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†@Oï›îÐÛa@ïÜÇ@‡î 

أرسل هللا سبحانه وتعالى ا�نبياء والمرسلين من آدم عليه الس�م إلى محمد صلى هللا عليه 

 ،وليزكيھم من ورطات الذنوب والض�لة ،وسلم إلى العالم لھداية الناس إلى سواء السبيل

. و8قامة أحكام دين ا8س�م في الدنيا ،أوامر هللا ونواھيه ذولتنفي ،وليجعل كلمة هللا ھي العليا

تلك الرسل فضلنا بعضھم على "بعضھم على بعض كما أشار إليه القرآن الكريم  هللاوفضل 

وأعطى لبعضھم الكتب والصحف . واختار منھم أولو العزم وشرفھم على غيرھم ."بعض

  .مساندة لدعوتھم

I إلى العالم اجمع في شأن النبي  إسرائيلرسوI إلى بني وقد أرسل إليه عيسى عليه الس�م 

يا بني " :وھذا  نفھم من قول هللا سبحانه وتعالى في سورة الصف. صلى هللا عليه وسلم

 (New Testament)ونجد ھذه الحقيقة من العھد الجديد أيضا " رسول هللا إليكم إني إسرائيل

 : (Mathew)يقول متى 

“These twelve Jesus sent out with the following instruction. Go no where among the 

Gentiles and enter no to on of the Samaritans but go rather to the lost sheep of the house of 

Israel” (Mathew 10-5-6) 

إلى بني  ن يذھبواأوالحواريين عند إرسالھم للدعوة  تهاليسوع عيسى ابن مريم لت�مذ أمروي

 ،سرائيل فقطإدعوته منحصرة في بني ھذا يدل على أن و. سرائيل فقط الذين ليس لھم ھدايةإ

، ولكن I نجدھا اTن على صورته ا8نجيل هللاعطاه وأ. �فا للدعاوى الباطلة للنصارىخ

ن وقسيس النصارى، الرھبا دنسھاوقد . والتغيير تبديلووقع فيھا التحريف وال ،ا�صلية

  .ا حرامھا وحرموا ح�لھاحللوف

  بشارات في العھد الجديد

وأعمال الحواريين  ،متى، مرقا، لوقاو، يوحنا إنجيلالتي نجدھا اTن مشتمة على  ا�ناجيل

(Acts Apostles)، تIوھذا ھو العھد الجديد  .وبعض المقا(New Testament) ا8نجيلو 

ارى كتابا مقدسا لدينھم على ث�ثة أقسام التي يؤمنھا ويتبعھا النص (Thettoby Bible)المقدس 

ÛaÛaÛaÛa@À@‹“j¾a@Þì‹@À@‹“j¾a@Þì‹@À@‹“j¾a@Þì‹@À@‹“j¾a@Þì‹ÝîubãþaÝîubãþaÝîubãþaÝîubãþa 
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ويدعي  .(New Testament) والعھد الجديد  (Psalm) والزبور  (Old Testament) العھد القديم

ولكن ھذه كلھا صورة . ا8نجيلن العھد القديم ھو التوراة والعھد الجديد ھو أالنصارى 

ونرى في  .ى صورتھا ا�صليةعل ا8نجيلI نجد اTن التوراة والزبور وو. محرفة لYصل

وا�مور التي تليق بعقيدة ا8س�م وتناسب  ائقبعض الحق ة،محرف تولو كان ة،الكتب المقدس

  .ببيان القرآن الكريم

النبي  ءومن ھذه ا�مور التي توافق ببيان القرآن الكريم بشارة عيسى عليه الس�م بمجي

رسول  عليه الس�م يبشر وينبأ بمجيء عيسىن أنقرأ في القرآن الكريم . صلى هللا عليه وسلم

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني " :يقول هللا سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد .اسمه أحمد

سرائيل إني رسول هللا إليكم مصدقا لما بين يدي من التورية ومبشرا برسول يأتي من بعدي إ

يقول عيسى عليه ) ٦ –الصف " (فلما جاءھم بالبينات قالوا ھذا سحر مبين ،اسمه أحمد

ه مع التصديق بالتوراة مجيءسرائيل وان إن دعوته منحصرة في بني إالس�م لقومه 

 . والتبشير برسول اسمه أحمد

يكتب عبد هللا يوسف علي الذي ترجم القرآن الكريم إلى اIنجليزية في تفسير ھذه اTية 

“Ahmad or Muhammad the praised one is almost a translation of the Greek word 

“periclytos” وھذا أيضا ترجمة اللفظ . يعني ان اسم أحمد أو محمد معناھما الذي يحمد

" فار قليطا"انه قد استخدم لفظ  وجدناوإذا فحصنا النسخة القديمة . فار قليطا ا8غريقي

لجديدة المتنوعة شنا النسخات اولكن إذا فت. لaشارة إلى مجيء النبي صلى هللا عليه وسلم

aواستخدم بدله . قد حذفت وحرفت" محمد"ن لفظ فار قليطا الذي بمعنى نا أجدو نجيلل

  Spirit of truthبمعنى الناصر و Advocateالمفردات المختلفة مثل بمعنى المسلى والمعز و

  .سين للنصارىيوھذه كلھا تدخل فاحش من جھة الرھبان والقس. بمعنى روح الحق

 I still have many things to say“ ھكذا  (The Gospel According to John)يوحنا  جيلإننقرأ في 

to you، but you cannot bear them now. When the spirit of truth comes he will guide you 

into all the truth for he will not speak on his own but will speak whatever he hears and he 

will declare to you the things that are to come” (John 12-12-13)  

وينصح عيسى عليه الس�م لت�مذته انه  .وھذا جزء من خطبة الوداع لعيسى عليه الس�م

وإذا رحت . وI يمكن لھم أن يروه بعد ھذا. يروح إلى هللا سبحانه وتعالى الذي أرسله إليھم
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وھو يدرس . د صلى هللا عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمينإلى ا8له يجيء النبي محم

ويتابع قوله ان له كثير من ا�مور ل�لقاء إليھم . العالم حول العدل والذنب والحساب

وإذا جاء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم . ولكن I يقتدرون أن يتحملوا كلھا. ونصيحتھم

حق والصواب وسواء السبيل وI يتكلم من عند الذي أرسل رحمة للعالمين ھو يھدي إلى ال

نفسه شيء إI بالسماع من هللا سبحانه وتعالى بطريق الوحي وھو يخبر كما يقع في 

وھذا حاصل المعنى . وھو أيضا يكرمني ويعظمني ويلقى ا�مور متتابعا لما قلت. المستقبل

  .يوحنا إنجيللما قال في 

رحمة "في بابه السادس عشر انه عليه وسلم وصف النبي صلى هللا يوحنا  إنجيلفي و

أي النسخة التي أعدت بأمر  ”King James Version“ وقد ترجم ھذا اللفظ في نسخة". للعالمين

وھذه النسخة تعتبر نسخة موثوقة . ”The prince of this world is judged“ الملك جيمس ھكذا

 ”The ruler of this world“اللفظ  تعطى ترجمة ھذا نجيللaوباقي النسخات . بين النصارى

يكون بعثته رحمة للعالمين ورسوI للعالم  ا8نجيلالرسول المبشر في  أنوھذه كلھا تشير 

  .أجمع

  (Comforter)يكون ناصرا ومسليا ءوأكد عيسى عليه الس�م ھنا ان الرسول الذي سيجي

وقد أشرنا من قبل ان لفظ .  (Paraclate)فض� انه يكون محمد (Spirit of truth)وروحا للحق 

" كالوھلنو"�نه سئل عبد الوھاب النجار للمستشرق ا8يطالي " محمد"بمعنى " فارقليطا"

ما معنى . والمعھد اIستشراقي في إيطاليا" ترينا"الذي كان أستاذ اللغة العربية في جامعة 

ومحمد الذي ذكرا في وھذا يوافق لفظ أحمد . وأجاب ان معناه الذي له حمد كثير" فارقليطا"

سوى  ا8نجيلI نجد في أي نسخة من نسخات   (Paraclate)ولYسف ان لفظ. القرآن المجيد

ونرى ھذه . التي يستعملھا النصارى في كنائسھم عادة ”The New Jerusalam Bible“ نسخة

 The coming of the“ الخطبة والنصيحة لعيسى عليه الس�م في ھذه النسخة تحت عنوان

paraclate” أي قدوم فارقليطا، وقد وصف النبي صلى هللا عليه وسلم في ھذه النسخة باسم 

“Paraclate”   بمعنى محمد.  

ان النبي المبشر I  :يوحنا إنجيلوالوصف اTخر للنبي صلى هللا عليه وسلم الذي ذكر في 

. يوافق للنبي  وھذا أيضا. يتكلم شيئا من عند نفسه وھو يتكلم حسب الوحي من هللا تعالى

" وما ينطق عن الھوى إن ھو إI وحي يوحى علمه شديد القوى" :في سورة النجم هللا ويقول
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بانه I يتكلم شيئا إI  ا8نجيلوبمعنى ھذه اTية الشريفة وصف النبي صلى هللا عليه وسلم في 

 نجيلا8وھذا ھو الوصف المھم للرسول المبشر الذي ذكر في . بالوحي من هللا تعالى

من  ا8نجيلنجد ان ما ذكر في  ا8نجيلوإذا أجرينا دراسة مقارنة بين القرآن و. والقرآن

ا�وصاف والمميزات الشخصية للنبي صلى هللا عليه وسلم موافق لما ذكر في القرآن الكريم 

ولو كان محرفا ما اقتدر الرھبان والقسسون ان يغيروا ويبدلوا  ا8نجيلو. في ھذا الموضوع

. أيضا ا8نجيلونجد مثل ھذا بعض الحقائق الموافقة لتعاليم القرآن الكريم في . الحقيقةھذه 

وفي . يوحنا النبي صلى هللا عليه وسلم نبيا للعالمين في بابه الرابع عشر إنجيلوھكذا وصف 

نبوة النبي " بحيرة"أقر الراھب  ا8نجيلضوء ھذه ا�وصاف والع�مات التي ذكرت في 

  .ه وسلمصلى هللا علي

aلفظ نجيلواستخدم بعض النسخ ل “Advocate”  غريقيIلترجمة اللفظ ا “Paraclate”   ومعنى

 ”Harpers Bible Dictionary“ باسم ا8نجيلوبين قاموس . ھذا المفرد الشفيع والذي يدعى للغير

أيضا وھذا الوصف .  ”Advocate“ما يراد بلفظ  ”Paraclate“ ان معنى ھذا المفرد اIغريقي 

يوافق الشخصية المقدسة للنبي صلى هللا عليه وسلم، Iنه يشفع امته يوم الحساب ويدعي 

وكانت في النسخة . وھو شفيع المذنبين ورسول رب العالمين. �جلھم أمام رب العالمين

aولكن الرھبان قد حذفوا ھذا من " فارقليطا"ترجمة لفظ " أحمد"لفظ  نجيلالعربية القديمة ل

وھو يناسب ما قال في القرآن " الصديق الرحيم"ولھذا اللفظ أيضا معنى . لجديدةالنسخة ا

وليم  وان المستشرق المشھور سر) ١٠٧ا�نبياء " (وما أرسلناك إI رحمة للعالمين"الكريم 

أما لفظ ) حياة محمد ( ”The life of Muhamet“ يقول في كتابه (Sir William Muir) مور

وكتب ھكذا أيضا بعض ) ١٧-ص(يشير إلى محمد صلى هللا عليه وسلم  ا8نجيلفارقليطا في 

  .المستشرقين وكتاب ا�وربين والعلماء الغربيين

أو الروح الزكي وھذه الميزة أيضا يوافق " الروح الحق"ووصف النبي صلى هللا عليه وسلم 

وح مقدس في حق ا�نبياء عليه الس�م Iسيما في حق النبي صلى هللا عليه وسلم وھو ر

وقد وضعت العصمة في حقه منذ طفولته إلى آخر العمر، وھو يزكى الناس . ومعصوم

وكذا نفھم صريحا ان بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم لتكملة . ويھديھم من الظلمات إلى النور

