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  كلمة رسيعة
ُوقد بدأت . ية حديث عن بعض ينابيع الثقافة اإلسالمية ىف صدر اإلسالم والعرص األموىىف الفصول التال

ِأوال بتحديد كل من مصطلحى  حتى يكون القارئ عىل بينة مما نحن بسبيل احلديث " اإلسالم"و" الثقافة"َ
ة، وكذلك عنه، ثم شفعت ذلك بالكالم عن القرآن الكريم، فاحلديث  الرشيف، فالشعر بأغراضه املختلف

النثر بخطبه ورسائله وقصصه وأمثاله، متوقفا أمام كل قضية من القضايا اهلامة املتعلقة هبذا املوضوع أو 
ى مل آل جهدا ىف نطاق استطاعتى. ذاك كام أدعو اهللا أن يتقبل عمىل . ُوأرجو أال تكون إساءاتى كثرية رغم أ

  .ها أى عمل برشى، وهو سبحانه وتعاىل وىل التوفيقهذا بقبول حسن وأن يغفر ىل أخطائى، التى ال يربأ من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الثقافة اإلسالمية
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" اإلسـالم"و" الثقافة: "نفككه إىل عنرصيه" الثقافة اإلسالمية"ىف هذا الفصل سنقف لدى مصطلح 
 النــشاط ُتعــودت منــذ وقــت طويــل عــىل اســتعامهلا للداللــة عــىلالثقافــة، التــى "ونبــدأ أوال بـــ. لنتعــرف إىل معنــاه

َاملعنوى لإلنسان وما يتمثل فيه هذا النشاط من لغة ودين وفكر وأدب وفن وقيم وسلوك وعادات وتقاليد  ٍ ٍ ِ ٍٍ َ ٍّ ٍ ٍ ٍ

ــــصادية وتربويـــــة ٍوقـــــوانني ونظـــــم سياســـــية واجتامعيـــــة واقتـ ٍ ٍ ٍ ٍ ــا، هـــــى جـــــزء مـــــن . إلـــــخ... َ والثقافـــــة، كـــــام أفهمهـــ
اجلانب : يعا، أى النشاط اإلنسانى ىف جانبيه االثننيمج" الثقافة"و" املدنية"، وهذه تشمل عندى "احلضارة"

ادى، واجلانب املعنوى ، ومنهم من "احلضارة"ىف مقابل " الثقافة"صحيح أن هناك من العلامء من يضع . ا
كـــام آخـــذ " احلـــضارة"، ممـــا جيعـــل هـــذه األخـــرية تـــرادف "ثقافـــة ماديـــة"و" ثقافـــة معنويـــة"إىل " الثقافـــة"ّيقـــسم 

 Dictionary of: "ْحتى لقد ذكرت تشارلت سيمور سميث ىف معجمها... ، ومنهم...مبتعريفها، ومنه
Anthropology) " حتـــت عنـــوان"Culture (" أن اثنـــني مـــن  البـــاحثني ىف هـــذا املجـــال قـــد اســــتطاعا أن

  . تعريف لذلك املصطلح٣٠٠ًم نحوا من ١٩٥٢يرصدا عام 
ْأسـلم يـسلم أسـلم"ر للفعـل فهـو ىف األصـل مـصد" اإلسـالم"، أمـا "الثقافـة"هذا عن  ْ ُ ْ َ ِْ َِ َُ ـادة ". َ وأصـل ا

َســــلم"، و"س ل م" مــــن ثــــم هــــو الــــرباءة مــــن العيــــوب " الــــسالم"بــــرئ مــــن العيــــوب واآلفــــات واخلطــــر، و": َِ
ــضا صــيغة  مــن صــيغ التحيــة، ومعناهــا طلــب الــسالم ملــن حتييــه" الــسالم"و. واألخطــار واآلفــات وهنــاك . أ

ن بــن حــصني يقــول فيــ ِّه إنــه كــان يــسلم عليــه، أى تــسلم عليــه املالئكــة، إىل أن اكتــوى، أى حــديث عــن عمــرا َّ َ ُ
م به، فحينئذ كفت املالئكة عن السالم عليه َّمارس الكى طلبا للشفاء من داء أ ولست أفهم السبب ىف أن . َ

م به مـن داء قـدح أن هـذا احلـديث ال ي" لـسان العـرب"وىف . تكف املالئكة عن السالم عىل من يتداوى مما أ
ْىف الكى، بـل القـدح ىف أن عمـران تـرك التوكـل، وهـو مرتبـة أعـىل مـن التـداوى ـضا كـالم غـري مقنـع، . َ وهـذا أ

دا، بل التوكل ال يكون، كام جاء ىف حديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  فليس ىف اإلسالم توكل هبذا املعنى أ
ن صـــاحب ناقـــة فعليـــه أن يعقلهـــا، أى وســـلم، إال بعـــد أن يتخـــذ اإلنـــسان األســـباب واالحتياطـــات، فـــإذا كـــا

وىف العصور التى يسود فيها الرسقة مثال ال يكفى أن يربط اإلنسان ناقته بل عليه أن . يربطها، قبل أن يتوكل
  . يوكل هبا حارسا أو أن يستبقيها ىف يده ال يتخىل عنها حتى ال ترسق
ألسـباب فهـذا هـو الـضالل املبـني، وهـو أما أن يظن ظان أن التوكل احلقيقى عىل اهللا إنام يكون برتك ا

وقــد . فاإلسـالم ديـن العقــل واملنطـق والنظـام واختـاذ التـدابري ىف كـل شـأن. مـن وسـاوس الـشيطان بكـل يقـني
َفإذا أصيب. ٌدواء ٍداء ِّلكل: "قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ىف هذا الصدد َّالداء برأ بإذن اهللا عز  ُدواء ُ ِ ِ َ ِ

 قــــط أن مــــرض رســــول اهللا فــــرتك التــــداوى تــــوكال عــــىل اهللا، بــــل كــــان يــــستعمل الــــدواء ومل حيــــدث". َّوجــــل
ــر عنــه ىف هــذا الــصدد قــوال أو فعــال، وهــو مــا يعــرف  ِاملوصــوف هلــذا املــرض حتــى لقــد مجــع العلــامء كــل مــا أ ُ

ُفالبحث عن التداوى هو التوكل احلقيقى، أما تركه فهو التواكل بعينه، وهذا م". الطب النبوى"بـ ْ ذموم أشد َ
 .الذم ىف اإلسالم
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 لقيـه بـرسغ كـان إذا حتـى ،الـشام إىل خـرج اخلطـاب بـن عمـر أن"عبـاس بـن اهللا عبـد عن" املوطأ"وىف 
ء ـــو :األجنـــاد أمـــرا ح بـــن عبيـــدة أ ــشام وقـــع قـــد الوبـــاء أن فـــأخربوه ابه،وأصـــح اجلـــرا  ىل ادع :عمـــر فقـــال ،بالـ

 قــد :بعــضهم فقــال عليــه، فــاختلفوا ،بالــشام وقــع قــد الوبــاء أن وأخــربهم فاستــشارهم فــدعاهم، .املهــاجرين
 اهللا صــىل اهللا رســول وأصــحاب النــاس بقيــة معــك :بعــضهم وقــال .عنــه ترجــع أن نــرى وال ألمــر، َخرجــت

ِقدمهمُت أن نرى وال وسلم، عليه ُادع :قـال ثـم.ىعنـ ارتفعـوا :فقـال .الوبـاء هـذا عـىل ْ ْ ـصار ىل ُ  ُفـدعوهتم، .األ
 كـان مـن ىل ادع :قـال ثـم.ىعنـ ارتفعـوا :فقـال كـاختالفهم، واختلفـوا املهاجرين سبيل فسلكوا فاستشارهم،

 أن نــرى :فقــالوا رجــالن، مــنهم عليــه خيتلــف فلــم لــه، فــدعوهتم .الفــتح مهــاجرة مــن قــريش مــشيخة مــن هــ
ِتقــدمهم وال بالنــاس ترجــع ْ ٌمــصبح ىإنــ :النــاس ىف عمــر فنــادى .الوبــاء هــذا عــىل ُ ِْ ٍظهــر، عــىل ُ ْ ِفأصــبحوا َ ْ  .عليــه َ
ــو فقـال را :عبيـدة أ َقــدر مـن فــرا ــا يـا قاهلــا غـريك لــو :عمـر فقــال اهللا؟ َ ّنفــر نعـم، .عبيــدة أ ِ  قــدر إىل اهللا قــدر مـن َ

ــت .اهللا َعــدوتان لــه واديــا هبــا فهبطــت إبــل، لــك كانــت لــو أرأ ْ َخــصبة، إحــدامها :ُ ْ َجدبــة، واألخــرى ِ ْ ــيس َ  إن أ
 ،عــوف بــن الــرمحن عبــد فجــاء :قــال اهللا؟ بقــدر رعيتهــا اجلدبــة رعيــت وإن اهللا، بقــدر رعيتهــا اخلــصبة َرعيــت

 :يقول وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول سمعت .علام هذا من ىعند إن :فقال حاجاته، بعض ىف غائبا وكان
َتقدموا فال بأرض به عتمسم إذا" تم بأرض وقع وإذا عليه، َْ  ثم ُعمر َاهللا فحمد .منه فرارا خترجوا فال هبا وأ

  ".انرصف
ضا  وهذه الكلمة يكررها املسلم مرات . الذى هو ضد اخلصام واحلرب واملعاداة" السالم"وعندنا أ

ومن أسامء اهللا .  التى يتلوها بعد الفاحتةىف التشهد وىف التسليم األخري وىف كثري من آيات القرآن: ىف صالته
ئيـل"، أما ىف العهد القديم فمن أسامئه "السالم"تعاىل  ، أى إ "إ اجلنـود، وإ اجليـوش وإ صـفوف إرسا

ِواحلرب ىف العهد القديم هى ىف العادة حرب تدمري وإبـادة واستئـصال ال تبقـى عـىل بـرش أو حيـوان . احلرب ْ ُ
 أما ىف اإلسالم فال جيوز التعرض للنساء والشيوخ واألطفال والرهبان وأمثاهلم ممن مل .صغريا كان أو كبريا

بـــل إن احلــرب ىف اإلســالم ال تقــوم عـــىل العــدوان بــل عــىل رد العـــدوان . يــشرتكوا ىف العــدوان عــىل املــسلمني
 معنــاه أن خيــار وهــذا. وهنــى الرســول املــسلمني عــن متنــى لقــاء العــدو، ولكــن متــى تــم اللقــاء فليثبتــوا. بمثلــه

ـضا للـسالم. احلرب هو آخـر اخليـارات َكـام أن العـدو إن جـنَح للـسالم فعـىل املـسلمني أن جينحـوا هـم أ َ وإذا . ْ
فــإن خــافوا مــن عــدوهم خيانــة فلينبـــذوا . كانــت هنــاك معاهــدة بيــنهم وبــني غــريهم فــال بــد مــن التــزامهم هبــا

حة واليأخذوه غدرا   . املعاهدة إليه رصا
، وهــى اآليــة التــى يظــن بعــض أهنــا وضــعت حــدا للتــسامح مــع "التوبــة"امــسة مــن ســورة وأمـا اآليــة اخل

عد ما تكون عـن هـذا الفهـم"آية السيف"املرشكني وأسست لقتلهم، والتى سميت بناء عىل ذلك بـ . ، فهى أ
لـك أهنـا ذ. إهنا متثل غاية التسامح واإلنسانية، إذ تعامل املرشكني معاملة راقيـة وتعطـيهم مزيـدا مـن الفـرص

ــك الــذين كانــت بيــنهم وبــني اإلســالم معاهــدة فغــدروا هبــا  ليــست عامــة للمــرشكني مجيعــا بــل ختــص فقــط أو
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فامذا كان رد القرآن عىل هذا الترصف البشع؟ لقد أمهلهم . وخانوا املسلمني وقتلوا فريقا منهم غيلة وختال
. ئنني ال يتعرض هلم أحد من املسلمني بشىءأربعة أشهر منذ ذلك التاريخ ينتقلون فيها ىف البالد آمنني مطم

ـاهم أحـد مـن املـرشكني مـستجريا هبـم خـالل تلـك املـدة فعلـيهم  ـه متـى أ بـل لقـد أوجـب اهللا عـىل املـسلمني أ
ُإجارته حتى يسمع كالم اهللا ثم فليبلغوه مأمنه رغم كفـره ِ ْ ُ فـإذا انـسلخت الـشهور األربعـة، شـهور الـسامح، . ْ

ن يأخذوا بثأر قتالهم ويقتلوا املرشكني الغادرين القاتلني جزاء وفاقا عىل غدرهم فعندئذ يمكن املسلمني أ
رياء األوفياء املساملني الذين وثقوا هبم وكان هذا حق املـسلمني منـذ اللحظـة األوىل . باملسلمني وقتلهم لأل

ه ال بد مـن العلـم ع. التى وقع فيها غدر املرشكني هبم، لكن القرآن تسامح معهم ومل يسارع بالثأر منهم ىل أ
ـام إجحـاف حتـى لقـد اعـرتض  بأن املعاهـدة التـى كانـت بـني املـسلمني واملـرشكني كانـت جتحـف باملـسلمني أ

ُعليها بعض الصحابة لوال أن الرسـول هـدأ مـن روعهـم ومـع هـذا فلـيس املـسلمون هـم الـذين نقـضوها بـل . ّ
  !وذلك من أعجب العجب. املرشكون

ءة من ا ورسوله إىل الذين : "اول ذلك املوضوع من السورة املذكورةوهذه هى اآليات التى تتن َبرا َ َِ ِ ِ َِّ َ ِ ُ َ َ َِ َّ ٌ َ
َعاهدتم من املـْرشكني  ُ ِْ ِِ ُ َْ ْ َ ِفـسيحوا ىف) ١(َ ُ ِ كـم غـري معجـز َ ِاألرض أربعـة أشـهر واعلمـوا أ ٍِ ْ َ ُ َُ ْ ُ ْ ُْ ْ َ ُ َّ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ َ ِا وأن ا خمـزى ْ ْ ُ َ َّ ََّّ َ َ ى ِ

َالكــافرين  ِ ِ َ ْ وأذان مــن ا ورســوله إىل النَّــاس يــوم احلــج األكــرب أن ا بــريء مــن املــْرشكني ورســوله فــإن )٢(ْ َ َّ ٌ َِ ُِ َ ُ َ ِّ ْ َ َ َ َُ ُ َ ٌ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ َ َّ َِّ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ِ

كم غري معجز ِتبتم فهو خري لكم وإن توليتم فاعلموا أ ِ ْ ْ َ َ َ ُ ُْ ْ ُ ْ ْ ُْ ٌْ َْ ُ َُّ َ َ َّ َْ َ ْ َُ َ ُ ُِ َا وبرش الذينى َ َِ َّ ِ ِّ َ
ِ يم َّ ٍ كفروا بعذاب أ ِ َ ٍ َ ََ ِ ُ َإال الذين ) ٣(َ ِ َّ َّ ِ

َعاهدتم من املْرشكني ثم مل ينْقصوكم شـيئا ومل يظـاهروا علـيكم أحـدا فـأمتوا إلـيهم عهـدهم إىل مـدهتم إن ا  َّ َّ َ َ ُ ُِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َّ ِْ ِ َّ َ ً َ ُ َْ ُ َْ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ََ َ ً َِ َ َُّ ِ َ َ ُِ ِ
ْ َْ ََ ُ ِ ِْ

َحيـــب املتقـــني  َِّ ُ ُّْ ِ ْفـــإذا انـــ) ٤(ُ َ ْسلخ األشـــهر احلـــرم فـــاقتلوا املـــْرشكني حيـــث وجـــدمتوهم وخـــذوهم واحـــرصوهم َِ ْ ْ ُ ُ ُ َُ ُ ُُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُُ ُ ْ َُ ْ َُ ُ ْ َ ُِ ِ ْ ُ َُ ْ َ ْ
ٌواقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الـصالة وآتـوا الزكـاة فخلـوا سـبيلهم إن ا غفـور رحـيم  َ ٌ ْ َ ُ ْ َ ِْ ٍُ َّ َ َ ْ َ َْ َ َّ ِ ُِ ُ َ َّ َ َ ُ ََ ُّ َ َّ َِ َ َ َ َ َ َُ َُّ َ ُ ْإن َو) ٥(ُ ِ

لغــه مأمنَــه ذلــك بــأهنم قــوم ال يعلمــون  َأحــد مــن املــْرشكني اســتجارك فــأجره حتــى يــسمع كــالم ا ثــم أ َ َ ُ َُ ٌ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َْ َْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ ُ َّ َ ْ َِ َ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ َِ َّ َ َّ َ َ ٌِ َ ْ)٦ (
َكيف يكون للمْرشكني عهد عنْد ا وعنْد رسوله إال الـذين عاهـ َ ََ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ِ ُ َ َُ َ ٌ َِ َّ ِ ُ ُ َ ْدتم عنْـد املـسجد احلـرام فـام اسـتقاموا لكـم َ ُ ْ َ ْ ُْ َ َ ََ َ ُ َْ ِ َ ْ ِ ِِ َ ْ

َفاســـتقيموا هلـــم إن ا حيـــب املتقـــني  َّ َِ ُِ ُّْ ِ ُ َ َّ َّ َِ ْ ُ ُْ ْكيـــف وإن يظهـــروا علـــيكم ال يرقبـــوا فـــيكم إال وال ذمـــة يرضـــونكم ) ٧(َ ْ َّ ْ ْ ْ ُُ ُ َُ ُ َُ َ ُ َ ْ َ َ َ ًْ ُ ْ ِْ َِ َِ َِ َ َ
ى قلوهبم ْبأفواههم وتأ ُْ ُ َُ ُ ْْ ََ َ َِ ِ َ وأكثرهم فاسقون ِ ُ َ َِ ْ ُُ ْ َ ات ا ثمنًا قليال فـصدوا عـن سـبيله إهنـم سـاء مـا ) ٨(َ َاشرتوا بآ َ َ ْ َ َُ َّ ِ ِ ِِ ِِ ِْ َ َ َْ ُّ َ َ ًَ ِ َّ َ َ ْ

َكـانوا يعملــون  ُ َ ْ َ ُ ِال يرقبــون ىف) ٩(َ َ ُُ َْ ــك هـم املعتــدون  َ َمــؤمن إال وال ذمــة وأو ًُ َ ْ ُ َ َْ ُ َّ ُُ َ ِ ِ َِ ُ ٍَ ِ ُفــإن تــابوا وأقــام) ١٠(ْ َ ْ ََ َ ُ َ َوا الــصالة ِ َ َّ
ِوآتــوا الزكــاة فــإخوانكم ىف ْ ُ ُ َ ََ ُ َْ ِ َ َ َالــدين ونفــصل اآليــات لقــوم يعلمــون  َّ َ َُ َ ُْ َ ْ َ ِّ ٍَ ِ ِ ْ ُ امهنــم مــن بعــد عهــدهم ) ١١(ِِّ ْوإن نكثــوا أ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ ُ َْ َ ِ

ِوطعنُــوا ىف َ ــامن هلــم لع ََ َديــنكم فقــاتلوا أئمــة الكفــر إهنــم ال أ َْ َ ْ ُْ ْ َّ ُْ َُ ْ َ َ ََ َ ََ َّ ِ ِ ُ ُِ ِ ِ َلهــم ينْتهــون ِ ُ َ َُ ْ امهنــم ) ١٢(َّ ْأال تقــاتلون قومــا نكثــوا أ ًُ َ َ ْ َْ َُ َ َ ََ َ ُُ ِ َ
ـــتم مـــؤمنني  خـــشوهنم فـــا أحـــق أن ختـــشوه إن كنْ ـــدءوكم أول مـــرة أ َومهـــوا بـــإخراج الرســـول وهـــم ب ُ َ َِ ِ ٍْ ُ ْ ْ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َُ َ َ ُ ِْ ْ َِ ُِ ْ َ ْ َّ َ َْ َ ََ َ َ َ َُّ ُ َّ ُُّ َ ْ َْ ُ ِ ِ)١٣ (

ُقــاتلوهم يعــذهبم ا َّْ ُ ُْ ِّ ََ ُ ُ ُ ــديكم وخيــزهم وينْــرصكم علــيهم ويــشف صــدور قــوم مــؤمنني ِ َ بأ ُِ ِ ِ ِْ َُ َ ْ ْ ْ ٍْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ُِ َ ْ ُ ِ ِ ْ ُ ُ َ َويــذهب غــيظ ) ١٤(ِ ْْ ْ ُ ََ ِ

ُقلوهبم ويتوب ا عىل من يشاء وا َُّ ََّ َ ْ ُ َ َُ َ َْ َ َ ُ ِ ِ ُ ٌعليم حكيم  ُ ٌِ َ ِ َ)١٥"(  
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ه ىف التنفيـذ، ليس هذا فحسب، بل إن األمر بقتل املرشكني ردا عىل ما فرط من خ يانتهم مل يأخذ جمـرا
ثــم تتالــت األحــداث بــام ختطاهــا وكأهنــا مل تكــن، ورشع . وكــأن اآليــة إنــام نزلــت للتهديــد والتخويــف لــيس إال

ى عام الوفود، فأقبلت  املرشكون بعد هذا يتتابعون ىف الدخول إىل دين اهللا أفواجا عقب فتح مكة، إىل أن أ
 مشايخ قبائلها وكبار رجاهلا عىل املدينة املنورة تعلن مبايعة الرسول عىل النبـوة اجلزيرة العربية كلها ممثلة ىف

  . والزعامة
ـــذا هــــو اجلــــذر األول لكلمــــة اإلســــالم، التــــى قلنــــا إهنــــا مــــصدر الفعــــل ــا إســــالم ". أســــلم: "فهـ ومعناهــ

ـــه إنكـــا. الـــشخص نفـــسه وأمـــره هللا ر ولكـــن مـــا معنـــى إســـالم الـــشخص هنـــا نفـــسه؟ يظـــن كثـــري مـــن النـــاس أ
وهذا غري صحيح، إذ اإلسالم حريص أشد احلرص عىل أن يكـون للمـسلم . الشخص لذاته وعقله وإرادته

ــسلمني أن األمــــر يتعلـــق بــــأداء الــــصالة . شخـــصيته املــــستقلة وأن يـــستخدم دائــــام عقلـــه كــــام يظــــن كثـــري مــــن املـ
ــا فقـــط ه وأمـــره هللا وال شـــك أن إســـالم الـــشخص نفـــس. والـــصيام واالنتهـــاء عـــن رشب اخلمـــر وممارســـة الزنـ

ذلك أن اإلسالم ىف جـوهره نظـام لتحـضري . يتضمن هذا، لكنه ال يقف عند الفروض واملحرمات التقليدية
د واألمـــم إنـــه دعـــوة إىل النظـــام والنظافـــة والعلـــم والتخطـــيط واإلبـــداع والعمـــل املـــتقن . املجتمعـــات واألفـــرا

تهــــاد ىف مــــساعدة الفقــــراء واملــــساكني املــــستديم والــــسعى احلــــار وراء الــــرزق والتعــــاون مــــع اآلخــــرين واالج
قــى ــت حــني تــسلم أمــرك هللا ينبغــى أن تــضع هــذا كلــه ىف اعتبــارك وتنقلــه مــن أفــق . والتمــسك بالــذوق الرا فأ

نـا متمـسكون . النظر إىل أفق اإلنجـاز والتطبيـق ومـن هنـا يمكنـك أن تـدرك حجـم ختلفنـا املـزرى رغـم ظننـا أ
إن الرسول، عندما أخربنا بـأن . و بعض اجلانب الشكىل من الدينإن ما نحن متمسكون به إنام ه. باإلسالم

لنا، ولكن ينظر إىل قلوبنا وأعاملنا، وأن التقوى تكمن ىف القلـوب ال ىف اللحـى  اهللا ال ينظر إىل صورنا وأموا
ــتامت وال ىف الثيــــاب القـــصرية وال حتــــى ىف كثــــرة الـــصلوات واألصــــوام إذا أريــــد هبـــا الــــشهرة بــــني  والىف التمـ

إن اإلسالم يريد منا أن نحول حياتنا إىل خليـة . ناس، فإنه يبني لنا أن اإلسالم جوهر قبل أن يكون مظهراال
لإلنتاج واإلبداع وأال نضيع وقتنا هدرا، ويبني لنا أن كل شـىء ىف حياتنـا حمـسوب علينـا، وسـوف نقـدم عنـه 

  . يوم القيامة كشف جرد عنه
العظيم، أقف أمام ما أقرؤه أحيانا ىف الالفتات املوجودة ىف وإنى، ىف ظل هذا الفهم للدين املحمدى 

نـا  ه ينبغى أن نحـول وقـت االنتظـار إىل وقـت لالسـتغفار بـدال مـن القـول بأ املصالح احلكومية وأمثاهلا من أ
ينبغــى أن نحــول ذلــك الوقــت الــذى هنــدره ىف العــادة إهــدارا آثــام إىل وقــت للتفكــري والتخطــيط ومراجعــة مــا 

يله من عمل اكتشافا للثغرات التى يمكن أن تكـون قـد تـرسبت إليـه ومتتينـا لنقـاط القـوة التـى فيـه، نكون بسب
ــدال مــــن ثــــواب واحــــد بني بــ ـــتغفار والتوبــــة: فنكــــسب ثــــوا إن هــــذا لــــون مـــــن . ثـــــواب التفكــــري، وثــــواب االسـ

 رغــم أمهيتــه، وهــو،. االســتغفار، لكنــه اســتغار عمــىل، أمــا االســتغفار الــذى نامرســه عــادة فهــو اســتغفار لفظــى
وهـل هنـاك ". احلـسنات يـذهبن الـسيئات"ومعـروف ىف اإلسـالم أن . يقل عـن ذلـك االسـتغفار العمـىل كثـريا
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حــسنات أفــضل مــن التفكــري والتخطــيط ومراجعــة مــا نكــون بــصدده مــن عمــل؟ إن العمــل ىف القــرآن املجيــد 
الة والصيام وما أشبه هو ضيق ىف والظن بأن العمل الصالح هو فقط الص. يكاد أن يكون دائام قرين اإليامن

ه ترقيتنا وترقية جمتمعنـا ظـر دائـام إىل حتـصيل العلـم . األفق، إذ العمل الصالح يشمل كل عمل من شأ ـا أ وأ
با من نوافل الصالة والصيام واحلج ه أفضل ثوا ذلك أن فائدة النوافل تنحرص ىف الشخص ذاته، أما . عىل أ

  .  وبخاصة إذا كان جمتمعا متخلفا مثل جمتمعاتنا يسوده اجلهل والتبلدالعلم ففائدته تعم املجتمع كله،
ه. هــو إسـالم املــرء نفــسه وأمــره هللا تعــاىل" اإلســالم"واآليـات التاليــة تــدل عــىل أن معنــى  : قــال عــز شــأ

ِفــإن حــاجوك فقــل أســلمت وجهــ" ْ َ ُّ َُ ْ َْ َْ ُ َ ْ ََ ِ ومــن اتــبعنى ِ َِ َ ََّ َ ِ ُوأمــرت"، )٢٠/ آل عمــران" (َِّ ْ ِ ُ َ أن أســلم لــرب العــاملنيَ ِ َ َ ِّْ َ َ ِْ ِ ُ َْ "
كم إ واحـــد فلــه أســـلموا"، )٦٦/ غــافر( ُفــإ ْ ِْ َ ُ ََ َ ٌَ ِ ٌ َُ َِ يبــوا إىل ربكـــم وأســلموا لـــه مــن قبـــل أن "، )٣٤/ احلــج" (ُِ ْوأ ََ َ َِ ْ ْ ُ َ ُ َِ َِ ُ ْ ْ َِ ُ ِّ َ ِ

يكم العــذاب ثــم ال تنْــرصون َيــأ ُ َُ َ ُ َ َّ ُُ َ َ َْ ُ ِ َالزمــر" (ْ َّ : إذا ركــع قــال" عليــه وســلم وكــان الرســول صــىل اهللا). ٥٤/ ُّ
ــــك ــــت، ولـــ ـــ ـــك ركعـــــــت، وبـــــــك آمن ُلــــ ــــــال... ُأســـــــلمت ُ ـــــــت، : وإذا ســـــــجد قـ ــــــك آمن ـــــــك ســـــــجدت، وبـ ُ ل ُ َّ

ِأن تسلم قلبك هللا:"ُما اإلسالم؟ فقال :وقد سئل صىل اهللا عليه وسلم". ُأسلمت ولك َ َ ِْ َوأن توجه وجهك ، ُ َ َّ َ ُ
ـــصىل ــــــ ِّإىل اهللا، وأن تـ ُ ـــــــة ِ ـ َالــــــــــصالة املكتوبــ ــــــــــؤدَ ــــةى ُ، وت ـــاة املفروضــــــ ــــــ َالزكـ ــــــسالم". َ ــــ ــــــــــه عليــــــــــه ال ـــــــن أدعيت : ومـــ

َّاللهـم" ُأســلمت َّ ُإليــك، وفوضــت أمـرى وجهـ َ َّ جــأت ظهـرى َ ْإليــك، وأ َ ُ ًإليــك، رهبــة ورغبـة إليــكى َ ً ْ َ َال ملجــأ . َ َ
َوال منْجى منك إال إليك ََّ َ َّآمنت بكتابك الذ. َ َ ِ ِِ زلت، وبنبيك الذى ُ َّأ َ ِّ َأرسلتى َ َ..."  

بيـــاء مجيعـــا، فكلهـــم مـــأمورون أن يـــسلموا أمـــرهم ووجههـــم هللا رب العـــاملني، واإلســـال م هـــو ديـــن األ
بيـاء؟  وكلهم أسلم فعال أمره ووجهه هللا رب العاملني، بل كانوا أول املسلمني، وإال فلـم اختـريوا ليكونـوا أ

بيـــاء عـــىل أن مـــن الطبيعـــى ارتكـــاهبم للكبـــائر والفـــواحش مـــن ق تـــل وزنـــا وحقـــد إن بعـــض األديـــان تـــصور األ
، ويقـول اهللا لنبيـه موسـى "اهللا أعلـم حيـث جيعـل رسـالته: "وتدليس وتآمر وغدر ومخر، أمـا اإلسـالم فيقـول

ر ْولتــصنَع عــىل عينــى: "املـتهم عنــد غــري املـسلمني بقتــل الرجــل املــرصى بـدم بــارد وعــن  ســبق عمـد وإرصا ُ ِ ."
ى طالب، فيام تذكر الروايات، هيدد بإقامة  احلد عىل من يقول، كام يقول بعـض أهـل األديـان وكان عىل بن أ

  . األخرى، بزنا داود عليه السالم بزوجة قائده العسكرى
بيـاء الـسابقني عـىل حممـد بـأهنم مـسلمون  نيـة  التـى تـصف األ ِإن أجـر: "قـول نـوحومن اآليات القرآ ْ َ ْ ى ِ

َإال عىل ا وأمرت أن أكون من املسلمني ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َْ َ ُْ َ َ ُُ ِ َّ َ َ َّ َربنَا واجعلنَا مسلمني لك: "قول إبراهيم وإسامعيل، و"ِ َ ِْ ْ َ ْ ُ َِ َ ْ َ ، وقوله "َّ
َقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملني: "سبحانه عن إبراهيم ِ َ َ ِّ ُ ُْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َِ ُ َ ََ َِ ِيـا بنـ: "،  وقول إبراهيم لذريتـه"ُّ َ َإن ا ى َ َّ َّ ِ

َّاصطفى لكم الدين فال متوتن إال  ِ َّ َ ُْ ُِّ َ َ ََ َ َُ تم مسلمونُ َوأ ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ ْفأخرجنَا : "، وقول مالئكة العقاب عن مساكن قوم لوط"َ َ ْ َ َ
َمن كان فيها من املؤمنني  ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْْ َ َ َفام وجدنا فيها غري بيت مـن املـسلمني* َ َ ِْ ِ ٍ ِِ ْ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َقـال لبنيـه مـا : "، وحـوار يعقـوب مـع بنيـه"َ ِ ِ َِ َ َ

ــــن بعـــــد ِتعبـــــدون مـ ِْ ْ ُ َْ َ ُ ــى َ ُقـــــالوا نعبـــ ْ َ ُ ــــامعيل وإســـــحاق  واحـــــدا ونحـــــن لـــــه َ ــراهيم وإسـ ــك إبـــ ـــــك وإ آبائـــ ُد إ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ََ ً ُِ ِ ًِ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ِ ْ ََ َ
َمـسلمون ُ ْ ِتـوفن: "، وابتهـال يوسـف لربـه"ُِ َّ َ حقنــى َ ِمـسلام وأ ِْ ْ َ َ ً ِ ْ َبالـصاحلنيى ُ ِ ِ َّ ، ودعـاء سـحرة فرعـون بعـدما آمنــوا "ِ



 ١١
 

ْربنَا أفرغ علي: "بموسى وهارون َ َ ْ ِْ َ َّ َنَا صربا وتوفنَا مسلمنيَ َِ ِ ْ ُ َّ َ َ ًَ ِإن كنْـتم آمنْـتم بـا فعليـه : "، وقول موسى لقومه"ْ ْ ََ َ ِْ َّ ِ ْ َ ُْ ُ ُ ِ

َتوكلوا إن كنْتم مسلمني ُ َِ ِ ْ ُ ْ ُ َّْ ِ ُ ا : "، وقول احلـواريني لعيـسى حـني دعـاهم إىل اإليـامن برسـالته"َ ـصار ا آمنـَّ َنحـن أ ُِ َّ َ ُ ْْ َ َ
َّبا واشهد بأ َ ِ ِْ َ َْ ِ َا مسلمونَّ ُ ْ ُِ ."  

. أمـــا بـــاملعنى االصـــطالحى فهـــو ديـــن حممـــد عليـــه الـــصالة والـــسالم. فهـــذا هـــو اإلســـالم بمعنـــاه العـــام
ــد الحظـــت أن حممـــد أســـد، الـــصحفى اليهـــودى النمـــساوى الـــذى أعلـــن اعتناقــــه  ــه فقـ وبمناســـبة مـــا نحـــن فيـ

اىض، دائام ما يرتجم كلمة  ، ىف ترمجته اإلنجليزية للقرآن "اإلسالم"اإلسالم ىف منتصف عرشينات القرن ا
ّاتبـاع ديـن "بمعنـى " اإلسـالم"، أمـا " تـسليم الـنفس هللا"بــ" The Message of the Qur’an: "املـسامة

ّفهـــو اســـتعامل اســـتجد بعـــد النبـــى عليـــه الـــسالم حـــسب دعـــواه"حممـــد ََ نـــا كيـــف . و هـــذا متييـــع لألمـــور. ْ لقـــد رأ
، إال أن هذا هو االستعامل "اإلسالم"نهج الرسل مجيعا كلمة استخدم القرآن املجيد مرارا ىف احلديث عن م

ئعهــــم ىف  العـــام فقــــط، وســــببه أن مــــنهجهم مجيعــــا، علــــيهم صـــلوات اهللا وســــالمه، واحــــد رغــــم اخــــتالف رشا
  .تفاصيلها، أما املعنى االصطالحى هلذه الكلمة فهو دين حممد
َبنـى : "والدليل عىل ذلك من احلديث النبوى النصوص التالية ِ شـهادة أال إ إال : اإلسـالم عـىل مخـسُ

َاملـــسلم مـــن ســـلم املـــسلمون مـــن لـــسانه ويـــده"، ..."اهللا وأن حممـــدا رســـول اهللا ال : املـــسلم أخـــو املـــسلم"، "َِ
ِيظلمه وال يسلمه وال خيذلـه ْ املـسلمون تتكافـأ "، "املـسلمون عـىل رشوطهـم"، "املـسلم عـىل املـسلم حـرام"، "ُ

ُال تقــوم الــساعة ح"، "دمــاؤهم ِحتــى خيتبــئ اليهــود مــن وراء  َاملــسلمون َاليهــود، فيقــتلهم املــسلمون َتــى يقاتــلُ ُ َ
ُاحلجــر والــشجر فيقــول احلجــر أو الــشجر ُ ِ ِيــا عبــد اهللا، هــذا هيــود مــسلم، يــا: "ِ ْ فتعــال فاقتلــهى،خلفــى َ إال " َ

ِالغرقد، فإنه من شجر اليهود ِ ُ َ ري علـيهم أقـصاهم، يـسعى بـذمتهم أدنـاهم، وجيـ: املسلمون تتكافأ دماؤهم "،"ْ
ّيرد مشدهم .سواهم من عىل ٌيد وهم ِ ُ ِّمضعفهم، ومترسهيمعىل  ّ ِ ْ شد ُكم  املسلمني، َمعارش"، "قاعدهم عىل ُ ُأ ْ َ

ِّباهللا وبحق َمن كانت له قبىل: عليكمى ِ ِمظلمة فليقم فليقتص منِّ ِ َّ َ ََ ْ ُ ٌ ْْ َْ َ ًجرما  املسلمني ىف املسلمني َإن أعظم"، "ىَ ْ ُ
ْ مل حيرم عىلٍمن سأل عن يشء َّ َ تهاملسلمني ُ ِ، فحرم عليهم من أجـل مـسأ ِ َ ِّ ٍمـا مـن رجـل : ٌثـالث ٍمـسلم ِّلكـل"، "ُ ِ

ِسبيل اهللا ىف ٍبسهم ىفى َيرم َاملسلمني َمن ٍإال كان أجر ذلك السهم له كعدل نسمة، َأصاب أو أخطأ، ِّالعدو ِ ِ ِ ُ .
َوما من رجل من ٍ ٌابيضت منه شعرة ىف َاملسلمني ِ ْ َّ َ َ اهللا إال كانت له نورا يوم القيامة يسعى بني يديهِسبيل ْ َ ََ ِ َ ً ْ وما . ِ

َمــــن رجــــل مــــن ٍ ًأعتــــق صــــغريا أو كبــــريا إال كــــان حقــــا عــــىل اهللا أن جيزيــــه بكــــل عــــضو منــــه أضــــعافا  َاملــــسلمني ِ ٍ ِّ َ ِ
ً ً َ

َأسلم ت: "وىف رسائل النبى صىل اهللا عليه وسلم إىل ملوك عرصه كان يقول لكل منهم ".ُمضاعفة ْ ِْ ْسلمَ كام ". َْ
وقــد كــان . ىف مقابــل اليهــود حــسبام هــو معــروف) َهكــذا نــصا" (املــسلمني"اســتعمل ىف صــحيفة املدينــة كلمــة 

ء إحـصاء هلـم باعـه فـأمر بـإجرا ْفعـن  حذيفـة بـن . الرسول صىل اهللا عليه وسلم حريصا عىل أن يعـرف عـدد أ َُ
َالــيامن َّصــىل اهللا عليــه وســلمى قــال النبــ: "َ ُ َتلفــظ مــن  ىلُاكتبــوا: َّ َّ َ فــا ومخــسامئة . ِالنــاس مــن ِباإلســالم َ ِفكتبنــا لــه أ َ ِ ْ ْ َ ًْ

ْرجل، فقلنا ُ ٍ ُ تنَا ابتلينا حتى إن الرجل ليـصىل: َ ف ومخسامئة؟ فلقد رأ ِّنخاف، ونحن أ ُ ُ ْ َُ َ ََّ ِ ُ ُ ْ َ َْ ٍ َ ِ ُ ْ ٌ ٌوحـده وهـو خـائف ُ ِ ُ َْ ."
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ـــــة بـــــــن احلكـــــــم الـــــــسلمى ـــن معاويــ ـــــت" :وعــــ ـــــ: ُقلــ ــا رســـــــول اهللا، إنــ ِيـــــ ـــــديى َ ــــة، وقـــــــد جـــــــاء حــ ـــد بجاهليـــ ٍث عهــــ ٍ ُ
ــان: "وقــــال رســــول اهللا عليــــه الــــسالم...". ِباإلســـالم ُاهللا ــ ِنــــاس مــــن عبــــد القــــيسى أ ْ ٌَ ِمــــن قــــومهم،  ِباإلســــالم ِ

ِعــن الـــركعتني اللتــني بعـــد الظهــرى َفــشغلون ِ ْ َ وقـــال صــىل اهللا عليــه وســـلم لصعــصعة جـــد الفــرزدق الـــشاعر ". ََّ
ْاألموى عن منعه عددا من العرب وأد  ّهـذا بـاب مـن الـرب، ولـك أجـر إذا ": بناهتم مقابل مال يدفعه ألهليهمَ ِ

َّمن اهللا عليك  ".باإلسالم َ
ُيمنّــون عليــك أن أســلموا: "ىف قولــه جــل جاللــه" اإلســالم"أمــا بالنــسبة للقــرآن الكــريم فــإن  ْ َُ َ َْ ال : قــل. َ

ْمتنُّوا عىل إسالمكم، بـل اهللا يمـن علـيكم أن هـداكم لإليـامن إن  َ ّ ُ َ َّ ُ ال يمكـن إال أن يكـون الـدين " كنـتم صـادقنيَ
ى به حممد صىل اهللا عليه وسلم ضا. الذى أ ُاليوم أكملت لكم : "وبمستطاعنا أن نستشهد باآليات التالية أ

ُدينكم وأمتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم اإلسالم دينـا ُِ َأفمـن رشح اهللا صـدره لإلسـالم فهـو عـىل نـور "، "َ َُ َ َْ َ َ
ْومـــن "، "مــن ربــه؟ َأظلــم ممــن افـــرتى عــىل اهللا الكــذب وهـــو يــدعى إىل اإلســالم؟َ ْ ُ َ ُ َ ْ َفمـــن يــرد اهللا أن هيديـــه "، "َ ُ ِْ ِْ َ ُ ِ َ

َيــْرشح صــدره لإلســالم ْ ّربــام يــود الــذين كفــروا لــو كــانوا مــسلمني"، "ََ َ َ إن املــسلمني واملــسلامت واملــؤمنني "، "ُ
ًأعد اهللا هلم مغفرة وأجرا عظيام... واملؤمنات ًُ ً َّ َ َ ."  

ئها وقـــال ء الــــذين وفــــدوا عــــىل النبـــى مــــع شــــيوخ القبائــــل وشــــعرا ــشعرا  النابغــــة  اجلعــــدى، وهــــو مـــن الــ
  :وخطبائها العام التاسع للهجرة يبايعون النبى عىل نبوته وزعامته

ن ـــــأ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــد  إذ مل يــــ ــــــ ِفاحلمـــــــــــــــــــــــ ْ ِ ِ ِّ ــــــــــــــــــــىلى ُ ــــــــــــ ِأجــ َ َ  
  

ـــــــــاال   ــــ ـــــالم رسبــ ـــــــ ـــــــن اإلســـ ــــ ــ ـــــــــــى لبـــــــــــــــست مــ َحتــــ ْ ِ ِ َ ِ ُ ْ ِ َ  
                                                * * *  

ـــــــعا ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــا واســ ـ ـــــــــالم ثوبــ ــــ ــ ــــــــــست م اإلســــــ ــــ ــ ًولبــــ ْ َِ ً َ ِ ِِ ْ ُ ْ ِ َ  
  

ـــــــــــــــــان ــــ ــ ــرم وال منّــ ــــــــــــــــيب ال حـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــن ســـــــــ ـ ِمــ َ ََ َ ٍْ ِ ِ ِ  
  :  وقال حسان بن ثابت  

ــــــــــــه ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــرص نبيـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــا بنَ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ِاهللا أكرمنـــــــ ِّ ِ َِ ِ َْ َ َ ْ ُ  
  

ــــــــــــالم ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــــــائم اإلســـــ ــــ ــ ــــ ــــــــــــــام دعــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــا أقـــــــــ ِوبنَ ْ َ َِ ِ َ ََ َ ِ  
  * * *  

ــــد ــــــ ـــــــ ــــــل حممــــ ــــــــــــــــــــوك النـــــــــــــــــــــاس قبـــــــــــــــ ـــــا ملـ ــــــ ــــ ــ ــــ ٍكنّ َّ َُ ُ َ ُْ َ ِ َ ُ  
  

ـــــان لنــــــــــــــا الفــــــــــــــضل ـــــالم كـــــــــ ــــــ ـ ــــــــــــــى اإلســ ـــــام أ ــــــ ـ ُفلــ َْ َ َ َُ ْ ِ َ ّ  
  * * *  

ـــــــــــل ىف ــــ ــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــــــــــــــــــــــا جربيــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ُينْتابنــ ِ ْ ِ ُ ــا َ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ياتنــ ِأ ْ َ  
  

ـــــــــــــــــــام ـــالم واألحكــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــرائض اإلســـ ِبفـــــ ِ ْ ِ ِ ِ َ ِ  
ء الرسول عليه السالم     :وقال كعب بن مالك، وهو مثل حسان من شعرا

ــــــــــــــوا ــــــــــــ ـــــ ـــــا أو تنيب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــا بقينَ ــــ ــ ـ ــــــــــد مــ ــــ ــ ــــ ــ ُنجالـــــــــ َِ ِ ُِ ُ َُ َ َ  
  

ــــــــضي ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــا مـــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــالم إذعانــــ ــــــ ِإىل اإلســــــــــــــــــــــــــــ ُ ًْ َْ ِ   َفاَ
  * * *  

ـــــــا ىف ــــــ ــــ ــ ــــروا أمرنــ ــــــ ــــ ــ َوإن تـــــ ْ ََ ْ َ ْ ـــــــم ســـــــــــــــــــــفها ِ ــــ ــ ــــ ــ كــ ًرأ َ َ ْ َُ ِ ـــرأ  ْ ــــــ ْ   فــــ َ ـــــــــضليلى َ ــــ ــــــالم ت ـــــــالف اإلســـــــ ــــ ُمـــــــــــــن خــ َْ َ َ ْ ََ َ ْ  
    

ـــــــه   ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــة لــ ـــــ ــ ـــــ ـــــــــــالم ميمنَ ـــــــــــــا عـــــــــــــــــــــىل اإلســــــــــ ــــ ــ ــ ُوكنّ ْ ََ ً َ َ ِْ ِ ُ  
  

ـــــاهره ــــــ ــــ ــ ـــد اللــــــــــــــــــواء وشـ ـــــــــــــ ــــــا عقــ ــــ ــ ـــــان لنــــــ ـــــــ ْوكــــــ َُ ِ ِ ِّ ُ ْ َ  
  * * *  



 ١٣
 

ـــــــــــ ــدَت ــــــ ـــــــالم بعـــ ـــــــــرى اإلســــ َالىف عــ ْ َ ِ ِ َ ُ ــــــــَ ِ انفـــ   ِصامهاْ
  

ــــــــــــــــــــى أقـــــــــــــــــــــــام املنَاســـــــــــــــــــــــكا ـــــا حتـــ ــــــ ــــــ ِفأحكمهــــــ َ َ ََ َ ْ َ َ  
ـى "اإلسالم"وهذا كله يبني بأجىل بيان أن استخدام كلمة    ، بوصفه املصطلح اخلاص بالدين الذى أ

به حممد عليه الصالة والسالم، قد كان معروفا ىف عهد النبى ونصت عليه آيات القرآن وأحاديث املصطفى 
  .له صىل اهللا عليه وسلم، وليس من إنتاج فرتة الحقة كام زعم حممد أسدواألشعار املعارصة 

، فيعـزو "Introduction to Islamic Theology and Law : "أمـا جولدتـسيهر، ىف كتابـه
ــه هــو مؤســس اإلســالم فــق عــىل هــذا وال. إطــالق هــذا املــصطلح إىل ســيدنا حممــد، الــذى يــرى أ   ونحــن ال نوا

ه صحيحا، فمحمد عليه  ـه عليـه نرا السالم ليس هـو صـاحب هـذا املـصطلح، بـل اهللا هـو الـذى أطلقـه، كـام أ
السالم ليس خمرتع اإلسالم بل هو الشخص الذى اختاره اهللا سبحانه وأوحى إليه هذا الدين وكلفه تبليغه 

ثــم للعــامل، وهــو مــا صــنعه ىف احلــال حــني قــام ينــذر عــشريته األقــربني أوال، ثــم قبائــل العــرب مجيعــا مــن بعــد، 
ملوك العامل من حوله تاليا، إىل أن تـوىف عليـه الـسالم فقـام أصـحابه مـن بعـده يبلغـون رسـالته إىل الـدنيا مجيعـا 
وفتحــــوا كثــــريا مــــن الــــبالد، التــــى دخلــــت عقــــب ذلــــك ىف اإلســــالم واختــــذت مــــن القــــرآن واحلــــديث مــــصدرا 

خلــاص بــإطالق ذلــك املــصطلح واملالحــظ أن الرتمجــة العربيــة هلــذا الكتــاب قــد صــاغت الفعــل ا. لتــرشيعاهتا
را مما قاله جولدتسيهر، فذكرت  ِاالسم الذى أطلق عليه منذ بادئ األمر"بصيغة املبنى للمجهول فرا ْ بـدال " ُ

، حـسبام جـاء ىف الرتمجـة "the very name that its founder gave it at the beginning"مـن 
َوكنت أحب أن يبقى املرتمجـون عـىل . قلوه إىل العربيةاإلنجليزية للكتاب، وهى الرتمجة التى اعتمد عليها نا ِ ْ ُ

ء مـاذا يقـول املؤلـف بالـضبط، ثـم هلـم بعـد  أصل العبارة دون الترصف فيها عىل هذا النحو حتى يعـرف القـرا
ذلك مندوحة واسعة ىف اهلامش يعقبون فيها عىل رأى املسترشق اليهودى املجرى الذى ال يعجبهم مثلام ال 

  . زوال عىل مقتىض األمانة العلميةيعجبنا، وذلك ن
ويمىض جولدتسيهر ىف مزاعمه العجيبة فيقول مثال إن  حممدا مل يـأت ىف دينـه بـشىء جديـد ىف مفهـوم 

فـاهللا ىف ديننـا هـو رب . األلوهية، رغم كـل مـا يميـز األلوهيـة ىف اإلسـالم عنهـا ىف األديـان واملـذاهب الـسابقة
ـه .  خالق كل شـىء، وال يقـع شـىء ىف الكـون إال بإذنـه ومـشيئتهالعاملني ليس له شبيه وال رشيك، وهو كـام أ

ـصار أمـا خـارج اإلســالم فكـان عنـد العـرب األوثـان حيـث نجـد لكــل . ٌجمـرد ال تنالـه احلـواس وال تدركـه األ
هــا املحــىل ن. قبيلــة إ ع : وعنــد الفــرس  واحــد للخــري هــو النــور، وواحــد للــرش هــو الظلمــة، وبيــنهام رصا

األب واالبن والروح القدس، كام نجد القول بتجسد اإل وموته عىل : لدى النصارى ثالثة أقانيمو. طويل
ئيـل وحـدهم . الصليب، وهو ما ينفيه القرآن ويدينه متاما وىف ديـن اليهـود نجـد أن هيـوه إ خـاص ببنـى إرسا

ئيـــل وكفـــى ـــضا وىف . يفــضلهم عـــىل كـــل مـــن ســـواهم مـــن البـــرش ال لــشىء إال ألهنـــم بنـــو إرسا العهـــد القـــديم أ
ِنـشاهد يعقـوب وهـو يـصارع اهللا وحيكـم سـاعديه حولـه إحكامـا شـديدا بحيـث ال يـستطيع اهللا الفلفـصة منــه  ْ ُ

حه َإال برضبه عىل حق فخذه بعدما فشلت توسالته إليه طوال الليل أن يطلق رسا َُ كام نقـرأ عـن ندمـه خللقـه . ّ



 ١٤
 

ُهـــذا، ونحـــن مل نـــربح بعـــد م. إلـــخ... جـــنس اإلنـــسان ْ وان األلوهيـــة َ ــا حوهلـــا، وإال فـــأ َنطقـــة بـــالد العـــرب ومـ
  فكيف يقول جولدتسيهر ما قال؟ . املنحرفة أكثر مما نتصور

واليقــف أمــر املستــرشق املجــرى عنــد هــذا احلــد بــل يــدعى أن النبــى قــد اســتقى مــواد دينــه مــن اليهــود 
مـه بكلمـة عـن أى اتـصال تـم والنصارى وغريهم مع أن أحدا من اليهود والنصارى أو مـن غـريهم مل يفـتح ف

ومعروفـة العـداوة العنيفـة التـى كانـت بـني اليهـود والنـصارى وبـني اإلسـالم، . َّبينه وبني حممد علمـه فيـه شـيئا
فلو كان هناك شىء من هذا القبيل لكانت فرصة عظيمة لفضح حقيقة حممد املخزية وكشف كذبه وتدليسه 

ــن كانــت مثــل تلــك االتــصاالت تــتم يــا . كفــيهم رشهوتوجيــه رضبــة ســاحقة إليــه تــدمره وتــدمر دينــه وت ثــم أ
ْترى؟ ومن الذى شـاهدها وأخـرب جولدتـسيهر بـام تـم فيهـا؟  إال إذا ختلـوا عـن كـل عقـل ومنطـق وقـالوا  َّ َ َ

ئع والعقائــد  إن حممــدا كانــت لديــه مكتبــة عامليــة فيهــا كتــب عــن كــل األديــان واملــذاهب والفلــسفات والــرشا
مم يعكف عليها ليل هنار وصباح مـساء يقلـب فيهـا ويـرسق منهـا وينقـل مـا يـرسقه إىل واألخالق وتاريخ األ

َدينه الذى ولفه هبذه الطريقة توليفا َّ غريب أن ينزل بعض املنتمني لعامل الكتابة إىل هذا املستوى املتدنى من . َ
ئــر أعمــتهن الغــرية عــن حتــرى احلــق واتباعــه  يقــول هــذا إنــام حيركــه إن جولدتــسيهر حــني. ّالتفكــري وكــأهنم رضا

بياء واملرسلني، وهلذا ال يكتب بعقل وال حكمة   .احلقد والنقمة عىل سيد األ
نى الذى يقال إن حممدا الغالم قد قابله مرة واحدة لدقائق  ْتعالوا مثال إىل بحريا، ذلك الراهب النرصا ََ َ

ته إىل الـشام، ى طالب ىف سفرة من سفرا  وإنـه قـد حـذر عمـه مـن املـىض معدودات حني كان مصاحبا لعمه أ
ــه هــو النبــى املنتظــر، والــذى يــدعى كثــري مــن  بــه قــدما إىل هنايــة الرحلــة جتنبــا لــألذى عــىل يــد هيــود لــو عرفــوا أ

ــه قــد لقــن حممــدا أصــول دينــه فولــف منهــا دينــه اجلديــد َالبــاحثني الكتــابيني أ َّ فكيــف يــا تــرى تــم تلقــني بحــريا . َ
بلــة الــرسيعة، وهــو الــدين الــذى اقتــىض مــن الــزمن ثالثــة وعــرشين عامــا كــى للغــالم دينــه املقبــل ىف تلــك املقا

ــه مل يبــدأ  إال بعــد  املقابلــة بــأكثر مــن مخــسة وعــرشين عامــا؟ بــل كيــف يمكــن أن يــستفيد  يكتمــل، فــضال عــن أ
نى غريب؟ وهذه إحدى النقاط التـى اسـتند إليهـا تومـاس كاراليـل  صبى ىف العارشة ونيف من راهب نرصا

ثم . وهذا إن كان بحريا عربيا أصال يمكن أن يقع تفاهم بينه وبني ذلك الصبى. ذا االهتام األرعنىف نفى ه
َكيف مل يتذكر ذلك اللقاء القرشيون الذى كانوا مع حممد ىف تلك السفرة حني رشع يدعوهم إىل دينه اجلديد 

ـك نبـى يـوحى إليـه : فيقولوا له ك قـادر عـىل خـداعنا والـزعم بأ َكيف تظن أ مـن الـسامء بيـنام نعـرف نحـن كـام ُ
ــت أن بحــريا هــو مــن لقنــك ذلــك الــدين؟ كــذلك كيــف لقنــه بحــريا اإلســالم، وكثــري جــدا ممــا حيتويــه  تعــرف أ
القرآن مل يكن قد وقع بعد؟ ثم كيف لقنه بحريا دينه، وكثري جدا مما ىف هذا الدين يناقض مناقضة شديدة ما 

نية ديـن بحـريا؟ ولنفـرتض أن  التلقـني رغـم اسـتحالته قـد تـم، فكيـف سـكت بحـريا فلـم يفــضح تقولـه النـرصا
ه ليس نبيا من عند رب العاملني بل جمرد تلميذ صغري له، أو يفضحه أحد  ّحممدا حني أعلن النبوة ويذكره بأ
من الرهبان الذين يعرفون بأمر تلك املقابلة وما دار فيها؟ ثم إن هـذا كلـه يغفـل حقيقـة جـد هامـة مـن شـأهنا 



 ١٥
 

 هــذه اخلــزعبالت متامــا، إذ تقــول الروايــة التــى يعتمــد عليهــا هــؤالء الزاعمــون ىف اهتــام النبــى بأخــذ أن تنــسف
نى إن بحريا نفسه قد أقر بنبوة حممد بعدما اكتشف عالماهتا ىف جـسده، ومـن ثـم حـذر  دينه عن مصدر نرصا

ُعمه املىض به قدما إىل حيث يفد عىل هيود، الذين يرتبصون به رشا ُِ َ ً َُّ ذن فقد كان بحـريا يـؤمن بمحمـد نبيـا، إ. َّ
باعهم املؤمنني هبم؟ . ِّوقبل اهلنا ال بسنة بل بعقود، ومل يعلم حممدا شيئا من لدنه بياء من أ   وهل يتعلم األ

ضا إىل السيد والعاقب أكرب زعامء النصارى ىف اليمن حني وفدا  عىل النبى ىف املدينة، ودار  ْوتعالوا أ ََ َ
ر  َدينى انتهى بعرض النبى علـيهام املباهلـة للعـن الكـاذب مـنهام، فـام كـان مـنهام إال أن خنَـسا بني الطرفني حوا َ ْ َ ِ

ــا يقولـــه القـــرآن عـــام وقـــع مـــن عبـــث ىف كتـــاهبم ـــاذا مل جيبهـــاه . وآثـــرا دفـــع اجلزيـــة عـــىل املباهلـــة رغـــم مـ واآلن 
 الذين علموك اإلسالم ومل يوحه التى يزعمها الكذابون ويقوال له إن بعض رجال ديننا هم" احلقيقة املرة"بـ

اهللا إليـــك؟ لقـــد كـــان هـــذا كفـــيال بـــإحراج حممـــد ووضـــع حـــد لـــدعاواه ىف النبـــوة وىف اهتامـــه إيـــاهم بالعبـــث ىف 
ِكتاهبم حسبام هيرف اهلارفون ِ ْ ُوكل ما قدرا عليه هو حماولتهم إلقاء الريب ىف نفوس الصحابة الذين لقوهم . َ ََ َ َ

كيــف يقــول القــرآن إن مــريم هــى أخــت هــارون بيــنام يفــصل : سالم، إذ قــالوا هلــمقبــل مقــابلتهم للنبــى عليــه الــ
ئيل كثريا ما كـانوا يتـسمون  ْهارون عن مريم مئات السنني؟ فلام علم النبى بالسؤال املريب قال إن بنى إرسا َّ

  . بأسامء صاحليهم
ُولقد وقفت ىف البدايـة أمـام هـذا اجلـواب ىف  شـىء مـن احلـرية لوجازتـه وخ ِ َِ َ ِّلـوه مـن االستـشهاد بأمثلـة َ ُ

ـدا، وأكثـر مـا كـان يمكـن أن يـدور ىف ذهنـى  ى ال أشك ىف صحة ما قاله رسـول اهللا أ من تاريخ القوم رغم أ
ُهــو أن الروايــة قــد تكــون غــري صــحيحة، إىل أن متحــضت لبحــث تلــك النقطــة منــذ ســنني، فتبــني ىل مــن دوائــر  ْ َّ

كثريا ما تطلق ىف الكتاب املقدس جمـازا عـىل " أخت"و" أخ"و" ابنة"و" ابن"املعارف الكتابية ذاهتا أن كلمة 
نحـــو عـــرشين صـــورة بحيـــث يمكـــن أن يقـــال إن فالنـــة ابنـــة فـــالن أو أختـــه رغـــم مـــا يفـــصل بيـــنهام مـــن مئـــات 
األعــوام، مــع إعطــاء تلــك املوســوعات شــواهد مــن الكتــاب املقــدس مــن شــأهنا أن توضــح الغــامض وتزيــل 

فسهم ال من قبل املسلمنيحرية احلائر، وبخاصة أهنا َ صادرة عن أهل ذلك الكتاب أ واآلن ها نحن أوالء . ِ
ـه  ـه ال يقـرأ وال يكتـب وأل امه بام ىف ذلك الكتـاب أل نرى كيف صدق كالم النبى عليه السالم رغم عدم إ

قــت مل يثبــت عنــه اتــصاله بقسيــسيهم ورهبــاهنم غــري بحــريا، الــذى مل يمكــث معــه ســوى دقــائق، وىف ذات الو
َجهل السيد والعاقب أو كذهبام َّ َ َ َّ ََ.  

ئيــل وفــضح أخالقهــم . واحلالــة الثالثــة هــى هيــود املدينــة لقــد حتــدى القــرآن ىف املرحلــة املكيــة بنــى إرسا
وكانــت اآليــات جتلجــل ىف اآلفــاق . وتقلبــاهتم وعنــادهم وكفــرهم، وزاد ىف املدينــة فــاهتمهم بالعبــث بكتــاهبم

ّوتــصم آذاهنــم، فلـــم يفتحــوا ف ِ وكــانوا يــستطيعون، لـــو كــان كـــالم جولدتــسيهر وأمثالـــه . مهـــم بكلمــة تكـــذيبُ
ــه إنــام اســتقى دينــه مــن اليهــود  َّصــحيحا، أن يــصكوه ىف فمــه صــكا ويبينــوا لــه أهنــم يعرفــون حقيقتــه جيــدا وأ

فلــامذا خرســوا يــا تــرى؟ لقــد تــآمروا، بــدال مــن ذلــك، عليــه وانــضموا إىل معــسكر الكفــر وأكــدوا . والنــصارى
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. فــانظر إىل مــدى الفجــور والتــدليس والكفــر ىف اخلــصام. كى مكــة أن وثنيــتهم أهــدى مــن توحيــد حممــدملــرش
فلـامذا، عوضــا عــن هــذا الكــذب الكــافر، مل يكــشفوا األســتار عــن تلمذتــه لرجــال ديــنهم، وكفــى اهللا الكــذابني 

  املدلسني رش الكفر والفجور؟ 
 قدم رسول فقد: يتني أسوق لك احلكايتني التاليتنيوألزيدك، أهيا القارئ العزيز، من الشعر بيتا بل ب

ُّاهللا صــىل اهللا عليــه وســلم املدينــة وعبــد اهللا بــن ســالم العــامل اليهــودى ىف ُُ ٍ َ ََّ ِ ُِ َ ُ ى رســول اهللا صــىل اهللا  َّ ُنخــل لــه فــأ َّ ِ َ ٍ
ــــــــه،  ــــــــه وبدين ــــــدها إيامنــــــــه ب ــــن بعــ ـــياء أعلــــ ـــــه ىف أشـــــ ــــــه وســــــــلم وتباحــــــــث معـــ ــــــــم قــــــــال"َّعليــ ـــول اهللا، : َّث ــــــــا رســـــ ِي َ

ٌهبـــت، ٌقـــوم َاليهـــود َّإن ْ ِوإهنـــم إن ســـمعوا بـــإيامن ُ َ ُبـــك هبتـــونى َّ َ ُووقعـــوا ىفى َ ـــ،َ ِّ فأحـــب أ ُّ ِ عـــث إلـــيهمى ُ ُأ َفبعـــث، . َ
ٍمــا عبــد اهللا بــن ســالم؟ قــالوا: فجــاؤوا فقــال َ َ ُ ِ ِســيدنا وابــن ســيدنا، وعاملنــا وابــن عاملنــا، وخرينــا وابــن خرينــا: ُ ُ ُ ُ ِّ ُ ُِّ

ِ ِ ِ ِ ُ َ .
ُفقــال صــىل اهللا عليــ ــسلمون؟ فقــالوا: َّه وســلمَّ ــتم إن أســلم أ َأرأ ِْ ْ ُ َُ ََ َأعــاذه اهللا أن يقــول ذلــك: ْ َ ْ َمــا كــان ليفعــل! ُ َ َْ ِ .

ٍاخرج يا ابن سالم: فقال َ َ َُ ِأشهد أال إ إال اهللا، وأشهد أن حممدا رسول اهللا: َفخرج إليهم فقال. ْ ُ ً ُ َُّ ُ َّ َ َُ َّ بل : فقالوا. َ
ُهو رشنا وابن رشنا، وجاهلنـا ِ ِّ ِ وابـن جاهلنـاُُّ ِ ـم أخـربك يـا رسـول اهللا أهنـم: قـال. ُ ِأ َ ََ ْ ِ ُ ٌهبـت ٌقـوم ْ ْ وىف احلكايـة ". ؟ُ

ُصـفية األخرى تقول أم املؤمنني اليهودية األصـل َبنـت حيـ َّ ُ َّصـىل اهللا عليـه وسـلمى للنبـى ُ ِ ُ ـ جـاء: "َّ ى وعمـى أ
ــ فقـال، ًمـن عنــدك يومــا فــام تــرى؟ : قــال. َّبــرش بــه موسـىى لـذاى أقـول إنــه النبــ: ُ مـا تقــول فيــه؟ قــال:ىِّلعمــى أ

ام احلياة: قال ِأرى معاداته أ َ َُ."  
وأخريا وليس آخرا فقد بعث النبى، وهو باملدينة املنورة، إىل امللـوك مـن حولـه رسـائل يـدعوهم فيهـا 

كيـف تظـن أن بمـستطاعك خـداعنا والـضحك علينـا : إىل  الدخول ىف اإلسالم، فلامذا مل يكن ردهم عليه هو
ـــت نعـــرف جيـــدا أن رجـــال ديننـــا هـــم الـــذين علمـــوك، فأخـــذت مـــا علموكـــه وإقنا ـــك نبـــى، ونحـــن وأ َعنـــا بأ ُ َّ َ َ

ت مـن صـحابته صـىل اهللا عليـه وسـلم  ه سوف جيوز علينا فنؤمن به؟ كـام أن عـرشا َوولفت منه دينا حسبت أ ْ َّ َ
واالضــطهاد، فطــاردهم كــانوا قــد هــاجروا قبــل ذلــك بــأعوام غــري قليلــة مــن مكــة إىل احلبــشة فــرارا مــن االذى 

َّالقرشـيون إىل  هنـاك، ومل يـشاؤوا أن يرتكـوهم ىف مهـاجرهم آمنـني مطمئنـني، وأرسـلوا وراءهـم مـن دس هلـم  َ ْ ََ
ــون ىف مـــريم وابنهــــا قــــوال عظـــيام ــؤالء الالجئــــني يقولــ ــد النجاشــــى قــــائال إن هـ فاســــتدعى امللــــك احلبــــشى . عنـ

هم، فقرأوا عليه صدر سورة  بيائـه، وفي"مريم"الضيوف وسأ وتقـول . ها أن عيسى جمرد عبد هللا ونبى من أ
ـيس مـن . الرواية إنه مل جيد ىف آيات القـرآن مـا يمكـن أن يعـرتض عليـه، أمـا القـساوسة فقـد هـاجوا ومـاجوا أ

ه قـد  السخف الساخف أن خيرس كل أهل الكتاب ىف عرص الرسول فال يفتح أحدهم فمه بكلمة يبني هبا أ
ى ىف آخر الزمان مسترشق جمرى يعيش عىل بعد آالف األميال من بالد العرب استقى دينه من كتبهم، ثم  يأ

اسخ؟   ىف بيئة ختتلف عن بيئة العرب وجريان العرب فريدد هذا التنطع ا
ن ىف الكتاب املقدس مثال وصف نعيم اجلنة عىل النحو الـذى ورد ىف القـرآن الكـريم؟ احلـق  وبعد فأ

أمـا . ضخم جدا من ذلك الكتاب، ال حيتوى عىل شـىء مـن هـذا القبيـل بتاتـاأن العهد القديم، وهو اجلزء األ
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العهد اجلديد فليس فيه إال أن الناجني سوف يـرشبون مـن عـصري الكرمـة ىف العـامل اآلخـر، ولـن يكـون هنـاك 
ْوأمــا ىف القــرآن فهنــاك أهنــار اللــبن والعــسل واخلمــر التــى ال فيهــا غــول وال . زواج وال نــساء ىف امللكــوت هــم َ

ُعنها ينْزفون ِ كام أن فيه الكوثر، وهو ما هو؟ وهناك احلور العني، والظالل الوارفة، واألهنار التى جترى من . ُ
حتت أقدام ساكنى اجلنان، والرضا اإلهلى، والسكينة واألمان والسعادة، وفوق ذلك كله التنعم برؤية وجه 

يم ال يتطرق إىل الكـالم  بـشأهنا، أمـا املـسيح ىف فالعهد القد. ونفس الشىء يقال عن جهنم. اهللا، وغري ذلك
اجيل فال يـشري إال إىل الزمهريـر واصـطكاك األسـنان الـذى ينتظـر مـن حرمـوا دخـول امللكـوت، بخـالف  ُاأل ِ ُ

ن العــذاب املعـدة للكفــار والعــصاة املجــرمني تفــصيال ــوا كــام يفــصل . َّالقـرآن املجيــد، الــذى فــصل القــول ىف أ
فكيـف يقـال إن حممـدا قـد اقتـبس . ساب األخروى مما ال وجود له ىف الكتـاب املقـدسالقرآن الكالم عن احل

ـن نلفـى، ىف كتـب اليهـود والنـصارى أو غـريهم، العبـادات واملواريـث  ِهذا كله مـن اليهـود والنـصارى؟ ثـم أ ْ ُ
نني املنظمة للحرب والقتال حسبام رشعها اإلسال   م؟ اإلسالمية أو احلدود أو مبدأ التعزير أو القوا

ثــم مــاذا نقــول ىف القــساوسة واألحبــار واملتحنفــني العــرب الــذين أســلموا وأســلمت أرسهــم معهــم أو 
من بعدهم وآمنت بمحمد، الذى يتهمه جولدتـسيهر باألخـذ عـن أديـاهنم؟ وهـذا مـستمر عـىل مـدى التـاريخ 

 بالدهم أو املهاجرون حتى اآلن، وىف بالد الغرب نفسه، رغم كل ما عليه املسلمون حاليا، سواء الباقون ىف
إىل بـــالد الغـــرب نفـــسه، مـــن الـــضعف واهلـــوان والتـــرشذم والتخلـــف ممـــا ال يغـــرى أحـــدا باعتنـــاق ديـــنهم، بـــل 
ـــه، ورغـــم الـــدعاوة املجرمـــة القاســـية التـــى يقـــوم هبـــا تالمـــذة جولدتـــسيهر ذاتـــه مـــن  ّبـــالعكس ينفـــر النـــاس من

لزراية عـىل اإلسـالم واهتامـه بكـل املوبقـات مسترشقني ومبرشين وإعالميني وساسة وأساتذة جامعيني من ا
وتــشويه صــورته بكــل ســبيل كــذبا وزيفــا وتدليــسا؟ إن ديــن حممــد ال يــزال حتــى هــذه اللحظــة يــسحر بجاملــه 
يتــــه كثــــريا مــــن الــــساسة والرياضــــيني والعلــــامء واإلعالميــــني وأســــاتذة  ــه وإ ونبلــــه وروعتــــه وصــــدقه وعمقــ

 بالد الغرب، الغرب الذى كان إىل وقت قريب جدا حيتل بالد اجلامعات ورجال الدين والناس العاديني ىف
فكيـــف يعلـــل . اإلســـالم ويـــسوم أهلهـــا ســـوء العـــذاب واهلـــوان واللـــصوصية واالســـتبداد والقمـــع واالحتقـــار

  جولدتسيهرنا ذلك؟ 
اجيل كلها، ىف ميدان الترشيعات واألخـالق، شـىء آخـر غـري موعظـة اجلبـل،  وباملناسبة فليس ىف األ

كز الكالم حول التـسامح التـام مـع املعتـدى عليـك بـل إحتافـه بمزيـد مـن التـسامح بحيـث إذا رضبـك وهى تر
ـضا ـرس أ مـن فعليـك أن تـدير لـه اخلـد األ وىف هـذه النقطـة نجـد لإلسـالم شخـصيته املتميـزة، . عىل خدك األ

باعــه الــرد عــىل العــدوان بمثلــه، مــع تفــضيل التــسامح ملــن يقــدر عليــه، فراعــ ى الطبيعــة البــرشية فقــد أجــاز أل
وعمل ىف ذات الوقت عىل االرتقاء هبا ما أمكـن دون أن يفكـر ىف جتاهلهـا وإلغائهـا حتـى ال يـصري الكـالم ىف 
باع موعظة اجلبـل حـسبام تـرى أعيننـا وحيـدثنا  التسامح جمرد حرب عىل ورق ال أحد يلتزم به كام هو احلال ىف أ
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بياء ختتلف ىف القرآن ويكفى أن نعـرف أن .  عنها ىف الكتاب املقدس اختالفا جذرياحتى قصص األ
بيـاء، الــذين جيــسدون املثــال األعـىل ىف اخللــق والــسلوك والعقيــدة، يـصورهم ذلــك الكتــاب خونــة مــارقني  األ

ــاة قـــراريني الضـــمري عنـــدهم يكـــبح شـــهواهتم وأحقـــادهم ــإبراهيم يقـــدم زوجتـــه هديـــة : وقتلـــة جمـــرمني وزنـ فـ
ياملك لقاء بعض ا ولـوط يـامرس . ملواشى، ولوال أن ذلك امللك عرف احلقيقـة ىف املنـام لكـان قـد زنـى هبـاأل

يـة مـن عيـصو بمعونـة أمـه زوجـة النبـى إسـحاق بحيلـة مـن . زنا املحارم مع بنتيه ويعقوب يرسق الربكـة اإل
ذا يـامرس وهيـو. حيـل األفـالم اهلنديـة، ويـصارع اهللا طـوال الليـل ويمـسكه عـىل نحـو ال يمكنـه الـتفلفص معـه

الزنــا مــع زوجــة ابنــه، وداود يزنــى بأرملــة قائــده العــسكرى املخلــص بعــد أن قتلــه ىف مــؤامرة دنيئــة، وهــى أم 
ئيـــل عـــىل عبـــادة العجـــل الـــذهبى. وابـــن داود يعتـــدى عـــىل عـــرض أختـــه. ســـليامن . وهـــارون يـــساعد بنـــى إرسا

 وىف مفتــتح العهــد القــديم يــذكر .وهكــذا... وســليامن يتــزوج نــساء وثنيــات ويبنــى هلــن األصــنام ىف قلــب بيتــه
ودعنـا مـن  األخطـاء العلميـة . مؤلفه أن الرجال، وعىل رأسـهم آدم، هـم أوالد اهللا، أمـا النـساء فبنـات النـاس

واضـــح أن جولدتـــسيهر إنـــام هيـــرف بـــام . والتارخييـــة واحلـــسابية العجيبـــة التـــى ال وجـــود هلـــا ىف القـــرآن العظـــيم
ه كذب، وهو يفعل ذلك عن عمد   .  وحقد غليظيعرف أ

عىل أن جولدتسيهر مل يتوقف ىف تنطعه عند هذا احلد بل استمر قائال إنه يتـصور أن حممـدا كـان يـؤمن 
بـأن القــوة العــسكرية كفيلـة بنــرش دينــه خــارج بـالد العــرب، لكنــه مل يكـن قــد اســتعد بــام يكفـل لدينــه بعــد ذلــك 

ولقد فات . ري ىف اللحظة احلارضة ليس إالالنجاح ىف مواجهة الظروف املستجدة، إذ كان كل مهه هو التفك
حممـــدا، ىف غمـــرة انـــشغاله باللحظـــة الراهنـــة، أن يـــستعني بجولدتـــسيهر خبـــريا عـــسكريا واقتـــصاديا وسياســـيا  

إذن لكـان اإلسـالم قـد وصـل إىل  القمـر واملـريخ والزهـرة وعطـارد . وثقافيا ودينيا حتى يـنجح فـيام فـشل فيـه
لكن لألسف فاتته . سية بكاملها، ويفكر اآلن ىف اخرتاق املجرات األخرىمنذ أزمان واكتسح املجرة الشم

ه مــع الــشعوب األخــرى حتــى ! هــذه النقطــة ــه اتبــع سياســة القــوة واإلكــرا يريــد جولدتــسيهر اهتــام اإلســالم بأ
ُترى ما الذى جعل تلك الشعوب تبقى عىل إسالمها حتى اآلن، وقد ضعف . أسلمت عن غري طيب خاطر َْ َ َ

  منذ وقت طويل ومل يعد باستطاعتهم إجبارها عىل البقاء ىف دين تكرهه؟ ُالعرب 
ولكن أوال علينا أن نعرف موقف اإلسالم من القوة العسكرية واحلروب وكيفية نـرش الـدين ومـا إىل 

ــرون عليــــه ــأكتفى هنــــا بــــإيراد . هــــذا لنعــــرف إىل أى مــــدى يعتمــــد جولدتــــسيهر وأمثالــــه التــــضليل مبــــدأ جيــ وســ
ــت نــذير وا عــىل كــل يشء وكيــل: "إياهــا تتحــدث بنفــسهاالنــصوص تاركــا  ٌإنــام أ ِِّ َِ ٍَ

ْ َ ُ َ َ ُ ََّ ٌ َ ََّ ْ َ َفــإن تولــوا فــإنام عليــك "، "ِ ْ ْ ََ ََّ َ َّ َِ َِ ْ َ
ُالبالغ املبني ِ ُ َْ ُ َ ْوقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، "ْ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ ُْ َُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ َْ َِ ِْ ِّ ُّ َ ْ ِال إكراه ىف "،"ِ َ َ ْ ِ ُين قد تبني الرشد ِّالد َ َ َ ْْ ُّ َّ َ َ ِ

َمن الغ ْ َ ِولو شاء ربك آلمن من ىف"، "ىِ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َ ُّ َ ت تكره النَّاس حتى يكونوا مؤمنني َ َاألرض كلهم َمجيعا أفأ ُ َّ ُِ ِ ْ ُ ْ ُْ َْ َ َ ُ ً ُِ َ ْ َ َ َ ِ ُّ ُ ِ َ ْلو َ"، و"ْ َ
ِشاء ربك جلعل النَّاس أمة واحدة وال يزالون خمتلف ِِ َ ً َْ ُ َ ًُ ََ َ َ َ َ ََ َّ َ َُ َ َ َ ُّ ِمن اهتدى فإنام هيتد"، "َنيَ َ َّ َ َْ َ َ ِ َ ْ ِ ُّلنَفسه ومن ضل فإنام يضل ى َ َِّ َ ْ ََ َّ ِ َ َْ َ ِ ِ ِ

ا معـذبني حتـى نبعـث رسـوال ًعليها وال تزر وازرة وزر أخـرى ومـا كنـَّ َُ َ ُ َ َ َ َ َُ َِّ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َّ َ ٌ َِ ُ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َلـيس لـك مـن األمـر يشء أو يتـوب "، "َ َ ْ َ َ ُْ َ ٌ ْْ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ
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ِّعلـيهم أو يعــذ َ ُ ْ َْ ْ ِ َ ْهبمَ ُ ِوقــاتلوا ىف"، "َ ُ ِ َ َســبيل ا الــذين يقــاتلونكم وال تعتــدوا إن ا ال حيــب املعتــدين َ ْ ُ ُّ ْ َ ُ َِ ِ َِ ُ َ َ َْ ِ ُ َُ َ َِ َّ ََّّ َِ ْ َُ َّ ِ ُالــشهر "، "ِ ْ َّ
ِاحلرام بالشهر احلرام واحلرمـات قـصاص فمـن اعتـدى علـيكم فاعتـدوا عليـه بمثـل  ْ َ َِ ِ ِِ ِْ ْ ٌ َ َ َْ ََ ْ َ ُْ َ َ َْ َ َ ُ َ ُ َُ ِ ُ ُ َ َْ ْ ِْ ِ ُمـا اعتـدى علـيكم واتقـوا َّ َّ َ ََ ْْ َُ َ َ ْ

َا واعلموا أن ا مع املتقني َِّ ُ َ َْ َ َُ ََّ ََّّ َ َ ِادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنَة وجادهلم بـالت"، "ْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ ْ ََ َ ْ َ ُ َْ ْ َْ ْ ْ ِ َ َِّ ِ ُأحـسن ى ِهـى ِ َْ َ

َإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ َّْ َ َ ُ َ َّ َّ َهو أعلـم باملهتـدين ِ ْ ُ َِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ْوإن عـاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا عـوقبتم بـه ولـئن * ُ َ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ُْ ُُ َِ ْ َ َ ْ ِ

َصـــربتم هلـــو خـــري للـــصابرين َّ َ َِ ِ ِ ٌ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ــاجنَح هلـــا وتوكـــل عـــىل ا إنـــه هـــو الـــسميع العلـــيم"، "َ ُوإن جنَحـــوا للـــسلم فـ َّ َِّ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َْ ْ َ ِْ ُِ َّ َِ ِِ َّ َ َ َّ َ َ ِْ ."
ٌرآن مفعم بمثل تلك اآلياتوالق َُ ْ ُ .  

نى: وقد يعرتض معرتض بام يىل َقاتلوا الذين ال يؤمنُون با وال : "فام القول إذن ىف هذا النص القرآ ََ ُ َِ َّ ِ َ َِ ِ ِْ َّ ُ
َّباليوم اآلخر وال حيرمون مـا حـرم ا ورسـوله وال يـدينُون ديـن احلـق مـن الـ ُ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ََ َُ َ َ َّ َ ُ ُِّ َّ َ ُ ِ ْ ِ ُذين أوتـوا الكتـاب حتـى يعطـوا ِ ْ ُ َ َ ََّ َ ُِ ِْ ُ

َاجلزية عن يد وهم صاغرون َُ ِْ ٍَ َ َ ْ َُ َ ْ ِ يست هذه دعوة شاملة إىل مقاتلة أهل الكتاب؟ والرد سهل ميسور، فقـد "ْ ؟ أ
نزلــت اآليــة ىف الــروم حــني كــانوا يتــآمرون عــىل دولــة اإلســالم ىف أواخــر حيــاة النبــى عليــه الــصالة والــسالم، 

ْن مهم املسلمني إىل عدم التقاعس عن رد هذا العدوان وتلقني اخلونة املتآمرين درسا ال ينسونه فشحذ القرآ َ
ــدا، وهــو مــا كــان ن دولــة الــروم، وكانــت مــلء ســمع التــاريخ وبــرصه وفــؤاده وعقلــه . وال ينــساه التــاريخ أ فــأ

ب، فظنت أن كل الطري وكيانه كله، وكانت حتتل بالد الرشق األوسط وتنكل بشعوهبا وتسومهم سوء العذا
يؤكل حلمه، فرشعت تتحرش بالدولة املحمدية حسبانا منها أهنا، لشحة إمكاناهتا وحداثة سـنها، لـن تأخـذ 
ْىف يدها غلوة، فكان أن اقتلعت، بعد سنوات معدودات، هنائيا من بالدنا، وصـارت ىف خـرب كـان؟ وهـذا مـا  َ ِ ُ ْ

 مـن نفـسه أسـتاذا ىف اإلسـرتاتيجية العـسكرية والـسياسية يؤمل أمثال جولدتـسيهر، فيتنطعـون ويقـيم كـل مـنهم
ـه سـوف يـنجح فـيام فـشل فيـه الـروم والفـرس . ويأخذ ىف  نفض أحقاد قلبـه عـىل صـفحات الكتـب متـصورا أ

  !كان غريه أشطر
أمــا مــا يزعمــه جولدتــسيهر مــن أن حممــدا مل يكــن يــشغله فــيام يتــصور مستــرشقنا إال فــتح الــبالد دون أن 

به أن يكون مستعدا  ظمة املطلوبة ملواجهة ما يستجد من أمور بعد ذلك الفتح، فجوا بالتخطيط الالزم واأل
ما كان يشغل حممدا عليه الصالة السالم هو تبليغ الدعوة مثلام أمره ربه منذ بداية الوحى ىف آيات كثرية مثل 

ــزل إليــك مــن: "قولــه تعــاىل ْيــا أهيــا الرســول بلــغ مــا أ ْ َِ َ َ َ ِّ ُِ ِ ْ ُ ََ ُ َّْ َ ُ ربــك وإن مل تفعــل فــام بلغــت رســالتهَُّ َ ََ ََ َّ َْ َِ َ ْ َ َِّ َ ْ ْْ َ ِ أمــا إذا تتابعــت ". َ
ة  األحداث بعد وفاته عليه السالم وفتح أصحابه البالد فذلك موضوع آخر جيرى عليه ما جيرى عىل فتح أ

نني  ولـوائح تـرى قوة جديدة البالد األخرى إذ تواجهها أوضاع طارئة عليها أن جتد هلا حلوال وتضع هلا قوا
ــادئ العامــــة التــــى روعــــى فيهــــا قمــــة العــــدل والتــــسامح واإلنــــسانية  أهنــــا كفيلــــة بمواجهتهــــا تــــستنبطها مــــن املبــ

لقـــد وضـــع القـــرآن دســـتورا للحيـــاة، ويـــستطيع املـــسلمون أن يـــستلهموا هـــذا الدســـتور ىف وضـــع . والتحـــرض
ــة واخلطـــإ بـــاب للتـــرصف والعمـــل. القـــوانني التفـــصيلية ـــا، إىل عـــىل أن . وىف التجربـ القـــرآن والـــسنة قـــد احتوي

َجانــب املبــادئ العامــة، عــىل كثــري مــن التــرشيعات التفــصيلية التــى واجهــت وحلــت مــا نجــم ىف عهــد الرســول  َ
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وهــذه التــرشيعات مــن شــأهنا أن تــساعد املــسلمني بعــد الفتــوح عــىل اســتلهام . عليــه الــسالم مــن مــشاكل آنيــة
ــام الدســتور العــام ىف اســتنباط التــرشيعات التــى حتت اجهــا األوضــاع اجلديــدة ممــا مل يكــن للمــسلمني بــه عهــد أ

  . انحصارهم ىف شبه جزيرهتم
نني منـه، فهـل وضـعت أمريكـا قبـل غزوهـا العـراق  ه مل يكـن هنـاك دسـتور السـتلهام القـوا ولنفرتض أ

ظمة والقوانني الكفيلة بمواجهة ما استجد من مشاكل؟ فلامذا ال يزال العراق حت ى  اآلن مثال اللوائح واأل
اذا مل خيرج من الدوامة التى أوقعه فيها الغزو األمريكى؟ إن  يعانى من املتاعب ما يقصم ظهور اجلبال؟ و
كل ما صنعه األمريكان ويصنعونه إنام هيدف إىل تفتيت ذلك البلد وإرجاعه إىل عصور التخلف والتطاحن 

ع بني السنة والشيعة واألكـراد ورسقـة نفطـ أمـا الفـتح اإلسـالمى فلـم . ه وثرواتـه وآثـارهوإشعال نريان الرصا
ــشأ املــسلمون إمرباطوريــة تقــوم عــىل العلــم واإلبــداع  َّيتغــى شــيئا مــن تلــك الغايــات الــشيطانية اخلبيثــة، بــل أ َ َ َ
دا، إال أن  والعدل، وإن مل يصلوا بطبيعة احلال إىل مستوى الكامل، ذلك املستوى الذى ال يصل إليه البرش أ

لتــى فتحوهــا، رغــم عيــوهبم التــى ال يــربأ منهــا بــرش، كــان أفــضل مــرات ومــرات مــرات مــن حكمهــم للــبالد ا
الغـــزو الغربـــى للـــبالد التـــى اكتـــسحها األوربيـــون ىف القـــرون األخـــرية وكـــان كـــل مههـــم منهـــا كـــسح ثرواهتـــا 

مـــع الطبيعيــة إىل بالدهـــم واســـتعباد شـــعوهبا وإذالهلــا وختلفهـــا بقـــوة الـــسالح واجليــوش والـــرشطة وبالتعـــاون 
ِاخلونة من بني أظهرها ُ ْ ورغم هذا فسوف يقول مسترشقنا بعد قليل كالمـا مجـيال عـن التـسامح الـذى عامـل . َ

به املسلمون أصحاب البالد املفتوحة والذى ظلوا يعـاملوهنم بـه حتـى العـرص احلـديث اتباعـا ألوامـر ديـنهم 
  .التى وضعت موضع التنفيذ منذ اللحظات املبكرة ىف الفتوح

ــول واإلســـالم فهـــو جيـــرى فيهـــا عـــىل ســـنة اليهـــود مـــن أمـــا بالنـــ سبة لتـــشنيعات جولدتـــسيهر عـــىل الرسـ
سنتهم عن  ه نبى من عند اهللا، لكن أحقادهم قد أعمت قلوهبم ولوت أ معارصى  النبى، إذ كانوا موقنني أ

 املـؤمنني أن تشهد باحلق مما طالعناه ىف قصة عبد اهللا بن سالم وقصة حيى بن أخطب والد السيدة صـفية أم
ــه كــان . وعمهــا تــرى هــل كــان حممــد بــن عبــد اهللا مريــضا مــثال بــاهلالوس الــسمعية والبــرصية حتــى نتهمــه بأ

يتوهم رؤية جربيل وسامع صوت الوحى تومها؟ كال بكل تأكيد، بل كان صىل اهللا عليه وسلم طوال عمره 
ُمثــال اإلنــسان املتــزن العاقــل احلكــيم، ومل يعهــد عليــه العــيش ىف األ َ ْ ُوهــام أو اإلخبــار هبــا أو الركــون إليهــا أو ُ ُ

وهــل يمكــن أن يــنجح شــخص مــريض هبــذا الــداء ىف مهمتــه التارخييــة العامليــة الفريــدة عــىل النحــو . ُتــصديقها
الذى نجحه حممد مع وثوقه التام طوال الوقـت عـىل مـدى ثـالث وعـرشين سـنة منـذ أول حلظـة ىف دعوتـه إىل 

ِّجاح تلك املهمة وحتديه العامل كله بذلك، وجمىء احلوادث كلها مصدقة لكل الدين اجلديد إىل حلظة وفاته بن
  ما قال وأكد؟ 

ولقد كان حوله رجال يمثلون صفوة جمتمعهم، وقلام يكون ىف العـامل رجـال يـضاهوهنم رجاحـة عقـل 
. ةوكياسة ووقارا ودهاء، ومع ذلك مل يمـسك أحـدهم عليـه زلـة تـشككهم ىف سـالمة عقلـه أو صـحته النفـسي
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، ومل يقولـوا فيـه، ولـو َمججمـة خافتـة، كلمـة  ًثم إهنم استمروا بعده عـىل مـا كـانوا عليـه معـه مل يغـريوا ومل يبـدلوا َ َ ْ
ّواحدة تنتقده أو تلمزه أو تومئ إىل خلـل ىف جهـازه الفكـرى والعـاطفى كـام يفعـل حواريـو الـزعامء اآلخـرين  َ َِ ِ ُِ َْ

نا ىف باع كـارل مـاركس ولينـني وسـتالني وهتلـر وأعواهنم ىف مثل هذه الظروف مثلام رأ  عرصنا هذا ما قاله أ
أقول ما قلت عن . وموسولينى وماوتسى تونج وعبد النارص والسادات ومبارك والقذاىف مثال بعد رحيلهم

ِاســـتحالة مرضـــه بـــاهلالوس ردا عـــىل جولدتـــسيهر، الـــذى حلـــن بـــالقول يـــومئ إىل أن عظـــامء الرجـــال تـــصيبهم  ُ َ َ َ
تعيــنهم ىف مهــتمهم التارخييــة، وكــأن مستــرشقنا البلجيكــى قــد تــرك لــسيدنا رســول اهللا مهمــة األمــراض التــى 

  !خيبة اهللا عليه. تارخيية يؤدهيا بعد كل ما وجهه إليه من هتم خبيثة خسيسة
وقــد الحــظ الرجــال الــذين كــانوا يلتفــون حــول حممــد أمــارات الــوحى، وكلهــا تــشري إىل مــدى املعانــاة 

لقـد كـان بعـضهم، عنـد ذاك، يـسمع عنـد . ُّظ حممدا جسام ونفسا عند تنـزل القـرآن عليـهوالثقل الذى كان يبه
كام كان عليه الـصالة والـسالم راكبـا ناقتـه ذات مـرة حـني هـبط الـوحى، فعجـزت . وجهه دويا كدوى النحل

 وكـــان أحـــد الـــصحابة واضـــعا. الدابـــة عـــن البقـــاء قائمـــة مـــن ثقـــل مـــا اعرتاهـــا وبركـــت عـــىل األرض ىف احلـــال
باملــصادفة فخــذه حتــت فخــذ الرســول ومهــا جالــسان، ومــا إن رشع الــوحى ينــزل عليــه حتــى شــعر الــصحابى 

ر مادى . املسكني أن فخذه سوف تنفصم وهذا يشري إىل أن الوحى مل يكن جمرد رؤى وأصوات بل كان له أ
  . ملموس

ــال واجلــاه؟ لقـ د كــان عليــه الــسالم بــسيط ثـم مــاذا كــان حممــد يريـد مــن ادعــاء النبــوة؟ الرياسـة مــثال؟ ا
ه جيلـــس مـــع أصـــحابه عـــىل  َالـــنفس متواضـــعا غايـــة التواضـــع، فـــرتاه ينـــزل القـــرب ليلحـــد مـــسلام مغمـــورا، وتـــرا َْ

ومل يكـن لـه جـالوزة يبعـدون النـاس عـن . األرض يأكل معهم ما تيرس من الطعام مع إقاللـه مـن األكـل دائـام
وكـان  يقـول . مـة كـام يـصنع الـزعامء ىف كـل مكـان وزمـانطريقه بالسياط أو حييطون به لـزوم الوجاهـة والزعا

ة مــن قــريش كانــت تأكــل القديــد بمكــة باعــه عــن النهــوض لــه إذا أقبــل . عــن نفــسه إنــه ابــن امــرأ وكــان ينهــى أ
ـه جمـرد بـرش يـوحى إليـه. عليهم ـضا معرفتـه بـام . وكان يؤكـد أ وكـان ينفـى عـن نفـسه علـم الغيـب بـل وينفـى أ

َسوف يفعل به أو بقو وكان يتحمل سخافات األعراب وجالفتهم دون تذمر تفهام منه للبيئة والظروف . مهُْ
وىف القرآن آيات تعاتبه وتقول إن عكس ما صـنع ىف هـذا املوقـف أو ذاك كـان أوىل . اخلشنة التى  نشأوا فيها

ْبأن يـصنَع كثـرية جـدا، كـام مل يتكـرر اسـمه ىف القـرآن إال ثـالث مـرات ال غـري رغـم تكـرر اسـم موسـى مـرات . ُ
بيــاء ــدا وال يكــرر. وكــذلك إبــراهيم ونــوح ولــوط وغــريهم مــن األ : وكــان عليــه الــسالم ال يتــنفج ىف كالمــه أ

ا" ا، أ دا" أ َوليس ىف القرآن آية واحدة تعزو إليه أى انتصار أو إنجاز، بل كل ذلك ينْسب إىل اهللا تعاىل. أ ُ .
ْ كل ما يقوله إنام هو أمر مـن اهللا لـه بنُطقـه مـسبوقا بكلمـة بل ليس ملحمد فيه كالم مبارش من تلقاء نفسه، بل

َال أجــد فــيام أوحــى إىل حمرمــا عــىل طــاعم يطعمــه إال أن يكــون ميتــة أو دمــا مــسفوحا أو حلــم : قــل:...": "قــل" ً ُ ً َّ ًَ َ ًَ ْ ٍ ِ َِّ ُ

َّخنزيــر أو فــسقا أهــل لغــري اهللا بــه ِ ُ ونك عــن اجلبــال، فقــل"، "ٍ ًينــسفها ربــى نــسفا: ويــسأ ْ ُإنــى هنيــت أن : قــل"، "َ ِ ُ
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ا جاءنى البينات من ربى ُأعبد الذين تدعون من دون اهللا  ّ وفوق ذلك فإن القرآن ليخلو متاما من اسم "... ِ
يــه وجـــده وعمــه وخدجيــة وعائـــشة وحفــصة وســائر زوجاتـــه األخريــات مــثلام خيلـــو مــن احلــديث عـــن  أمــه وأ

راحه متام اخللو ه يستغفر . ّأفراحه أو أ اهللا مائة مـرة ىف اليـوم، ويظـل يبتهـل إىل اهللا ليلـه وهنـاره وكان يعلن أ
ــال . داعيــا حامــدا شــاكرا مقــرا بنعمــة اهللا عليــه وطالبــا منــه أن ينــزل بــه رمحتــه وبــره ولطفــه وكــان زاهــدا ىف ا

وظل هو هو نفس ، والرتف والفخامة متام الزهد حتى حني دان له العرب مجيعا وانصبت ىف حجره األموال
وكـان يعـيش مـع كـل زوجـة مـن نـسائه ىف غرفـة فقـرية ال . سيط الزاهد ىف الثـروة والتـسلط والربيـقالرجل الب

ــه . حتتــوى مــن الريــاش إال عــىل فــراش رخــيص وبعــض اآلنيــة البدائيــة التــى التقــدم وال تــؤخر َومل يــؤثر عنــه أ
باعــه أو شــتمه أو أهانــه، أو حتــى أحرجـــه دون داع، بــل كــان حريــصا عــىل  ـــك رضب أحــدا مــن أ كرامــة أو

مـة عـىل الـدوام باع غاية احلرص، وينصحهم بالتمسك بتلـك الكرا وكـان، رغـم متـسكه الـصارم بمبـادئ . األ
  . دينه وأخالقه، يعطف أشد العطف عىل الضعف البرشى

َويـــوم كـــسفت الـــشمس لـــدن مـــوت صـــغريه إبـــراهيم، وحـــسب أصـــحابه أهنـــا إنـــام كـــسفت تعاطفـــا مـــع  َِ

ــ نــه، أعلنهــا مدويــة أن ال . شمس والقمــر مهــا جمــرد آيتــني مــن آيــات اهللا ال تكــسفان ملــوت أحــد أو حلياتــهأحزا
هـل كنـت إال ! سـبحان ربـى: "وكان كلام طالبه مرشكو قومـه بمعجـزة رد علـيهم بـام أمـره اهللا أن يـرد بـه فقـال

بيــاء حتـى يــسد هــذ" بـرشا رســوال؟ ــه كــان بإمكانـه أن ينفــى وقـوع املعجــزات عــىل يـد مــن سـبقه مــن األ ا مـع أ
ى منه الريح ويسرتيح، لكنه مل يفعل ولقد كان حممد صادقا أمينا، فلم جيرب أحد عليه ولـو . الباب الذى يأ

أقول هذا ردا عىل من يقولون إنه ادعى النبوة عامدا متعمدا وعن . كذبة واحدة أو خيانة فردة عىل اإلطالق
ه ليس بنبى ر رغم معرفته أ ًث حممد احلكم أحدا من أهل بيتهَّوأخريا فلم حيدث أن ور. سبق إرصا ُودعونا . ٌَ َ

وألمــر مــا مــات ابنــه . ممــا يقولــه الــشيعة، فهــو كــالم ال يــدخل العقــل، وال يتامشــى مــع مبــادئ اإلســالم أصــال
ة حال لقد عرض عليه القرشيون أن يولوه حاكام عىل مكة كى يتخلصوا من . إبراهيم ومل يعش بعده ُّوعىل أ َ ُ
ا هم هبا والتى هتدد أوضاعهم املستقرة ألجيال وأجيال وتنذر بالقـضاء عـىل تقاليـدهم إزعاج الدعوة التى أ

ه رفض ولو كان احلكـم غايتـه لقـد كانـت هـذه أعظـم فرصـة سـنحت كـى حيقـق . وعاداهتم ومصاحلهم، بيد أ
َفلامذا رفضها وأعلن متسكه بالدعوة إىل الدين اجلديد إال أن يكون اهللا هو من أ. هبا ذلك الطموح ْ َمره هبذا؟َ َ  

فيــت األســلوبني  كــذلك قــام كاتــب هــذه الــسطور باملقارنــة بــني أســلوب القــرآن وأســلوب احلــديث فأ
فهنـاك . خمتلفني متام االختالف بام يؤكد تأكيدا يتجاوز كل شك أن حممدا لـيس هـو مؤلـف القـرآن بـأى حـال

ة ىف القـرآن، وهنــاك عبــارات كثـري جــدا مـن األلفــاظ واملــصطلحات موجـود ىف األحاديــث وال وجـود هلــا البتــ
نيــة لفظيــة وقصــصية وقــسمية، توجــد هنــا وال توجــد هنــاك، والعكــس بــالعكس ّوتراكيــب وصــور، وأ ِ َ وهــى . َ

وهذه املقارنة العلمية اإلحصائية . سامت جد كثرية، وتدل عىل أن القرآن ال يمكن أن يكون من صنع حممد
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وهـو موجـود عـىل املـشباك .  صـفحة٦٠٠املكـون مـن " ة مقارنة أسـلوبي_القرآن واحلديث: "متاحة ىف كتابى
  . ملن أراد تنزيله

َّنية"ومن ذلك أن القرآن خيلو متاما من كلمة  ّنوى، انتوى، ناو، منْـوى"ومشتقاهتا كـ" ِ َِ َ ٍ رغـم أهنـا متثـل " َ
: وسـلمىف اإلسالم حمور العمل قبوال أو رفضا، ىف حني تكثر هـذه الكلمـة ىف احلـديث كقولـه صـىل اهللا عليـه 

ات" َمظلمـة"كـام تتكـرر ىف األحاديـث صـيغة". ٍوإنام لكل امرئ مـا نـوى. إنام األعامل بال ْ ، لكنهـا ىف القـرآن "َ
ْظلـم"ختتفى متاما، وال نـرى فيـه إال صـيغة  ى ". ُ نـا مـن املالبـس ال يـأ وا وباملثـل نلفـى األحاديـث قـد ذكـرت أ

ــالرداء واإلزار والـــربد والـــرب ـــدا كـ َنس والقمـــيص والكـــساء واخلـــف والـــشعار والـــدثار القـــرآن عـــىل ذكرهـــا أ ِّ َ ُِّ ّ
ويل والقالنـس والقبــاطى ِواجلبـة والقـسى واحللــل والعامئـم واألطــامر والـرسا َ ََّ ََ ُ ُّ كـذلك ال نجــد ىف  القـرآن مــن . ِّ

ّبيـــنام نجـــد ىف األحاديـــث معـــه األوقيـــة والرطـــل والـــنَّش والـــصاع واملـــد " القنطـــار"األوزان واملكاييـــل ســـوى  ُ ّ
ْفرق والعرق والقدح واحللس والوسقوال َ َْ َْ ِ بـرغم أمهيـتهام " الـداء والـدواء"كام خيلو القرآن مـثال مـن كلمتـى . َ

: ويقـول القـرآن ىف اآليـة التاليـة. ىف احلياة، ىف الوقت الذى تتكرران فيه ىف أحاديـث رسـول اهللا عليـه الـسالم
نام تكونـوا يـدرككم املـوت ولـو كنـتم ىف بـروج مـشي" َّأ ٍُ ُْ ِ أقـىص حـد ىف ا لقـوة واملنعـة، إذ " لـو"بالغـا بـام بعـد " ٍدةْ

ـــه ســينجو مــن املـــوت، عــىل حــني نجـــد ىف  الــربوج املــشيدة هــى أقـــوى شــىء يمكــن أن يعتـــصم بــه مــن يظــن أ
ْأومل ولو بظلف شاة: "احلديث ِ ْ

ِ ْ وىف القـرآن كـذلك يتكـرر . أقـل شـىء ىف القيمـة واجلاذبيـة" لـو"بالغا بام بعد " َ
إلــخ ىف الوقــت ... ر الطبيعــة ومــا إليهــا كالــشمس والليــل والــضحى والتــني والزيتــون والطــورالقــسم بمظــاه

" إذ"وباملثل يكثر ىف القرآن املجيد استعامل . الذى خيلو فيه احلديث الرشيف من هذا اللون من القسم متاما
يــهوإذ قــا"، "ٌإنــى جاعــل ىف األر ض خليفــة: وإذ قــال ربــك للمالئكــة: "ىف كثــري مــن القــصص : ل يوســف أل

ــــتهم ىل ســــاجدين ـــد عــــرش كوكبــــا والــــشمس والقمــــر، رأ ـــت أحـ ـ ــــت، إنــــى رأ ُياأ ُ ، وال وجــــود هلــــذا امللمــــح "ِ
وىف القرآن نجد ىف املواضيع احلساسة تكنية، بينام ال نعدم أحيانا ىف . األسلوبى ىف احلديث النبوى الرشيف

فاظهـــا الـــرصحية نـــاك ثنائيـــات لفظيـــة تكـــررت ىف احلـــديث وال وه. أحاديـــث النبـــى ىف تلـــك املواضـــيع ذاهتـــا أ
وهكذا، ... وجود هلا ىف القرآن أو كلامت وردت ىف القرآن مفردة، وىف احلديث جمموعة، والعكس بالعكس

  . وهكذا عىل مدار مئات الصفحات
وإىل جانــب كــل مــا مــىض فــإن مــضمون القــرآن ال يعكــس البتــة مالمــح الشخــصية البــرشية، إذ يــسوده 

وعبثا تبحث بني آياته عن شعور . مة من مطلعه إىل منتهاه، ومن أصغر سورة فيه إىل أضخمهااجلالل والعظ
ن، لكـن . برشى بالفخار عند النرص أو باالنكسار عند االنتكاسة فال جتد وكم مر بمحمد من مباهج وأحـزا

دا صور رسوره بـه؟ خذ مثال زواجه من عائشة،  هل هناك آية واحدة تـ: القرآن ال يشري إىل شىء من ذلك أ
دا ى طالب، وقد سمى العام الذى وقع فيـه بــ. أ ُوخذ موت خدجية وأ َ ِّ ُ، هـل هنـاك إشـارة جمـرد "عـام احلـزن"ُ ٌ

قــت الــضيق ىف قلــب النبــى وأرقتــه، هــل هنــاك عبــارة  قعــة التــى أ ٍإشــارة إليــه؟ وخــذ واقعــة اإلفــك، تلــك الوا
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ْفـــس الـــشىء قـــل عـــن انتـــصار بـــدر وانكـــسار أحـــد َون. واحـــدة تتنـــاول تلـــك املـــشاعر الزوجيـــة الفطريـــة؟ كـــال ُ َْ
والرعب الذى سيطر عىل قلوب املسلمني عشية غزوة األحزاب، إذ القرآن ال حيتوى عىل أى شعور مرتبط 

  ... هبا
ولدينا كذلك النبوءات التى يتضمنها القرآن ومل حيدث أن ختلفت نبوءة واحدة عن الوقوع ىف الزمن 

ءات والتحــديات نبــوءة انتــصار اإلســالم التــى تكــررت منــذ اللحظــات األوىل وأول تلــك النبــو. الــذى حــدده
ــى النهايـــة ـــف الـــرشك واملـــرشكني واليهـــود والنـــصارى . للـــدعوة املحمديـــة حتـ وقـــد انتـــرص اإلســـالم رغـــم أ

واملجـــوس انتـــصارا مـــدويا مـــع ضـــعف اإلمكانـــات لدرجـــة الـــصفر أحيانـــا كثـــرية ىف جانـــب املـــسلمني، وقـــوة 
َده وعدده كام وكيفااخلصم وتفوق أعدا وعندنا نبوءة انتصار الروم عىل الفرس ىف بضع سنني، تلك النبوءة . ُ

وهنـاك اآليـات التـى تتحـدث عـن حقـائق . التى حدثت كام حددها القرآن، وىف الوقت الذى حددها القـرآن
ا قــــول ومنهــــ. علميـــة مل يكــــن ألحـــد علــــم هبــــا ىف ذلـــك العــــرص وال ىف العــــصور التاليـــة حتــــى العــــرص احلـــديث

نية إنـه خيـرج مـن بطوهنـا . املفرسين مثال إن النحل يأخذ الرحيق بفمه فيمج العسل منه بينام تقول اآلية القرآ
ــه ال يمــج مــن الفــم بــل خيــرج مــن الــبطن ّثــم يتــضح ىف عــرصنا هــذا أ ومــن هــذا كلــه يظهــر لنــا بــأجىل بيــان أن . َُ

ـه نبـى رسـول مـن لـدن رب العـاملني عـىل حممدا ال يمكن أن يكـون هـو مؤلـف القـرآن ال عمـدا وال تومهـ ا، وأ
  . عكس ما يريد جولدتسيهر إهيام القارئ به

نحــب أن نتعــرف إىل مظــاهر الثقافــة ىف ذينــك " اإلســالم"و" الثقافــة"واآلن بعــدما انتهينــا مــن تعريــف 
" المفـصول ىف ثقافـة العـرب قبـل اإلسـ: "وقد سبق ىف كتابنا. العرص اإلسالمى والعرص األموى: العرصين

أن  تريثنــا لــدن الــشعر واخلطابــة واألمثــال والقــصص وســجع الكهــان وعــادات العــرب وتقاليــدهم وقــيمهم 
وهـــا نحـــن أوالء ننـــوى أن نقـــف إزاء الـــشعر واخلطـــب والقـــصص والرســـائل . ومعتقـــداهتم ىف ذلـــك العـــرص

وميزامهـــا عـــن القـــرآن واحلـــديث، فهـــام اللـــذان أعطيـــا هـــذين العـــرصين طعمهـــام : واألمثـــال، وقبـــل ذلـــك كلـــه
  . العرص اجلاهىل رغم اشرتاكهام معه ىف بعض السامت ىف نفس الوقت

وقــد كـــان العـــرب اجلـــاهليون يــدينون بالوثنيـــة ويعبـــدون األصـــنام مــع وجـــود نـــصارى وهيـــود وحنفـــاء 
ضا ولكن بنسبة ضئيلة بالنسبة لعابدى األوثان أما اآلن فصاروا ىف األغلب األعم مسلمني موحدين هللا . أ

كام كانوا ينظمون الشعر مدحيا وهجاء وافتخارا وغزال ووصـفا للخمـر وتغنيـا باالنتـصار عـىل . لعاملنيرب ا
القبائــل املعاديــة وحتقــريا هلــا منطلقــني مــن قــيم معينــة كانــت حتــركهم وتــدفعهم إىل القــول، وهــى قــيم االعتــزاز 

ر الدين اجلديد قويا ساطعا، أما بعد اإلسالم فقد . القبىل والتنفج بالكرم ورشب اخلمر وما إىل ذلك ظهر أ
نـــا الـــشعراء يفـــاخرون باعتنـــاقهم اإلســـالم وخـــوفهم مـــن رهبـــم بعـــدما كـــان هـــذا العنـــرص غائبـــا متامـــا مـــن  ورأ

  . أشعارهم قبل جمىء حممد عليه السالم بدينه اجلديد
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نــا شــعر الغــزوات ثــم الفتــوح وانطــالق اجليــوش اإلســالمية تفــتح الــبالد وتنتــرص عــىل ال فــرس كــام رأ
والروم مما مل يكن للعرب به عهد من قبل، إذ كانت معاركهم حملية حمدودة ضيقة األفـق تـدور حـول خـالف 

اء والكإل أو انتقاما لعرض مهتـوك مـثال ثـم إن أشـعار اخلمـر قـد خفـت ىف البدايـة فلـم نجـد مـن هيـتم . عىل ا
ز باحتسائها،  إال عـىل سـبيل الـشذوذ وا ـى حمجـن بوصفها فضالعن االعتزا لنـدرة كـام هـو احلـال لـدى أ

نـا . الثقفى، الذى رسعان ما أفاق من إدمانه وأقلـع عـن أم اخلبائـث وبـاهى بـذلك أمـا ىف العـرص األمـوى فرأ
وظهـــر ىف الـــشعر كـــذلك مـــدح الرســـول عليـــه . الوليــد بـــن يزيـــد، وهـــو حالـــة خاصـــة وفريـــدة مل تطـــل أو تنتـــرش

  . النار ورثاء اخللفاء الراشدينالسالم والتغنى بقيم التقوى وذكر اجلنة و
وىف الغزل نـرى . أما ىف العرص األموى فنجد شعر األحزاب السياسية من أمويني وعلويني وخوارج

ء اللهـو والتنقـل بـني زهـور النـساء الفواحـة، ومجـيال وكثـريا وقيـسا ممـن  ى ربيعة وأشـباهه مـن شـعرا عمر بن أ
ة واحـــدة وأغلقـــوا أفئـــدهت ة ســـواها واجـــدين نـــشوة علويـــة ىف حبهـــا قـــرصوا حيـــاهتم عـــىل امـــرأ م عـــن كـــل امـــرأ

  .إلخ... ومصطلني نار اجلحيم جراء بعدها عن مناهلم وهجراهنا هلم
وباملثــل فــإن اخلطــب التــى كانــت موجــودة ىف العــرص اجلــاهىل ظلــت متــارس بعــد اإلســالم مــع الفــارق 

ـــة كـــانوا خيطبـــون فقـــط ىف املنـــافرات واألعـــ ــو أهنـــم ىف اجلاهلي راس ومـــا إىل ذلـــك، أمـــا ىف اإلســـالم التـــاىل، وهـ
كام ظهرت الرسائل السياسية ىف . فانضمت إىل اخلطب خطب السياسة واإلدارة مما مل يكن يعرفه اجلاهليون

ذلك العرص كرسائل النبى عليه الـسالم إىل امللـوك مـن حولـه يـدعوهم إىل اإلسـالم، ورسـائله إىل والتـه عـىل 
ى بكر وعمر مثال  إىل قوادمها ىف معارك الفتوح، وهو مما مل نعلم بشىء مثله ىف اجلاهلية، األقاليم، ورسائل أ

ه العاهـل  َوإن كانت هنـاك رسـالة شـعرية بعـث هبـا لقـيط بـن يعمـر مـن ديـوان كـرسى يعلـم فيهـا قومـه بـام انتـوا ُِ ْ ُ ْ َ
نيــة كــام ظهـرت ىف عــرص األمـويني كتــاب الرسـائل ال. الفارسـى مــن غـزو بالدهــم والتنكيـل هبــم وإذالهلـم ديوا

قون ويبدعون ىف حتبريها كسامل وعبد احلميد الكاتب وابن املقفع   . الذين كانوا يتأ
ـه بعـد  وهناك طبعـا األمثـال، وإن كـان الـذهن ينـرصف عـادة عنـد ذكرهـا إىل أمثـال اجلاهليـة متـصورا أ

ا املوضـوع مـن العـرص اجلـاهىل مل تعـد هنـاك أمثـال تـرضب، ممـا اسـتحثنى إىل كتابـة صـفحات غـري قليلـة ىف هـذ
، فكتبـــت مبينـــا أن األمثـــال ال "تـــاريخ األدب العربـــى مـــن اجلاهليـــة حتـــى هنايـــة العـــرص األمـــوى"كتـــابى عـــن 

ــدا، وأوردت عــددا كافيــا مــن الــشواهد اإلســالمية واألمويــة مــشفوعة بــالظروف التــى قيلــت فيهــا  تتوقــف أ
  . والقصص التى أحاطت هبا وموقعها منها

ــان فقــــد اختفـــ ــا ســــجع الكهـ نياتـــه، إذ أزاحــــه القـــرآن الــــرشيف وأمـ ــــد بتخلفـــه وظلامتــــه وهبلوا ى إىل األ
ه ويقظة العقل والضمري وجتريم  واحلديث الكريم من طريق العقول بام فيهام من دعوة إىل اإليامن باهللا وتقوا
فـات ودعـاوى خاصـة  الكهانة واالعتقاد ىف مصداقية مـدعيها والبعـد عـن كـل مـا خيـامر العقـل مـن مخـر وخرا

ِعرفة الغيب وما إىل ذلك بسبيل، وهجـر الكتـاب واخلطبـاء الـسجع الغـامض املتنطـع الثقيـل الظـل املـوهم بم ُ
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بــأن ىف جعبــة صــاحبه شــيئا، عــىل حــني لــيس ىف جعبتــه أى شــىء، والتــزم الكتــاب واملتحــدثون بــالنثر الــسهل 
َويبقــى القــصص، وقــد كــان معروفــا ىف اجلاهليــة،. الــسلس املبــارش الواضــح املرتســل ــه مل يــصلنا شــىء َ  إال أ

مكتوب منه، وإنام تم تسجيله كتابة ىف العـرص العباسـى، باإلضـافة إىل القـصص الـشعرى الـذى كـان العـرب 
نـى والنبـوى. يتلونه عن ترديدهم ألشعار اجلاهلية ـضا القـصص القرآ كـام أن بعـض . أما ىف اإلسالم فهناك أ

ّاخللفاء استعانوا بالقصاص ىف املساجد واجليوش ال   . عتبارات سياسية وتربوية مما ال نجده ىف اجلاهليةُ
 

  القرآن الكريم
والكلمـة مـشتقة . هو اسم الكتاب الذى نزل عىل حممد عليـه الـصالة والـسالم مـن الـسامء" القرآن"

بيـد أن بعـض املستـرشقني ممـن يعملـون دائـام عـىل معاكـسة احلقـائق والتأسـيس ". قرأ يقرأ اقرأ: "من الفعل
ْة ختـدم غايـاهتم يزعمـون أن اللفظـة إنـام أخذت مـن كلمـة ألوضاع جديد َ ِـ نـا"ُ عـىل مـا جـاء ىف الـرسيانية " قرا

ادة اخلاصة بالقرآن من  " قرآن"ذلك أن كلمة . وهو قول متهافت". Encyclopaedia of Islam"ا
ءة"قــد ظهــرت ىف اللغــة العربيــة مــع الــوحى املحمــدى، وإن عرفــت لغــة الــضاد مــادة  ر مــن كــام يظهــ" القــرا

ذاهتــا، التــى تكــررت فيــه " قــرآن"اســتعامل القــرآن ملــشتقات تلــك الكلمــة قريبــا مــن عــرشين مــرة غــري كلمــة 
ن طبقــا لــبعض الروايــات هــى كلمــة . نحــوا مــن ســتني مــرة ، التــى "اقــرأ"بــل إن أول كلمــة نزلــت مــن القــرآ

نــى، وهــو قولــه تعــاىل ــاقــرأ باسم ربك الــذى خل: "تكــررت مــرتني ىف أول نــص قرآ َ َ ــ ِّ ــ خلــق اإلنــسان مــن * ق ْ
َعلق    :ومن شعر اجلاهلية قول كعب بن زهري". ُّاقرأ وربك األكرم* َ

ات تراطنُهـــــــــــــا سا خفي سقني طل ُي َُ ً َْ ٍَ ِ ـــــــــــــِ ّ ـــــــــــــ ََ ــــــــــ ـ ــ ْ  
  

ــــــــــصحفا رأ ال م تق طن عج را ـــــــام ت ـ َكــ ــــــــــ ْ َُ ُّ ــــ ــــــ ْ ُُ َ ٌ ََ ـــــ ــ ـ ــ َُ  
ّفكيـف، ىف ظل هـذا كلـه يـا تـرى، يمكـن القـول باسـتعارة العربيـة لتلـك الكلمـة مـن الـرسيانية؟ هـل    ِـ

، التى اشتقت منها تلك اللفظة؟ كذلك مل تكن "قرأ"كانت العربية بحاجة إىل تلك االستعارة، وفيها مادة 
ة صلة بني العرب ىف مكة والرسيان آنذاك، بل مل يكن للرسيان وجود ىف بالد العرب كلها، فكيف  هناك أ

مـن الـرسيانية مـن ثـم؟ إن بعـض يا ترى يمكن أن يتم االتصال بني اللغتني واقتباس العربيـة تلـك الكلمـة 
املسترشقني يعملون بكل سبيل عىل نسبة كل لفظ دينى وإسالمى إىل لغة سـامية أخـرى غـري العربيـة، وال 

ـــة كلمـــة ســـامية إىل اللغـــة العربيـــة بـــل العربيـــة دائـــام هـــى الفقـــرية املحتاجـــة ال . ّخيطئـــون مـــرة فـــريدوا أصـــل أ
رامية والعربية لغات سامية فلامذا، إذا كان هناك لفظ مشرتك وإذا كانت الرسيانية والعربية واآل. العكس

ِبني العربية وغريها من اللغات السامية، ينبغى أن تكون العربية هى املدينة ال الدائنة؟  َ  
ر التـاريخ، وليـست لغـة مـستحدثة مـع اإلسـالم أو قبلـه بقليـل  إن العربية لغـة قديمـة ضـاربة ىف أغـوا

ـداحتى نقول دوما بأخذها من ت هتـا .  لك اللغات دون أن تعطى أ بـل إن هنـاك مـن يقـول إهنـا أقـرب أخوا
الن"ثـــم إن صـــيغة . الـــساميات إىل أن تكـــون هـــى اللغـــة الـــسامية األم ذاهتـــا ـــفع ْ فرة بكثـــرة ىف العربيـــة " ُ متـــوا
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ران وســــلطان "كـــــ ن وبح را لوان وعم سامن وس ن وبنيــــان وجــــثامن وج َقربــــان وعنــــوان وحــــسبان وخــــرسا َ ــ ــ ْ ــ ــ ُ ــــْ ْ َ ـ ـــ ُُ ُ ْ َ
فمـثال مل : ولقد كان اإلسالم حريصا دائام عىل أن يكون مستقال عن غـريه ىف مثـل تلـك األمـور". صانونق

َّيأخذ بناقوس النصارى أو شبور اليهود عند التفكري ىف النداء إىل الصالة وفضل عليهام الصوت البرشى َ. 
َّوباملثل غري القبلـة مـن بيـت . جلمعةدية الصالة اجلامعية األسبوعية فيه بل اَكام مل خيرت السبت أو األحد لتأ

  . وهكذا... املقدس إىل الكعبة
ئيـــل"ونفـــس الـــشىء يقـــال ىف الـــرد عـــىل  ـــادة املخصـــصة "دائـــرة معـــارف كنـــز إرسا ، التـــى تقـــول ىف ا

ة"تتطـابق مـع " القـرآن"للقرآن إن تسمية  َاملقرا ْـ ـه ال تطـابق "ِ ، أحـد أسـامء العهـد القـديم عنـد اليهـود، مـع أ
ن هنــاك كــام  ة"هــو واضــح، وإال فــأ ؟ لــو كــان هــذا صــحيحا، وهــو غــري صــحيح عــىل "القــرآن"مــن " املقــرا

ة: "اإلطالق، لقالوا َمقرأ َ وباإلضافة إىل ذلك مل حيدث أن سـمى املـسلمون كتـاب اليهـود إال باسـم . مثال" َْ
ة وال حيزنون"التوراة"  وكتاباهتم، وهو ما ولو كانوا يعرفون هذا االسم جلاء ذكره ىف رواياهتم! ، فال مقرا

فكيــف عرفــه حممــد، وهــو مل يكــن متخصــصا ىف الدراســات التوراتيــة وال كانــت عنــده معــاجم أو . مل حيــدث
ئــيىل؟ ثــم لــو كــان هــذا الــزعم  موســوعات كتابيــة يبحــث فيهــا عــن اســم للقــرآن مــأخوذ مــن الــرتاث اإلرسا

ا .  تارخيهمصحيحا لكان املسلمون أول من ذكروه عىل عادهتم ىف حكاية كل شىء ىف ونحن إنام ننكره 
وهـل كـان اختيـار اسـم لكتـاهبم يـشكل عبئـا . فيه مـن سـخف وهتافـت وجمافـاة للمنطـق والتـاريخ والوثـائق

  . هائال عىل هذا النحو؟ وهذا لو كانوا هم الذين اختاروا التسمية، وليس اهللا سبحانه
له صىل اهللا عليه وسـلم ىف هـذا الـصدد ُّفـإهنم ال يصلون ىفود والنـصارى، ِخـالفوا اليهـ: "ومن أقوا َ ُـ َّ 

ِخفافهم وال ىف ِنعاهلم َِ كـام عاتـب صـىل اهللا عليـه وسـلم عمـر بـن اخلطـاب عتابـا شـديدا حـني رآه يمـسك ". َـِ
ْبورقة من أوراق العهد القديم وينظر فيها، وهناه عن ذلك مؤكدا أن لو كان موسى حيا لكان قد تبعه هو  ِّ

ـه مل يكــن مـن الــسهل عـىل اإلسـالم أن خيتــار كلمـة رسيانيــة أو عربيـة تتعلــق مـن هنــا نـرى بكــل قـوة أ. نفـسه
ـه قـد تـم العبـث بـه لكـل هـذا نـرى أن مـا قالـه املستـرشقون عـن . بكتاب النصارى أو اليهود، الـذى يؤكـد أ

ن"األصــل الــرسيانى أو العــربى لكلمــة  ّهــو الــسخف جمــسدا، وينبغــى إمهالــه للتــو دون أدنــى تــردد أو " قــرآ ً َّ
  .يثتر

ومن يقرإ القرآن الكريم جيد أن املتحدث فيه دائام هو اهللا سبحانه وتعاىل، أما حني يكون املتحدث 
َـمـا كنـت بدعا مـن الرسـل، ومـا أدرى مـا يفعل بـى وال : قل": "قل كذا وكذا"هو الرسول فإن اهللا يأمره بـ ُْ ً ْ ِـ ُ

ونك عـــن اخلمـــر وامليـــرس"، "بكـــم ٌفـــيهام إثـــم كبـــري ومنـــافع" قـــل. يـــسأ ،  " للنـــاس، وإثمهـــام أكـــرب مـــن نفعهـــامٌ
ونك عن اجلبال، فقل" ًفيذرها قاعا صفصفا* ينسفها ربى نسفا : ويسأ ًَ ُ ُإنى هنيـت أن أعبد الذين : قل"، "َ ِ ُ

ــــى ــن ربـــ ــــاءنى البينــــــــات مــــــ ــــــــا جـــ ــــدعون مــــــــن دون اهللا  ــــادة "... تـــ ـــــا مــــــــا يقولـــــــه كاتــــــــب مــــ ن"أمـــ ىف " القــــــــرآ
"Encyclopaedia of Islam "ات تبـدو وكـأن الرسـول هـو املتحـدث فيهـا حـديثا مـن أن بعـض اآليـ
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، أى دون التمهيــد لــه بكلمــة  َّومــن تلــك النــصوص املــدعاة بعــض . ، فهــى دعــوى بــال أســاس"قــل"مبــارشا
ــه ال يوجــد ىف الــسورتني عــىل اإلطــالق مــا يبــدو معــه وكــأن " االنــشقاق"و" التكــوير"آيــات ســورتى  رغــم أ

  . الرسول هو املتحدث
ىف قولـه تعـاىل " أقـسم"بـدال مـن " ال أقـسم"ر الطبيعة، وكـذلك اسـتعامل عبـارة كام أن القسم بمظاه

ِفال أقسم باخلنَّس ": "التكوير"من  َوالليل إذا عسعس * ُاجلوارى الكنَّس * ُ ْ َ إنـه * َّوالـصبح إذا تـنفس * ِ
ــريم ٍلقـــول رســـول كـ ـــه الـــسالم"ُ ــلوبى ال وجـــود لـــه ىف أحاديـــث الرســـول علي وفـــوق هــــذا . ، هـــو ملمـــح أسـ

ولقــد * ومــا صـاحبكم بمجنـون ": "التكـوير"فاآليتـان اللتـان تقـوالن عنــه صـىل اهللا عليـه وســلم ىف سـورة 
ال يمكـن أن تكونـا صـادرتني عـن حممـد، إذ املتحـدث فـيهام يـستخدم " بـاألفق املبـني) أى رأى جربيل(رآه 

  . للرسول ضمري الغائب ال املتكلم
، التى نقابلها ىف سورة "يا أهيا اإلنسان" السالم عبارة وباملثل ال نجد ىف أى من أحاديث النبى عليه

فـال : "كام تشتمل هذه السورة عىل قسم باملظاهر الطبيعية كام هو احلـال ىف الـسورة األخـرى". االنشقاق"
َوالليل وما وسق * أقسم بالشفق  ٍلرتكبن طبقا عن طبق* والقمر إذا اتسق * َ َ َ َّ َُ ً َ َ ْ ضا قوله تعاىل ". َ وهناك أ

ـيم: "اطبا الرسول عليه الصالة والسالمخم ْفبرشهم بعـذاب أ ِّ ، وال يمكـن أن يقـال إن الرسـول هنـا يـأمر "َـ
ات جد . وهو ما جيعلنا ننكر كالم املسترشق العجيب أشد اإلنكار. نفسه ِّثم إن القرآن يفيض كالسيل بآ ِ ٍ

ــكثــرية تــشبه تلــك التــى يــزعم فيهــا املستــرشق أهنــا صــادرة عــن الرســول، فل ِ َم خيــتص هــذه اآليــات بالــذات ٍ
  بالتشكيك دون سائر اآليات املشاهبة؟

. ونحــن املــسلمني نــؤمن أن القــرآن كلــه وحــى ســاموى نــزل عــىل حممــد مــن عنــد ربــه ســبحانه وتعــاىل
ـه يـستمد الـوحى مـن بعـض البـرش الـذين يعلمونـه، وقـد  وكان املرشكون يتهمونـه صـىل اهللا عليـه وسـلم بأ

إال أن . الــسخيفة التــى بينــا فــيام مــىض وجــه ســخفها وافتقارهــا التــام إىل أى دليــلفنــد القــرآن تلــك التهمــة 
ن"كاتب مادة  ّيقول إن القـرآن مل يـرد قـط عـىل هـذه التهمـة، " Encyclopaedia of Islam"ىف  " القرآ

فـق عـىل أن حممـدا كـان لـه معلمـون بـرشيون مـن أهـل الكتـاب ـه يوا ومـن . بل ويبدو ىف بعض األحيان وكأ
َّوقال الذين كفروا إن هذا إال ": "الفرقـان"اآليات التى حتكى تلك االهتامات قوله تعـاىل مـن سـورة بني  ِ َِ ْ َـ َـَـ ُ َ َ َِ َّـ َ

ه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلام وزورا  ًإفك افرتا ُ ُ ٌُ َ ََ َـ ْ ْ ُ َ ًُ ْـ َُ ـ َ َ َ َ ْ ْْ َـَ ََ ِ َ َ ٌ ني اكتتبها فه* ِ ِـوقالوا أساطري األول َ َـَـ َ َّ ََ َ َْ ِـ َِ ْ ُ َـ َ َمتىلى ُ ْـ ُ 
رة  ه بك ًعلي َ ــ ْ ُ ِ ــ ْ َ ذ* َ ه ال زل ل أ ِق ــ َّ ــ َ ُْ َ ْ َ ــ م الــرس ىفى ُ ِيعل َّ ِّ ُ ــ َ ْ يام َ ورا رح ان غف ه ك ًالــساموات واألرض إن ــَ ِ َِ ً ْ ــَّ ُ ََ ــ َ ُ َ ــَ َّ ِ ِ َ ومــع أن اآليــة ". ْ

فهل هناك . األخرية قد ردت قائلة إنه إنام نزل من عند اهللا وحده نرى املسترشق يزعم أهنا مل تنكر التهمة
ضا التى زعم مسترشقنا اهلامم إنكار للتهمة أق وى من أن يقال إن صاحبها ظامل مزور؟ ومن تلك اآليات أ

ُولقد نعلم أهنم يقولون إنام يعلمه ": "النحل"أهنا سكتت عن التهمة فلم تنكرها قوله سبحانه ىف سورة  َ ُ َ ْ ُـَ ْ ُِّ ُـ َ ََ َّـ َ ِْ َ ُ َُ َّ َ

ِبرش لسان الذ َِّ ُ َ ٌ َ ِيلحدون إليه أعجمى َ ِ َِ ْ ُْ َ َ ِْ َ ِهذا لسان عربَوى ُ َ ََ ٌ َِ ٌمبنيى َ ِ ومع أن القرآن قد رد عىل التهمة ىف آخر ". ُ
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ـه إنـام نفـى  اآلية قائال إن املعلم املزعـوم أعجمـى ال يعـرف كيـف يتفـاهم مـع حممـد فـإن املستـرشق يـدعى أ
صـال مـا لكن إذا كان القـرآن يـسلم بتلـك التهمـة فلـم ذكرهـا أ. ِّمعرفة املعلم البرشى للغة العربية ليس إال

ـه قـد علم  َّـدام ال رد عنده عليها؟ وهل إذا قال إن ذلك املعلم املزعوم ال يعرف العربيـة يكـون املقـصود أ َ
ن؟    حممدا فعال القرآ

واضح متاما أن السياق هو سياق إنكار تام لألمر، وإال فلامذا مل يرد املرشكون قائلني إنه، وإن كـان 
 ذلــك مــضمون الــوحى؟ ولــو افرتضــنا أهنــم ردوا بــذلك، وهــم أعجميــا ال يعــرف العربيــة، فقــد علمــه رغــم

كيـف يمكـن أن : بكل يقني مل يردوا ومل يفتحوا فاهم بنأمة وال كان بإمكاهنم ذلك، فإن الـرد عـىل الـرد هـو
ٌيتم تعليم دون لغة مشرتكة بني املعلم واملتعلم؟ هذا ما يقوله القرآن، وهذا ما يعرفه املسترشق اخلبيـث، 

ة أهون من ذلك كثريا. هلكنه يتجاهل . لقد اهتم املرشكون النبى بأن هناك مـن يعلمـه القـرآن. ثم إن املسأ
وا بـه وجيعلـوه يـشهد بـصحة مـا يقولـون؟  ومن ثم فهذا املعلم ال بـد أن يكـون مـن سـكان مكـة، فلـامذا مل يـأ

ـه يعلم اآلخـرين؟ وإذا كـان هـذا املعلم يعـرف الع ِّـهل هناك مـن يكـره أن يوصف بأ ِّـ وا بـه َـ ربيـة فلـامذا مل يـأ
وجيعلوه يتحدث بالعربيـة عـىل مـرأى ومـسمع مـن اجلميـع فيـضعوا حممـدا ىف ركـن صـعب وينهـوا أسـطورة 
ــاذا مل يتقــدم هــو نفــسه معلنــا عــىل املــإل مــا علمــه حممــدا؟ كــام كانــت هــذه  ــد؟ بــل  َّالــوحى الــساموى إىل األ

 مـا تعلمـه منـه مـن تغيـريات أفـسدت األمـر عــىل فرصـة سـانحة ينبغـى اهتباهلـا لتوضـيح مـا أدخلـه حممـد عــىل
ـة كبـرية أو  بيـاء ونفيـه أن يكونـوا قـد ارتكبـوا أ أصحاب الكتاب املقدس كـام ىف ثنائـه مـثال عـىل أخـالق األ
ر، وهــذا زنـــى  صــغرية عــىل عكــس مــا جــاء ىف كتــاهبم مــن أن هـــذا النبــى قــد قتــل إنــسانا عمــدا وســبق إرصا

  .إلخ... وثنيات وأقام هلن األصنام ىف بيته كى يعبدهنا عىل راحتهنبزوجة قائده وجاره، وهذا تزوج ب
هذه أسئلة بسيطة ىف منتهى البساطة، إال أن كفار قريش ىف العـرص القـديم وكفـار أوربـا  ىف عـرصنا 

إن املسترشق يزعم أن القرآن ال ينكر أن . هذا يتجاهلوهنا جتاهال تاما رغم أهنا حتل املشكلة من جذورها
ن فعـل ذلـك . وهـذا زعـم كـاذب متامـا. اك مـن يعلـم الرسـول مـن اليهـود والنـصارىيكون هن ولـو أن القـرآ

إنه عىل طول املـدى كـان يتحـدى اإلنـس واجلـن ويـسخر ممـن يقولـون . لقىض عىل نفسه بيده والنتهى أمره
 بكــذب حممــد أو جنونــه وهلوســاته أو تعلمــه عــىل يــد البــرش، فكيــف يــتخىل بكــل بــساطة وســذاجة عــن هــذا

اذا آمن الكفار واليهود والنصارى بالقرآن بعدما أقر ذلك  الذى يقوله ويكرره ىف مواضع كثرية منه؟ ثم 
وا  ن نفـسه بنفـسه ويعطـيهم أعظـم برهـان عـىل صـدقهم فيـأ كـذب القـرآ ه فعال برشى املصدر؟ أ ّالقرآن بأ

الفرصــة التارخييــة احلاســمة هــم ويرجعــوا ىف كالمهــم كــأهنم عيــال صــغار ويؤمنــوا بــه بــدال مــن انتهــاز هــذه 
  لإلجهاز عىل حممد وعىل دينه الذى كان يؤرقهم وينغص عليهم حياهتم؟ 

نيـة مدنيـة تــشري إىل أن  وال يتوقـف كـذب املستـرشق عنـد هـذا احلـد، بــل يـدعى أن هنـاك نـصوصا قرآ
 كثريا مما ىف حممدا كان يسعى إىل التعلم من كتب اليهود والنصارى، وأن القرآن حني هامجهم بأهنم خيفون
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والدليل عـىل ذلـك لـدى . كتبهم كان يقصد أهنم خيفون ما عندهم عن حممد بغية منعه من تعلم ما عندهم
ـزل الكتـاب الـذى جـاء بـه موسـى نـورا وهدى للنـاس جتعلونـه : قل: "مسترشقنا اهلامم هو قوله تعاىل ًمن أ ُـ ً

؟ طيس تبدوهنا وختفون كثريا ُقرا ْ ُ ُ ُْ ه يفرس هذا ا". َ ِلنص بأهنم كانوا يطلعون  حممدا وأصحابه عىل ما ذلك أ ْ ُ
ُـىف كتبهم ثم إذا هبـم قـد توقفـوا بغتـة فلـم يطلعـوهم عـىل البـاقى، فانتقـدهم حممـد مـن أجـل ذلـك إذ حرموه  َ َ
ًمن املنبع الثر الذى كان يغرف منه العلم غرفا، مع أن النص إنام يتهمهم بأهنم خيفـون كثـريا مـن نـصوص  َّْ َّ

 ال تتسق مع أغراضهم الدنيئة تالعبا هبا وتطويعا هلا لتتامشى مع ما يريدون ال مع ما يريد اهللا التوراة التى
  . ّوباملناسبة فإهنم مل يردوا كالعادة. منهم أن يفعلوه

ـى بـه مستـرشقنا اللـوذعى ومـن هنـا يفـرس املستـرشق بـأن ! ولكن انظـر إىل التفـسري العبقـرى الـذى أ
ذا وانقلب عليهم متهام إياهم بالعبث بكتاهبم مـا دامـوا مل يرتكـوه يـتعلم حممدا غضب من موقف اليهود ه

دهيم ثم يقولون: "منهم، قائال ىف حقهم ُومن أظلم "، !"هذا من عند اهللا: ٌفويل للذين يكتبون الكتاب بأ ََ ْ َ ْ
ًممن كتم شهادة عنده من اهللا؟ ََ َ ْ َّ   ". وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون"، "ِ

ح موسـى أو اإلنجيـل، إذ ومن ا ـوا َّملعـروف أن القـرآن كـان ينـزل مـنجام ال دفعـة واحـدة كـام نزلـت أ
كانـت اآليـات أو الـسور القـصرية متاشــى األحـداث وتعلـق عليهـا وتعــرض األحكـام املتعلقـة هبـا أو جتيــب 

 يتقـدم هبـا عىل التحديات التى يضعها املرشكون والكتابيون أمام الرسول أو ترد عىل االستفـسارات التـى
ل  ــاملــسلمون إىل نبــيهم كلــام حــزهبم أمــر وغمــت علــيهم مــشكلة، أو تــذكر مــا كــان ينبغــى عملــه بــدال ممــا عم ِ ُ
فعال، فضالعن أن هناك أحكاما نزل هبا القرآن أوال ثم تغريت مع تغري الظروف بعد ذلك، فنزلت آياته 

عــاة"النــسخ"وهــو مــا يــسمى بـــ. باألحكــام اجلديــدة ل املــسلمني ىف ميــدان التــرشيع ، واملقــصود بــه مرا  أحــوا
ة حتريم اخلمر، الذى مل يـتم  واألخذ بيدهم ىف الطريق اجلديدة عىل نحو متدرج كام هو احلال مثال ىف مسأ
س واحـــد بـــل أخـــذ وقتـــا تـــصاعد معـــه التنفـــري مـــن اخلمـــر والتـــضييق عـــىل شـــاربيها حتـــى انتهـــى األمـــر  ـــىف نف َ َ

د   . ةبتحريمها حتريام مغلظا ال يعرف اهلوا
ــاىل بــــسورة  ر"وقــــد تكفــــل اهللا بحفــــظ القــــرآن ىف قولــــه تعــ ــــاحلج ْ َإنــــا نحــــن نزلنــــا الــــذكر، وإنــــا لــــه ": "ِ ْ ِّ َّ

ولكــن بكــل أســف هنــاك روايــات متهافتــة تقــول مــا يمكــن أن ينــاقض هــذا التعهــد اإلهلــى ولــو ". حلــافظون
لقــد : "ئــشة رىض اهللا عنهــاومــن هــذه الروايــات الروايــة التاليــة املنــسوبة إىل أم املــؤمنني عا. بــشكل حمــدود

، ولقـد كـان ىف ًنزلـت آيـة الـرجم ورضـاعة الكبــري عْرشا َـ ِ ُ ُِ َصـحيفة حتــت رسيـر َّ َّفلـام مـات رسـول اهللا صــىل .ىٍ ِ ُ َ َّ
َاهللا عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل َِّ ِ َِ َفأكلها ٌداجن ْ َ ة اإلسناد واجلرح والتعديل بل ."َ  ولن أدخل ىف مسأ

ناوهلا باملنطق امل جرد وبالنظر إىل األوضاع التارخييـة واالجتامعيـة التـى أحاطـت بتلـك احلادثـة إن سوف أ
  . كانت قد وقعت فعال ومل تكن من صنع خيال بعض الناس
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وأول شـــىء أن الروايـــة تقـــول إن الـــداجن قـــد أكلـــت الورقـــة بعـــد وفـــاة رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه 
نــا آنفـــاومعنــى ذلــك أن القـــرآن مل حيفــظ كــام ينبغــى عـــىل ا. وســلم . لنقــيض ممــا تعهــد بـــه اهللا ســبحانه كــام رأ

قعة وتركوها متر وكأن أمرا جلال مل يقع ينسف هذا التعهد من األساس؟ لقد  فكيف مل هيج املسلمون للوا
لكننــا ننظــر فــال نــرى انفعــاال وال ضــجة وال غــضبا . كــان األحــرى هبــم أن تتزلــزل األرض حتــت أقــدامهم

نيــا مل يــضع ىف بطــ ــدوكــأن نــصا قرآ ــن عمــر مــثال مــن تلــك املــصيبة وقــت حــدوثها أو . ن الــداجن إىل األ وأ
ه كـان سـيلوذ بالـصمت، وهـو الغيـور العنيـف الـذى ال تأخـذه ىف اهللا لومـة الئـم، وال  ـرا وقت علمه هبـا؟ أ

  يباىل بأحد متى كان هناك خطأ أو تقصري؟ فهل هذا مما يعقله العاقلون؟
و بك ر ويتوىل هو اخلالفة بعده ثـم يوشـك أن يمـوت، وهنـا، الغريب أن يسكت عمر حتى يموت أ

ــا صــدر عــن عمــر بــن : "نــص الــرجم حــسبام تقــول احلكايــة التاليــةوهنــا فقــط، يتــذكر عمــر قــصة اختفــاء 
طح، ثــم كــوم كومــة بطحــاء ثــم طــرح عليهــا رداءه واســتلقى، ثــم مــد يديــه إىل اخلطــاب  ــاخ بــاأل ــى أ َّمــن منً ِ

ِّإليـــك غـــري مـــضيع وال ى  فاقبـــضنى،ْ وانتـــرشت رعيتـــى،ْ وضـــعفت قـــوت،ىْ كـــربت ســـن: الـــسامء فقـــال
دم املدينـــة فخطـــب النـــاس فقـــال. ِّمفـــرط َثـــم ق ـــ ت الفـــرائض، : َِ نَّت لكـــم الـــسنن، وفرض ـــأهيـــا النـــاس، قـــد س َ ِ ُ ْ ـــ ُ

ركتم عــىل الواضــحة إال أن تــضلوا بالنــاس يمينــا وشــامال ّوت ْ ُ ــ ُْ : ورضب بإحــدى يديــه عــىل األخــرى ثــم قــال. ِ
ْال نجد حدين ىف:  هتلكوا عن آية الرجم أن يقول قائلإياكم أن فقد رجم رسول اهللا صىل اهللا . كتاب اهللا ََّ

" كتــاب اهللا ىف اخلطــاب بــن عمــر زاد: "بيــده لــوال أن يقــول النــاسى نفــسى والــذ. عليــه وســلم، وقــد رمجنــا
بتـــة والـــشيخة الـــشيخ: "ُلكتبتهـــا اهـــا". فارمجومهـــا أ ـــا قـــد قرأ ــال : ســـعيد بـــن  حييـــىقـــال: قـــال مالـــك. فإن قـ

ِفام انسلخ ذو احلجة حتى قتل: املسيب بن سعيد   ". رمحه اهللا عمر ُ
فهل نصدق أن عمر كان يعلـم أن هـذه آيـة مـن القـرآن ثـم خيـشى أن يعيـدها إىل كتـاب اهللا؟ تـرى مـا 

ه. زاد ىف القرآن: لقد خاف أن يقول املسلمون عنه: الذى منعه من ذلك؟ تقول احلكاية  لو فهل صحيح أ
ن؟ بطبيعـة احلـال ال ثـم لقـد رصح أمـام املـسلمني بأهنـا . كتبها ىف املصحف سـيكون قـد زاد شـيئا عـىل القـرآ

كــر عليــه أحــد ذلــك؟ ال فلــم اخلــوف إذن مــن االنتقــال إىل اخلطــوة التاليــة وكتابتهــا، . مــن القــرآن،  فهــل أ
ًونحن نعرف أن الكتابة ليست شيئا آخر غري القول مثبتا ىف ورق؟ ف َ ْ هل هناك فرق بـني هـذا وذاك؟ وهـل ُ

نيني؟ طبعـا ال نيـا بـرجم الـشيخ والـشيخة الـزا فلـامذا مل . كان عمر وحده هـو الـذى يعـرف أن هنـاك نـصا قرآ
  يستشهد بمن يشاطرونه هذه املعرفة ليحسم األمر ويعيد كتابة اآلية ىف موضعها؟ 

نـــى طـــوال هاتيـــك الـــسنني د رج ضـــمريه تـــرى هـــل يمكـــن أن هيمـــل عمـــر اختفـــاء نـــص قرآ ُون أن حي َ ـــ ْ َ
بعـه؟ إن  فيعيش خاىل البال وكأن شيئا مل يكن؟ فام الـذى جـد يـا تـرى فجعلـه يتـذكر األمـر بغتـة وخيـشى توا

نيـا ضـاع  وال سـبيل إلعادتـه إىل مقـره، ومل يـر ىف ،معنى هذا أن عمر قد مات وهـو يعـرف أن هنـاك نـصا قرآ
 لقـد كـان عمـر أشـجع مـن هـذا وأحـزم وأعـزم، ومل فهل هـذا ممـا يعقلـه العـاقلون؟. هذا ما ينبغى تصحيحه
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لقــد أوقــف مــثال ســهم املؤلفــة قلــوهبم بعــد قــوة . يكــن ممــن يعملــون للمعرتضــني حــسابا متــى اقتنــع بــشىء
نــاه يــذهب إىل الكعبــة حيــث كانــت . اإلسـالم دون أن يــرتدد حلظــة ُومــن قبــل حــني أراد اهلجــرة مــن مكــة رأ

من أراد أن تثكله أمه أو ترتمل زوجته أو ييتم : حديا إياهم بقولهقريش تعقد جمالسها فيصارحهم بنيته مت
كام اعرتض ىف البداية عىل نصوص معاهدة احلديبية رغم موافقة الرسول . ولده فليلقنى وراء هذا الوادى

  . عليها
ة بالقيـاس إىل  ترى هل يمكن عمر، الذى يثور ملثل ما ثار له ىف الروايـة التاليـة عـىل قلـة شـأن املـسأ

ّموضوعنا احلاىل، أن يكون موقفه من هذا املوضوع اخلطري هبذا اهلدوء بل هبذا الربود؟ تقول الرواية عىل 
َســــمعت هــــشام بــــن حكــــيم يقــــرأ ســــورة : "لــــسانه ٍ َ َ َعليــــه وســــلم،  ُاهللا َّحيــــاة رســــول اهللا صــــىل ىف" ِالفرقــــان"ُ َّ ِ

ءته، فإذا هو يقرؤها عىل حروف كثرية ٍفاستمعت لقرا ٍ ْيقرئ مل ُ ِ ْ َعليه وسلم كذلك،  ُاهللا َّصىلِاهللا  ُرسول نيهاُ َّ ِ

ُفكـــدت أســـاوره ىف ه أو بردائـــ ُ ه بردائ ه حتـــى ســـلم، ثـــم لببت ِـــالـــصالة، فانتظرت ـــ ُ ـــ ُْ َّ َ ــرأك هــــذه : ُ فقلـــتى،َّ مـــن أقـ
يها: َالسورة؟ قال َعليه وسلم ُاهللا َّصىلِاهللا  ُرسول أقرأ َّ  ِفـواهللا إن رسـول اهللا صـىل اهللا. َكذبت: له ُقلت. ِ

ــ ِعليـــه ُاهللا  َّصـــىلِ اهللا رســول ُفانطلقــت أقـــوده إىل. ُســمعتك تقرؤهـــاى َهـــذه الــسورة التـــى عليــه وســـلم أقرأ

ُوســـلم فقلـــت َ ـــت  ملٍعـــىل حـــروف " ِالفرقـــان"ُســـمعت هـــذا يقـــرأ بـــسورة ى إنـــ ِاهللا، َرســـول يـــا: َّ ْتقرئنيهـــا، وأ ِ ْ ُ
ن َّفقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسل". ِالفرقان"َسورة ى أقرأ ُأرسله يا عمر: َمِ ْ ُاقرأ يا هشام. ِ فقرأ عليه . ْ

ِرســول اهللا ُســمعته يقرؤهــا، فقــالى َالقــراءة التــ َعليــه وســلم ُاهللا َّصــىل ُ َّ ت: ِ زل ْهكــذا أ ــ َ ِ ْ ِثــم قــال رســول اهللا . ُ ُ
ُاقرأ يا عمر: صىل اهللا عليه وسلم زلت: ُفقرأت، فقال. ْ ْهكذا أ َ ِ ْ زل: ثم قـال. ُ ن أ ِإن هـذا القـرآ ْـ ُ َ ِ عـىل سـبعة َّ

َّأحرف، فاقرؤوا ما تيرس منه ٍ." 
اذا مل يفصح عمر عام ىف نفسه بخصوص رجم الشيخني حني جترد زيد بن ثابت جلمع القـرآن  ثم 
ر  ىف عهــد الــصديق بنــاء عــىل اقرتاحــه هــو نفــسه خوفــا مــن ضــياع شــىء مــن الكتــاب املجيــد بــسبب اســتحرا

ـ ن ىف حـروب الـردة؟  ء القـرآ ّالقتل ىف صفوف قرا اذا مل يقـل، بعـدما انتهـى زيـد مـن مهمتـه، إن هنـاك نـصا ُ
فات زيدا أن يضعه ىف املصحف؟ لقد كان عمر، كام قلت آنفا، رجل حـزم وعـزم، فلـم يكـن ليـضيع تلـك 

َأوبعدما انتهى زيد واللجنة التى كانت معه من عملها، ومرت عىل ذلك . الفرصة ويضيع معها تلك اآلية َ

ى عمــــر ىف نيــــة ســـقطت مــــن كتـــاب اهللا، ثــــم أعـــوام وأعــــوام، يـــأ  الوقـــت الــــضائع ويتـــذكر أن هنــــاك آيـــة قرآ
اليكتفى هبذا بل يعلن عن خشيته من إعادهتا إىل موضعها؟ لقد كان إيامنه وحصافته جديرين بأن جيعاله 
م إىل هذا احلد لقد كان ينبغى أن يكتم األمر حتى  يسلك سبيال أقوم من هذا رشدا، أو ما دام خيشى العوا

ا وعـد بـهال  نه خالفا  قـع أن تـرصف عمـر معنـاه . يثري فتنة بني املسلمني بتذكريهم أن اهللا مل حيفظ قرآ الوا
ه أراد جتنب الفتنة بإشعاهلا   فهل يمكن أن تكون هذه هى شخصية عمر؟. أ
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ــى بكــر، وموقــف عمــر مــن ذلــك اجلمــع، وهــو موقــف  وهــذه هــى روايــة مجــع زيــد للقــرآن ىف عهــد أ
 الذى نحن بصدده متام التناقض، إذ كيف يكون حريصا عىل أال يضيع شىء من النص يتناقض مع موقفه

ـى  نى هناك، وال يباىل بذلك هنا؟ لقد أقر زيد وجلنته آخر سـورة التوبـة رغـم أهنـم مل جيـدوه إال عنـد أ القرآ
ــضا عنــدى آيــة ينبغــى ضــمها إىل كتــاب اهللا؟: فلــامذا يــا تــرى مل ينــرب عمــر ويقــول. خزيمــة ــا أ  وال أظــن وأ

ـى خزيمـة ه، وهـو أمـر مــستبعد. شـهادة عمـر أقـل مـن شــهادة أ . وهـذا لــو مل تكـن هـذه اآليـة لـدى أحــد سـوا
ل إىل: "يقــول زيــد بــن ثابــت ىف الروايــة املــذكورة ــأرس ل أهــل الياممــة، فــإذا عمــر بــن اخلطــاب  َ ــو بكــر مقت ِأ ُ ُ َِ ِ َ ــ َ ْ ٍ

َعنده و بكر رىض. ِ ان: ُاهللا عنه ٍقال أ َإن عمر أ َ ُ ء القرآن، وإن: فقالى َّ ِإن القتل قد استحر يوم الياممة بقرا ِ َّ َ َّ ُْ َِّ َِ َ ى َ
طن، فيــذهب كثــري مــن القــرآن ء بــاملوا ستحر القتــل بــالقرا ِأخــشى أن ي َ ــ ٌَ َ ِ ِ َّ َُّ ُ ِ أمر بجمــع القــرآنى وإنــ. َ ِأرى أن ت ِ َ ُ ــ َ .

