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مل  5 ةمّدق

المقّدمة 

�لحم���د هلل رباّ �لعالمي���ن و�ل�س���الة و�ل�سالم عل���ى �لمبعوث رحم���ة للعالمين �أبي 

د بن عبد �هلل وعلى �آله �لطاهرين. �لقا�سم محماّ

 Pاإلى اأن َبَعَث اهلل �ُش���بحاَنُه ُمحّمدا َر�ش���وَل اهلل« :Q ّروي ع���ن �لإم���ام عليا

َماأخ���وذا َعلَى النَِّبيِّيَن ميثاُقُه، َم�شهوَرًة �ِشماُتُه، َكريما ميالُدُه، واأهُل الأر�ِص َيوَمِئٍذ 

���ٍه هلّل  ِبَخلِقِه، اأو ُملِحٍد  َق���ٌة، واأه���واٌء ُمنَت�ِشَرٌة، وَطراِئ���ُق ُمَت�َشتَِّتٌة، َبيَن ُم�َشبِّ ِملَ���ٌل ُمَتَفرِّ

الَل���ِة، واأنَقَذُه���م ِبَمكاِنِه ِمَن  ف���ي ا�شِم���ِه، اأو ُم�شي���ٍر اإل���ى َغي���ِرِه؛ َفَهداُهم ِبِه ِم���َن ال�شَّ

 .
(1(

الَجهاَلِة«

ة، عي�سى  مت قرون طويلة على مبعث نبياّ �لرحمة و�ل�سدق و�لمحباّ كان���ت قد ت�سراّ

�ض لتغيير�ت فكرية وعقيدية، وتحواّلت  �لم�سيحQ، وكان �لمجتمع �لب�سري قد تعراّ

�أخالقية و�جتماعية عجيبة.

ت على ن�سر عي�سى �لم�سيح Q للهد�ية  في مثل هذه �لظروف  وبعد ع�سور مراّ

دً� P بدين مبين، وقو�نين ثابتة، و�آيات محكمة، و�أنو�ر  �لإلهياّة، بعث �هلل تعالى محماّ

ق للوعي و�لفطنة و�لمعتقد�ت  د، وعلم غزير مزيل للجهل ومحقِّ م�سرقة، وم�سعل متوقاّ

)1) نهج �لبالغة، �ل�سياّد �لر�سي، ج1، �ض25. 
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�ض مجتمعًا قر�آنياّا مفعم���ًا بالقيم �لإلهياّة �لإن�سانياّة، ومليئًا  �لعميق���ة �ل�سلبة،  كي يوؤ�ساّ

بالم���كارم �لأخالقية، ويقود �لإن�سان نحو �لهدف �لأ�سمى و�لمق�سد �لأعلى. وقد كان 

���دً� للتعاليم  ���دP نف�سه مظهر ه���ذه �لحقائق �ل�سماوية، ومج�ساّ ن���ا �لأعظم محماّ نبياّ

�لقر�آنية و�لقيم �لإلهياّة �لأخالقية. 

لق���د كان ر�س���ول �هللP �أف�سل �لوج���وه �لإن�سانياّة و�أكملها و�أقربه���ا �إلى �لقلوب. 

���ل ف���ي �سيرته و�لنظر في �سخ�سيته و�لتدباّر في ُخلق���ه وخ�ساله، يوقع �لإن�سان  و�لتاأماّ

في �لده�سة و�لحيرة.

:Q ّيقول �لإمام عليا

���ُه، َيقوُل ناِعُتُه: َل���م اأَر َقبلَُه ول  »َم���ن َراآه ُبَديَه���ًة هاَبُه، وَم���ن خاَلَطُه َمعِرَفًة اأَحبَّ

 .
(1(

َبعَدُه ِمثلَُه«

، و�أن  وهك���ذ�، فمن �لطبيعي �أن تكت�سب ه���ذه �ل�سخ�سياّة �لم�سرقة �لبع���د �لعالمياّ

ت�سمر جمي���ع �سخ�سياّات �لعالم تحت ظلاّ نوره، و�أن يطاأطئ جميع �لأبطال و�لعظماء 

ه،  ���ة، روؤو�سهم �أمام عظمت���ه و�سمواّ ل���ون �لقمم �ل�ساهقة ف���ي تاريخ �لب�سرياّ �لاّذي���ن يمثاّ

ين  ق �لوع���د �لإلهياّ في عولمة هذه �ل�سريعة، و�سي���ادة تعاليم �لدِّ ���د �أر�سية تحقاّ وتتمهاّ

�لاّذي جاء به هذ� �لرجل �لعظيم �لاّذي ل نظير له في �لتاريخ، حيث قال تعالى:  

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   {ٺ 

 .
(2(

ڤ ڤ ڦ}
، وتحلاّقو� كالفر��سات حول  وهك���ذ� فقد �أذعن �أ�سح���اب �لقلوب �لطاهرة �أمام �لح���قاّ

���ا �أ�سحاب �لقل���وب �لمري�سة  P، و��ستماتو� ف���ي �لدفاع عنه. و�أماّ �سمع���ة وج���ود �لنب���ياّاّ

و� في ذلك �لع�سر وما بعده وعلى مراّ �لتاريخ معلنين �لحرب  و�لنفو�ض �لمظلمة فقد ��سطفاّ

 P عل���ى تعاليمه �ل�سامية، و�سع���و� باأ�ساليب مختلفة من �أجل �لنيل م���ن �سخ�سياّة �لنبياّاّ

)1)  �أمالي �لطو�سي، �ل�سيخ �لطو�سي، �ض341.

)2)  �سورة �لتوبة، �لآية: 33.
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وتحريف وقلب �سورته �لجميلة، ولم ياألو� جهدً� منذ �أقدم �لع�سور حتاّى �لقرون �لأخيرة، 

حيث ظهرت و�تاّ�سعت در��س���ات �لم�ست�سرقين وبحوثهم في  �ختالق �لأكاذيب و�لأ�ساطير 

و�لأقاويل �لباطلة ون�سرها، وبذلو� ما ��ستطاعو� من جهد في هذ� �لتاّجاه. 

م���ن هن���ا فقد كان هذ� �لكت���اب »اإّل رحم���ة للعالمي���ن« محاول���ة للتعريف بر�سول 

�لرحم���ة ونبياّ �لأمةP ودفاعًا عنه وذكرً� لمحامده وخ�ساله، فيه ذكرى للموؤمنين، 

ب من خالله �إلى �هلل تعال���ى، ون�ساأله  وتوعي���ة للباحثي���ن، وز�د �إل���ى يوم �لدين، نتق���راّ

ة بن �لح�سن �لمهدياّ |  ل بتحقيق وعده و�أن يظه���ر خَلف نبياّه �لحجاّ �سبحان���ه �أن يعجاّ

و�أن يجعلنا في جنده �إناّه �سميع مجيب. 





1

يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:  

 .
(1(

{ک ک گ        گ گ}

{ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ 

.
(2(

ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ}

)1)   �سورة �لأنبياء، �لآية: 107.

)2)   �سورة �لتوبة، �لآية: 128.

محّمدP نبّي الرحمة 
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تمهيد

���د بن عب���د�هلل بن عبد  نب���ّي الرحم���ة ف���ي �شط���ور: ول���د خات���م �لنبياّاّين محماّ

ل من ع���ام �لفي���ل، توفياّ �أبوه  ل���بP ف���ي �ل�ساب���ع ع�س���ر من �سهر ربي���ع �لأواّ  �لمطاّ

ه وهو في �لر�بع���ة �أو �لخام�سة  وه���و جني���ن، ثماّ ��ستر�سع ف���ي بني �سعد، وُرداّ �إل���ى �أماّ

ه عب���د �لمطلب و�خت�ضاّ به  ه حين بل���غ �ل�ساد�سة فكفله جداّ يت �أماّ م���ن عم���ره. وقد توفاّ

ه �لحنون �أبي  ه �لحياة بعد �أن �أوكل �أم���ر رعايته �إلى عماّ ع جداّ وبق���ي مع���ه �سنتين ثماّ وداّ

ه �إلى حين تزواّج من خديجة وهو في ريعان �سبابه، وكان قد  طال���ب، حي���ث بقي مع عماّ

ُع���رف بال�سادق �لأمين، وقد �رت�سته �لقبائ���ل �لمتنازعة لن�سب �لحجر �لأ�سود لحلاّ 

 P نز�عه���ا فاأبدى حنك���ًة و�إبد�عًا ر�ئعًا �أر�سى به جمي���ع �لمتنازعين، وح�سر �لنبياّاّ

حلف �لف�سول بعد �لع�سرين من عمره.  وُبعث بالر�سالة وهو في �لأربعين، وبعد م�سي 

ث���الث  �سنو�ت من بد�ية �لدعوة �إلى �هلل، �أمره �هلل باإنذ�ر ع�سيرته �لأقربين ثماّ �أمره 

ب���اأن ي�سدع بالر�سالة ويدعو �إلى �لإ�سالم عالني���ة ليدخل من �أحباّ �لإ�سالم في �سلك 

ل دولة �إ�سالمية فاأر�سى قو�عدها في  �ض �لنبياّاّ �لخاتمP �أواّ �لم�سلمين و�لموؤمنين و�أ�ساّ

ه مركزً� لدعوته وحكومته..  �ل�سنة �لأولى بعد �لهجرة وبنى �لم�سجد �لنبوياّ �لاّذي �أعداّ

د  ته وهو يمهاّ P مع �أماّ ة �لود�ع و�آخر �سنة ق�ساها �لنبياّاّ وكان �لع���ام �لعا�سر عام حجاّ

P في 28 �سفر �سنة  ي �لنبياّاّ ته �ل�ساهدة على �سائر �لأمم، وتوفاّ ماّ
ُ
لدولته �لعالمية ولأ
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�إحدى ع�سرة هجرية بعد �أن بلاّغ �لر�سالة و�أحكم دعائم دولته �لإ�سالمية حيث عياّن لها 

 .Qلقيادة �لمع�سومة �لاّتي تخلفه متمثاّلة في �سخ�ض �لإمام علياّ بن �أبي طالب�

1-  محّمدP نبّي الهدى والرحمة 

ية �لر�أي  ة حراّ ت�سعى بع�ض و�سائل �لإعالم �لغربية في �ل�سنو�ت �لأخيرة - بحجاّ

�لنبياّاّ  �سخ�سية  وهي  �لوجود  في  �إن�سانية  �سخ�سية  �أعظم  من  للنيل  و�لتعبير- 

باأناّه  �ساخرة  و�أ�ساليب  بو�سائل  �لغربية  �لإعالم  و�سائل  ره  ت�سواّ �لاّذي   ،Pد محماّ

�لعنف  دين  �لإ�سالم  و�أناّ  �لقلب،  غليظ  كان  ��ه  و�أناّ و�سلب،  ونهب  وقتل  حرب  رجل 

و�لقتال. و�لرهبة 

لة،  هذه �ل�سخ�سياّة �لاّتي نالت �لقدر �لأوفى من كلاّ �ل�سمائل �لح�سنة و�لخالل �لنبياّ

رت �لإن�سان ورفعت عنه �إ�س���ر عبوديات و�أغالل كثيرة  ���ة �لعليا، وحراّ و�لقي���م �لإن�سانياّ

دP �لرجل �لاّذي �كتملت  لت �سخ�سية �لنبياّاّ محماّ كانت منت�سرة في �لعالم، فلقد �سكاّ

في���ه كلاّ �لأخ���الق �لحميدة، و�نتفت عن���ه كلاّ �لأخالق �لذميمة، ق���ال تعالى: {ڱ 

���دP �لمثل �لأعل���ى لالإن�سانية في  ل���ت حي���اة �لنبياّاّ محماّ .  ف�سكاّ
(1(

ڱ    ڱ ں}
جمي���ع �أح���و�ل �لحياة و�أوجهها؛  ف���ي �ل�سلم و�لحرب، في �لحي���اة �لزوجية، مع �لأهل 

 P و�لأ�سح���اب، في �لإد�رة و�لرئا�سة و�لحكم و�ل�سيا�سة، في �لبالغ و�لبيان، فالنبياّاّ

 ،
(2(

هو �لمث���ل �لكامل. قال �هلل تعال���ى: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ}

.
(3(

{.. ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ..}

ف���كانP يفي�ض رحمة في خلق���ه و�سلوكه و�أدبه و�سمائله، ف���ال يحمل عبء بالغ 

ة �ساملة فياّا�سة طبع عليها  ه���ذه �لرحمة �إلى �لعالمين �إلاّ ر�سول رحيم ذو رحم���ة عاماّ

ذوق���ه ووجد�نه، و�سيغ بها قلب���ه وفطرته. قال تعالى: {ھ ھ ے 

)1)   �سورة �لقلم، �لآية: 4.

)2)   �سورة ي�سن، �لآيتان: 3 ـ 4.

)3)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 21.
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ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ 
 .

(1(

ۆ}

فه���و مث���ل �أعلى للرحمة �لإلهياّة لذلك و�سفه �هلل تعال���ى باأناّه روؤوف رحيم ي�ستطيع 

P، ذلك لأناّه »بالموؤمنين  �لموؤمن���ون �ل�ستفادة من �لرحمة �لاّتي كان ُيمثاّله���ا �لنبياّاّ

رووؤف رحيم« وي�ستطيع �لكافرون و�لمنافقون �أي�سًا -�إلى جانب �لموؤمنين - �ل�ستفادة 

م���ن هذه �لرحمة كذلك، فعندما قيل له: �دع على �لم�سركين قالP: »اإّني لم اأُبعث 

 .
(2(

لّعاًنا، واإّنما ُبعثت رحمة«

2- النبّيّ محّمدP الإن�شان العطوف والمحّب

ته لوجدنا باأناّ  ةP في بيته ومع �أولده و�أهل خا�ساّ و�إذ� �لتفتن���ا �إلى حياته �لخا�ساّ

�لرحم���ة و�ل�سفقة من �أبرز �أخالقه وخ�سالهP وقد و�سف���ه �هلل في �لقر�آن �لكريم 

. وقال 
(3(

P: {ک ک گ        گ گ} بذلك، فق���ال تعالى عن �لنب���ياّاّ

 .
(4(

تعالى: {پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ}

ة  ل �أولده، ويعطف عليهم، وياأمر بالم�ساو�ة في �لمحباّ وكانP ُيحباّ �لأطفال، وُيقباّ

بينه���م، كما كان يح���باّ �أهله وزوجاته، وهو �لقائ���ل: »حّبب اإلّي م���ن دنياكم: الطيب 

والن�ش���اء، وُجعل���ت ق���رة عيني في ال�شالة«. وق���الP: »خيركم خيرك���م لأهله واأنا 

. وكانP رحيمًا بالجميع، ب���ل �إناّه ي�سمع بكاء �ل�سبياّ في�سرع في 
(5(

خيرك���م لأهل���ي«

ه. و كان P يمراّ بال�سبيان في�سلاّم عليهم. وجاء �لح�سن  �ل�سالة مخافة �أن ُتفتتن �أماّ

ة، وهما �بن���ا �بنته وهو يخط���ب �لنا�ض فجعال يم�سي���ان ويعثر�ن فنزل  و�لح�سي���ن مراّ

P من �لمنبر، فحملهما حتاّى و�سعهما بين يديه، ثماّ قال �سدق �هلل ور�سوله:  �لنب���ياّاّ

)1)   �سورة �لتوبة، �لآية: 128.

د �لري �سهري، ج 4، �ض 274.  )2)   ميز�ن �لحكمة، محماّ

)3)   �سورة �لأنبياء، �لآية: 107.

)4)   �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 159.

)5)  من ل يح�سره �لفقيه، �ل�سيخ �ل�سدوق، ج 3، �ض 555.
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  نظرت 
(1(

{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ}

�إل���ى هذين �ل�سبياّين يم�سيان فيعث���ر�ن فلم �أ�سبر حتاّى قطعت حديثي ورفعتهما. وفي 

رو�ي���ة »م���ا �شرب ر�ش���ول اهلل �شيًئا قّط بي���ده ول امراأة ول خادًم���ا اإّل اأن يجاهد في 

 .
(2(

�شبيل اهلل«

ب  ُل �بنه �إبر�هيم عند وفاته وعين���اه تذرفان بالدموع؛ فيتعجاّ P ُيَقبِّ وكان �لنب���ياّاّ

P: »يابن ع���وف، اإّنها  بع����ض �لحا�سرين ويق���ول: و�أنت يا ر�سول �هلل! فيق���ول �لنبياّاّ

رحمة، اإّن العين تدمع، والقلب يحزن، ول نقول اإّل ما ُير�شي رّبنا، واإّنا بفراقك يا 

 .
(3(

اإبراهيم لمحزونون«

P اإذا �ُشئ���ل �شيئاً  Q »كان النب���ّيّ وم���ن تو��سعه و�سك���ره:  قال �لإم���ام عل���ياّ

ا  ف���اأراد اأن يفعل���ه قال: نع���م، واإذا اأراد اأن ل يفعل �شكت، وكان ل يقول ل�شيء ل«، و�أماّ

عالقت���ه باأ�سحابه، فقد قال تعالى: {ڭ ۇ ۇ   ۆ 

، وع���ن �لإم���ام �أب���ي عب���د �هللQ ق���ال: »كان ر�ش���ول اهللP ُيق�ّش���م 
(4(

ۆ}
لحظات���ه بي���ن اأ�شحابه، فينظر اإلى ذا وينظر اإل���ى ذا بال�شوّي�شة؛ وقال: ولم يب�شط 

 Pر�شول اهلل رجليه بين اأ�شحابه قّط، واإن كان لي�شافحه الّرجل فما يترك ر�شول اهلل

 .
(5(

يده من يده حّتى يكون هو التارك...«

3- رحيم في الحرب وال�سلم  

ه �أي�سًا كان �ساح���ب �سفقة عظيمة،  و كانP ف���ي �لحرب يقاتل ب�سجاع���ة، ولكناّ

���ه في �لوقت نف�س���ه �ساحب مروءة كبيرة وقل���ب كبير. ففي غزوة  ���ًا، ولكناّ كان �سيا�سياّ

)1)   �سورة �لأنفال، �لآية: 28.

د �لري �سهري، ج 4، �ض 3231.  )2)   ميز�ن �لحكمة، محماّ

)3)   �لمحلى، �بن حزم، ج 5، �ض 146.

)4)  �سورة �لتوبة، �لآية: 128.

)5)   �لكايف، ج2، �ض671.
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ق ج�سده تمزيقًا،  ه حم���زة �أ�سد �هلل ور�سول���ه ر�سي �هلل عنه، وُم���زاّ �أح���د ��ست�سهد عماّ

ى �لدم ج�سده �ل�سريف،  وكان يدعو في  P وُك�ِسرت رباعياّته، وغطاّ و�ُس���جاّ ر�أ�ض �لنبياّاّ

. فهل يوجد �أرحم 
(1(

ة له: »اللهّم اغفر لقومي اإّنهم ل يعلم���ون« مقاب���ل �أذى �أه���ل مكاّ

دP في مثل هذه �للحظات.  من �لنبياّاّ محماّ

ة كيف تعامل مع م���ن �أخرجوه وظاهرو� على �إخر�جه و�إيذ�ئه؟ وكيف  وف���ي فتح مكاّ

بو� في وفاة �أحباّ زوجاته �إليه خديجة  تعامل مع من حا�سروه في �سعب �أبي طالب وت�سباّ

ة بع�سرة �آلف مقاتل،  ه �أبي طالب؟ فلقد دخل مكاّ �لكبرى ر�سي �هلل عنها، وفي وفاة عماّ

ه مع كلاّ مظاهر �لن�سر  دخ���ل على مركب���ه، و�لدرع على �سدره، و�ل�سيف في يده، ولكناّ

ة: »ما ت���رون اأّني فاعل بك���م؟« فاأجابوه:  ه���ذه كان �أنموذج���ًا للرحمة،  ف�س���األ �أهل مكاّ

»خي���راً اأٌخ كري���ٌم واب���ن اأخ كريم« فقال لهم ما قال���ه يو�سف Q لإخوته: »ل تثريَب 

. لق���د قال لهم: »اذهبوا فاأنتم 
(2(

عليك���م الي���وم َيغفر اهلل لكم وهو اأرحم الراحمين«

 .
(3(

الُطلَقاء«

4- ر�س�لة النبّيّ محّمدP دين المحّبة والرحمة

ة و�ل�س���الم و�لدعوة �إل���ى �لخير، وما  ي���ن �لإ�سالمي ه���و دين �لرحم���ة و�لمحباّ �لدِّ

ت���ه وت�سريع���ه للقتال و�لجه���اد �إلاّ �أحد مظاهر هذه �لرحم���ة، �إذ ل يمكن �إيجاد  عالمياّ

�لرحمة كُخلق لالأفر�د و�لمجتمعات �إلاّ بدفع �لظالم ورفع ظلمه عن �لمظلومين.

. ويقول �هلل تعالى:
(4(

 يق���ول �هلل تعال���ى: { ڤ              ڤ ڤ ڦ ڦڦ}

ل �أعمالن���ا: د ف���ي �أواّ ، ونح���ن د�ئًم���ا ُن���رداّ
(5(

  {ڀ ٺ   ٺٺ ٺ   ٿ ٿ}

مة �ملجل�سي، ج 95، �ض 167. )1)   بحار �لأنو�ر، �لعالاّ

)2)   �سورة يو�سف، �لآية: 92، �لكايف، ج 4، �ض 225.

)3)   �لكايف، ج 3، �ض 513.

)4)   �سورة �لأنعام، �لآية: 54.

)5)   �سورة يو�سف، �لآية: 64.
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P: »لّما خلق اهلل الخلق كتب عنده فوق  . ويق���ول �لنبياّاّ
(1(

 {ٱ      ٻ ٻ ٻ}

 .
(2(

عر�شه: اإّن رحمتي �شبقت غ�شبي«

 فرحم���ة �هلل �سبحان���ه و��سع���ة، ول يعل���م مد�ه���ا �إلاّ ه���و، فه���و �لقائ���ل �سبحان���ه:  

{ٿ  ٹ ٹٹٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ  ڦ ڦ 

.
(3(

ڦ ڦ ڄ}
P: »جعل اهلل الرحم���ة مائة جزٍء، فاأم�شك ت�شع���ة وت�شعين، واأنزل  وع���ن �لنبياّاّ

ف���ي الأر����ص ج���زًءا واحًدا، فمن ذل���ك الجزء تتراح���م الخالئق؛ حّت���ى ترفع الدابة 

 .
(4(

حافرها عن ولدها خ�شية اأن ت�شيبه«

 
(5(

رحمة الب�شر: �لر�سولP: »ارحم من في الأر�ص، يرَحْمك من في ال�شماء«

و »مث���ل الموؤمني���ن في تواّدهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مثل الج�شد؛ اإذا ا�شتكى منه 

 فالم�سل���م رحيم في كلاّ �أموره؛ 
(6(

ع�ش���و، تداع���ى له �شائر الج�ش���د بال�شهر والحمى«

به �لخطر، ويرحم  يع���اون �أخاه فيما عجز عنه؛ فياأخذ بيد �لأعمى في �لطرقات ليجنِّ

هما  �لخ���ادم؛ باأن يح�سن �إليه، ويعامله معامل���ة كريمة، ويرحم و�لديه، بطاعتهما وبراّ

و�لإح�سان �إليهما و�لتخفيف عنهما.

P من �لغلظ���ة و�لق�سوة، وع���دَّ �لاّذي ل يرحم  ر �لنبياّاّ الغلظ���ة والق�ش���وة:  ح���ذَّ

 وقالP: »ل يرحم 
(7(

ًا، فقالP: »ل ُتْن���َزُع الرحمُة اإّل من �َشِق���ّي« �لآخري���ن �سقياّ

.
(8(

 من ل يرحم النا�ص«
ُ
اهلل

)1)  �سورة �لفاتحة، �لآية: 1.

)2)   �لكايف، ج 2، �ض 375.

)3)   �سورة �لأعر�ف، �لآية: 156.

)4)   كنز �لعمال، �ملتقي �لهندي، ج 4، �ض 250.

)5)   من ل يح�سره �لفقيه، �ل�سيخ �ل�سدوق، ج 4، �ض 379.

)6)   كنز �لعمال، �ملتقي �لهندي، ج 1، �ض 149.

)7)   م. ن، ج 3، �ض 163

)8)   م. ن.
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ين �لإ�سالمي و�سيرة  ول مج���ال في هذه �لعجالة لعر����ض كلاّ نماذج �لرحمة في �لدِّ

دP حيث �سملت كلاّ خلق �هلل تعالى من �لإن�سان و�لحيو�ن. �لنبياّاّ محماّ

عن �لإمام �أبي جعفرQ قال: »قال ر�شول اهللP مقامي بين اأظهركم خيٌر 

 ومفارقتي اإّياكم 
(1(

لك���م، فاإّن اهلل يق���ول: {ائ ەئ ەئ وئ    وئ ۇئ}

خيٌر لكم. فقالوا يا ر�شول اهلل، مقامك بين اأظهرنا خيٌر لنا، فكيف تكون مفارقتك 

خي���راً لن���ا؟ ق���ال: اأم���ا اأّن مفارقت���ي اإّياكم خيٌر لك���م، ف���اإّن اأعمالكم ُتعر����ص علّي كّل 

خمي�ص واإثنين، فما كان من ح�شنة حمدُت اهلل عليها، وما كان من �شّيئٍة ا�شتغفرت 

 .
(2(

اهلل لكم«

يقول �ل�ساعر:  

َفَقْة�رح���م ُبَن���ي جم�ي�����ع �لخ�ل����ق ُكلَّ�ُه����ُم و�ْنُظْر �إليه��م بعي���ن �للُّْطِف و�ل�سَّ

�����ْر كبي�َره���م و�رح���م �سغي�ره�����م ث���م �ْرَع في كلاّ َخْل���ق حقَّ َم���ْن َخَل�َق�ْهَوقِّ

)1)   �سورة �لأنفال، �لآية: 33.

)2)   تف�سري �لقمي، ج1، �ض276.
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م���ط���ال���ع���ة

خصائص النبّيّ في القرآن الكريم )1(

ها موجودة  P وبين غيره لكناّ بع�ض �ل�سفات �لاّتي �سنذكره���ا م�ستركة بين �لنبياّ

فيه في �أعلى درجاتها.

م على غيره. �أ � �أناّ ذكرهPمتقداّ

ب � �أناّه �أولى بالتاّ�ساف بها من غيره.

���ه �أكث���ر �تاّ�سافًا بها م���ن غيره. فمثاًل قول���ه تعالى: {گ گ   ڳ  ج � �أناّ

ة �لعليا هلل عزاّ و جلاّ ل ي�ساركه فيها �أحد. ثماّ هي   ف���اإناّ �لع���زاّ
(1(

ڳ}
لر�سوله ل ي�ساركه في مرتبته �أحد. ثماّ هي بعد ذلك للموؤمنين جميعًا.

قال �هلل �سبحانه {ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  

.
(2(

ٿ     ٿ ٹ    ٹ ٹ}
  :Pفهو

1 - �ل�ساهد على �لخلق في �أناّهم هل يطيعون �لتعاليم �لاّتي جاء بها �أو يع�سوها.

ة لمن �أطاع �هلل �سبحانه. ر بالجناّ 2 - و هو �لمب�ساّ

3 - و هو �لنذير بالعقاب لمن ع�سى �هلل �سبحانه.

4 - و هو �لد�عي �إلى �هلل باإذن �هلل �سبحانه، �أي �لد�عي �إلى طاعته و رحمته.

5 - و هو �ل�سر�ج �لمنير بالعلم و �لحقاّ و �لهدى.

6 - و ه���و �لمر�س���ل رحم���ة للعالمين. ق���ال �سبحان���ه: {ک ک گ        گ 

.
(3(

گ}
)1)  �سورة �لمنافقون، �لآية: 8.

)2)  �سورة �لأحز�ب، �لآيتان: 45 ـ 46.

)3)  �سورة �لأنبياء، �لآية: 107.
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���ة �لنا�ض قال �سبحانه: {ۀ ہ ہ           ہ  7 - و ه���و �لمر�سل �إلى كافاّ

. و هو بمعنى �لجميع:  يعني �أر�سلناك �إلى �لنا�ض جميعًا.
(1(

ہ}
. و قال جلاّ جالله :  

(2(

8 - و هو ر�سول �هلل قال �سبحانه:  {ٱ ٻ ٻٻ}

. يعن���ي فيه���ا كتابات ذ�ت 
(3(

 {ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ           ژ}

قيمة عظيمة و ير�د بها �لقر�آن �لكريم.

9 - و ه���و �لذك���ر. ق���ال �هلل �سبحان���ه:  {ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  

ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ    ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ 
.

(4(

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ}
  :P10 - و هذه �لآية �لكريمة و عدد �آخر تدلاّ �أي�سًا على �أناّه

�لتالي. لأناّه يتلو علينا �آيات �هلل مبينات.

11 - و ه���و �أي�س���ًا يخ���رج �لاّذين �آمن���و� و عمل���و� �ل�سالحات، من ظلم���ات �لغو�ية 

و�لجهل �إلى نور �لحقاّ و �لعدل. كما �سمعنا من �لآية نف�سها.

12 - و طاعته مقرونة بطاعة �هلل �سبحانه و كالهما و�جبة. قال �سبحانه:  

.
(5(

 {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}

13 - بل طاعتهPهي طاعة �هلل �سبحانه،  قال تعالى:  

.
(6(

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ}

14 - و �ل�ستجاب���ة �إلي���ه مقرون���ة بال�ستجابة هلل �سبحانه. ق���ال تعالى :   {ې 

)1)  �سورة �سباأ، �لآية: 28.

)2)  �سورة �لفتح، �لآية: 29.

)3)  �سورة �لبينة، �لآيتان: 2 ـ 3.

)4)  �سورة �لطالق، �لآيتان: 10 ـ 11.

)5)  �سورة �لن�ساء، �لآية: 59.

)6)  �سورة �لن�ساء، �لآية: 80.
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. و ق���ال ج���لاّ جالل���ه: {ۋ ۋ ۅ ۅ  
(1(

ې ې ى}
.

(2(

ۉ ۉ  ې}
15 - و �لإيمان بهPمقرون بالإيمان باهلل جلاّ جالله قال �سبحانه:  {ڑ  

.
(3(

ک ک ک ک}
16 - و وليته مقرونة بولية �هلل تعالى. قال جلاّ جالله: {ې ې ې ى 

. و ق���ال �سبحان���ه:  {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  
(4(

ى ائ}
.

(5(

ىئ ىئ ی ی}
17 - و ف�سل���ه مق���رون بف�سل �هلل قال تعال���ى: {گ گ گ ڳ 

. و ق���ال �سبحانه: {ڦ ڦ ڦ      ڄ ڄ ڄ 
(6(

ڳ ڳ ڳ  ڱ}
.

(7(

ڄ  ڃ ڃ}
.

(8(

18 - و �سدقه مقرون ب�سدق �هلل �سبحانه.  قال �سبحانه: {جت حت خت}

.
(9(

19 - و ن�سره مقرون بن�سر �هلل �سبحانه،  قال جلاّ جالله:    {ۋ ۋ ۅۅ}

ڳ  گ    تعال����ى:{گ  ق����ال  �سبحان����ه،   �هلل  ة  بع����زاّ مقرون����ة  ت����ه  عزاّ و   -  20

.
(10(

ڳ}

)1)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 172.

)2)  �سورة �لأنفال، �لآية: 24.

)3)  �سورة �لنور، �لآية: 47.

)4)  �سورة �لمائدة، �لآية: 55.

)5)  �سورة �لمائدة، �لآية: 56.

)6)  �سورة �لتوبة، �لآية: 59.

)7)  �سورة �لتوبة، �لآية: 74.

)8)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 22.

)9)  �سورة �لح�سر، �لآية: 8.

)10)  �سورة �لمنافقون، �لآية: 8.
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21 - و �لكف���ر به مقرون بالكفر باهلل �سبحانه. قال جلاّ جالله:{ۈ ٴۇ      ۋ 

.
(1(

ۋ ۅ ۅ ۉ}

22 - و ع�سيان���ه مقرون بع�سيان �هلل �سبحانه قال تعالى:{ۓ ۓ   ڭ ڭ 

.
(2(

ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ}
ه، مقرونة �إلى �ل�سقاق �سداّ �هلل �سبحانه، قال �هلل  23 - و �سقاقه، �أي �لمعاندة �سداّ

.
(3(

{
ُ
عزاّ و جلاّ :{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ

24 - و محادته، �أي �لكيد له و �لعمل �سد �أهد�فه، مقرونة بمحادة �هلل تعالى.

. و ق���ال 
(4(

ق���ال ج���لاّ جالل���ه: {يب جت حت خت مت ىت يت جث}

.
(5(

�سبحانه: {ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ           ۋ  ۋۅ ۅ ۉ}

25 - و حرب���ه مقرون بحرب �هلل �سبحانه، قال تعالى: {ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 

عو� ذلك. . �أي توقاّ
(6(

ۆ ۆ ۈ}
26 - و محاربت���ه مقرونة بمحاربة �هلل �سبحان���ه. قال جلاّ جالله: {چ  چ 

.
(7(

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ}
27 - و بر�ءته مقرونة ببر�ءة �هلل �سبحانه، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

.
(8(

پ پ پ پ}

)1)  �سورة �لتوبة، �لآية: 84.

)2)  �سورة �لجن، �لآية: 23.

)3)  �سورة �لح�سر، �لآية: 4.

)4)  �سورة �لمجادلة، �لآية: 20.

)5)  �سورة �لمجادلة، �لآية: 5.

)6)  �سورة �لبقرة، �لآية: 279.

)7)  �سورة �لمائدة، �لآية: 33.

)8)  �سورة �لتوبة، �لآية: 1.
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28 - و ر�ساوؤه مقرون بر�ساء �هلل جلاّ جالله، قال تعالى:  {ٻ پ پ  

.
(1(

پ پ ڀ  ڀ ڀ}

29 - و �إي���ذ�وؤه مق���رون باإيذ�ء �هلل �سبحانه،  ق���ال �سبحانه:  {ڇ ڍ ڍ  ڌ 

.
(2(

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}
30 - و عه���ده مق���رون بعه���د �هلل تعال���ى، ق���ال ج���لاّ جالل���ه:  {ٱ ٻ 

.
(3(

ٻ ٻ ٻ پ پ  پ}
 »P ستاأت���ي تكمل���ة لبع�ض �لخ�سائ�ض ف���ي �لدر�ض �لتا�س���ع  »دفاٌع ع���ن النبّي�(

�ض116)

)1)  �سورة �لتوبة، �لآية: 62.

)2)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 57.

)3)  �سورة �لتوبة، �لآية: 7.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ 
چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 (1(

ڎ ڈ  ڈ}

)1)   �سورة �آل عمر�ن، �لآية:31.

2

 محّمدP حبيب المٔومنين 
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تمهيد
Pه �دعى جمع من �لحا�سرين ف���ي مجل�ض ر�سول �هلل��� ورد ف���ي �سبب �لنزول �أناّ

�أناّهم يحباّون �هلل، مع �أناّ �لعمل بتعاليم �هلل كان �أقلاّ ظهورً� في �أعمالهم. فنزلت هاتان 

.
(1(

�لآيتان ب�ساأنهم

تق���ول �لآية �أناّ �لحباّ ل يكون بالرتباط و�لمي���ل �لقلبياّ فح�سب، بل يجب �أن تظهر 

�آثاره في عمل �لإن�سان. فاإناّ دعوى �لحباّ هلل �إذ� كانت �سادقة ينبغي �أن تظهر وتتجلاّى 

���ًا �أم ل: {ڦ ڦ            ڦ ڄ   P حقاّ
عيه، هل يتبع �لنبياّاّ ف���ي �أعمال �ل�سخ�ض �لاّذي يداّ

.
(2(

ڄ}
ف���اإناّ من �آثار �لحباّ و�قعًا ميل و�نجذ�ب �لمحباّ نحو �لمحبوب، في �أقو�له و�أفعاله 

و�أعماله، بحيث ي�ستجيب �لمحباّ للمحبوب في كلاّ �أو�مره ونو�هيه، و�إلاّ لو كان �لمحباّ 

ه غير حقيقياّ بل �دعائياّ ل يتجاوز  دً�، فهذه عالمة على �أناّ حباّ للمحبوب عا�سيًا ومتمراّ

ل�سانه.

)1)   �لأمثل في تف�سير كتاب �هلل �لمنزل، �ل�سيخ نا�سر مكارم �ل�سير�زي، ج2، �ض 468.

)2)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:31.
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ًا بمن نزلت فيهم �لآيتان، ب���ل يعماّ جميع �لع�سور و�ل�سعوب، فاإناّ  وه���ذ� لي�ض خا�ساّ

ةR و�لمجاهدي���ن و�ل�سهد�ء و�ل�سالحين  P و�لأئماّ ة �لنب���ياّاّ عون محباّ ي���ن يداّ �لذاّ

و�لمتاّقين، ولكناّ �أعمالهم �أبعد ما تكون عن م�سابهة �أولئك، هم كاذبون. 

ورد عن �لإمام �ل�سادق Q �أناّه قال: »ما اأحّب اهلل عّز وجّل من ع�شاه«.

