفرَضْ إن اآلية التي ذكرهتا ال تفهم إال يف ضوء قوله تعاىل:﴿ َفِإَذا َلِقيُتُم الَّ

وا اْلَوَثاَق  َقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ ا فَِداًء َحتَّى َتَضَع احْلَْرُب َأْوَزاَرَها الرِّ ا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّ ﴾    َفِإمَّ

 ( 4: )حممد 

 قال دوج: أال حيتمل أن تكون هذه اآلية منسوخة بتلك اآلية؟ 

ِكيٍم  قال احلكيم: القرآن كله حمكم ﴿ ال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َح 

 (  42مَحِيٍد ﴾ )فصلت: 

 قال دوج: ولكن التعارض بينهام واضح. 

 قال احلكيم: التعارض واضح يف األذهان التي مل ترتق لتفهم أرسار التعابري القرآنية. 

 فهاتان اآليتان تبينان أسلوبا من أساليب احلرب الدفاعية. 

عدوهم وكرس شوكتهم، فإذا   أما اآلية التي ذكرهتا، فتأمر بأن يبدأ املقاتلون بتحطيم قوة 

أثخنوا يف قتل أعداءهم حتى يكون عندهم خوف ورعب.. وحينذاك ـ حني تنهار قوة العدو ـ  

وا   يبدأ استعامل األسلوب الثاين، وهو أسلوب األرس، قال تعاىل:﴿  َحتَّى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ

عه أو قبله، فليس ثمت هني عن األرس،  (، فاألرس يكون بعد اإلثخان وليس م 4: )حممد ( اْلَوَثاَق 

 وإنام أمر أن يكون اإلثخان هو األول، وبعده يأيت األرس. 
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سكت احلكيم قليال، ثم قال: سأذكر لك بعض مظاهر إنسانية التعامل مع األسري يف  

 اإلسالم، ثم قارهنا بام شئت. 

الدخول يف اإلسالم، وإنام  فمن حقوق األسري عدم إكراهه عىل ترك دينه، فال ُيكره عىل 

ى ِإْن   َا النَّبِيُّ ُقْل ملَِْن يِف َأْيِديُكْم ِمَن اأْلرَْسَ ُيدعى إىل اإلسالم بالتي هي أحسن، قال تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

(،  70)ألنفال:   ﴾ ُفوٌر َرِحيمٌ َيْعَلِم اهللَُّ يِف ُقُلوِبُكْم َخرْيًا ُيْؤتُِكْم َخرْيًا مِمَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَُّ غَ 

ففي اآلية استاملة لألرسى، وجتديد الدعوة هلم، وفتح باب التوبة أمامهم، وترغيبهم بام يعوضهم  

عام دفعوا من الفداء، ويعدهم إن هم دخلوا يف اإلسالم طائعني خمتارين بالرزق الوفري يف الدنيا  

يف هذا دليل واضح عىل أهنم ال يكرهون عىل  واآلخرة واملغفرة ملا سلف من ذنوهبم قبل اإليامن، و 

 الدخول يف اإلسالم. 

 ومل يقع قط أن أكره أسري عىل أن يدخل يف اإلسالم..  

مع بعض أرساه، روى ابن إسحاق   سأرضب لك مثاال عن كيفية تعامل رسول اهلل 

رسول  أخذت أسريا، وال يشعرون من هو حتى أتوا به   عن أيب هريرة أن خياًل لرسول اهلل 

أتدرون من أخذتم؟ هذا ثاممة بن أثال احلنفي(، فربطوه بسارية من سواري  ) ، فقال: اهلل 

لينظر حسن صالة املسلمني، واجتامعهم عليها فريق قلبه، فخرج إليه رسول     املسجد بأمره 

ُتْنِعم تنعم  ماذا عندك يا ثاممة؟(، قال: عندي خري يا حممد إن َتْقتل َتْقُتل ذا دم، وإن  ) فقال:    اهلل  

ما عندك  ) عىل شاكر، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت، فرتكه حتى كان الغد، ثم قال له: 

ما عندك  ) يا ثاممة؟(، قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم عىل شاكر، فرتكه حتى كان بعد الغد، فقال: 

 أطلقوا ثاممة( ) يا ثاممة؟(، قال: عندي ما قلت لك، فقال: 

ل قريب من املسجد فاغتسل ثم دخل املسجد فقال: )أشهد أن ال إله إال  فانطلق إىل نخ 

اهلل وأن حممدًا رسول اهلل( ثم قال: واهلل يا حممد ما كان عىل وجه األرض وجه أبغض إيّل من  

وجهك، وقد أصبح وجهك أحّب الوجوه إيّل، واهلل ما كان من دين أبغض إيّل من دينك، فأصبح  
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، واهلل ما كان من بلد أبغض إيّل من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد إيّل،  دينك أحب الدين كله إيلّ 

بخري الدنيا واآلخرة وأمره أن   وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فامذا ترى؟ فبرشه النبي 

يعتمر، فلام قدم مكة يلبي وينفي الرشيك عن اهلل قال له قائل: صبوت؟ قال: ال، ولكن أسلمت  

وال واهلل تأتيكم من الياممة حّبة حنطة حتى يأذن فيها النبي    مع حممد رسول اهلل    هلل رب العاملني 

 . 

قال دوج: كيف تزعم أن نبيكم حيسن معاملة األرسى، وقد ذكرت أنه ربطه بسارية من  

 سواري املسجد. 

: )ال تغلوا وال متثلوا وال  ابتسم احلكيم، وقال: إن هذا احلديث يفهم عىل ضوء قوله 

 ا شيخًا فانيًا وال صبيًا وال امرأة(  تغدرو 

: )ال تغلوا( هو وضع األغالل يف أيدي األسارى، فقد هنت الرشيعة  إن من معاين قوله  

اإلسالمية عن وضع األغالل بأيدي األرست، وأمرت برتكهم أحرارا من دون تقييد أو حتديد  

 حلركتهم. 

 يتناىف مع هذا. قال دوج: ولكن ما أمر به حممد من تقييده  

مل يقيد يديه باألغالل ليعذبه بذلك، وإنام وضعه يف موضع   قال احلكيم: إن النبي 

يستطيع معه أن يرى املسلمني ورمحة املسلمني وإنسانية املسلمني، ولو أنه رأى غري ذلك ملا عاد  

س عىل  بعد أن أطلق رساحه ليسلم، بل وحيسن إسالمه، ويثبت يف الوقت الذي ارتد فيه النا 

 أعقاهبم. 

 قال رجل من اجلمع: واصل حديثك عن حقوق األسري يف اإلسالم.   

قال احلكيم: من حقوق األسري التي نص عليها القرآن الكريم إعطاؤه ما يكفيه من الطعام  

 ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه  والرشاب، كام قال تعاىل:﴿ َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيِتياًم َوَأِسريًا ِإنَّاَم 

(، ففي هاتني اآليتني دليل عىل أن إطعام  9- 8)االنسان:  ﴾ اهللَِّ ال ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكوراً 
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األسري قربة يتقرب هبا املؤمن إىل ربه سبحانه وتعاىل، وفيهام أن املؤمن يؤثر األسري حتى عىل  

 َعىَل ُحبِِّه ﴾ دليل عىل أنه مل يطعمه مما فضل من قوته، وإنام  نفسه، ويف قوله:﴿ َوُيْطِعُموَن الطََّعامَ 

 يطعمه من طيب طعامه مع حاجته إليه وحمبته له. 

ولذلك نص العلامء عىل أن منع الطعام عن األسري من الكبائر، كام يشري إىل ذلك قوله  

 : ( ها وال سقتها إذ  ُعذبْت إمرأة يف هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، ال هي أطعمت

   ( 1) حبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض( 

فلام كان احلبُس مانعًا للمحبوس من الترصف يف أمر معاشه وكسبه وجب عىل حابسه أن  

 يقوم بحقه، ولو كان ذلك يف حق احليوان، فام بالك باإلنسان الذي كرمه اهلل تبارك وتعاىل. 

ري حقه يف الكسوة والثياب املناسبة التي تليق به  سكت قليال، ثم قال: ومن حقوق األس 

وجتدر بمثله، وقد روي يف احلديث عن جابر  قال: ملا كان يوم بدر أيت بأسارى وأيت بالعباس، ومل  

ىل له قميصًا، فوجدوا قميص عبد اهلل بن أيّب يقدر عليه، فكساه   يكن عليه ثوب، فنظر النبي  

    ( 2) إياه(   النبي  

ومن حقوقه حقه يف املأوى والسكن املناسب أيًا كان، فقد ُيسكن يف املسجد أو ُيسكن يف  

مل يكن هناك دار    سجن خاص ويكون مالئاًم أو حتى يف بيوت بعض املؤمنني، ويف عهد النبي  

خاصة لألرسى وال للسجن، وهلذا ربام سجن األسري يف املسجد، وربام وزع األرسى عىل  

 هتم إىل أن ُينظر يف شأهنم.  املسلمني يف بيو 

جعل ناسًا من األرسى الذين كانوا يتقنون القراءة    ومما يدل لذلك ما روي من أن النبي  

، ومن املعلوم  ( 3) والكتابة ُيعلمون أوالد األنصار القراءة والكتابة، وجعل ذلك فداءهم وفكاكهم 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري. (2)

 رواه أمحد وغريه. (3)
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مربوط، وقادرًا عىل الذهاب   أن األسري كي ُيعلم ويكتب البد أن يكون طليقًا غري مقيد وال 

 واإلياب، والوثاق إنام ُجعل ملنعه من اهلرب فإذا أمكن منعه بال وثاق فال حاجة إليه. 