َقلـت لعمر ــ َ ُ ْــكيــف تفعل شــيئا مل يفعله: ُ ًُ ــ َّاهللا صــىل اهللا عليــه وســل ُرســول َ ُ َّ رِ ُم؟ قــال عم ــ َ ٌهــذا واهللا خــري: ُ
فلــم . ِ

ر يراجعنــ ُيــزل عم ُِ ُ ــ َ ُ ُحتــى رشح اهللا صــدرى َْ ــت ىفى َ رى ذلــك الــذ ُلــذلك، ورأ َرأى عم ــ َ ــو : ٌقــال زيــد. ُ قــال أ
ُإنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتب الوح: ٍبكر ٌُّ َ َّ ََ ُ ِ ٌ ِلرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فتتبع ى ٌ َّ َّ ُ َّ ِ ِ

ن ف َّفواهللا لو كلفون. ْاَمجعهَالقرآ قل عىلى ِ َنقل جبل من اجلبال ما كان أ َِ ِبه من مجع القرآنى َمما أمرن ٍ : ُقلت. ِ
ْـكيف تفعلـون شـيئا مل يفعله َ ً ؟ قـالرسـول ُ َ ٌهـو واهللا خـري: ِا

ـو بكـر يراجعنـ. ِ ُفلـم يـزل أ ُِ ٍ ْ ُحتـى رشح اهللا ى َ َ
َرشح له صدر أى للذى صدر َبكر وعمر رىضى َ َ ُ ِاهللا عنهام، فتتبعت القرآن أمجَعه من العسب واللخاف  ٍ ِّ ِ ُ ُ َ ُ َّْ َ َ ُ ُ

ر ســــورة  دت آخ ــال حتــــى وج ِوصــــدور الرجــ ــ ــ َِ ُ ــــ َ ِ ــ" ِالتوبــــة"ِ ــ ــــصارى َمــــع أ ة األ َخزيم ــــ َ َ دها مــــع أحــــد ى،ُ ٍ مل أج َ ْ ــــ ِ

ْلقد" :ِغريه َ ْجاءكم َ َُ ٌرسول َ ُ فسكم عزيز عليه ما عنتم َ ْمن أ َ ُّْ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َْ َْ ِ ُ ُ ْ َة براءةِحتى خامت"... َ َـ َفكانت الـصحف عنـد . ِ َِـ ِ ُِ
َبكر حتى توفاه اهللا، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رىضى أ َ َ َُ ُِ َِ ََّ َ َ ُ  ".ُاهللا عنه ِ

ـــا هـــو أقـــل مـــن هـــذا بمراحـــل كـــاختالفهم حـــول طريقـــة نطـــق بعـــض  لقـــد كـــان املـــسلمون هييجـــون 
ــان املــــ سلمني بــــذلك وتفكــــريه ىف مجعهــــم عــــىل األلفــــاظ طبقــــا الخــــتالف القــــراءات وخــــوف عمــــر مــــن افتتــ

ن مرة أخـرى ىف عـدد مـن املـصاحف والـتخلص . مصحف واحد كام ثار املسلمون عىل عثامن جلمعه القرآ
قعـة بأعـصاب . مما عـداها رغبـة منـه ىف أال خيتلـف املـسلمون اختالفـا هيـدد وحـدهتم ْفكيـف تلقوا تلـك الوا ـَّ َ َ

 الـــداجن قــد أكـــل الورقــة؟ إذا كانـــت قــد رأت مـــا حـــدث بــاردة إىل هـــذا احلــد؟ ثـــم كيــف عرفـــت عائــشة أن
فكيف مل تتدخل ومتنع الداجن من العيث ىف القرآن فسادا؟ وإذا مل تكن قد شـاهدت شـيئا فكيـف عرفـت 
ن ىف حجــرة عائــشة، التــى كانــت الورقــة املــذكورة مدسوســة حتــت  سل وكف ــبــام حــدث؟ ثــم إن النبــى قــد غ ِّ ُ ِّ ــ ُ

تلك الغرفة الصغرية وأكلت الورقة املقدسة، وزوجات النبى وبنته فكيف دخلت الداجن . الفراش فيها
ش النبـــى  وقريباتــه عـــىل األقــل هنـــاك، والنبــى ممـــدد عــىل الفـــراش، دون أن تنهــر إحـــداهن الــداجن عـــن فــرا

  . والعبث حتته؟ يستحيل أن حيدث هذا، فهن أكرب من أن تصيبهن هذه البالدة
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ُونحن نعرف أن النبـى مل يكـن لـه رسيـر كـرس ِرنا اآلن مرتفـع عـن األرض بـل جمـرد حـشية أو حـصري ُ
يوضــع عليهــا، فكيــف يمــد الــداجن فمــه حتــت احلــصري؟ بــل كيــف يمكــن أن يــضع النبــى أو عائــشة الورقــة 
نية ىف ذلـك املوضـع الغريـب؟ وهـل كـان مـن عـادة العـرب أن يـضعوا أوراقهـم، إن كـان عنـد أحـدهم  القرآ

قعـة ىف تلـك العـصورشىء منها، عىل األرض حتت الفراش؟ احلق ـى مل أسـمع بمثـل تلـك الوا لقـد كـان .  أ
ـــه كـــان يعامـــل معاملـــة الـــذهب واجلـــواهر  ـــصور أ ـــدرة بحيـــث أ ــن الن الـــورق ىف عـــرص اجلاهليـــة والنبـــوة مـ

نى هبذه الالمباالة؟ ثم من أدرى عائشة بأن ما ضاع من القرآن . النفيسة ٌفكيف تعامل ورقة فيها نص قرآ َ َ ُ
؟ ســـيقال إن املـــسلمني كـــانوا حيفظـــون القـــرآن، وإهنـــم قـــد تنبهـــوا إىل ضـــياع هـــذين هـــو هـــذان النـــصان فقـــط

ن إذن ما داموا حيفظوهنام؟ هل غل أحدهم يدهم عن . النصني ُفكيف مل يعيدوا النصني الضائعني إىل القرآ َّ َ
ْذلك؟ وهذا إن كانت هناك نسخة واحدة فقط من ذينك النَّصني َّ َْ ِ َ .  

النصارى كانوا ليسكتوا عىل ما حدث فال يقيموا الدنيا ويقعدوها شامتة ثم هل تظنون أن اليهود و
ــــضا املنـــــافقون  ــدد دينــــيهم ويزيـــــد فيــــتهمهم بالعبـــــث ىف نــــصوصهام؟ وهنـــــاك أ ىف الــــدين اجلديـــــد الــــذى هيـــ
ــارهون ىف أعامقهـــم لإلســـالم، وكـــذلك املرتـــدون، الــــذين انتهـــزوا وفـــاة النبـــى ونكـــصوا عـــىل أعقــــاهبم  الكـ

بيـاء مـن قبـائلهموخرجوا من دينـه ـراهم كـانوا هيملـون تلـك .  خروجـا كـامال أو جزئيـا، واتبـع بعـضهم أ أ
نــه كــام  قعــة فــال يــستغلوها ىف حماربــة الــدين اجلديــد وتــسويغ خــروجهم منــه باعتبــار أن اهللا مل حيفــظ قرآ الوا

  وعد، ومن ثم فإن األمر يبعث عىل الريبة والتشكك؟ 
م ىف الــنص الــسابق املفقــود خــاص بالــشيخ والــشيخة، إذ ثــم إن الروايــات األخــرى تقــول إن الــرج

ومعنى ذلك أن الرجم ال يرسى عىل الشبان والرجـال ". الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة: "يقول
لكـن هـل الـشيوخ مـن عنـف الـشهوة بـام جيعـل القـرآن خيـصهم دون سـائر . والكهول بـل عـىل الـشيوخ فقـط

يردعهم؟ وقبل ذلك ما الـذى منـع املـسلمني يـا تـرى مـن رد ذلـك الـنص إىل الزناة هبذا احلكم الشديد كى 
املــصحف مــا دامــوا حيفظونــه عــىل هــذا النحــو؟ وفــوق هــذا فتلــك أول روايــة وآخرهــا تتحــدث عــن حفــظ 

شه نا مكتوبا حتت فرا   ! أال إن هذا كله لغريب. رسول اهللا قرآ
اذا يقىض اهللا بضياع نص من كتابه رغم تعهـده بحفظـه ، ثـم اإلبقـاء مـع هـذا عـىل احلكـم الـذى ثم 

يبـدو أن مــن اخــرتع هــذا احلـديث ونــسبه للرســول إنــام أراد أن ! يتـضمنه ذلــك الــنص؟ يــا لـه مــن أمــر مربــك
نى، الذى مل يرد رغم خطورتـه ىف القـرآن وعـىل . لكـن اخرتاعـه مل يكـن حمبوكـا البتـة. يسوغ حكم رجم الزا

ـدا، تلـك الكلمـة التـى  انفـرد الـنص  املـذكور بورودهـا فيـه"البتـة"ليس ىف القرآن كلمة " البتة"ذكر  بـل .  أ
ة كلمة مشتقة من اجلذر ن أ وهو ما يعضد إنكارى أن يكـون ذلـك الـنص آيـة ". ب ت ت: "ليس ىف القرآ

ـدا" الـشيخة"وباملثل ليس ىف القـرآن كلمـة . حمذوفة من كتاب اهللا ٌوهـذا معضد آخـر. أ ِّ َـ ثـم إن ىف القـرآن . ُ
نية والزانى فاجلدوا كل واحد منهام مائة جلدة: "بالزناة يقولنصا خاصا  فكيف يكون هناك نص ". ُالزا
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أى احلكمـني هـو احلكـم الـصحيح؟ : آخر ىف القرآن بحكم آخر؟ إن هذا إما أن يربك املسلمني فيتـساءلوا
ى القارئ فكام ير. إن حكم الرجم خاص بالشيوخ والشيخات، وحكم اجللد ملن دوهنام: وإما أن يقولوا

ام إرباك   . فإن هذه الروايات تربك كل شىء أ
ـــضا ْرش: "وهنـــاك هـــذه الروايـــة األخـــرى، وهـــى عـــن عائـــشة أ ِنـــزل القـــرآن بع ـــ َ ُ عات معلومـــات  َ ٍرض ٍ ـــ َ َ

ٍحيرمن، ثم نسخن  بخمس رضعات معلومات، فتوىف ٍ ِِ َ َْ ُ َّ ْ ِّ َّرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وهن مما نقرأ من  ُ ُ
ن نأى أن".  القرآ لكن كيف يقال إنه قد ضاع، وهـا هـى ذى عائـشة .  هذا نص قرآنى آخر ضاع من القرآ

مل يـا تــرى مل يأخــذوه منهـا ويــسجلوه ىف القـرآن؟ ثــم هـل كانــت هــى : ال تـربح تــذكره؟ والـسؤال مــن ثـم هــو
رى كان النبى يبلغها وحدها أحيانا بالوحى؟ لكن هل يعقل ذلك؟ الوا! وحدها التى تعلمه؟ غريبة قع ِّأ

ـه ممـا يطبـق حكمـه  نيا لوجدنا كثريا من املسلمني غـري عائـشة حيفظونـه، وبخاصـة أ ه لو كان هذا نصا قرآ أ
ن يقف عنـد تفاصـيل موضـوع صـغري كعـدد الرضـعات التـى حتـرم الـزواج؟ . كثريا ِّلكن منذ متى كان القرآ

ل أخوات الدم متاما، وهذا عن حتريم االقرتان بأخوات الرضاعة، مثلهن مث" النساء"لقد نزلت آية سورة 
َكاف جدا، ثم تتكفل السنة بتفصيل القول فيه كام تكفلت بتفصيل الكالم ىف بقية من حيرمن مـن النـساء ْ ُ ْ َ .

ونرجـو مـن اهللا . ويبقى أن الداجن قد أكل الورقة التى تضم هذا النص، وقـد سـبق أن فنـدنا القـصة كلهـا
ًأال نكون قد شططنا أو قلنا خطال من األم َ  ! رَ

ضا الروايات اخلاصة بـ نيق"وهناك أ كانت حتتوى ىف " النجم"، وتتلخص ىف أن سورة "قصة الغرا
َالالت والعزى ومنَاة: "البداية عىل آيتني متدحان األصنام الثالثة َّ ِ، ثم حذفتا منها فيام بعد، إذ كـان حممـد "ُ ُ

فه بدال من استمرارهم ىف عداوهتم عليه الصالة والسالم يتمنى أن يصالح القرشيني حتى يكسبهم إىل ص
باعه، ومن ثم أقدم َّلدعوته وإيذائهم لـه وأل ِتينك اآليتني عقـب قولـه" النجم"سهوا عىل تضمني سورة  َ ْ َ :

زى" تم الـــالت والع َّأفــرأ ــ ُ َومنــاة الثالثـــة األخـــرى؟ * َ ال : "عــىل النحـــو التـــاىل" َ نيـــق الع َإهنــن الغرا ـــ ُ وإن * ّ
َشفاعتهن لرتجتى َ ْ ُ قـع أن أقـل نظـرة ىف سـورة .  دسهام الشيطان ىف تالوته وهو ال يـشعر، أو"َ " الـنجم"والوا

حـدثت عـىل  أو ىف سـرية حياتـه صـىل اهللا عليـه وسـلم كافيـة للقطـع بـأن تلـك القـصة ال يمكـن أن تكـون قـد
 !هذا النحو الذى اخرتعه بعض الزنادقة قديام وأخذ أعداء اإلسالم يرددوهنا منذئذ

ــن ــق هبــــاتني اآليتــــني وقـــد تنــــاول عـــدد مــ  علــــامء املـــسلمني ىف القــــديم واحلـــديث الروايــــات التــــى تتعلـ
ــة مــصداقية ليؤكــد هــذا احلكــم " الــنجم"واحلقيقــة إن النظــر ىف ســورة . املزعــومتني وبينــوا أهنــا ال تتمتــع بأ

ك العلامء كني فهذه السورة من أوهلا إىل آخرها عبارة عن محلـة مدمدمـة عـىل املـرش. الذى توصل إليه أو
ئها عىل هاتني اآليتني املزعومتني، وإال فكيف يمكن  َوما يعبدون من أصنام بحيث ال يعقل إمكان احتوا ْ ُ
ُّأن يتجــاور فيهــا الــذم العنيــف لألوثــان واملــدح الــشديد هلــا؟ تــرى هــل يمكــن تــصور انخــراط شــخص ىف  ُ ُّ

ُيعقل ابـتالع العـرب مثـل فاصل من التقريظ لشخص آخر لينتقل بعدها مبارشة لسبه وإهانتـه؟ تـرى هـل  ْ َـُ
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هتهم، وهم يسمعون عقيب ذلك قوله تعاىل ثـى؟ : "هاتني اآليتني اللتني متدحان آ كم الذكر ولـه األ َأ َّ *
يزى  َتلـــك إذن قـــسمة ض ـــ ِ ـــزل اهللا هبـــا مـــن ســـلطان* ٌ ـــتم وآبـــاؤكم مـــا أ ٌإن هـــى إال أســـامء ســـميتموها أ ْإن . ْ

ِتتبعون إال الظن وما فس َّ َهتوى األ ْ   ! ؟ إن هذا أمر ال يمكن تصوره"ولقد جاءهم من رهبم اهلدى. َ
وقائع حياته صىل اهللا عليه وسلم جتعلنا نستبعد متام االستبعاد أن تكون عزيمته قد ضعفت  كام أن

قفــه مــن الكفـار طــوال ثالثــة وعــرشين . يومـا، فقــد كــان مثـال الــصرب واإليــامن بنـرصة ربــه لـــه ولدعوتـه وموا
م عميــق عامــا وعــدم اســتجابته  ىف مكــة لوســاطة عمــه بينــه وبيــنهم رغــم مــا كــان يــشعر بــه مــن حــب واحــرتا

ال  ا عرضوه عليه من ا باعه، وكذلك رفضه  نحوه، ورغم اإليذاء الرهيب الذى كان يتعرض له هو وأ
ه ليس ذلك الشخص الذى يمكن أن يقع ىف هذا الضعف والتخاذل والرئاسة، هى  !أقوى برهان عىل أ

ُريقــة جديــدة للتحقــق مــن أمــر هــاتني اآليتــني هــى الطريقــة األســلوبية، إذ نظــرت ىف ُوقــد أضــفت ط ً ً
ـة صـلة اآليتني املذكورتني ألرى مدى مشاهبتهام لسائر آيات ذلـك . ٍالقرآن فوجدت أهنـام ال متتـان إليهـا بأ

عىل إذن اهللا، وهو أن اآليتني املزعومتني جتعالن األصنام الثالثة مناطا للشفاعة يوم القيامة دون تعليقها 
نــذهب بعيـــدا  ولـــن. مــا مل يــسنده القـــرآن ىف أى موضــع منــه إىل أى كـــائن مهــام تكــن منزلتـــه عنــده ســبحانه

ك ىف : "تعــاىل لالستــشهاد عــىل مــا نقــول، فبعــد هــاتني اآليتــني بخمــس آيــات فقــط نقــرأ قولــه ن مل ٍوكــم م ــ ــِ َ َ ْ
ى شـــفاعتهم شـــيئا إال مـــن بعـــد أن يـــأذن اهللا ُالـــساموات ال تغن ِـــُ رَىضْ ْ ملـــن يـــشاء وي ـــ فكيـــف يقـــال هـــذا عـــن ". َ

املالئكة ىف ذات الوقت الذى تؤكد إحدى اآليتني املزعومتني أن شفاعة األصنام الثالثة جـديرة بالرجـاء 
  من غري تعليق هلا عىل إذن اهللا؟ 

نيــق كلمــة  َـترجتى"ثـم إنــه قــد ورد ىف اآليـة الثانيــة مــن آيتـى الغرا َ ْ ــضا غريبـة عــىل األســ"ُ لوب ، وهــى أ
ن املجيـد أى فعـل مـن مـادة  نى، إذ لـيس ىف القـرآ أمـا مـا جـاء ىف إحـدى ". افتعـل"عـىل صـيغة " ر ج و"القرآ

َوإن شفاعتهن لرتتَىض: "الروايات من أن نص اآلية هو ْ ُ ، فالرد عليه هو أن هذا الفعل هبذه الصيغة، وإن "ّ
ًنـام تستخدم مـع الـشفاعة عـادة األفعـال ، وإ"الشفاعة"ورد ىف القرآن ثالث مرات، مل يقع ىف أى منها عىل  َ َ ُْـ ْ

ِتنفع، تغنى، يملك: "التالية ْ ُ."  
ه ز شــــــأ ـــــه ع زى ومنــــــاة بقولـ ــــــات التــــــى تتحــــــدث عــــــن الــــــالت والع ــــدأت جمموعــــــة اآلي ــ ـــــذلك ب ُكـ َّ ـــ ـــ َ َّ ــ ــ ــ ُ ُ :

تم)فـ(أ" ، وهذا الرتكيب قد ورد ىف القرآن إحدى وعرشين مرة كلها ىف خماصمة الكفار والتهكم "؟...ـرأ
ـــف هبـــــ ــالعنيـ ــستعجل منـــــه : قـــــل": ةم كــــام ىف الـــــشواهد التاليــ ا أو هنـــــارا مــــاذا يـــ ه بيات ــــاكم عذاب ـــــتم إن أ ــــأرأ ً َ َ ــ ـ ــ ُ
مـا، قـل: قل"، "املجرمون؟ ـزل اهللا لكـم مـن رزق فجعلـتم منـه حـالال وحرا تم مـا أ لـه: ٍأرأ َأذن لكـم أم  ُآ ِ َ

تم إن كان من عند اهللا وكفرتم به وشهد شا: قل"، "عىل اهللا تفرتون؟ ِأرأ ئيل عـىل مثـل ْه َ ِهد من بنى إرسا ِ ٌ
ـاء الـذى تـرشبون؟ "، "فآمن واستكربتم؟ إن اهللا ال هيـدى القـوم الظـاملني تم ا زلتمـوه مـن * أفـرأ ـتم أ أأ

زن أم نحــن املنْزلــون؟  ِامل ُ ـ ا، فلــوال تــشكرون* ُْـ ــلــو نــشاء جعلنــاه أجاج ً َ فكيــف يمكــن إذن أن جيــىء هــذا ". ُ
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هــتهم؟ وفــوق هــذا مل بالــذات ىف" الــنجم"الرتكيــب ىف ســورة   ســياق مالطفــة الكفــار ومراضــاهتم بمــدح آ
ن الكــريم " شــفاعة"ُحيــدث أن أضــيفت كلمــة  عــىل " هــم"إال إىل الــضمري ) ىف حــال جميئهــا مــضافة(ىف القــرآ

نيق من إضافتها إىل الضمري  ت عليه ىف آيتى الغرا  ".ّهن"خالف ما أ
دة كــام (ّإن "زعــومتني يتكــون مــن وفــضال عــن ذلــك فرتكيــب اآليــة األوىل مــن اآليتــني امل ــوهــى مؤك ِّ

ستعمل لـــ)". خربهــا(ّاســم معــرف بــاأللف والــالم ) + اســمها(ضــمري ) + نعــرف َوهــذا الرتكيــب مل ي ْْ ــ ٍذات "َُ

ت(ىف أى من املواضع التى ورد فيها ىف القـرآن الكـريم " ٍعاقلة " ّإن"دون تأكيـد اسـم ) وهـى تبلـغ العـرشا
إنه هو التواب / أال إهنم هم السفهاء/ أال إهنم هم املفسدون: "ألمثلة التاليةٍالضمري بضمري مثله، كام ىف ا

ــت الــسميع العلــيم/ الــرحيم ــت التــواب الــرحيم/ إنــك أ إنــه هــو العلــيم / إنــه هــو الــسميع العلــيم/ إنــك أ
ـا النـذير املبـني/ إنـه هـو الغفـور الـرحيم/ احلكيم ـا اهللا/ إنـه هـو الـسميع البـصري/ إنـى أ ـت إنـ/ إننـى أ ك أ
إهنم هلم / ِّوإنا لنحن املسبحون/ ّوإنا لنحن الصافون/ إنه هو العزيز احلكيم/ إنا لنحن الغالبون/ األعىل

ـــت الوهـــاب إنـــك/ املنــصورون ـــت العزيـــز / إنــه هـــو العزيـــز الــرحيم/ إنــه هـــو الـــسميع البـــصري/ أ إنـــك أ
ُّإنه هو الرب الرحيم/  إنه هو احلكيم العليم/الكريم ". الغنى احلميـد فإن اهللا هو/  الكاذبونأال إهنم هم/ َ

وذلك ىف قوله (ٍالضمري بضمري مثله " ّإن"أما ىف املرة الوحيدة التى ورد الرتكيب املذكور دون تأكيد اسم 
َوعــىل ذلــك فــإن الرتكيــب ىف أوىل . فلــم يكــن الــضمري عائــدا عــىل ذات عاقلــة") إنــه احلــق مــن ربــك: "تعــاىل ُ

ضا ت نيق هو أ ِآيتى الغرا َ  .أسلوب القرآن الكريم ركيب غريب عىلَ
ٍمما سبق يتأكد لنا عـىل نحـو قـاطع أن اآليتـني املـذكورتني ليـستا مـن القـرآن، ولـيس القـرآن مـنهام، ىف  ٍ

نيق"بل إنى ألستبعد أن تكون كلمة . قليل أو كثري قد وردت ىف أى من األحاديث التى قاهلا النبى " الغرا
ُـنـضيف إىل مـا مـر أن كتب الـصحاح مل يـرد فيهـا أى ذكـر هلـذه الروايـة،وينبغـى أن . عليه الـصالة والـسالم ُ ّ 

 .ومثلها ىف ذلك ما كتبه ابن هشام وأمثاله ىف السرية النبوية
ــارتني ىف " األصــــنام"ولقــــد قــــرأت ىف كتــــاب  ــرددون هــــاتني العبــ البــــن الكلبــــى أن املــــرشكني كــــانوا يــ

َّاجلاهلية تعظيام لألصنام الثالثة، ومن ثم فإنى ال :  أستبعد ما طرحه الكاتب اهلندى سيد أمري عىل ىف كتابهَ
"The Spirit of Islam " ا يمكن أن يكون قد حدث بناء عىل ما ورد من روايات ىف هـذا ًمن تفسري 

، وبلـغ اآليـات التـى هتـاجم األصـنام الثالثـة، "الـنجم"املوضوع، إذ يرى أن النبى، عندما كان يقـرأ سـورة 
ع بعـــض املـــرشكني ــتوق ى بعـــد ذلـــك فـــسارع إىل ترديـــد هـــاتني العبـــارتني ىفَّ حماولـــة لـــرصف مـــسار   مـــا ســـيأ

ـــذم والتــوبيخ ــ ـــدال مــن الـ ــــديث إىل املـــــدح بـــ وقــد كــان الكفــار ىف كثــري مــن األحيــان إذا ســمعوا القــرآن  .احلـ
ًأحدثوا لغطا ولغوا كى يرصفوا احلارضين عام تقوله آياته الكريمة كام تقول اآلي ْ َْ ة السادسة والعرشون من ًَ

ْفصلت"سورة  َ ِّ  . هو من ذلك الباب فهذا الذى يقوله الكاتب اهلندى". ُ
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نيتان صغريتان  ه كانت هناك سورتان قرآ ضا ما قيل من أ ومما ينبغى التوقف إزاءه ىف هذا السياق أ
ْـسورة احلفد"اسمهام  ْـسـورة اخللع"و" َ َ، ثـم نسختا وحتولتـا إىل دعـاء يقولـه املـ"َ ِ وهـذا أوال . سلم ىف صـالتهُـ

د * ولــك نــصىل ونــسجد *  إيــاك نعبــد : "نــص الــسورتني املزعــومتني ــوإليــك نــسعى ونحف ِ ْ نرجــو * َ
ِـونثنى عليـك *  إنـا نـستعينك ونـستغفرك "، "إن عـذابك بالكفـار ملحـق* رمحتك ونخـشى عـذابك  ْ ُ

ُوال نكفرك  ْ ُونخلع ونرتك من يفجرك* َ ل، ونحن موقنون بصحة ما نقول، إن هذه ومن أول نظرة نقو. "َْ
ن الكــريم، فــاملنطق العقــىل والتــارخيى والنفــسى ال يقبلهــا بتاتــا، كــام أن  ــة وشــيجة للقــرآ ّالــسطور ال متــت بأ

عـالوة .  تـرفض هـى نفـسها مثـل هـذا الـزعم حـسبام سـنبني بعـد قليـلالتى أوردت هذين النصنيالروايات 
  . ب القرآنى، وال اللفتات هى اللفتات، وال الروح هو الروحليس هو األسلويهام عىل أن األسلوب ف

البخــارى : ولقــد فتــشت عــن تينــك الــسورتني ىف كتــب احلــديث التــسعة الرئيــسية. ونبــدأ بالروايــات
ــى داود وابـن ماجــة والـدارمى ومــسند أمحـد وموطــأ مالـك، فلــم أجــدمها . ومـسلم والرتمــذى والنـسائى وأ

ا صغري، كنت أح نى، وأ كونا شيئا تواحلق أهنام ال يمكن أن . فظهام عىل أهنام من القنوت ليس إالوأذكر أ
ى بـن كعـب أو غـريه كـام قيـل ىف بعـض الروايـات، إذ ال توال أظن أهنام كان. آخر سوى هذا ّا ىف مـصحف أ َـ ُ

َيعقل أن ينفرد أحد الصحابة دوهنم مجيعا بإثبات سورتني ال يعرفهام سائر املسلمني، وبخاصـة إذا ع ْ لمنـا ُ
ن كـــان يعتمـــد عـــىل أن يكـــون هنـــاك شـــاهدان مـــن الـــصحابة لكـــل نـــص، عـــالوة عـــىل مظـــاهرة  أن مجـــع القـــرآ

ــقْعُفهــل ي. ذاك للــذاكرة الكتابــة عنــد ى رغــم ذلــك َ ى أو غــري أ ٍّل أن يــستمر أ ــٌّ َ َُــ  التمــسك بظنــه هــو وحــده ىفُ
نيتني وهيمل آراء سائر الصحابة؟ وهذا لو ك ان للرواية وجه، وهو ما ال بكون هذين النصني سورتني قرآ

دا   !أظنه أ
يا اشـرتك ىف كتابـة املـصحف الـذى " املـصاحف: "وقد أورد السجستانى ىف كتابه ـروايـة تقـول إن أ َ ُ

ــه كــان واحــدا مــن  ــى بكــر، إذ كــان رجــال يملون عليــه فيكتــب، كــام أورد أكثــر مــن روايــة بأ ــام أ ُــتــم مجعــه أ ٌْ ُ
ٍس عىل مصحف واحد إمام خشية الفتنةاللجنة التى عينها عثامن جلمع النا ٍ فتح "ونفس الشىء نجده ىف . ٍ

نــاء رشح احلــديث اخلــاص بكتابــة املــصحف األم عــىل عهــد عــثامن، إذ " ى بــرشح صــحيح البخــارىالبــار ّأ
صار، منهمى مجع اثن"يذكر ابن حجر أن عثامن رىض اهللا عنه  َأ عرش رجال من قريش واأل  ".بن كعبى ُ

اهللا تعاىل عنه، وهم يعرضون  كنت عند عثامن رىض: "بن فارس رواية عن هانئ تقولال" الصاحبى"وىف 
ــلن ــاه إىل أى املـــصاحف، فأرسـ ف شـ َـــبكت ُ ِـــ ا ى َ ـــبـــن كعـــب فيه َ سن"ِ َّمل يت ََ ـــ َ ْ ل الكـــافرين"و" َ ـــفأمه ِ ْ ال تبـــديل "و" َ

ل"وكتــب " فأمهــل"، وحمــا "خللــق اهللا"ّفــدعا بالــدواة فمحــا إحــدى الالمــني وكتــب : ، قــال"للخلــق ــفمه ِّ َ َ" ،
ْمل يتسنَّه"وكتب  ََ َ ْ حق فيها هاء:"َ ً أ َ َِ َ ْ فلو كانت ىف مصحفه تانك السورتان لقد كان يعتقـد إذن أهنـام قـرآن ". َ

ة عـىل أعـني النـاس حينهـا وآذاهنـم؟ ولـو كـان فعل لكـان قـد روى هـذا الـذى  َفعال، فلامذا مل يثـر هـذه املـسأ َِـ ُ َ َ
ا، ومل يــصلنا شــىء عــن هــذا، ف. فعــل ــأم ــه مل يكــن يعتقــد أن هــاتني الــسورتني مــن ّ ر األمــر وأ ــه مل يث ِــمعنــاه أ ُ
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نـه الـصحابة ىف  نيتـان ثـم يـسكت فـال يفـاتح إخوا ه كـان يـؤمن بـأهنام سـورتان قرآ َالقرآن فعال، إذ ال يعقل أ ْ ُ
  ! فإما أقنعهم وإما أقنعوه: مثل ذلك املوضوع اخلطري

ـــو احلـــسن األشـــعرى الـــضوء عـــىل جانـــب م قـــى أ ة بقولـــهوقـــد أ ـــا : "هـــم ىف تلـــك املـــسأ ـــت أ قـــد رأ
ـس يـرو ـَس بالبرصة عند قوم من ولده، فوجدته مـساويا ملـصحف اجلامعـة، وكـان ولـد أ ٍمصحف أ ًٍ ُ ِ ٍ ـه ى َ أ

س وإمالء أ َخط أ ُ ٍَ َ ُّ د بعـض علامئنـا القـدامى ملثـل تلـك الروايـات فـإن دل عـىل شـىء ". بن كعبى َ ّأمـا إيـرا
ن ىف أمــور العلــم والبحــث، بــل كــانوا يــوردون كــل شــىء يــصلهم، عــارفني أن فعــىل أهنــم كــانوا ال يتحرجــو

له منزله الصحيح لقد كانوا ىف الواقع أوفياء ملنهج احلياد فكانوا . العقل اإلسالمى قادر عىل متحيصه وإنزا
  . يثبتون كل ما يقع هلم دون خشية

سخ لفظــا وحكـــام، وإال ٌومــع هــذا يــرى بعــض أن هــذين النــصني كانــا جــزءا مــن القــرآن وأهنــام ممــ ِا ن ــ ُ
َـــفكيـــف يـــستجيز أ ــابتهام ىفى ُ سخا لفظـــا، ومهـــا مـــا زاال  كتـ َاملـــصحف؟ لكـــن كيـــف يقـــال إن النـــصني قـــد ن ِ ـــ ُ

فاظهام؟ إن هذا كمن يقول ٌسعيد غائب حارض: "موجودين بأ ٌحى ميت"، أو "ٌ مثال، وهو ما ال جيوز ىف " ٌّ
َثــم مـا معنــى أهنــام نسختا حكـام؟ . رشعـة العقــل ِ ة تـرشيعية حتــى يمكــن أن يقــال إن ُــ إهنــام ال تتعرضــان ملــسأ

ــرشيعى الــــذى كــــان فــــيهام قــــد تغــــري ـــادات والتــــاريخ . احلكــــم التــ ــــسخ ىف مــــسائل االعتقـ ــــه ال ن ومعــــروف أ
ة حال فام زلنا ندعو هبذين الدعائني، . َّوالسورتان املدعاتان من األدعية كام هو واضح. واألدعية وعىل أ

خا، ومــع ذلــك ِسُــكيــف يقــال إهنــام قــد ن: اء هبــام أصــبح الغيــا، فــام القــول إذن؟ وثانيــاومل يقــل أحــد إن الــدع
نيتهام مــــن وجودمهــــا ىف  ى ىف إثبــــاهتام بمــــصحفه؟ والعجيــــب أن يــــستدل بعــــض العلــــامء عــــىل قــــرآ ٌّيــــستمر أ َــــ ُ

 مصحف ذلك الصحابى الكريم، وكان األحرى أن يتعجبوا من بقائهام فيه رغم ذلك بدال من استدالهلم
َهــل مـــن املعقـــول أن تنْــسخ الـــسورتان املــدعاتان وال يـــدور بـــني : وثالثـــا! هبــذا البقـــاء عــىل أهنـــام مـــن القــرآن ُ

ن  ى عليهام ىف نسخته، بل يمر األمر مرور الكرام، وكأن أمرمها مـن اهلـوا ّالصحابة أخذ ورد حول إبقاء أ ٍّ َ ُ

ٍبمكان؟ أال إن ذلك ألمر غريب وبعيد جد بعيد ُّ ٌِ ٌ نا، فيا ترى :ورابعا! ٌ  إذا كان هذان النصان ىف البداية قرآ
نا؟ فكيف ننظر إليهام اآلن إذن مـن  نا؟ إذن فهام مل ينْسخا؟ أم مل يعودا قرآ َما حكمهام اآلن؟ أال يزاالن قرآ ُ
ز مـــن الكـــالم إال  نيتهام عـــنهام؟ كيـــف، وال معج ـــناحيـــة اإلعجـــاز مـــثال؟ أمـــا فتئـــا معجـــزين رغـــم زوال قـــرآ ِ ْ ُْ َ

ُ نقول إهنام قـد زالـت عـنهام تلـك اإلعجازيـة؟ فكيـف؟ نعـم كيـف يـسع املـسلم الـزعم بـأن كـالم القرآن؟ أم َ
اهللا قــد حتــول وزالــت عنــه طبيعتــه التــى كانــت لــه؟ أم نقــول إهنــام مل يبقيــا كالمــا مــن كــالم اهللا؟ أال إن ذلــك 

ٍخلطري جد خطري ُّ ِ صحابة كتابـة هـذين وغريه من الـى كيف يستجيز سيدنا أ: أما تساؤل بعض: وخامسا! ٌ
وكيـف : املصحف، ومها ليسا من القـرآن؟ فيقابلـه تـساؤل ال يقـل بـل يزيـد عنـه أمهيـة، أال وهـو النصني ىف

ــه  ه آنفــا مــن أ ن؟ وهبــذا نعــود إىل مــا قلت ُــيــستجيز ســائر الــصحابة عــدم إثبــاهتام ىف مــصاحفهم ومهــا مــن القــرآ
ى بــن كعــب وحــده وهنمــل آراء الــصحابة لــيس مــن املقبــول منطقــا وال عقــال وال رشعــا أن نأخــذ بــرأ ّى أ َــ ُ
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ى بكر وعثامن بجمع القرآن َأمجعني، وعىل رأسهم اللجنتان اللتان كلفتا ىف عهد أ ِّ وهذا لو كان ثمة وجه ! ُ
يا كـان يثبـتهام ىف مـصحفه، وهـو مـا قلـت إننـى غـري مقتنـع بـه ـلتلك الرواية القائلة بـأن أ َ وقـد وجـدت ابـن . ُ

ه ىف قتيبة يذهب إىل ما يا رمحة : "قائال" تأويل مشكل القرآن" ذهبت إليه هنا، إذ عرب عن رأ َال نقول إن أ ُ

صار كلهم رضوان اهللا عليهم، ولكـن نقـول  ٌّىَـُذهـب أ: اهللا عليه أصاب وحده، وأخطأ املهاجرون واأل
ــه رأى رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يــدعو  ــه مــن القــرآن أل ه ىف الــصالة دعــاء بــىف دعــاء القنــوت إىل أ

ه من القرآن، وأقام عىل ظنه وخمالفة الصحابة   ".  دائام، فظن أ
ّواضح أن النصني ال خيرجان عن أن يكونا قنوتا كان عمر أو عىل يقنت به بعد القيام مـن الركـوع، 

ءة السورة التـى بعـد الفاحتـة وقبـل أن يركـع ن ىف ومعـروف أن املـسلمني ال يقنتـو. أو عقب االنتهاء من قرا
يا كـان رغـم ! صالهتم بالقرآن ـوحتى لـو رضبنـا عـن كـل مـا سـبق صفحا وقلنـا إن الروايـة صـحيحة وإن أ ً ََـ ُْ ْ َ َ

نيتان فعال عىل عكس ما كان الـصحابة مجيعـا يؤمنـون، فـإن هـذا  ذلك يعتقد أن هذين النصني سورتان قرآ
ِال يعدو أن يكون اجتهادا منه ال يلزم غـريه، ومـن ثـم ال يمكـن أن ْ  نأخـذ بـام لديـه وهنمـل موقـف الـصحابة ُ

يهم، إذ ليس هذا من املنهج العلمى وال املنطق العقىل ىف شىء َعىل بكرة أ ْ َ .  
ن " املصنَّف"وقد قرأت ىف  ى شـيبة حتـت عنـوا ِما يدعو به ىف"البن أ ِ ِـ ُ ْ َـ ِقنُـوت الفجر َ َـ ْـ َ ُْ عـدة روايـات " ِ

 :وايـات الـثالث التاليـة التـى تغنينـا عـن ذكـر سـائرهاتـدل عـىل أن هـذين النـصني ليـسا إال قنوتـا، ومنهـا الر
َحدثنَا" َّ و بكر َ ٍأ ْ َ ُ َقال َ َحدثنَا: َ َّ ٌهشيم َ ْ َ َقال ُ َأخربنا: َ َ َ ْ ُابن َ ِـأ ْ َليىلى َ ْ ْعن َـ ٍعطاء َـ َـ ْعن َ ٍعبيد بن عمري َـ ْ َـ ُ ُِ ْـ ِ ْـ َقال َ ْصليت : َـ ََّـ

َخلف ْـ َعمر َ َـ ِبن اخلطاب ُ َّـ َ ْ ِ َالغداة ْـ َ َـ ِفقال ىف ْ َ َـ ه َ ِقنُوت ِـ ِـاللهم إنا نستعينُك ونستغفرك، ونثن: ُ ِ ِْ ُ َ َـ َ ـ َ ـ ََّ َ ُُـ ْ ْ َّْ َعليك اخلري وال ى َّ َـ َْـ ْ ْ َ َ
رك ن يفج رتك م ع ون رك، ونخل َنكف ُُ ـــ َ ـــُ ُ َ ْ َ ُ َْ ـــ ُُ ْ ـــ َ َ ـــَ َ ْ صىل. ْ ك ن د، ول اك نعب م إي ِّالله َ َ ـــ ُ ْ ـــ َّ ـــ ـــُ ُ ُ ـــَ َ ََّ سعى َّ ك ن سجد، وإلي َون ْـــ َ ُ َْ ـــْ َ ُ ـ ــ ََ د، ِ ُ ونحف ـــَ ِ ْ َ

ِونرجو رمحَتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار َّ َ َّ َُ ْ ِ َ ََ َ َ ْ َ َ ََ ُ َْ َ ِملحق ْ ْ َحدثنَا"، "ُ َّ ٌوكيع َ َقال حدثنَا َِ ََّ َ ُسفيان َ َْ ْعن ُ ِحبيب  َ ِ َ
ن أ ــب ِ َ ِ ــ تى ْ ٍثاب ــ ِ ن َ ْع ــ اهىل َ ويد الك ن س ك ب د املل ِعب ِ ــ َ ْ ْ َ ــ ــْ ُ ِ ــ ْ ِ ــِ ِ َ ْ ا َ ــأن علي ِ َ َّ ِقنَــت ىف َ َ اتني الــسورتني َ ر هب ِالفج ِْ َ ُّ َْ َ َــ ِ ِ ــ ْ َ ا : ْ م إن ــالله َّ َّ ــ ُ َّ

ِنستعينُك ونستغفرك، ونثن ِ ِْ ُ َ َ َ ََ َُ ْ َعليك اخلري والى ْْ َ َْ ْ ْ َ َ نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجركَ ُُ َ ُُ َ ْ َ ُ َْ ُُ ْ َ َ ََ ْ َاللهم إياك نعبد، ولك . ْ ََّ ُ ْ َّ ُُ َ َ َّ
ِّنصىل َ ٌونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رمحَتك ونخشى عذابك، إن عذابك اجلد بالكفار ملحق ُ ِْ ِْ ْ َُ َ ْ ْ ِْ َّ َ َّ َُ ِ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ْ َْ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َِ" ،

َدثنَاَح" ٌهشيم َّ ْ َ َقال ُ َأخربنا حصني قال: َ َ ٌ َْ َ ُ َ َ ْ ِصليت الغداة ذات يوم وصىل خلف: َ ْ ْ ََّ َّ َ َ ْ َ ْ ٍَ ََ َ َ َعثامن بن زياد، قالى َ َ ُ ٍْ َ ُِ ْ َ ُّفقنَت : ُ َ َ
ال ِىف الة الـــصبح، ق َص ـــ َ ِ ْ ُّ ـــ الت: َِ ضيت ص ام ق ِفل ـــ َ ُْ َ ـــ َ ََّ ـــ ال ىلى َ ِق َ ـــ ت ىف :َ ا قل ِم َ ـــ ْ ُ ـــ ال َ ك؟ ق َقنُوت ـــ َ ـــُ ت: ِ ُفقل ـــ ْ ُ ؤالء : َ رت ه ِذك ُ ـــ َ ُ ْ ـــ َ َ

امت ِالكل َ ــــ ِ َ ستغفرك، ونثن: ْ ستعينُك ون ا ن م إن ــــالله ِ ِ ِْ ُ َ ــ ــ َ َ ــــ َ ـ ـــ ََّ َ ــ ــ ُُ ْ ْ َّْ ن ى َّ رتك م ع ون رك، ونخل ه وال نكف ري كل ك اخل ْعلي َ ُ َ َ ُ ــــ َ ــــ ــــْ َ ُُ ُ َْ ــ ــ َ َ ــَ ــ َ ــــ َّ َْ ــــْ ُ ْ ُ ْ َ
َيفجرك ُ ُ ِّاللهم إياك نعبد، ولك نصىل. َْ َ َ ُ ْ َّ ُُ ُ ََ ََّ َونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رمحَتك ونخشى عذابك َّ َ َـ َ ْـ َ َـ َ ُ َ َـ ُ ََ ـ ُ ْ َ َ ـ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ ِـْ َ ِ .

ٌإن عذابك اجلد بالكفار ملحق ِ ْ ُْ ِ َّ َ َُّ ِ َّ ِ ْ َ َفقال. َ َ ُعثامن َ َْ ُكذا كان يصنَع: ُ ْ َ َ ََ ِعمر بن اخلطاب َ َّ َ ُْ ْ ُ َ َّوعثامن بن عفان ُ ُ َْ ُُ َْ َ."  
ـــدوين ىف أخبــــار قــــزو"كــــام قــــرأت ىف كتــــاب  ــى أن هــــذين النــــصني قنــــوت مــــن " ينالتـ فعــ لإلمــــام الرا

ــــوت ــــار: "القنـ ـــو ســـــليامن اجلابـ ــ ـــــن جابـــــارة أ ــن أمحـــــد ب ــى حممـــــد بـــ ـــ ـــة اخلطيـــــب ىفى القزوين ـــــا طلحــ  ســـــمع أ
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ـ: احلسن القطان بسامع اخلطيب منـهى أل" الطواالت" ـو حممـد احلـارث بـن حممـد بـن أ بـأ أ ثنـا : أسـامةى أ
ب: يزيد بن هارون ان بن أأأ س بن مالك رىض:  قالعياشى  أ ت أ القنوت،  اهللا عنه عن الكالم ىف سأ

عليـــك اخلـــري وال نكفـــرك، ونـــؤمن بـــك ونخلـــع ونـــرتك مـــن ى  إنـــا نـــستعينك ونـــستغفرك، ونثنـــ: فقـــال
ونـسجد، وإليــك نـسعى ونحفــد، ونرجــو رمحتـك ونخــشى عــذابك  يفجـرك،  إيــاك نعبـد، ولــك نــصىل

ـق ىف. اجلد، إن عذابك بالكافرين ملحق قلـوهبم الرعـب، وخـالف بـني كلمـتهم،   عذب الكفرة، وأ
زل عليهم رجزك وعذابك َوأ ْ ّ عـذب الكفـرة أهـل الكتـاب الـذين يـصدون عـن سـبيلك، ويكـذبون . ِ

اتك، وجيعلون معك  ال إ غريك  اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني . ًرسلك وجيحدون بآ
ـف بــني قلـوهبم وأصــلح ذات بيـنهم، واجعــل ىفواملـسلامت، وأصـلحهم قلـوهبم اإليــامن   واستــصلحهم وأ

ْواحلكمة وثبتهم عىل ملة رسولك، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك الت ِ ْ َّ عمت عليهم، وأن يوفـوا بعهـدك ى ْ أ
س. َعاهدهتم عليه، وانرصهم عىل عدوهم وعدوك إ احلقى الذ زلتا إال من ال: قال أ َواهللا إن أ ِ ْ ُ ْ   ".سامءِ

موقــع ىف " تيــسري الوصــول إىل أحاديــث الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم"اإلصــدار العــارش مــن وىف 
ضا عن هذين النصني فوجدت أهنام، كام قلت وكام جاء ىف الكتابني السابقني، ال " الدرر السنية" بحثت أ

، وكلهـا جتـرى لـصدد األحاديـث التـى عثـرت عليهـا ىف هـذا اا حـديث مـنوهـذ. يزيدان عن أن يكونا قنوتا
 اغفر لنـا وللمـؤمنني واملؤمنـات، : اهللا عنه قنت بعد الركوع فقال أن عمر رىض": عىل نفس املنوال

ــف بــني قلــوهبم، وأصــلح ذات بيــنهم، وانــرصهم عــىل عــدوك وعــدوهم  . واملــسلمني واملــسلامت، وأ
 خالف . ويقاتلون أولياءكالعن كفرة أهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، 

ــزل هبــم بأســـك بــسم اهللا الـــرمحن . ال تــرده عــن القــوم املجــرمنيى الــذ بــني كلمــتهم، وزلــزل أقــدامهم، وأ
بـسم اهللا . يفجـرك ونخلـع ونـرتك مـن عليـك وال نكفـرك،ى الرحيم،  إنا نـستعينك ونـستغفرك، ونثنـ

نـــسعى ونحفـــد، ونخـــشى عـــذابك اجلـــد،  ولـــكونـــسجد،  الـــرمحن الـــرحيم،  إيـــاك نعبـــد، ولـــك نـــصىل
  ".ونرجو رمحتك، إن عذابك بالكافرين ملحق

ى إىل التحليل األسلوبى رغم أن املنطق واجتاه األحداث وحتليل الروايات يكفى متاما ىف  واآلن نأ
د وأول شـىء نقولـه ىف هـذا الـصد: احلكم باستبعاد انتامء هذين النصني للقرآن املجيد دون نقض أو إبرام

ِالتى افتتحت هبا السورة األوىل املزعومة قد وردت ىف القرآن مخس مرات مل تأت أى " "هو أن كلمة  ُ ْ
ـة سـورة بتاتـا نيـة بمنـاداة اهللا، وإنـام بمنـاداة : ثـانى شـىء. منهـا ىف بدايـة أ ـة سـورة قرآ مل حيـدث أن ابتـدأت أ

ِّا املـُزمليا أهي"، "يا أهيا الذين آمنوا"، "يا أهيا الناس: "البرش ِّيا أهيا املــُدثر"، "َّ َّ."  
ة سورة إال وسبقتها كلمة تدل عىل " "مل تأت كلمة : ثالث شىء . لفظا أو معنى" القول"ىف أ

وهذه هى املـرات اخلمـس املـذكورة نـسوقها أمـام القـارئ ليكـون عـىل بينـة خالـصة ممـا نقـول واطمئنـان تـام 
ِقل: "إليه َاللهم مالك ا: ُ ِ َ َّ ُ ِمللك تؤتَّ ِْ ُ ْ ُ ُامللك من تشاء وتنْزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ى ْ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُُّ ْ ِْ ُِّ َّ ِ َ َْ ِْ
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دير ل يشء ق ىل ك ك ع ري إن ٌبيدك اخل ِ ــِ َ ٍ
ْ َ ِّ ــ ُ َ ــَ َ ــ َّ ِ ُ ْ ــ َ ــ َْ َ ريم"، "ِ ن م ال عيــسى اب َق ْ ــ َ ََ ُ ــ ْ ِ َ ــ دة: َ ــا مائ زل علينَ ــا أ م ربنَ ًالله َ ــ ِ َ َ َّْ ــ َُ ْ ََّ ِ ــ ْ َ ن الــسامء َّ ِ م َ َّ َ ــ ِ

ت خري الرازقني َتكون لنَا عيدا ألولنَا وآخرنا وآية منْك وارزقنَا وأ َ ً َِ ِ ِ ِ ِِ َّ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّْ ً ُُ َ َ َِ َ َ ُوإذ قالوا"، "ُ َ ْ ِ َاللهم إن كان هذا هو : َ ُُ ََ َ َْ ِ َّ َّ
ــا ن الــسامء أو ائتنَ ارة م أمطر علينَــا حج ن عنْــدك ف ق م ِاحل ــ ِ ِ ِ ِ ِ ــ ِْ ِ َ ِ َ َّ َ ْ َْ ــ َ ْ ًْ َ َ َ ــ َ َ َّ ــ َ يمْ ذاب أ ٍ بع ــ ِ َ ٍ َ ــ َ م "، "ِ بحانك الله ا س َّدعواهم فيه ــ ُ ــْ ُ َ ْ ــ َ َ ََّ َ َ ِ ُ ــ ْ

املني د  رب الع واهم أن احلم ر دع الم وآخ ا س تهم فيه َوحتي ُ ُِ َ ــ َ ِّ َ َ َ ــ َ ُ ــ َّ َْ َ ــ ْ ْ ُ ٌ ــ َ ِْ َِّ َ ْ ِ َ ُ ــ ْ ــ ِ َِ ِ ل"، "َ ِق ــ اطر الــساموات واألرض : ُ م ف ِالله ْ َّ َ ََّ َ َ ــ ُِ َِ ــ َ َّ
ت حتك ُعامل الغيب والشهادة أ ْ ََ َ ْ َ ِ َ َ َ َّْ ِ َ ْ َ

ِم بني عبادك ىفِ َ ِ َِ َ ْ َما كانوا فيه خيتلفون َُ ُ ِ َ ُْ َ ِ ِ َ َ."  
ن أى ضمري، فضال عن أن يكون هذا الضمري " "مل يرد بعد النداء بكلمة : رابع شىء ىف القرآ

كـام ىف الـسورة (الناسـخة " ّإن"أو ")  إيـاك نعبـد: "كـام ىف الـسورة األوىل املزعومـة" (إيـاك"منفصال كــ
ِّنصىل: "ال يوجــد ىف القــرآن كلــه الفعــل: خامــسا").  إنــا نــستعينك ونــستغفرك: "ألخــرىاملزعومــة ا َ ــ ُ "

دا، بل الذى فيه هو  َّصىل"أ ِّتصل"، "َ َ ّيصلوا"، "ُ َ ّيصلون"، "ُ َ ِّيصىل"، "ُ َ ِّصل"، "ُ ُّصلوا"، "َ َ ."  
ُمل حيدث ىف القرآن أن تقدم حرف اجلر عىل الفعل الدال عىل الصال: سادسا َّ ، "احلفد"ة كام ىف سورة ََ

ذكر الــصالة مطلقــة دون حــرف جــر  ى بعــد الفعــل، أو ت ــه إذا كــان هنــاك حــرف جــر فإنــه يــأ َبــل املــشاهد أ ْ ــ ُ
نيـــة. أصـــال هد القرآ َّفـــال صـــدق وال صـــىل : "وهـــذه هـــى الـــشوا َّولكـــن كـــذب وتـــوىل* َّ َ ه "، "َّْ م رب ر اس ـــوذك ِّ َ ـــ ْ ـــ َ َ
ت الذى ينْهى "، "َّفصىل َأرأ َ َّعبدا إذا صىل* َ ـدا وال تقـم عـىل قـربه"، "ً ًوال تـصل عـىل أحـد مـنهم مـات أ ٍ ِّ" ،

ُّولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك" ْ ُّ َْ ُ َ ُ ٌ ِ ْ ّإن اهللا ومالئكته يصلون عـىل النبـى يـا أهيـا الـذين آمنـوا "، "َ ُّ َ ُ
ِّصلوا عليه وسلموا تسليام َُّ َهو الذى يصىل عليكم ومالئكته ليخرجكم من ا"، "َ ُ َ ُِ ْ ُ خـذ "، " إىل النورلظلامتِّ

ِّمن أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم َ ِِّّ َإنا أعطيناك الكوثر "، "ً ْ َ ْفصل لربك وانحر* ّ َ َْ ِّ."  
ن الفعـــل: ســـابعا ـــن: "لـــيس ىف القـــرآ َسعىَ ــو " ْ ـــدا، بـــل الـــذى فيـــه هـ عى"أ َس ـــ عوا"، "َ ْس َ ـــ سعى"، "َ َت ْ ـــ َ" ،

سعون" ْت َ ْ ـــ سعون"، "َ ْي َ ـــ ن " ســـعى: " الفعـــلمل يـــأت: ثامنـــا". َْ ـــة صـــيغة(ىف القـــرآ  مـــسبوقا )ىف أى زمـــن أو ىف أ
كام أن حرف اجلـر الغالـب جميئـه معـه هـو ". وإليك نسعى ونحفد: "بحرف جر وجمروره  كام هو احلال هنا

ثـم إنـه ىف املـرة اليتيمـة التـى جـاء : تاسـعا. ـديناأ ىف السورة املوهومـة التـى بـني املوجود" إىل"، وليس "ىف"
ْالــذكر"مل يــدخل هــذا احلــرف عــىل اســم اهللا أو ضــمريه، بــل عــىل كلمــة " إىل: "حلــرفبعــده ا عوا إىل ": "ِّ ْفاس َ ــ ْ

ُذكر اهللا وذروا البيع َ ْ ٌوكام تالحظ فالفعل هنا فعل أمـر ال مـضارع كـام هـو ىف اجلملـة التـى معنـا". ِ ٍ : عـارشا. ُ
ن ىف اخلراب والفساد واملعاجزة   .  غالبا ما يكون السعى ىف القرآ

ىف أى زمن " حيفد: "عثر عىل الفعلنفتش ىف القرآن من أوله إىل آخره فلن ن ناولو ذهب: حادى عرش
ـــة صـــيغة مـــن الـــصيغ ـــادة . مـــن األزمـــان أو أ فيـــه عـــىل اإلطـــالق،  إال كلمـــة " ح ف د"بـــل ال وجـــود 

َحفدة" َ ناء، وهذا شىء خمتلف عام نحن فيـه"َ ناء األ ْـاحلفد"عـل ىف سـورة أى أن جمـىء ذلـك الف. ، وهم أ َ "
ِّاملدعاة هو أمر شاذ كسائر ما يتعلق بتلك السورة حسبام تبني هذه الدراسة َّ.  
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ن "  يرجـــو_رجـــا"رغـــم ورود الفعـــل : ثـــانى عـــرش ً مـــرة مل يـــأت بتـــة مـــضارعا مـــسندا إىل ٢٢ىف القـــرآ
ات الـثالث التـى ىف املـر" رمحتـك"مل تقـع كلمـة : ثالـث عـرش. كـام هـو احلـال هنـا" نرجـو: "ضـمري املتكلمـني

ن مفعوال به مبارشا قط كام هو وضعها ىف سورة  ْتكررت فيها ىف القرآ املزعومة، بل كانت ىف كل " احلفد"َ
كام أهنـا مل تقـرتن ىف أى مـن تلـك املـرات بفعـل الرجـاء عـىل أى وضـع مـن . تلك املرات جمرورة بحرف جر

ْرب اغفــــر ىل وألخــــى وأدخلنــــا ىف رمحتــــك: قــــال: "األوضــــاع ِ ْ ــافرين "،"َ ــا برمحتــــك مــــن القــــوم الكــ ، "ِّونجنــ
ْوأدخلنى برمحتك ىف عبادك الصاحلني" ِ ْ َ."  

ن ســـوى مـــرة واحـــدة" نخـــشى: "مل يـــأت الفعـــل: رابـــع عـــرش نخـــشى أن تـــصيبنا : يقولـــون: "ىف القـــرآ
ى عىل لسان املنافقني املذبذبني ال عىل لسان املؤمنني املوقنني، وقد "دائرة ـه مل يقـع عـىل العـذ. أ اب، كام أ

نية مصدر مؤول بالرصيح " أن تصيبنا دائرة: "بل عىل إصابتهم بدائرة، فضال عن أن مفعوله ىف اآلية القرآ
كــذلك مل حيــدث أن وقــع ". ســورة احلفــد"كــام هــو احلــال ىف عبــارة مــا يــسمى بـــ" عــذابك: "ال مــصدر رصيــح

َخشى: "الفعل ِ ة صورة منه عىل " َ خيشى_َ   تاىف كتاب اهللا بتا" العذاب"ىف أ
ن املجيــد بــضع مئــات مــن املــرات" عــذاب"مــع أن كلمــة : خــامس عــرش ًنكــرة : قــد تكــررت ىف القــرآ

ًومعرفة بــ ْقط كام هو وضعها هنا" كاف اخلطاب"ًومضافة مل يتصادف أن جاءت مضافة إىل " أل"َّ سادس . َ
بتهلـــني ىف الـــسورة مل حيـــدث البتـــة أن اقـــرتن الرجـــاء واخلـــشية ىف كتـــاب اهللا كـــام هـــو احلـــال ىف قـــول امل: عـــرش

ــدينا ق خلــرب : ســابع عــرش". نرجــو رمحتــك، ونخــشى عــذابك: "املوهومــة التــى بــني أ ِّــمل يــأت ىف القــرآن متعل
، فــضال عــن أن يكــون ســابقا عــىل ذلــك اخلــرب كــام هــو احلــال ىف "عــذاب"الداخلــة عــىل كلمــة " ّأن"أو " ّإن"

هــذا، وإذا ". إن عــذابك بالكفــار ملحــق: "اجلملــة األخــرية مــن الــسورة املوهومــة التــى نحــن بــصددها هنــا
ـــــ" عــــذاب"كانــــت كلمــــة  ّوإلن كفــــرتم إن : "ىف الــــشواهد التاليــــة" ّلكــــن"و" ّأن"، و"ّإن"قــــد وردت خــــربا لـ

شديد ـــعـــذابى ل إن عـــذاهبا كــــان "، "إن عـــذاب ربــــك كـــان حمـــذورا"، "وأن عـــذابى هــــو العـــذاب األلـــيم"، "َ
مـــا َغرا َذلكـــم فـــذوقوه وأن للكـــافرين عـــذاب"، "َ ُ ذب "، " النـــارُ ى إلينـــا أن العـــذاب عـــىل مـــن ك ا قـــد أوح َّإن ـــ َ َ ـــ ِ ُ ـــ ّ
قــع"، "ولكــن عــذاب اهللا شــديد"، "َّوتــوىل ، فلــن جتــد "إن عــذاب رهبــم غــري مــأمون"، "َإن عــذاب ربــك لوا

  .للخرب ىف أى منها متعلقا أصال، فضال عن أن يكون متعلق اخلرب متقدما عليه كام هو احلال هنا
َملحق" السم املفعول وأما بالنسبة: ثامن عرش ْ قع خربا لــ" ُ ىف مجلتنا احلالية فـال وجـود لـه " إن"الوا

ن عــىل العــذاب " اإلحلــاق"كــذلك مل حيــدث أن وقــع فعــل مــن أفعــال . ىف القــرآن ىف أى موضــع منــه ىف القــرآ
مـا عـىل قط، بل عىل ذرية املؤمنني أو عىل املـؤمنني أو عـىل الـرشكاء الـذين كـان الكفـار يعبـدوهنم مـع اهللا، أ

حقتم بـه رشكــاء: "العـذاب فــال ــقــل أرونى الــذين أ ْ َ ْ َ ََ حقنــا هبــم "، "ِـُ ٍوالــذين آمنـوا واتبعتهم ذريــتهم بـإيامن أ ُ ْ ــَّ َ َ
حقنى بالصاحلني"، "َذريتهم ْتوفنى مسلام وأ َِّ ْ َ ً ِ ْ حقنى بالصاحلني"، "ُ ْرب هب ىل حكام وأ ِ ْ َ ً ْ ُ ْ َِّ."  



 ٤٤
 

ن " اســتعان: "جــاء الفعــل: تاســع عــرش متعــديا إىل مفعولــه   أربــع مــراتتــرصيفاته املختلفــةبىف القــرآ
ـــــ ــاهر ب ــــاهللا "، "اســــتعينوا بالــــصرب والــــصالة"، "واســــتعينوا بالــــصرب والــــصالة: "اجلــــر" بــــاء"الظــ ــتعينوا ب اســ
، ومل حيدث أن جاء مفعوله ضمريا إال مرة واحدة تقدم فيها املفعول عـىل الفعـل، ومـن ثـم كـان "واصربوا

، عىل عكس الوضع متاما من هذا وذاك ىف ")إياك نعبد وإياك نستعني: "ذاهك(ضمريا منفصال ال متصال 
  "). إنا نستعينك: "هكذا: (اجلملة األوىل من السورة املزعومة الثانية

مل يتفق أن اقرتنت االستعانة باالستغفار ىف القرآن قـط كـام هـو األمـر ىف اجلملـة التـى نحـن : عرشين
ا وعـــرشين". نـــستعينك ونـــستغفرك: "أمامهـــا ـــحادي ــريم " اســـتغفر: "مل يـــستعمل الفعـــل: ً ىف كتـــاب اهللا الكـ

: قط كـام ىف اجلملـة احلاليـة" كاف خطاب"مضارعا مسندا إىل ضمري مجاعة املتكلمني بتاتا أو جاء مفعوله 
واشتقاقاهتا ىف القرآن نحو سبعني مـرة فـإن كلمـة " احلمد"برغم ورود كلمة : ًثانيا وعرشين". نستغفرك"
ى: "املقرتبـــة منهـــا ىف املعنـــى إىل حـــد بعيـــد واملـــشتق منهـــا الفعـــل" ءالثنـــا" ِـــنثن ْ ىف اجلملـــة الثالثـــة مـــن ســـورة " ُ
رك: "وهى(التى نحن بصددها " اخللع" ُـونثنى عليك وال نكف ْْ َ ، هـذه الكلمـة غائبـة متامـا عـن كتـاب اهللا ")ُِ

  .هى وكل مشتقاهتا
ُنكفرك"بالنسبة جلملة : ثالثا وعرشين ْ ُيكفر: "ل املضارعورد الفع" َ ْ ىف القرآن الكريم بترصيفات " َ

ـة  ِخمتلفة ما يقرب من ستني مرة، ورغم هذا مل حيدث أن أسند هذا الفعـل إىل ضـمري مجاعـة املتكلمـني ىف أ ْ ُ

كـام هـو احلـال هنـا،  " باء اجلـر"َّكام مل حيدث أن توصل ذلك الفعل إىل مفعوله مبارشة دون . مرة منها
ى فيها مبنيا للمجهول ووقع عىل ضمري الغائـب ال املخاطـب وكـان ذلـك الـضمري عائـدا إال مرة واحد ة أ

. عـىل عمــل اإلنـسان ال عــىل اهللا ســبحانه، وهـو مــا خيتلــف فيـه مــع اجلملـة التــى نحــن بـصددها اختالفــا تامــا
نى اليتيم َوما يفعلوا من خري فلن يكفروه: "وهذا هو الشاهد القرآ ْْ ُ َ َ."  

ْخلع"يس ىف القرآن كله كلمة ل: رابعا وعرشين ْالتى تدور عليها السورة املدعاة وعنْونت هبا، بل " َ َ َِّ ُ
ــادة إال فعــل األمــر وى": "اخلــع: "لــيس فيــه مــن ذات ا ًفــاخلع نعليــك إنــك بــالوادى املقــدس ط ــ ُ ، وهــو "َّ

 ىف خطــاب مــن اهللا لواحــد مــن البــرش هــو موســى عليــه الــسالم، ولــيس خطابــا مــن البــرش لــه عــز وجــل كــام
ا والتــى ورد فيهـا الفعــل مــضارعا ال أمرا مــع ذلـك ًاجلملـة التــى يـدور الكــالم عليهــا حالي ْـ َ ً كــام أن اخللــع ىف . ـ

نية حقيقى، بخالفه ىف آية السورة املزعومة، إذ معناه فيها جمازى كام هو واضح   .اآلية القرآ
واحـدة وقـع فيهـا مفعولـه ىف كتاب اهللا سوى مـرة " نرتك: "مل يرد الفعل املضارع: خامسا وعرشين

قـــالوا يـــا شـــعيب : "اســـام موصـــوال غـــري عاقـــل عائـــدا عـــىل األصـــنام التـــى يعبـــدها آبـــاء املتكلمـــني الكـــافرين
ر اهللا سـبحانه كـام هـو ـُجْفَال اسام موصـوال عـاقال عائـدا عـىل مـن ي" أصالتك تأمرك أن نرتك ما يعبد آباؤنا

دينا ُ من يفجركونخلع ونرتك: "الوضع ىف اجلملة التى بني أ َْ."  



 ٤٥
 

ًأربعني مرة ونيفا ىف القرآن املجيد " ت ر ك"عىل الرغم  من جمىء مشتقات مادة : سادسا وعرشين ِّ َ
ــى االســم املوصــول ــم: "ْمل حيــدث أن أ مفعــوال ألى مــن هــذه املــشتقات كــام هــو الوضــع ىف اجلملــة التــى " ْنَ

ُـونـرتك مــن يفجرك: "معنـا اآلن ر: "عـلال يوجـد الف: سـابعا وعــرشين". َْ ــنفج ُ ْ مـضارعا مـسندا إىل مجاعــة " (َ
ُالفجور"املتكلمني وبمعنى  دا) ال التفجري" ُ ُيفجر: "كام أن الفعل. ىف القرآن املجيد أ املـضارع املـسند " (َْ

َالذى ورد فيه مرة واحدة ال غري مل يذكر معه مفعول به، فضال عن أن يكون ) َّلضمري الغائب املفرد املذكر ْ ُ
ُـبـل يريـد اإلنـسان ليفجر أمامـه: "وال مبـارشااملفعول بـه مفعـ َْ َ، بله أن يكـون ذلـك الـضمري عائـدا عـىل اهللا "ِ ْـ َ

  .جل وعال كام هو احلال معنا اآلن
التـى يـدعى فريـق مـن الـشيعة أهنـا كانـت ىف القـرآن ثـم " النـورين"كذلك ىل دراسة كاملة عن سورة 

صاره إلزالة الدليل عىل أحقية عىل وذ د ألن السورة حذفها عثامن وأ ريته ىف توىل خالفة املسلمني إىل األ
سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أهنا مـن "والدراسة املشار إليها هى . املزعومة تنص عىل ذلك

ن الكـــريم وقـــد تتبعـــت كـــل صـــغرية وكبـــرية ىف تلـــك الـــسورة مـــن صـــيغ ".  دراســـة حتليليـــة أســـلوبية_القـــرآ
ن املجيـد وروحـه ومفردات وتعابري وتراكيب وصو فيت أهنا ختتلف عـن أسـلوب  القـرآ ر وما إىل ذلك فأ

ومعانيــه اختالفــا تامــا، فانتهيــت إىل أهنــا ال يمكــن أن تكــون منــه وأن بعــضا مــن  املنتــسبني إىل اإلســالم قــد 
اخرتعوهــا تـــصورا مـــنهم أهنـــا تـــساعدهم ىف إثبـــات وجهــة نظـــرهم ىف إثبـــات وراثـــة اخلالفـــة بالطريقـــة التـــى 

  .يريدون
ن تثنية لكلمـة  ن تلـك الـسورة املزعومـة " النـور"فعىل سبيل املثال ال يوجد ىف القرآ ـدا كـام ىف عنـوا أ

وىف مواضـــع بـــداخلها، فـــضال عـــن أن تلـــك الكلمـــة مل يوصـــف هبـــا ىف القـــرآن الكـــريم أحـــد مـــن البـــرش عـــىل 
كـام خيلـو .  اهللا عنـهالنبـى عليـه الـسالم وعـىل رىض" النـورين"عكس ما ىف تلك السورة، إذ كـان املقـصود بــ

ـزل  القرآن متاما من احلديث عن إنزال أى شخص من السامء بخالف ما تقولـه تلـك الـسورة مـن أن اهللا أ
... والـــذين كفـــروا بعـــدما آمنـــوا: "َّكـــذلك تقـــول الـــسورة املـــدعاة عـــن الـــذين كفـــروا. هـــذين النـــورين منهـــا
ل القـذف يكـون للـشياطني حـني يـسرتقون ، ولـيس ىف القـرآن أى قـذف ىف اجلحـيم، بـ"يقـذفون ىف ا جلحـيم

وإذا كانت إحـدى العبـارات . وهكذا... السمع، أو للحق عىل الباطل، أو للرعب ىف قلوب الذين كفروا
وىص الرســول: "التــى وردت ىف تلــك الــسورة تقــول صوا ل ّوع ِ ـ َِـ ْ َ ــ بــالالم فــإن هــذا " عــىص: "بتعديــة الفعــل" َ

دا، إذ يأ كـام . ى فيه ذلك  الفعل دائام متعديا ملفعولـه مـن غـري حـرف جـرتركيب ال يعرفه القرآن املجيد أ
ّوىص"أن كلمــة  ِ ن اســام لـــ. مل تــأت قــط ىف كتــاب اهللا" َ ــى اســم اجلاللــة ىف القــرآ " إن"وباملثــل مل حيــدث أن أ

إن : "املكسورة اهلمزة متلوا باالسم املوصول عىل عكس العبـارة التاليـة التـى وردت ىف الـسورة املزعومـة
َنور: "، عالوة عىل أن الفعل..."َّالذى نور الساموات واألرض بام شاءاهللا  َّ ال وجود له ىف أى موضع من " َ

  .الكتاب الكريم



 ٤٦
 

إن . قــد مكــر الــذين مــن قــبلهم برســلهم، فأخــذهتم  بمكــرهم: "وبالنــسبة لقــوهلم ىف الــسورة املــدعاة
ــيم  أهنــا جــرت عــىل مــا مل جيــر عليــه حيــث تــذكر العبــارة املمكــور هبــم، وهــم الرســل، نجــد" أخــذى شــديد أ

اكرين"القرآن، الذى ال يذكر املمكور به ىف أى موضع منه، بل يكتفى بذكر  وإذا كانت . فقط" املكر وا
يام، وكان املقصود هتديد من مل يـؤمن بحـق عـىل  اكرين أخذا شديدا أ اآلية املذكورة تؤكد أن اهللا يأخذ ا

، فهـــا هـــم أوالء كثـــري جـــدا مـــن املـــسلمني اليـــشاطرون الـــشيعة هـــذا كـــرم اهللا وجهـــه هـــو وذريتـــه ىف اخلالفـــة
يم يام وال أخذا غري شديد وال أ   .االعتقاد، ومل يأخذهم اهللا ال أخذا شديدا أ

ًإن اهللا قــد أهلـك عــادا وثمــودا بـام كــسبوا وجعلهــم لكـم تــذكرة فــال : "كـام أن قــوهلم ىف تلـك الــسورة ً
ٍّ يشاركون الشيعة االعتقاد ىف وصـاية عـىل رىض اهللا عنـه وإيامهنـم فيه إجحاف باملسلمني الذين ال" تتقون

بأن احلكم ىف اإلسالم ينبغى أن يكون شورى بني املسلمني، إذ ال تصح املقارنة بني هـؤالء املـسلمني مـن 
ـك املــسلمون اإلســالم، أمـا عــاد وثمــود . جهـة وبــني عـاد وثمــود الكــافرتني مـن جهــة أخــرى لقـد خــدم أو

ن منونـة عـىل عكـسها هنـا" ثمـود"ثـم إن . اهللا وبرسله وباليوم اآلخـرفقد كفرتا ب ـضا . َّمل تـرد قـط ىف القـرآ أ
وفرعون بام طغا عىل موسى وأخيه هارون : "ىف العبارة التالية من السورة املصنوعة" طغى: "نرى الفعل

َّقـد أخـذ مفعـوال وتعدى إليـه بــ" أغرقته ومـن تبعـه أمجعـني َعىل"َـَ عرفـه القـرآن الكـريم، الـذى ، وهـو مـا ال ي"َـ
ْال يسنَد ىف القــرآن " أغــرق: "كــام أن الفعـل. ّورد فيـه هـذا الفعــل ىف مجيـع املواضــع دون ذكـر للمطغــو عليـه ُـ

دا إىل تاء املتكلم بل إىل  وهكـذا إىل آخـر الـسورة، التـى ال تزيـد عـن "... أغرقنـاهم: "الفـاعلني دائـام" نـا"أ
ـــه مــــن ناحيــــة صــــفحتني، ورغــــم ذلــــك اســــتطعنا أن نرصــــد ت الــــصفحات بعــــض مــــا اختلفــــت فيـ  ىف عــــرشا

ن، وال . األسلوب واملضمون مع القرآن الكريم وهو ما يدل عىل أهنا مصنوعة من نسيج غري نسيج القرآ
نيتها دا القول بقرآ   .يصح أ

ن عــىل النبــى  حممــد ثالثــة وعــرشين عامــا، إذ كــان ينــزل مــنجام، أى مفرقــا : وقــد اســتغرق نــزول القــرآ
ذلـك أن الـوحى . وهكـذا... غرية كاملة تنزل يوما، وعدد من آيات سورة كبرية ينزل يوما آخـرفسورة ص

دا وأمة فينزل منه ما تقتىض ظروف هذا الشخص أو ذاك أو تستدعيه حال  كان يتابع أحوال املسلمني أفرا
 مــن ١١٣ _١٠٥فاآليــات . األمــة كلهــا كــام هــو احلــال ىف احلــروب واملعاهــدات والتــرشيعات ومــا إىل هــذا

مــثال نزلــت تعقيبــا عــىل رسقــة بعــض املنتــسبني إىل اإلســالم لــسالح شــخص مــا وحمــاولتهم " النــساء"ســورة 
ــبعض اليهـــود، وانخـــداع النبـــى هبـــم وتـــصديقه ألقـــاويلهم ونـــزول الـــوحى مـــن ثـــم  إلـــصاق تلـــك التهمـــة بـ

ْلفـــضحهم وتربئـــة اليهـــود املتهمـــني ظلـــام ومينًـــا ََ ً ًنزلـــت مبينـــة " البقـــرة" مـــن ســـورة ٢٤٢ _٢٢٢واآليـــات . َّ
ّألحكام احليض واإليالء والطالق والرضاعة واخلطبـة والعدة ومـا أشـبه ِـ ْ " التوبـة" مـن سـورة ٢٩واآليـة . ِ

خاصــة بتــآمر الــروم عــىل حــدود اإلســالم الــشاملية ىف فلــسطني والــشام ووجــوب مقاتلــة املــسلمني هلــم درءا 
فهم    .وهلم جرا... خلطرهم وكرسا أل
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ـــن الرجــــوع إىل أســــباب النــــزول، أى الظــــروف واألوضــــاع وال بــــد لكــــى يفهــــم   اإلنــــسان القــــرآن مـ
وبغري هذا يصعب جدا ىف بعض األحيان بل قد . واملالبسات التى أحاطت بنزول النص أو كانت علة فيه

ه، وهـــذا إن مل يـــضل اإلنـــسان الطريـــق ضـــالال مبينـــا،  نـــى ومعرفـــة اجتاهـــه ومغـــزا يـــستحيل فهـــم الـــنص القرآ
ريخ وأســامء األعــالم، وبخاصــة أن األ نــى ىف كثــري مــن األحيــان مــوجز وخيلــو عــادة مــن التــوا ســلوب القرآ

وكــان الــصحابة  ىف العــادة ال حيتــاجون مــا نحتاجــه نحــن اآلن، إذ كــانوا .  وكثــريا مــا يكتفــى بــاإليامء اكتفــاء
ه إذا مل. حارضين نزول النص ويعرفون موجبات نزوله والظروف التى واكبت هذا النزول  يعرف ذلك أ

ت النفـــوس ىف : َّالقــارئ مـــثال أن اخلمـــر مل حتـــرم دفعـــة واحـــدة بـــل عـــىل ثـــالث دفعـــات َـــىف الدفعـــة األوىل هيئ ِّ ُ
الدفعة األوىل إىل أن اخلمر، وإن كان فيها بعض املنافع ىف نظر بعض الناس، ففيها من اإلثم أكرب مما فيها 

 األمـــر أن بعـــض الـــصحابة كـــانوا غـــري التـــى تعرضـــت لـــذلك" البقـــرة"ويتـــضح مـــن آيـــة ســـورة . مـــن النفـــع
وا النبـى عـن  مرتـاحني إليهـا ويـستغربون أن يـستمر غـريهم ىف رشهبـا بعـد متكـن اإلسـالم ىف النفـوس، فـسأ

ونك عن اخلمر وامليرس: "أمرها ُفيهام إثم كبري ومنافع للناس: قل. يسأ ٌ ُوإثمهام أكرب من نفعهام. ٌ أما ىف ". ُ
ب، " النساء"املرة الثانية فقد ذكرت سورة  ار الـرشا َـما حصل، إذ كان هناك ذات مرة مصل مل يفـق مـن مخ ُ ٍّ َ ُ

ن بل قلب املعنى رأسا عىل عقب، فجاء النص الثانى وهنى املسلمني عن االقرتاب  ءة القرآ َفلم حيسن قرا َ
ن ضا، َّأى أن اخلمر مل حترم هذه املرة. من الصالة وهم سكارى حتى يعلموا ما يتلونه ىف الصالة من قرآ  أ

ه مـا دام حمرمـا  باعه حتريام قاطعا أل هية اإلسالم هلا وتطلعه إىل حتريمها عىل أ ه كان من الواضح كرا إال أ
دا أن يرشبوها هنارا، إذ اإلفاقة من  عليهم االقرتاب من الصالة وهم سكارى فمعنى ذلك أهنم ال يصح أ

لزمنيـة الفاصـلة بـني الـصالة وأختهـا خـالل النهـار، السكر تستلزم ىف العادة وقتا طويال ال تقوم به الفـرتة ا
ومن ثم مل يكن لدهيم وقت يرشبون فيه اخلمر ويسكرون سـوى الوقـت الـذى بـني العـشاء والفجـر لطولـه 

وا مــا تقولــون: "وتراخيــه كارى حتــى تعلم ــتم س وا الــصالة وأ ، ال تقرب ــيــا أهيــا الــذين آمنــوا ُ َ ــ ُ ََ ْ َ َ ََ ــ ُ ثــم جــاءت ". ْ
ا ال مثنويـة فيــهاخلطـوة الثالثـة واأل ـخـرية، فحـرم اإلســالم اخلمـر حتـريام بات وكـان عمـر ىف مقدمـة املتطلعــني . َّ

ْفكان أن نزل قوله تعاىل ىف سورة . ألن ينزل نص قاطع ىف بيان حكم اخلمر ائدة"َ ُإنام اخلمر وامليرس ": "ا ِ ْ َ ُ
صاب واألزالم رجس من عمـل الـشيطان، فـاجتنبوه لعلكـم تفلحو ُـواأل ٌ ْ ُِ ْ ُ ِ ولـوال معرفـة أسـباب نـزول ". نُ

با وتناقـضا ىف موقفـه مـن  ن اضـطرا نية الثالثة ما استطعنا فهم القـضية ولظننـا ىف القـرآ هذه النصوص القرآ
ْاخلمر والسكر ُّ .  

ولعل احلديث التاىل يلخص لنا خري تلخيص ما حدث منذ سئل الرسول عن اخلمر إىل أن حرمت 
ا: "احلــديث أو الحتــريام قاطعــا، بغــض النظــر عــن مــدى صــحة  ــأخربن َ َ َ ْ ال َ دل ق دان الع ن َمح د الــرمحَن ب َعب ُ ــْ َ َْ َ ــُ َ ُ ــ ــْ ْ ــْ ْ ِ َّ َ :

ا ــأخربن ــ َ َ َ ْ ال َ ك ق ن مال ر ب ن جعف ــــد ب َأمحَ ــــ َ ــ ــ ٍَ ــــ ِ َ ِ ــَ ــ ْ ــــ ِْ ْ َ ُ ُ دثنَا: ْ َح َّ ــ ــ د َ ُعب ــــ ْ ِا َ ن َّ ُب ــــ ــــد ْ َأمحَ ْ ن َ ِب ــــ ل ْ ــــحنْب َ الَ َ ق ــــ دثن: َ ِح َ َّ ــــ ــــأى َ ِ الى َ َق ــ ــ َ :
َحدثنَا َّ ُخلف َ َ ُبن َ ِالوليد ْ َ َ قالْ َحدثنَا: َ َّ ئيل عن َ ْإرسا َ ُ ِ َ ْ ِأ ِ ْإسحاق عنى َ ََ َ ْ ِأ ِ َميرسة ىَ َ ْ ْ عنَ َعمر َ َ ِبن ُ ِاخلطاب ْ ـَّ َ َ قالْ : َـ
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َاللهم ب َّ ُ ِني لنَا ىفَّ َ ْ ًاخلمر بيانا شافيا ِّ َ َِ َ ً َ ِ ْ ِفنَزلت اآلية الت. ْ َِّ َُ ََ ِالبقرة" ِىفى َ َ َ َ ونك عن اخلمر وامليرس": "ْ ِيسأ ِِ ْ َ َ ََ ْ ِ ْ ْْ َ َ َ ُ ِ فدع،"َ ُ ى َ
ت عليه، فقال َعمر، فقرئ ــَ َ َ ُ َِ ْـ َ ُْ ــ َ ِ ُ افيا: َـ ا ش ن اخلمر بيان ًاللهم بني لنَـا م َ َ َ ـ ُِ ــ ــِ َ ًـ َ ــ َِ ــ ْ َّْ َ َّْ ِفنَزلت اآل. ِّ َـ َ ة ىفَ ِي ُ ــ ِالنِّـساء" َ ا الذين " ":َ َيأهي َِ ــ َّ ــ َ ُّ َ

تم سكارى َآمنُوا ال تقربوا الـصالة وأ ُـ ْ َ ََ ُ َ ْـَ َ َ َّ ُ ِ فكان منَـاد،"ْ ُ َ َرسول ا صىل ا عليه وسلم إذا أقام الـصالة ى َـَ َ َّ َ ََّ َ ْـ ـ ََ َ َـ ُـ َـَ ََ ِ ِ َ ُ َّ ََّّ ِ

ِينَاد ُ ال يقربن الصالة سكران:ىُ َْ َ َْ َ َ َّ َّ ََ ِفدع. َ ُ َعمر، فى َ ُ َـ َقرئت عليه، فقالُ َـَ َ ُِ ْـ َ ْ َـ ِاللهم بني لنَـا ىف: ِ َ َّْ ِّ َـ َّ ا شافيا ُـ ًاخلمر بيان َ َِ َـ ًـ َ ِ ْـ ْ .
َفنَزلت هذه اآلية ََ ِ ِ َ ْ َ ُإنام اخلمر وامليرس" :َ ِ ْ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ َّ ِ فدع،"ِ ُ ه، فلام بلغى َ َعمر، فقرئت علي َـ َـ ََ َّ َ ُ َِ ْـ َ ُْ َ ِ ُ تم منْتهون؟" :َ ل أ َفه ُـَ ََـ ُُ ْ ْـ َ َقال " ْ َـ

ُعمر َ َانته: ُ َ   ."ْينَاْ
َفمن حج البيت أو اعتمر . إن الصفا واملروة من شعائر اهللا": "البقرة"وىف قوله سبحانه من سورة  َّ َ ْ َ

وف هبــام ــاح عليــه أن يط َّفــال جنَ َ ــُ ف بــني الــصفا واملــروة هــو مــن شــعائر احلــج، " َّ نلحــظ الــنص عــىل أن الطــوا
الطـواف بيـنهام، وكـان املنتظـر أن يقــال إن ُفكيـف يقـال بعـده مبـارشة إنـه ال جنَـاح عـىل احلـاج واملعتمـر مـن 

َبيد أن هذا لـيس هـو املقـصود، بـل الكـالم موجـه إىل بعـض . ُالطواف بينهام فرض الزم ال إنه ال جنَاح فيه ْ َ
العرب الذين دخلوا اإلسـالم وفـارقوا الوثنيـة وأصـنامها فكـانوا يتحرجـون أعنـف التحـرج مـن االقـرتاب 

ـــاىض  ــوثنىمـــن أى شـــىء لـــه صـــلة بـــذلك ا ــروة ىف اجلاهليـــة . الـ ـــا كـــان هنـــاك صـــنامن فـــوق الـــصفا واملـ و
ه حيرم الطـواف هبـام فنزلـت اآليـة تـرد . يطوفون هبام فقد ارتبط هذان التالن ىف أذهاهنم باألصنام، فظنوا أ

عــىل هــذا التحــرج مبينــة أن املــشكلة ليــست ىف الــصفا واملــروة ذاهتــام بــل ىف الــصنمني اللــذين كانــا منــصوبني 
وما دام القلب خاليا من الوثنية وكانت الصفا واملروة قد تطهرتا من األصنام فال حرج من ثم ىف . امعليه

فهـــذا تفـــسري اآليـــة عـــىل . ومـــن ثـــم فعـــىل املـــسلم أن يطـــوف هبـــام تأديـــة للواجـــب غـــري متحـــرج. التطـــوف هبـــام
هــل : الــسؤال هــولقــد كــان . وجههــا الــصحيح، وهــو تفــسري ال يتــضح دون أن يلــم املفــرس بأســباب النــزول

ام وجود صنمني عليهام؟ وليس هل : يأخذ الطواف بني الصفا واملروة حكم الطواف بينهام ىف اجلاهلية أ
  الطواف بينهام الزم أو ال؟

نـــى اســـتقباال مبـــارشا دون االســـتعانة بـــشىء مـــن  ومـــع ذلـــك نـــرى مـــن ينـــادى باســـتقبال الـــنص القرآ
وهـو اجتـاه . غـى التطلـع إىل أى شـىء غـريه مـن أجـل فهمـهخارجه، وكأن النص عامل مغلق عىل نفـسه ال ينب

ب ىف فهــم الكتـــاب  خطــر إن مل يكــن أصــحابه ذوى مكــر ســىء يريــدون خلــط األوراق وإشــاعة االضــطرا
، بـل ال بـد مـن اسـتخدام . الكريم نى، بل وكل نص أدبى، ال يمكـن فهمـه دائـام فهـام مبـارشا إن النص القرآ

ومـن ثـم . غاليقـه والـدخول إىل عاملـه والوصـول إىل أركانـه وخبايـاهاألدوات التى تعني عىل فهمـه وفـض م
كـان ال بـد، ملـن يريــد فهـم كتـاب اهللا، مــن االسـتعانة باللغـة والبالغـة واحلــديث النبـوى الـرشيف وأســباب 
ّالنــزول والنــصوص األدبيــة والدراســات النقديــة والظــروف التارخييــة واالجتامعيــة التــى أحاطــت بتكــون 

نيــة األخــرى للقيــاس عليهــا ىف الــنص وفهــم الطب يعــة البــرشية، وقبــل هــذا كلــه الرجــوع إىل النــصوص القرآ
ه معاونة القارئ، وبدونه تتداخل اخلطوط وتضطرب األمور   . املعانى واألساليب وما إىل ذلك مما من شأ
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نــا مــن يفــرس النحــل، ىف قولــه ســبحانه مــن الــسورة املــسامة باســمها  ُخيــرج مــن بطوهنــا: "ومــن هنــا رأ
ه فيـــه شـــفاء للنـــاس ن وا ب خمتلـــف أ ـــرشا ُ ٌ رد إىل "ٌ ْ، بأهنـــا بنـــو هاشـــم، ممـــا حـــدا بالـــشاعر العباســـى بـــشار بـــن ب ـــ ُ ّ

وباملثل هناك مـن . السخرية من القائلني بذلك داعيا عليهم أن يذيقهم اهللا مما خيرج من بطون بنى هاشم
ْاجلبت والطاغوت"يفرسون   هيـود الـذى ذهـب إىل قـريش ىف عـن وفـد" النـساء"ىف قولـه تعـاىل مـن سـورة " ِ

م تر إىل الذين أوتوا نـصيبا : "مكة حيرضهم عىل املسلمني مؤكدا هلم أن أوثاهنم أفضل من توحيد حممد ُأ ُ

ْـمن الكتاب يؤمنون باجلبت والطـاغوت ويقولـون للـذين كفـروا َهـؤالء أهدى مـن الـذين آمنـوا سـبيال؟: ِ ْـ َ "
و بكر وعمر، وكذلك من يقول إ ه من سـورة عىل أهنام أ ى نوح ولوط ىف قوله عز شأ ْن امرأ ": التحـريم"َ

ة لوط" ة نوح وامرأ ٍورضب اهللا مثال للذين كفروا امرأ َ ْكانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامهـا، . ٍَ َ ْ َ
ِفلـــم يغنيـــا عـــنهام مـــن اهللا شـــيئا، وقيـــل ْ مهـــا عائـــشة وحفـــصة، ومـــن يقـــول إن " ادخـــال النـــار مـــع الـــداخلني: ُ

ائدة"ني املقيمني الصالة املؤتني الزكاة ىف قوله جل جالله من سورة املؤمن ُّإنام وليكم اهللا ورسوله ": "ا َِ

هم عىل كرم اهللا وجهه ال كل املسلمني " الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم  راكعون
  . لعجيبةرغم أن السياقات ىف النصوص الثالثة بعيدة متاما عن تلك التفاسري ا

وهيتم املسلمون بكتاب رهبم أشد االهتامم منذ نزل الوحى األول عىل قلب نبيهم، فرتاهم حيفظونه 
ضا بالكتابة عىل الورق وليس هذا مقصورا عىل علامء دينهم، بل يشرتك . غيبا عن ظهر قلب وحيفظونه أ

 الكريم، وهى منترشة ىف كـل وهناك املكاتب اخلاصة بتحفيظ القرآن. ىف ذلك كل أطياف األمة وطبقاهتا
وترســل األرس أوالدهــا وبناهتــا إىل هــذه املكاتــب . أرجــاء العــامل التــى يوجــد فيهــا مــسلمون بــام فيــه الغــرب

وهـذه ظـاهرة فريـدة، إذ ال حيظـى أى . ليحفظوا القرآن، وتعد حفظه بركة عىل األوالد وعىل البيت بـأرسه
عىل أن األمر ال . ال بربعه والبعرشه وال بعرش معشارهكتاب مقدس آخر بمثل هذا االهتامم وال بنصفه و

وف مؤلفة من املسلمني الذين ال يعرفون من العربية شيئا، ورغم ذلك  يتوقف عند هذا احلد، بل هناك أ
ن وال خيرمـــون منـــه حرفـــا، بـــل ويقرأونـــه جمـــودا دون أن يفهمـــوا معنـــاه وهـــذا مـــن . نجـــدهم حيفظـــون القـــرآ

. نفسى مرات، ودهـشت لـه أشـد الـدهش، وعددتـه مـن بركـات كتـاب اهللاأعجب العجب، وقد شاهدته ب
وهذا احلفظ املستمر رأسيا وأفقيا لكتاب اهللا عىل مدى التاريخ هو الذى حفظه من الضياع أو التبديل أو 

فإن نسى . العبث أو السهو أو النسيان ألن ذواكر ماليني املسلمني صغارا وكبارا متنع وقوع شىء من هذا
اك ماليني غريه تذكر ما نسيه، وإن أخطـأ هـذا فهنـاك ماليـني غـريه تـصوب خطـأه، وإن عبـث هـذا هذا فهن

وقــد عكــف املــسلمون عــىل كتــاب اهللا حفظــا وتعلــام . وهكــذا... هبــت األمــة كاإلعــصار تردعــه وتفــضحه
ن وعلمه: "وتعليام اتباعا لقوله صىل اهللا عليه وسلم َّخريكم من تعلم القرآ ََّ ْ َ ُ."  

ـه ملومن هنا ف  صـىلى النبـ عهـد ىف ًشـائعا يكـن إنى أستغرب ما هو منترش بني مؤرخى القرآن من أ
كـان الـصحابة، حـسب هـذه الـدعوى،  إنـام .ُبعـد شـاع مجيعـه ىف الـصدر كـام القـرآن حفـظ وسـلم عليـه اهللا
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ُحذقوا فإذا معانيها، ويتفهمون آيات مجلة أو السورة حيفظون ِ  القرآن ظحف فكان. غريها إىل انتقلوا ذلك َ
 هللا وعبد عفان بن كعثامن القرآن الذين يقرأون حدثنا" :ىالسلم الرمحن عبد وعن .الصحابة عىل ًموزعا

 يعلموا حتى يتجاوزوها مل آيات وسلم عليه اهللا صىلى النب تعلموا من إذا كانوا أهنم وغريمها مسعود بن
س وقال ".والعمل العلم من فيها َّجد "عمران آل"و "ةالبقر" قرأ إذا كان الرجل: أ  وقيل إن ".أعيننا ىف َ
ـه، كـام ذكر، ذلـك .سننيى ثامن "البقرة"حفظ عمر أقام عىل ابن ِـأ  آيـة إىل آيـة مـن ينتقـل وال حيفـظ كـان إنـام ُ

  .حتى يفهم
بى أن العرب كانوا مشهورين شهرة بعيدة بقوة ذاكرهتم وسهولة حفظهم العـتامدهم  وعلة استغرا

ذاكرة، إذ كـانوا أمـة تغلـب عليهـا األميـة بـشكل كبـري، فقامـت الـذاكرة ىف الغالـب شبه الكامـل عـىل تلـك الـ
ومعـروف أن احلاسـة إذا مـا اسـتعملت اسـتعامال كثـريا فإهنـا تنـشط وتقـوى وتتـوهج . مقام الورق واألقالم

ن الكريم، َّفكيف تغري أمر تلك الذاكرة أمام القرآ. وتقوم بام ال تستطيع أن تقوم به ىف الظروف االعتيادية
الــذى نــزل علــيهم مــن الــسامء، ومــن خاللــه يــدخلون اجلنــة ويكــسبون رضــا رهبــم، وقــد غــري حيــاهتم تغيــريا 
ه كان ذا فواصل مسجوعة، وكان كثري من معانيه يتكرر مرات ومرات، وبنفس  حادا حاسام، وبخاصة أ

ستفز العقـل عـىل متابعـة العبارات أو بعبارات جد متقاربة، وفيه قصص كثري يستثري الشوق والفضول ويـ
كل جديد، وعىل وجه أخص أن كتاب اهللا مل ينزل دفعة واحدة، فكان من اليسري عىل املسلمني أن حيفظوا 
نــى الرســول عـــىل مــن جيتهـــد ىف حفــظ كتـــاب اهللا  النــصوص اجلديــدة قبـــل أن تنــزل نـــصوص أخــرى، كـــام أ

  سبحانه وتعاىل وبرشه باألجر الكبري؟ 
وعات القــرآن مــن صــعوبة ىف الفهــم يــستوجب أن يعكــف الــصحابة عليــه ثــم مــا الــذى كــان ىف موضــ

درســا واســـتيعابا طـــويلني قبـــل االنتقـــال إىل نـــصوص أخـــرى؟ كـــذلك فـــإن الـــصحابة كـــانوا يعيـــشون نـــزول 
اآليات وهى تتنزل من عند اهللا ويعرفون الظروف التى نزلت فيها واألشخاص الذين تعنيهم وتتحـدث 

ًا ينفقون وقتا طواال ىف تفهـم كـل نـص حيفظونـه، وكـأهنم كـانوا أمـام كتـب ىف فكيف يقال إهنم كانو. عنهم َ ُ ً
ْالفلسفة اإلغريقية مل يكن هلم هبا عهد وال رأوا شيئا مثلها من قبل؟ ترى هل من السهل التصديق بأن ابن  َ َ

 ؟ إن معنـى ذلـك"البقـرة"عمر قد ضيع من عمره ثامنى سنوات كـامالت قبـل أن يـتمكن مـن حفـظ سـورة 
ن مل تكـــن بالـــرسعة املطلوبـــة، وأن الـــسورة الواحـــدة كانـــت تـــستغرق كـــل وقـــت  أن متابعـــة الـــصحابة للقـــرآ
الــصحابى الــذى حيفظهــا فــال جيــد مــن الوقــت وال البــال مــا يمكنــه مــن االهــتامم بغريهــا؟ فلمــن كــان ينــزل 

فظونـه؟ وإذا القرآن إذن؟ ومن كان حيفظـه يـا تـرى؟ هـل كـان اليهـود والنـصارى واملـرشكون هـم الـذين حي
ــضا ال حيفظــون كتــاب رهبــم كــام حيفظــه  كــان هــذا مــا يقــع لكبــار الــصحابة فــامذا عــن األطفــال؟ أكــانوا هــم أ

  أطفالنا اليوم رغم اختالف التمسك بالدين بينهم وبني أطفالنا لصاحلهم طبعا؟
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املـسلمون ثم إن فهم القرآن املجيد حق فهمه ال يكون إال باإلحاطة بكل آياته، وإال فكيـف يطبـق 
أحكامه وترشيعاته ويتمسكون بقيمه وأخالقه الكريمة دون أن يلموا به كله؟ ولقد كان ابن عمر مقصدا 

ن ما دامت  وحدها " البقرة"لفتاوى الناس، فكيف يا ترى كان يقوم هبذه املهمة، وهو مل يكن حيفظ القرآ
نـى  مل يكـن مـن التعقيـد والتقعـر عـىل قد اسـتنفدت مـن عمـره ثامنـى سـنوات كـامالت؟ كـام أن التفـسري القرآ

م القرون بـاب " صحيح مـسلم"و" صحيح البخارى"ولدينا ىف كل من . النحو الذى صار إليه بعد انرصا
ْفامذا نجد فيه؟ نجد أوال أن القرآن مل يفرس كله بل فرست بعض األشياء . للتفسري ىف ذلك العرص املتقدم َ ِّ َُّ َ ُ

ة مل يكونوا بحاجة إىل أكثر من هذا، عالوة عىل أن ذلك التفسري مل يكن القليلة منه بام يدل عىل أن الصحاب
ن وعباراتـــه أو تبيانـــا ألســـباب  متعمقـــا وال مـــسهبا بـــل أقـــرب إىل أن  يكـــون رشحـــا لـــبعض مفـــردات القـــرآ

  .  وهو ما يتعارض والروايات التى وردت ىف هذا املوضوع. النزول أو ما إىل ذلك بسبيل
رسـول اهللا صـىل ى املسجد، فدعان ىف كنت أصىل: سعيد بن املعىل قالى ن أع: "ومنها مثال ما يىل

ــم يقــل اهللا: فقــال.كنــت أصــىلى يــا رســول اهللا، إنــ: اهللا عليــه وســلم، فلــم أجبــه، فقلــت اســتجيبوا هللا : "أ
ا حيييكم َألعلمنَّك سورة ه ":؟ ثم قال ىل"وللرسول إذا دعاكم  ِّ َ رج القرآن قبل أن ختـ أعظم السور ىفى ُ

ـم تقـل:  فلـام أراد أن خيـرج قلـت لـهى،ثـم أخـذ بيـد". من املسجد  أعظـم سـورة ىفى ألعلمنـك سـورة هـ: أ
ُأوتيتهى  والقرآن العظيم الذى،السبع املثانى ه" احلمد هللا رب العاملني: "القرآن؟ قال ِ ُ."  

َالقصص"ومن تفسري سورة  ْإال ملكـه: كل يشء هالـك إال وجهـه": "َ يـد بـه وجـه إال مـا أر: ويقـال. ُ
باء: وقال جماهد. اهللا يـه قـال... احلجج: األ ـا طالـب الوفـاة : وعن سعيد بـن املـسيب عـن أ ُـا حـرضت أ

ا جهل وعبد اهللا بن أ ى َأ: أمية بـن املغـرية، فقـالى جاءه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فوجد عنده أ
ِّعم، قل ّكلمة أحاج لك هبا عند اهللا" ال إ إال اهللا: "َ َ و جهل وعبد اهللا بن أ. ُ رغب عن : أميةى فقال أ أ

ملة عبد املطلب؟ فلم يـزل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يعرضـها عليـه، ويعيدانـه بتلـك املقالـة، حتـى 
و طالب آخـر مـا كلمهـم َّقال أ ـى أن يقـول"عـىل ملـة عبـد املطلـب: "َ قـال رسـول : قـال. ال إ إال اهللا: ، وأ

ه عنك: "ه وسلماهللا صىل اهللا علي َواهللا ألستغفرن لك ما مل أ ْ ُ زل اهللا". َّ والـذين آمنـوا ى ما كـان للنبـ: "فأ
زل اهللا ىف". أن يستغفروا للمرشكني ِإنك ال هتد: "طالب فقال لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمى أ وأ ْ ى َ

ِأوىل: قــال ابــن عبــاس". مــن يــشاءى َمــن أحببــت، ولكــن اهللا هيــد . هــا العــصبة مــن الرجــالال يرفع: القــوة ُ
َلتنُوء ُلتثقل: َ ْ َ ِالفرحني. َ ِ ِاملرحني: َ ِ َ."  

ه سأل عائشة عن قول اهللا"و ِوإن خفتم أن ال تقسطوا ىف: "عن عروة بن الزبري أ ْ اليتامى فانكحوا  ُ
اع الث ورب َمــا طــاب لكــم مــن النــساء مثنَــى وث ــ َ ُ ََ ــ ُ ر وليهــ اليتيمــة تكــون ىفى  هــى،يــا ابــن أختــ: قالــت". ْ ّحج ــ ْ ا ِ

ِماله، فيعجبه ماهلا ومجاهلا، فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط ىف تشاركه ىف ْ ُ صداقها فيعطيها مثل مـا  ُّ
ِـفنُهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلـن ويبلغـوا هبـن أعـىل سنَّتهن مـن الـصداق، وأمروا أن . يعطيها غريه ُِ َ َّ ُ ُـُ ْـ
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َثم إن الناس اسـتفتوا رسـول اهللا صـىل : قالت عائشة: قال عروة. ينكحوا ما طاب هلم من النساء سواهن ْ َ
زل اهللا عز وجل ِاهللا يفتيكم فيهن : قل. النساء ويستفتونك ىف: "اهللا عليه وسلم بعد هذه اآلية فيهن، فأ ْ ُ

تىل علــيكم ىف َومــا ي ْ ــ ــ الكتــاب ىف ُ ب هلــن وترغبــون أن تنكحــوهنى يتــامى النــساء الالت ــال تؤتــوهنن مــا كت ِ ُ ."
ه يتىل عليكم ىف ىوالذ: قالت َذكر اهللا تعاىل أ ْ وإن خفـتم أن ال : "قـال اهللا فيهـاى الكتاب اآلية األوىل الت ُ

سطوا ىف ِتق ـــ ْ ــن النـــساء ُ : اآليـــة األخــــرى وقـــول اهللا ىف: قالـــت عائـــشة". اليتـــامى فـــانكحوا مـــا طـــاب لكـــم مـ
ال واجلاملحجره حني تكون ق تكون ىفى ُرغبة أحدكم عن اليتيمة الت" وترغبون أن تنكحوهن" . ليلة ا

عـن "و". ماهلا ومجاهلا من يتامى النـساء إال بالقـسط مـن أجـل رغبـتهم عـنهن ُفنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا ىف
ك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة: "عبدالله بن مسعود ُأو ْ نفر من العرب كانوا  نزلت ىف: ، قال"َ

ُّيعبدون نفرا من اجلن، فأسلم اجلنِّيون،  ك الذين : واإلنس الذين كانوا يعبدوهنم ال يشعرون، فنزلتِ أو
ُيدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة ْ َ."  