. رسالة عيسى عليه الس�م 8كماله مجيءمن آدم عليه الس�م، وأن  المبدوءةدعوة ا8س�م 

لكن I يلقى ھذه كلھا وتعليمات نافعة لھم و ائحانه عند عيسى عليه الس�م نص نجيلا8ويبين 
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وإذا قدم الرسول المبشر يلقى ھذه ا�مور . ه �نھم I يقدرون أن يتحملوا كلھا اTنإلى ت�ميذ

  .إلى الناس

 The Gospel) مرقا إنجيلويقول . ان النبي صلى هللا عليه وسلم روح مقدس ا8نجيلويقر 

According to John) “Truly I tell you people will be forgiven for their sins and whatever 

blasphemies they utter but whoever blasphemes against the Holy spirit can never have 

forgiveness but is guilty of an eternal sins )٢٩-٢٨-٣Mark -  .( ان النبي  أيضا إنجيلويؤكد

صلى هللا عليه وسلم متصف بالروح المقدس وان الذنوب التي وقعت من اIنسان بسبب 

وھو . تعييبه وتجديفه للغير يغفر، ولكن I يغفر هللا ذنب من يعيب ويتھم بالروح المقدس

طھر لنا عظيمة الرسول صلى هللا  نجيلومن ھذا القول لa. يستحق للعذاب الدائم والھ�ك

وينبه عيسى عليه الس�م ت�مذته بھذا القول فضل الروح المقدس الذي سيأتي . عليه وسلم

  .لدعوة ا8س�م

 The one who is more powerful than I is coming“ مرقا في الباب ا�ول إنجيلونقرأ أيضا في 

after me. I am not worthy to stoop down and untie the thong of his sandals (Mark- 1-7) 

. بعده أفضل منه وأقوى ءويقول عيسى عليه الس�م ھنا صريحا ان الرسول الذي سيجي

بعد عيسى عليه  ءان النبي الذي سيجي ا8نجيلويشير مرقا في . وليس له أھلية Iخذ نعله

  .وھذه كلھا موافقة لتعاليم القرآن وا8س�م. الس�م يزكي الناس

ولكن ضاع . النبي صلى هللا عليه وسلم ءات إلى مجيوفي العھد الجديد ايضا بشارات وإشار

الذي يستخدم  ا8نجيلونجد اTن في . أكثرھا بشدة التحريف والتدخل الفاحش من الرھبان

النصارى ككتاب مقدس لھم بعض ا8شارات وبعض ا�قوال الحقيقة لعيسى عليه الس�م، 

ليس لھا أصل وسند  �نهعليھا وللنصارى تأوي�ت فاسدة في ھذه المقامات كلھا I يعتمد 

  .وأوردنا ھنا بعض البشارات المھمة من العھد الجديد. كاف

  بشارات في العھد القديم

النبي صلى هللا عليه  ءأيضا بعض البشارات عن مجي (Old Testament) وفي العھد القديم

نقرأ في الباب الثامن عشر من سفر . وسلم وعن شخصيته المقدسة وفضله

 I will raise up for them a prophet like you from among their“ ھكذا  (Deuteronomy)التثنية

own people. I will put my words in the mouth of the prophet who shall speak to them every 

thing that I command”  سوف أقيم لھم نبيا مثلك من "يعني يقول الرب لعيسى عليه الس�م
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انه  ا8نجيلويكتب بعده في " اخوتھم واجعل ك�مي في فمه ويكلمھم بكل شيء أمر بهبين 

وھذه البشارة ليست بشارة يوشع . فھو ينتقم من ذلك من لم يطع ك�مه الذي يتكلم به باسم ربه

عليه الس�م كما يزعم اTن أحبار اليھود، وI بشارة موسى عليه الس�م كما زعم علماء 

  .ھي بشارة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلمبروتستنت، بل 

ونعرف ان اليھود المعاصرين لعيسى عليه الس�م كانوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به في ھذا 

الباب، وكان ھذا المبشر به عندھم غير المسيح، ف� يكون ھذا المبشر به يوشع، وI عيسى 

ع وعيسى عليھما الس�م I يصح أن وكذلك وقع في ھذه البشارة لفظ مثلك ويوش. عليه الس�م

ونقدر أن نستدل بھذين الوجھين وبغيرھما ان المبشر به في . يكونا مثل موسى عليه الس�م

وع�وة على ھذا نجد في التوراة أيضا . ھذا القول ھو محمد صلى هللا عليه وسلم I غير

اب الثالث والث�ثين من وجدير بالذكر ان في التوراة بشارة مھمة نقرأ في الب. بشارات أخرى

جاء الرب من سيناء : م ھكذا وقال١٨٤٤سفر التثنية في الترجمة العربية المطبوعة سنة 

" طھار في يمينه سنة من النارا� دوأشرف لنا من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه الوف

 He said: The Lord came from Sinai and“ ھكذاوترجمته اIنجليزية ) ٣٣/٢-سفر التثنية(

dawned from seir upon us he shone forth from Mount Param with him were myriads of 

holy ones” (Deuteronomy 33-2) التوراة لموسى عليه الس�م،  وإعطاؤهه من سيناء مجيءف

ونتضح لنا من ھذا . واستع�نه من جبل فاران وانزاله القرآن Iن فاران جيل من جبال مكة

وساعير المكان المقدس الذي . قول ان موسى عليه الس�م حصل له التوراة من طور سيناءال

وفاران جبل من مكة الذي حصل منه الوحي لمحمد . لعيسى عليه الس�م ا8نجيلحصل منه 

. وغار حراء الذي نزل فيه جبريل عليه الس�م بالوحي في ھذا الجبل. صلى هللا عليه وسلم

ان النبي صلى هللا عليه وسلم يدخل مكة مع أصحابه الطيبين الطاھرين  وصرح في ھذا القول

وظھر النبي صلى هللا عليه وسلم في فاران مع ألف ألف أصحابه الكرام . وھم عشرة آIف

وترجم نسخة . ولم يكن Iحد من ا�نبياء أصحاب مثل ھذا. في السنة العاشرة من الھجرة

 ”With Ten thousand of saints“  (King James Version)المسمى بترجمة الملك جيمس ا8نجيل

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم بأنھم  ا8نجيلويصف ھذا  ”Myriads of holy ones“بدل 

وفي العھد القديم أيضا بشارات أخرى حول ھذا الموضوع ولكن I نورد . أشخاص أطھار

  .ھنا كلھا لخوف التطويل
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  (Gospel of Barnabas) برنابا إنجيلبشارات في 

وقدم جميع ما له لدعوة ا8س�م كما نفھم من أعمال . برنابا تلميذ مخلص لعيسى عليه الس�م

وھذا التلميذ لعيسى عليه الس�م باع جميع ما . من العھد الجديد  (Act of Apostle)الحواريين

ا الحواري برنابا وھذ. كان له من ا�رض ووضع ثمنه أمام عيسى عليه الس�م لغرض الدين

كان لعيسى عليه الس�م بمنزلة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه لمحمد صلى هللا عليه وسلم 

على ما رأى  ا8نجيلويشتمل ھذا  ‘ برنابا إنجيل’باسم  إنجيلوله . في شدة محبته ومصاحبته

رنابا في ويقول ب. وسمع وفھم من حياة عيسى عليه الس�م من ا�قوال وا�فعال والواقعات

انه يسجل جميع ما حدث في حياة عيسى عليه الس�م على وجه الحق بأمر  ا8نجيلمقدمة 

إلى اIنجليزية من النسخة المخطوطة اIيطالية التي  ا8نجيلھذا وقد حرر وترجم . منه

وزوجته   (LONSDALE)وقام بالترجمة لونسديل  (VIENNA)حفظت في مكتبة وينا

وقد ترجمه إلى العربية خليل . أيضا ترجمة أردوية ومليالم ا8نجيلولھذا   (LAURAGG)لورا

ولو كان ا�مور ھكذا نقده واعترض عليه علماء النصارى، �ن ھذا . سعادة من مصر

ولكن I يستقبله النصارى، ويدعون انه شھادة زور . فأس يقطع عنق عقائدھم الفاسدة ا8نجيل

وكتبنا ھذا اللقم حول . طلة الضالة، ويثبت عقائد ا8س�ميبطل اعتقاداتھم البا ا8نجيلIن ھذا 

  جدير للدراسة العميقة ا8نجيلوھذا . على أقصر صورة ا8نجيلھذا 

النبي صلى هللا عليه وسلم وشرفه على الناس أجمع  مجيءبشارات حول  ا8نجيلوفي ھذا 

برنابا عقيدة الثالوثة وان  جيلإنوينكر . وبياناته موافقة لتعاليم ا8س�م. بل على ا�نبياء كلھم

برنابا في الباب التاسع والث�ثين  إنجيلويكتب . عيسى عليه الس�م ابن هللا وواقعة الصليب

 There is only one God and Mohammed is“ ان آدم عليه الس�م رأى في الھواء كانه مكتوب

the Messenger of God”  هللا محمد رسول هللا Iإله إ I وسئل آدم .  صلى هللا عليه وسلميعنى

. عليه الس�م عن معنى ھذا القول، قال هللا جل وع� انه ابنك الذي سيأتي بعد زمان كثير

ان آدم عليه  ا8نجيلوھو رسولي الذي خلقت كل شيء �جله ويعطى النور للعالم ويتبع 

يعني ذلك اليوم الذي  ”Blessed be that day when thou shall come to the world“ الس�م قال

 .تجيئ إلى العالم مبارك

صلى هللا " محمد"وI نجد اسم . برنابا ھنا باسم محمد صلى هللا عليه وسلم إنجيلوصرح 

  .التي يستخدمھا النصارى اTن، بل ضاع بتدخل الرھبان ا�ناجيلعليه وسلم صريحا في 
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لم، ويبين فضائله ويقول انه رحمة برنابا أوصاف النبي صلى هللا عليه وس إنجيلوكذلك يذكر 

 And when I saw filled with consolation saying O Mohammed“ برنابا إنجيلللعالمين ويكتب 

God be with thee and may be make me worthy to untie thy shoe latchet” (The Gospel of 

Barnabas – 44) روحي بالتسلية قائ� Yاجعل لي . هللا معك) ص( يا محمد يعنى إذا رأيته يم

اضافة إلى ھذا عيسى . صريحا) ص(وذكر ھنا أيضا اسم محمد . مستحقا لحل شريط حذاءك

عليه الس�م ينقل قول هللا تعالى بعد مدح النبي صلى هللا عليه وسلم الذي سيأتي بعده وبيان 

 When I shall send thee into the world I shall send thee as my messenger“ الخاصةأوصافه 

of salvation، and thy word shall be true، insomuch that heaven and earth shall fail but thy 

faith shall never fail. Muhammed is his blessed name” (Ibid – 97)  والمعنى انه لما أرسلك

ھلك السماء وا�رض I يفشل دينك  إلى العالم ارسلك رسوI للس�مة، وقولك حق وبذلك ولو

وفھمنا من ھذا واضحا ان اسم النبي صلى هللا عليه وسلم ) ص(أبدا واسمه المبارك محمد 

  ).ص(الذي سيأتي بعد عيسى عليه الس�م محمد 

 O، God send us thy“ ولما سمع الت�مذة والحواريون نصيحة وقوله صاحوا بأعلى صوت

messenger O، Mohamed come quickly for the salvation of the world” (Ibid-97)  يعنى يا هللا