ومن حقوق األسري يف اإلسالم عدم تعريضه للتعذيب بغري حق، ومل ينقل يف الرشع أنه  

 .. ُأمر بتعذيبهم 

 قال دوج: نبيكم مل يعذب األرسى، ولكنه قتلهم. 

قال احلكيم: نعم.. لقد قتل النبي بعض األرسى، وذلك ألن هلم سوابق وجرائم  

مل يقتل من األرسى خالل حروبه الطويلة إال عدًدا    استوجبت قتلهم، ومع ذلك، فإن النبي 

قلياًل كانوا من أكابر عتاة املرشكني وقادة احلرب الرضوس الفاجرة ضد اإلسالم وأهله، ويمكن  

 ب التعبري املعروف اليوم )جمرمي حرب(  أن نطلق عليهم حس 

التفت إىل دوج، وقال: هذه بعض حقوق األرسى يف اإلسالم، فقارهنا بام شئت من  

اتفاقات دولية.. وال تنسى مقارنتها بالواقع كذلك، فأكثر اتفاقات البرش مأسور مل يمن عليه  

 باخلروج من الورق، ومن قيود احلرب. 

 اخللق الرابع.   قال رجل من اجلمع: فحدثنا عن 

 قال احلكيم: الرمحة..  

 ابتسم دوج، وقال: احلرب قتال.. فكيف تصاحبها الرمحة؟ 

قال احلكيم: عندما يامرس املجاهد النبيل ما تتطلبه احلرب من قتال ال يامرسه بقسوة، وإنام  

يفعل ذلك من باب الرضورة.. يفعله، وهو يود يف كل حلظة أن يتوقف خصمه عن قتاله ليكيف  

 ن قتاله. ع 

ُه ُهَو   ْل َعىَل اهللَِّ ِإنَّ ْلِم َفاْجَنْح هَلَا َوَتَوكَّ لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:﴿ َوإِْن َجَنُحوا لِلسَّ

ِميُع اْلَعِليمُ   (  61)ألنفال:   ﴾ السَّ

ذهبوا يتطرقون، فلقوا أناسا   وقد روي يف احلديث أن ناسا من أصحاب رسول اهلل 
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زموهم فشد رجل منهم فتبعه رجل يريد متاعه فلام غشيه بالسنان  من العدو فحملوا عليهم فه 

فقال    قال: إين مسلم إين مسلم، فأوجره السنان فقتله، وأخذ متيعه فرفع ذلك إىل رسول اهلل  

للقاتل: أقتلته بعد أن قال إين مسلم؟! قال: يا رسول اهلل إنام قاهلا متعوذا، قال: أفال    رسول اهلل  

ل: مل يا رسول اهلل؟ قال: لتعلم أصادق هو أو كاذب! قال: وكنت عامل ذلك  شققت عن قلبه؟ قا 

 : إنام كان يعرب عنه لسانه إنام كان يعرب عنه لسانه.  يا رسول اهلل؟ قال رسول اهلل  

قال احلسن ـ راوي احلديث ـ: فام لبث القاتل أن مات فحفر له أصحابه فأصبح وقد    

 فأصبح وقد وضعته األرض إىل جنب قربه.  وضعته األرض، ثم عادوا فحفروا له  

كم دفناه مرتني أو ثالثة كل ذلك    قال احلسن: فال أدري كم قال أصحاب رسول اهلل    

ال تقبله األرض، فلام رأينا األرض ال تقبله أخذنا برجليه فألقيناه يف بعض تلك الشعاب، فأنزل  

ِذيَن آَمُنوا ِإَذا رَضَ  َا الَّ الَم  اهلل تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ ْبُتْم يِف َسِبيِل اهللَِّ َفَتَبيَُّنوا َوال َتُقوُلوا ملَِْن َأْلَقى ِإَلْيُكُم السَّ

ْنَيا َفِعْنَد اهللَِّ َمَغانُِم َكِثرَيٌة َكَذلَِك ُكْنُتْم ِمْن َقْبُل   َفَمنَّ اهللَُّ َعَلْيُكْم  َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ

 ( 94وا ِإنَّ اهللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخِبريًا﴾ )النساء: َفَتَبيَُّن

أما واهلل ما ذاك أن تكون األرض جتن من هو رش منه ولكن وعظ اهلل القوم  ) قال احلسن: 

 ( 1) أن ال يعودوا( 

سكت قليال، ثم قال: لقد كان يف إمكان كل تلك الدماء التي سفكت أن ال تسفك لو أن  

رهم وكربهم.. لقد رأيتم كيف سيق بنو قريظة بعد خيانتهم إىل املقصلة  أصحاهبا َتلوا عن غرو 

 برؤوس مرفوعة تكربت عن جمرد االعتذار عام بدر منها من خيانة. 

عن كل من ارتكب جرائم كربى استحق ألجلها أن    وقد رأيتم كيف عفا رسول اهلل 

 ..  هيدر دمه، ولكنه بمجرد اعتذاره عفي عنه، وحميت كل ذنوبه، وصار واحدا من أمته  

 نظر إىل دوج، وقال: هذا هو الوجه األول من وجوه الرمحة..  

 
 رواه ابن أيب حاتم والبيهقي يف الدالئل. (1)
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..  أما الوجه الثاين، فتوجهت به ترشيعات اإلسالم لكل من ال ناقه له يف احلرب وال مجل 

كالنساء والصبيان والشيخ الفايِن واألجري والعابد يف صومعته وغريهم.. فهؤالء وردت  

 النصوص الشديدة بتحريم املساس هبم. 

  ، فنهى رسول اهلل  : ُوِجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهلل  ففي احلديث 

 . ( 1) عن قتل النساء والصبيان 

، فبعث  يف    : كنَّا مع رسول اهلل  ويف حديث آخر 
ٍ
غزوٍة، فرأى النَّاس جمتمعني عىل يشء

انظر عالم اجتمع هؤالء(، فجاء، فقال: عىل امرأٍة قتيٍل. فقال: )ما كانت هذه  ) رجاًل، فقال: 

   ( 2) لتقاتل(. قال: وعىل املقدمة خالد، فبعث رجاًل، فقال: )قل خلالد: ال يقتلنَّ امرأًة وال عسيًفا( 

ة اجلهاد يف اإلسالم.. حتى العسيف الذي هو األجري،  التفت إىل اجلمع، وقال: انظر رمح 

فالعامل األجراء حتى لو حرضوا املعركة الجيوز قصدهم بالقتال إذا كانت خدماهتم ال تتصل  

بالقتال، فغريهم ممن مل حيرضوا إىل ساحة املعارك هم أوىل بأن تشملهم تلك احلصانة من أن توجه  

 عداء.  إليهم األسلحة، ولو كانوا يف بالد األ 

لقد كانت هذه التعاليم املضمخة بعطر الرمحة توجه لكل جيش أو لكل رسية يبعثها  

انطلقوا باسم اهلل، ال  ) كان إذا بعث جيشًا قال له:   أن رسول اهلل  ففي احلديث  ..  رسول اهلل  

   ( 3) ( تقتلوا شيخًا فانيًا، وال طفاًل صغريًا، وال امرأة، والتغلوا 

 *** 

بعد أن انتهى احلكيم من حديثه مل جيد )دوج مارلت( ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ الرأس،  

 متغري الوجه، خارج ميدان احلرية ليرتك اجلامعة ملتفة حول احلكيم تسأله وجييبها..  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه أبو داود. (2)

 رواه أبو داود. (3)
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التفت إىل أصحابنا املستغرقني يف مشاهدة ما حصل يف ساحة احلرية.. فرأيت وجوههم  

 ة ترهقها قرتة. كاحلة عابسة عليها غرب 

 .   شمس حممد أما أنا.. فقد تنزلت عيل حينها أنوار جديدة اهتديت هبا بعد ذلك إىل  
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 عارشا ـ زوجات 

دار الندوة اجلديدة، بوجه غري الوجه الذي    ( 1) يف مساء اليوم العارش دخل )سلامن رشدي( 

 
..   1947يونيو عام  19أشري به إىل )أمحد سلامن رشدي( صاحب رواية )آيات شيطانية(، ولد يف بومباي )اهلند (  (1)

من عمره أرسله أبوه لربيطانيا ملتابعة دراسته، بعدها أحلقه والده بجامعة  13التحق بمدرسة تبشريية إنجليزية، وحني بلغ 

 . 1968وحتى  1965كيمربيدج لدراسة التاريخ يف األعوام من 

توجه بعد ذلك لباكستان حيث قطنت عائلته وحصل عىل وظيفة يف التلفزيون الباكستاين، ورسعان ما تركها عائدا لربيطانيا 

 للعمل يف جماالت خمتلفة، انتهت باحرتافه الكتابة كام حصل عىل اجلنسية الربيطانية.

