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عـالقـات الكـبــــار

المقدمة:

ملاذا يُحب؟
� إن (احلب) �أحلى و�أعلى قيمة يف الدين والدنيا.
فيمـا يختـ�ص مبحبة الإن�سـان للإ ن�سـان ،هناك بواعث
كثرية للحب.منها:
انفراج ال�شخ�صية وان�شراحها ..والإخال�ص ..وال�صدق..
وال��وف��اء..واحل �ي��اء ..وال�ع�ق��ل ..وال �ع��دل ..والأ م��ان��ة ..ونبل
الكلمة ..والتب�سم احللو ..وال�سماحة ..وح�سن الإ�صغاء..
وحمبة الت�شاور ..والكـرم ..والإغ�ضاء عن العيوب ..وت�شجيع
املخطئ على النهو�ض ب�صب الأ م��ل يف ف� ��ؤاده ..واجتناب
� إحراج النا�س ..وخ�صوبة ال�شعور الإن�ساين ..واال�شتياق � إىل
العطاء وب��ذل املعروف وتقدمي العون للنا�س ..واالع�تراف
باجلميل ..واالحتفاء باجلمال ..وتعظيم كرامة الإن�سان
وحرمته ..والرفق يف التعامل مع كل �شيء ..والرحمة بكل
�شيء ..واحلر�ص على تعليم النا�س وتنوير حياتهم باملعرفة
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ال�صحيحة ..والتطابق ب�ين ال�ق��ول وال�ف�ع��ل ..والتوا�ضع..
والنظافة ..والرغبة الدائمة املتجددة يف العفو وال�صفح..
و� إيثار ال�سالم ..والن�شاط اجلم..و� إتقان العمل..وطالقة
الوجه..والدعابة الراقية.
وحممد بن عبداهلل  -نبي الإ�سالم  -يُحَ بّ لهذه ال�صفات
جميع ًا التي تكاملت كلها يف �شخ�صـه  -ظاهر ًا وباطناً� ،سر ًا
وعالنية ,-وثبت عليها يف �سائر حياته بال انقطاع :حياته
الفردية والعائلية واالجتماعية ..مع �أزواجه و�أوالده و�أحفاده
و�أ�صحابه ..و�أعدائه.
حممد ..هذا الإن�سان الذي تفخر الإن�سانية بانتمائه � إىل
نوعها:
يُحَ بّ لتلك ال�صفات النبيلة .فما من � إن�سان �سليم التكوين،
حا�ضر العقل ،حي ال�ضمري � إال يحب تلك ال�صفات .فالإن�سان
مفطور على حب اجلمــال يف كل �شيء.
حممد النبي يُحَ بّ لتلك ال�صفات.
ويحـب حبـ ًا م�ضاعفـ ًا فريـد ًا لف�ضيـلة أ�خـرى فريــدة وهـي:
حبـه العميق ،وتقديره العايل لقادة الب�شرية الذين �سبقوه
وهم الأ نبياء واملر�سلون.
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ملاذا هي ف�ضيلة ت�ستحق احلب العميق الفريد امل�ضاعف؟
� إن التاريخ الب�شري  -وال��واق��ع كذلك � -شاهدان على
ظاهرة رديئة معتمة الزمت النا�س مذ كانوا و� إىل يوم النا�س
هذا وه��ي :ظاهرةالتنافر والتباغ�ض والتحا�سد والتناكر
والتجاحد بني (الأ نداد).
هذه الظاهرة احل�سود واجلحود  -املف�سدة للعالقات :-
قد برئ منها نبي الإ�سالم براءة تامة ،وتطهر منها تطهر ًا
كامالً.
كيـــف ؟
� إن الأ نبياء واملر�سلني ال�سابقون هم (�أنداد) النبي حممد
يف كل �شيء تقريبا :يف اال�صـطفاء الإلهي ..ويف تنزّل الوحي..
ويف تبليغ ر�ساالت اهلل ..ويف الكمال اخللقي.
ومع ذلك :قدم النبي حممد منوذج ًا عميق ًا م�ضيئ ًا على
االحتفاء املده�ش مبن �سبقه من الأ نبياء واملر�سلني.
لقد كان حمب ًا لكل من �سبقه ،فرح ًا بوجود كل ر�سول �صدح
باحلق واخلري واجلمال فوق هذا الكوكب .م�ؤمن ًا بكل كتاب
نزل على كل ر�سول ،معرف ًا بكماالت كل نبي ر�سول �سبق.
�صحيح �أن أ�خ�لاق النبيني من ال�سمو والعظمة بحيث ال
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ي�صل � إىل مثلها ب�شر غري م�صطفى ،وغري موحى � إليه.
�صحيح هذا.
أ�م��ا �أن تُذكر �أ�سماء � إبراهيم ومو�سى وعي�سى يف ذات
الكتاب ال��ذي ن��زل على حممد :أ�ك�ثر ج��د ًا مما يذكر ا�سم
حممد نف�سه .فهذا جديد فريد مبهر يف ع��امل ال�شرائع
والأ خالق والعالقات.
• لقد ذكر  -يف القر�آن :-
�أ -ا�سم � إبراهيم  48مرة.
ب -وذكر ا�سم مو�سى  136مرة.
جـ -وذكر ا�سم عي�سى  36مرة.
د -يف حني ذكر ا�سم حممد  4مرات ،وا�سم �أحمد مرة
واحدة.
وحا�صل اجلمع �أن حممد ًا ذكر  -با�سميه هذين  -خم�س
مرات
فح�سب!!.
وللقارئ �أن يجري عملية ح�سابية تو�ضح الفروق العددية:
باملقارنة بني ن�سبة ذكر ا�سم حممد ،ون�سبة ذكر � إبراهيم
ومو�سى وعي�سى يف الكتاب الذي نزل على حممد ،فهي فروق
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ت�ستدعي العجب ،وتثري الإعجاب.
وه��ذا نف�سه ب��ره��ان علمي و أ�خ�لاق��ي على (��ص��دق نبوة
حممد وثبوتها).فما يبلغ هذه الدرجات العليا من الإن�صاف
والتجرد و� إيثار أ�ن��داده على نف�سه :يف كرثة الثناء ،ووفرة
الذكر والتمجيد.ما يبلغ هذه الدرجة الرفيعة � :إال نبي حق،
متح�ض للحق ،ي�صدع مبا يوحى � إليه ،وال يكتم منه �شيئاً.
يتعزز هذا املفهوم الباعث على حمبة حممد :مبفاهيم
�أخرى ع�ضد :باعثة على حمبته �أي�ضاً:
 -1مفهوم� :أن القر�آن الذي �أوحاه اهلل � إىل النبي حممد
هو ال�سجل الأ ك�بر احلافظ املوثق ل�سري الأ نبياء واملر�سلني
وكتبهم و�أ�صولهم ور�ساالتهم ودعواتهم احلقة.
�أوالً :هو �سجل �سري الأ نبياء ور�ساالتهم على الإجمال:
اصطَ فَى}.
• {قُلِ حْالَمْ دُ ِل َّل ِه وَ سَ اَل ٌم عَ لَى عِ بَادِ ِه الَّذِ ينَ ْ
َّاس}.
• {ال َّل ُه ي َْصطَ فِي مِنَ المْ اََلئِكَ ِة رُسُ اًل وَ مِنَ الن ِ
َي أْالَخْ يَارِ}.
• {وَ ِإ َّنهُمْ عِ ندَ نَا لمَ ِنَ المْ ُْصطَ ف نْ َ
• {وَ رُسُ ًال قَدْ ق ََص ْصنَاهُمْ عَ َلي َْك مِن َقبْلُ وَ رُسُ ًال لَّمْ َنق ُْص ْصهُمْ
عَ َلي َْك}.

ثانياً :هو �سجل �سري الأ نبياء ور�ساالتهم على التف�صيل:
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لقد وردت �سري الأ نبياء واملر�سلني يف �سياقات قر�آنية
متنوعة منها  -مث ًال  -ما ورد يف �سورتي :الأ نعام ،ومرمي:
�أ-يف �سورة الأ نعام{ :وَ ِتل َْك حُ جَّ ُتنَا آ َت ْينَاهَ ا إ ْبرَاهِ يمَ عَ لَى قَوْ ِم ِه
ات مَّن نَّشَ ا ُء إنَّ َرب ََّك حَ كِ ي ٌم عَ لِي ٌم  )#^83^#وَ وَ هَ ْبنَا َل ُه إسْ حَ اقَ
نَرْ فَعُ َدرَجَ ٍ
ال هَ دَ ْينَا وَ نُوحً ا هَ دَ ْينَا مِن َقبْلُ وَ مِن ُذ ِّر َّي ِت ِه دَاوُو َد وَ سُ َليْمَ انَ
ُوب كُ ًّ
وَ َي ْعق َ
ني )#^84^#
ُّوب وَ يُوسُ َف وَ مُوسَ ى وَ هَ ارُونَ وَ كَ ذَ ل َِك جَنْزِ ي الْـمُ حْ سِ ِن َ
وَ َأي َ
ني  )#^85^#وَ إسْ مَ اعِ يلَ
الصالِـحِ َ
َاس كُ لٌّ ِمّنَ َّ
وَ زَكَ رِ يَّا وَ يَحْ يَى وَ عِ يسَ ى وَ إ ْلي َ

وَ ا ْليَسَ عَ وَ يُون َُس وَ لُوطً ا وَ كُ ًّال ف ََّض ْلنَا عَ لَى ا ْلعَالمَ ِ َني }.
ب-يف �سورة مرمي:
َاب ِإ ْبرَاهِ يمَ ِإ َّن ُه كَ انَ ِصدِّ يقًا َّن ِب ّيًا}.
•{وَ اذْ كُ رْ فِي الْكِ ت ِ
ول َّن ِب ّيًا
َاب مُوسَ ى ِإ َّن ُه كَ انَ مُخْ ل ًَصا وَ كَ انَ رَسُ اً
• {وَ اذْ كُ رْ فِي الْكِ ت ِ

 )#^51^#وَ نَا َد ْينَا ُه مِن جَ ان ِِب الطُّ و ِر أْالَيمْ َنِ وَ َق َّر ْبنَا ُه جَ ِن ّيًا  )#^52^#وَ وَ هَ ْبنَا َل ُه
مِن رَّحْ مَ ِتنَا أَخَ ا ُه هَ ارُونَ َن ِب ّيًا}.

َاب إِسْ مَ اعِ يلَ ِإ َّن ُه كَ انَ َصادِ قَ الْوَ عْ دِ وَ كَ انَ
• {وَ اذْ كُ رْ فِي الْكِ ت ِ
ِالص اَل ِة وَ الزَّكَ ا ِة وَ كَ انَ عِ ندَ َر ِّب ِه
ول َّن ِب ّيًا  )#^54^#وَ كَ انَ َي ْأ ُم ُر أَهْ َل ُه ب َّ
رَسُ اً
مَرْ ِض ّيًا}.

ِيس ِإ َّن ُه كَ انَ ِصدِّ يقًا َّن ِب ّيًا  )#^56^#وَ َر َف ْعنَا ُه
َاب إِدْ ر َ
• {وَ اذْ كُ رْ فِي الْكِ ت ِ
ني مِن ُذ ِّر َّي ِة آ َد َم
مَكَ انًا عَ ِل ّيًا  )#^57^#أُوْ َلئ َِك الَّذِ ينَ َأ ْنعَمَ ال َّل ُه عَ َليْهِ م مِّنَ ال َّن ِب ِّي َ
ُوح وَ مِن ُذ ِّر َّي ِة ِإ ْبرَاهِ يمَ وَ إِسْ رَائِيلَ وَ ممِ َّنْ هَ دَ ْينَا وَ اجْ َت َب ْينَا
وَ ممِ َّنْ حَ مَ ْلنَا مَعَ ن ٍ
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َات الرَّحْ مَ ن خَ رُّ وا سُ جَّ دً ا وَ بُكِ ّيًا}.
ِإذَا ُت ْتلَى عَ َليْهِ مْ آي ُ

 -2ومفهوم� :أن دين حممد (دين عاملي � إن�ساين) ،ال دين
حملي وال دين عن�صري.
ومبوجب عاملية الإ�سالم و� إن�سانيته:
�أ -ات�سع �صدر حممد وروح��ه وعقله :للأ نبياء جميعاً،
والكتب املنزلة كافة.
ب -انطلق ل�سانه بالثناء على � إخوانه الأ نبيـاء واملر�سلني.
 -3ومفهوم �أن الر�سالة اخلامتة �إمن��ا هي ر�سالة تامة
كاملـة ..ومع ذلك كلف النبي :االقتداء مبن �سبقه من الأ نبياء
يف �أ�صـول االعتقاد وعزائم الإميان :ومكارم الأ خـالق.
�أ{ -قَدْ كَ ان َْت لَكُ مْ أُسْ وَ ٌة حَ سَ َن ٌة فِي ِإ ْبرَاهِ يمَ وَ الَّذِ ينَ َم َعهُ}.
ب{ -أُوْ لَـئ َِك الَّذِ ينَ هَ دَ ى ال ّل ُه َف ِبهُدَ اهُمُ ا ْقتَدِ هْ} ..والإ�شارة -
هنا  � -إىل �سل�سلة الأ نبياء واملر�سلني الذين ت�ألقت �أ�سما�ؤهم
يف ال�سياق ال�سابق  -مبا�شرة  -لهذه ا آليـة.
نعم ..يُحَ بّ النبي حممد لذلك كله.
• ل�صفاته و�أخالقه التي انتظمت خ�صائ�ص اجلمال
والكمال.
12
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• ولعالقته احلميمة الرفيعة ب� إخوانه الأ نبياء واملر�سلني
الذين انت�شروا يف الأ زمنة والأ مكنة ،ون�شروا املعرفة وال�ضياء
والأ خالق :منذ نوح و� إىل عي�سى ابن مرمي عليهم �صلوات اهلل
ورحماته وبركاته �أجمعـيــــن.
و� إمنا كانت هذه املقدمة � :إ�شارات جمملة � إىل (عالقات
الكبار) التي اخت�ص ه��ذا الكتاب بتف�صيلها يف ف�صوله
ومباحثه.
� إن هذه العالقة � إذ ن�ستبني منها :يف �أي مرتبة �سامية كان
يحيا امل�صطفون الأ خيار :ف� إنها تغري كبار العقول والفو�س
من الب�شر -يف كل ع�صر :-بالت�سامي بعالقاتهم :بع�ضهم
لبعـ�ض� :صدقـاً..ووفاء ..ونبالً ..ورقيــاً.
وهذا نوع من االقتداء بالأ نبياء واملر�سلني.
فمن مقا�صد :ابتعاث الأ نبياء والر�سل � إىل النا�س( :الإثبات
العملي �أو التطبيقي ب�أن ال�سمو �أمر ممكن بل م�ستطاع يف
واقع احلياة الب�شرية ،ولي�س خيا ًال ذهني ًا جمرداً).
ول �ه��ذا ك��ان الأ ن �ب �ي��اء م��ن جن�س ال�ب���ش��ر ،ال م��ن جن�س
املالئكة.
�أ{ -قَال َْت َلهُمْ رُسُ ُلهُمْ إِن نَّحْ نُ ِإ َّال بَشَ ٌر ِّم ْثلُكُ مْ }.
13
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ب{ -قُلْ إ مَِّنَا َأنَا بَشَ ٌر ِّم ْثلُكُ مْ يُوحَ ى ِإلَيَّ }.

فالتماثل يف ال�ن��وع واخللقة والطبــاع واخلـ�صـائـ�ص
يت�ضمــن (ا�ستطاعة) الب�شر :االقتداء بالأ نبياء واملر�سلني يف
جماالت عديدة منها (حماكاتهم) -بقدر اال�ستطاعه والهمة
 يف بناء عالقـــات رفيعه  -بني الب�شر  -جمردة من التباغ�ضوالتحا�سد والتجاحد ،مفعمة باحلب والتقدير وتبادل الثناء
ال�صدوق ،والذكر احل�سن.
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الول
الف�صل أ

الوحدة الوثقى
على (�أ�صل) النبوات

{ ِإنَّا َأ ْو َح ْي َنا ِإل َْي َك كَ َما َأ ْو َح ْي َنا
ني ِمن َب ْع ِد ِه}
وح َوال َّن ِب ِّي َ
ِإلَى ُن ٍ

الوحدة الوثقى
على (�أ�صل) النبوات
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هل م�شى على كوكبنا الأ ر�ضي هذا� :أنبياء مباركون ،بلّغهم
املالك جربيل :كتب ًا موحاة من اهلل تعاىل:
 م�ضمونها :معرفة اهلل وحمبته والعي�ش الر�ضيّ يف معيته،واال�ستعداد الكرمي للقائه يف الدار الآخرة.
 م�ضمونها :رقي الإن�سان الفرد و�سعادته وبلوغه الكمالاملي�سور.
 م�ضمونها :تخ�صيب احلياة الإن�سانية امل�شرتكة بقيمالعلم واملعرفة وا إلخ��اء والرحمة والعدل وال�صدق والوفاء
والت�سامح واحلق واجلمال؟
هل م�شى على كوكبنا هذا� :أنبياء مر�سلون :هذه �صفاتهم
ور�سالتهم؟
� إن أ�ه��ل الكتاب (اليهود والن�صارى) يجيبون عن هذا
ال�س�ؤال بـ (نعم)  ...نعم  ..نعم :لقد مت�شّ ى على كوكبنا
هذا  -يف �أزمنة متعاقبة � -أنبياء مر�سلون :تلك �صفاتهم
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ور�ساالتهم.
وهذا اجلواب من �أهل الكتاب (�ضرورة � إميانية) :يقت�ضيها
� إميانهم ب�أنبياء اهلل � :إبراهيم و� إ�سحاق ويعقوب وداود و�سليمان
ومو�سى وه��ارون وزكريا ويحيى وعي�سى و� إخوانهم � -صلى
اهلل عليهم و�سلم �أجمعني  -وهذه احلقيقة العلمية الإميانية
الثابتة لدى �أهل الكتاب :اعتمدها الإ�سالم (مرجعاً) من
مراجع ثبوت نبوة حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم (من حيث
الإميان ب�أ�صل � :إنزال الكتب وابتعاث الر�سل).
والدليل على هذه املرجعية هو:
{-1وَ مَا َأرْسَ ْلنَا َق ْبل ََك ِإ َّال رِجَ ا ًال نُّوحِ ي ِإ َليْهِ مْ فَاسْ َألُو ْا أَهْ لَ الذِّ كْ رِ
إِن كُ نتُمْ َال َت ْعلَمُ ونَ } و�أهل الكتاب هم من �أهل الذكر :الذكر
الوحي الذي تنزل على �أنبيائهم من قبل.
{ -2وَ َيقُولُ الَّذِ ينَ كَ َفرُو ْا لَسْ َت مُرْ سَ ًال قُلْ كَ فَى بِال ّل ِه شَ هِ يدً ا َب ْينِي
َاب} والذين عندهم علم الكتاب -
وَ َب ْينَكُ مْ وَ مَنْ عِ ندَ ُه عِ لْمُ الْكِ ت ِ
املوحى به من قبل  -هم �أهل الكتاب.
{ -3الرَّسُ ولَ ال َّنبِيَّ ا ُألمِّيَّ الَّذِ ي يَجِ دُ و َن ُه مَكْ تُوبًا عِ ندَ هُمْ فِي

ُوف وَ َي ْنهَاهُمْ عَ نِ المْ ُنكَ رِ وَ يُحِ لُّ َلهُمُ
التَّوْ رَا ِة وَ اإل جِْنِيلِ َي ْأ ُم ُرهُم بِالمْ َ ْعر ِ
البَآئ َِث وَ ي ََضعُ عَ ْنهُمْ إ ِْص َرهُمْ وَ األَغْ الَلَ ا َّلتِي
َات وَ يُحَ ِّر ُم عَ َليْهِ مُ خْ َ
الطَّ ِّيب ِ
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كَ ان َْت عَ َليْهِ مْ }.

{ -3وَ مَا قَدَ رُو ْا ال ّل َه حَ قَّ قَدْ ِر ِه إِذْ قَالُو ْا مَا أَنزَلَ ال ّل ُه عَ لَى بَشَ ٍر مِّن

َّاس}.
َاب الَّذِ ي جَ اء ِب ِه مُوسَ ى نُورًا وَ هُدً ى لِّلن ِ
شَ يْ ءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِ ت َ

والذين ما قدروا اهلل حق قدره :بنفي �أ�صل الوحي .وب�أن
اهلل مل ينزل على ب�شري وحي ًا من قبل ..الذين قالوا هذا هم
م�شركو العرب ..واحلجة الغالبة التي �أبطلت مزاعمهم هي:
اال�ست�شهاد مبا نزل على مو�سى من وحي الكتاب.
وَصى ِب ِه نُوحً ا وَالَّذِ ي أَوْ حَ ْينَا ِإ َلي َْك وَ مَا
{ -5شَ رَعَ لَكُ م مِّنَ الدِّ ينِ مَا َّ
وَل َت َت َف َّرقُوا فِيهِ}.
وَ َّص ْينَا ِب ِه ِإ ْبرَاهِ يمَ وَ مُوسَ ى وَ عِ يسَ ى أَنْ َأقِيمُ وا الدِّ ينَ اَ

ني )#391#
ني َ )#291#نزَلَ ِب ِه الرُّ وحُ ا َأل ِم ُ
{ -6وَ إ َّن ُه َلتَنزِ يلُ ر َِّب ا ْلعَالمَ ِ َ
عَ لَى َق ْلب َِك ِلتَكُ ونَ مِنَ الْـمُ نذِ رِينَ ِ )#491#بلِسَ ٍان عَ َرب ٍ ِّي ُّمبِنيٍ )#591#
ني  )#691#أَوَ لَمْ يَكُ ن َّلهُمْ آ َي ًة أَن َي ْعلَمَ ُه عُ لَمَ ا ُء َبنِي
وَ إ َّن ُه َلفِي ُزبُرِ األَوَّ ِل َ
إسْ رَائِيلَ }

{ -7قُلْ َأ َر َأ ْيتُمْ إِن كَ انَ مِنْ عِ ندِ ال َّل ِه وَ كَ فَرْ مُت ِب ِه وَ شَ هِ دَ شَ اهِ ٌد مِّن
َبنِي إِسْ رَائِيلَ عَ لَى ِم ْث ِلهِ}.

ه��ذه  -جميعاً -ن�صو�ص ب��راه�ين تت�ضافر على � إثبات
حقيقتني:
�أ -حقيقة� :أن الوحي الذي نزل على حممد م�سبوق بوحي
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نزل على �أنبياء �أهل الكتاب ،ويف مقدمتهم مو�سى بن عمران،
وعي�سى ابن مرمي  -عليهما ال�سالم.-
ب -وحقيقة� :أن الأ نبياء يُ�صدّق بع�ضهم بع�ضاً.
ولئن برهنت الن�صو�ص الآنفة على احلقيقة الأ وىل ،ف� إن
برهان احلقيقة الأ خرى :ثا ٍو يف الن�صو�ص التالية:
م�صدق ملن قبله من الأ نبياء .ولذلك اقرتنت
 -1فمو�سى ّ
 يف القر�آن -م�ضامني مرجعية ال�صحف التي �أنزلت عليهمب�ضامني مرجعية ال�صحف التي �أنزلت على � إبراهيم:
�أَ { -أ ْم لَمْ ُي َن َّب ْأ بمِ َا فِي ُصحُ ِف مُوسَ ى  )#^63^#وَ إ ْبرَاهِ يمَ الَّذِ ي وَ فَّى
َ )#^73^#أ َّال تَزِ ُر وَ ا ِز َر ٌة وِ ْز َر أُخْ رَى  )#^83^#وَ أَن َّلي َْس لِإلنسَ انِ إ َّال مَا سَ عَى
 )#^93^#وَ أَنَّ سَ ْع َي ُه سَ وْ َف ُيرَى  )#^04^#ثُمَّ يُجْ زَا ُه الْـجَ زَا َء األَوْ فَى )#^14^#
وَ أَنَّ إلَى َر ِب َّك الْـمُ ن َتهَى }.
ب{ -قَدْ َأ ْفلَحَ مَن َتزَكَّ ى  )#^41^#وَ ذَكَ َر اسْ مَ َر ِّب ِه ف ََصلَّى )#^51^#
بَلْ تُؤْ ِثرُونَ الْـحَ يَا َة الدُّ ْنيَا  )#^61^#وَ اآلخِ َر ُة خَ ْي ٌر وَ َأ ْبقَى  )#^71^#إنَّ هَ ذَ ا
الصحُ ِف األُولَى ُ )#^81^#صحُ ِف إ ْبرَاهِ يمَ وَ مُوسَ ى}.
َلفِي ُّ

 -2وجاء امل�سيح م�صدق ًا ملو�سى:
ْض الَّذِ ي حُ ِّر َم
َي يَدَ يَّ مِنَ التَّوْ رَا ِة وَ أِلُحِ لَّ لَكُ م َبع َ
�أ{ -وَ م َُصدِّ قًا مِّلَا ب نْ َ

عَ َليْكُ مْ }.
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َي يَدَ ْي ِه مِنَ التَّوْ رَا ِة وَ آ َت ْينَا ُه ا ِإلجنِيلَ فِي ِه هُدً ى
ب{ -م َُصدِّ قًا مِّلَا ب نْ َ
َي يَدَ ْي ِه مِنَ التَّوْ رَا ِة وَ هُدً ى وَ مَوْ عِ ظَ ًة ِّللْمُ َّت ِقنيَ}.
وَ نُو ٌر وَ م َُصدِّ قًا مِّلَا ب نْ َ
جـ{-وَ إِذْ قَالَ عِ يسَ ى ابْنُ مَرْ مَ َي يَا َبنِي إِسْ رَائِيلَ ِإنِّي رَسُ ولُ ال َّل ِه
َي يَدَ يَّ مِنَ التَّوْ رَاةِ}.
ِإ َليْكُ م م َُّصدِّ قًا مِّلَا ب نْ َ

 -3وجاء حممد م�صدق ًا ملو�سى وعي�سى:
َي يَدَ ْي ِه وَ أَنزَلَ التَّوْ رَا َة
َاب ب حِْالَقِّ م َُصدِّ ق ًا مِّلَا ب نْ َ
�أَ { -نزَّلَ عَ َلي َْك الْكِ ت َ
وَ ا ِإلجنِيلَ }.
َي يَدَ ْيهِ}.
َاب أَن َز ْلنَا ُه ُمبَارَكٌ م َُّصدِّ قُ الَّذِ ي ب نْ َ
ب{ -وَ هَ ـذَ ا كِ ت ٌ
َي
َاب هُوَ حْالَقُّ م َُصدِّ قًا مِّلَا ب نْ َ
جـ{-وَ الَّذِ ي أَوْ حَ ْينَا ِإ َلي َْك مِنَ الْكِ ت ِ
يَدَ ْيهِ}.