لبرنابا  ا8نجيلوھكذا بيانات . جئ سريعا لس�مة العالم) ص(يا محمد . أرسل لنا رسولك

الموجودة اTن في الموضوعات المتعلقة بالنصرانية، وقد جرى  ا�ناجيلمختلفة من سائر 

برنابا يغند  إنجيلجدير بالمناقشة الطويلة و ا8نجيلھذا . ا8نجيلبعض الدراسات حول  ھذا 

وضروري لنا ان نجرى دراسة مقارنة بين ا8س�م . كل الدعاوى الباطلة للنصاري

وذكر القرآن الكريم في سورة ا�عراف . المنسي والمھمل ا8نجيلوالنصرانية في ضوء ھذا 

ويشير إلى ھذا ا�مر قوله سبحانه . نجيلا8ان النبي صلى هللا عليه وسلم مذكور في التوراة و

" ا8نجيلالذين يتبعون الرسول النبي ا�مي الذي يجدونه مكتوبا عندھم في التوراة و"وتعالى 

 إنجيلوفي ضوء ھذه اTية الشريفة إذا فتشنا العھد القديم والجديد و) ١٥٧ –ا�عراف (

كتبھم المقدسة، ولو عمل ھنا اليد  النبي صلى هللا عليه وسلم مذكور في مجيءبرنابا نجد ان 

الحق من بين الباطل كما يلمع  ءولكن يضي. ا�سود للرھبان والقسسين للتبديل ولمحو الحق

اللھم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باط� . الذر الثمين من بين الملوثات

  .وارزقنا اجتنابه، آمين
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†@Oï›îÐÛa@áîÜ�Ûa@‡jÇQ  

، وجعلنا خير أمة أخرجت  ا هللا سبحانه وتعالى ببعثة أفضل الرسل سيدنا محمدأنعمن

وأراد هللا له مجمع كمال . وجعله هللا رحمة للعالمين بشرا وجنا وحيوانا وجمادا .للناس

وقدم للبشرية آثارا عظيمة من أمة حضارية لم تعرف البشرية . البشرية بالرحمة والرفق

قال هللا . ا�خ�ق ودقة القوانين ونشر العدل والسماحة والخير من حيث سموّ  ،شبيھة لھا

  ).١٠٧-ا�نبياء( "وما أرسلناك إIّ رحمة للعالمين" :تعالى

فكونه رحمة . عمت رحمة النبي  وتعدت I على ا8نس والجن فقط، بل يشتمل الحيوانات

وجن وحيوان وطير قتضي أن يكون رحمة لكل ما ھو دون هللا من عوالم من إنس يللعالمين 

بل وشجر وحجر وغيرھا، ومن ھذه العوالم التي نالت حظا من رحمة الرسول ا�عظم عالم 

، بل عالميته مما اختص به عن سائر وھذا العموم  ملحوظ في ھدى النبي . الحيوان

" كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثُت إلى كل أحمر وأسود" :ا�نبياء، قال الرسول 

). ١/١٢٨-البخاري" (كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"اية وفي رو

  علم حجم المھمة التي قام بھا النبيع وصاياه وتعاليمه في ھذا الشأن ومن نظر إلى مجمو

من تكريم للحيوان ورعايته يفوق  لرعاية الحيوان وبيان حقوقه، بل ما جاء به النبي 

بحكم عامل الوحي   الرعاية بالحيوان في عصرنا الحاضر؛ �نه جمعيات بكثير ما تقرره

 قد نبه �مور I مجال 8دراكھا بالعقل والتجربة من البشر العاديين، وما نبه إليه الرسول 

  .الجموديقيد ا8نسان في كثير من تصرفاته فيما سخره هللا إليه من 

وأن ھذا  ،نما ھو بفضل من هللا ومنةفقد صرح القرآن الكريم أن تسخير الحيوان لaنسان إ

التسخير يقتضي الشكر له في حسن التعامل مع الحيوان بحيث I يطغي ا8نسان فيما سخره 

وبين القرآن أن عالم الحيوان ھو جزء من . هللا، ويستخدمه وفق حدود ما سخره هللا عليه

                                                 
 . ا�ستاذ المشارك ورئيس قسم العربية، الكلية الحكومية، تشيتشور، بالكاد ١

pbãaìî¨bi@ÕÏ‹Ûa@À@ðìjäÛa@ð‡$apbãaìî¨bi@ÕÏ‹Ûa@À@ðìjäÛa@ð‡$apbãaìî¨bi@ÕÏ‹Ûa@À@ðìjäÛa@ð‡$apbãaìî¨bi@ÕÏ‹Ûa@À@ðìjäÛa@ð‡$a 
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وأفاض .  سبحانه وتعالىوطاعته للبشر إنما ھي امتثال �مر هللا. العالم المسبح والساجد �

بعض اTيات ببيان فضل الحيوانات، حيث أقسم هللا تعالى با8بل وبالخيل، وبين كرامة 

الھدھد مع سليمان وحرصه على توحيد هللا، وحرص النملة على أخواتھا من أن يحطمھا 

 وكان ،سليمان وجنوده، وذكر أصحاب الكھف على وجه التكريم عدة مرات في سورة الكھف

ھذه النصوص القرآنية التي تتحدث عن الحيوانات لھا ا�ثر . ھذا التكريم Iختياره صحبتھم

لكل أمة وھي أمم خلقھا هللا؛ و. في نظرة البشر إليھا كجزء من العالم المسبح والساجد �

والرحمة بعيد  ا8نسان مع ھذه ا�مم المسبحة بنوع من الحساسية فيتعاطى. ص�تھا وتسبيحھا

  .  سراف والظلملتعسف وا8عن ا

  :الرحمة عنوان الرسالة 

الرحمة ھي رفع العذاب وأشكال النقمة عن الكائن الحي من خ�ل تخليصه من اTفات 

والرحمة فضيلة تعتبر في أعلى سلم  .يصال الخيرات �صحاب الحاجات، وإالمھلكة

ذي ينطوي عليه العمل الفضائل، وعلّوھا يتباين تبعا لمقدار العطاء والجھد ا8يجابي ال

فإن كان الجھد من خ�ل السعي لكشف الضرر ورفع العذاب ودفعه في العاجل  .الرحيم

I نسانية كلھا كانت الرحمة لصاحبھا فضيلةaجل لTأخرى تدانيھا فضيلة وا.  

  :يذاء الحيوان وتجويعه موجب للنار والرفق به موجب للجنةإ

عن  .والرفق به يوجب الجنة ،وتجويعه يوجب النار دل ا�حاديث الصحاح أن ظلم الحيوانيو

دخلت امرأة النار في ھرة ربطتھا فلم تطعمھا ": قال  ابن عمر رضي هللا عنھما عن النبي

وعن الشريد يقول سمعت رسول ). ٣/١٢٠٥البخاري (ولم تدعھا تأكل من خشاش ا�رض 

وم القيامة يقول يا رّب إّن ف�نا من قتل عصفورا عبثا عّج إلى هللا عز وجّل ي: "يقول هللا 

من قتل عصفورا فما فوقھا " :وفي رواية ).٧/٢٣٩النسائي ( .قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة

وجّل عنھا يوم القيامة، قيل يا رسول هللا فما حقھا؟ قال حقھا أن  بغير حقھا سأل هللا عزّ 

ان صريحتان في ھذان الحديث ).٧٥٧٤الحاكم " (تذبحھا فتأكلھا وI تقطع رأسھا فيرمى بھا

. مع الحيوانعلى الشعور بالمسئولية تجاه التعامل  نيذائه ب� حق، ويدIإثم قتل الحيوان وإ

وقد ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم صورة حسية Iمرأة تعذب  .فظلمه وتجويعه موجب النار

م القيامة تخدش بل بين في حديث آخر أن الھرة تأتي يو ،بسبب تجويعھا لھرة حتى ماتت

وتعذب صاحبتھا من باب الجزاء الوفاق، وھذه الواقعة مھيجة للوجدان وموقظة للضمير 
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حيث رسمت في وجدان كل إنسان يقصد إيذاء حيوان  ،يذاءومنفرة من أي شكل من أشكال ا8

ثم أشارت التعاليم أن أي نوع . صورة لنفس الحيوان وھو يقتص منه بنفس الشكل يوم القيامة

  .يحاسب ويسأل عنه ا8نسان يوم القيامة ا8يذاء للحيوان مھما صغر من

ووسمه في وجھه كما في الحديث عن جابر رضي  عن ضرب الحيوان وكذلك نھى النبي 

مسلم ". (عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه نھى رسول هللا "  :هللا عنه قال

يجوز الضرب في وجه الحيوان  ان ف�وھذا من مظاھر التكريم النبوي للحيو). ٣/١٦٧٣

فالوسم وان كانت الضرورة تقتضيه لتمييز الحيوانات عن بعضھا إIّ أن ھذه . ووسُمه

عن   لذا نھى النبي. فيه وھو الوجه ءالضرورة I تستلزم تشويه الحيوان في أجمل شي

ن هللا بھا على وجمال الحيوان نعمة امت. ذلك ليحفظ الحيوان بصورته الجميلة غير المنفرة

ولكم فيھا جمال حين تريحون وحين  :قال تعالى. عباده؛ فالتشويه ظلم Iشك فيه

على الصورة الجمالية للحيوان لعن من    وإمعانا في محافظة النبي). ٧النحل (تسرحون

مّر عليه حمار قد ُوسم في   أن النبي  ،شّوھھا كما ورد الخبر عن جابر رضي هللا عنه

وكذلك ضرب الحيوان في الوجه فيه ). ٣/١٦٧٣مسلم(لعن هللا الذي وسمه  :وجھه فقال

  .     امتھان له وأمكن إيفاء الغرض بضربه على مواطن أخرى تكون أقل إيذاء له

وأما الرفق والتعاطف بالحيوان فھو موجب للجنة بل كان التعاطف والرفق سببا في رحمة 

ا اجترحته من سيئات وعظائم، كما روي عن أبي امرأة بغي من بني إسرائيل بل فاق رفقھا م

بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل " :قال  أن رسول هللا ،ھريرة رضي هللا عنه

فقال لقد بلغ ھذا مثل . بئرا فشرب منھا ثم خرج، فإذا ھو بكلب يلھث يأكل الثرى من العطش

وفي رواية  -، فشكر هللا له فغفر له، فمY خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلبالذي بلغ بي

وفي ". وإن لنا في البھائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر! قالوا يا رسول هللا -فأدخله الجنة

بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، "رواية 

  ).٢/١٢٧٩ البخاري"( فنزعت موقھا فاستقت له به، فسقته فغفر لھا به

  

  :النھي عن التحريش بالبھائم وإرھاقھا وعن قتل بعض الحيوانات

عن ابن عباس رضي . بأن التحريش بالبھائم موجب للعنة، وأنه نھى عنه   اعتبر النبي

مّر ابن عمر . )٣/٢٦أبو داود.(عن التحريش بين البھائم رسول هللا  نھى: هللا عنه قال
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ش قد نصبوا طيرا، وھم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير رضي هللا عنھما بفتيان من قري

لعن هللا من فعل ! فقال ابن عمر من فعل ھذا . كل خاطئة من نبلھم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا

  .) ٣/١٥٥٠مسلم.(لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا  ھذا إن رسول هللا

لمنفعة المباحة والتي I يعود فيھا أي ھذه التعاليم والوصايا قيدت التعامل ا8نساني في حدود ا

ضرر على الحيوان لذا جاء النھي عن التحريش بالحيوانات من خ�ل تسليط بعضھا على 

I فائدة ترتجى من ذلك وفيھا إيذاء للحيوان، وكذلك يمنع استغ�لھا للھو المؤذي  بعض حيث