ولكنهام انفصال، ثم تزوج األمريكية ماريان ويغنز عام  1976تزوج يف البداية من إنجليزية تدعى كالريسا لوارد عام 

 وهي كاتبة روائية صدرت هلا رواية تتناول املعتقدات املسيحية بالنقد والسخرية. 1986

وهي جتابه الثقافة اهلندية بكل  1981، )أطفال منتصف الليل( 1975أصدر العديد من الروايات من بينها )غريموس( 

ودياناهتا ومدينة أيضا لنضال اهلنود ضد املستعمر الربيطاين، حتى أن أنديرا اغندي أقامت ضده دعوى قضائية   عاداهتا وتقاليدها 

بسبب هذه الرواية وربحتها، ومنعت روايته من دخول اهلند، بيد أهنا ترمجت لثالثني لغة من العربية والفارسية واألردو، وهذه 

 .1981مل األدب فقد فازت بجائزة بوكر عام الرواية هي التي أكسبته شهرة واسعة يف عا

تناول فيها احلياة يف باكستان وأدان الثقافة الباكستانية وحكومتها وتكررت األحداث حيث  1983أصدر أيضا )العار( 

منعت الرواية من دخول باكستان ولكنها ترمجت للغات عدة، أصدر بعدها )ابتسامة اجلاكوار(، وهي رواية انتقدت جتربة 

 ورة يف نيكاراجوا.الث

وهي عبارة عن رواية تبدأ بتخيل طائرة  1988وقد كان احلدث األهم يف حياته هو صدور روايته )اآليات الشيطانية( 

تنفجر بفعل إرهايب فوق اجلزر الربيطانية، فيموت ركاهبا وينجو اثنان أحدمها جربيل رمز للخري واآلخر الشيطان رمز للرش، 

وبزوجاته، وباملقدسات اإلسالمية واألنبياء واملالئكة بصورة فجة، وجيري عىل  كاتب بالرسول وخالل الرواية هيزأ ال

ألسنتهم الرشيفة األلفاظ النابية، حتى أنه مل يكتب بالرموز وإنام تعمد أن يكتب كل شخصية باسمها الرصيح، فهو مثال ينعت 

مكة املكرمة بمدينة اجلاهلية.. وهذا ما دعا غري املسلمني أنفسهم   بـ )ماهوند(ـ  وهي كلمة تعني النبي املزيفـ  ووصف  النبي  

 العتبار روايته رواية بذيئة.

وقد ختم رشدي روايته بتسجيل سعادته البالغة بأنه صار إنجليزيا، وأنه نجا من اإلسالم ومن َتلف شعوب الرشق 

ا يف الشخصية، فتارة هو جربيل رمز اخلري وتارة هو اإلسالمي إمجاال، وتنتهي الرواية بإنتحار بطلها الذي حيمل انفصــام

 الشيطان رمز الرش.

وقد صدرت العديد من اإلصدارات حول هذه الرواية منها )شيطانية اآليات الشيطانية( ألمحد ديدات، و)اآليات 

يات ساموية يف الرد عىل الشيطانية الظاهرة والتفسري( د. حممد حميي،..) مهزات شيطانية وسلامن رشدي( د. نبيل السامن،..)آ



532 

 

 ذهب به. 

 : أسلامن رشدي كان بينكم؟ الغريب   صحت يف 

 مل يكن إال عبدا مأمورا بسيطا ال يمكنه أن يتحرك حركة  قال: أجل.. ولكن املسكني 

 واحدة من دون أن نميل عليه ما يفعل، أو نأمره بام نريد. 

 قلت: مل ذلك.. أمل يكن رجال سويا؟ 

قالت: إن كانت الرجولة تعني أنه كان ذكرا.. فقد كان رجال.. ورجال مرسفا يف رجولته..  

اكتامل الشخصية بأبعادها مجيعا.. فقد كان الرجل قزما ال حظ له من   ة وإن كنت تعني بالرجول 

 الرجولة، كام ال حظ له من الشخصية. 

 قلت: مل كل ذلك؟ 

 قال: لقد قدر يل أن أتعرف عليه عن كثب.. وقد تعرفت عليه من خالل مصادر موثوقة. 

رأة إنكليزية شقراء  وقد عرفتـ  عىل ضوئها مجيعاـ  أن الرجل كان يف بداية حياته مغرما بام 

 الوجه زرقاء العينني.. وقد سامته اخلسف يف غرامه هبا..  

لقد طلق من أجلها كل مبادئه التي ورثها عن آبائه وأجداده، وباع كل ما ورثه من أرض..  

 وسار خلفها إىل بالدها..  

 قلت: فقد تزوجها إذن؟ 

 
آيات شيطانية( د. شمس الدين الفايس، و)آيات شيطانية.. جدلية الرصاع بني اإلسالم والغرب( د. رفعت سيد أمحد، و)الرد 

 عىل كتاب اآليات الشيطانية( هادي املدريس.

تي ترشيح رشدي عضوا يف احتاد ويف مقابل ذلك لقي رشدي كل التكريم من أكثر الدوائر الغربية، فقد أعلن االحتاد السوفي

كتاب آسيا وأفريقيا، كام طلب رؤساء الدول الغربية بحامية رشدي من إرهاب املسلمني، وتطوع العديد من النارشين األوربيني 

 لطبع الرواية وبيعها بسعر التكلفة.

 نرش أخباره وصوره، ونتيجة لذلك، فقد أصبح سلامن رشدي من الشخصيات الشهرية حول العامل وتتسابق الصحف عىل

حتى أن بريطانيا خصصت له محاية مشددة، وطلبت إسـرائيل أن يـهاجر سلامن إليها ليعيش يف أمان وتنفق عليه ببذخ وتطبع 

 وتــوزع كتبه باملجان.
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نظر إليه بأكثر من نظرها إىل  قال: لقد كانت املرأة نبيلة من نبيالت اإلنجليز، ومل تكن ت 

 كلبها.. ولذلك رضيت منه أن يسري خلفها حيمل حقائبها، ويمسح حذاءها، ويأمتر بأوامرها..  

 قلت: وهل ريض لنفسه هبذه املهنة اخلسيسة؟ 

 قال: ليته ريض هبا.. إذن لكف رشه عن الناس، وكف الناس رشهم عنه. 

سان.. وكان قد ورث عن جدته القدرة عىل  لقد كان مع تلك الدناءة التي وصفتها لك ذا ل 

قص القصص وتلفيق األحاديث.. ولذلك اَتذته النبيلة اإلنجليزية مسامرها، فهي كلام امتنع  

 عنها النوم دعته ليقص عليها من أساطريه ما يرحيها من وعثاء السهر. 

 قلت: فهل ريض هبذا؟ 

، والسخرية بمن تشاء.. كانت  قال: لقد ريض بام دونه.. لقد اَتذته وسيلة حلرب من تشاء 

إذا حسدت امرأة جلامهلا كلفته أن يكتب عنها من القصص ما يشوه سمعتها، ويرغب عنها  

 اخلطاب. 

 ، ويشوه احلقائق املقدسة التي جاء هبا. قلت: فكيف بدا له أن يكتب عن رسول اهلل  

 قال: لقد أوحت إليه تلك النبيلة بذلك.. بل أمرته بذلك..  

 ماذا؟ قلت: مقابل  

 قال: مقابل أن متنحه لقبا معروفا بينهم يسمى لقب )الفرس( 

 ابتسمت، وقلت: الفارس.. يا سيدي.. ال الفرس. 

قال: هو كذلك إذا أطلقه اإلنجليز عىل اإلنجليز، لكنهم إن أطلقوه عىل غريهم حذفوا  

 منها األلف شفقة منهم عليها. 

 قلت: فقد كانت كل أحالمه يف أن يصري فرسا؟ 

 قال: لقد حتقق له حلمه بأكثر مما كان يرتيض. 

 قلت: أكانت له مهة أدنى من هذه اهلمة؟ 
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 قال: لقد كانت مهته أن يصري محارا.. لكنهمـ  بسبب ما قدم هلمـ  احرتموه، فحولوه فرسا. 

 قلت: فحدثني حديثه.. وكيف انتهى. 

يف ميدان   قال: لعل أول مرة يف حياته يصطدم بجدار صلب هي تلك التي حصلت له 

 احلرية، ومع ذلك الرجل احلكيم. 

 قلت: فأخربين خربه. 

قال: لقد دخل يف ذلك املساء ميدان احلرية بوجه غري الوجه الذي ذهب به، فابتدرته  

 اجلامعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إجيابية!؟  

ن ينزع منه، ثم قال: لقد حاولت كل  نظر إليهم بعينني ذليلتني وكأنه خائف عىل يشء أ 

جهدي.. لكنكم تعرفون القوم.. ال منطق حيكمهم، وال قوانني تضبطهم.. ولكني استفدت  

 أشياء كثرية سأحوهلا إىل رواية أعظم من رواية الشيطان التي كان الشيطان أوحاها يل. 