ومن هنا .ر�سم النبي حممد �صورة جميلة لهذا املوكب
النبوي املنري املتنا�سق املتكامل الذي تعاقبت قوافله املباركة
 يف الزمن  :-قال النبي حممد �«:إن مثلي ومثل الأ نبياء منقبلي ،كمثل رجل بنى بنيان ًا ف�أح�سنه و�أجمله � ،إال مو�ضع لبنة
من زاوية من زواياه ،فجعل النا�س يطوفون به ،ويعجبون له
ويقولون :هال وُ�ضعْت هذه اللبنة؟ ف�أنا تلك اللبنة ،و�أنا خامت
النبيني».
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وثم َة حديث �آخ��ر ي�شرح ه��ذا احلديث :ب�إعالن ( أ�خ��وة
الأ نبياء) ،ووحدة دينهم .فقد قال النبي حممد�« :أنا �أوىل
النا�س بابن مرمي يف الدنيا والآ خ��رة ،لي�س بيني
وبينه نبي ،والأ نبياء �أخوة� ،أبناء عالت� ،أمهاتهم
�شتى ،ودينهم واحد».
� إن طالب احلق :يجمعهم احلق الذين ي�ؤمنون به كله.
ول��ذا ،ف� إن املن�صفني من �أهل الكتاب ي�صدقون ما نزل
على حممد.
�أ{ -إنَّ الَّذِ ينَ أُوتُوا ا ْل ِعلْمَ مِن َق ْب ِل ِه إذَا ُي ْتلَى عَ َليْهِ مْ يَخِ رُّ ونَ ِلألَذْ قَانِ
سُ جَّ دً ا  )#107#وَ َيقُولُونَ سُ بْحَ انَ َر ِّبنَا إن كَ انَ وَ عْ دُ َر ِّبنَا لَـمَ ْفعُو ًال )#108#
وَ يَخِ رُّ ونَ ِلألَذْ قَانِ َيبْكُ ونَ وَ يَزِ يدُ هُمْ خُ شُ وعً ا}.

ِيض مِنَ
ب{ -وَ ِإذَا سَ مِ عُو ْا مَا أُنزِ لَ ِإلَى الرَّسُ ولِ َترَى أَعْ ُي َنهُمْ َتف ُ
الدَّ مْعِ ممِ َّا عَ َرفُو ْا مِنَ حْالَقِّ َيقُولُونَ َر َّبنَا آ َمنَّا فَاكْ ُت ْبنَا مَعَ الشَّ اهِ دِ ينَ )#83#
وَ مَا َلنَا َال نُؤْ مِنُ بِال ّل ِه وَ مَا جَ اءنَا مِنَ حْالَقِّ وَ نَطْ مَ عُ أَن يُدْ خِ َلنَا َر َّبنَا مَعَ
َّات جَتْرِ ي مِن حَ ْت ِتهَا
ني َ )#84#ف َأثَا َبهُمُ ال ّل ُه بمِ َا قَالُو ْا جَ ن ٍ
ال َ
الص حِ ِ
ا ْلقَوْ ِم َّ
الْسِ ِننيَ}
ا َأل ْنهَا ُر خَ الِدِ ينَ فِيهَا وَ َذل َِك جَ زَاء مْحُ
َاب مِن َق ْب ِل ِه هُم ِب ِه يُؤْ ِمنُونَ  )#^52^#وَ إذَا
جـ{ -الَّذِ ينَ آ َت ْينَاهُمُ الْكِ ت َ
ني
ُي ْتلَى عَ َليْهِ مْ قَالُوا آ َمنَّا ِب ِه إ َّن ُه الْـحَ قُّ مِن َّر ِّبنَا إنَّا كُ نَّا مِن َق ْب ِل ِه مُسْ لِمِ َ
َي بمِ َا َص َبرُوا وَ يَدْ َرءُونَ بِالْـحَ سَ َن ِة
 )#^53^#أُوْ َلئ َِك يُؤْ تَوْ نَ أَجْ َرهُم َّم َّرت نْ ِ
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السَّ ِّي َئ َة وَ ممِ َّا َر َز ْقنَاهُمْ يُن ِفقُونَ }.

ولأ جل الإميان باحلق كله  -الذي نزل على مو�سى وعي�سى
وحممد و�سائر النبيني :-أ�ُمر اجلميع � -أهل الكتاب وامل�سلمون
بهذا{ -بهذا قُولُو ْا آ َمنَّا بِال ّل ِه وَ مَآ أُنزِ لَ ِإ َل ْينَا وَ مَا أُنزِ لَ ِإلَى ِإ ْبرَاهِ يمَ
َاط وَ مَا أُوتِيَ مُوسَ ى وَ عِ يسَ ى وَ مَا
ُوب وَ األسْ ب ِ
وَ إِسْ مَ اعِ يلَ وَ إِسْ حَ قَ وَ َي ْعق َ

َي أَحَ ٍد ِّم ْنهُمْ وَ نَحْ نُ َل ُه مُسْ لِمُ ونَ }.
أُوتِيَ ال َّن ِبيُّونَ مِن َّربِّهِ مْ َال ُن َفرِّقُ ب نْ َ

وقد عرب النجا�شي عن هذه احلقيقة فقالك «مل يختلف ما
�أنزل على حممد بن عبداهلل عما �أنزل على عي�سى ابن مرمي
مقدار �شعرة».
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الف�صل الثاني

عالقات الكبار :النبي محمد
يقدم �أخاه الم�سيح للب�شرية
يسى ا ْب ُن َم ْر مَ َي
ْ
{اس ُم ُه مْال َِس ُ
يح ِع َ
َوجِ ًيها ِفي الدُّ ْن َيا َو ِ
اآلخ َر ِة}
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لو �أن �أكرب و�أجنح ال�شركات الأ مريكية والأ وربية للعالقات
العامة :احت�شدت جميعاً ،يف تعاون وثيق ،وجندت نف�سها،
و�سخرت � إمكاناتها الب�شرية والفنية وامل��ادي��ة م��ن أ�ج��ل
(التعريف الطوعي املجاين) ب (نبي اهلل عي�سى) �صلى اهلل
عليه و�سلم -وتقدميه للب�شرية يف �أجمل �صورة :فماذا تقول
الأ �سرة الإن�سانية عن هذا الفعل؟ ومب ت�صفه؟  ..ت�صفه -
بال ريب  -ب (�سعة الأ ف��ق) .و(رقي العمل غري الربحي)،
و(الوفاء للم�سيح اجلليل) � .إىل �آخر الأ و�صاف اجلميلة التي
ي�ستحقها عمل عظيم من هذا النوع.
لئن كانت هذه (خطة متخيّلة) ،ف�إن هناك (حقيقة) تفوقها
 مباليني ال��درج��ات  -يف كثافة التعريف ،وعمق م�ضمونهو�صدق �أ�سلوبه ،وحميمية روحه ،وطول مداه الزمني.
وهذه احلقيقة  -الدينية والتاريخية والإن�سانية والأ خالقية
 هي� :أن النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم :قدم �أخاه امل�سيح28
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عي�سى بن مرمي � ،إىل الأ �سرة الب�شرية :يف �أجمل �صورة .ومل
يكن التقدمي والتعريف (برنامج) عالقات عامة ليكتنفه ما
يكتنفه من الق�صور والتق�صري ،و� إمنا قدم نبي الإ�سالم �أخاه
العظيم من خالل منهج مع�صوم من الق�صور والتق�صري وهو
(الن�ص القر�آين) الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ( ..ون�ص حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم) الذي ال
ينطق عن الهوى ..ومل يكن (املدى الزمني) لهذا التعريف
والتقدمي حم�صور ًا يف حملة حم��دودة ب�أ�سبوع� ،أو �شهر� ،أو
�سنة ،بل امتد زمن التعريف والتقدمي :منذ نزول الوحي على
النبي حممد يف القرن ال�ساد�س امليالدي ،و� إىل قيام ال�ساعة..
ومنهج تقدمي امل�سيح والتعريف به لي�س ن�ص ًا معط ًال وال وثيقة
هامدة مودعة يف مكتبة �أو متحف ،بل � إن هذا التقدمي :قر�آن
حي ،يتلى يف ال�صلوات ،ويدر�س يف املدار�س واجلامعات،
ويذاع يف الإذاعات :امل�سموعة واملرئية :بالغدو والآ�صال.
ومن حق كل عاقل وقارئ وباحث� :أن ي�س�أل  -مبو�ضوعية وذكاء
وجد  -هذا الكالم جمرد دعوى ،فما الدليل �أو الربهان عليه؟
واجلواب :هذا هو الربهان:
�أوالً :الربهان على تقدمي ال�سيد امل�سيح والتعريف به.
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 -1الربهان من القر�آن:
�أ -التعريف مبعجزة امليالدَ { :ف َأت َْت ِب ِه قَوْ َمهَا حَتْمِ ُل ُه قَالُوا يَا

مَرْ مَ ُي َلقَدْ جِ ئ ِْت شَ ْيئًا فَرِ ّيًا  )#^27^#يَا أُخْ َت هَ ارُونَ مَا كَ انَ َأبُوكِ ا ْم َر َأ
سَ وْ ءٍ وَ مَا كَ ان َْت ُأم ُِّك َب ِغ ّيًا َ )#^28^#فأَشَ ار َْت ِإ َل ْي ِه قَالُوا كَ ي َْف نُكَ لِّمُ مَن
َاب وَ جَ َع َلنِي
كَ انَ فِي المْ َهْ دِ َص ِب ّيًا  )#^29^#قَالَ ِإنِّي عَ بْدُ ال َّل ِه آتَانِيَ الْكِ ت َ
ِالص اَل ِة وَ الزَّكَ ا ِة
نت وَ أَوْ َصانِي ب َّ
َن ِب ّيًا  )#^30^#وَ جَ َع َلنِي ُمبَارَكً ا َأيْنَ مَا كُ ُ
ْت حَ ّيًا  )#^31^#وَ ب َّرًا بِوَ الِدَ تِي وَ لَمْ يَجْ َع ْلنِي جَ بَّارًا شَ ِق ّيًا )#^32^#
مَا ُدم ُ
َث حَ ّيًا}
ُوت وَ يَوْ َم ُأ ْبع ُ
ِدت وَ يَوْ َم َأم ُ
وَ السَّ اَل ُم عَ لَيَّ يَوْ َم ُول ُّ

ب -التعريف ب�شخ�صيته اجلميلة (الوجيهة){ :إِذْ قَال َِت
المْ َآلئِكَ ُة يَا مَرْ مَ ُي إِنَّ ال ّل َه ُيبَشِّ رُكِ بِكَ لِمَ ةٍ ِّم ْن ُه اسْ مُ ُه المْ َسِ يحُ عِ يسَ ى ابْنُ مَرْ مَ َي
وَ جِ يهًا فِي الدُّ ْنيَا وَ اآلخِ َر ِة وَ مِنَ المْ ُ َق َّر ِبنيَ}.

جـ -التعريف ب� إعجاز نبوته ور�سالته{ :إِذْ قَالَ ال ّل ُه يَا عِ يسى
ابْنَ مَرْ مَ َي اذْ كُ رْ ِنعْمَ تِي عَ َلي َْك وَ عَ لَى وَ الِدَ ت َِك إِذْ َأيَّدت َُّك ِبرُوحِ ا ْلقُدُ ِس
َاب وَ حْالِكْ مَ َة وَ التَّوْ رَا َة
َّاس فِي المْ َهْ دِ وَ كَ هْ ًال وَ إِذْ عَ لَّمْ ت َُك الْكِ ت َ
تُكَ لِّمُ الن َ
ني كَ َه ْي َئ ِة الطَّ يْرِ ِبإِذْ نِي َفتَنفُخُ فِيهَا َفتَكُ ونُ
وَ ا ِإلجنِيلَ وَ إِذْ تَخْ لُقُ مِنَ الطِّ ِ
َص ِبإِذْ نِي}
طَ يْرًا ِبإِذْ نِي وَ ُتبْرِ ى ُء األَكْ مَ َه وَ ا َأل ْبر َ
د -التعريف بالإجنيل الذي �أنزل عليه{ :وَ َق َّف ْينَا عَ لَى آثَارِهِ م
َي يَدَ ْي ِه مِنَ التَّوْ رَا ِة وَ آ َت ْينَا ُه ا ِإلجنِيلَ فِي ِه هُدً ى
ِبعَيسَ ى ابْنِ مَرْ مَ َي م َُصدِّ قًا مِّلَا ب نْ َ
َي يَدَ ْي ِه مِنَ التَّوْ رَا ِة وَ هُدً ى وَ مَوْ عِ ظَ ًة ِّللْمُ َّت ِقنيَ}.
وَ نُو ٌر وَ م َُصدِّ قًا مِّلَا ب نْ َ
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هـ -التعريف مبنهجه ودعوته :فهو منهج يدعو � إىل توحيد
اهلل جل ثنا�ؤه{ :مَا ُقل ُْت َلهُمْ ِإ َّال مَا َأمَرْ َتنِي ِب ِه أَنِ اعْ بُدُ و ْا ال ّل َه َربِّي
وَ َربَّكُ مْ } ،وهو منهج يعلم النا�س احلكمة ،ويب�صرهم مبعايري
َات قَالَ قَدْ جِ ْئتُكُ م ب حِْالِكْ مَ ِة
رفع اخلالف{ :وَ لمَ َّا جَ اء عِ يسَ ى بِا ْل َب ِّين ِ
ْض الَّذِ ي تَخْ َت ِلفُونَ فِيهِ}.
َي لَكُ م َبع َ
وَ أِ ُلب نِّ َ

 -2الربهان من ال�سنة فقد قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أ« -بينما �أنا نائم �أطوف بالكعبة ،ف�إذا رجل �أدم �سبط
ال�شعر يهادى بني رجلني ينطف ر�أ�سه ماء ،فقلت :من هذا؟
قالوا :هذا ابن مرمي».
ب -نعت النبي حممد أ�خ��اه عي�سى ابن مرمي  -عليهما
ال�سالم  -فقال« :ربعة �أحمر ك�أمنا خرج من دميا�س» �أي
حمام :كناية عن النقاء والإ�شراق والو�ضاءة.
ج�ـ -وق��ال «:أ�ن��ا �أوىل النا�س بعي�سى اب��ن م��رمي يف الدنيا
والآخرة .والأ نبياء �أخوة لعالت �أمهاتهم �شتى ودينهم واحد».
د -وق��ال« :من �شهد �أن ال �إل��ه � إال اهلل وح��ده ال �شريك له،
و�أن حممد ًا عبده ور�سوله ،و�أن عي�سى عبداهلل ور�سوله ،وكلمته
�ألقاها � إىل مرمي وروح منه ،واجلنة حق ،والنار حق� ،أدخله اهلل
اجلنة على ما كان من العمل» .قال النووي  -وهو من �أحد علماء
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الإ�سالم الكبار  -يف �شرح هذا احلديث«:هذا حديث عظيم
املوقع ،وهو من �أجمع الأ حاديث امل�شتملة على العقائد».
ثانياً :الربهان على تقدمي القر�آن للحواريني و�أتباع امل�سيح
يف �صورة تناهت يف احل�سن والكمال والأ ناقه الروحية ..فقد
انتظم تقدمي �سيدنا امل�سيح :تقدمي حوارييه ال�صاحلني الكرام:
��س عِ يسَ ى ِم ْنهُمُ الْكُ ْف َر (�أي مبغ�ضوه) قَالَ مَنْ
َ { -1فلَمَّ ا أَحَ َّ
َنصا ُر ال َّل ِه آ َمنَّا بِال َّل ِه وَ اشْ هَدْ
َنصارِي إلَى ال َّل ِه قَالَ الْـحَ وَ ا ِريُّونَ نَحْ نُ أ َ
أ َ
ِب َأنَّا مُسْ لِمُ ونَ َ )#^25^#ر َّبنَا آ َمنَّا بمِ َا أَن َزل َْت وَ ا َّت َب ْعنَا الرَّسُ ولَ فَاكْ ُت ْبنَا مَعَ
الشَّ اهِ دِ ينَ }.

َنصا َر ال َّل ِه كَ مَ ا قَالَ عِ يسَ ى ابْنُ مَرْ مَ َي
{ -2يَا َأ ُّيهَا الَّذِ ينَ َآ َمنُوا كُ ونوا أ َ

ِللْحَ وَ ا ِر ِّي َني مَنْ أ ََنصارِي ِإلَى ال َّل ِه قَالَ حْالَوَ ا ِريُّونَ نَحْ نُ أ ََنصا ُر ال َّلهِ}..
ويف هذه ا آلي��ة دع��وة للم�سلمني ليقتدوا بحواريي امل�سيح -
ر�ضي اهلل عنهم :يف ن�صرة الأ نبياء ومنهج احلق.
 -1وما يلحق بهذا :ثناء اهلل – يف القر�آن – على �أتباع
امل�سيح الذين اتبعوه ب� إح�سان{:ثُمَّ َق َّف ْينَا عَ لَى آثَارِهِ م ِبرُسُ ِلنَا

ُوب الَّذِ ينَ ا َّت َبعُو ُه
وَ َق َّف ْينَا ِبعِيسَ ى ابْنِ مَرْ مَ َي وَ آ َت ْينَا ُه الإْ ِ جنِيلَ وَ جَ َع ْلنَا فِي ُقل ِ

َر ْأ َف ًة وَ رَحْ مَ ةً} .
ومم��ا يلحق مبا تقدم ،ويندغم فيه :دف��اع ال�ق��ر�آن عن
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ن�صارى �صاحلني ،ثبتوا على � إميانهم فتعر�ضوا ل�ل�أ ذى
ال�شديد فثبتوا �أي�ضاً.
 -1من ه�ؤالء :فتية الكهف – الذين �سميت �سورة قر�آنية
با�سم كهفهم – وقد كان ه ��ؤالء �شباب ًا ن�صراني ًا �صاحلاً:
معقول املنهج ول��ذا جمّ دهم القر�آن ،وخلد ذكراهمَ { :أ ْم

اب الْكَ هْ ِف وَ ال َّرقِيمِ كَ انُوا مِنْ آيَا ِتنَا عَ جَ بًا  )#!9!#إذْ
حَ سِ ب َْت أَنَّ أ َْصحَ َ
نك رَحْ مَ ًة وَ هَ ِيّئْ َلنَا مِنْ
أَوَ ى ا ْل ِف ْت َي ُة إلَى الْكَ هْ ِف َفقَالُوا َر َّبنَا آ ِتنَا مِن لَّدُ َ
ني عَ دَ دًا )#^11^#
َأمْرِ نَا رَشَ دً ا  )#^10^#ف ََض َر ْبنَا عَ لَى آذَانِهِ مْ فِي الْكَ هْ ِف سِ ِن َ
ُص
َي أَحْ َصى لِـمَ ا َل ِبثُوا َأمَدً ا  )#^12^#نَحْ نُ َنق ُّ
ثُمَّ َب َع ْثنَاهُمْ ِل َن ْعلَمَ أ َُّي الْـحِ زْ ب نْ ِ

عَ َلي َْك َن َب َأهُم بِالْـحَ ِّق إ َّنهُمْ ِف ْت َي ٌة آ َمنُوا ِب َر ِبّهِ مْ وَ زِدْ نَاهُمْ هُدً ى}.
-2ومنهم�:أ�صحابالأ خدود،وهمجماعةمنالن�صارى�أي�ضاً:
ولقد خلد القر�آن ذكرهم ،وجرّم وقبح م�ضطهديهم ومعذبيهم.
َات الْوَ قُود ِ  #) ^5^#إِذْ هُمْ عَ َل ْيهَا
اب أْالُخْ دُ ودِ  #) ^4^#النَّا ِر ذ ِ
{ ُقتِلَ أ َْصحَ ُ
ُقعُو ٌد  #) ^6^#وَ هُمْ عَ لَى مَا َي ْف َعلُونَ بِالمْ ُؤْ ِم ِن َني شُ هُو ٌد  #) ^7^#وَ مَا َنقَمُ وا ِم ْنهُمْ
ْض
وَالر ِ
اوَات أْ َ
إ اَِّل أَن يُؤْ ِمنُوا بِال َّل ِه ا ْلعَزِيزِ حْالَمِ يد ِ  #) ^8^#الَّذِ ي َل ُه ُمل ُْك السَّ مَ ِ
َات ثُمَّ لَمْ
وَال َّل ُه عَ لَى كُ لِّ شَ يْ ءٍ شَ هِ ي ٌد  #) ^9^#إِنَّ الَّذِ ينَ َف َتنُوا المْ ُؤْ ِم ِن َني وَالمْ ُؤْ ِمن ِ

َيتُوبُوا َف َلهُمْ عَ ذَ ُاب جَ َهنَّمَ وَ َلهُمْ عَ ذَ ُاب حْالَرِيقِ }.
ونوجز القول فنقول � :إن الرباهني تواترت وتعا�ضدت على
�أن الإ�سالم قدّم امل�سيح – �صلى اهلل عليه و�سلم – وقدم
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� إجنيله .وقدم منهجه ودعوته ،وقدم حوارييه يف �أكمل و�أحلى
م�شهد .كما دافع عن م�ؤمني الن�صارى وامل�ضطهدين دفاع ًا
ات�سم باملحبة لهم ،وبكراهية م�ضطهديهم الطغاة ..و� إنه
لي�سرنا �أن نهدي هذا الكالم – املوثوق بالرباهني – � إىل
م�سيحيي العامل.
ولئن ك��ان الب��د من مت��ام �أو ختام ،فها ه��و :كيف يُالم
الإ�سالم على تقدميه للم�سيح يف هذه ال�صورة؟ ..كيف يُالم
النور ب�سبب �أنه نور ..كيف يكون نهج تقدمي امل�سيح يف جالل
ووقار :ذريعة لالنتقا�ص من حممد ودينه؟
نحن ن�ؤمن بامل�سيح نبي ًا ر�سوالً ،ونحبه ونعظمه ونتبع النور
الذي جاء به .ف� إن مل ي�ؤمن �أولئك بنبينا (وا إلمي��ان اختيار
حر) :فال �أقل من �أن يحرتموه ..وهذا االحرتام لي�س حممدة
خُ لُقية فح�سب ،بل هو – موقف عقالين ،فمن �ش�أن العقالء:
�أن يقدروا ويحرتموا من يعظم من يحبون ومن ي�ؤمنون به.
ومن قبل ومن بعد :يبدو التع�صب والتهار�ش بني امل�سلمني
وامل�سيحيني ..عبث �صغار يف �ضوء العالقة الرا�شدة ال�صادقة
الرفيعة بني الرجلني الكبريين جداً ..حممد وامل�سيح .وهل
يعلم م�سيحيو العامل� :أن (الإميان) بامل�سيح عي�سى بن مرمي
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نبي ًا ور�سو ًال هو� :أحد �أركان الإميان بالن�سبة لكل م�سلم ،بل
هو (�شرط �صحة) يف � إميان كل م�سلم بالنبي حممد ،مبعنى
�أن � إميان امل�سلم بالنبي حممد :باطل ومردود ما مل يقرتن
بالإميان بامل�سيح عي�سى بن مرمي نبي ًا ر�سو ًال ؟
هل يعلم م�سيحيو العامل هذه احلقيقة ؟
بع�ضهم يعلم :وال �سيما م�سيحيو املنطقة العربية الذين
يعرفون اللغة العربية التي متكنهم – مث ًال – من اال�ستماع
� إىل الآية  136من �سورة البقرة{:قُولُو ْا آ َمنَّا بِال ّل ِه وَ مَآ أُنزِ لَ ِإ َل ْينَا
َاط وَ مَا
ُوب وَ األسْ ب ِ
وَ مَا أُنزِ لَ ِإلَى ِإ ْبرَاهِ يمَ وَ إِسْ مَ اعِ يلَ وَ إِسْ حَ قَ وَ َي ْعق َ
َي أَحَ ٍد ِّم ْنهُمْ
أُوتِيَ مُوسَ ى وَ عِ يسَ ى وَ مَا أُوتِيَ ال َّن ِبيُّونَ مِن َّربِّهِ مْ َال ُن َفرِّقُ ب نْ َ

وَ نَحْ نُ َل ُه مُسْ لِمُ ونَ }.
بع�ض امل�سيحني يعلم هذه احلقيقة ولكن (�أكرثهم) ال
يعلمها ..ومن املرجح – � إىل جانب �أ�سباب �أخرى – �أن عدم
العلم بهذه احلقيقة� :أن�ش أ� م�ساحة وا�سعة من �سوء الفهم
لل�سالم .ولكن الذي ال يعلم ،لي�س حجة على من ال يعلم ،بل
ٍإ
العك�س هو ال�صحيح.
ثم � إن (اجلهر) بحقيقة �أن � إميان امل�سلم ال ي�صح � إال � إذا
�آمن بنبوة امل�سيح عي�سى بن مرمي وبر�سالته ..اجلهر بهذه
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احلقيقة واجب يف كل حني :ال يجوز �أن مينع من اجلهر بها:
�صدود الآخرين عن النبي حممد ،ويتعني – يف هذا ال�سياق-
طرح هذا ال�س�ؤال :مل��اذا يجب االمتناع عن معاقبة الذين
يتطاولون على مقام النبي حممد وي�سبونه ويقذفونه :مبثل ما
فعلوا ؟ واجلواب هو� :أن (املثلية) – هنا – تعني :التطاول
على امل�سيح عي�سى بن مرمي و�سبه وقذفه ،وهذا – يف �شرع
الإ�سالم – كفر يخرج امل�سلم من ملة الإ�سالم � ،إذ ال فرق بني
من قذف امل�سيح وقذف حممد ًا �أو ا�ستهز أ� ب�أحدهما ،وال يعمد
� إىل التفريق بينهما � إال كافر بهما معاً ،بل بالأ نبياء واملر�سلني
كافة ،بل باهلل نف�سه – جل ثنا�ؤه { :-إنَّ الَّذِ ينَ يَكْ ُفرُونَ بِال َّل ِه
َي ال َّل ِه وَ رُسُ ِل ِه وَ َيقُولُونَ نُؤْ مِنُ ِب َبع ٍْض
وَ رُسُ ِل ِه وَ يُرِ يدُ ونَ أَن ُيف َِّرقُوا ب نْ َ
َي َذل َِك سَ بِي ًال  )#150#أُوْ َلئ َِك هُمُ
وَ نَكْ ُف ُر ِب َبع ٍْض وَ يُرِ يدُ ونَ أَن َيتَّخِ ذُ وا ب نْ َ
الْكَ ا ِفرُونَ حَ ًقّا وَ أَعْ تَدْ نَا ِللْكَ افِرِ ينَ عَ ذَ ابًا مُّهِ ينًا  )#151#وَ الَّذِ ينَ آ َمنُوا بِال َّل ِه
َي أَحَ ٍد ِّم ْنهُمْ أُوْ َلئ َِك سَ وْ َف يُؤْ تِيهِ مْ أُجُ و َرهُمْ وَ كَ انَ
وَ رُسُ ِل ِه وَ لَمْ ُيف َِّرقُوا ب نْ َ