ثماّ قر�أ �لأبيات:  

���ه  حباّ تظه���ر  و�أن���ت  �لإل���ه  بدي���عتع�س���ي  �لفع���ال  ف���ي  لعم���رك  ه���ذ�   

لأطعت���ه  �سادق���ًا  ���ك  حباّ كان  ل���و 
(1(

مطي���ع يح���باّ  لم���ن  �لمح���باّ  �إناّ   

ًا نح���باّ �هلل بحيث ظهرت �آثار ذلك �لحباّ ف���ي �أعمالنا و�أخالقنا، من  ���ا حقاّ �إذ� كناّ

، فاإناّ �هلل تعالى 
(2(

خالل �تباع م���ن فر�ض �هلل طاعت���ه: {ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ}

���ه لنا من خالل  ، و�سوف تظهر �آثار حباّ
(3(

ن���ا �أي�س���ًا بالمقاب���ل: {ڄ  ڄ} �سيحباّ

غفر�ن �لذنوب، و�سمولنا برحمته �لاّتي و�سعت كلاّ �سيء: {ڃ ڃ   ڃڃ چ چ 

.Pوهذ� معنى �سفاعة نبياّنا ،
(4(

چ}
؟ فما هو معنى �لحباّ

معنى الحّب

ر. و�لتحباّب   و�لميل �ل�سديد، وُيقابله �لبغ�ض و�لتنفاّ
(5(

فالح���ّب: هو �لود�د و�لمحباّة

. هو �إظهار �لوداّ و�لحباّ

: هو �لميل �لقلبياّ و�لباطنياّ نحو �لمحبوب، فال يكون �ل�سيء محبوبًا �إلاّ �إذ�  فالحباّ

)1)   �لبرهان في تف�سير �لقر�آن، �ل�سيد ها�سم �لبحر�ني، ج 1، �ض611.

)2)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:31.

)3)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:31.

)4)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:31.

)5)   ل�سان �لعرب لبن منظور، ج 1، �ض 289. 
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ي  مال���ت �لنف�ض �إليه. وهذ� �لميل ذو درجات ومر�تب، فاإذ� قوي هذ� �لميل و��ستداّ �ُسماّ

.
(1(

ع�سقًا

�أي �أناّ �لح���باّ ه���و تعلاّ���ق خا�ضاّ و�نج���ذ�ب مخ�سو�ض �سع���ورياّ بي���ن �لإن�سان وبين 

.
(2(

كماله

�ت �لإلهياّة هي �لكم���ال �لمطلق غير �لمتناهي،  ���ة �لعب���د هلل تعالى ِلما �أناّ �لذاّ فمحباّ

و�لإن�سان مفطور على حباّ �لكمال و�لميل نحو كماله �لمطلق، ول ير�سى بكمال محدود 

حتاّى يطلب كماًل �آخر �أ�سداّ وجودً� و�أكثر كماًل.

���ة �هلل عبده فِلما �أناّ �ل���ذ�ت تحباّ �آثارها، و�ساح���ب �لكمالت و�لأ�سماء  و�أم���ا محباّ

�لح�سن���ى يح���باّ مظاهر كماله وتجلاّيات �أ�سمائه، وكلاّم���ا كان �لأثر �أكثر دللًة على ذي 

، و�لأثر ل يك���ون �أكثر دللًة على  �لأث���ر، و�لمظاه���ر على �لكامل �لمطل���ق، ��ستداّ �لحباّ

�لذ�ت �إلاّ بالطاعة و�لفناء بها، وكذ� �لمظاهر و�لتجلاّيات ل ي�ستداّ تجلاّيها وظهورها �إلاّ 

بالق���رب من �لمتجلاّي و�لظاهر. فاأحباّ �لموجود�ت �إلى �هلل تعالى هو �أقربهم �إليه من 

.P حيث �لكمال و�لمظهرياّة و�لتجلاّي، وهو �لنبياّاّ �لأكرم

درجات الحّب

���ا كان �لح���باّ عبارة ع���ن تعلاّق وجودياّ بي���ن �لمحباّ و�لمحب���وب، فهو ي�سري في  لماّ

ة  كة �أي له مر�تب متفاوتة من حيث �ل�سداّ جميع �لموجود�ت، وهو من �لمفاهيم �لم�سكاّ

و�ل�سعف و�لدرجة و�لمرتبة، لذ� مر�تب �لحباّ عديدة ويمكن ذكر بع�سها:  

ًا،  ًا حقيقياّ الدرج���ة الأولى: وهي �دعاء �لحباّ على م�ستوى �لل�سان. وهذ� لي�ض حباّ

ولي�ض درجة �أو مرتبة حقيقياّة.

)1)   م�جمع �لبحرين لل�سيخ فخر �لدين �لطريحي، ج1، �ض 442.

)2)   تف�سير �لميز�ن، �لعالمة �لطباطبائي، ج1، �ض 410.
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، وهذ� قد يكون  الدرجة الثانية: وهي �لحباّ بمعنى �لتعلاّق �لقلبي و�لميل �لنف�سياّ

من�سوؤه �لع�سبياّة و�ل�سعور بالنتماء، ولي�ض هذ� هو �لحباّ �لمطلوب.

، بحيث ي�سري �لحباّ من �لقلب �إلى �سائر  الدرجة الثالثة: �لحباّ �لقلبياّ �لحقيقياّ

�لج���و�رح، فتظهر �آث���ار هذ� �لحباّ في عمل �لإن�سان و�أخالقه و�سيرته، وهذ� هو �لحباّ 

�لمطلوب.

وق���د ي�ستداّ هذ� �لحباّ من خالل �لمتابع���ة و�للتز�م بالتعاليم �لنبوياّة، حتاّى ي�سير 

���ًا عل���ى �لأولد و�لع�سي���رة و�لممتل���كات و�لتجار�ت وغي���ر ذلك، قال  �لمحب���وب مقدماّ

، وقال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
(1(

تعال���ى: {ڈ ژ ژ ڑ ڑک}

پ پ   پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ 
.

(2(

ٿ ٿ ٿ}
P بالعمل بأخالقه حب النبّيّ

عي �لمحباّة هلل لزمه حباّ  دP حبيب �هلل تعالى، فكلاّ من يداّ لم���ا كان �لنب���ياّاّ محماّ

ته �إناّما تكون بمتابعته و�سلوك �سبيله، قوًل وعماًل  P و�تباعه -كما �سبق، ومحباّ �لنبياّاّ

ة �إلاّ بهذ�، فمن لم يكن له من �أخالقه  وُخُلقًا و�سيرًة وعقيدًة، ول ت�سدق دعوى �لمحباّ

ة ن�سيب، و�إذ� تابع���ه حقاّ �لمتابعة نا�سب  و�سيرت���ه P ن�سيب، ل���م يكن له من �لمحباّ

ه وقلبه ونف�سه. P و�سراّ ه وقلبه ونف�سه باطن �لنبياّاّ باطنه و�سراّ

Pمن تجّليات الحّب لرسول الله

ة، منها:   �إناّ�ض لحباّ ر�سول �هللP تجلاّيات وعالمات عداّ

1- ط�عة اهلل والعمل ال�س�لح المو�سل لمحّبة اهلل

.
(3(

يقول �هلل تعالى: {ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ}

)1)  �سورة �لبقرة، �لآية: 165.

)2)  �سورة �لمجادلة، �لآية: 22.

)3)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:32.



دP حبيب  ةمٔومنين  29محمق

عون �لح���باّ هلل، �إذً� �تبع���و� �أمر �هلل ور�سول���هP، و�إن لم تفعلو�  �أي م���ا دمت���م تداّ

.
(1(

فل�ستم تحباّون �هلل، و�هلل ل يحباّ هوؤلء {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ}

 Pوي�ستفاد من �لآية �أناّ �إطاعة �هلل و�إطاعة ر�سوله ل تنف�سالن، و�أن �إطاعة �لر�سول

.Pهي �إطاعة �هلل، و�إطاعة �هلل هي �إطاعة ر�سول �هلل

ولطاعة �هلل و�لر�سولP �آثار عديدة، منها:  

ة، قال تعالى: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ  �أ- دخول �لجناّ

.
(2(

ۅ ۉ ۉې ېې ې ى ى}
يقين و�ل�سهد�ء، قال تعالى: {ڃ چ چ}. ب- مر�فقة �لنبياّاّينR و�ل�سداّ

ج- �لف���وز، ق���ال تعال���ى: {ىئ  ىئ ىئ ی        ی ی ی جئ حئ 

.
(3(

مئ}
2- العمل بتع�ليم واآداب الإ�سالم

ب���ه منه، روى جابر عن �أبي  ف���اإناّ من عالم���ة �لمحباّ �لعمل بما يحباّه محبوبه ويقراّ

جعفر Q قال: قال لي: »يا جابر اأيكتفي من ينتحل الت�شّيع اأن يقول بحّبنا اأهل 

البي���ت، ف���واهلل م���ا �شيعتنا اإّل من اتق���ى اهلل واأطاعه، وما كانوا يعرف���ون يا جابر اإّل 

بالتوا�ش���ع والتخ�ّشع والأمانة، وكثرة ذك���ر اهلل وال�شوم وال�شالة والبر بالوالدين، 

والتعاهد للجيران من الفقراء واأهل الم�شكنة والغارمين والأيتام، و�شدق الحديث 

وت���الوة الق���راآن، وك���ّف الأل�شن عن النا����ص اإّل من خير، وكانوا اأمن���اء ع�شائرهم في 

الأ�شياء«.

ق���ال جاب���ر: فقلت: يا �ب���ن ر�سول �هلل ما نع���رف �ليوم �أحدً� به���ذه �ل�سفة، فقال: 

)1)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:32.

)2)  �سورة �لن�ساء، �لآيتان: 69 ـ 70.

)3)  �سورة �لنور، �لآية: 52.



إال رحمًل ةلعاةمين30

»ي���ا جاب���ر ل تذهبّن ب���ك المذاهب ح�ش���ب الرجل اأن يق���ول: اأحّب علّي���اً واأتوله ثّم 

ل يك���ون م���ع ذلك فّعاًل؟ فل���و قال: اإّني اأحّب ر�ش���ول اهلل، فر�شول اهللP خيٌر من 

عل���ّي Q، ث���ّم ل يّتب���ع �شيرت���ه ول يعمل ب�شّنته، م���ا نفعه حّبه اإّي���اه �شيئاً، فاتقوا 

اهلل واعمل���وا لم���ا عن���د اهلل، لي�ص بين اهلل وبين اأحد قراب���ة، اأحّب العباد اإلى اهلل عّز 

وج���ّل ]واأكرمهم علي���ه[ اأتقاهم واأعملهم بطاعته، يا جابر واهلل ما يتقّرب اإلى اهلل 

تب���ارك وتعال���ى اإّل بالطاع���ة وما معنا براءة من الن���ار ول على اهلل لأحد من حّجة، 

من كان هلل مطيعاً فهو لنا ولّي، ومن كان هلل عا�شياً فهو لنا عدّو، وما تنال وليتنا 

.
(1(

اإّل بالعمل والورع«

يق���ول �لإم���ام �لخمين���ي}: »اإّن ادع���اء المحّبة م���ن دون دليل وبّين���ة ل يكون 

مقب���وًل، اإذ ل يمك���ن اأن اأكون �شديقك واأ�شمر لك الحّب والإخال�ص، ثّم اأقوم بكّل 

م���ا ه���و مناق�ص لرغبات���ك واأهداف���ك. اإّن �شجرة المحّب���ة تنتج وتثمر ف���ي الإن�شان 

المح���ّب، والعمل ح�شب درجة المحّبة وم�شتواها. فاإذا لم تحمل تلك ال�شجرة هذه 

الثم���رة ف���ال ب���ّد من معرفة اأّنها لم تك���ن محّبة حقيقّية، واإّنما ه���ي محّبة وهمّية.. 

فمحّب اأهل البيتR هو اّلذي ي�شاركهم في اأهدافهم، ويعمل على �شوء اأخبارهم 

واآثاره���م... واإّن الموؤم���ن اإذا ل���م يعمل بمتطّلبات الإيمان وم���ا ت�شتدعيه محّبة اهلل 

واأوليائ���ه، لم���ا كان موؤمناً ومحّب���اً، واإّن هذا الإيمان ال�شكل���ّي والمحّبة الجوفاء من 

.
(2(

دون جوهر وم�شمون«

 P3- زي�رة ر�سول اهلل

ل يخفى على �أحد ما للزيارة من تر�سيخ عالقة �أو �رتباط وتعلاّق بمن نزوره، فكيف 

مرنا بتعظيمها: {ٹ 
ُ
لو كان ر�سول �هللP، فاإناّه �لو�سيلة �إلى �هلل و�ل�سعيرة �لاّتي �أ

.
(3(

ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ}
)1)   �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �ض75.

}، �ض 512. )2)   �لأربعون حديثًا، �لإمام �لخمينياّ

، �لآية: 32. )3)  �سورة �لحجاّ



دP حبيب  ةمٔومنين  31محمق

�لإمام  عن  ما  منها  ة،  ع��داّ رو�ي��ات   P
�لنبياّاّ زي��ارة  وث��و�ب  ف�سل  في  ورد  وقد 

دً�P على جميع خلقه من  نبياّه محماّ ل  �إناّ �هلل ف�ساّ �ل�سلت  �أبا  يا   :Q �لر�سا 

�لدنيا  في  وزيارته  متابعته،  ومتابعته  طاعته،  طاعته  وجعل  و�لمالئكة،  �لنبياّاّين 

ٻ    {ٱ  وعن:   ،
(1(

پپ} ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  فقال:  زيارته،  و�لآخرة 

، وقال ر�سول �هللP: »من زارني في حياتي اأو بعد 
(2(

ٻ ٻ ٻ پ}
.

(3(

موتي فقد زار اهلل«

وع���ن �لإمام �أبي عبد �هلل Q قال: »قال ر�شول اهللP: من اأتاني زائراً كنت 

.
(4(

�شفيعه يوم القيامة«

 Pقال: »بينا الح�شين بن علّي في حجر ر�شول اهلل Q وعن �لإمام �أبي عبد �هلل

اإذ رف���ع راأ�ش���ه فق���ال: يا اأبه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: ي���ا بنّي من اأتاني زائراً بعد 

موت���ي فل���ه الجّن���ة، ومن اأتى اأباك زائراً بعد موته فله الجّن���ة، ومن اأتى اأخاك زائراً بعد 

.
(5(

موته فله الجّنة. ومن اأتاك زائراً بعد موتك فله الجّنة«

د بن عل���ياّ بن �لح�سين R ق���ال: »قال ر�ش���ول اهللP: من  ع���ن �لإم���ام محماّ

.
(6(

زارني اأو زار اأحداً من ذرّيتي زرته يوم القيامة فاأنقذته من اأهوالها«

P4- دفع الأذى عنه

.
(7(

يقولP: »ما اأوذي نبّي مثل ما اأوذيت«

ارهم وموؤمنيه���م ومنافقيهم- من �لم�سائب  ته- �أعماّ من كفاّ فقد نالP م���ن �أماّ

)1)  �سورة �لن�ساء، �لآية: 80.

)2)  �سورة �لفتح، �لآية: 10.

)3)   و�سائل �ل�سيعة، �لحراّ �لعاملي، ج14، �ض 325.

)4)   م.ن، ج14، �ض 333.

)5)   م. ن، ج14، �ض 329.

)6)   م. ن، ج14، �ض 332.

)7)   بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�سي، ج39، �ض 56.
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.
(1(

له �إلاّ نف�سه �ل�سريفة و�لمحن و�أنو�ع �لزجر و�لأذى ما لي�ض في و�سع �أحد �أن يتحماّ

بعد  حتاّى  �إليه  و�لإ�ساءة  �لأذى  توجيه  يتماّ  ز�ل  ما   - فد�ه  �أرو�حنا   - وهو 

ن  �أم من قبل بع�ض مماّ �أعد�ئه  رحيلهP، كما في زماننا هذ�، �سو�ء من قبل 

ته. �تباعه ومحباّ عون  يداّ

وكذلك ما نال عترته P و�أهل بيته بعد �رتحاله من قتل وظلم وجور.

ر غيره من �لم�سلمين  ة للنبياّ P ل ينبغي �أن يظلم ويكفاّ عي �لتباع و�لمحباّ فمن كان يداّ

، وعلى 
(2(

���ذي قال �هلل عنه: {ک ک گ        گ گ} با�سم �لنبياّاّ P �لاّ

ته P، فكيف يقومون هم بالإ�ساءة؟!  �لم�سلمين منع �إ�ساءة �لمنكرين لنبواّ

P من آثار اتباع ومحّبة الرسول

1- محّبة اهلل

���ة، فيلزم �أن يك���ون للمتابع و�لمطيع  ة �لإلهياّ �لنب���ياّاّ �لأك���رم P هو مظه���ر �لمحباّ

ة �هلل تعالى بق���در ن�سيبه من �لمتابع���ة و�لطاعة، فيلقي  للنب���ياّ P ق�سط م���ن محباّ

ًا له، ولو  P، في�سير محبوبًا هلل، ومحباّ ة �لنبياّاّ ته عليه بو��سطة محباّ  تعال���ى محباّ
اّ

�هلل

ة عن قلبه،  P ب���ل خالفه، �بتعد عن و�سف �لمحبوبياّة وز�ل���ت �لمحباّ
ل���م يتابع �لنبياّاّ

ًا ل���ه، فيقع في �لكفر: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    تعالى لم يكن محباّ
اّ

ه �هلل �إذ ل���و لم يحباّ

.
(3(

ڈ}
ع���ن �لإمام �ل�سادق Q: »من �شّره اأن يعلم اأّن اهلل يحّبه فليعمل بطاعة اهلل 

وليّتبعن���ا، األ���م ي�شم���ع قول اهلل عّز وج���ّل لنبّي���هP {ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ  ڄ 

؟، واهلل ل يطي���ع اهلل عب���د اأبداً اإّل اأدخل اهلل عليه 
(4(

ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃ}

)1)   تف�سير �لميز�ن، �لعالمة �لطباطبائي، ج6، �ض 53.

)2)  �سورة �لأنبياء، �لآية: 107.

)3)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:32.

)4)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:31.
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ف���ي طاعت���ه اتباعن���ا، ول واهلل ل يتبعنا عبد اأب���داً اإّل اأحّبه اهلل، ول واهلل ل يدع اأحد 

اتباعن���ا اأب���داً اإّل اأبغ�شن���ا، ول واهلل ل يبغ�شن���ا اأح���د اأب���داً اإّل ع�ش���ى اهلل، وم���ن مات 

 .
(1(

عا�شياً هلل اأخزاه اهلل واأكّبه على وجهه في النار«

وعن���ه Q:» فم���ن اأحّب اهلل اأحّبه اهلل ع���ّز وجّل، ومن اأحّب���ه اهلل عّز وجّل كان 

.
(2(

من الآمنين«

2- غفران الذنوب

.
(3(

قال تعالى: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ}

ة �هلل عبده ر�ساه عنه،  �إذ� �أح���باّ �هلل عبدً� غفر له ذنوبه و�سملته رحمته، لأناّ محباّ

وه���و �سبب لغفر�ن ذنوب���ه وكمال فوزه بال�سع���ادة �لعظمى وكمال ن���ور �إيمانه ووجوب 

P غفر�ن �لذنوب.
ة �لنبياّاّ ة له، فاإذً� من �آثار محباّ �لجناّ

ع���ن �لإم���ام �أبي جعفر Q ع���ن �أمير �لموؤمنين Q - ف���ي خطبة له - قال: 

»وق���ال ف���ي محك���م كتاب���ه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  

 فق���رن طاعت���ه بطاعته، ومع�شيته بمع�شيت���ه، فكان ذلك دلياًل 
(4(

ڀ ڀ}
عل���ى م���ا فّو�ص اإليه، و�شاهداً له عل���ى من اتبعه وع�شاه. وبّين ذلك في غير مو�شع 

من الكتاب العظيم، فقال تبارك وتعالى في التحري�ص على اتباعه، والترغيب في 

ت�شديق���ه والقب���ول لدعوت���ه: {ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   

  فاتباع���هP محّب���ة اهلل، ور�شاه غفران الذن���وب وكمال الفوز ووجوب 
(5(

ڃ}
الجّنة، وفي التولي عنه والإعرا�ص محاّدة اهلل وغ�شبه و�شخطه. والبعد منه �شكن 

)1)   �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج8، �ض 14.

)2)   �لخ�سال، �ل�سيخ �ل�سدوق، �ض188.

)3)  �سورة �لبقرة، �لآية: 222.

)4)  �سورة �لن�ساء، �لآية: 80.

)5)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:31.
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 يعن���ي 
(1(

الن���ار، وذل���ك قول���ه تعال���ى: {ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ڭ}

.
(2(

الجحود به والع�شيان له«

3- ال�سف�عة

ق���ال ر�س���ول �هللP: »اأُعطيت خم�ش���اً لم يعطها اأح���د قبلي: جعلت ل���ي الأر�ص 

م�شج���داً وطه���وراً، ون�ش���رت بالرع���ب، واأح���ّل ل���ي المغن���م، واأعطيت جوام���ع الكلم، 

.
(3(

واأعطيت ال�شفاعة«

P يوم �لقيامة، قال: »يلجم 
و�ُسئ���ل �لإمام �أبو عبد �هلل Q عن �سفاعة �لنبياّاّ

النا�ص يوم القيامة العرق فيقولون: انطلقوا بنا اإلى اآدم ي�شفع لنا عند رّبه، فياأتون 

اآدم فيقول���ون: ا�شف���ع لن���ا عن���د رّب���ك، فيق���ول: اإّن ل���ي ذنب���اً وخطيئة فعليك���م بنوح، 

فياأت���ون نوح���اً فيرّده���م اإلى من يلي���ه، ويرّدهم كّل نب���ّي اإلى من يلي���ه حّتى ينتهون 

اإل���ى عي�ش���ى فيقول: عليكم بمحّم���د ر�شول اهلل فيعر�شون اأنف�شه���م عليه وي�شاألونه 

فيقول: انطلقوا، فينطلق بهم اإلى باب الجّنة، وي�شتقبل باب الرحمن ويخّر �شاجداً 

فيمكث ما �شاء اهلل فيقول اهلل عّز وجّل: ارفع راأ�شك وا�شفع ُت�شفع و�شل ُتعط، وذلك 

.
(5(

»
(4(

قوله:{ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ}

وع���ن �لإمام علياّ بن مو�س���ى �لر�سا، عن �آبائه R، عن �أمير �لموؤمنين �سلو�ت 

�هلل علي���ه ق���ال: ق���ال ر�س���ول �هللP: »اأربع���ة اأناله���م �شفيع ي���وم القيام���ة: المكرم 

لذّرّيتي، والقا�شي لهم حوائجهم، وال�شاعي في اأمورهم ما ا�شطّروا اإليه، والمحّب 

.
(6(

لهم بقلبه ول�شانه عندما ا�شطّروا«

)1)  �سورة هود، �لآية: 17.

)2)   �لبرهان في تف�سير �لقر�آن، �ل�سيد ها�سم �لبحر�ني، ج 3، �ض96.

)3)   بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�سي، ج8، �ض 38.

)4)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 79.

)5)   بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�سي، ج8، �ض 35.

)6)   م.ن، ج8، �ض 49.
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م���ط���ال���ع���ة

Pحبيبي رسول اهلل

كان �أب���و ذراّ رحمه �هلل تخلاّف عن ر�سول �هللP ثالث���ة �أياّام، وذلك �أناّ جمله كان 

�أعجف،  فلحق بعد ثالثة �أياّام ووقف عليه جمله في بع�ض �لطريق، فتركه وحمل ثيابه 

ا �رتفع �لنهار نظر �لم�سلمون �إلى �سخ�ض مقبل، فقال ر�سول �هلل: كن  على ظهره، فلماّ

�أبا ذر، فقالو�: هو �أبو ذر، فقال ر�سول �هللP: �أدركوه بالماء فاإناّه عط�سان، فاأدركوه 

 فيها ماء فقال ر�سول �هللP: يا 
(1(

بالم���اء وو�فى �أبو ذراّ ر�سول �هللP ومع���ه �إد�وة

ي �نتهيت �إلى �سخرة  �أبا ذراّ معك ماء وعط�ست؟ فقال: نعم يا ر�سول �هلل باأبي �أنت و�أماّ

���ى ي�سربه حبيبي  عليه���ا ماء �ل�سم���اء فذقته فاإذ� هو عذب ب���ارد، فقلت: ل �أ�سربه حتاّ

ر�س���ول �هللP، فق���ال ر�س���ول �هللP: يا �أبا ذر  رحمك �هلل تعي����ض وحدك، وتموت 

ة وحدك، ي�سعد بك قوم من �أهل �لعر�ق، يتولاّون  وح���دك، وتبعث وحدك، وتدخل �لجناّ

.
(2(

غ�سلك وتجهيزك و�ل�سالة عليك ودفنك

)1)   �لإدو�ة: هي �آلة لو�سع �لماء كالجر�ب.

)2)   بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�سي، ج21، �ض215.





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ 

.
(1(

ىئ ىئ ی      ی ی ی}

)1)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 21.

3

محّمد P مكارم األخالق
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تمهيد
�إنَّ �أهماّ قدوة لالإن�سانية �لأنبياء �لكر�مQ، قال �سبحانه: {ەئ ەئ وئ 

.
(1(

وئۇئ ۇئ ۆئ}

دP: {وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ    ويق���ول �سبحانه في خ�سو�ض نبياّنا �لأعظم محماّ

.
(2(

ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی                ی ی ی}
�س���ت �لقدوة �لح�سنة من �أع���د�ء �لإن�سانياّة على مراّ �لتاري���خ �إلى �لإ�ساءة  وق���د تعراّ

وحمالت �لت�سويه، ولم ي�ستطيعو�  ولن ي�ستطيعو� حجب �ل�سم�ض مهما حاولو� جاهدين.

���دP لم ولن ينطف���ىء. ونحن  فن���ور �لأنبي���اءR ونور  خاتمه���م �لنبياّاّ محماّ

ذ�ك���رون  �سيئًا من قب�ض نوره �لاّذي �أ�ساء ظلمات ع�سره ول يز�ل ُي�سيء ع�سرنا و�إن 

رون.  ر �لمق�ساّ بون وق�ساّ تجاهله �لمتجاهلون و�لمتع�ساّ

 Pبعض مكارم أخالق الرسول

�سلوكه ال�سخ�سي

 :Pاأ-زهده

ن فكرة و��سحة عن زهد ر�سول �هللP علينا �أن نعرف طعامه،  �إذ� �أردن���ا �أن نك���وِّ

خر�ته. ولبا�سه وم�سكنه ومداّ

)1)   �سورة �لأنعام، �لآية: 90.

)2)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 21.
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اأّم���ا طعام���ه: فقد كان خبز ر�سول �هللP خبز �ل�سعير في �أكثر �أحيانه، وما �أكل 

. خبز طحين منخول حتاّى قب�ض بل ما �سبع من خبز �ل�سعير قطاّ

دQ: حديث يروى  فع���ن �لعي�ض ب���ن قا�سم قال: قلت لل�سادق جعفر ب���ن محماّ

ع���ن �أبي���ك Q �أناّه قال: »ما �شبع ر�ش���ول اهللP من خبز بّر ق���ط«، �أهو �سحيح؟ 

.
(1(

فقال: »ل، ما اأكل ر�شول اهللP من خبز بّر قط، ول �شبع من خبز �شعير قط«

وعن �لإمام �ل�سادقQ قال: »ُذكر اللحم عند ر�شول اهللP فقال: ما ذقته 

.
(2(

منذ كذا«

P بالدنيا تروي �إحدى زوجاته فتقول: »ما زالت الدنيا علينا  ة زهد �لنبياّاّ ول�س���داّ

.
(3(

ّبت الدنيا علينا �شّباً« ع�شرة كدرة حّتى ُقب�ص ر�شول اهللP فلما ُقب�ص �شُ

 P وقال���ت: »وال���ذي بعث محّم���داPً بالحّق م���ا كان لنا منخ���ل ول اأكل النبّيّ

 .
(4(

خبزاً منخوًل منذ بعثه اهلل اإلى اأن ُقب�ص«

���ا لبا�س���ه: فيكفينا �أن نعلم �أناّهP كم���ا تقول �إحدى زوجاته: »م���ا اّتخذ من    و�أماّ

�ش���ي ء زوجي���ن، ل قمي�شي���ن ول رداءي���ن ول اإزارين، ول من النع���ال، وكثيراً ما كان 

.
(5(

يلب�ص المرّقع من الثياب«

  واأم� م�سكنه

 ي���روي �أمير �لموؤمني���نQ فيقول: »كان فرا����ص ر�شول اهللP عب���اءة وكانت 

مرفقت���ه اأدم ح�شوه���ا لي���ف.. وكان كثيراً ما يتو�ّشد و�شادة له م���ن اأدم ح�شوها ليف، 

ويجل����ص عليه���ا، وكان���ت ل���ه قطيفة فدكّي���ة يلب�شها يتخ�ّش���ع بها، وكان���ت له قطيفة 

.
(6(

م�شرية ق�شيرة الخمل، وكان له ب�شاط من �شعر يجل�ص عليه«

)1)   �لأمالي،�ل�سيخ �ل�سدوق �ض 398.

مة �لمجل�سي، ج 18، �ض30. )2)    بحار �لأنو�ر، �لعالاّ

)3)   م.ن، ج 16، �ض 244.

، �ل�سيد �لطباطبائي، �ض 226. )4)   �سنن �لنبياّ

)5)   �متاع �ل�سماع، �لمقريزي، ج2،�ض 289.

مة �لمجل�سي، ج16، �ض 252. )6)   بحار �لأنو�ر، �لعالاّ
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وروي عن �لإمام �ل�سادقQ �أناّه قال: »اإّن رجاًل من الأن�شار اأهدى اإلى ر�شول 

اهللP �شاع����اً م����ن رط����ب، فق����ال ر�ش����ول اهللP للخادم����ة اّلت����ي جاءت ب����ه: اأُدخلي 

فانظري هل تجدين في البيت ق�شعة اأو طبقاً فتاأتيني به؟ فدخلت ثّم خرجت اإليه 

فقال����ت: م����ا اأ�شبت ق�شع����ة ول طبقاً، فكن�ص ر�شول اهللP بثوب����ه مكاناً من الأر�ص 

ث����ّم ق����ال له����ا: �شعيه ها هن����ا على الح�شي�ص! ث����ّم قال: واّلذي نف�ش����ي بيده لو كانت 

.
(1(

الدنيا تعدل عند اهلل مثقال جناح بعو�شة ما اأعطى كافراً ول منافقاً منها �شيئاً«

خر �سيئًا من �لمال ول من �لأ�سياء.   واأّما مّدخراته: فاإناّ ر�سول �هللP لم يكن يداّ

 .
(2(

قال �أن�ض بن مالك:  »كان ر�شول اهلل ل يدخر �شيئاً لغد«

ي ما ترك �إلاّ �سالحه وبغلته ودرعًا مرهونة. ا توفاّ ويكفي �أن نعلم �أناّهP لماّ

فع���ن �بن عبا����ض قال: »اإّن ر�ش���ول اهللP توّف���ي ودرعه مرهونة عن���د رجل من 

.
(3(

اليهود على ثالثين �شاعاً من �شعير اأخذها رزقاً لعياله«

 Pب- منطقه

���هP كان �أح�سن  لق���د �تاّف���ق جميع �لاّذي���ن و�سفو� منطق ر�س���ول �هللP على �أناّ

�لنا�ض منطقًا.

نات حالوة منطقهP وح�سنه لح�سلنا من ذلك على  و�إذ� �أردنا �أن نبحث عن مكواّ

�لعنا�سر �لتالية:  

ا�سًا.  فقد  اب���ًا ول فحاّ   ت���رك الفاح����ص م���ن القول: فلم يك���ن ر�سول �هللP �سباّ

انًا و�إناّما  بعث لعاّ
ُ
روي �أناّه قيل له: يا ر�سول �هلل �أدع على �لم�سركين! فقالP: �إناّي لم �أ

 .
(4(

ُبعثت رحمة

وعن �أن�ض بن مالك قال: »خدمت النبّيّ ت�شع �شنين فما قال ل�شي ء �شنعت اأ�شاأَت، 

.
(5(

ول بئ�ص ما �شنْعَت«

مة �لمجل�سي، ج16، �ض 284. )1)   بحار �لأنو�ر، �لعالاّ

)2)   �ل�سفا بتعريف حقوق �لم�سطفى، عيا�ض �لندل�سي، ج 1، �ض 94.

مة �لمجل�سي، ج16، �ض 239. )3)   بحار �لأنو�ر، �لعالاّ

)4)   �لدر �لمنثور، جالل �لدين �ل�سيوطي، ج4، �ض 342.

)5)   �لبد�ية و�لنهاية، �بن كثير، ج6، �ض 26.
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ث بحديث    تب�ّشم���ه اأثن���اء التكّل���م: قال �أبو �لدرد�ء: كان ر�س���ول �هللP �إذ� حداّ

.
(1(

م في حديثه تب�ساّ

  تكليم���ه للنا����ص عل���ى قدر عقوله���م:  و�إلى هذ� �أ�سار �لر�س���ولP بقوله: »اإنَّا 

 .
(2(

معا�شر الأنبياء اأُمرنا اأن ُنكّلم النا�ص على قدر عقولهم«

  سلوكه االجتماعي 

 Pاأ- توا�شعه

كان ر�سول �هللP �لنموذج �لمثالي �لر�ئع في �لتو��سع وب�ساطة �لعي�ض.

  ع���ن �لإمام �ل�س���ادقQ قال: »كان ر�ش���ول اهللP اإذا دخل من���زًل قعد في 

.
(3(

اأدنى المجل�ص حين يقعد«

  وعنهQ �أي�سًا قال: »ما اأكل ر�شول اهللP مّتكئاً منذ اأن بعثه اهلل عّز وجّل 

حّت���ى ُقب����ص، وكان ي���اأكل اأكل���ة العبد ويجل����ص جل�شة العبد«، قل���ت: ولم ذ�ك؟ قال: 

 .
(4(

»توا�شعاً هلل عّز وجّل«

وع���ن �بن عبا����ض قال: كان ر�سول �هللP يجل�ض على �لأر����ض وياأكل على �لأر�ض 

 .
(5(

اة وُيجيب دعوة �لمملوك على خبز �ل�سعير ويعتقل �ل�سَّ

ثه بكلاّه:  ���ه كان يبد�أ بال�س���الم على �لنا����ض، وين�سرف �إل���ى محداّ وم���ن تو��سعه �أناّ

�ل�سغير و�لكبير و�لمر�أة و�لرجل.وكان �آخر من ي�سحب يده �إذ� �سافح، و�إذ� �أقبل جل�ض 

حيث ينتهي به �لمجل�ض، لم يكن ياأنف من عمل يعمله لق�ساء حاجته �أو حاجة �ساحب 

�أو ج���ار �أو م�سكي���ن، وكان يذهب �إلى �ل�سوق، ويحمل ب�ساعته بنف�سه، ولم ي�ستكبر عن 

�لم�ساهم���ة ف���ي �أياّ عم���ل يقوم به �أ�سحابه وجن���ده، فقد �ساهم في بن���اء �لم�سجد في 

مة �لمجل�سي، ج16، �ض 298. )1)   بحار �لأنو�ر، �لعالاّ

)2)   �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج1، �ض 23.

)3)   م.ن، ج2، �ض 662.

)4)   م. ن، ج6، �ض 270.

)5)   و�سائل �ل�سيعة، �لحراّ �لعاملي، ج12، �ض 109.
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�لمدينة وعمل في حفر �لخندق في غزوة �لأحز�ب، و�سارك �أ�سحابه في جمع �لحطب 

في �أحد �سفر�ته، وعندما قال له �أ�سحابه نحن نقوم بذلك عنك قالP: »قد علمت 

اأّنكم تكفوني ولكن اأكره اأن اأتمّيز عنكم، فاإّن اهلل يكره من عبده اأن يراه متمّيزاً عن 

 .
(1(

اأ�شحابه«

  ب- مدر�شة الحلم والعفو

من �أبرز ما �تاّ�سفت به �لأخالق �لنبوياّة هو �لحلم عن �أخطاء �لآخرين و�لعفو عن 

�سياّئاتهم.

، ول �سربني  ة قطاّ ني �سبَّ قال �أن�ض بن مالك: خدمت ر�سول �هللP �سنين، فما �سبَّ

�سرب���ة، ول �نتهرني، ول عب�ض في وجهي، ول �أمرني باأمر فتو�نيت فيه فعاتبني عليه، 

 .
(2(

ر �سي ء كان فاإن عاتبني عليه �أحد من �أهله قال: دعوه، فلو ُقداّ

، ول �سرب بيده  ، ول �س���رب خادمًا قطاّ P م���ا �سرب �مر�أة قطاّ   وروي �أناّ �لنب���ياّاّ

، ول ِنيل منه فانتقم من �ساحبه �إلاّ �أن  ، �إلاّ �أن يجاهد في �سبيل �هلل عزاّ وجلاّ �سيئًا قطاّ

 .
(3(

ُتنتهك محارمه فينتقم

  وع���ن �أن����ض �أي�سًا ق���ال: كنت �أم�سي مع ر�س���ول �هللP وعليه ب���رد نجر�ني غليظ 

�لحا�سي���ة فاأدركه �أعر�بي فاأخذ برد�ئ���ه فجبذه ]جذبه[ جبذة �سديدة حتاّى نظرت �إلى 

ة جبذته. ثماّ قال: يا  د�ء من �س���داّ �سفح���ة عنق ر�س���ول �هللP وقد �أثاّرت به حا�سية �لراّ

���د مر لي م���ن مال �هلل �لاّذي عندك.فالتفت �إليه ر�س���ول �هللP ف�سحك و�أمر له  محماّ

 .
(4(

بعطاء

وم���ن عظيم عفوه ما تجلاّى ي���وم فتح مكة، فبالرغم من �لق�س���وة و�لوح�سية �للاّتين 

ُحد، لم يلجاأ �إلى �لنتقام 
ُ
ه حمزة بن عبد �لمطلب في معرك���ة �أ عوم���ل بهما ج�سد عماّ

)1)   �متاع �ل�سماع، �لمقريزي، ج2، �ض 188.

)2)   م.ن، ج2، �ض 236.

)3)   �أعيان �ل�سيعة، �ل�سيد مح�سن �لأمين، ج1، �ض 222.

