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مقدمة
إن مـ ســ اهلل سبحاكف وتعالك أن يرسؾ أكبقائف ورسؾف تباطا حقـ تشتد الحاجة إلقفؿ
ويض ّؾ الـاس طـ صريؼ إٓهفؿ وخالؼفؿ ويبتعدوا طـ تعالقؿ أكبقائفؿ ورسؾفؿ فنذا هبؿ مـ
يعبد حجرا ومـ يعبد شجرا ومـ يعبد بؼرا ومـ يعبد بشرا ومـ يـؽر وجقد إلفف وخالؼف،
ومـ ثؿ فؼد أرسؾ اهلل سبحاكف وتعالك خاتؿ أكبقائف ورسؾف محؿد ﷺ باإلسالم ديـا ،وهق
ديـ الػطرة التل فطر اهلل طز وجؾ طباده طؾقفا.



التعريف بنبي اإلسالم محمد ﷺ

إن رسقل اهلل محؿد ﷺ هق أفضؾ وأطظؿ قريش كس ًبا ،ففق محؿد بـ طبد اهلل
بـ طبد الؿطؾبُ ،تعرف أسرتف ﷺ بإسرة الفاشؿقة كسبة إلك جده هاشؿ بـ طبد مـاف.
لؼد ُولِد رسقل اهلل ﷺ يتقؿا ،حقث ُتقيف والده طبد اهلل وهق ﷺ يف بطـ أمف ،و ُتقفقت
والدتف السقدة آمـة وهق ﷺ يف السادسة مـ طؿره ،فعاش مع جده طبد الؿطؾب (سقد أهؾ
مؽة) ثؿ مع طؿف أبق صالب.
لؼد طاش رسقل اهلل ﷺ يتؿتع بقـ ققمف بحسـ السؿعة وكباهة الذكر مشفقر
بالصدق وإماكة ،فؼد كاكت قريش تستلمـف ﷺ طؾك حاجاهتا ومـ ثؿ كان ُمؾؼبا بالصادق
إمقـ.
ولؼد طاش ﷺ أربعقـ سـة كامؾة (إلك أن ُأوحل إلقف) وسط ققم مغررققـ يف الجفالرة
مـفؿؽقـ يف الضاللة فؾؿ تـتؼؾ إلقف طدواهؿ ولؿ تصبف بؾقاهؿ.
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فؼد كشل ﷺ مـذ صباه يتحاشك طبادة إصـام ويـػر مـ الؼرب مـفا ،طزو ًفا طـ
شب ﷺ ُحبب إلقف الخالء والتعبد لقالل ذوات طدد ،ثؿ يرجع إلك البقت
الؿالهل ،ولؿا ّ
ويتزود لؿثؾفا.
ولؼد ُأ ِ
وحل إلك الـبل محؿد ﷺوهق يف سـ إربعقـ مـ طؿره و ُتقيفﷺيف سـ
الر ( )66مـ طؿره ،أي أن مدة رسالتف ﷺكاكت ( )36طاما فؼط ،وهل مدة تعادل مدة ُحؽؿ
كثقر مـ الرؤساء وإمراء ،ولؽـف استطاع مـ خاللفا اقتالع جذور الشرك وإوثان وطبادة
غقر اهلل تعالك وأن يغرس اإليؿان والتقحقد يف الؼؾقب ويرسخ طبادة اهلل جؾ وطال وحده
طبادة كؼقة صافقة ٓ إشراك فقفا شقئا ،إضافة إلك اقتالع جؿقع العادات الػاسدة مـ جزيرة
العرب ،لقؽقن ذلؽ شاهدا طؾك تليقد اهلل تعالك لف ﷺ ولدطقتف ورسالتف.
 أخالق الـبل محؿد ﷺ وحالف ووصػف
لؼد شفد اهلل سبحاكف وتعالك لرسقلف ﷺ بعظؿة ُخؾؼف ،وهذه الشفادة تغـقف ﷺ طـ
كؾ شفادة ،ففل شفادة مـ الخالؼ الذي أبدع خؾؼف واصطػاه مـ أصفر الؿعادن وأطرق
إصقل ،وأكبتف كبا ًتا حسـًا وأكشله كشلة صقبة وأدبف فلحسـ تلديبف ورباه طؾك أكبؾ الصػات
وأكرم الشؿائؾ حتك صار أطؾك مثؾ وأسؿك صراز وأرفع كؿقذج ُيحتذى بف ،وحتك أصبح
ﷺ طـقاكًا طـ اإلكساكقة يشرففا ويرفع قدرها و ُيؼقي الثؼة فقفا و ُيعرف الـاس هبا.
وإلقؽ مقجز سريع لبعض مـ صػاتف ومؽارم أخالقف الطاهرة ﷺ:
 -1الصدق.
 -3إماكة :وهاتان الصػتان -الصدق وإماكة -لؼرب هبؿرا رسرقل اهلل ﷺ مرـ َقبرؾ بعثترف،
فؽان يؾؼب ﷺ بالصادق إمقـ.
 -6الحقاء :كان ﷺ أشد حقا ًء مرـ العرذراء يف ِخردرها ،فؽران ﷺ خرافض الطررف ٓ يثبرت
كظره يف وجف أحد.
 -4الجقد والؽرم :كان ﷺ أجقد الـاس وأكرمفؿ طؾك اإلصالق فؽان ﷺ يعطل ططاء مرـ
ٓ يخشك الػؼر ،وكان أجقد بالخقر مـ الريح الؿرسؾة.
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 -5العػق :كان ﷺ يعػق طؿـ أساء إلقف ويصػح مع مؼدرتف ﷺ.
رحقؿا بالؿممـقـ وبلطدائف وبالـاس أجؿعرقـ ،فؾؼرد زكراه اهلل سربحاكف
 -6الرحؿة :كان ﷺ
ً
وتعالك يف كثقر مـ آياتف يف قرآن ُيتؾك إلك ققام الساطة.
 -7صؾة الرحؿ :فؽان ﷺ أوصؾ الـاس لؾرحؿ وأطظؿفؿ شػؼة ورأفة.
 -8القفاء :كان ﷺ يػل بعفده يف السؾؿ والحرب ٓ يـؼضف ،وٓ يغدر ويحػظ لغقره جؿقرؾ
صـعف.
 -9اإليثررار :كرران ﷺ يررمثر ويػضررؾ غقررره طؾررك كػسررف ،فؽرران ﷺ يررمثر ويػضررؾ مررا طـررد
اهلل طز وجؾ الباقل طؾك متاع الدكقا الػاين الزائؾ.
 -11العدل :كان ﷺ يطبؼ العدل طؾك كػسف وبقـ أهؾف ويحرص طؾك ذلؽ كؾ الحرص.
 -11رجاحة العؼؾ :كان ﷺ حصقػ العؼؾ ،واسع الػؽر ،بعقد الـظر ،زكل الػرماد ،سرريع
طالجا يقحل بحؽؿتف الباهرة ودقتف الؿاهرة وفطـترف
البديفة يعالج ما يعرتضف مـ مشؽالت
ً
التل ٓ حد لفا.
 -13الشجاطة :فدطقتف وغزواتف ﷺ برهان لشجاطتف ﷺ.
حؾقؿا أبؾغ مرا يؽرقن الحؾرؿ ،واسرع الصردر ٓ يغضرب إٓ أن تـتفرؽ
 -16الحؾؿ :كان ﷺ
ً
حرمة اهلل طز وجؾ.
 -14التقاضع :كان ﷺ أبعد الـاس طـ الؽرب فؽان ﷺ يؿـرع الؼقرام لرف كؿرا ُيؼرام لؾؿؾرقك،
يعقد الؿساكقـ ،ويجالس الػؼراء ،ويؼبؾ دطقة العبد.
صابرا أجؿؾ مرا يؽرقن الصررب ،فؾؼرد صررب واصرطرب إلرك أن اكتشررت
 -15الصرب :كان ﷺ
ً
دطقتف ،وإلك أن كصره اهلل سبحاكف وتعالك.
 -16التشرراور :كرران ﷺ يشرراور أصررحابف ويشررركفؿ معررف ،فررال يتجرراهؾفؿ ،ويلخررذ برررأي
أصقهبؿ.
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 -17الزهد :كان ﷺ زاهدً ا قاك ًعا ،أغـاه اهلل سبحاكف وتعرالك ولؽـرف ﷺ آثرر أن يؽرقن زاهردً ا
قاك ًعا.
 -18التؼقى :كان ﷺ أخشك الـاس هلل طز وجؾ ،يلتؿر بلوامره سبحاكف وتعالك وٓ يتعردى
حدوده سبحاكف وتعالك.
 -19حسـ الؿعاشرة :كان ﷺ حسـ العشرة يمكس مرـ يعاشرره ويترللػ قؾبرف ويترقدد إلقرف
ويالصػف.
 -31جؿقؾ الصحبة :كان ﷺ يسلل طـ أصحابف إذا غابقا ،ويعرقدهؿ إذا مرضرقا ،ويعقرـفؿ
إذا احتاجقا.
 -31كريؿ الـػس :كان ﷺ صقب الـػس لقس بالحؼقر وٓ بالخبقث.
وهذا قؾقؾ مـ كثقر يف أخالق رسقل اهلل ﷺ والؿقاقػ التل تشفد بؽؾ ذلؽ طديدة وكثقرة.
 حال الـبل محؿد ﷺ
ومقجز مـ ذلؽ :لؼد كان الـبل محؿد ﷺ كان دائؿ الػؽر ،صقيؾ السؽقت ٓ يتؽؾؿ يف غقر
حاجررة ،لر ّقـ الطبررع ٓ ،يغضررب لـػسررف قر ّ
رط (حقررث كرران غضرربف ﷺ هلل تعررالك طـرردما ُتـتفررؽ
الحؼ.
التبسؿ ،يؿازح أصحابف ويداطبفؿ وٓ يؼقل إٓ ّ
محارمف) ،غالب ضحؽف ّ
 مقجز لبعض الصػات ِ
الخؾؼقة لؾـبل محؿد ﷺ
شررب بحؿررة ،يف القجرف تردوير
ومـ هذه الصػات :أكف ﷺ كان أزهر الؾقن ،أبقض القجف ُم ّ
كالؼؿر لقؾة البدر ،أكحؾ العقـقـ ولقس بلكحؾ (أي :إذا رأيتف وكظررت إلقرف قؾرت أكرف أكحرؾ
العقـقـ مـ جؿالفؿا الطبقعل ولقس هذا بسبب إضافة الؽحؾ) مع اتسراطفؿا ووجرقد صرقل
ً
وجؿرآ ،الحاجبران رققؼران يف
شؼ العرقـ ،يف شرعر أجػاكرف ﷺ صرقل يزيرد طقـقرف حرالوة
يف ّ
الطقل مـ غقر اتصال بقـفؿا ،واسع الجبقـ ،رفقع إكػ ،أجؿؾ الـاس شػاه ،أفؾج الثـايرا-
الحسـ بقـ أسـان الؿؼدمة -فنذا تؽؾؿ ﷺ ُرئرل كرالـقر يخررج مرـ برقـ ثـايراه،
وهق التباطد
َ
كان ﷺ إذا ُس ّر استـار وجفف كلكف قطعة قؿر ،أسقد الشعر مع تقسطف بقـ التجعد والسبقصة،
طـؼف ﷺ كان يف صػاء الػضة ،صراحب لحقرة سرقداء إٓ طردد قؾقرؾ مرـ الشرعرات البقضراء
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(بعد كِ َبر سـّف ﷺ) ،متؿاسؽ البدن ،لرقس بجسرقؿ وٓ كحقرػ وٓ صقيرؾ وٓ قصرقر ولؽـرف
إلررك الطررقل أق ررب ،سررقاء الصرردر والرربطـ (أي أن:بطـررف ﷺ كصرردره يف آرتػرراع) ،واسررع
الؿتجررد :إذا
الصدر (فال يغضب لـػسف قط برؾ كران ﷺ غضربف هلل سربحاكف وتعرالك) ،أكرقر
ّ
ُك ِشػ شرلء مرـ جسرده ﷺ(مثرؾ الؽترػ أثـراء الحرج أو العؿررة) ُر َؤى كرالـقر مرـ جؿرال
بقاضف...،إلك غقر ذلؽ مـ الصػات ِ
الخؾؼقة الحسـة لؾـبل محؿد ﷺ.
وروحا وخؾ ًؼا ،وأمدتف بؿا يعقـف طؾرك حؿرؾ رسرالة
وطؼال
ً
جسؿا
فؾؼد أطدت العـاية اإللفقة
ً
ً
الخقر والـقر والفدى والحؼ والػضقؾة إلك العالؿ يف طصره وإلك ما شاء اهلل.

 دعوة النبي محمد ﷺ
لؼد جاء الـبل محؿد ﷺ داطقا إلك ديـ اإلسالم وتعالقؿف السامقة السؿحاء.
فاإلسالم يعـل :آستسالم والخضقع التام (طؼال وقؾبا وروحا وجسدا) هلل سبحاكف وتعالك
وآمتثال ٕوامره.
فومتثل العبد بعقله :فقممـ بقجقد اإللف الذي خؾؼف وهق اهلل تبارك وتعالك ،ويممـ
وتػرده يف ألقهقتف فال يشرك بف شقئا ،وٓ يعتؼد يف إلفف وخالؼف إٓ
بقحداكقتف وطظقؿ قدرتف ّ
ما يؾقؼ بعظؿتف فال يعتؼد فقف إٓ كؾ ما هق طظقؿ وجؾقؾ دون أدكك ذ ّم أو َك ْؼص أو تؼؾقؾ.

ويمتثل العبد بقلبه وروحه :ح َّبا إللفف ّ
جؾ وطال ،وتعظقؿا وإجالٓ وتؼديرا لف

سبحاكف وتعالك.
ويمتثل العبد بجسده :مطقعا ٕوامر إلفف سبحاكف وتعالك ومجتـبا كقاهقف.
ويؽقن ذلؽ آمتثال مـ العبد الؿخؾقق ح َّبا يف إلفف وخالؼف ورغبة يف رضاه جؾ وطال
وأمال يف الػقز بجـتف بؿا فقفا مـ كعقؿ طظقؿ دائؿ مؼقؿ ،وخقفا مـ غضبف جؾ وطال وأمال
يف الـجاة مـ كاره بؿا فقفا مـ طذاب شديد ألقؿ.
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السالم وإ ْمـ وآصؿئـان ،حقث إن كؾؿة (اإلسالم)
وأيضا،فنن اإلسالم يعـلَّ :
ُمشتؼة مـ الؿصدر (سؾؿ) والذى ُي ْشتَؼ مـف أيضا كؾؿة (السالم) ،والتل تعـل :إمـ
وإمان وآصؿئـان.
فر(اإلسالم) :هق ديـ السالم الذى َي َسع الجؿقع ،فقـعؿقن جؿقعا تحت مظؾتف بالسالم
وإمـ وإمان وطدم الجقر والظؾؿ والطغقان.
وبر(اإلسالم) َيـْعؿ اإلكسان بالسالم الـػسل الداخؾل وهق السالم الحؼقؼل ،حقث

ويس ُؽـ
بح ْسـ اطتؼاده فقف،
ّ
يصقر سالؿا يف معتؼده باهلل سبحاكف وتعالك آمـا ُ
فتطؿئـ كػسف ْ

ُفماده -قؾبف -و َت ْستَؼقؿ جقارحف يف ضقء ما جاء بف اإلسالم مـ تقجقفات وتعالقؿ سامقة،
فاهلل تعالك يؼقل:
ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ [الرطد.]38:

ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ِ
فؾؼد جاء الـبل محؿد ﷺ باإلسالم ديـا داطقا إلك كؾ ما تؼبؾف الػ َطر الـؼقة الزكقة
والعؼقل الراجحة الرشقدة ،داطقا إلك:



تػفؿفا
العؼقدة الـؼ ّقة دون أدكك شقائب أو طؽرات تثقر العؼؾ وتزطجف و ُت ْعجزه طـ ّ

وتؼ ّبؾفا ،داطقا إلك الؿعتؼد الصايف الذي يؼبؾف العؼؾ الرشقد دون قفر أو إطـات لف لػرض
تصقر معقـ يعجز طـ قبقلف ،حقث يدطقا اإلسالم إلك:
 اإليؿان بقجقد اإللف (اهلل سبحاكف وتعالك) ووحداكقة ألقهقتف وتـزيفف طـ الصػات
الرذيؾة والـؼائص والعققب وطـ كؾ ما ٓ يؾقؼ بف ،واإليؿان بعظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف.
 ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تـزيف اإللف الخالؼ طـ صػة العـصرية ،وأكف سبحاكف وتعالك
لقس إلفا ٕفراد وجؿاطات دون آخريـ أو ٕ ّمة دون غقرها مـ إمؿ أو لشعب دون غقره
مـ الشعقب ،بؾ إكف تبارك وتعالك هق إلف العالؿقـ ،يؼبؾفؿ جؿقعا (إذا أقبؾقا طؾقف وآمـقا بف
وامتثؾقا لف) ويتقب طؾقفؿ ويغػر لفؿ ويػتح لفؿ أبقاب رحؿتف بؾ ويدخؾفؿ جـّتف ويرضك
ّ
طـفؿ ،ففق ّ
فالؽؾ طـد اهلل
الحؼ ال َعدْ ل الذي ٓ يظؾؿ أحدا مـ طباده شقئا،
جؾ وطال اإللف ّ
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تعالك سقاء ولقس ٕحد طؾك أخر َف ْضؾ إٓ بنيؿاكف بنٓهف وخالؼف وتؼقاه لف وطؿؾف
التؼرب إلقف ورضاه طؾقف.
الصالح الذي يبتغل بف ّ
 ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تـزيف اإللف الخالؼ طـ صػة آحتقاج لؾقلد ومـ ثؿ تـزيفف
سبحاكف وتعالك طـ اتخاذه صاحبة أو زوجة (لتلدية وضقػة اإلكجاب) ،ففق اإللف الخالؼ
الذي لؿ يقلد مـ شلء ولقس قبؾف شلء ،وكؿا أكف سبحاكف وتعالك لؿ ُيقلد مـ أحد فنكف
سبحاكف وتعالك لقس بحاجة ٕن يؾد أحدا وٓ يؾقؼ يف حؼف مثؾ ذلؽ ففق القاجد لؽؾ شلء
مـ طدم (مـ ٓ شلء).
فال يؿؽـ قبقل آ ّدطاء الؼائؾ باتخاذ اإللف ولدا أو ما شابف بزطؿ أن ذلؽ القلد
(الؿخؾقق الضعقػ الذي قد ُولِد مـ ْفرج أ ّمف وصار رضقعا يف حاجة إلك الرضاطة
وآحتضان والرطاية...إلك غقر ذلؽ ،ثؿ بعد ذلؽ يؿقت و ُيدفـ كغقره مـ البشر) هق
إحدى صبائع وصقر اإللف الذي خؾؼف وخؾؼ كؾ شلء ،فال يؿؽـ لعؼؾ رشقد قبقل مثؾ
تؾؽ آفرتاءات وإٓ لؼاد ذلؽ إلك طديد مـ التساؤٓت التل يستحقؾ اإلجابة طؾقفا كظرا
وتقهؿات ٓ أساس لفا ،وكؿقذج ذلؽ:
ٕن تؾؽ التساؤٓت قد ُبـقت طؾك تخ ّقالت
ّ
 ما الذي يؿـع آكذاك أن يؽقن لإللف الخالؼ صبقعة وصقرة أخرى مع ولد آخرأو صبائع وصقر أخرى مع أوٓد آخريـ مـ البشر أو غقرهؿ مـ الؿخؾققات إخرى
(كالؿالئؽة  -الذيـ هؿ أشرف يف ِ
الجـ...أو غقرهؿ مـ الؿخؾققات
الخؾؼة مـ البشر -أو
ّ
إخرى التل ٓ طؾؿ لـا هبا) بزطؿ أن ذلؽ القلد أخر أو إوٓد أخريـ هؿ أيضا إحدى
صبائع وصقر اإللف الخالؼ (الذي خؾؼفؿ وخؾؼ كؾ شلء)؟!
 وهؾ يؿؽـ أن تؾتؼل الطبقعة البشرية مع الطبقعة الحققاكقة؟! هؾ يؿؽـ قبقلتزاوج إكسان مـ بؼرة أو غقر ذلؽ (مـ الحققاكات بؿختؾػ أكقاطفا) ل ُققلد ما كصػف إكسان
وكصػف أخر بؼرة (أو غقر ذلؽ مـ الحققاكات إخرى) ومـ ثؿ تؽقن الطبقعة الحققاكقة
هل إحدى صبائع وصقر اإلكسان؟! هؾ يؿؽـ لـػس زكقة قبقل مثؾ ذلؽ؟!
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كرمفؿ اإللف
بالطبع ،ٓ :فنن ذلؽ ُيعدّ اكحطاصا أخالققا وتؼؾقال مـ قدر البشر الذيـ ّ
الخالؼ تبارك وتعالك ،فالبشر أشرف قدرا وأرفع مـزلة مـ الحققاكات وذلؽ طؾك الرغؿ مـ
أهنؿ جؿقعا مـ مخؾققات اإللف الخالؼ جؾ وطال.
 وإذا كان إمر كذلؽ بالـسبة لؾطبقعة البشرية والطبقعة الحققاكقة طؾك الرغؿ مـ أنكالهؿا مـ الؿخؾققات ،فؿا بالـا إذا كان إمر متعؾؼا باإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك الذي
خؾؼ البشر وغقرهؿ مـ حققاكات ومخؾققات أخرى!
 ففؾ يؿؽـ لـػس زكقة قبقل ا ّدطاء التؼاء الطبقعة اإللفقة (اإللف الخالؼ) مع الطبقعةالبشرية (الؿخؾقق الضعقػ الذي خؾؼف اهلل تعالك مـ طدم -كؿا يف أول َ
الخ ْؾؼ -والذي
يؼقم بتلدية وضقػة اإلكجاب ،الؿخؾقق الذي ُيقلد مـ يقلد مـ َف ْرج أمف ويصقر رضقعا يف
حاجة إلك آحتضان والرطاية والذي سقف يئقل بف إمر ٕن يؿقت ويدفـ بعد ذلؽ
كغقره مـ الؿخؾققات إخرى) لتؽقن الطبقعة البشرية هل إحدى صبائع وصقر اإللف
الخالؼ؟!
 هؾ يؿؽـ تصقر خروج اإللف مـ شؼ الػرج َ -س ْقءة اإلكسان -كؿقلقد صغقر،فاتحا فؿف لثدي أمف؟!
ً
بالطبع ،ٓ :فنن ذلؽ ُيعدّ َذ َّما يف اإللف الخالؼ واكتؼاصا مـف وتؼؾقال مـ قدره ،ففق
سبحاكف وتعالك الخالؼ لؾبشر وغقرهؿ مـ الؿخؾققات إخرى.
إلفا أو ابـ إلف؟!
 وكقػ تحؿؾ امرأة -وهل مـ البشرً - -كقػ يحتقي إدكك إطؾك؟!

فؿثؾ ذلؽ آطتؼاد الؼائؾ بقٓدة اإللف كؿقلقد صغقر ما هق إٓ كؼؾ وكسخ ٕصؾ مرا كاكرت
طؾقف أمؿ سابؼة مـ تقهؿات تبعا لؿا كاكت تزطؿف مـ قصص وأساصقر ،وكؿقذج ذلؽ:
قصررة اإللررف حررقرس طـررد الؿصررريقـ الؼرردماء (اإللررف الؿتجسررد كنكسرران كؿررا يف زطؿفررؿ)
جراء تزاوج اإللف إب (أوزيريس) مـ إم البشررية (إيرزيس) ،وأيضرا قصرة اإللرف
الؿقلقد ّ
بعرؾ الؿقلررقد مرـ إم طشررتار ،وكرذلؽ قصررة اإللرف كريشررـا الؿقلرقد مررـ أم بشررية (كؿررا يف
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إساصقر الفـدية) ،وغقر ذلؽ مـ قصص وأساصقر.
 ومـ أيـ الجزم بصحة مثؾ ذلؽ آطتؼاد الؼائؾ بقٓدة اإللف كؿقلقد صغقر والذيٓ دلقؾ طؾقف ٓ سقؿا إذا كان ذلؽ مـ أجؾ صرؾبف وإهاكترف وقتْؾرف ( ذلرؽ اإللرف الؿقلرقد) يف
قضقة فداء مزطقم لتؽػقر ذكقب البشرية التل تقارثتفا طـ إب إول لفا؟
(ٓ سقؿا إذا لؿ ِيرد طـف -اإللف الؿقلقد الؿزطقم -أيرة طبرارة كصر ّقة واضرحة صرريحة
ٓ تحتؿؾ الؾبس أو التلويؾ يدطق فقفا إلك تللقفف كلن يؼقل :أكا اهلل أو أن يؼقل:اطبدوين).
فنما أن تؽقن صبقعة ذلؽ اإللف الؿقلقد قابؾة لؾؿقت أو غقر قابؾة لؾؿقت.
 فنذا كاكت صبقعتف قابؾة لؾؿقت ،إذن ففق لقس بنلف ،ومـ ثؿ ٓ تصرح الردطقى بلكرفإلفا وفاد ًيا يف كػس الققت.
كان ً
إلفرا ،فؾرؿ يؼرع طؾقرف
 وإذا كاكت صبقعة ذلؽ اإللف الؿقلقد غقر قابؾة لؾؿرقت لؽقكرف ًالؿقت ،ومـ ثؿ لؿ يؽـ هـاك فداء أو أي مـ تؾؽ إوهام.
 وكقػ يؿؽـ تصقر اإللف يف تؾؽ الصقرة الؿذمقمة والعاجزة طـ العػرق والصرػحومـ الؿعؾقم أن اإللف وحده هرق الرذي يؿؾرؽ العػرق والؿغػررة دون الحاجرة ٕي مرـ تؾرؽ
التقهؿات وآكتؼاص مـ ذاتف العؾقة جؾ وطال؟!
تحؿؾ البشرية ذكقبا ٓ طالقة لفا؟!
 وكقػ يؿؽـ ّ أٓ ُيعدّ آطتؼاد بلن اإللف يؼقم بػعؾ مثؾ تؾؽ التػاهرات والحؿاقرات اكتؼاصرا مـرفوقدحا يف طدلف جؾ وطال وذ ّما يف صػاتف؟!
1

1

[يؿؽـ الرجقع إلك كتاب :الؿؼاركة بقـ اإلسالم والـصراكقة وال قفقدية ..وآختقار بقـفؿ( ،بالعربقة واإلكجؾقزية)]

رابط بالؾغة العربقة/ https://islamhouse.com/ar/books/386809 :
بالؾغة اإلكجؾقزية:
A COMPARISON BETWEEN ISLAM, CHRISTIANITY AND JUDAISM AND THE CHOICE BETWEEN THEM
رابط بالؾغة اإلكجؾقزية:
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 وكقػ يؿؽـ لعؼؾ رشقد قبقل ادطاء بلن اإللف ُم َركَّب مـ ثالثة وجرقه أو أجرزاء أوأقرراكقؿ (ذوات أو أشررخاص بالسرررياكقة) ،متؿثؾررة يف آب وابررـ (الررذي هررق ُم َج ّسررد مررـ كسررؾ
زطؿ فقرف
بشري)
وروح قدس ،وكؾ جزء مرـ تؾرؽ القجرقه أو إجرزاء أو إقراكقؿ الثالثرة ُير َ
ُ
إلقهقة ثؿ بعد ذلؽ يؽقن الزطؿ بلن همٓء لقسقا ثالثة آلفة وإكؿا هؿ إلف واحد؟
 كقػ يؿؽـ لؾعؼؾ الراجح السديد قبقل ادطراء قرائؿ طؾرك أن يؽرقن اإلكسران لديرف 6صقر ذهـقة مختؾػة إللفف (الذي يزطؿ أكف ُمركّب مـ آب ويتصقره بلكف ضخؿ جدا ولؽـرف
أشبف بالرجؾ ومـ ابرـ ويتصرقره يف شراب ذات مقاصرػات معقـرة كرلن يؽرقن أزرق العقـرقـ
وأشؼر الشعر ذا لحقة ومؿا ُيسرؿك برر روح قردس ويتصرقره يف صرقرة حؿامرة أو لفرب الـرار
حقث إن الصقرة هـا لقست واضحة تؿاما) ثؿ بعد ذلؽ إذا ُسئِؾ ذلرؽ اإلكسران :كرؿ صرقرة
إللفؽ فتؽقن إجابتف إهنا صقرة واحدة متعؾال بؼقلرف إن مِرـ الؿخؾققرات والؿقجرقدات مرا
مؽقن مـ  6صقر ولؽـفا يف الـفاية صقرة واحدة؟!
هق َّ
فسبحان اإللف الخالؼ العظقؿ ،وشتان الػارق بقـ الخالؼ والؿخؾقق!
فؿا يتع ّؾرؾ برف صراحب آطتؼراد بقجرقد  6صرقر لإللرف ُمردطقا بلهنرا يف الـفايرة صرقرة
واحدة مِـ وجقد كؿاذج لؾؿخؾققرات والؿقجرقدات مؽقكرة مِرـ  6صرقر ولؽـفرا يف الـفايرة
صقرة واحدة غقر مـطؼل ولقس بصحقح مطؾؼإ ،ن معتؼد مـ يزطؿ بقجقد  6صرقر لإللرف
يؼقل بلن كؾ صقرة مـ تؾؽ الصقر هل إلف كامؾ ولقست جز ًء أو صػة أو خاصرقة مرـ إلرف،
وأما ما يـطبؼ طؾرك الؿخؾرقق واحتقاجرف لؿرا يؽرقن سرببا يف تؽرقيـ شرؽؾف الـفرائل كصرقرة
ؽقكات وأجزاء تػتؼر إلك بعضفا البعض (حقث تحتاج كؾ مـفا إلرك غقرهرا)،
واحدة ففل ُم ّ
وٓ يؿؽـ إصالق اسؿ الؿخؾقق يف صقرتف الـفائقة طؾك أي مـ مؽقكاتف وأجزاءه ،فؾؽؾ مـ
تؾؽ الؿؽقكات وإجزاء آسؿ الخاص بف والصػات والخرقاص الخاصرة برف ،برؾ إن هرذه
الؿ َؽ ّقكات وإجزاء تتؽقن مؿا هرق أصرغر مـفرا مرـ مؽقكرات وأجرزاء ..وهؽرذا لتعطرل يف
ُ
https://en.islamway.net/book/25991/a-comparison-between-islam-christianity-and-judaism-andthe-choice-between-them
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الـفاية صقرة لذلؽ الؿخؾقق ،فال طالقة بقـ ما يعتؼده صاحب التثؾقث (صراحب آطتؼراد
بقجقد  6صقر لإللف) وبقـ ما يضربف مـ كؿاذج ٕي مـ الؿخؾققات ومؽقكاهتا.
فاإللررف الخررالؼ سرربحاكف وتعررالك أجر ّرؾ وأسررؿك مررـ أن ُيؼررارن بر ٍ
رلي مررـ تؾررؽ الؿخؾققررات
والؿقجررقدات التررل خؾؼفررا وأوجرردها بؼدرتررف جررؾ وطررال ،فؿررا يـطبررؼ طؾررك الؿخؾققررات
والؿقجقدات مـ افتؼار واحتقاج لؽرؾ مرا هرق سربقؾ لؾقجرقد (الرذي هرق مرـ صرـع اهلل طرز
وجؾ) ٓ يؿؽـ بلي حال تطبقؼف طؾك اإللف الخالؼ جؾ وطال ،وهق اهلل سبحاكف وتعالك.
فال يؿؽـ الؿساواة مطؾؼا بقـ اإللف الخالؼ القاجد ذي صػات الؽؿال والذي يؼقل لؾشرلء
كـ فقؽقن وبقـ الؿخؾقق الؿقجقد الذي ٓ يؿؾؽ لـػسف شلء.
ٓ شؽ أن الؼقل بلن القاحد يساوي ثالثة وأن الثالثة يساووا واحرد هرق مخالػرة لؾؿعؼرقل
ٍ
تصرقر معرقـ ،فؿثرؾ
ومباهتة لضرورياتف ،وهق َق ْفر لؾذهـ وإطـات وإرهاق لؾػؽرر لػررض
ذلؽ آدطاء الغقر مـطؼل هق أكرب خدطة لؾعؼؾ.
فاهلل سبحاكف وتعالك لؿ ُي ِرد أن ُي َؾ ّبس طؾك الـاس أمرر ديرـفؿ ،حقرث ٓ يؿؽرـ لؾػطرر الـؼقرة
والتقهؿات.
والـػقس الزكقة والعؼقل الرشقدة أن تؼبؾ أ ًّيا مـ تؾؽ آ ّدطاءات
ّ
 ومـ ثؿ فؼد جاء اإلسالم داطقا إلك العؼقدة البسقطة التل يسفؾ تػفؿفا وتؼبؾفا مـالـاس كافة والتل تجعؾ اهلل سبحاكف وتعالك يف أسؿك مـزلة دون أدكك إطـرات لؾػؽرر أو قفرر
مرـ
لؾذهـ (وهذا هق ما قد فطركا اهلل سبحاكف وتعالك طؾقف مـ أن كصؾ بالتػؽر بعؼقلـا الترل ّ
طؾقـا سبحاكف وتعالك هبا إلك اختقار العؼقدة الـؼقرة إسرؿك الترل ٓ شرائبة فقفرا وٓ طؽررات
والتل تجعؾ اإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك يف أرفع مـزلة وأفضرؾ تصرقر وٓ شرؽ يف أكرف لرـ
كجد ذلؽ إٓ العؼقدة التل جاء هبا اإلسالم) ،وهل :أن اهلل سبحاكف وتعالك هرق اإللرف القاحرد
إحد (الذي ٓ يتجزأ) الذي لرؿ يؾرد ولرؿ يقلرد (فؽؿرا أكرف لرؿ يقلرد مرـ أحرد ففرق سربحاكف
وتعالك لؿ يؾد أحدا) ،والذي لؿ يؽـ لف مؽافئا أو مؿاثال أو مشاهبا.
 ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تعظقؿ صػات اإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك وطدم التؼؾقؾ
مـف مـ خالل وصػف أو تصقيره يف شؽؾ أحجار وتؿاثقؾ ،إذ أكف كقػ ُيعؼؾ بعد أن خؾؼ اهلل
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سبحاكف وتعالك اإلكسان مـ طدم أن يؼقم ذلؽ اإلكسان بتصـقع تؿاثقؾ مختؾػة يصقر فقفا
إلفف وخالؼف بلشؽال مختؾػة (طؾك الرغؿ مـ طدم رؤية اإلكسان لخالؼف) ،ثؿ يؼقم إكسان
آخر بتصقير إلفف وخالؼف يف أشؽال وصقر أخرى..إلك غقر ذلؽ؟!
 فاإللف الخالؼ أجؾ وأطظؿ مـ أي صقرة يؿؽـ أن يصقره فقفا مخؾقق مـمخؾققاتف.
 اإليؿان بالؿالئؽة الؽرام كنحدى مخؾققات اهلل تعالك العظقؿة ،فؾؼد خؾؼ اهلل تعالك
وج َب َؾفا طؾك طبادتف وصاطتف وتـػقذ أوامره فال يعصقكف شقئا ،حقث لؿ
الؿالئؽة و َف َط َرها َ
يجعؾ اهلل تعالك لفا حرية آختقار يف صاطتف أو معصقتف ،ومـ هذه الؿالئؽة َم ْـ هق ُم َقكّؾ