ال َّل ُه غَ فُورًا رَّحِ يمً ا}.
خال�صة ال�سطور الآنفة هي� :أن االلتزام العقدي بتلك
احلقيقة هو (قاعدة الت�سامح الأ خالقي) .فبقدر �سعة املرء
والأ م��ة و�صدرهما وروحهما لـ (احلق كله):يكون ت�ساحمه،
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ويكون ت�ساحمها.
�أنا مت�سامح ..و�أنت متع�صب.
ال ،بل �أنت متع�صب ..و�أنا املت�سامح.
هذه كلمات �أو عبارات ال يزال الأ ف��راد والأ مم يتبادلونها:
مدح ًا للذات بو�صف الت�سامح ،وذم ًا للآ خرين بو�صف التع�صب..
ويغلب (الهوى) على الوا�صفني يف الطرفني كليهما ،يف �أكرث النا�س
والأ ح��وال ،وال�سبب هو( :غياب املقيا�س ال�صحيح) ال�ضابط
للو�صف ،املانع من احليف.
فما املقيا�س ال�صحيح؟
� إن أ�ج � ّل و�أ�ضبط مقيا�س ال�ستقامة الب�شر على ميزان
العدل ،و�صحة منهجهم العقدي ،و�سالمة تفكريهم ،و�سموهم
اخللقي ،هو :ات�ساع �صدورهم وعقولهم ونفو�سهم لـ (احلق
كله) ،و� إجالل �أهل احلق وحمبتهم عرب الزمان كله ،واملكان
كله.
ومبقت�ضى هذ املقيا�س – فح�سب  :-يو�صف هذا الإن�سان
ب�أنه (مت�سامح) ،وذلك ب�أنه (متع�صب) ،فالذي يت�سع �أفقه
للحق  -كله  -دون �أي نزعة انتقائية مييلها التع�سف  -ويت�سع
�أفقه حلملة احلقيقة �أنى كانوا ،وحيث كانوا ،هو (الإن�سان
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املت�سامح) :على احلقيقة ،ويف الواقع ..و(مفهوم املخالفة:
مفهوم)! ..ولذلك كان من عزائم الإ�سالم ،ومن يقينياته
التي ُكلِّفها امل�سلمون� :أن تت�سع قلوبهم وعقولهم و�أرواحهم لـ
(احلق كله) ،من خالل الزمان كله ،واملكان كله{ :شَ رَعَ لَكُ م
مِّنَ الدِّ ينِ مَا وَ َّصى ِب ِه نُوحً ا وَ الَّذِ ي أَوْ حَ ْينَا ِإ َلي َْك وَ مَا وَ َّص ْينَا ِب ِه ِإ ْبرَاهِ يمَ

وَ مُوسَ ى وَ عِ يسَ ى أَنْ َأقِيمُ وا الدِّ ينَ وَ اَل َت َت َف َّرقُوا فِيهِ}.
ه���ؤالء ال��رج��ال اخلم�سة ال�ك�ب��ار ،ق��ادة الفكر الب�شري
امل�ستنري احلقيقيون :هم �أولوا العزم من الر�سل الذين جاء
ذكرهم يف ا آليـة ال�سابقة :تعددت �أماكنهم و�أزمنتهم :يف
امليالد والعي�ش والظروف والبعث والبالغ ،وانت�شروا يف الزمن
الب�شري املتطاول :املمتد من نوح � إىل عهد � إبراهيم ،و� إىل
عهد مو�سى � ،إىل عهد عي�سى � ،إىل زمن حممد – �صلى اهلل
عليه و�سلم – .وعلى الرغم من اختالف الأ مكنة ،وتطاول
الأ زمنة ،ف�إن احلق الذي به نطقوا ،و� إليه دعوا � ،إمنا هو (حق
واحد) كما ائتلق ذلك يف الآية ال�سابقة ..وي�أتلق الآن وير�سخ
ما ميكن ت�سميته (نَ�سَ بَ احلق) النافذ والثابت واملو�صول يف
الزمان واملكان.
� إن االنتماء احلقيقي يكون � إىل احلق واخلري و� إىل حملتها
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(دون التورط اجلهول يف منق�صة التقليل من �أهمية االنت�ساب
� إىل الآباء واجلدود ،والأ وطان � ،إذ ال تعار�ض يف منهج الإ�سالم
بني االنتماءين) نحن مل نر � إدري�س ًا وال نوح ًا وال مو�سى وال
عي�سى وال حوارييه وال الي�سع ،ولكن جوانحنا تنطوي على
حمبتهم و� إعزازهم ..ملاذا ؟ لأ نهم �أنا�س طيبون �صاحلون
كرام :عليّة نفو�سهم ،رفيعة �أخالقهم ،ولأ ن احلقائق واملبادئ
التي يحملونها جديرة باالنتماء � إليها ..و� إليهــم.
و�سيدنا عي�سى بن مرمي – �صلى اهلل عليه و�سلم  :-ر�سول
ونبي جليل ..ولقد جمّ ـد الإ�سالم – كتاب ًا و�سنة – امل�سيح
عي�سى بن مرمي متجيداً ،وعظمه تعظيماً ،و�أعلى مقامه ،وقد
توىل نبي الإ�سالم حممد تقدميه � إىل الأ �سرة الب�شرية تقدمي ًا
حمب ًا �أنيق ًا بهي ًا �سمح ًا م�شرقاً.
هذا هو مقام امل�سيح عي�سى بن مرمي ،وهذه هي �صورته يف
الكتاب وال�سنة :الإميان به ..هو �أحد �أركان الإميان يف الإ�سـالم..
ن�شهد �أننا ن�ؤمن بامل�سيح عي�سى بن مرمي :نبي ًا ر�سوالً.
ون�شهد �أننا نحبه ،لأ نه حبيب اهلل وم�صطفاه ،ولأ نه رحمة
كله ،و�سالم كله ،وحمبة كله ،ومبارك �أينما كان ،وبر بوالدته،
و�آية للنا�س �صلى اهلل عليه و�سلم يف الأ ولني والآخرين.
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ولقد ب�شرنا �سيدنا امل�سيح –�صلىاهلل عليه و�سلم – مبنظومة
من القيم والتعاليم واملفاهيم والأ خالق،ب�شّ ر بها ،وثابر
على �أن تن�ساب يف �ضمري الإن�سان ،وحياة املجتمع ..ويتعذر الآن
ا�ستقراء تلك القيم جميعاً ،ولكن ميكن � إيراد مناذج منها وهي:
-1الرحمة..وهي اخلا�صية الأ وىل والأ ج � ّل يف �شخ�صية
َّاس وَ رَحْ مَ ًة
امل�سيح يف ر�سالته بن�ص القر�آن{ :وَ ِلنَجْ َع َل ُه آ َي ًة لِلن ِ
ِّمنَّا وَ كَ انَ َأ ْمرًا َّمق ِْض ّيًا} .وكانت هذه اخلا�صية وا�ضحة جدا ًيف
ذهنه – بداهة – ولذلك نفى التجرب -النقي�ض للرحمة –
عن نف�سه{:وَ َب ّرًا بِوَ الِدَ تِي وَ لَمْ يَجْ َع ْلنِي جَ بَّارًا شَ ِق ّيًا} ..وكان يقول:
يل يا جميع املتعبني واملثقلني،
«طوبى للودعاء الرحماء :تعالوا � إ ّ
فتجدوا راحة لنفو�سكم ،لأ ن نريي هني وحملي خفيف».
 -2ال�سالم ..ومما ال ريب فيه �أن امل�سيح عي�سى بن مرمي
كان داعية �سالم .وال عجب ،فهو الإ�سالم كله :من امليالد
ُوت
ِدت وَ يَوْ َم َأم ُ
� إىل البعث :بن�ص القر�آن{ :وَ السَّ اَل ُم عَ لَيَّ يَوْ َم ُول ُّ
وَ يَوْ َم ُأ ْبع َُث حَ ّيًا}.
 -3ا إلمي��ان ال�صحيح{ :يَا َبنِي إِسْ رَائِيلَ اعْ بُدُ و ْا ال ّل َه َربِّي
ال َّن َة وَ َمأْوَ ا ُه النَّارُ}.
وَ َربَّكُ مْ ِإ َّن ُه مَن يُشْ رِ كْ بِال ّل ِه َفقَدْ حَ َّر َم ال ّل ُه عَ لَي ِه جْ َ
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ويقدم �أمـه ال�صديقة مريم

اصطَ فَاكِ وَ طَ َّهرَكِ
{يَا مَرْ مَ ُي إِنَّ ال ّل َه ْ
اصطَ فَاكِ عَ لَى نِسَ اء ا ْلعَالمَ ِنيَ}
وَ ْ

ويقدم �أمـه
ال�صديقة مريم
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يحب امل�سلم الر�سول وي�صلي عليه كلما ا�ست�شعر نعمة
التوحيد وتذوق معنى العبادة ،وتال القر�آن ،ورفع ر�أ�سه بني
النا�س ح��ر ًا عزيزاً ،وج� َّد يف العمل ال�صالح ،و�أح�سن � إىل
خللْق ،والتزم منهج االعتدال يف التفكري والقول والفعل
ا َ
وال�سلوك ..ففي هذه الأ ح��وال كلها ميلأ امل�سلم ف�ؤاده وفمه
بال�صالة على النبي الذي هداه � إىل ذلك كله.
واحلقيقة� :أن الب�شرية كلها مدينة لهذا النبي الطيب
اجلليل ،فهو ال��ذي انتقل بها النقلة الكربى:ب� إعالء قيمة
العقل..وتفجري طاقات التفكريوالنظر ..وحترير الإرادة
وال�ضمري من أ�غ�لال الوثنية واال�ستبداد ..و� إر�ساء معايري
امل�ساواة ..وت�أ�صيل التعارف الإن�ساين بني الأ مم وال�شعوب
كافة ..و� إقامة موازين العدل حتى مع اخل�صوم �أنف�سهم..
واالحتفاء والت�سامي بقيمة الرتاث الإن�ساين امل�شرتك ..والدفاع
عن ال�شخ�صيات ال�صاحلة ..من كل الأ عراف والبيئات :دفاع
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حق واعتزاز و�سماحة.
وهذا املقال كله :م ٌّد وب�سط للنقطة الأ خرية.
فمن براهني �صدق نبينا –(�صلى اهلل عليه و�سلم)� :-أنه
جاء بدين يدعو � إىل (ا إلمي��ان باحلق كله )،بال تبعي�ض ،وال
ا�ستثناء،وال � إلغاء .وهذه ق�ضية عقالنية منهجية �أي�ضاً ،فاحلق
لذاته ال يتجز أ� وال يتناق�ض �سواء من حيث اجلوهر ،ومن
حيث امل�صدر.
مرمي منوذجاً:
قال قائل � :إن للم�سيح عي�سى ابن مرمي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) �أخ ًا غري �شقيق!! ف�سارعت م�ؤ�س�سات دينية � إ�سالمية
� إىل نق�ض هذه املقولة وردها � ،إذ � إنها مقولة جترح قد�سية �أو
طهارة مرمي ال�صديقة ر�ضي اهلل عنها التي مل تتزوج قط.
�أي م�صدر�شهد ملرمي البتول بالعذرية والطهارة والع�صمة
من م�س الرجال ؟ � إنه القر�آن الذي تنزل على حممد ..فلقد
�أر�سى هذا الكتاب املبني ( عقيدة يقينية) يف مرمي الطاهرة.
عقيدة تُقرر احلق ،وتنق�ض الباطل،والزور والبهتان.
� إن من خ�صائ�ص القر�آن :الدفاع عن ال�شخ�صيات امل�ؤمنة
ال�صاحلة ،مهما يكن عرقها و�أمتها وزمانها ومكانها ونوعها
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(ذك��ر �أو أ�ن �ث��ى) ..ومل��ا كانت م��رمي من ه��ذا النوع الرفيع
من النا�س ،فقد ت��وىل ال�ق��ر�آن :تقدميها يف �أح�سن �صورة
و�سياق ،والدفاع عنها باحلجة الغالبة احلافزة على حمبتها
وتكرميها:
 -1فهي املحفوظة من ال�شيطان{ :وَ ِإنِّي سَ مَّ ْي ُتهَا مَرْ مَ َي وِ ِإنِّي
أُعِ يذُ هَ ا ب َِك وَ ُذ ِّر َّي َتهَا مِنَ الشَّ يْطَ انِ الرَّجِ يمِ }.
 -2وهي املكرمة بكرامة اهلل{ :كُ لَّمَ ا دَخَ َ ��ل عَ َل ْيهَا زَكَ رِ يَّا
َاب وَ جَ دَ عِ ندَ هَ ا ِرزْق ًا قَالَ يَا مَرْ مَ ُي َأنَّى ل َِك هَ ـذَ ا قَال َْت هُوَ مِنْ عِ ندِ
الر َ
مْحِ ْ

ال ّل ِه إنَّ ال ّل َه يَرْ زُقُ مَن يَشَ اء ِب َغيْرِ حِ سَ ٍاب}.
 -2وهي امل�صطفاة على ن�ساء العاملني{ :وَ إِذْ قَال َِت المْ َ َالئِكَ ُة
يَا مَرْ مَ ُي إِنَّ ال ّل َه ْاصطَ فَاكِ وَ طَ َّهرَكِ وَ ْاصطَ فَاكِ عَ لَى نِسَ اء ا ْلعَالمَ ِنيَ}.
 -3وهي القانتة ال�ساجدة الراكعة{ :يَا مَرْ مَ ُي ا ْق ُنتِي ِل َرب ِِّك
وَ اسْ جُ دِ ي وَ ارْكَ عِي مَعَ الرَّاكِ ِعنيَ}.
 -5وهي املب�شَّ رة باملولود العظيم الوجيه{ :إِذْ قَال َِت المْ َآلئِكَ ُة
يَا مَرْ مَ ُي إِنَّ ال ّل َه ُيبَشِّ رُكِ بِكَ لِمَ ةٍ ِّم ْن ُه اسْ مُ ُه المْ َسِ يحُ عِ يسَ ى ابْنُ مَرْ مَ َي وَ جِ يهًا

فِي الدُّ ْنيَا وَ اآلخِ َر ِة وَ مِنَ المْ ُ َق َّر ِبنيَ}.
َرْي
َاب م مَ َ
 -6وهي املرفوع ذكرها يف القر�آن{ :وَاذْكُ رْ فِي الْكِ ت ِ
إِذِ ان َتبَذَ ْت مِنْ أَهْ ِلهَا مَكَ انًا شَ رْ ِق ّيًا} ..وملا كان القر�آن ي�صدق بع�ضه
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بع�ضاً ،ف�إن مرمي قد ذكرت يف القر�آن :ذكر ًا ح�سن ًا  34مرة.
 -7وهي �آيـة للعامليـن:
�أ{ -وَ جَ َع ْلنَاهَ ا وَ ا ْب َنهَا آ َي ًة ِّل ْلعَالمَ ِنيَ}.
ب{ -وَ جَ َع ْلنَا ابْنَ مَرْ مَ َي وَ ُأ َّم ُه آ َيةً}.
 -8وهي ال�صديقة{ :وَ ُأ ُّم ُه ِصدِّ ي َقةٌ}.
 -9وهي العذارء الطاهرة التي مل تتزوج – قط – ومل
}واذْ كُ ْر ِفي ال ِْك َت ِ
اب َم ْر مَ َي ِإذ ان َت َبذَ ْت ِم ْن َأ ْه ِل َها
مي�س�سها ب�شر �أبداًَ :

وح َنا
َم َكا ًنا َش ْر ِق ًّيا  )#^16^#فَات ََّخذَ ْت ِمن ُدو ِنهِ ْم ِح َج ًابا َف َأ ْر َس ْل َنا إل َْي َها ُر َ
َف َت َمثَّلَ َل َها َب َش ًرا َس ِو ًّيا َ )#^17^#قال َْت إ ِنّي َأ ُعو ُذ بِال َّر ْح َم ِن ِم َ
نت
نك إن كُ َ
ال مَّ َ
َت ِق ًّيا َ )#^18^#ق َ
إنا َأ َنا َر ُس ُ
الما َز ِك ًّيا )#^19^#
ول َر ِّب ِك َأل َه َب ل َِك غُ ً
ون ِلي غُ ال ٌم َول َْم مَ ْي َس ْس ِني َب َش ٌر َول َْم َأ ُك َب ِغ ًّيا َ )#^20^#ق َ
ال
َقال َْت َأنَّى َي ُك ُ
كَ ذَ ِل ِك َق َ
ان
اس َو َر ْح َم ًة ِّم َّنا َوكَ َ
ي َو ِل َن ْج َع َل ُه آ َي ًة ِّلل َّن ِ
ال َر ُّب ِك ُه َو َعل ََّي َه نّ ٌ
َأ ْم ًرا َّمق ِْض ًّيا  )#^21^#ف ََح َم َل ْت ُه فَان َت َبذَ ْت ِب ِه َم َكا ًنا َق ِص ًّيا َ )#^22^#ف َأ َج َاء َها
نت َن ْس ًيا
ال َْـم َخ ُ
اض إلَى جِ ْذ ِع ال َّنخْ َل ِة َقال َْت َيا ل َْي َت ِني ِم ُّت َق ْبلَ َهذَ ا َوكُ ُ
َّم ِ
نس ًّيا َ )#^23^#ف َنا َد َاها ِمن حَ ْت ِت َها َأ َّال حَ ْت َز ِني َق ْد َج َعلَ َر ُّب ِك حَ ْت َت ِك َس ِر ًّيا
َ )#^24^#و ُه ِّزي إل َْي ِك بِجِ ْذ ِع ال َّنخْ َل ِة ُت َسا ِق ْط َعل َْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا )#^25^#
ف َُك ِلي َواشْ َربِي َو َق ِّري َع ْي ًنا فَإ َّما َت َري َِّن ِم َن ال َْب َش ِر َأ َح ًدا َف ُقو ِلي إ ِنّي َنذَ ْر ُت
ِلل َّر ْح َم ِن َص ْو ًما َفل َْن ُأكَ ِّل َـم ال َْي ْو َم ِ
إنس ًّيا َ )#^26^#ف َأ َت ْت ِب ِه َق ْو َم َها حَ ْت ِم ُل ُه َقالُوا
ان َأ ُب ِ
وك ا ْم َر َأ
ون َما كَ َ
َيا َم ْر مَ ُي َلق َْد جِ ْئ ِت َش ْي ًئا ف َِر ًّيا َ )#^27^#يا ُأ ْخ َت َه ُار َ
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َس ْوءٍ َو َما كَ ا َن ْت ُأ ُّم ِك َب ِغ ًّيا َ )#^28^#ف َأ َش َار ْت إل َْي ِه َقالُوا كَ ْي َف ُن َك ِّل ُـم َمن
ان ِفي ال َْـم ْه ِد َصب ًِّيا َ )#^29^#ق َ
اب َو َج َع َل ِني
كَ َ
ال إ ِنّي َع ْب ُد ال َّل ِه آ َتا ِن َي ال ِْك َت َ
ِالصال ِة َوال َّزكَ ا ِة
نت َو َأ ْو َصا ِني ب َّ
َنب ًِّيا َ )#^30^#و َج َع َل ِني ُم َب َاركً ا َأ ْي َن َما كُ ُ
َما ُد ْم ُت َح ًّيا َ )#^31^#و َب ًّرا ب َِوا ِل َد ِتي َول َْم َي ْج َع ْل ِني َج َّب ًارا َش ِق ًّيا )#^32^#
وت َو َي ْو َم ُأ ْب َع ُث َح ًّيا}.
السال ُم َعل ََّي َي ْو َم ُو ِل ُّ
دت َو َي ْو َم َأ ُم ُ
َو َّ

ه��ذه ه��ي م��رمي العظيمة كما قدمها ال �ق��ر�آن :طاهرة
مطهرة ،بريئة مرب�أة ،م�صونة مع�صومة يف حملها ووالدتها،
مل مي�س�سها ب�شر ،و� إمنا جعل اهلل حملها ووالدتها معجزة من
عنده ،وهو الغالب على �أمره جل ثنا�ؤه.
من احلريّ باالنتباه هنا� :أن �أهل الكتاب يحتجون بالقر�آن
على طهارة م��رمي .فقد ا�ست�شهد كبري من ك�براء الكني�سة
القبطية يف م�صر – وهو يرد على من زعم �أن للم�سيح (عليه
ال�سالم) أ�خ� ًا غري �شقيق – ا�ست�شهد بقول مرمي – الذي
�سجله القر�آن { :-قَال َْت َأنَّى يَكُ ونُ لِي غُ اَل ٌم وَ لَمْ يمَ ْسَ سْ نِي بَشَ ٌر
وَ لَمْ أَكُ َب ِغ ّيًا} وال �شك �أن هذا من العقائد امل�شرتكة.
�صحيح �أن ( بع�ض ) اليهود خا�ضوا يف عر�ض مرمي وقالوا
فيها قو ًال �شنيعاً .بيد �أن القر�آن �أورد مقولتهم القبيحة هذه
مورد الكفر{ :وَ بِكُ فْرِ هِ مْ وَ قَوْ لِهِ مْ عَ لَى مَرْ مَ َي بُهْ تَانًا عَ ظِ يمً ا}.
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ونختم املقال بنقط نح�سبها ذات داللة مالئمة يف هذا
املقام� :أن قولنا� :أن للر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
حقوق ًا على الب�شرية كلها ي�ستند � إىل احلقائق الآتية:
� -1أن بعثة النبي أ�ت��ت ت�أ�سي�س ًا نوعي ًا ج��دي��د ًا للوجود
الب�شري ،وهو ت�أ�سي�س متثل يف احرتام العقل ،وتعيني امل�س�ؤولية
الذاتية ،والدفع � إىل ت�سخري ما يف ال�سموات والأ ر�ض من �أجل
الإن�سان ،و� إعالن وحدة اجلن�س الب�شري � ،إىل غري ذلك من
املراقي املتنوعة.
ب-ل��و �أن عقالء علموا �أن ثمة وثائق تاريخية تن�صف
تاريخهم الديني و�شخ�صياتهم ال�صاحلة وتدافع عنها ،لكان
من مقت�ضى عقلهم :االحتفاء بهذه الوثائق ..وبناء عليه كان
من مقت�ضى عقولهم� :أن يحرتموا القر�آن ،ومن أ�ُنزل عليه،
لأ ن القر�آن هو الوثيقة الأ عظم التي جمدت ال�شخ�صيات
الدينية التي ي�ؤمن بها م�سيحيو العامل ويهوده.
ج�ـ -وعلى التف�صيل ،ف ��إن م��رمي – ر�ضي اهلل عنها –
لي�ست عربية ،بيد �أن القر�آن الذي قو�ض العن�صرية – فكرة
وممار�سة – جمّ د مرمي وزكاها ،ذلك �أن الكتاب الذي يحتفي
باملعايري احلقيقية للتفا�ضل بني النا�س :معايري ا إلمي��ان
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احلق ..والعمل ال�صالح ..واخللق الرفيع.
�ألي�س من حق النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم الذي جاء
بدين يقدم الأ نبياء وال�صديقني ال�سابقني يف �أجمل �صورة..
�ألي�س من حقه� :أن تقدره الب�شرية كلها ،وتعرف له مكانته؟
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حممد ي�صوم عا�شوراء :ابتهاج ًا بنجاة �أخيه مو�سى وقومه
من اال�ضطهاد.
ما ينبغي لأ هل الكتاب ،ما ينبغي ليهودي ،وال مل�سيحي� :أن
ي�سيء � إىل نبي اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .ذلك �أن كل
� إن�سان له من العدل والوفاء والرقي والنبل (حظ) يحر�ص -
ب�شوق  -على الوفاء ملن �صادق �أباه و�أكرمه وعرّف به ونوَّه
بقدره و�ش�أنه� ،أو يفعل ذلك مع من قدم للب�شرية  -بحميمة
و� إعجاب  -رواد ح�ضارته وم�ؤ�س�سي وجوده املعنوي.
وما هو �أ�صل (الوجود املعنوي) لليهود وامل�سيحيني؟..
�أ�صله التوراة التي �أنزلت على مو�سى بن عمران ،والإجنيل
الذي �أنزلنا على عي�سى ابن مرمي ،وهما كتابان ن�شر نورهما
يف النا�س واحلياة :هذان النبيان الطيبان العظيمان :مو�سى
وعي�سى �صلى اهلل عليهما و�سلم.
فكيف كانت عالقة حممد بهما؟
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قبل قليل كتبنا عن العالقة الوثقى الرفيعة احلميمة بني
حممد وامل�سيح حيث قدم نبينا :ال�سيد امل�سيح يف �أبهى �صورة،
و�أجمل و�أبر و�أحب �أ�سلوب .ولذا ف�إن هذا املقال خم�ص�ص كله
لعالقة نبي اهلل حممد بن عبداهلل ب�أخيه نبي اهلل مو�سى بن
عمران.
يف �شهر املحرم من كل عام هجري ي�صوم م�سلمون كرث:
العا�شر من هذا ال�شهر � :إحياء ل�سنة نبيهم .و�أ�صل هذه ال�سنة
�أن نبينا �صام العا�شر من حمرم :اقتداء مبو�سى وابتهاج ًا
بنجاته هو وقومه من الظلم واال�ضطهاد والعذاب .فقد روى
البخاري وم�سلم وغريهما� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قدم املدينة فوجد اليهود �صيام ًا يوم عا�شوراء فقال
لهم ر�سول اهلل«:ما هذا اليوم الذي ت�صومونه؟» فقالوا :هذا
يوم عظيم �أجنى اهلل فيه مو�سى وقومه وغرّق فرعون وقومه
ف�صامه مو�سى �شكراً .فقال ر�سول اهلل«:فنحن �أحق و�أوىل
مبو�سى منكم» ف�صامه ر�سول اهلل و�أمر ب�صيامه.
وق�صة جناة مو�سى وقومه من ا�ضطهاد فرعوه وظلمه
وبط�شه � إمنا هي ق�صة مبهجة و�سعيدة تنزّل بها الوحي على
حممد ،فهي قر�آن يتلوه امل�سلمون جي ًال بعد جيل ،وي�شكرون
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اهلل على ه��ذه النعمة العظمى التي �أ�سبغها على مو�سى
وقومه:
َاضرِ ْب َلهُمْ طَ رِ يقًا
�أ{ -وَ َلقَدْ أَوْ حَ ْينَا ِإلَى مُوسَ ى أَنْ أَسْ رِ ِب ِعبَادِ ي ف ْ
اف َدرَكً ا وَ اَل تَخْ شَ ى !َ )#!77ف َأ ْت َب َعهُمْ فِرْ عَ وْ نُ
فِي ا ْلبَحْ رِ َيبَسً ا اَّل تَخَ ُ
بِجُ نُودِ ِه َفغَشِ َيهُم مِّنَ ا ْليَمِّ مَا غَ شِ َيهُمْ ! )#!78وَ أ ََضلَّ فِرْ عَ وْ نُ قَوْ َم ُه وَ مَا
هَ دَ ى )#!79!#يَا َبنِي إِسْ رَائِيلَ قَدْ َأ َجن ْينَاكُ م مِّنْ عَ دُ وِّكُ مْ وَ وَ اعَ دْ نَاكُ مْ
جَ ان َِب الطُّ و ِر أْالَيمْ َنَ وَ َن َّز ْلنَا عَ َليْكُ مُ المْ َنَّ وَ السَّ لْوَ ى}.

ب{ -وَ إذْ قَالَ مُوسَ ى ِلقَوْ ِم ِه اذْ كُ رُوا ِنعْمَ َة ال َّل ِه عَ َليْكُ مْ إذْ َأجنَاكُ م ِمّنْ
اب وَ يُذَ ِبّحُ ونَ َأ ْبنَاءَكُ مْ وَ يَسْ تَحْ يُونَ
آلِ فِرْ عَ وْ نَ يَسُ ومُونَكُ مْ سُ و َء ا ْلعَذَ ِ
نِسَ اءَكُ مْ وَ فِي َذلِكُ م بَال ٌء ِمّن َّر ِبّكُ مْ عَ ظِ يمٌ}.