بالنھي عن قتل كل ما I  نبي واكتملت تعاليم البالحيوان أو المھلك له باتخاذھا ھدفا للرمي 

اب الجزاء يضر من الحيوانات أو الحشرات، واعتبرت التعامل معھا مقيدا بالعدل من ب

قصة عملية تضمنت عتابا �حد من قبله تجاوز الحد وقتل قرية   وقد ذكر النبي . الوفاق

  . من النمل

  :ا@حسان إلى الحيوان عند الذبح

وصيد  ل بعض الحيوانات من البھائم و الطيور بعد ذبحھاوجل لaنسان أك أحل هللا عز 

قال تعالى  ومن أجلّھا ا�نعام. ولمنافعھم خدام الناستوإنما أباح هللا تعالى Iس .المأكوIت

والتعاليم النبوية يخبر با8حسان على إراحة الذبيحة ).  ١-المائدة ( أحلت لكم بھيمة ا�نعام 

 :قال  ن شداد بن أوس رضي هللا عنه عن رسول هللاوفي حديث روي ع. وإحسان الذبح

 ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ءإن هللا كتب ا8حسان على كل شي"

في جانب   بل يمعن النبي ).٣/١٢٠٦البخاري .(وليحّد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته

 :يد أن يذبحھا وھو يحد شفرتها8حسان للحيوان عند الذبح، ويقول لرجل أضجع شاة ير

أن تحرك   واعتبر النبي. أتريد أن تميتھا موتات ھل حددت شفرتك قبل أن تضجعھا"

يأتيه رجل فيقول  ،دواعي الشفقة وكوامن الرحمة بالحيوان موجبة لرحمة هللا سبحانه وتعالى 

فيحسن ا8نسان  ."إن رحمتھا رحمك هللا :يا رسول هللا إني �رحم الشاة أن أذبحھا فقال" 

سخره هللا التعامل مع الحيوان بحيث I يطغي فيما سخره هللا له وليستخدمه وفق حدود ما 

مرار السكين سريعا، وأن يطلقه بعده ومن آداب الذبح أن يرفق الذابح مذبوحه وإ. عليه

ل�ضطراب والحركة وأن يشربه شرابا قبيل الذبح وأن I يوجعھا وI يعطلھا من السقي 

  .الرويو
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الترحم به عند الركوب وI يحّمل عليه إIّ ما يحمله على طاقته ووسعه  الحيوان وعلى راكب

اتّقوا هللا في ھذه البھائم " :ببعير قد لحق ظھره ببطنه من شدة الجوع فقال  مّر رسول هللا

  ).٣/٢٣ابو داود "( المعجمة فاركبوھا صالحة وكلوھا صالحة

بل تعدته إلى بعض أشكال ا8يذاء غير  ،لى ا8يذاء المباشرع ولم تقتصر ھذه التعاليم

يقاف الرواحل إمن   المقصود عند استعمال ا8نسان للحيوان واتخاذه مطية؛ لذا منع النبي

  . واتخاذھا كراسي يتجاذب فوقھا الناس الحديث دون اكتراث بنتائج تصرفھم على من تحتھم

رات بمنع كل أشكال ا8يذاء لھا مھما كان تتعدى نحو الطير والحش  بل رحمة النبي

فانطلق  ،في سفر  كنا مع رسول هللا: عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال . صغيرا

 لحاجته فرأينا حّمرة معھا فرخان، فأخذنا فرخيھا، فجاءت الُحّمرة فجعلت تفرش فجاء النبي

قرية نمل قد حّرقناھا فقال من حّرق  من فجع ھذه بولدھا؟ ُرّدوا ولدھا إليھا، ورأى :فقال  

  ).٣/٥٥ابو دود(ينبغي أن يعذب بالنار إI رب النار إنه I :قال نحن،: ھذه ؟ قلنا

 :     شكاية الجمل وإطاعته للرسول

يسارع بالرحمة بالتصويب في إيذاء الحيوان ووقع كثير من المعجزات بھذا  كان النبي 

 -الجمل -من ا�نصار فإذا جمل فلما رأى النبّي حّن أيفقد دخل يوما حائطا لرجل . الصدد

فقال ،فسكت -موضع ا�ذنين من مؤخرة الرأس –فمسح ذفراه  وذرفت عيناه فأتاه النبي 

: فقال ! رسول هللا  لي يا: من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل؟ فجاء فتى من ا�نصار فقال

إياھا فإنه شكا إلّي أنك تجيعه  أف� تتقي هللا في ھذه البھيمة التي ملّكك هللا

أقبلنا مع : وروى مسلم عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال). ٢٥٤٩أبوداود"(وتدئبه

 I رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط بني النجار إذا فيه جمل

فجاء حتى أتى الحائط فدعا  يدخل أحد إI شد عليه، فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

�: رض حتى برك بين يديه، فقال النبي صلى هللا عليه وسلمالبعير، فجاء واضعا مشفره إلى ا

بين السماء  يءإنه ليس ش: " فت إلى الناس، فقال، ودفعه إلى صاحبه ثم الت"ھاتوا خطامه" 

�  )".٣١٠/ ٣وأحمد ١/ ١الدارمي(نس والجن رض إI يعلم أني رسول هللا إI عاصي ا8وا

مام أحمد والبيھقي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما أن جم� جاء إلى رسول روى ا8

هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما كان قريبا منه خر الجمل ساجدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

نا يا رسول ھو ل: فقال فتية من اIنصار" يا أيھا الناس، من صاحب ھذا الجمل ؟ : " وسلم
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سنونا عليه عشرين سنة فلما كبرت سنه، أردنا نحره، فقال : قالو" فما شأنه ؟ : " هللا، قال

أحسنوا : " ھو لك يا رسول هللا فقال: فقالوا" تبيعونه ؟ : " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  ).٢٢٤/  ١أخرجه ابن عبد البر في التمھيد (، "إليه حتى يأتيه أجله 

بينما  نسير   ث�ثة أشياء من المعجزات رأيتھا من رسول هللا :مرة الثقفي قال عن يعلى بن

فجاءه فقال بعنيه فقال  ٢فوضع جرانه ١ه البعير جرجرإذ مررنا ببعير يسنى عليه فلما رآمعه 

بل نھبه لك يا رسول هللا وإنه �ھل بيت ما لھم معيشة غيره قال أماّ إذ ذكرت ھذا من أمره 

  ).شرح السنة(رة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه فإنه شكا كث

ھذه أھم التعاليم والوصايا الخاصة بالرفق بالحيوان ويلحظ عليھا أنھا تفوق كل ما بلغته 

البشرية من قوانين قاضية بحماية الحيوان والرفق به، وثقافتنا المعاصرة ما زالت تعج بما 

غيرھا بالرغم من كثرة الجمعيات الخاصة فيه إيذاء للحيوان كمصارعة الثيران والديكة و

    . بالرفق به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 اي صاح من الجرجرة وھي صوت تردد البعير في حلقه  ١
  مقدم عنق البعير ٢
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@‡à«aŠë‹i@)îÐÛa@áîÜQ  

أمر هللا بذلك وبين فض�ائله  ،ھو مبدأ أسرة جديدة،   مة من سنن سيدنا محمداالزواج سنة ھ

من ت�زوج ب�امرأة فق�د أح�رز ثلث�ي دين�ه فليت�ق "بقوله  وحث النبي . وأحكامه في آيات شتى

فانكحوا م�ا ط�اب لك�م م�ن النس�اء مثن�ى وث��ث "نرى في القرآن المجيد ". هللا في الثلث الباقي

تدل ھذه اTية على جواز زواج المسلم أكثر من واح�دة م�ن ..." فإن لم تعدلوا فواحدة... ورباع

وج��دنا فيھ��ا خصوص��يات ش��تى، منھ��ا  لك��ن إذا نظرن��ا إل��ى حي��اة النب��ي . النس��اء إل��ى أرب��ع

وما حكمة ذلك؟ إذا تعلمن�ا . أكثر من أربع من النساء، وھو مبعوث إلينا بتعليم ديننا زواجه 

  .نرى في ذلك حكما كثيرة عموما وخصوصا بالنسبة إلى كل من الزوجات حياته 

  :الِحكم العامة

عل�ى تبلي�غ عقائ�د ھ�ذا ال�دين وش�رائعه وآداب�ه وأخ�ق�ه إل�ى جمي�ع البش�ر  لنبي اِحرص  -١

معوان له على تحقيق ھ�ذا الواج�ب  خير  وقد كانت زوجاته. كبارا وصغارا رجاI ونساء،

  .الذي ھو من أھم واجبات الرسالة، وھو التبليغ

  فزوجات��ه رض��وان هللا عل��يھن ك��ن مص��ابيح ھداي��ة وإرش��اد ووس��ائل تبلي��غ ف��ي حي��اة النب��ي

ا وف�ي م�ا يج�ب عل�ى فقد تحدثن وأفتين في مسائل تتعلق بالمباشرة الزوجية وآدابھ. وبعد وفاته

م�ا أش�كل "روى أبو ب�ردة ب�ن أب�ي موس�ى ا�ش�عري ع�ن أبي�ه ق�ال . كل مسلم ومسلمة معرفته

وروى ھش�ام ". أمر قط فسألنا عنه عائشة إI وجدنا عندھا من�ه علم�ا علينا أصحاب محمد 

وك�ذلك كان�ت ". ما رأيت أحدا أعلم بفقه وIطب وI ش�عر م�ن عائش�ة"بن عروة عن أبيه قال 

  .في العلم والفقه وإن تفاوتن في ذلك النبي جات زو

 تعل�يمو ،تبليغ ا�حكام الخاصة بالحي�اة الزوجي�ة، والت�ي I يطل�ع عليھ�ا إI الزوج�ات غالب�ا -٢

  يعرفھ�ا إI الزوج��ان تقبي�ل النب��ي فم�ن ا�حك�ام الخفي��ة الت�ي I. السياس�ة الخاص�ة ب��المنزل

                                                 
 .فيضاباد، كيراI محاضر، الجامعة النورية العربية،.  ١

*äÛa@pbuëŒ@†‡Èm@À@òî$⁄a@áØ¨a@áÜë@éîÜÇ@2a@óÜ– 
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وك�ذلك إخب�ار إح�دى زوجات�ه أن�ه ك�ان  ).ر(فق�د أخب�رت ب�ذلك أم س�لمة  ،لزوجاته وھ�و ص�ائم

  .يأمرھا أن تتزر وھي حائض ثم يضاجعھا

وق�د ظل�ت  . امتداد الدعوة بعد وفاته عن طريق ألطف الناس برسول هللا وھ�ن زوجات�ه -٣

ش�ك أن تع�دد  ف�� .ح�والي نص�ف ق�رن  العلم بع�د وف�اة النب�ي انتنشر) ر(عائشة وأم سلمة 

  .كان ضرورة دينية I محيص عنھا وجات النبي  ز

وفيھ�ا . عل�ى أس�ئلة النس�اء  اIستعانة بھن في شرح الغوامض التي ترد في إجابة النب�ي -٤

 ما يستحيي عن ذكره، كشرح عائشة للمرأة كيفية التطھير بغسل الحيض الذي كنى عن�ه النب�ي

كبي�ر اض�طره أحيان�ا أن يكن�ي ع�ن وقد كان عليه الص�ة والس��م عل�ى حي�اء . ولم يفصح 

  .ا�عضاء الخفية وما يتصل بھا

ول�وI ھ�ذا الع�دد م�ن الزوج�ات م�ا ب�رزت . إظھ�ار معج�زة أو منقب�ة للرس�ول كان�ت كامن�ة -٥