)4)   ميز�ن �لحكمة، �ل�سيخ �لري�سهري، ج4، �ض 3225.
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من وح�سي قاتل حمزة، ول من هند زوجة �أبي �سفيان �لاّتي مثاّلت في ج�سده، مع �أناّهما 

كانا في قب�سته وكان ي�ستطيع معاقبتهما و�لنيل منهما.

ة يوم �لفتح ووقف منهم موقفًا رحيمًا بالرغم من كلِّ  كما �أناّهP عفى عن �أهل مكاّ

ت���ه قري�ض عليه وعلى �لم�سلمين قبل  �لع���ذ�ب و�لمعاناة و�لآلم و�أنو�ع �لأذى �لاّذي �سباّ

�لهجرة وبعدها، وبالرغم م���ن موؤ�مر�تها وحروبها و�إرهابها فاإناّهP وقف على باب 

�لكعب���ة بعد �لفتح مخاطبًا �أهل مكة: »ما ترون اأّن���ي فاعل بكم«؟قالو�: خيرً� �أخ كريم 

و�ب���ن �أخ كري���م. قال: »فاإّني اأقول لكم كما قال اأخي يو�ش���ف: ل تثريب عليكم اليوم 

يغفر اهلل لكم، وهو اأرحم الراحمين، اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.

 :Pوعندم���ا قال �أح���د �أ�سحابه: �ليوم ي���وم �لملحمة �ليوم ُت�سب���ى �لحرمة، قال

 .
(1(

»اليوم يوم المرحمة اليوم تراعى الحرمة«

به���ذه �لنف�ض �لرحيمة، وبه���ذ� �لخلق �لرفيع و�ل�سلوك �لح�س���اري �لاّذي لم يعرف 

ن منهم ومن  �لتاريخ له نظيرً� يعامل ر�سول �هللP �أ�سداّ �لنا�ض عد�وة له، بعد �أن تمكاّ

دي �لأ�سيل. رقابهم، �إناّه �لخلق �لنبوياّ �لمحماّ

سلوكه العائلي

اأ- عالقة الر�سولP بن�س�ئه:  

���ى �ألو�ن تعامله و�أنم���اط �سلوكه، كان  كم���ا كان ر�سول �هللP مث���اًل �أعلى في �ستاّ

كذلك في عالقاته باأزو�جه.

وهذه بع�ض �أ�ساليب تعامله مع �أزو�جه:  

1- التزام العدل الكامل في معاملتهّن في: 

�لنفقة و�لم�سكن و�لملب�ض و�لمبيت و�لزيار�ت و�لوقت، فبالرغم من �أناّه P كانت 

ة و�لعادياّة في جمالها، لكن ذلك ل ي�سرفه بحال  في �أزو�جه �ل�ساباّة و�لجميلة و�لم�سناّ

خرى.
ُ
، فال تف�سيل لو�حدة على �أ عن �لتز�م �أعلى درجات �لكمال في �لعدل بينهناّ

)1)   �نظر: �لأنو�ر �لعلوية، �ل�سيخ جعفر �لنقدي، �ض 201.
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�ض لكلاّ و�حدة منهناّ ليلة، وكان �إذ� ز�ر �إحد�هن ز�ر �لجميع بعد ذلك،  لق���د خ�ساّ

و�إن عزم على �سفر من �أجل جهاد �أو حجاّ �أقرع بين ن�سائه، في�سحب من تفوز بقرعته، 

 .
(1(

حتاّى ل يوؤذي قلوبهن �إن �ختار و�حدة �ختيارً� من عنده

2- مداراته لأزواجه ورعايتهّن بالرفق والحّب: 

P له، فاإناّ ذلك لم ي�سرفه عن  فبالرغ���م من كثرة م�سايقات بع�ض ن�ساء �لنب���ياّاّ

�لت���ز�م �لرفق و�ل�سفقة و�لعدل في معاملته���ن، حتاّى �أناّه لم ي�سرب و�حدة منهن طو�ل 

، ول  P �م���ر�أة قطاّ حيات���ه، و�إلى هذ� �أ�س���ارت �إحدى ن�سائه بقوله���ا: ما �سرب �لنبياّاّ

 .
(2(

�سرب خادمًا

وم���ن �أخالقهP في �إط���ار بيته �أناّه ل ياأنف �أبدً� من م�ساعدة زوجاته، �سو�ء فيما 

. ة به، �أم ما يتعلاّق بهناّ يتعلاّق بال�سوؤون �لخا�ساّ

وكانP يق���ول: »األ خيرك���م خيرك���م لن�شائ���ه، واأن���ا خيرك���م لن�شائي«.»خيرك���م 

.
(4(

.»خدمتك زوجتك �شدقة«
(3(

خيركم لأهله واأنا خيركم لأهلي«

 ب- الأب المثالي:  

 :Pة ورفق ولين، وكان يقول كان ر�س���ول �هللP يعامل �أولده بكلاّ عط���ف ومحباّ

. وكان ي�سعى في تربيتهم وتعليمهم �آد�ب �لإ�سالم.
(5(

»اأولدنا اأكبادنا«

فق���د روي: �أناّ �ل�سياّدة فاطمةQ كان���ت �إذ� دخلت على ر�سول �هللP قام لها 

م���ن مجل�سه وقباّل ر�أ�سها، و�أجل�سها ف���ي مجل�سه، و�إذ� جاء �إليها لقيته، وقباّل كلاّ و�حد 

 .
(6(

منهما �ساحبه وجل�سا معًا

مة �لمجل�سي، ج20، �ض310. )1)   �نظر: بحار �لأنو�ر، �لعالاّ

)2)   ميز�ن �لحكمة، �ل�سيخ �لري�سهري، ج4، �ض 3231.

)3)   مكارم �لأخالق، �ل�سيخ �لطبر�سي، �ض 216.

)4)   كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج16، �ض 408.

)5)   ميز�ن �لحكمة، ج4، �ض 3669.

)6)   �نظر: بحار �لأنو�ر، ج43، �ض40.
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وكان يقولP: »فاطمة ب�شعة مّني وهي قلبي وهي روحي اّلتي بين جنبي، من 

.
(1(

اآذاها فقد اآذاني ومن اآذاني فقد اآذى اهلل«

P وهو �ساجد  وكان �لح�س���ن و�لح�سين L وهم���ا �سغير�ن يعلو�ن ظهر �لنبياّاّ

 .
(2(

ي�سلاّي فكان ُيطيل �سجوده حتاّى ينزل عن ظهره، �أو ينزلهما برفق

���َل �لح�سن و�لح�سينQفقال �لأقرع ب���ن حاب�ض: �إناّ لي  P قبَّ وروي �أناّ �لنب���ياّاّ

! لت و�حدً� منهم قطاّ ع�سرة من �لأولد ما قباّ

فغ�سب ر�سول �هللP حتاّى �لتمع لونه وقال للرجل: »اإن كان اهلل قد نزع الرحمة 

 .
(3(

من قلبك فماذا اأ�شنع لك«

 Qيخطب على �لمنبر فجاء �لح�سن و�لح�سين Pوعن بريدة قال: كان ر�سول �هلل

وعليهم���ا قمي�سان �أحم���ر�ن يم�سيان ويعثر�ن، فنزل ر�س���ول �هللP من �لمنبر فحملهما 

 .
(4(

وو�سعهما بين يديه ثماّ قال: {ڱ ں ں  ڻڻ}

وكان ر�س���ول �هللP يعطف حتاّى على �أطفال �لآخري���ن، ويعاملهم بمنتهى �لرفق 

ر �أحدً�  ���ة ويحت�سنهم ويم�سح على روؤو�سه���م، ول ُيحقاّ و�للي���ن ويمنحه���م �سخ�سياّة قوياّ

منهم.

يه،  P كان يوؤتى �إليه بال�سبياّ �ل�سغير ليدعو له بالبركة �أو ي�سماّ فقد روي �أناّ �لنبياّاّ

م���ا بال �ل�سبياّ عليه، في�سيح بع�ض من  فياأخ���ذه في�سعه في حجره �إكر�مًا لأهله، فرباّ

ل فيقولP: »ل تزرموا بال�شب���ّي« فيدعه حتاّى يق�سي بوله، ول يظهر  ي���ر�ه حين يبواّ

 .
(5(

�نزعاجه �أمام �أهله من بول �سبياّهم، فاإذ� �ن�سرفو� غ�سل ثوبه

)1)   �نظر: بحار �لأنو�ر، ج43، �ض 172.

)2)   مكاتيب �لر�سول، �حمد �لميانجي، ج1، �ض 569.

)3)   �نظر: بحار �لأنو�ر، ج101، �ض 92.

)4)   �سورة �لأنفال، �لآية: 28.  بحار �لأنو�ر، ج43، �ض 284.

)5)   �نظر:  مكارم �لأخالق، �ل�سيخ �لطبر�سي، �ض 25.
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اه �ل�سبيان، فيقف لهم ثماّ ياأمر بهم فيرفعون �إليه  وكانP �إذ� قدم من �سفر تلقاّ

فيرف���ع منهم بين يديه ومن خلف���ه، وياأمر �أ�سحابه �أن يحملو� بع�سهم، فربما يتفاخر 

�ل�سبي���ان بع���د ذلك فيقول بع�سهم لبع�ض: حملني ر�س���ول �هللP بين يديه وحملك 

 .
(1(

�أنت ور�ءه، ويقول بع�سهم: �أمر �أ�سحابه �أن يحملوك ور�ءهم

���ة �لكاملة  P بالأطف���ال ومنحه���م �ل�سخ�سياّ ���ن م���دى �هتم���ام �لنب���ياّاّ ومم���ا يبياّ

و�حتر�مهم، م���ا رو�ه �لإمام �ل�سادق Q قال: »عط�ص غ���الم لم يبلغ الحلم عند 

 .
(2(

P: »بارك اهلل فيك« P فقال: الحمد هلل«، فقال له �لنبياّاّ النبّيّ

Pلن يطفئوا نور محّمد 

���ر خلقه �لعظي���م و�سبره وزهده  ���ر ر�سول �هلل �إلى تذكاّ م���ا �أحوجنا �لي���وم �إلى تذكاّ

ته وحنانه ور�أفته:  {و�إناّك لعلى خلق عظيم}. ته ورقاّ وتو��سعه وحلمه وعفوه ومحباّ

د �لاّذي ُيحاَول �ليوم ت�سويه �سورته و�إطفاء نوره بعد �أن ر�أى �لأعد�ء  ر�سول �هلل محماّ

�إقب���ال كثير من �لنا�ض �لغربياّين عل���ى �لإ�سالم، �أر�دو� ت�سويه �سورته �لبهياّة- ليبعدو� 

ط قديم ولي�ض بجديد. �لنا�ض عن نور �لإ�سالم ونبياّه - وهذ� مخطاّ

���ذي ُيعتبر من  فف���ي كالم لأح���د رج���الت �إنجلت���ر� �لمعروفي���ن -»كلود�شت���ون« �لاّ

قين في ع�سره- قال �أمام جمع من �لغربياّين:  »ما دام ا�شم النبّيّ  ي���ن �لمتفواّ �ل�سيا�سياّ

محّمدP  ُيرفع على الماآذن، وما دامت الكعبة باقية وما دام القراآن يهدي ويوّجه 

الم�شلمين، فال يمكن اأن تتر�ّشخ قواعد �شيا�شة الإنجليز في الأرا�شي الإ�شالمية«.

د على �أل�سنتنا، و�سيبقى نوره في قلوبنا،  ولكن رغم كيدهم: �سيبقى ذكر �لنبياّاّ محماّ

د مرفوعًا على �لماآذن: »اأ�شهد  و�ستبقى �أخالقه في �أخالقنا، و�سيبقى ��سم �لنبياّاّ محماّ

اأّن محّمداً ر�شول اهلل، اأ�شهد اأّن محّمداً ر�شول اهلل«.

ة �لبي�ساء، �لفي�ض �لكا�ساني، ج3، �ض 366. )1)   �نظر: �لمحجاّ

)2)   �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �ض 655.
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نق���ول للكائدين لالإ�سالم ونبياّه كما قالت �ل�سياّدة زينبO ليزيد: »فكد كيدك 

وا�شع �شعيك ونا�شب جهدك، فواهلل لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا وما راأيك اإّل 

 .
(1(

فند واأّيامك اإّل عدد...«

 .
(2(

{پ پ پ           ڀ ڀ      ڀ ڀ    ٺ ٺ}

م���ط���ال���ع���ة

ومن تاب معك

لق���د جاء في �لق���ر�آن �لكريم في �سورة ه���ود:  {... ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

َبْتِني �ُش���وَرُة ُهود  P قال: »�َشيَّ . وج���اء ف���ي �لحديث �ل�سريف �أناّ �لنب���ياّاّ
(3(

ک...}
.

(4(

ِلَمَكاِن هِذِه الآيِة«

يق���ول �ل�سي���خ �لعارف �لكامل �ل�ساه �آبادي � روحي فد�ه � »ه���ذا، على الرغم من اأّن 

عَك« �إلاّ �أناّ  هذه الآية قد جاءت في �شورة ال�شورى اأي�شاً، ولكن من دون »َوَمْن َتاَب َمَ

�لنبياّاّ خ�ضاّ �سورة هود بالذكر، و�ل�سبب �أناّ �هلل تعالى طلب منه ��ستقامة �لأمة �أي�سًا، 

ق ذلك �لطلب، و�إلاّ فاإناّه بذ�ته كان �أ�سداّ ما يكون ��ستقامة، بل  فكان يخ�سى �أن ل يتحقاّ

لقد كانP  مثال �لعدل و�ل�ستقامة«.

ق هدفه،  P، وتري���د �أن تحقاّ  �إذً�، ي���ا �أخ���ي، �إذ� كنَت تع���رف �أناّك من �أتباع �لنبياّاّ

فاعمل على �أن ل تخجله بقبيح عملك و�سوء فعلك. �أل ترى �أناّه �إذ� كان �أحد من �أولدك 

بين �إليك يعمل �لقبيح وغير �لمنا�سب من �لأعمال �لاّتي تتعار�ض و�ساأنك، فكم  و�لمقراّ

�سيك���ون ذلك مدعاة لخجلك من �لنا�ض و�سببًا ف���ي طاأطاأة ر�أ�سك �أمامهم؟ ول بداّ �أن 

مة �لمجل�سي،  ج45، �ض 135. )1)   بحار �لأنو�ر، �لعالاّ

)2)  �سورة �لتوبة، �لآية: 32.

)3)   �سورة هود، �آية 112.

)4)   تف�سير مجمع �لبيان، �ل�سيخ �لطبر�سي، ج5،�ض 140.
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ة بن�ضاّ ما قاله �لنبياّاّ �لكريم:  تعلم �أناّ ر�سول �هللP، وعلياّ Q، هما �أبو� هذه �لأماّ

ح�سرنا في ح�س���رة رباّ �لعالمين يوم �لح�ساب 
ُ
. فلو �أ

(1(

���ة« مَّ
»اأن���ا َوَعِل���ّي اأََبوا ه���ِذِه الأُ

تنا، ولم يكن في كت���اب �أعمالنا �سوى �لقبي���ح من �لأعمال، فاإناّ  ن���ا و�أئماّ و�أم���ام نبياّ

ذل���ك �سوف ي�سع���ب عليهم ول�س���وف ي�سعرون بالخجل في ح�س���رة �هلل و�لمالئكة 

ه���م، و�إناّها  و�لأنبي���اءR. وه���ذ� ه���و �لظلم �لعظي���م �لاّذي نكون ق���د �رتكبناه بحقاّ

لم�سيبة عظمى نبتلى بها، ول نعلم ما �لاّذي �سيفعله �هلل بنا؟ فيا �أياّها �لإن�سان �لظلوم 

�لجه���ول، يا من تظلم نف�سك! كي���ف تكافئ �أولياءك �لاّذين بذل���و� �أمو�لهم و�أرو�حهم 

لو� �أ�سداّ �لم�سائب، و�أفظع �لقت���ل، و�أق�سى �ل�سبي لن�سائهم  ف���ي �سبيل هد�يت���ك، وتحماّ

و�أطفاله���م م���ن �أجل �إر�سادك ونجاتك؟ فبدًل م���ن �أن ت�سكرهم على ما فعلو� وتحفظ 

ًا من���ك �أناّك �إناّما تظلم نف�سك وحدها!  له���م �أياديهم �لبي�ض نحوك، تقوم بظلمهم ظناّ

لوه  ��ستيقظ من نوم �لغفلة، و�خجل من نف�سك، و�تركهم يعانون من �لظلم �لاّذي تحماّ

ين م���ن دون �أن ُت�سيف عل���ى ظالمتهم ظالمة �أخ���رى، لأناّ �لظلم من  م���ن �أعد�ء �لدِّ

(2(

�لمحباّ �أ�سداّ �ألمًا و�أكثر قبحًا!.

)1)   بحار �لأنو�ر، ج 36، �ض 11.

)2) �لأربعون حديثًا،�لإمام �لخميني}، �ض193-192.





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   چ  

چ  ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ       ڳ  ڳ   
(1(

ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ     ڻ ڻ   }

)1)  �سورة �ل�سحى، �لآيات: 1 ـ 11.

4

   ٔالم   يجدك   يتيمًا فٓاوى 
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تمهيد

كان ينزل على ر�سول �هللP �لوحي بين �لفترة و�لأخرى، ي�سمعه كالم �هلل يثباّت 

انية، فكان  ب���ه فوؤ�ده، ويوؤن�سه ويفرحه، ويو�سل �إليه �لتعالي���م �لإلهياّة و�لإر�ساد�ت �لرباّ

يجد بذلك ر�سول �هلل �أن�سًا لوح�سته، وعونًا في تبليغ ر�سالته، و�سكنًا يرتاح �إليه، وفجاأة 

�نقط���ع عنه �لوحي لفترة من �لزمن، لحكمة �إلهياّة يعلمها �هلل ور�سوله، فاأثاّر ذلك في 

قل���ب ر�سول �هلل و��ستوح�ض فيها لفق���د كالم حبيبه، ومما ز�د على قلب ر�سول �هلل �أن 

عه وتركه،  ب���د�أ بع�ض �لمنافقين يعياّرون���ه بذلك، ويوؤذونه باأناّ �هلل قد قاله وبغ�سه ووداّ

ن ��سطر�ب قلبه �لم�ستاق، فكانت �سورة  فكان �أن �أر�سل �هلل �إليه جبر�ئيل Q ي�سكاّ

�ل�سحى.

ففي �لرو�ية عن �بن عبا�ض �أناّه قال: �حتب�ض �لوحي عن ر�سول �هلل P خم�سة ع�سر 

عه رباّه وقاله، ولو كان �أمره من �هلل تعالى لتتابع  دً� قد وداّ يومًا، فقال �لم�سركون �إناّ محماّ

عليه، فنزل���ت �ل�سورة وروي �أناّه لما نزلت �ل�سورة قال �لنبياّاّ P لجبر�ئيلQ: »ما 

جئت حّتى ا�شتقت اإليك، فقال جبرائيلQ: واأنا كنت اأ�شّد اإليك �شوقاً ولكّني عبد 

.
(1(

ماأمور وما نتنّزل اإّل باأمر رّبك«

)1)   �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج6،�ض492.
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P تغمره ألطاف الّله    النبّيّ

ق�سم  و�لثاني  بالنور،  ق�سم  ل  �لأواّ َق�َسمان:  يوجد  �لمباركة  �ل�سورة  بد�ية  في   

بالظلمة، ويقول �سبحانه  و�ل�سحى وهو ق�َسم بالنهار - حين تغمر �سم�سه كلاّ مكان. 

�أي  �أو�ئل �لنهار،  »ال�شحى« يعني  ت �سكينته كلاّ مكان.  �إذ� عماّ �أي  �إذ� �سجى  و�لليل 

�لحقيقة  في  وهو  �لأر�ض،  نورها  ويعماّ  �ل�سماء،  كبد  في  �ل�سم�ض  قر�ض  يرتفع  حين 

ً� في ف�سل �ل�سيف،  �أف�سل �ساعات �لنهار، لأناّه �سباب �لنهار، وفيه ل يكون �لجواّ حاراّ

ة لممار�سة  ويكون �لدفء قد عماّ في ف�سل �ل�ستاء وت�سبح خالله روح �لإن�سان م�ستعداّ

�لن�ساط.

ى »ليلة �شاجية«   �أي �سك���ن، و�لليل���ة �لخالية من �لري���اح ت�سماّ
(1(

 {ڄ ڄ ڃ}

.
(3(

ى »بحر �شاج« ، و�لبحر حين ي�ستقر ويخلو من �لأمو�ج �ل�ساخبة ي�سماّ
(2(

�أي هادئة

ا ي�سفي عل���ى روح �لإن�سان و�أع�سابه هدوءً�  و�لمه���ماّ ف���ي �لليل هدوؤوه و�سكينته مماّ

ت  ة ��ستحقاّ و�رتياح���ًا، ويع���داّ �لإن�سان لممار�سة ن�س���اط يوم غد، وهو لذلك نعم���ة مهماّ

�لق�َس���م بها. وبين �لق�سمي���ن ومحتوى �ل�سورة ت�سابه كبير و�رتب���اط وثيق. �لنهار مثل 

P، و�لليل كانقط���اع �لوحي �لموؤق���ت، وهو �أي�سًا  ن���زول ن���ور �لوحي على قلب �لنب���ياّاّ

�س���رورياّ في بع����ض �لمقاط���ع �لزمنياّة. وبعد �لق�سمي���ن، ياأتي ج���و�ب �لق�سم، فيقول 

ة  . »قل���ى« من »قال« - عل���ى وزن �سد� -، وهو �سداّ
(4(

�سبحان���ه: {ڃ ڃ چ چ   چ}

.
(5(

�لبغ�ض

P وت�سلية له، ليعل���م �أناّ �لتاأخير في نزول   وف���ي هذ� �لتعبي���ر �سكن لقلب �لنب���ياّ

 P �لوحي �إناّما يح���دث لم�سلحة يعلمها �هلل تعالى، ولي�ست - كما يقول �أعد�ء �لنبياّاّ

)1)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 2.

)2)   تاج �لعرو�ض،ج19،�ض508.

)3)   ل�سان �لعرب،ج14،�ض371.

)4)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 3.

)5)   مفرد�ت �لر�غب،�ض412.
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ة،  ���ه �أو ل�سخطه عليه. فهو م�سمول د�ئمًا بلط���ف �هلل وعنايته �لخا�ساّ - لت���رك �هلل نبياّ

وهو د�ئمًا في كنف حماية �هلل �سبحانه.

و�هلل تب���ارك وتعال���ى يتاب���ع خطاب���ه لمحبوب���ه فيق���ول ل���ه: {ڇ    ڇ ڇ ڇ 

Pف���ي هذه �لدنيا م�سمول باألطاف �هلل تعالى، وفي �لآخرة �أكثر  ، فالنبياّاّ
(1(

ڍ}
و�أف�سل. وهو �آمن من غ�سب �هلل في �لأمد �لقريب و�لبعيد.

 وباخت�س���ار هو عزيز في �لدنيا و�لآخ���رة، وقيل �إناّ »الآخ���رة« و »الأولى« ي�سير�ن 

P ونهايت���ه، �أي �إناّك �ست�ستقبل في عمرك ن�سرً� ونجاحًا �أكثر  �إل���ى بد�ية عمر �لنبياّاّ

ا ��ستدبرت.  مماّ

الهبة اإللهّية للنبّيP مقام الرضا  

 ،
(2(

تاأتي �لب�س���رى للنبياّ �لكريمP لتقول ل���ه: {ڌ ڌ ڎ     ڎ}

 .Pد وه���ذ� �أعظم �إك���ر�م و�أ�سمى �حتر�م من رباّ �لعالمين لعب���ده �لم�سطفى محماّ

���ى ينت�سر على �لأع���د�ء ويعماّ نور  ان���ي �سيغدق علي���ه حتاّى ير�سى و حتاّ فالعط���اء �لرباّ

�لإ�سالم �لخافقين، كما �أناّه �سيكون في �لآخرة �أي�سًا م�سموًل باأعظم �لهبات �لإلهياّة.

و�لنب���ياّاّ �لأعظمP باعتباره خات���م �لأنبياءR، وقائ���د �لب�سرياّة، ل يمكن �أن 

���ه �سيكون ر��سيًا حين تقب���ل منه �سفاعته في  ���ق ر�ساه ف���ي نجاته فح�سب، بل �إناّ يتحقاّ

ته. ومن هنا جاءت �لرو�يات لتوؤكد �أن هذه �لآية �أكثر �آيات �لقر�آن �لكريم دللة على  �أماّ

قبول �ل�سفاعة منه عليه و�آله �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم. فقد ورد عن �أمير �لموؤمنينQ �أناّه 

قال: �إناّ ر�سول �هللP قال: »اأ�شفع لأّمتي حّتى يناديني رّبي: اأر�شيت يا محّمد؟ فاأقول: 

.
(3(

نعم يا رّب ر�شيت«

)1)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 4.

)2)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 5.

)3)   �لميز�ن للطباطبائي، ج20، �ض 308.
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الشكر على كّل هذه النعم اإللهّية 

P وبي���ان �ألطاف �هلل  �إناّ �له���دف م���ن هذه �ل�س���ورة �لمباركة ت�سلية قل���ب �لنبياّاّ

P ثالث هبات من �لهبات  ���د للنبياّ ت���ي �سملته، وهذه �لآيات �لمذكورة �أعاله تج�ساّ �لاّ

P، ثماّ تاأمره بثالثة �أو�مر. ة �لاّتي �أنعم �هلل بها على �لنبياّاّ �لخا�ساّ

���ي و�لدك  ���ك حين توفاّ : فق���د كن���ت ف���ي رحم �أماّ
(1(

1ـ {ڈ ژ ژ ڑ}

ة«. وكنت ف���ي �ل�ساد�سة حين  ك عبد �لمطل���ب »�سياّد مكاّ فاآويت���ك �إل���ى كنف جداّ

ني زدت حباّك في قلب »عبد �لمطلب«. وكنت  ���ت و�لدتك، فز�د يتم���ك، لكناّ توفياّ

ك »�أبا طالب«،  ���رت لك عماّ ك »عبد �لمطلب«، ف�سخاّ في �لثامن���ة حين رحل جداّ

وليحافظ عليك كما يحافظ على روحه. نعم، كنت يتيمًا فاآويتك.

ة  P عل���ى علم بالنبواّ : نع���م، ل���م تك���ن �أياّها �لنبياّاّ
(2(

2ـ {ک ک  ک}

و�لر�سالة، ونحن �أنزلنا هذ� �لنور على قلبك لتهدي به �لإن�سانياّة، وهذ� �لمعنى 

ورد في قوله تعال���ى �أي�س���ًا: { پ پ         ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ 

.
(3(

ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹٹ}
. لقد جعلناك ت�ستاأثر باهتمام »خديجة« هذه �لمر�أة 

(4(

3ـ {گ گ گ}

�لمخل�س���ة �لوفية لت�سع كلاّ ثروتها تحت ت�سرف���ك ومن �أجل تحقيق �أهد�فك، 

وبع���د ظه���ور �لإ�سالم رزق���ك مغانم كثيرة ف���ي �لحروب �ساعدت���ك في تحقيق 

�أهد�فك �لر�سالية �لكبرى. 

وقد ورد عن �لإمام علياّ بن مو�سى �لر�ساQ في تف�سير هذه �لآيات قال: 

، قال: »ف���رداً ل مثيل ]له[ في المخلوقين، فاآوى 
(5(

{ڈ ژ ژ ڑ}

)1)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 6.

)2)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 7.

)3)  �سورة �ل�سورى، �لآية: 52.

)4)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 8.

)5)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 6.
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النا����ص اإلي���ك. ووج���دك �شاًل اأي �شال���ة في قوم ل يعرفون ف�شل���ك فهداهم اإليك. 

.
(2(

،
(1(

ووجدك عائاًل، تعول اأقواماً بالعلم فاأغناهم بك«

�إناّ ه���ذه �لآي���ات في �لو�قع ه���ي بيان ما �أغ���دق �هلل على نبياّه من �ألط���اف و�إكر�م 

ث �لمحبوب عن �ألطافه بحقاّ �لعا�سق �لو�له، فاإناّ حديثه هذ� هو  و�حتر�م، حين يتحداّ

ة، و�لعا�سق ب�سماعه هذه �لألفاظ  ة، وهو دليل على عنايته �لخا�ساّ عين �للطف و�لمحباّ

ت�سري في ج�سده روح جديدة، وت�سفو نف�سه ويغمر قلبه �سكينة وهدوء.

 فقد النبّيّ P ألبويه 

ه  P �أباه وهو ل يز�ل جنينًاً. ثماّ فقد �أماّ ة  �أن يفقد �لنبياّاّ  لقد �ساءت �لإر�دة �لإلهياّ

بع���د عودت���ه من بني �سعد، وهو في �لر�بعة من عم���ره، �أو في �ل�ساد�سة، على �ختالف 

ه، ف���اأذن له. فقد روى  �لرو�ي���ات. وقد ��ست���اأذن ر�سول �هللP رباّه ف���ي زيارة قبر �أماّ

م�سل���م في �سحيحه، �أناّهP ق���ال: »ا�شتاأذنت رّبي ف���ي زيارة اأّمي، ف���اأذن لي، فزوروا 

.
(3(

القبور تذّكركم الموت«

���ر، وه���ذ� يدلاّ عل���ى �أن هناك م�ساألة �أهماّ من  : �أي ل تحقاّ
(4(

{ڳ ڳ       ڳ  ڳ}

�لإطع���ام و�لإنفاق ب�ساأن �لأيتام، وهي �للطف بهم و�لعط���ف عليهم و�إز�لة �إح�سا�سهم 

بالنق�ض �لعاطفي، ولذ� جاء في �لحديث �لمعروف عن ر�سول �هللP �أناّه قال: »من 

. كاأن �هلل يخاطب 
(5(

م�ش���ح راأ����ص يتيم، كانت له بكّل �شعرة م���ّرت عليها يده ح�شنات«

���ه قائاًل: لقد كنت يتيمًا �أي�سًا وعانيت من �آلم �ليتم، و�لآن عليك �أن تهتماّ بالأيتام  نبياّ

كلاّ �هتمام و�أن تروي روحهم �لظماأى بحباّك وعطفك.

)1)   بحار �لنو�ر،ج16،�ض139.

)2)   ر�جع: تف�سير �لأمثل، ج 20، �ض 280 ـ 283.

)3)    ك�سف �لغمة، ج 1، �ض 16، عن م�سلم، و�سحيح م�سلم ط �سنة 1334،ج 3،�ض 65، وتاريخ �لخمي�ض، ج،1 �ض 335، و�لحديث 

موجود في م�سادر عديدة كما يظهر من مر�جعة كتاب �لجنائز في كتب �لحديث. 

)4)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 9.

)5)   م�ستدرك �لو�سائل، ج1،  �ض 148.
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 .
(1(

وقد روي عنه P �ناّه قال: »اإذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن«

ه بخ�سونة، و�عطف عليه و�رحمه و�أح�سن ملقاه.  . فال ترداّ
(2(

 {ڱ ڱ ڱ ں}

ث �لنا�ض بنعم �هلل تعالى عليه  ، فق���د كان �لنبياّ يحداّ
(3(

{ڻ ڻ     ڻ ڻ   }

قوًل�ض وفعاًل.

 P ّكفالة النبّي

ه عبد �لمطلب، �لاّذي كان يرعاه خير رعاية، ول ياأكل  لق���د عا�ضP في كنف ج���داّ

يه  ته حتاّى روي �أناّه قال عن���ه لمن �أر�د �أن ينحاّ طعام���ًا �إلاّ �إذ� ح�س���ر، وكان عارف���ًا بنبواّ

 .
(4(

عنه، وهو طفل يدرج: »دع ابني فاإّن الملك قد اأتاه«

�أبا  له  �هلل  فاختار  �لمطلب،  عبد  ه  جداّ ي  توفاّ  Pعمره من  �لثامنة  �ل�سنة  في 

يكن  لم  طالب  �أبا  �أن  رغم  حياته،  على  ويحر�ض  ب�سوؤونه،  ويقوم  ليكفله،   Mطالب

ًا، ول �أكثرهم ماًل، لأناّ �لأ�سناّ فيهم كان هو �لحارث، و�لأكثر  �أكبر ولد عبد �لمطلب �سناّ

ا�ض هو �أناّه كان حينئذ �سغيرً� �أي�سًا، لأناّه كان �أ�سناّ من  ا�ض. ولكن عذر �لعباّ ماًل هو �لعباّ

P ب�سنتين فقط، كما يقولون. �لنبياّ

هما هي  �أماّ ه، فاإناّ  P لأبيه و�أماّ �أبا طالب قد كان �سقيق عبد �هلل و�لد �لنبياّاّ �أناّ  كما 

ًا له. ثماّ �إناّ  فاطمة �لمخزومية، وطبيعياّ �أن يكون لأجل ذلك �أكثر حنانًا وعطفًا عليه وحباّ

كانا  قد  �لولية،  نور  يحمالن   Qلموؤمنين� �أمير  �أم  وزوجته  هو  كان  �لاّذي  �أبا طالب 

يكونا  لأن  لهما  يوؤهاّ ما  �لطهارة  ومن  و�لمعنوياّة  �لنف�سياّة  و�لف�سائل  �لمكارم  يحمالن من 

يته.  وقد عهد عبد �لمطلب �إلى �أبي  ة من ذراّ كفيلين لر�سول �هللP و�أبوين لو�سياّه، ولالأئماّ

م �أنبل �إخوته، و�أكرمهم،  ة كفالتهP، لأناّه كان بالإ�سافة �إلى ما تقداّ طالبQ بمهماّ

)1)   تف�سير �لفخر �لر�زي، ج 31، �ض 219.

)2)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 10.

)3)  �سورة �ل�سحى، �لآية: 11.

)4)   �لكافي،ج 1، �ض 372. 
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و�أعظمهم مكانة في قري�ض، و�أجلاّهم قدرً�. ولقد قام �أبو طالبQ برعايتهP خير 

، وين�سره بيده ول�سانه طول حياته. ه غاية �لحباّ ه ويحباّ قيام، ولم يزل يكرماّ

القيادة المنطلقة من المعاناة واآلالم  

 ،Pلآيات �لكريمة في هذه �ل�سورة، �سمن �سردها �لنعم �لإلهياّة على ر�سول �هلل� 

P في �سب���اه، وظروفه �لمادياّة �ل�سعبة �لاّتي عاناها،  تعك����ض �أي�سًا م�ساألة يتم �لنبياّاّ

و�لأتع���اب و�لآلم �لاّتي قا�ساه���ا، وقد �نطلق من بين ه���ذه �لآلم، وعلى �لقائد �لإلهياّ 

�ض بنف�سه �لظروف �لقا�سية، وي�سعر  �لإن�سان���ياّ �أن يدرك �سعوبة ومر�رة �لعي�ض، ويتلماّ

���م �سحيح ما تعانيه �لفئ���ات �لمحرومة،  ب���كلاّ وجوده �لحرمان، ك���ي ي�ستطيع �أن يتفهاّ

�ض �آلم �لنا����ض ومعاناتهم في معي�ستهم. عليه �أن ي�سعر باآلم �لأطفال �لأيتام،  ويتح�ساّ

ل �أتعاب �لمحرومين و�لمظلومين، لذلك كانت  �أن يبقى كي يعي�ض �آلم �لجياع، ويتحماّ

تغ���رورق عين���اه بالدموع حين يرى يتيمًا، وكان ي�سماّ ذل���ك �ليتيم �إلى �سدره ويد�عبه 

بكلاّ حر�رة.

م ما يعانيه مجتمعه من فقر ثقافي،  ���دP كان يتفهاّ و�لقائ���د �لربانياّ كنبياّنا محماّ

ويعتزاّ بكلاّ من ياأتيه لطلب �لمعرفة �أو �لعلم، وي�ستقبله ب�سدر رحب. 

P راعياً للغنم   النبّيّ

د �ل�س���ادقQ: »ما بع���ث اهلل نبّياً قط  ف���ي حديث عن �لإم���ام جعفر بن محماّ

.
(1(

حّتى ي�شترعيه الغنم يعّلمه بذلك رعّية النا�ص«

ل �لآلم، وف���ي �ل�سبر �أم���ام موجود �سعيف   �إناّ ف���ي رع���ي �لغن���م درو�سًا ف���ي تحماّ

P ��ستلهام درو�ض �لتوحيد و�لعرف���ان من خالل حياة  قلي���ل �ل�سع���ور، كما �أناّ �لنب���ياّ

�ل�سحر�ء و�لعي�ض في �أح�سان �لطبيعة. وفي رو�ية �أن  مو�سى بن عمر�نQ  �ساأل 

ة، فجاءه �لجو�ب:  »اأتذكر يوم���اً اأّن حماًل قد فّر  ���ه عن �سبب �ختي���اره لمقام �لنبواّ رباّ

)1)   م�ستدرك �لو�سائل، ج 9، �ض 514.
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م���ن قطي���ع غنمك فتبعته حّت���ى اأخذته ثّم قلت له: لماذا اأتعب���ت نف�شك، ثّم حملته 

، وهذ� يعني 
(1(

عل���ى كتف���ك، وجئت به اإل���ى القطيع، ولذلك اخترتك راعياً لخلق���ي«

ل تجاه هذ� �لحيو�ن  �أناّ �هلل تعال���ى ر�أى في �لنبياّاّ مو�سىQ قدرة فائقة على �لتحماّ

ا يدلاّ على قوة روحياّة فائقة �أهلته لهذه �لمنزلة �لكبيرة. مماّ

لماذا الرضاع في البادية؟

ة، حيث يرون �أناّ   كان �إر�س���ال �لأطف���ال �إلى �لبادية للر�ساع، هو عادة �أ�س���ر�ف مكاّ

بذلك ين�ساأ �أطفالهم: �أ�سحاّ �أبد�نًا، و�أف�سح ل�سانًا، و�أ�سفى فكرً� وقريحة، وهي نظرة 

�سحيحة و�سليمة، وذلك لما يلي: 

ا كونهم: �أ�سحاّ �أبد�نًا، فالأناّهم يعي�سون في �لهو�ء �لطلق، ويو�جهون م�ساعب     �أ-�أماّ

�لطبيع���ة فت�سير لديهم مناع���ة طبيعياّة تجاه مختل���ف �لمتغياّر�ت، في مختلف 

�لظروف. 