بالق ْحل ،بؿعـك أن مـفا مـ هق ُم َؽ ّؾػ ب َت َؾ ّؼل التؽؾقػات وإوامر والـقاهل والتقجقفات
َ
والتعالقؿ مـ اهلل سبحاكف وتعالك وإيصالفا إلك مـ قد اختارهؿ (اهلل تبارك وتعالك) مـ البشر
لقؽقكقا أكبقائف ورسؾف َف ُق َب ّؾغقا ما ُيقحل إلقفؿ (مـ خالل ما يت َؾ ّؼ ْقكف مـ الؿالئؽة مـ
تؽؾقػات وتقجقفات وتعالقؿ) إلك لـاس لقعؿؾقا هبا.
لق ْحل
 اإليؿان بالؽتب السؿاوية ،وهل الؽتب التل تتضؿـ ما يـزل بف َم ْـ هق ُم َقكّؾ با َ
مـ الؿالئؽة ِ
(ج ْبريؾ طؾقف السالم) مِـ تؽؾقػات وأوامر وكقاهل وتقجقفات وتعالقؿ.
فاإلكسان بصػاتف الخارجقة وأكظؿتف الداخؾقة مثؾ ألة بؿؽقكاهتا ،بؾ إن اإلكسان أكثر
تعؼقدا مـ أي آلة ،وإذا كاكت ألة -وإن كاكت بسقطة– تحتاج إلك كتاب تعؾقؿات مِـ
صاكعفا ومخرتطفا (حقث إكف أكثر طؾؿا ودراية مـ أي إكسان آخر بلكظؿتفا وأجفزهتا التل
تتؽقن مـفا) يقضح كقػقة التشغقؾ لفذه ألة وأسؾقب آستخدام إمثؾ لفا لتجـب ما
يػسدها.
مؿا يعـل بلكف ٓ بد مـ اإلقرار وآطرتاف بلن لفا صاكع ،لقس ذلؽ فحسب بؾ إن
هذا الصاكع  -وإن كـا ٓ كراه  -متحؽؿ بطريؼة تشغقؾ هذه ألة وبشروط وضقابط
استخدامفا مـ خالل كتاب التعؾقؿات الذي وضعف لفا.
وإذا كان إمر كذلؽ بالـسبة ٔلة  -مـ صـع البشر – فؿا بالـا باإلكسان الذي هق
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أكثر تعؼقدا مـ أي آلة؟!
أٓ يحتاج إلك كتاب تعؾقؿات وتقجقفات ،كتاب هداية ،مقضح بف ما يضبط سؾقكف
ويؽقن سببا يف تـظقؿ وتؼقيؿ صريؼة معقشتف وفؼا لؾضقابط التل وضعفا خالؼف وصاكعف،
وهق اإللف الخالؼ جؾ وطالٕ ،كف أطؾؿ بف مـ كػسف التل بقـ جـبقف؟!
الجقاب :بؾك ،يحتاج إلك هذا الؽتاب ،مؿا يمكد وجقد هذا اإللف الخالؼ الؿرُبدع
لصـعتف ،وهق اهلل جؾ وطال  ،الذي أكزل كتابف الؿجقد (الؼرآن الؽريؿ) خاتؿا بف الؽتب
وسبؾ تؼقيؿ معقشة
السؿاوية السابؼةُ ،متضؿـا لؿا تحتاجف البشرية قاصبة مـ صريؼ هداية ُ
إلك ققام الساطة.
فاإلكسان مـ غقر هذا الؽتاب الخاص بف مـ خالؼف وصاكعف ،وبدون آمتثال لؿا بف
مـ تعؾقؿات وتقجقفات يصقر مثؾ سائر الحققاكات بؿا فقفا مـ حققاكات بر ّية مػرتسة
تعقش يف الغابات مـ حقث سؾقكفا وصريؼة معقشتفإ ،كف :ما الذي يؿـع اإلكسان حقـئذ مـ
حرم الزواج مـفا) إذا لؿ
التزاوج بل ّمف أو ابـتف أو أختف...إلك غقر ذلؽ مـ الؿحارم (التل َي ُ
يؾتزم ويـضبط بالتعؾقؿات الؿقجفة لف مـ خالؼف وصاكعف؟
 اإليؿان بلكبقاء اهلل تعالك ورسؾف وتقققرهؿ ،وهؿ مـ اختارهؿ اهلل تبارك وتعالك
واصطػاهؿ مـ َخ ْؾ ِؼف (مـ البشر) لتبؾقغ دطقتف ورسالتف ولتعريػ الـاس بنلففؿ وخالؼفؿ

وتق ِجقففؿ إلك طبادتف بالؽقػقة التل أرادها مـفؿ
ودطقهتؿ إلك اإليؿان بف وبقحداكقة ألقهقتف ْ
(بؿا اقتضت بف كؿال ِح ْؽؿتف ومشقئتف) مـ خالل تـػقذ تعالقؿف وأوامره.
 فػل الققت الذي كجد فقف القفقدية قد أكؽرت كبقة الؿسقح طقسك ڠ وقالت فقفققٓ قبقحا (حقث ا ّدطت القفقدية أن الؿسقح قد ُولِد مـ الزكا) ،جاء اإلسالم لقربأه مـ مثؾ
ِْ
رسؾ مـ اهلل تعالك
كبل كريؿ ُم َ
ذلؽ الؼقل الؿـؽر بؾ ولقرفع مـ قدره وشلكف ُمخبرا طـف أكف ّ

وأكف ڠ مـ أولل العزم مـ الرسؾ.

 ويف الققت الذي كجد فقف القفقدية والـصراكقة قد ك ََس َبتا إلك كثقر مـ اكبقاء اهللورسؾف ما يعقبفؿ ويؼدح فقفؿ ويـؼص مـ قدرهؿ وشلهنؿ طؾك الرغؿ مـ اطرتافاهتؿا
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بـبقاهتؿ ورسآهتؿ ،كجد أن اإلسالم هق الديـ القحقد الذي َب ّرأهؿ مـ مثؾ تؾؽ العققب
والؼبائح بؾ ورفع مـ قدرهؿ وشلهنؿٕ ،هنؿ هؿ مـ قد اختارهؿ اهلل سبحاكف وتعالك لقب ّؾغقا

طـف ولقؼتدي الـاس هبؿ فقؽقكقا لفؿ أسقة وقدوة حسـة.
 اإليؿان بالققم أخر ،وهق الققم الذي ُي ْبعث فقف الـاس بعد مؿاهتؿ لقسللفؿ اهلل تعالك
طـ معتؼداهتؿ وطـ ما قدّ مقه مـ أطؿال وي ِ
حاس َبفؿ طؾقفا ،فؿـ يعؿؾ مثؼال ذرة مـ خقر
ُ
ُ
شر فسقف يحاسب طؾقفا.
فسقف يجد أجرها وثقاهبا ومـ يعؿؾ مثؼال ذرة مـ ٍّ
وشره ،ويعـل :أن كؾ ما يحدث يف هذا الؽقن وما ي َت َع ّرض لف
 اإليؿان بال َؼدَ ر خقره ّ
اإلكسان مـ خقر أو شر (كالسراء والضراءِ ،
والؿرض )...إكؿا هق
الصحة
الغـك والػؼر،
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
بتؼدير ُم ْس َبؼ مـ اهلل تعالك (وفؼا لؽؿال حؽؿتف ولؿا اقتضتف مشقئتف سبحاكف وتعالك) وطؾك
ِط ْؾؿ كامؾ مـف سبحاكف وتعالك ففق العؾقؿ الخبقر.
وتتطفر مـ الرذائؾ والخبائث
 داطقا إلك العبادات الفادية التل هبا تزكق الـػس البشرية
ّ
وإخالق الذمقؿة ،وتسؿق وترتؼل إلك مؽارم إخالق وإلك أطؾك مراتب اإلحسان.
 داطقا إلك التشاريع الؼقيؿة والؿعامالت الحؽقؿة والتعالقؿ السامقة التل هبا تستؼقؿ حقاة
البشر أجؿعقـ.
 داطقا إلك العؾؿ والتع ّؾؿ وإلك ما تـفض بف البشرية يف كافة مجآت الحقاة.
ققل اهلل تعالك:
فؾؼد كان أول أمر تؾ ّؼاه الـبل محؿد ﷺ مـ ربف هق ْ
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ [سقرة العؾؼ ،]1 :بؾ إن اإلسالم قد َح َّ
ث طؾك آستزادة مـ
ِ
الع ْؾؿ كؿا يف ققل اهلل تعالك :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [سقرة صف]114 :
شر وطـ كؾ صريؼ يمدي
 داطقا إلك كؾ خقر وإلك كؾ صريؼ يفدى إلك البِر ،كاهقا طـ كؾ ّ
إلقف.

 داطقا إلك العدل واإلحسان ِ
والجقر والػقاحش
وص َؾة إرحام ،كاهقا طـ الظؾؿ
ْ
والؿـؽرات.
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 داطقا إلك تؽريؿ اإلكسان والحػاظ طؾك حقاتف.
 داطقا إلك تؽريؿ الؿرأة يف جؿقع مراحؾ حقاهتا ابتداء مـ مرحؾة وٓدهتا وصػقلتفا
(كؿقلقدة وصػؾة صغقرة إلك أن َت ْؽرب وتصقر طروسا) ومرورا بؿرحؾة زواجفا (كزوجة)
وجدَّ ة).
وإلك مرحؾة أمقمتفا (ك ُل ّم َ
 داطقا إلك آهتؿام برتبقة إصػال ،والحث طؾك الرأفة والرحؿة هبؿ.
 داطقا إلك آهتؿام بالشباب.
 داطقا إلك الرأفة والرحؿة بالؿخؾققات إخرى (الحققان ،الطقر ،الشجر ،الـبات.)..
 داطقا إلك استخدام الحؽؿة والؿقطظة الحسـة والحقار العؼؾل الؿـطؼل الرشقد مع
أصحاب إديان إخرى لإليؿان باإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك واإليؿان بقحداكقة ألقهقتف
وطدم اإلشراك بف شقئا.
 داطقا إلك الؿعامؾة الطقبة لؾؿسؾؿ ولغقر الؿسؾؿ.
 داطقا إلك الت ََق ّحد والتضامـ وإلك التآلػ والتقا ّد والرتاحؿ.
التح ّزب
حقث إن إصؾ يف اإلسالم أكف ٓ ّ
تحزب وٓ َت َػ ّرق فقف ،بؾ إن اإلسالم قد هنل طـ َ
والتَػرق إلك أي مـ الطقائػ ِ
والػ َرق.
ّ
 داطقا إلك السؿاحة يف الحروب ،فؾؼد كاكت حروب الؿسؾؿقـ ضد أطدائفؿ إ ّما صدّ ا
لعدواهنؿ ودفاطا طـ ديـفؿ (اإلسالم) ولتلمقـ الدطقة اإلسالمقة وإ ّما ضد مـ ُي َش ّقه صقرة
اإلسالم و ُي َز ّيػ حؼقؼتف و َي ُح ُقل (يعقق) بقـفؿ وبقـ الدطقة إلقف وتبؾقغ رسالتف (رسالة
اإلسالم) لؾـاس وتعريػفؿ بتعالقؿف ،ومع ذلؽ فنن اإلسالم قد هنل الؿسؾؿقـ يف حروهبؿ
طـ ال َغدْ ر والخقاكة وطـ قتْؾ إصػال والـساء وال َع َج َزة والشققخ (الغقر محاربقـ) ،وهنل
طـ َقتْؾ مـ استسؾؿ ومـ ٓ يحؿؾ السالح (الذي ٓ يحارب الؿسؾؿقـ) ،وهنل طـ تخريب
الديار وطـ قطع إشجار وطـ هدم الؿدن وطـ أي صقرة مـ صقر اإلفساد يف إرض،
فاإلسالم قائؿ طؾك الرحؿة والسؿاحة ،ومـ ثؿ كرى العدل يف الؿعامؾة واإلكساكقة يف الؼتال.
 داطقا إلك الؿعامؾة الطقبة ٕسرى الحروب.
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 داطقا إلك السالم ومؼقماتف وإخذ بلسبابف وطدم التطرف واإلرهاب والقفاء بالعفقد
والؿقاثقؼ  ،فاهلل تعالك يؼقل:
1

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [سقرة الؿؿتحـة]8 :



صـور مضوئة من حواة ىبي اإلسالم محمد ﷺ المشـرقـــة

لؼد قامت دطقة اإلسالم طؾك مؽارم إخالق وترسقخفا يف الـػقس ،فقؼقل
الـبل محؿد ﷺ ":إكؿا ُب ِع ْثت ُِٕ َتؿ َؿ َم ِ
ؽارم ْ
إخالق" [ الؿقصل لإلمام مالؽ ،وصححف إلباين].
وأس َؿك ما يؽقن مـ إخالق الحؿقدة ،فبؿؼدار ما يؽقن الؿسؾؿ
يعـل محاسـ إخالق ْ

خ ُؾققا يؽقن ُق ْر ُبف مـ اهلل تعالك وارتػاع درجتف يف الجـّة (وذلؽ باإلضافة إلك التزامف
وتؿسؽف بتعالقؿ اإلسالم إخرى).
ّ

فؾؼد صابر الـبل محؿد ﷺ كثقرا مقاجفا الصعاب إلك أن ب ّؾغ رسالة اإلسالم وحتك هنض
وتعص ٍ
ب وتػاخر و َتؼا ُت ٍؾ إلك أ َّمة واحدة مجتؿعة طؾك تعالقؿ
بؼقمف مـ ُف ْرقة واختالف
ُّ
اإلسالم ،فلقام ﷺ دولة اإلسالم يف زمـ قصقر ( 36طاما فؼط) استطاع فقف تلسقس مجتؿع

والحؼ والػضقؾة ،فؼد كان ﷺ حؽقؿا يف دطقتف حؾقؿا يف
قائؿا طؾك أسس مـ الخقر
ّ
والر ْدع طـ الؿعاصل
تقجقفاتف وإرشاداتف مستخدما لؾحقار العؼؾل الؿـطؼل يف اإلقـاع َ
والرذائؾ وإخالق السقئة ،ومـ ثؿ فؾؼد أحسـ الـبل محؿد ﷺ تربقة أصحابف طؾك تعالقؿ
1

[يؿؽـ الرجقع الك كتاب :تعالقؿ اإلسالم ..وكقػقة حؾ الؿشاكؾ الؼديؿة والؿعاصرة( ،بالعربقة واإلكجؾقزية)]

رابط بالؾغة العربقة/101017/0 https://www.alukah.net/library/ :
بالؾغة اإلكجؾقزيةIslam's Teachings And How They Solve Past and Current Problems :
رابط بالؾغة اإلكجؾقزية/107713/0https://www.alukah.net/library/ :
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اإلسالم التل تدطقا إلك الخقر والػضقؾة وإلك محاسـ ومؽارم إخالق ،وها هل بعض
الصقر الؿقجزة مـ حقاة الـبل محؿد ﷺ وآثارها يف تربقة أصحابف الؽرام رضقان اهلل
طؾقفؿ:
ف َق ّط وما قال لشلء
 -1يؼقل أكس بـ مالؽَ " :خدَ ْمت الـبل ﷺ طشر سـقـ فؿا قال لك ُأ ّ
صـعتف ل ِ َؿ صـعتف وٓ لشلء تركتف ل ِ َؿ تركتف ،وكان رسقل اهلل ﷺ مـ أحسـ الـاس ُخ ُؾؼا"..
[رواه الرتمذي].
 -2لؼد كان الـبل ﷺ يف إحدى أيامف يؾبس بردا كجراكقا -يعـل رداء كان ي ْؾت ِ
َحػ بف،
ُْ ً
َ
أطرابل مـ
وكجران :بؾد بقـ الحجاز والقؿـ ، -وكان صرف هذا الربد غؾقظا جدً ا  ،فلقبؾ
ّ

إطرابل مـ ردائف جذ ًبا شديدً ا ،فتلثر طاتؼ الـبل ﷺ -
البدو كاحقة الـبل ﷺ  ،فجذبف
ّ
إطرابل -لف يف غؾظة
الؿؽان الذي يؼع ما بقـ الؿـؽب والعـؼ -مـ شدة الجذبة ،ثؿ قال -
ّ

وسقء أدب  :يا محؿد أططـل مـ مال اهلل الذي طـدك ،ف َت َب ّسؿ لف الـبل الؽريؿ ﷺ يف حؾؿ
وطػق ورحؿة ،ثؿ أمر لف ببعض الؿال[.شرحا مقجزا لؾحديث الذي رواه اإلمام أحؿد]

فبدٓ مـ أن َي ْبطِش الـبل محؿد ﷺ بذلؽ إطرابل أو ْ
أن يلمر أصحابف بؿعاقبتف قام ﷺ
بالعػق طـف واإلحسان إلقف ،فؾؿ يزده ﷺ جفؾ الجاهؾقـ إٓ حؾؿا وطػقا وإحساكا.
أططقؽ ،فؼال
دطتْـل أ ّمل يقما فؼالت :ها تعال ُ
 -3يؼقل طبد اهلل بـ طامر (رضل اهلل طـف)َ :

لفا رسقل اهلل ﷺ " :وما َأر ْدت ْ
أن ُتعطقف؟" قالت :أططقف تؿرا ،فؼال لفا رسقل اهلل ﷺ :
ِ
"أما إكّ ِ
طؾقؽ ك َِذبة" [رواه أحؿد].
ؽ لق لؿ تعطقف شقئا ُكتِبت
َ
يعـل :أن الـبل محؿد ﷺ ُيع ّؾؿ إ ّم وكذلؽ يع ّؾؿ أمتف مـ بعده بلكف ٓ يجقز الؽذب بؿا يف
ذلؽ ال َؽ ِذب طؾك إصػال ،وذلؽ حتك ٓ يتع ّؾؿ إصػال ال َؽ ِذب ويعتادوكف ،ومـ ثؿ تربقة

إصػال طؾك الصدق.
أطرابل -مـ
 -4طـ أكس بـ مالؽ قال :بقـؿا كحـ يف الؿسجد مع رسقل اهلل ﷺ إذ جاء
ّ

البدو -فؼام يبقل يف الؿسجد -وقد كان الؿسجد مػروشا مـ الرمؾ والحصك ،-فؼال لف
أصحاب رسقل اهلل ﷺ  :مف مف ،فؼال رسقل اهلل ﷺ ْ ٓ" :تزر ُمقه -يعـل ٓ تؼطعقا طؾقف
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إطرابل -فؼال لف:
ْبقلفَ ،-د ُطقه" فرتكقه حتك بال ،ثؿ إن رسقل اهلل ﷺ دطاه -أي :صؾب
ّ
"إن هذه الؿساجد ٓ َت ْص ُؾح لشلء مـ هذا ال َب ْقل وٓ ال َؼ َذر ،إكؿا هل ل ِ ِذكْر اهلل والصالة
والؼرآن" ،ثؿ أمر ﷺ رجال فجاء بدَ ْلق مـ ماء َ
فشـّف طؾقف -يعـل :أمر بنلؼاء الؿاء طؾك
مقضع ال َب ْقل مـ إرض لتطفقره[ "-رواه البخاري].
ومـ ثؿ يتب ّقـ ِح ْؽؿة الـبل محؿد ﷺ يف َحؾف لفذا الؿققػ حقث مـع الصحابة مـ استخدام
بإطرابل وتعؾقؿف لف درسا رققؼا دون
الؿخطئ ،إضافة إلك ِر ْفؼف ﷺ
الؼقة والعـػ مع ُ
ّ
تخقيػ أو ترهقب.

 وها هق الـبل محؿد ﷺ يستخدم لغة الحقار العؼؾل الؿـطؼل لإلجابة طؾك السائؾ ،ومـثؿ تقضقح الؿعـك وتؼريره وترسقخف ،كؿا يف الصقرة التالقة:
 -5إن فتك شابا أتك الـبل ﷺ فؼال :يارسقل اهلل ائذن لل يف الزكا ،فلقبؾ الؼقم طؾقف فزجروه
وقالقا :مف مف ،فؼال ﷺ "ادكف-اقرتب "-فدكا مـف قريبا فجؾس ،قال ﷺ َ " :أ ُت ِ
ح ّبف ٕمؽ؟"
ْ
قال (الشاب) ٓ :واهلل جعؾـل اهلل فدائؽ ،قال ﷺ " :وٓ الـَّاس يح ُّبقكف ٕ َّمفاتِفؿ" ،قال
ﷺ " :أ َف ُت ِ
حبّف ٓ ْبـَتؽ؟" قال (الشاب) ٓ :واهلل يا رسقل اهلل جعؾـل اهلل فدائؽ ،قال ﷺ:
"وٓ الـَّاس يحبقكف لبـَاتِفؿ" ،قال ﷺ" :أ َف ُت ِ
ح ّبف ْ
ٕختِؽ؟" قال (الشاب) ٓ :واهلل جعؾـل اهلل
ُّ
ٕخقاتِفؿ" ،قال ﷺ ":أ َف ُت ِ
فدائؽ ،قال ﷺ ":وٓ الـَّاس يحبُّقكف َ
ح ّبف ل َع ّؿتِؽ؟" قال
لعؿاهتؿ" ،قال ﷺ
(الشاب) ٓ :واهلل جعؾـل اهلل فدائؽ ،قال ﷺ ":وٓ الـَّاس يح ُّبقكف ّ
":أ َف ُت ِ
ح ّبف لخا َلتِؽ؟"قال (الشاب) ٓ :واهلل جعؾـل اهلل فدائؽ ،قال ﷺ ":وٓ الـَّاس يح ُّبقكف
ِ
َ
وحصـ َف ْر َجف"
الؾف َّؿ ا ْغػر َذ ْك َبف و َصفر َق ْؾ َبف َ
لخآهتِؿ" ،ثؿ وضع الـبل ﷺ يده طؾقف فؼالُ " :
ِ
فؾؿ يؽـ بعد ذلؽ الػتك َي ْؾتَػت إلك شلء"[رواه اإلمام أحؿد]
ومـ ثؿ يتب ّقـ كقػ قام الـبل محؿد ﷺ بعالج هذه الؿشؽؾة وح ّؾفا بتؾ ّطػ ولقـ
ور ْفؼ ِ
ِ
والحجة الدامغة
الؿـطؼل
وبح ْؾؿ وحؽؿة بالغة ،وذلؽ مـ خالل الحقار العؼؾل
ّ
ّ
والدطقة الطقبة ،وذلؽ ترسقخا لألخالق الحؿقدة والؿعامالت الؽريؿة التل جاء هبا
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والرقل بف إلك مجتؿع فاضؾ
اإلسالم حػاضا طؾك الػرد وحػاضا طؾك استؼرار الؿجتؿع
ّ
قائؿا طؾك ُأ ُس ٍ
والحؼ والػضقؾة.
س مـ الخقر
ّ
 فؾؼد كاكت حقاة الـبل محؿد ﷺ بؿا فقفا مـ صقر ُمشرقة آثارا إيجابقة طظقؿة طؾكصحابتف الؽرام ودور ف ّعال يف تربقة وتـشئة جقؾ فريد قائؿ طؾك أسس مـ الخقر والػضقؾة.



دٓئل من شواهد ىبوة ورسالة ىبي اإلسالم محمد ﷺ
لؼد اقتضت حؽؿة اهلل سبحاكف وتعالك أن يؽقن محؿد ﷺ هق آخر الؿرسؾقـ،

ولؿا أكف آخر الؿرسؾقـ فسقف تؽقن رسالتف ﷺ لؾـاس كافة يف كؾ مؽان وزمان ،ولؼد
اقتضت حؽؿة اهلل جؾ وطال أن يحػظ هذه الرسالة الخاتؿة مـ التحريػ وأن يحػظ كتاهبا
الؼرآن الؽريؿ مـ التحريػ ،سقاء بالزيادة واإلضافة أو الـؼصان أو إلك غقر ذلؽ مؿا قد
تعرضت إلقف الرسآت والؽتب السابؼة طـ صريؼ تـاول أيدي البشر لفا وف ًؼا ٕهقائفؿ
وشفقاهتؿ.
ومن دٓئل وشواهد ىبوة ورسالة ىبي اإلسالم محمد ﷺ:
 العؼقدة الـؼقة والدطقة الصافقة التل جاء هبا الـَبِ ُّل محؿد ﷺ والتل تؼبؾفا الػطرة الـؼقة
والـػقس الزكقة والعؼقل الرشقدة  ،أٓ وهل الدطقة إلك اإلسالم (والتل قد تؿ اإلشارة
إلقفا آكػا).
 فؾؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تـزيف اإللف الخالؼ القاجد طـ ما ٓ يؾقؼ بف مـ صػات معقبةومذمقمة كالعـصرية ٕفراد أو جؿاطات دون آخريـ أو ٕ ّمة دون غقرها مـ إمؿ أو
لشعب دون غقره مـ الشعقب  ،وتـزيفف (سبحاكف وتعالك) طـ ما ٓ يؾقؼ بف مـ أفعال البشر
التل يحتاجقن إلقفا وغقرهؿ مـ الؿخؾققات إخرى مـ ملكؾ ومشرب (وما يتبع ذلؽ مـ
ذهاب لؾخالء لؼضاء الحاجة) وكقم وراحة واحتقاج لؾتزاوج والتـاسؾ واحتقاج
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غـل طـ مثؾ ذلؽ كؾف ففق اإللف الخالؼ
لؾقلد...إلك غقر ذلؽ ،فاهلل سبحاكف وتعالك ّ
القاجد.
َ و َسطِقة دطقة الـبل محؿد ﷺ (دطقة اإلسالم) :ويتب ّقـ ذلؽ مؿا جاء بف اإلسالم مـ
وتقسط يف الؿعتؼد حقث العؼقدة الـؼقة الصافقة التل تدطقا إلك اإليؿان باإللف
اطتدال
ّ
الخالؼ سبحاكف وتعالك ووحداكقة ألقهقتف وتعظقؿف وتؿجقده وتـزيفف سبحاكف وتعالك طـ
أي صػة ذ ّم أو ك ْؼص أو ط ْقب ،والتل تدطقا إلك اإليؿان بجؿقع أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف
والر ْفع مـ قدرهؿ وشلهنؿ وتـزيفؿ طـ القققع يف وحؾ كبائر الجرائؿ والػقاحش والرذائؾ
التل تـسبفا إديان إخرى إلقفؿ (ٕهنؿ هؿ مـ قد اختارهؿ اهلل تعالك لتبؾقغ رسآتف).
تطرق اإلسالم لؾؼضقة إكثر خطقرة يف العؼقدة الـصراكقة ،فػل
 وكؿقذج ذلؽ :لؼد ّالققت الذي كجد فقف أن الـصراكقة قد كسبت إلك الؿسقح بـ مريؿ إلقهقة أو جزءا مـفا
(طؾك اختالف فرقفا) وكجد فقف أن القفقدية قد جحدت رسالة الؿسقح بـ مريؿ ُكؾ ّق ًة وك َّذبتْف
وحاول القفقد َص ْؾبف و َقتْؾف والـَ ْقؾ مـ شرف أمف السقدة مريؿ العذراء بِـ َْسبفا إلك الزكا
والػجقر (كؿحاولة لتؾقيث سقرة الؿسقح بـ مريؿ مثؾ كثقر مـ الؿحاوٓت لتؾقيث سقرة
غقره مـ إكبقاء قبؾف) فنكـا كجد:
أن اإلسالم قد جاء بالؼقل القسط الصحقح والؿعتؼد الصايف السؾقؿ يف الؿسقح بـ مريؿ
ِ
كريؿ اصطػاه اهلل طز وجؾ بالرسالة كؿا اصطػل غقره مـ الرسؾ ولؽـف
كبل
ٌ
طؾقف السالم مـ أكف ٌ
يف الققت ذاتف طبدٌ هلل سبحاكف وتعالك ورسقل مـف كغقره مـ سائر إكبقاء والؿرسؾقـ ،وأن وٓدتف كاكت
آية معجزة مـ اهلل ّ
جؾ وطال ،وأن ما ضفر طؾك يديف مـ معجزات إكؿا هل بؼدرة اهلل طز
وجؾ كغقرها مـ الؿعجزات والخقارق التل أجراها تبارك وتعالك طؾك يدي كبقف محؿد ﷺ
وإكبقاء مـ قبؾف ،تليقدً ا مـ اهلل تعالك لفؿ كدٓلة ب ّقـة وشفادة واضحة طؾك صدق دطقهتؿ
ورسالتفؿ.
وكذلؽ إمر بالـسبة لؾسقدة مريؿ حقث تزطؿ الـصراكقة بلهنا والدة اهلل ،وطؾك الـؼقض
تؿا ًما تـسبفا القفقدية إلك الزكا والػجقر ومـ ثؿ كاكت وٓدهتا لؾؿسقح ،يف ذلؽ الققت جاء
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الـبل محؿد ﷺ بالؼقل القسط الصحقح وآطتؼاد الصايف السقؾؿ الذي أوحاه إلقف ربف
تبارك وتعالك ،دون إفراط أو تػريط ،وهق:
أن السقدة مريؿ لقست بقالدة اهلل ،ولؽـفا يف الققت ذاتف الطاهرة العػقػة التؼ ّقة الـؼقّة التل قد
أتت بقلدها (الؿسقح طؾقف السالم) بنرادة مـ اهلل تعالك وحؽؿة مـف ،والتل (السقدة مريؿ)
قد أ ّيدها رهبا تبارك وتعالك بؿعجزة كالم ولقدها يف الؿفد تربئة لفا وتؿفقدً ا لرسالتف.
وهذا هق الؼقل الحؼ الذي ٓ مرية فقف بدون إفراط وغؾق الـصراكقة ودون تػريط القفقدية.
 وتتبقـ وسطقة اإلسالم أيضا :مؿا جاء بف مـ ْ ِوتق ّسط يف التشريع والعبادات فال
اطتدال َ
ّ
وتقسط يف كؾ شلء
يشؼ طؾقفا بؿا ٓ تستطقع ،واطتدال
ُي َؽؾػ َك ْػسا إٓ ُو ْسعفا وصاقتفا وٓ ّ
ّ
كالؿلكؾ والؿشرب واإلكػاق وطدم اإلسراف ،...واطتدال وتقسط يف إططاء الجسد
والروح حؼفؿا ومتطؾباهتؿا ،ويتب ّقـ ذلؽ مـ تصديؼ الـبل محؿد ﷺ لؼقل الصحابل
سؾؿان -الذي َت َع َّؾؿ طؾك يد الـبل محؿد ﷺٕ -بل الدرداء " إن لربؽ طؾقؽ حؼا ولـػسؽ
حؼ حؼف" فؼال الـبل
طؾقؽ حؼا وٕهؾؽ طؾقؽ حؼا فلطط كؾ ذي ّ