ولنفــرتض أن الروايــات املتعلقــة بــذلك املوضــوع صــحيحة متامــا وال تعنــى شــيئا آخــر غــري ظاهرهــا 
ئر الـصحابة، فمن املمكن جدا أن يكون هذا هو احلال بالنسبة للصحابة املذكورة أسـامؤهم فيهـا دون سـا

ه ظل يتابع نزول آيات سورة . وهم باأللوف ثم لعل اإلشارة ىف الرواية اخلاصة بابن عمر رىض اهللا عنه أ
ــا كانــت قــد اســتغرق نزوهلــا منــذ تغيــري القبلــة ىف بدايــة العهــد . وحيفــظ مــا نــزل منهــا أوال بــأول" البقــرة" و

 منها، ٢٨٢ _٢٨١، ٢٧٨روايات اخلاصة باآليات املدنى عىل األقل إىل هناية نزول الوحى حسبام تقول ال
ــه أخــذ مجيــع تلــك الــسنوات ىف  ــه قــد أخــذ ىف حفظهــا نحــو ثامنــى ســنوات، وإال فــالقول بأ فمعنــى ذلــك أ
ـه كــان مــن بــطء التفكـري واحلفــظ عــىل نحـو غــري مفهــوم، إذ لــو  دراسـتها هــو كــالم غريـب جــدا، ألن معنــاه أ

ـا احتـاج إىل كـل افرتضنا أن هناك أعجميا تعلم العربية  مع بداية اهلجرة ثم رشع حيفظ القرآن بعد ذلـك 
  . وفهمها" البقرة"ذلك الزمن الطويل حلفظ سورة 

، كيف نصدق هذا عىل ظاهره، وعبد اهللا بـن عمـر أحـد الـذين حفظـوا القـرآن  ، وليس آخرا ّوأخريا
أمحـد أمـني، . الغريـب أن يعـود دكله عىل عهد رسول  اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل ما تقوله الروايـات؟ و

ر اخلاص بابن عمر، فيقول ىف الفقرة التالية من كتاب  إن معظم القرآن، " فجر اإلسالم"الذى ينارص األ
. وخاصـة املكـى، هـو مـن املحكــم الـذى يـسهل فهمـه عـىل اجلمهــور، وإن الـصحابة أقـدر النـاس عـىل فهمــه

ال إذا قيل إن عبد اهللا بن عمـر كـان مـن الـذين يتتعتعـون  إ. وهو ما يمحو كل ما قاله قبيل ذلك حموا
: بالقرآن وجيدون مشقة ىف حفظه وفهمـه، أى مـن الـصنف الـذين عنـاهم الرسـول بقولـه ىف احلـديث التـاىل

ن مــع الــسفرة الكــرام الــربرة ، والــذ" ــاهر بــالقرآ ِا َِ َ َّ َُ ِ َ ِ ع فيــه وهــو عليــه شــاق لــه أجــرانى ِ ٌّيقــرؤه ويتعت ــ َ َْ فهــل ". َ
ل أن يكون صحابينا اجلليل، وهو القرشى الصميم ونجل ابن اخلطاب ذاته واملعروف بتدينه وحتمسه يعق
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لإلسالم، من املتتعتعني بالقرآن؟ ويعضد ما قلناه الروايات األخرى التى تذكر حفظه لكتاب اهللا ىف عهد 
  !النبى عليه السالم وشهرته بالفتيا

وقت عن الزعم بأن القرآن قد تعرض للتبديل أو اخلطإ، ّعىل أن أعداء اإلسالم ال يكفون طوال ال
وىف الفرتة األخرية نالحظ تكثيفا هلذا اجلهد الـشيطانى . ولكن دعاواهم دائام ما تنتهى بالفشل والرتاجع

ر ـضا إىل البـوا بـل إن هنـاك ترمجـة عربيـة للعهـد اجلديـد حتـاول عبثـا أن حتـذو حـذو . الذى سيكون مصريه أ
نــــى  كيبــــه وفواصــــله كــــى جتــــذب املــــسلم العــــادى إليهــــا، وبخاصــــة ىف الــــبالد األســــلوب القرآ ـــه وترا بعباراتـ

ه قرآن، فضال عن كتابتهم   ىف مطلع كل باب " بسم اهللا الرمحن الرحيم"اإلسالمية غري العربية، ظنا منه أ
  . ٌمنه وزخرفتهم غالف الكتاب بزخرفة إسالمية توهم أن الكتاب مصحف ال عهد جديد

وإذ ذاك ":  عىل ذلك قوهلم عىل لسان زكريا عند احلديث عن محل زوجته بـابنهام حييـىومن األمثلة
زل عليــه ىف املحــراب ملك، ففــزع إذ رآه يبــني  ٌكــان القــوم ىف باحــة احلــرم يــصلون، فــأ َــ َُّ َِ ْ ْفنــاداه أال ختــف يــا * ُ َّ

* مجيعــا تفرحــون إن  ربــك ســميع الــدعاء ســيهب لــك غالمــا اســمه حييــى قــرة عــني لكــام، وبمولــده .زكريــا
ِوهيدى مـن ضـل * عظيام عند ربه يكون، ومخرا ال يرشب، بل يمتلئ بروح اهللا مذ هـو ىف بطـن أمـه جنـني  ْـ َ

ئيـل، وبقـوة إليـاس يـستقدم وجـه اهللا لـريد قلـوب اآلبـاء إىل البنـني، والـضالني إىل حكمـة  ه من بنى إرسا َإ َ
ـأ: قــال*   لربــه عبــادا إيــاه ينتظــرون يــئاملهتــدين، فيه غ منــ ى يكــون ىلـَّ ــغــالم، و قــد بل َ ــى َ رب، و امرأ ُالك َ ــ ى ِ

ـرشك بيحيـىى إن: قال* عجوز عقيم؟  ا جربيل رسول اهللا إليـك أل َّوإذا ارتبـت مـن القـول فلتصمتن . أ َْ َُـ َ َ
ــاملحـراب، فلــام خــرج علمـوا أن قــد أوح وكــان القــوم يرتقبونـه فعجبــوا مــن إبطائــه ىف* إىل حـني  ِ ُ إليــه، إذ ى َْ

ضا قوهلم". إليهم، وما كان من الناطقنيأخذ يومئ  َّذهب عيسى إىل اجلليل مع علمه بـأال : "ومن ذلك أ َ

ى  مـــة لنبـــى ىف وطنـــه ترج ـــكرا َ ْ ـــام العيـــد أحـــسنوا وفـــده، * ُ ه ىف بيـــت املقـــدس أ َوإذ عـــاين أهـــل اجلليـــل آيات َ ـــ ِ ُ
ـاء مخـرا  َوصادف فيهم رحبا، ثم وصل إىل كفـر قانـا حيـث جعـل ا ًُ ر نـاحوم أحـد حاشـية وجـاءه مـن كفـ* ْ

ــه، وكــان مــن املــوت قــاب قوســني أو أدنــى  شفى ابنَ ى وي َامللــك ضــارعا إليــه ليــأ َِ ْ ــ مــا لكــم ال : قــال عيــسى* َ
تم آياتى عجبا؟  َّهلمن يا سيدى قبل أن خيطف املوت ابنى خطفا: قال* تؤمنون إال إذا رأ َّ ُ :  قال عيسى. َ

ـى فاطمأن الرجـل إىل قولـه و. ليكن ابنك حيا، اذهب ُـوفـيام هـو ىف الطريـق لقيه خدمه * عـاد مـن حيـث أ َـ ِ َ
َأمس ظهرا تركته احلمى، فتـذكر سـاعة قولـة عيـسى: قالوا* متى؟ : فبرشوه بأن ابنه تعاىف، فقال َّ لـيكن : "ًْ

وهذا يـدل عـىل معرفـة الـدوائر التبـشريية بعمـق حمبـة املـسلمني لكتـاب ". ، فآمن ومن معه مجيعا"ابنك حيا
  ! أعامقهم يعرفون أن القرآن هو كالم اهللا، ومن هنا كان هذا احلرص عىل تقليد أسلوبهرهبم وأهنم ىف 

ئيليني ىف أواسط ستينات القرن الفائت قد طرحوا ىف بعض البلدان األفريقية  وأذكر اآلن أن اإلرسا
هم مـثال املسلمة مصاحف طبعوها بعد أن عبثوا ببعض آياهتا حتسينا لصورة اليهود بني املسلمني، كتغيري

ِلعنُوا بام قـالوا: "قوله تعاىل عنهم ِأمنُـوا بـام قـالوا"إىل " ُ ه"ُ ومـن يبتـغ  اإلسـالم دينـا فلـن : "، وقولـه جـل شـأ
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َيقبل منه لكن هياج املسلمني ىف مجيع أرجاء العامل ". ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه"بدال من " ُْ
ومنـــذ . دها، فاختفـــت املـــصاحف املـــزورة وانتهـــى أمرهـــافـــضح هـــذه األالعيـــب الـــشيطانية ووأدهـــا ىف مهـــ

نا مزيفا سموه وقلدوا فيه أسلوب القرآن " الفرقان احلق: "سنوات غري بعيدة زورت الدوائر الصليبية قرآ
بـاع دينـه ىف مـشارق األرض ومغارهبــا ومتهمـني إيـاهم بكـل مــصيبة  شـامتني رب العـاملني ونبيـه الكــريم  وأ

فكيـف نـزل الـوحى . مر أن يفعلوا هذا وىف عقيدهتم أن زمن النبـوات قـد انتهـىواملضحك ىف األ. وكارثة
ن ذلــك النبــى الــذى نــزل عليــه يــا تــرى؟  ثــم انتهــى أمــر ذلــك  ْمــرة أخــرى؟ وم ــ إىل زوايــا " البهتــان الباطــل"َ

والغريــب أن تلــك الــدوائر املعاديــة لإلســالم تقلــد كتــاب اإلســالم وتــرسق مــن . النــسيان والتجاهــل متامــا
وىل عىل املشباك رد مطول ! وصه وحتاول العبث به، ثم تستدير فتتهم النبى الكريم بالرسقة من كتبهمنص

ء نسفا   .عىل هذا السخف الساخف مل يرتك فيه حجرا عىل حجر، بل دمره تدمريا ونسفه ىف اهلوا
ــون القــــرآن مــــن  ، باإلضــــافة إىل اختالفهــــا ىف تعــــدد ١١٤هــــذا، ويتكــ  ســــورة ختتلــــف طــــوال وقــــرصا

، وكلتامهـا تـشغل سـطرا "اإلخـالص"وسـورة " الكـوثر"فأقرص السور سورة . ملوضوعات أو وحدانيتهاا
، وكـل مـنهام "اإليـالف"وسـورة " العـرص"وهنـاك مـا هـو أكـرب قلـيال كـسورة . واحدا وتتضمن ثالث آيات

ذلك قليال وعندنا ما هو أكرب من . ، وكلتامها ثالثة أسطر"الكافرون"وسورة " النرص"سطران، ثم سورة 
در"كــسورة  ْالق ــ ــضا بقليــل كــسورة "الزلزلــة"وســورة " َ ، وتــشغل نحــو "الطــارق"، ومــا هــو أكــرب مــن هــذا أ

فــأطول مــن " اإلنــسان"و" القيامــة"أمــا ". الغاشــية"وســورة " األعــىل"نــصف صــفحة، وأطــول منهــا ســورة 
ــدة"و" عــــاماأل"و" التوبــــة"و" األعــــراف"وهكــــذا إىل أن نــــصل إىل الــــسور الكبــــرية كــــسور ... ذلــــك ائــ " ا

ن مجيعــا، وعــدد آياهتــا " البقــرة"، وأخــريا "والنــساء ٍّوبوجــه عــام نالحــظ أن الــسور . ٢٨٦أطــول ســور القــرآ ٍ

فـال ًمرتبة حسب طوهلا، لكن هذا ال يمنع أن تسبق سورة سورة أخرى أطول منها كـام هـو احلـال ىف األ ٌ "
ْاحلجر"، وىف "التوبة"و وهناك سـور مكيـة تـساوى ". املعوذتني"ل من وك" اإلخالص"، وىف "النحل"و" ِ

مـثال، وهنـاك مـن الـسور املكيـة مـا يتجـاوز " ق"و"  احلجـرات"أو تقارب بعض السور املدنية ىف الطول كـ
عــام"كثــريا مــن الــسور املدنيــة طــوال كــسور  ، فكــل منهــا أطــول مــن "هــود"و" يــونس"و" األعــراف"و" األ

فال" وضح مثال عىل سبق السورة القصرية لسورة أخرى طويلة وأشهر وأ". احلجرات"و" حممد"و" األ
  .ىف أول املصحف" البقرة"و" الفاحتة"هو مثال 

ومـــن الـــسور التـــى تقتـــرص عـــىل موضـــوع واحـــد معظـــم الـــسور القـــصرية، أمـــا الـــسور الطويلـــة ذات 
 ومـــن الـــسور املتوحـــدة املوضـــوع خـــارج الفئتـــني الـــسابقتني". يوســـف"املوضـــوع الفـــرد فتتمثـــل ىف ســـورة 

نيــة متعــدد املوضــوعات. مــثال" الــرمحن"و" القمــر"و" الطــور"نــستطيع أن نــذكر  . لكــن معظــم الــسور القرآ
ـضا تتعـدد فيهـا " فتح القـدير: "وقد شبه الشوكانى ىف تفسريه نيـة بالقـصيدة اجلاهليـة، فهـى أ الـسورة القرآ

نيـــة أكثـــر إحكامـــا، إذ لكـــن املالحـــظ أن املوضـــوعات املتعـــددة التـــى تتـــضمنها الـــسورة القرآ. املوضـــوعات
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يستطيع القارئ اليقظ ىف كثري جدا من األحيان أن يلمح، لدن االنتقال من موضوع إىل آخـر، خيطـا يـشد 
حــاء ءة اجلــزء الــذى . هــذا إىل ذاك عــىل نحــو مــن األ ــا مــا يكــن الــسبب ىف التعــدد يــسهل عــىل القــارئ قــرا ّوأ

  . يشاء دون أن يبدأ السورة من أوهلا بالرضورة
ن الكـريم، وخاصـة ىف الـوحى املكـىوتتكرر وهـذا أمـر .  املوضوعات واملعانى كثـريا ىف سـور القـرآ

 كــان الرســول ىف املرحلــة املكيــة مــثال جيــوب طرقــات أم القــرى ويغــشى جمالــسها ويقــصد بيتهــا إذطبيعــى،  
قها داعيا الناس إىل اإليامن بالدين اجلديد الذى جاءهم به من اهللا سـ ًبحانه هدى احلرام ويذهب إىل أسوا ُـ

يقة الظلـــامت واجلهـــل والتخلـــف إىل بحبوحـــة الـــضياء والعلـــم  ا هلـــم مـــن ض َهلـــم وتنـــويرا لعقـــوهلم وإخراج ـــ ِ ـــ ً ً
ِّوالتحـــرض، لكـــنهم كـــانوا يعاندونـــه ويكذبونـــه ويمكـــرون بـــه ويـــصخبون عليـــه ويتـــآمرون ضـــده وينكـــرون 

ون عىل ترك عاداهتم وتقاليـدهم امل ْالتوحيد والبعث واآلخرة ويتأ ََّ َ ، فلهـذا . نحطـةَ وكـان هـذا يتكـرر كثـريا
ن ىف هـذه . كانت تتكرر املوضـوعات واملعـانى بـنفس العبـارات أو بعبـارات مقاربـة وكثـريا مـا حيكـى القـرآ

ء وفاقـا عـىل كفرهـا ومتردهـا وعتوهـا بياء السابقني وأممهم والعقـاب الـذى نـزل هبـا جـزا . احلالة قصص األ
  .كتاب اهللاوهذا هو السبب ىف تكرار هذه القصص ىف 

نية ما بني عقيدة وترشيع وتأمل ىف ملكوت اهللا وقصص وأدعية ومتجيد  وتتنوع املوضوعات القرآ
ـضا، وحـديث عـن  هللا تعاىل ووصـف ألحـوال املجتمـع اإلسـالمى ىف حيـاة الرسـول وللمجتمـع اجلـاهىل أ

. هــات أخالقيــةالغــزوات التــى خاضــها املــسلمون أوانئــذ، وجمــادالت مــع املــرشكني وأهــل الكتــاب وتوجي
حد األحد القادر القـوى القـاهر الـرازق الباسـط  وبالنسبة للعقيدة فإن اإلسالم يقوم عىل اإليامن باهللا الوا
ــــصار وهــــو يــــدرك  ــذى ال تدركــــه األ القــــابض الغفــــور الــــرحيم الــــسميع البــــصري املريــــد اللطيــــف اخلبــــري الــ

صار ب وعقـاب كام يؤمن . إىل آخر أسامئه احلسنى وصفاته العليا... األ املسلم بـاآلخرة ومـا فيهـا مـن ثـوا
وباملثــل جيــب عليــه أن يــؤمن بجميــع الرســل دون تفريــق مــن لــدن آدم إىل خــامتهم وزعــيمهم . وجنــة ونــار

ضا املالئكة واجلن، وكال الفريقني كائنات خفية. حممد بن عبد اهللا صىل اهللا عليهم وسلم وىف . وهناك أ
ل والـــصدق والوفـــاء واألمانـــة والتعـــاون والتواضـــع واإلخـــالص جمـــال األخـــالق يـــدعو اإلســـالم إىل العـــد

ء واملـــساكني  واإلتقـــان واحـــرتام الكبـــري والعطـــف عـــىل الـــصغري ورمحـــة النـــساء واألطفـــال ومعاونـــة الفقـــرا
ْاملطحونني واالبتعاد عن اخلمر والزنا والربا والغيبة والنميمـة والـرسقة والكرب واحلقـد والطمـع واجلـشع  ِـ

انيــة ن كــل شــىء ىف حيــاة البــرش مــن رضــاعة وتربيــة وزواج وطــالق وبيــع وت... واأل غطــى تــرشيعات القــرآ
ء وربا وسلف وعبادة وجنائز وحرب وسلم وملبس ومطعم وغري ذلك   .ورشا

َاحلمد  رب العاملني : "ومن األدعية والتمجيدات ووصف امللكوت ُِ َ َ ِّْ َ ِْ َِّ َ ِالرمحَن الرحيم * ْ ِ َّ َِّ ِمالك * ْ ِ َ
وم الــد ِّي ِ ْ ــ ستعني * ِين َ اك ن اك نعبد وإي ُإي َ ــ َ ُ َِ ْ َ ــَ َّ َ ــ ُ ْ ــ َِّ ستقيم * ِ ط امل دنا الــرصا َاه ِْ َِ ـَ ُـ ْ َ َ ِّ ــ ري * ْ يهم غ ت عل عم ذين أ ط ال ِرصا ْ ــ َ ْ ــ ِْ ْ َ ــَ َ ــ ََّ َ ْ َ ِ َ َ ِ

يهم وال الـــضالني ضوب عل َاملغ ِّ ََّـــ َ َُ َ ْْ ِ ِ ـــ ْ َ ـــا وال حت"، "ْ ا ربنَ سينَا أو أخطأ ذنا إن ن ْربنَـــا ال تؤاخ ََ َ ََ َّْ ََّ ـــَ َ ْ َ ْ ْْ َ َ ِ ـــ ـــِ َ َ ام ُِ ل علينَـــا إرصا ك َم ـــ َ ً ْ ِ ْ َ َْ ـــ ِ
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ا  ت موالن ــا أ ــا وارَمحنَ ر لنَ ــا واغف ف عنَّ ه واع ــا ب ة لنَ ا ال طاق ــا م ــا وال حتملنَ ــا ربنَ ن قبلنَ ىل الذين م ه ع ــَمحَلت َ ــ ََ َ َْ َ َ َ َ ْ ْ َ َُ ْ ْ ــ َ ِّ ََ ــَ ْ َ ْ َُ َ ْ ــ َّ ــْ ِ ِ ــ ِ ِْ َ ــ ْ ــ ــَ ِ َ ــ َ َ َُ َّ ِ َ
افرين َفانرصنا عىل القوم الك ِْ ِ ــ َ ْ ِْ ــ َ ََ ــ َ َ ْْــ ا خلقت"، "ُ َربنَــا م ــ ْ َ َ ــ َ اطال سبحانك فقنَــا عذاب النَّــار ََّ ذا ب ِ ه َ َ َْ َ ــَ َ ِ َِ َ ــ ُ ً ــ َ ــ ن * َ ْربنَــا إنك م ــ َ ََ ــ َّ ِ َّ

صار  ٍتدخل النَّار فقد أخزيته وما للظاملني من أ َ ْ َ ُ ْْ َ َِ ِ َِ َ ْ ْ ُِ ِ َّ َ ََ ََ ْ ا ينَـاد* ِ ِربنَا إننَا سمعنَا منَادي ِ ُِ ًـ ُْ َـ ََّ ِ ْلإليـامن أن آمنُـوا بربكم ى َّ َُ ِّ ِـ ِ َِ ْ َْ ِ َ ِ

َّفآمنَّا رب َ َ َ ر َ را ع األ ِنَا فاغفر لنَـا ذنوبنَـا وكفر عنَّـا سيئاتنَا وتوفنَـا م َ َـ ـ َ ْ ْـْ ََ ْ َ َ َ ِّ ََّ ِّـ ُ ََـ ُِ َِ َ َ َ َربنَـا وآتنَـا ما وعدتنَا عىل رسلك وال * ْ َ َ ََ َِ ُـ ُ ـ َ َـَ ََـ ْ ِ َ َّ
َختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد َـ َ ْ َِ ْ ُ ِ ْ ْ ُْ َُ َ َّ َِ ِ َِ َ ل يشء رمحَـة"، "ِ ًربنَـا وسعت ك ْ ََ ٍَ

ْ َّ ُـ َ ْ ِـَ ُـ وعلام فاغفر للذين تابوا واتبعوا َّ َ َ َ ََّ َُـ ِ ِ ِ ـَِّ ْْـ ْ َـ ً
يم  ذاب اجلح م ع بيلك وقه ِس ــــ ِ َِ ْ َ ََ ــــ َ ْ ــ ــ ــَ ــ ِ َ َ دن الت* ِ ــــات ع م جنَّ ـــا وأدخله ــــربنَـ ِ ِ َِّ ٍْ ْ ــ ــ َ َ ــــ ُ ْ َْ ََ ائهم ى َّ ن آب لح م ن ص دهتم وم ْوع ــــ َ ِْ ِ ــــ ــِ ــ َ َ ْ َ ــــ َ ْ َ ََ ُ َ ْ ــ ــ َ

يم  ت العزيــز احلك ك أ اهتم إن م وذري ُوأزواجه ْ ِّ ــْ ِ َ ْ ُ ِْ ِ َِ ــ َّ َ َ َْ َ ْــ َ ََ ــ َّ ِ ُ ــ ِ ه * ِ د رمحت ذ فق ق الــسيئات يومئ ن ت م الــسيئات وم ُوقه ْ َ ِّ ْ َ ِّ ــَ َ ْ ــ َْ ِ َ َ َّ ــ َ َّ ــُ َ َ ٍ ــ ِ ِ ِ َِ َِ ــ ِ

يم  وز العظ و الف ك ه ُوذل ــ ِ ــ َِ ْ َ َْ ُْ ــ َ ــَ ُ ْرشكون "، "َ ام ي اىل ع احلق تع ق الــساموات واألرض ب َخل ُ ِ ــ ُ ــ َ َ ََّ ــَ َ ََ َ ِّ ََ ْ ــَ ِ َْ َّْ ِ ــ ن * َ سان م ق اإلن ْخل ــ ِ َ َ ــ ْ ِ ْ َ ــ َ َ
ٌنطفة فإذا هو خصيم مبني  ُِ ُ ٌ ِ َ َ ُ َ َ َ ِْ ا تأكلون * ٍ عام خلقها لكم فيها دفء ومنَـافع ومنْه َواأل َُ َ َُ ْ َـ َـ َ ُ َ َـ َـ ـ َ َِ ِ ِ َِ ٌ ْ َْ ُـ َ ْ َ ٌولكم فيها َمجَـال * ْ َـَ َِ ْ ُـ

رسحون  ني ت ون وح ني ترحي َح َُ ََ ْ ـــ َ َ ُ ـــَ ِ ـــ ـــِ ُ م * ِ س إن ربك ف شق األ وا بالغيـــه إال ب د مل تكون الكم إىل بل ق ل أ ْوحتم َ ـــْ ُ ُ َُّ َ ََّ ـــ ُ ـــ َِ ِ ِِ ْ َ ـ ــ ِْ ِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ـــ َِّ ـــ ُ َ ْ َ ـــ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ
ٌرءوف رحيم َل َ ُ َِ َواخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينَة وخيلق ما ال تعلمون * ٌ ًُ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ ِْ َِ َ َ ِوعىل ا قصد السبيل * ِ ِ َّ ُ ْ ََ ِ َّ َ َ

ني  داكم أمجَع اء هل و ش ائر ول ا ج َومنْه ــَ ِ ِ ِْ َ ْ َ ٌُ ــ ـَ َـ َ ــ َْ َ ــ َ ــ َ ذ* َ و ال ِه ــ َّ َ ــ م ى ُ اء لك ن الــسامء م زل م ْأ ً ــ َ ــَّ ُ َ َِ َ َ ــ ِ َ ــ ْ جر فيــه َ ب ومنْــه ش ــه رشا ِمنْ ِ ِ ٌِ َ ُ َ ٌ ــُ َ َ َ
َتسيمون  ُ ِ ِينْبت لكم به الـزرع والزيتون والنَّخيـل واألعنَـاب ومن كل الثمرات إن ىف* ُ َّ َّ َِ ِ ِـ ِ َِ َـ ْ ِّْ َ ُـَ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُْ َّ ََّ ِـ ِْـ ُـ ُـ ٍذلك آلية لقوم  ُ ْ َـَـ ً َِ َِـ َ َ

َيتفكرون  َُ ــ َّ َ خر لكم الليل والنَّهار والــشمس و* َ َوس َ َ ــ َ َ ــ ْ َْ َ ُ َ ــ ََّ َ َّ ــَ ُ أمره إن ىفَّ ِالقمر والنُّجوم مسخرات ب َّ َِ ِ ِ ْ َ َ ــ ُ ُ َ ــ ََ ِــ ٌ َّ ــ ُ َ ات  ْ ٍذلك آلي ــِــ َ َ َ َ َ
َلقوم يعقلون  َُ ِ ِْ َ ِوما ذرأ لكم ىف* ٍْ ْ َ َُ َ َ َ نه إن ىف َ وا ِاألرض خمتلفا أ َّ ًِ ُ َُ َْ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ َذلك آلية لقوم يذكرون  ْ َّ َ ً َُ َّ َ ْ ٍَ ِ َِ َ ِوهو الذ* َ َّ َ َسخر ى َُ ََّ

ِالبحر لتأكلوا منْ ُِ ُْ ْ َ َ ْ ِه حلام طريا وتستخرجوا منْه حلية تلبسوهنا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ً َْ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ ِ ِْ ً ْ َ
َولعلكم تشكرون  ُ ُْ ُْ َ َّ ََ قى ىف* َ ِوأ َ ْ َ ِاألرض رواس َ َ َ ِْ َ ُأن متيد بكم وأهنارا وسبال لعلكم هتتدوى ْ َـ َْ َ ْ ُ ً ْ ُـْ َُّ َ ًَ ُ َ ََ َ َِ ِ َ ٍوعالمات * َن ْ َـ َ َ َ

دون  م هيت النَّجم ه َوب ُ ـــ َ ْ َ ْ ـــ ُ ِ ْ ـــَ ا إن ىف"، "ِ د موهت ه األرض بع ا ب اء فأحي ن الـــسامء م زل م ِا أ َّ َِ ــ َـ ِ ْ ـــ ْ ـ ــ َ ْ ََ ْ ً ـــ َ ََّ َ َ ََ ـ ــ ِْ ِ ـــ َِ ِ َ َُ ــ ْـ َ وم  َّ ة لق ك آلي ٍذل ْ ـــ ـــَ َ ً َِ ـــ َِ َ َ
َيسمعون  ُ ََ ِوإن لكم ىف* ْ ْ ُ َ َّ ِ عام لعربة نسقيكم مما ىف َ ِاأل َّ ِ ْ ُْ ِ ُِ ً َ ْ َ ِ َ ْ َ ِبطون ْ ُ َه من بني فرث ودم لبنًا خالصا سائغا للشاربني ُ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ٍ ِ ًِ ٍَ ْ ًْ َ َ َ َْ َ َ ِ َ

سنًا إن ىف*  ا ح كرا ورزق ذون منْــه س رات النَّخيــل واألعنَــاب تتخ ن ثم ِوم َّ ــ ً َ ُ َِ َ ً ـــ َ َ ــ ــَ َ َ ُ َ ْ َْ ِْ َ ِ ــ ِ ِ ِ ــ َِّ َ ِ َ ْ ون  ِ وم يعقل ة لق ك آلي َذل ــ َ ً ـــَ ُ ِ ِ ـ ِْـ َ ْ ــ ٍَ َ َ َ *
ِوأوحى ربك إىل النَّحل أن اختذ ِ َّ ِ َ َِ ْ َ ْ ََ َِ ُّ َمن اجلبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ى َ ُ َِّ ِْ َ َ َ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ ًِ ُ ِ ِ ِثم كىل* ْ ُ َّ ِمن كل الثمرات  ُ َِ َ َّ ِّ ُ ْ

ِفاسلك ُ ْ نه فيـه شفاء للنَّـاس إن ىفى َ وا ب خمتلف أ ِسبل ربك ذلال خيرج من بطوهنا رشا َّ َ ُ ُِ ِ ِ ِـ ِ ِ ِـ ٌِ ُ َ ُُ َ ٌ ْ ُ ُـُ َْ ً ُـ ََ ٌ ِـُ ْ َ َ َـ ِ ُ ـ ْـِّ ٍذلك آلية لقوم  َ ْ َـَـ ً َِ َِـ َ َ
َيت َفكرون َ َُ ــ ِإن ىف"، "َّ َّ ات للمؤمنني  ِ َالــساموات واألرض آلي ِ ِ ِ ٍ ِْ ــ ُ ْ َّْ ــ َ َ ََ ََ ِ ْ ِوىف* َ ة آيات لقوم  َ ث من داب ا يب م وم ٍخلقك ْ ــ َ َ ْ ــ ُ َ ــَ َ ُِّ ٍ ــ ِ ٌِ َ ــ َّ ــ َ ْ ــ ُ ْ َ

ــــون  َيوقنُ ِ ه* ُ ا ب ن رزق فأحي ن الــــسامء م زل ا م ا أ ار وم ل والنَّه تالف اللي ِواخ ــــ ِ ــــ ِ ِ ــــِ ِ ــ ــ َ ْ ْ َ َ ــــ َ َ ــ ــ ْ ََ َ ٍ ْ َِ ِِ َ َُّ ــــ ََّ َ َّ ــَ ــ ْ َ ِ ــــ ا ْ د موهت ــــ األرض بع َ ِ ْ ــــ َْ َْ َ َ َ ْ
َوترصيف الرياح آيات لقوم يعقلون َُ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ٍَ ٌ َ ِ ِّ ِ ْ َ."  

نى باجلالل، فهو إهلى املصدر ـك ىف . ويتميز األسلوب القرآ َفمتى ما دخلت القرآن شعرت للتو أ َ
حرضة جليلة ال ضعف فيها وال تضعضع وال تردد وال خوف وال قلـق وال حـزن وال فـرح، حـرضة أعـىل 

َّإنا كل ": "نا"والـ" نحن" ويتصل هبا أن ضمري املتكلم ىف كثري من األحيان هو الـ. ن كل شىء ىف الكونم َّ
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در َشــــىء خلقنــــاه بق ــــ ــــون"، "َ رث ــن الوا ـــى ونميــــت، ونحــ ــن نحيـ ــــا نحــ ِإن ــــا لــــه "، "ُ ــذكر، وإن ــــا الــ ــــا نحــــن نزلن ْإن ِّ ْ َّ
دكر؟"، "حلــافظون ن للــذكر، فهــل مــن م رسنا القــرآ ِولقــد ي َّ ــ ُ ْ َّ ــ ، "علنــا األغــالل ىف أعنــاق الــذين كفــرواوج"، "َ

ـــتم ختلقونـــه أم نحـــن اخلـــالقون؟" وين"، "أأ ِنحـــن جعلناهـــا تـــذكرة ومتاعـــا للمق ـــ ْ ُ وهنـــاك التحـــدى الـــذى ". ً
يطرحـه القـرآن عـىل الكـافرين وعـىل الـدنيا كلهـا، وهـو حتـد راسـخ شـامخ يعكـس ثقـة مطلقـة، فـال جعجعــة 

ى اإلنـس أواجلـن بمثـل القـرآن، وحتـد أن :  ورضبٍّوهو حتد من كل لون. والطنطنة وال مبالغة ٍّحتد أن يـأ ٍّ
ٍّينترص الرشك أو أى دين آخر عىل اإلسـالم، وحتـد أن يـستطيع أحـد النيـل مـن حيـاة رسـول اهللا، وحتـد بـأن  ٍّ

ومل يـستطع . إلـخ... الروم ستغلب الفرس ىف بضع سنني رغم أهنـا كانـت قـد اهنزمـت منهـا ىف آخـر معركـة
نأحد أن حيبط أ ا القرآ بأ   .ى حتد من هذه التحديات، بل حتققت كلها كام أ

نية إىل آيات واآلية عبارة عن جزء صغري من الكالم قد يكون مجلة أو جزءا . وتنقسم كل سورة قرآ
ء من اجلمل ىف قصار السور املكية. من مجلة، وقد يكون عدة مجل َويكثر جمىء اآليات أجزا ِوالطور : "ُ ُّ َ *

س اب م ْوكت ــــ َ ٍ ــ ــ َ ِ ٍطور َ ــــشور  ِىف* ُ ٍرق منْ ُ َ ور * ٍَّ ت املعم ِوالبي ــــ ُ ْ ــ ــ ْ َ ََ ْ ِ وع * ْ ِوالــــسقف املرف ــ ــ ُ ْْ ََّ ْ ِ سجور * َ ر امل ِوالبح ُ ــــ ْ َ َْ ــ ــ َ ْ ِ َّإن * ْ ِ

قع ٌعذاب ربك لوا َ َِ َ َ ِّ َ َ ُوما أدراك ما العقبة "، "َ ََ َ ْ َْ َ َ ََ ٍفك رقبة * َ َ َ ََ ِأو إطعام ىف* ُّ ٌ َ ْْ ِ ِيوم ذ َ ٍ ْ ٍمسغبة ى َ َ َ ْ ْيتيام ذا مق* َ ََ ً ِ ٍربة َ َ َ *
ٍأو مسكينًا ذا مرتبة ِ َِ َ ْ َ َْ ْ َفأما من أعطى واتقى "، "َ َ ََّ َ ْْ َ َ َّ ْوصدق باحلسنَى * َ ُ ْ ِ َ َّ َ َفسنُيرسه لليرسى * َ ُْ ُـ ُ َْـ ِ ِّ َ َوأما من بخل * َ ِـ َ ْ َـَ ـ َّ َ

ْواستغنَى  َ ْ ْوكذب باحلسنَى * َ ُ ْ ِ َ ََّ َفسنُيرسه للعرسى* َ ُْ ُ ُ َْ ِ ِّ َ ل فمثالـه اآليـة أما النوع الثالـث املكـون مـن عـدة مجـ". َ
نَكم ": "البقرة"التالية من سورة  ْيا أهيا الذين آمنُوا إذا تداينْتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بي َ ُـ ْ َُ ْـْ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ََ ُـُّ ُ َ ُ َ َْ َّْ َـ ٍَ َ ٍ ََ ِ ِِ َ ِ َ

َكاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كام علمه ا فليكتب و ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ُـٌ ـ ُ ْْ ْْ َّ َْ ُْ ََّ َـ َ َـ َ ََ ِـ ِْ َ ِ ذِ ِليملل ال َّـ ِْ ِـ ْ ه ى ُ ق وليتق ا رب ُعليه احل َ َ َّـْـ َ َ َّ ِ َّـ ْ َُّ َـ ْ ِ َ
ِوال يبخس منْه شيئا فإن كان الذ َّـِ َ ْ ََ َِ ً ْ ُ ْ ْ َ ََ ه ى َ ُعليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل ولي ُّـ َ ُ َ ُ ُ َـ ْ ْ ً ِْـ ِـ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ِـَ ْ ْ ََـ ْ ُـً َ َ ََ َ َـ َُّ َـ ْ

ْبالعدل واستشهدوا شهيدي َ ََ ُ َ ِْ َِ ْ ْ ِ ْ ان ممن ترضون من الشهداء ِ ِن من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُّْ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َّْ ِ ِ َ ٌِ َِ ُ ُْ َ ِ ِ

ِأن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َْ َُ ْ َ ُ َ ََ َْ َُ ِ ِ ُِّ ِّْ ُ ْ َ َُ ُ َّ ْريا أو ِ َ ً
ارضة  ارة ح ون جت ابوا إال أن تك ى أال ترت وم للــــشهادة وأدن ــــد ا وأق سط عنْ م أق ه ذلك ريا إىل أجل ًكب ً َ ــــ َ َ ــ ــ َ ََ ِ ــــ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ــْ ــ َ ِ َ ْ ــ ــ ْ ُ ــــ ْ ــــَ ُ ــــ َُ َ َ َ َ ََّ َِّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ َّ ــــ ِ َ ً ــ ــ ِ

ا وأشهدوا إذا ت نَكم فليس عليكم جنَــاح أال تكتبوه َتديروهنا بي ُ ُ َ ــ َُ َِ ِ ــ ْ َ ََ ُ ٌ ُ ْ َ ْ ــ ــْ َ ْ ُ َُّ ْ ْ ــُ َ ــ ََ َ َ َ هيد وإن ِ ب وال ش ايعتم وال يضار كات ْب ِ َ َ ٌ ُــ َ ْ َ ــ ٌَ ُِ ــ َ ََ ــَ ِ َّ َْ
ٌتفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا ا ويعلمكم ا وا بكل يشء عليم ُ ُ ْ ُِ َ ٍ

ْ َ ِّ ِّ ُُ ُ ُِ ُِ َُّ َّ ََّ َ ُ َ َ ُ ََ ُ ٌ ُ َ َّْ َّ أما النوع األول فهو كثري يلقاه ". َِ
  .القارئ ىف كل مكان من القرآن

ن حــريص عــىل  إهنــاء كــل آيــة مـن آياتــه تقريبــا بفاصــلة مــسجوعة، وهــذه الفاصــلة ومعـروف أن القــرآ
نيــة، بيــد . جتعــل للكــالم طعــام شــاخما عجيبــا وقــد حــاول مؤلفــو اإلنجيــل املــسجوع مــضاهاة الفواصــل القرآ
ام إفساد نية تعمل ىف العـادة عـىل التـذكري بـاهللا وصـفاته واملبـادئ . أهنم قد أفسدوا األمر أ والفواصل القرآ

وقـد . وبعضها يتكرر بنصه من سورة إىل سورة، أو بصيغة قريبة. األخالق اجلميلة وما إىل هذاالقويمة و
وقــد . تكــون الــسورة كلهــا مــسجوعة عــىل روى واحــد، وبخاصــة الــسور املكيــة، وبــاألخص القــصري منهــا
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وقــد تكــون كلهــا مــسجوعة عــىل حــرف واحــد مــع اخلــروج عــىل هــذا احلــرف ىف . تكــون متنوعــة الــسجعات
ومــع هــذا فكثــريا مــا تكــون تلــك الفواصــل عــىل روى .  واحــدة أو فاصــلتني أو عــدة فواصــل قليلــةفاصــلة

  .مقارب ىف خمرج الكالم للحرف الذى يدور عليه سجع سائر السورة
ضا أن كل سورة من سوره تبدأ بالبسملة نى أ وهذا أمر ينفرد به القرآن، . ومما يميز األسلوب القرآ

نا نسخة من العهد اجلديد وال نجد مثيال له ىف التور اجيل، وإن كنا ىف الفرتة األخرية قد رأ اة مثال أو األ
ن، ويـستعني  ر القـرآن، وتنتهـى كـل فقـرة فيـه بفاصـلة عـىل غـرار القـرآ يبدأ كل باب منهـا بالبـسملة عـىل غـرا

كيبـه وصـوره علهم يروجونـه بـني غوغـاء املـسلمني ّمؤلفو هذا اإلنجيل بعبارات القرآن وترا ُْـ َّ .  وجهالئهـمَ
عيه املسلم عادة كلام رشع ىف عمل من األعامل ذى بال وهو ينظر . وقد صارت البسلمة تقليدا إسالميا يرا

ه بركة وكرامة ٍكل أمر ذ: "قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. إىل األمر عىل أ ِبال ال يبدأ فيه بـى ُّ ُ َ ْ ُ ِبـسم "ٍ
ِا الرمحن الرحيم َّ ِ ِ َفهو "َّ ُ   ".أقطع َ

وهـو ". َّاحلـروف املقطعـة: "وهناك طائفة من السور املكية تبدأ ببعض حروف األلفبـاء ممـا يـسمونه
وقد أريقت ىف حماولـة تفـسري معناهـا أحبـار كثـرية، وشـهدت الدراسـات . شىء ال نجده ىف األدب العربى

ـــى املستـــرشقون ىف ذلـــك بالعجـــب العجـــاب نيـــة نظريـــات متعـــددة هلـــذا التفـــسري، وأ  قائـــل إهنـــا فمـــن: القرآ
ة رواية أو نص شعرى أو نثرى ىف اجلاهلية أو ىف اإلسالم ما يفيـد  ه ال يوجد ىف أ عالمات موسيقية مع أ

واملالحــظ أن الــسور التــى ختــتص بتلــك احلــروف املقطعــة هــى بعــض . أن العــرب عرفــوا الرمــوز املوســيقية
ــا مــثال هيمــل ال" األغــانى"ولكــن هــل كـان كتــاب . الـسور املكيــة لــيس إال قـول ىف ذلــك املوضــوع لــو كــان 

ك املسترشقون أى وجود؟ وهل كان األداء أو الرمز املوسيقى مقصورا عىل املكى فقـط؟ ثـم  يزعمه أو
ــاذا يتكــرر الرمــز الواحــد بنــصه ىف مفتــتح أكثــر مــن ســورة رغــم اخــتالف بعــضها عــن بعــض؟ وهــل كــان 

ْاملسلمون يلحنون القـرآن ويتحـرون التطريـب فيـه؟ فمن َـْ َ من الـصحابة يـا تـرى كـان يـضع األحلـان؟ ومـن َّ ِـ

ن قائــل إهنــا رمــوز ألســامء الــصحابة الــذين كــانوا يمتلكــون هــذه النــسخة أو  ــن؟ ومتــى؟ وم ْكــان يغنــى؟ وأ ــ ِ

شل أصــحاب تلــك النظريــة ىف التوفيــق بــني الرمــز واســم الــصحابى الــذى كــانوا يقرتحونــه، . تلــك ِلكــن ف ــ َ ْ
تودعك من االعتساف الشنيع ىف التوف   . ٍيق بني احلرف الواحد من هذه احلروف وأسامء تعد بالعرشا

ـم"فــ: وىف املسلمني من يرى أهنا اختصارات لعبارات تتعلق باهللا سبحانه ـا اهللا "مـثال معناهـا " أ أ
ــاذا مل يقــل الــوحى ذلــك مبــارشة؟ و". املهــيمن د؟ و أقــرب " لعــل"لكــن مــن قــال إن هــذا هــو املعنــى املــرا

ف إىل الوجاهة أهنا إشارة إىل كون القرآن مؤلفا من تلك احلروف نفسها التى يعرفها تفسريات هذه احلرو
ويعـضد هـذا . كل البرش ويستعملوهنا ىف لغتهم، ومـع ذلـك فـإهنم عـاجزون عـن اإلتيـان بمثـل هـذا القـرآن

ذلــك بــام يعنــى أن " ذلــك الكتــاب"التفــسري أن تلــك احلــروف متبوعــة ىف كــل األحــوال تقريبــا بـــ عبــارة مثــل 
ــاذا مل تــستعمل كــل حــروف األلفبــاء ىف بــدايات : إال أن الــسؤال هــو. مــثال" أ ل م"الكتــاب مكــون مــن  و
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ـــاذا مل تـــستعمل البـــاء والتـــاء والثـــاء مـــثال   الـــسور بـــدال مـــن اقتـــصار األمـــر عـــىل طائفـــة منهـــا فحـــسب؟ نعـــم 
او ىف الوقـت الـذى تكـررت فيـه واجليم واخلاء والدال والذال والزاى والشني والضاد والغني والفاء والو

بعض احلروف األخرى؟ كذلك مل استعملت بعض املطالع احلرفية أكثر من مرة عىل حني مل حيـظ بعـضها 
م"اآلخر هبذه امليزة؟ فمن الصنف األول  مر"و" أ " طه"و" كهيعص"، ومن الصنف الثانى "طس"و" أ

  ". ص"و" ق"و" يس"و
ســان بأمريكــا قبــل عــدة عقــود أن احلــروف التــى تبــدأ هبــا وقــد كتــب رشــاد خليفــة مــدعى النبــوة ىف تو

ســـورة مـــن الـــسور هـــى أكثـــر احلـــروف دورانـــا بتلـــك الـــسورة، وبـــنفس الرتتيـــب التـــى جـــاءت بـــه ىف مطلـــع 
ــــى هبــــا . الــــسورة ــرر بــــني حــــروف الــــسورة التــــى أ ــروف يتكــ ـــن تلــــك احلــ ـــرف مـ ــد زاد فــــزعم أن كــــل حـ وقــ

َوقـد رد عليـه وفنَّـد كال. ١٩بمـضاعفات الـرقم  ُمه بعــض املـؤلفني املـسلمني، وبرهنـوا عـىل أن مـا يقولــه ال َ َـ
ـــه إنـــام قـــال ذلـــك واعتـــسف التطبيـــق  يقـــوم عـــىل أســـاس ســـليم، بـــل عـــىل االعتـــساف والتنطـــع، موضـــحني أ

  . املقدس عند البهائيني إبرازا شديدا١٩اعتسافا كى يربز الرقم 
ن ورود عــدد مــن األلفــاظ واالشــتقاقات كثــرة تلفــ ، "اهللا: "ت النظــر كاســم اجلاللــةًويكثــر ىف القــرآ

، "إ"و" رب"و" البـصري"و"الـسميع"و" الـرحيم"و" الـرمحن" مرة، وكذلك ٢١٠٠الذى تكرر أكثر من 
رة ، "اجلـن، والـشيطان"، و"اإلنـسان"، و"املالئكـة"، و"الـصالة، والزكـاة"وهنـاك . ولكن ليس هبذه الغـزا

، "اجلنـــة، والنـــار، واآلخـــرة"و" الـــساعة"، و"وناملجرمـــ"، و"الكـــافرون"، و"املـــرشكون"، و"املنـــافقون"و
ـــــني"، و"القلـــــــب"و ْالـــــــرجس"، و"األولــ ــــــشتقاته، و" الرســـــــول"، و"ِّ ـــرشك"ومـ ـــر"ومـــــــشتقاته، و" الــــ " الكفــــ

" الطاعـــة، واملعـــصية"ومـــشتقاته، و" الـــرزق"ومـــشتقاهتا، و" الرمحـــة"ومـــشتقاته، و" النفـــاق"ومـــشتقاته، و
ومشتقاته، وأسامء الرسل مع اختالف " الرضا"مشتقاته، وو" الصرب"ومشتقاته، و" العلم"ومشتقاهتام، و
بياء دورانا ىف القرآن" حممد"والطريف أن اسم . مرات التكرار ه العميق، إذ . هو أقل أسامء األ وهلذا مغزا

فــه كــام  لــو كــان حممــد هــو مؤلــف القــرآن ويريــد الزعامــة والــتعظم لــردد اســمه ليــل هنــار ىف الكتــاب الــذى أ
يه وال اسم جده وعمه اللذين ربياه . هنالحظ ىف أمثال َواملثل مل يذكر اسم أى من زوجاته وال اسم أمه وأ ْ ُ

ــو بكــر وعمــر وعــثامن وعــىل  وأســبال عليــه عطفهــام وشــفقتهام ىف يتمــه احلــزين وال اســم أصــحابه بــام فــيهم أ
قـــاب، وكـــان ىف يـــوم مـــن األ ـــة أ ـــام عبـــدا رقيقـــا، رىض اهللا عـــنهم،  إال زيـــدا، وباســـمه احلـــاىف دون أ

ه النبــى مــع ذلــك مــن ابنــة عمــه رغــم مــا كانــت تــشعر بــه هــى وأرسهتــا مــن غــضاضة هلــذا الــزواج غــري  ــوزوج َ َّ َ
  . املتكافئ من وجهة نظرهم

ضا عبارات وصور كثرية تتكرر عىل نحو يلفت االنتباه، ومن هذه العبارات والصور  وىف القرآن أ
ـدا: "قولـه تعــاىل ، "سـبحان اهللا عــام يــرشكون"ة إىل خلــود أهـل اجلنــة والنـار فــيهام، لإلشــار" خالـدين فيهــا أ

ُأقاموا الصالة وآتوا الزكاة" وكـان / إن اهللا غفـور رحـيم"، "القوم الفالنيني الكتاب/ آتينا النبى فالنا"، "َ
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أجـل "، "كبـري/ كـريم/ أجـر عظـيم"، "وكـان اهللا سـميعا بـصريا/ إن اهللا سميع بـصري"، "اهللا غفورا رحيام
، "يـوم القيامـة"، "الـدنيا واآلخـرة"، "أخـذنا ميثـاقهم"، "الـصاعقة/ الرجفـة/ أخذهتـم الصيحة"، "مىمس

ــإذن اهللا" ــساموات واألرض/ لـــــه ملـــــك الـــــساموات واألرض"، "الـــــساموات واألرض"، "بـــ ــا ىف الـــ ، "لـــــه مـــ
ـــيم" يـــا أهيـــا "، "جنـــات جتـــرى مـــن حتتهـــا األهنـــار"، "واهللا خبـــري بـــام تعملـــون"، "ال إ إال هـــو"، "عـــذاب أ

آمنـــوا "، "احلمـــد هللا"، "واهللا عـــىل كـــل شـــىء قـــدير"، "يـــا أهـــل الكتـــاب"، "يـــا أهيـــا الـــذين آمنـــوا"، "النـــاس
و األلبـــاب"، "وعملـــوا الـــصاحلات ـــأول ُ بـــام "، "مبـــرشين ومنـــذرين/ شريا ونـــذيرابـــ"،  "آيـــات اهللا، آياتنـــا"، "ُ

ـــصار"، "بـــصري بـــام تعملـــون/ تعملـــون بـــصري أصـــحاب "، "خلـــق جديـــد"، "غ املبـــنيالـــبال"،  "الـــسمع واأل
اهللا حيب "، "رسلهم بالبينات/ جاءهتم رسلنا"، "مأواهم جهنم"، "ىف سبيل اهللا"، "اجلنة، أصحاب النار

رين/ املتــوكلني/ املتقــني/ املحــسنني ــاملطه ِ َّ سطني/ ُ ِاملق ــ ْ / الكــافرين/ اهللا ال حيــب الظــاملني"، "الــصابرين/ ُ
ِالفرحني/ املــستكربين/ خلــائننيا/ املفــسدين/ املــرسفني/ املعتــدين ــ ــاك حــديث"، "َ املــسجد "، "؟...هــل أ

م ــع احلــــساب"، "ٌال خــــوف علــــيهم وال هــــم حيزنــــون"، "احلــــرا رشون/ إىل اهللا"، "اهللا رسيــ ــــه حت َإلي ْــــ اهللا "، "ُ
َـخلق الــساموات واألرض"، "اهللا علـيم حكــيم"، "عزيـزحكيم َّأفـال تذكرون؟"، "املـسيح بـن  مــريم"، "َ َ ــ َ" ،

ــــلعلكــــم ت" َّذكرونَ إلينــــا / إليــــه/ َّإىل/ إىل رهبــــم/ إىل اهللا"، "رب العــــاملني"، "واهللا ذو الفــــضل العظــــيم"، "َ
، "الرســـول) أطيعـــوا(أطيعـــوا اهللا و"، "بغـــري حـــساب"، "ِعـــامل الغيـــب والـــشهادة"، "مـــرجعهم/ مـــرجعكم

ــتهم/ جــاءهتم" يهم رســلهم بالبينــات/ أ ، ..." الـــســبحان رب/ ســبحانه/ ســبحانك/ ســبحان اهللا"، "ُتــأ
ني"، "إال إبلـــــيس... فـــــسجدوا/ فـــــسجد املالئكـــــة" حر مب ــس ـــ ِ ُ ْ ـــــ ــني"،  "ِ ـــ ق الـــــساموات "، "أســـــاطري األول ـــــخل َ َ

م"، "يعلمــــون/ فــــسوف تعلمــــون"، "واألرض ْأفل ــــ َ َ ْأومل يــــسريوا ىف األرض فينظــــروا/ َ َ َ ــتوى عــــىل "، ..."َ اســ
عـىل "، "ىف شـك"، " تـشكرونلعلكم"، "وهم ال يشعرون"، "ثمنا قليال"، "تعاىل عام يرشكون"، "العرش

ْمن"، "كل شىء شهيد / نادمني/ جاثمني/ ... كافرين/ ... أصبحوا خارسين"، "كل شىء"،  "ما يشاء/ َ
ُّصدوا عن سبيل اهللا"، "فاصربوا/  و_فاصرب/ و"،  "ظاهرين َقدم"، "ٌعليم بذات الصدور"، "َ / لسان/ َ

رج ــخم ْ دخل/ ُ َم ْ ــ وأ/ ُ َّمب ــ َ دق/ ُ د ص ْمقع ــ ِ ــ َ ْ ــا بــني يديــه"، "تم صــادقنيإن كنــ"، "َ ط مــستقيم"، "ِّمــصدقا  ، "رصا
ل صـــاحلا" َعم ـــ ِ خ"، "مـــن الـــصاحلني"،  "َ َنف ـــ ِ نْفخ ىف الـــصور/ ُ ُّي ـــ َرضب مـــثال"، "َُ َ ْرضا والنفعـــا"، "َ نفعـــا وال / َ

ٌّمس فالنــا رض"، "رضا ُ َّ ــ ل عــنهم مــا كــانوا يفــرتون"، "َ َّض ــ ضلل اهللا فـــ"،"َ ُمــن ي ِ ْ ــ ني"، ..."ُ ِــىف ضــالل مب ُ ال "، "ٍ
ِنضيع َيضيع أجر/ ُ ْ َُ َطبع اهللا"، ..."ِ َ ُيطبع اهللا/ َ َطبع عىل قلوب/ نطبع/ ُ ِ / و"، "ىف طغياهنم يعمهون"، ..."ُ

ع ْفـــال تط ـــ ِ سهم يظلمـــون"، ..."ُ ف ِأ ْ ـــ َُ َوهـــم ال يظلمـــون"، "َ ْ ـــك هـــم  الظـــاملون"، "ُ َاهللا ال هيـــدى القـــوم "، "أو
ــإن يتبعون"، "الظــاملني ُ َِ َّ ِتتبعــون إال ا/ ْ َّ ْأعتدنا لـــ"، "َّلظــنَ َــ ْ َّأعد"أمــا للمفــرد الغائــب فـــ..." (َ ــ َ وا ىف "، ")َ ْوالتعث ــْ َ َ

ــتم"، "األرض مفــسدين زين/ مــا أ ــهــم بمعج ِ ْ ــيم"، "اإلثــم والعــدوان"، "ُ / عظــيم/ شــديد/ وهلــم عــذاب أ
نا عربيا"، "مهني/ مقيم ْأعرض عن"، "قرآ ِْ ْفهم / و"، ..."َ ُ ِمعرضون(...) َ ْ وينهى عن يأمر باملعروف "،  "ُ
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ٍآليـات لقـوم يعقلـون"، "اهللا عزيـزحكيم"، "املنكر بغـري "، "اهللا بكـل شـىء علـيم"، "إن كنـتم تعلمـون"، "َ
ْـعلم ــحبطت أعامهلم"، "رب العــاملني"، "ِ ُ ْ َـ ِ نخيــل / نخيــل وعنـب"، "مــا يـستوى األعمــى والبـصري/ هـل"، "َ

ّبالعشى و"، "يبدأ اخللق ثم يعيده"، "النخيل واألعناب/ وأعناب ِ ق/ اإلبكـارَ بالغـداة / ّبالعـشى واإلرشا
ِغدوا وعشيا/ ّوالعشى َ ُ / شـيئا(...) اليغنـى "، "املـشارق واملغـارب/ املرشق واملغـرب"، "ًبكرة وعشيا/ ُ

ولكـــن أكثـــر النـــاس ال "، "مـــالكم مـــن إ غـــريه. اعبـــدوا اهللا"، "غنـــى محيـــد/ الغنـــى احلميـــد"، "مـــن  شـــىء
ــفينبئكم بــام / ثــم"، "ـــام كــانوا يكــسبون)بـــ"(، "افــرتى عــىل اهللا كــذبا "،"ال يــشكرون/ ال يؤمنــون/ يعلمــون ِّ

لتبتغوا من فـضله "، ..."انظروا كيف كان عاقبة الــ/ انظر"، "صادقني/ إن كنتم مؤمنني"، "كنتم تعملون
ًهلوا ولعبا/ ٌلعب وهلو/ ٌهلو ولعب"، "ولعلكم تشكرون ًلعبا وهلوا/ ً ُ مثلكمٌبرش"، "متاع احلياة الدنيا"، "ً ْ ِ /

ُمثلنـــــا ْ ــــرضب اهللا األمثـــــال/ رضب اهللا مـــــثال"، "ِ سه الـــــرض"، "ٌىف قلـــــوهبم مـــــرض"، "يـ َّم ـــــ ـــرش/اخلـــــري/ َ / الــ
ُاللغوب/ العذاب/ السوء/ الشيطان ْالقرح/ َالنَّـصب/ ُّ ِـنحيى"، "َـ ْ ، "نـذير مبـني"، "حتيـى املـوتى/ أحيـى/ ُ

اذكـــروا نعمـــة اهللا "، "ٍّن وىل وال نـــصريمـــ... مـــا هلـــم/ مـــا لكـــم/ مـــا لـــك"، "مـــا هلـــم مـــن نـــارصين/ مـــا لكـــم"
ْيأمرون باملعروف وينْهون عن املنكر"، "جنات النعيم"، "عليكم َ ٌعذاب مهني"، "َ ٌوجوه "، "ًعذابا مهينًا/ ٌ

َعليهــا غربة/ مــسفرة/ بــارسة/ ٍيومئــذ نــارضة َ ــ زر وازرة وزر أخــرى"، "ناعمــة/ خاشــعة/ َ َال ت ْ ِ ٌ ــ متــى هــذا "، "َِ
َويلنــا.../ ٌويــل لـــ"، "وعــىل اهللا فليتوكــل ا ملؤمنــون"، "وعــىل رهبــم يتوكلــون"، "ُالوعــد إن كنــتم صــادقني ْ َ_ 

َويلك َ ْ َ ويلكم_َ ْ َويلتنا، يا ويلتا)يا (_َ ، "إن ذلك عىل اهللا يسري/ وكان ذلك عىل اهللا يسريا"، "بني يديه"، "َ
امنكم"   . وهى غيض من فيض، فإنى مل أرد االستقصاء". ْما ملكت أ

ة  تتصل بالصور البيانيـة ىف القـرآن الكـريم يـشري إليهـا كثـري مـن املستـرشقني واملبـرشين وهناك مسأ
بوصف تلك الصور انعكاسا للبيئة التى نشأ فيها حممد مؤلف القرآن، فمن الطبيعى أن تنعكس ىف القرآن 

فه حسب مزاعمهم ـا. وهى أن تلك الـصور مـستقاة مـن خلفيـة جتاريـة. الذى أ  ولـو كـان ذلـك صـحيحا 
ـه مـا مـن رسـول خاطـب قومـه إال بلغـتهم . كان  هناك عيب يستوجب الرد ىف هذا، إذ قـد رصح القـرآن بأ
. وال شك أن لغة كل قوم تعكس بيئتهم فيام تعكس، وكانت بيئة الرسول املكية التى نشأ فيها بيئة جتارية

ِلكن املتأمل ىف القرآن يلفى أن الصور املنتـرشة فيـه ليـست كلهـا ذات خلفيـ ْ ة جتاريـة، بـل تعكـس خلفيـات ُ
إن اهللا اشــرتى مــن "، "ومــن النــاس مــن يــرشى نفــسه ابتغــاء مرضــاة اهللا: "صــحيح أن قولــه تعــاىل. خمتلفــة

فــسهم وأمــواهلم ن املبــني"، "فاستبــرشوا ببــيعكم الــذى بــايعتم بــه"، "املــؤمنني أ فــام "، "أال ذلــك هــو اخلــرسا
لكن . هى من الصور ذات اخللفية التجارية"  لن تبوريرجون جتارة"، "ربحت جتارهتم، وما كانوا مهتدين

بتـت : "ماذا عن الصور التالية ذات اخللفية الزراعية مثل الذين ينفقون أمواهلم ىف سبيل اهللا كمثل حبـة أ
ـى شـئتم"، "سـبع سـنابل ىف كـل سـنبلة مائـة حبـة وا حـرثكم أ مثـل كلمـة طيبـة "، "نـساؤكم حـرث لكـم، فـأ

، وىف القرآن غريهـا الكثـري الكثـري؟ "تؤتى أكلها كل حني*  وفرعها ىف السامء كشجرة طيبة أصلها ثابت،
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وار ىف البحـــر كـــاألعالم: "ومـــاذا عـــن الـــصور األخـــرى التاليـــة ذات اخللفيـــة البحريـــة ِومـــن آياتـــه اجل َ ـــ أو "، "َ
ٌكظلامت ىف بحر جلى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلامت بعضها فـوق بعـض، إذا ٍّ ِّ ُ ٍ ْ َ  أخـرج ٍ

ٌهذا عـذب فـرات، وهـذا ملح أجاج، وجعـل بيـنهام برزخـا : وهو الذى مرج البحرين"، "يده مل يكد يراها َـ ٌ ٌُ ْـ ِ ٌ
ًوحجرا حمجورا ْ ٍأو كـصيب مـن الـسامء فيـه : "؟ وماذا عن الصور التالية ذات اخللفيـة الفيزيائيـة والفلكيـة"ِ ِّ َ

ـــصارهم... * ظلـــامت ورعـــد وبـــرق ْضـــاء هلـــم مـــشوا فيـــه، وإذا أظلـــم علـــيهم كلـــام أ. يكـــاد الـــربق خيطـــف أ َ
وة أصــاهبا "، "قــاموا ل جنــة برب فــسهم  كمث ا مــن أ ل الــذين ينفقــون أمــواهلم ابتغــاء مرضــاة اهللا وتثبيت ٍومث ٍَ ــ ْ َ َ َِ ِ ــ َ ــ ــَ ً ُ

عفني ـــت أكلهـــا ض ْوابـــل، فآ َ ْ ـــ ِ َ ٌُ ُ ل. ْ ل فط ٌّفـــإن مل يـــصبها واب ـــٌ َ َ ــ ة حيـــسبه "، "ِـ ب بقيع م كـــرسا ٍوالـــذين كفـــروا أعامهل ـــِ َ ِ ٍ ـــ ُ
ّآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئا، ووجد اهللا عنده، فوفاه حسابهالظم ام خر من "، "ًُ َّومن يرشك باهللا فكأ َْ ْ

ِالسامء فتخطفه الطري أو هتوى بـه الـريح ىف مكـان سـحيق ْـ ٍوينـزل مـن الـسامء مـن جبـال فيهـا مـن برد"، "َ َ َـ ٍ ِّ ...
صار َيكاد سنَا برقه يذهب باأل ْ َ ِ ْ ضا عن ال"ََ فمـن يـرد اهللا : "صور التالية ذات اخللفية البيولوجيـة؟ وماذا أ
ام يصعد ىف السامء. أن هيديه يرشح صدره لإلسالم َّومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأ َّ هلم "، "َ

ومـن : "؟ وماذا عن قوله تعاىل اآلتى الذى يعكس خلفيـة جيولوجيـة"فيها زفري وشهيق) أى ألهل النار(
ٌاجلبال جدد بيض ِ ٌ بيب سودَُ هنا وغرا وا ٌ وُمحر خمتلف أ ُُ ٌٌ   ؟"ْ

نية فمعظمها من الرتاكيب املعروفة املنترشة عىل نطاق واسع وهذا أمر . أما بالنسبة للرتاكيب القرآ
طبيعى، إذ ال يعقل أن يكون هناك نص من النصوص كل تراكيبه خارجـة عـىل املعـروف املـستعمل، وإال 

كيب واالستعامالت عىل نحو . ستمتاع بهكان نصا عرسا يصعب التعامل معه واال كام تكثر فيه بعض الرتا
نية التى تلفت النظر أو يكثـر ورودهـا ىف كتـاب اهللا حتـى لـو كانـت . يلفت النظر ومن هذه الرتاكيب القرآ

ُاســتعامالت معروفــة اســتعامل كلمــة  ً كــام ىف قولــه عــز " بــني هــذا وذاك"بــدال مــن " بــني"وحــدها مــع " ذلــك"ٍ
ه ــكمذبــــذب: "شــــأ ــــضا ". مذبــــذبني بــــني هــــذا وذاك: "، إذ يقــــال ىف ذلــــك الــــسياق عــــادة"ني بــــني ذلــ ومنهــــا أ

ٍمن أحد: "الرتكيب التاىل ْمن"بإدخال " (ِْ كام ىف ) عىل الفاعل واملبتدإ واملفعول به لتأكيد استغراق النفى" ِ
ٍوإلن زالتا إن أمسكهام من أحد مـن بعـده: "قوله جل جالله ِْ ْ ِْ ِ ومـا "، "ٍأحـد عنـه حـاجزينفـام مـنكم مـن "، "َ

: مفعولني+ اختذ : "ومن تلك الرتاكيب التى تلفت االنتباه كذلك". ِّهم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا
ـ... كـاد+ ْوإن "، "أول وثان ـ... كـان+ ْوإن  "_"ـَل ـ... وجـد+ وإن "_..."ـَل ... ّنظـن+ ْ إن _)للتأكيـد... (ـَل

َّإال... ْإن"، ..."َلـ َّا/ ِ ْللقرص (..."َ ، )"فعل مضارع أو فعل أمر مسبوق بالفاء+ إياهم / إياى/ إياكم"، )َ
+ ِّالـالم املوطئـة للقـسم "، وكـذلك "بـئس للظـاملني بـدال"، "بئس مثـوى املتكـربين": متييز/ فاعل+ بئس "

، "حـــرج) مـــن+ (مـــا كـــان عـــىل فـــالن / لـــيس"، "فعـــل مـــاض+ ْأن + فلـــام "، "نـــون التوكيـــد+ فعـــل مـــضارع 
ُالذين تدعون من دون اهللا"، "وما أدراك ما الكذا؟+ ا الـكذ" ْ ُمثل كذا "، "َ َ َمثل كذا)كـ+ (َ َّإما "،  "َ فعل + ِ

َأو"، ..."فـَ+ ضمري متصل مفعول به + نون التوكيد + مضارع  ـ / َ َـأف ا+ مل + َ َّـيروا أ ْ ـم تر "، ..."إىل.../ ََـ َأ َـ
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تم"، ..."إىل/ كيف/ ّأن تم / أرأ ومنها ). ىف مواقف اخلصومة مع الكافرين(؟ ...ل ماضفع+ ْإن + أفرأ
ع "اســتخدام  َرج ــ َ ع"متعديــة بمعنــى (َ َأرج ــ َ ْ ن"َ فــإن رجعــك اهللا إىل طائفــة )": "، التــى ال وجــود هلــا ىف القــرآ

ونك ...". "منهم + فاعل + عسى "، "معطوف+ و + فاعل + يستوى + ما / هل"، "فـَ+ كذا ) عن(ويسأ
زها" أن"ن بدون مل تأت ىف القرآ..." (أن دائام رغم " أن"فعل مضارع بدون + فاعل + كاد )". "رغم جوا

يـث، واإلفـراد واجلمـع حيـث )". جواز إدخاهلا عليه ضا الرتاكيب التالية مـن حيـث التـذكري والتأ وانظر أ
َـالـسحاب الثقال/ الـسحاب مـسخرات/ تلـك الرسـل: "جتد عـدوال عـن الـشائع ٌقاتل معـه ربيون كثـري/ ِّ ُّـ ِّ ِ َ / َـ

ق علــيهم الـضاللة ُوفريقا ح ًَّـ ـت أحـد عــرش كوكبـا والــشمس / وطائفـة مل يؤمنــوا... طائفـة مــنكم آمنـوا/ َـ ُرأ
ٍخلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ىف فلك يسبحون/ خصامن اختصموا/ ىل ساجدين... والقمر َ ٌّ َ ََ َ ََ َ /

ل حـــزب بـــام لـــدهيم فرحـــون ٍك ُّ ـــ ٌرشذمـــة قليلـــون/ لنـــساءالطفـــل الـــذين مل يظهـــروا عـــىل عـــورات ا/ ُ ِ ْ فريقـــان / ِ
ا آخـرين/ خيتصمون ا آخـرين/ ًـقرن ا بـني ذلـك كثـريا/ ًـقرون ًقرون اسى كثـريا/ ًـ ًأ َّ ل مـنكم جبال كثـريا/ ِـ َِّأض ِـ َـ َ /

ــراب... اخلـــصم ينـــا طــــائعني ): أى الــــسامء واألرض(قالتــــا / َّتــــسوروا املحـ ٍفقـــضاهن ســــبع ســــاموات* أ َ /
ْضيف إبـراهيم املكـرمني ْالرسل أقتت/ ئكـة بعـد ذلـك ظهـريواملال/ َ َـ ِّ ُ ُـ نيـة التـى تـشد ". ُّ ومـن الرتاكيـب القرآ

ـــضا ىف جمـــال العـــدد قولـــه ســـبحانه ط: "انتباهنـــا أ ٍتـــسعة ره ـــ ْ َ ٍثالثامئـــة ســـنني/ ُ غت قلـــوبكام/ َ ُص ْ َ ـــ ن "، "َ أ ْوك ِّ َ ـــ َ
ن ْم ــ َمل؟"أمــا عنــد االستفــسار عــن الــسبب فتلقانــا دائــام ...". ِ

ن إذ مل حيــدث أن اســتعمل القــ" ِ . قــط" ــاذا"رآ
ـــضا الرتكيـــب التـــاىل املنتـــرش ىف كتـــاب اهللا ، ...)"ال يـــصح لـــه أن... (أن+ لفـــالن + كـــان + مـــا : "وهنـــاك أ

ن هلـم " ْإن/ إذا: "وكذلك إدخال أداتى الرشط عىل املبتدإ ال عىل فعل كام يشرتط النحاة، والأدرى من أ
إذا "، "ئفتــان مـن املـؤمنني اقتتلـوا فأصـلحوا بيــنهامْوإن طا: "أن أداة الـرشط ال تـدخل عـىل األسـامء مبـارشة

  * ...". السامء انفطرت 
+ فعــل مــاض "، و"فعــل مــاض بــدون قــد+ اســمها + كــان + ْإن : "وعنـدنا كــذلك الرتكيبــات التاليــة

و لكــن بــدون قــد+ فاعــل  عــىل خــالف اشــرتاطات " حــال مجلــة فعليــة فعلهــا مــاض بــدون واو وقــد، أو بــوا
اســم + بـــ + كفــى "، "فعــل أمــر+ فـــ ) + ومعطــوف(مبتــدأ "، ..."فـــ+ مجلــة الــصلة + ن الــذي) إن. "(النحــاة

ا + ُكال + َّإن "، ")"عندئذ"بمعنى (هنالك "، "حال منصوب+ جمرور بالباء  نون + فعل مضارع + َلـ + ّ
ـ + فاعــل + مل يكــن / مــا كــان"، ..."التوكيــد ــل + إن  "،")"ال يكــون األمــر كــذلك"بمعنــى (فعــل مــضارع + ِ

دية (صفة من صفاته احلسنى + اهللا + كان "، "فعل ماض دون قد+ فـَ + االسم واخلرب + كان  بمعنى األ
اضوية قوا السلم"، "خربها فعل مضارع+ هو + اسمها + إن "، )"ال ا َفأ ََّ ُْ َ دون (ما كنا نعمل من سـوء : َ

ك + جــازم"، )"وهــذا منتــرش ىف القــرآن الكــريم بكثــرة. ذكــر فعــل القــول ُي ــ ُنك/ َ / يكــن"بحــذف نــون ... (َــ
ْإلن"، )"وقد تكررت". نكن ِ َّلنَفعلن... َ ََ ْوذكر به أن تبسل نفس بام كسبت"، ..."َْ ٌ ْْ ْ ََ َُ َ ْ ًوال جتعلوا اهللا عرضة / ِّ َ ُْ َ

صلحوا بـــني النـــاس ربوا وتتقـــوا وت امنكـــم أن ت ِأل ْ ـــ ُ ـــ َُّ ا / َ كاث ا مـــن بعـــد قـــوة أ ـــوال تكونـــوا كـــالتى نقـــضت غزهل ً ٍ ـــ َ ْ َ ْ
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امنكم دخال بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة ت َّتخذون أ ْ َُّ َ َُ ٌ ً َ َيوم ُ "، )"مفعوال ألجله: فعل مضارع+ ْأن (َ
ــا كــــان ملــــؤمن وال مؤمنــــة/ الرجــــال والنـــساء"، )"قبلــــه" أن"بــــدون ...(فعـــل مــــضارع+  املنــــافقون .../ ومــ

ـــصارهم/ واملنافقـــات بعـــضهم مـــن بعـــض ضوا مـــن أ ل للمـــؤمنني يغ ُّق ـــ ُ َ ْ ـــ ضن مـــن ...ُ ل للمؤمنـــات يغض ْ وق ـــ ُ ْ َ ْ ـــ ُ
ــصارهن د املــذكر قبــل ... (إن املــسلمني واملــسلامت واملــؤمنني واملؤمنــات والقــانتني والقانتــات.../ أ إيــرا

ُهيدى، خيصمون "، )"املؤنث ِّ ِ َ ِّ ِ ًهودا "، )"هيتدى، خيتصمون"بدال من (َ ُنعام يعظكم "، ")"ًهيودا"بدال من (ُ ِ ِ َِ َّ
َنعم ما ي"بدالمن (به  َْ ُعظكم بهِ ِ ."("  

ـــــضا القـــــسم بعنـــــارص الطبيعـــــة ــذه الرتاكيـــــب أ ــذاريات ذروا : "ومـــــن هـــ ًوالـــ ْ را * َ ًفاحلـــــامالت وق ـــــ ْ ِ *
رسا ًفاجلاريــــــات ي ْ ــــــ ور "، ..."ُ ـــــوالط ـ ـــــسقف املرفــــــوع * ... * ُّ ــــر املــــــسجور* والــ ــــنجم إذا "، ..."والبحــ والـــ

وى َه ــ قــع النجــوم"، ..."َ سم بموا ِفــال أق ــ ْ ر والليــل * كــال والقمــر "،  ..."ُ ــإذ أدب َ ْ فر* َ َوالــصبح إذا أس ــ ْ َ"... ،
ا "و الت عرف ًــــاملرس ْ ــــ َ ُْ صفا* ُ ًفالعاصــــفات ع ْ ــــ نَّس * ُفــــال أقــــسم بــــاخلنَّس "، ..."َ ــــاجلــــوارى الك والليــــل إذا * ُ

سعس  َع ْ ــ سم  بالــشفق "، ..."َّوالــصبح إذا تـــنفس* َ َفــال أق ـــ َّْ ِ ق * ُ ـــوالليـــل ومــا وس َ ، ..."والقمــر إذا اتـــسق* َ
ْوالسامء ذات الرجع "، "والسامء والطارق "،"والسامء ذات الربوج" ْواألرض ذات الصدع* َّ والفجر "، "َّ

ٍوليال عْرش *  َ ِوالليل إذا يرس* ... * ٍ ْ َ * ّوالنهار إذا جالها * والقمر إذا تالها * ِوالشمس وضحاها "، "ِ
َواألرض ومـا طحاهـا* والسامء وما بناها * واليل إذا يغشاها  َ إذا سجاوالليـل* والـضحى "، ..."َ ، ..."َـ

ِوطور سينني* التني والزيتون "و ِ ِ   .وهذا امللمح األسلوبى حمصور ىف السور املكية القصرية...". ُ
ى ىف بدايـــة موضـــوع أو قـــصة مـــا مـــسبوقة بــــ"إذ"وهنـــاك أســـلوب  ـــة عنهــــا" واو"، التـــى تـــأ . أو عاري

ه "ولعــل أقــرب شــىء إىل معناهــا هــو ". اذكــر"ويفــرسها املفــرسون بـــ ْتنَب ــ َّ إىل املوضــوع التــاىل، أو إليــك هــذه َ
وهـذا األسـلوب ال وجـود لـه ىف احلـديث الـرشيف وال ىف الـشعر أو النثـر العربـى ىف ". القصة لتتمعن فيهـا

هيم ربه بكلـامت، "، "إنى جاعل ىف األرض خليفة: وإذ قال ربك للمالئكة: "حدود علمى ٍوإذ ابـتىل إبـرا ُّـ َ
ّفأمتهن ُ َمل: وإذ قالت أمة منهم"،  "َّ

ُ تعظـون قومـا اهللا مهلكهـم أو معـذهبم عـذابا شـديدا؟ قـالواِ ِّ ُ ِ ْ ُ ًمعـذرة إىل : ُ
يــه"، "ربكــم، ولعلهــم يتقــون ــت أحــد عــرش كوكبــا والــشمس والقمــر : إذ قــال يوســف أل ــت، إنــى رأ يــا أ

تهم ىل ساجدين   ".رأ
ــه يــستخدم البــاء مــع املــرتوك، وهــذا هــو ا لغالــب، أو واملالحــظ ىف تعامــل القــرآن مــع فعــل البــدل أ

عوضا عن الباء، أو ال يستخدم شيئا باملرة مكتفيا بجعل " من بعد"أو " خريا من"أو ..." َمكان"يستخدم 
ـضا هـذا الرتكيـب . املبدل مفعوال أول واملبدل منه مفعوال ثانيا، أو يذكر املرتوك فحسب ومن الـسامت أ

مفعــول + فاعــل + جعــل "، "ســبحان اهللا "،..."الــذى/ تبــارك اهللا: "املقــصود بــه متجيــد اهللا رب العــاملني
ت متعدية ملفعول واحد وملفعولني اثنني "مفعول به+ فاعل + جعل "، "مفعول ثان+ أول  ، أى أهنا قد أ
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جمرور بحرف + عىل + ُجنَاح + ال "فعال من أفعال الرشوع، " كاد"مجيعا، لكنها مل تأت الزمة من أخوات 
َعلم"، "اجلر ِ ِشهد / َ   ، ..."َلـ+ اسم إن ) + بكرس اهلمزة (ّإن+ فاعل + َ

نيــــة كثــــرية يرددهــــا املــــسلمون ىف املناســــبات واألحــــوال  وإىل جانــــب ذلــــك هنــــاك  حكــــم وأمثــــال قرآ
أمرون النَّاس بالرب وتنْسون : "وحدها" البقرة"ومنها هذه الشواهد، وهى مأخوذة من سورة. املختلفة َأ َْ َ ََ ُ َُ َِّ ِ ْ ِ ْ َ

فسكم؟ ْأ َُ ُ ْ نَام"، "َ َفأ ْ َ ِ تولوا فثم وجه اَ َّ ُ ْ َ ََّ َ َ ُّ ُإذا قَىض أمرا فإنام يقول له كن فيكون"، "ُ َ ُ َ َ َُ َ ْ ُ َُ َ ُ َ َّ ِ ًِ ْ ْتلك أمة قد خلت"، "َ َ َْ ْ َ ٌ َّ ُ َ ِ :
سبتم ا ك م م سبت، ولك ا ك ا م ْهل َ ــ َ ْ َ ــ َُ ْ َ ــَ َ ــ ــَ ُ َ َْ ــ ا"، "َ و موليه ة ه ل وجه ــولك َ َ َ ــ َ ْ َِّ ٍُّ ــ ُ ٌ ِ ــ ُ م ىف"، "ِ ِولك ْ ــ ُ َ اة َ صاص حي ٌالق ــ َ َ َِ ــ ِ َوال "، "ْ وا َ ــتلق ُ ْ ُ

ديكم إىل التهلكة ِبأ َِ ُُ ْ َّْ َ ِ ْ َ ِومن النَّاس من يعجبك قوله ىف"، "ِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ِ َ ِ ِاحلياة الدنيا ويشهد ا عىل ما ىف ِ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُِّ ْ ُ َ َ َِ َ د  ْ ُّقلبه، وهو أ َ َْ َ َُ ِ ِ َ
ِاخلصام َ ِ ِوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم، وعسى أن حت"، "ْ ُ ْ َْ ََ ْ َ َـَ ً ََ َ َ ْ ُـَ َْ ٌ ْ َـ ُـ َـُ ْبوا شيئا وهو رش لكمَ ُـ َ ٌّ َ َ َ ْ ـ ُـُّ ً ة "، "َـ ٍكم من فئ ِ َـِـ ْ ْ َـ

إذن ا رية ب ة كث ة غلبت فئ ِقليل َّ ِ ْ ً َِ ــ ِ ً َ ــ ِ ِ ٍَ ــ َ ْ ــ َ َ ــ ََ ه ىف"، "ِ ِال إكرا َ َ ــ ْ ِ ِالــدين َ ا "، "ِّ ن صدقة يتبعه ري م رة خ روف ومغف ول مع ــق َ ُ َ َ ــ َ ْ َ ــ ْ ْْ َ ٌٍ ــ ِ ــ َِ ــ ٌَ ْ ــ َ َ َ ُ َْ ٌ ٌ
ًأذى ؤت"، "َ ِي ْ ــ شاءى ُ ن ي ة م ُاحلكم ـــ َ ـــ ََ ـــ َ ْ َ ْ ِ ؤ. ْ ن ي ْوم ُـــ ْ ـــَ د أوتَ ة فق ِـــت احلكم ُ ْ ـــ َ َ َ ـــ َ ْ ِ ْ رياى َ ريا كث ًخ ـــً ِ َ ْ ـــ سا إال "، "َ ف ا نف َّال يكل َِ ً ـــ ْ َ ُ َّ ُ ـــ ِّ َ ُ

َوسعها َ ُْ."  
فلــيس الكــافر بــه كــاملؤمن، ولــيس احلــديث : هــذا، ومــن الطبيعــى أن خيتلــف النــاس ىف فهــم القــرآن

للغويـــة واألدبيـــة اإليــامن كالقديمـــه، ولـــيس الــصغري كـــالكبري، ولـــيس املتخـــصص ىف الدراســات الدينيـــة وا
كاملتخــصص ىف غريهــا، ولــيس املــسلم األعجمــى كاملــسلم العربــى، ولــيس الغبــى كالــذكى، ولــيس البليــد 
كالناشط، وليس اهلازل كاجلاد، وليس واسع الثقافة كضيقها، وليس الالمباىل كاملخلص، وليس صاحب 

  .وهلم جرا... الغرض كاملحايد، وليس ابن تلك البيئة كابن هذه
نــا ىف التفــسري مــذاهب وفرقــاومــن هنــا فهــذا شــيعى يفــرس القــرآن ىف ضــوء تــشيعه فيقــرأ بعــض :  رأ

نائه من بعده ىف خالفة النبى عىل املسلمني إىل يوم القيامة وذلك . اآليات عىل أهنا تثبت حق عىل ثم حق أ
 عنهــا، وأن معتــزىل يعتقــد أن اإلنــسان حــر متــام احلريــة ىف تــرصفاته، ومــن ثــم كــان مــسؤوال مــسؤولية تامــة

ة كبرية أخرى خرج من اإليامن، وإن مل يلحق بالكفار، بل يكون ىف  املسلم إذا ارتكب الزنا أو اخلمر أو أ
ك املنــزلتني ط بــني تين ِــمنزلــة وس ٍ ٍْ ََ ــ ه ويعاديــه كلــام واتتــه فرصــة . َ ٌّوذاك خــارجى يــبغض عليــا ويقلــل مــن شــأ

ِّإلظهار مـا ىف قلبـه مـن بغـضاء لـه بـىل هـذه اآليـة أو وهـذاك صـوىف .  تلـك إىل االجتـاه الـذى حيقـق لـه مـا يريـدَ
ـــه  ل، وأ يــرى أن الطريــق الــصحيح لالقــرتاب إىل اهللا هــو املعـــراج الروحــى املتمثــل ىف املقامــات واألحــوا

ج يــة متــى مــا وصــل إىل نقطــة معينــة ىف ذلــك املعــرا : قــال تعــاىل. وهكــذا... يــستطيع مــشاهدة احلــرضة اإل
لون خمتلفني " ًلكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا"، "ُّ من رحم ربكإال* واليزا ً ٍّ ..."  

وعىل ذلك فليس أمـام أى مفـرس سـوى . وليس هناك مقياس للتفسري الصحيح متفق عليه كام نرى
و ىف ذلـك شـيئا، وأن خيلـص ضـمريه لـذلك العمـل فـال  أن يبذل كل ما حباه اهللا به من طاقـة ونـشاط ال يـأ

نفسه دائام بغية تصحيح ما يمكن أن يكون وقع فيه من خطإ أو سـهو أو يرعى غري وجه ربه، وأن يراجع 
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وكــل فرقــة مــن تلــك . نــسيان، وأن ينــصت إىل مــا عنــد اآلخــرين ويعيــد النظــر فــيام كتــب ىف ضــوء كالمهــم
وحتى لو كان لنا أن نعتمد تفسريا من التفاسري بوصفه التفسري املرجع . الفرق تظن نفسها الفرقة الناجية

 نعرف أن مرجعية هذا التفسري مرجعية مؤقتة، إذ العلم يكرب كل يوم وينضاف إليه اجلديد دائام فعلينا أن
بحيث ما كان يقنعنا أمس ربام ال يعود مقنعا لنا اليوم، وهو ما ينبغى أن جيعلنا ىف حـذر مـن االنقيـاد التـام 

  . لتفسري واحد من التفاسري دون غريه حتى لو كنا من أهل التقليد
 كنا من أهل االجتهاد واالستقالل فعىل الواحد ىف هذه احلالـة أن يـشق طريقـه بنفـسه اعـتامدا أما إن

سعة العميقة ىف كل ميادين املعرفة التى يمكنه اإلبحار فيها، وبخاصة النص القرآنى ذاته  ءاته الوا عىل قرا
ة واللغــة واألدب وكتـب التفــسري باجتاهاهتــا املختلفــة وكتــب احلــديث وكتــب أســباب النــزول وكتــب الــسري

والنقد والتاريخ والفقه والعقيدة، وكذلك الكتب ا ملقدسـة ىف األديـان األخـرى، مـع التـذرع بـاإلخالص 
العميق احلار وعدم امللل أو الكلل، والتوجه إىل اهللا من أعامق قلبه أن هيبه البصرية النافذة اجللية ويضع 

ـدى البـرش  أن تالمـسها، وهـى احلقيقـة اجلزئيـة النـسبية، أمـا احلقيقـة يده عىل احلقيقة، احلقيقة التى يمكن أ
دا   .املطلقة فهى ملك هللا وحده، وكل ما نستطيعه هو الدندنة حوهلا دون أن نبلغها أ

 ومـــن الروايـــات التفـــسريية .ومعـــروف أن أول مـــن فـــرس القـــرآن هـــو النبـــى عليـــه الـــصالة والـــسالم
أن الرسول صىل اهللا " طبقات املفرسين"للسيوطى ىف " تقاناإل"املعزوة إىل النبى عليه السالم ما جاء ىف 

ـــه تعـــاىل ــه وســـلم قـــد فـــرس قول رة : "عليـ ٌوهلـــم فيهـــا أزواج مطه ـــ َّ ــائط "ٌ ، بـــأهنن كـــل مطهـــرة مـــن احلـــيض والغـ
زاق، وأن  َوالنُّخامــــة والب ــــ ُ ــطى"َ ــدق لــــسانه "هــــى صــــالة العــــرص، وأن " الــــصالة الوســ رت يمينــــه وصــ ْمــــن ب َّ ــــ َ

َّواستقام قلبه وعف ب ه "العلم ُطنُه وفرجه فذلك من الراسخني ىفَ اهللا بقـوم ى فسوف يأ"ا نزلت  "، وأ
ـه "ُ هم قوم هـذا : موسىى قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أل" حيبهم وحيبونه سـئل رسـول اهللا "، وأ

ك أصحاب األعراف : صىل اهللا عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال ه عليه " أو السالم ، وأ
ـه قـال"ىأال وإن القـوة الرمـ: "قـائال" وأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة: "قد فرس قوله تعاىل إن مـن : "، وأ

بيــاء والــشهداء ا يغــبطهم األ ــعبــاد اهللا ناس اهللا مــن غــري   قــوم حتــابوا ىف : مــن هــم يــا رســول اهللا؟ قــال: قيــل. ً
ــساب ال يفزعــون إذا فــزع النــاس، وال حيزنــون  ثــم تــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه . إذا حزنــواأمــوال وال أ

ْاملهل"، وأن " ٌأال أن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون: وسلم " ٍبامء كاملهـل  " : قوله سبحانه ىف" ُ
ــه فيـــه. عكـــر الزيـــت"هـــو  ــه إليـــه ســـقطت فـــروة وجهـ : ىف قولـــه عـــز وجـــل" كلمـــة التقـــوى"، وأن "َّفـــإذا قربـ

زمهم كلمة التقو"  َوأ َ ه صىل اهللا عليه وسلم قال ىف "ال إ إال اهللا"هى قول " ىَ املـذكور ىف " َّالـران"، وأ
ِفإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد . قلبه ًإن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء ىف": "املطففون"سورة  ُ

ه ـــــزادت حتـــــى تعلـــــو قلب ن الـــــذ. َ ــــرا ر اهللا ىفى فـــــذلك الـ ُذك ـــــ َ ن َ ــانوا كـــــال بـــــل ران عـــــىل : القـــــرآ قلـــــوهبم مـــــا كـــ
  . وهكذا، وإن كانت هناك أشياء ىف تلك التفسريات يصعب جدا أن يكون النبى قد قاهلا . ".. يكسبون
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وإىل جانــب مــا ورد لنــا مــن تفــسري عــن النبــى عليــه الــصالة والــسالم هنــاك تفــسري آليــات كثــرية مــن 
اإلتقــان ىف علــوم : " كتابــهوقــد ذكــر الــسيوطى ىف. القــرآن جاءنــا عــن بعــض الــصحابة ممــن اشــتهروا بــذلك

ن اشـــتهروا بالتفـــسري أكثـــر مـــن مـــن الـــصحابة أن عـــرشة " طبقـــات املفـــرسين"ىف الفـــصل اخلـــاص بـــــ" القـــرآ
ـــســـواهم، وهـــم  ـــوكبـــن ى اخللفـــاء األربعـــة وابـــن مـــسعود وابـــن عبـــاس وأ موســـى  عـــب وزيـــد بـــن ثابـــت وأ

وقـد ذكـر .  يـشتهروا ىف التفـسري شـهرهتموهناك بالطبع غـري هـؤالء، وإن مل  . وعبد اهللا بن الزبريى األشعر
ـٍَسَ مـن التفـسري كـأُن الـصحابة غـري هـؤالء اليـسريمـد عن مجاعـة َرَوقد "السيوطى بعضهم فقال إنه  ى  وأ
  . "ىموسى األشعرى هريرة وابن عمر وجابر وأ

ّومـــن التفـــسري املعـــزو لـــصحابة رســـول اهللا، رىض اهللا عـــنهم وأرضـــاهم، مـــا رواه البخـــارى مـــن أن 
ُحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا جاءهم : "عروة بن الزبري سأل خالته عائشة عن قوله تعاىل ُ

ى مــن نــشاء َنــرصنا فنُج ــ ذبوا أم كذبوا؟ قالــت  : قلــت: قــال ": "ِّ ِّأك ــ ُ ــ ُِ ذبوا  : عائــشة َ ِّك ــ فقــد اســتيقنوا أن : قلــت. ُ
ر: قالــت. َّقــومهم كــذبوهم، فــام هــو بــالظن ل، لعم ِأج ــ ْ َ ــ ََ ْ وظنّــوا أهنــم قــد : فقلــت هلــا. لقــد اســتيقنوا بــذلك ىَ

ِكذبوا بــاع الرســل : فـام هــذه اآليــة؟ قالـت: قلــت. مل تكـن الرســل تظــن ذلـك برهبــا! معــاذ اهللا: قالــت. ُـ هــم أ
اســتيأس الرســل ممــن  حتــى إذا . ّالـذين آمنــوا بــرهبم وصــدقوهم فطـال علــيهم الــبالء واســتأخر عــنهم النـرص

بــاعهم قــد كــذبوهم جــاءهم نــرص اهللا عنــد ذلــكّكــذهبم مــن قــومهم وظنــت الرســ ــو الــيامن    حــدثنا  . ّل أن أ أ
ِكذبوا"لعلها    :فقلت : عروة ى أخربن: قال  ى،الزهر عن  شعيب  أخربنا    ...".معاذ اهللا: قالت. ًخمففة" ُ

ضا من أن عـروة سـأل خالتـه ذات يـوم وهـو حـديث الـسن ـت: "ومثله ما رواه البخارى أ  قـول ِأرأ
َفمن حج البيت أو اعتمر فال جنَاح عليه أن ي. إن الصفا واملروة من شعائر اهللا" : تبارك وتعاىلاهللا ُ َّ َ َْ ف َّوَّطَ
 كــال لــو كانــت كــام تقــول فــال جنــاح عليــه أال : فقالــت عائــشة. فــام أرى عــىل أحــد شــيئا أال يطــوف هبــام؟"هبــام

زلــــت هــــذه اآليــــة ىف.يطــــوف هبــــام ــــصار  إنــــام أ ِ كــــانوا هي:األ ــــلُ ـــاةّ ــــ وكانــــت منــــاة ح،ون ملنـ ــدَوْذَ ــانوا ، قديــ  وكــ
وا رسـول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلم عــن .يتحرجـون أن يطوفــوا بـني الــصفا واملـروة  فلــام جــاء اإلسـالم ســأ

زل اهللا ف َّوَّــطَاح عليـه أن ينَـُفمـن حـج البيـت أو اعتمـر فـال ج.  إن الـصفا واملـروة مـن شـعائر اهللا:ذلـك فـأ
    ".هبام

ــض ة وىف البخــارى أ ا عــن ابــن عبــاس مقارنــة بــني التــرشيع اليهــودى والتــرشيع اإلســالمى ىف مـــسأ
ئيـــل القى بنـــ كـــان ىف: "القتـــل والقـــصاص والديـــة  فقـــال اهللا تعـــاىل هلـــذه ، ومل تكـــن فـــيهم الديـــة،اصَصِـــإرسا

ثىّرُحـ بالـّرُحـالـ: القـتىل اص ىفَصِب عليكم القِتُك" :األمة ثـى بـاأل لـه مـن ى ِـفُفمـن ع.  والعبـد بالعبـد واأل
ـــمَالع  فـــالعفو أن يقبـــل الديـــة ىف،"أخيـــه يشء بـــع بـــاملعروف ّ يت": إليـــه بإحـــسانٌ بـــاملعروف وأداءٌبـــاعِّفات" ،دْ

ْب عـىل من كـان قـبلكمِـتُ ممـا ك"ذلك ختفيف من ربكـم ورمحـة" .بإحسانى ّويؤد فمـن اعتـدى بعـد ذلـك " .َـ
يم   ".ل بعد قبول الديةَتَ ق":فله عذاب أ
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ِكان عمر يدخلن: "ن هذا الصحابى اجلليلوىف البخارى كذلك ع ْ  فكأن بعضهم ،مع أشياخ بدرى ُ
ناء مثله : نفسه فقال وجد ىف ً مل يدخل هذا معنا، وإن لنا أ َ

ْ إنه من علمتم :  فقال عمر؟ِ َِ َ  فـدعاهم ذات يـوم .ْ
ه دعان،فأدخله معهم ت أ إذا جـاء " : تعـاىلقـول اهللا ولـون ىفق مـا ت : فيهم يومئـذ إال لـريهيم، فقـالى  فام رأ

 وسـكت بعـضهم .نا أن نحمد اهللا ونستغفره إذا نرصنا وفتح عليـنا َْرِمُ أ : فقال بعضهم؟ "نرص اهللا والفتح
 رسول اهللا ُلَجَ أ هو :  فقلت؟ ما تقول :  فقال. ال :  فقلت؟ أكذلك تقول يا ابن عباس :  فقال.ًفلم يقل شيئا

ِّفــسب"،  فــذلك عالمــة أجلــك،"إذا جــاء نــرص اهللا والفــتح"  :  قــال،صــىل اهللا عليــه وســلم أعلمــه لــه ْح بحمــد َ
با ضا ". ال أعلم منها إال ما تقول :  فقال عمر".ًربك واستغفره إنه كان توا قال عمر بن اخلطاب " :وفيه أ

ود أحدكم أن تكون لـه جنـ" :ن هذه اآلية نزلتْوَرَ فيمن ت : صىل اهللا عليه وسلمى ًيوما ألصحاب النب ُأ ّ َ ة َ
  ىف: فقـال ابـن عبـاس.ال نعلـم  نعلـم أو: قولـوا :  فغضب عمر فقـال. اهللا أعلم :  قالوا؟"من نخيل وأعناب

ْ قــل وال حتى، يــا ابــن أخــ :  فقــال.منهــا يشءى نفــس ــقَ ِ رض :  قــال ابــن عبــاس. نفــسكْرِ ــبُ  فقــال .ً مــثال لعمــلْتَ
حتى   بعث له الشيطان فعمل باملعاىص ثم،يعمل بطاعة اهللاى  لرجل غن :  قال ابن عباس؟عملى  أ : عمر

   . "رق أعاملهحأ
ْحرب األمة"و" البحر"و" ترمجان القرآن"وقد اشتهر ابن عباس بلقب  ِ، ونسب لـه كتـاب كامـل ىف "َ ُـ

فـــاظ "تنــوير املقيــاس: "التفــسري يــسمى ر عنــه أجوبـــة عــىل نحــو مــائتى ســؤال ىف معــانى كثــري مــن أ َ، كــام أ ــ ِ ُ

َالقرآن روى أن نافع بن ِ  األزرق رفعها إليه فأجابه عنها كلها شافعا كل جواب بشاهد من شعر اجلاهليني ُ
ة بــدليل ورودهــا ىف شــعر مــا قبــل اإلســالم ا عــىل أن اللفظــة املستفــرس عنهــا لفظــة عربيــة قح ــبرهان ّ ُ َ ــ وهــذه . ً

ارهتـــا منـــشورة ىف كتــب خمتلفـــة الطبعـــات، وأورد بعـــضها اإلمـــام الـــسيوطى  ىف اإلجابــات واألســـئلة التـــى أ
: ومع هذا فهناك من ال يطمئن إىل نسبة هذين الكتابني له، أو عىل األقل". اإلتقان ىف علوم القرآن: "كتابه

فقد عكف العلامء عىل متحيص ما ورد من روايات ىف التفسري عن ذلك الصحابى  إىل نسبة مجيع ما فيهام،
لروايـــات وكـــشفوا عـــن مبلغهـــا مـــن  هـــذه اواتتبعـــفا، ً وضـــعفًتتعـــدد وتتفـــاوت صـــحةاجلليـــل، فوجـــدوا أهنـــا 

ُّ، فقبلــوا بعــضا وردوا بعــضا كــام جــاء ىف فــصل الــصحة مــن كتــاب الــسيوطى الــسالف " طبقــات املفــرسين"ً
  . الذكر

لكــن ال بــد مــن التوضــيح بــأن ابــن عبــاس، حتــى لــو ثبــت أن هــذين الكتــابني لــه بــتاممهام، مل يــؤلفهام 
يفا، بل قال ما فيهام ثم ُمحل ذلك عنـه عـىل  سـبيل الروايـة واخـتلط ىف كتـب التفـسري بكـالم غـريه، إىل أن ِتأ

ّجاء بعض العلامء وخلص ما هو منسوب له ومجعه وسجله ىف كتاب ّومن البني الذى ال حيتاج إىل برهان . ّ
ن التفسري املنسوب له رىض اهللا عنه هو من وضع املتأخرين، فابن عباس وغـريه مـن الـصحابة مل  أن عنوا

ع العناوين، فضال عن أن تكون تلك العناوين مسجوعة وملتويـة املعنـى عـىل طريقـة يكونوا يعرفون وض
ن الكتاب املنسوب له، وهو  ، "تنوير املقياس ىف تفسري ابن عباس"العصور املتأخرة كام هو احلال ىف عنوا
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ـــه يتحـــدث عـــن " تفـــسري ابـــن عبـــاس: "فـــضال عـــن أن يـــتكلم عـــن نفـــسه هكـــذا بـــضمري الغائـــب فيقـــول وكأ
ــرشـــــخص آ ــــه إىل جمـــــد الـــــدين الفريوزابـــــادى صـــــاحب . خـــ ويعـــــود الفـــــضل ىف مجـــــع ذلـــــك الكتـــــاب وعنونتـ

ِـاملعروف، وهو من أهل القرن الثـامن اهلجـرى، إذ ولد رمحـه اهللا عـام " القاموس املحيط"  بـل إن .٧٢٦ُ
 جاء ىف أمني اخلوىل ليذهب إىل القول بأن هذا الكتاب إنام هو للفريوزابادى نفسه، وليس البن عباس، كام

  .ألمحد الرشباىص" قصة التفسري"
، وكــان لكثــري مــنهم وهكــذا...  تــابعو التــابعنينيثــم جــاء بعــد الــصحابة التــابعون، وجــاء بعــد التــابع

َ ثم يتلوهم عكرمة ،التابعني احلسن وجماهد وسعيد بن جبري زين ىفِّومن املرب. مسامهاهتم ىف ذلك امليدان ِ ْ ِ

قوال أ تفاسري جتمع ْتَفُِّأ ثم بعد هذه الطبقة .خذ عن ابن جبريأ وإنام ،اسَ وإن مل يلق ابن عب،ّوالضحاك
 . الصحابة والتابعني

ـــــ" اإلتقــــان"ىف وقــــال الــــسيوطى  اشــــتهر : " بتفــــصيل أكثــــر"طبقــــات املفــــرسين"ىف الفــــصل اخلــــاص بـ
ـ : بالتفـسري مــن الــصحابة عــرشة بــن ثابــت بــن كعــب وزيــد ى  اخللفــاء األربعـة وابــن مــسعود وابــن عبــاس وأ

و موسى األشعر  والرواية ،طالبى ابن أ منهم عىلى ِوُ أما اخللفاء فأكثر من ر . وعبد اهللا بن الزبريى وأ
ـ  ذلـك هـو الـسبب ىفأن كـام ،م وفـاهتمُّذلـك تقـد  وكان السبب ىف.ًعن الثالثة نزرة جدا بكـر ى قلـة روايـة أ

ــ.حــديثلاهللا عنــه ل رىض ًالتفــسري إال آثــارا قليلــة جــدا ال تكــاد  ه ىفاهللا عنــ بكــر رىضى  وال أحفــظ عــن أ ً
ـ.عنه الكثريى ِوُفر  وأما عىل ، جتاوز العرشة   : الطفيـل قـالى  وقد روى معمر عن وهـب بـن عبـد اهللا عـن أ

ُ سلون : يقــول ا خيطــب وهــوــشــهدت علي ــ ون عــن يشء إال أخــربتكمى،َ عــن كتــاب ى  وســلون. فــواهللا ال تــسأ
هللا مــا مــن آيــة إ،اهللا ليـــل فــوا ــا أعلــم أ ــو.جبــل ســهل أم ىف  أم ىف، نزلــت أم بنهــارٍال وأ  نعـــيم ىف  وأخــرج أ

 وإن ،ل عىل سبعة أحرف ما منها حـرف إال ولـه ظهـر وبطـنِْزُ إن القرآن أ :  قال، عن ابن مسعود"ةَيْلِاحل"
ـضا  .  طالب عنده من الظـاهر والبـاطنى بن أ عىل ـمـًوأخـرج أ ري بـن بكـر بـن عيـاش عـن نـصى ن طريـق أ

يه عن عىلى سليامن األمحس زلـتُ مـا نزلـت آيـة إال وقـد علمـت واهللا :  قـال،عن أ  وهـب ىلى  إن ربـ. فـيم أ
ًقلبا عقوال ولسانا سؤوال ًُ ََ ً ُ ِ وأما ابن مسعود فرو . ً ر وغريه يخرج ابن جرأوقد .عن عىلى عنه أكثر مما روى ُ

ــه قــال ــن نزلــتال إ غــريه مــا نزلـت آيــة مــن كتــى  والـذ : عنـه أ ـا أعلــم فــيمن نزلـت وأ   ولــو.اب اهللا إال وأ
يتى أعلم مكان أحد أعلم بكتاب اهللا من و . هُتناله املطايا أل ـ  وأخرج أ  قـالوا  : قـالى البحـرتى نعيم عـن أ

ن والسنة ثم انتهى :  قال. أخربنا عن ابن مسعود :لعىل   . "ً وكفى بذلك علام، علم القرآ
فأشــهر مفــرسى . ء التــى ذكــرت بــني مفــرسى الــصحابة والتــابعنيونــود أن نقــف عنــد بعــض األســام

ى طالب وابن عباس، وإن كانت املبالغات قد دخلت عىل أخبارمهـا ىف ذلـك املجـال،  الصحابة عىل بن أ
ه قـال ٍّفقد نقل عن عىل كرم اهللا وجهه أ

ِ ِـلـو شـئت أن أوقر سـبعني: "ُ ) الفاحتـة(القـرآن  أم تفـسري مـن ًبعـريا ُ
اذا مل يفعل ما دام عنده كل ذلك العلم، إذ ال يصح أن حيرم الناس من علمه املفيدو". ُلفعلت . ال ندرى 
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َلكنه ال ينبغى أن يسأل عن تلك املبالغة السخيفة، فإن عليا أحصف وأصدق من أن يطنطن تلك الطنطنة  ْ ُ
العقل، وال يمكن تصديقه، واألمر ذاته جياىف املنطق و. فالنبى عليه السالم مل يقل ذلك عن نفسه. الفارغة

ن ىف ذلك العرص تلك العقلية وهذه الثقافة اللتان من شأهنام أن تساعدا من يريد ذلـك عـىل إنجـازه؟  إذ أ
بل إنى ألستغرب الصورة نفسها وأحيلها إحالة تامة، إذ مل يكن هناك ورق وال أقالم يمكن استخدامهام 

 اإلبــل بكتــب العلــم مل يكـن ممــا يعرفــه العــرب، بــل مل يكــن ىف تـدوين ذلــك املقــدار مــن العلــم، كـام أن حتميــل
. ذلك أن الكتب باملعنى الذى نعرفـه اليـوم مل تكـن متاحـة هلـم آنـذاك. معروفا عندهم ختزين الكتب أصال

َوفوق ذلك فإن عليا، رىض اهللا عنه، مل يؤثر عنه شىء ىف تفسري  ْ . ، فـضال عـن أن يبلـغ محـل بعـري"الفاحتة"ُ
أن يقــال ىف تفـسري تلـك الـسورة ممــا يبلـغ محـل بعـري؟ إننــا لـو مجعنـا كـل مــا قيـل عنهـا ىف كتــب ثـم مـاذا يمكـن 

اضـية والقادمـة مل يبلــغ أن يكـون محـل بعــري ٌّوعـىل أكـرم عــىل نفـسه مـن أن يقــول . التفـسري طـوال العــصور ا
ه كان لديه من . مثل ذلك الكالم السخيف العلم ما يمكن أما لو صح، وهو ال يصح، فإنه يسىء إليه أل

  . أن يفيد به املسلمني وخيدم القرآن، لكنه رفض أن يفعل
ن كان يستطيع عىل أو غـري عـىل آنـذاك أن حيـصل عـىل مـا يـساعده عـىل حتميـل بعـري مـن  ّوأخريا من أ ّ
ـــه مل تكـــن هنـــاك كتـــب وال مكتبـــات وال تفاســـري وال متخصـــصون ىف ذلـــك امليـــدان ممـــن  قـــع أ التفـــسري؟ الوا

نـا بعـض أمثلـة منـه ىف . د عليهم املفرسيمكن أن يعتم مل يكن هناك سوى التفسري القليـل البـسيط الـذى رأ
ِفهل يستطيع هذا املقدار الشحيح من التفسري أن يعني أحدا عىل أن يوقر بعريا من كالمه ىف . هذا الفصل ُ

ى له بالوقت الالزم إلنجاز تفسري القرآن كله عىل هذا " الفاحتة"تفسري  اإليقـاع؟ إنـه بحاجـة وحدها؟ وأ
ه برميل ضخم ليس عىل املؤلف سوى أن يمسك . إىل آالف السنني إن بعض الناس يتصورون العلم وكأ

ّوهـذا تـصور مـضحك حاشـا لعـىل رىض اهللا عنـه . باملغرفة ويغرف منه ىف األطباق ويـوزع عـىل احلـارضين
ء السابحني . أن يدور له ىف بال أو خيال ىف اخليـاالت والـشطحات، بـل هـو رجـل ٌّوعىل مل يكن من الشعرا

  . ُّمتزن ال يعرف التنفج الفارغ
ر  ه عنهــا فأجابــه، وكــان احلــوا أمــا ابــن عبــاس فهنــاك املــسائل التــى يقــال إن نــافع بــن األزرق قــد ســأ

َّسأل نافع بن األزرق عبد اهللا بن العباس عن قول : "بينهام عىل وترية واحدة كام يوضحه املثاالن التاليان ُ َُ َ َ

ّاهللا عز وجل تم سامدون: "َ َوأ ُ ُِ َ ْ ْ  ُوهـل كانـت العـرب تعـرف هـذا ىف: "، فقال نـافع"الهون"معناه : فقال". َ
ْنعم، أما سمعت هزيلة بنت بكر، وه: قال". َّاجلاهلية؟ َ ُ   :ًعادا حيث تقولى تبكى َ

يام اد لق ت ع ًبعث ْ ٌ ـــــَ ــ ـــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ َ ـــــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ َُ ــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ َ ْ َ  
  

ـــــــدا ــــــــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ عد مريــ ا س َوأ ْ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ َ ــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــ َـ َ  
ـ   ة اخلي ــا جلهم ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــوأ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ ُ ـــــُ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ َ ْ َ  

  
ــــــــــــــر ــــ ــ ــَــــــ ى احلـــــــــــــــــــــــ ــــــــــ فت ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ َ ـــــــوداى َ ــــــ ــــــ ــــ ــ   َالعنُ

ــــل   ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــيهم: َقيـــــــ ـــــــانظر إل ــــــ ــــــ م فــــ ْق ْ ِْ ُ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ُْ  
  

ـــسمودا؟ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــك الـــــ ـــــــ ــــ ــ ـ ــ ـــــــم دع عن ـــــــ ــــــ ــــ ــ َثـ ْ َُ ُّ َّ  
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َّقال نافع بن األزرق لعبد اهللا بن العباس...  ت قيل اهللا عز وجل: َ ّأرأ ََ ِ َ ْ َ َوالليل إذا عسعس: "َ َ ْْ َ ِ ِ ؟ ما "َّ
َعسعس: َّمعناه؟ فقال ابن عباس َ ْ ْأقبلت ظلمته: َ ُ . نعم: فهل كانت العرب تعرف هذا؟ قال: افعفقال له ن. َ

ْأما سمعت قول امرئ القيس َ َ َ: 
ى شاء ادن و ي ى ل سعس حت ــــع ـــــــ ــــ ــ َ ــــــــــــــ ـ ــ ََّّ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ َ ْ َ َُ َْ ـــــــــــــــــ َ ــ ـــــــــــــــ َ  

  
بس؟ اره مق ن ن ه م ـــان ل ــــــ ـــــــ ُكـــ ْ ُِ ــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ ْ ََ ِ ــــــــــــــــ ـــ ِِ ـــــــــــــ ــــ ــ َ ـــــ ــ ــــــــــــ َ"  

ى نـافع وقـد أعـد كـل هـذه االستفـسارات : ولنا عىل ذلك بعض املالحظات   فـأوال مـن البعيـد أن يـأ
ى به ىف . دفعة واحدة، وبذلك الرتتيب وأغرب منها أن يقدم ابن عباس شاهدا عىل كل استعامل قرآنى يأ

ــه كــان حيفــظ . احلــال دون تلجلــج أو جهــد ىف  التــذكر وكأهنــا منــه عــىل مــد األصــابع لــيس إال ومعنــى هــذا أ
فهـل هـذا ممكـن؟ ولنتنبـه . شعر العرب كله عىل متامه ويتذكر الشاهد املطلوب متى سئل ال خيرم منه شـيئا

ء الذين استشهد هبم ابن عباس جماهيل ال يكاد أحد يعرفهم كهزيلة بنت بكر مثالإىل    . أن بعض الشعرا
وثانى مالحظة أن أسئلة نافع حتتوى عىل ما ال يمكن أن جيهله أحد، ومع هذا جييب عنه ابن عباس 

َـالبنـني واحلفدة"مثال ذلك االستفسار اخلاص بــ. إجابة بعيدة عن املراد نـ"َ نـاء، إال ، وهـم األ نـاء األ اء وأ
ْأن ابن عباس جييب بام يفهم منه أهنم اخلدم الذين يسعون ىف حاجات الرجل ويناولونه ما يريد ْأخربن: "َ ِ ْ ى َ

َبنني وحفدة: "عن قول اهللا عز وجل َ أما بنوك فإهنم يعاطونك، وأما حفدتك : ما البنون واحلفدة؟ قال". َ
أمـــا . نعــم:  ذلــك قبــل أن ينــزل الكتــاب عــىل حممــد؟ قــالوهــل كانــت العــرب تعــرف: قــال. فــإهنم خــدمك

   :ىالصلت الثقفى َسمعت قول أمية بن أ
ــــــوهلن ـــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ د الوالئــ ْحف َُ َ ــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ َ  

  
ــــال ة األمحــــ ت بــــــــأكفهن أزم قي ِن، وأ ُ ِّ ـــــَ ـــ َّ ِ َ ُُ َ ْ ــ ــــــ َ ِ ْ  

  ". صدقت: قال  
ك الذى تقصده اآلية ويتسق مـع الـسياق الـذى وردت فيـه تانـ" البنني واحلفدة"فهل هذا هو معنى 

فسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة": الكلمتان؟ قال تعاىل ًوا جعل لكم من أ َ َـَ َُ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ َ ِـَ ِـ ِ َِ ْ ْ ْ ُـْ ُـ ُ ُِ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ُ َّ ."
ا ال ما قيل إن ابن عباس قد فرس به الكلمتني فالسياق سياق احلديث . ُوواضح أن املعنى هو ما ذكرت أ

ن الـذين ينـاولون الرجـل مـا يريـدعن نعمة ا لزواج والذرية ال ا كـام أن اخلـدم واألعـوان ال . خلـدم واألعـوا
ّيمتن هبام إال عىل األغنياء َُ وما نسبة األغنياء ىف أى جمتمع؟ إهنا نسبة ضئيلة عادة، وهو ما ال يتناسب مع . ْ

  .السياق مرة أخرى، إذ الكالم ىف اآلية موجه إىل البرش مجيعا ال إىل األغنياء منهم خاصة
ْأخربن: "واملثال الثانى هو ِ ْ ـت مـن املسحرين: "عن قول اهللا عز وجلى َ َّإنـام أ ؟ "َّاملـسحرون"مـا ". َُـ

أمـا . نعـم: فهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب عىل حممد؟ قال: قال. من املخلوقني: قال
   :الصلت وهو يقولى سمعت قول أمية بن أ
ينا ـــــــن؟": فــــــــــــــــإن تــــــــــــــــسأ ــــ ــ ـ م نحــ َّم ـــــ ــــــ ـــــ ــــ"ِ ــــــ   ا فإننــــــ

  
ــــــسحر ــــــ ــــــــام املــــ ــــــ ــ ــــــذا األ ــــــن هـــــــــ ــــــ ــــــصافري مــــ ِعـــــــــ َّ  

   ".َصدقت: قال   
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؟ فمـن  ه من املسحرين، خملوق ولـيس  فهل كان هناك شك ىف أن صاحلا، الذى وصفه قومه بأ
ِقال ذلك يا ترى؟ إنه مل يدع مثل تلـك الـدعوى حتـى يكـون رد قومـه عليـه عـىل هـذا النحـو َّ بـل مل يقـل أى . َ

بيـــاء فكـــانوا عـــادة مـــا يتهمـــوهنم، ضـــمن قائمـــة جـــاهزة مـــن االهتامـــات أمـــا أ. نبـــى لقومـــه هـــذا قـــط م األ قـــوا
ــرش مــــثلهم، بمعنــــى أهنــــم ليــــسوا مــــن  الكاذبــــة، بــــأهنم مــــسحورون، فــــضال عــــن االعــــرتاض علــــيهم بــــأهنم بــ

بيـاء أن هبـم خلـال عقليــا " َّمـسحرين"ومعنــى وصـفهم هبـم بالــ. املالئكـة، ومـن ثـم اليـصلحون أن يكونـوا أ
ِهـم يقولـون كالمـا غريبـا غـري معقــول وال مقبـول ألهنـم قـد سحروا، فهـم مـرىض حيتــاجون إىل ونفـسيا جيعل ُـ

َّمسحر"ذلك أن . العالج َ َسحر"اسم مفعول من " ُ أى . َّاملضعف، والتضعيف يدل عىل املبالغة ىف املعنى" ََّ
كم مسحورون سحرا قويـا عنيفـا يـصعب الـشفاء منـه بيـاء عليـه ومل حيـدث أن اعـرتض قـوم نبـى مـن ا. أ أل

ه خملوق أن قائل هذا البيت هو " تفسري الطربى"وباملناسبة ففى . إنام كان االعرتاض أهنم مسحورون. بأ
ى الصلت   . لبيد بن ربيعة العامرى ال أمية بن أ

ــــا ســــأل نــــافع عبــــد اهللا بــــن العبــــاس ــــه  َومـــن ذلــــك الــــوادى أ ْأخربنــــ: "ٌ َّعــــن قــــول اهللا عــــز وجــــلى ِ َّ :
ِوالتفت ا" َّ َ ْ ِلساق بالـساقَ َّ َِّ وهـل كانـت العـرب تعـرف ذلـك؟ : فقـال. احلـرب: ؟ قـال"الـساق بالـساق"مـا ". ُ

َأما سمعت قول أ. نعم: قال  :ٍذؤيب اهلذىلى َ
ــضها ــــــ ـ ــــــه احلـــــــــــرب عــ ـــ ــــــــضت بــ ـ ـــــــرب إن عــ َّأخـــــــــــو احلــــ َُّ  

  
مرا ـــــــرب ش ــــ ــ ــــــاقها احلــ ــــ ــ ـ ـــن ســ ـــــــ ـــــــمرت عـــــ ـــــ َّوإن شـــ َ ــَّ ــ ــــ ــ ـــــ َ ُ ْ"  

: ساق إىل اهللا سـبحانه؟ إن قولـه تعـاىلولكن أى حرب تلـك التـى سـتقع يـوم القيامـة حـني يكـون املـ  
ٍمن راق؟ : وقيل* كال إذا بلغت الرتاقى " ْ ه الفـراق * َ ّوظن أ هـو عـن طلـوع " والتفـت الـساق بالـساق* َ

د التفـاف سـاقى امليـت ىف . فال موضع للحرب ىف هذا الـسياق. الروح والتفاف الساق بالساق ولعـل املـرا
والكـالم عـن الكـافر . عه من أمـور الـدنيا وال مـن أحبابـه فيهـا شـىءالكفن استعدادا لدفنه حيث مل يعد ينف

إن . الذى مات عىل الكفر، وكان يرص عىل العنـاد فـال يـؤمن وال يـصىل، ويمـشى خمتـاال كلـه غطرسـة وكـرب
. اآليات إنام تتحدث عن التفاف الساق بالساق، أما بيت الشعر فيتحـدث عـن تـشمري احلـرب عـن الـساق

َّوشتان َ!  
 حيدث أن اعرتض نافع عىل شىء مما يقوله ابن عباس ردا عىل تلك املسائل التى يقال إهنا كذلك مل

ه، إذ تقول الرواية إنه  ه بغية إحراجه والتقليل من شأ ه قد رشع يسأ ائتني مع أ ونجدة بن بلغت نحو ا
رج ينقرون عن العلم ويطلبونه حتى قدموا مكة، فإ عويمر خرجا ىف ذا هم بعبد اهللا ّنفر من رؤوس اخلوا

ونه عن التفسري يقولون يا : بن عباس قاعدا قريبا من زمزم وعليه رداء أمحر وقميص، وإذا ناس قيام يسأ
ما أجرأك يا ابن عباس : فقال له نافع بن األزرق. هو كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيقول ابن عباس، ما تقول ىف

َثكل: فقــال لــه ابــن عبــاس! عــىل مــا ختــرب بــه منــذ اليــوم ِ ْتك أمك يــا نــافع وعدمتكَ َْــ ــ ُِّ ــ َ َ أال أخــربك مــن هــو أجــرأ ! َُ
ــا ابــن عبــاس؟ قــال:  قــالى؟منــ : قــال. رجــل تكلــم بــام لــيس لــه بــه علــم، ورجــل كــتم علــام عنــده: مــن هــو ي
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ك. صدقت يا ابن عباس يتك ألسأ ْهات يا ابن األزرق فسل: قال. أ ه سؤاالته التى ". َ فانطلق نافع يسأ
ائتني عىل ا   .لنحو الذى وضحناه آنفاشارفت ا

ْومن مفرسى  التابعني سعيد بن جبري  َ وقد روى عن عائشة وابن عباس وابن عمـر ). ٩٥ _٤٥(ُ
ونه قـــال. وغـــريهم مـــن الـــصحابة ـــاه أهـــل الكوفـــة يـــسأ : وكـــان ابـــن عبـــاس، بعـــدما أصـــيب بـــالعمى، إذا أ

ون سأ .  امللك بن مروان مع ابن األشعث وفيكم ابن أم الدمهاء؟ وقد قتله احلجاج خلروجه عىل عبدى،ّأ
ن ىف ليلتـني، بـل كـان خيتمـه بـني املغـرب والعـشاء ىف  وقيل ىف عكوفه عىل تالوة القرآن إنـه كـان  خيـتم القـرآ

وهـى مبالغـات ال جتـوز ىف . رمضان، بل قيـل إنـه ختمـه ىف ركعتـني، بـل قيـل إنـه انتهـى منـه ىف ركعـة واحـدة
ـــه، رغـــم مكانتـــه العلميـــة . روخالعقـــل إال إذا كـــان يقـــرؤه بـــرسعة الـــصا ومـــن بـــني مـــا جـــاء عـــن ابـــن جبـــري أ

ســـعة بتفـــسري كتـــاب اهللا، كـــان يتــورع عـــن القـــول ىف ـــه كــام هـــو شـــأن الـــسلف مـــن  ومعرفتــه الوا التفـــسري برأ
ن، فغـضب قـائال ه أن يكتب له تفـسريا للقـرآ ْألن يـسقط : ًالصحابة رضوان اهللا عليهم حتى إن رجال سأ َ َ

ِّشق ْ وهـو، إن صـحت الروايـة، حتـرج ىف غـري موضـعه، فقـد أمرنـا أن نفـشى .مـن أن أفعـل ذلـك ُّأحب إىلى ِ ُِّ ُ ٌ
نبقيـه ىف صـدرونا ال يـستفيد بـه أحـد بحيـث يبـدأ كـل  العلم وال نكتمه، وإال فام معنى سعينا ىف حتـصيله؟ أ

ن إذن مـا دام يـرفض رفـضا باتـا  كتابـة شـىء ممـا إنسان من نقطة الصفر دائام؟ ثم كيـف اشـتهر بتفـسري القـرآ
لكـن هـل هنـاك فـرق؟ إنـه كلـه تفـسري . عنده ىف هذا التفسري؟ سيقال إنه كـان يفـرس القـرآن شـفاها ال كتابـة

ــه؟ . ولــيس املهــم الوســيلة بــل النتيجــة. وإفـشاء للتفــسري هــل نقـول إنــه كــان يــرفض فقــط كتابــة التفــسري برأ
ور يورد فيه الروايات التى ي أ عرفها من تفسري رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فلامذا مل يكتب تفسريا با

َوتفسري أصحابه عليهم رضوان اهللا بدال من أن يتناثر كالمه ىف اآلذان فيحفظ مرة، ويضيع مرة؟ وهناك  ْ ُ
ه قال ىف ذلك املوضوع ذاته ب أو كاألعمى كان يفرسه القرآن ومل قرأ من: رواية بأ   .ىكاألعرا

ــا نعــيم قــد مجــع مــ ا منهــا تفــسريه لقولــه تعــاىل ثــم ننظــر فنجــد أ ور عــن ابــن جبــري نخب ــأ ــن التفــسري ا ً َ ُ
ـزلــت إلــى مـن خـري فقـري: "ّا موسـى عليـه الـسالمى حكاية عن نب ٌرب، إنـى لـِمـا أ ٍ َّ ـ ََ ـه" ِّ يومئـذ فقـري إىل "بأ

ثلهم طريقــة: "قولــه تعــاىل ، وىف"شــق متــرة ًأم َ ــ ْ  التــابعى املــسند الــصحيح مــن آثــار"وىف ". أوفــاهم عقــال": "َ
ّاملــستل ممــا ورد مــن الروايــات املعــزوة إىل ابــن جبــري ىف التفاســري املختلفــة أن معنــى قولــه " ســعيد بــن جبــري

وا: "ســبحانه ْال حتــسبن الــذين يفرحــون بــام أ ــَّ َ ، وأن "هــم اليهــود وكــتامهنم حممــدا صــىل اهللا عليــه وســلم ":"َ
ــضا دو: "املقــصود مـــن قولـــه تعـــاىل عـــنهم أ ـــوحيبـــون أن حيم َ ْ نحـــن عـــىل ديـــن : "أهنــم يقولـــون" ا بـــام مل يفعلـــواُ

ى علــامء بنــ"، وأن "الرفيــق الـصالح"هــو " الــصاحب باجلنـب"، وأن "، وليــسوا عــىل ديـن إبــراهيم" إبـراهيم
ئيل  ِّيبخلون بام عندهم من العلم ، وينْهون العلامء أن يعلموا الناس شيئا،) كانوا(إرسا ْ َ َّفعريهم اهللا بذلك   َ

ال : "، وأن قوله تعاىل"يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضلهالذين  ":ىف قوله
يا رسول اهللا، : "بل قولوا" يا حممد"ال تنادوه بـ: معناه" جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
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ة"، وأن معنــى "يــا نبــى اهللا ــالظل َّ ": عــذاب يــوم الظلــةَّفكــذبوه فأخــذهم : "ىف قولــه تعــاىل عــن قــوم شــعيب" ُّ
ب يـدخلوهنا فيتـربدون هبـا، فـإذا دخلوهـا وجـدوها أشـد حرا  َـكانت الظلة سحابة، وكـانوا حيفـرون األرسا َّ

ْمن ظهرها ه عـىل لـسان ملكـة سـبإ، وىف "َ ٌمرسلة إلـيهم هبديـى وإنـ" :قوله عز شـأ َ ِـ ْ ْأرسـلت إلـيهم : "قـال  "ةُ
 ى،فهــو نبــى ْإن عــرف الغلــامن مــن اجلــوار: تثامنــني مــن وصــيف ووصــيفة، وحلقــت رءوســهم كلهــم وقالــ

ر ، فجعــل الغــالم يأخــذ مــن "توضــأوا: "فــدعا بوضــوء فقــال.ىفلــيس بنبــى وإن مل يعــرف الغلــامن مــن اجلــوا
، وأن "ٍهـؤالء جـوار، وهـؤالء غلـامن: مرفقيه إىل كفه، وجعلت اجلاريـة تأخـذ مـن كفهـا إىل مرفقيهـا، فقـال

ْالكرم"منها ىف اجلنة لكنه عصاه سبحانه وطعمها رغم ذلك هىالشجرة التى هنى ا هللا آدم عن األكل  َ ..."
ن استمد ابن جبـري، إذا صـح مـا يـروى عنـه، تلـك التفاسـري التـى مل يـرد فيهـا عـن : والتساؤل هو ترى من أ

َّالنبى شىء كتفسريه للظلة التى أرسلها اهللا عىل قوم شعيب أو للهدية التى بعثت هبا ملكة سبإ إىل سليامن  ُّ
ـيس هـذا تفـسريا بـالرأى أو بروايـة مل تـرد عـن رسـول اهللا  أو للشجرة التى أكل منها آدم ىف اجلنة األوىل؟ أ

 صىل اهللا عليه وسلم؟   
حيــدر تقــى . يثنــى فيــه صــاحبه د" املــنهج التفــسريى عنــد ســعيد بــن جبــري"وهنــاك بحــث صــغري عــن 

ور وك ـأ ى، ليعـود فيقـول إنـه، عنـد عـدم َـالعالق عىل ذلك التابعى لكونه التزم بالتفسري با َره القـول بـالرأ ِ

ن، كــــان ابــــن جبــــري يعتمــــد عــــىل االســــتنباط  وجــــود روايــــة عــــن النبــــى والــــصحابة ىف تفــــسري شــــىء ىف القــــرآ
واالجتهــاد القــائم عــىل العقــل مــع بعــده ىف ذات الوقــت عــن االستحــسان واهلــوى والقــول بــالرأى، وكــأن 

وهو كالم غريب يناقض أوله آخره، وإال فكيف . تهاد والعقلالقول بالرأى شىء آخر غري استعامل االج
ـه؟ وهـل الـرأى إال اسـتخدام العقـل  جيتهد اإلنسان ويستنبط ويستخدم عقله ثم هو مع ذلك ال يقـول برأ

  واالجتهاد ىف التفسري؟ 
ــسه إن ابـــن جبـــري كـــان خيـــالف أحيانـــا أســـتاذه ابـــن عبـــاس كـــام ىف تفـــسريه  ُكـــام قـــال ذلـــك الباحـــث نفـ

ع : "ىف قولــه تعــاىل" لعــاكفنيا"لـــ را بيتــى للطــائفني والعــاكفني والرك هيم وإســامعيل أن طه دنا إىل إبــرا ــوعه َّ ُّ َ ــَ ِّ َ ْ َ َ ْ ــ ِ َ
م"بــأهنم " الـسجود : ، وكــام ىف تفــسريه للفعــل"املــصلون"بيــنام يفــرسها ابــن عبــاس بـأهنم " أهــل البيــت احلـرا

َسجا" ـيس هـذا ". ذهـب: " حـني يقـول ابـن عبـاسىف" أقبـل"بمعنى " ِوالليل إذا سجا: "من قوله تعاىل" َ أ
ى معنـاه امليـل مـع اهلـوى؟ الـرأى هـو  ر؟ ثم من يا ترى قـال إن الـرأ ى فيام فيه أ إعامال للعقل وتفسريا بالرأ

وكـم ىف الروايـات مـن أشـياء . استعامل العقل فيام ليس فيه روايـة، بـل حتـى فـيام فيـه روايـة ال يقبلهـا العقـل
ى عــىل كــل عقــل ــه ذو هــوى؟ فلــم وهبنــا اهللا العقــل فهــل . تتــأ خيــر عليهــا املفــرس خــرورا حتــى ال يــتهم بأ

والقدرة عىل التفكري إذن؟ وهل يمكن أن متىض احلياة دون استخدام العقل؟ وهل كان يمكن أن تنسلخ 
  البرشية من ختلفها ووحشيتها وسذاجتها األوىل أو تتطور الثقافة واحلضارة بعد ذلك بال عقل وتفكري؟ 
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ـــالرأى قـــائال إن ســـمة ومـــن  الطريـــف أن يفـــرق الباحـــث بـــني التفـــسري املـــذموم والتفـــسري املحمـــود ب
ى دون القطـع بـشىء، أمـا الثـانى فيقـوم عـىل القطـع ثـم يـسوق شـاهدا عـىل . األخري هو االكتفاء بسوق الرأ

اهلاء ، و"كريم"مرة بأن الكاف مأخوذة من " مريم"ىف أول سورة " كهيعص"ذلك بأن ابن عباس قد فرس 
وىف (ٍكاف "، ومرة  بأن معناها "صادق"، والصاد من "عليم"، والعني من "حكيم"، والياء من "ٍهاد"من 

ـــه ال توجـــد قاعـــدة جيـــرى عليهـــا ذلـــك ". ٍهـــاد أمـــني عزيـــز صـــادق") كبـــري: "روايـــة أخـــرى ومـــن الواضـــح أ
ن التفـسريين دون القـول التفسري، وإال فكيف اختلف كالم املفرس ذاته هذا االختالف؟ بل مل اختـار هـذي

؟ واضـح أن مـن "الـسميع"وأن العـني تعنـى " احلكـيم"وأن الكـاف تعنـى " الـصبور"مثال بأن الـصاد تعنـى 
وكان ينبغى، بدال من . قال ذلك إنام اعتمد عىل ما ورد عىل خاطره عفو اللحظة دون االستناد إىل أساس

د اهللا من هذه احلروف،  ضا إىل أن . فرييح ويسرتيحذلك، أن يقول إننى ال أعرف مرا وقد أشار الباحث أ
ضا ىف بعض األحيان   .  ابن جبري مل يكتف بالتفسري وحده بل أضاف إليه إيراد أسباب النزول أ

ـاه مــن روايـة عـن إنكــار ابـن جبـري عـىل مــن اقـرتح عليـه كتابــة تفـسري للقـرآن وجــدنا ىف  ورغـم مـا قرأ
تفسريه   ىفىالسيوط التفسري اعتمده نّف سعيد بن جبري كتابا ىفص: "الفقرة التالية" ويكى شيعة"ترمحته بـ

ن اإلتقـان ىف"املوسوم بــ ، وأدرجـه ابـن النـديم التـابعني هـو أعلـم املفـرسين مـن: ادة، وقـال قتـ"تفـسري القـرآ
وممـا يؤكـد ". الذريعـة إىل تـصانيف الـشيعة: "موسـوعته ضمن قائمة تفاسري الشيعة، وذكره اآلقـا بـزرك ىف

ِنــسبة التفــسري إليــه مــا رو )  ٨٦ت  (عبــد امللــك بــن مــروان وغــريه مــن أن "اجلــواهر احلــسان"تفــسري  ىفى ُ
عطـاء  أن يكتب إليه بتفـسري القـرآن، فكتـب سـعيد هبـذا التفـسري، فوجـده)  ٩٥ت (سأل سعيد بن جبري 

ّبل يرى البعض أن تفسري سعيد بن جبري هو أول . الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبري ىف بن دينار
ن ف ابن جبري كتابا ىف التفسري أو كان". كتبه املسلمونى تفسري قرآ ء أ  ما تركه جمـرد أقاويـل وأخريا فسوا

ه فمــن الواضــح أهنــا أقاويــل بــسيطة ختلــو متــام اخللــو مــن التعقيــد والتعمــق  شــفاهية تناقلتهــا الكتــب واألفــوا
 .واإلطالة والتفصيل، وأن فيها أشياء ال تدخل العقل أو ليس عليها دليل، وأن بعضها تفسري بالرأى

 كابن جبري، أحد أصـحاب ابـن عبـاس وهو،. )١٠٢ _٢١(ومن مفرسى التابعني جماهد بن جرب 
ــ رىض ــى ســعيد اخلــدرى اهللا عــنهام، ولقــى األكــابر مــن الــصحابة كــابن عمــر وجــابر بــن عبــد اهللا وأ ى وأ

دث عـــن عائـــشة أم املـــؤمنني رىض َّهريـــرة، وح ـــ ـــه مل يـــسمع منهـــا َ . اهللا عنهـــا، إال أن حديثـــه عنهـــا مرســـل أل
ـ. ثـريا مـن تفـسري القـرآن الكـريم، وينقل عنه ك"صحيحه" ىفى ويعتمد عليه البخار : مليكـةى وقـال ابـن أ

ـــت جماهـــدا ســـأل ابـــن عبـــاس رىض" ــن عبـــاس رأ حـــه، فقـــال ابـ وا ــه أ ن، ومعـ : اهللا عـــنهام عـــن تفـــسري القـــرآ
ه عن التفسري كله" اكتب" ن هذا التفسري الذى أماله ابن عباس يـا تـرى؟ معـروف أن  "حتى سأ ولكن أ

ساءل عن الكتاب الـذى أمـاله ابـن عبـاس ال الـذى حيمـل ثم كتابا ىف التفسري ينسب ملجاهد ، لكننى إنام أ
  . اسم ذلك التابعى
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وا إىل شــــياطينهم: "ومـــن أقاويــــل جماهــــد التفــــسريية ىف الكتــــاب املنــــسوب إليــــه ْوإذا خل ــــ َ أصــــحاهبم : َ
ونك عــن املحــيض". "املنــافقني واملــرشكني روا أن يعتزلــوا جمامعــة النــساء ىف: ويــسأ ــأم ِ فــإذا "". املحــيض ُ

وهن من حيث أمركم اهللا وهن إذا تطهرن من حيث هنوا عنه ىف: تطهرن فأ ُأمروا أن يأ ُ ِ وما ". "حميضهن ُ
ُذبح عىل النُّصب ِ حجارة كانت حول الكعبة كان يذبح هلا أهل اجلاهلية ويبدلوهنا إذا شاؤوا وإذا رأوا ما : ُ

َ األولالسبع الطوالى  ه:ىسبعا من املثان". "هو أعجب إليهم منها يـك اليقـني". "ُ : َّواعبد ربك حتى يأ
َبنني وحفدة". "املوت َ نا وخدماى يعن: َ صارا وأعوا ِّـإنـام يعلم : قالت قـريش: مبنيى وهذا لسان عرب". "أ

ِـيلحدون إليـه ى لـسان الـذ: "يقـول اهللا عـز وجـل.  وكان صـاحب كتـبى،رومى ٌحممدا عبد البن احلرضم ْ ُ
هـو مثـل قـول الوليـد بـن : نحن أعلم بام يستمعون به إذ يـستمعون إليـك"". يتكلم بالروميةى ، أ"ىأعجم

ا". "دار النــدوة املغــرية ومــن معــه ىف ــوكـــان أمــره فرط ً َأذن للــذين يقــاتلون". "ضـــياعاى يعنــ: ُُ ِ خــرج نـــاس : ُ
زل اهللا عز وجل مؤمنون مهاجرون من مكة إىل املدينة، فاتبعهم كفار قريش، فأذن اهللا هلم ىف  :قتاهلم، فأ

ِأذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا " ُ َ ِ ِيدنني عليهن من جالبيبهن". "َ، فقاتلوهم"ُ ْ َـيتجلبـبن حتـى يعلم أهنـن : ُ ْ ُ
ئر ال يعرض هلن فاسق بأذى من قـول أو ريبـة ٌحرا ِ ْ يـوم يقـول ". "ّيـصلون: وباألسـحار هـم يـستغفرون". "َ

تـا، الدنيا ي إن املنافقني كانوا مع املؤمنني ىف: ...: املنافقون ناكحوهنم ويعـارشوهنم، ويكونـون معهـم أموا
َويعطون النور مجيعا يوم القيامة، فيطفأ نور املنافقني إذا بلغوا السور يامز بينهم حينئذ، والسور كاحلجاب  ُ ْ ْ َُ

وهنـى بعـض . مـن نخلـةى يعنـ: ِما قطعتم من لينَـة". "ْانظرونا نقتبس من نوركم: ، فيقولون"األعراف" ىف
بــل هــو غــيظ : وقــال الــذين قطعــوا. مغــانم للمــسلمنيى إنــام هــ:  عــن قطــع النخــل وقــالوااملهــاجرين بعــضا

ُإنام قطعه وتركه بإذن : فنزل القرآن بتصديق من هنى عن قطعه، وحتليل من قطعه من اإلثم، فقال. للعدو ْ َ ُ ْ َ
ْوتبتل إليه تبتيال "".اهللا عز وجل َّ ًأخلص له إخالصا: ََ ْ ِ ْ ن يومئذ ع". "َ َّلتسأ ُ َ ْ ". النعيم هو العافية: ن النعيمُ

ٌفخلف مــن بعــدهم خلف أضــاعوا الــصالة" ــَ ْ ـ ََ أمــة حممــد صــىل اهللا عليــه ى عنــد قيـام الــساعة وذهــاب صــاحل: َ
ِواتبعوا الشهوات". "وسلم ُ َ ّاألزقة ًينـزو بعضهم عىل بعض زناة ىف: َّ ِ ولكن هل يكون عند أحد حتى لو ". َ

 الصور والزلزلـة ودمـار الكـون، عقـل يفكـر بـه ىف الزنـا جمـرد كانت شهوته أعرم الشهوات، لدى النفخ ىف
ّتفكري، فضال عن ممارسته والنَّزوان عىل النساء ىف األزقة؟  َ َ  

ة حال ال أرى ما بلغنا عن جماهد من تفسري خيتلف اختالفا يذكر عن تفسري ابن جبري َوعىل أ ْ فهو، . ُ
ن ك ل ومــا ال مثلــه، يتــسم بالبــساطة واإلجيــاز وعــدم تتبــع القــرآ ــلمــة كلمــة، فــضال عــن أن ىف تفــسريه مــا يقب َ ُْ

ل، ومـــا اعتمـــد فيـــه عـــىل مـــا بلغـــه عـــن الرســـول والـــصحابة ومـــا اســـتند فيـــه إىل عقلـــه أو النقـــل عـــن أهـــل  َـــيقب ُْ
ه كان يسأل أهل الكتاب ويقيد ما يأخذه عنهمالكتاب، إذ  ِذكر أ ُ  .  