ب- وكونهم �أف�سح ل�سان���ًا، من حيث �إناّهم يقلاّ �ختالطهم باأهل �لأقطار �لأخرى، 

ة، �لاّتي كانت  ان �لمدن، ول �سياّم���ا مكاّ م���ن �لأمم �لأخرى، عل���ى �لعك�ض من �سكاّ

���ة بينها وبين �سائر �لأقط���ار و�لأمم. وله���ا رحلتا �ل�ستاء  تقي���م عالقات تجارياّ

ت���ي ل يبعد تاأثاّرها بها -  و�ل�سي���ف، �إل���ى �لبالد �لاّتي تتاخم �لبالد �لأجنبياّة، �لاّ

قلياًل كان ذلك �أو كثيرً�-. 

���ا �أناّه���م �أ�سفى فك���رً� وقريحة، فه���و لأناّ �لإن�سان يبتع���د حينئذ عن هموم  ج - و�أماّ

دة و�لمرهقة، حي���ث ل يو�جه ف���ي �لبادية �إلاّ  �لمدين���ة، وع���ن عالقاته���ا �لمعقاّ

�لعي����ض �ل�س���اذج و�لب�سي���ط، و�لحي���اة عل���ى طبيعته���ا. ول يتاأثاّر فك���ره وعقله، 

بالمفاهي���م و�لأفكار �لاّتي تفر�سها تلك �لحياة �لمثقل���ة بالعالقات �لمنحرفة، 

ف على �أ�س���ر�ر �لطبيعة و�لكون،  ل و�لتفكي���ر و�لتعراّ ث���ماّ هو يج���د �لفر�سة للتاأماّ

ولو ف���ي حدود عالمه �لنا�سئ �لمح���دود، ومد�ركه �لنا�سئ���ة �أي�سًا. وليكون من 

)1)   تف�سير �لمثل،ج20،�ض287.
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���ة. ولكن ب�سرط عدم �ل�ستمر�ر  ق، وقريحة �سافية وغنياّ ث���ماّ ذ� فكر مبدع خالاّ

ف���ي هذه �لحياة طوي���اًل، فاإناّ �ل�ستمر�ر ف���ي حياة �لبادية م���ن �ساأنه �أن يجعل 

�لإن�س���ان يعان���ي من �لجمود و�لنغالق، ث���ماّ هو يكون لنف�سه مفاهي���م و�أفكارً�، 

لها �لزمن �إلى حقائق ل تقبل �لجدل عنده، وي�سير من �ل�سعب عليه قبول  يحواّ

ب �لإن�سان على �أن  �أي ر�أي �آخ���ر ي�سير في غير �تجاه قناعاته و�أفكاره، فاإناّ تدراّ

، ويجعله يبحث  ي�سم���ع �لنقد و�لمخالفة في �لر�أي يبعده عن �ل�ستبد�د �لفكرياّ

، فاإناّه ي�سير عل���ى ��ستعد�د للتخلاّي  ر لكلاّ فك���رة لديه. و�إلاّ ع���ن �لدليل، و�لمبراّ

ا ي�ستطيع �أن يد�فع عنه وي�ست���دل عليه. وهذ� �أمر طبيعي  عنه���ا �إل���ى غيرها مماّ

يعرفه �لإن�سان بالم�ساهدة، وي�ستدلاّ عليه بالتق�سياّ و�لتجربة.

م���ط���ال���ع���ة

النبّي P األسوة

ى  ى وَع���َز�ًء ِلَمْن َتَعزَّ �سَّ
َ
�ْس���َوًة ِلَمْن َتاأ

ُ
ْطَه���ِرP َفاإِنَّ ِفيِه �أ

َ
ْطَيِب �ْلأ

َ
���َك �ْلأ ����ضَّ ِبَنِبيِّ

َ
َفَتاأ

مًا وَلْم ُيِعْرَها  ْنَيا َق�سْ َم �لدُّ َث���ِرِه َق�سَ
َ
ِه و�ْلُمْقَت�ضُّ ِلأ ي ِبَنِبيِّ �سِّ

َ
َح���بُّ �ْلِعَباِد �إَِلى �هلِل �ْلُمَتاأ

َ
و�أ

َبى 
َ
ْنَيا َفاأ ْت َعَلْيِه �لدُّ ْنَيا َبْطنًا ُعِر�سَ ُهْم ِمَن �لدُّ ْخَم�سُ

َ
ْنَيا َك�ْسحًا و�أ ْهِل �لدُّ

َ
ُم �أ ْه�سَ

َ
َطْرف���ًا �أ

َر �َسْيئًا  غَّ َرُه و�سَ َر �َسْيئًا َفَحقَّ ُه وَحقَّ ْبَغ�سَ
َ

ْبَغ�َض �َسْيئًا َفاأ
َ
 �ُسْبَحاَنُه �أ

َ
نَّ �هلل

َ
ْن َيْقَبَلَه���ا وَعِل���َم �أ

َ
�أ

 وَر�ُسوُلُه 
ُ
َر �هلل غَّ  وَر�ُسوُلُه وَتْعِظيُمَنا َما �سَ

ُ
ْبَغ�َض �هلل

َ
َرُه وَلْو َلْم َيُكْن ِفيَنا �إِلَّ ُحبَُّنا َما �أ غَّ َف�سَ

ْمِر �هلِل.
َ
ًة َعْن �أ َلَكَفى ِبِه �ِسَقاقًا هلِلِ وُمَحادَّ

���ُف ِبَيِدِه َنْعَلُه وَيْرَقُع  ْر����ضِ وَيْجِل�ُض ِجْل�َسَة �ْلَعْبِد وَيْخ�سِ
َ
َوَلَق���ْد َكاَنP َياأُْكُل َعَلى �ْلأ

ْتُر َعَلى َب���اِب َبْيِتِه َفَتُكوُن  ِبَي���ِدِه َثْوَب���ُه وَيْرَكُب �ْلِحَم���اَر �ْلَعاِرَي وُيْرِدُف َخْلَف���ُه وَيُكوُن �ل�سِّ

َلْيِه َذَكْرُت  ي �إَِذ� َنَظْرُت �إِ نِّ ي َفاإِ ِبيِه َعنِّ ْزَو�ِجِه َغيِّ
َ
اِويُر َفَيُقوُل َيا ُفاَلَنُة ِلإِْحَدى �أ ِفي���ِه �لتَّ�سَ

ْنَيا وَزَخاِرَفَها. �لدُّ
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ْن َتِغيَب ِزيَنُتَها َعْن َعْيِنِه 
َ
َحبَّ �أ

َ
َماَت ِذْكَرَها ِمْن َنْف�ِسِه و�أ

َ
ْنَيا ِبَقْلِبِه و�أ ْعَر�َض َعِن �لدُّ

َ
َفاأ

ْف�ِض  ْخَرَجَها ِمَن �لنَّ
َ
ِلَكْي���اَل َيتَِّخَذ ِمْنَها ِرَيا�سًا وَل َيْعَتِقَدَها َقَر�رً� وَل َيْرُجَو ِفيَها ُمَقامًا َفاأ

ِر. َبَها َعِن �ْلَب�سَ َها َعِن �ْلَقْلِب وَغيَّ �ْسَخ�سَ
َ
و�أ

ْن ُيْذَكَر ِعْنَدُه.
َ
َلْيِه و�أ ْن َيْنُظَر �إِ

َ
ْبَغ�َض �أ

َ
ْبَغ�َض �َسْيئًا �أ

َ
وَكَذِلَك َمْن �أ

ْنَيا وُعُيوِبَها �إِْذ َجاَع ِفيَها َمَع  وَلَقْد َكاَن ِفي َر�ُسوِل �هلِلP َما َيُدلُُّك َعَلى َم�َساِوِئ �لدُّ

ِتِه وُزِوَيْت َعْنُه َزَخاِرُفَها َمَع َعِظيِم ُزْلَفِتِه. َخا�سَّ

َهاَنُه َفَقْد َكَذَب 
َ
ْن َق���اَل �أ َهاَنُه َفاإِ

َ
ْم �أ

َ
���دً� ِبَذِلَك �أ  ُمَحمَّ

ُ
ْكَرَم �هلل

َ
َفْلَيْنُظ���ْر َناِظ���ٌر ِبَعْقِلِه �أ

َهاَن َغْيَرُه َحْيُث َب�َسَط 
َ
 َقْد �أ

َ
نَّ �هلل

َ
ْكَرَمُه َفْلَيْعَلْم �أ

َ
و�هلِل �ْلَعِظيِم ِباْلإِْفِك �ْلَعِظيِم و�إِْن َقاَل �أ

ا�ِض ِمْنُه. ْقَرِب �لنَّ
َ
ْنَيا َلُه وَزَو�َها َعْن �أ �لدُّ

 َجَعَل 
َ
َمِن �ْلَهَلَكَة َفاإِنَّ �هلل َثَرُه وَوَل���َج َمْوِلَجُه و�إِلَّ َفاَل َياأْ

َ
ِه و�ْقَت�ضَّ �أ �ضٍّ ِبَنِبيِّ

َ
���ى ُمَتاأ �سَّ

َ
َفَتاأ

ِة وُمْنِذرً� ِباْلُعُقوَبِة. رً� ِباْلَجنَّ اَعِة وُمَب�سِّ دً�P َعَلمًا ِلل�سَّ ُمَحمَّ

ى  ْع َحَجرً� َعَلى َحَجٍر َحتَّى َم�سَ ْنَيا َخِمي�سًا وَوَرَد �ْلآِخَرَة �َسِليمًا َلْم َي�سَ َخَرَج ِمَن �لدُّ

ِبُعُه  ْنَعَم َعَلْيَن���ا ِبِه �َسَلفًا َنتَّ
َ
َة �هلِل ِعْنَدَنا ِحيَن �أ ْعَظ���َم ِمنَّ

َ
ِه َفَما �أ َج���اَب َد�ِعَي َربِّ

َ
ِل�َسِبيِل���ِه و�أ

.
(1(

 َعِقَبُه
ُ
وَقاِئدً� َنَطاأ

)1) نهج �لبالغة، �لخطبة 160.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ائ ەئ ەئ وئ    وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ           ۈئ 

(1(

ۈئ ېئ ېئ}

)1)  �سورة �لأنفال، �لآية: 33.

5

Pكرامات رسول اهلل
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تمهيد  

ه �هلل �سبحانه بها، �إلاّ �أناّ خاتم  ل �سكاّ �أناّ لكلاّ نبياّ من �أنبياء �هلل �سبحانه كر�مة �خت�ساّ

ة حال  ه �هلل �سبحانه وتعال���ى بكر�مات عداّ د بن عبد �هللP ق����د �خت�ساّ ي����ن محماّ �لنبياّاّ

���ى بعد وفاته، ونحن ذ�كرون ف���ي هذ� �لدر�ض �أبرز  �ض بين �لنا�ض، وحتاّ وج���وده �لمقداّ

مت �لإ�سارة �إلى بع�سها في  كر�مات���هP وم�سلاّطون �ل�سوء عليها مجتمعة بعد �أن تقداّ

طياّات �لدرو�ض �ل�سابقة.

1ـ الأ�سوة الح�سنة  

{وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی      ی 

.
(1(

ی ی}
وهذه م���ن �أهماّ �لكر�مات للنبياّ �لأكرمP حيث �عتب���ره �هلل �أ�سوة وقدوة لجميع 

�لنا����ض �إلى يوم �لقيامة، وو�س���ف �هلل �سبحانه هذه �لأ�سوة باأناّها ح�سنة، لأناّه كثيرً� ما 

يتاّب���ع �لنا�ض بع�ض �لق���ادة و�لزعماء و�لملوك ويقتدون به���م، �أو باآبائهم، وقد ذماّ �هلل 

�سبحانه هذ� �لنحو من �لتاّباع بقوله: {ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

.
(2(

ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ}

)1)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 21.

)2)   �سورة �لبقرة، �لآية: 170.
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ه  ه �هلل �سبحانه �أ�سوة ح�سنة و�خت�ساّ لكن �تاّباع �لر�سولP �أمر مطلوب، حيث عداّ

بمكارم �لأخالق، فف���ي �لرو�ية عن �لإمام �أبي عبد �هللQ: »اإّن اهلل خ�ّص ر�شوله 

بمكارم الأخالق، فامتحنوا اأنف�شكم، فاإن كانت فيكم فاحمدوا اهلل عّز وجّل وارغبوا 

.
(1(

اإليه في الزيادة منها، فذكرها ع�شرة... الحديث«

وف���ي �لحديث ع���ن �لإمام �ل�سادقQ �أناّه ق���ال: »اإّني لأكره للرج���ل اأن يموت 

.
(2(

وقد بقي خّلة من خالل ر�شول اهللP لم ياأِت بها«

.
(3(

وفي حديث م�ستفي�ض: »اإّن اأح�شن ال�شنن �شّنة الأنبياء«

.Pوفي حديث �آخر: »خير ال�شنن �شّنة محّمد

وطريقة فهم هذه �لأحاديث تعطي �لنتيجة �لتالية:  

���دP، وعلى  ���ة نبياّنا محماّ ة �سناّ ���ة �لأنبياء وخيره���م �سناّ �إناّ خي���ر �ل�سن���ن هي �سناّ

ه �هلل  ته و�سيرته و�سفاته وخالل���ه، وهذه كر�مة �خت�ساّ �لإن�س���ان �أن يتب���ع ويقتدي ب�سناّ

بهاP على �سائر �لعالمين.

2ـ رحمة للع�لمين

ة �أو �أهل   فه���وP لي����ض رحمة لأه���ل مكاّ
(4(

{ک ک گ        گ گ}

ة، و�إناّما هو  �لمدين���ة فقط ولي�ض رحمة للم�سلمين �لاّذين كانو� معه، ول للم�سلمين عاماّ

بن�ضاّ �لآية �لقر�آنية رحمة للعالمين جميعًا، في �لدنيا و�لآخرة.

3ـ اأم�ن من العذاب  

فقد ورد في �لنهج �ل�سريف �أناّه ]�أي �أمير �لموؤمنينQ[ قال: »كان في الأر�ص 

)1)   مكارم �لأخالق، �ل�سيخ �لطرب�سي، �ض 19.

)2)   م. ن، �ض 39.

)3)   �إر�ساد �لقلوب، �لديلمي، ج 1، �ض 157.

)4)   �سورة �لأنبياء، �لآية: 107.
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اأمان���ان م���ن ع���ذاب اهلل، وقد ُرف���ع اأحدهما فدونكم الآخ���ر فتم�ّشكوا ب���ه، اأّما الأمان 

اّل���ذي رف���ع فهو ر�شول اهللP واأّما الأمان الباق���ي فال�شتغفار؛ قال تعالى: {ائ 

 .»
(1(

ېئ} ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ            ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ     ەئ  ەئ 

���ه �أمان لأهل �لأر�ض، فرفع �هلل �سبحانه �لعذ�ب  فه���وP قد �خُت�ضاّ بهذه �لكر�مة �أناّ

P ببركة وجوده بينما كان���ت �لأمم �ل�سابقة  ة �لنب���ياّاّ �أي ع���ذ�ب �ل�ستئ�س���ال عن �أماّ

بة بهذ� �لعذ�ب. دة ومعذاّ مهداّ

4 � 5 ـ اّتب�عه يوجب محّبة اهلل ومغفرة الذنوب 

 
(2(

{ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ}

ه �هلل بها  P له ثمرة عظيمة وكر�مة �خت�ساّ فالآية �لقر�آنية �سريحة باأناّ �تاّباع �لنبياّاّ

به منه و�أدخله  P، و�هلل �إذ� �أحباّ عبدً� قراّ ة �هلل للعبد �لاّذي يتاّبع �لنبياّاّ �أل وه���ي محباّ

ة �أن يغفر  ة مذنب و�ساحب ذنوب، لذلك يترتاّب على هذه �لمحباّ ة، ول يدخل �لجناّ �لجناّ

.P ّهلل �سبحانه ذنوب �لعبد �أي�سًا وهذه كر�مة �أخرى للنبيا�

ً� �أناّ �لحباّ ل بداّ �أن ي�ستتبع عماًل »اإّن المحّب لمن يحّب مطيع«. ومن �لطبيعي جداّ

6ـ اّتب�عه هداية ور�س�د  

{ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ   ھ ھ 

ےے ۓ  ۓ  ڭ       ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
 .

(3(

ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ}
P له ثمرة على �سعيد �لهد�ية لالإن�سان وهو ما يرتبط بحياة �لإن�سان  �إناّ �تاّباع �لنبياّاّ

P بهذ� �لتاّباع �إلى �لهد�ية و�إلى �لر�ساد. P، حيث يو�سله �لنبياّاّ ِبع للنبياّ �لمتَّ

)1)   �سورة �لنفال، �لآية: 33. نهج �لبالغة، ج 4، �ض 19.

)2)   �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 31.

)3)   �سورة �لأعر�ف، �لآية: 158.
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7ـ وا�سطة في المغفرة 

ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ       ۀ  ۀ  ڻ  {ڻ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  
. �إناّ ه���ذه �لآي���ة ت�سير �إل���ى �أناّ �ل�ستغفار بالن�سبة �إل���ى �لمنافقين � �سو�ء 

(1(

ۆ}
��ستغفر لهم �لر�سولP �أم ل � لم يكن ليجديهم نفعًا:

 {ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤڤ ڤ       ڦ ڦ  

 لأناّ حقيق���ة �ل�ستغفار ه���و �لعتذ�ر �إلى �هلل عزاّ وجلاّ 
(2(

ڦ ڦ ڄ}
وطل���ب �لمغف���رة و�لر�سو�ن من���ه ليتوب على �لعا�س���ي ويعفو عن �س���وء �سنيعه، وهذ� 

�لمعن���ى يلحق �لموؤمني���ن �لاّذين عملو� �ل�س���وء بجهالة ثماّ ندمو� ع���ن قريب فاعتذرو� 

P �أناّه و��سطة للمغفرة لهوؤلء  �إلى �هلل ليتوب عليه���م بالمغفرة، فكانت كر�مة �لنبياّاّ

نًا و�إ�سفاقًا وي�ستغفر لهم �هلل وعندها تظهر  �لموؤمني���ن �لمذنبين، فيعطف عليهم تحناّ

كر�مة هذ� �لنبياّاّ �لعظيمP فيغفر �هلل لهم.

8ـ الو�سيلة اإلى اهلل �سبح�نه  

ن �أن يقول: ».... اللهّم رّب  ن يوؤذاّ ���ه ُي�ستحباّ �إذ� �سمع �لموؤذِّ روى �ل�سي���خ �لطو�سي �أناّ

ه���ذه الدع���وة التاّم���ة وال�شالة القائم���ة اآِت محّم���داً الو�شيلة وال�شفاع���ة والف�شيلة 

.
(3(

وارزقه المقام المحمود اّلذي وعدته....«

وف���ي حديث عن ر�س���ول �هللP �أناّه قال: »نح���ن الو�شيلة اإل���ى اهلل والو�شلة اإلى 

.
(4(

ر�شوان اهلل«

خت�ض بكر�مة 
ُ
وف���ي هذ� �لم�سمون رو�يات عديدة ت�سير �إلى �أناّ �لنبياّاّ �لأكرمP �أ

)1)   �سورة �لن�ساء، �لآية: 64.

)2)   �سورة �ملنافقون، �لآية: 6.

)3)   �ملب�سوط، �ل�سيخ �لطو�سي، ج 1، �ض 97.

)4)   م�ستدرك �سفينة �لبحار، علياّ �لنمازي �ل�ساهرودي، �ض 304.
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م���ن �هلل ه���و و�أهل بيته R �أل وهي �أناّهم كانو� �لو�سيلة �إليه �سبحانه، فهم �لهادون 

�لاّون عليه و�لمر�سدون �إلى �سبيل���ه. وقد �أمرنا �هلل �سبحانه وتعالى في كتابه  �إلي���ه و�لداّ

�أن نبتغ���ي �لو�سيل���ة �إلي���ه بقول���ه: {ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  

.
(1(

ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ}

9ـ ط�عتُه مقرونة بط�عة اهلل

ف���ي   وكذل���ك 
(2(

{ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ}

�س���ورة �لتغاب���ن �لآية 12، و�سورة �لن�ساء �لآية، 95، و�س���ورة �لمائدة �لآية، 92، و�سورة 

�لنور، �لآية 54.

P، وهذه كر�مة �أخرى ُيفهم   نالحظ �أناّه �سبحانه قرن بين طاعته وطاعة �لنبياّاّ

P ول فرق بين  ب بالنبياّاّ ب �إلى �هلل تعالى عليه �أن يتقراّ من خاللها �أناّ من �أر�د �لتقرُّ

ته �أذى �هلل،  P فطاعته طاعة �هلل وغ�سبه غ�سب �هلل، و�أذياّ طاعة �هلل وطاعة �لنبياّاّ

�ض �أناّه �لمعيار و�لميز�ن في �لأر�ض لمعرفة  وبذلك ُتمثاّل هذه �لكر�مة في وجوده �لمقداّ

ر�سا �هلل �سبحانه.

10� حكمه حكم اهلل 

ىئ  مئ  حئ   جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  {ۈئ 

 .
(3(

يئ جب      حب خب مب ىب              يب جت حت ختمت ىت يت جث مث}
وم���ن �لو��سح �أناّ �لعطف بح���رف �لو�و يفيد � كما قال �أهل �للغة � �لت�سريك في �لحكم 

وه �أي �لنز�ع �إلى �هلل و�لر�سول فاهلل و�لر�سول م�ستركان معًا في �لحكم،  و�لمعنى: فرداّ

فاأياّهم���ا يحك���م يكون �لح���قاّ و�ل�سو�ب، وهذ� يعن���ي �أناّ حكمه هو حك���م �هلل، وق�ساءه 

ه �هلل بها. ق�ساء �هلل �سبحانه، وهذه من �أعظم �لكر�مات �لاّتي �أخت�ساّ

)1)   �سورة �ملائدة، �لآية: 35.

)2)   �سورة حممد، �لآية: 33.

)3)   �سورة �لن�ساء، �لآية: 59.
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11� خطاب اهلل له

فنالحظ �أناّ �هلل �سبحانه وتعالى كلاّما �أر�د �أن ُينادي �لنبياّاّ �لأكرمP ناد�ه بخطاب 

ي���ا �أياّها �لنبياّاّ �أو يا �أياّها �لر�سول ولم ين���اده با�سمه �أبدً� في �لقر�آن �لكريم، بينما نجد 

ه���ذه �لكر�مة غير ظاهرة مع �سائر �لأنبياء حيث ناد�هم �سبحانه باأ�سمائهم، يا �آدم، 

يا نوح، يا مو�سى، يا عي�سى، يا �إبر�هيم..... وهكذ�.

{ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۇئ  وئوئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ     ی ی  ی ی جئ حئ 

{چ چ ڇ  {پ پ پ}،   ،
(1(

ىب} مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ        
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ      ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 
ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ      ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ       ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک 

.(2(

ۀ ہہ ہ   ہ ھ ھ}

12ـ ال�سف�عة  

عن �لإمام �لباقرQ �أناّه قال: قال ر�سول �هللP: »اإّنما �شفاعتي لأهل الكبائر 

.
(3(

من اأّمتي«

ح فيها �لإم���ام �ل�سادقQ كيف تكون �ل�سفاع���ة لأهل �لكبائر،  وف���ي رو�ية ُيو�ساّ

حيث �ساأله �بن �أبي عمير: يا بن ر�سول �هلل كيف تكون �ل�سفاعة لأهل �لكبائر و�هلل تعالى 

 فقالQ: »يا 
(4(

يقول: {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  }

 :Pاأبا اأحمد ما من موؤمن يذنب ذنباً اإّل �شاءه ذلك وندم عليه، وقد قال ر�شول اهلل

)1)  �سورة �لبقرة، �لآية: 35 ـ 37.

)2)  �سورة �لمائدة، �لآية: 116.

)3)   و�سائل �ل�سيعة، �حلر �لعاملي، ج 15، �ض 334 ح 4.

)4)   �سورة �لأنبياء، �لآية: 28.
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كفى بالندم توبة، وقالQ: »من �شّرته ح�شنته و�شاءته �شّيئته فهو موؤمن، فمن 

ل���م ين���دم على ذنب يرتكبه فلي�ص بموؤمن ولم تج���ب ال�شفاعة له � اإلى اأن قال:  قال 

.
(1(

P: »ل كبير مع ال�شتغفار ول �شغير مع الإ�شرار« النبّيّ

ة بالنب���ياّاّ �لأكرمP فهي كر�مة عظيمة  و�ل�سفاع���ة لهذه �لفئة من �لنا�ض مخت�ساّ

ه �هلل بها. �خت�ساّ

P و�أهل �لبي���ت R �سروطًا ل بداّ من  ً� �أناّ ل�سفاعة �لنب���ياّاّ وم���ن �لطبيعي ج���داّ

رها في �لعبد، فال ينبغي �لعتماد على �ل�سفاعة فقط، ولي�ض �لمقام للحديث عن  توفاّ

هذه �ل�سروط.

وفي الختام  

هذه بع�ض كر�مات ر�سول �هللP وكفى بو�حدة فقط �أن تخلاّد �ساحبها في �لدنيا 

ة �لنا�ض، لكن ل ُيدرك �لنا�ض عظمة هذ�  و�لآخرة، وتجعل���ه محترمًا م�سانًا لدى عاماّ

�لنبياّاّ �لكريم، ول ف�سله ول حقيقة و�حدة من كر�ماته. وهوP رغم كلاّ خ�سائ�سه 

ًا وميتًا، فقد قالها  ���ل �لأذى حياّ و�سمائل���ه وقدرته ووليته وقربه من �هلل �سبحانه يتحماّ

دها »ما اأوذي نبّي مثل ما اأُوذيت«. وكاأناّه »اأرواحنا فداه« ما ز�ل يرداّ

م���ط���ال���ع���ة

Pأبو طالب والنبّي

ا ح�سرت عبد �لمطلب  روى �أب���و �سعيد �لو�عظ في كتاب �سرف �لم�سطف���ى �أناّه لماّ

د ووجدي به  ���ي لمحماّ ة حباّ �لوف���اة دع���ا �بنه �أبا طالب فقال له:  ي���ا بنياّ قد علمت �سداّ

���د فاإناّه �بني و�بن  �أنظ���ر كي���ف تحفظني فيه؟ قال �أبو طالب:  ي���ا �أبه ل تو�سني بمحماّ

)1)   و�سائل �ل�سيعة، �حلر �لعاملي، ج 15، �ض 335، ح 11.
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ي عبد �لمطل���ب كان �أبو طالب يوؤثره بالنفقة و�لك�سوة على نف�سه وعلى  ا توفاّ �أخ���ي، فلماّ

د �إناّي  ا�ض �أخبرك عن محماّ جمي���ع �أهل���ه. وعن �بن عبا�ض قال �أبو طالب لأخيه:  ي���ا عباّ

مته في فر��سي  ���ى نواّ ���ا �أفارقه �ساعة من ليل �أو نه���ار فلم �أ�أتمن �أحدً� حتاّ �سممت���ه فلماّ

فاأمرته �أن يخلع ثيابه وينام معي فر�أيت في وجهه �لكر�هية فقال:

اه ��سرف بوجهك عناّي حتاّى �أخلع ثيابي و�أدخل فر��سي، فقلت له:  ولم ذ�ك؟  يا عماّ

بت من قول���ه و�سرفت ب�سري عنه  فق���ال:  ل ينبغي لأح���د �أن ينظر �إلى ج�سدي فتعجاّ

���ى دخ���ل فر��سه ف���اإذ� دخلت �أنا �لفر�����ض �إذ� بينه وبيني ثوب و�هلل م���ا �أدخلته في  حتاّ

ه فاإذ� هو �ألين ثوب ثماّ �سممته كاأناّه غم�ض في م�سك، وكنت �إذ� �أ�سبحت  فر��سي فاأم�ساّ

فقدت���ه فكان ه���ذ� د�أبي ود�أبه، وكنت كثي���رً� ما �أفتقده في فر��سي ف���اإذ� قمت لأطلبه 

بادرني من فر��سي، ها �أنا ذ� يا عماّ فارجع �إلى مكانك.

P ياأتي زمزم في�سرب منها �سربة فربما عر�ض عليه �أبو طالب �لغد�  وكان �لنبياّاّ

يهم يقول كما  ي �أولده �أو يغداّ فيقول ل �أريده �أنا �سبعان. وكان �أبو طالب �إذ� �أر�د �أن يع�ساّ

�أنت���م حتاّى يح�سر �بن���ي، فياأتي ر�سول �هلل فياأكل معهم فيبقى �لطعام. وروى �لقا�سي 

�لمعتم���د ف���ي تف�سيره قال �أبو طالب:  لقد كنت كثيرً� ما �أ�سمع منه �إذ� ذهب من �لليل 

ي على �لطعام ول على �ل�س���ر�ب حتاّى �سمعته يقول:  ب�سم  ا ل ُن�سماّ كالم���ًا يعجبن���ي وكناّ

بت منه وكنت  �هلل �لأح���د، ثماّ ياأكل فاإذ� فرغ من طعامه ق���ال: �لحمد هلل كثيرً�. فتعجاّ

ربم���ا �أتي���ت غفلة فاأرى من لدن ر�أ�سه نورً� ممدودً� قد بل���غ �ل�سماء ثماّ لم �أر منه كذبة 

قطاّ ول جاهلية قطاّ ول ر�أيته ي�سحك في غير مو�سع �ل�سحك ول مع �ل�سبيان في لعب 

.
(1(

ول �لتفت �إليهم وكانت �لوحدة �أحباّ �إليه

)1) مناقب �آل �أبي طالب، �بن �سهر �آ�سوب، ج 1، �ض 35.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

(1(

ۅ ۉ ۉ  ې ې}

)1)  �سورة �لفتح، �لآيتان: 8 ـ 9.

6

Pاألدب مع رسول اهلل
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تمهيد

�إناّ �لإ�س���الم �لعظيم دعا ف���ي كثير من تعاليمه �إلى ح�س���ن �لأدب و�لتعامل،مع �هلل 

دP- ومع �لنا�ض ب�سكل عام. تعالى ومع �أنبيائهR - ل �سياّما خاتمهم �لنبياّاّ محماّ

وكلاّم���ا �زد�د مقام �لإن�س���ان و�رتفعت درجته عند �هلل تعال���ى كلاّما �زد�دت �لآد�ب 

ودرجة �لحتر�م تجاهه. 

ول �س���كاّ �أناّ مق���ام ر�س���ول �هللP عظيم وجلي���ل، وخدماته �لعظيم���ة لالإن�سانية 

P �إلاّ  جمع���اء قد �عترف بها كثير من من�سفي �لعالم �لغربي،ول ينكر عظمة �لنبياّاّ

كلاّ جاهل �أومري�ض قلب يعرف �لحقاّ وينكره.

وه من  ب معهم مزيد ت���اأدُّب، لما �أداّ وق���د د�أب �لنا�ض على �حت���ر�م قياد�تهم و�لتاأداّ

خدمات وجهد في �سبيل مجتمعاتهم.   

ونح���ن ذ�كرون بع�ض �لآد�ب مع �لر�سول �لأعظمP قائدنا ومقتد�نا �لاّذي له كلاّ 

�لأدب و�لحتر�م و�لتبجيل.

1- اأدب المحّبة

تهP �أكثر من كلاّ متعلاّقاتنا وحتاّى �أكثر من �أنف�سنا، قال تعالى:  {چ چ   وذلك بمحباّ

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 
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ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ 
.

(1(

ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ}
وعن ر�سول �هلل:  »ل يوؤمن عبد حّتى اأكون اأحّب اإليه من نف�شه، ويكون عترتي اأحّب 

(2(

اإليه من عترته، ويكون اأهلي اأحّب اإليه من اأهله، ويكون ذاتي اأحّب اإليه من ذاته«.

 Pفمن يحباّ ر�سول �هلل ،R وهذ� �لحديث ي�سير �إلى �سرورة حباّ �أهل �لبيت

.Pًا للر�سول يلزم عليه �أن يحباّ �أهل بيته R و�إلاّ ل يكون محباّ

2- اأدب الّتب�ع

عاء �لحباّ �لقلبي،لأناّ حقيقة  ًا ف���ال يكفي �داّ وذل���ك بتحقيق تعاليم ر�سول �هلل عملياّ

. �لحباّ يعني �لعمل بتعاليم من تحباّ

ڃڃ چ  ڃ    {ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  تعال���ى:  ق���ال 

.
(3(

چ چ }
ته له و��ستقامتها :  »�شّيبتني  روي عن ر�سول �هلل �أناّه قال، حر�سًا منه على �تاّباع �أماّ

.
(4(

�شورة هود«

ونق���ل ع���ن �بن عبا�ض في تف�سير �لحديث �ل�سريف - �آنف �لذكر - �أناّه ما نزل على 

ر�س���ول �هلل P �آية كانت �أ�س���داّ عليه ول �أ�سقاّ من �آية: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک}.
ري���ن �أناّ �أحد �لعلم���اء ر�أى ر�س���ول �هلل P في �لمنام  كم���ا ُنق���ل عن بع�ض �لمف�ساّ

ف�ساأل���ه ع���ن �سبب ما ُنقل عنه من قوله:  »�شّيبتني �ش���ورة هود« �أهو ما �سلف من �لأمم 

)1)   �سورة �لتوبة، �لآية: 24.

)2)   بحار �لأنو�ر، ج 17، �ض 14.

)3)   �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 31.

)4)   نور �لثقلين، ج 2، �ض 334.
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.
(2((1(

�ل�سابقة وهالكها؟ فبياّن لهP �أناّ �سببه �آية: {ڈ ژ ژ}

ه هو �تاّباع �أتباعه له و��ستقامتهم  فر�سول �هلل ل �سكاّ في ��ستقامته ولكن ما كان يهماّ

على طريقه.

فلنك���ن حري�سين على قلب ر�سول �هلل وع���دم �أذياّته وذلك باتاّباعه و�ل�ستقامة في 

طريق ذ�ت �ل�سوكة.

3- اأدب ال�سالة عليه

وذل���ك بال�سالة عليه عن���د ذكره،قال تعال���ى: {ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ 

.
(3(

ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ}
P ثماّ �لمالئكة  ونالحظ في �لآية �لكريمة �أناّ �هلل تعالى �بتد�أ بال�سالة على �لنبياّاّ

وبع���د ذلك �أم���ر �لموؤمنين �أن ُي�سلاّو� عليه، وهذ� ما يدلاّ عل���ى �أهمياّة هذ� �لأدب و�إلى 

ته وجالله و�لمالئكة  �أياّ م�ست���وى رفيع قد و�س���ل، �إلى حداّ �أناّ �هلل تعالى بعظمت���ه وعزاّ

بمقامهم قامو� بفعل هذ� �لأدب.

وعن ر�سول �هلل P �أناّ قومًا من �أ�سحابه �ساألوه عند نزول هذه �لآية عليه فقالو�: 

ي���ا ر�س���ول �هلل، قد علمنا كيف ُن�سلاّم علي���ك، فكيف ُن�سلاّي عليك؟ فق���ال:  »تقولون:  

الله���ّم �ش���ّل على محّمد وعلى اآل محّمد كم���ا �شّليت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم 

 .
(4(

اإّنك حميد مجيد«

فبياّن ر�سول �هلل P �أناّ �ل�سالة عليه �لاّتي �فتر�ض �هلل عزاّ وجلاّ عليهم �أن ي�سلاّوها 

.Qعليه، مالزمة لل�سالة على �أهل بيته

)1)  �سورة هود، �لآية: 112.

)2)   روح �لمعاني، ج 2، �ض 206.

)3)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 56.

)4)   دعائم �لإ�سالم، �لقا�سي �لنعمان �لمغربي، ج،1 �ض29.
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وع���ن ر�س���ول �هللP:  »ل ت�شّل���وا عل���ّي ال�ش���الة البت���راء فقال���وا وم���ا ال�ش���الة 

البتراء؟ قال تقولون: »اللهّم �شلِّ على محّمد »وتم�شكون بل قولوا اللهّم �شّل على 

.
(1(

محّمد واآل محّمد«

 عن �لإمام �أبي عبد �هلل Q قال:  »�شمع اأبي رجاًل متعّلقاً بالبيت وهو يقول: 

الله���ّم �ش���لِّ عل���ى محّمد، فقال له اأب���ي:  يا عبد اهلل ل تبتره���ا ل تظلمنا حّقنا قل:  

 .
(2(

اللهّم �شلِّ على محّمد واأهل بيته« 

Q �إلى �لإكثار من �ل�س���الة على �لنبياّاّ و�آله:  »نحمده  وق���د دعانا  �لإمام علياّ

بالحم���د اّل���ذي ارت�ش���اه م���ن خلق���ه واأوجب قبوله عل���ى نف�ش���ه واأ�شه���د اأن ل اإله اإّل 

اهلل وح���ده ل �شري���ك ل���ه واأ�شهد اأّن محّمداً عبده ور�شول���ه، �شهادتان ترفعان القول 

وت�شاعف���ان العم���ل، خ���ّف مي���زان ترفع���ان من���ه وثق���ل مي���زان تو�شع���ان في���ه وبهما 

الف���وز بالجّن���ة والنجاة من النار والجواز على ال�ش���راط وبال�شهادة تدخلون الجّنة 

وبال�ش���الة تنالون الرحم���ة، اأكثروا من ال�شالة على نبّيكم: {ڄ ڄ ڄ 

.
(4((3(

ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ}...«
4-5- اأدب الحترام والدف�ع

وذل���ك باحت���ر�م �لر�سول وتوقي���ره و�لدف���اع عنه،يقول �سبحان���ه:  {ۈ ۈ  

.
(5(

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې}
عو� فيه  كلمة »تعّزروه« م�ستقة من مادة عزر، وهو في �لأ�سل يعني »المنع« ثماّ تو�ساّ

فاأطلق على كلاّ دفاع ون�سرة و�إعانة لل�سخ�ض في مقابل �أعد�ئه.