 ابتدر أخي، فأخذ القرص، ووضعه يف القارئ، وبدأ رشيط األحداث: 

ن يف ساحة احلرية، وهو يصيح يف اجلموع الكثرية املتفرقة قائال: هلموا..  ظهر سلام 

 فسأروي لكم اليوم رواية متلؤكم رسورا.. ومتلؤكم يف نفس الوقت وعيا. 

كان يا ما كان يف قديم  ) اقرتبت اجلموع منه، فقال ـ وقد غري نربته لتشبه نربة احلكوايت ـ: 

ه تسع من النسوان.. ومل يكن له هم يف احلياة إال  الزمان.. وسالف العرص واألوان.. رجل ل 

 رضاهن.. ومل يكن له مقصد إال العبث معهن وهبن( 

 قال رجل من اجلمع: حسبناك ستحدثنا عن الرجال، فإذا بك حتدثنا عن زير نساء. 

 قال سلامن: أتعرف من هذا الذي أريد أن أحدثكم حديثه؟ 

حتكي لنا قصتك.. فإن مالمح وجهك ال تدل  ابتسم رجل من اجلمع، وقال: ربام تريد أن  

 إال عىل أنك زير نساء. 

ضحك اجلمع، فكتم سلامن أملا يف صدره، ثم صاح هبستريية: ربام كنت كذلك.. ولكن  
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 الذي حدثتكم عنه اآلن ليس أنا.. وإنام هو حممد. 

فوجئ اجلمع بتسميته ملحمد.. فقال: نعم.. لقد كنت أحدثكم عن حممد.. ومل أكن  

كم باألساطري، وإنام كنت أحدثكم باحلقائق، وأحتدى أي رجل يكذب أن حممدا تزوج تسع  أحدث 

 نساء.. هذا عدا الرسائر. 

سكت اجلمع، ومل جيدوا ما جييبوه به، فتشجع سلامن، وراح يصيح: هل ترون رجال مثل  

بإدارة   هذا يمكن أن يكون نبيا.. إن مثل هذا ال يصلح ألن يكلف إدارة مدرسة ابتدائية، فكيف 

 أمة!؟   

ثم أضاف يصيح: إن هذا عدو للحضارة.. عدو لإلنسانية.. عدو لكل األعراف التي أقر  

 هبا البرش..  

هنا اخرتق حجاب الصمت صوت احلكيم، وهو يصيح بصوته القوي املمتلئ هدوءا،  

وأطهر..  .. وال أرى يف العامل من هو أنزه منه  يقول: أنا مسلم.. وقلبي يمتلئ حمبة لرسول اهلل  

فإن شئت أن تسمع ألجيبك، فعلت.. وإال فال أرى أنه يصلح أن جيلس أحد يف هذا املحل ليميل  

 عىل غريه ما يريد دون أن يتيح لغريه فرصة الرد. 

مل جيد سلامن إال أن يقول وبنربة ممتلئة احتقارا: سأسمع لك.. ومايل ال أسمع لك.. بل ما  

تستطيع أن تنقص  ما بدا لك.. ولكنك مهام قلت، فلن  ل  جئت هنا إال ألسمع لك وألمثالك.. فق 

 امرأة واحدة من زوجات حممد. 

 أصل زواجه.. فتعتربه انحرافا؟   قال احلكيم: أجبني أوال: أأنت تنكر عىل حممد  

 أم تنكر عليه تعديده الزوجات.. فتعترب تعديده للزوجات هو االنحراف ال أصل الزواج. 

الترصف الثاين، واعتربه منافيا لإلنسانية.. بل هو البهيمية بعينها،  قال سلامن: أنا أنكر 

 فكيف يمكن لرجل واحد أن يضم قطيعا من النساء ملمتلكاته؟ 

 قال ذلك، ثم انفجر ضاحكا..  
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ابتسم احلكيم، وقال: وما رأيك يف القطيع الذي يستغل أبشع استغالل، فينرش باستغالله  

 األمراض واألطفال املرشدين..  كل أنواع االنحراف من الرذيلة و 

سكت سلامن، فقال احلكيم: أنتم تسمون هذا حرية.. وأنتم تعلمون أن هؤالء النسوة  

 معذبات، وينرشن من العذاب ما ال يمكن وصفه..  

فإذا ما جاء اإلسالم ليعطي احلل األمثل هلذا نظرتم إليه نظرة االحتقار، وكأنه يريد أن  

ا لكم هذه احلرية التي كسبتموها عىل حساب هؤالء النسوة  خيلصكم من املتع التي وفرهت 

 املعذبات. 

نظر احلكيم إىل اجلمع املحيط به، ثم قال: لكي تفهم أرسار إباحة اإلسالم للتعدد ال بد أن  

 تعرف أن اإلسالم دين واقعي يتامشى مع الفطرة، وال جينح إىل اخليال الذي ال سند له من الواقع. 

 ع.. كل الواقع يدل عىل عدم إنسانية التعدد. قال سلامن: والواق 

 قال احلكيم: أي واقع هذا الذي حتكم من خالله عىل عدم إنسانية التعدد؟ 

 الواقع البرشي.   قال: 

 قال احلكيم: أي واقع برشي؟ 

 الواقع البرشي واحد.. وهو الواقع الذي يشكل اإلنسان ركنه الوحيد.   قال: 

فهناك إنسان العرص احلديث.. وهناك إنسان  قال احلكيم: ولكن اإلنسان خمتلف.. 

العصور السابقة بمختلف أطوارها.. وهناك إنسان الصحراء.. وهناك إنسان التالل والسهول..  

 فعىل أي إنسان حتكم؟ 

 اإلنسان هو اإلنسان.   قال: 

قال احلكيم: إن املنهج العلمي الذي يريد أن يعمم مثل هذا احلكم يتطلب مراجعة  

مواقفهم من هذا.. فال ينبغي أن نحكم انطالقا من عينة  ات املختلفة للتعرف عىل  التواريخ والبيئ 

 من البرش عىل البرش مجيعا. 
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قام رجل من اجلمع، وقال: هذا صحيح.. وأنا عامل حضارات.. ويل اهتامم كبري بالنواحي  

 . ( 1) املسألة االجتامعية يف خمتلف احلضارات.. وسأذكر لكم ما وصل إليه بحثي يف هذه  

لقد وجدت أن ظاهرة التعدد كانت منترشة يف مجيع العهود البرشية، ويف أعظم بلدان  

 العامل حضارة. 

فبني الفراعنة، وأشهر الفراعنة عىل اإلطالق وهو رمسيس الثاين، كان له ثامين زوجات  

اته  وعرشات املحظيات واجلواري، وأنجب أكثر من مائة ومخسني ولدا وبنتا.. وأسامء زوج 

وحمظياته وأوالده منقوش عىل جدران املعابد حتى اليوم، وأشهر زوجات رمسيس الثاين هي  

امللكة اجلميلة نفرتارى.. وتليها يف املكانة والرتتيب امللكة )أيسه نفر( أو )إيزيس نفر( وهى والدة  

 ابنه امللك )مرنبتاح( الذي توىل احلكم بعد وفاة أبيه وإخوته األكرب سنا. 

دد الزوجات شائعا يف الشعوب ذات األصل السالىف، وهى التي تسمى اآلن  وكان تع 

بالروس والرصب والتشيك والسلوفاك.. وتضم أيضا معظم سكان ليتوانيا وأستونيا ومقدونيا  

 ورومانيا وبلغاريا. 

وكان شائعا بني الشعوب اجلرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها معظم سكان أملانيا  

 ا وبلجيكا وهولندا والدانامرك والسويد والنرويج وانجلرتا. والنمسا وسويرس 

وكان التعدد ومازال منترشا بني شعوب وقبائل أخرى ال تدين باإلسالم.. ومنها  

 الشعوب الوثنية يف أفريقيا واهلند والصني واليابان ومناطق أخرى يف جنوب رشق آسيا. 

