
 



 

 هذا الكتاب 

 هتدف هذه الرسائل إىل ثالثة أهداف كربى:

يف املجاالت املختلفة، فاحلب ال يكون  ـ بيان كامالت رسول اهلل   أوال

 إال بعد إدراك الكامل.

، ذلك أهنا تتناىف مع ـ رد الشبهات والتحريفات عن رسول اهلل  ثانيا

تكون هي احلجاب الذي حيول بني القلب وبني الكامل، وقد تيسء إليه، وقد 

 املحبة.

لتحقيق ما يرتبط بالكامل من سلوك  ـ التوسل برسول اهلل  ثالثا

وأخالق وغريها، وقد جعلنا ذلك يف خامتة كل رسالة، مثلام يقدم للدعاء بالثناء 

 عىل اهلل، ثم خيتم بطلب احلاجات.

نام كان هدفنا األكرب منه ومل يكن هدفنا من التوسل طلب احلاجة فقط، وإ

يف كل جانب من اجلوانب، ألن  تبيني األثر السلوكي ملحبة رسول اهلل 

 العقيدة التي ال تثمر عمال عقيدة الكساىل واملدعني، ال املجدين والصادقني.

 ،وقد مجعنا يف هذه الرسائل أربعني صفة من صفات رسول اهلل 

 ل تلك اخلطابات املوجهة إليه.ورشحناها، وبينا أدلتها املختلفة من خال
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 املقدمة 

، من خالل رسائل موجهة إليه، ختاطبه  للتقرب من رسول اهلل  هذا الكتاب حماولة  

غري تلك   مبارشة، ومن غري حواجز، فال حواجز وال حجب حتول بيننا وبني رسول اهلل 

أقرب إلينا منا، ويمكننا أن نتواصل   األوهام التي صنعناها بأنفسنا، وإال فإن رسول اهلل 

 معه متى نشاء. 

أحاديثه الكثرية ـ عالقة ممتدة، ال   وكيف ال يمكن ذلك، وعالقته بأمته ـ كام يذكر يف

منقطعة.. والقطيعة إن حصلت ليست من النبوة، وإنام من املتعاملني معها، ذلك أهنا مثل  

 الشمس، ال حتتجب إال عىل من يشاء أن حيجب نفسه عنها. 

وتقديسه ومحده؛ فإن أمجل حديث    هوبام أن أمجل نجوى مع اهلل هي احلديث يف تنزهي

هو احلديث عام آتاه اهلل من أصناف الكامل واجلامل.. حتى يكون ذلك   مع رسول اهلل 

 بمثابة الرتياق الذي يزيل الشبهات، واإلكسري الذي يزرع املحبة يف القلب. 

أن تكون عالقة حمبة، ال جمرد طاعة، ذلك   فنحن مطالبون يف عالقتنا برسول اهلل 

ليف، وإنام يضيف إىل ذلك التعامل  أن املحب ال يكتفي بالطاعة الظاهرة، وبأداء التكا 

 الوجداين معها، وهو ما جيعلها يف أرقى مراتب الكامل. 

 وهلذا، فإن هذه الرسائل هتدف إىل ثالثة أهداف كربى: 

يف املجاالت املختلفة، فاحلب ال يكون إال بعد   ـ بيان كامالت رسول اهلل  أوال

 إدراك الكامل. 

، ذلك أهنا تتناىف مع الكامل، وقد  ـ رد الشبهات والتحريفات عن رسول اهلل  ثانيا 

 تيسء إليه، وقد تكون هي احلجاب الذي حيول بني القلب وبني املحبة. 
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لتحقيق ما يرتبط بالكامل من سلوك وأخالق وغريها،   ـ التوسل برسول اهلل  ثالثا 

دعاء بالثناء عىل اهلل، ثم خيتم بطلب  وقد جعلنا ذلك يف خامتة كل رسالة، مثلام يقدم لل

 احلاجات. 

ومل يكن هدفنا من التوسل طلب احلاجة فقط، وإنام كان هدفنا األكرب منه تبيني األثر  

يف كل جانب من اجلوانب، ألن العقيدة التي ال تثمر عمال   السلوكي ملحبة رسول اهلل 

 عقيدة الكساىل واملدعني، ال املجدين والصادقني. 

ورشحناها، وبينا    ،نا يف هذه الرسائل أربعني صفة من صفات رسول اهلل  وقد مجع

 . أدلتها املختلفة من خالل تلك اخلطابات املوجهة إليه

وتلك الصفات هي: الرساج املنري.. الوسيلة العظمى.. أسوة املتأملني.. النبأ  

حقق.. اإلمام  العظيم.. الرمحة املهداة.. القرآن الناطق.. العامل الراسخ.. العارف امل

املمّكن.. القائد امللهم.. املبلغ األمني.. الواعظ اخلطيب.. البشري النذير.. احلكيم البليغ..  

املعلم الناصح.. الشهم الشجاع.. املخلِص املخَلص.. رسول العاملَني.. النبي املعصوم..  

جماب الدعوات..   خاتم النبيني.. املخّلص املوعود.. املؤيد باملعجزات.. املنبأ بالنبوءات..

مهبط الربكات.. املستبرص املتوسم.. املبجل املكرم.. املحبوب املعظم.. املتبتل العابد..  

العفيف الزاهد.. املقاوم املجاهد.. التقي النقي.. املتواضع األب.. املؤدب احليي.. الذاكر  

 . .. اهلادي البصريالنجي.. اجلواد الكريم.. العفو احلليم.. الصادق األمني.. العبقري اخلبري

وننبه إىل أنا تعمدنا ذكر أكرب عدد من النصوص واألحاديث، ألن اهلدف من الكتاب  

، وتقريبه، وتعميق اإليامن به، ولذلك كان لتلك النصوص  هو التعريف برسول اهلل 

دورها الكبري يف إعطاء تلك الصورة اجلميلة، ألهنا وحدها من يمكنه نفي تلك الصورة  

 تي رسمها له أعداؤه القدامى واملحدثني، من الذين يشعرون أو ال يشعرون. املشوهة ال
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وننبه ـ كذلك ـ إىل أنا ابتعدنا يف الكثري من تلك الروايات عىل النقل احلريف هلا، إما  

بسبب احتوائها للكثري من التفاصيل التي ال تغنينا، أو لكوهنا حتتوي عىل بعض التشوهيات  

 النبوة.التي نرى أهنا دست عىل 

وهذا بناء عىل تصورنا للتعامل مع احلديث، والذي حتدثنا عنه بتفصيل يف كتاب  

]سنة بال مذاهب[، وهو عدم رمي احلديث بسبب بعض ألفاظه أو مجله، إذا ما كان فيه  

بعض املعاين الصحيحة، ذلك أن اجلزء املرفوض قد يكون من ترصف الرواة، وليس من  

قال: )أفضل الصدقة  أنه    حدث عن رسول اهلل  هريرة أنه    عن أبأصل احلديث، كام روي  

ما ترك غنى، واليد العليا خري من اليد السفىل، وابدأ بمن تعول. تقول املرأة: إما أن تطعمني  

وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول االبن: أطعمني، إىل من  

  (1) تدعني(

سئل بعد روايته للحديث، فقيل له: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول اهلل    وعندما 

)(2) ؟ قال: )ال، هذا من كيس أب هريرة 

تقول املرأة: إما  فاجلزء األول من احلديث صحيح، لكن اجلزء الثاين، وهو قوله: ) 

مني،  أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول االبن: أطع

، فإنه واضح يف كونه من ترصف الراوي، ولذلك ال يصح رمي احلديث  إىل من تدعني( 

 مجيعا بسبب ترصف الراوي يف بعض أجزائه. 

 
 ... 1676وأبو داود:  5355(، والبخاري: 10175) 476/ 2( ويف 7423) 252/ 2( رواه أمحد 1)

 ( التخريج السابق. 2)
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 النبأ العظيم 

 أهيا النبأ العظيم الذي هم فيه خيتلفون.  سيدي يا رسول اهلل.. 

لقد بحثت يف تاريخ البرشية، وقلبت صفحات عظامئها، فالسفتهم، وعلامئهم،  

وقادهتم، وزعامئهم، ورجال دينهم.. فلم أجد شخصا كان له ذلك التأثري الذي كان لك  

عىل الرغم من أنك عشت يف بيئة صحراوية بدوية متخلفة عن ركب األمم التي كانت  

 تعارصها. 

وعىل الرغم من كونك مل تكن مؤيدا بقيرص وال بكرسى وال بفرعون.. وال بأي 

 واجلاه من فنون اإلشهار. حاكم يمدك بام تتطلبه الشهرة  

وعىل الرغم من كونك تعرضت للكثري من اهلجامت من قومك األدنني، ومن  

غريهم من األبعدين.. الذي اجتمعوا مجيعا عىل حربك وتشوهيك.. فكتبوا القصائد،  

ونرشوا اجلنود، وأعدوا كل أنواع العدة إلطفاء نورك.. ومع ذلك مل تزد األيام نورك إال  

 ال وملعانا.تألقا واشتعا 

ومل يكن ذلك وحده ما أثار عجبي.. وإنام ذلك التسجيل العجيب لكل جمريات  

حياتك.. بل حتى ملن حظي باجللوس إليك ومواالتك، أو خرس باالبتعاد عنك 

 ومعاداتك.. كلهم حفظت أسامؤهم وأنساهبم والكثري من تفاصيل حياهتم. 

ك وأفعالك.. حتى  أما أنت، فقد حفظت لنا حركاتك وسكناتك.. وأقوال 

ابتسامتك التي كنت ترسلها كل حني.. حفظت لنا، فعرفنا متى ابتسمت، ومتى غضبت..  

 وما الذي فعلت، وما الذي مل تفعل. 

وقد ُجند لذلك جنود كثريون من الرواة واملحدثني والعلامء يف كل املجاالت.. ال  



 

9 

 

 دور هلم إال ذلك.. 

امء وحتى األنبياء.. مل أجد إال شيئا  وعندما عدت لتاريخ غريك من الزعامء والعل

 قليال ال يكاد يذكر أمام ما هيء لك. 

ال نعلم عن  عىل الرغم من كونه كان حماطا بالكثري من الكتبة، وسى عليه السالم فم

ثم ال  حياته ـ حسب األسفار اخلمسة من التوراة ـ إالا قتاله وقيادته يف احلرب وبسالته فيها، 

 ا يتعلق بحياته، وكيفية التعامل مع أحواهلا املختلفة. نرى بعد ذلك شيئا كثري

وهكذا ال نجد يف األناجيل تفاصيل كثرية ترتبط بحياة املسيح عليه السالم، وكيف  

 كان يتعامل مع القضايا املختلفة..  

  ؛ الصحاري والغاباتإىل  هله وعيالهوهكذا ال نجد يف سرية بوذا إال هجرته أل

وارتضائه للموت    ،م ك  أعباء احلُ   له هوكونه ترك عن كا   ، أخرى  الوحيد مرة  مل ير ولده  كونه  و

 أخريا طريقا للخالص. 

وهكذا عندما عدت للفالسفة الكبار والقادة العظام مل أجد من اهتم بتفاصيل  

 حياهتم مثلام وجدت من اهتم بكل تفاصيل حياتك. 

مجيع أنحاء العامل،  وعندما رحت أبحث عن أكثر األسامء شهرة وترديدا، ويف 

وجدت اسمك هو االسم الوحيد الذي يردد كل يوم وعىل مجيع مآذن العامل، وبصوت  

 عال، وهو ينادي )حممد رسول اهلل( 

أسمعه من عىل املنارات، ويف القنوات الفضائية، ويف البث اإلذاعي.. وأسمع معه  

 ماليني، بل ماليري احلناجر، وهي تصيل وتسلم عليك كلام ذكرت.. 

عندما سمعت كل هذا رحت أقرأ تلك الكلامت التي أوحاها اهلل إليك، وأنت يف  

مكة املكرمة، ُتكال لك كل ألوان التهم، وُتقذف بكل أنواع السباب، وُترمى باحلجارة،  
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َرَك  ويسخر الكل منك.. لكن اهلل تعاىل كان يقول لك حينها مطمئنا:  ح  َلَك َصد  َ َأمَل  َنرش 

نَا عَ 1) َرَك ) ( َوَوَضع  َرَك )2ن َك ِوز  َرَك ) 3( الاِذي َأن َقَض َظه  نَا َلَك ِذك  ( َفإِنا َمَع  4( َوَرَفع 

ا )  ِ ُيرس   ا )5ال ُعرس  ِ ُيرس   َت َفان َصب  )6( إِنا َمَع ال ُعرس  َغب  )7( َفإَِذا َفَرغ    (  8( َوإىَِل َربَِّك َفار 

 [ 8،  1]الرشح:  

د أن حتزبت عليك كل األحزاب، واجتمع  ثم يقول لك، وأنت يف املدينة، وبع

ما ُنوَرُه َوَلو   حلربك كل احلاقدين: 
َواِهِهم  َوَيأ َبى اهللاُ إِالا َأن  ُيتِ ِفُئوا ُنوَر اهللاِ بَِأف  ُيِريُدوَن َأن  ُيط 

َكافُِروَن )  َقِّ لُِيظ  32َكِرَه ال  َُدى َوِديِن احل  َسَل َرُسوَلُه بِاهل  ِه َوَلو   ( ُهَو الاِذي َأر  يِن ُكلِّ ِهَرُه َعىَل الدِّ

ُكوَن   ِ َواِهِهم  َواهللاُ ُمتِمُّ  ، ويقول:  [33،  32]التوبة:    َكِرَه امل رُش  ِفُئوا ُنوَر اهللاِ بَِأف  ُيِريُدوَن لُِيط 

َكافُِروَن ) َ 8ُنوِرِه َوَلو  َكِرَه ال  َُدى َوِديِن احل  َسَل َرُسوَلُه بِاهل  يِن  ( ُهَو الاِذي َأر  قِّ لُِيظ ِهَرُه َعىَل الدِّ

ُكوَن  ِ ِه َوَلو  َكِرَه امل رُش     [ 9،  8]الصف:  ُكلِّ

لقد علمت بعد هذا كله املدد الذي كنت مُتد به.. وأنه ليس من الرشق وال من  

الغرب.. وال من العرب وال العجم.. وال من املحدثني وال من الفقهاء.. وإنام من اهلل..  

 السمك أن يقرتن باسمه، حتى ال يصل إليه إال من وصل إليك.  فاهلل هو الذي أراد

لقد أراد اهلل أن يسمع بك العامل أمجع.. وأن يبحث عنك العامل أمجع.. ذلك أن من  

 وصل إليك وصل إىل احلقيقة والرساط املستقيم، وفاز بسعادة األبد.

يم ]حممد  ولذلك حاول الشياطني أن يسيئوا إىل اسمك، فربطوا ذلك الشعار العظ 

رسول اهلل[ الذي أقض مضاجعهم، بأولئك املغفلني احلاقدين الذين ورثوا دين الفئة  

 الباغية، وأصحاب امللك العضوض. 

لقد راحوا يرسمون اسمك عىل راياهتم السوداء كسواد قلوهبم، وامللطخة بالدماء،  

 ليسيئوا إليك، وإىل القيم النبيلة التي متثلها..  
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لرسوم الساخرة، أو ينتجون األفالم الوقحة، أو يكتبون  وراح غريهم يرسمون ا

 الروايات البذيئة.. لينزلوك عن ذلك املقام الرفيع الذي أنزلك اهلل إياه. 

ولن يفلحوا يف ذلك.. كام مل يفلح القرشيون واليهود واملنافقون ومرىض القلوب..  

 فئة الباغية. وكام مل تفلح كل تلك الرتسانة من الرواة الذين جندهم سالطني ال 

فأنت ـ يا سيدي ـ نور اهلل الذي سيبقى مشعا حتى تنمحي مجيع الظلامت.. وحتى  

هييمن دينك عىل الدين كله.. وحتى يتساقط أمامك كل أولئك الدجالني واملشعوذين الذين  

 راحوا يتالعبون باحلقائق، ويشوهوهنا. 

 سيدي رسول اهلل..  

خادما لنعلكم، بل للرتاب الذي متشون  أنا العبد الضعيف الذي يترشف بأن يكون 

عليه.. أسألك أن تقربني منك، حتى أحظى بنورك احلقيقي الذي يطفئ مجيع ظلاميت.. فقد  

راح الكثري من الدجالني خيلطون نورك بنريان الشياطني ليشوهوا مجال النور الذي جئت  

 به.. فيجعلوا منه نريانا حيرقون هبا احلقائق، وهيدمون هبا القيم.

وأسألك ـ سيدي ـ أن أعرفك كام أنت، ال كام صوروك.. فأنت الصفاء والنور  

واجلامل.. وأنت األخالق الرفيعة، والقيم السامية.. وأنت الرمحة املهداة، والنعمة املسداة،  

 ورساط اهلل املستقيم.. وأنت أنت.. 
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 الرساج املنري 

ا   يا من وصفك ربك، فقال:  سيدي يا رسول اهلل.. اج  نِِه َورِسَ َوَداِعي ا إِىَل اهللاِ بِإِذ 

ا  [ 46]األحزاب:   ُمنرِي 

أنت ـ سيدي ـ رساج منري بكل املقاييس، وما وصفك ربك به حقيقة ال جمال فيها  

للشك، وال للمبالغة، بل هي تصوير إهلي بديع حلقيقتك، وحقيقة الوظائف العظيمة التي  

عامل اجلميل املغيب الذي ال نراه.. لكننا بواسطتك  ُوكلت لك.. والتي يرتبط هبا ذلك ال

 يمكننا أن نراه ونعيشه ونتواصل معه، ونصبح جزءا منه. 

فكام أن حكمة اهلل تعاىل ولطفه بعباده ورمحته هبم اقتضت أن جيعل هلذه األرض  

شمسا متدها بالنور.. ولوالها لعاشت األجساد يف الظلامت املدهلمة، ال ترى ربيعا، وال  

ع تغاريد العصافري، وال تقطف ثامر األشجار، وال تتذوق طعام ألي يشء، كام وصف  تسم

ا ) اهلل تعاىل ذلك، فقال:  اج  ا َوها اج  نَا رِسَ ا  13َوَجَعل  اج  اِت َماء  َثجا رِصَ نَا ِمَن امل ُع  َزل  ( َوَأن 

ا ) 14) ِرَج بِِه َحبًّا َوَنَبات  ا )15( لِنُخ  َفاف   [ 16  -  13]النبأ:  ( 16( َوَجنااٍت َأل 

املتنوعة، والثامر اللذيذة، واأللوان الباهية، والنسيم   والنباتاتفاجلنات امللتفة، 

العليل، والدفء الذي تستشعره األجسام، وتنتيش له.. كل ذلك فيض من كرم تلك  

الشمس التي أودعها اهلل لتكون رساجا لعامل األجساد.. ولذلك ال يمكن أن تقوم احلياة من  

 . دوهنا 

وهكذا أنت ـ يا رسول اهلل ـ يف عامل األرواح.. فلوالك مل نر إال األشباح املخيفة،  

والشياطني املرعبة.. ولوالك لعشنا يف سجون التشاؤم املطبق، واحلزن الشديد، والكآبة  

 التي ال عالج هلا. 
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ولوالك مل نر أشجار احلقائق املمتلئة بكل ثامر اجلامل.. ولوالك مل نتمكن من قطف  

أي ثمرة منها.. وكيف نقطفها، ونحن ال هنتدي إليها، وال نراها، وال نسمع هبا.. وهل  

يمكن ألحد أن هيتدي ليشء، وهو يعيش يف ذلك العامل املظلم الذي وصفه اهلل تعاىل، فقال:  

   َِقِه َسح ٌج ِمن  َفو  ِقِه َمو  ٌج ِمن  َفو  َشاُه َمو  ٍر جُلِّيٍّ َيغ  َق  َأو  َكُظُلاَمٍت يِف َبح  ُضَها َفو  اٌب ُظُلاَمٌت َبع 

َرَج َيَدُه مَل  َيَكد  َيَراَها  َذا َأخ 
ٍض إِ  [ 40]النور:   َبع 

ولذلك كنت أنت النور الذي أمدنا اهلل به، لنرى ربيع احلقائق، ونشم أريج عطرها  

َوَمن  مَل   الفواح الذي مل نكن لنهتدي إليه لوال ذلك الضياء الذي جعلك اهلل مصدرا له، 

ا َفاَم َلُه ِمن  ُنوٍر    [ 40]النور:   جَي َعِل اهللاُ َلُه ُنور 

أنت سيدي منبع األنوار احلقيقية التي مل ختتلط بنريان الشياطني.. فلذلك من جلأ  

 إليك، واحتمى بنورك، واستمد منه، واكتفى به، مل يضل عن الرساط املستقيم. 

ائق، ويرتفع التمويه جيد نفسه  وعندما يأيت يف ذلك املوقف الذي تنكشف فيه احلق

ممتلئا بأنوارك، فلذلك ال يرى الظلامت، وال ترعبه األشباح، وال يقع يف تلك احلفر الكثرية،  

ِمنَاِت  }كام قال تعاىل:  بل سيكون صاحب نور عظيم، وبصرية قوية..   ِمننَِي َوامل ُؤ  َم َتَرى امل ُؤ  َيو 

َ َأي ِدهيِم  َوبِ  َعى ُنوُرُهم  َبني  اَمهِنِم  َيس   [ 12]احلديد:    {َأي 

وكيف ال يكون كذلك، وهو مل يكن خيلط نورك بالظلامت، وال بالنريان.. بل كان  

 مكتفيا بك، يعيش يف عاملك املمتلئ باجلامل. 

أما أولئك الكذبة املخادعون، والذين مل يكتفوا برساجك، أو رأوا أن رساجك أدنى  

من أن ييضء هلم الظلامت، فراحوا إىل غريك، وخلطوا احلق بالباطل، وأكلوا الثامر املسمومة  

 التي هنوا عن أكلها..  

يف ذلك املوقف الشديد.. ختتلط عليهم األمور.. ويذهب كل ذلك النور الكاذب  
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مل يكن يستمد من رساج اهلل الذي نصبه لعامل األرواح، بل كان يستمد من نريان   الذي

 الشياطني التي كانت ختدع البرش.. 

َم َيُقوُل    لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك املوقف الشديد، وحذرنا منه أبلغ حتذير، فقال:    َيو 

َتِمُسوا  امل ُنَافُِقوَن َوامل ُنَافَِقاُت لِلاِذيَن آَمنُوا ان ُظُروَنا  ِجُعوا َوَراَءُكم  َفال  َتبِس  ِمن  ُنوِرُكم  ِقيَل ار  َنق 

َعَذاُب ) َُة َوَظاِهُرُه ِمن  ِقَبلِِه ال  مح  يِه الرا
َب َبي نَُهم  بُِسوٍر َلُه َباٌب َباطُِنُه فِ ا َفُُضِ ( ُينَاُدوهَنُم   13ُنور 

ناُكم  َفَتن 
ََمايِنُّ َحتاى َجاَء  َأمَل  َنُكن  َمَعُكم  َقاُلوا َبىَل َوَلكِ ت ُكُم األ  َتب ُتم  َوَغرا ُتم  َوار  ُتم  َأن ُفَسُكم  َوَتَرباص 

َغُروُر )  ُكم  بِاهللاِ ال  ُر اهللاِ َوَغرا  [ 14، 13]احلديد:   (14َأم 

هؤالء ـ سيدي ـ الذين أعرضوا عنك، وعن وصاياك، وراحوا يتصورون أهنم  

 ا بديلة لرساجك، فخدعتهم أحوج ما كانوا إليها. يمكنهم أن حيولوا من أهوائهم رسج

 لقد كذبوا عىل أنفسهم يف الدنيا، فلذلك كذبت عليهم أنفسهم هناك..  

هناك ـ سيدي ـ يمتلئ باحلزن واألسى واألمل كل من أعرضوا عن رساجك املنري،  

ل  وراحوا لتلك الرسج املزيفة يستضيئون هبا، فأكلوا من ثامرها سموما، وربوا يف حقو

نفوسهم حيات وعقارب.. رسعان ما كرشت هلم عن أنياهبا عندما أزيل ستار التمويه،  

 ورأى اخللق احلقائق. 

ِذيَن  لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، وحذر منه أبلغ حتذير، فقال:   بُِعوا ِمَن الا ِذيَن اتُّ َأ الا إِذ  َترَبا

 َ َعَذاَب َوَتَقطاَعت  هِبُِم األ  َبُعوا َوَرَأُوا ال  َباُب ) اتا َأ  166س  ة  َفنََترَبا َبُعوا َلو  َأنا َلنَا َكرا ِذيَن اتا ( َوَقاَل الا

اٍت َعَلي ِهم  َوَما ُهم  بَِخاِرِجنَي ِمَن  اَمهَلُم  َحرَسَ ُءوا ِمناا َكَذلَِك ُيِرهيُِم اهللاُ َأع    الناارِ ِمن ُهم  َكاَم َترَبا

 [ 167،  166]البقرة:  

أولئك الذين أعرضوا عن نورك، وعن رساجك املنري، وراحوا  هؤالء ـ سيدي ـ هم  

يقيمون أندادا وأصناما وطواغيت ركنوا هلا، وهجروك، وتصوروا أهنا تعسفهم عندما  
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 حيتاجون إليها، فتخلت عنهم، وهم أحوج ما يكونون إليها. 

 سيدي رسول اهلل.. أنا العبد الفقري احلقري الذي ترشف بأن يكون فردا من أمتك..  

 أسألك أن تنقذين من كل تلك الرسج الكاذبة.. فال تطيق نفيس أن حترتق بلهيبها. 

ضمني إىل نورك، واجعلني أعيش يف ربيعك، ويف احلقول اجلميلة التي نضجت من  

 أنوار رساجك..  

 اجعلني زهرة من أزهارها.. وثمرة من ثامرها.. ونورا من أنوارها.

الفسيحة التي تنعمت بأن تكون رساجها املنري،  واجعلني أجتول يف تلك اجلنات 

 فحيايت التي يملؤها الربد القارس ال يمكن أن جتد لذة الدفء من دونك. 

وحيايت التي تلمؤها الظلامت ال يمكن أن تبرص اجلامل، وتتنعم بالتواصل معه من  

 دون أن تكون أنت نورها وضياءها وعينها. 

 امل بعينيك.. وأعيش احلقائق بروحك..  فاجعلني أفنى عن نفيس بك.. ألبرص الع

 



 

16 

 

 الوسيلة العظمى 

يا من جعلك اهلل الوسيلة العظمى، واحلبل املمدود، وسفينة  سيدي يا رسول اهلل.. 

 النجاة.. 

كيف ال نشتاق إليك، وأنت أشد رضورة لنا من اهلواء الذي نتنفسه، واملاء الذي  

 نرشبه، والروح التي نعيش هبا؟

 احنا مثل أجسادنا.. جمرد طني وماء ومحأ مسنون.. بل لوالك لكانت أرو

 كيف ال نشتاق إليك، وأنت الذي أعطيت احلياة طعمها ولوهنا ومجاهلا.. 

فلوالك ما أزهر الربيع، وما أرشقت الشمس.. وما تبينت لنا حقائق األشياء املخبأة  

 يف رساديب الظلامت. 

 لوالك لكان كل يشء مقربة وموتا، وأشباحا خميفة.. 

 ت لنا مثل العينني اللتني ال يمكن أن نرى األلوان، وال مجال األشياء من دوهنام. أن

بل أين العينان منك.. وما أبعدمها عنك.. فهام وسيلتنا لذلك اجلامل املحدود الذي  

رسعان ما يذبل.. أما أنت فوسيلتنا إىل اجلامل الكامل احلقيقي الدائم الذي ال تستطيع األيام  

 احلوادث أن تبدله. أن تغريه، وال 

ولذلك أنت لنا العينان احلقيقيتان اللتان ال يمكن أن نرى الكون عىل حقيقته من  

دوهنام.. فمن مل ير الكون بك عاش أعمى، حتى لو امتلك من أجهزة اإلبصار ما يرى به  

 مجيع األفالك.. دقيقها وجليلها.

الوجود.. ومن مصدر الوجود.. ولوالك  وأنت لنا األذنان اللتان نسمع هبام حقائق 

 لعشنا يف عامل الصمت املطبق.. 
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يا رسول اهلل.. كم يصيبنا األمل عندما نشعر بأولئك الذين ختلو حياهتم منك.. ويلهم  

 الظلامت؟   مدهلامت كيف يمكنهم أن يعيشوا، وهم ال يرون الرساج املنري الذي ييضء هلم يف  

الوجود.. وهم ال يتأملون يف صحيفتك التي  وكيف يمكنهم أن هيتدوا إىل حقائق 

 جعلها اهلل مرآة صقيلة لتعرفهم بالوجود.. وحقائقه وقوانيه؟

لقد خرجت اليوم إىل املقربة.. وكانت موحشة جدا، وعندما رأيتها، وتصورت  

 نفيس يف قرب من قبورها.. رأيت احلياة جمرد مزحة ثقيلة.. وأصابني اكتئاب وأمل شديد. 

وسلت بك.. ورحت أنظر إليها من خاللك.. بدت يل شيئا آخر متاما..  لكني عندما ت 

وبدا يل ذلك القرب املوحش جنة غناء.. وبرزت يل آفاق جديدة يف احلياة مل يكن عقيل لوالك  

 ليحلم هبا، وال ليعرفها، وال ليصلها.. حتى اخليال مل يكن ليتطاول للوصول إليها. 

ىل احلياة كلها من عينيك اجلميلتني.. رأيتها  بعد أن عدت من املقربة، ورحت أنظر إ

 شيئا آخر متاما.. 

لقد كانت سابقا يف عيني مفازة للتنافس عىل املال واجلاه والسلطان.. لكنها بفضل  

 عينيك حتولت إىل مفازة للقيم النبيلة واألخالق الرفيعة واحلقائق السامية. 

أو ملك أو صاحب قرص   كنت قبل أن أرى احلياة بعينيك أحسد كل أمري أو وزير

فخم، أو مركب فاره.. لكني عندما رأيتها بعينيك استحالت كل تلك األشياء جمرد هلو  

 ولعب ال خيتلف عن هلو األطفال ولعبهم. 

لقد كانت جل مطالبي من دونك خدمة تراب ومائي وخالياي وأنسجتي.. لكني  

والروح والرس وكل املعارج  بعد أن عرفتك ترقيت عن عامل الطني إىل عامل العقل والقلب 

 التي أرحل هبا إىل ذلك العامل األسمى.. 

بفضلك سيدي.. رصت أشعر أين أحترك بحركة جوهرية نحو عوامل الكامل التي  
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كنت حمجوبا عنها عندما كنت بعيدا عنك، ومل تكن أنت وسيلتي، ومل تكن سفينتك مركبي،  

 وال دربك درب. 

إليك، وإىل حبك.. وامتطيت سفينتك..  لكني بعد أن رست خلفك، ومددت يدي  

رأيت اخللق مجيعا غرقى يف طوفان األهواء، يعيشون مثل الصغار، ويموتون مثل تلك  

 البهائم التي ال ترى احلياة إىل يف املرعى إىل أن يأيت اجلزار ليسلبها منها. 

 بفضلك سيدي تغريت نظريت للكون.. ولنفيس.. وللحياة.. وللعامل.. ولكل يشء.. 

ضلك سيدي زالت كآبتي وتشاؤمي ويأيس.. ألن احلياة بعينيك أمجل بكثري.. هي  بف

 كلها ربيع.. ألن رساجك املنري ييضء عليها.. 

بل يملؤها باأللوان التي ال يمكن لعيوننا أن تراها.. فال يمكن أن نراها إال بعينيك..  

 اده.. مثل ذلك الفلكي الذي ال يمكنه أن يرى الكواكب البعيدة من دون مرص

وأين مرصاد الفلكي منك.. فهو ال يريه إال حجارة يف السامء، أما أنت فنرى بك من  

 العوامل ما ال تطمع مجيع مراصد الدنيا يف اكتشافه. 

وأنت فوق ذلك كله ال ترينا احلقائق فقط، بل تدلنا عىل الطريق الذي نصل به إىل  

 السعادة األبدية.. 

عقول التي تكربت عن أن تنظر إىل احلياة من  تلك السعادة التي تاهت عنها كل ال

 منظارك. 

فأنت لذلك ـ سيدي ـ منارتنا التي هنتدي هبا يف الظلامت، وأنت رساطنا املعبد الذي  

 يقينا من الوقوع يف املهالك الكثرية التي وضعت يف غري طريقك.. 

  وأنت الذي متد يديك ملن شاء أن يمسك هبام، حتى يعيش معك، ومع ذلك العامل 

اجلميل الذي دللتنا عليه، وكنت حتزن حزنا شديدا عندما ترى اخلالئق معرضني عنك،  



 

19 

 

 مكتفني بتلك العيون التي ال يرون هبا إال املراعي واملقابر. 

ولذلك ـ سيدي ـ أنت لنا الروح احلقيقية.. فلوالك لكانت أرواحنا مثل أجسادنا 

 جمرد طني وماء ومحأ مسنون. 

رص به احلقائق.. ولوالك لكنا جمانني.. ألنا نرى احلقائق  وأنت لنا العقل الذي نب

 خالف ما هي عليه يف الواقع. 

وأنت لنا القلب الطاهر الذي نعشق به احلقائق.. ولوالك لغرقنا يف محأة احلب  

 املدنس الذي يرمينا يف مستنقعات األهواء. 

ثل أولئك الذين  ولذلك أنت لنا احلياة احلقيقية.. التي لوالها لعشنا حياة مزيفة، م

يعمرون دهرا طويال، ويتمتعون بمتع كثرية.. ثم خيرجون من احلياة، قبل أن يكتشفوا أمجل  

 ما فيها.. 

ِذيَن آَمُنوا   ولذلك صدق ربك عندما اعتربك مصدرا للحياة، فقال:  َا الا َياَأهيُّ

َا حُي يِيُكم  
ُسوِل إَِذا َدَعاُكم  ملِ َتِجيُبوا هللِاِ َولِلرا  [24]األنفال:   اس 

فأنت سيدي ذلك الداعي الذي ينفخ احلياة احلقيقية يف كل من آمن به وأحبه  

واتبعه.. وبقدر املحبة تكون روح احلياة اجلديدة.. التي ال يمكن لإلنسان أن يولد الوالدة  

 احلقيقة من دوهنا. 
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 أسوة املتأملني 

 يا أسوة كل املضحني واملتأملني واملتعبني..  سيدي يا رسول اهلل.. 

  ،نتيجة أعامل بسيطة  ، أكتب هذه الرسالة إليك بعد أن أصابني بعض اإلرهاق

معها كذبا وزورا أين قدمت بعض   وتومهت قمت هبا يف خدمة دينك..  تصورت أين 

 التضحيات أثناء ذلك. 

أنظر إىل مرآتك  نفيس األمارة بالسوء، ورحت النظر يف مرآة لكني عندما تركت 

طيلة حياتك.. وتلك  مرت عليك تلك اآلالم العظيمة التي الصقيلة، ورأيت كل 

التضحيات التي ال نزال نعيش آثارها.. استحييت من نفيس، وامتألت خجال من ذلك 

 الذي سميته تعبا وأملا وتضحية..  

حصل   فأين تعبي وأملي وتضحيتي.. بل أين تعب املاليني وآالمهم وتضحياهتم مما 

لك يف حياتك.. أنت الذي قضيت حياتك كلها يف خدمة رسالتك ومبادئك والقيم  

 العظيمة التي جئت هبا. 

كيف أمرك ربك أن تنزع الدثار عنك، وخترج إلنذار أولئك  ـ سيدي ـ لقد تذكرت 

، وال  وال كرامتك، وال نبلكاملستكربين.. الذين مل يراعوا حرمتك، األجالف الغالظ 

 الذين كانوا يعرفون دماثة أخالقك، وسامحة طبعك..  .. وهم وتكبن

حساب  ه من دون أي تردد، أو أي  رحت مرسعا تنفذبمجرد أن جاءك األمر اإلهلي  

تعلم أن الكل سيقف يف وجهك.. وأهنم  كنت ألي أذى يمكن أن تتعرض له.. مع أنك 

 سريددون عليك ما ردده اجلهلة عىل أنبيائهم. 

ل ما يقولونه لك.. فليقولوا: ساحر أو كاهن أو جمنون أو  لكنك ـ سيدي ـ مل تبال بك
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ابن أب كبشة.. أو ما شاءت هلم لغتهم من ألفاظ البذاءة، وما شاءت هلم نفوسهم من سموم  

 احلقد. 

  إىل ربك، وهو يسليك بقوله: إال مع تتسمل تكن لقد كنت مرتفعا عليهم، ألنك 

ُركَ  َلُم َأناَك َيِضيُق َصد  اِجِديَن  97باَِم َيُقوُلوَن ) َوَلَقد  َنع  ِد َربَِّك َوُكن  ِمَن السا ( َفَسبِّح  بَِحم 

َيِقنُي 98) ُبد  َرباَك َحتاى َيأ تَِيَك ال  َفَتَولا َعن ُهم    ، ويقول لك: [ 99 - 97]احلجر:  ( َواع 

ِمنِ 54َفاَم َأن َت بَِمُلوٍم )  َرى َتن َفُع امل ُؤ  ك  ر  َفإِنا الذِّ  [ 55، 54]الذاريات:  نَي ( َوَذكِّ

حيكي لك قصص األنبياء، وهم يعانون مثلام تعاين،  مل تكن تسمع إال إىل ربك، وهو  

ويتأملون مثلام تتأمل.. ليكون ذلك األمل، وتلك التضحية عالمة الصدق األكرب.. فهل يمكن  

 املعامالت القاسية؟للكاذب واملدعي أن يضحي أو يتأمل أو يرىض بأن يواجه بمثل تلك 

ومل تكن تلك املعامالت القاسية قارصة عىل الكلامت البذيئة املمتلئة باحلقد.. بل  

 تتحول كثريا إىل أفعال، تنم عن حقد عظيم..  كانت

لقد سجل لنا الرواة بعض مشاهد تلك اآلالم.. حيث ذكروا لنا أنكـ  سيديـ  كنت  

أن بعضهم جاء إليك، وأخذ بمنكبك، ولوى  تصيل بفناء الكعبة، ومع علمهم بحرمتها إال  

 . .(1)ثوبه يف عنقك، وخنقك خنقا شديدا

ورووا أهنم كانوا يطرحون عليك أحشاء الذبائح، وأنت تصيل.. بل كانوا يضعوهنا  

. ثم تستمر يف  .؟(2)يف طريقك، وأمام بيتك.. ومل تكن متلك إال أن تقول هلم: أي جوار هذا

 هلادئ املمتلئ باحلكمة والرمحة والتواضع. ك ابدعوهتم إىل اهلل، وبأسلو

بل كنت تسري عىل قدميك املسافات الطويلة،  ـ سيدي ـ  ومل يكن ذلك أملك الوحيد

 
 . 4/1814( صحيح البخاري، 1)

 ( 463/ 2( سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )2)
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وأنت تبرش وتنذر، وهم خلفك يستهزئون بك، وحيذرون منك.. وأنت ال تبايل بام يقولون،  

 وال ما يفعلون. 

.. بل  ريها من األسواق وال غ ومل تكتف يف سريك بأسواق عكاظ، وال ذي املجاز

رجاء أن جتد فيهم من اللني ما    إىل الطائف. حتى أنك رست  .تقطع املسافات الطويلة كنت  

 .. مل جتده يف قريش

وإنام باحلجارة  استقبلوك ـ ال كام يستقبلون الدعاة عندنا باهلدايا والتحف ـلكنهم 

ن اهلموم واآلالم من  التي أدمت قدميك.. فرحت تفر منهم، وتشكو إىل ربك ما نزل بك م

. تقول له فيها: )اللهم إليك  . شكوى املحبني شكواك غري ضجر وال انزعاج.. بل كانت 

أشكو ضعف قويت، وقلة حيلتي، وهواين عىل الناس، يا أرحم الرامحني، أنت رب  

املستضعفني، وأنت رب، إىل من تكلني؟ إىل بعيد يتجهمني؟ أم إىل عدو ملكته أمري؟ إن  

عيل غضب فال أبايل، ولكن عافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي  مل يكن بك 

أرشقت له الظلامت، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل ب غضبك، أو حيل عيل  

  (1)سخطك، لك العتبى حتى ترىض، وال حول وال قوة إال بك(

حني  وهكذا كانت حالك مع أولئك األجالف الغالظ الذين كانوا هيمون كل 

 بقتلك إال أن اهلل عصمك منهم..  

حني.. وتعلم معها  كل  وكنت تعلم كل ذلك.. وتعلم كل التهديدات التي توجه لك  

كل اإلغراءات التي تقدم لك إن أنت تركت دعوتك، ورست يف طريقهم.. لكنك مل  

تفعل.. ومل هتم.. ومل خيطر عىل بالك.. بل كنت ترسل هلم بذلك الشعار الذي صار علام 

وراية لكل األحرار: )واهللا لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل عىل أن أترك هذا  

 
 ( 420/ 1( سرية ابن هشام )1)
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  (1) حتى يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركته(األمر  

ومل يكن ذلكـ  سيديـ  أملك الوحيد.. بل إن قومك وإمعانا يف استعامل كل الوسائل  

لصدك عن دعوتك، راحوا يواجهونك بعشريتك.. حيث حارصوك معهم يف الشعب،  

ذلك،  ومنعوهم األقوات أن تصلهم، حتى استبد بك وهبم اجلوع الشديد.. وكنت ترى كل  

 وتتأمل له أملا شديدا.. لكنك مل تكن لترتك دعوتك مهام كلفك الثمن..  

ثم قدر اهلل لك أن هتاجر من تلك البالد التي آذتك.. لتذهب إىل املدينة التي تنورت  

بنورك.. وتقطع يف رحلتك إليها كل أنواع التعب واألمل، وأنت تتخفى من تلك العيون  

 م بقتلك. التي ترتصد لك، والسيوف التي هت 

ويف املدينة مل تركن للراحة.. بل كنت تواجه آالما ال تقل عن تلك اآلالم التي  

يف مكة.. فقد كان هناك املنافقون واليهود ومرىض القلوب.. والذين راحوا   ها واجهت

يتفنون يف إيذائك.. ومل تكن متلك معهم إال الصرب اجلميل.. ومل تكن تعاملهم إال بتلك  

 ت كيانك كله. الرمحة التي مأل

ومل يكتف احلاقدون بالكلامت حياربونك هبا.. بل كانوا يرسلون كل حني جحافل  

جيوشهم، لُضبك ورضب الثلة املؤمنة معك.. فكنت تقطع املسافات الطويلة كل حني  

 لصد كل عدوان، ومواجهة كل مؤامرة..  

ب.. فكنت  وأنت أثناء ذلك كله تسمع الكلامت اجلارحة من املنافقني ومرىض القلو

اَعَة آَلتَِيٌة  ربك، فقال:  تواجهها باالبتسامة واهلدوء، والصفح اجلميل، كام علمك إِنا السا

َِميَل  َح اجل  ف  َفِح الصا  [ 85]احلجر:   َفاص 

. مملوءة باملتاعب واآلالم، ومع مجيع أصناف  . وهكذا ـ سيدي ـ كانت حياتك مجيعا 

 
 ( 327/ 2( سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )1)
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 املعتدين الظاملني..  

كنت  ويف الليل وعندما يركن املتعبون إىل اهلدوء والراحة، أو إىل احلديث والسمر..  

ال تكتفي بالركعات املحدودات،  تفرتش جبهتك، ساجدا لربك..  أنت تتوجه إىل القبلة، و

نا   وم أكثر الليل، لقد قال ربك يذكر ذلك عنك: وال بالدقائق املعدودات.. وإنام كنت تق

ِذيَن َمَعَك َواهللاُ َفُه َوُثُلَثُه َوَطائَِفٌة ِمَن الا ي ِل َونِص  َنى ِمن  ُثُلَثِي اللا َلُم َأناَك َتُقوُم َأد  ُر  َرباَك َيع   ُيَقدِّ

ي َل َوالناَهارَ   [ 20]املزمل:  اللا

ب واآلالم التي مررت هبا.. وال يمكنني أن  هذه ـ سيدي ـ أمثلة عن بعض املتاع

 أعددها.. فالرواة مل يسجلوا إال بعض مشاهداهتم..  

ولو أن العقالء تأملوا فيها.. ورأوا أنك يف حياتك مجيعا مل تكن سوى املضحي  

واملتأمل الذي كان يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع.. ثم عندما مات مل يرتك دينارا وال  

لو تأملوا يف ذلك وحده، لعلموا مدى صدقك  يعيش حياة بسيطة جدا.. درمها.. بل كان 

 وإخالصك.. وأنك مل تكن متثل سوى احلقيقة، وبأمجل صورها.

كان يمكنك أن تنال ما تشاء من قومك وغريهم  ومما يزيد يف تأكيد ذلكـ  سيديـ  أنه  

من الذين   إن أنت تركت دعوتك، واستسلمت لرغباهتم.. لكنك مل تفعل.. بل مل تطلب 

اتبعوك أو غريهم جزاء وال شكورا.. وإنام كانت حياتك كلها هلل، ومل تكن تطلب شيئا إال  

 من اهلل. 

اعذرناـ  سيديـ  فنحن الذين كان ينبغي لنا أن نتخذك أسوة مل نفعل.. فالدعاة عندنا 

م  أثرياء وجهاء.. تتنقل هبم السيارات الفخمة، ويملكون من كل شهوات الدنيا.. وبعضه

يملك حرسا خاصا.. والكثري منهم يتأفف لكلمة نقد بسيطة، ليس فيها جتريح وال أذى..  

 يف نفس الوقت الذي يتحدث فيه عنك وعن سال اجلزور التي طرحت عليك..  



 

25 

 

بالصدق    ة فاعذرنا سيدي عن سوء خالفتنا لك، واعذرنا يف تشوهينا لدعوتك املمتلئ

اد هبا األموال والقلوب، لنهدم كل ما بنيته،  مصيدة نصطوالتضحية، والتي حولناها إىل 

   ونقيض عىل كل تلك القيم اجلميلة التي جئت هبا. 
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 الرمحة املهداة 

َلَقد  َجاَءُكم  َرُسوٌل ِمن  َأن ُفِسُكم     يا من وصفك ربك، فقال:  سيدي يا رسول اهلل..  

ِمننَِي َرُءوٌف َرِحيٌم   [ 128]التوبة:   َعِزيٌز َعَلي ِه َماَعنِتُّم  َحِريٌص َعَلي ُكم  بِامل ُؤ 

لقد رحت أبحث عن أكرب وصف أو لقب يعرب عنك، فلم أجد مثل هذه اآلية  

 ظهر الذي ظهرت به. الكريمة التي تصفك، وتصف املصدر الذي صدرت منه، وامل 

فأنتـ  يا سيدي يا رسول اهللـ  رمحة إهلية مهداة إىل خلقه، ليخرجهم من عامل الظلامت  

املمتلئة باآلالم والكآبة واحلزن إىل عامل األنوار املمتلئ بكل ألوان السعادة والرسور  

 والفرح. 

به   أنت مثل ذلك الطبيب الذي وجد شيخا كبريا مقعدا مرميا عىل األرض، يلتف

البعوض والذباب، وتنهشه احليات والعقارب.. وتفرتسه كل ألوان اآلالم.. ظاهرا  

وباطنا.. فراح يضع يد كرمه وشفائه عليه، فحوله من الشيخوخة إىل الشباب، ومن املرض  

إىل الصحة، ومن القعود إىل النشاط.. ثم أبعد عنه كل ما يؤذيه ظاهرا وباطنا.. ومأله بكل  

 فرحا وأمال.. فتحول من حال إىل حال.  ما يسعده، ويملؤه 

 وهذا فعلك بنا، وبكل البرشية يا سيدي يا رسول اهلل..  

. حتيط هبم  . فلوالك لعاش البرش مجيعا يف شيخوخة اآلالم، مقعدين متأملني حزانى

 الشياطني، وتسقيهم من كل ألوان السموم.. 

نعيش فيه، وال رس  لوالك مل نعرف حقيقتنا، وال مصرينا.. وال رس الكون الذي و

 احلياة التي نعيشها..  

 ال بام متليه علينا حقائق الوجود.  ،نا اؤولوالك لعشنا بام متليه علينا أهو



 

27 

 

 هدية اهلل لعباده، وحبله الذي أرسله إلنقاذهم. ـ سيدي ـ أنت 

ذلك الداعي الذي سار يف األرض يبرش بام أعد اهلل لعباده من فضله  ـ سيدي ـ  وأنت  

 . إن هم أطاعوه

ذلك احلريص الذي كان يمتلئ أملا إلعراض املعرضني، ال ألجله،  ـ سيدي ـ وأنت 

يف النار هتافت الفراش، وأنت تذهبم عنها، لكنهم  وإنام ألجلهم.. فقد كنت تراهم يتهافتون  

 يأبون إال الوقوع فيها.

لقد عربت عن ذلك بلسانك البليغ، فقلت: )مثيل كمثل رجل استوقد نارا، فلام  

أضاءت ما حوهلا جعل الفراش وهذه الدواب التي يف النار يقعن فيها، وجعل حيجزهن  

ويغلبنه فيتقحمن فيها، فذلكم مثيل ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار،  

  (1)هلم عن النار فتغلبوين تقحمون فيها(

ثل رجل  وشبهت حالك وحال قومك، فقلت: )إن مثيل ومثل ما بعثني اهلل به، كم

أتى قومه، فقال: يا قوم إين رأيت اجليش بعيني، وإين أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه  

طائفة من قومه، فأدجلوا فانطلقوا عىل مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكاهنم،  

فصبحهم اجليش، فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني، واتبع ما جئت به، ومثل  

  (2)ما جئت به من احلق( من عصاين، وكذب 

كان يف إمكانكـ  سيديـ  أن تكتفي بتبليغ الرسالة، وأداء ما كلفت به كام تعود الناس  

 .. لكنك ـ ولكونك رمحة مهداة ـ مل تكن كذلك.. ه أن يبلغوا الرسائل، ويؤدوا ما كلفوا ب

اهلدي العظيم الذي  فقد كان احلزن الشديد يعرتيك عند كل إعراض عنك، وعن 

 
 (. 2284ح) 4/1789صحيح مسلم  (1)

 (. 2283ح) 4/1788صحيح مسلم  (2)
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 ألنك تعلم جيدا املصري الذي يصري إليه من أعرض عنك..    جئت به،

ُسَك َعَلي ِهم    لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك عنك، وهناك عنه، َهب  َنف  فقال: ﴿ َفاَل َتذ 

اٍت ﴾ ]فاطر:  ا  وقال: ﴿ َوَلَيِزيَدنا  ، [8َحرَسَ ر  َيان ا َوُكف  ا ِمن ُهم  َما ُأن ِزَل إَِلي َك ِمن  َربَِّك ُطغ  ري 
َكثِ

َكافِِريَن ﴾ ]املائدة:  ِم ال  َقو   [ 68َفاَل َتأ َس َعىَل ال 

: ﴿ َلَعلاَك َباِخٌع  بل إنه شبه حالك بحال الذي هيلك نفسه من األسف، فقال

َسَك  ِمننَِي ﴾ ]الشعراء  (1)َنف  َسَك َعىَل آَثاِرِهم  إِن   3:  َأالا َيُكوُنوا ُمؤ  [ وقال: ﴿ َفَلَعلاَك َباِخٌع َنف 

ا ﴾ ]الكهف:   َِديِث َأَسف  ِمُنوا هِبََذا احل   [  6مَل  ُيؤ 

بل إنه ذكر أن حرصك الشديد عليهم، بلغ إىل درجة وددت فيها لو جيابون لكل آية  

َراُضُهم  فَ يطلبوهنا، فقال: ِض َأو   َوإِن  َكاَن َكرُبَ َعَلي َك إِع  َر  ا يِف األ  َت َأن  َتب َتِغَي َنَفق  َتَطع  إِِن اس 

َاهِ  َُدى َفاَل َتُكوَننا ِمَن اجل  َيُهم  بِآَيٍة َوَلو  َشاَء اهللاُ جَلََمَعُهم  َعىَل اهل 
 َفَتأ تِ

ِ
اَمء   لِنَي ُسلاام  يِف السا

  (2)[35]األنعام:  

ت تدعوهم بكل ما أوتيت من  وغريها من اآليات الكريمة التي تصور حالك، وأن

وائهم، ويتبعوا احلق الذي جئت به، لتتحقق هلم النجاة والفوز العظيم  قوة، ليعرضوا عن أه

 يف الدنيا واآلخرة. 

تتحمل يف سبيل ذلك كل ألوان الغلظة واجلفاء التي يبدوهنا  ـ سيدي ـ كنت قد و

 
([: )البخع: أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء، وهو عرق 298/  3( قال الزخمرشي ]الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )1)

مستبطن الفقار، وذلك أقىص حّد الذبح، ولعل لإلشفاق، يعنى: أشفق عىل نفسك أن تقتلها حرسة عىل ما فاتك من إسالم 

ِمننَِي لئال يؤمنوا، أو المتناع إيامهنم، أو خيفة أن ال يؤمنوا(  قومك َأالا َيُكوُنوا ُمؤ 

([: )واملراد بيان حرصه عىل إسالم قومه 19/ 2قال الزخمرشي يف تفسريها ]الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (2)

وق السامء ألتى هبا رجاء إيامهنم. وقيل: كانوا يقرتحون وهتالكه عليه، وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من حتت األرض أو من ف

اآليات فكان يوّد أن جيابوا إليها لتامدى حرصه عىل إيامهنم. فقيل له: إن استطعت ذلك فافعل، داللة عىل أنه بلغ من حرصه أنه 

 لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم بام اقرتحوا من اآليات لعلهم يؤمنون(
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تبايل بنفسك.. بل كان  لك.. وكنت تسمع كل ألفاظ البذاءة والشتائم.. لكنك مل تكن 

 حرصك عليهم، وخوفك عىل املصري الذي ينتظرهم يدعوك لتحمل كل يشء منهم. 

تلك الرمحة العظيمة التي كانت تكسوك ظاهرا وباطنا، وأنت تتعامل  لقد وصف اهلل  

ٍَة ِمَن اهللاِ لِن َت هَلُم  وَ فقال:  مع مجيع أصناف الناس، بل مع أغلظهم طباعا،   َلو  ُكن َت  َفباَِم َرمح 

ِر َفإَِذا َم  ُهم  يِف األ  ِفر  هَلُم  َوَشاِور  َتغ  ُف َعن ُهم  َواس  لَِك َفاع  وا ِمن  َحو  َقل ِب اَلن َفضُّ يَظ ال 
 َفظًّا َغلِ

لِنيَ  ل  َعىَل اهللاِ إِنا اهللاَ حُيِبُّ امل َُتَوكِّ َت َفَتَوكا  [ 159]آل عمران:   َعَزم 

تفرح لفرحهم، وحتزن حلزهنم، وتشاركهم يف كل    ولذلك كنت نعم الصاحب هلم.. 

يشء.. وتعيش معهم كأحدهم.. بل كنتـ  سيديـ  خادما هلم، تسعى يف مصاحلهم، وتقيض  

 حوائجهم، بكل لني ولطف وتواضع. 

 هكذا كنت ـ سيدي ـ مثاال للقيم النبيلة، واألخالق العالية التي جئت لتتممها. 

ون أهنم هيتدون بسنتك، وحييون حياتك،  فاعذرنا سيدي.. فقد أصبح الذين يدع 

 من أكثر الناس قسوة، وأغلظهم طباعا..  

 لقد حولوا الرمحة التي جئت هبا إىل سكني حادة يذبحون هبا الناس.

.  .وحولوا ذلك اللني والصفاء واللطف الذي كنت عليه رصاخا وصياحا وهنيقا 

 دونه هنيق احلمري. 

مأل القلوب أمال يف رمحة اهلل وعيدا  وحولوا كل البشارات التي جئت هبا، لت

. ال باحلقائق، وإنام بالزيف الذي حرفوا إليه دينك، والذي عجنوه بأحقادهم  .وإنذارات

 وأهوائهم. 

نعتذر إليك ـ يا سيدي يا رسول اهلل ـ من هؤالء الذين حذرتنا منهم، وأعلمتنا بأهنم  

يخرج قوم يف آخر  )سسيشوهونك، ويشوهون اهلدي العظيم الذي جئت به، فقلت: 



 

30 

 

الزمان، حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من قول خري الربية، يقرؤون القرآن، ال  

  (1)جياوز إيامهنم حناجرهم، يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية(

لكن قومي مل يبالوا بتحذيرك.. بل راحوا يسموهنم أهل سنة، وأهل حديث، وأهنم  

 لوالهم لضاع هديك..   السنة متيش.. وأنه

ولو أهنم فتحوا أعينهم عىل غلظتهم وقسوهتم وجفائهم وألسنتهم البذيئة وقلوهبم  

اململوءة باألحقاد، لعرفوا أنه يستحيل أن جتتمع سنتك مع القسوة.. وعرفوا أن معرفتك  

يف قلب ميلء باألحقاد   وحبك يمآلن القلوب بالرأفة والرمحة.. وأنه يستحيل أن حيل

 وحبك..  معرفتك

فمعرفتك وحبك ـ سيدي ـ ال تتنزل إال عىل القلوب الطاهرة املمتلئة بكل املعاين  

، كادعاء املجرمني واملختلسني  واملعرفة  ها للحب ؤالسامية.. أما من عداها، فادعا 

 واللصوص للرشف والنبل والكرم. 

 

 
 (..119/ 7( والنسائي )4767( وأبو داود )1066( ومسلم )3611( رواه البخاري )1)
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 القرآن الناطق 

 أهيا القرآن احلي الناطق.. سيدي يا رسول اهلل.. 

شاء اهلل برمحته، ولطفه بعباده، أن جيعلك نموذجا أسمى لكل تلك املعاين  لقد 

املقدسة التي تنزلت يف آخر وصاياه وعهوده للبرش.. فمن شاء أن يقرأها قرأها يف حروفه..  

ومن شاء أن يشاهدها شاهدها يف سلوكك وأخالقك وتلك القيم النبيلة التي كنت تتحرك  

 ا حروف القرآن الكريم. هبا يف األرض، وتتحرك معك فيه

َوِعَباُد   فإن شاء أن يرى عباد الرمحن، أولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله: 

ا ) َاِهُلوَن َقاُلوا َساَلم  ن ا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجل  ِض َهو  َر  ُشوَن َعىَل األ  ِذيَن َيم  َِن الا مح  ِذيَن  63الرا ( َوالا

ا )  ا َوِقَيام  د  ِم  ُسجا ف  َعناا َعَذاَب َجَهناَم إِنا عَ 64َيبِيُتوَن لَِرهبِّ ِ نَا ارص  ِذيَن َيُقوُلوَن َربا َذاهَبَا  ( َوالا

ا )  ا ) 65َكاَن َغَرام  ا َوُمَقام  َتَقرًّ َا َساَءت  ُمس  وا  66( إهِنا رُتُ ُفوا َومَل  َيق 
ِ َذا َأن َفُقوا مَل  ُيرس 

ِذيَن إِ ( َوالا

ا )  َ َذلَِك َقَوام  إىل آخر اآليات الكريمة.. وجد كل   [ 67 -  63]الفرقان:  ( 67َوَكاَن َبني 

اهتا العالية التي تصلح أسوة جلميع اخللق، ويف مجيع  هذه املعاين متمثلة فيك، وبدرج

 األزمنة.  

ِ  شاء أن يرى املخبتني، أولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله: وهكذا إن  َوَبرشِّ

بِتِنَي )  ابِِريَن َعىَل َما َأَصاهَبُم  َوامل ُقِ 34امل ُخ  َر اهللاُ َوِجَلت  ُقُلوهُبُم  َوالصا
ِذيَن إَِذا ُذكِ اَلِة  ( الا يِمي الصا

نَاُهم  ُين ِفُقوَن  ، وجدك أوهلم وسيدهم، فأنت صاحب القلب  [35، 34]احلج:  َومِماا َرَزق 

الرقيق اخلاشع، الذي تدمع عيناه كلام ذكر ربه.. وقد حدث صاحبك الصادق املخلص ابن 

،  أنزل؟ وعليك  عليك أقرأمسعود أنك طلبت منه أن يقرأ عليك بعض القرآن، فقال لك: 

.. فراح يقرأ من سورة النساء حتى وصل إىل  غريي  من  أسمعه  أن  أحب  إين  نعم،فقلت له:  
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ا قوله تعاىل:   َشِهيد 
ِ
ٍة بَِشِهيٍد َوِجئ نَا بَِك َعىَل َهُؤاَلء ]النساء:   َفَكي َف إَِذا ِجئ نَا ِمن  ُكلِّ ُأما

 .(1)التفت إليك، فوجد عيناك تذرفان بالدموع ، [41

ي ِل َما  كى أولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله: وإن شاء أن ير يال  ِمَن اللا
اُنوا َقلِ

ِفُروَن ) 17هَي َجُعوَن )  َتغ  َحاِر ُهم  َيس  َس  ُروِم 18( َوبِاأل  ِل َوامل َح 
ائِ م  َحقٌّ لِلسا

َواهِلِ   ( َويِف َأم 

، وجدك يف السحر.. بل قبله.. بل يف أكثر الليل قائام لربك تناجيه،  [ 19 -   17]الذاريات:  

 ل قيم الروحانية. وتبكي بني يديه ممتلئا بك

ك،  ته منبأعجب يشء رأ وقد حدثت عائشة عنك، عندما طلب منها أن حتدثهم 

،  ز وجلع كل أمره كان عجبا، أتاين يف ليلتي، ثم قال: ذريني أتعبد لرب فبكت، وقالت: )

فقلت: واهلل إين ألحب قربك، وإين أحب أن تعبد لربك. فقام إىل القربة فتوضأ ومل يكثر  

قام يصيل، فبكى حتى بل حليته، ثم سجد فبكى حتى بل األرض، ثم   صب املاء، ثم 

فقال: يا رسول اهلل، ما   ،اضطجع عىل جنبه فبكى، حتى إذا أتى بالل يؤذنه بصالة الصبح

وحيك يا بالل، وما يمنعني أن  ) يبكيك؟ وقد غفر اهلل لك ذنبك ما تقدم وما تأخر، فقال: 

ي ِل  إِ  أبكي وقد أنزل عيل يف هذه الليلة:  تاَِلِف اللا ِض َواخ  َر  اَمَواِت َواأل  نا يِف َخل ِق السا

َباِب )  َل  ا َوَعىَل ُجنُوهِبِم   190َوالناَهاِر آَلَياٍت أِلُويِل األ  ا َوُقُعود  ُكُروَن اهللاَ ِقَيام  ِذيَن َيذ  ( الا

نَا َما َخلَ  ِض َربا َر  اَمَواِت َواأل  ُروَن يِف َخل ِق السا َت َهَذا َباطاِل  ُسب َحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب َوَيَتَفكا ق 

  (2) ([191،  190]آل عمران:   الناارِ 

وهكذا كنت متثل احلقائق القرآنية بسلوكك وأخالقك وروحانيتك.. حتى يراها  

الصادقون، فيزدادون طمأنينة وإيامنا.. وحتى يراها املشككون واملرتابون، فيزول عنهم كل  

 
 (800(. ومسلم )4582) 8الفتح  -( البخاري1)

 ( 2816(، ومسلم )6463) 3الفتح  -( البخاري2)
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 إن كانوا صادقني يف طلبهم. ألوان الشك، ووساوسه 

وكيف ال تزول وساوسهم، وهم يرونك أول من يسارع لتطبيق أحكام ربه.. فإن  

صام الناس وجاعوا وعطشوا.. مل تكتف أنت بذلك، وإنام تواصل صومك بعد أن  

 يفطروا.. وجوعك بعد أن يأكلوا. 

عبده،  وإن انرصف الناس إىل بيوهتم لريتاحوا انرصفت أنت إىل ربك تناجيه وت

ومتكث أكثر الليل يف صحبته، حتى تورمت قدماك من كثرة القيام، وأشفق عليك  

 أصحابك من طول سهرك يف عبادة ربك.

ليلة، فأطال القيام حتى مهمت بأمر    وقد حدث ابن مسعود قال: صليت مع النبي  

 .(1)سوء! قيل: وما مهمت به؟ قال: مهمت أن أجلس وأدعه

ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند   النبي وحدث حذيفة قال: صليت مع 

املئة، ثم مىض. فقلت: يصيل هبا يف ركعة فمىض، فقلت: يركع هبا، ثم افتتح النساء فقرأها،  

ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتسال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل،  

فكان ركوعه نحوا من   ( سبحان رب العظيم)وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: 

ثم قام طويال قريبا مما ركع، ثم سجد،   (سمع اهلل ملن محده، ربنا لك احلمد )قيامه، ثم قال: 

 .(2) فكان سجوده قريبا من قيامه (سبحان رب األعىل )فقال: 

وهكذا كنت يف كل املواطن.. أحسن ممثل للحقائق القرآنية التي ال يمكن ألحد أن  

ناوهلا من دونك، أو يزعم أنه يمكن أن يظفر هبا من غري أن يمر عىل بابك.. فأنت باب  يت

 القرآن.. وأنت املمثل حلقائقه..  

 
 ( 204( )773) 186/ 2(، ومسلم 1135) 64/ 2( البخاري 1)

 (203( )772) 186/ 2( رواه مسلم 2)
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ولذلك كان أحسن تعريف خمترص لك عندهم هو  ذلك، من عاش مع وقد عرف 

أنك نفس قيم القرآن وأخالقه ومعانيه؛ فيكفي من أراد أن يراك أن يقرأ ما ورد يف سور  

 رآن الكريم عن املؤمنني وأخالقهم وقيمهم. الق

ثم   ،(1)قد سئلت عائشة عن خلقك، فقالت يف كلمة خمترصة: )كان خلقه القرآن(و

 ( [ 4]القلم:    َوإِناَك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ قالت للسائل: )أما تقرأ القرآن قول اهلل عز وجل:  

ثم قال: )من أراد أن ينظر   وقرأ ابن مسعود الوصايا الواردة يف آخر سورة األنعام، 

  (2) التي عليها خامته، فليقرأ هؤالء اآليات( إىل وصية رسول اهلل 

ولذلك كان القرآن الكريم أحسن معرف بك، وأفضل مؤرخ لك.. وكان املرجع  

الوحيد يف الرد عىل كل الدسائس التي حاول أصحاب امللك العضوض إلصاقها بك  

من ذلك املقام السامي الذي وصفك به القرآن الكريم إىل  لتشويه الدين وحتريفه، وحتويلك  

 تلك اهلوة السحيقة التي أنزلوك إليها بأهوائهم وأمراضهم وتدليسهم. 

 
 . 746/ 1( رواه مسلم: 1)

 (359/ 3تفسري ابن كثري )( 2)



 

35 

 

 الراسخ العامل  

. يا من علمه ربه من علوم كل يشء، فكانت علومه كلها لدنية  .سيدي يا رسول اهلل 

ويديه كام هو يف حقيقته، ال يتطرق إليه الوهم،  وهبية، ال حيتاج علم يشء إال وكان بني عينيه  

 وال يتسلل إليه اخلطأ. 

وكيف يتطرق إليه الوهم، أو يتسلل إليه اخلطأ، واملعلم هو اهلل الذي أحاط بكل  

 يشء يف األرض وال يف السامء، وال يف الدنيا وال يف اآلخرة؟   هيشء علام.. والذي ال يغيب عن 

والتلميذ هو أنتـ  يا سيدي يا رسول    لل إليه اخلطأ،وكيف يتطرق إليه الوهم، أو يتس

اهلل ـ يا صاحب القلب الطاهر، الذي هو كاملرآة الصافية، تتنزل عليه احلقائق، فيتقبلها كام  

 من غري معاناة؟ ا هي، وتفيض عليه العلوم؛ فيستوعبها مجيع

يه  ، وأنت سيد ولد آدم.. وقد أخرب اهلل أن آدم علسيدي وكيف ال تكون كذلك 

  لم األسامء كلها.. وأن املالئكة سلموا له باخلالفة بسبب ذلك.. قال تعاىل: السالم عُ 

 إِن  
ِ
 َهُؤاَلء

ِ
اَمء اَمَء ُكلاَها ُثما َعَرَضُهم  َعىَل امل اََلئَِكِة َفَقاَل َأن بُِئويِن بَِأس  َس  ُكن ُتم   ﴿َوَعلاَم آَدَم األ 

َكِيُم )  ( َقاُلوا ُسب َحاَنَك اَل 31َصاِدِقنَي )  َعلِيُم احل  َتنَا إِناَك َأن َت ال  ( َقاَل  32ِعل َم َلنَا إِالا َما َعلام 

َلُم َغي َب  اَمئِِهم  َقاَل َأمَل  َأُقل  َلُكم  إِينِّ َأع  َبَأُهم  بَِأس  اَمئِِهم  َفَلاما َأن  ئ ُهم  بَِأس 
بِ اَمَواِت   َياآَدُم َأن  السا

َلُم َما ُتب   ِض َوَأع  َر  ُتُموَن ﴾ ]البقرة:  َواأل   [ 33  -  31ُدوَن َوَما ُكن ُتم  َتك 

أن منصب اخلالفة الرفيع، والذي كنت أنت ممثله  فهذه اآليات الكريمة تشري إىل 

علوم كثرية جدا إىل الدرجة التي سامها اهلل تعاىل  األعىل، ونموذجه األسمى، يقتيض توفر 

اَمَء ُكلاَها[، بل إىل الدرجة التي عج َس  زت املالئكة عليهم السالم أن يعرفوها.. وهم من  ]األ 

لك  هم.. فإذا كان هذا عظمة العلم الذي لقن آلدم عليه السالم، فكيف بالعلم الذي لقن 
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 ؟ يا رسول اهلل ييا سيد

علوم   إبراهيم عليه السالموكيف ال تكون كذلك، وقد أخرب اهلل تعاىل أنه علم 

اَمَواِت  الكون، وأراه حقائقها عيانا ال تلقينا، فقال َراِهيَم َمَلُكوَت السا : ﴿ َوَكَذلَِك ُنِري إِب 

ِض َولَِيُكوَن ِمَن امل ُوِقننَِي ﴾ ]األنعام:  َر   [ 75َواأل 

علوم األنبياء عليهم الصالة والسالم علوم رؤية  هذه اآلية الكريمة تشري إىل أن ف

علوم تلقني.. لذلك ال يعرتهيا اخلطأ، وال يصيبها الوهم، وال يدركها  ومشاهدة، وليست 

. فهل يمكن أن يكون ذلك إلبراهيم عليه السالم، ثم ال يكون لك، وأنت سيد  القصور.

 نبياء مجيعا، بل سيد اخللق مجيعا؟األ

وهل يمكن أن حيصل ذلك، وقد أخرب اهلل تعاىل أن من هم دونك بكثري، ومن هم  

يم عليه السالم، وغريه من األنبياء، ومن الذين أوتوا بعض علم الكتاب،  دون إبراه

استطاعوا أن يقهروا كل القوانني الكونية التي نعرفها، وأن يطلعوا عىل القوانني اخلفية فيها،  

﴿َقاَل الاِذي ِعن َدُه ِعل ٌم ِمَن ال كَِتاِب  ويستخدموها، فقال عن صاحب سليامن عليه السالم: 

ُفَك﴾ ]النمل: َأَنا آتِ  َتدا إَِلي َك َطر  [ فإذا كان هذا علم صاحب من  40يَك بِِه َقب َل َأن  َير 

  ك يا سيدي يا أصحاب سليامن عليه السالم، وهو علم مرتبط ببعض الكتاب، فكيف بعلم

 وهو علم بكل الكتاب؟ ،رسول اهلل 

أنك ال  وهل يمكن أن حيصل ذلك، وقد أخرب اهلل تعاىل أن مصدر علمك لدين، و

:  حتتاج إىل أستاذ من البرش، يلقنك احلقيقة واألوهام املرتبطة هبا، قال تعاىل ـ يذكرك ـ

ُل اهللاِ َعَلي َك عَ  َلُم َوَكاَن َفض  َمَة َوَعلاَمَك َما مَل  َتُكن  َتع  ك 
﴾  ﴿َوَأن َزَل اهللاُ َعَلي َك ال كَِتاَب َواحل ِ يام 

ظِ

 ؟[113]النساء:  

يا رسول اهلل ـ أخربت بذلك عن نفسك، فقلت ـ خماطبا  بل إنك ـ يا سيدي 
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)إينِّ أرى ما ال تَرون، وأسمع ما ال تسمعون، إنا السامء  أصحابك، ومعهم األمة مجيعا ـ: 

ا هلل،   أطت، وحقا هلا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجد 

ذتم بالنساء عىل الفرش،  واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال  ولبكي ا، وما تلذا تم كثري 

  (1)وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهلل(

فمن تأمل هذا احلديث العظيم اكتفى به.. فأنت الصادق األمني، تشهد لنفسك بام 

آتاك اهلل من فضله، بأن علومك أكرب من أن يستوعبها أهل جيلك أو غريهم، لذلك كنت  

، وال يكون  مهلم من العلم إال ما يمكن أن يفهموه، وتستوعبه عقوهلترفق هبم، فال تلقي 

 فتنة هلم. 

دثهم  كنت حتأبو ذر عن بعض العلوم التي  وقد شهد أصحابك لك بذلك، فقد أخرب  

وما ُيَقلِّب طائر بجناحيه يف السامء إال ذكرنا منه   عنها، فقال: )ولقد َتَرَكنا رسول اهلل 

) ِعلام 
(2) 

صالة الصبح، ثم صعد   ألنصاري قال: )صىل بنا رسول اهلل زيد اوحدث أبو 

املنرب، فخطبنا حتى حُضت الظهر، ثم نزل فصىل العرص، ثم صعد املنرب، فخطبنا حتى  

 (3)غابت الشمس، فحدثنا بام كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا(

امه ذلك  قائام، فام ترك شيئا يكون يف مق  حذيفة قال: )قام فينا رسول اهلل    وحدث

إىل قيام الساعة إال حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤالء وإنه  

  (4)ليكون اليشء فأذكره كام يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه(

 
 ( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.1)

 (11/348( وتفسري الطربي )1/200( تفسري عبد الرزاق 2)

 ( رواه ابن سعد.3)

 ( رواه أبو داود.4)
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التي كنت تبثها إىل  خترب عن احلقائق العلمية الكثرية عنك،  وهكذا وردت الروايات 

. بل والطبية والفلكية واجليولوجية  . الت املختلفة النفسية واالجتامعيةيف املجا األمة، و

 .  . وما غاب عنا أكثر بكثري..وغريها 

ـ يا سيدي يا رسول  أنت وكلها تتناسب مع مرتبتك العظمى التي بوأك اهلل إياها، ف

  اإلنسان علوم الذي جعله اهلل قدوة ونموذجا للبرشية مجيعا.. واإلنسان الكامل اهلل ـ 

ال حتدها التخصصات، وال تقيدها.. ألهنا إن كانت كذلك كانت عالمة جهل  الكامل 

.  كبري.. فاملتخصص مقيد يف سجن اختصاصه، ولذلك ال يفرس األشياء إال عىل ضوئها. 

فاملسجون يف سجن علم االجتامع يف سجن مدرسة من مدارسه يبني مواقفه عىل أساسها..  

ملسجون يف سجون التخصصات املختلفة.. حتى  ا، واملسجون يف سجون علم النفسو

 التخصصات الدقيقة منها..  

أما علومك أنت يا سيدي يا رسول اهلل، فهي ختتلف عن تلك العلوم مجيعا، ألهنا  

نت هي مصدر مجيع العلوم  تستقي من حميط صبت فيه مجيع بحار العلوم واملعارف، أو كا 

علوم ربانية تنبع من بحار علم اهلل الواسع،  ـ رسول اهلل واملعارف؛ فعلومك ـ يا سيدي يا 

َهُدوَن  شهد لذلك قوله تعاىلكام  َزَلُه بِِعل ِمِه َوامل اَلئَِكُة َيش  َهُد باَِم َأن َزَل إَِلي َك َأن  :﴿ َلكِِن اهللاُ َيش 

   (166َوَكَفى بِاهللاِ َشِهيدا ﴾ )النساء: 

لقرآن الكريم، ثم حيجب عنك علومه  فهل يمكن أن ينزل اهلل عليك شيئا من ا

كن  ومعارفه.. معاذ اهلل، وكيف يكون ذلك، وأنت املكلف ببيان القرآن الكريم، وهل يم

 تعلم تفاصيل علومه؟  أن تبني ما ال 

الكريم حاويا ألصول علوم كل يشء، كام  القرآن  ما دمت كذلك ـ سيدي ـ وما دام  و

نَا َعَلي َك ال كِتَ قال  ل  لِِمنَي﴾  تعاىل:﴿ َوَنزا ى لِل ُمس  َ َة  َوُبرش   َوُهدى  َوَرمح 
ٍ
ء اَب تِب َيانا  لُِكلِّ يَش 
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، فأنت ـ بال شك وال ريب ـ حتمل فروع تلك األصول، وحقائق تلك املعاين،  ( 89)النحل:  

 وتفسري تلك املجمالت. 

لقد غابت كل هذه احلقائق عن املستغرقني يف عوامل أنفسهم األمارة بالسوء؛ فراحوا  

وأنك   . ومهون أن قابليتك للعلوم تشبه قابليتهم، وأن قدرهتم املحدودة تشبه قدرتك.يت

 لذلك لست بتلك األوصاف التي وصفك هبا ربك، أو وصفت هبا نفسك. 

آالف.. بل  والتي ألفت فيها كثرية.. الالعلوم وقد دعاهم إىل هذا ما يرونه من 

يتومهون أهنم إن نسبوا لك ما  .. وقد جعلهم ذلك عرشات اآلالف من املراجع الضخمة

ذكره القرآن الكريم عنك من الرسوخ يف العلم؛ فإن ذلك يستدعي أن تكون حافظا لكل  

 تلك املراجع.. 

يمكن تلخيص ما يفيد منها يف  ما أعظم ومههم ـ سيدي ـ فتلك املراجع الكثرية 

ها الطويل،  هم يرون ذلك.. ويعلمون أن كل العلوم، وعىل مدار تارخيكلامت معدودات..  

واملمتلئ بالكثري من األوهام، خترج بقوانني ونظريات حمدودة، تعرب عنها بكلامت أو رموز  

 معدودة. 

تعترب  املعادلة التي تنص عىل العالقة بني كتلة جسيم وطاقته، والتي هم يعلمون أن 

  لكتلة مُضوبة يف مربع رسعة الضوء.. كتب من أجل الوصول إليها آالف مساوية لالطاقة  

األوراق، وبذل من اجلهود ـ طيلة تاريخ البرشية ـ ما بذل من أجل التحقق منها.. ومل يكن  

. وهلذا فإن من وصل إليها لن يكون مضطرا  ذلك يف علم واحد.. بل يف علوم كثرية.

 للتعرف عىل كل تلك التفاصيل التي أدت إليها. 

مجيعا، بعيدا عن  وهكذا يمكن أن يكتفي من يريد أن يصل إىل حقائق علم الفلك 

كل األوهام التي ترسبت إليها عرب التاريخ أن يشاهد فلام واحدا يريه املجرات والنجوم  
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 والكواكب وغريها.. ليبز بعلمه حينها كل من مر يف التاريخ، وهو متعلق بأوهام كثرية. 

فإذا كان هذا حال من يشاهد فلام.. فكيف بمن كان قلبه مرآة ومرصدا يرى الكون  

كام هو بالفعل، ال كام يوصف له.. وهل حيتاج املبرص لرشح  ان واملجتمع وكل يشء  واإلنس

 أو توضيح أو إطالة تفصيل.. وهل اخلرب كالعيان؟ 

ليت األمر توقف عند هؤالء.. بل إن بعضهم ممن يزعمون أهنم يعرفوك، راحوا  

يث  يشكلون عىل هذا الوصف فيك.. ويُضبون مجيع تلك اآليات القرآنية، واألحاد

القطعية، بحديث وضعه أعداؤك الذي آملهم أال تكون مثلهم يف جهلهم وضالهلم، حيث  

قالوا: كنا   ؟(ما تصنعون): فقلتيلقحون النخل،  ، وجدهتم املدينة ت قدمرووا أنك ملا 

فذكروا  فتأثرت حماصيلهم لذلك،  لعلكم لو مل تفعلوا كان خريا(، فرتكوه،  ):  فقلتنصنعه،  

أنا برش، إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بيشء   إنام): لك، فقلتذلك 

  (1)من رأيي فإنام أنا برش(

الكثرية، وذكروا أن  الروايات ومل يكتفوا ـ جلهلهم ـ هبذه الرواية، بل عضدوها ب

بأن التأبري ال منفعة  مجيعا م هتعىل ناس متعددين، وأخرب  رتمرك احلادثة متعددة، أي أن

، فكنت أنت سبب ما حصل هلم  أرض هبمتك ني للجميع أن أخذهم بنصيحفيه.. ثم تب 

 وملحاصيلهم، ويف أول دخولك للمدينة. 

تُض  قدمها للفالحني نصيحة ت أول نصيحة فهل يعقل هذا، وهل يعقل أن تكون 

 جهم الذي يعتمدون عليه يف حياهتم؟ هبم، وبمنتو

، ليشيعوا بني الناس  لقد راح كل أولئك يتعلقون هبذه الرواية املدسوسة عنك 

مسلمهم وغري مسلمهم، بأن علومك غري املرتبطة بالرشيعة، هي نفس علوم قومك، وأن  

 
 ( رواه مسلم..1)
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 األخطاء التي كانت لدهيم، كانت لديك. 

)ال جيب أن يكون اعتقاده  لقد قال بعض املعارصين يذكر ذلك، وال يستحيي منه: 

 ك االعتقاد قليال أو كثريا، بل قد  يف أمور الدنيا مطابقا للواقع، بل قد يقع اخلطأ يف ذل

.. وليس يف ذلك حّط من منصبه العظيم الذي أكرمه اهلل  يصيب غريه حيث خيطئ هو 

به؛ ألن منصب النبوة ُمنصب عىل العلم باألمور الدينية: من االعتقاد يف اهلل ومالئكته وكتبه  

نا يشفي من مرض  ورسله واليوم اآلخر، ومن األمور الرشعية. أما إن اعتقد دواء معي

معني، فإذا هو ال يشفي منه، أو أن تدبريا زراعيا أو جتاريا أو صناعيا يؤدي إىل هدف معني،  

فإذا هو ال يؤدي إليه، أو يؤدي إىل عكسه، أو أن تدبريا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة  

لنبوة، بل هو  معينة، أو يدفع رضرا معينا، فإذا هو ال يفعل، فإن ذلك االعتقاد ال دخل له با 

يعتقده من حيث هو إنسان، له جتاربه الشخصية، وتأثراته بام سبق من احلوادث، وما سمع  

أو رأى من غريه؛ مما أدى إىل نتائج معينة. فكل ذلك يؤدي إىل أن يعتقد كام يعتقد غريه من  

  (1)البرش، ثم قد ينكشف الغطاء فإذا األمر عىل خالف ما ظن أو اعتقد(

و من القدامى، يتهم ما جاءت به الروايات عنك يف حفظ الصحة،  وقال آخر، وه 

)الطب املنقول يف الرشعيات من هذا القبيل، وليس من   والنصائح العظيمة املرتبطة هبا:

من نوع ذكر    الوحي يف يشء، وإنام هو أمر كان عاديا  للعرب، ووقع يف ذكر أحوال النبي  

أن ذلك مرشوع عىل ذلك النحو من العمل، فإنه  أحواله التي هي عادة وجبلة، ال من جهة  

   إنام بعث ليعلمنا الرشائع، ومل ُيبعث لتعريف الطب وال غريه من العاديات. وقد وقع له

يف شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: )أنتم أعلم بأمور دنياكم...(؛ فال ينبغي أن حُيمل يشء  

 
.. هل حُيتج هبا[ عىل إسالم أون الين وغريه  ”الطب النبوي“( انظر ملفا بعنوان ]الطب النبوي.. رؤى نقدية أحاديث 1)

 من املواقع.
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مرشوع، فليس هناك ما يدل عليه، اللهم  من الطب الذي وقع يف األحاديث املنقولة عىل أنه  

إذا استعمل عىل جهة التربك وصدق القصد اإليامين، فيكون له أثر عظيم النفع، وليس ذلك  

  (1) يف الطب املزاجي(

يف أمور الدنيا؛ فنحن نسربها عىل أسلوهبا املتقدم بالعقد   : )أما أحواله وقال آخر 

والقول والفعل؛ أما العقد منها، فقد يعتقد يف أمور الدنيا اليشء عىل وجه ويظهر خالفه،  

ثم قال:    - ثم ذكر حديث تأبري النخل    - أو يكون منه عىل شك أو ظن بخالف أمور الرشع  

ه يف أمور الدنيا وظنه من أحواهلا ال ما قاله من قبل  وهذا عىل ما قررناه فيام قاله من قبل نفس

نفسه واجتهاده يف رشع رشعه وسنة سنها.. فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي ال  

مدخل فيها لعلم ديانة، وال اعتقادها وال تعليمها، جيوز عليه فيها ما ذكرناه، إذ ليس يف هذا  

دية يعرفها من جرهبا وجعلها مهه وشغل نفسه  كله نقيصة وال حمطة، وإنام هي أمور اعتيا 

مشحون القلب بمعرفة الربوبية، مآلن اجلوانح بعلوم الرشيعة، مقيد البال   هبا، والنبي 

  (2)بمصالح األمة الدينية والدنيوية(

غريها من األقوال الكثرية التي ألغي هبا القرآن الكريم تعلقا باحلديث الذي  و

النخل[، والذين حموا به كل ما ورد يف القرآن الكريم من أنك ال تنطق  يسمونه حديث ]تأبري  

 عن اهلوى، وكل معارفك وعلومك لدنية. 

ََوى )  ولو أهنم اكتفوا بقراءة قوله تعاىل يف حقك: ( إِن  ُهَو إِالا  3﴿َوَما َين طُِق َعِن اهل 

ٌي ُيوَحى﴾  لتكذيب كل رواية  [، لعلموا أن هذه اآليات وحدها كافية 4، 3]النجم: َوح 

يات التي  ا ختالفها، لكنهم ال يرجعون للقرآن، بل ينسخون معانيه بام يصلهم من الرو

 
 .493( مقدمة ابن خلدون: ص1)

 . 185 -183/ 2( الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2)
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 دسوها عليك، حتى يقللوا من شأنك.

ولو أهنم رجعوا إىل األحاديث التي يعتربوهنا نفسها، لوجدوا احلقيقة، وعلموا أنه  

وهل ذلك إال الكذب   يستحيل عليك أن تقول شيئا خيالفه الواقع، وكيف يكون ذلك،

 املحض؟

عبد اهلل بن  لو أهنم ـ يا سيدي يا رسول اهلل ـ رجعوا لتلك الرواية التي حدث هبا 

أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا:    كنت أكتب كل يشء أسمعه من رسول اهلل    عمرو قال:

برش يتكلم يف الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب،   ورسول اهلل  ؟أتكتب كل يشء

، فأومأ بإصبعه إىل فيه فقال: )اكتب فوالذي نفيس بيده ما خيرج  ت ذلك لرسول اهلل  فذكر

  (1)منه إال حق(

هل رأيت سيدي املصدر الذي أخذوا منه ذلك املوقف، إهنا قريش التي استكربت  

عليك، وعادتك، وبعد أن رأت انتصاراتك املتوالية، مل جتد إال أن تتبعك، ويف قلبها كل  

 األحقاد عليك؟ تلك 

ـ إال أن نحزن عىل تلك العقول التي مل تعرفك..   ال نملك ـ يا سيدي يا رسول اهلل

 والتي امتألت باألوهام واجلهل الذي حجبها عن أن تستوعب فضل اهلل عليك..  

رد من استغاث به،  ي فنسألك ـ يا سيدي يا رسول اهلل ـ يا من جيري من التجأ إليه، وال 

الفهوم، وأن حتفظ عقولنا وتغيثها من أن تترسب إليها تلك األوهام،   أن جترينا من تلك

 حتى نزداد حبا لك، وتقديرا ملا وهبك اهلل من فضله العظيم. 

 
 ( رواه أبو داود.1)
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 العارف املحقق 

يا أعرف اخللق باهلل، وأعلمهم به، وأقرهبم منه، وأكثرهم ذكرا    . .سيدي يا رسول اهلل 

 له، وأهداهم يف الداللة عليه. 

يتحدث عن معرفة مثلك باهلل، وبحقائق الوجود، وأنت الذي قلت    ما عسى مثيل أن

)ما بال أقوام  ألولئك الذين أرادوا أن يتخذوا لسلوك طريق املعرفة منهجا غري منهجك: 

  (1) يتنزهون عن اليشء أصنعه فواهلل إين ألعلمهم باهلل، وأشدهم له خشية(

ريم، وهو دائرة املعارف  وكيف ال تكون كذلك، وأنت الذي تنزل عليك القرآن الك

وذقتها، وتنزل عليك   ،الكربى لكل حقائق الوجود.. وما تنزلت عليك آية إال وقد عشتها 

 ما ال تطيقه اخلالئق؟ ومعانيها وأرسارها  من فهمها 

وكيف ال تكون كذلك، وأنت الذي كنت تبرص بعيني برصك وبصريتك ما ال يطيق  

وأسمع ماال   ،أرى ماال ترونيف ذلك: ) كنت تقول غريك أن يبرصه، أو يدركه، وقد 

تسمعون، أّطت الّسامء وحّق هلا أن تئّط، ما فيها موضع أربع أصابع إاّل وملك واضع جبهته  

  ، واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالثم عقبت عىل ذلك بقولك: )، (هلل ساجدا

  (2)(عدات جتأرون إىل اهلل ولبكيتم كثريا، وما تلّذذتم بالنّساء عىل الفرش، وخلرجتم إىل الّص 

وكيف ال تكون ذلك، وأنت الذي سامك اهلل عبدا.. وال ينال حقيقة العبودية إال من  

 نال رشف املعرفة باهلل.. فكامل العبودية دليل عىل كامل املعرفة.

وكيف ال تكون كذلك، وأنت الذي أراك اهلل من آياته الكربى، وعرج بك يف  

 
 (2356ومسلم )( واللفظ له. 7301) 13الفتح  -( رواه البخاري1)

(: إسناده 13/  4( وقال حمقق جامع األصول )4190( وقال: حديث حسن واللفظ له، وابن ماجة )2312( الرتمذي )2)

 ( 173/ 5حسن. وأمحد يف املسند )
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ِم إَِذا َهَوى ) ، كام قال تعاىل: السموات العىل، وما بعدها  ( َما َضلا َصاِحُبُكم  َوَما  1َوالناج 

ََوى )2َغَوى )  ٌي ُيوَحى ) 3( َوَما َين طُِق َعِن اهل  ُقَوى ) 4( إِن  ُهَو إِالا َوح  ( ُذو  5( َعلاَمُه َشِديُد ال 

َتَوى ) ٍة َفاس  ىَل ) 6ِمرا َع  ُُفِق األ  َنى )8َفَتَدىلا )( ُثما َدَنا 7( َوُهَو بِاأل  ِ َأو  َأد  َسني  (  9( َفَكاَن َقاَب َقو 

َحى ) َحى إِىَل َعب ِدِه َما َأو  ُفَؤاُد َما َرَأى ) 10َفَأو  (  12( َأَفُتاَمُروَنُه َعىَل َما َيَرى ) 11( َما َكَذَب ال 

َرى )  َلة  ُأخ  َرِة امل ُن َتَهى ) 13َوَلَقد  َرآُه َنز  َشى  15ناُة امل َأ َوى ) ( ِعن َدَها َج 14( ِعن َد ِسد  ( إِذ  َيغ 

َشى )  َرَة َما َيغ  د  َبرَصُ َوَما َطَغى ) 16السِّ َى  17( َما َزاَغ ال  ِه ال ُكرب  ( َلَقد  َرَأى ِمن  آَياِت َربِّ

(18)   :[ 18 -   1]النجم 

فهذه اآليات الكريمة تدل عىل أن معارفك باهلل، واملالئكة، واألنبياء، ومجيع حقائق  

جمرد معلومات ألقيت إليك من  وليست عارف مشاهدة وعيان، ال لبس فيها.. الوجود، م

 .أو عشتها  غري أن تكون قد رأيتها 

وهلذا، فإن من ذكر رؤيتك هلل مل يكن كاذبا يف ذلك؛ فال يمكنك أن تكون دليال عىل  

ل  هاهلل وأنت مل تره.. وكيف ال تراه أنت، وقد قال تلميذك األكرب اإلمام عيل ملن سأله: 

رأيت ربك حني عبدته؟ فقال: )ويلك ما كنت أعبد رّبا مل أره(، قال: وكيف رأيته؟ فقال:  

  (1)ولكن رأته القلوب بحقائق اإليامن( ،)ويلك ال تدركه العيون يف مشاهدة األبصار

وكيف ال تراه، وأنت الذي ذكرت مقام اإلحسان الذي هو دون مقامك بكثري،  

  (2) راه، فإن مل تكن تراه فإّنه يراك(اهلل كأّنك ت أن تعبد فقلت ملن سألك عنه: )

وكيف ال تكون معارفك كلها معارف رؤية وشهود، وتالميذك الذين هم أدنى منك  

ارث بن مالك  بكثري كانوا يرزقون رؤية بعض ما ترى، وقد روي عن صاحبك احل

 
 .. 98، 1( أصول الكايف، 1)

 ( 90( واللفظ له. ومسلم )50) 1الفتح  -( البخاري2)
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أصبحت مؤمنا  فقال: )كيف أصبحت يا حارث؟( قال:  نصاري قال: مررت بالنبي األ

حقا. فقال: )انظر ما تقول؟ فإن لكل يشء حقيقة، فام حقيقة إيامنك؟( فقال: قد عزفت  

نفيس عن الدنيا، وأسهرت لذلك لييل، واطمأن هناري، وكأين أنظر إىل عرش رب بارزا،  

  وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها، وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها. فقال: )يا 

  (1) حارث عرفت فالزم(

مل تكن معارفك ـ سيدي يا رسول اهلل ـ معارف قارصة عليك، بل كنت تبثها بأبلغ 

عبارة، وأمجل بيان، حتى يعيش من يسمع كلامتك احلقائق كام هي من غري تبديل وال  

 حتريف. 

يا رسول اهلل، نكون عندك  وقد ذكر بعض صحابتك تأثري كلامتك فيهم، فقال: )

لنّار واجلنّة، حتّى كأّنا رأي عني، فإذا خرجنا من عندك، عافسنا األزواج واألوالد  تذّكرنا با 

واّلذي نفيس بيده إن لو تدومون عىل ما ): ، فقال رسول اهلل (والّضيعات، نسينا كثريا 

  (2) (تكونون عندي، ويف الّذكر، لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ويف طرقكم

التي  كلامتك املمتلئة باألنوار، وأدعيتك ومناجياتك  وهلذا، فإن الثروة العظيمة من 

لو مجعنا ما  ف.. ال يمكن مقارنتها بكل تراث البرشية تدل عىل كل حقائق الوجود ومعانيه

عىل   ، وما تنزلت به مجيع الكتب املقدسة، وما تفوه به كل القديسنيتكتب يف مجيع الديانا 

ة العظيمة التي ال نزال  وبسيط من تلك الثر، ما وصل إىل جزء مدار التاريخ سابقه والحقه 

 نتنور بنورها، ونتزود بمعانيها. 

ولو قارنا ما تركته لنا من حيث املعنى بام جاءت به كل الديانات، وما ذكره كل  

 
 ( 3367ح ) 266/ 3(، املعجم الكبري للطرباين 30425ح ) 170/ 6( مصنف ابن أب شيبة 1)

 (2750( مسلم )2)
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القديسني.. لوجدنا الفروق اهلائلة العظيمة.. فأنت كنت تغرتف من البحر الذي مل يكدر،  

 واملنبع الذي مل يبدل..  

فنا إىل تلك الثروة العرفانية العظيمة التي تركتها ما تركه لنا ورثتك وعرتتك  ولو أض

الذين مل ينهلوا إال من منهلك العذب.. ملا كان لغريك ظهور معك.. وهل يمكن للكواكب  

 لساطعة التي ال حيجبها يشء؟ البعيدة أن تظهر مع الشمس ا

ك وحديثك عن  لقد رحت ـ سيدي ـ أتأمل كلامتك وأدعيتك وحديثك عن رب

، فأنت الذي  الوجود، فعشت معان سامية ال يمكن أن يعرب عنها إال من ذاقها من كأسك

تسقي أمتك من حوضك يف الدنيا قبل أن تسقيهم يف اآلخرة.. ومن مل يرشب من حوضك  

 يف الدينا، فلن يرشب منه يف اآلخرة. 

ن كثري مما تركته  ما عساي أن أقول لك ـ سيدي رسول اهلل ـ وأنا أرى أمتك تعرض ع

هلم من معارف صافية خالصة نابعة من بحر حقائق الوجود املقدس.. إىل أهنار مدنسة  

 باألهواء، ممتلئة بوحي الشيطان.

لقد تركوا ـ سيدي ـ أدعيتك ومناجياتك التي قلتها، أو قاهلا عرتتك الطاهرون  

كة، وبمعاين ممتلئة  الوارثون لك، واخرتعوا كثريا من األدعية البديلة.. وبألفاظ ركي

بالغموض.. ليتقربوا هبا إىل اهلل، فلم يزدادوا منه إال بعدا.. فام عرف اهلل من مل يعرفك، وما  

عرف اهلل من سلك غري سبيلك، وما عرف اهلل من زهد فيام جئت به، وراح يطلب احلكمة  

 من غري مدهنا وال أبواهبا. 

يا سيدي يا رسول اهلل.. هم مل يكتفوا بذلك.. بل راحوا إىل اإلرسائيليات  

والغنوصيات الرشقية والغربية.. ولكل من هب ودب ينهلون منه حقائق الوجود، وكأن  

املعارف التي جئتهم هبا نقية خالصة مل تكن كافية لرتوي ظمأهم املعريف.. فراحوا يمزجون  
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ياه املستنقعات املكدر.. فاختلط الدين عليهم..  العسل املصفى الذي جئتهم به بم

وأصبحت املعرفة باهلل جمموعة من الطالسم التي ترصف عن اهلل أكثر مما تعرف به، أو تقرب  

 إليه. 

. فأسألك أن تنقذين من كل تلك األوهام التي نرشها  .يا سيدي يا رسول اهلل 

 املؤثرون لغريك، حتى تكون أنت أستاذي ودلييل وشيخي..  