)1)   �لحد�ئق �لنا�سرة، �لمحقق �لبحر�ني، ج8، �ض465، رو�ه عن �بن حجر في �سو�عقه. 

)2)   �لكافي، ج2، �ض495.

)3)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 56.

)4)   م.ن، ج8، �ض19. 

)5)  �سورة �لفتح، �لآيتان: 8 ـ 9.
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ة توقير، وجذورها »الوقر« ومعناها �لثقل. فيكون  ة من ماداّ  وكلمة »توّقروه« م�ستقاّ

معنى �لتوقير هنا �لتعظيم و�لتكريم و�لحتر�م.

P وخف�ض ال�سوت 6-7- اأدب عدم التقّدم على النبّيّ

وق���د نه���ى �هلل تعالى عن �أفعال فيها عدم �حتر�م لر�س���ول �هللP،فقال �سبحانه 

ں  ڱ  ڱ  ڱ     ڳڱ   ڳ   ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  {ک  وتعال���ى: 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ              
ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ 
ائ  ى  ى  ې     ې   ېې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ 

.
(1(

ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  ڀ}
ففي �لآيات ذكر ثالثة �آد�ب:  

م بين يدي �هلل ور�سوله  م على اهلل ور�شوله: و�لمر�د من عدم �لتقدُّ اأ - عدم التقدُّ

هو �أن ل ُيقترح عليهما في �لأمور، وترك �لعجلة و�لإ�سر�ع �أمام �أمر �هلل ور�سوله.

ة �إز�ء �لقادة �لإلهيين تقت�سي   �إناّ م�سوؤولي���ة �ن�سباط �ل�سائرين �إز�ء �لقادة وخا�ساّ

مو� عليهم في �أياّ عمل وقول ول يعجل �أحد عندهم. �ألاّ يتقداّ

ب- عدم رفع ال�شوت عند ر�شول اهلل P: فقد جعل �هلل �سبحانه رفع �ل�سوت 

عن���ده �سببًا من �أ�سباب حبط �لعمل، وينبغي �لعل���م �أناّ هذ� �لأدب يجب �لتاأدُّب به في 

P وبعد مماته ويكون ه���ذ� �لأدب بعد مماته باألاّ يرفع �لمرء �سوته عند  حي���اة �لنبياّاّ

زيارة قبره �ل�سريف مثاًل.

ج- ع���دم الجه���ر بالقول عن���د مخاطبتهP: بل يخف�ض �ل�س���وت عند �لتاّكلم 

معه �حتر�مًا له.

)1)   �سورة �لحجر�ت، �لآيات: 1 ـ 5.
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8- اأدب المن�داة

وق���ال تعالى تاأكي���دً� على �حتر�م ر�س���ول �هلل: {چ چ ڇ ڇ     ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژڑ ڑ ک   ک 
.

(1(

ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳ}
Pفينبغي �أن تدعوه ب���اأدب و�حتر�م يليق   فه���ذ� يعني �أناّه عندم���ا تدع���ون �لنبياّاّ

بمنزلته، ولي�ض كما تدعون بع�سكم بع�سًا.

 و�سب���ب نزول ه���ذه �لآية يكمن في �أناّ جماع���ة من �لم�سلمين ل���م يتعلاّمو� - بعد - 

د  �لآد�ب �لإ�سالمية في �لتعامل مع �لر�سولP، فكانو� ينادونه P بعبارة:  يا محماّ

! وهذ� ل يليق بند�ء قائد �إلهي كبير. 

ب،  وت�ستهدف �لآية تعليم �لنا�ض �أن يدعو� �لر�سولPبعبار�ت رزينة وباأ�سلوب موؤداّ

كاأن يدعوه ر�سول �هلل، �أو نبياّ �هلل �أو نبياّ �لرحمة �أو خاتم �لنبياّاّين �أو �سياّد �لمر�سلين.

ب بهذ� �لأدب فال يذك���ر ��سم نبياّهP �إلاّ  فح���رياّ بالموؤم���ن �إن �سمع ه���ذ� �أن يتاأداّ

ومقرونًا بكلمة ر�سول �هلل �أو نبياّ �هلل و�أمثال ذلك. 

ة لر�سولك و�أهل بيته �لأطهار. �للهماّ زدنا محباّ

�للهم زدنا �تاّباعًا لتعاليم ر�سولك و�أهل بيته �لأطهار.

�للهم زدنا توقيرً� وتعزيرً� لر�سولك و�أهل بيته �لأطهار.

د ر�سولك وعلى �آله �لأطهار وعلى جميع �لأنبياء و�لمر�سلين. �للهماّ �سلِّ على محماّ

)1)   �سورة �لنور، �لآية: 63.
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م���ط���ال���ع���ة

ثمرة الجدال بالتي هي أحسن

في قوله تعالى:  {ک ک ک ک گ} نزلت في وفد تميم وهم عطارد بن 

حاجب بن زر�رة في �أ�سر�ف من بني تميم، منهم �لأقرع بن حاب�ض، و�لزبرقان بن بدر، 

ا دخلو� �لم�سجد نادو� ر�سول  وعم���رو ب���ن �لأهتم، وقي�ض بن عا�سم في وفد عظيم،  فلماّ

د، فاآذى ذلك ر�سول �هللP، فخرج  �هللP من ور�ء �لحجر�ت �أن �خرج �إلينا يا محماّ

�إليهم فقالو�:  جئناك لنفاخرك، فاأذن ل�ساعرنا وخطيبنا، قال:  �أذنت، فقام عطارد 

بن حاجب وقال :  �لحمد هلل �لاّذي جعلنا ملوكًا �لاّذي له �لف�سل علينا، و�لاّذي وهب لنا 

ة، فمن  �أم���و�ًل عظامًا نفعل بها �لمعروف، وجعلنا �أعزاّ �أهل �لم�سرق، و�أكثر عددً� وعداّ

ا  مثلنا في �لنا�ض؟فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا، ولو �سئنا لأكثرنا من �لكالم، ولكناّ

ن�ستحيي من �لإكثار.

ثماّ جل�ض، فقال ر�سول �هللPلثابت بن قي�ض بن �سما�ض:  قم فاأجبه، فقام فقال:  

�لحمد هلل �لاّذي خلق �ل�سماو�ت و�لأر�ض خلقة، وق�سى فيه �أمره، وو�سع كر�سيه علمه، 

ولم يكن �سيء قطاّ �إلاّ من ف�سله، ثماّ كان من ف�سله، �أن جعلنا ملوكًا، و��سطفى من خير 

خلق���ه ر�سول �أكرمه ن�سبًا، و�أ�سدقه حديث���ًا، و�أف�سله ح�سبًا، فاأنزل عليه كتابًا و�ئتمنه 

عل���ى خلقه، فكان خيرة �هلل على �لعالمين، ث���ماّ دعا �لنا�ض �إلى �لإيمان باهلل فاآمن به 

�لمهاج���رون م���ن قومه، وذوو رحمه، �أك���رم �لنا�ض �أح�سابًا، و�أح�سنه���م وجوهًا، فكان 

ل �لخل���ق �إجابة، و��ستجاب هلل حين دعاه ر�سول �هللP، فنحن �أن�سار ر�سول �هلل  �أواّ

وردوؤه، نقات���ل �لنا����ض حتاّى يوؤمنو�، فمن �آمن ب���اهلل ور�سوله منع ماله ودمه، ومن نكث 

جاهدن���اه في �هلل �أبدً�، وكان قتل���ه علينا ي�سيرً�، �أقول:  ه���ذ� و�أ�ستغفر �هلل للموؤمنين 

و�لموؤمنات، و�ل�سالم عليكم.
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ث���ماّ قام �لزبرقان بن بدر ين�سد و�أجابه ح�سان بن ثابت، فلما فرغ ح�سان من قوله 

قال �لأق���رع:  �إناّ هذ� �لرجل خطيبه �أخطب من خطيبنا، و�ساعره �أ�سعر من �ساعرنا، 

ا فرغو� �أجازهم ر�سول �هللP فاأح�سن جو�ئزهم  و�أ�سو�ته���م �أعلى من �أ�سو�تنا، فلماّ

.
(1(

و�أ�سلمو�

)1) بحار �لنو�ر،ج17،�ض22-21.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ          

ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ 

 
(1(

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}

)1)  �سورة �لحجر، �لآيات: 94 ـ 99.
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P اإلساءات المعنويّة إلى النبّيّ
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تمهيد 

، و�سي�ستمراّ حتاّى ي���اأذن �هلل تعالى باإظهار �أمره:  �ل�س���ر�ع بين �لحقاّ و�لباطل �أزلياّ

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   {ٺ 

ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  {ڭ   ،
(1(

ڦ} ڤ  ڤ 
، ف���ال بداّ من مج���يء �لحقاّ وزهوق �لباط���ل: {ڳ ڱ ڱ ڱ 

(2(

ٴۇ}
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ    گ  {گ   ،

(3(

ڻ} ڻ    ڻ  ں  ڱں  
.

(4(

ڱ}
ة على م���راّ �لع�س���ور، و��ستخدمت �ستاّى  وه���ذ� �ل�س���ر�ع �لمري���ر �تخذ �أ�س���كاًل عداّ

 ،Rة �سيء �إل���ى �لأنبياء و�لر�سل و�لأئماّ
ُ
؛ فقد �أ �لط���رق و�لو�سائل في مو�جهة �لحقاّ

دو�،  ق���ال تعالى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ        و�أ�سُته���زئ بهم وُكذبو�، ب���ل ُقتاّلو� و�ُسراّ

 وقال تعالى:{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ 
(5(

ھ ھ}

)1)  �سورة �لتوبة، �لآية: 33.

)2)  �سورة �لأنفال، �لآية: 7.

)3)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 81.

)4)  �سورة �لأنبياء، �لآية: 18.

)5)  �سورة �لزخرف، �لآية: 7.
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 وق���ال تعالى:{ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ 
(1(

ۅ ۉ   ۉ ې}
.

(2(

ڦ ڦ ڄ       ڄ  ڄ }
�سيئ �إلى �أنبيائه ور�سله، ولكناّ �هلل تعالى ين�سر 

ُ
و�أخب���ر �هلل تعالى في كتابه كيف �أ

ر�سله على �لكافرين، قال تعالى: {ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      

 .
(4(

 وقال تعالى:{ڱ ں ں ڻ}
(3(

ڤ ڦ ڦ}
���دP ن���ال �لن�سي���ب �لأكب���ر م���ن �لإ�س���اءة و�ل�ستهز�ء، �س���و�ء من  ن���ا محماّ ونبياّ

�لم�سركي���ن و�لكافرين، �أم من �أه���ل �لكتاب، �أم من �لمنافقين و�لمرتدين، بل حتاّى من 

 :Pو�لإيمان به، و�سو�ء في حياته �أم بعد مماته، حتاّى قال Pعي �تباعه بع�ض من يداّ

.
(5(

»ما اأوذي نبّي مثل ما اأوذيت«

، وقال 
(6(

قال تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ      پ  پ}

.
(7(

: {ے ے ۓ ۓ     ڭ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ} عزاّ وجلاّ

P م���ن كلاّ حدب و�سوب، ولن تنتهي  فم���ا ز�لت �لإ�ساء�ت ت�سدر بحقاّ �لنبياّاّ

طالم���ا هناك من ُيعادي ويحقد على �لإ�سالم ور�سوله �لأمينP وكتابه �لكريم، 

وه���ذه �لع���د�وة قديمة منذ بعثت���هP، وقد بياّن �هلل تعالى ف���ي مو�رد عديدة من 

 ،Pمع بيان عاقبة من ��ستهز�أ به ،Pة ل���ه كتاب���ه �أنو�ع و�أ�سكال �لإ�ساءة و�لأذياّ

ف���اإناّ �هلل تعالى وع���د ر�سله عمومًا ونبياّه �لأكرمP خ�سو�س���ًا بالنتقام و�لكفاية 

���ن ��سته���ز�أ به، وهذ� غي���ر مح�سور بحيات���هP، بل ما�ض �إلى ي���وم �لقيامة،  مماّ

)1)  �سورة �لبقرة، �لآية: 87.

)2)  �سورة ي�ض، �لآية: 30.

)3)  �سورة غافر، �لآية: 51.

)4)  �سورة �ل�سافات، �لآية: 116.

)5)   بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�سي، ج39، �ض56.

)6)  �سورة �لأنبياء، �لآية: 36.

)7)  �سورة �لفرقان، �لآية: 41.



P 87 إلساء ت  ةمعنويقل إةى  ةنبيق

،  ولقوله تعالى:  {ژ 
(1(

م�سد�ق���ًا لقوله تعال���ى: {ٿ ٹ  ٹ}

.
(2(

ک } ڑ ڑ  ژ   
ط �لتكليف بوجوب  ول يخفى �أناّ �هلل تعالى ل ين�سر نبياّهP بالغيب فقط، بل بتو�ساّ

ر بالغيب و�ل�سلطنة �لإلهياّة، لع���دم �لن�سرة على قاعدة �أناّ  �لن�سرة، ف���ال ي�سحاّ �لتعذاّ

للبي���ت رباّ يحميه، كما يمكن �أن ي�سدر عن بع����ض �سعاف �لنفو�ض و�لمتخاذلين عن 

ن�س���رة دين �هلل تعالى ونبياّهP وكتاب���ه، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ     پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ     ٺ 
 .

(3(

ڦ} ڤ  ڤ  ڤ      ٹڤ  ٹ     ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
:{ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې  وق���ال ع���زاّ وج���لاّ

.
(5(

، وقال تعالى: {ۀ ہ ہ ہ ُہ}
(4(

ى}
P الوسائل الّتي حورب بها النبّيّ

 ،Pن�سير �إلى بع�ض �لإ�ساء�ت �لاّتي �سدرت من �لم�سركين و�لمنافقين في حياته

وكي���ف �أناّ �هلل تعالى د�فع ع���ن نبياّهP، ويمكن تق�سيم هذه �لإ�س���اء�ت �إلى �إ�ساء�ت 

معنوياّة و�إلى �إ�ساء�ت مادياّة.

اإلساءات المعنوية  

1- الته�م ب�ل�سحر وال�سعوذة

فمن تلك �لإ�ساء�ت �تهامه بال�سحر، قال �هلل تعالى في مقام �لحتجاج: {ٱ 

.
(6(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ}

)1)  �سورة �لحجر، �لآية: 95.

)2)  �سورة �لمائدة، �لآية: 67.

)3)  �سورة �لحديد، �لآية: 25.

)4)  �سورة �لفتح، �لآية: 9.

)5)  �سورة �لتوبة، �لآية: 40.

)6) �سورة �لطور، �لآية 15.
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ة نزول  P بال�سحر، كما في ق�ساّ ة �لمعجزة رمو� �لنب���ياّاّ ف���اإناّ �لم�سركين �أمام قواّ

�سورة �لقمر، قال تعال���ى: {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    

.
(1(

{
ٌّ

ڭ ۇ ۇ
فع���ن �لإمام �أبي عب���د �هلل Q: »اجتمعوا اأربع���ة ع�شر رجاًل اأ�شح���اب العقبة 

ليلة اأربعة ع�شر من ذي الحّجة، فقالوا للنبّيP: ما من نبّي اإّل وله اآية فما اآيتك 

P ما اّلذي تريدون؟ فقال���وا اإن يكن لك عند رّبك  ف���ي ليلت���ك هذه؟ فقال النب���ّيّ

ق���در فاآم����ر القم����ر اأن ينقط����ع قطعتين، فهب����ط جبرئيل Q وقال: ي����ا محّمد اإّن 

اهلل يق����روؤك ال�ش����الم ويقول لك:  اإّني قد اأمرت كّل �شيء بطاعتك، فرفع راأ�شه فاأمر 

P �شك����راً هلل و�شجد  القم����ر اأن ينقط����ع قطعتي����ن، فانقط����ع قطعتين ف�شج����د النبّيّ

P راأ�شه ورفعوا روؤ�شهم، ثّم قالوا يعود كما كان فعاد كما كان،  �شيعتن����ا، رف����ع النبّيّ

P �شكراً هلل و�شج���د �شيعتنا،  ث���ّم قال���وا ين�ش���ق راأ�شه فاأم���ره فان�ش���ّق ف�شجد النب���ّيّ

فقال���وا ي���ا محّم���د حين تق���دم �شفارنا من ال�ش���ام واليمن فن�شاألهم م���ا راأوا في هذه 

الليل���ة ف���اإّن يكون���وا راأوا مثل ما راأين���ا علمنا اأّنه من رّبك واإن لم ي���روا مثل ما راأينا 

.
(2(

علمنا اأّنه �شحر �شحرتنا به، فاأنزل اهلل اقتربت ال�شاعة اإلى اآخر ال�شورة«

وق���ال تعال���ى حكاية عن �أحد �لم�سركي���ن: {ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ  ڦ      ڦ ڦ ڦ ڄ    

، وهذه �لآيات »نزلت في الوليد بن المغيرة وكان �شيخاً كبيراً مجّرباً 
(3(

ڄ ڄ}
من دهاة العرب، وكان من الم�شتهزئين بر�شول اهللP، وكان ر�شول اهللP يقعد 

ف���ي الحج���رة ويق���راأ القراآن فاجتمع���ت قري�ص اإل���ى الوليد بن المغي���رة، فقالوا: يا 

اأب���ا عب���د �شم����ص ما ه���ذا اّلذي يق���ول محّمد اأ�شع���ر ه���و اأم كهانة اأم خط���ب؟ ! فقال 

دعوني اأ�شمع كالمه، فدنا من ر�شول اهللP فقال: يا محّمد اأن�شدني من �شعرك، 

)1)  �سورة �لقمر، �لآيتان: 1 و2.

)2)   تف�سير �لقمي، ج 2، �ض341.

)3)  �سورة �لمدثر، �لآيتان: 24 و 25.



P 89 إلساء ت  ةمعنويقل إةى  ةنبيق

ق���ال: م���ا هو �شعر ولكّنه كالم اهلل اّلذي ارت�شاه لمالئكته واأنبيائه، فقال: اأتل علّى 

 - يا 
(1(

من���ه �شيئ���اً، فقراأ ر�ش���ول اهللP حم ال�شجدة فلما بل���غ قوله {ٹ ٹ}

 ،
(2(

محّم���د - اأعن���ي قري�شاً - {ٹ} له���م {ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ}

ق���ال: فاق�شع���ّر الوليد وقامت كّل �شعرة في راأ�ش���ه ولحيته ومّر اإلى بيته ولم يرجع 

اإل���ى قري����ص من ذلك، فم�ش���وا اإلى اأبي جهل فقالوا: يا اأبا الحك���م اإّن اأبا عبد �شم�ص 

�شبا اإلى دين محّمد اأما تراه لم يرجع الينا، فغدا اأبو جهل فقال له: يا عم نّك�شت 

روؤو�شن���ا وف�شحتن���ا واأ�شمت بن���ا عدونا و�شب���وت اإلى دين محّمد، فق���ال: ما �شبوت 

اإل���ى دين���ه ولكّني �شمعت منه كالم���اً �شعباً تق�شعّر منه الجلود، فق���ال له اأبو جهل: 

اأخط���ب ه���و؟، ق���ال: ل اإّن الخط���ب كالم مّت�شل وهذا كالم منث���ور ول ي�شبه بع�شه 

بع�شاً قال: اأف�شعر هو؟، قال: ل، اأما اإّني قد �شمعت اأ�شعار العرب ب�شيطها ومديدها 

ورمله���ا ورجزه���ا وما هو ب�شعر، ق���ال فما هو؟، قال: دعني اأفّك���ر فيه، فلّما كان من 

الغ���د قال���وا ي���ا اأبا عبد �شم�ص ما تقول فيما قلناه؟، ق���ال: قولوا هو �شحر فاإّنه اأخذ 

 .
(3(

بقلوب النا�ص«

2- الته�م ب�لجنون وال�سعر

ق���ال تعال���ى: {ڱ ں ں ڻ  ڻ   ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

، ق���ال في �لميز�ن: »رموهP بال�شع���ر والجنون وفيه رمي لكتاب اهلل 
(4(

ہ}
عليهم ب���اأّن ما جاء به ح���ّق، وفيه ت�شديق 

ّ
بكون���ه �شع���راً وم���ن هف���وات الجنون،  فرد 

الر�شل ال�شابقين فلي�ص بباطل من القول كال�شعر وهفوة الجنون ولي�ص ببدع غير 

.
(5(

م�شبوق في معناه«

)1)  �سورة ف�سلت، �لآية: 13.

)2)  �سورة ف�سلت، �لآية: 13.

)3)   بحار �لأنو�ر، ج 2، �ض394.

)4)  �سورة �ل�سافات، �لآيتان: 36 ـ 37.

)5)  �سورة �لتكوير، �لآية: 22.
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، وفي �لتعبير عن���هP بقوله: »�شاحبكم 
(1(

وق���ال تعالى: {ہ ھ ھ}

تكذيب لهم في رميهم له بالجنون وتنزيه ل�شاحته - كما قيل - ففيه اإيماء اإلى اأّنه 

�شاحبك���م لب���ث بينكم معا�شراً لك���م طول عمره، واأنتم اأعرف ب���ه قد وجدّتموه على 

كم���ال م���ن العق���ل ورزانة من ال���راأي و�شدق من الق���ول، ومن هذه �شفت���ه ل ُيرمى 

.
(2(

بالجنون«

، وقال تعالى: {ی 
(3(

وقال���و� ع���ن كالم �هلل تعال���ى: {ڎ  ڈ  ڈ ژ ژ}

 ،
(4(

ىب} مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی   ی  ی 
فاأجابه���م �هلل تعال���ى: {ڤ     ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ     

.
(5(

چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ      ڌ}

3- الته�م ب�ل�سالل والغواية والنطق عن الهوى  

 Qاأمير الموؤمنين Pلّما اأوقف ر�ش���ول اهلل« :Qروي ع���ن �أبي عبد �هلل

ي���وم الغدي���ر، افت���رق النا�ص ث���الث فرق، فقالت فرق���ة: �شّل محّم���د، وفرقة قالت: 

غوى، وفرقة قالت: بهواه يقول في اأهل بيته وابن عّمه، فاأنزل اهلل �شبحانه: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

 .
(7(

»
(6(

ٿ ٿ ٿ }

4- التعيير بعدم العقب

ل نق�ض في �لعرف  ا كان ي�س���كاّ ���ا ُعياّر نبيناP به هو ع���دم �لعقب �لذكر، مماّ ومماّ

)1)  �سورة �لتكوير، �لآية:22.

)2)   بحار �لأنو�ر، ج 20، �ض218.

)3)  �سورة �لأنبياء، �لآية: 5.

)4)  �سورة �لطور، �لآيتان: 30 و31.

)5)  �سورة �لحاقة، �لآيات: 40 ـ 43.

)6)  �سورة �لنجم، �لآيات: 1 ـ 4.

)7)   تف�سير �لبرهان، ج 5، �ض188.
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، فقد دخل ر�سول �هللP �لم�سجد وفيه عمرو ب���ن �لعا�ض و�لحكم بن �أبي  �لجاهل���ياّ

�لعا����ض ق���ال عمرو: »ي���ا اأبا الأبت���ر! وكان الرج���ل في الجاهلّي���ة اإذا لم يك���ن له ولد 

 Pشّمي اأبتر، ثّم قال عمرو: اإّني لأ�شناأ محّمداً اأي اأبغ�شه فاأنزل اهلل على ر�شوله�

اأي   
(1(

ک} ک     ڑ   ڑ     ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  {ڎ   

 .
(3(

 يعني ل دين له ول ن�شب«
(2(

مبغ�شك عمرو بن العا�ص {ک ک}

5- التكذيب ب�لر�س�لة والنبّوة

يق���ول تعال���ى: {ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ    ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ 

ڇ         ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ڃچ  ڃ  ڃ    ڃ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ        ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڤ    
گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ    ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ       ڌ   ڍ  ڍ 
دهم ب�ستاّى  P ف���ي ر�سالته، فتوعاّ بو� �لنبياّاّ ، وذل���ك �أناّهم كذاّ

(4(

گ گ          گ ڳ }
�ألو�ن �لعذ�ب و�لخزي.

6- التعيير ب�لأتب�ع

Q ر فرعون �لنبياّاّ مو�سى��� P باأتباعه، كما عياّ فق���د عياّر زعم���اُء قري�ض �لنبياّاّ

 ،
(5(

باأتباعه، فقال ل���ه: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى}

چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  {ڃ   :Pلأك���رم� للنب���ياّ  تعال���ى  �هلل  فق���ال 

.
(6(

چ}

7- اإ�س�ءة المن�فقين

ولع���لاّ ه���ذ� �لنوع م���ن �لإ�س���اءة كانت �أ�س���داّ على ر�س���ول �هللP وعل���ى �أهل بيته 

)1)  �سورة �لكوثر، �لآيات: 1 ـ 3.

)2)  �سورة �لكوثر، �لآية: 3.

ي، ج 2، �ض445. )3)   تف�سير �لقماّ

)4)  �سورة �لمطففين، �لآيات: 10ـ  17.

)5)  �سورة هود، �لآية: 27.

)6)  �سورة �لأنفال، �لآية: 64.
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و�لمخل�سين من �سحابته، لكونه���ا تنخر من د�خل �لبيئة �لحا�سنة لالإ�سالم، فكانو� 

P، وقد ك�سف  نون �لنبياّاّ يثي���رون �لفتن وين�سرون �ل�سائعات، وي�ساندون �ليهود ويخواّ

دة:   زيفهم ونفاقهم و�أخبر �هلل عنهم في كتابه في وقائع متعداّ

منها �أناّهم كانو� {ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې       

وع���ن   ،
(1(

ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ}
�لإم���ام �لكاظ���م Q:  »فاأّم���ا ا�شته���زاء اهلل تعال���ى بهم ف���ي الدنيا فه���و اأّنه - مع 

اإجرائ���ه اإّياه���م عل���ى ظاهر اأح���كام الم�شلمي���ن، لإظهارهم ما يظهرون���ه من ال�شمع 

والطاع���ة، والموافق���ة - ياأم���ر ر�ش���ول اهللP بالتعري�ص لهم حّت���ى ل يخفي على 

المخل�شين من المراد بذلك التعري�ص، وياأمر بلعنهم. 

واأّم���ا ا�شته���زاوؤه به���م في الآخرة فه���و اأّن اهلل عّز وجّل اإذا اأقّره���م في دار اللعنة 

واله���وان وعّذبه���م بتل���ك الأل���وان العجيبة من الع���ذاب، واأقّر ه���وؤلء الموؤمنين في 

الجن���ان بح�شرة محّمدP �شفّي الملك الدّيان اأطلعهم على هوؤلء الم�شتهزئين 

اّلذي���ن كان���وا ي�شته���زوؤن بهم في الدني���ا، حّتى يروا ما هم فيه م���ن عجائب اللعائن 

وبدائ���ع النقمات، فتك���ون لّذتهم و�شروره���م ب�شماتتهم بهم، كم���ا لّذتهم و�شرورهم 

.
(2(

بنعيمهم في جّنات رّبهم«

P: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  وكانو� ي�ستهزوؤون بكلاّ ما ياأمر به �لنبياّاّ

.
(3(

پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ}

ڑ   ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   {ڍ 

.
(4(

ک ک             ک}

)1)  �سورة �لبقرة، �لآيتان: 14 ـ 15.

)2)   تف�سير �لبرهان، ج 1، �ض144.

)3)  �سورة �لمائدة، �لآية: 58.

)4)  �سورة �لتوبة، �لآية: 65.
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گ    گ  گگ  ک  ک           ک  ک  ڑ     ڑ  ژ  {ژ  وكان���و� 

، و�لقائ���ل ه���و عب���د �هلل ب���ن 
(1(

ڳ ڳ ڳ  ڳ   ڱ   ڱ}
 �ل���خ، و�إناّما عباّر ب�سيغة 

(2(

�أب���ي بن �سل���ول، وكذ� قائل �لجملة �ل�سابقة: {ڃ ڃ}

 نف�سه وب� 
(3(

 �لجم���ع ت�سري���كًا لأ�سحاب���ه �لر��سي���ن بقوله مع���ه. وم���ر�ده ب���� {ک}

P باإخر�جه من   ر�س���ول �هللP، ويري���د به���ذ� �لقول تهدي���د �لنب���ياّاّ
(4(

{گ}

 �لمدين���ة بع���د �لمر�جعة �إليها، وق���د رداّ �هلل عليه وعلى من ي�ساركه ف���ي نفاقه بقوله:

فق�س���ر    ،
(5(

{گ گ   ڳ ڳ ڳ  ڳ   ڱ   ڱ}

ة في نف�سه ور�سوله و�لموؤمنين ف���ال يبقى لغيرهم �إل �لذلاّة، ونفى عن �لمنافقين  �لع���زاّ

.
(6(

�لعلم فلم يبق لهم �إلاّ �لذلاّة و�لجهالة

Q 8- التكذيب ب�لن�ّض على الإم�م علّي

: »اأعداوؤه 
(7(

عن �لإمام �لباقرQ في قوله تعالى{ٿ ٹ          ٹ}

وم���ن كان يهزاأ باأمير الموؤمني���ن وهم اّلذين قالوا هذا �شفّي محّمد من بين اأهله، 

وكانوا يتغامزون باأمير الموؤمنين فاأنزل اهلل تعالى: {ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ 

.
(9(

»
(8(

ڃ ڃ}

)1)  �سورة �لمنافقون، �لآية: 8.

)2)  �سورة �لمنافقون، �لآية: 7.

)3)  �سورة �لمنافقون، �لآية: 8.

)4)  �سورة �لمنافقون، �لآية: 8.

)5)  �سورة �لمنافقون، �لآية: 8.

)6)   �لميز�ن في تف�سير �لقر�آن، ج 19، �ض282.

)7)  �سورة �لحجر، �لآية: 95.

)8)  �سورة �لحجر، �لآية: 97.

)9) مناقب �آل �أبي طالب، �بن �سهر �أ�سوب، ج3، �ض8.
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م���ط���ال���ع���ة

P تآمر اليهود على النبّي

ع���ن �لأ�سبغ ب���ن نباتة، عن  �لإم���ام علياّ Q، ق���ال: »اإّن اليهود اأتت ام����راأة منهم 

يقال لها عبدة، فقالوا: يا عبدة، قد علمت اأّن محّمداً قد هّد ركن بني اإ�شرائيل، وهدم 

اليهودّي����ة، وق����د غال����ى المال من بني اإ�شرائي����ل بهذا ال�شّم له، وه����م جاعلون لك جعاًل 

عل����ى اأن ت�شّمي����ه في ه����ذه ال�شاة، فعمدت عبدة اإل����ى ال�شاة ف�شوتها، ث����ّم جمعت الروؤ�شاء 

ف����ي بيته����ا، واأت����ت ر�شول اهللP، فقال����ت: يا محّمد، قد علمت م����ا توجب لي ]من حّق 

الج����وار[، وق����د ح�شرن����ي روؤ�شاء اليهود فزّين����ي باأ�شحابك. فق����ام ر�شول اهللP ومعه 

الإم����ام عل����ّي Q واأبو دجانة واأبو اأيوب و�شه����ل ابن حنيف وجماعة من المهاجرين، 

فلّما دخلوا واأخرجت ال�شاة، �شّدت اليهود اآنافها بال�شوف، وقاموا على اأرجلهم وتوّكوؤوا 

على ع�شّيهم، فقال لهم ر�شول اهللP: اقعدوا، فقالوا: اإّنا اإذا زارنا نبّي لم يقعد مّنا 

اأح����د وكرهن����ا اأن ي�ش����ل اإلي����ه من اأنفا�شنا ما يت����اأّذى به. وكذبت اليه����ود عليها لعنة اهلل، 

اإّنما فعلت ذلك مخافة �شورة ال�شّم ودّخانه، فلّما و�شعت ال�شاة بين يديه تكّلمت كتفها، 

فقالت: مه يا محّمد، ل تاأكلني فاإّني م�شمومة. فدعا ر�شول اهللP عبدة، فقال لها: 

ما حملك على ما �شنعت ! فقالت: قلت: اإن كان نبّياً لم ي�شّره، واإن كان كاذباً اأو �شاحراً 

اأرح����ت قوم����ي من����ه، فهب����ط جبرئي����ل Q فق����ال: ال�شالم يقرئ����ك ال�ش����الم، ويقول: 

ق����ّل ب�ش����م اهلل اّل����ذي ي�شّميه ب����ه كّل موؤمن، وبه ع����ّز كّل موؤمن، وبنوره اّل����ذي اأ�شاءت به 

ال�شماوات والأر�ص، وبقدرته اّلتي خ�شع لها كّل جّبار عنيد، وانتك�ص كّل �شيطان مريد 

م����ن �ش����ّر ال�ش����ّم وال�شحر واللمم، با�شم العلّي الملك الف����رد اّلذي ل اإله اإّل هو {ۀ 

فق����ال   .
(1(

ۓ} ۓ    ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ 
.

(2(
النبّيP ذلك، واأمر اأ�شحابه فتكّلموا به، ثّم قال: كلوا، ثّم اأمرهم اأن يحتجموا

)1)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 82.

)2)   �لأمالي، �ل�سيخ �ل�سدوق، �ض 295.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  

 
(1(

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}

)1)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 76.

P اإلساءات الماديّة إلى النبّيّ
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تمهيد

 Pسنا ف���ي �لدر�ض �ل�سابق لبع�ض �لإ�س���اء�ت �لمعنوياّة للنبياّ �لأكرم� بع���د �أن تعراّ

 ،P وذي �لنبياّاّ
ُ
�ض �لآن لبع�ض �لإ�ساء�ت �لمادياّة، لن�ستفيد منها �ل�سبر، وكيف �أ نتعراّ

.Pض له� �ض لها في جنب ما تعراّ وما قدر �لأذياّة �لاّتي نتعراّ

اإلساءات الماديّة 

1- قتل الم�سلمين

P، ولم ت�ستطع �لتخلاّ�ض منه ب�سبب حماية  ا عجزت قري�ض عن مو�جهة �لنبياّاّ لماّ

�أب���ي طال���بQ له، ولم ت�ستط���ع �لحداّ من ع���دد �لم�سلمين، عمدت �إل���ى �لت�سفية 

ل �سهيد و�سهيدة في �لإ�سالم  �لج�سدياّة و��ستئ�ساله���م ليكونو� عبرًة لغيرهم، فكان �أواّ

ار �ل�سحابياّ �لجليل ر�سي �هلل عنهم، ولكناّ �لثبات على �لمبد�أ  يا�سر و�سمياّة و�لد� عماّ

ا جعل  ة �لإ�سالم في نفو����ض �لم�سلمين مماّ و�ل�ستع���د�د للت�سحية ف���ي �سبيله، �أظهر قواّ

دين يقبلون �أكثر نحو هذ� �لدين �لجديد.  �لمترداّ

Q2- الإخراج من مّكة والح�س�ر في �سعب اأبي ط�لب

ڀ  پ  پپ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعال���ى:{ٱ  ق���ال 
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، فاإناّه���م عم���دو� �إلى �إخر�ج���هP و�لم�سلمين من 
(1(

ڀ ڀ ڀ ٺ}
، فاإناّ من يلجاأ �إلى �هلل ف���ي �ل�سد�ئد ل بداّ �أن 

(2(

���ة، ولك���ن ما لبثو� حتاّى قتل���و� ببدر مكاّ

ياأتيه بالفرج.

3- مح�ولة القتل

ڳڱ  ڳ     ڳ  ڳ     گ   گ  گ   گ  ک   {ک  تعال���ى:  ق���ال 

، وذل���ك عندما �سعرت قري�ض بحجم 
(3(

ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻ}

رت �أناّ �لمدنياّين �سيحمونه  ة بعدما قدَّ P  باأ�سحابه، خا�ساّ �لخطر فيما لو �لتحق �لنبياّاّ

P  قبل فو�ت  وين�سرون���ه بعدما بايعوه، فاتخذت قر�رً� حا�سمًا بالتخلُّ�ض من �لنبياّاّ

�لأو�ن، و��ستطاعت �أن تنتزع قر�رً� بم�ساركة كلِّ قبائل قري�ض في عملياّة �لغتيال، من 

ق دمه في �لقبائل كلاّها؛ فال يعود باإمكان بني ها�سم �أن يثاأرو� لدمه، ولكناّ  �أجل �أن يتفراّ

ة و�أن يجعل  �هلل تعال���ى �أخبر ر�سولهP بهذه �لموؤ�مرة، و�أم���ره بالخروج لياًل من مكاّ

ًا Q مكانه ليبيت على فر��سه من �أجل �لتمويه و�لإيهام، وليرداّ كيدهم عليهم،  علياّ

فخرج ر�سول �هللP  �إلى غار ثور وبات علياّ Q على فر��سه تلك �لليلة. وعندما 

P  وجدو� �أنف�سهم �أمام علياّ Q، ونظرً� للت�سحية  �قتح���م �لم�سركون د�ر �لنبياّاّ

ه قوله: {ڻ  ڻ  مها �لإمام علياّ Q، �أنزل �هلل تعالى بحقاّ �لكبرى �لاّتي قداّ

.
(4(

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ھ ھ }

4- الحرب �سّده

ا جعل �أمر �لإ�سالم ينت�سر  P �إلى �لمدين���ة، �أقام نو�ة دولة، مماّ بع���د هجرة �لنبياّاّ

بي���ن �لقبائل �لعربياّة، بع���د �أن كان مح�سورً� في قري�ض، ب�سب���ب �لتعتيم على �لدعوى 

)1)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 76.

ي، ج 2، �ض24. )2)   تف�سير �لقماّ

)3)  �سورة �لأنفال، �لآية: 30.