�إن��ه (م�ه��رج��ان) الن�صر العظيم ال��ذي ابتهج ب��ه نبي
ا إل��س�لام ،و�صام يوم ذك��راه ،وحث امل�سلمني على �صيامه:
�شكر ًا هلل :جل ثنا�ؤه.
و� إمنا وردت ق�صة النجاة �ضمن �سياقات قر�آنية م�ستفي�ضة
حملت � إلينا النب أ� ال�صادق عن مو�سى العظيم �صلى اهلل عليه
و�سلم وهو نب أ� ا�ستفا�ض يف ال�سنة كذلك:
�أوالً :مو�سى العظيم يف القر�آن  -على ا لإجمال والتف�صيل :-
َاب مُوسَ ى ِإ َّن ُه كَ انَ مُخْ ل ًَصا
 -1على الإجمال{ :وَ اذْ كُ رْ فِي الْكِ ت ِ
ول َّن ِب ّيًا ! )#!51وَ نَا َد ْينَا ُه مِن جَ ان ِِب الطُّ و ِر أْالَيمْ َنِ وَ َق َّر ْبنَا ُه جَ ِن ّيًا
وَ كَ انَ رَسُ اً
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! )#!52وَ وَ هَ ْبنَا َل ُه مِن رَّحْ مَ ِتنَا أَخَ ا ُه هَ ارُونَ َن ِب ّيًا}.

 -2على التف�صيل:

ْت عَ َل ْي ِه َف َأ ْلقِي ِه فِي
�أ{ -وَ أَوْ حَ ْينَا إلَى ُأ ِّم مُوسَ ى أَنْ َأر ِْضعِي ِه فَإذَا خِ ف ِ
ني
ا ْلي َِّم وَ ال تَخَ افِي وَ ال حَ ْت َزنِي إنَّا رَادُّ و ُه إ َلي ِْك وَ جَ اعِ لُو ُه مِنَ الْـمُ رْ سَ ِل َ
 )#!7!#فَا ْل َتقَطَ ُه آلُ فِرْ عَ وْ نَ ِليَكُ ونَ َلهُمْ عَ دُ ًّوا وَ حَ َزنًا إنَّ فِرْ عَ وْ نَ وَ هَ امَانَ
َّت عَ نْ ٍي ِلّي
ني  )#!8!#وَ قَال َِت ا ْم َرأ َُت فِرْ عَ وْ نَ ُقر ُ
وَ جُ نُو َدهُمَ ا كَ انُوا خَ اطِ ِئ َ
وَ ل ََك ال َت ْق ُتلُو ُه عَ سَ ى أَن يَن َف َعنَا أَوْ َنتَّخِ ذَ ُه وَ لَدً ا وَ هُمْ ال يَشْ ُعرُونَ )#!9!#
َت َل ُتبْدِ ي ِب ِه لَوْ ال أَن َّربَطْ نَا عَ لَى
وَ أ َْصبَحَ فُؤَ ا ُد ُأ ِّم مُوسَ ى فَارِغً ا إن كَ اد ْ
َت ِب ِه عَ ن
ني  )#^10^#وَ قَال َْت ألُخْ ِت ِه ق ُِّصي ِه َفب َُصر ْ
َق ْل ِبهَا ِلتَكُ ونَ مِنَ الْـمُ ؤْ ِم ِن َ
َاضعَ مِن َقبْلُ َفقَال َْت
جُ ن ٍُب وَ هُمْ ال يَشْ ُعرُونَ  )#^11^#وَ حَ َّر ْمنَا عَ َل ْي ِه الْـمَ ر ِ
َاصحُ ونَ )#^12^#
هَ لْ َأ ُدلُّكُ مْ عَ لَى أَهْ لِ َبي ٍْت يَكْ ُفلُو َن ُه لَكُ مْ وَ هُمْ َل ُه ن ِ
َف َردَدْ نَا ُه إلَى ُأ ِّم ِه كَ يْ َت َق َّر عَ ْي ُنهَا وَ ال حَ ْتزَنَ وَ ِل َت ْعلَمَ أَنَّ وَ عْ دَ ال َّل ِه حَ قٌّ
وَ لَكِ نَّ أَكْ َث َرهُمْ ال َي ْعلَمُ ونَ  )#^13^#وَ لَـمَّ ا َبلَغَ أَشُ دَّ ُه وَ اسْ تَوَ ى آ َت ْينَا ُه حُ كْ مً ا
وَ عِ لْمً ا وَ كَ ذَ ل َِك جَنْزِ ي الْـمُ حْ سِ ِننيَ}.
َب اشْ رَحْ لِي َصدْ رِي
ب{ -اذْ هَ ْب ِإلَى فِرْ عَ وْ نَ ِإ َّن ُه طَ غَى  )#^24^#قَالَ ر ِّ
 )#^25^#وَ يَسِّ رْ لِي َأمْرِ ي  )#^26^#وَ احْ لُلْ عُ قْدَ ًة مِّن لِّسَ انِي َ )#^27^#ي ْف َقهُوا
قَوْ لِي  )#^28^#وَ اجْ عَل لِّي وَ زِيرًا مِّنْ أَهْ لِي  )#^29^#هَ ارُونَ أَخِ ي )#^30^#
اشْ دُ دْ ِب ِه َأ ْزرِي  )#^31^#وَ أَشْ رِ كْ ُه فِي َأمْرِ ي  )#^32^#كَ يْ نُسَ بِّحَ َك كَ ثِيرًا
نت ِبنَا ب َِصيرًا  )#^35^#قَالَ قَدْ
 )#^33^#وَ نَذْ كُ رَكَ كَ ثِيرًا ِ )#^34^#إن ََّك كُ َ
ِيت سُ ؤْ ل ََك يَا مُوسَ ى}.
أُوت َ
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 -3ومن التف�صيل  -كذلك  -التعريف القر�آين العلمي
اجلميل بــ (التوراة)� .أي الكتاب الذي �أنزل على مو�سى:
�أِ {-إنَّا أَن َز ْلنَا التَّوْ رَا َة فِيهَا هُدً ى وَ نُورٌ}.
َك وَ عِ ندَ هُمُ التَّوْ رَا ُة فِيهَا حُ كْ مُ }.
ب{ -وَ كَ ي َْف يُحَ كِّ مُ ون َ
َاب وَ ا ْلفُرْ قَانَ }.
جـ{ -وَ إِذْ آ َت ْينَا مُوسَ ى الْكِ ت َ
َاب مَتَامًا عَ لَى الَّذِ َي أَحْ سَ نَ وَ َتف ِْصي ًال لِّكُ لِّ
د{ -ثُمَّ آ َت ْينَا مُوسَ ى الْكِ ت َ
شَ يْ ءٍ وَ هُدً ى وَ رَحْ مَ ًة َّل َع َّلهُم ِب ِلقَاء َربِّهِ مْ يُؤْ ِمنُونَ }

.

ثانياً :مو�سى النبي العظيم على ل�سان �أخيه نبي اهلل
حممد:
 -1جاء رجل من اليهود � إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فقال :يا حممد � إن رج ًال من الأ ن�صار من �أ�صحابك قد لطم
وجهي ،فجيئ بالرجل وقال له النبي« :مل لطمتَ وجهه» قال:
يا ر�سول اهلل � :إين م��ررت باليهودي ف�سمعته يقول :والذي
ا�صطفى مو�سى على الب�شر .فقلت :وعلى حممد؟ ف�أخذتني
غ�ضبة فلطمته .فقال النبي« :ال تخيرّ وين على مو�سى ف�إن
النا�س ي�صعقون ي��وم القيامة ف�أكون �أول من يُفيق ،ف�� إذا
مبو�سى �آخذ بقائمة من قوائم العر�ش ،فال �أدري� :أفاق قبلي،
�أو جوزي ب�صعقة الطور»؟
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 -2قدّم النبي �أخاه مو�سى يف �صورة مفعمة بف�ضيلة احلياء,
فقال �«:إن مو�سى كان رج ًال حيي ًا �سترياً».
 -3و�أوذي النبي حممد من بع�ض النا�س ،فا�ستح�ضر �شخ�صية
�أخيه مو�سى وقال «يرحم اهلل مو�سى ،قد �أوذي ب�أكرث من هذا
ف�صرب» .فاقتدى نبينا ب�أخيه مو�سى يف ال�صرب على الأ ذى:
اهتداء بقول اهلل تعاىل { َف ِبهُدَ اهُمُ ا ْقتَدِ هْ}.
 -4خرج النبي بوم ًا على ال�صحابة وقال«:عر�ضت عليّ
الأ مم ،ور�أيت �سواد ًا كثري ًا �سد الأ فق فقيل :هذا مو�سى يف
قومه».
 -5وكان النبي يتحرى ذكر مو�سى يف كل منا�سبة الحت.
يف حجة الوداع مر النبي بوادي الأ زرق فقال�«:أي واد هذا؟
قالوا :وادي الأ زرق .فقال«:ك�أين �أنظر � إىل مو�سى وهو هابط
من الثنية وله ج�ؤار � إىل اهلل عز وجل بالتلبية».
ضال عظيم ًا على الأ م��ة
 -6و أ�خ�بر النبي ب ��أن ملو�سى ف� ً
الإ�سالمية وذلك حني اقرتح على النبي :التخفيف يف عدد
ال�صلوات ،فقد اتفقت الروايات كلها على �أن اهلل تعاىل حني
فر�ض ال�صالة على النبي و�أمته خم�سني �صالة يف اليوم
والليلة ،لقي مو�سى يف ال�سماء ال�سابعة فقال له مو�سى :ارجع
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� إىل ربك ف�سله التخفيف لأ متك ف�إين قد عاجلت بني � إ�سرائيل
قبلك �أ�شد املعاجلة ،و� إن �أمتك �أ�ضعف حا ًال فلم يزل يرتدد
النبي بني مو�سى وبني اهلل عز وجل ويخفف عنه يف كل مرة
حتى �صارت � إىل خم�س �صلوات يف اليوم والليلة ..ومن هنا
كثري ًا ما يدعو العلماء وهم يذكرون هذا الن�صح اخلبري من
مو�سى فيقولون«:جزى اهلل عنا حممد ًا خرياً ،وجزى اهلل عنا
مو�سى خرياً».
هذا هو مقام نبي اهلل مو�سى بن عمران يف الكتاب وال�سنة،
وهو مقام جليل رفيع مهيب .ومن هنا كانت حماية مو�سى من
الأ ذية :قاعدة حلماية نبينا و�سائر الأ نبياء منها .ومن هنا
الكف عن � إيذاء مو�سى والأ نبياء جميعاً :من عزائم الإميان
باهلل ومن ثمراته وبراهينه{ :يَا َأ ُّيهَا الَّذِ ينَ آ َمنُوا اَل تَكُ ونُوا
كَ الَّذِ ينَ آذَوْ ا مُوسَ ى َف َب َّر َأ ُه ال َّل ُه ممِ َّا قَالُوا وَ كَ انَ عِ ندَ ال َّل ِه وَ جِ يهًا}.
وكان عند اهلل وجيهاً ..والوجيه  -عند العرب ويف لغتهم
 هو :العظيم القدر ،الرفيع املنزلة ،ال�شريف اخل�صال.من أ�ي��ن عرفنا ذلك كله؟ ..من القر�آن ال��ذي نزل على
حممد ،ومن �أحاديث هذا النبي املحمد :املحب ملو�سى ،املحيي
ل�سنتته ،املنوه بذكره و�ش�أنه.
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ولذلك  -ومثله معه  -ال نعلم �سبب ًا عقلي ًا وال �أخالقي ًا
 يجعل �أحد ًا �سوي ًا من النا�س  -وال �سيما من �أهل الكتاب يبغ�ض نبي اهلل حممد �أو ي�سيء � إليه ..وما ع�ساه �أن يكونهذا ال�سبب؟ �أهو ا إلمي��ان باهلل وحمبته والتمثل � إليه؟ �أهو
الدعوة املتقدة اجلذوة � إىل حترير الإن�سان من كل عبودية
لغري اهلل؟� ..أهو املناداة بوحدة اجلن�س الب�شري وبكرامته
الأ �صلية؟ ..أ�ه��و أ�ُفقه الديني ال��ذي ات�سع للإ ميان بالكتب
والر�سل التي �سبقته؟� ..أهو حمبته اخلري لكل � إن�سان ،بل كل
خملوق ..هذه املحبة التي عرب عنها كل �صباح بقوله«:اللهم
ما �أ�صبح بي من نعمة �أو ب�أحد من خلقك فمنك وحدك ال
�شريك لك فلك احلمد ولك ال�شكر»؟ ..ما ع�ساه �أن يكون
ذلك ال�سبب؟� ...ألأ ن اهلل �أر�سله رحمة للعاملني؟� ..ألأ نه �أطلق
النه�ضة التنويرية الكربى يف العامل؟� ..ألأ نه �أعلى قيمة العقل
والعلم واملعرفة؟� ..ألأ نه طارد اخلرافة والدجل والوهم؟..
�ألأ نه كافح الظلم والطغيان والباطل؟� ..ألأ نه جعل الرحمة
بكلب عط�شان �سبي ًال � إىل غفران اهلل المر�أة بغيّ � ..ألأ نه كان
لطيف ًا رقيق ًا لني اجلانب كثري التوا�ضع واحلياء؟ �ألأ نه كان وفي ًا
يتذكر من �أ�سدى � إليه جمي ًال ويتمنى �أن يرده � إليه ولو كان قد
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مات على ال�شرك؟� ..ألأ نه كان يويف بالعهود واملواثيق؟� ..ألأ نه
كان يدفع ال�سيئة باحل�سنة ويعفو وي�صفح ال�صفح اجلميل
(وهذا و�صفه يف التوراة)؟ �ألأ نه كان يحب الطهارة والنظافة
واجلمال ويقول �« :إن اهلل جميل يحب اجلمال»؟ �ألأ ن��ه كان
يتعوذ من الك�آبة يف املال والأ هل والولد؟� ...ألأ نه اجتمعت يف
�شخ�صه مكارم الأ خالق وجمامعها وعزائمها كما و�صفه اهلل
{وَ ِإن ََّك َلعَلى خُ ل ٍُق عَ ظِ ٍيم}.
عجباً!!� .أهناك � إن�سان �سوي التكوين ي�ضيق برواء الورد
و�أريجه؟ وب�إ�شراق الكمال و�سموه ؟ ..وب�سطوع النور؟ ..وبنقاء
العلم وا�ستبحاره؟ ...وبر�شد العقل؟ وب�أناقة ال�ضمري؟..
وبدقة التناغم بني القول اجلميل والفعل اجلميل؟.
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رياح وثمار من ب�ستانه

«مثل ما بعثني اهلل به من الهدى
وال�ع�ل��م ك�م�ث��ل غ�ي��ث أ�� �ص��اب �أر� �ض �اً
ف�ك��ان��ت م�ن�ه��ا ط��ائ�ف��ة ط�ي�ب��ة قبلت
ال� �م ��اء ف � أ�ن �ب �ت��ت ال� �ك�ل أ�� وال �ع �� �ش��ب
الكثير ..فذلك مثل م��ن فقه في
دي��ن اهلل ونفعه م��ا بعثني اهلل بن
فعلم وعلم»

()1
� إنما بعثت رحمة ولم
�أبعث لعان ًا
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ن�ش أ� جدل �أو ثارت �ضجه حول (التعميم يف الدعاء على
امل�سيحيني �أجمعني) بال متييز وال ا�ستثناء.
ولقد ن�ش أ� هذا اجل��دل� ،أو تكهرب  -بوجه خا�ص  -بعد
�أحداث �سبتمرب الكريهة .فمن تداعيات هذه الأ ح��داث� :أن
امل�سلمني �شعروا ب�أن ثمة حملة فكرية �سيا�سية � إعالمية غربية
�ضارية ت�ستهدفهم جميعاً.
وبدافع من هذا ال�شعور �أخذ �أئمة م�ساجد ودعاة ووعاظ
يدعون على الن�صارى كلهم ب�إطالق.
هذه ق�ضية تتطلب بذلك جهد فكري :منهجي مو�ضوعي،
من الناحية العلمية ،و�أمني وعادل ،من الناحية الأ خالقية..
وهو جهد مركب من حماور ثالثة:
�أ -حمور اجتناب (العدوان يف الدعاء).
ب -حمور (التف�سري ال�صحيح للأ حداث واملواقف).
جـ  -حمور (اال�ستغالل ال�سيا�سي للدين).
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العدوان يف الدعاء وهل هناك عدوان يف الدعاء؟
نعم ،ولقد ن�ص القر�آن الكرمي يف الآية ( )55من (�سورة
الأ عراف) على ذلك {ادْ عُ و ْا َربَّكُ مْ ت ََضرُّ عً ا وَ خُ ْف َي ًة ِإ َّن ُه َال يُحِ ُّب
المْ ُ ْعتَدِ ينَ } ويقول القرطبي« :يريد يف الدعاء..واالعتداء يف
الدعاء على وجوه منها :اجلهر الكثري وال�صياح ،ومنها� :أن
يدعو الإن�سان �أن تكون له منزلة نبي� ،أو يدعو يف حمال،
ونحو هذا من ال�شطط ،ومنها� :أن يدعو طالب ًا مع�صية ،وغري
ذلك».
ون�ضيف � إن من وجوه االعتداء يف الدعاء �أن تدعو على
بريء م�سامل غافل مل يظلمك ،ومل يفكر يف ظلمك ،ومل يفرح
بظلمك ،وال �شك �أن يف الن�صارى �أو امل�سيحني كثريين مل
يتورطوا يف ظلم امل�سلمني ..والدعاء على ه�ؤالء عدوان من
العدوان ،بل � إن الدعاء عليهم ظلم بينّ  ..ومل ي�أذن الإ�سالم
ب�أن يكون جمرد اخلالف يف الدين رخ�صة يف االعتداء على
املخالف ،بل حرم ذلك حترمي ًا مطلق ًا من حيث � إن الظلم
حمرم ب� إطالق.
حقاً � :إن الدعاء م�شروع ،ولكن على الظاملني ،وهو دعاء
م�شروع حتى لغري امل�سلمني ،فدعوة املظلوم م�ستجابة ،و� إن
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كان غري م�سلم ،لي�س بينها وبني اهلل حجاب ،ويف و�سع �أئمة
امل�ساجد والدعاة والوعاظ �أن يقيدوا دعائهم �أو يح�صروه يف
الظاملني.
�أوالً :لكي يجتنبوا ظلم الأ برياء امل�ساملني.
وثانياً :لأ ن ال��دع��اء قربى � إىل اهلل ..والقربى ال تكون
بظلم.
ويتقوى هذا املعنى مبفاهيم �أخرى معززة ،وهي� :أن من
امل�سلمني من هو متزوج مب�سيحية ،فكيف ي ؤ�مّن م�سلم على
دعاء ي�شمل زوجته؟! و�أن هناك مثقفني ومفكرين م�سيحني
لهم موقف من الإ�سالم وامل�سلمني �أ�شرف و�أنبل من مواقف
كثريين يحملون �أ�سماء � إ�سالمية.
و�أن مئات الأ ل��وف من امل�سيحني يف الغرب خرجوا يف
مظاهرات م�ؤيدة للم�سلمني ..فكيف ي�صح الدعاء على ه�ؤالء
يف �سياق الإطالق يف الدعاء؟ � إن ا لإطالق  -ها هنا  -مع�صية
دينية وغباوة �سيا�سية.
وما هو أ�عظم من ذلك أ�ن التعميم يف الدعاء :ت�صادم
مع ن�ص قر�آين ورد يف �آخر �سور القر�آن نزو ًال  -وهي �سورة
ين
«املائدة» والن�ص هوَ :
ين آ َم ُنو ْا ا َّل ِذ َ
{و َل َتجِ َد َّن َأ ْق َر َب ُه ْم َّم َو َّد ًة ِّل َّل ِذ َ
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َقال َُو ْا ِإنَّا َن َص َارى}� .إن هذا الن�ص مانع من التعميم وا إلطالق
يف الدعاء ..وقد يقول قائل� :إن ذلك و�ضع قدمي قد انتهى.
والرد هو� :أوالً� ،أن هذا القائل قد عال يف الأ ر�ض ،وادعى
ما لي�س له :ادع��ى أ�ن��ه ق��ادر على �أن ين�سخ القر�آن الكرمي
مبزاعم من عنده.
ثانياً� :أن الواقع التاريخي ،والواقع الراهن ،ي�صدقان
احلقيقة القر�آنية ،ف�أكرث النا�س انعطاف ًا نحو ا إل��س�لام،
وتفهم ًا له ،ودخو ًال فيه ،هم الن�صارى �أو امل�سيحيون.
وال ينكر وال ينفى (العامل الديني)يف تف�سر الأ ح��داث
واملواقف وال�صراعات ،بيد �أن الغلو يف �أي عامل من العوامل
بالت�ضخيم والتهويل من �ش�أنه �أن ي�صادر الر�ؤية ال�سديدة،
والفهم ال�سليم.
مثالً � :إذا قيل � إن العامل الديني هو الذي يف�سر كل �صراع
يف العام فكيف تُف�سر احلرب بني �أثيوبيا و� إريرتيا مع �أن ديانة
املتحاربني واح��دة وهي امل�سيحية؟ وكيف تف�سر احلرب يف
منطقة البحريات الكربى وهي حرب بني قبائل يجمعها -
يف الغالب  -الدين امل�سيحي؟ وكيف يُف�سر ال�صراح امل�سلح
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الذي ن�شب بني ال�صرب الأ رثوذوك�س والكروات الكاثوليك
وهم جميع ًا م�سيحيون؟ وكيف يُ�سر العنف الدموي الذي
تفجر وا�ستمر عقود ًا متتابعة بني الآيرلنديني (الكاثوليك)
والآيرلنديني (الربوت�ستانتت) وهم جميع ًا م�سيحيون؟..
ومن قبل قاتل هتلر ومو�سوليني امل�سيحيان قومهم امل�سيحيني
على امتداد القارة الأ وروبية كلها ..وكانت احلرب العاملية
قتا ًال �ضاري ًا بني أ�ق��وام جمعهم الدين امل�سيحي ..ومن قبل
قاتل الأ مريكيوون الإجنليز � إبان حرب اال�ستقالل يف حني �أن
الطرفني م�سيحيان ..وقبل ذلك �شهدت �أوروبا حروب ًا طاحنة
مزمنة مزقت �أقطارها �شر ممزق ،على الرغم من انتمائها
� إىل دين واحد هو امل�سيحية.
و� إذا نظرنا � إىل أ�ح ��وال ال�ع��رب وامل�سلمني يف العقود
الأ خ�يرة ،جند الظاهرة ذاتها تقريباً ،مع حتوير ن�سبي يف
ال�شكل وا إلخ��راج اقت�ضته ظروف البيئة ،فقد �شهدت عقود
�أخرية �صراع ًا عربي ًا وا�سع ًا وحاد ًا وطوي ًال ومرير ًا على كل
�شيء تقريباً ،وه��و �صراع له مو�ضوعاته و�أدوات� ��ه ...فمن
مو�ضوعاته :االقت�صاد :ا�شرتاكي هو �أم ح��ر؟ والقومية:
�أعروبة طبيعية �أ�صيلة �أم هي فل�سفة بديل للإ �سالم؟ ..وطبيعة
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النظام� :أيهمما �آ�صل و�أنفع؟ النظم املحافظة التي تنمو يف
هدوء وتدرج� ،أم النظم الثورية التي تنزع � إىل التغيري بالعنف
واالن�ق�لاب والقفز؟ أ�م��ا �أدوات ال�صراع فمنها :التخريب
ال�سيا�سي ،وقد �سجل  20يف املائة من جممل عوامل و�أدوات
ال�صراع ..ومن هذه الأ دوات :الدعاية ال�سوداء� ،أو احلروب
الباردة التي بلغت  49يف املائة من جممل �أدوات ال�صراع.
ذلك كله قد ح�صل ،مع �أن الدين الغالب على اجلميع هو
الإ�سالم.
� إن هذه ال�شواهد  -ونظائرها كثرية جد ًا يف تاريخ الب�شرية
وواقعها  -خليقة باالعتبار النابه الب�صري اللماح ،الذي يعيد
النظر يف فل�سفات واجت��اه��ات تف�سري االح��داث واملواقف
وال�صراعات الب�شرية ،ابتغاء الو�صول � إىل تف�سري �سديد
تنبنى عليه مواقف �أ�صح وعالقات �أر�شد.
� إذا كان من املريح للذات ت�صور العامل يف �صورة واحدة،
ذات لون واحد و�سبب واحد ،ف�إن هذه الراحة اللذيذة ال تقوم
� إال على �أنقا�ض النظرة املو�ضوعية � ،إذ � إن تلك الراحة حم�ض
رغبة �ساذجة يف ت�صور العامل ،لي�س كما هو بل كما يهواه املرء
ويتمناه!! وك�أي من �أنا�س ومن �أنظمة ت�صوروا العامل وفق �صورة
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واحدة ،وعللوا ما يجري ب�سبب واحد  -نزو ًال على �أحالمهم
و�أوهامهم  -ف�صعقهم الواقع فهلكوا �أو تراجعوا � إىل مكان بينه
وبني حقيقة ما يدور يف العامل �أمد بعيد .ثم � إن هذه الراحة
وهمية ال حقيقة .وهمية � إىل درج��ة �أنها تت�ضمن نقي�ضها.
فت�صور العامل يف �صورة واحدة ،ذات لون واحد ،ي�شقى �أ�صحابه
مبتاعب وم�شاق ال �آخر لها ،يف �أثناء التعامل الواقعي مع العامل،
ومن هذه امل�شاق :ال�صدمة ،واال�ضطراب ،واحل�يرة ،وع�سر
االت�صال ،وحرج التكلم بلغة ال يفهمها ،وال يعقلها �أحد.
� إن تف�سري الأ حداث والوقائع واملواقف الإقليمية والعاملية ال
ي�صح  -قط  -ب�سبب �أو عامل واحد :ال ي�صح منهجياً ،لأ نه
جتاهل لعوامل مو�ضوعية �أخرى ،لي�س من املعرفة اال�ستقرائية
ال�صحيحة جتاهلها ،وال ي�صح عملي ًا لأ ن ما ينبني عليه من
عمل يكون قد انبنى على غري �أ�سا�س� ،أو على �أ�سا�س هار.
ولنعد � إىل الق�ضية املحورية لنقول � :إن العدوان يف الدعاء
ق�ضية يجب نقدها بو�ضوح ،فالقرائن والدالئل ت�شري � إىل �أن
هذا البالء عام ذو جذور ...وما كان هذا �ش�أنه ،يتطلب ب�سط ًا
يف القول املناوئ ،وت�أ�صي ًال للمنهج الناقد الناق�ض.
ويف ال�سطور الآتية :منظومة حقائق ومفاهيم ت�ستجيب
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لهذين املطلبني:
 -1م�ضى ال�ق��ول ب ��أن (تعميم ال��دع��اء على امل�سيحيني
�أجمعني) ينطوي على ظلم حمرم بواح ..ومن الرباهني على
ا�ستب�شاع املنهج لهذه املظلمة:
�أ -خمالفة منهج القر�آن يف التزام (العدل يف القول)...
{وَ ِإذَا ُق ْلتُمْ فَاعْ دِ لُواْ} فهذا �أمر حمكم بالعدل يف القول كله..
والدعاء قول من القول ،ف� إذا جافى العدل ،وبا�شر الظلم:
ع�صى �صاحبه اهلل ،وعار�ض منهج القر�آن ،ف�ضلَّ.
ب -خمالفة منهج ال�ق��ر�آن يف نفي امل�ساواة يف النظر
واحلكم على �أهل الكتاب ،فالقر�آن يقول عن �أهل الكتاب..
{ َليْسُ و ْا سَ وَ اء} وبنفي الت�ساوي يتقرر  -عق ًال ونق ًال � -أن
هناك تفاوتاً ..كمي ًا ونوعي ًا يف �أهل الكتاب ...فمنهم امل�سامل
الغافل ...ومنهم املحايد ..ومنهم الظامل ..ومنهم الأ قرب
� إىل الإ�سالم بفطرته� ،أو بقوة بحثه عن احلق ،وحتريه له..
وملا كان القر�آن كتاب عدالة مطلقة مع النا�س كافة ،وكتاب
الدقة املتناهية يف العبارة ،ف� إنه انتظم جملة { َليْسُ و ْا سَ وَ اء}
ليميز الظاملني من غري الظاملني ،ولكي يرتبى امل�سلمون على
هذا املنهج يف النظرة � إىل النا�س ،والتعامل مع �أهل الكتاب
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ولكي يعلموا �أن العامل الإن�ساين لي�س �صورة واح��دة ذات
جانبني اثنني فح�سب� :أبي�ض و�أ�سود ...و� إمنا هو عامل متنوع
الأ لوان ،متفاوت امل�سافات املعنوية :قرب ًا وبعداً ،ولكي يدركوا
�أن التعميم  -من ث��م -خط أ� منهجي ،وخطيئة �أخالقية،
ولكي يع�صموا �أنف�سهم من التورط يف التناق�ض مع الواقع..
فامل�سلمون ي��رون يف الواقع� :شرائح من أ�ه��ل الكتاب فيهم
� إن�صاف وعدالة ،يف التجارة� ،أو التعامل العام� ،أو التعليم...
مثالً :هناك ع�شرات الأ لوف من م�سلمي اليوم تلقوا تعليمهم
يف االقت�صاد ..والهند�سة والطب...والإدارة ...و�شتى العلوم
الأ خ��رى ،على �أيدي �أ�ساتذة من �أهل الكتاب ،فما غ�شوهم
يف بحث ،وال ا�ستكربوا عليهم يف عالقة ،وال ج��اروا عليهم
يف تقدير علمي ..وهذا واقع ي��ؤدي � إنكاره � إىل فتنة نف�سية
وعقلية.
ولكي ال يتعر�ض امل�سلمون لهذه الفتنة ،ع�صمهم القر�آن
بالتمييز احلق بني الظاملني وغري الظاملني من �أهل الكتاب..
ثم � إن هذا الواقع التعليمي والعلمي احل�سن مانع من الدعاء
على مثل هذه ال�شرائح التي قدمت للم�سلمني خ�يراً ...لقد
َقدَّم املُطْ عِم بن عدي يد ًا لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
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مَ رْجعَه من الطائف � ،إذ �أدخله يف جواره ،يف �ساعة الع�سرة..
وحني وقعت غزوة بدر ،و أ�ُ�سر �أكابر امل�شركني ،مر الر�سول
على ه�ؤالء الأ �سرى وقال«:لو كان املُطعم بن عدي حياً ،ثم
كلمني يف ه��ؤالء لرتكتهم له» .مل َي��دْ ُع الر�سول على املطعم
(وقد مات م�شركاً) ،و� إمنا تذكر مكرمته وف�ضله ومتنى �أن
يكرمه بتحرير ه�ؤالء الأ �سرى من �أجله� ،أي دون فداء.
 -2من ه��ذه احلقائق واملفاهيم(:مفهوم ال��رح�م��ة) � ..إن
القر�آن يجلي وظيفة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ويحدد
مهمته ور�سالته والغاية العظمى من ابتعاثه يف هذه الآية
املحكمة{ :وَ مَا َأرْسَ ْلنَاكَ إ اَِّل رَحْ مَ ًة ِّل ْلعَالمَ ِنيَ}.
ولي�س من هذه الرحمة العالية العامة :االعتداء يف الدعاء
على الآخرين .كيف؟
� إن مما اعتاده بع�ض امل�سلمني يف الدعاء :لعن الآخرين
بطريقة ناطقة ب��االح�تراف والإدم���ان ...وه��ذا مما ي�ضاد
الرحمة العامة التي غمرت العامل مبقدم النبي املحمد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،فاللعن هو :الطرد من رحمة اهلل ..ومن
التناق�ض احلاد ،وال َّت�أليّ على اهلل� ،أن يُجعل الدين الذي جاء
ليفتح رحمة اهلل الوا�سعة على النا�س :ذريعة لطرد النا�س من
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رحمة اهلل!!.
وهذا املفهوم ي�أتلق يف هذا احلديث النبوي الأ �صلْ  .فقد
قيل لر�سول اهلل ادع اهلل على امل�شركني ،والعنهم .فقال �«:إمنا
بعثت رحمة ،ومل �أبعث لعاناً» ،وه��ذه املقابلة  -بني اللعن
والرحمة  -يف كالم من �أوتي جوامع الكلم  -تبني حقيقة:
�أن مَ نْ وظيفته الرحمة العامة ،ال يطرد النا�س من الرحمة
العامة :رحمة اهلل الرحمن الرحيم جل ثنا�ؤه ،وال يتناق�ض مع
جوهر ر�سالته ،وحقيقة مهمته ،حا�شاه.
من هنا ،مل تنح�صر (عزمية) اجتناب اللعن يف احلديث
ا آلن��ف ،بل هي (منهج كامل) �أر��س��اه النبي يف في�ض من
�أحاديثه ال�شريفة..ومن هذه الأ حاديث:
�أ« -لي�س امل�ؤمن بطعّان وال لعّان وال فاح�ش وال بذيء».
ب « -ال يكون اللعانون �شهداء وال �شفعاء يوم القيامة».
جـ« -ال يكون امل�ؤمن لعاناً».
جـ« -ال ينبغي ل�صديق �أن يكون لعاناً».
د« -ال تالعنوا بلعنة اهلل».
و -بل � إن النبي الرحمة نهى عن (لعن ال��ري��ح!) ..فعن
لا نازعته الريحُ رداء َه فلعنها،
عبداهلل بن عبا�س� :أن رج� ً
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فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال تلعنها ،ف�إنها
م�أمورة م�سخرة» .كما نهى عن لعن الدابة ،و�سب الديك..
ويف هذا احلديث �أكرث من معنى عميق جميل ..فيه معنى� :أن
االعتداء يف الدعاء حمرم حتى على الطاقة الكونية والدواب،
والدواجن ..وفيه معنى� :صيانة الل�سان من التعود على مثل
هذه الأ لفاظ الظاملة اجلارحة املتدنية ،فالتعود اخلاطئ
ين�شيء عاهات دائمة.
ز -والنبي الذي حتدث بهذه الأ حاديث ،كان هو نف�سه قمة
االلتزام بها ،يقول �أن�س بن مالك«:مل يكن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �سباباً ،وال فاح�شاً ،وال العناً» .ف��إذا ر�أيت
م�سلم ًا  -داعية �أو غريه � -سباب ًا فاح�ش ًا العناً ،فاعلم �أنه قد
جتافى عن ال�سنة ،و� إن �صلى ،و�صام وخطب ،وحا�ضر ،ودعا.
وزعم �أنه م�سلم ..ولقد قيل ل�صحابي  -اختل يف يده ميزان
امل�ساواة حلظة  �« -إنك امر ؤ� فيك جاهلية».
نعم � ..إن العامة تكرث من اللعن يف حياتها اليومية ،لي�س
يف حاالت الغ�ضب فقط ،و� إمنا يف حاالت املزاح والتظرف،
فيقول �أحدهما ل�صاحبه  -وقد �أعجبه �صنيعه (يا ملعون!!)..
نعم ،يقع هذا ،بيد �أن ما مييز الداعية �أو اخلطيب �أو الواعظ
77