للن��اس، وذل��ك بزي��ادة أعب��اء التك��اليف علي��ه، إذ كي��ف تظھ��ر ق��وة الرس��ول ف��ي القي��ام ب��واجبھن 

مش��اق جھ��اده، ا�م��ر ال��ذي جع��ل الص��حابة جميع��ا م��ع تقش��فه وكث��رة ص��يامه وط��ول قيام��ه و

إنھ�ا طاق�ة Iتك�ون إI للموھ�وبين . يتحدثون عنه بأنه أعطي قوة ث�ثين أو أربعين من الرج�ال

  . أو للمصطفين من الناس

إذ كي�ف . تحقيق صدقه في دعوته وتبرئته م�ن تھم�ة الن�اس ل�ه بالس�حر والكھان�ة وم�ا إليھ�ا -٦

ذه ا�عمال خفية، كاIتصال بالجن م�ث�، ح�ين I يك�ون يعرف أنه ليس كذلك، وربما مارس ھ

ولك�ن إط��ع الزوج�ات عل�ى أحوال�ه الداخلي�ة ي�ؤمن مع�ه ت�واطئھن عل�ى س�تر . غالبا إI س�را

  . العيوب

! وم�ا أش�قه وأدق�ه وأھم�ه ،بزيادة أعباء التكاليف في القيام بواجبھن  رفع درجات النبي -٧

ي�ا ) " ر(بعض نس�ائه كم�ا رواه البخ�اري ع�ن أن�س لقد كان الوحي ي�حقه وھو مضطجع مع 

فإن��ه وهللا م��ا ن��زل عل��ي ال��وحي وأن��ا ف��ي لح��اف ام��رأة م��نكن  ،أم س��لمة Iت��ؤذيني ف��ي عائش��ة

  ".غيرھا

إظھار أخ�قه الشريفة المستترة ومحاسنه الباطنة التي Iتعرف إI في ظل الحياة الزوجي�ة  -٨

ة بن�ت أب�ي س�فيان وك�ان أبوھ�ا ك�افرا محارب�ا ي�دل عل�ى ذل�ك أن�ه ت�زوج أم حبيب�. بشكل واسع 

فلولم تطلعا . وتزوج صفية بنت حي بن أخطب وقد قتل أباھا وعمھا وزوجھا. للرسول إذ ذاك
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من بواطن أحواله على أنه أكمل ا�زواج لكانت الطباع البشرية تقض�ي ب�النفور عن�ه، والمي�ل 

  .إلى اTباء وا�قارب

وق��د ك��ان لھ��ذا .   ذل��ك م��ن ح��دة عن��ادھم للرس��ولت��أليف الع��رب بالمص��اھرة ليخف��ف  -٩

ھ�و الفح�ل I : ت�زوج بنت�ه  ا8صھار أثره في مث�ل ق�ول أب�ي س�فيان عن�د م�ا س�مع أن النب�ي

عن�د م�ا خيرھ�ا   وف�ي مث�ل اختي�ار ص�فية لرس�ول هللا ،ذكره ابن مس�عود وغي�ره. يقدع أنفه

ف الحدة بين الرسول واليھ�ود بع�د وكان لھذا أثره في تخفي. بين المقام معه والرجوع إلى أھلھا

  .ذلك

فالواحد منا تكون عنده الزوجتان ويتحير كي�ف يوف�ق  ،نبي حقا  إقامة الحجة على أنه -١٠

كان�ت عن�ده تس�ع نس�وة   وھذا ھو رسول هللا. بينھما ويتعذر عليه إرضائھما والعدل بينھما 

ورحاب�ة  ب س�عة عقل�هوذل�ك بس�ب. اكتسبن رض�اه حت�ى ك�ن يتس�ابقن ف�ي ذل�ك ،فوفق بينھن

  .صدره وحسن خلقه وبعد نظره وعجيب سياسته

  الحكم الخاصة

الس�يدة خديج�ة وھ�و ف�ي ش�رح الص�با  ت�زوج الرس�ول ). ر(السيدة خديجة بنت خويل�د  -١

وظلت خديجة وحدھا زوجة مدة تزيد عن خم�س وعش�رين . ويعان الفتوة وكمال الرجولة

ك�ان تع�دد الزوج�ات أم�را ش�ائعا ب�ين  وھ�ذا ف�ي زم�ن. سنة حتى تخطى الرسول الخمسين

مندوحة في الت�زوج عل�ى خديج�ة ح�ين ل�م يع�ش ل�ه منھ�ا  العرب، و حين كان للرسول

وكان الذكور وحدھم ھم الذين يعتب�رون خلف�ا كم�ا . وفي وقت كانت توأد  فيه البنات ،ذكر

  . ةIيحتاج إلى حكمة عامة أو خاصة وھو زواج الفطر) ر(بالسيد خديجة  أن زواجه 

أنه تزوج بالسيدة خديجة وھو ف�ي الخامس�ة والعش�رين م�ن   والمحفوظ من سيرة النبي

عمره وكانت ھي في سن ا�ربع�ين، وظ�ل معھ�ا وح�دھا  I يض�م أخ�رى حت�ى تج�اوزت 

ول�م . السيدة الفضلى الخامسة والستين وماتت وھو صلوات هللا وس�مه عليه فوق خمسين

ينس��ب إلي��ه دنس��ا أو يتھم��ه بريب��ة ف��ي ھ��ذه الفت��رة  أن ،يج��رأ أح��د م��ن أش��د خص��ومه ل��ددا

ول�و . كان رونق العفاف والشرف يت�ألق ف�ي جبين�ه ح�ين س�ار. الخصيبة من عمر ا8نسان

  .أنه أحب التزوج بأخرى ما عاقه مانع من شرع أوعقل أو عادة

 لحق�ت خديج�ة ب�الرفيق ا�عل�ى ت�زوج النب�ي  بع�د أن ).ر(السيدة سودة بنت زمعة -٢

ول�م ي�رو أح�د . دة بنت زمعة أرملة السكران ب�ن عم�رو ب�ن عب�د الش�مسالسيدة سو
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م�ن ال��رواة أن الس��يدة س��ودة كان�ت م��ن الجم��ال أوم��ن الث�روة أو المكان��ة بم��ا يجع��ل 

إنما كانت سودة زوجا لرجل م�ن . بھا  لمطمع من مطامع الدنيا أثرا في زواجه

ذين ھ�اجروا إل�ى الحبش�ة السابقين إلى ا8س��م ال�ذين احتمل�وا ف�ي س�بيله ا�ذى وال�

وق�د أس�لمت س�ودة وھ�اجرت مع�ه وعان�ت م�ن المش�اق م�ا .  بعد أن أمره النب�ي

ثم ع�ادت م�ع زوجھ�ا إل�ى مك�ة ولكن�ه م�ات عق�ب  ،ولقيت من ا�ذى ما لقي ،عانى

 وك�ان الرس�ول . وصوله وتركھا مھيضة الجناح معرضة لنكال أبيھ�ا المش�رك

لواج�ب ال�دعوة، فلم�ا عرض�ت خول�ة بن�ت  يومئذ بغير زوجة ترعى أوIده ليتف�رغ

 ،أم��ر س��ودة ھ��ذه الت��ي ك�ان س��نھا تق��ارب س��بعين وظروفھ��ا ص��عبة  حك�يم علي��ه

. أنه I ينبغي أن يتركھ�ا لمحنتھ�ا أو يتخطاھ�ا فت�زداد ش�ماتة الكف�ار بھ�ا   أدرك

ليعولھ�ا وليرتف�ع بمكانتھ�ا إل�ى أموم�ة الم�ؤمنين يض�اف إل�ى ذل�ك   فإذا تزوجھا

�ن أخوالھا من بني النجار ، وھو يتألف بھا بن�ي عب�د ش�مس  ،ولقومھاتشريفه لھا 

كم��ا خ��اف عليھ��ا أن يفتنھ��ا قومھ��ا إذا رجع��ت إل��يھم بع��د م��وت . أع��داء بن��ي ھاش��م

  .زوجھا

بھ�ا تقوي�ة لرابط�ة   ك�ان زواج النب�ي). ر(السيدة عائش�ة بن�ت أب�ي بك�ر الص�ديق   -٣

ه وتكريما على وقوفه بج�واره ، وإرضاء ل)ر(الصداقة بينه وبين أبي بكر الصديق

وتحمله ما ل�م يتحم�ل غي�ره ف�ي س�بيل ال�دعوة ا8س��مية وبخاص�ة ف�ي الناحي�ة  

حمل أمانة العل�م الن�افع وتبليغ�ه عن�ه للنس�اء ف�ي حيات�ه  -ا :المالية إلى جانب ما يلي

فع�ن عائش�ة . �م�ر ب�ه فيم�ا رأى ف�ي نوم�ه  امتث�ال النب�ي –ب . وبعد وفاته 

م��ن حري��ر  س��رقةرأيت��ك ف��ي المن��ام م��رتين أرى ف��ي "ق��ال لھ��ا   أن النب��ي) ر(

 ". ويقول ھذه امرأتك فأكشف فإذا ھي أنت فأقول إن يك ھذا من عند هللا يمضه

) ر(إكراما �بيھا عمر ب�ن الخط�اب  تزوجھا النبي ). ر(السيدة حفصة بنت عمر  -٤

ا خن�يس فإن�ه بع�د م�وت زوجھ�. على الرغم من عدم وجود ما يغري عل�ى زواجھ�ا

 ،بن خذافة السھمي عقب غزوة ب�در، وھ�و م�ن الق�ئ�ل ال�ذين حض�روا غ�زوة ب�در

وت�رك م�ن بع�ده حفص�ة أرمل�ة ف�ي الس�ن الثامن�ة عش�رة  ،وتوفي بعد الموقعة بقليل

بعد وف�اة ) ر(عرضھا أبوھا على أبي بكر وعثمان . ولم تكن على شيئ من الجمال

التي جدت فيه ظ�روف بع�د موقع�ة  فلم يجيباه في الوقت زوجته رقية بنت النبي
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بدر شعر المسلمون فيھا بأن كثرة الغزوات قد ترتب عليھ�ا قل�ة ع�دد الرج�ال بينم�ا 

يزيد عدد ا�رامل بعد س�قوط أزواجھ�ن ف�ي ھ�ذه المع�ارك، فعم�دوا إل�ى مب�دإ تع�دد 

الزوجات ليحمل كل أخ عن أخيه المسلم شيئا من أعباء تركته فيصون زوجته م�ن 

 .شة ويعصمھا من الفتنة أو المذلةالترمل والوح

إل��ى جان��ب كونھ��ا كان��ت تلق��ب ب��أم المس��اكين لكث��رة ): ر(الس��يدة زين��ب بن��ت خزيم��ة   -٥

تصدقھا عليھم وبرھا بھم، وتكريما للش�ھادة ف�ي ش�خص زوجھ�ا ال�ذي ت�وفي عنھ�ا 

 .   ولم تلبث معه سوى مدة قصيرة تزوجھا النبي  في حياة النبي

بعد موت زوجھ�ا وك�ان زواج�ه منھ�ا مكاف�أة   وجھا النبيتز): ر(السيدة أم سلمة   -٦

فق�د كان�ت أول مھ�اجرة . لھا على ما لقيت�ه م�ن الش�دة عن�د إس��مھا وعن�د ھجرتھ�ا 

وربم�ا ك�ان . وأول ظعينة للمدين�ة انتزعھ�ا أھلھ�ا م�ن زوجھ�ا عن�د ھجرت�ه. للحبشة

I  ع�ده زوج�ااستجابة من هللا لدعوة زوجھا أبي سلمة بأن ي�رزق هللا أم س�لمة م�ن ب

منھ��ا ع��زاء لھ��ا  ك��ان زواج النب��ي . أو اس��تجابة ل��دعائھا ،وI يؤذيھ��ايخزيھ��ا 