محؿد ﷺَ ":صدَ َق

َس ْؾ َؿان" [رواه البخاري ،مـ حديث صقيؾ]

 فاإلسالم هق الديـ الذي يحؼؼ آطتدال والتقازن بقـ الدكقا وأخرة فقعطل لؽؾ مـفؿاح َّؼف.
بالؿعجزات والخقارق التل يعجز طـ أن يليت
 تليقد اهلل سبحاكف وتعالك لؾـبل محؿد ﷺ ُ
هبا سقى أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف لتؽقن شاهدة طؾك صدق دطقتف ﷺ ومصداققة رسالتف،
وكؿقذج ذلؽ يف إيجاز:
 اكشؼاق الؼؿر كؿعجزة لؾـبل محؿد ﷺ.فعـ أكس بـ مالؽ :أن أهؾ مؽرة سرللقا رسرقل اهلل ﷺ أن يرريفؿ آيرة ،فرلراهؿ الؼؿرر شرؼقـ
حتك رأوا حراء (جبؾ حراء) بقـفؿا[ .رواه البخاري]

ولؼد أخربكا ربـا تبارك وتعالك يف كتابف العظقؿ -الؼرآن الؽريؿ -باكشرؼاق الؼؿرر لتؽرقن آيرة
لرسقلف الخاتؿ محؿد ﷺ وبرهان طؾك صدق رسالتف ﷺ ،وذلؽ طـدما صؾب أهؾ مؽة مـ
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رسررقل اهلل ﷺ أن يررريفؿ أيررة تشررفد بصرردق كبقتررف ورسررالتف -يعـررل :أن يررريفؿ مررـ خررقارق
العادات ما يدل طؾك كبقتف ،وصدق ما جاء بف ،-فلراهؿ ﷺ الؼؿر وقد اكشؼ شؼقـ بنذن مرـ
اهلل سبحاكف وتعالك ،كؾ مـفؿا يف مؽان فؼال لفؿ رسقل اهلل ﷺ(( :اشفدوا)).
ولؼرد اكتشرػ العؾرؿ حردي ًثا مرا يسرؿك بشرؼقق الؼؿرر ( ،)Rimae or Lunar Rillesوهرل
شؼقق صقيؾة وهائؾة ،وقد تؿ التؼاط صقر لؾؼؿر مقضح هبا إحدى هذه الشؼقق الطقيؾرة يف
مـتصػ الؼؿر (تؼريبا) ،وهق ما يمكد حدوث هذه الؿعجزة البالغة لؾـبل محؿد ﷺ.
ف ؿـ رحؿة ربـا تبارك وتعالك أن يبؼل لـا مـ أثر هذه الؿعجزة العظقؿة ما يدل طؾك حدوثفا
أفقاجا ويممـقا برسقلف الخاتؿ
ويمكد ذلؽ ،فقدخؾ الـاس يف هذا الديـ العظقؿ -اإلسالم-
ً
محؿد ﷺ الذي أرسؾ لؾـاس كافة يف كؾ مؽان وزمان.
 كبع الؿاء مـ بقـ أصابعف ﷺ.فعـ جابر بـ طبد اهلل رضل اهلل طـفؿا قال " :ططش الـاس يقم الحديبقة والـبل ﷺ بقـ يديف
ركقة -إكاء مـ جؾد ،-فتقضل ،فجفش الـاس  -يعـل  :أسرع الـاس -كحقه ،فؼال « :ما
لؽؿ؟» قالقا :لقس طـدكا ماء كتقضل وٓ كشرب إٓ ما بقـ يديؽ ،فقضع يده يف الركقة،
فجعؾ الؿاء يثقر بقـ أصابعف كلمثال العققن ،فشربـا وتقضلكا ولؿا ُسئِؾ جابر رضل اهلل طـف
طـ طددهؿ يف ذلؽ الققم قال " :لق كـا مائة ألػ لؽػاكا ،كـا خؿس طشرة مائة " [رواه البخاري
ومسؾؿ]

وكان لفذه الؿعجزة دور مفؿ يف إكؼاذ الؿممـقـ مر ٍ
ات طديدة مـ خطر الفالك ططشا.
ّ
ٌ ٌ
 الربكة يف الطعام الؼؾقؾ حتك يؽػل العدد الؽثقر كؿعجزة لؾـبل محؿد ﷺ." فػل غزوة تبقك أخذ الجقع مـ الصحابة كؾ ملخذ  ،فاستلذكقا الـبل ﷺ يف كحر رواحؾفؿ
 ،فطؾب مـفؿ أن يلتقه بػضؾ أزوادهؿ – أي ما بؼل مرـ أصعؿرتفؿ  ، -فردطا فقرف بالربكرة ثرؿ
قال« :خذوا يف أوطقتؽؿ» ،فلخذوا يف أوطقرتفؿ حترك مرا تركرقا يف العسرؽر وطرا ًء إٓ مؾئرقه،
فلكؾقا حتك شبعقا  ،وحؿؾقا ما بؼل"[ .رواه البخاري ومسؾؿ ،وهذا لػظ مسؾؿ]

وقد تؽررت هذه الؿعجزة لؾـبل محؿد يف مقاقػ كثقرة متػرقة
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 حـقـ الجرذع (الرذي كران يؼرػ طؾقرف الـبرل محؿرد ﷺ خطقبرا ) لرسرقل اهلل ﷺ وسرؿاعصقت بؽائف .
ِ
ِ ِ ِ
َان الؿس ِ
رـ ك َْخرؾٍ،
جدُ َم ْس ُؼق ًفا َط َؾك ُج ُرذو ٍع م ْ
اهلل َطـ ُْف َؿا ،قال " :ك َ َ ْ
فعـ جابر بـ َط ْبد اهلل َرض َل ُ
َران َط َؾق ِرفَ ،فس ِ
ِ
ِ
ِ
َف َؽ َ
رؿ ْعـَا
ب َي ُؼق ُم إِ َلك ِج ْرذ ٍع مـ َْفراَ ،ف َؾ َّؿرا ُصرـ َع َلر ُف الؿـْ َب ُررَ ،وك َ ْ
ان الـَّبِ ُّل ﷺ إِ َذا َخ َط َ
َ
ِ
ت ِ
الج ْذ ِع صق ًتا كَصق ِ
ل ِ َذل ِ َؽ ِ
(الـاقة العشار )َ ،حتَّك َجا َء الـَّبِ ُّل ﷺ َ ،ف َق َض َع َيدَ ُه َط َؾ ْق َفرا
الع َشار
َ ْ
َ ْ
َت"[ .رواه البخاري]
َ ،ف َس َؽـ ْ
َان الـَّبِل ﷺ ي ْخ ُطب إِ َلك ِج ْذعٍَ ،ف َؾؿا ا َّت َخ َذ ِ
ِ
اهلل َطـ ُْف َؿا " ،ك َ
الؿـْ َب َرر َت َح َّرق َل
ُ
َ
َّ
و َط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر َرض َل ُ
ُّ
ِ
إِ َل ْق ِف َ ،ف َح َّـ ِ
ح َيدَ ُه َط َؾ ْقف"[.رواه البخاري]
الج ْذ ُع َ ،ف َل َتا ُه َ ،ف َؿ َس َ
 اكؼقاد الشجرة لرسقل اهلل ﷺ.فؼد أخرج الدارمل يف ســف طـ ابـ طؿر-رضل اهلل طـفؿا -قرال  ":كـرا مرع رسرقل اهلل ﷺ
يف سػر ،فلقبؾ أطرابل فؾؿا دكا مـف ،قال لف رسقل اهلل ﷺ« :أيـ تريد؟» قال :إلك أهؾرل قرال:
«هؾ لؽ يف خقرر؟» قرال :ومرا هرق؟ قرال« :تشرفد أن ٓ إلرف إٓ اهلل وحرده ٓ شرريؽ لرف ،وأن
محؿدا طبده ورسقلف» فؼال :ومـ يشفد طؾك ما تؼقل؟ قال« :هذه السرؾؿة» فردطاها رسرقل
اهلل ﷺ وهل بشاصئ القادي فلقبؾت تخردّ إرض خردا حترك قامرت برقـ يديرف ،فاستشرفدها
ثالثا ،فشفدت ثالثا أكف كؿا قال ،ثؿ رجعت إلك مـبتفا ،ورجع إطرابل إلك ققمف ،وقال :إن
فؽـررت معررؽ"[ .والحررديث أخرجررف كررذلؽ ابررـ حبرران يف صررحقحف،
رجعررت
ا َت َب ُعررقين أتقتررؽ هبررؿ وإٓ
ُ
ُ
وصححف إلباين]

 َر ّد الـبل محؿد ﷺ لعرقـ قترادة برـ الـعؿران لؿرا أصرقب يرقم أحرد وسرؼطت طؾرك وجـترفوأحدّ هؿا.
فعادت أحسـ طقـقف َ
فعـ قتادة بـ الـعؿان " :أكف أصقبت طقـف يرقم بردر فسرالت حدقترف طؾرك وجـترف  ،فرلرادوا أن
يؼطعقها فسللقا رسقل اهلل ﷺ فؼال  ،»ٓ« :فدطا بف ،فغؿز حدقتف براحتف (ر ّدها ببطـ كػف)،
فؽان ٓ يدري أي طقـقف أصقب" [أخرجف أبق يعؾك ،حديث حسـ] ،ويف رواية  :فؽاكت أحسـ طقـقف.
حضرة الـبل محؿد ﷺ.
 -تسبقح الطعام يف ْ
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فعـ طبد اهلل بـ مسعقد أكف قالَ " :و َل َؼدْ

قح ال َّ
ط َعا ِم َو ُه َق ُي ْمكَؾ " [رواه البخاري].
ُكـَّا ك َْس َؿ ُع َت ْسبِ َ

وغقر هذه الؿعجزات الؽثقر والؽثقر مؿا هق ثابت طـ الـبل محؿد ﷺ.
تعفد اهلل تبارك
 تليقد اهلل سبحاكف وتعالك لؾـبل محؿد ﷺ بالؿعجزة الؽربى (والتل ّ
وتعالك بحػظفا إلك يقمـا هذا وإلك ققام الساطة) وهل :الؽتاب السؿاوي الخاتؿ لجؿقع
تضؿـا
بـصف اإللفل وإشراقاتف الـقراكقة و ُم َ
الؽتب السابؼة ،وهق الؼرآن الؽريؿ محتػظا ّ
لؾعؼقدة الـؼقة يف اإللف سبحاكف وتعالك (والتل تؿ اإلشارة إلك القسقر مـفا يف إيجاز) والدطقة
الصافقة والعبادات الفادية (التل هتدي إلك ُس ُؿ ّق الـػس وارتؼائفا وتزكقتفا وتطفرها مـ
الصػات الرذيؾة) والتشاريع الؼقيؿة والتعالقؿ السامقة والتقجقفات الرشقدة التل هبا تستؼقؿ
حقاة البشرية طؾك مـفاج ر ّبفا (اإللف جؾ وطال) و َتح ّؾ هبا جؿقع مشاكؾفا ،وذلؽ مع جؿال
أسؾقبف و َك ْظ ِؿف وطظقؿ بالغتف ِ
بش ْؽؾ ُي ْع ِ
وشؿقلفا وروطتفا َ
ود َّقة ألػاضف ُ
جز البشر طـ اإلتقان

ولق بسقرة مـ مِثؾف (مـ مثؾ ُس َق ِر الؼرآن الؽريؿ) لقؽقن (الؼرآن الؽريؿ) شاهدا طؾك أكف
لقس بؽالم بشر وإكؿا هق كالم اهلل تبارك وتعالك الذي أوحاه إلك كبقف محؿد ﷺ.
ومـ ثؿ فؼد آمـ بالؼرآن الؽريؿ كؾ م ٍ
متجردا
ريد لؾفدى مخؾصا كقاياه هلل سبحاكف وتعالك
ّ
ُ
مـ أهقائف وطصبقتف.
 مـ تحدّ يات الؼرآن الؽريؿ التل تشفد بؿصداققتف وأكف وحل مـ طـد اهلل سبحاكف وتعالك:
 -1لؼد جاء الؼرآن الؽريؿ بلسؾقب جديد بديع وكظؿ جؿقؾ بؾقغ جؿع بقـ الشعر والـثر
وهق ما لؿ يعفده العرب قبؾ ذلؽ ،وكان أول ما تحدّ ى بف الؼرآن العرب أن يلتقا بؿثؾف (يف

كظؿف وبالغتف ودقة ألػاضف وشؿقلفا وروطة ألػاضف وسؿق أهدافف ومرامقفا )..فؾؿ يستطع
أي مـ العرب اإلتقان بؿثؾف بؾ إن بؾغائفؿ وفصحائفؿ أشادوا بحسـف وطظؿتف وأكف (الؼرآن
الؽريؿ) لقعؾق وٓ ُيعؾك طؾقف.
ولؿ يجد أطداء دطقة الـبل محؿد ﷺ (مـ صـايد الؽػر وطباد إوثان) وسقؾة لؾفجقم طؾك
الؼرآن الؽريؿ إٓ بلن يـسبقه إلك السحر (كذبا وزورا) مـ جؿال ِ
وط َظؿ تلثقره طؾك الؼؾقب
والعؼقل طـد آستؿاع إلقف.
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فؾؿا لؿ يستطع بؾغاء العرب وفصحائفؿ اإلتقان بؿثؾ الؼرآن الؽريؿ تحداهؿ
 ّالؼرآن الؽريؿ ثاكقة بلن يلتقا ولق بعشر سقر مـ مثؾ سقر الؼرآن الؽريؿ ولؽـفؿ طجزوا طـ
ذلؽ أيضا.
فؾؿا طجز بؾغاء العرب وفصحائفؿ طـ اإلتقان ولق بعشر سقر مـ مثؾ سقر
 ّالؼرآن الؽريؿ كان التحدي لؾؿرة الثالثة بلن يلتقا ولق بسقرة واحدة مـ مثؾ أصغر سقر
الؼرآن الؽريؿ ولؽـفؿ أيضا طجزوا وفشؾقا ،فؽان طجزهؿ وفشؾفؿ شاهدا طؾك مصداققة
الؼرآن الؽريؿ وأكف لقس بؽالم بشر بؾ إكف كالم اهلل سبحاكف وتعالك الذي ٓ يعرتيف كؼصان.
 -3لؼد أخرب الؼرآن الؽريؿ طـ مصقر طدد مـ صـاديد الؽػر يف قريش (الذيـ رفضقا دطقة
الـبل محؿد ﷺ -اإلسالم -وكاصبقها العداء وهاجؿقها ُمػرغقـ وسعفؿ لصدّ الـاس
طـفا) بلهنؿ لـ يممـقا وسقف يؽقن مصقرهؿ جفـؿ جزا ًء لعدم إيؿاهنؿ وصدهؿ طـ ديـ
(طؿ الـبل محؿد ﷺ).
اهلل طز وجؾ (اإلسالم) ،ومـ همٓء أبق لفب ّ

 -ولؼد أكزل اهلل سبحاكف وتعالك يف شلن أبق لفب (وغقره) آيات قرآكقة ُتتؾك إلك ققام الساطة

الؿ َسد ُمخربا فقفا أكف سقف يؽقن مـ أهؾ الـار كؿا يف ققلف تعالك َ ﴿ :س َق ْص َؾك ك ًَارا
يف سقرة َ
ات َل َف ٍ
ب﴾ [الؿسد ،]6 :ومـ ثؿ كان التحدي مـ الؼرآن الؽريؿ بنشارتف إلك طدم إيؿان أبق
َذ َ
لفب (وغقره) إلك أن يؿقت (كتؼدير ُم ْسبؼ مـ اهلل طز وجؾ).
 وكان يؽػل أبق لفب وغقره مـ الذيـ كاصبقا الـبل محؿد ﷺ ودطقتف العداء وأخربالؼرآن الؽريؿ بؿصقرهؿ أن ُي ْعؾِـقا لؾـاس إسالمفؿ ضاهريا إلفؼاد الؼرآن الؽريؿ مصداققتف
أمام الـاس (بؿا يف ذلؽ مـ آمـ بدطقة الـبل محؿد ﷺ) ومـ ثؿ التؽذيب بالؼرآن الؽريؿ
وبدطقة الـبل محؿد ﷺ.
 وقد كان أبق لفب وغقره (مؿـ كزل يف شلهنؿ آيات قرآكقة ُمخربة بسقء طاقبتفؿ وأنمصقرهؿ الـار) طؾك طؾؿ بـزول هذه أيات الؼرآكقة ،وقد ضؾت هذه أيات الؼرآكقة التل
كزلت يف شلن أبل لفب أمامف صقؾة سـقات طؾك طؾؿ هبا وذلؽ مـذ بداية دطقة الـبل
محؿد ﷺ ولؽـف لؿ يجرؤ طؾك تؽذيبفا مـ خالل ادطاءه اإلسالم ولق ضاهريا أمام الـاس
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إلك أن مات ،ومـ ثؿ فؼد صدق فقف ققل اهلل تعالك الذي أكزلف بآياتف الؼرآكقة الؽريؿة أكف مـ
أهؾ الـار.
 لذا ،فنن هذه أيات الؼرآكقة التل كزلت يف شلن أبل لفب شاهدة طؾك مصداققةالؼرآن الؽريؿ وأكف كالم اهلل طز وجؾ طالم الغققب ،وأكف (الؼرآن الؽريؿ) وحل اهلل سبحاكف
وتعالك الذي أكزلف طؾك كبقف محؿد ﷺ الذي ٓ يـطؼ طـ الفقى.
 مصداققة الؼرآن الؽريؿ (الؿعجزة الؽربى التل أوحاها اهلل تبارك وتعالك لؾـبل
محؿد ﷺ) وإحاديث الـبقية الشريػة يف اإلخبار بحؼائؼ طؾؿقة مبفرة (يف السؿاء
وإرض والجبال والبحار واإلكسان والحققان والطقر والـبات) واإلشارة إلقفا مـذ أكثر مـ
( )1411طام والتل لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا ،ثؿ مجلء العؾؿ الحديث بتؼـقاتف
الؿتطقرة لقؽتشػ صحتفا ومصداققتفا ومـ ثؿ تؽقن شاهدة طؾك أن هذا الؽتاب (الؼرآن
الؿت ََضؿـ لفا هق كالم اهلل سبحاكف وتعالك الذي ٓ يعرتيف أي كؼصان وأن ما يـطؼ بف
الؽريؿ) ُ
الـبل محؿد ﷺ لقس إٓ وحل مـ اإللف الخالؼ ،وهق اهلل سبحاكف وتعالك.
ومـ هذه الـؿاذج :الحؼائؼ العؾؿقة الؿتعؾؼة بالؽقن وقضقة الخ ْؾؼ لفذا الؽقن
وكقػقة خ ْؾؼ اهلل سبحاكف وتعالك لؾسؿاوات وإرض وكذلؽ الحؼائؼ العؾؿقة الؿتعؾؼة
بخؾؼ الجـقـ وتصقيره ،وكذكر مـفا:
النموذج األول:
 يقول اهلل تعالىَ ﴿:أو َلؿ ير ا َّل ِذيـ َك َػروا َأ َّن السؿق َِاه َؿا َو َج َع ْؾـَا
ات َو ْإَ ْر َض كَا َكتَا َر ْت ًؼا َف َػ َت ْؼـ ُ
َّ َ َ
َ ُ
َ ْ ََ
مِـ ا ْلؿ ِ
اء ُك َّؾ َشل ٍء َحل َأ َف َال ُي ْممِـُ َ
قن ﴾ [إكبقاء.]61 :
َ َ
ٍّ
ْ
معـك "كَا َكتَا َر ْت ًؼا":مؾتصؼتقـ ،أي أن السؿاوات وإرض كاكتا مؾتصؼتقـ ،غقر
متباطدتقـ.
َاه َؿا " :فػصؾـا بقـفؿا ،أي :فصؾـا بقـ السؿاء وإرض بعد أن كاكتا
معـك " َف َػ َت ْؼـ ُ
مؾتصؼتقـ.

الموجز يف التعريف بنبي اإلسالم محمد ﷺ ،ودٓئل من شواهد ىبوته ورسالته ﷺ
ُ

27

تتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ خؾؼ اهلل تعالك لؾسؿاوات وإرض وبداية خؾؼف
(سبحاكف وتعالك) لفؿا ،وتدطقا إلك التلمؾ يف بديع خؾؼ اهلل تعالك وكقػقة َبدْ أ هذا الؽقن
الؿشفقد ،لؾتعرف طؾك خالؼف واإليؿان بف وبعظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف.
فتخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة بلن السؿاوات وإرض كاكتا يف البداية مؾتصؼتقـ
تؿ الػصؾ بقـفؿا وذلؽ يف ققل اهلل
كشلء واحد وذلؽ يف ققل اهلل تعالك " كَا َكتَا َر ْت ًؼا"  ،ثؿ ّ

َاه َؿا ".
تعالك " َف َػتَ ْؼـ ُ

ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث صدق ما أخرربت برف أيرة الؼرآكقرة الؽريؿرة مرـ حؼقؼرة
طؾؿقة مذهؾة تبقـت لؾعؾؿاء يف هذا العصر الحديث ،ومـ ثؿ فؼد ُو ِضعت كظرية ( اإلىفجـار
العظوم ) ،وهل الـظرية السائدة يف هذا العصر الحرديث وذلرؽ بعرد اكتشراف تؿردد وا ّتسراع
الؽقن بشؽؾ مستؿر.
وكظرية ( اإلىفجار العظوم ) ،تؼقل :بلكف ما دام أن الؽقن إلك الققم يتباطد فرال برد أكرف
يف يررقم مررا كرران متؼار ًبررا ،وإذا مررا تخقؾـررا َس ر ْقر هررذه الؿجرررات يف آتجرراه الؿعرراكس ٓتجرراه
تباطدها الققم ،أي وهل تجري ُمؼرتبة بعضفا مـ بعض فنهنا ستؽقن قطعة واحردة (مؾتصرؼة

ببعضفا كؿا يف ققل اهلل تعالك "كَا َكتَا َر ْت ًؼا") ُمساوية يف حجؿفا لؿجؿقع أحجرام الؿجررات
الؿؽقكة لفا.

ويؼرقل الػقزيررائققن :إكررف كؾؿررا اقرتبررت هرذه الؿجرررات مررـ بعضررفا وتضررا َّمت ازدادت

كتؾتفا ،فتزداد شدة جاذبقتفا ،فقزداد التالصؼ ( كؿا يف ققل اهلل تعالك "كَا َكتَا َر ْت ًؼا") ،وتتالشك
الؿؽقكرة لؾؿجررات ،ثرؿ يرزداد ضرغط الجاذبقرة طؾرك الـجرقم كػسرفا،
الػراغات برقـ الـجرقم ُ
وهؽذا يستؿر الضغط حتك تؽقن الؿادة الؿؽقكة لؾؽقن يف حجؿ الرذرة ،ثرؿ يسرتؿر الضرغط
َاه َؿا ")
إلك أن تؽقن هذه الؿادة يف أصغر ما يؿؽـ ،ثؿ اكػجرت(كؿا يف ققل اهلل تعالك " َف َػ َت ْؼـ ُ
هذه الؿادة ذات الضغط الشديد والطاقة الفائؾة واكتشرت أجزاؤها يف صرقرة إشرعاع ،ثرؿ بردأ
فتؽقن مـفا بالتدريج هذا الؽقن الؿشفقد الؿتؿثؾ يف السؿاوات وإرض.
َيربُد ّ
فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا؟!! وطؾك أي شلء يدل ذلؽ ؟؟
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ٓ شؽ ،أن ذلؽ كؾف يدل طؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ ،وأكف وحل مـ اهلل تعالك طؾك
كبقف إمقـ ،خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿد ﷺ.
*****
النموذج الثاين:

ِ ِ
َ
تشقر أية الؽريؿة إلك أن السؿاء يف بداية ِخ ْؾ َؼتِفا مـ اهلل تبارك وتعالك كاكت طبارة طـ
الس َؿاء َوهل ُد َخ ٌ
انُ [ ﴾ ...ف ّصؾت]11 :
است ََقى إِ َلك َّ
 -يقول اهلل تعالىُ ﴿:ث َّؿ ْ

دخان.
ولؼد استطاع العؾؿ الحديث :تصقير الدخان الؽقين إول الـاتج طـ طؿؾقة آكػجار
العظقؿ يف بداية كشلة الؽقن ِ
وخ ْؾ َؼتِرف مرـ اهلل تبرارك وتعرالك ،حقرث ُو ِجرد لرف بؼايرا أثريرة طؾرك
الؿدرك مـ الؽقن مؿا يمكد أن السؿاء يف بداية ِخ ْؾ َؼتِفرا مرـ اهلل تبرارك وتعرالك
أصراف الجزء ُ
كاكت طبارة طـ دخان وذلؽ كؿا يف ققل اهلل تعالك:
" ُثؿ استَقى إِ َلك السؿ ِ
اء َو ِهل ُد َخ ٌ
ان ".
َّ ْ َ
َّ َ
َ
فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا؟!! وطؾك أي شلء يدل ذلؽ ؟؟
*****
النموذج الثالث:
ٍ

ِ

َاها بِ َل ْيد َوإِكَّا َل ُؿقس ُع َ
قن ﴾[الذاريات.]47 :
الس َؿا َء َبـَ ْقـ َ
 يقول اهلل تعالىَ ﴿:و َّالس َؿا َء " :الػضاء إطؾك الذي يحقط بإرض
معـك " َو َّ
معـك" بِ َل ْي ٍد " :بؼقة وقدرة وإحؽام.
معـك " َلؿ ِ
ّ
قس ُع َ
اتساطفا ،ولـجعؾـفا يف اتساع وتؿدد مستؿر.
قن ":
لـزيدن يف ّ
ُ
تتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ السؿاء ،وطـ طظقؿ قدرة اهلل تعالك يف إحؽام
وإبداع خؾؼفا ،فتخربكا بلن اهلل (سبحاكف وتعالك) قد خؾؼ السؿاء بؼقتف وقدرتف وجعؾفا

الموجز يف التعريف بنبي اإلسالم محمد ﷺ ،ودٓئل من شواهد ىبوته ورسالته ﷺ
ُ

29

واسعة ،لقس ذلؽ فحسب بؾ إكف (سبحاكف وتعالك) سقف يزيد مـ اتساطفا ويجعؾفا يف
ا ّتساع وتؿدد مستؿر.
ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ ،حقث أثبتت التؼـقات
الحديثة أن الـجقم بؾ والؿجرات – التل تضؿ أطدادا هائؾة مـ الـجقم – تتباطد طـ بعضفا

بسرطات كبقرة وهائؾة تصؾ إلك أحقاكا إلك ما يؼارب سرطة الضقء ( )611111كؿ/ث ،

حقث أدرك العؾؿاء أن صقػ الـجؿ يـحاز إلك الؾقن إحؿر ،ومـ ثؿ فؼد ثبت لؾعؾؿاء أن
مـ صػات الؽقن أكف دائؿ آتساع ،وهذا هق ما أشارت إلقف أية الؼرآكقة الؽريؿة مـ أن
هذا آتساع كان يف الؼديؿ مـ الزمان وسقستؿر إلك أن يشاء اهلل تعالك.
فنلك أي شلء يؼقدكا سبؼ الؼرآن الؽريؿ يف اإلشارة واإلخبار بؿثؾ هذه الحؼائؼ
العؾؿقة الؿبفرة مـذ أكثر مـ  1411طام،يف وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا ،والتل لؿ
ُتؽتشػ إٓ بعد التؼدم التؽـقلقجل يف هذا العصر الحديث ؟!!
*****
النموذج الرابع:

 يقول اهلل تعالىَ ﴿ :فؿـ ي ِردِ اهلل َأ ْن ي ِفد َي ُف َي ْش َر ْح َصدْ َر ُه ل ِ ْإلِ ْس َال ِم َو َم ْـ ُي ِر ْد َأ ْن ُي ِض َّؾ ُف
ُ َ
َ ْ ُ
ِ
ِ
الس َؿاء[ ﴾ ...إكعام]135 :
َي ْج َع ْؾ َصدْ َر ُه َضق ًؼا َح َر ًجا َك َلك ََّؿا َي َّص َّعدُ فل َّ
.

معـك" َصدْ َر ُه َضق ًؼا" :صدره ض ّقؼ غقر واسع ،كظرا ٓضطراب طؿؾقة التـػس وطدم

اكتظامفا.

معـك"حرجا" :شديد ِ
الضقؼ.
ََ ً

معـك" َي َّص َّعدُ " :يصعد بؿش ّؼة وبتؽ ُّؾػ.
تتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ اإلكسان الذي يضؾ طـ سبقؾ اهلل تعالك ،وطـ
مجازاة اهلل تعالك لف يف الدكقا بلن يجعؾ صدره يف حالة ِضقؼ شديدة كؿـ يحاول الصعقد يف
السؿاء ويعاين مـ مش ّؼة صعقده فقفا.
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ومـ ثؿ فنن أية الؼرآكقة الؽريؿة تخربكا بحال الصاطد يف السؿاء وأكف يعاين مـ
الضقؼ الشديد يف الصدر كظرا ٓضطراب طؿؾقة التـػس الخاصة بف وطدم اكتظامفا ،ويتضح
ذلؽ يف ققل اهلل تعالكَ " :ضق ًؼا َح َر ًجا "  ،وققل اهلل تعالكَ " :ي َّص َّعدُ ".
ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث اكخػاض الضغط الجقي طـد الصعقد يف السؿاء
وآرتػاع إلك صبؼات الجق العؾقا  ،وهق ما يسبب الشعقر بالضقؼ وصعقبة التـػس.
وبذلؽ يتبقـ صدق ما أشارت إلقف أية الؼرآكقة الؽريؿة مـ حؼقؼة طؾؿقة مبفرة مـذ
أكثر مـ  1411طام ،والتل لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا ،وذلؽ يف تصقير بديع مقجز
أوضحتف ( )6ثالث كؾؿات فؼط يف هذه أية الؽريؿة.
وهذه الؽؾؿات مـفا كؾؿتان " َضق ًؼا َح َر ًجا " تصػان حالة الصاطد يف السؿاء وأن

حرجا ،والؽؾؿة الثالثة " َي َّص َّعدُ " حقث إن الحرفقـ الؿشدديـ هبا
صدره يؽقن ضق ًؼا
ً
يقضحان كقػ أن حركة الصعقد لقست سفؾة ،بؾ إن الصاطد يجد الؿشؼة يف صعقده إلك
السؿاء ،وذلؽ بسبب ما يعاكقف مـ اكخػاض كبقر يف الضغط الجقي .
فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ ،بؾ حروفف؟! فتؽقن شاهد ًة طؾك أن الؼرآن
الؽريؿ هق كالم اهلل (سبحاكف وتعالك).
*****
النموذج الخامس:

قة َك ِ
اص ٍ
ِ
 يقول اهلل تعالىِ َّ ﴿ :َاصق ِة * َك ِ
ِ
اذ َب ٍة َخاصِ َئ ٍة
كال لئـ يـْتَف َلـ َْس َػ َعا بِالـ َ

]16 -15

.