عـالقـات الكـبــــار

عن العامة هو� :سداد تفكريه ورقي عبارته ،وعلمه مبقا�صد
الإ�سالم ،وموافقته لل�سنَّة ،ورحمته العميقة باخللق ،وتقديره
خلطورة اللعن.
 � -3إذا قدر للب�شرية �أن تنه�ض نه�ضة �أوفر عافية ،و�أ�صح
بنية ،و�أروح نف�ساً ،و�أ�صدق عالقات ،ف� إن (اال�ستعمال الأ رقى
للكلمة) قاعدة �ضرورية من قواعد النه�ضة املرجوة ،ف�أي
قيمة لإن�سان يجمّل �صورة حلمه ودمه بجمال املدنية ،ف�إذا
تكلم خرجت من فمه قذائف ال�سب وال�ل�ع��ن؟ ..وملاكانت
ب�ضاعة اخلطباء والدعاة هي (الكلمة) ف� إنهم مندوبون � إىل
الإ�سهام الفاعل القدوة يف النه�ضة الب�شرية املطلوبة من
خالل اخلطاب الراقي الأ نيق الرفيع اللطيف املهذب املفعم
ب��روح ا إلي�ل�اف ..ولقد ك��ان النبي أ���س��وة يف ه��ذا الت�سامي
بالكلمة معنى ولفظاً.
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هو ب�شر من الب�شر ..هذه حقيقة ال ريب{ :قُلْ إ مَِّنَا َأنَا بَشَ ٌر

ِّم ْثلُكُ مْ } ..ولكن لقياه وم�ساواته مع الب�شرية يف هذه ال�صفة
�إذ ت ؤ�كد حقيقتني قاطعتني هما:
�أ -احلقيقة اجلينية �أو (البيولوجية) ل�سائر الب�شر من
دون ا�ستثناء.
ب -حقيقة «نفي الأ لوهية» عن الب�شر ،وعن كل خملوق
�آخر .فالإله واحد ال �شريك له يف � إلهيته.
امل�ساواة يف الب�شرية � إذ ت�ؤكد هاتني احلقيقتني ،ال تنتق�ص -
قط  -من (املقام اخلا�ص الرفيع) خلامت الأ نبياء واملر�سلني:
�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه واله و�سلم.
فمع التقرير واالحتفاظ العقدي بـ «ال�ف��روق» بني مقام
الأ لوهية ومقام النبوة يجب �أن ي�أخد النبي املحمد حقه
الكامل من التمجيد والتوقري والإجالل{ :ال تَرْ َفعُوا أ َْصوَ اتَكُ مْ
فَوْ قَ َصوْ ِت ال َّنب ِِّي وَ ال جَ ْت َهرُوا َل ُه بِا ْلقَوْ لِ كَ جَ هْ رِ َبع ِْضكُ مْ ِل َبع ٍْض أَن
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حَ ْتب ََط أَعْ مَ الُكُ مْ وَ أَنتُمْ ال تَشْ ُعرُونَ  )#!2!#إنَّ الَّذِ ينَ َيغ ُُّضونَ أ َْصوَ ا َتهُمْ
عِ ندَ رَسُ ولِ ال َّل ِه أُوْ َلئ َِك الَّذِ ينَ ا ْمتَحَ نَ ال َّل ُه ُقلُو َبهُمْ لِل َّتقْوَ ى َلهُم َّم ْغ ِف َر ٌة

وَ أَجْ ٌر عَ ظِ يمٌ} ومن (ال�شكلية الفقهية) اجلافة� ،أو من التنطع
الفقهي املحنط� :أن يقال � :إن ال�صالة على النبي واجبة يف
العمر مرة واحدة«:وفر�ض عليه �أن ي�أتي بها مرة يف دهره».
وع �ل��ى ك�ث�رة م��ا كتبه ال�ك��ات�ب��ون ع��ن ال�ن�ب��ي ،ف� ��إن نهر
خ�صائ�صه ومكارمه الرائق احللو ال يزال يتدفق باملزيد من
املكارم واملعايل والكماالت :في�ض ًا غدقاً ،يرتوي منه امل�ؤمنون
به ،ويرت�شف منه كل � إن�سان ذي همة ،وذي تطلع � إىل (النبل
الإن�ساين الوهاج).
ولنغرتف غرفتني اثنتني من نهره العذب وهما :اجلمال
واحلب يف كالمه وفعله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
�أوالً :اجلمال
لقد بعث النبي بتعاليم ومقا�صد موفورة ..منها :مق�صد
اجلمال� ،أي بعث لتعليم النا�س «اجلمال» وجتديد � إح�سا�سهم
ووعيهم ب��ه ..فاهلل جل ثنا�ؤه  -جميل  -وال�ق��ر�آن جميل..
والكون جميل ..و� إذ بعث النبي لتعليم النا�س :هذا اجلمال
ال�شامل ،ف�إنه مما ال ريب فيه� ،أن يكون له من ذلك �أوفى
81

عـالقـات الكـبــــار

احلظوظ ...وقد كان:
 -1جمال (التب�سم) ..نعم ..التب�سم نوع من �أنواع اجلمال
الراقي ،هي لغة (� إن�سانية عاملية) مبعنى �أننا � إذا ر�أينا  -يف
التلفزيون مث ًال  � -إن�سان ًا كوري ًا و�أملاني ًا �أو �سنغالي ًا �أو �أمريكياً،
�أو �أي � إن�سان من �أي جن�س � ،إذا ر أ�ي�ن��اه يبت�سم نفهم �أنه
يبت�سم ،مبا يف هذا الإبت�سام من � إيحاء باالن�شراح والغبطة
والود الإن�ساين ،وهذه �صورة جميلة نقي�ض ل�صورة االكتئاب
والتجهم والعبو�س.
ولذا كان من �أهم ما يتدرب عليه امل�شتغلون بالعالقات
العامة هو :ابت�سم ..كيف تبت�سم؟ كيف ت�ستدمي االبت�سامة؟...
ويقول علماء اللغة :التب�سم مبادئ ال�ضحك وانب�ساط يف
الوجه حتى تظهر الأ �سنان من ال�سرور.
التب�سم  -من ثم  -جمال من اجلمال ..ولقد كان النبي
مت�صف ًا بالتب�سم �سائر يومه .و�سائر حياته .فقد كان �أكرث
النا�س تب�سماً ،فعن جرير قال :ما حجبني ر�سول اهلل منذ
�أ�سلمت ،وال ر�آين � إال تب�سم يف وجهي ..والنبي وهو يتحقق
بجمال التب�سم ،ف� إنه يدعو � إليه ،ويغري به فيقول«:تب�سمك يف
وجه �أخيك �صدقة» ..ويقول «ال حتقرن من املعروف �شيئ ًا ولو
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�أن تلقى �أخاك بوجه طليق» :وجه منب�سط با�سم مريح.
 -2جمال الزينة الظاهرة ..كان النبيِّ يلب�س �أجمل ما
يجد ،وكان يتجمل للقاء الوفود :مبا يليق به وبهم� ،أي يلب�س
ما ينا�سب مقامات الوفود و�أعرافهم وك��ان يحب الطيب.
تقول عائ�شة«:كنت �أطيب النبي ب�أطيب ما يجد» ..وكان
صال من دخول امل�سجد ..ويدعو � إىل
مينع من �أكل ثوم ًا �أو ب� ً
اجلمال  -ب�صفة عامة  -بح�سبانه (حمبوباً) من حمبوبات
اهلل فيقول �«:إن اهلل جميل يحب اجلمال».
( -3جمال الرفق) يف ال�سلوك والفعل والكالم ..يقول
�صلى اهلل عليه و�سلم �« :إن الرفق ال يكون يف �شيء � إال زانه وال
ينزع من �شيء � إال �ش�أنه».
فالرفق (زينة)� ،أي جمال ،يف حني �أن العنف قبح دميم،
وقد كان النبي رفيق ًا جمي ًال يف �أمره كله ،ولذا �أمر بالرفق يف
الأ مر كله :خا�صه وعامه.
( -4جمال اللطف):
�أ -كان يخفف ال�صالة � إذا �سمع بكاء طفل :تقدير ًا لقلق
أ�مّه عليه.
ب -وكان يوقف زحف اجلي�ش :اهتمام ًا ب�أمر ع�صفورة
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فجعت يف �أوالده��ا حني �أخذ بع�ض اجلند ه�ؤالء الع�صافري
ال�صغار ومل ي�ست�أنف اجلي�ش حتركه حتى عادت الع�صافري
� إىل �أمها.
جـ -وك��ان ال يواجه النا�س بالعتاب العيني املبا�شر .بل
يقول« :ما بال �أقوام يتنزهون عن ال�شيء �أ�صنعه» ..ويقول
ابن حجر  -يف الفتح ( -باب من مل يواجه النا�س بالعتاب)،
�أي حياء منهم.
د -وكان يالطف الأ طفال ويداعبهم ،قال �أن�س � :إن كان
النبي ليخالطنا حتى يقول لأ خ يل �صغري«:يا �أبا عمري ،ما فعل
النغري؟»(..النغري نوع من الع�صافري).
هـ -وكان يقر الرتويح يف بيته وي�شجع عليه .قالت عائ�شة:
كنت �ألعب بالبنات (باللعب) عند النبي ،وكان يل �صواحب
يلعنب معني .فكان ر�سول اهلل � إذا دخل ينقمعن منه ،في�سربهن
� إيل فيلعنب معي».
و -وكان يقول« :ال يقولن �أحدكم خبثت نف�سي ،ولكن ليقل
لق�ست نف�سي» ..يقول ابن حجر  -يف الفتح « :-قال اخلطابي:
لق�ست وخبثت مبعنى واحد ،و� إمنا كره النبي من ذلك ا�سم
اخلبث فاختار اللفظة ال�ساملة من ذلك ،وكان من �سنته تبديل
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اال�سم القبيح باحل�سن ،وي�ؤخذ من احلديث ا�ستحباب جمانبة
الأ لفاظ القبيحة» ..وال�شاهد � :إن من اللطف يف التعامل (مع
النف�س)� :أال يقول املرء :خبثت نف�سي!!
ز -ومن جمال اللطف :التفنن يف � إكرام الزوجة ،فقد كان
النبي ي�ضع ركبته لت�ضع عليها زوجه �صفية رجلها لكي ت�صعد
� إىل الناقة وت�ستوي عليها.
حـ -وكان يب�شر بـ «لطف» اهلل بعباده فيقول«:ملا خلق اهلل
اخللق ،كتب يف كتابه .فهو عنده فوق العر�ش � :إن رحمتي تغلب
غ�ضبي».
ثانياً :احلب ..تو�شك كلمات �أ�صيلة جليلة� :أن تُهجر
�أو تُبتذل ،من هذه الكلمات التي يخ�شى هجرانها �أو �سوء
ا�ستعمالها :كلمة (ح��ب) ..واحلقيقة� :أن (احل��ب) �أ�صل
يف ال��دي��ن ،و أ���ص��ل العالقات العظيمة املتناهية يف ال�سمو
والكمال.
فاحلب� :أ�صل العالقة باهلل ،فاهلل يحب التوابني ويحب
املتطهرين{ :إِنَّ ال ّل َه يُحِ ُّب ال َّتوَّا ِب َني وَ يُحِ ُّب المْ ُتَطَ هِّرِ ينَ } ويحب
ال�صابرين ..ويحب املح�سنني ..ويحب املتوكلني ..ويحب
املق�سطني.
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وا إلمي��ان هو غر�س اهلل امل��زدان باحلب يف قلب امل�ؤمن
{وَ لَكِ نَّ ال َّل َه حَ ب ََّب ِإ َليْكُ مُ الإْ ِ ميَانَ وَ َز َّي َن ُه فِي ُقلُوبِكُ مْ }.
من هنا ،كان النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :داعية حب
بكالمه وفعله ..فقد قال:
« -1ال يجد �أحد حالوة الإميان حتى يحب املرء ال يحبه � إال
هلل ،وحتى يقذف يف النار �أحب � إليه من �أن يرجع � إىل الكفر
بعد � إذ �أنقذه اهلل منه ،وحتى يكون اهلل ور�سوله �أحب � إليه مما
�سواهما».
« -2يا معاذ واهلل �أين لأ حبك».
«-3وال��ذي نف�سي بيده ال تدخلوا اجلنة حتى ت�ؤمنوا وال
ت�ؤمنوا حتى حتابوا».
« -4قيل ي��ا ر��س��ول اهلل :م��ن أ�ح��ب النا�س �إل�ي��ك؟ ق��ال:
عائ�شة ..قيل من الرجال؟ قال�« :أبوها».
 -5ومن دعائه املحب الأ واب«:اللهم ارزقني حبك وحب
من ينفعني حبه عندك ،اللهم ارزقني مما �أحب فاجعله قوة
يل فيما حتب ،وما زويت عني مما �أحب فاجعله فراغ ًا يل
فيما حتب».
يف حديث واح��د :تكررت كلمة حب� :سبع م��رات .ولهذا
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داللة �ساطعة وهي� :أن احلب �سيد القيم و�أعظم العالقات.
 -6ويف العالقة الوفية باملكان .يقول النبي « :أ�ح��د جبل
يحبنا ونحبه».
ليجدد �أتباع حممد والنا�س جميع ًا � إح�سا�سهم ويقينهم
باجلمال الديني والكوين ،وباحلب الذي هو �أ�صل الأ �صول يف
العالقات الر�شيدة احلميمة امل�ضيئة فبدون اجلمال واحلب:
ال ي�صح تدين.
وال ت�صلح دنيا ..وهل ت�صلح هذه� ،أو ي�صلح ذاك بالقبح
والكراهية؟
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خال�صة الإ�سالم وجمامع �أمره( :اخللق الثابت الرفيع)
الثابت ال��ذي ال يتقلب ،والرفيع ال��ذي ال يتدنى ..ولي�ست
العقيدة وال العمل وال العبادة وال الق�ضاء ..و..و � ..إال طرائق
وذرائع ومعارج متعددة متنوعة � إىل (اخللق الثابت الرفيع)...
مث ًال احلكمة العليا من ال�صيام؟ ...هي (اخللق ال�سامي)...
وهذا هو الربهان املبني من كالم النبي:
�أ« -من مل يدع قول الزور والعمل به فلي�س هلل حاجة يف �أن
يدع طعامه و�شرابه».
ب« -لي�س ال�صيام من الأ كل وال�شرب � :إمنا ال�صيام من
اللغو ،والرفث ،ف� إن �سَ ابَّك �أحد� ،أو جهل عليك ،فقل � :إين
�صائم � ،إين �صائم».
لهذا ،يلزم �أن تكون ق�ضية اخللق (حا�ضرة) يف كل �ش�أن
ذي عالقة بالإن�سان ،ذلك �أن مثل هذه ال�ش�ؤون حني تناق�ش
مبعزل عن اخللق ،تبدو وك�أنها ت�ستدبر ال�ه��دف ،وتطرح
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الغاية وراء ظهرها ،وجترد املو�ضوع من معناه وجدواه ،ف�إذا
هو �شكل بال م�ضمون ،وطالء بال حقيقة.
�ضربت �أعا�صري كاترينا وريتا عدد ًا من الواليات املتحدة
الأ مريكية ..ولقد خا�ض النا�س يف تف�سريات كثرية -دينية
ودنيوية  -تنزع � إىل تعليل ما حدث ..ومن حق النا�س� :أن ي�س�ألوا
عند كل حدث كوين �أو ب�شري :ملاذا؟ ..فالإن�سان بطبعه مت�شوق
م�ستطلع تواق .ولي�س من حق �أحد �أن ي�صادر هذه اخل�صائ�ص
الإن�سانية .و� إذا كان من حق النا�س �أن ي�س�ألوا فمن الواجب
العلمي والأ خالقي :االجتهاد يف تقدمي جواب �صحيح.
� إن (ال�شماتة) مل تكن جواب ًا �صحيحاً ،وال تف�سري ًا �سليماً،
وال �سلوك ًا �أخالقي ًا قومي ًا جتاه تلك امل�صائب.
 � -1إن الأ �صل هو (حمبة اخلري وال�سعادة) للنا�س :جميع
النا�س ،و� إال ملا تنزلت الكتب ،وبعثت الر�سل؟ � ..إن اهلل لي�س
يف حاجة � إىل النا�س ،فت�أكد  -من ثم � -أن الدين هو خلري
النا�س و�سعادتهم ورحمتهم و� إزالة ال�شقوة عنهم ...ومما ال
ريب فيه �أن ال�شماتة بهم :لكرب نزل بهم� ،سلوك متناق�ض
مع هذا الأ �صل �أو املق�صد الديني العظيم.
 -2كان النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ي�ستقبل يومه بهذا
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الدعاء الأ واب الرباين الإن�ساين اللطيف«:اللهم ما �أ�صبح بي من
نعمة �أو ب�أحد من خلقك فمنك وحدك ال �شريك فلك احلمد ولك
ال�شكر � »..إن هذا النبي اللطيف الر�ؤوف الرحيم الذي ات�سع قلبه
للب�شرية كلها :ي�شكر ربه بالنيابة عن كل النا�س  -وكل خملوق
 على كل نعمة �أ�سبغها اهلل على كل � إن�سان ،وكل خملوق ..ف�إنتعبري (�أو ب�أحد من خلقك) :ينتظم جميع النا�س ،وهو املق�صود
الأ ول ...نعم .جميع النا�س :م�سلمهم وكافرهم ،فاهلل رب النا�س
�أجمعني ،ال رب امل�سلمني وحدهم .ولكل � إن�سان حظ من الربوبية
يف الإيجاد والإمداد والإنعام ..والنبي هو �أبلغ البلغاء ،بال ريب،
وحني يقول (�أو ب�أحد من خلقك) ،ف�إنه يق�صد املفهوم الإن�ساين
العام بال�ضبط والتحديد ...و�شكر اهلل على النعم التي يزجيها
للنا�س كافة � ،إمنا هو تعبري �صدوق عن حمبة اخلري والعافية
وال�سعادة للب�شرية كلها ..والنبي الذي ي�شكر اهلل على كل نعمة
نالها � إن�سان� :أتراه ي�شمت مبن نزل به �ضر وكرب من النا�س؟
ال ..ال  ..مائة ترليون مرة ،فقلب :هذا �صفا�ؤه ،وهذه رحمته
ال يت�سع للت�شفى وال�شماتة ..ي�ضم � إىل ذلك معنى فل�سفي جد
عميق وهو� :أن الفرحة بكل نعمة ي�سبغها اهلل على �أي � إن�سان:
مقرتنة مبا ي�ضادها يف ال�شعور والت�صور والق�صد وهو :كراهية
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�أن يحيق بالنا�س كرب �أو بالء �أو تعا�سة ،ولي�ست جتتمع الرحمة
الغامرة ،والق�سوة ال�شامتة يف قلب واحد.
 -3ومبنا�سبة الرحمة :لنجل�س � إىل النبي ،ولن�ستمع � إليه
وهو يقول «ال يرحم اهلل من ال يرحم النا�س» ..يقول ابن
بطال يف �شرح هذا احلديث  -كما يف فتح الباري « :-فيه
احل�ض على ا�ستعمال الرحمة جلميع اخللق ،فيدخل امل�ؤمن
والكافر والبهائم :اململوك منها وغري اململوك» ..ومن املقطوع
به� :أن الرحمة بالنا�س ،وال�شماتة بهم (وهي الفرحة ب�أحزان
الآخرين) :نقي�ضان ال يجتمعان.
 � -4إن جندة النا�س و� إنقاذهم :من العزائم الأ خالقية الإن�سانية
يف منهج الإ�سالم ..وي�ستحيل �أن يبا�شر ال�شامت هذه الأ خالق
الو�ضيئة النافعة الرفيعة ،لأ ن منطقه وموقفه هما � :إذا نزل
بغري امل�سلم كرب فال تفرج عنه ،بل انتظر حتى يهلك لت�شمت
فيه ،و� إذا �أ�صاب غري امل�سلم مر�ض فال تعاجله ،بل انتظر حتى
يزداد مر�ض ًا لكي يت�سنى لك التمتع بال�شماتة فيه ..و� إذا كنت
�سباح ًا �أو غطا�س ًا ور�أيت غري م�سلم يغرق ،فال تنجده �أو تنقذه،
بل �أتركه يغرق لكي ت�شمت فيه ..و� إذا ر�أيت م�سكين ًا �أو يتيم ًا
ق�صمت ظهره احلاجة فال تقدم له عوناً ،بل ت�سلى بر�ؤية حاله:
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على �سبيل ال�شماتة ..وهذا كله تنكي�س لداللة �آي��ات النجدة
ال �-آية { :فَال ا ْقتَحَ مَ ا ْل َع َق َب َة
والعون يف القر�آن الكرمي ،ومنها  -مث ً
 #) ^11^#وَ مَا أَدْ رَاكَ مَا ا ْل َع َق َب ُة  #) ^12^#ف َُّك َر َقبَةٍ  #) ^13^#أَوْ إطْ عَا ٌم فِي يَوْ مٍ ذِي
مَسْ َغبَةٍ َ #) ^14^#يتِيمً ا ذَا َم ْق َربَةٍ  #) ^15^#أَوْ مِسْ كِ ينًا ذَا َم ْت َربَةٍ }.