)4)  �سورة �لبقرة، �لآية: 207.
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���ة، فر�أى زعم���اء قري�ض �أن ل منا����ض �إلاّ بقمع �لإ�سالم بق���وة �ل�سالح و�لحرب،  �لحقاّ

ًا، ولكناّ �هلل �أنزل ن�سره على نبياّهP، قال تعالى:  ف�سار �ل�سر�ع ع�سكرياّ

ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  {ۈ 

ۇئۇئ  وئ     وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ېى   ې  ې 
پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۆئ  
، فح���ثاّ �هلل �لموؤمني���ن عل���ى قت���ال �لاّذي���ن �أخرجوهم 

(1(

پ ڀ ڀ}
 P و�لر�س���ولP من بيوتهم، و�أن ل يخ�سونهم، بل يخ�سون �هلل فاإناّه �سين�سر �لنبياّاّ

على �أيديهم.

وقال تعالى: {ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ    
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
و�أن���زل  �هلل  فن�سره���م   ،

(2(

ائ} ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  
 Pو�لموؤمنين، و�أنزل �لمالئكة، فمن ين�سر �لحقاّ ور�سول �هلل Pسكينته على ر�سوله�

ب �لكافرين. ين�سره �هلل ويعذاّ

وقال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
���ذي قتل وهو �لاّذي رمى، وهو �لاّذي  ، ف���اهلل هو �لاّ

(3(

ڤ ڤ ڤ ڦ             ڦ}
�أوهن كيد �لكافرين.

5- مح�ولة الغتي�ل

P  خالل عودته م���ن تبوك محاولة  ة �لاّتي وقعت م���ع �لنبياّاّ م���ن �لأح���د�ث �لُمهمَّ

)1)  �سورة �لتوبة، �لآية: 13.

)2)  �سورة �لتوبة، �لآيتان: 25 ـ 26.

)3)  �سورة �لأنفال، �لآيتان: 17 ـ 18.
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ة �أناّه حين و�سل �لجي�ض �لإ�سالمياّ �إلى �لعقبة  �غتياله، فقد ذكرت �لم�سادر �لتاريخياّ

بي���ن �لمدين���ة و�ل�سام قال P : »من �ش���اء منكم اأن ياأخ���ذ بطن ال���وادي فاإّنه اأو�شع 

ار بن  لك���م« فاأخ���ذ �لنا�ض بطن �ل���و�دي و�سلك هو طريق �لعقبة، وكان يق���ود ناقته عماّ

P  في �سوء �لقمر فر�سانًا قد تلثاّمو�  يا�س���ر وي�سوقها حذيفة بن �ليمان، فر�أى �لنبياّاّ

ولحقو� به من ور�ئه في حركٍة ُمريبة فغ�سبP  و�ساح بهم و�أمر حذيفة �أن ي�سرب 

P  قد علم بما �أ�سمرته نفو�سهم  وجوه رو�حلهم؛ فتملاّكهم �لرعب وعرفو� باأناّ �لنبياّاّ

بموؤ�مرتهم، فاأ�سرعو� تاركين �لعقبة لُيخاِلطو� �لنا�ض ول تنك�سف هوياّتهم.

وطل���ب حذيف���ة من �لر�س���ول P  �أن يبع���ث �إليهم من يقتلهم بعدم���ا عرفهم من 

.
(1(

رو�حلهم، ولكناّ ر�سول �لرحمة عفا عنهم و�أوكل �أمرهم �إلى �هلل تعالى

له قل���ب نبياّنا �أرو�حنا ف���د�ه م���ن �أذى و�إ�ساء�ت، ولم  ه���ذ� �سرد مخت�س���ر لما تحماّ

P من �لت�سكيك ب���ه ومحاولة تعجيزه،  نذك���ر مثاًل �أذى �ليه���ود و��ستهز�ءهم بالنبياّاّ

�ض عليه ل�سالحهم، و�إث���ارة �لفتن بين �لم�سلمين،  وتحري����ض �لم�سركين عليه و�لتج�ساّ

.Pمر�رً�، ونق�ض �لعهود و�لمو�ثيق �لاّتي �أبرموها معه P وتاآمرهم على حياة �لنبياّاّ

ولو �أردنا ح�سرها ل�ستوعبت مجلاّد�ت، فاإناّه حتاّى �آخر عمره �ل�سريف �سهد �أق�سى 

�لإ�ساء�ت، من ع�سيان �أمرهP بتجهيز جي�ض �أ�سامة، و�لحيلولة دون كتابة �لو�سية، 

و�لتنازع عنده و�تهامه في عقله، وغير ذلك.

الخاتمة 

لقد ك�سف لنا �لتاريخ �أناّ مخالفي ر�سول �هللP �لاّذين ��ستهز�أو� به و�أ�ساءو� �إليه، 

تهم د�ح�سة، وفي يومنا هذ� و��ستمر�رً� لإ�ساء�ت و��ستهز�ء  ة بل حجاّ م���ا كان لهم حجاّ

�لم�سركين، يتابع �لغربيون هذه �لمعركة.

ة، بمعجزت���ه �لخالدة �لقر�آن �لكريم  ة �لحجاّ فق���د عرف���و� �أناّ �لإ�سالم يملك من قواّ

)1)   بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�سي، ج21، �ض247.
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���ذي �أعجز �لنا�ض على �أن ياأت���و� بمثله ما�سيًا وحا�سرً�، وبر�سوله �لأعظمP �لاّذي  �لاّ

ل ينكر نوره وعظمته.

 فل���م يبق له���م في مو�جه���ة �لإ�س���الم ور�سولهP وكتاب���ه، �سوى �ل�س���باّ و�ل�ستم 

تهم ومنطقهم،  و�لإ�ساءة، بر�سوم و�أفالم وغير ذلك، وما �أ�ساليبهم هذه  �إلاّ ل�سعف حجاّ

���د �سعف و�سحال���ة مرتكز�ت  فال�سعي���ف ه���و من يلجاأ �إل���ى هذه �لأ�سالي���ب �لاّتي توؤكاّ

ح�سارته���م �لمادياّة، وهذ� �أذ�ن ب�سقوط ح�سارتهم، وقرب زو�لهم وهالكهم، فاإناّه ما 

�أ قوم على �هلل و��ستهزوؤو� باأنبيائهR �إلاّ �نتقم �هلل منهم. تجراّ

ق���ال تعال���ى: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ   

.
(1(

ٿ ٹ  ٹ}
وقال تعالى: {ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ 

.
(2(

ٴۇ  ۋ }
.

(3(

وقال تعالى: {ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ     ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

.
(4(

وقال تعالى: {ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ}

ة  رنا �هلل �سبحانه وتعالى زو�لهم وفناءهم بما �آذو� ر�سولهP و�أماّ ع�س���ى �أن يب�ساّ

.Pوؤو� على �هلل �سبحانه وعلى نبياّه ر�سوله، وبما تجراّ

)1)  �سورة �لأنعام، �لآية: 10.

)2)  �سورة �لرعد، �لآية: 32.

)3)  �سورة �لكهف، �لآية: 106.

)4)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 77.
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م���ط���ال���ع���ة

ِإنَّا َكَفْيناَك اْلُمْسَتْهِزِئين 

 
(1(

: {ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ          ٹ} قوله عزاّ وجلاّ

ة نزلت على ر�سول  اأ ر�سول �هللP بثالث �سنين،  وذلك �أناّ �لنبواّ ة بعد �أن ُنباّ فاإناّها نزلت بمكاّ

�هللP يوم �لإثنين و�أ�سلم علياّ Q يوم �لثالثاء ثماّ �أ�سلمت خديجة بنت خويلد زوجة  

P وهو ي�سلاّي وعلياّ Q بجنبه، وكان  P، ثماّ دخل �أبو طالب �إلى �لنبياّاّ �لنبياّاّ

ك فوقف جعفر على  مع �أبي طالب P جعفر فقال له �أبو طالب: �سلِّ جناح �بن عماّ

ي�سلاّي   Pهلل� ر�سول  فكان  بينهما  من   Pهلل� ر�سول  فبدر   Pهلل� ر�سول  ي�سار 

ا �أتى لذلك ثالث �سنين �أنزل �هلل  ون به فلماّ وعلياّ وجعفر وزيد بن حارثة و خديجة ياأتماّ

ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ}بر�سول   عليه { 

�لمطلب  عبد  بن  و�لأ���س��ود  و�ئ��ل  بن  و�لعا�ض  �لمغيرة  بن  �لوليد  خم�سة   Pهلل�

]�لمطلب [ و�لأ�سود بن عبد يغوث و�لحرث بن طالطلة �لخز�عي.
و��ستهز�ئه  �إيذ�ئه  من  يبلغه  كان  لما  عليه  دعا   Pهلل� ر�سول  فكان  �لوليد  ا  �أماّ

فقال: »الّلهم اأعم ب�شره واأثكله بولده«، فعمي ب�سره وقتل ولده ببدر ]وكذلك دعا 

 Pلمغيرة بر�سول �هلل� �لوليد بن  �لأ�سود بن يغوث و�لحارث بن طالطلة[ فمر  على 

من  وه��و  المغيرة  بن  الوليد  ه��ذا  محّمد  »ي��ا  جبرئيل:  Qفقال  جبرئيل  معه  و 

الم�شتهزءين بك«.

 قال: »نعم«، وقد كان مراّ برجل من خز�عة وهو يري�ض نباًل له فوطاأ على بع�سها 

ا مراّ بجبرئيل �أ�سار �إلى ذلك �لمو�سع فرجع  فاأ�ساب عقبه قطعة من ذلك فدميت، فلماّ

�لوليد �إلى منزله ونام على �سريره وكانت �بنته نائمة �أ�سفل منه فانفجر �لمو�سع �لاّذي 

)1)  �سورة �لحجر، �لآيتان: 94 و 95.
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�أ�سار �إليه جبرئيل �أ�سفل عقبه ف�سال منه �لدم حتاّى �سار �إلى فر��ض �بنته فانتبهت 

ه دم �أبيك فاجمعي  فقالت �لجارية �نحل وكاء �لقربة، قال: ما هذ� وكاء �لقربة ولكناّ

لي ولدي و ولد �أخي فاإناّي مياّت، فجمعتهم فقال لعبد �هلل بن �أبي ربيعة:

�إلى  د  محماّ من  كتابًا  فخذ  م�سيعة  ب��د�ر  �لحب�سة  باأر�ض  �لوليد  بن  عمارة  �إناّ 

بخم�ض  �أو�سيك  بنياّ  يا  �أولده:  �أ�سغر  هو  و  ها�سم  لبنه  قال  ثماّ  ه  يرداّ �أن  �لنجا�سي 

ولو  بنته  وهي  �مر�أتي  على  غلبني  فاإناّه  �لدو�سي  درهم  �أبي  بقتل  فاحفظها:  خ�سال 

و�أخاف  قتلي  تعمدو�  وما  خز�عة  في  دمي  و  مثلك،  �بنًا  لي  تلد  كانت  وبعلها  تركها 

�أن تن�سو� بعدي، ودمي في بني خزيمة بن عامر و دياتي ]رثاثي ودياني [ في ثقيف 

بن  ربيعة  ومراّ  نف�سه،  ثماّ فا�ست  دينار فاق�سها،  ولأ�سقف نجر�ن علياّ مائتا  فخذه، 

�لأ�سود بن  به  �إلى ب�سره فعمي ومات، ومراّ  فاأ�سار جبرئيل   Pلأ�سود بر�سول �هلل�

عبد يغوث فاأ�سار جبرئيل �إلى بطنه فلم يزل ي�ست�سقي حتاّى �ن�سقاّ بطنه، ومراّ �لعا�ض 

�إلى رجليه فدخل عود في �أخم�ض قدمه وخرج من ظاهره  بن و�ئل فاأ�سار جبرئيل 

ومات، ومراّ به �لحارث بن طالطلة فاأ�سار جبرئيل �إلى وجهه فخرج �إلى جبال تهامة 

ٹ     {ٿ  �هلل  قول  وهو  بطنه،  �ن�سقاّ  حتاّى  ��ست�سقى  ديم  �ل�سماء  من  فاأ�سابته 

 
(2(

.
(1(

ٹ}

)1)  �سورة �لحجر، �لآية: 95.

، ج1، �ض380. )2)  تف�سير �لقمياّ





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

(1(

{ڄ ڄ   ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ}

ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  {ې 

(2(

ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ }

)1)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 144.

)2)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 40.
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تمهيد 

�ساتهم وفي مختلف �لمجتمعات  ل في �لعرف �لقائم بي���ن �لنا�ض ومقداّ عندم���ا نتاأماّ

�سات  ًا كان���ت هذه �لمقداّ �ساتهم �أياّ ���ل �أو �لم�ضاّ بمقداّ نج���د ب���اأناّ �لجميع يرف�سون �لتدخاّ

عظيمة �أو و�سيعة بنظر �لآخرين، لأناّها ُتمثاّل �لكيان �لمعنوياّ و�لإيمانياّ لهم، وهذ� ما 

ر تعظيمها و�حتر�مها و�لدفاع عنها حتاّى �لم���وت و�إن كانت �سيئًا ب�سيطًا �أو تمثاًل  ُيب���راّ

من �لخ�سب �أو �لحجر �أو �لخ... 

و�لقد����ض و�لقد��س���ة و�لتقدي����ض في �للغ���ة و�لكت���اب و�ل�ستعمال �لعرف���ياّ بمعنى 

�لتطهير، و�لتنزيه عن �لنق�ض و�لعيب، فقد ورد في �للغة �لعربياّة: 

���ر، و�لقد��سة �لطهارة، يقال:  �ض �أي تطهاّ َقُد����ضَ قْد�س���ًا وُقُد�سًا َطُهر وتبارك، وتقداّ

ه  ���ره وبارك عليه، و�لقدو�ض من �أ�سم���اء �هلل �لح�سنى، �أي �لمنزاّ  فالنًا: طهاّ
ُ
����ض �هلل قداّ

عن كلاّ نق�ض وعيب..، و�لتقدي�ض: �لتطهير �لإلهياّ �لو�رد في قوله تعالى: 

.
(1(

{ک  ک  }

د هذ� �لمعنى، قال تعالى {ھ ھ  ھ  وقد ورد في �لكتاب �لعزيز ما يوؤكاّ

.
(2(

ے ے ۓ         ۓ ڭ...}

)1)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 33.

)2)   �سورة �ملائدة، �لآية: 21.
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���ر �لأ�سي���اء  ، �أي نطهاّ
(1(

 وق���ال تعال���ى: {ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ...}

.
(2(

�سك، �أي ن�سفك بالتقدي�ض �رت�سامًا لك، وقيل نقداّ

المقّدسات في اإلسالم والشرائع السماويّة  

وت�ست���رك �ل�سر�ئع �ل�سماوياّة في �أ�سولها ومبانيها، وتتاّفق على قد��سة هذه �لأ�سول 

ا كانت �لر�سالة �لإ�سالمياّة هي خاتمة �لر�سالت،  وحرمتها ووجوب �لدفاع عنه���ا، ولماّ

�سات من خالل  دP هو �سياّد �لر�سل وخاتمهم، �سنكتفي بتحديد �لمقداّ و�لنب���ياّاّ محماّ

�س���ات ل تنح�سر في  م���ا جاء ف���ي �ل�سريعة �لإ�سالمياّة وينبغ���ي �للتفات �إلى �أناّ �لمقداّ

�سات. �لأ�سول د�ئمًا، بل قد يكون �لم�ضُّ ببع�ض �لفروع �أحيانًا هتكًا للمقداّ

�سات في �لإ�سالم �إلى �لأ�سناف �لتالية:   ويمكن ت�سنيف �لمقداّ

1-  قدا�ش���ة الإل���ه )اهلل تعال���ى(: فيم���ا يتعلاّ���ق بذ�ت���ه وتوحيده �سبحان���ه و�سفاته 

وعدله... �لخ.

{ھ ے ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ  تعال���ى:  ق���ال 

.
(3(

ۆ ۆ      ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ}
لة في هذ� �لمجال. و�لآيات و�لرو�يات و�لم�سنفات كثيرة ومف�ساّ

ين �لإ�سالمي بكلاّيته  ين: بمعنى قد��سة وخ�سو�سياّة �لدِّ 2-  قدا�ش���ة ال�شريعة والدِّ

وكيانه �لكامل، و�أناّه دين �إلهياّ من عند �هلل تعالى.

چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ   ...} تعال���ى:  �هلل  ق���ال 

.
(5(

. وقال تعالى: {ڃ ڃ چ  چ چچ..}
(4(

ڍ ڌ ڌڎ....}

)1)   �سورة �لبقرة، �لآية: 30.

)2)   �نظر:  مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن، للر�غب �لأ�سفهاين.

)3)   �سورة �حل�سر،�لآية:  23.

)4)   م.ن، �لآية: 3.

)5)   �سورة �ملائدة، �لآية: 19.
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  :P3- قدا�ســة القــراآن الكريــم واأّنه كالم اهلل الموحى اإلــى نبّيه محّمد

. {ٺ ٺ ٺ ٿ 
(1(

قال �هلل تعالى: {ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ}

.
(3(

. {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ}
(2(

ٿ ٿ ٿ}
4- قدا�ســة الوحــي والر�سل والأنبيــ�ء والأئّمةR: فالوح���ي و��سطة بين 

{چ چ   چ چ ڇ ڇ ڇ           ڇ ڍ  ڍ    ڌ  تعال���ى:  ق���ال  ور�سل���ه،  �هلل 

.{ڈ ڈ ژ           ژ  ڑ ڑ   ک ک 
(4(

ڌ ڎ ڎڈ ڈ   ژ}
.

(5(
ک ک  گ گ  گگ ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں    ں ڻ}

ت���ي ه���ي �سف���ارة بي���ن �هلل وبين ذوي  ة �لاّ ل���ون �لنب���واّ و�لأنبي���اء و�لر�س���لR ُيمثاّ

�لعق���ول من عب���اده وقد بعثهم �هلل تعال���ى لهد�ية �لب�سرياّة وتعليمه���ا. قال �هلل تعالى: 

ڀ  پ  پ  پ      پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

، وق���ال تعال���ى: {... ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ 
(6(

ڀڀ}
.

(7(

ڈ ژ...}
  Pقدسّية النبّيّ محّمد

  :Pد ون�سير فيما يلي �إلى بع�ض نو�حي قد�سياّة �لنبياّاّ محماّ

ر�سول اهلل خير لن� في حي�ته ومم�ته

فقد ورد عن �لإمام �أبي جعفرQ: »قال ر�شول اهللP: مقامي بين اأظهركم 

)1)   �سورة �لبقرة، �لآية: 2.

)2)   �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 9.

)3)   �سورة �حلجر، �لآية: 87.

لت، �لآية: 6. )4)   �سورة ف�ساّ

)5)   �سورة �لأحقاف، �لآية: 9.

)6)   �سورة�لحديد،�لآية: 25.

)7)   �سورة �لبقرة، �لآية: 213.
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، ومفارقتي 
(1(

خي���ٌر لك���م، ف���اإّن اهلل يق���ول: {ائ ەئ ەئ وئ    وئ ۇئۇئ}

اإّياك���م خي���ٌر لك���م. فقالوا ي���ا ر�شول اهلل، مقامك بي���ن اأظهرنا خيٌر لن���ا، فكيف تكون 

مفارقت���ك خي���راً لن���ا؟ قال: اأّم���ا اأّن مفارقتي اإّياك���م خيٌر لكم، ف���اإّن اأعمالكم ُتعر�ص 

عل���ّي كّل خمي����ص واإثني���ن، فما كان من ح�شنة حمدُت اهلل عليه���ا، وما كان من �شّيئٍة 

. 
(2(

ا�شتغفرت اهلل لكم«

Pطهارة مولده 

: ومعناه 
(3(

قال �ل�سي���خ �لطبر�سي في تف�سير قوله تعال���ى: {ڱ ڱ ں}

ًا... وهو �لمروياّ عن  دين من نبياّ �إلى نبياّ حتاّى �أخرجك نبياّ وتقلُّبك في �أ�سالب �لموحاّ

�لإم���ام �أبي جعفر و�لإمام �أبي عب���د �هللL قال: »في اأ�ش���الب النبّيّين، نبّي بعد 

 .»
(4(
Qنبّي حّتى اأخرجه من �شلب اأبيه من نكاح غير �شفاح من لدن اآدم

عالقته بالّله تعالى 

 P1-  عب�دة ر�سول اهلل

 عن �لإمام �أبي جعفرQ قال:  »وكان ر�شول اهللP يقوم على اأطراف اأ�شابع 

.
(6(

»
(5(

رجليه فاأنزل اهلل �شبحانه وتعالى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }

، وكان 
(7(

 وقد تجلاّت عبودياّته في قوله و�سلوكه حتاّى قال: »قّرة عيني في ال�شالة«

ينتظ���ر وقت �ل�سالة وي�ست���دُّ �سوقه للوقوف بين يدي �هلل تعال���ى، وكان كثير �لدعاء، 

.
(8(

حتاّى قال »الدعاء مخ العبادة«

)1)   �سورة �لأنفال، �لآية: 33.

ي، ج1، �ض 276. )2)   �لقماّ

)3)  �سورة �ل�سعر�ء، �لآية: 219.

)4)   مجمع �لبيان في تف�سير �لقر�آن، ج19، �ض189.

)5)   �سورة طه، �لآيتان: 1 ـ 2.

)6)   �لكايف، ج2، �ض95.

)7)   �أمايل �لطو�سي، �ل�سيخ �لطو�سي،ج 2، �ض 141.

ة �لبي�ساء، �لفي�ض �لكا�ساني، ج2، �ض 282. )8)   �لمحجاّ
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 وعن �أبي جعفرQ: »كان ر�شول اهللP عند عائ�شة ليلتها، فقالت: يا ر�شول 

اهلل، ِل���َم تتع���ب نف�ش���ك وق���د غفر اهلل لك م���ا تقّدم من ذنب���ك وما تاأّخ���ر؟ فقال: يا 

.
(1(

عائ�شة األ اأكون عبداً �شكوراً«

2-  خوفه من اهلل تع�لى 

ع���ن �لإمام �أبي عب���د �هللQ قال: »ما كان �ش���يء اأحّب اإلى ر�ش���ول اهلل من اأن 

 .
(2(

يظّل خائفاً جائعاً في اهلل عّز وجّل«

هدف بعثته ورسالته  

 �لرحم���ة بالب�س���ر و�لتزكية و�لتربية لهم، ق���ال تعالى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

.  وق���ال تعالى: 
(3(

ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ َڤ...}

.
(4(

{ک ک گ        گ گ}

األسوة الحسنة وصاحب الخلق العظيم 

. {ڱ ڱ    ڱ 
(5(

 قال �هلل تعال���ى: {وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ}

.
(6(

ں}

خاتم الرسل

 قال تعال���ى: {ې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

Q: »اأنت مّني بمنزلة  P لالإمام علياّ . وقال �لنبياّاّ
(7(

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}
هارون من مو�شى اإّل اأّنه ل نبّي بعدي«.

)1)   �لكايف، ج2، �ض 95.

)2)   �لكايف، ج8، �ض163ح171.

)3)   �سورة �جلمعة، �لآية: 2.

)4)   �سورة �لأنبياء، �لآية: 107.

)5)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 21.

)6)   �سورة �لقلم، �لآية: 4.

)7)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 40.
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تخصيصه باإلسراء والمعراج  

.
(1(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ    ڀ ڀ}

األمر اإللهّي بوجوب طاعته واحترامه  

 .
(2(

 قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ....}

قربه من الله تعالى 

عن �لإمام �أبي عبد �هللQ قال: »لّما ُعرج بر�شول اهللP انتهى به جبرائيل 

اإلى مكان فخّلى عنه، فقال له: يا جبرائيل تخّليني على هذه الحالة؟فقال: ام�ِص، 

 .
(3(

فواهلل لقد وطئت مكاناً ما وطئه ب�شٌر، وما م�شى فيه ب�شر قبلك«

 قبس من سلوكه وصفاته الشخصّية 

اأ-زهده بالدنيا:

 .
(4(

عن �لإمام �أبي عبد �هللQ قال: »مات ر�شول اهللP، وعليه دين«

وف���ي �لخبر عنهQ: »واإّن درعه - عند وفاته- مرهونة عند يهودي من يهود 

 .
(5(

المدينة بع�شرين �شاعاً من �شعير ا�شتلفها نفقة لأهله«

ب-توا�شعه: 

عن �لإمام �أبي عبد �هللQ قال: »كان ر�شول اهللP ياأكل اأكل العبد، ويجل�ص 

.
(6(

جل�شة العبد، ويعلم اأّنه عبد«

)1)   �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 1.

)2)   �سورة �لأنفال، �لآية: 46.

)3)    �لكافي، ج1، �ض442، ح12.

)4)   بحار �لأنو�ر، ج16، �ض 275، ح111.

)5)   �لبحار، ج16، �ض 219،ح8.

)6)   �نظر: �لكايف، ج6، �ض 272، ح3.
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P فاأرعد، فقال: »َهّون علي���ك فاإّني ل�شُت بمِلك اإّنما  وُروي �أناّ رج���اًل كلاّم �لنبياّاّ

.
(1(

اأنا ابن امراأٍة من قري�ص تاأكل القديد«

ج- عالقته باأ�شحابه: 

. وعن 
(2(

ق���ال تعال���ى: {ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ}

�لإم���ام �أبي عبد �هللQ قال: »كان ر�شول اهللP ُيق�ّش���م لحظاته بين اأ�شحابه، 

فينظ���ر اإل���ى ذا وينظ���ر اإل���ى ذا بال�شوّي���ة؛ وقال: ول���م يب�شط ر�ش���ول اهلل رجليه بين 

اأ�شحاب���ه ق���ّط، واإن كان لي�شافح���ه الّرج���ل فم���ا يترك ر�شول اهللP ي���ده من يده 

 .
(3(

حّتى يكون هو التارك...«

د- الجود والحلم:  

 ق���ال تعال���ى {ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ 

 .
(4(

ڭ ۇ ۇ   ۆ ٌۆ}

P �سيئ���ًا قطاّ فقال ل، و�أناّه عفا عن قري�ض �لاّتي عتت  وق���د روي �أناّه ما �ُسئل �لنبياّاّ

�أم���ر رباّها وحاربته بكلاّ ما لديها، وهو ف���ي ذروة �لقدرة قائاًل لهم: »الّلهم اهِد قومي 

 .
(5(

فاإّنهم ل يعلمون... اذهبوا فاأنتم الطلقاء«

و- �شجاعته:  

ن فك���رة و��سحة عن مدى �سجاعة ر�س���ول �هللP فلن�ستمع �إلى  �إذ� �أردن���ا �أن نكوِّ

 Pوهو ي�سف �سجاعة ر�سول �هلل Q سه���ادة �أمي���ر �لموؤمنين علياّ بن �أبي طالب�

P وهو اأقربنا اإلى العدو وكان  حيث يقول: »لقد راأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبّيّ

.
(6(

من اأ�شّد النا�ص يومئٍذ باأ�شاً«

)1) كنز �لعمال، �لمتاّقي �لهندي، ج6، �ض88

)2)  �سورة �لتوبة، �لآية: 128.

)3)   �لكايف، ج2، �ض671.

)4)   �سورة �لتوبة، �لآية: 128.

د يف �لقر�آن، �ض65-60. )5)   حمماّ

)6) كنز �لعمال، ج10، �ض397.
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 Pأي�سًا: »كّنا اإذا احمّر الباأ�ص ولقي القوم القوم، اإتقينا بر�شول اهلل� Q وقال

.
(1(

فما يكون اأحد اأقرب اإلى العدو منه«

وروي ع���ن �لم���ام �ل�سادق Q: »اأغ���ار الم�شركون على �ش���رح المدينة فنادى 

فيه���ا من���اٍد: يا �ش���وء �شاحباه! ف�شمعه���ا ر�شول اهللP في الجب���ل فركب في طلب 

 Pالع���دو وكان اأّول اأ�شحاب���ه، لحقه اأبو قتادة على فر�ص له وكان تحت ر�شول اهلل

.
(2(

�شرج دّفتاه ليف لي�ص فيه اأ�شر ول بطر، فطلب العدو فلم يلقوا اأحداً«

ولّما ان�شرف ر�شول اهللP يوم اأُُحد، اأدركه اأبي بن خلف الجمحي وهو يقول: 

ل نج���وت اإن نج���وت، فق���ال الق���وم: يا ر�ش���ول اهلل األ يعطف عليه رج���ل منا؟ فقال: 

دع���وه، حّت���ى اإذا دن���ا من���ه، وكان اأّبي قبل ذل���ك يلقى ر�ش���ول اهلل P فيقول: عندي 

رمكة اأعلفها كّل يوم فرق ذرة اأقتلك عليها.

فق���ال ر�ش���ول اهللP: ب���ل اأن���ا اأقتل���ك اإن �ش���اء اهلل، فلّم���ا كان يوم اأُُح���د ودنا منه 

تن���اول ر�ش���ول اهللP الحرب���ة م���ن الح���ارث ب���ن ال�شّم���ه ث���ّم ا�شتقبل���ه فطعنه في 

عنق���ه فخد����ص خد�ش���ة، فتده���ده ع���ن فر�ش���ه وه���و يخور خ���وار الث���ور وه���و يقول: 

قتلن���ي محّم���د، فاحتمل���ه اأ�شحابه وقالوا: لي����ص عليك باأ�ص. فق���ال: بلى. لو كانت 

ه���ذه الطعن���ة بربيعة وم�شر لقتلهم، األي�ص قال ل���ي: اأقتلك؟ لو بزق علّي بعد تلك 

.
(3(

المقالة لقتلني، فلم يلبث يوماً حّتى مات«

وعن �أن�ض بن مالك قال: »كان ر�شول اهللP اأ�شجع النا�ص واأح�شن النا�ص واأجود 

النا����ص. ق���ال: لق���د فزع اأه���ل المدينة ليل���ة فانطلق النا����ص قبل ال�ش���وت، فتلقاهم 

ر�ش���ول اهللP وق���د �شبقه���م، وه���و يقول: لم تراع���وا، وهو على فر����ص لأبي طلحة 

  .
(4(

وفي عنقه ال�شيف، فجعل يقول للنا�ص: لم تراعوا، وجدناه بحراً اأو اأنه لبحر«

، ج4، �ض61. )1)  نهج �لبالغة، �ل�سياّد �لر�سياّ

)2)  بحار �لأنو�ر، ج 19، �ض 171.

)3)  م.ن، ج20،  �ض 26.

)4)  مكارم �لأخالق، �ل�سيخ �لطبر�سي، �ض 19.



 P 115دااٌع عن  ةنبيق

ما هو واجب المسلمين تجاه مقّدساتهم 

�أجم���ع فقهاء �لإ�سالم على وجوب �لدفاع عن بي�سة �لإ�سالم، بل �إناّ فل�سفة ت�سريع 

�ساتها  �لجهاد في �ل�سريعة �لإ�سالمياّة قائمة على مبد�أ �لدفاع عن �ل�سريعة وحفظ مقداّ

ده بالخطر �أو �لت�سويه ونحوه، ولهذ�:   وكيانها من كلاّ ما يهداّ

�ساته���م بالقول و�لعمل  �أ- يج���ب على �لم�سلمين �أنف�سه���م �لمحافظة على كلاّ مقداّ

�سات �لآخرين  �لدوؤوب و�لد�ئم، وعدم �لإ�ساءة �إليها من خالل عدم �لإ�ساءة �إلى  مقداّ

تعال���ى:{ھ ھ ے      ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  يق���ول  اته���م،  وخ�سو�سياّ

.
(1(

ڭ ۇ    ۇ}
ًا كان موقعه �أو �لجهة �لاّتي  ة �أياّ �سات �لإ�سالمياّ ب- يجب مو�جهة كلاّ من يم�ضاّ �لمقداّ

ينتمي �إليها �سمن �ل�سو�بط �ل�سرعياّة.

ج- يج���ب تنويع و�سائل �لمو�جهة و�لردع، من ثقافياّة، �إعالمياّة، �سيا�سياّة، قانونياّة، 

�إد�رياّة، �قت�سادياّة، �إلى حداّ �لجهاد و�ل�سهادة.

�سات، و�ل�سع���ي �لد�ئم لنقل هذه  د- يج���ب تربية مجتمعاتن���ا على �حت���ر�م �لمقداّ

�لثقافة �إلى �لآخرين. 

�إناّ �لم�ضاّ بالنبياّاّ �لأكرمP وت�سويره بالر�سوم �لكاريكاتورياّة �لمهينة، فيه �إ�ساءة 

�سة، ف�س���اًل عن �لإ�س���اءة �إلى مليار  ���ة و�لأنبياء و�لكت���ب �لمقداّ ل���كلاّ �لأدي���ان �ل�سماوياّ

و�أربعمائة مليون م�سلم في �لعالم.

)1)  �سورة �لأنعام، �لآية: 108.
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م���ط���ال���ع���ة

خصائص النبّي Pفي القرآن الكريم )2(

ل �ض 18) ر�ض �لأواّ P في �لداّ مت �لإ�سارة �إلى بع�ض خ�سائ�ض �لنبياّ )تقداّ

1 - عط���اوؤه مق���رون بعط���اء �هلل تعال���ى. ق���ال �سبحان���ه:  {گ گ گ 

.
(1(

ڳ ڳ ڳ ڳ  ُڱ}
2 - ودعوت���ه مقرون���ة بدع���وة �هلل �سبحانه قال تعال���ى: {ں ں ڻ  ڻ ڻ  

  .
(2(

ڻ     ۀ}
3 - و وع���ده مق���رون بوعد �هلل ج���لاّ جالله:  قال تعال���ى:  {جب   حب خب مب ىب 

.
(3(

ُيب}
4 - و ق�س���اوؤه مقرون بق�سائه تعالى. ق���ال �سبحانه:  {ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ 

.
(4(

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ}
5 - و توقيره مقرون بالإيمان باهلل تعالى. قال �سبحانه:  {ۅ ۉ ۉ  

.
(5(

ې ې ې ې ى}
. قال تعالى:  {ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ  6 - و �لحيف منفي عنه و عن �هلل عزاّ و جلاّ

.
(6(

ٴۇ ُۋ}

)1)  �سورة �لتوبة، �لآية: 59.

)2)  �سورة �لنور، �لآية: 48.

)3)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 22.

)4)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 36.

)5)  �سورة �لفتح، �لآية: 9.

)6)  �سورة �لنور، �لآية: 50.
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7 - و ه���و �لاّذي �أر�سله �هلل �سبحان���ه : {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  

.
(1(

ڤ}
8 - و هوP�أول���ى بالنبياّاّ �إبر�هي���م �لخليل Q. قال تعالى: {ۅ ۉ ۉ    

.
(2(

ې ې ې ې ى ى ائ}
���ذي يوؤمن باهلل �سبحانه و كلمات���ه، قال تعالى:  {ۇ ۆ ۆ  9 - و ه���و �لاّ

.
(3(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ}
ا  ، كما دلاّت عليه نف����ض �لآية �لكريمة. و ه���ذ� �لو�سف �إماّ 10 - و ه���و �لنب���ياّاّ �لأم���ياّ

���ه ل يعرف �لقر�ءة  رمة. �أو بمعنى �أناّ ة �لمكاّ ���ه من �أماّ �لقرى و ه���ي مكاّ بمعن���ى �أناّ

ار  ة. و ذلك قطع���ًا لإرجاف �لكفاّ و �لكتاب���ة ظاه���رً� و �إن كان يعرفه���ا بعلم �لنبواّ

ا �أناّه لم يكتب قبل �لبعثة حرفًا، فهذ� �أكيد، و دلاّ  و�لمنافقين في دعوتهP. �أماّ

عليه �لقر�آن �لكريم:  {ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 

.
(4(

ک ک ک}

و هي د�لة على نفي �لقر�ءة �أي�سًا. 

مئ  حئ  جئ   تعال���ى:{ی  ق���ال  بالح���ق.  وهوP�لمر�س���ل   -  11

 .
(5(

ىئ}
12 - و هوP�أولى بالموؤمنين من �أنف�سهم قال تعالى:  

.
(6(

 {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}

)1)  �سورة �ل�سف، �لآية: 9.

)2)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 68.

)3)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 158.

)4)  �سورة �لعنكبوت، �لآية: 48.

)5)  �سورة �لبقرة، �لآية: 119.

)6)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 6.
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  .
(1(

هات �لموؤمنين. قال تعالى:  {ۋ ۋۅ} 13 - �أزو�جه �أماّ

  ،
(2(

14 - و ه���و خاتم �لنبياّين. قال تعال���ى : {وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ}

ا بمعنى  ���ه ل نبياّ بعده. كما ورد عن���هPو �أماّ وه���و بمعن���ى �أناّهPخيرهم و �أناّ

�أناّه �لم�سيطر عل���ى �لأنبياء جميعًا، ك�سيطرة �لخاتم على �لإ�سبع و�إحاطته به. 

بمعنى �أن دعوتهP�ساملة لهم جميعًا.

15 - �إناّ �ل�سر�ئع �ل�سابقة و �إن �ختلفت عن �سريعة �لإ�سالم بالتفا�سيل، �إلَّ �أناّها ل 

P
تختل���ف عنها بالم�سمون و �لجوهر. ف�سريعة �لإ�سالم، �لاّتي جاء بها �لنبياّ

�ساملة للب�سر �أجمعين حتاّى قبل �لبعثة.

ق���ال تعال���ى:  {ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ    

.
(3(

وئ ۇئ ۇئ ۆئ}

.
(4(

و قال تعالى : {ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

.
(5(

و قال �سبحانه:  {ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}

 :
(6(

و قال جلاّ و عال:  {ہ ھ ھ     ھ ھ ے ے      ۓ ۓ }

.
(7(

 { ڭ ڭ ڭ ڭ}

.
(8(

. قال تعالى:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ} و كذلك �لحال في �لجناّ

ة لالأن�ض و �لجناّ معًا. 16 - و هذ� يدلاّ على �أناّ �سريعته عاماّ

ر به �لنبياّ عي�سى �بن مريم Q. قال تعالى على ل�سانه  17 - و هو �لاّذي ب�ساّ

)1)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 6.