﴾ [العؾؼ:

معـك"الـ ِ
َاص َق ِة" :جبفة الرأس
تتحدث أيتقـ الؼرآكقتقـ الؽريؿتقـ طـ أحد أكثر الؿشركقـ شرا ومعاداة لؾـبل
محؿد ﷺ ولدطقتف ِ
وتصػ كاصقتف (أي :جبفتف) بلهنا كاذبة خاصئة.
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وهذا مـ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ ومقافؼتف لؿا قد اكتشػف العؾؿ الحديث ،فؾؿ تذكر
أية الؼرآكقة وصػف بشؽؾ طام بلكف كاذب خاصئ ولؿ تصػ رأسف بالؽذب والخطقئة،
وإكؿا اختصت جز ًء مـ رأسف هبذا القصػ وحدّ دت مقضعف بلكف يف مؼدمة الرأس ،حقث
وصػت أية الؽريؿة جبفة ذلؽ الؿشرك (الجزء الذي يف مؼدمة رأسف) بلهنا كاذبة خاصئة.
ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث أن مـطؼة مؼدمة الجبفة الخاصة بالؿخ (كاصقة
اإلكسان) تحقي مراكز التػؽقر والتخطقط واتخاذ الؼرارات ومراكز اإلدارة وغقر ذلؽ مـ
القضائػ العؼؾقة العؾقا ،ففل الؿسئقلة طـ التخطقط وإحداث الحافز وسؾقك الؿبادرة
بالخقر أو الشر وصقر الحديث بالؽذب أو الحؼقؼة.
لذا فنكف مـ الدقة والؿقافؼة لؾؿؽتشػات العؾؿقة َو ْصػ جبفة الرأس بالؽذب
والخطقئة طـدما يؼقم اإلكسان بالؽذب أو ارتؽاب إثؿ.
ومـ ثؿ يتبقـ سبؼ أية الؼرآكقة الؽريؿة يف اإلشارة إلك هذه الحؼقؼة العؾؿقة
الؿبفرة مـذ أكثر مـ  1411طام ،والتل لؿ ُتؽتشػ إٓ يف هذا العصر الحديث ،فتؽقن
شاهد ًة طؾك أن الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل (سبحاكف وتعالك).
*****
النموذج السادس:
مر بالنطفة ثنتان وأربعون لولة بعث اهلل ملكا فصورها وخلق
قال رسول اهلل ﷺ (( :إذا ّ
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها[ )).....رواه مسؾؿ].
يخربكررا الحررديث الـبررقي الشررريػ بررلن الـطػررة التررل ي ُتخ ّؾررؼ مـفررا الجـررقـ – وهررل

مرر هبرا ( )43لقؾرة يرتؿ
الر ((النطفة األمشاج)) الؿختؾطرة مرـ مراء الرجرؾ ومراء الؿررأة– إذا ّ
تصقيرها وخ ْؾؼ سؿعفا وبصرها وجؾدها ولحؿفا وطظامفا.

ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث أكف مع بداية إسبقع السابع وبالتحديد برد ًء مرـ القرقم الرر
( )46مـ تاريخ اإلخصاب – أي بعد مرور ثـتقـ وأربعقـ لقؾة ،كؿا أخررب الـبرل محؿرد ﷺ
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مر بالنطفة ثنتان وأربعون لولة ))– يبدأ اكتشرار الفقؽرؾ العظؿرل لؾجـرقـ ويبردأ
يف ققلف ((إذا ّ
الشؽؾ أدمل يف الظفقر.

سبحان اهلل!! ،فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الحديث الـبرقي الشرريػ ،والررقؿ الرذي أخررب برف الـبرل
محؿد ﷺ ؟!! وطؾك أي شلء ّ
يدل ذلؽ؟؟
ٓ شؽ ،أن ذلؽ يدل طؾك دقة أحاديث الـبل محؿد ﷺ فقؿا أشرارت إلقرة مرـ حؼرائؼ
طؾؿقة مبفرة مـذ كحق  1411طام والتل تؿ اكتشاففا حديثا ولؿ يؽرـ ٕحرد أدكرك معرفرة هبرا
قحك إلقف مـ اهلل (سبحاكف وتعالك) ،ومرـ ثرؿ
آكذاك ،فتؽقن شاهدة طؾك أكف ﷺ كبل ُمرسؾ ُي َ
تؽقن برهاكا طؾك صدق دطقتف ومصداققة رسالتف ﷺ .
1

 بداية كزول القحل بالؼرآن الؽريؿ (الؿعجزة الؽربى) طؾك الـبل محؿد ﷺ وبعثتف وهق
يف سـ إربعقـ مـ طؿره.
 -لؼد كاكت مدة طؿرر الـبرل محؿرد ﷺ قبرؾ رسرالتف إحردى الردطائؿ الؿميردة لرسرالتف ﷺ

لإليؿان والتصديؼ هبا ،ففق ﷺ الصادق إمقـ الذي لؿ يشفدوا أماكة كلماكترف ولرؿ يجربرقا

طؾقف إلك صد ًقا.
 ولؿ يؽـ الـبل محؿد ﷺ يف أي مـ إوقات شاطرا ،فؾؿ يعفد طؾقف ققمف صقال إربعقـطاما ققلف لؾشعر أو شقئا مـ ذلؽ حقث كران كالمرف ﷺ كالمرا طاديرا ،ولؽـرف ﷺ بعرد بعثترف
طـد إربعقـ مـ طؿره أويت جقامع الؽؾؿ وصار متحديا لجؿقرع فصرحاء العررب وبؾغرائفؿ
1

لالصالع طؾك الؿزيد مـ صقر اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ وإحاديث الـبقية الشريػة

[يؿؽـ الرجقع إلك كتاب :اإلسالم ومؽتشػات العؾؿ الحديث كنحدى شقاهد ودٓئؾ كبقة ورسالة محؿد ﷺ ( ،بالؾغة العربقة واإلكجؾقزية)]
رابط بالؾغة العربقة/00227/0https://www.alukah.net/library/ :
بالؾغة اإلكجؾقزيةIslam and the Discoveries of Modern Science :
رابط بالؾغة اإلكجؾقزية:
/islam-and-the-discoveries-of-modern-science23737https://en.islamway.net/book/
 مقسقطة آيات اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ ،د/زغؾقل الـجار -اإلطحاز العؾؿل يف السـة الـبقية ،د/زغؾقل الـجار
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وشعرائفؿ بلطظؿ ما كزل طؾقف مـ ربف تبارك وتعالك وهق الؼرآن الؽريؿ الذي جراء بلسرؾقب
جديد بديع فريد وكظؿ جؿقؾ بؾقغ جؿرع برقـ الشرعر والـثرر وهرق مرا لرؿ يعفرده العررب قبرؾ
ذلؽ  ،فؾؿ يستطع أي مرـ العررب اإلتقران ولرق بسرقرة مرـ مثرؾ سرقر الؼررآن الؽرريؿ برؾ إن
بؾغائفؿ وفصحائفؿ أشادوا بحسـف وطظؿتف.
ومـ ثؿ كان هذا التغققر الؽبقر الؿػاجئ يف كالم الـبل محؿد ﷺ وكطؼف بؿا لرؿ يعفرده طؾقرف
ققمف مـ الحديث بؿا هق ِ
معجز لبؾغائفؿ وفصحائفؿ بعد مرور إطقام الطقيؾة ٓ سرقؿا إذا
كان يف مرحؾة متلخرة مـ العؿر ولقس يف مؼتبؾف إشارة إلك حردوث أمرر مػراجئ خرارق لؿرا
يؽقن طؾقف البشر ،وهق َتؾ ّؼل الـبل محؿد ﷺ الؼرآن الؽريؿ كقحل مـ اهلل سبحاكف وتعالك،
ومـ ثؿ بداية بعثتف ﷺ طـد إربعقـ مـ طؿره.
 ولؼد ُبعث الـبل محؿد ﷺ يف إربعقـ مـ طؿره ،بعد مرور شررخ الشرباب وهرق الققرتالذي تجقش فقف الصدور بأمال وإمراين حقرث لرؿ تبرد مـرف ﷺ كؾؿرة تؾؿرقح بالرسرالة أو
إشارة لؾـبقة ،ويف الققت الذي هتدأ فقف الـػقس الثائرة وتسؽـ فقف أمال الػائرة أطؾـ الـبل
محؿد ﷺ دطقتف ورسالتف الخاتؿة العامة الشامؾة لؽؾ الذيـ يف طفرده وكرؾ الرذيـ يجقئرقن
مـ بعده.
وبؿا أكف مـ الؿعؾقم أن هذه الدطقة العظقؿة (دطقة الـبل محؿد ﷺ) إلك ان تـتصر وتـتشرر
فنهنا تحتاج إلك الققت الطقيؾ والجفد الؽبقر والصرب الجؿقؾ العظقؿ ( ُسرـّة اهلل طرز وجرؾ)
وكؾ ذلؽ وطؿر الـبل محؿد ﷺ يتؼدم بف إلك الؿرحؾة الؿتلخرة مـ العؿرر وهنايترف ،ولؽرـ
الـبل محؿد ﷺ كان طؾك يؼرقـ مرـ أمرر دطقترف ومرـ كصرر اهلل سربحاكف وتعرالك لفرا وأن اهلل
سبحاكف وتعرالك هرق الؼرادر طؾرك أن يسرخر كافرة مخؾققاترف لـصرر هرذه الرسرالة الخاتؿرة يف
الققت الذي اختاره سبحاكف وتعالك لفا تحت أي ضرف كان.
ومـ ثؿ كان هذا التغققر الؽبقر الؿػاجئ يف حقاة الـبل محؿد ﷺ وإطالكف لفرذه الردطقة بعرد
مرور إطقام الطقيؾة ٓ سقؿا إذا كان يف مرحؾة متلخرة مـ العؿر ولقس يف مؼتبؾف إشارة إلك
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حدوث أمر مػاجئ لؿا يؽرقن طؾقرف البشرر ،وهرق بدايرة بعثترف ﷺ وذلرؽ طـرد إربعرقـ مرـ
طؿره.
لذلؽ ،فنن الققت الذي ُبعث فقف الـبل محؿرد ﷺ طـرد إربعرقـ مرـ طؿرره هرق مرـ دٓئرؾ
كبقتف ،وأن اختقار وقت البعثة والرسالة هق مـ اهلل سبحاكف وتعالك الحؽقؿ الخبقر.
 إخبار الـبل محؿد ﷺ بغقبقات أكبل هبا قبؾ وققطفا ثؿ جاءت وقائعفا مطابؼة لؿا أخرب بف
ﷺ ،وكؿقذج ذلؽ يف إيجاز:
-1إخبارالـبل محؿد ﷺ بسقادة بـ ابـتف السقدة فاصؿة وهق الحسـ بـ طؾل بـ أبل صالب،
فؼال ﷺ(( :إن ابـل هذا سقد ،ولعؾ اهلل أن يصؾح بف بقـ فئتقـ مـ الؿسؾؿقـ))[رواه البخاري]

فؽان كؿا أخرب ﷺ ،وذلؽ طـدما تـازل طـ الخالفة لؿعاوية بـ أبل سػقان.
 -3صعد الـبل محؿد ﷺ ذات مرة جبؾ ُأ ُحد ومعف أبق بؽر وطؿر وطثؿان ،فرجػ هبؿ
الجبؾ ،فؼال رسقل اهلل ﷺ(( :اثب ْت ُأحد :فنكؿا طؾقؽ كبل ِ
وصديؼ وشفقدان))
ُ
ُ
وقد تحؼؼ أن طؿر وطثؿان رضل اهلل طـفؿا قد اس ُت ِ
شفدا كالهؿا.
 -6إخبار الـبل محؿد ﷺ ابـتف فاصؿة بلهنا أول مـ يؾحؼف يف القفاة مـ أهرؾ بقترف بعرد وفاترف
فؽان كؿا أخرب ﷺ.
وغقررر ذلررؽ الؽثقررر والؽثقررر مؿررا أخرررب بررف رسررقل اهلل ﷺ مررـ أخبررار غقبقررة مسررتؼبؾقة جرراءت
وقائعفا مطابؼة لؿا أخرب بف ﷺ.
 أخالق الـبل محؿد ﷺ الحؿقدة وصػاتف الؽريؿة بؿا يف ذلؽ مـ حالوة مـطؼف
وطذوبة حديثف وجؿال حالف وكؿال صػات ِخ ْؾ َؼتة وجؿالفا ،وك ََسبِف ﷺ الشريػ (حقث
كان ﷺ أشرف العرب كسبا) لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك اصطػاء اهلل تعالك لف ﷺ لؾـبقة
والرسالة ،ولؼد أشركا آكػا إلك صقر مـ حقاتف ﷺ الؿضقئة الؿشرقة.
ُ ز ْهد الـبل محؿد ﷺ و ُطزوفف طـ زيـة الدكقا ومػاتـفا ،ومسارطتف ﷺ يف طبادة اإللف
القاحد وإلك ما كان يدطق إلقف مـ ُسبؾ الخقر والػضقؾة و مؽارم إخالق وصؾة إرحام
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واشتغال قؾبف طؾك الدوام بذكر اهلل تعالك لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك صدقف ﷺ ومصداققة
رسالتف.
حشقها لقػ ،وكان لباسف ال ُب َر َد
 لؼد كان الـبل محؿد ﷺ يـام طؾك حصقر ،ووسادةُ
وكثقرا كان
الغؾقظة ،وصعامف التؿر والشعقر ،يؿضل الشفر تؾق الشفر وٓ ُيققد يف بقتف كار:
ً
وحؿؾت
يبقت صاو ًيا جائعا ويصبح
صائؿا ،وكان يربط الحجر طؾك بطـف مـ شدة الجقعُ ،
ً
إلقف إمقال فؾؿ يدَّ خر مـفا شق ًئا بؾ كان يـػؼفا ﷺ يف سبقؾ اهلل طز وجؾ زهدا وصربا ابتغاء
مرضات اهلل تعالك.
فعـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :دخؾت طؾك الـبل ﷺ وهق يف غرفة كلهنا بقت َح َؿام ،وهق كائؿ
طؾك حصقر قد أثر بجـبف فبؽقت ،فؼال :ما يبؽقؽ يا طبد اهلل؟ قؾت :يا رسقل اهلل ،كسرى
وققصر يطئقن طؾك الخز والديباج والحرير ،وأكت كائؿ طؾك هذا الحصقر قد أثر بجـبؽ!
قال« :فال تبؽ يا طبد اهلل فنن لفؿ الدكقا ولـا أخرة ،وما أكا والدكقا ،ما مثؾك ومثؾ الدكقا إٓ
كؿثؾ راكب كزل تحت شجرة ثؿ سار وتركفا»[ .أخرجف الطرباين]

 رحؿة الـبل محؿد ﷺ باإلكسان ورأفتف بؽافة مخؾققات اهلل تعالك وبركتف ﷺ طؾك كؾ
َمـ التصؼ بف بسبب مـ إسباب لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك اصطػاء اهلل تعالك لف ﷺ لؾـبقة
والرسالة وتليقد اهلل سبحاكف وتعالك لف ﷺ.
وكذكر بنيجاز أثر بركة رسقل اهلل ﷺ طؾك أم معبد الخزاطقة طـدما مر بخقؿتفا أثـاء الفجرة:
فؾؼد َم ّر رسقل اهلل ﷺ ومـ معف أثـاء هجرتف بخقؿرة أم معبرد الخزاطقرة ،وكاكرت امررأة بررزة
جؾدة تحتبل بػـاء الخقؿة ،ثؿ تطعؿ وتسؼل مـ مر هبا ،فسلٓها ،هؾ طـدها مـ شلء؟
فؼالت :واهلل لرق كران طـردكا مرا أطرقذكؿ الؼررى ،والشراة طرازب ،وكاكرت سرـة شرفباء ،فـظرر
رسقل اهلل ﷺ إلك شاة يف كسر الخقؿة ،فؼال ﷺ(( :ما هذه الشاة يا أم معبد؟)) قالرت :شراة
خؾػفا الجفد طـ الغـؿ .فؼال ﷺ(( :هؾ هبا مـ لبـ؟)) قالت :هرل أجفرد مرـ ذلرؽ .فؼرال
ﷺ ((أتلذكقـ لل أن أحؾبفا؟)) قالت :كعؿ بلبل وأمل وإن رأيرت هبرا حؾ ًبرا فاحؾبفرا ،فؿسرح
رسقل اهلل ﷺ بقده ضرطفا ،وسؿك اهلل ودطا ،فتػاجت طؾقرف ودرت ،فردطا بنكراء لفرا يرربض
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الرهط ،فحؾب فقف حتك طؾتف الرغقة ،فسؼاها ،فشربت حترك رويرت ،وسرؼك أصرحابف حترك
رووا ،ثؿ شرب وحؾب فقف ثاكقة حتك مأل اإلكاء ،ثؿ غادره طـدها وارتحؾقا.
طـزا طجا ًفا يتساوكـ ً
هزآ ،فؾؿا رأى الؾربـ طجرب
فؿا لبث أن جاء زوجفا أبق معبد يسقق ً
فؼال  :مـ أيـ لؽ هذا ،والشاة طازب وٓ حؾقبرة يف البقرت؟ فؼالرت ٓ :واهلل ،إٓ أكرف مرر بـرا
لؿا رأتف مـ بركتف ﷺ  -كان مـ حديثف كقت وكقت ،ومـ حالف كذا وكذا.
رجؾ مبارك ّ -
قال :إين واهلل أراه صاحب قريش الرذي تطؾبرفِ ،ص ِرػ ِ
قف لرل يرا أم معبرد .فقصرػتف ﷺ بصرػاتف
الرائعة بؽالم رائع ،كلن السامع يـظر إلقف وهق أمامف.
فؼال أبق معبد :واهلل هرذا صراحب قرريش الرذي ذكرروا مرـ أمرره مرا ذكرروا ،لؼرد هؿؿرت أن
أصررحبف ،وٕفعؾررـ إن وجرردت إلررك ذلررؽ سرربقال[ .الحررديث بطقلررف أخرجررف الحرراكؿ يف الؿسررتدرك طؾررك
الصحقحقـ]

 تليقد اهلل سبحاكف وتعالك لؾـبل محؿد ﷺ باستجابة دطاءه ،لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك صدق

كبقتف ورسالتف ﷺ.

ومـ دطائف ﷺ الؿستجاب:

 -1دطائف ﷺ يف غزوة إحزاب ،فعـ طبد اهلل بـ أبل أوىف رضل اهلل طـفؿا قال:
دطررا رسررقل اهلل ﷺ يررقم إحررزاب طؾررك الؿشررركقـ فؼررال(( :الؾفررؿ مـررزل الؽترراب سررريع
الحساب اهزم إحزاب ،الؾفؿ اهزمفؿ وزلزلفؿ))[ .رواه البخاري]

ريحررا شررديدة قؾعررت
وقررد اسررتجاب اهلل سرربحاكف وتعررالك دطرراء رسررقلف ﷺ  ،فلرسررؾ طؾررقفؿ ً
وردوا خائبقـ مـفرزمقـ
إوتاد وألؼت طؾقفؿ الخقام وقؾبت الؼدور وسػت طؾقفؿ الرتاب ُ ،
بربكة دطاء رسقل اهلل ﷺ .
 -3دطائف ﷺ بـزول الؿطر ،فعـ اكس بـ مالؽ ،قال:
دخررؾ رجررؾ يررقم الجؿعررة والـبررل ﷺ يخطررب ،فؼررال (الرجررؾ)  :يررا رسررقل اهلل ،هؾؽررت

الس بُ ُؾ  ،فا ْد ع اهلل ُي غقثـا ،فرفع الـبرل ﷺ يديرف وقرال(( :اللهـم أثثنـا،
إمقال ،واكؼطعت ُّ
اللهم أثثنا ،اللهم أثثنا))  ،وكاكت السؿاء صحقا ،لقس فقفا شلء مـ السحاب ،فؿا كزل
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الـبل ﷺ مـ طؾك مـربه إٓ والؿطر يتحادر مـ لحقترف ﷺ لـررزول الؿطرر ،وبؼرل الؿطرر
أسبق ًطا كامال حتك دخرؾ رجرؾ مرـ الجؿعرة الثاكقرة ،فؼرال :يرا رسرقل اهلل ،هتردَّ م البـراء،
وغرق الؿال ،فادع اهلل أن يؿسؽفا (السؿاء) طـرا ،فرفرع الـبرل ﷺ يديرف ،وجعرؾ يؼرقل:

((اللهم حوالونا وٓ علونا)) ويشقر بقده ،فؿا يشقر مـ كاحقة إٓ اكػر جت بنذن اهلل ،فخرج
الـاس يؿشقن يف الشؿس[ .رواه البخاري]

فؽان هذا الحديث الشريػ دلقال مرئ ًّقا وشاهدً ا حس ًّقا طؾك إجابة اهلل سبحاكف
وتعالك لدطاء كبقف ﷺ.
ويتبقـ مـ هذا الحديث الـبقي الشريػ رحؿة وفطـة وحؽؿة رسقل اهلل ﷺ  ،حقث إكف
ﷺ قد استجاب لؿطؾب الرجؾ بداية بلن دطا ﷺ ربف تبارك وتعالك كل يـزل الؿطر
لؾحاجة واإلغاثة ،فؽان ذلؽ إشارة إلك رأفتف ورحؿتف ﷺ.
كامال ،ومجلء رجؾ مرة ثاكقة لقطؾب مـ رسقل اهلل ﷺ أن يدطق
أسبقطا ً
ثؿ بعد استؿرار الؿطر
ً
ربف سبحاكف وتعالك إلمساك الؿطر لِؿا قد كزل بف مـ ضرر استجاب رسقل اهلل ﷺ لؿطؾبف،
ولؽـ بػطـة وحؽؿة ،حقث دطا ﷺ ربف تبارك وتعالك(( :اللهم حوالونا وٓ علونا)) يعـل :أن
يستؿر الؿطر لالكتػاع بف ،مع أن يؽقن كزولف مـ حقل الؿديـة ٓ طؾقفا ،لعدم إلحاق الضرر
بلهؾفا ،فال يلت آخر ويطؾب مـف ﷺ الدطاء بلن يـزل الؿطر مرة ثاكقة لؿا قد كشل مـ هالك
وضرر لعدم كزولف ،فؽاكت هذه الحؽؿة العظقؿة مـ رسقل اهلل ﷺ والرحؿة والرأفة بؿـ
ُأ ِ
رسؾ إلقفؿ وإجابة اهلل سبحاكف وتعالك لدطاءه ﷺ  :إشارة ودلقال طؾك كبقتف ﷺ وصدق
دطقتف وكؾ ما أخرب بف.
ِ ط ْصؿة اهلل تعالك لؾـبل محؿد ﷺ إلك ْ
أن َب ّؾغ دطقتف واكتشرت رسالتف وذلؽ طؾك الرغؿ
مـ كثرة محاوٓت أطداء اإلسالم لؼتؾف والـقؾ مـف لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك تليقد
اهلل سبحاكف وتعالك لف ﷺ.
 وكؿقذج ذلؽ" :لؿا اصؿلن رسقل اهلل ﷺ -بعد فتح خقرب -أهدت لف زيـب بـت الحارث،امرأة سالم بـ مشؽؿ  ،شاة مصؾقة وقد سللت أي طضق مـ الشاة أحب إلك رسقل اهلل ﷺ؟
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سؿت سائر الشاة ثؿ جاءت هبا ،فؾؿا وضعتفا
فؼقؾ لفا  :الذراع فلكثرت فقفا مـ
السؿ ،ثؿ َّ
ّ
بقـ يدي رسقل اهلل ﷺ تـاول الذراع فالك مـفا مضغة فؾؿ يسغفا ،ومعف بِشر بـ الرباء بـ
معرور  ،قد أخذ مـفا كؿا أخذ رسقل اهلل ﷺ .فلما بشر فلساغفا  ،وأما رسقل اهلل ﷺ
فؾػظفا  ،ثؿ قال (( :إن هذا العظؿ لقخربين أكف مسؿقم)) ،ثؿ دطا هبا فاطرتفت ،فؼال ﷺ:
ِ
ؼؾت  :إن كان
((ما
حؿؾؽ طؾك ذلؽ)) ؟ ،قالت  :بؾغت مـ ققمل ما لؿ يخػ طؾقؽ  ،ف ُ

َمؾِؽا اسرتحت مـف وإن كان كبقا فس ُق ْخرب  ،..فتجاوز طـفا رسقل اهلل ﷺ ،ومات بِشر مـ

أكؾتف التل أكؾ " [السقرة الـبقية ٓبـ هشام].

ولؼد طػا الـبل ﷺ طـ هذه الؿرأة القفقدية التل حاولت قتؾف بالسؿ أوٓ ٕكف ﷺ كان
ٓ يـتؼؿ لـػسف ،ولؽـ لؿا مات بِشر بـ الرباء أمر الـبل ﷺ بؼتؾفا قصاصا.
 ومـ طصؿة اهلل سبحاكف وتعالك لـبقف محؿد ﷺ أن سخر لف مـ يدافع طـف حتك بعد مؿاتف،فعؾك الرغؿ مـ كثرة محاوٓت أطداء اإلسالم لتشقيف صقرتف ﷺ مـ خالل سقطرهتؿ طؾك
الجزء إكرب مـ وسائؾ اإلطالم إٓ أن اهلل سبحاكف وتعالك قد جعؾ لف مـ أمة اإلسالم ومـ
غقرها (مـ غقر الؿسؾؿقـ) مـ يدافع طـف ويـاصره وذلؽ مـ خالل التعريػ بف ﷺ
وبدطقتف الؿباركة وسقرتف الطقبة..وكشرها.
 سقرة الـبل محؿد ﷺ الطقبة العطرة الترل حػظفرا اهلل تبرارك وتعرالك قبرؾ البعثرة وبعردها
لتؽقن كتابا مػتقحا لؾـاس كافة فتؽقن شاهدة طؾرك اصرطػاء اهلل طرز وجرؾ لرف ﷺ ،وتؽرقن
شاهدة طؾك مصداققتف ﷺ ومـ ثؿ صدق دطقتف ورسالتف.

الموجز يف التعريف بنبي اإلسالم محمد ﷺ ،ودٓئل من شواهد ىبوته ورسالته ﷺ
ُ

39

 تساؤٓت شاهدة على مصداقوة دعوة النبي محمد ﷺ وصـدق ىبوتـه
ورسالته.1
 أيؿؽـ لفذا الذي ُط ِرف بإماكة واشتفر بالصدق بقـ الـاس أن يتجررأ طؾرك الؽرذب ،وأنيؽقن أول مـ يتجرأ طؾقف الذي يدطق الـاس إلقف ،وهق اهلل سبحاكف وتعالك ؟!
حاشا وكال ،فؿا كان ﷺ لقدع الؽذب طؾك الـاس لقؽقن أول مـ يتجررأ بالؽرذب طؾقرف هرق
اهلل سبحاكف وتعالك.
 لؿاذا خرج محؿد ﷺ طؾك حؽؿ البقئة ،ولؾبقئة سؾطاهنا وتلثقرها؟لؼررد طرراش الـبررل محؿررد ﷺ أربعررقـ سررـة كامؾررة وسررط قررقم مغرررققـ يف الجفالررة مـفؿؽررقـ يف
الضاللة ،فؾؿ تـتؼؾ إلقف طدواهؿ ولؿ تصبف بؾقاهؿ.
ولؼد مر طؾقف ﷺ شرخ الشباب وهق الققت الذي تجقش فقف الصدور بأمال وإمراين فؾرؿ
تبدُ مـف كؾؿة تؾؿقح بالرسالة أو إشارة لـبقة مع ما شاهده مـ وفاة ُأمف مع صغر طؿرهرا وهرق
يف السادسة مـ طؿره ثؿ وفاة جده طبد الؿطؾب ثؿ طؿف أبق صالب ،ومع طؾؿف بقفاة أبقف أثـاء
ما كان ﷺ جـقـا يف بطـ أمف.
فؽؾ هذه إحداث التل مررت برف ﷺ ٓ تجعرؾ لرف صرقل إمرؾ يف تؾرؽ الحقراة الردكقا الترل
يحقاها ،ومع ذلؽ فؾؿ تبد مـف ﷺ كؾؿة تؾؿرقح بالرسرالة أو إشرارة لـبرقة ،ويف الققرت الرذي
هتدأ فقف الـػقس الثائرة وتسؽـ فقف أمال الػائرة َصدَ ع بؿا أمره اهلل تعرالك برف وجفرر بردطقة
غقرت مجرى التاريخ ،فلطؾـ ﷺ أكف رسقل اهلل وأن رسالتف ٓ تؼتصر طؾك العررب وحردهؿ
وٓ طؾك أهؾ طصر دون سقاهؿ بؾ إن رسالتف طامة تشؿؾ كرؾ الرذيـ يف طفرده وكرؾ الرذيـ
يجقئقن مـ بعده.