أسألك أن تزج ب يف بحر املعارف اخلالصة النقية التي جئت هبا، ودعوت إليها،  و

حتى ال يترسب إىل عقيل، وال إىل قلبي، وال إيل حقيقتي تلك األهواء املمزوجة بوساوس  

الشياطني.. فأنت صاحب الشفاعة العظمى، واجلاه العظيم.. ال ترد من سألك، وال ختيب  

ار بك.. بل تؤويه وتطعمه وتسقيه من طعامك الذي  من طلبك.. وال تصد من استج

  (1))وأيكم مثيل؟ إين أبيت يطعمني رب ويسقيني(ذكرته، فقلت: 

 
 (1104( واللفظ له، ومسلم )7241) 13الفتح  -( البخاري1)
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 املمّكن اإلمام 

من بوأه اهلل بعد النبوة والرسالة منصب اإلمامة اإلهلية   . يا . سيدي يا رسول اهلل

، من  ا إمام العامل ظاهرا وباطنالرفيع، ومكن له يف األرض، ونرش اسمه يف العاملني، فصار 

عرفه واتبعه وسلك سبيله وصىل خلفه كان من الناجني الفائزين السابقني، ومن راح يبحث  

كأولئك الذين طلبوا الذلة بعد العزة، والرساب بعد  كان بدال  سواهعن غريه، أو ريض ب

 املاء، والظلامت بعد النور. 

اىل عن الرسل عليهم السالم، وأهنم  وكيف ال يكون أمرهم كذلك، وقد أخرب اهلل تع

َوإِذ  َأَخَذ اهللاُ ِميَثاَق النابِيِّنَي ملََا    مع مكانتهم الرفيعة، أخذ عليهم امليثاق باتباعك، قال تعاىل:

ِمنُنا بِِه َوَلَتن رُصُ  َا َمَعُكم  َلُتؤ 
ٌق ملِ َمٍة ُثما َجاَءُكم  َرُسوٌل ُمَصدِّ َتاٍب َوِحك 

ُه َقاَل  آَتي ُتُكم  ِمن  كِ نا

اِهِديَن   َهُدوا َوَأَنا َمَعُكم  ِمَن الشا َنا َقاَل َفاش  َرر  ي َقاُلوا َأق  ِ ُتم  َعىَل َذلُِكم  إرِص  ُتم  َوَأَخذ  َرر  َأَأق 

َفاِسُقونَ 81) َد َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم ال  وقد ورد يف   ،[82، 81]آل عمران:  ( َفَمن  َتَوىلا َبع 

ما بعث اهلل نبيا من األنبياء إال أخذ عليه  األكرب اإلمام عيل قوله: )تفسريها عن تلميذك 

ا وهو َحّي ليؤمنن به ولينرصنه، وأَمَره أن يأخذ امليثاق عىل أمته: لئن   امليثاق، لئن َبَعث حممد 

أحياء ليؤِمنُنا به ولينرُصناه(، وهم بعث حممد 
(1)  

من دعوات الرسل عليهم الصالة  وهلذا كان التبشري بك، والدعوة التباعك جزءا 

ائِيَل إِينِّ  والسالم، وقد أخرب اهلل تعاىل عن املسيح عليه السالم قوله لقومه:  َ َياَبنِي إرِس 

مُ  ِدي اس  ا بَِرُسوٍل َيأ يِت ِمن  َبع  َراِة َوُمَبرشِّ  َ َيَديا ِمَن التاو  َا َبني 
ا ملِ ق  َ َرُسوُل اهللاِ إَِلي ُكم  ُمَصدِّ ُد  ُه َأمح 

   :[ 6]الصف 

 
 ( 322/ 1وتفسري البغوي ) (،386/ 1(، وتفسري ابن كثري )236/ 2( تفسري ابن جرير الطربي )1)
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موصيا  تالميذه: )إن كنتم  وال يزال يف أناجيلهم إىل اليوم قول املسيح عليه السالم 

حتبونني، فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزيا  آخر، ليمكث معكم إىل  

عرفونه  األبد، روح احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله، ألنه ال يراه وال يعرفه، وأما أنتم فت

. إن أحبني أحد حيفظ كالمي، وحيبه أب وإليه نأيت، وعنده  .ألنه ماكث معكم، ويكون فيكم

الذي ال حيبني ال حيفظ كالمي، والكالم الذي تسمعونه ليس يل، بل لآلب  . نصنع منزال .

الذي أرسلني، هبذا كلمتكم وأنا عندكم، وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله اآلب  

. قلت لكم اآلن قبل أن يكون،  . يعلمكم كل يشء، ويذكركم بكل ما قلته لكم باسمي فهو 

حتى متى كان تؤمنون، ال أتكلم أيضا  معكم كثريا ، ألن رئيس هذا العامل يأيت، وليس له يّف  

 (30 -   15/ 14يشء( )يوحنا  

وهلذا كنت أنت إمام األنبياء الذين ترشفوا بلقائك، وقد ورد يف حديث اإلرساء  

  (1))وقد رأيتني يف مجاعة من األنبياء.. فحانت الصالة فأممتهم(:  قولك 

وهلذا ورد يف األحاديث الكثرية أنك يف ذلك املوقف الشديد الذي تقفه اخلالئق يوم  

احلساب، وبعد أن جيهدوا للبحث عمن يكون إمامهم وقائدهم وواسطتهم إىل اهلل للشفاعة  

املوقف وسيده.. ولو أهنم بادروا إليك من أول  بتعجيل احلساب، تكون أنت إمام ذلك 

 احلساب ملا ظلوا فيه حلظة واحدة.

لقد كنت تغضب سيدي عندما ترى من يريد أن يأتم بغريك، أو ينهل احلقائق والقيم  

من سواك، ومل يكن غضبك لنفسك، فأنت أرفع وأعظم من أن تغضب هلا، وإنام كان  

احلقيقة، واالغرتاف من الروافد الصغرية، املمتلئة   غضبك لرتك املنبع الصايف املمتد ملصدر

َظة،  الدنس، وقد روي أن بعضهم جاءك، فقال: )ب يا رسول اهلل، إين مررُت بأٍخ يل من ُقَري 

 
 (172( مسلم )1)
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)لو أن موسى كان حيا ما  (، فقلت له: فكتب يل َجَوامَع من التوراة، أال أعرضها عليك؟

  (1)وسعه إال أن يتبعنى(

الطبيب من املريض الذي يرتك العالج عنده، ويذهب  كان غضبك سيدي كغضب 

إىل املشعوذين والدجالني ليدمر صحته باتباعهم، وترك من جعلهم اهلل واسطة حلفظ  

 صحته، وعالج أدوائه. 

ولذلك كنت أنت يا رسول اهلل وال تزال ترياقا يعالج كل مهوم األمة ومشاكلها..  

وكنت أنت  هلا من أسوئها إىل أحسنها.. وكنت وال تزال اإلكسري األمحر الذي حيول حا 

 املنقذ واملغيث لألمة واملخلص هلا من كل األزمات. 

واألديب  املفكر وقد شهد لك بذلك من عرفوك ولو مل يتبعوا سبيلك، وقد قال 

  وهو العامل  مشاكل  ليحل  حممد اىل  العامل  أحوج ما [ عنك: )جورج برنارد شو ] اإلنجليزي 

 (قهوة فنجان حيتيس

يا ابن مكة ويا نسل  لك بأبيات من الشعر يقول فيها: )  خماطبا   [ليتسني ] وقال 

إن العامل ليفتخر  ..  يا خملص العامل من ذا العبودية..  يا معيد جمد اآلباء واألمهات..  األكرمني 

.. يا نسل اخلليل  ويقدر لك جمهوداتك كلها كر اهلل عىل تلك املنحة العزيزة.. ويش.. بك

وجعلت اخلالص  .. ووفقت بني قلوب البرشت السالم اىل العامل.. إبراهيم.. يا من منح

 إنام األعامل بالنيات.. لك منا جزيل الشكر(  يا من قلت يف رشيعتك:.. شعارك

  بل.  فحسب  للعرب   البشري  بالرجل   العرب  نبيمل يكن حممد  )   : [لويس   ساديو ]وقال  

تعاليمه اجلديرة بالتقدير   . وأنبالعرب خاص بدين يأت  مل ألنه . الناس أنصفه  لو . للعامل

واإلعجاب تدل عىل أنه عظيم يف دينه. عظيم يف أخالقه. عظيم يف صفاته. وما أحوجنا اىل  

 
 (: رواه أمحد، وأبو يعىل، والبزار.174/ 1( قال اهليثمى )15195، رقم 387/ 3( رواه أمحد )1)
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 (املسلمني  نبيرجال للعامل أمثال حممد 

ـ مع كل هذا الكامل واجلامل الذي كنت عليه، وجئت   سيديالكثري من أمتك  لكن

أعرضوا عنك، وراحوا يعملون أهواءهم، ويقتبسون من الرشق والغرب، وخيلطون   به ـ

ذلك ببعض هديك كام يفعل من خيلط السم بالعسل.. فأومههم العسل أهنم عىل هديك،  

 شوه هديك. لسم كان يرسي يف حقائقهم ليدمرها، ويشوهك، وي وأنك إمامهم لكن ا

واّلذي  لقد ذكرت سيدي ذلك، وحذرت منه، ودعوت إىل صفاء املنبع، فقلت: )

نفيس بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقّية ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحّق فتكّذبوا به أو  

بباطل فتصّدقوا به، واّلذي نفيس بيده لو أّن موسى صىّل اهلل عليه وسّلم كان حّيا ما وسعه  

  (1)بعني(ن يتّ إاّل أ

وقد أخربت سيدي عن ذلك الدخن الذي خيتلط فيه هديك بغريه، فقلت ملن  

وما  ، فسئلت: ( نعم، وفيه دخن(، فأجبته قائال: )هل بعد ذلك الرّشّ من خري؟سألك: )

  (2) (قوم يستنّون بغري سنّتي، وهيدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكرفقلت: ) دخنه؟

باعها، وتعتربها أكرب من يرصف الناس عن  ولذلك كنت حتذر من البدع، وات

من أحدث يف  ) إمامتك، ليتخذ الناس بعدك أئمة جهلة يضلون وُيضلون، وكنت تقول: 

  (3)(أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ 

بل إن القرآن نطق بذلك، ودعا إليه، وحذر من تركك إىل غريك، وقد ورد فيه قوله  

تَ تعاىل:  اطِي ُمس  ِه َذلُِكم   َوَأنا َهَذا رِصَ
َق بُِكم  َعن  َسبِيلِ ُبَل َفَتَفرا بُِعوُه َواَل َتتابُِعوا السُّ ِقيام  َفاتا

 
 (441(، والدارمي برقم )387/ 3( رواه أمحد )1)

 (1847( مسلم )2)

 (1718( واللفظ له. ومسلم )2697) 5( البخاري الفتح 3)
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اُكم  بِِه َلَعلاُكم  َتتاُقونَ   [ 153]األنعام:   َوصا

عن تفسريك لآلية، واستعاملك لبياهنا ما يوضحها أحسن  ابن مسعود وقد حدث 

، ثم خط خطوطا عن  ( هذا سبيل اهلل)يوما خطا فقال:    قال: خط لنا رسول اهلل  توضيح، ف

َوَأنا َهَذا  هذه ُسبل، عىل كل سبيل منه شيطان يدعوه، ثم تال:  )يمني اخلط ويساره وقال:  

َق بُِكم  َعن  َسبِيلِِه ذَ  ُبَل َفَتَفرا بُِعوُه َواَل َتتابُِعوا السُّ َتِقيام  َفاتا اطِي ُمس  اُكم  بِِه َلَعلاُكم   رِصَ لُِكم  َوصا

  (1)عني اخلطوط التي عن يمينه ويساره([ ي153]األنعام:    َتتاُقونَ 

فهذا احلديث يبني أن سبيل احلق واحد، وسبل الشيطان متعددة، وأن احلق قد خيتلط  

.. ويبني فوق ذلك كله أنك أنت مصدر احلق وإمامه..  بالباطل حتى يتوهم الناس أنه احلق

 ومن ينهل احلق من غريك ضل.

وهلذا كان ورثتك الصادقون حيذرون من أولئك الذين تركوك، وراحوا يأمتون  

ُء وقوع  اإلمام عيل، ملن رآهم هيجرونك، ويتبعون غريك: )بغريك، وقد قال   ا الناس إّنام َبد  أهيُّ

فيها رجال رجاال ، فلو أّن  الفتن، أهواٌء ُتتابع، وأحكام ُتبتدع، خُيالف فيها كتاب اهلل، يتوىل 

الباطل خلص مل خُيف عىل ذي حجى، ولو أّن احلق خلص مل يكن اختالف، ولكن يؤخذ  

من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا  فهنالك استحوذ الشيطان عىل  

  (2) أوليائه، ونجا الذين سبقت هلم من اهلل احلسنى(

وجّل لرجلني: رجل وكّله اهلل إىل نفسه فهو  إّن من أبغض اخللق إىل اهلل عّز ): وقال

جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكالم بدعة، قد هلج بالصوم والصالة فهو فتنة ملن أفتتن  

وبعد موته، مّحال خطايا غريه،    به، ضال عن َهدي من كان قبله، مضل ملن اقتدى به يف حياته 

 
 ( 318/ 2( واحلاكم )4436(، )4141( رقم )465، 435/ 1( أمحد )1)

 . 55/ 1( الكايف، 2)
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  (1) (رهٌن بخطيئته 

ا، وأما أهل  فاملتمسكون بام سنّه اهلل هلم ورسوله، وإن قّلووأما أهل الُسنّة وقال: )

مر اهلل تعاىل وكتابه ولرسوله، والعاملون برأهيم وأهوائهم، وإن  كثروا،  البدعة فاملخالفون أل 

ها األولوقد مىض منهم الفوج  عن جدبة   واستئصاهلا ، وبقيت أفواج، وعىل اهلل فضُّ

  (2)(األرض

أّما الُسنّة: فسنّة رسول  )لبدعة، والفرقة واجلامعة، فقال: رجل عن الُسنّة، وا هوسأل

وأّما البدعة، فام خالفها، وأّما الفرقة، فأهل الباطل وإن  كثروا، وأّما اجلامعة، فأهل   اهلل 

  (3) احلق وإن قّلوا(

فنسألك يا سيدي يا رسول اهلل، يا عظيم اجلاه، بام لك من وسيلة عند اهلل، أن جتعلنا  

ني بك يف كل شؤوننا، وأن نسري عىل هديك، وعىل رساطك املستقيم الذي مل يغري  من املؤمت

ومل يبدل، حتى نلقاك، وأنت راض عنا، فرح بنا، لتسقينا بيدك الرشيفة ماء االستقامة  

 والطهارة الذي ال نضل وال نظمأ بعده أبدا.

 
 . 55/ 1( الكايف، 1)

 . 44216 | 184/ 16( كنز العامل، 2)

 .211( حتف العقول، 3)
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 القائد امللهم 

ي استطاع من غري جيوش جرارة،  . أهيا القائد امللهم احلكيم الذ.سيدي يا رسول اهلل 

وال إرث حضاري عريق، أن خيرج أمة من البدو واألعراب، ويف فيايف ومفازات جمدبة  

قاحلة، من كل آثار التخلف والبداوة، إىل كل قيم التقدم واحلضارة.. ويف سنني معدودات،  

ع أن  عىل الرغم من كل ألوان املواجهات التي تعرض هلا.. ومل يكتف بذلك، بل استطا 

 وحتدهيا.  اإلمرباطورياتيؤسس لدولة صارت هلا القدرة عىل مواجهة أكرب 

ومل حيصل ـ سيدي ـ مثل هذا يف التاريخ مجيعا.. ال للقادة التارخييني، وال لألنبياء  

الصادقة أن تبحث عن رس ذلك املدد  ن ذلك وحده كافيا للعقول اجلادة واملرسلني.. وكا 

واإلهلام العظيم الذي أهلمك اهلل إياه، لتسري يف ركاب النرص،  اإلهلي الذي أمددت به، 

متحديا كل العقبات إىل أن بلغت أمتك أوجها بني األمم.. وكان ذلك كله بقيادتك  

 احلكيمة. 

وقد كان يف إمكان األمة لو التزمت هديك، ومل ختالف وصاياك، أن تنرش علم اهلداية  

.. لكن داء األمم من قبلها ترسب إليها،  يف األرض مجيعا، ومن غري جيوش وال سيوف 

فخالفت ما عاهدتك عليه، فحاق هبا ما نزل بكل املخالفني لرسلهم، وكنت الربيء، وكانوا  

 الضحايا. 

ال أزال أذكر سيدي كيف كنت يف مكة املكرمة، وبني قومك املمتلئني بالقسوة،  

رغبون، ال بام ترغب  وأنت تقول هلم، بعد أن عرضوا عليك أن متلكهم، وتقودهم بام ي 

)يا عم واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف  احلقيقة خماطبا عمك الويل الصالح: 
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 (1) شاميل عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته( 

عليك حينها يأمرك بأن ختاطب الكافرين، وتتربأ من  اهلل  وال أزال أردد معها ما أنزل  

َا  م التي يدعونك إىل تأييدها حتى تنال القبول عندهم، قال تعاىل: كل اجلرائ  ُقل  َياَأهيُّ

َكافُِروَن ) ُبُدوَن ) 1ال  ُبُد َما َتع  ُبُد ) 2( اَل َأع  ُتم   3( َواَل َأن ُتم  َعابُِدوَن َما َأع  ( َواَل َأَنا َعابٌِد َما َعَبد 

ُبُد ) 4)  [ 6  -  1]الكافرون:  6ُكم  ِدينُُكم  َويِلَ ِديِن )( لَ 5( َواَل َأن ُتم  َعابُِدوَن َما َأع 

لقد كنت حينها ـ سيدي ـ وكان أتباعك يف منتهى الضعف والفاقة واحلاجة، وكانوا  

سلط عليهم كل ألوان البالء.. لكنك كنت تأبى أن تضحي  يُ ُيُضبون بكل السياط، و

 واء. و أن تبيع رشيعة اهلل برشيعة األه أباملبادئ من أجل املصالح.. 

كان بعض املرشكني حينها قد رأى فيك خمايل النجابة والعبقرية، وعلم أنه سيكون  

لك شأن عظيم، وأن دعوتك ستنترص؛ فلذلك راح يبتهل الفرصة، ويقول لصاحبه، وهو  

(، ثم راح يساومك  واهلل، لو أين أخذت هذا الفتى من قريش، ألكلت به العربحياوره: )

أظهرك اهلل عىل من    أرأيت إن نحن بايعناك عىل أمرك، ثمال: )يف تلك األوقات الصعبة، قائ

، فقلت له، بكل هدوء، مع أنك حمتاجا ملن ينرصك،  (خالفك، أيكون لنا األمر من بعدك؟

أفتهدف  (، فقال لك: )األمر إىل اهلل يضعه حيث يشاءويعينك عىل قومك املناوئني لك: )

  (2)  (مر لغرينا! ال حاجة لنا بأمركنحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك اهلل كان األ 

وهكذا كنت ـ سيدي ـ حتمي دعوتك من كل املندسني واالنتهازيني الذين يريدون  

تشويه املبادئ حلساب املصالح.. ال كام يفعل أولئك القادة الذين يرتكون كل قيمهم من  

 أجل مصالح حمدودة. 

 
 (45/ 3الروض األنف ) (1)

 ( 424/ 1( سرية ابن هشام )2)
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ومل يكن هذا اجلانب الفريد يف قيادتك.. بل كنت مدرسة للقيادة، ويف أمجل صورها،  

وأكمل معانيها.. ولو أن البرش مجيعا ختلوا عن كل ما درسوه يف القيادة، وراحوا يتأملون  

 القيادة من أعذب مواردها.  نهلوااملخلص، لالقائد حياتك، وكيف كنت وال تزال  

، ويستكربون، وقد يصلون إىل بعض أهدافهم  إهنم يرون القادة، يتبجحون 

املحدودة، بعد أن يذيقوا من كان معهم أصناف اهلوان.. لكنهم عندما يتأملون قيادتك  

احلكيمة، يرون تواضعك ألصحابك، ورأفتك هبم، وخمالطتك هلم، وكأنك أحدهم، ال  

دونه   تغلق  : )واهلل ما كان رسول اهلل كيصفتتميز عنهم بيشء، وقد قال بعضهم 

ه كان  عليه، ولكن األبواب، وال يقوم دونه احلجاب، وال يغدى عليه باجلفان، وال يراح هبا 

لقيه، كان جيلس عىل األرض، ويطعم ويلبس الغليظ،   اهلل  يبارزا، من أراد أن يلقى نب

  (1) ويركب احلامر، ويردف خلفه، ويلعق يده(

يف اجلبارين، كان ال   خصال ليست كانت يف رسول اهلل  : ك آخر، فقالووصف

يدعوه أمحر، وال أسود، إال أجابه، وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها، فريمي هبا إىل فيه،  

 ( 2( )ء يشوإنه ليخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب احلامر عريا، ليس عليه  

أصابته رعدة، فقلت  كل القادة والزعامء عندما لقيك بعضهم، وتوهم أنك تشبه و

  (2))هون عليك، فإين لست بملك، إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد(له مهدئا:  

كام جيثو العبيد، مع أنك كنت حينها  ،  كعىل ركبتيعندما رآك بعض األعراب جاثيا  و

بدا  وجل جعلني ع  : )إن اهلل عز فقلت: يا رسول اهلل ما هذه اجللسة؟  يف قمة قوتك، قال لك

 
 مرسل ـ وقد جاء معناه يف األحاديث املسندة.( رواه أمحد يف الزهد، وابن عساكر ـ وقال: هذا حديث 1)

 ( رواه ابن سعد.2)
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  (1)كريام، ومل جيعلني جبارا عنيدا( 

لقد أشفق حينها بعض أصحابك عليك من كثرة ازدحام الناس وخمالطتهم، وقال  

،  (يا رسول اهلل إين أراهم قد آذوك، وآذاك غبارهم، فلو اختذت عريشا تكلمهم فيه) لك:

م، حتى  : )ال أزال بني أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثوب، ويؤذيني غبارهفقلت له

  (2) يكون اهلل هو الذي يرمحني منهم(

وقد قلت حمذرا من يتولون القيادة يف  احلجاب نوعا من االستبداد،  وهلذا كنت تعترب  

االحتجاب عن الرعية: )من واله اهلل شيئا  من أمور املسلمني، فاحتجب دون  أمتك من 

 (3)  القيامة(حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب اهلل دون حاجته وخلته وفقره يوم 

وهم يرون القادة ـ مع ضعفهم وقصورهم ـ يستبدون بالرأي، وال يشاورون  

رعيتهم، وال من يكونون معهم.. لكنهم يرونك بخالف ذلك؛ فمع أن اهلل تعاىل أمدك  

بإهلامه ووحيه.. ومع أنك يف ذاتك يف قمة العبقرية واحلكمة إال أنك كنت تستشريهم،  

خالف رأيك، وقد قال اهلل تعاىل يثني عليك بذلك، ويدعوك إىل  وتنزل عند رأهيم، ولو 

ٍَة ِمَن اهللاِ لِن َت هَلُم  َوَلو  ُكن َت  :االستمرار عليه، حتى يكون ذلك قدوة لكل القادة َفباَِم َرمح 

ِفر  هَلُم  َوَشا  َتغ  ُف َعن ُهم  َواس  لَِك َفاع  وا ِمن  َحو  َقل ِب اَلن َفضُّ يَظ ال 
ِر َفإَِذا َفظًّا َغلِ َم  ُهم  يِف األ  ِور 

لِنيَ  ل  َعىَل اهللاِ إِنا اهللاَ حُيِبُّ امل َُتَوكِّ َت َفَتَوكا  [ 159]آل عمران:   َعَزم 

والتي خالفت فيها رأيك، ونزلت فيها  بعد غزوة أحد،  الكريمة  نزلت هذه اآلية  وقد  

)استمر عىل   تقول لك: ا عند رأهيم، وكان ذلك سبب ما حصل من انتكاسة، وكأهن

 
 ( رواه ابن ماجه.1)

 رواه ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيه. (2)

 رواه أبو داود، والرتمذي. (3)
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ربكة، وإن جاءت النتيجة يف  ال ري ووال ترتاجع بسبب ما حصل.. ففي ذلك اخلمشاورهتم، 

 إحدى املرات عىل غري ما حتب، فالعربة بالعاقبة( 

م يف غزوة  هتشاور ك؛ فقدالسرية والسنن الكثري من مشاوراتولذلك تروي كتب 

ىل رضا ع نتة إال بعد أن اطمأندخل املعرك تبدر، قبل القتال، وىف أثنائه، وبعده. ومل 

 مجهورهم. 

ختالف رأيك، وخرجت إىل  إىل رأى األكثرية التي ؛ فنزلت أحد غزوة م يفهتوشاور

 داخل املدينة. املرشكني، مع أنك كنت ترى البقاء والقتال 

قتداء بام كان  وقد أشار عليك حينها سلامن الفاريس باالم يف اخلندق، هتوشاور

يا رسول اهلل كنا بفارس إذا حورصنا خندقنا  ) :  وقال لكالفرس يفعلونه للدفاع يف احلرب،  

(؛ ففعلت ما ذكره، ورحت كواحد من الناس تشتغل باحلفر معهم، وكلام صعب  علينا 

 عليهم احلفر يف موضع، انتدبوك لتقوم بذلك. 

ب لتستأصل اإلسالم من  لقد كانت تلك الغزوة التي اجتمعت فيها كل األحزا 

جذوره، أعظم دليل عىل قيادتك احلكيمة لألمة، فقد أنقذت املسلمني من تلك املؤامرة  

ممن تألبوا عليك فارغي   مبصربك وحكمتك، وارتد املرشكون واملنافقون واليهود وغريه

  عىل أن جيتمعوا   يتجرؤواالوفاض، ال يقدرون عىل يشء.. بل زادت مهابتك يف قلوهبم، فلم  

 جمددا.

لقد ذكر اهلل تعاىل تلك املواقف احلرجة التي مر هبا املسلمون، وكيف كنت السبب  

َب َصاُر َوَبَلَغِت    يف خالصهم، فقال:   َفَل ِمن ُكم  َوإِذ  َزاَغِت األ  ِقُكم  َوِمن  َأس  إِذ  َجاُءوُكم  ِمن  َفو 

َنَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللاِ الظُُّنوَنا  ُقُلوُب احل  ا  10)  ال  َزاال  َشِديد  ِزُلوا ِزل  ِمُنوَن َوُزل  ُتيِلَ امل ُؤ  ( ُهنَالَِك اب 

ا )11) ِذيَن يِف ُقُلوهِبِم  َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللاُ َوَرُسوُلُه إِالا ُغُرور  ُقوَن َوالا
(  12( َوإِذ  َيُقوُل امل ُنَافِ
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َل َيث ِرَب اَل  َفٌة ِمن ُهم  َياَأه 
َتأ ِذُن َفِريٌق ِمن ُهُم النابِيا َيُقوُلوَن    َوإِذ  َقاَلت  َطائِ ِجُعوا َوَيس  ُمَقاَم َلُكم  َفار 

ا  َرار 
َرٍة إِن  ُيِريُدوَن إِالا فِ َرٌة َوَما ِهَي بَِعو   [ 13  -  10]األحزاب:  إِنا ُبُيوَتنَا َعو 

وهكذا كان اجلميع يتذرعون للفرار من املعركة.. لكنك بحكمتك استطعت أن  

 ومن غري سفك للدماء. تنترص،

وفوق ذلك كله كانت قيادتك ملجتمع متنوع، فيه كل أصناف التمييز والطبقية  

والعنرصية، ومع ذلك استطعت أن متأل حياهتم باالنسجام، وأن ختلصهم من تلك  

تَِصُموا بَِحب ِل  العصبيات، وأن تنرش بينهم قيم األخوة، لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   َواع 

َ ُقُلوبُِكم  فَ اهللاِ َداء  َفَألاَف َبني  َمَت اهللاِ َعَلي ُكم  إِذ  ُكن ُتم  َأع  ُكُروا نِع  ُقوا َواذ  ا َواَل َتَفرا ُتم    مَجِيع  َبح  َأص 

ُ اهللاُ َرٍة ِمَن النااِر َفَأن َقَذُكم  ِمن َها َكَذلَِك ُيَبنيِّ َوان ا َوُكن ُتم  َعىَل َشَفا ُحف  ِه إِخ 
َمتِ ِه َلَعلاُكم   بِنِع 

 َلُكم  آَياتِ

 [ 103]آل عمران:    هَت َتُدونَ 

لقد استطعت ـ سيدي ـ يف ظل قيادتك احلكيمة أن متحو كل تلك الفوارق  

)إن اهلل  االجتامعية التي كانت متأل حياة املجتمعات مجيعا، فقد كنت تردد عليهم كل حني:  

قى وفاجر شقى، أنتم بنو آدم وآدم  قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن ت

من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنام هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون عىل  

 (1) اهلل من اجلعالن التى تدفع بأنفها النتن(

قيادتك ـ سيدي ـ عىل خالف قيادة غريك، ممتلئة بالتواضع والرمحة   توهكذا كان

نت ممتلئة بالزهد والعفاف والنبل.. فلم تكن تطلب  واللطف والقيم.. وفوق ذلك كله كا 

من وراء تلك اخلدمات العظيمة التي قدمتها لألمة أي أجر.. وقد أمرك اهلل تعاىل أن تقول:  

 
(.  20851، رقم 232/ 10(، والبيهقى )5116، رقم 331/ 4(، وأبو داود )10791، رقم 523/ 2رواه أمحد ) (1)

 ( 3956، رقم 735/ 5أيضا: الرتمذى )وأخرجه 
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   :َرى لِل َعاملَنَِي( )األنعام را  إِن  ُهَو إِالا ِذك  َأُلُكم  َعَلي ِه َأج  َأُلُكم     :  وأن تقول (،  90ال َأس  َما َأس 

ِه َسبِيال  َعَلي   ٍر إِالا َمن  َشاَء َأن  َيتاِخَذ إِىَل َربِّ َأُلُكم     :  وأن تقول(،  57)الفرقان:   ِه ِمن  َأج  َما َأس 

ٍر َوَما َأَنا ِمَن امل َُتَكلِِّفنيَ   ( 86)ّص:   َعَلي ِه ِمن  َأج 

األموال  عن  كعفافك لكل املناوئني واملشككني، وهلذا اعترب من أدلة صدق

َرٍم ُمث َقُلونَ تعاىل:  قال   واملصالح، را  َفُهم  ِمن  َمغ  َأهُلُم  َأج  َأم   (، وقال: 40)الطور:  َأم  َتس 

اِزِقنيَ  ُ الرا ٌ َوُهَو َخري  جا  َفَخَراُج َربَِّك َخري  َأهُلُم  َخر   ( 72)املؤمنون: َتس 

ت هبا، والتي  نال عىل تلك الوظيفة اخلطرية التي كلف لتكن تمل فأنت ـ سيدي ـ 

رتاح ليل هنار، أي أجر سوى األجر الذي أعده اهلل  ت ال جعلتك مشغوال يف كل األوقات، 

 . كل

من الدنيا   كـ مهام فتح اهلل علي  كعيش مجيع حياتتفوق ذلك أمر بأن  إن اهلل تعاىل  بل  

نا الناس، قال تعاىل:  ا ـ بتواضع وزهد وبعد عن امللذات التي يتهافت عليه َعي نَي َك   ال مَتُدا

ِمننِيَ  ِفض  َجنَاَحَك لِل ُمؤ  َزن  َعَلي ِهم  َواخ  َواجا  ِمن ُهم  َوال حَت  نَا بِِه َأز  (،  88)احلجر:  إِىَل َما َمتاع 

تِ وقال تعاىل:  َيا لِنَف  ن  ََياِة الدُّ َرَة احل  َواجا  ِمن ُهم  َزه  نَا بِِه َأز  َن َعي نَي َك إِىَل َما َمتاع  نَُهم  فِيِه  َوال مَتُدا

ٌ َوَأب َقى ُق َربَِّك َخري   ( 131)طه: َوِرز 

هذه سيدي بعض مالمح قيادتك لألمة.. وهي كافية ألن جتعلك أسوة صاحلة  

ء وال شكورا، وإنام هتدف إىل حتقيق العدل والرمحة، ونرش  اللقيادة احلكيمة، التي ال تريد جز

 اخلري والربكة. 

صل هلا هذا التخلف واالستبداد الذي نعانيه،  ولو أن األمة استنت بسنتك.. ملا ح

ذلك أهنا تركتك، وتركت وصاياك، وراحت تستن بسنة كرسى وقيرص، وحولت دينك  

 من دين العدالة إىل دين اجلور، ومن دين الرمحة إىل دين االستبداد والقسوة. 
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فنسألك يا سيدي يا رسول اهلل، وأنت وسيلتنا العظمى، أن تكون أنت قائدنا 

 تنا، حتى ال متزقنا الطوائف، وال تشتتنا املذاهب، وال تفرقنا امللل. وقدو

واجعلنا سيدي حتت لوائك يف الدنيا واآلخرة، حتى ننال رشف اجلندية ضمن  

 جنودك الذين ال ينقطعون، ويف مجيع األزمنة. 

ونعوذ بك أن نفرق صف أمتك، أو نخلفك فيها بسوء، أو نيسء إىل تعاليمك  

إلينا داء األمم من قبلنا.. إنك جتري من استجار بك، وحتمي من التجأ   املقدسة، أو يدب 

إليك، وجتيب من سألك، فجاهك العظيم عند اهلل، ومقامك الرفيع عنده أرفع من أن يرد  

 يدي خائبتني. 
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 املبلغ األمني 

. يا من اختاره اهلل لتبليغ آخر كلامته املقدسة للبرش، فبلغها كام . سيدي يا رسول اهلل

ها، مل يغري ومل يبدل.. وبلغها لكل الناس بجميع طبقاهتم، فلم يستثن منهم أحدا..  سمع

وبلغها يف كل الظروف اللينة والقاسية.. وكان أمينا يف كل ذلك.. فلم ختتلط كلامته بكلامت  

 اهلل، وال اهلدي الذي نطق به باهلدي الذي أنزل عليه مع أن املنبع واحد، والرساج واحد. 

ك املتحذلقني املدعني للعقالنية، صدقوا مع عقوهلم، واكتفوا منك هبذا  لو أن أولئو

 ألوصلهم إليك، ولكان مقدمة هلم ليعرفوك.  الداللة عليك، الباب من أبواب

لو أهنم نظروا إىل الظروف التي كانت تتنزل عليك فيها كلامت ربك، وقارنوها  ف

أن الكلامت التي بلغتها يستحيل أن  بالظروف التي كتب فيها كل العباقرة ما كتبوه لوجدوا  

 تكون من عندك. 

فالعباقرة أو من يظنون أنفسهم كذلك، كانوا يكتبون كلامهتم يف ظل التمجيد  

والتعظيم والتقديس، بينام كنت تبلغ كلامت ربك، وأنت حماط بأولئك القساة الذين كانوا  

يسخرون منك ومنها، ويستعملون كل وسائل اإليذاء والتنفري التي وصفها اهلل تعاىل بقوله:  

  لُِبوَن يِه َلَعلاُكم  َتغ 
ا فِ َغو  آِن َوال  ُقر  َمُعوا هِلََذا ال  ِذيَن َكَفُروا اَل َتس  ،  [26]فصلت:  َوَقاَل الا

ٌم آَخُروَن َفَقد  َجاُءوا ُظل ام   وبقوله:   اُه َوَأَعاَنُه َعَلي ِه َقو  رَتَ ِذيَن َكَفُروا إِن  َهَذا إاِلا إِف ٌك اف  َوَقاَل الا

َرة  َوَأِصيال  4ا ) َوُزور   َتَتَبَها َفِهَي مُت ىَل َعَلي ِه ُبك  لنَِي اك  َوا رُي األ 
 [ 5،  4]الفرقان:   ( َوَقاُلوا َأَساطِ

وقد كان الوحي حينها يتنزل عليك بكل أصناف احلجج التي ترد عليهم، وتبني هلم  

َزَلُه الاِذي  قُ  أن مصدر الكلامت التي جئتهم هبا من اهلل، وليس من عندك، قال تعاىل:  ل  َأن 

ا َرِحيام   ُه َكاَن َغُفور  ِض إِنا َر  اَمَواِت َواأل  ا يِف السا َلُم الرسِّ ِسُم  ، وقال: [6]الفرقان:   َيع  َفاَل ُأق 
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وَن ) وَن )38باَِم ُتب رِصُ ُل َرُسوٍل َكِريٍم ) 39( َوَما اَل ُتب رِصُ ُه َلَقو  ِل َشاِعٍر  40( إِنا ( َوَما ُهَو بَِقو 

ِمنُوَن ) ُروَن ) 41َقلِيال  َما ُتؤ  ِل َكاِهٍن َقلِيال  َما َتَذكا َعاملنََِي )42( َواَل بَِقو  (  43( َتن ِزيٌل ِمن  َربِّ ال 

ََقاِويِل ) َض األ  َل َعَلي نَا َبع  َيِمنِي )44َوَلو  َتَقوا َنا ِمن ُه بِال  َوتِنَي ) 45( أَلََخذ  نَا ِمن ُه ال  (  46( ُثما َلَقَطع 

 [ 47  -  38]احلاقة:    اَم ِمن ُكم  ِمن  َأَحٍد َعن ُه َحاِجِزيَن فَ 

وغريها من اآليات الكريمة التي خترب أنك مبلغ عن اهلل، وأن الذي جئت به ليس  

من عندك..وقد كان يف إمكانك ـ سيدي لو كنت كام يذكرون ـ أن تنسب تلك الكلامت  

سيصبحون مجيعا من أتباعك، وليس  إليك، وحينها سينبهرون بك، وببالغتك املعجزة، و

 أولئك العبيد والفقراء فقط.. وحينها كان يمكن أن يتوجوك بتاج امللك عليهم..  

وهذا وحده كاف للعقول يف كونك رسوال هلل، وأن ما جئت به ليس من عندك..  

كل الشعراء واألدباء والفالسفة وغريهم، وحرصهم عىل نسبة كل  فإهنم لو الحظوا وإال 

وفرحهم بام يكتبونه أو يذكرونه، لعرفوا أنه يستحيل أن تكون تلك  و مجلة إليهم، كلمة أ

 الكلامت النورانية املعجزة من عندك.

وكيف تكون من عندك، وهي تدعوك، ويف تلك الظروف القاسية، أن ترتك األمر  

ة هلل، ليعذهبم، أو يرمحهم، ألنك جمرد مبلغ عن اهلل، ولست مكلفا هبدايتهم أو السيطر 

ِسِه َوَمن  َضلا  عليهم، قال تعاىل:  نَف 
َتَدى َفلِ َقِّ َفَمِن اه  نَا َعَلي َك ال كَِتاَب لِلنااِس بِاحل  َزل  ا َأن  إِنا

َُذوا ِمن  ُدونِِه  (، وقال: 41)الزمر:  َفإِنااَم َيِضلُّ َعَلي َها َوَما َأن َت َعَلي ِهم  بَِوكِيلٍ  ِذيَن اختا َوالا

لَِياَء اهللاُ َلُم باَِم  (، وقال: 6)الشورى:   َحِفيٌظ َعَلي ِهم  َوَما َأن َت َعَلي ِهم  بَِوكِيلٍ َأو  ُن َأع  َنح 

آِن َمن  خَيَاُف َوِعيدِ  ُقر  ر  بِال  َت  (، وقال: 45)ّق:  َيُقوُلوَن َوَما َأن َت َعَلي ِهم  بَِجبااٍر َفَذكِّ َلس 

ريها من اآليات الكريمة التي تنزع عنك كل  (، وغ 22)الغاشية:  َعَلي ِهم  بُِمَصي طِرٍ 

 مسؤولية عىل العباد، وجتعل األمر هلل وحده. 
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نظروا يف تلك اآليات التي تدعوك ملقابلة سخرية الساخرين  ـ ولو أهنم ـ سيدي 

واستهزاءهم بالعفو والصفح واحللم، لعلموا أن األمر خارج عن عامل البرشية، وأن الذي  

ن أن تؤثر فيه البيئة أو الظروف املختلفة.. فقد كان القرآن حينها  قال تلك الكلامت أقدس م

ِمُنوَن )  ينزل ليقول لك:  ٌم اَل ُيؤ   َقو 
ِ
ِه َياَربِّ إِنا َهُؤاَلء

َفح  َعن ُهم  َوُقل  َساَلٌم  88َوِقيلِ ( َفاص 

َلُموَن  َف َيع  َلُم َأناَك َيِض  ، ويقول: [ 89، 88]الزخرف:  َفَسو  ُرَك باَِم  َوَلَقد  َنع  يُق َصد 

اِجِديَن )97َيُقوُلوَن ) ِد َربَِّك َوُكن  ِمَن السا َيِقنُي  98( َفَسبِّح  بَِحم  ُبد  َرباَك َحتاى َيأ تَِيَك ال  ( َواع 

  :[ 99 -  97]احلجر 

ولو أهنم ـ سيدي ـ تأملوا يف تلك اآليات التي تعاتبك، بل تشتد عليك، لعلموا أنه  

خص نفسه، وبتلك الشدة، وقد قالت عائشة خترب عن بعض تلك  يستحيل أن يعاتب الش

لو كان رسول  اآليات، وأهنا دليل عىل كونك مل تكتم شيئا من الوحي الذي أنزل عليك: ) 

َوإِذ  َتُقوُل لِلاِذي َأن َعَم اهللاُ  : كامتا شيئا مما أنزل اهلل عليه، لكتم هذه اآلية عىل نفسه  اهلل 

ِسَك َما اهللاُ ُمب ِديِه َوخَت َشى  َعَلي ِه َوَأن َعم   َجَك َواتاِق اهللاَ َوخُت ِفي يِف َنف  ِسك  َعَلي َك َزو  َت َعَلي ِه َأم 

نَاَكَها لَِكي  اَل َيُكوَن َعىَل امل ُ  ج  ا َزوا ٌد ِمن َها َوَطر  ِمننَِي  النااَس َواهللاُ َأَحقُّ َأن  خَت َشاُه َفَلاما َقىَض َزي  ؤ 

ُعوال  َحَرٌج يِف  ُر اهللاِ َمف  ا َوَكاَن َأم  ا ِمن ُهنا َوَطر  ِعَيائِِهم  إَِذا َقَضو  َواِج َأد   ( 1)([37]األحزاب:     َأز 

َما َكاَن َعىَل النابِيِّ ِمن  َحَرٍج فِياَم َفَرَض اهللاُ َلُه ُسناَة اهللاِ يِف  وقد جاء بعدها قوله تعاىل:  

ا ِمن   ِذيَن َخَلو  االا ُدور  ا َمق  ُر اهللاِ َقَدر  ، وهو يدل عىل أنك ـ  [ 38]األحزاب:  َقب ُل َوَكاَن َأم 

سيدي ـ حلرصك عىل إيامن الناس كنت تتمنى أن توافقهم يف بعض ما يطلبونه من الشؤون  

 اخلاصة بك، حتى ال يكون ذلك فتنة هلم. 

لتمحيص، حتى  لكن اهلل تعاىل كان ينهاك عن ذلك، وخيربك أن الفتنة رضورية ل

 
 (3208(، و الرتمذي )166/ 43رواه أمحد ) (1)
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نَا  يتبني الصادق من الكاذب، كام قال تعاىل:  نَا َلَك إِنا َرباَك َأَحاَط بِالنااِس َوَما َجَعل  َوإِذ  ُقل 

ُفُهم  َفاَم يَ  آِن َوُنَخوِّ ُقر  َجَرَة امل َل ُعوَنَة يِف ال  نَاَك إِالا فِت نَة  لِلنااِس َوالشا تِي َأَري  َيا الا ؤ  إاِلا  ِزيُدُهم  الرُّ

ري  
َيان ا َكبِ  [ 60]اإلرساء:  ُطغ 

ولذلك ورد يف القرآن الكريم بعض الشؤون اخلاصة بك، والتي ال يزال الناس  

ُم َما َأَحلا اهللاُ  محصون هبا.. فاهلل تعاىل يف القرآن الكريم يعاتبك قائال: يُ  رِّ َا النابِيُّ مِلَ حُتَ َياَأهيُّ

وَ  َضاَت َأز  اَمنُِكم  َواهللاُ  1اِجَك َواهللاُ َغُفوٌر َرِحيٌم )َلَك َتب َتِغي َمر  لاَة َأي 
( َقد  َفَرَض اهللاُ َلُكم  حَتِ

َكِيُم ) َعلِيُم احل  اَلُكم  َوُهَو ال  َواِجِه َحِديث ا َفَلاما َنباَأت  بِِه َوَأظ َهَرُه  2َمو  ِض َأز  ( َوإِذ  َأرَسا النابِيُّ إِىَل َبع 

َعلِيُم   اهللاُ َعَلي هِ  َبَأَك َهَذا َقاَل َنباَأيِنَ ال  ِه َقاَلت  َمن  َأن 
ٍض َفَلاما َنباَأَها بِ َرَض َعن  َبع  َضُه َوَأع  َف َبع  َعرا

َبِريُ   [ 3  -  1]التحريم:  اخل 

يِت آَتي َت ُأُجوَرُهنا ويقول لك فيه:  َواَجَك الالا نَا َلَك َأز  َلل  َا النابِيُّ إِناا َأح   َوَما  َياَأهيُّ

تَِك َوَبنَاِت َخالَِك َوَبنَاِت َخااَلتِ  َك َوَبنَاِت َعاما َك  َمَلَكت  َيِمينَُك مِماا َأَفاَء اهللاُ َعَلي َك َوَبنَاِت َعمِّ

َسَها لِلنابِيِّ إِن  َأَراَد النابِيُّ َأن  َيس   ِمنَة  إِن  َوَهَبت  َنف  َرَأة  ُمؤ  َن َمَعَك َوام  يِت َهاَجر  َتن كَِحَها  الالا

اَمهُنُ  َواِجِهم  َوَما َمَلَكت  َأي  نَا َعَلي ِهم  يِف َأز  نَا َما َفَرض  م 
ِمننَِي َقد  َعلِ م   َخالَِصة  َلَك ِمن  ُدوِن امل ُؤ 

ا َرِحيام    [ 50]األحزاب:   لَِكي اَل َيُكوَن َعَلي َك َحَرٌج َوَكاَن اهللاُ َغُفور 

ن يمكن أال ينزل فيها القرآن الكريم، ولكن اهلل  وغريها من اآليات الكريمة التي كا 

عملون عقوهلم،  شاء أن يتنزل هبا، حتى تكون فتنة ومتحيصا ألولئك الذين يزعمون أهنم يُ 

آِن َما ُهَو ِشَفاٌء  م يعطلوهنا بام تشاء هلم أهواؤهم، كام قال تعاىل عنهم: ث ُقر  ُل ِمَن ال  َوُننَزِّ

ِمننَِي وَ  ٌَة لِل ُمؤ  اَوَرمح  َوإَِذا َما ُأن ِزَلت   ، وقال: [82]اإلرساء:  اَل َيِزيُد الظااملنَِِي إاِلا َخَسار 

ُم  إِياَمن ا َوُهم   ِذيَن آَمنُوا َفَزاَدهت  ا الا ا َفَأما ُه َهِذِه إِياَمن  ُكم  َزاَدت  وَن  ُسوَرٌة َفِمن ُهم  َمن  َيُقوُل َأيُّ َتب رِشُ  َيس 

ِذيَن 124) ا الا ِسِهم  َوَماُتوا َوُهم  َكافُِروَن  ( َوَأما ا إىَِل ِرج  س  ُم  ِرج  يِف ُقُلوهِبِم  َمَرٌض َفَزاَدهت 
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ُرو125) كا  ُثما اَل َيُتوُبوَن َواَل ُهم  َيذا
ِ
َتني  ة  َأو  َمرا َتُنوَن يِف ُكلِّ َعاٍم َمرا ُم  ُيف  َن َأهنا   نَ ( َأَواَل َيَرو 

 [ 126 -  124]التوبة:  

فلم تراع حرصك عىل إيامن الناس،   ؛بلغ عن اهلل األمني يف تبليغك ولذلك كنت امل

لفت به، حتى لو كنت خائفا من أن يكون ذلك فتنة لبعض من اتبعوك،  وإنام راعيت ما كُ 

ُسوُل َبلِّغ   : وقد قال اهلل تعاىل يأمرك بالبالغ يف شأن إمامة اإلمام عيل من بعدك َا الرا َيا َأهيُّ

ِصُمَك ِمَن النااِس إِنا اهللاَ ال  َما ُأن ِزَل إَِلي   َت ِرَساَلَتُه َواهللاُ َيع  َعل  َفاَم َبلاغ  َك ِمن  َربَِّك َوإِن  مَل  َتف 

َكافِِرينَ  َم ال  َقو   ( 67)املائدة: هَي ِدي ال 

وحني نزلت عليك هذه اآلية الكريمة، وكنت تعلم أن تبليغ ما كلفت بتبليغه  

فعلت تنفيذا ألمر اهلل.. وقد ورد يف احلديث املتواتر أنك بعد  سيكون فتنة عظيمة، لكنك 

نزوهلا عليك طلبت أن يقام لك من حدائج اإلبل، فصعدت عليه، ثم قلت: )إيّن أوشك 

أن أدعى فأجيب، وإيّن مسئول، وأنتم مسئولون، فام ذا أنتم قائلون؟(، فقالوا: نشهد أّنك  

ثم قلت هلم: )ألستم تشهدون أن ال إله   قد بّلغت، ونصحت وجهدت فجزاك اهلل خريا..

إالّ اهلل، وأّن حمّمدا عبده ورسوله، وأّن جنّته حّق، وأّن ناره حّق، وأّن املوت حّق، وأّن  

، فقالوا: بىل نشهد بذلك، فقلت:  (.. . الّساعة آتية ال ريب فيها، وأّن اهلل يبعث من يف القبور

وأنتم واردون عيّل احلوض، وإّن عرضه   )اللهّم اشهد(، ثم قلت: )إيّن فرط عىل احلوض،

ما بني صنعاء وبرصى، فيه أقداح عدد النّجوم من فّضة، فانظروا كيف ختّلفوين يف  

الّثقلني؟.. الّثقل األكرب كتاب اهلل، طرف بيد اهلل عّز وجّل، وطرف بأيديكم فتمّسكوا به ال  

هّنام لن يتفّرقا حتّى يردا عيّل  تضّلوا، واآلخر األصغر عرتيت، وإّن الّلطيف اخلبري نّبأين أ 

 احلوض، فسألت ذلك هلام رّب، فال تقّدمومها فتهلكوا، وال تقرصوا عنهام فتهلكوا( 

ثّم أخذت يد اإلمام عيل بيدك الرشيفة، ثم رفعتها، حتى بان بياض إبطيهام، ثم قلت  
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سهم؟(، فأجابوا: اهلل  خماطبا اجلموع الكثرية: ))أهّيا النّاس، من أوىل النّاس باملؤمنني من أنف

ورسوله أعلم، فقلت: )إّن اهلل موالي، وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم،  

فمن كنت مواله فعيّل مواله(، ثم كررت ذلك، وأكدته، ثم ختمه بقوله: )اللهّم وال من  

واخذل  وااله، وعاد من عاداه، وأحّب من أحّبه، وأبغض من أبغضه، وانرص من نرصه، 

 (1)من خذله، وأدر احلّق معه حيث دار، أال فليبّلغ الّشاهد الغائب(

لقد كنت تعلم تأثري ذلك يف الناس، وخاصة يف القرشيني الذين كانوا يتومهون أن  

اإلمامة منصب دنيوي، وأنه كام كان لبني هاشم النبوة، كان لغريهم من القرشيني اإلمامة،  

 اهلل، ولو أنك كنت تعلم أهنم لن ينفذوه.. لكنك مع ذلك بلغت أمر 

ولذلك أثنى اهلل تعاىل عليك، وأنك كنت املبلغ لكل حقائق الدين وقيمه، وبأحسن  

ا إِالا اهللاَ َوَكَفى   صورة، قال تعاىل:  َن َأَحد  َنُه َواَل خَي َشو  ِذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَسااَلِت اهللاِ َوخَي َشو  الا

 [39]األحزاب:   بِاهللاِ َحِسيب ا 

هذه بعض جوانب أمانتك يف التبليغ، وحرصك عليه.. وال يمكننا أن نحيط هبا  

مجيعا.. فقد كنت القرآن الناطق الذي مل يكتف بتبليغ الكلامت، وإنام أعطى النموذج الدال  

 فكانت حياتك كلها بالغا عن اهلل، وبكل جزئياهتا وتفاصيلها.  والشارح هلا..  ،عليها 

لك عىل الرغم من ثقل التكليف الذي كلفت به، والذي جعلك ال ترتاح  وكانت كذ

ليال وال هنارا.. وقد قال تعاىل خيرب عن تلك املشقة التي كنت تلقاها، والتعب الذي كان 

ُل )يصيبك:  مِّ َا امل ُزا ي َل إِالا َقلِيال  ) 1َياَأهيُّ َفُه َأِو ان ُقص  ِمن ُه َقلِيال  2( ُقِم اللا ( َأو  ِزد   3) ( نِص 

تِيال  )  آَن َتر  ُقر  ال  َثِقيال  ) 4َعَلي ِه َوَرتِِّل ال  ئ ا  5( إِناا َسنُل ِقي َعَلي َك َقو  ي ِل ِهَي َأَشدُّ َوط  ( إِنا َناِشَئَة اللا

 
( والرتمذي 2408ما أوردناه هنا هو من روايات متفرقة وردت يف الصحاح والسنن وغريها، انظر: صحيح مسلم ) (1)

 ( واللفظ له. وغريمها كثري.3788)
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َوُم ِقيال    [ 6 -  1]املزمل:   َوَأق 

ك، بل  لقد كان ذلك البالغ الذي كلفت به غري خاص باخللق فقط، وإنام كان يبدأ ب

كانت أشد التكاليف تتنزل عليك، وتعفي غريك، فمع أن غريك من املؤمنني أعفي من قيام  

إال أنك كنت مطالبا به عىل الرغم من تعبك الطويل يف النهار، ومشقة األعامل الكثرية    الليل

د  بِِه َنافِ التي كنت تقوم هبا.. لقد قال تعاىل يأمرك بذلك:   ي ِل َفَتَهجا َلة  َلَك َعَسى َأن   َوِمَن اللا

ا   ا حَم ُمود   [ 79]اإلرساء:   َيب َعَثَك َربَُّك َمَقام 

وكنت لذلك تسهر أكثر الليل قائام هلل إىل أن تفطرت قدماك.. ثم إذا استيقظ الناس  

لصالة الفجر كنت أوهلم، بل موقظهم.. ثم تقيض بعد ذلك سائر النهار يف تلك األعباء  

ويف وسط مملوء باملعاندين واملنافقني واملشاغبني الذين ال يكاد  الكثرية التي كلفت هبا.. 

 أحد يطيقهم، وهم متفرقون، لكنك أطقتهم وهم جمتمعون. 

ومل تكن تطلب من ذلك التعب الكبري جزاء وال شكورا، بل إن الوحي كان يتنزل  

نا َعي نَ عليك حينها ليأمرك بالزهد يف كل املتاع، قال تعاىل:  نَا بِِه  َواَل مَتُدا ي َك إِىَل َما َمتاع 

ٌ َوَأب َقى  ُق َربَِّك َخري  يِه َوِرز 
نَُهم  فِ

تِ َيا لِنَف  ن  ََياِة الدُّ َرَة احل  ا ِمن ُهم  َزه  َواج   [ 131]طه:    َأز 

وحينام اشتكى أزواجك تلك احلال التي كانوا يعيشون عليها من الفاقة، وطلبوا  

َواِجَك إِن  ُكن ُتنا  عليك قوله: منك حتسني وضعية معيشتهم أنزل اهلل  َا النابِيُّ ُقل  أِلَز  َياَأهيُّ

ا مَجِيال  ) اح  ُكنا رَسَ ح  ُكنا َوُأرَسِّ َ ُأَمتِّع  َيا َوِزينََتَها َفَتَعاَلني  ن  ََياَة الدُّ َن احل  َن  28ُتِرد  ( َوإِن  ُكن ُتنا ُتِرد 

ِخَرَة َفإِنا  اَر اآل  يام  اهللاَ َوَرُسوَلُه َوالدا
ا َعظِ ر  ِسنَاِت ِمن ُكنا َأج  ،  28]األحزاب:   اهللاَ َأَعدا لِل ُمح 

29 ] 

وقد ورد يف التفسري أهنا بمجرد أن أنزلت عليك، رحت تدعوهن ليخرينك أو خيرين  

 زهرة احلياة الدنيا، فاخرتنك مجيعا.. وهل يمكن لعاقل أن خيتار غريك. 
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تتوسل إىل اهلل بأن أكون وارثا لك يف البالغ؛  فأسألك ـ يا سيدي يا رسول اهلل ـ أن 

فأصرب كام صربت، وأدعو كام دعوت، وأحتمل كام حتملت، وال ألني كام مل تلن.. حتى أكون  

من أهل قولك: )نُض اهلل عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل الفقه فيه غري فقيه،  

 (1) ورب حامل الفقه إىل من هو أفقه منه(

أحرش مع الذين وصفهم اهلل تعاىل بأهنم ال خيافون فيه لومة الئم.. وحتى  وحتى 

أكون حتت لواء الصادقني معك يوم القيامة.. فال ينال رشف الدخول حتت ذلك اللواء يف  

 اآلخرة إال من كان حتته يف الدنيا.

وأسألك أال أكون من الذين يبلغون ما ال يفهمون، أو يدعون إىل ما ال يستوعبون،  

أو خيالفون بأفعاهلم ما يبلغونه بأقواهلم، حتى ال يكون بالغي فتنة وتشوهيا لدينك  

   ورسالتك.. فإنك يا سيدي يا رسول اهلل ال ترد من استجار بك، أو طلب شفاعتك..

 
 (7514والبيهقي يف الشعب )(، 236(، وابن ماجه )60/ 21رواه أمحد ) (1)
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 اخلطيب الواعظ 

البليغة ترياقا للقلوب، وشفاء   ك جعل اهلل كلامت. يا من .سيدي يا رسول اهلل 

ارح.. فال يسمعها صادق إال ختىل عن كسله، وأخذ كتابه بقوة،  للصدور، وحمركا للجو

 وحتول من متمرد معارض إىل مؤمن مسامل. 

لقد رحت أتأمل كلامتك ومواعظك التي بلغتنا، وقارنتها بكل مواعظ البلغاء  

واخلطباء واألئمة، من املسلمني وغريهم، فوجدت أنك ملك اخلطباء والوعاظ،  

 وأصدقهم، وأكثرهم تأثريا. 

ووجدت أن كلامتك ال تبليها األيام، وال تؤثر فيها السنون، وال جيعلها التكرار مملة،  

بل هي دائمة اجلدة واحلياة، وتؤثر يف كل األوقات.. ألن معانيها تنبع من بحر احلقيقة الذي  

 مل تكدره دالء األهواء والوساوس. 

هلي اخلاص،  وكيف ال تكون مواعظك كذلك، وأنت الذي مل تعظ إال باإلذن اإل

ال  َبلِيغا ﴾ )النساء  ﴿الذي دعاك إليه ربك، فقال:  ،  ( 63:َوِعظ ُهم  َوُقل  هَلُم  يِف َأن ُفِسِهم  َقو 

 ..  لديك بتوفر كل القدرات املرتبطة بهعلمه واهلل ما دعاك لذلك إال بعد 

ولذلك مل تكن مواعظك سيدي مطربة لآلذان ببالغتها فقط، وإنام كانت مطربة  

لألرواح واألنفس، حيث تتسلل إليها بكل رفق، ألهنا تنطلق من تلك املعرفة اللدنية  أيضا 

التي وهبك اهلل، والتي جعلتك ترى احلقيقة اإلنسانية أمامك بكل لطائفها وجوانبها،  

 فتخاطبها مجيعا، لتثري أشواقها لسلوك طريق احلقيقة املستقيم. 

ليك القرآن الكريم بحروفه  وكيف ال تكون مواعظك كذلك، وأنت الذي تنزل ع

ومعانيه، والقرآن الكريم هو كتاب املواعظ األكرب، الذي خياطب كل اللطائف، وبجميع  
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ِعَظٌة ِمن  َربُِّكم   اللغات التي تفهمها، كام قال تعاىل يصفه:  َا النااُس َقد  َجاَءت ُكم  َمو  ﴿ َيا َأهيُّ

 َ ُدوِر َوُهدى  َوَرمح  َا يِف الصُّ
ِمننَِي﴾ )يونس: َوِشَفاٌء ملِ نَا إَِلي ُكم   :(، وقال 57ٌة لِل ُمؤ  َزل  ﴿ َوَلَقد  َأن 

ِعَظة  لِل ُمتاِقنيَ  ا ِمن  َقب لُِكم  َوَمو  ِذيَن َخَلو  ﴿  : (، وقال34النور: ﴾ )آَياٍت ُمَبيِّنَاٍت َوَمَثال  ِمَن الا

ِعَظٌة لِل ُمتاِقنَي﴾ )آل عمر  ( 138ان: َهَذا َبَياٌن لِلنااِس َوُهدى  َوَمو 

وكيف ال تكون مواعظك كذلك، وأنت الذي اجتمعت لديك كل املعاين واألدوات  

التي مل جتتمع للخطباء مجيعا.. فأنت مثل ذلك الذي يصف شيئا يراه، ويدعو إليه، عن  

عيان، ال عن سامع، ولذلك كانت مواعظك ممتلئة باحلياة، وقد عربت عن ذلك، فقلت:  

وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، أال وإين آخذ بحجزكم أن  )إن اهللّ مل حيرم حرمة إال 

  (1) هتافتوا يف النار كتهافت الفراش والذباب(

بل إن اهلل تعاىل وصفك بذلك، ووصف معه حرصك الشديد عىل إيامن الناس  

َلَقد   : وصالحهم، ألنك ترى رأي العني النريان التي يقحمون فيها أنفسهم، قال تعاىل

ِمننَِي َرُءوٌف َرِحيمٌ    َجاَءُكم  َرُسوٌل ِمن  َأن ُفِسُكم  َعِزيٌز َعَلي ِه َما َعنِتُّم  َحِريٌص َعَلي ُكم  بِامل ُؤ 

 [ 128]التوبة:  

  رمحة أنت العباده، بل ل من عيون رمحة اهلل وكيف ال تكون كذلك، وأنت عني 

 ؟ لتي تفيئ إىل دفئها مجيع اخلالئقكربى، بل شمس الرمحة اال

ولذلك كانت كلامتك ترياقا يعالج النفوس، ومعراجا تعرج به األرواح، وإكسريا  

 تتحرك فيه الذوات أسمى حركة جوهرية عرفها الوجود..  

ال أزال أذكر سيدي تلك املوعظة البليغة التي وعظت هبا شابا صغريا هو ابن عمك  

اجلميع، ويف كل املحال،  وتأثرا؛ فأنت تعظ وإعجابا ابن عباس.. وقد مألين ذلك انبهارا 

 
 (210/ 7( رواه أمحد، وأبو يعىل، جممع الزوائد ومنبع الفوائد )1)
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 وال يعنيك أن تنصب لك املنابر، أو جيتمع الناس حولك..  

)يا غالم  : يوما فَقاَل  كنت خلف النبي ابن عباس موعظتك له، فقال: ذكر لقد 

إين أعلمك كلامت: احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا  

، واعلم أن األمة لو اجتمعت َعىَل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال  استعنت فاستَعن  باهللا

بيشء قد كتبه اهللا لك، وإن اجتمعوا َعىَل أن يُضوك بيشء مل يُضوك إال بيشء قد كتبه اهللا  

 (1)(عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف 

والقلوب لتمألها  ما أمجل هذه الكلامت، وأعظم تأثريها، فهي تتسلل إىل النفوس 

باحلكمة واجلد.. فهي ال تذكر املطالب فقط، وإنام تعد باملواهب.. لعلمها أن النفس  

اإلنسانية مثل ذلك التاجر الذي ال ينشط إال حيث جيد األرباح، وال يتكاسل إال حيث  

 يفقدها.. 

ربه، سيعامله ربه هبا.. فإن حفظ  اإلنسان ولذلك ذكرت له أن كل معاملة يعامل به 

اهلل حفظه.. وإن سأل اهلل أجابه.. وإن توكل عىل اهلل أعانه.. وإن رجا اهلل حقق رجاءه..  

وإن خاف اهلل أمنه من كل خمافة.. وهكذا كان يمكن البن عباس، ولكل من سمع هذه  

املوعظة البليغة أن يبحر فيها إىل معاين كثرية جدا، ال تفيد عقله فقط.. إنام تفيد قلبه وروحه  

 برغبته وكليته.   ا ل لطائفه، لتحركها مجيعا نحو شمس احلقيقة، وجتعله مقبال عليهونفسه وك

وهكذا كانت كل مواعظك، ولذلك كان اجلالسون إليك، أو إىل مواعظك التي ال  

 نزال نحفظها، ال جيدون أنفسهم إال وأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق. 

 
( خمترصا، وقال حديث حسن صحيح، ويف رواية غري الرتمذي:» احفظ 2518(، والرتمذي )307/ 1( رواه أمحد )1)

اهلل جتده أمامك، تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن ليخطئك، 

 أن مع العرس يرسا «. واعلم أن النرص مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، و
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موعظة بليغة،   ول اهلل )وعظنا رسوقد وصف بعض أصحابك ذلك، فقال:

  (1) (ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب..

كثرة  من واملتقعرون يتومهه املتكلفون واملتنطعون بليغة ما وهو ال يريد من كوهنا 

فأنت أبعد الناس عن ذلك، وبالغتك التي  وغريب ألفاظها،  ، وسجعها  ،حمسناهتا البديعية

استفدهتا من الوحي املنزل عليك أعظم من أن تسجن نفسها يف سجون األلفاظ  

قدرهتا عىل التوصل إىل إفهام املعاين،  والرتاكيب.. ولذلك كانت بالغة موعظتك يف 

 وأكثرها تأثريا. حالها وأمجلها وأوإيصاهلا إىل قلوب السامعني بأحسن صورة 

الذي راح بعض اخلطباء يشوه به املعاين التي جئت هبا،  التكلف املمقوت لك ذأما 

ّن اهلل عّز وجّل يبغض البليغ من  إ) : فقد كنت تنهى عنه، وحتذر منه، وقد قلت يف ذلك 

 (2)(الّرجال اّلذي يتخّلل بلسانه ختّلل البقرة بلساهنا 

وكنت تعترب أولئك املتكلفني املتنطعني أبعد الناس عنك، وعن اهلدي الذي جئت  

)إن من أحبكم إيّل وأقربكم جملسا  مني يوم القيامة: أحاسنكم  به، وقد قلت يف ذلك: 

أخالقا ، وإن أبغضكم إيّل، وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، واملتشدقون،  

  (3) (واملتفيهقون

ك ـ سيدي ـ مرسلة سهلة بسيطة، ولكنها مع ذلك عميقة  ولذلك كانت مواعظ

 دقيقة، ال يمكن تغيري لفظة عن حملها، وال تبديلها بأخرى. 

وكانت لذلك قصرية يمكن ملن شاء أن حيفظها، لريددها كل حني ويتأثر ملعانيها..  

 
 (.97/ 96/ 1(، احلاكم )127، 126/ 4(، أمحد )42(، وابن ماجة )4607( رواه أبو داود )1)

 ( وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.2853( واللفظ له، الرتمذي )5005( أبو داود )2)

 ( 4799( وأبو داود )446/ 6( رواه أمحد )3)
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ك مل  أن احلديثيل يؤثر بعضه عىل بعض، وينسخ بعضه بعضا، وقد ورد يف و فالكالم الط

كان حيدث حديثا    )إن النبي :وقد ذكر ذلك آخر، فقال يوم اجلمعة، اخلطبة طيل ن تتك

 (1)(لو عّده العاّد ألحصاه

املوازنة بني التبشري  وكنت سيدي يف مواعظك تنتهج ما أمرك به القرآن الكريم من 

لتهذب  ؛ فأنت املبرش النذير الذي يعرف النفوس ودوافعها، فيحركها بكل لطف،  واإلنذار

 نفسها بنفسها، وبلني ولطف من غري إكراه وعنف. 

وكنت سيدي يف مواعظك تستعمل كل ما آتاك اهلل من األساليب.. فتقص عليهم  

 القصص، وتذكر هلم األمثال، وتبني هلم أنواع العرب التي يمكن أن يعتربوا هبا. 

رش يعتربوهنا  وأنت يف ذلك تنفذ ما أمرك به ربك من تلك األساليب التي ال يزال الب

ُرونَ  ﴿ أرقى أساليب التأثري والرتبية، وقد قال لك ربك: َقَصَص َلَعلاُهم  َيَتَفكا ﴾  َفاق ُصِص ال 

 ( 176: ألعراف)

ُن َنُقصُّ  : بل إن اهلل تعاىل هو الذي توىل تعليمك فن القصص الرتبوي، فقال ﴿ َنح 

َحي نَا إَِلي َك َهذَ  َقَصِص باَِم َأو  َسَن ال  َغافِلِنيَ َعَلي َك َأح  آَن َوإِن  ُكن َت ِمن  َقب لِِه ملََِن ال  ُقر  ﴾  ا ال 

َوُكاّل  َنُقصُّ َعَلي َك ِمن    ﴿:وأخرب عن تأثري القصص يف نفس املتلقي، فقال، (3يوسف: )

ُسِل َما ُنَثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك    الرُّ
ِ
َباء  ( 120: هود﴾ )َأن 

معانيها، تأدبا بام علمك   وهكذا كنت تُضب يف مواعظك األمثال، وتعرب هلم عن 

ربك؛ فالقرآن الكريم هو مدرسة األمثال الكربى، وأنت تلميذه األكرب، ولذلك ال غرابة  

 أن تكون أمثالك مدرسة هلذا الفن العظيم من فنون املواعظ. 

لست أدري ما أقول لك سيدي.. وكيف أشكو لك حال املواعظ بعدك، وكيف  

 
 (7/167( ومسلم )4/231( رواه البخاري )1)
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ون املتنطعون الستدرار العواطف من غري أن يكون هلا  حتولت إىل بضاعة يتاجر هبا املتكلف

تأثري حقيقي.. حيث يكون مههم ذلك التأثري العاطفي املحدود الذي ال ينبني عليه أي  

عمل.. بخالف مواعظك سيدي، والتي تصف الداء والدواء.. وتتسلل إىل النفوس  

متدة، التي ال يتوقف تأثريها  والقلوب واجلوارح، ومتأل احلياة باحلركة اإلجيابية النافعة امل 

 عىل تلك اللحظات املحدودة. 

فأسألكـ  يا سيدي يا رسول اهللـ  وأتوسل بك إىل رب أن جيعلني من املستنني بسنتك  

يف الوعظ واهلداية.. حتى تكون كلاميت دواء ال داء.. وترياقا ال سام.. ومعراجا يصعد  

لواعظني الذين زعموا أهنم يستنون بسنتك  باإلنسان، ال هاوية يسقط فيها.. فإن قوما من ا

راحوا يعظون باسمك؛ فمألوا الدنيا خرابا، ومألوا حياة الناس شقاء.. وشوهوك  

 وشوهوا دينك أعظم تشويه. 
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 البشري النذير 

من أرسله اهلل ليحمل أعظم احلقائق للبرش، وأكثرها تعلقا   سيدي يا رسول اهلل.. يا 

الذي يبرش بالسعادة وأبواهبا ومفاتيحها يف الدنيا   بسعادهتم وشقاوهتم، فكان البشري

النذير الذي حيذر من كل ما حيرم من السعادة، وجيلب الشقاء، ويف كل  كان واآلخرة، و

 الشؤون، وكل األزمنة. 

لقد تأملت كل املبرشين واملنذرين يف الدنيا؛ فوجدهتم أقزاما بجنبك، وبجنب ما  

ذرنا من املرض.. لكن الصحة رسعان ما تتهدم،  جئت به.. فالطبيب يبرشنا بالصحة، وحي

 .. والنشوة التي حصلت هبا البشارة رسعان ما تزول. يتغلبواملرض رسعان ما 

واألستاذ يبرشنا بالنجاح، وحيذرنا من الرسوب.. لكن نشوة النجاح تذهب مع  

ى  األيام.. والرسور الذي صاحبها يتالشى.. وال تبقى منه إال الذكريات التي قد تنس

 تتحول إىل مرارة.قد  حالوهتا، و

وهكذا.. فإن كل املبرشين أو املنذرين غريك.. يبرشون بشؤون قارصة حمدودة.. أو  

ينذرون من أمور يفيد إنذارهم فيها زمنا حمدودا، ال ممدودا.. ولذلك يتالشى التبشري  

 واإلنذار بتالشيها.

لألبد.. فأنت جئت لذلك  أما أنت يا سيدي يا رسول اهلل.. فتبشريك وإنذارك يمتد 

اإلنسان البسيط املحدود الذي ينظر إىل تعاقب الليل والنهار كل حني، لينتظر اللحظات  

التي حيل عليه فيها العجز واملرض واملوت.. وهو ممتلئ باخلوف منها.. ومن املصري الذي  

 سيصري إليه.. 

دنيا ليس سوى  جئت إليه لتخربه أنه ال داعي لكل تلك اآلالم.. فام يعيشه يف ال
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مرحلة اختبار.. وأنه بعد نجاحه يف االختبار سيتحول إىل عامل مملوء باجلامل، تتحقق له فيه  

كل األمنيات.. فالفقري يغتني.. واملريض يشفى.. والشيخ يصري شابا.. واملبتىل يصري  

يلجأ سيجد   نفقد مسكنه أو مل جيد أيمعاىف.. والذي فقد أحبابه يعودون إليه.. والذي 

القصور يف تلك الدار التي ال يصيبها املوت، وال الفناء.. وال تنزل بأرضها الزالزل.. وال  

 محم الرباكني. من سامئها  تتنزل  

ومل تأت لتخربه بذلك فقط.. وإنام جئت تذكره بالطريق املستقيم املخترص الذي  

 معاناة وال أمل. يوصله إىل تلك املحال الرشيفة املمتلئة بالسعادة من غري 

وجئت لتخربه بالعقبات التي تقف بينه وبني تلك املحال السعيدة.. والشقاوة التي  

 تنتظره إن هو مل يتجاوزها، أو سكن إليها، أو سكن إىل أعدائه ووسوستهم. 

فكل املبرشين أو املنذرين   .وكل هذه املعاين ال يمكن أن تكون لغريك ـ سيدي

يتجاوزوا هذه الدنيا، وما يرتبط هبا من سعادة ورفاه..   مل السائرين عىل غري طريقك، 

ال تلبي حاجات النفس التي ال تنتهي..    ، بشاراهتم وإنذاراهتم حمدودة قارصة  كانت  ولذلك

 وطمعها الذي ال يملؤه إال اخللود. 

لذلك كنت ـ سيدي ـ باب السعادة األكرب.. فمن وصل إليك دخل مدينة السعادة  

 بدا..  التي لن خيرج منها أ

وال أقصد بالسعادة ـ سيدي ـ سعادة اآلخرة فقط.. بل سعادة الدنيا أيضا.. فأنت مل  

تبرشنا باجلنان فقط، وإنام برشتنا بربنا.. وأخربتنا أننا لسنا مهملني عىل هذه األرض، وإنام 

لنا رب رحيم كريم لطيف، نحن نأوي إىل كنفه، ونأكل من رزقه، وننهل من خريه، فكل  

عادتنا بيده.. فلذلك كانت صلتنا به هي اجلنة، وكان تواصلنا معه هو احلياة  مفاتيح س

 أو يعرف لذة وصاله.  ،احلقيقية التي ال حيلم هبا من مل يعرفه
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سيدي يا رسول اهلل.. مل تكن تلك املعاين العظيمة التي مألت قلوبنا بشارة هبا جمرد  

وإنام كانت حقائق مؤيدة باملعجزات    أماين أو أحالم أو أفكار فيلسوف، أو خياالت أديب..

 الباهرة، والدالئل الواضحة.. فأنت مل تكن تنطق من عند نفسك، وإنام من وحي ربك. 

فربك هو الذي أمرك بأن خترب عبادك عنه، وتعرفهم به.. وربك هو الذي قال لك:  

ِحيُم َوَأنا َعَذاِب ُهوَ  ﴿ َغُفوُر الرا َلِيمُ َنبِّئ  ِعَباِدي َأينِّ َأَنا ال  َعَذاُب األ  (،  50ـ  49احلجر: ﴾ ) ال 

  :وهو الذي قال لك
ٍ
ء َتِي َوِسَعت  ُكلا يَش  ﴾  ﴿ َعَذاِب ُأِصيُب بِِه َمن  َأَشاُء َوَرمح 

ُتم   وهو الذي قال لك: (،  156: ألعراف) ُتم  أَلَِزيَدناُكم  َوَلئِن  َكَفر  َن َربُُّكم  َلئِن  َشَكر  ﴿ َوإِذ  َتَأذا

 (7ابراهيم: ﴾ )ِب َلَشِديدٌ إِنا َعَذا

قال  ولذلك كان من وظائفك التي ندبك هلا، وسامك هبا، كونك بشريا ونذيرا، 

َِحيمِ   ﴿:تعاىل َحاِب اجل  َأُل َعن  َأص  َقِّ َبِشريا  َوَنِذيرا  َوال ُتس  نَاَك بِاحل  َسل  (،  119البقرة: ﴾ )إِناا َأر 

ة  لِ :وقال نَاَك إِالا َكافا َسل  َلُمونَ ﴿ َوَما َأر  َثَر النااِس ال َيع  ﴾  لنااِس َبِشريا  َوَنِذيرا  َوَلكِنا َأك 

ِمُنونَ :ك(، وقال عىل لسان28سـبأ:) ٍم ُيؤ  (،  188: ألعراف﴾ )﴿ إِن  َأَنا إِالا َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِقو 

ُبُدوا إِالا اهللاَ إِنانِي َلُكم  ِمن ُه َنِذيٌر َوَبِشريٌ  ﴿ :وقال  ( 2ود: ه ﴾ )َأالا َتع 

وهكذا، فإن كل تفاصيل البشارات واإلنذارات التي جئت هبا، والتي متأل الدنيا  

واآلخرة بالسعادة احلقيقية مل يكن مصدرها إال اهلل.. فاهلل هو الذي أعطاك البشارة، وهو  

  ﴿ : تعاىلالذي أعلمك بمصري املبرشين، وباإلعامل التي عليهم القيام هبا ثمنا للبشارة.. قال  

َاُر ُكلااَم ُرِزقُ  هَن  تَِها األ  احِلَاِت َأنا هَلُم  َجنااٍت جَت ِري ِمن  حَت  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصا ِ الا وا ِمن َها  َوَبرشِّ

َواٌج  نَا ِمن  َقب ُل َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِبا  َوهَلُم  فِيَها َأز  قا  َقاُلوا َهَذا الاِذي ُرِزق  َرٌة َوُهم   ِمن  َثَمَرٍة ِرز  ُمَطها

َواهَلُم  بَِأنا هَلُُم    ﴿ ، وقال:  (25البقرة: ﴾ )فِيَها َخالُِدونَ  ِمننَِي َأن ُفَسُهم  َوَأم  رَتَى ِمَن امل ُؤ  إِنا اهللاَ اش 

َرا دا  َعَلي ِه َحّقا  يِف التاو  َتُلوَن َوع  تُُلوَن َوُيق  َناَة ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللاِ َفَيق  آِن  اجل  ُقر  ن ِجيِل َوال 
ِ ِة َواأل 
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َعظِي ُز ال  َفو  ُتم  بِِه َوَذلَِك ُهَو ال  وا بَِبي ِعُكُم الاِذي َباَيع  َتب رِشُ ِدِه ِمَن اهللاِ َفاس  ىَف بَِعه  ﴾  مُ َوَمن  َأو 

اكُِعوَن السا  ﴿:قال و(، 111التوبة:) ائُِحوَن الرا َاِمُدوَن السا َعابُِدوَن احل  ُبوَن ال 
اِجُدوَن  التاائِ

ِمننِيَ  ِ امل ُؤ  َافُِظوَن حِلُُدوِد اهللاِ َوَبرشِّ ُروِف َوالنااُهوَن َعِن امل ُن َكِر َواحل  ِمُروَن بِامل َع  ﴾  اآل 

 ( 112التوبة:)

غريها من اآليات الكريمة التي تبني حقيقة البشارة، ومظاهرها، ووسائطها التي  و

لذلك مل تكن بشاراتك جمرد نشوة أو فرح  ق من دوهنا.. و ق تكفل حتققها، أو التي ال تتح

 زائل، وإنام كانت مصدرا هلمة عظيمة، وتغيري يرتبط باحلياة مجيعا..  

وهلذا كان املؤمنون بك، الصادقون معك، ال يفرحون بيشء كام يفرحون بتلك  

كانت سلوى آل يارس ملواجهة ما  البشارات التي تزفها إليهم، لتنسيهم كل مهومهم.. فقد 

.. لقد قلت  عظيم ما يعانونهوأنت ترى هلم، ذكرته م الطواغيت من عذاب هو ما أعد هل 

.. فام إن سمعوها منك حتى طارت نفوسهم  (1) (ن موعدكم اجلنةإ)صربا آل يارس  : هلم

 شوقا إىل اجلنة، وخرجوا من الدنيا، وهم يبتسمون. 

وضعف   ، قلة عددهمورأيت ويف معركة بدر، حني اشتّد البالء عىل املسلمني،  

كانت جائزتك العظمى التي حولت كل واحد منهم إىل جبل من جبال العزيمة،  عتادهم، 

)قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض، والذي    :وحصن من حصون القوة قولك هلم

نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا  حمتسبا  مقبال  غري مدبر، إال أدخله اهلل  

  (2) (اجلنة

)عرضها  :فقام عمري بن احلامم، وقال مندهشا قلوب أصحابك؛  هزت البرشى  حينها  

 
 . 388/  3( رواه احلاكم 1)

 (3985احلديث  306/ 7( رواه البخاري )فتح الباري 2)
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ما  فقلت: ) )بخ بخ(، : )نعم(، فقال، والفرحة تكاد تطري به:فقلت السموات واألرض؟(، 

  ت مبرشا، وقد علمفقلت )رجاء أن أكون من أهلها(، :قال ،(حيملك عىل قولك بخ بخ؟

 )فإنك من أهلها(:صدقه

فكرس جفن سيفه، وأخرج  سمع تلك البشارة ممتلئا رسورا؛  حني فتقدم الرجل

لئن أنا حييت حتى آكلهن  ):  وهو يقول مترات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده، 

   .، ثم تقدم فقاتل حتى قتل (إهنا حلياة طويلة 

حيث فقدت النارص واملعني.. ومل يكن بجوارك  ،  املكرمة   يف مكةكنت  عندما  وهكذا  

:  ، وأنت ختاطب الناس قائالعكاظ وجمنة، ويف املواسم كنت تذهب إىل أسواق إال عمك، 

.. فقد كانت اجلنة هي  (1)(من يؤويني؟ من ينرصين؟ حتى أبلغ رسالة رب وله اجلنة)

بشارتك هلم.. ال الدنيا.. وال الرفاه.. وال أي يشء آخر.. وهل هناك يشء أفضل من اجلنة؟  

 السعيدة أفضل من اإليامن باجلنة؟ وهل هناك طريق للرفاه واحلياة 

)يا  : قالواوشعب العقبة، الذين التقوا بك يف سبعون ال  كرحل إليوهكذا عندما 

)تبايعونني عىل السمع والطاعة يف النشاط والكسل،  :فقلترسول اهلل عالم نبايعك؟(، 

اهلل ال   والنفقة يف العرس واليرس، وعىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن تقولوا يف

ختافوا يف اهلل لومة الئم، وعىل أن تنرصوين فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه  

)يا رسول اهلل إن بيننا وبني الرجال حباال  وإنا  : ا ، فقالو(أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم 

قاطعوها، وإنا نأخذك عىل مصيبة األموال وقتل األرشاف، فام لنا بذلك يا رسول اهلل إن  

 .(2)ك الرشيفة، وبايعوكيد  ت)ابسط يدك(، فبسط :)اجلنة(، فقالوا: فقلتنحن وفينا؟(، 

 
 (347/ 22( رواه أمحد )1)

 ( 93/ 25( رواه أمحد )2)
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ظيمة التي أتاحها اهلل لك..  وهكذا كنت حتفز عىل كل أعامل اخلري بتلك البشارات الع

فحولت من املجتمع املسلم إىل جمتمع صالح من غري أن تقدم هلم أي جائزة مادية، أو تعدهم  

بأي وعود كاذبة.. بل كان وعدك األعظم، وبشارتك الكربى جنة اهلل التي ال يشقى من  

 دخل إليها. 

ن خاف أدلج،  )م : ، وتقول هلمشد العزم عىل العمل الصالحلقد كنت حتثهم عىل 

 (1) (ومن أدلج بلغ املنزل أال أن سلعة اهلل غالية أال إن سلعة اهلل اجلنة

كانت تلك اجلائزة أعظم حمفز للصالح والتقوى وجتاوز كل العقبات، وحتدي  وهلذا  

 كل اهلموم، فمن يعلم أن مصريه اجلنة جد واجتهد وضحى ونيس كل يشء يف سبيلها.. 

أولئك اجلفاة الغالظ من األعراب بسبب   حتى أنك استطعت سيدي أن هتذب 

ذكرك للجنة، وحديثك عنها، وعن النعيم الذي أعد فيها.. وقد روي أن بعض األعراب  

)يا  :وجاء أعراب آخر فقال ..(2)()ال إله إال اهلل : فقلت)ما ثمن اجلنة؟(، جاءك، فقال: 

رشك به شيئا وتقيم  )تعبد اهلل وال ت:فقلترسول دلني عىل عمل إذا عملته دخلت اجلنة(، 

)والذي نفيس بيده ال أزيد عىل هذا  : الصالة وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم رمضان(، فقال

)من رسه أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر  :قلتشيئا أبدا وال أنقص منه(، فلام وىل 

  (3) (إىل هذا

يف األجيال  وهكذا استطعت أن هتذب أمة من الناس.. ال يف ذلك اجليل فقط.. بل 

مجيعا بتلك البشارات اإلهلية التي أتاحها اهلل لك.. وبتلك اإلنذارات التي مألت القلوب  

 
 ( 2452( رواه الرتمذي رقم )1)

 (48( رواه أبو نعيم األصبهانى يف صفة اجلنة )2)

 ( 14(، ومسلم )1397( رواه البخاري )3)
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باملخافة واحلذر واحليطة، وجعلتها تلجأ إىل التقوى واالستقامة، لتقهر كل دواعي النفس  

 األمارة.

فيا سيدي يا رسول اهلل.. يا وسيلة اهلل العظمى لعباده.. فكام برشت أصحابك 

وأحبابك.. فبرشنا.. وكام مألت قلوهبم بالرسور، فامأل قلوبنا.. وارزقنا رؤيتك يف الدنيا  

، ونورك الساطع، ورساجك املنري أعظم بشارة تتلقاها قلوبنا..  ة اجلميل  فروحكواآلخرة..  

فمن رآك يف الدنيا رآك يف اآلخرة.. ومن سعد بك هنا سعد بك هناك.. فاجعلنا من السعداء  

 ارين.. لنعيش معك ويف صحبتك ننهل من بشاراتك ونتهذب بإنذاراتك..  بك يف الد

. من الذي ورثوا منك  .واجعلنا يا وسيلة اهلل العظمى.. ويا صاحب املقام املحمود 

البشارة والنذارة.. فصاروا من املبرشين املنذرين عىل أقدام الرسل وأوصيائهم وأوليائهم..  

 تزج بنا البدع فيام حذرتنا منه. حتى ال متيل بنا األهواء، وال  

واجعلنا يا وسيلة اهلل العظمى من الذي يعطون للبشارة حقها.. فمن وىف للبشارة  

ناهلا، ومن قرص يف الوفاء أو فرط فيه كان من اخلارسين.. فنعوذ بك من ذلك، ونسألك أن  

 نكون من الناجني السعداء الفائزين..  
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 احلكيم البليغ 

آتاه اهلل فصاحة اللسان، وبالغة البيان، واخترص له  يا من . . سيدي يا رسول اهلل

، حيفظها احلكامء، ويتتلمذ عليها العقالء، وجيتنون  الكالم اختصارا.. فصارت كلامته دررا

 من أطايبها كل فنون احلكمة.. فأنت سيد احلكامء، وأنت معلمهم وأستاذهم ومربيهم. 

عاىل أن من فضائله عليك تعليمك  وكيف ال تكون كذلك ـ سيدي ـ وقد أخرب اهلل ت

احلكمة، من غري أستاذ تفد عليه، وال معلم تتذلل بني يديه.. بل كان اهلل هو معلمك الذي  

َمَة َوَعلاَمَك َما مَل  َتُكن   أغناك عن كل معلم، قال تعاىل:  ك 
َوَأن َزَل اهللاُ َعَلي َك ال كَِتاَب َواحل ِ

ُل اهللاِ  َلُم َوَكاَن َفض   [ 113]النساء:    َعَلي َك َعظِيام  َتع 

وكيف ال تكون كذلك ـ سيدي ـ وقد أخرب اهلل تعاىل أن من أويت احلكمة أويت خريا  

َمَة َمن  َيَشاُء َوَمن    كثريا، وهل هناك من أويت اخلري الكثري مثلك، قال تعاىل:  ك 
يِت احل ِ ُيؤ 

ا  ا َكثرِي  َمَة َفَقد  ُأويِتَ َخري   ك 
َت احل ِ َباِب  ُيؤ  َل  ُر إِالا ُأوُلو األ  كا  [ 269]البقرة:   َوَما َيذا

وكيف ال تكون كذلك ـ سيدي ـ وأنت الذي أمرت بالدعوة إىل اهلل باحلكمة، وهل  

َمِة   يمكن أن يأمرك اهلل بأمر ليس يف طاقتك، قال تعاىل:  ك  ُع إِىَل َسبِيِل َربَِّك بِاحل ِ اد 

ََسنَِة  ِعَظِة احل   [  125النحل:  ] َوامل َو 

وكيف ال تكون كذلك ـ سيدي ـ وأنت الذي ذكر اهلل من وظائفك تعليم احلكمة،  

فأنت لست حكيام فقط، وإنام معلم احلكامء، قال تعاىل ذاكرا دعاء جدك إبراهيم عليه  

َمَة   السالم: ك  يِهم  َرُسوال  ِمن ُهم  َيت ُلو َعَلي ِهم  آَياتَِك َوُيَعلُِّمُهُم ال كَِتاَب َواحل ِ
نَا َواب َعث  فِ َربا

َكِيمُ  َعِزيُز احل  يِهم  إِناَك َأن َت ال   [ 129]البقرة:   َوُيَزكِّ

مدينة احلكمة، وأمريها، ومعلمها،  ـ كام ذكرت عن نفسك ـ وهلذا، فإنك سيدي 
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اذها، ومن شاء أن يلقن احلكمة، فإنه ال يمكن أن جيدها يف غري مدينتك وال  وأست

  (1)(فمن أرادها آتاها من باهبا   ، وعيل باهبا   ، احلكمة  مدينة أنا  مدرستك، لقد قلت يف ذلك: ) 

وتلمذته عىل يديكـ  من أفضل    ،ولذلك كانت كلامت اإلمام عيلـ  لطول صحبته لك 

)يا أمري  ها.. وعندما تعجب بعضهم من كالمه، وقال له: مصادر احلكمة، وأوثقها، وأمجل

  ) (2) املؤمنني أفنبي أنت؟(، فقال له اإلمام عيل: )ويلك، إنام أنا عبد من عبيد حممد

لقد رجعت ـ سيدي ـ إىل كلامتك التي مل يؤثر فيها تدليس املدلسني، وال عبث  

.. ومل متتد إليها احلكيم ظ الذكر العابثني.. تلك التي تنورت بنور القرآن.. وحفظت كام حف 

يد اللصوص واألمراء.. فوجدهتا ممتلئة باحلكمة.. كافية ألن تكون زادا للعقالء لينهلوا  

منها كل ما يفيدهم يف دنياهم وأخراهم، فالكلمة الواحدة من كلامتك، تغني من تدبرها  

 عن األسفار الكثرية. 

ا وهبك اهلل من القدرة عىل  وكيف ال تكون كذلك سيدي، وقد قلت عن نفسك، وم

أعطيت جوامع الكلم واخترص ىل الكالم  التعبري عن احلقائق، ويف أخرص عبارة: )

  (3) (اختصارا

ال أزال أحفظ سيدي من كلامتك تلك التي اخترصت فيها أسباب هالك املجتمعات  

)يا معرش املهاجرين مخس إذا ابتليتم هبّن،  وانحرافها وتسلط املستبدين عليها، حيث قلت:  

وأعوذ باهللّ أن تدركوهّن: مل تظهر الفاحشة يف قوم قّط، حّتى يعلنوا هبا إاّل فشا فيهم  

ّلتي مل تكن مضت يف أسالفهم اّلذين مضوا، ومل ينقصوا املكيال  الّطاعون واألوجاع ا

 
 (.2069/ 4الرشيعة لآلجري )( 1)

 . 3/ 174( التوحيد: 2)

 (523، ومسلم رقم )90/  6(، وروى أوله البخاري 1436، رقم 2/160( رواه البيهقى ىف شعب اإليامن )3)
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وامليزان، إاّل أخذوا بالّسنني وشّدة املؤونة، وجور الّسلطان عليهم، ومل يمنعوا زكاة أمواهلم  

إاّل منعوا القطر من الّسامء، ولوال البهائم مل يمطروا، ومل ينقضوا عهد اهللّ وعهد رسوله، إاّل  

م عدّوا من غريهم فأخذوا بعض ما يف أيدهيم، وما مل حتكم أئّمتهم بكتاب  سّلط اهللّ عليه

  (1)اهللّ، ويتخرّيوا ممّا أنزل اهللّ، إاّل جعل اهللّ بأسهم بينهم(

لقد رحت أتأمل هذه الكلامت اخلمس، فوجدهتا الرتياق الذي يعالج كل املصائب  

أحواهلم مجيعا.. لكنهم يعرضون    وا هبا، لصلحتلواملشاكل التي وقع فيها البرش.. ولو عم

 عنها، ليذهبوا ألولئك الذين يضلوهنم باسم احلكمة والعلم والدراسات العلمية. 

وهكذا وجدت الكثري من درر احلكمة الواردة عنك، والتي ترتبط بسنن اهلل يف  

يقي ال  املجتمعات، والتي جتعل املتأمل هلا، املتدبر يف معانيها، عاملا من علامء االجتامع احلق 

 املزيف، ذلك الذي اختلط فيه احلق بالباطل، والعلم باألهواء.

احلكمة العظيمة التي تبني فيها سبب هالك املجتمعات،    تلكومن أمثلة ذلك سيدي  

)اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلامٌت يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من  فقد قلت: 

، ثم فرست ذلك يف  (2) واستحلوا حمارمهم( كان قبلكم؛ محلهم عىل أن سفكوا دماءهم 

)إياك والشح، فإنام هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل  حديث آخر، فقلت: 

  (3)فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا(

فلو أن البرش مجيعا التزموا هبذه احلكمة، وساروا عىل منهاجها، ملا حصل االستعامر  

واالستبداد واالستغالل والظلم؛ فكل ذلك نتيجة البخل الذي امتألت به تلك النفوس  

 
(، والبيهقى ىف شعب 8623، رقم 4/583(، واحلاكم )8/333(، وأبو نعيم )4019، رقم 2/1332( ابن ماجه )1)

 ( 35/260(، وابن عساكر )3315، رقم 3/197اإليامن )

 ( رواه أبو داود واحلاكم.2)

 ( رواه البخاري.3)
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 التي ال تشبع، والتي راحت ترسق خبز غريها، وتقهرهم، وتسخرهم ملصاحلها. 