)2)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 40.

)3)  �سورة �لبقرة، �لآية: 133.

)4)  �سورة �لحج، �لآية: 78.

)5)  �سورة �لذ�ريات، �لآية: 36.

)6)  �سورة �لمائدة، �لآية: 111.

)7)  �سورة �لمائدة، �لآية: 111.

)8)  �سورة �لجن، �لآية: 14.
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.
(1(

 {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ}

 18 - و هو �لاّذي كان يعلم ببعثته علماء بني �إ�سر�ئيل. قال تعالى:  {ھ ھ ے  ے 

 .
(2(

ۓ ۓ       ڭ ڭ  ڭ}
19 - و ل���م يعلم���ه �هلل ع���زاّ و جلاّ �ل�سع���ر لما فيه من خلاّة و نق����ض في مقامه. قال 

.
(3(

تعالى:  {ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ    ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ}

. و هذ� من �أعظم �سفاته  20 - و تدلاّن���ا ه���ذه �لآية على �أناّهPعبد �هلل عزاّ و ج���لاّ

  :Q ر في �لقر�آن �لكريم. وفي �لخبر عن �لإمام �ل�سادق ومكراّ

.
(4(

»اإّن اهلل اختار محّمداً عبدا قبل اأن يتخذه ر�شوًل«

)1)  �سورة �ل�سف، �لآية: 6.

)2)  �سورة �ل�سعر�ء، �لآية: 197.

)3)  �سورة ي�ض، �لآية: 69.

)4)  م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج7، �ض289.





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  

(1(

چ}

)1)   �سورة  �لأعر�ف، �لآية:150.

الغضب الرسالّي

10
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تمهيد 

دة وتظه���ر �أي�سًا ف���ي بع�ض  ت���ي تنت���اب �لإن�س���ان لأ�سباب متع���داّ حال���ة �لغ�س���ب �لاّ

ة، منها  ���ة �أودعها �هلل �سبحانه وتعال���ى لأ�سباب عداّ ة �إلهياّ ة غريزياّ �لحيو�ن���ات، هي قواّ

ة و�لكر�مات  ة و�لعاماّ �لدفاع عن �لن���وع �لب�سرياّ ومنها �لدفاع عن �لممتل���كات �لخا�ساّ

ين و... ولكن قد يغ�سب �لإن�سان لأموٍر ل ينبغي �لغ�سب  و�لأعر�����ض و�لمعتقد�ت و�لدِّ

لأجله���ا، وبالعك����ض �أي�سًا قد ل يغ�سب لأم���وٍر ينبغي �لغ�سب لها، م���ن هنا كان هناك 

غ�سب ممدوح وغ�سب مذموم، وكان حرياّ بالإن�سان �لموؤمن �لو�عي �أن ُيمياّز بين �أنو�ع 

�لغ�س���ب، و�أن يغ�سب في م���و�رد �لغ�سب ل غير. وفي هذ� �لمق���ام نريد �لحديث عن 

، و�لغ�سب هلل في مو�رد ينبغي �لغ�سب لها وُيمدح ويثاب عليه، بينما  �لغ�سب �لر�سالياّ

نجد �لكثير من �لنا�ض ل يغ�سبون لذلك.

الغضب الرسالّي

 ، ا �لغ�س���ب �لر�سالياّ �إناّ �لغ�س���ب �ل�سخ�س���ياّ مرفو�ض ف���ي �لخلق �لإ�سالم���ي.. �أماّ

ف، وللمعتقد�ت �إذ�  كالغ�س���ب لمح���ارم �هلل تعال���ى �إذ� �نُتهكت، ولدي���ن �هلل �إذ ُح���راّ

هين���ت، ولر�س���ول �هللP �إذ� ��سُتهز�أ به، ف���اإناّ كلاّ ذلك من �لأم���ور �لاّتي ُيرباّي عليه  
ُ
�أ

�لإ�س���الم �لعزيز، وهو نتيجة طبيعية للقي���م �لر�سالية في �ل�سخ�سياّة �لإ�سالمية. و�إذ� 
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ما وجدنا �أنف�سنا �أحيانًا ل ن�سعر بالإنكار �لقلبياّ للمنَكر و�لغ�سب عليه، فهذ� يعني �أناّ 

علينا �أن ن�سحذ قو�نا �لنفعالية وُنن�سئها على �لإ�سالم من جديد.

ف���ي �لخبر عن �لإمام �أبي عب���د �هللQ: »اإّن اهلل بعث ملكين اإل���ى اأهل مدينة 

ليقلباه���ا عل���ى اأهلها، فلّما انتهي���ا اإلى المدينة، وجدا فيها رج���اًل يدعو ويت�شّرع.. 

اإل���ى اأن ق���ال: فعاد اأحدهما اإلى اهلل فقال: ي���ا رّب اإّني انتهيت اإلى المدينة، فوجدت 

عب���دك فالن���اً يدع���وك، ويت�شّرع اإليك، فق���ال ام�ِص كما اأمرتك به ف���اإّن ذا رجل لم 

.
(1(

يتمّعر - اأي يبدي - وجهه غيظاً لي قّط«

Q:  »اإّني معّذب من  وعن �لإمام �أبي جعفرQ �أوحى �هلل �إلى �سعيب �لنبياّاّ

قوم���ك مئ���ة األف: اأربعين الفاً من �شرارهم و�شّتي���ن األفاً من خيارهم. فقال: يا رّب 

ه���وؤلء الأ�ش���رار، فما بال الأخيار؟ فاأوحى اهلل عّز وجّل اإليه: داهنوا اأهل المعا�شي، 

 .
(2(

ولم يغ�شبوا لغ�شبي«

وع���ن �لإم���ام علياّ بن �لح�سي���نQ قال:  »قال مو�ش���ى بن عمران: ي���ا رّب من 

اأولئ���ك اّلذي���ن ُتظّله���م ف���ي ظ���ّل عر�ش���ك ي���وم ل ظ���ّل اإّل ظّل���ك؟ فاأوح���ى اهلل اإليه: 

الطاه���رة قلوبهم والبرّي���ة اأيديهم اّلذين يذكرون جاللي ذكر اآبائهم، اإلى اأن قال: 

 .
(3(

واّلذين يغ�شبون لمحارمي اإذا ا�شُتحّلت مثل النمر اإذا ُجرح«

ًا عن حدود �لر�سالة نف�سها،  غي���ر �أناّ هذ� �لغ�س���ب �لر�سالي يجب �أن ل يخرج عملياّ

ف �لغا�سب من�سجمًا مع مقايي�ض �لر�سالة ومو�فقًا لأحكامها،  وكثيرً� ما ل يكون �لت�سراّ

د�ن �لموقف �لاّذي  و�لجه���از �لحاكم ف���ي �ل�سخ�سياّة ه���و �لعقل و�ل�س���رع �لاّلذ�ن ُيح���داّ

يني، ولي�ض �لعو�طف و�لنفعالت. ي�ستلزمه �لمنطق �لدِّ

)1)    و�سائل �ل�سيعة، �لحراّ �لعاملي، ج 16، �ض 144.

)2)  م.ن، ج 16، �ض 146.

)3)    م.ن، ج16، �ض 147.
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متى نغضب؟

يحتاج �لموؤمن في ميد�ن �لعمل �أكثر من غيره �إلى �إر�دة حازمة و�سخ�سية م�ستقلاّة 

ع���ن �لأح���د�ث و�لإثار�ت، فيجب �أن ل ي���رداّ �إذ� ُجهل عليه، ول يث���ور �إذ� ��سُتثير و�إناّما 

اًل با�ستمر�ر، وفي كلاّ مجال. يكون حكيمًا متعقاّ

  :Qقال �لإمام �أبو جعفر

»في حكمة اآل داود ينبغي للم�شلم اأن يكون مالكاً لنف�شه مقباًل على �شاأنه عارفاً 

 .
(1(

باأهل زمانه، فاّتقوا اهلل، ول تذيعوا حديثنا«

  :Qوعن �لإمام �أبي عبد �هلل

»كظ���م الغي���ظ ع���ن العدّو ف���ي َدولتهم تقية ح���زم )الحزم �شب���ط الأمر والأخذ 

في���ه بالثق���ة( لمن اأََخَذ به، وتحّرٌر من التعّر�ص للبالء في الدنيا، ومعاندُة الأعداِء 

ف���ي دولته���م ومحاّظتهم في غي���ر تقّية ترُك اأمر اهلل. فجامل���وا النا�ص ُي�شمن لكم 

 .
(2(

عندهم، ول تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذّلوا«

ولي����ض كظم �لغيظ و�لغ�سب عن �لعدواّ �أمام���ه فقط، و�إناّما في كلاّ �أمر تقت�سي فيه 

م�سلحة �لر�سالة �لكفاّ وعدم �لغ�سب. 

ذو النون أو صاحب الحوت
  : Qة �لنبياّاّ ذي �لنون  يون�ض ل �هلل تعالى لنبياّه �لكريم في �لقر�آن ق�ساّ لقد �سجاّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   {ک 

ڱ ں    ں ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  
 .

(3(

ہ  ھھ ھ ھ ے}

)1)    و�سائل �ل�سيعة، م.�ض، ج16، �ض 247.

)2)    �أ�سول �لكافي، �لكليني،  ج 2، �ض 119.

)3)   �سورة �لأنبياء، �لآيتان: 87 ـ 88.
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ة   خال�سة الق�سّ

ه �أن ُينزل عل���ى قومه �لعذ�ب  كان Q - عل���ى م���ا ف���ي �لرو�يات - قد �س���األ رباّ

ا �أ�سرف عليهم �لع���ذ�ب بالنزول تابو� �إلى  فاأجاب���ه تعالى �إلى ذلك فاأخبرهم ب���ه فلماّ

ه���م فُرفع عنه���م �لعذ�ب، وكان �لنب���ياّ يون�ضQ قد ترك قوم���ه، وذهب لوجهه  رباّ

حتاّى رك���ب �ل�سفينة فاعتر�سها ح���وت، ف�ساهمهم في �أن يدفعو� �لح���وت باإلقاء رجل 

منه���م �إليه ليلتقمه وين�سرف عن �لباقي���ن، فخرجت �لقرعة با�سمه فاألقي في �لبحر 

فالتقمه �لحوت فكان ُي�سباّح �هلل في بطنه �إلى �أن �أمره �هلل �أن يلقيه �إلى �ساحل �لبحر،  

 .
(1(

 وقد قال تعالى: {ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ }

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ 

، ولم يكن ذلك كلاّه �إلاّ لكي يريه �هلل �سبحانه �أناّه قادر على �أن يقب�ض 
(2(

ۀ}
علي���ه ويحب�سه حيث �ساء، و�أن ي�سنع به ما �ساء، فال مهرب من �هلل �سبحانه �إلاّ �إليه، 

ن���ه �لحال �لاّذي تمثاّل له وهو في �سجنه من بطن �لحوت، �أن يقراّ هلل باأناّه هو  ولذل���ك لقاّ

 . 
(3(

�لمعب���ود �لاّذي ل معبود غيره، ول مهرب ع���ن عبوديته فقال: {ڱ ڱ ں    ں}

ث���ماّ ذك���ر ما جرى عليه �لحال من تركه قومه �إثر عدم �إهالك���ه تعالى �إياّاهم بما �أنزل 

ه �هلل �سبحانه عن كلاّ ما فيه �سائبة �لظلم  عليهم من �لعذ�ب فاأثبت �لظلم لنف�سه ونزاّ

و�لنق�ض فقال: 

. ولم يذكر م�ساألته - وهى �لرجوع 
(4(

{ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀ}

�إل���ى مقامه �لعبودي �ل�سابق - ع���د� لنف�سه دون لياقة �ل�ستعط���اء و��ستحقاق �لعطاء 

��ستغر�قًا في �لحياء و�لخجل، و�لدليل على م�ساألته قوله تعالى بعد �لآية �ل�سابقة: 

.
(5(

{ہ ہ ہ  ہ  ھھ }

)1)   �سورة �ل�سافات، �لآيتان: 143 ـ 144.

)2)  �سورة �لأنبياء، �لآية: 87.

)3)  �سورة �لأنبياء، �لآية: 87.

)4)  �سورة �لأنبياء، �لآية: 87.

)5)   �سورة �لأنبياء، �لآية: 88.



127 ةلاب  ةرساةيق

و�لدليل على �أن م�ساألته كانت هي �لرجوع �إلى �سابق مقامه قوله تعالى: {ے 

ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  
 .

(2(

،
(1(

ۋ     ۅ  ۅ ۉ ۉ ې}
�إناّه من �ل�سهل على �ساحب �لدعوة �أن يغ�سب لأجل �أناّ �لنا�ض ل ي�ستجيبون لدعوته 

ىء �لأع�ساب، ولكن �أين هي  فيهج���ر �لنا�ض.. �إناّه عم���ل مريح قد ُيفتِّر �لغ�سب ويه���داّ

بين �لمعار�سين؟ �لدعوة؟ وما �لاّذي عاد عليها من هجر�ن �لمكذاّ

�إناّ �لدع���وة هي �لأ�سل ل �سخ�ض �لد�عية!  فعلى �لد�عية �أن يكظم �لغيظ ويم�سي 

في �لدعوة. وخير له �أن ي�سبر فال ي�سيق �سدره بما يقولون.

�إناّ �لد�عية �أد�ة في يد �لقدرة �لإلهية، و�هلل �أرعى لدعوته و�أحفظ، فليوؤدِّ هو و�جبه 

، فعليه �لتكليف ل غير، و�لثمرة و�لنتاج و�لهدى ومتى يكون  ف���ي كلاّ ظرف وفي كلاّ جواّ

�لنجاح فعلى �هلل �سبحانه.

ل���وه، و�إناّ في رجعة  وف���ي ق�سية ذي �لنون در�ٌض لأ�سح���اب �لدعو�ت ينبغي �أن يتاأماّ

ذي �لن���ون �إلى رباّه و�عتر�فه بظلمه � �لاّذي هو ت���رك �لأولى و�لأن�سب � لعبرة لأ�سحاب 

�لدع���و�ت ينبغي �أن يتدباّروها، و�إناّ في رحمة �هلل لذي �لنون و��ستجابة دعائه �لمنيب 

.
(3(

في �لظلمات ب�سرى للموؤمنين:{ ھ ھ ے}

Qغضب النبّي موسى 

���ا غ�سب �لنب���ياّاّ مو�سىQفما ح���كاه �هلل �سبحان���ه عنهQ: {ٱ ٻ  �أماّ

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ 

 .
(4(

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ }

)1)  �سورة �ل�سافات، �لآيات: 145 - 148.

ف. مة �لطباطبائي، ج6، �ض 287 بت�سراّ )2)   �لميز�ن في تف�سير �لقر�آن، �لعالاّ

)3)   �سورة �لأنبياء، �لآية: 88.

)4)   �سورة  �لأعر�ف، �لآية:  150.
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وفي شرح هذه اآلية يقول صاحب تفسير الميزان 

ا رجع مو�سى �إل���ى قومه وهو في حال غ�س���ٍب و�أ�سف ِلما �أخبره  فمعن���ى �لآي���ة:  ولماّ

هم بما  �هلل تعال���ى لدى �لرج���وع باأناّ قوم���ه �سلاّو� بعبادة �لعج���ل بعده، فوباّخه���م وذماّ

 وطلبتموه قبل بلوغ 
(1(

�سنعو� وق���ال: {پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ}

�أجل���ه، وهو �أمر ]�هلل �سبحانه[ من بيده خيرك���م و�سالحكم، ول يجري �أمرً� �إلاّ على 

م���ا يقت�سيه حكمت���ه �لبالغة، ول يوؤثاّر فيه عجلة غيره ول طلب���ة ول ر�ساه �إلاّ بما �ساء. 

ه���م �أمره �لاّذي لأجله و�عد مو�س���ى Q لميقاته، وهو  و�لظاه���ر �أناّ �لم���ر�د باأمر رباّ

نزول �لتور�ة...

هم بقوله:  ا �ساهد قومه ووباّخهم وذماّ وبالجملة ��ستداّ غ�سب مو�سىQ لماّ

- �إن���كاري  ��ستفه���ام  وه���و   
(2(

ٺ} ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ    {پ 

 قاب�سًا على �سعره 
(4(

 وه���ي �ألو�ح �لت���ور�ة { ٿ ٿ   ٹ}
(3(

 {ٿ ٿ}

ه �إلي���ه  وقد قال ل���ه - فيما حكى �هلل ف���ي �سورة ط���ه: { ڈ   ڈ ژ ژ   ڑ  يج���راّ

 و�إناّما خاطبه 
(6(

؟ قال هارون { ڤ ڤ}
(5(

ڑ ک ک کک  گ گ}
هما دون �أن يقول: يا �أخي �أو يا �بن �أبي؛ للترقيق وتهييج �لرحمة: { ڤ ڦ  بذك���ر �أماّ

���ا خالفتهم في �أمر �لعجل ومنعتهم عن عبادته:   لماّ
(7(

ڦ ڦ  ڦ}
 بح�سبان���ي كاأحدهم 

(8(

{ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ}

في مخالفتك.

)1)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.

)2)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.

)3)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.

)4)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.

)5)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.

)6)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.

)7)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.

)8)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.
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ا قال له - على ما حكاه �هلل في �سورة طه: {ڱ   ں ں ڻ ڻ   وكان مماّ

. وظاه���ر �سي���اق �لآية وكذ� ما في �سورة طه من 
(1(

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ}
���ة �أناّ مو�سى غ�س���ب على هارون كما غ�س���ب على بني �إ�سر�ئي���ل غير �أناّه  �آي���ات �لق�ساّ

غ�س���ب علي���ه ح�سبانًا منه �أناّه لم يب���ذل �لجهد في مقاومة بن���ي �إ�سر�ئيل لما زعم �أناّ 

اه عند �لمفارقة و�سياّة مطلقة بقوله: {ہ ھ   ھ   �ل�س���الح في ذلك مع �أناّه و�ساّ

 وهذ� �لمق���د�ر من �لختالف في �ل�سليقة و�لم�سية بين نبيَّين  
(2(

ھ ھ}
مع�سومي���ن ل دليل على منعه، و�إناّما �لع�سم���ة فيما يرجع �إلى حكم �هلل �سبحانه دون 

.
(3(

ما يرجع �إلى �ل�سالئق وطرق �لحياة على �ختالفها

غضب األنبياءR وتألّمهم

نالح���ظ �أناّ غ�س���ب �لأنبي���اءR كان لأج���ل �هلل �سبحانه، وح�س���رة على �لنا�ض 

ل�سالله���م وكي���ف ل ي���رون �آي���ات �هلل �سبحانه ويهتدون �إل���ى �سو�ء �ل�سبي���ل، بل كانو� 

يعي�س���ون حالة �لح�سرة و�لأ�سف و�للوعة و�لألم �لد�خل���ي لأجل عدم رجوع �لنا�ض �إلى 

 :Pد بن عبد �هلل ، وقد قال �هلل �سبحانه وتعالى مخاطبًا نبياّه محماّ �ل�سر�ط �ل�سوياّ

، ويقول في �آية ثانية: 
(4(

{... ں ں ڻ  ڻ ڻڻ ۀ     ۀ ہ ہ ہ}

 .
(5(

{پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ}

هكذ� �أنبياء �هلل و�أولياوؤه، يعي�سون �أعلى درجات �لح�سرة على �لنا�ض، ول يغ�سبون 

، و�إناّما غ�سبهم هلل تعالى. لأنف�سهم قطاّ

)1)  �سورة طه، �لآية: 94.

)2)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 142.

)3)   �لميز�ن في تف�سير �لقر�آن، �لعالمة �لطباطبائي، ج8، �ض250ـ  253.

)4)   �سورة فاطر، �لآية: 8

)5)    �سورة �ل�سعر�ء، �لآية: 3.
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ختام وعبرة  

���ي بالعظام علينا �أن نرق���ى بم�ساعرنا وقو�ن���ا �لباطنية ومنها  عندم���ا نريد �لتاأ�ساّ

�لغ�سب �إلى �أن يكون على خطى �لأولياء �لعظام، ليكون غ�سبنا هلل �سبحانه، ولأوليائه 

د لقلقة ل�سان بل ل ب���داّ �أن ينزل ذلك �إلى م�ستوى  �أي�س���ًا، ول ب���داّ �أن ل يكون ذلك مجراّ

�لعم���ل، ونحا�س���ب �أنف�سن���ا ونختبره���ا هل ترق���ى �إلى ه���ذ� �لم�ستوى م���ن �لإح�سا�ض 

�ض �لأنبياء �لعظ���ام لالإهانة و�ل�ستهز�ء،  و�ل�سع���ور؟ فعلى �سبيل �لمثال عندم���ا يتعراّ

ب على ل�سانهم،  يتهم وُيكذاّ ه �سورتهم �لحقيقية وعندما ُتهان ن�ساوؤهم وذراّ وعندما ت�سواّ

ى �إلى درجة ل تقلاّ ع���ن ت�سويه �سورتنا نحن �لحقيقية، وعندما تهان  ه���ل يا ترى نتاأذاّ

ا، قال تعالى: {وئ وئ     ۇئ  ب على ل�ساننا؟ وجو�ب ذلك موكول لكلاّ مناّ ن�ساوؤن���ا ويكذاّ

 .
(1(

ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ}
كيف هي م�ساعرنا تجاه ر�سول �هلل؟

ى ونغ�سب عندما ُي�ستهان به وُي�ستهز�أ به؟ هل نتاأذاّ

ة فعلنا؟ وكيف يكون غ�سبنا؟ كيف تكون رداّ

ماذ� فعلنا ن�سرًة لنبياّنا؟

كلاّ ذلك م�سوؤولون عنه يوم �لقيامة.

)1)   �سورة �لقيامة، �لآيتان: 14 ـ 15.
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م���ط���ال���ع���ة

ردة فعل شديدة تجاه عبادة العجل

ڀڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعال���ى:  ق���ال 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 

(1(

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ }

���ا �سنع قومه من عبادة �لعجل، قال  ���ا عاد مو�سى Q �إلى قومه غ�سبان مماّ ولماّ

ا رج���ع مو�سى �إلى قومه غ�سب���ان �أ�سفًا قال  له���م: �سياّعتم دين���ي و�أ�ساأتم �لخالفة ولماّ

بئ�سم���ا خلفتمون���ي من بعدي. �إناّ هذه �لآي���ة تفيد بو�سوح �أناّ مو�س���ى عند رجوعه �إلى 

قومه من �لميقات وقبل �أن يلتقي ببني �إ�سر�ئيل كان غ�سبان �أ�سفًا، وهذ� لأجل �أناّ �هلل 

تعال���ى كان قد �أخبر مو�س���ىQ باأناّه �ختبر قومه من بعده وق���د �أ�سلاّهم �ل�سامري 

 .
(2(

قال: {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ}

رين كالم كثير  . للمف�سِّ
(3(

ث���ماّ �إناّ مو�سى Q قال له���م:  {ٺ ٺ ٺٺ}

ف���ي تف�سي���ر هذه �لجملة، وقد ذك���رو� �حتمالت عديدة مختلف���ة، �إلاّ �أناّ ظاهر �لآيات 

لتم في �لحك���م بالن�سبة �إلى �أم���ر �هلل تعالى في ق�سية  يفي���د �أناّ �لمر�د ه���و �أناّكم تعجاّ

رة  ة �لمقراّ ة �لميقات من ثالثين �إلى �أربعين، فاعتبرتم عدم مجيئي في �لمداّ تمديد مداّ

ث���و� وتنتظرو� قلياًل ريثما  ًل دلي���اًل عل���ى موتي، في حين كان يتعياّن عليكم �أن تترياّ - �أواّ

 Q ت، �أي عندما و�جه مو�سى� تم���راّ �أياّام ثماّ تتاّ�سح �لحقيقة. وفي هذ� �لوقت بالذاّ

ه���ذه �لأزم���ة �لخطيرة من حياة بن���ي �إ�سر�ئيل، وكان �لغ�سب �ل�سدي���د ي�سري في كلاّ 

)1)  �سورة �لأعر�ف، �لآيتان: 150 ـ 151.

)2)  �سورة طه، �لآية: 85.

)3)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 150.
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كيانه، ويثقل روحه حزن عميق، وقلق �سديد على م�ستقبل بني �إ�سر�ئيل، لأناّ �لتخريب 

و�لإف�س���اد �أمر �سهل، وربما ��ستطاع �سخ�ض و�حد تخريب كيان عظيم ولكن �لإ�سالح 

���ه �إذ� �سرت في �سعب جاهل متعناّت نغمة  ة �أناّ ً�. خا�ساّ و�لتعمي���ر �أمر �سعب وع�سير جداّ

ة، و�فقت هوى ورغبة، فاإناّ محوها ل �سكاّ لن يكون �أمرً� ممكنًا و�سهاًل. مخالفة �ساذاّ

فهن���ا ل ب���داّ �أن ُيظه���ر مو�سى Q غ�سب���ه �ل�سديد ويقوم بالح���داّ �لأعلى من رداّ 

رة لدى بني �إ�سر�ئي���ل، ويوجد �نقالبًا في  �لفع���ل و�ل�سخط، كي يوقظ �لأف���كار �لمخداّ

، �إذ �لعودة �إلى �لحقاّ و�ل�سو�ب ع�سيرة في غير  ذلك �لمجتمع �لاّذي �نحرف عن �لحقاّ

.
(1(

هذه �ل�سورة

)1) �لأمثل في تف�سير كتاب �هلل �لمنزل، �ل�سيخ نا�سر مكارم �ل�سير�زي،ج 5 �ض 227 و228.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ 

.
(1(

ک ک  ک}

)1)  �سورة �لأحز�ب، �لآية: 33.

11
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تمهيد

�إناّ �أه���ل �لبيتR هم �أولو �لأمر �لاّذي���ن �أمر �هلل بطاعتهم، وهم �ل�سهد�ء على 

�لنا�ض، وهم �أبو�ب �هلل و�ل�سبيل �إليه، و�لأدلء عليه، وهم عيبة علمه، وتر�جمة وحيه، 

و�أركان توحي���ده، وه���م مع�سومون من �لخط���اأ و�لزلل، وهم �لاّذي���ن �أذهب �هلل عنهم 

�لرج�ض وطهرهم تطهيرً�، و�أناّ لهم �لمعجز�ت و�لدلئل، وهم �أمان لأهل �لأر�ض، كما 

ة كمثل �سفينة نوح. �أناّ �لنجوم �أمان لأهل �ل�سماء، ومثلهم في هذه �لأماّ

P بقي �ستاّة �أ�سهر بعد ن���زول هذه �لآية ينادي عند مروره من  وق���د ورد �أناّ �لنبياّاّ

جنب بيت فاطمةQوهو ذ�هب �إلى �سالة �ل�سبح:  »ال�شالة يا اأهل البيت ! اإّنما 

 .
(1(

يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�ص اأهل البيت ويطهركم تطهيراً«

فيمن نزلت آية التطهير؟

P، �إلاّ   �إناّ ه���ذه �لآية بالرغم من �أناّه���ا وردت �سمن �لآيات �لمتعلاّقة بن�ساء �لنبياّاّ

ل �سمير �لجمع �لموؤنث �إلى �سمير �لجمع �لمذكر - دليل  �أناّ تغيير �سياقها - حيث تبداّ

ً عن تلك �لآيات، ولهذ� فحتاّى �أولئك �لاّذين  عل���ى �أناّ لهذه �لآية معنى ومحتوى م�ستقالاّ

دP وعلياّ وفاطمة و�لح�سن و�لح�سينQ، فاإناّهم  ة بمحماّ لم يعتبرو� �لآية مخت�ساّ

)1)  �سو�هد �لتنزيل، �لحاكم �لح�سكاني،ج 2، �ض11. 
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P. ولكناّ �لرو�يات  �عتق���دو� �أناّ لها معن���ى و��سعًا ي�سمل هوؤلء �لعظام ون�ساء �لنب���ياّاّ

ة بهوؤلء �لأجالء، ول تدخل �لزوجات  �لكثيرة �لاّتي بين �أيدينا تبين �أناّ هذه �لآية خا�ساّ

، و من هذه �لرو�يات :   �سمن �لآية، بالرغم من �أنهناّ يتمتعن باحتر�م خا�ضاّ

روي ع���ن �أماّ �سلم���ة، �أناّها قالت:  »نزلت ف���ي بيتي وفيه عل���ّي، وفاطمة، والح�شن، 

والح�شي���ن، R فاأخ���ذ ر�ش���ول اهللP عب���اءة فجّللهم بها، ثّم ق���ال:  هوؤلء، اأهل 

بيت���ي، اأذه���ب اهلل عنهم الرج�ص، وطّهرهم تطهيرا، فقلت:  يا ر�شول اهللP األ�شت 

.
(1(

من اأهل البيت؟ فقال:  اإّنك على خير«

.»R وعن �بن عبا�ض:  »اأّنها نزلت في علّي، وفاطمة، والح�شن، والح�شين 

ً� ب�سورة مجملة في �س���اأن حديث �لك�ساء �لاّذي كان   وق���د وردت رو�ي���ات كثيرة جداّ

P دعا عليًا وفاطمة  �لمنا�سب���ة لن���زول �آية �لتطهير، ي�ستف���اد منها جميعًا �أناّ �لنب���ياّاّ

و�لح�س���ن و�لح�سي���نR- �أو �أناّه���م �أتو� �إليه- فاألق���ى عليهم عباءة وق���ال:  »الّلهّم 

ه���وؤلء اأه���ل بيتي فاأذه���ب عنهم الرج�ص وطّهره���م تطهيراً، فنزل���ت الآية:  {ڎ     

 .
(2(

ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ ک ک  ک} 
ما هو الهدف من جمعهم تحت الكساء؟ 

P جمع  ���ة �لك�ساء لها �أبعاد �إيمانياّة ولطائف نور�نياّة عظيمة، حيث �إناّ �لنبياّ �إناّ ق�ساّ

�أه���ل بيتهQ تحت ك�سائه كما يجم���ع �لأب �أولده في ح�سنه ليقيهم �لبرد وي�سعرهم 

ة، م�سيرً� في ذلك �إلى عظمة وقد�سياّة من هم تحت �لك�ساء، كذلك �أر�د  بالأم���ان و�لمحباّ

ة،  فهم تمامًا، وليقول: �إناّ �لآية نزلت في حقاّ هوؤلء خا�ساّ د هوؤلء ويعراّ P �أن يحداّ �لنبياّ

P قر�بة،  لئال يرى �أحد �أو يظناّ ظاناّ �أناّ �لمخاطب في هذه �لآية كلاّ من تربطه بالنبياّاّ

ر هذه  P قد كراّ وكلاّ م���ن يع���داّ جزءً� من �أهله، حتاّى ج���اء في بع�ض �لرو�يات �أناّ �لنب���ياّاّ

)1)   بحار �لأنو�ر، م.�ض، ج25،�ض214.

)2)   �سو�هد �لتنزيل، ج 2، �ض31 وما بعدها. 
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تي فاأذهب عنهم الرج�ص وطّهرهم  �ت: »الّلهّم هوؤلء اأهل بيتي وخا�شّ �لجملة ثالث مراّ

 .
(1(

تطهيراً«

���ى �أماّ �سلمة من  P م���ن ح�سرهم تحت �لك�س���اء، ومنع حتاّ ه���ذ� هو م���ر�د �لنبياّاّ

�لدخول معهم، كما ورد في رو�يات كثيرة، قاطعًا بذلك �لعمل �لأبوياّ �لطريَق على كلاّ 

�دعاء ب�سمولها لغيرهم.

P هم الخلفاء بعد النبّيّ

دP، وتحلاّو� باأخالقه، وعا�سو�  �إناّ �أهل �لبيتR �لاّذين ورثو� علم �لنبياّ محماّ

تح���ت رعايت���ه و�هتمامه، وه���م �لاّذين حملو� ر�ي���ة �لإ�سالم و��ست�سه���دو� في �سبيلها، 

، و�ختي���رو� من �لعلياّ �لأعلى ليكونو� ق���ادة و�سادة �أهل  ب���و� باأمٍر �إلهيٍّ وه���م �لاّذين ُن�ساّ

�لوج���ود، فم���ع كلاّ هذه �لكر�مات و�ل�سمائل �أُيعقل �أن ل يكون���و� هم �لخلفاء و�لأو�سياء 

، وهم �لمتد�د  ة نحو �هلل عزاّ وج���لاّ P؟ وهم �لأحقاّ و�لأج���در بقيادة �لأماّ بع���د �لنب���ياّاّ

P فقد ورد عنهP: »في كّل خلف من  للخطاّ �لنبوياّ هذ� كما جاء على ل�سان �لنبياّاّ

اأّمتي عدل من اأهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين، 

.
(2(

واأّن اأئّمتكم وقودكم اإلى اهلل عّز وجّل فانظروا من توقدون في دينكم«

وقالP:  »مثل اأهل بيتي، كمثل نجوم ال�شماء، فهم اأمان لأهل الأر�ص، كما اأّن 

النج���وم اأم���ان لأهل ال�شماء، فاإذا ذهبت النجوم، طويت ال�شماء، واإذا ذهب اأهل بيتي 

.
(3(

خربت الأر�ص«

.
(4(

 وقوله:  »يا علّي الإمامة فيكم، والهداية منكم«

 وقول���هP:  »اإّن م���ن اأه���ل بيتي اثن���ي ع�شر نقيباً نجب���اء، محّدث���ون، مفّهمون، 

.
(5(

»Q اآخرهم، القائم بالحّق

)1)   �لدر �لمنثور، �ل�سيوطي، ج5، �ض198.

)2)   بحار �لأنو�ر،ج23،�ض30.

، ج1، �ض24. )3)   �لمعتبر، �لمحقق �لحلياّ

)4)   م.ن، ج1، �ض24.

)5)   �لكافي، ج 1، �ض 448،ح 18.
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ّي����ام ي����وم الجمع����ة وم����ن ال�شه����ور   وقول���هP: »اإّن اهلل تعال����ى اخت����ار م����ن الأ

�شه����ر رم�ش����ان وم����ن الليالي ليل����ة القدر، واختار م����ن النا�ص الأنبي����اء والر�شل، 

واختارن����ي م����ن الر�ش����ل واختار مّن����ي علّياً، واختار م����ن علّي الح�ش����ن والح�شين، 

الغالي����ن  تحري����ف  التنزي����ل  ع����ن  يمنع����ون  الأو�شي����اء  الح�شي����ن  م����ن  واخت����ار 

وانتح����ال المبطلين وت����اأّول الجاهلين، تا�شعهم باطنه����م ظاهرهم قائمهم وهو 

.
(1(

اأف�شله����م«

Rمن هم أهل البيت
�أه���ل �لبيتR ه���م �لاّذين جعل �هلل مودتهم �أجر �لر�سال���ة، فقال تعالى:  {ڀ    

.
(2(

ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ }
دً�   وقد ورد �أناّه �جتمع �لم�سركون في مجمع لهم، فقال بع�سهم لبع�ض:  �أترون محماّ

ي�س���األ على م���ا يتعاطاه �أجرً�؟ فنزلت �لآية. فقيل:  يا ر�س���ول �هلل ! من قر�بتك هوؤلء 

تهم؟ قال: »علّي وفاطمة، وابناهم���ا، حرمت الجّنة على من  �لاّذي���ن وجب علين���ا موداّ

ظل���م اأه���ل بيت���ي واآذاني في عترت���ي. األ ومن مات على حّب اآل محّم���د مات �شهيداً، 

األ ومن مات على حّب اآل محّمد مات مغفوراً له، األ ومن مات على حّب اآل محّمد 

م���ات تائب���اً، األ وم���ن مات على ح���ّب اآل محّمد م���ات موؤمناً م�شتكم���اًل لالإيمان، األ 

وم���ن م���ات على حّب اآل محّمد ب�ّشره ملك الموت بالجّنة. ثّم منكر ونكير. األ ومن 

م���ات عل���ى ح���ّب اآل محّمد يزّف اإل���ى الجّنة كما ت���زّف العرو�ص اإلى بي���ت زوجها، األ 

وم���ن م���ات على حّب اآل محّمد ُفتح له بابان في قبره اإلى الجّنة، األ ومن مات على 

ح���ّب اآل محّم���د جع���ل اهلل قب���ره م���زار مالئكة الرحم���ة، األ ومن مات عل���ى حّب اآل 

محّمد مات على ال�شّنة والجماعة.

األ ومن مات على بغ�ص اآل محّمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه اآي�ص من 

)1)   بحار �لأنو�ر،ج25،�ض363.

)2)   �سورة �ل�سورى،�لآية:  23.
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رحم���ة اهلل، األ وم���ن مات على بغ�ص اآل محّمد مات كافراً، األ ومن مات على بغ�ص 

 .
(1(

اآل محّمد لم ي�شّم رائحة الجّنة«

سفينة نوح  

رها �هلل تبارك وتعالى لنوحQ �سببًا لنجاة من �آمن معه  ���ا �ل�سفينة �لاّتي قداّ و�أماّ

ته من  م���ن �لماء، فاإناّ �هلل �سبحان���ه وتعالى جعل �أهل بيت نبياّهP �سفين���ة لنجاة �أماّ

�لن���ار فق���الP: »األ اإّن مثل اأهل بيتي فيكم مثل �شفينة ن���وح، من ركبها نجا ومن 

.
(2(

تخّلف عنها غرق«

 وقول���هP: »اإّنم���ا مث���ل اأهل بيتي فيكم كمث���ل �شفينة نوح من ركبه���ا نجا، ومن 

تخّل���ف عنه���ا غرق. واإّنما مثل اأهل بيتي فيكم مثل ب���اب حّطة في بني اإ�شرائيل من 

.
(3(

دخله غفر له«

ته كما كان بها نجاة ق���وم نوحQ من �لغرق،  ���نP بذلك �أناّ به���م نجاة �أماّ  بياّ

وهذ� دليل قاطع على �أناّ �لو�جب �تباعهم و�لقتد�ء بهم، لأناّ من �آمن به و�تبعه نجا، 

ا جعل نف�ض �أهل بيته �ل�سفينة، و�أمرهم  ومن لم يوؤمن به ولم يركب �ل�سفينة هلك، ولماّ

بركوبها، دلاّ على �أناّهم �لمقتدى بهم، وهذ� و��سح وظاهر من �لرو�ية.