وتكريما لجھادھا وجبرا لكسرھا وتعويضا لھا عن فقد عائلھا الذي م�ات عنھ�ا بع�د 

 .غزوة أحد بشھور

وم�ن ج�اء . ا�ربع السابقة ف�ي حي�ز الع�دد المس�موح ب�ه): ر(السيدة زينب بنت جحش -٧

 ق�د تزوجھ�ا النب�ي ،وأوIھن زينب بنت جح�ش. واجھن إلى التعليلبعدھن يحتاج ز

وذل�ك 8بط�ال حك�م التبن�ي ال�ذي  ،بعد أن طلقھ�ا زوجھ�ا زي�د ب�ن حارث�ة م�وIه 

م�ن الس�يدة   ن�رى أن زواج النب�ي. كان يمنع تزوج الرجل بمطلق�ة ابن�ه المتبن�ى

ھ�ا م�ا جعل�ه إل�ى ذل�ك بع�د أن رأى م�ن مفاتن  زينب لم يكن لشھوة عارمة دفعت�ه

وI لھوى مل�ك علي�ه نفس�ه وم�Y  –كما يدعي البعض  -سبحان مقلب القلوب: يقول

 :وإنما كان ،فؤاده بحبھا

والقض��اء عل��ى أم��ر الجاھلي��ة ف��ي ھ��ذا  ،8بط��ال حرم��ة زوج��ة ا8ب��ن المتبن��ى •

 .الشأن من العنجھية واIعتزاز با�حساب وا�نساب

بن�ات ا�ش�راف ي�أنفن م�ن ال�زواج إع�ن التسوية وتنفيذھا عم� بعد أن كانت  •

 .من الموالي وإن أعتقوا وصاروا أحرارا

  إزالة الفوارق المصطنعة بين الناس القائمة على العصبية وحمية الجاھلية •
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ذلك العتي�ق ھ�و زي�د  ،مشيئة هللا بتزوج أول عتيق بعربية في القمة من العرب •

  بن حارثة

 .اليفتح الباب أمام بنات ا�شراف ليتزوجن من المو •

كانت أسيرة في غزوة بني المص�طلق ووقع�ت ف�ي ): ر(السيدة جويرية بنت الحارث. -٨

س��ھم ثاب��ت ب��ن ق��يس ب��ن ش��ماس ا�نص��اري فكاتبھ��ا عل��ى تس��ع أواق م��ن ال��ذھب، 

وك�ان زواجھ�ا رض�ي هللا عنھ�ا م�ن   وعتق�ت وتزوجھ�ا النب�ي  فدفعھا النب�ي

ر الكثي�رين م�ن قومھ�ا قد أس�  خيرا وبركة على قومھا، فقد كان النبي  النبي

ق�د ت�زوج بن�ت   في غزوة بني المصطلق، فلما وصل الخبر إلى الناس أن النبي

: الح��ارث ب��ن أب��ي ض��رار س��ارع المس��لمون إل��ى عت��ق أس��رى قومھ��ا وھ��م يقول��ون

كرم�ت بھ�ذا ال�زواج ونج�ت م�ن   فبزواجھ�ا م�ن النب�ي.   أصھار رسول هللا

 . العار وأعتقت قومھا من ا�سر

ك�ان أبوھ�ا زع�يم بن�ي النض�ير فھ�ي بن�ت : صفية بنت حي�ي ب�ن أخط�ب رضالسيدة   -٩

، فقد كانت زوج�ة ص�احب حص�ن القم�وص، أمن�ع ملك وزوجة ملك قبل النبي 

فنفس�ھا علي�ه إخوان�ه . حصون خيبر، وقعت أسيرة في سھم دحي�ة ب�ن خليف�ة الكلب�ي

ت إلي��ه، وأرض��ى دحي��ة بقريب��ات لھ��ا، وحقق��  لش��رفھا وجمالھ��ا، فض��مھا النب��ي

المث��ل ف��ي بلوغ��ه ح��د الكم��ال ا8نس��اني ف��ي   وض��رب النب��ي. رؤياھ��ا م��ن قب��ل

 .معاملة ا�عزاء الذين ذلوا بعد عز وھانوا بعد منعة ومجد، فتزوج بھا

فق�د ترك�ت أباھ�ا قائ�د جي�وش الكف�ر ):رض(السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي س�فيان   -١٠

آمالھا، لكن زوجھ�ا  لتسلم، وتركت وطنھا لتھاجر مع زوجھا الذي وضعت فيه كل

  . عبد هللا بن جحش خيب آمالھا، فقد تنصر فتعرضت أم حبيبة لشماتة شديدة

وتمثل الرسول الكريم ك�رب أم حبيب�ة ف�ي دي�ار الغرب�ة، فم�د ي�ده 8نقاذھ�ا، فأرس�ل 

النجاش��ي ليخطبھ��ا ل��ه، فخطبھ��ا للرس��ول وع��ادت أم حبيب��ة وھ��ي تحم��ل لق��ب أم 

  ، بل حم�د النب�ي الدھا من زواجھا من النبيولم يتألم أبو سفيان و. المؤمنين

 .  ھو الفحل I يجدع أنفه: فعله وقال

في عمرة القض�اء ف�ي   تزوجھا رسول هللا): رض(السيدة ميمونة بنت الحارث  -١١

منھا ربط�ا   ستين عاما، وقد كان زواجه  العام السابع للھجرة حين كان سنه

  .لصلته بأقاربه المصاھرين �قاربھا
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ï›îÐÛa@å¼‹Ûa@‡jÇ@‡à«Q  

الحمد � الذى أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وأيّده باTيات البيّنات 

 داعيا إلى هللا بإذنه وسراجا منيرا صلّى هللا عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد

ده من العق�ء فإن حكمة هللا اقتضت إرسال رسله من البشر ليكونوا سفارة بين هللا وبين عبا

يأمرونھم بعبادته ،يبلغون رساIته للناس مّما يحتاجون إليه  من مصالح الدنيا واTخرة

ويبيّنون لھم كيفيتھا ويبشرون �ھل اIيمان والطاعة بالثواب و�ھل الكفر والطغيان بالعقاب 

إI لعبادته �ن ا8نسان خليفة هللا في ا�رض في تنفيذ امره وتطبيق أحكامه وما خلقه هللا 

وI يتم أمر الخ�فة والعبادة خاصة إI )٥٦ -الذاريات"(وما خلقت الجن وا8نس إI ليعبدون"

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح "بإرشاد وتوجيه من هللا الخالق عّزوجّل وقال تعالى 

رسل وكان هللا إلى رس� مبّشرين ومنذرين لئ� يكون للناس حجة بعد ال.....والنبيّين من بعده 

ربنا "فقطع هللا حجة الناس بإرسال رسله منھم لئ� يقولوا )١٦٥ -١٦٣النساء "(عزيزا حكيما

نفھم من ھذه اTيات ) ١٣٤-طه"(لوI أرسلت إلينا رسوI فنتبع آياتك من قبل أن نذّل ونخزى

لخلق لتبليغ الكريمة حكمة هللا تعالى فى إرسال الرسل فالرسول إنسان بعثه هللا تعالى إلى ا

محمد صلّى هللا عليه وسلم  وختم سلسلة ا�نبياء والرسل بخاتم النبيين سيدنا.ا�حكام الشرعية 

وجميع الخلق الذين يأتون إلى يوم القيامة من الجن وا8نس مأمورون بإتباعه . وIنبي بعده 

  .في كل ما جاء به من عند هللا عّز وجلّ 

بالمعجزات الناقضات للعادات ا8لھية 8ظھار الصادق في  وأيّد هللا تعالى كل واحد من رسله

دعوي الرسالة من الكاذب المفتري �ن من اّدعى الرسالة باTيات الظاھرات يحصل الجزم 

بصدق مقالته كما إذا فرضنا  واحدا من الناس يّدعي أنه رسول رئيس الوزاء إليھم فلم يقروه 

ناس إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم عن كرسيك اI بالبيّنة فقال للرئيس في محضر من ال

ث�ث مرات فإذا فعل الرئيس يحصل العلم بصدق مقالته ويصدق في دعواه فالمعجزة 

                                                 
 .مدرس، جامع آلتوربادي، م�برم.  ١

òíìjäÛa@pa8vÈ¾a 
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شرح العقائد للع�مة سعد (أمرخارق للعادة قصد به إظھار صدق من اّدعى أنه رسول هللا 

  )حمه هللالدين التفتازاني ر

كرام السابقين ناقة سيدنا صالح عليه الس�م التي ومن المعجزات التي بدت من الرسل ال

وا هللا مالكم وإلى ثمود أخاھم صالحا قال يقوم اعبد" خرجت من الصخرة كما إقترح قومه 

  )٧٣ -ا�عراف"(تكم بيّنة من ربكم ھذه ناقة هللا لكم آيةمن إله غيره قد جاء

ع التي تكّرم بھا سيدنا موسى ومنھا العصا واليد البيضاء والطوفان وغيرھا من اTيات التس

ولقد آتينا موسى تسع آيات بيّنت فسئل بني إسرائيل إذ جاءھم فقال له فرعون " عليه الس�م 

وكان سيدنا عيسى عليه الس�م يحيي ) ١٠١  -ا8سراء" (موسى مسحوراا إنّي �ظنك ي

ه فيكون طيرا الموتى ويبرئ ا�كمه وا�برص وكان يجعل من الطير كھيئة الطير فينفخ في

وأIن هللا الحديد لسيدنا داؤد ) ١١٠ - المائدة(بإذن هللا كما بيّن هللا تعالى في القرآن المجيد 

ن الريح غدوھا شھر اولسليم)" ١٠ -سبأ(عليه الس�م وسّخر له الجبال والطير يسبّحن معه 

  )١٢-سبأ"(ورواحھا شھر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

�نبياء الرسول ا�ّمي سيدنا محمد صلّى هللا عليه وسلم فإنه أكثر الرسل آية وأّما نبيّنا خاتم ا

وجّل بمعجزة خالدة تبقي مادامت السموات  وأظھرھم برھانا وحجة وخّصصه هللا عزّ 

وا�رض �نه مبعوث إلى الجن وا8نس عامة وختم به ا�نبياء  ف�بد من آية باقية وحجة 

الغة يتّم ا8قناع بھا في كل عصر ومصر حتى يرث هللا ا�رض ومن عليھا  وھو القرآن ب

  : الشريف وإعجازه قال اIمام البوصيرى
  قديمة صفة الموصوف بالقدم      آيات حق من الرحمن محدثة
  عن المعاد وعن عاد وعن إرم    لم تقترن بزمان وھي تخبرنا
  نبيين إذ جاءت ولم تدمــن الـم  دامت لدينا ففاقت كل  معجزة

كانت اTيات والنذر في ا�مم الخالية وقـتية لم يشاھدھا اI الحاضر لھا ولكن جعل هللا القرآن 

معجزا يبقي أبدا ليظھر دليل صدقه صلّى هللا عليه وسلم بعد وفاته وجعله دلي� على صدق 

  .د قرن إلى يوم القيامةجميع ا�نبياء �نه مصدق لھم ومخبر عن أحوالھم يقف عليھا قرن بع

ومن ع�ماتھم أيضا وقوع :"يقول المؤرخ ابن خلدون في مقدمته حول ع�مات ا�نبياء 

الخوارق لھم شاھدة بصدقھم وھي أفعال يعجز البشر عن مثلھا فسميت بذلك معجزة وليست 

من جنس مقدور العباد وإنما تقع في غير محل قدرتھم وإذا تقّرر ذلك فاعلم أن أعظم 

لمعجزات وأشرفھا وأوضحھا دIلة القرآن الكريم المنّزل على نبينا محمد صلّى هللا عليه ا
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وسلم فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاھدة 