 -5نعلم من القر�آن�:أن ال�شماتة �أو الفرحة مب�صائب الآخرين
هي من �أخالق غري الأ �سوياء من غري امل�سلمني� :أولئك الذين
اعتلت نفو�سهم واختلت مقايي�سهم فطفقوا يحرتفون االبتهاج
مب�صائب الآخرين{ :إِن مَتْسَ سْ كُ مْ حَ سَ َن ٌة تَسُ ؤْ هُمْ وَ إِن ت ُِصبْكُ مْ
سَ ِّي َئ ٌة َي ْفرَحُ و ْا ِبهَا}.

فكيف يكون امل�سلمون �أرق��ى �أخالقي ًا من غري الأ �سوياء
ه ��ؤالء � إذا هم قلدوهم يف ال�شعور الغريب املعيب� :شعور
الفرحة مب�صائب الآخرين؟ ..و�شعور االكتئاب ب�سبب نعمة
�أ�سداها اهلل � إىل �آخرين؟
 -6يف ال�شماتة  -معنى خبيث من معاين احل�سد ..يقول
�أبو حامد الغزايل« :وهذا �أ�شد �أبواب احل�سد ،ف�إن من �آذاه
�شخ�ص ب�سبب من الأ �سباب ،وخالفه يف غر�ض بوجه من
الوجوه� :أبغ�ضه قلبه ،وغ�ضب عليه ،ور�سخ يف نف�سه احلقد..
واحلقد يقت�ضي الت�شفي واالنتقام ،ف� إن عجز عن �أن يت�شفى
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بنف�سه �أحب �أن يت�شفى منه الزمان«!!» .ورمبا يحيل ذلك على
كرامة نف�سه عند اهلل تعاىل ،فمهما �أ�صابت ع ُدوَّة َب ِليَّة فرح
بها ،وظنها مكاف�أة له من جهة اهلل على بغ�ضه ،و�أنها لأ جله،
ومهما �أ�صابته نعمة �ساءه ذلك لأ نه �ضد مراده».
ومن املعلوم يف دين الإ�سالم  -بال�ضرورة � -أن احل�سد
حمرم :بواعثه و�صوره ومقا�صده ..ولو مل يكن يف ال�شماتة � إال
معنى احل�سد :لوجب على امل�سلم التحرر والتطهر منها :يف
ال�شعور واللفظ.
 -7ل�ل��دع��وة � إىل ا إل� �س�لام (م��داخ��ل وم �ف��احت) :نف�سية
وخلقية ،يف مقدمتها :اللني واللطف وال�شعور الإن�ساين النبيل
ال��راق��ي ،والكلمة املب�شرة ال��واع��دة ،والتب�سم والب�شا�شة،
ودفء العاطفة ،واالكرتاث اجلم بهموم النا�س وم�شكالتهم
والتفاعل ال�صادق معها ..وال�شامت حمروم  -قطعاً -من
هذه املحامد واملكارم واملراقي ،فهو لذلك ال ي�ستطيع �أن يدعو
� إىل اهلل ،لأ نه  -يف حقيقة الأ مر  -ي�صد عن �سبيل اهلل ب�سد
تلك املداخل واملفاحت :بغلظة ح�سه و�شعوره.
 -8حكى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأ م امل�ؤمنني عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها� ،شيئ ًا من ذكرياته املريرة يف مكة املكرمة،
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فقال لها« :لقد لقيت من قومك ،وكان �أ�شد ما لقيت منهم يوم
العقبة � ،إذا عر�ضت نف�سي على ابن عبد ياليل بن عبد كالب،
فلم يجبني � إىل ما �أردت ،فانطلقت و�أنا مهموم على وجهي،
فلم �أ�ستفق � إال و�أنا بقرن الثعالب ،فرفعت ر�أ�سي ف�إذا ب�سحابة
�أظلتني ،فنظرت ف�إذا فيها جربيل عليه ال�سالم ،فناداين ملك
اجلبال ،ف�سلم علي ثم قال :يا حممد � إن اهلل قد �سمع قول
قومك لك ،و�أنا ملك اجلبال ،وقد بعثني ربي � إليك لت�أمرين
ب� أ�م��رك ،ف ��إن �شئت �أن �أطبقت عليهم الأ خ�شبني (جبلني
عظيمني مبكة املكرمة) ،فقال النبي(:بل �أرجو �أن يخرج اهلل
من �أ�صالبهم من يعبد اهلل وحده ال ي�شرك به �شيئاً».
لقد جاء النبي :الن�صر الكوين وهو يف �ساعة الع�سرة ..وقد
كانت فر�صة لالنتقام من م�ضطهديه وظامليه ..كان املتوقع -
والظروف هذه � -أن يتمنى له�ؤالء ال�شر والهالك لكي ي�شمت
بهم بعد �أن يحيق بهم الدمار ،بيد �أن �صاحب اخللق العظيم
الذي جاء حلياة النا�س و�سعادتهم� :أبى �أن يباد مناوئوه،
وترفع عن �أن يراهم هلكى ،وعن �أن ي�شمت بهم وهم هالكون،
لأ ن (رحمة العاملني) ال يعرف � إال الرحمة :على كل حال.
 -9أ�ُمر امل�سلمون باخلطاب اجلميل احل�سن � إىل الآخرين.
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�أ{ -وَ قُل ِّل ِعبَادِ ي َيقُولُو ْا ا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ }.

ب{-ا ْدفَعْ بِا َّلتِي هِيَ أَحْ سَ نُ َف ِإذَا الَّذِ ي َب ْين ََك َو َب ْي َن ُه عَ دَ ا َو ٌة كَ َأ َّن ُه َولِيٌّ حَ مِ يمٌ}.

َّاس حُ سْ ناً}.
جـ{ -وَ قُولُو ْا لِلن ِ

ومن امل�ؤكد� :أن ال�شماتة لي�ست من القول احل�سن اجلميل
الذي �ألزمهم الإ�سالم به يف التعامل مع النا�س.
 -10حرم الإ�سالم الفرحة ب�أذية الغري ،و� إن كان هذا الغري
لي�س � إن�ساناً� ،أي حيواناً ،فال يجوز يف دين الإ�سالم :االبتهاج
ب� أ�ح��زان الثريان والكالب والديكة وه��ي تتهاو�ش وتت�صارع
وتت�أمل ،فهل يحرم الإ�سالم الفرحة ب�أذية احليوان ويقر الفرحة
مبا ينزل بالنا�س من �أذى وكرب وكوارث و�أعا�صري و�آالم؟!
� -11أرق��ى مقامات التوحيد :اثنان :عبادة اهلل وح��ده ال
�شريك له ..والإح�سان � إىل خلقه  -النا�س وغريهم  -وحمبة
اخلري وال�سعادة للإ ن�سانية كلها ،وال�شماتة لي�ست � إح�سان ًا � إىل
اخللق ،بل هي � إ�ساءة � إليهم ،فهي  -من ثم � -سقوط �شنيع عن
مقام عال من مقامات التوحيد والإميان ..وللربط التكاملي بني
املقامني :اقرتنت تقوى اهلل «اتق اهلل حيثما كنت» بالإح�سان
� إىل النا�س «وخالق النا�س بخلق ح�سن» ..فاملقامان وردا يف
�سياق حديث نبوي واحد حدّث به النبي املحب.
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هذه ر�سالة من قارئ م�سيحي عاقل فا�ضل ،يعلق فيه على
مقال كتبته عن (وجوب ال�شكر ال�صادق) لغري امل�سلمني � إذا
عملوا عم ًال �أو وقفوا موقف ًا �أو قالوا كالم ًا ي�ستوجب ال�شكر..
وق��د أ�ب ��دى بهجته ب���أن ي�ك��ون يف ا إل� �س�لام ه��ذا ال�ق��در من
العدل والت�سامح والنبل ..ثم طرح � إ�شكا ًال (وهذا هو مو�ضع
ال�شاهد) .فقال« :لدي � إ�شكالية ي�صعب �أن �أ�ستوعبها وهي
مو�ضوع بلوغ اجلنة ،فقد علموين يف التعليم امل�سيحي �أن علينا
�أن ن�صلي ون�صوم ونعمل اخلري ،و�أال ن�سرق وال نقتل وال نزين،
و�أن نحب �أعداءنا ،و�أن ذلك هو طريق الفوز باجلنة ،فكيف
ميكن �أن يكون قتل النا�س الأ برياء� :أق�صر الطرق للو�صول � إىل
اجلنة»؟ ..وهو ي�شري بذلك  -بداهة  � --إىل �أعمال العنف التي
ميار�سها م�سلمونك مدعني ب�أنها (جهاد يف �سبيل اهلل) ،وب�أن
هذا اجلهد هو �أقرب الطرق ،و�أ�سرع املعارج � إىل اجلنة.
ونكتب �سطور ًا خمت�صرة عن (مفهوم) اجلهاد ،ثم ننفذ � إىل
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�صلب املو�ضوع :مفردين له امل�ساحة الأ وف��ى من املقال :ابتغاء
الب�سط والإ�شباع ..مو�ضوع� :أن للجنة (�ألف طريق) ويزيد.
�إن اجلهاد يف الإ �سالم (ح��ق) ..ولن نعتذر عنه
لأ ن��ه احل��ق ال يعتذر عنه ..هو حق لأ ن��ه (دف��اع)
م�شروع عن النف�س والدين والوطن و�سائر مقومات
ال�شعب والأ مة والدولة ..وهو بهذا املفهوم (حق يت�ساوى
فيه امل�سلمون م��ع �سائر الأ مم) -فبناء على ه��ذا احلق
القانوين وال�سيا�سي العام :تن�ص د�ساتري الدول كافة على �أن
ر�أ�س الدولة يجب �أن يكون يف مقدمة وظائفه وم�س�ؤولياته:
ال��دف��اع عن ال��دول��ة التي ير�أ�سها �ضد كل ع��دوان عليها..
الأ خرون ي�سمون هذا احلق (دفاعاً) ..لهم ذلك وهم �أحرار
يف الت�سمية ...أ�م��ا الإ�سالم في�سميه (ج�ه��اداً) ..وله ذلك
�أي�ض ًا مبوجب (حق الت�سميات) ،وكما �أن لكل �أمة �شرعتها
ومنهاجها ،فلكل �أمة  -كذلك -مفرداتها وم�صطلحاتها..
هذه واحدة ،والأ خرى� :أن مطلق عنف ي�ستحيل �أن
يكون جهاداً ،و�إن انتحل ا�سم اجلهاد .ذلك �أن للجهاد
يف الإ�سالم �شروط ًا ال ي�صح � إال بها ..ومن هذه ال�شروط� :أن
يعلنه احلاكم ال�شرعي املقتدر ،و�أن يتجنب قتل الأ برياء..
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و�أال يكون علو ًا يف الأ ر�ض وال ف�ساداً ..و�أال يكون مباد�أة بنق�ض
العهود واملواثيق ..و�أال يكون �أمنية وهواية للقاء العدو � ،إذ
الأ �صل هو ال�سالم بني الأ مم.
وبالنفاذ � إىل �صميم املو�ضوع ينبغي �أن ي�ستقر يف العقول
وال�ضمائر والأ فئدة  -بادئ ذي بدء � -أن اجلهاد مبفهومه
ال�صحيح  -لي�س هو (الطريق الوحيد � إىل اجلنة) ..فاحلقيقة
املنهجية يف الإ�سالم ت�ؤكد  -مبثابة الأ دل��ة والرباهني � -أن
(للجنة �ألف طريق) ،بل �أكرث من ذلك.
وهذا � إجمال يتطلب تف�صي ًال موثق ًا بالأ دلة من الكتاب
وال�سنة:
�أوالً :من طرق اجلنة يف ا لقر�آن:
 -1طريق امل�سارعة � إىل مغفرة اهلل مببا�شرة م�ؤهالتها:

ْض
ات وَ ا َألر ُ
{وَ سَ ارِعُ وا إلَى َم ْغ ِفرَةٍ ِمّن َّر ِبّكُ مْ وَ جَ نَّةٍ عَ رْ ُضهَا السَّ مَ وَ ُ
ني
الضرَّا ِء وَ الْكَ اظِ مِ َ
ني  )#133#الَّذِ ينَ يُن ِفقُونَ فِي السَّ رَّا ِء وَ َّ
أُعِ دَّ ْت ِللْمُ َّت ِق َ
ني  )#134#وَ الَّذِ ينَ إذَا
َّاس وَ ال َّل ُه يُحِ ُّب الْـمُ حْ سِ ِن َ
ني عَ نِ الن ِ
ا ْل َغي َْظ وَ ا ْلعَا ِف َ
َف َعلُوا فَاحِ شَ ًة أَوْ ظَ لَمُ وا أَنفُسَ هُمْ ذَكَ رُوا ال َّل َه فَاسْ َت ْغ َفرُوا لِذُ نُوبِهِ مْ وَ مَن
ُوب إ َّال ال َّل ُه وَ لَمْ ي ُِصرُّ وا عَ لَى مَا َف َعلُوا وَ هُمْ َي ْعلَمُ ونَ )#135#
َي ْغ ِف ُر الذُّ ن َ
َّات جَتْرِ ي مِن حَ ْت ِتهَا ا َأل ْنهَا ُر خَ الِدِ ينَ
أُوْ َلئ َِك جَ زَا ُؤهُم َّم ْغ ِف َر ٌة ِمّن َّر ِبّهِ مْ وَ جَ ن ٌ
فِيهَا وَ ِنعْمَ أَجْ ُر ا ْلعَا ِم ِلنيَ}.
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 -2طريق �إق��ام ال�صالة و�إي�ت��اء ال��زك��اة وا إلمي ��ان بالر�سل
الص َال َة وَ آ َت ْيتُمُ الزَّكَ ا َة وَ آمَنتُم
والإنفاق يف �سبيل اهللَ { :لئِنْ َأقَمْ تُمُ َّ
ِبرُسُ لِي وَ عَ َّزرْتمُ ُوهُمْ وَ َأ ْقر َْضتُمُ ال ّل َه قَرْ ًضا حَ سَ نًا أَّلُكَ ِّفرَنَّ عَ نكُ مْ سَ ِّيئَاتِكُ مْ
َّات جَتْرِ ي مِن حَ ْت ِتهَا ا َأل ْنهَارُ}.
وَ ألُدْ خِ َلنَّكُ مْ جَ ن ٍ

 -3طريق معرفة مقام اهلل وتعظيمه ومتجيده وتقدي�سه
اف َمقَا َم َر ِّب ِه
وحترير النف�س من �أغالل الهوى{ :وَ َأمَّ��ا مَنْ خَ َ
ْس عَ نِ ا ْلهَوَ ى  )#^40^#فَإنَّ الْـجَ َّن َة هِ يَ الْـمَ أْوَ ى}.
وَ َنهَى ال َّنف َ

 -4طريق الت�سامح وال�صفح والتعامل الرفيع مع النا�س:

{وَ اَل تَسْ تَوِ ي حْالَسَ َن ُة وَ اَل السَّ ِّي َئ ُة ادْ فَعْ بِا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ َف ِإذَا الَّذِ ي
َب ْين ََك وَ َب ْي َن ُه عَ دَ اوَ ٌة كَ َأ َّن ُه وَ لِيٌّ حَ مِ ي ٌم  )#^34^#وَ مَا ُي َلقَّاهَ ا إ اَِّل الَّذِ ينَ َص َبرُوا

وَ مَا ُي َلقَّاهَ ا إ اَِّل ذُو حَ ٍّظ عَ ظِ ٍيم} ..واحلظ العظيم هو اجلنة.
ثانياً :طرق اجلنة يف ال�سنة:
 -1طريق �سقيا كلب عط�شان .قال النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم«:بينما رجل مي�شي بطريق ا�شتد عليه العط�ش،
فوجد بئر ًا فنزل فيها ف�شرب ،ثم خرج ف�إذا كلب يلهث ي�أكل
الرثى (الرتاب اللني) من العط�ش فقال الرجل :لقد بلغ هذا
الكلب من العط�ش مثل الذي كان قد بلغ مني ،فنزل البئر
فملأ خفه ماء ثم �أم�سكه بفيه ،حتى رقى ف�سقى الكلب ،ف�شكر
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اهلل له ،فغفر له ،ف�أدخله اجلنة» ..ويف رواية �أخرى� :أن بَغي ًا
فعلت مثل ذلك فغفر لها به!!
 -2طريق (الغر�س العام) للنفع العام للكائنات جميعاً،
قال النبي :ال يغر�س م�سلم غر�س ًا وال يزرع زرع ًا في�أكل منه
� إن�سان وال دابة وال طري � إال كان له �صدقة � إىل يوم القيامة».
 -3ط��ري��ق اخل���ص��ال النبيلة ال�ك�ث�يرة امل�ت�ن��وع��ة ،ق��ال
النبي�«:أربعون خ�صلة �أعالها منيحة العنز ،مامن عامل
يعمل بخ�صلة منها رجاء ثوابها وت�صديق موعودها � إال �أدخله
اهلل بها اجلنة» ..ومنيحة العنز� :أن يعطي � إن�سان � إن�ساناً:
عنز ًا لي�ستفيد من لبنها ثم يردها � إليه.
 -4طريق تنظيف (البيئة) من كل ما ي�شوهها ويلوثها قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أ« -ر�أيت رج ًال يتقلب يف اجلنة يف �شجرة قطعها من ظهر
الطريق كانت ت�ؤذي امل�سلمني».
ب« -عر�ضت عليّ �أعمال �أمتي ح�سنها و�سيئها فوجدت يف
حما�سن �أعمالها الأ ذى مياط عن الطريق ووجدته يف م�ساوئ
�أعمالها النخاعة تكون يف امل�سجد ال تدفن» :النخاعة هي
النخامة.
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 -5طريق ذكر اهلل جل ثنا�ؤه ..قال النبي:
�أ« -م��ن ق��ال �سبحان اهلل وبحمده ،غر�ست له نخلة يف
اجلنة».
ب�« -أال �أدلك على كنز من كنوز اجلنة» فقلت :بلى .قال:
«ال حول وال قوة � إال باهلل».
ج�« -أال �أنبئكم بخري �أعمالكم و�أزك��اه��ا عند مليككم
و�أرفعها يف درجاتكم وخري لكم من � إنفاق الذهب والف�ضة
وخري لكم من �أن تلقوا عدوكم فت�ضربوا �أعناقهم وي�ضربوا
�أعناقكم» قالوا :بلى .قال«:ذكر اهلل».
 -6طريق طلب العلم ..قال ر�سول اهلل« :ومن �سلك طريق ًا
يلتم�س فيه علماً� ،سهل اهلل به طريق ًا � إىل اجلنة».
 -7طريق الكدح باليد ،و� إعانة امللهوف والأ م��ر باخلري
وكف �أذى الذات عن النا�س ..عن �أبي مو�سى عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال« :على كل م�سلم �صدقة» قال� :أر�أيت � إن
مل يجد .قال«:يعمل بيده فينفع نف�سه وليت�صدق» .قال�:أر�أيت
� إن مل ي�ستطع .قال«:ي�أمر باملعروف �أو اخلري» .قال� :أر�أيت � إن
مل يفعل .قال« :مي�سك عن ال�شر ف�إنها �صدقة».
 -8طريق (ال�سمو الأ خالقي) ..قال النبي:
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�أ -ما من �شيء �أثقل يف ميزان امل�ؤمن يوم القيامة من
ح�سن اخللق».
ب -و�سئل عن �أكرث ما يدخل النا�س اجلنة فقال« :تقوى
اهلل وح�سن اخللق».
ج�« -أن من �أحبكم � إيل و�أقربكم مني جمل�س ًا يوم القيامة،
�أحا�سنكم �أخالقاً».
د�« -أال �أخربكم مبن تحُ رم عليه النار؟ حترم النار على
كل قريب هني لني �سهل».
وبهذه الأ دل��ة  -ونظائرها  -من الكتاب املجيد و�صحيح
ال�سنة :ن�ستيقن ب�أن للجنة �ألف طريق ،بل �أكرث من ذلك.
وه��ذه احلقيقة م�سنودة مب�ضامني ومفاهيم ومقا�صد
مب�سوطة ال�ساح مت�ألق ًا ال�سنا.
�أوالً� :أن من مقا�صد الإ�سالم (تو�سيع) طرق اخلري وتنويع
ذرائعه ،يف كل جمال وعلى كل م�ستوى.
ثانياً� :أن (اجلهاد)  -مبعناه القتايل الدفاعي  -عمل
ا�ستثنائي� ،أي لي�س طول العمر وال على مدار الأ ربع وع�شرين
�ساعة .فالقتال ممنوع يف حاالت ال�سلم والتعاهد والهدنة
والعجز � ..إلخ ،فهل ت�سد الطرق � إىل اجلنة يف هذه الأ حوال
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ال�ع��دي��دة امل��دي��دة ..ال يجيب بنعم � إال حم��روم م��ن العلم
بالإ�سالم .وي�ستحيل �أن يجود املحروم مبا حرم منه� ،أو �أن
يتقن الو�صف من مل ي�شاهد ..وبالعجز عن اجلواب بنعم،
يتبني� :أن طرق اجلنة ال تكاد حت�صى.
ثالثاً� :أن كل عمل نافع هو معراج � إىل اجلنة � إذا توافرت
فيه �شروط ثالثة:
� -1صحة االعتقاد.
�-2صحة النية.
� -3صحة الو�سيلة.
وبهذا تت�ضح �سعة الأ عمال امل�ؤهلة للجنة ،كما يت�ضح تنوع
�صورها و�صيغها.
رابعاً :ختمت �سورة العنكبوت  -وهي مكية  -بهذه الآية:
الْسِ ِننيَ}.
{وَ الَّذِ ينَ جَ اهَ دُ وا فِينَا َلنَهْ دِ َي َّنهُمْ سُ ُب َلنَا وَ إِنَّ ال َّل َه لمَ َعَ مْحُ

ونلتقي  -ها هنا  -مبفهومني عظيمني :مفهوم �أن اجلهاد
 هنا  -ال يق�صد به القتال حيث � إن القتال مل ي�شرع يف مكة..ومفهوم �أن هناك (�سبالً) يهدي اهلل � إليها ،ال �سبي ًال واحداً..
وهذه ال�سبل املتعددة كلها مو�صولة � إىل اجلنة.
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قبل أ�ك�ثر من � 1400سنة ،وق��ف معلم الب�شرية :احلق
واجلمال والرحمة والكمال ،وقف نبي الإ�سالم حممد � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -بـ (عرفة) ي ؤ�ذّن يف النا�س مبا ي�سمى اليوم
بـ (حقوق الإن�سان) :ي�ؤذن بكرامة الإن�سان ،وحرمة الدماء
والعر�ض واملال ..وي�ؤذن بامل�ساواة �أمام ال�شريعة �أو القانون..
ي ��ؤذن بال�سالم العام ..وي ��ؤذن بالنظام ..وي ��ؤذن باحرتام
امل��ر�أة وتقديرها � ..إىل غري ذلك من املفاهيم والقيم التي
�صدح و�صدع بها وهو يودع النا�س يف م�شهد احلج العظيم
الذي احت�شد فيه معظم امل�سلمني يف ذلك الع�صر (حج مع
النبي مئة �ألف م�سلم).
وهذا متام مهيب بديع ملا عمل له النبي قريب ًا من ربع قرن
(� 23سنة) ..وما عمل به عرب هذه املدة  -الق�صرية جد ًا يف
عمر النه�ضات واحل�ضارات  -هو :ت�أ�سي�س (النه�ضة التنويرية
الأ كرب والأ عمق) يف تاريخ الب�شرية كلها ..وهذه جملة حتتاج
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� إىل تف�صيلك ولندع نخبة من غري امل�سلمني من عقالء الب�شر
تتحدث عن هذه النه�ضة ال�سعيدة امل�شرقة الواعدة:
 -1كتب امل��ؤرخ الربيطاين ال�شهري (�أرنولد توينبي) يف
كتابه (تاريخ الب�شرية) يقول«:كان لعبقرية حممد �أثر كبري
يف نقل ر�سالة ربه � إىل قومه ،وقد كان تاريخ اجلزيرة العربية
مرتبط ًا بذلك ،ويف �سنة 622م تبدل الو�ضع متام ًا مل�صلحة
حممد ور�سالته .فقد جاءه جمموعة من الواحة الزراعية� ،أي
يرثب �أو املدينة ،يطلبون � إليه �أن ينتقل � إليهم ،ويتوىل �أمورهم.
وبعد ذلك انت�شر الإ�سالم يف العامل و�أثر فيه بعمق».
 -2وكتب الفيزيائي الأ يرلندي النابه جون ديزموند برنال
يف كتابه املو�سوعي (العلم يف التاريخ) يقول�«:سرعان ما
�أ�ضيف � إىل تلك العوامل ال�سلبية ،ومنها الفراغ الذي يعي�شه
العامل :عامل � إيجابي وهو ظهور دين عاملي جديد وانت�شاره
ب�سرعة ،فاحلواجز اللغوية والدينية واحلكومية التي كانت
حتى القرن ال�سابع امليالدي؛ تعزل كل ثقافة داخل حميط
� إقليمها .هذه احلواجز قد زالت فجاة يف كل الأ رجاء تقريب ًا
ما بني املحيطني :الهندي والأ طل�سي ،وقد �أ�شاع الإ�سالم
املحبة الأ خوية بني كل الأ جنا�س ،وحدد لتابعيه �شعائر دقيقة،
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وكانت فل�سفته قائمة على التوحيد .لقد كان دين ًا را�سخ الأ �س�س
يف قلوب النا�س».
 -2وكتب الزعيم الهندي املعروف (جواهر الل نهرو)
يف كتابه (ملحات من تاريخ العامل) يقول«:واملده�ش حق ًا �أن
نالحظ �أن هذا ال�شعب العربي الذي ظل من�سي ًا �أجيا ًال عديدة:
بعيد ًا عما يجري حوله ،قد ا�ستيقظ فج�أة ،ووث��ب بن�شاط
فائق �أده�ش العامل وقلبه ر�أ�س ًا على عقب � .إن ق�صة انت�شار
العرب يف �آ�سيا و�أوروبا و�أفريقيا واحل�ضارة الراقية ،واملدنية
ال��زاه��رة التي قدموها للعامل هي �أعجوبة من �أعجوبات
التاريخ .والإ�سالم هو الباعث لهذ اليقظة مبا بثه من ثقافة
وثقة ون�شاط».
وه��ذا ذات��ه �شيء م��ن التف�صيل يحتاج � إىل مزيد من
التف�صيل.
فمن من��اذج النه�ضة التنويرية الكربى التي قادها نبي
الإ�سالم:
�أوالً :نه�ضة التنوير العقالنية ،وهي البداية احلقة � ،إذ ال
نه�ضة حقيقية يف �أي حقل ،يف غياب العقل� ،أو يف حال حتجره
وجموده ،لذا ن�ستطيع �أن نقرر  -بهدوء وثقة ويقني� :-أن
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النه�ضة التنويرية العظمى على يد نبي الإ�سالم ،كان (العقل)
مفتاحها ونافذتها و�آليتها ومدخلها.
وه��ذا هو التعليل العقلي واملنهجي لهذ احلقيقة ..لقد
كانت اجلزيرة العربية ،وكان العامل كله يف (غيبوبة عقلية)،
وك��ان (اجل �م��ود ال�ف�ك��ري) ه��و :العملة ال��رائ�ج��ة وال�ع��رف
ال�ضاغط ال�سائد ال�ط��اغ��ي ..وي�ستحيل  -ب ��إط�لاق � -أن
يح�صل تقدم ونهو�ض وحترير وتنوير بينما العقل (غائب)
والفكر (متحجر) ..ومن هنا :فقد كانت الأ �سبقية املنهجية
والتطبيقية هي(:ا�ستح�ضار العقل الغائب) ،وحتريك الفكر
اجلامد وت�شغيله ب�أعلى معدالت طاقته.
ولقد تبدت هذه الأ �سبقية املنهجية يف �سياقات قر�آنية
متنوعة منها:
�أ� -سياق (الأ مر احل�صري) يف البدء� ،أو الأ مر مبطلوب
واحد وحيد وهو (التفكري){ ..قُلْ إ مَِّنَا أَعِ ظُ كُ م بِوَ احِ دَ ةٍ أَن َتقُومُوا
ِل َّل ِه َم ْثنَى وَ ُفرَادَى ثُمَّ َت َتفَكَّ رُوا} ..واحدة فح�سب وهي� :أن تكون
حرية التفكري وحركته بدي ًال حلالة اجلمود الفكري ،فما تفهم
الر�سالة  -قط  -واحلالة هذه .و� إمنا نزلت الر�سالة لتفهم..
وال يتجادل العقالء يف �أن املقدمة الأ وىل للفهم هي� :أن تكون
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�أداة الفهم :حية ال ميتة ..متقدة ال منطفئة ..منفتحة غري
منغلقة ..متحركة غري هامدة وال جامدة.
ب� -سياق التحري�ض على التفكري عن طريق النظرة الذكية
املحدقة يف النف�س والكون{ :أَوَ لَمْ َي َتفَكَّ رُوا فِي أَنفُسِ هِ مْ مَا خَ لَقَ
ْض وَ مَا َب ْي َنهُمَ ا إ اَِّل ب حِْالَقِّ وَ أَجَ ٍل مُّسَ ًّمى}.
الر َ
ات وَ أْ َ
ال َّل ُه السَّ مَ اوَ ِ