الم، ويروى من ذلك أن غيالن  وكان تعدد الزوجات منترشا يف جزيرة العرب قبل اإلس 

: )أخرت منهن أربعا(، وقال عمرية األسدى قال:  الثقفي أسلم وحتته عرش نسوة، فقال له النبي  

 
ت( اقتبسنا كثريا من املادة األساسية للمعلومات اإلحصائية والتوثيقية يف هذا املحل من كتاب )زوجات ال عشيقا  (2)

 (املرأة بني الرشيعة والقانون)، وكتاب 189/ 2، وفقه السنة: 580/ 1اإلضافة إىل: يف ظالل القرآن: لألستاذ: محدي شفيق، ب

 ملصطفى السباعي.
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فقال: )اخرت منهن أربعا(، وعن نوفل ابن   أسلمت وعندي ثامين نسوة، فذكرت ذلك للنبي 

)اخرت أربعا أيتهن   : معاوية الديلمى قال: أسلمت وعندي مخس نسوة، فقال يل رسول اهلل 

   ( 1) شئت، وفارق األخرى( 

ابتسم سلامن ابتسامة سخرية، وقال: وهل ترى أن تلك األطوار التي مرت هبا البرشية  

أطوار معتربة.. إن اإلنسان كان يعيش يف هبيمية وانحطاط، فهل تعترب ذلك االنحطاط مقياسا  

 صحيحا للسلوك اإلنساين؟ 

ن أجيبك عىل هذا االعرتاض أحب أن أذكر لك أن  هنض عامل احلضارات، وقال: قبل أ 

علامء االجتامع واملؤرخني، ومنهم وسرت مارك وهوهبوس وهيلري وجنربرج وغريهم، يالحظون  

أن التعدد مل ينترش إال بني الشعوب التي بلغت قدرا معينا من احلضارة، وهى الشعوب التي  

حتولت إىل الزراعة املنظمة والرعي بدال من  استقرت يف وديان األهنار ومناطق األمطار الغزيرة، و 

الصيد ومجع ثامر الغابات والزراعة البدائية.. ففي املرحلة البدائية من عمر املجتمعات كان السائد  

 هو نظام وحدة األرسة، ووحدة الزوجة. 

ويرى هؤالء املؤرخون وعلامء االجتامع أن نظام التعدد سوف يتسع نطاقه كلام تقدمت  

 اتسع نطاق احلضارة يف العامل. املدنية، و 

ضحك سلامن بصوت عال، وقال: كيف هذا، والعامل اآلن يسعى إللغاء هذه الظاهرة،    

 بل يقرص التمدن والتحرض عىل من َتلصوا منها؟ 

قال عامل احلضارت: لقد كان العاملـ  واملسيحي منه بالذاتـ  ينكر الطالق، ولكنه، وبفعل  

 . ( 2) كثرية اضطر إليه، فقنن له، وفتح له يف تقنينه مجيع األبواب الضغوط الفطرية والواقعية ال 

 
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة. (1)

ويقول وسرت مارك يف تارخيه:» إن مسألة تعدد الزوجات مل يفرغ منها بعـد حتريمه يف القوانني الغربية، وقد يتجدد  (1)

 النظر يف هذه املسألة كرة بعد أخرى كلام حترجت أحوال املجتمع احلديث فيام يتعلق بمشكالت األرسة  « 

 م، ونظـام املستقبل الوحيد يف األزمنة املقبلة؟ « ثم تساءل:» هل يكون االكتفاء بالزوجة الواحدة ختـام النظ
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وهكذا األمر سيحصل مع التعدد، فيوشك أن تطالب العشقات بحقوق الزوجية، كام  

 . طالبن بحقوق أبنائهن، بل قد حصل بعض ذلك بالفعل 

سكت عامل احلضارات، فقام رجل تبدو عليه مالمح السواح، وقال: أنا صحفي..  

وسأحدثكم عن بعض احلياة اخلاصة للزعامء الكبار الذين يدافعون عن حقوق النساء، لرتوا  

 ..  كيف هم مع نسائهم 

 .. لقد كان للرئيس األمريكي القبيح ليندون جونسون ثامين سكرتريات  

حكى لنا عامل احلضارات الكثري من احلكايات عن رؤساء الدول املتقدمة، والتي يربأ  

: لو  ليك، وبعد أن انتهى   لساين عن قصها ع  قال سلامنـ  وقد حاول أن يتملص من هذا املوقفـ 

أن حممدا اكتفى بأن يكون زعيام أو رئيسا أو قائدا لقبل منه كل ذلك.. فهؤالء ال عالقة هلم  

باألخالق، وال عالقة لألخالق هبم.. والبرش يعرفوهنم.. فلذلك ال يتتلمذون عليهم يف هذا  

 . ( 1) دا ادعى النبوة.. والنبوة تقتيض الطهارة والعفاف اجلانب.. ولكن حمم 

 
ثم أجاب قائالً:» إنه سؤال أجيب عنه بآراء خمتلفة، إذ يرى سبنرس أن نظام الزوجة الواحدة هو ختام األنظمة الزوجية، 

 وأن كل تغيري يف هذه األنظمة ال بد أن يؤدي إىل هذه النهاية « 

القوانني األوروبية سوف جتيز التعدد، ويذهب األستاذ إهرنفيل   إىل حد القول أن    Leponوعىل نقيض ذلك يرى الدكتور   

 بأن التعدد رضوري للمحافظة عىل بقاء » الساللة اآلرية « 

 ثم يعقب وسرت مارك برتجيح االجتاه إىل توحيد الزوجة إذا سارت األمور عىل النحو الذي أدى إىل تقريره.

املبرشين ـ مهام اختلفت مشارهبم ـ هو استعامل مسألة التعدد وسيلة من وسائل حرب  لعل القاسم املشرتك بني مجيع (1)

وقد حتدث غوستاف لوبون يف » حضارة العرب « عن موقف األوروبيني عموما من تعـدد  ،اإلسالم، والدعوة إىل نبذه

تعـدد الزوجات، كام أننا ال نذكـر نظامًا أخطـأ   الزوجـات، فقال:» ال نذكر نظامًا اجتامعيًا أنحى األوروبيون عليه بالالئمة كمبدأ

األوروبيون يف إدراكه كذلك املبـدأ، فريى أكثر مؤرخي أوروبا اتزانًا أن مبدأ  تعدد الزوجات حجر الزاوية يف اإلسالم، وأنه 

سخط ورمحة بأولئك سبب انتشار القرآن، وأنه علة انحطاط الرشقيني، ونشـأ عن هذه املزاعـم الغربية عىل العموم أصوات 

 البائسات املكدسات يف دوائر احلريم فرياقبهن خصيان غالظ، وُيقتلن حينام يكرههن سادهتن « 
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قال احلكيم: إن ما تقوله هو نفس ما قاله اليهود حني أنكروا تعدد زوجات رسول اهلل  

 :زعم حممد أنه أويت ما أويت يف تواضع وله تسع نسوة  ) ، فعن ابن عباس قال: قال أهل الكتاب

َأْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعىَل   ﴿ فأنزل اهلل هذه اآلية: وليس مهه إال النكاح، فأي ملك أفضل من هذا. 

ْكَمَة َوآَتْيَناُهْم ُمْلكًا َعِظيامً    ﴾ َما آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَنا آَل ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواحْلِ

   ( 1) ( 54)النساء: 

دين يف تواضع وعنده  تزعمون أن حممدا أويت ال ) وعن عطية قال: قالت اليهود للمسلمني: 

َأْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعىَل َما آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن   ﴿ تسع نسوة، أي ملك أعظم من هذا؟ فأنزل اهلل اآلية: 

ْكَمَة َوآَتْيَناُهْم ُمْلكًا َعِظيامً  ، يعني  ( 2) ( 54)النساء:  ﴾ َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَنا آَل ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواحْلِ

،  آتى داود وسليامن ـ عليهام السالم ـ فقد تزوج كالمها أكثر مما تزوج نبينا حممد  سبحانه ما 

 . وكان لكل منهام من اجلواري ما مل يمتلك مثله رسولنا  

وأنجبت له السيدة هاجر إسامعيل    فقد كان تعدد الزوجات معروفا يف عهد إبراهيم  

  بينام رزقه اهلل من سارة سيدنا إسحاق ، . 

راحيل(،  ) و  ( ليا )  مها  – ن البا  خاله  ابنتي  – بني أختني  ومجع نبي اهلل يعقوب 

 وجاريتني هلام، فكانت له أربع حالئل يف وقت واحد. 

تزوج   عدة زوجات والعديد من اجلواري، وزعموا أن سليامن  داود ل وكانت 

بألف امرأة، سبعامئة منهن حرات من بنات السالطني وثلثامئة جوار، بل زعموا أنه ارتد بإغوائهن  

يف آخر عمره وبنى املعابد لألصنام، كام هو مرصح به يف الباب احلادي عرش من سفر امللوك  

 
ثم أضاف مبينا رأيه يف املسألة بعد إدراكه للواقع اإلسالمي ومعايشته له:» ذلك الوصف خمالف للحق، وأرجو أن يثبت 

ه أوهامه األوروبية جانبًا، أن مبـدأ تعدد الزوجات الرشقي نظـام طيب عند القارئ الذي يقرأ هـذا الفصل بعد أن يطرح عن

 يرفع املستوى األخـالقي يف األمم التي تقول به، ويزيد األرسة ارتباطا ً، ويمنـح املرأة احرتامًا وسعـادة ال تراها يف أوروبا(

 رواه ابن جرير وابن أيب حاتم من طريق العويف. (1)

 رواه ابن املنذر. (2)
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 األول. 