Iيقتفر إلى  مصدقة والقرآن بنفسه الوحي المدعى وھو الخارق المعجز فشاھده في عينه و

له كسائر المعجزات مع الوحي فھو أوضح دIلة 8تحاد الدليل والمدلول عليه دليل مغاير 

ما من نبي إIّ وقد أعطي من اTيات ما مثله آمن عليه "وھذا معنى قوله صلّى هللا عليه وسلم 

" البشر وإنّما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا إلّي فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا يوم القيامة 

أن المعجزة متى كانت بھذه المثابة في الوضوح وقوة الدIلة وھو كونھا نفس  يشير إلى

وھو التابع وا�مة .الوحي كان التصديق لھا أكثر لوضوحھا تكثر المصدق المؤمن

  ).١١٩ص :مقدمة(

  إعجاز القرآن

  : أوجه إعجاز القرآن المجيد كثيرة منھا 

يقدر أحد أن  �غة في ا8يجاز وا8طالة Iشتمل القرآن على الفصاحة والبا -:حسن تأليفه) ا(

يأتي بمثله ولم يزل القرآن يتحدى المعارضين ولكن ولـّوا عنه مدبرين ونكصوا عن 

معارضته مع أنھم كانوا أفسح في ھذا الباب مجاI وأكثر في الشعر والسجع ارتجاI قال 

-البقرة(اTية " ن مثله وإن كنتم في ريب مّما نّزلنا على عبدنا فأتوا بسورة م: " تعالى 

كما حكي عن وليد بن المغيرة " والفضل ما شھدت به ا�عداء"حتى أذعن له ألّد أعدائه )٢٣

إن هللا يأمر بالعدل "علّي فقرأ عليه  اقرأأنه جاء إلى رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم فقال 

إن له لح�وة وإن "الوليد أعد فأعاد النبي صلّى هللا عليه وسلم فقال :اTية فقال "وا8حسان 

  ).٢/١١٩-دIئل النبوة"(عليه لط�وة وإن أع�ه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول ھذا بشر

أسلوب القرآن ونظمه مخالف �ساليب ك�م العرب ومناھجھم في  -:أسلوبه الغريب)ب(

ه نظير له كأسماء إنشاء النظم والنثر وتأدية المعاني با8يجاز وا8طناب ولم يوجد قبله وI بعد

إفتتحت السورة "الحروف التي في أوائل بعض السور يقول ا8مام البيضاوي في تفسيره 

بطائفة منھا إيقاظا لمن تحدي بالقرآن وتنبيھا على أن المتلّو عليھم ك�م منظوم مّما ينظمون 

ة منه ك�مھم فلو كان من عند غير هللا تعالى لما عجزوا عن آخرھم مع تظاھرھم وقو

Iسماع مستق� بنوع من ا8عجاز فإن  فصاحتھم عن ا8تيان بما يدانيه وليكون أول ما يقرع ا

النطق بأسماء الحروف مختص بمن خطّ ودرس فأما من ا�مي الذي لم يخالط الكتّاب  

  ).١٢البيضاوي ص ....(فمستغرب ومستبعد خارق للعادة
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يعلمھا اI ا�حبار من  رون السالفة التي Iأنبأ القرآن أخبار الق -:أخبار اQمم الماضية)ج(

I أھل الكتاب وعلماء بني إسرائيل مع كون النبي صلّى هللا عليه وسلم  أّميا Iيقرأ يكتب و .  

اشتمل القرآن على اTيات المبينة حقائق العلم الحديث التي لم  -: الحقائق العلمية الحديثة)د(

يا "حالي كما بيّن أطوار الجنين في بطن أمه قوله تعالى يكتشفھا  العلماء اI في ھذا القرن ال

أيھا الذين آمنوا إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة  ثم 

يعلمھا اI هللا وما  ومنھا ما I) ٥-المؤمنون(اTية " من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 

  .أوتيتم من العلم اI قلي�

وھم من بعد غلبھم سيغلبون في "قال تعالى عن الروم  -:ا@خبار عن الغيوب المستقبلة)ھـ(

آل (قل للذين كفروا ستغلبون " فغلبوا فارس بعد سنين وقال تعالى ) ٣-الروم"(بضع سنين

فدخلوا الى غير ذلك ) ٢٧-الفتح" (لتدخلّن المسجد الحرام"فُغلبوا وقال تعالى ) ١٢-عمران

 .لكثيرةمن اTيات ا

تكفل هللا تعالى حفظ القرآن من ا8خت�ف والضياع  -:الحفظ من ا@ختWف والتناقض)و(

ھناك م�يين ) ٩-الحجر"  (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " والتناقض قال تعالى  

المسلمين حفظوا القرآن عن ظھر القلب وIيسلط هللا ا�عداء على القرآن �نه محفوظ في 

  .ر والصدور الى يوم القيامة بخ�ف سائر الكتب المنّزلةالسطو

تلحق الروعة والجذب قلوب سامعيه عند ت�وته فتميل القلوب  -:الروعة عند تWوته)ز(

  )٢٣-الزمر" (تقشعّر منه جلود الذين يخشون ربھم: "قال تعالى .اليه

  إنشقاق القمر

عليه وسلم بطلب اTيات وقالوا يا محمد  لما أراد كفار مكة أن يعّجزوا رسول هللا  صلّى هللا

إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبھا منك وھي أن تشق القمر فرقتين فشق القمر فرقتين احديھما 

إشھدوا فقال بعضھم لقد سحركم ابن : على جبل ابى قبيس وا�خرى على جبل قعيقيعان فقال 

فأسلم بعد ما ذھب الى النبي ابي كبشة وقد رأى ھذه المعجزة جيرمان فرمال ملك كدنغلور 

 .صلّى هللا عليه وسلم مع تّجار العرب

  نبع الماء من بين أصابعه

رأيت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم  وقد حانت ص�ة العصر : قال أنس رضي هللا عنه 

فالتمس الناس ماء للوضوء فلم يجدوه فأتى النبي صلّى هللا عليه وسلم  بوضوء فوضع في 
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وأمر الناس ان يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضؤوا  ا8ناء يده

ھذا أفضل المياه  وقد وقعت ھذه المعجزة ) البخاري(زھاء ث�ث مائة :فقيل كم كنتم قال

  . مرارا

  تكثير الطعام 

روى جابر رضي هللا عنه أنه صلّى هللا عليه وسلم أطعم يوم الخندق الف رجل من صاع 

وعناق وقال جابر فأقسم با� �كلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما ھي  شعير

كان صلّى هللا عليه وسلم قد بصق في العجين والبرمة وبارك ) البخاري(وإن عجيننا ليخبز 

  .وروى مثل ذلك كثير من الصحابة في مواضع كثيرة

  انقياد ا[شجار والجمادات

صلّى هللا عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح  ا مع رسول هللاسرن"قال جابر رضي هللا عنه 

فذھب رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول هللا 

صلّى هللا عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به واذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق الى احديھما 

فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي " دي علّي باذن هللا انقا" فأخذ بغصن من أغصانھا فقال 

انقادي علّي باذن "  يصانع قائده حتى أتى الشجرة ا�خرى فأخذ بغصن من أغصانھا فقال 

ثّم التئما بأمره وبعد الفراغ من حاجته افترقا ) ١٨/٣٣٧مسلم (فانقادت معه كذلك " هللا  

ي صلّى هللا عليه وسلم يقوم إلى جذع النخلة اذا وكان النب. فقامت كل واحدة منھما على ساق

خطب فلما صنع المنبر سمع لذلك الجذع صوتا كصوت العشارحتى جاء النبي صلّى هللا عليه 

وكان يشكو الى النبي صلّى هللا عليه وسلم الجمل ) البخاري(وسلم فوضع يده عليه فسكت 

  .وسائر البھائم وشھد برسالته الضب والذئب

  ضإبراء المر

أصيبت يوم احد عين قتادة رضي هللا عنه حتى وقعت على وجنته فردھا النبي صلّى هللا عليه 

وكان علي رضي هللا عنه يوم خيبر يشكو عينيه بالرمد ) الطبراني(وسلم فكانت أحسن عينيه 

  .فشفاه بريقه الشريف وأمثال ھذه أكثر من ان تحصى

  إجابة دعواته 

اللھم اكثر ماله وولده "وسلم �نس بن مالك رضي هللا عنه فقال  دعا رسول هللا صلّى هللا عليه

يقول أنس رضي هللا عنه فوهللا إن مالي لكثير وإن ولدي ) البخاري" (وبارك له فيما آتيته 
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وولد ولدي ليعاّدون اليوم نحوالمائة وعاش اكثر من مائة وعشرين عاما ودعا لعبد الرحمن 

ماI في المدينة حتى تصدق مرة بعير فيھا سبع مائة بعير  بن عوف بالبركة فكان أكثر الناس

شكى .فكان رئيس المفسرين" أللھم فقّھه في الدين"ودعا Iبن عباس رضي هللا عنه فقال 

أعرابّي إلى النبي صلّى هللا عليه وسلم حين يخطب بقلة الماء وھ�ك اIھل والمال فرفع 

ثار السحاب أمثال الجبال فمطر حتى الجمعة رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم يديه ودعا ف

ا�خرى فشكى إليه ا�عرابّي كثرة الماء وتھّدم البناء وغرق المال فقال صلّى هللا عليه وسلم 

فما يشير بيده الى ناحية السحاب اI انفرجت وصارت المدينة مثل " اللھم حوالينا وIعلينا " 

ره وبشره فمات وھو ابن سبعين سنة كأنه ابن ودعا Iبي قتادة ببركة شع) البخاري(الجوبة 

وغير ذلك مما يعجز القلم عن عده وكتب السيرة النبوية مملوئة ) الواقدي(خمس عشرة 

  .بآياته البينات المروية من الصحابة رضوان هللا عليھم وأثبته المحدثون في صحاحھم
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ï›îÐÛa@ïãbßþa@âý�Ûa@‡jÇ 

. في الوقت الحاضر  من القضايا الملحة  من تدھور واستنزاف   وما تعانيه   القضية البيئية

ع متنوعة يتقدم خططا مختلفة ومشار سواء كانت متقدمة او غير متقدمة  العالمية  البلدان

وكثيرا ما . البشرية والكائنات البرية والبحرية من الكارثة البيئية وتلوثھا وقاية �جل 

رغم . لنزاعات حارة واخت�فات Iذعة للحوارات البيئية  ولية القمم الد تتعرض مسارح

المھددة  اتاIستنزاف فيوما  وضوابط بيئية عالمية تتزايد يوما  وجود قوانين دولية

  .ونظامھا وطبيعتھا وكائناتھا  ا�رضضد ھذه  واIعتداءات الغير المبررة

 لى الحفاظ على ھذه البيئةإنسانية ا8الدروس النبوية المستمدة من الرسالة السماوية تدعو 

 يأوتمنع منعا باتا عن  ،وتصرفات يضرھا من سلوكيات  وتوازنھا واIبتعاد عن كل ما

خ�ل توازنھا 8 وأنسان العاتي للقضاء على ھذه الطبيعة الكونية و نشاط يقوم به ا8أعمل 

  .الذي دبره وثبته الخالق القدير 

 ذاإ ولكننا  .و في السنة النبوية المشرفةأن المجيد  نالقرآفي  لم تذكر  ن كلمة البيئة إ ،فع�

سواء  من مكونات حية وغير حية نا مفھوم البيئة الذي يحددھا بأنھا اIرض وما تضمنته ذخأ