1

(مـ كتاب :الرسالة الؿحؿدية ،لألستاذ/محؿقد طبد القهاب فايد)
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 أكان يؿؽـ لؿحؿد ﷺ أن يتؾؼك التقحقد مـ مجتؿرع وثـرل يبراهل بإحسراب ويػاضرؾبررقـ إكسرراب ،مجتؿررع تسررقده العصرربقة الجاهؾقررة ،مجتؿررع يؿررارس الشرررور ويبررالغ يف
الػجقر؟! بالطبع.ٓ :
ولؼد كان الـبل محؿد ﷺ طؾك طؾؿ مـذ كزول القحل طؾقف ومـذ لحظة رسالتف مرـ أكرف طؾقرف
كثقرا إلك أن يـصره اهلل سبحاكف وتعالك ،وبالتلكقرد فرنن هرذا إمرر
ً
أن يجتفد
صقيال ويصطرب ً
(رسالتف ﷺ) سقطقل وقتف إلك أن تـتشر دطقتف ورسالتف.
 والسمال الذي يػرض كػسف ،ما الذي اضطره ﷺ إلك هذا كؾف مـ إطالن كبقتف ورسالتف؟ً
رسقٓ مـ طـد اهلل سبحاكف وتعالك فؿاذا كان يبغرل مرـ وراء هرذه
 وإذا لؿ يؽـ محؿد ﷺالدطقى التل جؾبت لف ألقاكًا مـ العذاب وآضطفاد :مـ شتؿ بذيء شـقع إلك إيذاء شرديد
فظقع؟!
بالتلكقررد :لررقس إٓ ٕكررف ﷺ رسررقل اهلل ح ًّؼررا وصررد ًقا ،يسررتجقب ٕمررر ربررف تبررارك وتعررالك يف
الققت الذي أراده اهلل سبحاكف وتعالك ،وف ًؼا لؿشقئتف وحؽؿتف جؾ شلكف.
حؽقؿررا ،فؿررا الغايرة التررل كرران يسررعك ويرجررق
طراقال حصررق ًػا
ً
 ولؼرد كرران بشررفادة خصررقمفً
القصقل إلقفا؟
الؿؾؽ؟ أم الؿال؟
-أكان يبغل ُ

كزيفرا
الرؿؾؽ والؿال مـ ربف ،ثؿ مـ كػار قريش ،فرآثر أن يؽرقن طػق ًػرا ً
لؼد ُطرض طؾقف ﷺ ُ
وزاهدً ا قاك ًعا.
ولؼد حراول الؿشرركقن مسراومة الـبرل ﷺ بنغرداق كرؾ مرا هرق يؿؽرـ أن يؽرقن مطؾق ًبرا لرف
لقؽػقه طـ دطقتف ،ولؿ يؽـ يرى همٓء الؿساكقـ أن كؾ ما تطؾع طؾقرف الشرؿس ٓ يسراوي
جـاح بعقضة أمام دطقتف ﷺ ،فخابقا وفشؾقا فقؿا أرادوا.
اهتؿام بالغ مـف ﷺ بالػؼراء ورطاية لؾضعػاء ،فؿـ أجؾ همٓء تـاسك ﷺ كػسف وأهؾف ،ولؿ
ْيمثِرهؿ بشلء مـ حقاتف ،ولؿ يدخر لفؿ شق ًئا بعد وفاترف ،ووكؾفرؿ جؿق ًعرا إلرك فضرؾ اهلل ذو
الػضؾ العظقؿ.
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إكف كبل جراء لقرفرع أتباطرف طرـ أن يؽقكرقا طبقرد الردكقا طبقرد الؿرال ،جراء لرقجعؾفؿ طبقردً ا هلل
وحده ،يرضقن مـ الدكقا بالؼؾقؾ ،ويؽػقفؿ ما يتزودون برف لمخررة ،فرسرقل اهلل محؿرد ﷺ
لؿ يؽـ صام ًعا يف مؾؽ أو مال أو جاه.
 فإحاديث التل ُرويت طـف ﷺ تشفد بعزوفف طـ الدكقا وتقاضعف صقال حقاتف ﷺ ،فؿراذاكان يبغل؟!!
وهق الذي شفد الجؿقع بحؽؿتف ورجاحة طؼؾف ﷺ ،وما الغاية التل كان يرمل إلقفا؟!!
ٓ شلء سقى أن يرضل مقٓه الرذي سرقطر طؾرك حقائجرف وتؿؾرؽ كرؾ جقارحرف ٓ ،شرلء
سقى أن يػقز بحبف ويـعؿ بؼربف.
تترقرم قردماه مرـ
 ولؼد كان رسقل اهلل ﷺ طؾك الدوام يؼقم يصؾل كؾ لقؾة مـ الؾقؾ حتك ّصقل الؼقام ،حقث يؼػ يف صالتف خاشعا باكقا متذلال لربف جؾ وطال.
فعـ طائشة -رضل اهلل طـفا -أن الـبل ﷺ كان يؼقم مـ الؾقؾ حتك تتػطرر (تتشرؼؼ) قردماه،
لؿ تصـع هذا يا رسقل اهلل وقد غػرر اهلل لرؽ مرا تؼردم مرـ ذكبرؽ ومرا ترلخر؟ قرال:
فؼؾت لفَ :

((أفال أحب أن أكقن طبد ًا شؽقرا))

[متػؼ طؾقف ،رواه البخاري ومسؾؿ]

فعؾك أي شلء يدل ذلؽ؟!
ألقس هذا كؾف يدل طؾك أكف مخؾص يف دطقاه ،وأكف كؿا يؼرقل رسرقل مرـ طـرد اهلل سربحاكفوتعالك؟
وأيضا بعد مؿاتف ،ولؿ
 وكتسائؾ:كؿ كان كصر اهلل سبحاكف وتعالك لؿحؿد ﷺ صقال حقاتف ًكؾ هذا؟
ٓ شؽ إٓ ٕكف ﷺ رسقل اهلل مـ طـد اهلل طز وجؾ ،وٕكف ﷺ خاتؿ الؿرسؾقـ صرؾقات اهلل
وسالمف طؾقفؿ أجؿعقـ.
وكذلؽ ،فؾؼد جؿع اهلل تعالك بقـ اسؿ رسقلف محؿد ﷺ وبقـ الثـاء طؾقف ﷺ فال يؽاد ُيذكر
اسررؿ رسررقل اهلل ﷺ أو ُيررذكر ضررؿقر يعررقد طؾررك اسررؿف ﷺ إٓ و ُيؼرررن بقـفؿررا وبررقـ الصررالة
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طؾقف ﷺ بلن كدطقا اهلل طز وجؾ أن يصؾل طؾك رسقلف ﷺ ،ففق سبحاكف وتعالك الذي يعؾرؿ
مؽاكة ومـزلة رسقلف ﷺ ،فصالة اهلل سبحاكف وتعالك طؾك رسقلف ﷺ هل ثـاء طؾقف ﷺ.
وكذلؽ ٓ يؽاد ُيذكر اسؿ رسقل اهلل ﷺ إٓ وكتذكر لؼبف الذي ُلؼب برف قبرؾ بعثترف ،ففرق ﷺ
الصادق إمقـ.
والسمال الذي يػرض كػسف:
 أيؿؽـ أن يـصرر اهلل سربحاكف وتعرالك محؿردً ا ﷺ ويميرده كرؾ هرذا التليقرد وهرق كراذب يفدطقاه؟!
كال ،فالحؼ أن محؿدً ا ﷺ لف مـ الؿؽاكة العالقة والؿـزلة الرفقعة لردى ربرف سربحاكف وتعرالك
والتل قد استحؼ هبا تليقد وكصر اهلل سبحاكف وتعالك لف ،ففق ﷺ خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ.
أرأيت كقػ كصر اهلل سبحاكف وتعالك رسقلف ﷺ ودطقتف؟ أرأيت كقػ قرن اهلل سبحاكف وتعالك بقـ اسؿف جؾ شلكف واسؿ رسقلف محؿرد ﷺ (يف كرؾأذان لؾصالة ويف كؾ إقامة لفا ،بؼقل الؿمذن :أشفد أٓ إلف إٓ اهلل  ،أشفد أن محؿرد رسرقل
اهلل) ورفع لف ِذكْره؟
فال يؽاد يـتفل إذان لؾصالة يف مؽان ما إٓ ويليت وقتف يف مؽان (مديـة أخرى أو بؾرد آخرر)
فقمذن مرة أخرى وهؽذا لـػس تؾؽ الػريضة القاحدة التل قرد ُأذن ٕدائفرا مرـ قبرؾ إلرك أن
يليت وقت صالة أخرى (خؿس صؾقات يف الققم والؾقؾة) وهؽذا.
فػل كؾ مؽان بعد أن اكتشر هذا الديـ العظقؿ يف كافة أكحاء إرض التل كحقرا طؾقفرا كسرؿع
هذا الؼقل الحؼ والشفادة الصدق:
أشررررررررررررررررفد أن ٓ إلررررررررررررررررف إٓ اهلل

أشررررررررفد أن محؿرررررررردً ا رسررررررررقل اهلل

فسبحان اهلل العظقؿ.
 أرأيت كقػ َخ َّؾد اهلل سبحاكف وتعالك اسؿ رسقلف محؿد ﷺ مؼرتكًا بعظقؿ صػاتف (الصدقوإماكة) كؽرامة لف ﷺ يف صػحات التاريخ؟
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فؾؼد اقتضت حؽؿة اهلل سبحاكف وتعالك أن يؽرقن محؿرد ﷺ هرق آخرر الؿرسرؾقـ ،وبؿرا أكرف
آخر الؿرسرؾقـ فسرقف تؽرقن رسرالتف ﷺ لؾـراس كافرة يف كرؾ مؽران وزمران ،وأن يحػظفرا
سبحاكف وتعالك مـ التحريػ وأن يحػظ كتاهبا الؼررآن الؽرريؿ مرـ التبرديؾ والتغققرر ،سرقاء
باإلضافة والزيادة أو الـؼصان أو إلرك غقرر ذلرؽ مؿرا قرد تعرضرت إلقرف الرسرآت والؽترب
السابؼة طـ صريؼ تـاول أيدي البشر لفا وف ًؼا لألهقاء والشفقات .
1

 مواقف ىبويـة شـاهدة علـى مصـداقوة دعـوة النبـي محمـد ﷺ وصـدق
ىبوته ورسالته.
إن الؿقاقررػ الـبقيررة الشرراهدة طؾررك مصررداققة دطررقة الـبررل محؿررد ﷺ وصرردق
كبقتف ورسالتف كثقرة ومتعددة ،وكقجز مـفا:
 -1لؼد ُخسػت الشؿس يف حقاة الـبل ﷺ ،وكان ذلؽ بعد وفاة إبراهقؿ بـ رسرقل اهلل ﷺ،
صغقرا ،فحزن رسقل اهلل ﷺ لػراقف حزكًا شديدً ا ،وكذلؽ صحابتف رضقان اهلل طؾرقفؿ
وكان
ً
أجؿعقـ.
وضرررـ الـررراس أن الشرررؿس ُخسرررػت لقفررراة ابرررـ رسرررقل اهلل ﷺ ،وذلرررؽ لؿؽاكرررة ومـزلرررة
رسقل اهلل ﷺ طـد اهلل الخالؼ سبحاكف وتعالك.

1

[يؿؽـ الرجقع الك كتاب :محؿد ﷺ رسقل اهلل حؼا وصدقا( ،بالؾغة العربقة واإلكجؾقزية وطدد مـ الؾغات إخرى)]

رابط بالؾغة العربقةhttps://www.alukah.net/sharia/0/96583/:
بالؾغة اإلكجؾقزية:
Muhammad (SAW) Truly Is the Prophet of Allah
رابط بالؾغة اإلكجؾقزية:
https://www.emaanlibrary.com/book/muhammad-peace-be-upon-him-truly-is-the-prophet-of-allah/
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فؿا كان مـ الصادق إمقـ ﷺ الذي ٓ يـطرؼ طرـ الفرقى مرع مرا برف مرـ أحرزان إٓ أن قرام
خطق ًبا يف الـاس بعدما صؾك هبؿ صالة الخسقف (الؽسقف) ،وبعدما اكجؾت الشرؿس أثـرك
طؾك اهلل بؿا هق أهؾف ،ثؿ قال ﷺ:
((إن الشؿس والؼؿر آيتان مـ آيات اهلل طز وجؾ ٓ ،يـخسػان لؿقت أحد وٓ لحقاتف ،فرنذا
رأيتؿقها فافزطقا إلك الصالة)) [رواه البخاري ومسؾؿ مـ حديث صقيؾ]

إن هذا الحديث الذي قالف رسقل اهلل ﷺ ويف هذا الققت لشاهد حؼ طؾك صدق الؿصطػك
ﷺ وأماكتف فقؿا يـؼؾف طـ ربف تبارك وتعالك وصربه الجؿقؾ ومسارطتف إلرك رضرا ربرف تبرارك
وتعالك.
فؾررؿ يرردع ﷺ مررا قالررف أصررحابف برردون معالجررة وتقضررقح رغررؿ أن قررقلفؿ مررـ أن الشررؿس
اكخسػت لؿقت ابـف ﷺ يزيده رفعة ومـزلة بقـفؿ.
 فنذا لؿ يؽـ الـبل محؿد ﷺ صادقا يف دطقاه ٓستغؾ مثؾ تؾؽ الػرصة التل يظرـ الـراسفقفا آكذاك أن السؿاء قد أضؾؿت حزكا طؾك مقت إبراهقؿ بـ الـبرل محؿرد ﷺ كؿعجرزة لرف
الظـ آمرا أصحابف بـشر الخرب بقـ الـاس لتردطقؿ زطؿرف بـبقترف ،ولؽـرف ﷺ
ﷺ وٕكد ذلؽ
ّ
معؾؿا
الصادق إمقـ الؿبؾغ طـ ربف تبارك وتعالك كػك ما يؼقلف الـاس ويزطؿقكف ،فؼال لفؿ
ً
هاد ًيا(( :إن الشؿس والؼؿر آيتان مـ آيات اهلل طز وجؾ ٓ يـخسػان لؿقت أحد.))...
 ولؿ يؿـعف حزكف وشدة كربف ﷺ مـ الؼقام بؿفام الدطقة والرسالة.جؿرقال رغرؿ حبرف الشرديد ﷺ لرف
ً
 ولؼد صرب رسقل اهلل ﷺ طؾك فراق ابـرف إبرراهقؿ صرربًاوحزكف طؾقف.
 فؾؿ يسخط ولؿ يـػر ولؿ يـس حؼ اهلل طز وجؾ ولؿ يـس شؽره ولؿ يـس الؼقام بؿا كؾػرفاهلل سبحاكف وتعالك بف مـ التبؾقغ طـف جؾ شلكف.
فؼام مصؾ ًقا بالـاس صالة الؽسقف ثؿ أثـك طؾك اهلل سبحاكف وتعالك بؿا هق أهؾف مسرتج ًعا-
إكا هلل وإكا إلقف راجعقن -كؿا يف حديث آخر ،ثرؿ قرام هاد ًيرا وداط ًقرا لؾحرؼ مبؾ ًغرا طرـ ربرف مرا
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أوحاه إلقف فؼال(( :إن الشؿس والؼؿر آيتان مـ آيات اهلل طز وجؾ ٓ يـخسػان لؿرقت أحرد
وٓ لحقاتف ،فنذا رأيتؿقها فافزطقا إلك الصالة)).
فؽان ﷺ خقر كؿقذج يحتذى بف يف:
 قؿة الرضا بؼضاء اهلل سبحاكف وتعالك ومشقئتف. أطؾك درجات الصرب ،وهق الصرب الجؿقؾ وشؽره هلل تبارك وتعالك وثـاؤه طؾقف. طبقديتف ﷺ هلل طز وجؾ وقت الشدة والؽرب. -الدطقة إلك اهلل سبحاكف وتعالك ،فؽان ﷺ إما ًما لؾدطاة والؿرسؾقـ.

 -3لؼد ّ
حذر الـبل محؿد ﷺ يف العديد مـ إحاديث (بؿا يف ذلؽ إيام إخقرة مـ حقاتف
ويف أشد أوقات معاكاتف ومرضف) مـ اتخاذ قبقر إكبقاء مساجد ُتعظؿ و ُيسجد لفا مـ دون
اهلل طز وجؾ بؿا يف ذلؽ قربه ﷺ ،ومـ هذه إحاديث الـبقية الشريػة ققلف ﷺ(( :الؾفؿ
ٓ تجعؾ قربي وثـا  ،لعـ اهلل ققما اتخذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد))[رواه اإلمام أحؿد]

فالقثـ :هق كؾ ما يعبد مـ دون اهلل طز جؾ ،ولؼد خشل رسقل الـبل محؿد ﷺ طؾك أمتف
أن تصـع كؿا صـع بعض مـ مضك مـ إمؿ ،فؼد كاكقا إذا مات لفؿ كبل طؽػقا حقل قربه
كؿا ُيصـع بالصـؿ ،فؼقلف ﷺ يف الحديث الشريػ يعـل :الؾفؿ ٓ تجعؾ قربي و َثـا ُيصؾك
إلقف  ،و ُيسجد كحقه و ُيعبد فؼد اشتد غضب اهلل طؾك مـ فعؾ ذلؽ ،وقد كان رسقل اهلل
محؿد ﷺ يحذر أصحابف وسائر أمتف مـ سقء صـقع إمؿ قبؾف الذيـ صؾقا إلك قبقر
أكبقائفؿ واتخذوها قبؾة ومسجدا كؿا صـعت القثـقة بإوثان التل كاكقا يسجدون إلقفا
ويعظؿقهنا ،وذلؽ هق الشرك إكرب ،فؽان الـبل ﷺ يخربهؿ بؿا يف ذلؽ مـ سخط اهلل
وغضبف ،وأكف مؿا ٓ يرضاه خشقة طؾقفؿ مـ امتثال صرقفؿ .
1

وهذا الحديث الـبقي الشريػ هق مـ الشقاهد الدالة طؾك صدق الؿصطػك ﷺ وأماكترف يف
رسالتف.

1

مـ أققال ابن عبد البر رحمه اهلل بتصرف.
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 فنذا لؿ يؽـ الـبل محؿد ﷺ صادقا يف دطقاه لؿا اهتؿ هبذا إمر ولؿا قام بالتـبقف الؿتؽرروالتحذير الشديد مـ خطقرتف ولرتك الـاس دون تقطقتفؿ لؾخرقض يف ذلرؽ إمرر ٓ سرقؿا
أهنؿ كاكقا قبؾ ذلؽ طبادا لألوثان فقزداد مجدا ومـزلة بقـ الـاس حتك بعد وفاتف ،ولؽـف ﷺ
كاصرحا وداط ًقرا هاد ًيرا لصرحابتف
معؾؿرا
الصادق إمرقـ الؿبؾرغ طرـ ربرف تبرارك وتعرالك كران
ً
ً
وٕمتف مـ بعده بعدم اتخاذ قربه ﷺ وثـًا ُيعبد ،كؿا اتخذ القفقد والـصارى مـ قبقر أكبقائفؿ
مساجد (كؿا يف أحاديث أخرى أوضحت ذلؽ) ،ولؿ يردطفؿ ﷺ يطغرقه لؿرتبرة إلقهقرة
حريصا طؾك دطقتف وأمتف ،لرقس
كؿا فعؾت الـصارى بعقسك ابـ مريؿ فعبدوه ،فؼد كان ﷺ
ً
أيضا بعد مؿاتف ﷺ.
يف حقاتف فحسب بؾ ً
 ولؿ يؿـع الـبل محؿد ﷺ ما كزل بف مـ الؿعاكاة وشدة الؿررض مرـ الؼقرام بتلديرة رسرالتفطؾك القجف إمثؾ ،ومـ الؼقام بؿا ُكؾػ بف مـ ربف والردطقة إلرك كؾؿرة التقحقرد  ٓ :إلرف إٓ
اهلل.
 والؿتتبع لسقرة رسقل اهلل ﷺ يجده يف سؽـاتف وحركاتف وأققالرف وأفعالرف حترك يف حروبرفأثـاء غزواتف وأشد لحظات أوقات الؼترال فقفرا كران ﷺ كعرؿ الؿعؾرؿ ٕصرحابف وٕمترف مرـ
بعده وكعؿ الداطل إلك اهلل طز وجؾ ،هاد ًيا لؾحؼ وكافة سبؾ الخقر.
فعؾك أي شلء يردل صردق وأماكرة رسرقل اهلل ﷺ فقؿرا يبؾغرف طرـ ربرف سربحاكف وتعرالك إلرك
أواخر أيام حقاتف بؾ أواخر لحظاهتا وهق يف شدة مرضف ومعاكاتف؟!
 -6مـ براهقـ صدق رسالة الـبل محؿد ﷺ وصدق ما بؾغف طـ ربف سبحاكف وتعرالك هرذه
أيات الؽريؿات التل طاتبف فقفا ربف سبحاكف وتعالك:
قال اهلل تعالكَ ﴿ :ط َب َس َو َت َق َّلك* َأ ْن َجا َء ُه ْإَ ْط َؿك* َو َما ُيدْ ِر َ
يؽ َل َع َّؾ ُف َي َّزكَّرك* َأ ْو َي َّرذك َُّر َف َتـْ َػ َعر ُف
رـ َجرا َء َك َي ْسر َعك*
اس َت ْغـَك* َف َلك َْت َل ُف َت َصدَّ ى* َو َما َط َؾ ْق َؽ َأ َّٓ َي َّزكَّك* َو َأ َّما َم ْ
الذك َْرى* َأ َّما َم ِـ ْ
َو ُه َق َي ْخ َشك* َف َلك َْت َطـْ ُف َت َؾ َّفك﴾ – .
[طبس1 :

]11

كان الـبل محؿد ﷺ يخاصب أحد طظؿاء قرريش وقرد صؿرع يف إسرالمف ،فبقـؿرا هرق يخاصبرف
قرديؿا ،فجعرؾ يسرلل رسرقل اهلل ﷺ يف شرلء
ويـاجقف إذ أقبؾ ابـ أم مؽتقم وكان مؿـ أسؾؿ
ً
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ويؾح طؾقف ،وو ّد الـبل ﷺ أن لق كػ سراطتف تؾرؽ لقرتؿؽـ مرـ مخاصبرة ذلرؽ الرجرؾ صؿ ًعرا
ّ
ورغبة يف هدايتف ،وطبس يف وجف ابـ أم مؽتقم وأطرض طـف وأقبؾ طؾك أخر.
ومررـ هـررا أمررر اهلل تعررالك رسررقلف ﷺ أن ٓ يخررص بالرردطقة واإلكررذار أحرردً ا ،بررؾ يسرراوي بررقـ
الشريػ والضعقػ والغـل والػؼقر والسادة والعبقد والرجال والـساء والؽبار والصرغار ،ثرؿ
اهلل تعالك يفدي مـ يشاء إلك صراط مستؼقؿ ولف الحؽؿة البالغة والحجة الدامغة.
وكتساءل ،كؿا تساءلـا مـ قبؾ ما الذي جعؾ محؿدً ا ﷺ يخرب ويبؾغ هذه أيرات الؽريؿرات
التل فقفا طتابف مـ ربف سبحاكف وتعالك؟ وما الذي اضطره إلك ذلؽ؟
ولؿ لؿ يؽتؿفا؟ وطالم يدل ذلؽ؟
فقؽقن الجقاب الؼاصع الػاصرؾ ٓ :شرلء إٓ أن محؿردً ا ﷺ هرق الصرادق الؿصردوق الرذي
ٓ يـطؼ طـ الفقى يبؾغ كؾ ما أوحاه إلقف ربف فال يؽتؿ مـف شق ًئا.
-4لؼد دطا الـبل محؿد ﷺ يف آخر يقم مـ حقاتف أزواجف فقطظفـ وذكرهـ ،وصػؼ القجع
قائال داط ًقا:
يشتد ويزيد فلخذ يقصل الـاس ً
مرارا[.رواه البخاري]
((الصالة الصالة وما مؾؽت أيؿاكؽؿ)) وكرر ذلؽ ً

فؾؿ يؿـع الـبل محؿد ﷺ ما كزل بف مـ الؿعاكاة وشدة الؿرض يف آخر أيام حقاتف مرـ الؼقرام
بتلدية رسالتف ،ومـ الؼقام بؿفام الدطقة والرسالة طؾك القجف إمثؾ.
ويف احتضاره ﷺ كان بقـ يديف ركقة فقفا ماء فجعؾ يدخؾ يديف يف الؿراء فقؿسرح هبرا وجفرف
ﷺ يؼقل ٓ(( :إلف إٓ اهلل ،إن لؾؿقت سؽرات)) [رواه البخاري]

هذه الؽؾؿة التل صالؿا دطا إلقفا صقال حقاتف وفرتة رسالتف خقر دطقة.
ويف آخر كالمرف ﷺ بعردما اسرتاك بالسرقاك (ففرق ﷺ الرذي طؾؿـرا أن السرقاك مطفررة لؾػرؿ
مرضاة لؾرب) وفرغ مـف ،رفع يده أو إصبعف وشخص بصره كحرق السرؼػ وتحركرت شرػتاه
وهق يؼقل« :مع الذيـ أكعؿت طؾقفؿ مـ الـبققـ والصرديؼقـ والشرفداء والصرالحقـ ،الؾفرؿ
اغػر لل وارحؿـل وألحؼـل بالرفقؼ إطؾك ،الؾفؿ الرفقؼ إطؾك» [رواه البخاري].
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وكرر الؽؾؿة إخقررة ثال ًثرا ،ومالرت يرده ﷺ ،ولحرؼ ﷺ برالرفقؼ إطؾرك ،إكرا هلل وإكرا إلقرف
راجعقن.
وهذا مـ شقاهد ودٓئرؾ صردق رسرقل اهلل ﷺ وأماكترف يف دطقترف فقؿرا بؾرغ طرـ ربرف تبرارك
وتعالك ٔخر لحظة يف حقاتف ﷺ ،وصدق اهلل تعالك إذ يؼقل:
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ َيررا َأ ُّي َفررا الـَّبِررل إِكَّررا َأ ْر َسرر ْؾـ َ
اجا
ررر ً
رررا َوكَررذ ًيرا* َو َداط ًقررا إِ َلررك اهلل بِنِ ْذكررف َوس َ
َاك َشرراهدً ا َو ُم َبش ً
ُّ
ِ
قرا﴾[إحزاب]46-45 :
ُمـ ً
 إن حقاة رسقل اهلل ﷺ مؾقئة بالشقاهد والرباهقـ طؾك صردقف ،وأماكترف وصرربه ،وشرؿائؾفالعطرة ،وإحاديث الـبقية الشريػة والسـة الؿطفرة كعؿ الشاهد وخقر برهان طؾك ذلؽ.

 و ْقفة مع هذا التساؤل الذي أثاره الشوخ الداعوـة المسـلم (أحمـد ديـدات) لتكـون
اإلجابة علوه شهادة من ثور المسلمون.
لؿاذا ٓ كطبؼ (آمتحان الحاسؿ) ؟
فنلك أتباع الؿسقح طقسك ابرـ مرريؿ طؾقرف السرالم أقرقل :لؿراذا ٓ ُكطبرؼ آمتحران الحاسرؿ
الذي أراده الؿسقح طقسك طؾقف السالم مـؽؿ أن تطبؼقه طؾك أي شرخص يردطل الـبرقة( .إذا
كان كب ًّقا بصدْ ق أم ٓ)؟؟
لؿاذا هتابقن مـ تطبقؼ هذا آمتحران طؾك تعالقؿ كبل اهلل محؿد ﷺ؟
فؾؼد كص الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة طؾك أن الؿسقح ابـ مريؿ طؾقف السالم قرال«:احررتزوا
مـ إكبقاء الؽذبة الذيـ يرلتقكؽؿ بثقراب الحؿرالن ،ولؽرـفؿ مرـ داخرؾ ذئراب خاصػرة ،مرـ
ثؿارهؿ تعرفقهنؿ ،هؾ يجتـقن مـ الشقك طـبا أو مـ الحس ِ
ؽ تقـًا ،هؽرذا كرؾ شرجرة جقردة
ً
َ َ
أثؿرارا رد ّيرة ٓ ،تؼردر شرجرة جقردة أن تضرع
فتصـع
تصـع
أثؿارا جقدة ،وأما الشجرة الرد ّية ْ
ً
ً
ثؿررا جقردً ا تؼطرع
أثؿارا رد ّية ،وٓ شجرة رد ّية أن تصـع
أثؿرارا جقردة ،كرؾ شرجرة ٓ تصرـع ً
ً
ً
وتؾؼك يف الـار ،فنذا مـ ثؿارهؿ تعرفقهنؿ» (إكجقؾ متك .)31 – 15 :7
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ففذا آمتحان الحاسؿ ،هق :اختبار الحؿض الذي أراد الؿسقح أن تطبؼف الـصراكقة طؾك كؾ
الحؼ الذي قد َّ
بشر بف.
لؾتعرف طؾك الـبل ّ
ُمدّ ٍع لؾـبقةّ ،

فنذا ما صبؼـا هذا آمتحان الحاسؿ الؿذكقر آك ًػا طؾك الـبل محؿد ﷺ كجد:
أن الـبل محؿد ﷺ قد جاء بالؿعتؼرد السرؾقؿ الصرايف الرذي لرقس فقرف أدكرك إفرراط أو تػرريط
ولقس فقف غؾق الـصرراكقة وتللقففرا لؾؿسرقح أو تؽرذيب القفقديرة برف (الؿسرقح) وكِ ْسربتف إلرك
القٓدة مـ الزكا.
أيضررا :أن الـبررل محؿررد ﷺ قررد جرراء بالشرررع الؼررقيؿ ،والعبررادات الفاديررة ،والتعررالقؿ
وكجررد ً
السامقة ،والدطقة إلك كؾ خقر ،وإلك الػضائؾ ومؽارم إخالق ،وإمر بؽرؾ بِ ّرر ومعرروف
أيضرا برالؿعروف
بالؿعروف (بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة) ،والـفرل طرـ كرؾ رذيرؾ ومـؽرر ً
(بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة).
أيضرا :يف الؽتراب الرذي ُأكرزل طؾرك الـبرل محؿرد ﷺ (الؼررآن الؽرريؿ) رسرالة كامؾرة
وكجد ً
متؿ َؿة لؿا جاء بف رسقل اهلل مقسك وكذلؽ رسقلف الؿسقح طقسك طؾقفؿا السالم.
ّ
أيضا :أكف بعد مجلء الـبل محؿد ﷺ وقبقل الـاس دطقتف واكتشارها قد قامت الدولة
وكجد ً
اإلسررالمقة الؽررربى ذات الرقعررة القاسررعة يف شررتك أقطررار إرض ،الؼائؿررة طؾررك تقحقررد
اهلل طز وجؾ ،والؼائؿة طؾك العدل وأسس الخقر والػضرقؾة ،وقرد اتسرعت هرذه الرقعرة اإلسرالمقة
القاسررعة شر ً
رؿآ وجـق ًبررا ،شررر ًقا وغر ًبررا ٓ ،سررقؿا بعررد أن اهنزمررت تحررت رايتفررا (رايررة التقحقررد)
(ط َّباد الـار ،التل هل مـ مخؾققرات اهلل طرز وجرؾ) وامرباصقريرة
ُكال مـ امرباصقرية الػرس ُ
الررروم (ط َّبرراد الؿسررقح ،الررذي خؾؼررف اهلل طررز وجررؾ وشرررفف بررالـبقة والرسررالة كسررائر إكبقرراء
والؿرسؾقـ) ،ولؿ تعد ٕي مـ اإلمرباصقريتقـ أية قائؿة بعد ذلؽ.
أثؿرارا جقردة» وكرذلؽ
ولذا :فنن التشبقف القارد ذكره بنكجقؾ متك «كرؾ شرجرة جقردة تصرـع
ً
«فنذا مـ ثؿارهؿ تعرفقهنؿ» ٓ ،يـطبؼ إٓ طؾك الـبل محؿد ﷺ ،الذي أقام اهلل طز وجؾ برف
دولة الحؼ (اإلسالم) ،والذي بشر الؿسقح بؿجقئف مـ بعده.
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وكـقه إلك :أكف إذا لؿ يؽـ الـبل محؿد ﷺ رسق ً
ٓ ح ًؼا مـ طـرد اهلل طرز وجرؾ لؽاكرت هنايترف وهنايرة
ثؿارا صقبة ،ولؽان خزي اهلل لف ،شلكف شلن مـ أخزاهؿ اهلل طرز وجرؾ مرـ
دطقتف وفشؾفا يف إثؿارها ً
مدّ طل الـبقة والرسالة أمثال مسقؾؿة الؽذاب وغقره ،ولؽـ الحال طؾك غقر ذلؽ ،حقث كان
كصر اهلل طز وجؾ لـبقف محؿد ﷺ ،وتليقده تبارك وتعالك لدطقتف ورسالتف ،ومـ ثؿ كجاحفرا
وأيضرا فؾؼرد أقرام اهلل طرز وجرؾ برف ﷺ دولرة الحرؼ (اإلسرالم)
ثؿارا حسـة صقبرةً ،
وإثؿارها ً
وأقر طقـف ﷺ بـجاح دطقتف وإقامة هذه الدولة العظقؿرة ،أٓ
الؼائؿة طؾك تقحقده جؾ وطالّ ،
وهل دولة اإلسالم.
فنكـا كجد يف الؼرآن الؽريؿ رسالة كامؾة ُمتؿؿة لؿا جاء بف مقسك وطقسك طؾقفؿا السالم.
ولذلؽ :فنن الـبل محؿد ﷺهق مـ ّ
بشر الؿسقح بؿجقئف مـ بعده.