ى رباح  ضا عطاء بن أ وقد سمع من ابن عباس وابن عمر ). ١١٤ت(ومن التابعني املفرسين أ
ـ ـى وابن الزبري وعبـد اهللا بـن عمـرو وأ ويـروى أن ابـن عبـاس . اهللا عـنهم أمجعـني سـعيد رىضى هريـرة وأ
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 يا أهل مكة، وعندكم عطاء؟ وقال ابن عمر رىض جتتمعون إىل: اهللا عنه قد خاطب أهل مكة قائال رىض
ِاهللا عنه، وقد سئل ىف ة بمكة ُ ـ ىلجتمعون : مسأ ربـاح؟ وبعـض هـذا الكـالم ى املسائل، وفيكم عطاء بن أ

نـــا؟ رو عنـــه الكثـــري مـــن التفـــسري  قيـــل عـــن ابـــن جبـــري، ومـــن ذات الـــشخص نفـــسه أحيانـــا كـــام رأ ـــه مل ي َإال أ ـــ ُْ
ـه، إذ رو وبعـضهم يرجـع ذلـك إىل كثـرة تورعـه عـن القـول ىف. كمجاهد وسعيد بن جبري ى ُكتـاب اهللا برأ

ة، فق ه سئل عن مسأ ـك؟ قـال: فقيل له.ىال أدر: الأ َمـن اهللا أن يدان ى ألسـتحى إنـ: أال تقول فيها برأ ُـ
  . وهو موقف يشبه ما قيل عن ابن جبري.ىاألرض برأ ىف

ِوممــا رو الــرضب غــري : وارضبــوهن: "عنــه مــن التفــسري قولــه ىف اآليــة التاليــة عــن النــساء النواشــزى ُ
ه سأل ابن عباس عن الرض". املربح : وىف قول آخر له. السواك وشبهه: ب غري املربح، فقالوروى عنه أ

وهـو تفـسري طريـف يمـشى مـع االجتاهـات . ال يرضهبا، وإن أمرها وهناها فلم تطعه، ولكن يغضب عليهـا
ـــسوية اإلســـــالمية ىف وقتنـــــا هـــــذا ــه عـــــز وجـــــل" الباقيـــــات الـــــصاحلات"وهويفـــــرس . النــ والباقيـــــات : "ىف قولـــ
با وخ ًالصاحلات خري عند ربك ثوا ال إ إال اهللا، واهللا أكرب، وسـبحان اهللا، وال حـول وال "بأهنا " ٌري أمالٌ

كـان للحجـر : يقـول عطـاء" ارضب بعـصاك احلجـر: فقلنـا: "وىف قوله جل من قائل ملوسى". قوة إال باهللا
ٍأربعة أوجه، لكل وجه ثالثة أعني، لكل سبط عني، وكان يـرضبه موسـى اثنتـى عـرشة رضبـة، فيظهـر عـىل  ٍ

ة، فيعرق ثم يتفجر باألهنار، ثم يسيلموضع  وىف قوله سبحانه عن زكريا عليـه . كل رضبة مثل ثدى املرأ
َوأصلحنا له زوجه: "السالم ْ ْ َْ َ كان ىف خلقها سوء، وىف لساهنا طول، وهو البذاء، فأصلح اهللا : قال عطاء" َ

ـى ربـاح وجهـوده ىف : "وقد علق عبد الواحد بكر عابد، ىف رسالته اجلامعية املسامة. ذلك منها عطاء بـن أ
ئيلية التى ال يمكن قبوهلا إال بطريـق "، بأن هذا القول من عطاء وغريه "التفسري مصدره الروايات اإلرسا

ة نبـى اهللا زكريـا عليـه الـسالم ". صحيح عن النبى صىل اهللا عليه وسلم، ومل يثبت ذلك، خاصة وأهنا امرأ
ق ـــا قالــــه عــــن خل ــاء مـ ــــوال أدرى عمــــن أخــــذ عطــ ُ ُ ــى ىف العهــــد اجلديــــد وضــــاءة الــــسرية ٌ  زوجــــة زكريــــا، إذ هــ

بياء عاصيات هللا تعاىل مزعجات ألزواجهن . والصورة، وإن مل يمنع هذا من أن تكون بعض زوجات األ
ادخـــال النـــار مـــع : "أن زوجتـــى نـــوح ولـــوط خانتـــا زوجـــيهام، فقيـــل هلـــام" التحـــريم"أفلـــم حتـــك لنـــا  ســـورة 

رجــال ال تلهـيهم جتــارة وال بيــع عــن ": عـة تلــك اخليانــة؟ وىف قولـه تعــاىل، وإن كنــا ال نعــرف طبي"الـداخلني
ء عــن مواضــع حقــوق اهللا التــ": ذكــر اهللا  فرضــها اهللا تعــاىل علــيهم أن يؤدوهــا ىفى ال يلهــيهم بيــع وال رشا
ٌوال تأخـــذكم هبـــام رأفـــة ىف: "وىف قولـــه عـــز وجـــل. أوقاهتـــا وىف قولـــه . إقامـــة احلـــد عليـــه ذلـــك ىف": ديـــن اهللا ْ

ٍوكان ىف املدينةتسعة رهط يفـسدون ىف األرض وال يـصلحون: "سبحانه ْ ِكـانوا يقرضـون الـدراهم، أى ": َ ْ َ
  .ّيقصون منها وينقصون من وزهنا بكرس جزء منها أو مسحه

ْوالـذين اهتدوا زادهـم : "فقـال. ًإن ه قوما يزعمون أن اإليامن ال يزيـد وال يـنقص: وقيل له مرة َ َـ ْ
ًهدى وآتــاهم تقــوا ــ ــضا إهنــم يزعمــون أن الــصالة والزكــاة ى فــام هــذا اهلــدى الــذ". همُ ًزادهــم اهللا؟ وقيــل أ
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روا إال ليعبـــدوا اهللا خملــصني لــه الـــدين حنفــاء ويقيمـــوا : "فــتال قــول اهللا تعـــاىل. ليــستا مــن ديـــن اهللا ــومــا أم ِ ُ

َوذلك دين القيمة. الصالة ويؤتوا الزكاة ِّ رهون فضول الكالم، إن من كان قبلكم كانوا يك: ومن كالمه ."َ
، أو أمر بمعروف أو هن ْوكانوا يعدون فضول الكالم ما عدا كتاب اهللا تعاىل أن يقرأ ََ ْ عن منكر، أو تنطق ى ُ

نكــرون أن . ال بــد لــك منهــاى معيــشتك التــ حاجتــك ىف ىف مــا كــاتبني* علــيكم حلــافظني "أ عــن "وأن " كرا
ِاليمني وعن الشامل قعيد  ْأحـدكم لـو نرشت عليـه ى َـ؟ أما يـستح"ٌيه رقيب عتيـدِما يلفظ من قول إال لد* َ َ ِ ُـ

  ُأمالها صدر هناره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال دنياه؟ى صحيفته الت
، وهو من ذريـة "غريب القرآن"صاحب ) ١٢٢ _٧٩(ومن مفرسى التابعني كذلك زيد بن عىل 

ى طالب كرم اهللا وجهه فا عاهدوه عىل الدعوة إىل وقد خرج عىل األمويني. اإلمام عىل بن أ  ىف أربعني أ
وقد . ْالكتاب والسنة وجهاد الظاملني ورد املظامل ونرص آل البيت، فقاتلته جيوش بنى أمية وقتلته بالكوفة

ل وكان هشام بن عبد امللك قد حبسه مخسة أشهر ثم أطلق . قرأ عىل واصل بن عطاء، واقتبس منه االعتزا
حه   .ء بنى هاشموعده اجلاحظ من خطبا. رسا

ِّرب : "ىف قوله تعاىل" العاملني"ومن تفسريه رشحه لـ َلعاملنيٱَ ِ َ َ ِـاجلـن عـامل، واإلنـس عـامل، وسوى ": "ْ
ٌ ٌَ َُ ّ

ف عامل من املالئكة عىل األرض ىف ِذلك ثامنية عرش أ َ ِ ٍِ َ َ َ َ َ ْكـل زاويـة منهـا أربعـة آالف ومخـسامئة عـامل خلقهم  َ ُـ َ َُ ٍ ٍ ِ
ه تبــارك وتعــاىل َلعبادت ََ ِ ــ ِ ِ ولوقــال إن العــوامل التــى خلقهــا اهللا كثــرية ال يــستطيع البــرش . وهــذا خــبط بالغيــب". َِ

مل املالئكــة مــثال بأهنــا  حــاء األرض ١٨اإلحاطــة هبــا لكــان أفــضل، أمــا حتديــد عــوا ــف عــامل موزعــون ىف أ َ أ
ن له هبذا وال من أحصاهم له وال كيف، ٤٥٠٠األربعة ىف كل زاوية منهم  فضال عن  عامل فال أدرى من أ

ة ىف توزيعهم عىل أركان البسيطة ن تطرق إىل هذا وال الرسـول تناولـه. اجلرأ ثـم إن اخلـوض فيـه . فال القرآ
  . ال يفيد

وهـذا . بأهنم اليهود والنصارى" غري املغضوب عليهم وال الضالني: "وهو يفرس قوله عز من قائل
ا فأوثر أن أقول إهنم هم كل من . هو التفسري املشهور تبني له أن حممدا رسول هللا رب العاملني لكنه أما أ

ه وسام البالد والعبـاد سـوء الطغيـان والعـذاب واالسـتبداد واجتيـال  عاند ومترد وكفر أو عىص وجترب وتأ
ل وهــؤالء أوســع مــن أن ينحــرصوا ىف أهــل الكتــاب، بــل يــدخل فــيهم الوثنيــون واملجــوس وعبــدة . األمــوا

نـات واملالحــدة، وكــذلك العـصاة املجرمــون واملنـافقون ممــن ينتــسب اجلـامدات وعبــدة البـرش وعبــدة احليوا
اركـسية والوجوديـة والنازيـة والفاشـية. زورا ومينا إىل دين حممد ومـن األديـان . وىف عـرصنا هـذا عرفنـا ا

فكـــل مـــن يتحقـــق مـــن غـــري . القديمـــة التـــى مل تكـــن ىف بـــال املـــسلمني البوذيـــة والكونفوشيوســـية والـــشنتوية
 اإلسالم أن اإلسالم هو الدين احلق، ثم يتعامى عن ضيائه الباهر ويكفر بنبيه وكتابه ويعاديه املنتسبني إىل

نيا أمـــا قـــرص التفـــسري عـــىل اليهـــود . فهـــو مـــن املغـــضوب علـــيهم والـــضالني حتـــى لـــو مل يكـــن هيوديـــا أو نـــرصا
ه من باب التمثيل ليس إال ذلك أن اإلسالم ىف وقد يكون السبب ىف . والنصارى فينبغى النظر إليه عىل أ
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عمره الباكر مل جيد ىف طريقه سوى هاتني الديانتني اللتني عادتاه واصطدمتا به وحاولتـا استئـصاله، فكـان 
  . من الطبيعى أن تتبادرا إىل ذهن مفرسينا األوائل رىض اهللا عنهم

الرضــا عـىل أن الغــضب والــضالل، كـام أرشنــا، ليــسا مقـصورين عــىل غــري املـسلمني مــثلام أن اهلــدى و
ــه الــــسالم ــاع حممــــد عليــ بــ ــون مطيعــــون . ليــــسا منحــــرصين فينــــا نحــــن  أ ــــم يكــــن بــــني األمــــم الــــسابقة مؤمنــ أ

بـــاع نـــوح وإبـــراهيم  ـــم يكـــن بـــني أ ـــا يقولـــه رســـلهم ويلتزمونـــه ويتمـــسكون بـــه؟ أ مـــستقيمون ينـــصاعون 
ْوموسـى وعيـسى مهتـدون حيظون برضـا اهللا عـنهم؟ بـىل كـان بكـل تأكيـد ـيس مـن بـني. َـ  املـسلمني مــن ثـم أ

يس بني  ر وترصد؟ أ يشايع أعداء وطنه ودينه، ومن يعمل بعكس تعاليم اإلسالم عمدا وعن سبق إرصا
املسلمني من يعيش مهال ال يعرف حلياته معنى وال لوجوده غاية، فهـو يأكـل ويـرشب ويتناسـل لـيس إال، 

بــاالة ومتــرد عــىل القــانون ويــؤثر مــا هــو عليــه مــن جهــل وفــوىض وقــبح وتــشوه وإجــرام وتــسيب وتبلــد والم
وبـــذاءة وقـــذارة ونتانــــة، عـــىل العلــــم والنـــور والنظـــام واالنــــضباط وحـــساسية الــــشعور واالهـــتامم واليقظــــة 
ئحـة، ويكـره كـل مـن حيـاول مـد يـده إليـه النتـشاله مـن تلـك الظلـامت  واجلامل والرقى والنظافة وطيـب الرا

ما ـيس بـني املـسلمني لـصوص عتـاة خيتلـسون مـن املرتاكبة التى يعشقها عشقا ويذوب فيها هياما وغرا ؟ أ
ـيس  ال العام املاليـني واملليـارات ويرتكـون أممهـم تتـضور جوعـا وعريـا وبـال مـسكن يليـق بـاآلدميني؟ أ ا
هون تـــافهون ال يرمحـــون شـــعوهبم  بـــني املـــسلمني طغـــاة جمرمـــون ســـفاحون ســـفاكو دمـــاء متغطرســـون متـــأ

مـــدارج احلـــضارة والتقــدم، بـــل يعـــسفون هبـــا عـــسفا ويعـــرصوهنا واليفكــرون ىف ترقيتهـــا واألخـــذ بيـــدها ىف 
ــدمار  قــــب ويأخــــذوهنا ىف مغــــامرات شــــيطانية إىل الــ عــــرصا ويقتلــــون منهــــا مــــن يقتلــــون دون مبــــاالة بالعوا
يس بني املـسلمني ثعالـب منافقـة  ب بغري حسيب أو رقيب، ويمصون دماءها بال شفقة أو رمحة؟ أ واخلرا

ا، فهــم ياملئــون الظــاملني ويــضللون اجلامهــري خبيثــة اختــذوا الــدعوة الدينيــ ــة حمرتفــا يــأكلون بــه الــدنيا أكــال  ََ ً
نيـــات وتفـــصيص الـــشعرة حتـــى ال يعرفـــوا شـــيئا عـــن الـــدور  ويـــشغلوهنم بالتفاهـــات والـــشكليات والبهلوا

لغنى، احلضارى العظيم الذى يقوم به اإلسالم وتنتقل به األمم التى تؤمن به وتنتهج سبيله من الفقر إىل ا
ومـــن ظلـــامت اجلهـــل املرتاكبـــة إىل ضـــياء العلـــم البـــاهر، ومـــن التبلـــد إىل التوثـــب، ومـــن اســـتعذاب الظلــــم 

  . واالستبداد إىل التلذذ بطعم احلرية واملجاهدة ىف سبيل نيلها
صور إال أن هؤالء داخلون مع املغضوب عليهم والضالني، فإن اهللا سبحانه مل يكتب النجاة  وال أ

ه قد نطق بالشهادتنيىف اآلخرة لإل وإال فام أسهل اإلسالم واإليامن، وما أرخصه عىل كل . نسان ملجرد أ
ـــه ال بـــد مـــن التمييـــز بـــني غـــضب وغـــضب، وبـــني ضـــالل وضـــالل! مـــن هـــب ودب فهنـــاك درجـــات . إال أ

وىف آخــر املطــاف لقــد أطلــق القــرآن . ودركــات لكــل شــىء ىف هــذا الوجــود، وعــىل رأســه احلــساب اإلهلــى
تـرى مـا الـذى منعـه ". اليهـود والنـصارى: "، ومل يقـل"املغضوب علـيهم والـضالني: "طالقا، فذكرالقول إ

حـني " اليهـود والنـصارى"من تعيينهم بأسامئهم التى نعرفها بدال من هذا التعميم؟ إنه دائـام مـا يـذكرهم بــ
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ى نحـن ونحـدد، وقـد . حني يريد مجعهـام معـا" أهل الكتاب"يريد التفصيل، وبـ أطلـق هـو الكـالم؟ فلـم نـأ
قد نزلت ىف مكة مبكرا جـدا قبـل " املغضوب عليهم والضالني"، التى ورد فيها ذكر "الفاحتة"كذلك فإن 

أن يــصطدم اإلســالم بــاليهود أو النــصارى، بــل قبــل أن يــربز ىف حيــاة اإلســالم اليهــود والنــصارى، فكيــف 
بطبيعتهــــا ســــورة " الفاحتــــة"ثــــم إن هيــــامجهم اإلســــالم قبــــل جتريبــــه إيــــاهم وظهــــور عــــداوهتم وبغــــضهم لــــه؟ 

جتريدية، فهى ختلو من القصص واجلدال والتفاصيل، وتكتفى بمناجاة اهللا محدا واستعانة وطلب هداية، 
م  ــوال تتحــدث عــن أحــداث أو أشــخاص، ومــن ثــم كــان غريبــا القــول بأهنــا تــدين اليهــود والنــصارى بوس ْ َ

ك بـ   ".الضالني"، وهؤالء بـ"املغضوب عليهم"أو
ــارة وىف ــائط" عبــ ــائط: "يقــــول" أو جــــاء أحــــد مــــنكم مــــن الغــ ج مــــن األرض املتــــصوب، أى : الغــ ِّالف ّ ــــ َ

ى اهللا بنياهنم من القواعد: "وعند قوله تعاىل". وأراد به الكناية عن حاجة ذى البطن. املنحدر َفأ : يقول" ُ
ئل وال متنقل. دمر اهللا عليهم: معناه" ى وال". واهللا ليس بزا ه ال يتنقليريد أن اهللا ال يأ وهو .  يروح أل

ه أكرب من املكان والزمان، فوجـوده مطلـق ال حـد لـه، فهـو األول واآلخـر والظـاهر والبـاطن . ال يتنقل أل
وهــو اجتـــاه . وهــذا لــون مـــن التأويــل حتــى ال يتـــوهم متــوهم أن اهللا جيــرى عليـــه مــا جيــرى عـــىل املخلوقــات

ى، . املعتزلة   . ْولكن إتيانا يليق به وليس كإتيانناوهناك آخرون يقولون إنه سبحانه يأ
ني) أى عيــسى وأمــه(فآوينامهــا : "وبالنــسبة إىل اآليــة الكريمــة التاليــة ــإىل ربــوة ذات قــرار ومع ِ ه " َ نــرا

ْوربوة. ضممنامها، يعنى عيسى وأمه: معناه: "يفرسها قائال َر َبوة: ويقـال. مكان مرتفـع: ُ ْـ ـاء : واملعـني. ِ ا
ــيس مــن الغريــب أن مــريم، عنــد انتباذهــا مكانــا قــصيا، ". بمــرص: لويقــا. وذلــك بدمــشق. الطــاهر ولكــن أ

عــىل اتــساعها وتــذهب إىل دمــشق أو مــرص، " فلــسطني: "بــل بالدهــا مجيعــا" النــارصة: "تــرتك مــدينتها كلهــا
وهـــى فتـــاة وحيـــدة حـــبىل مرهقـــة عـــاجزة مرتعبـــة مـــن الفـــضيحة لـــيس هلـــا أرسة وال عائـــل وال صـــديقة وال 

آن قـد ســكت فلــم حيــدد املكـان الــذى اعتزلــت فيــه مـريم النــاس إىل أن وضــعت عيــسى، خـادم؟ ثــم إن القــر
ضا   .فعادت حينئذ إىل قومها حتمل رضيعها، فكان ينبغى أن يسكت عىل بن زيد أ

ٍوإنا أو إياكم لعىل هدى أو ىف ضالل مبني: "أما قوله تعاىل عىل لسان الرسول للمرشكني ً ُ َ َ فيفرسه " َ
ـتم ىف: معنـاه"بـأن  وهـو تفـسري يربــك تركيـب اآليـة وال يوصـل مـع ذلــك إىل ".  ضـالل، ونحــن عـىل هـدىأ

د هـو أن كـال منـا إمـا عـىل هـدى أو ىف ضـالل. شىء واهللا وحـده هـو الـذى حيكـم بيننـا . ذلك أن املعنى املـرا
واب لسد أسباب العداوات والـصدامات دون داع، وهـو مـا يعنـى أن علينـا . يوم القيامة وهذا أحسن األ

وهـــذا ممـــا ال وجـــود لـــه ىف األديـــان . بـــاب التنـــازع وإيكـــال كـــل شـــىء إىل اهللا يفـــصل فيـــه يـــوم احلـــسابســـد 
األخرى، وهو دليل العدل واملساواة، إذ يسوى املسلم من الناحية النظرية بينه وبني أهل غري دينه تفاديا 

ء املؤدى إىل العراك واالحـرتاب ءة اآليتـني التـاليتني . للمرا : آليتنـا هـذه لوجـدنا املعنـى ذاتـهولـو تابعنـا قـرا
ون عام أجرمنَا وال نسأل عام تعملون " َقل ال تسأ َ ُُ ُ ُ َْ ْ ْ َ ْْ َ َْ ُ َُّ ََّ ََ ََ ُقل جيمع بينَنَا ربنَا ثم يفتح بينَنَـا باحلق وهو الفتاح * ََ َ َ ْ ُ َ ْ َّـُ ََ ْ ُ ُْ ُـْ ِّ َ ْ ِـ َ ُّ ََّ َ َ ْ َ
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يم ُالعل ــــ ِ َ ــــوا وال: " وىف قولــــه تعــــاىل".ْ ذين آمنُ ــــإن ال َّ ــــ ََّ ََ َ ِ َّ ذين ِ وس وال ــــصارى واملج ادوا والــــصابئني والنَّ َذين ه َ َ ــــ ُ َ َ َ َّ َ ُ َِ ِ ــِ ــ َّ َ ْ َ َ ِ ــــ َ
نَهم يوم القيامة إن ا عىل كل يشء شهيد ٌأرشكوا إن ا يفصل بي ِ َـ ــ ُ ٍُـ

ْ َ ِّ ْ َُ َـ َ ََّ ََّّ ْـ َِّ ِِ ــِ َ َ َْ ْ ـ َ ُ ــ ْ ََ ِ َ ْ ا كان النَّــاس إال أمة واحدة "، "َ ًوم َ ــ ِ َ ُ ًَ ـََّ ــ َُ َّ ِ َـ
ة وال كلم اختلفوا ول ٌف ُ ـــ ـــَ َ ِ َ َ ْ ـــَ َ َ َ ىضْ ك لق ن رب بقت م ِ س ـــ ـــِ ُ ََ َ ـــ ِّ َ ـــ َْ ون َْ يام فيـــه خيتلف نَهم ف َبي ـــ ُ ِ َ ْ َ ِ ِ ـــ َِ ْ ُ ـ ــ ْ اطر الـــساموات "، "َ م ف ل الله ِق َِ ـــ َُ َّ َ ـــَّ َ ـــ َُّ ِ

ت حتكم بني عبادك ىف ِواألرض عامل الغيب والشهادة أ َ ِْ ِ َِ َ َ َ ْ ََ ْ ُ َْ ُ ْ ََ َ ْ َ َّ ِ َ ْ َ
ِ ِ َما كانوا فيه خيتلفون َ ُ ِ َ ُْ َ ِ ِ َ ا نقول" َ   .تعضيد 

َّوال يغر"وىف  ُ ُنكم باهللا الغرورَ َ ولـدن تناولـه ". معنـاه أن تعمـل باملعـصية، وتتمنـى املغفـرة: "يقـول" َّ
واالدار واإليامن" ُنزلوها: معناه: "يقول" والذين تبوأ َ يعنـى فقـرا ": ولو كان هبم خصاصة: "وقوله تعاىل. َ

ِومن يوق شح نفسه: "وقوله تعاىل. وحاجة َّ ُ ُْ َ وال : "وقوله تعاىل. البخل: والشح. يمنع بخل نفسه: معناه" َ
ال: "وقولــه تعــاىل. حــسدا: معنــاه" جيــدون ىف صــدورهم حاجــة ــْوال جتعــل ىف قلوبنــا غ وقولــه . يعنــى غــشا" ِ

تم أشد رهبة: "تعاىل  وعنـد ".متفرقة: معناه" حتسبهم مجيعا، وقلوهبم شتى: وقوله تعاىل. يعنى خوفا" أل
ــه جمنـون، وكانــت تناولـه لقولـه تعــاىل ىف خيانـة زوجتــى نـوح ولــ ة نــوح كانـت ختــرب النـاس أ وط قـال إن امـرأ

ة لــوط تــدل النــاس عــىل األضــياف ة نبــى قــط. امــرأ أى أن اخليانــة عنــده ال يمكــن أن تكــون . ومــا زنــت امــرأ
ـصور أن يعـرض اهللا نبيـه للفـضيحة واملهانـة مـن . خيانة عرض ورشف ّوهذا مـن أحـسن األقـوال، إذ ال أ

  .ية القاصم لظهور الرجال الكرامهذا اجلانب البالغ احلساس
وكثـري . تفسري موجز جدا كام ترى، واليتناول كل كلمة فضال عن كل آيـة" غريب القرآن"وكتاب 

رس طريق َمنه جمرد رشح لغوى للفظة أو العبارة بأ ْ َّ وقد حاولت أن أجد شيئا يتعلق بعائشة أو حفصة أو . ِ
وهيام ىف هذا التفـسري فلـم أوفـق إىل شـىء ـه مـن تـر. أ ى هـل هـو عـن قـصد جتنبـا لتلـك املـسائل احلـساسة أل

ذريـــة النبـــى فـــال يليـــق بـــه أن خيـــوض ككثـــري مـــن شـــيعة بيتـــه ىف ذلـــك املوضـــوع فيـــسىء إىل جـــده حممـــد عليـــه 
ه مل يكــن يقبــل مــا تقولــه شــيعة بيتــه عــن صــهرى الرســول  الــسالم؟ أم هــل هــو عــن مــصادفة واتفــاق؟ أم تــرا

ــك املتــشيعني حتــى الخيــرسهم؟ فمــثال مل أره وزوجتيــه الكــريمتني، لكنــه جتنــب  إظهــار ذلــك مــداراة ألو
ني اللتني ظاهرتا عـىل النبـى عليـه " النور"تطرق إىل احلديث عن حادثة اإلفك ىف سورة البتة وال عن املرأ

الكــــاهن، : اجلبــــت"فـــــ" النــــساء"ىف ســــورة " اجلبــــت والطــــاغوت"أمــــا . مــــثال" التحــــريم"الــــسالم ىف ســــورة 
  ".اجلبت والطاغوت كل معبود من حجر أو مدر أو صورة أو شيطان: يقال. الشيطان: والطاغوت
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.  للترشيع فقطُّالسنَّة هى املصدر الثانى للدين بعد القرآن، وإن كان الشائع القول بأهنا املصدر الثانى
ـضاواحلق أهنا ليست املصدر الثانى للترشيع فحسب بل للعقيدة واألخالق والـس ذلـك أن . لوك والـذوق أ

ــاول معهــــا األخــــالق الكريمــــة  ــــرشيعات وحــــدها بــــل كــــان يتنــ الرســــول مل يكــــن يتنــــاول ىف أحاديثــــه أمــــور الت
وقد قال الرسول صىل . والترصفات القويمة والذوق الراقى والعقيدة السليمة وما إىل هذا  كام نعرف مجيعا

َأوتيت الكتاب ومثلى ِّأال وإن: "اهللا عليه وسلم َ ُ فمثل الكتاب هو السنة الرشيفة.ُ"ُه معهُ ْ وهذا أمر طبيعى، . ِ
فليس من املعقول أن يكون الرسول جمرد حامل للوحى ال يصنع شيئا آخر غري تبليغه مهام عجز الناس عن 
قعـة التـى أمـامهم  فهم القرآن، ومهام وقفوا حائرين أمام النص ال يدرون كيف يطبقونه أو كيـف ينزلـون الوا

فسهم ىف حيص بيص ألن القرآن مل يتعرض هلذه التفصيلة أو عىل امل بادئ العامة التى يتضمنها، أو وجدوا أ
وال بد أن يكـون كـالم الرسـول ىف الـدين . فمن الطبيعى أن يتكلم الرسول ىف هذه احلاالت وأشباهها. تلك

  صحيحا ما دام القرآن مل ينزل بتصحيحه، وإال فمن يكون كالمه صحيحا يا ترى؟ 

وهذا . أما إذا نزل  القرآن خيالف ما قاله الرسول أو عمله فهذا أمر استثنائى، وهو عىل كل حال قليل
وباملناسـبة فـإن األمـور التـى عاتبـه القـرآن . يؤكد أن سائر كالمه ىف الدين صحيح مـا دام القـرآن مل خيالفـه فيـه

وميلـه للتيـسري عـىل العبـاد واجتهـاده ىف فيها إنام تدل عىل حبه لدعوته وحرصه عىل خدمتها بكل مـا يـستطيع 
راحتهم، لكن الوحى ينزل رغم ذلك مبينا أن خالف ما صنع هو األوىل، إذ فوق كل ذى علم عليم هو اهللا 

  . سبحانه، الذى يعرف مصلحة العباد أفضل من أى إنسان حتى لو كان ذلك اإلنسان نبيا رسوال

، وهـو ال نبـى وال رسـول،  كـان يعـرف أكثـر ممـا "هـفالك"وقد يقول قائـل إن العبـد الـصالح ىف سـورة 
فالعبــد : لكــن ال بــد مــن توضــيح بعــض النقــاط كــى يــنجىل األمــر عــىل حقيقتــه. يعــرف موســى النبــى الرســول

الــصالح مل يكــن يعــرف مــن الــدين أكثــر ممــا يعرفــه موســى، بــل أطلعــه اهللا عــىل مــا ســوف يقــع بعــد مــدة، فــرأى 
وهـــذه األشــياء ليــست مـــن .  موســى، ومـــن ثــم كــان حكمـــه عــىل األشــياء أدقالنتــائج املــستقبلية التـــى مل يرهــا

كام أن هناك خالفا حول شخصية ذلك العبد . الرشيعة وال من األخالق وال من العقيدة بل من أمور الدنيا
ٌفمن قائل إنه ملك، ومن قائل إنه برش: الصالح ْ ِْ ٌِ َ ضا. َ فهل هو يا : بل إن هناك خالفا حول شخصية موسى أ

ئيـل؟ أم هـل هـو موسـى آخـر؟ وإذا كـان األخـري  ترى موسى الرسول الكـريم الـذى بعثـه اهللا هلدايـة بنـى إرسا
صور أن العبد الصالح ملـك، وربـام كـان ملـك املـوت، إذ أخـذ روح الغـالم بنـاء عـىل  ا أ ٌفمن هو يا ترى؟ وأ َ َ

ويه من أمرمها عرسا ه حني يكرب سوف يرهق أ برشا ما جاز لـه ذلـك، إذ اإلنـسان ولو كان العبد الصالح . أ
وهذا امللك قد  بعثه اهللا ليبني لعبده موسى كيف . َال يعاقب ىف القانون وال ىف الدين عىل شىء مل يفعله بعد

ـاذا . أن ظواهر األمور كثريا ما ختدع وتضلل صور أن العبد الصالح ملـك، وإال فمـن هـو يـا تـرى؟ و نعم أ
ـن ذهـب؟  إن  أمـره مل يظهر ىف حياة موسى عليه ال ـى؟ وإىل أ ـن أ سالم أو أحد آخر غريه بعد ذلك؟ ومـن أ
ــه ال يفــوق موســى علــام ودينــا بــل معرفــة باملــستقبل لــيس إال، . كلــه غــامض، وال يقــاس عليــه ومــا هيمنــا هــو أ
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وهــو مل يكــن يعلــم هــذا املــستقبل مــن تلقــاء نفــسه، بــل اهللا هــو الــذى أطلعــه عليــه ألن معرفــة الغيــب هــى مــن 
ٍفإن شاء أعلمه بعض خلقه من رسول أو ملك، وإن  شاء أخفاه عن العباد مجيعا: تصاصه سبحانهاخ َ َ ٍ  .  

إذن فالرســول لــيس جمــرد مبلــغ للقــرآن عــن ربــه، بــل يــتكلم وحيكــم  ويفتــى ويــرشع ويوجــه األخــالق 
 الـدين، وعىل هذا فإن أحاديثه جـزء أساسـى مـن. ّوالسلوك ويرقى الذوق ويصحح العقيدة وهيدى الضمري

ــى املـــصدر الثـــانى بعـــد القـــرآن وقـــد حـــذر الرســـول املـــسلمني أن ينكـــروا الـــسنة بحجـــة أن ىف كتـــاب اهللا . فهـ
ُأال هل عسى رجل يبلغه احلديث عن:  "الكفاية ُ ُ ٌْ ٌوهو متكئى َ ُِ ِأريكته عىل َّ ِ ِبينَنَا وبيـنَكم كتـاب اهللا: "ُ، فيقولَ ُ :

ْفــام وجــدنا فيــه حــالال اســتحللنَاه، ومــا و َ ً َّجــدنا فيــه حرامــا حرمنــاهْ ًَ ُوإن مــا حــرم رســول اهللا صــىل اهللا عليــه ". ْ َّ ِ ُ َ َّ َّ ِ

َوسلم كـام حـرم اهللا َ فـني أحـدكم متكئـا"، "َّ ًال أ ِ َِّ َ َُّ ُ َ ْ ِأريكتـه عـىل ُ يـه األمـر مـن أمـرَ ُ يأ ُممـا أمـرت بـه أو هنيـت عنـه، ى ِ ُْ َُ ّ ِ َّ
ُبيننا وبينكم هذا القرآن: "فيقول ُالل أحللنـاه، ومـا وجـدنا فيـه مـن حـرام حرمنـاهفام وجدنا فيه من ح. ُ َ ُْ َّ ٍ ِ أال ". ٍ

ُأوتيت الكتاب ومثله معهى ِّوإن ََ ُ ِ ُ".   

ه بدون احلديث يمكن أن يقع كثري من الناس ىف أخطاء شنيعة، فيرشبوا اخلمر مثال اعتامدا  والواقع أ
ٌلـيس عـىل  الـذين آمنـوا وعملـوا الـصاحلات جنَـاح فـي: "عىل اآلية التاليـة ْام طعمـوا إذا مـا اتقـوا وآمنـوا وعملـوا ُ َ ََّ ُ ِ

فاآليـة ىف ظاهرهـا تقـول إن املهـم اإليـامن والتقـوى والعمـل ". الصاحلات ثم اتقـوا وآمنـوا ثـم اتقـوا وأحـسنوا
إال أن هناك فئة . الصالح، وليس هناك أى بأس بعد ذلك ىف أن يأكل اإلنسان ويرشب ما يشاء، فإنه ال يرض

ــر عــن تنتــسب إىل اإلســالم ظ ِهــرت ىف العــرص احلــاىل  تنكــر األحاديــث وال تــرى ســوى القــرآن، وتــرفض مــا أ ُ

بل إن بعضهم ينفى أن يكـون الرسـول قـد نطـق بـشىء . الرسول من قول أو فعل أو تقرير، وال ترى له قيمة
ه جهاز تسجيل وليس إنسانا ذا عقل وقلب وضمري وشعور باملسؤولية وقدرة عىل  آخر سوى القرآن، وكأ

  . القرآنيني: وهذه الفئة تسمى. لرشح والتوضيح والتطبيق واحلكم والتوجيها

عـن اخلـوارج " رسـالة الفرقـان بـني احلـق والباطـل"ولتلك الطائفة بذرة قديمة، فقد ذكر ابـن تيميـة ىف 
ِّأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكن خرجوا عن الـسنة واجلامعـة، فهـم ال يـرون اتبـاع ا"أن ِّْ َ لـسنة َْ

فقـون عـىل املـسح ". التى يظنون أهنا ختالف القرآن كالرجم ونصاب الرسقة وغري ذلـك وباملثـل نـراهم ال يوا
ه ليس مذكورا ىف كتاب اهللا كذلك فإن النجدات أضافت إىل ذلك إسـقاط حـد اخلمـر لعـدم . عىل اخلفني أل

ْوكان بعض املعتزلة عىل األقل ال يرون ىف احلدي. وروده ىف القرآن تر حجية، جلـواز دخـول الكـذب ََ ث املتوا
ا هريرة أكذب الناس. عليه ّكام كان النظام يعد أ ُ َ ّ.  

يــورد الــشافعى حــوارا بينــه وبــني أحــد منكــرى الــسنة ىف عــرصه أواخــر القــرن الثــانى " األم"وىف كتــاب 
َينْـــسب قائـــل ىل قـــال: "وهـــذا نـــص كالمــه. اهلجــرى ــت عربـــ: إىل العلــم بمـــذهب أصـــحابه ُ آن نـــزل  والقـــرى،أ

زهلــا لـــو شــك شــاك قـــد تلــبس عليــه القـــرآن  ــت أدرى بحفظــه، وفيـــه هللا فــرائض أ ــت مـــنهم، وأ َّبلــسان مــن أ ٌّْ َ ِ
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َبحرف منها استتبته، فإن تاب وإال قتلته، وقد َ َ َْ فكيف جاز عند ". ًتبيانا لكل يشء: "القرآن عز وجل ىف قال ْ
األمـر : الفـرض فيـه خـاص، ومـرة: ه عام، ومرةالفرض في: يشء فرضه اهللا أن يقول مرة نفسك أو ألحد ىف

ٌاألمر فيه داللة، وإن شاء ذو إباحة، وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عـن : فيه فرض، ومرة َ
رجل عن آخر عن آخر، أو حديثان أو ثالثة، حتى تبلغ به رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم؟ وقـد وجـدتك 

ًالصدق واحلفظ، وال أحدا لقيت ممن لقيتم من أن  ا لقيتموه وقدمتموه ىفًومن ذهب مذهبك ال تربئون أحد
حديث كذا، وفالن  أخطأ فالن ىف: حديثه، بل وجدتكم تقولون لغري واحد منهم يغلط وينسى وخيطىء ىف

مل يقـل هـذا : رجـل حلـديث أحللـتم بـه وحـرمتم مـن علـم اخلاصـة قال لو: ووجدتكم تقولون. حديث كذا ىف
م أو مـــن حـــدثكم، وكـــذبتم أو مـــن حـــدثكم، مل تـــستتيبوه، ومل رســـول اهللا  صـــىل اهللا عليـــه وســـلم، إنـــام أخطـــأ

ن، وظـاهره واحـد عنـد . بئس ما قلـت: تزيدوه عىل أن تقولوا له أفيجـوز أن يفـرق بـني يشء مـن أحكـام القـرآ
ــتم تعطــون هبــ ا، ومتنعــون مــن ســمعه، بخــرب مــن هــو كــام وصــفتم فيــه، وتقيمــون أخبــارهم مقــام كتــاب اهللا، وأ

. من وجه اإلحاطة أو من جهـة اخلـرب الـصادق وجهـة القيـاس، وأسـباهبا عنـدنا خمتلفـةى إنام نعط: فقلت هبا؟
بت من بعض مـن الرجـل بـإقراره، وبالبينـة، ى إعطـائ: قلـت؟ مثـل مـاذا :قـال. وإن أعطينا هبا كلها فبعضها أ

ر أقــوى مـــن البينــة، وال. وإبائــه اليمـــني، وحلــف صـــاحبه . بينـــة أقـــوى مــن إبـــاء اليمــني ويمـــني صـــاحبهواإلقـــرا
ًونحــن، وإن أعطينــا هبــا عطــاء واحــدا، فأســباهبا خمتلفــة وإذا قمــتم عــىل أن تقبلــوا أخبــارهم وفــيهم مــا  :قــال. ً

ًال أقبل منها شيئا إذ كان يمكن فيهم : ُذكرت من أمركم بقبول أخبارهم، ما حجتكم فيه عىل من ردها وقال
حـرف منـه، أو جيـوز  ًال يسع أحدا الـشك ىفى أشهد به عىل اهللا، كام أشهد بكتابه الذالوهم، وال أقبل إال ما 

  ".أن يقوم يشء مقام اإلحاطة، وليس هبا؟

ضا طائفة ممن تعزو نفسها لإلسالم من أهل اهلند ظهرت ىف أواخر القرن  ومن الذين يقولون بذلك أ
لــوى ومولــوى أمحــد ا لــدين أمرتــرسى وموالنــا أســلم جراجبــورى التاســع عــرش منهــا مولــوى عبــد اهللا جكرا

نيــون وشــبهاهتم حــول الــسنة: "خــادم بخــش ىف كتابــه القــيم. وغــالم أمحــد برويــز عــىل مــا وضــح د وقــد ". القرآ
ـــك القـــرآنيني عـــددا مـــن املـــرصيني يتـــزعمهم د أمحـــد صـــبحى . انتـــرشت تلـــك الـــدعوة حتـــى وجـــدنا مـــن أو

القــرآن وكفــى مــصدرا : "فهــو، ىف كتابــه. اليــا ىف أمريكــامنــصور املــدرس الــسابق بجامعــة األزهــر، واملقــيم ح
ــث " للتــــرشيع ــة األحاديــ سة بالغــ اململــــوء باألخطــــاء اإلمالئيــــة والنحويــــة والــــرصفية املزعجــــة، هيــــاجم بــــرشا

وممــا قالــه ىف هــذا الــصدد أن كــل واحــد مــن أصــحاب كتــب احلــديث النبــوى الــرشيف قــد . وجــامعى احلــديث
ت آ الف األحاديـث ممـا يـدل، كـام يقـول، عـىل أن الغـش كـان قـد استـرشى ىف انتخل أحاديـث كتابـه مـن عـرشا

قــع أن هــذا دليــل ضــده ال لــه، إذ لــو كــان املحــدثون قــد اخرتعــوا األحاديــث التــى تــضمها . ذلــك البــاب ِّوالوا
اذا مل يأخذوا كل حـديث قـابلهم وضـمنوه  فسهم ىف الغربلة والنخل؟ نعم  عبوا أ َّكتبهم حسبام تقول فلم أ َ ِ

قـع برهـان عـىل أن علـامء احلـديث، رضـوان اهللا علـيهم، َتبهم ما دام األمر تدليسا ىف تدليس؟ ك إن هذا ىف الوا
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كــانوا يطبقــون منهجــا علميــا حمكــام وال يقبلــون األشــياء عــىل عالهتــا، وإال فلــو كــانوا قــد اخرتعــوا األحاديــث 
فـــسهم ويعيـــدون النظـــر فـــيام النبويـــة لإلســـاءة إىل اإلســـالم كـــام تـــدعى ىف كتابـــك فلـــم يـــا تـــرى كـــانو ا يتعبـــون أ

  ّاخرتعوه وزيفوه لينتقوا منه أشياء وحيذفوا منه أشياء؟ 

أما قوله إن اإلسالم مل ينتظر البخارى ومسلم وبقية علامء احلديث حتى يؤلفـوا كتـبهم تلـك، بـل كـان 
ملـسلمون يـستعينون فقـد كـان ا. املسلمون يامرسـون ديـنهم قبـل هـؤالء بقـرون فـالرد عليـه مـن أسـهل األشـياء

ـــضا، وكـــل مــا فعلـــه علـــامء احلـــديث أهنـــم أرادوا غربلـــة األحاديـــث  طــوال تلـــك القـــرون باألحاديـــث النبويـــة أ
املنسوبة للنبى وتبويبها بحيث جيد القضاة واملفتـون وأصـحاب املـذاهب الفقهيـة جمموعـات األحاديـث بـني 

دهيم منظمة جاهزة ال حتوجهم كل مرة إىل تقويمها والت ًأ وليس معنى هـذا أن األحاديـث . ثبت من صحتهاً
التى مجعها أهل احلديث هى فوق النقد، فام هم ىف هناية املطاف إال برش يصيبون وخيطئون، شـأهنم شـأن أى 

لكــنهم قــد بــذلوا مــع ذلــك جهــودا عبقريــة ىف الفحــص والتقــويم . عــامل آخــر ىف أى ميــدان مــن ميــادين العلــم
  !والتصنيف

وهـذا كـالم تافـه، إذ .  منصور أن األحاديث النبويـة تنـاقض القـرآن وحتاربـهكذلك يزعم أمحد صبحى
متى كانت أحاديث الرسول مناقضة للقرآن؟ إن ذلك لو حدث فمعنـاه أن تلـك الروايـات ليـست مـن كـالم 
ٍالنبـى عليـه الـصالة والــسالم، وهـذا قليـل جــد قليـل ىف كتـب احلـديث املعتمــدة كـام يعرفـه كــل مـن لـه خــربة ىف  ُّ ِ ٌ
هذا املجال،  إال إذا ثبت أن التناقض املزعوم ليس تناقضا بل هو ختصيص حلكم عام مثال، أو استثناء 
حلالــة مــن احلــاالت التــى هلــا ظــروف خمتلفــة، أو حكــم وقتــى انتهــى العمــل بــه وبقــى احلــديث الــذى يتناولــه مل 

  .وما إىل ذلك... يندثر

ــضا ىف حماربــة الــسنة  النبويـة زعمــه بــأن وظيفــة النبـى حممــد ىف القــرآن ال تزيــد وممـا اســتند إليــه منـصور أ
ــه عليــه الــسالم مل يكــن أكثــر مــن جهــاز تــسجيل. عــن التبليــغ البتــة والرســول عليــه الــسالم ال حيــق لــه، . أى أ

بمقتىض مزاعم منصور، أن يفتح فمه برأى أو اجتهاد أو تفسري أو فتوى أو تنزيل للحكم القرآنى عـىل هـذه 
ــم حيــدث قــط أن ســأل أحــد الــصحابة النبــى عليــه الــسالم عــن ...  مــن احلــاالت الفرديــةاحلالــة أو تلــك تــرى أ

نية استعىص فهمها عليه، أو جاءه أحـد املـسلمني يـستفتيه ىف حالـة خاصـة ال يعـرف كيـف يطبـق  معنى آية قرآ
نى العام، أو حتركت نفسه الرشيفة لوعظ أصحابه بكالم من عنـده يـستوحى ف يـه القـرآن؟ عليها احلكم القرآ

وهو ما يعنـى . كذلك كان الرسول الكريم حاكام وقائدا عسكريا وقاضيا، إىل جانب كونه نبيا مبلغا للوحى
ثا من األحاديث غاليا ينبغى أن نتمسك به حتى نفهم اإلسالم فهام سليام ه عليه السالم قد ترك لنا ترا وال . أ

ى عليـه الـسالم خطـب اجلمعـة أكثـر مـن مخـسائة يكتفى أمحد صـبحى منـصور بـذلك بـل يـشتط فيـدعى أن النبـ
  .  مرة، ومع ذلك مل حتفظ له خطبة مجعة واحدة، إذ كان خيطب اجلمعة بالقرآن
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إن القرآن بوجه عام إنام يمثل دستور املسلمني، فإذا قلنا إننا حمتاجون إىل صوغ قـوانني تـنظم حياتنـا، 
ن مكــن أن يقــول لنــا قائــل إن حماولــة صــياغة هــذه القــوا ني تتنــاقض مــع وجــود القــرآن؟ إن القــرآن يكتفــى ىف أ

ى احلديث النبوى  معظم األحيان بالنص عىل اخلطوط الترشيعية العريضة واملبادئ األخالقية العامة، ثم يأ
. فيقدم لنا الفتاوى واألحكام التفصيلية التى تستوحى تلك املبادئ العامة وحتوهلا إىل تطبيقات عملية يومية

ام، بل ال بد للفقهاء ورغم ذلك كله  ّفإهنام ال يقدمان لنا أحكاما مبارشة جاهزة للوقائع التى تستجد مع األ
أن يعملوا عقوهلم ويستوحوا نصوص القرآن والسنة كى يصلوا إىل احلكم الصحيح هلذه الوقـائع والنـوازل 

  . وهكذا... ّاملستجدة

القرآن فيـه يمثـل املـتن، واحلـديث : ٍ وحواشَواحلق أن القرآن والسنة النبوية يشبهان كتابا ذا هوامش
وكـــالم الرســـول وأفعالــه هـــى جـــزء مـــن الـــوحى، إال إذا . يقــوم بـــدور الـــرشح، وال تعـــارض البتــة بـــني االثنـــني

فقـه الـسامء عـىل مـا اجتهـد، فعندئـذ ينـزل القـرآن منبهـا إيـاه  اجتهد الرسـول عليـه الـسالم مـن عنـد نفـسه ومل توا
َّعبس وتوىل : "ستحسانه عىل األقلبوجوب العدول عن هذا أو با َ َ وما يدريك؟ لعلـه * ْأن جاءه األعمى * َ

َّيزكــى  َّ َأو يــذكر فتنفعــه الــذكرى * َ َُ َّ ِأمــا مــن اســتغنى * َّ ــت لــه تــصدى * َ َّفأ َّومــا عليــك أال يزكــى * ََ َّ َ َّ وأمــا مــن * َ
ـت عنـه تلهـى * وهـو خيـشى * جاءك يسعى  َّفأ َ ُا النبـى، مل حتـرم مـا أحـل اهللا لـك يـا أهيـ"، "ِكـال، إهنـا تـذكرة* َ َّ َ َ ِّ َ

ِ

َتعالوا يستغفر لكم رسول اهللا لووا رؤوسهم : وإذا قيل هلم"، "َتبتغى مرضاة أزواجك، واهللا غفور رحيم؟ ْْ َّ ْ ََ ُ َ َ
تهم يصدون وهم مستكربون  ّورأ َُ ء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم* َ ْسوا ْ ْ ٌَ َ ْ لن يغفر اهللا هلم، واهللا ال . َ

َهيدى القوم الفاسقني ِ ْ َ."  

ّوهنـاك رؤى رآهــا صـىل اهللا عليــه وسـلم ىف املنــام وحـدث  هبــا مـن حولــه، وحـوارات دارت بينــه وبــني  ً ُ
املؤمنني أو جمادالت قامت بينه وبني الكافرين، فضال عام كان جيرى بينه وبني املسلمني وغري املسلمني مـن 

ضا حكم النبى وقضاؤه بني املتخاصمني، وهذا . غاحوارات مل ينزل هبا وحى، ومن ثم مل تكن تبلي ْوهناك أ ُ
ن وهناك رأى ارتآه النبى . وهناك ترصفات ترصفها النبى ووافقه القرآن فيها أو عاتبه عليها. طبعا غري القرآ

َوهـذا كلـه برهـان عـىل أن مــا يـصور بـه أمحـد صـبحى منـصور رسـول اهللا عليـه الــصالة . إلـخ... مـن عنـد نفـسه
ة تسجيل ليس فيها إال أرشطة للقرآن الكريم هو ضالل ىف ضاللوالسالم م ه مل يكن أكثر من آ   ! ن أ

ت جمملة عامة، وحتتـاج عنـد التطبيـق إىل النظـر فيهـا  ّفإذا أضفنا إىل ما مر أن ىف القرآن أحكاما كثرية أ
ـه صـىل اهللا عليـه ّالستخراج احلكم ىف هذه الواقعة اخلاصة أو تلك لتنزيلها عليها، تبني لنا عىل نح و يقينـى أ

ائـدة"مثال ذلك آية الـرسقة ىف سـورة . وسلم مل يكن جمرد جهاز تسجيل ، التـى ال بـد أن تثـري عنـد قراءهتـا "ا
َمـــا قيمـــة املبلـــغ الـــذى تقطـــع عنـــده يـــد الـــسارق؟ وهـــل تقطـــع ىف كـــل األحـــوال أم هـــل هنـــاك : األســـئلة التاليـــة ْ َ ُْ ُ

َّحتــى يــتم القطــع؟ وكيــف ينفــذ هــذا القطــع؟ بــل مــا معنــى القطــع؟ ظــروف ورشوط معينــة ال بــد مــن توفرهــا 
َكــذلك عنــدنا الزكــاة، ولكــن كيــف خيــرج املــسلم زكاتــه؟ ومــا نــصاهبا؟ ومــا نــسبتها إىل مالــه؟ وهــل الزكــوات  ََ َّ ُ ِ



 ٨٧
 

ال املزكى عنه؟ وهل ال بد من إخراجها عينًا أم هل من اجلائز  ْكلها شىء واحد أم هل ختتلف حسب نوع ا َ َّ
ً نخرجهــا نقــدا؟ وهكــذا يــرى القــارئ أن هنــاك، إىل جانــب القــرآن الكــريم، مندوحــة واســعة للمــسامهات أن ً ًْ َ

ْالنبوية من خالل القول والسلوك والتطبيق واحلكم   . إلخ... ُ

ام إبراهيم عليه السالم  ا قاله أمحد صبحى منصور عن الصالة وأهنا إنام وردت لنا من أ أما بالنسبة 
ْومل ترد ع ِ ـرى العـرب ىف اجلاهليـة َ ام النبـى؟ أ ن طريق السنة النبوية، فيا ترى كيف وصلت إىل العرب عىل أ

بياء حتى  ى األ كانوا يصلون عىل النحو الذى كان يصىل عليه إبراهيم طوال كل هاتيك القرون منذ عرص أ
ن يا ترى ذلك الكتـاب؟ وهـل ك انـت صـالة إبـراهيم عرص حممد؟ أم وصلتنا ىف كتاب من كتب إبراهيم؟ فأ

ن، التى مل تكن قد نزلت بعد، أم ماذا؟ ثم كيف يسكت القرآن فال يذكر " الفاحتة"تتضمن مثال  وآيات القرآ
ــه  قــع أ بيــاء؟ الوا باعــه ليــست شــيئا آخــر غــري صــالة إبــراهيم عليــه الــسالم وســائر األ أن صــالة النبــى حممــد وأ

ر بأهنـــا إنـــام وصـــلت إلينـــا مـــ .  ن خـــالل ســـنة نبينـــا حممـــد صـــىل اهللا عليـــه وســـلم لـــيس إاللـــيس أمامـــه إال اإلقـــرا
ــا وأقواهلـــا  وباملناســـبة فأمحـــد صـــبحى منـــصور يـــصىل صـــالة ختتلـــف متامـــا عـــن صـــالتنا ىف مواعيـــدها وركعاهتـ

ة كهذه ال يمكن أن يقع فيها االختالف؟ ثم ماذا كان يمكن أن . وطريقة تأديتها فكيف، وهو يقول إن مسأ
ة؟ ال ريـب أن االخـتالف سـيكون ىف تلـك احلالـة تكون النتيجة لو مل ت كن هنـاك أحاديـث تـضبط تلـك املـسأ

ْوعـىل ذلـك فقـس كـل أمـور الـدين واحليـاة بالنـسبة للمـسلمني، إذ إن العلـامء والفقهـاء واملفتـني . أشد وأزعـج ِ َ
ن، فامذا حيدث إن مل تكن هناك أحا ديث؟ يقينا خمتلفون اآلن رغم وجود األحاديث، التى تضبط فهمنا للقرآ

لــسوف تــزداد شــقة ذلــك اخلــالف ازديــادا فاحــشا يثمــر فتنــة ال تبقــى وال تــذر، ويتفتــت املــسلمون ويــصريون 
  !شذر مذر

َوأما بالنسبة خلطبه صىل اهللا عليه وسلم ىف اجلمعة وغريها فقد كانت كل خطبة تتكون من كالمـه ال  ُ
ن، وإن مل يمنـع هـذا مـن االستـشهاد أحيانـا بـبعض ا ومـن بـني تلـك اخلطـب خطبتـه . آليـات الكريمـةمن القـرآ

ُمثال يوم أحد عـن ى كتابه من العمل بطاعته والتناه اهللا ىفى أهيا الناس، أوصيكم بام أوصان: "وهذا نصها. ُ
ٍثم إنكم بمنزل أجر وذخر ملن ذكر الـذ. حمارمه ٍ َّعليـه ثـم وطـن نفـسه عـىل الـصرب واليقـني واجلـد والنـشاط، ى ِ َ

ٌيد كربـه، قليـل مـن يـصرب عليـه، إال مـن عـزم لـه عـىل رشـدهفإن جهاد العـدو شـد ُ ْ َ إن اهللا مـع مـن أطاعـه، وإن . ٌ
وعلـيكم . الشيطان مع من عصاه، فاستفتحوا أعاملكم بالـصرب عـىل اجلهـاد، والتمـسوا بـذلك مـا وعـدكم اهللا

الــضعف، إن االخــتالف والتنــازع والتثبــيط مــن أمــر العجــز و. حــريص عــىل رشــدكمى أمــركم بــه، فــإنى بالــذ
ٍأن من كـان عـىل حـرام فرغـب عنـه ى قلب أهيا الناس، إنه قذف ىف. وهو مما ال حيبه اهللا، وال يعطى عليه النرص

، ومـن أحـسن وقـع أجـره . ابتغاء ما عند اهللا غفر له ذنبه ُومن صىل عىل حممد صىل  اهللا عليه ومالئكته عرشا َ َ
ؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر فعليـه اجلمعـة يـوم اجلمعـة إال ومن كـان يـ. آجل آخرته عاجل دنياه أو ىف عىل اهللا ىف

ة أو مريضا أو عبـدا مملوكـا مـا أعلـم مـن . محيـدى ومـن اسـتغنى عنهـا اسـتغنى اهللا عنـه، واهللا غنـ. صبيا أو امرأ
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وإنـه قـد . عمل يقربكم إىل اهللا إال وقد أمرتكم به، وال أعلـم مـن عمـل يقـربكم إىل النـار إال وقـد هنيـتكم عنـه
ُروح األمــني ىفنفــث الــ ِروعــ ُ ــه لــن متــوت نفــس حتــى تــستوىفى ُ طــأ  أ أقــىص رزقهــا ال يــنقص منــه شــئ، وإن أ

طلب الرزق، وال حيملنكم استبطاؤه عىل أن تطلبوه بمعصية ربكـم، فإنـه  فاتقوا اهللا ربكم وأمجلوا ىف. عنها
َال يقدر عىل ما عنده إال بطاعته ْ ِّقد بني لكم احلالل واحلرام، غري أن . ُ بينهام شبها من األمر مل يعلمها كثري من ُ

َإىل جنـب احلمـى أوشـك ى فمن تركها حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيهـا كـان كـالراع. الناس إال من عصم ِ

ِوليس ملك إال وله ًمحى. أن يقع فيه ٌ ِ إذا : واملؤمن من املؤمنني كالرأس من اجلسد. ِأال وإن َمحى اهللا حمارمه. َ
  ".والسالم عليكم. ر جسدهاشتكى تداعى إليه سائ

ضا هياجم من يعدون سنة البخار : وغـريه مـصدرا مـن مـصادر التـرشيع ىف االسـالم متـسائالى وهو أ
بقـرون ى وغـريه  بعـد مـوت النبـى البخـارى هل يعقـل أن تظـل مـصادر التـرشيع ىف اإلسـالم ناقـصة اىل أن يـأ

ُنَكم، وأمتمــت علــيكم نعمتــى، ورضــيت لكــم ُاليــوم أكملــت لكــم ديــ: "ليكملوهــا؟ ومــاذا نفعــل بقولــه تعــاىل ُِ َ
؟ فعنــده أن القــرآن الكــريم هــو املــصدر الوحيــد للتــرشيع، إال أن املــسلمني أضــافوا لــه مــصادر "االســالم دينــا

وكــان مــن بــني تلــك املــصادر األحاديــث والــسنن، وكلهــم . أخــرى توســعت هبــا الفجــوة بيــنهم وبــني االســالم
ك الذين يعدوهنا من .  أن تلك األحاديث ليست جزءا من االسالموعنده. خمتلفون فيها جزئيا وكليا وأو

ه فرط ىف تبليغ هذا اجلزءى االسالم إنام يتهمون النب ه مل يبلغ الدين كامال وبأ   . عليه السالم بأ

ه يتالعب هنا بالكلامت، فـنحن ال نـؤمن  بـسنة البخـارى . هذا ما قاله أمحد صبحى منصور والواقع أ
وكانت تلك . بخارى بل بسنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، التى مجعها ودوهنا هؤالء األفذاذوال غري ال

ام النبى، ودون بعض الصحابة أشياء منها، وكان املسلمون حيفظوهنا، ويلجأون إليها  َّالسنة موجودة منذ أ
لـون يـستخدمون عقـوهلم ىف ترشيعاهتم حني ال جيـدون ىف القـرآن مبتغـاهم وجـودا مبـارشا مـثلام كـانوا وال  يزا

وكـــل مـــا صـــنعه . واســـتنتاجاهتم وقياســـاهتم عنـــدما ال جيـــدون ىف القـــرآن واحلـــديث مبتغـــاهم وجـــودا مبـــارشا
فوهـا هـم  ه والـصحف إىل كتـب أ أصحاب كتب احلديث هو أهنم نقلوا أحاديث النبى مـن الـصدور واألفـوا

ُوبوبوهــا حتــى تكــون حتــت يــد مــن يريــد فــال يــضيع وقتــه ىف  البحــث عنهــا وال ىف التحقــق منهــا بــدءا مــن نقطــة ََّ
تـــرى هـــل يـــصح أن نقـــول إن النـــاس مل تكـــن تتـــنفس إىل أن صـــنف العلـــامء واألطبـــاء كتبـــا ىف اجلهـــاز . الـــصفر

  .التنفسى والشهيق والزفري ورشحوا عملية التنفس؟ فكذلك احلال ىف كتب احلديث

من الـسامء ى ّو السنة النبوية، ويدعون أهنا وحوغريه هى أما قوله إن املسلمني يعدون ما كتبه البخار
شــدين إىل أن جــاء بعــض ى رغــم أن ذلــك الــوح قــد امتنــع عــن كتابتــه الرســول واخللفــاء الراشــدون وغــري الرا

لتدوين تلك السنة، بام يعنى أن اإلسالم ظل ناقـصا إىل أن  وغريه فتطوعوا بدافع شخىصى الناس كالبخار
 عـصور الفـتن واالســتبداد واالنحـالل، أمـا قولـه هــذا فهـو قـول متهافــت ال وغـريه إلكاملــه ىفى تطـوع البخـار

يف . يصمد أمام النظر العقىل يـا " مـسنده"أو " صـحيحه"فأى دافـع شخـىص بعـث البخـارى أو غـريه عـىل تـأ
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ترى؟ هل كان يريد ملكا أو ماال أو جاها؟ فكيف؟ إننـا ال نقـول إن كـل مـا مجعـه البخـارى أو غـري البخـارى 
ائة، بل نقول إهنم قد بذلوا ىف تلك السبيل جهودا عبقرية نبيلـة نرجـو أن جيـازهيم ىف كت ابه صحيح مائة ىف ا

وا بتلك النصوص مـن عنـدياهتم بـل مجعـوا مـا كـان متـداوال عـىل األلـسن أو . اهللا عليها خري اجلزاء وهم مل يأ
شــؤوهنم التــرشيعية واألخالقيــة حمفوظــا ىف القلــوب أو مثبتــا ىف الــصحف ويعمــل بــه املــسلمون ىف تــرصيف 

إهنم، كام قلنا ونقول، مل ينشئوها من العـدم، بـل كانـت موجـودة، وكـل مـا صـنعوه هـو . والسلوكية والعقيدية
ُأهنم مجعوها وحتققوا من صحتها وبوبوها حتى يكون استعامهلا سهال ميسورا ملن يريد ََّ  .  

ه أساء بأحاد ه يلجأ إىل اهتام البخارى بأ يثه تلك إىل مقام النبـى الكـريم، مـوردا حـديثا يقـرؤه وهنا نرا
ة  بطريقته املريبة زاعام أن البخارى يصور فيه الرسول عليه الصالة والسالم بصورة من يريـد اغتـصاب امـرأ

. من النساء، مع أن احلديث إنام يتكلم عن سيدة كان النبى قد خطبها وعقد عليها لكنـه مل يكـن قـد دخـل هبـا
زلــت ىف بــستان، وتــصادف أن وصــلت ْ الزوجــة املــذكورة إىل النبــى وهــو ىف بعــض الطريــق مــع صــحابته، وأ َ ِ ْ ُ

ـه يمـد يـده إليهـا إال أن اسـتعاذت بـاهللا ظنـا  فرتك النبى أصحابه لـريى زوجتـه اجلديـدة، فـام كـان منهـا حـني رأ
ول عليــه فكــان أن أجاهبــا الرســ. منهــا أن ذلــك ســيجعلها أحظــى عنــده حــسبام أفهمهــا بعــض زوجــات النبــى

ِعــذت بمعــاذ: الــصالة والــسالم قــائال ْ ــت اآلن ىف محايــة اهللا مــا دمــت قــد اســتعذت بــه. ُ َّثــم رسحهــا إىل . أى أ
ــال تطييبــا خلاطرهــا رغــم انخــداعها بــام ســمعت وتنفيــذها لــه  أهلهــا تــرسحيا مجــيال وأكرمهــا وأعطاهــا بعــض ا

 الـذى استـشهد بـه أمحـد صـبحى منـصور عـىل إن احلـديث. باحلرف مما ال جيعلها أهال ألن تكـون زوجـة النبـى
صـــحة اهتامـــه للبخـــارى هـــو حـــديث مـــوجز ال يعطـــى  الـــصورة كاملـــة كـــام رشحتهـــا هنـــا، بيـــد أن الرجـــوع إىل 
ه أن جيىل الصورة جتلية تامة ويوضح ما أراد منصور التعمية عليه ليصدق  ّروايات احلديث األخرى من شأ ِّ

ء املتعجلون اهتامه املجحف للبخ   . ارى رىض اهللا عنهالقرا

ـــه للحـــديث النبـــوى الـــرشيف تفـــسريه  ومـــن احلجـــج التـــى يلجـــأ إليهـــا أمحـــد صـــبحى منـــصور ىف حماربت
ه ًالكتاب تبيانا لكل  َّونزلنا عليك: "، وقوله سبحانه"الكتاب من يشء َّما فرطنا ىف: "العامى لقوله تعاىل شأ

ه يمكنه االستدالل به عىل وجوب استغناء"يشء ـه .  املسلم بالقرآن عن كـل شـىء آخـر، متصورا أ واحلـق أ
ــضا لــو كــان صــادقا ىف هــذا الــذى يقــول ــيس القــرآن قــد ذكــر كــل . لكــان أوىل بــه أن يمــزق كتبــه ومقاالتــه أ أ

ِّشىء، وبني كل شىء، ومل يفرط ىف أى شىء؟ وهذا يذكرنى بالـسؤال الـذى كنـا نـسمعه ىف صـبانا مـن بعـض  ّ
ن مرص عىل إذا كان القرآن " :العامة حولنا فيه تبيان كل شىء، فكيف مل يذكر عدد األرغفة التى تنتجها أفرا
ن قد بني كل شىء ومل يفرط ىف ذكر أى". سبيل املثال؟ ِّإننا ال نشاح ىف أن القرآ ّ شىء، ولكن بمعنى غري هذا  ّ

هـا مـا نعـالج نـستخلص من إن القرآن كثريا ما يكتفى برسم اخلطوط العامة ثـم يرتكنـا. املعنى العامى الساذج
ام   . به مشاكلنا التى تتجدد مع األ
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وقــد كــان الرســول هــو أول مــن قــام بتطبيــق مبــادئ القــرآن واســتخراج األحكــام التفــصيلية مــن مبادئــه 
َوتطبيقها عىل الوقائع التى تستجد كل يوم، فكيف يطلب منا أن هنمل ما تركه لنا الرسول  وترشيعاته العامة ْ ُ

ه ي ـك ى النبـ"إن  تناقض مع إيامننا بـالقرآن؟ أمـا قولـهالكريم عىل اعتبار أ ءتـه مـن أو يـوم القيامـة سـيعلن برا
ــزل اهللا هبــا مــن ســلطان وقــال : الــذين تركــوا كتــاب اهللا وهجــروه جريــا وراء مــصادر أخــرى ومعتقــدات مــا أ

ن مهجــورا  ى ِّيــا رب، إن قــوم: الرســول جــرمني، عــدوا مــن املى وكــذلك جعلنــا لكــل نبــ* اختــذوا هــذا القــرآ
ّيكل وال يمل من توجيهها  لعلامء احلديث  فهو تكرير لالهتامات الظاملة التى ال" وكفى بربك هاديا ونصريا َّ َ َِ

يـستعيض بكتـب احلـديث عـن كتـاب اهللا، بـل كـل مـا هنـاك أهنـا  خاصة، واملـسلمني عامـة، إذ ال يوجـد مـسلم
ز الفـضاء دون ضـابط وتطبيقه عىل أحسن وجه ممكن، بـدال  تساعدنا عىل فهم القرآن مـن االنفـالت ىف أجـوا

ءتـه ممـن يـشهد لـه صـىل اهللا . وال رابـط كـام يفعـل هـو نفـسه ومـن عـىل شـاكلته َثـم هـل يمكـن أن يعلـن النبـى برا ُّ
أشــهد أال إ إال اهللا، وأن حممــدا رســول : "ِّعليــه وســلم بــالنبوة والرســالة ويقــف مــع مــن يكفــر الــذى يقــول

ِحمـد بــالنبوة والرســالة كفـرا ورشكــا وإثـام، فــام هــى الـشهادة يــا تـرى التــى تــرىض ؟ وإذا كانـت الــشهادة مل"اهللا ْ ُ
َاهللا ورسوله؟ َ  

ــىل ىف اخللــــق  ــــضا نؤكــــد معــــه، أن النبــــى صــــىل اهللا عليــــه وســــلم هــــو املثــــال األعــ وهــــو يؤكــــد، ونحــــن أ
: ا نتــساءللكننــ. والــسلوك والعقــل والفــصاحة والــدعوة والتخطــيط والقيــادة العــسكرية والزعامــة الــسياسية

ُترى كيف تواتى املسلم احلق نفـسه عـىل إمهـال ذلـك الـرتاث النبـوى العظـيم والبـدء كـل مـرة مـن جديـد دون  ََّ
َحماولة االستفادة من هذا الرتاث الذى يقول فيه منصور قصائد وهلى ليستدير فيفاجئنا بأن علينا نبذه ْ متاما،  َ

فقـه عليـه، وىف ذات الوقـت مل  تبـه عليـه الـسالم فـيام ملوإال كنا مرشكني كـافرين؟ ثـم إذا كـان الـوحى قـد عا يوا
يعــــرتض عــــىل شــــىء ممــــا وصــــلنا مــــن أحاديثــــه وتــــرصفاته الــــرشيفة األخــــرى، أفــــال حيــــق لنــــا أن نفهــــم أن هــــذه 

بالرضـا والقبـول؟ أال يـرى القـارئ أن منـصور يتخـبط ختبطـا عنيفـا  األحاديث والترصفات حتظى من القـرآن
أزق الذى أوقع نفسه فيه سبيال؟ إىل وال يستطيع أن هيتدى    اخلروج من ا

ه يقول إن ما وصلنا من روايات األحاديث النبوية فيه وتعليقنا عليه هـو . الصواب واخلطأ كذلك نرا
أن علــامء احلــديث، كــام هــو معــروف، مل يقبلــوا كــل مــا وصــلهم مــن كــالم أو فعــل منــسوب للرســول صــىل اهللا 

د بذلوا جهودا جبارة ىف متحيص سنته الكريمة، وإن كنا ال نستطيع الزعم عليه وسلم، وهو دليل عىل أهنم ق
ـــاء بـــأن هـــذه اجلهـــود فهنـــاك أحاديـــث منـــسوبة للنبـــى ردهـــا بعـــض العلـــامء، وهنـــاك : ّالعبقريـــة ال خيـــر منهـــا ا

ر أما منصو. أحاديث أخرى ال يطمئن إليها القلب، بل منها ما ال يقتنع به العقل، لكن ذلك قليل بوجه عام
  . ّفقد غاىل ىف الرفض مغاالة رهيبة ودعا إىل اطراح األحاديث النبوية مجلة وتفصيال

ه ىف الوقت الذى هيـاجم املحـدثني واألحاديـث التـى يرووهنـا هجومـا شـديدا ال يبقـى وال  ِوالغريب أ ْ ُ ّ
ه يستطيع توظيفها ىف ا ه يعتمد عليهم ويصدق رواياهتم متام التصديق كلام ظن أ ّيذر نرا َ ومن . هلجوم عليهمَ
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ْويؤكد أن النبى هنـى عـن كتابـة غـري القـرآن أن اخللفـاء الراشـدين بعـده سـاروا عـىل طريقـه فنَهـوا : "ذلك قوله َ َ َ
و بكر الـصديق مجـع النـاس بعـد وفـاة: عن كتابة األحاديث وعن روايتها ّإنكـم حتـدثون عـن : "النبـى فقـال ّفأ

فمــن . ّاختالفــا، فــال حتــدثوا عــن رســول اهللا شــيئا كم أشــدرســول اهللا أحاديــث ختتلفــون فيهــا، والنــاس بعــد
كم فقولـــوا مـــه: ســـأ ِّبيننـــا وبيـــنكم كتـــاب اهللا، فاســـتحلوا حاللـــه، وحرمـــوا حرا ّ ، وهـــذا مـــا يرويـــه الـــذهبى ىف "ِ
َويروى ابن عبد الرب والبيهقى أن عمر الفاروق قال. تذكرة احلفاظ وإنى  إنى كنت أريد أن أكتب السنن،: "ُ

واهللا ال أشـوب كتـاب اهللا بـشىء  وإنـى. ّكانوا قبلكم كتبوا كتبـا فـأكبوا عليهـا وتركـوا كتـاب اهللاذكرت قوما 
دا ـدا: "ورواية البيهقى. أ بس كتاب اهللا بشىء أ ِال أ ْ مـا مـات عمـر بـن اخلطـاب : وروى ابـن عـساكر قـال". َ

تـى أفـشيتم عـن رسـول مـا هـذه األحاديـث ال: حتى بعث إىل أصحاب رسول اهللا فجمعهم من اآلفاق، فقال
: ومنــه كــذلك قولــه". فــام فــارقوه حتــى مــات. ال واهللا ال تفــارقونى مــا عــشت. اهللا ىف اآلفــاق؟ أقيمــوا عنــدى

يـضيف إليـه  ، وبعـضهم"َّمن كذب عىل فليتبوأ مقعـده مـن النـار"وعلامء احلديث يتفقون عىل صحة حديث "
ّمـن كـذب عـىل متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن": "متعمدا"كلمة  تر،  وهـم".  النـارّ جيعلـون هـذا احلـديث مـن املتـوا

تر ال يـصل إىل بـضعة أحاديـث عنــد أكثـر املتفـائلني واملهـم أهنـم، بـإقرارهم بـصحة هــذا . وعـدد احلـديث املتـوا
ّالنبــى بــدأ ىف حيــاة النبــى نفــسه، وإال مــا قــال النبــى هــذا احلــديث حيــذر مــن  احلــديث، يثبتــون أن الكــذب عــىل

ــ". الكــذب عليــه ــو هريــرة مــن احلــديث بعــد وفــاة عمــر، إذ أصــبح ال خيــشى أحــدا: "ضا قولــهومنــه أ . وأكثــر أ
و هريرة يقول ّإنى أحدثكم بأحاديث لـو حـدثت هبـا زمـن عمـر لـرضبنى بالـدرة : وكان أ ِّ َّلـشج : "وىف روايـة(ُّ َ َ

ا هريـرة كـان يقـول"). رأسى ِتـى قـبض ح" قـال رسـول اهللا: "أن نقـول مـا كنـا نـستطيع: ويروى الزهرى أن أ ُ
ـو هريـرة. عمر قنـت أن املخفقـة : ثم يقول أ َأفكنـت حمـدثكم هبـذه األحاديـث، وعمـر حـى؟ أمـا واهللا إذن أل َ َْ ِ ّ ُ ََ ُ ِّ ُ

واآلن مـا دام ينكـر ". اشـتغلوا بـالقرآن، فـإن القـرآن كـالم اهللا: عمر كان يقول ستبارش ظهرى، فإن) العصا(
ه، وهى   مزيفة ىف نظره ليس هلا حقيقة؟األحاديث فلامذا يستعني هبا لتعضيد رأ

ه، ىف تفسريه ولنأخذ مـثال مـا . للقرآن، ال يستطيع أن يقول شيئا ذا بال دون االستعانة باحلديث كام أ
ـه  ،"وإنك لعىل خلـق عظـيم: "ىف أخالق النبى عليه السالم إذ وصفه املوىل سبحانه بقوله قاله فقـد أضـاف أ

وهذا الكـالم مل يـرد ىف القـرآن، بـل هـو مـن كـالم عائـشة رىض اهللا . "كان خلقه القرآن"صىل اهللا عليه وسلم 
ضا ما كتبه بشأن زينب بنـت جحـش وزيـد بـن حارثـة، . عنها، وقد أوردته لنا األحاديث النبوية ومن ذلك أ

وقد نزلت آيـة . رشع اهللا وأوامره، حتى لو كان فيها حرجى ُكان عليه أن ينفذ سنّة اهللا، أى والنب: "إذ يقول
َسنّة اهللا ىف. من حرج فيام فرض اهللا لهى كان عىل النب ما" ْالذين خلوا من قبل، وكان أمر اهللا قدرا مقدورا ُ َ َ "

كيف عرف منصور أن الكالم ىف : هو والسؤال...". موضوع زيد بن حارثة وزواجه وطالقه من زوجته ىف
وحـده " زيـد"ن اآلية مل تذكر إال اسم اآلية عن زينب، وأن زيدا هو زيد بن حارثة، وليس زيدا آخر؟ ذلك أ

يـه، وكـذلك دون اسـم قـع أن لـيس هنـاك مـن مـصدر هلـذا إال . زوجتـه التـى أصـبحت طليقتـه دون اسـم أ ْالوا
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القرآن حيدد  األحاديث، فكيف أصبحت األحاديث هنا شيئا موثوقا به بعد أن قال فيها ما قال؟ قد يقول إن
ـه مـن  ـن نعـرف أن زيـدا كـان: خـرىْ، لكـن مـرة أ"أدعيـائكم"زيـدا بأ ّدعـى النبـى عليـه الـسالم  مـن أ ِ أى ابنـه (َ

َبــالتبنِّى ِلكــن هــذا تــاريخ، ونحــن نعمــل عقولنــا ىف روايــات التــاريخ : يقــول إال مــن األحاديــث النبويــة؟ قــد) َّ ْ ُ
ه فنقبـل مـا تطمـئن إليـه ِوهـذا هـو مـا أريـد أن أفهمـه إيـاه. ونـرد مـا سـوا ْ ِأن نعمـل عقولنـا ىف األ: ُ ْ حاديـث، لكـن ُ

ّبـــرشط أن نحـــرتم منطـــق العقـــل ومـــنهج العلـــم وأن نقلـــب األمـــر عـــىل كـــل وجوهـــه وأن نرتيـــث قبـــل إصـــدار 
ـــا مل يــــدخر فيــــه  ٍاألحكــــام وأن ننظــــر جيــــدا فــــيام يقولــــه اآلخــــرون، وبخاصــــة مــــن خيالفوننــــا ىف الــــرأى، وهــــو مـ

أمـا نبـذ األحاديـث . ذا الـسبيلّاملحدثون وسعا، وإن مل يمنـع هـذا مـن وجـوب إضـافة املزيـد مـن اجلهـود ىف هـ
  . عمل أخرق مجلة وتفصيال عن جهل واندفاع فهو

ّوهذا مثال آخر عىل أن منصور نفـسه، رغـم كـل الطنطنـات والتطـاوالت عـىل املحـدثني واألحاديـث، 
نـا، ىف فهمنـا للقـرآن ه يؤكـد أ ًال يستطيع أن يتقدم فرتا ىف تفسري القرآن دون االستعانة هبا وهبم، مع أ ْ ، لـسنا ِ

 مـن سـورة ١١٣ _١٠٥اإلطـالق إىل االسـتعانة باحلـديث أو بغـريه، فقـد كتـب ىف تفـسري اآليـات  بحاجة عـىل
ــ: "مـــا يـــىل" النـــساء" ــار النبـ حـــدث ذلـــك حـــني رسق . بـــرشا فقـــد اســـتطاع بعـــض املنـــافقني أن خيدعـــهى وباعتبـ

م فتــآمروا بالليــل عــىل أن أحــدهم درعــا، وشــاع بــني النــاس أمــره، وأحــس أهــل اللــص بالعــار ممــا ارتكبــه ابــنه
. يربئون ساحة ابنهم املظلومى وىف الصباح جاءوا للنب. برئى بيت شخص هيود يضعوا الدرع املرسوق ىف

وهــى قــصة . وبــذلك أصــبح اللــص بريئــا، وأصــبح الــربيء لــصا ّوصــدقهم ودافــع عــن ابــنهم،ى وانخــدع النبــ
ــا أن ينجـــو املجـــرم صـــاحب ال تتكـــرر ىف َكـــل زمـــان ومكـــان موجزهـ . نفـــوذ وأن يـــدخل الـــربيء الـــسجن ظلـــامُ

إنسانية  ّذكر القصة وحوهلا من حادثة تارخيية حمددة بالزمان واملكان واألشخاص إىل قضية والقرآن الكريم
ّأن حيكم بالكتاب وحذره من أن  ّووجه نظره إىلى وىف البداية عاتب اهللا تعاىل النب. كل عرص عامة تتكرر ىف

زلنا إليك الكتاب": يكون مدافعا عن اخلائنني باحلق لتحكم بني الناس بام أراك اهللا، وال تكن للخائنني  إنا أ
زل الكتاب احلق ليحكم بني الناس بام أراه اهللا ىفى أ". خصيام ـه . ذلك الكتاب، فاالحتكـام للكتـاب أ وأل

نهـى عـن الـدفاع عـن ال ، ثم جاءه"واستغفر اهللا، إن اهللا كان غفورا رحيام: "نسى فقد جاء األمر باالستغفار
ك اخلونة الذين تآمروا لتربئة املجرم واهتام الربيء فـسهم، إن اهللا ال : "أو وال جتادل عن الـذين خيتـانون أ

يام  نا أ ّيـستخفون مـن النـاس وال يـستخفون مـن اهللا وهـو معهـم، إذ يبيتـون مـا ال يـرىض * ًحيب من كان خوا َ َُ ُْ َْ َْ ْ
 ". يطااهللا بام يعملون حم وكان. من القول

ـن لـه بـأن اآليـات نزلـت ىف أحـد اللـصوص، وأن هـذا اللـص قـد رسق درعـا، وأن : والسؤال هو من أ
ا أحسوا أن أمره سينفضح ذهبوا فوضعوا الدرع ىف إلـخ؟ تـرى هـل هنـاك مـن مـصدر ... بيت هيـودى أهله 

آن الكريم، ال نحتاج إىل قوله إننا، ىف فهمنا للقر آخر اعتمد عليه أمحد صبحى منصور هنا عدا احلديث؟ أما
ى كتاب اهللا هو الكتاب املبني بذاته، وآياته موصوفة بالبينات، أ: "أى شىء آخر خارج نصوصه، فها هو ذا



 ٩٣
 

جعل الكتـاب مبينـا وجعـل ى والذ. تبيينها إال ملجرد القراءة والتالوة والتفكر والتدبر فيها ال حتتاج ىفى الت
ولقـد يـرسنا القـرآن : "عـن كتابـه ، والقائـل"الكتـاب َّعدما بينّاه للنـاس ىفب: "آياته بينات هو رب العزة القائل

ِللــذكر فهــل مــن مــدكر َّ ُبلــسانك لتبــرش بــه املتقــني وتنــذر بــه قومــا لــدا،  َّفــإنام يــرسناه"، "ُ َّفــإنام يــرسناه بلــسانك "ً
عــىل فهمــه، ، أمــا قولــه هــذا فجهــل فــاحش، فمعــروف أن أى نــص حيتــاج إىل وســائل تعــني "لعلهــم يتــذكرون

ِّبـالظروف التـى كتـب أو سـجل أو  كاملعرفة باللغـة التـى ينتمـى إليهـا، واملعرفـة بـاملعجم اخلـاص بـه، واملعرفـة ُ ِ ُ
َأوحى فيها، واملعرفة باملصدر الذى جاء ِ والقول بغري هذا هو كالم ال يـستحق أن نـصغى آذاننـا . إلخ... منه ُ

نــا كيــف أن منــصور نفــسه مل يــستطع أن. لــه نيــة إال باالســتعانة بأســباب النــزول، ولقــد رأ  يفهــم اآليــات القرآ
  .وهى جزء من األحاديث النبوية

وهو يرى أن أحاديث رسـول اهللا وتـرصفاته إنـام هـى انعكـاس لثقافـات عـرصه وبيئتـه يمكـن أال تتفـق 
ـى إىل كليـ َمع القرآن وال ينبغى أن نوليها أى اعتبار، وهو ما كنت سمعته من مستـرشق أمريكـى أ ِ  ة اآلدابُ

اشـى قبـل النـدوة التـى حـارض  بجامعة عني شمس ىف ثامنينات القرن املنـرصم، ودار بينـى وبينـه حـوار عـىل ا
نعتــرب القــرآن هــو املــصدر  ونحــن، وإن كنــا: "وهــذا نــص مــا قالــه منــصور. َفيهــا الطــالب ىف أحــد املــدرجات

لك الروايات احلديثية موضعها الصحيح، الوحيد لسنة النبى ورشيعة الرمحن ودين اهللا األعىل، فإننا نضع ت
ء اتفقـت أم مل تتفـق مـع القـرآن وهى أهنا تاريخ برشى للنبى وللمسلمني ". ًوصدى لثقافتهم وأفكـارهم سـوا

معنـــى ذلـــك ببـــساطة أن كالمـــه هـــو التفـــسري الـــصحيح للقـــرآن، وال يمكـــن أن يكـــون انعكاســـا لثقافـــة عـــرصه 
ــه ال يزيــد عــن أن يكــون انعكاســا  كــن أالوبيئتــه، أمــا فهــم الرســول للقــرآن فمــن املم يتفــق مــع كتــاب اهللا أل

ه يقـول إنـه ال ينبغـى أن نتأسـى بالرسـول إال ىف كتـاب اهللا، وكـأن الرسـول! لثقافة عرصه وبيئته  ومن هنـا نـرا
والتأســـى يعنـــى  إن االقتـــداء: "وهـــذا نـــص كالمـــه! يمكــن أن يتـــرصف أو يقـــول شـــيئا خيـــالف فيـــه كتـــاب اهللا

واهللا تعـاىل كـام أمرنـا بالتأسـى برسـول اهللا .  يكون االقتداء والتأسى عـىل إطالقـه إال بكتـاب اهللاالتباع، وال
بيـاء الـسابقني فقـالى موقف معني فإنه أمر النب حممد ىف ـك الـذين هـدى اهللا : "نفسه باالقتـداء هبـدى األ ُأو

ْفبهداهم اقتده ُِ َ ْفبهم اقتده: "، فلم يقل تعاىل"ْ ِ َ ْ ِ ْفبهداهم اقتده: "، وإنام قال"ِ ُِ َ َْ ِ."..."  

ـــشعائر جمــــرد أمثلــــة، فــــإن أحــــدا ال يــــستطيع أن يؤدهيــــا دون  أمــــا الــــصالة والزكــــاة والــــصيام، وهــــذه الـ
لنأخذ مثال نسبة الزكاة ىف اإلسالم، فهى مل ترد ىف القرآن بل ىف األحاديث . االستعانة بالسنة النبوية املرشفة

. ديانة إبراهيم و الذى نؤدهيا به اآلن ىف اإلسالم قد انحدرت إلينا منكام زعم أن الصالة عىل النح. الرشيفة
لكن لو كـان األمـر كـام يقـول لكـان معنـاه أن اجلـاهليني . ُّيريد أن يقول إنه ليس للسنّة املحمدية فضل ىف هذا

ننا ويصلون عىل نبينا قبـل أن ينـزل القـرآن مـن الـسامء ّكانوا يصلون بصالتنا ويقرأون فيها بقرآ َ ويبعـث حممـد ّ ْ ُ
إلـخ؟ بـل ... فهل هذا صحيح؟ وهل كـان إبـراهيم عليـه الـسالم يقـرأ الفاحتـة مثلنـا. عليه السالم بدين جديد

الــصالة ىف حيــاة العــرب آنــذاك  هــل كــان العــرب اجلــاهليون يعرفــون الــصالة أصــال هبــذا املعنــى؟ لقــد كانــت
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: املخــصوصة التــى نطلــق عليهــا ىف ديــن حممــداهليئــة  تعنــى الــدعاء مطلقــا، أمــا األفعــال واألقــوال عــىل تلــك
ْجلاءت ىف الشعر اجلاهىل هبذا املعنى فلم يكونوا يعرفوهنا، وإال" الصالة" ِّ .  

نية ال يمكن فهمها، أو ال يمكـن فهمهـا فهـام سـليام أو دقيقـا، إال إذا عـرف سـبب  َثم إن هناك آيات قرآ ِ ُ
ونـرضب عـىل مـا نقـول األمثلـة التاليـة، . ايات العـصمة دائـامّذكرته األحاديث، وإن مل ندع هلذه الرو نزوهلا مما

" البقـرة" مـن سـورة ١٠٤ ففى اآليـة :ىالنيسابورى للواحد" أسباب النـزول"ُوقد اعتمدت فيها عىل كتاب 
، ال تقولوا: "نقرأ قوله تعاىل ْانظرنا: ِراعنَا، وقولوا: يا أهيا الذين آمنوا ُ  ، فكيف يا ترى يمكن أن نفهم ما..."ْ

جـــاء ىف ســـبب نزوهلـــا ممـــا هـــو مـــرتبط بـــسرية النبـــى عليـــه الـــسالم  فيهـــا مـــن األمـــر والنهـــى دون أن نعـــرف مـــا
أى يستعملون ىف ختاطبهم (وذلك أن العرب كانوا يتكلمون هبا : رواية عطاء قال ابن عباس ىف"وأحاديثه؟ 

ِراعنَـا"عجـبهم ذلـك، وكـان صـىل اهللا عليـه وسـلم أى ، فلـام سـمعتهم اليهـود يقولوهنـا للنبـ")راعنا"كلمة   ىف" َ
ًإنــا كنـــا نــسب حممــدا رسا: ًكــالم اليهــود ســـبا قبيحــا، فقـــالوا ـــه مــن كالمهـــم. ّ ّفـــاآلن أعلنــوا الـــسب ملحمــد أل ِ ْ َ .

ون نبــ ــا: اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فيقولــونى فكــانوا يــأ ِيــا حممــد، راعنَ ويــضحكون، ففطــن هبــا رجــل مـــن . َ
صار، وهو سعد بن عبادة،  نفـس ى والذ! يا أعداء اهللا، عليكم لعنة اهللا: وكان عارفا بلغة اليهود، وقالاأل

ــزل اهللا: فقـالوا. لئن سمعتها من رجل منكم ألرضبـن عنقـه حممد بيده ـستم تقولوهنـا لـه؟ فأ َيـا أهيـا : تعـاىل أ ّ َ َ
َالذين آمنوا ال تقولوا َ َ ِ ِراعنَا: َّ ى ق ولزيادة األمر". اآلية... َ رأت منذ فرتة أن الكلمة ىف العربية إيضاحا أذكر أ

ــــة"مــــأخوذة مــــن  بيــــاء ". الرعون ـــسيد األ ـــن اســــتعامهلا ىف خطــــاهبم لـ ـــى اهللا ســــبحانه املــــسلمني عـ ومــــن هنــــا هنـ
  . واملرسلني حتى ال يعطوا األوغاد فرصة للسخرية منه ومنهم بخباثتهم وقلة أدهبم املعروفة عنهم

وكلـوا وارشبـوا حتـى يتبـني لكـم : " من ذات السورة١٨٧كذلك كيف يمكن فهم قوله تعاىل ىف اآلية 
يض من اخليط األسود من الفجر ال نصنع  دون أن نطلع عىل الرواية اخلاصة بسبب نزوهلا حتى" اخليط األ

ى أخربنا جد: أخربنا سعيد بن حممد الزاهد قال: "كام كان بعض الصحابة يصنعون ىف البداية؟ وهذا نصها
و عمرو احل: قال ـ:حدثنا حممد بـن حييـى قـال: قالى ريأخربنا أ ـو غـسان : مـريم قـالى  حـدثنا ابـن أ أخربنـا أ
ـو حــازم عـن ســهل بـن ســعد قــالى حــدثن: قـال ْوكلــوا وارشبـوا حتــى يتبـني لكــم اخلــيط : "نــزلت هــذه اآليـة: أ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََّّ َ ْ

ــيض مــن اخلــيط األســود َاأل ْ َ َ َْ َ َِ ِْ ِمــن الفجــر" ومل ينـــزل ِ"ْ ْ ََ ْ رجليــه   إذا أرادو الــصوم ربــط أحــدهم ىفوكــان رجــال". ِ
ـزل اهللا تعاىل بعد ذلك  يض واخليط األسود فال يزال يأكل ويرشب حتى يتبني له رؤيتهام، فأ َمن "اخليط األ ِ

ِالفجر ْ َ ام يعن"ْ ه أ مريم، ورواه مسلم عـن حممـد ى عن ابن أى رواه البخار. الليل والنهار بذلكى ، فعلموا أ
  ".ممريى بن سهل عن أ

، ال حيـــل لكــم أن ترثـــوا النــساء كرهـــا: "وباملثــل كيــف يمكـــن فهــم قولـــه تعــاىل ًيـــا أهيــا الـــذين آمنــوا ْ َ ّ "...
تركــه هــؤالء النــسوة مـن مــال، بــل أن يــرثهن  دون أن نعــرف أن املــرياث هنــا لـيس أن نــرث مــا) ١٩/ النـساء(

فـسهن كــأهنن متـاع حــسبام وضـحت الروايــة التاليـة؟  اجلاهليــة  كـان أهــل املدينـة ىف: نقـال املفــرسو"ّالرجـل أ
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قى ثوبـه وىف ة جـاء ابنـه مــن غريهـا أو قريبـه مـن عــصبته فـأ عـىل تلــك  أول اإلسـالم إذا مـات الرجـل ولــه امـرأ
ة، فـصار أحـق هبـا مـن نفـسها ومـن غــريه أصــدقها ى ّفـإن شـاء أن يتزوجهـا بغـري صـداق إال الـصداق الـذ. املـرأ

ّوإن شــاء عــضلها وضــارها لتفتــد ًا ومل يعطهــا شــيئا،ّامليــت، وإن شــاء زوجهــا غــريه وأخــذ صــداقه َ منــه بــام ى َ
صار فتوىف. فريثهاى ورثت من امليت أو متوت ه و قيس بن األسلت األ ـه كبيـشة بنـت معـن ى أ وترك امرأ
ـصارية، فقــام ابــن لــه مـن ـ: وقــال مقاتـل(حــصن : غريهــا يقـال لــه األ ، فطــرح ثوبــه )قــيسى اســمه قــيس بــن أ

ت كبيشة إىل رسول . منه بامهلاى ّيضارها لتفتد: ا ثم تركها فلم يقرهبا ومل ينفق عليهانكاحه عليها فورث فأ
ا قيس توىف: اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقالت َّوطـول ى ّوقـد أرض بـ.ىنكـاح  وورث ابنـه،يا رسول اهللا، إن أ

ى اقعـد:  اهللا عليـه وسـلمفقـال هلـا رسـول اهللا صـىل.سـبيىل ِّوال هـو خيـىلى وال يدخل ب  فال هو ينفق عىل،عىل
ني رسـول اهللا صـىل  ْفانـرصفت وسـمعت بـذلك النـساء ىف: قال. فيك أمر اهللاى بيتك حتى يأ ىف املدينـة، فـأ

ناء، ونكحنا بنو العم: اهللا عليه وسلم وقلن ه مل ينكحنا األ َما نحن إال كهيئة كبيشة، غري أ َ ـزل. َ اهللا تعاىل  فأ
  ".هذه اآلية

: للـدكتور يوسـف زيـدان، إذ يفـرس قولـه تعـاىل" جونتانـامو"ا املثـال كـذلك مـن روايـة وإىل  القارئ هذ
ــتم أال تقــــسطوا ىف" ِوإن خفــ ْ ــــى وثــــالث وربــــاعى اليتــــام ُ ـــم مــــن النــــساء مثنَ َفــــانكحوا ماطــــاب لكـ ُ ََ ُ َْ ِ عــــىل أن ..." ْ

ول اآليــة، الــذى املقـصود هــو أمــر اهللا كافـل اليتــيامت بــالزواج مـن واحــدة مــنهن إىل أربـع، متجــاهال ســبب نـز
ـه سـأل عائـشة زوج النبــ"فعـن : يبني أن معناها هو العكس متاما مما يقـول صـىل اهللا عليـه ى عـروة بـن الزبــري أ

ــى ــــارك وتعالــــ ــول اهللا تبــ ـــن قـــ ـــسطوا ىف اليتــــــامى فـــــانكحوا مـــــا طـــــاب لكـــــم مـــــن : "وســـــلم عــ ْوإن خفـــــتم أال تقــ َ َ ُْ َ َْ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ُ َُّ َ ِ

ِالنِّساء ماله، فـيعجبه ماهلا ومجاهلا، ى حجر ولـيها تشاركه فـى  هذه الـيتـيـمة تكون فـى،ا ابن أختـي: قالت...". َ
ِفـرييد ولـيها أن يتزوجها بغري أن يقسط فـ ْ ُصداقها فـيعطيها مثل ما يعطيها غريه، فنُهوا أن ينكحوهن إال أن ى ُ
ّيقسطوا هلن ويبلغوا هبن أعلـى سـنتهن فــ ّ ُالـصداق، وأمـروا أى ّ ِ ، "ن ينكحـوا مـا طـاب هلـم مـن النـساء سـواهنُ

: زيــدان لقــال ســبحانه. ولــو كــان املعنــى كــام زعــم د". ّاتركــوهن فقــد أحللــت لكــم أربعــا مــن غــريهن"بمعنــى 
ذلـك أن اهللا أراد أن يبعــد الكفــالء ". مثنـى وثــالث وربــاع) أى مـن اليتــيامت(فـانكحوا مــا طـاب لكــم مــنهن "

ن ويطمعون ىف أمواهلن، ومن ثم يريدون الـزواج مـنهن حتـى تكـون تلـك عن اليتيامت الالتى كانوا يكفلوهن
ه يريد منهم أن يتزوجوهن ومن هنا نستطيع . األموال حتت ترصفهم وحتى ال يدفعوا فيهن مهرا كبريا، ال أ

أن نفهــم مــا يــدعو إليــه  بعــض النقــاد احلــداثيني مــن الــدخول إىل الــنص مبــارشة دون أن نلقــى بــاال ألى شــىء 
 من حياة صاحبه أو ظروفه أو السياق الذى كتب فيه ما كتب، وبالنسبة للقرآن أال نرجع إىل أسباب خارجه

إلخ بحيث يستطيع الكاتب أن يقول ... النزول ولغة العرب وأسلوب الكتاب العزيز وتفسريات املفرسين
ه، لو كا. ِّما يريد متريره من أفكار خطرية دون معقب ن ىف كفالـة الرجـل أربـع كذلك فمقتىض كالم زيدان أ
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وهــذا ينــاقض مــا يقــول بــه اإلســالم، . يتــيامت أخــوات، وهــذا طبعــا ممكــن جــدا، فمــن حقــه التــزوج هبــن مجيعــا
  الذى حيرم اجلمع بني أختني اثنتني، فام بالنا بأربع؟

 عليه وسلم ممـا يمكـن أن يكـون مناقـضا للقـرآن أو ثم ما الذى ىف األحاديث التى قاهلا النبى صىل اهللا
أن العلامء هم ورثة  ّيؤدى بمن يصدقه ويعمل عىل احتذائه إىل البوار؟ ترى ماذا ىف احلديث الذى ينص عىل

بيــاء، أو احلــديث الــذى يؤكــد أن فــضل العــامل عــىل العابــد كفــضل البــدر عــىل ســائر الكواكــب، أو احلــديث  األ
َالــذى يقــول إن مــداد العلــامء يــوزن بــدماء الــشهداء، أو ذلــك الــذى ينبئ نــا بــأن إماطــة األذى عــن الطريــق أو أن ُ

وجـه أخيـه صـدقة، أو ذلـك الـذى يـستحثنا ويغرينـا بـالتفكري املـستقل القـائم عـىل أسـاس  ُّتبسم الواحد منا ىف
فه والتعمق فيه، ويبرشنا بام ال وجود له ىف أى نظام تربوى  ّاملنطق والعقل واإلحاطة باملوضوع من كل أطرا

ينبهنـا فيـه عليـه الـسالم إىل  ملجتهد مأجور حتى لـو أخطـأ ىف اجتهـاده، أو الـذىأو فلسفى أو سياسى من أن ا
ر العمل والكد هـى يـد حيبهـا اهللا ورسـوله،  أن الصدقة ىف الرس تطفئ غضب الرب، أو أن اليد اخلشنة من ّأ

ـدا، أو ّأو أن العـني التـى بكـت مـن خــشية اهللا أو  باتـت حتـرس ىف سـبيل اهللا ال متــسها النـار أ َ َ ِ أن مـن رزق مــن ْ ُ
عــون  ّالبنــات ولــو بواحــدة فأحــسن تربيتهــا وزوجهــا دخــل اجلنــة، أو أن اهللا ىف عــون العبــد مــا كــان العبــد ىف

ويـه ىف موقـف احلـساب ويـراغم ربـه حتـى ْأخيه، أو أن السقط يأخـذ بيـد أ ِيـدخلهام اجلنـة، أو أن أحـق النـاس  ِّ ْ ُ
وه، أو  َأن معارشة الرجل لزوجته حسنة من احلسنات يؤجر عليهـا بصحبة االبن هى أمه ثم أمه ثم أمه ثم أ ُْ

ــه  مــن اهللا وليــست جمــرد شــهوة َتــشبع، أو أن إتبــاع الــسيئة احلــسنة يمحوهــا فــال حياســب اإلنــسان عليهــا، أو أ َ ْ ُ
ٍسبحانه قد رفع عنا السهو والنسيان وما استكرهنا عليه، أو أن اهللا قد خلق لكل داء دواء، أو قول الرسول  ْ ِ ْ ُ

ا ابن: لكريم لرجل أخذه اخلوف منها ْهون عليك، إنام أ ِّ ة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، أو قوله َ : امرأ
ِال تطرونى كام أطرت النصارى َ ُْ َْ : كلمتان خفيفتان عىل اللسان، ثقيلتـان ىف امليـزان: عيسى بن مريم، أو قوله ُ

َمدون وتكربون دبر كل صالة ثالثا وثالثني، أو ِّسبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم، أو تسبحون وحت ُِّ ُ ِّ
ـــا خـــصيمه يـــوم القيامـــة، أو إن مـــن الـــذنوب ذنوبـــا ال يكفرهـــا إال العمـــل، أو ادرأوا احلـــدود  ِّمـــن آذى ذميـــا فأ ّ ِ

ُبالــشبهات، أو إنــام الــصرب عنــد الــصدمة األوىل، أو استوصــوا بالنــساء خــريا، أو خــريكم ْ َ ــا  ْ خــريكم ألهلــه، وأ
ــات، خــريك ّم ألهــىل، أو لــيس اإليــامن بــالتمنى، ولكــن مــا وقــر ىف القلــب وصــدقه العمــل، أو إنــام األعــامل بال َ َ ْ

ِليجرى من ابن آدم جمرى الدم ىف العروق، أو إن احلياء من اإليامن،  ٍوإنام لكل امرئ ما نوى، أو إن الشيطان ْ َ َ
ِ تـستح فاصـنع مـا شـئت، أو إذا بليـتم فاسـترتوا، أو إن َثالثة فال يتناج اثنـان دون الثالـث، أو إذا مل أو إذا كنتم ُ

َاهللا ال ينظــر إىل صــوركم وأمــوالكم، ولكــن ينظــر إىل قلــوبكم وأعاملكــم، أو إن ذا الــوجهني يكتــب عنــد اهللا  ْ ُ
، وإن استعمل عليكم عبد ٌكذابا، أو اسمعوا وأطيعوا ُِ ٌّحبشى كأن رأسه زبيبة، أو إن النظافـة مـن اإليـامن، أو  ْ

ــر نعمتــه عــىل  اهللا مجيــل حيــب اجلــامل، أوإن  ، أو إن اهللا حيــب أن يــرى أ ًمــالكم تــدخلون عــىل قلحــا؟ اســتاكوا ْ ُ َّ
ِعبده، أو نحن قوم ال نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا ال نشبع، أو ما مأل ابن آدم وعاء رشا من بطنه، أو رضينا  َ ً ََ ُ
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ُ أو  أســـلمت وجهـــى إليـــك، وفوضـــت أمـــرى إليـــك، ٍبـــاهللا ربـــا وباإلســـالم دينًـــا وبمحمـــد نبيـــا ورســـوال، ُْ َّ
زلـت،  جأت ظهرى إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منْجى منك إال إليك، آمنـت بكتابـك الـذى أ َوأ ُ َُ ََ ََ ْ ً ً

َونبيـك الـذى أرسـلت، أو ال فـق وال ختـش مـن ذى العـرش إقـالال، أو تعـس عبـد ّ ُرهبانيـة ىف اإلسـالم، أو أ ََ ِ ِْ ْ َ 
ُتعس عبد الدرهم! نارالدي ََ ٌأو ما نقص مال من صدقة، أو إن طلب العلم فريضة عىل! ِ َِ َ كل مـسلم ومـسلمة،  ٌ

َأو اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد، أو إن من خرج ىف طلب العلم َ ْفهو ىف سبيل اهللا حتى يرجع، أو إن من  َ َ
ّفرج عن مسلم كربة من كـرب الـدنيا فـرج اهللا َ ْ ُّ ُ ْعنـه كربـة  ٍ ّمـن كـرب يـوم القيامـة، أو سـبعة يظلهـم اهللا ىف ظلـه ُ ّ ِ ُ ٌ َ ُ

ة ذات منصب ومجال فقال: ظله يوم ال ظل إال ٌإمام عادل، وشاب نشأ ىف عبادة اهللا، ورجل دعته امرأ إنى : ٌّ
ِ، أو إن اهللا ليمىل للظامل حتى إذا أخذه مل يفلته، أو من ال...أخاف اهللا ْ ُ ُِ ْ دخلت يشكر الناس ال يشكر اهللا، أو  َ

ة النــار ىف هــرة حبــستها ْامــرأ ٌَ َّ َ ُال هــى أطعمتهــا وال هــى تركتهــا تأكــل مــن خــشاش األرض، أو اتقــوا النــار ولــو : ِ ّ ْ َْ َ
قى، أو من بات كاال من عمـل يـده بـات ْبشق مترة، أو إن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أ ِْ َِ ًَ ً ّ ًمغفـورا لـه، أو إن  ّ

ْاهللا حيــب إذا عمــل أحــدكم عمــال أن يت ــق  ِقنــه، أو إذا قامــت القيامــةُ ِوىف يــد أحــدكم فــسيلة فليغرســها، أو أ ْ ْ ََ ْ ِ ْ َ ٌ َِ

ّالــسالم عــىل مــن تعــرف ومــن ال تعــرف، أو ال حيــل ملــسلم أن هيجــر أخــاه فــوق ثــالث، أو اطلبــوا الــرزق بعــزة 
ــيس الــــشديد بالــــرص فــــس، أو إن الغنــــى غنــــى الــــنفس، أو ال ينبغــــى للمــــؤمن أن يــــذل نفــــسه، أو لــ َاأل ُّ ّ ِ َعة، إنــــام ُ

َانظـر إليهـا، فإنـه أحـرى أن : الشديد من يملـك نفـسه عنـد الغـضب، أو قولـه عليـه الـسالم لـشاب خطـب فتـاة ْ َ

َيؤدم بينكام، أو قوله ـم حتـى تـستأمر، أو ادرأوا احلـدود بالـشبهات، أو : ُْ َال تنْكح البكر حتـى تـستاذن وال األ ْ ْْ َ ُ َ ُ ُِّ َ ْ ْ َِ

ّيــرسوا وال تعــرسوا، أو مــن أم  َ ِّ ّىف الــصالة فليخفــف، فــإن مــنكم الــضعيف وذا احلاجــة، أو أحــب ألخيــك مــا ِّ ِ َ ِّ ْ
ديكم، فمن كان أخـوه حتـت يـده فليطعمـه ممـا ّحتب لنفسك، ْأو إخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أ ِ ْ ُ َْ َيطعـم،  َ َْ

ْوليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم فوق طاقتهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أو اتقوا اهللا ىف ا ِ ْ النساء : لضعيفنيُ
جـــشة بـــالقوارير، أو امنكـــم، أو رفقـــا أ ُومـــا ملكـــت أ ًَ َ ْ إلـــخ ممـــا ال يكـــاد ينتهـــى مـــن التوجيهـــات ... أو... أو... َ

ُوالترشيعات واألدعية النبوية العبقرية التـى أكرمنـا اهللا هبـا والتـى ذكـرت مـا ذكرتـه منهـا مـن حمفـوظ الـذاكرة  ُ
  ُوأرجو أال أكون قد أخطأت ىف شىء منه؟منذ الصبا، وباملعنى ىف بعض األحيان، 

ــوهتن . وباملثـــــل يتـــــصور د ــات الرســـــول بـــــالقرار ىف بيـــ ن لزوجـــ منـــــصور أن ثـــــم تناقـــــضا بـــــني أمـــــر القـــــرآ
العـام اخلـامس  وهـو يوضـح ذلـك بقولـه إنـه ىف غـزوة األحـزاب مـثال ىف. واصطحاب الرسول هلن ىف غزواته

َوقـرن : "اء النبى بأن يمكثن ىف البيت وال خيـرجن منـه، وفيها األمر لنس"األحزاب"من اهلجرة نزلت سورة  َْ
ْتربجن تربج اجلاهلية األوىل، وأقمـن الـصالة وآتـني الزكـاة، وأطعـن اهللا ىف بيوتكن، وال َ ِْ ِ َِ َْ ُّ َّ َ إنـام يريـد . ورسـوله َ

ِّاهللا ليـذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهــريا َ ْ َُ ِّ ِ ْ قــاء ىف البيــت، كيــف يــأمرهن اهللا بالب: "، متــسائال"ِ
ى النبى فيصطحبهن ىف غزوة بنى املصطلق فيام بعد؟ لقد كان ترك النساء ىف املدينة بعيدا عن الغزوات  ويأ

ــا النبـــى واملـــسلمون بحيـــث مل يكـــن يتخلـــف عـــن الغـــزو إال النـــساء واألطفـــال  عـــادة إســـالمية حـــرص عليهـ
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بى ىف احدى معاركه الدفاعية نزل القرآن وحني ختلف املنافقون عن اخلروج مع الن. والشيوخ غري القادرين
ُيعـريهم ويــسخر مــنهم بــأهنم رضــوا بــأن يتخلفــوا مـع النــساء َ لــف: "والــصبيان ّ ُرضــوا بــأن يكونــوا مــع اخلوا َ ."

 يــصطحب النبــى زوجاتــه معــه عرضــة خلطــر احلــرب بيــنام تبقــى بقيــة النــساء آمنــات ىف فهــل مــن املعقــول أن
  ".املدينة؟

ــه ينبغــى علــيهن أال لــيس: وردا عــىل ذلــك نقــول  معنــى أمــر القــرآن نــساء النبــى باالســتقرار ىف بيــوهتن أ
ال جيوز هلن الذهاب للمساجد، وال لزيارة أهليهن، أو للمشاركة ىف  خيرجن البتة منها، وإال كان معناه أهنن

ــا إىل ذلـــك ح ومـ ء واألفـــرا ــالعزا ـــه الـــسالم كـــريام ســـمحا مـــع. أى واجـــب اجتامعـــى كـ  ولقـــد كـــان الرســـول علي
ة ال ختـرج  َزوجاته كام هـو مـع النـاس أمجعـني، فـال يعقـل أن يتعامـل معهـن بمنطـق العامـة الـذى يقـول إن املـرأ ْ ُ

القرآن يريد لزوجات املصطفى أن يبتعدن بقدر اإلمكان  إن كل ما هنالك أن! بيت زوجها إال إىل القرب من
ْعن زحام احلياة حتـى يظللـن َ ْ  ىف أحـاديثهن وأخبـارهن كـام يفعلـون مـع ىف مكـاهنن الرفيـع وال خيـوض النـاس َ

َّومـن ثـم فـإذا صـحبهن الرسـول ىف غزواتـه ! ّكثري من النساء ىف قيلهم وقـاهلم، ال أال خيـرجن مـن بيـوهتن بتاتـا َ
  . صحبهن عىل نفس الوضع الذى يصوهنن عن العيون واأللسنة

ـس . ما إىل ذلكولقد كان النساء يشاركن ىف الغزوات، فيسقني اجلند ويضمدن املجروحني و فعـن أ
ــصار : "بــن مالــك ِكــان رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يغــزو بــأم ســليم ونــسوة معهــا مــن األ ٍ ٍ ْ َ َّ ُُ ِّ ُ َّ ِيــسقنيِ ْ ـــاء  َ َا
ـــــــى ُويــــــــداوين ـــــاس"َاجلرحـ ــــــــن عبـــ ــن اب ـــــــلم يغــــــــزو بالنِّـــــــــساء : "، وعـــــــ ــــــىل ا عليـــــــــه وسـ ـــان رســــــــول ا صــ ِكــــــ َ َّ َ ُِ ُ َّ ََّّ ِ َ

َفيداوين ُومل يكن َاجلرحى، ُ ِ يرضب هلن بسهم، ولكن حيذين من الغنيمةَ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َّ َُ ْ َُ َ ٍَ ء"ُ : ، وعن الربيع بنت معوذ بن عفرا
ِصىل اهللا عليه وسلم، فنَسقى ُكنَّا نغزو مع النب" ِْ َ َّ ُ ُّالقوم ونخدمهم ونرد ى َّ ُ ََ ُ ، وعـن "ِوالقـتىل إىل املدينـة اجلرحـىَْ

صارية ِغـزوت مـع رسـول اهللا : "أم عطية نسيبة األ ِ ٍصـىل اهللا عليـه وسـلم سـبع غـزوات أخلفهـم ىفُ َ َ َّ ُ ِرحـاهلم،  َّ َ ِ

ُفأصنع هلم الطعام وأداو ِخرجت مع رسول اهللا : "، وعن أم زياد األشجعية"َ وأقوم عىل املرىضَاجلرحىى َ

ِغزوة خيرب سادس ست نسوة، فبلغ رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، فبعـث إلينـا،  صىل اهللا عليه وسلم ىف َ
نا فيه الغضب، فقـالفجئنا ف ِيـا رسـول اهللا، خرجنـا نغـزل : مـع مـن خـرجتن؟ وبـإذن مـن خـرجتن؟ فقلنـا: رأ

حتـى إذا . قمـن: فقـال. الـسويقى وننـاول الـسهام ونـسق اجلرحـى، سبيل اهللا، ومعنـا دواء الشعر ونعني به ىف
ومعنى ". مترا: لك؟ قالتيا جدة، وما كان ذ: قلت هلا: قال. فتح اهللا عليه خيرب أسهم لنا كام أسهم للرجال

فه فيام ال حيسن، وخيرتع من عنده األحاديث اخرتاعا، ثـم يـستدير بكـل  هذا أن أمحد صبحى منصور حيرش أ
ة فيتهم البخارى ومسلام وغريمها من جامعى األحاديث بدائه هذا العياء  .جرأ

تبكـري ىف الـذهاب ال ّكذلك يرى أمحد صبحى منصور أن هناك تناقضا بني األحاديـث التـى حتـض عـىل
وهـو . للمسجد يوم اجلمعة وتلك التى تنصح املسلم بـأال هيـرول عندئـذ حتـى لـو كـان متـأخرا بعـض الـشىء

ى أحاديــث كثــرية حتــض عــىل رسعــة التبكــري بالــذهاب لــصالة : "قــال. تنــاقض غــري موجــود إال ىف خميلتــه وتــأ
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َإذا أقيمـت : " ينقـضها مجيعـا يقـولاجلمعة، ومتـأل هـذه األحاديـث صـفحات مـن البخـارى، ثـم يتبعهـا حـديث ِ ُ

وهـــــا متـــــشون وهـــــا تـــــسعون، وأ ُالـــــصالة فـــــال تأ ْ ْ ، ومـــــا فـــــاتكم فـــــأمتوا َ ّعلـــــيكم الـــــسكينة، فـــــام أدركـــــتم فـــــصلوا ّ "
 واحلــق أن املعنــى ىف هــذه األحاديــث واضــح متــام الوضــوح، )".٩، ٨، ٤، ٣ص/ اجلــزء الثــانى/ البخــارى(

ــأخر املــــصىل لـــسبب أو آلخــــر ىف الـــذهاب إىل صــــالة لكــــن مـــا العمــــل لـــو حــــد. وهـــو أفــــضلية التبكـــري َّث أن تـ ْ
جـــرى ىف الـــشارع فـــيظن النـــاس بـــه الظنـــون أم يـــسري ىف احـــرتام واطمئنـــان عـــىل النحـــو الـــذى يليـــق  اجلمعـــة؟ أ

  بالشعرية الكريمة؟

 وإذا كان منـصور يـزعم أن ثـم تناقـضا بـني األحاديـث التـى تـدور حـول ذات املوضـوع فإنـه ىف الفقـرة  
عمومــــا فكــــل : "يقــــول. يــــة يــــدعى وجــــود تنــــاقض بــــني بعــــض األحاديــــث وبعــــض آيــــات القــــرآن املجيــــدالتال

ـــا ينــــسبون للنبــــى أقاويــــل عــــن عالمــــات الــــساعة وأحــــداثها  األحاديــــث التــــى رواهــــا البخــــارى وغــــريه، وفيهـ
حــة فــالقرآن يؤكــد ىف أكثــر مــن موضــع بــأن . والــشفاعة وأحــوال القيامــة، كلهــا أحاديــث تنــاقض القــرآن رصا

ينـا  وقد عرضنا لذلك فيام سبق،. لنبى ال يعلم الغيب، وال يعلم شيئا عن الساعة وموعدها وتفصيالهتاا وأ
ًكنت ِبدعا من الرسل، وما أدرى  ما: قل: "باآليات الكثرية ىف هذا املوضوع، ويكفينا منها قوله تعاىل للنبى ْ ُ

َما يفعل بى وال بكم بع إال ما يـوحى إىل. ُْ ّإن أ َ ُ ِ َّ إذا كـان النبـى ال يعلـم مـاذا سـيحدث لـه أو لغـريه، فكيـف و". ْ
عـدم علـم  ننتظـر منـه أن يتحـدث عـن أحـوال القيامـة وشـفاعته أو عـدم شـفاعته؟ ثـم أال يكفينـا قولـه تعـاىل ىف

ال أملــك لنفــسى نفعــا وال : قــل"، "عنــدى خــزائن اهللا، وال أعلــم الغيــب: ال أقــول لكــم: قــل: "النبــى بالغيــب
َأعلـم الغيـب السـتكثرت مـن اخلـري ومـا مـسنى الـسوء ُء اهللا، ولو كنـتَرضا إال ما شا َّ َِ ـا إال نـذير وبـشري . ُ ْإن أ

  ؟ "..."لقوم يؤمنون

ن ىف ــــى ال أدرى وجــــه التنــــاقض بـــني احلــــديث والقــــرآ قـــع أ فلــــيس ىف : املوضــــوعات املــــذكورة والوا
دا، وإن كان هللا سبحانه متى أراد،  وال راد إلرادته تعاىل، أن يكشف سرت األحاديث أن النبى يعلم الغيب أ

ه الغيــب لرســوله حلكمــة يعلمهــا جــل وقــد يكــون ذلــك ىف القــرآن كاإلخبــار بــأن الــروم ستنتــرص عــىل . شــأ
دهيم لتوها، وكـالتنبؤ بـأن اجلمـع سـيهزمون ويولـون ُّالفرس ىف بضع سنني بعد أن القت اهلزيمة املرة عىل أ َ ُ ْ ُ َّ 

ُالـدبر، وهــو مــا حتقــق ىف بــدر، ــهُّ ســيدخل مكــة هــو واملــسلمون ألداء  َّ وكإطالعــه نبيــه ىف غــزوة احلديبيــة عــىل أ
نيـــة ال يـــستطيع كويتبنـــا أن يكـــذهبا البتـــة، أمـــا ىف  فهـــذه آيـــات... العمـــرة، ممـــا حتقـــق العـــام الـــذى تـــال ذلـــك ّقرآ

ـــة بفـــــتح فـــــارس والـــــروم، وهنـــــاك النبـــــوءة اخلاصـــــة بفـــــ ــث فهنـــــاك نبـــــوءة غـــــزوة األحـــــزاب اخلاصــ ُاألحاديـــ ّ ِ تح ُ
َالقسطنطينة، وهناك النبوءة اخلاصة بتداعى األمم عىل املـسلمني كـام تتـداعى األكلـة إىل قـصعتها، ال مـن َ قلـة  َ

بأ به النبى العظيم... بل من ذلة إنه صـىل اهللا عليـه وسـلم  مرة أخرى نحن ال نقول. وكل هذا قد حتقق كام أ
الغيب حلكمة من احلكم، وهـو مـا رضبنـا  ر ذلككان يعلم الغيب، بل نقول إن اهللا قد يطلعه عىل بعض أمو

ن الكــريم نقــرأ اآليــات التاليــة. اهللا ِّلــه األمثلــة لتونــا مــن كتــاب اهللا وســنة رســول بــاء : "وىف القــرآ ذلــك مــن أ
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باء الغيب نوحيها إليـك"، "الغيب نوحيه إليك ـت وال قومـك مـن قبـل هـذا َمـا كنـت تعلمهـا. تلك من أ ، "أ
ِعامل الغيب فال يظه" ْ ِإال من ارتىض من رسـول* ر عىل غيبه أحدا ُ ، وهـى مـن الوضـوح بحيـث ال حتتـاج إىل "َ

ِأمحد صبحى منصور عىل إهيام القـراء ليفقـدهم . وإذن فليس من تناقض بني األمرين كام يعمل د. أى تعليق ْ ُ
، وهـــذه ثــم إن الرســـول مل حيــدد للـــساعة موعــدا، بـــل ســاق عالمـــات عامــة! ىف أحاديــث النبــى الكـــريم الثقــة

َالعالمـــات قـــد تـــستغرق قرونـــا فـــال يعـــرف النـــاس وقتئـــذ متـــى تقـــوم الـــساعة، ولكـــن يمكـــن العقـــالء مـــنهم أن 
  . يعتربوا ويصلحوا من فسادهم قبل فوات األوان، فلعلهم ينجون

ًوال تقتــرص أمهيـــة احلـــديث عـــىل ماذكرنـــا، إذ كثـــريا مـــا تعـــالج األحاديـــث النبويـــة أمـــورا مل يتطـــرق إليهـــا  ُ ُ
ْ كالــسواك ومتــشيط الــشعر وغــسل اجلمعــة وخطبتهــا وإماطــة األذى عــن الطريــق وشــفاعته صــىل اهللا  ُالقــرآن ُ

عليه وسلم هو بالذات ال الشفاعة بوجه عام واكتساب املسلم أجرا ملعارشته زوجته والسبعة الذين يظلهم 
د األعداء الذين ين بغى تـركهم ىف حـاهلم دون اهللا ىف ظله يوم ال ظل إال ظله ورشوط استجابة الدعاء، وأفرا

ء نــاء احلــرب، والطــرق التــى جيــب جتنبهــا ىف البيــع والــرشا . ومــا إىل ذلــك، وهــو غزيــر... التعــرض هلــم بحــال أ
وإىل جانب هذا هناك أمور كثرية تناوهلا القرآن تنـاوال جمـردا ثـم تابعـت األحاديـث وصـفها وتـصويرها بقلـم 

ــالم القــــرآن عــــن ال ــال ىف كــ ــو احلــ قعيــــة كــــام هــ يرفــــع اهللا الــــذين آمنــــوا مــــنكم والــــذين أوتــــوا العلــــم : "علــــامءالوا
ــستوى الــــذين يعلمــــون والــــذين ال يعلمــــون؟: قــــل"، "درجــــات ، وكــــالم "رب، زدنــــى علــــام: وقــــل"، "هــــل يــ

بياء: "األحاديث ىف هذا  الصدد كقول الرسول فضل العامل عىل العابد كفضل البدر عىل "، "العلامء ورثة األ
ْمن"، "سائر الكواكب َ خـرج ىف طلـب العلـم فهـو ىف سـبيل اهللا حتـى يرجـعَ طلـب العلـم فريـضة عـىل كـل "، "َ
ًإن املالئكــة لتـضع أجنحتهــا لطالــب العلـم رضــا بــام "، "اطلبـوا العلــم مــن املهـد إىل اللحــد"، "مـسلم ومــسلمة

  . إلخ... وإشارته إىل أن احليتان ىف البحر تستغفر لطالب العلم" يصنع

قـع  ى العقليـة والنفـسية واخللقيـة تفـصيال لـو مل تكـن هنـاك أحاديـث؟ثم كيف نعرف شخـصية النبـ  الوا
نا لو أمهلنا األحاديث كام يريد منا أمحد صبحى منصور مل نجد ىف القرآن مادة كافية تساعدنا عىل أن نبـرص  أ

صالة ىف البيـت وىف الـسفر ومـع أصـحابه وىف احلـرب وىف الـ: صورة النبـى عليـه الـسالم خـالل حياتـه اليوميـة
وىف الصيام وعند تناول الطعام وىف تعامله مع األطفال والنساء وىف نومـه وىف اسـتيقاظه وبالنـسبة لألطعمـة 
التى حيبها وتلك التى ال يقبل عليها وىف تعليقه عىل األحداث وىف توجيهه هلذا الصحابى أو ذاك وىف كالمه 

بيــاء الــسابقني وىف تفرقتــه بــني رشيعتــه ورشا نــه األ ئعهــم وىف ردود أفعالــه جتــاه الوقــائع التــى حتــدث عــن إخوا
د تفاصيل، عالوة عىل أن هناك ... حوله را ىف القرآن، الذى يكتفى باخلطوط العامة دون إيرا مما ال نجد له أ

ـيس مـن الطبيعـى إذن . أشياء مل يقرتب منها القرآن قط م يعلن منصور أن الرسول هو املثال األعـىل؟ أ ثم أ
بـــاع أ ـــا أن حيـــرص أ غين ى مثـــل أعـــىل عـــىل معرفتـــه ومعرفـــة كـــل مـــا يتعلـــق بـــه؟ فكيـــف يـــستطيعون ذلـــك إذا أ
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األحاديث؟ بل إن وصف مالمح الرسول مثال وطريقته ىف الكالم واملشى والنـوم وأداء العبـادات لـيس هلـا 
  .وجود ىف كتاب اهللا، لكنها متاحة ىف احلديث

م رسـول اهللا وأوصـافه وروايـة أفعالـه بـدافع إن رجال احلديث إنام صنعوا ما صنعوه من مجعهـم لكـال
احلــب لــه صــىل اهللا عليــه وســلم واإلعجــاب بــه واحلــرص عــىل معرفــة الكيفيــة التــى نفهــم هبــا الــدين ونطبقــه، 
ه إنام يريد تنقية التوحيد مما شـابه مـن خبـث  َبخالف من يكرهه صىل اهللا عليه وسلم ويكره دينه ويتظاهر بأ َُ َ

ترى هل هناك من يكـره أن . الواقع أن مثل هذا املنطق هو منطق الشياطني. غفر اهللاألحاديث النبوية، أست
َيعــرف رســوله عــن قــرب ويعــرف مــاذا قــال ومــاذا فعــل؟ إن املحــب ليحــرص عــىل أن يــستعيد كــل كلمــة قاهلــا 

ــاه وكــل موقــف اختــذه . ومــا مــن أمــة ىف األرض إال وتتفــانى ىف ختليــد ذكــرى عظامئهــا. حمبوبــه وكــل تــرصف أ
فــام بالنــا إذا كـان هــذا العظــيم هـو نبيهــا؟ وبــاهللا إذا مل . وعـىل هــذا الــنهج تـسري كــل األمــم منـذ كانــت هنــاك أمـم

ْنحرص عىل أحاديث رسول اهللا فعىل أحاديث من نحرص؟  َ  

نا لو  هدمنا السنة النبوية هدمنا شطرا كبريا من اإلسالم إهنا ليست شيئا إضافيا أو . نخرج من هذا بأ
وىف أقل القليل هى الصورة التطبيقية لإلسالم ىف العرص األول هيتدى . ل هى جزء أصيل من الدينكامليا، ب

ْهبا املسلمون عىل مدى  الدهر ويرون كيـف واجـه الرسـول مـشاكل عـرصه وجمتمعـه، فنتـرصف كـام تـرصف،  ََ
ْومن أوىل من حممد بأن نتخذ منه قد. وهكذا... ونفكر كام فكر، وننحو كام نحا ْ ِْ َ َ وتنا وأسوتنا، وهو الرسـول َ

ِالــذى تلقــى الــوحى وأمــر بتبليــغ الــدين، وكانــت الــسامء ترعــاه وتراعيــه وتــصوبه وتباركــه، فــضال عــن أهنــا قــد  ُ

 أمدته بمواهب عظيمة ال تتاح للبرش العاديني وال حتى لكثري من النبيني واملرسلني؟

ى موقفــه العمــىل مــن العلــم فلــسوف  ونحــن لــو نظرنــا مــثال ىف ســرية النبــى عليــه الــصالة والــسالم لنــر
ت  ّنقـف ذاهلــني أمــام مــا صــنعه، وهــو األمــى، عقــب االنتـصار ىف غــزوة بــدر حــني وقــع ىف يــد املــسلمني عــرشا ِّ ُ

ح كـــل مـــن يقـــوم مـــنهم بتعلـــيم عـــرشة مـــن صـــبيان  األرسى مـــن كفـــار قـــريش، إذ عـــرض علـــيهم أن يطلـــق رسا
ا الصنيع نقطة االنطالق إىل نرش التعليم بني املـسلمني، إذ وقد كان هذ. املسلمني ىف املدينة القراءة والكتابة

ٍكــان عــدد القــارئني والكــاتبني ىف املجتمــع اجلــاهىل جــد ضــئيل كــام هــو معــروف َّ وجــدير بنــا أن نتوقــف نحــن . ِ
بدورنا إزاء هذا العمل العبقرى من رسول اهللا عليـه الـصالة والـسالم، ذلـك العمـل الـذى كـان وراء انتـشار 

يم بـني أفـراد األمـة الناشـئة، إىل جانـب إحلاحـه صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل أن طلـب العلـم فريـضة حركة التعلـ
بياء   . عىل كل مسلمة ومسلمة، وهو ما يتميز به عن سائر األ

ووجـــه العـــربة ىف هـــذا أن العـــرب، رغـــم انتـــشار األميـــة بيـــنهم ىف اجلاهليـــة انتـــشارا واســـعا، رسعـــان مـــا 
ْختلـــصوا منهـــا وقـــضوا عليهـــ َ ُا وأضـــحوا األمـــة األوىل للعلـــم والثقافـــة والفكـــر ىف العـــامل أوانـــذاك رغـــم ضـــعف َ َ ْ َ

نيات ومل يستكثر من بناء املدارس . اإلمكانات إنه، عليه الصالة والسالم، مل يؤلف اللجان ومل خيصص امليزا
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تفـــى واجلامعـــات هلـــذا الغـــرض، إذ كـــان ذلـــك صـــعب التنفيـــذ ىف تلـــك الظـــروف إن مل يكـــن مـــستحيله، بـــل اك
ـى . باملتاح بني يديه، وهـو أقـل مـن القليـل ومـع ذلـك فـإن هـذا القليـل الـذى يكـاد يقـرب مـن حـد العـدم قـد أ

بتلك الثامر املدهشة، وهى ثامر ال يمكن املقارنة بينها وبـني مـا حتقـق مـن نتـائج ىف ذلـك امليـدان بطـول الـبالد 
 مـن قـرنني مـن الزمـان مـع تـوفر اإلمكانـات العربية وعرضها منذ عرص النهضة احلديثة التى بـدأت قبـل أكثـر

ْلقـد كـانوا يتلقـون تعلـيمهم مـثال ىف املـسجد، . اهلائلة التى مل يكـن الـصحابة حيلمـون بواحـد عـىل املليـون منهـا َّ
ومل يستقدم عليه الصالة والسالم لصبيان املدينة خرباء تربـويني وال . واملساجد ال تكلف الدولة شيئا يذكر

 بالعملـة الـصعبة، بـل اعتمـد عـىل األرسى الـذين لـو كـان قـد اسـتبقاهم عنـده دون عمـل مدرسني مـن اخلـارج
ـى بـأعظم النتـائج  لكلفوه أمـواال طائلـة، لكنـه بثاقـب نظـره وإهلامـه العظـيم افـرتع هـذا احلـل العبقـرى الـذى أ

  . دون أن يدفع فيه شيئا عىل اإلطالق

ــــو) Prof. N. Stephen(ســــتيفن . وللربوفــــسري ن  Muhammad and"ان كتــــاب بعن
Learning " حتدث فيه بأسلوب مشدوه عن أحاديث الرسول الكريم ودوره ىف جمال التعليم، مستغربا أن

نـب احليـاة  ٍيتنبه رجل مثله يعتزى إىل أمة بادية أمية تعيش ىف القرن السابع امليالدى إىل هـذا اجلانـب مـن جوا ٍ ٍّ ِّ ُ

قـــف  ـــه تلـــك اآلراء التقدميـــة واملوا املذهلـــة التـــى تعكـــسها آيـــات القـــرآن واألحاديـــث الـــرشيفة، وأن يكـــون ل
وبخاصــة أن األديــان األخــرى كانــت تــضع الــتعلم حتــت الرقابــة وجتعلــه حكــرا عــىل الكهنــة والطبقــة احلاكمــة 
ــه ســيظل إىل  ّلــيس إال، إن مل تعاقــب عــىل إفــشاء العلــم بــني العامــة، فــضال عــن إحــراق الكتــب، الــذى يؤكــد أ

د وصمة عار ىف ج ضا الرتضائها ومباركتها هذا العمل املخزى، األ بني من اجرتحوه، وىف جبني الكنيسة أ
عىل عكس حممد، الذى دعا البرش مجيعا عىل اختالف طبقاهتم ومهنهم وظروفهم إىل السعى حثيثا ىف طلب 

م أن ٍالعلم رجاال ونساء من املهد إىل اللحد، بل أوجبـه علـيهم غـري مكتـف بجعلـه حقـا مـن حقـوقهم يمكـنه
ّيأخذوه أو هيملوه، وجعله بابا إىل اجلنة، وساواه ىف الفضل باالستشهاد ىف سبيل اهللا، بل فضل العلـامء عـىل  َ َ

َالعباد املنعزلني عن تيار احلياة وميادين اجلهاد بمثل ما يفـضل بـه البـدر سـائر الكواكـب ُ ُ ْ َ ّومـع هـذا جيـد أمحـد . ّ
 التـى يقـف أمامهـا الربوفـسري سـتيفن مـشدوها ممـا فيهـا مـن صبحى منصور ىف حماولة هـدم األحاديـث النبويـة

  .عبقرية سبقت األزمان بمسافات شاسعة

وىف جمال آخر من جماالت العبقرية النبوية التى ما كنا لنعرفها، فضال عن أن نقدرها حق قدرها، لوال 
د صــبحى منــصور أحاديــث النبــى صــىل اهللا عليــه وســلم التــى ســجلت مظــاهر تلــك العبقريــة والتــى يريــد أمحــ

ومن عىل شاكلته أن يـدمروها بحجـة احلفـاظ عـىل اإلسـالم مـن الزيـف والبهتـان والتـشويه والـضالل، كتبـت 
ـدت فيـه انبهارهـا بموقـف النبـى  ثروبولوجيـة هولنديـة، بحثـا بـديعا أ فرنشيسكا دو شاتل، وهـى صـحفية وأ

 سابقا لعـرصه بـل سـابقا للعـصور احلديثـة الكريم من الطبيعة حتى لقد عدته رائد احلفاظ عىل البيئة وجعلته
يغــرس  مــسلم مــن مــا: "جــاء ىف احلــديث النبــوى: "قالــت ىف الفقــرتني األوليــني مــن ذلــك البحــث. بأشــواط
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الواقع أن القول بأن حممدا رائد ". صدقة   أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبمة إال كان له به   غرسا
ســـوف يقـــع ىف آذان الكثـــريين ىف البدايـــة موقعـــا غريبـــا، إذ ال شـــك أن مـــصطلح مـــن رواد احلفـــاظ عـــىل البيئـــة 

هــى " ترشــيد االســتهالك"و" الــوعى البيئــى"و" البيئــة"ومــا يــرتبط بــه مــن مفــاهيم مثــل " احلفــاظ عــىل البيئــة"
يــدة بالوضــع الــراهن  فــاظ مــن اخــرتاع العــرص احلــديث، أى مــصطلحات صــيغت لتواجــه االهتاممــات املتزا ْأ

ومـــع ذلـــك فـــإن قـــراءة األحاديـــث النبويـــة عـــن قـــرب، أى تلـــك الروايـــات املتعلقـــة . الطبيعـــة مـــن حولنـــالعـــامل 
ه كان واحدا من أشد املنادين بحامية البيئة ِباألحداث اهلامة ىف حياة حممد، لرتينا أ ُ بل إن بمستطاعنا القول . َ

عـــىل البيئـــة والتطـــور الرشـــيد واإلدارة إنـــه كـــان ىف نـــرصته للبيئـــة ســـابقا لعـــرصه، أى رائـــدا ىف جمـــال املحافظـــة 
ْاحلكيمــــة للمــــوارد الطبيعيــــة، وواحــــدا مــــن الــــذين يــــسعون إلقامــــة تــــوازن متناســــق بــــني اإلنــــسان والطبيعــــة َ َْ .