وال يفهم من موضع من مواضع التوراة، حرمة التزوج بأزيد من  ) يقول رمحة اهلل اهلندي: 

بحرمته، كام رصح بسائر املحرمات وشدد يف   امراة واحدة، ولو كان حرامًا لرصح موسى 

إظهار حتريمها، بل يفهم جوازه من مواضع. ألنك قد علمت أن األبكار التي كانت من غنيمة  

وقسمت عىل بني إرسائيل، سواء كانوا ذوي زوجات أو مل  املديانيني، كانت اثنتني وثالثني ألفًا 

   ( يكونوا، وال يوجد فيه َتصيص العزب 

وإذا خرجت إىل القتال مع  ) ويف الباب احلادي والعرشين من سفر االستثناء هكذا: 

أعدائك وأسلمهم الرب إهلك يف يدك وسبيتهم ورأيت يف مجلة املسبيني امرأة حسنة وأحببتها،  

ا لك امرأة، فأدخلها إىل بيتك وهي حتلق رأسها وتقص أظفارها، وتنزع عنها  وأردت أن تتخذه 

الرداء الذي سبيت به وجتلس يف بيتك وتبكي عىل أبيها وأمها مدة شهر ثم تدخل إليها وترقد معها  

ولتكن لك امرأة، فإن كانت بعد ذلك ال هتواها نفسك فرسحها حرة وال تستطيع أن تبيعها بثمن  

وإن كان لرجل امرأتان الواحدة حمبوبة واألخرى مبغوضة ويكون   ذليتها،   ك قد وال تقهرها أن 

هلام منه بنون وكان ابن املبغوضة بكرًا، وأراد أن يقسم رزقه بني أوالده فال يستطيع يعمل ابن  

املحبوبة بكرًا ويقدمه عىل ابن املبغوضة، ولكنه يعرف ابن املبغوضة أنه هو البكر ويعيطه من كل  

   ( له الضعف من أجل أنه هو أول بنيه وهلذا جتب البكورية   ما كان 

قال سلامن: إن ما تذكره هو أحكام العهد القديم، والعربة يف املسيحية بالعهد اجلديد  

 وبرأي الكنيسة؟ 

قال احلكيم: ال يوجد نص رصيح يف أي من األناجيل األربعة حيظر تعدد الزوجات،  

األوروبية الوثنية كانت متنع تعدد الزوجات، فلام   وكل ما حدث هو أن تقاليد بعض الشعوب 

اعتنقت هذه األقلية التي متنع التعدد املسيحية فرضت تقاليدها السابقة عىل املسيحيني، وبمرور  

الزمن ظن الناس أن حتريم التعدد هو من  صلب املسيحية، بينام هو تقليد قديم فرضه البعض عىل  
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 اآلخرين عىل مر السنني. 

اك بأن تأتيني بنص واحد عىل حتريم التعدد يف أي إنجيل من األربعة التي متثل  وأنا أحتد 

 العهد اجلديد. 

أما العهد القديم ففيه نصوص رصحية عىل إباحة التعدد يف دين اخلليل إبراهيم وإسحاق  

 ويعقوب، ورشيعة داود وسليامن، وغريهم من أنبياء بنى إرسائيل. 

املسيحية نصٌّ رصيح يمنع التعدد،  وإنام ورد فيه عىل  ومل يرد يف  ) يقول مصطفى السباعي: 

إالالرتغيب    - عىل أبعد االحتامالت  - سبيل املوعظة أن اهلل خلق لكل رجل زوجته، وهذا ال يفيد  

بأن يقترص الرجل يف األحوال العادية عىل زوجة واحدة، واإلسالم يقول مثل هذا القول، ونحن  

زواج الرجل بزوجة ثانية مع بقاء زوجته األوىل يف عصمته  ال ننكره، ولكن أين الدليل عىل أن 

ـًا ويكون العقد باطاًل؟    يعترب زن

ليس يف األناجيل نـص عىل ذلك، بل يف بعض رسائل بولـس ما يفيد أن التعدد جائز،  فقد  

ففي إلـزام األسقف وحده بذلك دليل عىل    ( يلزم أن يكون األسقف زوجـًا لزوجة واحدة ) قال: 

 جوازه لغريه. 

وينقل أنه قد ثبت تارخييًا أن بني املسيحيني األقدمني من كانوا يتزوجون أكثر من واحـدة،   

ويف آباء الكنيسة األقدمني من كان هلـم كثري من الزوجات، وقد كان يف أقـدم عصور املسيحية   

 نائية وأمكنة خمصوصة. إباحة تعدد الزوجات يف أحوال استث 

إن تعدد الزوجاتـ  باعرتاف الكنيسةـ  بقي  ) قال وسرت مارك العامل الثقة يف تاريخ الزواج: 

   ( إىل القرن السابع عرش، وكان يتكرر كثريًا يف احلاالت التي ال حتصيها الكنيسة والدولة 

يتـان إن ديار ماسدت ملك أيرلندة كان له زوجت ) ويقول أيضًا يف كتابه املذكور:     ( ان ورسِّ

وتعددت زوجات املريوفنجيني غري مرة يف  القرون الوسطى، وكان  لرشملان زوجتان  

وكثري من الرساري، كام يظهر من بعض  قوانينه أن تعدد الزوجات مل يكن جمهوالً بني رجال الدين  
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 أنفسهم. 

عقد  وبعد ذلك بزمن كان فيليب أوفاهيس، وفردريك وليام الثاين الربويس يربمان 

الزواج مع اثنتني بموافقة القساوسة اللوثريني، وأقر مارتن لوثر نفسه ترصف األول منهام كام أقره  

 مالنكنون. 

وكان لوثر يتكلم يف شتى املناسبات عىل تعدد الزوجات بغري اعرتاض، فإنه مل حيرم بأمر  

ه زوجتان.. نعم إن اهلل  من اهلل، ومل يكن إبراهيمـ  وهو مثل املسيحي الصادقـ  حيجم عنه إذ كان ل 

أذن بذلك ألناس من رجال  العهـد القديم يف ظروف خاصة ولكن املسيحي الذي يريد أن يقتدي  

هبم  حيق له أن يفعل ذلك متى تيقن أن ظروفه تشبه تلك الظروف، فإن تعدد الزوجات عىل كل  

 حال أفضل من الطالق. 

تبني النقص يف عدد السكان من  ميالدية بعد صلح وستفاليا، وبعد أن  1650ويف سنة 

جراء حروب الثالثني، أصدر جملس الفرنكيني بنورمربج قرارًا  جييز للرجل أن جيمع بني  

م نادى  1531زوجتني.. بل ذهبت بعض الطوائف املسيحية إىل إجياب تعدد الزوجات، ففي سنة  

ن تكون له عدة  الالمعمدانيـون يف مونسرت رصاحة بأن املسيحي ـ  حـق املسيحي ـ ينبغي أ 

 زوجات، ويعترب املورمون كام هو معلوم أن تعدد الزوجات نظام إهلي مقدس. 

ومن املعلوم  أن اقتنـاء السـراري كان مباحًاـ  أي يف املسيحيةـ  عىل إطالقه  ) ويقول العقاد: 

جات،  كتعدد الزوجات، مع إباحة الرق مجلة يف البالد الغربيـة، ال حيده إال ما كان حيد تعدد الزو 

من ظروف املعيشة البيتية، ومن صعوبة جلب الرقيقات املقبوالت للترسي من بالد أجنبية، وربام  

 نصح بعض األئمةـ  عند النصارىـ  بالترسي الجتناب الطالق يف حالة عقم الزوجة الرشعية. 

ومن ذلك ما جـاء يف الفصل اخلامس عرش من كتاب الزواج األمثـل للقديـس أوغسطني،  

 فضل التجـاء الزوج إىل الترسي بدالً من تطليق زوجته العقيم          فإنه ي 

إن  ) وتشري موسوعة العقليني إىل ذلك، ثم تعود إىل الكالم عن تعدد الزوجات فتقول: 
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الفقـيد الكبري جروتيوس دافع عن اآلباء األقدمني فيام أخذه بعـض الناقدين املتأخرين عليهم من  

واحدة، ألهنم كانوا يتحرون الواجب، وال يطلبون املتعة من اجلمع بني  التزوج بأكثر من 

   ( الزوجات 

فالنرصانية ليس فيها نص رصيح يمنع أتباعها من التزوج بامرأتني  ) وقال جرجي زيدان: 

فأكثر، ولو شاءوا لكان تعدد الزوجات جائزًا عندهم، ولكن  رؤساءها القدماء وجدوا االكتفاء  

فظ نظـام العائلة واحتادها،  وكان ذلك شائعًا يف الدولة الرومانية، فلم  بزوجة واحدة أقرب حل 

 يعجزهم تأويل آيات الزواج حتى صار التزوج بغري امرأة واحدة حرامًا كام هو مشهور(  

فريقيا السوداء، فقـد وجدت اإلرسالية  إ بل نرى املسيحية  املعارصة تعرتف بالتعـدد يف 

اجتامعي وهو تعدد الزوجات لدى االفريقيني الوثنيني، ورأوا أن  التبشريية نفسها أمام واقع 

اإلرصار عىل منع التعدد حيول بينهم وبني الدخول يف النرصانية، فنادوا بوجوب السامح  

 لالفريقيني املسيحيني بالتعدد إىل غري حد حمدود. 