جـ -و�سياق ال�صعق باملقارنات القيا�سية{ :هَ لْ يَسْ تَوِ ي الَّذِ ينَ
َاب}.
ال ْلب ِ
َي ْعلَمُ ونَ وَ الَّذِ ينَ اَل َي ْعلَمُ ونَ إ مَِّنَا َيتَذَ كَّ ُر أُوْ لُوا أْ َ

د -و�سياق احلملة الطويلة امللتهبة املركزة على التقليد الغبي
ال�ضرير على ما كان دون عقل وال تفكري وال حجة وال برهان:
{وَ ِإذَا قِيلَ َلهُمُ ا َّت ِبعُوا مَا أَنزَلَ ال ّل ُه قَالُو ْا بَلْ َن َّتبِعُ مَا َأ ْل َف ْينَا عَ َل ْي ِه آبَاءنَا
ال يَهْ تَدُ ونَ }.
أَوَ لَوْ كَ انَ آبَا ُؤهُمْ َال َي ْع ِقلُونَ شَ يْئ ًا وَ َ

ثانياً :النموذج الثاين من النه�ضة التنويرية الكربى التي
قادها نبي الإ�سالم � ،إمنا هو منوذج �أثمرته النه�ضة العقالنية
الفكرية القوية اللماحة .فقد �أثر تفجري طاقة العقل والتفكري:
منهج ًا علمي ًا مو�ضوعي ًا يف التعامل مع الكون بعلم ،ومن هنا
بد�أت امل�سرية الب�شرية ال�صحيحة يف العلم بـ (الكونيات)
والتعامل املمتاز معها.
ولندع  -ها هنا �أي�ض ًا  -نخبة من غري امل�سلمني من عقالء
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الب�شر :تتحدث  -بعلم و�أمانة  -عن هذه الق�ضية :ق�ضية
(�أ�س�س النه�ضة العلمية):
 -1يقول جون برنال�« :صعد الإ�سالم �صعود ًا فجائياً ،وكان
الأ ثر املبا�شر لذلك هو التن�شيط الكبري للثقافة والعلوم .وقد
�أ�صبح الإ�سالم نقطة التجمع للمعارف الآ�سيوية والأ وروبية،
ومن ثم تدفقت يف هذا املجرى امل�شرتك �سل�سلة من املخرتعات
مل تكن معروفة وال متاحة للتكنلوجيا اليونانية والرومانية».
 -2ال�ع��امل امل� ��ؤرخ ال�ث��اين ال��ذي يوثق ه��ذه احلقيقة هو
(هوبرت ولز) .فقد �سجل يف كتابه (موجز تاريخ العامل) هذه
ال�شهادة � إذ قال«:لقد متت للعرب يف حقول العلوم الريا�ضية
والطبية والطبيعية �ضروب كثرية من التقدم ،وال �شك �أنهم
وفقوا � إىل م�ستنبطات هائلة يف املعادن ،ويف التطبيق الفني
لها .ولهذه التطبيقات قيمة ق�صوى ،و أ�ث��ر عميق يف نه�ضة
العلوم الطبيعية يف �أوروبا».
� -3أما امل�ؤرخ العامل الثالث فهو (بول كندي) الذي جهر
بهذه احلقيقة  -العلمية يف كتابه (ن�شوء القوى العظمى
و�سقوطها) ف �ق��ال �«:إن ق�سط ًا ك�ب�ير ًا م��ن امل ��وروث الثقايف
والعلمي الأ وربي هو يف حقيقة الأ مر (ا�ستعارة) من الإ�سالم
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وامل�سلمني».
ثالثاً :النموذج الثالث من هذه النه�ضة التنويرية التي
قادها نبي الإ�سالم هو(:منوذج الت�سامح الإن�ساين والديني)..
ولنكتف مبثالني فح�سب يف هذا املجال:
 -1ا�ست�شهد دوغال�س ريد  -يف كتابه :جدل حول �صهيون-
مبقولة وا�ضحة و�أمينة لأ وغ�سطني .وه��ذه الكلمة ه��ي �«:إن
الإ�سالم �أجاز لغري امل�ؤمنني به احلرية االقت�صادية ،و� إدارة
�ش�ؤونهم اخلا�صة ،وكان الإ�سالم مت�ساحم ًا مع �أتباع الديانات
الأ خ��رى .و�أن ما حققه الدين اليهودي من ازده��ار بحرية
يف ظل الإ�سالم ،ما كان بالإمكان حتقيقه يف بداية انت�شار
الديانة امل�سيحية».
ب -املثل الثاين :ما قاله املفكر اليهودي امل�شهور (� إ�سرائيل
�شاحاك) يف كتابه (الديانة اليهودية) � إذ قال«:ثمة حقيقة
مهمة وهي� :أن طرد اليهود مل يكن معروف ًا عملي ًا يف بالد
امل�سلمني ،لأ ن هذا الطرد يتناق�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية».
راب �ع �اً :ال�ن�م��وذج ال��راب��ع م��ن ه��ذه النه�ضة التنويرية
الإن�سانية العاملية ،التي قادها نبي الإ�سالم هو (� إعالن وحدة
الأ �سرة الب�شرية) يف ذلك الزمن الق�صي الذي كانت ت�سوده
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الع�صبيات العرقية والقومية والقبلية والع�شائرية ،بل كانت
ت�سوده التع�صبات فيما بني �أبناء القبيلة الواحدة.
ومن مبادئ � إعالن وحدة الأ �سرة الب�شرية :قول اهلل تعاىل
يف كتابه املجيد:
ْس وَ احِ دَ ةٍ }.
َّاس ا َّتقُو ْا َربَّكُ مُ الَّذِ ي خَ َلقَكُ م مِّن َّنف ٍ
�أ{ -يَا َأ ُّيهَا الن ُ
َّاس ِإنَّا خَ َل ْقنَاكُ م مِّن ذَكَ ٍر وَ أُنثَى وَ جَ َع ْلنَاكُ مْ شُ عُوبًا
ب{ -يَا َأ ُّيهَا الن ُ
وَ َقبَائِلَ ِل َتعَا َرفُوا إِنَّ أَكْ َرمَكُ مْ عِ ندَ

ال َّل ِه َأ ْتقَاكُ مْ }.

هذا هو نبي الإ�سالم الذي وقف بعرفة قبل �أكرث من 1400
�سنة لي�ؤذن يف العاملني بحقوق الإن�سان ،وليتوىل قيادة النه�ضة
التنويرية الكربى يف التاريخ الإن�ساين كله.
ونبي هذا �ش�أنه ،وهذا عمله اجلليل يف الكفاح من �أجل
تقدم الب�شرية و� إ�سعادها ،ينبغي �أن تعرف الب�شرية له حقه
العظيم ،و�أن توفيه �إي��اه .أ�م��ا وف��اء امل�ؤمنني به فهو اتباعه
والتزام منهجه .و�أما وفاء غري امل�ؤمنني فهو تقديره واحرتامه
وتوقريه من حيث أ�ن��ه رائ��د � إن�ساين عظيم قدم للإ ن�سانية
الكثري ..الكثري من العلوم واملعارف والقيم الأ خالق وعلمها:
كيف تكون عالقتها بربها؟ وكيف تتكون عالقة الإن�سان
بالإن�سان؟ وكيف تكون عالقة الإن�سان بالكون؟
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وم��ن هنا ،ف��إن ا إل��س��اءة لنبي ا إل��س�لام :لي�س عن�صرية
عرقية وع�صبية دينية كريهة فح�سب ،بل هي  -كذلك-
جحود � إن�ساين و�أخالقي وح�ضاري.
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َ
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من �صفات اهلل �إن��ه عليم حكيم :يختار ما يريد بعلم
وحكمة:
ْض ِإ َل ٌه وَ هُوَ حْالَكِ يمُ ا ْل َعلِيمُ}.
الر ِ
�أ{ -وَ هُوَ الَّذِ ي فِي السَّ مَ اء ِإ َل ٌه وَ فِي أْ َ
الَكِ يمُ }.
يف مِّلَا يَشَ اء ِإ َّن ُه هُوَ ا ْل َعلِيمُ حْ
ب{ -إِنَّ َربِّي لَطِ ٌ
وبالعلم املحيط ،وباحلكمة البالغة :يختار من الب�شر �أنبياء
ور�سالً:
فلي�س ثمة م�صادفة وال ع�شوائية ..ث��م � إن الأ ن�ب�ي��اء ال
يخططون ليكونوا �أنبياء ،بل ت�أتيهم النبوة على حني غفلة،
لأ ن اهلل هو الذي اختارهم لها بعلمه وحكمته ولطفه وف�ضله..
فالنبوة كانت بعيدة عن خاطر مو�سى  -مث ًال  -وعن تفكريه
و�أمانيه ..ولكن اهلل هو اختاره ليكون نبي ًا ر�سوالً{ :وَ هَ لْ َأتَاكَ
يث مُوسَ ى  )#!9!#إِذْ َرأَى نَارًا َفقَالَ أِلَهْ ِل ِه امْكُ ثُوا ِإنِّي آنَسْ ُت
حَ دِ ُ
نَارًا َّل َعلِّي آتِيكُ م ِّم ْنهَا ِب َقب ٍَس أَوْ أَجِ دُ عَ لَى النَّا ِر هُدً ى َ )#^10^#فلَمَّ ا َأتَاهَ ا
نُودِ ي يَا مُوسَ ى ِ )#^11^#إنِّي َأنَا َرب َُّك فَاخْ لَعْ َن ْع َلي َْك ِإن ََّك بِالْوَ ادِ المْ ُقَدَّ ِس
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طُ وً ى  )#^12^#وَ َأنَا اخْ تَرْ ت َُك فَاسْ تَمِ عْ لمِ َا يُوحَ ى}.

ومبقت�ضى علمه وحكمته :اختار اهلل �سبحانه وتعاىل:
حممد ًا نبي ًا ر�سو ًال من بني ماليني الب�شر الذين كانوا يعي�شون
يف �أوائل القرن ال�سابع امليالدي.
�أ{ -اقْر ْأ بِاسْ مِ َر ِب َّك الَّذِ ي خَ لَقَ  )#!1!#خَ لَقَ اإلنسَ انَ مِنْ عَ ل ٍَق
 )#!2!#ا ْق َر ْأ وَ َرب َُّك األَكْ َر ُم  )#!3!#الَّذِ ي عَ لَّمَ بِا ْل َقلَمِ  )#!4!#عَ لَّمَ اإلنسَ انَ
مَا لَمْ َي ْعلَمْ }

نت تَدْ رِي مَا
ب{ -وَ كَ ذَ ل َِك أَوْ حَ ْينَا ِإ َلي َْك رُوحً ا مِّنْ َأمْرِ نَا مَا كُ َ
َاب وَ اَل الإْ ِ ميَانُ وَ لَكِ ن جَ َع ْلنَا ُه نُورًا نَّهْ دِ ي ِب ِه مَنْ نَّشَ اء مِنْ عِ بَادِ نَا
الْكِ ت ُ
َاط ال َّل ِه الَّذِ ي َل ُه مَا فِي
َاط مُّسْ َتق ٍِيم ِ )#^52^#صر ِ
وَ ِإن ََّك َلتَهْ دِ ي ِإلَى ِصر ٍ
المُورُ}.
ْض أ اََل ِإلَى ال َّل ِه ت َِصي ُر أْ ُ
الر ِ
ات وَ مَا فِي أْ َ
السَّ مَ اوَ ِ
جـ{ -وَ ِإن ََّك َل ُت َلقَّى ا ْلقُرْ آنَ مِن لَّدُ نْ حَ كِ ٍيم عَ ل ٍِيم}.

ات
د {-مَّا كَ انَ مُحَ مَّ ٌد َأبَا أَحَ ٍد مِّن رِّجَ الِكُ مْ وَ لَكِ ن رَّسُ ولَ ال َّل ِه وَ خَ مَ َ
ني وَ كَ انَ ال َّل ُه بِكُ لِّ شَ يْ ءٍ عَ لِيمً ا}.
ال َّن ِب ِّي َ

مقام حممد عند من اختاره نبياً:
واهلل العليم احلكيم الذي اختار بعلم وحكمة ال بد �أن يكون
اختياره جمي ًال �شريف ًا معظم ًا عايل ال�ش�أن.
نعلم هذا من كالم اهلل الذي �أنزله على نبيه حممد �صلى
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اهلل عليه و�سلم .فقد عظم اهلل نبيه املختار حممداً ،ورفع
قدره يف القر�آن فقال:
�أ{ -يَا َأ ُّيهَا ال َّنبِيُّ ِإنَّا َأرْسَ ْلنَاكَ شَ اهِ دً ا وَ ُمبَشِّ رًا وَ نَذِ يرًا}.
َك ذِ كْ رَكَ }.
ب{ -وَ َر َف ْعنَا ل َ
يم}.
جـ {-وَ ِإن ََّك َلعَلى خُ ل ٍُق عَ ظِ ٍ
اصبِرْ حِلُكْ مِ َرب َِّك َف ِإن ََّك ِبأَعْ ُي ِننَا}
د{ -وَ ْ
هـ{ -إِنَّ ال َّل َه وَ م اََلئِكَ َت ُه ي َُصلُّونَ عَ لَى ال َّنبِيِّ يَا َأ ُّيهَا الَّذِ ينَ آ َمنُوا
َصلُّوا عَ َل ْي ِه وَ سَ لِّمُ وا تَسْ لِيمً ا}

و{ -مَّنْ يُطِ عِ الرَّسُ ولَ َفقَدْ أَطَ اعَ ال ّلهَ}

َاب الَّذِ ينَ آ َمنُوا قَدْ أَنزَلَ ال َّل ُه ِإ َليْكُ مْ
ال ْلب ِ
ز{ -فَا َّتقُوا ال َّل َه يَا أُوْ لِي أْ َ
َات ِّليُخْ رِ جَ الَّذِ ينَ آ َمنُوا
َات ال َّل ِه ُم َب ِّين ٍ
ول َي ْتلُو عَ َليْكُ مْ آي ِ
ذِ كْ رًا { }10رَّسُ اً
ات ِإلَى النُّورِ}
َات مِنَ الظُّ لُمَ ِ
الص حِال ِ
وَ عَ مِ لُوا َّ

حـ{ -يَا َأ ُّيهَا الَّذِ ينَ آ َمنُوا اَل تَرْ َفعُوا أ َْصوَ اتَكُ مْ فَوْ قَ َصوْ ِت ال َّنبِيِّ
وَ اَل جَ ْت َهرُوا َل ُه بِا ْلقَوْ لِ كَ جَ هْ رِ َبع ِْضكُ مْ ِل َبع ٍْض أَن حَ ْتب ََط أَعْ مَ الُكُ مْ وَ أَنتُمْ
اَل تَشْ ُعرُونَ  )#!2!#إِنَّ الَّذِ ينَ َيغ ُُّضونَ أ َْصوَ ا َتهُمْ عِ ندَ رَسُ ولِ ال َّل ِه أُوْ َلئ َِك
الَّذِ ينَ ا ْمتَحَ نَ ال َّل ُه ُقلُو َبهُمْ لِل َّتقْوَ ى َلهُم َّم ْغ ِف َر ٌة وَ أَجْ ٌر عَ ظِ يمٌ}
ط{-وَ مَا َأرْسَ ْلنَاكَ إ اَِّل رَحْ مَ ًة ِّل ْلعَالمَ ِنيَ}.

فهو عند اهلل  -كما و�صفه �سبحانه � -شاهد على الب�شرية
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�شهادة :حق وعدل :مبيزان احلق والعدل الذي جاء به وهو
املب�شر الداعي � إىل كل خري وحق وجمال وكمال ..وهو ال�سراج
املنري ..وهو املرفوع الذكر �أبداً ..وهو ذو اخللق العظيم...
وهو الذي يتحرك وي�سكن ويتكلم ويفعل ويبلغ ويهدي ويعلم
ويزكي حتت عني اهلل ،ومبحبة وحرا�سة وحفظ منه جل
�ش�أنه ..وهو امل�صلى عليه من اهلل واملالئكة وامل�ؤمنني ..وهو
الذي ا�شرتطت طاعة اهلل بطاعته ..وهو الذي ال يجوز رفع
ال�صوت فوق �صوته ..وهو رحمة للعاملني وهو الذكر الذي
يذكّر باهلل دوماً :بقوله وفعله وخلقه و�سلوكه.
وملا كان النبي حممد يف هذا املقام اجلليل عند ربه ،ف� إن
اهلل توىل  -بذاته العليّة  -الدفاع عن نبيه ور�سوله وحبيبه
وخليله وم�صطفاه:
َنص َر ُه ال َّل ُه فِي الدُّ ْنيَا وَ الآْ خِ َر ِة َف ْليَمْ دُ دْ
�أ{ -مَن كَ انَ يَظُ نُّ أَن لَّن ي ُ
ِيظ}..
ب كَ يْدُ ُه مَا َيغ ُ
بِسَ ب ٍَب ِإلَى السَّ مَ اء ثُمَّ ِل َيقْطَ عْ َف ْليَنظُ رْ هَ لْ يُذْ هِ نَ َّ
ومن دالالت الآية� :أن الذي يظن �أن اهلل لن ين�صر نبيه � ،إمنا
هو امر ؤ� ممتلئ وهم ًا � إىل درجة التخبط وامل�شقة ثم الهالك،
ذلك �أن اهلل نا�صر نبيه بيقني ال يكتنفه �شك قط.
َنصرُو ُه َفقَدْ ن ََص َر ُه ال ّل ُه إِذْ أَخْ رَجَ ُه الَّذِ ينَ كَ َفرُو ْا ثَانِيَ
بِ { -إ َّال ت ُ
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َي إِذْ هُمَ ا فِي ا ْلغَا ِر إِذْ َيقُولُ ل َِصاحِ ِب ِه َال حَ ْتزَنْ إِنَّ ال ّل َه َم َعنَا}
ا ْثن نْ ِ
جـِ { -إنَّا كَ َف ْينَاكَ المْ ُسْ تَهْ زِ ِئنيَ}.

د -وحني و�صف �أحد امل�شركني النبي ب�أنه ( أ�ب�تر) � -أي
الذي ال ذرية له  -رد اهلل عليه بقوله{ :إنَّا أَعْ طَ ْينَاكَ الْكَ وْ َث َر

 )#!1!#ف ََص ِّل ِل َر ِب َّك وَ انْحَ رْ  )#!2!#إنَّ شَ ا ِنئ ََك هُوَ ا َأل ْب َت ُر .})#!3!#

هـ  -وحني �سب �أبو لهب النبي وقال له :تب ًا لك .رد اهلل
عليه بقولهَ { :تب َّْت يَدَ ا َأبِي َله ٍَب وَ ت َّب  )#!1!#مَا أَغْ نَى عَ ْن ُه مَا ُل ُه وَ مَا
َات َله ٍَب}.
كَ سَ َب  )#!2!#سَ ي َْصلَى نَارًا ذ َ

مكانة حممد يف قلوب امل�سلمني:
� إن امل�سلمني أ�ت�ب��اع حممد ،يقدر عددهم اليوم مبليار
و�أربعمائة مليون � إن�سان :من كل الأ جنا�س والأ لوان واللغات
والبيئات ..ف� إذا �ضرب هذا العدد يف �أعداد امل�سلمني الذين
عا�شوا على هذه الأ ر�ض على مدى �1438سنة� ،أي منذ بعث
حممد نبي ًا ور�سو ًال و� إىل يوم النا�س هذا ،ف� إن الرقم ي�صبح
�أ�ضعاف ًا م�ضاعفة.
ه��ذه املليارات من امل�سلمني يحبون النبي حب ًا حقيقي ًا
عميق ًا و�صادق ًا يفوق حبهم لأ هليهم و�أنف�سهم.
ملاذا؟
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 -1يحبونه لأ نهم ي�ؤمنون بوجود اهلل ووحدانيته  ،وبقدرته
على � إنزال الكتب وابتعاث الر�سل ،وي�ؤمنون بحكمته العليا
املطلقة يف ذلك كله .فهو �سبحانه مل يخلق النا�س عبث ًا بدون
منهج هادَ { :أفَحَ سِ ْبتُمْ أ مََّنَا خَ َل ْقنَاكُ مْ عَ َبثًا وَ َأنَّكُ مْ إ َل ْينَا ال تُرْ جَ عُونَ
َ )#115#ف َتعَالَى ال َّل ُه الْـمَ ل ُِك الْـحَ قُّ ال إ َل َه إ َّال هُوَ ر َُّب ا ْلعَرْ ِش الْكَ رِ ميِ}.

فمنذ البدء ،حني �أهبط اهلل �آدم � إىل الأ ر�ض وا�ستخلفه
فيها :ق�ضى ب�أنه �سينزل منهج ًا يهدي الب�شرية � إىل التي هي
�أقوم ،يحمل هذا املنهج �أنبياء ور�سل من لدنهُ { :ق ْلنَا اهْ بِطُ و ْا
اي َف َال خَ وْ ٌف عَ َليْهِ مْ
ِم ْنهَا جَ مِ يع ًا َف ِإمَّا َي ْأ ِت َينَّكُ م ِّمنِّي هُدً ى فَمَ ن َتبِعَ هُدَ َ
وَ َال هُمْ يَحْ َزنُونَ }.

وقد حقق اهلل وع��ده ..فاملنطلق العملي للتاريخ الب�شري
ي�شهد ب��أن م�سرية الب�شر �شهدت مواكب متتابعة للأ نبياء
واملر�سلني :منذ نوح وحتى حممد �صلى اهلل عليهم جميع ًا
و�سلم ،وه��ذا تاريخ يوثقه ق��ول اهلل يف كتابه {إنَّ��ا أَوْ حَ ْينَا
ني مِنْ َبعْدِ ِه وَ أَوْ حَ ْينَا إلَى إ ْبرَاهِ يمَ
ُوح وَ ال َّن ِب ِّي َ
إ َلي َْك كَ مَ ا أَوْ حَ ْينَا إلَى ن ٍ
ُّوب وَ يُون َُس
َاط وَ عِ يسَ ى وَ َأي َ
ُوب وَ األَسْ ب ِ
وَ إسْ مَ اعِ يلَ وَ إسْ حَ اقَ وَ َي ْعق َ
وَ هَ ارُونَ وَ سُ َليْمَ انَ وَ آ َت ْينَا دَاوُو َد َزبُورًا  )#163#وَ رُسُ ًال قَدْ ق ََص ْصنَاهُمْ
عَ َلي َْك مِن َقبْلُ وَ رُسُ ًال لَّمْ َنق ُْص ْصهُمْ عَ َلي َْك وَ كَ لَّمَ ال َّل ُه مُوسَ ى تَكْ لِيمً ا
َّاس عَ لَى ال َّل ِه حُ جَّ ٌة َبعْدَ
 )#164#رُسُ ًال ُّمب َِّشرِ ينَ وَ مُنذِ رِينَ ِل َئ َّال يَكُ ونَ لِلن ِ
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الرُّ سُ لِ وَ كَ انَ ال َّل ُه عَ زِ يزًا حَ كِ يمً ا}.

 -2يحبونه لأ ن اهلل املوجود الأ حد القادر العليم احلكيم
الذي رحم الب�شرية ب� إر�سال املر�سلني � إليها هو الذي ابتعث
النبي حممد ًا واختاره ،وهو الذي قدمه للب�شرية لكي ت�ؤمن
َّاس قَدْ جَ اءكُ مُ الرَّسُ ولُ ب حِْالَقِّ مِن َّربِّكُ مْ
به وبر�سالته{ :يَا َأ ُّيهَا الن ُ
فَآ ِمنُو ْا خَ يْرًا لَّكُ مْ }.