���ا ياأخذ بالأعن���اق �إلى �أهل �لبي���تR، وي�سطراّ �لموؤمن �إل���ى �لنقطاع في  ومماّ

�لدي���ن �إليهم، ق���ول ر�سول �هللP: »النج���وم اأمان لأه���ل الأر�ص من الغ���رق، واأهل 

بيتي اأمان لأّمتي من الختالف )في الدين( فاإذا خالفتها قبيلة من العرب - يعني 

.
(4(

في اأحكام اهلل عّز وجّل - اختلفوا ف�شاروا حزب اإبلي�ص«

���اف،ج 2، ����ض339، كذل���ك ينظ���ر:  �أرجح �لمطالب:  ����ض 320، وفر�ئ���د �ل�سمطين،ج 2،����ض49، ومقام �أمير  )1)    تف�سي���ر �لك�ساّ

�لموؤمنين،�ض 44 - 45.

)2)    �أخرجه �لحاكم بالإ�سناد �إلى �أبي ذر �ض 151 من �لجزء �لثالث من �سحيحه �لم�ستدرك. 

)3)   �أخرج���ه �لطبر�ن���ي في �لأو�سط عن �أب���ي �سعيد وهذ� هو �لحديث 18 من �لأربعين �لخام�س���ة و�لع�سرين من �لأربعين �أربعين 

للنبهاني �ض 216 من كتابه �لأربعين �أربعين حديثًا.

)4)   �أخرجه �لحاكم في �ض 149 من �لجزء �لثالث من �لم�ستدرك عن �بن عبا�ض، ثماّ قال هذ� حديث �سحيح �لإ�سناد ولم يخرجاه.
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ة باتباعهم، وردعها ع���ن مخالفتهم. ول   ه���ذ� غاية ما ف���ي �لو�سع من �إل���ز�م �لأماّ

يوجد في لغات �لب�سر كلاّها �أدلاّ من هذ� �لحديث على ذلك.

P غدير خم وحكمة النبّيّ

�إناّ �لنج���اح �لنب���وياّ �ل�ساحق يظهر باإبر�ز من �سيخلفه ف���ي �لوقت نف�سه �لاّذي كان 

ة �لممياّزة �لاّتي �ختارها  ز على حقيقة وطبيعة �لمكانة �لخا�ساّ في���ه ر�سول �هللP يركاّ

ة من �أهل بيت  ة على �لأئماّ P ي�سلاّط �أ�سو�ء ربانياّة خا�ساّ �هلل لأه���ل بيته، ف���كان �لنبياّاّ

ة، وقد �ساق  مهم من خالل تركيزه �لخا����ضاّ عليهم كقادة �سرعياّين لالأماّ ة، فيقداّ �لنب���واّ

ة، و�أبرز �لمكانة  م �لمكانة �ل�سامية لأهل بيت �لنبواّ ين معًا، فعماّ ر�س���ول �هللP �لخطاّ

رون، وهم �أولو  ة ه���م �لمطهاّ ة �لأعالم منه���م. فبياّن �أناّ �أهل بيت �لنبواّ ���ة لالأئماّ �لخا�ساّ

تهم، وه���م �لأبناء و�لن�ساء و�لأنف����ض �لاّذين عنتهم �آية  �لقرب���ى �لاّذين فر�ض �هلل موداّ

�لمباهل���ة، وهم �لأب���ر�ر �لاّذين عنتهم �آية �لإطعام، وهم �أول���و �لأمر �لاّذين فر�ض �هلل 

طاعتهم، وهم �أهل �لذكر... �إلخ.

P هو حج���ر �لأ�سا�ض لنظام �لحكم في �لإ�سالم،  ولأناّ من�س���ب من يخلف �لنبياّاّ

ولقطع �لطريق على �أعد�ء �هلل �ل�سابقين �لاّذين ت�ستاّرو� بالإ�سالم، وحتاّى ل تكون لهم 

Q ًا ج علياّ ب ويتواّ ون بها �أمام �هلل، فقد �أمر �هلل ر�سولهP  باأن ين�ساّ ة يحتجاّ حجاّ

 Pإمام����ًا من بعده، و�أن يكلاّ����ف �لم�سلمين بمبايعته فردً� ف����ردً� تحت �إ�سر�ف �لر�سول�

����ًا، ف�سدع �لر�سولP باأم����ر رباّه بعد �أن �أكمل ر�سول �هللP و�لم�سلمون �سعائر  �سخ�سياّ

ة �لود�ع، و�أناّه لن  ته تلك ه���ي حجاّ ، ولأناّ �لر�سولP قد �أعلن باأناّ حجاّ فري�س���ة �لح���جاّ

ير�ه���م �أبدً� بع���د هذ� �لعام، فق���د تعلاّقت به �لقل���وب و�لأب�س���ار، و�أر�دو� �أن يتزودو� 

هًا �إلى  ة متوجاّ P م���ن مكاّ م���ن �لنظر �إليه، و�أن ي�سمع���و� كلاّ كلمة يقولها. خرج �لنبياّاّ

P ركابه،  �لمدين���ة، وتبعته وف���ود �لحجيج، وفي مكان ِيُدعى غدير خ���م، �أناخ �لنبياّاّ

رو� عن���ه، و�أحيط �لم�سلمون  و�أم���ر برداّ �لاّذين �سبقوه بال�سي���ر، وبا�ستعجال �لاّذين تاأخاّ

علم���ااّ باأناّ �لر�س���ولP �سي�سدر بيانه �لأخير، وتلخي�س���ه للموقف، من خالل خطبة 
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�سيلقيه���ا �أم���ام �لجم���وع. و�حت�س���د �لم�سلمون بالفعل ف���ي غدير خم وج���اوز عددهم باأقل 

P و�إل���ى جانبه علياّ بن �أبي  �لتقدي���ر�ت مائة �ألف م�سل���م وم�سلمة، وبعد قليل ظهر �لنبياّاّ

P وعلياّ في حالة وقوف، في مكان مك�سوف ومرئياّ  طالبQ، و�لنا�ض جلو�ض، و�لنبياّاّ

P وبعلياّ  م���ن كلاّ �لنا�ض. خ�سعت �لأ�سو�ت، فال ت�سمع هم�س���ًا، �لعيون معلاّقة بالنبياّاّ

و�لجمي���ع يت�ساءلون، لماذ� جمع ر�سول �هلل �لنا����ض؟ ! و�أي �أمر خطير يريد �أن يعلنه؟ 

حمد ر�سول �هللP، �هلل و�أثنى عليه ثماّ قال: »كاأّني قد دعيت فاأجبت... اأّيها النا�ص 

د �لم�سلمون �ل�سامعون  اإّنم���ا اأن���ا ب�شر يو�شك اأن ياأتي ر�شول رّبي فاأجيب !..«. لقد تاأكاّ

م���ن �أناّ �لر�سولP �سيموت ل محالة، فتابعو� ب�سغ���ف و�هتمام كلاّ كلمة كانت تخرج 

م���ن فم �لر�سولP. ثماّ تابع �لر�س���ولP خطبته قائاًل: »واإّني تارك فيكم الثقلين 

كت���اب اهلل في���ه النور والهدى فخذوا بكت���اب اهلل، وا�شتم�شكوا به، وعترتي اأهل بيتي 

اأذّكرك���م اهلل ف���ي اأه���ل بيتي، اأذّكرك���م اهلل في اأهل بيتي، اأذّكرك���م اهلل في اأهل بيتي«. 

وفجاأة �ساأل ر�سول �هللP �لجموع �لم�سلمة �لمحت�سدة �أمامه قائاًل: »اأّيها النا�ص من 

ت �لجم���وع ب�سوت و�حد:  »اهلل ور�شوله«، وهن���ا �أخذ �لر�سولP بيد  ولّيك���م؟« فرداّ

Q فاأقام���ه ثماّ قال: »م���ن كان اهلل ور�شوله ولّيه فهذا علّي ولّي���ه، اّللهّم وال  عل���ياّ

من واله، وعاد من عاداه«.

ة �أخ���رى �ساأل �لر�سولP �لم�سلمين:  »األ�شتم تعلمون اأّني اأولى بالموؤمنين  ومراّ

م���ن اأنف�شهم؟ فق���ال الم�شلمون:  بلى! و�شاألهم الر�شولP ثانية:  األ�شتم تعلمون 

اأّني اأولى بكّل موؤمن من نف�شه؟ فقال الم�شلمون بلى، فرفع الر�شولP يد علّي بن 

اأبي طالب« وقال:  »من كنت موله فعلّي موله، اّللهّم وال من واله وعاد من عاداه«. 

ث���ماّ قال �لر�سولP: »اأّيه���ا النا�ص اإّني ولّيكم، قال النا�ص نعم، فرفع الر�شولP يد 

عل���ّي ب���ن اأبي طالب« وقال:  »هذا ولّيي ويوؤّدي عني، واأنا موال من واله، ومعاد من 

د �لر�سولP �لحقيقة �لاّتي �تاّفق عليها �لجميع فقال:  »اإّن اهلل، مولي  عاداه«. ثماّ �أكاّ

واأنا مولى الموؤمنين، واأنا اأولى بهم من اأنف�شهم، فمن كنت موله فهذا علّي موله، 
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اّللهّم وال من واله وعاد من عاداه«.

بع���د �أن �نتهت مر��سم تن�سيب وتتويج م���ن �سيخلف ر�سول �هللP، هبط جبريل 

ومع���ه �آي���ة �لإكم���ال {چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ 

 و�سار يوم �لغدير عيدً�.
(1(

ڌ ڌ}
ًا هو �لاّذي جعل  P نبياّ وفي �لختام علينا �أن نعلم �أناّ �هلل عزاّ وجلاّ �لاّذي جعل �لنبياّاّ

، و�أناّ ف�سله منه.  علي���ًا �إمام���ًا، و�أن ن�سب �لإمام و�إقامت���ه و�ختياره �إلى �هلل عزاّ وج���لاّ

P، و�أناّ كلاّ  ويج���ب �أن نعتقد �أناّه يلزمنا من طاع���ة �لإمام ما يلزمنا من طاعة �لنبياّاّ

ة، ويجب �أن نعرف �أناّ بهم فتح  ف�س���ل �آت���اه �هلل عزاّ وجلاّ نبياّه فقد �آتاه �لإمام �إلاّ �لنب���واّ

�هلل، وبهم يختم.

م���ط���ال���ع���ة

Oحديث جابر مع السّيدة الزهراء

ع���ن �أبي ب�سير، عن �أبي عب���د �هللQ قال:  قال �أبيQ لجابر بن عبد �هلل 

�لأن�س���اري:  �إناّ لي �إليك حاجة فمتى يخفاّ عليك �أن �أخلو بك فاأ�ساألك عنها، فقال له 

جاب���ر:  في �أياّ �لأوقات �سئت، فخلى ب���ه �أبو جعفرQ، قال له :  »يا جابر اأخبرني 

ع���ن الل���وح اّل���ذي راأيته في يد اأم���ي فاطمة بنت ر�شول اهللP وم���ا اأخبرتك به اأّنه 

 Oف���ي ذل���ك اللوح مكتوباً، فقال جابر:  اأ�شهد باهلل اأّني دخلت على اأّمك فاطمة

في حياة ر�شول اهللP اأهّنئها بولدة الح�شينQ فراأيت في يدها لوحاً اأخ�شر 

ظننت اأّنه من زمّرد، وراأيت فيه كتابة بي�شاء �شبيهة بنور ال�شم�ص، فقلت لها:  باأبي 

اأن���ت واأم���ّي ي���ا بنت ر�شول اهلل ما هذا اللوح؟ فقالت:  ه���ذا اللوح اأهداه اهلل عّز وجّل 

)1)   �سورة �لمائدة، �لآية 3.
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اإل���ى ر�شول���هP فيه ا�شم اأب���ي وا�شم بّعلي وا�شم ابني واأ�شم���اء الأو�شياء من ولدي، 

فاأعطانيه اأبي لي�شّرني بذلك.

  :Qفقراأته وانت�شخته فقال له اأبي L ق���ال جابر: » فاأعطتنيه اأّمك فاطمة

فه���ل ل���ك يا جابر اأن تعر�ش���ه علّي؟ فقال: نعم، فم�شى مع���ه اأبيQ حّتى انتهى 

اإل���ى من���زل جاب���ر فاأخ���رج اإل���ى اأبي �شحيفة م���ن رّق، فق���ال:  يا جابر انظ���ر اأنت في 

كتاب���ك لأق���راأه اأنا عليك، فنظ���ر جابر في ن�شخته فقراأه علي���ه اأبيQ فواهلل ما 

خالف حرف حرفاً، قال جابر:  فاإّني اأ�شهد باهلل اأّني هكذا راأيته في اللوح مكتوباً:

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

د نوره و�سفي���ره وحجابه ودليله، نزل به  ه���ذ� كتاب من �هلل �لعزي���ز �لحكيم لمحماّ

د �أ�سمائي، و��سك���ر نعمائي، ول  م ي���ا محماّ �ل���روح �لأمين من عن���د رباّ �لعالمين، عظاّ

ارين »ومبي���ر المتكّبرين ومذّل  تجح���د �آلئي، �إناّي �أن���ا �هلل ل �إله �إلاّ �أنا قا�س���م �لجباّ

الظالمين ودّيان يوم الدين، اإّني اأنا اهلل ل اإله اإّل اأنا فمن رجا غير ف�شلي، اأو خاف 

غي���ر عدلي عّذبت���ه عذاباً ل اأعّذبه اأحداً من العالمين، فاإّي���اي فاعبد وعلّي فتوّكل، 

اإّن���ي ل���م اأبعث نبّياً فاأكمل���ت اأّيامه وانق�شت مّدته اإّل جعلت ل���ه و�شّياً واإّني ف�شلتك 

عل���ى الأنبي���اء، وف�شلت و�شّيك على الأو�شياء واأكرمت���ك ب�شبليك بعده وب�شبطيك 

الح�شن والح�شين، وجعلت ح�شناً معدن علمي بعد انق�شاء مّدة اأبيه، وجعلت ح�شيناً 

خ���ازن وحي���ي، واأكرمت���ه بال�شه���ادة، وختمت له بال�شع���ادة، فهو اأف�شل م���ن ا�شت�شهد 

واأرف���ع ال�شه���داء درجة، جعل���ت كلمتي التاّمة مع���ه، والحّجة البالغ���ة عنده، بعترته 

اأثيب واأعاقب، اأولهم علّي �شيد العابدين، وزين اأوليائي الما�شين، وابنه �شّمي جّده 

المحم���ود، محّمد الباقر لعلم���ي والمعدن لحكمتي، �شيهل���ك المرتابون في جعفر 

الراد عليه كالراد علّي، حّق القول مّني لأكرمّن مثوى جعفر، ولأ�شّرنه في اأوليائه 

واأ�شياع���ه واأن�ش���اره وانتحبت بع���د مو�شى فتنة عمياء حند����ص، لأّن خيط فر�شي ل 
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ينقط���ع وحّجتي ل تخف���ى، واأّن اأوليائي ل ي�شقون اأبداً، األ ومن جحد واحداً منهم 

فق���د جح���د نعمت���ي، ومن غّي���ر اآية م���ن كتابي فق���د افترى عل���ّي، ووي���ل للمفترين 

الجاحدي���ن عن���د انق�ش���اء مّدة عب���دي مو�شى وحبيب���ي وخيرت���ي، )األ( اإّن المكّذب 

بالثام���ن مك���ّذب ب���كّل اأوليائي. وعلّي ولي���ّي ونا�شري، ومن اأ�شع علي���ه اأعباء النبّوة 

واأمتحن���ه بال�شط���الع، يقتله عفريت م�شتكب���ر، يدفن بالمدينة اّلت���ي بناها العبد 

ال�شالح ذو القرنين اإلى جنب �شّر خلقي، حّق القول مّني لأقّرن عينه بمحّمد ابنه 

وخليفت���ه م���ن بعده، فهو وارث علم���ي ومعدن حكمتي ومو�شع �ش���ّري وحجتي على 

خلق���ي، جعل���ت الجّنة مثواه و�شفعت���ه في �شبعين من اأهل بيت���ه كّلهم قد ا�شتوجبوا 

الن���ار، واأخت���م بال�شعادة لبنه علّي ولّيي ونا�شري، وال�شاهد في خلقي، واأميني على 

وحي���ي، اأخ���رج منه الداعي اإلى �شبيلي والخازن لعلمي الح�شن، ثّم اأكمل ذلك بابنه 

رحم���ة للعالمي���ن، عليه كم���ال مو�شى وبهاء عي�شى و�شبر اأّي���وب، �شتذّل اأوليائي في 

زمان���ه ويته���ادون روؤو�شهم كما ته���ادى روؤو�ص الت���رك والديلم فيقتل���ون ويحرقون 

ويكون���ون خائفي���ن مرعوبي���ن وجلي���ن، ت�شب���غ الأر�ص م���ن دمائهم، ويف�ش���و الويل 

والرني���ن ف���ي ن�شائه���م اأولئك اأوليائي حّقاً، بهم اأدف���ع كّل فتنة عمياء حند�ص، وبهم 

اأك�ش���ف ال���زلزل، واأرف���ع عنهم الآ�ش���ار والأغالل، اأولئ���ك عليهم �شل���وات من رّبهم 

.
(1(

ورحمة واأولئك هم المهتدون«

)1)   كمال �لدين وتمام �لنعمة،�ل�سيخ �ل�سدوق،�ض311.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

{ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  

 
(1(

چ چ چ ڇ ڇ }

)1) �سورة �ل�سجدة، �لآية: 56.
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تمهيد

ة �أه���ل �لبيت R،  تبد�أ  �أغل���ب �لأدعي���ة و�لمناجاة و�لزيار�ت �ل���و�ردة عن �أئماّ

د �أو تختم بها، فال�سالة عل���ى �لنبياّاّ و�آله من �لآد�ب  ���د و�آل محماّ بال�س���الة على محماّ

ر ذكرها في  ة �لاّتي ير�عيها �لد�عي قبل وبعد �أياّ دعاء، و�ل�سلو�ت �أي�سًا قد يتكراّ �لعاماّ

ادياّة �لو�ردة  �أثناء �لمناجاة و�لأدعي���ة، تمامًا كما في كثير من �أدعية �ل�سحيفة �ل�سجاّ

.Qعن �لإمام زين �لعابدين

د، وتبطل  ياّة حتاّى �أ�سبحت ج���زءً� من �لت�سهاّ وق���د بلغت �ل�سلو�ت درج���ة من �لأهماّ

ة �لأربعة عند  �ل�سالة فيما لو ُتركت عمدً�، وهذ� ما �أ�سار له �ل�سافعياّ � وهو �أحد �لأئماّ

ة � في �سعره بمدح �أهل �لبيت R قائاًل:   �أهل �ل�سناّ

�أناّك���م �لق���در  عظي���م  م���ن  كفاك���م 
(1(

م���ن لم ي�س���لاّ عليكم ل �س���الة له

ُتذكر  �أن  بداّ  ل  ��ه  �أناّ نجد  �سبحانه  �هلل  مع  و�سخ�سياّة  فردياّة  عالقة  هي  �لاّتي  فال�سالة 

 ،R ًا باأتباع مدر�سة �أهل �لبيت د لي�ض حكمًا خا�ساّ �ل�سلو�ت فيها، وهذ� �لوجوب في �لت�سهاّ

و�إناّما هو حكم متاّفق عليه لدى �لفريقين �ل�سيعة و�ل�سنة.

ة، ج 3، �ض 103. )1)   ينابيع �ملوداّ
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بعض المالحظات حول الصلوات 

ة ينبغي �لإ�سارة �إلى بع�ض �لمالحظات حول �ل�سلو�ت. ولأجل هذه �لعالقة �لخا�ساّ

المالحظة الأولى 

ورد م���ن جمل���ة �آد�ب �لدع���اء �أن ُتذك���ر �ل�سلو�ت قب���ل وبعد �لدع���اء وذلك لأجل 

عاء �لاّذي ُتذكر �ل�سلو�ت قبله  ��ستجاب���ة �لدعاء، وقد ذكر في بي���ان هذ� �لأمر �أناّه �لداّ

ة  وبع���ده ف���ي �لحقيقة هو ثالثة �أدعي���ة، لأناّ معنى �ل�سلو�ت هو طل���ب �لرحمة �لخا�ساّ

P و�أهل بيته �لأطهار R، وهذه �ل�سل���و�ت وبعبارة ثانية هذ�ن �لدعاء�ن  للنب���ياّ

د �أناّها محلاّ �لعناية �لإلهياّة ومورد �لقبول و�لإجابة، وذلك  قب���ل وبعد �لدعاء من �لموؤكاّ

���ه ل ُيعق���ل ول يمكن �أن ل ي�ستجيب �هلل �سبحانه �أخل�َض �لأدعية لأف�سل عباده وهم  لأناّ

�لنب���ياّاّ و�أهل بيته �لأطهار، وِمن �لبعيد عن �ساحة �لف�سل و�لكرم و�لجود �لإلهياّة �أن ل 

ي�ستجي���ب �لدعاء �لاّذي هو في �لو�سط بين �لدعاَءي���ن، طبعًا فيما لو كان هذ� �لدعاء 

�ل�سخ�سياّ م�ستوفيًا لكلاّ �سر�ئط �لإجابة، ولم يكن ب�سدد طلب مع�سية �أو على خالف 

�لم�سلحة �ل�سخ�سياّة �أو خالف م�سالح �لآخرين.

ة �لإجابة، ويك���ون محلاّ �لعناية  وعلي���ه �سيكون هذ� �لدعاء �لاّذي ف���ي �لو�سط مظناّ

. �لإلهياّة و�ل�سمع �لإلهياّ

�سوؤال وجواب  

���د؟ علمًا �أناّ هذه �ل�سلو�ت لي�ض قبلها ول بعدها  م���ا هي حكمة �ل�سلو�ت في �لت�سهاّ

، و�إناّما هي و�قعة بعد ذكر �ل�سهادتين: »اأ�شهد اأن ل اإله اإّل اهلل، وحده  �أياّ دعاء خا�ضاّ

ل �شريك له، واأ�شهد اأّن محّمداً عبده ور�شوله، اللهّم �شلِّ على محّمد واآل محّمد«، 

وقد ورد بعدها �ل�سالم وهو: »ال�شالم عليك اأّيها النبّيّ ورحمة اهلل وبركاته، ال�شالم 

علين���ا وعل���ى عب���اد اهلل ال�شالحي���ن، ال�ش���الم عليكم ورحم���ة اهلل وبركات���ه«، وكذلك 

�لأمر بالن�سبة لل�سلو�ت �لمذكورة في �لآية �لقر�آنية �لكريمة: {ڄ ڄ ڄ 
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، حي���ث ل يوجد 
(1(

ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ}
َتين بنا، فما هي حكمة هذه �ل�سلو�ت؟ �أياّ دعاء لنا، ول �أياّ طلب �أو حاجة خا�ساّ

مات:   وقبل �لإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل ل بداّ من بيان ثالث مقداّ

1� �إناّ كلاّ �إن�س���ان عاق���ل ي�سع هدف���ًا لأياّ عمل يقوم به عن �ختي���ار منه، وعليه فاإناّ 

�لد�عي ل بداّ �أن يكون هادفًا وقا�سدً� ل�ستجابة دعائه.

2� نحن ل نعلم �سيئًا عن �لدعاء �لاّذي ندعو به، هل ي�سباّ في م�سلحتنا �أول، وعليه 

نا نعلم علم �ليقين �أناّ �ل�سلو�ت ي�ستجيبها �هلل �سبحانه، من  هل ُيقبل �أو ل، لكناّ

هنا فالإن�سان �لعاقل عليه �أن يدعو �لدعاء �لاّذي ي�ستجيبه �هلل تعالى.

3� عندما نقوم بال�سلو�ت على ر�سول �هلل و�أهل بيته R ففي �لو�قع نحن نطلب 

ب  �لرحمة لهم R، وُيعتبر ذلك بمثابة �لهدياّة لهم R وهم خير من تاأداّ

وتخلاّق بالأخالق �لإلهياّة، �لاّتي منها ما وردت �لإ�سارة �إليه في قوله تعالى: 

.
(2(

{ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ}

تنا بل وم�ساعفتها   لذلك ف���اإناّ مقت�سى كرم �أهل �لبيت R �أن يقومو� برداّ هدياّ

د �أناّ دعاءهم م�ستجاب �إن �ساء �هلل تعالى. لنا، ويقومون بالدعاء لنا نحن، ومن �لموؤكاّ

وعلي���ه ل���و قمنا بالدعاء لأنف�سنا ف���ال نعلم �أناّه م�ستجاب �أم ل، ولك���ن لو قام �لنبياّاّ 

و�أهل بيته �لأطهار بالدعاء لنا، فاإناّ دعاءهم م�ستجاب باإذن �هلل تعالى.

ا ب�سدد طلب �لمنفعة لأنف�سن���ا، علينا �أن نبد�أ بال�سلو�ت   �إذً� بحك���م �لعق���ل �إن كناّ

P و�أهل بيته R م���ع غ�ضاّ �لنظر عن �إدر�ج دعائن���ا �ل�سخ�سياّ بين  عل���ى �لنبياّاّ

�ل�سلو�ت في �لبتد�ء و�ل�سلو�ت في ختام �لدعاء.

)1)   �سورة �لأحز�ب، �لآية: 23.

)2)   �سورة �لرحمن، �لآية: 60.
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المالحظة الث�نية 

P و�أه���ل بيته �لأطهار R ترجع م�سلحتها  �إناّ �لدع���اء بال�سلو�ت على �لنبياّاّ

 R و�أهل بيته P لالإن�س���ان �لد�عي، وذلك لأناّ �لد�عي يقوم بطلب �لرحمة للنبياّ

�ض مليء بالرحمة �لإلهياّة ول يحت���اج و�أياّ �إ�سافة عليه، لذ� فاإناّ هذه  ووجوده���م �لمقداّ

ن هو  �لرحم���ة عندما ُتفا�ض عليهم �سوف تر�سح وتفي�ض منهم R �إلى غيرهم مماّ

متعلاّ���ق بهم ويعداّ تابع���ًا وتحت وليتهم، ولو �أردنا ت�سبيه ه���ذه �لحالة فاإناّ �أف�سل مثال 

له���ا ه���و �سخ�ض عنده ك���وب مليء بالماء، فكلاّم���ا �ُسكب ماء د�خل �لك���وب فاإناّه �سوف 

تفي�ض على �ل�سحن �لاّذي تحته، و�لاّذي ي�ستفيد من هذ� �لماء �لم�سكوب هي �لموجود�ت 

P و�أهل بيته  �لمتعلاّق���ة �أو �لموجودة بال�سحن؛ وعليه فاإناّ من يدعو وي�سلاّي على �لنبياّاّ

تع���ود نفع هذه �ل�سل���و�ت �إليه، لأناّ وجودهم مليء بالرحمة فتفي�ض منهم R على 

�ل�سخ�ض �لد�عي، ولذلك ورد في �لدعاء: »اللهم �شلِّ على محّمد واآل محّمد �شالة 

.
(1(

تغفر بها ذنوبنا، وت�شلح بها عيوبنا...«

P و�آل بيته R ترجع فائدتها �إلى  م: �إناّ �ل�سلو�ت عل���ى �لنبياّاّ ونتيج���ة ما تقداّ

مها لهم R يقابلونها  �سخ�ض �لد�عي، هذ� بالإ�سافة �إلى �أناّ هذه �لهدية �لاّتي ُيقداّ

بالهدية وبالدعاء له وي�ستفيد �أكثر من هذ� �لدعاء.

المالحظة الث�لثة  

عندم���ا يري���د �إن�ساٌن �أن يطلب �سيئًا ما من رجل عظيم �أو جليل وفي نف�ض �لوقت ل 

يرى لنف�سه �أناّه �أهل لهذ� �لطلب، �أو يليق باأن يطلب من هذ� �لعظيم، فاإناّه ينبغي عليه 

ًل، ثماّ يقوم بطلب حاجته منه،  � بناء لما في علم �لنف�ض � �أن يلفت نظر هذ� �لعظيم �أواّ

ة له، و�لعالق���ة به، و�لطاعة وغير ذلك،  ًل باإظهار �لمحباّ وعل���ى �سبيل �لمث���ال، يبد�أ �أواّ

وي�سعى قدر �لإمكان لتهيئة �لظروف �سيئًا ف�سيئًا حتاّى تحين �لفر�سة في طلب حاجته. 

)1)   �ملر�قبات، �ل�سيد �بن طاوو�ض، ج 1، �ض 76.
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ونحن � �لنا�ض � ل نملك �للياقة �أن نطلب من �هلل �سبحانه، ول ن�ستحقاّ منه �لإجابة؛ 

�أنا بالمعا�سي، وو�جهن���اه بال�سياّئات، وفي  وذل���ك ب�سبب ما �رتكبناه م���ن ذنوب، وتجراّ

نف����ض �لوق���ت لي�ض لدينا �سبيل غير �لطلب منه �سبحانه، لذلك ل بداّ من تح�سيل هذه 

P و�أهل بيته R، فبطلب  �للياق���ة للطلب، و�أف�سل و�سيلة هي طلب �لرحمة للنبياّ

ة لهم ن�ستطيع تح�سيل لياقة �لطلب من �هلل �سبحانه. �لرحمة لهم و�إظهار �لمحباّ

وحقيق���ة �لم�ساألة ه���ي �أناّ �ل�سلو�ت تعطينا �لجر�أة للحديث م���ع �هلل �سبحانه و�أن 

نطل���ب حاجاتنا في مح�س���ر �لعظمة �لإلهياّة، وقبل �أن نقوم ب���اأياّ طلب لأنف�سنا نبتدئ 

ة  ائ���ه و�أوليائه، وهذ� �لأ�سل���وب هو �لم�ستخدم ف���ي ميد�ن �لمحباّ بطل���ب �لرحمة لأحباّ

ن���ا نقول لأهل  ���ة و�لرحمة، فكاأناّ و�لع�س���ق، حي���ث ي�ستخدم �أ�سلوب �لإيث���ار ولغة �لمحباّ

�لبيت R: »نحن واإن كّنا عين الفقر والحاجة، وغارقين في م�شتنقع الحتياج، 

ل عليكم بالرحمة والخير، وما هذا  لك���ن م���ع ذلك نطلب من اهلل �شبحانه اأن يتف�شّ

الدعاء والإيثار ال�شادر مّنا اإّل اإبرازاً وتعبيراً ل�شّدة محّبتنا لكم«.

ة R بحاجة لدعائن���ا وطلبنا لهم من �هلل،  �إذً� عندم���ا لم يكن �أه���ل بيت �لنبواّ

ف �لفقير �لم�سكين �لاّذي يق���ف �أمام د�ر �أحد �لأغنياء  ولك���ن دعاءنا لهم ي�سبه ت�سراّ

ويقول له: »اهلل يطيل عمرك ويعطيك ال�شحة وال�شالمة، اهلل يرزقك من ماله...« 

 ، ف من �لفقير و�لطل���ب من �هلل �سبحانه لي����ض �إلاّ للفت نظر �لغنياّ ف���اإناّ ه���ذ� �لت�سراّ

لذل���ك ل يق���ول �لغنياّ �أبدً�: »اإّنن���ي �شالم و�شّحتي جّيدة وما عن���دي من ماٍل يكفيني 

���ه يعلم �أناّ ه���ذ� �لفقير ل ي�ستطيع عمل �سيء غي���ر هذ� �لدعاء، وهذ�  و...« وذل���ك لأناّ

�لنحو من �لأدعية ل يمكن تف�سيرها وتحليلها بالطرق �لعقلية، وهي لي�ست �سوى بيان 

ة و�إبر�ز للع�سق ولفت لالنتباه. للمحباّ

بعض آثار الصلوات

Q ق���ال: »ال�شالة على  1- كّف���ارة الذن���وب: ع���ن �لإمام �أمي���ر �لموؤمنين علياّ
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 النبّي P اأمحق للخطايا من الماء للنار، وال�شالم على النبّي P اأف�شل 

 .
(1(

من عتق رقاب«

وع���ن �لإم���ام �لر�س���ا Q: »من لم يق���در على ما يكّف���ر به ذنوب���ه فليكثر من 

 .
(2(

ال�شالة على محّمد واآل محمد فاإّنها تهدم الذنوب هدماً«

ع���ن �لإمام �ل�سادقQ، ع���ن �أبيه قال: قال ر�سول �هلل P: »م���ن �شّلى علّي 

(3(

اإيماناً واحت�شاباً ا�شتاأنف العمل«.

 Q د �لع�سكري 2- محّبة اهلل: عن عبد �لعظيم �لح�سني قال: �سمعت علياّ بن محماّ

يقول: »اإّنما اّتخذ اهلل عّز وجّل اإبراهيم خلياًل لكثرة �شالته على محّمد واأهل 

 .
(4(

بيته �شلوات اهلل عليهم«

د، عن �أبيه، عن �آبائه Rقال:  3- تعدي���ل الميزان: عن �لإمام جعف���ر بن محماّ

ق���ال ر�سول �هلل P: »اأنا عند الميزان ي���وم القيامة، فمن ثقلت �شّيئاته على 

 .
(5(

ح�شناته جئت بال�شالة علّي حّتى اأثقل بها ح�شناته«

وع���ن �لإمام �ل�س���ادق Q قال: »ما في الميزان �شيء اأثق���ل من ال�شالة على 

 P محّم���د واآل محّم���د، واإّن الرجل لتو�ش���ع اأعماله في الميزان فتميل به فيخرج

.
(6(

ال�شالة عليه في�شعها في ميزانه فترجح«

4- زي���ادة الح�شن���ات: ع���ن �لإم���ام �أبي عبد �هلل Q ق���ال: »وجدت ف���ي بع�ص 

الكتب: من �شّلى على محّمد واآل محّمد كتب اهلل له مائة ح�شنة، ومن قال: 

)1) و�سائل �ل�سيعة، �لحراّ �لعاملي، ج7، �ض194.

)2) م.ن، ج7، �ض195.

)3)م.ن، ج7، �ض197.

)4) م.ن، ج7، �ض194.

)5) م.ن،ج7، �ض196.

)6) م.ن، ج7، �ض192.
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 .
(1(

�شّلى اهلل على محّمد واأهل بيته، كتب اهلل له األف ح�شنة«

5- تذه���ب بالنف���اق: عن ر�س���ول �هلل P: »ال�شالة علّي وعل���ى اأهل بيتي تذهب 

 .
(2(

بالنفاق«

وعن �لإمام �أبي عبد �هلل Q، قال: �سمعته يقول: قال ر�سول �هلل P: »ارفعوا 

 .
(3(

اأ�شواتكم بال�شالة علّي فاإّنها تذهب بالنفاق«

)1) �لو�سائل م.�ض، ج7، �ض196

)2) م.ن، ج7، �ض193.

)3) م.ن، ج7، �ض193.
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م���ط���ال���ع���ة

قّصة عن الحاج الميرزا علّي هستيي األصفهاني

�ض كتاب �لأ�سفار. ينقل  اظ �لمعروفين ومدراّ ه���و ذلك �لمجتهد �لحكيم و�أحد �لوعاّ

د �أحيانًا  ���ه كان تحت �سناّ �لع�سري���ن وكان يترداّ ���د تقي م�سباح �ليزدي �أناّ �ل�سي���خ محماّ

ل�سماع در�سه في طهر�ن في م�سجد �لحاج �ل�سيد عزيز �هلل، وقد �ساأله في �أحد �لأياّام 

هذ� �ل�سوؤ�ل وهو �أناّه ما هي حاجة �أهل �لبيت R لدعائنا لهم بطلب �لرحمة وهم 

عندهم كلاّ �أنو�ع �لرحمة؟

لقد لحظ �لميرز� علياّ في ذلك �لوقت �أناّي �ساب حدث �ل�سن ولم �أبلغ درجة علمية 

عني على �سوؤ�لي هذ�، و�أجابني على قدر ��ستيعابي �آنذ�ك قائاًل: »لو  عالية، فلذلك �سجاّ

كان هناك ب�شتانّي يعمل في ب�شتان لبع�ص الماّلك والأغنياء، ويقوم بزراعة الورود 

وتن�شيقه���ا ورعايته���ا، ف���اإذا جاء يوم م���ا اأ�شحاب الأر����ص والورود ودخل���وا ب�شتانهم 

ليروا جماله وتن�شيقه يقوم هذا الب�شتانّي باأخذ باقة من الورود وين�ّشقها ويقّدمها 

له���م ب���كّل اأدب واحت���رام متاأّهاًل به���م وم�شّلماً عليه���م، وهذا الت�ش���ّرف منه نوع من 

اإظه���ار الأدب واإب���راز الحت���رام، واإّل ف���اإّن الأر����ص وال���ورود وكّل ما ف���ي الب�شتان هو 

مل���ك له���م، والب�شتاني، لي�ص اإّل عاماًل عنده���م، ونحن عندما نقوم بذكر ال�شلوات 

فاإّنما نقطف باقة من حديقة اأهل البيت R ونهديها لهم«. وهذ� �لكالم بنف�سه 

.
(1(

يجري في تف�سير »وعّجل فرجهم«، لأناّ في فرجهم R فرج �أهل �لإيمان

)1) �سرح �لمنجاة �ل�سعبانية، �ل�سيخ �أحمد تقي م�سباح �ليزدي.
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