له يمكننا القول بأن حممدا كان يتمتع بـاحرتام عميـق  وباالستناد إىل ما أوردته لنا األحاديث من أعامله وأقوا
ه كان عىل صلة محيمة بعنارص الطبيعة األربعةلعامل النباتات واألزهار و اء والنار واهلواء: أ     ".الرتاب وا

ــاىض  وهنــاك أســتاذ جــامعى أمريكــى، هــو الربوفــسري جيفــرى النــج، اعتنــق اإلســالم أواخــر القــرن ا
خصص جزءا كبريا من فصله الثالث ، الذى "Struggle to Surrender"وأصدر عدة كتب منها كتاب 

قى، وأعلـن عـن . احلديث النبوىللكالم عن  وأشار النج إىل أن احلـديث النبـوى كـان هـدفا للنقـد االستـرشا
ٌرغبته ىف أن يكون هناك رد  فعال عىل هذا النقد من جانب املسلمني املوجودين ىف الغرب املعادى لإلسالم  ّ ٌّ

م الــصارمة الدقيقــة، كــام أشــاد بعلــم احلــديث وبرجالــه وتقــواهم ومنهجيــته. معــاداة راديكاليــة حــسب وصــفه
نــى عــىل كتــبهم ثنــاء كبــريا، وبخاصــة كتــب الــصحاح الــستة املعروفــة، إذ قــاموا بغربلــة اآلالف املؤلفــة مــن  وأ

وبلـغ مـن دقـتهم، . أحاديث الرسول متيزا لصحيحها عن سقيمها، وهو ما اقتضاهم جمهودا ضخام حيمد هلـم
فــضون حــديثا آخــر لــه نفــس املــتن دون أدنــى خــالف، حــسبام يقــول، أهنــم كثــريا مــا يقبلــون حــديثا معينــا ثــم ير

مة الطريقة التـى اتبعوهـا ىف توثيـق  َّبسبب أن رواة هذا معدلون، ورواة ذاك جمرحون، مما يدل عىل مدى رصا َّ
ــه مفخــرة . كــالم النبــى عليــه الــصالة والــسالم ثــم ينقــل كــالم شــربنجر عــن علــم توثيــق الــرواة وتــضعيفهم بأ

شكو ىف نفـس الوقـت مــن وجـود أحاديـث منـسوبة للنبــى عليـه الـصالة والــسالم ال لكنـه يــ. للفكـر اإلسـالمى
بياء اهللا أو تسوغ أشياء ال يقبلها العقل واملنطق   . ّتتفق وما يتطلع إليه املرء عند نبى من أ

فق معه إىل حد بعيد، إذ ا أ  أقول دائام إن علامء احلديث قد بذلوا جهودا عبقرية ىف مجع األحاديث وأ
حيصها وتبويبها، فحفظوا للمسلمني ذخرية ال تقدر بثمن، وال يمكن أن يثيبهم عليها سوى رب العبـاد ومت

لقـــد اســـتفرغوا وســـعهم ومل . إال أن هـــذا ال يعنـــى أن كـــل مـــا أوردوه مـــن حـــديث هـــو صـــحيح حـــتام. ســـبحانه
، والباقى علينا وا ُيأ ْ واهللا قد تكفـل . نخطئوقد نصيب نحن بدورنا، وقد . وكام اجتهدوا هم نجتهد نحن. َ

ـه إذا بـدا . لنا، كرما منه وتفضال، بـأن جيزينـا ىف احلـالني اجلـزاء احلـسن َّفمـم اخلـوف؟ وفـيم التحـرج؟ وأرى أ ِ
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ملسلم أن حديثا من األحاديث ال يقنـع عقلـه فـال رضر عـىل إيامنـه مـا دام يبحـث عـن احلـق ويقـدم املـسوغات 
  . ا يقول

َالبخارى هو أصح كتاب بعد اهللا، لكن يالحظ ىف ذات الوقت أهنم إن املسلمني عموما يؤمنون بأن  ُ ْ
إن الكتـاب املعـصوم هـو كتـاب . ال يفرقون بني هذا احلكـم عـىل صـحيح البخـارى وبـني كونـه كتابـا معـصوما

ى بعده فهو ليس بمعصوم، ألن العصمة ليست درجات، بل درجة واحدة وعىل . اهللا، وما دام البخارى يأ
ـه هذا فإما أن ي ى بعـد كتـاب آخـر معـصوم فمعنـاه أ ٌكون الكتاب معصوما أو ال يكون، وما دام كتـاب مـا يـأ

عـىل أن هـذا . لكنه لـيس معـصوما. إنه أوثق من غريه من الكتب، نعم. أقل منه، ومن ثم ليس معصوما مثله
دا أن كل من هب ودب يمكنه، حتت هذه احلجة، أن يرشع ىف اهلجوم عـىل كتـب الـصح يح بحجـة ال يعنى أ

بل عليه أن يكون عىل مستوى األمر ويبحث وحيقق ويدقق ويقدم مربرات عـدم اقتناعـه . أهنا غري معصومة
ــه جمــرد جمتهــد، وأن مـا يقولــه قابــل للــصواب واخلطــإ،  هبـذا احلــديث أو ذاك، واضــعا ىف ذهنــه قبــل كـل شــىء أ

ْن جانب أى فـسل ال قيمـة لـه ىف دنيـا وأن علامء احلديث قد بذلوا جهودا جبارة ال يمكن شطبها بجرة قلم م َ
  . العلم والعلامء

َّإن علامءنــا الكــرام قــد خــدموا الــسنة النبويــة خدمــة جــىل، وبــذلوا جهــودا عظيمــة ىف التحقــق مــن عدالــة  ُ
ـــبطهم ، فننظــــر ىف مــــضمون . الــــرواة وضـ ـــن حيــــث انتهــــوا ــــدا أن نبــــدأ خدمــــة الــــسنة مـ ـــع أ ــذا ال يمنـ ْولكــــن هــ َ َ ْ

ها ودقتهـــا مـــراعني أال تنـــاقض القـــرآن ىف شـــىء أو تتعـــارض والـــروح العامـــة األحاديـــث ونتحقـــق مـــن صـــحت
لإلسالم ومبادؤه وقيمه العليا وعقائده املتفق عليها أو ختالف احلقائق العلمية املقطوع هبا أو تدابر التـاريخ 
ــدى األحقــــــاب أو أوضــــــاع  ــــا عــــــىل مـــ ـــاكس الطبيعـــــة البــــــرشية التــــــى نعرفهـ ــه وأرقامـــــه أو تعـــ القطعـــــى وأحداثــــ

ِّكـــام ينبغـــى أن نغلـــب . إلـــخ... جتمعـــات أو نفـــسية اجلامهـــري أو ســـنن اهللا ىف الكـــون أو املنطـــق العقـــىل العـــامامل
فــل، واألهــم عــىل املهــم وهلــم ... اجلوهريــات عــىل الــشكليات، واملتــون عــىل اهلــوامش، والواجبــات عــىل النوا

ــضا التحقــق األســلوبى. جــرا راتــه يتــشكل فــال شــك أن مــن  متــرس بأحاديــث النبــ. وعنــدنا أ ى وخطبــه وحوا
فلو وجـد املحقـق أن ىف احلـديث الـذى ينظـر فيـه لفظـا أو تعبـريا أو تـصويرا . لديه انطباع عن أسلوبه اللغوى
ـه مل يكـن مـن اسـتخدامات عـرصه وجمتمعـه أو مل يكـن مـن اسـتعامالته : أو تركيبا مل يكن يستعمله النبى إمـا أل

  .ئنان ضمريه لذلك احلديثهو الشخصية كان هذا سببا معضدا لعدم اطم

وليس ىف األمر ما يدعو إىل احلـرج مـن جانـب املتحقـق وال إىل الغـضب مـن جانـب العلـامء اآلخـرين، 
فقــد كــان الــصحابة ينتقــد بعــضهم بعــضا ويــرد بعــضهم روايــة بعــض أو يطالبــه بالــدليل عــىل صــحة حــديث أو 

ُم أن حممـدا صـىل اهللا عليـه وسـلم رأى ربـه، َمن زع: "فمثال  تقول عائشة ىف حديث هلا. باإلتيان بشاهد آخر َّْ َ َ ََّّ ِ ُ َّ ً َّ
َالفريــة َأعظــم فقـد َ ْ ِعــىل اهللا تعــاىل، ولكنَّـه رأى جربيــل مــرتني ىف ِ َّ َ ِ ُ ِصــورته وخلقــه سـادا مــا بــني األفــق ِ ُ ُ ْ َ ومعنــى ". ِ

ـــام انتقـــاد، ومل يمنعهـــا مـــن هـــذا االنتقـــ ــه عائـــشة أ ـــه كـــان هنـــاك مـــن يقـــول ذلـــك، فانتقدتـ اد الـــشديد بـــل هـــذا أ
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ــــعيد اخلــــــدرى. التكــــــذيب العنيــــــف أى اعتبــــــار وســ ـــــسا باملدينــــــة ىف: "ويقــــــول أ ــــت جالـ ِكنــ ً ـــــصار،  ُ ـ ـــس األ ِجملـــ ِ

ــا انــــ ــــــو فأ ًفزعــــــا أو مــــــذعورا موســــــى أ ً ك؟ قــــــال: قلنــــــا. ِ ـــــا شــــــأ ــر َّإن: ُمـ يــــــت بابــــــه  أرســــــل إىل َعمــــ ــه، فأ َأن آتيــــ ُ َ
ُفسلمت ْ َّفلم يرد عىل ًثالثا، ََّ ينا؟ فقلتما من: ُ فرجعت، فقال،َُ ُعك أن تأ يت فسلمت عىل بابك ى إن: َ ِأ ُ ُْ ، ًثالثاَّ

ُّفلم يردوا عىل َوقد قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم. ُ فرجعت،َُ َّ ُُ َّ ْفلـم يـؤذن لـه  ًثالثـا ُإذا اسـتأذن أحـدكم: ِ َ ْ ُ
ْفلريجــع ِ ْ َ ــة، وإال أوجعتــك :ُعمــر فقــال. ْ َأقــم عليــه البينَ ُ َ ِّ ْ ــ. ِ ٍبــن كعــبى ُفقــال أ ِال يقــوم معــه إال أصــغر القــوم: ُ ُ .

و قال ا أصـغر القـوم: ُقلت: ٍسعيد أ ِأ ـ إىل جـدة جـاءت"و ".ْفاذهـب بـه: قـال. ُ  ىف حقـا ىل إن :فقالـت بكـرى أ
 وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول مـن سـمعت وال حقـا هللا كتـاب ىف علمـت لـك مـا: قال .مات ابن ابن مال
 فشهد معك؟ ذلك سمع ومن: قال .السدس أعطاها هللا رسول أن شعبة املغرية بن فشهد وسأل، .ًشيئا فيه

َبن مسلمة، حممد َ ْ و فأعطاها َ   ". السدس بكر أ

ِكنـت بالـشام ىف: "ومن هذا الباب احلديث التاىل عـن عبـادة بـن الـصامت َّ ٍحلقـة فيهـا مـسلم بـن يـسار،  ُ ُ ُ ٍ

و األشعث الصنْعان َّفجاء أ و ا: ُ فأرسل له القوم فقالواى،ِ و األشـعثأ ِألشعث، أ ـا األشـعث، : ُفقلـت! ِ ِيـا أ

ِحدث أخاك حديث عبادة بـن الـصامت َّ ِ َ َِّ ا مـع: فقـال. ْ ة فغنمنـا غنـائم كثـرية، فكـان فيهـا آنيـة  ىف َمعاويـة كنـَّ ٌغـزا ً َ ِ ٍ َ
ٍمــن فـــضة، فــأمر ِرجـــال ببيعهــا مـــن النَّـــاس ىف ُمعاويـــة َِّ ِ َأعطيــاهتم، فبلـــغ ذلــك عبـــادة، فقـــام فقــال ً ِ ّ ِ ْ ُســـمعت ى ِّإنـــ: ُ ِ

ِرســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ينهــى عــن بيــع الــذهب بالــذهب، والــورق بــالورق، والــرب بــالرب، والــشعري  َّ ِّ ُِّ ُ ِ ِِ َِ َ َِ َِّ َّ ِ َّ َُ َّ ِ

ء، مثال بمثل، عينًا بعني ء بسوا ٍبالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح إال سوا ٍ ًَّ ٍ ً ِ ِ َِّ َِّ َّ َفمن زاد أو استزاد فقد أربى. ِ ْ َ. 
ٌفرد النَّاس ما كانوا أخذوا، فذهب رجل إىل ُ َّ ًوأخـربه اخلـرب، فقـام خطيبـا فقـال َمعاويـة َ ِّمـا بـال أقـوام حيـدثون : َ ُ ٍ ُ

ناه فام سمعناها منه؟ فقام عبادة بن الـصامت  ِعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أحاديث قد صحبناه ورأ ِ َِّ ُ ُ ْ َُ َ َّ ُ َّ ِ ِ

َّحــدثن بــام ســمعنا مــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم، وإن زعــمِواهللا لنُ: َفأعــاد احلــديث وقــال ُ َّ ِ ِ ِ َّ أو (معاويــة  َِّ
اىل. )ُمعاوية ِوإن كره: قال ُواهللا ما أ َليلة سوداءى حيات ُال أصحبه ىفى ِّأ ِ ً." 

ـــر عنــــد عائــــشة قــــول ابــــن عمــــر"كــــذلك  َذكـ ُ ُ َ ُيعــــذب ُامليــــت: ُِ ــــا: فقالــــت. ِعليــــه ِأهلــــه ِببكــــاء َُّ ـــم اهللا أ  ُرحـ
ِعبــدالرمحن ْســمع شــيئا فلــم حيفظــه. ِ ُإنــام مــرت عــىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم جنــازة هيــود. ً َ َّ ِ ُ َّ ِ  وهــم ى،ِ

تم تبكون، وإنه ليعذب: "ِيبكون عليه، فقال َّأ ُ َُ ـى ". َّ وهناك حديث آخر ىف ذات املوضوع عـن عبـد اهللا بـن أ
وحـرضها ابـن عمـر وابـن : ة، وجئنـا لنـشهدها، قـالاهللا عنـه بمكـ توفيـت ابنـة لعـثامن رىض: "مليكة هذا نصه

، فقـال عبـد اهللا )ىجلـست إىل أحـدمها، ثـم جـاء اآلخـر فجلـس إىل جنبـ: أو قـال(جلالس بيـنهام ى عباس، وإن
إن امليـت : أال تنهـى النـساء عـن البكـاء، فـإن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال: بن عمر لعمرو بن عثامن

َّليعـذب  َ ُ : َّاهللا عنــه يقـول بعـض ذلــك، ثـم حـدث قــال قـد كـان عمـر رىض: ليــه؟ فقـال ابـن عبــاسع أهلـه ببكـاءَ
َصدرت مـع عمـر مـن مكـة حتـى كنـا بالبيـداء إذا هـو بركـب حتـت ظـل سـمرة، فقـال ُ َ اذهـب وانظـر إىل هـؤالء : ُ

ارحتل، فاحلق : فقلت.  فرجعت إىل صهيب،ادعه ىل: قال. فنظرت، فإذا هو صهيب، فأخربته: قال. الركب
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فقـال عمـر ! وا صـاحباه! وا أخـاه: يقـولى اهللا عـنهام يبكـ فلام أصيب عمر دخل صهيب رىض. مري املؤمننيأ
بك: اهللا عنه رىض َّإن امليـت ليعـذب بـبعض :  وقد قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم،عىلى يا صهيب، أ
: اهللا عنهـا، فقالـت شة رىضُاهللا عنه ذكرت ذلك لعائ فلام مات عمر رىض: عليه؟ قال ابن عباس أهله بكاء

عليـــه،  أهلـــه ببكـــاء املـــؤمن يعـــذبَّواهللا مـــا حـــدث رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم أن اهللا . رحـــم اهللا عمـــر
وقالـــت : قـــال. عليـــه أهلـــه ببكـــاء إن اهللا ليزيـــد الكـــافر عـــذابا: ولكـــن قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم

واهللا أضـــحك : وقـــال ابـــن عبـــاس عنـــد ذلـــك: قـــال". رىوال تـــزر وازرة وزر أخـــ: "حـــسبكم القـــرآن: عائـــشة
كى  ".فواهللا ما قال ابن عمر شيئا: مليكةى قال ابن أ. وأ

ــى هريــرة ألحاديــث رســول  اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم،  وكــان بعــض الــصحابة يــضيق بكثــرة روايــة أ
ــه كــان مالزمــا لرســول اهللا عليــه الــسالم ىف حــني كــانوا هــم مــشغول ني بــأمور حيــاهتم عــن فــدافع عــن نفــسه بأ

ـا هريـرة يقـول: َقيـل لعائـشة": ومـن ذلـك احلـديث التـاىل. االلتـصاق بـالنبى التـصاقه بـه َإن أ ِقـال رسـول اهللا : َّ ُ
َصــىل اهللا عليــه وســلم َّ ِ ُ ُالــشؤم: َّ ة والفــرس ىف :ٍثــالث ىف ُّ ِالــدار واملــرأ ِ ِ ــه : ُفقالــت عائــشة. َّ ــو هريــرة أل َمل حيفــظ أ ْ

ــل ورســــول اهللا صــــىل َّدخــ ِ َ اهللا عليــــه وســــلم يقــــولُ َّ ِ َقاتــــل اهللا اليهــــود: ُ ُ ــون إن . َ ـــشؤم ىف"َّيقولــ ة  َالـ ِالــــدار واملــــرأ ِ َّ
َ، فسمع آخر احلديث، ومل يسمع أوله"ِوالفرس َّ َ ِ ُقالت عائشة أل"و". َِ ْ ُإنك لتحدث: َهريرةى َ ِّ ُ َّصىل ى النب ِعن ََّ

ُاهللا عليــه وســلم حــديثا مــا ســمعته منــه ً َ َّ ِ ْ ة واملكحلــة، ومــا كــان يــشغلن ِكَشــغل :قــال. ُ ُعنــه، يــا أمــه، املــرآ َ ْ َ ُ ُُ ْ ُ عنــه ى َّ
ــى هريــرة ".ٌيشء ُمــن تبــع جنــازة فــصىل عليهــا فلــه قــرياط، فــإن شــهد دفنهــا فلــه قرياطــان، والقــرياط " وعــن أ َ ٌِ ِ َّ ً ِ َ

ٍأعظم من أحد ُِ ُ َعمر ُفقال له ابن. ُ ا :ُ َّ انظر ما حتدث به عن رسول اهللا صىل،هريرة يا أ ِ ِ ُ َّ اهللا عليه وسلمُْ فقـام . ُ
و إليه َفأخذ بيده حتى انطلق به إىل عائشة، فقال هلا َهريرة أ ََ ِ و َ شدك باهللا هل سمعت رسـول اهللا  :هريرة أ ِأ َِ ِ ُ ُ ْ َ

ُصـىل اهللا عليــه وسـلم يقــول َّ ُ ُمـن تبــع جنــازة فـصىل عليهــا فلـه قــرياط، فــإن شـهد دفنَهــا فلـه قرياطــان، القــرياط : َّ ْ ٌِ َ ِ َّ ً ِ َ
ْ مــن أحــد؟ فقالــتُأعظــم ٍ ُِ ــو فقــال. َ نعــم: ُ ُإنــه مل يكــن يــشغلن :َهريــرة أ َ ْ ُعــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه ى ُ َّ ِ ِ

ٌوسلم غرس زم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لكلمة يعلمنيها أو لقمة يطعمنيها. َّ ُإنام كنت أ ُ ُِ ٍ ٍِّ َّ َُ َّ ِ ُ." 

صحابة حـول الطريقـة التـى يقـرأ هبـا كـل مـنهام ٌومعروف اخلـالف احلـاد الـذى نـشب بـني عمـر وأحـد الـ
عهام إىل الرسول ليتأكدا أهيام املصيب ولو كان هناك مثل ذلـك التحـرج الـذى نظنـه لقـد كـان . القرآن، وإرسا

كــام أن األقــضية التــى . ّكالمهــا حريــا أن يــصدق اآلخــر وال يرفعــا األمــر إىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم
ٌ دليـــل آخــر عــىل أهنـــم مل يكونــوا يــرون ىف اخــتالفهم أى حـــرج، وإال مــا كــان أحـــد كانــت ترفــع إىل رســول اهللا ْ ََ

ــم . ّقــاَىض أحــدا، فــإن خــصمه صــحابى ال يــصح القــدح فيــه أو االخــتالف معــه ثــم عنــدنا حــديث اإلفــك، أ
ـم يـزن هـذا ويـرسق هـذا مـن معـارصى النبـى ممـن شـاهدوه وحتـدث  خيض فيه بعض الصحابة؟ وفـوق هـذا أ

 دثوا إليه؟إليهم وحت
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اقش هنا بعض األحاديث النبوية التى تلقيت بالقبول من حيث السند، ولكن ىف  ْومن ثم أحب أن أ َ ِّّ ُ ُ ِ ُ

 قال ىل: "ومنها احلديث التاىل الذى سوف أورد رواياته املختلفة، وهو عن غرق فرعون. النفس منها أشياء
تن: ُجربيل َيا حممد، لو رأ ُْ َ ا آخذ من حالى َّ ِوأ ُ ُّفأدسه ىف ِلبحرا ُ َخمافة أن يقول َفرعون ُ ُ، فتدركـه رمحـة "ىِّربـ: "َ َ ِ ُ

و هريرة :ىالراو" (ِاهللا فيه : خالصة حكم املحدث. الضعفاء الكامل ىف: املصدر /ابن عدي: املحدث /أ
تن: ُعليه السالم ُجربيل قال ىل). "عامة حديثه غري حمفوظ. حفص بن سليامن َيا حممد، لو رأ ُ َّ ا ى ُ ُآخذ من وأ ُ

ــــــال ـــــه ىف ِالبحـــــــــر ِحـــ ُّفأدســــ ِفـــــــــم ُ ــــــون َ ـ َفرعــ َ ــــــة أن يقـــــــــول ِ ـ َخمافــ ْ َ َ ـــــــ: "َ ِ، فتدركـــــــــه رمحـــــــــة اهللا"ىِّربــ ُ َ ِ ــراو" (ُ ــــــ ـــو :ىالـ ــــــ  أ
ين :املحدث /هريرة . فيه حفص بن سـليامن: خالصة حكم املحدث/ ذخرية احلفاظ :املصدر /ابن القيرسا

ُعليه السالم ُجربيل قال". "مرتوك احلديث تن: ِ ِلو رأ َ ا آخـذ مـن حـالى ْ ِوأ ْ ِ َبالفارسـية يعنـ( ِالبحـر ُ ) َالـرتابى ِ
ـــــه ىف ُفأدســــــــــــــــــــــــ ـــون ِىف ُّ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ـــــة َفرعـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه الرمحــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــة أن تدركــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ُخمافــــــ ْ َُ ــــــــــــــــــــــــــــراو" (َ ـــــــن  :ىالـ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــــه ب ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ عبداللــ

اطيــل واملنــاكري :املــصدر /اجلورقــاين :املحــدث /عبــاس ــا أغــرق ). "حــسن :خالصــة حكــم املحــدث /األ
ه ال إ إال الذ: قال َفرعون ُاهللا ئيلى ُآمنت أ َآمنت به بنو إرسا تن :ُجربيل فقال. ْ َيا حممد، فلو رأ ا آخذ ى ُ ُوأ

ـــن حـــــــــــــــــال ـــــر ِمــــــــــــــ ــــــ ــــ ــــه ىف ِالبحــ ــــــ ــــــ ــــة ُّفأدسـ ــــــ ــــ ــ ــــــه الرمحـ ــــ ــ ــــــــــــــــة أن تدركـــــ ــــــه خمافـ ــــــ ـــ ُفيــ ََ ــراو" (ِ ــــــ ــــ ــ ـ ــ ـــــــن  :ىال ــــ ــ ــــ ـــــــه ب ـــــــ عبداللـــ
لو : ُجربيل َقال). "له طرق :خالصة حكم املحدث/ ختريج الكشاف :املصدر /الزيلعي :املحدث /عباس

تنــــ ــــا آخــــذ مــــن ى َرأ ُوأ ُفأدســــه ىف ِالبحــــر ِحــــالَ ــه الرمحــــة َفرعــــون ِفــــم ُّ ُخمافــــة أن تدركــ ََّ ُ َ ِ ْ عبداللــــه بــــن  :ىالــــراو" (ُ
 قـال ىل). "غريـب :خالصـة حكـم املحـدث/ حتفـة النـبالء :املصدر /ابن حجر العسقالين :املحدث /عباس
تن :ُجربيل ا آخذ مـن حـالى لو رأ ِوأ َفرعـون خمافـة أن تدركـ ىف ُّفأدسـه ىف ِالبحـر ٌ ِ ْ ُ َ عبداللـه  :ىالـراو" (ُه الرمحـةَ

ـــــاس ــــــــدث /بــــــــــن عبـــــ ــــــصعدي :املحــ ــــــــار اهللا الــــ ــــــد جــ ـــرة :املــــــــــصدر /حممــــ ــــوافح العطـــــــ ــــــة حكــــــــــم  /النــــــ خالصــــ
ُأغـــرق اهللا" ).صـــحيح :املحـــدث َفرعـــون َ َ ـــه ال إ إال الـــذ: فقـــال ِ ـــت أ ِآمنْ َّ َّ َِ َِ َ ُ َّ َ ُ ئيـــلى َ ــت بـــه بنُـــو إرسا َآمنَـ ِ َِ ْ ِ َ ِ ْ  قـــال ىل. َ

ُجربيل تن :ِ َيا حممد، لو رأ ا آخذ من حالى َُ ِوأ ُ ُّفأدسه ىف ِالبحر ُ ُفيه خمافة أن تدركه الرمحة ُ ْ َ ََ ِ ُ َ عبد اهللا  :ىالراو" (ِ
ِرو :خالصـة حكــم املحـدث/ فــتح القــدير :املـصدر /الــشوكاين :املحـدث /بـن عبــاس مــن غـري وجــه ومــن ى ُ

ـه ال إ إال الـذ: "فرعـون ـا قـال" ).طـرق أخـرى ئيـلى ُآمنـت أ يـا  :جربيـل قـال ىل: القـ" آمنـت بـه بنـو إرسا
تن ُفدسيته ىف البحر وقد أخذت حاال من حالى حممد، لو رأ َْ عبد اهللا بن  :ىالراو" (فيه خمافة أن تناله الرمحة َّ

ــــاس ــــــد شــــــــــــاكر :املحــــــــــــدث /عبـــــــ ـــــد :املـــــــــــصدر /أمحـــــ ـــم املحــــــــــــدث/مــــــــــــسند أمحــــــ ــــــ ــناده  : خالصــــــــــــة حكــ ـــــــ إســـ
ــــ َجربيـــــــل أن" ".صـــــــحيح ـــــال للنبـــ ـــه الـــــــسالم قــ ُعليــــ ــه ى ِ ِصـــــــىل اهللا عليـــــ ُ َوســـــــلمَّ تنـــــــ: َّ ـــو رأ ــــــذ مـــــــن ى لــــ ــا آخـ ـــــ ُوأ

ُفأدســـه ىف ِالبحـــر ِحـــال ُُّ َ مـــسند  :املـــصدر /أمحـــد شـــاكر :املحـــدث /عبـــد اهللا بـــن عبـــاس :ىالـــراو" (َفرعـــون ِىف َ
تن :ُجربيل قال ىل" ).إسناده صحيح :خالصة حكم املحدث /أمحد ا آخذ من حالى لو رأ ِو أ ُ ُّفأدسه  ِالبحر ُ ُ َ

ِفم ىف َفرعون خمافة أن َ َ ُ تدركه الرمحةِ َ السلـسلة  :املـصدر /األلبـاين :املحـدث /عبـد اهللا بـن عبـاس :ىالـراو" (ُ
تن: ُجربيل قال" ).صحيح :خالصة حكم املحدث /الصحيحة ِلو رأ َ ا آخـذ مـن َمحـاءى ْ ِو أ ُ ُفأدسـه ىف ِالبحـر ُ ُُّ 



 ١٠٨
 

ُفرعـــون خمافـــة أن تدركـــه الرمحـــة ىف ْ َ َُ َ ِ ُ َ صـــحيح  :املـــصدر /األلبـــاين :املحـــدث /عبـــد اهللا بـــن عبـــاس :ىالـــراو" (ِ
ُـا أغـرق اهللا" ). صحيح :خالصة حكم املحدث/اجلامع َ َ ـه ال إ إال الـذ: قـال َفرعـون ْ َّآمنـت أ َ ْآمنـت بـه ى ُ

ئيــل تنــ :ُجربيــل قــال. َبنــو إرسا ِيــا حممــد ، فلــو رأ َ ــا آخــذ مــن حــالى ُْ ِوأ ُ ُّفأدســه ىف ِالبحــر ُ َفيــه خمافــة أن تدركــه  ُ ِ ْ ُ َ َ
ــرا" (ُالرَمحــــة ــن عبــــاس :ىوالــ ـــد اهللا بــ خالصــــة حكــــم / صــــحيح اجلــــامع: املــــصدر/ األلبــــانى: املحــــدث/ عبـ

ُـــــا أغـــــرق ا" ).صـــــحيح :املحـــــدث َّ َ َفرعـــــون َّ ـــال ِ ــــذ: َقــ ــــه ال إ إال الـ ـ ِآمنْـــــت أ َّ َّ َِ َِ َ ُ َّ َ ُ ئيـــــل، ى َ ــه بنُـــــو إرسا ـــــت بـــ َآمنَ ِ َِ ْ ِ َ ِ ْ َ
تنـــــ: ُجربيـــــل َفقـــــال َيـــــا حممـــــد فلـــــو رأ ُ ــن حـــــالى َّ ـــــا آخـــــذ مـــ ِوأ ٌ ـــه ىف ِرالبحـــــ َ ُفأدســ ــــة ُّ ُفيـــــه خمافـــــة أن تدركـــــه الرمحـ ََّ ُ َ ِ ْ ُ ِ "

ــراو( ـــــذي: املــــــــصدر/ األلبــــــــاين :املحــــــــدث /عبــــــــد اهللا بــــــــن عبــــــــاس :ىالــــــ خالصــــــــة حكــــــــم  /صــــــــحيح الرتمـــ
  ).صحيح لغريه :املحدث

وأول مالحظــة هــى أن القــرآن يقــول إن فرعــون قــد أعلــن إيامنــه بــاهللا بغــض النظــر عــن صــالحية ذلــك 
مــن ثــم أو عــدم قبولــه، ىف حــني يقــول احلــديث ىف معظــم رواياتــه إن جربيــل كــان يــضع اإليــامن أو ال، وقبولــه 

فبأى النصني نأخذ؟ بالقرآن أم بتلك الروايات احلديثية؟ املفروض . الطني ىف فمه منعا له من نطق الشهادة
ايات تذكر والغريب أن بعض الرو. َّطبقا للمنطق والعقيدة أن يكون القرآن هو املصدق ىف مثل تلك احلالة

مــا قالــه القــرآن الكــريم ىف ذلــك املوضــوع ثــم تعقــب عليــه بــام قالــه جربيــل مناقــضا لــه بحيــث ال تــرتك فرصــة 
ــة حــال كيــف فــات النبــى مالحظــة هــذا التنــاقض بــني . للقــارئ كــى يــسهو فيقبــل كــالم املــالك الكــريم َّوىف أ

اذا وضعت عىل لسان جربيل ىف كل روايات  َالقرآن واحلديث؟ ثم  ، التى قيل "حال"احلديث تقريبا كلمة ُِ
؟ هل كان عليه السالم ال يعرف املقابل العربى هلا؟ أم  هل شـعر أن حممـدا صـىل  "الرتاب"إهنا فارسية تعنى 

اهللا عليه وسلم يستلطف الفارسية ويؤثرها، ىف هذا املوضع عىل األقل، عـىل لغـة األكـارسة؟ ولقـد حاولـت 
ق شيئا، وإن قابلت ىف أن أجد هذه الكلمة بذلك املعن ى ىف الشعر اجلاهىل أو املخرضم أو اإلسالمى، فلم أ

هـو املـسك، ولكـن ") مالطـه: "وىف أحاديـث أخـرى" (حالـه"أن " الكـوثر"أحد األحاديث اخلاصـة بوصـف 
  .أما ىف القرآن املجيد فال وجود لتلك الكلمة البتة. دون القول بفارسية اللفظ

حني تتدخل ىف بعـض األحـداث تـدخال خاصـا نجـد القـرآن يـذكر ذلـك كذلك فاملالحظ أن املالئكة 
كام هو احلال ىف حديثه عن غزوة بدر مثال، بينام ىف حديث القرآن عن غرق الطاغية الفرعونى ال نرى كالما 

فلم سكت القرآن عن ذلك إذا كان جربيل قـد تـدخل عـىل النحـو الـذى يـصوره احلـديث؟ . عن املالئكة قط
فال "كذلك ففى سورة ا يصنعه املالئكة بالكفار عند وفاهتم" األ َّولو تـرى إذ يتـوىف الـذين : "مثال تصوير  َ ََ

َكفــروا املالئكــة يــرضبون وجــوههم وأدبــارهم، وذوقــوا عــذاب احلريــق  ُ ُ َُ ــديكم وأن اهللا * َ ْذلــك بــام قــدمت أ َ َّ َ
ٍلـــيس بظـــالم للعبيـــد َّ ـــا ذكـــرت تلـــك األحاديـــث عـــام صـــنعه"َ ُ، وهـــو  خمـــالف  ثـــم مـــا دام .  جربيـــل مـــع فرعـــونْ

َاحلــديث مل يكتــف هنــا بــذكر املالئكــة وحــدد جربيــل حتديــدا فإننــا نتــساءل َ َ ََّ َِ ــن : ْ ُهــل هــذه مهمــة جربيــل؟ تــرى أ
اذا مل نسمع به هنا، وهذا ختصصه؟ ثم ما الذى يزعج جربيل ىف أن يؤمن فرعـون  فيل ملك املوت؟ و إرسا
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ه يريـد أن يـص را ادر عـىل مـشيئة رب العـاملني فيـسبقه ليمنعـه مـن رمحـة الطاغيـة إن كانـت وتدركه رمحة اهللا؟ أ
هناك رمحة له؟ منذ متى تفعل املالئكة ذلك، وكأهنا تترصف من تلقاء نفسها وال تنفذ أمر رهبا دون أن خيطر 
ـاذا يقـول جربيـل أصـال لرسـول اهللا إنـه وضـع الطـني ىف فـم فرعـون ليمنعـه  هلا اخلروج عن ذلك األمـر؟ ثـم 

  من إعالن التوحيد، رغم أن فرعون قد أعلن إيامنه فعال؟ ترى كيف نفرس هذا األمر؟

ون عىل اهللا فيحكمون عىل بعض العصاة بأهنم ىف النار  ْإن هناك أحاديث تعنِّف أشد التعنيف من يتأ ََّ َ َ
 منتهــى بــل لقــد قيــل ىف. وتــذكر أن اهللا يغــضب ممــن يفعلــون ذلــك ويــردهيم هــم ىف العــذاب وينجــى العــاىص

حة والقوة لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بشأن الكفار َليس لك من األمر شىء أو يتوب عليهم : "الرصا ٌ
ه عليه السالم جمرد مبلـغ، وال دخـل لـه ىف احلـساب ". َأو يعذهبم، فإهنم ظاملون ِّكام تكرر ىف القرآن الكريم أ

ْأو ىف سوق املرشكني عىل غـري إرادهتـم إىل اإليـامن، فـ ام بالنـا بمحاولـة مـنعهم مـن ذلـك اإليـامن؟ وإذن فكيـف َ
نصدق أن جربيل يقدم عىل هذا الذى أقدم عليه؟ بل كيف جيرؤ جربيل عىل اقتحام احلـوار الـذى كـان دائـرا 
مكـــن أن يقـــع مـــالك  بـــني اهللا وبـــني فرعـــون دون أن يـــسمح اهللا لـــه بـــذلك بـــل دون أن يـــسـتأذنه هـــو أصـــال؟ أ

ك اخلارج عن اللياقة؟ ولقد كان رسولنا الرحيم يدعو باهلداية لقومه رغم كفرهم مقرب كريم ىف هذا السلو
ّوعتوهم وبغيهم وظلمهم وتصلبهم قائال ُ ، بـل لقـد هـم أن يـصىل عـىل "رب، اهد قومى، فإهنم ال يعلمـون: "ُ

الة عليه، كبري املنافقني ابن  سلول بعد موته واعرتاض عمر عىل ذلك لوال أن نزل النهى من السامء عن الص
ورغــم هــذا مل يتــوان عــن إعطــاء ابنــه ثوبــه الطــاهر عليــه الــسالم ليكفنــه فيــه رجــاء الرمحــة، فكيــف اختــذ جربيــل 

َخطة مناقضة بغية أال يرحم اهللا فرعون سواء كان ممن يعلمون أو من الذين ال يعلمون؟ ً ً  

ع اهللا بذلك فيخرج ولنفرتض أن جربيل قد استطاع منع فرعون من النطق بالشهادة فعال فهل ينخد
نيــة فرعــون ىف اإليــامن مــن االعتبــار، إن كــان هنــاك  جمــال لتقبــل اإليــامن منــه وإســباغ الرمحــة عليــه مــن ثــم؟ إن 

ــات ــا نفــع ". ربنــا رب قلــوب: "والعامــة تقــول بحــق. اإلســالم هــو ديــن ال فلــو كــان إيــامن فرعــون صــحيحا 
و عدم النطق بل ىف النية، ومل تكن نية فرعون نقية بل صنيع جربيل معه؟ لكن  املشكلة هنا ليست ىف النطق أ

ِّكان سـببها الرعـب اللحظـى بحيـث إنـه لـو قـدر لـه أن ينجـو مـن الغـرق لرجـع ثانيـة إىل الكفـر والتمـرد ولقـد . ُ
ويقـول القـرآن . وضحت بعض أحاديث الرسول عليه السالم أن التوبة تظـل مقبولـة مـن  العبـد مـا مل يغرغـر

ُليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم املوت قـالو: "ىف هذا الصدد َ " ُإنـى تبـت اآلن: "ُ
ة دون أن تكون هناك حاجة لطني البحر، أو ". وال الذين يموتون وهم كفار إذا " حاله"وهبذا تنحسم املسأ

 منــه ىف املعــاجم ُوهــذا إن كانــت الكلمــة فارســية أصــال، وهــو مــا أردت التحقــق. كــان لنــا أن نــرطن بالفارســية
ــرا ــاذا كــان البــد مــن اســتعامل الــرتاب أو الطــني ىف منــع فرعــون مــن . اخلاصــة بتلــك اللغــة فلــم أجــد هلــا أ ثــم 

اء بحمد اهللا ىف البحر كثري ال يمنعه فقط من النطق بل من احلياة كلها؟    النطق، وا
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ــضا، مــا دمنــا بــصدد اللغــة، أن بعــض روايــات احلــديث تبــدأ بــذك ر غــرق فرعــون أوال، ثــم والعجيــب أ
َتتحــدث عـــن وضــع جربيـــل تــراب البحـــر أو طينــه ىف فمـــه، أى بعـــد خــراب بـــرصة فــيام يفهـــم مــن الـــنص، أمـــا  ُْ

وعىل هذا ". أدركه الغرق"القرآن فيقول بوضوح تام إن فرعون، حني أراد إعالن إيامنه، مل يكن قد غرق بل 
ُ وهــو قــد غــرق وانتهــى أمــره؟ وأخــريا لـــم حيــرص فــام لــزوم وضــع الطــني ىف فمــه حلرمانــه مــن فرصــة النجــاة، َ ِ

يقــول ــه هــو الــذى منعــه مــن اإليــامن؟ أ ــا الــذى منعتــه، ولــيس اهللا هــو : جربيــل عــىل إخبــار الرســول بأ إننــى أ
الــذى رفـــض ذلــك اإليـــامن املـــدخول؟ وأخــريا مـــا مناســبة حـــديث جربيـــل إىل رســول اهللا ىف هـــذا املوضـــوع؟ 

نــب املعتمــة ىف لألســف قــد ســكت الــرواة عــن ذلــك، و ه لــو ذكــر أن ينــري لنــا بعــض اجلوا ِهــو مــا كــان مــن شــأ ُ
ة شىء جديـد مل يكـن متاحـا لنـا. القصة ا عىل استعداد للرتاجع متى ما ظهر ىف املسأ فكـل مـا . أكتب هذا وأ

 .كتبته هنا هو جمرد اجتهاد برشى يصيب وخيطئ

ى هريرة يقول فيه الصحابى اجل ضا حديث منسوب إىل أ ِوكلن: "ليلوهناك أ َ َّ ُرسول اهللا صىل اهللا ى َ
ـان ُآت فجعـل حيثـو مـن الطعـام، فأخذتـه وقلـتى عليه وسلم بحفـظ زكـاة رمـضان، فأ ُ ألرفعنـَّك إىل رسـول : ٍ

فأصـبحت، . ُفخليـت عنـه: قـال! حاجـة شـديدة عيـال، وىل حمتـاج، وعـىلى إن: قال. اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ــا هريــرة، مــا فعــل أســريك البارحــة؟ قــاليــ: صــىل اهللا عليــه وســلمى فقــال النبــ يــا رســول اهللا، شــكا : قلــت: ا أ

ُحاجــة شــديدة وعيــاال، فرمحتــه وخليــت ســبيله ُ ًً َأمــا إنــه قــد كــذبك وســيعود: قــال. ً َ ــه ســيعود لقــول . َ ُفعرفــت أ
 ألرفعنـَّك إىل: فرصدته، فجاء حيثو من الطعام، فأخذته، فقلت. رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إنه سيعود

ُفرمحتــه وخليــت ســبيله! ال أعــود. عيــال حمتــاج، وعــىلى  فــإنى،دعنــ: قــال. رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ُ .
ا هريرة، ما فعل أسريك البارحة؟ قلت: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فأصبحت، فقال ىل يا رسـول : يا أ

فرصدته الثالثة، فجاء حيثو . وسيعودأما إنه قد كذبك، : قال. اهللا شكا حاجة وعياال، فرمحته فخليت سبيله
ــك . ألرفعنــك إىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: مــن الطعــام، فأخذتــه، فقلــت وهــذا آخــر ثــالث مــرات أ
ك ال تعود، ثم تعود ِدعن: فقال. تزعم أ ْ ٍأعلمك كلامت ينفعك اهللا هباى َ ْ ِّ َ َّما هـن؟ قـال: قلت. ُ َإذا أويـت إىل : ُ

حتـى ختـتم اآليـة، فإنـك لـن يـزال عليـك مـن اهللا " القيـومى اهللا ال إ إال هو احل ":ىفراشك فاقرأ آية الكرس
ُفخليـــت ســـبيله، فأصـــبحت، فقـــال ىل. حـــافظ، وال يقربـــك شـــيطان حتـــى تـــصبح رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه  ُ

ـــه يعلمنـــ: مـــا فعـــل أســـريك البارحـــة؟ قلـــت: وســلم اهللا هبـــا، فخليـــت ى كلـــامت ينفعنـــى يـــا رســول اهللا، زعـــم أ
شك فاقرأ آية الكرس:قال ىل:  قالى؟وما ه: قال. يلهسب اهللا : "من أوهلـا حتـى ختـتم اآليـةى َ إذا أويت إىل فرا

وكانوا ( لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح :وقال ىل". القيومى ال إ إال هو احل
َأما إن: صىل اهللا عليه وسلمى فقال النب). أحرص يشء عىل اخلري َصدقك،ه َ َ َ ْتعلـم مـن ختاطـب . كذوب وهو َ َ ْ َ

ا هريرة؟ قلت  ".ذاك شيطان: قال. ال: ثالث ليال يا أ
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ىف كــالم رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم؟ ذلــك أن الــشيطان قــد يكــون " الــشيطان"واآلن مــا معنــى 
 هنـاك شـياطني وىف القرآن أن هناك شياطني من اإلنس مثلام! معناه شيطانا من شياطني اإلنس، وما أكثرهم

هــل يعقــل أن : إال أن ثمــة عــددا مــن األســئلة املهمــة هــى. وهــذا مــا تبــادر إىل ذهنــى للوهلــة األوىل. مــن اجلــن
يكون بني سكان املدينة املنورة ىف ذلك الوقت، حني كانـت قريـة صـغرية حمـدودة، وكـل شـخص يعـرف كـل 

و هريرة؟ فكيف مل يعرف رىض اهللا عنه ال لص الذى ضبطه وهو يعبئ القمح ىف شخص هناك، من جيهله أ
غرارته أو ىف حجر ثوبه؟ وكيف صدقه وهو يعرف جيدا أن الرسول مل يكـن يـرتك حمتاجـا دون أن يعطيـه مـا 
ال املرسوق  َّحيتاجه هو وبيته من مال الصدقة؟ بل كيف تكتم اخلرب وسرت عىل اللص، وهو ليس صاحب ا

هحتى يكون من حقه العفو عنه بعد ضبطه متلبس ـت؟ وكيـف : "ا بالرسقة؟ وكيـف تركـه دون أن يـسأ مـن أ
َبل كيف سكت عليه ثالث مرات عىل مدار ثالث ليال دون أن يبلغ رسـول اهللا بـام وقـع ". َوصلت إىل هنا؟

ـاذا انتظرالرسـول ثـالث ليـال قبـل أن يعرفــه  ِّحتـى إن الرسـول هـو الـذى كـان يفاحتـه ىف ذلـك املوضـوع؟ ثـم 
ه شيطان؟ أوهذه َبأ و هريرة للص َ ة سهلة حتى ينتظر عليه السالم كل ذلك الوقت؟ بل كيف مل يقل أ  مسأ

لـه هـو وأرستـه حتــى جيعلهـم عـىل قائمـة مـستحقى الزكـاة؟ بـل كيـف مل يكلفــه  إنـه سـوف يـرشح للرسـول أحوا
وردا رسول اهللا منذ الليلة األوىل أن يطلب من اللص الظريف مقابلته صىل اهللا عليه وسلم حتـى يـدبر لـه مـ

اذا مل يأت الرجل بعد ذلك ىف اللياىل التاليـة؟ أم لعلـه كـان مـن أصـحاب نظريـة  للرزق يغنيه عن الرسقة؟ و
، ولـيس "الثالثة ثابتة" ؟ لكن هل الشياطني تتوب عن عمل الرش؟ ومتى كانت تلتزم بكلمـة قالتهـا؟ وأخـريا

، هذه أول وآخر مرة حيدث فيها شىء مثل ذلك يس األمر غر. آخرا   يبا؟أ

هذه هى األسئلة التى تثور ىف الذهن حال قراءة ذلك احلديث إذا وضـعنا ىف أذهاننـا أن يكـون اللـص 
قـع أن تفـسري الـشيطان عـىل هـذا النحـو  شيطانا من شياطني اإلنس؟ فهل هو شيطان من شـياطني اجلـن؟ الوا

طني حتتاج إىل األكل من طعامنا كيف؟ أوال هل الشيا. يثري من املشاكل أكثر وأعقد مما يثريه التفسري السابق
ْنحن البرش؟ ذلك أن هناك أحاديث تقول إن اجلن، وهم اجلنس الذى ينتمى إليه الشياطني، يأكلون العظم  َ

ْوالروث و هريرة أن النبى عليه السالم قد حدث املسلمني ذات يوم قـائال. َّ إذا : "فام القول ىف هذا؟ يروى أ
ِذهـب أحـدكم إىل الغـائط فـال يـ ُ َ ٍستقبل القبلـة وال يـستدبرها لغـائط وال لبـول، وليـستنْج بثالثـة أحجـارَ ِ ٍِ َ ْ َْ ْ ٍ ِ َِ َوهنـى . ِ َ

َعــن الــروث والرمــة وأن يــستنج ِ َّ ِّ ِالرجــل بيمينــهى َّْ ِ ُ ــضا". َّ ــى هريــرة أ مــا : ُقلــت: "وىف حــديث آخــر، وهــو عــن أ
ِالروث  ُبال ْ ِّمها طعام اجلن: ِوالعظم؟ قالَّ فه مجيعا ونتحققه مـن أن العظـم والـروث أقول هذا رغم ما نعر". ُ

ى عليهام النهـار بـل يظـالن كـام مهـا دون نقـصان إىل أن جيفـا . َّاللذين نرامها ليال مثال نجدمها مل ينقصا حني يأ
  فكيف تأكلهام اجلن إذن؟ 

وإذا قلنا، رغم ذلـك، إهنـا تأكـل مثلنـا، فهـل تأكـل يـا تـرى نفـس الطعـام بحيـث حيتـاج شـيطاننا هـذا إىل 
ِرسقة القمح؟ وماذا يفعل الشياطني بالقمح؟ هل لدهيم رحى أو مكنَة طحني يطحنونه فيها وحيولونه دقيقا  َ ًَ
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ـاذا مل يفكـر شـيطاننا ىف رسقـة خبـز جـاهز  ن تلك الرحى أو تلك املكنة؟ و خيبزونه ويصنعون منه اخلبز؟ فأ
ك ما دام أوالده يتضورون جوعا إىل هذا احلد بدل أن يضيع الوقت ىف  الطحني والعجن واخلبز فيكون أو

الــشياطني الـــصغار قــد مـــاتوا مـــن اجلــوع واهلـــزال؟ ولكـــن هــل يكتفـــى الـــشياطني بــاخلبز احلـــاىف؟ فلـــامذا إذن مل 
حياول اللص الشيطان رسقة بعض اللحوم أو حتى اللبن واجلبن والتمر لزوم التغميس؟ بـل هـل كـان ذلـك 

ـو هريـرة، وعنـده مجيـع احلقـول الشيطان حيتاج إىل الرسقة من مال الصدق ة الذى ىف املسجد والذى حيرسـه أ
ء التى حول املدينة، ويمكنه أن يأخذ منها ما حيتاجه هو وكل الشياطني من القمح وغري القمح دون  واألهرا
ى هريـرة؟ وإذا قلنـا إنـه شـيطان مبتـدئ مل يتـرشب صـنعة الـشيطنة عـىل أصـوهلا،  و هريرة أو غري أ أن يبرصه أ

و هريرة ىف سابع نومـة فيعمـل عملتـه فأرص  عىل رسقة القمح الذى ىف املسجد، فلامذا مل ينتظر حتى يذهب أ
وقتذاك وحيمل ما يشاء مـن قمـح دون أن حيـس بـه أحـد أو يتعـرض لـه أحـد؟ بـل هـل الـشياطني حتتـاج إىل أن 

طان غبى؟ لو كنت لكن هل هناك شي! تظهر للناس، وبخاصة حني تريد أن ترسقهم؟ يا له من شيطان غبى
ـــا رئيـــسه لرفتـــه مـــن زمـــرة الـــشياطني ليبحـــث لـــه عـــن صـــنعة أخـــرى تناســـب غبـــاءه ومحقـــه ثـــم كيـــف فـــات . ُّأ

َّالـصحابى اجلليــل أن كـالم اللــص ال يـدخل العقــل، وإال فكيـف يــا تـرى اســتطاع أوالده الـصغار، ودعنــا منــه 
ام بلي ـو هريـرة مل يمكنـه مـن الـرسقة ومن زوجته، فهام كبريان يتحمالن، مواصلة اجلوع ثالثة أ اليهـا مـا دام أ

  طوال تلك املدة؟

َأما ترصفه هذا فهو مثل تـرصف لـص يـرتك سـائر الـشقق التـى خلفهـا أصـحاهبا وسـافروا بعيـدا، ومـن  َّ َ
َثم يمكنه أن يـرسقها وجيردهـا مـن مجيـع حمتوياهتـا دون أن يتعـرض ألى خطـر، ويـذهب عـوض هـذا إىل شـقة  َ ِ

م بــدال مـن أن ينتظــر حتــى ينــام أصــحاهبا فيتـسلق املواســري مــن خلــف املنــزل ويــدخل إىل مـدير األمــن مــثال، ثــ
طيف"املطبخ عىل  ه " طرا رجليه، ومنـه إىل الغـرف األخـرى التـى ال ينـام فيهـا مـدير األمـن وأفـراد أرستـه، نـرا

ستأذن املـدير خيتار عز الظهرية ويرص عىل دخول الشقة من الباب األمـامى بعـد أن يدقـه حتـى يفتحـوا لـه، فيـ
أن يرتكه يرسق شقته وخيرج ىف سالمة اهللا دون أن حياول اعرتاضه أو تعويقه ألن أوالده اجلائعني ينتظرونه 

تــرى هــل هــذا أمــر يــدخل . بمــصارينهم تتلــوى، ثــم يكــرر العملــة نفــسها ثــالث مــرات دون أن يــتعلم الــدرس
  العقل؟ 

ـــا ه ــت ثـــم إذا كـــان شــــيطانا مـــن شــــياطني اجلـــن أكـــان ينــــصح أ ريــــرة تلـــك النـــصيحة اخلــــرية؟ متـــى كانــ
فـــسهم  الـــشياطني تفكـــر ىف اخلـــري، فـــضال عـــن أن تنـــصح بـــه، فـــضال عـــن أن تكـــون النـــصيحة ضـــارة هبـــم هـــم أ
بحيــث ال يــستطيعون بعـــدها أن يامرســوا صــنعة الـــشيطنة معنــا نحــن البـــرش؟ ثــم مــاذا نفعـــل بقــول اهللا تبـــارك 

ُإنه يراكم هو وقبيله : "وتعاىل عن الشيطان ِ َمن حيث ال تروهنمَ ْ َ َ ا ال أهتم الصحابى اجلليل الـذى أحبـه "ُ ؟ وأ
. مــن كــل قلبــى ودافعــت عنــه دفاعــا شــديدا ىف دراســة ىل طويلــة عــىل املــشباك، بــل اخلطــأ مــن غــريه ىف األغلــب
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ا املخطئ ىف كل ما قلته ا، ىف هناية املطاف، برش أصيب وأخطئ، وليس ىل من العصمة . وهذا إذا مل أكن أ فأ
  .يل وال كثريقل

ضا ذلك احلديث املنسوب للنبى عليه الصالة والـسالم، ونـصهو ْأ َكثـر مـن : "من غرائب هذا الباب أ َ ُ َ ْ َ

ِيمـوت مـن أمتـ َِّ ُُ ْ فسى َُ ِبعـد قـضاء ا وقـدره بـاأل ُ َ َْ َ ِ ِ ِ َ ََ ِْ َّ ِ َ ـه يـشرتط . ، أى بـالعني"َ بـة ىف هـذا الكـالم هـو أ ووجـه الغرا
أمــا إذا كــان املقــصود هــو . العني، وكــأن اإلصــابات األخــرى ال تــستلزم ذلــكقــضاء اهللا وقــدره ىف اإلصــابة بــ

ــوان  َوضــع املــوت بــالعني ىف فئــة أخــرى مــن الوفيــات خــارج قــضاء اهللا وقــدره فمعنــى ذلــك أن هنــاك مــن أ ََ
وفوق ذلك فاحلديث يقرر أن أكثر املوت ىف أمة املسلمني راجع . املوت ما يمكن أال خيضع للقضاء والقدر

ه جيعل منا أمة من احلسادين الذين إىل  العني مع أن وقائع التاريخ ال تساعد عىل هذا االقتناع، ودعك من أ
ويكفى ىف التدليل عىل خطإ ذلك الكالم أن مرض سهل بـن حنيـف . يصيب بعضهم بعضا بنظرات العيون

اء بسبب نظر عامر بن ربيعة إليه وثنائه عىل برشته البيضاء وهو يستحم عا ى للتـو ىف ا ريا عىل مـا سـوف يـأ
شــدين  هـو، فــيام نعلـم، احلالــة الوحيـدة مــن اإلصـابة بــالعني ىف عهـده صــىل اهللا عليـه وســلم وعهـد اخللفــاء الرا

  . عىل األقل، إذ مل نسمع بحالة غريها آنذاك

ولو كان يشء سابق . حق العني: "ال أجهل أن هناك حديثا منسوبا للنبى عليه الصالة والسالم يقول
ُالعني، وإذا استغسلتم فاغتـسلوا در سبقتهالق ُْ ِ ْ ولـو ثبـت أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـد قـال ذلـك ". ْ

ـا كـان ىل إال أن أصـدق مـا قالـه سـيدنا رسـول  وحيا من السامء، وباملعنى الذى يقـصده مـن يؤمنـون بـالعني، 
كتب احلديث تقول إن هـذا حـديث هل قال النبى ذلك فعال؟ اجلواب هو أن : لكن ىل عدة مالحظات. اهللا

لكن هل إذا كان احلديث صحيحا ىف نظر أهل احلديث . احلديث صحيح: إذن فمن حيث الرواية. صحيح
مــن ناحيــة اإلســناد أفــال بــد أن يكــون صــحيحا بالــرضورة؟ هــل األحاديــث جمــرد روايــة ال دخــل هلــا بــالتفكري 

يه وسـلم عـىل سـبيل الـوحى؟ أم هـل كـان ذلـك جمـرد املنطقى ىف مضموهنا ومعناها؟ ثم هل قاله صىل اهللا عل
ري النخـــل، الـــذى اتـــضح أن مـــا أشـــار بـــه ىف هـــذا اخلـــصوص كـــان ىف غـــري  ة تـــأ اجتهـــاد منـــه كاجتهـــاده ىف مـــسأ
موضــعه ومل يكــن هــو األســلوب الــسليم ىف عمليــة التلقــيح؟ لكــن هــل يــرتك اهللا األمــر ىف هــذه احلالــة دون أن 

ري النخـل؟ معنـى هـذا أن يكـون النبـى قـد قـال ذلـك يتم تصحيح اخلطإ عىل نحو أو ع ىل آخر كام حدث ىف تـأ
  َّأوال حتى يمكن أن يصحح ما يكون قد وقع منه من سهو أو نسيان أو خطإ، فهل قاله فعال؟ 

ه، فهـل يمكـن أن خيطـر هـذا  َكذلك هل يمكن أن يسبق شىء القدر؟ إن القدر هـو مـشيئة اهللا عـز شـأ َ ٌ
اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم وينطــق بــه ىف حــديث يظــل يــردده املــسلمون طــوال احليــاة؟ املعنــى عــىل بــال رســول 

ترى هل هناك شىء يقع عىل األرض أو ىف السامء يمكن أن يكون بمشيئة غري مشيئته سبحانه، بله أن تسبق 
، وقــد تلــك املــشيئة مــشيئته تعــاىل، بلــه أن يكــون هــذا الــشىء هــو العــني، التــى يــرى ابــن القــيم أهنــا قــد تــصيب

ختيــب، فــضال عــن أهنــا ليــست بالقــضية اهلامــة عــىل اإلطــالق، بــل هــى ال ىف العــري وال ىف النفــري، وبخاصــة أن 
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قــع؟ أقــول ــرا هلــا ىف الوا . َملجــاراة الطــرف اآلخــر ســدا لبــاب اللجــاج لــيس إال" معظمنــا: "معظمنــا ال يــرى أ
قــع فكيــف يمكــن أن نــصدق أن الرســول عليــه الــسالم يلجــأ، ىف الكــالم عن هــا، إىل هــذا التعبــري املتجــاوز؟ الوا

نى ىف أشد احلرية   . أ

ضا األحاديث التالية ُانطلق عامر بن ربيعة وسهل بن : "ومن األحاديث التى قررت ذلك املوضوع أ ُُ َ ُ
َحنَيف يريدان الغسل ْ ُ ٍ َفانطلقا يلتمسان اخلمر: قال. ُ َ َ ِ ِ ُفوضع سهل جبة كانت عليه من صوف، فنظرت: قال. َ ٍ ً َّ ُ 

اء يغتسلى،ُإليه فأصبته بعين ُ فنزل ا يته فناديته ثالثا، فلم جيبن ُفسمعت له ىف: قال. َ اء قرقعة، فأ ْا ِ ُ ً ًُ ُ يت .ىِ ُفأ
ُصـىل اهللا عليــه وسـلم، فأخربتــه فجـاء يمـشى النبـ ْ َ َّ ِ ُ ـاء كــأى َّ ظـر إىل بيـاض ســاقيهى َفخــاض ا ْأ َ ِ فــرضب : قـال. ُ

ِصدره بيده، ثم قال ِ أذهـ: َ َب عنـه حرهـا وبردهـا ووصـبهاَّ َ َ ِفقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه . فقـام: قـال. َّْ ُ َّ ِ ُ
َوسلم َّإذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليربكه، فإن : َّ ُ ُ ُ ْ ُْ ِّ ْ ِ ِ ِ   ". ٌّحق َالعنيُ

ٍاغتسل سهل بن حنَيف بـ" ْ ُ ُ ُ ر"َ ِاخلرا َّ ُفنزع جبة كانت عليـه، وعـامر بـن " َ َّ ُُ ًربيعـة ينظـر، وكـان سـهل رجـال ً ٌ ُ َ
ــيض حــسن اجللــد، قــال ِأ َ َفقــال لــه عــامر بــن ربيعــة: َ ُ ــت كــاليوم وال جلــد عــذراء: ُ َمــا رأ َ ِ ٌفوعــك ســهل : قــال. ُ َ ِ ُ

ه غري رائح معك يا  ى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فأخربه أن سهال وعك، وأ ٍمكانه، واشتد وعكه، فأ ُ َ ً َِّ ُِ َّ َ َّ َُ
ِ ُ َ َّ َ

ِرسول اهللا اه رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فـأخرب سـهل بالـذ. َ ٌفأ َّ َُ ِ ُ َّ ِكـان مـن أمـر عـامر، فقـال رسـول اهللا ى ِ ُ ٍ ِ

َصىل اهللا عليه وسلم َّ ِ ُ َّعالم يقتل أحدكم أخاه؟ أال بركت؟ إن: َّ َ ْ َّ ََ ُ ُ َّ توضأ له.ٌّحق َالعني ُ َ ٌفتوضأ لـه عـامر، فـراح . َ َّ
ُسهل مع رسول اهللا صىل اهللا  َّ ِ ِ ٌعليه وسلم ليس به بأسٌ َ َّ ِ ."  

ًمـــع رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم حتـــى إذا كـــان بـــاخلرار دخـــل مـــاء ) ســـهيل بـــن حنيـــف(خـــرج "
فـام لبــث . َّمل أر كـاليوم حـسن يشء وال جلــد خمبـأة: يغتـسل، وكـان رجـال وضــاء، فمـر بـه عــامر بـن ربيعـة فقــال

َسهل أن لبط به، فـدعى لـه نبـ ِ ُ َ ِ عـالم يقتـل أحـدكم أخـاه؟من تتهمونـه بـه؟ : ه وسـلم، فقـالاهللا صـىل اهللا عليـى ُ
، فغـــسل وجهـــه ىف. عـــامر بـــن ربيعـــة: قـــالوا ـــاء وأطـــراف يديـــه  فـــدعا عـــامرا ودعـــا بإنـــاء فيـــه مـــاء فـــأمر عـــامرا ا

َصىل اهللا عليـه وسـلم ضـبعى وركبتيه وأطراف قدميه، ثم أخذ النب ْ َإزار عـامر وداخلتـه فغمرهـا ىفى َ َ ـاء ثـم  ِ ا
َاء عىل رأس سهل وأكفأ اإلناء من دبره، فأطلق سهل ال بأس بهأفرغ اإلن ِ ْ ُ."  

واآلن أى هذه األحاديث هو الصحيح؟ هل ذهب احلاسد إىل الرسول فأخربه بام وقع منه من حـسد 
كــاد أن يقتــل صــاحبه؟ أم هــل ســأل رســول اهللا مــن حولــه فوجهــوا االهتــام إىل عــامر بــن ربيعــة؟ ثــم هــل كــان 

ا كان،  يست برشة الواحـد منـا تظهـر املحسود، أ حيتاج إىل أن خيلع مالبسه حتى يرى احلاسد لون برشته؟ أ
ٍحتى وهو مرتد مالبسه من خالل صدره ووجهه وذراعيه مثال؟ أم كان الرجال ىف ذلك الوقت يغطون كل 

بقعــة مــن أجــسادهم؟ كــذلك متــى كــان رجــال العــرب، فــضال عــن املــسلمني، يتفــاخرون بــأن جلــودهم تــشبه 
فــى وجــود احلــسد ىف النــاس، فاحلــسد شــعور جلــو د العــذارى، كــى حيــسد بعــضهم بعــضا عــىل هــذا؟ إننــى ال أ
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ــر . بــرشى يكــاد ال يفلــت منــه أحــد ــر العــني دليــل عــىل وجــود ذلــك األ وعــىل هــذا فلــيس ملــن حيــاول إثبــات أ
 ذكـره القـرآن أو بالقول بأن احلسد مـذكور ىف القـرآن، إذ احلـسد موجـود كـام قلنـا، ونحـن نـؤمن بـه سـواء ورد

  . ال

ــا فــال : لكــن الــسؤال هــو هــل يــؤثر هــذا احلــسد ىف املحــسودين عــن طريــق نظــرات عــني احلــسود؟ أمــا أ
أعتقــد ذلــك، بــل أرى أن احلــسد إنــام يــؤثر ىف عــن طريــق مــا يمكــن أن حيبكــه احلاســد مــن مــؤامرات عــىل مــن 

ريقه من عقبات  أو يثـريه ىف وجهـه مـن يتفوق عليه ويثري الغيظ واحلقد ىف نفسه، أومن خالل ما يضعه ىف ط
بيـد أن بعـض . أما العـني فقـصة أخـرى. مشاكل أو يشنه ضده من شائعات مثال، إن مل يفكر ىف رضبه أو قتله

ــا الرســــول عليــــه الــــسالم ىف ســــورة  ــاد الــــذين كفــــروا ": "القلــــم"املفــــرسين يقــــرأون قولــــه تعــــاىل خماطبــ ْوإن يكــ
ا سمعوا  صارهم  َليزلقونك بأ ُ ِ ْ ُ ه إشارة إىل عيون الكفار وقدرهتا عىل أن " ِّالذكر ويقولون إنه ملجنونَ عىل أ

فالكفار . وهو تفسري مضحك. تصيب الرسول بالرض فتسقطه عىل األرض بقوة الشعاع الصادر منها نحوه
مل يكونـــوا حيـــسدون الرســـول عـــىل النبـــوة بـــل كـــان ضـــيقهم بـــه وبدعوتـــه ألهنـــا كانـــت هتديـــدا عنيفـــا لتقاليـــدهم 

ثــم عــىل أى شــىء كــان يمكــن أن . عــاداهتم وعقائــدهم التــى درجــوا هــم وأســالفهم عليهــا منــذ قــرون طــوالو
حيسدوا الرسول؟ لقد كان ضعيفا مضطهدا آنذاك ال يملك حوال والطوالوالماال وال رئاسة وال زعامة مما 

ومل . كــان اليهــود أصــحابهأمــا احلــسد عــىل النبــوة فقــد ظهــر ىف املدينــة، و. يمكــن أن  يثــري األحقــاد ىف النفــوس
ُيذكر القرآن أهنم عـانوا الرسـول عليـه الـسالم، بـل ذكـر أهنـم كـانوا يؤلبـون املـرشكني ضـده ويزعمـون هلـم أن 

ئيــل وانتقلــت إىل العــرب . وثنيـتهم خــري مــن توحيــده وكــان مبعـث حــسدهم لــه أن النبــوة قــد فارقـت بنــى إرسا
ونجـد ذلـك . ال يطيقـون أن تكـون النبـوة ىف أى قـوم غـريهمواختري هلـا حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم، بيـنام هـم 
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ىف احلديث األول، وهى صوت احلديد عند اصطدامه باحلديد وما أشبه من " القرقعة"وقد ورد ذكر 
ساءل. للدكتور أمحد خمتار عمر" معجم اللغة العربية املعارصة"األصوات عىل ما جاء ىف  دخل ما : وإنى أل

القرقعـة هنــا بـالعني واإلصــابة هبـا؟ ثــم كيـف يــرتك الرجـل زميلــه ىف هـذا الوضــع املفـزع ويــذهب لرســول اهللا 
ــه ىف خطــر عظــيم إذ مل يــستطع  كــى خيــربه بــام حــصل دون أن حيــاول مــساعدته مــع أن كــل الــشواهد تــدل عــىل أ

قعـة، وكــأن هنـاك حديــدا الـرد عليـه حــني نـاداه ثــالث مـرات ال مـرة واحــدة، وسـمع بــدال مـن ذلـك صــوت قر
يصدم حديدا، وبخاصة أن الذهاب إىل رسول اهللا والعودة معه ال بد أن يستغرق وقتا طويال يكون املعيون 
فيه قد صار ىف خرب كان؟ ثم ماذا كان يمكن أن يقـع لـو مل يكـن هنـاك رسـول اهللا؟ لقـد كـان الرجـل ىف كـرب 

أإىل هـذا احلـد يكـون خطـر العيـون، وتكـون حيـاة . ايـةعظيم، وكانت حياته ىف حرج كام يفهم من سـياق الرو
ِالشخص الـمعني رهنا باملصادفات التى ال جترى عىل قانون؟  َ  
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غيه هو حماولة إقامة مثل هـذا األمـر عـىل  ا ال أكذب كالما ثبت أن رسول اهللا قاله فعال، بل كل ما أ ِّأ
وال أظــن الرســول عليــه . ه مــن الــصحةأســس علميــة صــلبة بــدال مــن االعتقــاد ىف شــىء ال نــدرى مــدى مبلغــ
إننا نحبه صىل اهللا عليه وسلم حبا مجا، . السالم يضريه أو يغضبه أن نحاول التحقق من أمر ينسب إليه قوله
ه قاله حقا َونحب أن نتأكد مما يروى عنه ومن صحته كى نصدق أ ذلك أن حبنا احلقيقى له صىل اهللا عليه . ُْ

يس هو الذى نادى بفضل العلـم والعلـامء؟ . علم للتحقق من صحة أى شىءوسلم يقتضينا أن نلجأ إىل ال أ
ارة مـن علـم إن كـانوا صـادقني؟ ومـن الـسهل التحقـق مـن  يس القرآن هو الذى يدعو الكفار إىل اإلتيان بأ أ

اديــة ة غيبيــة ال ختــضع للتجربــة كــام هيــرف بعــض النــاس، بــل مــن املــسائل ا ة، فهــى ليــست مــسأ . هــذه املــسأ
ي يـست األشـعة التـى يقـال إهنـا تـصدر عنهـا أ يس اجلسد املـصاب هبـا شـيئا ماديـا؟ أ ست العني شيئا ماديا؟ أ

اديـة مثلهـا مثـل األشـعة الـضوئية والتيـارات الكهربيـة مـثال؟  وترض من تقع عليه مما يمكن قياسه باآلالت ا
 النــاس ويرتتــب عليــه تــشاؤم فهــذا أفــضل مليــون مــرة مــن بقائنــا أرسى العتقــاد عجيــب يفــسد العالقــات بــني

بعضهم من بعض ونفور بعـضهم مـن بعـض وجتنـب بعـضهم مـن بعـض دون أن يكـون هلـذا االعتقـاد أسـاس 
  . سليم

ى شاهدت أحدا يؤذى أحـدا بعينـه أو بكالمـه ـا طـول عمـرى مـن املتفـوقني . وبالنسبة ىل ال أذكر أ وأ
ـــذكر أن أذى قـــ ــتطيع أن أ ء هـــذا قـــطًىف االمتحانـــات الدراســـية، وال أسـ ّد أصـــابنى جـــرا َ َ َّ نـــى كنـــت مـــن . َ كـــام أ

الصبيان والشبان البارعني ىف كرة القدم ىف قريتى وقرى املركز الذى تتبعه قريتنا، وكان املشجعون من أهل 
كرس بحمد اهللا ىف املالعب إىل أن كربت وتركت الكرة مـن تلقـاء  القرية هيتفون ىل كام هيتفون ألمثاىل، ومل أ

ذا ال عــىل ســبيل التفــاخر بــل لتوضــيح األمــر لــيس غــري، وإال فهنــاك مــن هــو أحــسن منــى ىف أقــول هــ. نفــسى
دا   . الدراسة والذكاء والكرة كثريا جدا، ومل حيدث هلم شىء أ

ًترى هل يغضب الرسول أو جيد ىف األمر مساسا برسالته إذا ما أراد أحـد الـصحابة التحقـق مـثال مـن  َ ِ

ري النخل ال يمنعه من  اإلثامر؟ بل لقد حدث هذا فعال، وقام الصحابة بتجربة ما قاله الرسول ىف أن عدم تأ
هذا الشأن فرتتب عليه أن النخيل مل يثمر ذلك العام، فراجعوه عليه السالم، فام كان منه سوى أن قال بكل 

قـع ـتم أعلـم بـأمر دنيـاكم: "بساطة وتواضع ونزول عىل مقتىض احلق والوا يـف ك: ، ومل يقـل هلـم ىف غـضب"أ
ــى؟ ففــى احلــديث  ِّصــىل اهللا عليــه وســلم مــر بقــوم يلقحــون، ى َّأن النبــ"تراجعــوننى ىف أمــر أخــربتكم فيــه برأ َ َُّ ٍ َّ َ ُ َّ

َلــــو مل تفعلــــوا لــــصلح: فقــــال ــصا: قــــال. ََ ًفخــــرج شيــ ِمــــا لــــنَخلكم؟ قــــالوا: َّفمــــر هبــــم فقــــال. ِ ْ ــذا وكــــذا: ِ . َقلــــت كــ
تم :قال   ". ِبأمر دنياكم ُأعلم أ

َّوالغريب أن ثم ُّروى ابن السنِّ: "يقول" املنتقى"اإلمام مالك املسمى بـ" موطإ" حديثا ىف رشح َ َُ ْعن ى َْ َ
َسعيد بن حكيم قال َ ٍ ِ ِ َِ ِ ْ َكان صـىل ا عليـه وسـلم إذا خـاف أن يـصيب شـيئا بعينـه قـال: "َ َّ ََ ْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ ْ َِ ً ََ َِ َ َ َ ِ َ َ ُ َّ َاللهـم بـارك فيـه، وال : َّ ُِ ِ ْ ِ َ َّ َّ

ُترضه َّ ُ ـه كـان يـستعني عـىل أذاهـا ، وهو ما"َ ـضا مؤذيـة لـوال أ  يعنى أن عينه عليه الصالة والسالم كانت هـى أ
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مل يبـــق إال أن يقـــال هـــذا عـــن النبـــى صـــىل اهللا عليـــه ! اهللا أكـــرب. بتربيـــك الـــشىء أو الـــشخص الـــذى ينظـــر إليـــه
 املعيـون فقـد قـرأت أما كيف نحصل عىل ماء اغتسال العائن لصبه عىل!  أال إن هذا هلو اهلوس بعينه. وسلم

ِالغـسل أن يـؤتى بالقـدح، فيـدخل الغاسـل كفيـه ": ىف آخر إحدى روايات احلديث الذى نحن بصدده ما يـىل ِْ ُ َُّ َ ُْ َ ُِ َ َ ْ ُ
َمجيعــا فيــه ثــم يغــسل وجهــه ىف ًَ ِ َالقــدح ثــم يــدخل يــده اليمنــى فيغــسل صــدره ىف َّ ََّ َِ ُِ َُ َِ َالقــدح ثــم يــدخل يــده فيغــسل  َ َِ َِ َُ َّ ِ َ

َّظهره ثم ي َأخذ بيده اليرسى يفعل مثل ذلك، ثم يغسل ركبتيه وأطراف أصابعه من ظهر القدم ويفعل ذلـك َ َ َ َُ ْ َ ُِ َ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ُ
ِبالرجل اليرسى ثم يعط ْ ُ ُ َّْ َّذلك اإلناء، قبل أن يضعه باألرض، الذى ِِّ َِ َ َْ ْ َأصابه العني ثم يمج فيـه ويتمـضمض ى َ َّ ُ َّ ُ

َّوهيريق عىل وجهه ويصب عىل  ُ ِ َ ِ ْ ِرأسه ويكفئ القدح من وراء ظهرهُ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ . وهذا، كام نرى، أشبه بأعامل الـسحر". ْ
فــق عــىل  ّثــم مــن ذا يــا تــرى يــرىض بــأن يقــال عنــه إنــه حــساد حقــود يــؤذى النــاس بعينــه، ويقــتلهم هبــا قــتال، ويوا َ ُ

 الناس أكثر ممـا االغتسال ويعرض نفسه لذلك األمر الفاضح املهني؟ إن هذه دعوة إىل إفساد العالقات بني
 .هى فاسدة أصال

 ليس ذلك فقط، بل يمىض اهلوس بذلك املوضـوع حتـى لنقـرأ، ىف ذات الكتـاب املـذكور آنفـا، كالمـا 
ه  َعجيبا منسوبا للقرطبى مفاده أ لف العائن شيئا ضمنَه، ولـو قتـل فعليـه القـصاص أو الديـة إذا تكـَ"ُ َلو أ َ ِّ َ َْ ُ َ َِ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ِْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ََ ً َ َرر َ َّ

ًذلك منْه بحيث يصري عادة َ َ ْ َ َُ ُ ِ ُ َِ ِ ِوهو ىف. َِ َ ، وأما عنْدنا فيقتل،  َُ ُذلك كالساحر القاتل بسحره عنْد من ال يقتله كفرا ُ َْ َ َ ُ َْ َ ْ ْ َ َُ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ً َ ََّ ُ َِ ِِ ِ َ
ه كالزنديق ِقتل بسحره أم ال أل ِ ِ ِْ َِّ َ ُ َّْ َ ِِ ْ َ ِ َ قتـل العـائن كـم قتـيال للتجربـة، ومعنى هذا أن القرطبى ال مانع عنده أن ي". َ

ــه يعــني فعــال فعندئــذ ال بــد مــن قتلــه إذا مــات الـــمعني  ِولكــن حــني نتأكــد مــن خــالل التجــارب أ َِ ُالـــمعيون(َ ْ َ .(
نا لو أخذنا هبذا احلكم العجيب الذى سوف جيعلنا مهزلة األمم لسوف يقوم اجلهلة، وما أكثرهم  والواقع أ

باهتام بعضهم بعضا بالقتل عن طريـق العـني، وسـوف ينتهـى األمـر بتفـانى وأشد محاقتهم واختالل عقوهلم، 
. عىل الدين، فهكذا ينبغى أن تكون الغرية، وإال فـال" القاتلة"وشكرا لإلمام القرطبى عىل غريته . املسلمني

َإن مـــن ال": "املنتقـــى"وعـــىل خالفـــه ابـــن عبـــد الـــرب واإلمـــام النـــووى، إذ يقـــول األول نقـــال عـــن صـــاحب  ِ َّ ِطبـــع ِ ْ َّ
ِالبرش َ َ ِاإلعجاب باليشء احلسن واحلسد عليه، وهـذا ال يملكـه املـرء مـن نفـسهى ْ ِ ِ ِْ ََ َْ ُ َ َ ْ َ َ َُ ْ ْ َ ََ ْ ُ ِ َ َ َ َْ َْ ِْ ِ

ْ َّ ِ ِفلـذا مل يعاتـب عـامر عليـه، . ِ ِْ ْ َ َُ َ ٌَ َ ْ َ َ َِ

ِبــل عــىل تــرك التربيــك الــذ ِ َِّ ِْ ْ َّ َْ َ َ ِوســعه، وأن العــني قــد تقتــل، وتــوب ِىفى َ ْ َ َ َ َُ ُ َ ْ َُ ْْ َ َّْ َْ ِ ــه أو بــسببه ســوء، وإن كــان ِ َيخ مــن كــان منْ ْ ََ َِ َ َ ْ ُ ٌْ ُ َ َِ ِِ ِ َ ُ
َالنَّاس كلهم حتت القدر السابق بذلك كالقاتل يقتل، وإن كان املقتول يموت بأجله، وأن العني إنام تعدو إذا  َّ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ َّ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ْ ُ َّ ْْ ُ ُ ْ ْ َُّ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ُِ ََ ْ َ َ ُِ َ ِ ِ ْ َ

َمل يــربك، فيجــب عــىل  َ ُ َ َِ َ ْ ِّ ِ ْ َكــل مــن أعجبــه يشء أن يبــاركَ ِ َ ُ ُ َ َ ْْ َ ٌَ َْ َ ْ ِّ ــى ال أطمــئن إىل أن العــني ". ُ وهــذا كــالم معقــول رغــم أ
  . تؤذى

ه " املنتقى"وىف  َال يقتل العائن، وال دية وال كفارة، وأن احلكم إنام يرتتب عىل "ّكذلك نقرأ للنووى أ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َُّ َّ َ ََ َ َْ ِ َ َْ ُ َّ َّ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ
َمنضبط عام دون ما ٍَّ ُ َ ُ خيتص ببعض النَّاس وبعض األحوال مما ال انضباط لهٍ َ َ ْ ْ َ ْ َ َُّ َ ِ ْ ََّ ِ ِ َ ِِ َِ ِ ْ ًكيف، ومل يقع منْه فعـل أصـال، . َ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ ٌ ِ ِ َ ْ َ َ َ

ــذ ـــضا فالـ ِوإنـــام غايتـــه حـــسد ومتـــن لــــزوال النِّعمـــة؟ وأ ِ َِّ َ ً َْ َ ْ َ ٍّ َ َ ُ َ ََ َ َِ َ َ ٌ ُ ََّ َ ــصول مكـــروى ِ ُينْـــشأ عــــن اإلصـــابة بـــالعني حـ َ ْْ ُ ُْ ُ َ َ َِ ِ ِ َ ِ ِ َ ُ ــذلك َ َه لــ ِ ِ ٍَ
ِالـــشخص، وال يتعـــني ذلـــك املكـــروه ىف ُ َ َ َُ ْ َ ْ َ ِ َ ُ ََّ ِ ْ ـــر العـــني َّ ِإزالـــة احليـــاة، فقـــد حيـــصل لـــه مكـــروه بغـــري ذلـــك مـــن أ ْ ُ َ َْ ْ ٌ ُ ُ َْ َ ُ َِ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َقـــال . ِ َ
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ُاحلافظ ِ َ ِوال يعكر عليه إال احلكم بقتل الساحر، فإنه ىف: ْ ُ ْ َ ُ ََّ ِْ َِ َِ ِ َِّ ُ ُِ ِ ْ ُِّ ْ َ ُمعنَاه َ ْ ٌ، والفرق بينَهام عرسَ ِ َ َ ُ ْ ََ ُ َْ ه " املنتقى"وىف ". ْ ضا أ أ
ه ينْبغَ"قد  ِنقل ابن بطال عن بعض العلامء أ َ َ ُ ُ ْ ْ َُّ َ ِ َ َ ْ َِ َ َ َْ ٍ َّ َ ُلإلمام منْع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة النَّاس، ويأمره ى َ َ َ ْ َ ُُ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َِ َ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

ِبلـــزوم بيتـــه، وإن كـــان فقـــ ِ َِ َ َْ ِ َ ْ َ ِ ُ ُ ـــاس، فـــإن رضره أشـــد مـــن رضر آكـــل الثـــوم ِ ِريا رزقـــه مـــا يكفيـــه ويكـــف أذاه عـــن النَّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َْ ُ ُ َ َ َ ُُّ َ َ ِ ََ َ ََّ َ َ َِ ِ َ َُّ ُ ْ ً
ِوالبصل الذ َّ ِْ َ َ ِمنَعه النَّبى َ ُ َ ِصىل ا عليه وسلم من دخول املسجد لئال يؤذى َ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ْ َ ْ َِ ِْ َ ََ ْ ُ َّ َ ُ َّ َاملسلمني، ومن رضر املى َّ ْ ِْ َ َ ْ َ ُِ َِ ِ ِجذوم ْ ُ ْ

ِالذ ِمنَعه عمر والعلامء بعده االختالط بالنَّاس، ومن رضر املؤذيات من املواشـى َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ََ ْ ْْ ُِ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ ُ ُ َ ََ َ ِالـذى ْ َيـؤمر بإبعادهـا إىل ى َّ ِ َِ ِ َ ُْ ِ ُ َ ْ
ٌحيث ال يتأذى هبا أحد ََ َ ْ ََ َ ِ َّ صار حتديد إقامة العائن، أو باألحرى". َُ ى لست من أ ـه :ورغم أ  من يظـن النـاس أ

  !عائن، فال شك أن هذا أخف كثريا جدا من قتله

ــه " صــحيح مــسلم"وبالنــسبة ألوصــاف الــدجال نجــد ىف  ــه أعــور العــني اليمنــى، ومــرة أخــرى أ مــرة أ
ـت راء مـن أدم الرجـال، لـه ملـةى ُأران: "أعور العني اليرسى ت رجال آدم كأحـسن مـا أ ٌليلة عند الكعبة، فرأ ًَّ ِ ِ ٍ َ ٍُ َ ُِ َ ِ َ 

ـت راء مـن اللمـم قـد رجلهـا، فهـ َكأحسن مـا أ َِّّ َِ َ ٍ تـق رجلـني يطـوف ى َ ُتقطـر مـاء، متكئـا عـىل رجلـني أو عـىل عوا ِ ِِ ِ ْ َ ً َُ ُ ُ
ت ُبالبيت، فسأ َهذا املسيح بن مريم: من هذا؟ فقيل: ِ ُ ا برجل جعد قطط . ِ ْثم إذا أ َ اليمنى كأهنا  ِأعور العنيٍ

ت ُا املسيح الدجالهذ: من هذا؟ فقيل: ٌعنبة طافية، فسأ ُالدجال"، "ُ ِاليرسى جفال الشعر معه  ِالعني ُأعور َّ ُ َ ُ
ٌجنة ونار ٌفناره جنة، وجنته نار: ٌ ُُ ـة حـال كـام نـرى". ٌ وعـىل . وال يمكن التوفيق بني احلـديثني ىف هـذه النقطـة بأ

فسهم بمثل ذلك احلديث، إذ ثم قضايا اآلن أهم وأكثـر إحلاحـ ا مـن املـسيح كل فلست من الذين يشغلون أ
لقـــد كــــان هنـــاك  ىف عـــرص اإلســــالم األول مـــن يتـــصور أن املــــسيح . الـــدجال وأحـــق بتوجيـــه اجلهــــود نحوهـــا

فـال ينبغـى إذن . الدجال سيظهر آنذاك، وها هى ذى أربعة عرش قرنا قد انرصمت ومل يظهـر املـسيح الـدجال
 أن خترجنــا مــن التخلــف املخــزى أن نــضيع وقتنــا اآلن ىف الكــالم فيــه، بــل ىف البحــث عــن الــسبل التــى يمكــن

ى املسيح الدجال فسيكون ساعتئذ لكل حادثة حديث. الذى حيارصنا بل يطوق رقابنا تطويقا . أما حني يأ
وأما إذا كان البد من االنشغال به منذ اليوم فينبغى أن يكون من زاويـة خمتلفـة عـام درج النـاس عليـه، إذ كثـر 

 والــسياسيني واالقتــصاديني ورجــال اإلعــالم واألدبــاء واملنتــسبني إىل ىف أمتنــا حاليــا الــدجالون بــني الكتــاب
ـدر مـن الكربيـت األمحـر، وأصـبح كثـري مـن هـؤالء  العلم، وصار قول ا حلق أصعب من الطريان ىف اهلواء وأ
ــة أســـهل ممـــا  ــة صـــدق أو شـــجاعة، ويامرســـون الكـــذب والعهـــارة الفكريـــة والذوقيـ ال يفكـــر ىف أن يقـــول كلمـ

ى كبـــريهمفهـــؤ. يتنفـــسون : الء هـــم الـــدجالون الـــصغار الـــذين ينبغـــى أن نـــشتغل هبـــم وبمحـــاربتهم إىل أن يـــأ
  . املسيح الدجال

: وهـذه هـى األحاديـث أوال". أحاديـث ليلـة اجلـن: وأخريا مع األحاديث التى يمكن أن نطلـق عليهـا
ت ابن مسعود فقلت: " علقمة بن قيسفعن ُسأ ُْ ُْ ٍ َ ِهل شهد أحد منكم مع رسـول: َ ٌ َ َّ اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ِ ُ َّ ِ

ْال، ولكنَّا كنَّا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه ىف:  فقال؟ِّاجلن َليلة َ ْ َ ٍ َ َّ ُ َّ ِ ِاألودية  ِ

ْوالشعاب، فقلنا ُ ِ ِاستطري أو اغتيل: ِّ ٌفبتنا برش ليلة بات هبا قوم: قال. ُ ٍ ِّ َ ْ ْفلام أصبحنا إذا هو. ِ َ ءَّ ٍ جاء من قبل حرا ِ ِ ِِ َ .
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ْفقلنا: قال ٌيا رسول اهللا، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا برش ليلة بات هبا قوم: ُ ٍ ِّ َ ْ ْ ِْ ِ ْ َ ََ ان: فقال. ِ ، ِّاجلنى داعى أ
َفذهبت معه فقرأت عليهم القرآن ُ ُْ َ ْ َفانطلق بنا فأرانا نرياهنم: قال. َ د، فقال. َ وه الزا َوسأ َّ ٍلكم كـل عظـم : َ ْ َ ِذكـر ُّ ُ

ُاسم اهللا عليه يقع ىف َ ِ ـديكم أوفـر مـا يكـون حلـام، وكـل بعـر علفـا لـدوابكم ُ ِّأ ًَ ٍُ ْ ُّ ً ُفقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه . َ َّ ِ ُ
ــلم ِفــــال تــــستنجوا بــــالعظم وال بــــالبعر فإنــــه زاد إخــــوانكم مــــن: َّوســ ِ ُ ْ َ ََّ ِ ِ / عبداللــــه بــــن مــــسعود :ىالــــراو( "ِّاجلــــن ْ

  ).صحيحه أخرجه ىف :خالصة حكم املحدث/ يح ابن حبانصح :املصدر/ ابن حبان: املحدث

يت عبد اهللا بن مسعود فقلت له: "وعن عمر بن غيالن الثقفى قال ُأ َُ ٍُ ِ ـك كنـت مـع رسـول : َ ِحدثت أ َ َ ْ َّ َ
َاهللا صىل اهللا عليه وسلم ليلة وفد َ ََ َ َّ ِ ُ َّ ِإن أهل الصفة : قال. كيف كانى ِّحدثن: ُقلت. أجل: قال .ُّاجلن ِ َّ َُّ أخذ كل َ

ــا، فإنــه مل يأخــذن ُرجــل مــنهم رجــال يعــشيه إال أ َّ ِ ِّ ً َرســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فقــالى َّفمــر بــ. ٌأحــدى ٍ َّ ُِ ُ َّ مــن : ِ
ا ابن مسعود: ُهذا؟ فقلت ٍأ ُما أخذك أحد يعشيك؟ قلت: فقال. ُ ِّ ِال يا رسول اهللا: ٌ ْفانطلق لعىل: قال. َ ُأجـد  ِ

ــى حجــرة. ًلــك شــيئا ُودخــل إىل أهلــه، ثــم خرجــت اجلاريــة فقالــتى َ أم ســلمة فرتكنــَفــانطلق حتــى أ ِ َيــا ابــن : ِ
َمسعود، إن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم مل جيـد لـك عـشاء، فـارجع إىل مـضجعك َّْ ِ ً َْ َّ َِ ٍُ

ِ ِفرجعـت إىل املـسجد . َّ ُ
ُفجمعت حصباء املسجد فتوسدته والتففت بثـوب ُُ َّ ِفلـم البـث إال قلـيال حتـى جـاءت اجل.ىَِ ً أجـب : ُاريـة فقالـتْ

َرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم َّ َِ ُ َّ َ فخـرج رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وىفى،ُفاتبعتها حتى بلغـت مقـام. ِ َّ ُِ ُ َّ ِ 
ِيده عسيب نخـل فعـرض بـه عـىل َِ َ َ ـت معـ: فقـال.ىصـدر ٍُ ينـا : قـال. ُحيـث انطلقـتى انطلـق أ فانطلقنـا حتـى أ
ًبقيع الغرقد، فخط بعصاه خطة َُّ ظـر إليـه، ى َثـم انطلـق يمـش. ْاجلس فيها وال تربح حتى آتيك:  ثم قالَِ ـا أ ِوأ ُ

ُحتى إذا كان من حيث ال أراه ثارت مثل العجاجـة الـسوداء، ففزعـت وقلـت ىف ُ ِ ِ ُ ُ هـذه هـوازن مكـروا :ىنفـس ُ
ُبرســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم ليقتلـــوه َ َّ ِ ُ َّ ِ َفهممـــت أن أســـعى إىل البيـــوت فأســـتغيث النـــ. ِ ِ َّاس، فـــذكرت أن ُ ُ َ

َرســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم أوصـــان َّ َِ ُ َّ ـــرحى ِ ِّوســـمعت رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم يفـــزعهم . َأال أ َ ُ َ َّ َِ ُ َّ ِ ُ
ـان. اجلسوا: ُبعصاه ويقول ، فأ ِفجلسوا حتى كاد ينـشق عمـود الـصبح، ثـم ثـاروا وذهبـوا ُ َّرسـول اهللا صـىل ى ُّ ِ ُ

َاهللا عليـــه وســـلم فقـــال َّ ِ ُمـــت؟ فقلـــتأ: ُ ُولقـــد فزعـــت الفزعـــة األوىل حتـــى مهمـــت أن آتـــ. ِال واهللا: َ َالبيـــوت ى َُ
َفأستغيث الناس حتى سمعتك تفزعهم بعصاك ِّ َ َُ َُ ـك خرجـت مـن هـذه احللقـة مل آمـن أن ختطـف: فقال. َ َلـو أ َ ْ ُ ْ َ ِ َ .

ــت شــيئا مــنهم؟ قلــت ُفهــل رأ ــت رجــاال ســودا مــستفزين بثيــاب بــيض: ًَ ٍرأ ٍ ِّ ً ً ــ: قــال. ُ ُك وفــدأو ّجــن  َ ِنــصيبني، ِ

ون ٍالزاد واملتاع، فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرةى فسأ ٍ ٍ ٍ ُ َ ذلك عنهم؟ قال إهنم ال ى وما يغن: ُقلت. َ
َجيدون عظام إال وجدوا عليه حلمه الذ ِ َّكـان عليـه يـوم أكـل وال روثـة إال وجـدوا فيهـا حبهـا الـذى ً ً َ ِ كـان فيهـا ى ُِ

ْيوم أكلـت َ ِ ُ ٍنج أحـد مـنكم بعظـم وال بعـرةفـال يـست. َ ٍ / الزيلعـى: املحـدث/ عمـر بـن غـيالن الثقفـى :ىالـراو(" ٌ
ية: املصدر ّإسناده رجل مل يسم ىف :خالصة حكم املحدث /نصب الرا َ ُ.(  

َاســتتبعن" :وعــن ابــن مــسعود ْ َ ًرســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ليلــة فقــالى ْ َّ ُُ َّ ِإن نفــرا مــن: ِ ً َ ِّاجلــن َّ َمخــسة  ِ
َعرش، ب ونَ ٍّنو إخوة وبنو عم، يأ َالليلة، فأقرأ عليهم القرآنى ٍ ُ َُ َ َّفانطلقت معه إىل املكان الـذ. َّ َِ ُ  َأراد، فجعـل ىلى ْ
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َخطــا ثــم أجلــسن ِال ختــرجن مــن هــذا: فيــه وقــالى ََّ َّ َ ــان. ُ َّفبــت فيــه حتــى أ ُّ َّرســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم مــع ى ِ ُُ َّ ِ

ِالـسحر، وىف َ ٍيــده عظـم حائــل َّ ُ ْ َ ٌ وروثــة وُمحَمـة، فقــالِ ٌ َ ْ يــت اخلـالء فــال تـستنجني بــيشء مــن هـذا: َ ِإذا أ ٍ َّ ََ ِ َ َ َّفلــام : قــال. َْ
ُأصبحت قلت ُْ ُ ْ َّألعلمن حيث كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: َ ُ َُ َّ ِ ُ َّ َ ْ َ ـت موضـع سـبعني بعـريا. َ ًفـذهبت فرأ َ َ ْ ِْ ُ َُ َ "

مل  :خالصة حكم املحدث /املعجم األوسط :املصدر /الطربانى: املحدث/ عبد اهللا بن  مسعود :ىالراو(
ضا). بن رباح عن ابن مسعود حديثا غري هذا يرو عىل ِعـىل رسـول اهللا  اجلـن قدم وفـد": وعن ابن مسعود أ

َيا حممد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو محمـة، فـإن اهللا تعـاىل جعـل لنـا : صىل اهللا عليه وسلم فقالوا ْ َُّ ُ َ
ـــــا ــــــا رزقــــ ـــــــــه وســـــــــلم عـــــــــن ذلـــــــــك:  قـــــــــال.فيهـــ ــــىل اهللا علي ـــــراو(" ِفنهـــــــــى رســـــــــول اهللا صـــــ ــــ ـــــــن  :ىال ـــه بــ عبداللــــــ

ــو داود :املحــدث /مــسعود ــ :املــصدر /أ  وقــد قــال ىف. ســكت عنــه :خالصــة حكــم املحــدث /داودى ســنن أ
 ).كل ما سكت عنه فهو صالح: رسالته ألهل مكة

ُصــىل بنــا رســول اهللا صــىل اهللا عليــه : "وعــن الــزبري بــن العــوام َّ ِ ِوســلم صــالة الــصبح ىفُ َ ِمــسجد املدينــة َّ ِ .
كم يتبعن: فلام انرصف قال ُأ ٌالليلة؟ فأسكت القوم، فلم يتكلم مـنهم أحـد ِّاجلن ِإىل وفدى ُّ ْ ُ . ًقـال ذلـك ثالثـا. َ

ٍمعه حتى خنَست عنا جبال املدينة كلها وأفضينا إىل أرض براز، ى ِ فجعلت أمشى،ِفأخذ بيدى ِيمشى َّفمر ب َ َِ ٍ ُّ ُِ ْ َ َ
ِفإذا رجال طوال كأهنم الرماح مستذفر ِ ْ َ ْ ُ ُُ ٌ ِثياهبم من بني أرجلهمى ٌ تهم غشيتن. ِ ْفلام رأ َُ ٌرعدة شديدة حتى ما ى ِ ٌ ْ ِ

ُمتسكن ِ ْ ِمن الفرقى رجالى ُ َ ِرسول اهللا بإهبام رجله ىف َّفلام دنونا منهم خط ىل. َ ْ ِ ِ ْ اقعـد :ِاألرض خطـا، فقـال ىل ُ ُ
ِوســطه ىف َ ٍكــل يشء كنــت أجــده مــن ريبــة، ومــَىض النبــى نِّــفلــام جلــست ذهــب ع. َ ُ ُ ٍ َّصــىل اهللا عليــه وســلم بينــى ُّ ُ ى َّ

نا رفيعا حتى طلع الفجر، ثم أقبل حتى مر ب َّوبينَهم، فتال قرآ ُ ً ً َمعه، فمضينا ى ِفجعلت أمش. ْ احلق:فقال ىلى َ
ٍغــري بعيــد، فقــال ىل ــك مــن أحــد؟ قلــت:َ ٍ التفــت فــانظر هــل تــرى حيــث كــان أو َ ُ َ ْ دا : ْ ًيــا رســول اهللا، أرى ســوا َ ِ َ

َفخفــض رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم رأســه إىل األرض، فــنظم عظــام بروثــة ثــم رمــى بــه إلــيهم ثــم . ًكثــريا ٍَ ً ُِ َّ َُّ ِ َّ َ
ك منِّ: قال ٍوفد قومى رشد أو َهم وفد نصيبني. ُ َ ون. ُِ د، فجعلت هلم كل عظم وروثةى سأ ٍالزا ٍ ُّ : ُقال الزبري. َ

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــل ألحــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــال حيـــــ ــــــستنجُّفــ ــــــ ــــ ــ ــــ ِد أن ي ــــــــــــداى ٍ ــــ ــ ــــ ــــــــــــــــة أ ـــــــم وال روثــــــ ـــــــ ــــــ ًبعظــ ٍ ــراو" (ٍ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــن  :ىالـ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــــــــــزبري ب ــــ ــ الـــــ
 ).إسناده حسن :خالصة حكم املحدث/جممع الزوائد :املصدر /اهليثمي :املحدث /العوام

َّما قرأ رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل: "وعن ابن العباس  ُُ َّ ِ ِّاجلـن َ ِانطلـق رسـول اهللا . ومـا رآهـم ِ ُ َ
َّصىل اهللا عليه وسل ُ ِم وطائفة من أصحابه عامدين سوق عكاظ، وقد حيل بني الـشياطني وبـني خـرب الـسامء، َّ َّ ْ ِْ َ َ َ ََّ َ ِ ٍ ِ ُِ َ ٌَ ِ

ِوأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطني إىل قومهم، فقالوا ِ ُِ َّ َُّ َ ُ َُ ْْ َ ِحيل بينَنا وبني خرب السامء، : ما لكم؟ قالوا: ُ َّ ِْ َ َ ْ ِ

ُوأرسلت علينا الشهب ُ ُّ ْ َ ِ ُما ذاك إال يشء حدث، فارضبوا مشارق األرض ومغارهبا، فانظروا ما هـذا : قالوا. ُ ََ ِ َِ َ َ ٌِ َ ِ َ َّ
ِحال بينَنا وبني خرب السامءى َّالذ َّ ِْ َ َ َفانطلقوا يرضبون مشارق األرض ومغارهبا، فمر النَّفر الذين أخذوا نحو . ْ َ َّ َُ َّ َ ِ َ ِ

ٍهتامة، وهو بنَخلة، وهم عامدون إىل سوق عكاظ، وه ُِ ِ َ َ َْ ِّو يصىلِ َ ِبأصحابه صىل اهللا عليه وسلم صالة الفجر ُ َ َّ ُ َّ ِ .
َفلام سمعوا القرآن قالوا ِ ِحال بينَنا وبني خـرب الـسامءى َّهذا الذ: َّ َّ ِْ َ َ ِفرجعـوا إىل قـومهم . ْ نـا "َ ًفقـالوا إنـا سـمعنَا قرآ َّْ َُ َ َْ ِ ِ ُ
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ًعجبــا  َ ِهيــد* َ ْ ــا بــه ولــن نــْرشك بى َ ِإىل الرشــد فآمنَّ َِ ِ ُ ْ ََ ِ َِ َُّ ْ َ ــا أحــداِ ًربنَ َ َ ِّ َّفــأوحى اهللا إىل نبيــه صــىل اهللا عليــه وســلم". َ ُ َُّ ْقــل : ِّ ُ
ِأوح َإىلى ُ ـه اسـتمع نفـر مـن ِ َأ َ ُِ ٌ َ َْ َ َ َّ ِّاجلـن َ ِ صـحيح  :املـصدر /ابـن حبـان :املحـدث /عبـد اهللا بـن عبـاس :ىالـراو" (ْ

  )صحيحه أخرجه ىف :خالصة حكم املحدث/ ابن حبان

سول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم ليلـة اجلـن ىف الـذهاب إلـيهم أو ال؟ واآلن هل صاحب ابن مسعود ر  
ه يمكن التوفيق بينهام أم هل كان رفيقه ليلتذاك هو الزبري؟ لكـن كيـف يكـون . هناك روايتان، وال أحسب أ

هذا، وهى ليلة واحدة ذات رفيق واحد؟ كام أن ابن مسعود يقول مرة إهنا كانت ىف مكة، ومرة إهنا كانت ىف 
ضا ابن العوامامل ضا تناقض ال يمكن التخلص منه. دينة، ويشاركه ىف القول بمدنيتها أ أما القـرآن . وهذا أ

، "اجلـن"و" األحقـاف"فواضح الداللة عىل أهنا كانت ىف مكة ما دامت اإلشارة إليهـا قـد وردت ىف سـورتى 
مل يـر اجلـن، وإنـام أخـربه الـوحى وىف روايـة ابـن عبـاس أن رسـول اهللا . ومها سورتان مكيتان بال أدنى خـالف

قــع أن هــذا هـو مــا يتــسق مـع القــرآن، إذ نقــرأ ىف سـورة . بـذلك ًوإذ رصفنــا إليـك نفــرا مــن ": "األحقــاف"والوا َ َْ َ َ
صتوا: َاجلن يستمعون القرآن، فلام حرضوه قالوا ِأ ْ ِفلام قىض ولوا إىل قومهم منذرين. َ ِْ ََّ َ فطريقة سياقة اخلرب ". ُ

، وهى ناصعة "اجلن"ولدينا كذلك سورة. سول مل يعلم هبم بل القرآن هو الذى أخربه بذلكتشري إىل أن الر
ه استمع نفر من اجلن فقالوا: قل:"الداللة عىل ما نقول َّأوحى إىل أ َ ِ نا عجبا: ُ   ". إنا سمعنا قرآ

ثم هـل طلـب الرسـول ابـن مـسعود قـصدا ليـصحبه ىف رحلتـه تلـك؟ أم هـل كـان مـع الرسـول مجـع مـن 
ــضا تنــاقضالــص ــه قــد اغتيــل؟ هــذا أ كــذلك كيــف يعــرض الرســول عــىل صــحابته أن . حابة افتقــدوه وظنــوا أ

فقــه أحــدهم ملقابلــة اجلــن فيــسكتوا وال جييبــوه بـــ ، وكــأهنم طلبتــى بقــسم اللغــة العربيــة حــني "ال"أو" نعــم"يرا
هم ســؤاال فــال يفــتح اهللا علــيهم بكلمــة وال يفكــرون هــم مــن جهــتهم أن يفتحــوا فمهــ لــو كنــت مكــان ! مأســأ

الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم لرفعــت إصــبعى مبتهجــا حتــى أرى اجلــن بــأم عينــى وأســتمتع بمــشاهدة تلــك 
ـــاذا حـــرص الرســـول عـــىل : لكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى يربزســـؤال ســـخيف مـــزعج. املخلوقـــات العجيبـــة تـــرى 

ـه  لـن يـشاهد ىف احلقيقـة اصطحاب أحد معه ما دام سيخط له خطا ينهاه بحسم قاطع عـن جتـاوزه بـام يعنـى أ
اذا اقترص عرضه عىل أن يصحبه واحد فقط، ومل يطلب من اجلميع أن يرافقوه؟    شيئا؟ ثم 

كــام أن روايــة ابــن عبــاس ختلــو مــن الكــالم عــن طعــام اجلــن، فأراحتنــا مــن مــشكلة أخــرى نحــن ىف غنــى 
ال ينقصان مهام طال الـزمن عنها، إذ كيف يكون العظم والروث طعام أهل اجلن، ونحن نرامها ىف أمكنتهام 

ِّولو وضعا ىف جممد . إال باجلفاف ِ َثم إننا ال ندرى من فتح . مثال لبقيا كام مها تقريبا مهام طال الزمن) فريزر(ُ َ ْ َ
ْموضوع النهى عن استعامل العظم والروث ىف االستنجاء ه اجلـن الطعـام، فحـددمها : َّ أهو الرسول حني سـأ

فــسهم أن ينهــى أمتــه عــن اســتخدامهام ىف االســتنجاء ألهنــام هلــم؟ أم هــل هــم اجلــن عنــدما ا لتمــسوا منــه هــم أ
كـذلك هنـاك تـأفف اجلـن مـن ذلـك االسـتخدام ممـا ال نفهـم لـه . طعامهم؟ واضح أن هذا تناقض آخر مزعج

ء، وكالمهــا خيــرج مــن الــبطن ء بــسوا وعــىل هــذا فــام دام . معنــى، إذ الــروث فــضالت نجــسة منتنــة كــاخلرء ســوا
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َدون غــضاضة ىف أكــل الــروث فلــم جيــدون تلــك الغــضاضة إذا علــق هبــا بعــض الفــضالت البــرشية اجلــن ال جيــ ِ

َوهــذا إن كــان اجلــن هــم الــذين ســيأكلونه كــام يفهــم مــن . التــى ال تــذكر؟ أال إن هــذا تــنطس بــل تنطــع ســخيف ُْ
َّخــرء دواب إحــدى الروايــات، أمــا إن كانــت دواهبــم هــى التــى ســـتأكله فهــو غريــب، إذ مــا عهــدنا دابــة تأكــل 

  . ّلكن هل للجن دواب أصال؟ ودعنا من أهنا تأكل أو ال تأكل. مثلها
كــام أن طلــب اجلــن مــن الرســول حتديــد طعــام يأكلونــه معنــاه أهنــم، مــذ خلقهــم اهللا، مل يكونــوا يــأكلون 

فكيـــف كـــانوا يعيـــشون طـــوال تلـــك األحقـــاب والـــدهور؟ احلـــق أن هـــذا ممـــا ال يعقلـــه العـــاقلون مـــا دام . شـــيئا
ننا من اجلن حيتاجون إىل الطعام كى يعيشواإخ َوهناك أمر آخر، أال وهو أن الرسول وعد اجلن أهنم متى . وا َ َ

َوجــدوا عظــام ســمى اهللا عليــه صــار أكثــر مــا يكــون حلــام ِّ فلــامذا مل خيــتص عليــه الــسالم أمتــه هبــذه املزيــة التــى . ُ
د، إذ يكفى أن يأكلوا حل ام مرة واحدة ثم حيتفظوا بالعظم، ليتحول حلـام تعفيهم من التفكري ىف اللحم إىل األ

  كلام جاعوا؟ 

ا فال أملك إال أن أرضب صفحا عن كل تلك الروايات وآخذ برواية ابن العباس رىض اهللا عن  أما أ
ٌّالصحابة مجيعا مع التنبيه إىل أن ىف هذه الرواية كالما مل يسمعه برشى من اجلن ما دام الرسول نفسه مل يرهم  ِ َ َ

وأما احلديث التاىل فيقترص عـىل النهـى عـن . وإذن فهو كالم من كالم احلال ال من كالم املقال.  يسمعهمومل
ة صحية وذوقية وهلا عالقة بالنجاسة ىف اإلسـالم، إذ  استخدام العظام واألرواث ىف االستنجاء، وهى مسأ

ومن هنا . جلن وال طعام أهل اجلنال يعقل أن أزيل النجاسة عن بدنى بنجاسة مثلها، وال صلة بينها وبني ا
لــد، فــإذا ذهــب أحــدكم إىل : "ونــصه. أرى االقتــصار ىف هــذا املوضــوع عــىل حــديثنا ذاك ــا لكــم مثــل الوا ْإنــام أ ُ ُ ََّ َِ ِ ُ

ٍالغائط فال يستقبل القبلة، وال يستدبرها بغائط وال بول، وليستنْج بثالثة أحجار َ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َْ ْ ْ ٍْ َ َ َ َّهنى عن الروث والرمةَو. ِ ِّ َ َ "
و هريرة :ىالراو(  ). صحيح:خالصة حكم املحدث/ اخلالصة: املصدر/ النووى: املحدث/ أ

لكـــن قـــد يظـــن الـــبعض أن مراجعـــة األحاديـــث النبويـــة والتـــشكيك ىف حـــديث منهـــا هـــى مـــن األمـــور 
اب هـذا الـرأى ختـوفهم ألن لكنـى ال أشـاطر أصـح. اخلطرية التى ستؤدى بالرضورة إىل اهنيار بناء السنة كله

ـــه كانـــت هنـــاك مراجعـــة شـــاملة لألحاديـــث النبويـــة عنـــد مجـــع هـــذه . احلـــق أحـــق أن يتبـــع هـــذا أوال، وثانيـــا أل
ترتـب عليهـا إنكـار مئـات اآلالف " موطـإ مالـك"و" مـسند أمحـد"و" صحيح البخـارى"األحاديث ىف كتب كـ

ض األحاديــث فقــط، فــضال عــن أن األحاديــث منهـا واحلكــم عليهــا بالــضعف أو الــبطالن ال التــشكيك ىف بعـ
التــى مجعهــا العلــامء ىف كتــبهم ليــست كلهــا ىف مرتبــة واحــدة بــل فيهــا الــصحيح واحلــسن واملرفــوع وأحاديــث 

ُاآلحاد مثال، ومع هذا مل ينْهر بناء السنة بل ازداد قوة وصالبة ووثاقة ْ َ وأرى أن القيام بمراجعـة األحاديـث . َ
ه تنقيـــة ذلـــك الـــرتاث النبـــوى املجموعـــة ىف كتـــب الـــصحاح  واملـــسانيد وأمثاهلـــا مـــن ناحيـــة املـــضمون مـــن شـــأ

  . العظيم مما علق به
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ــدا أن النتــائج التــى ســوف نتوصــل إليهــا ســتكون صــحيحة كلهــا  ــى حــني أقــول هــذا ال أقــصد أ عــىل أ
ري ومـن غـ. ولكـن لـيس أمامنـا غـري هـذا. بالرضورة، فأى جهـد بـرشى معـرض دائـام للخطـإ والـسهو والفـشل

املقصود كذلك أن يتصدى هلذا العمل كل من هب ودب، بل العلامء الراسخون الواسعو الثقافة املتعمقون 
ىف معرفة احلديث، وأن يكون كالمهم ىف ذلـك املوضـوع رصـينا عميقـا حيـدوه حـب اإلسـالم والـسنة النبويـة 

  .والرغبة ىف خدمتهام ال الكيد هلام والعمل عىل إضعافهام والتشكيك فيهام

ومع هذا كله فال بد من التنبيه إىل أن املسلمني مل ينتظروا تصنيف كتب احلديث املعروفة كى يتعاملوا 
مع أحاديث النبى عليه الصالة والسالم بـل كـانوا منـذ عـرصه صـىل اهللا عليـه وسـلم يعتمـدون ىف تـرشيعاهتم 

ذل غاية جهده للتحقق من صحة وكان كل منهم يب. عىل احلديث النبوى إىل جانب اعتامدهم عىل كتاب اهللا
لكن هذا ال يعنى أن نعد كتب األحاديث كعدمها، فال ريب أهنا قد اخترصت الطريق . ما يبلغه من احلديث

دينا ثروة هائلة من أحاديثه صىل اهللا عليه وسـلم خمدومـة مبـذوال فيهـا اجلهـد بغيـة  واجلهد، إذ وضعت بني أ
مليون مـرة مـن أن يبـدأ كـل منـا مـع كـل حـديث مـن األحاديـث تصفيتها من الشوائب، وهذا بال شك أفضل 

فـسنا للتحقـق مـن صـحته ـن لكـل شـخص بالوقـت والعلـم الالزمـني . النبوية من نقطـة الـصفر فنجتهـد بأ وأ
ــك العلــامء ىف التحقــق مــن صــحة األحاديــث ومجعهــا وتــصنيفها، وبــذلوا ىف ذلــك  لــذلك؟ لقــد ختــصص أو

ر أعينهم، وال يعقل أن نجعل هذا  كله هباء منثورا فيكون هو والعدم أقىص طاقتهم وعصارة تفكريهم ونو
َسواء كام يريد منا من يطلق عليهم ْ نيون: "ُ   ". القرآ

نــب احلــضارية ىف أحاديــث النبــى صــىل اهللا عليــه وســلم  كــذلك ينبغــى أن يكــون هنــاك تركيــز عــىل اجلوا
التعـاون والطمـوح واالجتهـاد والعطـف عـىل كالعلم والعمل واإلنتاج واإلبداع واإلتقان والـذوق الـسليم و

الفقراء واملساكني واليتامى ووجوب إحراز القوة العسكرية واالقتصادية وما إىل هذا، إىل جانب العبـادات 
بطبيعة احلال، بدال من الرتكيز عىل إطالة اللحية وتقصري الثياب واحلسد وجتديد الوضوء واملسيح الـدجال 

لكــن هــذا ال . إننــى مــن الــذين يؤمنــون أن لنبينــا شــفاعة عظيمــة يــوم الــدين. مــثالواملهــدى املنتظــر والــشفاعة 
يعنى وال ينبغى أن يعنى تضييع وقتنـا ىف االشـتغال هبـا هنـا ىف الـدنيا ألن موعـدها مكانـا وزمانـا لـيس هنـا بـل 

ح. هناك ّومن ثم فلنهتم بام هو أوىل وأ َْ َ ـصح أن يقـول رسـولنا إن إماطـة األذى عـن. ََ  الطريـق صـدقة، تـرى أ
وان األذى السمعى والبرصى والشمى والـذوقى؟ ففـى كـل  وىف ذات الوقت متتلئ شوارعنا وطرقنا بكل أ
مكان نشاهد األحجار واملخلفات واحلفر والزجاج املكسور والقطط والكالب امليتة واألرصـفة املتهالكـة 

روائح املنتنة واأللفاظ والعبارات البذيئة التى ال تصلح لسري اآلدميني والشوارع غري املمهدة، إىل جانب ال
ن القبح من كـل لـون وا واق السيارات وعادم املركبات وأ هـل يعقـل أن حيـث نبينـا الكـريم عـىل . وضجيج أ

النظافة بينام القذارة هى العملة السائدة ىف كل مكـان تقريبـا؟ هـل يعقـل أن خيربنـا سـيدنا رسـول اهللا بـأن اهللا 
نظــر فنجــد القــبح يطــارد اجلــامل هنــا وهنــاك وهنالــك وال يرتكــه حتــى يــستأصله مــن مجيــل حيــب اجلــامل، ثــم ن
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الوجــود ومــن األذواق مجيعــا؟ هــل يعقــل أن جيعــل رســولنا مــن طلــب العلــم فريــضة عــىل كــل مــسلم ومــسلمة 
ــ ، أى إعطـــاء العقـــل إجـــازة "تكبـــري  املـــخ"فيكـــره املـــسلمون العلـــم والـــسعى الكتـــسابه مفـــضلني مـــا يـــسمونه بــ

   من التفكري واعتامد الالمباالة أسلوب حياة؟ مستديمة

: ففى جمال العقيدة نقرأ ما يـىل. وهذه طائفة من األحاديث النبوية الرشيفة ىف جماالت احلياة املختلفة
ــه فقـــد كـــذب، وهـــو يقـــول:) عـــن عائـــشة(" َمـــن حـــدثك أن حممـــدا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم رأى ربـ َ ّ َ ْ ِال تدركـــه : َ ْ ُ

ــصار ــه . األ ُ"".  إال اهللالغيــب يعلــمال :  فقــد كــذب، وهــو يقــولالغيــب يعلــمومــن حــدثك أ َّ  بتوبــة ُأفــرح َ
بــه ومــا يــصلحه فأضــلها،  َّأحــدكم مــن رجــل بــأرض فــالة دويــة مهلكــة معــه راحلتــه عليهــا زاده وطعامــه ورشا َ َ

إىل ُأضـــللتها فيـــه فـــأموت فيـــه، فرجـــع ى الـــذى أرجـــع إىل مكـــان: طلبهـــا حتـــى إذا أدركـــه املـــوت قـــال فخـــرج ىف
به وما يصلحه ِمكانه، فغلبته عينه، فاستيقظ، فإذا راحلته عند رأسه، عليها طعامه ورشا ْ ُ."  

ومـن جـاء بالـسيئة فجـزاؤه سـيئة مثلهـا . من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلـا وأزيـد: يقول اهللا عز وجل"
ان. اذراعا تقربت منه باعى ومن تقرب من. شربا تقربت منه ذراعاى ومن تقرب من. أو أغفر ى يمشى ومن أ

ـــه هرولـــة يت َبقـــرابى ومـــن لقينـــ. ُأ ــب ". "شـــيئا لقيتـــه بمثلهـــا مغفـــرةى ً خطيئـــة ال يـــرشك بـــاألرض ُ إن اهللا كتـ
َّاحلسنات والسيئات ثم بني ذلك َّهمفمن : َ َّهـمفـإن هـو .  اهللا لـه عنـده حـسنة كاملـةكتبهـا بحسنة فلم يعملهـا َ َ 

َّهـــمومـــن . إىل ســـبعامئة ضـــعف إىل أضـــعاف كثـــرية اهللا لـــه عنـــده عـــرش حـــسنات كتبهـــا وعملهـــا هبــا  بـــسيئة فلـــم َ
َّهــمفــإن هــو .  اهللا لــه عنــده حــسنة كاملــةكتبهــايعملهــا  َّمــن ســن ىف". " اهللا لــه ســيئة واحــدةكتبهــا فعملهــا هبــا َ َ 

ِاإلسالم سنّة حسنة فعمل هبا بعده كتب له مثل أجر من  ُِ ُ ً ً ومـن سـن .  هبا، وال ينقص من أجورهم يشءعملُ
ِإلسالم سنة سيئة فعمل هبا بعده كتب عليه مثل وزر من ا ىف ُِ مـا ". " هبـا، وال يـنقص مـن أوزارهـم يشءعملُ

ٍيصيب املسلم من نصب وال وصب وال  ٍَ َ َ َ َّ وال حزن وال أذى وال غم، حتى الشوكة يشاكها، إال كفـر اهللا همَ ُ َ ُ ٍَ َ
  ". من خطاياههبا

ــا مــت فــأحرقون: ل لبنيــهكــان رجــل يــرسف عــىل نفــسه، فلــام حــرضه املــوت قــا" ُّإذ أ ثــم ى ثــم اطحنــونى ِ
ُذرونــ َعــذابا مــا عذبــه أحــدى ليعــذبنِّى ربــ الــريح، فــواهللا لــئن قــدر عــىل ىفى َ ِّ ِفلــام مــات فعــل بــه ذلــك، فــأمر اهللا . ُ ُ

يـا رب، : "َما محلك عىل ما صـنعت؟ قـال: ْ، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال"ما فيك منهى امجع: " فقالاألرض
 عــىل األذى مــن اهللا تعــاىل، يــدعون لــه الــصاحبة والولــد وهــو يعــافيهم أصــرب أحــد ال". "غفــر لــه، ف"خــشيتك
  ".ويرزقهم

ويــة، فقلــتى إنــ:) وعــن عــامر أخــى اخلــرض بــن حمــارب"( ــا إذ رفعــت لنــا رايــات وأ ْلببالدن َ ِ مــا هــذا؟ : ُ
يتــه وهــو حتــت شــجرة قــد بــسط. هــذا لــواء رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: قــالوا ِفأ  لــه كــساء، وهــو جــالس ُ

إن : عليه، وقد اجتمع إليه أصـحابه، فجلـست إلـيهم، فـذكر رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم األسـقام فقـال
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ـــا مــىض مـــن ذنوبــه، وموعظـــة لــه فـــيام يـــستقبل وإن . املــؤمن إذا أصـــابه الــسقم ثـــم أعفــاه اهللا منـــه كــان كفـــارة 
ِاملنافق إذا مـرض ثـم أعفـ ْ َكـان كـالبعري عقلـه أهى ُ فقـال . لـه ثـم أرسـلوه، فلـم يـدر مل عقلـوه، ومل يـدر مل أرسـلوهَ

: فقال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم. ُيا رسول اهللا، وما األسقام؟ واهللا ما مرضت قط: رجل ممن حوله
يـا رسـول : يده يشء قد التـف عليـه، فقـال فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء، وىف. َقم عنا، فلست منا

ــــ ــــك فمــــررت بغيــــضة شــــجر فــــسمعت فيهــــا أصــــوات فــــراخ طــــائر فأخــــذهتن ى اهللا، إن تــــك أقبلــــت إلي ْــــا رأ َ ُ
 فكــشفت هلــا عــنهن، فوقعــت علــيهن معهــن، ى، فجــاءت أمهــن فاســتدارت عــىل رأســى،كــسائ فوضــعتهن ىف

ـت أمهـن إال لـزومهن، فقـال رسـول . ضـعهن عنـك: قـال.ى فهـن أوالء معـى،فلففتهن بكـسائ ْفوضـعهن، وأ َ َ

عجبون لرمحة أم األفراخ فراخها؟ قالوا: اهللا عليه وسلم ألصحابهاهللا صىل  نعـم يـا رسـول اهللا صـىل اهللا : أ
لذ: قال. عليه وسلم ُباحلق،  ى بعثنى فوا َّ ارجـع هبـن حتـى تـضعهن .  من أم األفراخ بفراخهـابعباده أرحمَ

ّمن حيث أخذهتن، وأمهن معهن   ".فرجع هبن. َ

ِقـدم عــىل رســول اهللا صـىل اهللا" ْ عليــه وســلم بــسبُ ة مــن الـسبى،َ  تــسعى، إذ وجــدت صــبيا ىفى  فـإذا امــرأ
صقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمى السب رون هذه طارحة ولدها : فأخذته وأ ًأ ْ َ َ

 مـن هبعباد أرحماهللا : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. تقدر أال تطرحهى ال واهللا، وه: النار؟ قلنا ىف
ـزل ىفوتسعني تسعةمائة جزء، فأمسك عنده  جعل اهللا الرمحة ىف". "املرأة بولدها األرض جـزءا   جـزءا، وأ

  ".فمن ذلك اجلزء يرتاحم اخللق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. واحدا

 حتى الليل ميسء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب ميسءإن اهللا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب "
:  فيقـولالدنيا السامءإن اهللا يمهل حتى يذهب شطر الليل األول، ثم ينزل إىل ". "تطلع الشمس من مغرهبا

وب عليه؟ حتى ينشق الفجر   ".ّهل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأ

 ربــا لــه أنذنبــا، فعلــم ى نــب عبــدأذ: فقــال تبــارك وتعــاىل.ىذنبــ  اغفــر ىل: أذنــب عبــد ذنبــا، فقــال"
أذنب ى عبد: فقال تبارك وتعاىل.ىذنب ِّرب، اغفر ىلى َأ: ثم عاد فأذنب، فقال. يغفر الذنب ويأخذ بالذنب

فقـال تبـارك .ىذنبـ رب، اغفـر ىلى أ: ثم عاد فأذنب، فقـال.  يغفر الذنب ويأخذ بالذنبربا له أنذنبا، فعلم 
". ُاعمـل مـا شـئت فقـد غفـرت لـك.  يغفـر الـذنب، ويأخـذ بالـذنبربـا هلـ أنذنبـا، فعلـم ى أذنب عبد: وتعاىل

إن اهللا ". " لـذهب اهللا بكـم وجلـاء بقـوم يـذنبون فيـستغفرون اهللا، فيغفـر هلـمتـذنبوا مل لـوبيـده ى نفـسى والـذ"
عــرف :  وســرته مــن النــاس، ويقــرره بذنوبــه فيقــولكنفــه عليــهاملــؤمن فيــضع ى تعــاىل يــدن عــرف ذنــب كــذا؟ أ أ
ِّربى َنعـم أ: ؟ فيقــولذنـب كــذا ــه قـد هلــك، قــال حتــى إذا قــرره بذنوبـه، ورأى ىف. َ قــد ســرتهتا ى فـإن: نفــسه أ
ــــا أغفرهـــا لــــك اليـــوم عليـــك ىف وأمـــا الكــــافر واملنـــافق فيقــــول . ثــــم يعطيـــه كتــــاب حـــسناته بيمينــــه. الـــدنيا، وأ

  ".أال لعنة اهللا عىل الظاملني! هؤالء الذين كذبوا عىل رهبم: األشهاد
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ْالطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا تنادوا  مالئكة يطوفون ىفإن هللا" ُّهلموا : َ ُ َ
هم رهبـم، وهـو أعلـم مـنهم: قـال. الـدنيا الـسامءّفيحفـوهنم بـأجنحتهم إىل : قال. إىل حاجتكم مـا يقـول : فيـسأ

ــاد ْل رأونـــهـــ: فيقـــول: قـــال. يـــسبحونك ويكربونـــك وحيمـــدونك ويمجـــدونك: تقـــول:  قـــالى؟عبـ َ :  قـــالى؟َ
ْال واهللا ما رأوك: فيقولون َ ْوكيـف لـو رأونـ: فيقول: قال. َ َ ْلـو رأوك كـانوا أشـد لـك عبـادة، : يقولـون:  قـالى؟َ

ونن: يقـول: قـال. وأشد لك متجيدا، وأكثـر لـك تـسبيحا ونك اجلنـة:  قـالى؟فـام يـسأ وهـل : يقـول: قـال. يـسأ
ْرأوها؟ قال َ َال واهللا يا رب ما رأ: يقولون: َ لـو أهنـم : يقولـون: ْفكيـف لـو أهنـم رأوهـا؟ قـال: يقـول: قـال. ْوهـاَ

ّرأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد هلا طلبـا، وأعظـم فيهـا رغبـة ّ ّفمـم يتعـوذون؟ قـال: قـال. ْ َّ مـن : يقولـون: ِ
ْوهل رأوها؟ قال: يقول: قال. النار َ : ؟ قالْفكيف لو رأوها: يقول: قال. ال واهللا يا رب ما رأوها: يقولون: َ

را، وأشـد هلـا خمافـة: يقولون ـ: فيقـول: قـال. ْلو رأوها كانوا أشد منها فرا ِفأشـهدكم أ ْ : قـال. قـد غفـرت هلـمى ُ
ٌيقول ملك من املالئكة َ ُهم اجللساء ال يشقى هبم جليسهم: قال. فيهم فالن ليس منهم، إنام جاء حلاجة: َ ِ َ ََ ْ."  