 بشارات واضحة صريحة تبشر ببعثة الـبل محؿد ﷺ يف آخر الزمان
بالؽتب الؿؼدسة لدى الـصراكقة والقفقدية.
لؼد أخرب الؼرآن الؽريؿ أن كبل اإلسالم محؿد ﷺ الخاتؿ لجؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ
قد ّ
بشرت بف الؽتب السؿاوية السابؼة (كالتقراة واإلكجقؾ) وذلؽ قبؾ أن تتعرض لؾتحريػ
والتبديؾ والتلويؾ ،وأن أهؾ الؽتاب ( أهؾ كتاب القفقدية والـصراكقة) كاكقا يعرفقن وصػف
وزمان بعثتف ومؽان رسالتف ،و ُيدلؾ طؾك ذلؽ واقعقا :وجقد القفقد بالؿديـة واكتظارهؿ لفذا
الـبل.
ووصػ كبل آخر الزمان ويـتظروكف تب ًعا لعؾؿفؿ بؿجقئف مـ
فؾؼد كان القفقد يعرفقن ك ْعت ْ
سر وجقد القفقد بالؿديـة ،مفجر الـبل محؿد ﷺ الذي هاجر
كتاهبؿ (التقراة) ،وهذا هق ّ
إلقف مـ مؽة بعد أن اشتد إيذاء الؿشركقـ لف ولؿـ آمـ بف وبدطقتف.
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ولؽـ القفقد كاكقا يظـقن أن خروج هذا الـبل الؿ َب َّشر بف سقف يؽقن مـفؿ (القفقد) مثؾ
كثقر مـ إكبقاء الذيـ كان خروجفؿ مـ بـل إسرائقؾ (القفقد) ،ولؿ يؽـ بخاصرهؿ أن
لـبل الخاتؿ سقف يؽقن مـ غقرهؿ ،وهؿ العرب ،والتاريخ كػسف شاهد طؾك
خروج هذا ا ّ

يتقطدون العرب بالؿديـة بخروج هذا
ذلؽ ،حقث إن القفقد كاكقا ُيبشرون بؼرب ضفقره و ّ
الـبل (كبل آخر الزمان محؿد ﷺ) الذي يـتظروكف وقتالفؿ معف ضدهؿ (ضد العرب).
فؾؿا كان مـ مػاجئة القفقد بخروج هذا الـبل الذي يـتظروكف مـ غقرهؿ ،أي مـ العرب،
يتقطدوهنؿ بؼتالفؿ مع هذا الـبل الذي يـتظروكف بؾ ولؿا كان أيضا مِـ
والذي كان القفقد ّ

س ْبؼ أهؾ الؿديـة يف إيؿاهنؿ هبذا الـبل والتصديؼ برسالتف اشتدّ ذلؽ طؾك القفقد فجحدوا
وتؽرارا إلفساد دطقتف ولصد
مرارا
ً
كبقتف ورسالتف ،ومـ ثؿ رفضقا ا ّتباطف ،بؾ وخ ّططقا ً
تؿ كقره ولق كره الؽافرون.
الـاس طـف ،بؾ وق ْتؾف ولؽـ اهلل تعالك هق غالب طؾك أمره وهق ُم ّ
وهذا هق ِس ّر إيؿان أهؾ الؿديـة بالـبل محؿد ﷺ ل ِ َرؿا طؾؿقه مـ القفقد أكػسفؿ الذيـ
كاكقا ُيخربون طـف ويتقطدوهنؿ بؼتالفؿ معف ٓ ،سقؿا وأهنؿ (القفقد) أهؾ كتاب (التقراة).
ومع أكف ٓ يؿؽـ بحال أن يتؿ آستـاد أن إلك ما قد ألػف أشخاص تحت ما يسؿك باإللفام
أو كحق ذلؽ بؿجرد الظـ والتقهؿ إٓ أكف اكطالقا مؿا أخرب بف الؼرآن الؽريؿ مـ أن الـبل
محؿد ﷺ قد ُبشر بف يف الؽتب السابؼة (قبؾ التحريػ والتبديؾ والتلويؾ فقفا) كان البحث
مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ يف كتب القفقدية والـصراكقة واجتفادهؿ يف استخراج ما يتضؿـ
إشارات (وإن كاكت مضؿقكا) تبشر بؿجلء اإلسالم وبعثة الـبل الخاتؿ (كبل آخر الزمان)
الذي سقف يليت بعد الؿسقح طؾقف السالم ،وهق كبل اإلسالم محؿد ﷺ.
ولؼد كجح طؾؿاء الؿسؾؿقـ يف استخراج العديد مـ البشارات التل جاءت بالتقراة (كتاب
القفقدية ،وهل أيضا جزء مـ الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة تحت ما ُيسؿك بالعفد الؼديؿ)
ُمخربة بـبل آخر الزمان محؿد ﷺ الذي سقف ُتختؿ بف جؿقع الرسآت.
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 وبؿشقئة اهلل تعالك كذكر بعضا مـ البشارات الؿشرتكة بؽتاب القفقدية (التقراة)والؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة والتل قد ُح ِػظت مضؿقكا وإشاراهتا إلك كبل آخر الزمان
محؿد ﷺ إيذاكًا برسالتف العالؿقة الخاتؿة ،وهل رسالة اإلسالم.
 أوٓ :تؿفقدا لفذه البشارات التل سقف كذكرها كقضح ما جاء يف سػر التؽقيـ بؽتاب
القفقدية (التقراة) والؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة وكصف:
«وأما إسؿاطقؾ فؼد سؿعت َ
لؽ فقف ها أكا أباركف و ُأ َث ّؿره و ُأ َك ّثره كثقرا جدا ،اثـك طشر رئقسا
وأجعؾف ُأ ّمة كبقرة» (التؽقيـ )31 -18 :17
والربكة تبعا لؽتاب القفقدية والـصراكقة تعـل أمران :أ -الـبقة ب -الؿرُؾؽ
وإذا كان إسؿاطقؾ طؾقف السالم محروما مـ طفد الـبقة ما كاكت التقراة تـص طؾك بركتة
ولؽاكت تصرح بؿؾقك مـف كالؿؾقك الذيـ خرجقا مـ أوٓد إبراهقؿ طؾقف السالم ولؿ تـص
التقراة طؾك بركة لفؿ.
إذن أيـ تؽقن الربكة إذا لؿ ُيبعث كبل يفدي الـاس إلك اهلل تعالك بلوامر مـف جؾ وطال.
فؼد كان العرب قبؾ مجلء الـبل وثـققـ يعبدون إصـام ،متػرققـ يف إرض يحؽؿ
بعضفؿ بعضا ،ولؿ يؽـ لفؿ كظام وٓ ُمؾؽ إلك أن ُب ِعث الـبل محؿد ﷺ والتػقا حقلف
فػتح اهلل تعالك هبؿ البالد وأصؾح هبؿ العباد ،ومـذ ضفقره ﷺ بدأ ُمؾؽ بـل إسؿاطقؾ يف
العالؿ.
ومـ طظقؿ إهؿقة أن كذكر ما ذكره صاحب كتاب [البشارة بـبل اإلسالم يف التقراة
واإلكجقؾ ،د /أحؿد حجازي] طؾك الـحق التالل:
يؼقل كثقر مـ طؾؿاء بـل إسرائقؾ (الذيـ هداهؿ اهلل تعالك لإلسالم) أن اسؿ محؿد ﷺ قد
ورد يف سقاق بركة إسؿاطقؾ طؾقف السالم بحساب الجؿؾ ،وقد ورد يف سقاق بركة إسؿاطقؾ
لقعرف الـاس أكف بظفقره يبدأ ُمؾؽ بـل إسؿاطقؾ طؾقف السالم كؿا طرفقا ُمؾؽ بـل إسحاق
بظفقر مقسك طؾقف السالم.
فؾؼد جاء (يف سػر التؽقيـ  )31 :17أن اهلل طز وجؾ قال إلبراهقؿ:
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«وأما إسؿاطقؾ فؼد سؿعت لؽ فقف ،ها أكا أباركف و ُأ َّثؿره وأكثره كثقرا جدا اثـك طشر رئقسا
يؾد وأجعؾف أمة كبقرة»
يؼقل العؾؿاء أن كؾؿة (كثقرا جدا) أو (جدا جدا) التل بالعربية يف الؾغة العرباكقة (بؿاد ماد)
وكؾؿة ( ُأ َّمة كبقرة) أو (شعبا طظقؿا) التل بالعربية يف الؾغة العرباكقة (لجقي جدول) كؾ
الج َؿؾ طـد القفقد تساوي حساب حروف كؾؿة (محؿد).
مـفؿا بطريؼة حساب ُ
 يؼقل العالؿ شؿقئقؾ بـ يفقذا بـ أيقب (مـ طؾؿاء القفقد الذيـ أسؾؿقا ،رحؿف اهلل) يفكتابف [بذل الؿجفقد يف إفحام القفقد] تحت طـقان اإلشارة إلك اسؿ الـبل محؿد ﷺ يف
التقراة (كتاب القفقدية والذي يتضؿـف الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة) ما كصف:
قال اهلل تعالك مخاصبا إبراهقؿ طؾقف السالم (الجزء الثالث مـ السػر إول مـ التقراة):
«وأما إسؿاطقؾ فؼد قبؾت دطائؽ ،قد باركت فقف ،وأثؿره وأكثره جدا جدا»
ذلؽ ققلف (بالعرباكقة):
«ولشقؿاطقؾ شؿعتقخا هـل بقراختل أوتق وهػريتل أوتق وهربقتل أوتق بؿاد ماد».
ففذه الؽؾؿة بالعرباكقة (بؿاد ماد) التل معـاها (كثقرا جدا) أو (جدا جدا) بالعربقة إذا طددكا
حساب حروففا بالجؿؾ وجدكاه ( )93وذلؽ هق طدد حساب حروف اسؿ (محؿد) ﷺ
فنكف أيضا ( ،)93وإكؿا ُج ِعؾ ذلؽ يف هذا الؿقضقع ُل ْغزا ٕكف لق ُصرح بف لبدّ لتف القفقد
وأسؼطتف مـ التقراة كؿا طؿؾقا يف غقر ذلؽ.
فنن قالت القفقد يقجد يف التقراة ما يؽقن حساب حروفف مساويا لعدد حساب حروف اسؿ
زيد وطؿرو وخالد ،أفقؽقكقن أكبقاء؟
واإلجابة :أكف لقس يف التقراة مـ أيات ما حاز بف إسؿاطقؾ مـ الشرف يف هذه أية ،ولقس
يف التقراة آية أخرى مشتؿؾة طؾك شرف لؼبقؾة أي مـ تؾؽ إسؿاء (زيد أو طؿرو أو خالد).
وإن قالت القفقد بلن الباء يف (بؿاد ماد) حرف جلء بف لؾصؾة فؾق ُأخرج مـفا لؽاكت الحاجة
إلك باء ثاكقة فقؼال (ببؿاد ماد)!
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واإلجابة:أكف مـ الؿشفقر طـد القفقد أكف إذا اجتؿع الباءان أحدهؿا أداة وأخر مـ كػس
الؽؾؿة ُتحذف إداة وتبؼك التل مـ كػس الؽؾؿة وهذا شائع يف مقاضع متعددة.
ففذه الؽؾؿة (بؿاد ماد) والتل معـاها (كثقرا جدا) أو (جدا جدا) هل كؾؿة الؿبالغة مـ اهلل
سبحاكف وتعالك إذ ٓ أسقة لفا مـ كؾؿات أية الؿذكقرة ،وإذا كاكت هذه أية (الؿشار
إلقفا) التل بالتقراة أطظؿ مبالغة (مـ باقل أيات) يف حؼ إسؿاطقؾ طؾقف السالم وأوٓده
فنن تؾؽ الؽؾؿة (بؿاد ماد) أطظؿ مبالغة مـ باقل كؾؿات أية.
فال طجب أن تتضؿـ اإلشارة إلك أجؾ أوٓد إسؿاطقؾ طؾقف السالم وإلك اسؿ أفضؾفؿ
شرفا وأطظؿفؿ قدرا (محؿد) ﷺ.
ومـ الؿعؾقم أن حساب الجؿؾ مـ إهؿقة بؿؽان طظقؿ يف إمؿ الؼديؿة مـ قبؾ ضفقر
اإلسالم ،ويمكد هذا الؼقل أن البادئقن هبذا الؼقل (حساب الجؿؾ) هؿ طؾؿاء بـل إسرائقؾ
أكػسفؿ.
ولؼد اهتؿت الـصراكقة أيضا هبذا الحساب ورمزت بف يف اإلكجقؾ إلك شلء مفؿ طـدها
(القحش) يف هناية اإلصحاح الثالث مـ سػر الرؤية.
ويؿؽـ بقان صريؼة حساب الجؿؾ طـد القفقد طؾك الـحق أيت:
فطريؼة حساب الجؿؾ طـد القفقد ُيرمز إلقفا بالؽؾؿات أتقة:
(أبجد هقز حطل كؾؿـ سعػص قرشت).
صريؼة حساب الجؿؾ طـد القفقد (العرباكققـ):
أ ب ج د  -ه و ز-ح ط ي  -ك
6 3 1
س

ع

ل

م

ن

51 41 61 31 - 11 9 8 - 7 6 5 - 4
ف ص-

81 71 61

ق

ر

ش

ت

411 611 311 111 - 91
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واكطباق الؽؾؿتقـ( :بؿاد ماد) التل معـاها (كثقرا جدا) أو (جدا جدا) و(لجقي جدول)
التل معـاها (أمة كبقرة) أو (شعبا طظقؿا) طؾك كؾؿة (محؿد) هؽذا:
أوٓ :كؾؿة (بررررؿررررراد مررررراد)
فتبعا لطريؼة الحساب الؿشار إلقفؿا طـد القفقد العرباكققـ،فنن:
ب= 3م= 41ا=1

د=4

م=41

ا=1

د=4

أي أن مجؿقع حروف كؾؿة (بؿاد ماد) = 93
ثاكقا :كؾؿة (لرررجررقي جرردول)
ل=61

ج=6

و= 6ي= 11ج=6

د=4

و=6

ل=61

أي أن مجؿقع حروف كؾؿة (لرررجقي جدول) = 93
ثالثا :كؾؿة (مررحؿد)
م= 41ح=8

م=41

د=4

أي أن مجؿقع حروف كؾؿة (مررحؿد) = 93
إذن فؽؾتا الؽؾؿتان (برررررؿررراد مرررراد) و(لرجقي جدول) تشقران إلك اسؿ الـبل (مررحؿد)
ﷺ الذي سقليت مـ كسؾ إسؿاطقؾ طؾقف السالم لتبدأ مـ وجقده بركة إبراهقؿ طؾقف السالم يف
إمؿ.
 ثاىوا :لؼد جاء يف سػر آشرتاع أن اهلل تعالك قال لؿقسك طؾقف السالم« :أققؿ لفؿ كب ّقا مـ
وسط إخقهتؿ مثؾؽ ،وأجعؾ كالمل يف فؿف ،فقؽؾؿفؿ بؽؾ ما أوصقف بف» (سػر اإلشرتاع
.)18 : 18
ففذا الـص مـ الـصقص الؼاصعة التل تدل طؾك أن الـبل الذي سقف يخرج يف آخر الزمان
لقس مـ بـل إسرائقؾ ،ولؽـف مـ إخقة بـل إسرائقؾ وهؿ بـق إسؿاطقؾ.
فنخقة بـل إسرائقؾ إما العرب وإما الروم.
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فالعرب هؿ بـق إسؿاطقؾ طؾقف السالم ،وإسؿاطقؾ طؾقف السالم هق أخق إسحاق طؾقف السالم
والد يعؼقب (إسرائقؾ طؾقف السالم).
والروم هؿ بـق العقص ،ولؿ يؼؿ مـ الروم سقى كبل واحد وهق أيقب طؾقف السالم ،وكان
الـبل الؿرُبشر بف.
قبؾ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم بزمان ،فال يجقز إذن أن يؽقن هق ّ

الؿ ّ
يبؼ
بشر بف يف التقراة مـ العرب (الذيـ هؿ بـق إسؿاطقؾ) حقث لؿ َ
لذلؽ ،فنن الـبل ُ

غقرهؿ ،وهؿ إخقة لبـل إسرائقؾ.
 وإذا قال قائؾ أن الـبل الؿرُ َّبشر بف يؽقن مـ بـل إسرائقؾ (يقشع بـ كقن) ُ ،ي َر ّد طؾقف:
أكف إذا كان إمر كذلؽ ما كان ِ
السػر لقـص طؾك ققل« :مثلك» ٕن مـ الؿعؾقم أكف ٓ يؼقم
مـ بـل إسرائقؾ كبل مثؾ مقسك طؾقف السالم ،وذلؽ لميت:
لؼد أخربت التقراة أكف لؿ يؼؿ وٓ يؼقم مـ بـل إسرائقؾ كبل مثؾ مقسك طؾقف السالم ،وىص
ذلك يف التوراة السامرية (سػر التثـقة :)13-11:64
«وٓ يؼقم أيضا كبل يف إسرائقؾ كؿقسك الذي كاجاه اهلل شػاها بجؿقع أيات والؿعجزات
التل أرسؾف لؾػعؾ يف أرض مصر بػرطقن وبؽؾ طبقده وبؽؾ أرضف وبؽؾ القد الشديدة،
وبؽؾ الؿـاضر العجقبة التل صـع مقسك بؿشاهدة كؾ إسرائقؾ».

وبؿا أن يقشع بـ كقن هق مـ أكبقاء بـل إسرائقؾ فنكف لقس الـبل الؿرُ َّ
بشر بف.

 فػل سػر آشرتاع أن اهلل تعالك قال لؿقسك« :أققؿ لفؿ كب ًّقا مـ وسط إخقهتؿ ِمثلك» ومعؾقمأن يقشع بـ كقن كان كب ًّقا مـ أكبقاء بـل إسرائقؾ ،ولؽـ الـبل الؿرُ َّ
بشر بف إكؿا هق كبل مثؾ مقسك
طؾقف السالم مـ إخقة بـل إسرائقؾ ولقس مـفؿ.
كصت التقراة (كتاب القفقدية وأحد جزئل الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة -العفد
 وقد َّالؼديؿ )-طؾك :أن إسحاق طؾقف السالم وأبـاءه (الذيـ هؿ بـق إسرائقؾ) هؿ إخقة إلسؿاطقؾ
طؾقف السالم ،كؿا جاء يف سػر التؽقيـ (« :)13/16وأمام إخقتف يسؽـ» ويمكد ما ذكركا،
ققل اهلل تعالك لؿقسك طؾقف السالم «مثلك».
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ومـ ثؿ فنن الؿؼصقد مـ البشارة بالـبل هق :أكف يؼقم كبل مثؾ مقسك طؾقف السالم ولؽـّف
لقس مـ بـل إسرائقؾ وإكؿا كؿا كصت طؾقف التقراة «مـ وسط إخقهتؿ» وهؿ العرب الذيـ هؿ
بـق إسؿاطقؾ طؾقف السالم أخق إسحاق طؾقف السالم والد يعؼقب (إسرائقؾ طؾقف السالم).
 وإذا ما زطؿت الـصراكقة بلن الؿسقح طؾقف السالم مثؾ مقسك طؾقف السالم ،فنن ذلؽالزطؿ لقس بصحقح طؾك اإلصالق ،وذلؽ ٕن الؿسقح طقسك طؾقف السالم لقس مثؾ مقسك
طؾقف السالم ،و ُكدَ ّلؾ طؾك ذلؽ بأيت:
أ -أن كبل اهلل مقسك طؾقف السالم قد جاء بشريعة تا ّمة ،وأما الؿسقح طقسك طؾقف السالم فؾؿ
يلت بشريعة جديدة حقث قال« :ما جئت ٕكؼض بؾ ٕكؿؾ» (إكجقؾ متك )17 : 5

ب -أن مؽاكة الؿسقح يف الـصراكقة غقر مؽاكة مقسكٕ ،كف وف ًؼا ٓطتؼادها :فنن الؿسقح إلف
(حسب زطؿفا) ولؽـ مقسك لقس بنلف ،ومـ ثؿ فنن الؿسقح ٓ يشبف مقسك .
()1

ت -أن الـصراكقة تعتؼد أن الؿسقح ُصؾب ومات مػتد ًيا خطايا العالؿ ،ولؽـ مقسك لؿ يؿت
مػتد ًيا خطايا العالؿ .
()3

ث -أن الـصراكقة تعتؼد أن الؿسقح مؽث يف قربه ثالثة أيام ،ولؽـ مقسك لؿ يػعؾ ذلؽ .
()6

لذلؽ ،فنن الؿسقح طقسك طؾقف السالم ٓ يشبف مقسك طؾقف السالم
إذن فؾقس الؿسقح هق الـبل الذي َب ّشرت بف التقراة ،ومـ ثؿ يتب ّقـ بطالن ذلؽ آ ّدطاء الذي
تزطؿف الـصراكقة.
والحؼ الؼاصع :أن الؿؿاثؾة بقـ محؿد ﷺ وبقـ مقسك طؾقف السالم واضحة جؾ ّقة ،كرؤية
الشؿس يف وضح الـفار ،و ُكد ّلؾ طؾك ذلؽ كؿا طؾك الـحق أيت:

( )3( )2( )1آختقار بقـ اإلسالم والـصراكقة ،لؾشقخ /أحؿد ديدات.

.
.
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كال مـ كبل اهلل مقسك وكبل اهلل محؿد قد ُولِد وٓدة طادية ،أي مـ أب وأ ّم ،ولؽـ
 -1أن ً
الؿسقح قد ُولِد مـ أم فؼط.
ً
أصػآ ،ولؽـ الؿسقح بؼل
 -3أن كال مـ كبل اهلل مقسك وكبل اهلل محؿد قد تزوج وأكجب
أطذ ًبا.
 -6أن كبل اهلل مقسك وكبل اهلل محؿد قد تؼبؾفؿا ققمفؿا كلكبقاء خالل حقاهتؿا ،وذلؽ
ّ
والؿشاق مـ أجؾ كشر دطقتف ورسالتف ،ولؽـ إمر طؾك
بعدما واجف كال مـفا الؿتاطب
طؽس ذلؽ بالـسبة لؾؿسقح ،وذلؽ وف ًؼا لؿا جاء يف كتاب الـصراكقة (بنكجقؾ يقحـا )11:1
حقث يؼقل« :إلك خاصتف جاء وخاصتف لؿ تؼبؾف».
 -4أن كال مـ كبل اهلل مقسك وكبل اهلل محؿد قد هاجر مـ وجف أطداءه ،فؿحؿد ﷺ هاجر
إلك الؿديـة ،ومقسك طؾقف السالم هاجر إلك مديـ.
 -5أن كؾتا الؿديـتقـ الؾتقـ هاجر إلقفؿا كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد ﷺ،
بقـفؿا تقافؼ يف اسؿ كؾ مـفؿا ،فبقـ (مديـ) و(الؿديـة) تقافؼ.
 -6أن كال مـ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد ﷺ حارب أطداءه ،وضػر بـصر
اهلل طز وجؾ.
ّ -7
أن اهلل طز وجؾ َم ّؽـ لؿقسك طؾقف السالم أن يحؽؿ بقـ الـاس بحؽؿف جؾ وطال،

وكذلؽ فؼد َم ّؽـ اهلل طز وجؾ لـبقف محؿد ﷺ أن يحؽؿ بقـ الـاس بؽتابف (الؼرآن الؽريؿ)
جؾ وطال.

 -8أن كال مـ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد ﷺ قد جاء بشريعة جديدة تامة،
ولؽـ الؿسقح طؾقف السالم لؿ يلت بشريعة جديدة تا ّمة ،ويتب ّقـ ذلؽ مؿا جاء بؽتاب
الـصراكقة ،وهق ققلف« :ما جئت ٕكؼض بؾ ٕكؿؾ» (متك .)17 :5
 -9أن كال مـ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد ﷺ قد تقيف وفاة بعقدة طـ
الصؾب الذي تزطؿف الـصراكقة بالـسبة لؾؿسقح.
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 -11أن كال مـ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد ﷺ مدفقن يف إرض ،ولؽـ
الؿسقح فنكف حسب زطؿ الـصراكقة يبؼك يف السؿاء.
ولؿا أوضحـا ،يتبقـ أن كؾؿة «مثلك» التل جاءت بـص التقراة ،تـطبؼ طؾك كبل اهلل محؿد ﷺ ٓ
غقره.
 ولذا ،فنن الـبل محؿد ﷺ هق مـ كان مثؾ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم. ثالثا :ويمكد ما قد أوضحـاه يف الـؼطة السابؼة (ثاكقا) ما جاء يف الؽتاب الؿؼدس
لؾـصراكقة (متك " :)46-43 :31قال لفؿ يسقع :أما قرأتؿ قط يف الؽتب أن الحجر الذي
رفضف البـاؤون قد صار رأس الزاوية؟ مـ قِ َبؾ الرب كان هذا وهق طجقب يف أطقــا! لذلؽ
أققل لؽؿ :إن مؾؽقت اهلل ُيـزع مـؽؿ و ُيعطك ُٕ ّمف تعؿؾ أثؿاره .ومـ سؼط طؾك هذا الحجر
يرتضض ومـ سؼط هق طؾقف يسحؼف!".
وهذه إشارة صريحة إلك أن الـبقة رسالة والرسالة لـ تؽقن يف بـل إسرائقؾ بعد أن ،وأن
بـل إسرائقؾ سقف ُي ْستبدلقا بلمة أخرى تحؾ محؾفؿ يف الؼقام بلمر الديـ وأداء رسالتف (إن
مؾؽقت اهلل ُيـزع مـؽؿ) ،وأن الـبقة والرسالة سقف تؽقن يف بؾد قد أطرض وابتعد طـف
الـاس يف الؿاضل (الحجر الذي رفضف البـاؤون قد صار رأس الزاوية؟) ،وٓ شؽ أن هذه
البؾدة هل التل هبا ُو ِضع أول حجر ٕول بقت مـ بققت اهلل تعالك يف إرض ،وهل مؽة
التل هبا الؽعبة الؿشرفة التل رفعفا ققاطدها وأطاد بـاءها إبراهقؿ وابـف إسؿاطقؾ طؾقفؿا
السالم ،حقث تتصػ مؽة بلرضفا الؼاحؾة ورمضائفا وفؼر مقاردها ولذلؽ أطرض الـاس
طـفا يف الؿاضل ،ولؽـ مشقئة اهلل سبحاكف وتعالك اقتضت أن تؽقن هذه البؾدة (مؽة) هل
مفد الـبقة والرسالة الخاتؿة (كبقة محؿد ﷺ الذي جاء برسالة اإلسالم) وأن َي ِػد الـاس
إلقفا ألقفا كثقرة وجؿاطات متعدة إجـاس مـ شتك بؼاع إرض حجاجا صائػقـ بالبقت
العتقؼ (-الؽعبة الؿشرفة -الذي أطاد بـاءه إبراهقؿ وإسؿاطقؾ طؾقفؿا السالم) وذلؽ بعد
مجلء الـبل محؿد ﷺ برسالة اإلسالم .

60

الموجز يف التعريف بنبي اإلسالم محمد ﷺ ،ودٓئل من شواهد ىبوته ورسالته ﷺ
ُ

ولؼد أقام الـبل محؿد ﷺ دولة اإلسالم (دولة التقحقد) التل هزمت أطظؿ إمرباصقريتقـ
(الػرس والروم) آكذاك وامتدت شرقا وغربا وشؿآ وجـقبا كصرا وتليقدا مـ اهلل سبحاكف
يرتضض ومـ سؼط هق طؾقف يسحؼف!)
وتعالك (ومـ سؼط طؾك هذا الحجر ّ
ومثؾ الذي ذكركا ما رواه مسؾؿ ،أن الـبل محؿد ﷺ قال(( :م َثؾِل ومثَ ُؾ إ ْكبِ ِ
قاء مِـ َق ْبؾِل
َ
َ
فلح َسـَ ُف و َأ ْج َؿ َؾ ُفَّ ،إٓ َم ْق ِض َع َلبِـ ٍَة (مقضع حجر) مِـ ِ
زاو َي ٍة مِـ َزوايا ُه،
ك ََؿ َث ِؾ َر ُج ٍؾ َبـَك ُبـْقاكًا ْ
ويؼقلقنَ :ه ّال و ِضع ْت ِ
هذه ال َّؾبِـَ ُةَ ،
َ
قن بف و َي ْع َج ُب َ
َّاس َي ُطق ُف َ
قال ﷺ :فلكا ال َّؾبِـَ ُة
قن لف
ُ َ
َف َج َع َؾ الـ ُ
ـ))[.رواه مسؾؿ]
وأكا خا َت ُؿ الـبقق َ