ذه  وقد ذكر السيد نورجيه مؤلف كتاب )اإلسالم والنرصانية يف أوساط أفريقية( ه 

فقد كان هؤالء املرسلون يقـولون: إنه ليس من السياسة أن نتدخل يف شؤون   ) احلقيقة ثم قال: 

الوثنيني االجتامعية التي وجدناهم عليها، وليس  من الكياسة أن نحرم عليهم التمتع بأزواجهم  

ذي  ما داموا نصارى يدينون بدين املسيح، بل ال رضر من ذلك ما دامت التوراة وهي الكتاب ال 

جيب عىل  املسيحيني أن جيعلوه أسـاس دينهم تبيح هذا التعدد، فضاًل عن أن املسيح قد أقر ذلك  

   ( 1) ( يف قوله )ال تظنوا أين جئت ألهدم بل ألمتم 

 .ٍّ  بل  أعلنت الكنيسة رسميًا السامح لألفريقيني النصارى بتعدد الزوجات إىل غري حدٍّ

منه بقوله: ال بأس.. قد نقبل كل ما ذكرتم..  ظهر عىل سلامن كثري من االرتباك لكنه فر 

 ولكن التعدد الذي قام به حممد خمتلف متاما.. لقد قهر زوجاته قهرا. 

 
 من الكتاب املذكور. 98-92( انظر: ص 1)
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 ابتسم احلكيم، وقال: الشك أنك حمام؟ 

 قال سلامن: لقد أخطأت يف حدسك، أنا روائي، ولست حماميا. 

ال املحامون الذين  قال احلكيم: فكيف عرفت أن نساءه قهرن قهرا.. عادة ال يعرف هذا إ 

 يلجأ إليهم النساء ليخلصوهن من أزواجهن. 

 قال سلامن: التاريخ.. وحقائق التاريخ.. فهي أفصح من كل لسان. 

م التاريخ هو احلاكم.. أليس من األجدر أن نبحث يف تواريخ هؤالء  ا قال احلكيم: ما د 

النسوة التي أثري كل هذا الشغب من أجلهن، فانربى كل الناس يدافع عنهن.. يريد أن خيلصهن  

 لنحكم بعد ذلك.   من حبيبهن.. لنرى مدى السعادة أو الشقاء الذي وجدنه صحبة رسول اهلل  

كيم اهلادئ: ومن أين لنا أن نعرف تواريخ هؤالء  قال سلامن، وقد فوجئ بجواب احل 

 النسوة؟ 

قال احلكيم: ليس هناك يف الدنيا شخصية عرفت مجيع أرسارها.. بل عرف مجيع أرسار  

 ..  املحيطني هبا مثل رسول اهلل  

إن كثريا من احلكام ال نعرف حتى زوجاهتم.. فكيف بعشيقاهتم الكثريات.. فكيف  

  نعرف كل تفاصيل حياته.. بل نعرف كثريا من تفاصيل املحيطني   بغريهن.. ولكن رسول اهلل  

 به. 

.. بل كان يف إمكان املقربني إليه أن يسرتوا تلك احلياة اخلاصة  لقد كان يف إمكان حممد  

.. ولكنهم مل يفعلوا.. وكان ذلك لسبب واحد، وهو أن حياة رسول  التي عاشها رسول اهلل 

 ال حتتضن إال الكامل.   اهلل  
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 خلامتة ا

حديث هؤالء العرشة الذين أرادوا أن حييوا سنة أيب جهل وأيب   الغريب  بعد أن أخربين 

هلب، التفت إيل، وقال: لقد كانت تلك األيام العرشة من أكثر األيام بركة يف حيايت.. لقد كانت  

كاملطر الذي يغسل األرض من أدراهنا.. أو كالدواء الشايف الذي ينقض عىل السموم، فيقيض  

 عليها واحدا واحدا. 

ابتسمت، وقلت: فأين تلك الدار املباركة التي حصلت بربكتها كل هذه الربكات، لعل  

 اهلل ييرس لنا، فنجعلها مزارا؟ 

قال: مل تبق تلك الدار بعد تلك األيام العرشة.. ومل يبق هلا إال حديث طويل مر الزالت  

 نفيس تتأمل له. 

يها، فحوهلا كهشيم املحترض، أو ترى الطري  قلت: هل ترى طائفا من السامء طاف عل 

 األبابيل عادت من جديد، فرمتها بحجارة السجيل؟ 

 قال: ال هذا، وال ذاك..  

 قلت: فام الذي حصل هلا؟ 

 قال: لذلك قصة طويلة سأخترصها لك اختصارا. 

الصعداء بأمل، ثم قال: يف هناية اليوم العارش، وبعد أن نثرت مجاعتنا آخر   الغريب  تنفس 

سهم من كنانتها عاد أخي إىل دارنا بحزن شديد، وقال يل: أحرض يل مجيع األقراص التي قمنا  

 بتسجيلها يف هذه األيام العرشة. 

 فقلت له متعجبا: هل انتهيت من التجريب، وتريد أن َتوض غامر التنفيذ؟ 

 قال: ما تقصد؟ 

قلت: هل تريد أن تري قداسة البابا هذه األقراص ليعاين الطريقة اجلديدة التي تقرتح عىل  
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 الكنيسة أن تتعامل هبا مع حممد، ومع اإلسالم؟ 

قال بغضب: ال.. هذه األقراص ال ينبغي أن يراها أحد.. ال ينبغي ألحد يف الدنيا أن  

أشعة حارقة من شمس ذلك الرجل الذي أتعب   يسمع حديثها.. إهنا أشعة جديدة.. بل هي 

 الكل.. وال زال يتعب الكل. 

 قلت: فام الذي تريد أن تفعل هبا؟ 

قال: ال يصلح لتلك األقراص إال أن حترق، ثم يدفن رمادها يف أي كوكب من الكواكب  

 حتى ال يأيت من حيلل ذلك الرماد ليستخرج ما حصل يف هذه األيام العرشة املشؤومة. 

راك حتمل حقدا عظيام.. واملسيح الذي نتمسح هبديه ما علمنا أن يكون يف قلوبنا  قلت: أ 

 غري السالم.. السالم هو وحده املعراج الذي يرتقي بأرواحنا إىل امللكوت. 

 لست أدري كيف انتفض أخي من مكانه، وقال: السالم.. نعم.. السالم..  

نعم.. السالم.. لطاملا كنت أراك  ثم توجه إيل، والرسور يمأل أسارير وجهه، وهو يقول:  

 مفكرا.. بل أنت عبقري.. لقد وضعت يدك عىل اإلكسري األمحر. 

 قال ذلك، ثم انرصف من دون أن يأخذ األقراص..  

 قلت: فهي معك إذن؟ 

 قال: ال.. ولتلك األقراص حديث آخر له عالقة هبذا احلديث. 

 قلت: فحدثني عنه. 

دار الندوة اجلديدة، حيث تعودنا أن نلتقي، لكنا  قال: يف الغد ذهبت صباحا مع أخي إىل  

 فوجئنا بأعمدة الدخان َترج منها لتصعد يف أجواء السامء، ومتأل ما حوهلا بالتلوث. 

هرعت أنا وأخي إليها، وقد امتألنا هبول املفاجأة، وهناك وجدنا الرشطة، ومعها رجل  

 منا..  

 قائال: من هو؟   الغريب   قاطعت 
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 .. املهم أنه رجل منا..   قال: لن أذكر لك اسمه 

 قلت: هل كان ذلك الرجل هو اجلاين الذي تاب من حرفته، فراح حيرق كل أثر ملعصيته؟ 

قال: ال.. لقد كان هو املخاتل املخادع الذي سايف خصمه، فلام غلبه ارتد عليه فطعنه يف  

 ظهره. 

 قلت: احك يل قصة ذلك، وال حتدثني باأللغاز. 

ذلك اليوم.. جاء يف املساء بوجه ممتلئ رسورا، وقال:   قال: بعد أن انرصف أخي يف 

 أرأيت.. لقد أوحت يل كلامتك بفكرة عبقرية مل َتطر ببال أحد من الناس. 

 قلت: ما هي؟ 

قال: لقد عرفت أن رس انتصار اإلسالم هو السالم.. انظر حتى اسم اإلسالم فيه حروف  

ىل دين ميت.. ولن يبق يف اسم اإلسالم  السالم.. ولذلك فإن خلع السالم من اإلسالم سيحوله إ 

 أي حرف يصلح للتعبري عنه. 

 قلت: فكيف يمكن أن نفعل ذلك؟ 

 قال: ليس ذلك دورنا.. هناك أجهزة خاصة يمكنها أن تؤدي هذا الدور..  

 قلت: فأنت ال تزال تلح عىل فكرة التحالف؟ 

 . قال: ال شك يف ذلك.. فلم يتحقق أي انتصار يف الدنيا من دون حتالف 

قائال: أنا إىل اآلن مل أفهم رس حرق الدار، وعالقته بالسالم، وعالقة   الغريب  قاطعت   

 ذلك كله بذلك الرجل اللغز، وعالقة القصة مجيعا بأخيك. 