ــاس" الــشمس لــيس دوهنــا  هــل تــضارون ىف: يامــة؟ فقــاليــا رســول اهللا، هــل نــرى ربنــا يــوم الق: قــال أ
ال يــا : القمــر ليلــة البــدر لــيس دونــه ســحاب؟ قــالوا هــل تــضارون ىف: قــال. ال يــا رســول اهللا: ســحاب؟ قــالوا

فيتبع . من كان يعبد شيئا فليتبعه: جيمع اهللا الناس فيقول. فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك: قال. رسول اهللا
... تبــع مــن كــان يعبــد القمــر، ويتبــع مــن كــان يعبــد الطواغيــت، وتبقــى هــذه األمــةمــن كــان يعبــد الــشمس، وي

َويــرضب جــرس جهــنم ْ : فــأكون أول مــن جييــز، ودعــاء الرســل يومئــذ: قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم. ُ
ْ سلم سلم َ ْ َِّ تم شوك السعدان؟ قالوا. ُوبه كالليب مثل شوك السعدان. ِّ : قال. هللابىل يا رسول ا: أما رأ

ْفإهنا مثل شوك السعدان، غري أهنا ال يعلم قدر عظمها إال اهللا، فتخطف الناس بأعامهلم منهم املوبق بعمله : َ
ِحتى إذا فرغ اهللا من القضاء بني عباده، وأراد أن خيرج من النار من أراد أن خيرج . ومنهم املخردل ثم ينجو ِْ ُْ ُ

َممن كـان يـشهد أال إ إال اهللا، أمـر ا َّملالئكـة أن خيرجـوهم، فيعرفـوهنم بعالمـة آثـار الـسجود، وحـرم اهللا عـىل َ َ ْ َِ َ
ـر الــسجود، فيخرجـوهنم قــد  ِامتحــشواالنـار أن تأكــل مـن ابــن آدم أ مــاء احليــاة، : ، فيـصب علــيهم مـاء يقــال لـهُ

رحيهــا، ى يـا رب، قــد قــشبن: محيـل الــسيل، ويبقــى رجـل مقبــل بوجهــه عـىل النــار فيقــول فينبتـون نبــات احلبــة ىف
َذكاؤهــا، فــارصف وجهــى وأحرقنــ ن: فــال يــزال يــدعو اهللا، فيقــول. عــن النــارى ُ ى ُلعلــك إن أعطيتــك أن تــسأ

ك غريه: فيقول. غريه ْيـا رب، قربنـ: فيرصف وجهـه عـن النـار، ثـم يقـول بعـد ذلـك. ال وعزتك ال أسأ ِّ إىل ى َ
ن: فيقـــول. بـــاب اجلنـــة ـــيس قـــد زعمـــت أال تـــسأ ّأ فـــال يـــزال يـــدعو، ! مـــا أغـــدرك!  آدمغـــريه؟ ويلـــك يـــا ابـــنى َ

ن لعــىل: فيقــول ك غــريه: فيقــول. غـــريهى إن أعطيتـــك ذلــك تــسأ ٍاهللا مــن عهـــود ى فيعطـــ. ال وعزتـــك ال أســأ َ
ه غــريه، فيقربــه إىل بــاب اجلنــة، فــإذا رأى مــا فيهــا ســكت مــا شــاء اهللا أن يــسكت، ثــم يقــول ثيــق أال يــسأ ّوموا َ :

نأوليس قد: ثم يقول. اجلنةى رب، أدخلن يـا : فيقول! ما أغدرك! غريه؟ ويلك يا ابن آدمى َ زعمت أال تسأ
فـإذا . فـال يـزال يـدعو حتـى يـضحك، فـإذا ضـحك منـه أذن لـه بالـدخول فيهـا. أشـقى خلقـكى رب، ال جتعلن
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ْمتن من كذا: دخل فيها قيل َِّ َ ْمتـن مـن كـذا: فيتمنـى، ثـم يقـال لـه. َ :  فيقـول لـهى،فيتمنـى حتـى تنقطـع بـه األمـان. َِّ
و هريرة. هذا لك، ومثله معه و سعيد اخلدر: قال. وذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوال: قال أ جالس ى وأ

ـــ ـــو ســـعيد. هـــذا لـــك ومثلــه معـــه: ّهريـــرة ال يغـــري عليــه شـــيئا مـــن حديثـــه، حتـــى انتهــى إىل قولـــهى مــع أ : قـــال أ
  ".هذا لك وعرشة أمثاله: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول

ُوإن تبـدوا مـا . األرض الـساموات ومـا ىف هللا مـا ىف: "ْلت عىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلما نز" ُْ
فــسكم أو ختفــوه حياســبكم بــه اهللا، فيغفــر ملــن يــشاء ويعــذب مــن يــشاء ىف ُأ : قــال" واهللا عــىل كــل يشء قــدير. ْ

وا رسول اهللا صىل ْفاشتد ذلك عىل أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فأ َ ثم بركوا .  اهللا عليه وسلمَ
َعــىل الركــب فقــالوا ْرســول اهللا، كلفنــا مــن األعــامل مــا نطيــقى َأ: ُّ ِّ وقــد . الــصالة والــصيام واجلهــاد والــصدقة: ُ

زلت عليك هذه اآلية، وال نطيقها ْأ َ ِ ْ ريدون أن تقولوا كام قال أهـل : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. ُ أ
نـك ربنـا، وإليـك املـصري: وعصينا؟ بـل قولـواسمعنا : الكتابني من قبلكم فلـام اقرتأهـا . سـمعنا وأطعنـا، غفرا

زل اهللا ىف ـسنتهم، فـأ ـزل إليـه مـن ربـه واملؤمنـون: "إثرهـا القوم ذلت هبـا أ ِآمـن الرسـول بـام أ ْ ُ ُ ٌّكـل آمـن بـاهللا : َ ُ
". ك ربنا، وإليك املصريسمعنا وأطعنا، غفران: وقالوا. ّومالئكته وكتبه ورسله، ال نفرق بني أحد من رسله

زل اهللا عز وجل. فلام فعلوا ذلك نسخها اهللا تعاىل َوسعهاّال يكلف اهللا نفسا إال : وأ  هلا ما كسبت وعليها .ُْ
ــا . مــا اكتــسبت َربنــا، وال حتمــل علينــا إرصا كــام محلتــه عــىل ). نعــم: قــال(ربنــا، ال تؤاخــذنا إن نــسينا أو أخطأ ً ْ ِ

ت ). نعم: قال(ِّ ربنا، وال حتملنا ما ال طاقة لنا به ).نعم: قال(الذين من قبلنا  واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أ
  )".نعم: قال(موالنا فانرصنا عىل القوم الكافرين 

َإن اهللا عز وجل قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء" ْ َ َ ّ ِّ ـتم بنـو .ى وفـاجر شـقى،مـؤمن تقـ: ُ أ
َّليدعن ر. تراب منآدم، وآدم  ََ َ م إنـام هـم فحـم َ ٌجال فخرهم بـأقوا َ ْ َ َّ فحـم جهـنم، أو ليكـونن أهـون عـىل اهللا مـنٌ ُ

ْ الـجعالن التـمن فهـا النـتنى ُ ـيض ى،عـىل عربـى  وال لعجمـى،عـىل عجمـى ال فـضل لعربـ". "تـدفع بأ  وال أل
يض، إال بالتقوى :) اهللاعن جابر بن عبد ". "(تراب من وآدم آدم، منالناس . عىل أسود، وال ألسود عىل أ

صار كنا ىف صار، فقال األ ة، فكسع رجل من املهاجرين رجال من األ صار:ىغزا  :ىوقال املهاجر!  يا لأل
يـا رسـول :  دعـوى جاهليـة؟ قـالوابـالمـا : فسمع ذاك رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال! يا للمهاجرين

صار ـ.  منتنـةُدعوها فإهنـا: فقال. اهللا، كسع رجل من املهاجرين رجال من األ ى فـسمع بـذلك عبـد اهللا بـن أ
َّفعلوها؟ أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل: فقال ُّ ّ َ ُ ِْ ْ صىل اهللا عليه وسلم، ى فبلغ النب. َ

دعــه، ال : صـىل اهللا عليــه وسـلمى فقــال النبـ. أرضب عنـق هــذا املنـافقى يـا رســول اهللا، دعنـ: فقـام عمـر فقــال
  ".  حممدا يقتل أصحابهيتحدث الناس أن

املــسلمون تتكافــأ دمــاؤهم، )". "ثــم شــبك بــني أصــابعه (بعــضا بعــضه يــشداملــؤمن للمــؤمن كالبنيــان "
ٌوهم يد عىل من سواهم،  ُال تباغضوا وال تقاطعوا وال تدابروا ". " أدناهم، ويرد عىل أقصاهمبذمتهم يسعىَ َ َ َ َ َُ ََ َ ُ َ
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ُوال حتاســــــدوا، و َ َ ـــــواَ ــاد كونــ نـــــــااهللا عبــــ ــــام أمـــــــركم  إخوا ـــــة . اهللا كــ ــــاه فـــــــوق ثالثــ ــــر أخــ ـــــسلم أن هيجـــ ـــل ملـ ّوال حيــــ
ام َمثىل"".  من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنهاملسلموناملسلم من سلم "."أ ُومثـل َ َ بيـاء َ  األ

ــة ىف مــن قــبىل ٍكمثــل رجــل ابتنــى بيوتــا فأحــسنها وأمجلهــا وأكملهــا إال موضــع لبنَ ِ َ ٍ َ عــل زاويــة مــن زواياهــا، فج َ
ّأال وضــعت هــ لبنــة فيــتم بنيانــك؟ فقــال حممــد صــىل اهللا عليــه : النــاس يطوفــون ويعجــبهم البنيــان فيقولــون َ ْ ََ

ا اللبنة: وسلم   ".فكنت أ

ة تكـون مقالتـا فتجعـل عـىل نفـسها إن عـاش هلـا ولـد : اهللا عنهام قال عن ابن عباس رىض" ًكانـت املـرأ ْ ِ

ْفلام أجليت بنو النضري ك. ّأن هتوده َ ِْ ـصار، فقـالواُ نـاء األ ناءنـاال: ان فـيهم أ ُ نـدع أ َ زل اهللا عـز وجـل. َ  ال: "فـأ
َقد تبني الرشد من الغ. الدين ىف إكراه ْاملقالت. "ىَّ ًأال من ظلم معاهدا . "" يعيش هلا ولدالى الت: ِ َ ْ  انتقصه أوَ
ا حجيجه يوم القيامة أو كلفه فوق طاقته أوحقه  ار رسول اهللا صىل اهللا عليه وأش( أخذ له شيئا بغري حقه فأ

ّأال ومن قتل رجال له ذمـة اهللا ورسـوله حـرم اهللا عليـه اجلنـة، وإن رحيهـا ليوجـد مـن ). وسلم بيده إىل صدره ََ َ ْ
  ".مسرية سبعني خريفا

ْمتنَّوا الأهيا الناس، " َ ُ لقاء العدو، وسلوا اهللا العافيةَ خرج رسول اهللا صىل ". "فإذا لقيتوهم فاصربوا. َ
إن خالــد بــن : "صــىل اهللا عليــه وســلمى  عليــه وســلم زمــن احلديبيــة، حتــى كــانوا بــبعض الطريــق قــال النبــاهللا

فــواهللا مــا شــعر هبــم خالــد حتــى إذا هــم بقــرتة ". خيــل لقــريش طليعــة، فخــذوا ذات اليمــني الوليــد بــالغميم ىف
هيــبط ى ن بالثنيــة التــصــىل اهللا عليــه وســلم، حتــى إذا كــاى اجلــيش، فــانطلق يــركض نــذيرا لقــريش، وســار النبــ

ــال النــــاس. علــــيهم منهــــا بركــــت بــــه راحلتــــه ــالوا"حــــل حــــل: "فقــ حــــت، فقــ خــــألت القــــصواء، خــــألت : ، فأ
ء، ومـا ذاك هلـا بخلـق، ولكـن حبـسها حـابس : "صىل اهللا عليه وسلمى فقال النب. القصواء ُما خألت القصوا َ َ ْ ُ ُ

وننى نفـسى والذ: "ثم قال". الفيل ، ثـم " فيهـا حرمـات اهللا إال أعطيـتهم إياهـاّ يعظمـونخطـةى بيـده ال يـسأ
ـاء يتربضـه النـاس تربضـا، فلـم : قال. زجرها فوثبت ُّفعدل عنهم حتى نزل بأقىص احلديبية عـىل ثمـد قليـل ا َّ

ِيلبثـه النــاس حتـى نزحــوه، وشـك إىل رســول اهللا صـىل اهللا عليــه وسـلم العطــش، فـانتزع ســهام مـن كنانتــه ثــم ى ُ
ْفبيــنام هــم كــذلك إذ جــاء بــديل بــن . حتــى صــدروا عنــهى اهللا مــازال جيــيش هلــم بــالرفــو. أمــرهم أن جيعلــوه فيــه َ ُ

عــ ْنفــر مــن قومــه مــن خزاعــة، وكــانوا عيبــة نــصح رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم مــن أهــل  ىفى ورقــاء اخلزا َ ُْ َ َ
 املطافيـل، ُنزلـوا أعـداد ميـاه احلديبيـة، ومعهـم العـوذى وعـامر بـن لـؤى تركـت كعـب بـن لـؤى إنـ: هتامة، فقال

إنــا مل نجــئ لقتــال أحــد، ولكنــا : فقــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم. ُّوهــم مقــاتلوك وصــادوك عــن البيــت
ّفــإن شــاؤوا مــاددهتم مــدة، وخيلــوا بينــ. وإن قريــشا قــد هنكــتهم احلــرب وأرضت هبــم. جئنــا معتمــرين وبــني ى ُ

َفإن أظهر. الناس ْ ، وإال فقـد َمجُّـوافإن شـاؤوا أن يـدخلوا فـيام دخـل فيـه النـاس: َ لـذ.  فعلـوا ـوا فوا ْوإن هـم أ َ َ ى ْ
ُ ولينْفذن اهللا أمرهى،هذا حتى تنفرد سالفتى بيده ألقاتلنَّهم عىل أمرى نفس ّ َ ِ لغهم ما تقول: فقال بديل. ُ . سأ
ى قريشا قال: قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قوال، فإن شئتم أن نعرضه : فانطلق حتى أ
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هــات مــا ســمعته : مــنهمى وقــال ذوو الــرأ. ال حاجــة لنــا أن ختربنــا عنــه بــيشء: فقــال ســفهاؤهم.  فعلنــاعلــيكم
َّفحــدثهم بــام قــال النبــ. ســمعته يقــول كــذا وكــذا: قــال. يقــول صــىل اهللا عليــه وســلم، فقــام عــروة بــن مــسعود ى َ
ستم بالوالد؟ قالواى أ: فقال . ال:  قالواى؟فهل تتهمونن: قال. بىل: ُأولست بالولد؟ قالوا: قال. بىل: قوم، أ
ستم تعلمون أ: قال :  قـالواى؟ومـن أطـاعنى وولـد جئتكم بـأهىل ّاستنفرت أهل عكاظ، فلام بلحوا عىلى أ
ــاه فجعــل يكلــم النبــ. ائتــه: قــالوا. آتيــهى اقبلوهــا ودعــون.  رشــدخطــةّفــإن هــذا قــد عــرض لكــم : قــال. بــىل ى فأ

ى أ:  عليــه وســلم نحــوا مــن قولــه لبــديل، فقــال عــروة عنــد ذلــكصــىل اهللاى صــىل اهللا عليــه وســلم، فقــال النبــ
ــر قومـــك، هــــل ســــمعت بأحــــد مــــن العـــرب اجتــــاح أهلــــه قبلــــك؟ وإن تكــــن  ــــت إن استأصــــلت أمــ ــد، أرأ َحممـ َ

با من الناس خليقا أن يفروا ويدعوكى واهللا ألرى وجوها، وإنى األخرى فإن َألرى أشوا َ و بكر. ّ : فقال له أ
حن. امصص ببظر الالت ُ نفر عنه وندعه؟ فقالأ َ َ و بكر: من ذا؟ قالوا: ّ بيده لوال ى نفسى أما والذ: قال. أ

ٌيد كانت لك عند ُمل أجزك هبا ألجبتكى َ ِ ْ صـىل اهللا عليـه وسـلم، فكلـام تكلـم أخـذ ى وجعـل يكلـم النبـ: قـال. َ
َه املغفــرصــىل اهللا عليــه وســلم، ومعــه الــسيف وعليــى بلحيتــه، واملغــرية بــن شــعبة قــائم عــىل رأس النبــ ْ فكلــام . ِ

ْأخـر يـدك عـن حليـة : صـىل اهللا عليـه وسـلم رضب يـده بنعـل الـسيف وقـال لـهى أهوى عروة بيده إىل حلية النبـ ِّ َ

ى َأ: "فقــال. املغــرية بــن شــعبة: مــن هــذا؟ قــالوا: فرفــع عــروة رأســه، فقــال. رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم
ــست أســعى ىف ُغــدر، أ َ َحب قومــا ىفَوكــان املغــرية صــ". غــدرتك؟ ُ اجلاهليــة فقــتلهم وأخــذ أمــواهلم، ثــم جــاء  ِ

ال فلست منـه ىف: "صىل اهللا عليه وسلمى فأسلم، فقال النب َأما اإلسالم فأقبل، وأما ا ْ ثـم إن عـروة ". يشء َ
َّفواهللا ما تنخم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : قال. صىل اهللا عليه وسلم بعينهى جعل يرمق أصحاب النب

َنخام َ وإذا أمـرهم ابتـدروا أمـره، وإذا توضـأ كـادوا . كف رجل منهم، فدلك هبا وجهه وجلده ًة إال وقعت ىفُ
ّيقتتلون عىل وضوئه، وإذا تكلـم خفـضوا أصـواهتم عنـده، ومـا حيـدون إليـه النظـر تعظـيام لـه ِ فرجـع عـروة إىل . ُ

ُقــوم، واهللا لقــد وفــدت عــىل امللــوك، ووفــدت عــىل قيــرص وكــى َأ: أصــحابه فقــال ْ واهللا إن ى،رسى والنجاشــُ
ت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم حممـدا ِّرأ ّ َ ً ِ ًواهللا إن تـنخم نخامـة . َ َّْ

كف رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كـادوا يقتتلـون  إال وقعت ىف
ّنــده، ومــا حيــدون إليــه النظــر تعظــيام لــهعــىل وضــوئه، وإذا تكلــم خفــضوا أصــواهتم ع ِ وإنــه قــد عــرض علــيكم . ُ

صــىل اهللا ى فلــام أرشف عــىل النبــ. ائتــه: فقــالوا. آتيــهى دعــون: كنانــةى فقــال رجــل مــن بنــ.  رشــد فاقبلوهــاخطــة
ْهــذا فــالن، وهــو مــن قــوم يعظمــون البــدن، : "عليــه وســلم وأصــحابه، قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ُ ّ

ــ ّفبعثـــت لـــه، واســـتقبله النـــاس يلبـــون". هفابعثوهـــا لـ ُْ َ هلـــؤالء أن ى مـــا ينبغـــ! ســـبحان اهللا: فلـــام رأى ذلـــك قـــال. ِ
ّيــصدوا عــن البيــت َ ــت البــدن قــد قلــدت وأشــعرت: فلــام رجــع إىل أصــحابه قــال. ُ ْرأ َْ ِ ْ ُ َ ِّْ ُ ّفــام أرى أن يــصدوا عــن . ُ َ ُ

فلـام أرشف علـيهم قـال . ائتـه:  فقـالوا.آتيـهى دعـون: مكرز بن حفص، فقـال: فقام رجل منهم يقال له. البيت
صـىل اهللا عليـه وسـلم، فبيـنام ى فجعل يكلم النبـ". هذا مكرز، وهو رجل فاجر: "صىل اهللا عليه وسلمى النب
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ا جـاء سـهيل بـن عمـرو قـال ى فأخربن: قال معمر. هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو ه  وب عن عكرمة أ أ
فجاء سهيل بن : حديثه ىفى قال الزهر: قال معمر". لكم من أمركملقد سهل : "صىل اهللا عليه وسلمى النب

صـىل اهللا ى صىل اهللا عليـه وسـلم الكاتـب، فقـال النبـى فدعا النب. هات اكتب بيننا وبينكم كتابا: عمرو فقال
: مـــا هـــو، ولكـــن اكتـــبى أمـــا الـــرمحن فـــواهللا مـــا أدر: قـــال ســـهيل". بـــسم اهللا الـــرمحن الـــرحيم: "عليـــه وســـلم

فقـــال ". بـــسم اهللا الـــرمحن الـــرحيم"واهللا ال نكتبهـــا إال : فقـــال املـــسلمون. كـــام كنـــت تكتـــب" باســـمك "
فقـال ". هذا ما قاَىض عليـه حممـد رسـول اهللا: "ثم قال". باسمك : اكتب: "صىل اهللا عليه وسلمى النب

ك رسول اهللا ما صددناك عن البيـت وال قاتلنـاك، ولكـن: سهيل حممـد بـن عبـد : " اكتـبواهللا لو كنا نعلم أ
َّلرسول اهللا، وإن كذبتمونى واهللا إن: "صىل اهللا عليه وسلمى فقال النب". اهللا ". حممد بن عبد اهللا: "اكتب.ىْ

ونن: " وذلك لقوله:ىقال الزهر ى فقال له النب".  يعظمون هبا حرمات اهللا إال أعطيتهم إياهاخطةى ال يسأ
ـا : فقال سهيل". يننا وبني البيت فنطوف بهّعىل أن ختلوا ب: "صىل اهللا عليه وسلم واهللا ال تتحدث العـرب أ

ْأخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام املقبل ِ يك منا رجل، وإن كان عىل : فكتب، فقال سهيل. ُ ه ال يأ وعىل أ
ّكيـــف يـــرد إىل املـــرشكني، وقـــد جـــاء مـــسلام؟ فبيـــنام! ســـبحان اهللا: قـــال املـــسلمون. َدينـــك، إال رددتـــه إلينـــا  هـــم َُ

و جندل بن سهيل بن عمرو يرسف ىف قيوده، وقد خرج من أسفل مكـة حتـى رمـى بنفـسه  كذلك إذ دخل أ
صـىل اهللا عليـه ى فقـال النبـ.ّهـذا يـا حممـد أول مـا أقاضـيك عليـه أن تـرده إىل: بني أظهر املسلمني، فقال سهيل

ْإنـــا مل نقـــض الكتـــاب بعـــد: "وســـلم َ َ َِ ِ ـــداًفـــواهللا إذا مل أصـــاحلك عـــىل: قـــال". ْ صـــىل اهللا عليـــه ى قـــال النبـــ.  يشء أ
ْفــأجزه ىل: "وســلم ِ ــا بمجيــزه لــك: قــال. "َ ــا بفاعــل: قــال". بــىل فافعــل: "قــال. مــا أ بــل قــد : قــال مكــرز. مــا أ

ـــو جنـــدل. أجزنـــاه لـــك َمعـــرش املـــسلمني، أرد إىل املـــرشكني، وقـــد جئـــت مـــسلام؟ أال تـــرون مـــا قـــد ى أ: قـــال أ ْ َّ ََ ُ

ِّلقيــت؟ وكــان قــد عــذب عــذاب يــت نبــ: فقــال عمــر بــن اخلطــاب: قــال. اهللا ا شــديدا ىفُ اهللا صــىل اهللا عليــه ى فأ
ست نب: وسلم فقلت سنا عىل احلق، وعدونا عىل الباطل؟ قـال: قلت. بىل: اهللا حقا؟ قالى َأ ّأ ُ : قلـت. بـىل: َ

َفلم نعط َكنت حتدثنا أوليس : قلت.ىرسول اهللا، ولست أعصيه، وهو نارصى إن: ًديننا إذا؟ قال الدنية ىفى ِ
ا سنأ يه العام؟ قال. بىل: البيت فنطوف به؟ قالى أ ا نأ ٌفإنك آتيه ومطوف به: قال. ال: قلت: فأخربتك أ ِّ َ ُ .

ا بكـر فقلـت: قال يت أ ـيس هـذا نبـ: فأ ـا بكـر، أ ـسنا عـىل احلـق، وعـدونا : قلـت. بـىل: اهللا حقـا؟ قـالى يـا أ ّأ ُ َ
أهيا الرجل، إنه لرسول اهللا صىل اهللا عليه : ًديننا إذا؟ قال دنية ىفالى فلم نعط: قلت. بىل: عىل الباطل؟ قال

ْربه، وهو نارصه، فاستمسك بغرزه، فواهللا إنه عـىل احلـق؟ قلـت وسلم، وليس يعىص ـا : ِ ـيس كـان حيـدثنا أ أ
يـه العـام؟ قلـت. بىل: البيت ونطوف به؟ قالى سنأ ك تأ َأفأخربك أ ْ ٌفإنـك آتيـه ومطـوف بـه: قـال. ال: َ قـال . ِّ

فلـام فـرغ مـن قـضية الكتـاب قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : قـال. فعملـت لـذلك أعـامال:  قـال عمـر:ىالزهر
فلام . فواهللا ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات: قال. قوموا فانحروا ثم احلقوا: وسلم ألصحابه

حب ذلك؟ ى يا نب: لت أم سلمةمن الناس، فقاى مل يقم منهم أحد دخل عىل أم سلمة، فذكر هلا ما لق اهللا، أ
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ْاخرج ال تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحـر بـدنك، وتـدعو حالقـك فيحلقـك فخـرج فلـم يكلـم أحـدا مـنهم . ُ
ْنحــر بدنــه، ودعــا حالقــه فحلقــه: حتــى فعــل ذلــك فلــام رأوا ذلــك قــاموا فنحــروا وجعــل بعــضهم حيلــق بعــضا . ُ

زل اهللا تعـــاىلثـــم جـــاءه نـــسوة مؤمنـــ. حتـــى كـــاد بعـــضهم يقتـــل غـــام ، إذا جـــاءكم : "ات، فـــأ يـــا أهيـــا الـــذين آمنـــوا
َبعــصم الكــوافر:) حتــى بلــغ... (ٍاملؤمنــات مهــاجرات فــامتحنوهن ني كانتــا لــه ىف". ِ  فطلــق عمــر يومئــذ امــرأ

ــ ن بــن أميـةى الـرشك، فتــزوج إحـدامها معاويــة بـن أ صـىل اهللا عليــه ى ثــم رجـع النبــ. سـفيان، واألخــرى صـفوا
ــو بــصريوسـلم إىل املدينــة العهــد : طلبــه رجلــني، فقــالوا رجــل مــن قـريش وهــو مــسلم، فأرســلوا ىف: ، فجــاءه أ

ْجعلت لنا؟ فدفعه إىل الرجلني، فخرجـا بـه حتـى إذا بلغـا ذا احلليفـة، فنزلـوا يـأكلون مـن متـر هلـم، فقـال ى الذ َ ُ َ
و بصري ألحـد الـرجلني أجـل، واهللا إنـه : قـالفاسـتله اآلخـر، ف. ألرى سـيفك هـذا يـا فـالن جيـداى واهللا إنـ: أ

و بصري. جليد، لقد جربت به، ثم جربت ظر إليهى أرن: فقال أ َفأمكنه منـه، فـرضبه حتـى بـرد، وفـر اآلخـر . أ َ
ـــى املدينـــة فـــدخل املـــسجد يعـــدو لقـــد رأى هـــذا : "فقـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم حـــني رآه. حتـــى أ

ًذعــرا ْ ِقتــل واهللا صــاحب: م قــالصــىل اهللا عليــه وســلى فلــام انتهــى إىل النبــ". ُ ــو بــصري . ملقتــولى  وإنــى،ُ فجــاء أ
َاهللا، قد واهللا أوىف اهللا ذمتكى يا نب: فقال ّ ِ ُ َ ْ صىل اهللا عليه ى قال النب. اهللا منهمى إليهم، ثم نجانى َقد رددتن. َ

َويل أمه مسعر حرب: "وسلم ْ ـى". لو كـان لـه أحـد! ِ ـه سـريده إلـيهم، فخـرج حتـى أ  فلـام سـمع ذلـك عـرف أ
َسيف البحر، قال و جندل بن سهيل، فلحق بـأ: ِ بـصري، فجعـل ال خيـرج مـن قـريش رجـل ى وينفلت منهم أ

ٍفواهللا ما يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشام . بصري حتى اجتمعت منهم عصابةى قد أسلم إال حلق بأ ِ ِ

 عليــه وســلم تناشــده بــاهللا صــىل اهللاى فأرســلت قــريش إىل النبــ. إال اعرتضــوا هلــا، فقتلــوهم وأخــذوا أمــواهلم
ّوالرحم لـَام أرسل ِ زل اهللا تعـاىلى فأرسل النب". فمن آتاه فهو آمن: "َّ وهـو : "صىل اهللا عليـه وسـلم إلـيهم، فـأ

ديكم عـنهم بـبطن مكـة مـن بعـد أن أظفـركم علـيهمى الذ دهيم عنكم وأ َكف أ َ َ َّ َاحلميـة محيـة ) :حتـى بلـغ... (َ َّ ّ
ــه نبــّوكانــت محيــتهم أهنــ". اجلاهليــة ّم مل يقــروا أ ِ ّاهللا، ومل يقــروا بـــى ُ ِ ، وحــالوا بيــنهم "بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم"ُ

  ".وبني البيت

يست:  فقالى،يا رسول اهللا، إهنا جنازة هيود: مرت جنازة عىل رسول اهللا فقام هلا واقفا، فقيل له"  أ
ْقــدمت  ". "؟نفــسا َ ِ ْقتيلــةَ َ َّالعــزى عبــد ابنــة ُ ــى بكــر(امء  بــن ســعد عــىل ابنتهــا أســُ ِضــباب وأقـــط : هبــدايا) بنــت أ َ َ ِ

ت أسامء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتهاى وسمن، وه ت عائشة النب. مرشكة، فأ ـه ى ُفسأ صىل اهللا عليه وآ
زل اهللا تعـاىل ، فأمرهـا أن تقبـل "إىل آخـر اآليـة... الـدين ال ينهـاكم اهللا عـن الـذين مل يقـاتلوكم ىف: "وسلم فـأ

  ". بيتهاهديتها وأن تدخلها

. يريـد عينيـه". ُ عوضـته مـنهام اجلنـةفصرببحبيبتيه ى ُإذا ابتليت عبد: إن اهللا قال: "وىف جمال األخالق
س بن مالك" صىل اهللا عليه وسلم ى فإن النب: قال. نعم: تعرفني فالنة؟ قالت: يقول المرأة من أهله: عن أ

َّمــر هبــا وهــ ٌ فإنــك خلــو مــن مــصيبتى،إليــك عنــ: لــتفقا.ىواصــرباهللا ى اتقــ: عنــد قــرب، فقــالى تبكــى َ ْ : قــال.ىِ
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: قـال. مـا عرفتـه: ما قال لك رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم؟ قالـت: فجاوزها ومىض، فمر هبا رجل فقال
با، فقالت: قال. إنه لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يـا رسـول اهللا، واهللا : فجاءت إىل بابه فلم جتد عليه بوا

صـىل ى ا كان يوم حنني آثر النب". " عند أول صدمةالصربإن : صىل اهللا عليه وسلم ىفقال النب. ما عرفتك
مـا : أعطى األقرع مائة من اإلبل، وأعطى عيينة مثل ذلـك، وأعطـى ناسـا، فقـال رجـل: اهللا عليه وسلم ناسا

ُأريد هبذه القسمة وجه اهللا ِقـد أوذ! ىرحـم اهللا موسـ: قـال. صـىل اهللا عليـه وسـلمى ألخـربن النبـ: فقلـت. َ ى ُ
  ".فصرببأكثر من هذا 

املــوت، فقــال  صــىل اهللا عليــه وســلم إذ جــاءه رســول إحــدى بناتــه تــدعوه إىل ابنهــا ىفى كنــا عنــد النبــ "
. ارجــع فأخربهــا أن هللا مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى، وكــل يشء عنــده بأجــل مــسمى: "صــىل اهللا عليــه وســلمى النبــ

ْفمرها  ُ ِفلتصربَ ْ َ ْ ولتحتسبْ ِْ َ َ ينَّهـا، فقـام النبـفأعادت". ْ صـىل اهللا عليـه وسـلم، وقـام ى ْ الرسول أهنا أقـسمت لتأ
ِمعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصب ّشـن، ففاضـت عينـاه، فقـال لـه  إليه، ونفسه تقعقـع كأهنـا ىفى ُ َ

". ه الرمحاءقلوب عباده، وإنام يرحم اهللا من عباد هذه رمحة جعلها اهللا ىف: يا رسول اهللا، ما هذا؟ قال: سعد
يـا رسـول اهللا، قــد : صـىل اهللا عليــه وسـلم فقالـتى أصـيب حارثـة يـوم بـدر وهـو غــالم، فجـاءت أمـه إىل النبـ"

ــة منـــ ـــة حارثـ ُ فـــإن يـــك ىفى،عرفـــت منزل ِأصـــرباجلنـــة  َ ْ ـــرَ َ وأحتـــسب، وإن تكـــن األخـــرى ت َ َِ ْ ــا أصـــنع؟ فقـــال: َ : مـ
ٌأوجنَّة واحدة ه... وحيك ٌ َ َ ٌ إهنا جنَان كثرية، وإنهى؟َ   ".جنة الفردوسى  لفِ

الطهـــور شـــطر اإليـــامن، واحلمـــد هللا متـــأل امليـــزان، وســـبحان اهللا واحلمـــد هللا متـــآلن مـــا بـــني الـــساموات "
كــل النــاس يغــدو .  ضــياء، والقــرآن حجــة لــك أو عليــكوالــصربواألرض، والــصالة نــور، والــصدقة برهــان، 

ِفبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها ُ ُِ ْ إن :  أمره كلـه خـري، ولـيس ذاك ألحـد إال للمـؤمنإن! عجبا ألمر املؤمن". "ُ
ء شكر، فكان خريا له ُأصابته رسا ّ ء . َ ُوإن أصابته رضا ّ   ".، فكان خريا لهصربَ

ْشهدنا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حنَينًا، فقال لرجـل ممـن يـدعى باإلسـالم" هـذا مـن أهـل : "ُ
ى يـا رســول اهللا، الرجـل الــذ: ، فأصــابته جراحـة، فقيــلفلـام حــرضنا القتـال قاتــل الرجـل قتــاال شـديدا". النـار

: صـىل اهللا عليـه وسـلمى فقـال النبـ. فإنه قاتل اليوم قتاال شديدا، وقد مـات" إنه من أهل النار: "قلت له آنفا
إنـــه مل يمـــت، ولكـــن بـــه جراحـــا : فبيـــنام هـــم عـــىل ذلـــك إذ قيـــل. ، فكـــاد بعـــض املـــسلمني أن يرتـــاب"إىل النـــار"

ِ عىل اجلراح فقتـل نفـسه، فـأخرب النبـيصربن من الليل مل فلام كا! شديدة ْ : صـىل اهللا عليـه وسـلم بـذلك فقـالى ُ
. إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة: "الناس ثم أمر بالال فنادى ىف". عبد اهللا ورسولهى أشهد أ! اهللا أكرب

  ".وإن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

ى صــىل اهللا عليــه وســلم وحيــرض عليــه كفــار قــريش، وكــان النبــ ىكــان كعــب بــن األرشف هيجــو النبــ"
ــسلمون واملــــرشكون يعبــــدون األوثــــان : صــــىل اهللا عليــــه وســــلم حــــني قــــدم املدينــــة، وأهلهــــا أخــــالط مــــنهم املــ
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 والعفو، ففيهم بالصربصىل اهللا عليه وسلم وأصحابه، فأمر اهللا عز وجل نبيه ى واليهود، وكانوا يؤذون النب
زل اهللا َولت: أ َّسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أرشكوا أذى كثريا، وإن تصربوا وتتقـوا َ ُ َ ْ

ِمن ابتىل". "فإن ذلك من عزم األمور  علـيهن فـصرب) أى رزقه اهللا ببنات ال بـأوالد ذكـور(بيشء من البنات  ُ
  ". والسامحةلصربا: صىل اهللا عليه وسلم عن اإليامن قالى سئل النب". "كن له حجابا من النار

يا غالم، أال أعلمك : كنت رديف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال:) عن عبد اهللا بن العباس"(
ْتعـــرف إليـــه ىف. احفـــظ اهللا جتـــده أمامـــك. احفـــظ اهللا حيفظـــك: فقـــال. بـــىل: كلـــامت ينفعـــك اهللا هبـــن؟ فقلـــت َّ 

ْالرخـاء يعرفـك ىف ِ ْ ت فاسـأل اهللا، وإذا اسـت. الـشدة َ َّقـد جـف القلـم بـام هـو كــائن. َعنت فاســتعن بـاهللاَإذا سـأ َ :
وإن أرادوا أن يــرضوك . فلــو أن اخللــق كلهــم مجيعــا أرادوا أن ينفعــوك بــيشء مل يقــضه اهللا لــك مل يقــدروا عليــه

 عــىل مــا تكــره خــري الــصربفاعمــل هللا بالــشكر واليقــني، واعلــم أن . بــيشء مل يقــضه اهللا عليــك مل يقــدروا عليــه
إن اهللا كتب الغرية عىل النساء، ". "، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العرس يرساالصرب مع كثري، وأن النرص

َتــصربمــن ". " مــنهن احتــسابا كــان لــه أجــر شــهيدصــربوكتــب اجلهــاد عــىل الرجــال، فمــن  ِّيــصربه َّ َ مــن ". " اهللاُ
ٌ صـدقة عنـد كـل يشء يـصاب مـن ثمرهـا  عىل حفظها والقيام عليهـا حتـى تثمـر كـان لـه ىففصربنصب شجرة 
  ".اهللا عز وجل

ء : قــال. اهللا ورســوله أعلــم: هــل تــدرون أول مــن يــدخل اجلنــة مــن خلــق اهللا عــز وجــل؟ قــالوا" الفقــرا
َاملهــاجرون الــذين تــسد هبــم الثغــور، وتتقــى هبــم املكــاره، ويمــوت أحــدهم وحاجتــه ىف َّ ُ ّ صــدره ال يــستطيع هلــا  َُ

ُّئتــوهم فحيــوهما: قــضاء، فيقــول اهللا عــز وجــل ملــن يــشاء مــن مالئكتــه َّربنــا، نحــن ســكان : فتقــول املالئكــة. َ
 وال ى،إهنـم كــانوا عبـادا يعبــدون: هـؤالء فنــسلم علـيهم؟ قــالى أفتأمرنـا أن نــأ. سـامئك وخريتــك مـن خلقــك

َشـيئا، تـسد هبـم الثغـور، وتتقـى هبـم املكـاره، ويمـوت أحـدهم وحاجتـه ىفى يرشكون ب َّ ُ ّ صـدره ال يـستطيع هلـا  َُ
َ، فنعم عقبى صربتمسالم عليكم بام : يهم املالئكة عند ذلك، فيدخلون عليهم من كل بابفتأ: قال. قضاء ْْ ُ َ ِ

  ".الدار

ء" ء أخــوف علــيكم مــن فتنــة الــرضا ــا لفتنــة الــرسا َّأل ََّّ ُ َ ْ َ َّ ِ َ ء . َ ِإنكــم ابتليــتم بفتنــة الــرضا ، وإن الــدنيا فــصربتمُ
ٌحلوة خرضة ٌَ ِ َ َ ًمن وعك ليلة ". "ُْ َ ِ عـن ". "(ِاهللا عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمـههبا عن   ورىضفصربُ

ت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن الطـاعون، فقـال:) عائشة كـان عـذابا يبعثـه اهللا عـىل مـن يـشاء، : سـأ
 حمتـسبا صـابرابلد يكون فيه، ويمكث فيه ال خيرج من البلد  ما من عبد يكون ىف. فجعله اهللا رمحة للمؤمنني

ه ال يصيب  فـيهم عـىل ُالـصابرٌعىل الناس زمان ى يأ". "ه إال ما كتب اهللا له، إال كان له مثل أجر شهيديعلم أ
  ".الصابرالطاعم الشاكر مثل الصائم ". "دينه كالقابض عىل اجلمر
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يـا عبـد اهللا : فقـال. عـن اجلهـاد والغـزوى يـا رسـول اهللا، أخربنـ:) قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص"(
ئيـــا صـــابرا حمتـــسبا بعثـــك اهللا صـــابرا َبـــن عمـــرو، إن قاتلـــت ئيـــا مكـــاثرا بعثـــك اهللا مرا  حمتـــسبا، وإن قاتلـــت مرا

َحال قاتلت أو قتلت بعثك اهللا عىل تلك احلالى يا عبد اهللا بن عمرو، عىل أ. مكاثرا َْ ِ َّأربـع مـن أعطـيهن ". "ُ ُ َ ٌِ ْ ُ

ِفقد أعط ْ َخريى ُ ْ ، وبدنا : الدنيا واآلخرةى َ ، ولسانا ذاكرا ً، وزوجة ال تبغيه حوبا صابراعىل البالء قلبا شاكرا ُ
ًمن قدم من ولده ثالثة : اهللا عنها قالت عن عائشة رىض". "نفسها وماله ىف  حمتسبا حجبوه بـإذن اهللا صابراَّ

  ".تعاىل من النار

صار أربعة وستون رجال، ومن املهاجرين ستة، فقال أصحاب رسول " ِا كان يوم أحد قتل من األ ُ ُ ُ ُ
َّلــئن كــان لنــا يــوم مثــل هــذا مــن املــرشكني لنُــربني علــيهم: اهللا عليــه وســلماهللا صــىل  َ ِ فلــام كــان يــوم الفــتح قــال . ْ

َرجل ال يعرف ْ ـيض : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمى فنادى مناد. ال قريش بعد اليوم: ُ ُأمن األسـود واأل ُ َ ِ َ

زل اهللا تبــارك وتعــاىل)ناســا ســامهم(إال فالنــا وفالنــا  ولــئن .  عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــهوإن: "، فــأ
ِنصرب وال نعاقب: فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم". للصابرينصربتم هلو خري  ِ ْ َ           ."   

بيــنام ثالثــة نفــر ممــن كــان قــبلكم يمــشون، إذ أصــاهبم مطــر، : أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــال"
ْفأووا إىل غار فانطبق عليهم، فق َ ُفليـدع كـل . الـصدقإنـه، واهللا يـا هـؤالء، ال ينجـيكم إال : ال بعضهم لبعضَ َْ ْ

ه قد صدق فيه َرجل منكم بام يعلم أ ـه كـان ىل: فقـال واحـد مـنهم. َ ِأجـري عمـل ىل  إن كنـت تعلـم أ َ عـىل  ٌ
ٍفرق من أرز، فذهب وتركـه، وإنـ ْ ـى ِ ، اشـرتيت منـهى عمـدت إىل ذلـك الفـرق فزرعتـه، فـصار مـن أمـره أ  بقـرا

ان ه أ ْاعمد إىل تلك البقـر فـسقها: يطلب أجره، فقلتى وأ : فقلـت لـه. عنـدك فـرق مـن أرز  إنـام ىل:فقـال ىل. ُ
ْفعلت ذلك من خشيتك ففرج عنـاى فإن كنت تعلم أ. فساقها. اعمد إىل تلك البقر، فإهنا من ذلك الفرق ِّ .

وان شيخان كبريان، فكنت آتيهام كل  ن ىلكا:  إن كنت تعلم: فقال اآلخر. فانساحت عنهم الصخرة أ
طــأت علــيهام ليلــة، فجئــت وقــد رقــدا، وأهــىل،ليلــة بلــبن غــنم ىل ْيتــضاغون مــن اجلــوع، فكنــت ال  وعيــاىل ُ فأ َ

وا تظر حتى .  فكرهت أن أوقظهام وكرهت أن أدعهام فيستكنا لرشبتهامى،أسقيهم حتى يرشب أ فلم أزل أ
ْعلت ذلك من خشيتك ففرج عنافى فإن كنت تعلم أ. طلع الفجر فانـساحت عـنهم الـصخرة حتـى نظـروا . ِّ

ــه كــان ىل: فقــال اآلخــر. إىل الــسامء ــ،ابنـــة عــم مــن أحــب النــاس إىل  إن كنــت تعلــم أ راودهتــا عـــن ى  وأ
ت إال أن آتيها بامئة دينار، فطلبتها حتى قدرت ُنفسها فأ ْ َ يت هبا فدفعتها إليها فأمكنتن. َُ فلـام . من نفسهاى فأ

ّاتق اهللا، وال تفض اخلاتم إال بحقه: قعدت بني رجليها قالت ُ ائـة دينـار. َ فـإن كنـت تعلـم . فقمت وتركـت ا
ْفعلت ذلك من خشيتك ففرج عناى أ   ".ّففرج اهللا عنهم فخرجوا. ِّ

ّإىل الـــرب، وإن الـــرب هيـــدى  هيـــدالـــصدقعلـــيكم بالـــصدق، فـــإن " ِّ ومـــا يـــزال الرجـــل يـــصدق . إىل اجلنـــةى ِ
ً حتـــى يكتـــب عنـــد اهللا صـــديقاالـــصدقتحـــرى وي ِّ َِ ْ إىل الفجـــور، وإن ى وإيـــاكم والكـــذب، فـــإن الكـــذب هيـــد. ُ

َومــا يــزال الرجـــل يكــذب ويتحــرى الكـــذب حتــى يكتــب عنـــد اهللا كــذابا. إىل النـــارى الفجــور هيــد ْ دع مـــا ". "ُ
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ِيريبـك إىل مــا ال يريبـك، فــإن  ينـة، والكــذب ريبـةالــصدقَ قلــب امــريء،   والكفـر ىفال جيتمــع اإليــامن". " طمأ
ـو بكـر الـصديق". "( مجيعا، وال جتتمع اخليانة واألمانة مجيعاالصدقوال جيتمع الكذب و إن رسـول :) قال أ

ه وسلم قام فينا عام أول فقال َّاهللا صىل اهللا عليه وعىل آ َ َأال إنه مل يقسم بني الناس يشء أفضل من املعافاة : َ ْ ُ
  ".النار أال إن الكذب والفجور ىف. اجلنة ِّرب ىف والالصدقأال إن . بعد اليقني

ْا فتحت خيرب أهديت لرسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم شـاة فيهـا سـم، فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا " َْ َِ ِْ ُ ُ
: فجمعـوا لـه، فقـال هلـم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم. مـن كـان هـا هنـا مـن اليهـود امجعـوا ىل: عليه وسلم

تم سائلكم عن يشى إن ا القاسم: عنه؟ فقالواى ِصادقء، فهل أ فقال هلم رسول اهللا صىل اهللا عليه . نعم يا أ
ـــوكم؟ قـــالوا: وســـلم ونـــا فـــالن: مـــن أ ـــوكم فـــالن: فقـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم. أ . كـــذبتم، بـــل أ
َصدقت وبررت: فقالوا َْ َ َ ْ َ تم : فقال. َ تكم عنه؟ فقالواى صادقهل أ ـا القاسـم، وإن نعـ: عن يشء إن سأ م يـا أ

ينــا َكــذبناك عرفــت كــذبنا كــام عرفتــه ىف : مــن أهــل النــار؟ فقــالوا: قــال هلــم رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم. أ
ُنكـــون فيهـــا يـــسريا، ثـــم ختلفوننـــا فيهـــا ْ ـــه وســـلم. َ واهللا ال . اخـــسأوا فيهـــا: فقـــال هلـــم رســـول اهللا صـــىل اهللا علي

دا ت: ثم قال هلم. نخلفكم فيها أ ِصادقم فهل أ تكم عنـه؟ قـالواى ِ هـل جعلـتم : فقـال. نعـم: عـن يشء إن سـأ
أردنا إن كنت كذابا نـسرتيح منـك، وإن : ما محلكم عىل ذلك؟ فقالوا: فقال. نعم: هذه الشاة سام؟ فقالوا ىف

  ".كنت نبيا مل يرضك

ا برش،: صىل اهللا عليه وسلم جلبة خصام عند بابه، فخرج عليهم فقالى سمع النب" ينإنام أ ى  وإنه يأ
لغ مـن بعـض ـه  أقـىض: ًاخلصم، فلعل بعضا أن يكون أ فمـن قـضيت لـه بحـق . صـادقلـه بـذلك، وأحـسب أ

َ أعطيهـا، ولــو مل تــصبهصــادقامــن طلـب الــشهادة ". "فليأخـذها أو ليــدعها. قطعـة مــن النــارى مـسلم فــإنام هــ ِ ْ ُ ."
عن عبد اهللا بن ". "( من قلبه دخل اجلنةاصادقمن مات وهو يشهد أال إ إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، "

ْيا رسول اهللا، من خري الناس؟ قال: قلنا:) عمرو بن العاص : قلنـا. الصادقذو القلب املخموم، واللسان : َ
ُ فامذا القلب املخموم؟ قالالصادق،قد عرفنا اللسان  ". وال حسدى ال إثم فيه وال بغى الذى النقى هو التق: ُ

تم هؤالء الكلامتإذا كنز الناس الذه" ك الثبـات ىفى  إن: ب والفضة فاكنزوا أ األمـر، والعزيمـة  أسأ
ك شكر نعمتك، وحسن عبادتك. عىل الرشد ك قلبا سليام. وأسأ ك لسانا . وأسأ ك . صادقاوأسأ وأسأ

ت عالم الغيوب. من خري ما تعلم ا تعلم إنك أ   ."وأعوذ بك من رش ما تعلم، وأستغفرك 

ً إال وضعت له املالئكة أجنحتها رضا بام العلم طلب ما من خارج خرج من بيته ىف": العلموىف جمال  ِ

".  فريـضة عـىل كـل مــسلمالعلـم طلــب" ".سـبيل اهللا حتـى يرجـع  فهـو ىفالعلــم طلـب مـن خـرج ىف"". يـصنع
ــال الطلــب هنمتــه، ومنهــوم ىف  ال يقــىضالعلــم طلــب منهــوم ىف: أحــدمها هنمتــه منهومــان ال يقــىض"   يقــىض ا

 فريـضة عـىل كـل العلـم طلـب"".  فريضة عىل كل مسلمالعلم طلب ولو بالصني، فإن العلماطلبوا ". "هنمته
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ـه مـن  إن اهللا عـز وجـل أوحـى إىل"". البحـر  يـستغفر لـه كـل يشء حتـى احليتـان ىفالعلـمّوإن طالـب . مسلم أ
  ".  سهلت له طريق اجلنةالعلم طلب سلك مسلكا ىف

وإن املالئكـة لتـضع أجنحتهــا .  فيــه علـام سـلك اهللا بـه طريقـا مــن طـرق اجلنـةمـن سـلك طريقـا يطلـب"
ــاء األرض واحليتــان ىف الــساموات ومــن ىف  ليــستغفر لــه مـن ىفالعــاملوإن . رضـا لطالــب العلــم وإن . جــوف ا

بياء، وإن ا.  عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكبالعاملفضل  بياء مل وإن العلامء ورثة األ أل
 عـىل العابـد سـبعون درجـة العـاملفـضل ". "َّورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافـر. ِّيورثوا دينارا وال درمها

أال وإن اهللا . علامؤهــا، وخيــار علامئهــا رمحاؤهــاى خيــار أمتــ"". مــا بــني كــل درجتــني كــام بــني الــسامء واألرض
 الــرحيم ليجــيء يــوم القيامــة العــاملأال وإن . ل ذنبــا واحــداتعــاىل ليغفــر للعــامل أربعــني ذنبــا قبــل أن يغفــر للجاهــ

ِذكـــر لرســول اهللا صـــىل اهللا عليــه وســـلم رجـــالن". "فيـــه مــا بـــني املـــرشق واملغــربى وإن لنــوره ضـــوءا يمــش ُ :
. عـىل أدنـاكم  عىل العابد كفـضىلالعاملفضل : أحدمها عابد، واآلخر عامل، فقال عليه أفضل الصالة والسالم

ــــه وســــلمثــــم قــــال رســــول ا ــة ىف: هللا صــــىل اهللا علي  إن اهللا ومالئكتــــه وأهــــل الــــساموات واألرض حتــــى النملــ
ِّجحرها وحتى احلوت ليـصلون عـىل معلـم النـاس اخلـري ُّ َ  عـىل العابـد كفـضل القمـر ليلـة البـدر العـاملفـضل "". ُ

". لـه أجـرحكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد فأخطـأ فإذا ". "عىل سائر الكواكب
  ". اثنانأجران فلهّمن كانت له جارية فأحسن أدهبا، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها "

لــيس ذلــك فقــط، بــل إن اإلســالم كــان حريــصا متــام احلــرص ىف ذات الوقــت عــىل القــضاء عــىل منــابع 
فــة والــدجل واألســاطري، فقــد حــرم الــسحر حتــريام قاطعــا ومل يتــساهل فيــه أى قــدر  مــن التــساهل، وكــان ّاخلرا

ء عىل الكهانة والعيافة والزجر وما شـابه ذلـك مـن رضوب االنحـراف  الفكـرى والعقيـدى وىف . حربا شعوا
ــه كــاهن ــا كــان املــرشكون يزعمونــه بالكــذب والباطــل عــن الرســول عليــه الــسالم مــن أ ٌالقــرآن نفــى قــاطع  ٌ .

فة وانحطاط فكرى وحضارى، أما نبوة حمم د عليه الصالة والـسالم فـدعوة إىل اليقظـة ذلك أن الكهانة خرا
العقلية واإلبداعات العلمية والعمل عىل إحراز املجد ىف الدنيا عن طريق العلـم وإكـرام العلـامء واالسـتعانة 

ــن الكهانــة مــن هــذا؟ إهنــا هــى التخلــف ذاتــه، إذ هــى اجلهــل جمــسدا. بأفكــارهم واجتهــاداهتم يقــول املــوىل . وأ
َفذكر ف: "جل جالله َ َْ ت بنعمة ربك بكاهن وال جمنُـونِّ ٍام أ ْ َْ َ ٍْ َِ َ ِ َِ ِّ َ َِ ِ َ ٍإنـه لقـول رسـول كـريم "، "َ ِ َ ٍ ُ َ ُ َْ َُ َّ ٍومـا هـو بقـول شـاعر * ِ ِ َ ِ ْ َ ََ ِ ُ َ

َقليال ما تؤمنُون  َِ ْ ُ َ ً َوال بقول كاهن قليال ما تذكرون * ِ َ َ َُ ََّ ََ ً ِ ٍ ِ ِ ْ َتنْزيل من رب العاملني* َِ َِ َ َ ِّ ْْ ٌَ ِ ِ   ."  

وهـى، كـام سـريى القـارئ، تتـشدد . صوص احلديثية التى تناولت هذا املوضوعوها هى ذى بعض الن
فيه تشددا قد يبدو غريبا عند من ال يتنبه إىل املوضع البارز الذى حيتله العلم ىف دين حممد، وأن اإلسالم هو 

فـة واجلهـل كراهيـة رهيبـة ِالعيافـة والطـرق والطـرية مـن اجل: "دين العقل والعلم ويكره اخلرا َ ِّ : والعيافـة". ْبـتَّْ
ْوالطرق. زجر الطري ّاخلط خيط ىف: َّ َ ه عـن يشء مل تقبـل لـه . "الشيطان: واجلبت. األرض ُ فـا فـسأ ـى عرا َمن أ ْ ُ ّ

زل عىل حممد". "صالة أربعني ليلة ه فصدقه بام يقول فقد كفر بام أ فا أو ساحرا أو كاهنا فسأ ى عرا ِمن أ ْ ُ  ."
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ك باهللا، وقتل الـنفس املؤمنـة بغـري احلـق، والفـرار ىفَأكرب الكبائر عند اهللا يوم الق" سـبيل اهللا يـوم  يامة اإلرشا
ْالزحف، وعقوق الوالدين، ورم ُّاملحصنة، وتعلم الـسحر، وأكـل الربـا، وأكـل مـال اليتـيمى َ ى إن بـني يـد". "َ

امـــا ينـــزل فيهـــا اجلهـــل، ويرفـــع فيهـــا العلـــم، ويكثـــر فيهـــا اهلـــرج ْالـــساعة أل َْ َ جـــاء رجـــل إىل . "تـــلالق: واهلـــرج". ُ
". العلــم بــاهللا عــز وجــل: "األعــامل أفــضل؟ قــالى يــا رســول اهللا، أ: رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فقــال

ــامل أفـــضل؟ قـــالى يـــا رســـول اهللا، أ: قـــال ك عـــن العمـــل، : قـــال". العلـــم بـــاهللا: "األعـ ــول اهللا، أســـأ يـــا رسـ
ن قليـــل العمـــل ينفـــع مـــع العلـــم، وإن كثـــري إ: "عـــن العلـــم؟ فقـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلمى وختربنـــ

إن اهللا ال يقـبض العلــم انتزاعـا ينتزعــه مـن النــاس، ولكـن يقــبض العلـم بقــبض ". "اجلهــلالعمـل ال ينفــع مـع 
ا اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا. العلامء ْحتى إذا مل يرتك عا َ ْ َ ِ ُ."  

ــصارىعــن جــابر"(: وىف جمــال العمــل صــىل اهللا عليــه ى  اســتأجرت النبــخدجيــةأن :)  بــن عبــد اهللا األ
ــوص ُوســــلم ســــفرتني إىل جــــرش، كــــل ســــفرة بقلــ َّ ْ َْ ْ َ َُ ــــ". "َ ــوب حتــــى بنــــى مــــسجده ى نــــزل رســــول اهللا عــــىل أ ــ أ

 فيه، فعمل فيه املهاجرون العمل ّومساكنه، وعمل فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لريغب املسلمني ىف
صار  وا فيهواأل   :فقال قائل من املسلمني. ودأ

ــــ ـــــــ ــــ ــ ــ ــــــــــــــــدنا، والنب ـ ـــئن قعــ ــــــ ــــــــــ ْل ْ ِ ـــــا    ُيعمـــــــــــــــــــلى َ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ ــــــــــذاك منّ َلــــــــــ َ ـــــــــــــلَ ــــ ــ ــــــــــــــضللالعمـ ــــ ُ املــ َّ  

  :وارجتز املسلمون وهم يبنونه، يقولون

ــــــره ــــــ ــــــ ـــيش اآلخـــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــيش إال عــــــ ــــــ ْال عــــــــــ ُ ـــاجره   َ ـــصار واملهـــــــــ ـــــــــ ـــم األ ــــــ ـ ْ ارحــ ِ  

ـــــلم ــه وسـ ـــر: فيقــــــول رســــــول اهللا صــــــىل اهللا عليــــ ــيش اآلخـــ  ارحــــــم املهــــــاجرين . ةال عــــــيش إال عــــ
صار قلوه باللبن، فقال: قال. واأل ِفيدخل عامر بن يارس، وقد أ مـا ال   حيملـون عـىل!ىقتلـون: يا رسول اهللا: َّ

ــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يــنفض وفرتــه بيــده، وكــان رجــال جعــدا، : قالــت أم ســلمة. حيملــون ًفرأ َْ َ ًَ َ ْ
ّويح ابن سمية: وهو يقول َ ْ   ".إنام يقتلك الفئة الباغية. ا بالذين يقتلونكليسو! َ

حيلــب شــاته، ويرقــع ثوبــه، وخيــصف نعلــه، ويأكــل مــع : ىف مهنــة أهلــه) الرســول(كــان :) عــن عائــشة"(
 الـصالة وال الـصيام يكفرهـا الإن مـن الـذنوب ذنوبـا ". "اخلادم، ويعجـن معهـا، وحيمـل بـضاعته مـن الـسوق

ما بعث اهللا نبيا إال ". "طلب املعيشة اهلموم ىف:  يا رسول اهللا؟ قالرهايكففام : قالوا. وال احلج وال العمرة
ت؟ فقال: فقال أصحابه. رعى الغنم صـىل ى مـر عـىل النبـ". " ألهـل مكـةَقراريط عىلنعم، كنت أرعاها : وأ

ُ عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب رسول اهللا َ عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوااهللا صىل اهللاٌ ل يا رسو: َ
َإن كان خرج يسعى عىل ولده صغارا :  عليه وسلماهللا صىل اهللا؟ فقال رسول اهللا سبيل ىف، لو كان هذا اهللا َ
وين شيخني كبريين اهللا سبيل ىف فهو َ، وإن كان خرج يسعى عىل أ َ، وإن كان خرج يـسعى اهللا سبيل ىف فهوَ َ

ّعىل نفسه يعفها  ِ   ". الشيطانسبيل ىف فهوً ومفاخرة ً، وإن كان خرج يسعى رياءاهللا سبيل ىف فهوُ
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ــصار، فنــزل عبــد الــرمحن بــن عــوف عــىل ســعد بــن الربيــع، " ــا قــدموا املدينــة نــزل املهــاجرون عــىل األ
زل لك عن إحدى امرأ،أقاسمك ماىل: فقال  السوقفخرج إىل . أهلك ومالك بارك اهللا لك ىف: قال.ى وأ

ٍفباع واشرتى فأصاب شيئا من أقط وسمن، فتزوج ِ ـى بكـر. "("َ ، ومـا لـه الـزبريى تزوجنـ:) عن أسـامء بنـت أ
ـاء، وأخـرز ى فكنت أعلف فرسـه وأسـتق. غري ناضح وغري فرسهى األرض من مال وال مملوك، وال ش ىف ا

َغربــه وأعجــن ْ ــصار، وكــن نــسوة صــدق ومل أكــن أحــسن أخبــز، وكــان خيبــز جــارات ىل. َ قــل . ّمــن األ وكنــت أ
ــزبريالنـــوى مـــن أرض  ى عـــىل ثلثـــى منـــى  وهـــى،عـــه رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم عـــىل رأســـأقطى  التـــالـ

  ".فرسخ

ــى طالــب"( ٍيــوم شــات مــن بيــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم، وقــد  خرجــت ىف:) عــن عــىل بــن أ ٍ
َأخذت إهابا معطونا جوبت وسطه فأدخلته عنق ُ ُْ َّ لشديد ى ُفحزمته بخوص النخل، وإنى  وشددت وسطى،َ

ـــو كـــان ىف. اجلـــوع ــام لطعمـــت منـــه ول ـــتمس شـــيئا، . بيـــت رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم طعـ فخرجـــت أ
َببكـــرة لـــه، فاطلعـــت عليـــه مـــن ثلمـــة ىفى مـــال لـــه، وهـــو يـــسق ىفى فمـــررت بيهـــود ْ َُ َُّ مـــا لـــك يـــا : احلـــائط، فقـــال ْ

ب . دلـوهى ففـتح فـدخلت، فأعطـان. نعـم، فـافتح البـاب حتـى أدخـل:  بتمـرة؟ قلـتٍدلوكل   هل لك ىفى؟أعرا
ِحـسب: أرسلت دلوه وقلـتى حتى إذا امتألت كف. مترةى ُكلام نزعت دلوا أعطانف ْ فأكلتهـا ثـم جرعـت مـن .ىَ

اء فرشبت ثم جئت املسجد، فوجدت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فيه   ."ا

ـــصار فقـــال" ْالــــخمص: أرى لونـــك منكفتـــا؟ قـــال يـــا رســـول اهللا، مـــا ىل: جـــاء رجـــل مـــن األ فـــانطلق . َ
ــصار ْ رحلــه فلــم جيــد فيــه شــيئا، فخــرج يطلــب، فــإذا هــو بيهــودإىلى األ ــصارى يــسقى َ ى نخــال لــه، فقــال األ

صار.  بتمرةدلونعم، كل : نخلك؟ قالى  أسق:ىلليهود عليه أال يأخـذ فيـه جـرزة وال تـارزة ى واشرتط األ
ـــى بـــه إىل رســـول اهللا صـــىل . وال حـــشفة، وال يأخـــذ إال جيـــدة اهللا عليـــه فاســـتقى لـــه بنحـــو مـــن صـــاعني، ثـــم أ

ــصار: وســلم، فقــال ــن لــك هــذا؟ فــأخربه األ ــى،مــن أ ِ وكــان يــسأل عــن الــيشء إذا أ بــه، فأرســل إىل نــسائه ى ُ
  ".بصاع، وأكل هو وأصحابه صاعا

  ".سبيل اهللا، أو القائم الليل الصائم النهار  األرملة واملسكني كاملجاهد ىفعىلى الساع"

ِكـان يعملـه، وأجـرى وإن مـات جـرى عليـه عملـه الـذ. رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه" ْ ى ُ
ُرزقهعليه  ْ َ، وأمن الفتانِ ََّ َ ِ َ، ومل يكـن هلـم كفـاة، فكـانوا يكـون عمـلكـان النـاس أهـل : عن عائـشة أهنـا قالـت" ".َ ُ

ٌهلم تفل، فقيـل هلـم َ  إن"". يتقنـه أن عمـال أحـدكم عمـل إذا حيـب تعـاىل اهللا إن "".لـو اغتـسلتم يـوم اجلمعـة؟: َ
ِحيسن أن عمل إذا العامل من ّحيب تعاىل اهللا ْ ُ."  

ــا ثالثــة: تعــاىل اهللا قــال". "عرقــه ّجيــفأعطــوا األجــري أجــره قبــل أن " ُخــصمهم أ ْ رجــل :  القيامــةيــوم َ
َأعطى ب ِ ْ إن اهللا ". "ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجرهى ُ



 ١٣٩
 

. أحــدكم مهــره، حتــى إن اللقمــة لتــصري مثــل أحــدى يمينــه فريبيهــا ألحــدكم كــام يربــيقبــل الــصدقة ويأخــذها ب
م يعلموا أن اهللا هو يقبـل التوبـة عـن عبـاده ويأخـذ : "كتاب اهللا عز وجل وتصديق ذلك ىف ، "؟الـصدقاتأ

ِيمحــق اهللا الربــا ويربــ"و ْ ُإن تبــدوا : "ــا نزلــت هــذه اآليــة". ""الــصدقاتى ُ َّ فــنعام هــيالــصدقاتُْ ِ إىل آخــر ... ِ
و " اآلية جاء عمر بنصف ماله حيمله إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، حيمله عىل رؤوس الناس، وجاء أ

: َمــا تركــت ألهلــك؟ فقــال: بكــر باملــه أمجــع يكــاد أن خيفيــه مــن نفــسه، فقــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم
َعــدة اهللا وعــدة رســوله َِ ــ: قــال. ِ ــت أو بــأهىلى بنفــس: بكــرى يقــول عمــر أل ــت أ ُّمــا اســتبقنا إىل خــري قــط إال . أ َ ْ

ٌزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغـو والرفـث وطعمـة للمـساكني". "سبقتنا إليه ُ ََ َّْ ْ َّ ى مـن أداهـا قبـل الـصالة فهـ. ٌ
  ". الصدقاتصدقة من ى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فه

صــدر النهــار، فجــاءه أقــوام   اهللا عليــه وســلم ىفكنــا عنــد رســول اهللا صــىل:) عــن جريــر بــن عبــد اهللا"(
ة جمتاب ّالـسيوف، ولـيس علـيهم أزر وال يشء غريهـا، عـامتهم مـن مـرض، ى النامر أو العباء، متقلدى حفاة عرا ٌ ُ ُ

َوجه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لـِام رأى هبم من الفاقة، فدخل ثم خرج، ... َّبل كلهم من مرض، فتمعر
نى عليه، فقالَّفأمر بالال فأذ أما بعـد، فـإن : ن وصىل الظهر، ثم صعد منربا صغريا، ثم خطب فحمد اهللا وأ

ــزل ىف َّخلقكــم مــن نفــس واحــدة، وخلــق منهــا زوجهــا، وبــث ى يــا أهيــا النــاس، اتقــوا ربكــم الــذ: "كتابــه اهللا أ َ
َتساءلون به واألرحامى منهام رجاال كثريا ونساء، واتقوا اهللا الذ  ىفى ، واآلية الت" عليكم رقيباإن اهللا كان. َ

، اتقوا هللا، ولتنظـر نفـس مـا قـدمت لغـد، واتقـوا اهللا،: "احلرش ٍيا أهيا الذين آمنوا َِ ْ َ َّ ٌ * إن اهللا خبـري بـام تعملـون .ْ
ك هم الفاسقون  فسهم أو ساهم أ َوال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأ ُ أصحاب النار وأصحاب ى ال يستو* َ

تـصدق رجـل مـن دينـاره، . َّتـصدقوا قبـل أن حيـال بيـنكم وبـني الـصدقة". م الفـائزونأصحاب اجلنـة هـ: اجلنة
ّمــن درمهــه، مـــن ثوبــه، مـــن صــاع بـــره، مــن شـــعريه، مــن صــاع متـــره، حتــى قـــال َّوال حيقــرن أحـــدكم شــيئا مـــن : ُ

طأوا حتى بـان ىف. الصدقة ولو بشق مترة ـصار بـرصة مـن ور: قـال. وجهـه الغـضب فأ ِفجـاء رجـل مـن األ َ ٍ ّ ق ُ
كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، فناوهلا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو ) من ذهب: رواية وىف(

و بكر . سبيل اهللا يا رسول اهللا، هذه ىف: عىل منربه، فقال فقبضها رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم، ثم قام أ
صار فأعطو ْفأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام املهاجرون واأل َ ْ ، ثم تتابع الناس ىفَ ْفمـن ذ: الـصدقات ا ى ِ

ـت وجـه رسـول ى، ومن ذى،درهم، ومن ذى دينار، ومن ذ ـت كـومني مـن طعـام وثيـاب، حتـى رأ  حتى رأ
ه مذهبة، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم َّمن سن ىف: اهللا صىل اهللا عليه وسلم يتهلل كأ َْ ًاإلسالم سنَّة  َ ُ

ْحــسنة فلــه أجرهــا ومثــل أجــ  ر مــن عمــل هبــا بعــده مــن غــري أن يــنقص مــن أجــورهم يشء، ومــن ســن ســنة ىفًِ
ُاإلسالم سيئة كان عليـه وزرهـا ومثـل وزر مـن عمـل هبـا مـن بعـده مـن غـري أن يـنقص مـن أوزارهـم يشء ْ ثـم . ِ

َونكتب ما قدموا وآثارهم: "تال هذه اآلية َّ   ".َّفقسمه بينهم: قال". َ
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عن زياد بن احلارث "( ".ّإهنا ال حتل ملحمد وال آلل حممد. أوساخ الناسى  إنام هالصدقاتإن هذه "
يت النب) :الصدائى ـه يريـد أن يرسـل جيـشا إىل قـومى صىل اهللا عليه وسـلم فبايعتـه، فبلغنـى أ يـا :  فقلـتى،أ

ا لك بإسالمهم وطاعتهم َّرسول اهللا، رد اجليش، وأ بل : قومك؟ قلت يا أخا صداء، إنك ملطاع ىف: فقال. ُ
. بــذلك كتابــا علــيهم، فكتــب ىلى َّفــأمرن. بــىل: ِّأفــال أؤمــرك علــيهم؟ قلــت: قــال. هللا وأحــسن إلــيهمهــداهم ا

ته مــن صــدقاهتم ففعــل ْبعــض أســفاره، فأعرســنا مــن أول  صــىل اهللا عليــه وســلم يومئــذ ىفى وكــان النبــ. ُوســأ
ُ فأذنـتى،أمرنـفلام حتـني الـصباح .ىيتقطعون حتى مل يبق معه رجل غريى ُالليل، فلزمته وجعل أصحاب ْ ثـم . َّ

َّصبه ىف: قال.نعم، قليل ال يكفيك: يا أخا صداء، معك ماء؟ قلت: قال َفأدخل يده فيـه، . بهى اإلناء ثم ائتن ُ ْ َ

ـــت بـــني كـــل أصـــبعني مـــن أصـــابعه عينـــا تفـــور ـــ: قـــال. رأ لـــسقينا ى مـــن ربـــى أســـتحيى يـــا أخـــا صـــداء، لـــوال أ
صـىل ى فـاغرتف مـن اغـرتف، وجـاء بـالل ليقـيم، فقـال النبـ: لمن يريـد الوضـوء؟ قـا: الناس ِناد ىف. واستقينا

ّإن أخـا صـداء أذن، ومـن أذن فهـو يقـيم: اهللا عليـه وسـلم َ ـاه أهـل املنـزل يـشكون عـاملهم . َّ فلـام صـىل الفجـر أ
َيــا رســول اهللا، أخــذنا بــام كــان بينــه وبــني قومــه ىف: ويقولــون َ  ال خــري ىف: فالتفــت إىل أصــحابه وقــال. اجلاهليــة َ

ه، فقالى،نفس فوقعت ىف. مارة لرجل مؤمناإل اه سائل يسأ ِمن سأل الناس عن ظهر غنًى فهو صداع :  وأ

وال ى  بحكم نبالصدقات إن اهللا مل يرض ىف: فقال. الصدقاتمن ى أعطن: فقال. البطن الرأس، وداء ىف ىف
ُفــإن كنــت مــنهم أعطيتــك حقــك. غــريه حتــى جعلهــا ثامنيــة أجــزاء ْيــا رســول اهللا، أقــل : فلــام أصــبحت قلــت. َ ِ َ

. ُ، وقد آمنت"اإلمارة لرجل مؤمن ال خري ىف: "سمعتك تقول: ومل؟ قلت: قال. فيها إمارتك، فال حاجة ىل
ـــا "الــبطن الـــرأس، وداء ىف مــن ســـأل النــاس عـــن ظهــر غنـــى فــصداع ىف: "وســمعتك تقـــول تك وأ ، وقـــد ســأ

ْهــو ذاك، فــإن شــئت فخــذ، وإن شــئت فــدع: قــال.ىغنــ َ َ َْ ُبــل أدع: قلــت: قــال. َُ َ َّفــدلن: قــال. َ ِّعــىل رجــل أوليــهى ُ َ ُ .
َيــا رســول اهللا، إن لنــا بئــرا إذا كــان الــشتاء وســعنا ماؤهــا فاجتمعنــا : قــال. فدللتــه عــىل رجــل مــن الوفــد، فــواله َِ

ّكــل مــن . وإنــا ال نــستطيع اليــوم أن نتفــرق. عليهــا، وإذا كــان الــصيف قــل ماؤهــا فتفرقنــا عــىل ميــاه مــن حولنــا
قوا : فــدعا بــسبع حــصيات ففــركهن بــني كفيــه وقــال. فــادع اهللا أن يــسعنا ماؤهــا. حولنــا عــدو يتموهــا فــأ إذا أ

ْفام استطاعوا أن ينظروا إىل قعرها بعد. واحدة، واذكروا اسم اهللا َْ َ."  

ى هريرة"( ّصىل اهللا عليه وسلم كان يوما حيدث، وعنده رجـل مـن أهـل الباديـة، أن ى أن النب:) عن أ
ــست فــيام شــئت؟ قــال: الــزرع، فقــال لــه اجلنــة اســتأذن ربــه ىفرجــال مــن أهــل  َأ . أحــب أن أزرعى بــىل، ولكنــ: َ

ُفبذر، فبـادر الطـرف نباتـه واسـتواؤه واستحـصاده، فكـان أمثـال اجلبـال، فيقـول اهللا: قال َُ َ ْ َّ دونـك يـا ابـن آدم، : َ
بـ. فإنه ال يشبعك يشء ـصاريا،:ىفقـال األعرا  فـإهنم أصـحاب زرع، وأمـا نحـن  واهللا ال جتـده إال قرشـيا أو أ

َ اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا "". صىل اهللا عليه وسلمى فضحك النب. فلسنا بأصحاب زرع َ
َجملال عاما طبقا سحا دائام  إن بالعبـاد والـبالد والبهـائم .  اسقنا الغيـث، وال جتعلنـا مـن القـانطني. َ

بـت لنـا . هد والضنك ما ال نشكو إال إليـكواخللق من الألواء واجل َّ، وأدر لنـا الـرضع، واسـقنا الـزرع أ ِ َ
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بت لنا من بركات األرض  واكـشف عنـا مـن ى، ارفع عنا اجلهد واجلوع والعـر. من بركات السامء، وأ
ِ إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السامء علينا مدر. البالء ما ال يكشفه غريك ْ   ".اراَ

ِمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه". "لهى من أحيا أرضا ميتة فه"    ْ ِأال من وىل". "ُ ًيتيام له  َ
ِمال فليتجر بامله، ال يرتكه حتى تأكله الصدقة َّ ْ ٌما مـن مـسلم يغـرس غرسـا أو يـزرع زرعـا فيأكـل منـه طـري ". "َ

كلبا، إال كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل من اختذ ". "ٌأو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة
وبــني ســعد بــن الربيــع، فقــال ى ــا قــدمنا إىل املدينــة آخــى رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم بينــ".  ٍيــوم قــرياط

ـصار مـاال فأقـسم لـك نـصف مـاىلى إن: سعد بن الربيع ِأكثر األ ْ ُهويـت نزلـت لـك عنهـا، ى زوجتـى وانظـر أ.َ َ ِ َ
ْفــإذا حلــت َّ ســوق : هــل مــن ســوق فيــه جتــارة؟ قــال. ذلــك ىف ال حاجــة ىل: فقــال عبــد الــرمحن: قــال. َ تزوجتهــاَ

ى بـأقط وســمن: قـال. قينقـاع ٍفغــدا إليـه عبـد الــرمحن، فـأ ِ ّثـم تــابع الغـدو، فـام لبــث أن جـاء عبـد الــرمحن : قـال. َ ُ ُ
ــر صــفرة ة مــن : ومــن؟ قــال: قــال. نعــم: َتزوجــت؟ قــال: فقــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم. عليــه أ امــرأ

صار َكم سقت؟ قال: قال. األ ْ ة من ذهب: ُ ة من ذهب، أو نوا ٌزنة نوا ٍَ : صـىل اهللا عليـه وسـلمى فقـال لـه النبـ. ِ
ْأومل ولو بشاة

ِ ْ ّسمعت ابن عمر، وسئل عن الرجل حيج ومعه جتارة، فقرأ ابن عمر". "َ ِ ٌليس عليكم جنَاح : " ُ ُ
  "".أن تبتغوا فضال من ربكم

ـــذب والفــــن اجلميــــلوىف جمــــ ــى واللياقــــة العاليــــة والــــسلوك املهـ قــ ــب ": ال الــــذوق الرا إن اهللا طيــــب حيــ
َّفنظفـوا أفنيـتكم، وال تـشبهوا بـاليهود. ، كريم حيـب الكـرم، جـواد حيـب اجلـودالنظافةالطيب، نظيف حيب  َ َ ."

ْكـربقلبـه مثقـال ذرة مـن  ال يدخل اجلنة من كان ىف:) قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم"( إن : قـال رجـل. ِ
ْالكــرب بطــر احلــق وغمــط . اجلــامل حيــب مجيــلإن اهللا : قــال.  أن يكــون ثوبــه حــسنا، ونعلــه حــسنةحيــبالرجــل  َ َ َ ْ ِ

َمــن جــر ثوبــه خــيالء مل ينظــر اهللا إليــه يــوم القيامــة"". النــاس َ قلبــه مثقــال حبــة  ال يــدخل اجلنــة مــن كــان ىف". "ُ
ْخردل من كرب ِ َ ْ  مجيـلإن اهللا "". األخـالق، ويكـره سفـسافها  معاىلحيب، واجلامل حيب مجيلإن اهللا تعاىل "". َ

ــر نعمتــه عــىل عبــده، ويــبغض البــؤس والتبــاؤسحيــب، واجلــامل حيــب ) أى بعــض النــاس(كــانوا " ". أن يــرى أ
ًقلحــا؟  تــدخلون عـىل: يـدخلون عــىل رســول اهللا صـىل اهللا عليــه وســلم ومل يـستاكوا، فقــال ْ ، فلــوال أن اســتاكواُ

ِ وتنظفـوا وأوتـروا، اسـتاكوا"". لفرضت الـسواك عنـد كـل صـالة كـام فرضـت علـيهم الوضـوءى  أمتّأشق عىل ْ َ

ْفإن اهللا وتر حيب الوتر َْ ُّسووا "". ٌَ َّأمتـوا الـصف املقـدم "". ، فإن تـسوية الـصفوف مـن إقامـة الـصالةصفوفكمَ َ َّ ُّ ِ َ

ْيليه، فام كان من نقص فليكن ىفى ثم الذ َُ ْ َّالصف املؤخر ٍ َ ًمن سد فرجة ىف"". ّ َُ ْْ َ ِ غفر لهّالصف ََّ ال ينظر اهللا ". "ُ
َعز وجل إىل صالة عبد ال يقيم صلبه فيام بني ركوعها وسجودها ُْ ٍ ." 

املــسجد، فـــدخل رجــل ثــائر الـــرأس واللحيــة، فأشــار إليـــه  كــان رســول اهللا صــىل اهللا عليـــه وســلم ىف"
ِاخرج فأصل: ِرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بيده أن ْ َ ُ ففعـل ثـم رجـع، فقـال رسـول اهللا . ْح رأسـك وحليتـكْ

ــيس هــذا خــريا مــن أن يــأ: صــىل اهللا عليــه وســلم ــهأحــدكم ثــائر الــرأس ى أ  املالعــن اتقــوا". "شــيطان؟ كأ
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ة الـصاحلة، : ثـالث مـن الـسعادة" ".والظـل املـوارد وقارعـة الطريـق ِالـرباز ىف: الثالثـة سـع، واملنـزلاملـرأ  الوا
م واملغـرم، ومـن فتنـة القـرب وعـذاب القـرب، ى  إن. ""ىواملركب اهلن ـأ أعوذ بك مـن الكـسل واهلـرم، وا

ومـن فتنــة النــار وعــذاب النــار، ومــن رش فتنــة الغنــى، وأعــوذ بـك مــن فتنــة الفقــر، وأعــوذ بــك مــن فتنــة املــسيح 
ِّبامء الثلج والـربد، ونـق قلبـى خطاياى  اغسل عن. الدجال َ َ ـيض مـن ثـوبالمـن اخلطايـا كـام نقيـت ى َ  األ

ال ينظــر الرجـل إىل عــورة الرجــل، "". َكــام باعــدت بـني املــرشق واملغـربى وبــني خطايـاى الـدنس، وباعــد بينـ
ة إىل عورة املرأة، وال يفىض ِوال املرأ ْ ِثـوب واحـد، وال تفـىض الرجل إىل الرجـل ىف ُ ْ ة ىف ُ ة إىل املـرأ  الثـوب املـرأ

  ".الواحد

واحليــاء .  األذى عــن الطريــقإماطــة، وأدناهــا "ال إ إال اهللا"أفــضلها قــول : اإليــامن بــضع وســبعون"
س". "(شعبة من اإليامن َّحدث نبـ:) عن أ اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بحـديث، فـام فرحنـا بـيشء منـذ عرفنـا ى َ

َإن املــؤمن ليــؤجر ىف: قــال. اإلســالم أشــد مــن فرحنــا بــه  هدايــة الــسبيل، وىف  األذى عــن الطريــق، وىفإماطــة ُْ
 واحليـاء مـن اإليـامن، واإليـامن ىف. النـار البـذاء مـن اجلفـاء، واجلفـاء ىف "".منحـة اللـبن ه عن األرتم، وىفتعبري
َمن اطلع ىف". "اجلنة َ عـن عطـاء بـن يـسار ". "بيت رجل بغري إذنه فحذفه بحصاة ففقأت عينه فال يشء عليـه َّ

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر "". عمن:  قالى؟أستأذن عىل أم: أن رجال سال النبى صىل اهللا عليه وسلم
احللـــيم ى إن اهللا حيـــب احليـــ. ومـــن كـــان يـــؤمن بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر فليقـــل خـــريا أو ليـــسكت. فليكـــرم ضـــيفه

اجلنـة، والفحـش مـن  إن احلياء من اإليامن، واإليـامن ىف. العفيف، ويبغض الفاحش البذيء السائل امللحف
  ".النار  والبذاء ىفالبذاء،

ــسان عـــىل كـــل يشءإن اهللا" ْفـــإذا قتلـــتم فأحـــسنوا القتلـــة، وإذا ذبحـــتم فأحـــسنوا الـــذبح:  كتـــب اإلحـ ِ .
ْوليحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته ُِ ُ ْ َّْ ى يـا نبـ: صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـالواى جاء قـوم بـصاحبهم إىل النبـ "".ِ
ئــع اإلســالم، : اهللا صــىل اهللا عليـه وســلمى فقـال نبــ. اهللا، إن صـاحبنا هــذا قـد أفــسده احليــاء إن احليــاء مـن رشا

ة ىف يــا رســول اهللا، إن ىل: قلــت:) عــن لقــيط بــن رصة"(".  مــن لــؤم املــرءالبــذاءوإن  ى يعنــ(لــساهنا يشء  امــرأ
ْفمرهـــا : قـــال. منهـــا ولـــدا، وهلـــا صـــحبة إن ىل: قلـــت. طلقهـــا: قـــال). البـــذاء ْعظهـــاى أ(ُ ، فـــإن يـــك فيهـــا خـــري )ِ

َفستقبل، وال ترضبن ظعينتك رضبك أمت َ   ".كّ

 أحدكم فال يمسح ذكـره بيمينـه، وإذا متـسح أحـدكم بالاإلناء، وإذا  إذا رشب أحدكم فال يتنفس ىف"
ــى هريــرة"(". فــال يتمــسح بيمينــه قبلــة املــسجد،  أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم رأى نخامــة ىف) :عــن أ

َّحب أحدكم أن يستقبل فيتنَخـع ّ أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أبالما : "فأقبل عىل الناس فقال َ َُ ُْ ْ
ـا وعمـرو بـن العـاص إىل النبـ". "وجهه؟ فـإذا تنخـع أحـدكم فليتنخـع عـن يـساره، حتـت قدمـه ىف ى انطلقـت أ

صـىل اهللا عليـه وسـلم إذا بلغـه ى كـان النبـ"". بـالصىل اهللا عليه وسلم، فخرج ومعه درقة، ثم اسـترت هبـا، ثـم 
مـر رسـول "".  أقـوام يقولـون كـذا وكـذا؟بـالمـا : ن يقـول؟ ولكـن يقـول فـالبالما : عن الرجل اليشء مل يقل
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اء، فقال سفر ىف اهللا صىل اهللا عليه وسلم برجل ىف ّظل شجرة وهو يرش عليه ا َ :  صاحبكم؟ قالوابالما : ُ
". أرخص لكم، فاقبلواى فعليكم برخصة اهللا الت. السفر ليس من الرب الصيام ىف: قال. صائم يا رسول اهللا

ـــى ســـلمة ربيـــب رســـول اهللا(" ْحجـــر رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم،  كنـــت غالمـــا ىف:) عـــن عمـــرو بـــن أ ِ

ــه وســــلم الــــصحفة، فقــــال ىل تطــــيش ىفى وكانــــت يــــد ِّيــــا غــــالم، ســــم اهللا، وكــــل : "رســــول اهللا صــــىل اهللا عليــ َ
  ".بعدى فام زالت تلك طعمت. "يىل ممابيمينك، وكل 

ِ عليـــه وســـلم أهـــدأن رســـول اهللا صـــىل اهللا:) عــن عائـــشة"( ْ ٌّضـــب، إليـــهى ُ :  فلـــم يأكلـــه، فقالـــت عائـــشةَ
ْفأجـبإذا اجتمع الـداعيان "". يا رسول اهللا، أال تطعمه املساكني؟ فقال ال تطعموهم مما ال تأكلون: فقلت ِ َ 

را ُوإن ســبق أحــدمها . أقــرهبام بابــا، فــإن أقــرهبام بابــا أقــرهبام جــوا َ َ َ َمــن دعــى إىل عــر". "ســبقى  الــذفأجــبْ ِ س أو ُ
َإذا دعـــى أحـــدكم إىل الوليمـــة ". "فليجـــبنحـــوه  ِ ِإذا دعـــ"". فليجـــبُ  فـــإن كـــان :فليجـــبأحـــدكم إىل طعـــام ى ُ

ُمفطرا فليأكل، وإن كان صائام فليدع بالربكة َْ َ الوليمة يدعى هلا األغنياء ويرتك الفقراءطعامرش الطعام " ".ْ ْ ُ َُ ْ .
ـــ" ". عليـــه وســـلمومـــن تـــرك الـــدعوة فقـــد عـــىص اهللا تعـــاىل ورســـوله صـــىل اهللا ِأ رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه ى ُ

ِوسلم ليلـة أرس ى الـذ هللا احلمـد: قـال جربيـل. بـه بإيليـاء بقـدحني مـن مخـر ولـبن، فنظـر إلـيهام، فأخـذ اللـبنى ُْ
ْلو أخذت اخلمر غوت أمتك. هداك للفطرة ََ َ."  

ــــس"( ــان إذا أكــــل أو رشب قــــال:) عــــن أ ى الــــذ، هللا مــــداحل: أن رســــول اهللا صــــىل اهللا عليــــه وســــلم كــ
َّأطعمنا وسقانا وسوغه وجعل له خمرجا هـذا الطعـام ى أطعمنـى الـذ هللا احلمـد: "من أكـل طعامـا ثـم قـال". "َ

ِغفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر" وال قـوةى ورزقنيه من غـري حـول منـ  هللا احلمـد: "ومـن لـبس ثوبـا فقـال. ُ
َغفــر لــه مـا تقــدم مــن ذنبـه ومــا تــأخر" ةوال قـوى هــذا الثـوب ورزقنيــه مــن غـري حــول منــى كــسانى الـذ ِ كــان ". "ُ

عـن ". "(أطعمنـا وسـقانا وجعلنـا مـسلمنيى الـذ هللا احلمـد: إذا فـرغ مـن طعامـه قـال) الرسول عليـه الـسالم(
 ّصــىل اهللا عليــه وســلم قــام هلــا فأخــذ بيــدها وقبلهــا وأجلــسها ىفى كانــت فاطمــة إذا دخلــت عــىل النبــ:) عائــشة
ى  الطفيل". "(جملسها ها قامت إليه وأجلسته ىفوكان إذا دخل علي. جملسه ت النب:) عن أ ـا غـالم، ى رأ وأ

ة، فبـسط هلـا رداءه، فجلـست عليـه ـا جـيء ". "(أمـه التـى أرضـعته: مـن هـذه؟ قـالوا: فقلـت. فدنت منـه امـرأ
ِت عندنا ِإن أحببت أقم:) ْسبايا هوازن وتعرفت إليه بسط هلا رداءه وقال هلا بأخت الرسول من الرضاعة ىف

ِمكرمة حمبة، أو متعتك ورجعت إىل قومك ِ ُ َّْ َّ َ ِكان إذا أ". "َّ، فاختارت قومها، فمتعها"ُ اذهبوا هبا : هبدية قالى ُ
  ".إهنا كانت حتب خدجية. إىل بيت فالنة، فإهنا كانت صديقة خلدجية

يا : قالوا. طرقاتال إياكم واجللوس ىف:) أن النبى صىل اهللا عليه وسلم قالى سعيد اخلدرى عن أ"(
ّرسول اهللا، ما لنا من جمالسنا بد يتم إال املجلس فأعطوا الطريق حقه: قال. ُ وما حق الطريق يا : قالوا. فإذا أ

ّغـض البـرص، وكـف األذى، ورد الـسالم، واألمـر بـاملعروف والنهـ: رسول اهللا؟ قـال  ِّيـسلم"". عـن املنكـرى ّ
اشعىلالراكب  اشـالكبـري عـىل الصغري يسلم: رواية  وىفى، ا ال ". " الكثـريعـىل القاعـد، والقليـل عـىلى  وا
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َيقيمن أحدكم رجال من جملسه ثم يقعد فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح اهللا لكـم َّ َّْ إذا انتهـى أحـدكم ". "َ
ِّإىل جملس فليسلم َْ ُ ِّفإن بدا له أن جيلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم. ٍ ُ إذا ". "ثانيةَّفليست األوىل بأحق من ال. َْ

ٌوفـد وفـد للنجاشـ". "قام أحدكم من جملسه ثم رجع إليـه فهـو أحـق بـه َْ ََ  فقـام رسـول اهللا خيـدمهم، فقـال لـه ى،َ
ِإهنم كانوا ألصحابنا مكرمني، وإن: فقال. نحن نكفيك: أصحابه ْ  فـالإذا كنـتم ثالثـة ". "أحب أن أكـافئهمى ُ

  ". ُّتبسمك ىف وجه أخيك صدقة". " ذلك حيزنه رجالن دون اآلخر حتى ختتلطوا بالناس، فإنَيتناج

 وال ختتلفـــــوا اســــتووا: "الــــصالة ويقـــــول كــــان رســــول اهللا صـــــىل اهللا عليــــه وســــلم يمـــــسح مناكبنــــا ىف"
ِليلن. فتختلف قلوبكم ِِ ـو عيـاش  قـال". "(َمنكم أولو األحالم والنُّهى ثـم الـذين يلـوهنم ثـم الـذين يلـوهنمى َ أ

فــصلينا :  اهللا عليـه وسـلم بعــسفان، وعـىل املـرشكني خالـد بـن الوليـد، قـال كنـا مـع رسـول اهللا صـىل):ىالزرقـ
زلـت آيـة القـرص بـني الظهـر والعـرص، . لقد كانوا عىل حال لو أردنـا ألصـبنا غفلـة: الظهر، فقال املرشكون ْفأ َ ْ َ ِ ْ ُ

ُّفأخـــــذ النــــــاس الـــــسالح وصــــــفوا خلـــــف رســــــول اهللا صــــــىل اهللا عليـــــه وســــــلم مـــــستقبىل  القبلــــــة، واملــــــرشكون َ
َّفكــرب رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم وكــربوا مجيعــا، ثــم ركــع وركعــوا مجيعــا، ثــم رفــع رأســه . مــستقبلوهم َّ

فلام فرغ هؤالء من سجودهم . يليه، وقام اآلخرون حيرسوهنمى ورفعوا مجيعا، ثم سجد وسجد الصف الذ
ع رسـول اهللا صـىل اهللا مقـامهم، وركـ يليه، وتقدم اآلخـرون فقـاموا ىفى سجد هؤالء، ثم نكص الصف الذ

يليـه، وقـام اآلخـرون ى عليه وسلم فركعوا مجيعا، ثم رفع رأسه ورفعوا مجيعا، ثم سجد وسـجد الـصف الـذ
ْاسـتووافلام فرغ هؤالء من سجودهم سجد هؤالء اآلخرون، ثم . حيرسوهنم َ َ  معـه فقعـدوا مجـيعهم، ثـم سـلم ْ
 انكفأ املرشكون من أحد قال رسـول اهللا صـىل اهللا ا". "سليمى فصىل بعسفان، وصالها يوم بن. هبم مجيعا

ُاستووا": عليه وسلم َ نْ ِ حتى أ ْ  : وفيه.  لك احلمد كله: ، فصاروا خلفه صفوفا، فقال"ىعىل ربى ُ
َقاتــل الكفــرة الــذين يــصدون عــن ســبيلك ويكــذبون رســلك، واجعــل علــيهم رجــزك وعــذابك ْ ِّ عــذب . ِ َ

َالكفرة، إ احلق َ َ."  

َّيــــؤمهم،مــــن زار قومــــا فــــال " ُ َّ وليــــؤمهم رجــــل مــــنهمَ ُ َ ِّإذا حــــرضت الــــصالة فليــــؤذن لكــــم أحــــدكم، ". "ْ َ ُ ْ ِ

َّوليؤمكم  ُ صارى"(". أقرؤكمَ ا أمـر رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بالنـاقوس :) عن عبد اهللا بن زيد األ
َيعمـل ليــرضب بــه للنـاس جلمــع الــصالة طـاف بــ ْ ــا نــائم رجـل حيمــل ناى ُ يــا عبــد اهللا، : يـده، فقلــت قوســا ىفوأ

بيع الناقوس؟ قال أفال أدلك عىل ما هو خري مـن ذلـك؟ : قال. ندعو به إىل الصالة: وما تصنع به؟ فقلت: أ
أشـــهد أال إ إال اهللا، أشـــهد أال إ إال . اهللا أكـــرب، اهللا أكـــرب. اهللا أكـــرب، اهللا أكـــرب: تقـــول: بـــىل، فقـــال: فقلـــت

عـىل ى َحـ. عـىل الـصالةى َعـىل الـصالة، حـى َح. سول اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللاأشهد أن حممدا ر. اهللا
ثم تقول إذا : غري بعيد، ثم قالى ثم استأخر عن. ال إ إال اهللا. اهللا أكرب، اهللا أكرب. عىل الفالحى َالفالح، ح

ى ح. عىل الصالةى ح. ول اهللاأشهد أن حممدا رس. أشهد أال إ إال اهللا. اهللا أكرب، اهللا أكرب: أقمت الصالة
يــت . ال إ إال اهللا. اهللا أكــرب، اهللا أكــرب. قــد قامــت الــصالة، قــد قامــت الــصالة. عــىل الفــالح ُفلــام أصــبحت أ ُ
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ـت، فقـال ق . إهنـا لرؤيـا حـق إن شـاء اهللا: رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم فأخربتـه بـام رأ فقـم مـع بـالل، فـأ
ت،  دى صوتا منك به، فإِّفليؤذنَعليه ما رأ وإذا . ، وإن كان أصـغركمأقرؤكمَّإذا سافرتم فليؤمكم " ".نه أ

ْ أو بصال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد ىفثومامن أكل ". "َّأمكم فهو أمريكم ْ عـن املغـرية بـن ". "بيته ْ
يت مصىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فوجدته قد سبقنثوماأكلت : شعبة قال ة، فلام قمت بركعى  ثم أ

ُمـا مسـست ". "َّمن أكل من هذه البقلة فال يقربن مسجدنا حتى يـذهب رحيهـا: وجد ريح الثوم، فقال أقىض
ــني مــن كــف النبــ ً قــط أو عرفــا قــط أطيــب مــن رحيــاصــىل اهللا عليــه وســلم، وال شــممت ى حريــرا وال ديباجــا أ ْ َ

ِريح أو عرف النب ْ َ   ".  صىل اهللا عليه وسلمى ِ

 مــن املــسك، وأحــىل مــن العــسل، رحيــاىل كــذا، فيــه مــن اآلنيــة عــدد النجــوم، أطيــب مــن كــذا إ حــوىض"
ـدا ـدا، ومـن مل يـرشب منـه مل يـرو أ ـيض مـن اللـبن، مـن رشب منـه رشبـة مل يظمـأ أ ـرد مـن الـثلج، وأ َوأ إن ". "َْ

يـــب  وإن كـــان عنـــده طفليغتـــسل،َفمـــن جـــاء اجلمعـــة . يـــوم عيـــد جعلـــه اهللا للمـــسلمني) أى يـــوم اجلمعـــة(هـــذا 
َّفليمس منه ََ رسول اهللا صىل اهللا (هنى ". "، ومن محله فليتوضأفليغتسلمن غسل ميتا ". "وعليكم بالسواك. ْ
اء الـدائم ثـم  عن البول ىف) عليه وسلم  منـه، وهنـى عـن اغتـسال اجلنـب فيـه، وأمـر املـستيقظ مـن االغتـسالا

إقــام الــصالة، و إيتــاء : اإلســالم". "لــب فيــهنــوم الليــل أال يغمــس يــده فيــه، وأمــر بإراقــة اإلنــاء مــن ولــوغ الك
ُيــدعون يــوم القيامــة غــرا ى إن أمتــ". " مــن اجلنابــةاالغتــسالالزكــاة، و حــج البيــت، و صــوم شــهر رمــضان، و ْ َُ ْ

ــوءَّحمجلــــني مــــن آثــــار  َّفمــــن اســــتطاع مــــنكم أن يطيــــل غرتــــه فليفعــــل. الوضــ ُ ِ َإذا قمــــت إىل الــــصالة فأســــبغ ". "ُ
اء بنيالوضوء، اء ّال يبولن أحدكم ىف". " أصابع يديك ورجليك واجعل ا   ".الراكد ا

نـاول الفنـون اآلن مـن ...ويدخل ىف الذوق الفنون مـن غنـاء وتـصوير ونحـت وشـعر ونثـر  ولـسوف أ
ولـسوف أقتــرص منهـا عـىل الغنـاء والتـصوير والنحــت، وهـى الفنـون التـى حيرمهــا . حيـث حكمهـا ىف اإلسـالم

ونبـدأ بالغنـاء، وهـا هـى ذى بعـض النـصوص التـى . كـن أن تتـسق مـع اإلسـالمبعض العلامء ويـرى أهنـا ال يم
ِّزينُـــوا: "وردت ىف أحاديــث النبـــى عليــه الـــصالة والـــسالم عــن ذلـــك الفــن تكم القـــرآن َ ، فـــإن الـــصوت بأصــوا

ـى مـر النبـ"".  حــسناالقـرآناحلـسن يزيـد  إن : موسـى ذات ليلــة وهـو يقـرأ فقــالى صــىل اهللا عليـه وسـلم عــىل أ
ِ أعط)ىأو األشعر( بن قيس عبد اهللا ْ َلـو كنـت : فلام أصـبح ذكـروا ذلـك لـه، فقـال. مزمارا من مزامري داودى ُ

ُحلربت ذلك حتبرياى َأعلمتن ْ ـصار، فجـاء رسـول اهللا فقـال"". َّ بـة هلـا مـن األ َزوجت عائشة ذات قرا ُْ َ َّ ُأهـديتم : َ َْ ْ َ

ـصار قـوم فـيهم غـزل: فقـال رسـول اهللا. ال:  قالـتى؟أرسلتم معها من يغنّ: قال. نعم: الفتاة؟ قالوا َإن األ َ .
ينـاكم: فلو بعثتم معها من يقول ينـاكم أ رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم،  دخـل عـىل". "، فحيانـا وحيـاكمأ

َّجاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع عىل الفراش وحول وجههى وعند َ و بكر فانتهرن. ُ : وقالى ودخل أ
فلــام . دعهــام: صــىل اهللا عليــه وســلم؟ فأقبــل عليــه رســول اهللا عليــه الــسالم فقــالى لنبــمزمــارة الــشيطان عنــد ا
، فنــذرت أمــة ســوداء إن رده اهللا ى أن النبــ) عــن بريــدة(" ".غفــل غمــزهتام فخرجتــا ْصــىل اهللا عليــه وســلم غــزا ٌُ َ َ
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ا أن ترضب عنده بالدف ا غانام، فأخربته، فقال. سا ِإن كنت فعلت فافعىل: ْفرجع سا : فقالت.  وإال فال،ِ
و بكر وه. ُيا رسول اهللا، قد فعلت ْفرضبت، فدخل أ َ َ قـت الـدف ى ودخـل عمـر وهـ. ترضبى َ تـرضب، فأ

َوجلست عليه مقعية ِ ْ و بكر هاهنا، وهؤالء هاهنا: فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. ُ ا هاهنا، وأ ى إن. أ
َألحسب الشيطان يفرق منك يا عمر ْ َ ." 

ف فإن هناك أحاديث كثرية تنـسب إىل رسـول اهللا وليـست لـه ىف احلقيقـة، ويعـرف هـذا وكام هو معرو
ُصىل اهللا عليه وسلم يقولى ُسمعت النب: "وعن املغرية بن شعبة". الوضع ىف احلديث"بـ ََّ ِ ُ ًإن كذبا عىل: َّ ليس  َّ

ٍككذب عىل أحد َِ َ ُفليتبوأ مقعده ًمتعمدا َمن كذب عىل. ٍ ََّ ال ى إنـ: "أحـدهم الـزبري بـن العـوام، وسأل "ِمن النار ْ
ٌأســمعك حتــدث عــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم كــام حيــدث فــالن وفــالن ؟ ٌ ُ ُِّ َِّ ُ َّ ُ َّ ِ ِ َ ُ ُ َ مل ى ِّأمــا إنــ: "فأجــاب قــائال" َ

ُأفارقه منذ أسلمت، ولكن ُ ْ ًسمعت منه كلمةى ُ ُ َمن كذب عىل: ُ َْ ِمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار َ ُ َّ َ ََ َ ًْ ْ َ ِّ معنى ذلك و". ُ
َخيـــف أن يقـــع فيـــه: أن الكـــذب عليـــه صـــىل  اهللا عليـــه وســـلم قـــد بـــدأ ىف عـــرصه أو عـــىل األقـــل ثـــم بـــدأ يقـــوى . ِ

بات التى كانت بني عثامن والثائرين عليه، وتلك التى كانت بني عىل ومعاوية، وبينه  ويتسع ىف فرتة االضطرا
ولنأخذ . اخلوارج، وبينها وبني احلسن ثم احلسنيوبني عائشة، وبينه وبني اخلوارج، ثم بني الدولة األموية و

رسها نـاء حفـر اخلنـدق. بعض األمثلة، ونبدأ بأ ه قال لعامر بـن يـارس أ ر عن الرسول أ ِفقد أ تقتلـك الفئـة : "ُ
ــى طالــب، قــال ". الباغيــة ــصار عــىل بــن أ ِفلــام قتــل رىض اهللا عنــه ىف احلــرب بــني عــىل ومعاويــة، وكــان مــن أ ُ

ــصار معاويــة ردوا بتفــسري . نــاه أن الفئــة الباغيــة هــى الفئــة التــى تقــف مــع معاويــةأصــحاب عــىل مــا مع إال أن أ
يريــدون أن يقولــوا إنــه إذا كــان قــد لقــى حتفــه بــسيوفنا فــإن . إنــام قتلــه مــن أخرجــه: خمــالف للحــديث، إذ قــالوا

النظـر عـن مـدى وبغض . َّالذى عرضه لتلك السيوف وتسببوا ىف مقتله هم من أخرجوه ليقاتل ىف صفوفهم
صحة هذا التفسري من عدمه فها نحن أوالء أمام تفسري للحديث يساوى وضع حديث من أساسه، فكأهنم 

  !ّتقتله الفئة املنارصة لعىل: قد وضعوا حديثا يقول

ضا إىل الروايات التالية حلديث رسول اهللا عن املكان الذى يطلع منـه قـرن الـشيطان وكلهـا . وانظر أ
: فهنــاك روايــة تقــول:  اهللا بــن عمــر رىض اهللا عنــهمنــسوبة إىل عبــد، وكلهــا "ح البخــارىصــحي"قــد وردت ىف 

ُاإليامن يامن، والفتنة ها هنا  َُ . دون حتديد للجهـة التـى يطلـع منهـا قـرن الـشيطان" ِالشيطان ُقرن ُها هنا يطلع. َ
ُسـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا": وهناك رواية أخرى حتدد جهة املـرشق بـإطالق َّ ِ َ ُ ُ عليـه وسـلم يقـول وهـو عـىل ِ َّ

ِاملنرب َ َأال إن الفتنَة ها هنا : ِ ِيشري إىل املرشق(َِّ ِ َ ُ ُمن حيث يطلع) ُ َُ ْ ُقرن ُ ضا". ِالشيطان َْ  :وتشبهها الرواية التالية أ
ــام إىل جنْـــب املنـــرب فقـــالى ِعـــن النبـــ" ـــه قـ ِصـــىل اهللا عليـــه وســـلم أ َ ِ ِ َ َّ ُ ُالفتنَـــة هـــا هنـــا، الفتنَـــة هـــا ه: َّ ُْ ِْ ــث ِ ــا مـــن حيـ ُنـ

ُيطلــع ُقــرن َُ ُقــرن : أو قــالِالــشيطان، َْ ُّوثــم روايــة رابعــة نــصها". ِالــشمس َْ َ َّ َذكــر النبــ: "َ َّصــىل اهللا عليــه وســلمى َ ُ َّ :
ْ بارك لنـا ىف ِ ْشـامنا،  بـارك لنـا ىف َّ ِ َّ ِيمننـا ِ َ ِيـا رسـول اهللا، وىف: قـالوا. َ ِنجـدنا؟ قـال َ ْ ْ بـارك لنـا ىف: َ ِ َّ 

ــارك لنــــا ىفِشـــام ْنا،  بـ ِ ِيمننـــا َّ َ ِيـــا رســــول اهللا، وىف: قــــالوا. َ ِنجـــدنا؟ فأظنُّــــه قـــال ىف َ ُهنـــاك الــــزالزل : ِالثالثــــة َ ِ
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ُوالفتن، وهبا يطلع َ ُُ َ ًصىل اهللا عليه وسلم خطيبـا، ى قام النب: "واآلن فلننظر ىف الرواية التالية". ِالشيطان ُقرن ِ َ َّ ِ ُ َّ
َفأشار نحو مسكن عائشة، فق ِقرن الشيطان ُمن حيث يطلع) ًثالثا(ُهنا الفتنة : الِ وهى رواية تعض عليها ". ُ

  . ىف ظاهرها، إدانة شديدة لعائشة رىض اهللا عنها: ففيها، أو عىل األقل. الشيعة بكل نواجذها

َهل كانت الـشام قـد فتحـت آنـذاك وصـارت : فإنا نتساءل" شامنا"أما ىف الرواية التى دعا فيها النبى لـ ِ ُ
؟ وحتـى لـو أخـذنا "شـامنا: "شاما إسالمية حتى يضيفها النبى عليه السالم إىل نفسه ومجاعـة املـسلمني قـائال

ْالكلمة عىل املجاز وقلنا إنه يشري إىل فتحهـا عـام قريـب وحتوهلـا إىل بلـد إسـالمى، فلـم يـا تـرى مل يـذكر العـراق  َ َ ِ

ضا هبذا املعنى؟ ومل خص نجدا َّوفارس ومرص واملغرب أ َ َ
ة زالزل هذه يا ترى؟ هل ِ  بالزالزل والفتن؟ وأ

تقــع نجــد ىف منطقــة زالزل دون غريهــا مــن جزيــرة العــرب؟ فمتــى وقعــت فيهــا هــذه الــزالزل؟ أم هــل يقــصد 
َّفتن الردة مثال؟ لكن فتن الردة مل تكد ترتك موضعا ىف بالد العرب إال واقتحمته ِّ َ ٌفلم نجد بالذات؟ بل إن . ِ َْ َ ِ

م يظهر فيها األسود العنسى؟ وما أدراك ما األسود العنسى؟ . كل جدارة ىف فتنة الردةاليمن قد غاصت ب أ
ُفلم دعا عليه السالم لليمن، ومل يدع لنجد؟ َْ َ ِ  

": الـــنجم"أمـــا احلـــديث التـــاىل فهـــو ىف عـــثامن، وقـــد أورده الزخمـــرشى ىف تفـــسري قولـــه تعـــاىل مـــن ســـورة 
ت الذى توىل " َّأفرأ َوأعطى قليال وأكد* َ ْ اخلـري،  مـا لـه ىفى اهللا عنـه كـان يعطـ أن عثامن رىض"، إذ ذكر "ى؟َ

إن : فقال عثامن. لك يشءى يوشك أال يبق: رسح، وهو أخوه من الرضاعةى فقال له عبد اهللا بن سعد بن أ
َذنوبا وخطايا، وإن ىل ناقتك برحلها، ى أعطن: فقال عبد اهللا. أطلب بام أصنع رضا اهللا تعاىل وأرجو عفوهى ً
حمــل عنــك ذنوبــك كلهــاو ــا أ ٰتــوىل"ومعنــى . فنزلــت. فأعطــاه وأشــهد عليــه وأمــسك عــن العطــاء. أ َّ َ تــرك ": َ

ٰفهــو يــرى. "فعــاد عــثامن إىل أحــسن مــن ذلــك وأمجــل. املركــز يــوم أحــد َ َ َ ُ فهــو يعلــم أن مــا قالــه لــه أخــوه مــن ": َ
 تكون هناك غزوات أصال، تبني ولكن إذا ما عرفنا أن السورة مكية، أى نزلت قبل أن ".احتامل أوزاره حق

ى رسح ويأخذ  ْلنا أن الكالم غري صحيح، فضال عن أن عثامن أسخى بامله وأفقه لدينه من أن ينصاع البن أ َ
ه  ه "باقرتاحه السخيف املتهافت ناسيا أ َال تزر وازرة وزر أخرى، وأ ْ ِ ٌ ْإن تدع مثقلة إىل محلهـا ال حيمـل منـه "َِ ََ ْ ُُ ْ ِ ٌ َ ْ ُ ْ َ

َن ذا قربــىشــىء ولــو  كــا ْ ــو كــان عــثامن هبــذه العقليــة الــسطحية الــساذجة أكــان رســول اهللا يزوجــه مــن ". ُ ثــم أ
 لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها؟ : رقية ثم أم كلثوم، ويقول له حني ماتت األخرية: ابنتيه

ضا هذا احلديث، وهو عن معاوية، وراويه عبد اهللا بن العباس عب مع الص": ثم لدينا أ ِّكنت أ ِبيان، ُ

ٍفجــاء رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم، فتواريــت خلــف بــاب ُ َ َّ ُُ َّ َفجــاء فحطــأ: قــال. ِ ًحطــأة وقــالى َ َ ْ ْاذهــب : "َ
ُوادع ىل ُفجئــت فقلــت: قــال". َمعاويــة ْ ُاذهــب فــادع ىل ":ثــم قــال ىل: قــال. ُهــو يأكــل: ُ ُفجئــت : قــال". َمعاويــة ْ

.  وهــو حــديث فيــه مــا فيــه ىف حــق معاويــة رىض اهللا عنــه...". "ُال أشــبع اهللا بطنَــه: "فقــال. ُهــو يأكــل: ُفقلــت
عــىل أن هنــاك مــع . ولــست أظــن معاويــة، مهــام كــان شــغوفا بالطعــام، كــان ليتــأخر عــن دعــوة رســول اهللا حلظــة
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ومعاويــة صــحابى جليــل ىف كــل األحــوال،  وإن أخــذ . ذلــك أحاديــث أخــرى تثنــى عــىل زعــيم دولــة بنــى أميــة
 .أو ذاك ىف نزاعه مع عىل رىض اهللا عنهامُالبعض عليه هذا الترصف 

ت احلسني بن عىل: "البن عساكر" تاريخ دمشق"وىف  ُ وإال فعميتا، وسمعته ى،طالب بعينى بن أ ُرأ َ َ َِ

َ وإال فــصمتا، وفــد عــىلى،بــأذن ََ َ ــ معاويــة ََّ ــاه ىفى بــن أ يــوم مجعــة وهــو قــائم عــىل املنــرب خطيبــا،  ســفيان زائــرا، فأ
ى دعنـ! ويلـك: معاويـة فقـال. يـصعد املنـرب يـا أمـري املـؤمنني، ائـذن للحـسني بـن عـىل: قومفقال له رجل من ال

نى عليه ثم قال. أفتخر ِفحمد اهللا وأ ا عبد اهللا: َ تك باهللا يا أ ا ابن بطحاء مكة؟ فقال احلسني: سأ يس أ : أ
ا عبد اهللا: ثم قال. باحلق بشرياى بعث جدى والذى إ تك باهللا يا أ يس أ: سأ ى إ: ا خال املؤمنني؟ فقالأ

ا عبد اهللا: ثم قال. نبياى بعث جدى والذ تك باهللا يا أ ا كاتب الوح: سأ يس أ بعث ى والذى إ:  فقالى؟أ
ــز وجـــل بمحامـــد مل حيمـــده األولـــون ،وصـــعد احلـــسني بـــن عـــىل معاويـــة ثـــم نـــزل. نـــذيراى جـــد َ فحمـــد اهللا عـ

ى يه السالم عن ربه عز وجل أن حتت قائمة كرسعن جربيل على عن جدى أى حدثن: ثم قال. واآلخرون
ء مكتـوب عليهـا أحـد ى يـا شـيعة آل حممـد، ال يـأ. ال إ إال اهللا حممـد رسـول اهللا: "العرش ورقة آس خرضا

تك بـاهللا : سفيانى بن أمعاوية  فقال: قال". ال إ إال اهللا إال أدخله اهللا اجلنة: منكم يوم القيامة يقول سـأ
ا عبد اهللا ْ، من شيعة آل حممد؟ فقاليا أ ا بكر وعمر وال يشتمون عثامن وال : الذين ال يشتمون الشيخني: َ أ

ـــ ـــه " الـــدرر الــسنية"وقـــد حكـــم املحــدث ىف موقـــع ". معاويـــة وال يـــشتمونك يــاى يــشتمون أ عـــىل  احلـــديث بأ
 ".منكر، وال أرى إسناده متصال إىل احلسني"

ى اقـض حـاجت: حاجتـه فقـال خل عليه مـروان فكلمـه ىفسفيان دى بن أ معاوية أن" وعن ابن عباس
و عرشة وعم عرشة وأخو عرشةى لعظيمة، وإنى فواهللا إن مؤنت. يا أمري املؤمنني فلام أدبر مروان، وابـن . أل

شدك باهللا يا ابن عباس، أمـا تعلـم أن رسـول اهللا صـىل : معاوية عىل الرسير، قال معاوية عباس جالس مع أ
ًإذا بلـغ بنـو احلكـم ثالثـني رجـال اختـذوا مـال اهللا بيـنهم دوال وعبـاد اهللا خـوال، وكتـاب : لاهللا عليـه وسـلم قـا ًَ َ َُ

ًاهللا دغــال َ ْفــإذا بلغــوا ســبعة وتــسعني وأربعامئــة كــان هالكهــم أرسع مــن لــوك ثمــرة؟ فقــال ابــن عبــاس. َ َ : 
َوذكر مروان حاجة لـه، فـرد مـروان عبـد امللـك إىل: قال. نعم ُ كلمـه فيهـا، فلـام أدبـر عبـد امللـك قـال ف، معاويـة َُّ

شدك باهللا يا ابن عباس، أما تعلم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ذكر هذا فقال :معاوية و اجلبـابرة : أ أ
بـة ونكـارة شـديدة، وفيـه ابـن " وخالصـة حكـم  املحـدث أن".  نعـم: األربعة؟ فقال ابـن عبـاس فيـه غرا

 ".ضعيف: هليعة

ِكنــت جالــسا عنــد احلــسن بــن عــىل: "للهيثمــى" وائــدجممــع الز"وىف   ِ ً َّلقــد ســب : "ٌ فجــاءه رجــل فقــال،ُ َ
ُعليا سبا قبيحا رجل يقال له َمعاوية َعند ٌُ ٍبن حديج ُمعاوية :ً َ ُ ْ، فلم يعرفه"ُ ته فائتن: قال. ِ ِإذا رأ ْ َ فرآه : قال. بهى ْ

َّعنــد دار عمــرو بــن حريــث فــأراه إيــاه ٍُ َ ِ ِ ــت: قــال. ِ ًبــن حــديج؟ فــسكت فلــم جيبــه ثالثــا ُمعاويــة أ ْ ُ ُِ ُ َ ٍ ــت : َّثــم قــال. َ أ
ًالساب عليا عند ابن آكلة األكباد؟ أما إلن وردت عليه احلوض، وما أراك ترده، لتجدنه مشمرا حارسا عن  ِ ً ِّ ُ َ َ ََّّ َ َ َ َِ َ ُ ْ ُِّ ُ َِ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ
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ُذراعيه يـذود الكفـار واملنـافقني عـن حـوض رسـول اهللا صـىل اهللا عليـ َّ ِ ِ ِ َ َّ ُ َ ٍه وسـلم قـول الـصادق املـصدوق حممـد ِ َّ ِ ِ َّ َ َّ
َّصــىل اهللا عليــه وســلم ُ ــ ٍروايــة عــن عــىل وىف. َّ َأميــة قــالى َطلحــة مــوىل بنــى ِبــن أ َّ َ ــ ُمعاويــة َّحــج: ُ َســفيان، ى ُبــن أ

ِبـن حـديج، وكـان مـن أسـب النـَّاس لعـىل ُمعاوية َّوحج معه ِّ ُ ُِ ٍ ـ َ َّطالـب، فمـر ىفى ِبـن أ َ ِول ِمـسجد رسـ ِاملدينـة ىف ٍ

ُاهللا صىل اهللا عليه وسـلم، واحلـسن بـن عـىل ُ َ َ َّ ُ َّ ـه زاد. ٌجـالس ِ َّفـذكر نحـوه إال أ َّ َ َوقـد خـاب مـن افـرتى: َ َ َْ َِ َ َ ونـص ". َْ
ــه ْحكــم املحــدث عليـــه أ ِرو "ُ ــ أحــدمها عــىل بإســـنادين ىفى ُ أميـــة، ومل أعرفــه، وبقيـــة ى طلحـــة مــوىل بنــى بـــن أ

    ".رجاله ثقات، واآلخر ضعيف
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   والنثرالشعر
  :الشعر

َّثم مقول ُّة شائعة انترشت بني املعنيني بالتأريخ للشعر العربى منذ وقت مبكر هى أن العرب كفوا، مع َ ٌ ٌَ ِّ ِْ َ
ولــيس هــذا صــحيحا، فلــم يتوقــف . ظهــور الــدعوة املحمديــة وانــشغاهلم بــالقرآن والفتــوح، عــن قــول الــشعر

فعـــال بمظـــاهر وهـــل يتوقـــف اإلنـــسان عـــن الـــشعور والطمـــوح واحلـــب والفخـــر والـــتهكم واالن. الـــشعر يومـــا
يست هذه هـى بواعـث الـشعر؟ فكيـف  اجلامل والرغبة ىف التنفيس عن ضيقه وملله وهبجته ويأسه وأمله؟ أ
يقال إنه قد توقف؟ بل لقد أصبح اإلسالم ذاته باعثا جديدا من بواعثه، إذ صار املسلم يتغنى بدينه اجلديـد 

ــى بــه مــن قــيم ومبــادئ، وينــافح عــن الرســول الــذى جــاء بــه ، ويتبــاهى بــام أحرزتــه قــوات اإلســالم مــن ومــا أ
  . ورغم وضوح البطالن ىف هذه الدعوى فام زلنا نجد من يرددها ىف عرصنا. انتصار عىل الكفر وأهله

وعادة ما يشري أصحاب هذه املقولة إىل لبيد بن ربيعة بوصفه مثاال عىل الـشاعر املـشهور الـذى مـا إن 
فهل هذا صحيح؟ الواقع أن مـن يقـرأ شـعره .  واحد ليس غريجاء اإلسالم حتى سكت فلم ينبس إال ببيت

ـه قـد نظـم شـعرا كثـريا بالنـسبة إىل حجـم شـعره الـذى بقـى لنـا، ولـسوف يـرى أن  ىف اإلسالم سوف يالحـظ أ
الرجل يكرر ىف أشعاره ذكر اهللا ومحده والرضا بقضائه وقـدره، ويتحـدث عـن التقـى والـرب وصـحيفة أعـامل 

 ىف اآلخرة عىل أساس منها، ويشري إىل ما صنعه اهللا بعاد وثمود وغريمها من األمم َاملرء التى سوف حياسب
  : إلخ... القديمة عقابا هلا عىل متردها وعصياهنا

ـــــن التقـــــــى ـــــرب إال مـــــــضمرات مــ َومـــــــا الــ ُّ َ َِ ٌ َ ُْ ّ ِ ُّ ـــــــــع          ِ ــــ ـــال إال معمـــــــــــــرات ودائ ــــــ ــــ ُومـــــــــــــا ا َ ِْ ٌ َ ُ ّ ِ ُ  
ــــــال واألهلـــــــــــون إال وديعـــــــــــة ـــــ ـــــا ا ٌومــــــ ََ َ َّ ِ ْ َ ـــــــــع          ُ ـــــ ــــــــــــــــرد الودائــ ــــــــــــا أن ت ـــــــــد يومــــ ـــــ ُوال بــ َ َّ َ َِ َ ًُ َّ ُ  

ـــــامالن ـــــاس إال عــــــ ـــــا النــــــ ِومــــــ ِ ّ ِ ُ ٌفعامـــــــــــل: َ ِ ــ          َ ــــــ ــــــ ـــا يبنــ ــــــ ـــرب مـــــــ ـــــــ ِيتــــــ ْ َ ُُ ِّ ـــــــــعى،َ ـــــ ــــر رافــ ــــــ ــــ ُ وآخــ َِ ُ َ  
ــصيبه ــــــ ــــــــــ ــــــــذ لنَ ــــــ ـــــــعيد آخــــ ـــــــ ـــــنْهم ســــ ــــــــــــ ِفمـ ِ ِ ِِ ٌ ٌَ َ ــــــــــــق          ُ ِومــــــــــــــــنْهم شـــــ َِ ُ ـــــــانعى َ ــــ ــ ــشة قــــ ــــــ ــــ ــ ـ ُباملعيــ ِ ِ ِ  

ـــــــدر َلعمـــــــرك مـــــــا ت َ ُ ْ َ ُالـــــــضواربى َ ِ َ باحلـــــــىصَ َ ـــــــانع          ِ ـــــا اهللا صـ ـــــــرات الطــــــــري مـــ ُوال زاجـ َِ ُ ِ ْ َّ ُ ِ  
ـــلوهن إن كــــــــذبتمون ُســــ َّ َ ِ َّ ُ َمتــــــــى الفتــــــــىى َ ََ ـــع؟          َ ــــــث واقــــــ ـــــى الغيـــ ــــا؟ أو متــــ ُيـــــــــذوق املنايـــــ ْ َِ ُ َُ َ  

ـــر ســــورة  ــثال إىل قولــــه تعــــاىل ىف آخـ ــشعراء"إن قــــائىل هــــذا الكــــالم يــــشريون مــ ء يتــــبع": "الــ ُوالــــشعرا َ َ َِ َّ ُ َ ُهم ُّ ُ
َالغــــاوون  ُ َ ـــم ىف* ْ ــــم تــــر أهنـ ِأ ْ َ ُْ َّ َ ََ َكــــل واد هييمــــون  َ ُ ِ َ ٍ َ ِّ َوأهنــــم يقولــــون مــــا ال يفعلــــون * ُ ْ َ ُُ َُ َ َ ََ ْ ُ َّ ــــوا وعملــــوا * َ ُإال الــــذين آمنُ َِّ َِ َ ََ َ َّ ِ
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َالـصاحلات وذكـروا ا كثـريا وانتـرصوا مــن بعـد مـا ظلمـوا وســيعلم الـذين ظ ُ ََ ْ َ َ ْ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِّ َُ َ ُ َ ُِ َ ُ َ ََّ ْ ً َ ََ َ َلمـوا أِ ُ َمنْقلـب ينْقلبــونى َ َ َُ َِ ٍ َ إال . "ُ
ْأهنم ينْسون عدة أشياء هامة فهذه اآليات قد نزلت ىف املدينة، ومعنى ذلك أن اإلسالم مل يكن قبل ذلك قد : ََ

وثانيــا ينبغــى أن نــضع هــذه اآليــات ىف ســياقها . قــال شــيئا ىف حــق الــشعر يــدفع مبدعيــه إىل الكــف عــن إبداعــه
ــارخيى وســــياقها  ــــه شــــاعر يقــــول مــــا يلهمــــه إيــــاه التــ ــى، إذ هــــى رد عــــىل مــــن كــــانوا يتهمــــون الرســــول بأ نــ القرآ

ـــك  الـــشياطني، ويـــسيئون إىل أعـــراض املـــسلمني واملـــسلامت، فقـــال القـــرآن إن الـــشياطني إنـــام تتنـــزل عـــىل أو
عــاة مــا هــو حــق فليتزمــوه وال مــا ء الــذين هيــامجون اإلســالم وأهلــه وال يتقيــدون ىف شــعرهم بمرا  هــو الــشعرا

باطل فيتجنبوه، بل يرتكون خياالهتم وأوهامهم تـسوقهم هنـا وهنـا ىف أوديـة الـضالل دون اهـتامم بـصدق أو 
ومـع . ومثلهم مجهورهم الذى ينصت مصدقا أكاذيبهم وشطحاهتم اهلائمة املنفلتة مـن عيـار الـصدق. كذب

ــــذين يـــــردون عـــــىل أكاذيـــــ ء اإلســـــالم، الـ ــــعرا ـــعراء املـــــرشكني هـــــذا كلـــــه فـــــإن اآليـــــات نفـــــسها تـــــستثنى شـ ب شــ
  . ويفضحوهنا

ولـــو كـــان رأى اإلســـالم ىف الـــشعر ســـيئا لكـــان املـــسلمون أول مـــن جيـــب علـــيهم هجـــره واالبتعـــاد عـــن 
ولكــن كيــف يفكــر املــسلمون ىف هجــر الــشعر واالبتعــاد عنــه، وقــد كــان الرســول . طريقــه بكــل وســيلة متاحــة

ِردفـت رسـول اهللا : " الرشيد بن سويد الثقفىنفسه يسمعه بل يطلب سامعه أحيانا كام ىف احلديث التاىل عن َ ُ
ًصــىل اهللا عليــه وســلم يومــا، فقــال َ َّ ُ ــ: َّ ِهــل معــك مــن شــعر أميــة بــن أ َُ َّ ِ ُالــصلت شــيئا؟ قلــتى َ ً ِ . ِهيــه :قــال. نعــم: َّ

شدته بيتا، فقال ًفأ شدته بيتا، فقال. ههي :ُ ًثم أ شدته مائة بيت ،هيه: ُ ٍحتى أ َ عليه ؟ كام التف حوله صىل اهللا "ُ
باعـه، ويتفـاخرون بـدينهم اجلديـد، وهيجـون  ء املدينة بعد اهلجرة ينافحون عنـه وعـن أ وسلم ثالثة من شعرا

ء الثالثة هم حسان بن ثابـت وعبـد اهللا بـن رواحـة . من يتجاوز حدوده من شعراء املرشكني وهؤالء الشعرا
ْاهجهم، : بت ويدعو له قائال وكان صىل اهللا عليه وسلم يشجعهم، وبخاصة حسان بن ثا.وكعب بن مالك ُ ُ ْ ُ

فكيف يعضد روح القدس حسانا ىف قول الشعر لو كان الشعر مذموما ىف اإلسالم أو . ُوروح القدس معك
 َّغري مرحب به؟

ء لإلســــالم مل يــــرصف مــــن يريــــد مــــنهم عــــن التغــــزل ىف النــــساء والتــــشبيب هبــــن  بــــل إن اعتنــــاق الــــشعرا
ر إىل الدرجـة التـى يقـول فيهـا كعـب بـن زهـري مـثال ىف حـرضة ووصف حماسنهن وتشبيه طعم أفواههن بـاخلم

اه معتذرا عام قاله من كالم مسىء ىف حقه ومعلنا إسالمه   :الرسول حني أ
ــــــعاد، فقلبــــــــ ــــــت ســ ْبانــ َ َ ُ َ ُ ُاليــــــــوم متبــــــــولى َ ُ ْ َ ـــــــول   َ ــــ ــ ــــــــــــــا مل جيــــــــــــــــــــز مكبـــــــ ــــ ـــــــــيم إثرهــ ـــــ ــ ُمتــــ ْ َُ ْ َ ٌ َُ َ ْ ِ َّ َ  

ــــــني إذ رحلـــــــــوا ـــــــداة البـــ ـــــعاد غــ َومـــــــــا ســــ َ ُ ََ ُْ ِ ِ َ ــول          َ ــــــ ـــــرف مكحــ ــــن غــــــــــضيض الطـــــ ُإال أغــــــ ِ ْ َّ ُ ِ َ َُّ َ ّ ِ  
ــــــدبرة ــــــ ء مــــ ـــــة، عجــــــــــــــــزا ــــــ ًهيفــــــــــــــــاء مقبلـــــ َ ُ ُ ُ ُِ َِ ً َ ـــــــول          َ ــــــا وال طــــ ـــــــــــشتكى قـــــــــــرص منهـــــ ُال ي َ ُِ ٌِ َ َ َ ْ  

ـــوارض ذ َجتلــــــــو عـــــ َ ِْ ـــــسمتى َ ــــــــم إذا ابتـــ ْظل َ َ َ ْ ِ ٍ ْ ـــــــول          َ ــــ ــ ــــ ـــالراح معلــ ــــــ ــــــــــل بــــــــــ ـــــ ــ ــــــــــــــه منْهــ ــــ ُكأ ٌْ َ َُ َّ ُِ َِ َّ َ  
ــذ ــــجت بـــــ ِشـــ ِ َّ ــاى ُ ِشـــــــبم مـــــــن مـــــ ٍ َ ٍء حمنيـــــــةَ َِ ْ َ ـــــشمول          ِ طح أضـــــــــحى وهـــــــــو مــــ ـــــــأ ــ ـــــــاف ب ُصــ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ِ ٍ  



 ١٥٣
 

ــا صـــــــــدقت ــــــ ـــــو أهنـ ـــــــة لــــ ـــــا خلــ ـــــا وْحيهــــ ْيــــ َ ًَ َ ََّ ََ َ َّ ــــول   ُ ــــــ ـ ــــــــصح مقبــ ـــــ ــــو ان النُّ ــــــ ـ ُمـــــــــــــا وعـــــــــــــدت أو لــ ََ ْ َ ْ ََّ َ ْ َ َ  
ــا ــــــ ــــــــن دمهـ ـــد ســـــــــيط مـ ــــة قــــــ ِلكنَّهـــــــــا خلـــــ ِ ِ َِ َ َ ٌ َّ ــــــــــالف وتبـــــــــــــديل          َُ ـ ـــع وولـــــــــــــع وإخــ ــــــ ُفجــــ ْْ َ َ ٌ َ َ ٌ َْ ٌ ْ ِ َ  

ـــــــام تــــــــــدوم ُفـــ َ ــاَ ــــــ ـــــون هبــ ـــــــــىل حــــــــــال تكـــــ ِ عـ ُ َ ٍ ـــــام تلــــــــــــــــــون ىف          َ ــــــ ــــ ــ ُكـ َّ َ َ ـــــــول َ ــــ ــ ـــــــــا الغـــــ هبـــــــــ وا ُأ ِ  
ـــل الــــــذ َّومــــــا متــــــسك بالوصـــ ِ ْ َ َِ ُ َّ َ ْزعمــــــتى َ َ َ بيــــــــــــــــل   َ ــــــــــــاء الغرا ـــ ـــــــــــسك ا ُإال كـــــــــــــــام متــــ َ َ ُْ ِ ُ ّ ِ  

ــثال ـــــوب هلـــــــــا مـــــــ عيـــــــــد عرقــــ ــــت موا ًكانـــــ ََ َ ْ ٍَ ُ ُ َ اطيـــــــــــــــــــــل          َ ـــــدها إال األ ــا مواعيــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــ ُومــ َ ّ ِ ُ َ ََ  
ـــــك  ـــال يغرنــ َفــــ ْ َّ ُ َ ــا وعـــــــدتَ ـــــا منَّـــــــت ومـــــ ْمــ َْ َ َ َ ِإن األمـــــــــــــــــان         َ َ َّ ـــضليلى ِ ــــــ ـــــــ ـــالم تـ ــــــ ـــــــ ُواألحـ ْ َ َ َ َ  

ــا ــــــ ــــأرض ال يبلغهــــ ــــعاد بــــــــ ُأمــــــــــــست ســــــــ ِّ َ ُ ُ ٍَ ْ ُ َ َْ ِ ْ ــــيل          َ ــــــ ــــ ســ ُإال العتـــــــــــــــاق النَّجيبـــــــــــــــات املرا َ ُ ِ ُ ِ ّ ِ  
َأما الشعر املنطلق من باعث اإلسالم صافيا بعيدا عن أغراض الشعر التقليدية فمنه مثال قول خب ْيب ُ

ٍّبن عدى حني وضعه آرسوه املرشكون الغادرون عىل خشبة ليصلبوه ِ َ:  
ــــــــع األحــــــــزاب حــــــــوىل ــــد مجَّ بــــــــوا لقــــ ُوأ ـــــــــع   َّ ــتجمعوا كــــــــــل جممـ ــــــ ـــــائلهم، واســ ِقبـــــ َ ْ َ َ  

ــاءهم ونــــــــــــــساءهم نــــــــــــ ـــــوا أ ــــــ ـ ــــــد قربــ ـــــــــع   َّوقــــــــ ــ ـــل ممنَّ ــــــذع طويــــــــ ـــــــــت مـــــــــــن جـــــ ِوقربــ ٍٍ ْ ُِ ُ ْ ِّ  
ـــــــــو يبــــــــــــد ـ ِوكلهمــ ْ ُ ُُ ُّ ـــــــداى ُ ــــــــــداوة جاهـــــ ًالعــ ـــــــــــىل   َ ــ عــــــ ــــــ ـــــــــ ــــضيع ىفى أل ــــــ ــــ ــ ـــــاق بمـ ــــــ ِوثــــــ َ َْ َ ٍ َ  

ــــ ـــــ ــــــــيى إىل اهللا أشـــــــــكو غربت ــــــــد كربتـ ــــزاب ىل   بعـ ـــــع األحــ ـ ـــــرصعي ُومــــــا مجَّ   عنــــــد مـ
ــــرش، صــــــربن ْفــــــذا العــ ِّ َ ــــابنيى ِ ــي   عــــــىل مــــــا أصــ َّفقـــــد بـــــضعوا حلمـــــى، وقـــــد ضـــــل مطمعـــ ُ َ َ  

ـــــــــك ىف ــــــ ــــــ ــــــــــــــــشأ. ذات اإل وذلــ ـــال شـــــــــــلو ممـــــــــــزع   ْوإن يـــــــ ــــــ ـــــارك عـــــــــــىل أوصــ ِيبــــــ َّ ٍ ْ ِ ِ ْ ِ  
ــــــــ ـــوا بـــــــــالكفر، واملـ ــــــد عرضــــــ ـــــــهَّوقـــ ــ ُوت دون َ ــــت عينـــــا   ُ ــــد ذرفــ ــن غـــــري مــــــدمعى ْوقـ   ِمــــ

ـــــوتى ومـــــــا بـــــــ ــ. ُحـــــــذار املــ ـــــــذار   ٌمليـــــــتى إنـــــ ِولكــــــــــــن حـــــ ـــــــــعى ْ ـ ــــــــــــار تلفــ ُحــــــــــــر ن ََّ ٍ َ ُّ  
ـــــــــــــــشعا ــــدو ختــ ـــــــ ــد للعــــــ ــــــ ًفلـــــــــــــــــست بمبـــــــــ ُّْ ٍ ُ ًوال جزعـــــــــــــا   ُ َ ـــــــ. َ ــــــــيى إنــــــ ِإىل اهللا مرجعـــــ ْ َ  

ـــــــــــاىل ــست أ ــــــ ـ ـــــــسلام ولــ ـــني أقتـــــــــــل مــــ ــــــ ًحــ ُ َ ْ ــــان ىفى عـــــــىل أ   ُ ـــال كـــ ـــرصعي ٍحــــ   اهللا مــــ
ـدنا دعــوى اضــمحالل االهــتامم بالــشعر لــدى جمــىء اإلســالم، نتوقــف أول شــىء عنــد واآلن، وقــد  ْفنـَّ َ

ًالقصائد اهلجائية التى تبادهلا الشعراء املرشكون واملسلمون آنذاك دفاعا من كل فريق عام يؤمن به وتـسفيها 
ا بقــى لنـا مــن شــعر وممـ. ـا عنــد الفريـق اآلخــر، وإن كـان األمــر قـد انتهــى بـدخول املــرشكني ىف الـدين اجلديــد

يات التالية البـن الزبعـرى، الـذى ظـل متمـسكا بالوثنيـة حتـى فـتح الرسـول مكـة املكرمـة،  َمعسكر الكفر األ ْ َ ِّ
ه وعاد قاصدا املدينة حيث وفد عىل رسول اهللا معتذرا عام قالـه ىف حقـه  فرتكها هاربا إىل نجران، ثم غري رأ

يات عن غزوة بدر. وحق دينه  وقتىل املرشكني الـذين رصعـتهم سـيوف اإلسـالم رغـم تفـوق والكالم ىف األ
  : املرشكني اهلائل عىل املسلمني عددا وعدة

ــــــه          ــــــ ــــــاذا حولـــ ــــــ ُمـــــــــــــــاذا عـــــــــــــــىل بـــــــــــــــدر ومـــ ْ َ ََ ٍ ْ َ ـــــرام؟ َ ـــــــوه كــــــ ــــــــــيض الوجــــ ـــــــــن فتيـــــــــــة بـ ِمــ ِ ِ ٍ ِ ُِ ُ َِ ِ ْ  
ــا ــــــ ــــم ومنَبهـــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــا خلفهـ ــــــ ًتركـــــــــــــــــوا نبيهــــــ ِّ َ ُ ً ْ َُ ََ َ ُ ــــص   َُ ــــــ ـــة خـــــــــــري خـ ـــــى ربيعــــــــ ــــــ ْوابنَ َ ََ ََ ْ َ َ ِم فئـــــــــــامْ ِ ِ  
ـــــاض يـــــــــــربق وجهـــــــــــه ـــــــارث الفيــــــ ُواحلــــ ُ ْ َ ّ َُ َ ََ ــة اإلظـــــــــــــــــــالم   ِ ـــــىل ليلـــــــــــــــــ ــــــــــــ ِكالبـــــــــــــــــــدر جــ ِ َ َ َْ ََّ ِ  

ــــاىص ــــــ ِوالعـــــــــ ـــــــــــــــــــه ذا مــــــــــــــــــــرة          َ ــــــــــــــن منب ــــ ٍبــ ِ ٍَّ ُِّ َ ــــــــــــــــــري ذ ْ ـــا متـــــــــــــــــــيام غـ ـــــــ ــــــ َرحمـــ َ ً ِ َ ً ْ ِأوصـــــــــــــــــــامى ُ ْ َ  
ـــــه وجـــــــــــــــــــدوده     ــــــ ــــ ــ قــ ـــــــــــــــه أعرا ــــ ـــى ب ــــــ ــــــ ــــ ُتنْم ُ ُ َ ُُ َُ ْ َ ِ ــــــــــــــــــــــوال واألعـــــــــــــــــــــــــامم ِِ ـ ر األخــ ــــــآ ِومـــــــــــــــــــ ْ َ َِ ْ ُ َِ َ  