ولو أن اخللق التزموا بتلك احلكم العظيمة التي تأمر فيها بالتحكم يف اللسان، وعدم  

غري ضوابط حتكمه، لوقوا أنفسهم من فتن كثرية،   إتاحة الفرصة له ليعرب عام يريد من

)الصمت  ومفساد ال هناية هلا.. فقد كنت تردد كل حني، وعىل مسمع كل األجيال قائال: 

.. )الصمت سيد  (2). )الصمت زين للعامل وسرت للجاهل(.(1)حكم وقليل فاعله(

..  (4)رش تسلموا(واسكتوا عن    ،. )قولوا خريا تغنموا.(3)ومن مزح استخف به(    األخالق،

..  (6) واستقامت طريقته( ،وعرف زمانه ،. )رحم اهلل من حفظ لسانه.(5) )من صمت نجا(

ومن   ، ومن كثر كذبه كثرت ذنوبه ، ومن كثر سقطه كثر كذبه ، )من كثر كالمه كثر سقطه

.. )من كف لسانه عن اعراض املسلمني أقال اهلل عثرته  (7)كثرت ذنوبه كانت النار أوىل به(

. )ال تدخل حالوة االيامن قلب امرئ حتى يرتك بعض احلديث خوف  .(8)لقيامة(يوم ا 

وال    ،. )ال تقل بلسانك إال معروفا .(9)ويرتك املراء وإن كان حمقا(  ، الكذب وإن كان صادقا 

أو هني عن   ، . )كّل كالم ابن آدم عليه ال له إاّل أمر بمعروف.(10)تبسط يدك إال إىل خري(

 
 ( رواه القضاعي والديلمي يف مسند الفردوس.1)

 ( رواه أبو الشيخ.2)

 ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس.3)

 ( رواه القضاعي.4)

 ( رواه أمحد والرتمذي.5)

 ( رواه احلاكم يف تارخيه.6)

 العسكري يف االمثال.( رواه 7)

 ( رواه الديلمي.8)

 ( رواه الديلمي.9)

( رواه البخاري يف التاريخ، وابن أب الدنيا يف الصمت والبغوي والباوردي وابن السكن وابن قانع وابن منده 10)

 والبيهقي يف الشعب وأبو نعيم ومتام وغريهم.
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فإّن كثرة الكالم بغري ذكر اهللّ قسوة    ،. )ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهللّ.(1)أو ذكر اهللّ(  ،منكر

. )من حسن إسالم املرء تركه ما ال  .(2) وإّن أبعد النّاس من اهللّ القلب القايس( ، للقلب

وغريها من  .. (4)وما بني رجليه أضمن له اجلنّة( . )من يضمن يل ما بني حلييه .(3)يعنيه(

احلكم الكثرية التي حتفظ من يلتزم هبا من كل املصائب التي جيلبها له لسانه، كام تلقنه كل  

 يرضيه.   الثامر الطيبة للسان الذي التزم عبودية ربه، فلم ينطق إال بام

سيدي ـ درر حكمك يف كل املجاالت النفسية واالجتامعية   وهكذا نجد ـ

ل، وما ال خيطر بالبال.. ومن اكتفى هبا وقي من  . وكل ما خيطر بالبا .واالقتصادية والروحية 

هبا من ال يعرفون حقيقة اإلنسان، وال روحه، وال نفسه،   كل تلك التلبيسات التي ينصح

وال مصريه.. فينصحونه باقتحام احلياة بكل جرأة متخليا عن كل القيم.. لكنك سيدي  

، والتي تقوم عىل احلياء،  هتدم كل ذلك بتلك املبادئ األخالقية العظيمة التي أسست هلا 

ثم فرست   ،(5) )استحيوا من اهللّ حّق احلياء(ورعاية مشاعر اآلخرين.. لقد قلت يف ذلك: 

  ، والبطن وما حوى  ،االستحياء من اهللّ حّق احلياء: أن حتفظ الّرأس وما وعىذلك بقولك: )

فقد استحيا من اهللّ  فمن فعل ذلك    ،ومن أراد اآلخرة ترك زينة الّدنيا   ، ولتذكر املوت والبىل 

 حّق احلياء( 

  وهكذا كانت حكمك حتض عىل الكرم والرتفع، وتنهى عن األنانية وكل ما يرتبط 

 
 ( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجة.1)

 اه الرتمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب، والبيهقي.( رو2)

 ( رواه مالك يف املوطأ والرتمذي وقال: هذا حديث غريب، وابن ماجة.3)

 ( رواه البخاري واللفظ له. والرتمذي.4)

 ( رواه الرتمذي وقال: غريب، ورواه أمحد واحلاكم والبيهقي. وقال احلاكم: صحيح وأقره الذهبي.5)
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(ويكره سفسافها   األخالق، وحيّب معايل    ، )إّن اهللّ كريم حيّب الكرمهبا، فقد كنت تقول:  
(1)  

وهكذا كانت حكمك حتض عىل خمالطة الناس، والصرب عىل أذاهم، فقد كنت  

وخري الناس أنفعهم    ،:) املؤمن مألف مألوف حيي وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف تقول

اّلذين يألفون   ،املوّطئون أكنافا  ، )إّن أحّبكم إيّل أحاسنكم أخالقا وتقول:  ،(2)للناس(

وإّن أبغضكم إيّل املّشاءون بالنّميمة املفّرقون بني األحّبة امللتمسون للرباء   ، ويؤلفون

)مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى   وتقول: ،(3) (العيب

  (4)منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى(

)إّن  وهكذا كانت حكمك حتض عىل الرفق واللني، حيث كنت تردد كل حني: 

ّلهّم من ويل  )ال. وتقول: .(5)وال ينزع من يشء إاّل شانه( ،الّرفق ال يكون يف يشء إاّل زانه

ومن ويل من أمر أّمتي شيئا فرفق هبم فارفق  ، من أمر أّمتي شيئا فشّق عليهم فاشقق عليه

)أال  . وتقول: .(7) )إّن اهللّ إذا أراد بأهل بيت خريا دهّلم عىل باب الّرفق(. وتقول: .(6)به(

. وتقول:  .(8)عىل كّل قريب هنّي سهل(  ،وبمن حترم عليه النّار  ، أخربكم بمن حيرم عىل النّار

)من أعطي حّظه من الّرفق فقد   . وتقول: .(9))يرّسوا وال تعرّسوا وسّكنوا وال تنّفروا(

 
 ه احلاكم واللفظ له وقال: صحيح اإلسناد، ورواه الطرباين يف الكبري.( روا1)

 رواه الديلمي يف الفردوس. (2)

 ( رواه الطرباين يف الصغري واألوسط والبزار.3)

 ( رواه البخاري ومسلم.4)

 ( رواه مسلم.5)

 ( رواه مسلم.6)

 ( رواه أمحد والبزار.7)

 ( رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن غريب.8)

 ( رواه البخاري ومسلم.9)
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ن  م) . وتقول: .(1) ومن حرم حّظه من الّرفق حرم حّظه من اخلري( ، أعطي حّظه من اخلري 

  (2) حيرم الّرفق حيرم اخلري(

ويف كل املجاالت، حيث كنت تقول:  وهكذا كانت حكمك حتض عىل اإلحسان، 

  ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح   ، )إّن اهللّ كتب اإلحسان عىل كّل يشء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

  (3)وليحّد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته(

ـ سيديـ  كافية ملن يريد أن يسري عىل رساطك املستقيم، الذي  وهكذا كانت حكمك  

ت الشامل، ذلك الرساط الذي ارتضاه اهلل لعباده، ومل يقبل  مل ينحرف ذات اليمني، وال ذا 

 منهم املرور عىل غريه. 

وهي مجيعا مدرسة يف األخالق واآلداب والسياسة واحلضارة.. وال تلتزم أمة هبا  

إال، وترقت.. وال نفس هبا إال تطهرت.. وال جمتمع هبا إال كان جمتمعا متكافال متنارصا  

 مرتامحا ممتلئا باحلكمة. 

فأسألك سيدي، وأتوسل بك إىل اهلل تعاىل أن أكون من أولئك الذين تتلمذوا عىل  

كلامتك وهديك، فصار هلم من احلكمة ما يصلحون به شؤون دينهم ودنياهم.. حتى  

 تتحكم عقوهلم يف نفوسهم، ويتحكم دينهم يف دنياهم. 

ملوعظة  وأسألك سيدي أن ترفع درجتي حتى أكون من الدعاة إىل اهلل باحلكمة وا

حكمة القول  من احلسنة، أولئك الذين ساروا عىل هديك، وهدي ورثتك؛ فصارت هلم 

ما جيعلهم دعاة إىل اهلل عىل بصرية، ال عىل هوى، وعىل هدى، ال عىل   والفعل والتدبري 

 
 ( رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح.1)

 ( رواه مسلم.2)

 ( رواه مسلم.3)
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 ضاللة. 

وأسألك سيدي أن ينالني بعض فضل اهلل عليك يف البالغة التي تيرس يل تبليغ  

ا، حتى يفهمني قومي، وحتى أبلغ هلم دين اهلل بام ييرس بلوغه لعقوهلم  احلكمة، والدعوة إليه

 وقلوهبم وأرواحهم.. فأنت وسيلة اهلل العظمى، وباب رمحته األكرب. 
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 املعلم الناصح 

معلم املعلمني، وأستاذ األساتذة، وحكيم احلكامء.. يا من  سيدي يا رسول اهلل.. يا 

   فنون العلم واحلكمة واألدب والصالح. ال يتتلمذ عىل يديه صادق إال ونال كل 

منها إال  يتخرج ال يا من ال يزال تعليمه مستمرا عرب األجيال يف مدرسته التي 

واهتدوا هبدهيا.. فارتفعوا من    ، صون.. أولئك الذين استناروا بنور النبوةاملخلصون واملخلَ 

 لسامية. ذلك التثاقل إىل األرض والطني، وسموا بأرواحهم إىل آفاق السامء ا

وكيف ال تكون كذلك سيدي، وأنت صاحب اإلذن اإلهلي يف أن تكون معلام، وأن  

جيثو بني يديك كل اخللق تالميذ ومريدين.. وقد قال ربك خمربا عن فضله عىل العباد  

يِهم  َرُسوال  ِمن  َأن ُفِس بجعلك معلام هلم: 
ِمننَِي إِذ  َبَعَث فِ ِهم  َيت ُلو َعَلي ِهم   ﴿ َلَقد  َمنا اهللاُ َعىَل امل ُؤ 

َمَة َوإِن  َكاُنوا ِمن  َقب ُل َلِفي َض  ك 
يِهم  َوُيَعلُِّمُهُم ال كَِتاَب َواحل ِ ِه َوُيَزكِّ

اَلٍل ُمبنٍِي ﴾ ]آل  آَياتِ

 [ 164عمران: 

ودعانا إىل شكر هذه النعمة العظيمة بإتاحة الفرصة لنا لتكون أنت معلمنا وأستاذنا 

يُكم  َوُيَعلُِّمُكُم  ومربينا، قال تعاىل:  نَا َوُيَزكِّ
يُكم  َرُسوال  ِمن ُكم  َيت ُلو َعَلي ُكم  آَياتِ

َسل نَا فِ َكاَم َأر 

َلُموَن ) َمَة َوُيَعلُِّمُكم  َما مَل  َتُكوُنوا َتع  ك 
ُكُروا يِل َواَل  151ال كَِتاَب َواحل ِ ُكم  َواش  ُكر  ُكُرويِن َأذ  ( َفاذ 

ُفُرونِ   [ 152،  151]البقرة:   َتك 

وقد أخربت عن نفسك بأن وظيفتك العظمى التي جئت هبا، ليست ذلك العنف  

الذي تومهه املحجوبون عنك، وإنام وظيفتك التعليم، وكل ما يرتبط به من إصالح وتربية،  

القرآن،  يقرؤون  بحلقتني، إحدامها  أنت  ، فإذا  يوما   املسجد  تدخل ث أنك  ي وقد ورد يف احلد

القرآن،  يقرؤون  كل عىل خري، هؤالء  ):  فقلت تعلمون ويعلمون،  ويدعون اهلل، واألخرى ي
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ويدعون اهلل، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وهؤالء يتعلمون ويعلمون، وإنام بعثت  

 .(1) معهم ت جلسثم   (،معلام

قدوة لكل املعلمني، بل مدرسة يف فن الرتبية والتعليم،  ـ سيدي لذلك ـ وقد كنت 

 ، واتبعوك فيها، ملا رسب تلميذ، وال فشل أستاذ. ولو أهنم تركوا أهواءهم

لقد رحت أبحث عن منهجك يف التعليم، ورس قدرتك عىل حتويل أولئك البدو  

البسطاء، الذين كان هم أحدهم قارصا عىل غنائم يغنمها، أو سلب حيصل عليه، أو طعام  

م بأي وعود  . فأنت أخرجتهم من تلك احلال من غري أن تعده يأكله، فوجدت عجبا عجابا.

 مرتبطة بدنياهم، بل اكتفيت معهم بتلك الوعود اإلهلية العظيمة التي رفعت مهمهم. 

تلك الدوافع السامية التي وفرهتا  ف .. أول ما شد انتباهي يف تعليمكلقد كان ذلك 

التي جعلتهم يضحون بكل راحتهم ومتعهم يف سبيل  هي لتالميذك، ويف كل األزمنة، 

والتعلم، مع أهنم ال حيصلون من جراء ذلك عىل شهادة يفتخرون هبا، أو مال  التحصيل 

 يكسبونه، أو مناصب تضمن هلم حياة مستقرة. 

عن األهواء.. وربطت جوائزه بفضل اهلل   وافقد ربطت هلم العلم باهلل، حتى يتجرد

 .. املآرب واملصالح املحدودةحتى ال يصبح العلم وسيلة لتحقيق 

املتعلم والعامل يف أقىص درجات الصالح.. وأن مدادهم كدماء   ولذلك كنت تعترب

 الشهداء، وسهرهم كقيام القائمني، وصوم الصائمني..  

تعلموا العلم، فإن تعلمه هلل خشية وطلبه  )وقد كنت تقول هلم مرغبا يف التعلم: 

وبذله ألهله  عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة، 

قربة النه معامل احلالل واحلرام ومنار سبل أهل اجلنة، وهو األنيس يف الوحشة، والصاحب  

 
 . 229( رواه ابن ماجه برقم 1)
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يف الغربة، واملحدث يف اخللوة، والدليل عىل الرساء والُضاء، والسالح عىل األعداء والزين  

دى  عند األخالء، يرفع اهلل به أقواما فيجعلهم يف اخلري قادة قائمة تقتص آثارهم ويقت

إىل رأهيم، ترغب املالئكة يف خلتهم، وبأجنحتها متسحهم، ويستغفر هلم   ىبفعاهلم، وينته

كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع الرب وأنعامه ألن العلم حياة القلوب من  

لعلم منازل األخيار والدرجات العىل يف  با اجلهل، ومصابيح األبصار من الظلم، يبلغ العبد  

خرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل األرحام وبه  الدنيا واآل

يعرف احلالل من احلرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء، وحيرمه  

 (1) األشقياء(

وكنت ختربهم أنه يمكن بالتعلم أن ينالوا كل املناصب اإلهلية الرشيفة التي وفرها  

أفضل العبادة الفقه، وأفضل  ا أنواع اجلزاء العظيم.. فقد كنت تقول هلم: ) اهلل لعباده، لينالو

 ،(3) (فضل العلم خري من فضل العبادة، وخري دينكم الورع: )، وتقول (2)(الدين الورع

رء جهال  باململرء فقها إذا عبد اهلل، وكفى  ا قليل العلم خري من كثري العبادة، وكفى ب  : ) وتقول 

ما عبد اهلل بيشء أفضل من فقه يف دين ولفقيه واحد أشد  : ) تقول و ، (4)إذا أعجب برأيه(

  (5) (عىل الشيطان من ألف عابد، ولكل يشء عامد وعامد هذا الدين الفقه

العظيم، قلت له    وعندما رأيت حرص بعض أصحابك عىل النوافل، ابتغاء ألجرها 

مائة ركعة، وألن تغدو  ناصحا: )ألن تغدو فتعلم آية من كتاب اهلل خري لك من أن تصيل 

 
 ( ( رواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم.1)

 ( ( رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة.2)

 ( ( الطرباين يف األوسط، والبزار بإسناد حسن.3)

 الطرباين يف األوسط.( ( 4)

 ( ( الدارقطني والبيهقي.5)
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  (1)فتعلم بابا من العلم عمل به أو مل يعمل به خري لك من أن تصيل ألف ركعة(

أن تعليم العلم ال خيتلف عن   تهأخرب عندما رأيت آخر حريصا عىل الصدقات، و

 (2) (أفضل الصدقة أن يتعلم املرء املسلم علام ثم يعلمه أخاه املسلموقلت له: )الصدقات، 

فضل العامل عىل    فقلت: ) رجالن: أحدمها عابد واآلخر عامل،    عندكذكر  ويروى أنه  

إن اهلل ومالئكته، وأهل السموات واألرض حتى  ): قلت، ثم (العابد كفضيل عىل أدناكم

  (3) (النملة يف جحرها، وحتى احلوت ليصلون عىل معلم الناس اخلري

لصرب واالجتهاد، وقد  حيتاج إىل اـ لفضله العظيم ـ هكذا كنت ختربهم أن العلم و

يا أهيا   يتطلب الغربة والرحلة، وكل أنواع املتاعب، وقد كان من كلامتك يف هذا قولك: ) 

إِنااَم خَي َشى  لتفقه، ومن يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين، و  با لتعلم، والفقه  با الناس إنام العلم  

ُعَلاَمُء  وقولك: )من سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل  ، (4) ([28]فاطر:  اهللاَ ِمن  ِعَباِدِه ال 

اهلل له طريقا إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بام يصنع، وإن العامل  

ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض حتى احليتان يف املاء، وفضل العامل عىل العابد 

األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال    كفضل القمر عىل سائر الكواكب، وإن العلامء ورثة

وقولك: )ما من رجل تعلم كلمة،   ،(5)درمها إنام ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر(

أو كلمتني، أو ثالثا، أو أربعا، أو مخسا مما فرض اهلل عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إال دخل  

 
 ( ( ابن ماجه بإسناد حسن.1)

 ( ( رواه ابن ماجه بإسناد حسن.2)

 ( ( الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح.3)

 ( ( الطرباين يف الكبري.4)

 ( ( أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي.5)
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  (1) اجلنة(

العلم، قمت إليه فرحا مرسورا،   وعندما جاءك بعضهم، وأخربك أنه جاء يطلب 

ثم يركب بعضهم  ،  إن طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها   ،مرحبا بطالب العلم وقلت له: ) 

 (2) (بعضا حتى يبلغوا السامء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب

اللحد، ولذلك    إنك سيدي كنت خترب أن العلم ال حدود لطلبه، وأنه من املهد إىل   بل

ن يموت املؤمن، وهو يطلب العلم، وقد كان من ترغيبك يف هذا قولك:  كان أرشف املوت أ

 ،(3) (من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي اهلل ومل يكن بينه وبني النبيـني إال درجة النبوة)

وقولك: )من طلب علام فأدركه كتب اهلل له كفلني من األجر، ومن طلب علام فلم يدركه  

 (4)كتب اهلل له كفال من األجر(

إنك سيدي كنت تعترب العلم من األعامل التي ال ينقطع أجرها، ولو بعد املوت..    بل

نقطع عمله إال من ثالث: صدقة  ٱإذا مات ابن آدم وقد كنت تقول لكل طالبي العلم: )

، وكنت تقول هلم: ) إن مما يلحق املؤمن  (5)جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له(

موته علام علمه ونرشه وولدا صاحلا تركه أو مصحفا ورثه، أو   من عمله وحسناته بعد

مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه، أو هنرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته  

 (6) وحياته تلحقه من بعد موته(

 
 ( ( أبو نعيم.1)

 أمحد والطرباين بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد.( ( 2)

 ( ( الطرباين يف األوسط.3)

 ( ( الطرباين يف الكبري.4)

 ( ( مسلم وغريه.5)

 ( ( ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزيمة يف صحيحه مثله.6)
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لقد كانت هذه األحاديث، وما تتضمنه من الرتغيب يف طلب العلم، ومهام اختلفت  

يف قيام أكرب حضارة علمية عرفها التاريخ، وهي تلك احلضارة املستندة لتلك  الظروف سببا 

 التعليامت املقدسة التي كنت تبثها يف تلك األمة األمية التي مل تكن تعطي العلم أي قيمة. 

وال تزال سيدي كلامتك حارضة يف كل األجيال، يسمع هلا كل الصادقني الذي يضحون  

 أن ينالوا فضل املتعلمني والعلامء الذي وعدت به، وأخربت عنه. بكل أهوائهم ومتعهم يف سبيل  

ومل يكن ذلك فقطـ  سيدي ما جئت بهـ  بل إنك وضعت منظومة كاملة للتعليم، ال يتبعها  

صادق إال وحتقق بالتلمذة احلقيقية، وأول مظاهر تلك املنظومة احرتام العلوم، كل العلوم.. ألهنا  

ولذلك كنت تعلم أصحابك من علوم كل  .  النفس، وختدم املجتمع. مجيعا تؤدي إىل اهلل، وهتذب  

، وما يقلب طائر جناحيه يف السامء  )ولقد تركنا رسول اهلّل  يشء، وقد حدث بعضهم عنك قال:  

  )  ( 1) إال ذكر لنا منه علام 

ومن أركان تلك املنظومة تلك اآلداب التي كنت تدعو املتعلمني واملعلمني إليها،  

لتعليم منفرا، وحتى ال يكون املعلم سببا ألي عقد نفسية يسببها لتالميذه..  حتى ال يكون ا

إذ عطس   بينا أنا أصيل مع رسول اهلل وقد روي يف احلديث عن بعض أصحابك قال: )

رجل من القوم فقلت: يرمحك اهلل، فرماين القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم  

دهيم عىل أفخاذهم. فلام رأيتهم يصمتونني، لكني سكت  تنظرون إيل؟ فجعلوا يُضبون بأي

، فبأب هو وأمي، ما رأيت معلام قبله وال بعده أحسن تعليام منه،  فلام صىل رسول اهلل 

قال: إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من  بل فواهلل ما كهرين، وال رضبني، وال شتمني، 

  (2)(القرآنكالم الناس، إنام هي التسبيح والتكبري وقراءة 

 
 ق، واللفظ ألمحد.( رواه ابن جرير وأمحد وعبد الرزا1)

 (931( و )930(، وأبو داود رقم )537( رواه مسلم رقم )2)
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)إن اهلل مل يبعثني معنت ا وال متعنت ا، ولكن بعثني معلام   ولذلك كنت تقول هلم: 

ا(  (1)  وميرسِّ 

إىل  يوصل املعلومة  متارس كل أساليب التعليم الذي  قد كنت ـ ألجل حتقيق ذلك ـ  و

العقل والنفس بكل هدوء.. وقد كان من ذلك تلك األسئلة التي كنت حتفز هبا عقوهلم،  

 لتعلمهم كيف يفكرون، ويعتربون، فال علم من دون تفكر وال اعتبار..  

..  (3) ()أتدرون من املفلس.. (2) (متسائال :)أتدرون ما الغيبةفقد كنت تقول هلم 

هد عىل كل عبد أو أمة بام عمل عىل ظهرها، أن  فإن أخبارها أن تش ؛)أتدرون ما أخبارها 

)أتدرون ما هذه الريح؟   .. (4)(تقول عيل عمل كذا وكذا، يف يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها 

  (5)(هذه ريح الذين يغتابون الناس 

حتى يتوفر هلم جو املنافسة يف طلب العلم، وحتى خيتلط  لغز هلم أحيانا، وكنت ت

)إن من الشجر شجرة ال يسقط  ح، ومن أمثلة ذلك قولك هلم:  العلم عندهم بالتسلية واملر

 (6)(؟ ورقها وإنام مثلها مثل املسلم فأخربوين ما هي

وكنت تستعمل معهم كل وسائل التوضيح املمكنة، ومن أمثلة ذلك استعاملك للغة  

،  (7)()أنا وكافل اليتيم كهاتني :  السبابة والوسطىاجلسد، فقد كنت تقول هلم، وأنت تشري ب

 
 .1478( رواه مسلم برقم 1)

 ( رواه مسلم وأبو داود وغريمها. 2)

 ( رواه مسلم وغريه. 3)

 ( رواه الرتمذي وأمحد واحلاكم. 4)

 ( رواه أمحد. 5)

 ( رواه البخاري. 6)

 ( رواه البخاري وأبو داود. 7)
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)الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن  : إىل املرشقوكنت تقول هلم، وأنت تشري بيدك 

  (1)(الشيطان

للتبسيط والتيسري، وقد  ستعمل الرسم تسبيل توضيح املعلومة  وكنت أحيانا يف

خطا مربعا، وخط خطا يف الوسط خارجا    خط رسول اهلل  حدث بعض أصحابك قال: ) 

ذا الذي يف الوسط، من جانبه الذي يف الوسط، فقال: »هذا  منه، وخط خططا صغارا، إىل ه

وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه اخلطط   ـ  أو قد أحاط به  ـ  اإلنسان، وهذا أجله حميط به 

  (2)(الصغار: األعراض، فإن أخطأه هذا، هنشه هذا، وإن أخطأه هذا، هنشه هذا

التي تبسط هلم احلقائق، ومن   ص عليهم القصص، وتُضب هلم األمثال وكنت تق

)مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة فكان ذلك قولك هلم:

بعضهم أسفلها وكان بعضهم أعالها، وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل  

فإن أخذوا عىل أيدهيم   من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا  فلم نؤذ من فوقنا، 

  (3)(نجوا ونجوا مجيعا ، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا  

وهكذا كنت تستعمل كل ما أمكنك وتوفر لديك من فنون البيان والتيسري  

 والتوضيح، حتى تصل املعلومة إىل العقول والقلوب بكل يرس وسهولة.. 

وإنام كنت تنصح املتعلمني، وتربيهم،  ومل تكن تكتفي بإيصال املعلومات املجردة، 

وهتذب نفوسهم، حتى ال يكون العلم سببا هلالكهم، وحتى ينالوا العلم النافع الذي ال  

 ر لديه. فينال أجر املتعلمني والعلامء واملعلمني إال من تو

 
 ( رواه مسلم. 1)

 (2456، والرتمذي رقم )12و  14/11( رواه البخاري 2)

 ( رواه البخاري. 3)
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فأسألك يا سيدي يا رسول اهلل، وأتوسل بك إىل رب أن جيعلني من املتعلمني يف  

ل علومها وآداهبا ومعارفها، حتى أنال رشف التخرج منها، بشهادتك  مدرستك، ومن ك

 لتي فيها توقيعك السامي، والتي ال تعدهلا أي شهادة يف الدنيا. العظمى ا 

وأسألك، وأتوسل بك إىل رب أن جيعلني من معلمي اخلري، السائرين عىل قدمك،  

ح نفوسهم، ومل يفسدها،  املهتدين هبديك، أولئك الذين نفعهم العلم، ومل يُضهم، وأصل

وقرهبم منك، ومل يبعدهم.. إنك أنت الوسيلة العظمى، فال يرد من توسل بك، وال خييب  

 من توجه إىل اهلل بوجهك، وبجاهك.  
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 الشهم الشجاع 

سيدي يا رسول اهلل.. أهيا الشهم الشجاع الذي اكتملت فيه كل أركان الشخصية  

 مثل، وقدوهتا األعىل، وأسوهتا احلسنة. فصار أنموذجها األ ؛القوية بجميع معانيها 

عندما أتأمل مواقفك طيلة حياتك، وخاصة يف تلك الفرتة التي كلفت فيها بأعظم  

رسالة، وبني أرشس قوم، ويف أحلك ظروف.. أعلم يقينا أن القلب الذي استطاع حتمل  

ن جيرؤ عىل  تلك التكاليف الثقيلة ال يمكن إال أن يكون يف قمة الشجاعة والقوة.. وإال فم

بذلك التحدي، وبتلك الدعوات   ،مواجهة أقوام جتذر فيهم الرشك، وكل عادات اجلاهلية

 التي جعلتهم ينهضون مجيعا عىل بكرة أبيهم ملواجهته. 

ولو أن أولئك املشككني املخدوعني عن احلقيقة، تأملوا يف هذه الناحية وحدها،  

َلُم َحي ُث جَي َعُل ِرَساَلَتُه  هلدهتم إليك، ولعرفوا أن   ، فيستحيل عىل  [124]األنعام:    اهللاُ َأع 

من كان كاذبا أو خمدوعا أو خمادعا أن يتجرأ عىل تلك الدعوات التي لن ينال منها إال  

املواجهة واحلرب والتشويه والتشويش.. مع أنه يمكن أن ينال كل أغراضه بمجرد أن  

 حكمته. يسمع قومه فصاحته وبالغته و 

فاملواجهةـ  يا سيدي يا رسول اهللـ  والشجاعة األدبية املرتبطة هبا أعظم من الشجاعة  

 التي يربزها املحاربون يف حرهبم، أو الشجعان يف منازالهتم..  

من أعظم  ولذلك قلت مبينا عظم شهادة من قال كلمة احلق عند سالطني اجلور: ) 

  (1) (اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

تزال ذكريات شجاعتك يف هذا اجلانب ترد عىل خاطري، ومتلؤين بالنشوة، وأنا ال 

 
 (4344( وأبو داود )2174( الرتمذى )1)
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، ليس عارفا، وال عاملا،  إليه شوقا حبا له وأشعر بأن ذلك احلبيب العظيم الذي امتأل قلبي 

وال عابدا، وال عبقريا فقط.. وإنام هو فوق ذلك يرتبع عىل عرش الشجاعة الذي ال ينافسه  

 فيه أحد. 

ني واليهود واملنافقني.. وكل املناوئني.. مل يكن  كتي واجهت هبا املرشفالشجاعة ال

 ليجرس عىل اإلقدام عليها غريك.. وغري من اهتدى هبديك. 

ال أزال أذكر سيدي ذلك املوقف الذي وقفته عىل الصفا، وأنت تعلم خطورته،  

وة، وتقول  وتأثريه يف قومك احلريصني عىل أصنامهم وأوثاهنم.. لقد رحت تنادهيم بكل ق

هلم: )أرأيتم لو أخربتكم أّن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصّدقي(، قالوا: نعم،  

ما جّربنا عليك إاّل صدقا.. فقلت هلم: )فإيّن نذير لكم بني يدي عذاب شديد(، حينها قام  

  (1)عمك أبو هلب غاضبا، وهو يقول: )تّبا لك سائر اليوم، أهلذا مجعتنا؟(

املوقف مل يؤثر فيك.. بل ظللت تنادي فيهم.. وهم يرمونك باحلجارة،   لكن ذلك 

وحيرضون األطفال واملجانني عليك.. وأنت ال تبايل هبم.. وال بسخريتهم.. وال برميهم  

 لك بكل أصناف السباب. 

وعندما مل جتد منهم آذانا صاغية رحت تسري املسافات الطويلة إىل الطائف، وأنت  

ظتهم ال تقل عن قومك.. وواجهتهم بشجاعة، وطرحت هلم بكل  تعلم أن قسوهتم وغل

قوة ما كلفك اهلل به.. وقابلت بكل شجاعة ما واجهوك به.. وعندما اضطررت إىل  

الشكوى، لتنفس عن قلبك بعض حزنك عليهم، مل تشك هلم كام يفعل اجلبناء، وإنام  

 ك يف حقه..  شكوت إىل اهلل.. ال ما زجك فيه من بالء.. وإنام شكوت له تقصري

ومل تقترص مواقف شجاعتك عىل ذلك، بل كانت كل حياتك مواقف شجاعة  

 
 ( 4971، 4770)االحاديث رقم   609، 360/ 8فتح الباري  -( البخاري1)
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وبطولة نادرة.. وكيف ال تكون كذلك، وأنت الذي جعلت العرب مجيعا مشغولني بك..  

 وبكيفية مواجهتك، وأنت فرد واحد.. ومعك الكثري من املستضعفني. 

تشمل كل أنواع الشجاعة  ومل تكن شجاعتك قارصة عىل شجاعة الكلمة.. بل كانت  

وجماالهتا.. حتى احلربية منها.. فأنت يف كل احلروب التي فرضت عليك كنت املقبل ال  

املدبر.. والثابت ال املتويل.. حتى كان الشجعان واألبطال يلوذون بك، وحيتمون، وقد قال  

ت احلََدق، اتقينا بر را ، فام  سول اهلل  بعضهم يذكر ذلك: )كنا إذا محي البأس )القتال(، وامح 

  (1)يكون أحد أقرب إىل العدو منه(

أحسن الناس وأشجع   وقال بعض أصحابك يصف شجاعتك: )كان النبي 

، وقد استربأ  الناس، ولقد فزع أهل املدينة ليلة، فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي  

ي )جمرد من الرسج(، ويف عنقه السيف،   وهو يقول: مل  اخلرب وهو عىل فرس ألبى طلحة ُعر 

  (، وإنه لبحر ،وجدناه بحرا)لفرس: عن اوقال ، تراعوا، مل تراعوا )ال ختافوا وال تفزعوا(

  (2)ام سبق بعد ذلك( فوكان الفرس قبل ذلك يبطأ، ): الراويقال 

  (3)(وقال آخر: )ما رأيُت أشجع وال أن جد )أرسع يف النجدة( من رسول اهلل 

وكيف ال تكون كذلك سيدي، وأنت القرآن الناطق الذي متثلت فيه حروف قوله  

َا َأَصاهَبُم  يِف َسبِيِل اهللاِ  تعاىل: 
يُّوَن َكثرٌِي َفاَم َوَهُنوا ملِ  َوَما َضُعُفوا  َوَكَأيِّن  ِمن  َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ

ابِِريَن )  بُّ الصا
َتَكاُنوا َواهللاُ حُيِ ِفر  َلنَا ُذُنوَبنَا  146َوَما اس  نَا اغ  هَلُم  إاِلا َأن  َقاُلوا َربا ( َوَما َكاَن َقو 

َكافِِريَن   ِم ال  َقو  َنا َعىَل ال  َداَمنَا َوان رُص  ِرَنا َوَثبِّت  َأق  اَفنَا يِف َأم  َ ،  [147،  146عمران:  ]آل    َوإرِس 

 
وأبو عبيدة ىف الغريب، والنسائى، وأبو يعىل، واحلاكم، وابن جرير وصححه، ( رواه الطيالسى، وابن أبى شيبة، وأمحد،  1)

 [ 35463واحلارث، والبيهقى ىف الدالئل، ]كنز العامل 

 (48( )2307(، ومسلم )6033( و )3040( و )2908( و )2866( و )2820( رواه والبخاري )2)

 ( 116/ 1وحاشية الشمني ) -( الشفا بتعريف حقوق املصطفى 3)



 

104 

 

فهذه اآليات الكريمة، وإن كانت تصف أتباع األنبياء، فأنت أوىل هبا.. وكيف ال تكون  

 كذلك، وأنت سيد األنبياء، وسيد أتباعهم، ونموذجهم األمثل، وقدوهتم العظمى. 

وكيف ال تكون كذلك، وأنت صاحب اإليامن العظيم الذي يرى احلقائق رأي  

يه ذلك البهرج الكاذب الذي يؤثر يف اجلبناء.. فيمألهم باملخافة العني، فلذلك ال يؤثر ف

 والرهبة. 

وكيف ال تكون كذلك، واهلل تعاىل هو الذي أمرك بالثبات والغلظة عىل أولئك  

َا  الذين جياوزون حدودهم، فيظلمون الناس، ويعتدون عىل احلرمات، قال اهلل تعاىل:   َياَأهيُّ

ُلظ  َعَلي ِهم  َوَمأ َواُهم  َجَهناُم َوبِئ   ِقنَي َواغ 
اَر َوامل ُنَافِ ُكفا  [ 73]التوبة:   َس امل َِصريُ النابِيُّ َجاِهِد ال 

ولذلك، فإنك ـ سيدي ـ كام كنت لينا رحيام لطيفا باملؤمنني واملساملني والصاحلني،  

كنت يف نفس الوقت شديدا عىل الطغاة واملجرمني واملحاربني.. فاكتملت لك بذلك  

 اإلنسانية يف أمجل جوانبها.. واكتملت لك الشهامة يف أروع صورها. 

جاعتك بشهامتك، فال تظلم، وال تعتدي، وإنام تكتفي بمواجهة  فقد كنت حتفظ ش

 من يظلم املستضعفني، أو يريد التسلط عليهم.. 

وهلذا كنت يف كل حروبك التي فرضت عليك، صاحب شهامة ونبل، تكتفي بقتال  

 من قاتلك، وبحرب من حاربك، من دون أن جتاوز احلدود التي أتاحها اهلل لك. 

بأنك يف غزواتك مجيعا كنت البطل األكرب، ففي غزوة   وقد شهد لك كل أصحابك

بدر وأحد وغريمها كنت أنت القائد، الذي يقدم عىل غامر املوت، بشجاعة وبطولة، حتى  

 ُشجا وجهك، وُكرِست َرباعيُتك.

ويف يوم ُحنَني  ثبت يف وجه اآلالف من هوازن، بعد أن تفرق عنك الناس خوفا   

يء الذي تعرضوا له.. وقد وصف بعض صحابتك ثباتك،  واضطرابا  من الكمني املفاج
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اء    فقال ملن سأله: )أكنتم وليتم يوم حنني؟(: )أشهد عىل نبي اهلل   ، ولكنه انطلق أِخفا ما وىلا

من الناس وُحرسا )من ال سالح معهم( إىل هذا احلي من هوازن وهم قوم رماة، فرموهم  

ل )قطيع( من جراد فانكشفوا، فأقبل القوم إىل رسول اهلل  وأبو   برشق من نبل كأهنا ِرج 

لنبي ال كذب، أنا سفيان بن احلارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنرص وهو يقول: أنا ا

  (1) ابن عبد املطلب(

َغَزاة   وذكر صحاب آخر بعض مواقف شجاعتك، فقال: )غزونا مع رسول اهلل 

د، فَأدركنا رسول اهلل  يف القائلة يف واد كثري الِعَضاِه )شجر فيه شوك(، فنزل   ِقَبَل َنج 

ن ِمن أغصاهنا، وتفّرق ال  رسول اهلل  ناس يف الوادي  حتت شجرة َفعّلق سيفه بُِغص 

يستظلون بالشجر، فقال رسول اهلل: إِنا رجال أتاين وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو  

نَُعَك مني؟ قلت: اهلل، فشاَم   قائم عىل رأيس، والسيف َصل تا )مسلوال( يف يده فقال: َمن َيم 

ده(، فها هو ذا جالِس، ثم مل يعِرض له رسول اهلل    (2)(السيف )رده يف ِغم 

وما ذلك ـ سيدي ـ إال ملعرفتك باهلل.. فيستحيل أن جتتمع املعرفة مع اجلبن.. فأول  

عالمات العارف باهلل شجاعته.. وكيف ال يكون شجاعا، وهو يرى اهلل يف كل يشء.. ويرى  

اهلل ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إاّل   انتدب قوة اهلل يف كل حمل، ولذلك كنت تردد متأسفا: )

ديق برسيل أن أرجعه بام نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله اجلنّة. ولوال أن أشّق  إيامن ب وتص

عىل أّمتي ما قعدت خلف رسّية، ولوددت أيّن أقتل يف سبيل اهلل ثّم أحيا، ثّم أقتل ثّم أحيا،  

  (3) (ثّم أقتل

 
 (79( )78( )1776(، ومسلم )2930رواه البخاري ) (1)

 ( 14) 1787(، ومسلم ص 4134( و )2913( و )2910( رواه البخاري )2)

 (1876( ومسلم )36) 1الفتح  -( البخاري3)



 

106 

 

باإلضافة إىل ذلك كله ـ سيديـ  اتفق كل من رآك وعرفك وصحبك عىل تلك القوة  

عليها.. والتي عجز من كان يزعم لنفسه القوة عىل جماراتك فيها.. وكيف ال   التي كنت

تكون كذلك، وقوة اجلسد من قوة القلب.. وقوة القلب من قوة الروح.. وقوة الروح من  

صلتها برهبا.. وأنت أعظم املتصلني باهلل، واملتواصلني معه.. فلذلك جتىل عليك باسمه  

 القوي، فلم يغلبك أحد. 

أن رجال من العرب كان يطلق عليه ركانة، ومل يكن أحد  يف احلديث  وردوقد 

يستطيع مواجهته، أو منازلته، وعندما سمع بك، طلب أن يصارعك، فاستجبت لطلبه،  

ورسعان ما رصعته، فلم يصدق عينه، فطلب اإلعادة، فرصعته مرة ثانية، فقال: عاودين،  

إىل األرض أحد قبلك، وما كان أحد  فرصعته الثالثة، فقال: )يا حممد، ما وضع ظهري 

  )(1)وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل   أبغض إيلا منك، 

قد روي أهنم  فوهلذا كان الصحابة يلجؤون عليك عند كل شدة، أو ثقل ينوء هبم، 

يوم حفر اخلندق يف غزوة األحزاب، عجزوا عن كرس صخرة عظيمة عرضت هلم يف طريق  

كالرمل الذي    نجدوا بك، فأخذت املعول، ورضبتها حتى عادت كثيبا  أهيل، أو احلفر، فاست

 ال يتامسك. 

فأسألكـ  يا سيدي يا رسول اهلل بجاهك العظيم عند اهللـ  أن أنال حظا من شجاعتك  

وقوتك، فال ألني مع الطغاة، وال أسكن للظلمة، وال أخاف يف اهلل لومة الئم.. بل أكون 

 
د، هل لك أن   ( من الروايات الواردة للحديث أن يزيد بن ركانة جاء إىل النبي 1) ومعه ثلثامئة من الغنم فقال: يا حمما

: : وما جتعل يل إن رصعتك؟ قال: مائة من الغنم، فصارعه، فرصعه، ثم قال: هل لك يف العود؟ فقال تصارعني؟ قال 

د، ما وضع جنبي يف األرض أحد قبلك، وما كان وما جتعل يل؟ قال: مائة أخرى، فصارعه، فرصع ه، وذكر الثالثة، فقال: يا حمما

أحد أبغض إيل منك وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل، فقام عنه ورد عليه غنمه( ]رواه اخلطيب وصححه األلباين يف 

 ([1501إرواء الغليل )
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. إنك  ملستضعفني املظلومني، كام كنت تقف، وكام دعوتنا أن نقف. شهام شجاعا أقف مع ا

 أنت صاحب الوسيلة العظمى، واجلاه العظيم. 
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 ص املخَلص املخلِ 

املخلِص املخَلص.. يا من توجهت إىل اهلل بكليتك؛ فلم   سيدي يا رسول اهلل.. أهيا 

ولطفه بتخليصك اخلالص كله.. فكنت   ه خيتلط توجهك إليه بغريه.. فقابلك اهلل بكرم

 احلافظ هلل.. وكان اهلل احلافظ لك.

  لو أن مجيع أولئك املشتبهني يف شأنك الحظوا تلك احلرب املعلنة عليك سيدي.. 

الظ، من املرشكني واليهود واملنافقني وجفاة األعراب.. ورأوك  من طرف أولئك اجلفاة الغ

وأنت تسري بينهم خال من كل سالح، وليس معك أي حرس، لعلموا أنك حمفوظ من اهلل،  

وأن تركهم لك، أو عدم قدرهتم عىل إيذائك ليس رغبة منهم يف ذلك، وإنام ألن األمر كان  

 خارجا من أيدهيم. 

فظك بذلك احلفظ اخلاص، لتكمل دينك، وتؤدي  وقد أخرب اهلل تعاىل أنه ح 

ُسوُل َبلِّغ  َما ُأن ِزَل إَِلي َك ِمن  َربَِّك    رسالتك، ويتم نعمته عىل عباده بك، قال تعاىل:   َا الرا َياَأهيُّ

ِصُمَك ِمَن النااِس إِنا اهللاَ اَل هَي   َت ِرَساَلَتُه َواهللاُ َيع  َعل  َفاَم َبلاغ  َكافِِرينَ َوإِن  مَل  َتف  َم ال  َقو    ِدي ال 

 [  67]املائدة:  

وأخرب أن كيد كل أعدائك سريتد عليهم، ألن اهلل تعاىل توىل حفظك، ولن يستطيع  

ا )  أحد أن يواجه اهلل، قال تعاىل:  يُدوَن َكي د 
ُم  َيكِ ا ) 15إهِنا َكافِِريَن  16( َوَأكِيُد َكي د  ِل ال  ( َفَمهِّ

ا  د  ِهل ُهم  ُرَوي   [ 17 -  15]الطارق:   َأم 

ولذلك كنت تتحرك يف القيام بأعباء دعوتك بكل حرية عىل الرغم من التضييق  

الشديد الذي ضيقوا به عليك، وعىل عشريتك، وحصارهم لك وهلم.. ولكنهم مع ذلك مل  

 يستطيعوا خنق صوتك، وال القضاء املربم عليك. 
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ومع ذلك، فقد   ..ءولذلك اكتفوا بالسخرية واالستهزاء.. وكل أسلحة الضعفا 

هم عليهم، كام وعدك ربك ؤ كفاك اهلل شأهنم، ورسعان ما ارتدت سخريتهم واستهزا

ِزئِنَي )   بذلك، فقال:   َته  َلُموَن  95إِناا َكَفي نَاَك امل ُس  َف َيع  ِذيَن جَي َعُلوَن َمَع اهللاِ إِهَل ا آَخَر َفَسو  ( الا

(96)   :[ 96،  95]احلجر 

ِزَئ بُِرُسٍل ِمن  َقب لَِك    باده املخَلصني، كام قال تعاىل:  وهذه سنة اهلل مع ع تُه  َوَلَقِد اس 

ِزُئوَن )  َته  ِذيَن َسِخُروا ِمن ُهم  َما َكاُنوا بِِه َيس  ِض ُثما ان ُظُروا  10َفَحاَق بِالا َر  ( ُقل  ِسرُيوا يِف األ 

بِنيَ   [ 11،  10]األنعام:    َكي َف َكاَن َعاِقَبُة امل َُكذِّ

ني واملؤذين لك..  ئد ذكر أصحابك بعض ما حصل ألولئك الساخرين واملستهزوق

واألسود بن املطلب، واحلارث    ، واألسود بن عبد يغوث  ،لوليد بن املغريةومنها ما حصل ل

ثم  الوليد،  كفأرا، جربيل كأتا بك ملا أكثروا االستهزاء فقد رووا أنه بن عيطلة السهمي، 

.  . قال: كفيتهواألسود بن املطلب فأومأ إىل عينيه،  ك ثم أرا. .قال: كفيتهوأومأ إىل أكحله، 

 .  . قال: كفيتهو األسود بن عبد يغوث، فأومأ إىل رأسه،  كثم أرا

الوليد رجل من خزاعة، وهو  ثم تبني بعد ذلك رس تلك اإلشارات، ذلك أنه مر ب

وأما األسود بن املطلب فنزل حتت سمرة، فجعل    ..يريش نبال له، فأصاب أكحله، فقطعها 

ما نرى شيئا، وهو يقول: قد هلكت ها هو   يقول: يا بني أال تدفعون عني فجعلوا يقولون: 

وأما األسود بن عبد يغوث   ..فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه،ذا أطعن بالشوك يف عيني

صفر يف بطنه حتى خرج من  وأما احلارث فأخذه املاء األ  ..فخرج يف رأسه قروح فامت منها 

أما العاص فركب إىل الطائف عىل محار فربض عىل شربقة، فدخل يف أمخص    .. فيه فامت منها 

 .(1) قدمه شوكة فقتلته

 
 (254/ 10ختارة، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )( رواه أبو نعيم والبيهقي وصححه الضياء يف امل1)
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وهو  بيشء اختلج بوجهه،  ت فإذا تكلمإليك، كان جيلس وهكذا رووا أن رجال 

 .(1) فلم يزل خيتلج حتى مات (، كن كذلك) : يسخر منك بذلك، فقلت له

، ويقولون: هذا الذي  كفجعلوا يغمزون يف قفا  ، ناس بمكةورووا أنك مررت عىل 

يزعم أنه نبي، ومعه جربيل، فغمز جربيل، فوقع مثل الظفر يف أجسادهم فصارت قروحا  

 .(2)فلم يستطع أحد أن يدنو منهم ،حتى نتنوا

حممد وجهه بني أظهركم؟ فقيل:   : هل يعفر قال جهلورووا أن عدوك اللدود أبا 

نعم، فقال: والالت والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن عىل رقبته، أو ألعفرن وجهه يف  

وهو ينكص  فجأة،    ه لكنه ارتد عىل عقب،  كصيل ليطأ عىل رقبتثم إنه أتاك، وأنت ت .  .الرتاب 

خندقا من نار، وهوال  عىل عقبيه، ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه 

  (3)(لو دنا الختطفته املالئكة عضوا عضوا .. وقد قلت حينها تذكر ما حصل له: )وأجنحة 

وقد روي أنه نزل عليك حينها آخر سورة العلق، والتي يقول اهلل تعاىل فيها متوعدا:  

   ( ا بِالنااِصَيِة َفع  ُع َناِدَيُه )16ٍة َخاطَِئٍة ) ( َناِصَيٍة َكاِذبَ 15َكالا َلئِن  مَل  َين َتِه َلنَس  ُع  17( َفل َيد  ( َسنَد 

َبانَِيَة )  ب  18الزا رَتِ ُجد  َواق  ُه َواس   [  19  -  15]العلق:   ( َكالا اَل ُتطِع 

يا معرش قريش، إن حممدا قد أبى إال ما ترون من  قال: )  أعدائك  أن بعض  واورو

ا، وإين ألعاهد اهلل ألجلسن له غدا  عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحالمنا، وسب آهلتن

،  ( بحجر فإذا سجد يف صالته فضحت به رأسه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هلم 

فجلسوا يف أنديتهم    ،، وقد غدت قريش ، واقرتب منك، وأنت تصيل فلام أصبح أخذ حجرا

 
 (254/ 10( رواه أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )1)

 ( 255/ 10( رواه البزار والطرباين، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )2)

 (. 255/ 10اد يف سرية خري العباد )( رواه أمحد والنسائي، سبل اهلدى والرش3)
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  منتقعا  فارا رجع  ك حتى إذا دنا من كاحتمل احلجر، ثم أقبل نحو ت ينظرون، فلام سجد

عن رس ما فعله،    هلونه، قد يبست يداه عىل حجره، حتى قذف احلجر من يده، فعندما سألو

ملا قمت إليه عرض يل فحل من اإلبل، فو اهلل ما رأيت مثل هامته وال قرصته، وال  )قال: 

، وقد قلت حينها مبينا رس ما حصل له: )ذاك جربيل، لو  (أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني

  (1)ألخذه(دنا مني 

ورووا أنه ملا نزلت سورة املسد، أقبلت أم مجيل، امرأة أب هلب، وهلا ولولة، ويف يدهيا  

فهر، وهي تقول: )مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا(، وأنت جالس يف املسجد مع بعض  

أصحابك، فقال لك: )لقد أقبلت هذه، وأنا أخاف أن تراك(، فقلت له مطمئنا: )إهنا لن  

راين(، فراحت ترصخ: أين الذي هجاين وهجا زوجي؟.. فسأهلا من معك عن رؤيتها  ت

لك، فقالت: )أهتزأ ب واهلل، ما أرى عندك أحدا(، ثم انرصفت، فسئلت عن رس عدم رؤيتها  

  (2) لك، فقال: )حال بيني وبينها جربيل، يسرتين بجناحيه حتى ذهبت(

الذين يرتبصون بك.. وكيف ال تكون كذلك،  أعدائك  كل  وهكذا كنت حمجوبا عن  

َ   وأنت القرآن الناطق، وقد قال اهلل تعاىل فيك وفيه:  نَا َبي نََك َوَبني  آَن َجَعل  ُقر  َوإَِذا َقَرأ َت ال 

ا  ُتور  ا َمس  ِخَرِة ِحَجاب  ِمُنوَن بِاآل  ِذيَن اَل ُيؤ   [ 45]اإلرساء:  الا

، منهم أبو جهل والوليد بن املغرية  كتلوليقبك  تواصوا  وقد روي أن نفرا من قومك  

، فانطلق كالوليد ليقتل كفأرسلوا إلي ك، سمعوا قراءت ،صيل ت قائم أنت ، فبينام وغريمها 

، فرجع إليهم  كوال يرا كصيل فيه، فجعل يسمع قراءت ت حتى انتهى إىل املكان الذي 

 
 ( 255/ 10( رواه ابن إسحاق وأبو نعيم والبيهقي، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )1)

/ 10( رواه أبو يعىل وابن حبان واحلاكم، وصححه ابن مردويه، والبيهقي، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )2)

256) 
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وا إىل الصوت، فإذا  من بعده أبو جهل والوليد ونفر منهم، فلام انته كفأعلمهم بذلك، فأتا 

  كالصوت من خلفهم، فينتهون إليه فيسمعونه أيضا  من خلفهم، ثم انرصفوا ومل جيدوا إلي

 .(1)سبيال

وغريها من الروايات الكثرية املتواترة، والتي دل عليها، وعىل صحتها قوله تعاىل:  

  ا ا َوِمن  َخل ِفِهم  َسدًّ  َأي ِدهيِم  َسدًّ
ِ
نَا ِمن  َبني  ونَ َوَجَعل  َشي نَاُهم  َفُهم  اَل ُيب رِصُ  [ 9]يس:    َفَأغ 

بعض املرشكني وقفوا أمام بيتك، يريدون قتلك،  وقد روي يف سبب نزوهلا أن 

إن حممدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا،  ):  فخرجت عليهم، وأحدهم يقول ألصحابه

األردن وأنكم إن خالفتموه  فإذا متم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خري من جنان 

(، فالتفت إليهم من غري  كان لكم منه ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون هبا 

، ومل يفطنوا  أن يشعروا بك، فوضعت الرتاب عىل رؤوسهم، وأنت تقرأ بداية سورة يس 

 .(2)  ألنفسهم إال بعد أن تساقط الرتاب من عىل رؤوسهم

يف أشد الظروف صعوبة، مثلام حصل جلدك إبراهيم عليه  شملك اهلل بحفظه  وهكذا  

 السالم عندما صارت النار بردا وسالما عليه، ليستطيع أداء الوظيفة التي كلف هبا. 

،  هم وعندما هاجرت إىل املدينة أرسلوا يف طلبك حيا أو ميتا.. لكن اهلل نرصك علي

ُكُر وأيدك بحفظه.. كام ذكر ذلك قوله تعاىل:  ُتُلوَك  َوإِذ  َيم  بَِك الاِذيَن َكَفُروا لُِيث بُِتوَك َأو  َيق 

ُ امل َاكِِريَن   ُكُر اهللاُ َواهللاُ َخري  ُكُروَن َوَيم   [ 30]األنفال:   َأو  خُي ِرُجوَك َوَيم 

ُه اهللاُ إِذ   وأمام الغار، حصل املوقف الذي أرخ له قوله تعاىل:  وُه َفَقد  َنرَصَ إاِلا َتن رُصُ

َرَج  َزن  إِنا اهللاَ َمَعنَا َأخ  َغاِر إِذ  َيُقوُل لَِصاِحبِِه اَل حَت  ا يِف ال   إِذ  مُهَ
ِ
ِذيَن َكَفُروا َثايِنَ اث نَني  َفَأن َزَل  ُه الا

 
 ( 257/ 10اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )( رواه البيهقي، سبل 1)

 (564/ 6( انظر الروايات الواردة يف ذلك يف: تفسري ابن كثري )2)
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ىَل َوَكلِ  ف  ِذيَن َكَفُروا السُّ َها َوَجَعَل َكلَِمَة الا َدُه بُِجُنوٍد مَل  َتَرو  ينََتُه َعَلي ِه َوَأيا
َمُة اهللاِ ِهَي  اهللاُ َسكِ

َيا َواهللاُ َعِزيٌز َحكِيٌم   ُعل   [ 40]التوبة:   ال 

لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبرص  حتى  غار ثور ثالثة أيام لقد مكثت حينها يف 

هام، وحينها امتأل صاحبك املرافق لك حزنا، فقلت له بكل هدوء، وأنت تعلم أن اهلل لن  حتت

َزن  إِنا اهللاَ يضيعك:    (1)[ 40]التوبة:   َمَعنَا اَل حَت 

لقد كان ذلك املوقف يشبه كثريا موقف نبي اهلل موسى عندما كان فرعون خلفه،  

َرُكونَ والبحر أمامه، فقال له أصحابه:  ، فرد عليهم بكل هدوء:  [61]الشعراء:  إِناا ملَُد 

 ِِدين  [ 62]الشعراء:    َكالا إِنا َمِعَي َربِّ َسَيه 

وعندما ذهبت إىل املدينة، وزاد أعداؤك، بعد أن انضم إليهم اليهود واملنافقون،  

 ، وجرت الكثري من حماوالت اغتيالك، فشلت مجيعا..  كوأعلنت كل احلروب علي

َأَفُكلااَم َجاَءُكم  َرُسوٌل باَِم اَل هَت َوى   ومن تلك املحاوالت ما أشار إليه قوله تعاىل: 

ُتُلونَ َأن   ا َتق  ب ُتم  َوَفِريق  ا َكذا ُتم  َفَفِريق  رَب  َتك  ، فقد روي أنك ذهبت  [87]البقرة:  ُفُسُكُم اس 

حائط  إليهم لبعض األمور بناء عىل املعاهدة التي كانت بني املسلمني وبينهم، فأجلسوك يف  

من   كصم، بقذف رحى عظيمة من فوق احلائط، لكن اهلل تعاىل عكهلم ثم عزموا عىل قتل

، وكان ذلك من أسباب  كموضع  ت بعزمهم ففارق كرشهم، وأحبط كيدهم، وأبلغ

 يف سورة احلرش. كام ذكر اهلل تعاىل ذلك جالئهم عن املدينة 

لقد رأى بعض الصحابة حينها أو بعدها أن يتخذوا لك حرسا حيرسك، بعد أن كثر  

﴿ َواهلُل  ىل أنزل عليك قوله املنافقون واملرتبصون بك من البالد املختلفة.. لكن اهلل تعا 

ِصُمَك ِمَن النااِس ﴾ ]املائدة:  فرصفت احلرس عنك، وما حاجتك إليهم، وأنت يف   ، [67َيع 

 
 (2381( مسلم برقم )3653( البخاري برقم )1)
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 حفظ اهلل. 

وهكذا كان أعداؤك خيططون كل حني لقتلك.. لكن حماوالهتم مجيعا باءت  

أمجعوا  الذين  بالفشل.. ومنها تلك املحاولة التي قام هبا الطلقاء، ومن معهم من املنافقني 

عن  ليدفعوك ، كسلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معت أن  ت فلام أردك، أن يقتلوعىل 

، طلبت أن ينادى يف  تلك العقبة  تبمكرهم، فلام بلغتعاىل  اهلل    كيف الوادي، فأخرب  كراحلت

أخذ العقبة فال يأخذها أحد، واسلكوا بطن الوادي، فإنه أسهل    ن رسول اهللإ: الناس

لام سمعوا ذلك  بك؛ فوسع، فسلك الناس بطن الوادي إال النفر الذين مكروا لكم وأ

  ، عامر بن يارس أن يأخذ بزمام الناقة ويقودها  تالعقبة، وأمر  ت استعدوا وتلثموا، وسلك

حّس   تسري من العقبة إذ سمعكنت تحذيفة بن اليامن أن يسوق من خلفه، فبينا  توأمر 

حذيفة أن يردهم، فرجع    تأمرك.. فحتى سقط بعض متاعناقتك  ، فنّفروا  كالقوم قد غشو

إليكم إليكم يا أعداء  ):  ويقول فجعل يُضب وجوه رواحلهم  ،حذيفة إليهم، ومعه حمجن

عىل مكرهم، فانحطوا من العقبة مرسعني   ت قد اّطلع كعلم القوم أنحينها .. (اهلل تعاىل 

: ارضب الراحلة يا حذيفة، وامش أنت  قلت له إليك، فحتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة  

 .(1)نتظر الناست من العقبة   تيا عامر، فأرسعوا حتى استوى بأعالها، وخرج 

وهكذا باءت كل حماوالهتم بالفشل إىل أن أذن اهلل لبعض كيدهم أن يصل إليك، ال  

هادة  لينهي الدور الذي كلفت به، فتموت قبل أن تكمل رسالة ربك، وإنام ليختم لك بالش

 التي كنت تتمنى أن خيتم لك هبا..

فجيء هبا إليك،   ،فأكلت منها  ، فقد روي أن امرأة هيودية أتت إليك بشاة مسمومة

 
( روى احلادثة أمحد عن أب الّطفيل، والبيهقي عن حذيفة، وابن سعد عن جبري بن مطعم وابن أب حاتم وأبو الشيخ 1)

 (466/ 5ضحاك والبيهقي عن عروة، والبيهقي عن ابن إسحاق، وغريهم، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )عن ال
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  (1)فقلت هلا: )ما كان اهلل ليسلطك عىل ذاك( ، أردت قتلك :فسألتها عن ذلك، فقالت 

وبالفعل مل يسلطها اهلل عىل ذلك، فقد كان ذلك السم شديدا، ويقتل من تناوله يف  

نفس اللحظة التي يتناوله فيها.. لكن اهلل شاء أال يفعل ذلك بك يف تلك اللحظة التي مل  

 تكتمل فيها دعوتك..  

شوقك الشديد  اهلل ، وأذن ألجلك أن ينتهي، بعد أن علم دعوتك وعندما اكتملت 

للقائه.. أذن لذلك السم أن يعاود مفعوله من جديد، ليختم لك بالشهادة، كام أرشت إىل  

فهذا أوان وجدت انقطاع أهبرى    ،ذلك بقولك: )ما أزال أجد أمل الطعام الذى أكلت بخيرب 

  (2) من ذلك السم(

ا حفظه لنا املؤرخون.. وال يمكننا ـ سيدي ـ أن  هذه بعض مظاهر حفظ اهلل لك مم

نحيط هبا مجيعا.. فقد كانت حياتك كلها يف كنف اهلل.. وكان مجيع شياطني اإلنس واجلن  

يرتبصون بك.. ولذلك كنت حمفوظا يف كل ثانية من أن يترسب إليك منهم ما حيول بينك 

 وبني أدائك لرسالتك العظيمة.

إىل اهلل أن أنال من ثمرات حفظ اهلل لك، ما حيفظني  فأسألك ـ سيدي ـ وأتوسل بك 

من كل سوء.. حتى ال أستسلم ألهواء املحرفني واملبدلني واملغريين، أو أركن لتخويفهم  

إن العباد لو اجتمعوا  وإرهاهبم، بل أوقن بام أوصيتنا به يف وصاياك العظيمة حني قلت: )

ا عىل ذلك، ولو اجتمعوا عىل أن يُضوك  عىل أن ينفعوك بيشء مل يكتبه اهلل لك، مل يقدرو

  (3) (بيشء مل يكتبه اهلل عليك، مل يقدروا عىل ذلك، جفت األقالم، وطويت الصحف

 
 ( 2190( ومسلم )  2474( رواه البخاري ) 1)

 ( 4165( رواه البخاري ) 2)

 (2516( والرتمذي )2763( )1/303( ويف )2669( )1/293( رواه أمحد )3)
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وأتوسل بك إىل اهلل ـ سيدي ـ أن حيفظ قلوبنا من أن تندس إليها األهواء، أو متألها  

ما كلفت به من    الشياطني بوساوسها، أو تغري عليها جنود اخلوف والفزع، فتمنعها من أداء 

   جبات.. إنك أنت الوسيلة العظمى، وصاحب اجلاه العظيم.او
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   رسول العامَلني 

سيدي يا رسول اهلل.. أهيا املبعوث رمحة للعاملني.. يا من جعله اهلل الوسيلة لتحقيق  

كل غايات الوجود اإلنساين.. فكنت السبيل الوحيد لالنتصار عىل مجيع الشياطني.. حتى  

عىل الباطل.. وينترص بك النور عىل الظلامت.. ويظهر دينك عىل الدين   يظهر بك احلق

 كله.. وبك تتحقق مجيع أحالم األنبياء والشهداء واألولياء..  

لقد ذكر اهلل تعاىل عاملية رسالتك، وأنك كنت املدخر للبرش، لتكون خامتة عقد  

تبع غريك ـ بعد علمه  كذاب، وكل من ا  كالنبوة، فال نبي بعدك، وكل من ادعى النبوة بعد

 بك ـ كافر وضال.. فال يقبل اهلل بأن يؤتى من غري بابك.

وكيف يقبل اهلل ممن سمع بك، ثم أعرض عنك، وقد أخذ ربك امليثاق عىل أنبيائه  

َوإِذ  َأَخَذ اهللاُ ِميَثاَق  لزوم اتباعك يف حال كان زمنهم مطابقا لزمانك، قال اهلل تعاىل: ب

ُه  النابِيِّنَي ملََ  نا ِمنُنا بِِه َوَلَتن رُصُ َا َمَعُكم  َلُتؤ 
ٌق ملِ َمٍة ُثما َجاَءُكم  َرُسوٌل ُمَصدِّ ا آَتي ُتُكم  ِمن  كَِتاٍب َوِحك 

اهِ  َهُدوا َوَأَنا َمَعُكم  ِمَن الشا َنا َقاَل َفاش  َرر  ي َقاُلوا َأق  ِ ُتم  َعىَل َذلُِكم  إِرص  ُتم  َوَأَخذ  َرر  ِديَن  َقاَل َأَأق 

َفاِسُقونَ 81) َد َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم ال   [ 82،  81]آل عمران:    ( َفَمن  َتَوىلا َبع 

ما بعث اهلل نبيا من األنبياء إال أخذ عليه  وقد قال اإلمام عيل يف بياهنا وتفسريها: )

ا وهو َحّي ليؤمنن به ولينرصنه، وأَمَره أن يأخذ امليثاق عىل أمته: لئن   امليثاق، لئن َبَعث حممد 

أحياء ليؤِمنُنا به ولينرُصناه(، وهم بعث حممد 
(1)  

وقد ذكرت سيدي ذلك، وحذرت من الدجالني الذين قد يغرون الناس عىل  

، ويومهوهم بجواز اتباع غريك.. لقد قلت يف ذلك: )والذي نفيس بيده، ال يسمع  أنفسهم 

 
 ( 322/ 1(، وتفسري البغوي )386/ 1(، وتفسري ابن كثري )236/ 2الطربي )( تفسري ابن جرير 1)
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  (1) ب رجٌل من هذه األمة، وال هيودي وال نرصاين، ثم مل يؤمن ب، إال كان من أهل النار(

وكان  ثم ذكرت منها: )  ..(أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل : ) قلت ويف حديث آخر،  

  (2)(بعثت إىل الناس عامةالنبي يبعث إىل قومه خاصة، و 

بكتاب أصابه من بعض  اك أتبعض أصحابك أن  ويف احلديث الصحيح املعروف 

: )والذي نفيس بيده لقد جئتكم هبا  ت غضبا شديدا، ثم قلتفغضب  ،أهل الكتب، فقرأه

بيضاء نقية، ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي  

فكيف  ، (3) و أن موسى صىل اهلل عليه وسلم كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني(نفيس بيده ل 

 ، ثم ال تؤمر أممهم بذلك؟كيطالب األنبياء عليهم السالم بوجوب اتباع

ا من غري مربر إال  هوما لنا نعود إىل األحاديث التي نراهم يسارعون إىل تكذيب

يف مواضع كثرية، فاهلل تعاىل  بذلك، واألهواء املجردة، ونرتك القرآن الكريم الذي رصح 

إىل كافة الناس بخالف رسائل سائر الرسل، والتي ذكر أهنا ألقوامهم  تك أخرب أن رسال

.. ولو أهنم قرؤوها وتدبروها لعادوا إىل رشدهم، وكفوا عن غريهم، وتضليلهم  خاصة

 للخلق.

عك وطاعتك يف  لقد قال اهلل تعاىل ينص عىل عاملية رسالتك التي تقتيض وجوب اتبا 

َلُمون﴾  كل ما جئت به:   َثَر النااِس اَل َيع  ا َوَلكِنا َأك  ا َوَنِذير  ة  لِلنااِس َبِشري  نَاَك إِالا َكافا َسل  ﴿ َوَما َأر 

وكونك بشريا ونذيرا لكل اخللق يدل عىل أن كل البشارات أو اإلنذارات التي  [،  28]سبأ:  

يف آحاد األعامل تنطبق عىل اخللق مجيعا، وليس عىل  نطقت هبا، أو نطق به القرآن الكريم، و

 
 . 240، ح 134، ص 1( رواه مسلم: ج 1)

 (521، ومسلم رقم )370و  369/  1( رواه البخاري 2)

 (. 3/387( رواه أمحد )3)
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 األمة التي حظيت باتباعك.. فالكل مسؤول عن اتباعك. 

واهلل تعاىل يدعوك ألن خترب الناس مجيعا، بأهنم مكلفون باتباعك، وأنه ال مناص هلم  

بل   من ذلك، حتى لو بعث أنبياء الديانات التي ينتمون إليها؛ فإهنم ال جيوز هلم اتباعهم،

َا النااُس إِينِّ َرُسوُل اهللاِ    ﴿عليهم اتباعك، لقد قال اهلل تعاىل يدعوك لذكر ذلك هلم:   ُقل  َيا َأهيُّ

ِض ال إَِلَه إِالا ُهَو حُي يِي َوُيِميُت َفآِمنُوا بِاهللاِ  َر  اَمَواِت َواأل    إَِلي ُكم  مَجِيعا  الاِذي َلُه ُمل ُك السا

بُِعوُه َلَعلاُكم  هَت َتُدونَ َوَرُسولِِه النابِيِّ  ِه َواتا
ِمُن بِاهللاِ َوَكلاَِمتِ يِّ الاِذي ُيؤ  ُمِّ  ( 158)ألعراف:   ﴾ األ 

فاآلية الكريمة ال تأمرهم بمجرد اإليامن بك، وإنام تضيف إليه وجوب اتباعك، مع  

وأن  أن جمرد اإليامن بك كاف يف وجوب اتباعك؛ فيستحيل عىل من يعلم أنك رسول اهلل، 

الرشيعة التي جئت هبا هي رشيعة اهلل املعربة عن مراضيه أن يرتكها لغريها من الرشائع التي  

 شهد القرآن الكريم بتحريفها وتبديلها. 

  ﴿ وهكذا نجد اآليات الكثرية املخربة عن كونك رسوال ورمحة للعاملني، قال تعاىل:  

َقاَن َعىَل َعب ِدهِ  ُفر  َل ال  إِن  ُهَو   ﴿  :وقال ، (1)الفرقان: ﴾ لَِيُكوَن لِل َعاملَنَِي َنِذيرا   َتَباَرَك الاِذي َنزا

َرى لِل َعاملَنِيَ  ٌر لِل َعاملنَِيَ  ﴿  : وقال، ( 90: )األنعام  ﴾ إِالا ِذك  ،  (52)القلم:  ﴾َوَما ُهَو إاِلا ِذك 

َة  لِل َعاملَنَِي﴾ وقال نَاَك إِالا َرمح  َسل   [ 107]األنبياء:: ﴿ َوَما َأر 

شاملة للعاملني  تك وغريها من اآليات الكريمة التي ال يفهم منها إال كون رسال

ويف كل األجيال.. ولكل البرش.. وألصحاب كل األديان.. وال عذر ألحدهم بعدم    مجيعا.. 

 اتباعك بعد سامعه بك، واطالعه عىل ما جئت به. 

قد ترك أولئك الدجالون املشاغبون كل  . يا رمحة اهلل للعاملني.. ل.سيدي يا رسول اهلل 

هذه النصوص الرصحية الواضحة، وراحوا يتعلقون باملتشاهبات من النصوص، والتي دل  

 القرآن الكريم نفسه عىل معانيها..
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بنصوص متشاهبة حتتمل معاين  الذين تعلقوا املجسمة وغريهم فعلوا مثلام فعل لقد 

يريدون، من دون أن حياولوا اجلمع بني  متعدد، وراحوا يفرضون عليها املعنى الذي 

 عند التعارض. هو األصل يف التعامل مع النصوص املقدسة النصوص كام 

أهل  ما ورد يف القرآن الكريم من دعوة  ومن تلك النصوص التي راحوا يستدلون هبا  

 َحتاى   إلقامة التوراة واإلنجيل، كقوله تعاىل: ﴿ ُقل  َيا الكتاب 
ٍ
ء ُتم  َعىَل يَش  َتاِب َلس 

َل ال كِ َأه 

ن ِجيَل َوَما ُأن ِزَل إَِلي ُكم  ِمن  َربُِّكم  ﴾ ]املائدة:  ِ َراَة َواإل  وقد تومهوا أن هذه  [، 68ُتِقيُموا التاو 

اآلية الكريمة تدعو أهل الكتاب للعمل بكتبهم، وعدم العودة للقرآن الكريم، الذي جعله  

  كل الكتب. اهلل مهيمنا عىل 

عن أن تلك اآلية الكريمة قد عقبت مبارشة بام يزيل الفهم اليسء الذي   وا وقد غفل

َيان ا   ها قد يفهم منها؛ فاهلل تعاىل عقب ا ِمن ُهم  َما ُأن ِزَل إَِلي َك ِمن  َربَِّك ُطغ  بقوله: ﴿َوَلَيِزيَدنا َكثرِي 

َكافِِري ِم ال  َقو  ا َفاَل َتأ َس َعىَل ال  ر  [، حيث اعتربهم كافرين إلعراضهم عام  68َن﴾ ]املائدة:  َوُكف 

 أنزل من القرآن الكريم. 

وبذلك فإن الذي يقيم التوراة واإلنجيل مضطر معهام إلقامة القرآن الكريم، حتى  

ٍض َفاَم   ُفُروَن بَِبع  َتاِب َوَتك 
ِض ال كِ ِمنُوَن بَِبع  ال يكون من الذين قال اهلل تعاىل فيهم: ﴿َأَفُتؤ 

ِقَياَمِة ُيَردُّوَن إىَِل َأَشدِّ ال عَ َجزَ  َم ال  َيا َوَيو  ن  ََياِة الدُّ ٌي يِف احل  َعُل َذلَِك ِمن ُكم  إِالا ِخز  َذاِب﴾  اُء َمن  َيف 

 [ 85]البقرة:  

فإذا فعلوا ذلك، وأقاموا القرآن الكريم نتيجة إيامهنم به مثل إيامهنم بكتبهم، ونتيجة  

دون اإليامن بام أنزل عليه.. حينها يصبح اإليامن  بك اإليامن ، ذلك أنه ال يمكن بكإيامهنم 

 .كل األصول التي اعتمدوا عليها املجرد عن االتباع لغوا، وهو ما ينقض 

الذي  القرآن الكريم ولو أهنم ـ سيدي ـ تركوا كربياءهم وغرورهم ـ وعادوا إىل 
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منهم،  اهلل تعاىل  التي طلبها  نوع اإلقامة  يتومهون أهنم يستندون إليه يف دعواهم، وسألوه عن  

كتبهم من تلك الوصايا التي أمر هبا القرآن الكريم، والتي ال يمكن  ما ورد يف لعلموا أهنا 

 تنفيذها إال بتلك الرشائع التي جئت هبا. 

ولو أهنم رجعوا لكتبهم، وكانوا صادقني يف رجوعهم، لعلموا أنه ال يمكن إقامة  

التي امتألت هبا، والتي تدعو  البشارات دونه فيها تلك كتبهم من دون اتباعك؛ فأول ما جي

، وهي كثرية جدا، وقد أشار إليها القرآن الكريم يف مواضع منه، كقوله  كوجوب اتباعإىل 

َراةِ  ا ِعن َدُهم  يِف التاو  ُتوب  يا الاِذي جَيُِدوَنُه َمك  ُمِّ ُسوَل النابِيا األ  ِذيَن َيتابُِعوَن الرا   تعاىل: ﴿ الا

ُم َعَلي هِ  يَِّباِت َوحُيَرِّ لُّ هَلُُم الطا
ُروِف َوَين َهاُهم  َعِن امل ُن َكِر َوحُيِ ن ِجيِل َيأ ُمُرُهم  بِامل َع  ِ ََبائَِث  َواإل  ُم اخل 

ُروُه َوَنرَصُ  ِذيَن آَمنُوا بِِه َوَعزا تِي َكاَنت  َعَلي ِهم  َفالا اَلَل الا َغ  ُهم  َواأل  َ رص 
َبُعوا  َوَيَضُع َعن ُهم  إِ وُه َواتا

لُِحوَن﴾ ]األعراف:    [ 157النُّوَر الاِذي ُأن ِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم امل ُف 

ما  بك أنه قد ورد يف الكتاب املقدس من التفاصيل املرتبطة القرآن الكريم بل أخرب 

ِذيَن آَتي نَاُهُم ال كَِتا ك، غري شاكني فيكجيعلهم موقنني ب ِرُفوَنُه َكاَم  ، كام قال تعاىل: ﴿الا َب َيع 

َلُموَن ﴾ ]البقرة:   َقا َوُهم  َيع  ُتُموَن احل  ا ِمن ُهم  َلَيك  نَاَءُهم  َوإِنا َفِريق  ِرُفوَن َأب   [ 146َيع 

ولو أن أولئك املجادلني املشاغبني الذين تومهوا أنه يمكن إقامة الدين من دون  

تحريفات  بوعي ملا ورد فيه من اإلخبار عن ال، واستمعوا  القرآن الكريم اتباعك، رجعوا إىل  

، وأن أهل الكتاب كانوا يشرتون بتحريفها ثمنا قليال،  مجيع األديان حصلت يف كتب التي 

فهل يعقل أن يأمر اهلل تعاىل أهل الكتاب  لعلموا أنه ال يمكن أن يأمر اهلل باتباع كتب حمرفة..  

ِمُنوا َلُكم  َوَقد  َكاَن َفِريٌق ِمن ُهم   : ﴿َأفَ ، قال تعاىلبأن يقيموا ما حرف من كتاهبم  َتط َمُعوَن َأن  ُيؤ 

َلُموَن﴾ ]البقرة:   ِد َما َعَقُلوُه َوُهم  َيع  ُفوَنُه ِمن  َبع  َمُعوَن َكاَلَم اهللاِ ُثما حُيَرِّ  [ 75َيس 

ولو أن أولئك املجادلني املشاغبني كلفوا أنفسهم بالعودة إىل تلك الكتب التي  
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يمكن ألهل الكتاب أن يكتفوا هبا عن اتباعك، لرأوا فيها من الطامات   يّدعون أنه 

واخلرافات واخلزعبالت واألساطري ما يتناىف مع دين اهلل.. فهل يمكن أن يطالبوا باإليامن 

بعد ذلك، ثم نطلب من أهل الكتاب إقامتها،  تلك الكتب  هل يمكن أن نعترب  بكل ذلك؟..  

 جمرد رسول ال جيب اتباعه؟ كبكون وأن يضيفوا إليها فقط االعرتاف

إن هؤالء سيدي مل يفهموا الغرض من تلك اآليات الكريمة، ألهنم حكموا  

أهواءهم فيها.. ولو أهنم عادوا للراسخني يف العلم الذين حيكمون املحكم عىل املتشابه  

 لعلموا أن املراد منها غري ما فهموه. 

الكتاب للعودة لكتاهبم ليتمثلوا القيم  دعو أهل ياآلية الكريمة فاهلل تعاىل يف تلك 

هم  ؤ.. وهي ال تعني بذلك اكتفا كالنبيلة املوجودة فيه، ويتمثلوا ما ورد فيه من أوامر باتباع

 . كبام فيها عن اتباع

بل إن مثل ذلك مثل من خياطب سياسيا يراه قد انحرف عن مرشوعه الذي طرحه،  

قد وعد به، وذلك ال يعني أن مرشوعه   والعمل بام فيه، مما كان ، بالعودة إىل مرشوعه

تعاىل يف خماطبة  التنزل يف خماطبة اآلخر، كام قال  معصوم، أو أنه كاف، وإنام هو نوع من 

َمُلوَن﴾ ]سبأ:  َأُل َعاما َتع  نَا َواَل ُنس  َرم  َأُلوَن َعاما َأج  [، فهل يمكن  25املرشكني: ﴿ُقل  اَل ُتس 

 أن املسلمني كانوا جمرمني؟  مة عىل االستدالل هبذه اآلية الكري 

َ الاِذي حُي يِي  ومثل ذلك تنزل إبراهيم عليه السالم مع امللك، عندما قال له  َربِّ

يِي َوُأِميُت  ، فجادله امللك، وقال: [ 258]البقرة:  َوُيِميُت  ،  [ 258]البقرة:  َأَنا ُأح 

تقل به لدليل آخر.. وهو ال  حينها مل يشأ إبراهيم عليه السالم أن يناقشه يف ذلك، وإنام ان

 يعني إقراره بأن امللك حييي ويميت. 

ورد يف القرآن الكريم من النصوص الدالة عىل نجاة وهكذا نجدهم يستدلون بام 
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نَي َمن  آَمَن  
ابِئِ ِذيَن َهاُدوا َوالناَصاَرى َوالصا ِذيَن آَمُنوا َوالا غري املسلمني، كقوله تعاىل: ﴿إِنا الا

ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  حَي َزُنوَن﴾  بِاهللاِ وَ  ِم  َواَل َخو  ُرُهم  ِعن َد َرهبِّ ِخِر َوَعِمَل َصاحِل ا َفَلُهم  َأج  ِم اآل  َيو  ال 

ابُِئوَن َوالناَصاَرى َمن  آَمَن بِاهللاِ  62]البقرة:  ِذيَن َهاُدوا َوالصا ِذيَن آَمنُوا َوالا [، وقوله: ﴿إِنا الا

ِخ  ِم اآل  َيو  ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  حَي َزُنوَن﴾ ]املائدة: َوال   [ 69ِر َوَعِمَل َصاحِل ا َفاَل َخو 

إال يف ضوء النصوص األخرى الكثرية  فهمها اآليات الكريمة ال يمكن مع أن هذه 

ِذيَن َقاُلوا إِنا    الدالة عىل كفر من أرشك باهلل من اليهود والنصارى كقوله تعاىل: ﴿ َلَقد  َكَفَر الا

َيَم ﴾ ]املائدة:  ِذيَن َقاُلوا إِنا اهللاَ ُهَو امل َِسيُح  17اهللاَ ُهَو امل َِسيُح اب ُن َمر  [، وقوله: ﴿ َلَقد  َكَفَر الا

َيَم َوَقاَل امل َِسيُح َيا  ك  بِاهللاِ فَ   اب ُن َمر  ِ ُبُدوا اهللاَ َربِّ َوَرباُكم  إِناُه َمن  ُيرش  يَل اع 
ائِ َ َم اهللاُ  َبنِي إرِس  َقد  َحرا

َناَة َوَمأ َواُه النااُر َوَما لِلظااملنَِِي ِمن  َأن َصاٍر ﴾ ]املائدة:  ِذيَن  72َعَلي ِه اجل  [، وقوله: ﴿ َلَقد  َكَفَر الا

َلٌه َواِحٌد َوإِن  مَل  َين َتُهوا َعاما 
ِذيَن  َقاُلوا إِنا اهللاَ َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمن  إَِلٍه إِالا إِ نا الا  َيُقوُلوَن َلَيَمسا

[، وغريها من اآليات الكريمة التي تنص عىل كفر  73َكَفُروا ِمن ُهم  َعَذاٌب َألِيٌم﴾ ]املائدة: 

 . كأو كذبك من أرشك باهلل تعاىل، أو مل يتبع 

ك  القرآن الكريم ال يتحدث عمن رأولو أهنم آمنوا هبذه اآليات مجيعا، لعلموا أن و

،  كواتباع ك فأولئك جيب عليهم اإليامن ب معوا بك أو جاءوا من بعدك،وعارصوك وس

خارجة    ألسباب زمانية أو مكانية كمل يسمعوا بيترشفوا برؤيتك، أو وإنام يتحدث عمن مل  

 . عن قدراهتم

أما الزمانية؛ فلكوهنم يف أزمنة سبقت اإلسالم، ومل يعرفوا دينا إال تلك الديانات،  

وأما املكانية؛ فهو كوهنم يف أقىص األرض، ومل يتهيأ هلم أن   ..هبا فهم غري مكلفني إال 

 يسمعوا باإلسالم، فهم غري مؤاخذين بسبب ذلك. 

، لوجدوا اهلل تعاىل يقول  األسلوب القرآين يف التعبري ولو أهنم تواضعوا، ورجعوا إىل  
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َ   ه عند حديث ٌة هَي ُدوَن بِاحل  ِم ُموَسى ُأما ِدُلوَن﴾ ]األعراف:  عن بني إرسائيل: ﴿َوِمن  َقو  قِّ َوبِِه َيع 

قصد وجودهم يف  تقصد وجودهم يف كل األزمنة، وإنام تال فهذه اآلية الكريمة [، 159

 ك. صار عىل اجلميع وجوب اتباع ك ، ألنه بعد إرسال اهلل لتك األزمنة السابقة قبل رسال

يم يف نصارى  ورد يف القرآن الكرولو أن هؤالء املجادلني استمعوا بوعي وتدبر ملا 

سكت عن  ت مع ذلك مل  كمعهم بكل سامحة ولطف، ولكن تنجران املساملني الذي تعامل 

: ﴿  التي نص عليها قوله تعاىلم إىل املباهلة، وهت ، بل دع ككفرهم وجحودهم عن اتباع

نَاءَ  ُع َأب  ا َند  ِعل ِم َفُقل  َتَعاَلو  ِد َما َجاَءَك ِمَن ال  يِه ِمن  َبع 
َك فِ نَاَءُكم  َونَِساَءَنا  َفَمن  َحاجا َنا َوَأب 

نََت اهللاِ َعىَل ال َكاِذبِنَي ﴾ ]آل عمران:   َعل  َلع   [ 61َونَِساَءُكم  َوَأن ُفَسنَا َوَأن ُفَسُكم  ُثما َنب َتِهل  َفنَج 

ُفُروَن   ﴿ َيا قد ورد يف تلك اآليات التي ختاطبهم قوله تعاىل: و َتاِب مِلَ َتك 
َل ال كِ َأه 

َهُدوَن﴾ ]آل عمران:  بِآَياِت   َقا    هلم: ﴿َيا قوله  [، و 70اهللاِ َوَأن ُتم  َتش  َل ال كَِتاِب مِلَ َتل بُِسوَن احل  َأه 

َلُموَن ﴾ ]آل عمران:   َقا َوَأن ُتم  َتع  ُتُموَن احل  ِل َوَتك 
َباطِ  [ 71بِال 

أهل    وهكذا ورد يف القرآن الكريم اآليات الكثرية التي خترب عن املوقف احلقيقي من

، يف  كالكتاب، وهو املوقف الذي يبني ضالهلم عن احلق، وكفرهم بسبب عدم اتباعهم ل

 .  بالسامحة معهم، وتأليف قلوهبم. الذي تأمر فيه نفس الوقت 

يقتيض املعاملة  ال القول بكفرهم وجحودهم للحق، فوال تعارض بني األمرين، 

داهنهم  تمل مع ذلك  ك، ولكنمع وفد نجران بكل سامحة وأدب  تتعاملفقد  هلم؛  السيئة

م إىل املباهلة عند  وهتهلم حقيقة ضالهلم، ودع تنزل إىل رغباهتم، بل بينت املهم، ومل جتومل 

 جحودهم هلا. 

ولو أن هؤالء املشاغبني واملجادلني واملنفرين من اتباعك، رجعوا إىل الكتب التي  

يصورون أهنا تعوض القرآن، واألنبياء الذين يتومهون أهنم يعوضونك، لوجدوا غري ما  
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 كانوا يظنون..  

للعاملني، وأن   كخترب أن رسالتبك يف تلك الكتب كل البشارات التي تبرش ذلك أن 

،  ك، ذلك أن كل الرشائع تنسخ برشيعتكنصارى وغريهم وجوب اتباععىل اليهود وال

: )ال تظنوا أين جئت  قول املسيح عليه السالم [18- 17/ 5] متى إنجيل ورد يف وقد 

ألنقض الناموس أو األنبياء، ما جئت ألنقض بل ألكمل، فإين احلق أقول لكم: إىل أن تزول  

ة من الناموس حتى يكون الكل(، فهذا  السامء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحد

 رسول اهلل. أنت يا سيدي يا املبرش به هو الكل الذي له الكل، وهو 

/   15]متى إنجيل عن نفسه كام جاء يف قال فيه نفس الوقت الذي لقد قال هذا يف 

 [: )مل أرسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة(؟24

إليها بحسب ما تدل  ك هنم كانوا يرتقبون جميئ وهلذا جاء اليهود إىل املدينة املنورة، أل 

َوملَاا َجاَءُهم    ﴿ ، كام قال تعاىل خمربا عن ذلك: كعليه كتبهم، والتي تأمرهم بوجوب اتباع

ِذيَن َكَفُروا َفَلاما   تُِحوَن َعىَل الا َتف  َا َمَعُهم  َوَكاُنوا ِمن  َقب ُل َيس 
ٌق ملِ َتاٌب ِمن  ِعن ِد اهللاِ ُمَصدِّ

َجاَءُهم   كِ

َكافِِرينَ  نَُة اهللاِ َعىَل ال   ( 89)البقرة:  ﴾َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلع 

بالقرآن الكريم   يئكفهذه اآلية الكريمة تنص عىل أن اليهود كانوا من قبل جم

عىل أعدائهم من املرشكني إذا قاتلوهم، وقد نقل لنا املؤرخون ـ   ك يستنرصون بمجيئ

أقواهلم الدالة عىل ذلك.. فقد كانوا يقولون: إنه سيبعث نبي يف آخر  باألسانيد الصحيحة ـ 

 الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم.  

وقد نقل بعضهم شهادة عنه يف ذلك، فقال: فينا واهلل، وفيهم ـ يعني يف األنصارويف  

ا  اليهود الذين كانوا جرياهنم ـ نزلت هذه اآلية ـ يقصد االية السابقة ـ كنا قد علوناهم  دهر 

يف اجلاهلية، ونحن أهل رشك، وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون: )إن نبي ا من األنبياء يبعث  
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اآلن نتبعه، قد أظل زمانه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم(، فلام بعث اهلل رسوله من قريش  

نَُة اهللاِ َعىَل  َفَلاما َجاَءُهم  َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفلَ  ﴿: واتبعناه كفروا به.. فذلك قوله تعاىل  ع 

َكافِِريَن   ( 155)النساء:  ﴾ال 

وقد ذكر املؤرخون بعض املحاجة التي أقامها أهل املدينة عىل جرياهنم من اليهود،  

ُرور، قاال: )يامعرش هيود، اتقوا اهلل   فذكروا أن معاذ بن جبل، وبرش بن الرباء بن َمع 

ونحن أهل رشك، وختربوننا بأنه مبعوث،    وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد  

كم أخو بني النضري: )ما جاءنا بيشء نعرفه، وما   وتصُفونه لنا بصفته(، فقال َسالم بن ِمش 

َتاٌب ِمن  ِعن ِد اهللاِ   ﴿هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل اهلل يف ذلك من قوهلم:
َوملَاا َجاَءُهم  كِ

َا َمَعُهم  َوَكاُنوا مِ 
ٌق ملِ ِذيَن َكَفُروا َفَلاما َجاَءُهم  َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه  ُمَصدِّ تُِحوَن َعىَل الا َتف  ن  َقب ُل َيس 

َكافِِريَن  نَُة اهللاِ َعىَل ال    (1) (89)البقرة:﴾َفَلع 

. يا رمحة اهلل للعاملني.. ويا وسيلته العظمى.. أتوسل بك إىل  . فيا سيدي يا رسول اهلل

دينك للعاملني.. فلو سمعوا به، وعرفوا حقيقته اجلميلة، وقيمه   رب أن يوفقني ألن أبلغ

تقارن تلك الديانات املحرفة   النبيلة، لتهافتوا عليه، ولدخلوا فيه أفواجا.. وهل يمكن أن

 املمتلئة باخلرفات بدينك املمتلئ بالطهارة والعقالنية واألخالق العالية والقيم الرفيعة. 

الصادقني املخلصني الذين مل خيلطوا دينك بأي هوى    واقبلني سيدي يف مجلة أتباعك

أو فلسفة أو هرطقة أو زندقة.. حتى يكون ديني هو دينك، أبيض نقيا صافيا كام أنزله عليك  

 ربك.. إنك أنت الوسيلة العظمى.. وأنت رمحة اهلل للعاملني. 

 
 (.2/233( وتفسري الطربي )1/547( انظر: السرية النبوية البن هشام )1)
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 النبي املعصوم 

ده من أن يتسلط عليه  سيدي يا رسول اهلل.. أهيا النبي املعصوم الذي عصم اهلل جس

أعداؤه.. وعصم نفسه من أن تتسلط عليها الوساوس.. وعصم روحه من أن تتسلط عليها  

 األهواء.. وعصم حقيقته من أن ينطفئ نورها، أو خيبو رساجها.

لقد أذن اهلل لك ـ سيدي ـ بكل هذه األنواع من العصمة رمحة بعباده، حتى تكون  

 رة يطفئون بك الظلامت.. علم هداية هيتدون بك.. ورساج إنا 

وهو مل يأذن لذلك، إبعادا لك عن التكليف، وإال مل تكن قدوة خللقه.. وإنام فعل  

 ذلك لعلمه بك، وبطهارة نفسك، وسمو روحك، وكرم معدنك..  

فعصمتك ـ سيدي ـ موهبة وكسب.. ومل تكن موهبة إال بعد أن كانت كسبا.. فقد  

ك كام اختربهم، وعندما نجحت يف كل أنواع البالء  كلفك اهلل كام كلف خلقه مجيعا، واخترب

التي ابتليت هبا، أنزل عليك رسابيل عصمته وحفظه.. فرصت كتلك الشمس التي ال  

 حتجبها الغيوم.. وكتلك األنوار التي ال تطفئها الظلامت. 

ما عساي سيدي أقول يف عصمتك.. وحياتك كلها ممتلئة بالتقوى والطهارة  

باكر.. إىل أن توفاك اهلل تعاىل، ونفسك أطهر من ماء املزن، وقلبك  والصالح من صغرك ال

 أبيض من الثلج، وأخالقك أرق من النسيم العليل. 

لكني سيدي ممتلئ مها وحزنا من تلك احلروب التي شنها أعداؤك من املدلسني  

واملشوهني واملحرفني والناكثني والقاسطني عليك.. حيث راحوا يدسون يف األحاديث  

 وية عنك، ما يشوه مجال عصمتك، وعظمة طهارتك. املر

وكأهنم ـ سيدي ـ مل يقرؤوا كل ما ورد من شهادات التزكية اإلهلية يف حقك.. فقد  
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، فلذلك مل يكن  [ 2]النجم:   َما َضلا َصاِحُبُكم  َوَما َغَوى    :فقال ك،عقلتعاىل زكى اهلل 

 ي العقول. عقلك لينسى أو يغفل أو تعرتيه تلك األخطاء التي تعرت

ََوىوزكى لسانك، فقال:  ، فلذلك مل يكن لسانك  [ 3]النجم:  َوَما َين طُِق َعِن اهل 

إال طاهرا يف الرضا والغضب، ويف كل األحوال، فقد تقدس أن يكون فاحشا أو بذيئا أو  

 مغتابا أو أن يقع فيام تقع فيه األلسن من أصناف اخلطايا. 

ُفَؤاُد َما َرَأىوزكى فؤادك، فقال:  ، فلذلك كانت  [11]النجم:  َما َكَذَب ال 

 مداركك أدق املدارك، وعلومك أوثق العلوم..  

َبرَصُ َوَما َطَغىوزكى برصك، فقال:   ، ولذلك كنت أعظم  [17]النجم:    َما َزاَغ ال 

 الناس أدبا، وأزكاهم خلقا..  

ُعو إِىَل اهللاِ َعىَل  ، فقال: وزكى كل حركاتك يف الدعوة إىل اهلل  ُقل  َهِذِه َسبِييِل َأد 

كِنيَ  ِ َبَعنِي َوُسب َحاَن اهللاِ َوَما َأَنا ِمَن امل رُش  ، ولذلك  [ 108]يوسف:  َبِصرَيٍة َأَنا َوَمِن اتا

 يستحيل أن يقع اخلطأ يف أي سلوك سلكته، أو دعوة دعوهتا. 

،  [4]القلم:  َوإِناَك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم  وزكى أخالقك، واعتربها عظيمة، فقال: 

 وهل هناك شهادة أعظم من هذه الشهادة التي شهد لك هبا ربك العظيم. 

وهكذا زكاك يف كل جوانبك.. فرصت ممثال للحقيقة والقيم الطاهرة أحسن متثيل،  

ت عليه مل  ولوال ذلك الحتج املحتجون بأن احلقيقة والقيم أعظم من أن تنفذ، ألن من تنزل

 ينفذها كام ينبغي أن تنفذ. 

ولذلك كانت اجلرأة عىل عصمتك ليست جرأة عىل شخصك فقط، وإنام هي جرأة  

 عىل القيم نفسها، وكأن اهلل كلفنا بام ال نطيق..  

وهي جرأة عىل القرآن الكريم الذي تنزل عليك وحيه ومعناه، فرصت مثاله الناطق،  
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ختالف سلوكك معه يؤثر فيك وفيه.. وذلك  وأنموذجه احلي املتحرك.. ذلك أن ا

 مستحيل. 

وهي جرأة عىل اهلل تعاىل الذي أمر باالقتداء بك، واختاذك أسوة حسنة يف كل يشء،  

ِخَر َوَذَكَر اهللاَ  فقال:  َم اآل  َيو  ُجو اهللاَ َوال  َوٌة َحَسنٌَة ملَِن  َكاَن َير  َلَقد  َكاَن َلُكم  يِف َرُسوِل اهللاِ ُأس 

ا َكثِ  األخطاء  منه .. وهل يمكن أن يأمرنا اهلل بأن نتأسى بمن تقع [21]األحزاب:  ري 

 واهلفوات والذنوب؟ 

لقد رحت ـ سيدي ـ أذكر هذا لقومي، فاهتموين بالبدعة، واعتربوا القول بعصمتك  

املطلقة نوعا من الغلو واملبالغة.. وعندما ذكرت هلم ما ذكره اهلل تعاىل يف حقك.. راحوا  

بون القرآن الكريم بام يروونه من األحاديث التي حتط من شأنك، حتى أهنم اهتموك  يُض

بأنك قد تسب أو تلعن أو تُضب من ال يستحق ذلك.. ومعاذ اهلل أن يكون لسانك بذيئا،  

 أو أن تلعن من ال يستحق اللعن.. أو تعاقب من ال يستحق العقوبة. 

يف عقلك.. وأن اليهود استطاعوا أن  ومل يكتفوا بذلك ـ سيدي ـ بل راحوا يتهمونك  

 يسحروك، ويؤثروا يف مداركك العقلية، فتعتقد األشياء عىل خالف ما هي عليه..  

وعندما قرأت عليهم ما ورد يف القرآن الكريم من تنزهيك عن السحر.. وذكرت هلم  

  أن اهلل تعاىل أخرب أن اهتامك بالسحر ليست سوى مقولة املرشكني، وقرأت عليهم قوله 

ِذيَن َكَفُروا إِن  َهَذا إِالا   تعاىل:  ِدهيِم  َلَقاَل الا َطاٍس َفَلَمُسوُه بَِأي  ا يِف ِقر  َتاب 
نَا َعَلي َك كِ ل  ﴿َوَلو  َنزا

ٌر ُمبِنٌي ﴾ ]األنعام:  يرسم مشهدا من مشاهد املواجهة بني دين اهلل  ، وقوله، وهو [7ِسح 

ُكم  َعاما   ودين الشياطني: ﴿َوإَِذا ُتت ىَل َعَلي ِهم   آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاُلوا َما َهَذا إاِلا َرُجٌل ُيِريُد َأن  َيُصدا

ِذيَن َكَفُروا لِل َحقِّ ملَاا َجاَءُهم  إِ  رَت ى َوَقاَل الا ُبُد آَباُؤُكم  َوَقاُلوا َما َهَذا إِالا إِف ٌك ُمف  ن  َهَذا  َكاَن َيع 

ٌر ُمبِنٌي ﴾ ]سبأ:  خاضعا  لك بأنك كنت اهتام املحاربني وقوله، وهو حيكي ، [ 43إِالا ِسح 
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َوى إِذ  َيُقوُل   : لتأثري السحر  َتِمُعوَن إَِلي َك َوإِذ  ُهم  َنج  َتِمُعوَن بِِه إِذ  َيس  َلُم باَِم َيس  ُن َأع  ﴿ َنح 

ا ﴾ ]اإلرساء:   ُحور  ُوَن إِن  َتتابُِعوَن إاِلا َرُجال  َمس 
 [ 47الظااملِ

م هذه اآليات وغريها، راحوا يصمون آذاهنم، ويذكرون يل تلك  بعد أن ذكرت هل 

. وعندما أخربهتم أهنا منافية للقرآن.. ومنافية  .الرواية التي تتفق العقول عىل تنزهيك عنها 

حلجج العقول.. راحوا يتهمونني يف ديني، وأنني أجترأ عىل احلديث الذي رواه رجال كبار  

 . (1)مالنسائي والبيهقي وغريهالبخاري ومسلم وأمحد وابن ماجة وك

وعندما ذكرت هلم أن هؤالء برش، قد خيطئون وقد يصيبون، وأن الرواة الذين رووا  

عنهم، قد يغفلون أو يترسب إليهم املدلسون، فيدسوا يف السنة ما ليس منها.. ولذلك كان  

 احلَكم هو القرآن الكريم. 