عربات تكاد تنحدر من عينيه، ثم قال: بعد أن نفذت كل السهام التي أرادت    الغريب   كتم 

قام رجل منا هو أكثرنا حيلة وأعظمنا دهاء، وأقربنا مع ذلك    مجاعتنا أن تعيد تصويبها ملحمد  

إىل عروش السالطني، فأوحى إىل بعض ضعاف العقول من املسلمني، الذي اختلطت عليهم  

 الرصاع التي غذهتم عليها وسائل إعالمنا، فقاموا بحرق الدار..  مفاهيم اإلسالم بمفاهيم  



549 

 

 وبعد أن أحرقوها نسبوا التهمة للحكيم، ذلك الرجل احلكيم املضمخ بعطر السالم. 

 قلت: فام األدلة التي استندوا إليها؟ 

قال: تلك األقراص التي كانت حمفوظة عندي.. لقد فتشوها حرفا حرفا، وكلمة كلمة..  

مصممني دهاة، فحولوا من كل تلك املناظرات الطاهرة املساملة خطبا مملوءة باحلقد  ثم أحرضوا  

 والرصاع.. ثم نرشوا كل ذلك بني الناس حيذروهنم من اإلسالم ومن رصاع اإلسالم. 

 قلت: واحلكيم.. هل ظفروا به؟ 

عينه، فقد  قال: ال.. لقد ذكرت لك بأنه أشبه الناس بمعلم السالم، بل لعله معلم السالم  

 كان حيرض، فال نعرف من أين جاء، ويذهب، فال نعرف أين ذهب. 

 قلت: وأولئك الطيبون الذين مألوا ميدان احلرية؟ 

 قال: مل يغادروه.. هم ال يزالون فيه إىل اليوم. 

 قلت: فميدان احلرية ال يزال قائام إذن؟ 

 قال: نعم.. هو ال يزال قائام.. ولكن اسمه فقط هو الذي تبدل..  

 قلت: تبدل االسم!؟  

 ( قال: أجل لقد حتول من )ميدان احلرية( إىل )معتقل.. 

 قلت: هل ندموا عىل احلرية التي فتحوها للناس؟ 

قال: لقد عرفوا أن اإلسالم ال ينترش إال يف وسط ممتلئ باحلرية، ولذلك سارعوا يكفرون  

 عن خطيئة احلرية، وما جرت عليهم من ويالت. 

 مع بأن يف بالدكم حرية. قلت: ولكني ال أزال أس 

قال: نعم.. أنت حر يف أن تكفر، أو أن تسب حممدا.. بل أنت حر يف أن تسب املسيح  
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 ..  ( 1)   نفسه.. ولكنك لست حرا يف أشياء أخرى كثرية 

ثم التفت إيل بأمل، وقال: نحن يف معتقل كبري سدنته أصحاب بطون منتفخة.. أما نحن  

د مستهلكني.. نستهلك الطعام، ونستهلك اإلعالم..  وذلك الغثاء الذي يسكن أرضنا، فمجر 

 ويباح لنا أن نستهلك كل يشء إال أن نستهلك اإلسالم. 

 قلت: أال زال البحث جاريا عن احلكيم؟ 

 
كتب رجل من ستوكهومل يف بعض املواقع مقاال بعنوان )الغرب بني حرّية سّب اإلسالم، وحرمة احلديث عن (1)

اهلولوكست( حتدث فيه عن تناقضات مفهوم احلرية يف األعراف الغربية.. ومما جاء فيه قوله:) جتيز القوانني الغربية للمواطن 

أن يعيش احلرّية بكل تفاصيلها وأن يتحرّر من كل القيود التي تكبّله وبناءا عليه أصبحت احلرّية اجلنسية املقرفة واحلرية الغريب 

السياسية واحلرية االقتصادية يف متناول اجلميع، و هناك كّم هائل من القوانني الرئيسية والفرعية التي تكفل مبدأ احلرية 

أن يستهني بالقيم الدينية وباألنبياء، وعىل الرغم من ذلك فإّن مناقشة موضوع اهلولكست تعترب  للمواطن الغريب الذي حيّق له

حمرمة وال جيوز مطلقا اخلوض فيها أو احلديث عنها أو الدعوة إىل إعادة قراءة ظاهرة اهلولوكست، فإّن ذلك يعترب حمرما ويعّرض 

القانونية و اإلعتقاالت ، كام حدث مع روجي غارودي وفريسون يف فرنسا، الداعي إىل إعادة قراءة هذه الظاهرة إىل املالحقات  

وكام حدث مع أمحد رامي يف السويد الذي سجن ستة أشهر بسبب تناول إذاعته راديو اإلسالم موضوع اهلولوكست واستضاف 

 شخصيات غربية حتدثت يف راديو اإلسالم عن خرافة املوضوع.

ربيني إىل اإلعتقال يف أملانيا وهولندا و النمسا بسبب حديثهم عن اهلولوكست و تفنيذ وقد تعرض الكثري من الكتّاب الغ

 مزاعم الرواية اإلرسائيلية للمحرقة اليهودية.

يف رسوم كاريكاتورية، بينام تلتزم كل الصحف  ويف الدانامرك سمحت جريدة رسمية لنفسها بتصوير رسول اهلل 

 الدانامركية بمبدأ عدم جواز احلديث عن اهلولكوست أو حتى احلركة الصهيونية.

و لإلشارة فإّن السويد، وعندما دعت الكاتب الربيطاين اهلندي األصل سلامن رشدي صاحب كتاب )آيات شيطانية( 

أتاحت له فرصة واسعة ملخاطبة اجلمهور السويدي، ويف نفس زمن وجوده يف رحّبت كل وسائل اإلعالم السويدية بقدومه، و

السويد دعت مجعية عربية الكاتب الفرنيس املعروف بطروحاته ضّد احلركة الصهيونية فوريسون وقامت الدنيا ومل تقعد ضّد 

ا احلرية متاحة لسلامن رشدي، فوريسون املعادي للصهيونية، وقوبل بتظاهرات مضادة، األمر الذي جعل البعض يقول: ملاذ

والذي هتجّم عىل املسلمني، وشبّه طوافهم حول الكعبة بمثابة طواف الزناة حول بيت الزانية، و غري متاحة لرجل كفوريسون 

 أو روجي غارودي بمجّرد حديثهم عن احلركة الصهيوينة و أكاذيبها.

سمح مطلقا باحلديث عن اهلولوكست وغرف الغاز، وفرنسا التي حظرت احلجاب، وتصف املسلمني بأخس النعوت ال ت

  1998وأبرز من تعرض لإليذاء يف هذا املجال الكاتب الفرنيس روجي غارودي.. وقد ظل غارودي حمل مالحقة منذ سنة 

 فرض عليه عندها حصارا متعدّد الوجوه ويف كل املجاالت بمجّرد أّنه تنكّر للهولوكست.
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قال: ما دام الرصاع هو املسيطر عىل هذه البرشية فإن البحث عن احلكيم وعن معلم  

 السالم لن يتوقف أبدا. 

أمل، فأردت أن أخفف عنه، فقلت: عم ستحدثنا غدا إن  من  الغريب  شعرت بام يشعر به 

 شاء اهلل؟ 

.. لنجد احلكيم.. أو معلم السالم.. لنتعلم منه كيف    ( 1) قال: سنرحل إىل )النبي اإلنسان( 

 كان النبي اإلنسان. 

 

 

 
 تتحدث عن الشامئل املحمدية، وعالقتها بالكامل اإلنساين. ، وهيالتاليةعنوان الرسالة  (1)
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 هذا الكتاب 

حاولت هذه الرواية أن تستعيد )دار الندوة( القرشية برمزيتها التارخيية التي تعني  

، وأن تبني أن هذه الدار مل هتدم بعد .. وأنه كان هلا  املواجهة واحلرب مع رسول اهلل 

وجود عىل مدار التاريخ.. ثم إن ثلة من احلاقدين أحيوا هذه الدار بمعونة الشيخ النجدي  

عوا فيها ما ورثوه من أسالفهم من شبهات، وأضافوا إليها ما أفرزه  )الشيطان(، ومج

 ..  حقدهم وبغضهم لرسول اهلل  

ثم راحوا ينثرون هذه الشبهات يف ساحة احلرية، يف بلد من البالد األوروبية.. لكنهم  

ووجهوا برجل حكيم عاقل يعرف كيف جييب عىل الشبهات بعلمه وأدبه وأخالقه العالية،  

أحد الرد عليه أو مواجهته.. وهكذا يرجع كل مثري ألي شبهة من الشبهات خائبا  فال يملك  

 كسريا إىل أصحابه يف دار الندوة.

وعندما يعجزون عن املواجهة العلمية يلجؤون إىل املواجهة باخلداع واملكر  

 واحليلة..  

  هذه باختصار أحداث هذه الرواية احلوارية .. والتي جتيب عىل الشبهات الكثرية

من منطلقات خمتلفة، ابتداء باملنطلقات التي يسلم هبا   التي أثريت حول رسول اهلل 

 اخلصم، ويؤمن هبا. 
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