 ١٥٤
 

َوإذا ب ِ ـــاك فــــــــــــــأعول شــــــــــــــجوه َ ــــــ َكــــــــــــــى بـــــ ْ ََ َ ْ َ ٍ ــشام   َ اجـــــــــد ابـــــــــن هـــــــ ِفعـــــــــىل الـــــــــرئيس ا ِ ِ ِ ِ ِ َّ َ َ َ  
ــــــــــــه ــ ــــــــــــــد ورهطــ ـــا الوليــ ــــــ ــــ ـــ ــــا اإل أ ــــــ ُحيــــــ َ َ ّ ََ ْ َ ِ َ َ ُ َ ــــــــــــــسالم   ِ ـــــــــــام، وخـــــــــــــــــــصهم بـــــ ـــــ ـــ ِرب األ ِِ َُ َّ َ َُّ َ  

طـاهلم املغـاوير كحمـزة سـيد الـشهداء  وعن غزوة أحد وما أوقعه املكيون باملسلمني مـن قتـل بعـض أ
ضا ابن الز   :بعرىيقول أ

ــوع          ــــــ ــن مقلتيــــــــــــــك دمــــــ ــــــ ــــــت مــــــ ــــــ ُأال ذرفــ ُ ُْ ُ ََ َ َ ْ َ َِ ْ ـــل الــــــشباب قطــــــوع َ ــــد بــــــان مــــــن حبـــ ُوقــ ْ َُ ُ َِ َ ِ ِ  
ــن هتـــــــوى املـــــــزار، وفرقـــــــت          ْوشـــــــط بمـــــ َ َ ََّّ ُ ََ َ ََ َ ْ َ ِ ــــــح َ َنـــــــــــوى الــــــ َ ــــــب فجـــــــــــوعى َ ُدار باحلبيـــــ ُ َ ِ ِ ٌ  

ــــىل ذ ــــــ ــــــــــا وىل عـ ـ ـــيس  ــــــ َّولــ َ َ َِ ٍحـــــــــــرارة،         ى َ َ ـــال َ َوإن طــــ ْ ِ ــــدموع، رجـــــــوعَ ـــــــذراف الـــ ُ ت ُ ُ ِ ُّ َُ ْ  
ــــك          ــــــــى أم مالــــ ـــل أ ــــن هـــــ ٍفـــــــذر ذا، ولكــــ ِ َِ ّ ُْ َ ْ ََ َ ــــــوم َ ـــــث قــ َأحاديـــ ُ ـــــــشيعى؟َ ُ واحلــــــــديث يـ ُ  
ـــــــــل يثـــــــــــــــرب          ــــــــــــــا جـــــــــــــــردا إىل أهــــــ ٍوجمنَبنـ ِ َ ً ُ ُِ َ ْ ـــــــــع ْ ـــــ ــ ـــــــــــــا متلــــــــــــــــــد ونزيــ ــــــــــــــــاجيج منهـــــ ُعنَــ َ َِ َ ٌ َْ ُ ِ ِ َ  

ـــــــــــــــا ىف ـ ــ ْعــــــــــــــــــشية رسن ِ َ َّ ِ ــا          َ ــــــ ــــ ــ ــــــــام يقودنــــ ُهلــــــــــ َُ ٍ َ ــــــادَُرض ُ ــــــ َور األعـ ُللـــــــــــــصديق نفـــــــــــــوعى ُ َُّ َ ِ ِ ِ  
ــا          ــــــ ـــف كأهنــــــ ــــــ ـــل زغـــــ ــــــ ـــــا كـــــ ــــــ َّنــــــــــــــشد علينـــ َ َ ُ ٍُ ْ َ ََّ َ ُّ ـــــــــع َ ـــــ ديني نقيــ ـــــــوا ــــ ــ ـ ـــضوج الــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــدير بـ ُغــــــ َ ِْ ِ َِ ِ ْ ٌِ َ ِ َ  
ــــــة          ــــــ ــــ ــــــــــالطتهم مهابــ ــــ ــ ــــا خــ ــــــ ـــــ ــ ٌفلــــــــــــــــــام رأونـ َ ََ َ ُ َْ َْ َ ََ ـــــــــع ّ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــاك فظيـــ ــــــــــــــــر هن ـــــــــاينَهم أمـــ ــــ ــ ُوعــــ ُ َ َِ َ َ ُ ٌ ْ َ  

ــــو ان األرض ينـــــــشق ظهر ُوودوا لـــ ْْ َ َ ُّ َ ََ َُّّ َ َ َ ــا         َ ـــــم جــــــــــزوع هـــــ ـــــم، وصــــــــــبور القــــــــــوم ثـــــ ُهبـــــ َ ْ ُ َ َُ َّ َُ َِ ِ ِ  
ـــــضها          ــــأن وميــــ ــــت بــــــــيض كـــــ َوقــــــــد عريـــــ ٌ ُِ َ َ ََّ ََ َ ِ ــــق ترقـــــــــــــــى ىف ِّ ـــــــ ــــ ّحري َ َ ٌ ـــــــــع َ ــاء رسيــــــ ــــــ ــــ ــ ـ ُاأل َ ِ َ َ  
ــــــة          ــــــ ـــــــــــــل هامــــ ـ ـــــــــــــا كــ امننــــــــــــــــا نعلــــــــــــــــو هبـــ ٍبأ َِ َّ ُ ِ ْ َْ َ ـــــــــع ِ ـــــ ــ ـــــــدو ذريــــ ــامم للعـــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ـــــــا ســ ــــ ــ ــــ ــ ُومنهـ ِّ َ َِ َ ِ ِ ٌِ َ  

ـــتىل األوس ِفغـــــــــادرن قــــــ ْ ََ َ ْ َ َ ــــم         َْ ــبة هبـــــ ً عاصـــــــ َ ـــــــــــــــوع ِ ـ ـــني وقــ ـــــري يعتفـــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــباع وطـ ــــــ ـــــ ُضـــ ُ ْ َ َ ٌ َُ ََ َِ ٌ ِ  
ــــ ــــ ــــع بنـــ ُوَمجـــــــ ِالنَّجـــــــــــار ىفى َْ ــــــة          ّ ـــ ــل تلعــ ــــــ ـ ٍكــ َ ْ َِّ ـــــــــع ُ ـــــ ــ ــن نجيـ ــــــــــــ ـ ـــــن وقعهــ ــــــ ـــداهنم مــــــ ــــــ ــــ ــ ــ ُبأ َّ َ ِْ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ََ  

ــادرن أَمحـــــــدا          ــــو الـــــــشعب غـــــ ًولـــــــوال علـــ ْ َ َ ْ َ ْ ُّ َِ ِّ ُ ـــسمهر َُ ــــــ ـــــ ِولكــــــــــــــن عــــــــــــــال، وال َ َ ْ َْ َّ َ ََ ُرشوعى ِ ُ َ  
ــام ــــــ ــــــادرت ىفَكـ ْ غـــ َ ــا          َ ــــــ ـــــزة ثاويـ ــــر َمحــــ ًالكـــــ َ َ ْ ِّ ــــــــاىض َوىف َ ـــــــــدره مـــ ِصــ ِ ْ ـــــــــع َ ــــــــشباة وقيــ ُالـــ َ ِ َّ  

ــــــه          ـــ ئــ ــت لوا ـــادرن حتـــــــــ ــــــ ـــد غــ ـــــــ ـــامن قـ ِونعــــــــ ِ ِ َ ْ َ َ َْ َ ْ ــــن وقــــــــــــــوع َُ ـــــــ ـ ــــــــىل حلمــــــــــــــه طــــــــــــــري جيفــ ــــ ُعــ ُ َُ ْ َُ َ ٌ ْ ِ ِ ْ َ َ  
ـــــردهنم          ــــــ ــــــــامة يـــ ُبأحـــــــــــــد، وأرمــــــــــــــاح الكـــــ َ ْ ُ ُ َ ِْ ِ ٍُ ْ َ ُ ـــطان الـــــــــــدال ِ ــــــ ـــال أشــ ــــــ ـــام غــ ــــــ ِّكــ َ ْ ََ ُء نـــــــــــزوعَ ُ ُ ِ  

يـات التاليـة مـن قـصيدة تتحـدث عـن معركـة األحـزاب وتفتخـر بـام  ومن شعر ابن الزبعرى كذلك األ
لــه باملــسلمني مــن تنكيــل وفتــك لــوال وجــود اخلنــدق، الــذى محــاهم مــن تلــك  ٍكانــت جيــوش الكفــر تنــوى إنزا

  :اجليوش
ـــــالء معــــــــــــارش واشــــــــــــكرمهو          ــــــــــر بـــــــ ُواذكـ ْ َ َ ُْ ْ َُ َ ٍَ ِ َ ــــــــــــأ ْ ــاروا ب ــــــ َســــ ــــــــــــصابِ َِمجعهم مــــــــــــن األ ْ َ َ ِ ِ ْ  
ــــــــــــدين ليثــــــــــــــرب          ـــــــصاب مكــــــــــــــة عامــ ـــــــ ٍأ ِِ ْ ََ َِ ِ َّ َ ــــــــــــاب ىف َ ـــــــل جحفـــــــــــــل جبجـ ــــ ِذى غياطــ ْ َ ْ َ ٍَ َ َ ِ َ ِ  
ــــــة          ــا معلومـــــــ ــــــ ـــ ًيــــــــــــدع الــــــــــــــحزون مناهجــ ََ َ َْ ً ُ ُ َِ ُ ــــعاب ىف َ ــــــ ــــــ ـــــــاهر وشـ ــــ ــ ـــشز ظــــ ــــــــــــ ِكـــــــــــــــــل نــ ِ ٍ ٍِ ْ َُ ِّ  
ــــــة          ــــــ ــــ ــ ـــــــــــوازب جمنون ــــ ــ ـــــاد شـ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــه اجليـ ٌفي َ ْ َ ٌ ُِ َ َقـــــــــــــب البطـــــــــــــون ل ِ ِ ُ ُّ ـــــــق األقـــــــــــــرابُ ــــ ِواحــ َ ُ ِ  
ــل ســــــــــلهبة وأجــــــــــرد ســــــــــلهب          ــــــ ٍمــــــــــن كــ َ َ َ َ َْ ْ َِّ َ ََ ٍ ــــــــــــاب ُِ ـــــــة الرقـــــ ـــــــ ـــــــــــــــــادر غفلـــ ــــــــــــسيد ب ـــــ ِكال َّ َ ُّْ َِّ َ َ ِ َ  
ئـــــــــــــــــــه          ـــــــد بلوا ــــ ــ ــــ ــــة قاصــ ـــــــ ــــــ ــيش عيينَــ ــــــ ـــــــ ِجــــ ِ ِ ٌ ِ ُ ْ َ َُ ـــــــــــــــد األحـــــــــــــــزاب ٌ ــــــخر قائ ــــــــــه، وصـــــــــ ِفيـــــ َ ُ ِ ٌِ ْ َ َ  
ـــــيهام          ــــــــدرين أصـــــــــــــبح فـــــــــ ــــ َقرمـــــــــــــان كالبــ َ ْ ََ ِ َ ْْ َ ِ ـــــري و َ ـــــــث الفقــــــــــ ــــ ــ ــ َغي ِْ َ ُ ــل اهلـــــــــــــــرابَ ــــــ ِمعقـــــــ ّ َُ ُ ِ ْ  



 ١٥٥
 

ـــــدوا          ــــــ ـ ــــــــة وارتــ ــى إذا وردوا املدينــــــ ــــــ ْحتــــــ َ ُ َ ََ َ َّ َ ــــــــــــــل جمـــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــضاب ِ ـ ــــــــوت كــ ــــــ ِللمـــ ٍّ َ َّ ََ ُ َّ ُْ ِ ِْ  
ـــــــدا          ــــــ ـــاهرين حممــ ــــــ ــْرشا قــــــ ــــــ ـــــهرا وعـــــــ ــــــ َّشــــ ًَ ُ َ َ ِْ ً َ ُوصـــــــحابه ىف َ َُ ِاحلـــــــرب خـــــــري صـــــــحاب ِ ِِ ُ ْ َ  

ـــــرحلتهم صـــــــــــبيحة قلتمـــــــــــو ــــــ ُنـــــــــــادوا ب ُ ْ َُ َ َ َ ْ ْ َِ ـــــا   :ِ ــــ ــ ـ ـــــون هبــ ــــــ ــــــدنا نكـــ ِكــــــــ ُ َ ْ ــــــــــــابِ ــع اخليــ ِ مــــــــــــ ّ ُ َ َ  
ــــم          ـــــن َمجعهـــ ِلـــــــوال اخلنـــــــادق غـــــــادروا مــ ِ ِْ ُ َ َُ ــــــــــــاب َ ــــ ــ ـــغب وذئــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــري ســـــ ــــ ـــــــــــــــــتىل لطــ ـ ِقــ ٍِ َِ َّ ُ ٍ ْ َ ََ ْ  

َّلكن ابن الزبعرى، بعد فـتح مكـة ومعاينتـه هزيمـة الـرشك وانتـصار التوحيـد وإيقانـه أال أمـل ىف عـودة  َ

ـاب واعتـذر للرسـول ع ِّالوثنية كـرة أخـرى، أقلـع عـن غيـه وتـاب وأ ـشأ شـعرا خمتلفـا َ ليـه الـصالة والـسالم وأ
يعلن فيه إيامنـه ويقـر بـضالله القـديم ويتـربأ منـه ويـشهد للرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم بالـصدق ويعـرتف لـه 

  :بالسيادة
ــــوم          ــــــ ــــ ــ ــــــل ومهــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــاد بالبــ ــــ ــــع الرقــ ــــــ ــــ ــ ــــ ُمنَ َُ ُ ٌَ َ َِ ــــــــــــيم َ ــرواق هبــــ ــــــ ــــــ ــ ــل معــــــــــــــــتلج ال ــــــ ـــــــ ُوالليـ ّ ُِ َ ِ َ ُ ْ ْ َِ َ ُ َّ  

ــــــــــــــان ــــ ـــ ــا أ ــــــــــــ َممـــــــ ّ َأن أَمحـــــــــــــــــــــدى ِ ْ َ ــــــــََّ ــــ ــ ــــ ــ ن         ى َ المنـ ـــــــــــأ ــــ ــ ـــــــت كـــــ ــــــ ــــــ ــــه، فبـــ ــــــ ـــــــ ـــ ُّفيــ ِ َ ــــومى ِ ــــــــــــ ُحممــــــ ْ َ  
ــىل أوصــــــــاهلا          ـــــري مــــــــن َمحَلــــــــت عــــــ ــــا خـــ ِيــــ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ـــــشوم َ ـــــدين غـــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــة رسح اليـــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ نــ ُعريا ُ َ ِ ْ َ َُ َُ ُ ٌ ْ َ  

ّإنــــــــــــ ــــذى ِ ــــــ ــــــــك مــــــــــــن الــ ــــ ــــــمعتذر إلي ــــــ َلـ ْ ِْ َِ َ ِ ٌ ـــــــا ىف         ى َُ ــــ ـــــديت إذ أ َأســــــ َْ ِ ُ ْ َ ـــــضالل أهـــــــــــيم ْ ُالــــــ ِ َ ِ َّ  
ــــــأمرن ــــــام تـــــــــــــ ــــــ ـــــــ ُأ ُ َْ َ ّ ـــــــــــأى َ ــــ ــ َبــ ــــــة         ِ ــــــ ٍغوى خطـــــــ َّ ُ َ ــــــــــــــأمرن ْ ــــ ــــــــهم، وت ــــــ ُســــ ُ ٌ ََ َ ــزومى ْ ـــــــ ــــ ــ ـ ـــا خمــ ُهبـــــــــــــــ ْ َ ِ  

ـــد أســــــــــــباب الــــــــــــردى، ويقــــــــــــودين ـــــــ ُوأمــ َ َ َ َُ َّ ْ َُ ــــــــــشؤوم   َُّ ــــرهم مــــ ـــــــ ة، وأمـــ ــــر الغــــــــــــــوا ــــــ ُأمــــ َ ُ ْ ُ ْْ ُ َ َِ ُ َ  
ـــــــالنَّب ـــــــ ــــــــــــن بـــــــ ـــــــ ـــــاليوم آمــ ِفــــــــــــــــ َ ْ ََ َ ــــد         ى َ ــــــ ٍحممـــــــــــ َ َ ْقلبــــــــــــــــــ ُ ـــــــــرومى،َ ــــ ــ ـ ــــــذه حمــ ـــــــ ـــ ـــئ هــ ـــــــ ــــــ ُ وخمطــ ُْ َْ ُِ ِ َِ َ  
ــــض ـــــضت العــــــداوة، وانقــ َمـ ََ ْ َُ َ َ ِ ُت أســــــباهبا         َ َ ْ ــــوم َ ــــــــــــ ـــــــــــــا وحلـــــ ـــــ ـــــــــــــــــت أوارص بيننـــ ُودعـــ ُ ُ َ َ َ َُ ِ َ ْ َ  
َفــــــاغفر، فــــــدى لــــــك والــــــدا ًِ ِ َِ َ َ ْ ــا،         ى َ ُكالمهــــ ـــــــــــــــــىل ِ ِزل َ ــــوم،َ ــــــــــــ ــــك راحـــــــــــــــــم مرحـ ــــــ ــــ ــ ُ فإنـ ْ َ ٌ ِ َ َّ ِ َ  

ــــــم املليــــــــك عالمــــــــة ٌوعليــــــــك مــــــــن علــ َ َ َِ َِ ِ َ ْ ــــوم :         ََ ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــاتم خمت ــــ ــ ــــــــــــــــر وخــــ ـــــ ــــــــــــــــــور أغــ ـــــ ُن ٌ ُّ ٌَ َ َ ُ  
ـــــــــــــ ــــــــــــد حمبـــــ ــــ ــــــــــــــاك، بعــ َّأعطــــ َ َ َ ْ ــــــه         َ ــــــ ُة، برهانــــــ َ ْ ُ ــــــــــــيم ٍ ـــــا، وبرهــــــــــــــــــــــان اإل عظــــــــــ ــــــ ــــ ــ ُرشفـــــ َْ ِ َ ِ ُ ًُ َ َ َ  

ــادق          ٌولقــــــــد شــــــــهدت بــــــــأن دينَــــــــك صــــــ ّ َِ َ َ ِ ُ ْ ِ َ َ ـــــــــــــــك ىف َ ـ ــــــق وأ ــــــ َحــــ َ َ ـــاد جــــــــــــــــسيم ٌَّ ــــــ ــــ ــ ُالعبـ ِ ِ َِ َ  
ـــــــــصطفى          ــــــ ــــــشهد أن أمحـــــــــــــــــد مــ ــــــ ًوا يـــــ َ َّْ َ َ َُ َ َُ َ ْ ُ ـــــــستقبل ىف َ ــــــــــــ ٌمــ َ ْ َ ْ ــــريم ُ ـــــــ ــــــ ــــــــــصاحلني كــــ ــــ ــ ُالـــــ ِ َ َ ِ َّ  

ــــــــــال ــــــرم عـــــ ــــ ــ ـ َقــ ٌ ْ ــــم         َ ــــــ ـــــــــــــن هاشـــــ ــــــه مــ ــــــ ٍ بنْيانـــ ِ ِْ ُ ُ ــــــن ىف ُ ــــــــــــــــــرع متكـــــــــــــــ ـ َفــ ٌَّ َ َ ْ ـــــــــــــــذرى وأروم َ ــــ ُالــ ُ ََ َ ُّ  
عــىل أن هــذه األشــعار التــى كــان املــرشكون وغــريهم هيــامجون فيهــا اإلســالم ونبيــه ورجالــه مل تكــن متــر 

ء اإلسـالم . دون رد من جانب املـسلمني ْوترتـب عـىل هـذا أن ظهـرت طائفـة مـن القـصائد تبودلـت بـني شـعرا
ء  ًوبني شعراء املرشكني واليهود تفاخرا وهجـاء بـسبب مـا نـشب بـني املعـسكرين مـن معـارك وعـداوات جـرا ً

، ومتثل تلك القصائد رضبا مـن النقـائض سـبقت نقـائض العـرص األمـوى. اختالف العقيدة والقيم واملبادئ
 من النقاد ومـؤرخى التى كانت بني الفرزدق وجرير واألخطل والبعيث وغريهم، وإن مل حتظ بالتفات كثري

  . األدب هلا عىل عكس النقائض األموية
وىف ســرية ابــن هــشام نجــد عــددا مــن هــذه . وتبــدأ نقــائض عــرص الرســول مــع انتــصار املــسلمني ىف بــدر

ولعــل أول نقيــضتني مــن تلــك النقــائض . النقــائض عنــد الكــالم عــن الغــزوة املــذكورة ومــا قيــل فيهــا مــن شــعر



 ١٥٦
 

ِلب جمندل كبار املقاتلني القرشيني يومذاك وبني احلارث بن هشام، إذ يقول محزة كانتا بني محزة بن عبد املط

  :حسبام روى ابن إسحاق
ــدهر؟          ـــب الـــــ ـــن عجــــ ـــــــم تـــــــر أمـــــــرا كـــــــان مــــ ـــــر ًأ ـــــــ ــة األمـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــباب مبين ــــ ِوللحـــــــــــــــني أســ ّ ٌ َْ  

ـــــــــــــــادهم، ـ ــــــــــــا أفــ ــــ ـــــا ذاك إال أن قومــ ــــــ ـــــالكفر   ًومــــــ ــالعقوق وبــ ــــــواص بـــــ ، تـ ِفخـــــــانوا ُ ُ ٍ  
ــو  ـــــــوا نحــــــ ــشية راحـ َعــــــ ــــم         َّ ــــــدر بجمعهــــ ـــــــــــدر ٍبــ ـــــن ب ـــــــــــة مــــــ ـــــانوا رهونـــــــــــا للركي ِفكــــــ َّ ِ َّ ًُ ُ  

ــا          ــــــ ـ ــــــغ غريهــ ـــ ــا العـــــــــــري مل نبــ ــــــ ِوكنـــــــــــا طلبنـــ ْ َ َ ــــىل قــــــــــدر ِ ـــا عــــــ ــا، فالتقينـــــــ ِفــــــــــساروا إلينــــــــ ْ َ  
ــــــة          ــــــ ــــــــــــــــــا مل تكــــــــــــــــــــن مثنويــــــــ ـــام التقينــ ــــــ ٌفلـــــــــــ ـــــسمر َّ ـــــــ ـــن باملثقفــــــــــــة ال ــــــ ـــــــــري طعـــ ـ ــــــا غــ ــــ ِلنــ ْ ُّ َّ ٍ  

ــــــيض خيـــــــــتىل ـ ٍورضب ببــ ٍِ ِ ْ ــــــام حـــــــــد َ ُّاهلـــ َ ـــــر ها         َ ـــــــ ـــــــ ـــــــة األ ـــــــ ـــ ن بينَــ ِمــــــــــــــــــشهرة األلـــــــــــــــــــوا ْ ََ ِ ِِّ ََّ َ ُ  
ــــ ـــــة الغـــــــ ـــــــا عتبــــــ ــــ ــن تركن ــــــ ـ َونحــ َ َ ْ ــا         ى ُ ــــــ َوشـــــــــيبة ىف ثاويـــ َ ْ ــتىل جتـــــــــرجم ىف َ ــــــ َالقـ َْ ـــــر َ   ِاجلفــــ

ـــاهتم      ـــ ــــن ُمحَ ــوى مــ ــــوى فــــــيمن ثــــ َوعمــــــرو ثــ َ ـــات عـــــىل عمـــــرو ٌ ِفـــــشقت جيـــــوب النائحــ ْ َّ ُ  
ـــن غالــــــب         ى جيــــــوب نــــــساء مــــــن لــــــؤ ـــــر بـــ ــــذوائب مـــــــــن فهــــ ِكـــــــــرام تفـــــــــرعن الـــــ ْ َ َِ ْ َّ َ َ ٍ  

ـــوم قتلــــــــــــــوا ىف ــــــ ـــك قـــــ ــــــ ـــ ــ ِّأو ُ ــــــــالهلم          ٌ ــــ ــــرص ضــ ــــــري حمتــــــــــرض النــــــ ء غــــ ــــوا ِوخلــــــــــوا لــــــ َ ً ْ َّ َ  
ــــــه          ـــــاد إبلــــــــــــيس أهلــــــ ــــــ ــــــالل قـ ــــــــــــواء ضــــــ َل ـــــاس هبـــــــــم ُ ـــــث إىل غـــــــــدر. فخــــ ــــ   ِإن اخلبي

ــــر واضــــــحا ـــاين األمــ ـــــال هلــــــم إذ عـــ ًوقـ ــا بـــ. ُبرئـــت إلــــيكم   :َ ِاليــــوم مــــن صــــربى ِمــ ْ َ َ  
ــــــــى فـــــــــــــإن ــرون، وإننـــــ ــــــ ــــــا ال تـــــ ــــ ــ ْأرى مـ َ ـــــــرس         ى َ ـــــاف عقـــــــــــاب اهللا، واهللا ذو قــــ ِأخــــــ ْ َ ُ  

ــــــى تورطـــــــــــــوا          ـــــني حتـــــــ ــــدمهم للحــــــــ ــــــ ْفقـــ َ ـــــــرب َّ ـــوم ذا خــــ ــــــرب القــــــــ ـــــــام مل خيـــــ ــــ ـــــان ب ِوكــــــ ْ ُ ُ ْ َ  
ــا          ــــــ فـــــــــا، وَمجعنــ ـــــر أ ــــــــداة البئـــــ ُفكـــــــــانوا غـ ْ ـــــر ً ـــــــ ــــــسدمة الزهـــ ــــــ ــــني كاملـــ ِثـــــــــــــــالث مئـــــــــــ ْ ُّ ّ ٍ ُ  

ـــــــود اهللا ــــــ ـــ ـــــا جن ــــــ ــدنا         وفينـــــ ــــــ ــــــ ــــــني يمــ ــــــ ـــستوضح الـــــــذكر هبـــــــم ىف  حــــ ــــــام ثـــــــم مــــ ِمقـ ْ ِِّ ََّ ٍ  
ــا          ــــــ ــــ ئن ــــــــــــل حتــــــــــــت لوا ـــشد هبــــــــــــم جربي ــــــ ـ ُفــ ـــــر َّ ـــــــامهو جتـــــ ـ ـــــه منايــ ـــــــــأزق فيـــــ ـــــدى مـ ٍلـــــ   ىِ

  :فأجابه احلارث بن هشام بن املغرية فقال
ـــــــــا لقـــــــــــــوم ــــ ـــــر         ى أال ي ـــــصبابة واهلجــــــــ ــــــ ــــ ِللــ   ِالـــــــصدر واحلـــــــرارة ىفى وللحـــــــزن منـــ

ــدمع مـــــــــــن  ــوللـــــــــ ــــــ ـــ ــــــه         ى عين ـــــ ـــن ســــلك ناظمــــه جيــــر ًجـــــــــــودا كأ ِفريــــد هــــوى مـ ِ َ َ   ىٌ
ــــو الـــــــشامئل إذ ثـــــــوى          ــن بــــــــــــــدر عــــــىل البطـــــــل احللــ ـــــــ ــــة مـــــ ـــــــــام للركيــــــــــ ــني مقـــــ ــــــ ِرهــــــ َّ َّ ٍ َ  

ــدن يـــــا عمـــــرو مـــــن ذ ــال تبعـــ ْفـــ َ ِْ ْ َ بـــــة         ى َ ـــــرى ومـــــــن ذ قرا ــــق غمـــ ـــــان ذا خلــــ ِنــــــــدام كــ ْ َ ٍٍ ُ ُ َ ِ  
ــــــك دولـــــــة      ـــإن يــــــك قــــــوم صــــــادفوا من ـــــــدهر فـــ ــــ ــن دول ال ــــــ ـــــــــــام مـــ ـــــــــــد لأل ــــــــال ب ـ ِفــ َ ُ  

ـــــر مـــىض         ى رصف الزمـــان الـــذ َفقـــد كنـــت ىف ــــــــك ذا ســـــــــبل وعــــ نـــــــــا منـ ـــــرهيم هوا ــــ ِت ْ َ ٍَ َ ً  
ـــــائرا          ركـــــــك ثــ ــرو أ ــا عمـــــ ــــإال أمـــــــت يـــــ ًفـــ ُْ ْ َ ـــــا ىف َّ ــــــ ـــــــــق بقي ــ َوال أ ْ ُ ِْ ــــهر ُ ــــــ ــــــــــاء وال صـ ِإخـ ٍ  
ـــــال بمعـــــــــرش          ــن رجـــ ــــرا مـــــــ ٍوأقطــــــــع ظهــــ ٍ ـــــرٍكــــــــرام علــــــــي ً ـ   ىهم مــــــــثلام قطعــــــــوا ظهــ
ــــن وشـــــــــــيظة          ـــــــــوا مـــــــ ــا مجَّعــ ــــــ ـ ــــو مــ ــــــ ٍأغرمهـ َّ َ ــصميم ىف َ ــــر؟ ُونحـــــن الـــ ــــن فهـ ِالقبائـــــل مـ ْ ِ  

ـــؤ ــــــا للــــــــ ـــ َفيــ ـــــريمكم         ى ُ ــــــن حــــــ ـــوا عـــــ ــــــ ــ ُذبب ِّ ـــــذ َ ــــــ ــــة ال ترتكوهـــــــــــــا لـ ــــــ هــ ـــــرى ٍوآ   ِالفخــــــــ
ـــــو          ــــــ ــــ ــ ــــ ــاؤكم، وورثتمــ ــــــ ـــــــا آبـــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــسرت توارثهــــ ــت ذا الــــــــسقف والـــــ ـــ ِأواســــــــيها والبيـــ َ َّ َِ َ  

ـــــــام ــــــ ــــم،فـــ ــــــ ــــ ـــــــيم قــــــــــــــــد أراد هالككــ ــــ ــ ـ ـــب، مــــــــن عــــــــذر   ٍ حللــ ِفــــــــال تعــــــــذروه آل غالـــــ َ  



 ١٥٧
 

ــــــــن عـــــــــــاديتمو وتـــــــــــوازروا          ـــدوا ملـــ ـــــــ َوجـ ُّ ــــــوا مجيعـــــــا ىف ِ ـــــــصرب وىفى ِّالتأســـــــ وكونـ   ِال
ــــأخيكمو          ــــــ ـــو أن تثـــــــــــــــــــأروا بـــــــــ ــــــ ــــ ــ ــذو لعلكمــــ ــــــأروا بـــــــــ ــــروى وال يشء إن مل تثـــــ ــــــ ِعمـ ْ َ  

ـــــردات ىف ــــــ ــــــ ٍبمطـــــ ِ ــا          َّ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــف كأهنـ ــــ ــ ـــــــ ِّاألكــ ُ ـــــرو َ ـــــــ ـــــــة األ ـــــــــــام بينـــــ ــــــيض تطــــــــــــري اهلـ ِمــــــ ْ َ ِّ َ ِ ُ ٌ  
ـــــأن مــــــــــــدب الــــــــــــذر فــــــــــــوق متوهنــــــــــــا          ــــــ ِّكـ ََّ َّ ـــــــــخزر َ ــــــدائها ال ــــردت يومــــــــا ألعــ ِإذا جــــ ْ ُ ً ِّْ َ ُ  

ى سفيان زعيم املعسكر املكى  ُوعقب انتكاسة املسلمني ىف غزوة أحد ارتقت هند بنت عتبة زوجة أ ٌ
شدت   :ًاملرشك آنئذ صخرة كانت هناك وأ

ــــــــا ــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــن جزين ـــدر         نحـــــ ــــــ ـــــــ ــــوم بــــ ـــــــ ــــــ ـــ ِكم بي ــــعر ِ ــــد احلــــــــــرب ذات ســــــ ِواحلــــــــــرب بعــــــ ْ ُُ ُ ِ  
ــــة ىل ــا كــــــــــان عــــــــــن عتبــــــ ــــــ ـــــــرب          َمــ ِمــــــــــن صـــ ْ ـــــــــــــــــــــــــ َ ـــــرى وال أخــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــه وبكـــ ـــــ ــ ــــ ــ ْوعمـــــ ِ   ىِّ

ـــــس ــــــ ُشــــــــــــفيت نفـ ْ َ ــــــضيت نـــــــــــــذرى َ ـــــــش         ى ُوقــــــ ـ ِشــــــــــفيت، وحــ ْ َ َْ َ   ىَ غليــــــــــل صــــــــــدرى،َ
ــــــــشكر وحـــــــــــــــــش ُفـــــــــ ْ ـــــر عـــــــــــــــــىلى ُ ـــــــ ـــ ـــــى تـــــــــــــــــرم أعظمـــــــــــــــــ         ى عمــ ــــــ ــــ ِحتــ ُ ْ َ ّ َ ـــــــرب ىفى ُ ـــــــ   ىقـــ

اثة بن عباد بن املطلب قائلة   :فأجابتها هند بنت أ
ـــت ىف ــــــ ــــ ــ ِخزيــــ ِ ـــدر          َ ــــــ ـــــــ ـــــد بــــ ـــــــ ــــ ــ ــــدر وبعـ ــــــ ــــــ ِبــــ ـــــر ٍ ـــــــ ـــــــــــــاع عظـــــــــــــــيم الكفـــ ــــــــــت وقــ ــــا بنـــــ ــــــ ِيـــــ ِ ٍ َّ َ َ  

ـــــر          ــــــــداة الفجــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــبحك اهللا غـــــ ــــــ ـــــــ ِصـــــــ َ ُ ِ َ َّ ـــــر َ ـــــــ ــــــ ـــوال الزهــــ ــــــ ــــ ــ ـــــ ِم اهلاشــــــــــــــــــــــميني الطــ ْ ُّ ِ ِّ ِ  
ـــــر ـــــــ ــــــ ـــــسام يفــ ــــــ ــــ ــ ـــــــاع حـــ ــــــــــــ ـــــــل قطـ ــــــ ِبكـــــــ ْ َّ ََ ٍ ــ         ى ٍ ــــــ ــــــ ـــــ ــــزة ليث ــــــ ــــ ــ ـ   ىرصـــــــــــــــــــق  وعـــــــــــــــــــىلى،ُمحــ

ْإذ رام شيــــــــ ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــٌب وأ ــــــ         ى ـدرـــــِـــوك غــــــ َّفخضــ ــــــــــــــبا منـــــَ ــــــــواحـ ِالنَّحـــــــــــــــــرى ِه ضــ ْ  
ِونذرك السوء فرش نذر ْ َ َْ َُّ َ َ ُّ ُِ  

ضا بشعر عنيف فقال   :ونقضها حسان أ
ْأرشت َ ِ ــا         َ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــان عادهتــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــاع، وكــ َ لكـــ َ ـــــر َ ـــــــ ــــــ ـــــؤم، إذا أرشت، مــــــــــــــــــــــع الكفــــ ــــــ ــــ ــ ِلـــــ ْ َ ِ َ ٌ  

ــا،          ـــــــا معهــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ، وزوجهــ ـــــــــــــن اإل ــــ ــ ـ َلعــ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ِ ـــــر َ ـــــــ ــــــ ــة البظـــ ـــــود طويلـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــد اهلنُ ــــــ ـــــــــ ِهنْ ْ َ ََ َ ِ ُ َ ِ  
ــــد          ــــــ ـــــصة إىل أحــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ـــــت مرقـــ ـــــــــــــ ٍأخرجــــــ ِ ُِ َ ُْ َِ ً ْ ُ َ ـــــر ىف ْ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــىل بكــ ـــــة عـ ـــــــ ــــــ ــــوم معنقــ ــــــ ِالقــــــــــ ْ َ َ ً َ َِ ْ ُْ ِ  

ـــر ـــــال ال حـــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــر ثفــــــ ــــــ َبكــــــــــــــ َ ٍ َ َ ٍ ْ ــــــه         َ ــــــ ِاك بــــــــــــ ِ ـــــر َ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة وال زجـــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــن معاتبـــ ِال عـــــ ْ َ ََ ٍَ َ ُ  
ــا          ــــــ ــــ ــ ــــــني هبـــــ ــــــ ــــــتك تتقـــــــ ــــــ ـــــــــــــــصاك إســـــــ ِوعــــ َ َّ َ ُِ ِْ ِ َ ـــــار ََ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــة عـ ــــــ ــــ ــ ِدق العجايـــــــ ِ َ َ ـــــرى ََّ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ِالفهـ ْ ِ  
ــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــْرشجها          ُقرحــــــــــــــــــــت عجيزهتــــ َ ََ َ ُ َ َِ ْ ِ ـــــر َ ــــــ ـــــــصا عـــــــــــــــىل القهــــ ــــــــ ـــصها ن ــــــ ــــ ــ ِمـــــــــــــــن ن ْ َِّ َ َ َ ِ  
ــا          ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــداوهيا زميلتهــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــت تــ ُظلـــــــــــــــــــــــــ َ َُ ََّ ْ ـــــــضحه وبالــــــــــــــــــــــــــــسدر َ ــــــ ــــــاء تنْـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ِبا ْ َِّ ِ َِ ُ ُ َ ِ  
ـــــــادرة          ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرة مبــ ــــــــت زائــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ًأقبلــ ًَ ُ َِ ِ ِ ْ َ ْ ــــــــــوم ذ َ ــــ ــ ــــــــــــــك وابنـــــــــــــــــك يـ يـــ َبأ ْ َ َِ ِ ِْ َ ــــــــــــــــدرى ِ ِبـ ْ َ  
ــــــــــــــــــه          ـــــــ ـــــــــــــسلوب بزتــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــك املــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ُوبعمــ َ ََ َّ ِ ِِ َ ــــرين ىف ِّ ــــــ ــــ ــ ـــــــــك منْعفـــــ ــــ ــ ــــ ِوأخيــ ِ َِ ــــــجفر ُ ــــــ ــــــ ِالــــ ْ َ  
ــا،          ـــــــت هبــــــــــــــــ ــــ ــ يــــ ــسيت فاحـــــــــــــــــشة أ ِونـــــــــــــــ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ ً ــــ َ ـــــــ ـــــــــــــد، وحيــ ـــا هن ــــــ ــــ َي َ ُ ـــــــدهر! ِكِ ــــ ــ ـــبة ال ِســــــــــ ْ َّ َ َّ ُ  
ــــال تــــــــــــــــــــرة          ـــــــــــــ ــت صــــــــــــــــــــاغرة بـــ ـــ ــــــ ٍفرجعـــــــــ ِ ِ َِ َ َِ ً ْ َ ـــــر َ ـــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــا وال وتــــــ ــت هبــــ ـــ ــــــ ــــا طلبـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ِممـــ ِْ َ َ ِْ َ َ ّ ِ  
ــا ولــــــــــــــــــــدت          ـــ ــــــ ــــد أهنـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــم الوالئــــ ــــ ــ ْزعـــــ َ َُ َ ََّ َ ِ َ َ ـــــر َ ـــــــ ـــــن عهـــ ــــــ ــــان مـــ ــــــ ــــــغريا كـــــ ــــــدا صــــــــ ــــــ ِولــ ْ ْ َ ََ ِ َِ ً ً َ  

  :النضريوعقب مقتل كعب بن األرشف قال كعب بن مالك يشمت بموته وإجالء بنى 
ــــــحبور          ــــــ ــــت بغـــــــــــــــدرهتا الــــ ــــــ ـــــد خزيـــــ ــــــ ُلقــــ َُ ُ َْ َ ْ ِ ـــــــدور َ ــــــدهر ذو رصف يـــــــــــ ـــــــ ـــ ــــذاك الــ ــــــ ــــــ ُكــ ٍُ  



 ١٥٨
 

ــــــروا بـــــــــــــــــــــرب          ــــ ــ ــــ ــ ـ ـــم كفــ ــــــ ــــ ــ ـــــــري ٍّوذلـــــــــــــــــــــك أهنــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــر كبـــــ ــــــــــــ ـ ــــــــره أمــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــز، أمـــــ ــــــــــــ ُعزيـ ٌ ُ ْ َ ٍ  
ـــــــــــام          ــــ ــــــام وعل ــا فهـــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــــــوا معـ ــــ ــ ًوقـــــــــــــــد أوتـ ً ً ُ ـــــذير ُ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــن اهللا النـــ ــــــ ــــ ــ ــــــاءمهو مـــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ   ُوجــ
ــا          ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــــادق أدى كتابـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــذير صـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ًنـــــ َّ َ ٌ ـــــــــــــــــات ٌ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــريٌوآيـــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــة تنـ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُ مبينــــــــــ ٌ ِّ َ ُ  

ـــــدق: فقــــــــــــالوا ــــــ ـــــــأمر صـ ــــــــــت بـــــ يــ ــا أ ٍمــــــــــ ِ ـــــدير   َ ــــــــــــ ــا جـــــ ــــــ ــــــ ـــر منــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ـــــــــــت بمنْكـــ ــــ ــ ـــــ ُوأ ٍُ َ َ  
ــــــال ــــ ــ ـ ــا         : فقــ ــــــ ــــ ــ ـــــــت حقـ ــــــ ــ ـــــىل لقـــــــــــــــد أدي ــــــ ُبــــ َ ـــصدقن َ ــــــ ــــ ــ ـــــــريى ِّيـــــ ـــــــ ــــــــــــم اخلبــــــ ــــه الفهــــــــ ــــــ ُبــــــــــ ُ ِ َ  

ــــد          ــــــ ــــد لكـــــــــــــــل رشـــــ ــــــ ـــــــه هيـــــ ــــ ــ ــن يتبعــ ــــــ ــــ ــ ٍفمـ ْ ُ ََ ْْ ُ ْ َ َ ــــور ْ ــــــ ــر بـــــــــــــــه جيـــــــــــــــز الكفـــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــــن يكفـ ــــ ُومــ ْ ْ َُ َ َُ ْ  
ــرا  ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــدرا وكفــــــ ـــــوا غــ ــــــ ــــام أرشبـــــــــ ــــــ ــــــــــ ًفل ً ِ ـــور         ُْ ــن احلـــــــــــــق النّفــــــــــ ــــــ ـــــم عـــــ ــــــ ـــــاد هبــ ــــــ ُوحــ ُ  

ــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــرأى ُأرى اهللا النبــــ ــــــ ــــــ ـــــدق         ى بـــ ــــــ ــــور ٍصــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــان اهللا حيكـــــــــــــــــــــــــــم ال جيـــــ ــــــ   ُوكـــــــــــــــــــ
ــــيهم          ــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــلطه علــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــده وســــــ ــــصريه َّفأ ــــــ ــــ ــــان نــ ــــــ َوكــــــ ِ ــــــــــــصري. َ ــــ ُنعــــــــــــــــم الن ْ ِ!  
ــــــــــــــا          ــــب رصيعـ ــــــ ـــــــودر منهمـــــــــــــــو كعـــــ ــــــ ًفغــ ٌ َ ِ ــــــــــــضري ُ ــــ ـــــــرصعه النَّ ــــــ ـ ــــد مــ ــــــ ُفــــــــــــــــذلت بعــــــ ِ ْ َّ َ  

ـــــ ــــــ ـــىل الكفـــــــــــــــني ثـــــــــــــــم وقــــ ــــــ ْعــــــ َّ ــــــه         َ ــــــ ْد علتـــ َْ ــــور َ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــشهرة ذكــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــــدينا مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ُبأ ُ ُ ٌ َّ  
ـــــــــيال          ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــد إذ دس لـــــــــ ـــــــأمر حممــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ًبـــــ َّ َ ـــسري ٍ ــــــــــــ ــا كعـــــــــــــــــــب يــــ ــــــ ــــــ ـــــب أخـــــ ُإىل كعـــــــــــــ ٍ ٍ  
ـــــر          ـــــــه بمكــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ زلـــ ــــره فأ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ٍفامكــ َ ـــــسور َ ــــــ ـــــ ــ ــة جــ ــــــ ـــــــ ـــ ــــو ثقــ ــــــ ـــــــ ـــــــود أخـــ ـــــ ــ ــــ ُوحممــ ٍ ٌ  
ــــوء          ـــــــ ــدار ســ ــــــ ـــــــضري بـــــ ــــ ــو النَّــ ــــــ ـــ ٍفتلــــــــــــك بنــ ُ ـــــــــــــمبري ِ ، الــ ـــــــــــام اجرتمــــــــــــــوا ـ ــ ــــــــــــــارمهو، ب ُأ ِ ُ َُ  

ـــــــ ـــ ــــداة أ ،          امهو، ىفَغــــــ ــــــــوا ـــــف رهـــ ًالزحـــــ ْ ــــــــــــصري َ ـــــــو هبــــــــــــــــم بــــ ــــ ــ ـ ــــــول اهللا، وهــ ُرســــــــــ َ َْ ُ  
ــــوازروه ــــــ ــــ ــ ــــحامة مــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــسان ال ــــــ ُوغـــــــــــــــــ ُ ِّ ُ َ ُ ُ ـــــر   َ ـــــم وزيـــــــ ــــــداء، وهــــــــــــو هلـــــــ ــــ ـــــىل األعــ ُعـــــــ َ َْ  

ـــو: "فقـــــــــال ــــسلم، وْحيكمــــــ ـــــ ُال َ َ َ ُّ، فـــــــــصدوا     !"ِّْ ـــــــــــــرهم كـــــــــــــــــــذب وزور َ ـــــــــــالف أمــــــ ــــ ــ ُوحــ َُ ٌ ِ َ  
ـــاال ــــــ ــــ ــ ـــــو وبـــ ــــــ ـــــ ــــــب أمرمهــ ــــــ ـــذاقوا غــــــ ــــــ ــــــ ـــ ًف َّ ـــــــري   ِ ـــــــ ــــــ ــــنهم بعــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــة مـ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــــــــل ثالث ــــــــــــ ُلكـ ٍ  
ـــــاع ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــدين لقينقــ ــــــــــــ ـــــــــوا عامــــــ ــــــــــــ ٍوأجلـــــ ُ ْ ــــــل ودور   ُ ــــــ ــــ ــ ــــــو نخـــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــودر منهمـــــ ُوغـــــ َُ ٌ ِ ُ  

  :قائالى فأجابه سامك اليهود
ــــــــت، وضــــــــــــــــــافن ــــ ــ ُأرقــــ ْ ِ ـــــــري         ى َ ـــــــــــ ُهــــــــــــــــــم كب ــــــــــــصري ٌّ ـــــل قـــــــــــــ ــريه ليــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــل غـــــــــــ ــــــ ــــ ــ ُبليــــــــ ٌُ ٍ  

ــا          ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــره مجيعـــ ــــ ــ ـــــار تنكـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــري َأرى األحبـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــم خبــــ ـــــــ ــــــــــــــــه علــــ ــــــ ُوكلهمـــــــــــــــــــــــو لــ ٌ ْ ُِّ ُ  
ــــم          ــــــ ــــ ــــل علــ ـــــــني لكــــــــــــ ــــ ــ ـ ــــوربــــــــــــــــــــ وكــــــــــــــــانوا الدارســ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــق والزبــــ ـــــــــــــوراة تنطـــــــــ ـــــ ُه التــ ُ َّ ُ  
ــا          ــــــ ــــ ــ ــــ ــــار كعبــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــــــيد األحب ــــــــــــ ًقتلــــــــــــــــــــتم ســ ـــــــري َّ ـــــــ ـــــن جيـ ــأمن مــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــدما كـــــــــــــــان يـ ُوقـ ِ ُ ً ْ ِ  
ـــــــــــــــــــه          ــــ ــود أخي ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــو حممـــــــــ ـــــــــــــدىل نحـــــ ــــ ــ ٍتــــ َّ َ ــــور َ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــه الفجــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ـــــــود رسيرت ـــــــ ــــ ــ ــــ ُوحممــ ُ ٌ  
ــا          ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــا نجيعــ ــادره كــــــــــــــــــــــأن دمــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ًفغـ ـــــــري ً ـــــــ ــــــ ــه عبـ ــــــ ــــــ ــــــىل مدارعـــــــ ــــــ ــــــ   ُيـــــــــــــــــــــسيل عـــ

ــــ ـــــــ ـــــ يكمــــــــــــــــو وأ ــا،         ى فقــــــــــــــــد، وأ ــــــــــضري ًمجيعــــــــــــــ ــــه النـَّ ـــــــ ــــيب، ب ــــــ ــيبت، إذ أصـ ــــــ ـ ُأصــ ِ ِ َِ َُ ُْ  
ـــاال          ــــــ ـــرتك رجــــ ــــــ ـــــــــــم نــــ ــــــسلم لكــ ــــــــــإن نـــــــ ـ ًفــ ْ ْ َْ َ ـــــــدور ْ ــــــــــــ ــــــوهلم طـــــــــــــــــــري ت ــــــ ــــ ــ ُبكعـــــــــــــــــــب حـ ٌ ٍ  
ــــد          ــــــ ـــــــــــــوم عيـــــــــــــ ــــائر يــــــــــ ـــــــــــــ ٍكـــــــــــــــــــــــأهنمو عتــــــ ِ ـــــ ُ ــــــ ـــذبح، وهـــ ـــــــ ْتــــ َ ُ َّ َ ـــــــريى ُ ـــا نكـــــــ ــــــ ــــــيس هلـــــ ــــــــ   ُل
ـــــــــــام          ــن عظــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــق هلــــــ ــــ ــ ــــــــــــــيض ال تليـــــ ًببــــــ ِ ُ ٍ ــــواىف ِ ـــــــ ــــــ ــــور صـ ــــــ ــــ ــ ـــــــا ذكــ ـــــ ــ ـــــــــد أكثرهــــ ــــ ــ ـ ُاحلــ ُ ُ ِّ  

ـــــام القي ــــــ ــــــخر         كـ ـــــأس صـــــــ ــــــ ـــــن بـ ٍتمــــــــــــو مــــــــ ــيس لكــــــــــــم نــــــــــــصري ِ ـــــــ ُبأحــــــــــــد حيــــــــــــث لـــ ٍ ْ ُ  



 ١٥٩
 

ْوردا عــىل مــا اهتـــم بــه مـــن اشــرتاكه ىف تـــشنيعات اإلفــك الــذى رميـــت بــه عائـــشة رىض اهللا عنهــا يقـــول  َ ِ ُ َِ ُّ
َحـــسان بـــن ثابـــت مـــدافعا عـــن نفـــسه، ونافيـــا أن يكـــون قـــد خـــب أو وضـــع ىف تلـــك الفتنـــة املنتنـــة، ومؤكـــدا أن  َ ََّ َ

ِّالــــصد ــن بيــــت رشيــــف كــــريم، ِّ ــا رشيفــــة كريمــــة مــ ــا الريــــب ألهنــ ــــدا أن تعلــــق هبــ ــن أ َيقة بنــــت الــــصديق ال يمكــ ْ ِِّّ َ َ َ ِّ َ
ـــسنة النـــساء مـــن لـــوك أعـــراض  ــا تتدهـــدى إليـــه أ ْوأخالقهـــا ســـامية ســـامقة، ولـــساهنا عـــف ال يتدهـــدى إىل مـ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ

  :األخريات
ــــــة          ــــــ ـــــــــــزن بريبـــــ ــــ ــ ٍحـــــــــــــــــصان رزان مـــــــــــــــــا ت َ َ َِ ِ ُّ ٌ ٌَ َُ فـــــــلَو َ ـــــن حلـــــــوم الغوا ــــصبح غرثـــــــى مــ ِتـــ ِ َِ ِ َُ ُ َ ْ ُ ِْ ُ  

ــــــة حــــــــ َعقيلــ ُ َ ِ ـــؤى َ َمــــــــن لـــــ ُ ـــــــن غالــــــــب         ى ِ ٍبـ ِ ـــــــرام املــــــــساع ِ ِكـ ـــــــري زائــــــــلى ِ ِجمــــــــدهم غـ ِ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ  
ــا          ــــــ ــــ ــ ـــــــب اهللا خيمهــ ـــد طيـــــــــ ــــــ ـــــ ـــة قــ ــــــ َمهذبـــــــ ُِ ُ َ َّ ََ َ ٌ ـــوء وباطــــــــــل ََّ ــــــ ــــــل سـ ـــــن كــــ ِوطهرهــــــــــا مـــــ ِ ٍِ ِّ ُ َ َّ ََ  

ــد قلــــت الــــذ ــــت قــ ُفــــإن كنْ ُْ ُ َ َُ ُقــــد زعمتى ِ ْ َ ــــوط ُمــــو         َ ــــــ ــــت ســــ ـــــــ ـ ـــــال رفعــ ــــــ ِفـــ ْ ََ َْ َ َإىلى َ ــاميل ِ ــــــ ــــــ ِأ َ َ  
ــــــف، وود ّفكيـــ ُ َ َْ َ ـــرصتى َ ــــــا حييـــــــــت ونــــــ َمـــ ْ ُ َ َُ ـــــــمحافل؟                  ى ِ ــــ ِآلل رســـــــــــــول ا زيـــــــــــــن الـــ ِ َ َْ ُ َِ َ ِ َ ِ ِ  

ــــم          ـــــــاس كلهــــ ـــىل النـ ــــه رتــــــــب عــــــــال عـــــ ْلــــ َِ ِّ َُ ِ َ ٍ ٌ ـــــمتطاول َُ ــــــ ــــــــــــــه ســــــــــــــورة الــــ ِتقــــــــــــــارص عن ِ َ َ َُ َ َْ ُ َ ُ َ َ  
ـــــك اهللا، حــــــــــــرة         رأ ــــــ ـــر لـ ــــــ ًتــــــــــــك، وليغفـــ ُُ ِ ِ ِْ ْ َ ئـــــــل ْ ــــــري ذات الغوا ــــــصنات غـ ـــــن املحـ ِمــ ِ َ  

ره بالقرآن وقصصه تقول   :وهناك قصيدة بديعة نظمها النابغة  اجلعدى بعد إسالمه يظهر فيها تأ
ــــــــــــه       ـــــ ــ ــــ ــ ـ ــــــك لــ ــــــ ــــ ــ ــــــد هللا، ال رشيــــــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ُاحلمــــ ـــــام َ ــــــ ــــ ــ ــــسه ظلـــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــا فنَفــ ــــــ ــــــ ـــــــن مل يقلهــــــــ ــــــ َمـــــــــ َ َْ ْ َُ َ  

ـــــــــــل ىف ــــ ــ ـــــــــــ ــــمولج اللي ــــــ ــــــــــــ َالـــــــ ِ ِ ـــــــار         ال ُ ــــ ــ ـــــــــــــ ِوىف ِنهــ ـــــام َ ــــــ ـــــــرج الظلــــ ــــــ ــــــارا يفــ ــــــ ــــل هنـــ َالليـــــــــــ ُّ ُ ُِّ ً َ ِ  
ــىل الــــــــــــ ـــــع الــــــــــسامء عــــــــ فـــــ ـــــافض الرا َاخلـــــ َ َّ ِ ِ ـــــام   ِِ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــا دعـ ـــــــــــــ ـــــبن حتتهــــ ــــــ ــــــ ـــــــ َأرض، ومل ي ِْ َ َ ِ َْ َ َْ َ ِ ْ  

ـــــــــــارئ املـــــــــــــــصور ىف ــــ ــــالق الب ــــــ ـــ ِاخلــ ِ ِِّ َ ُ ِ ـــــــــــــ          ِ ـــ ــا الـ ــــــ ــــ ــــــــصري دمــ ــــ ـــــــى يــ َأرحــــــــــــــام مــــــــــــــاء حتـــــــ ََ ِ ً ِْ َ  
ـــدرها  ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــدها مقــــــ ـــــــــــــــــــة قـــ ــــــــــــــن نطفــ ُمـــــــ ُِّ َّ َُ َ ٍْ ـــــــــــــسام         ِ ــــ ـــــشار والنَّ ــــــ ــــــ ـــــا األ ــــــ ــــ ـــــق منهــ ـــــــ َخيلـــــ ََ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ  

ــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــصب          ــــــــــــــــا أقامهــــ ـــم عظامــــ ـــــــ ــــــ ٌثــــ َ َ َ ً ََّ َُ ــا ِ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــساه فالتأمــ ـ ــــــــــام كــ ــــــــــــــت حلــــــــــــ َثمــــــــ ْ َ ُُ َ ََّ ً ْ َ َ  
ـــــــــــــــ          ــــائق أ ــــريش والعقــــــــ ـــــــ ــــــــــــم كــــــــــــسا الـ َث َ ِ َ َ ِّ َ ََّ ــا ُ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــه أدمـ ــــــــــدا ختالـــــ ــــ ــ ـــشارا وجلـــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ َـــ ُ ََ ُ َْ َ ً ِ ً  

ـــــايش والـ َوالـــــــــصوت واللـــــــــون واملعــــ ََ ِ َ َ ـــــام ـــــــــــ         َ ــــــ ــــــرق الكلـــــ ــــــ ــتى، وفــــ ــــــ ِأخــــــــــــــــالق شــــــــ َ َ َ ََّ َ َّ َ َ  
ـــــيجمعكم          ــــــ ــــ ــ ــــ ـــــد أن ســ ـــــــــــــــــــــت ال بــــــــــــــــــ ُثمــ ُ ْ ََ َ َّْ َُ َّ ُ ـــــــــــــسام َ ــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــرا شــــــــــــــــــــــــــــهادة قــ َوا جهــــــــــــــــــــــ ًَ ً َ ْ َ ََ ِ َّ  
ـــــو          ــــــ ــــ ــــــدا لكمــ ــــ ــ ـــــــائتمروا اآلن مـــــــــــــــــا بـــــ ـــــ ــ ـ ُفــ ُُ َ َ َ َِ َ ــــــــــــــــصام ْ ــــــدمتو عــ ــــــ ـــــــــصموا إن وجـــــ ــــ ــ َواعتــ َ َ َِ ُ ُ ْ َِ ُ ِ ْ  

ـــــــــــــــسامء، وال ِىف ــــ ــ ـــذه األرض والـــــ ـــــــــــــ ــــ ــ َهـــ َِ َ ِ َ ِ ــا          ِ ــــــ ــــــــــــ ــــن رمحـ ــــــــــــ ــــه إال ملـــــ ــــــ ــــ ــ ـــــ ــــــــصمة منْ ـــــــ ِعــــــ َ َْ َُ ِ َّ ِ ِ َِ  
ـــــــرون إىل          ــــــاس، هــــــــــــل تـــــ ــــــ ـــــا الن ــــــ َيــــــــــــا أهيـ ْ َُ َ َ ُّ ــــدها رغــــــــــــــام؟ َ ـــــادت، وخــــــــــ ــــارس بـــــــــ ـــــــ ـ ِفــ َ َ ُّ َ َ َ َ ِ َ  
ـــاءكمو          ــــــ ـــــــــــــدا يرعـــــــــــــون شــــ ُأمـــــــــــــسوا عبي َ ْ َ ُْ َ ْ َ َْ ًَ ِ ـــــام َ ــــــ ــــ ــ ــــ ــــــــــم حلــ ــــ ــ ــــ ـــان ملكهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ام كــ ـــأ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ُكــ ُْ ُْ ُُ َ َّ َ َ  

ـــــــــأرب إذ ــــــــبإ احلــــــــــــــارضين مـــــ ــــ ــــــن ســ ــــــ ِمــ َ َ َِ ْ َ َِ ــا          ِ ــــــ ــــــيله العرمــــــــ ــــــ ــــــن دون ســـ ـــــــون مــــــــــ ــــ ــ ـ ِيبنُـ َ ْ ُ ْ َِ ِِ َ ِ َ  
ِفمزقــــــــــوا ىف ُ َِّ ـــــــــــ ُ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ ــــــــــبالد واعرتفــــــــــوا الـ ُال َ َ ِ ـــــــهون   ِ ــــ ــ َــ ـــــدما ُ ــــــ ــــوا البأســـــــــــــاء والعــ َوذاقـــــــــ َ َ ََ ْ ُ  

ــــــ          ــــ ــــه اخلمـــ ــــــ ــــسدر واألراك ب ــدلوا الــــــ ــــــ ْوبــ َ َ َِّ َ َِ ِ ََ ْ ُِّ ـــــدما ُ ــــــ ـ ـــــان منْهــ ـــــــحى البنْيـــــــــ ـــط، وأضـــــــ ــــــ ــــ ِـــــ َ َ ُ َ َُ ُ َْ َ  
ـــــسامء، ومــــــــــن         يــــــــــ ــك األرض والـــــ ــــــ َا مالــ َّ َْ َِ ِ َ َ ـــــام ِ ــــــ ــــ ــ ـ ــف أ ــــــ ــــــــــــــــن اهللا ال خيــــــــــ ــــــــــــــرق مــ َيفــــ َ ْ َ َ ِ َ َِ ْ َْ  
ِّإنــــــ ــــت نفـــــــسى ِ ــــــد ظلمـــ ِامـــــــرؤ ق َ ُ ْ َُ َ َ َّ وإالى،ٌ ِ ــــــــــــــــ          َ ـــــــف عنّ ــــ ــ ـ َتعــ ُ ـــــــــــــا كــــــــــــــــثامى َ ـ ـــــىل دمــ ِأغـــــــــــ َ ً َ ْ ُ  



 ١٦٠
 

َأطــــــــــــرح بالكــــــــــــافرين ىف ُِ ِ َ ِ َ ْ ـــــــــــــ          ُ ـــدرك الــ ــــــ ِالـــ ْ ــــــــــا رب، أصــــــــــ َّ ــــفل، ي ِّأســــــ َِ ِ َ ْ ــــــــــرضما َطىلَ َال َّ  
ء يقولــون ىف أحــداثها مــا عنــدهم مــن شــعر . وعقــب مــوت الرســول ثــارت فتنــة الــردة، وانطلــق الــشعرا

نــى عليــه كعــب بــن األرشف اليهــودى لتفانيــه ىف  ومــن عجائــب األمــور أن نــرى احلــارث بــن هــشام، الــذى أ
ــى بكــر عــىل رأى عمــر ىف حماربــة املرتــدين وعــ َحماربــة اإلســالم، ينــرص رأى أ دم التــساهل معهــم ولــو ىف عقــال ُ

ه هو التوفيق بعينه   :كانوا يؤدونه لرسول اهللا عليه السالم، ويؤكد أ
ـــــــــــــره،        ـــالغ أمــــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ــــر رأى، وا بــ ـــــــ ــــــ ِعمــــ ِِ ْ َ ٌ ََ َُ َ ُ َّ َ ــــــصديق ُ ــــه الــــــــــ ــــــ ــــــ ــالف رأ ـــــ ــــ ــ ـ ــــا، فخــ ــــــ ــــ ــ ُرأ َِّ ِّ ُ َ ًْ َْ ََ َ َ  

َإذ قــــــال َ ْ ـــض ىف: "ِ ِغمـــ ْ ِّ ـــدى إغامضــــــة       َ ًاهلـــ َْ َ ْ ِ َ ــــــــــق، فإ ُ ِوارفــ َ ُْ ْ ــــــك ىفَ ِنــــــ َ ــــــــــــق َّ ـــــــــــور رفي ُاألمـ ِ َ ُِ ُ  
ـــن أمـــــــــواهلم ْوجتـــــــــاف عــــــ ِْ ِ َ ْ ََ َ َ َ ى لـــــــــه،       "َ ُ، فـــــــــأ َ َ َ ـــــــــــــــــــــق َ ــــ ــ ـــــــــــــدوه، التوفي ـــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــال عـ ُإال قتـــــ ِ ِ ِْ َِّّ ُ ََ َ ِ  

ـــــــــــــذ ِإن الـ َّ َّ ــــنَاى ِ ــــــ ـــ ــــــه نفوســ ــــــ ـــــت عليـــ ــــــ ُكانــــ ُ ُ َِ ْ َ َ ْ ـــــحادثات مــــــــن الــــــــحروب تتــــــــوق ِىف   َ ُالـــ َُ َ ِ ُ ُ َ َِ ِ ِ  
ــــة ــــــ ِقـــــــــــول اخلليفـ َ َِ َ ْْ ــداءك: "ُ ـــــــ ُقـــــــــــاتلوا أعــ َ َ ْ َ ُ ِ ـــــــــــــــــــــق ْم            َ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــة ردة التعويــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ِإن الدني ِ ِْ َّ ََّّ ُ ََّ َِّ  

ـــــــدا            ــــ ــ ـــــوا عقـــــــــــــــاال واحــ ــــــ ــــو منَعــــ ــــــ ًوا لـــــ ِ َِ ُ ْ ََ َ َ ِ ـــــــــــروق َّ ــــ ــ ــــــده ثفـــ ــــــ ــــــ ــ ــــــــات ممــــــــــــــــــــا عنْ ُأو فــــــــــــ ْ ُ َُ ُ َْ ِ َّ ِ َ َ  
ــا        ــــــ ـــــــ ـــــــــــــــل والقنَ ــا بالقبائ ـــــــــــت قومـــــــــــــ ــــ َلرمي َ َْ ْ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ً َ ــــــــ َُ ــــ ــ ـــاة، وإننـ ــــــ ـــــــــــــوا الزكــــــ ِمنَعــ َّ َِ َ َُ َّ ُملحـــــــــــــــوقى َ ُ َ َ  

ِبق ــــــاهلم ىفِ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ِتــــــ ْ ِ ِ ــــــــــــرة             َ ــــــــــــ ـــــ ـــــــة أو كثــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ٍقلــــــ ٍ َِ ْ َ ْ َ ـــــوق َّ ــــــ ـــمريش فــ ــــــ ـــ ــــــسهم الــ ـــــــــــا دام للـــــــ ُمــ ُ ِ َّ ْ ََ ُ َّ َ َِ ِ"  
ــا نعمــــــــــــــــــــة         ــــــــــــــــــ ـــــــه علينَ ــــ ــ ــــ ـــــــــم بنعمتـــ ــــ ــ ًأعظـــــ َ َ ْْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ـــــ َ ــــــ ـــ ِفيهــــــــــــــا ل ــــــــــدونا مــــــــــــــسبوقـَِ ُحرب عــــ ُ ِّ َْ َ َْ ُ َ ِ!   

ــ َ وممــن ســعر فتنــة الــردة مالــك بــن نــويرة، الــذى حــض قومــه عــىل عــصيان ال ْ َ ُ ُ سلطة واالمتنــاع عــن دفــع َ
الزكــاة مـــا دامـــت الـــسلطة ضــعيفة، أمـــا إذا خرجـــت مـــن الــردة منتـــرصة فـــال بـــأس بــأن يـــدخلوا ىف الطاعـــة مـــع 

  :الداخلني
ـــال ــــك: وقـــــــــال رجــــــ ــــوم مالـــــ ٌســـــــــدد اليـــــ َ َُ ـــال   ِّ ــــــ ــــ ــــــــال رجــ ــــ ــ ـــــــــــــك مل يـــــــــــــــسدد: ٌوقـ ــ ِمال َّ َ ُ ٌ  

ــــــت ــــــون: ُفقلــــ ِدعــــ ُ يكمــــــــــو.ىَ ــــــــــا أل ــا ىف   !َال أ ــــ ًفلـــــم أحــــــظ رأ َْ ــــدِاملقــــــام وال َ ــ   ىِ النَّ
ـــــدونكموها ــــــ ـ ـــــ. فــ ــــــ ــــدد   مــــــــــــــالكمى إنــــــــــــــام هـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــا مل جتـــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــرصرة أخالفهــــ ــــ ــ ِمــ َّ ً َّ  

ُوقلـــــت ــــد   ٍغـــــري خـــــائف" خـــــذوا أمـــــوالكم: "ُ ــــــ ـــــــــــيء بــــــــــــه غــ ــــــــــــاظر فــــــــــــيام جيـ   ىُوال ن
ـــــــس ــــــأجعل نفــ ـــــــا حتذرونـــــــــهى ُســـ ــــــــــدي   دون مــ ــــــه، ي ـــــــام قلتــــ ـ ــ ــــنكم يومــــــــــا، ب ُوأرهــــــ ُ ُ ً  

ـــــــائم     ــاألمر املجـــــــــــــدد قــــــ ــــــ ــــــــام بـــــ ٌفـــــــــــــإن قـــــ َِ ِ َّ ــــــا ِ ــــــــــا وقلنــــ ــــدالــــــــــد: أطعن ــــــــــن حممــــــ ِين دي ُ ُ  
ــــــة                ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــة بتنُوفــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــ ــسنا فقعــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ٍوإال فلــ َ ً ْ ََ ــــد َ ــــــ ـــاء أو ظبــــــــــــاء بفدفــ ــــــ ِوال شــــــــــــحم شـــ َ َْ ً ٍَ ْ َ  

أما أهل عامن فظلوا عىل طاعتهم وإخالصهم للدولة والدين مل ينقلبوا مع املرتدين، وكان عمـرو بـن 
ــو بكــر كــى جيهــزه لقتــال املرتــ دين، فخــرج مــع عمــرو مجاعــة مــنهم العــاص وقتــذاك واليــا علــيهم، فاســتدعاه أ

ئهم، وهو قتادة بن النعامن ا، فقال أحد شعرا   :حيرسونه حتى بلغ املدينة سا
ــــــــــــه ـــــــــرو كأ ـ ـــــــــرو يــــــــــــوم عمــ ـ ُوفينــــــــــــا لعمــ َ َ ْ ََّ َ ٍ ْ َ َْ ٍ ــــه مــــــــــذحج والـــــــــــسكاسك   َ ُطريــــــــــد نفتـــــــ ِ َِّ ََ ٌ ُْ َ َْ َ ٌ  
ــــــه ــــم بحقـــــ ــــــ ِّرســـــــــــول رســـــــــــول اهللا أعظـ ْ َِ ْ َ ِ ــــك! علينــــــا   ُ ــــق هالــ ُومــــــن ال يعــــــرف احلــ ِ َّ ُ ْ َ  

ـــــــاه مل يــــــــــشتم لــــــــــؤ ـ َرددنــ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ٍبــــــــــن غالــــــــــبى َ ــسالك   ِ ــــه املـــــــ ــــاقت عليـــــ ــــه اآلن إذ ضـــــ ُبـــــ ِ ِْ َ َِ ِ  
ـــــر ـــــــ ــــــ ــاد وجيفـــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــــــــا عبــ ــــ ــــضمنَه من ٌتـــــــــــــــــ ََّ ْ َ َ ٌ َ ِ َ ـــــامل املــــــــــــــود   َ ٌوظـــــــــ

ِ ُإليــــــــــــــه الــــــــــــــصعالكى َ ِ َِّ ِ  



 ١٦١
 

ا     ــــــرو باملدينــــــــــــــة ســــــــــــــا ــــــ ـــــبح عمــ ــــــ ـ ًفأصــ ِ ِ ٌ ْ َ َ ــــك َ ــــــ ــه األرامـــــ ــــــ ــــ ــ ــــا عليـ ـــــــ ـــــــــــــه مزجيــــ ُيقهقــ ِ ِ َِ ََ ُِ ْ  
ـــأ ــــــــاس يـــــ ـــــن أ ْونحـــ ٌ ُ َُ ــــــطناَ َمن اجلــــــــار وســ ْ ُ ََ ــــــك   ُ ــــشمس حال ـــف الــ ــان يــــــوم كاســـ ُإذا كــــ ِ ِِ ْ ٌَّ ُ ْ َ َ ِ  

ـــــــذلك أوىص نــــــــــــسوة اخلــــــــــــري قومــــــــــــه      َبـــــ ُ َ ْ َ َ ـــــــام ِ ــــكى ُوعمـــــــــران واحلــ ـــــــة مالـــــ ُاحلقيقــ ِ ِ  
ياتا عجيبة يصور فيها غضب عروسه منه أول  ر اهلذىل أ ِوبعيدا عن الردة وفتنها نجد للشامخ بن رضا َِ

ه مل يظلمها ىف شىءمقدمها إىل بيته ثم رج ِوعها إىل أهلها، وحلفه هلم أ َ:  
ــــ ِأال أصـــــــبحت عرســـ ِْ ْ َ َ َ ـــاحماى َ ـــــ ــــــــت  جـــ ـــن البيــــ ًمــــ ِ ِ ِْ َ ــــري يشء   َ ـــىل غـــــ ٍعــــــ

ْ َ ِ َ ــــــا؟ى َأ: َ ــــدا هلـــ ـــــ َأمـــــــــر ب َ ٍ ْ َ  
ــــــت أم العــــــرس جــــــامح؟      ٌعــــــىل خــــــرية كان ُِ ِ ٍْ ْ ِ َ ْ َ َ ْ َ ـــــــح َ ــقنَا إىل الـ ـــــد ســـــ ـــــف، وقــ َوكيــ َ ْ َِ ْ َُ َ   َماهلــــــــا؟ى َ

ــــــــ ـــ َومل ت َ ـــــَ ِدر مـــــــــــا خلقــــــ ْ ُ ِ ــــــــى ْ نـــ ــــتعلم أ ــــــ َّفـ َ َ َ ــا         ى َ ــــــ عـــــــــــم باهلـــ ـــــــــــت أ ـــــستقر البي ـــــــــــدى مــــــ َل َُ ِّ ْ ُِ ُِ َ َ َ َ  
ــدنا          ـــــ ــــسة احلـــــــظ عنْ ــــــدمى خـــ َســـــــرتجع نـ ْ َِ ِّ ََ َّ َ ََ َُ ِ ــــــــــل وصــــــــــــاهلا ْ ــا بليــ ــــام رصمــــــــــــت منّــــــــــ َكــــــــ َِ ٍ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ  
ـــدو القبـــــىص قبـــــل عـــــري ومـــــا جـــــرى          َأعــ َ َ ْ ٍَ ْ َ ََ َ َّ ِ ِ ْ ــدر  َ ِومل تــــ ْ َ ْ َ ِمــــــا خــــــربَ ْ ــا هلـــــــا؟ى،ُ َ ومل أدر مــــ ِ ْ ََ َ  
ـــــــت رحالـــــــــة صـــــــــاحب          ـــــــــت إذا زالــ ٍوكنْ ِ ُ َ ََ َِ ْ ُِ ــا ُ ــــــ ـــت مثاهلــــ ـــــــ ــ ـــــى لقي ـــــــ ــــــه حت ــــ ــ َشــــــــــــتمت ب َِ ِ ِ ُِ ُِ ْ َ  
ـــــضها          ـــــــضها بقضيــــ ـــــــليم قــ ــــــــاءت ســ ِوجـ ِ َ َِ َّ ٌ ُ َْ ْمتـــــــــــــــــسح حـــــــــــــــــوىل ََ َ ُ ِّ َ ـــباهلا ُ ـــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــــالبقيع سـ َب َ َِ ِِ ِ  

ـــــــيقول ـــــــ ــــــــــاحل: "ون ىلـــ ــــ ـــــــــس"فــ ــــ  ُتــ، فل
ٍ

ــا  ــــــ اهلــــــــــ ــــــــــــــــيام أ ــا لكــ ــــــ ــــ ــ ـــــادعهم عنهــــ َأخـــــــــــــ َ َ َُ ْ َُ ِ ُِ  
ــــ ــــ ـــــنَفس عنّ ـــت كــــــــرب الـــ َففرجـــــ ِ َ ْْ ََّ ُ َ ٍبحلفــــــــة         ى َ َ ْ َ ــا ِ ــــــ ـــــشقراء عنهـــــــــا جالهلـ ـــــــام شـــــــــقت الــــ َكــ ِ ُ َ ْ ََّّ َ َِ  

ــــالج          ـــــل عــــ ــــادفت رمـــ ٍبــــــــصاعقة لــــــــو صــــ ِ ٍ َِ َْ َ ْ َ ََ ْ َ ــا ِ ــــــ ـــــــــت رماهلــ ـــــا يومــــــــــا هلالـ ـــــ ـــــل الغنَ َورمـــــ َ َ َِ ْ ً ْ ََ ََ  
ْأعــــــده: "َفقــــــالوا ِ ــاَ َا نـــــــستمع كيــــــف قلتهـــــ َ َْ ُ َ ْ َْ ــــري "         ِ ـــــــ ـــــال كثـــ ــــــ ـ ٌفقــ ِ َ َ ــــــــا: "َ ــــ َال نحــــــــــــــل عالهلــ ُِّ ِ ُ"  

يات التالية ٌولسحيم عبد بنى احلسحاس، وهو عبد حبشى أو نوبى األصل، شعر مفحش منه األ ٌ ُّ ٌِّ ُ:  
ـــادانا إىل علجانــــــــة         ٍوبتنَــــــــا وســـــ َ َْ ََ َ َ ِ َوحقــف هتــاداه الريــاح هتاديــاِ ُ َ َ ٍ ِْ  

َّوهبــ ٌت شــامل آخــر الليــل قـــرة         َ َّ َُ ِ ٌ َ ِ َوال ثـــوب إال درعهـــا وردائيـــاْ َُ ْ ِ  
ًطيبا من نسيمها         ى فام زال ثوب ّ ُإىل الـحول حتى أهنج الثـوب َ َ ْ ََ ْ َ

ـــى ذؤيـــب الــــهذىل، صـــاحب العينيـــة الطويلـــة املـــشهورة ىف التفجـــع عـــىل أوالده األربعـــة،  ّومـــن شـــعر أ ِ َ ُُ ٍْ َ
َوهى ىف رثاء ابن عم له قتل، اسمه نشيبة. خرتت هذه املقطوعة العجيبة التى تلذع القلب بنارها اهلادئةا ْ َ ُ ِ ُ:  

َيقولـــــون ىل ـــان بالرمـــــل مل يمــــــت          ":َ ْلـــــو كـــ ُ ْ ََّ َ ِ ِ ُنـــــــــــشيبة َ َ ْ َ ــا"ُ ــــــ ـ ــــذب قيلهــ ُ، والطـــــــــــراق يكـــــــ ِ ُِ َ َْ ُ ُّّ  
ــ نـــ َّولـــــو أ َ ْ ـــشمس الرتقـــــت ى ََ ْاســـــتودعته الــ َ َ ُ َْ َْ ُ َ َّْ ــــوهلا         ْ ـــــــ ــــــ ــــــــا ورســ ــــــ ـــــــا عينُهـــــ ــــه املنايــــــــــــ ــــــ ـــــ ــ ُإليــ َُ َ َ ْ َْ ِ ِ  

ــــــه          ـــــات اكتنَفنَــــ ــــــم العامجـــــ ــــــــــت كعظــــ ُوكن َ َْ َْ ِ ِ ِ َ ــا ُُ ــــــ ـــتدق نحوهلــــــ ـــــــــــى اســـــــــــ ـ ـــه حتــ ــــــ ـــ فــ ُبأطرا ُ َُ َ َ َّّ ِْ ِ َ ِ  
ــت     ــ ــاواه الــــــشباب، وقاربـــ ْعــــــىل حــــــني ســــ َ َ َ ُ َُّ َ َخطــــا َ ــا ســــهوهلاى،ُ ُ وخلــــت األرض وعثــ ُْ َ َُ ً ْ َ َ ُ ِ  

وا ــــــــــــاأل ِحــــــــــــدرناه ب ُ َْ ـــــوة          ِب ىفَ ٍقعــــــــــــر هـــــــ َّ ُْ ِ ـــم ىف َ ــا ضـــ َّشــــــديد عــــــىل مــــ َ َ ٍ ــا َ ُاللحــــــد جوهلــــ َُّ ِْ  
مـا بالغـا ال  و حمجن الثقفى، الذى أسلم ىف آخر حياة الرسول، وكان مغرمـا بـاخلمر غرا ضا أ ّولدينا أ ِ َ َّ ٍ َ ْ ِ

را َّيستطيع أن يقلع عنها، وقد حد فيها عىل عهد عمر مرا ُ:  
ِّأال ســـــــــقن ـــرى َ ـــــــا صــــــــــاح مخــــــ ًيــ ، فــــــــــإننِ ـــــزل الـــــــــــرمحن ىف         ى ّا ــــــ ــــــام أ ـــ ُبــ ــر عـــــــــــامل َ ــــــ ُاخلمـــ ِ  

ـــد  ىل ْوجــــــــ ام          ُ ـــــا ألزداد مـــــــــــأ ـــا رصفــــــ ــــــ ًهبــ َ َ ْ َ ً ْ ــــــــــ ِ مى ففــ ــــــــــــآ ــــــــــــتم ا ـــــــا رصفــــــــــــا ت ُرشهبـــــ ُّ ِ َ ً ْ ِْ ُ  



 ١٦٢
 

ــى هــــــــــــ نــــــــــ ـــــــار، إال أ ـــ ــ ّالنّ َّ ِ ــــــــــــذة         ى ُ ًنلــــــــــــت ل ـــضيت أوطــــــــــار ُ ـــــــ ُوق ْ ـــمى،َّ ـــــــ   ُ وإن الم الئ
ع أن يتوقف عن رشهبا متامـا رغـم إغـراء رفقائـه القـدامى أن يعـاود رشهبـا ْلكن تاب اهللا عليه، فاستطا

يات التالية   : معهم، وقال ىف ذلك شعرا مجيال منه األ
ــــ ـــــــم ترنـــ َأ َ ــت أرشبى َ ـــــا كنـــــ ُودعـــــــت مــ َّ َُ ُ ــــ   ْ ُ  لـــــــك   اخلـــــــري ،  أشـــــــيب ؟ى،مـــــــن   اخلمـــــــر ،  إذ    رأســـ َ ْ َ ُ َ َ  

ِّوكنـــــــــت أرو َ ُ ــا         ى َهـــــــــامتى ُ ــــــ ــــــن عقارهـ ـ َمــ ــــــا أرضب؟ ُ ـــ ــ ُإذ احلـــــــــــد مـــــــــــأخوذ، وإذ أ َ ْ ُُّ ٌ ِ  
ـــــــ ــــــ ـــام دروا عنِّ ــــــ ْفلــــ ََ ــا         ى ّ ــــــ ُاحلـــــــــــــدود تركتهـــــ ــــب َ ــــري يطلــ ــري، واخلـ ـــمرت فيهـــــا اخلــــ ُوأضــ َُ ْ ُ َ ُ  

ــــــــال ىل ــــ ــ ــا وقـ ـــــــ ــــ ـــــا تركتهــ ــــــ ــــ ُالنـــــــــــــــدمان  ــــــت تلعـــــــــب؟" :         ُ ـــ ـــــك أم أ ـــــذا منْــــ ـــد هــــ جــــــ ُأأ َ َُّ َ ِ ِ ْ َ َ"  
ــــالوا ـــوم قهــــــوة: "وقــ ـــب تركــــــك اليـــ ًعجيـــ َ َْ ُ ـــــأ "     ٌ ـــــــدى ِّكــــــــ ــــ ِجمنـــــــــــــون، وجلــ ـــربى ٌ ــــــ   ُأجــــ

ــا          ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــم أذمهــــ ــــــ ــــــ ركها هللا ثـــــــــــــــــ ـــــــــأ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ُّســــ ِ ــــــا ىف ُ ـــث تــــــــــْرشب ُوأهجرهـــ ُبيتهــــــــــا حيـــــــ َ ُ ُ  
وهــذا الــوعى بحرمــة بنــت احلــان حتــى عنــد مــن ال يــصربون عليهــا هــو شــىء جديــد عــىل شــعر اخلمــر مل 

مـا ىف الوثنيـة كـام هـى ىف اإلسـ َالم، وإن نفـر بعـض اجلـاهليني مـن يكن يعرفه اجلاهليون، إذ مل تكـن اخلمـر حرا َ َْ
ام دينيا ٍّرشهبا حفاظا عىل مروءهتم، إذ هو جمرد حترج اجتامعى، وليس تأ ى حمجن إنه يعلم إثم . ٍُّ كام أن قول أ

رشب اخلمــر ومــا ينتظــره ىف رشهبــا يــوم القيامــة مــن عــذاب شــديد، وإنــه رغــم هــذا يــرشهبا وال يريــد أن يكــف 
ا نواس   . بوقت طويل بل تفوق عليهعنها، قد سبق به أ

  :ْويقول ُمحَيد بن ثور اهلالىل خماطبا زوجته، وكانت تكره منه بسط يده ملن يقصده من ذوى احلاجات
ــــد          ــــــ ــــ ـــل أم حممــ ــــــ ـــــــرت بالبخـــــــ ــــ ــ ـ ــــــد أمــ ــــــ ٍلقــــ ّ ُّ َ ََ ُ ُ َِ ْ ُ ِ ْ َ ــا َ َفقلـــــت هلـــ ُ ُ ـــــ: َ ِّحث ْعـــــىل البخـــــل أَمحـــــداى ُ َ ِ ْ ُ َ  

ــــــإن ـــــودت نفــــــــــسى ِفــــ ــــــرؤ عـــــ ِامــــ َ ُ ْ َّ َ ــــــودا ًعــــــــــادة      ى ٌ ــــا تعــ ـــرىء جـــــــار عــــــــىل مـــ ّوكـــــــل امـــــ َ ََ َ ٍ ٍ ُّ ُ  
َأحــــــني بــــــدا ىف ََ ِ ــــت          َ ْالــــــرأس شــــــيب، وأقبلــ َ َ ٌ َْ ََ ـــــــدا ِإىل ِ ــــ ــ ــــــى وموحـ ـــــــ ــــــــــــــو عــــــــــــــيالن مثنَـ َبنُ َ ْ َ ْْ َ َ َ  

ـــوت ســـــــقاط َرجــــ ِ ِ ْ َ َونبـــــــوت ِواعـــــــتالىلى َ ْ ـــــــــ          ى؟ََ َوراءك عنّ ِ َ ــا، وارحـــــــــىلى َ َطالقـــــــ ْ ً ـــــــدا ِ َغــ َ  
ــصيد ة بديعــــة يفتخـــر فيهـــا ببطولتــــه وشـــجاعته ومناقبــــه اإلنـــسانية الرفيعــــة، ولعمـــرو بـــن معــــديكرب قـ

ِوينْسب بلميس َِ ِ َ:  
ــــــــــــــــــــــــزر،          ــــ ــ ـــــــــجامل بمئــــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــيس ال ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ٍلــــ َ ْ ِ ِ ُ ََ َ ـــــــــــــردا ْ ـــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــت بــ ــــــــــــاعلم، وإن رديــ ــــ ــ ــــ ــ َفـــ ِّْ ُ ُْ َ ْ ِ َ ْ  
ــــادن          ــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ـــامل معــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ٌإن اجلـــ َِّ َ َ َ َ َ ـــــــدا ِ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــن جمـ ــــ ــ ـ ــ ــــب أورث ــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ َومنَاق ْ َ َ ْ ٌْ َ ََ ِ  

ــا    ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــدثان ســ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــــــددت للحــ ـــــــــــــ ِأعــ َ َ ََ ِْ ُ ْ ـــــــــــــــــدى َ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــداء علنْ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــة وعـــ ــــــ ــــــ َبغـــــــــــــــــــــــ ََّ َ ًَ ً َ ِ  
ــــــــــد            ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــطب يقـــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــدا وذا شـــ ــــ ــ ــــ ــ ْهنـــــ ًُ ََ ٍ ُ ْ ـــدان َ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـ ــــــيض واأل ــــــ ــــ ــ ــــ ــ َد البـــــ َ ْ َ َ ْ َ ـــــــــــــداُ ــــ ــ ــــ ــ ــــ َّ ق َ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــت أ ــــ ــ ـ ِّوعلمــ َ ُ ْ ِ َ ـــــــــوم ذا         ى َ ــــــــــــ ـــــــدا َيــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــــــا وهنــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــــازل كعبــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ َك منــ ْ َ ً ْ َ ٌ ِ ُ َ  
ــ ـــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــــسوا احلديــ ــــــ ـــــــوم إذا لبـــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ِقـــ َ ُ ٌِ َ ِ ْ ـــــد    َ ــــــ ــــــ ــــ ــ ــ ــــا وَـ ــــــ ـــــــــــــ ــروا حلقــ ـــــــــــــــــــــــ ًتنَم َ َ ُ َّ ـــــــداَ ــــ ــ ــــ ــ ــــ َّقــ ِ  

ــــــر ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــرىء جيـــــــــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــل امــ ــــ ــ ِكـ ِْ َْ ٍ ُّ ـــــــتعدا إىل         ى ُ ــــ ــ ـــــــ ـــــــام اســــ ــــــ ـــــــــــ ـــاج ب ــــــــــــــوم اهليـــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ َّي ََ ْ َْ ِ ِ  
ـــــــساءنا          ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ ــــــت ن ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــا رأ ــــــ ــــــ َـــــــــــــــــــــــــ َِ ُ ْ َ َّ ـــــــدا َ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ء شـــــ ــــــاملعزا ـــــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــصن بــ َّيفحـــــ َ ِ ْ َ ْ َ ََ ْ  
ــا          ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــيس كأهنــــ ــــــــــــ ـــــ ـــدت ملــ ــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ َّوبــ َ َُ ِ ْ َ ـــــــــــــــــدى َ ــــ ــ ــــ ــ ـــسامء إذا تبــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــــــــــــر الــ ــــ ــ ــــــــــــ َّقمـ ََ ِ ِ َّ ُ َ َ  

ــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــنُها الت ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــــدت حماســـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ِوب َ ْ َ ـــــــدا         ى َ ــــ ــ ــــ ــ ــر جــ ــــــ ــــان األمـــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــى، وكــــ َّختفــــ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ  



 ١٦٣
 

ـــشهمو، ومل          ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــــت كبــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ْنازلـــــــ َ ُ ُ َْ َ ُ ْ ـــــــدا َ ــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــبش بــ ــــ ــ ـ ــــــــــــــــــزال الكــ ـــن نــــ ــــــ ـــــــ َّأر مـــــ ُ ِ ْ َ ِ ِ ِ َ َ  
ــ ــــــ ِهــــــــــــــم ينْـــــــــــــــذرون دمـــــــ َِ ََ ُ ْ ـــــــــــــــــــــذرى،ُ ــ ــــ ــ ـــــ ُ وأ ِ ْ ـــــــدا   َ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــأن أشــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــت بـــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ َّإن لقيـ ُ َ ْ َْ ُ ِ َ ِ  

ــــــــــــــــــــــن أخ ىل ـــــ ــ ـــــــم مــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ِكـ ٍ ََ ِ ــــالح          ْ ــــــ ٍصــــــــــــــــــــــــ ـــــد ِ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــ َبوأ َُ ُ َِّ ْ ـــــــــــــدى َ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ َحلـــ ْ   اَ
ــــــــــت ــــ ــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــت وال هلعــــ ــا إن جزعــ ـــــــ ــــ ــ ُمــ ُْ َِ َ ْ ِ ْ ــا   ِ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــــــرد بكــ ــــــ ــــ ــ ــــ َوال يـــ ُ ُّ ـــــــــــــداى َُ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ْزنـــــ َ  

ــــــه          ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ بـــ وا ـــــــــــــــــــــــــسته أ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ بــ ُأ ُ ََ ْ َ َُ ْ ـــــــدا ْ ــــ ــ ــــــــــوم خلقــــــــــــــت، جلـ ـــــت، يــــ ــــــ ـ َوخلقــ ْ َ ُ ُْ ِْ ُِ َُ  
ــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ِأغن ْ ـــــــــــــى ُ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ــاء الذاهبيــ ــــــ ِغنَــــــــــــــــــــــ َّ َ ـــــــدا   َ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــداء عــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــد لألعـ ـــــــــــــــــــــــــن، أعـــــ َّــ َُّ ْ َِ َ ْ ِ ُ َ  

ــــــــــب  ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ َذهــ َ ــــبهم         َ ــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــذين أحــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ْالـــ ُ ُّ ِ ـــــــــــــــــسيف فـــــــــــــــــــردا ُ ـــــــل الــ ــــــ ــــ ــت مثــ ــــــ َوبقيـــــــــــ ْْ ََّ ِْ ِ َِ ُ َ  
يـات التاليـة ىف  ثـون، ومـنهم كعـب بـن مالـك، الـذى نختـار لـه األ وحني مات عثامن بن عفـان رثـاه الرا
ا نواس ىف اإلنكار عىل من يبكى عىل األطالل والدمن كام هو واضح ىف  َرثاء الصحابى اجلليل، وقد سبق أ ِّ

  : يت األولالب
ــــاج ىل ـــال ألمـــــــــــر هـــــــ ــــــ ــــــا للرجــ َيـــــ ٍ ِ ِّ ــا َ ــــــ ـ ًحزنــ َ ــن يبكــــى عــــىل الــــدمن   َ ِلقــــد عجبــــت ملــ َ ِّ ِ ْ َ ِْ ُ ِ َ!  

ـــــــل اهللا مـــــــــــــضطهدا         ى إنـــــــــــــ ــــ ـــــت قتيــ ــــــ ــ ًرأ َ َ ْ ُ ِ َ ــــداث ىف ُ ــــدى إىل األجـــ ِعـــــــثامن هيـــ َ ْ   ِكفـــــــن ُ
ــان أمرمهـــــــــــو ـــــــا كـــــــــ ـــــــــل اهللا قومــــ ــــــا قاتــ ـــ ُيــ َُ ً ُ َ ــــ   َ ــام الزكــــ ـــل اإلمــــــ َقتـــــ ْ ِالطيــــــــب الــــــــردنى َ ُ ُِّّ  

ــــــه         مل ــــــ ـــ ـــــــــــــــم ب ــــــب أ ـــــــــ ـــىل ذن ــــــ ــــــوه عــــــ ِ يقتلـــــــــ َّ ٍ ــــــــذ ُ ــــــ ــــوا زورا، ومل يكــــــــــــــنى إال ال ــــــ ِنطقــــ ُ َ ً ُ  
ــى طالــب كــرم اهللا وجهــه، وإن كانــت  وألم اهليــثم بنــت العريــان النخعيــة قــصيدة حزينــة ىف مقتــل عــىل بــن أ

ى األسود الدؤىل ضا أل ياهتا تنسب أ   :وهذا نصها. بعض أ
ــعدينا      ــــــ ـــــني، وحيـــــــــــــــك، أســـــــ ــــــ ِأال يـــــــــــــــا عــــ ْ َ ــــــا؟ ُ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــري املؤمنينــ ــــ ــ ـــــى أمــــــــــــــ   أال تبكــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ِّتبكـــــــــ َ ــــــه                 ى ُ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــــــــ ٍأم كلثــــ ُّ ــا ُ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ـــــــد رأت اليقين ـــــــــــا، وقــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــ َبعربهتـ ْ َ  
ــانوا          ـــ ــــــ ـــــــــــــث كــ ـــــشامتينا أال قـــــــــــــل للخـــــــــــــوارج حي ــــــ ــــــ ــون ال ــــــ ـــــــ ــرت عيــ ْفـــــــــــــــــال قـــــــــــــــ َّ َ:  

ــا          أىف ــــــ ــــ ــ ــــــــــصيام فجعتمونــــــــ ــــــهر الــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــا؟ شـــ ــــــ ــــ ــــرا أمجعينــ ــــــ ـــــــ ــــــــاس طـ ــــ ــ ـــــــــــــري النــــ   ُبخـــــ
ــــــــــري مـــــــــــــ ـ ـــــــتم خــ ــــ ــا         َقتلــ ــــــ ـــب املطايـــــ َن ركــــــــــ ِْ ـــــــــــــــــسفينا َ ـــــــب ال ــــ ــ ـــــن ركــــ ــــــ ْوذللهـــــــــــــــــا ومــــــ َ َ َّ َ  

ـــن حــــــــــذاها ــــال ومـــــــ َومــــــــــن لــــــــــبس النِّعــــــ ََ ِْ ـــــــــــــان   َ ــــــــ ــــــــــــــــــرأ املث ـ ــن قــ ـــــــ ــــــ ــاى ومــــــ ــــــ ــــــــــــ ِواملئينـ ِ  
ــــــــــــه ـــــ ــــب اخلـــــــــــــــــــريات فيــ ــــــ ــــ ــ ـ ــــــل مناقــ ــا   فكــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــول رب العاملينــ ـــــ ـــــــب رســ ــــ ــ ـــــــ   ُّوحــ

ـــت          ــــث كانــــــ ــــريش حيــــ ـــت قــــ ـــــد علمـــــ ــا ٌلقـــ ــــــ ـــــسبا ودينـــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــا حــ ـــــــ ــــ ــ ـــــك خريهــ ــــــ ــــــــ ًبأ ُ  
ـــــــه  ــــــــــــَإذا اســــــــــــتقبلت وجـــــ ـــــــسني         ى أ ــا ٍحـــــ ــــــ ـــــــوق الناظرينـــــــــ ــــ ــ ـــدر فــــ ــــــ ـــــــ ـــــت البـ ــــــــــــ   َرأ

ـــــــري          ـــل مقتلــــــــــــــــــــــــه بخـــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــا قبـــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــا ٍوكنـ ــــــ ــــــــــ ـــــــرى مــــــــــــــــــوىل رســــــــــــــــــول اهللا فين ـــــــــــ   ن
ــــــه          ــــــ ـــاب فيـــــــــ ــــــ ـــــــق ال يرتــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــيم احلــ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــدل ىف يقــــ ــــ ــ ــا ويعـ ــــــ ــــــــــــ ــدا واألقربينــ ــــــ َالعــــــــــــــ ِ  
ــــــه          ــــــ ــــــــــــام لديــــــــــ ـــــ ــ ـ ـــــاتم علــ ــــــ ـــــــ ـــــــيس بكــــ ـــــــ ــــ ــ ًولــ ــا ٍ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ـــــن املتجربينــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ـــــق مــ ْومل خيلــــــــــــــــــــــــ َ ْ ُ  

ـــــــــــــــــدوا ـــاس إذ فقـ ـــــأن النـــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــا         كـ ــــــ ــــ ــ ــــــار ىف  عليــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــام حــــ ـــــــ َنعـــ ـــــــنينا ٌ ـــــــ ــــــ   ٍبلـــــــــــــــــــــــد ســـ
ــــــخر          ـــــن صـــــ ــــــــال تـــــــــــشمت معاويـــــــــــة بــــــ ـ ٍفــ ُ ــا ْ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــاء فينـــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــة اخللفــ ــــــــــــ ــــــــــــــــإن بقيــــــــ   َفـــــــــ



 ١٦٤
 

يات التالية من قصيدة ىف هجاء الزبرقان بن بدر، الذى مل حتسن زوجته  أما احلطيئة فإنى مورد له األ
ّم بغيض، فأكرمه، فمدحه وقرع الزبرقان قائال إنه ىف غيابه استقبال الشاعر وأرسته، فتحول عنهم إىل قريبه ٍ

كان بمستطاعه، لو كانت زوجته قامت بالواجب نحوه، أن حيظى هو هبذا املديح، لكن الفرصة قد ضاعت 
  :عليه

ــا          ــــــ ــرأ جنُبـ ــــــ ـــــــا معـــــــــرش المـــــــــوا امـ ًواهللا مــ ُ ًْ َ ْ ُ ٌَ َ ْآل أل ىف ِ ــــــــــاسى ِ ــــ ــ ــامس بأكي ـــــ ــــــ ِبــــــــــــــــن شـــ ٍْ ََ ِ ّ ِ  
ـــا كـــــان ذنـــــب بغـــــيض ٍمــ ِ َ ُ ْ َ ـــــا لكمـــــو،         َ ُ، ال أ ُ َ ــــدو آخـــــــر النـــــــاس؟ ىف َ ـــاء حيـــ ـــــائس جــــ ــ ِب ٍَ ْ َِ ُِ َ  

ــــم          ــــــ ــــ ــــــو أن درتكــ ــــ ــ ُلقــــــــــــــــد مريتكمــــــــــــــــو لــــ َُ ُ َّْ ُ َ َِ َّ ََ ْ َْ ــسح َ ـــــا مـــــ ــــــيء هبــ ـــــا جيـ ْيومــ َ ُ ًِ ِ َ ْ ـــــــساسى َ َوإب ْ ِ   ىَ
ــــدحتكمو عمـــــــــدا ألرشـــــــــدكم          ــد مـــــ ــــــ ُوقـ َ ً ُ َِ ْ ْ ُ َُ َ ُ ْ ــ ََ ـــم متحـــــ ـــــون لكــــ ــــــيام يكــ ْكـ َ ُ َُ َ َ َْ ِوإمرى َ ــَ ســـــ   ىا
ـــــــادرة          ــــ ـــــشاء صــ ــــــ ٍوقـــــــــــــد نظرتكمـــــــــــــو إعــ َِ َ ُْ ِ ُ ُ ََ َ ــــا حبـــــس َ ــــال هبـ ْللخمـــــس طـ َ ِ َ ِ ْ ِ َوتنْـــــساسى ِ َ   ىَ
ـــــكمو          ـــــت نفوســـ ـــــــأن كانـــ ُفــــــــام ملكــــــــت بـ ُ َُ ُْ َ ْ ََ ِ ُ ـــــــوب َ ـــــ ــــت ث ــــــ ـــــارك كرهــ ــــــ ْكفـ َ ْ َ ِ َ ٍَ ــى ِ ــــــ ِوإلباســــ   ىَ

ـــــــدا ىل ـ ــــا بــ ِــــــ َ ّ ــــــــسكم          َ فــ ــب أ ــــــ ـــنكم غيــ ــــــ ُمـ ُِ ُِ َ ُ ْ ــ َ ــــــ ـــــن جلراحــــ ِومل يكـــــــ ِ ْ َ َُ ــى َ ــــــ ــــــــو آســــ ُمنكمــــ ُ   ىِ
ـــــو          ــــــن نوالكمـــ ــا مــ ــــــ ُأزمعــــــــت يأســــــــا مبينً ُ ً َُ ِ َِ َ َْ ِ ْ ُ ـــــــن تـــــــــرى طـــــــــاردا للحـــــــــر كاليـــــــــاس َ ِولــ َ ُ ً ْ َْ ََ ِّ َِ ِ َ  
ــــــة          ــــــ ـــــــــــدهتا علــــــــــــــام وجتربــ ـــــن بجــ ــــــ ـ ـــــــا ابــ ــــ ــ ًأ َ َِ ِْ َ َ ْ ًُ ْ ِ َ ــــدن َ ـــــسل بـــــــــسعد جتـــــ ْفـــ ِ َ ٍ ْ َ َِ ْ ـــــــم النـــــــــاسى َ ِأعلــ َ َ ْ َ  

ـــب بغـــــــيض أن رأى رجـــــــال      ــــا كـــــــان ذنــــ ًمـــ ُ َُ َ َ ٍ َ ْ َ ـــــاش ىف َ ــــة عـــ َذا فاقــــ ٍ ِمــــــــستوعر شــــــــاس؟ َ ٍ ْ َ ُ  
ـــــــوم أطـــــــــــالوا هـــــــــــون منْزلـــــــــــه ــــــــار لقــــ ـ ِجــ ِ ِِ َ ٌَ َُ َ ٍ ــــــــــاس   ْ ــــ ــــــــني أرمـــ ــــ ــ ـ ِوغـــــــــــــــــادروه مقـــــــــــــــــيام بــ ْ ْ ُ َُ َ َ ً ُ َ َ  

ـــــو          ــــــ ــــ ه، وهرتـــــــــــــــــه كالهبمــ ــوا قـــــــــــــــــرا ــــــ ــــــ ُملـــ َّ َ َُ ُ ِ ُِ َ َُ س ُّ ــــاب وأرضا ــــــــــــ يــــــــــــــ ــوه بأ ِوجرحــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ َ ُ َ ٍَ ْ َ ِ َّ  
ـــــل لبغ ــــــ ــــــ ْدع املكـــــــــــــــــــارم ال ترحــ ُ َ َِ ْ ْ ََ ِ َ ــا         ِ ــــــ ــــــ ِيتهـــــ ْواقعــــــد َ ُ ــاعم الكاســــــىَْ ــــــت الطــــ ُ، فإنــــــك أ ِ َ َّ ِ َ  

ى إىل العرص األمـوى، وشـعراء ذلـك العـرص كثـريون كثـرة هائلـة ومـن أسـامء املعـروفني مـنهم البعيـث . ونأ
ِّوعدى بن الرقاع والطرماح وعمران بن حطان وابن قيس الرقيات والكميت وكثري واألحوص و َ َ ّ ِّ َُ ْ ّ َّ ُّ ّ ُِّ ِ ِ ِ ّالعرجى وعمر َ ِْ َ

ــى ربيعــة والقطــامى  ّبــن أ َ َوقــيس بــن ذريــح ومجيــل بثينــة وهدبــة بــن الـخــْرشم والنابغــة الــشيبانى َّوقــيس بــن امللــوح ُ َ ْ ُ ِ َ
ـو األسـود الـدؤىل وسـابق الرببـرى، إىل جانـب الثـالوث املـشهور َّوالعجاج ورؤبة وذو الرمـة وأ ُّ جريـر والفـرزدق : ّ

 الثالثة من املـدائح التـى دبجوهـا ىف حكـام ذلـك العـرص ومـن النقـائض التـى وقد جاءت شهرة هؤالء. واألخطل
ه وشأن قبيلته ويعمل عىل إضحاك الناس منـه، فـضال  كانوا يتبادلوهنا ويفاخر كل منهم فيها اآلخر وحيقر من شأ

َبيد أن شعر املديح ال يروق ىل كثريا، وب. عن متانة شعرهم وفحولة صياغته وقعقعته بوجه عام ْ خاصة إذا ما اختذه َ
الــشعراء مهنـــة، فهـــم يمــدحون فالنـــا أو عالنـــا أو ترتانـــا عــامال عـــىل بطـــال، مــستخدمني أســـلوبا تقليـــديا ىف األلفـــاظ 
والعبـارات والرتاكيــب والـصور فــال يقبــسون مـا يقولونــه مــن ذوب الفـؤاد، بــل جيعلـون كــل مههــم مـا يكــسبونه مــن 

يهم عفوا صف . وا دون أن يتعبوا جراءها أو يتكلفوا هلا شيئا سوى إراقة ماء الوجهوراء املديح من أموال طائلة تأ
ه ال خياطب القلب مثلام مل خيـرج مـن القلـب عـن إخـالص إال  صحيح أن شعرهم يتسم بالفحولة والقعقعة، إال أ

ّكــام أن شــعر املــديح عنــد هــؤالء الثالثــة يتــسم بكثــرة مــا فيــه مــن حوشــى األلفــاظ والت. للــدينار والــدرهم ِ عــابري، ممــا ُ
ِّونأخذ مثاال عـىل ذلـك مـن شـعر الفـرزدق، الـذى لقـب هبـذا االسـم . حيوجنا إىل مشاورة املعاجم بحثا عن معانيها ُ ً



 ١٦٥
 

َجلهامة وجهه وغلظه بحيث كان يشبه الفرزدقة، أى رغيـف اخلبـز، قولـه يمـدح سـليامن بـن عبـد امللـك حـني أجـار  َ ِ

ى صفرة، أحد والة األمو يني وقادهتم، من احلجاج عند هربه من السجن الذى كان احلجاج َيزيد بن املهلب بن أ
وكان يزيـد أحـد قـواد الدولـة األمويـة ووالهتـا املـشهورين، وإن عـاد ىف أخريـات . قد حبسه فيه خشية من طموحه

 :حياته فشغب عليها، وانتهى األمر بمقتله
ـــــر ــــــ ــــ ــ ْلعمـ َ ـــــــــــــاؤهى َ ـــــــــــــد أوىف وزاد وفـــــ ُلقـــــ َ َ َ ُْ َ َ َ ـــــار   َ ـــــار جــــــ ُعـــــــــــىل كـــــــــــل جــــــ ٍ ِّ ُ ــــــــــبَ ِ آل املهلـ َّ َ ُ ِ  

ـــــــوا بـــــــــــه ـــبال فلـــــــــــام ارتقــــ ــــــ ــــــم حــ ـــــــر هلـــــ ِأمــــ ِ ْ ْ ََ ََ ّ َ ً َُ َّ َ ـــــــدرء ومنْكـــــــــــب   َ ــــه مـــــــــــنهم بــــ ــــــــــى دونـــــــ ِأ َ َ َْ ُ ُ ٍُ َ َ َِ ِ َ  
ـــــال هلــــــم ُوقـ َ َ ــــإنكم: "َ ــوا الرحــــــال، فــ ُحلــــ َّ ِ َ َ ُّ ُهــــــــربتم   ُ ْ َ ـــرب"َ ـــري مهـــــ قوهــــــــا إىل خـــــ ِ، فأ َ َْ ِْ ْ َ ِ َ ََ  

ــــــــوا ـــــيهم، ومــــــــا أ ـــ ـــــل إل ــوه، ومل يرســـ ــــــ ْأ ُ َ ُ َْ ََ َِ ِ ِ َ ِعـــــــن    َ ـــوار املهـــــــذبَ ــــع األوىف اجلــــ ـــ ِاألمنَ َّ َ ُ َ ِْ َ َ َِ ْ  
ـــــــذ ـــــه وال ــــوا بــ ــام ظنّـــ َّفكـــــــان كـــــ َ ِ ِ َ َ ْرجـــــــواى َ َ ـــن حـــــراجيج لغـــــب   َ قـــــوا عــ ِهلـــــم حـــــني أ َّ ُ ْ ََ َ َْ َ َ َ َ ُ  

ـــــاور ــــــ ــــه أوىف جمــــ ـــــــ ـــــت فيــــ ــــــ ــــ ـــــري بي ــــــ ٍإىل خــــ ِ ُ َ ْ َْ ِ ٍ َ ِ َ ـــــذهب   ِ ــــــ ِجـــــــــــــوارا إىل أطنابـــــــــــــه خـــــــــــــري مــ َ ْ َ ًُ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ  
ُخبــــــــــــبن هبــــــــــــم شــــــــــــهرا إليــــــــــــه، ودونــــــــــــه ُ َ َ ْ ََ ِ َ ِ ً َ ِ ِ ـــىل كـــــــل مرقـــــــب   َ ِهلـــــــم رصـــــــد خيـــــــشى عــــ َ ْ َ َ ِّْ َُ ََ ْ ُ ٌ َ ُ  
ــا ــــــ ــــ ــ ــــأن خبيبهـــ ــــــ ـــــــــــــــى كـــــــ ـــــة األحلــ ــــــ َمعرقــــــ َِ ََ َّْ َ ََ َ َ َّ ــــــــضب   ُ ــــــــح خـــ ــــب نعامـــــــــــات روايـــ ــــــ ِخبيـ َّ ُ ََ َ ُِ َ ٍ َ ِ  
ــــون ونومــــــــت ــــ ـــــا العي ـ َلقــــــــد رقــــــــأت منهــ ََّ َ َُ ُ َ َِ َ ــمتحوب   َ ـــــــ ـ ــ ــائح ال ــــــ ـ ــ ـــــــــــل النَّ ـــــــــــت بلي ِوكان ِّ َ ْ ََ َُ ِ ِ ِ َ ِ  
ــــــــــت ـ ــــــــة حلقــ ـــــــليامن اخلليفـــــ ــــ ـــــــــــــوال ســ َول ُ َ َُّ َ ََ َ ْ ـــرب   َُ ــــد احلجـــــاج أظفـــــار مغــ ِهبـــــم مـــــن يـ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َ ِ ّ ََ ِ ِ  
ــــبحوا ــروان أصـــ ـــــــن مـــــ ــــــأهنمو عنـــــــد اب ُكـ َ ْ َ َِ ْ َ ُْ َ ِ ُ َّ َ ـــــــري وكبكــــــــب   َ ِعــــــــىل رأس غينــــــــا مــــــــن ثبـ َ ْ َ َْ ٍ َ ِ َ ِ ْ َ َ  
ــــي ــــى، وهــــو مــــوىل العهــــد،ِ أن يقبــــل الت َأ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ ََ ْ ـــــدور الـمـــــــسبب   َ ــــا عـــــــرض الغــ ِيـــــــالم هبـــ َّ َُ ُ ْ ُِ ُ َ ُ ِ ِ  

ـــــ ـــــــــاء أخـــــ َوفـ َ ـــــــــيامء إى َ ِتـ َ ْ ـــــْرشفَ ٌذ هــــــــــو مـــــ ِ ُ َ ــــــــــب   ُ ــري جأ ــــــــــى غــــــــ ـــــــــوال فت ـــــــه مغلـ ـ ِيناديــ َ ْ َ ُُ ْ َ ًْ َ ً َ ِ  
ــــــــذ ــ ــــوه ال ــــــ َّأ ُ ـــالى َ َّاقتلــــــــــوه، فــــــــــإنني: َقـــــــ ُِ َ ــــــــأمنَع عــــــــــــرىض   ُْ ِســــ ِْ ْ َُ ِأن يــــــــــــسب بــــــــــــه أيب َ َ َِ ِ َّ َُ  

ــبة ــــــ ـــــم ســـ ـــــــــدر أعظــــــ ــــا وجـــــــــــدنا الغــ ًفإنـــــــ َ ََّ َ َُ َ َْ َ ْ ْ َّ ـــري مــــــذنب   ِ ِوأفــــــضح مــــــن قتــــــل امــــــرئ غـــ ِ ِْ َُ ِْ ْ َ ٍ ِ ِ ْ ْ َ ََ َ  
ــــــــــأدى إىل ـ ِفــ ّ َ ــــــزهَ ــيس بـــــــ ــــــ ـــ ــرئ القــ ــــــ ـــ ُ آل امــ َّْ َ ِ َ ِ ِ ْ ــــــــــب   ِ ــــ ــ ـــــة مل تغيــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــه معروف ــــ ــ ــــ ــ ِوأدراعـ َّ ْ ُ ْ ََ ُ َ ً َ َ َ َ  

ُـا مـدح جريـر بـن : "البن قتيبة عن جرير ووفـوده عـىل عبـد امللـك بـن مـروان" الشعر والشعراء"وىف 
َالـخطفى احلجاج بن يوسف بشعره الذ َ َ َ   :يقول فيهى َ

ــاق عليكمــــــــــو ــــــ ِمــــــــــن ســــــــــد مطلــــــــــع النفــ َ َْ َّ ُ َ ْأم    ََّ ــصولة احلجــــــــــــاجَ ــــصول كــــــــــ ِمــــــــــــن يــــــــ ّ ْ َ ِْ َ ُ َ  
ـــىل النـــــــــساء حفيظــــــــــة ـــــــار عـــــــ ــــن يغــ ًأم مـــــ ْ َ ـــــــرية األزواج؟   ْ ــــــــــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــثقن بغــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ِإذ ال ي َ ْ َ َ َْ ِ  

  :وقوله
ــــــــــــوح ـــل دعــــــــــــاء ن ــــــ ـــ ــــــــــاج مث ــــــا احلجــ ٍدعــــــ ِ َ ــتجابا   ُ ــــــ ـــــــارج، فاســـــــــ ــــ ــ ـــــمع ذا املعــــ ِفأســــــــــــ َ َ ْ َ  

ِموفدك عىل أمري املؤمنني عبـد املى إن الطاقة تعجز عن املكافأة، ولكن: قال له احلجاج ْلـك بـن مـروان، فـرس ُ ِ

صحو بل فؤادك غري صاح: "اإلنشاد، فأذن له، فقال فسار إليه، ثم استأذنه ىف. هذاى إليه بكتاب قال ". ى؟أ
  :فلام انتهى إىل قوله. بل فؤادك: له عبد امللك

ــــت ـــــــــــــ ــــم قال ــــــ ــــ ــ ــزرة ثـ ــــــ ـــــــ ــزت أم حــ ــــــ َتعـــــــــ ََ ُّْ ََّ َُ ــواردين ذو   :ْ ـــــــت الـــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ِرأ َ ِامتيـــــــــــــــــــاحى ُ ِ ْ  
ــــ ــــــ ــــكى ثقــــ ــــــ ــــ ــــــــــــــه رشي ـــــاهللا، لــــــــــــــيس ل ــــــ ـــ ـــــــــة بالنجـــــــــــــــــاح   ٌب ـــــــــــد اخلليفــــــــ ــــــ ـــــن عن ــــــ ــــ ِومــ ْ ِ  
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ــكر إن رددت إىل ــــــيش َسأشــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــ ــ ـ ــ ــــــــــوادم ىف   ري ــــ ــ ــــ ــــت القـــ ــــــ ــــ ــ بـــــــ ـــــــــــاحي َّوأ ــــــ ــــ   جنــ
ــا ــــــ ــــب املطايــــ ــــــ ــــــــن ركــ ــــــري مــــ ــــــــــــستم خــــــ ْأ ـــــون راح؟   َ ــــــ ــــ ــ ـــــاملني بطــ ــــــ ــــــ ــــــــدى العــ ــــ ــ ـــــ ِوأ َ َ ْ َ  

ْمــن مــدحنا مــنكم فليمــدحنا بمثــل هــذا أو : ارتــاح عبــد امللــك، وكــان متكئــا، فاســتوى جالــسا، ثــم قــال َ َْ َ َ
ــرى أم حـــزرة تروهيـــا مائــة ناقـــة مــن نعـــم كلــب؟ قـــال: هثـــم قــال لـــ. ليــسكت َيــا جريـــر، أ َ ُِ ِإذا مل تروهــا يـــا أمـــري : ْ ْ ُ

َفــأمر لــه بامئــة ناقــة مــن نعــم كلــب كلهــا ســود الـــحدقة، فقــال. املــؤمنني فــال أرواهــا اهللا ََ ُ َُ يــا أمــري املــؤمنني، إهنــا : ُّ
اق، ونحن مشايخ، وليس بأحدنا فضل عن راحلته، فلو أمرت ب َأ َفأمر له بثامنية من الرعاء. ِّالرعاءٌ وكانت . ِّ

. واملحلـب يــا أمـري املــؤمنني: يـده، فقــال لـه جريــر عبــد امللـك صــحاف مـن فــضة يقرعهـا بقــضيب ىفى بـني يـد
  :ذلك يقول جريرى فف! ْخذها، ال نفعتك: وأشار إىل صحفة منها، فنبذها إليه بالقضيب وقال

ـــــدوها ثامنيـــــــــــــــــة ــــــ ــــدة حيــــــ ــــــ ــــ ــــــــــــوا هنَيـــ ٌأعطــــ ََ َ ْ ُْ ْ ـــــن وال رسف مــــــــــــــا ىف   َ ــــــ ـــــائهمو مـــ ــــــ ُعطـــ َ َ ٌّ َ"  
  :وهذا البيت جزء من قصيدة قاهلا ىف مديح يزيد بن عبد امللك نختار منها ما يىل

ــا، ـــــــ ــــــــــشام نيتنـ ــــا، ونحــــــــــو ال ــــــ ــــا ارحتلن ُــــــ ََّ َ ْ َِ ِ ْ َ َ ــــــــادة   ْ ــــت جعــ ــــــ ُقال َ َ ُ ْ ــذ: َ ــــــ ــذفى هــ ــــــ ُنيــــــــــة قــ َ َ ٌ َّ ِ  
ــــــحب ــت صـــ ــــــ ِكلفـ ْ َ ُ ْ َّ ــىل ثقـــــــــةى َ ٍأهـــــــــواال عـــــــ َِ َ ً ْ ُ درمهـــــــــــــــــ   َ َُّ ُّ َ ِ ــــــــــــــا كلفـــــــــــــــــواِ ــــــا، ومـــ ــــ ــ ُو ركبـــــ ِ َ َْ ً َ  

ُســــــاروا إليــــــك مــــــن الــــــسهبى، ودوهنمــــــو َُّ َ ُ َ َ ْ َ ِ ـــالوكف   َ ـــحزن فالـــــــصامن فــــ ُفيحـــــــان فالـــــ َ َ َّ َ َْ ُ َ ُ َ ُ َّ ْ  
ــــا خمدمــــــــــــة ــــــ ـــــــوك أطالحــ ًيزجــــــــــــون نحـــــ ْ ََ َّ ََ ُ ً َ ْ ُ َُ َ ــسها النَّكــــب واإلنقــــاب والعجــــف   ْ ُقــــد مــ َ َ َ ُ َ ُ ْ َّ َ َ  

ــــو ىف ــــــا يطــــ ــهرين مــ ِســــــــري شــــــ ْ َ ِْ َ ََ ِ ــاى ْ َثامئلهــــــ ِ ــــــــــسنُف   َ ـــها ال ُحتــــــــــى تــــــــــشد إىل أغراضـــــــ ُّ ِ َ ِ ّ ُ َّ َ  
ــا ابـــــــن األروم، وىف َيــــ َِ ُ ــا َ ُاألعيـــــــاص منْبتهـــــ ِ ََ ِ ِال قــــــــــادح يرتقـــــــــــ   ْ َِ ْ َ ـــــــصفى ٌ ــــا وال قــــ ُفيهــــــ َ ََ  

ّإنـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــةى ِ ــــ ــركم ودا وتكرمــ ــــــ ــــــ ئـــــــــــ ًلزا َ ُِ ْ َ َ ُ ُ ِ ــف   َ ـــــمكرب الرســــ ـــد الــ ُحتــــــى يقــــــارب قيـــ َ َّ َِ ِِ ْ َ ّْ ُ ََ  
َأرجـــــــــــو الفواضـــــــــــل ِ َ ــــــضلكم. َ ُإن ا فـــــ َ َّ َ ََّ َ ــــس   ِ ـــــا قبـــــل نفـــــسك القـــــى نفـ ِي ِْ ََ ََ َ ُالتلـــــفى ْ َ َّ  

ـــا إذا حاجاتنــــــــا نزلــــــــت ــــن جفانـــــ ــــــا مــــ ْمــ َ َ َ ُ ِ َ َ ْ ــف   َ ــريم واللطــــــ ــــده التكــــــ ُكمــــــــن لنــــــــا عنْــــ َ َّ َ ُ ُْ َْ َّ َ ِ َ  
دخـل األخطـل عـىل : "هـذا اخلـرب عـىل عالتـه دون أى تعقيـب" األغـانى"ويبقى األخطل، وأسوق عنـه مـن 

ْبــْرش بــن مــروان، وعنــده الراعــ َ ــت أشــعر أم هــذا؟ قــال: ٌل لــه بــرش فقــاى،ِ ُأ َ ْ ــا أشــعر منــه وأكــرم: َ  مــا :ىفقــال للراعــ. أ
ُفعسى، وأما أكرم فإن كان ىفى أما أشعر من: تقول؟ قال َ ْأمهاته من ولـدت مثـل األمـري فـنَعم َ ََ َ ْْ َ فلـام خـرج األخطـل . َ

قول خلال األمري: ٌقال له رجل ا أكرم منك؟ قال: أ ا نسطوس وض! ويلك: أ ًأكؤسا ثالثا، فواهللا ى رأس ع ىفإن أ ُ ْ َ

ْ فمــر مــن ى،قــد يــبس حلقــ: ودخــل األخطــل عــىل عبــد امللــك بــن مــروان، فاستنــشده، فقــال: قــال. مــا أعقــل معهــا ُ
ُعن اللبن فطمـت: قال. فاسقوه لبنًا: قال. رشاب احلامر، وهو عندنا كثري: فقال. اسقوه ماء: فقال.ىيسقين ْ ِ : قـال. ُ

َأوعهدتن: قال. ًمخرا يا أمري املؤمنني: فرتيد ماذا؟ قال: قال. ب املريضرشا: قال. ًفاسقوه عسال ْ ِ َ َ اخلمر ال ى أسقى َ
ُأم لــك؟ لــوال حرمتــك بنــا لفعلــت بــك وفعلــت ُ ُ َ ْ َُّ إن أمــري املــؤمنني ! ويلــك: ّفراشــا لعبــد امللــك فقــالى فخــرج فلقــ! ُ

َتـــركتهام : فقـــال. فـــسقاه آخـــر. خراعدلـــه بـــآ: فـــسقاه، فقـــال. رشبـــة مخـــرى  فاســـقنى، وقـــد صـــحل صـــوتى،استنـــشدن
بــع اعــدل مــيىل. عــىل واحــدةى أمــشى َتركتنــ: ًفــسقاه ثالثــا، فقــال. ًثالثــاى  اســقن!ىبطنــ يعرتكــان ىف ًفــسقاه رابعــا، . برا

شده   :فدخل عىل عبد امللك فأ
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ـــني، فراحـــــوا منـــــك وابتكـــــروا          ُخـــــف القطــ َّ ـــــوى ىف َ ــــتهم نـــــ ًوأزعجــــــ َ ـــــــري ْ ـ ــــــا غــ ُرصفهــــ َ ِ ِ ْ َ  
ق عليه من اخللع ما يغمره، وأحسن جائزته: امللكفقال عبد  ْخذ بيده يا غالم فأخرجه، ثم أ ْ َ ِْ َ َُ ْ َ ِْ ِ ِ ْ : وقال. َ

، وإن شاعر بن   ".أمية األخطلى ًإن لكل قوم شاعرا
يات القصيدة التى أعجبت عبد امللك والتى تقرتب من التسعني بيتا   :واآلن هذه طائفة من أ

ــوا منـــــك ــــني فراحـــ َخـــــف القطـ ِ ُِ َ َُ َّ َ أو بكـــــروا         َ ـــــوى ىف َ ــــتهم نـــــ ًوأزعجــــــ ُ َ ََ َ ـــــــري َ ـ ــــــا غــ ُرصفهــــ َ ِ ِ ْ َ  
ن َّكـــــــــــأ َ ــــم         ى َ ــــــ ــــــوم اســـــــــــتبد هبـ ِشـــــــــــارب يـــــ ِ َّ ُِ َ َ ٌ ــــدر ِ ـــــص أو جـــ ــــف ضـــــــمنَتها محــ ــــن قرقـــ ُمـــ ِّ َْ َْ َُ ْ ِ ُ ٍ َِ َ  

ن ـــــــــأ ــــ ــ َّكـ َ ــــــــــت         ى َ ــــ ْذاك أو ذو لوعــــــــــــــــة خبلــ َ ََ َْ ٍ َ َ ـــــــرش َ ـــ ــ ــــه الـنُّ ــــــ ــــاله أو أصــــــــــــابت قلبــ ــــــ ُأوصــ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ ََ  
ــــــــبعهم          ـــــوم أ ـــ ـــــيهم ووجــــــــدا ي ـــ ــــوقا إل ُشــــ ُ َ ْ َ َ ْ ِْ ْ ًُ َ ِ َ ِ ً ْطــــــرىف َ ـــــ،َ َ ومــــــنْهم بجنْبـ َ ُ َِ ـــــرى ِ ــــب زمـ ُكوكــ َ ُ ٍ َ َْ  
ــــــات إذا          ــل الغانيـــــ ـــــــ ِيـــــــــــا قاتـــــــــــل اهللا وصــ ِ ِ َ َْ َ ُ ـــــــرب َ ــا الكـــ ــد زهــــــــ ـــــــ ــــن قـ ـــــك ممــــــ ـــــ ــــن أ قــــــ ُأ َ ِ َ َ ْ َّ َّْ ِ َ َّ َ ََ  

ـــــــا حنَـــــــى قوســـــــ ِأعرضـــــــن  ْ َ ََ ّ َ ْ َْ ــا         ى َ ُموترهـــــ ُِّ د اللمـــــــــة الـــــــــشعر َ ــوا ُوابـــــــــيض بعـــــــــد ســـــــ َّ ََ ْ َ ََّ ِ ِِّ َ َ َّْ  
ــــــه          ــــــ ـــــــــوين إىل داع حلاجتـــــــــــ ــا يرعــــــــــــــ ــــــ ِمـــــــــــــــ ِ َ َ ََ ِ ٍ ِ ِ َ ــــــــن إىل ذ ْ ــــــ ــــــ ِوال هلـــ َّ َُ ـــــرى َ ـــــــ ــــــ ـــ ـــــــــيبة وطــ ــــ ــ ُشــــــــ َ َ َ ٍْ َ  
ــا          ــــن نجائبنـــــ ـــال، وعجنـــــــا مـــ ِوقعـــــــن أصــــ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ ً ُ ـــــــن ذ َ ـــد حتــــــــــني مـــ ــــــ ِوقـ َ ِّْ ُ ُ َ ـــــفرى َ ـــــة ســـــ ُحاجـــــ ََ ٍ َ  

ـــــــرئ ال تعري ّإىل امـــــــــــــــــ َْ ُ ٍ ِ ــــــه         ِ ــــــ فلـــــــــــــ ـــا نوا ُنـــــــــــــــــــــ ُ ِ ـــــر َ ـــــــ ـــــه الظفــــ ـــــــ ـــــــــــــــأ لــــ ُأظفــــــــــــــــره اهللا، فليهنَـ ََ َ َ َُ ْ َ َُ ْْ ُ َ  
ـــائره          ــــــون طـــــــ ـــر وامليمــــ ـــــائض الغمـــــــ ُاخلـــــ َُ َ ِْ ِِ َ ــــــمطر ِ ــــــ ـــــــسقى بـــــــــــــه الــ ــــ ُخليفـــــــــــــة اهللا يستــ َ ْ َْ َ َِ ِِ َ ُ ِ َ  

ــــــــــ ــد نجـ ــــــ ــــم بعـــ ِواهلـــــــ َ َ َ ُّ َ ــــــه         ى َ ــــــنَّفس يبعثـــــ ُالـــــ َ ْ َُ ِبــــاحلزم، واألصــــمعان ِ َ ْ ََ َ ِِ ْ ُالقلــــب: َ ْ ُ والـــــحذرَ َ َ َ  
ــع، فـــــــــــام          ــــــ ــر اجلميـــ ــــــ ــه أمـــ ــــــ ِوالـمـــــــــــستمر بـــ َ ُ ْ ُّ َُ ِ ِِ َ ــــــــــرر َ ــــــــــــــه غــــــ ــ ــــــد ل ــــــــــ ـــــــرته بعــــــــــــــــد توكي ــــــ ُيغـــ َ َ ُْ ْ ْ ُ ََ ٍ َ َ َ ُّ َ  

َأما النقائض فهى، كام نعرف، قصائد عىل نفس الوزن والقافية يتهاجى هبا شاعران، فيعمل كـل مـنهام عـىل  ْ َ
. ه ويقلـــب كـــل مكرمـــة يتفـــاخر فيهـــا بقبيلتـــه مذمـــة ونقـــصاُالنيـــل مـــن اآلخـــر وحيقـــره وهيـــدده ويـــنقض معانيـــه ويـــسب

واملشهور أهنا بدأت ىف العرص األموى بني الفرزدق وجرير واألخطل والبعيث وغريهم رغم ما سبقها ىف عـرص 
الرسول من نقائض دارت بني شعراء اإلسالم وبني شعراء الرشك وهيود بعـد هجـرة الرسـول مـن مكـة إىل يثـرب 

ع احلربـى والـسياسى بـني معـسكر اإليـامن ومعـسكر الكفـر، إذ مـا إن يـنظم وقيام الدولة اإلس المية وانفجار الـرصا
شاعر من أحد املعسكرين قصيدة ىف الفخر عـىل املعـسكر اآلخـر والنيـل منـه حتـى هيـب شـاعر مـن ذلـك املعـسكر 

لـك الـدوى الـذى ناقضا ما قاله خصمه ىف قصيدة من نفس البحر والروى، وإن مل يكن لنقـائض عـرص الرسـول ذ
كان لنقائض األمويني، فضال عن أن هذه النقـائض األخـرية مل تكـن تعبـريا عـن حـرب بـني دولتـني، بـل جمـرد هتـاج 
قبىل وشخىص يتغيا تسلية اجلامهري ىف سوق املربد حيث كان الـشعراء املتناقـضون يقومـون بإنـشاد أشـعارهم وقـد 

  .  يسمعون، ويشجعون هذا الشاعر أو ذاكحتلق حوهلم املتحلقون يستمتعون بام يشاهدون وما
ــه ىف أن النقــائض األمويــة هتــذب النفــوس أو أهنــا متثــل أرقــى  ولــست أرافــئ األســتاذ أمحــد الــشايب عــىل رأ

ذلـك أن النقــائض املــذكورة، بوجــه عـام، تــشوه األذواق وتنــال مــن . مـستوى للــشعر ىف ذلــك العـرص وأهــم فــن فيــه
ــابز األخـــالق الكريمـــة وتـــشعل النعـــرات اجل اهليـــة وتـــسري عكـــس ســـبيل اإلســـالم بانتهاجهـــا ســـبيل التـــشاتم والتنـ

أما من الناحية األدبية فليست أرقى من غريها من الفنون، . باأللقاب ومتزيق األعراض ومصادمة القيم الكريمة
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َوال يمكــن أن تكــون، وإن تــصدر صــفوفها مــن يوصــفون بــأهنم فحــول الــشعراء كــالفرزدق وجريــر واألخطــل ُ ْ َ َ ، إذ َّْ
الفن فيها قليل، والسباب سيد املوقـف، واملعـانى والعبـارات والرتاكيـب متقاربـة ال جديـد فيهـا وال إبـداع، وإن مل 

ُختل بني احلني واحلني من معنى دقيق مبتكر أو صورة فنية الفتة كقول األخطل ىف قوم جرير ْ َ:  
ــــوم إذا اســـــــتنبح األضـــــــياف كلبهمـــــــو َقـــ َْ َ ُ ــــــــالوا ألمهمـــــــــــو   ٌ ـ ِّقــ ـــــــــوىل: ُ ِبــ ــــــىل النـــــــــــارُ ـــ   ِ عــ

  :أو قول جرير ىف الفرزدق
ــا ــــــرزدق درمهــــــ ــــــى الفــ ــــــــو تعطــ ـــك ل ـــــ ًوإن َ ْ ِ ـــــــــــــــــــرصا   َ نية لتنَ ـــــــرصا ــــ ــ ــــ ــن نــ ــــــــــــ ـــــ َّعـــــــــــــــــــىل دي َ َ ٍ ِ  

  :أو قول جرير ىف األخطل
ــــــــــــه ــــر أطـــــــــــــاف بـ ــــــ ـ ِإن األخيطـــــــــــــل خنْزيــ ِ ِِ َُ َ ٌ َ ْ َ َّ َّإحــــــدى الــــــدواه   ِ ْ ـــــى ِ ُختــــــشى وتنْتظــــــرى التـ َ َ ُ َ َ ْ ُ  
ــــدور اخليــــــل معلمـــــــ ــــادوا إلــــــيكم صـــ َقــ ُ َْ َ ُِ ُ ُ َ َتغــــــــــشى الطعــــــــــان، وىف   ًةِ َ ِّ َ ْ ـــــــا زور َ ـ ُأعطافهــ َ َ ِْ َ  