 رابعا :لؼد جاء بالتقراة يف سػر داكقال الذي يؼدسف القفقد والـصارى (إصحاح -1 :7
 )16حديثا طـ رؤيا رآها الـبل داكقال يف مـامف ومقجزها :أكف رأى  4حققاكات طظقؿة
صعدت مـ البحر بالتتابع وآخر تؾؽ الحققاكات إربعة لف  11قرون برأسف ثؿ ضفر قرن آخر
صغقر بتؾؽ الرأس مختؾػ طـ غقره مـ الؼرون حقث كان مـظره أشدّ مـ غقره ولف طققن
كعققن إكسان و َفؿ ُم َت َؽؾؿ بعظائؿ وقد قامت  6قرون أخرى مـ أمام ذلؽ الؼرن الصغقر ،وأن
ذلؽ الؼرن الصغقر يحارب الؼديسقـ الصالحقـ ويغؾبفؿ إلك أن يليت الققت الذي يـتصر فقف
الؼديسقن الصالحقن ويؿتؾؽقن الؿؿؾؽة بعد  6أزمـة وكصػ مـ محاربة الؼرن الصغقر
وأتباطف لفؿ.
 ومقجز تػسقر هذه الرؤيا وفؼا لؿا جاء يف سػر داكقال (إصحاح  )37-17 :7ولؿاتقضحف تػسقرات الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة (كؿا يف التػسقر التطبقؼل لؾؽتاب الؿؼدس
ص 1696وغقره):
أ  -أن تؾؽ الحققاكات إربعة هل  4مؿالؽ تؼقم طؾك إرض كنشارة إلك مؿؾؽة بابؾ
وفارس والققكان وروما (الؿؿؾؽة الروماكقة).
ب -وأما الر  11قرون التل بالحققان الرابع ففل إشارة إلك الر  11مؾقك (أباصرة) يف
اإلمرباصقرية الروماكقة الذيـ حؽؿقا الؼدس بعد الؿسقح طؾقف السالم واضطفدوا
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والؿثؾثقـ) بداية مـ كقرون واكتفاء برر دقؾدياكقس الذي قد اكتفك
الؿسقحققـ (الؿقحديـ ُ
حؽؿف سـة  615م .
ت -ومـ كتاب( :آستشفاد يف فؽر أباء) لؾؼؿص أثـاسققس ففؿل فؼرة  ،34يتبقـ أن
اإلمرباصقر الروماين الؽبقر الذي أتك بعد الر  11مؾقك الذيـ اضطفدوا الؿسقحقة هق
اإلمرباصقر قسطـطقـ ،ومـ ثؿ فنكف وفؼا لؿا جاء يف تػسقر كبقءة داكقال إصحاح  7ولؿا
سجؾتف الؿصادر التاريخقة فنن الؼرن الصغقر الذي قامت  6قرون مـ أمامف ٓ يـطبؼ إٓ
طؾك اإلمرباصقر قسطـطقـ ،ويمكد ذلؽ:
 -1أن اإلمرباصقر قسطـطقـ هق مؾؽ مـ مؾقك الروم.
 -3أن اإلمرباصقر قسطـطقـ قد ضفر بعد  11مؾقك يضطفدون الؿسقحقة.
 -6أكف يف تػسقر كبقءة داكقال إصحاح  34 :7أن ذلؽ الؿؾؽ الذي يليت بعد الر  11مؾقك ُي ّ
ذل
 6مؾقك ،وذلؽ يـطبؼ تؿاما طؾك اإلمرباصقر قسطـطقـ ،حقث إن اإلمرباصقرية الروماكقة
كان يحؽؿفا إمرباصقر واحد فؼط ولؽـ يف طفد قسطـطقـ كان يحؽؿ اإلمرباصروية
الروماكقة  4أباصرة كؾ مـفؿ طؾك جزء مستؼؾ ،فؼام اإلمرباصقر قسطـطقـ بالؼضاء طؾك
الر  6أباصرة الذيـ يؼػقن أمامف ويـافسقه طؾك الحؽؿ.
وهـا يذكر الؿمرخ الؽـسل فؾقبشاف  Philip Schaffصاحب مقسقطة تاريخ الؽـقسة
الؿسقحقة (وهق مـ أهؿ ممرخل العصر الحديث وذو مـزلة طـد الؿسقحققـ) يف الؿجؾد
الثالث أن اإلمرباصقر قسطـطقـ اكتصر طؾك الر  6مؾقك وهؿ :جالقريقس و ماكسقـتققس
ولقسقـققس.
ويؼقل فقؾقبشاف :إن ألؿع فرتة يف حؽؿ قسطـطقـ مؾطخة بالدماء ،فقفؼا لؿا جاء يف
الؿراجع التاريخقة فنن اإلمرباصقر قسطـطقـ قتؾ زوج أختف لقسقـققس ثؿ قتؾ ابـ أختف
( 11طام) وقتؾ أختف وقتؾ ابـف (حقث كان طـده ولع بالسؾطة) وأطدم زوجتف (أخت
ماكسقـتققس).
 -4أن سقاسة اإلمرباصقر قسطـطقـ مختؾػة طـ الر 11مؾقك الذيـ سبؼقه (الذيـ قد
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اضطفدوا الؿسقحقة) ،حقث إكف ٕول مرة ُيصدَ ر مرسقما لؾتسامح مع الؿسقحققـ
سـة  616م فقُسؿح لؾؿسقحققـ بالحرية الديـقة وذلؽ يف طفد قسطـطقـ ثؿ بعد ذلؽ َتدَ ّخؾ
يف الشئقن الديـقة كؿا يف مجؿع كقؼقة  635م.
 -5أن اإلمرباصقر قسطـطقـ (الذي كان وثـقا) قد تؽؾؿ بعظائؿ ضد اإللف ،فؼد اكتصر لرأي
الؿثؾثقـ الؼائؾقـ بللقهقة الؿسقح وأكف لقس مخؾقق وصرد الؿقحديـ الؿسقحققـ.
ُ
 -6أن اإلمرباصقر قسطـطقـ الذي كان وثـقا يعبد الشؿس (أكثر مـ أي إلف آخر) قد أصدر
مرسقما سـة  631م جعؾ فقف يقم إحد هق يقم إجازة لؾجؿقع بؿا يف ذلؽ الؿسقحققـ
ووصػف بققم الشؿس  Sun Dayالجؾقؾ حقث إن قسطـطقـ كان يؼدس إلف الشؿس
ويعبده أكثر مـ أي إلف آخر ،ولؿ يؽـ يقم إحد قبؾ ذلؽ يقم راحة لؾؿسقحققـ حقث إن
التقراة تلمرهؿ بلن يعظؿقا يقم السبت وأن يجعؾقه هق يقم الراحة إبدية ،ويتضح ذلؽ مـ
كتاب( :طجائب العبادة ،لؿاذا كعبد والطريؼة التل كعبد هبا ،لر كقث دروري ،)Keith Drury
وأيضا يف العدد  67مـ مجؾة التاريخ الؿسقحل تحت طـقان (تغققر إوقات) تقضح كقػ
صار يقم  35ديسؿرب هق يقم مقالد الؿسقح طؾك الرغؿ مـ أن الؿسقحققـ لؿ يؽـ متقفر
لديفؿ معؾقمات تساطدهؿ طؾك حساب تاريخ مقالده (حقث إن الؽتاب الؿؼدس ٓ يذكر
تاريخ أو مقطد مقالد الؿسقح) وتؼقل أن ذلؽ التاريخ كان أساسا تاريخ يقم مقالد الشؿس
(كعقد وثـل لتؽريؿ إلف الشؿس) وأصبح ُيحتػؾ بف طؾك أكف يقم مقالد الؿسقح (صبؼا لؿا أقره
مجؿع كقؼقة  635م) والؽـائس الشرققة تحتػؾ بققم  6يـاير وهق أساسا طقد وثـل كذلؽ
(حقث إن أصؾف  35ديسؿرب -يقم مقالد الشؿس -ولؽـ اكػصؾت الؽـائس الشرققة لؼقلفا
بقجقد خطل يف حساب صقل السـة الشؿسقة).
ومـ ثؿ يتبقـ أن قسطـطقـ هق مـ قام بتغققر إوقات وإطقاد كؿا يف تػسقر رؤيا داكقال
(سػر داكقال إصحاح  )35 :7واتبعتف الؽـقسة الؿسقحقة يف ذلؽ.
 -7أن اإلمرباصقر قسطـطقـ قد اضطفد الؼديسقـ الصالحقـ وهؿ الؿقحدون الؿسقحققن
كؿا يف تػسقر رؤيا داكقال (سػر داكقال إصحاح .)35 :7
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 -8أن اإلمرباصقر قسطـطقـ قد ضؾ الحؽؿ لف وٕتباطف مـ بعده مضطفديـ الؼديسقـ
الصالحقـ الؿقحديـ لؿدة زمان وأزمـة (أي :زماكقـ ،كؿا يف الرتجؿة القسقطقة لؾؽتاب
الؿؼدس) وكصػ زمان ،أي لؿدة  6أوقات وكصػ تؼريبا ،حتك جاء مـ أهنك مؾؽفؿ طؾك
مؿؾؽة اهلل وهل مديـة الؼدس.
 وما كريد أن كس ّؾط الضقء طؾقف هـا هق ما جاء يف رؤيا داكقال (اإلصحاح :)37 :7العؾل]
[والؿؿؾؽة والسؾطان وطظؿة الؿؿؾؽة تحت كؾ السؿاء ُتعطك لشعب قدّ يسل
ّ

أي أن الؿؿؾؽة (الؼدس) بعد ذلؽ الحؽؿ وآضطفاد لؾصالحقـ (لؿدة  6أوقات وكصػ)
ُتعطك لؾؼديسقـ الصالحقـ.
والتساؤل هـا :مـ هؿ الصالحقن (كؿا يف رؤيا داكقال) الذيـ أهنقا حؽؿ الرومان (بعد أن
ضؾ آضطفاد لؾصالحقـ الؿقحديـ مدة  6أوقات وكصػ طؾك يد الؼرن الصغقر
–قسطـطقـ -وأتباطف مـ بعده) طؾك الؼدس ؟
الجقاب :الؿسؾؿقن هؿ الصالحقن الذيـ أهنقا حؽؿ الرومان طؾك الؼدس ،حقث فتحقا
مديـة الؼدس طام  16هجرية وهق مقافؼ لعام  667م.
فاإلمرباصقر قسطـطقـ قد حؽؿ بداية مـ سـة  616م ،واستؿر حؽؿف وحؽؿ أتباطف مـ
بعده حتك مجلء اإلسالم وف ْتح الؿسؾؿقـ لؾؼدس وتخؾقصفا مـ حؽؿ الرومان
طام  667م .
والؿدة ما بقـ بداية حؽؿ قسطـطقـ ثؿ أ ْت َباطف مـ بعده وبقـ بداية حؽؿ الؿسؾؿقـ لؿديـة
الؼدس بعد أن فتحقها كاهقـ حؽؿ الرومان طؾقفا هل  661سـة مقالدية وبالتقققت الؼؿري
الؿعتؿد يف التقراة فقق  641سـة قؿرية ،أي بالتؼريب  6مدد زمـقة وكصػ ،وتؾؽ هل طادة
الـبقءات يف الؽتاب الؿؼدس بلن الـبقءات تؽقن تؼريبة.
ومـ ثؿ يتضح :أن الـبقءة قد تحدثت طـ زمان اإلسالم والققت الذي يؽقن فقف بعثة
كبل اإلسالم محؿد ﷺ ،مع هدمفا لؾؿسقحقة بصقرهتا الحالقة التثؾقثقة وإثباهتا لصحة
اإلسالم وما جاء بف مـ تقحقد لإللف الخالؼ جؾ وطال ،ومـ ثؿ مصداققة دطقة ورسالة
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كبل اإلسالم محؿد ﷺ .
1

وحل مـ جفة بالد العرب»
 خامسا :بداية ،لؼد جاء الـص بسػر أشعقا (ْ « :)16:31
القحل والـبقءة بـبل يظفر ببالد العرب إٓ أن
ومع أن أية بالؽتاب الؿؼدس تشقر إلك ْ
[وحل يف بالد العرب] وهل أدق وأضفر يف
الرتجؿة الصحقحة بعد الرجقع لؾـص العربيْ :
اإلشارة إلك الـبل الذي جاء يف بالد العرب وهق الـبل محؿد ﷺ.
القحل والـبقءة
 وباستؽؿال ما ورد يف سػر أشعقا (  )16 -16 :31لتلكقد اإلشارة إلك ْالق ْطر يف بالد العرب تبِقتقـ يا
بالـبل الذي يظفر ببالد العرب« :وحل مـ جفة بالد العرب :يف َ
ققافؾ الدّ داكققـ  -هاتقا ماء لؿالقاة العطشان يا سؽان أرض تقؿاء وافقا الفارب ُ
بخ ْبزه – فنهنؿ مـ
أمام السققف قد هربقا  ،مـ أمام السقػ الؿسؾقل ومـ أمام الؼقس الؿشدود ومـ أمام شدة
الحرب – فنكف هؽذا قال لل السقد (الرب) :يف مدة سـة كسـة إجقر يػـك كؾ مجد قِقدار ».
كجد أن كؾ تػاصقؾ الـص تـطبؼ طؾك الـبل محؿد ﷺ وهجرتف إلك الؿديـة الؿـقرة (وهل
إرض ذات ْ
حرتقـ – الحرة :هل إرض ذات الحجارة السقداء ويصعب
الـخؾ القاقعة بقـ ّ
الؿشل طؾقفا بالراحؾة– ببالد العرب ،حقث كاكت طالمة الؿؽان الخاص ببعثة كبل آخر الزمان
حرتقـ) بعد أن حاول الؿشركقن قتؾف يف مؽة حقث كاكقا قد اجتؿعقا
أهنا أرض ذات كخؾ بقـ َّ

أمام بقتف مست ّؾقـ سققففؿ يف اكتظار خروجف مـ داره لؼتؾف ولؽـ اهلل سبحاكف وتعالك أطؿك بصرهؿ

وكجاه مـفؿ.
طـف ﷺ ّ
القطر) :تعـل الؿـاصؼ الجبؾقة الصعبة القطرة ،وهل مقجقدة بؿـطؼة الحجاز.
 فؽؾؿة ( ْ (الدّ داكققـ) :قبائؾ مقجقدة يف الجزيرة العربقة ،فر ( َددان) :هق مـ كسؾ إبراهقؿ طؾقف السالم كؿايف (سػر التؽقيـ  ،)6 :35و(ددان) تؼع يف الحجاز غرب الجزيرة العربقة الؿعروفة أن
بالسعقدية ،ووفؼا لؿا جاء يف قامقس الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة فرؼد كان الدّ داكققن شعبا تجاريا.
 (سؽان أرض تقؿاء) :تقؿاء أن تؼع بالؼرب مـ َددان يف الحجاز بالجزيرة العربقة ،وهل إلك1

[مـ مرئقات -بتصرف ، -لألستاذ الداطقة/أحؿد سبقع  ،بؼـاة البقـة لؿؼاركة إديان ]

https://www.youtube.com/watch?v=k96FTTWKe_o&t=69s&pbjreload=101
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أن مديـة ببالد الحجاز (السعقدية).
وكان قد هاجر قديؿا الؽثقر مـ سؽان تقؿاء إلك الؿديـة الؿـقرة واستقصـقا هبا بؿا يف ذلؽ معظؿ
يفقد تقؿاء ،لذلؽ كاكت ُتؾؼب الؿديـة الؿـقرة قديؿا بر (تقؿاء) مجازا ٓستقطان أهؾ تقؿاء هبا.
فالخطاب يف الـبقءة كان مقجفا إلك سؽان تقؿاء الذيـ هاجروا مـ تقؿاء واستقصـقا الؿديـة
الؿـقرة.
وأيضا ،فؼد كاكت هجرة الـبل محؿد ﷺ مـ مؽة جـقبا إلك الؿديـة شؿآ وطؾك امتدادها شؿآ
تؽقن تقؿاء ،فر (تقؿاء) تعدّ مـ أطؿال الؿديـة الؿـقرة.
 (قِقدار) :هق آبـ الثاين إلسؿاطقؾ طؾقف السالم ،فر (ققدار) و(تقؿا) هؿا مـ أبـاءإسؿاطقؾ طؾقف السالم كؿا يف (سػر التؽقيـ .)14 -16 :35
فر (ققدار) تطؾؼ طؾك البؾد الؿحقط بؿؽة والؿديـة  ،حقث إن (ققدار) هق اسؿ لجدّ الؼبائؾ
1

العربقة وأشفرها (ومـ الؿعروف أن أشفر الؼبائؾ العربقة هل قبقؾة ُقريش) والـبقءة تخص
3

شعبف.
ومـ ثؿ فنن الـص السابؼ مـ سػر أشعقا (  )16-16 :31بتػاصقؾف ٓ يـطبؼ إٓ طؾك الـبل
محؿد ﷺ وهجرتف مـ مؽة إلك الؿديـة (إرض ذات الـخؾ) حقث لؿ يخرج مـ بالد
العرب كبل غقره ﷺ مع اكطباق صػات الفجرة القاردة يف الـبقءة طؾقف ﷺ ،وقد كان كصر اهلل
تعالك لف ﷺ بعد سـة واحدة مـ هجرتف ﷺ إلك الؿديـة الؿـقرة يف معركة بدر الؽربى التل
كاكت بقـ الؿسؾؿقـ وبقـ كػار قريش ،وطؾك الرغؿ مـ أن جقش قريش كان  6أضعاف
جقش الؿسؾؿقـ إٓ أن اهلل تعالك قد كصر كبقف محؿد ﷺ ،حقث ُقتؾ صـاديد الؽػر مع
قائدهؿ مـ قبقؾة ُقريش الذيـ حاربقا الـبل محؿد ﷺ واضطفدوا دطقتف ،ومـ ثؿ فؼدت قريش
سؿعتفا (أشفر قبائؾ العرب لخدمتفا بقت اهلل الحرام والؿشفقرة بتجارهتا) بعد أن ُقتِؾ سادهتا
وأشراففا الذيـ حاربقا ديـ اهلل تعالك وذاع صقت الـبل محؿد ﷺ واكتشرت دطقتف.
1
2

https://www.biblicalcyclopedia.com/K/kedar.html
قامقس الؽتاب الؿؼدس (لؾـصراكقة) ،شرح كؾؿة ققدار
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حرتقـ) مـ غقر أهؾ الؽتاب مـ
ومؿـ سافر إلك الؿديـة (وهل إرض ذات الـخؾ القاقعة بقـ َّ
القفقد بعد رحالت صقيؾة اكتؼؾ فقفا مـ مؽان إلك مؽان ومـ بؾد إلك آخر لقصحب الرجال
الصالحقـ مـ الؼساوسة تاركا ققمف الذيـ كاكقا يعبدون الـار باحثا طـ الديـ الحؼ :سؾؿان
الػارسل ،وذلؽ بعد أن أخربه أحد أوٓئؽ الصالحقـ طـد مقتف بـبقءة طـ كبل آخر الزمان لقؾحؼ
بف إن استطاع إلك ذلؽ سبقال قائال له :قد أضؾؽ زمان كبل ،هق مبعقث بديـ إبراهقؿ طؾقف السالم،
حرتقـ (إرض ذات الحجارة السقداء والتل يصعب
يخرج بلرض العرب مفاجرا إلك أرض بقـ ّ
الؿشل طؾقفا بالراحؾة) بقـفؿا كخؾ ،بف طالمات ٓ تخػك يلكؾ الفدية وٓ يلكؾ الصدقة بقـ كتػقف
خاتؿ الـبقة ،فنن استطعت أن تؾحؼ بتؾؽ البالد فافعؾ.
فقصؾ حقـئذ سؾؿان الػارسل بعد مغامرة شاقة إلك الؿديـة وهل إرض ذات الـخؾ القاقعة بقـ
حرتقـ ،ثؿ بعد ذلؽ التؼك بالـبل محؿد ﷺ وأسؾؿ هلل طز وجؾ ،وقد أطاكف الـبل محؿد ﷺ
ّ
ِ
ِ
طؾك مؽاتبة مالؽف ف ُل ْطتؼ (حقث كان سؾؿان قد وقع يف الرق بعد َب ْقعف أثـاء رحؾة بحثف طـ
الديـ الحؼ ووصقلف إلك الؿديـة) ،ثؿ بعد ِط ْتؼف شفد سؾؿان مع الـبل محؿد ﷺ غزوة
الخـدق ،وهق الذي أشار طؾك الـبل محؿد ﷺ بحػر الخـدق لحؿاية الؿديـة
مـ قريش وحؾػائفا ،ثؿ شفد معف ﷺ باقل الؿشاهد ،ثؿ بعد وفاة الـبل محؿد ﷺ شفد
سؾؿان الػتح اإلسالمل لبالد فارس.
 سادسا :جاء يف سػر التثـقة (إصحاح  « :)3:66جراء الررب مرـ سرقـاء وأشررق لفرؿ مرـ
ساطقر وتألٕ مـ جبؾ فاران وأتك مـ ربقات وطـ يؿقـف كار شريعة لفؿ».
ساطقر :اسؿ لجبؾ يف فؾسطقـ.
وجبؾ فاران :مقجقد بالحجاز التل هاجر إلقفا إسؿاطقؾ طؾقف السالم مع أمف السقدة
هاجر.
بداءة ،لؼد جاء يف الرتجؿة القسقطقة لؾؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة (الؽاثقلقؽقة) هامش
ص  91ما كصف( :أحػاد إسؿاطقؾ هؿ طرب الصحراء وحقاهتؿ حقاة الرتحال وآستؼالل،
هذا يذكركا بالعصر الجاهؾل ِ
وبش ْعره).
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ومؿا يمكد أن جبال فاران هل جبال مؽة:
-1ما جاء يف (سػر التؽقيـ « : )31 :31وأقام إسؿاطقؾ يف برية فاران».
وبؿا أكف معؾقم بالتقاتر :أن إسؿاطقؾ طؾقف السالم قد سؽـ يف أرض الحجاز وهق الذي رفع
ققاطد بقت اهلل (الؽعبة) مع أبقف إبراهقؿ طؾقف السالم ،حقث إن ذلؽ معؾقم لجؿقع العرب بؾ
وغقرهؿ لؿا قد ُك ِؼؾ بالتقاتر طرب إجقال مـذ زمـ إسؿاطقؾ طؾقف السالم.
 إذن ،فنن جبال فاران هل جبال الحجاز التل بؿؽة.أيضا ما جاء يف (سػر التؽقيـ :)31 –14 :31
 -3ويمكد ذلؽ ً

خبزا وسؼا ًء مـ ماء ودفعف إلك هاجر وحؿؾف طؾقفا ،وقال
«وطاد إبراهقؿ فلخذ الغالم وأخذ ً
لفا :اذهبل ،فاكطؾؼت هاجر ،وكػذ الؿاء الذي كان معفا فطرحت الغالم تحت الشجرة
وجؾست مؼابؾتف طؾك مؼدار رمقة الحجر لئال تبصر الغالم حقـ يؿقت ،،ورفعت صقهتا
بالبؽاء ،وسؿع اهلل صقت الغالم حقث هق ،فؼال لفا الؿؾؽ :ققمل فاحؿؾل الغالم،
وشدّ ي يدك بف فنكف جاطؾف ٕمة طظقؿة ،وفتح اهلل طقـفا فبصرت ببئر ماء فسؼت الغالم

ومألت سؼاها ،كان اهلل مع الغالم فرت ّبك وسؽـ برية فاران» (سػر التؽقيـ .)31 – 14 :31

 فبؿا أن الغالم هق :إسؿاطقؾ طؾقف السالم وأن مؿا ُك ِؼؾ بالتقاتر أن البئر هق :بئر زمزم،حقث إن هذا معؾقم لجؿقع العرب وغقرهؿ مؿـ طاش بالجزيرة العربقة لؿا قد ُك ِؼؾ بالتقاتر طرب
إجقال مـذ زمـ إسؿاطقؾ طؾقف السالم.
 إذن :فنن برية فاران هل التل بؿؽة الؿؽرمة ،وهذا هق الحؼ الذي ٓ مرية فقف وٓ بديؾ لف.وبعد هذا البقان كؼقل :إن ما كؼؾـاه مـ سػر التثـقرة ُتشربف كبرقة مقسرك طؾقرف الصرالة والسرالم
بؿجلء الصبح (جاء الرب مـ سقـاء).
و ُتشبف كبقة طقسك طؾقف الصالة والسالم بنشراقف (وأشرق لفؿ مـ ساطقر).
وتشبف كبقة محؿد ﷺ باستعالء الشرؿس وتأللرم ضرقئفا يف أفراق ،ففرق ﷺ خراتؿ إكبقراء
والؿرسؾقـ ،وٓ كبل وٓ رسقل بعده ﷺ (وتألٕ مـ جبؾ فاران).

68

الموجز يف التعريف بنبي اإلسالم محمد ﷺ ،ودٓئل من شواهد ىبوته ورسالته ﷺ
ُ

مع مالحظة مفؿة جدا ،وهل :أن مسئقلل الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة (ٓ سقؿا العرب) قرد
قامقا بتحريػ ب ّقـ حقث قامقا بحذف كص (وجاء مع طشرة آٓف قديس) لدٓلتف الصريحة
الب ّقـة طؾك الـبل محؿد ﷺ حقـ أكرمف اهلل تعالك بـصره ودخقلف مؽة (البؾدة التل ُولِد وكشرل
هبا و ُأوحل إلقف فقفا و ُأ ْخرج مـفا حقـ صدع بدطقتف مفاجرا إلرك إرض ذات الـخرؾ وهرل
الؿديـة) فاتحا لفا ومعف طشررة آٓف صرحابل جؾقرؾ (وجراء مرع طشررة آٓف قرديس) وقرد
لقشـ حربا كػسقة طؾك العردو
أشعؾ كؾ واحد مـفؿ شعؾة مـ الـار بلمر مـ الـبل محؿد ﷺ
ّ
لئال يػؽروا يف الؿؼاومة فقدخؾفا دون إراقة لؾدماء ،وحقـئذ دخؾ الـبل محؿد ﷺ مؽة دون
قتال ٕهؾفا (الذيـ اضطفدوه وآذوه) وقد طػا طـفؿ قائال" :الققم يقم الؿرحؿة" ،وهرذا مرا
قد أوضحتف كتب السقرة الـبقية.
وكص هذا الجزء الؿحذوف ،وهق( :وجاء مع طشرة آٓف قديس) يف ك ٍؾ مـ كسخة الؿؾؽ
جقؿس والـسخة إمريؽقة الؼقاسقة والؽتاب الؿؼدس الؿضخؿ ،كؿا يؾل:
2

;And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them
he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints:
)from his right hand went a fiery law for them.King James Version (KJV
رابط لؾرجقع إلك الـص والتلكد مـ صحتف:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+33&version=KJV
2

And he said, Jehovah came from Sinai, And rose from Seir unto them; He
shined forth from mount Paran, And he came from the ten thousands
of [a]holy ones: At his right hand [b]was a fiery law for them. American Standard
)Version (ASV

رابط لؾرجقع إلك الـص والتلكد مـ صحتف:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+33&version=ASV
2

He said, “The LORD came from Sinai, And dawned on them from Seir; He
shone forth from Mount Paran, And He came from among ten thousand holy
ones; At His right hand was a [b]flaming fire, a law, for them.
)Amplified Bible (AMP

رابط لؾرجقع إلك الـص والتلكد مـ صحتف:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+33&version=AMP
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ولؽــا كؿا كرى فذلؽ تحريػ وتبديؾ صريح حقرث ترؿ حذفرف مرـ الـسرخ العربقرة لؾؽتراب
الؿؼدس لؾـصراكقة .
ومثؾ ما كؼؾـاه مـ سػر التثـقة يف الؼرآن الؽريؿ:
قن* و ُص ِ ِ ِ
الزي ُت ِ
قـ* َو َه َذا ا ْل َب َؾ ِد ْإَمِ ِ
قال اهلل تعالكَ ﴿ :والت ِ
قـ﴾ [التقـ]6-1 :
قر سقـ َ
َ
قـ َو َّ ْ
فالتقـ والزيتقن :إشارة إلك مـبتفؿا ،وهل إرض التل ضفر فقفا طقسك طؾقف السالم.
وصقر سقـقـ :إشارة إلك الؿؽان الذي كان فقف مقسك طؾقف السالم.
وهذا البؾد إمقـ :إشارة إلك الؿؽان الذي ُبعث فقرف الـبرل محؿرد ﷺ وهرق مؽرة الؿؽرمرة،
تسؾقؿا
ومـ قبؾف إسؿاطقؾ طؾقف السالم ،فصؾ الؾفؿ طؾقفؿ جؿق ًعا وطؾك سائر الـبققـ وسؾؿ
ً
كثقرا.
ً
 سابعا :لؼد أوضحـا مـ الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة والقفقدية (العفرد الؼرديؿ) مرا يمكرد
البشارة بالقحل والـبقة يف بالد العرب ،وأن هذه الـبقة سقف يسطع كقرهرا ويرتألٕ ضرقءها
مـ جبؾ فاران بالحجاز بؿؽة.
وأن كذكر ما جاء يف ذكر بؾدة بؽة (وهل مؽة) صراحة مـ خالل الـسرخ إجـبقرة لؾؽتراب
الؿؼدس لؾـصراكقة والقفقدية وأشفرها ومؼاركتفرا بالـسرخ العربقرة ،ومرـ ثرؿ تقضرقح مردى
التحريػ الب ّقـ لؾـسخ العربقة لفذا آسؿ العؾؿ (بؽة) والؼقام برتجؿتف (طؾؿرا برلن إسرؿاء
ٓ ُتتَرجؿ) حتك ٓ يشقر صراحة إلك مقصـ الرسالة الؿحؿدية (بؽة ،أي :مؽة).
 بداية ،كذكر ققل اهلل سبحاكف وتعالك:ِ
ت و ِضع لِؾـ ِ ِ
ٍ
قـ ﴾ [آل طؿران]96 :
َّاس َل َّؾذي بِ َب َّؽ َة ُم َب َاركًا َو ُهدً ى ل ْؾ َعا َلؿ َ
﴿إِ َّن َأ َّو َل َب ْق ُ َ

ومـ هذه أية الؽريؿة يتبقـ أن بؽة التل ذكرها اهلل تبرارك وتعرالك هرل الترل ِ
وضرع هبرا أول
بقت هلل طز وجرؾ وهرق الؿسرجد الحررام الرذي برف الؽعبرة الؿشررفة ،وهرل الترل يحرج إلقفرا

جبؾل الصػا والؿروة ،ومـ ثؿ فنن بؽة هل كػسفا مؽة،
الؿسؾؿقن ويطقفقن هبا ساطقـ بقـ
ّ
وهذا أمر معؾقم لجؿقع الؿسؾؿقـ ولؾؽثقر مـ غقرهؿ.
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 بالرجقع إلك كشقد الحجاج بالؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة والقفقدية (العفد الؼديؿ) [سرػرالؿزامقر  ]6،5،4 :84كجد الـص:
"صقبك لؾساكـقـ يف بقتؽ ،أبدا يسبحقكؽ .ساله  -صقبك ٕكاس طزهؿ بؽ  ،صرق بقتؽ يف
قؾقهبؿ  -طابريـ ( يف وادي البؽاء) ،يصقروكف يـبقطا .أيضا بربكات يغطقن مقرة "
 وكجد الـص يف كشقد الحجراج بالـسرخة العربقرة الؿشررتكة (لؾؽتراب الؿؼردس لؾـصرراكقةوالقفقدية (العفرد الؼرديؿ) يف كػرس الؿزمرقر (إصرحاح  ،84طردد  4و  5و 6وَ " : )7هـقئر
ِ
رؽُ ،هررؿ طؾررك الرردَّ وا ِم ُي َفؾؾر َ
رذيـ ِطر َّرز ُت ُفؿ بِر َ
رقن لر َ
رقـ يف َبقتِر َ
رؽ ،وبِؼؾررقبِ ِفؿ
رؽَ -هـقئ ر ل َّؾر َ
ؾؿؼقؿر َ
ل ُ
رقن مر ٍ
ررون ( يف وادي الجػر ِ
راف) َ ،ف َقج َعؾق َك ر ُف ُطقر َ
رؽ -يع ُبر َ
َقجفر َ
رقن إلقر َ
يغؿ ُرهررا
راء ،بررؾ ُبرك ر
َ
يت َّ
ُ
الؿ َط ُرَ -يـ َطؾِ ُؼ َ
قن مِ ْـ ( ج َب ٍؾ إلك ج َب ٍؾ ) "..
َ
 وكجد الـص يف الـسخة القسقطقة (لؾؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة والقفقدية (العفرد الؼرديؿ)يف كػس الؿزمقر(إصحاح  84طدد  4و  5و :)6
"صقبك لؾذيـ بؽ طزهتؿ فػل قؾقهبؿ مراق إلقرؽ -إذا مرروا برقادي ( البؾسران ) جعؾرقا مـرف
يـابقع وباكقرة إمطار تغؿرهؿ بالربكات ".
 وقد ذكرت دائرة الؿعارف الؽتابقرة يف معـرك البؾسران :أمرا البؾسران الحؼقؼرل الرذي ذكررهالؿملػقن الؼدماء ففق بؾسؿ مؽة الذي ما زالت مصر تستقرده مـ شبف الجزيرة العربقرة كؿرا
كان إمر قديؿا.
إلك أن كرى أكف مـ كسخة إلك أخرى بالؾغة العربقة يتغقر اسؿ القادي مـ وادي البؽراء إلرك
وادي الجػاف إلك وادي البؾسان ولؽـ طـد الرجقع إلك الـسخ بالؾغة اإلكجؾقزية وأشفرها
كجد أن اسرؿ الرقادي ُيرذكر صرراحة باسرؿ وادي بؽرة (بالؾغرة اإلكجؾقزيرة )valley of Baca
دون أن يتؿ تغققره ٕكف اسؿ طؾؿ وقد ُكتِب الحرف إول مـف بحجرؿ كبقرر لقمكرد ذلرؽ (أكرف
اسؿ) فال يتؿ تغققره أو ترجؿة معـاه.
 فبررالرجقع إلررك كسررخة الؿؾررؽ جررقؿس لؾؽترراب الؿؼرردس (لؾـصررراكقة والقفقديررة -العفرردالؼديؿ )-وهل أشفر الـسخ ،كجد الـص:

الموجز يف التعريف بنبي اإلسالم محمد ﷺ ،ودٓئل من شواهد ىبوته ورسالته ﷺ
ُ

71

Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also
filleth the pools.