للسنة، مع أين أتعبد اهلل بقراءة  عندما ذكرت هلم هذا عبسوا، واعتربوين منكرا 

أحاديثك، كام أتعبد بقراءة القرآن الكريم.. وما نفيت من السنة إال ما رأيته خمالفا لكتاب  

اهلل، وخمالفا لكل تلك القيم التي جئت هبا.. ومل أجز لنفيس أن أتبع راويا أو جمموعة رواة،  

 الكريم يف نفيس عنك. ثم أحطم من خالهلم كل تلك الثوابت التي رسخها القرآن 

َلُكم       :مل يقبلوا هذا مني.. فقلت هلم: أال تعلمون أن اهلل تعاىل قال لنبيه   َومِمان  َحو 

َلُمُهم  َسُن ُن َنع  َلُمُهم  َنح  ِل امل َِدينَِة َمَرُدوا َعىَل النَِّفاِق اَل َتع  ُقوَن َوِمن  َأه 
َراِب ُمنَافِ َع  هُبُم   ِمَن األ  َعذِّ

 ُثما ُيَردُّوَن إىَِل َعَذاٍب َعظِيٍم 
ِ
َتني  يف   .. ثم قلت هلم: أال يمكن أن يكون [ 101]التوبة:  َمرا

 أولئك الرواة من وثقهم املوثقون من غري معرفة كاملة هبم، فدسوا يف اإلسالم ما ليس منه؟ 

 
( يف الطب، باب الـسحر، وباب هل يـستخرج الـسحر، وباب الـسحر ويف اجلهاد  5766البخاري رقم )( احلديث رواه  1)

اِن﴾، ومسـلم رقم ) سـَ ِل َواإِلح  َعد  ( يف  2189باب هل يعفى الذمي إذا سـحر، ويف األدب باب قول اهلل تعاىل: ﴿إِنا اهللَّ َيأ ُمُر بِال 

ــائي  ــا  أمحد والنسـ ــحر، ورواه أيضـ ــالم، باب السـ ــعد واحلاكم وعبد بن محيد وابن مردويه، والبيهقي يف ))دالئل  السـ وابن سـ

 النبوة(( وغريهم.
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أنك    ك خييُل إليفرفضوا ما ذكرت هلم، وظلوا عىل تعلقهم بأنك سحرت، وأنه صار  

وهي حالة خطرية جدا بالنسبة إلنسان عادي، فكيف بنبي،  فعلت اليشء مع أنك مل تفعله..  

 ياء وسيدهم؟فكيف بخاتم األنب

مع أنك مل تفعله  ه  تفعل  كأن   كذلك اليشء الذي خييل إليإهنم ـ سيدي ـ مل يدركوا أن  

. وبذلك يكون جزء  .ما ينفي ذلكالذي يروونه  قد يرتبط بتبليغ الدين.. وليس يف احلديث  

  ك توهم أنكنت تعن ذلك علوا عظيام ـ  يتـ تعالك مهم من الدين مل يصل إلينا بسبب أن

 بلغه.. تمل ك  مع أنه تبلاغ

لو أهنم ـ سيدي ـ رجعوا لتلك النصوص التي تقدسك وتنزهك وخترب عن  و

 عصمتك املطلقة، الكتفوا هبا. 

كلها دعوة وبالغ  تك  الواضح الدقيق الدال عىل أن حيا لو أهنم قرؤوا قول اهلل تعاىل  

ََوى ) ( َوَما َين طُِق َعِن ا2عن اهلل: ﴿َما َضلا َصاِحُبُكم  َوَما َغَوى )  ٌي ُيوَحى  3هل  ( إِن  ُهَو إِالا َوح 

 لكفوا عن غلوهم وتعظيمهم للحديث، وهجرهم للقرآن الكريم.   [4  -   2(﴾ ]النجم:  4)

عمرو بن شعيب عن  الذي يرويه  احلديث بل إهنم لو رجعوا للسنة نفسها، لوجدوا 

قال: نعم،  : قلت: يا رسول اهلل اكتب كل ما أسمع منك؟ والذي يقول فيهأبيه عن جده، 

 (1)  نعم فإين ال أقول يف ذلك كله إال حقا()قلت: يف الرضا والغضب؟ قال:  

ولو أهنم سيدي رجعوا لتلك األحاديث الكثرية التي خترب عن كشف اهلل لك لكل  

ما حولك كشفا واضحا، بحيث ال يستطيع أحد أن يتجرأ عليك.. الكتفوا هبا.. وردوا هبا  

 التي تيسء إليك. تلك الرواية اهلزيلة 

قال:  ف،  (أنا نبي) :فقلت، فقال: من أنت؟  كأن رجال جاءلو أهنم عادوا ملا يروونه من  

 
 ( رواه الرتمذي.1)
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غيب وال يعلم الغيب اال  ):قلتقال: متى تقوم الساعة؟ ف، ( رسول اهلل):قلت وما نبي؟ 

نك مل تكن  إ:)أما  فقلت له ،  ك، فهزه، ثم رده علي فأعطيته سيفك : أرين سيفك،  فقلت ،  (اهلل

إن هذا أقبل، فقال: آتيه، فاسأله ثم  ):ثم قلت ألصحابك. .(1) يع ذلك الذي أردت(تستط 

  (2)(آخذ السيف، فاقتله ثم أغمد السيف

فعن شيبة بن  هكذا كنت خترب أصحابك بام حيدثون به أنفسهم من التعرض لك، و

أن  مكة، قلت: أسري مع قريش إىل هوازن، بحنني فعسى  عثامن قال: ملا فتح رسول اهلل 

اختلطوا أن أصيب غرة من حممد فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول: لو مل يبق  

من العرب والعجم أحد إال أتبع حممدا ما أتبعه أبدا، فكنت مرصدا ملا خرجت له ال يزداد  

عن بغلته، فدنوت منه،   األمر يف نفيس إال قوة، فلام اختلط الناس، اقتحم رسول اهلل 

حتى كدت أسوره، فرفع يل شواط من نار كالربق كاد يمحشني فوضعت  ورفعت سيفي 

وقال:)ادن مني(، فدنوت فمسح   يل رسول اهلل إ يدي عىل برصي خوفا عليه فالتفت 

اهلل هلو حينئذ أحب ايل من سمعي وبرصي   فو (عذه من الشيطانأاللهم )صدري، وقال: 

الذي أراد اهلل بك خريا مما أردت بنفسك؟(  ونفيس، وأذهب اهلل ما كان ب، فقال:)يا شيبة،  

ثم حدثني بام اضمرت يف نفيس! فقلت: بأب أشهد أن ال اله اال اهلل، وأنك رسول اهلل،  

  (3)استغفر يل يا رسول اهلل، قال:)غفر اهلل لك(

ما جاء بك يا   :ه تسألك، فجاء يريد قتلأنه عمري بن وهب ومثل ذلك ما يروونه عن 

فام بال السيف يف   فقلت له:  ؛ جئت هلذا األسري الذي يف أيديكم فأحسنوا فيه : ال  فق ؟عمري 

 
 ( رواه احلاكم وصححه والطرباين.1)

 ( رواه الطرباين.2)

 ( رواه ابن سعد وابن عساكر.3)
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اصدقني، ما الذي   :  فقلت ؟قبحها اهلل من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا  :قال ف ؟عنقك

جر،  )بل قعدت أنت وصفوان بن أمية يف احل  : له فقلت  ما جئت إال لذلك،    : قال  ف  ؟جئت له  

لوال دين عيل وعيال عندي خلرجت حتى   :فذكرمتا أصحاب القليب من قريش، ثم قلت 

أقتل حممدا، فتحّمل لك صفوان بَدي نك وعيالك، عىل أن تقتلني له، واهلل حائل بينك وبني  

أشهد أنك رسول اهلل، قد كنا يا رسول اهلل نكذبك  ) :حينها، وقال عمري فاندهش  ؛ ذلك(

تينا به من خرب السامء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر مل حيُضه إال أنا بام كنت تأ 

وصفوان، فواهلل إين ألعلم ما أتاك به إال اهلل، فاحلمد هلل الذي هداين لإلسالم، وساقني هذا  

)فقهوا أخاكم يف دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له   :فقلت ، ( املساق، ثم شهد شهادة احلق

  (1)أسريه(

، ولكن اهلل تعاىل  كاهلل تعاىل من حوادث كثرية كان يمكن أن تودي ب اك وهكذا مح

وهذا ما هيدم كل األسس التي قام عليها ذلك احلديث الذي  عنها قبل أن تقع..  كأنبأ

 يشوهك أعظم تشويه..  

عن كل تلك احلوادث،   خيرب نبيه عندما ذكرت هلم هذا، وقلت هلم: هل كان اهلل 

ارشة عام يكاد له، من غري حاجة إىل مالك أو غريه.. إال يف حديث السحر.. فهل  وخيربه مب

 أن يطلع عليه؟ كان للسحرة من الكيد والقدرة عىل التخفي ما مل يستطع رسول اهلل 

مل جيدوا ما جييبون به إال ما تعودوا أن جييبوا به من خيالفهم برميه بالبدعة والزندقة،  

كل تلك األحاديث، مل تكن من السنة، وال كل تلك املعاين القرآنية  وإنكار السنة، وكأن 

 التي تتحدث عنك مل تكن من السنة. 

هذا سيدي غيض من فيض من إساءهتم لك.. وأنا أبرأ إىل اهلل من كل حديث  

 
 . 662/ 1( سرية ابن هشام: 1)
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يشوهك، أو كل راو ييسء إليك.. فألن أضحي بكل دواوين الدنيا أهون عيل من أن  

 أضحي بشعرة منك. 

ك ـ سيدي يا رسول اهلل ـ إىل رب أن حيفظني، وحيفظ أخالقي ونفيس  فأتوسل ب

وروحي وقلبي وجسدي.. حتى أمتلئ بالطهارة والصفاء والنبل.. وحتى أكون صاحلا  

 التباعك، وتكون أنت قدويت وأسويت. 

وأسألك أن أكون من الذابني عنك، املدافعني عن القيم التي جئت هبا، فأعظم  

 وعن أخالقك الطاهرة التي هي مراد اهلل من عباده.  اجلهاد املنافحة عنك
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   ني النبيخاتم  

يا من جعلك اهلل اخلاتم الذي تنتهي به النبوة، والكامل الذي  سيدي يا رسول اهلل.. 

تنتهي إليه مسرية رشائعها.. فجعل دينك مهيمنا عىل األديان، وكتابك مصححا ملا انحرف  

الذي تفرقت  املستقيم يك موضحا للرساط من الكتب، ورشيعتك ناسخة للرشائع، وهد

 به األهواء.. فمن اقتبس الدين منك اهتدى، ومن مال لغريك ضل..  

سيدي لقد دلت كل الدالئل القطعية عىل خامتيتك للنبوة، ونصت عليها كل  

؛ فكلها اتفقت عىل أنك اخلاتم، وأنك اخلالصة، وأن كل  هبا األنبياءالبشارات التي برشت 

وة بعدك ضل.. ومل جيادل يف ذلك إال أولئك الذين حسدوك، وتومهوا أن  من ادعى النب

 . يمنون نفوسهم األمارة هبا  ختمك للنبوة حيول بينهم وبني املناصب اإلهلية التي 

ولو أهنم سيدي سلموا هلل تعاىل اخللق واالختيار.. لعلموا أن اهلل تعاىل ابتالهم بك،  

ا املالئكة الطاهرون، أصحاب املناصب الرفيعة،  كام ابتىل من أمرهم بالسجود آلدم.. أم

 فسلموا.. وأما الشيطان ذلك الذي مل يعرف أرسار االختيار اإلهلي؛ فراح جيادل فيه. 

وكذلك حصل ملن راح جيادل يف ختمك لألنبياء، وخامتيتك للنبوة، فقد تومهوا أنك  

عىل من يريد أن يلج  هلم، وأنه ليس  ا سددت أبواب الكامل عنهم، ومل يعلموا أنك فتحته

باب أي منصب إهلي، أو يرقى سلم أي كامل إال أن يتبعك، ويسري عىل رساطك املستقيم،  

 وحيتذي حذو سنتك الرشيفة.  

هم مل يعلموا ـ سيدي ـ أن البرش بعد أن جئتهم استغنوا بك عن أن يتنزل إليهم  

أدوائه، ويشفي كل  األنبياء، مثلام يستغني املريض الذي جيد الطبيب الذي يعالج كل 

 أسقامه..  
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أو مثلام يكتفي التلميذ باألستاذ الذي يرشح له كل دروسه، أو يوضح له كل ما  

 ما يصلح من قيم. كل يريده من حقائق، ويربيه عىل 

ا.. وأن النبوة مثل سائر  هأن لكل يشء هناية ينتهي إلي ـ سيدي ـ هم مل يعلموا

ال كامل بعده.. ولذلك جعلك اهلل النهر الذي  األشياء.. قد انتهت بك إىل الكامل الذي 

 جتتمع عنده كل الروافد.. فمن رشب منه رشب منها مجيعا، ومن سبح فيه سبح فيها مجيعا.

ا  بنى  رجل كمثل  النبيني  يف  مثيل )ولو أهنم ـ سيدي ـ تأملوا قولك:    فأحسنها  دار 

  منه،  ويعجبون  بالبنيان يطوفون الناس فجعل  َيَضعها،  مل  َلبنة موضع  فيها  وترك وأكملها،

: لو تما موضع هذه اللبنة؟ فأنا يف النبيني موضع تلك اللبنة(ويقولون
لعلموا أن اهلل تعاىل    (1) 

هو الذي توىل بناء دار النبوة، وهو أعلم بمواضع كل لبنة من لبناهتا.. وكام أن الدار إذا  

 . لبنات؛ فكذلك النبوةاملزيد من الاكتملت ال حتتاج إىل 

هداية   ت.. فإذا بلغالترشيع فالنبوة منصب إهلي دعت إليه حاجة اخللق إىل هداية 

أمجل صورها، وأكملها، وحفظت بكل أساليب احلفظ ووسائله.. مل يكن هناك  الترشيع إىل  

. ألن األمر قد استقر حينها عىل الرشيعة  حاجة إليها.. بل إن رمحة اهلل يف عدم حاجتهم إليها. 

 ق مجيعا. التي تصلح للخل

إن األمر يف ذلك ـ سيدي ـ يشبه ذلك املريض الذي يسعى لألطباء.. وهو يتمنى من  

كل قلبه أن جيد الطبيب الذي يكفيه كل أدوائه، ويعالج كل ما نزل به.. وحني جيده،  

يف البحث عن طبيب جديد،  ه لن حيتاج إىل التعب  سيمتلئ فرحا، وسيكتفي به، ألنه يعلم أن

 يق البحث بالدجالني والكذابني واملدعني. ولن يبتىل يف طر

عون النبوة، أو  لقد كنت تذكر ذلك سيدي كل حني، وتربطه بالدجالني الذين يدّ 
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عون وظائفها؛ فيحسبون أن هلم احلق يف حتليل ما حرمت، أو حتريم ما أحللت، أو تعديل  يدّ 

نفس أفعال   هم يزعمون ألنفس اكانوما رشعت.. من غري أن يسموا أنفسهم أنبياء.. وإن 

 األنبياء. 

)ال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي باملرشكني  لقد ذكرت هؤالء، فقلت: 

وأنا خاتم    ،وحتى يعبدوا األوثان، وإنه سيكون يف أمتي ثالثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي

  (1)ال نبي بعدي( ،النبيني 

دجالون، سبعة وعرشون،  وروي عنك يف حديث آخر قولك: )يف أمتي كذابون و 

  (2)نبي بعدي( منهم أربع نسوة، و إين خاتم النبيني، ال 

صدقت ـ يا سيدي يا رسول اهلل ـ فقد رأينا بأعيننا أمثال هؤالء الدجالني الذين  

يتومهون أهنم يستدركون عىل ما جئت به.. بل رأينا من يسخر بمن يلتزم بام نص عليه ظاهر  

لبيان الذي كلفت بتبليغه.. ويعتقد أن ذلك االلتزام نصيب  الكتاب الذي أنزل عليك، وا

العوام.. ال اخلواص.. وأن الكامل يف تلك الفهوم اجلديدة التي ُتبدل هبا احلقائق، وُيعبث  

 فيها بالقيم.  

ولو سلموا لك، وعلموا أنك اخلاتم، وأن رشيعتك ال تنقض أبدا، وأن الزمان ال  

هلداهم اهلل إىل تلك األرسار التي تنطوي عليها، والكامل  يزيد حقائقها إال جالء ووضوحا..  

 الذي توصل إليه. 

لقد غفلوا عن ذلكـ  سيديـ  وراحوا يتومهون أن أولئك الدجالني الذي ارتقوا تلك  

 املناصب الرفيعة.. هم األوىل باالتباع، وهم األحق باالنتساب إليهم. 
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عليه قولك، وأدعمه بام لقد رأيت بعضهم خيالف هديا من هديك.. فرحت أعرض  

ورد يف كتاب اهلل مما يدل عليه.. فراح يقول يل: لكن شيخي وأستاذي يرفض هذا، وأنا ال  

 أسلم إال بام يقوله شيخي وأستاذي.

هل رأيت سيدي كيف استبدلوك بغريك.. وكيف وضعوا احلجب بينهم وبينك..  

 ك. وكيف وضعوا ألنفسهم رشيعة جديدة هي أبعد الرشائع عن رشيعت

لقد رأيت بعضهم يفتي بحرق الكنائس وإيذاء أهلها.. فذكرت له سامحتك  

َضُهم     ولطفك مع املخالفني لك يف الدين، وقرأت له قوله تعاىل:   اَل َدف ُع اهللاِ النااَس َبع  َوَلو 

ُم اهللاِ  يَها اس 
َكُر فِ َمت  َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيذ  ٍض هَلُدِّ نا اهللاُ َمن   بَِبع  ا َوَلَين رُصَ ري 

 َكثِ

ُه إِنا اهللاَ َلَقِويٌّ َعِزيزٌ  ِذيَن مَل  ُيَقاتُِلوُكم  يِف  ، وقوله: [40]احلج:  َين رُصُ اَل َين َهاُكُم اهللاُ َعِن الا

ِسُطوا إَِلي هِ  وُهم  َوُتق  يِن َومَل  خُي ِرُجوُكم  ِمن  ِدَياِرُكم  َأن  َترَبُّ ِسطنِيَ الدِّ بُّ امل ُق 
  م  إِنا اهللاَ حُيِ

 [ 8]املمتحنة:  

وذكرت له كيفية تعاملك مع وفد نجران.. وكيف أذنت هلم يف الصالة يف  

أأنت أعلم بالسنة من شيخي الذي كتب رسالة  )مسجدك.. فغضب غضبا شديدا، وقال: 

مناوئني للهدي الذي  .. ثم راح يرسد يل أقوال من يراهم علامء، وهم ليسوا سوى  .(يف هذا

 جئت به، والسامحة التي وصفت هبا رشيعتك. 

قارصا عىل هؤالء سيدي، وليته كان قارصا عليهم.. بل إن الكثري   األمر  مل يكن

ذكر بينهم.. ولو أهنم اكتفوا  استبدلوا النسبة لك بالنسبة ملشاخيهم.. فرصت ال تكاد تُ 

اجتمعت كلمتهم.. وعلموا أهنم  هم لدينك، لتوحدت صفوفهم، وءبنسبتهم لك، وانتام

حتى لو اختلفوا فأنت جتمعهم.. ولو تفرقت هبم بعض السبل، فأنت املالذ الذي حيتمون  

 به من أوزار الفرقة واخلالف والشقاق. 
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سيدي.. بل ظهر من جيادل يف قوله تعاىل:  أيضا مل يكن األمر قارصا عىل هؤالء و

 ٌِد َأَبا َأَحٍد ِمن  ر   َما َكاَن حُمَما
ٍ
ء َجالُِكم  َوَلكِن  َرُسوَل اهللاِ َوَخاَتَم النابِيِّنَي َوَكاَن اهللاُ بُِكلِّ يَش 

يام  
، ويؤوله بام شاء له هواه.. ابتغاء أن يلغي خامتيتك، حتى أن  [ 40]األحزاب:  َعلِ

بعضهم راح يصور ألتباعه أنك اخلاتم الذي يوضع يف األصبع، أو اخلاتم الذي توقع به  

يع.. ال ما أراده اهلل من كونك النبي الذي تنتهي به األنبياء، فال رشيعة بعد رشيعتك،  التواق 

 . نبوة بعد نبوتك وال 

ذر من كل  حتولو أن هؤالء رجعوا لتلك النصوص الكثرية التي تذكر هذا املعنى، و

دعوى ترتبط به، لعادوا إىل وعيهم، وساروا خلفك.. فاهلل ابتالهم بك، بل رشفهم بك..  

 نهم أبوا الترشيف. لك

:  وأنت تقول كاملودع، لقد ورد يف احلديث عنك أنك خرجت يوما عىل أصحابك 

)أنا حممد النبي األمي ـ ثالث مرات ـ وال نبي بعدي؛ أوتيت فواتح الكلم وخوامته  

  (1)وجوامعه(

بل إنك قلت لتلميذك األكرب، اإلمام عيل، بعد أن أشدت به، وبينت فضله ومكانته،  

رساط املستقيم الذي ال يزيغ وال يزل عن هديك: )أما ترىض يا عيل أن أكون  وأنه ال

. ثم قلت له: )أنت مني بمنزلة هارون من  .(2) أخاك؟.. أنت أخي يف الدنيا واآلخرة(

  (3)موسى إال أنه ال نبي بعدي(

مام عيل، وهو أرشف هذه األمة،  فإن كانت هذه هي املرتبة التي وصل إليها اإل
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وأكرمها عىل اهلل.. وهو الذي متثلت فيه كل القيم النبوية.. فكيف يدعي النبوة غريه، أو  

س أنه يمكن أن يستدرك عىل النبوة، وهو مل يبلغ جزءا بسيطا من  كيف يتوهم أحد من النا 

أنت؟(،    ي)يا أمري املؤمنني أفنبمرتبة ذلك التلميذ األكرب للنبوة، والذي كان يقول ملن سأله:  

  (1)( له اإلمام عيل: )ويلك، إنام أنا عبد من عبيد حممد  فقال

. يا وسيلة اهلل العظمى.. أتوسل بك إىل اهلل أن حيفظني من كل  .سيدي يا رسول اهلل 

أولئك الدجالني الذين يريدون إبعادي عنك.. أو االنضامم للواء غري لوائك.. أو الفرح  

 بنسبة غري االنتساب إليك. 

. حتى ال تضل ب  .أنصارك واملتبعني لسنتك وهديك فاجعلني من شيعتك و

 األهواء، وال ختتلف عيل الطرق. 

وأسألك سيدي، وأتوسل بك إىل اهلل أن أحفظ وصاياك، وأركب السفينة النجاة  

استهواه أصحاب الرايات،  التي أمرتنا بركوهبا.. فمن مل يركبها غرق يف طوفان الفتن، و

لدخول حتت لوائك مل يترشف الرشب من حوضك..  وابتعد عن رايتك، ومن مل يترشف با 

   فنستعيذ باهلل متوسلني بك من ذلك.. إنك أنت صاحب الوسيلة العظمى واملقام املحمود. 

 
 . 3/ 174( التوحيد: 1)
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 املخّلص املوعود 

أهيا املخّلص املوعود الذي برشت به األنبياء، وحن له  سيدي يا رسول اهلل.. 

كل األجيال شوقا إليه.. بل متنت األنبياء أن تكون من أمته،  األولياء، وحتركت قلوب 

 وتظفر بصحبته، وتلقى اهلل، وهي يف ركابه. 

فأنت اهلدية الكربى التي أعدها اهلل للبرشية، ووعدها هبا، ليقىض هبا عىل كل  

 تغيريات التي حصلت لألديان، وترسبت إليها من لدن معسكر الشيطان. التحريفات وال

سيدي.. لو أن كل أصحاب األديان، ختلوا عن أنانيتهم وحرصهم عىل مصاحلهم،  

وراحوا إىل كتبهم يستنطقوهنا، ويسألوهنا عنك، لوجدوك أقرب إليهم من املسلمني  

اء أن جيدك فيها وجدها، ومن شاء  أنفسهم.. فقد أقام اهلل احلجة عليهم من كتبهم.. فمن ش

أن يتبع هواه، ويغض الطرف عنك فعل، ومل يكن إال ملوما، ألنه أعرض عنك، وأعرض  

 عن احلجج التي أقامها اهلل لك، ويف الكتب التي يقدسها.

وقد أخرب اهلل تعاىل عن أولئك الصادقني الذين أرسعوا إليك بمجرد علمهم بك،  

ُسوَل النابِيا  يف كتبهم، فقال مثنيا عليهم: بعد أن رأوا فيك كل ما ورد  ِذيَن َيتابُِعوَن الرا الا

ُروِف َوَين َهاهُ  ن ِجيِل َيأ ُمُرُهم  بِامل َع  ِ َراِة َواإل  ا ِعن َدُهم  يِف التاو  ُتوب  يا الاِذي جَيُِدوَنُه َمك  ُمِّ م  َعِن  األ 

يَِّباِت َوحُيَ  لُّ هَلُُم الطا
تِي َكاَنت   امل ُن َكِر َوحُيِ اَلَل الا َغ  ُهم  َواأل  َ َث َوَيَضُع َعن ُهم  إرِص 

ََبائِ ُم َعَلي ِهُم اخل  رِّ

َبُعوا النُّوَر الاِذي ُأن ِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم امل ُ  وُه َواتا ُروُه َوَنرَصُ ِذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزا لُِحوَن  َعَلي ِهم  َفالا ف 

   :[ 157]األعراف 

ذلك الذي بمجرد أن رآك، وسمع حديثك، وقارنه بام ورد   بن سالم  عبد اهلل ومنهم  

  ) أول ما قدم رسول اهلل يف كتب اليهود، علم أنك النبي املوعود، وقد قال حيدث عن نفسه:  
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   املدينة انجفل ) أرسع ( الناس إليه، فكنت فيمن جاءه، فلاّم تأملت وجهه، واستثبته

ان أول ما سمعت من كالمه أن قال: أهيا الناس!  علمت أّن وجهه ليس بوجه كذاب!، وك

 أفشوا الّسالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم (  

ومل يكتف بذلك، بل راح يسألك بالعلم الذي ال جيده إال يف كتبهم؛ فلام رأى أنك  

اهللِ، إن اليهود قوم هُب ت،  يا رسوَل املوعود احلقيقي، راح يشهد لك بالنبوة، ويقول لك: )

 ( فاسأهلم عنِّي قبل أن يعلموا بإسالمي

: أي رجل عبد اهلل بن سالم فيكم؟!، قالوا: خرينا وابن وقلت هلماليهود، فلام جاء 

.. فقلت هلم ـ لتقيم احلجة عليهم بمن يعتربونه حربهم  خرينا، وأفضلنا وابن أفضلنا 

..  قالوا: أعاذه اهلل من ذلك ف .. اهلل بن سالم؟! : أرأيتم إن أسلم عبد وعاملهم املفضل ـ

(،  أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل) : وهو يقولخرج إليهم عبد اهلل وحينها 

نا )  حينها تغري موقفهم منه وقالوا:  نا وابن رشِّ هذا  ):  عبد اهلل بن سالم   قالف، وتنقصوه،  (رشُّ

 كنُت أخاف يا رسوَل اهلل ( ما 

بد اهلل بن سالم هو الوحيد الذي تواضع للحق الذي رآه وسمعه وقرأه  ومل يكن ع

يف كتبه التي يقدسها، وإنام يوجد أمثاله الكثري من الذين كانوا أئمة يف أدياهنم، لكنهم عندما  

 رأوك يف كتبهم راحوا خيلعون ثوب العناد، ويتبعونك. 

تركوا العناد، واتبعوك قوله:    لقد أنزل اهلل تعاىل يف عبد اهلل بن سالم وغريه من الذين

 ( ُجُدوَن ي ِل َوُهم  َيس  َمٌة َيت ُلوَن آَياِت اهللاِ آَناَء اللا
ٌة َقائِ َتاِب ُأما

ِل ال كِ (  113َلي ُسوا َسَواء  ِمن  َأه 

َن َعِن امل ُن َكرِ  ُروِف َوَين َهو  ِخِر َوَيأ ُمُروَن بِامل َع  ِم اآل  َيو  ِمُنوَن بِاهللاِ َوال  اِت   ُيؤ  َ َري  َوُيَساِرُعوَن يِف اخل 

نَي )  احِلِ َفُروُه َواهللاُ َعلِيٌم بِامل ُتاِقنَي 114َوُأوَلئَِك ِمَن الصا ٍ َفَلن  ُيك  َعُلوا ِمن  َخري  ]آل   ( َوَما َيف 

 [ 115  -  113عمران: 
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َوَلَتِجَدنا  بل إنه أثنى عىل كل من فعل ذلك، ويف كل األجيال ثناء عظيام، فقال: 

َبان ا وَ أَ  يِسنَي َوُره  ِذيَن َقاُلوا إِناا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنا ِمن ُهم  ِقسِّ ة  لِلاِذيَن آَمُنوا الا َرهَبُم  َمَودا ُم  اَل  ق  َأهنا

وَن )  رِبُ َتك  ِع مِماا 82َيس  م  ُينَُهم  َتِفيُض ِمَن الدا ُسوِل َتَرى َأع  َعَرُفوا   ( َوإَِذا َسِمُعوا َما ُأن ِزَل إىَِل الرا

اِهِدينَ  ُتب نَا َمَع الشا نَا آَمناا َفاك  َقِّ َيُقوُلوَن َربا  [ 83،  82]املائدة:    ِمَن احل 

آُن َعىَل  أما املعاندون، الذين رددوا ما ردد املرشكون حني قالوا:   ُقر  َل َهَذا ال  اَل ُنزِّ َلو 

ِ َعظِيمٍ  َيَتني  َقر  َأُهم   ، والذين رد اهلل تعاىل عليهم بقوله: [ 31]الزخرف:  َرُجٍل ِمَن ال 

َق  َضُهم  َفو  نَا َبع  َيا َوَرَفع  ن  ََياِة الدُّ نَا َبي نَُهم  َمِعيَشَتُهم  يِف احل  ُن َقَسم  ََت َربَِّك َنح  ِسُموَن َرمح  ٍض  َيق   َبع 

َُت رَ  ا َوَرمح  ِريًّ ا ُسخ  ض  ُضُهم  َبع  ٌ مِماا جَي َمُعونَ َدَرَجاٍت لَِيتاِخَذ َبع  ،  [32]الزخرف:  بَِّك َخري 

فقد أبوا التسليم لك، ال لكون الصفات الواردة يف كتبهم ال تنطبق عليك، وإنام لكوهنم  

 كانوا يرغبون أن تكون من قوم غري القوم الذين ظهرت فيهم..

َتاٌب ِمن  ِعن ِد اهللاِ  َوملَاا َجاَءُهم  كِ لقد أشار القرآن الكريم إىل هؤالء املعاندين، فقال:  

ِذيَن َكَفُروا َفَلاما َجاَءُهم  َما َعَرُفوا َكَفرُ  تُِحوَن َعىَل الا َتف  َا َمَعُهم  َوَكاُنوا ِمن  َقب ُل َيس 
ٌق ملِ وا بِِه  ُمَصدِّ

َكافِِريَن )  نَُة اهللاِ َعىَل ال  ُفرُ 89َفَلع  ا بِِه َأن ُفَسُهم  َأن  َيك  و  رَتَ َل  ( بِئ َساَم اش  ي ا َأن  ُينَزِّ وا باَِم َأن َزَل اهللاُ َبغ 

ِه َعىَل َمن  َيَشاُء ِمن  ِعَباِدِه َفَباُءوا بَِغَضٍب َعىَل َغَضٍب َولِل َكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهنٌي  
لِ اهللاُ ِمن  َفض 

ِمُن باَِم ُأن زِ 90) َقُّ  ( َوإَِذا ِقيَل هَلُم  آِمنُوا باَِم َأن َزَل اهللاُ َقاُلوا ُنؤ  ُفُروَن باَِم َوَراَءُه َوُهَو احل  َل َعَلي نَا َوَيك 

ِمننِيَ  بَِياَء اهللاِ ِمن  َقب ُل إِن  ُكن ُتم  ُمؤ  ُتُلوَن َأن  َم َتق 
َا َمَعُهم  ُقل  َفلِ

ا ملِ ق   [ 91  -  89]البقرة:   ُمَصدِّ

رب،  وقد ذكر املؤرخون الكثري من الروايات التي تبني رس قدوم اليهود لبالد الع

وخصوصا للمدينة املنورة، لعلمهم أهنا البالد التي ستهاجر إليها، ولذلك أرسعوا إليها،  

ليستأثروا بك من دون الناس.. لكنهم ـ حلسدهم وبغيهم وكربهم ـ راحوا حياربونك، مثلام  

 حارب إبليس آدم حسدا وكربا.
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ن اهليبان  من هيود يقال له اب ،قدم علينا رجل من الشام لقد حدث بعضهم قال: )

فأقام عندنا، واهللا ما رأينا رجال قط ال يصيل اخلمس خريا منه، فقدم علينا قبل مبعث النبي  

   بسنني، فكنا إذا قحطنا وقل علينا املطر نقول: يا ابن اهليبان اخرج فاستق لنا. فيقول: ال

ين من  واهللا حتى تقدموا أمام خمرجكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: صاع من متر أو مد

شعري. فنخرجه ثم خيرج إىل ظاهر حرتنا ونحن معه فيستقي فو اهللا ما يقوم من جملسه حتى  

متر السحاب. قد فعل ذلك غري مرة وال مرتني وال ثالثة. فحُضته الوفاة فاجتمعنا إليه  

فقال: يا معرش هيود ما ترونه أخرجني من أرض اخلمر واخلمري إىل أرض البؤس واجلوع؟  

ت أعلم. قال: فإنه إنام أقدمني هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه هذه  قالوا: أن

ثم مات. فلام كانت الليلة   .. البالد مهاجرة فأتبعه فال تسبقن إليه إذا خرج يا معرش هيود 

يا معرش هيود واهللا إنه الذي    ـ  وكانوا شبابا أحداثا   ـ  التي فتحت فيها قريظة قال أولئك الفتية

ابن اهليبان. فقالوا: ما هو به. قالوا: بىل واهللا إهنا لصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلوا   ذكر لكم 

  (1)(أمواهلم وأوالدهم وأهاليهم يف حصن مع املرشكني، فلام فتح رد ذلك عليهم 

وحدث آخر قال: حُضت سوق برصى فإذا راهب يف صومعته يقول: سلوا أهل  

م؟ فقلت: نعم أنا. قال: هل ظهر أمحد؟ قلت: ومن  هذا املوسم هل فيهم أحد من أهل احلر 

أمحد؟ قال: ابن عبد اهلل بن عبد املطلب، هذا شهره الذي خيرج فيه وهو آخر األنبياء خمرجه  

من احلرم ومهاجرة إىل نخل وحّرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال الراوي: فوقع يف قلبي  

ا: )نعم حممد بن عبد اهلل األمني  ما قال. فقدمت مكة فقلت: هل كان من حدث؟ قالو

  (2)تنبأ(

 
 (192/ 2( رواه البيهقي، انظر: سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )1)

 (193/ 2( رواه ابن سعد والبيهقي، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )2)
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قبل أن يبعث، فقيل   وحدث ثالث، فقال: واهللا لقد علمت أن حممدا رسول اهللا 

له: وكيف ذاك؟ قال: فزعنا إىل كاهن لنا يف أمر نزل بنا، فقال الكاهن: أقسم بالسامء ذات  

راج ولقاح ذي نتاج.  األبراج واألرض ذات األدراج والريح ذات العجاج إن هذا إلم

قالوا: وما نتاجه؟ قال: ظهور نبي صادق بكتاب ناطق وحسام ذالق، قالوا: أين يظهر وإالم  

يدعو؟ قال: يظهر بصالح ويدعو إىل فالح ويعطل األقداح، وينهى عن الراج والسفاح  

وعن كل أمر قباح، قالوا: ممن هو؟ قال من ولد الشيخ األكرم حافر زمزم ومطعم الطري  

 .(1)حّرم والسباع الُضم. قالوا: وما اسمه؟ قال: حممد، وعزه رسمد، وخصمه مكمدامل

)إن مما دعانا إىل اإلسالم، مع رمحة اهلل تعاىل وهداه لنا، ملا كنا نسمع من    وقال رابع:

رجال هيود، وكنا أهل رشك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب، عندهم علم ليس لنا،  

وكانت ال تزال بيننا وبينهم رشور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: إنه قد تقارب  

كم معه قتل عاد وإرم فكنا كثريا ما نسمع ذلك منهم. فلام بعث  زمان نبي يبعث اآلن نقتل

أجبناه، حني دعانا إىل اهلل تعاىل، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه،    اهلل رسوله  

َوملَاا َجاَءُهم  كَِتاٌب ِمن  ِعن ِد  فآمنا به، وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤالء اآليات من البقرة:  

ِذيَن َكَفُروا َفَلاما َجاَءُهم  َما َعَرُفوا كَ اهللاِ تُِحوَن َعىَل الا َتف  َا َمَعُهم  َوَكاُنوا ِمن  َقب ُل َيس 
ٌق ملِ َفُروا   ُمَصدِّ

َكافِِرينَ  نَُة اهللاِ َعىَل ال    (2)([ 89]البقرة:   بِِه َفَلع 

لبعثة بزمان فذكر  ) كان لنا جار من اليهود باملدينة فخرج علينا قبل اوقال خامس: 

احلرش واجلنة والنار، فقلنا له: وما آية ذلك؟ قال خروج نبي يبعث من هذه البالد ـ وأشار  

إىل مكة ـ فقالوا متى يقع ذلك؟ قال فرمى بطرفه إىل السامء وأنا أصغر القوم، فقال: إن  

 
 ( 192/ 2( سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )1)

 ( 211/ 1( سرية ابن هشام ت السقا )2)
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عاىل نبيه، وهو  يستنفد هذا الغالم عمره يدركه. قال فام ذهبت األيام والليايل حتى بعث اهلل ت

 (1) حي ـ أي اليهودي ـ فآمناا به وكفر هو بغيا  وحسدا  (

وقال سادس: )كنا وهيود فينا كانوا يذكرون نبيا يبعث بمكة اسمه أمحد، ومل يبق من  

األنبياء غريه، وهو يف كتبنا، وما أخذ علينا منه، وصفته كذا وكذا، حتى يأتوا عىل نعته قال:  

ظ، وما أسمع أعي، إذ سمعت صياحا من ناحية بني عبد األشهل،  وأنا غالم وما أرى أحف

فأرى قوما فزعوا وخافوا أن يكون أمر حدث، ثم خفي الصوت، ثم عاد، فصاح، ففهمنا  

صياحه: يا أهل يثرب، هذا كوكب أمحد الذي ولد به. قال: فجعلنا نعجب من ذلك، ثم  

، ورصت رجال كبريا، فإذا  أقمنا دهرا طويال، ونسينا ذلك، فهلك قوم، وحدث آخرون

مثل ذلك الصياح: يا أهل يثرب، قد خرج أمحد وتنبأ، وجاءه الناموس األكرب الذي كان  

يأيت موسى عليه السالم، فلم ألبث أن سمعت أن بمكة رجال خرج يدعي النبوة، وخرج  

من خرج من قومنا، وتأخر من تأخر، وأسلم فتيان منا أحداث، ومل يقض يل أن أسلم، حتى  

  (2)املدينة( قدم رسول اهلل 

جئت بني عبد األشهل يوما، ألحتدث فيهم، ونحن يومئذ يف هدنة من  وقال سابع: ) 

احلرب، فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي، يقال له أمحد خيرج من احلرم،  

فقال له خليفة بن ثعلبة األشهيل كاملستهزئ به: ما صفته؟ قال: رجل ليس بقصري، وال  

طويل، يف عينيه محرة، يلبس الشملة، ويركب احلامر، سيفه عىل عاتقه، وهذا البلد  بال

مهاجره. قال: فخرجت إىل قومي بني خدرة، وأنا يومئذ أتعجب مما قال، فأسمع رجال  

 
، وأبو نعيم 418-3/417(، واحلاكم 6327) "الكبري"، والطرباين يف 69- 4/68 "التاريخ الكبري"( ه البخاري يف 1)

 (.34) "الدالئل"يف 

 (77( دالئل النبوة ألب نعيم األصبهاين )ص: 2)
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يقول: ويوشع يقول هذا وحده، كل هيود يثرب تقول هذا؟ قال أب مالك بن سنان:  

، فقال الزبري بن باطا: قد  ، فتذاكروا النبي فخرجت حتى جئت بني قريظة، فأجد مجعا 

طلع الكوكب األمحر الذي مل يطلع إال بخروج نبي وظهوره، ومل يبق أحد إال أمحد، وهذه  

املدينة أخربه أب هذا اخلرب، فقال رسول اهلل   مهاجره قال أبو سعيد: فلام قدم رسول اهلل 

 :(ري وذووه من رؤسائهم كلهم له تبلو أسلم الزب)(1)ع  

وهكذا ورد يف األخبار الكثرية املتواترة ما يدل عىل سبب تركهم لبالد الشام ذات اجلو  

الطيب، والغنى الوافر، وهجرهتم إىل تلك الصحارى القاحلة.. وكل ذلك طلبا لك، لعلمهم  

 بأهنا البالد التي ستظهر فيها. 

األديان مجيعا.. فوجدت البشارة بك  لقد رحتـ  سيديـ  أطالع الكتب املقدسة التي تتبناها  

واضحة ظاهرة ال ينكرها إال اجلاحدون.. وكان من أكرب أدلة انطباقها عليك أن الذين  

 . ( 2) استخرجوها، وفرسوها، وبينوا انطباقها عليك رجال من أهل تلك األديان 

وعندما طرحت عني كل جالبيب التقليد، وقيوده، ورحت أقرؤها بعقل املحقق املدقق،  

جدت األمر كام ذكروا، فهي تذكرك، بل تسميك يف بعض املواضع باسمك الذي يعرفك به  و 

الناس.. لكن اجلاحدين راحوا حيتالون عىل ذلك بأصناف احليل حتى يرصفوا تلك البشارات  

 عنك. 

سفر التكوين وصية  وجدت يف التوراة التي يتبناها اليهود والنصارى مجيعا، ويف    لقد

. عندما طبقتها بحروفها وكلامهتا عىل من يمكن أن  .لبنيه قبل وفاته عليه السالم يعقوب 

 
 (79( دالئل النبوة ألب نعيم األصبهاين )ص: 1)

[ ومنهم عيل بن ربن الطربي، وهو مسيحي هدته دراسة ( هم كثريون جدا، أرشت إليهم يف كتاب ]قلوب مع حممد  2)

 [املوضوعية الصادقة للكتاب املقدس إىل اإلسالم، وقد ذكرت بعض ما ذكره من بشارات يف كتاب ]أنبياء يبرشون بمحمد 
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ثم دعا يعقوب  ) :( 10/ 49سفر التكوين )تصدق عليه، مل أجد غريك سيدي، لقد ورد يف 

بنيه، وقال اجتمعوا أبارك فيكم، وأخربكم بام ينالكم يف آخر هذه األيام، اجتمعوا واسمعوا  

. ال يزول القضيب من هيوذا، والرسم من  .ئيل أبيكمواقبلوا من إرسا ذلك يا بني يعقوب،

  (1)إىل أن جيئ شيلوه، وإليه جتتمع الشعوب( ، حتت أمره

فالتعابري املجازية  ـ سيدي ـ ال يمكن أن تنطبق عىل أحد غريك.. النبوة إن هذه 

صاحب الصوجلان والرشيعة،  ، وأنك النبوةالواردة فيها تدل عىل أنك جتمع بني احلكم و

. وهذا مل يتحقق يف التاريخ لنبي،  الشعوب.   كوختضع لوالتنفيذ،    لك حق الترشيعمتوأنك  

 أو مدعي نبوة غريك. 

، ألنه أول منظم ألسباط  عليه السالم موسىعىل تنطبق هذه البشارة فال يمكن أن 

 ، ألنه أول ملك فيهم. عليه السالم   بني إرسائيل، وال يف حق داود

عندما نزل  عليه السالم بك، فقد ورد يف التوراة أنه  موسىوهكذا وجدت بشارة 

قال يل الرب: قد أحسنوا يف ما  ) من جبل الطور بعد ما كلمه ربه قال خماطبا  بني إرسائيل:

أقيم هلم نبيا  من وسط إخوهتم مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، فيكلمهم بكل ما   تكلموا،

ان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه،  أوصيه به، ويكون أن اإلنس

وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كالما  مل أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آهلة  

أخرى، فيموت ذلك النبي. وإن قلت يف قلبك: كيف نعرف الكالم الذي مل يتكلم به  

ومل يرِص، فهو الكالم الذي مل يتكلم به الرب،    الرب؟ فام تكلم به النبي باسم الرب ومل حيدث

 ( 22  -  17/    18)التثنية    (بل بطغيان تكلم به النبي، فال ختف منه 

وهذه البشارة ال يمكن أن تنطبق عىل غريك، ولذلك ذكرها كل املهتدين إليك من  

 
 [( رشحنا هذه النبوة وغريها بتفصيل يف كتاب ]أنبياء يبرشو بمحمد 1)
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 الذين خرجوا من التقليد، وقرؤوا كتبهم بعني اإلنصاف. 

جممعون عىل أن مجيع األنبياء الذين كانوا يف بني  اليهود وكيف ال يفعلون ذلك و

برشع خاص  .. فال أحد من أنبياء بني إرسائيل أتى  إرسائيل من بعد موسى مل يكن فيهم مثله

من إخوهتم العرب،  .. فهذه الصفة ال تنطبق إال عليك، ألنك بعده تتبعه عليه األمم من

فأنت يف هذه األمم عليها،  كت برشيعة ناسخة جلميع الرشائع السابقة، وتبعجئت وقد 

 . عليه السالم موسىالنواحي تشبه 

عىل أن النبي الذي يقيمه اهلل لبني إرسائيل  باإلضافة إىل هذا، فإن تلك البشارة تنص  

كان من   ى عليه السالم ليس من نسلهم، ولكنه من إخوهتم، وكل نبي بعث من بعد موس

 . اك ق رسول من إخوهتم سوبني إرسائيل وآخرهم عيسى عليه السالم، فلم يب

أن إسامعيل وذريته كانوا يسمون  باإلضافة إىل هذا، فإن الكتاب املقدس ينص عىل 

ـ   القديم العهد رواية حسب ـإخوة لبني إبراهيم عليه السالم، ألن اهلل قال يف التوراة هلاجر 

إخوة  ه قبالة إخوته ينصب املضارب( كام دعى إسحاق وذريته بأن: )إسامعيل ابنها  عن

 إلسامعيل وذريته. 

وهكذا يصيح كل حرف وكلمة يف تلك البشارة بالداللة عليك.. لكن ال يمكن أن  

 يرى ذلك غري الصادقني املخلصني الباحثني عن احلقيقة املتجردين هلا. 

نبي اهلل إشعيا يبرش بك، بل يؤرخ لك؛ فسفره مملوء باحلديث عنك،  وهكذا وجدت  

 كل حرف من حروفه..    ومن قرأه بعني التجرد رآك يف 

قال يل السيد: اذهب أقم احلارس، ليخرب بام يرى،  لقد قال يف بعض بشاراته عنك: )

فرأى ركابا  أزواج فرسان، ركاب محري، ركاب مجال، فأصغى إصغاء شديدا ، ثم رصخ  

الليايل،  كأسد: أهيا السيد أنا قائم عىل املرصد دائام  يف النهار، وأنا واقف عىل املحرس كل 
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فأجاب وقال: سقطت، سقطت بابل ومجيع    وهوذا ركاب من الرجال، أزواج من الفرسان.

يا دياستي وبني بيدري، ما سمعته من رب اجلنود  .  متاثيل آهلتها املنحوتة كرسها إىل األرض.

إله إرسائيل أخربتكم به، وحي من جهة دومة. رصخ إيل صارخ من سعري: يا حارس ما 

ارس ما من الليل. قال احلارس: أتى صباح وأيضا ليل، إن كنتم تطلبون  من الليل، يا ح

فاطلبوا. ارجعوا تعالوا، وحي من جهة العرب: ستبيتني يف صحاري بالد العرب يا قوافل  

الددانيني، فامحلوا يا أهل تيامء املاء للعطشان، واستقبلوا اهلاربني باخلبز، ألهنم قد فروا من  

املتوتر، ومن وطيس املعركة. ألنه هذا ما قاله يل الرب: يف  السيف املسلول، والقوس 

األبطال من أبناء   غضون سنة مماثلة لسنة األجري يفنى كل جمد قيدار، وتكون بقية الرماة

 ( 17 –  6/  21إشعيا ) ( قيدار، قلة. ألن الرب إله إرسائيل قد تكلم

همه وال فهم  إن كل حرف من هذه النبوءة يشري إليك، ويدل عليك، وال يمكن ف

 .(1)مصاديقه إال بتطبيقها عليك

أما املسيح عليه السالم، فقد امتألت األناجيل التي وصلتنا باحلديث عنك، وكلها  

ائِيَل إيِنِّ  تبرش بك، ليتحقق فيها مصداق قوله تعاىل:  َ َيَم َياَبنِي إرِس  َوإِذ  َقاَل ِعيَسى اب ُن َمر 

ق   َُد  َرُسوُل اهللاِ إَِلي ُكم  ُمَصدِّ ُمُه َأمح  ِدي اس  ا بَِرُسوٍل َيأ يِت ِمن  َبع  َراِة َوُمَبرشِّ  َ َيَديا ِمَن التاو  َا َبني 
ا ملِ

ٌر ُمبِنيٌ  َبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا ِسح   [ 6]الصف:   َفَلاما َجاَءُهم  بِال 

لقد ورد يف إنجيل يوحنا قول املسيح موصيا  تالميذه بك: )إن كنتم حتبونني،  

وصاياي، وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزيا  آخر، ليمكث معكم إىل األبد،   فاحفظوا

روح احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله، ألنه ال يراه وال يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه ألنه  

 
النبوة، أعرضنا عن ذكرها هنا لطوهلا، يمكن العودة إليها يف كتاب: أنبياء يبرشون  ( هناك تفاصيل كثرية مرتبطة هبذه1)

 (،فام بعدها.159)ص:  بمحمد 
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ماكث معكم، ويكون فيكم.. إن أحبني أحد حيفظ كالمي، وحيبه أب وإليه نأيت، وعنده  

 حيبني ال حيفظ كالمي، والكالم الذي تسمعونه ليس يل، بل لآلب  نصنع منـزال .. الذي ال

الذي أرسلني، هبذا كلمتكم وأنا عندكم، وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله اآلب  

باسمي فهو يعلمكم كل يشء، ويذكركم بكل ما قلته لكم.. قلت لكم اآلن قبل أن يكون،  

ثريا ، ألن رئيس هذا العامل يأيت، وليس له يّف  حتى متى كان تؤمنون، ال أتكلم أيضا  معكم ك

 ( 30  – 15/ 14يشء( )يوحنا  

، لقد قال  حلوارييهعليه السالم وهو يصفك بدقة  املسيح  ويف إنجيل متى ولوقا، نقرأ  

اسمعوا مثال  آخر، كان إنسان رب بيت، غرس كرما ، وأحاطه بسياج، وحفر فيه  هلم: )

وملا قرب وقت اإلثامر أرسل عبيده إىل  . وسافر. معرصة وبنى برجا ، وسلمه إىل كرامني 

الكرامني ليأخذ أثامره، فأخذ الكرامون عبيده، وجلدوا بعضا  وقتلوا بعضا  ورمجوا بعضا ،  

فأخريا  أرسل  . ثم أرسل إليهم أيضا  عبيدا  آخرين أكثر من األولني، ففعلوا هبم كذلك. 

فلام رأوا االبن قالوا فيام بينهم: هذا هو  هيابون ابني، وأما الكرامون  إليهم ابنه قائال : 

فمتى جاء  . الوارث، هلموا نقتله ونأخذ مرياثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم، وقتلوه.

صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامني؟ قالوا له: أولئك األردياء هيلكهم هالكا  رديا ،  

قال هلم يسوع: أما قرأتم قط يف  .  ا.ويسلم الكرم إىل كرامني آخرين يعطون األثامر يف أوقاهت

الكتب: احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا،  

وهو عجيب يف أعيننا، لذلك أقول لكم: إن ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل  

ؤساء  وملا سمع ر.  أثامره، ومن سقط عىل هذا احلجر يرتضض، ومن سقط هو عليه يسحقه.

  -  20/9(، )لوقا 45 - 33/ 21)متى (الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم 

19 ) 
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عن النبوات السابقة،   كتأخر زمان ظهوراملسيح متحدثا عن  قال ويف إنجيل متى 

فإن ملكوت الساموات يشبه رجال  رب  ) : كذلك لن يمنع عظيم األجر والثواب ألمتوأن 

ليستأجر َفَعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة عىل دينار يف اليوم وأرسلهم  بيت خرج مع الصبح 

إىل كرمه، ثم خرج نحو الساعة الثالثة، ورأى آخرين قياما  يف السوق بطالني، فقال هلم:  

وخرج أيضا  نحو الساعة  . اذهبوا أنتم أيضا  إىل الكرم فأعطيكم ما حيق لكم، فمضوا. 

نحو الساعة احلادية عرشة خرج ووجد آخرين قياما   ثم . السادسة والتاسعة وفعل ذلك.

قالوا له: ألنه مل يستأجرنا أحد. قال   بطالني، فقال هلم: ملاذا وقفتم ههنا، كلا النهار بطالني؟ 

فلام كان املساء قال صاحب الكرم  . هلم: اذهبوا أنتم أيضا  إىل الكرم فتأخذوا ما حيق لكم. 

فجاء أصحاب  . مبتدئا  من اآلخرين إىل األولني. لوكيله: ادع الفعلة وأعطهم األجرة 

الساعة احلادية عرشة وأخذوا دينارا  دينارا ، فلام جاء األولون ظنوا أهنم يأخذون أكثر،  

فأخذوا هم أيضا  دينارا  دينارا ، وفيام هم يأخذون تذمروا عىل رب البيت قائلني: هؤالء  

.  الذين احتملنا ثقل النهار واحلر. اآلخرون عملوا ساعة واحدة، وقد ساويتهم بنا نحن

فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي عىل دينار؟ فخذ الذي  

لك واذهب، فإين أريد أن أعطي هذا األخري مثلك. أو ما حيل يل أن أفعل ما أريد باميل أم  

ن، ألن كثريين  هكذا يكون اآلخرون أولني، واألولون آخري عينك رشيرة ألين أنا صالح!

 ( 16  -  20/1)متى (ُيدَعون، وقليلون ينتخبون

مع  وأنك ، كـ من خالل هذا املثال ـ هييء النفوس لتقبلعليه السالم إن املسيح 

.  كم. من الفضل ما مل ينله غري كوألمت ك خاتم الرسل إال أن اهلل برمحته وهب ل ككون

 فاآلخرون هم األولون السابقون كام قال املسيح. 
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  ، (1)(نحن اآلخرون السابقونت إىل هذا ـ سيدي رسول اهلل ـ فقلت: )لقد أرش 

ورضبت عليه مثاال ال خيتلف كثريا عن مثال املسيح، فقلت خماطبا أمك ـ مبرشا بام أعد اهلل  

هلا من األجر العظيم إن هي صدقت يف اتباعك ـ: )مثلكم ومثل أهل الكتابني كمثل رجل  

غدوة إىل نصف النهار عىل قرياط؟ فعملت اليهود، ثم  استأجر أجراء فقال: من يعمل يل 

قال: من يعمل يل من نصف النهار إىل صالة العرص عىل قرياط، فعملت النصارى، ثم قال  

من يعمل يل من العرص إىل أن تغيب الشمس عىل قرياطني؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود  

؟ قال: هل نق  صتكم من حقكم؟ قالوا: ال.  والنصارى فقالوا: مالنا أكثر عمال  وأقل عطاء 

  (2)قال: فذلك فضيل أوتيه من أشاء(

وغريها من البشارات الكثرية التي ال تنطبق إال عليك، ومن أكرب دالئل ذلك تسليم  

 األحبار والرهبان الصادقني هلا، واتباعهم لك. 

بل إنني ـ سيدي ـ عندما تركت كتب اليهود والنصارى، ورحت أقرأ غريها من  

األسفار املقدسة ألهل األديان املختلفة، وجدتك فيها، ليقيم اهلل احلجة عليهم بك، ويف  

 مصادرهم التي يعتمدوهنا. 

كتاب مقدس عند   وهو ( كتاب )أدروافيدم أدهروويدملقد قرأت سيدي يف 

أهيا الناس  )  [ هذه البشارة:   3-1، الفقرة  127الفصل    ، اجلزء العرشين منه ]يف  و.  .اهلندوس

. وعظمته حتمد حتى يف اجلنة وجيعلها خاضعة  . ا وعوا يبعث املحمد بني أظهر الناساسمعو

 
( هذا هو نص احلديث:» إن اهلل أدرك ب يف األجل املرجو واختارين اختيارا فنحن االخرون ونحن السابقون يوم 1)

اهلل وموسى صفي اهلل وأنا حبيب اهلل، ومعي لواء احلمد يوم القيامة، وإن اهلل  القيامة، وإين قائل قوال غري فخر: ابراهيم خليل 

وعدين يف أمتي وأجارهم من ثالث: ال يفنيهم بسنة، وال يستأصلهم عدو، وال جيمعهم عىل ضاللة « رواه الدارمي، وابن 

 عساكر عن عمرو بن قيس.

 ( رواه مالك والبخاري والرتمذي.2)
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   (له وهو املحامد

وما   5، العبارة 3، الفصل3يف اجلزء]. .هبوشى برانم ( )بفوشيا برانم وقرأت يف 

يف ذلك احلني يبعث أجنبي مع أصحابه باسم حمامد امللقب بأستاذ ):[ هذه البشارةبعدها 

عليك،  . فهذا نص رصيح ال يمكن انطباقه إال .العامل، وامللك يطهره باخلمس املطهرات(

قوله )اخلمس املطهرات( إشارة إىل الصلوات اخلمس التي يتطهر هبا املسلم من ذنوبه  ويف 

 . (1) كل يوم

الذين  )ذكر أهنم ك.. حيث كتاب )بفوشيا برانم(، وصف ألصحاب وقرأت يف

لقزع، ويربون اللحى، وهم جماهدون، وينادون الناس للدعاء بصوت  خيتتنون، وال يربون ا 

للتطهري، بل الشهداء   (2)عال، ويأكلون أكثر احليوانات إال اخلنزير، وال يستعملون الدرباء

ودينهم   ،بسبب أهنم يقاتلون من يلبس احلق بالباطل (3)هم املتطهرون، ويسمون بمسيل 

   (هذا خيرج منا، وأنا اخلالق

إن أمة زرادشت حني ينبذون دينهم  بعض كتب الزرادشتيني: ) وقرأت يف 

يتضعضعون، وينهض رجل يف بالد العرب هيزم أتباعه فارس، وخيضع الفرس املتكربين،  

يف هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من األصنام،    وبعد عبادة النار 

للعاملني، وسادة لفارس ومديان وطوس  ويومئذ يصبحون هم أتباع النبي رمحة 

  (5) ..وإن نبيهم ليكونن فصيحا  يتحدث باملعجزات((4)وبلخ

 
 ات اخلفية يف الديانات اهلندية القديمة ملؤلفه: تى حممد.( انظر:كتاب التيار1)

 ( الدرباء نبات خيرج به اهلنود الدم من جسم اإلنسان ويعدون هذا العمل تطهريا  من اخلطايا.2)

 ( أي يسمون باملسلمني، دخل عليها شئ من التحريف.3)

 ( وهي األماكن املقدسة للزرادشتيني ومن جاورهم.4)

 .47األسفار العاملية: ( حممد يف 5)



 

155 

 

هذا بعض ما حفظ لنا من بشارات، وهي كثرية جدا.. فكل األنبياء واألولياء  

 واألصفياء، كانوا يشريون إليك، ويتحدثون عنك، ويبرشون بك..  

حظى باتباعك.. فأسألك يا سيدي يا فوا برشانا بأن حظينا بأن نكون من أمتك، ون

. يا وسيلة اهلل العظمى.. أن جتعلني من الصادقني يف اتباعهم لك، حتى ال أكون  . رسول اهلل

 عرفوك، واستيقنوا بنبوتك، ولكن كربهم حال بينهم وبينك.  نكأولئك اجلاحدين الذي

ما جيعلني    وأسألك ـ سيدي ـ وأتوسل بك إىل اهلل، أن يرزقني من التواضع والتسليم

بني يديك كالريشة يف مهب الريح حيركها حيث يشاء، أو كامليت بني يدي الغسال، ال يملك  

ِمنٍَة إَِذا َقىَض   شيئا من أمره.. حتى أحتقق بام ذكره اهلل تعاىل، فقال:  ِمٍن َواَل ُمؤ  َوَما َكاَن ملُِؤ 

ةُ  رَيَ
ِ ا َأن  َيُكوَن هَلُُم اخل  ر  ِص اهللاَ َوَرُسوَلُه َفَقد  َضلا َضاَلال    اهللاُ َوَرُسوُلُه َأم  ِرِهم  َوَمن  َيع  ِمن  َأم 

     [36]األحزاب:    ُمبِين ا 
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 املؤيد باملعجزات 

سيدي يا رسول اهلل.. يا من أيده اهلل باملعجزات الباهرات، واخلوارق الواضحات،  

الذي جعل اهلل يف  واآليات البينات، حتى يثبت لكل العقول، وكل األجيال أنك النبي 

 اإليامن به واتباعه خالص البرشية، وسعادهتا، وصالحها، يف الدنيا واآلخرة. 

لقد رحت سيدي إىل دواوين الوراقني أبحث يف كل األديان، عن معجزات تشبه  

املعجزات التي جئت هبا، والدالئل التي دل اهلل هبا عليك؛ فلم أجد عرش معشار ما أتيت  

 به..  

ا.. فقد كان األنبياء يبعثون إىل أقوام حمدودين، وأزمنة حمدودة، أما  وليس ذلك عجيب

أنت فقد جئت للبرش مجيعا، باختالف طباعهم وعقوهلم ومشارهبم.. ولكل األزمنة  

متقدمها، ومتأخرها.. ولذلك كنت بحاجة إىل كل أصناف البينات، حتى يقيم اهلل احلجة  

رسله من غري آيات تدل عليهم، حتى ال  بك عىل خلقه.. فقد جرت سنة اهلل أال يرتك 

 يزامحهم يف ذلك الكذابون واملدعون والدجالون. 

لقد أرشت سيدي إىل عظمة ما آتاك اهلل من آيات بينات، مقارنة بالرسل عليهم  

الصالة والسالم، فقلت: )ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البرش،  

  (1) وحيا أوحاه اهلل إيل؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة(  وإنام كان الذي أوتيته

فرجاؤك سيدي ألن يكون أتباعك أكثر من سائر األنبياء عليهم السالم يدل عىل  

 امتداد حجتك ألكثر البرش والعقول واألزمنة.. 

يؤسفني ـ سيدي ـ أن أذكر لك بأن بعض قومي راحوا يقرؤون حديثك هذا عىل  
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صدته؛ فقد تومهوا أن القرآن الكريم هو معجزتك الوحيدة، وأن كل املعجزات  خالف ما ق

التي جرت لألنبياء من قبلك، والتي خرقت هلم هبا ما يعرفه الناس من قوانني مل تتحقق  

 لك. 

 هاوقد ومهوا يف ذلك؛ فأنت مل ترد احلديث عن تلك املعجزات احلسية التي مل يشاهد

زة املمتدة التي يراها كل األجيال.. وهي املعجزة الوحيدة  إال قومك.. وإنام أردت املعج 

الباقية عىل األرض.. ذلك أن كل معجزات األنبياء ذهبت بذهاهبم، ومل يشاهدهم إال  

قومهم، أو الذين طالبوا هبا.. أما من عداهم؛ فصار إيامهنم هبا تقليدا ال رؤية، أو نتيجة تلك  

 عاينوها بأنفسهم. األخبار املتواترة عنهم، ال عن حقيقة 

لذلك كان حديثك عن معجزتك اخلالدة الدائمة لكل العصور، وليس عن سائر  

املعجزات والكرامات واخلوارق التي هيأها اهلل لك كام هيأها لغريك من األنبياء، وما ذلك  

 عىل اهلل ببعيد..  

ىل  ومل يكتفوا بذلك ـ سيدي ـ بل راحوا إىل بعض آيات القرآن الكريم يفهموهنا ع

 ديث التي تنقل معجزاتك احلسية.. ا حغري املراد منها، ليُضبوا هبا مئات األ 

ُتم  بِِه َما ِعن ِدي َما  لقد راحوا يستدلون بقوله تعاىل:  ب  ُقل  إِينِّ َعىَل َبيِّنٍَة ِمن  َربِّ َوَكذا

َقا َوُهَو َخ  ُم إاِلا هللِاِ َيُقصُّ احل  ُك  ِجُلوَن بِِه إِِن احل  َتع  َفاِصلِنيَ َتس  ُ ال  [، وراحوا  57]األنعام:  ري 

ِجُلوَن بِِه يفهمون من قول اهلل تعاىل: َتع  [ أن مرادك منها  57]األنعام:  َما ِعن ِدي َما َتس 

نفي ما طلبوه من معجزات أو خوارق.. واألمر ليس كذلك؛ فهذه اآلية تنص عىل تلك  

بونك هبا بأن يعجل اهلل عقوبته هلم، لكي  الطلبات الساخرة الكثرية التي كان املرشكون يطال

 يكون ذلك دليال عىل نبوتك. 

ُد إِن   وقد أشار إىل هذا املعنى آيات كثرية، كقوله تعاىل: ﴿  َوع  َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا ال 
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ِجُلوَن  71ُكن ُتم  َصاِدِقنَي ) َتع  ُض الاِذي َتس  ،  71نمل:  ]ال   ( ُقل  َعَسى َأن  َيُكوَن َرِدَف َلُكم  َبع 

اُصوَن ) 72 َرا َل اخل 
َرٍة َساُهوَن ) 10[، وقوله:﴿ ُقتِ ِذيَن ُهم  يِف َغم  ُم  11( الا اَن َيو  َأُلوَن َأيا ( َيس 

يِن )  َتنُوَن ) 12الدِّ َم ُهم  َعىَل النااِر ُيف  ِجُلونَ 13( َيو  َتع  ت نََتُكم  َهَذا الاِذي ُكن ُتم  بِِه َتس 
  ( ُذوُقوا فِ

وغريها من اآليات الكريمة التي تذكر طلب املرشكني منك   ،[14 -  10]الذاريات: 

 تعجيل العذاب. 

ِجُلوَن بِِه    وهلذا عقب اهلل تعاىل تلك اآلية الكريمة بقوله:  َتع  ُقل  َلو  َأنا ِعن ِدي َما َتس 

َلُم بِالظااملنِِيَ  ُر َبي نِي َوَبي نَُكم  َواهللاُ َأع  َم  [ أي: لو كان مرجع ما  58]األنعام:  َلُقيِضَ األ 

 تستعجلون به إيل، ألوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك.  

َوإِذ  َقاُلوا اللاُهما إِن  َكاَن  عاىل: وقد أشار إىل هذا املعنى آيات أخرى كثرية، كقوله ت

تِنَا بَِعَذاٍب َألِيٍم )   َأِو ائ 
ِ
اَمء ر  َعَلي نَا ِحَجاَرة  ِمَن السا

طِ َقا ِمن  ِعن ِدَك َفَأم  ( َوَما َكاَن  32َهَذا ُهَو احل 

هَبُم  َوُهم   يِهم  َوَما َكاَن اهللاُ ُمَعذِّ
هَبُم  َوَأن َت فِ ِفُروَن  اهللاُ لُِيَعذِّ َتغ   [ 33،  32]األنفال:   َيس 

ولذلك كان من رمحة اهلل تعاىل عدم استجابة اهلل هلم بتعجيل عذاهبم، وإال انتفى  

 مقصود رسالتك، وانتهت وظيفتها عند هذا املطلب الذي طلبوه..  

وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل أنه أتيح لك حتقيق هذا الطلب لكنك ـ سيدي ـ  

رمحة هبم، ففي احلديث الذي ذكرت فيه ما لقيته من أهل الطائف قلت:  رفضت أن تنفذه 

)فإذا أنا بسحابة قد أَظلات ني، فنظرت فإذا فيها جربيل، عليه السالم، فناداين، فقال: إن اهلل  

قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك َمَلك اجلبال لتأمره بام شئت  

وسلم عيل، ثم قال: يا حممد، إن اهلل قد سمع قول قومك لك،   فيهم، فناداين َمَلك اجلبال

،  (1)وقد بعثني ربك إليك، لتأمرين بأمرك، فام شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم األخشبني
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  (1) فقلت: )بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل، ال يرشك به شيئا(

الذي يطلب من طبيبه  إن الذي يشاغبون يف ذلك ـ سيدي ـ يشبهون ذلك املريض 

أن يدس له السم، ويقتله، حتى يرحيه من العذاب.. لكن الطبيب الرحيم ال يستجيب له،  

 بل يتعامل معه بلطف إىل أن يقدر اهلل له الشفاء..  

وكذلك فعلت سيدي.. فقد كان رفضك ملا طلبوه منك رمحة هبم، وحرصا عليهم،  

، وأنت ـ برمحتك ورأفتك ـ رفضت.. وقد  ال عجزا، فاهلل فوض لك أن تنفذ ما طلبوه منك

 علم اهلل منك ذلك.. ولذلك كنت أهال ألن تكون رمحته للعاملني. 

ِمنُنا هِبَا   ُيؤ  ُم  آَيٌة لا اَمهِنِم  َلئِن َجاءهت  َد َأي  َسُموا  بِاهللِّ َجه  وهكذا راحوا إىل قوله تعاىل:﴿ َوَأق 

ِمُنوَن﴾ ]األنعام: ُقل  إِنااَم اآلَياُت ِعنَد اهللِّ َوَما يُ  َا إَِذا َجاءت  الَ ُيؤ  ِعُرُكم  َأهنا [ يفهمون  109ش 

منها أنه مل تظهر عىل يديك أي معجزات حسية، وقد ومهوا يف ذلك؛ فاآلية الكريمة ال تنفي  

ذلك، وإنام تنفي استجابتك ملا اقرتحوه من اآليات واملعجزات، ذلك أن من سنة اهلل تعاىل  

 أهنم إذا أنكروا املعجزات التي اقرتحوها يعذبون بسبب ذلك. يف أقوام األنبياء  

وقد روي يف سبب نزول هذه اآلية أن قريشا كلموك، فقالوا: يا حممد ختربنا أن  

موسى كان معه عصا يُضب هبا احلجر، فانفجرت منه اثنتا عرشة عينا، وختربنا أن عيسى  

ا من اآليات حتى نصدقك، فقلت هلم:  كان حييي املوتى، وختربنا أن ثمود كان هلم ناقة فآتن

)أي يشء حتبون أن آتيكم به(، قالوا: جتعل لنا الصفا ذهبا، فقلت هلم: )فإن فعلت  

تصدقوين؟(، قالوا: نعم واهلل لئن فعلت لنتبعنك أمجعون، فقمت لتدعو اهلل بام طلبوه،  

فلم  فجاءك جربيل فقال لك: )ما شئت إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية 

يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم(، فقلت حينها: )بل  
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  (1) أتركهم حتى يتوب تائبهم(

َياِت  لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى يف قوله تعاىل:  ِسَل بِاآل  َوَما َمنََعنَا َأن  ُنر 

ُلوَن َوآَتي نَا ثَ  َوا َب هِبَا األ  َياِت إِالا  إِالا َأن  َكذا ِسُل بِاآل  ة  َفَظَلُموا هِبَا َوَما ُنر  ُموَد النااَقَة ُمب رِصَ

ا   [ 59]اإلرساء:   خَت ِويف 

وقد حصل هذا لغريك من األنبياء ـ سيدي ـ فكلهم مل يستجيبوا لكل ما طلبه قومهم  

من اآليات حرصا عليهم، وقد ورد يف اإلنجيل: )فخرج الفريسيون وابتدأوا حياورونه  

طالبني منه آية من السامء لكي جيربوه. فتنهد بروحه وقال ملاذا يطلب هذا اجليل آية. احلق  

 ( 12-8/11أقول لكم لن يعطى هذا اجليل آية( )مرقس: 

ِض  وهكذا راحوا إىل قوله تعاىل:  َر  ُجَر َلنَا ِمَن األ  ِمَن َلَك َحتاى َتف  َوَقاُلوا َلن  ُنؤ 

ا )  ا )( َأو  َتُكوَن 90َين ُبوع  ِجري  َاَر ِخاَلهَلَا َتف  هَن  َر األ  ( َأو   91َلَك َجناٌة ِمن  َنِخيٍل َوِعنٍَب َفُتَفجِّ

ا َأو  َتأ يِتَ بِاهللاِ َوامل اََلئَِكِة َقبِيال  )  َسف 
َت َعَلي نَا كِ اَمَء َكاَم َزَعم  ِقَط السا ( َأو  َيُكوَن َلَك َبي ٌت ِمن   92ُتس 

َقى يِف  ُرٍف َأو  َتر  َرُؤُه ُقل  ُسب َحاَن َربِّ  ُزخ  ا َنق  َتاب 
َل َعَلي نَا كِ ِمَن لُِرِقيَِّك َحتاى ُتنَزِّ  َوَلن  ُنؤ 

ِ
اَمء السا

ا َرُسوال  )  [ 94  -  90]اإلرساء:   ( 93َهل  ُكن ُت إِالا َبرَش 

وهي ـ سيدي ـ ال تعني ما فهموه من عدم إتيانك باآليات مطلقا، وإنام تعني رفض  

االقرتاحات التي قدموها، ألهنا ال تتناسب مع الرسالة، وال مع مقتضياهتا، وهي تدل  هذه 

عىل أهنم ساخرون يف طلباهتم، وإال فإنه يكفيهم لإليامن مطالب يتحقق هبا التأكد من النبوة  

 من غري حاجة لكل هذا. 

ل:  وقد ذكر املؤرخون واملحدثون األمثلة عىل ذلك، ومنها ما روي عن ابن عباس قا 

؟ قال: )أرأيت إن دعوت  فقال: بم أعرف أنك رسول اهلل    جاء أعراب إىل رسول اهلل  

 
 (274( سرية ابن اسحاق = السري واملغازي )ص: 1)
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، قال: نعم، فدعا العذق، فجعل العذق  هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أين رسول اهلل  

ينزل من النخلة حتى سقط عىل األرض، فأقبل إليه، وهو يسجد ويرفع ويسجد ويرفع  

ثم قال له: )ارجع(، فرجع إىل مكانه، فقال: واهلل ال أكذبك   حتى انتهى إىل رسول اهلل 

 .(1)بيشء تقوله بعد أبدا أشهد أنك رسول اهلل، وآمن

ومنها ما روي عن ابن عمر قال: كنا يف سفر، فأقبل أعراب فلام دنا منه قال له رسول  

و؟ قال: )تشهد  : )أين تريد؟(، قال: إىل أهيل، قال: )هل لك يف خري؟(، قال: وما هاهلل 

أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله(، قال: هل لك من شاهد عىل  

وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت ختد   ما تقول؟ قال: )هذه الشجرة(، فدعاها رسول اهلل 

فاستشهدها ثالثا، فشهدت أنه كام قال، ثم   األرض خدا فقامت بني يدي رسول اهلل 

: إن يتبعوين آتك هبم،  منبتها، ورجع األعراب إىل قومه، وقال لرسول اهلل رجعت إىل 

 .(2)وإال رجعت إليك فكنت معك 

فقال: يا رسول اهلل قد   روي عن بريدة قال: جاء أعراب إىل رسول اهلل  ومنها ما 

ك،  أسلمت فأرين شيئا أزداد به يقينا، قال: )ما الذي تريد؟(، قال: ادع تلك الشجرة، فلتأت

فاملت عىل جانب من   قال: )اذهب فادعها(، فأتاها األعراب، فقال: أجيبي رسول اهلل 

جوانبها، فقطعت عروقها، ثم مالت عىل اجلانب اآلخر فقطعت عروقها حتى أتت رسول  

فقالت: السالم عليك يا رسول اهلل، فقالت: )بم تشهدين، يا شجرة؟(، قالت:   اهلل 

وأنك عبد اهلل ورسوله، قال: )صدقت(، فقال األعراب: حسبي   أشهد أن ال إله إال اهلل، 

حسبي، مرها فلرتجع إىل مكاهنا، فقال: )ارجعي إىل مكانك، وكوين كام كنت(، فرجعت  

 
 ( رواه البخاري يف التاريخ والرتمذي وصححه وأبو يعىل وابن حبان.1)
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إىل حفرهتا، فجلست عىل عروقها يف احلفرة، فوقع كل عرق مكانه الذي كان فيه، ثم التأمت  

ول اهلل أن أقبل رأسك ورجليك، ففعل، ثم  عليها األرض، فقال األعراب: أتأذن يل يا رس 

 (1)قال: أتأذن يل أن أسجد لك؟ فقال: )ال يسجد أحد ألحد(

أيت باآليات  تفهذه الروايات، وغريها كثري يدل عىل أنه كان يف إمكانك ـ سيدي ـ أن  

التي طلبوها، والتي ال تتناىف مع الرسالة التي جئت هبا.. ذلك أن ما طلبوه من التعجيل  

 هبم ال يفيدهم شيئا، بل هو يتناقض مع ما جئت به من الرمحة واللطف واللني. بعذا

وقد ذكر القرآن الكريم ـ سيدي ـ نموذجا من اآليات التي كنت تأتيهم هبا، لتثبت  

َقَمُر )هلم صدقك، فقال:   اَعُة َوان َشقا ال  َبِت السا رَتَ ٌر  1اق  ِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسح  ا آَية  ُيع  ( َوإِن  َيَرو 

َتِمرٌّ )  َتِقرٌّ ) 2ُمس  ٍر ُمس  َواَءُهم  َوُكلُّ َأم  َبُعوا َأه  ُبوا َواتا  َما فِيِه  3( َوَكذا
ِ
َباء َن  ( َوَلَقد  َجاَءُهم  ِمَن األ 

َدَجٌر ) َمٌة 4ُمز  ِن النُُّذُر ( ِحك   [ 5  -  1]القمر:  َبالَِغٌة َفاَم ُتغ 

فهذه اآليات الكريمة تشري إىل تلك املعجزة الثابتة بأدلة ال تكاد حتىص، والتي  

تواترت األخبار فيها بأن املرشكني سألوك أن ترهيم عالمة تدل عىل صدق نبوتك، فأريتهم  

ديث عن ابن عباس وغريه:  القمر شقني، وكان ذلك قبل اهلجرة بخمس سنوات، ففي احل

منهم الوليد بن املغرية وأبو جهل هشام والعايص    اجتمع املرشكون عىل عهد رسول اهلل  

بن وائل واألسود بن حرب يغوث واألسود بن عبد املطلب والنُض بن احلرث ونظراؤهم  

فا عىل  أن يرهيم آية، وقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتني نص  فسألوا رسول اهلل  

: )اشهدوا(، فنظر الكفار ثم مالوا  أب قبيس ونصفا عىل قعيقعان؛ فقال رسول اهلل 

بأبصارهم فمحوها، ثم أعادوا النظر، فنظروا، ثم مسحوا أعينهم، ثم نظروا فقالوا: سحر  

حممد أعيننا، فقال بعضهم لبعض: لئن كان سحرنا، فإنه ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم،  

 
 ( رواه البزار وأبو نعيم.1)



 

163 

 

السفار، فإن أخربوكم أهنم رأوا مثل ما رأيتم، فقد صدق، فكانوا يلتقون  فانظروا إىل 

 .  (1)الركب، فيخربوهنم، أهنم رأوا مثل ما رأوا، فيكذبوهنم

أت هلم معها ما  لقد قرأت هذه الروايات ـ سيدي ـ ألولئك املشاغبني املجادلني، وقر

تصوروا لو أن ذلك مل حيصل    ورد يف القرآن الكريم من الداللة الواضحة عليها، وقلت هلم:

)إن حممدا   ـ كام ذكر القرآن الكريم ـ أمل يكن ذلك مدعاة لتكذيبهم، فام أسهل أن يقولوا: 

 يكذب علينا، فام انشق القمر، وال رأينا شيئا  من ذلك( 

وقلت هلم: ليس بالُضورة أن تشاهد مجيع قريش ذلك.. ألن إنكارهم لآلية بعد  

تعذيبهم كام توعدهم اهلل تعاىل بذلك.. وإنام يكون الذين شاهدوها املطالبة هبا سيؤدي إىل 

 أولئك النفر املحدودين الذين طالبوا هبا.. وقد نزل عليهم العذاب بالفعل، ولو بعد حني. 

وقلت هلم، عندما طالبوا بالدليل احليس من القمر عىل ذلك: إن كون املعجزة معجزة  

يعجزها يشء.. فلو شاء اهلل أن يشق أي يشء لشقه،   يدل عىل تدخل القدرة اإلهلية التي ال 

ثم أعاده إىل خلقته أول مرة، وكأنه مل حيصل له يشء.. فاملطالبة بالدالئل شأن املحجوبني،  

 ال شأن العلامء العارفني بقدرة رهبم املطلقة. 

وقد ذكر القرآن الكريم ما هو فوق ذلك مما ال تطيقه العقول، فهل يمكنهم أن  

لك، أم جيادلوا فيه.. فقد ذكر اهلل تعاىل انشقاق البحر ملوسى عليه السالم، وذكر  يسلموا لذ

 
( قال ابن عبد الرب: قد روى هذا احلديث مجاعة كبرية من الصحابة، وروى ذلك عنهم أمثاهلم من التابعني، ثم نقله 1)

الستبعاد من استبعد وقوعه عذر، راجع هذه األحاديث عنهم اجَلمُّ الغفري إىل أن انتهى إلينا، ويؤيد ذلك باآلية الكريمة، فلم يبق  

من كتاب مناقب  36باب  7/182، و 3638، 3637، 3636من كتاب املناقب حديث  27باب  6/631) فتح الباري 

،  67، 66، 65، 4864من كتاب التفسري حديث رقم  1باب  617/ 8و  3871و  3870، 3869، 3868األنصار حديث 

يف أبواب الفتن، ودالئل  9/30يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، وسنن الرتمذي  145-17/143وصحيح مسلم  68

و وحدائق األنوار للشيباين والسرية النبوية  2/262، ودالئل النبوة للبيهقي 212- 207حديث  1/367النبوة لألصبهاين 

 للذهبي والبداية والنهاية والشفا، والوفا. وغريه الكثري.
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حتول العصا إىل حية، وذكر إحياء املوتى.. بل ذكر ما فوق ذلك كله من خلق املسيح عليه  

 السالم من الطني كهيئة الطري. 

ا  بعد أن حدثتهم هبذا كله، علمت أن السبب يف إنكارهم لكل تلك الروايات، وم

يدل عليها من القرآن الكريم هو ذلك اإليامن الضعيف الذي جعلهم ال يثقون يف قدرة اهلل  

املطلقة التي ال يعجزها يشء.. ولو أهنم سلموا هلا، لسلموا لك، ولسلموا لكل ما حصل  

 عىل يديك من اآليات البينات. 

ـ إن كل تلك اآليات البينات ال تتناىف مع كون معجزتك   ي لقد قلت هلم ـ سيد

الكربى هي القرآن الكريم.. فهو الكتاب الذي ال زال إعجازه نراه رأي العني، ويف كل  

 املجاالت والتجليات. 

لقد راحوا ـ سيدي ـ جيادلون فيه أيضا.. ليسقطوا الكثري من مظاهر إعجازة التي  

تلك احلقائق العلمية التي مل تكتشف إال بعد أن بذل   تتجىل يف كل العصور.. فهم ينكرون

البرش كل جهودهم يف الوصول إليها.. ليكون ذلك آية للعلامء.. وألهل هذا اجليل، كام  

كانت سائر أنواع إعجازه آيات لألدباء والفالسفة واملفكرين وغريهم.. فكل يرى من  

 إعجازه ما يتناسب مع ختصصه. 

خرين من أولئك الذين يبحثون يف مطابقة ما ذكره القرآن  لقد راحوا جيادلون فيه سا 

الكريم مع احلقائق العلمية، والتي قد خيطئون يف بعض نواحيها.. لكن خطأهم ال عالقة له  

 بالقرآن الكريم، ذلك أهنا اجتهادات مرتبطة بالفهم، ال بحقيقة التنزيل. 

سلحة متطورة كثرية مل  لقد ذكرت هلم أن مثل ـ اإلعجاز القرآين ـ مثل دولة هلا أ

تكشف عنها ألعدائها، فلم يعرفوا أرسارها، وال أنواعها، وال أنواع القوة التي حتملها،  

 فلذا كلام قدم أعداؤها سالحا، كلام وجدوا عندها من األسلحة ما يفوق ذلك السالح. 
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  ثم سألتهم: أذلك خري أم دولة ليس هلا من السالح إال ما تسلح به سلفها، وليس هلا 

 من القوة إال ما ورثته، فأهيام أقوى قوة؟ 

وقلت هلم: ال شك أن الدولة األوىل هي األقوى.. وهي تشبه القرآن الكريم، فمن  

يقول بإطالق إعجازه جيعله كنزا من كنوز العجائب واملعجزات، ومن يقول بمحدوديته  

 عنزاته وناقته وخيمته. . يراه من خالله .ال يراه إال كام يراه ذلك البدوي البسيط 

ثم ذكرت هلم أن هذا ليس كالمي وإنام القرآن الكريم هو الذي ذكر ذلك؛ فهو الذي  

وعد البرشية بأنه سريهيا يف مستقبل أيامها من اآليات يف اآلفاق واألنفس ما يرون به  

 .  .احلقائق رأي العني 

احلقيقة العظيمة، قال    وتلوت عىل أسامعهم تلك اآليتني الكريمتني اللتني تتنبآن هبذه 

ُتم  بِِه َمن  َأَضلُّ مِمان  ُهَو يِف ِشَقاٍق َبِعيٍد ) تعاىل:  ُتم  إِن  َكاَن ِمن  ِعن ِد اهللاِ ُثما َكَفر  (  52ُقل  َأَرَأي 

َقُّ َأَومَل   َ هَلُم  َأناُه احل  َفاِق َويِف َأن ُفِسِهم  َحتاى َيَتَبنيا نَا يِف اآل 
ِف بَِربَِّك َأناُه َعىَل ُكلِّ  َسُنِرهيِم  آَياتِ  َيك 

 َشِهيٌد 
ٍ
ء  [ 53،  52]فصلت:   يَش 

وقلت هلم: إن هذه اآليات الكريمة ال تتحدث فقط عن معجزات اآلفاق واألنفس  

الدالة عىل اهلل، بل هي تتحدث أيضا ـ بحسب ما يدل السياق ـ عىل معجزات اهلل يف اآلفاق  

 يم، وعىل صدقك. واألنفس الدالة عىل القرآن الكر

هلم أن تلك اآليات ليست وحدها ما يعد البرشية بفيض املعجزات التي   ت وذكر

ٌر لِل َعاملَنَِي )   خيتزهنا القرآن الكريم، بل نجد هذا واضحا يف قوله تعاىل:   (  87إِن  ُهَو إِالا ِذك 

َد ِحنٍي ) َلُمنا َنَبَأُه َبع  ن حقائق القرآن الكريم  ، وهي واضحة يف أ[88،  87]ص:    ( 88َوَلَتع 

ستتجىل يف كل العصور، بام يكفي للداللة عىل كونه من عند اهلل، وكونك نبي اهلل، وقد قال  

بعض املفرسين القدامى يف ذلك: )وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال: إن اهلل أعلم  
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ني بحد، وال حد  املرشكني هبذا القرآن أهنم يعلمون نبأه بعد حني، من غري حد منه لذلك احل 

عند العرب للحني ال جياوز وال يقرص عنه، فإذا كان ذلك كذلك، فال قول فيه أصح من أن  

  (1)يطلق، كام أطلقه اهلل، من غري حرص ذلك عىل وقت دون وقت(

وقال آخر: )ومعجزة القرآن مستمرة إىل يوم القيامة، وخرقه للعادة يف أسلوبه، ويف  

مما أخرب به أنه   يشءفال يمر عرص من األعصار، إال ويظهر فيه  بالغته، وإخباره باملغيبات،

.. فعم نفعه من حُض، ومن غاب، ومن وجد، ومن  .سيكون؛ يدل عىل صحة دعواه

  (2) سيوجد(

لكنهم سيدي أبوا إال أن حيرصوا القرآن الكريم يف جماالت حمدودة، ويسخروا من  

علم.. مع أن ذلك كان سببا يف هدايات  كل من يبحث يف طالقة إعجازه بام آتاه اهلل من 

 عظيمة حتققت ملن آمن بذلك، واهتدى به. 

فيا سيدي يا رسول اهلل.. يا من آتاك اهلل املعجزات الباهرات الواضحات التي ال  

ينكرها إال املكابرون اجلاحدون أسألك وأتوسل بك إىل اهلل أن تكون أنت معجزيت الكربى  

جزة.. فأنت كلك معجزة.. ولو أهنم اكتفوا بك، لوصلوا إىل  التي ال أحتاج معها إىل أي مع 

 اليقني الذي يقطع كل شك، والعلم الذي ينفي كل وهم. 

وأسألك سيدي وأتوسل بك إىل اهلل أن جيعل إيامين إيامن املوقنني الذين يثقون يف  

ه  قدرة رهبم املطلقة؛ فلذلك ال ينكرون شيئا من مظاهر قدرته، بل يرون كل يشء منه وب

 وله، ولذلك يسلمون هلل يف كل يشء، فكل يشء آية باهرة، ومعجزة خارقة. 

 
 ( 244/ 21طربي )( تفسري ال1)

 .7/ 9( فتح الباري البن حجر: 2)
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 املنبأ بالنبوءات 

سيدي يا رسول اهلل.. يا من عظم نصحه وحرصه؛ فتجاوز حدود كل األمكنة..  

وامتد إىل كل األزمة.. ورسى إىل مجيع القضايا.. وتغلغل يف مجيع الشؤون.. فال يكتفي بك  

، ولكل املشاكل، ويف  بل عليك إال وجيد عندك ولديك كل احللول في.. وال يقأحد إال كُ 

 .  كل األوقات

علمت سنة  ـ عند تدبر القرآن الكريم ـ يف عضدي أين  لقد كان أول ما أرقني وفّت 

وأهنم يبذلون كل جهودهم للتغيري  بعد وفاة أنبيائهم، اهلل تعاىل يف األمم وأقوام األنبياء، 

س مجاله بالشبهات، وختتلط  دنّ حيارَص دين اهلل باألهواء، ويُ والتبديل والتحريف، فلذلك 

، وذلك ليتحقق  وكل أنواع األدواء  ، األمور عىل الناس بعد أن أمتأل عسل دينهم بالسم

 االختبار، ويمحص التابعون الصادقون من املزورين واملحرفني. 

وأسألك   أقبل عليك،ـ وخشية عىل نفيس من الوقوع يف الضاللة ـ وقد جعلني هذا 

عن حل هذه املعضلة، وكيف يل أن أجتاوز تلك التحريفات.. وكيف يل أن أظل معك، دون  

 أن جيتذبني أولئك الذين صنعهم الشيطان عىل عينه، ليخلط هبم دين اهلل بدينه. 

وعندما عدت إليك بعد تلك املتاهة الطويلة التي رأيت فيها كل أصناف األوهام  

 ك كل يشء. .. وجدت عندوالدعاوى والكذب

فمن أراد أن يبحث عن رس ختلف األمة عن دينها وجده عندك.. ومن أراد أن يعرف  

ومن    ، وحذرت منها يف أحاديثك..يف سنتكك قد ذكرهتا  مظان التحريفات والتغيريات جيد

ك قد سبقت إىل ذكرهم واإلشارة  أراد أن يعرف أئمة التحريف والتضليل وأدواهتم، وجد

.. ومن أراد أن يعرف أئمة اهلدى، وكيفية االستفادة منهم وجدهم.. وهكذا  الرصحية إليهم
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 شاردة وال واردة قد نحتاج إليها بعدك إال وأخربتنا هبا. ـ سيدي ـ مل ترتك لنا 

نبوءاتك تتمة لنبوتك.. ومن جحد نبوءاتك، أو تكاسل يف االهتامم  ولذلك كانت 

فسيكون كالذي ألغى شطر نبوتك.. فلنبوتك شطران: شطر   ه،هبا، أو تفعيلها يف حيات

يرتبط بحياتك، والذي قد يتفق عليه اجلميع.. وشطر يرتبط بام هو بعدك.. وهذا الذي وقع  

إليهم سموم األهواء، ورسى إليهم ما رسى  فيه التقصري فيمن جاء بعدك، بعد أن ترسبت 

 إىل األمم قبلهم من الغفلة عن وصايا أنبيائهم، وإن كانوا قد أخذوا بالكثري من هدهيم. 

اجلانب من رسالتك، حتى حتمي األمة   لقد ذكر أصحابك املقربني اهتاممك هبذا

  نيون به، الذييظل يف دينك املتمسكون احلقيق بعدك من كل ما يؤذهيا، أو يشوهها، وحتى 

 يأوي إليهم الشاردون، وهيتدي بنورهم الضالون. 

صالة الصبح، ثم   لقد قال بعض أصحابك يذكر ذلك: )صىل بنا رسول اهلل 

صعد املنرب، فخطبنا حتى حُضت الظهر، ثم نزل فصىل العرص، ثم صعد املنرب، فخطبنا  

  (1) ا(حتى غابت الشمس، فحدثنا بام كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظن

وقال آخر ـ وهو صاحبك حذيفة ذلك الذي كان مهتام هبذا النوع من العلم خشية  

قائام، فام ترك شيئا يكون يف مقامه ذلك إىل    عىل نفسه، وعىل أمتك ـ: )قام فينا رسول اهلل  

قيام الساعة إال حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤالء وإنه  

  (2)ره كام يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه(ليكون اليشء فأذك

لقد رحت ـ سيدي ـ أبحث عند أصحابك املقربني الذين تعلموا منك هذه العلوم؛  

فوجدت عندهم كل يشء.. لقد كان تلميذك األكرب اإلمام عيل يصيح يف أصحابه طالبا  

 
 ( رواه مسلم.1)

 ( رواه أبو داود.2)



 

169 

 

ها، فيقول: )سلوين قبل أن تفقدوين،  منهم أن يتعلموا هذا العلم حتى حيفظوا لألمة كينونت

فو اّلذي نفيس! بيده ال تسألوين عن يشء فيام بينكم وبني الّساعة، وال عن فئة هتدي مائة  

وتضّل مائة إالّ أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها، ومناخ ركاهبا، وحمّط رحاهلا، ومن يقتل  

  (1)من أهلها قتال، ومن يموت منهم موتا(

اتكـ  سيديـ  من الفرتة التي تلتك مبارشة.. تلك الفرتة اخلطرية التي  نبوء  لقد بدأت 

ُسُل َأَفإِن   وصفها اهلل تعاىل، وحذر منها، فقال:  ِه الرُّ
ٌد إِالا َرُسوٌل َقد  َخَلت  ِمن  َقب لِ َوَما حُمَما

ب  َعىَل عَ 
َقابُِكم  َوَمن  َين َقلِ َقَلب ُتم  َعىَل َأع  َل ان 

ِزي اهللاُ  َماَت َأو  ُقتِ ِقَبي ِه َفَلن  َيُُضا اهللاَ َشي ئ ا َوَسَيج 

اكِِرينَ   [144]آل عمران:   الشا

لقد رأيتك ـ سيدي ـ تذكر كل التفاصيل املرتبطة بمن يصدقون معك، ويفون لك،  

ولدينك، وبني من حيرفون، ويغريون، ويبدلون.. حتى ال يؤسس الدين إال عىل األسس  

 والرجال األقوياء الصاحلني املحافظني عىل هدي النبوة. الصحيحة، 

لقد وجدت يف دواوين املحدثني الكثري من األحاديث التي خترب فيها أصحابك عن  

البالء الذين ينتظرهم، واالختبارات التي سيقعون فيها، ويمحصون، وبينت هلم كيفية  

 التعامل معها، حتى ال تزيغ هبم األهواء. 