والثقة بكلمة املقدِّ م وحكمته ،تت�ضمن  -بال ريب  -الثقة
باملقدَّم وعظمته وحمبته ،وه��و النبي حممد :ولقد �سبق
امل�سلمون ا آلخ��ري��ن يف ا إلمي��ان بالنبي حممد وا�ست�ضاءوا
بالنور الذي جاء به ،ومن ثم �أحبوه مبقت�ضى قاعدة من ذاق
عرف و�أحب و�أفلح {فَالَّذِ ينَ آ َمنُو ْا ِب ِه وَ عَ َّزرُو ُه وَ ن ََصرُو ُه وَ ا َّت َبعُو ْا
النُّو َر الَّذِ َي أُنزِ لَ َم َع ُه أُوْ لَـئ َِك هُمُ المْ ُ ْفلِحُ ونَ }.

 -3ويحبونه لأ نه هو �سبب هدايتهم ،ونور حياتهم � ،إذ جاء
بكتاب الهدى والنور وهو القر�آن العظيم:
َاب ِت ْبيَانًا لِّكُ لِّ شَ يْ ءٍ وَ ًهُ��دى وَ رَحْ مَ ًة
�أ{ -وَ َن َّز ْلنَا عَ َلي َْك الْكِ ت َ
وَ بُشْ رَى ِللْمُ سْ لِمِ نيَ}.

َاط مُّسْ َتق ٍِيم}.
ب{ -وَ ِإن ََّك َلتَهْ دِ ي ِإلَى ِصر ٍ

ثانياً :هو �سبب ن��ور حياتهم :ن��ور �ضمائرهم وعقولهم
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وقلوبهم� :أَ { -أفَمَ ن شَ رَحَ ال َّل ُه َص��دْ َر ُه ِللإْ ِسْ اَل ِم َفهُوَ عَ لَى نُورٍ مِّن
َّر ِّبهِ}.

َات
ب { -قَدْ أَنزَلَ ال َّل ُه إ َليْكُ مْ ذِ كْ رًا  )#^10^#رَسُ و ًال َي ْتلُو عَ َليْكُ مْ آي ِ
ات إلَى
ات مِنَ الظُّ لُمَ ِ
الصالِـحَ ِ
َات ِّليُخْ رِ جَ الَّذِ ينَ آ َمنُوا وَ عَ مِ لُوا َّ
ال َّل ِه ُم َب ِّين ٍ
النُّورِ}.

و�أول الهداية ،ومركز النور والتنوير� :أن النبي حممد ًا
عرّف امل�سلمني بربهم :خالقهم ومبدعهم و� إلههم ..عرف
امل�سلمني :كيف تكون العالقة االعتقادية والعبادية وال�سلوكية
باهلل؟
فمحمد � -صلى اهلل عليه و�سلم  -هو الذي علّمنا وغر�س
يف قلوبنا و�أفئدتنا وعقولنا :أ�ن��ه مل يخلق الكون � إال اهلل..
ومل يُقمْه ويُجْ ره على نظام حمكم بديع � إال اهلل ..ومل يخلق
الإن�سان يف �أح�سن تقومي ويكرمه � إال اهلل ..وال يعلم الغيب � إال
اهلل ..وال فعاّل ملا يريد � إال اهلل ..وال يهدي � إىل احلق � إال اهلل..
وال معبود  -بحق  � -إال اهلل ،فله  -وحده  -العبادة اخلال�صة
من كل �شريك ..وهو الذي يكون مع الإن�سان �أينما كان ..وهو
وحده الذي يعلم ما بذات ال�صدور ..وهو احلي القيوم الذي
ال ت�أخذه �س َن ٌة وال نوم ..وهو الذي عنده مفاحت الغيب ويعلم ما
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يف الرب والبحر:

ْض وَ هُوَ ا ْلعَزِ ي ُز الْـحَ كِ يمُ #) !1!#
ات وَ ا َألر ِ
{سَ بَّحَ ِل َّل ِه مَا فِي السَّ مَ وَ ِ
ِيت وَ هُوَ عَ لَى كُ ِّل شَ يْ ءٍ قَدِ ي ٌر
ْض يُحْ يِي وَ يمُ ُ
ات وَ ا َألر ِ
َل ُه ُمل ُْك السَّ مَ وَ ِ
 )#!2!#هُوَ األَوَّ لُ وَ اآلخِ ُر وَ الظَّ اهِ ُر وَ ا ْلبَاطِ نُ وَ هُوَ بِكُ ِّل شَ يْ ءٍ عَ لِي ٌم
ْض فِي سِ َّت ِة َأيَّامٍ ثُمَّ اسْ تَوَ ى عَ لَى
ات وَ ا َألر َ
 )#!3!#هُوَ الَّذِ ي خَ لَقَ السَّ مَ وَ ِ
ْض وَ مَا يَخْ رُجُ ِم ْنهَا وَ مَا يَنزِ لُ مِنَ السَّ مَ ا ِء
ا ْلعَرْ ِش َي ْعلَمُ مَا َيلِجُ فِي ا َألر ِ
وَ مَا َي ْعرُجُ فِيهَا وَ هُوَ َمعَكُ مْ َأيْنَ مَا كُ نتُمْ وَ ال َّل ُه بمِ َا َتعْمَ لُونَ ب َِصي ٌر )#!4!#
ْض وَ إلَى ال َّل ِه تُرْ جَ عُ ا ُألمُو ُر  )#!5!#يُولِجُ ال َّليْلَ
ات وَ ا َألر ِ
َل ُه ُمل ُْك السَّ مَ وَ ِ
الصدُ ورِ}
ات ُّ
فِي ال َّنهَا ِر وَ يُولِجُ ال َّنهَا َر فِي ال َّليْلِ وَ هُوَ عَ لِي ٌم بِذَ ِ
{ال ّل ُه َال ِإلَـ َه ِإ َّال هُوَ حْالَيُّ ا ْل َقيُّو ُم َال َتأْخُ ذُ ُه سِ َن ٌة وَ َال نَوْ ٌم َّل ُه مَا فِي
ْض مَن ذَا الَّذِ ي يَشْ فَعُ عِ نْدَ ُه ِإ َّال ِبإِذْ ِن ِه َي ْعلَمُ مَا
ات وَ مَا فِي ا َألر ِ
السَّ مَ اوَ ِ
َي َأيْدِ يهِ مْ وَ مَا خَ ْل َفهُمْ وَ َال يُحِ يطُ ونَ بِشَ يْ ءٍ مِّنْ عِ لْمِ ِه ِإ َّال بمِ َا شَ اء وَ سِ عَ
ب نْ َ
ْض وَ َال َيؤُو ُد ُه حِ فْظُ هُمَ ا وَ هُوَ ا ْل َعلِيُّ ا ْلعَظِ يمُ }
ات وَ ا َألر َ
كُ رْ سِ ُّي ُه السَّ مَ اوَ ِ
َات ا ْل َغي ِْب َال َي ْعلَمُ هَا ِإ َّال هُوَ وَ َي ْعلَمُ مَا فِي ا ْل َب ِّر وَ ا ْلبَحْ رِ
{وَ عِ ندَ ُه َمف حِ ُ
ْض وَ َال رَطْ ٍب
ات ا َألر ِ
وَ مَا تَسْ ق ُُط مِن وَ َرقَةٍ ِإ َّال َي ْعلَمُ هَا وَ َال حَ بَّةٍ فِي ظُ لُمَ ِ
َاب ُّمبِنيٍ }.
وَ َال يَاب ٍِس ِإ َّال فِي كِ ت ٍ

وهذه املعرفة باهلل� :سعادة ال متاثلها �سعادة :عند كبار
العقول� ،أحرار ال�ضمائر� ،أ�سوياء النفو�س.
فكل � إن�سان �سوى التكوين النف�سي والعقلي :تهفو نف�سه
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ويتطلع عقله وقلبه � إىل معرفة ربه الذي خلقه ،و� إىل حمبته
والتقرب � إليه مبا يحب من عباده وعمل وفق منهج يرت�ضيه
�سبحانه.
لقد كان زيد بن عمرو بن نفيل من رجاالت العرب الباحثني
عن طريق يعرفون به ربهم ويعبدونه ،وذلك قبل جميء النبي
حممد نبي ًا ور�سوالً ،ولكن زيد ًا هذا كان (حرياناً) ال يدري
كيف يعبد ربه .ولقد قال« :اللهم لو �أين �أعلم �أحب الوجوه
� إليك عبدتك به ولكني ال �أعلم».
والطريق �أو املنهج الذي ال يعرفه هذا الرجل الذي ا�شتد
به ال�شوق � إىل العالقة ال�صحيحة بربه ..هذا املنهج �أتى به
النبي حممدَ ،ف َع ّر َفنَا  -بهذا املنهج  :-كيف نعرف ربنا ون�ؤمن
به ونحبه ونعبده ون�سبحه بكرة و�أ�صي ًال ونذكره ذكر ًا كثرياً.
ومن اخللق الأ �صيل النبيل اجلميل� :أن يحب امل�سلمون من
كان ال�سبب يف هذه ال�سعادة احلقة� :سعادة العالقة ال�صحيحة
باهلل الرحيم العظيم اجلليل اللطيف الودود.
 -4وامل�سلمون يحبون النبي حممد لأ ن��ه (رحمة خا�صة
بهم) -ب�سبب � إميانهم به -كما هو رحمة عامة للإ ن�سانية
كافة.
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يص
�أَ { -لقَدْ جَ اءكُ مْ رَسُ ولٌ مِّنْ أَنفُسِ كُ مْ عَ زِ ي ٌز عَ َل ْي ِه مَا عَ ِنتُّمْ حَ رِ ٌ
ُوف رَّحِ يمٌ}.
ني َرؤ ٌ
عَ َليْكُ م بِالمْ ُؤْ ِم ِن َ
ني وَ رَحْ مَ ٌة ِّللَّذِ ينَ آ َمنُواْ}.
ب{ -وَ يُؤْ مِنُ ِللْمُ ؤْ ِم ِن َ

ني مِنْ أَنفُسِ هِ مْ وَ َأزْوَ اجُ ُه ُأ َّمهَا ُتهُمْ }.
جـ {-ال َّنبِيُّ أَوْ لَى بِالمْ ُؤْ ِم ِن َ

 -5ويحبونه لأ ن حمبة اهلل م�شروطة باتباعه{ :قُلْ إِن
كُ نتُمْ حُ ِتبُّونَ ال ّل َه فَا َّت ِبعُونِي يُحْ ِببْكُ مُ ال ّل ُه وَ َي ْغفِرْ لَكُ مْ ُذنُوبَكُ مْ وَ ال ّل ُه غَ فُو ٌر
رَّحِ يمٌ}.

 -6ويحبونه لأ ن��ه كافح و�صرب وثبت وحتمل الأ ذى حتى
كمل الدين ،ومتت النعمة ،وحتى و�صل الإ�سالم � إليهم :نقي ًا
حمفوظ ًا كام ًال تاماً .ولذلك حني �س�أل مئة �ألف م�سلم كانوا
معه على عرفات يف حجة الوداع ،حني �س�ألهم فقال«:و�أنتم
ت�س�ألون عني ،فما �أنتم قائلون؟» قالوا:ن�شهد �أنك قد �أديت،
وبلّغت ون�صحت .فقال«:اللهم ا�شهد .اللهم ا�شهد .اللهم
ا�شهد» :اللهم ا�شهد �أين بلغت دين الإ�سالم للنا�س تام ًا كام ًال
كما �أردت.
دالئل حمبة امل�سلمني لنبيهم ومظاهرها
�أوالً:يف ع�صره وعهده وبني ظهرانيه.

كان �أ�صحابه يوقّرونه ويجلونه وي�سارعون � إىل تلبية ندائه،
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واال�ستماع � إىل كالمه وحفظه ،وطاعة �أوامره وحتري �سنته
واتباعها والت�أهب الدائم لفدائه ب�أنف�سهم.
ما الدافع الأ ول العظيم � إىل ذلك كله؟ ..الدافع الأ ول
والأ عظم هو (احل��ب) ..حب الأ �صحاب ل�صاحبهم النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم.
ولندوّن �سطور ًا تنتظم دالئل و�صور ًا من حمبة امل�سلمني
الأ وائل لنبيهم:
� -1أحب �أبو بكر �صحبة النبي يف الهجرة � إىل املدينة ،وقد
حقق النبي له هذه الرغبة ..ويف الطريق كان �أبو بكر مي�شي
�أمام النبي �ساعة ،ثم مي�شي خلفه �ساعة .ف�س�أله النبي عن
ال�سبب فقال �أبو بكر :يا ر�سول ا هلل� ،أذكر املطاردين ف�أم�شي
خلفك ،و�أذكر الرا�صدين ف�أم�شي �أمامك ،فقال النبي«:يا �أبا
بكر لو كان �شيء �أحببت �أن يكون بك دوين؟» � -أي تفديني
بنف�سك .فقال �أبو بكر :نعم ،وال��ذي بعثك باحلق ما كانت
لتكون م�صيبة � إال �أن تكون بي دونك».
وك��ان أ�ب��و بكر يكرث م��ن قوله للنبي«:فديناك ب�آبائنا
و�أمهاتنا».
 -2وكان عمر بن اخلطاب يقول للنبي«:لأ نت �أحب � إيل من
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نف�سي».
 -3يف ليلة الهجرة :بات علي بن �أبي طالب يف فرا�ش النبي
ليفديه بنف�سه :حمبة له ..وقد �سئل علي :كيف كان حبكم
لر�سول اهلل؟ فقال :كان واهلل �أحب � إلينا من �أموالنا و�أوالدنا
و�آبائنا و�أمهاتنا ومن املاء البارد على الظم�أ.
 -4حني �أخرج �أهل مكة زيد بن الدثنة من احلرم ليقتلوه
قال �أبو �سفيان بن حرب� :أن�شدك اهلل يا زيد� ،أحتب �أن حممد ًا
الآن عندنا مكانك تُ�ضرب عنقه ،و� إنك يف �أهلك؟ فقال زيد:
واهلل ما �أحب �أن حممد ًا الآن يف مكانه الذي هو فيه ت�صيبه
�شوكة و� إين جال�س يف �أهلي :فقال �أبو �سفيان :ما ر�أيت من
النا�س �أحد ًا يحب �أحد ًا كحب �أ�صحاب حممد ملحمد.
 -5يف غزوة �أحد حني خرج امل�سلمون يدافعون عن املدينة
مبقت�ضى معلومات ت�ؤكد �أن الأ عداء قد خططوا ملهاجمتها..
حني دارت املعركة :ج �رّد أ�ب��و طلحة الأ ن�صاري من نف�سه
(تر�س ًا ب�شرياً) يحمي النبي من �سهام العدو .وقد �أتبع الفعل
وال�سلوك املحب بكالم حمب � إذ قال :يا نبي اهلل ب�أبي �أنت ،ال
ت�شرف (�أي تتطلع فريونك) ،أ� ّال ي�صيبك �سهم ،نحري دون
نحرك».
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 -6حني دخل النبي املدينة املنورة يف متام رحلة الهجرة:
�شعر امل�سلمون ب�أن ال�ضياء قد انت�شر يف كل �شيء� ..أما حني
مات النبي فقد �شعروا ب�أن الظالم قد عمَّ كل �شيء فيها..
يقول ال�صحابي �أن�س بن مالك«:ملا كان اليوم الذي دخل فيه
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم املدينة �أ�ضاء منها كل �شيء ..فلما
كان اليوم الذي مات فيه �أظلم منها كل �شيء .وما نف�ضنا عن
النبي الأ يدي حتى �أنكرنا قلوبنا».
� إنه �شعور املحب الذي يرى النور يف وجود حبيبه ،ويرى
الظالم يف غيابه.
ثانياً :حمبة امل�سلمني يف الع�صور كافة لنبيهم
يقول النبي«:من �أ�شد �أمتي حب ًا يل يكونون بعدي ،يود
�أحدهم لو ر�آين ب�أهله وماله».
وهذه النبوءة املحبة� :صدقها الواقع التاريخي من بعده:
بدالئل و�صور ومظاهر عديدة متنوعة منها:
 � -1إن كل م�سلم يبرّ ح به ال�شوق � إىل ر�ؤية النبي يف املنام..
ومن وفق � إىل ر�ؤيته منهم :ي�شعر ب�سعادة غامرة متلأ روحه
وقلبه و�شعوره ،ويظل ف�ؤاده املحب متطلع ًا � إىل ر�ؤية جديدة.
 -2االقتداء بالنبي وحتري �سنته يف القول والفعل ..فهذا
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االقتداء باعثه احلب ،وهو  -يف الوقت نف�سه  -املعراج � إىل
تبُّونَ ال ّل َه فَا َّت ِبعُونِي يُحْ ِببْكُ مُ ال ّلهُ}.
حمبة اهلل{ :قُلْ إِن كُ نتُمْ حُ ِ
� -3شد الرحال � إىل زيارة م�سجده وال�سالم عليه.
 -4ال�صالة عليه بعد الأ ذان ..ويف الت�شهد يف ال�صالة..
وبني يدي الدعاء ..ويف خطبة اجلمعة ..ويف بداية امل�ؤلفات
وختامها ويف �سائر اليوم والليلة.
 -5ت�أليف �ألوف الكتب يف �سريته و�سنته و�شمائله.
 � -6إبداع ع�شرات الأ لوف من الق�صائد ال�شعرية القومية
ال�سديدة اجلميلة يف مدحه.
 -7الدفاع عن مقامه ال�شريف.
ومن دالئ��ل حمبة امل�سلمني لنبيهم ،ومن مظاهر ذلك:
�أنهم م�ستعدون دوم ًا لفدائه ب�آبائهم و�أمهاتهم و�أنف�سهم،
ومبوجب ه��ذا اال�ستعداد ينبعثون  -تلقائي ًا  -للدفاع عن
مقامه ال�شريف � إذا م�سه �أحد ب�سوء وهو دفاع ميليه الإميان
به ،وتقت�ضيه حمبته{ :فَالَّذِ ينَ آ َمنُو ْا ِب ِه وَ عَ َّزرُو ُه وَ ن ََصرُو ُه وَ ا َّت َبعُو ْا
النُّو َر الَّذِ َي أُنزِ لَ َم َع ُه أُوْ لَـئ َِك هُمُ المْ ُ ْفلِحُ ونَ } فمن الإميان به ومن
حمبته :ن�صرته .والن�صرة تعني  -بال ريب  -الدفاع عن
مقامه الكبري ،وحرمته املقد�سة.
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ولي�س �صحيح ًا �أن يقال � :إن اهلل قد تكفل بع�صمة نبيه
َّاس}
من النا�س ،وبالدفاع عنه ،فقال{ :وَ ال ّل ُه َيع ِْصمُ َك مِنَ الن ِ
وقالِ { :إنَّا كَ َف ْينَاكَ المْ ُسْ تَهْ زِ ِئنيَ} فال داعي  -من ثم  � -إىل دفاع
امل�سلمني عنه ..وال ريب �أن اهلل قد ع�صم نبيه من �أذى امل�ؤذين
حتى بلغ الر�سالة و�أدى الأ مانة  -متام ًا على الذي �أح�سن -
وذهب � إىل ربه را�ضي ًا مر�ضي ًا طيب ًا مبارك ًا من�صوراً .بيد �أنه
لي�س هناك تعار�ض منهجي وعملي  -قط  -بني دفاع اهلل عن
نبيه ودفاع امل�سلمني عنه ..وهذا هو دليل االت�ساق والتكامل
بني فعل اهلل وفعل امل�سلمني.
 � -1إن اهلل قد تكفل بالدفاع عن امل�ؤمنني{:إِنَّ ال َّل َه يُدَ افِعُ عَ نِ
الَّذِ ينَ آ َمنُوا إِنَّ ال َّل َه اَل يُحِ ُّب كُ لَّ خَ و ٍَّان كَ فُورٍ } ومع ذلك �ألزمهم
بالدفاع عن �أنف�سهم{ :وَ قَا ِتلُو ْا فِي سَ بِيلِ ال ّل ِه الَّذِ ينَ ُيقَا ِتلُونَكُ مْ وَ َال
َت ْعتَدُ و ْا إِنَّ ال ّل َه َال يُحِ ِّب المْ ُ ْعتَدِ ينَ }.
 � -2إن اهلل نف�سه  -تقد�س يف عاله  -وهو العزيز الغالب على
�أمره والذي يقول لل�شيء كن فيكون ،والغني عن دفاع كل �أحد:
اخترب � إميان امل�ؤمنني بالدفاع عنه ون�صرته � -سبحانه :-
َنصرْ كُ مْ وَ ُي َثب ِّْت
َنصرُوا ال َّل َه ي ُ
�أ{ -يَا َأ ُّيهَا الَّذِ ينَ آ َمنُوا إِن ت ُ
َأقْدَ امَكُ مْ }.
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َنص ُر ُه وَ رُسُ َل ُه بِا ْل َغي ِْب إِنَّ ال َّل َه قَوِ ٌّي عَ زِيزٌ}.
ب{-وَ ِل َي ْعلَمَ ال َّل ُه مَن ي ُ

َنصا َر ال َّلهِ}.
جـ{ -يَا َأ ُّيهَا الَّذِ ينَ َآ َمنُوا كُ ونوا أ َ

وموجز ه��ذه النقطة �أن ق��درة اهلل مرتبطة  -يف هذه
املجاالت -مببا�شرة الأ �سباب التي �شرعها اهلل ،ورتب عليها
الأ ع�م��ال الإداري��ة االختيارية ،كما رت��ب عليها التفاوت يف
الدرجات بني امل�ؤمنني.
� إن مكانة النبي حممد جد عظيمة ومتجددة يف نفو�س
امل�سلمني ،و�أن حمبتهم له تعمر قلوبهم و�أرواحهم دوماً ،فهم
 من ثم  -يجهرون بهذا احلب ،وال يخافتون به.� إن احلب � إذا ا�شتدت منازعه
			ال يرت�ضي يف هوى لياله تلميح ًا
من هنا ،فهم يعربون عن هذا احلب يف �صيغ و�صور �شتى
منها� :صيغة الدفاع عن مقامه الكرمي  -بعزم ومثابرة � -إذا
تطاول عليه متطاول.
وامل�سلمون وهم يحبون النبي ويوقرونه ويعظمونه :ال يختل
ميزان احلق يف عقولهم وقلوبهم ومفاهيمهم.
ففي عقيدة امل�سلمني :هناك (فروق وا�ضحة) جداً -ال
تتداخل قط  -بني مقام النبوة ومقام الأ لوهية.
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فاهلل  -وحده  -هو اخلالق الرازق احلي القيوم واملحيي
املميت عامل الغيب وال�شهادة الذي يعلم كل �شيء والقادر على
كل �شيء ،وهو -وحده -املعبود احلق :بحق وهو العلي الأ على
الأ حد ال�صمد املتفرد الذي ال يختلط مبخلوقاته ،وال تختلط
به خملوقاته.
والنبي  -مهما عظم �ش�أنه وت�سامى مقامه واقرتب من ربه
 � إمنا هو خلق من خلق اهلل ،وعبد �أواب من عباده املخل�صنيالكبار:
�أ{ -سُ بْحَ انَ الَّذِ ي أَسْ رَى ِب َعبْدِ ِه َل ْي ًال ِمّنَ الْـمَ سْ جِ دِ الْـحَ رَا ِم إلَى
الْـمَ سْ جِ دِ ا َألق َْصا الَّذِ ي بَارَكْ نَا حَ وْ َل ُه ِلنُرِ َي ُه مِنْ آيَا ِتنَا إ َّن ُه هُوَ السَّ مِ يعُ
َصيرُ}.
ا ْلب ِ

َاب قَوْ سَ نْ ِي أَوْ أَدْ نَى )#!9!#
ب{ -ث َُّم َدنَا َفتَدَ لَّى  )#!8!#فَكَ انَ ق َ

َفأَوْ حَ ى إلَى عَ بْدِ ِه مَا أَوْ حَ ى}

َات ِليُخْ رِ جَ كُ م مِّنَ
َات َب ِّين ٍ
جـ{ -هُوَ الَّذِ ي ُي َنزِّلُ عَ لَى عَ بْدِ ِه آي ٍ
ُوف رَّحِ يمٌ}
ات ِإلَى النُّو ِر وَ إِنَّ ال َّل َه بِكُ مْ َل َرؤ ٌ
الظُّ لُمَ ِ

لأ جل هذا :جاء التوكيد على (ب�شرية) الأ نبياء:
َاب وَ الْـحُ كْ مَ
�أ{ -مَا كَ انَ ِلبَشَ ٍر أَن يُؤْ ِت َي ُه ال َّل ُه الْكِ ت َ

وَ ال ُّن ُب َّو َة ثُمَّ
ني بمِ َا كُ نتُمْ
َّاس كُ ونُوا عِ بَادًا ِلّي مِن دُونِ ال َّل ِه وَ لَكِ ن كُ ونُوا َربَّا ِن ِّي َ
َيقُولَ لِلن ِ
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َاب وَ بمِ َا كُ نتُمْ تَدْ رُسُ ونَ  )#^79^#وَ ال َي ْأ ُمرَكُ مْ أَن َتتَّخِ ذُ وا
ُت َع ِلّـمُ ونَ الْكِ ت َ
ني َأ ْربَابًا َأ َي ْأ ُمرُكُ م بِالْكُ فْرِ َبعْدَ إذْ أَنتُم مُّسْ لِمُ ونَ }.
الْـمَ الئِكَ َة وَ ال َّن ِب ِّي َ
ب{ -قَال َْت َلهُمْ رُسُ ُلهُمْ إِن نَّحْ نُ ِإ َّال بَشَ ٌر ِّم ْثلُكُ مْ وَ لَـكِ نَّ ال ّل َه يمَ ُنُّ
عَ لَى مَن يَشَ اء مِنْ عِ بَادِ هِ}.

جـ{ ْ -إ مَِّنَا َأنَا بَشَ ٌر ِّم ْثلُكُ مْ يُوحَ ى ِإلَيَّ أ مََّنَا ِإ َلهُكُ مْ ِإ َل ٌه وَ احِ ٌد فَمَ ن كَ انَ
يَرْ جُ و ِلقَاء َر ِّب ِه َف ْل َيعْمَ لْ عَ مَ اًل َص حِالًا وَ اَل يُشْ رِ كْ ِب ِعبَا َد ِة َر ِّب ِه أَحَ دً ا}

ويف التوكيدعلى (ب�شرية) النبي :حكم علمية وعملية:
 حكمة املحافظة على �صفاء العقيدة ونقاء الإميان وحرا�ستهامن الوقوع يف اخللط بني مقام الأ لوهية ،ومقام النبوة.
 �أن هذه الب�شرية :تثبت (ا�ستطاعة) الب�شر :االقتداء بالنبي،فهو ب�شر مثلهم ي�ستطيعون اتباعه وحماكاته ،ولي�س مالك ًا من
ْض
غري جن�سهم :يعجزون عن جماراته{ :قُل لَّوْ كَ انَ فِي ا َألر ِ
ني َل َن َّز ْلنَا عَ َليْهِ م مِّنَ السَّ مَ اء َملَكً ا رَّسُ والً}.
مَآلئِكَ ٌة يمَ ْشُ ونَ مُطْ مَ ِئ ِّن َ

حقاً � :إن النبي يلتقي م��ع الب�شر يف (الب�شرية) ولكنه
يفوقهم مباليني الدرجات واملراقي :باال�صطفاء الإلهي له...
وبالوحي الذي تنزل عليه ..وب�شرف العروج � إىل ربه وبلوغه
�سدرة املنتهى وباخل�صو�صية الربانية يف حمبته وحرا�سته
ورعايته{ :وَ ْاصبِرْ حِلُكْ مِ َرب َِّك َف ِإن ََّك ِبأَعْ ُي ِننَا}.
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