رابط لؾرجقع إلك الـص والتلكد مـ صحتف:
https://www.o-bible.com/cgibin/ob.cgi?version=kjv&book=psa&chapter=84

وكجد أن كؾؿة ( Bacaبؽة) قد ُذكِرت صريحة والحرف إول مـفا كبقر (كابقتال) لقدل
طؾك أهنا اسؿ طؾؿ ،ومـ الؿعؾقم أن إسؿاء ٓ ُتتَرجؿ.
 وبالرجقع إلك  Good News BiBleكجد الـص:;As they pass through the dry valley of Baca, it becomes a place of springs
the autumn rain fills it with pools

رابط لؾرجقع إلك الـص والتلكد مـ صحتف:

وكجد أيضا أن كؾؿة ( Bacaبؽة) قد ُذكِررت صرريحة والحررف إول مـفرا كبقرر (كابقترال)
https://www.bible.com/bible/68/PSA.84.GNT

لقدل طؾك أهنا اسؿ طؾؿ ٓ ُتتَرجؿ.
 وبالرجقع إلك ) New International Version (NIVكجد الـص:As they pass through the Valley of Baka, they make it a place of springs; the
autumn rains also cover it with pools.
رابط لؾرجقع إلك الـص والتلكد مـ صحتف
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+84&version=NIV

 وكجد أيضا أن كؾؿة ( Bacaبؽة) قد ُذكِرت صريحة والحرف إول مـفا كبقرر (كابقترال)لقدل طؾك أهنا اسؿ طؾؿ ،وكؿا أشركا فنن إسؿاء ٓ ُتتَرجؿ.
ومـ ثؿ يتبقـ جؾقا مؿا ذكركا ما يمكد البشارة بالقحل والـبقة يف بالد العرب ،وأن هذه الـبقة
سقف يسطع كقرها ويتألٕ ضقءها مـ جبؾ فاران الؿقجقد بر بررررؽرة (أي :مؽة).
 ثامنا :بالرجقع إلك الؽتاب الؿؼردس لؾـصرراكقة والقفقديرة (العفرد الؼرديؿ) [سرػر كشرقد
اإلكشاد ،إصحاح (( ]16 :5حؾؼف حالوة وكؾف ُمشتفقات ،هذا حبقبل وهذا خؾقؾرل يرا بـرات
أورشؾقؿ)) كجد أن:
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كؾؿة (مشتفقات ) بؾػظفا العربي (وذلرؽ مرـ خرالل أي قرامقس طرربي طربرل) يؽرقن
كطؼفا (محؿديؿ) ،وهناية الؽؾؿة (يرؿ) لالحررتام والتػخرقؿ والعظؿرة ،وبنزالرة الزيرادة
يؽقن آسؿ القارد ذكره هق :محؿد.
فر (محؿد ﷺ) هق خاتؿ أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف ،لذلؽ ففق حبقب رب العالؿقـ وخؾقؾف.
ومـ ثؿ يتبقـ جؾقا مؿا ذكركا ما يمكد أن البشارة بالقحل والـبقة يف بالد العرب سقف تؽقن
مـ جبؾ فاران الؿقجقد بر بررررؽرة (أي :مؽة) طؾك الـبل محؿد ﷺ.
ّ
فصؾ الؾفؿ وسؾؿ وبارك طؾك طبدك وكبقؽ محؿد ﷺ.
وصدق اهلل تعالك إذ يؼقل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ [الشعراء]197 :

 برهان طؼؾل طؾك صدق دطقة الـبل محؿد ﷺ ومصداققة رسرالتف.
كثقر بعضا مـ التساؤٓت لغقر الؿسؾؿقـ ،ولقؽـ كؿقذج ذلؽ القفقد والـصارى  ،كالتالل:
1

ُيؼال لؾقفقد :أكتؿ لؿ تشاهدوا كبقؽؿ مقسك ڠ  ،ولؿ تشاهدوا آياترف ومعجزاترف وبرراهقـ
صدقف وكبقتف.
و ُيؼال لؾـصارى أيضا :أكتؿ لؿ تشاهدوا الؿسقح طقسك ڠ ،ولؿ تشاهدوا آياتف ومعجزاتف
وبراهقـ ِصدقف وكبقتف.
فـؼقل لألمة القفقدية أن:
أ  -بلي شلء طرفتؿ كبقة مقسك ڠ وصدقف وأكتؿ لؿ تشاهدوا معجزاتف وبراهقـ كبقتف؟
ب -وكؼقل لألمة الـصراكقة أن:
بلي شلء طرفتؿ الؿسقح ڠ وصدقف وآمـتؿ بف وأكتؿ لؿ تشاهدوا معجزاتف وآياتف؟
فقؽقن الرد لؽؾ مـ القفقد والـصارى أحد هذيـ الجقابقـ:
1

مـ كتاب :إغاثة الؾفػان مـ مصائد الشقطان ،لؾعالمة بـ ققؿ الجقزية
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الجواب األول:
أن يؼقلقا :آباؤكا أخربوكا بذلؽ.
فـؼقل لفؿ :ومـ أيـ طؾؿتؿ صدقفؿ فقؿا أخربوكؿ بف؟
فقؾجئقا إلك الجقاب الثاين.
الجواب الثاين:
أن يؼقلقا التقاتر وشفادات الـاقؾقـ بؿعجزاتف والرباهقـ التل جاء هبا حؼؼ ذلؽ طـدكا.
فـؼقل لفؿ :إ ًذا يؾزمؽؿ اإليؿان بلن محؿدً ا ﷺ هق رسقل اهلل ح ًؼا وصد ًقإ :ن مـ الؿعؾقم
أن الـاقؾقـ لؿعجزات محؿد ﷺ وآياتف وبراهقـ كبقترف أضرعاف أضرعافؽؿ بؽثقرر ،وٕن اهلل
طز وجؾ جؿع لرسقلف محؿد ﷺ بقـ كرقطل الؿعجرزات الؿعـقيرة والحسرقة ،ويف مؼردمتفا
الؿعجزة الؽربى الباققة الخالدة أٓ وهل :معجزة الؼرآن الؽريؿ ،وكؼقل لفؿ:
ما أططك اهلل كب ًقا شق ًئا إٓ وأططك كبقف محؿدً ا ﷺ ما هق أكثر مـفا ،فؽان مـ معجزات مقسك
ڠ اكػالق البحر (وذلؽ طـدما أمر اهلل تعالك كبقف مقسك ڠ أن يضرب البحرر بالعصرا
التل يف يده) فلططك اهلل سبحاكف وتعالك الـبل محؿد ﷺ معجزة اكشؼاق الؼؿر (وذلؽ طـدما
أشار الـبل محؿد ﷺ إلك الؼؿر بقحل مـ اهلل تعرالك فاكشرؼ كصرػقـ) وهرل أبؾرغ وأطجرب:
ٕهنا آية سؿاوية ،فؾؿ يؽـ يستطقع أحد القصقل إلك الؼؿر آكذاك.
ولؼد أشركا إلك اكتشاف العؾؿ حدي ًثا ما يسؿك بشرؼقق الؼؿرر (،)Rimae or Lunar Rilles

وهل شؼقق صقيؾة وهائؾرة ،وقرد ترؿ التؼراط صرقر لؾؼؿرر مقضرح هبرا إحردى هرذه الشرؼقق
الطقيؾررة يف مـتصررػ الؼؿررر (تؼريبررا) ،وهررق مررا يمكررد حرردوث هررذه الؿعجررزة البالغررة لؾـبررل
محؿد ﷺ.
وكان مرـ معجرزات الؿسرقح طقسرك ڠ إحقراء الؿرقتك فرلططك اهلل سربحاكف وتعرالك كبقرف
محؿدً ا ﷺ معجزة حـقـ الجذع إلقف كآية لف ﷺ ،فؽان الجذع يبؽل ويئـ كؿرا يرئـ الصربل،
وهل أبؾغ وأطجبٕ :ن حقاة الخشبة أبؾغ مـ إحقاء الؿقت الذي كان فقف حقاة قبؾ مقتف ،أما
الخشبة فإصؾ أهنا ٓ روح فقفا.
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وغقر هذا الؽثقر والؽثقر مـ الؿعجزات وأيات والرباهقـ واإلطجازات العؾؿقة الترل جراء
هبا خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿد ﷺ كدٓلة طؾك صدق كبقتف ومصداققة رسالتف.
ومـ ثؿ كستـتج أيت:
 ٓ -1يؿؽـ البتة أن يممـ يفقدي بـبقة مقسك ڠ إن لؿ يممـ بـبقة محؿد ﷺ.
 -3وٓ يؿؽـ البتة أن يممـ كصراين بالؿسقح طقسك ڠ إٓ بعد إقراره بـبقة محؿد ﷺ.
فـبل اإلسالم محؿد ﷺ هق رسقل اهلل ح ًؼا وصد ًقا .
1

 شهادة العلماء للنبي محمد ﷺ ،وسبب إسالمهم
لؼد شفد لؾـبل محؿد ﷺ الؽثقر والؽثقر مـ العؾؿاء يف شتك الؿجآت العؾؿقة ،وكؿقذج
ذلؽ:
 -1جقلل سقؿبسقن ( :) Prof. Joe Leigh Simpsonأستاذ أمراض الـساء والقٓدة بجامعة
كقرث بقسطـ بشقؽاغق.
 -3يت يف إن بقرسقد ) :)Prof. T. V. N. Persaudرئقس قسؿ التشريح بؿقـقتقبا بؽـدا،
ومملػ مشفقر يف طؾؿ أمراض الـساء.
اهتؿ هذان العالؿان «جقلل سقؿبسقن  ،- Prof. Joe Leigh Simpson -ويت يف إن بقرسقد
لؼد ّ
  »- Prof. T. V. N. Persaudجدًّ ا بحديثان لرسقل اهلل محؿد ﷺ طـ الـطػة وهؿا:الحديث إول:
1

[يؿؽـ الرجقع الك كتاب :حقار هادىء بقـ مسؾؿ وغقر مسؾؿ( ،بالعربقة واإلكجؾقزية)]

رابط بالؾغة العربقة/137010/0 https://www.alukah.net/sharia/:
بالؾغة اإلكجؾقزيةQuiet Dialogue Between a Muslim and a non-Muslim :
رابط بالؾغة اإلكجؾقزية:
https://www.islamic-invitation.com/downloads/calm-dialogue-between-a-muslim-and-a-nonmuslim_eng.pdf
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قال رسقل اهلل ﷺ« :إذا مر بالـطػة ثـتان وأربعقن لقؾة بعث اهلل إلقفا مؾ ًؽا فصقرها،
وخؾؼ سؿعفا وبصرها وجؾدها ولحؿفا وطظامفا ،ثؿ قال :أي رب أذكر أم أكثك؟ فقؼضل
ربؽ ما شاء» [رواه مسؾؿ.]4786 :

سبحان اهلل! بالعدد وبإرقام يرى اإلكسان الققم أن ما يـطؼ بف الـبل ﷺ هق القحل مـ طـد
اهلل سبحاكف وتعالك ،فال يظفر الشؽؾ أدمل يف الجـقـ إٓ مع بداية إسبقع السابع -أي
بعد مرور ثـتان وأربعقن لقؾة( )1كؿا أخرب الؿصطػك ﷺ -وهـا كعرف معـك ققل الـبل
فصقرها» :أي جعؾ لفا شؽال آدمقا مؿقزا.
محؿد ﷺ « ّ
ففق ﷺ الصادق الؿصدوق الذي ٓ يـطؼ طـ الفقى.
والحديث الثاين:
قال رسقل اهلل ﷺ« :إن أحدكؿ يجؿع خؾؼف يف بطـ أمف أربعقـ يق ًما»[ .رواه البخاري].

وهـا يف الحديث الشريػ يشقر رسقل اهلل ﷺ إلك مدة جؿع َخ ْؾؼ اإلكسان يف بطـ أمف.
أيضا هذان
أما يف الحديث إول ،ففق ﷺ يشقر إلك تصقير الـطػة وخؾؼ سؿعفا ،..واهتؿ ً
العالؿان بؼقل اهلل تعالك﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [طبس.]19 :

 ومعـك هذه أية الؽريؿة :أن اإلكسان مؼدر بؽؾ صػاتف يف هذه الـطػة ،وبالػعؾ فؾقن
الشعر ولقن الجؾد...إلك غقر ذلؽ ُمحدّ د يف الجقـات التل تحؿؾفا الؽرومقسقمات يف هذه
الـطػة.
وبعد الدراسة الؿتلكقة مـ هذيـ العالؿقـ ،وقػ جقلل سقؿبسقن (Prof. Joe Leigh

قائال:
 )Simpsonيف أحد الؿمتؿرات ً
 1كتاب :الديـ الحؼ بإدلة الؼاصعة ،لألستاذ /مجدي سقد طبد الباقل.
 يؿؽـ الرجقع إلك كتاب :إطجاز الؼرآن فقؿا تخػقف إرحام ،لألستاذ /كريؿ كجقب إغر  ،وذلؽ لرؤية جؿقع مراحؾ خؾؼ الجـقـ التل تؿ تصقيرها مـخالل التؼـقات الحديثة ،مقضح هبا الؿدة الزمـقة لؽؾ مرحؾة.
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إن بنمؽان الديـ أن يؼقد العؾؿ ققادة كاجحة ،وإن هذا مؿا يدل طؾك أن الؼرآن هق كالم اهلل.
وكان مـ تعؾقؼ :يت يف إن بقرسقد ( )Prof. T. V. N. Persaudما يؾل:

إن محؿدً ا ﷺ والذي يصرح بتصريحات طؾؿقة مدهشة ٓ يؿؽـ أن يليت هبا مصادفة ،ولؽـ
ٓ بد أن يؽقن هذا إلفا ًما ووح ًقا قاده إلك هذه البقاكات.
 -6مقريس بقكاي ) )Maurice Bucailleالطبقب الػركسل ،يؼقل:
الؼرآن فقق الؿستقى العؾؿل لؾعرب ،وفقق الؿستقى العؾؿل لؾعالؿ ،وفقق الؿستقى
العؾؿل لؾعؾؿاء يف العصقر الالحؼة ،وفقق مستقاكا العؾؿل الؿتؼدم يف طصر العؾؿ والؿعرفة
أمل ،وهذا يدل طؾك ثبقت كبقة محؿد وأكف
يف الؼرن العشريـ وٓ يؿؽـ أن يصدر هذا طـ َّ

يقحك إلقف.
كبل َ

 وممن شهد للنبي محمد ﷺ ،وسبب إسالمه
لؼد شفد بصدق دطقة الـبل محؿد ﷺ ومصداققة رسالتف الؽثقر والؽثقر مـ العؾؿاء
والؿػؽريـ والباحثقـ طـ الحؼ مـ أصحاب العؼقل الرشقدة ،بؾ ولؿ يسعفؿ بعد اإليؿان
بف والتصديؼ بدطقتف ورسالتف إٓ الدخقل يف ديـ اهلل تبارك وتعالك أٓ وهق اإلسالم ،ومـ
هذه الـؿاذج الباحثة طـ الحؼ وسبب دخقلفا يف اإلسالم:
والمنصر السابق.
 -1الدكتور /جاري مولر :عالم الرياضوات
ّ
يقول :لؼد جذبـل لفذا الديـ وضقح العؼقدة ،ذلؽ القضقح الذي ٓ أجده يف طؼقدة سقاه.
عزز
لؼد أراد جاري مقؾر يف أحد إيام أن يؼرأ الؼرآن بؼصد أن يجد فقف بعض إخطاء التل ُت ّ
مققػف طـد دطقتف الؿسؾؿقـ لؾدخقل يف الـصراكقة ،...وكان يتققع أن يجد الؼرآن كتا ًبا

قديؿا مؽتق ًبا مـذ  14قركًا يتؽ ّؾؿ طـ الصحراء وما إلك ذلؽ ،لؽـف ُذهؾ مؿا وجده فقف ،بؾ
ً
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اكتشػ أن هذا الؽتاب يحتقي طؾك أشقاء ٓ تقجد يف أي كتاب آخر يف هذا العالؿ.
فؽان يتققع أن يجد فقف بعض إحداث العصقبة التل مرت طؾك الـبل محؿد ﷺ مثؾ
وفاة زوجتف خديجة ڤ أو وفاة بـاتف وأوٓده ،لؽـف لؿ يجد شق ًئا مـ ذلؽ ،بؾ الذي جعؾف
يف حقرة مـ أمره:
سؿك بسقرة مريؿ وفقفا تشريػ لفا طؾقفا السالم ٓ يقجد
أكف وجد سقرة كامؾة يف الؼرآن ُت ّ
مثقؾف يف كتاب الـصارى وٓ يف أكاجقؾفؿ.
ولؿ يجد سقرة باسؿ طائشة زوجة الـبل محؿد ﷺ أو فاصؿة ابـتف ﭭ ،وكذلؽ وجد أن
مرة يف الؼرآن يف حقـ أن الـبل محؿد ﷺ لؿ ُيذكر إٓ
الؿسقح طقسك ڠ ُذكر بآسؿ ّ 35
يف  4مرات فؼط.
وحل مـ طـد اهلل تبارك وتعالك ،ولقس اختال ًقا مـف
مؿا ُيدَ ّلؾ طؾك أن هذا الؼرآن إكؿا هق
ٌ

ثؿ مصداققة دطقة ورسالة مـ أتك بف وهق الـبل محؿد ﷺ،
(الـبل محؿد ﷺ) ،ومـ ّ
وصدق اإلسالم الذي جاء يدطقا إلقف.
 -3فاىسان موىتوه :األديب الفرىسي
أيضا ففؿ التاريخ الؿسقحل ،فالؿسقحققن إوائؾ لؿ
يقول :إن الؼرآن الؽريؿ أوضح لل ً
إلفا إٓ يف ُمجؿع (كقؼقة) الذي
يؽقكقا بعقديـ طـ الؿػفقم اإلسالمل ،ولؿ يؽـ الؿسقح ً
الؿؼرتطقـ أن الؿسقح إلف،
تؼرر بزيادة صقت واحد فؼط مـ ُ
اكعؼد سـة  635لؾؿقالد ،وفقف ّ
بشرا تؿا ًما كؿا يؼقل الديـ اإلسالمل
ولق كؼص هذا الصقت لبؼل الؿسقح يف الـصراكقة ً
الحـقػ.
 -فلغؾب الـاس الذيـ كاكقا مسقحققـ ثؿ اطتـؼقا اإلسالم يؼقلقن :أكـا أن مسقحققـ

بشؽؾ أفضؾ مؿا اطتدكا أن كؽقن طؾقف بؿعـك أهنؿ أن يتبعقن الؿسقح وأما سابؼا لؿ
يؽقكقا يتبعقكف ،وكؿقذج ذلؽ (مـ الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة):
 -1أن الؿسقح ڠ طؾؿ حقاريف أن يسؾؿقا طؾك بعضفؿ البعض بلن يؼقلقا
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"السالم طؾقؽؿ" والرتجؿات العربقة تضعفا (سالم لؽؿ "يقحـا  )"31:31بقـؿا العربية
(شالقم طؾقخقم) ،فؿـ يمدي هذه التحقة الققم ؟! الؿسقحققن أم الؿسؾؿقن؟!
إن الؿسؾؿقـ أن سقاء مـ يتحدث العربقة أو غقرها هؿ الذيـ يمدون هذه التحقة ،لقس يف
إطقاد السـقية فحسب بؾ يف كؾ وقت طـد مؼابؾتفؿ لبعضفؿ لبعض.
خر ساجدا طؾك وجفف "متك :36
 -3أن الؿسقح ڠ طؾؿ حقاريف الصالة يف الحديؼة بلن ّ

 ،"69فؿـ يص ّؾل هؽذا الققم؟! الؿسقحققن أم الؿسؾؿقن؟!
ٓ شؽ أن الؿسؾؿقـ هؿ مـ يمدون الصالة هبذه الؽقػقة .
1

فالؿسؾؿقن أتباع الـبل محؿد ﷺ هؿ مـ يرفعقن قدر الؿسقح طقسك ڠ ويممـقن بف
رسؾ مـ اهلل تبارك وتعالك ،ويعؿؾقن بتعالقؿف لؿقافؼتفا تعالقؿ اإلسالم التل
كـبل كريؿ ُم َ
جاء هبا الـبل محؿد ﷺ.
وفقؿا يتعؾؼ بالتاريخ الؿسقحل يقضح مايؽؾ هارت -العالؿ الػؾؽل القفقدي إمريؽل-
يف كتابف الؿشفقر (الخالدون الؿائة):
أكف طؾك الرغؿ مـ إرساء الؿسقح طؾقف السالم الؿبادئ إخالققة لؾؿسقحقة وكذلؽ كظرهتا
الروحقة وكؾ ما يتعؾؼ بالسؾقك اإلكساين إٓ أن مبادئ الالهقت هل مـ صـع الؼديس
بقلس ،فالؿسقح هق صاحب الرسالة الروحقة ولكن القديس بولس أضاف إلوها عبادة
المسوح وألػ جاكبا كبقرا مـ العفد الجديد (ألػ  14سػرا مـ  37سػر) لؾؿسقحقة،
فالؿسقح طؾقف السالم لؿ يرتك وراءه ورقة واحدة مؽتقبة ،وكؾ ما لديـا مـ معؾقمات طـ
حقاتف إكؿا هق مستؿد مـ العفد الجديد.
( -فالؿسقح ڠ لؿ َي ِرد طـف يف أي مـ إكاجقؾ تعؾقؿف لؾـاس بلكف هق اهلل ولؿ َي ِرد طـف

مطؾؼا أمره لفؿ بعبادتف كلن يؼقل اطبدوين ،وإكؿا قد ورد طـف ڠ وفؼا لؿا يف الؽتاب
الؿؼدس لؾـصراكقة أكف كان ُيخرب بلن الرب واإللف واحد "مرقس  ،"39 :13وأكف ڠ

1

مرئقات لؾدكتقر /جاري مقؾرhttps://www.youtube.com/watch?v=CP9dEm1GlhQ-
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ُمرسؾ مِـ اإللف القاحد "يقحـا  ،"6 :17وأكف ڠ ٓ يعؾؿ شقئا طـ مقعاد يقم الؼقامة
"مرقس  ،"63 :16وأكف ڠ ٓ يستطقع أن يػعؾ شقئا مـ تؾؼاء كػسف كؿا يف "يقحـا :8
 ،" 38وأكف ڠ كان يتعبد هلل بالشؽر "يقحـا  "41-43 :11وبالصالة حقث كان يسجد
ُمص ّؾقا هلل "متك  ،"69 :36إلك غقر ذلؽ مؿا يدل طؾك بشريتف ورسالتف ولقس ألقهقتف).
 (ولؼد وقع آختقار طؾك  4أكاجقؾ لؾـصراكقة مـ بقـ الؽثقر والؽثقر مـ إكاجقؾالؿقجقدة آكذاك ،ولق ضؿ آختقار أكاجقؾ أخرى مطروحة لتغقر شؽؾ الـصراكقة طؿا كراه
أن مـ تللقف لؾبشر وغقر ذلؽ)
 (ولقٓ الؿؾؽ قسطـطقـ والذي كان وثـقا يعبد الشؿس واكتصاره لرأي أثـاسققس طـالثالقث وألقهقة الؿسقح وأكف لقس مخؾقق وتليقده لػريؼ الؿثؾثقـ الؿسقحققـ يف مجؿع
كقؼقة 635م -كظرا ٕكف كان وثـقا -وققامف باضطفاد الؿقحديـ الؿسقحققـ إوائؾ لربؿا
بشرا تؿا ًما كؿا يؼقل الديـ
تغقر شؽؾ الؿسقحقة التل كراها الققم ولبؼل الؿسقح يف الـصراكقة ً
شـ حربف طؾك الؿسقحققـ الؿقحديـ وقام بالؿزج
اإلسالمل الحـقػ ،ولؽـ قسطـطقـ ّ
بقـ القثـقة والؿسقحقة التثؾقثقة فؽاكت العؿؾة الرسؿقة يف زماكف مـ وجفة مرسقم طؾقفا
صقرة إلف الشؿس الذي كان يعبده أكثر مـ أي إلف آخر حقث كان صقال حقاتف يصـع أصـاما
لفا ومـ القجفة إخرى مؽتقب طؾقفا حروف اسؿ الؿسقح واحتػظ لـػسف بؿؼام الؽاهـ
ّ
يتخؾ طـف قط حتك مات وهق حائز ل ّؾ َؼ َب ْقـ –رأس
العظقؿ لألوثان ذلؽ الؾؼب الذي لؿ
الؽـقسة والؽاهـ العظقؿ لألوثان -كؿا يف كتاب :مختصر تاريخ الؽـقسة ٕكدرو مقؾر ،وقام
قسطـطقـ بتغققر إطقاد يف الؿسقحقة فجعؾ يقم إحد هق يقم إجازة ووصػف بققم
الشؿس  -Sun Day-كظرا لعبادتف إلف الشؿس)
ولذا كاكت الؿؼقلة الشفقرة:
حقـؿا دخؾت الؿسقحقة روما لؿ تصبح روما مسقحقة ولؽـ أصبحت الؿسقحقة روماكقة.
ويؼقل مايؽؾ هارت طـ مقسك طؾقف السالم :إن مقسك طؾقف السالم زطقؿ سقاسل استطاع
أن يخرج بالقفقد مـ مصر ،وهق صاحب الؽتب الخؿسة يف التقراة ،ولؽـ ٓ يختؾػ
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الؿمرخقن طؾك أن مقسك لقس وحده هق الذي ألػ هذه الؽتب بؾ شاركف يف ذلؽ مملػقن
كثقرون ،وهمٓء الؿملػقن اكتفقا مـ هذا العؿؾ بعد وفاة مقسك طؾقف السالم.

 شهادة المفكرين للنبي محمد ﷺ
ولؼد شفد لؾـبل محؿد ﷺ الؽثقر والؽثقر مـ العباقرة والؿػؽريـ ،وكؿقذج ذلؽ:
 -1جقرج بركاردشق :مملػ أيرلـدي شفقرُ ،ولِد يف دبؾـ ثؿ اكتؼؾ إلك لـدن ،حقث يؼقل:
الحؽؿ الؿطؾؼ لؾعالؿ ٓستطاع أن ُيعالج مشاكؾ
((لق أن
شخصا مثؾ محؿد ﷺ تقلك ُ
ً
العالؿ و ُيقفر لف السالم والسعادةٕ :ن العالؿ يف أمس الحاجة لفؿا)).
ٓ-3مارتقـ :شاطر وسقاسل فركسل ،أحد أكرب شعراء الؿدرسة الروماكسقة الػركسقة،
ويـتؿل إلك صبؼة الـبالء الػركسققـ ،يتحدث طـ الـبل محؿد ﷺ ،قائال:
((فقؾسقف – خطقب – رسقل – مشرع – محارب – هادم إفؽار الباصؾة – ُمحقل
الؿعتؼدات العؼالكقة وطبادة بال أصـام وٓ صقر – ممسس  31إمرباصقرية دكققية
وإمرباصقرية واحدة روحقة ذلؽ هق محؿد ،بالـظر إلك كؾ الؿؼايقس التل يؿؽـ أن تؼاس
هبا طظؿة البشر يحؼ لـا أن كسلل هؾ يقجد أي إكسان أطظؿ مـف؟))

 -6مايؽؾ هارت

( : (Michael H. Hart

هق طالؿ فؾؽل رياضل يفقدي أمريؽل ،يعؿؾ يف

هقئة الػضاء إمريؽقة ،صاحب كتاب (الخالدون الؿائة -آسؿ إصؾل لؾؽتاب :الؿائة:
تلثقرا يف التاريخ)-
ترتقب أكثر الشخصقات ً

1

) ،(The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in Historyواشتفر بعد كتابتف
هذا الؽتاب طام  ،1978حقث أقام آختقار طؾك طدة أسس  :مـ بقـفا أن تؽقن الشخصقة
حؼقؼقة وطؿقؼة إثر  ،ذات أثر متجدد طؾك شعبفا وطؾك تاريخ اإلكساكقة.
1

رابط لؾؽتاب بالؾغة العربقة:

https://www.kutub-pdf.net/downloading/pJyYq.html
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ولؼد قام الؿملػ بقضع الـبل محؿد ﷺ يف كتابف بالؿرتبة إولك كلطظؿ الشخصقات
التاريخقة كجاحا وتلثقرا يف تاريخ البشرية ،حقث يؼقل:
(( إن محؿدا ﷺ هق اإلكسان القحقد الذي كجح كجاحا مطؾؼا طؾك الؿستقى الديـل
والدكققي ،حقث دطا إلك اإلسالم وكشره كقاحد مـ أطظؿ الدياكات ،وأصبح قائدا سقاسقا
وطسؽريا وديـقا ،وبعد  16قركا ما يزال أثره ققيا متجددا.
فؾؼد كشل محؿد ﷺ يف مـطؼة متخؾػة مـ العالؿ الؼديؿ بعقدة طـ مراكز التجارة والحضارة
والثؼافة والػـ ،وكان العرب وثـققـ يعبدون إصـامَ ،بدْ ًوا مؿزققـ ،ولؽـ الرسقل ﷺ
استطاع ٕول مرة يف التاريخ أن يقحد بقـفؿ وأن يؿأل قؾقهبؿ باإليؿان وأن يفديفؿ جؿقعا
بالدطقة إلك اإللف القاحد.
وس ّجؾت آياتف بؿـتفك الدقة وهق ما يزال حقا فؾؿ
كؿا أن الؼرآن الؽريؿ كزل طؾقف وحده ُ
يتغقر مـف حرف واحد ،وٓ يقجد كتاب واحد محؽؿ دققؼ لتعالقؿ الؿسقحقة يشبف الؼرآن
الؽريؿ.
ويف الؼرآن الؽريؿ وجد الؿسؾؿقن كؾ ما يحتاجقن إلقف يف دكقاهؿ وآخرهتؿ ،لذا فؼد كان
أثر الؼرآن الؽريؿ طؾك الـاس بالغ العؿؼ.
ولذا فنن أثر محؿد ﷺ طؾك اإلسالم أكثر وأطؿؼ مـ إثر الذي تركف غقره مـ إكبقاء.
ولذلؽ استطاطت جققش الؿسؾؿقـ الصغقرة الؿممـة أن تؼقم بلطظؿ غزوات طرفتفا
البشرية وأن تؼقؿ أطظؿ إمرباصقرية يف التاريخ حتك الققم ،إمرباصقرية واسعة مؿتدة مـ
حدود الفـد إلك الؿحقط إصؾسل ،شؿؾت اإلمرباصقرية الػارسقة مؽتسحة بقركطة
اإلمرباوصقرية الروماكقة الشرققة.
ويف كؾ مرة تؽتسح هذه الؼقات بؾدا فنهنا تـشر اإلسالم بقـ الـاس.
فؿـ الؿستحقؾ أن يؼقؿ همٓء البدو امرباصقريتفؿ القاسعة دون أن يؽقن هـاك محؿد ﷺ،
وما كان مـ الؿؿؽـ أن تتحؼؼ كؾ هذه آكتصارات الباهرة بغقر زطامتف وهدايتف وإيؿان
الجؿقع بف.
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فعؾك الؿستقى الديـل :كان أثر محؿد ﷺ ققيا يف تاريخ البشرية ،فؾؼد كان ﷺ طظقؿا يف
كشر اإلسالم وتدطقؿف ،وإرساء ققاطد اإلسالم وأصقل الشريعة والسؾقك آجتؿاطل
وإخالقل وأصقل الؿعامالت بقـ الـاس يف حقاهتؿ الديـقة والدكققية.
وطؾك الؿستقى الدكققي :كان محؿد ﷺ زوجا وأبا ويعؿؾ يف التجارة ويرطك الغـؿ وكان
يحارب ويصاب يف الحروب ويؿرض..ثؿ مات ﷺ ،ولؿا كان الرسقل ققة جبارة فقؿؽـ
أن يؼال :إكف أطظؿ زطقؿ سقاسل طرفف التاريخ.
ففذا آمتزاج بقـ الديـ والدكقا هق الذي جعؾـل أؤمـ بلن محؿدا ﷺ هق أطظؿ
الشخصقات أثرا يف تاريخ اإلكساكقة كؾفا )).
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ختاما
الحؼ ويتبعف أيـؿا وجده
ويف الختام كقضح :أكف طؾك اإلكسان (بصػة طامة) أن يبحث طـ
ّ
ومتك تحؼؼت شقاهد وبراهقـ مصداققتف ،فال ِ
يص ُّح ك َْقن أن ف ْؽرا أو معتؼدا ما قد ّ
ضؾ سائدا
يف مجتؿع ما لػرتة صقيؾة أن يئقل إمر ٕن يصقر ُم َس ّؾؿا بف مـ قِبؾ أفراد هذا الؿجتؿع وأن
يظؾقا ِ
راغؿقـ أكػسفؿ طؾل اطتؼاده وطدم الحقاد طـف لعدم الرغبة يف مخالػة ما كشل طؾقف
أسالففؿ (آبائفؿ وأجدادهؿ) ٓ سقؿا إذا لؿ يؽـ هـاك أدكك دلقؾ أو برهان طؾك صحتف وإذا
الحؼ يف فِ ْؽر ومعتؼد آخر غقره.
ما ا ّتضح لفؿ بطالن ذلؽ الػؽر والؿعتؼد وتب ّقـ لفؿ أن ّ
لؿ َج ّرد آستـاد إلك إوهام والظـقن والتخؿقـات دون
فؼبقل معتؼد أو َت َص ُّقر ما ُ
أدكك دلقؾ طؾك ِصحتفا ٓ سقؿا إذا كاكت مـافقة ومعارضة لؾؿعؼقل ومب ِ
اهتَة لضرورياتف ُي َعدُّ
َُ
َ ْ
َّ
ُ
ُ
البشري الذي أك َْرم اهلل تعالك اإلكسان بف.
إهاكة لؾعؼؾ
ّ

ولذلؽ ،فنكـا كدطقا الجؿقع لؾتػ ّؽر يف دطقة الـبل محؿد ﷺ (دطقة اإلسالم) بطريؼة
مـطؼقة وحقادية ،ومـ ثؿ فسقف يتب ّقـ لفؿ شقاهد كبقتف وبراهقـ رسالتف ﷺ
الحؼ
ومـ ثؿ مصداققة دطقتف ،أٓ وهل الدطقة إلك اإلسالم ،وأن اإلسالم هق الديـ
ّ
مـ اهلل تبارك وتعالك.
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