ن آن القروجدنا أ ،رض من الغ�ف الغازيبا� يحيط  وعلى الماء وماأكانت على اليابسة 

تحدث كثيرا عن البيئة  نسانية المتكاملةالشامل للحياة ا8لھي والمشروع الذي ھو الدستور ا8

السنة المطھرة المستمدة  وكذلك. سفر سماوي  وأي كتاب ديني أكثر من أوعمارتھا وتربيتھا 

  .نواحيه  بشتى لھي عالجت كثيرا ھذا الموضوع ن الحكيم والوحي ا8آمن القر

جية التي والطبيعية والكيماوية والبيول التغيرات في الخواص االمراد بھ  وكذلك كلمة التلوث 

ولكنھما ناوI ھذا المعنى  .و في السنة الشريفةأن المجيد آتحيط باIنسان لم يرد ذكره في القر

الذي تضمنته ھذه الكلمة في كثير من المواضع حيث حذرا تحذيرا شديدا ضد تعام�ت 

وكان . ه جمالھا وتغيير نظامھافسادھا وتخريبھا وتشويإمع ھذه الطبيعة و نسان السيئة ا8

ي أن تلحق أويحظر  ،مته بتربية بيئية صالحةأمر أالنبي المحمود صلى هللا عليه وسلم ي

  .ثباتا متيناإثبتھا أو حكاما دقيقا إحكمھا هللا أسوء بھذه الطبيعة التي  وأضرر 

ò÷îjÛa@Z@@@@òíìjäÛa@òí‹ÄäÛa@Õîjİm@ì® 
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Tثيالناھية عن تلو ،تربية البيئيةالنية الباحثة عن آيات القروانط�قا من ا � ،رض والطبيعةا

ن رحمة هللا إه خوفا وطمعا ص�حھا وادعوإرض بعد في ا� اتفسدو وI"مثل قوله تعالى 

رض تبغ الفساد في ا� ليك وIإحسن هللا أحسن كما أو " وقوله تعالى ،"قريب من المحسنين

رض ي ا�تعثوا ف من رزق هللا وI اكلوا واشربو" و قوله تعالى ،"يحب المفسدين ن هللا Iإ

ص�حات لى ا8إتحث الرسالة المحمدية على توطيد كل محاوIت فعالة رامية  ،"مفسدين

المؤدية  ث البيئة والسلوكيات السلبية يلى جانب صفوف ترفع صوتھا ضد تلوإوتقف  ،البيئية

  نھاأكما  ،لى خراب اIرضإ

  نه خليفة هللا فيھا المبعوثھا كأذنقاإرض وليه بتعمير ا�إن يقوم بدوره الموكل أنسان تنبه ا8

  .عليھا ص�ح والتجميل لھذه اIرض ومابالخير والرخاء وبمھمة ا8

  الصور مامنا أوالتي ترسم  ،ھناك وقائع عديدة تحكي لنا اھتمام الرسول بھذه البيئة وكائناتھا

�جمل أفكان قلبه  .رضيةالطبيعية الرائعة حيث كان عاشقا لھذه المشاھد الكونية والمظاھر ا

زھار أروع من تلك الروعة التي تحملھا أو ،من ذلك الجمال الذي تجلبه الواحات الصحراوية

سواء  - وكانت ھذه العقلية النبوية المتعشقة لكلما ومن حوله. نادرة Iإالمفازة التي I تتفتح 

ي قلبه ودعھا هللا فأى التي مالرحمة العظ -و شجراأنھرا  ،وعدواأصديقا  ،ودابةأنسانا إكان 

  .الواسع

لى الحفاظ على المبادرات إيدعو  وھذا العشاق الطبيعي ھو الذي جعل الرسو ل 

من  جل حماية البيئة بوليد العصر وIفليست المجھودات المنتظمة والمختلفة � .الزراعية

لى استرزاع النباتات إصحابه ويدعوھم أيحث  فقد كان الرسول الكريم . محدثات الزمن

 "حدكم فسيلة فليغرسھاأذا قامت الساعة وفي يد إ:  يقول النبي المحمود . عليھا والمحافظة

ويصد ق المثل  ،ھمية الزراعة وضروريتھاأرواه مسلم؛ ھذا الحديث الشريف يدل على 

وفي حديث  ."خرتك كأنك تموت غداواحرث T ،أبداواحرث لدنياك كأنك تعيش "الشھير

و أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أمن مسلم يغرس غرسا  ما :رواه البخاري ومسلم والترمذي

جمل ھذا الحديث المنبعث من قلبه الواسع المرن أما . "كان له به صدقة Iإبھيمة  وأنسان إ

عضاء لجانھا حيث وصف أالذي يدھش ويعجب كل من يمارس ھذا الحقل من نشطاء البيئة و

تحاكي ھذه الحكاية النبوية التي  وھل ھناك حكاية !الزراعة قربة مأجورة وصدقة جارية

�نتعاش لتعكس المظاھر البيئية ونواحيھا المختلفة الحاثة على الزراعة والتي تلقي البذور 

  .الطبيعي والنھضة البيئية في القلوب البشرية
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ن يبتعدوا كل اIبتعاد ألى المعارك إالمبعوث بالرحمة يأمر قواده المتجھين  وكان النبي 

�وامر Iحترام البيئة واحترام وكان يصدر ا�. ار وتدمير الممتلكات والزروعشجعن قطع ا

و من . وكان يشاطر المشاريع التشجيرية و يشجعھا. ما تضمنته من مكونات حية وغير حية

وامر والفكرات ما كانت من عصر متقدم ترتفع فيه النداءات والدعوات ن ھذه ا�أالم�حظ 

دعنا . بل كانت في عصر التھمته ظلمة الجھالة وغلظة القلوب ؛عةلحماية البيئة ووقاية الطبي

ھلي أكاتبت  :عن سلمان رضي هللا عنه. مباشرة نحكي ھنا مشروع تشجير رأسه النبي 

 فذكرت ذ لك له تيت النبي أف :قال "نا حرأذا علقن فإغرس لھم خمسمائة فسيلة فأن أ ىعل

فجاء فجعل يغرس بيده  :قال ،ذنتهآذنّي، فآس فن تغرأردت أذا إف ،اغرس و اشرط لھم :فقال

في ھذه الواقعة  ترى النبي . رواه احمد "الواحدة Iإعلقن فبيدي  ھاI واحدة غرستإ

زارعا ماھرا يجيد التقنية الزراعية حتى نبت وعلق كل ما غرس كما رأينا في تلك القوافل  

البعثة تاجرا ماھرا يحسن الحكمة  التجارية التي بعثتھا السيدة خديجة رضي هللا عنھا قبل

  .عماله بربح كبيرألى صاحبة إالتجارية حتى رجع 

 عن ھل بلدهأيقوم بتوعية قومه و وكان النبي . نبوي نعمة هللا الغاليةالمنظور الالماء من و

لھية يات ا8وكان يتلو عليھم اT. سراف في استعمالهھمية الماء وضرورية حفاظه وعدم ا8أ

يضا ينتھون عن كل فعلة تلوث أوكان صحابته الكرام  .عن نفاسة الماء وقداستهالمتحدثة 

نسان وھو شيء Iدخل لa ،وكانوا يعرفون قيمة الماء حق المعرفة. وتقذر الماء ومصادره

فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أ"كما قال عز شأنه في كتابه المنير . فيه وIطاقه له عليه

  ).سورة الواقعة"(م نحن المنزلونأنزلتموه من المزن أ

ھية حيث جعل ليضا ھذه النعمة ا8أنسان الحديث الحريص على جمع المال يستغل ولكن ا8

والحكومات والسلطات الرسمية نفسھا تبيع السدود . الماء والنھر متاعا يباع وبضاعة تستھلك

نسان الذ بير يرتكبه ا8ظيم وفساد كعوھذا ظلم . سعار ھائلةأومصادر المياه بمبالغ عظيمة و

لھية التي من هللا بھا على جميع مخلوقاته بغير وھذه المنة ا8. عبدته المصلحة الذاتيةستي ا

والذي وفره هللا  ،رواحوكذلك الھواء الذي يحمل ا�. تمييز وتفرقة يعلبھا اIنسان ويتجر بھا

تحول  فع� . يب ويتجر بهنابنسان في ا�ه ا8رضه ومعموراته بصورة مجانية يمYأومY به 

ن يجعل خليفة في أراد هللا أشار الم�ئكة حينما أئة التي يلى تلك الحالة الدنإنسان ھذا ا8

�  .يةاT "تجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفك الدماءأ"رض بقولھم ا
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جل المحافظة � التي تمارس الفعاليات المتنوعة تعمل ليل نھار بيئيةوھناك بعض اللجان ال

 .شجارھاأجل حماية غاباتھا وو� ،رض وثرواتھا الطبيعية النباتية والحيوانيةھذه ا� على

ذا إما أو  .خ�ص ومن حسن النيةذا كانت منبعثة من ا8إ المجھودات مشكورة ومحمودة  ھذه 

 ىكما نر ،نھم تكون ملومة و مذمومةاو لنشر نظريات لجأ المخبوءة كانت لترويج فكراتھم

  . اIفي وIيتنا كير

ات انالثروة الحيوية حيث نھى عن قتل الحيو ةيصدر تشريعات لحفاظ و كان النبي 

عن بعض صيادي الضفادع  حينما سمع النبي ف.في الظروف المجوزة لذلك Iإوالدواب 

خبر عن قتل أومرة حينما  ".ن نقيحھا تسبيحإتقتلوا الضفادع ف I "حظره حظرا شديدا وقال

ن ف�نا قتلني عبثا إرب  لى هللا يوم القيامة يقول ياإل عصفورا عبثا عج من قت"العصافير قال 

. يسبح هللا ويقدسه Iإ ءوليس في ھذا الكون شي) وابن حبان يرواه النسائ("منفعة يولم يقتلن

�عشاب وكل الديدان وا� ىنھار حتشجار وا�وفي النظرية النبوية البيئية الطيور والبھائم و ا

فاIعتداء عليه اعتداء على النظام  .يكون ھذه البيئة ويذكر هللا ويسبحه اھذرة حقيرة كل

  .حكمه الخالق القديرأالكوني والتوازن البيئي الذي 

وكان ينھى عن  .تنضب وI تجف التي I ھناك وقائع عديدة تدل على رحمة الرسول 

لئ� تأثر وتجرح  ن تحلب الدوابأظفار قبل ن تقلم ا�أجعل ظھور البھائم كراسي ويأمر 

يقص على  وكان . وكان يعرف مكانة الكائنات ودورھا في اIستقرار الطبيعي. الضروع 

صحابته قصص الحيوانات والحشرات الصغيرة مثل النملة و النحلة وممالكھا العجيبة 

ت واIعتبار نااحترام جميع ھذه الحيوا ىوفي النھاية ينصحھم عل ،ساليب حياتھا المنتظمةأو

  .ھامن

ة ممام المشك�ت البيئية المتراكمة نتيجة تدخ�ته السلبية الوخيأنسان حائرا حينما يقف ا8

لھي المقدس فساده في ھذه التربة النقية والمياه المطھرة الطبيعية تصديقا للقول ا8إونتيجة 

وIت وحينما يفشل كثير من المحا ،يةاT "يدي الناسأظھر الفساد في البر والبحربما كسبت "

�ن دستورنا الھندي إرض المتلوثة والتربة المقذورة حيث جل حماية ھذه ا�واللوائح المتخذة 

� ،ضرورية الحفاظ على ھذه البيئةعلى  ربعين نفسه ينبه المواطنين في مادته الثامنة وا

واجب علينا  ،رية تربيتھاوھمية البيئة وضرأ عن مسئولية توعية السكان على نبه الحكومةيو

  .المعرفة البيئية وتطبيق النظرية النبوية البيئية )Islamization(م يسلتن نمشي نحو أ

  