ن اإلمام عيل ـ بسبب قرابته منك، وتلمذته الصادقة عىل يديك ـ  وبام أن املوقف م

كان أكثر من تعلم تعرضه للظلم بعدك؛ فقد نبهت إىل خطورة ذلك الظلم، وكونه غري  

متعلق به فقط، وإنام يتعلق بالدين مجيعا.. ألن الناكثني والقاسطني واملارقني والبغاة  

 
([ عن عامر بن واثلة، قال: سمعت 3394، وقد روى احلاكم يف املستدرك ]رقم احلديث: )139: 1( رشح األخبار 1)

ا فقال: من  عليا  قام، فقال: سلوين قبل أن تفقدوين، ولن تسألوا بعدي مثيل، فقام ابن الكواء ر  َمَت اهللاِ ُكف  ُلوا نِع  ِذيَن َبدا الا

بََوارِ  َمُهم  َداَر ال  َسُبوَن [؟، قال: منافقو قريش، قال: فمن 28]إبراهيم:  َوَأَحلُّوا َقو  َيا َوُهم  حَي  ن  ََياِة الدُّ ُيُهم  يِف احل  ِذيَن َضلا َسع  الا

ا  ُم  حُي ِسُنوَن ُصن ع   [؟، قال: منهم أهل حروراء(، قال احلاكم: هذا حديث صحيح عال.104]الكهف:  َأهنا
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وقد روي يف احلديث  ،  ا ما حتقق بالفعلسيجعلون احلرب عليه وسيلة للحرب عليك، وهذ

فانقطعت نعله، فتخلف عيل خيصفها،   : كنا مع رسول اهلل عن بعض أصحابك قال

، فقال  (إن منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله: )فمشى قليال ثم قال 

  (1)(ال ولكن خاصف النعل : )، قال عمر: أنا، قال(ال : )أبو بكر: أنا، قال

عليا بقتال الناكثني   أمر رسول اهلل : )قالصحاب آخر ويف حديث آخر عن 

  (2)(والقاسطني واملارقني 

أن األمة ستغدر ب   إن مما عهد إيل النبي : )قالعن نفسه عيل  وأخرب اإلمام 

  (3)(بعده

وهلذا كان اإلمام عيل موقنا متاما أنه لن يموت قبل أن حيصل له ما أخربته عنه؛ فقد  

روي أنه ملا مرض وهو يف ينبع عاده بعض الصحابة والتابعني، وطلبوا منه أن ينتقل إىل  

املدينة، حتى إذا حُض أجله وليه الصحابة وصّلوا عليه، أما إذا مات يف مكانه فال حيُضه  

: )لكني واهلل ما ختّوفت  إال أعراب جهين ة، فأجاهبم بقولهـ  بناء عىل ما ذكرته له من نبوءاتـ 

الصادق املصدوق يقول: )إنك سُتُضب رضبة     عىل نفيس منه، ألين سمعت رسول اهلل  

  (4) ههنا، ويكون صاحبها أشقاها، كام كان عاقُر الناقة أشقى ثمود(

ائشة من أهنا ستقع يف فتنة خروجها  وهكذا ورد يف النبوءات حتذيرك ألم املؤمنني ع

أنا  )يف معركة اجلمل، فقد روي أنك قلت لعيل: )إنه سيكون بينك وبني عائشة أمٌر(، قال:  

ولكن إذا كان  .  .ال ):  فقلتقال: فأنا أشقاهم يا رسول اهلل؟  . ف.: نعم (، فقلتيا رسول اهلل؟ 

 
 ( رواه احلاكم وصححه والبيهقي.1)

 ( رواه احلاكم.2)

 لبيهقي وأبو نعيم.( رواه أبو يعىل واحلاكم وصححه وا3)

 ( رواه عبد بن مُحيد والبخاري يف تارخيه وابن أب عاصم والطرباين وأبو يعىل، واحلاكم وصححه، وحسنه اهليثمي.4)
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 (1)(ذلك، فارددها إىل مأمنها 

  ت التي ستكون عند ظهور هذا اخلالف، كام أرش العالمة ت ذكر إنك ـ سيدي ـ بل 

عن عائشة أهنا ملا أتت عىل احلوأب،  قد روي  األحوال، فتلك  إىل الظرف الذي ستكون عليه  

يقول لنا: )أيتكن تبنح عليها كالب    وسمعت نباح الكالب، قالت: سمعت رسول اهلل  

  (2)(احلوأب

فقد روي أنك قلت خماطبا عام حيصل يف تلك املعركة،  بل إنكـ  سيديـ  أخربت بدقة  

: )ليت شعري أيتكن صاحبة اجلمل األدبب، خترج فينبحها كالب احلوأب، يقتل  نساءك

  (3)عن يمينها وعن يسارها قتىل كثري(

فقد روي أنه قيل له:   ، عن هذا مع أنه مات قبل مسري عائشةحدث حذيفة بل إن 

قال: )لو فعلت لرمجتموين(، قلنا: سبحان اهلل! قال:   دثنا ما سمعت من رسول اهلل ح

)لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تغزوكم يف كتيبة تُضبكم بالسيف ما صدقتموين(، قالوا:  

، قال  (4)سبحان اهلل، ومن يصدقك هبذا قال: )أتتكم احلمراء يف كتيبة تسوق هبا أعالجها(

 ذيفة ومات قبل مسري عائشة. البيهقي، أخرب هبذا ح

بعض من سار مع عائشة عىل أنه سيقاتل عليا ظاملا له،   تأخربك ـ سيدي ـ بل إن

فعن أب االسود قال: شهدت الزبري خرج يريد عليا، فقال له عيل: أنشدك اهلل هل سمعت  

 . (5)يقول: )تقاتله وأنت له ظامل(، فقال: مل أذكر، ثم مىض الزبري منرصفا  رسول اهلل 

 
 ( رواه أمحد الطحاوي والبزار والطرباين، ورجاله ثقات، كام قال احلافظ اهليثمي، وحسنه احلافظ ابن حجر.1)

  والبزار، وصححه ابن حبان واحلاكم.( رواه أمحد وابن شيبة وأبو يعىل2)

 ( رواه البزار والطحاوي، برجال ثقات، كام قال احلافظان اهليثمي وابن حجر.3)

 ( رواه احلاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم.4)

 ( رواه احلاكم وصححه والبيهقي.5)
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ويف حديث آخر عن أب جروة املازين قال: سمعت عليا يقول للزبري نشدتك باهلل أما  

 .(1) يقول: إنك تقاتلني وأنت ظامل يل؟ قال: بىل، ولكن نسيت سمعت رسول اهلل 

ويف حديث آخر عن قيس قال: قال عيل للزبري: أما تذكر يوم كنت أنا وأنت، فقال  

وما يمنعني، فقال: )أما إنك ستخرج عليه وتقاتله  : )أحتبه(، فقلت: لك رسول اهلل 

 .(2)وأنت ظامل(، قال: فرجع الزبري 

وأنه  وهكذا أخربت عامرا بأنه سيقتل شهيدا عىل يد الفئة الباغية التي حترف دينك، 

سيصبح عالمة ألهل احلق، وسيصبح أعداؤه عالمة عىل أهل البغي إىل يوم القيامة، فقد  

)إن    ، وقلت:(3)(إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع احلق):  قلت حدث الرواة عنك أنك  

  (4)(ابن سمية مل خيري بني أمرين قط إال اختار أرشدمها ـ يعنى عامرا فالزموا ـ سمته 

وقلت عن قريش، تلك التي حاربتك يف حياتك، وحاربت دينك بعد موتك:  

نه إىل النار، قاتله وسالبه يف  . ما هلم ولعامر يدعوهم إىل اجلنة ويدعو.)ولعت قريش بعامر

  (5)النار(

عامرا عن آخر طعام يتناوله، فعن أب البخرتي، أن عامر   ت أخربك ـ سيدي ـ بل إن

قال يل: آخر رشاب أرشبه لبن   بن يارس أيت برشبة لبن فضحك، وقال: إن رسول اهلل 

 .(6)حني أموت

 
 ( رواه أبو يعىل واحلاكم والبيهقي وأبو نعيم.1)

 ( رواه احلاكم.2)

 رواه البيهقي يف الدالئل.( 3)

 (.342( وقعة صفني )ص: 4)

 (.342( وقعة صفني )ص: 5)

 ( رواه أمحد، واحلاكم.6)
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عيل يوم صفني،  اإلمام فقد كان عامر يف جيش ت عنه، وبدقة، وقد حصل ما أخرب

 .ظاملني  بغاةوقتله معاوية وجيشه من أهل الشام الذين خرجوا 

وهلذا كان عامر يذكر ملن يعوده يف أمراضه أنه لن يموت فيها، بناء عىل تلك الوعود  

فعن موالة لعامر قالت: اشتكى عامر بن يارس شكوى ثقل منها، فغيش  التي وعدته هبا.. 

عليه، فأفاق، ونحن نبكي حوله قال: ما يبكيكم؟ أحتسبون أين أموت عىل فرايش، أخربين  

 .  (1)أنه تقتلني الفئة الباغية، وأنا آخر زادي مذقة من لبن ول اهلل حبيبي رس

وقد شاهده أبو ذر رأي العني،  بالبالء الذين ينتظره،    وهكذا أخربت أبا ذر الغفاري

، وهو بالربذة فبكت امرأته، فقال: ما  أبا ذر  ملا حُض املوت  ه فعن إبراهيم بن األشرت، أن

يبكيك؟ فقالت: أبكي أنه ال يد يل بنفسك، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا ، قال: ال تبكي،  

يقول: )ليموتن رجل منكم بفالة من األرض تشهده عصابة   فإين سمعت رسول اهلل 

ومل يبق منهم   يف ذلك املجلس مات يف مجاعة وقرية، همن املؤمنني(، قال: فكل من كان مع

غريي، وقد أصبحت بالفالة أموت، فراقبي الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، فإين واهلل  

ما َكذبت وال ُكذبت، قالت: وأنى ذلك وقد انقطع احلاج، قال: راقبي الطريق، قال: فبينا  

هي كذلك إذا هي بالقوم ختب هبم رواحلهم كأهنم الرخم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها  

لوا: ما لك؟ فقالت: أمرؤ من املسلمني تكفنوه وتؤجرون فيه، قالوا: ومن هو؟ قالت:  فقا 

أبو ذر، ففدوه بآبائهم وأمهاهتم ووضعوا سياطهم يف حمورها يبتدرونه، فقال: أبرشوا، فأنتم  

فيكم ما قال، ثم أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن يل ثوبا     قال رسول اهلل  ن النفر الذي

ع ألكفن فيه، فأنشدكم باهلل ال يكفني رجل منكم كان عريفا  أو أمريا  أو بريدا ،  من أثواب يس

فكل القوم قد نال من ذلك شيئا  إال فتى من األنصار كان مع القوم، قال: أنا صاحبك،  

 
 (، ويف رواية: ضياح لبن، ويف لفظ: إن آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن، رواه الطرباين والبزار بإسناد حسن.1)
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ثوبان يف عيبتي من غزل أمي وأحد ثوب هذين الذين عيل، قال: أنت صاحبي، فكفنه  

 .(1)دوه منهم حجر بن األدبر ومالك األشرت يف نفر كلهم يامناألنصاري يف النفر الذين شه

وعن القرظي، قال: خرج أبو ذر إىل الربذة فأصابه قدره، فأوصاهم أن غسلوين  

وكفنوين، ثم ضعوين عىل قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر  

فأقبل عبد اهلل بن مسعود يف ركب  .  فأعينونا عىل غسله ودفنه ففعلوا.  صاحب رسول اهلل  

من العراق، وقد وضعت اجلنازة عىل قارعة الطريق، فقام عليه غالم، فقال: هذا أبو ذر  

يقول:   قال: فبكى عبد اهلل بن مسعود قال: سمعت رسول اهلل  صاحب رسول اهلل 

  (2))متيش وحدك، ومتوت وحدك، وتبعث وحدك(

وهكذا أخربت عن أولئك الظلمة الذين حيرفون دينك، وحيولونه من دين العدالة  

إىل دين االستبداد.. ومن دين العقل إىل دين اخلرافة.. بل إنك مل ترتك شيئا يتعلق هبم إال  

خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا  )ومن حتذيراتك يف ذلك قولك:  .. ذكرته، وحذرت منه

تأخذوه، ولستم بتاركيه؛ يمنعكم الفقر واحلاجة، أال إن رحى   صار رشوة عىل الدين فال

اإلسالم دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث دار، أال إن الكتاب والسلطان سيفرتقان فال  

تفارقوا الكتاب، أال إنه سيكون عليكم أمراء يقضون ألنفسهم ما ال يقضون، إن  

يا   :دما سمعوا ذلك منك ـ ـ عن  قالوا (، فعصيتموهم قتلوكم، وإن أطعتموهم أضلوكم 

كام صنع أصحاب عيسى ابن مريم نرشوا باملناشري ومحلوا  ):  فقلت رسول اهلل كيف نصنع؟  

  (3) ( عىل اخلشب. موت يف طاعة اهلل خري من حياة يف معصية اهلل 

 
إبراهيم بن األشرت عن أم ذر، ورجال الطريق األوىل رجال ( رواه أمحد من طريقتني أحدمها هذه، واألخرى خمترصة عن  1)

 الصحيح ورواه البزار بنحوه باختصار.

 ( رواه امحد وإسحاق.2)

 ( رواه امحد بن منيع برجال ثقات وإسحاق.3)
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من تسلط األئمة الظلمة، ومن   كعىل ما حيصل بعد كخوفت ـ سيدي ـ وقد ذكر

  (1) (ئمة املضلونفقلت: )إنام أخاف عىل أمتي األيعينهم من علامء السالطني، 

اسمعوا،  فقلت: )كيفية التعامل مع هؤالء األمراء املستبدين، ت أمتك إىل وقد نبه 

نه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم، وأعاهنم عىل أهل سمعتم 

س مني ولست منه، وليس بوارد عيل احلوض، ومن مل يدخل عليهم ومل يعنهم  ظلمهم فلي

  (2) عىل ظلمهم ومل يصدقهم بكذهبم، فهو مني وأنا منه، وهو وارد عيل احلوض(

ومل تكتفـ  سيديـ  بتلك التحذيرات العامة، بل ضممت إليها الكثري من اإلشارات  

ومن ذلك حديثك عمن سيتوىل  ا، بل الترصحيات التي تدل عىل منابع الفتن ومصادره

فقلت:  من فساد وإفساد، سيحصل عىل أيدهيم ، وما املراهقنيالصبية شؤون املسلمني من 

 (3) )هلكة أمتي عىل يدي غلمة(

سيدي بدقة ما ذكرت حيث أصبح املراهقون والصبية هم الذين يتولون  وقع وقد 

 وهيا عظيام. أمور املسلمني، ويعيثون يف األرض فسادا، فشوهوا دينك تش 

وهكذا أخربت ـ سيدي ـ عام يلحق بأهل بيتك من املظامل، ومن يتوىل ذلك يف  

ان أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتال وترشيدا، وان  أحاديث كثرية، منها قولك: )

  (4) (أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو املغرية وبنو خمزوم

إن  اجلنة اإلمام احلسني، فقلت: )وأخربت عام سيحصل لسبطك سيد شباب أهل 

 
 ( رواه امحد برجال ثقات.1)

 ( رواه الرتمذي وقال: صحيح غريب وابن حبان والنسائي.2)

 البخاري بنحوه عن أب هريرة، واألحاديث يف هذا كثرية جدا  وهي موجودة يف كتب دالئل النبوة.( رواه أمحد، ورواه 3)

 ( رواه ابن عساكر ونعيم بن محاد يف الفتن، واحلاكم.4)
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إن جربيل كان  وقلت: )   ،(1)( جربيل أخربين أن ابني احلسني يقتل، وهذه تربة تلك االرض 

معنا يف البيت، فقال: احتبه؟، فقلت: أما يف الدنيا فنعم؟ قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض،  

إن جربيل أخربين أن ابني  ، وقلت: )(2) (يقال هلا: كربالء، فتناول جربيل من تربتها، فأرانيه

  (3)(هذا ـ يعني احلسني ـ يقتل، وأنه اشتد غضب اهلل عىل من يقتله 

ومل تكتف بكل ذلك ـ سيدي ـ بل ذكرت الفرتات التي متر هبا األمة، واملفاسد التي  

وكيفية النجاة منها.. وكان يف ذلك  واملواضع التي تظهر فيها الفتن..  تعرتضها يف طريقها..  

ة لكل من يريد أن يميز بني احلق والباطل، وبني دينك األصيل، والدين اجلديد  كله كفاي

 الذي ابتدعه املحرفون. 

التي تركتها لنا، والتي متس  النبوءات  بعد اطالعي عىل تلك ـ  سيدي لقد رحت ـ 

من    ةمجيع جوانب احلياة، ويف مجيع العصور، وقارنت صدقها بام ورد من النبوءات املحدود

 ين اعتربهم البرش عباقرة وأبطاال، فوجدت البون الشاسع.أولئك الذ 

فكل نبوءاتك مع تفاصيلها الدقيقة صدقت، ودل عليها التاريخ والواقع.. وكل  

 نبوءاهتم فضحتها األيام، وبينت هتافتها وضالهلا وكذب أصحاهبا.

اد  لقد ذكر املؤرخون أن نابليون بونابرت، ذلك الذي كان وال يزال يعد من أعظم قو

اجليوش يف عرصه، ذلك الذي توهم أنه سيحيي بطوالت اإلسكندر املقدوين وفتوحاته..  

توهم أنه أصبح مالك القدر، وادعي أنه مل يكتب يف قدره غري الغلبة الكاملة عىل  الذي  ذلك  

مجيع أهل األرض.. لكن كل تلك النبوءات املغرورة أصاهبا ما أصاب نبوءات مجيع  

 
 ( رواه اخلليل يف اإلرشاد.1)

 ( رواه الطرباين.2)

 ( رواه ابن عساكر.3)
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اجلحافل العظيمة التي أعدها هزمت رش هزيمة.. وعندما علم نابليون  املدعني، فتلك 

بمصريه املحتوم فر هاربا من القيادة الفرنسية متوجها إىل أمريكا، ومل يكد يصل إىل  

ركوب سفينة تابعة   ىل ألقت رشطة السواحل القبض عليه وأرغمته ع ىالشاطئ، حت

سل إيل جزيرة غري معمورة بجنوب  للبحرية الربيطانية، وانتهي به القدر إيل أن أر

األطلنطي، ومات ذلك القائد املغرور يف تلك اجلزيرة بعد سنوات طويلة من البؤس  

 والشقاء، يتجرع كأس الندم، بعد أن جرع جيوشه كأس اخلديعة. 

وهذا ما حصل للبيان الشيوعي الذي تنبأ بأن أول البالد التي ستقود الثورة  

ن أملانيا عىل الرغم من ميض العقود الكثرية من تلك النبوءة  الشيوعية هي )أملانيا(، ولك

 عليها، ال تزال أبعد الناس عن مثل تلك الثورة.. 

وهذا ما حصل لكارل ماركس ـ ذلك الذي يعتربه الكثري إهلهم الذي ال خيطئ ـ فقد  

)إن اجلمهورية احلمراء تبزغ يف سامء باريس(، لكن ذلك، ورغم مرور تلك   : كتب يقول

 رتة الطويلة مل حيصل.. ولن حيصل. الف

وهذا ما حصل ألدولف هتلر يف خطابه الذي ألقاه بني قومه يقول هلم فيه: )إنني  

سائر يف طريقي، واثقا متام الثقة بأن الغلبة والنرص قد كتبا يل(، وقد عرف العامل أمجع أن  

 اهلزيمة هي التي كتبت هلتلر وليس النرص. 

ال نبوءاتك ـ سيدي ـ والتي مل تزدها األيام إال  وهكذا كذبت كل النبوءات.. إ

 صدقا.. وبكل تفاصيلها.

أسألك ـ يا سيدي يا رسول اهلل ـ وأتوسل بك إىل رب أن جيعلني من املطبقني  ف

 لوصاياك، املعتصمني هبديك.. الذين مل يبدلوا ومل يغريوا ومل حيرفوا.. 

نبوءاتك، وعاشوا معها، وحذروا مما  وأسألك أن أكون من الذين استفادوا من 
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به.. وأال تأخذين يف ذلك لومة الئم.. إنك وسيلة اهلل   محذرهتم منه، وعملوا بام أوصيته

 . العظمى، وصاحب اجلاه العظيم
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 جماب الدعوات 

يا صاحب اجلاه العظيم، واملقام الرفيع الذي ال ترد معه  سيدي يا رسول اهلل.. 

 ات.. وال تقف دونه احلجب.الدعوات.. وال تصد عنه احلاج

إىل الدرجة التي ال تدعو فيها بدعاء إال استجيب لك،  تعاىل لقد بلغ قربك من اهلل 

فلذلك كنت وسيلة   ؛وال تتمنى أمنية إال حتققت، وال ترغب يف يشء إال كان بني يديك

 الصادقني إىل رهبم.. لعلمهم أن دعاءك هلم أقرب من دعائهم ألنفسهم. 

ؤهم ألنفسهم أقرب إىل اهلل من دعائك، وقد قال اهلل تعاىل عن  وكيف يكون دعا 

ا دعائك:  ض  ِضُكم  َبع   َبع 
ِ
ُسوِل َبي نَُكم  َكُدَعاء َعُلوا ُدَعاَء الرا   (1) [63]النور:  اَل جَت 

ُم  إِذ    وكيف يكون دعاؤهم أقرب إىل اهلل، وأنت الذي قال لك ربك:  َوَلو  َأهنا

ا َرِحيام   اب  ُسوُل َلَوَجُدوا اهللاَ َتوا َفَر هَلُُم الرا َتغ  َفُروا اهللاَ َواس  َتغ    َظَلُموا َأن ُفَسُهم  َجاُءوَك َفاس 

بأنفسهم ألنفسهم، لكنه طلب  ، وقد كان يمكن أن يدعوهم إىل االستغفار [ 64]النساء: 

 منهم العودة إليك، فاستغفارك هلم أجدى من استغفارهم ألنفسهم. 

ولذلك كنت ـ سيدي ـ ملجأ السائلني يف حياتك، وبعد وفاتك.. فكل من احتاج  

حاجة جلأ إليك، وطلب دعاءك، أو توسل إىل اهلل بدعائك، أو توسل إىل اهلل بجاهك، أو  

ال أولئك املحجوبني الذين تومهوا أن املوت قىض عليك، وأنه مل  جلأ إليك أن تدعو له.. إ

يعد لك من األمر يشء، وأن قربك من اهلل لن يتيح لك أن تلجأ إليه إلغاثة من طلب  

الغوث، أو إجارة من طلب اإلجارة، أو إجابة من طلب شيئا من شؤون الدنيا واآلخرة..  

 
(: أي: ال تعتقدوا أن دعاءه عىل غريه 89/ 6قال ابن كثري يف تفسريه )( هذا أحد األقوال التي فرست هبا اآلية، فقد 1)

كدعاء غريه، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أب حاتم، عن ابن عباس، واحلسن البرصي، 

 وعطية الَعويف، واهلل أعلم.
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سهم عنك، وإال فإهنم لو تركوا تلك  وكل ذلك لكوهنم حجبوا بأنفسهم وأهوائهم ووساو

، وأنزلك فيه، ال ترد من  هاحلجب لرأوك ال تزال مستقرا عىل العرش الذي بوأك اهلل إيا 

 سألك، وال حيجب عنك من طلبك.

لو أهنم فعلوا ذلك.. لعاشوا معك مثلام عاش صحابتك، يطلبونك يف كل ملمة،  و

 يطلبون، وفوق ما يطلبون. ويلجئون إليك عند كل حاجة.. فيجدون عندك كل ما  

اسمح يل ـ سيدي ـ أن أشنف قلبي بذكر بعض تلك األخبار اجلميلة التي نقلها لنا  

الرواة عنك، والتي تدل عىل تكريم اهلل لك بإجابة الدعاء، ويف كل املناسبات، ولكل  

 احلاجات.. فال خييب من جلأ إليك، وال يرد صفر اليدين من مد يده إىل حُضتك. 

األخبار ما يرتبط بلجوء املرىض إليك، بعد أن علموا أنك طبيبهم، وأن  فمن تلك 

قد وردت  كل من دخل عيادتك، شفي مهام كان مرضه، ومن غري معاناة، وبغري أدوية.. ف

 إال جاحد.  ا ال يشكك فيهمتواترة،   بأسانيد كثريةو، خترب بذلك عنكالكثرية الروايات 

عمى واألرمد ومن فقئت عينه،  األ ئكما روي يف إبراتلك الروايات ومن 

: يا رسول اهلل، يشتكي  لك   عيل، فقيل  عن اإلمام   يوم خيرب ك سألت  روي أنوغريهم.. فقد  

فربئ، حتى كأنه مل   ، ثم دعوت له، يف عينيهت فنفثبه  : )فأرسلوا إليه(، فأيت فقلت عينيه، 

 .(1)الراية ثم أعطيته يكن به وجع،  

وعيناه  إليك، ما روي عن حبيب بن فديك أن أباه خرج به  تلك الروايات ومن 

ه: )ما أصابك؟( فقال: وقعت رجيل عىل بيضة حية  تمبيضتان ال يبرص هبام شيئا، فسأل

حتى أنه صار ـ كام يذكر الراوي عنه  فأبرص،  ، ودعوت له،  يف عينيهت  فأصيب برصي، فنفث

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)
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 .(1)إن عينيه ملبيضتاننه البن الثامنني سنة، وإيدخل اخليط يف اإلبرة، وـ 

أن قتادة بن النعامن أصيبت عينه يوم أحد، فسالت  ما روي  تلك الروايات ومن 

(،  تقطعوها  : )ال ثم بدا هلم أن يستشريوك، فقلتحدقته عىل وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، 

: )اللهم اكسبه مجاال(، فكانت وأنت تقول ، ك الرشيفةا براحتهتثم غمز ، حدقته ت رفعثم 

 .(2)كان ال يدري أي عينيه أصيبت، بل امأصح عينيه وأحسنه يذكر الرواة ـ ـ كام

عن رفاعة بن رافع بن مالك قال: رميت بسهم يوم  ما روي  تلك الرواياتومن 

 .(3)ودعا يل، فام آذاين منها يشء فيها رسول اهلل  فنفثبدر، ففقئت عيني، 

امرأة  أن  روي  ومن أمثلتها ما    والرتة، األبكم  ئك  يف إبراما روي    تلك الروايات ومن  

فقلت له  بصبي قد شب، فقالت: يا رسول اهلل ان ابني هذا مل يتكلم منذ ولد، جاءتك 

 ، ثم صار يتحدث من حينها. (4)(أنت رسول اهلل )من أنا؟( قال: : )خماطبا 

فقال: )من    ما روي عن بشري بن عقربة اجلهني قال: أتى عقربة رسول اهلل    ومنها 

معك، يا عقربة؟( قال: ابني بحري قال: )ادن( فدنوت حتى قعدت عن يمينه، فمسح  هذا 

)ال، ولكن اسمك   : عىل رأيس بيده، فقال: )ما اسمك؟( قلت: بحري يا رسول اهلل، قال

  يشء يف يف، فانحلت من لساين وأبيض كل  بشري( وكانت يف لساين عقدة، فنفث النبي 

 (5)(كان أسود من رأيس ما خال ما وضع يده عليه ف

 
 أبو نعيم.( رواه ابن أب شيبة والبيهقي و1)

 ( رواه أبو يعىل والبيهقي وابن سعد وأبو نعيم.2)

 ( رواه احلاكم والبيهقي وأبو نعيم بسند جيد.3)

 ( رواه البيهقي.4)

 ( رواه اسحاق بن ابراهيم الرميل يف فوائده.5)
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أن خموس بن معدي كرب، قال: اي رسول هللا، ادع هللا أن يذهب عين  ما روي  ومنها 

 . ( 1) الرتة، فدعا له، فذهبت 

، ومنها ما روي  للقرحة والسلعة واحلرارةئك يف إبراما روي  تلك الروايات ومن 

أصبعه عىل ريقه، ثم   ت، فوضععالجها  طباءاأل ا برجل يف رجله قرحة قد أعي تأتيأنك 

:  قلتها عىل القرحة، ثم تها، فوضعتها عىل الرتاب، ثم رفعت طرف اخلنرص، فوضع ترفع

  (2)باسمك اللهم ريق بعضنا برتبة أرضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا()

يا رسول اهلل هذه  ) : وقد قال لك  (3) سلعة هكفبرجل يف أتيت أنك ما روي ومنها 

يف   ت فنفث (،وحتول بيني وبني قائم السيف أن أقبض عليه، وعنان الدابةالسلعة قد آذتني 

 .(4) بقي هلا أثرعىل السلعة، فام الرشيفة  ك كف ت وضعثم  ه، كف

وغريها من الروايات الكثرية املتواترة التي تدل عىل إجابة اهلل لدعائك، ويف شفاء  

يصعب عليه مرض، وهو  مجيع األمراض، مهام اشتدت وصعبت.. وكيف يشتد عىل اهلل أو  

 الشايف الذي خلق املرض والدواء؟

ومن تلك احلاجات التي كان أصحابك يقصدونك فيها، وخاصة يف تلك البيئة  

وطلب املاء، ونزول األمطار، ومما روي يف    ستسقاءالصحراوية اجلافة، احلاجات املرتبة باال

، ثم قال: ك لطب، فاستقبختقائم أنت رجال  دخل املسجد يوم مجعة، وذلك أن  يا  )قائام 

:  قلت، ثم كيديت فرفع(، رسول اهلل هلكت األموال، وانقطعت السبل، فادع اهلل يغثنا 

 
 ( رواه ابن سعد عن عكرمة والزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة مرسال.1)

 ( رواه البيهقي.2)

 السلعة:الغدة تكون يف العنق.( 3)

 ( رواه البخاري يف التاريخ والطرباين والبيهقي.4)
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.. قال الراوي، يصف ما حصل بعد دعائك وقبله:  ( اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا )

وال واهلل ما نرى يف السامء من سحاب وال قزعة، وما بيننا وبني سلع من بيت وال دار،  )

فال واهلل  فطلعت من ورائه سحابة مثل الرتس، فلام توسطت السامء انترشت ثم أمطرت، 

 ما رأينا الشمس سبت ا( 

  طب، ختقائم أنت دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة وذكر أنه ثم 

، فقال: يا رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت السبل، فا قا  كفاستقبل دع اهلل يمسكها  ئام 

ومنابت   اللهم حولنا وال علينا اللهم عىل اآلكام، والظراب : ) قلت ثم  عنا، فرفعت يديك،  

 (1)( فانقلعت وخرجنا نميش يف الشمسقال الراوي: )، (الشجر 

فقال: يا  ا جاءك، ومن تلك الروايات ما حدث به بعض صحابتك، من أن أعرابي

 رسول اهلل، لقد أتيناك وما لنا بعري يئط، وال صبي يصيح وأنشد: 

 أتيناك والعذراء يدمى لباهنا 

 

 وقد شغلت أم الصبي عن الطفل   

 وألقى بكفيه الصبي استكانة 

 

 من اجلوع ضعفا ما يمر وما حييل  

 وال شئ مما يأكل الناس عندنا سوى 

 

 احلنظل القامي والعلهز الغسل   

 وليس لنا إال إليك فرارنا 

 

 وأين فرار الناس إال إىل الرسل  

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا  : )يك، فقلتيد  ت املنرب، ثم رفع ت حتى صعد فقمت  

مريعا غدقا طبقا عاجال غري رائث نافعا غري ضار متال به الُضع وتنبت به الزرع وحتيي به  

 ( بعد موهتا وكذلك خترجوناالرض 

فواهلل ما رد يديه إىل نحره حتى ألقت السامء بأردافها، ) :  يصف ما حدث  قال الراوي

،  إىل السامء كيدي.. حينها رفعت (يا رسول اهلل الغرق: )وجاء أهل الوطابة يضجون 

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)
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حتى  ت سيدي ، فانجاب السحاب من املدينة، فضحك(اللهم حوالينا وال علينا : )وقلت

هلل در أب طالب لو كان حيا قرت  ):  قلت تذكر عمك الصالح أبا طالب، ثم كاجذبدت نو

 : فيك قوله وأنت تقصد بذلك  ،(1) (عيناه

 وأبيض يستسقى الغامم بوجهه 

 

 ثامل اليتامى عصمة لألرامل   

ومل يكن ذلك ـ سيدي ـ مقصورا عىل حادثة أو اثنتني، بل كان حيدث كثريا، وقد   

يف بعض أسفاره إذا احتاج   الربيع بنت معوذ بن عفراء: بينا نحن عند رسول اهلل قالت 

فأمطرت حتى   الناس إىل املاء، فالتمسوا يف الركب ماء، فلم جيدوا، فدعا رسول اهلل 

 .(2)استقى الناس وسقوا

هلم: )كيف البالد  فقلت  ، ي أن وفد سالمان قدموا يف شوال سنة عرش روو

: )اللهم اسقهم الغيث يف  عندكم؟( قالوا: جمدبة، فادع اهلل أن يسقينا يف أوطاننا، فقال 

  ك يدي ت، ورفعتفتبسم . بالدهم( فقالوا: يا رسول اهلل ارفع يديك، فإنه أكثر وأطيب.

دعوت  الدهم، فوجدوها قد مطرت يف اليوم الذي ، ثم رجعوا إىل بكحتى بدا بياض إبطي

 .(3) يف تلك الساعة، وفيه

  الفقراء منهم، ومن تلك احلاجات التي كان أصحابك يقصدونك فيها، وخاصة 

كنت ـ سيدي ـ تلبي حاجتهم، وتدعو اهلل هلم، فيغدق عليهم  حاجتهم إىل املطعم، وقد 

 بمجرد دعائك من كل ما حيتاجون من الرزق..  

من الفقراء، أهنم بعد صومهم، مل  الصفة  بعض أهل  ذلك، ما حدث به  يف  روى  ومما ي 

 
 ( رواه البيهقي وابن عساكر.1)

 ( رواه أبو نعيم.2)

 ( رواه أبو نعيم.3)
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جيدوا ما يفطرون به، ومل جيدوا من يدعوهم إىل طعامه، لشدة الفاقة، فانطلقوا إليك،  

اللهم إين  : )ثم دعوت هلم قائال فاجتمعوا(،  )فأخربوك، ومل يكن يف بيتك يشء، فقلت هلم:  

 بيدك ال يملكها أحد غريك(أسألك من فضلك ورمحتك، فإهنا 

فلم يكن إال ومستأذن يستأذن، فإذا بشاة مصلية ورغف، فأمر هبا  ) قال الراوي: 

إنا سألنا  : )، فوضعت بني أيدينا، فأكلنا حتى شبعنا، فقال لنا رسول اهلل رسول اهلل 

  (1) (اهلل من فضله ورمحته، فهذا فضله، وقد ادخر لنا عنده رمحته

لكنك مع ذلك ـ سيدي ـ ولشدة زهدك يف الدنيا، مل تكن تدعو لنفسك بمثل تلك  

 (2)اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا()الدعوات، بل كنت تقول:  

القوت يف أكثر األحيان ال   كورزق أهلك فقد كان رزقأجاب اهلل دعاءك، وقد 

ا إال كراكب استظل حتت  ما يل وللدنيا! ما أنا يف الدني: )كعلل ذلك بقولوكنت ت،  جياوزونه

  (3)(شجرة ثم راح وتركها 

من بعض  ومن تلك احلاجات التي كان أصحابك يقصدونك فيها، طلباهتم للتأمني  

، وخاصة يف تلك البيئة التي اجتمع فيها رؤوس النفاق مع  املخاوف التي كانت تعرتهيم

: )أكثر  فقلت له ،  يشكو الوحشةأتاك    رجالرؤوس الرشك واليهودية، ومما يروى يف ذلك أن  

  واألرض من أن تقول: سبحان امللك القدوس رب املالئكة والروح جللت السموات 

 .(4)واخلوف بالعزة واجلربوت(، فقاهلا الرجل، فذهبت عنه الوحشة

ومل تتوقف طلباهتم ـ سيدي ـ عند تلك الطلبات.. بل إهنم كانوا يدعونك حتى يف  

 
 ( رواه البيهقي يف الدالئل، ورواه الطرباين وإسناده حسن.1)

 ( رواه مسلم.2)

ِمِذيُّ َوَقاَل: َحِديٌث َحَسٌن صحيح.( 3)  الرتِّ

 ( رواه ابن السني.4)
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ر أن امرأة كان بينها وبني زوجها خصومة،  حدث به جاب ما من ذلك شؤوهنم اخلاصة، و 

رض أبغض إيل منه،  فقالت املرأة: هذا زوجي، والذي بعثك باحلق، ما يف األإليك، فأتيا 

ام أن هتيل منها، فأمرإخر: هذه امرأيت، والذي بعثك باحلق ما يف األرض أبغض وقال اآل

حتى قالت املرأة: والذي بعثك باحلق ما   ك هلام، فلم يفرتقا من عند وت يدنوا إليه، ثم دع 

يل  إيل منه، وقال الرجل: والذي بعثك باحلق، ما خلق اهلل شيئا أحب إخلق اهلل شيئا أحب 

 .(1)منها 

وكان بعضهم يطلب منك الدعاء له بالربكة، فكانت دعواتك تستجاب، وبصورة  

أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم،  به  لك ما حدث مل يكونوا يتوقعوهنا، ومما يروى يف ذ

تني ببعضه، فقالت: يا رسول اهلل    وهي أم أنس إىل رسول اهلل   وقد أزرتني بخامرها، وردا

هذا ُأنيس أتيتك به خيدمك فادع اهلل له، قال: اللهم أكثر ماله وولده.. ويف لفظ: اللهم أكثر  

 .  .(2)ماله وولده وأطِل عمره واغفر له

فو اهلل إن مايل لكثري، وإن ولدي  )له، فقال: ئك ذكر أنس استجابة اهلل لدعا وقد 

وولد ولدي يتعادون عىل نحو املائة.. وحدثتني ابنتي ُأَمي نة أنه قد دفن من صلبي إىل مقدم  

وإن ثمريت لتحمل يف السنة مرتني، ولقد بقيت حتى  .  .احلجاج البرصة تسعة وعرشين ومائة 

بستان حيمل يف السنة الفاكهة مرتني، وكان فيها   وكان يل . الرابعة. سئمت احلياة، وأرجو 

 (3) (رحيان جييء منها ريح املسك

عىل رأسه، فطال عمره حتى   كبيد تللسائب بن يزيد، ومسح ويروى أنك دعوت 

 
 ( رواه الطرباين برجال الصحيح غري مقداد بن داود.1)

 ( رواه البخاري يف الدعوات.2)

 ( رواه الرتمذي وغريه، وقال: حديث حسن.3)
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ا وتسعني سنة، وهو تام القامة معتدل، ومل يشب منه  ،  كيد هأصابتالذي وضع املبلغ أربع 

 .  (1)قواهو وُمتِّع بحواسه 

مات السائب ابن يزيد  ) ذكر اجلعد بن عبد الرمحن بن عوف أثر هذه الدعوة، فقال:  و

لقد علمت ما متعت بسمعي  وهو ابن أربع وتسعني سنة، وكان جلدا معتدال، وقال: 

  ) (2)وبرصي إال بدعاء النبي 

عروة بن البارقي بالربكة يف بيعه، فكان لو اشرتى الرتاب لربح  ويروى أنك دعوت ل

: )بارك اهلل لك يف صفقة يمينك(، فكنت  وي عنه قوله: قال يل رسول اهلل ، ور(3)فيه

 .(4) أربح أربعني ألفا أقوم بالكناسة )مكان بالكوفة( فام أرجع إىل أهيل حتى 

: )اللهم أمتعه  فقلتلبنا  بعد أن سقاكعمرو بن احلمق، ويروى أنك دعوت ل

 .(5)بشبابه(، فمرت به ثامنون سنة مل ير الشعرة البيضاء 

ومل تكتف بكل ذلك ـ سيدي ـ بل كنت تصف من األدعية النافعة ما حيقق لكل  

ن الدنيا إيا رسول اهلل، ال لك: )طالب حاجة كل ما يريد، ومن ذلك ما روي أن رجال ق

فأين أنت من صالة املالئكة، وتسبيح اخلالئق، وبه  : )لهفقلت ، (أدبرت عني وتولت 

يرزقون، قل عند طلوع الفجر: سبحان اهلل العظيم وبحمده، سبحان اهلل العظيم، استغفر  

عاد، فقال: يا رسول  قال الراوي: فمكث الرجل ثم ، (اهلل، مائة مرة، تأتيك الدنيا صاغرة

 
 ( رواه البخاري كتاب املناقب، ومسلم يف الفضائل.1)

 ( رواه البخاري.2)

 اه البيهقي.( رو3)

 ( رواه أبو نعيم.4)

 ( رواه ابن أب شيبة يف )مسنده( وأبو نعيم وابن عساكر.5)
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 .(1)اهلل، لقد أقبلت عيل الدنيا، فام أدري أين أضعها 

ومل يكن ذلك سيدي خاصا بحياتك، بل إن صحابتك، فمن بعدهم، كانوا يتوسلون  

عن عثامن بن حنيف أّن رجال   بك إىل اهلل بعد وفاتك، فيتحقق هلم كل ما يريدون، وقد روي  

ته، وكان عثامن ال يلتفت إليه وال ينظر يف حاجته،  كان خيتلف عىل عثامن بن عفان يف حاج 

فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثامن بن حنيف: ائت امليضأة ثم ائت املسجد  

نبي الرمحة، يا حممد    اللهم إيّن أسألك وأتوجه إليك بنبّيك حممد  )فصّل فيه ركعتني وقل:  

ر حاجتك وُرح حتى أروح معك، فانطلق  وتذك  (، إيّن أتوّجه بك إىل رّب فتقيض يل حاجتي 

الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثامن بن عفان فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله  

عىل عثامن بن عفان، فأجلسه معه عىل الطنفسة، فقال: حاجتك، فذكر حاجته وقضاها له،  

ة، فاذكرها،  ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة، وقال: ما كانت لك من حاّج 

جزاك اهلل خريا ، ما كان ينظر  ) ثم إّن الرجل خرج من عنده فلقي عثامن بن حنيف فقال له: 

واهلل ما كّلمُته فيك،  )، فقال عثامن بن حنيف: ( يف حاجتي وال يلتفت إيّل حتى كّلمَته يفّ 

  إن ): رضير فشكا إليه ذهاب برصه فقال له النبي  وأتاه ولكنّي شهدت رسول اهلل 

أن يتوّضأ فُيحسن   قال: فادُعُه، فأمره  (شئت دعوُت، وإن شئَت صربَت وهو خري؟ 

وضوءه وُيصيّل ركعتني ويدعو هبذا الدعاء: )اللهم إيّن أسألك وأتوّجه إليك بنبّيك نبي  

تفّرقنا   الرمحة يا حمّمد إيّن أتوّجه بك إىل رّب يف حاجتي لُتقىض، اللهّم شّفعه يّف(، فواهلل ما 

 . (2)  بنا احلديث حتى دخل علينا كأن مل يكن به رُضّ  وطال

 
 ( رواه اخلطيب يف )رواة مالك(.1)

(، 138/ 4.. وانظر قصة األعمى يف: أمحد يف املسند )31و  30/ 9( انظر احلديث كامال يف: املعجم الكبري للطرباين:2)

( والبخاري 441/  1(، وابن ماجة يف السنن )417(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة )ص  133،  132/  10والرتمذي )حتفة  

/ 1( واحلاكم يف املستدرك )1289/  2(، ويف الدعاء أيضا  )19/  9(. والطرباين يف املعجم الكبري )210/  6يف التاريخ الكبري )
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فيا سيدي يا رسول اهلل.. أتوسل بك إىل اهلل أن جيعلك يف قلوبنا وأرواحنا، وأن  

تكون معنا يف كل أحوالنا.. فأنت جنتنا وسعادتنا.. وبك راحتنا وفرحتنا.. ومن كنت معه  

 ال يعوزه يشء.. ومن كنت صاحبه ال تصيبه فاقة. 

ك ـ سيدي ـ أن ترىض عنا، حتى تتحقق لنا معيتك التي ال تتحقق إال للذين  فنسأل

رضيت عنهم.. واجعلنا ـ سيدي ـ من حزبك وفريقك وأنصارك واملستشهدين بني يدي  

وليك الذي هو خليفتك ونارصك ومؤيدك ومسدد أمر أمتك.. إنك أنت الوسيلة العظمى،  

 وصاحب اجلاه العظيم. 

 
 (، ويف الدعوات الكبري.166/ 6( وصححه وسلمه الذهبي والبيهقي يف دالئل النبوة )519، 313
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 مهبط الربكات 

أهيا العبد املبارك الذي جعله اهلل ربيعا للحياة؛ فحيث ما حل  سيدي يا رسول اهلل.. 

أزهرت وأينعت وأثمرت.. فال يسكن قلبا إال سكن معه الرسور، ومألت جوانحه  

السعادة.. وال يسكن عقال إال طردت عنه األوهام والوساوس والشبهات.. وال تتبنى  

 وتطورت يف كل املجاالت..   اسمه دولة إال انترصت عىل أعدائها،

، وأنت القريب من اهلل.. فال يقرتب منك أحد إال  سيدي وكيف ال تكون كذلك 

اقرتب من فضل اهلل، ونال من بركاته.. وال يبتعد عنك إال ونزل عليه الشؤم، وامتألت  

 والظلامت.. وكيف ينال النور من ابتعد عن رساجه املنري؟  حياته بالتعاسة

تلك التي جاءت مكة، وأنت صبي صغري ال    .. دي حليمة السعديةال أزال أذكر سي

فقد ذكرت أهنا خرجت من بلدها مع زوجها، وابن هلا صغري ترضعه  تزال يف حجر أمك، 

لكنها فوجئت بالسعد يطل   .. شيئا هلم وذلك يف سنة شهباء، مل تبق  يف نسوة من بني سعد، 

فلام أخذته  قد عربت عن ذلك بقوهلا: )معها إىل بالدها، و   كوأخذ ك،  عليها بمجرد محلها ل

رجعت به إىل رحيل، فلام وضعته يف حجري أقبل عليه ثدياي بام شاء من لبن، فرشب حتى  

روي ورشب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك.. وقام زوجي إىل  

ريا وشبعا، فبتنا    شارفنا تلك، فإذا إهنا حلافل فحلب منها ما رشب ورشبت معه حتى انتهينا 

  صاحبي حني أصبحنا: تعلمي واهلل يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، فقال بخري ليلة، 

  (1) فقلت: واهلل إين ألرجو ذلك(

ثم خرجنا  ) : ت عجبها وعجب الناس مما حصل هلم عند العودة، فقال ت ثم ذكر

 
 (49( سرية ابن إسحاق، )ص: 1)
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أب ذؤيب، حتى   وركبت أتاين، ومحلته عليها معي، فواهلل لقطعت بالركب ما يقدر عليها 

قال الذين معي: وحيك أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول  

ثم قدمنا منازلنا من بالد بني سعد،  . هلن: بىل واهلل إهنا هلي هي، فيقلن: واهلل إن هلا لشأنا.

وما أعلم أرضا من أرض اهلل أجدب منها، فكانت غنمي تروح عيل حني قدمنا به معنا  

شباعا لبنا، فنحلب ونرشب وما حيلب إنسان قطرة لبن وال جيدها يف رضع حتى كان  

احلارضون من قومنا يقولون لرعياهنم: ويلكم ارسحوا حيث يرسح راعي بنت أب ذؤيب،  

فلم نزل نتعرف من  . فرتوح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا.

  (1)(نتاه وفصلتهاهلل الزيادة واخلري حتى مضت س

  ك ظهرت بركاتوكيف ، لك أب طالب  ك كفالة عموال أزال أذكر ـ سيدي ـ فرتة 

ملا تويف عبد املطلب كفل أبو طالب رسول اهلل  .. وقد وصف بعضهم ذلك، فقال: )عليه

    فكان يكون معه، وكان حيبه حبا شديدا ال حيبه ولده، وكان ال ينام إال إىل جنبه، وصب

به صبابة مل يصب مثلها قط، وكان خيصه بالطعام، وكان عيال أب طالب إذا أكلوا مجيعا أو  

وكان أبو طالب إذا أراد أن يغدهيم  .  شبعوا.   فرادى مل يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول اهلل  

فيأكل معهم، فيفضلون   فيأيت رسول اهلل  م، يقول: كام أنتم حتى حيُض ابني،أو يعشيه 

من طعامهم، وإن مل يكن معهم مل يشبعهم، وإن كان لبنا رشب أوهلم، ثم يتناول العيال  

القعب، فيرشبون منه، فريوون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليرشب  

وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا، ويصبح  . بارك.قعبا وحده، فيقول أبو طالب: إنك مل

 (2) (دهينا كحيال رسول اهلل 

 
 ( 387/ 1( سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )1)

 ( رواه ابن سعد واحلسن بن عرفة وابن عساكر وغريهم.2)
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وهلذا كان عمك يستسقي بك، وكيف ال يفعل ذلك، وهو يعلم من شأنك ما سمعه  

قدمت مكة وقريش يف قحط، فقائل منهم  ) : قولهمن أبيه وأمك، وقد روي عن بعضهم 

: اعتمدوا مناة الثالثة األخرى، فقال  يقول: اعتمدوا والالت والعزى، وقائل منهم يقول

شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأي: أنى تؤفكون، وفيكم بقية إبراهيم وساللة إسامعيل،  

فقاموا بأمجعهم، وقمت معهم، فدققناه عليه بابه،  .  قالوا: كأنك عنيت أبا طالب؟ قال: إهيا. 

ه، فقالوا: يا أبا طالب أقحط  فخرج إلينا رجل حسن الوجه، عليه إزار قد اتشح به، فثاروا إلي

فخرج أبو طالب، ومعه غالم كأنه شمس  . الوادي، وأجدب العيال، فهلم فاستسق لنا. 

دجنة، جتلت عليه سحابة قتامء، وحوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب، فألصق ظهره بالكعبة،  

غدودق  والذ بأضبعه الغالم وما يف السامء قزعة، فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا أغدق وا

  (1)(وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي

 :يف ذلك يمدحك أبو طالب وقد قال 

 وأبيض يستسقي الغامم بوجهه 

 

 ثامل اليتامى عصمة لألرامل   

 يلوذ به اهلالك من آل هاشم  

 

 فهم عنده يف نعمة وفواضل   

كنت بذي املجاز مع ابن أخي ـ يعني   قد حدث عن بعض بركاتك عليه، فقال:و 

وما قلت له  . ـ فأدركني العطش، فشكوت إليه، فقلت: يا ابن أخي قد عطشت. النبي 

.  ذلك، وأنا أرى عنده شيئا إال اجلزع قال: فثنى وركه، ثم قال: يا عم عطشت؟ قلت: نعم.

 (2)فأهوى بعقبه إىل األرض، فإذا أنا باملاء، فقال: ارشب، فرشبت(

بعض بركاتك عىل أهل بيتك قبل أن يبعثك اهلل رسوال إىل عباده، أما بعدها،  هذه 

 
 (170/ 1( السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون )1)

 ( رواه اخلطيب وابن عساكر.2)
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فهي كثرية جدا، ال يمكن حرصها وال وصفها وال حدها.. وكيف يمكن ذلك.. وما من  

 فرد من أمتك إال وهو يعيش يف ظالل بركاتك التي ال تنتهي؟

من اهلل علينا من  وكيف يمكن ضبطها، ونحن كلام ذكرناك، ومألنا قلوبنا بك، كلام 

 نعم الظاهر والباطن ما ال يمكن وصفه وال ضبطه وال حده. 

ولكن مع ذلك ائذن يلـ  سيديـ  أن أشنف قلبي بذكر بعض بركاتك عىل حياة الناس  

يف اجليل الذي ترشف بظهورك املبارك فيه.. وهي نقطة من بحر بركاتك.. وقبس من  

هلل لك.. وكيف ال يتيحه، وأنت أقرب املقربني،  نورها.. وهي كافية للداللة عىل ما أتاحه ا 

 وسيد األولني واآلخرين.  

أياما مل يطعم طعاما حتى شق    فمن تلك الربكات ما حدث به جابر قال: قام رسول اهلل  

ذلك عليه فطاف يف منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة، فقال: )يا بنية،  

بعثت إليها    هل عندك يشء آكله، فإين جائع( فقالت: ال واهلل، فلام خرج من عندها رسول اهلل  

ة هلا وغطت عليها، وقالت: واهلل،  جارة هلا برغيفني وقطعة حلم، فأخذته منها، فوضعته يف جفن 

عىل نفيس ومن عندي، فكانوا مجيعا حمتاجني إىل شبعة طعام، فبعثت    ألوثرن هبذا رسول اهلل  

فرجع إليها فقالت له: قد أتى اهلل بيشء فخبأته لك، قال:   حسنا أو حسينا إىل رسول اهلل 

ام، فلام نظرت إليها هبتت وعرفت  فكشفت عن اجلفنة، فإذا هي مملؤة خبزا وحل )هلمي يا بنية(، 

  وقدمته إىل رسول اهلل    أهنا بركة من اهلل عز وجل، فحمدت اهلل عز وجل وصلت عىل نبيه  

فلام رآه محد اهلل عز وجل، وقال: )من أين لك هذا يا بنية؟( قالت: يا أبت، هذا من عند اهلل، إن  

جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إرسائيل،  اهلل يرزق من يشاء بغري حساب، فقال: )احلمد هلل الذي  

فإهنا كانت إذا رزقها اهلل عز وجل شيئا فسئلت عنه قالت: هو من عند اهلل، إن اهلل يرزق من يشاء  

وعيل وفاطمة وحسن   إىل عيل، ثم أكل رسول اهلل  بغري حساب،( فبعث رسول اهلل 
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نة كام هي فأوسعت بقيتها عىل  وأهل بيته حتى شبعوا وبقيت اجلف   وحسني ومجيع أزواج النبي  

 . (1)مجيع جرياهنا، وجعل اهلل عز وجل فيها بركة وخريا كثريا  

ومنها ما حدث به اإلمام عيل قال: نمنا ليلة بغري عشاء فأصبحت فالتمست فأصبت  

ما أشرتي به طعاما وحلام بدرهم، ثم أتيت به فاطمة فخبزت وطبخت، فلام فرغت، قالت:  

وهو يقول: )أعوذ باهلل من اجلوع ضجيعا(،    ، فجئت إىل رسول اهلل  لو أتيت أب، فدعوته

فقلت: يا رسول اهلل، عندنا طعام فهلم، فجاءوا والقدر تفور، فقال: )اغريف لعائشة يف  

صحفة( حتى غرفت جلميع نسائه، ثم قال: )اغريف ألبيك وزوجك(، فغرفت، فقال:  

 .(2)اهلل عز وجل)اغريف فكيل(، فغرفت ثم رفعت القدر، وإهنا لتفيض فأكلنا منها ما شاء 

ومنها ما حدث به جابر بن عبد اهلل عن نفسه، وكيف نالته بركاتك، حيث ذكر أن  

أباه تويف، وترك عليه ثالثني وسقا، لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره،  

فكلمك لتشفع إليه، فجئت اليهودي، فكلمته ليأخذ متر نخله بالذي له، فأبى، فدخلت إىل  

، فأوفه الذي له، فجد بعدما رجعت،  (3) فمشيت فيه، ثم قلت له: يا جابر، جد لهبستانه، 

 .(4)فأوفاه ثالثني وسقا، وفضلت له سبعة عرش وسقا 

ومثل ذلك ما حصل لفرس أنس بن مالك، التي حدث عنها وعن بركاتك عليها،  

فركب  فرسا ألب طلحة بطيئا، ثم خرج يركض وحده،    فقال: )فزع الناس، فركب النبي  

 
 .29/  2وابن كثري يف التفسري  20/  2أبو يعىل، انظر: السيوطي يف الدر املنثور  ( رواه1)

 . 124/  1( رواه ابن سعد:2)

 ( اجلداد: قطع الثمر وَجن ُيه وحصاده.3)

( رواه البخاري، قال ابن كثري: وهذا احلديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثرية، وحاصلها أنه بربكة 4)

، ودعائه له، ومشيه يف حائطه وجلوسه عىل متره، َوىَف اهلل دين أبيه، وكان قد قتل بأحد، وجابر كان ال يرجو وفاءه رسول اهلل  

فضل له من التمر أكثر وفوق ما كان يؤمله ويرجوه وهلل احلمد واملنة.) انظر: البداية والنهاية يف ذلك العام وال ما بعده، ومع هذا  

6/0121  ) 
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 (1) الناس يركضون خلفه، فقال: )لن تراعوا إنه لبحر(، قال: فواهلل ما سبق بعد ذلك اليوم(

ومثل ذلك ما حصل خلباب بن األرت، فقد حدثت ابنته، قالت: خرج خباب يف  

يتعاهدنا حتى كان حيلب عنزا لنا، فكان حيلبها يف جفنة لنا   رسية، فكان رسول اهلل 

لبها، فعاد حالهبا كام كان، فقالت أمي: أفسدت علينا شاتنا، قال:  فتمتلئ فلام قدم خباب ح

وما ذاك؟ قالت: إن كانت لتحلب مل ء هذه اجلفنة، قال: ومن كان حيلبها؟ قالت: رسول  

 .(2)قال: وقد عدلتيني به؟ هو واهلل أعظم بركة   اهلل 

  ومثل ذلك ما حصل لنوفل بن احلارث فقد روي عنه أنه استعان بك من أجل 

الزواج، فأرسلت بعض أصحابك بدرعه فرهناه عند هيودي بثالثني صاعا من شعري،  

فدفعته إليه، قال: فطعمنا منه نصف سنة ثم كلناه فوجدناه، كام أدخلناه.. وعندما ذكر ذلك  

  (3) لك قلت له: )لو مل تكله ألكلت منه ما عشت(

ت طعاما للنبي  ومثل ذلك ما حصل حلمزة األسلمي، فقد روي عنه أنه قال: عمل

    ثم ذهبت به، فتحرك به النحي فأهريق ما فيه، فقلت: عىل يدي أهريق طعام رسول اهلل

 فقال رسول اهلل ،  ادنه( فقلت: يا رسول اهلل ال أستطيع، فرجعت مكاين، فإذا( :

النحي يقول قب قب، فقلت: مه قد أهريق فضلة فضلت فيه، فاجتذبته، فإذا هو قد ملئ  

فذكرت له ذلك، فقال: )أما إنك لو تركته   أوكيته، ثم جئت إىل رسول اهلل إىل يديه، ف

 (4)لسال واديا سمنا(

ومثل ذلك ما حصل ملسعود بن خالد فقد روي عنه أنه قال: بعثت إىل رسول اهلل  

 
 ( رواه البخاري.1)

 ( رواه أمحد وأبو داود الطياليس وابن سعد والطرباين.2)

 ( رواه احلاكم يف املستدرك والبيهقي يف الدالئل.3)

 ( رواه الطرباين وأبو نعيم والبيهقي.4)
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  شاة، ثم ذهبت يف حاجة، فرد رسول اهلل   شطرها، فرجعت، فإذا حلم، فقلت: يا أم

من الشاة التي بعثت هبا إليه شطرها، قلت:    الت: رد رسول اهلل  خناس ما هذا اللحم؟ ق

مالك ال تطعمينه عيالك، قالت: هذا سؤرهم، وكلهم قد أطعمت، وكانوا يذبحون  

 .(1) الشاتني والثالثة فال جتزئهم

  لعبد اهلل بن طهفة فقد روي عنه أنه قال: كان رسول اهلل ومثل ذلك ما حصل 

إذا اجتمع الضيفان قال: )لينقلب كل رجل مع جليسه(، فكنت أنا ممن انقلب مع رسول  

فقال: )يا عائشة، هل من يشء( قالت: حويسة كنت أعددهتا إلفطارك، فأيت هبا يف   اهلل 

ا ثم قال: )بسم اهلل كلوا( فأكلنا منها حتى  شيئا ثم قدمها إلين  قعبة فأكل منها رسول اهلل 

واهلل ما ننظر إليها، ثم قال: )هل من رشاب؟( فقالت لبينة: أعددهتا إلفطارك، فجاءت هبا  

 .(2)فرشب منها شيئا، ثم قال: )باسم اهلل ارشبوا(، فرشبنا حتى واهلل ما ننظر إليها 

عري، فام زال  ومثل ذلك ما حصل لرجل أتاك يستطعمك، فأطعمته شطر وسق ش

يأكل منه هو وامرأته ومن ضيفهام حتى كالوه فأخربوك، فقلت له: )لو مل تكله ألكلتم منه  

 (3)ولقام لكم(

ومثل ذلك ما حصل ألم سليم، فقد حدثت عن بعض ما رأته من بركاته، فقالت:  

كانت لنا شاة فجمعت من سمنها يف عكة فمألهتا العكة، وبعثت هبا مع اجلارية فقالت:  

فقالت: يا رسول اهلل هذه عكة سمن بعثت هبا إليك أم   بلغي هذه العكة رسول اهلل أ

سليم، قال: )فرغوا هلا عكتها(، ففرغت العكة فدفعت إليها فانطلقت وجاءت أم سليم،  

 
 ( رواه الطرباين.1)

 ( رواه أمحد وأبو نعيم يف الدالئل.2)

 ( رواه مسلم.3)
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فقالت:   فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت: أليس قد أمرتك أن تنطلقي هبا إىل رسول اهلل 

فانطلقت أم سليم، فقالت: يا   فانطلقي فسيل رسول اهلل  قد فعلت فإن مل تصدقيني

رسول اهلل إين بعثت إليك بعكة سمن قال: )قد فعلت جاءت هبا(، قالت: والذي بعثك  

: )يا أم سليم أتعجبني إن  باهلدى ودين احلق إهنا ملمتلئة تقطر سمنا، فقال هلا رسول اهلل  

، فجاءت إىل البيت، ففتت لنا كذا وكذا  كان اهلل أطعمك كام أطعمت نبيه، كيل وأطعمي( 

 .(1) وتركت فيها ما ائتدمنا شهرا أو شهرين

ومثل ذلك ما حصل يوم اخلندق، حيث أطعمت ـ سيدي ـ جيش املسلمني الذي  

كان حيفر يوم اخلندق من طعام فئة قليلة من الناس، وقد حدث صاحب الوليمة جابر بن 

نحفر اخلندق، فعرضت فيه كذانة، وهي اجلبل،   عبد اهلل عن ذلك، فقال: كنا يوم اخلندق

: )رشوا عليها(، ثم قام  فقلنا: يا رسول اهلل، إن كذانة قد عرضت فيه، فقال رسول اهلل 

، فأتاها، وبطنه معصوب بحجر من اجلوع، فأخذ املعول أو املسحاة، فسمى  رسول اهلل 

ل اهلل إىل املنزل، ففعل، فقلت  ثالثا ثم رضب، فعادت كثيبا أهيل، فقلت له: ائذن يل يا رسو 

للمرأة: هل عندك من يشء؟ فقالت: عندي صاع من شعري وعناق، فطحنت الشعري  

،  وعجنته، وذكت العناق وسلختها، وخليت من املرأة، وبني ذلك، ثم أتيت رسول اهلل  

فجلست عنده ساعة ثم قلت: ائذن يل يا رسول اهلل، ففعل، فأتيت املرأة فإذا العجني  

لنا، فقم يا رسول    (2)، فقلت: إن عندي طعيامحم قد أمكنا، فرجعت إىل رسول اهلل  والل

اهلل أنت ورجالن من أصحابك، فقال: )وكم هو؟( فقلت: صاع من شعري، وعناق، فقال  

للمسلمني مجيعا: )قوموا إىل جابر(، فقاموا، فلقيت من احلياء ما ال يعلمه إال اهلل، فقلت:  

 
 ( رواه أبو يعىل والطرباين وأبو نعيم وابن عساكر.1)

 ( طعيام: تصغري طعام، أي طعاما قليال.2)
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جاء باخللق عىل صاع شعري وعناق، فدخلت عىل امرأيت أقول: افتضحت، جاءك رسول  

باجلند أمجعني، فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم، فقالت: اهلل   اهلل 

فقال:    ورسوله أعلم، قد أخربناه ما عندنا، فكشفت عني غام شديدا.. فدخل رسول اهلل  

يثرد، ويغرف اللحم، ثم خيمر هذا، وخيمر    خذي ودعيني من اللحم، فجعل رسول اهلل  

بعوا أمجعني، ويعود التنور والقدر أمأل ما كانا، ثم قال  هذا، فام زال يقرب إىل الناس حتى ش

 .(1): )كيل وأهدي(، قال جابر: فلم نزل نأكل وهندي يومنا أمجعرسول اهلل 

يف نفس الغزوة، فقد حدثت ابنة بشري بن سعد، قالت: دعتني  ومثل ذلك ما حصل 

بيك وخالك عبد اهلل  أمي فأعطتني جفنة من متر يف ثوب، ثم قالت: يا بنية، اذهبي إىل أ

فقال: )تعايل ما معك؟(   بغدائهام، قالت: فأخذته ثم انطلقت هبا، فمررت برسول اهلل 

فقلت: يا رسول اهلل هذا متر بعثتني به أمي إىل أب بشري بن سعد وخايل عبد اهلل بن رواحة  

فبسط، ثم   فام مألها، ثم أمر بثوب  يتغديانه، فقال: )هاتيه(، فصببته يف كفي رسول اهلل 

دعا بالتمر فصبه فوق الثوب، ثم قال إلنسان عنده: )اخرج يف أهل اخلندق أن هلموا إىل  

الغداء، فاجتمع أهل اخلندق عليه، فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل اخلندق  

 (2)عنه، وإنه ليسقط من أطراف الثوب(

جالسا مع أصحابه  فوجدته    حدث به أنس، قال: جئت رسول اهلل  ومثل ذلك ما  

بطنه؟   حيدثهم قد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: مل عصب رسول اهلل 

فقالوا: من اجلوع، فذهبت إىل أب طلحة فأخربته فدخل عىل أمي فقال: هل من يشء؟  

 
شيبة يف املصنف ( رواه البخاري ومسلم وأمحد والبيهقي يف السنن الكربى والدارمي يف سننه وأبو عوانة وابن أب 1)

 والفرياب يف دالئل النبوة واألصبهاين يف دالئل النبوة وغريهم.

 . 133/   6( رواه ابن سعد، وانظر: ابن كثري يف البداية 2)
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وحده أشبعناه وإن جاء   قالت: نعم عندي كرس من خبز ومترات، فإن جاءنا رسول اهلل 

فإذا قام فدعه حتى   فقال يل أبو طلحة: قم قريبا من رسول اهلل معه بأحد قل عنهم، 

يتفرق عنه أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام عىل عتبة بابه، فقل: أب يدعوك، ففعلت ذلك، فلام  

قلت: أب يدعوك، قال ألصحابه: )يا هؤالء تعالوا( ثم أخذ بيدي فشدها، ثم أقبل  

دي فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء به، فقلت:  بأصحابه حتى إذا دنونا من بيتنا أرسل ي

الذي قلت يل فدعا أصحابه، وقد جاء هبم، فخرج أبو   يا أبتاه، قد قلت لرسول اهلل 

طلحة، فقال: يا رسول اهلل، إنام أرسلت أنسا يدعوك وحدك ومل يكن عندي ما يشبع من  

ت فقال: )امجعوا ما  ادخل، فإن اهلل سيبارك فيام عندك، فدخل أرى، فقال: رسول اهلل 

عندكم ثم قربوه( فقربنا ما كان عندنا من خبز ومتر، فجعلناه عىل حصري فدعا فيه بالربكة،  

فقال: )يدخل عيل ثامنية( فأدخلت عليه ثامنية، فجعل كفه فوق الطعام، فقال: )كلوا وسموا  

نية فام زال  اهلل عز وجل( فأكلوا من بني أصابعه حتى شبعوا، ثم أمرين أن أدخل عليه ثام

ذلك أمره حتى دخل عليه ثامنون رجال كلهم يأكل حتى يشبع، ثم دعاين وأمي وأبا طلحة،  

فقال: )كلوا(، فأكلنا حتى شبعنا، ثم رفع يده، فقال: يا أم سليم، أين هذا من طعامك حني  

قدمتيه؟ فقالت: بأب أنت وأمي، لوال أين رأيتهم يأكلون لقلت: ما نقص من طعامنا  

 .(1) يشء

جيش املسلمني من   ومثل ذلك ما حصل يف غزوة تبوك، حيث أطعم رسول اهلل  

مر الظهران يف    طعام فئة قليلة من الناس، فقد حدث ابن عباس قال: ملا نزل رسول اهلل 

عمرته بلغ أصحابه أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف، فقال أصحابه: لو انتحرنا من  

سونا من مرقة ألصبحنا غدا ندخل عىل القوم وبنا مجامة فقال:  ظهورنا، فأكلنا من حلمه وح 

 
 . 306/  8وانظر املجمع  148وأبو نعيم يف الدالئل  963/  1( والبيهقي يف الدالئل 2040/  143( رواه مسلم )1)
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)ال تفعلوا، ولكن امجعوا يل من أزوادكم(، فجمعوا له، وبسطوا األنطاع، فأكلوا حتى  

 .(1)تولوا، وحثا كل واحد منهم يف جرابه 

الذي كان الناس يف ذلك احلني يف  وهذه ـ سيدي ـ بعض بركاتك املرتبطة بالطعام، 

بركاتك عىل املياه، والتي كانت احلاجة إليها، ال تقل عن  أشد احلاجة إليه.. وهكذا كانت 

احلاجة إىل الطعام، خاصة يف تلك البالد املجدبة.. فقد رويت من بركاتك فيها الكثري، فقد  

ة ماء.. وتتنزل عىل املياه املاحلة،  كانت بركاتك تتنزل عىل اآلبار اجلافة، فتتحول إىل آبار مملوء

 فتتحول إىل مياه عذبة.. وتتنزل عىل املياه القليلة، فتتحول إىل مياه كثرية. 

ومما يروى يف ذلك بركاتك التي تنزلت عىل بئر بتبوك، فقد قلت ألصحابك حني  

النهار،  جئتها: )إنكم ستأتون غدا إن شاء اهلل عني تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى 

فمن جاءها فال يمس من مائها شيئا حتى آيت(.. وكانت العني جافة ليس فيها إال القليل  

من املاء.. فقمت، وغسلت وجهك ويديك بامئها، ثم أعدته فيها، فجرت بامء كثري، فاستقى  

الناس، ثم قلت ملعاذ: )يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماء ههنا قد ملئ  

  (2)جنانا(

ثل ذلك ما حصل ببئر بقباء، فعن حييى بن سعيد أن أنس بن مالك آتاهم بقباء،  وم

فسأله عن بئر هناك، قال: فدللته عليها فقال: لقد كانت هذه، وإن الرجل لينضح عىل محاره  

وأمر بذنوب، فسقى، فإما أن يكون توضأ منه، وإما أن يكون   فتنزح، فجاء رسول اهلل 

 .(3)د يف البئر، فام نزحت بعدتفل فيه، ثم أمر به، فأعي

 
 . 231( رواه أمحد1)

 اه أمحد.( رو2)

 ( رواه البيهقي.3)
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ومثل ذلك ما حصل ببئر باليمن، فعن زياد بن احلارث الصدائي قال: قلت: يا  

رسول اهلل، إن بئرنا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان يف الصيف قل  

ا يف بئرنا،  ماؤها وتفرقنا عن مياه حولنا، وقد أسلمنا وكل من حولنا لنا عدو، فادع اهلل لن

بسبع حصيات، فعركهن   فيسقينا ماؤها، فنجتمع عليها، وال نتفرق.. فدعا رسول اهلل 

بيده، ودعا فيهن، ثم قال: )اذهبوا هبذه احلصيات، فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة،  

ني  واذكروا اسم اهلل عز وجل(، قال: ففعلنا ما قال لنا، فام استطعنا أن ننظر إىل قعرها )يع

 (1)البئر(

منزلنا، فسقيناه   ومثل ذلك ما حصل ببئر أنس، فعن أنس قال: أتى رسول اهلل 

من بئر كانت لنا يف دارنا، وكانت تسمى يف اجلاهلية )النزور( فتفل فيها فكانت ال تنزح  

 بعد.

ومثل ذلك ما حصل ببئر احلديبية، فعن الرباء وسلمة بن األكوع قاال: قدمنا مع  

احلديبية، ونحن أربع عرشة مائة، واحلديبية بئر، فنزحناها، فلم نرتك فيها   رسول اهلل 

عىل شفريها، قال الرباء: وأيت بدلو فيه ماء فبصق ودعا، ثم قال:    قطرة، فقعد رسول اهلل  

  (2) )دعوها ساعة( وقال سلمة: فجاشت، فأرووا أنفسهم وركاهبم باملاء، فسقينا واستقينا(

إىل   غرس باملدينة، فعن أنس قال: جئنا مع رسول اهلل  ومثل ذلك ما حصل ببئر 

قباء، فانتهى إىل بئر غرس، وإنه ليستقي منه عىل محار، ثم نقوم عامة النهار ما نجد فيها ماء،  

 .(3) فمضمض يف الدلو ورده، فجاشت بالرواء

 
 .84/  5وابن كثري يف البداية:  357/   5، 127/  4( البيهقي يف الدالئل: 1)

( رواه البخاري ومسلم، ويف غري روايتيهام من طريق ابن شهاب فأخرج سهام من كنانته فوضعه يف قليب بئر ليس فيه 2)

 ماء فروى الناس حتى رضبوا بعطن خيامها.

 ابن سعد.( رواه 3)
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ومثل ذلك ما ورد يف الروايات الكثرية من بركاتك عىل املاء القليل، فيتحول إىل  

، فقال ألب  ثري، ومن تلك الروايات ما حدث به أنس قال: كنا يف سفر مع رسول اهلل ك

قتادة: )أمعكم ماء؟(، قلت: نعم، يف ميضأة فيها يشء من ماء، قال: )ائت هبا(، قال: فأتيته  

هبا، فقال ألصحابه: )تعالوا مسوا منها فتوضئوا(، وجعل يصب عليهم، فتوضأ القوم،  

وبقيت جرعة، فقال: )يا أبا قتادة، احفظها، فإهنا ستكون هلا نبأ(.. فذكر احلديث إىل أن  

قال: فقالوا: يا رسول اهلل، هلكنا عطشنا، انقطعت األعناق، فقال: )ال هلك عليكم(، ثم  

قال: )يا أبا قتادة، ائت بامليضأة(، فأتيته هبا، فقال: )أطلقوا يل قدحي(، فحللته فأتيته به،  

: )أهيا الناس أحسنوا فجعل يصب فيه ويسقي الناس، فازدحم الناس، فقال رسول اهلل  

لكم سريوى(، فرشب القوم، وسقوا دواهبم وركاهبم وملئوا ما كان معهم من  املأل، فك

إداوة وقربة ومزادة حتى مل يبق غريي وغريه، قال: )ارشب يا أبا قتادة(، قلت: ارشب أنت  

يا رسول اهلل، قال: )ساقي القوم آخرهم رشبا(، فرشبت، ورشب بعدي، وبقي يف امليضأة  

 .(1)ثامئةنحو مما كان فيها وهم يومئذ ثال

ومثل ذلك ما حصل يف غزوة هوازن، فقد حدث سلمة بن األكوع، قال: غزونا مع  

هوازن فأصابنا جهد شديد فأتى بيشء من ماء يف إداوة، فأمر هبا فصبت يف   رسول اهلل 

 .(2)قدح، فجعلنا نتطهر حتى تطهرنا مجيعا 

 سفر،  يف  ومثل ذلك ما حدث به عمران بن حصني قال: كنا مع رسول اهلل 

فاشتكى إليه الناس العطش، فنزل ثم دعا عليا، ورجال آخر، فقال: )اذهبا فابغيا املاء فإنكام 

ستجدان امرأة بمكان كذا وكذا معها بعري عليه مزادتان فأتيا هبا(، فانطلقا فلقيا امرأة بني  

 
 ( رواه مسلم.1)

 (.119/  4( الدالئل للبيهقي )2)
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ه الساعة،  مزادتني من ماء عىل بعري هلا، فقاال هلا: أين املاء؟ قالت: عهدي باملاء أمس هذ

قالت: الذي يقال له الصابئ؟    فقاال هلا: انطلقي إذا، قالت: إىل أين؟ قاال: إىل رسول اهلل  

وحدثاه باحلديث، قال: فاستنزلوها    ، فانطلقا فجاءا هبا إىل النبي  (1) قاال: هو الذي تعنني

ء، وأعاده يف  بإناء، فأفرغ فيه من أفواه املزادتني، فمضمض يف املا   عن بعريها ودعا النبي  

أفواه املزادتني، وأوكأ أفواههام، وأطلق الغرارتني، ونودي يف الناس: )اسقوا، واستقوا(،  

فسقى من شاء، واستقى من شاء، ومألنا كل قربة معنا وإداوة، وهي قائمة تنظر ما يفعل  

فيها فقال  بامئها وأيم اهلل، لقد أقلع عنها، وإهنا ليخيل إليها أهنا أشد ملئة منها حيث ابتدأ 

: )امجعوا هلا طعاما(، فجمعوا هلا ما بني عجوة ودقيقة وسويقة حتى مجعوا هلا  النبي 

طعاما، فجعلوه يف ثوب، ومحلوها عىل بعريها، ووضعوا الثوب بني يدهيا، وقالوا هلا:  

تعلمني ما رزأنا من مائك شيئا، ولكن اهلل هو الذي أسقانا.. فجاءت املرأة أهلها فأخربهتم،  

الت: جئتكم من أسحر الناس، أو إنه لرسول اهلل حقا، قال: فجاء أهل تلك القرية، حتى  فق

 .(2)أسلموا كلهم

من نبع املاء من بني أصابعك  (3)ومثل ذلك ما وردت به النصوص الكثرية املتواترة

الرشيفة، ويف مرات متعددة كثرية.. ومن تلك الروايات ما حدث به أنس، قال: كان رسول  

 
( ذكر العلامء حسن األدب الذي حوى عليه قول عيل ورفيقه هلا ملا قالت: الصابئ: )هو الذي تعنني(، ألنه لو قاال هلا: 1)

 ال، لفات املقصود، أو نعم، ملا حسن هبام، إذ فيه طلب تقرير ذلك، فتخلصا أحسن ختليص.

 البخاري ومسلم وغريمها. ( رواه2)

تكررت منه يف عدة مواطن يف مشاهد عظيمة، ووردت عنه من طرق  ( قال القرطبي: قصة نبع املاء من بني أصابعه 3)

حيث   كثرية يفيد عمومها العلم القطعي املستفاد من التواتر املعنوي، قال: ومل يسمع بمثل هذه املعجزة العظيمة من غري نبينا  

 ن بني عظمه وعصبه وحلمه ودمه.نبع املاء م

أبلغ يف املعجزة من نبع املاء من احلجر حيث رضبه  ونقل ابن عبد الرب عن املزين أنه قال: نبع املاء من بني أصابع النبي 

 بالعصا فتفجرت منه املياه، الن خروج املاء من احلجارة معهود، بخالف خروجه من بني اللحم والدم. موسى 
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بالزوراء، وحانت صالة العرص، والتمس الناس الوضوء فلم جيدوا ماء، فأتى   اهلل 

يده يف ذلك اإلناء، فحني بسط يده فيه فضم   بوضوء، فوضع رسول اهلل  رسول اهلل 

فتوضأوا من    أصابعه فأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت املاء ينبع من بني أصابع النبي  

 .  (1)نس: كم كنتم؟ قال: كنا زهاء ثلثامئةعند آخرهم.. قال قتادة: قلت أل

ليس معنا ماء،   وحدث به عبد اهلل بن مسعود قال: بينام نحن عند رسول اهلل 

فقال: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتى بامء فوضعه يف إناء، فوضع يده فيه، فجعل املاء جيري  

ك، الربكة من اهلل( فتوضأوا  ـ ويف لفظ خيرج من بني أصابعهـ  ثم قال: )حي عىل الطهور املبار

  (2) ورشبوا، قال عبد اهلل: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل(

وحدث جابر بن عبد اهلل قال: عطش الناس يوم احلديبية، وكان الذي بني يديه ركوة  

يتوضأ منها وجهش الناس نحوه، قال: )مالكم؟( قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به، وال ماء  

 يديك، فوضع يده يف الركوة فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثال  نرشبه إال ما بني 

العيون، فرشبنا وتوضأنا، قال سامل: قلت جلابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا  

 .(3) مخس عرشة مائة

 
 ري ومسلم.( رواه البخا1)

 ( رواه النسائي والبيهقي وابن مردويه.2)

( رواه البخاري ومسلم، وهذا احلديث ال يتعارض مع ما ورد يف حديث البخاري عن الرباء بن عازب قال: كنا يوم 3)

شفريها، ثم دعا فأتاها فجلس عىل    احلديبية أربع عرشة مائة، واحلديبية بئر فنزحناها فلم نرتك فيها قطرة ماء فبلغ رسول اهلل  

 بإناء من ماء فمضمض وبخ يف البئر، فمكث غري بعيد ثم استقينا حتى روينا ورصرنا ركائبنا.

املرتبطة بالبئر مستمرة باقية يف البئر بخالف نبع املاء بني أصابعه  ألن كل حديث له حمل خاص، باإلضافة إىل أن بركته 

 .الذي غطى حاجة الصحابة للامء يف ذلك املحل فقط

وقد مجع ابن حجر بينهام، فقال: وحيتمل أن يكون املاء ملا انفجر من بني أصابعه ويده يف الركوة وتوضئوا كلهم ورشبوا أمر 

 حينئذ بصب املاء الذي بقي يف الركوة يف البئر، فتكاثر املاء فيها.
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نسري يف اجليش إذ حلقهم عطش    وحدث أبو قتادة، قال: بينام نحن مع رسول اهلل  

الرجال واخليل والركاب عطشا، فدعا بركوة فيها ماء فوضع أصابعه  كاد يقطع أعناق

عليها، فنبع املاء من بني أصابعه، فاستقى الناس، وفاض املاء حتى رووا خيلهم وركاهبم،  

 . (1) وكان من العسكر اثنا عرش ألف بعري، والناس ثالثون ألفا، واخليل اثنا عرش ألف فرس

ذات يوم، وليس يف العسكر ماء، فقال    هلل  وحدث ابن عباس قال: أصبح رسول ا

قال: نعم فأيت بإناء فيه  .. رجل: يا رسول اهلل، ليس يف العسكر ماء، قال: هل عندك يشء؟

أصابعه يف اإلناء وفتح أصابعه، قال: فرأيت العيون تنبع    يشء من ماء فجعل رسول اهلل  

 .(2)ء املباركفأمر بالال ينادي يف الناس بالوضو  من بني أصابع النبي 

يف سفر، فأصابنا عطش،   وحدث أبو ليىل األنصاري، قال: كنا مع رسول اهلل 

فشكونا إليه، فأمره بحفرة فوضع عليها نطعا، ووضع يده عليها، وقال: )هل من ماء؟(،  

فأيت بامء، فقال لصاحب اإلداوة: )صب املاء عىل كفي، واذكر اسم اهلل(، ففعل.. قال أبو  

  (3)(حتى روى القوم وسقى ركاهبم  ليىل: )فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع النبي 

هذه ـ سيدي ـ بعض بركاتك املرتبطة بالطعام واملياه وحاجات الناس األساسية..  

أما بركاتك عىل األرواح والقلوب والعقول.. فال يمكن عدها وال إحصاؤها.. فأنت  

شمسها ونورها ودفؤها وحناهنا.. ولوالك لظلت قابعة يف الظلامت، ممتلئة باجلفاء والغلظة  

 والقسوة. 

املشاغبني من قومي ـ سيدي ـ يسخرون من تلك األحاديث، مع   لقد راح بعض 

 
 ن.ويف هذا اجلمع بعض التكلف، وأوىل منه القول بتعدد احلوادث، وهو ما ذكره ابن حبا

 ( رواه أبو نعيم.1)

 ( رواه أمحد والبزار.2)

 ( رواه الطرباين وأبو نعيم.3)
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كثرهتا، وتواترها، ورواية مثلها عن سائر األنبياء عليهم السالم.. وقد تومهوا أن ذلك مناف  

مع ما تقتضيه قوانني الطبيعة من أن املوزون واملكيل ثابتان ال يتغريان من دون أن يضاف  

 إليهام، أو ينقص منهام. 

مكاهنم أن يطبقوا هذا احلكم عىل النار التي أراد أعداء إبراهيم عليه السالم  وكان يف إ

 حرقه هبا.. فهل جيدون يف القوانني التي يدرسوهنا أن النار برد وسالم، أم أهنا حر وحرق؟ 

هم مل يعلموا أن النار والتمر واللبن واملاء وكل يشء بيد اهلل.. وأنه اخلالق الذي يزيد  

ما يشاء.. فامللك له، واألمر له.. فإن شاء أن يزيد ما يشاء زاد.. وإن شاء  ما يشاء، وينقص  

 أن ينقص ما شاء ينقص. 

عن أب رافع قال: أهديت لنا شاة، فجعلتها يف قدر، فدخل  وقد روي يف احلديث 

:  فقلت: شاة أهديت لنا، فطبختها يف القدر، فقال  (ما هذا يا أبا رافع؟: ) فقال  رسول اهلل  

ناولني  : )، فناولته ثم قال(ناولني الذراع يا أبا رافع: )فناولته ثم قال ( الذراعناولني )

أما إنك لو  : )فقلت: يا رسول اهلل، إنام للشاة ذراعان، فقال رسول اهلل  ( الذراع اآلخر

 (1) مسكت لناولتني ذراعا ما دعوت به(

ذلك العهد   فنسألك ـ سيدي ـ ونتوسل بك إىل اهلل، نحن الذي حرمنا أن نعيش يف

املبارك، أن متن علينا بأن تزورنا كل حني، لتمأل بيوتنا وحياتنا بام مألت به بيوت وحياة من  

 ترشفوا بزيارتك هلم.. 

نحن نعلم ـ سيدي ـ أنك لست بعيدا عنا، ولكنا البعيدون عنك.. فنتوسل بك إىل  

ة للقائك  اهلل أن هيذب نفوسنا، ويطهر أخالقنا، ويسمو بأرواحنا حتى تصبح صاحل

 وزيارتك وبركاتك.. 

 
 ( رواه أمحد وأبو يعىل.1)
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ونتوسل بك ـ سيدي يا رسول اهلل ـ إىل اهلل أن يعيد هلذه األمة رشدها، فتعود إليك،  

وتستنري هبديك، لتنال بركاتك، فال يمكنها أن تراها من دون أن تتبعك، أو تسري خلفك،  

 . العظيمأو تلغي كل يشء حيجبها عنك.. إنك أنت الوسيلة العظمى.. وصاحب اجلاه 
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 املتوسم  املستبرص  

يا من جعلك اهلل برشا لكن ال كالبرش.. فأنت يف صورتك   سيدي يا رسول اهلل.. 

مثلهم.. لكن حقيقتك العظمى جتاوزهتم بكثري.. فقد غلبت روحك جسدك.. وبصريتك  

وتسمع ما ال يسمعون..   ..برصك.. وحقيقتك مظهرك.. فلذلك كنت ترى ما ال يرون

 ولك من القدرات والطاقات ما ال يملكون..  

يدي ـ وأنت الذي تطهرت نفسك طهارة كاملة، وسمت  وكيف ال تكون كذلك ـ س 

روحك سموا رفيعا.. وأوتيت العصمة املطلقة.. فلذلك رقا جسدك إىل ما رقت إليه  

 . ونورا يميش بني الناس. روحك، فرصت روحا متيش عىل األرض. 

ولوال ذلك سيدي ما أطقت حتمل الوحي الذي كان يتنزل عليك.. وما أطقت أن  

الغيب والشهادة.. واألرض والسامء.. وامللك وامللكوت.. فقد كنت  تكون واسطة بني 

متلك كال اجلانبني.. فأنت معهم يف عامل امللك.. لكنك كنت تبرص وبدقة ما حولك من عامل  

 . امللكوت

ُقل  إِنااَم َأَنا َبرَشٌ ِمث ُلُكم  ُيوَحى  :  لقد عرب عن كل هذه املعاين قوله تعاىل، وهو يصفك

فأنت برش مثلهم يف الصورة.. لكن تلك اخلاصية العظيمة التي أهلتك  ..  [ 6فصلت: ]  إِيَلا  

 لتنزل الوحي عليك، جعلتك خمتلفا عنهم متاما..  

إن مثل ذلك ـ سيدي ـ مثل شخصني أحدمها أصم أبكم أعمى مقعد فيه كل  

ح  العاهات واآلفات.. وآخر سليم منها مجيعا، ويف قمة القوة والشباب، ويف قمة الصال

 والتقوى، ويف قمة العلم واخلربة.. فكالمها برش.. لكن الفرق بينهام عظيم جدا.. 

فهكذا األمر بالنسبة لسائر البرش مقارنة بك.. فهم ال يرون ما ترى، وال يسمعون  



 

209 

 

 . وال تتحرك أرجلهم للعوامل التي يمكن أن تسري إليها، ويف أي حلظة تريد.. . ما تسمع

عليك، والذي ال يطيقه غريك.. وقد قال تعاىل يف   لذلك كنت أهال لتنزل الوحي

ال  َثِقيال ﴾ )املزمل: :  كشأن ، فإن كان هذا القول ثقيال بالنسبة لك،  ( 5﴿ إِناا َسنُل ِقي َعَلي َك َقو 

   فكيف هو بالنسبة لغريك. 

يا رسول اهلل، هل حتس بالوحي؟  وقد روي يف احلديث أن بعضهم سألك، فقال: 

صيل، ثم أسكت عند ذلك، فام من مرة يوحى إيل إال ظننت أن نفيس  أسمع صال):  فقلت له

  (1)(تفيض 

أنزل  لك ـ سيدي ـ بعض مظاهر ثقل ذلك الوحي، فقال: )قد وصف املعايشون ل

 (2)(وفخذه عىل فخذي، فكادت فخذه ترض فخذي عىل رسول اهلل 

، وإنه عىل راحلته، فرتغو وتفتل  رأيت الوحي ينزل عىل رسول اهلل ): آخروقال 

يدهيا حتى أظن أن ذراعها تنقصم، فربام بركت وربام قامت موتدة يدهيا حتى يرسى عنه  

 (3) (عن ثقل الوحي، وإنه ليتحدر منه مثل اجلامن

كاد  حني أنزلت عليه سورة املائدة ف  كنت آخذ بزمام ناقة رسول اهلل  ):  آخر  وقال

 (4)(ينكرس عضدها من ثقل السورة

الوحي تربد لذلك جسده ووجهه   يه إذا أنزل عل كان رسول اهلل ): آخروقال 

 (5) (وأمسك عن أصحابه ومل يكلمه أحد منهم

 
 ( 2/222( رواه أمحد )1)

 ( رواه البخاري ومسلم.2)

 ( رواه ابن سعد.3)

 ( رواه أمحد والطرباين.4)

 ( رواه أبو داود الطياليس.5)
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وهذه الطاقة العظيمة التي آتاك اهلل جعلتك ترى احلقائق رأي العني، فكنت تصفها  

تفكري.. وفرق كبري بني من يرى احلقائق، وبني من يبحث  عن عيان ال عن تأمل أو تدبر أو 

عنها بعقله الذي قد خيتلط معه الوهم والوساوس.. وهذا هو الفرق بني علمك وعلوم  

 الفالسفة التي تلقوها بالتأمل، ال بالعيان.

توسمك   ذلك، وخترب معها عن وقد وردت الروايات الكثرية املتواترة خترب عن

 حقائق رأي العني، وكأهنا جسد أمامك تراه وال يرونه..  واستبصارك ورؤيتك لل

يذكر رؤيتك للمالئكة وكثرهتم، وقد قلت يف ذلك ـ خماطبا ومن تلك الروايات ما 

أصحابك ـ: )هل تسمعون ما أسمع؟(، فقالوا: ما نسمع من يشء، فقلت: )إين ألسمع  

ملك ساجد أو قائم أو ملك   أطيط الّسامء، وما تالم أن تئّط، ما فيها موضع قدم إال وعليه 

 (1) راكع(

وقلت هلم: )أّطت الّسامء وحّق هلا أن تئّط ما فيها موضع أربع أصابع إاّل وعليه ملك  

واضع جبهته ساجدا هلل، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وما تلّذذتم  

 بالنّساء عىل الفرش، وخلرجتم إىل الّصعدات جتأرون إىل اهلل( 

ا رؤيتك للفتن، وأنواعها، وكيفية تسللها حلياة الناس، وقد حدث بعض  ومنه

هل  : ) عىل أطم من آطام املدينة، فقال  أرشف رسول اهلل أصحابك عنك يف ذلك فقال:  

  (2)(ترون ما أرى؟ إين ألرى مواقع الفتن تقع خالل بيوتكم كوقع املطر 

سبحان الذي  : )السامء، فقال إىل برصه  قال: رفع رسول اهلل وحدث آخر، ف

 
 ( رواه ابن أب حاتم والطرباين والضياء يف »املختارة« وأبو الشيخ 1)

 ( رواه البخاري ومسلم.2)
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  (1)(القطر إرسال يرسل عليهم الفتن 

أتتني الدنيا )ومنها رؤيتك للدنيا، وزخرفتها، وزينتها، وقد ذكرت ذلك، فقلت: 

خُضة حلوة ورفعت يل رأسها وتزينت يل، فقلت: ال أريدك، فقالت: إن انفلت مني مل  

  (2)(ينفلت مني غريك 

إهنام  : ) فقلت عىل قربين، رت مر، فقد روي أنك الربزخ حوال ومنها رؤيتك أل

وأما اآلخر فكان يميش بالنميمة بني   ، ليعذبان، أما أحدمها فكان ال يستربئ من بوله

  (3)(الناس

كسفت، فصليت، ثم   الشمسومنها رؤيتك للجنة والنار، وقد ورد يف احلديث أن 

مل أكن رأيته اال رأيته يف مقامي هذا   يشءما من : )قلتعليه، ثم  يت، وأثنتعاىل  اهلل تمحد

  (4)(اجلنة والنار ىحت

إين رأيت اجلنة، فتناولت عنقودا، ولو أصبته ألكلتم منه ما  : )ويف حديث آخر قلت

  (5)(بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع

فأردت أن  إنه عرضت عيل اجلنة، فرأيت قطوفها دانية، ) ويف حديث آخر قلت: 

  (6)(أتناول منها شيئا، وعرضت عيل النار فيام بينكم وبيني كظيل وظلكم فيها 

يوما فأطال القيام، وكان   صليت مع رسول اهلل وحدث بعض أصحابك قال: 

 
 ( رواه الطرباين.1)

 ( رواه أمحد يف الزهد عن عطاء بن يسار مرسال.2)

 ( رواه مسلم.3)

 ( رواه البخاري.4)

 ( رواه البخاري.5)

 ( رواه احلاكم.6)
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إذا صىل لنا خفف، فرأيته أهوى بيده ليتناول شيئا ثم ركع بعد ذلك، فلام سلم رسول اهلل  

 قلنا: أجل، يا رسول اهلل، وسمعناك  (اليت وقيامي علمت أنه راعكم طول ص: )قال ،

  يشء والذي نفيس بيده، ما من : )أي رب، وأنا فيهم؟(، فقال رسول اهلل : )تقول

وعدمتوه يف اآلخرة إال قد عرض عيل يف مقامي هذا حتى عرضت عيل النار، فأقبل منها  

فرصفها اهلل تعاىل  حتى حاذى خبائي هذا فخشيت أن تغشاكم فقلت: أي رب، وأنا فيهم؟  

عنكم، فأدبرت قطعا كأهنا الزراب فنظرت نظرة، فرأيت عمر بن حرثان بن احلارث أحد  

بني غفار متكئا يف جهنم عىل قوسه، ورأيت فيها احلمريية صاحبة القطة التي ربطتها، فال  

   (1) (هي أطعمتها وال هي سقتها 

بعض أصحابك أنه كان   ومنها رؤيتك للرمحة والسكينة وإجابة الدعاء، وقد حدث 

يف مجاعة يذكرون اهلل عز وجل فمررت هبم، فكفوا إعظاما لك، فقلت هلم: )ما كنتم  

 (2) تقولون؟ فأين رأيت الرمحة تنزل عليكم، فأحببت أن أشارككم فيها(

وحدث آخر أنك كنت يف جملس، فرفعت طرفك إىل السامء، ثم خفضته؛ فسئلت  

القوم كانوا يذكرون اهلل، فنزلت عليهم السكينة حتملها  عن ذلك، فقلت: )إن هؤالء 

 (3) املالئكة كالقبة فلام دنت تكلم رجل منهم بباطل، فرفعت عنهم(

إىل املسجد وفيه قوم رافعو أيدهيم   وحدث آخر قال: خرجت مع رسول اهلل 

قلت:   ،يدعون، فقال: )ترى ما بأيدهيم ما أرى؟( قلت: وما بأيدهيم؟ قال: )بأيدهيم نور( 

 .(4)ادع اهلل عز وجل أن يرينيه، فدعا اهلل عز وجل فأرانيه

 
 ( رواه الطرباين باسناد جيد.1)

 ( 122/ 1حلاكم )( ا2)

 ( 1879وانظر كنز العامل ) 317/ 1( رواه ابن أب حاتم وابن عساكر مرسال، السيوطي يف الدر املنثور 3)

 ( 3/ 10( رواه البخاري يف التاريخ، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )4)
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وحدث آخر قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه حصان مربوط فتغشته  

سحابة، فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر، فلام أصبح أتاك، فذكر لك ما رآه، فقلت له: )تلك  

 (1)  السكينة تنزلت للقرآن(

ألجل إزالة الشكوك وزرع الطمأنينة  كتفي بذلك، بل إنك، وال تـ سيديـ   وقد كنت  

 حيصل من أحداث فور وقوعها، مع بعدها عنهم. يف قلوب أصحابك وغريهمـ  ختربهم عام  

ـ  أن خبيبا ، فقد روي يوم الرجيع  كبقتل أصحابإخبارك  ومن األمثلة عىل ذلك 

:  فقلت حينها ،  (رسولك عني السالم اللهم اين ال أجد من يبلغ  )قال:  وكان أحد الشهداء ـ  

  (2))خبيب قتلته قريش(ك عن رس سالمك، فقلت: أصحابفسألك )وعليك السالم( 

يوم بئر معونة، ففي احلديث أن أناسا   كبقتل أصحابإخبارك    ومن األمثلة عىل ذلك

  إليهم سبعني رجال  تفقالوا: ابعث معنا رجاال يعلموننا القرآن والسنة، فبعث إليك، وا ءجا 

فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد  ،فتعرضوا هلم فقتلوهم قبل أن يبلغوا املكان، من األنصار

)إن إخوانكم قتلوا، فقالوا: اللهم بلغ لت حينها: لقيناك، فرضينا عنك ورضيت عنا، فق

  (3)عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا( 

قال: بعث رسول اهلل  عض أصحابك،  قد حصل هذا يف مرات كثرية، وقد حدث بو

 ( :خوانكم قد  إن إرسية، فلم نلبث اال قليال، حتى قام فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال

هنم قالوا: ربنا بلغ قومنا أنا قد رضينا  إلقوا املرشكني واقتطعوهم فلم يبق منهم أحد، و

  (4)هنم قد رضوا وريض عنهم(إليكم،  إوريض عنا ربنا، فأنا رسوهلم 

 
 ( 241ومسلم يف كتاب صالة املسافرين ) 232، 170/ 6( أخرجه البخاري 1)

 رواه البخاري والبيهقي وأبو نعيم. (2)

 ( رواه مسلم والبيهقي.3)

 ( رواه البيهقي.4)
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بقتل من قتل يف غزوة مؤتة يوم أصيبوا، فقد روي    وهكذا حدث الرواة عن إخبارك 

: )إن شئت فأخربين، وان شئت أخربتك(، قال:  يك بخربهم، فقلت لهقدم عل بعضهمأن 

ه هلم، فقال: والذي بعثك باحلق، ما  ته خربهم كلهم ووصف ت أخربين يا رسول اهلل به، فأخرب 

: )إن اهلل رفع يل األرض  لتتذكره، وان أمرهم لكام ذكرت، فقتركت من حديثه حرفا مل 

  (1) حتى رأيت معرتكهم(

، فقد  بأن خيرب تفتح عىل يد عيل بن أب طالب  وهكذا حدث الرواة عن إخبارك 

يوم فتح خيرب: )ألعطني هذه الراية غدا رجال يفتح اهلل عىل يديه(،  حدث بعضهم أنك قلت  

: )فأرسلوا إليه(،  قلت أب طالب؟( قالوا: يشتكي عينيه، : )أين عيل بن قلت  تفلام أصبح

، ثم سار إىل املعركة،  له فربأ حتى كأن مل يكن به وجع  وت ودع  ، يف عينيهإليك، فنفثت    فأيت به

 .(2) وفتح اهلل عليه 

يف نفوسهم، وبكل  ختربهم عام حتدثه به    ذلك ـ سيدي ـ بل كنت كل  تكن تكتفي ب  ومل

 ..  ، ويمتلئون معه إيامنا ويقينا وطمأنينةبا دقة، فيمتلئون من ذلك عج

رجل فقال: من   كإذ جاءك أنه كان معومما يروى يف ذلك ما حدث به بعضهم من 

:  قلت: )رسول اهلل(، قال: متى تقوم الساعة؟ قلت : )أنا نبي(، قال: وما نبي؟ قلتأنت؟ 

فهزه الرجل، ثم رده  ، كسيفيته )غيب وال يعلم الغيب اال اهلل(، قال: أرين سيفك، فأعط

 . (3): )أما انك مل تكن تستطيع ذلك الذي أردت(، قال: وقد كانفقلت له ، كعلي

)إن هذا أقبل، فقال: آتيه، فاسأله ثم آخذ السيف،  لت خماطبا أصحابك: ثم ق

 
 ( رواه البيهقي وابو نعيم.1)

 ( رواه البخاري ومسلم. 2)

 ( رواه احلاكم وصححه والطرباين.3)
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  (1)(فاقتله

وحدث آخر أنك كنت مع أصحابك، وهم يتحدثون بإعجاب شديد عن رجل من  

فاتبعه بعضهم لريى رس قولك،  : )أما انه من أهل النار(،  ت هلماملجاهدين معك، لكنك قل

جعله يأخذ سيفه، ويقتل نفسه به، منتحرا، فرجع  جرحا شديدا، جيرح الرجل فإذا به يرى 

: )إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام  فقلتأشهد أنك رسول اهلل، إليك، وهو يقول: 

يعمل عمل أهل النار، فيام يبدو للناس، وهو  يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ل 

)يا بالل، قم فأذن: ال يدخل اجلنة اال مؤمن، وان اهلل   ثم قلت لبالل:  ،(2)من أهل اجلنة(

 ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر( 

أن يأيت أهل الطائف   : استأذن عيينة بن حصني رسول اهلل وحدث آخر قال 

أذن له، فأتاهم، فقال: متسكوا بمكانكم، فواهلل لنحن  يكلمهم، لعل اهلل تعاىل أن هيدهيم ف

أذل من العبيد، وأقسم باهلل لو حدث به حدث لتمسن العرب عز ومنعة، فتمسكوا  

بحصنكم، وإياكم أن تعطوا بأيديكم، وال يتكاثرن عليكم قطع هذا الشجر، ثم رجع فقال  

ودعوهتم إليه،   سالمباإل: )ماذا قلت هلم؟( قال: قلت هلم، وأمرهتم له رسول اهلل 

اجلنة، قال: )كذبت، بل قلت هلم: كذا وكذا(، فقال:   إىلوحذرهتم من النار، ودللتهم 

  (3)اهلل تعاىل وإليك من ذلك( إىلصدقت، يا رسول اهلل، أتوب 

عىل املسري إىل مكة كتب حاطب بن أب   : ملا أمجع رسول اهلل قال  وحدث آخر 

عليه من املسري إليهم، ثم أعطاه امرأة من    بلتعة إىل قريش خيربهم بالذي أمجع رسول اهلل  

 
 ( رواه الطرباين.1)

 ( رواه البخاري.2)

 ( رواه البيهقي وأبو نعيم.3)
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مزينة، وجعل هلا جعال عىل أن تبلغه قريشا، فجعلته يف رأسها، ثم فتلت عليه قروهنا،  

فبعث عيل بن أب طالب    اخلرب من السامء بام صنع حاطب،  وخرجت به، فأتى رسول اهلل  

  (1)قريش حيذرهم( إىلوالزبري بن العوام، فقال: )أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتابا 

مل يكن ذلكـ  سيديـ  شيئا عرضيا تبديه بني احلني واحلني، بل كان شيئا عاديا، تفعله  

: يا  فقالكل حني، حتى تزيد من حولك طمأنينة، ومن األمثلة عىل ذلك أن رجال جاءك، 

: )قلت يف نفسك شيئا مل تسمعه  ، فقلت له أباه  وتأب يريد أن يأخذ مايل، فدع  إنرسول اهلل  

 : هات، فأنشأ يقول:  فقلت أذناك؟( قال: ال يزال يزيدنا اهلل تعاىل بك بصرية ويقينا، نعم، 

 غذوتك مولودا ومنتك يافعا 

 

 تعل بام أجني عليك وتنهل   

 أبتإذا ليلة ضاقتك بالسقم مل  

 

 ساهرا أمتلمل  إال لسقمك   

 ختاف الردى نفيس عليك واهنا  

 

 لتعلم أن املوت حتم موكل  

 كأين أنا املطروق دونك بالذي 

 

 طرقت به دوين فعيناي هتمل  

 فلام بلغت السن والغاية التي إليك 

 

 مدى ما كنت فيك أؤمل  

 جعلت جزائي غلظة وفظاظة 

 

 كأنك أنت املنعم املتفضل   

 فليتك إذ مل ترع حق موديت  

 

 فعلت كام اجلار املجاور يفعل  

  (2)(ألبيك: )أنت ومالك  ، وقلت لههيت، ثم عاتبت ابنه عىل سلوكفبك  

ومن األمثلة عىل ذلك إخبارك أصحابك عن أسئلتهم قبل أن يسألوها، ومما يرى يف  

وأنا ال أريد أن أدع من الرب   جئت رسول اهلل  قال: ذلك ما حدث به وابصة بن معبد 

شيئا اال سألته عنه، فأتيته، وهو يف عصابة من املسلمني حوله، فجعلت أختطاهم   واإلثم

 
 والبيهقي.( رواه ابن إسحاق 1)

 ( رواه البيهقي.2)
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؟ فقلت: إين أحب أن  ليك يا وابصة عن رسول اهلل  إألدنو منه، فانتهرين بعضهم، فقال:  

ي وابصة(، فأدناين حتى كنت بني يديه،  : )دعوا وابصة، ادن منأدنو منه، فقال رسول اهلل  

؟(  واإلثمفقال: )أتسألني أم أخربك؟( فقلت: ال، بل ختربين، قال: )جئت تسأل عن الرب 

قلت: نعم، فجمع أنامله فجعل ينكت هبن يف صدري وقال: )الرب ما اطمأنت إليه النفس  

اك الناس  واطمأن إليه القلب، واإلثم ما حاك يف نفسك، وتردد يف الصدر وإن أفت

 (1)وأفتوك(

األنصار، ورجل   رجل من ككنت جالسا يف مسجد اخليف، فأتا آخر أنك  وحدث

: )إن شئتام أخربتكام بام  فقلت هلاممن ثقيف فلام سلام، قاال: جئناك، يا رسول اهلل، لنسألك، 

  قاال: ال، أخربنا يا رسول اهلل، ف،  (تسأالين عنه فعلت، وان شئتام أن أسكت وتسأالين فعلت 

)جئت تسألني عن خمرجك من بيتك تؤم البيت   .. فقلت ألحدمها: أو نزدد يقينا  إيامنا نزدد 

احلرام ومالك فيه، وعن طوافك بالبيت، ومالك فيه، وركعتيك بعد الطواف، ومالك فيهام،  

وعن طوافك بالصفا واملروة، وعن وقوفك بعرفة، ومالك فيه، وعن رميك اجلامر ومالك  

ك فيه، وعن حالقك رأسك، ومالك فيه، وعن طوافك، ومالك  فيه، وعن نحرك ومال

(، ثم أجبته عن أسئلته  والذي بعثك باحلق عن هذا جئت أسألك!)فيه(، فقال الرجل: 

(2) وأسئلة رفيقه
. 

رسول    إىلقال: أصابنا جوع ما أصابنا مثله قط فقالت يل أختي: اذهب    وحدث آخر 

فاسأله فجئت، فإذا هو خيطب، فقال: )من يستعفف، يعفه اهلل، ومن يستغن يغنه   اهلل 

أختي   إىلاهلل(، فقلت يف نفيس: واهلل لكأنام أردت هبذا.. ال جرم ال أسأله شيئا، فرجعت 

 
 ( رواه أمحد وأبو يعىل.1)

 ( رواه مسدد والبزار واالصبهاين البيهقي.2)
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ن من الغد، فاين واهلل ألتعب نفيس حتت األجم، إذ  فأخربهتا، فقالت: أحسنت، فلام كا 

وجدت من دارهم هيود فابتعنا به، وأكلنا منه وجاءت الدنيا، فام من أهل بيت من األنصار  

 .(1)أكثر أمواال منا 

قالت األنصار يوم فتح مكة: أما الرجل فقد أدركته رغبة يف قريته    قال:  وحدث آخر 

ء مل خيف علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إىل  ورأفة بعشريته، وكان الوحي إذا جا 

، قلتم: أما  األنصارحتى ينقيض الوحي، فلام رفع الوحي قال: )يا معرش  رسول اهلل 

ين عبد اهلل ورسوله  إ كال،    إذنالرجل فأدركته رغبة يف قريته، ورأفة بعشريته، كال فام أسمي  

فأقبلوا يبكون، وقالوا واهلل، ما قلنا اال للضن باهلل ورسوله،  املحيا حمياكم، واملامت مماتكم(،  

  (2)فقال: )إن اهلل ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم(

، قلت يف  مكة : ملا فتح رسول اهلل عن نفسه، ومهه بقتلك، فقالوحدث آخر 

ن اختلطوا أن أصيب غرة من حممد فأكون  إأسري مع قريش إىل هوازن، بحنني فعسى    نفيس:

الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول: لو مل يبق من العرب والعجم أحد إال أتبع حممدا  أنا 

فلام اختلط   . . ما أتبعه أبدا، فكنت مرصدا ملا خرجت له ال يزداد األمر يف نفيس إال قوة

عن بغلته، فدنوت منه، ورفعت سيفي حتى كدت أسوره،   الناس، اقتحم رسول اهلل 

فوضعت يدي عىل برصي خوفا عليه فالتفت    ،ق كاد يمحشني فرفع يل شواط من نار كالرب

عذه من  أوقال: )ادن مني(، فدنوت فمسح صدري، وقال: )اللهم  رسول اهلل إيل 

من سمعي وبرصي ونفيس، وأذهب اهلل ما كان   إيلفواهلل هلو من حينئذ أحب  ، الشيطان(

يف   أضمرت( ثم حدثني بام ب، فقال: )يا شيبة، الذي أراد اهلل بك خريا مما أردت بنفسك؟

 
 .( رواه البيهقي1)

 ( رواه مسلم والطياليس والبيهقي.2)
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نفيس! فقلت: بأب أشهد أن ال اله اال اهلل، وأنك رسول اهلل، استغفر يل يا رسول اهلل، قال:  

  (1))غفر اهلل لك(

م  كواختذت ل  ،م شاةكبامرأة، فذبحت ل  كوأصحاب  رتمرك  أنآخر عنك    وحدث

أهلها(، فقالت املرأة:    إذن: )هذه ذبحت بغري  فلام رأيتها قلت ،  فدخلت وأصحابكطعاما،  

 .(2)يا رسول اهلل، إنا ال نحتشم من آل معاذ، نأخذ منهم، ويأخذون منا 

ومل يكن األمر قارصا عىل ذلك، ومع أصحابك فقط، بل كنت تنطق بأمثال ذلك  

أب طالب   لعمكك إخبارومن األمثلة عىل ذلك أمام املرشكني، ويف أشد املواقف حرجا، 

من بني عبد  مع مجاعة  فانطلق يميش  كتبتها قريش،  بأن األرضة أكلت الصحيفة الظاملة التي  

نكروا ذلك، وظنوا أهنم  أافل من قريش، فلام رأوهم املطلب حتى أتى املسجد، وهو ح

: قد حدثت أمور بينكم مل نذكرها لكم، فأتوا  عمك أبو طالب  خرجوا من شدة البالء، فقال

 .بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح

هم  ذلك خشية أن ينظروا يف الصحيفة قبل أن يأتوا هبا، فأتوا بصحيفتوقد قال 

  إنامقال أبو طالب: ف ،فوضعوها بينهم قومك سيسلموك هلم،  معجبني هبا ال يشكون أن

اهلل تعاىل برئ من هذه   أن ن ابن أخي قد أخربين إأتيتكم ألعطيكم أمرا لكم فيه نصف، 

الصحيفة التي يف أيديكم، وحما منها كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم، وقطيعتكم  

  أبدا ن كان ما قال ابن أخي كام قال فأفيقوا فواهلل، ال يسلم  إا بالظلم، فإيانا، وتظاهركم علين

حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان باطال رفعناه إليكم، فقتلتم أو استحييتم، قالوا: قد  

قالوا: واهلل  أوا ذلك فلام ر كام ذكرت هلم؛ ا هرضينا بالذي تقول، ففتحوا الصحيفة فوجدو

 
 ( رواه ابن سعد وابن عساكر.1)

 ( رواه امحد برجال الصحيح.2)
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إن األوىل بالكذب  ): أبو طالب ومن معه  كان هذا قط اال سحر من صاحبكم! فقال  إن

اجلبت والسحر،   إىل نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب  فإنا  ،والسحر غرينا 

ولوال أنكم اجتمعتم عىل السحر مل تفسد صحيفتكم، وهي بأيديكم طمس اهلل تعاىل ما كان  

 (1)(فيها من اسم له وما كان من بغي تركه، أفنحن السحرة أم أنتم؟

، مع أنك مل تكن  قدسبصفة بيت امل  اإلرساء قريشا ليلة ومن األمثلة عىل إخبارك 

أبو جهل،   كمر علي كبعد أن أرسي بروى املحدثون أنك ، فقد اإلرساءقبل ليلة  رأيته 

: نعم، قال: ما هو؟  قلت ؟  يشءكاملستهزئ: هل كان من    ك، فقال ل ك فجاء حتى جلس إلي

: إىل بيت املقدس. قال: ثم أصبحت بني  قلت: أرسي ب الليلة، قال: إىل أين؟ قلت

قال:  ف،  يك حده احلديث إن دعا قومه إلجتخمافة أن    كفلم ير أن يكذب.  : نعم. قلت ظهرانينا؟  

.  : نعم، قال: يا معرش بني كعب بن لؤي. قلت أرأيت إن دعوت قومك حتدثهم ما حدثتني؟  

،  فقال: حدث قومك بام حدثتني ك، املجالس، وجاءوا حتى جلسوا إلي كفانفضت إلي

: إىل بيت املقدس، قالوا: ثم أصبحت  قلت : )إين أرسي الليلة ب(، قالوا: إىل أين؟ فقلت

بني مصفق ومن بني واضع يده عىل رأسه متعجبا،  . فصاروا .: نعم قلت بني ظهرانينا؟ 

فقالوا: يا حممد صف لنا بيت املقدس، كيف بناؤه وكيف هيئته؟  .  وضجوا وأعظموا ذلك.

 وم من سافر إليه. وكيف قربه من اجلبل؟ ويف الق 

فقال القوم: أما النعت فواهلل لقد  كام كان بالفعل.. نعت هلم بناءه وهيئته، فأخذت ت

: )أتيت عىل عري بني فالن بالروحاء  . فقلتثم قالوا: يا حممد أخربنا عن عرينا.. أصاب.

ا قدح  قد ضلوا ناقة هلم، فانطلقوا يف طلبها، فانتهيت إىل رحاهلم، فليس هبا منهم أحد، وإذ

ماء فرشبت منه، ثم انتهيت إىل عري بني فالن يف التنعيم يقدمها مجل أورق عليه مسح أسود  

 
 ( رواه البيهقي وأبو نعيم وابن سعد وابن عساكر.1)
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عنه،   هتم وقد حصل كل ما أخرب .. وغرارتان سوداوان وها هي ذه تطلع عليكم من الثنية( 

 لكن ذلك مل يزدهم إال جحودا وعتوا. 

وهبك اهلل،   هذه ـ سيدي ـ قطرة من بحر استبصارك وتوسمك، والطاقات التي 

والتي ال يمكن لعقولنا البسيطة أن تدركها.. وال أن تتخيلها.. وأنى هلا ذلك، وال يعرف  

 النبي إال النبي.. 

فنسألك ـ سيدي ـ ونتوسل بك إىل اهلل أن يرزقنا من البصرية ما نرى به عيوبنا وآفاتنا  

وأن جيعلك قائدنا  والفتن املحدقة بنا.. وأن يعيننا عىل مواجهتها ومقاومتها وصدها.. 

وهادينا يف ذلك.. فال يمكننا أن نقتحم جلة الفتن من دونك.. وال يمكننا أن نتحقق بالنجاة،  

 وال بالفوز من دون أن نركب سفينتك. 

ونسألك ـ سيدي ـ ونتوسل بك إىل اهلل أن يرينا مراشد أمورنا، حتى ال نقع يف أي  

يكتفون برؤية  ال ن املتوسمني الذين ضاللة، وال أي فتنة.. وأن جيعلنا من املستبرصي

الظواهر، ويغفلون عن البواطن.. أو يكتفون برؤية احلارض دون أن يسترشفوا املستقبل..  

 إنك صاحب الوسيلة العظمى، واجلاه العظيم. 
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 املبجل املكرم 

حتققت فيك العبودية بأمجل صورها وأكملها، ولذلك   يا من سيدي يا رسول اهلل..

وتكريمه وتبجيله ما مل حيظ بمثله برش، بل ما مل حيظ بمثله خملوق.. يا من  نلت من فضل اهلل  

آتاك اهلل الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة واملقام املحمود يف الدنيا واآلخرة.. فال يذكر  

اهلل إال وتذكر معه، وال يطاع إال بطاعتك، وال ينال أحد رضوانه قبل أن ينال رضاك..  

مفتاحها، وعني الرمحة ورساجها.. ومن أراد الدخول عىل احلق بعيدا  فأنت باب اهلداية و

عنك مل جيد إال الضاللة، ومن أراد أن يسري عىل الرساط املستقيم بعيدا عن سنتك مل جيد إال  

 اهلاوية. 

أصناف التكريامت التي كرمك هبا ربك، فوجدت أنك حقيق  ـ سيدي ـ لقد تأملت 

ت عىل كل أنواع البالء والسخرية واالحتقار يف سبيل  بكل ذلك التكريم.. فأنت الذي صرب

 أن تبلغ دين ربك، من غري أن تطلب أي أجر، وال أن تنتظر أي ثناء..  

لقد كان حاديك إىل ذلك كله طاعتك لربك، وصدق عبوديتك، وحرصك عىل  

اخللق الذين كلفت بدعوهتم وهدايتهم.. ولذلك كنت تقابل كل أنواع السخرية  

 بكل أنواع الصرب والرضا.. فال تنزعج، وال تتضجر. واالستهزاء 

ِذيَن  لقد ذكر اهلل تعاىل بعض ذلك األذى الذي كنت تتعرض له، فقال:   ﴿ َوإَِذا َرآَك الا

َِن ُهم    مح  ِر الرا ُكُر آهِلََتُكم  َوُهم  بِِذك  ا َأَهَذا الاِذي َيذ  َكَفُروا إِن  َيتاِخُذوَنَك إِال ُهُزو 

ا َأَهَذا الاِذي َبَعَث اهللاُ   (، وقال:﴿ 36ألنبياء: َكافُِروَن﴾)ا َك إِن  َيتاِخُذوَنَك إِال ُهُزو  َوإَِذا َرَأو 

 ( 41َرُسوال ﴾)الفرقان: 

ل  ل السخرية بالثناء، ويقابَ ولذلك كان من مقتضيات اسم اهلل ]الشكور[ أن تقابَ 
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بل أمر املؤمنني مجيعا أن يبوئوك إياها،  ..  ها االستهزاء بتلك املكانة الرفيعة التي بوأك اهلل إيا 

ُروُه   : فقال ـ خماطبا لك ـ ِمنُوا بِاهللاِ َوَرُسولِِه َوُتَعزِّ ا  َوَنِذيرا  لُِتؤ  نَاَك َشاِهدا  َوُمَبرشِّ َسل  إِناا َأر 

َرة  َوَأِصيال   ُروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبك   ( 9 -   8)الفتح:  َوُتَوقِّ

ِذيَن آَمنُوا  : أو يعقب عىل ما تذكره، فقال  وهنى أن يقدم أحد رأيه عليك، َا الا َيا َأهيُّ

ُقوا اهللاَ إِنا اهللاَ َسِميٌع َعلِيٌم( )احلجرات:  َ َيَدِي اهللاِ َوَرُسولِِه َواتا ُموا َبني   ( 1ال ُتَقدِّ

:﴿ تِل َك ُحُدوُد اهللاِ َوَمن   وهنى أن يتجاوز أحد حدودك، أو يتساهل يف طاعتك، فقال 

َعظِ يُ  ُز ال  َفو  يَها َوَذلَِك ال 
َاُر َخالِِديَن فِ هَن  تَِها األ  ِخل ُه َجنااٍت جَت ِري ِمن  حَت  يُم﴾  طِِع اهللاَ َوَرُسوَلُه ُيد 

 ( 13)النساء: 

ُسوَل  واعترب طاعتك سببا للفوز بالدرجات العالية، فقال  :﴿ َوَمن  ُيطِِع اهللاَ َوالرا

ِذيَن أَ  نَي َوَحُسَن  َفُأوَلئَِك َمَع الا احِلِ  َوالصا
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ ن َعَم اهللاُ َعَلي ِهم  ِمَن النابِيِّنَي َوالصِّ

 ( 69ُأوَلئَِك َرفِيقا ﴾ )النساء:

ُسوَل َفَقد  َأَطاَع اهللاَ َوَمن  َتَوىلا َفاَم  ف واعترب طاعتك مثل طاعته؛ قال:﴿ َمن  ُيطِِع الرا

نَاَك َعَلي ِهم   َسل   ( 80 َحِفيظا ﴾ )النساء:َأر 

بُّوَن اهللاَ  واعترب اتباعك السبيل الوحيد إلثبات حمبة اهلل، فقال 
:﴿ ُقل  إِن  ُكن ُتم  حُتِ

ِفر  َلُكم  ُذُنوَبُكم  َواهللاُ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )آل عمران:  بُِعويِن حُي بِب ُكُم اهللاُ َوَيغ   ( 31َفاتا

َفُعوا  وهنى أن ترفع األصوات أمام حُضتك، فقال:  ِذيَن آَمُنوا ال َتر  َا الا َيا َأهيُّ

اَمُلكُ  َبَط َأع  ٍض َأن  حَت  ِضُكم  لَِبع  ِر َبع  ِل َكَجه  َقو  َهُروا َلُه بِال  ِت النابِيِّ َوال جَت  َق َصو  َواَتُكم  َفو  م   َأص 

ُعُروَن( )احلجرات:  ( 2َوَأن ُتم  ال َتش 

َعُلوا  ى أن تدعى كام يدعى سائر الناس، أو يعترب دعاؤك كدعائهم، فقال:  وهن ال جَت 

ِذيَن َيَتَسلاُلوَن ِمن ُكم  لَِواذا  فَ  َلُم اهللاُ الا ضا  َقد  َيع  ِضُكم  َبع   َبع 
ِ
ُسوِل َبي نَُكم  َكُدَعاء َذِر  ُدَعاَء الرا ل َيح 
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ِرِه َأن  تُ  ِذيَن خُيَالُِفوَن َعن  َأم  ت نٌَة َأو  ُيِصيَبُهم  َعَذاٌب َألِيمٌ الا
 ( 63)النور:   ِصيَبُهم  فِ

نَاَك    : فقال خماطبا لك، كوبر ك وتوقري كتعظيم أمر فوق ذلك كله بو َسل  إِناا َأر 

ا ) ا َوَنِذير  ا َوُمَبرشِّ  ُروُه َوُتَسبِّحُ 8َشاِهد  ُروُه َوُتَوقِّ ِمنُوا بِاهللاِ َوَرُسولِِه َوُتَعزِّ َرة   ( لُِتؤ  وُه ُبك 

 [ 9، 8]الفتح:   َوَأِصيال  

ِذيَن  إوهنى عن كل أشكال اإلذية لك، وتوعد من يفعل ذلك باللعنة، فقال:  نا الا

ا ُمِهين ا  ِخَرِة َوَأَعدا هَلُم  َعَذاب  َيا َواآل  ن  ُذوَن اهللاَ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللاُ يِف الدُّ  [ 57]األحزاب:   ُيؤ 

 الذي يرتضون  نيسيدي ـ ليتحقق االبتالء بك للخلق، ليتميز الصادقوكل هذا ـ 

اصطفاء اهلل لك، ويسلمون له، والذين يستكربون، ويفعلون مثلام فعل إبليس عندما أبى  

السجود آلدم، فنزلت عليه اللعنات.. ذلك أنه آمن باهلل، ولكنه ـ لسوء طالعه ـ راح يناقش  

ُة ُسب َحاَن اهللاِ  : علم أن اهللاهلل فيام ال جمال له فيه.. ومل ي رَيَ
ِ َتاُر َما َكاَن هَلُُم اخل  ﴿ خَي ُلُق َما َيَشاُء َوخَي 

ُكوَن﴾ )القصص: ِ  ( 68َوَتَعاىَل َعاما ُيرش 

بعض  اهلل  ميز  والبصرية، لرأى كيف  احلكمة  بعني  هذا الكون الواسع  ولو أنه نظر إىل  

لقه.. فلذلك جعل منهم من  عن بعض وفق عدله وحكمته ورمحته وعلمه بخخلقه 

جسم  يف  كالدماغ والقلب  اإلنسانية  جسم  ألهنم يف  يستحقون رئاسة معينة عىل سائر البرش،  

 اإلنسان.

مل خيتاروا جزافا، وإنام بناء  ن  يهؤالء املختارلو أنه نظر بعني العدالة اإلهلية، لعلم أن  و

، فنجحوا فيه، كام قال تعاىل  عىل مقتضيات العدالة اإلهلية التي وضعتهم يف كري االختبار 

اُهنا َقاَل إِينِّ َجاِعُلَك لِلنااِس  عن إبراهيم عليه السالم:  ُه بَِكلاَِمٍت َفَأمَت َراِهيَم َربُّ َتىَل إِب  َوإِِذ اب 

ِدي الظااملنَِِي  تِي َقاَل اَل َينَاُل َعه  يا ا َقاَل َوِمن  ُذرِّ  [ 124]البقرة:   إَِمام 

اىل عىل أولئك املشاغبني املجادلني الذين يتومهون أن تكريم اهلل  ولذلك رد اهلل تع
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َتى ِمث َل َما ُأويِتَ ُرُسُل اهللاِ اهللاُ  مناف لعدالته، فقال:   ِمَن َحتاى ُنؤ  ُم  آَيٌة َقاُلوا َلن  ُنؤ  ﴿ َوإَِذا َجاَءهت 

َلُم َحي ُث جَي َعُل ِرَساَلَتُه ﴾ )األنعام  ( 124:  َأع 

ك  كام تفضل عىل إخوانعليك ـ سيدي ـ ذلك ملن أنكروا أن يتفضل اهلل لقد قال اهلل 

 املرسلني. من سائر األنبياء و

إليك،  ينظرون باحتقار أولئك الغالظ اجلاحدون، وهم يف كل األزمنة، لقد كان 

من تلك الفئة املستكربة  ينبغي أن يكون اهلل خيتاره الذي ألهنم كانوا يتصورون أن الرسول 

ِ َعظِيٍم﴾  الغنية الو َيَتني  َقر  آُن َعىَل َرُجٍل ِمَن ال  ُقر  َل َهَذا ال  ال ُنزِّ جيهة، كام قال تعاىل:﴿ َوَقاُلوا َلو 

(، أو كام يتصور اليهود أن اهلل تعاىل البد أن خيتار رسوال من بني إرسائيل،  31)الزخرف: 

 وكأن بني إرسائيل وحدهم خلق اهلل، وغريهم خلق الشيطان. 

نَا َبي نَُهم    ُن َقَسم  ََت َربَِّك َنح  ِسُموَن َرمح  لقد رد اهلل عىل هذا االحتقار، فقال:﴿ َأُهم  َيق 

ِريّ  ضا  ُسخ  ُضُهم  َبع  ٍض َدَرَجاٍت لَِيتاِخَذ َبع  َق َبع  َضُهم  َفو  نَا َبع  َيا َوَرَفع  ن  ََياِة الدُّ ا   َمِعيَشَتُهم  يِف احل 

 ٌ َُت َربَِّك َخري   (  32مِماا جَي َمُعوَن﴾ )الزخرف:َوَرمح 

وهلذا كله نص القرآن الكريم، وبنصوص قطعية رصحية عىل وجوب تكريمك،  

 واعتربه عالمة اإليامن والصدق، واعترب خالفه عالمة الشك والريب والكفر..  

وليس يف تكريم اخللق لكـ  سيديـ  أي زيادة لك، فأنت الغني بربك عن كل يشء..  

لنا.. فالقلب ال يعشق إال من يعظمه، ويراه يف قمة قمم الكامل، فإن غض  وإنام هو زيادة 

 منه أو احتقره، مل يستطع أن حيبه.. وإن مل حيبه مل يستطع أن يستفيد منه. 

ولذلك أمرنا اهلل تعاىل بالصالة والسالم عليك، حتى نتملئ بتعظيمك وذكرك كل  

نا منك هو معراج قربنا من اهلل..  حني.. فتكون صالتنا لك هي معراج قربنا منك.. وقرب

َا الاِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلي ِه َوَسلُِّموا   إِنا اهللاَ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعىَل النابِيِّ َيا  قال اهلل تعاىل:  َأهيُّ
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يام  
لِ  [ 56]األحزاب:   َتس 

لسان  لقد علمت ـ سيدي ـ ومن خالل التجربة والواقع أن انشغال القلب وال

بالصالة عليك أكرب مصدر للسعادة والراحة والطمأنينة.. وهي بمثابة انفتاح القلب عىل  

عامل امللكوت.. أو بمثابة فتح النوافذ إىل تلك العوامل املقدسة التي خيفيها الدنس الذي  

نعيشه.. ولذلك كان تكريم اهلل تعاىل لك بالصالة عليك تكريام لنا أيضا.. فمن يصيل  

 ال ال حمالة صالتك عليه، بل صالة اهلل عليه. عليك، سين

  ك.. نحب ك وبالتعرف علي ك..نتعرف علي كوبذكر ك.. نذكر كبالصالة عليف

 ننال كل خري يف الدنيا واآلخرة.  كوبالوصول إلي ك.. نصل إلي كوبحب

 ما يشغله عن كربه.   ك، فيجد من لذة األنس بكإن املكروب منا يصيل علي

فتح اهلل عليه   كد يف طريقه األبواب، فإذا صىل عليوإن صاحب احلاجة منا تنس

 مغاليقها. 

ه من خالل أحاديثك الكثرية التي حتثنا فيها عىل  لقد عرفنا هذا بالتجربة، وعرفنا 

 الصالة عليك، لعلمك بأهنا طريق من طرق الوصول.. ومن سار يف الطريق وصل. 

من صىل  )فقلت:  عليه، أن يصيل اهلل عليك جزاء يناله من صىل لقد أخربتنا أن أول 

  (1) عيل صالة واحدة صىل اهلل عليه عرش صلوات، وحط عنه عرش خطيئات(

إنه أتاين امللك فقال: يا حممد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه ال  )وقلت: 

ا، وال يسلم عليك أحد من أمتك إال   يصيل عليك أحد من أمتك إال صليت عليه عرش 

 
 رواه أمحد. (1)
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ا؟     (1)(قلت: بىل سلمت عليه عرش 

:  كي عن اهلل تعاىل قلت حتبل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك كله، فقد 

  (2)( من صىل عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه )

  تكريم أعظم من هذا التكريم.. اهلل خالق كل يشء، ومالك كل  هل هناك ـ سيدي ـ

 . عليكيشء، وملك كل يشء يقول لنا هذا، ويربط صالته وسالمه علينا بصالتنا وسالمنا  

أن  ورد يف احلديث  فقد  ومل يكن ذلك هو اجلزاء الوحيد ملن يترشف بالصالة عليك،  

من صىل عيل صالة مل تزل املالئكة  : )ك، فقد قلت يصيل عليعىل من املالئكة ال تزال تصيل 

  (3) (فليقل عبد من ذلك أو ليكثر تصيل عليه ما صىل عيل،

يوم القيامة،   ك، وبشفاعتكهم أوىل الناس ب كأن الذين يصلون عليت وأخرب 

 (4) إن أوىل الناس ب يوم القيامة أكثرهم عيل صالة(: )فقلت

إذا سمعتم املؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عيل، فإنه من صىل عيل )وقلت: 

عرشا، ثم سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة من اجلنة ال تنبغي إال لعبد  صالة صىل اهلل عليه هبا 

  (5)(من عباد اهلل وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اهلل يل الوسيلة حلت له الشفاعة 

من قال: اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد  )   وقلت ـ تعلمنا كيفية الصالة عليك ـ: 

 
 ( رواه أمحد وابن حبان، ويف رواية أخرى رواها أمحد والنسائي عن أب طلحة األنصاري قال: أصبح رسول اهلل 1)

ا طيب النفس يرى يف وجهه البرش، قالوا: يا رسول اهلل أصبحت اليوم طيب النفس يرى يف وجهك البرش، قال:» أجل،  يوم 

 عليك من أمتك صالة كتب اهلل له هبا عرش حسنات، وحما عنه عرش سيئات، ورفع أتاين آت من رب عز وجل فقال: من صىل

 له عرش درجات، ورد عليه مثلها«

 ( رواه أمحد واحلاكم..2)

 ( رواه أمحد وابن أب شيبة وابن ماجه.3)

 ( رواه الرتمذي وابن حبان.4)

 ( رواه مسلم وأبو داود والرتمذي.5)
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ك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم  كام صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم، وبار

وآل إبراهيم، وترحم عىل حممد وعىل آل حممد كام ترمحت عىل إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت  

  (1)(له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له

عليك،  عن األجور الكثرية بأنواعها املختلفة التي أعدها اهلل ملن يصلون ت وأخرب 

ا من قلبه صىل اهلل عليه هبا عرش صلوات، ورفعه  من صىل ع: )فقلت يل من أمتي صالة خملص 

  (2)(هبا عرش درجات، وكتب له هبا عرش حسنات، وحما عنه هبا عرش سيئات 

ومل يكن جزاء الصالة عليك تلك األجور األخروية فقط، بل أخربت أن اهلل تعاىل  

ذلك.. واهلل رب الدنيا  جيازي املصلني عليك بأجور الدنيا أيضا.. وكيف ال يفعل

كم أجعل لك من صاليت؟ واآلخرة.. فقد ورد يف احلديث أن بعض أصحابك قال لك: 

:  قال ، ( ما شئت، فإن زدت فهو خري لك: )قلت: الربع؟ قال، (ما شئت : )فقلت له

:  قلت : أجعل لك صاليت كلها؟ قال، (ما شئت وإن زدت فهو خري لك: )قلتالنصف؟ 

  (3)( ر ذنبكويغف  ،إذا ُيكفي مهك)

: يا رسول اهلل أرأيت إن جعلت صاليت كلها  لك بعضهمويف حديث آخر قال 

  (4)(إذا يكفيك اهلل تبارك وتعاىل ما أمهك من دنياك وآخرتك: )فقلت لهعليك؟ 

:  عيل اعترب الصاحلون الصالة عليك مفتاحا إلجابة الدعاء، وقد قال اإلمام وهلذا 

  (5) ( كل دعاء حمجوب حتى يصىل عىل حممد)

 
 ( رواه البخاري.1)

 نسائي والطرباين والبزار.( رواه ال2)

 ( رواه أمحد والرتمذي واحلاكم.3)

 ( رواه أمحد.4)

 ( رواه الطرباين موقوفا ورفعه بعضهم.5)
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يف دعائنا بني مطالبنا الشخصية وبني الصالة   ج كيف نمزـ سيدي ـ نا ت وهلذا علم

  يصيل أو  يمجد اهلل تعاىل  من غري أن    رجال يدعو يف صالته ت  سمع عليك، ففي احلديث أنك  

إذا صىل أحدكم، فليبدأ بتمجيد ربه  : )، وقلت لههوت عجل هذا(، ثم دع : )عليك، فقلت

  (1)(سبحانه والثناء عليه، ثم يصيل عيل، ثم يدعو بعد بام شاء 

فلام جلست بدأت بالثناء   ، كنت أصيل والنبي ): وحدث بعضهم عن نفسه قال 

سل تعطه، سل  : )ل النبي ثم دعوت لنفيس، فقا  عىل اهلل ثم الصالة عىل النبي 

  (2) (تعطه

. يا صاحب اجلاه العظيم، واملقام الرفيع، واملكانة الرشيفة  . فيا سيدي يا رسول اهلل

الرفيعة، أسألك وأتوسل بك إىل اهلل أن جيعلني من املعظمني لك بقلوهبم وعقوهلم  

ومعراجي الذي أرقى  وأرواحهم ومجيع لطائفهم، حتى تكون أنت رساجي الذي ييضء يل،  

 به.

وأسألك ـ سيدي ـ أن يصري لساين مدمنا عىل الصالة عليك، وقلبي مستشعرا  

ملحبتك والشوق إليك.. وحيايت كلها وفق هديك وسنتك، حتى ألقاك وأنت راض عني..  

 فمن رضيت عنه سعد يف الدنيا واآلخرة. 

 
 ( رواه أبو داود والرتمذي أمحد والنسائي واحلاكم، ويف رواية: فليبدأ بتحميد ربه عز وجل.1)

 ( رواه الرتمذي.2)
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 املحبوب املعظم 

الطاهرة ترتقي هبا إىل  درسة للقلوب م ك جعل اهلل حمبت يا من  سيدي يا رسول اهلل..

سلم الكامالت، وتنال هبا أعىل الدرجات، وتتنزل عليها هبا أعظم الربكات.. فال يمكن  

لقلب يريد أن يتطهر من أدرانه، وال لنفس تريد أن ترتقي يف سلم كامالهتا، ما مل جتعل حبك  

 وتعظيمك معراجها ووسيلتها وسلمها.

قولك لبعض أصحابك عندما ذكر لك حبه لك، وأنه  ال أزال أذكر سيدي كل حني  

ال، والذي نفيس بيده، حتى  قلت له حينها: )لقد حيبك أكثر من كل يشء إال من نفسه.. 

 (1)أكون أحب إليك من نفسك(

لقد نصحته ـ سيدي ـ أعظم نصيحة.. فال يمكن ألحد حيب نفسه أكثر منك أن ينال  

جينا هلا.. وأما حبه لك، فسريتقي به إىل أعىل  من الكامل، ألن حبه لنفسه سيجعله س هحظ

 درجات الكامل. 

ولذلك أمرنا اهلل تعاىل بحبك، وأن نجعله األعىل واألوىف، فال نقدم عليه أي حب  

َواٌل  آخر، قال تعاىل:   َواُجُكم  َوَعِشرَيُتُكم  َوَأم  َواُنُكم  َوَأز  نَاُؤُكم  َوإِخ  ﴿ ُقل  إِن  َكاَن آَباُؤُكم  َوَأب 

هَنَا َأَحبا إَِلي ُكم  ِمَن اهللاِ َوَرُسولِِه َوِجهَ اق   َضو  َن َكَساَدَها َوَمَساكُِن َتر  اَرٌة خَت َشو  ُتُموَها َوجِتَ ف  اٍد  رَتَ

َفاِسِقنيَ  َم ال  َقو  ِرِه َواهللاُ ال هَي ِدي ال  يِتَ اهللاُ بَِأم 
باُصوا َحتاى َيأ  ِه َفرَتَ

 ( 24)التوبة:  يِف َسبِيلِ

)ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من  هكذا كنت تقول خماطبا أصحابك: و

  (2) والده وولده(

 
 ( رواه أمحد والبخاري.1)

 البخاري.( رواه 2)
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، ورس  لقد رحت سيدي إىل موازين العقول أبحث فيها عن رس أمر اهلل لنا بحبك

هو  املقدس الذي نتوجه به إليك فوجدت أن ذلك احلب تقديم حبك عىل حب غريك؛ 

 السعادة، ومن أقرص طرقها.  املفتاح الذي نصل به إىل مجيع أبواب

ذلك أن احلب يستدعي الذوبان والفناء يف املحبوب.. فتنتقل بذلك صفاته إىل  

 املحب، ومن غري معاناة.. ألن حرارة احلب وحدها تتوىل ذلك.

فلهذا حني يتوله أي شخص بحبك ـ سيدي ـ فإن كل تلك اخلصال اجلميلة التي  

، تنتقل إليه بمقدار حبه لك..  [ 4]القلم:    ىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ َوإِناَك َلعَ وصفك اهلل هبا، فقال:  

فإن كان حبك قد طغى عليه، ففنى عن نفسه، فإنه يتحقق بتلك املشاكلة التي عرب عنها اهلل  

﴾ )تعاىل بقوله:  َجت  وحينها ينال أعظم سعادة، ذلك أن  .. ( 7التكوير: ﴿ َوإَِذا النُُّفوُس ُزوِّ

ه ـ يضم القرناء بعضهم إىل بعض.. كام حدثت عن ذلك بقولك:  اهلل تعاىل ـ بعدله ورمحت

بل كام نص عىل ذلك قوله تعاىل:  ، (1) يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله()

 َيِقني دِّ ِذيَن َأن َعَم اهللاُ َعَلي ِهم  ِمَن النابِيِّنَي َوالصِّ ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الا   َوَمن  ُيطِِع اهللاَ َوالرا

ا  نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيق  احِلِ  َوالصا
ِ
َهَداء  [ 69]النساء:   َوالشُّ

ولذلك كانت املعية نصيب كل من أحبك.. فال يكفي أن يطيعك املرء من غري حمبة..  

 ذلك أنه ال يتحقق له كامل االتباع إال هبا.. 

حبتك  ولذلك كان أسعد الناس بك أكثرهم حبا لك، ذلك أهنم ـ كام ترشفوا بص

 لقلوهبم يف الدنيا ـ فسيترشفون بصحبتك يف اآلخرة. 

ألنت أحب إيل من أهيل ومايل، وإين  )فقال: اك، رجال أتوقد ورد يف احلديث أن 

ألذكرك، فام أصرب عنك حتى أنظر إليك، وإين ذكرت مويت وموتك فعرفت أنك إذا دخلت  

 
 . 8/429( انظر هذه النصوص يف: الدر املنثور:1)
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ُسوَل  ، فأنزل اهلل ت(اجلنة رفعت مع النبيني وإن دخلتها ال أراك عاىل:﴿ َوَمن  ُيطِِع اهللاَ َوالرا

نَي َوَح  احِلِ  َوالصا
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ ِذيَن َأن َعَم اهللاُ َعَلي ِهم  ِمَن النابِيِّنَي َوالصِّ ُسَن  َفُأوَلئَِك َمَع الا

  (1) (69)النساء: ُأوَلئَِك َرفِيقا  

  (2) )من أحبني كان معي يف اجلنة(وقد قلت سيدي يف ذلك مبرشا كل حمبيك:  

قال: ما أعددت هلا من  ف: )ما أعددت هلا؟(، (متى الساعة؟): وقلت لرجل سألك 

: )أنت مع من  فقلت له كثري صالة وال صيام وال صدقة، ولكني أحب اهلل ورسوله، 

  (3)أحببت(

دهم من أكثر الناس حمبة لك، وقد  ولذلك كان الصادقون من أصحابك ومن بع

مل تأبه هلم   ها ك، لكنتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد معروي أن امرأة من األنصار قُ 

فلام ..  هو بحمد اهلل تعاىل كام حتبني، قالت: أرونيه  مجيعا، بل كانت تسأل عنك، فلام قيل هلا: 

 (4) (كل مصيبة بعدك جلل)قالت:    ك،رأت

من احلرم ليقتلوه، فقال  الذي أخرجه املرشكون ن الدثنة زيد بوهكذا فعل حبيبك 

أبو سفيان: أنشدك باهلل يا زيد، أحتب أن حممدا عندنا بمقامك تُضب  عدوك اللدود له 

واهلل ما أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه    :عنقه، وأنت يف أهلك، فقال زيد

يان: واهلل ما رأيت أحدا حيب أحدا كحب  شوكة تؤذيه، وأنا جالس يف أهيل، فقال أبو سف

 .(5) أصحاب حممد حممدا 

 
 ( رواه الطرباين، وابن مردويه.1)

 ( رواه االصبهاين يف الرتغيب.2)

 ( رواه البخاري ومسلم.3)

 ( رواه ابن إسحاق والبيهقي.4)

 ( رواه البيهقي.5)
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: )يا رسول اهلّل! إنك ألحب إيلا من نفيس، وأحب  لك   قال ي  وهكذا فعل ذلك الصحاب الذ 

إيلا من أهيل، وأحب إيلا من ولدي، وإين ألكون يف البيت، فأذكرك فام أصرب حتى آتيك فأنظر  

وموتك عرفت أنك إذا دخلّت اجلنة رفعَت مع النبينّي، وإن دخلُت اجلنة  إليك، وإذا ذكرت مويت  

   (1)خشيت أن ال أراك( 

وقد تغري لونه ونحل جسمه، يعرف يف وجهه    ك، فقد أتاك، ثوبان موال وقال لك آخر، وهو  

( فقال: )يا رسول اهلل ما ب رض وال وجع، غري أين إذا  ؟ له: )يا ثوبان ما غري لونك   فقلت احلزن؛  

 أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت اآلخرة وأخاف أال أراك  مل 

هناك؛ ألين عرفت أنك ترفع مع النبيني وأين إن دخلت اجلنة كنت يف منزلة هي أدنى من منزلتك،  

 وإن مل أدخل فذلك حني ال أراك أبدا( 

 بعدهم. وقد برشت هؤالء مجيعا، بأهنم مع من أحبوا.. وكذلك برشت من  

وقد ظل ـ سيدي ـ هذا احلب ساريا يف أمتك من بعدك، تتأدب به، وترتقى يف مدارج  

الكامل بسببه.. حتى أن هناك من يضحي بكل يشء يف سبيل أن يظفر برؤية منك.. وقد قال  

 بعضهم يذكر شوقه إليك: 

 كيف ال تسكب الدموَع عيوين 

 

 وهي من قبل أن تراك سجام    

 العقول وتفنى كيف ال تذهل  

 

 أنفُس العاشقني وهي كراُم    

 يا رسول اإلله إين حمّب  

 

 لك واهلل شائق مستهاُم    

 يا رسول اإلله يف كل حنيٍ  

 

 لك مني حتية وسالم   

 يا رسول اإلله شوقي عظيم  

 

 زائد والغرام فيك غرام    

 يا رسول اإلله إين نزيل  

 

 ونزيل الكرام ليس ُيضام   

 
 

 ( رواه احلافظ أبو عبد اهلل املقديس يف كتابه )صفة اجلنة(1)
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. لسنا نحن املسلمني ممن ترشفوا باتباعك فقط من أحبوك  .. يا رسول اهلل.سيدي 

وعظموك وعرفوا قدرك.. بل هناك الكثري من العقالء يف العامل الذين امتألوا إعجابا 

صفات الكامل  وتعظيام لك، ولو أهنم مل يؤمنوا أو مل يعلنوا إيامهنم، ذلك أهنم رأوا فيك كل 

 التي حيلمون أن يروها يف اإلنسان.

سبب اختياره   ( يف كتابه )العظامء مائة وأعظمهم حممد  [ مايكل هارت]لقد ذكر 

إن اختياري ملحمد ليقود  : )فقال لك، لتكون عىل قمة عظامء العامل، وعىل مدار التاريخ، 

راء، وقد يعرتض عليه  قائمة أكثر أشخاص العامل تأثريا  يف البرشية قد يدهش بعض الق 

أي حممد( الرجل الوحيد يف التاريخ الذي حقق نجاحا  بارزا  يف كل ) البعض.. ولكنه كان 

 ( من املستوى الديني والدنيوي

كان حممد الرجل الوحيد يف التاريخ الذي نجح يف مهمته إىل أقىص  وقال عنك: )

  (1) (حد، سواء عىل املستوى الديني أم عىل املستوي الزمني

يف ديوانه )الديوان الرشقي للشاعر   ، فقد قال[ يوهان غوته]األكرب  شاعر األملان أما 

أي  ، معربا عن أشواقه إليك: ) الغرب( خياطب أستاذه الروحي الشاعر حافظ شريازي

وإنني مهاجر إليك بأجناس البرشية املحطمة، لتحملنا    …حافظ! إن أغانيك لتبعث السكون

  (2)(جر األعظم حممد بن عبد اهلل يف طريق اهلجرة إىل املها 

إننا أهل أوربة بجميع مفاهيمنا، مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد، وسوف  وقال: )

ال يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت يف التاريخ عن مثل أعىل هلذا اإلنسان، فوجدته يف النبي  

كله بكلمة  حممد، وهكذا وجب أن يظهر احلق ويعلو، كام نجح حممد الذي أخضع العامل 

 
 (33)املائة األوائل( مايكل هارت )( 1)

 (31( الديوان الرشقي للشاعر الغرب، غوته ص)2)
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   (التوحيد 

أنا  : )والذي حرمته الكنيسة بسبب آرائه   [ ليو تولستوي] األديب الرويس    وقال عنك

واحد من املبهورين بالنبي حممد الذي اختاره اهلل الواحد لتكون آخر الرساالت عىل يديه،  

علها  ويكفيه فخرا  أنه هدى أمة برمتها إىل نور احلق، وج .. وليكون هو أيضا  آخر األنبياء 

   (جتنح للسكينة والسالم، وفتح هلا طريق الرقي واملدينة 

أعظم حدث يف حيايت  : )[الفونس دي المارتني]الشاعر الفرنيس الشهري    وقال عنك

هو أنني درست حياة رسول اهلل حممد دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود،  

ومن هو الرجل الذي   .. مد؟!ومن ذا الذي جيرؤ عىل تشبيه رجل من رجال التاريخ بمح

إن سلوكه   ..ظهر أعظم منه، عند النظر إىل مجيع املقاييس التي ُتقاس هبا عظمة اإلنسان؟!

عند النرص وطموحه الذي كان مكرسا  لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره الساموي  

اخلطيب  هذه كلها تدل عىل إيامن كامل مّكنه من إرساء أركان العقيدة. إن الرسول و

واملرشع والفاتح ومصلح العقائد األخرى الذي أسس عبادة غري قائمة عىل تقديس الصور  

  (1) هو حممد، لقد هدم الرسول املعتقدات التي تتخذ واسطة بني اخلالق واملخلوق(

لقد درست حممدا  باعتباره : )[جورج برناردشو] الفيلسوف اإلنجليزي    وقال عنك 

فرأيته بعيدا  عن خماصمة املسيح، بل جيب أن يدعى منقذ اإلنسانية، وأوربة  رجال  مدهشا ، 

بدأت يف العرص الراهن تفهم عقيدة التوحيد، وربام ذهبت إىل أبعد من ذلك، فتعرتف بقدرة  

هذه العقيدة عىل حل مشكالهتا بطريقة جتلب السالم والسعادة! فبهذه الروح جيب أن  

  (2)(تفهموا نبوءيت 

 
 (.277( السفر إىل الرشق، ص)1)

 (  211/  8( عن )موسوعة مقدمات املناهج والعلوم( أنور اجلندي ) 2)
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)إّن رجال الدين يف القرون الوسطى،    :ـ مبديا إعجابه بشخصك العظيمـ   وقال عنك

ا   ، لقد كانوا يعتربونه عدوًّ ونتيجة  للجهل أو التعّصب، قد رسموا لدين حممٍد صورة  قامتة 

، وتوصلت إىل أّنه   للمسيحية، لكنّني اّطلعت عىل أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبة  خارقة 

ا للمسيحية،  بل جيب أن  يسّمى منقذ البرشية، ويف رأيي أّنه لو توىّل أمر العامل   مل يكن عدوًّ

 اليوم، لوّفق يف حّل مشكالتنا بام يؤمن السالم والسعادة التي يرنو البرش إليها( 

وقال: )لو توىل العامل األورب رجل مثل حممد لشفاه من علله كافة، بل جيب أن  

ة املحمدية هي الديانة الوحيدة التي جتمع كل  يدعى منقذ اإلنسانية، إين أعتقد أن الديان

الرشائط الالزمة وتكون موافقة لكل مرافق احلياة، لقد تنبأت بأن دين حممد سيكون مقبوال   

لدى أوربا غدا  وقد بدا يكون مقبوال  لدهيا اليوم، ما أحوج العامل اليوم إىل رجل كمحمد  

 حيل مشاكل العامل( 

قصة  ] يف موسوعته  [يليام جيمس ديورانتواألمريكي ]املؤرخ  وقال عنك 

إذا حكمنا عىل العظمة بام كان للعظيم من أثر يف الناس، قلنا إن حممدا  رسول  : )[احلضارة

املسلمني أعظم عظامء التاريخ، فقد كبح مجاح التعصب واخلرافات، وأقام فوق اليهودية  

يبقى إىل يومنا هذا قوة ذات   واملسيحية ودين بالده القديم دينا  واضحا  قويا ، استطاع أن

   (خطر عظيم 

مل  : ) [ فيليب حّتي] املسيحي مؤرخ العرب واحلضارة اإلسالمية اللبناين وقال عنك

يسجل التاريخ أن رجال  واحدا ، سوى حممد، كان صاحب رسالة وباين أمة، ومؤسس  

القوة التي  هذه الثالثة التي قام هبا حممد، كانت وحدة متالمحة، وكان الدين هو  ..دولة

 ( توحدها عىل مدى التاريخ

حممد نبي حقيقي بمعنى  : )[د. هانز كونج]عامل الالهوت السويرسي  وقال عنك 
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  (1)(الكلمة، وال يمكننا بعد إنكار أن حممدا  هو املرشد القائد عىل طريق النجاة

السرية  الذين يريدون أن يدرسوا : )[أرنولد توينبي ] املؤرخ الربيطاين  وقال عنك

النبوية العطرة جيدون أمامهم من األسفار مما ال يتوافر مثله للباحثني يف حياة أي نبي من  

 ( أنبياء اهلل الكرام 

م  : )[ الكونت كاتياين]املسترشق اإليطايل  وقال عنك أليس الرسول جديرا  بأن تقدا

رش يف العامل احلب  للعامل سريته حتى ال يطمسها احلاقدون عليه وعىل دعوته التي جاء هبا لين

والسالم؟! وإن الوثائق احلقيقية التي بني أيدينا عن رسول اإلسالم ندر أن نجد مثلها،  

   (فتاريخ عيسى وما ورد يف شأنه يف اإلنجيل ال يشفي الغليل 

نعرف ما فيه الكفاية عن  : )[غوستاف لوبون]فرنيس  الؤرخ  امل طبيب وال  وقال عنك

جهولة تقريبا ، وإنك لن تطمع أن تبحث عن حياته يف  حياة حممد، أما حياة املسيح فم

 ( األناجيل

نفس   [كولونيل رونالد فيكتور كورتيناي]سترشق امل صحفي ووالكاتب الوذكر 

أما يف سرية حممد فنعرف اليشء   ال نعرف إال شذرات عن حياة املسيح، : )حني قالاملعنى 

   ( الكثري، ونجد التاريخ بدل الظالل والغموض

لقد أخرج  : ) [دونالد روتليدج هيل ] نكليزي اإل هندساملو سترشق امل  وقال عنك

حممد للوجود أمة، ومكن لعبادة اهلل يف األرض، ووضع أسس العدالة واملساواة  

   ( االجتامعية، وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة يف أقوام ال تعرف غري الفوىض

يا حممد أنا متأثر جدا  إذ مل  : )[بسامرك] ملاين األسيايس ال دولة والرجل  وقال عنك

أكن معارصا  لك! إن البرشية رأت قدوة ممتازة مثلك مرة واحدة، وأنا أعظمك بكامل  

 
 (.15( عن )اإلسالم هنر يبحث عن جمرى( الدكتور شوقي أبو خليل )1)
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   (االحرتام 

إن األوضاع العاملية  : )[ كريستوفر دارسونوالشاعر اإلنجليزي ]املؤرخ    وقال عنك

   (حممد تغريت تغريا  مفاجئا  بفعل فرد واحد ظهر يف التاريخ هو 

مل يكن حممد نبيا  عاديا ، بل استحق  : ) [ كليامن هوارت] الباحث الفرنيس    وقال عنك

بجدارة أن يكون خاتم األنبياء، ألنه قابل كل الصعاب التي قابلت كل األنبياء الذين سبقوه  

!  (لو رسقت فاطمة ابنته لقطع يدها )نبي ليس عاديا  من يقسم أنه   … مضاعفة من بني قومه 

   (املسلمني اختذوا رسوهلم قدوة يف نرش الدعوة ألصبح العامل مسلام  ولو أن 

أعجبوا بك، وأحبوك، ولو مل يكونوا عىل    ن هذه سيدي قطرات من بحر كلامت الذي

دينك.. ومن ذا يملك أن يعرفك، ثم ال يمتلئ قلبه حبا لك... وهل هناك من ال يستطيع  

ألريج العطر؟.. وأين منك الزهرة وأرجيها  أن حيب الزهرة اجلميلة التي تفوح بكل أنواع ا

 ومجاهلا.. وهو ال يساوي قطرة من بحر مجالك؟ 

ك  ناصبولقد رأيت ـ سيدي ـ كل العقالء جممعني عىل تعظيمك، حتى أولئك الذين 

يعتذرون  يف فرتة ما من حياهتم، وقبل أن يعرفوك.. لكنهم بمجرد أن عرفوك، راحوا  العداء  

ك ومن  الذي أعلن توبته عن مواقفه من [فولتري ] الفرنيس وفالفيلسك، مثلام فعل إلي

املغرضني واحلاقدين تناسوا أقواله بعد توبته، وراحوا ينرشون أقواله قبل  لكن دينك.. 

 توبته. 

كان ينرشها    كان ضحية ألفكار سائدة خاطئةأنه  ه لك وبغضسبب  لقد ذكر يف توبته  

قد هدم حممد الضالل السائد يف العامل لبلوغ احلقيقة، ولكن يبدو  : ) احلاقدون عنك، فقال 

   (أنه يوجد دائام  من يعملون عىل استبقاء الباطل ومحاية اخلطأ

أهيا األساقفة والرهبان والقسيسون إذا ُفرض عليكم  : )يف قاموسه الفلسفيوقال 
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اب طوال النهار يف شهر الصيام.. إذا فرض عليكم احلج  قانون حيرم عليكم الطعام والرش

م عليكم    2،5يف صحراء حمرقة.. إذا ُفرض عليكم إعطاء   باملائة من مالكم للفقراء.. إذا ُحرِّ

رشب اخلمور ولعب امليرس.. إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثامين عرشة زوجة أحيانا ، 

دعاء خملصني بأن هذه الرشيعة  مكنكم االعرشة من هذا العدد، هل ي فجاء من حيذف أربع 

   ( رشيعة لّذات؟!

إن   .. لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن إلنســان أن يقوم به عىل األرض : ) وقال

أقل ما يقال عن حممد أنه قـــد جاء بكتاب وجاهد، واإلسالم مل يتغري قط، أما أنتم ورجال  

 ( دينكم فقد غريتم دينكم عرشين مرة

. وال كل أولئك العقالء من  .. وال املالئكة . . لسنا نحن البرش. هللسيدي يا رسول ا

. وحدهم من عرفوا قدرك، وبجلوك وكرموك.. بل إن كل يشء فعل  . العوامل األخرى

ذلك.. فقد بث اهلل حمبتك يف قلوب الكائنات.. حتى تلك التي نتوهم أنه ال عقول وال  

أن يكون له عقل أو قلب؟.. لكن كربياءنا  قلوب هلا.. وهل يعقل أن خيلق اهلل شيئا من دون  

 جعلنا نتوهم أن العقل لن يكون إال يف جهاز عصبي، والقلب لن يكون إال يف جهاز دوري. 

لقد ورد يف الروايات الكثرية املتواترة التي ال يؤمن هبا إال الصادقون يف إيامهنم،  

رض بحجارهتا  األأن  أولئك الذين يعلمون أن قدرة اهلل ال يعجزها يشء.. ما يدل عىل 

 .. املودة واحلنني واحلب  ك ـ سيدي ـ كل ألوانكانت تظهر لوأشجارها وحيواناهتا، 

(هذا جبل حيبنا ونحبه: )، وحبك له، وحبه لك، فقلتفقد أخربت عن جبل أحد 
(1)  

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)
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، فلام بدله  منرب   كطب إىل جذع نخلة، فاختذ لختك كنت  أن  (1)بأسانيد كثرية  ووصلنا 

إليه،   تكام حتن الناقة، فنزل  ك حن ل ك إىل املنرب الذي صنع ل وتاجلذع، وغد تفارق

 (2)  (لو مل أحتضنه، حلن إىل يوم القيامةوقلت عنه: )  فسكن،  ،ك إلي ه تممفض

 لقد عرب الشاعر عن ذلك احلنني الذي أبداه لك اجلذع، فقال:  

 حين اجلذع من شوق إليك 

 

 و يذرف دمعه حزنا  عليك    

 و جيهش بالبكاء وبالنحيب  

 

 لفقد حديثكم وكذا يديك    

 فاميل ال حين إليك قلبي  

 

 و حلمي أن أقبل مقلتيك    

 و أن ألقاك يف يوم املعاد  

 

 و ينعم ناظري من وجنتيك    

 فداك قرابتي ومجيع مايل  

 

 و أبذل مهجتي دوما  فداك    

 تدوم سعاديت ونعيم روحي  

 

 إذا بذلت حيايت يف رضاك  

 حبيب القلب عذرا ال تلمني  

 

 فحبي ال حيق يف سامك    

 ذنوب أقعدتني عن علو  

 

 و أطمح أن ُأقرب من عالك   

 لعل حمبتي تسمو بروحي  

 

 فتجرب ما تصدع من هواك   

التي نتهمها بعدم  الكائنات  وقد وردـ  سيديـ  من الروايات ما يدل عىل شهادة تلك    

عن جابر قال:  العقل لك يف الوقت الذي جحدك فيه الغافلون قساة القلوب، ففي احلديث  

من سفر حتى إذا دفعنا إىل حائط بني النجار إذا فيه مجل ال يدخل   أقبلنا مع رسول اهلل 

 
( روى القصة مجع من الصحابة، منهم أب بن كعب رواه الشافعي وأمحد وابن ماجه والبغوي وابن عساكر،ومنهم أنس 1)

بن مالك رواه أمحد والرتمذي وصححه وأبو يعىل والبزار وابن ماجه وأبو نعيم من طرق عىل رشط مسلم، ومنهم بريدة، رواه 

خاري والرتمذي، واملطلب بن أب وداعة، رواه الزبري بن بكار، وأبو سعيد اخلدري، الدارمي، وجابر بن عبد اهلل، رواه أمحد والب

رواه عبد بن محيد وابن أب شيبة، وأبو يعىل وأبو نعيم بسند عىل رشط مسلم، وعائشة رواه الطرباين والبيهقي، وأم سلمة رواه 

 و بذلك حديث متواتر املعنى.أبو نعيم والبيهقي بإسناد جيد.. كلها روي بألفاظ متقاربة املعنى وه

 .  2/558(، والبيهقي 12841(، والطرباين )1415(، وابن ماجه )1563( و )39( الدارمي )2)
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فجاء حتى أتى احلائط فدعا البعري، فجاء   كر ذلك لرسول اهلل أحد إال شد عليه، فذ

، ودفعه إىل  ( هاتوا خطامه: )واضعا مشفره إىل األرض حتى برك بني يديه، فقال النبي 

رض إال يعلم أين رسول  إنه ليس شئ بني السامء واأل: ) صاحبه ثم التفت إىل الناس، فقال

  (1) (اهلل إال عايص االنس واجلن

عىل قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها عىل   رتمرك ، أن(2)روي بأسانيد خمتلفةوقد 

عمود فشطاط فقالت: يا رسول اهلل أخذت ويل خشفان يف الربية، وقد انعقد اللبن يف  

:  هلا لت  ، فق(3) أخاليف، فال هو يذبحني فأسرتيح، وال يدعني، فأرجع إىل خشفي يف الربية(

أين صاحب  : ) ، فقلت(وإال عذبني اهلل عذابا أليام نعم،)إن تركتك ترجعني؟(، قالت: )

خلوا عنها حتى تأيت خشفها ترضعها  : )فقلتهذه؟(، فقال القوم: نحن يا رسول اهلل، 

، فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت  (أنا : )قلت ، فقالوا: من لنا بذلك؟  ( وترجع إليكم

هوذا نحن يا رسول اهلل،  أين صاحب هذه؟(، قالوا:  : )فقلتهبم    رت إليهم فأوثقوها، فمر

، وأطلقوها،  ( خلوا عنها : )فقلت تبيعوهنا؟(، فقالوا: هي لك يا رسول اهلل، : ) فقلت

 ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل( أشهد أن )فذهبت، وهي تُضب برجلها فرحا وتقول:  

. لقد رأيت من قومي من يضحك عىل مثل هذا.. ولست أدري ما الذي  .سيدي

ِ َفُهم   قوله تعاىل: يضحكه، وهو يقرأ  ن ِس َوالطاري  ِ نِّ َواإل  َوُحرِشَ لُِسَلي اَمَن ُجنُوُدُه ِمَن اجل ِ

نَُكم  اَل  17ُيوَزُعوَن )
ُخُلوا َمَساكِ ُل اد  َا النام  َلٌة َياَأهيُّ ِل َقاَلت  َنم  ا َعىَل َواِد النام  ( َحتاى إَِذا َأَتو 

َمناُكم  ُسَلي اَمُن َوُجنُوُدهُ 
ُعُروَن )  حَي طِ هِلَا َوَقاَل َربِّ  18َوُهم  اَل َيش  ا ِمن  َقو  َم َضاِحك  ( َفَتَبسا

 
 ( رواه مسلم.1)

 ( رواه الطرباين والبيهقي وأبو نعيم.2)

يف بعض سكك املدينة فمررنا بخبأ أعراب وإذا بظبية مشدودة إىل اخلباء، فقالت:   ( ويف رواية أنس: كنا مع رسول اهلل  3)

 يا رسول اهلل، إن هذا االعراب اصطادين.



 

242 

 

ِخ  َضاُه َوَأد  َمَل َصاحِل ا َتر  َت َعيَلا َوَعىَل َوالَِديا َوَأن  َأع  تِي َأن َعم  َمَتَك الا ُكَر نِع  نِي َأن  َأش  ِزع  ل نِي  َأو 

نيَ  احِلِ َتَِك يِف ِعَباِدَك الصا ؛ فهل كان سليامن عليه السالم أعلم  [ 19 -  17نمل: ]ال بَِرمح 

منك بلغة هذه الكائنات.. وهو ليس سوى تلميذ من تالميذك.. فأنت سيد املرسلني،  

 وأرشف خلق اهلل أمجعني. 

ليس ذلك فقط سيدي.. بل إن الروايات الكثرية تذكر شهادة احلىص لك.. وليس  

ا  ذلك بمستغرب، وقد قال اهلل تعاىل:   ع  ا ُمَتَصدِّ َتُه َخاِشع  آَن َعىَل َجَبٍل َلَرَأي  ُقر  نَا َهَذا ال  َزل  َلو  َأن 

هُبَا لِلنااِس َلَعلا  ِ َثاُل َنُض  َم  َيِة اهللاِ َوتِل َك األ  ُرونَ ِمن  َخش   [ 21]احلرش:   ُهم  َيَتَفكا

: قدم ملوك حُضموت عىل رسول  بعض أصحابك حيدث عن بعض ذلك قاللقد  

سبحان اهلل إنام  : )وفيهم االشعث بن قيس، فقالوا إنا قد خبأنا لك خبأ فام هو؟ قال  اهلل 

فأخذ   ،وجل ، فقالوا: فكيف نعلم أنك رسول اهلل عز (يفعل هذا الكاهن والكهانة يف النار

، فسبح احلىص يف يده،  ( هذا يشهد أين رسول اهلل: )كفا من حىص، فقال رسول اهلل 

 .(1)فقالوا: نشهد أنك رسول اهلل عز وجل

 . (2)فنسمع تسبيح الطعام، وهو يؤكل  قال: كنا نأكل مع رسول اهلل  وحدث آخر  

،  ( يسبح إن هذا الطعام: )بطعام ثريد، فقال رسول اهلل أيت  : قالوحدث آخر 

ادن هذه القصعة من هذا  : )، ثم قال لرجل( نعم: )قالوا: يا رسول اهلل، وتفقه تسبيحه، قال

  ( ادهنا من آخر : )، فأدناها منه فقال: نعم، يا رسول اهلل، هذا الطعام يسبح فقال(الرجل 

فقال رجل: يا رسول اهلل، لو أمرت   (ردها : )وأدناها منه فقال: هذا الطعام يسبح ثم قال 

 
 ( رواه أبو نعيم واحلكيم الرتمذي.1)

 ( رواه البخاري ومسلم.2)
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 .(1)، فردها ( ال إهنا لو سكتت عند رجل لقالوا: من ذنب ردها : )عىل القوم مجيعا، فقال

وقد ورد يف الروايات واألحاديث الكثرية أهنا مل تكن تكتفي بالشهادة لك فقط،  

ول اهلل  قال: كنت مع رس عيل اإلمام عن فوإنام كانت حتييك وتبجلك وتسجد تكريام لك، 

   بمكة فخرجنا يف بعض نواحيها، فام استقبله جبل وال شجر إال قال: السالم عليك، يا

 .(2) رسول اهلل

حني أراد اهلل كرامته وابتدأه بالنبوة   وعن برة بنت أب جتراة قالت: إن رسول اهلل 

يمر   كان إذا خرج حلاجته أبعد حتى ال يرى بيتا ويفيض إىل الشعاب وبطون األودية، فال

بحجر وال شجر إال قال: السالم عليك يا رسول اهلل، وكان يلتفت عن يمينه وشامله وخلفه  

 .  (3)فال يرى أحدا

يا  ) فقلت:  ، خر ساجدا كفلام كان قريبا منيك، مجال جاء إل  جابر بن عبد اهللوذكر 

:  فقلتأهيا الناس، من صاحب هذا اجلمل؟(، فقال فتية من األنصار: هو لنا يا رسول اهلل،  

فقلت:  فام شأنه؟(، قالو: سنونا عليه عرشين سنة، فلام كربت سنه، أردنا نحره، )

، فقالوا: يا  ( أحسنوا إليه حتى يأتيه أجله: )فقلتتبيعونه؟(، فقالوا: هو لك يا رسول اهلل )

ال ينبغي لبرش أن يسجد لبرش  : ) فقلترسول اهلل، نحن أحق أن نسجد لك من البهائم، 

  (4)(ولو كان النساء ألزواجهن 

هذا ـ سيدي ـ غيض من فيض مما منحك اهلل من تعظيم وتبجيل وتكريم وحمبة يف  

نَا َلَك  ﴿ وَ  :قلوب الكائنات.. وكيف ال يكون لك ذلك، وقد قال اهلل تعاىل يف شأنك َرَفع 

 
 ( رواه أبو الشيخ.1)

 ( رواه الرتمذي، وحسنه.2)

 ( رواه ابن سعد.3)

 هقي واللفظ له، ورجاله ثقات.( رواه أمحد والبي4)
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َرَك﴾ )الرشح:  . فال أحد يف العامل جيحد أن اسمك هو أشهر األسامء وأعظمها.. وأنه  .( 4ِذك 

 الوحيد الذي يردد كل يوم ويف أوقات متعددة يف مجيع أنحاء العامل. 

فأسألك يا سيدي أن يردد قلبي اسمك كل حني.. حتى يصري فانيا فيك.. عاشقا  

مسلام لك يف كل شؤونه.. حتى يلقاك طاهرا نقيا جديرا   لك.. مقبال عليك بكليته..

 بصحبتك واملعية معك. 
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 العابد  املتبتل 

يا من حتققت فيك العبودية بأمجل صورها، وأكمل معانيها،   سيدي يا رسول اهلل..

هلل، فأنت  افرصت نموذجها األمثل، وفهرس مفرداهتا األعظم.. فمن أراد أن يكون عابد

جه.. وليس عليه سوى أن يتبع هديك، ويسري عىل سنتك، لتكتمل  أسوته وقدوته وأنموذ

 له كل حقائقها وقيمها ومقاماهتا ومنازهلا. 

لقد رحت سيدي أبحث عن رس ذلك الثناء العظيم الذي أثنى اهلل به عليك، ورس  

ذلك الكامل الذي حظيت به، فوجدت أنه حمصور يف عبوديتك.. فقد كنت عبدا حقيقيا  

يك شائبة من عبودية لغريه.. ولذلك رصت جمىل للحقائق القدسية تتنزل  هلل.. ومل تكن ف

ت دليال صافيا عىل احلق.. فمن أراد أن يعرفه،  .. ورص عليك، لرياها غريك من خاللك

 فليس عليه سوى أن يعرفك، ومن أراد أن يعبده، فليس عليه سوى أن يتبعك. 

  ا كل لطائفك املقدسة، فقال:  لقد عرب اهلل تعاىل عن تلك العبودية التي امتألت هب

َعاملنََِي )  ُت  162ُقل  إِنا َصاَليِت َوُنُسكِي َوحَم َياَي َومَمَايِت هللِاِ َربِّ ال  يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمر  ( اَل رَشِ

لِِمنَي  ُل امل ُس   [ 163،  162]األنعام:   َوَأَنا َأوا

لتي امتألت هبا جوانحك،  فهاتان اآليتان الكريمتان تشريان إىل تلك العبودية ا

فصارت صالتك ونسكك وحياتك ومماتك وكل ترصفاتك نابعة منها خاضعة هلا.. مل  

 ترشك يف ذلك أحدا.. ومل ترتض بغري ربك بدال. 

أرشف األلقاب.. لقب العبودية.. ويف أرشف املقامات   ربك ولذلك أطلق عليك

نَا َعىَل  :الكريم ـ مقام تنزل القرآن واملحال، فقال ـ عند ذكرك يف  ل  ٍب مِماا َنزا ﴿ َوإِن  ُكن ُتم  يِف َري 

ِه َواد ُعوا ُشَهَداَءُكم  ِمن  ُدوِن اهللاِ إِن  ُكن ُتم  َصاِدِقنَي﴾ )البقرة: 
ن  ِمث لِ (،  23َعب ِدَنا َفأ ُتوا بُِسوَرٍة مِّ
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َقاَن َعىَل َعب ِدِه لَِيكُ وقال ُفر  َل ال  :﴿  وقال(، 1وَن لِل َعاملَنَِي َنِذيرا ﴾ )الفرقان: :﴿ َتَباَرَك الاِذي َنزا

َتاَب َومَل  جَي َعل  َلُه ِعَوَجا﴾ )الكهف: 
ُد هللِاِ الاِذي َأن َزَل َعىَل َعب ِدِه ال كِ َم  :﴿ ُهَو الاِذي  وقال(،  1احل 

ِرَجُكم  ِمَن الظُُّلاَمِت إِىَل النُّ ُل َعىَل َعب ِدِه آَياٍت َبيِّنَاٍت لِيُخ  وِر َوإِنا اهللاَ بُِكم  َلَرُؤوٌف َرِحيٌم﴾  ُينَزِّ

 ( 9)احلديد: 

ُه ملَاا َقاَم  ، فقالاملطلق له ك ، وخضوعإليه ك مقام دعوتيف  وذكر عبوديتك هلل  :﴿ َوَأنا

ُعوُه َكاُدوا َيُكوُنوَن َعَلي ِه لَِبدا ﴾ )اجلـن:  ( 19َعب ُد اهللاِ َيد 

:﴿ ُسب َحاَن الاِذي  فقال،  واملعراج  رساء برحلة اإل  كتكريمه لعند    وذكر عبوديتك هلل 

َلُه لُِنِرَيُه مِ  نَا َحو  َق ىَص الاِذي َباَرك  ِجِد األ  ََراِم إىَِل امل َس  ِجِد احل  ى بَِعب ِدِه َلي ال  ِمَن امل َس  َ ن  آَياتِنَا  َأرس 

َبِصرُي﴾ )االرساء: ِميُع ال  ُه ُهَو السا  ( 1إِنا

ن يطرونك ويمدحونك ويثنون عليك، بأن يذكروا  كنت ـ سيدي ـ تذكر للذيوهلذا،  

هذا املقام الرفيع الذي هو أرشف املقامات، ولواله مل يكن هناك مقام وال منزلة وال كرامة  

)ال تطروين كام أطرت النصارى املسيح ابن   وال رفعة، فقد ورد يف احلديث عنك قولك: 

 ، (1) مريم فإنام أنا عبد، فقولوا عبد اهلل ورسوله(

: )أتاين ملك إىل حجرة  هلل عىل كل يشء امبينا فضل عبودية  يف حديث آخر ت قلو

الكعبة، فقال: إن ربك يقرئك السالم، ويقول لك: إن شئت كنت نبيا، ملكا وإن شئت نبيا  

 (2) عبدا، فقلت: نبيا عبدا(

. ابتداء من حرصك عىل الشعائر  . لقد جتلت ـ سيدي ـ عبوديتك هلل يف كل يشء

كنت تؤدهيا بخشوع عظيم.. بل بشوق عظيم.. وكنت تقيض معها معظم   التعبدية التي 

 
 ( رواه البخاري.1)

 ( رواه البيهقي.2)



 

247 

 

 ليلك، بعد ذلك النهار الطويل املمتلئ باملشاق واملتاعب. 

وقد كان ذلك منك ـ سيدي ـ منذ األيام األوىل من إرسال اهلل لك.. حينها أمرك بأن  

ُل ) َيا قال: ، فتقوم أكثر الليل، وأن تكثر من ذكره، وأن تتبتل إليه تبتيال  مِّ َا امل ُزا ( ُقِم  1َأهيُّ

ي َل إِالا َقلِيال  )  َفُه َأِو ان ُقص  ِمن ُه َقلِيال  )2اللا تِيال  ) 3( نِص  آَن َتر  ُقر  ِل ال  ( إِناا  4( َأو  ِزد  َعَلي ِه َوَرتِّ

ال  َثِقيال  ) ئ ا َوأَ 5َسنُل ِقي َعَلي َك َقو  ي ِل ِهَي َأَشدُّ َوط  َوُم ِقيال  )( إِنا َناِشَئَة اللا ( إِنا َلَك يِف الناَهاِر  6ق 

ا َطِويال  ) َم َربَِّك َوَتَبتال  إَِلي ِه َتب تِيال  )7َسب ح  ُكِر اس  ِرِب اَل إَِلَه إِالا ُهَو  8( َواذ  ِق َوامل َغ  ِ ( َربُّ امل رَش 

ُه َوكِيال   ِذ   [ 9  -  1]املزمل:   َفاختا

ألولئك الذين راحوا يتهمونك  فويل وقد ظل ذلك ديدنك طيلة حياتك.. 

باالستغراق يف الدنيا، وهم يرونك يف هنارك داعية وجماهدا وقائدا.. ويف ليلك متبتال وقانتا 

 وعابدا.. فهل يمكن ملن يكون هذا حاله أن يكون له ادنى اهتامم بالدنيا؟

ليت أولئك الذين ال يعرفونك راحوا يقرؤون تلك األوامر اإلهلية اخلاصة بك،  

،  (1)والتي تأمرك بالقيام والتهجد هلل، يف الوقت الذي أعفيت أمتك فيه من هذا التكليف

ا قال تعاىل:   ا حَم ُمود  د  بِِه َنافَِلة  َلَك َعَسى َأن  َيب َعَثَك َربَُّك َمَقام  ي ِل َفَتَهجا ]اإلرساء:    َوِمَن اللا

79 ] 

َنى  إِ وليتهم قرأوا معها شهادة اهلل لك بذلك، حيث قال:   َلُم َأناَك َتُقوُم َأد  نا َرباَك َيع 

ي َل َوالناَهاَر عَ  ُر اللا ِذيَن َمَعَك َواهللاُ ُيَقدِّ َفٌة ِمَن الا
َفُه َوُثُلَثُه َوَطائِ ي ِل َونِص  َم َأن  َلن   ِمن  ُثُلَثِي اللا

لِ

 [ 20]املزمل:    حُت ُصوُه َفَتاَب َعَلي ُكم  

 
([ واختلف يف معنى قوله:  103/  5( قال ابن كثري يف ]تفسريه )1)


نافلة لك

فقيل: معناه أنك خمصوص بوجوب ذلك   

وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا يف حقه دون األمة. رواه العويف عن ابن عباس، وهو أحد قويل العلامء، وأحد قويل الشافعي، 

 رمحه اهلل، واختاره ابن جرير. 
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ادات الكثرية التي شهد هبا من عايشوك، ليعرفوا رس  وليتهم قرأوا معها تلك الشه

 تفطر أقدامك، وأنت قائم وراكع وساجد لربك.

عن ليلة من ليايل تعبدك لربك، وكيف حاول أن يتأسى    حذيفةفقد حدث صاحبك  

ليلة وهو يصيل يف املسجد، فقمت أصيل   : قام النبي بك فيها، لكنه عجز عن ذلك، فقال

 يعلم، فاستفتح بسورة البقرة، فقلت: إذا جاء مائة آية ركع، فجاءها  وراءه خييل إيل أنه ال 

فلم يركع، فقلت: إذا جاء مائتي آية ركع فجاءها فلم يركع، فقلت: إذا ختمها ركع فختمها  

فلم يركع فلام ختم، قال: )اللهم لك احلمد(، ثم استفتح آل عمران فقلت: إذا ختمها ركع  

لك احلمد(، ثم استفتح النساء، فقلت: إذا ختمها ركع،   فختمها ومل يركع وقال: )اللهم

فختمها فلم يركع وقال: )اللهم لك احلمد( ثالثا ثم استفتح بسورة املائدة، فقلت: إذا  

ختمها ركع، فختمها فركع فسمعته يقول: )سبحان رب العظيم(، ويرجع شفتيه فأعلم أنه  

 .(1) نعام، فرتكته وذهبتيقول غري ذلك، فال أفهم غريه، ثم استفتح بسورة األ

ذات ليلة ألصيل بصالته، فاستفتح   قال: أتيت رسول اهلل وذكر موقفا آخر، ف

الصالة فقرأ قراءة ليست بالرفيعة وال اخلفيفة، قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا، قال: ثم ركع  

نحوا من سورة قال ثم رفع رأسه فقال: )سمع اهلل ملن محده ذو اجلربوت وامللكوت  

غ من الطول  والكربياء والعظمة(، ثم قام نحوا من سورة، وسجد نحوا من ذلك حتى فر

 .(2) وعليه سواد من الليل

بعد العتمة، فقلت: يا رسول اهلل   لقد لقيت رسول اهلل قال: وذكر موقفا آخر، ف

ائذن يل أن أتعبد بعبادتك فذهب وذهبت معه إىل البئر، فأخذت ثوبه فسرتت عليه، ووليته  

 
 ( رواه عبد الرزاق.1)

 ( رواه ابن أب شيبة.2)
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ة، وأقامني عن  ظهري، ثم أخذ ثوب فسرت عيل حتى اغتسلت، ثم أتى املسجد فاستقبل القبل

يمينه، ثم قرأ الفاحتة، ثم استفتح سورة البقرة، وال يمر بآية رمحة إال سأل اهلل، وال آية  

ختويف إال استعاذ، وال مثل إال فكر حتى ختمها ثم كرب، فرفع، فسمعته يقول يف ركوعه:  

)سبحان رب العظيم( ويرد فيه شفتيه حتى أظن أنه يقول: )وبحمده(، فمكث يف ركوعه  

قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه ثم كرب فسجد فسمعته يقول يف سجوده: )سبحان رب األعىل(  

ويرد شفتيه، فأظن أنه يقول: )وبحمده(، فمكث يف سجوده قريبا من قيامه، ثم هنض حني  

فرغ من سجدته فقرأ فاحتة الكتاب، ثم استفتح )آل عمران( ال يمر بآية رمحة إال سأل وال  

ى ختمها، ثم فعل يف الركوع والسجود كفعل األول، ثم سمعت النداء  مثل إال فكر، حت

 .(1)فام تعبدت عبادة كانت عيل أشد منها  : بالفجر، قال حذيفة

من الليل فلام دخل يف الصالة قال:    مع رسول اهلل  صليت  قال:  وذكر موقفا آخر، ف

)البقرة( قراءة ليست  )اهلل أكرب، سبحان ذي امللك واجلربوت والكربياء والعظمة(، ثم قرأ 

باخلفيضة وال بالرفيعة، حسنة يرتل فيها ليسمعنا، ثم يركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه،  

وكان يقول: )سبحان رب العظيم( ثم يرفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وهو يقول:  

ة(،  )سمع اهلل ملن محده(، ثم قال: )احلمد هلل ذي امللكوت واجلربوت والكربياء والعظم

فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول )سبحان رب األعىل( ثم رفع رأسه، وكان بني  

السجدتني نحوا من السجود وكان يقول: )رب اغفر يل، رب اغفر يل( حتى قرأ )البقرة(  

و)آل عمران( و)األنعام(، و)النساء( و)املائدة( و)األنعام( قال شعبة: ال أدري املائدة ذكر  

 .(2)أو األنعام

 
 ( رواه احلارث بن أسامة.1)

 ابن مالك، وأبو احلسن بن الضحاك، وأبو نعيم.( رواه 2)
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صليت  )قال: عن موقف من مواقف تعبدك، فابن مسعود الويف  وحدث صاحبك 

ما مهمت؟  (، قيل له: أطال حتى مهمت بأمر سوء وليلة، فلم يزل قائام،  مع رسول اهلل 

 (1)(همهمت أن أقعد وأذر)قال: 

يف رمضان، فركع فقال يف ركوعه: )سبحان رب   مع رسول اهلل وقال: صليت 

كان قائام، ثم جلس يقول: )رب اغفر يل رب اغفر يل( مثل ما كان قائام ثم  العظيم( مثل ما 

سجد فقال: )سبحان رب األعيل( مثل ما كان قائام، فام صىل إال أربع ركعات حتى جاء  

 (2)بالل إىل الغداة(

: )ما لكم  ك، فقالت وصالت تك أم سلمة عن قراءسئلت زوجتك الصاحلة و

تمة ثم يسبح، ثم يصيل بعدها ما شاء اهلل من الليل ثم يرقد(  ولصالته وقراءته، كان يصيل الع

ويف لفظ )كان يصيل ثم ينام قدر ما صىل ثم يصبح ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة  

  (3)مفرسة حرفا حرفا(

يصيل ثم ينام قد ما صىل، ثم يصيل قدر ما نام، ثم   وعنها قالت: )كان رسول اهلل 

 (4)ينام قدر ما صىل حتى يصبح(

ليلة التامم وكان يقرأ )بالبقرة( و)آل   وعنها قالت: كنت أقوم مع رسول اهلل 

عمران( و)النساء( فال يمر بآية فيها ختويف إال دعا واستعاذ، وال يمر بآية فيها استبشار إال  

 .(5)ب إليهدعا اهلل تعاىل ورغ

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 ( رواه النسائي.2)

 ( رواه أمحد، والثالثة، وأبو احلسن الضحاك.3)

 ( رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي.4)

 ( رواه أمحد.5)
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  : بت عند خالتي ميمونة، فصىل رسول اهلل وحدث ابن عمك ابن عباس قال 

العشاء، ثم جاء فصىل أربع ركعات، ثم نام ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه  

 .(1)فصىل مخس ركعات ثم صىل ركعتني ثم نام حتى سمعت غطيطه، ثم خرج إىل الصالة

يتسوك من الليل   قال: كان رسول اهلل اهلل بن عبد جابر وحدث الويف الصالح 

 .(2) مرتني، أو ثالثا، كلام رقد فاستيقظ استاك وتوضأ، وصىل ركعتني أو ركعة

وهكذا ـ سيدي ـ وردت الشهادات الكثرية الدالة عىل تبتلك وتعبدك هلل، ويف كل  

بك..  األوقات واألحول حتى يف تلك املواقف الصعبة التي اجتمع فيها أعداؤك عىل حر

لكنك مل تكن تبايل هبم.. بل كنت هترع إىل الصالة، لرتتاح هبا يف جوار ربك، ولذلك كنت  

  (3)(يا بالل أقم الصالة أرحنا هبا تقول لبالل: )

)قال يل جربيل: قد حبب إليك الصالة فخذ   عنك أنك قلت:  ابن عباس وحدث 

 (4) منها ما شئت(

ومل يكن ذلك ـ سيدي ـ وحده امليدان الذي برز فيه تعبدك هلل.. فقد كنت عابدا هلل يف  

كل أحوالك، وكان لسانك دائم الذكر لربك، ومل تكن تفرت حلظة واحدة عن ذكره، وال عن  

 القيام بأي يشء يكلفك به. 

ت التي يتصور من معك فيها أنك نائم.. مل تكن كذلك، وإنام حتى يف تلك األوقا 

 (5) كان قلبك مستيقظا حارضا مع ربك، وقد قلت يف ذلك: )تنام عيناي، وال ينام قلبي(

 
 ( رواه البخاري.1)

 ( رواه الطرباين.2)

 (4985، رقم 4/296وأبو داود )(، 23137، رقم 5/364( أمحد )3)

 ( رواه أمحد، والطرباين، برجال الصحيح.4)

 ( 186( )763(، ومسلم )859( و )138( البخاري )5)
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هيئتكم، إين  إين لست كوقلت ملن عجب من وصالك للصوم، وصربك عليه: )

 (1) يطعمني رب ويسقيني(

ية خالصة لربك.. ولذلك كنت أهال لكل  وهكذا كانت حياتك كلهاـ  سيديـ  عبود

تلك التكريامت العظيمة التي كرمك اهلل هبا.. فويل ألولئك الذين راحوا يشوهونك  

 وحيرفونك ويدنسونك.. ما أجهلهم بك، وما أعظم حقدهم عليك.

فأتوسل بك ـ سيدي ـ إىل اهلل أن جيعلني من العابدين املتبتلني القانتني الذين امتألت  

رواحهم وكل لطائفهم بكل ألوان العبودية.. حتى ألقى اهلل وأنا جدير بلقائك،  قلوهبم وأ

وصحبتك.. فال يصحبك ـ سيدي ـ إال من كان أهال لذلك.. وقد قلت ملن قال لك: )يا  

  )2(رسول اهللّ أسألك مرافقتك يف اجلنة(: )أعني عىل نفسك بكثرة السجود(

 
 ( 1105(، ومسلم )1964( البخاري )1)

 ( رواه أبو داود والرتمذي. 2)
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 العفيف الزاهد  

أهيا العفيف الزاهد.. الذي تزينت له الدنيا بكل حماسنها،  سيدي يا رسول اهلل.. 

وتعرضت له بجميع مباهجها.. فراح يعرض عنها بكل كيانه، مقبال عىل ربه، منشغال بام  

 طوق به عنقه من أصناف التكاليف. 

لقد رحت ـ سيدي ـ أتأمل حياتك، وكيف كنت تعيش يف مكة التي كرمها اهلل  

ي نورها اهلل هبجرتك إليها.. فوجدت حياتك وحدها أكرب دليل  بنشأتك فيها، واملدينة الت

عىل نبوتك وعظمتك واصطفاء اهلل لك.. فحياتك ـ سيدي ـ يف فرتة االضطهاد واحلصار  

واملواجهة ال ختتلف يف أي يشء عن حياتك يف فرتة التمكني والقيادة.. ففي كليهام كنت  

 الفقراء أنفسهم.  عنه ربأ الزاهد العفيف الذي يرىض بالعيش القليل الذي ي 

أصدقك ـ سيدي ـ أين مع تقدييس وتعظيمي لك، تأملت كثريا لتلك احلياة التي كنت  

تعيشها، والتي اختلط فيها اجلوع مع التعب مع أنواع املواجهات التي كنت تقابلها مجيعا  

 . له بصربك اجلميل، ورضاك عن ربك الذي ال حدود

ا أعلم أنك تعيش يف عوامل اجلامل والكامل التي  ومل يكن ذلك سبب أملي الوحيد؛ فأن

جتعلك ترى الدنيا كلها بصورهتا احلقيقية املمتلئة بالزيف واخلديعة.. لكني أتأمل ألولئك  

 املجازفني هبجرانك، املصدقني لدعاوى احلاقدين عليك.  

كنت  ولو أهنمـ  سيديـ  نظروا إىل حياتك املليئة بكل ألوان املشاق واملتاعب.. والتي  

تأوي منها إىل بيتك البسيط الذي ال خيتلف عن بيوت أفقر الفقراء واملساكني.. لو رأوا ذلك  

 هم يف الداللة عىل صدقك.ا لكف

فهل يمكن ملدع وكاذب وخمادع أن يبذل حياته مجيعا مضحيا، ثم ال ينال من احلياة  

آك متكئا  إال ذلك الشظف واملعاناة التي وصفها بعض أصحابك عندما دخل عليك، فر
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عىل رمال حصري قد أثر يف جنبك؛ فرفع رأسه يف البيت، فام رأى فيه شيئا يرد البرص، إال  

ثالثة بسط معلقة، وصربة من شعري، فهملت عيناه، فقلت: ما لك؟ فقال: يا رسول اهلل  

أنت صفوة اهلل من خلقه، وكرسى وقيرص فيام مها فيه؟.. فقلت له بكل هدوء: )أيف شك  

قوم عجلت هلم طيباهتم يف حياهتم الدنيا، أما ترىض أن تكون هلم الدنيا، ولنا    . أولئك.أنت

اآلخرة؟(، فقال: )بىل، يا رسول اهلل، فأمحد اهلل عز وجل(، فقلت له: )لو شئت أن يسري  

   (1)اجلبال الراسيات معي ذهبا لسارت(

عىل حصري فأثر يف جنبه، فلام استيقظ جعلت    وحدث آخر، قال: اضطجع رسول اهلل  

أمسح عنه، فقلت: يا رسول اهلل أال آذنتنا فبسطت شيئا يقيك منه، تنام عليه، فقال: )ما يل وللدنيا،  

   (2)ما أنا والدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف، فقال حتت شجرة ثم راح وتركها( 

هناك غريهم كثري.. حتى أن هناك  مل يكن أولئك ـ سيدي ـ فقط من أخطأ يف حقك.. بل  

من راح يدعي أنك إذا عدت إىل الدنيا للبست بذلة عرصية، وامتلكت أغىل السيارات، وسكنت  

أرفه القصور.. ومل يلتفت هؤالء املحجوبون بزخارف الدنيا أن كل ذلك، وفوقه أضعافا مضاعفة  

 أتيح لك.. لكنك كنت ترفض ذلك..  

الزهاد وأسوهتم، فالذي به فاقة رضورية قد ال يفطن لكونه  ولوالهـ  سيديـ  ملا كنت سيد  

زاهدا، بل قد يكون راغبا، والفاقة هي التي جعلته يبدو من الزهاد.. ولكنك سيدي مل تكن  

بل كان الغنى   كذلك.. فقد أتيحت لك كل اخليارات.. لقد كان الغنى أمامك، وبني يديك.. 

ن الشظف.. ولكنك ـ سيدي ـ آثرت حياة الزهاد  أقرب إليك من الفقر.. والرفاه أقرب إليك م 

 
والرتمذي، وصححه.. واجلملة األخري زادها ( رواه أمحد وأبو يعىل، ومتام الرازي، وابن عساكر وأبو داود الطياليس، 1)

 أبو احلسن بن الضحاك.

 ( رواه أمحد وأبو يعىل، ومتام الرازي، وابن عساكر وأبو داود الطياليس، والرتمذي.2)
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عىل حياة املرتفني.. ورضيت أن تكون كأبسط الناس، لتكون أسوة جلميع الناس، وحتى ال يأيت  

 أحد من الناس، فيتصور أن النبوة وسيلة من وسائل الثروة، أو طريق من طرقها. 

)لو شئت لسارت معي  لقد حدثت ـ سيديـ  عن هذا اخليار الذي أتاحه اهلل لك، فقلت:  

 (1)  جبال الذهب( 

ويف حديث آخر، قلت: )عرض عيل رب بطحاء مكة ذهبا، فقلت: ال يا رب، ولكني  

أجوع يوما، وأشبع يوما، فإذا شبعت محدتك، وشكرتك، وإذا جعت تُضعت إليك،  

 (2)ودعوتك( 

  إن شئت أعطيناك خزائن الدنيا،  ويف حديث آخر روي أنه قيل لك: يا رسول اهلل 

ومفاتيحها مل نعطها أحدا قبلك، وال نعطيها أحدا بعدك، ال ينقصك ذلك عند اهلل شيئا، فقلت:  

ا  ِمن    ِذي إِن  َشاَء َجَعَل َلَك َخري  )امجعوها يل يف اآلخرة(، فأنزل اهلل تعاىل عليك قوله:﴿ َتَباَرَك الا

َاُر َوجَي َعل   هَن  ِتَها األ     (3)( 10)الفرقان:   ﴾ َلَك ُقُصورا    َذلَِك َجنااٍت جَت ِري ِمن  حَت 

عىل وسادة حشوها ليف، فقام   أم سلمة قالت: نام رسول اهلل عن ويف حديث آخر 

وقد أثر بجلده، فبكيت فقال: )يا أم سلمة ما يبكيك؟( قلت: ما أرى من أثر هذه، فقال: )ال  

   (4)تبكي، لو أردت أن تسري معي هذه اجلبال لسارت( 

وقد ظل هذا اخليار مفتوحا أمامك مجيع حياتك، فقد حدث بعض أصحابك عن األيام  

عىل املنرب، فقلت: )إن عبدا خريه اهلل تعاىل أن يؤتيه من زهرة   األخرية لك، فذكر أنك جلست 

 
 ( رواه ابن عساكر.1)

 ( رواه ابن سعد، والرتمذي، وأبو الشيخ عن أب هريرة وابن سعد وابن حبان عن أب أمامة.2)

 ( 243/ 19تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )( 3)

 ( رواه أبو ذر اهلروي.4)
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 (1)الدنيا وما عنده، فاختار ما عنده( 

بل إنك ـ سيدي ـ كنت تدعو اهلل كل حني، ويف تلك الظروف الصعبة أن يرزقك اهلل  

 (2)القوت والكفاف من غري أن يتجاوزمها، فقد كنت تقول:)اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا( 

نكـ  سيديـ  كنت تسأل اهلل حياة املسكنة التي هي أقرب أنواع احلياة للعبودية، وكنت  بل إ 

   (3)تقول: )اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحرشين يف زمرة املساكني( 

وكنت تقول: )اللهم توفني فقريا، وال توفني غنيا، واحرشين يف زمرة املساكني، فإن أشقى  

   (4)فقر الدنيا، وعذاب اآلخرة(   األشقياء من اجتمع عليه 

ومل تكن تكتفي بذلك ـ سيدي ـ بل كنت تتهرب من كل ما يمكن أن يمأل حياتك بذخا  

وترفا.. بل من كل ما يملؤها هدوءا ودعة.. فقد روي أن امرأة من األنصار رأت فراشك عباءة  

يل لك: يا رسول  خشنة، فانطلقت، فبعثت إليك بفراش حشوه الصوف، فلام رأيته سألت عنه، فق 

اهلل فالنة األنصارية دخلت، فرأت فراشك، فذهبت، فبعثت إيل هبذا الفراش، فأمرهتم برده،  

   (5)وقلت: )واهلل لو شئت ألجرى اهلل معي اجلبال ذهبا وفضة( 

ولذلك تواترت الروايات ومعها الشهود الكثريون عىل تلك احلياة البسيطة التي كنت  

ََياِة  ليها، فقال:  تعيشها، والتي دعاك اهلل إ  َرَة احل  ا ِمن ُهم  َزه  َواج  َنا ِبِه َأز  نا َعي َني َك ِإىَل َما َمتاع  َواَل مَتُدا

ٌ َوَأب َقى  ُق َربَِّك َخري  ِتنَُهم  ِفيِه َوِرز  َيا لَِنف  ن   [ 131]طه:    الدُّ

بل أمرك بأن ختري أزواجك بني الرضا هبا، وبني أن يعدن حلياهتن التي تعودن عليها، فقال:  

 
 ( 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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   ُك َ ُأَمتِّع  َيا َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلني  ن  ََياَة الدُّ َن احل  َواِجَك ِإن  ُكن ُتنا ُتِرد  َا النابِيُّ ُقل  أِلَز  ا  َياَأهيُّ اح  ُكنا رَسَ ح  نا َوُأرَسِّ

ا (  28مَجِيال  )  ر  ِسَناِت ِمن ُكنا َأج  ِخَرَة َفِإنا اهللاَ َأَعدا لِل ُمح  اَر اآل  َن اهللاَ َوَرُسوَلُه َوالدا َعِظيام     َوِإن  ُكن ُتنا ُتِرد 

    :[ 29،  28]األحزاب 

ومن تلك الشهادات ـ سيدي ـ شهادة زوجتك عائشة، والتي عربت عنها مرات  

يا بأهوائها، وغفلوا عن الوصية التي أوصيتهم  كثرية، خاصة ألولئك الذي جرفتهم الدن

)كان يأيت علينا الشهر، وما نوقد فيه نارا، إنام هوالتمر واملاء، إال   هبا، فقد كانت تقول هلم:

(1)أن نؤتى باللحم
. 

 (  وقالت:)ما شبع آل حممد من خبز بر ثالثة أيام متتابعات، حتى قبض  

 واحد إال إحدامها متر( وقالت:)ما أكل آل حممد أكلتني يف يوم  

 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 اختذ 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 

  وقالت:)والذي بعث حممدا باحلق نبيا ما رأى منخال، وال أكل خبزا منخوال، منذ بعثه اهلل 

 . (3)  إىل أن قبض، قيل، كيف كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أف أف 

 
وال التي تيل قوهلا هذا روايات يف احلديث، وقد اخرتنا اعتبارها أحاديث قائمة ( رواه البخاري ومسلم وغريمها.. واألق1)

 بذاهتا.

 ( رواه ابن عساكر.2)

 ( رواه أمحد برجال ثقات غري سليامن بن رومان.3)
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 . (1)  من خبز الشعري قليل وال كثري   وقالت: ما كان بيقى عىل مائدة رسول اهلل  

 . (2)  من بني يديه، وعليها فضلة من طعام قط   وقالت: ما رفعت مائدة رسول اهلل  

 . (3)  ى مىض لسبيله ثالثة أيام تباعا حت   وقالت: ما شبع رسول اهلل  

وكانت تقول لعروة: يا ابن أختي، إنا لننظر إىل اهلالل، ثم اهلالل، ثم اهلالل ثالثة أهلة يف  

نار، فقال هلا: يا خالة فام كان يعيشكم؟ قالت:   شهرين، وما أوقد يف أبيات رسول اهلل 

جريان من األنصار، وكانت هلم منائح،   األسودان: التمر واملاء، إال أنه قد كان لرسول اهلل 

 من ألباهنا، فيسقيناه.   وكانوا يرسلون إىل رسول اهلل  

وقد يف بيت  وكانت تقول له:)وايم اهلل، يا ابن أختي إن كان يمر عىل آل حممد الشهر مل ي 

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 

فأكلت منه    وما يف رىف من طعام يأكله ذو كبد إال قريبا من شطر شعري،   ولقد تويف رسول اهلل  

حتى طال عيل، ال تغني وكلته عني، فيا ليتني مل آكله، وأيم اهلل، وكان ضجاعه من أدم حشوه  

 ليف(  

 . (4)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 

وأحزها، قبل عىل غري مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن مصباح   ا عيل رسول اهلل يمسكه 

 
 ( رواه الطرباين يف األوسط بسند حسن.1)

 ( رواه الطرباين يف األوسط بسند حسن.2)

 ( رواه البخاري ومسلم والبيهقي.3)

 ( رواه ابن عساكر.4)



 

259 

 

 . (1)  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  

 . (2)، فلام مات أنصبت علينا صبا ة كدرة حتى مات رسول اهلل  الدنيا علينا عرس 

: )يا عائشة هلمي إىل غذاءك املبارك، وربام مل يكن إال  وقالت: ربام قال النبي 

 (3)التمرتني( 

طعامان قط، إن أكل حلام مل يزد عليه، وإن أكل   وقالت: ما اجتمع يف بطن رسول اهلل 

 . (4)  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  

 . (5)  يف يوم مرتني من خبز شعري حتى حلق باهلل   ، ما شبع رسول اهلل  رسول اهلل  

جاءتك بكرسة خبز   أن فاطمة  وهكذا تواترت شهادات غريها، فقد ذكر أنس بن مالك 

فقلت هلا: )ما هذه الكرسة؟( قالت: قرصة خبزهتا، فلم تطب نفيس إال أن آتيك هبذه الكرسة،  

 (6)  دخل فم أبيك منذ ثالثة أيام( فقلت: )أما إنه أول طعام  

بخبز شعري وله هالة ولقد سمعته يقول: )ما أصبح آلل    وقال: مشيت إىل رسول اهلل  

 
 ( رواه ابن سعد وأمحد برجال الصحيح وابن عساكر وابن اجلوزي.1)

 ( رواه ابن عساكر.2)

 ( رواه ابن عدي.3)

 ( رواه ابن سعد.4)

 ( رواه ابن عساكر.5)

 ( رواه أمحد، وابن سعد وأبو داود، واحلارث بن أب أسامة برجال ثقات.6)
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   (1)  حممد، وال أمسى يف آل حممد إال صاع، وإهنن يومئذ لتسعة أبيات( 

 . (2)  مل جيتمع له غداء وال عشاء من خبز وحلم إال عىل ضفف   وقال: إن النبي  

 . (3)  ما فيها خبز وال حلم   وليمة للنبي  وقال: شهدت  

بشعا ولبس خشنا، فسئل أبو احلسن ما البشع؟ قال: غليظ   وقال: أكل رسول اهلل 

 . (4)الشعري، وما كان يسفه إال بجرعة من ماء 

رأى رغيفا مرققا بعينه، حتى حلق بربه، وال شاة سميطا    وقال: ما أعلم أن رسول اهلل  

 . (5)  قط 

وغريها من الشهادات الكثرية التي مل خيالف فيها أحد من أصحابك، بل كلهم كانوا  

 متفقني عىل ذلك الزهد الذي مأل حياتك كلها، فجعلك املثل األعىل له. 

الزهد؛ فذكروا أنك كنت   بل إهنم مل يكتفوا بذلك، وإنام نقلوا لنا صورا عن مبلغ ذلك 

قال: احتفر رسول اهلل    فعن ابن عباس   .. (6)  تعصب يف أحيان كثرية احلجر عىل بطنك من اجلوع 

   (7)وأصحابه قد شدوا احلجارة عىل بطوهنم من اجلوع   اخلندق . 

يوما اجلوع، فوضع عىل   وعن جبري بن نفري قال: قال أبو البجري: أصاب رسول اهلل 

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 رواه ابن أب شيبة، أمحد، وأبو يعىل، والرتمذي يف الشامئل، وابن سعد بإسناد صحيح.( 2)

 ( رواه ابن سعد.3)

 ( رواه أبو احلسن بن الضحاك.4)

 ( رواه ابن سعد.5)

وقد كان ذلك من عادة العرب عند اجلوع، فإذا خوى البطن مل يمكن معه القيام، فيعمل الشخص حينئذ إىل صفائح  (6)

طول الكف، أو أكثر، فريبطها عىل بطنه، ويشدها بعصابة فوقها، فتعتدل قامته بعض االعتدال، وقد قال بعض من  رقاق يف 

 وقع له ذلك: كنت أظن أن الرجلني حتمالن البطن، فإذا البطن هو الذي حيمل الرجلني.

 ( رواه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف زوائد املسند.7)
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 (1)  بطنه حجرا، وقال: )يا رب نفس ناعمة طاعمة، جائعة عارية يوم القيامة( 

 . (2)  يشد حبليه باحلجر من الغرث   وعنه قال: كان رسول اهلل  

وأصحابه، وهم حيفرون اخلندق ثالثا مل يذوقوا   قال: مكث رسول اهلل  وعن جابر 

 . (3)  قد شد عىل بطنه حجرا من اجلوع   فإذا رسول اهلل    طعاما، قال جابر: فحانت مني التفاتة 

اجلوع، ورفعنا عن حجر حجر،    قال: قال أبو طلحة: شكونا إىل رسول اهلل    وعن أنس 

 . (4)عن حجرين   فرفع النبي  

 . (5)  جوع يوما، فعمد إىل حجر فوضعه عىل بطنه   قال: أصاب النبي    وعن أب البجري 

يوما فوجدته جالسا مع أصحابه حيدثهم، وقد   قال: جئت رسول اهلل  وعن أنس 

عصب عىل بطنه بعصابة، قال أسامة: أنا أشد عىل حجر، فقلت لبعض أصحابه: مل عصب رسول  

 . (6)  بطنه؟ قالوا: من اجلوع   اهلل  

 . (7)  عىل بطنه احلجر من اجلوع   قال: ربام شد رسول اهلل    وعن حصني بن يزيد الكلبي 

 فقال:   لقد صور بعض الشعراء ذلك، 

 كأن عيال الناس طرا عياله 

 

 فكلهم مما لديه يعال   

 يبيت عىل فقر، ولو شاء حولت  

 

 له ذهبا حمضا رب وجبال   

 وما كانت الدنيا لديه بموقع 

 

 فقد رصمت فيها لديه حبال   

  
 ر.( رواه البيهقي وابن عساك1)

 ( رواه ابن سعد.2)

 ( رواه البخاري ومسلم.3)

 ( رواه الرتمذي بسند جيد قوي.4)

 ( رواه ابن أب الدنيا، والبيهقي يف الزهد، وابن عساكر.5)

 ( رواه مسلم والبيهقي.6)

 ( رواه أبو نعيم وابن عساكر.7)
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 رأى هذه الدنيا رسيعا زواهلا 

 

 فلم يرض شيئا يعرتيه زوال   

 قصريةلعمرك ما األعامر إال  

 

 ولكن آمال الرجال طوال   

 أتته مفاتيح الكنوز فردها  

 

 وعافت يمني مسها وشامل   

 وكان يفيض املال بني عفاته  

 

 كام فضت الرتب املهال شامل   

 فام كان للامل الشديد بامئل  

 

 وكم غر أرباب العقول فاملوا   

جوعك، ال كأولئك الذين ال يأكلون  ولذلك كنتـ  سيديـ  ال تبايل بالطعام الذي تسد به     

 (1)  إال ما يشتهون.. وقد روي عنك أنك قلت: )ما أبايل ما رددت به عن اجلوع( 

يوم فتح مكة عىل أم هانئ بنت أب طالب،    قال: دخل رسول اهلل    وحدث ابن عباس 

:)هل عندك طعام آكل( فقالت: إن عندي لكرسة يابسة، وإين  وكان جائعا.. فقال رسول اهلل  

أستحي أن أقدمها، قال: )هلميها فكرسها يف ماء(، فجاءته بملح، فقال: )ما من أدم؟( فقالت:  

فلام جاءت صبه عىل طعامه، وأكل، ثم  ما عندي يا رسول اهلل إال شئ من خل، فقال: )هلميه(،  

 (2)  محد اهلل تعاىل، ثم قال: )نعم األدم اخلل يا أم هانئ ال يفتقر بيت فيه خل( 

عىل عائشة وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟    وحدثت أم سعد قالت: دخل رسول اهلل  

ك يف اخلل، فإنه  :)نعم اإلدام اخلل.. اللهم بار قالت: عندنا خبز ومتر وخل، فقال رسول اهلل 

 (3)  كان إدام األنبياء قبيل، ومل يفتقر بيت فيه خل( 

هذهـ  سيديـ  بعض الشهادات الدالة عىل احلياة التي كنت تعيشها، وال يمكن فهمها، وال  

تقدير قيمتها إال عند مجعها مع خصالك مجيعا.. تلك اخلصال املمتلئة بالقوة واإلجيابية والفاعلية  

ن كأولئك الزهاد املنطوين عىل أنفسهم، املنشغلني بحاهلم، بل كنت حتمل هم  والتأثري.. فلم تك 

 
 ( رواه ابن املبارك يف الزهد عن األوزاعي.1)

 الزهد.( رواه ابن املبارك يف 2)

 ( رواه ابن ماجة.3)
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 األمة مجيعا، بل البرشية مجيعا.. ال تلك التي عارصهتا فقط، بل يف كل العصور. 

فأسألكـ  يا سيدي يا رسول اهللـ  وأتوسل بك إىل رب أن خيرج حب الدنيا من قلبي، وأن  

التي كنت تعيشها، والتي ال تساوي أمامها الدنيا بكل زخارفها    جيعلني أعيش تلك العوامل اجلميلة 

 شيئا. 

وأسألك ـ سيدي ـ أن أكون من أولئك الذين وفوا لك بعهودهم؛ فلم تغرهم زينة احلياة  

الدنيا، ومل يتثاقلوا ألهوائهم، ومل يبتغوا عن صحبتك بديال، حتى ألقاك وأنت راض عني، إنك  

 جلاه العظيم. أنت صاحب الوسيلة العظمى، وا 
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 املقاوم املجاهد  

أهيا املقاوم املجاهد.. الثابت يف كل املعارك.. املناضل عىل كل  سيدي يا رسول اهلل..  

اجلبهات.. الصامد أمام كل التحديات.. الثائر عىل كل أنواع التسلط واالستبداد والبغي..  

 م لكل االنحرافات والضالالت والتيه. املقوّ 

  حياتك بكل تفاصيلها التي أوردها لنا املحدثون واملؤرخون لقد درست ـ سيدي ـ 

، وقارنتها بحياة كل األبطال واملقاومني الذين انبهر البرش بشجاعتهم  من املدارس املختلفة

وبطولتهم ومقاومتهم.. فلم أجد سيدي أحدا يضاهيك، بل يدانيك.. بل وجدهتم مجيعا  

 . ت هادك يف كل املجاالتالميذ صغارا أمام بطولتك وثباتك وشجاعتك وج

..  امليادينواحد.. ورأيتك تناضل يف كل  ميدان  لقد رأيتهم سيدي مجيعا يناضلون يف  

فأنت ال تكتفي بمواجهة الرشك واخلرافة والدجل.. وال بزرع القيم األخالقية والروحية..  

  وال بالنشاط السيايس والعسكري.. وإنام كنت متارس النضال يف مجيع جماالت احلياة.. 

وتعطي النموذج األمثل فيها، لتكون قدوة لكل مقاومة رشيفة ال تكتفي باجلزئيات عن  

 الكليات، وال باألشياء عن اإلنسان.

وقد رأيتك سيدي فوق ذلك تثبت أمام مجيع أنواع التحديات.. ما يرس منها وما  

يف ذلك  يُض.. فلم تلن ومل تساوم، ومل تبع دينك بيشء من الدنيا.. بل كنت تقرأ عليهم 

َا  الوقت الذي كانوا يؤذونك فيه أعظم إذية، ويغرونك أعظم إغراء، قوله تعاىل:  ُقل  َياَأهيُّ

َكافُِروَن ) ُبُدوَن ) 1ال  ُبُد َما َتع  ُبُد ) 2( اَل َأع  ُتم   3( َواَل َأن ُتم  َعابُِدوَن َما َأع  ( َواَل َأَنا َعابٌِد َما َعَبد 

ُبُد ) ( َواَل َأن ُتم  َعابُِدوَن مَ 4)  [ 6  -  1]الكافرون:    (6( َلُكم  ِدينُُكم  َويِلَ ِديِن )5ا َأع 

لقد كنت ـ سيدي ـ تقرؤها عليهم يف الوقت الذي كنت فيه مع أصحابك يف حاجة 
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 . ألي سند خيفف عنكم ذلك االضطهاد اجلائر الذي كان يامرس عليكم 

ك ماال،  دينك، وعرضوا عليك أن يعطويف ذلك احلني ساومك املرشكون عىل 

أمجل نسائهم.. وقالوا لك بعدها:   ك لتكون أغنى رجل بمكة، وعرضوا عليك أن يزوجو

)هذا لك يا حممد وكف عن شتم آهلتنا وال تذكر آهلتنا بسوء؛ فإن مل تفعل فإنا نعرض عليك  

ما هي، فقالوا: تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك  خصلة واحدة ولك فيها صالح(، فقلت هلم: 

 سنة.. 

مل تدر ما تقول هلم، ال ترددا، وال ريبة، ولكن لعجبك من هذا الطرح الذي  حينها 

السورة التي  لتتوىل اإلجابة عنك.. فهي  نزلت عليك سورة الكافرون،    ها طرح عليك.. حين

تعلن املفاصلة التامة بني اإليامن وقيمه الرفيعة، والكفر وقيمه الوضيعة.. فال يمكن ملن  

 . ، وإال كان منافقا وخمادعا ودجاال تلك القيم املتنافرةه هلل أن جيمع بني ه أسلم وج

نزلت عليك اآليات الكثرية تدعوك للمفاصلة التامة  أيضا، وبعدها، يف ذلك احلني 

َوِمن ُهم     مع كل ما يعرضونه عليك من أصناف املساومات.. نزل عليك حينها قوله تعاىل:  

مِ  ِمُن بِِه َوِمن ُهم  َمن  اَل ُيؤ  ِسِديَن ) َمن  ُيؤ  َلُم بِامل ُف  ُبوَك َفُقل  يِل َعَميِل  40ُن بِِه َوَربَُّك َأع  ( َوإِن  َكذا

َمُلونَ  َمُل َوَأَنا َبِريٌء مِماا َتع   [  41،  40]يونس:  َوَلُكم  َعَمُلُكم  َأن ُتم  َبِريُئوَن مِماا َأع 

َأُلوَن َعاما َأج   ونزل عليك معها قوله تعاىل:  َمُلوَن  ُقل  اَل ُتس  َأُل َعاما َتع  نَا َواَل ُنس  َرم 

َعلِيمُ 25) َفتااُح ال  َقِّ َوُهَو ال  تَُح َبي نَنَا بِاحل  نَا ُثما َيف   [ 26، 25]سبأ:    ( ُقل  جَي َمُع َبي نَنَا َربُّ

وغريها من اآليات الكريمة التي تدعوك، وتدعو كل املؤمنني يف كل األجيال إىل  

وعدم  االستسالم للمساومات واإلغراءات واالضطهادات.. الصمود واملقاومة وعدم 

 تغليب املصالح الوقتية عىل املبادئ الدائمة. 

وقد كنت ـ سيدي ـ القرآن الناطق لتلك اآليات مجيعا؛ فقد واجهت يف حياتك ما لو  
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عىل اجلبال الندكت.. فقد ُألب أهلك عليك.. وأوذيت يف   و أسلط عىل احلديد لذاب، 

مت باجلنون والسحر.. وسلط عليك وأقاربك.. وحورصت اقتصاديا.. واهّت أصحابك 

يف ذلك الوقت امليلء بكل ألوان األسى كل أنواع  عليك الصبيان واملجانني.. وعرضت 

اإلغراءات.. فواجهت ذلك مجيعا، وبقوة وصالبة.. وكنت تقول يف حتد ال يضاهى خماطبا 

 لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل  )يا عم واهلل  :عمك املجاهد الصابر املحتسب

  (1)عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته(

حاكي ا  فقال باجلنون،  لك ومنه رميهم لقد ذكر القرآن الكريم بعض ما أوذيت به، 

ُر إِناَك ملََ  ك  َل َعَلي ِه الذِّ َا الاِذي ُنزِّ نُوٌن﴾ )احلجر: عنهم:﴿ َوَقاُلوا َيا َأهيُّ (، وقال تعاىل:﴿ َوإِن   6ج 

ُنوٌن﴾ )القلم َر َوَيُقوُلوَن إِناُه ملََج  ك  لُِقوَنَك بَِأب َصاِرِهم  ملَاا َسِمُعوا الذِّ ِذيَن َكَفُروا َلُيز   ( 51: َيَكاُد الا

وكان القرآن الكريم يثبتك يف تلك املواقف الصعبة، وخيربك أن هذا ما حصل  

ِذيَن ِمن  َقب لِِهم  ِمن  َرُسوٍل    ﴿ سالم من قبلك، كام قال تعاىل:  لألنبياء عليهم ال َكَذلَِك َما َأَتى الا

ُبوا َعب َدَنا 52إِالا َقاُلوا َساِحٌر َأو  جَم ُنوٌن﴾ )الذريات:  ُم ُنوٍح َفَكذا َبت  َقب َلُهم  َقو  (، وقال:﴿ َكذا

ُدِجَر﴾ )القمر:  ( 9َوَقاُلوا جَم ُنوٌن َواز 

َحي نَا إىَِل َرُجٍل   ك يهم لومنها رم بالسحر، كام قال تعاىل:﴿ َأَكاَن لِلنااِس َعَجبا  َأن  َأو 

َكافُِروَن إِ  ِم  َقاَل ال  ٍق ِعن َد َرهبِّ ِذيَن آَمنُوا َأنا هَلُم  َقَدَم ِصد  ِ الا نا َهَذا  ِمن ُهم  َأن  َأن ِذِر النااَس َوَبرشِّ

َكافُِروَن َهَذا  (، وقال2َلَساِحٌر ُمبِنٌي﴾ )يونس: :﴿ َوَعِجُبوا َأن  َجاَءُهم  ُمن ِذٌر ِمن ُهم  َوَقاَل ال 

اٌب﴾ )ّص:   ( 4َساِحٌر َكذا

وكان القرآن الكريم يثبتك، وخيربك أن هذا ما حصل لألنبياء عليهم السالم من  

َن إِنا َهَذا َلَساِحٌر عَ قبلك،  َعو  ر 
ِم فِ (،  109لِيٌم﴾ )ألعراف: كام قال تعاىل:﴿ َقاَل امل أََلُ ِمن  َقو 

 
 ( 154( سرية ابن إسحاق، السري واملغازي )ص: 1)
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اِحُروَن﴾   لُِح السا ٌر َهَذا َوال ُيف  وقال:﴿ َقاَل ُموَسى َأَتُقوُلوَن لِل َحقِّ ملَاا َجاَءُكم  َأِسح 

ا  77)يونس: ِرمِهَ ِضُكم  بِِسح  (، وقال:﴿ َقاُلوا إِن  َهَذاِن َلَساِحَراِن ُيِريَداِن َأن  خُي ِرَجاُكم  ِمن  َأر 

َهَبا بَِطرِ   ( 63يَقتُِكُم امل ُث ىَل﴾ )طـه:َوَيذ 

بالشعر، مع علمهم بأن القرآن الكريم ليس له أوزان الشعر وال   كومنها رميهم ل

ِسَل   نَا بِآَيٍة َكاَم ُأر 
َيأ تِ اُه َبل  ُهَو َشاِعٌر َفل  رَتَ الٍم َبِل اف  َغاُث َأح  طريقته قال تعاىل:﴿ َبل  َقاُلوا َأض 

ُلوَن﴾ )االنبياء:  َوا ا َلَتاِرُكو آهِلَتِ 5األ  نَا لَِشاِعٍر جَم نُوٍن﴾  (، وقال:﴿ َوَيُقوُلوَن َأإِنا

َب امل َنُوِن﴾ )الطور: 36)الصافات: باُص بِِه َري  (، وقال:﴿  30(، وقال:﴿ َأم  َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنرَتَ

ِمُنوَن﴾ )احلاقة:  ِل َشاِعٍر َقلِيال  َما ُتؤ   ( 41َوَما ُهَو بَِقو 

ر  َفاَم َأن َت  بالكهانة، كام قال تعاىل:﴿  كومنها رميهم ل َمِت َربَِّك بَِكاِهٍن َوال  َفَذكِّ بِنِع 

ُروَن﴾ )احلاقة:29جَم ُنوٍن﴾ )الطور:  ِل َكاِهٍن َقلِيال  َما َتَذكا  ( 42(، وقال:﴿ َوال بَِقو 

آُن َعىَل َرُجٍل ِمَن  لك،  مومنها احتقاره  ُقر  َل َهَذا ال  ال ُنزِّ كام قال تعاىل:﴿ َوَقاُلوا َلو 

ِ َعظِيٍم﴾ )الزخرف:  َيَتني  َقر     ( 31ال 

وغريها من اآليات الكريمة التي رسم فيها القرآن الكريم بعض الصور ملا كان  

املرشكون وغريهم يؤذونك به.. ومل تكن تقابل ذلك إال بالصرب والرىض والثبات واملقاومة  

 الباسلة. 

ائذن يل سيدي أن أشنف آذان قلبي ومرآة خيايل بتلك املشاهد العظيمة التي  

هتا أو تذكرهتا شعرت بالنشاط يرسي يف عروقي، ويدفعني ملواجهة  وقفتها.. والتي كلام قرأ

كل العامل من أجلك.. فتلك املشاهد ـ سيدي ـ هي زادي وزاد كل حر يريد أن خيرج من  

 البوتقة التي فرضها عليه قومه. 

أذكر ذلك املوقف الشديد القايس الذي مر عليك يف أول دعوتك،  ـ سيدي ـ دعني 
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أبو هلب، الذي نزلت يف حقه  ذلك العم القايس بعض أقاربك املقربني، والذي توىل كربه 

 سورة كاملة تبني اخلسارة التي وقع فيها حني باعك بأهوائه وأموال قريش..  

قوله:﴿ َوَأن ِذر  َعِشرَيَتَك  أنك ملا أنزل اهلل عليك  (1)  فقد روي بأسانيد خمتلفة

َربِنَي﴾)الشعراء: َق  ( قمت عىل الصفا، فعلوت أعالها حجرا، ثم ناديت: يا  214األ 

وجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج يرسل رسوال لينظر ما   صباحاه، فقالوا: من هذا؟..

 الذي حيصل. 

م: )إن  حينها جاء عمك أبو هلب ومعه وجهاء قريش، فاجتمعوا إليك؛ فقلت هل 

 أخربتكم أن خيال خترج من سفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟( 

وطبعا مل جيدوا إال أن يصدقوا، فقد كنت تدعى بينهم الصادق األمني، ومل جيربوا  

 عليك كذبا قط، فلذلك قالوا: )ما جربنا عليك كذبا( 

م: )يا معرش  ، قلت هل بكونك صادقا أقمت عليهم احلجة أقروا لك بذلك، وحني 

قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإين ال أغني عنكم من اهلل شيئا، يا بني عبد مناف، أنقذوا  

أنفسكم من النار، فإين ال أغني عنكم من اهلل شيئا، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من  

نار، فإين  النار، فإين ال أغني عنكم من اهلل شيئا، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من ال

أنقذ نفسك من النار، فإين ال أغني    ال أغني عنكم من اهلل شيئا، يا عباس عم رسول اهلل 

عنك من اهلل شيئا، يا صفية عمة حممد، ويا فاطمة بنت حممد أنقذا أنفسكام من النار، فإين  

ال أملك لكام من اهلل شيئا، غري أن لكام رمحا سأبلها ببالهلا، إين لكم نذير بني يدي عذاب  

  (2)شديد(

 
 ( رواه البخاري ومسلم والبالذري وغريهم.1)

 (177/ 2( دالئل النبوة للبيهقي )2)
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ناصحة واجهك عمك أبو هلب بكل  يف هذا املوقف، وبعد هذه الكلامت املؤثرة ال 

 قسوة قائال: تبا لك سائر اليوم، أهلذا مجعتنا؟  

مل يقف أبو هلب ذلك املوقف فقط.. بل ظل خلفك يتعقبك، ويف كل مكان تذهب  

يف   قال: رأيت النبي فإليه لينفر الناس عنك؛ فقد حدث بعض املعارصين لذلك، 

هيا الناس، قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا(،  اجلاهلية يف سوق ذي املجاز، وهو يقول: )يا أ

والناس جمتمعون عليه، ووراءه رجل ويضء الوجه أحوُل ذو غديرتني، يقول: إنه صابئ 

 .(1)كاذب.. يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو هلب

ووراءه رجل  ،  يتبع القبائل   وقال آخر: إين ملع أب رجل شاب، أنظر إىل رسول اهلل  

عىل القبيلة فيقول: )يا بني فالن، إين رسول اهلل   حول ويضء، ذو مُجاة َيِقُف رسول اهلل أ

َذ عن اهلل   إليكم، آمركم أن تعبدوا اهلل ال ترشكوا به شيئا، وأن تصدقوين ومتنعوين حتى أنفِّ

ما بعثني به(، وإذا فرغ من مقالته قال اآلخر من خلفه: يا بني فالن، هذا يريد منكم أن  

تسُلخوا الالت والعزى، وحلفاءكم من اجلن من بني مالك بن ُأَقي ش، إىل ما جاء به من  

 .(2)البدعة والضاللة، فال تسمعوا له وال تتبعوه. فقلت ألب: من هذا؟ قال: عمه أبو هلب

وذكر آخر أنك ملا دعوت قومك إىل اإليامن، قال أبو هلب: إذا كان ما يقول ابن أخي  

نَى  حقا، فإين أفتدي  نفيس يوم القيامة من العذاب باميل وولدي، فأنزل اهلل تعاىل:﴿ َما َأغ 

 (2َعن ُه َماُلُه َوَما َكَسَب ﴾)املسد:

تلك التي سامها  (3)ومثل أب هلب زوجته املارقة أم مجيل بنت ألد أعدائك، وأختهم

 
 ( رواه أمحد.1)

 ( رواه أمحد والطرباين.2)

 ( اسمها أروى بنُت حرب بن أمية، وهي أخت أب سفيان.3)
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ََطِب اهلل تعاىل  كانت عون ا لزوجها عىل كفره وجحوده   فقد[، 4]املسد:  مَحااَلَة احل 

كانت هلا قالدة فاخرة، فقالت: ألنفقنها  .. و (1)قد كانت تضع الشوك يف طريقكو وعناده، 

 يف عداوة حممد، فأعقبها اهلل هبا حبال يف جيدها من مسد النار. 

عندما تأملت ـ سيدي ـ هذه املواقف، وحاولت أن أعيشها، وجدت مدى اآلالم  

ها، وأنت ترى عمك، وهو يكذبك، وينفر الناس عنك.. ووجدت معها  التي كنت حتمل

ذلك التأثري اخلطري الذي يقوم به ذلك العم احلقري.. فالناس يف العادة يستمعون آلراء  

بعض، ويبنون عليها مواقفهم، ولذلك كان موقف عمك ليس مؤذيا  يف األقارب بعضهم 

لني سيقولون حني يسمعوه: لو كان فيام  لك فقط، بل كان مؤذيا لدعوتك أيضا.. ألن املغف

 ، وهو أقرب الناس إليه. ه عم هجاء به خري التبع

بكرمه ولطفه شاء أن يمنع هذه احلجة، ويرفع عنك بعض ذلك  لكن اهلل تعاىل 

طالب..   اإليذاء العظيم الذي وقفه عمك أبو هلب بعمك اآلخر الطيب املؤمن الصالح أب 

ذلك الذي رباك عىل عينك، وشاهد إكرام اهلل لك يف صغرك.. فلذلك آمن بك قبل بعثتك،  

 وكان أول املؤمنني بك بعدها. 

لقد جاء أئمة الرشك حينها إىل عمك أب طالب بعد أن رأوا مواقفه يف صاحلك،  

أحالمنا وضلل آباءنا، لب إن ابن أخيك قد سب آهلتنا وعاب ديننا وسفه ا فقالوا: يا أبا ط

 فإما أن تكفه وإما أن ختيل بيننا وبينه، فإنك عىل مثل ما نحن عليه من خالفه فنكفيكه. 

فقد كان يدرك أن  ؛وكان أبو طالب هينا لينا، لذلك ردهم بسالسة، ليكفوا عنك

املواجهة الشديدة مع أولئك األجالف الغالظ لن جتدي شيئا، بل قد تكون مُضة بك  

 وبدعوتك. 

 
 العويف عن ابن عباس، وعطية اجلديل، والضحاك، وابن زيد، واختاره ابن جرير.( رواه 1)
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وبعد أن فعل ذلك ـ سيدي ـ مل تلن، ومل تتوقف عن دعوتك، خشية عىل عمك الذي  

بذل كل يشء يف سبيلك.. وإنام مضيت يف دعوتك، كام أمرك اهلل تعاىل، ال تبايل بكل ما حيول  

 بينك وبينها.

بعد أن رأى رؤوس الرشك ما أنت عليه من ثبات، وأن كالمهم مع عمك مل يؤثر  

مك مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وإن لك رشفا ومنزلة  فيك.. جاءوا إىل ع

فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا واهلل ال نصرب عىل هذا من شتم  

آبائنا وتسفيه أحالمنا وعيب آهلتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك يف ذلك حتى هيلك أحد  

 الفريقني. 

لشديد، وبعد أن سمعت ما قالوا، جئت لعمك الصالح، ال لتعده  يف ذلك املوقف ا

بالرتاجع حرصا عليه، وإنام قلت له كلمتك العظيمة التي أصبحت شعارا لكل املقاومني:  

)يا عم واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل عىل أن أترك هذا األمر حتى  

 يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته( 

كي أملا لعمك الذي مل يرحم املرشكون كرب سنه، فلام رآك كذلك قال:  ثم رحت تب

 اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فواهلل ال أسلمك لشئ أبدا، ثم راح ينشد:  

 واهلل لن يصلوا إليك بجمعهم

 

 حتى أوسد يف الرتاب دفينا   

 فاميض ألمرك ما عليك غضاضة 

 

 وابرش وقر بذاك منك عيونا  

 مت أنك ناصحيودعوتني وزع 

 

 فلقد صدقت وكنت ثم أمينا   

لقد رحت سيدي أختيل هذه املشهد.. فوجدته يف منتهى األمل ذلك أن أبا طالب كان    

بمثابة أبيك، فقد تربيت يف بيته، وكفلك يف صغره بعد موت جدك.. ولو أنه مل يكن لك من  

 العناء؟ الثبات والصدق ما كان لك مل تكن لترتك عمك يعاين كل ذلك 
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ليس ذلك فقط.. فلم تيأس قريش من تأليبب أهلك عليك، بل راحت متارس كل أنواع  

املساومة، وأرشسها وأحقرها.. ومنها تلك املساومة التي تدل عىل مدى انحطاط القيم التي كان  

لعمك: يا  يتبناها أعداؤك؛ فقد جاءوا بعامرة بن الوليد بن املغرية، وهو ابن أللد أعدائك، وقالوا  

أبا طالب هذا عامرة بن الوليد أهند فتى يف قريش وأمجله، فخذه فلك عقله ونرصه واختذه ولدا  

فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف ديننا ودين آبائك وفرق مجاعة من قومك  

 وسفه أحالمهم فنقتله، فإنام هو رجل برجل. 

ني! أتعطوين ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني  حينها قال عمك هلم: واهلل لبئس ما تسومون 

 ما ال يكون أبدا، أرأيتم ناقة حتن إىل غري فصيلها؟    تقتلونه! هذا واهلل 

حينها أعلنوا احلرب الرشسة عىل كل من اتبعك، عسى أن يثنيك ذلك عن دعوتك.. لكنك  

صحابك من  ـ مع أملك الشديد ملا حصل هلم ـ مل تكن تتنازل عن احلق، وقد روي أن بعض أ 

إن كان من  املعذبني جاءك يف ذلك احلني، وقال لك: )أال تستنرص لنا، أال تدعو لنا؟(، فقلت له: ) 

كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب ما يرصفه ذلك عن  

اهلل    دينه، ويوضع املنشار عىل مفرق رأس أحدهم، فيشق باثنتني ما يرصفه ذلك عن دينه، وليتمن 

 . (1)هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حُض موت ال خياف إال اهلل والذئب عىل غنمه 

لقد ذكرهتم سيدي بام كان حيصل لألنبياء عليهم السالم وأتباعهم من املستضعفني،  

والذي كان القرآن الكريم يقص عليهم قصصهم ليثبتهم، ويثبتك معهم، كام قال تعاىل:  

 ُِعَظٌة  َوُكالًّ َنق َقُّ َوَمو  ُسِل َما ُنَثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك يِف َهِذِه احل   الرُّ
ِ
َباء صُّ َعَلي َك ِمن  َأن 

ِمننِيَ  َرى لِل ُمؤ   [ 120]هود:   َوِذك 

ومل تكن متلك ـ سيدي ـ يف تلك املواجهة الرشسة إال أن تدعو ألصحابك، من دون  

 
 ( رواه البخاري وحممد بن عمر األسلمي والبيهقي.1)
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مبادئك.. وقد روي أنك مررت عىل عامر بن يارس وأبيه  أن تبدي ألعدائك أي لني مقابل 

وأمه سمية وأخيه عبد اهلل، وهم ُيعذبون، فلم متلك إال أن قلت هلم: )صربا آل يارس فإن 

 (1)موعدكم اجلنة(

هذا كل ما كنت متلك جتاههم سيدي، فلم تعدهم بأي مناصب وال بأي دنيا، حتى ال  

مل يكن للمستضعفني يف ذلك الوقت من أنيس غري    يصحبك إال الصادقون املخلصون.. ولذلك 

 القرآن الكريم، وحقائق القرآن الكريم التي كانت أعظم مثبت هلم. 

وكيف ال يفعلون ذلك، والقرآن الكريم يقص عليهم قصص البطولة واملقاومة التي مارسها  

ُدوِد ) ُقِتَل أَ   ألخدود:  ا أتباع األنبياء من قبلهم، كام قال تعاىل يف قصة أصحاب   ُخ  َحاُب األ  (  4ص 

َوُقوِد )  ِمننَِي ُشُهوٌد ) 6( ِإذ  ُهم  َعَلي َها ُقُعوٌد ) 5النااِر َذاِت ال  َعُلوَن ِبامل ُؤ  ( َوَما َنَقُموا  7( َوُهم  َعىَل َما َيف 

َِميِد )  َعِزيِز احل  ِمُنوا ِباهللاِ ال  اَم 8ِمن ُهم  ِإالا َأن  ُيؤ  ِذي َلُه ُمل ُك السا   ( الا
ٍ
ء ِض َواهللاُ َعىَل ُكلِّ يَش  َر  َواِت َواأل 

ِمَناِت ُثما مَل  َيُتوُبوا َفَلُهم  َعَذاُب َجَهناَم َوهَلُم  َعَذاُب ا 9َشِهيٌد )  ِمننَِي َوامل ُؤ  ِذيَن َفَتُنوا امل ُؤ  َِريِق  ( ِإنا الا حل 

احِلَاِت هَلُم  َجنا 10)  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصا َكِبرُي  ( إِنا الا ُز ال  َفو  َاُر َذلَِك ال  هَن  تَِها األ  اٌت جَت ِري ِمن  حَت 

 (11  )    :[ 12  -   4]الربوج 

وملا اشتد األذى بأصحابك أمرهتم باهلجرة إىل احلبشة، ومل تدعهم قريش هياجرون بدينهم،  

فني..  بل تعقبتهم حتاول استئصاهلم، لكن اهلل تعاىل أبطل كيدهم، وصارت احلبشة مأوى املستضع 

 لكنك مل هتاجر، بل بقيت متارس دعوتك، ويف ظل تلك األجواء القاسية. 

ومل يكتف أعداؤك بذلك، بل راحوا يامرسون حصارهم االقتصادي عليك، وعىل  

قرابتك، وأصحابك، فقد كانوا إذا قدمت العري مكة، ويأتى أحد قرابتك أو أصحابك إىل  

يقوم املرشكون بمنعه، ويقولون للتجار: )يا   السوق ليشرتى شيئا من الطعام يقتاته ألهله،

 
 ( رواه البالذري واحلاكم.1)
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معرش التجار غالوا عىل أصحاب حممد حتى ال يدركوا شيئا  معكم(، فيزيدون عليهم ىف  

 السلعة قيمتها أضعافا حتى ال يستطيع رشاءها. 

وهكذا مارس أعداؤك يف مكة املكرمة كل أساليب احلقد واملواجهة لك ولدعوتك،  

تِنُوَنَك   لكنك كنت ثابتا كاجلبال الروايس، ال تزعزعك الرياح، قال تعاىل:  َوإِن  َكاُدوا َلَيف 

َُذوَك َخلِ  ا اَلختا ُه َوإِذ  َ َي َعَلي نَا َغري 
رَتِ َحي نَا إَِلي َك لَِتف  اَل َأن  َثبات نَاَك َلَقد   73يال  ) َعِن الاِذي َأو  ( َوَلو 

َكُن إَِلي ِهم  َشي ئ ا َقلِيال  )  َت َتر  َف امل اََمِت ُثما اَل جَتُِد َلَك  74كِد  ََياِة َوِضع  َف احل  نَاَك ِضع  ا أَلََذق  ( إِذ 

ا )  رِ 75َعَلي نَا َنِصري  ِض لُِيخ  َر  وَنَك ِمَن األ  َتِفزُّ َبُثوَن  ( َوإِن  َكاُدوا َلَيس  ا اَل َيل  ُجوَك ِمن َها َوإِذ 

نَا َقب َلَك ِمن  ُرُسلِنَا َواَل جَتُِد لُِسناتِنَا حَت ِويال  ) 76ِخاَلَفَك إِالا َقلِيال  )  َسل    ( 77( ُسناَة َمن  َقد  َأر 

 [  77 -  73]اإلرساء: 

دت  وعندما ذهبت إىل املدينة املنورة، مل يكف أعداؤك عنك، بل زاد عددهم، وزا

معها أساليب مكرهم، وخاصة بعد أن انضم إليهم اليهود، الذين استعملوا كل ما كانوا  

 يستعملونه مع األنبياء عليهم السالم يف مواجهتك. 

فقد كانوا يسيئون األدب معك، ويسخرون منك كام كان يسخر املرشكون، قال  

ِذيَن ُأوُتوا َنِصيب ا ِمَن ال   تعاىل:  اَلَلَة َوُيِريُدوَن َأن  َتِضلُّوا  َأمَل  َتَر إىَِل الا وَن الضا رَتُ َتاِب َيش 
كِ

بِيَل )  ا ) 44السا اهللاِ َنِصري 
َدائُِكم  َوَكَفى بِاهللاِ َولِيًّا َوَكَفى بِ َلُم بَِأع  ِذيَن َهاُدوا  45( َواهللاُ َأع  ( ِمَن الا

نَ َكلَِم َعن  َمَواِضِعِه َوَيُقوُلوَن َسِمع  ُفوَن ال  َمٍع َوَراِعنَا َليًّا  حُيَرِّ َ ُمس  َمع  َغري  ا َوَعَصي نَا َواس 

ا َنا َلَكاَن َخري   َمع  َوان ُظر  نَا َواس  نَا َوَأَطع  ُم  َقاُلوا َسِمع  يِن َوَلو  َأهنا ن ا يِف الدِّ ِسنَتِِهم  َوَطع  هَلُم    بَِأل 

ِمُن ِرِهم  َفاَل ُيؤ  َوَم َوَلكِن  َلَعنَُهُم اهللاُ بُِكف   [ 46  -44]النساء:   ( 46وَن إِالا َقلِيال  ) َوَأق 

وكان من حيلهم البشعة، أهنم كانوا يؤمنون يف الصباح، ثم يكفرون آخره، كام قال  

َه الناَهاِر  تعاىل:  ِذيَن آَمُنوا َوج  ِل ال كَِتاِب آِمُنوا بِالاِذي ُأن ِزَل َعىَل الا َفٌة ِمن  َأه 
َوَقاَلت  َطائِ
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ِجُعوَن ) ُفُروا آِخَرُه َلَعلاُهم  َير  ِمنُوا إِالا ملَِن  َتبَِع ِدينَُكم   72َواك   [ 73،  72]آل عمران:    ( َواَل ُتؤ 

ر دينهم، ليقولوا:  وهي مكيدة عظيمة أرادوها لي ل بُسوا هبا عىل الضعفاء من الناس أم 

َلَعلاُهم   إنام َرّدهم إىل دينهم اّطالعُهم عىل نقيصة وعيب يف دين املسلمني، وهلذا قالوا: 

ِجُعونَ  ، قال ابن عباس: )قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب حممد أول  َير 

ّلوا صالتكم، لعلهم يقولون: هؤالء أهل الكتاب وهم  النهار فآمنوا، وإذا كان آخره َفَص 

 (1) أعلم منا(

ومل يكتف أعداؤك بكل ذلك، بل راحوا يفرضون عليك كل أنواع احلروب؛ فلم  

تكن خترج من حرب معهم حتى تدخل يف حرب أخرى.. إىل أن نرصك اهلل عليهم نرصه  

 املؤزر من غري أن تلني، أو تستسلم، أو تكف عن املواجهة. 

هذه ـ سيدي ـ بعض مشاهد مقاومتك وبطولتك وجهادك.. وهي كافية للعقالء  

ليعرفوا صدقك وإخالصك.. فال ُيميز الصادقون إال بثباهتم يف املواقف املختلفة.. أما  

أولئك املتزعزعون املائلون مع كل هوى، الذين يعبدون اهلل عىل حرف، فإهنم أبعد الناس  

 عن الصدق واإلخالص. 

يدي ـ وأتوسل بك إىل اهلل تعاىل أن أكون من الصادقني معك، ومع  فأسألك ـ س

دينك، ومع هديك، الثابتني الذين مل يغريوا، ومل يبدلوا، ومل يبيعوا دينهم بيشء من الدنيا..  

ِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاَ َعَلي ِه  أولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل، فقال:  ِمَن امل ُؤ 

ُلوا َتب ِديال  َفمِ  َبُه َوِمن ُهم  َمن  َين َتظُِر َوَما َبدا  [ 23]األحزاب:   ن ُهم  َمن  َقىَض َنح 

وأسألك ـ سيدي ـ أن متدين بمددك الذي كنت متد به أصحابك، حتى تكون يل  

القدرة عىل املواجهة واملقاومة والثبات.. واجعلني أمتتع برؤيتك، كام كانوا يتمتعون،  

 
 ( 59/ 2( تفسري ابن كثري )1)
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تك كام كانوا يستمعون، فقد كانت كلامتك ورؤيتك سيدي أعظم مصدر  وبسامع كلام

 لثباهتم وجهادهم ومقاومتهم.. إنك أنت الوسيلة العظمى، وصاحب اجلاه العظيم.  



 

277 

 

 التقي النقي 

التقي النقي الطاهر.. يا من مل ختدش مرآة قلبه بأي خطأ  سيدي يا رسول اهلل.. أهيا 

أو خطيئة، قبل النبوة وبعدها، ويف صغره وكربه.. ويف كل شؤونه.. فصار لذلك مرآة  

 للحقائق والقيم التي مل تشوه، ومل تغري، ومل حترف. 

ورصت بذلكـ  سيديـ  أنموذجا لكل من يريد السلوك إىل اهلل، والتحقق باإلنسانية  

﴿َلَقد  َكاَن َلُكم  يِف َرُسوِل اهللاِ  رفيعة، والسمو إىل الدرجات العليا، كام قال تعاىل يف حقك:  ال

ا ﴾ ]األحزاب:   ِخَر َوَذَكَر اهللاَ َكثرِي  َم اآل  َيو  ُجو اهللاَ َوال  َوٌة َحَسنٌَة ملَِن  َكاَن َير   [ 21ُأس 

السري خلفك.. وهل يمكن ملن  ولوال ذلك ـ سيدي ـ ما أمرنا اهلل بالتأيس بك، وال 

 هيم باخلطيئة أو يقوم هبا أن يكون مرشدا للتائهني، أو دليال للمتحريين؟

ولذلك كنت أتقى األتقياء وأطهر الطاهرين، وكل ما روي عنك خالف ذلك، فهو  

من دس املغرضني احلاقدين احلاسدين.. أو من رواية املغفلني املخدوعني الذين اهتموا  

ومل هيتموا بمعانيه، فدس الشيطان يف حديثهم ما ييسء إليك، وإىل اهلدي   بكثرة احلديث،

 العظيم الذي جئت به. 

وقد كان من ذلك الدس تلك التشوهيات العظيمة التي أرادوا هبا أن يرفعوا بعض  

 غريك، فوضعوك، شعروا أو مل يشعروا.. 

ريك تلك  ومن األمثلة عىل ذلك الدس اخلطري الذي أرادوا به تشوهيك، ورفع غ 

التي يرووهنا، ويعظموهنا، ال ألهنا تعظمك وتقدسك، وإنام ألهنا تعظم وتقدس   الرواية 

أكثر ورعا عن الرشك وأسبابه  ، الذي اعتربوه زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن اخلطاب 

 ك. من
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  فقد رووا أنك لقيت زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، قبل أن ينزل عليك

  فرة فيها حلم، فأبى أن يأكل منها، وقال: )إين ال آكل مما تذبحون الوحي، فقدمت إليه س

  (1) عىل أنصابكم وال آكل إال مما ذكر اسم اهلل عليه(

هو الذي كان يدعو  زيد بن عمرو  وراحوا ال يكتفون بذلك، بل يضيفون إليه اعتبار  

الشاة  )ويقول:    ،ا كان يعيب عىل قريش ذبائحهإىل التوحيد قبل أن تدعو إليه، فقد رووا أنه  

خلقها اهلل، وأنزل هلا من السامء املاء، وأنبت هلا من األرض الكأل، ثم أنتم تذبحوهنا عىل  

 (2)  غري اسم اهلل؟!(

ك سيدي..  من وورعا أكثر عقال وحكمة ـ عندهم ـ وبذلك أصبح زيد بن عمرو 

ىل أهنم بذلك  وهم يذكرون ذلك من دون حياء، ويعتربونه من مناقب زيد، ومل ينظروا أبدا إ

 يشوهونك، ويعتربونك أقل عقال وعلام وحكمة من غريك. 

وهكذا أوردوا الروايات الكثرية التي تشوهك، وغفلوا عن تلك التي تتوافق مع ما  

ذكره القرآن الكريم يف حقك، بل راحوا يضعفوهنا، ويردوهنا، يف نفس الوقت الذي يقوون  

 اة الذين حذرت منهم. تلك األحاديث التي ريض عنها املدلسون البغ

وهلذا، فإن الذين قبلوا تلك الرواية التي تعتربك جاهال بالرشك، يرفضون تلك  

ومنها ما روي يف رحلتك  ، الرواية التي خترب عن توحيدك وإيامنك، وأنت يف صباك الباكر

األوىل إىل الشام، وأنت صبي صغري، حينها مرت القافلة ببحريا الراهب، الذي طلب  

 
(، والبيهقي يف السنن 13169، والطرباين يف الكبري )2/121(، والبيهقي يف الدالئل3826( رواه البخاري )1)

سفرة، فأبى أن يأكل منها. وهذا  ، قال شعيب األرنؤوط: )ويف رواية فضيل بن سليامن: فقدمت إىل النبي 9/249-250

هو الذي  لد وغريه عن موسى بن عقبة من أن رسول اهلل من أوهام فضيل بن سليامن، والصواب ما يف رواية وهيب بن خا 

 (270/ 9قدم إىل زيد بن عمرو بن نفيل سفرة فيها حلم، فأبى األخري أن يأكل منها(] مسند أمحد ط الرسالة )

 (63/ 2( اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )2)
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د أن رأى بعض العالمات الدالة عىل وجودك يف الركب، جعل يلحظك حلظا   لقاءك، بع

: يا غالم   شديدا ، حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا، قام بحريا إليك، فقال لكـ  خمترباـ 

 أسألك بالالت والعزى إال أخربتني عام أسألك عنه. 

ى، وإنام ذكرمها ألنه  هو مل يقل ذلك إال ليختربك، فهو مل يكن يؤمن بالالت والعز 

رأى قومك حيلفون هبام، فقلت له: )ال تسلني بالالت والعزى شيئا ، فو اهلل ما أبغضت شيئا   

  (1)قط بغضهام(

وهكذا ـ سيدي ـ كنت يف حياتك مجيعا متورعا عن كل ما ال يتناسب مع مكانتك  

ـ سيديـ  مع تلك الفاقة العظيمة التي  الرفيعة التي هيأها اهلل لك.. وقد روى املحدثون أنك  

قال:    أنسمررت هبا طيلة فرتة رسالتك، مل متد يدك إىل طعام ال تعرف مصدره.. وقد حدث  

  (2)ب التمرة، فيقول: )لوال أخشى أهنا من الصدقة ألكلتها(ليصي   كان رسول اهلل 

نم تلك الليلة،  ت ها، فلم تمن الليل فأكل كمترة حتت جنب توجد أنك  وحدث آخر 

: )إين وجدت مترة فأكلتها، وكان  فقلت: يا رسول اهلل أرقت البارحة،  كفقالت بعض نسائ

 (3)عندي متر من متر الصدقة، فخشيت أن تكون منه(

كن متورعا عن ذلك فقط، بل كنت تتورع أن ختزن شيئا من املال أو الطعام يف  ومل ت

قال:   بعض صحبكعن ، ففي احلديث (4) نفس الوقت الذي قد يوجد من هو بحاجة إليه

 
 (75( سرية ابن اسحاق = السري واملغازي )ص: 1)

 رواه البخاري ومسلم.( 2)

 ( رواه أمحد برجال ثقات.3)

( أما ما روي من أنه كان يدخر قوت سنة، فقد أجاب عنه احلافظ البجيل بقوله: سألت نعيم بن محاد قلت: جاء عن 4)

هله قوت أنه مل يشبع يف يوم من خبز مرتني، وجاء عنه أنه كان يعد ألهله قوت سنة، فكيف هذا؟ قال: كان يعد أل  رسول اهلل  

 سنة، فتنزل النازلة، فيقسمه، فيبقى بال يشء.
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 (1) (ال يدخر شيئا لغد كان رسول اهلل )

إىل أحد فقال: )ما يرسين أنه ذهب آلل حممد،   قال: نظر رسول اهلل آخر   وحدث 

ه يف سيبل اهلل، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران، إال دينارين أعدمها للدين إن  أنفق

 (2) كان(

فقال يوما: )ما عندك يشء تطعمنا؟(   قال: كنت أخدم رسول اهلل آخر  وحدث 

قلت: نعم يا رسول اهلل، فضل من الطعام الذي كان أمس، قال: )أمل أهنك أن تدع طعام  

 (3) يوم لغد؟(

هذه بعض شواهد ورعك سيدي عن احلالل الذي أباحه اهلل لك؛ فكيف يتجرؤون  

 عىل ما يرمونك به من الفضائع التي ال جييزوهنا ألنفسهم.. 

لك وحدهـ  سيديـ  شاهدا عىل ورعك، بل كانت حياتك كلها حياة تقوى  ومل يكن ذ

. وكيف تفعل ذلك وأنت عبده  . وورع وطهارة، فلم تكن لتمتد يدك ملا حرم اهلل أو كرهه

املطهر املنقى الذي هو أعرف اخللق باهلل، وأكثرهم تقوى له، كام عربت عن ذلك بقولك:  

  (4))إن أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا(

سألك ـ يا سيدي يا رسول اهلل ـ وأتوسل بك إىل رب أن يمأل قلبي بحبك والتعلق  فأ

بك، حتى يتنزل عيل من بركات حبك ما يطهر قلبي من كل األدران التي جتذبه للدنيا،  

 
ثالثة طوائر فأطعم خادمه طائرا،   ومما يؤيد هذا ما رواه أمحد، وأبو يعىل برجال ثقات عن أنس قال: أهديت لرسول اهلل  

 يت برزق كل غد(: )أمل أهنك أن ترفعي شيئا لغد؟ فإن اهلل تعاىل يأفلام كان من الغد أتته به، فقال هلا رسول اهلل 

 ( رواه البخاري.1)

 ( رواه أمحد وأبو يعىل بسند جيد.2)

 ( رواه ابن أب شيبة يف املصنف.3)

 ( رواه البخاري.4)
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وتبعده عنك.. فمن اقرتب منكـ  سيديـ  نال التقوى، وصار طاهرا نقيا.. ومن ابتعد عنك  

مل يزدد منك إال بعدا.. ومن ابتعد عنك ابتعد عن ربه.. ومن    تنجس قلبه.. ومن تنجس قلبه 

 ابتعد عن ربه غرق يف املعايص.. حتى لو بدا يف ظاهره تقيا صاحلا.
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 األب  املتواضع  

املتواضع الذي جعلته عبوديته هلل قريبا من كل   سيدي يا رسول اهلل.. أهيا 

املستضعفني املظلومني املحتقرين.. فكان سندهم الذي به يفرحون، ومنه يقرتبون،  

 فيستغنون باالقرتاب منه من كل أولئك الذين يستكربون عليهم، ويذلوهنم. 

،  سيدي يا رسول اهلل.. يا من اخرتت العبودية عىل امللك، واملسكنة عىل الرتف 

ورضيت بأن تكون كالعبيد والفقراء واملساكني، تأكل كأكلهم، وتلبس كلبسهم، وتأوي  

جتوع يوما وتشبع يوما.. فإذا ال بل دوهنم،  وتعيش مثلهم،   .. إىل بيت ال خيتلف عن بيوهتم

 شبعت شكرت، وإذا جعت صربت. 

ماذا عساي أذكر من تواضعك، وأنت الذي رضيت بأن تضحي بالكثري من  

املرتبطة بدعوتك يف سبيل أولئك العبيد والفقراء واملستضعفني الذين التفوا بك،  املكاسب  

 فحال التفافهم بك أولئك املستكربين من اجللوس معك، أو االستامع إليك. 

. ائذن يل أن أذكر بعض مشاهد تواضعك، ألرد هبا عىل أولئك الذين مل  .سيدي

إىل صور أب سفيان وأب جهل   يعرفوك، فراحوا يرسمون صورا مشوهة عنك، هي أقرب

منها إليك.. أولئك الذين اتبعوا دين البغاة واملحرفني، وتركوا الدين الذي أوصيتهم به،  

دين عرتتك الطاهرة، وأصحابك املنتجبني الذين مل يغريوا ومل يبدلوا، وعاشوا حياة  

 التواضع واملسكنة التي أمرهتم هبا إىل آخر أيام حياهتم. 

خصال ليست يف   عنك يصفك، فقال: )كانت يف رسول اهلل لقد حدث بعضهم 

اجلبارين، كان ال يدعوه أمحر، وال أسود، إال أجابه، وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها،  

فريمي هبا إىل فيه، وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب احلامر عريا، ليس عليه  
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 (1)يشء(

يميش مع أصحابه إذ أخذ رجل منهم، فسرته   وحدث آخر قال: بينام رسول اهلل 

بثوب فلام رأى ما عليه، رفع رأسه، فإذا هو عاله قبيل سرت، فقال: )مه(، فأخذ الثوب،  

  (2) (110فوضعه، وقال:﴿ إِنااَم َأَنا َبرَشٌ ِمث ُلُكم  ﴾ )الكهف:  

، ومن قبله من األنبياء ـ عليهم السالم ـ  وحدث آخر، قال: كان رسول اهلل 

 .(3)مشون عىل العصا، يتوكئون عليها، تواضعا هلل عز وجلي

يركب احلامر، ويردف بعده، وجييب دعوة   وحدث آخر، قال: كان رسول اهلل 

 .(4)اململوك

يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل الصالة، ويقرص   وحدث آخر، قال: كان رسول اهلل 

 . (5)اخلطبة، وال يأنف، وال يستكرب أن يميش مع األرملة واملسكني يقيض هلام حاجتهام 

جيلس عىل األرض، ويأكل عىل األرض،   وحدث آخر، قال: كان رسول اهلل 

 . (6) ويعقل الشاة، وجييب دعوة اململوك

يركب احلامر، ويعود املريض، ويشهد اجلنازة،    وحدث آخر، قال: كان رسول اهلل  

ويأيت دعوة اململوك، وكان يوم بني قريظة عىل محار خمطوم بحبل من ليف، عىل إكاف من  

 
 ( رواه ابن سعد.1)

 ( رواه ابن أب شيبة وعيل بن عبد القدير البغوي.2)

 ( رواه ابن األعراب.3)

 ( رواه ابن سعد.4)

 ( رواه الدارمي.5)

 أبو الشيخ عن ابن عباس، وابن سعد عن أنس.( رواه 6)
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 .(1) ليف

تغلق دونه األبواب، وال يقوم دونه   كان رسول اهلل وحدث آخر، قال: واهلل ما 

احلجاب، وال يغدى عليه باجلفان، وال يراح هبا عليه، ولكنه كان بارزا، من أراد أن يلقى  

لقيه، كان جيلس عىل األرض، ويطعم ويلبس الغليظ، ويركب احلامر، ويردف   نبى اهلل 

 .(2)خلفه، ويلعق يده

فأرعد، فقلت له مطمئنا: )هون عليك، فإين لست  وذكر آخر أنك كلمت رجال 

 (3)بملك، إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة(

وذكر آخر أنك أهديت إليك شاة فجثوت عىل ركبتيك، فأكلت، فقال أعراب: يا  

رسول اهلل ما هذه اجللسة؟ فقلت: )إن اهلل عزوجل جعلني عبدا كريام، ومل جيعلني جبارا  

  (4)عنيدا(

عرفه أو  ته صغريا كان أو كبريا، تسلم عىل كل من لقي واتفق اجلميع عىل أنك كنت ت 

وعن ،  (5) (يفعله  كان النبي  )أنه مر عىل صبيان، فسلم عليهم وقال:    عن أنسفعرفه،  تال  

 (6)(يبدأ من لقيه بالسالم  كان رسول اهلل)هند بن أب هالة قال: 

قال: إن كانت    عن أنسفعرفه،  تعرفه أو ال  تسري مع أي أحد  واتفقوا عىل أنك كنت ت 

 
 ( رواه الرتمذي.1)

 وقد جاء معناه يف األحاديث املسندة. -وقال هذا حديث مرسل  -( رواه أمحد يف الزهد، وابن عساكر 2)

 ( رواه ابن ماجه.3)

 ( رواه ابن ماجه.4)

 ( رواه البخاري ومسلم.5)

 ( رواه الرتمذي وصححه والبيهقي.6)
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 . (1) ، فتنطلق به حيث شاءتاألمة من إماء املدينة لتأخذ بيد النبي 

قال: كان   عن أنسفاحلامر كام يركبه سائر العوام، واتفقوا عىل أنك كنت تركب 

اململوك، وكان  يركب احلامر، ويعود املريض، ويشهد اجلنازة، ويأيت دعوة   رسول اهلل

 .(2)يوم بني قريظة عىل محار خمطوم بحبل من ليف، عىل إكاف من ليف

وهم  ، همت.. وقد ذكر العلامء أسامء من ردفكخلفاتفقوا عىل أنك كنت تردف بل 

إذا سافر، وغزا أردف كل يوم رجال    قال: كان رسول اهلل    أنس كثريون جدا، فقد حدث  

 .(3)من أصحابه 

لبس لباسا بسيطا كسائر الناس، ففي احلديث: خرج رسول  أنك كنت تواتفقوا عىل  

وقد عقد عباءة بني كتفيه فلقيه أعراب، فقال: مل لبست هذا يا رسول اهلل؟ فقال:   اهلل 

  (4) )وحيك، إنام لبست هذا ألقمع به الكرب(

، حتى لو كان حقريا،  ك ، وألي يشء دعا اكيب كل من دعواتفقوا عىل أنك كنت جت 

جيلس عىل األرض، ويأكل عىل األرض، ويعقل   ابن عباس قال: كان رسول اهلل  فعن

الشاة، وجييب دعوة اململوك، ويقول: )لو دعيت إىل ذراع ألجبت، ولو أهدي إيل كراع  

  (5)لقبلت(

وقد بلغ األمر ببعض أصحابك املشفقني عليك، ملِا رأوه من تواضعك أن يطلبوا  

حيث ال تؤذيك خمالطتهم، فأبيت ذلك بشدة، وقلت له:  منك أن تتخذ حمال خاصا بك، ب

 
 رواه البخاري.( 1)

 ( رواه الرتمذي.2)

 ( رواه أمحد والبخاري وأبو يعىل.3)

 ( رواه ابن عدي.4)

 ( رواه أبو الشيخ، وابن سعد.5)
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)ال أزال بني أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثوب، ويؤذيني غبارهم، حتى يكون اهلل هو  

  (1) الذي يرمحني منهم(

ومل تكن تكتفي بكل ذلك ـ سيدي ـ مع داللته عىل تواضعك، وإنام كنت تضم إليه  

 ديدة منها، بل كنت تستأثر هبا من دوهنم..  مشاركتك هلم يف كل أعامهلم، حتى الش

فمن مشاركتك هلم مشاركتهم يف بناء املسجد بعد هجرتك إىل املدينة املنورة بالرغم  

املدينة قال:   ه يف هجرتك؛ فعن احلسن قال: ملا قدم النبي ت من العناء الكبري الذي القي

ابنوا لنا مسجدا، قالوا: كيف يا رسول اهلل؟ قال: عرش كعرش موسى، ابنوا لنا بلبن،  

   يعاطيهم اللبن عىل ما دونه ثوب، وهو يقول:  فجعلوا يبنون ورسول اهلل 

 اللهم إن العيش عيش اآلخرة 

 

 فاغفر لالنصار واملهاجرة  

ينفض الرتاب عن رأسه، ويقول: وحيك يا ابن   فمر عامر بن يارس فجعل النبي   

 .(2) سمية! تقتلك الفئة الباغية

 .(3)يتبع غبار املسجد بجريدة   وحدث يعقوب بن يزيد قال: كان رسول اهلل 

ويف غزوة اخلندق.. بعد أن أحاطت األحزاب باملدينة املنورة.. ويف ذلك املوقف  

الشديد الذي تزلزلت له القلوب.. والذي يكتفي فيه القادة باجللوس يف غرفهم املكيفة  

 للتخطيط وإلقاء األوامر.. كنت ـ سيدي ـ مع أصحابك تشاركهم يف كل صغرية وكبرية..  

ن مواقفك يوم اخلندق، فقالت: ما نسيت يوم  وقد حدثت أم سلمة عن موقف م

 . (4)اخلندق، وهو يعاطيهم اللبن، وقد اغرب شعره، تعني النبي  

 
 ( رواه ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيه.1)

 ( رواه ابن عساكر.2)

 ( رواه ابن أب شيبة.3)

 ( رواه أمحد برجال الصحيح وأبو يعىل.4)
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حيمل الرتاب عىل ظهره، حتى حال   قال: لقد رأيت رسول اهلل  وحدث الرباء 

 .(1) الرتاب بيني وبينه وإين النظر إىل بياض بطنه

ل بكل عمل شاق يتوقفون عنده،  بل كنت ـ سيدي ـ يف ذلك املوقف الشديد تتكف 

فقد ذكر جابر بن عبد اهلل أن املسلمني عرض هلم يف بعض اخلندق كدية عظيمة شديدة  

بيضاء مدورة، ال تأخذ فيها املعاول، فكرست حديدهم، وشقت عليهم، فشكوا ذلك  

إليك، فقمت إليها، وبطنك معصوب بحجر من اجلوع، ألنك مل تأكل منذ ثالثة أيام،  

إناء من ماء فتفلت فيه، ثم دعوت بام شاء اهلل أن تدعو به، ثم نضحت من ذلك  فدعوت ب

 .(2)املاء عليها، فعادت كالكثيب املهيل ما ترد فأسا وال مسحاة

ومل تكن ـ سيدي ـ يف ذلك املوقف الشديد تكتفي بالعمل فقط.. بل كنت تسليهم  

ل: ارجتز املسلمون يف  وترجتز بام يرجتزون، وتضحك كام يضحكون، وقد حدث بعضهم قا 

اخلندق برجل يقال له )جعيل( أو جعالة بن رساقة، وكان رجال دميام صاحلا، وكان يعمل  

اسمه يومئذ فسامه عمرا، فجعل املسلمون يرجتزون   يف اخلندق، فغري رسول اهلل 

 ويقولون:  

 وكان للبائس يوما ظهرا     سامه من بعد جعيل عمرا

ال يقول شيئا من ذلك، إال إذا قالوا: عمرا، وإذا قالوا: ظهرا،    وجعل رسول اهلل  

 قال: ظهرا( 

ينقل الرتاب يوم اخلندق حتى وارى الرتاب    وحدث الرباء قال: رأيت رسول اهلل  

 بياض بطنه، وكان كثيف الشعر، فسمعته يرجتز بكلامت البن رواحة:  

 
 ( رواه حممد بن عمر.1)

 ( رواه البخاري ومسلم وغريمها.2)
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 واهلل لوال ما اهتدينا 

 

 وال تصدقنا وال صلينا   

 فأنزلن سكينة علينا  

 

 وثبت االقدام إن القينا   

 واملرشكون قد بغوا علينا  

 

 إذا أرادوا فتنة أبينا   

 (1) ورفع هبا صوته: أبينا أبينا( 

إِذ  َجاُءوُكم     وكنت ـ سيدي ـ يف ذلك املوقف الشديد الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله:  

َنَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللاِ ُقُلوُب احل  َب َصاُر َوَبَلَغِت ال  َفَل ِمن ُكم  َوإِذ  َزاَغِت األ  ِقُكم  َوِمن  َأس    ِمن  َفو 

ِمُن10الظُُّنوَنا ) ُتيِلَ امل ُؤ  ا( ُهنَالَِك اب  َزاال  َشِديد  ِزُلوا ِزل  [، تدعو  11، 10]األحزاب:  وَن َوُزل 

هلم، وتشجعهم بكل ما أطقت أن تشجعهم به، وقد حدث سهل بن سعد قال: جاءنا  

ونحن نحفر يف اخلندق، وننقل الرتاب عىل أكتادنا يف غداة باردة، ومل يكن   رسول اهلل 

لنصب واجلوع قال:)اللهم ال عيش إال  هلم عبيد يعملون ذلك، فلام رأى ما هم فيه من ا 

 عيش اآلخرة، فاغفر لالنصار واملهاجرة(، فقالوا جميبني له: 

 نحن الذين بايعوا حممدا 

 

 عىل اجلهاد ما بقينا أبدا   

. مل تكن تكتفي بمجرد املشاركة واملواساة . ومل تكن تكتفي بكل ذلك ـ سيدي ـ  

ومع ذلك كله، تبادر ألي خدمة سواء شوركت  واخللطة املجردة.. بل كنت فوق ذلك كله،  

 فيها أم مل تشارك، وسواء كانت يف بيتك أو خارجه، ال تسأل عىل ذلك أجرا وال شكرا. 

وقد حدث أنس عن بعض مواقفك يف ذلك، فقال: ذهبت بعبد اهلل بن أب طلحة إىل  

 .(2) يف عباءة هينأ بعريا له  يوم ولد، والنبي  النبي 

كنت تصنع يف بيتك، فقالت:)كان برشا من البرش، يفيل ثوبه،  ووصفت عائشة ما 

 
 ( رواه البخاري ومسلم وغريمها.1)

 ( رواه أبو داود.2)
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وحيلب شاته وخييط ثوبه، وخيدم نفسه، وخيصف نعله، ويعمل ما تعمل الرجال يف بيوهتم،  

 (1) ويكون يف مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا سمع املؤذن خرج إىل الصالة(

 .(2)ر ما يعمل للخياطةيعمل عمل أهل البيت وأكث  وعنها قالت: كان رسول اهلل  

وكنت خارج بيتك تقوم بكل ما حيتاجه املسلمون، ال تستكرب عن أي عمل، وخاصة  

إن ارتبط بوظيفتك التي كلفك اهلل هبا، وهي تعليم الناس، وقد حدث أبو رفاعة متيم بن  

وهو خيطب، فقلت: يا رسول اهلل، رجٌل غريٌب جاء   قال: انتهيت إىل رسول اهلل  أسيدٍ 

، وترك خطبته حتى انتهى إيل،  عن دينه ال يدري ما دينه؟ فأقبل عيل رسول اهلل  يسأل 

 . (3)فأيت بكريٍس، فقعد عليه، وجعل يعلمني مما علمه اهلل، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها 

وكنت ـ سيدي ـ ال ترتك هذه الوظيفة حتى يف حال انشغالك بحاجاتك األساسية،  

ثم قلت معلام هلم:    ، أكلت طعاما  لعقت أصابعك الثالثوقد حدث بعضهم أنك كنت إذا  

)إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط عنها األذى، وليأكلها، وال يدعها للشيطان وأمر أن  

  (4)تسلت القصعة. قال: فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة( 

هذه ـ سيدي ـ بعض مشاهد تواضعك، وال يمكن معرفة قيمتها إال ملن عرف ما  

اهلل من فضله ومقاماته الرفيعة التي ال يمكن لغريك أن يعرفها، أو يدركها، أو يصل   آتاك

 إليها..  

وال يمكن معرفة قيمتها إال ملن عرف ما آتاك اهلل من عزة اإليامن، وإباء املقاومة؛ فلم  

تكن ـ سيدي ـ كأولئك املتواضعني الذين يستسلمون لكل يشء.. بل كنت متواضعا  

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 ( رواه ابن سعد.2)

 ( رواه مسلم.3)

 ( رواه مسلم.4)
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جناح الذل والرمحة هلم، يف نفس الوقت الذي كنت فيه شديدا أبيا عىل   للمؤمنني، ختفض

 كل من يريد أن يساومك عىل دينك، أو عىل احلقائق التي جئت هبا.  

فأسألك ـ سيدي ـ وأتوسل بك إىل اهلل أن جيعلني من أولئك الذين وصفهم، فقال:  

 َبُّون
بُُّهم  َوحُيِ

ٍم حُيِ َف َيأ يِت اهللاُ بَِقو  َتدا ِمن ُكم  َعن  ِدينِِه َفَسو  ِذيَن آَمُنوا َمن  َير  َا الا ٍة َعىَل  َياَأهيُّ ُه َأِذلا

َكافِ  ٍة َعىَل ال  ِمننَِي َأِعزا ُل اهللاِ  امل ُؤ  َمَة اَلئٍِم َذلَِك َفض  ِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللاِ َواَل خَيَاُفوَن َلو 

يِه َمن  َيَشاُء َواهللاُ َواِسٌع َعلِيٌم ) 
تِ ِذيَن ُيِقيُموَن  54ُيؤ  ِذيَن آَمُنوا الا ( إِنااَم َولِيُُّكُم اهللاُ َوَرُسوُلُه َوالا

ُتوَن ا اَلَة َوُيؤ  َكاَة َوُهم  َراكُِعوَن ) الصا َب  55لزا ِذيَن آَمُنوا َفإِنا ِحز  ( َوَمن  َيَتَولا اهللاَ َوَرُسوَلُه َوالا

َغالُِبوَن   [ 56  -  54]املائدة:  اهللاِ ُهُم ال 

أولئك الذين مل يرتضوا أن ينتموا ألي حزب غري حزب اهلل.. ومل يرتضوا قائدا  

رت بمواالته.. ذلك الذي جيمع بني الذلة للمؤمنني  غريك.. وال وليا غري ذلك الذي أم 

 والعزة عىل الكافرين. 
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 احليي املؤدب  

يا من أدبك ربك، فأحسن تأديبك، وهذبك فأحسن هتذيبك،  سيدي يا رسول اهلل..  

غري مدرسته.. لذلك كنت األمي الذي   ة فلم يكن لك معلم غري ربك، ومل تكن لك مدرس

 مل يتعلم من برش، وإنام تعلم من رب البرش، فصار لذلك سيد البرش. 

القرآن الكريم، فوجدته خياطبك ويعاتبك ويعلمك، ليكون كل ذلك   لقد قرأت

 لنرقى إىل سموات القيم العالية واألدب الرفيع الذي بوأك اهلل إياه. تأديبا وهتذيبا لنا.. 

يام  َفآَوى : وهو خياطبك ت قوله تعاىل لقد قرأ 
َك َيتِ [، والتي  6]الضحى:  َأمَل  جَيِد 

َهر   عقب عليها قوله:  َيتِيَم َفاَل َتق  ا ال  [، فعلمت أن اهلل تعاىل ما أراد  9]الضحى:  َفَأما

بجعلك يتيام إال تأديبا لك لتشعر باملستضعفني واليتامى، ألنك ستصري األب والسند  

 هلم. الروحي 

وهلذا امتألت أحاديثك ووصاياك باحلنان عليهم والرأفة هبم، فال نجد من اهتم هبم  

فقد كنت تقول خماطبا أصحابك، واألمة من  يت هبم، مثلك، وال من أوىص هبم مثلام أوص

بعدك: )خري بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه، ورش بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم  

 (1)إليه(يساء 

وكنت تقول خمربا عن فضل املسح عىل رأس اليتيم عطفا وحنانا ورمحة:)من مسح  

 (2)عىل رأس يتيم مل يمسحه إال هلل كانت له يف كل شعرة مرت عليها يده حسنات(

وكنت تعترب الساعي عليهم كاملجاهد والقائم، فتقول:)الساعي عىل األرملة  

 
 ( ابن ماجه. 1)

 ( أمحد وغريه. 2)
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 (1)وكالصائم ال يفطر( ،وكالقائم ال يفرت  ،واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهلل تعاىل 

وكنت خترب عن أنواع اجلزاء العظيم الذي يناله املهتمون باليتامى، والراعون  

 ،(2)ملصاحلهم، فتقول:)ما قعد يتيم مع قوم عىل قصعتهم فيقرب قصعتهم الشيطان(

جل غفرت  وتقول: )من ضم يتيام من بني مسلمني إىل طعامه ورشابه حتى يغنيه اهلل عز و 

له ذنوبه البتة إال أن يعمل عمال ال يغفر، ومن أذهب اهلل كريمتيه فصرب واحتسب غفرت  

وتقول: )والذي بعثني باحلق ال يعذب اهلل يوم القيامة من رحم اليتيم والن   ،(3) له ذنوبه(

، وتقول: )من  (4) له يف الكالم ورحم يتمه وضعفه، ومل يتطاول عىل جاره بفضل ما آتاه اهلل(

قبض يتيام من بني مسلمني إىل طعامه ورشابه أدخله اهلل اجلنة ألبتة إال أن يعمل ذنبا ال يغفر  

، وتقول:)أنا أول من يفتح باب اجلنة إال أين أرى امرأة تبادرين، فأقول ما لك ومن  (5) له(

 (6) أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت عىل أيتام يل(

ة لتأديب اهلل لك، ودعوتك إىل حفظ  وغريها من األحاديث الكثرية التي كانت ثمر

 اليتيم وعدم قهره واإلحسان له..  

وهكذا ـ سيدي ـ كان القرآن الكريم يؤدبك، وهيذبك بكل كلمة من كلامته، أو  

 حرف من حروفه..  

 
 ( الشيخان. 1)

( احلارث، والطرباين يف األوسط عن أب موسى وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات، وهناك حديث آخر قريب منه هو 2)

 » ما من مائدة أعظم بركة من مائدة جلس عليها يتيم « رواه لديلمي عن أنس. 

 ( ابن سعد، والطرباين يف الكبري. 3)

 س باملرتوك. ( الطرباين بسند رواته ثقات إال واحدا ومع ذلك لي4)

 ( الرتمذي وصححه. 5)

 ( أبو يعىل بسند حسن. 6)
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وهلذا صارت سنتك وهديك هي القرآن الناطق الذي مثل احلقائق والقيم القرآنية  

 أحسن متثيل. 

وقد ذكر تلميذك األكرب اإلمام عيل، ذلك الذي كان أكثر الناس صحبة لك، ومعرفة  

من لدن أن كان فطيام   بك تعاهد اهلل لك بالتأديب والرتبية، فقال: )ولقد قرن اهلل به 

 (1)  أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريق املكارم، وحماسن أخالق العامل ليله وهناره(

ئك املبدلني واملغريين عظيم صفاتك وحسن أدبك، وكيف  وكان يذكر كل حني ألول

كنت األسوة احلسنة يف كل املجاالت، فقال يصف شجاعتك: ) كنا إذا امحر البأس اتقينا  

 (2) ، فلم يكن أحد منا أقرب إىل العدو منه( برسول اهلل، 

أبيض الّلون، مرشبا محرة،   )كان نبّي اهللّ وعندما طلب منه أن يصفك بدقة، قال: 

كأّن عنقه إبريق فّضة، جيري   ، املرسبة دقيق  ،ذا وفرة ، الشعر كّث الّلحية العني، سبط  أدعج

إىل رّسته، كقضيب خيط إىل الرّسة، و ليس يف بطنه و ال   الذهب، له شعر من لّبته  يف تراقيه 

من الصخر،    مشى كأّنام يتقلع الكّفني و القدمني، شئن الكعبني، إذا    صدره شعر غريه. شئن 

  ، بأمجعه كّله، ليس بالقصري املرتدد  إذا التفت التفت مجيعا  ،إذا أقبل كأّنام ينحدر من صبب 

كأّنام عرقه يف وجهه    ،وكان يف الوجه تدوير، إذا كان يف الناس غمرهم   ،وال بالطويل املمغط 

م. أكرم الناس عرشة، و ألينهم  اللؤلؤ، عرقه أطيب من ريح املسك، ليس بالعاجز و ال باللئي

 بني عينيه، يقول  و أجودهم كّفا، من خالطه بمعرفة أحّبه، من رآه بدهية هابه، عّزه  ، عريكة

 )(3)مل أر قبله و ال بعده مثله،  :ناعته

 
 . ۱5۷، ص ۱۹۲، خطبة ۲( هنج البالغة، ج 1)

 . 6۱، ص ۹، خطبة 4( هنج البالغة، ج 2)

 . 164، ص: 1( حلية األبرار يف أحوال حممد و آله األطهار، ج3)



 

294 

 

يأكل عىل األرض، وجيلس   وهكذا كان يصف تواضعك، ويقول: ) ولقد كان 

بيده ثوبه، ويركب احلامر العاري، ويردف خلفه،  جلسة العبد، وخيصف بيده نعله، ويرقع 

) يا فالنة ـ إلحدى أزواجه ـ غيبيه   :ويكون السرت عىل باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول 

 (1) عني، فإين إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها (

وكان يصف موقفك من الدنيا، فيقول: ) قد حقر الدنيا وصغرها، وأهون هبا  

وهوهنا، وعلم أن اهلل زواها عنه اختيارا، وبسطها لغريه احتقارا، فأعرض عن الدنيا بقلبه،  

وأمات ذكرها عن نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه، لكيال يتخذ منها رياشا، أو يرجو  

فيها مقاما. بلغ عن ربه معذرا، ونصح ألمته منذرا، ودعا إىل اجلنة مبرشا، وخوف من النار  

 (2) (حمذرا 

) أهضم أهل الدنيا كشحا، وأمخصهم من الدنيا بطنا،   : ويقول يف خطبة أخرى

عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن اهلل سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا  

فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو مل يكن فينا إال حبنا ما أبغض اهلل ورسوله، وتعظيمنا ما  

.. فأعرض عن الدنيا بقلبه،  . فى به شقاقا هلل، وحمادة عن أمر اهلل صغر اهلل ورسوله، لك

وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه، لكيال يتخذ منها رياشا، وال  

يعتقدها قرارا، وال يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها  

 (3)  نظر إليه، وأن يذكر عنده (عن البرص. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ي 

الكثري    وهلذا كان يدعو إىل اعتبارك األسوة والقدوة، ويرد عىل أولئك الذين وضعوا 

 
 . 5۹، ص ۱6۰، خطبة ۲( هنج البالغة، ج 1)

 . ۲۱۰، ص ۱۰۹، خطبة ۱( هنج البالغة، ج 2)

 . 5۸، ص ۱6۰، خطبة ۲( هنج البالغة، ج 3)
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من البدائل التي استبدلوك هبا، حتى اعترب بعضهم كل قومك وصحبك صاحلني ألن  

  يكونوا قدوة.. ومن أقواهلم يف ذلك يف بعض وصاياه: ) تأس بنبيك األطيب األطهر 

ن فيه أسوة ملن تأسى، وعزاء ملن تعزى. وأحب العباد إىل اهلل املتأيس بنبيه، واملقتص ألثره.  فإ

أهضم أهل الدنيا كشحا، وأمخصهم من الدنيا بطنا،   ،قضم الدنيا قضام، ومل يعرها طرفا 

عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن اهلل سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا  

صغر شيئا فصغره. ولو مل يكن فينا إال حبنا ما أبغض اهلل ورسوله، وتعظيمنا ما  فحقره، و

 (1) (صغر اهلل ورسوله، لكفى به شقاقا هلل وحمادة عن أمر اهلل 

وغريها من األحاديث الكثرية التي وصف فيها أخالقك وآدابك العظيمة التي أمرنا  

 اهلل تعاىل بالتأيس هبا.. 

لكن املغرضني واحلاقدين ـ سيدي ـ راحوا يشوهون مجال صفاتك، وعظيم أدبك،  

   . .لألدب ال  حتى ينفر العقالء منك، وتكون أسوة لالنحراف ال للصالح، وللصلف 

ائذن يل سيدي أن أذكر لك بعض ما ذكروا حول حيائك، تلك الصفة التي كنت  ف

ربه من أمهات األخالق، لكنهم حرصا  مثاهلا األعىل، وأسوهتا احلسنة، وكنت تعظمه، وتعت

 نزعون احلياء منك، ويضعونه لغريك. من الصحابة راحوا ي ه عىل من يعظمون

لقد رووا ـ كاذبني ومدلسني ـ أنك كنت مضطجعا يف بيتك، كاشفا عن فخذيك،  

فاستأذن أبو بكر فأذنت له، وأنت عىل تلك احلال، ثم استأذن عمر، فأذنت له، وأنت عىل  

احلال، ثم استأذن عثامن، فرحت تسوي ثيابك، وتسرت فخذك، فعندما سئلت عن  تلك 

  (2)ذلك، ذكرت أنك استحييت منه، وقلت: )أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة(

 
 . 6۰ـ  5۸( هنج البالغة، ص 1)

 ( رواه مسلم.2)
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لقد تلقف املدلسون واملشوهون لك هذا احلديث كام يتلقفون القرآن الكريم، يأبون  

.. وأن  (1) ديث الكثرية التي تثبت أن الفخذ عورةأن يتكلم فيه أحد، مع أهنم يوردون األحا 

 ومع ذلك يرضون أن ترتكب احلرام يف سبيل أن ينال عثامن تلك املنقبة.  كشفها حرام.. 

فإن جادهلم أحد يف شأنك، وراح يذب عنك تلك التهمة العظيمة التي اهتموك هبا،  

وصحيح   قالوا: ولكن احلديث يف صحيح مسلم.. وهم ال يعلمون أن صحيح مسلم 

البخاري وكل كتب الدنيا فداء لشعرة من شعراتك.. فأهيام أعظم أن يرد حديث قد يتوهم  

راويه أو خيطئ كاتبه، أو أن متس كرامتك، ويمس أعظم ميزة فيك، وهي أخالقك العالية  

التي ال يضاهيها أي كان صحابيا كان أو نبيا أو حتى مالكا مقربا.. فكيف تتصورون أن  

 رون عصمته ـ يكون أعظم خلقا منك؟ صحابيا ـ ال ي 

وليت األمر توقف عىل هذا.. بل إهنم ـ سيدي ـ راحوا يصورونك يف مشاهد ال  

يرضوهنا ألنفسهم، وال ملن جيلوهنم من الناس، حرصا عىل إثبات املناقب ملن يرغبون يف  

ت:  حتسني صورهم، ولو عىل حسابك، ومن األمثلة عىل ذلك ما رووه عن عائشة، وأهنا قال

فإذا حبشية   جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول اهلل  كان رسول اهلل 

تزفن والصبيان حوهلا، فقال: )يا عائشة تعايل فانظري(، فجئت فوضعت حليي عىل منكب  

، فجعلت أنظر إليها ما بني املنكب إىل رأسه، فقال يل: )أما شبعت، أما  رسول اهلل 

ال ألنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر، قالت: فارفض الناس    شبعت؟(. قالت: فجعلت أقول

: )إين ألنظر إىل شياطني اإلنس واجلن قد فروا من عمر(،  عنها: قالت: فقال رسول اهلل  

 
مر عىل معمر بفناء املسجد حمتبيا كاشفا عن طرف فخذه  ( ومنها ما روي عن حممد بن عبد اهلل بن جحش أن النبي 1)

 : )مخر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة(، رواه أمحد ورواه الطرباين يف الكبري، ورجال أمحد ثقات.فقال له النبي 
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 .(1)قالت: فرجعت

هل رأيت سيدي تلك الصورة املشوهة التي صوروك هبا.. لقد ذكروا أنه كانت  

ا أن ترقص كام يرقص احلبشة يف الشارع.. وأمام  . بدا هل.. وأهنا عاقلة بالغة. هناك جارية

فأرسعت إىل   الناس.. وكان الصبية يلتفون حوهلا، وهي بتلك احلالة.. وأنك ملحتها،

عائشة، وطلبت منها أن حتُض جملس الرقص.. وعندما حُضت وضعت عائشة ـ بحسب  

اس عن اجلارية  احلديثـ  ذقنها عىل منكبك.. وأمام الناس.. وبعد مدة طلع عمر فانفض الن

 خوفا منه.. مع أنك كنت معهم.. ومع ذلك مل يشعروا بيشء..  

وليت األمر توقف عند هذا.. بل إهنم ذكروا أنك عندما رأيت الناس يفرون حلضور  

 عمر قلت معظام له ومثنيا عليه: )إين ألنظر إىل شياطني اإلنس واجلن قد فروا من عمر( 

كاف لُضب كل القيم التي جاء هبا  وهذا عجب عجاب.. وتصور املشهد وحده 

 القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة، التي متثلك ـ سيدي ـ أحسن متثيل. 

ومل يكتفوا هبذا سيدي يف تشوهيك، بل راحوا يروون الروايات الكثرية التي جتعلك  

التأديب  فاحشا ومتفحشا، ال ختتلف عن قومك األجالف الغالظ الذين مل ينالوا حظهم من  

 .(2)الذي أدبك به ربك

فأسألك ـ سيدي ـ وأتوسل بك إىل اهلل أن جيعلني من الذابني عنك، الرادين لتلك  

التشوهيات.. فال يمكن لألمة أن تعرفك، أو حتسن عالقتها بك، وهي تعتقد يف تلك  

 الروايات املريضة التي وضعها مرىض القلوب ليشوهوك، وحيولوا بني العقالء وبينك. 

 
 ( رواه الرتمذي.1)

والقلوب املريضة[، وذكرنا فيه القاعدة التي   ( ذكرنا الكثري من األمثلة عىل ذلك، ورددنا عليها يف كتاب ]رسول اهلل  2)

 نتبناها يف املوقف من أمثال تلك األحاديث.
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ألك سيدي أن أكون من املتأدبني عىل يديك، الراعني للحقوق واألخالق التي  وأس

أمرت برعايتها، حتى أكون أقرب الناس إليك يف الدنيا واآلخرة، فال فوز إال ملن كان قريبا  

 منك. 
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 الذاكر النجي 

سيدي يا رسول اهلل.. أهيا الذاكر الذي ال يغفل.. والعابد الذي ال يفرت.. واخلاشع  

  ، املناجي الذي ال يكف عن احلديث إىل ربه  (1)ه يف أودية األماين.. والنجيب الذي ال يتيه قل

 واحلضور بني يديه. 

إىل ما ورد يف سنتك املطهرة من األدعية املحفوظة عنك، أرتلها،    لقد رحتـ  سيديـ 

بيدك،    كلهوأقارهنا بكل ما ورد يف تراث العامل من أدعية؛ فوجدت أن زمام التواصل مع اهلل  

وأن كل من يريد أن يتعلم كيف يناجي ربه حيتاج إىل التعلم يف مدرستك.. فأنت أستاذ  

اإلهلية ودار البقاء.. ومن مل يتعلم عىل يديك تلك  الذكر والدعاء، وشيخ مريدي احلُضة 

 الفنون ظل جاهال يف التعامل مع ربه، مسيئا لألدب معه. 

علومك   ها رثتوفإذا ضممت إىل ذلك ـ سيدي ـ ما ورد عن عرتتك الطاهرة التي 

دعية  األمن ثم أوصيت باتباعها، وركوب سفينة نجاهتا، وجدت وأحوالك وآدابك، 

، ما ال يمكن عده التي مل تكن سوى أثر من آثارك، وقبس من أنوارككار،  ذاألناجيات واملو

الوسائل املؤدية إىل احلضور مع اهلل،  تكون هذه األمة هي املتفردة بكل  وبذلك  ..  وال حرصه

 .  وال يوجد يف األمم من يضاهيها فيه أو يدانيها 

ولذلك كان هذا اجلانب وحده كافيا للعقالء والباحثني عن اهلل، ليستدلوا به عىل  

،  ه الداللة عىل اهلل، والتواصل معوأعظمها النبوة أهداف نبوتك، واستمرارها، فأول 

 .  والذكر واملناجيات هي احلبال املوصولة من اهلل لعباده لتحقيق ذلك. 

ا بذكر اهلل ودعائه واللجوء كل حني إليه،  ولذلك كنت ـ سيدي ـ من أعظم الناصحني لن 

 
( املراد بالناجي: امُلناِجي، كام قال تعاىل: 1)


تَي َأُسوا ِمن ُه َخَلُصوا َنِجيًّا   َفَلاما اس 


 [، أي يناجي بعضهم بعضا. 80]يوسف:  
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بل إنك اعتربت حياتنا متوقفة عىل الذكر.. ال عىل ما نتنفسه من هواء، أو نرشبه من ماء.. فاملاء  

واهلواء يغذيان الطني، ويمداهنا باحلياة، أما ذكر اهلل، فهو غذاء الروح ومددها، وال حياة ملن مل حتيا  

   (1)  : )مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت( روحه.. لقد قلت معربا عن ذلك 

وهلذا كنت تستعمل كل أساليب الرتغيب والرتهيب لتحض القلوب واأللسن عىل كثرة  

)ال يقعد قوم يذكرون اهلل إال حفتهم   : ذكر اهلل، فتقول هلا ـ مرغبا يف جوائز اهلل املعدة للذاكرين ـ 

 (2) املالئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم اهلل فيمن عنده( 

)سريوا هذا مجدان، سبق    : وتقول ألصحابك أثناء مروركم يف طريق مكة عىل جبل مجدان 

 (3) والذاكرات(   املفردون(، قالوا: وما املفردون يا رسول اهلل؟ قلت: )الذاكرون اهلل كثريا 

وترغب الفقراء إىل اهلل، الذين ال يريدون من اهلل إال اهلل، بأن اهلل يذكرهم حاملا يذكرونه،  

وكيفام يذكرونه، وتقول يف ذلك: )قال اهلل عز وجل: أنا عند ظن عبدي ب، وأنا معه إذا ذكرين،  

 (4)خري منهم( فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل  

وهكذا كنت ترشد من يريد من األشياء عصارهتا، ومن الطرق أخرصها، إىل ذكر اهلل..  

فقد جاءك رجل، فقال: يا رسول اهلل! إن رشائع اإلسالم قد كثرت عيل، فأخربين بيشء أتشبث  

 (5)به، فقلت له: )ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل( 

ري بجميع أصنافه، وبالصالح بجميع أنواعه،  وهكذا كنت ترشد من يريد أن يظفر باخل 

وباحلسنات بجميع أشكاهلا إىل ذكر اهلل، فتقول له: )أال أنبئكم بخري أعاملكم، وأزكاها عند  

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 ( رواه مسلم.2)

 ( رواه مسلم.3)

 ( رواه البخاري ومسلم.4)

 ( رواه الرتمذي وابن ماجه..5)
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مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من إنفاق الذهب والورق، وخري لكم من أن تلقوا  

   (1)، قال: ذكر اهلل تعاىل( عدوكم فتُضبوا أعناقهم ويُضبوا أعناقكم؟ قالوا: بىل 

ومل تكتف بذلكـ  سيديـ  بل إنك وضعت لنا الكثري من األذكار التي تعمق مجيع جوانب  

اإليامن، وبأمجل صياغة وأرقها.. فمن داوم عليها وصل إىل اهلل، وبأقرص الطرق، وأيرسها،  

 وأضمنها. 

نسبح ربنا وننزهه   تلك الصيغ التي علمتنا فيها كيف  ومن األمثلة عىل ذلك ـ سيدي ـ 

ونقدسه، يف نفس الوقت الذي نحمده ونعظمه ونمجده ونذكر كامالته.. وهي صيغ كثرية كافية  

 ملأل القلب بكل هذه املعاين اإليامنية. 

ومنها ما ذكرت لصاحبك أب ذر، حني قلت له: )أال أخربك بأحب الكالم إىل اهلل؟(، ثم  

 (2) وبحمده( قلت: )إن أحب الكالم إىل اهلل: سبحان اهلل 

وقلت: )كلمتان خفيفتان عىل اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن:  

 (3) سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل العظيم(

وقلت: )ألن أقول سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب أحب إيل مما  

 (4) طلعت عليه الشمس(

)يصبح عىل كل سالمى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة  وكنت تقول مرغبا فيها: 

صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وأمر باملعروف صدقة،  

 
 ( رواه الرتمذي وابن ماجه.1)

 ( رواه مسلم.2)

 ( رواه البخاري ومسلم.3)

 ( رواه مسلم.4)
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  (1) وهني عن املنكر صدقة(

وروي أن ناسا من أصحابك الفقراء شكوا إليك عدم قدرهتم إىل الصدقة، فقالوا:  

يصلون كام نصيل، ويصومون كام نصوم،  يا رسول اهلل ذهب أهل الدثور باألجور، 

ويتصدقون بفضول أمواهلم، وال نتصدق، فقلت هلم: )أوليس قد جعل اهلل لكم ما  

تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة  

 (2) صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهني عن منكر صدقة(

مني كالما أقوله؟ فقلت: قل: )ال إله إال اهلل  وروي أن أعرابيا جاءك، فقال: عل

وحده ال رشيك له، اهلل أكرب كبريا، واحلمد هلل كثريا، سبحان اهلل رب العاملني، ال حول وال  

قوة إال باهلل العزيز احلكيم(، قال: فهؤالء لرب، فام يل؟ فقلت: قل: )اللهم اغفر يل وارمحني  

 (3)واهدين وارزقني(

م الكثري من صيغ الذكر، وترغبهم فيها بكل أصناف الرتغيب،  وهكذا كنت تذكر هل

ومن ذلك قولك: )لقيت إبراهيم ليلة أرسي ب، فقال: يا حممد أقرئ أمتك مني السالم،  

وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة، عذبة املاء، وأهنا قيعان، وأن غراسها: سبحان اهلل، واحلمد  

  (4)هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب(

وكنت تقول هلم: )ما عىل األرض أحد يقول: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، وال حول  

 (5)وال قوة إال باهلل، إال كفرت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر(

 
 ( رواه مسلم.1)

 ( رواه مسلم.2)

 ( رواه مسلم.3)

 ( رواه الرتمذي.4)

 ( رواه أمحد والرتمذي.5)



 

303 

 

وكنت تقول: )من قال ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو  

كانت له عدل عرش رقاب، وكتبت له مائة حسنة، وحميت  عىل كل يشء قدير يف يوم مائة مرة  

عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يميس، ومل يأت أحد بأفضل  

 (1)مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك(

وغريها من األذكار الكثرية التي ال يزال طالبو اهلل ومريدوه يف كل العامل، ويف كل  

 ون عليها، ويرددوهنا، ليرتقوا هبا إىل منازل القرب التحققية والتخلقية. األزمنة يرتدد

ومل تكتف بذلك ـ سيدي ـ بل إنك وضعت لنا منظومة كاملة من األذكار واألدعية،  

 ولكل املناسبات، حتى نرتبط مع اهلل يف مجيع أحوالنا، مثلام كنت مرتبطا به يف مجيع أحوالك. 

ر التي علمتنا فيها كيف نطبق تلك األوامر اإلهلية التي  ومن األمثلة عنها تلك األذكا 

َرة  َوَأِصيال ﴾   ﴿ تدعونا إىل الذكر صباحا ومساء، كقوله تعاىل:  َم َربَِّك ُبك  ُكِر اس  َواذ 

بُِحوَن﴾ )الروم:  ﴿(، وقوله: 25)االنسان:  ( 17َفُسب َحاَن اهللاِ ِحنَي مُت ُسوَن َوِحنَي ُتص 

يف قولك: )ما من عبد يقول يف صباح كل يوم ومساء كل   ومن األمثلة عنها ما ورد

ليلة: بسم اهلل الذي ال يُض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم،  

  (2) ثالث مرات، مل يُضه يشء(

ومنها هذا الدعاء اجلميل اجلامع الذي تقول فيه: )اللهم أنت رب ال إله إال أنت،  

عبدك، وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من رش ما صنعت،  خلقتني وأنا 

أبوء لك بنعمتك عيل، وأبوء لك بذنبي فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت(، والذي  

سميته [سيد االستغفار[، وذكرت اجلزاء الذي أناطه اهلل به، فقلت: )من قاهلا من النهار  

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 ( رواه الرتمذي.2)
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 فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن  موقنا هبا فامت من يومه قبل أن يميس 

  (1)هبا فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة(

ومنها هذا الدعاء اخلاشع: )أمسينا وأمسى امللك هلل، واحلمد هلل، ال إله إال اهلل وحده  

ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير، رب أسألك خري ما يف هذه الليلة  

وخري ما بعدها، وأعوذ بك من رش ما يف هذه الليلة ورش ما بعدها، رب أعوذ بك من  

 (2)  الكسل وسوء الكرب، رب أعوذ بك من عذاب يف النار، وعذاب يف القرب(

 وغريها من األذكار واألدعية الكثرية التي خصصت هبا ذينك الوقتني املباركني. 

كر والدعاء ترتبط بكل اجلوانب.. منها  وهكذا تركت لناـ  سيديـ  ثروة كبرية من الذ

فمن األدعية املأثورة  ،  القصري ومنها الطويل حتى تراعي الظروف املختلفة ألصناف الناس

إذا أراد أن خيرج يف   عنك يف السفر ما حدث به بعضهم عنك، قال: كان رسول اهلل 

إين أعوذ بك الضبنة  السفر قال: )اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم  

يف السفر، اللهم إين أعوذ بك من وعث السفر، كآبة املنقلب، اللهم اقبض لنا األرض،  

 (3)وهون علينا السفر(

إذا خرج إىل سفر قال: )اللهم بلغ بالغا يبلغ خريا،    قال: كان رسول اهلل    وحدث آخر 

ومغفرة منك ورضوانا، بيدك اخلري، إنك عىل كل شئ قدير، اللهم أنت الصاحب يف السفر،  

واخلليفة يف األهل، اللهم هون علينا السفر، واطو لنا األرض، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء  

 (4)السفر، وكآبة املنقلب( 

 
 ( رواه البخاري.1)

 ( مع تبديل الصيغة بقوله: ): أصبحنا وأصبح امللك هلل( رواه مسلم.2)

 ( رواه مسدد وابن أب شيبة وأمحد، والطرباين، والبزار.3)

 برجال ثقات.( رواه أبو يعىل 4)
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سفرا قط إال قال حني ينهض من جلوسه: )اللهم    يرد رسول اهلل  وحدث آخر قال: مل  

بك انترشت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم أنت رجائي، اللهم اكفني ما أمهني، وما  

ال أهتم له، وما أنت أعلم به مني، وزودين التقوى، واغفر يل ذنبي، ووجهني للخري حيث ما  

 (1)توجهت( 

: )باسم اهلل اللهم إين  السوق قولكند الدخول إىل ومن األدعية املأثورة عنك ع

أسألك خري هذه السوق وخري ما فيها وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها، اللهم إين أعوذ  

 (2)بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خارسة(

)اللهم إين أسألك خري  البيت قولك: ومن األدعية املأثورة عنك عند الدخول إىل 

املخرج باسم اهلل وجلنا وباسم اهلل خرجنا وعىل اهلل ربنا توكلنا.. احلمد هلل الذي  املولج وخري  

كفاين وآواين واحلمد هلل الذي أطعمني وسقاين واحلمد هلل الذي من عيل أسألك أن جتريين  

 ، ثم تسلم عىل أهلك.(3) من النار(

ذا أكل أحدكم  ما ورد يف قولك: )إ  الطعامومن األدعية واألذكار املأثورة عنك عند 

فليذكر اسم اهلل تعاىل يف أوله، فإن نيس أن يذكر اسم اهلل تعاىل يف أوله فليقل: بسم اهلل أوله  

 (4)وآخره(

وقولك: )من أكل أو رشب فقال: احلمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من  

 (5)غري حول مني وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه(

 
 ( رواه أبو يعىل.1)

 ( رواه الرتمذي وابن ماجة واحلاكم.2)

 ( ذكره النووي يف األذكار.3)

 ( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.4)

 ( رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن.5)



 

306 

 

االنتهاء من الطعام: )احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا  وقولك عند 

)اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك احلمد  ، وقولك:  (1) مسلمني(

وقولك: )احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفي وال مودع وال مستغني    ، (2)عىل ما أعطيت( 

 (3)عنه ربنا( 

)اللهم، فاطر السموات  النوم قولك: أثورة عنك عند ومن األدعية واألذكار امل

واألرض، عامل الغيب والشهادة، رب كل شئ، وإله كل شئ، أشهد أن ال إله إال أنت،  

عبدك ورسولك، واملالئكة يشهدون، اللهم أعوذ بك    وحدك ال رشيك لك، وأن حممدا  

 (4)من الشيطان ورشكه، وأن أقرتف عىل نفيس إثام أو أجره عىل مسلم(

وقولك: )باسم اهلل وضعت جنبي، اللهم اغفر يل ذنبي وأخسئ شيطاين، وفك  

 (5)(رهاين واجعلني يف الندى األعىل 

وقولك: )اللهم إين أعوذ بوجهك الكريم، وبكلامتك التامات، من كل دابة أنت  

وعدك،  آخذ بناصيتها، اللهم أنت تكشف املغرم واملأثم، اللهم ال ينهزم جندك، وال خيلف  

 (6)وال ينفع ذا اجلد منك اجلد، سبحانك اللهم وبحمدك(

وقولك: )اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ  

 
 ( رواه أبو داود والرتمذي.1)

 ( رواه النسائي.2)

 ( رواه البخاري.3)

 الطرباين.( رواه 4)

 ( رواه أبو داود.5)

 ( رواه أبو داود.6)
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 (1) بك منك، اللهم ال أستطيع ثناء عليك ولو حرصت، لكن أنت كام أثنيت عىل نفسك(

ب كل شئ،  وقولك: )اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، إله أو ر 

منزل التوراة واإلنجيل والفرقان، فالق احلب والنوى، أعوذ بك من رش كل شئ أنت آخذ  

بناصيته، اللهم أنت األول، فليس قبلك شئ، وأنت اآلخر، فليس بعدك شئ، وأنت  

الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ، اقض عنا الدين واغننا من  

 (2)الفقر(

لسموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شئ،  وقولك: )اللهم رب ا

منزل التوراة واإلنجيل والفرقان، فالق احلب والنوى، ال إله إال أنت، أعوذ بك من رش كل  

شئ، أنت آخذ بناصيته، أنت األول فليس قبلك شئ، وأنت اآلخر فليس بعدك شئ، وأنت  

 (3)(الظاهر ليس فوقك شئ، اقض عنا الدين، واغننا من الفقر 

قولك: )اللهم رب   لتهجد ومن األدعية واألذكار املأثورة عنك عند قيامك ل

جربائيل وميكائيل وإرسافيل، فاطر الساموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم  

بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي من تشاء  

 (4)إىل رصاط مستقيم(

وقولك بعدها: )اللهم لك احلمد، أنت قيم الساموات واألرض ومن فيهن، ولك  

احلمد، لك ملك الساموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد، أنت نور الساموات  

واألرض، ولك احلمد، أنت ملك الساموات واألرض، ولك احلمد أنت احلق، ووعدك  

 
 ( رواه الطرباين.1)

 ( رواه ابن أب شيبة وأمحد ومسلم وابن مردويه، والبيهقي.2)

 ( رواه ابن أب شيبة وأمحد ومسلم وابن مردويه، والبيهقي.3)

 ( رواه مسلم.4)
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والنار حق، والنبيون حق، وحممد حق،  احلق، ولقاؤك حق، وقولك حق، واجلنة حق، 

والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك  

خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أرسرت وما أعلنت، أنت  

 (1)املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت(

ستغفرك لذنوب، وأسألك رمحتك،  وقولك بعدها: )ال إله إال أنت سبحانك، اللهم أ 

 (2)اللهم زدين علام وال تزع قلبي بعد إذ هديتني، وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب( 

. باإلضافة  .وغريها من األذكار واألدعية الكثرية التي ألفت فيها املصنفات الطويلة 

نصحب اهلل يف كل  إىل تعليمك لنا كيف نستعيذ باهلل من كل ما يمكن أن يؤذينا.. حتى 

أحوالنا.. وحتى ال تؤثر فينا الظروف املختلفة، لنبتعد عن ربنا، ونتعلق بام سواه، أو نرى  

 نفعنا عند غريه. 

ك الشقاء، وشامتة األعداء،  فقد علمتنا كيف   نستعيذ باهلل من الكسل، وسوء القضاء وَدر 

د البالء، والعجز واهلرم واملأثم واملغرم، ورش ما خلق ا  ين وَغَلبة الرجال، ورش  وَجه  هلل، وَضل ع الدا

لاة، وزوال النعمة وحتويل العافية، وُفجاءة النِّقمة ومجيع سخط اهلل،   الغنى والفقر والقلة والذِّ

قاق والنفاق وسوء األخالق، واجلوع واخليانة، وعلام  ال ينفع وقلبا  ال خيشع ونفسا  ال تشبع   والشِّ

، واهلدم والرتدِّي  ودعاء  ال ُيسمع، ورش السمع و  رش البرص ورش اللسان ورش القلب ورش املنيِّ

والغرق واحلرق، وختبَُّط الشيطان واملوت يف سبيل اهلل مدبرا ، واملوت لديغا ، والربص واجلنون  

 واجُلذام وسئ األسقام، ومنكراِت األخالق واألهواء واألعامل. 

ومنها هذا الدعاء الرقيق: )اللهم إين    كام علمتناـ  سيديـ  كيف ندعو اهلل، ولكل حاجاتنا، 

 
 ( رواه البخاري.1)

 ( رواه أبو داود.2)
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أسألك خري املسألة وخري الدعاء، وخري النجاح، وخري العمل، وخري الثواب، وخري احلياة، وخري  

املامت، وثبتني وثقل موازيني وأحق إيامين، وارفع درجتي، وتقبل صاليت، واغفر خطيئتي،  

ح اخلري، وخوامته، وجوامعه، وأوله،  وأسألك الدرجات العال من اجلن.. اللهم إين أسألك فوات 

وآخره، وظاهره، وباطنه والدرجات العال من اجلنة.. اللهم إين أسألك خالصا من النار ساملا،  

وأدخلني اجلنة آمنا، اللهم إين أسألك أن تبارك يل يف نفيس، ويف سمعي، ويف برصي، ويف روحي،  

اللهم تقبل حسنايت، وأسألك الدرجات  ويف خلقي، ويف خليقتي، وأهيل، وحمياي، ويف ممايت.. 

 (1)العال من اجلنة آمني( 

ومنها: )اللهم متعني بسمعي، وبرصي، واجعلهام الوارث مني، وعافني يف ديني،  

واحرشين عىل ما أحييتني وانرصين عىل من ظلمني، حتى تريني منه ثأري، اللهم إين أسلمت  

أجلأت ظهري إليك، ال ملجأ وال  ديني إليك، وخليت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، و 

   (2)منجى منك إال إليك، آمنت برسولك الذي أرسلت، وكتابك الذي أنزلت( 

ومنها: )اللهم اجعلني أخشاك حتى كأين أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدين بتقواك، وال  

تشقني بمعصيتك، وخر يل يف قضائك، وبارك يل يف قدرك حتى ال أحب تعجيل ما أخرت، وال  

ما عجلت، واجعل غنائي يف نفيس، وامتعني بسمعي وبرصي، واجعلهام الوارث مني،   تأخري 

   (3)وانرصين عىل من ظلمني، وأرين فيه ثأري، وأقر بذلك عيني( 

ومنها: )اللهم إين أسألك إيامنا يبارش قلبي، حتى أعلم أنه ال يصيبني إال ما كتب يل، ورضا  

   (4)من املعيشة بام قسمت يل( 

 
 الطرباين برجال ثقات.( رواه 1)

 ( رواه الطرباين.2)

 ( رواه الطرباين والبزار.3)

 ( رواه الطرباين.4)
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)اللهم بارك يل يف ديني الذي هو عصمة أمري، ويف آخريت التي إليها مصريي ويف  ومنها:  

   (1)دنياي التي فيها بالغي، واجعل حيايت زيادة يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل رش( 

ومنها: )اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا واجعلني يف عيني صغريا، ويف عني  

   (2) الناس كبريا( 

)اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسايف يف أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم   ومنها: 

اغفر يل جدي وهزيل، وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخرت،  

وما أرسرت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت املقدم، وأنت املؤخر، وأنت عىل كل شئ  

   (3)قدير( 

اغسل خطاياي بامء الثلج والربد ونق قلبي من اخلطايا كام نقيت الثوب   ومنها: )اللهم 

   (4)األبيض من الدنس، وباعد بيني وبني خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب( 

ومنها: )اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد، اللهم طهر قلبي من اخلطايا كام طهرت  

ي وبني ذنوب كام باعدت بني املرشق واملغرب اللهم إين  الثوب األبيض من الدنس، وباعد بين 

أعوذ بك من قلب ال خيشع، ونفس ال تشبع ودعاء ال يسمع، وعلم ال ينفع، اللهم إين أعوذ بك  

   (5)من هؤالء األربع اللهم إين أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غري خمز وال فاضح( 

في، وخذ إىل اخلري بناصيتي، واجعل  ومنها: )اللهم إين ضعيف فقو يف رضاك ضع 

اإلسالم منتهى رضائي، اللهم إين ضعيف فقوين، وإين ذليل فأعزين، وإين فأغنني، اللهم بلغني  

 
 ( رواه البزار برجال ثقات.1)

 ( رواه البزار برجال ثقات.2)

 ( رواه البخاري ومسلم.3)

 ( رواه البخاري ومسلم.4)

 ( رواه أبو يعىل، ورواه مسلم والرتمذي والنسائي خمترصا.5)
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 (1) من رمحتك ما أرجو من رمحتك، واجعل يل ودا عند الذين آمنوا وعهدا عندك( 

تتوب عيل،   ومنها: )اللهم إين أسألك الطيبات، وترك املنكرات، وحب املساكني، وأن 

   (2)وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غري مفتون( 

ومنها: ))اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك عىل اخللق أحيني ما علمت احلياة خريا يل،  

وتوفني إذا علمت الوفاة خريا يل، اللهم أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة وكلمة اإلخالص  

والغنى، وأسألك نعيام ال ينفذ، وقرة عني ال تنقطع    يف الرضا والغضب وأسألك القصد يف الفقر 

وأسألك الرىض بالقضاء، وبرد العيش بعد املوت، ولذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك،  

   (3)وأعوذ بك من رضاء مُضة، وفتنة مضلة، اللهم زينا بزينة اإليامن واجعلنا هداة مهديني( 

مة أمري، وأصلح يل دنياي التي فيها  ومنها: )اللهم أصلح يل يف ديني الذي هو عص 

معايش، وأصلح يل آخريت التي فيها معادي، واجعل احلياة يل زيادة يف كل خري، واجعل  

  (4)املوت راحة يل من كل رش(

ومنها: )اللهم ارزقني حبك، وحب من حيبك، وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما  

اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قوة يل فيام  رزقتني مما أحب فاجعله قوة يل فيام حتب، 

   (5)حتب( 

   (6)ومنها: )اللهم انفعني بام علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علام تنفعني به( 

 
 بن الضحاك.( رواه ا1)

 ( رواه البزار بسند حسن.2)

 ( رواه النسائي وابن ماجه، واحلاكم.3)

 ( رواه مسلم.4)

 ( رواه الرتمذي وقال: حسن غريب.5)

 ( رواه احلاكم، والنسائي.6)
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ومنها: )اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب  

   (2)ء( ، )ومن كان ذلك دعاءه مات قبل أن يصيبه البال (1)اآلخرة( 

ومنها: )اللهم احفظني باإلسالم قائام، واحفظني باإلسالم قاعدا، واحفظني باإلسالم  

راقدا، ال تشمت ب عدوا وال حاسدا، اللهم إين أسألك من كل خري خزائنه بيدك وأعوذ بك من  

   (3)كل رش خزائنه بيدك أنت آخذ بناصيته( 

بع نصيحتك، وأحفظ وصيتك..  ومنها: )اللهم اجعلني أعظم شكرك، وأكثر ذكرك، وأت 

اللهم أقلني عثريت، واسرت عوريت، واكفني، وأعني عىل من ظلمني، وأرين ثأري.. للهم إنك  

لست بإله استحدثناه، وال برب ابتدعناه وال كان لنا قبلك إله نلجأ إليه ونذرك، وال أعانك عىل  

   (4)التواب الرحيم( خلقنا أحد، فنشك فيكـ  أو نرشكه فيك ـ تباركت وتعاليت إنك أنت  

ومنها: )اللهم ال تسلط عيل عدوا أبدا، وال تشمت ب عدوا أبدا، وال تنزع مني صاحلا  

اكتسبته أبدا، وإذا أردت فتنة قوم، فتوفني إليك غري مفتون، وأرين احلق حقا أتبعه، وأرين املنكر  

منك، وأتبع هواي   منكرا أجتنبه، وال جتعل شيئا من ذلك عيل اشتباها فأتبع هواي بغري هدى 

 (5)حمبتك ورضا نفسك، واهدين ملا اختلف فيه من احلب بإذنك( 

لّبيك اللهّم لّبيك وسعديك، واخلري يف يديك ومنك وبك وإليك، اللهّم ما  ومنها: )

قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بني يديه، ما شئت كان، وما  

قّوة إاّل بك، إّنك عىل كّل يشء قدير، اللهّم وما صّليت من  مل تشأ مل يكن، وال حول وال 

 
 ( رواه ابن حبان، واحلاكم.1)

 ( زيادة للطرباين.2)

 ( رواه احلاكم، عن ابن مسعود وابن حبان.3)

 الضحاك، وأمحد.( رواه ابن 4)

 ( رواه ابن الضحاك.5)
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صالة فعىل من صّليت، وما لعنت من لعنة فعىل من لعنت، إّنك أنت ولّيي يف الّدنيا  

واآلخرة، توّفني مسلام وأحلقني بالّصاحلني، أسألك اللهّم الّرضا بعد القضاء، وبرد العيش  

إىل لقائك من غري رّضاء مُّضة وال فتنة مضّلة،  بعد املامت ولّذة نظر إىل وجهك، وشوقا 

أعوذ بك اللهّم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى عيّل، أو أكتسب خطيئة حمبطة، أو  

ذنبا ال يغفر، اّللهّم فاطر الّساموات واألرض عامل الغيب والّشهادة ذا اجلالل واإلكرام، فإيّن  

وكفى بك شهيدا، أيّن أشهد أن ال إله إاّل أنت  أعهد إليك يف هذه احلياة الّدنيا وأشهدك 

وحدك ال رشيك لك، لك امللك ولك احلمد وأنت عىل كّل يشء قدير، وأشهد أّن حمّمدا  

عبدك ورسولك، وأشهد أّن وعدك حّق، واجلنّة حّق، والّساعة آتية ال ريب فيها، وأنت  

ضيعة وعورة وذنب   تبعث من يف القبور، وأشهد أّنك إن تكلني إىل نفيس؛ تكلني إىل 

وخطيئة، وإيّن ال أثق إاّل برمحتك فاغفر يل ذنبي كّله إّنه ال يغفر الّذنوب إاّل أنت، وتب عيّل  

  (1)(إّنك أنت الّتّواب الّرحيم 

وغريها من األدعية الكثرية التي ال يزال حمبيك ومتبعيك يرددوهنا، فيشعرون  

الدجل واخلرافة الذي حاول املحرفون أن  بالقرب من اهلل، ومنك، ويتقون هبا من كل ذلك  

يغريوا هبا دينك.. لكن اهلل شاء أن حيفظه بكتابه، وبتلك اآلثار العظيمة املروية عنك، وعن  

 أهل بيتك. 

فأسألكـ  سيديـ  وأتوسل بك إىل اهلل أن أكون من الذاكرين اهلل كثريا، أولئك الذين  

 ال تفرت ألسنتهم وقلوهبم عن ذكر رهبم. 

ـ سيدي ـ أن ينيلني اهلل من األحوال والفضائل ما وعد به الذاكرين، حتى   وأسألك 

يكون ذكري مرقاة أرقى به إليه، ومعراجا أرحل به من عامل نفيس األمارة بالسوء، إىل عامل  

 
 ( رواه أمحد والطرباين.1)
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 النفس املطمئنة بذكر اهلل، الراضة عن اهلل، املرضية بفضل اهلل.
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 العفو احلليم 

ته.. وكان من  يبه ربه فأحسن تأدبيه، ورباه فأحسن تربمن أديا  سيدي يا رسول اهلل..  

َِميَل تأديبه له قوله:  َح اجل  ف  َفِح الصا َفح  َعن ُهم  َوُقل   ، وقوله: [ 85]احلجر:  َفاص  َفاص 

َلُمونَ  َف َيع   [ 89]الزخرف:   َساَلٌم َفَسو 

ها يف  لقد رحت أقرأ هذه الكلامت املقدسة يف سفر حياتك؛ فوجدهتا منطبعة بحروف

كل حلظة من حلظاهتا.. أو موقف من مواقفها.. حتى تلك املواقف الشديدة التي هتتز هلا  

القلوب.. ويأبى الطبع إال أن يغلب صاحبه فيها.. لكنك ـ يا سيدي يا رسول اهلل ـ كنت  

 متلك زمام نفسك، وتواجهها بام أدبك ربك من الصفح اجلميل. 

راح يدنس املسجد.. فهم به األصحاب   ال أزال أرى بعيني ذلك األعراب الذي 

)دعوه وأهريقوا عىل بوله ذنوبا  لينهروه.. لكنك هنرهتم بكل لطف.. وقلت هلم بكل هدوء:  

 (1) من ماء أو سجال من ماء فإّنام بعثتم ميرّسين ومل تبعثوا معرّسين(

ذلك الذي حاربك، فلام متكنت منه، وأصبح  ثاممة بن أثال، وال أزال أرى بعيني 

عندي خري يا حمّمد إن  )فقال:  ( )ما عندك يا ثاممة؟أسريا لديك، خرجت إليه، وقلت له: 

(..  تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم عىل شاكر. وإن كنت تريد املال فسل منه ما شئت

فاغتسل ثّم    ، ب من املسجدفانطلق إىل نخل قريفأطلقته من غري أن تطالب بفدية وال مال..  

أشهد أن  ، وقال خماطبا لك، بعد أن أرست قلبك بصفحك ومجيل أخالقك: ) دخل املسجد 

األرض وجه أبغض   ال إله إاّل اهللّ، وأشهد أّن حمّمدا رسول اهللّ. يا حمّمد، واهللّ ما كان عىل 

أبغض إيّل من  إيّل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحّب الوجوه إيّل. واهللّ ما كان من دين 

 
 ( 284( ومسلم )6128) 10الفتح  -( البخاري1)
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دينك، فأصبح دينك أحّب الّدين إيّل. واهللّ ما كان من بلد أبغض إيّل من بلدك، فأصبح  

 (1)  بلدك أحّب البالد إيّل(

وال أزال أرى ذلك الذي سل سيفه عليك، ليقتلك، فلام متكنت منه بفضل اهلل  

تكرهه عىل   عفوت عنه، وتركته يعود إىل أهله من غري أن تفرض عليه أن يصحبك، أو أن

قبل نجد، فلاّم    ا مع رسول اهلل  ونغز، فقال:  جابر بن عبد اهللاإلسالم.. لقد حدث حديثه  

،  قفل معه، فأدركتهم القائلة يف واد كثري العضاه، فنزل رسول اهلل  قفل رسول اهلل 

حتت شجرة وعّلق هبا سيفه ونمنا   وتفّرق النّاس يستظّلون بالّشجر. فنزل رسول اهلل 

إّن هذا اخرتط عيّل سيفي وأنا  )يدعونا، وإذا عنده أعراّب فقال:  مة، فإذا رسول اهلل نو

)ثالثا(، ومل يعاقبه    ( اهلل)فقال: من يمنعك منّي؟ فقلت:    ،نائم، فاستيقظت وهو يف يده صلتا 

 (2) وجلس(

وال أزال أرى أولئك اليهود واملنافقني الذين كانوا يسخرون منك كل حني، فلم  

تكن تبادهلم إال بصفحك اجلميل، وقد روي عن عائشة أهنا قالت: دخل رهط من اليهود  

فقالوا: )الّسام عليكم(، فهمتها، فقلت: )وعليكم الّسام والّلعنة(، فقال   عىل رسول اهلل 

ائشة، إّن اهلل حيّب الّرفق يف األمر كّله(، فقلت: يا رسول اهلل، أو مل  : )مهال يا عرسول اهلل  

 (3) : )قد قلت: وعليكم(تسمع ما قالوا؟ قال رسول اهلل 

وال أزال أرى ذلك املوقف الذي اختربك فيه بعضهم، ليتقني من نبوتك.. وقد  

يد بن سعنة، قال زيد  : إن اهلل تبارك وتعاىل ملا أراد هدى زقال عبد اهلل بن سالمحدث عنه 

 
 ( 1764( مسلم )1)

 (  843( ومسلم )2910) 6الفتح  -( البخاري2)

 ( 2163( ومسلم )6024) 10الفتح  -( البخاري3)
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حني نظرت   بن سعنة: إنه مل يبق من عالمات النبوة يشء إال وقد عرفتها يف وجه حممد 

إليه، إال اثنتني مل أخربمها منه: يسبق حلمه جهله، وال يزيده شدة اجلهل عليه إال حلام،  

من   فكنت أتلطف له ألن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، قال: فخرج رسول اهلل 

ات، ومعه عيل بن أب طالب، فأتاه رجل عىل راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول اهلل،  احلجر

قرية بني فالن قد أسلموا ودخلوا يف اإلسالم، وكنت أخربهتم أهنم إن أسلموا أتاهم الرزق  

رغدا، وقد أصاهبم شدة وقحط من الغيث، وأنا أخشى، يا رسول اهلل، أن خيرجوا من  

فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم من يغيثهم به فعلت، قال:  اإلسالم طمعا كام دخلوا 

إىل رجل جانبه، أراه عمر، فقال: ما بقي منه يشء يا رسول اهلل، قال زيد    فنظر رسول اهلل  

بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له: يا حممد، هل لك أن تبيعني مترا معلوما من حائط بني فالن  

ودي، ولكن أبيعك مترا معلوما إىل أجل كذا وكذا، وال  إىل أجل كذا وكذا؟ فقال: ال يا هي 

، فأطلقت مهياين، فأعطيته ثامنني مثقاال من  أسمي حائط بني فالن، قلت: نعم، فبايعني 

ذهب يف متر معلوم إىل أجل كذا وكذا، قال: فأعطاها الرجل وقال: اعجل عليهم وأغثهم  

يف   يومني أو ثالثة، خرج رسول اهلل هبا، قال زيد بن سعنة: فلام كان قبل حمل األجل ب

جنازة، فلام صىل عىل اجلنازة دنا من جدار فجلس إليه، فأخذت بمجامع قميصه، ونظرت  

إليه بوجه غليظ، ثم قلت: أال تقضيني يا حممد حقي؟ فواهلل ما علمتكم بني عبد املطلب  

ن يف وجهه  بمطل، ولقد كان يل بمخالطتكم علم، قال: ونظرت إىل عمر وعيناه تدورا

ما أسمع،   كالفلك املستدير، ثم رماين ببرصه وقال: أي عدو اهلل، أتقول لرسول اهلل 

وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه باحلق، لوال ما أحاذر فوته لُضبت بسيفي هذا عنقك،  

ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة، ثم قال: إنا كنا أحوج إىل غري هذا منك يا   ورسول اهلل 

أمرين بحسن األداء، وتأمره بحسن التباعة، اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزده  عمر، أن ت
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عرشين صاعا من غريه مكان ما رعته، قال زيد: فذهب ب عمر فقضاين حقي، وزادين  

أن أزيدك مكان ما   عرشين صاعا من متر، فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرين رسول اهلل 

: ال، فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة، قال: احلرب؟  رعتك، فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال

ما قلت، وتفعل به ما فعلت؟   قلت: نعم، احلرب، قال: فام دعاك أن تقول لرسول اهلل 

حني نظرت إليه إال اثنتني    فقلت: يا عمر كل عالمات النبوة قد عرفتها يف وجه رسول اهلل  

ة اجلهل عليه إال حلام، فقد اختربهتام،  مل أختربمها منه: يسبق حلمه جهله، وال يزيده شد

نبيا، وأشهدك أن   فأشهدك يا عمر أين قد رضيت باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد 

مشاهد كثرية،    وشهد مع رسول اهلل  ..  شطر مايل فإين أكثرها ماال صدقة عىل أمة حممد  

 (1) (ثم تويف يف غزوة تبوك مقبال غري مدبر 

أولئك العتاة الغالظ من قومك الذين حاربوك ألكثر من عرشين  وال أزال أذكر 

خريا،  ) فقالوا    (، ماذا تظنّون أيّن فاعل بكم؟سنة، لكنك بمجرد أن متكنت منهم، قلت هلم: )

اذهبوا فأنتم  .. ال تثريب عليكم يغفر اهلل لكم)هلم: فقلت  (،أخ كريم وابن أخ كريم

  (2) (الّطلقاء

حيكي نبّيا من األنبياء    كأيّن أنظر إىل رسول اهلل  ):  لحالك، فقا   بن مسعودوحكى ا

  (3)(رّب اغفر لقومي فإهّنم ال يعلمون )رضبه قومه وهو يمسح الّدم عن وجهه ويقول:  

بعد أن عرفت كل هذا وغريه مما يعجز اللسان عن وصفه، عرفت عظم الكيد الذي  

)اللهم إنام أنا برش فأيام عبد  :  كادك به املحرفون املدلسون الذين راحوا يتهمونك بأنك قلت

 
( وقال: 6547، رقم  3/700(: رجاله ثقات. واحلاكم )8/240( قال اهليثمى )5147رقم    5/222( رواه الطربانى )1)

 صحيح اإلسناد. 

 .  142  -141/ 2( رواه ابن سعد 2)

 (  1792(، مسلم )3477) 6الفتح  -( البخاري3)
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فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه هبا   ،وليس لذلك أهال  ،سببته أو جلدته أو دعوت عليه

 (1)عندك يوم القيامة(

ومل يكن قصدهم من هذا احلديث الذي كذبوه عليك إال تربئة أولئك الطلقاء من  

هم.. وبدل أن  أصحاب امللك العضوض الذين حذرت منهم، ونبهت األمة إىل خطر

يأخذوا أحاديثك عنهم مأخذ اجلد، ويعملوا هبا، راحوا يتهمونك بأنك مل تقلها إال يف حالة  

 غضب.. وأنك يف تلك احلال مل تكن واعيا ملا تقول. 

ولو أن أولئك الذين قبلوا هذا احلديث، واهتموك بأنك تسب وتلعن من ال يستحق  

ل، وخلقك الرفيع، وأنك أكرب من أن  السباب واللعنة، عرفوك، وعرفوا صفحك اجلمي

تصيبك نزوات الغضب التي تصيب من استحوذت عليهم نفوسهم وشياطينهم.. لعلموا  

 أنه يستحيل عليك أن تقول ذلك.

وكيف تقوله، وأنت نفسك قد حدثتهم.. وهم رووا عنك قولك لبعض أصحابك  

يف الرضا  ):  فقال ،  ( نعم(، فقلت له: )يا رسول اهلل، أكتب ما أسمع منك؟عندما قال لك: )

 (2) ( نعم، فإنه ال ينبغي يل أن أقول يف ذلك إال حقا : )(، فقلت؟ والسخط

بل إهنم لو عرضوا ذلك احلديث عىل القرآن الكريم، وسمعوا منه قوله تعاىل يف  

ََوى ) 2َما َضلا َصاِحُبُكم  َوَما َغَوى ) حقك:   ٌي ُيوَحى  ( إِن  ُهَو  3( َوَما َين طُِق َعِن اهل  إِالا َوح 

(4)    :لعلموا أنك أرفع من أن يصيبك ذلك الضعف الذي يصيب غريك،    [4  -  2]النجم

 فيتكلم يف حال غضبه بام ال يريض اهلل. 

 
 ( 10408، رقم 493/ 2(، وأمحد )2601، رقم 2008/ 4( مسلم )1)

 . 89، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم، ص 1/105كم ( رواه احلا 2)
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 اجلواد الكريم 

أهيا اجلواد الكريم الذي ال يضاهيه أحد يف جوده، وال يف  سيدي يا رسول اهلل.. 

أن حترصه األمكنة..   ة، ومدد فضلك تعاىل كرمه.. وأنى له ذلك، وجودك شمل األزمن

فنحن ال نزال نعيش يف فيض كرمك ومددك.. فكل من أقبل عليك أقبلت عليه بأنواع  

 اإلكرام والتفضل. 

وكيف ال تفعل ذلك سيدي، وقد قال اهلل تعاىل عن أولئك اجلاحدين الذين مل يعرفوا  

لِِه قيمتك:  نَاُهُم اهللاُ َوَرُسوُلُه ِمن  َفض   ؟ [74]التوبة:  َوَما َنَقُموا إاِلا َأن  َأغ 

وما لك ال تكون كذلك سيدي، وأنت عبد اهلل الذي جتىل عليه اهلل بأسامئه احلسنى  

، وقد قلت معربا  وصفاته العليا، فتخلق هبا، وحتققت فيه، فصار مرآة هلا، وقبسا من نورها 

أال أخربكم عن األجود؟ اهلل األجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعدي  )عن ذلك:  

رجل تعلم علام فنرش علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاهد يف سبيل اهلل حتى  

  (1)يقتل(

وما لك ال تكون كذلك سيدي، وأنت الذي كنت تعطي من سألك، وتبدأ من مل  

الذي وكلته بكل مال  عىل بالل واحد.. وعندما دخلت  يسألك، وال حتتفظ يف بيتك بدينار

: )ما هذا يا بالل؟( فقال: متر أدخره،  قلت لهعنده صربة من متر،  ت فوجدحيصل لديك، 

نفق يا بالل، وال ختش من  أ: )وحيك يا بالل، أو ما ختاف أن يكون له بخار يف النار؟ فقلت

 (2)  ذي العرش إقالال(

ليك من املال يف كل مواضع اخلري، وال حتتفظ  ولذلك كنت تنفق كل ما يصل إ

 
 ( رواه بقي بن خملد وأبو يعىل..1)

 ( رواه البيهقي، والبزار، والطرباين، وأبو يعىل.2)
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  فرأتك كئيبا حزينا، فسألتك عن سبب   ،أم سلمة لنفسك بيشء، وقد روي أنك دخلت عىل  

 (1) )من أجل الدنانري السبعة التي أتتنا باألمس، ومل نقسمها(ذلك، فقلت هلا: 

: لو رأيتام رسول اهلل  قالت ـ خماطبة شخصني جاءا يسأالهنا عنك ـ عائشة  وحدثت 

   حتى  ه  يف مرض له، وكانت عندي ستة دراهم أو سبعة، فأمرين أن أفرقها، فشغلني وجع

عافاه اهلل، ثم سألني عنها، فقال: )ما فعلت، أكنت فرقت الستة الدنانري أو السبعة؟( فقلت:  

بي اهلل لو  فدعا هبا، فوضعها يف كفه، فقال: )ما ظن ن ..ال، واهلل، لقد كان شغلني وجعك

  (2) لقي اهلل وهذه عنده؟(

، وعندي يشء من متر، فقال: )ما هذا؟(  : دخل رسول اهلل قال باللوحدث 

  (3) فقلت: ادخرنا لشتائنا، فقال: )أما ختاف أن ترى له بخارا يف جهنم؟(

يف رصة املدينة فاستقبلنا أحدا،   قال: كنت أميش مع رسول اهلل  ذر وحدث أبو 

ر، قلت: لبيك يا رسول اهلل، قال: )ما يرسين أن عندي مثل أحد ذهبا، متيض  فقال: يا أبا ذ

عىل ثالثة، وعندي منه دينار، إال شيئا أرصده لدين، إال أن أقول يف عباد اهلل هكذا،  

 (4)وهكذا(

حتى دخل بعض حيطان األنصار،    ابن عمر قال: خرجت مع رسول اهلل    وحدث 

يا رسول اهلل    :يل: )يا ابن عمر ما لك ال تأكل؟( قلت  فجعل يلتقط من التمر، ويأكل، فقال

ال أشتهيه، قال: )لكني أشتهيه، وهذه صبح رابعة مل أذق طعاما، ومل أجده، ولو شئت  

لدعوت رب فأعطاين مثل ملك كرسى وقيرص، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت يف قوم  

 
 ( رواه ابن حبان والبيهقي.1)

 ( رواه ابن سعد والبيهقي.2)

 ( رواه الطرباين والبزار.3)

 ( رواه البخاري.4)
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﴿ َوَكَأيِّن  ِمن    ا حتى نزلت:اهلل ما برحنا، وال زمن حيبون رزق سنتهم ويضعفون؟ قال: فو

َعلِيمُ  ِميُع ال  اُكم  َوُهَو السا ُزُقَها َوإِيا َقَها اهللاُ َير  ِمُل ِرز  ٍة ال حَت  (، فقال رسول  60)العنكبوت:   ﴾َدابا

)مل يأمرين بكنز الدنيا، وال اتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد هبا حياة باقية، فإن  :اهلل 

 (1)  اهلل، أال وإين ال أكنز دينارا، وال درمها، وال أخبئ رزقا لغد(احلياة بيد 

وهكذا كنت ـ سيدي ـ ال حتتفظ بيشء من املال لنفسك، بل كنت تقدمه مجيعا يف  

جدا، وقد روي أنكم ذبحتم   ة سبيل اهلل، وال حتتفظ لنفسك إال بمقدار حاجتها املحدود

ما بقي منها؟،  ديمها هلم، ثم سألتهم: شاة، فرآها بعض الفقراء، فرحت تأمر أهلك بتق

 (2)  (بقي كلُّها غري كتفها ): فقلت: ما بقي منها إال كتفها، فقالوا

وقد كان ذلك اخللق العظيم سببا يف إسالم من مل تبهرهم املعجزات الواضحات..  

لكنهم عندما رأوا يديك املرسلتني بالعطاء، مع حاجتك الشديدة، عرفوا أنك لست طالب  

 وأنه ال يمكن لكاذب أن حيمل أوصافك.دنيا، 

، فأراد أن يفعله  ء يشإذا سئل عن    كان رسول اهلل  )قال:  ذلك  عيل  اإلمام  لقد ذكر  

  )3(ال(  ءليش قال: )نعم( وإن أراد أال يفعله سكت، وكان ال يقول 

 (4)  عىل اإلسالم شيئا إال أعطاه( ما سئل رسول اهلل ) : فقالوذكره أنس، 

فسأله رجل غنام بني جبلني فأعطاه إياها، فأتى قومه  ) ذكر نموذجا لذلك، فقال:  ثم  

 
 احلميدي.( رواه أبو بكر 1)

 ( رواه الرتمذي، وقال: حديث صحيح. 2)

( رواه اخلرائطي، والطرباين، و املراد من عدم قوله: )ال( ما يفهم منها عدم اإلعطاء مع القدرة عليه، أما إذا كانت من 3)

:  ، ففي القرآن الكريم حكاية عن النبي  باب االعتذار، فال حرج يف ذلك، وقد قاهلا  


ذِ  ِمَلُهم  َوال َعىَل الا َك لِتَح  يَن إَِذا َما َأَتو 

ِع َحَزنا  َأاّل جَيُِدوا َما ُين فِ  م  يُُنُهم  َتِفيُض ِمَن الدا ا َوَأع  و  ُلُكم  َعَلي ِه َتَولا
ِ ُقونَ ُقل َت ال َأِجُد َما َأمح 


 ( 92)التوبة: 

 ( رواه مسلم. 4)
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 (1)  عطاء من ال خياف الفقر( ليعطي فقال: يا قوم أسلموا، فواهلل إن حممدا 

وما يريد بذلك إال الدنيا، فام يميس    إىل رسول اهلل    ء ليجيوإن كان الرجل  )قال:  و

 (2) الدنيا وما بينها(حتى يكون دينه أحب إليه من  

  (3)حييا ال يسأل شيئا إال أعطى(  كان رسول اهلل )سهل بن سعد قال: وحدث 

قالت: نسجتها بيدي  و بربدة منسوجة فيها حاشيتها، لك أن امرأة جاءت ذكر و

ثم خرجت هبا أمام أصحابك،  إليها، ، وأنت يف أشد احلاجة ا هتألكسوكها فخذها، فأخذ

ت إىل  : )نعم(، ثم رجعفقلت: يا رسول اهلل بأب أنت وأمي هبها يل، ، فقال أعرابفرآها 

 .  (4)، وأعطيتها لهها يتفطوبيتك، 

سبعون ألف درهم، وهو أكثر مال أيت   هارون بن أبان قال: قدم للنبي  وحدث 

 .)5(رد سائال، حتى فرغ منه به قط، فوضع عىل حصري من املسجد، ثم قام بنفسه، فام

يعني صبوه يف املسجد،   ، بامل من البحرين، فقال: انظروا قال: أيت رسول اهلل و

من املسجد، ومل يلتفت إليه، فلام قىض   ، فخرج رسول اهلل وكان أكثر مال أتى به 

رسول  الصالة جاء فجلس إليه، فام كان يرى أحدا إال أعطى إىل أن جاء العباس، فقال: يا 

)خذ( فحثا يف ثوبه، ثم ذهب يقله   اهلل أعطني، فإين فاديت نفيس، وفاديت عقيال، فقال: 

فلم يستطع، فقال: يا رسول اهلل مر بعضهم يرفعه إيل قال: )ال(، قال: فارفعه أنت، قال:  

)ال أستطيع(، ثم نثر منه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول اهلل: مر بعضهم يرفعه  

 
 ( رواه مسلم. 1)

 ( رواه مسلم. 2)

 ( رواه الدارمي.3)

 ( رواه البخاري، وابن ماجه، وابن سعد، والطرباين، واإلسامعييل والنسائي 4)

 ( رواه الدارمي. 5)
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ال: )ال(، قال: فارفعه أنت، قال: )ال( ثم نثر منه فاحتمله، فألقاه عىل كاهله، فانطلق عيل، ق

، وثم   يتبعه برصه حتى خفي علينا، عجبا منه، فام قام رسول اهلل فام زال رسول اهلل 

 (1) منها درهم(

ومل تكن تكتفي بكل ذلك ـ سيدي ـ بل كنت تعطي كل من سألك، ولو علمت أنه  

سعيد قال:  ك عن حاجة، وإنام ملا اشتهر من جودك وكرمك، وقد حدث أبو مل يفعل ذل

يسأالنه عن ثمن بعري فأعاهنام بدينارين، فخرجا من عنده،    دخل رجالن عىل رسول اهلل  

هبام، فدخل عمر عىل    فلقيا عمر، فأثنيا خريا، وقاال معروفا، وشكرا ما صنع رسول اهلل 

: )لكن فالنا أعطيته ما بني العرشة واملائة فلم  فأخربه بام قاال، فقال رسول اهلل  النبي 

بمسألته يتأبطها، وما هي إال نار(، فقال عمر: يا   يقل ذلك، إن أحدهم يسألني، فينطلق

  (2)  رسول اهلل، فلم تعطهم ما هو نار؟ فقال: )يأبون إال أن يسألوين ويأب اهلل يل البخل(

ك،  هم، ثم سألويتفأعطك، أن ناسا من األنصار سألو وذكر يف حديث آخر 

يستعفف يعفه اهلل،    : )ما يكون عندي من خري، فلن أدخره عنكم، ومنثم قلتهم،  يتفأعط

ومن يستغن يغنه اهلل، ومن يتصرب يصربه اهلل، وما أعطي أحد عطاء هو خري، وأوسع من  

 (3)  الصرب(

،  ك األعراب يسألون   بك مقبال من حنني علقت    كان معك أنه بينام    جبري بن مطعم وحدث  

كان يل عدد  : )أعطوين ردائي، فلو  ت، وقلت هلم ، فوقف ك إىل سمرة فخطفت رداء   ك حتى اضطرو 

 (4)  هذه العضاة نعام لقسمته عليكم ال بخيال، وال كذابا، وال جبانا( 

 
 ( رواه البخاري1)

 ( رواه ابن أب الدنيا وغريه.2)

 ( رواه البخاري ومسلم وغريمها.3)

 ( رواه البخاري.4)
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هم من البقر والغنم واإلبل، حتى مل  يت الناس، فأعط  ك عام حنني سأل ك أنس أن  وحدث 

: )ماذا تريدون؟ أتريدون أن تبخلوين؟ فواهلل ما أنا ببخيل، وال جبان،  فقلت يبق من ذلك شئ 

 . (1)ك حتى بدت رقبت   ك وال كذوب(، فجذبوا ثوب 

حلة أنامر صوف أسود، فجعل   سهل بن سعد قال: حكيت لرسول اهلل وحدث 

حاشيتها بيضاء، وقام فيها إىل أصحابه، فُضب بيده إىل فخذه فقال: )أال ترون إىل هذه ما  

ال يسأل شيئا    أحسنها!( فقال أعراب: يا رسول اهلل بأب أنت وأمي هبها يل، وكان رسول اهلل  

 . (2)أبدا فيقول: ال، فقال: )نعم(، فأعطاه اجلبة 

هبذا احلد، بل كنت يف حال عدم قدرتك عىل العطاء   ومل يقف كرمك ـ سيدي ـ

عمر قال: جاء  ، وقد حدث  ال يذهب إال راضيا حتى  ،  كيض من سألرت السبل ل تتكلف كل  

تى يأتينا شئ فنعطيك،  فقال: ما عندي شئ أعطيك، ولكن استقرض، ح   رجل إىل النبي  

فقال عمر: ما كلفك اهلل هذا، أعطيت ما عندك، فإذا مل يكن عندك فال تكلف، فكره رسول  

، حتى عرف يف وجهه، فقال الرجل: يا رسول اهلل، بأب وأمي أنت، فأعط، وال  ذلك  اهلل  

 (3) وقال: )هبذا أمرت( ختش من ذي العرش إقالال، فتبسم وجه رسول اهلل 

بعض مشاهد جودك وكرمك، وهي كافية للمستبرصين املؤمنني بك،  ي هذه سيد

الذين يعلمون أنك املثل األعىل يف كل يشء.. فأسألك سيدي، وأتوسل بك إىل اهلل أن يمأل  

القلب باملعارف التي جتعلني جوادا كريام، ال أقبض يدي عن معروف، وال أبخل هبا عن  

الدنيا واآلخرة، إنك أنت الوسيلة   إحسان، حتى أكون أهال لصحبتك، ومعيتك يف 

 
 ( رواه ابن األعراب.1)

 ( رواه الطربي.2)

 واخلرائطي.( رواه الرتمذي 3)
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 العظمى، وصاحب اجلاه العظيم. 
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 الصادق األمني 

الصادق الذي شهد له كل يشء بالصدق.. األمني الذي   أهيا سيدي يا رسول اهلل.. 

 أقر له كل يشء باألمانة.. حتى صار لقبه يف العاملني: الصادق األمني. 

لت أعظم رسالة، وُكّلفت بأضخم   وكيف ال تكون كذلك سيدي، وأنت الذي محُّ

، ظاهرا  بك أثقل أمانة.. فأديتها بكل دقة ورعاية وإتقان، وبجميع تفاصيلها   ت مهمة، وأنيط

 .  وباطنا، حتى لقيت اهلل تعاىل، وقد أديت كل ما عليك من تكاليف. 

ِق إِذ   وقد شهد اهلل لك بذلك، فقال:  د  َب بِالصِّ َفَمن  َأظ َلُم مِمان  َكَذَب َعىَل اهللاِ َوَكذا

ى لِل َكافِِريَن ) ِق 32َجاَءُه َأَلي َس يِف َجَهناَم َمث و  د  َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم  ( َوالاِذي َجاَء بِالصِّ  َوَصدا

 [ 33،  32]الزمر:    امل ُتاُقوَن 

وقد أثبتت األيام صدق كل ما ذكرته، فال استطاع العلم وال التطور وال التقدم  

التقني وال العقول البرشية الكثرية، وال املؤسسات العلمية الضخمة، أن تكذب حرفا  

لفت به من غري زيادة  بالصدق، وأنك بلغت كل ما كُ واحدا مما جئت به، بل كلها أقرت لك  

 وال نقصان. 

وأثبتت األيام معها عظيم نصحك ألمتك التي خالفتك يف كثري من وصاياك؛ فنزل  

هبا ما نزل باألمم قبلها من البعد عن كتاهبا وهديك، فآل حاهلا إىل الضعف واالستبداد  

ام بلغتها، لكانت أفضل األمم،  والتفرق، ولو أهنا اتبعت وصاياك، ونفذت تعاليمك ك

 وأقواها، وأطهرها، ويف مجيع العصور. 

ومل تكن األيام فقط هي التي شهدت لك بذلك ـ سيدي ـ بل إن قومك أنفسهم،  

أولئك الذين نصبوا لك العداء، كانوا أكثر الناس تصديقا لكم، لكن الكرب والظلم والعتو  

ُم  اَل    حال بينهم وبني اتباعك، كام قال اهلل تعاىل:  ُزُنَك الاِذي َيُقوُلوَن َفإِهنا ُه َليَح  َلُم إِنا َقد  َنع 



 

328 

 

ُبوَنَك َوَلكِنا الظااملنَِِي بِآَياِت اهللاِ جَي َحُدوَن   [ 33]األنعام:   ُيَكذِّ

فقال: إنا ال نكذبك، ولكن نكذب ما  ك؛ أن أبا جهل لقيا سبب نزوهلوقد روي يف 

 .(1) جئت به 

أبا جهل فصافحه، قال له رجل: أال أراك   النبي م قال: لقي هحدث بعضو

 تصافح هذا الصابئ؟! فقال: واهلل إين أعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا؟  

نَس بن رِشي ق،   ،من الليل، هو وأبو سفيانلقراءتك جاء يستمع  ه روي أنو واألخ 

قوا، فجمعتهم   وال يشعر واحٌد منهم باآلخر، فاستمعوها إىل الصباح، فلام َهَجم الصبح َتفرا

الطريق، فقال كل منهم لآلخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له، ثم تعاهدوا أال يعودوا، ملا  

ليلة الثانية جاء كل  خيافون من علم شباب قريش هبم، لئال يفتتنوا بمجيئهم، فلام كانت ال

منهم َظن ا 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  

 يعودوا ملثلها، ثم تفرقوا. 

يق أخذ عصاه،  ثم خرج حتى أتى أبا سفيان يف بيته،  فلام أصبح األخنس بن رَشِ

فقال: أخربين يا أبا َحن َظلة عن رأيك فيام سمعت من حممد؟ قال: يا أبا ثعلبة، واهلل لقد  

سمعُت أشياء أعرفها وأعرف ما ُيراد هبا، وسمعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد هبا.  

 قال األخنس: وأنا والذي حلفت به. 

أبا جهل، فدخل عليه يف بيته فقال: يا أبا احلكم، ما رأيك    ثم خرج من عنده حتى أتى 

فيام سمعت من حممد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الرشف: أطعموا  

َكب، وكنا َكَفَريس ِرَهان،   فأطعمنا، محلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا جَتاثينا عىل الرُّ

 
 ( رواه احلاكم، وقال: صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه.1)
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ا وال نصدقه،  قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من الس امء! فمتى ندرك هذه؟ واهلل ال نؤمن به أبد 

 . (1)قال: فقام عنه األخنس وتركه

ا   يق لبني زهرة: يا بني زهرة، إن حممد  وروي أنه ملا كان يوم بدر قال األخنس بن رَشِ

ا كنتم   ابن أختكم، فأنتم أحق من كف عنه، فإنه إن كان نبي ا مل تقاتلوه اليوم، وإن كان كاذب 

ق من كف عن ابن أخته قفوا هاهنا حتى ألقى أبا احلكم، فإن ُغلَِب حممد رجعتم ساملني،  أح

. فخال األخنس بأب جهل فقال: يا أبا  . وإن َغَلب حممد فإن قومكم مل يصنعوا بكم شيئا 

احلكم، أخربين عن حممد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غريي وغريك  

ا لصادق، وما كذب حممد قط، ولكن  فقال أب ؛يسمع كالمنا  و جهل: وحيك! واهلل إن حممد 

  (2)إذا ذهبت بنو ُقيّص باللواء والسقاية واحلجاب والنبوة، فامذا يكون لسائر قريش؟(

أميش أنا وأبو جهل    كنت  أين   قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول اهلل  وحدث آخر  

ألب جهل: يا أبا احلكم هلما    ول اهلل ، فقال رسيف بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول اهلل 

إىل اهلل ورسوله، أدعوك إىل اهلل. فقال أبو جهل: يا حممد هل أنت منتٍه عن سَب آهلتنا؟ هل  

تريد إال أن نشهد أنك قد بلاغت؟ فنحن نشهد أن قد بلاغت، فواهلل لو أين أعلم أن ما تقول  

قال: واهلل إين ألعلم أن ما يقول حق  ، وأقبل عيلا فحق التبعتك، فانرصف رسول اهلل 

ولكن يمنعني يشء: أن بني قيص قالوا: فينا احلجابة، قلنا: نعم، ثم قالوا: فينا السقاية، قلنا:  

نعم، ثم قالوا: فينا الندوة، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا اللواء، فقلنا: نعم، ثم أطعموا  

 .(3)اهلل ال أفعلوأطعمنا، حتى إذا حتاكت الركب قالوا: منا نبي، و

 
 ( رواه ابن إسحق وغريه.1)

 ( رواه ابن جرير.2)

 ( رواه البيهقي، وابن أب شيبة بنحوه.3)
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بل إهنم ـ سيدي ـ شهدوا لك بذلك، ومن أول يوم دعوهتم فيه إىل دينك، فكل  

َربِنَي  عليك قوله تعاىل:    نزلاملؤرخني متفقون عىل أنه ملا   َق  ]الشعراء:    َوَأن ِذر  َعِشرَيَتَك األ 

نادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى  ت تعىل الصفا، فجعل ت[ صعد214

: أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال  بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم  فقلت هلم اجتمعوا، 

؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إال صدقا ،  : فإين نذير لكم بني يدي عذاب  فقلتمصدقيا

  ﴾ نزلت:﴿ َتبات  َيَدا َأِب هَلٍَب َوَتبا : تّبا لك يا حممد أهلذا مجعتنا فحينها  شديد، قال أبو هلب 

  (1) (1)املسد: 

رغم عداوهتم الشديدة النُض بن احلارث  ك بالصدق ومن األعداء الذين شهدوا ل 

)يا معرش قريش إنه واهلل قد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله، ولقد   الذي خاطب قومه قائال: 

دقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة، حتى إذا  كان حممد فيكم غالما  حدثا ، أرضاكم عقال ، وأص

رأيتم ىف صدغيه الشيب، وجاءكم بام جاءكم قلتم: ساحرا ! ال واهلل ما هو بساحر، لقد رأينا  

السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم: كاهن! ال واهلل ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وحاهلم،  

أينا الشعر، وسمعنا أصنافه  وسمعنا سجعهم، وقلتم: شاعر! ال واهلل ما هو بشاعر، لقد ر

كلها هزجه ورجزه وقريضه، وقلتم: جمنون! ال واهلل ما هو بمجنون، لقد رأينا اجلنون، فام  

يا معرش قريش، انظروا ىف شأنكم، فإنه : )، ثم قال هلم(هو بخنقه وال وسوسته وال ختليطه

   (2) واهلل لقد نزل بكم أمر عظيم(

قال سائر  ومثله هذا كالم النُض بن احلارث الذى كان شيطانا  من شياطني قريش، 

 كالوليد بن املغرية وعتبة بن ربيعة وغريمها.  كأعدائ

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 ( 270/ 1( سرية ابن هشام )2)
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  تبعد البعثة، بل إنه قبل البعثة اشتهر كـ  سيديـ   ومل تكن هذه الشهادة خاصة بحيات

كنت تتعامل  خزومي كيف يف التجارة السائب امل كباسم الصادق األمني، وقد ذكر رشيك

يوم الفتح ـ:)مرحبا بأخي ورشيكي ال تداري وال متاري(،   ك، فقال ـ بعد أن لقيمعه

 (1)  :)كنت رشيكي يف اجلاهلية فكنت خري رشيك ال تداري وال متاري(قالو

تنازعوا يف رفع احلجر األسود إىل مكانه،  تك وملا قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعث

ففرحوا مجيعا، وقالوا:    ؛أول داخل  تم أول من يدخل عليهم الباب، فكنواتفقوا عىل حتكي

 . كبلقب األمني؛ ملا يعلمونه من أمانت ك. وقد كانوا يلقبون. جاء األمني، جاء حممد

هكذا عندما ذهبت إىل املدينة املنورة، علم أحبار اليهود صدقك، لكن كربهم حال  و

عبد اهلل بن  ن كبار أحبارهم بشهادهتم، ومنهم  بينهم وبينك، وهلذا فإن أول من أسلم كان م

املدينة كنت ممن انجفل، فلام تبينت وجهه عرفت أن   قال: )ملا قدم النبي الذي  سالم

)أفشوا السالم وأطعموا الطعام، وصلوا   وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول:

  (2) األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم(

وهكذا ـ سيدي ـ ال تزال األيام والتجارب تكشف صدق كلامتك ونصائحك  

ووصاياك.. لكن من النفوس ما هو لني طيب، يقبل ما جئت به، وُيقبل عليك.. ومنها ما  

 هو قاس غليظ كاحلجارة يأبى أن يسّلم لك، ولو أنه موقن بصدقك.. 

الذي يسلم لك،   فأسألك ـ سيدي ـ وأتوسل بك إىل اهلل أن أكون من ذلك الصنف

ويصدقك، ويصدق كل ما جئت به، بلغه عقله أو مل يبلغه.. فأنت عقل العقول، وأنت نور  

رة بالسوء، يستقي من أهوائها، وجيتني  ا األنوار.. ومن مل يسّلم لك عاش يف ظالل نفسه األمّ 

 
 ( رواه أمحد.1)

 ( رواه أمحد والرتمذي وغريمها.2)
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 من غيها ودسائسها ما حيول بينه وبني احلق وأهله. 

هلل أن أكون من أولئك الصادقني الذين صدقوا  وأسألك ـ سيدي ـ وأتوسل بك إىل ا

ِمَن  يف صحبتك، قوال وفعال، وإرادة وعزما، وماتوا عىل ذلك، فتحقق فيهم قوله تعاىل: 

َبُه َوِمن ُهم  َمن  َين َتظُِر َومَ  ِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاَ َعَلي ِه َفِمن ُهم  َمن  َقىَض َنح  لُ امل ُؤ  وا  ا َبدا

ِقنَي إِن  َشاَء َأو  َيُتوَب َعَلي ِهم  إِنا  23َتب ِديال  ) 
َب امل ُنَافِ ِقِهم  َوُيَعذِّ اِدِقنَي بِِصد  ِزَي اهللاُ الصا ( لَِيج 

ا َرِحيام    [ 24، 23]األحزاب:    اهللاَ َكاَن َغُفور 
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 اخلبري    امللهم 

امللهم املسدد.. املعّلم املؤيد.. يا من علمك ربك ورباك،   أهيا سيدي يا رسول اهلل.. 

وفهمك ووعاك.. وأعطاك من كل أنواع اإلدراك.. فصار الكل تالميذك، ورصت أنت  

 إمامهم وخبريهم وقائدهم وحكيمهم. 

َلُم َحي ُث جَي َعُل ِرَساَلَتُه وكيف ال تكون كذلك ـ سيدي ـ و ]األنعام:   اهللاُ َأع 

ذلك املنصب الرفيع الذي توليته، والذي رصت بسببه الواسطة  يتوىل .. فام كان ملن [ 124

  ك من قوة العلم واإلدراك والفهم واحلكمة، ما جيعل كإال أن يكون ل ..بني اهلل وعباده

هو  ذلك واألمور يف مواضعها الصحيحة: إما بإرشاد مبارش من اهلل تعاىل كل ضع مسددا ت

 . ، وتلك هي العبقرية واخلربةالصفاء والقدسية.. أو بوحي ال و مهلا اإل

ما يفوق بدرجات كثرية مجيع  قدرات اإلدراكية كنت ـ سيدي ـ متلك من الفلذلك 

الذكاء والذاكرة وحدة الذهن  فقد كنت متلك قوة  ؛  العقول، ولو اجتمعت مع بعضها بعضا 

 . الوظيفة التي أنيطت بكودقة املالحظة واستبصار العواقب وغري ذلك مما حتتاج إليه 

باإلضافة إىل ذلك كله، ذلك الصفاء والقدسية التي جتعلك حمال لتنزل إهلامات اهلل  

 ومالئكته، فرتى العواقب، واألمور كام هي من غري تشويه وال حتريف وال تبديل. 

ومن جيادل يف امتالكك لكل تلك القدرات جاهل بقدر النبوة وعظمتها، ذلك أن  

أبله  النبي  فيستحيل أن يكونالنبوة تتناقض مع كل ما خيل بأدوات اإلدراك، واالستقبال؛ 

أو غبيا أو مغفال أو غري ذلك من النقائص التي يتبني من خالهلا نقص جوهره، وضعف  

 إدراكه. 

ن يعجز  أاستطاع أن يعاين امللكوت . وهل يمكن ملن وكيف يكون ذلك سيدي؟. 

ن يعجز عن  أن استطاع أن يتواصل مع عامل الغيب ؟.. وهل يمكن ملعن معاينة امللك
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  متتد عيناه لألفالك العليا، فريى من   ن استطاع أن. وهل يمكن مل. ؟التواصل مع عامل شهاده

 ؟ ما هو أمامهعن رؤية ن يعجز أأرسارها ما ال يراه غريه 

استطاع  إن الذي يقول ذلك سيدي، ال خيتلف عن ذلك الذي يتصور أنه يمكن ملن 

 يعجز عن حل مسألة مجع أو طرح أو رضب. أن  أن حيل أعقد املسائل الرياضية عقله 

عبقرية  الجرد، وال املذكاء بل إن األمر بالنسبة لك أعظم؛ فأنت مل تكن متلك ال

حكمة مسددة من املأل األعىل متواصلة  وإنام كنت متلك معهام ، فقط  حدودة املبرشية ال

 . ك.تواصال دائام مع

)أما إنا اهلل ورسوله لغنيان  كنت غنيا عن استشارة غريك، وقد قلت يف ذلك:  ولذلك  

عنها، ولكن جعلها اهلل تعاىل رمحة ألمتي، فمن استشار منهم مل يعدم رشدا ، ومن تركها مل  

يعدم غيًّا(
(1) 

أخربك أن  ، فقد  كباستشارة أصحابك  عندما أمرأشار إىل ذلك  القرآن الكريم    بل إن 

ٍَة ِمَن اهللاِ لِن َت هَلُم    كهبم، وتأليف كمن مقتضيات رمحتذلك  لقلوهبم، قال تعاىل: ﴿َفباَِم َرمح 

ُف َعن ُهم  َواس   لَِك َفاع  وا ِمن  َحو  َقل ِب اَلن َفضُّ يَظ ال 
ُهم  يِف  َوَلو  ُكن َت َفظًّا َغلِ ِفر  هَلُم  َوَشاِور  َتغ 

ِر﴾ ]آل عمران:   َم   [ 159األ 

مثل األستاذ الذي يتيح لطلبته أن يدلوا بآراهم يف مسألة  ـ    ك يف ذلك ـ سيديمثلإن  

من املسائل، ثم يظهر عجبه من عبقريتهم وذكائهم، وإن كان هو نفسه يعلم بذلك مسبقا..  

 ولكن رمحته هبم جتعله ينهج ذلك املنهج. 

: )يضحك مما  ، فقالهند بن أب هالة  كفقد وصفك ـ سيدي ـ  وقد ورد هذا يف شامئل

 
 رواه ابن عدي والبيهقي يف الشعب.( 1)
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 (1)يضحكون منه، ويعجب مما يعجبون منه، ويصرب للغريب عىل اجلفوة يف املنطق(

قال: )كان إذا لقيه أحد من أصحابه فتناول أذنه،  حني  به أنس    كوقريب منه ما وصف

  (2)الرجل هو الذي ينزعها عنه(ناوله إياها، ثم مل ينزعها حتى يكون 

وهو عتاب  لك،  وقريب من ذلك أيضا ما ورد يف القرآن الكريم من عتاب اهلل تعاىل  

ؤلف  تريد أن تبمن تك املحب ملحبه، فعند التأمل يف مواردها نجدها مجيعا تنبعث من رمح

أعني واسمعي  حقيقيا، وإنام هو من باب ]إياك مل يكن عتاب ذلك الولذلك فإن . قلوهبم. 

 يا جارة[ 

.. ومل لنت  ؟لد ملعلم ابنه: مل مل تعاقبه عندما أخطأايقول الوإن مثله ـ سيدي ـ مثل أن 

وهو ال يقصد بذلك عتاب املعلم، وإنام يقصد توجيه    ..له مع أنه كان يف إمكانك أن تعاقبه؟

 اللوم البنه وتربيته من خالل ذلك. 

ُم َما َأَحلا اهللاُ َلَك َتب َتِغي  : ﴿يَ خماطبا لك قوله تعاىلهلذا، فإن و رِّ َا النابِيُّ مِلَ حُتَ اَأهيُّ

َواِجَك َواهللاُ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ ]التحريم:  َضاَت َأز  ليس من ذلك العتاب الذي يفهمه   [1َمر 

 املحجوبون، وإنام هو من عتاب املحبني..  

،  ك سن لزوجاتحتر بأن  أمو ك مشعر أنفأنت مل حترم ما أحل اهلل لك إال ألنك كنت ت 

سعى يف  كنت ت، ولذلك كعطي املثل للمؤمنني يف الرفق هبن مهام أسأن الترصف معتوأن 

اهلل، أو    هكمرضاهتن، ال ألجلهن، وإنام ألجل حتقيق عبودية اهلل يف التعامل معهن، وهلذا نب

 .. كنبههن بطريق غري مبارش إىل أن يراعني حسن العرشة مع

،  كإن أسأن العرشة مع ئك يات ذلك التهديد الشديد لنسا وهلذا جاء بعد تلك اآل 

 
 ( شامئل الرتمذي.1)

 ( رواه ابن سعد.2)
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اَلُه   يُل  قال تعاىل: ﴿إِن  َتُتوَبا إِىَل اهللاِ َفَقد  َصَغت  ُقُلوُبُكاَم َوإِن  َتَظاَهَرا َعَلي ِه َفإِنا اهللاَ ُهَو َمو  ِ َوِجرب 

َد َذلَِك َظِهرٌي )  ِمننَِي َوامل اََلئَِكُة َبع  ا  ( 4َوَصالُِح امل ُؤ  ا َخري   َواج  ُه إِن  َطلاَقُكنا َأن  ُيب ِدَلُه َأز  َعَسى َربُّ

ا ) َباٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت َثيَِّباٍت َوَأب َكار 
ِمنَاٍت َقانَِتاٍت َتائِ لاَِمٍت ُمؤ  (﴾ ]التحريم:  5ِمن ُكنا ُمس 

4 ،5 ] 

َ  : ﴿َعَفا اهللاُ خماطبا لك ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل َعن َك مِلَ َأِذن َت هَلُم  َحتاى َيَتَبنيا

َكاِذبِنَي ﴾ ]التوبة:  َلَم ال  ِذيَن َصَدُقوا َوَتع  لصفاء  ت ـ سيدي ـ يف قمة ا[، فقد كن 43َلَك الا

علم كذبه حرصا عليه  ت  ت حتى لو كن  ك قبل كل من اعتذر لوالرقة والرمحة.. ولذلك كنت ت

 ال ينفع إال الصادقني. ك ن إذناهلل أو نبههم إىل أ ك ورمحة به، فنبه

  لمنافقني، والتي تصور البعض أنك لبدهيا كنت تومثل هذا أيضا تلك الرمحة التي 

 . كخطأ ك خمطئا فيها حتى جاء من جاء ليصحح لكنت 

فلم تكن عن   ك؛ألصحابك يقال يف كل ما ورد يف الروايات من استشارت وهكذا

 تأليفا لقلوهبم وتربية هلم.  تهلم، وإنام كان ك نقص حكمة، وال عن حاجت

لكن املغرضني سيدي، راحوا يفهموهنا من غري مراعاة لقدرك، وال احرتام لنبوتك،  

من كل معاين  ولذلك رموك بالعظائم، وجردوك ـ من حيث يشعرون أو ال يشعرون ـ 

 .. كنتظر ما يقرره أصحابتاجزا  ع وكاحلكمة والذكاء والبصرية، وجعل

وكل ذلك ـ سيدي ـ يف سبيل أن يرفعوا أصحابك، ويثبتوا مناقبهم، التي تومهوا أهنا  

لتربز من خالل تلك املواقف قدرة  ال يمكن أن تثبت إال باحلط من شأنك، وإبراز ضعفك،  

العذب،    كلنزل بـ  لوالهم  ـ    ك وأنك،  وأن اهلل اصطفاهم ل  ،هم وحكمتهم ؤوذكا أصحابك  

 من ديوان النبوة.   توألخرج 

ال يمكنني ـ سيدي ـ أن أورد لك هنا ما ذكروا، فهو كثري جدا، وهم يذكرونه بفخر  
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واعتزاز، معظمني لذلك الصحاب الذي جرت تلك املواقف عىل يديه، متناسني أهنم  

لغباء  برفعهم له وضعوك.. وبتبيينهم لذكائه وفطنته وحكمته واستبصاره لألمور اهتموك با 

 والغفلة والعجلة وغريها من الصفات التي ال تتوافق مع نبوتك.

الكتب التي   ، والتي ألفت فيها [موافقات عمر ]يسمونه ومن األمثلة عىل ذلك ما 

حاول أصحاهبا ـ من أجل إعطاء املزيد من القدسية للصحابة ـ أن يعتربوا عمر هو صاحب  

ي بعد ذلك ذريعة لكل مشكك يف أن يعترب  الفضل يف تلك األحكام اإلهلية.. وهو ما يعط

 عمر ممن أسسوا هذا الدين، وممن وضعوا بعض األحكام املرتبطة به..  

فمن تلك املوافقات: الصالة عند مقام إبراهيم، والتي ورد بشأهنا قوله تعاىل:  

َراِهيَم ُمَصىلًّ ﴾)البقرة:   َقاِم إِب  ُذوا  ِمن ما
ِ  ( 125﴿َواختا

ُتُموُهنا َمَتاعا   ومنها دعوته للحجاب ، والذي نزل يف شأنه قوله تعاىل:﴿ َوإَِذا َسَأل 

َأُلوُهنا ِمن َوَراء ِحَجاٍب ﴾ )األحزاب:    ( 53َفاس 

نُكنا   ا  مِّ َواجا  َخري  ُه إِن َطلاَقُكنا َأن ُيب ِدَلُه َأز  ومنها قوله ألمهات املؤمنني: ﴿َعَسى َربُّ

لاَِمٍت....﴾ )التحريم:    لت كام قال. (، فنز5ُمس 

ِر   َم  َأُلوَنَك َعِن اخل  ومنها ما ورد يف حتريم اخلمر يف عدة آيات، كقوله تعاىل ﴿َيس 

ٌم َكبرٌِي َوَمنَافُِع لِلنااِس ﴾ )اليقرة:  ِذيَن  219َوامل َي رِسِ ُقل  فِيِهاَم إِث  َا الا (، وقوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ

اَلَة َوَأنتُ  َرُبوا  الصا َلُموا  َما َتُقوُلوَن﴾ )النساء:  آَمُنوا  الَ َتق  (، وقوله تعاىل:  43م  ُسَكاَرى َحتاَى َتع 

ي َطانِ  ن  َعَمِل الشا ٌس مِّ الَُم ِرج  ُر َوامل َي رِسُ َواألَنَصاُب َواألَز  َم  ِذيَن آَمنُوا  إِنااَم اخل  َا الا   ﴿َيا َأهيُّ

لُِحوَن ﴾)املائدة:  َتنُِبوُه َلَعلاُكم  ُتف   ( 90َفاج 

َالِِقنَي   َسُن اخل  ومنها ما ورد يف سورة املؤمنون من قوله تعاىل: ﴿ َفَتَباَرَك اهللاُ َأح 

 ( 14﴾)املؤمنون:  
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ومنها الصالة عىل املنافقني عند موهتم يف واقعة موت عبد اهلل ابن أب ابن سلول  

اَت َأَبدا    ن ُهم ما ِه﴾)التوبة:  ونزول قول اهلل تعاىل: ﴿َوالَ ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد مِّ ِ  ( 84َوالَ َتُقم  َعىَلَ َقرب 

ِفر    َتغ  َت هَلُم  َأم  مَل  َتس  َفر  َتغ  ومنها اإلستغفار للمنافقني، قال تعاىل: ﴿َسَواء َعَلي ِهم  َأس 

َفاِسِقنَي ﴾)املنافقون:  َم ال  َقو  ِفَر اهللاُ هَلُم  إِنا اهللاَ اَل هَي ِدي ال   ( 6هَلُم  َلن َيغ 

َتَكلاَم   ومنها واقعة  ا َيُكوُن َلنَا َأن نا ُتُموُه ُقل ُتم ما اَل إِذ  َسِمع  اإلفك يف قوله تعاىل: ﴿َوَلو 

 ( 16هِبََذا ُسب َحاَنَك َهَذا هُب َتاٌن َعظِيٌم ﴾)النور:  

ُه   يَل َفإِنا ِ رب  ومنها واقعة اليهود وعداوة جربيل وقول اهلل تعاىل: ﴿ُقل  َمن َكاَن َعُدّوا  جلِِّ

لَ  ِمننَِي ﴾)البقرة: َنزا ى لِل ُمؤ  َ ى َوُبرش  ِه َوُهد  َ َيَدي  قا  ملَِّا َبني  ِن اهللِّ ُمَصدِّ  ( 97ُه َعىَل َقل بَِك بِإِذ 

ومنها واقعة قتل عمر ملن رفض حكم رسول اهلل حيث قال تعاىل: ﴿َفاَل َوَربَِّك الَ  

ياَم َشَجَر َبي نَُهم  ُثما 
ُموَك فِ ِمُنوَن َحتاَى حُيَكِّ اا َقَضي َت َوُيَسلُِّموا   ُيؤ   الَ جَيُِدوا  يِف َأنُفِسِهم  َحَرجا  ممِّ

لِيام  ﴾)النساء:    ( 65َتس 

ُخُلوا   ِذيَن آَمُنوا اَل َتد  َا الا ومنها واقعة اإلستئذان يف الدخول وقول اهلل تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ

َتأ نُِسوا َوُتَسلُِّمو َ ُبُيوتُِكم  َحتاى َتس  ُروَن  ُبُيوتا  َغري  ُكم  َلَعلاُكم  َتَذكا ٌ لا لَِها َذلُِكم  َخري  ا َعىَل َأه 

 (، 27﴾)النور:  

ى َحتاى   َ ومنها حكمه يف أسارى بدر، فنزلت كام ذكر:﴿َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأرس 

ِض... ﴾ )األنفال:    ( 67ُيث ِخَن يِف األَر 

حني نزلت هذه  ك وببعض التباهي أن ويف هذا املقام يذكر اخلطباء والوعاظ كثريا،

ِض﴾ )األنفال:  ى َحتاى ُيث ِخَن يِف األَر  َ : )لو  قلت ( 67اآلية:﴿َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأرس 

  (1) نزلت نار من السامء ألحرقتنا إال عمر(
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القصة، ويضيفون إليها بعض  يف يمططون وهم ال يكتفون بذلك ـ سيدي ـ بل إهنم 

التوابل ليخرج الناس منبهرين بعبقرية عمر وذكائه وحكمته، وينسوا أهنم خرجوا أيضا  

 . لك ولنبوتك وإلهلام اهلل لكوقد بنوا كل ذلك البنيان عىل حساب تقديرهم  

أن يقدروا عمر أو غريه من الصحابة أو التابعني أو  ـ سيدي ـ ونحن ال هيمنا 

  ك وتعزير ك وتعظيمبك .. فنحن مأمورون بالتأيس كن ال عىل حسابتابعيهم.. ولك

 . ك.. ولسنا مأمورين بفعل ذلك مع غريكوتوقري

مل يكتفوا بذلكـ  سيديـ  بل إهنم راحوا ألخطر موقف وقفه بعض أصحابك معك،  

وذلك عند احتضارك، يف ذلك احلني الذي كان األصل أن يطلبوا منك فيه الوصية، ليعرفوا  

 ليفتك من بعدك.. لكنهم مل يفعلوا، بل راحوا يمنعونك أن تويص..  من هو خ

: )ملا حُض رسول  ما حدث يف ذلك اليوم متأسفا حزينا، فقالابن عباس لقد ذكر 

: )هلم أكتب لكم كتابا  ال تضلوا  اهلل، ويف البيت رجال منهم عمر بن اخلطاب، قال النبي  

الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب اهلل(،    قد غلب عليه  بعده(، فقال عمر: )إن النبي  

كتابا  لن تضلوا    فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي  

، قال  بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلام أكثروا اللغو، واالختالف عند النبي 

عباس، وهو ابنه(: فكان : )قوموا(، قال عبيد اهلل: )راوي احلديث عن ابن رسول اهلل 

وبني أن يكتب هلم ذلك    ابن عباس يقول: )إن الرزية كل الرزية، ما حال بني رسول اهلل  

  (1)الكتاب من اختالفهم، ولغطهم(

ى ابن عباس هذه احلادثة متأملا متأسفا، وكان األصل يف كل األمة أن تفعل  ولقد ر

لكنهم لألسف ـ سيدي ـ مل يفعلوا، بل راحوا  ذلك، فكيف حيال بني نبي وبني أن يويص؟..  

 
 ( رواه البخاري. 1)
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يعتربونك خمطئا بطلب كتابة الوصية، ويعتربون احلكمة يف قول من منعك.. وكل ذلك  

 جهال بقدرك. 

)إنام جاز للصحابة االختالف يف هذا الكتاب مع  لقد عرب بعضهم عن ذلك، فقال: 

رصيح أمره هلم بذلك، ألن األوامر قد يقارهنا ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه  

قرينة دلت عىل أن األمر ليس عىل التحتم، بل عىل االختيار،   أي من كالم الرسول 

قال ذلك   قرائن بأنه فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر عىل االمتناع ملا قام عنده من ال

كان إما بالوحي وإما باالجتهاد، وكذلك تركه إن كان   عن غري قصد جازم، وعزمه 

  (1)بالوحي فبالوحي وإال فباالجتهاد أيضا ..(

أنه مل يكن عىل سبيل احلتم  ك ـ سيدي ـ وما قاله عجيب جدا، فكيف يقال ألمر

ِذيَن  تك جابواللزوم، وقد ورد يف القرآن الكريم التشديد عىل إ َا الا مطلقا، قال تعاىل: ﴿َياَأهيُّ

﴾ ]األنفال:  يِيُكم  َا حُي 
ُسوِل إَِذا َدَعاُكم  ملِ تَِجيُبوا هللِاِ َولِلرا [، بل حذر بعدها من 24آَمُنوا اس 

ِذيَن َظَلُموا ِمن كالفتنة التي قد تنجر من عدم إجابت ت نَة  اَل ُتِصيَبنا الا
ُقوا فِ ُكم   ، فقال: ﴿ َواتا

ِعَقاِب ﴾ ]األنفال:   َلُموا َأنا اهللاَ َشِديُد ال  ة  َواع   [ 25َخاصا

لت ـ سيدي ـ  ثم كيف يقال بأن ذلك األمر مل يكن عىل سبيل احلتم واللزوم، وقد ق

مبينا أمهيته وخطره: )هلم أكتب لكم كتابا  ال تضلوا بعده(، فهل هناك يشء أهم من عدم  

 ؟بديالضالل.. بل عدم الضالل األ 

)إنام قصد عمر  ومثل ذلك ـ سيدي ـ ما ذكره آخر مربرا فعل عمر، حيث قال: 

أن يكتب ما ال يستغنون    حني غلبه الوجع، ولو كان مراده    التخفيف عىل رسول اهلل  

[ كام مل  67]املائدة:  عنه مل يرتكه الختالفهم وال لغريه لقوله تعاىل ﴿ َبلِّغ  َما ُأن ِزَل إَِلي َك﴾

 
 ( 7/740( هو قول املازري، كام نقله احلافظ يف الفتح )1)
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يرتك تبليغ غري ذلك ملخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه، وكام أمر يف ذلك احلال بإخراج  

  (1) اليهود من جزيرة العرب وغري ذلك مما ذكره يف احلديث(

، ألنه يتناىف مع ما ورد يف احلديث من  من قبلهال يقل غرابة عام ذكره هذا وما ذكره 

وإنام يفرس  ك ـ سيدي ـ حاشاك.. تقصريا من للكتابة، فليسك بالوصية، أما ترك كاهتامم

، فقد ورد يف احلديث  د ليلة القدر بعدما حصل التنازععن حتدي  كاألمر فيها كام يفرس سكوت

ليخربنا ليلة القدر فتالحى )أي ختاصم وتنازع(    عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي  

تالحى فالن وفالن فُرفعت،  رجالن من املسلمني، فقال: )خرجت ألخربكم بليلة القدر، ف

  (2) وعسى أن يكون خريا  لكم، فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة(

وهكذا كان التنازع سببا يف احلرمان من حتديد ليلة القدر.. ألهنا نعمة كربى.. فلام مل  

يقدروها حق قدرها حرموا من ذلك.. وهكذا كان حرماهنم من تلك الوصية العظيمة  

بأن هؤالء الذين اجرتأوا عىل التنازع بني  ـ سيدي ـ علم ك ازع.. ألنه حصل ل بسبب التن

 . ما شاءواأو يؤولوها أو يفعلوا هبا   ك لن يصعب عليهم أن يمزقوا وصيت كيدي

)ائتوين أمر، وكان حق املأمور أن يبادر لالمتثال،  هكذا قال آخر مربرا فعل عمر: و

وب، وأنه من باب اإلرشاد لألصلح، فكرهوا  لكن ظهر لعمر مع طائفة أنه ليس عىل الوج 

نَا  : احلالة مع استحضارهم لقوله تعاىلأن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه يف تلك  ط  َما َفرا

 
ٍ
ء َتاِب ِمن  يَش 

 : وقوله ، [38]األنعام:  يِف ال كِ
ٍ
ء ب َيان ا لُِكلِّ يَش 

نَا َعَلي َك ال كَِتاَب تِ ل    َوَنزا

وهلذا قال عمر: حسبنا كتاب اهلل، وظهر لطائفة أخرى أن األوىل أن يكتب   ،[89]النحل: 

ملا فيه من زيادة اإليضاح، ودل أمره هلم بالقيام عىل أن أمره األول كان عىل االختيار، وهلذا  

 
 (.11/132)( نقله عنه النووي يف رشح مسلم 1)
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بعد ذلك أياما  ومل يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا  مل يرتكه الختالفهم، ألنه   عاش 

يرتك التبليغ ملخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه يف بعض األمور ما مل جيزم  مل 

  (1)باألمر فإذا عزم امتثلوا(

: )أما كالم عمر فقد اتفق العلامء املتكلمون يف رشح احلديث عىل أنه من  وقال آخر 

أمورا  ربام عجزوا عنها   دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، ألنه خيش أن يكتب 

واستحقوا العقوبة عليها ألهنا منصوصة ال حمالة لالجتهاد فيها، فقال عمر: حسبنا كتاب  

نَ: اهلل لقوله تعاىل ط   َما َفرا
ٍ
ء َتاِب ِمن  يَش 

َمل ُت   : وقوله ، [38]األنعام:    ا يِف ال كِ َم َأك  َيو  ال 

اَلَم ِدين ا  س  ِ َمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإل  ُت َعَلي ُكم  نِع  َم  فعلم أن اهلل   ؛[3]املائدة:  َلُكم  ِدينَُكم  َوَأمت 

، فكان عمر أفقه  هلل تعاىل أكمل دينه فأمن الضاللة عىل األمة وأراد الرتفيه عىل رسول ا

  (2)من ابن عباس وموافقيه(

هذه ـ سيدي ـ مواقفهم من طلبك لكتابة الوصية، ومنعك منها.. والتي جعلهم  

حرصهم عىل الصحابة يتهمونك بأنك كنت املخطئ يف طلب ذلك، وأن احلكمة فيمن  

 منعوك من كتابة وصيتك. 

الذين   كأصحابوصايا مع لكنهم يف نفس الوقت يقفون موقفا متناقضا متاما 

  يذكرون بإعجابفهم .. ك.. بل أجازوا هلم ما مل جييزوا ل ك أحلوهم من املنزلة ما مل حيلو

أب بكر يف مرض موته عند وصيته لعمر، ويعتربون ذلك من حرص أب بكر   موقف شديد

أن احلالة التي أمىل فيها أبو بكر وصيته أخطر من احلالة    عىل األمة من بعده، ورمحته هبا، مع 

: )دعا أبو بكر عثامن خاليا  فقال له: أكتب بسم اهلل  حدث بعضهم قال فقد  نت فيها..  التي ك
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الرمحن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أب قحافة إىل املسلمني: أّما بعد.. قال: ثّم أغمي  

بعد: فإيّن قد استخلفت عليكم عمر بن اخلطاب، ومل   عليه، فذهب عنه، فكتب عثامن: أّما 

فقرأ عليه، فكرّب أبو بكر وقال: أراك خفت    ، آلكم خريا  منه. ثّم أفاق أبو بكر فقال: أقرأ عيلا 

أن خيتلف الناس إن أفتتلت نفيس يف غشيتي! قال: نعم! قال: جزاك اهلل خريا  عن اإلسالم  

  (1) (وأهله. وأقرها أبو بكر من هذا املوضع

وهكذا نجدهم يروون عن أم املؤمنني عائشة قوهلا خماطبه عبداهلل بن عمر: )يا بني  

  بعدك تدعهم وال ، عليهم أبلغ عمر سالمي وقل له: ال تدع أمة حممد بال راع، استخلف 

  (2)(الفتنة  عليهم أخشى   فإين، مهال  

ذلك من حرصهم  وهم يثنون عليها، وعىل كل من أوىص من اخللفاء، ويذكرون أن  

الشديد عىل مصالح األمة.. إال أنتـ  سيديـ  فإهنم حيتقرون وصيتك، ويعتربون األوىل أال  

 تويص.. لتقوم األمة بأمر نفسها من غري أن تستند إىل ما تراه صاحلا هلا.

هذه جمرد نامذج عن تلك الصورة التي يصورونك هبا ـ سيدي ـ وهلذا يرون أنك  

. وتصيبك كل اآلفات التي حتول بينك وبني اإلدراك  .تغفليمكن أن ختطئ وتتوهم و

الصحيح لألشياء.. وكل ذلك جلهلهم بالنبوة، ومرتبتها العالية السامية التي ال يمكن  

 إدراكها.

فأسألكـ  سيديـ  وأتوسل لك إىل اهلل أن أعرفك كام أنت، ال كام عرفوين بك.. فأنت  

أذكى األذكياء.. وأنت الذي لو اجتمعت عقول  ـ سيدي ـ أحكم احلكامء، وأعلم العلامء، و

العاملني مجيعا ما عدلت عقلك.. ولو اجتمع إيامهنم ما عدل إيامنك.. ولو اجتمعت  
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 حكمتهم ما عدلت حكمتك.. وأنى هلم ذلك وأنت ويل اهلل األعظم، ورسوله األكرم. 

دوات  وأسألك ـ سيدي ـ وأتوسل بك إىل اهلل أن هيبني من الذكاء واحلكمة وكل أ

اإلدراك، ما يعينني عىل فهم حقائق األشياء كام هي، ال كام يصوروهنا يل، وأن يسددين يف  

ذلك كله، ويلهمني، حتى أكون أهال لصحبتك ومعيتك، إنك أنت الوسيلة العظمى،  

 وصاحب اجلاه العظيم. 
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 اهلادي البصري 

  ك يستنري بنور هدايتال يا من  الداعي إىل اهلل عىل بصرية..  أهيا سيدي يا رسول اهلل.. 

إال املوفقون املتأدبون املتواضعون.. وال يغض الطرف عنها إال املخذولون املستكربون  

 ون. ق هياملتف

لقد رحت ـ سيدي ـ أتأمل فيام جئت به من ألوان اهلداية ومعانيها، وقارنتها بكل ما 

الذي جاء باهلداية الشاملة التي جتيب عن كل األسئلة،  فوجدت أنك األوحد    ؛جاء به غريك

وتصحح كل األخطاء، وتكشف كل الغوامض، وترد عىل كل الشبهات، وتشمل مجيع  

دي إىل الرساط املستقيم،  لطائف اإلنسان، وتعم كل مناحي حياته.. فمن اكتفي هبدايتك هُ 

 ئه وشياطينه. ومن ابتغى عنها بدال، أو خلطها بغريها، انحرف عنه إىل أهوا 

ومل تكن هدايتك سيدي قارصة عىل تلك التفسريات التي أعطت للحياة صورهتا  

اجلميلة التي يراها عليها املؤمنون، وال تلك القيم الرفيعة التي ضبطت هبا حياهتم، وال تلك  

األذواق اللطيفة التي جعلت املؤمنني يستشعرون الطمأنينة والسعادة والسالم التي ال  

ها من منابع غريك.. وإنام يف تلك األساليب والوسائل الكثرية التي وضحت  يمكن تذوق

هبا القيم حتى فقهها عامة الناس وخاصتهم.. كل عىل حسب قدرته   تهبا احلقائق، وبين

 وفهمه. 

ومل جيتمع كل ذلك ـ سيدي ـ ألحد غريك.. فلذلك كان من أتباعك الفالسفة  

والشعراء.. والعلامء والفقهاء.. واملتخصصون يف كل املجاالت.. كام  واحلكامء.. واألدباء 

كان من أتباعك العامة البسطاء.. وغريهم من أصناف الناس.. مما ال نراه اجتمع عند  

 غريك. 

وكلهم سيدي يذكر أنه هنل من منابعك العذبة، وارتوى من حوضك الرشيف،  
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دة إال يف صحبتك، وال السالم إال يف اتباع  وأنك كفيته وأغنيته وآويته.. وأنه مل جيد السعا 

 تعاليمك. 

وكيف ال تكون كذلك ـ سيدي ـ وأنت الذي مل تدعو إىل اهلل من تلقاء نفسك، وإنام  

ا   دعوت إليه بإذنه، ولذلك وصفك اهلل تعاىل، فقال:  نَاَك َشاِهد  َسل  َا النابِيُّ إِناا َأر  َياَأهيُّ

ا )  ا َوَنِذير  ا )( وَ 45َوُمَبرشِّ  ا ُمنرِي  اج  نِِه َورِسَ  [ 47  -  45]األحزاب:   ( 46َداِعي ا إىَِل اهللاِ بِإِذ 

ختتلط دعوتك باألهواء،    موكيف ال تكون كذلك، وأنت الذي آتاك اهلل البصرية، فل

ُعو إِىَل اهللاِ َعىَل َبِص عن رؤية خالصة، قال تعاىل خماطبا لك:    كانتوإنام   رَيٍة  ُقل  َهِذِه َسبِييِل َأد 

كِنَي  ِ َبَعنِي َوُسب َحاَن اهللاِ َوَما َأَنا ِمَن امل رُش   [ 108]يوسف:   َأَنا َوَمِن اتا

ولذلك ـ سيدي ـ انترشت دعوتك بني ماليري البرش، ويف مجيع األجيال، وبني مجيع  

اللغات واألعراق والبلدان.. واحتوهتم مجيعا، وشعروا مجيعا أنك النبي الذي يمكنهم أن  

 وه ويتبعوه وحيبوه. يفهم 

لذلك ـ سيدي ـ كنت أنت اهلادي البصري.. الذي يقود لواء الدعوة إىل اهلل.. فال  

 ينجح داعية إال إذا استن بسنتك.. وال يفشل أو خُيذل إال بابتعاده عنها. 

ائذن يل سيدي، أن أشكو إليك بعض ما فعله من يسمون أنفسهم دعاة وهداة من  

اتباع سنتك يف اهلداية إىل اهلل، تلك التي عرب عنها اهلل تعاىل بقوله:  قومي.. فقد راحوا يرتكون  

   ََسُن إِنا َرباَك ُهو تِي ِهَي َأح  ُم  بِالا ََسنَِة َوَجاِدهل  ِعَظِة احل  َمِة َوامل َو  ك 
ُع إِىَل َسبِيِل َربَِّك بِاحل ِ َلُم  اد   َأع 

َلُم بِامل ُ  َتِدينَ بَِمن  َضلا َعن  َسبِيلِِه َوُهَو َأع  ، وراحو يستعملون بدهلا طرقا  [125]النحل:  ه 

 كثرية، خلطوها بأهوائهم.. فزادوا دينك تشوهيا، وزادوا اخللق تنفريا. 

فبعضهم ـ سيدي ـ راح يعرض اإلسالم كام تعرض األحزاب السياسية مشاريعها،  

س بالصورة  ولذلك استعمل كل احليل، وجلأ إىل كل أنواع التمييع لدينك، حتى يراه النا 
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، راح ينزل  ا التي يرغبون فيها.. ولذلك بدل أن يرفع اخللق إىل دينك، واهلداية التي جئت هب

وقد غفل هؤالء أن دين اهلل أعظم  . بدينك إىل مستواهم، ليتحللوا من كل رشائعه وقيمه.

من أن يكون حزبا من األحزاب، أو مجعية من اجلمعيات التي ختلط الدين بالدنيا، والقيم  

 باألهواء. 

وراح آخرون يأخذون من الدين بعض مظاهره البعيدة عن حقائقها، فاعتربوا  

 سنتك جمرد حلية طويلة، ولباس قصري، ومعهام الكثري من اجلفاء والغلظة. 

 وراح آخرون يصورون الدين بصورة السيف والعنف واإلرهاب..  

بعيدا عن اهلدي  وهكذا راح الكثري يستعملون وسائل منحرفة للدعوة إىل دينك.. 

 الذي جئت به، واتباعا لألهواء التي حذرت منها. 

ولو أهنم سيدي ختلوا عن أهوائهم، وجلأوا إليك، وإىل القرآن الكريم الذي مل يرتك  

إىل سنتك الصحيحة املوافقة للقرآن..  ـ مثلها ـ  جلأوا و شاردة وال واردة إال بينها وفرسها.. 

الهتدوا.. ودعوا إىل اهلل عىل  هرة التي حفظت هديك.. وجلأوا ـ معهام ـ إىل اعرتتك الطا 

 يف دين اهلل أفواجا.   ا بصرية.. ولدخل الناس حينه

. أن يعصمني من كل تلك التحريفات، وأن  .فأسألك ـ سيدي ـ وأتوسل بك إىل اهلل 

تكون أنت قدويت يف الدعوة إىل اهلل.. حتى ال أشوه دينك أو أحرف القيم العظيمة التي  

هبا.. وحتى أكون أهال لصحبتك ومعيتك، إنك أنت صاحب الوسيلة العظمى،  جئت 

   واجلاه العظيم.
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 هذا الكتاب 

 هتدف هذه الرسائل إىل ثالثة أهداف كربى:

يف املجاالت املختلفة، فاحلب ال يكون  ـ بيان كامالت رسول اهلل  أوال

 إال بعد إدراك الكامل.

، ذلك أهنا تتناىف مع ـ رد الشبهات والتحريفات عن رسول اهلل  ثانيا

الكامل، وقد تيسء إليه، وقد تكون هي احلجاب الذي حيول بني القلب وبني 

 املحبة.

وك لتحقيق ما يرتبط بالكامل من سل ـ التوسل برسول اهلل  ثالثا

وأخالق وغريها، وقد جعلنا ذلك يف خامتة كل رسالة، مثلام يقدم للدعاء بالثناء 

 عىل اهلل، ثم خيتم بطلب احلاجات.

ومل يكن هدفنا من التوسل طلب احلاجة فقط، وإنام كان هدفنا األكرب منه 

يف كل جانب من اجلوانب، ألن  تبيني األثر السلوكي ملحبة رسول اهلل 

 تثمر عمال عقيدة الكساىل واملدعني، ال املجدين والصادقني. العقيدة التي ال

 ،وقد مجعنا يف هذه الرسائل أربعني صفة من صفات رسول اهلل 

 ورشحناها، وبينا أدلتها املختلفة من خالل تلك اخلطابات املوجهة إليه.
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