ــا ـــائع قلنــــ ُكانــــــت وقـــ َِ ـــــــدا،: َ ًلــــــن تــــــرى أ َُ َ َ ـــــر   َ ــــ ــــب بعـــــــــدها، عـــــــــني وال أ ـــــــن تغلـــــ ُمــ َْ َ َ ٌْ َ ََ َ ٍ ِ ْ ِ  
ــا ــــر ضــــــغا جزعــــ ــ ًحتــــــى ســــــمعت بخنْزي َ ََ ْ ََ ٍ ِ ِِ ُ َ ُمــــنهم فقلــــت   ّ ُ َ ُ ِأرى األمــــوات قــــد نــــرشوا: ِ ُ َ َ ْ َ َ  

ــاء وأأل ــــــ ـــــــ ــــــــــاؤهم رش أحيـــ َأحيــــــــ ْ َ َ ٍ
ُّ َ ـــمُ ـــــــ ــــــ ْمهــ ــــــــــربوا   ُُ ــــــــــاهم إذا ق ــــظ موت ِواألرض تلفــــــ ُ ُُ ْ ََ ِْ ْ َ ُ َ  

***  
ـــــرى ــــــــــــــبح للقــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــ ــــى إذا تنُ ــــــ َوالتغلبـــــــــــــــ ُِّ ِْ َ ِّ ـــاال   ُ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــل األمثــــ ــــ ـــــــــــــــك اســـــــــــــــــــته ومتثــ َحــــ َّ ُ ََ ْ َّ  

ى  ِّثم ماذا تساوى النقائض أمام أشعار قيس ومجيل وكثري األسيانة اليائسة ىف حبابئهن أو أشعار عمر بن أ َ ُ
ه أو أشعار ذى الرمة ىف تصوير اللوحات الـصحراوية أو أشـعار الفـرق الـسياسية التـى ربيعة املعجبانية ىف صواحب

  ترينا مسرية األمة التارخيية واصطراع اآلراء واملواقف التى تصنع احلارض واملستقبل؟
َّومن شعراء الفرق السياسية نأخذ عبيد اهللا بن قيس الرقيات شاعر الزبرييني ْ ََ ُّ ِ َوقد سمى هبذا الل. ُ ِّ ه، ُ قب أل

َّفيام يقال، تغزل ىف عدة نساء اسم كل منهن رقية َ ُ ُ َّومن شعره ىف إحدى الرقيات. ٍ َ ُّ:  
ــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ َرقــ ــاى،ُ ــــــ ــــــــــــ ــــ ـــــركم ال هتجرين ــــــ ــــــ ُ بعمـــــــ َْ َ ُ ِ ْ ــا   ِ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــم امطلين ــــ ــ ــــ ــمنَى ث ــــــ ــــــ ــا الـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ُومنِّينــ ُْ َّ ُ َ َ  

ِعـــــــــــــــدينا ىف ــــــئت ِ ـــــا شـــــــــ ــــــ ـــد مــــ ــــــ ــــ ِغــ ِ ٍْ ــا. َ ــــــ ّإنـــــــ ـــدينا   ِ ـــــــ عــ ـــــو مطلــــــــــــت، الوا ـــــــب، ولـــــــ ـــ ِنحــ ِ ِْ ََ َ َ ُّ ُ  
ــز ـــــــ ــــ ــ ِفإمــــــــــــــــــــا تنْجـــــ ُ ّ ِ ــــدت ىَ ــــــ ــــ ــ َعــــ ــاى ِ ــــــ ّوإمــــــــــــ ِ ــا   َ ــــــ ــــــ ــــــك حين ــــــ ــ ــــل منْ ــــــ ــــام نؤمــــ ــــــ ـــــيش بــــ ــــــ ـ ِنعــ ِ ُِ ِّ َ ُ َِ ُ  

ــــن اهللا ىف ِتقـــــــــــــــــ َ َّ ِ ــ،َ ــــــ ــــــ ــــ ــ َ رقـ ـــــــــشى،ُ َ واخــــــــــــ ْ ـــا   ْىَ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــة أمرنـ ــــ ــ ــــ ــ ِعقوب َ َ َ ــا. ُ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ُال تقتلينــ َْ  
ــــــــــ ـــــــشك، وارفقــ ِبعيـــــ ِ ُِ َ ــى ِ ــــــ ــــــــــروى بــــ ٍأم عمــ ْ ََّ ـــــذرونا   ُ ــــــ ــــال أهلــــــــــــــــك ينْـــــ ــــــــــــــوم رجــــــــــــ ــ َوي ْ َ َِ ِ ْ َ ُ ِ َ  

ــــ ــــ ــ ِدمـ ــــــــىى َ ـ ـــــــك حتــ ــــ ـــــــــــم انـــــــــــدخلت إلي ّث ََ ِْ َ ِْ ُ َ َّ ـــــــــــــــــــــــــ   ُ ْختطيــ َّ َ ــــــيناَ ــــ ــ ــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــام احلارســ ــ ِّ ِت ال َ ُ  
ــــدم ــــــت متــــــــــــــــــسهم قــــــــــــــ ـــــــ ـــ ِفبــ َ َ َُ ُّ َ َ ُّ ــوبىى ِ ــــــ ــــ ــ ْوثــــ ــ   ََ ــــــ ـــــــــن دمــــــــ ِوودوا مـــــــ َِ ُّ َ ـــــــــــْرشبوناى َ ــــــــــــو يـــــ َلــــ َ ْ َ  

ــت أهــــــــــــــىل ـــــ ـــتكم، وتركــــــ ِويـــــــــــــوم تبعــــــــــ ْ َ ُ ْ َ ََ ُ ََ ْ َ َُ ــا   ،ِ ــــــ ــع القرينـــــــــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــــــود يتبــــ ــــــــــــيج العــــــــــ ــــ َعجـــ ُ َ ْ َ َِ َّ ِ ِ َ  
 وينــدد بــشغبهم وقــال يمــدح مــصعب بــن الــزبري، وهيــاجم األمــويني وأشــياعهم مــن اليامنيــة ويتوعــدهم

عــىل الــزبرييني بــام أدى إليــه مــن انقــسام العــرب واملــسلمني مــا بــني شــام وحجــاز، ويــرد عــىل اخلــوارج، الــذين 



 ١٦٩
 

يريدون أن تكون اخلالفة ىف العرب عامة ال ىف قريش خاصة، مؤكدا أهنـا ال تـصلح إال أن تكـون بيـد قـريش 
  :يقصد الزبرييني وأشياعهم هناك. وحدهم ىف احلجاز

َأقفـــــــــــ ْ ــــــداءَ ـــمس كـــــ ــــــ ــــــــد شــ ـ ــــد عبــ ُرت بعـــــــ ََ ََ ٍَ ِ ْ َْ َ ـــــــــــــد   ْ ــــ ــ ــــ َفكــ ُ ــــــــاءى َ ــــــ ــــ ــ ــــالركن فالبطحـــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ُفــ ُّْ َ ََ ُ  
ــــــمس ـــن عبـــــــــــد شـــــ ـــــــاجلامر مــــــــ ــى فــــ ــــــ ـــ ٍفمنً َ ِ ِ ِْ َ ُ ِ َ ء   َ ـــــــرا ــــــــــــــــــــدح فحــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـ ــرات فبلــ ُمقفـــــــــــــــــــــــــــ َ ُِ َِ ٌَ ََ ْ ٌ  

ــ ــــــ ـــ ــــــام التــ ــــ َّفاخليـــ ُ ِ ـــــــــــــى َ ــــــ ــــــــــسفان فاجلحـْــ ـ ُبعــ َ َ ْ ُ ء          ِ وا ـــــــــــاأل ــــاع فـــــ ـــــــ ــــــــــــنهم فالقـــــ ــــفة مــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ُــ ْ َ َ َ ُ َُ ُ ِ  
ـــــــ ِموحــــــــ ـــــــــــــُ ـ ــــــــــــسقـْ ـــ ـــــاهن فال ــــــ ُّشات إىل تعــــ َ َ َِ َ ِ ــــن عبـــــــد شـــــــمس خـــــــالء          ٌ ُـــــــــــــــــــــــيا قفـــــــار مـــ ْ ٌَ ٍ َ ِ ِ ِْ ََ  

ــد أراهــــــــــــم، وىف ــــــ َقــــ ُ ـــــــ          َ ــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــم، إذ يغــــ ــــــ ْاملواســــ َ ِ ِ ــــــــــــدون ِ ـ ــ ـــــــــــ ــــ ــ َــــــــ ــــــــاء: ُ ــــــل وهبــــــ ــــــ ـــم ونائــ ــــــ ُحلـــــ ٌَ َ ٌَ ِ ِ  
َوحــــــــــــــس ِ ـــشمياَ ــــــ ــدمى عبـــــ ـــــــ ـــ ــــل الــ ّان مثــــــــــ ِْ َِ َ َ ُّ ُ ــــــــاء          ٌ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــة وحيــ ــيهن هبجــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ُت علــــــــــــــ َ َ َ َ ٌَّ ْ َ ِ َ َ ٌ  

ــــــاب ىف ـــــــــــبعن العيـــــــ َال يــ َ َ ْ َِ ِموســـــــــــــم النـــــــــــــا ِ ِ ْ ـــــــــساء          َ ـــــــ ـ ــــــاب النـِّ ــــــــــــ ــاف بالعي ــــــ ــــــ ُس إذا طــــ ِ َ ِ ِ َ ِ ِ  
ـــــر ــــــــــــرسو ينْظـــــــ ـــامل وال ــــــ ْظــــــــــــاهرات اجلـــ ُ َ َِ ْ َّ ِ ُ ــــــــاء   ِ ــــــ ــــ ــ ـــــــــر األراك الظبـــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــام ينظــ ــــــ ـــــــ ُن كـــــــ ُِّ ََ َ َ  

ــــــــي ــــذا العــ ْحبــــــ َ َّ ــــومَ ْش حــــــــــني قــــــ َ َ ـــــــــعى ُ ء   ٌَمجيـ ـــــــوا ــــــــــــ ـــــ ــ ـــرق أمورهـــــــــــــــــــــــــــا األهـ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ُمل تفــ َ ُ ِّْ َ ُ َ ُ َ  
ــــــــل ىف ـــــع القبائــــ ــــــ ُقبــــــــــــل أن تطمـ َِ َ ََ َ َ ـــــــــــــ َ ــــ ــ ــــ ــ ــــــداء   ُملـ ـــــريش وتــــــــــشمت األعــــ ـــــــــــك قـــــ ــــــــــــ ــــ ــ ُــ َ ََ َ ْ َ َ ٍْ ُ ِ  

ـــــشته ــــــ ـــــا الـمــــــــ ــــــ ــــ ــ ِأهيــ َ ُ ُّ ـــــــــريشى َ ـــــــــــــــــــاء قــــــــــ ٍفنَ ْ َ َُ ــــــــــــــاء   َ ــــــــــــ ـ ــ ـــــــــــــــــــا والفن ــــ ــ ــــد اهللا عمرهــــ ــــــ ــــــ ُبيـــــــــــــ ُ َْ َ َُ ِ ِ ِ  
ِّإن تــــــــــــــــــود َ ُ ـــــــــريشِ ـــبالد قـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن الـــ ــــــ ٌع مـــــ ْ ََ ُ ِ ــــــــ   ِِ ــــ ــ ـــدهم حلـــــ ـــــــ ــــــ ــن بعـــ ـــــــــــــ َال يكــــ ِ ُ َ ْ ْ ََ ــــــــاءى ُ ــــــ ُبقـــــ َ  
ــــ ــــــ ـــــــو تقفــ ِّلـــــ َ ُ ْ ـــــانواى َ ـــــرتك النــــــــــــاس كـــــــ َوتـــــــ َُ ُ ــــــــاء          َ ـــا الرعــ ــــــاب عنهـــــــ ـــــــذئب غــــ ـ ُغــــــــــنَم الــ ِّ ََ َ ِ ْ ِّ َ  

ومن شعره السياسى الـذى يتخـذ صـورة التغـزل بنـساء األمـويني بغيـة اإلسـاءة إىل أعراضـهم، ممـا سـبق إليـه 
  :رشف ىف صدر اإلسالم حني استعمل التغزل بنساء املسلمني للنيل منهم، قولهُكعب بن األ

ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــا قرشيــــ ــــــت بنــــــــــ ــــــــــــــــــــ ْأال هزئ ِ َ ُ ِ َ ِ َ ــا   َ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــز موكبهــ ــــ ــ ــ ــــــَة هيت ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــ ُـــــــــــــــ ِ َ ُّ َ ْ َ ٌ  
ــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ْرأت بــ َ ـــــــــيبة ىفى َ ــــ ــ ــــ ــ ًشـــــــــــ َ ْ ــــــــــــــــــــرأ َ ـــــ   الــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــ ِس منّ ــاى ِ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــا أغيبهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُمــــــــــــــــــ ِّ َ ُ  
ــــــت ــــــ ــــ ــ ــــ ــ َفقالـــــــ ــــــيس ذا؟: َ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــن قــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ٍأ َ ُ ْ ــا   َ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــشيب يعجبهـــــ ــــ ـــــــــري الــ ــــــــــــ ُوغـــــــــــ ْ ُ َِ ِ ُ ْ َ  

ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ نـ ْرأ َ ــــــــىى َ ــــ ــ ــــــــــــ ــَىض منّ ــد مــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ِقــ َ ـــــــــــواحبها   َ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــــــــــضات صــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ُوغـــــ َ َِ ٌ ّ َ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ــــــــــوت هبـــــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــــــد هلــ ــــ ــ ــــ ــ ــــك قــــ ــــــ ــــ ــ ِومثلـــــــــ ُ ْ ََ َ َ ِْ ــا   ِِ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــــــــسن أعيبهــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــام الـحـــــ ــــ ــ ــــــــــــ ُمتــ َ ُْ َ ِ ْ ُ َ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــور قـــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــــــل غيــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــــــا بعــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ٌهلــــــ ُ َْ ٌ ــا   ََ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــاب حيجبهــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــد بالبـــ ــــــ ُعـــــــــــــــــــــــــ ُ ْ َ ِ ِ ٌ ِ  

ــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ نـ ــــــــــــــــشىى يرا ــــ ــ ــــ ــ ـــذا أمــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرضهبا   هكـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــــدها ويــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ُفيوعـ ِ ْ َُ َ ُِ َ  
ــــــــــــىل ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــت عــ ـــــــــــــ ــــ َظللــ ُ ْ ِ ــاَ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ِ نامرقهـــ ِ َ ــا   َ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــدهيا وأخلبهــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ُأفـــــ َُ ْ َ ُّ َ  

ــــؤمن يل ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــدثها، فت ــــ ــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ُأحــ َِ ُ َِّ ُ ـــــــــذهبا   ُ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــدقها وأكــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ُفأصــ ِ ْ َ َ ُْ َُ َ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ــــــــن حـــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــدع هـــــــــــــــــــــــــذا، ولكـــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــ ِف َ َ َْ َ ــا   َ ــــــ ــــــــــــ ــت أطلبهــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــد كن ــــ ــ ــــ ُجــــــــــــــــــــــــــة قــ َُ َ ُ ُ َ ٌ  
ــــــــى ــــ ــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــني متــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ َإىل أم البنـــ َِّ َ ُ ــــــا؟   ِ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــا مقرهبــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ُيقرهبــ ُِّ ُ َِّ َ ُ  

ـــــــ ـــــــــــــ ــــــ تنــــ ْأ َ ـــــــــــــ ىفى َ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــام، فقلـــــ ــــــــــــ ُاملنـــــ َ ــا   ِ ــــــ ــــــــــــ ـ ـــــني أعقبهــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــــذا حــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــت هـــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ُــ َ ْ ُ َ َ ُ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــت هبـــــ ــــ ــ ــام أن فرحــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ِفلــــ ُِ ْ َ ََ ّ ـــــــــــىل   َ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــال عـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ َومــــــ َ َ ــذهبا َ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ُأعــ َ ْ َ  
ــــــــى ــــ ــ ــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــا حتــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــــت بريقهــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ّرشبــ َ ِ ِ ُ ْ ِ ــا          َ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـ ــــــــــــــــــــــت أرشهبــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــت وب ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــ ُهنلــ ِ ُْ ُّ ُِ َ ْ َ َ  
ـــــذال ـــــجيعها جــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــت ضــــــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ْوبــ َ َ َِ َ ُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ِ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ُن تعجبنـ ِْ ُ ــــــــــــــاى َ ـــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ُوأعجبهـــــ َِ ْ ُ  



 ١٧٠
 

ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ كيهــــــ ـــــــحكها وأ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ِوأضـ ِْ ُ َُ َُ ـــــــــسها    ْ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ بــ ُوأ ِ ْ ُ ـــلبهاَ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُوأســـــ َُ ْ َ  
ُأعاجل ِ ـــــرصعنىُ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــــا، فتـــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـ ُهــ َ ْ َ ـــــــضبها   َ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيها وأغـــــــــــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ُفأرضــ َِ ِْ ُ ْ ُ َ  

ـــــــة ىف ــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــت ليلــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ٌفكانـــ ََ َ ــــــــــــــــــــــــــــــو َ ــــ ــا   النَّــ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــسمرها ونلعبهـــ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ُم نـــــــ َ َْ َ َُ ُ ْ ِ  
ـــــاد ىف ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــا منــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ قظنـــــ ٍفأ ُ َ َ ــا   ََ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــــــصبح يرقبهــ ــــــــــــــــــــــــــالة الـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ُصـ َ ُ َُ ْ ِ ِ  
ـــــــــــــــــــــن ــــن جــ ــــــ ــــ ــ ـــــف مـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــــان الطيــ ـــــــ ــــــ ــــ ْفكــ ِْ ِ ُ َّ َ ــــذهب   َ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ـــدر مــ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــــية مل يــــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــــ ُنـــــــــــــــــ ُ ََّ ْ َ َ ْ َ ٍ   هاِ
ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــــا إذا نمنــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ْيؤرقنــــ ِِّ ِ ُ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــرسهبا   ُ ـــك مـــ ــــــــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــــد عنْ ــــــ ُويبعــــــــــــــــــــــ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ  

وبعد موت ابن الزبري قدم ابن قيس الرقيات عىل عبد امللك بن مروان واستأذنه أن ينشده مدحيه، فأذن له، 
شده قصيدته الت   :يقول فيهاى فأ

ـــرب ــــــ ــــ ـــــرية الطـــ ــــــ ــــــــــــــن كثـــــ ـــاد لــــــــــــــــه مــ ــــــ ُعـــــــ َ َّ َ ِ ــــدموع تنــــــــــــــــــــــــــــسكب   َ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــــــــــه بال ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ُفعينُ ْ َ  
ــــــــــــــــــــــة  ـــــ ــ ــــ ــ ــاٌكوفيــ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــازح حملتهــــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ُنــ َّ ـــــــــقب   ٌ ـــــ ــ ــــ ــ ــــــــا وال صــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ـــــم دارهــ ُال أمـــــــــــــــــــــ ََ ُ ٌ َ َ  

ـــــــــــــــــــــبت إىل ــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــــا إن صــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ْواهللا مــ َ ــــــــ   وال َ ــــ ــ ـــــببى ْإن كــــــــــــــــــان بينــــ ـــــــ ــــــا ســــــ ــــــ   ُوبينهــــــ
ــــذ ــــرية ىفى إال الـــــــ ــــــت كثـــــــ ــــــــــــ ْأورثـــــ ــــــــــــــ ــــــــب ســــــــــورة عجـــــــــــب   الــ ــــــــــــــقلب، وللحــ ــــ ــ ُــ َ ْ َِّ ٌ َ َ  

  :حتى قال فيها
ـــــذ َّإن األغـــــــــــر الـــــــ َ ــــــــــــــــــــــــــى َ ــــو الـ ــــــــ ـــــــــــوه أ ــــعاىص   أ ــــــ ـــــــــــحجب ـــــــــ ــــــار وال ــــــــــه الوقــــ ُعلي ُ ُ ُ  

ــــــــــــه ـــــ ـــــــــــــوق مفرقـــ ــــ ــــــــــــاج فـــ ــدل التــــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ِيعتــ ِ ْ َ ـــــذهب   ُ ــــــ ــــــــــه الـــــــــــ ــــــــــــ ـــــني كأ ــــــــــــ ـــىل جبـــــ ــــــ ُعـــــــــــــ ٍ  
  :مصعب من العجم، وتقول ىفى بالتاج كأى يا ابن قيس، متدحن: فقال له عبد امللك

ـــــــــــــ ـــــــــــــام مـــــــــــــصعب شـــــــــــــهاب مـــــــــــــن اللـ ـــــه الظلــــــــــامء   ٌإن ــــن وجهـــــ ــــت عــــــ ـــــــله جتلــــــ ــــ ـــــــــ ُــ ْ َّ  
ــــك  ــــــ ُملكـــــــــــــــه ملـــــ ْ ُْ ــــــــــــهُُ ــ ــــــيس فيــ ـــــــ ــزة لــ ــــــــــــ ِعـ ٍ ــــــــربوت منـــــــــــــــــــــــــه وال كربيـــــــــــــــــــــــــاء؟   َِّ ــــ ــ ـــــ ــ ُجــــ ٌ  

ال   .ورفض أن يعيطه شيئا من ا
ـو األســود الــدؤىل وكثـري والكميــت بـن زيــد وسـليامن بــن قتــة  ــضا شـعراء الــشيعة، ومـن أشــهرهم أ ْوعنـدنا أ َ ُ ِّ َ ُ

َّوعوف بن عبد اهللا بن األمحر األزدى وعبيد اهللا بـن احلـر واملفـضل املطلبـى وعبـد اهللا  ِّبـن كثـري الـسهمى وحـرب َّ َ ُ
ى األسود ىف التشيع لعىل والرد عىل من ينتقدونه من أجل هذا التشيع. بن املنذر بن اجلارود   :ّومن شعر أ

ـــــــ ُيقــــــــــ ــــــــــــــــشريَ ـــــــو قـ ــــ ــ ــــ ــــون بنُ ـــــــ ــــ ــ ٍول األرذل ْ َ ُ َ ََ ْ َ ــــــا؟   :ُ ــــــ ــــسى عليـــ ــــــ ـــــ ـــــــدهر ال تنْ ـــوال الــــــــ ـــــــ ّطـــــ ََ َ َ َِ َ َ  
ـــــت هلــــــــم ُفقلـــ َ ُ ُ ـــون تركـــــــــي: َ ـــــف يكـــــ ْوكيـــ َ ُ َ ْ ََ ـــــامل    َ ــــــ ــــن األعــ ــــــ ِمــ ْ َ َ ــــــا؟ِ ـــــــَىض عليـــــــ ّمــــــــــــا يقــــــ َُ َ ْ  

ـــــــــــــــــــديدا ـــــا شـ ــــــ ــــ ــ ـ ــ ــــدا حب ــــــ ــــ ــ ــب حممــــ ــــــ ــــــ ًأحــــــ ًَ ُ َُّّ َ ُ ِ ــــيا   ُ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــــــــزة والوصــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــا وَمحـــــ ّوعباســـ َ َ َ ّ َِ َ َ َْ ً  
ـــــــر َوجعفــــــ َ ْ َ ـــــــري ســــــــــــــبط. َ ــــــــــر خــــــ ٍإن جعفـــ ِْ ْ َُ ْ َ َ َ َّ ًشــــــــــــــــــــــــهيدا ىف   ِ ــا َ ــــــ ــــــــــــ ــــــان مهاجريــــ ــــــ ّاجلنــــــــــــ ِ ِ ُ ِ ِ  

ــــسى الــــــــــذ ــــــ ـــا أ َومـــــــ ْ َ ٌالقــــــــــى حــــــــــسني،ى َ ْ َ ــا   ُ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ـــــــأهوهنم عليــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــــــــسن بـــ ـــــــــــــ ــــ ّوال حــ َ ٌ َ ََ َ ِ ِ ْ َ ِ َ  
ــــم ــــــ ِّبنـُـــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــ َ ـــــَ ــ ــــــــــــ ـــــوهى ِ النَّبـــــ ُوأقربـــــــــــــــــــ ََ ْ ــا   َ ــــــ ــــــــو إليــــــــــــ ــــ ــ ــــ ـــاس كلهمــ ــــــ ــــــ ـــــ ّأحــــــــــــــــــــب الن ُّ ََ ِِّ ُ ِ ُ ِ َ  

ــبه ــــــ ـــ ـــــــك حـــــــــــــبهم رشـــــــــــــدا أصــ ُفـــــــــــــإن يــــــ ْ ُ ُّ ُ َِ ُ ً ْ ُ ُ ِ ــا   َ ــــــ ــــــــان غيــــــــــــ ـــــــــوة إن كــــــــــــ ـــــــــــــــــــيهم أســـــــــــ ّوفـ َ ََ َ ِ ٌ ْ ُ ِ  
ـــــــدا ــــــبت وحــــــــزت جمـ ـــدا أصــ ًفكــــــــم رشـــــ ًْ َ ُ ُْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ــــــــــــــا   َ ــــــــ ـــــــــــــــام الثري ـــــ ـــــــه هــ ــــــ ــــــ ـــ ــارص دون ـــ َّتقـــــــــــــــــ ُ َُ ُُّ َ ََ َ  

ــــــــدنىُُمهــــــــــــ ـــن لــــ ـــــــصيحة مـــــــــ ـــــ ِّو أهــــــــــــل النَّ ُ َ ُِ ِ َ ِ ْ ــــــــــودت   َ ـــــــل مـــ َّوأهــــــ َ ََ ُ ْ ــاى َ ــــــ ــــت حيــــــ ــــــ ـــــــا دمـــ ــــ ّمـــ َ ُُ ْ  



 ١٧١
 

ـــــتدارت ــــــ ـــا اســـــ ـــــــ ــــ ــ ــــوى أعطيتــــــــــــــــه  ــــــ ــــ َهــ َ ُّ َ ُ ًِ ْ ُ ــويا   َ ــــــ ــــ ــــــــــــدل ســ ـــالم مل يعــ ــــــ ـــــى اإلســـــ ــــــ ـ ّرحــ ْ َ َِ َ َِ ِ ِ  
ــــــــى ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــب اهللا حتــ ـــــــــــــ ــــ ــ ـــــو حلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّأحبهمـــــ َ ِّ ُ ُِّ ُ ِ ُ ِ ــا   ُ ــــــ ـــــــ ـــــــىل هوي ـــــــ ّأجـــــــــــــــيء، إذا بعثـــــــــــــــت، عـ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ِ َ ِ َ  

ــــــــ ــــ ــ ـ ـــل شــ ــــــ ـــــــ ــت اهللا خـــــــــــــــــالق كـ ـــــــــــــــ َرأ ُِّ َ ِ َ ُ ْ َ ــ   ٍءىَ ــــــ ــــــ ــــــــــــــى مــــــــــــــــــنهم نبيــــ ـــــداهم واجتبــــ ـــــــ ّهــــــ ُ َ ِْ َ َ َِ ُ   اَ
ــواهم ــــــ ــــــدا ســـــ ــــ ــ ُومل خيـــــــــــــصص هبـــــــــــــا أحـ ِ ً َ ُ ََ ِ ْ َ ــا   َ ــــــ ــــــم مريـــــــ ــــ ــ ـ ــــطفاه هلــ ـــــــا اصـــــــــــ ـــــــــا مــــــــ ّهنيئــــــ ُ ِْ َ ُ َ َ ً ِ َ  
ــــــــى ــــ ــ ـ ـــــــول ا حتــ ــــــ ـــــــوا رســــ ــــ ــ ــو آســــ ــــــ ــــــ ّمهـــ َ ِْ َ َُ ُُ َ ــا   َ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــره أمــــــــــــــــــــــــــرا قويــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــع أمـــــ ــــ ــ ــــ ــ ّتربـــــ ُ َِ َ ً ْ ُ ْ ََ َ َّ َ  

ء بمثلـه بـدال مـن  من بن خريم ىف اهلاشميني مما متنى عبد امللك بـن مـروان أن يمدحـه الـشعرا ْويقول أ َ ُ
و الفرج ىف تشبيهه  خر واجلبل األوعر وما إىل ذلك حسبام كتب أ   ":أغانيه"باألسد األ

ــــوم ــــــــــــ ــــــدة وصـــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــاركمو مكابــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ٌهنــ ء   ٌُ ـــرتا ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــالة واقــ ـــــــــــــــــــــــ ـــو صـــ ــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ُوليلكمــ ٌ ُ  
ــــالتزك ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــالقران وبــــ ــــــــــــ ــــتم بــــــــ ــــــ ــــ ــ ِّوليـــــــــــ َ ُْ ُ ِ ـــــــــــــــبالء     ى َ ــــ ــ ــو ذاك الــــ ــــــ ـــــــــــــــأرسع فيكمـــــــــــــــــ ُفـــــــــ َ  

ــــــــيكم ـــــــد علـــــ ــــ ــداة غــ ــــــ ــــــى نجـــــــــــــد غـــــ ــــــ ٍبكـ َ ٌ ء   َ ـــــــوا ــــــــــــ ـــــ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــــة واجلــ ـ ـــــــة واملدينــ ُومكــــــــــــــــــــــ َ ِ ُ ُ  
ـــــــــــــــق  ــــ ــ َّوحــ ــاَ ــــــ ــــــــــــ ـ ـــــــــل أرض فارقوهــ ــــــــــــ ــــــــاء   لكــ ــــــ ـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم، البكـــ ـــيكم، ال أ ــــــ ُعلــــــــ َ  

ء ـــــــوا ــــــــــــ ـــــ ــ ـــــا سـ ــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـ مــ ــــم وأقوا ــــــ ًأأجعلكـــــــــــــــــ ء   ً ـــــــوا ــــــــــــ ـــــ ــ ـ ــــنهم اهلــ ـــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــو وبي ــــــ ــــــــــــ ـــــ   ُوبينكمــ
ــــــــــــتم ـــــ ــــم، وأ ــــــ ـــــــم أرض ألرجلكـــــــ ــامء؟   ٌوهــــــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــنهم ســ ـــــــــــــ ــــــــهم وأعيـــ ـــــــــــــ   ُألرؤســ

ِّومن شعر كثري عزة ىف التشيع للهاشميني تلك القصيدة التى قاهلا هياجم فيها عبد اهللا بن الزبري حني  َ ُ
ى طالب حبس حم ام دولة الزبرييني) ابن احلنفية(مد بن عىل بن أ وكان عبد اهللا قبل ذلك قد عاذ . ىف مكة أ

إن العائذ احلقيقـى مـن الظلـم هـو ابـن احلنفيـة، : ِّبالبيت احلرام ىف عهد يزيد بن معاوية، فسخر منه كثري قائال
ٍالذى حبسته ىف سجن عارم بغيا وعدوانا ِ َ :  

ــــــــــــــت ـــرب مــــــــــــــن القي ـــــــ َختــــ ْ َ ِّ َ ــــذُ ــــــ ــــ ــــك عائ ـــــــ ـــ ــــوس ىف   ٌ أ ِســــــجن عــــــارم بــــــل العائــــــذ املحبــ ِ  
ــَوم ــ ْن  يلـــ َ ــْ ــ ــَق ـــ ــا  الشيذـــ ــ ْخ  بالـخيف مــــ َ ـــَ ـــ ــــِم ـنــ ــــري ظــــــــــامل   ًنى ــــ ـــــــه غــــــ ـــ ِمــــــــــن النــــــــــاس يعلــــــــــم أ ْ  

ـــم ِســــ ـــــاىض   ُاملـــــــصطفى وابـــــــن عمـــــــهى النبـــــــى َ ــــــ ـــالل وقــ ــــــ ٍوفكـــــــــــــاك أغــــ ُ ّ ِمغـــــــــــــارم َ َ َ  
ــــــى، فهــــــو ال يــــــْرش َأ َ ٍهــــــدى بــــــضاللةى َ ً ــــــــ   ُ ــــ ــ ــــ ــ ـــم ىفى وال يتقــ ـــــــ ــــــ   ِاهللا لومــــــــــــــــــــــة الئــــــ

ــــــــــــه ـــد اهللا، نتلــــــــــــو كتاب ــــــ ــــف خيــــــف املحــــــارم   ُونحــــــــــــن، بحمـــ ِحلــــــوال هبــــــذا اخليــ ْ ْ َُ ً ُ  
ـــــات ســـــــــــــواكن ــــــ ـــحامم آمنــ ــــــ ــــــث الـــــ ٌبحيـــــــ ٌَ ُ ــــــــصديق املـــــــــــسامل   َ ـ ـــــدو كالــ ِوتلقـــــــــــى العــــــ َ ْ َ  
ــــــــــــه ـــــاق ألهلـ ــــــ ــــــــدنيا ببــ ــــق الـــــ ــــــ ٍفـــــــــــــام رونـــ ُ َ ْ ــــــــرضبة الزم   َ ــــ ــ ـ ــ ـــــــوى ب ــــ ــ ــــ ِوال شـــــــــــــــــدة البل ِ ُ  

، يـصف حبـه "العرص اإلسالمى: "شوقى ضيف، ىف كتابه. إال أن د. ّان كثري حيب عزة حبا قويا شديداوك
ــه مل يكــن نابعــا مــن القلــب بــل كــان يتكلفــه، متخــذا مــن بنــاء قافيــة تائيتــه ىف عــزة عــىل حــرفني دلــيال عــىل هــذا  لعــزة بأ

ه قد حكم عىل تلك القصيدة بأهنا أروع أشعاره فيه َالتكلف، مع أ َ واحلق أن القصيدة رائعة فائقة الروعة سـواء . اَ
ىف صورها العجيبة أو ىف لفتاهتا الفريدة أو ىف حرارهتا الالفحة أو ىف تعبرياهتا الطريفة، وال يبدو عليها أى لون من 

وان التكلف وكيف يتكلف من حيمل ىف قلبه مثل ذلك احلب الالعج الالهب الذى يتمنى صاحبه لو يـصيب . أ



 ١٧٢
 

لل وتــضيع ناقتــه كــى يبقــى قريبــا مــن حبيبتــه عــاجزا عــن مغــادرة ديارهــا، مــع خــشيته ىف ذات الوقــت أن رجلــه الــش
 :ّيسبب بقاؤه بالقرب منها امللل هلا؟ يقول كثري ىف تائيته البديعة

ــــــيىل َخلــــ ـــــع عــــــــــزة، فــــــــــاعقال،َ ــــــذا ربـــــ ِ هــــ ْ َّ ََ َ ُ ْ َ ــــث حلــــــــت   َ ـــــا حيــــ ِقلوصــــــــيكام ثــــــــم ابكيـــ َِّ َُ ْ َ ْ َُ ُ َْ َّ ُ  
ــا بـــــ ًومـــــــسا ترا ُ َّ ُ ـــدهاَ ــــس جلــــ ــــد مـــ ـــــان قـــ َ كــ ْ ِ َّ َ َ َ ــــــث باتــــــــت وظلـــــــــت   َ ـــــال حيـــ ــا وظـــ ــــــ ِوبيت َّ ََّ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ ِ  

ــــــــو اهللا عــــــــــــــــنْكام ــــــ ُوال تيأســــــــــــــــا أن يمحــ َ ُ َ ُ َ ْ َْ َ َ ــــلت   َ ـــــــ ـــــــــــــث صــ ـــــليتام حي ــا إذا صــــــــ ـــــــ ــــ ِذنوب َّ ََّ ْ َ ْ َُ ُُ ِ ً  
ــت أدر ــاى ُومـــــا كنـــ َقبـــــل عـــــزة مـــــا البكـــ ُ َْ َّ َ َ ـــــــى تولـــــــت   َ ـــــب حت ـــــات القلــ ِوال موجعــ َِّ َْ َ ََ َّ ِ َ ِ ُ  

ــــــص َومــــــا أ َْ ْفتَ ــــساء فبغــــــضت: َ ــ ــا النِّ ْأمــــ َ َّ َ َ َ ّ ل فـــــــــــــــــــضنَّت   َ ــــالنَّوا ــــــ ــــ ــ ـ ــــا بــ ــــــ ـــــــ ـــــــــا وأمــ ــــ ــ ِإلينــــ َ َ ِ ِ َّ َ َ ِ  
ــع احلبــــــــل بينــــــــ ـــــت لقطــــــ ْوكانـــ ََ ِ َ ِ ْ َ ِ ْوبينَهــــــــاى َ ــــــــــت   ََ ــــ ــ ـــت فأحلـ ـــــــ ــــــ ــــــذرا وفـ ـــــــ ــــ ــــــــاذرة ن ــــــ ـــ ِكن ٍ َِّ َ ََ َ َ ْْ ً ََ َ  

ــــــت هلــــــــــا ُفقلــــ ُ ــصيبة: َ ــــــ ـــــــا عــــــــــز، كــــــــــل مــ ٍيـــ َ ُ ُّ ُ َّ ــــــــت   َ ــــا الــــــــنَّفس ذل ــــــــت يومــــــــا هلــــ ِإذا وطنَ َّ َ ْ ُِّ ْ َ ًُ ِ  
ّكـــــأ َ ــادى َ ـــ ِأ ْصـــــخرة حـــــني أعرضـــــتى ُ َ َْ ََ َ ًِ ْ ِمـــــن الـــــصم لـــــو متـــــش   َ ِْ َِّ ُّ ِهبـــــا العـــــصم زلـــــتى َ َّ َ ُ ْ ُ ِ  

ـــاك إال بخيلـــــــــــــــة ــــــام تلقـــــــــــ ــــ ــ ـ ـــــــفوح، فــ ًصـــــــ َ َُ ِْ َ َ ٌ ـــل ملــــــت   َ ـــــك الوصـــ ِفمـــــن مــــــل منهــــــا ذل ِ َِّ َ ََّ َ َْ َ َْ َ َ  
ــا ـــاس قبلهـــــ ــــــه النــــ احـــــــت ًمحـــــــى مل يرعـ َأ ْ ُ ُ َ ََ َ ْ ِ ْ ـــن قبــــــــل ح   َ ُوحلــــــــت تالعــــــــا مل تكـــــ ْ ْ َ َُ ََّ ُ َ َ ً ِ ِلــــــــتْ َّ  

ِفليــــــــــت قلــــــــــوىص ُ ََ ــــــــدت ََ ـــزة قيــ َعنْــــــــــد عـــــــ َ َِّ ُ َّ َ ـــضلت   ِ ــــــا فــــــ ِبحبـــــــــل ضـــــــــعيف غـــــــــر منهـــ ِ ٍَّ َ ََ َّ ُ ٍ ْ َ ِ  
ـــــودر ىف َوغــــ ِ ُ ــ َ ــــــ ــــــني رحلهــــــــــاى َاحلــ ُاملقيمـــ ْ َُ ـــوا   َ ــــــ ِوكــــــــــــــان هلــــــــــــــا بــــــــــــــاغ ســـــ ٍ َ َ ــــــــــتى َ ــــ ِفبل َّ َ َ  
َوكنـــــت كـــــذ ُُ ِرجلـــــنيى َ ْ َ ْ ٍرجـــــل صـــــحيحة: ِ َ َ ٍْ ـــــى فيهــــــــا الزمــــــــان فــــــــشلت   ِ ِورجــــــــل رمـــ َّ َ َ ُ َّ َ َ ٍ ِ َ  

ـــــا حتاملـــــــتَو ــ ــذات الظلـــــــع  ــــــت كـــــ ْكنـ َُ َْ َ ّ َ ِ َّ ِ َ ــــــتقلت   ُ ـ ـــــار اســ ِعـــــــــىل ظلعهـــــــــا بعـــــــــد العثــــ ِ َِّ َْ َ ََ َْ ِ ْ َ َ  
ــا ــــــ ــدها، وأظنُّهــــــــ ـــــــــــــ ــــــــواء عنـ ــــ ــ ـــــد الثــ ــــــ ُأريـــــ ََّ َُ ََ ُِ ــــمكث ملـــــــت   َ ـــــا عنـــــــدها الــــ ــــا أطلنــ ِإذا مـــ َِّ َْ َُ َْ َ َ ِ  

ٌّأما الكميت بن زيد األسدى فشيعى زيدى كان كثري جدا من وله عدد من القصائد الشديدة الطول، وإن . ٌّ
ه كان زيديا نراه ال يتطاول عىل الشيخني رىض اهللا عنهام. أشعاره مكونا من بيت واحد قال ىف التشيع لعىل . وأل

  :كرم اهللا وجهه
ـــــــؤمنني وال ــــ ـــــري املـــ ــــــ ــــا أمـــ ــــــ ـــــوى عليــــ ــــــ َأهــ َ ََ ِ ِ َِ ِ َ ْ ــ   َ ــــــ ـــ ــــــشتم أ ِأرَىض بــــ َِ ِ ْ َ ــراى ْ ــــــ ـــر وال عمـــ َبكــــــــ َ ُ َ َ ٍ ْ َ  

ــــول، وإن مل يعطيــــــــــــــــــا َوال أقــــــــــــــ ْ ُِ َ ْ ُُ ــــدكاَ ً فــــــــــــــ َ ثـــــــــــه   َ ـــــول وال مريا ـــــــــــت الرســــــ ُبنْ َ ِ ِ ُ َّ َ ــرا: ِ ــــــ َكفـــ َ َ  
ــــــــــــه ـــــ ــ ـ يــــــــــــــــــــــان بــ ـــــاذا يأ ـــــــ ــــ ــ ـــــــــم مــــ ــــ ــ ــــ ِاهللا يعلــ ِِ ِ َ َ ْ َْ ُ َ ـــــذرا   ُ ـــــذر إذا اعتــــ َيـــــــــوم القيامـــــــــة مـــــــــن عــــ َ ََ َْ ٍ ُ ِ َِ ْ َ  
ــا ـــــــ ـــــــول اهللا قــــــــــال لنَـ ـ َإن الرســــــــــول رســ َ َ ََ َِّ ُ َ ُ ِإن الــــــــــــــوىل   :َّ َ ــــــىل َّ ـــــــ ــرا عـ ــــــ ــــ ــــا هجــ ــــــ ــــــري مــــ َغــــــــ َ َ َ ْ َ  

ــــــــــف اهللا النَّبـــــــــــــ ىف ـ ـــف أوقــ ِموقــــــــــ ُ َ ٍ ِ ــــرشا   ِهِبـــــــــــــى َ ــــــ ـ ـــن خلقـــــــــــــه بــ ــــــ ـــــه مــــ ـــــه قبلــــــــ َمل يعطــــــــ َ َ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ ْ ْ َُ  
ــــــــــــه ـــــام احلـــــــــــــق نعرفـ ـــام إمــــــــ ــــــ ـــــــو اإلمــــ ــــ ُهــ ْ َُ ِ َ ِّ َ ُ ُ َِ ِ ــرا          ُ ــــــ ــــــــام ائتمــــ ــــــتزالنا بــــ ــــ ـــــــــذين اســ ـ َال كاللــ َ َ َ َْ َ ِ ّ َ ِ ْ َ َّ  
ـــــام فــــــــــدام لــــــــــه ــان يرغمــــــــــه رغـــــ ــــــ ُمــــــــــن كــ َُ َ ُ ُ ْ ََ َ ًَ ْ ِ ــرا   َ ــــــ ـــالرتب منْعفــ فــــــــــه بـــــــ َحتــــــــــى يــــــــــرى أ ُ َِ َ ُ َ َِ ْ ُّ َ َّ  

َية فقد حتول فيها حتوال شـديدا، إذ نظمهـا ىف مـدح هـشام بـن عبـد امللـك وابنـه مـسلمة أما قصيدته التال ْ َ
  :بعد أن كان هشام قد أهدر دمه لوقوفه مع اهلاشميني ضد بنى أمية

ـــــر ـــــــ ــــــ ـــــــــــــوف زائــ ــــ ــ ـــــــديار وقـ ـــــــ ــــف بالــــــ ـــــــ ــــــ ْقـــ ــــــــأن   َ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــاغر. َّوتــ ــــ ــ ــــري صـــــ ــــــ ــــــ ـــــك غــــــ ــــــــــــ ْإنـــــ ِ  
ــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــن الوق ـــــــــــــــــــــك مــــ ـ ــ ـــــر          مــــــــــــــــــــــــاذا علي ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــني داثــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــد الطللـــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ْف هبامـ ِ ِ ِ َ  



 ١٧٣
 

ــت  ـــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــاْدرجــ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــه الغاديـــ ــــــ ــــــ ـــارص؟          عليــــــــــــــــــــ ــــن األعـــــــــــــــ ــــــ ئحــــــــــــــــــات مــــــــ ْت الرا ِ ُ ُ  
ــــــــــ ــــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــن أ ـــــــــــسلم ب ــــ ــ ــا مــ ــــــ َيـــــــــــ ْ ـــــــــــــى َ ــــ ــ ــئت، نــــــــــــــــــارش        الوليـ ــــــــــــ ــت، إن شــــ ـــــد  مليــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ ْـ َ ٍ ّ  

ــــــاىل ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــت حبــ ْعلقــــــــــــــــــــ َ ِ ــا َ ــــــ ــــــــــــ ـــــن حبــــ ــــــ ــــ ــ ـــــاور          مـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــار املجـــــ ــــــــــة اجلــ ـــــك ذمــــــــــــ ـــــــ ــــــ ْلــــ ِّ َ  
ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاآلن رصت إىل أمي ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــصاير   ُفــــ ــــــــــــــور إىل املــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــة واألمـ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــي ْــ ُ َ  

ــــــــــت ــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــصُواآلن كنـــــ ـــــــــــــ ــه املــ ـــائر          يـِ بـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــاألمس حـــــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــد بــ ــب كمهتــ ــــــ ْــــــــــــــــــــــ ٍُ َ ْ َ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــــل للعقـــــ ـــــــــــــــــــــــــن العقائــــــــــــــــــ ــا اب ـــابر          َيـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــة األخــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــــل واجلحاجحــ ـــــــــــ ْئ ِ َ َِ َ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــــمس واألكــ ـــــــد شـــــــــــــــ ــــــــــــ ـ ــن عبــ ــــــ ــــــــــــ ٍمــ ْ ـــابر   ِ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــن أميــــــــــــــــــــــــــة فاألكـــــ ــــــ ــــــ ـــر مــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ْبـــــ َ ِ  
ــــــة واإلال ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــرغم ذ   إن اخلالفــ ــــــ ـــــرى َف بـــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــسد وواغــــ ْحــ ِ ٍ  

ضا شعراؤهم، ى  وهم كثريون يعدون بالعرشات، ومنهم عمرو بن احلـصني العنـربوكان  للخوارج هم أ
ومرداس بن أدية وسمرية بن اجلعد وأم اجلراح العدوية وأم حكيم والبهلول بن برش الشيبانى وحبيب بن خدرة 
اهلــالىل وحــسان بــن جعــدة والــرهني بــن ســهم املــرادى وزيــد بــن جنــدب األزرقــى وعمــران بــن حطــان  الــسدوسى 

ـازنى وكعـب بـن عمـرية وحمـارب وعمرة أم عم ران بن احلارث وفروة بن نوفل األشجعى وقطرى بن الفجاءة ا
بن دثار ومسلم بن جبري واملصك الطـائى واملنهـال الـشيبانى البـرصى ونـافع بـن األزرق ونجـدة بـن عـامر احلنفـى 

َوتتميـــز أشـــعارهم عمومـــا بالقلـــة وقـــرص الـــنفس معـــا، ومجيعهـــا تقريبـــا. ويزيـــد بـــن حبنـــاء  ىف مـــدح الزهـــد والعفـــاف ِ
والتقوى والتغنى باجلهاد ىف سبيل اهللا، ونادرا ما تكون غزال، وغزهلم عىل قلته يدور ىف عمومه عىل التغنى بتقوى 

وهو شـعر بـسيط ال تعقيـد . احلبيبة وحرصها عىل املشاركة ىف القتال وحتمسها ملبادئ اخلروج وما إىل ذلك بسبيل
 .لفخامة أو الفحولةفيه وال حرص عىل الغريب أو ا

ًيقــول فــروة بــن نوفــل األشــجعى خمطئــا عليــا لقبولــه التحكــيم بينــه وبــني معاويــة مــع أن اخلــوارج هــم الــذين  ِّ
  :اضطروه اضطرارا إىل قبوله قبل أن يعودوا فيطلبوا منه أن يرتاجع عنه بعدما تم االتفاق بني الطرفني عليه

ــالال ــــــ ــــــ ــــــا أن نريــــــــــــــــــق دمــــــــــــــــــا حــــ ــــ ــ ــــ ًكرهنــ َ ًَ َ ُ َ ْ ِ َوه   َ ـــاللَ ــــــ ــرام مـــــــــــــــن احلـــــــ ــــــ ــــ ــ ِيهـــــــــــــــات احلــ َ ِْ ُ َ َ  
ـــــــــــــا ىف ْوقلن ُ ــ َ ــــــ ــول) كانـــــــــــــت(ى َّالتـــــ ــــــ ٍبقـــــ ْ َ ـــــــــــــــــال   :ِ ــــ ـــــل وق ـــــــ ــــــ ـــ ــــن قي ــــــ ـــــــ ــاذ اهللا مــــ ــــــ ــــــ ِمعـــــــ َ ٍْ ِ ِ ِ َ َ  

ـــــــا ونـــــــــــــــــــرَىض ــــ ــ ــــ ـــــــن يقاتلنــ ــــ ــ ــــ ـــــل مــ ــــــ ـــــ ْنقاتـــ ََ َُ ُُ ُِ ـــــــــــــــــال   ِ ـ ــــــــــــــم الرجــ ــــ ــــــم ا ال حكــ ــــ ــ ــــ ــ ِبحكــ ِّ ِ ِْ ُْ ُِ َ ِ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـ ـــــسن عليــ ــــــ ـــــــا حــــــــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ــــــا أ ــــ ــ َوفارقنـــــــــــ َِ َ ٍ ََ ــــــة أخـــــــــــــرى الليـــــــــــــا   َْ ــــــ ـــن رجعـ ــــــ َفـــــــــــــام مــــ َْ ُ ٍ َِ ْ   ىلَ

ــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ َّفحكــ َ ــرا َم ىفَ ــــــ ــــــ ــــــــــاب اهللا عمـــــــــ ًكتـــــــــــــ ْ َ ِ ِ ِوذاك األشـــــــــــــــــعر   ِ َ ََ ــــــــضاللى َ ــــ ــ ـ ــ ــــــا ال ــــــ ـــ ِأخــ َّ َ  
  :وقالت أم اجلراح العدوية اخلارجية ترثى اثنني من رجال اخلوارج وهتدد بالثأر هلام

ــا ــــــ ـ ــ ــــــروة بينَن ـــ ــرداس وعــ ــــــ ــــد مـــ ــــــ ـــــا بعـ َومــــــ ََ ََ َ ْ َْ ُْ ٍ ـــــشم   ِ ــــ ــــــر منْ ــو يشء ســـــــــوى عطـــ ِوبينَكمـــــــ ِ ِ َِ ٌ ُِ ْ َ ََ ُ َ  
ــــــد  ـــــــــن يــــ ِفلــــــــــست بنــــــــــاج مـ َِ ٍ ِ َ ْ َ ـــــدماَ َاهللا بعـــــ ْ َ

ــال دم   ِ ــــــ ــــ ـــــسلمني بــ ـــاء املـــــــــ ِهرقــــــــــــــت دمـــــــــــ َ ِ َ ِ َ َِ َ ْ َ  
وقالــت عمــرة ترثــى ابنهــا عمــران بــن احلــارث بــن وهــب الراســبى بعــد مقتلــه يــوم دوالب مــع نــافع بــن 

  :األزرق
ــــــره ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــا وطهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ نـــــ ــــــــد عمرا ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ ُا أ َّ َ ََّ َْ ً َِ َ ُ ن يـــــــدعو اهللا ىف   َّ َوكـــــــان عمـــــــرا ُ َْ ِ ِالـــــــسحر َ َ َّ  



 ١٧٤
 

ــــ ــــ ــ ـــــ ــ ًيــــــــــــــــــــــدعوه رسا وإعالنـــــ ِْ َ ُ ــــــــــــهَِ ـــــ ــ ـ ُا لريزقــ َ ُ ْ َ ــــد   ِ ــــــ ـــــــ َشـــــــــــــــــهادة بي ًَ َِ ــــــــــــــــدرى َ ِملحـــــــــــــــــادة غـ َ ُ ٍ ِ َِ ْ  
ــــــة          ــــــ ــــــــــــر ملحمــ ــــحابته عــــــــــــــن حــ ــــــ ٍوىل صــــ َ َ َِّ َ ُ َ ََ ُ َ ــــرص َّ ـــــران كالــــــــرضغامة الـهــــ ِوشــــــــد عمـــ ِ َ َِ َِ ّْ َ َُ َّ  

ــــــــــه ــــــى منيت ــــرة إذ القــــ ُأعنــــــــــى ابــــــــــن عمــــــ َّ ََ َِ َِ َ َْ ِ َ ْْ ــــن بـــــــاب حيـــــــام   َ ــوم ابـــ ِيـــــ َ ُ ٍ ُ ْ ـــــدبرى ََ ِعـــــــورة الــ ُ ُّ َ َ ْ َ  
دينـا، : َاجلعد قصيدة يتحدى فيهـا احلجـاج معلنـا متـسكه بمـذهب اخلـوارج، الـذى يـسميهولسمرية بن 

  :دون غريه من املذاهب
ــــــمرية ــــــ ـــــغ احلجـــــــــــــاج أن سـ ــــــ ــــــن مبلــ ــــــ ًفمـ َ َ ُ ََّ ََ ِ ّ ْ ُْ ــىل كـــــــل ديـــــــن غـــــــري ديـــــــن اخلـــــــوارج؟   ِ ِقـــــ ُِ َ ِ ٍْ َ َّ َ َ  
ــــــــه، ـــن رأى مثــــــــل رأ ِرأى النــــــــاس، إال مـــــ ِِ َِ َ َ ََ َ ـــــ   َ ـــصد الـــــــ ــــــ ـــــــراكني قــ َمالعـــــــــــني تــــ َ َ َْ َ ّ ِـمناهجَ ِ َ  

ــأ َفــــ َامــــــرئ أى َ ٍ ِ ـــفى ْ ـــــا ابــــــن يوســـ ـــــرئ يـ ٍامـ ُ َْ ٍ ــوالئج   ِ ــــــ ـــــــري الــ ـــأت غـــ ـــــــه مل يـــــــ ـــــرت بـــ ِظفـــــ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ِ َ ْ َ  
ــا ــــــ ــــــه خمالفــــــــ ــــــ ـــــــــق منــــ ــــ ــ ــت احلـ ــــــ ــــ ــ ــ ًإذن لرأ ْ َِ ُِ َُّ َْ َ َ َ َ ــــــــالج   ِ ـــــــري ف ـــــــرءا غـ ــــدينك أن كنــــــــت امـ ــــ ِل ُِ ِ ِ َِ ْ َ ً َ َ ْ َ َ  

ــــــسائلن ُيــــ ِ ــر دينــــــــــهى ُ ــــــ ـــــن أمــ ـــــاج عـــــ ِاحلجـــــ ِ ِ ْ َ َ ُ ه للـــــــــــــصواب   ّ ِولــــــــــــيس هـــــــــــــوا َّ ُ َ ْ َِ َ ـــــــجَ شــــــ ِ بوا ِ ِ  
ـــج خلجــــــت بــــــه ــــن واشـــ ِفأضــــــلل بــــــه مــ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ٍ ِ ْ َ ــــدين واإلســـــالم إحـــــدى اخلـــــوالج   َ ــــن الـ ِعـ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ  
ــا ــــــ ــمقيم بنَهرهــــ ــــــ ــــــــج والـــــ ِوهيهــــــــــــات فلــــ ْ َ ٌ ْ َِ ُ ُِ ْ َ َ َإذا قــــــستها ىف   َ ْ ِ ــــن رمــــــل عــــــالج ِ ِالبعــــــد مــ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ  

م بدهيـــة، حـــني وقالـــت أم حكـــيم اخلارجيـــة، وكانـــت أمجـــل نـــساء زماهنـــا ومـــن أشـــجع النـــاس وأحـــسنه
رج، فردهتم ف اخلوا   :خطبها مجاعة من أرشا

ــــــــــــه ـــــــسن اهللا خلقـــــ ــــ ــ ـــــــــا حــــ ــــ ــ َأال إن وجهــ َّْ َ ُ َ َ ــا   ًَّ ـــسن جامعــــ ـــى بــــــه احلـــ ُألجــــــدر أن يلفـــ ُ َْ َّْ ُ َ َ  
ــــــــــه ـــــرم عــــــــــن أن ينال ـــــــذا اجلـــــ ـ َوأكــــــــــرم هــ ْ ُِ ِ ْ ــا   ُ ــــــ ـــل مهــــــــــــــــــه أن جيامعــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــورك فحـــ ــــــ ـــ ِتــ ُّ َ ٍ ْ ََ ُّ َ  

اضية، فكانت  بن الفجاءة ىفى و كانت مع قطر   :تلك احلروب وتقول ترجتز ىفعسكر األ
ــــــــــــه ـــــــئمت َمحلـ ــــ ـــد ســ ــــــ ْأمحـــــــــــــل رأســـــــــــــا قــــ َ ُْ ُ ــسله   ً ـــــــ ــــــ ــــــه وغـــــ ــــــــــــــ ـــــت دهنَ ــــــ ــــ ــ ـ ْوقــــــــــــــــــــد مللــ ُ ََ ْْ ََ ْ ُ ِ  

ًأال فتى حيمل عن ْثقله؟ى َ َ ْ ِ  
يـات التـى ينتقـد فيهـا الفـساد اإلدارى ىف الدولـة  َّومن شـعر مـرداس بـن أديـة اخلـارجى نختـار تلـك األ َ َّ َ ُ

  :األموية
ـــــــ ِإهلـــــــــ َ ــب ىلى،ِ ــــــ ــــــ ْ هــ ــــــة و َ ــــ ــ َزلفــــ ً َ ْ ـــــــــيلةُ ًوســـــــ َ ـــك، فـــــإن   َ ّإليــ ِ َِ َ ـــــدهرى َ ـــد ســـــئمت مـــــن ال ِقــ ْ َّ َ ِ ُِ ْ َ  

ـــــــد أظهــــــــر اجلـــــــور الــــــــوالة وأَمجعــــــــوا َوق ََ ُ ْ َ َُ َ ََ ْ ِعــــىل ظلــــم أهــــل احلــــق بالغــــدر والكفــــر   َ ْ ُُ َ ِ ْ َ ِ ِّ َ ِ ْ َ ِ ْ َ  
ـــــــ ـــك، إهلـــــــــــ ــــــ ـــــــــ ِوفي َ ـــــــريى َ ـــــــ ٌإن أردت، مغــــ ِّ َ ُ ََ ْ َ ـــــذ   ِ ــ ــــــل ال ِّلكـ ُ ـــأى ِ ــــ ِي ْ ــــــخرى َ ِإلينـــــــا بنُـــــــو صـ ْ َ َْ َ ِ  

ــيقوا ــــــد ضـــــــ ـ َّفقــ َ َ ــاَ ـــــــا برحبهـــــــ ِ الـــــــــدنيا علينــ ِْ ُْ َ ـــــــذعر   َ ــــ ـــــن ال ــر مــــــ ــــــ ــــــــا ال نقـــ ـ ــ ِوقـــــــــــد تركون ْ ُّ َ ََ َِ ُّ ََ َُ  
ـــــردى ــــــــسلم والتــــــــك للــــ َفيــــــــا رب، ال ت ُ َِّّ ْ ْ َِ َ َ ُِ ـــــــرص والـــــــصرب   َ ـــــــدمهو، يـــــــا رب، بالنَّ ِوأ ْ َُّ َ ِّ ِّ َِ َْ ِ َ ُ ْ  
ــا ــــــ ـــــــــ ــــــــــريا وال حترمنَّن ـــــا خـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــرس لن ـــــــ َويــ ِ ْ َ َ َ ًَ ْ َ ْ ــاء ذو   ِّ ـــــــ ِلقــــ َ َ ِاإلحلـــــــــــــاد ىفى ِ ـــــر ِ ِعـــــــــــــدد دثــــــــ ْ َ ٍ َ َ  
ــــــــــــــت ُمجــــــــــــــوع عــــــــــــــدونا ـــسنا، إذا َمجَّ ِّفلـــــــــــ ُُ َ ْ ِ ْ َ ـــــر   َ ــــــة البحــــ ـــ ــــــــل طامي ـــــا مثـ ــــ ِوجـــــــــاؤوا إلين َ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ  
ـــا بحــــــــــورهم ــــــ ــــــــت إلين ُنكـــــــــف إذا جاشـ ُ ُ ُْ َ ِ َِ ُّ ُ ـــــــرت   َ ـــــــــــن البـــــــ ــد عـــ ِوال بمهاييــــــــــــــب نحيــــــــــــ ْ ُ َِ َ ُ َِ ٍ َ ِ  
ــا ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــا بنُحورن ـــــى القنَ ـــــــ ــا نلقـــــ ــــــ ـــــــــ ِولكنَّن ُ َِ َ َ ْ َ ــــــيض ذ   ِ ـ ــ ــى كـــــــــل أ ــــــام نلقـــــــ َوباهلـــ َ َْ َ َّ ُْ َ َ ِ ـــــرى ِ ــــ ِأ ْ َ  
ــــــان وهللـــــــــت ـــــــس اجلبـــ َإذا جـــــــــشأت نفــ َّ َ َ ُ َِ ْ َ ْ َ َ ــــىل اجلمــــــر   ِ ــان القيــــــام عــ ــو كــــ ِصــــــربنا ولــــ ْ ََ َ ِ َ َ َ َْ َ  
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نـه مكثـرا مـن الغريـب الــحوشى الـذى  يات التاليـة التـى خصـصها لوصـف حيوا ّوللطرماح اخرتنا األ ِّ ُ ِ ِّ
ّيــستعمله عــادة وصــاف اإلبــل واخليــول ُ ســتعامله هلــذه األلفــاظ وقــد أخــذ بعــض النقــاد القــدماء عــىل الــشاعر ا. ً

ــه لــيس مـــن أهــل الباديــة، بــل يــستعريها مـــنهم  ــه مل يكــن يــضعها مواضـــعها املناســبة نظــرا إىل أ والعبــارات أل
ــا يـــات طويلــــة عـــىل خـــالف شــــعر . اســـتعارة وال تـــصدر عنـــه صــــدورا طبيعيـ والقـــصيدة التــــى أخـــذنا منهـــا األ

  :اخلوارج بوجه عام
ـــــل ىف َّقــــــــــ ِشـــــــــــــــط هنـــــــــــــــروان اغـــــــــــــــتامىض َ ْ َ َِّ ْ َ ــــــــان   َ َودعــــ ــــــون املــــــــــــراضى َ ـــــــوى العيــــــ ِهـــــ ِ ِ ُ َ َ  

ــــرص ــــــوى ثــــــــــــــــــم أقــــــــــــــ ـــت للهــــــــــــ ــــــــــــ ـ ْفتطربــ َ ْ ُ َ ََ َّ ََّ َ ْ ِ ُ ـــالتقى، وذو الـــــــــــرب راىض   َ ــــــ ـــــا بــ ــــ ِّت رضــ ِ ُ ََ ُّ ِ ً ِ ُ  
َوأرانــــــ ــــك رشــــــدى َ ْاملليــ ُ ـــــــى،ُ ــــ ــ ــــــد كنــْـــ ُ وق َ ــــــــرتاض   َ ـــــــــــــة واعـــــ ـــــــا عنْجهي ــــت أخــــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــ ِــ ِ ْ َُ َّ ٍُ ِ َ ُ  

ـــــر ـــق الغــــــ ــــــ ـــــــوى ريـ ـــــا ريبــــــــــة ســــ ْغــــــــــري مــــــ َِ ِ ٍِ ِّ َ َ َ ـــــــد البيـــــــــــــــاض   َ ــــ ــ ــ ـــــــــــت عنْ ِرة ثـــــــــــــــم ارعويــــ َ َ ْ ََ ِ ُِ َ ْ َّ َُ  
ـــــــــــــ ــــ ــ ـــــــة الد ــــ ــ ـــــــرى بلهني ــــا ذكــــــ ــــــ ـ ــ ِالت هنّ ِ َِ ْ َ ُ َ ـــسنني املـــــواىض   َ ـــرى الــ ـــــى ذكــ ــــــر، وأ َـــ ِّ َ ْ ِ َّ َ َ   ؟ِ

ُفــــاذهبوا مــــا إليكمــــو ُ ِ َ ْ ـــــــــــــ. َ ــــ ــ ِخفــــض احللـــْ َ َ ــــــــان   َ ــــ ــ ــ ـــــم عنَ ــــــ ــــــ ِــ ــــاىضى،ُ ــــــ قــــــ ـــــت أ ــــــ ْ وعريـــــ َ َِّ ُ  
ـــصبا، وأ ــــــ َوذهلـــــــــت ال َ ّ َُ َ َرشـــــــــدنَ ـــــــــــــى َ ــــ ــ ـــــــدهر ذ   اللـــ ــــــه بـــــ ــــ ــ ٍلـــــــــــــــــ ْ َ ِ ــــــاضى ُ ِمــــــــــــرة وانتقــــــ ِ ٍ ِْ َ َّ  

ِوجــــــــرى بالــــــــذ َ َ ـــــــــى َ ــــ ــــــ ـــ ـــن البيـْ ـــاف مـــــ َأخـــــ َ ِ ُ ــــوض كــــــــــل منــــــــــاض   َ ـــــــني ينـــــ ـ ـــــــــــــــن لعــ ـــــ ــ ــــ ــ ِــ َ َّ َُ ُ ٌ ِ ِ  
ِصــــــــــــــيدح َ ْ ـــــأن نـــــــــــــــساهى َ ـــــــ ُالـــــــــــــــضحى كـــ ََ َّ َ َ ـــــــه ىف   ُّ ــــ ــ ـ ــــــني جيتــــــــــــــــث رجلــ ــــــ ُحــــ َ ِ ُّ َ َْ ـــــــــــــ َ َإبـــ   ِاضِ

ـــــــبنتا ـ ـــــن ملــــــــــيس ســ ــــــوف تــــــــــدنيك مـــــ َســــ ََ َِ َ ِ َِ ْ ُ ـــــاء الكــــــــــــراض   َ ــــــ ـــــارت بــــــــــــالبول مـ ــــــ ِة أمـ ِ َ َِ ْ َ ِ ْ َ ٌ  
ــــــــــت ــــــا، ونيلــ ــــ ـــــــــرشين يومــ ــمرته عـــ ـــــــ ـ ْأضــ َ ِ َِ ْ َ َ ًُ َْ ْ ـــارة ىف   َ ــــــ ــت يعــــــ ـــــ ـــــــ ـــــني نيلـ ـــــــ ًحـــ ََ َ ْ َ ِعـــــــــــــــراض ِ ِ  

ـــــــــــــ ْفهــ ــــضداهاى َ ـــــــ ــــــت عــــ ـــــــ ُقـــــــــــــــوداء نفجــ َ َ ِّْ َُ ٍعـــــن زحـــــاليق صفـــــصف ذ   ُ َ َْ ِ َ ِدحـــــاضى َ َ  
ــــــــــــــــت ــــــة إذا انــ ــــــ نيــــــ َعورسا ِ ٌ َّ ِْ َ َ ـــــــــــــَ ــــ ــ ــــ ــ ِفض اخلمـْــــــ َ ــيظ أ   َ ــــس نطــــــــاف الفظــــــ ـــــ َــــــــــ ِ ِ َِ َ ِانتفــــــــاضى ُ ِ ْ  

ـــــــظ ــــ ــ ــــ ــــوم إىل الفـــ ـــــــ ــــــ ــــــــــة الكظـــ ــــ ــ ْوأوت بلــــ َ ُ ُِ ِ َ َّ ِ َ ـــــــــت معاقـــــــــــــــــد األربــــــــــــــــــاض   ََ ــــ ــ ِظ، وجالــ ْ ََ ُ ِ ِْ َ َ  
ــاه ـــــــ ـــــاخس فــــ ــــــ ــل عــــــــــــري الفـــــــــــــالة شـ ـــــــ ُمثـــ َ َ ِ َِ ِ ْ َ ــدم القطـــــا وطـــــول العـــــضاض   ُ ِطـــــول كـــ َ ِ ُ ُُ َ ََ ِ ْ َ  

ــ ــــــــاجبني خرطـــــــــ ـ ــــنْتع احلــ َصـــــــ َّ َ ِ َ ُ ــــــــــــُِ ــــــــ َه البقـْـــــــــــ ـــــــاض   ُ ـــــــل اســـــــتكاك الري ـــــــديا قب ــــل ب ــــ ــ ـــــــ ــــــ ِــ ِّ ِْ ِ َِ ُْ َ َ  
. وكانت الدولة األموية تغاىل بالعروبة وال تسمح ألحد من األعاجم أن ينال من العرب منـاال مهـام صـغر

وهو . ام أشهرها إسامعيل بن يسارورغم هذا كانت هناك بعض األصوات الشعوبية القليلة اخلافتة النربة بوجه ع
ْوكان ظريفا مهذارا حيرص من حوله عىل صحبته. فارسى األصل من مواىل بنى تيم ومن ظرفه وحالوة نكتته، . َ

ه كان ينزل ىف"األغانى"كام حكى صاحب  حديلة، وكان له جلساء يتحدثون عنده، ففقدهم : موضع يقال له ، أ
امــا، وســأل عــنهم فقيــل َّل يتحــدثون إليــه طيــب احلــديث حلــو ظريــف قــدم علــيهم يــسمىهــم عنــد رجــ: أ َ ِ َ ٍ ِ ّ حممــدا، : ٍ

ا قيس: ويكنى َفجاء إسامعيل فوقف عليهم، فسمع الرجل القوم يقولون. أ . قد جاء صديقنا إسامعيل بن يـسار: ُ
ـت إسـامعيل؟ قـال نعـم: فأقبـل عليـه فقـال لـه ويـك، فـإهنام سـمياك باسـم صـادق: قــال. أ ِرحـم اهللا أ ِ َ َّ ــت َ  الوعـد، وأ

ـو مـن؟ قـال: قـال. حممـد: ما اسمك؟ قـال: فقال له إسامعيل. أكذب الناس ـو قـيس: أ ولكـن ال رحـم ! ال: قـال. أ
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ويـك، فـإهنام سـمياك باسـم نبـ َ وكنَّيـاك بكنيـة قـردى،اهللا أ ُفـأفحم الرجـل، وضـحك القـوم، ومل يعـد إىل جمالــستهم، . َ ِ ْ ُ

  .فعادوا إىل جمالسة إسامعيل
ه دخل عىل هشام بن عبد امللك ىف" األغانى"وىف . بن يسار بالشعوبيةوقد اهتم ا خالفته وهو بالرصافة،  أ

شده قصيدته التالية ه سوف يمدحه كعادة الشعراء ىف تلك احلال، فأ   :فاستنشده ظنا منه أ
ـــم ـــع رامــــــــــة بالعليــــــــــاء مــــــــــن ريـــــــ ِيــــــــــا ربـــــــ ِ َ َ ْ ــــسليم          َ ــــــت، تــــ ُهــــــــل تــــــــرجعن، إذا حييــ ْ َّ َ َّ َ ِ ْ   ى؟َ

ـــا بـــــال حـــــ ــــزل املطـــــى مــ ُغـــــدت بـ ْ ُ ــــم         ى ْ ــد هبـ ــــــ ِختــــ ْ ـــيم؟ى َ ـــــــ ــريا بتقحــ ــــــ ِلغــــــــــــربتهم ســــ ً ْ َ  
ن ـــــأ ـــــارب ســـــــلبت         ى،كــ ْ يـــــــوم ســـــــاروا، شــ ـــــــن مخــــــــــــــــــر داروم ٌ ــــ ــ ـــوة مــــ ــــــ ـــــ ــ ِفـــــــــــــــــؤاده قهـ ٌ َ  

  :حتى انتهى إىل قوله
ـــدك، مــــا عــــودى،إنــــ ِ وجـ ُ َ ِّ ــذى َ ٍخــــورى بــ َ ــــــد احلفــــــــاظ وال حــــــــوىض          َ َعنــ   ِبمهــــــــدوم ِ

ــ أصـــــــىل ـــــــهى ٌريم، وجمـــــــدكـــــ ــسيف مــــــــــسموم وىل          ال يقـــــــاس ب ــــــ ــــد الــ ِلــــــــــسان كحــــــ ِّ َ ٌ  
ــــ ـــد أقـــــــــوام ذوى أمحــــ ـــــسبى ٍبـــــــــه جمـــــ ــــوم          ٍحــــ ــــــاج امللـــــــك معمـــ ـــل قـــــــرم بتـ ـــــن كــــ ِمــ ٍ ْ َ  

ــــــة          ــــــ زبــــ ـــــــــــــــج مرا ـــــــادة بلـ ــــ ــ ـ ـــــاجح ســ ــــــ ٍجحـــــ ٍٍ ٍْ ـــــاعيم ُ ــــــ ـــــاق مــــــــــــــساميح مطـــ ــــــ ـ ــ ــــرد عت ــــــ ِجــــ ٍ ٍ َ ِ ٍ ْ ُ  
ــا         ــن مثـــــل كـــــرسى وســـــابور اجلنـــــود معـــ ًمـــ ُْ ْ ِ ـــيم؟ َ ـــــــ ــــ ــ ــــــزان لفخــــــــــــــــــر أو لتعظــ ــــ ــ ــــ ِواهلرمــ ٍ  
ْأســــــد الكتائــــــب يــــــوم الــــــروع إن زحفــــــوا          َّ ُْ ــروم ُ ـــوا ملـــــــــوك الـــــــــرتك والـــــــ ــــم أذلــــــ ِوهـــــ ُّ  

ـــــــــــاذ يمـــــــــــشون ىف ـــق ا ــــــ ِحلــ َ ــابغةى َ ـــد اللهــــــــاميم          ًســـــــــ غمة األســـــ ــــــشى الــــــــرضا ِمــ ْ َ َُ ْ  
ـــــسأ ــى هنــــــــــــاك إن تـــــــ َتنْبــــــــــ ــاى ُ ــــــ ـــــــأن لنــــ ــ          بـــــ ـــــز اجلـــــــــــــ ــــــ ــــــرت عــــ ــــــ ـ ـــــــــــــة قهــ ْجرثومــ ثيمً   ِرا

ْيــا عــاض بظــر أمــه: "وأن هــشاما قــد غــضب قــائال لــه َ َأعــىل! َّ َ ًتنــشد قــصيدة متــدح هبــا نفــسك ى تفخــر، وإيــا َ
ُّوأعـالج قومـك؟ غطــوه ىف ـاء ُ ُّفغطــوه ىف". ا الربكـة حتـى كــادت نفـسه تزهــق، ثـم أمـر بإخراجــه وطـرده ىف احلــال،  َ

ِفأخرج عن الرصافة منفيا إىل احلجاز ْ ُ .  
ـضا يزيـد بـن ضـبة، وضـبة أمـه، وهـو مـن مـواىل ثقيـف، وممن جرى ىف ّ ذلك العرص هذا املجرى الشعوبى أ َ

ومل يــصلنا مــن شــعره ســوى القليــل جــدا الــذى ال تتجــاوز نــصوصه أصــابع اليــد . وكــان مقربــا إىل الوليــد بــن يزيــد
ــو الفــرج كعادتــه فيقــول ىف روايــة مــن رواياتــه إنــه تــرك وراءه . الواحــدة ــف قــصيدة انتحلتهــا ورغــم هــذا يبــالغ أ أ

ترى كيف يمكن أن يصح هذا؟ وكيف كان هو الوحيد الذى كان له دون الشعراء . العرب وأدخلتها ىف أشعارها
مجيعـا ذلـك العـدد اهلائــل مـن القـصائد؟ وكيـف خفيــت تلـك  القـصائد عـىل جامعيهــا فلـم يـصلوا منهـا إال إىل مخــسة 

ــف قــصيدة وأهنــا انتحلــت؟ وكيــف نــصوص معظمهــا مقطوعــات قــصرية؟ بــل كيــف عرفــوا أصــال ــه كانــت لــه أ  أ
ْنسيت تلك  القصائد األلف من كل األذهـان، فلـم يتبـق منهـا سـوى تلـك النـصوص اخلمـسة لـيس غـري؟ عـىل كـل  َ ِ ُ
حال فالقصيدة التاليـة هـى أطـول شـعره القليـل جـدا، وهـو يتفـاخر فيهـا بـالعجم، ولكـن دون أن يـرصح باسـمهم، 

فهو إذن ال يتشامخ عليهم . الفخر بأهنم كانوا ىف خدمة العرب يعينوهنم ىف تنفيذ أمورهمباإلضافة إىل ختفيفه هذا 
. ومن ثم ليس لفخره بأصله األعجمى تلك الفظاظة التـى يـشعر هبـا القـارئ ىف شـعر ابـن يـسار. بل يتمحك فيهم

  :قال
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ـــــلمى تـــــــــــــصد ومـــــــــــــا صـــــــــــــددنا ــــــ ْأرى ســ َ َُ ُّ ــا         َ ــــــ ـــــــــــــــا أردنـــــــــــ ــــــدودها كنّــــ ـــــــــري صـــــــــــــ ــــ ــ ْوغــــ ُِ ُ َ ْ َ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــــا علين ـــــــ ــــ ــت بنائلهــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــد بخل ــــــ ــــ ــ ِلقــــ ِ ِْ َ ــدنا          َ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــا َمحـــــ ــــ ـــــــــــــــادت بنائلهــ ــــو جــــ ـــــــ ــــ ــ ْولــ ِ ِ ْ  
ـــــست ـــــــدت وأمــــ ــام وعــ ـــــــد ضـــــــــنَّت بـــــــ ْوقـ ْ ْ ــدنا          َ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــام عهــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــدها عـ ـــــــــــــ ــــ ـــــــري عهــ ــــــ ــــــ ْتغـــ ُ َِ َ َ ّ َ  
ــــــلمى ـــ ــــام القيـــــــــــت ســ ــو علمـــــــــــت بـــــــ ــــــ ُولـــ ــ          ْ ــــــ ـــــــــ ِفتخربن ْ ــدناى ُ ــــــ ــــ ــ ـ ــــــــــــــا وجــ ـــــــــم مـــ ــــ ــ ْوتعلــ ََ َ َْ  

ـــائ ــــــ ــــ ــ ــ ــــــىل تن ــــــ ــــــــــــم عـــــ ُّتلـــــ ِ ــاى ُ ــــــ ـــــــــ ـــــــدار منّ ــــ ــ ــــــــــــــدنا          ِالــــ ـــال إذا رقـــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــــــــــسهرنا اخلي ــــ ــ ْفيـــــ ُ ُ ِْ ُ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ــا ولينـ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــا،  ـــــــ ــــــ نــــــ ـــر أ ــــــ ــــ ــ ـــم تــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ِأ ـــت، ســـــــــــــددنا          َ ــــــت فوهــــــــــ ــــــ ْأمـــــــــــــورا خرقـ ََ َ ِّ ًْ َْ َ َ ُ  
ــا ــــــ ــــة مـــــــــــــــــن يليهـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــاب الكرهيـ ــدنا   َإذا هـــــــ ــــــ ــــ ـــــــــــــا عمــ ـــــــــــــــهيوب هلـ ــا ال ْوأعظمهــــــــــــ َ ََ ُ ُ َ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــــسوا مواطنَنـــــــــــــــــــــا، فإنـ ــــــــــــ ــ ـــــال تنْ ـــــــ ــــ ــ ـ ّفــ َِ َ ــدنا          َْ ــــــ ـــــــجرم عـــــ ــــا عــــــــــــاد أهــــــــــــل الــــــ ــــــ ْإذا مــ ُ ْ ُ ُ  

ـــا ه ــاِومــــــ ــــــ ــــــــن جربنـ ــــارس مـ ــــــــضت مكـــــ ْيـ َُ َ ْ َ َِ َ ـــن هـــــــــــــددنا          َ ــــــ ـــــــصيبة مــــ ـــــــربت مــــــ ْوال جــــــ َُ َ َ ُُ ِ َ ِ  
ـــن مبلـــــــــــــــــغ عنّـــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ َأال مــ ٌ ُ ــشاما؟ى َْ ًهـــــــــــــــ ــدنا          ِ ــــــ ــــ ــ ـ ـــبالء، ومــــــــــــــــا بعــ ــــــ ــــــ ــا الـ ــــــ ـــــــام منّــــــــ ْفـــــــــ ُ َ ُ ِ  

ــــىض ــــــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــــــاء نفــ ـــــــا إىل اخللفــ ــــ ــ ــــ ِومـــــــــــــــــــا كنــ ْ ــــؤخر إن شـــــــــــــــــــــــــــهدنا          ُ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــا نـــــ ْوال كنـــــــــــــــــــــــــ ُِ َ ُ َّ َ  
ء ـــــــزا ــــا جـــــــــ ــــــ ــــ ـــــك بــــــــــــــــالبالء لنــ ـــــــ ــــ ــــم ي ــــــ ــــــ ٌأ ِ ــــــــــــــسدنا؟    ُ ـــن أم حـ ــــــ ــــ ـــزى باملحاســ ــــــ ْفنُجــــــ ِ ُ ِْ َ  
ــا ــــــ ـــــرون حقـــــ ــــــ ــــــــــوك يــ ـ ْوقـــــــــــــد كـــــــــــــان امللــ ــدنا          ََ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــرم إن وفـــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــدنا فنُكـ فـــــ ْلوا َ َ ُ َ ْ ِ ِ  
ــــــــــــــواال ــــــــــــــــا طـــــ ـ ــــــــاس أزمانــ ــــ ــ ـــــــــــــا النـــــ ــــ ًولينـَـ َ َ َِ ــدنا          ًِ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــناهم وقـ ـ ـــــــــــــــــــسناهم ودســ ْوســ ُ ْ ْ ُُ  

  .قصيدةوأغلب الظن أن يكون ابن ضبة قد قصد العرب حني ذكر سلمى ىف هذه ال
ِّوقــد عــرف هــذا العــرص نفــرا مــن الــشعراء الغــزلني مــنهم العــذرى املوحــد ىف حبــه فــال يعــرف ســوى امــرأة 
اقة وال يمكنه أن يسلوها رغم ما يالقيه ىف حبها من  واحدة وال يميل إىل غريها مهام تفوقت عليها ىف اجلامل واأل

ــني والــدموع، ومــنهم الالهــى الــذ َبرحــاء العــذاب واتــصال األ ى يتخــذ مــن احلــب وســيلة للتــسىل وتقــضية الوقــت ُ
ة امرأة مجيلة عن غريها متى مل يوفق ىف غرامه األول َّاللذيذ، وتغنيه أ ِ ْ واسمه، . جمنون ليىلومن الشعراء العذريني . ُ

ــى الفــرج األصــفهانى، " األغــانى"وأخبــاره متاحــة بــوفرة ىف كتــاب . َحــسب املتعــارف عليــه، قــيس بــن امللــوح أل
  : ومن شعر قيس ىف ليىل، التى خبلته وجننته.البن قتيبة وغريه" الشعر والشعراء"َّ أقل ىف كتاب وبتفصيل

ــــالوا ــا: َوقـــــــ ــــــ ـ ـــــشاء ســـــــــــلوت عنهــ ــــو تــــــ َلـــــــ َ ْ َ َ ــــــــــــم   ُ ــــ ــ ــــــــــــــــت هلـ ُفقلـــ َ ُْ ُ ـــــــــــإن: َ ّفــــــــ ِ ــــــــاءى َ ــــــ ُال أشـــــ َ  
َوك ــــــــىَ ــــ ــ ــــــــــــــق بقلبــ ـــــــا علــ ـــف، وحبهـــــــــ ــــــ ــــ ــ ْيـ َ ِ ٌ َِ َ ُّ ُ َ ـــية دالء؟   ْ ــــــ ـــــــــــــ ــــــت بأرشــــ ُكــــــــــــــــــــــــــام علقــــــــــــــــــــ ِْ ٍ َِ َ ِ َ ِ َ َ  

ــشأ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــب تنَ ــا حـــــــــــ ــــــ ــــ ــ َهلـــــــ َّ َ ٌّ ُ ــــــؤاد  ىفَ ـــــــــــــــ ــــــــاء   ىُف ــــ ــ ــــــر، انتهــ ــــــه، وإن زجــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــيس لــــ ُفلــــ َِ ِ ُ ِ َ ُ َ َْ َ َ  
ـــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــة تقطعنــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ُوعاذلـــ َِّ َ ُ ٍ ــــــــــــــاى َِ ـــــــــــــ ًمالمـــ ــــــــواذل ىل وىف   َ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــر العــــ ــــــ ــــ ــ ِزجــــ ِ َ ِْ ــــــالء َ ــــــــــــــــــ ُب َ  

ضا فيها   :ومن شعره أ
ِمتــــــى يــــــشتف َ ََ ــــمعذبى َ ــــك الفــــــؤاد الـــ ــ ُمنْ َ َُّ ُُ ِ ــالك أقــــــرب؟   ِ ــــن وصـــ ـــا مــ ـــهم املنايــ ُوســ َ ْ ْ ََ ُ َْ َ ِ ِ ِِ َ  

ــــد وا ــــــ ـ ـــد ووجــ ــــــ َفبعــــ ْ َ َ ْ ٌُ ٌ ٌشـــــــــــــتياق ورجفـــــــــــــةَ َ ٌْ ََ ـــــدنين   ِ ــــــــــت تـــــ ْفــــــــــال أ ُ ِ َ ـــربى َ ــــــ ــــــــــا أقـ ُوال أ َُ ْ َ َ  
ـــــصفورة ىف ٍكعــــــ َ ْ ُ ــا َ ــــــ ُّكــــــــــــف طفـــــــــــل يزمهــــ ُ َ ٍ ْ ِ ِّ ــل يلعــــب   َ ــــاض املــــوت، والطفــ ُتــــذوق حي َ َ َْ ُ ِّ ُ ُِ َِ َ َ  

ــا ــــــــا هبــــــ ِفــــــــال الطفــــــــل ذو عقــــــــل يــــــــرق  ِِ ُّ ْ ْ ِّ ََ ٍ َ ـــــذهب   ُ ـــ ــــــــش يطــــــــري في ـــري ذو ري ُوال الطـــــ َ ََ ْ َ ُ ٍُ  
ـــــد َوىل ــه قــ ـــــف وجـــــ ــ ٍأ ْ َ ُ ُ عرفـــــــت طريقــــــــهَ َ َ ُْ َ ــــن أذهــــــــب؟   َ ــــ ـــن بــــــــال قلــــــــب إىل أ ُولكـــــ َ ْ ْ ََ ْ ََ َ ٍ ْ َِ ِ  



 ١٧٨
 

ًوكان مجيل يقاسى نريانا متلظية، ثم هو عاجز مع ذلك عن حترير . ومن الغزلني العذريني كذلك مجيل بثينة
  :نفسه من تلك العالقة الباهظة التى كانت تلفحه ىف كل حلظة بشواظ من اجلحيم

ــت ُإذا قلـــــ ُ ــ: "ِ ـــا بـــــ ــى،مــــ ــــاتىل يـــــ ــة، قـــ ـــــ ِا بثينَ ِ ُ َ ِّمــــــــن الـــــــــحب   ُ ُ َ ــــد: َقالــــــــت" ِ ــــت ويزيــــ ُثابــــ َ َ ٌ ِ  
ُوإن قلت ُ ِ ّرد: "َ ْبعض عقـىلى ُ َ َ ْ ِأعـش بـه َ ِِ ْ ــــت          "َ ــــت وقالـــــ َتولــــ َْ َّ ــــد: "َ ُذاك منْــــــــك بعيـــــ ِ َِ َ َ"  

ــا ــــــ ـــــــت طالبـ ــام جئــ ــــــ ـــــــــا مـــــــــردود بـ ــــــال أ ـــ ًف ٌِ ُ ْ ِ ــــد   ِ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــد يبيـــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــيام يبيــ ُوال حبهــــــــــــــــــــــا فــ َُ َ ُّ ُ َِ  
ــــــر ْوأفنَيــــــــت عمــ ُ ُ ْ ِبانتظــــــــار ىََ ِ َوعــــــــدهاى ِ ْ ــــد   َ ــــو جديـــــ ــا الـــــــــدهر وهـــــ ليـــــــــت فيهـــــــ ُوأ َِّ َ َ َ ْ َْ َْ ُ َ َ  

ــــ ـــــ ــــوى منّ ـــــــوت اهلـــــ ِيمــ ــاى ُ ــــــ ُإذا مـــــــــا لقيتهـ ِ ــــود   َ ــــــ ـــــــا فيعــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــ ـــــا إذا فارقتهــ ُوحييـــــــــــــــــــــــ ُ َ َ ََ ُْ َ ِْ َ  
ــــل، بغــــــزوة: يقولــــــون ــــــا َمجيــ ٍجاهــــــد، ي َ ْ َ ِ ُ ِ ْ َوأ   !ِ ــد؟ى َ ــــــ ـــريهن أريــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــــاد غــ ــــ ــ ـــــ ــ ُجهـــــ ِ ُ َّ ُ ْ َ ٍ ِ  

ـــــشا ــــــ ــــ َلكـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــديث بيـــــــــــــــــنَهن بــ َ ََّ ُ ْ ٍَ ِ ِِّ ٌشةُ ـــــهيد   َ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــدهن شــ ــــ ــ ـــــــــــل عنْ ــــ ــ ــ ـــــــل قتي ــــــ ُوكــــــ َِ َ َُّ َُ ِ ٍِ َ ُّ  
ـــــالفؤاد عميـــــــــــــــد ــــــ ــــــــــيىل، فــــ ـــــذكرت لـــــ ــــــ ــــ ُت َِ َ ُ ُْ َ ََ َ ُ ْ ــــد          َّ ــــــ ـــــ ر بعي هـــــــــــــــا، فـــــــــــــــاملزا ـــــــطت نوا ــــ ــ ُوشــ َِ َ ُ َ َْ َّ َ  
ــزل ْعلقــــــت اهلــــــوى منهــــــا وليــــــدا، فلــــــم يــــ ََ ََ ََ ًْ ِ ُ ــــــــــــــوم ينْمــــــــــــــــ   ِ ــ ِإىل الي َ ْ َِ ــــدى ِ ــــــ ــــــا ويزيــــــ ُحبهــــــــــ َ َ ُّ ُ  

ـــــخالن إال ذكر ــــــ ــــ ــــــــام ذكـــــــــــــــــر الـــ ــــــ ْفـــ ََ َ ُ ُ ََّ ُ ــاِ ــــــ ــــت   ُهتـــــــــ ـــل إال قلــــ ُوال البخـــــ ُ ِ ُ ْ ُ ــــود: َ ُســــــــوف جتــــ ُْ َ َ َ  
ضا   :وقال فيها أ

ـــــوى ـ ـــشحط النـَّ ـــــوذ بـــــــك  أن تــــ َأعــ ََ ُْ َ َ ََّ َ ِ َببثنَـــــــــة ىف          ُ ْ َ ــــات ِ ـــى حيـــــ َأدنــــــ ْ َوال حـــــــــْرشى َ   ىَ
ِوجــــــــــاور إذا مــــــــــا مــــــــــت بينــــــــــ ِْ َ ََ ُّ ِ ْ ــاى ِ ــــــ ْوبينَهــ ِفيـــــا حبـــــذا مـــــوت         ََ ْ َّ ََ ــاورت قـــــربى َ ْإذا جـــ َ َ   !ىِ

ٍّعـــــدمتك مـــــن حـــــب ُ ِ َِ ُ ْ ـــــك راحـــــة! َ ٌأمـــــا منْ َ َ ِ َومــــــا بـــــــك عنّـــــــ   َ َ ِ ـــــرت؟ى َ ــن تـــــــوان وال فــ ِمـــــ ْ َ َ ٍَ َ ِ  
ـــــرى ــــ ـــل ت ــــربح، هــــــ َأال أهيـــــــــا احلـــــــــب املـــــ َ َ ُ ُ ُِّّ ــــر   َ ِأخــــــا كلــــــف يغــــــرى بحــــــب كــــــام أغــ ِْ ُْ ََ ٍَّ ُ ُِ ٍ   ى؟َ

ــــــبىل ــــ ــــدك ال ت َأجــــــ ْ َ ََّ ِ ــــــــــىل،َ ِ وقــــــــــد ب َ َ ـــــوى َ ِوال ينْتهـــــــــــــــ         اهلـــــ َ َ ـــــــــــــى َ ّحبــ َبثيى ُ ـــــرُ ـــــــ ـــــــــــــــة للزجـــ ِنَ َّ ِ َ  
ـــــ كـــــبى ِه ــساء كوا ٌالبـــــدر حـــــسنًا، والنِّـــ َ ُ َِ َ ُ ْ ُ ــــــــدر   ْ ــــــب والب كــ ــــــني الكوا ِوشــــــــتان مــــــــا بــ ْ َ َّ َ َِ ِ َ ْ َ َ َ  

ــثلام ـــضلت حــــــسنًا عـــــىل النـــــاس مــــ ِلقـــــد فــ َ ِّْ ُ ْ َ َُ ـــــف شـــــهر فـــــضلت ليلـــــة القـــــدر   َ ِعـــــىل أ ْ َ ُ َُ َ َ ْْ ِّ ٍَ َ ِ َ  
ـــــــن ذ ـــا ســـــــــــالم اهللا مــــ ــــــ ِعليهــ ِ ُ َ َ ـــــبابةى َ ٍصــــــ َ َ ـــى   َ َوصـــــــب معنـــــ ٍّ َ ـــــرَُ ـ ِ بالوســــــــاوس والفكــ ْ ِ َ َِ ِ ِ  

ــ بكـــــ ْأ َ ــــد إلفـــــــهى َ ــن فقـــ ـــــــك مـــــ ـــــــام األ َِمحَ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ـــا ىل   ُ ـــــرب؟ مـــ ُوأصـ ِ ْ ـــــن صــــــرب ََ ــــــة مـ ــن بثينَ ِعــــ ْ َ َْ َ ُ َ  
ِومــــــــا ىل ــ َ كــــــ ــــائح َ وىفى،َال أ ـــــك نــــ ـــ ٌاأل ِ ِ ْوقــد فــارقتن   َ َ ََ ِشــختة الكــشح والـخــرص؟ى َ ْ َ َْ ِ ْ ََ ُ َ  

ــــــون ـــــــذكرها: يقولــــ ـ ـــــسحور جيــــــــــن بــ ِمـــــ ْ ِ ِ ُّ َ ُ ٌ ْ ُوأ   !َ ــــَ ُقــــسم مــــا ب ِ ــــون وال ســــحرى ْ ِمــــن جن ْ َِ ٍِ  
ــــــــــا ذر شــــــــــــارق ـــــــــــساك مــ ـ ـــسم ال أ ــــــ ـ ٌوأقــ َ ِْ َّ ُِ ِْ َ ُ ـــــــب آل ىف   َ ـــــا هــــــــــ ــــــ ٌومــــــ َّ ـــــر ََ ـــــــ ِملمعـــــــــــــــــة قفـــــ ْ َ ٍ َ َّ َُ  

ــــــم ىف ٌومــــــــــــا الح نجــــــ ْ َ ــــسامء معلـــــــــــــق ََ ــــــ ٌالــ َّ َ ُ ــن فـــــنَن الـــــسدر   َِّ ــــصان مـــ ِومـــــا أورق األغـ ْ ِّ َِ ََ ُ َِ ْ َ  
ــــغفت نفـــــس ــد شـ ْلقـــ َ َِ ُ ــــذكركمى،َ ـــــني، بـ ُ بث ِْ ِ ِ َ ْ َ ـــام   ُ ـــــاخلمرَكــ ــا بـــــثن، ب ِ شـــــغف املخمـــــور، يـــ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ُ  
ـــــــ ـ ــ ت منّ ـــــــو ســــــــــأ ـ ِولــ ْ َ ََ َ ــاتى َ ُبــــــــــذلتهاى حيــــــــ ْ َ ــن أمـــــر   َ ــــك مـــ ـــان ذلـ َوجـــــدت هبـــــا إن كــ َ ِ ِ ُ ْ ُ   ىَ

ـــــىض ىل ــــــــــــه مــــــــ ـــــــو أخــــــــــــــري بينــ ُزمــــــــــــــان لــــــ َّ َ ُ َ ـــــات   ٌ ـــــــني حيــــ ـــــــدهرى وبــ ِخالـــــــــدا آخـــــــــر الــ َ ِ ًِ  
ـــــت ــــــ ُلقلــــ ْ ــ: َُ ــــــ ــــــ ُذرونــ ـــــاعة وبثينَــــــــــــــــةى َ ــــــ ًســـــ َ ًْ َُ َّعـــىل غفلـــة الواشـــني، ثـــم   َ ُ َْ ِ َ ْ اقطعـــوا عمـــرَ ُ َ   ىْ

ــد عمـــــت بعـــ ِفـــــال أ ِْ َ ْ َ ْ ُ َوال عـــــشت بعـــــدهاى َ ْ َ ُ ْ ــــــا الــــــدنيا إىل ملتقــــــى الـحــــــْرش   ِ ِودامــــــت لن َ ََ َ ْ ُ َْ  



 ١٧٩
 

ِّأما الشعراء املعددون الذين يشبهون النحلة ىف وقوعهـا عـىل الزهـور مجيعـا دون االختـصاص بزهـرة معينـة 
ى ربيعة  نسيبه، خيتلف عام كان نقادنا القدماء يطالبون به الشعراء ىف ىفوعمر، . ال تعدوها فنختار منهم عمر بن أ

غـزهلم مــن الرتامــى عــىل حبــائبهن، إذ كــان ىف معظــم غزلياتـه يعكــس األمــر فيــصور الفتيــات والنــساء مــشغوفات بــه 
ـه كـان . مدهلات ىف غرامه حريصات عىل لفت نظـره يعـانني أشـد املعانـاة ىف حـبهن لـه وربـام كـان الـسبب ىف ذلـك أ

ئــه اهلائــل، ووحيــد أمــه  يقــا يملــك الرقيــق واجلــوارى، وشــاعرا مــشهورا عنــده مــن الفــراغ الكثــري لثرا ّمرتفــا وســيام أ ُ

وه، وكان تاجر عطور فاحش الثراء وواليا ىف عهد النبى ومن بعده عىل  َّالسبية التى قامت عىل تربيته بعدما مات أ ِ َّ
إىل جانب عمر دوما يغنون شعره وينرشونه ىف كل مكان، فكانت كام كان املغنون واملغنيات . بعض أقاليم اليمن

ّالنساء يولعن به ويردن أن يشهرهن ىف قصائده َ َ ْ ُ َ ْ ُُ َ ْ َ ِ وكانت النسوة الالتى يتحدث عنهن ىف أشعاره ينتمني إىل الطبقة . َ
ِّري ممــن كــان كــل الراقيـة، فكــان ىف حبــه الهيــا ال يعــرف األمل وحرقـات القلــب التــى كــان يــصطليها مجيـل وقــيس وكثــ

لقد كان . منهم منقطعا إىل حبيبة واحدة متلك عليه حياته، وتطري النوم من عينيه، وجتعل وجوده جحيام ال حيتمل
ًاحلب عنده هلوا وتسلية ال غراما حارا وولعا العجا ًِ ً.  

يات التا ّومن أمثلة ذلك الغزل العمرى القصىص اجلارى عىل غري التقاليد الشعرية األ ُِ   :ليةَ
ـــــــدثها ــــ ــ ــــ ــ ـــــا حتــ ــــــ ـــــــ ـــــــــرتب هلـــ ــــ ــ ــت لــــــ ُقالـــــــــــــــــــ ِّ َ ُ ٍ ْ ِ ِ ــــــــــــواف ىف   :َ ـــــ ــ ــــ ـــــــــــــسدن الطــ ــــ ــ ــــ َلتفــ َّ َّ ِْ ِ ُ ـــــر َ ـــــــ ــــــ ِعمـــــــ َ ُ  

ــــــــــوم ــــ ــ ـ َّتـــــــــــــــــــصدى قــ ــــه ليبـــــــــــــــــــرصناى ََ ــــــ ـــــ ــ َلــ ِ ْ ُ ُِ ـــــا أخـــــــــــــت ىف   َ ــــه يــــــــ ـــــــــم اغمزيـــــــــ ُثــــ ْ ُ ِ ِ ْ َّ ـــــر ُ ـــــــ ِخفـ َ َ  
ــــت هلـــــــــــا ى: "َقالـــــــ ـــــأ ــــه، فــــــ ـــد غمزتـــــــ َقــــــــ َ َُ ُ ْ َ َّثــــــــــم   "َ ـــــرُ ـــــ ـــــــــسعى عــــــــــىل أ َ اســــــــــبطرت تـ َ َ َ َْ َّ َْ   ىَ

  :ثم هذا النص الشائق
ـــــ ـــــت عــــــ َقالــــــ ْ ــاَ ـــــــ ِىل رقبـــــــــــة يومـــــــــــا جلارهتــ َ ًِ ْ َ ٍَ ْ ــبال   :ِ ــــد تــــــ ــــــأمرين؟ فـــــــإن القلــــــــب قـــ ـــــا تــ ِمــ ُ ََ َ َّ ََ َْ ِ ِ ُ ْ  

ِوهــــــــل ىل ْ َ ــية َ ــت مواســــــ ٍاليــــــــوم مــــــــن أخــــــ ِ ٍ َِ ْ َُ َْ ــا عمـــــال؟   ُ ِمـــــنكن أشـــــكو إليهـــــا بعـــــض مـــ َِ َ ْ ََّ ْ َ ُ  
ٍفجاوبتهـــــــــــــا حـــــــــــــصان غـــــــــــــري فاحـــــــــــــشة َِ ُ ْ َ ٌ ََ َ َْ ـــر مل يكــــــــن خطــــــــال   َ ــــول وأمـــــ ـــع قــــ ِبرجـــــ َ ُ َ َ ْ َْ ٍ ْ ََ ٍ َ ِ ِ:  

ــــــاءك ىفى نَـــــــــــــْاق ــــ ــ ِحيــ َ َ ــــــــرت وىف َ َســـــ ٍ ــــرم ْ ـــــــ ٍكـــ َ ثــــــــــــى علقــــــــــــت رجــــــــــــال   َ ـــــــست أول أ ُفلـــــ ََّ ْْ َ َِّ َ َُ َ ِ  
ِال تظهــــــــــــــر ْ ــــــــــــهى ُ ـــــــى أراجعــ ــــ ُحبــــــــــــــه حتـــ َ َ ُ َّ ُِ ُ ــــ   ّ ّإنـــــــ ـــــــت عجـــــــــــالى ِ ـــــــــأكفيكه إن مل أمــــ َســ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َ  

ـــــــ ــت للت ِصـــــــدت بعـــــــادا وقالـــــ َِّ َ َ ً َ َِ ــاى َّ َمعهـــــ ــه ىف   :َ ــــــــا لوميــــــ ِب ِ ُ ِ ـــــذ ِ ـــ َّبعــــــــض ال ِ ْ َفعــــــــالى َ َ  
َوح ــــــتمعَ ــــ ــــــــدثت واســـ ِدثيـــــــــــــه بـــــــــــــام حـــــ َِ ِّ ِّْ َ ُُ ْ ــــــــ   ىِ ـــاذا يقـــــــــــول وال تعيـــ ــــــ َمــ ْ َ ََ ُ ـــــدالى ُ ـــــه جــــــ َبــــــ َ ِ ِ  

ــــــاة لــــــــه ُحتــــــــى يــــــــرى أن مــــــــا قــــــــال الوشــ ُ ََ ُ َّ َّ ـــــا كلــــــــــــــــــه نقــــــــــــــــــال   َ ــــــ ــــه إلينـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــا لدي ــــــ ــــ ــ ِفينـ ُِ َُ َّْ َُ  
ــــــــ ــاهلزل، واحتفظـــ ــــــ ـــــــــم كـــ ـــــه هبــ ِوعرفيــــــ ِ َِ ْ َ َِ ْ ََ َ ْ ِِّ ـــــــضب ىف   ىِ ـــة أن تغــ ــــــ ــــــري معتب ـ ِغــ ْ َُ ََ ٍ َ ْ َ ِ ـــــــرجالى ْ ُالــ َّ  

ـــــإن ــــــ ـ َّفــ ْ عهــــــــــــــدَِ ـــــــه،ى َ ــــ ــ ــــــــــــــه، وا حيفظـ ُب َُ َ ْ َ ُ ِ ـــن يكــــــره العــــــذال   ِ ــــــى الــــــذنب، ممـــ َوإن أ َّ َْ ُ َ َ ََ ْ َّ ِ ْ َ َ ِ  
ــــت نقيـــــــصته ــدنا اغتيـــــــب أو نيلـــ ـــــ ُلــــــو عنْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ـــــذال   ْ ــــــــدنا جـــــ ــ ــن عنْ ــا آب مغتابــــــــــه مــــــــ ــــــ ِمــ ِ ِ َِ ْ ُ َُ ْ ُ  

ضا الشاعر األحوص ٌوهو شاعر أوسى معارص جلرير وا. ِّومن الغزلني املعددين أ ٌّ ٌِ ْ لفرزدق اشـتهر بـشعره َ
ى ربيعة، بل مـدح بعـض اخللفـاء األمـويني يقـول ىف أسـامء، . الغزىل، وإن مل يقترص ىف الشعر عىل الغزل كعمر بن أ



 ١٨٠
 

ى ربيعة، الذى مل  وهى واحدة ممن كان يقع ىف غرامهن، الواحدة بعد األخرى، من حرائر وإماء عىل عكس ابن أ
  :من الطبقة الراقيةيكن يعرف إال احلرائر وإال املرتفات 

ــ ــــــ ْرام قلبـــــــــ َ ـــــــــــامءى َ ــــ ِالــــــــــــــــــسلو عــــــــــــــــــن أســـ َ َّ ُ ء   ُّ ـــــــزا ـــــــ ـــــــه مـــــــــــــــن عــ ــــ ــ ــــا بــ ـــــــ ــزى، ومــــ ــــــ ــــــ ِوتعـ َ َّْ َ َ َِ ِ ِ َ  
ٌســــــــــــخنَة ىف ْ ـــــــــــــ ُ ــاردة الــــــــــــصيـ ــــــ ُالــــــــــــشتاء بــــ َ ِ ِ ج ىف   ِ ــــــــف رسا ــــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ٌــــــــ ِ ـــــــــــامء ِ ـــــة الظلـــــ ِالليلـــــــــــ ِ  

ـــــان ــــــ ِّكفنـــــــــ ُّ إن مــــــــــــــــــــت، ىفى،َ ِ َدرع أروى ِ ْ َْ ــــــا ىل   ِ َوامتحـــــ َ ِمـــــــــــن ب ْ ْ ـــــائىِ ـــــــــر عـــــــــــروة مــــــ َئــ َ ْ ُ ِْ  
ــــ ـــــــ ــــ ــ َّإننــ ـــــــــريشى  والـــــــــــــــــــذى،ِ ٌحتـــــــــــــــــــج قــــــــــ َ ُ ُّ ُ ــــــداء   َ ـــــــ ــــــ ـــب كــ ــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــالكني نقــ ـــــــ ــــــه ســــ ـــــــــــــــ ِبيت َ َ َ ََ َ ُ ْْ ِ َ  

ــا ــــــ ــــــــــــ ــــــت منهـ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــا، وإن أ ـــــــم هبــ ــــ ــ ــــ ــ ِمللــ ُ ْ ُ ِ ِ ٌّ ِ ُ ــــــــــذ   َ ــــ ــ ــــ ــادرا كالــ ــــــ ـــــــ ًصـــــــ ــــــداءى ِ ـــــــ ــــــ ِوردت بـــ ِ ُ ْ ََ  
ــــــــــــــــــــــاخ ــة خــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــع بربقــــــــــ ـــــ ـــــــا مرب ــــــــــــ ٍوهلـــــ ِ َ ْ ُ ِ ٌ ََ ْ َ ــــــــاء   َ ــــــ ــــــــــــــرص قـــــــــــــــرص قبــ ِومـــــــــــــــصيف بالقـ َ َُ َ َِ ِْ ْ ِ ٌ ِ َ  

ْقلبـــــــــــــت ىل َ َ ِظهـــــــــــــر امل َ َ ْ ـــــستَ ــــــ ْجـــــــــــــن فأمــ َ ْ َ ِّ ــــــداء   َ ـــــــ ـــ ـــــة األعــ ــــــ ـــت مقالـــــــ ــــــ ــد أطاعـــــــــ ــــــ ـــــــ ِقـــ َ ََ َ َ َ ْ  
مـن، فاسـتعدى  صار، وقد تكرر نسيبه هبـا ممـا أغـضب أخاهـا أ ويقول ىف أم جعفر، وهى مثله من األ

  :السلطات عليه
ـــــــ ّوإنـــــ ِ ــــدعونى َ ــــــ ُليــ ْ َ ـــــرى َ ٍهــــــــــــوى أم جعفـــــــ َ ْ َ َِّ ُ ــــــــــب   َ ــــاعة، فأجيــــ ــــــ ـــن ســــ ــــــ ـــ ــــــا مــ ــــــ ُوجاراهتــ َِ ُ ٍ َِ ِ َ  
ّوإنـــــــــــ ــــى ِ ــــــ َالبيـــــــــــت مـــــــــــا ى ِآلتـ ـــــــــــهَ ُإن أحب ُّ ِ ُ ـــــــو حبيـــــــــب   ِ ـــــــــت وهــ ــــــر هجـــــــــر البي ـ ُوأكثــ َ َ َ ْ َ ِْ ْ َِ َِ ُ ْ ُ  

ــــــب ىل ُتطيـــــــــ ــا َ ــــــ ــرارا، وإهنـــــــ ــــــدنيا مـــــــــــــ ــــــ ـــ َّال ِ ً َ ِ ــــــــــب   ُّ ــاد تطيــ ــــــا تكــــــــــ ـــــى مــــــ ـــث حتـــــــ ــــــ ُلتخبـــ ُ َ ُِ َ َ ّ َُ ْ َ  
ــتهلالى ِوإنـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــتكم مـــــــــ ًإذا مـــــــــــــــــا جئــ ِّ َ َ ُُ ُ ِ ــــــه عــــــــــــىل   ِ ـــــــو وجــــــ ـــ ـــــــدا منكمــ َبـــــ ٌ ْ َ ُ ُ ِ َ ــوب َ ــــــ ُقطــــ ُ َ  

ِوأغـــــىض ْ ُ ــ َ ـــنكم تـــ ــــياء مــ َعـــــىل أشـ ِ َ ْ َ ُسوؤنىَ ــــــــــب   ُ ـــــــــــا رسكــــــــــــــم فأجيــــ ـ ُوأدعــــــــــــــى إىل مــ ْ َُ ُ َّ َ َ ُ  
ـــــنَّفس، والـــــنَّفس صـــــبة ــك ال ـــ ٌوأحـــــبس عنْ َّْ َ ُ َ ُ ِْ َ ِ ــــــــــب   َ ــــــك قريــ ـــــــشى إليــــــ ُبقربــــــــــــك، واملمـــــ َْ ُِ َِ ِ ِ ِْ  

ّوكان األحوص من مداح األمويني ه " األغانى"ومن أخبار مدائحه هلم ىف . ُ َدس إىل حبابة، فغنَّت يزيد "أ ْ
  :قوله

ــــذ ـــــــسب والـــ ــــــني ينْ ـــــريش حـ ــــــريم قــ َكـ ُ ــــــال وأمـــــــــــردا   ىٍ ــه بامللـــــــــــك كهـــــ ــــــ ـ ـــــرت لــ ًأقــــــ ْ  
ــاك ىف ـــا، ولــــــيس، وإن أعطــــ ــوم، مانعـــ َإذا عـــــدت، مـــــن أضـــــعاف أضـــــعافه غـــــدا   ًاليــــ ْ ُ  
ــــــــــال ىف ــالد ا ــان تــــــــ ــــــ ــد أهــ ــــــ ــــــــــه. احلمــ ـــر   إن ًإمــــــــام هــــــــدى جيـــــ ــــــوداى ُ ــــا تعــ ـــــىل مــــ   عـــ

ـــــده ــــــ ــــــه وجــ ـــــــ ي ــــن أ ــــــ ـ ــــــدا مــ ـــرشف جمـــــــ ــــــ ــــ ًت ََّ ــــشيدا   َ ــــــ ــــــــــــــان جمــــــــــــــد تــــ ــــــــــــــد ورثــــــــــــــا بني َّوق ٍ  
ْمن هذا من قريش؟ قالت! ةِويلك يا حباب: فقال يزيد ِْ ت هو يا أمري املؤمنني: َ ومـن : فقـال. ومن يكون؟ أ

فأمر به أمري املؤمنني أن يقدم عليه من دهلك، وأمر لـه . األحوص يمدح به أمري املؤمنني: قال هذا الشعر؟ قالت
  ".ٍبامل وكسوة

ّوعندنا كذلك من شعراء الغزل الالهني ىف العرص األموى العرجى حفي ِْ د عمرو بن عثامن بن عفان، الذى َ
ــى ربيعــة، وبخاصــة ىف انتحائــه منحــى القــصص والرســائل ــضا كــان يتعــرض . يــشبه ىف غزلــه عمــر بــن أ وكعمــر أ

ِّللحواج إىل بيت اهللا احلرام، وإن كان عىل خالف عمر قد اشرتك ىف الفتوح اإلسالمية مع مسلمة بـن عبـد امللـك 
ىل بالء حسنا، فضال  ه كان مولعا بالـصيد والقـنصبأرض الروم وأ ـه ال خيتلـف عـن عمـر ىف اجتاهـه . عن أ ومـع أ



 ١٨١
 

. شــوقى ضــيف يقـول إنــه كــان خيـرج إىل شــىء مـن اإلباحيــة ويتعــرض للنـساء الالتــى حيججــن. الغـزىل العــام فـإن د
ه خيتلف ىف هذا عن عمر، وال أدرى كيف يكون ذلك شوقى . ومن شعره الذى أخذه عليه د. ويفهم من كالمه أ

  : ضيف رمحه اهللا قوله
ــــت ــيت، ولكــــن جئــــت ىف: َقال َرضــ ُْ ِ ِ َ َ ِ ٍقمــــر َ َ ـــــــم؟   َ ــــــــى تــــــــدخل الظلـ ـــــت حت ُهــــــــال تلبثـــ َ َ َُّّ ُْ ْ َ ّ ََ ََّ َ  

  :وقوله
ـــــــدا ــــ ــ ــــ ــى ب ـــــــــــــــ ــــــــــة حت ـــــ عم ليلــ ــــــــــــــــا بـــــــــــــــــأ َباتـ َّ َ ْ ٍَ َ َ ِ ْ َ ـــــقر   ِ ــــــ ـــاألغر األشــــ ــبح تلـــــــــــــــوح كــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ِصـ َ ْ ََ َِّ َ َ َّ ٌ ْ َُ َ  
ـــــبابة ـــــــ ـــ ــــــــــــراق صــ ًفتالزمـــــــــــــــــا عنْـــــــــــــــــد الفـــــ ََ َ َ ِ ِ َِ ِأخــــــذ الغــــــريم   ََ ِ َ َ ْ ـــــضل ثــــــوب الـمعــــــرسَ ِ بفـ ِ ْ ُْ ِ َ َِ ْ ِ  

  : وقوله
ــا ــــر وجههـــ ــت كـــــساء اخلـــــز عـــــن حـ ِأماطـــ ْ َ ُ َِّ ََ ِّ ِ ْ َ ــردا مهلهـــــــال   َ ـــــــني بـــــ ــــت عـــــــىل املتنَ َوأرخـــ َ ً َْ ُ ْ ُْ ِ ْ َ ْ َ َ  
ــالء مل حيججـــــــن يبغـــــــني حـــــــسبة ـــــن الـــــ ًمــ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ِْ ِ َِ َ َ ِ ـــــــــــربيء الـــــــــــــمغفال   ّ ــــتلن الـ ـــــــ ـــــــن ليقـ َّولكـــــ َْ ُ َ ِ َ َ َ ْ َْ َُ ِ ِ  

ــى ربيعــة قــد  ونــرتك القــارئ اآلن مــع . صــنع مثــل ذلــك بــل جتــاوزه كــام هــو معــروفمــع أن عمــر بــن أ
  :املقطوعة الرقيقة التالية من شعر الشاعر

ــ ــــــ ْهــــــــــــاج قلبــــ َ ــــكنى َ ــــــــان ســــــــ ـــدما كــــ ــــــ ـ ْبعــ َْ َ َ َ ــيمن   َ ــــــ ــــــ ـــــــــو الـــ ــــ ــ ـــــن نحــ ــــق الح مــــــــــــ ــــــ ْلربيـــــــ َ ْ َ َْ ِ َ ِ ٍِ َ ُ  
ن ــاعرتا ــــــ ـــــــ َفـــ ــــــــــــهى ْ ــــا خلتــــــ ــــــ ــــ ــ ــ ُالــــــــــــــــــشوق  ُ ْ ِ ّ َ ـــحزن   ُ ــــــ ــا والـــــ ـــــــ ــــج وهنًـــ ــــــ ـــــــد لــ ــــــا قـــــ ْموهنًــــــ ََ َ َ َ َّ ْْ َ ِ َ  

ـــــــاحلم َفـــــــــ ِ ـــــــرج إىلَ ــــــ ــــى العـــ ـــــــ ـــ ــــه َمحــ ـــــــ ـــ ِى منــ ْ َ ُِ ـــرص قمـــــــــــن   ِ ــــــ ـــسا إىل القــ ـــرب األحــــــــ ْأظــــــــ َْ َُ َ ِْ َْ َ ِ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـ ـــــيىل ولنــ ــــــ ـــــــ ـــ ــــــان للــ ــــــ ــــــ ـــ ـــــك أوطــ ـــــــــــــ ـــ َتلــ ََ َْ َِ ٌِ ـــــــــوطن   َ ـــــــا هيـــــــــــــــيج ذا اهلـــــــــــــــوى إال الــــــ ــــ ــ ْمــ َ َُ ِ َ  

ـــان ــات يلحــــــــــــــــ ـــــــــــــ ْبــــ َ ـــــــى َ ِرفيقــــــــــــ َأن رأيى َ ََ ــــنَن   ْ ـــــدمع ســـــــــــــ ــــــ ــــ ـــــدمع، وللــ ـــــــ ـــ ــــــنَن الــ ــــــ ْســــ ََ ْ َِ َّ  
ُقلـــــــــــت ــــا مل تعـــــــــــن: ُ ــــــ ـــــاح، إذا مـ ــــــــــا صــــــ ْيـ ِ ُ َ ِ ِفـــــــــــدع ا   ِ َ ــــــن؟َ ــــوى لـــــــــــيىل، فمـــــ ــــــ ــــــــــوم هـ ْللـ َ َْ ََ َ َّ  

ـــب شـــــــــــــــــــــــوقه ــــــ ــــه مـــــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ُيعرتيــــــ ْ ٍّ ْ َُ َ ِ ُ ِ ِ ِ ــــــب ذ   َ ــــــ ـــــــــازح الـــــــــــــدار غريـ ــــ ٍن ِ َ ِ ِّ ـــــــــجنى ِ ْشــــ َ َ  
ــــــــــــه ـــــ ــ ـــــــارعوى عــــــــــــــــــــــن ذاك إذ فطنْتـــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ُفــ َُ َّ َ ْ َِ َ ــذ   ْ ــــــ ـــ ّللــ ــــــان فطـــــــــــــنى ِ ــــــ ـــا كـ ــــــ ْنلقـــــــــــــى، ومــــ َِ َ َ َ ْ َ  

ْوهو قليل الشعر قـصري القـصائد. ومن شعراء ذلك العرص اخلليفة األموى الوليد بن يزيد ـا وصـل ِّ  طبقـا 
وهو شـعر يتوزعـه ىف األسـاس الغـزل ووصـف اخلمـر والـصيد، ويتـسم بالرقـة والـسالسة واالنـسيابية، لكنـه . إلينا

نا ال نوافق د. ّليس بالقوة التى نجدها عند مجيل مثال أو قيس أو عمر أو العرجى ـه أقـرب . إال أ طه حـسني عـىل أ
ه كان ". حديث األربعاء"ب ىف دراسته عنه بـإىل الرداءة اللفظية منه إىل اجلودة كام كت ويصعب متاما أن نوافقه عىل أ

يقول الشعر وهو سكران، إذ كيف يكون اإلنسان سكران ال يعقل ما يصنع ثم ينظم شـعرا، فـضال عـن أن يكـون 
ٌبـل إنـه ليكـاد يقـول إنـه نظـم ال شـعر. شعرا مجيال رقيقا كشعر الوليد؟ هذا ما ال أفهمه ْ  غـري مـربرة ىف وهـذه قـسوة. َ

 .احلكم عىل هذا الشعر الرقيق اجلميل
ســلمى، وكانــت أختــا لزوجتــه، فوقــع ىف عــشقها منــذ أول مــرة وقــع عليهــا : وكانــت للوليــد ابنــة عــم تــدعى

برصه، ومل يستطع عنها صربا، مما دفعه إىل تطليق زوجته كى حيل له تزوجها، لكـن الظـروف مل تـساعده عـىل ذلـك 
  :ومن شعره يصف حرمانه منها وتدهله ىف هواها.  وبعدما صار خليفةإال بعد اللتيا والتى
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ــــــــليمى ــا ســـــــــــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــليمى يــــ ــــــــــــ ــا ســــ ــــــ ـــــــــــــــــ ْي َْ َُ َ ــــذابا   ُ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــب عـ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــت للقلــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ َكنْ ََ ِ ْ ِ ِ ُ  
ــــــــى ــــ ــ ـــــة عمــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــ ــــــــــــــــليمى ابنَ ِّيــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــ َ َُ َ ْ ْ ــا   َ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــل وطابــ ــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــرد الليـــ ـــــــــــــ ــــــ َبــــ ْ َُ َّ َ َ  
ــــــــى ــــ ــ ــــــــــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــى ب ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــام واش وشـ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــ َأ َ ٍُّ َ ـــــــاملئ   َ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ِفــــ َ ْ ــاى َ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ بــ ـــــــــــــــــــــاه ترا ــــ ــ ــــ ــ ُفـــــــــ ُ  

ـــــــــــــــا ىف ــــ ــ ــــ ــ ـــــسك ُريقهــ ـــــصبح مــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ٌالـــــ ْ ِ ِ ْ ــارش   ُ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ َبــــ ـــــاباَ ـــــذب الرضــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ َ العـ ُّ َ َْ  
ضا   :ومن شعره فيها أ

ــــعر ــــــ ِشــــــــــــاع شــ ْ ـــــر ىفى َِ ْســــــــــــليمى وظهـــــــ َُ َ َْ ــــرض   َ ـــــــــــــــاد وحـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــل بــــــــــ ْورواه كــــــــــــــــــــــــــــ َ َ َ ُ َ ٍَ ُّ ُ َ  
ــا ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ـ ــــــــــــــــذارى بينهــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــه العـ ــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ َوهتادتــ َ َ ُ َ َْ ـــــــرش   َ ــــــــــــــى انتـــــــــــــــــ ــــ ــ ــــــــني بــــــــــــــــــــــــه حتــــ ــــ ــ ـــــــ ْوتغنَّـــ َ َ ّ َ ََ َِ ِ ْ َ  
ــا ــــــ ـــــــــ ـــــسليمى معجب ــــــ ًقلـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــوال لــــــ ْ ْ ِْ ُ َ َُ ِْ ً َ ــــــــــــــل           ُُ ــــا قــــــــــــــــال َمجيــ ـــــل مــــــــــــ ـــــــ ٌمثــــ َ َِ ْ ــــــرِ ــــــ َوعمــــ ُ َ:  
ــرا ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ـــــــــــــسليمى أ ــــــــــــــا لــــــــــــ ــــ ــ نـــــ ــــــــــــــــــــو رأ ًلــــ َ ُ ََ َ َْ َْ ـــــر   ِ ـــــــ ــــــ ـ ـــــــــــــــــــف لأل ــــــــــف أ ـــــ ــ ــ ْلـــــــــــــــــــسجدنا أ ََ َ ْ ِ ٍ َ ََ ْ َ َ  
ــــًىض ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــــا مرتــ ــــذناها إمامــــــــــــــــــــــ ــــــ َواختـــــــــــــــــ ْ ُ ً ِ ْ َ َّ ـــا والـــــــــــــــــــــــــمعتمر   َ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــــت حجنــ ـــــــ ــــ ــ ْولكانــ َ َُ َْ َ َّ َ ََ  
ـــــر ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــــعيد قمــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــت ســــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ٌإنـــــــــــــــــــــــــــام بنـــــ َ ََ ٍ ُ ِ َّ ـــر؟   ِ ــــــ ــــجدنا للقمــ ــــــ ـــــــا أن سـ ــــ ـــــل حرجن ْهــــــ َ ََ ِ ْ َ ْ َِ َ  

  :وقال خياطبها ويستعطفها
ــ ـــــــلمى حيـــــــــــــــــاتُاهللاى َأرانــــــــــــــ َ يـــــــــــــــــا ســــــــــ َ َ ــــــام أراك وىف   ىَْ ــــ ــ ـــــــ ـــــساب كــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــــوم احلــ ِيـــــــــــــــــــ َ ََ ِ ِ ِ ْ َ  

ــرا ــــــ ــــ ــ ـــــــزين مـــــــــــــــــن تيمـــــــــــــــــت عمـــ ًأال جتــــــــــ ْ ْ َُ ِْ َّ ََ ِ َ ـــــــــــــــاك   َ ــــــــــــو تطلبـــــــــــــــني لقـــــــــــــــد أ ـــن لـــ ــــــ ــــ ِومــ َ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ََ  
ــــــموت ــــ ـــات، وال ت ــــــت مــــــ ُومـــــــــن إن مـــ ََ َ ََ ِّ ِ ــــــــــــــــاك   ى،ِ ـــــل بكـــــ ــــــ ــــ ــ ــسأ لـــــــــــــــــــــه أجــــ ـــــــــــــــــــ ِوإن ينْ َ َ ٌ ََ ُ ُ ََ ْ َ ِ  

ِومـــــن لـــــو قلـــــت ُ َ َ ْمـــــت: "َ ــا"ُ ً، وأطـــــاق موتـــ ْ ََ َ ــصاك   َ ــــــ ــــــ ــــ ـــا عــ ــــــــــــ ِإذن ذاق املــــــــــــــــــــامت ومـــــ َ ََ َ َ ِ  
ــــ ــــــــا لــــــــــو اعطــــــ ِومــــــــــن حقــ ْ ُ َ ََ ـــــــمنّىى َ ـــا تــــ َمـــــــ ــــــداك؟   َ ـ ــــــا عــ ــــضة مـــ ـــــــن األرض العريـــــ ِمــ ِ َِ َ َ ِ َ َِ ْ َ  

ـــــــ ــــــــــــ ــــ يب ِأ ِ ــــــــىى َ ــــ ــ ــا معنـــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــائام كلفــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ َهــ ُ ً ِ َ ً ــــــــــــــــاك   ِ ــــــه رجـــــــــــــــــل دعـ ــــــ ـــ ـــــــــــــدرت لــ ِإذا خــــ َِ ْ ٌُ َِ ْ َ َ ِ  
ــضا مــا نظمــه ىف اخلمــر ــه أول مــن. ومــن شــعره أ  خــصص أشــعارا مــستقلة ويــذكر مؤرخــو األدب العربــى أ

ى ىف مقــدمات القــصائد أو ىف تــضاعيفها ضــمن مواضــيع متعــددة ْلبنــت الكــرم بعــدما كــان احلــديث عنهــا يــأ ومــن . َ
يات التالية   :مخرياته األ

ـــــ ــــــ ـــــــــــدع نجـــ ِاصـــ َ َْ ــالطربى ْ ـــــــ ــــوم بـــــ ــــــ ِاهلمــــ َ َّ ِ ــــــــــب   ِ ـــــــة العنَ ــدهر بابنَـــ ــــــ ــ ــــــىل ال ــــــم عــــ ِوانعــــ ِ ِ ْ ِ ِ ْ َّ ْْ َ َ  
ـــــــــيش ىف ــتقبل العــــــــــ ــــــ ــــــ َواســــ ْ َ َِ ِ َ ِغـــــــــــــــــــضارته ْ ِ َ ــــــــــب   َ ــــ ــ ــــــه آثــــــــــــــــــــار معتقــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــف منــ ِال تقــ ِ َِ َْ ُُ َ ُ ْ  

ــا ــــــ ــــــــــــ ــــــــــا تقادمهــ ـــــــوة زاهنــــــــــــ ــــــ ــــــ ــن قهـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ُمــ ُ َ َْ َ ٍ ــ   َِ ْفهـــــــــ ــــــىل احلقـــــــــــبى َ ــــــو عـــــ ــــوز تعلـــــ ِعجـــــــ َ ِ ُ ْ َُ ٌ َ  
َأشــــــــــــه ْ ــَ ــــــ ــــــوم جلوهتــــ ــــــــــــرشب يــــــ ِى إىل ال َ َ َْ َ ِ ْ َّ ـــــسب   اِ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــة النـَّ ـــــــــــــــــاة الكريمـ ـــــــــــــــن الفت ِمــ َ ِ ِ َِ  

ــا ــــــ ــــــــــــ ــــت ورق جوهرهــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــد جتلـ ــــ ــ ــــ ــ ـ ُفقــ ََ ْ َ ََّ َ َْ ََّ ــــدت ىف   َ ــــــ ــــــــــى تبـــــ َّحتـــــ َ َّ ــــ َ ــــ ــ ـــــــر عجـــــ َمنْظــــــــ َ ٍ َ   ِبَ
ـــــــ ْفهــــــــ ــــــــــــــزاج، مـــــــــــــــن رشرى،َ ٍ بغـــــــــــــــري املـ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ــ   ِ ْوهــــ ـــــذهبى،َ ـــــائل الـ ِ لــــــدى املــــــزج، سـ َ َّ ُ َِ ِ ْ َ َ  

ـــــا ىف ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ َّكأهنــ َ ـــــا قـــــــــــــــــــــــــــــبس َ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ٌزجاجهـــــ َ ََ ِ ــــــياء ىف   ُ ــــــ ـــــذكو ضــــ ًتـــــــــــ ِ ُ ْ ــــــــــب َ ــــ ــــــــني مرتقــ ــــ ــ ِعــ ِ َ ْ ُ ِ  
ــــــــــن بنــــــــــــ ىف ـــــــة مـ َفتيــــ ِ ٍ ــى َِ ـــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ْأميـــــــــــة أهـــــ َ َُ َّ ــ   َ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسبــ رات والـحـ ـــــــأ ــل املجـــــــد وا ــــ ــ ــ ــ ــ ِــ َ َ َ َِ ِ ِ  

ــــا ىف ــثلهم وال فيهمــــــــــــو مــــــــ ـــورى مــــــــــ ــــــ ـ ُالــ َِ َ ُ َُ ـــــــثىل   ِ ــــــــى ِمـــــــــــــــ ــــ ــ ــــــــ ــــــــــــــل أ ــــ ــ ـــــــتم ملثــ ـــــــ ــــ ــ ــ َوال منْ ِ ْ ِ ِ ٍ َ ُ َ  
َوثم كالم كثري عن زندقته وجمونه ال متيل نفسى وال يقتنع عقىل بمعظم ما روى منه ِ ُ.  



 ١٨٣
 

ائـة وهناك عدد من شعراء العرص األموى يزعم لويس شيخو أهنم نصار ى رغم أهنم مـسلمون مائـة ىف  ا
َمنهم هدبة بن الـخْرشم َ َ ْ ياته حني قدم للقتل قصاصا. ُ ِّومن  أ ُ:  

ــــذى ِأذا العـــــــــرش، إنـــــــــ ــــك عائـــــ ــــذ بـــــ ٌالئـــــ ـــــــري    ٌ ــــ ــــــــك فقــ ـــــ ـــــــار ذو بـــــــــــــث إلي ــــ ـــــن النــ ــــــ ُمــ ٍّ َ  
ــــب بـــــه، ٌبغـــــيض عـــــىل ْالظلـــــم مـــــا مل أصـ َ ُ ـــــــري   ُ ــــؤاد نفــ ـــــشعوف الفـــــ ُمـــــــــن الظلـــــــــم مــــ ِ َ ُ  

ــ ــــــ ـــ ـــالواى،وإنــ ــــــ ـــــــــسلطٌأمـــــــــــــري :  وإن قــــ ٌمــــ ـــــر   َّ ـــــــ ــــــــــــــــواب هلـــــــــــــــن رصيــــ ُوحجـــــــــــــــاب أ َّ ُ ّ ٍُ  
ــــرك ــــــ ـــم أن األمـــــــــــر أمـ َألعلــــــــ ُ ْ َ َُ َ ْ َ ـــــــدن: َ ــــ ْإن ت ِ ــــور   َ ــــــ ــــــــــــــت غفــــ ـــــر فأ ــــــ ُفــــــــــــــرب، وإن تغفـــ ْ ٌَّ َ  

ضا   :وقوله أ
ــا ــــــ ـ ــ ـــا مقارب ـــــــ ــت حبـ ــــــ ـــ ًوأحبـــــــــــب إذا أحبب ْ َْ ِ ــــــــــت نــــــــــازعى فإنــــــــــك ال تــــــــــدر    َ   ُمتــــــــــى أ
ــا ـــــــ ـــــضت بغـــــــــضا مقارب غــــ ــــض إذا أ غـــــ ًوأ ًْ َْ ِ ــــدر   َ ــــت رى فإنــــــــك ال تــــ ــــ   ُاجــــــــعمتــــــــى أ

ك الشعراء النابغة الشيبانى   :ومن شعره. ومن أو
ـــــرد ــــــ ـــــل بــ ـــــــــــه وابــــــــ ـــــــدة منــ ــــ ـــــــزى طرنــ ٌأخــــــ ٌ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ ــــــزل الــــــــــــجوف    َ ُوعــــــــــسكر مل تقـــــــــــده العــــ ُ َُّ ْ َُ ٌ  
ــــرصها ــــــون حيــــــ ــا زال مــــــــــسلمة امليمــــ ــــــ ُمــ ُ َ ْ ــــــذوف   ََ ــــــــصخر مقـــــ ـــ ــــــا بثقـــــــــــال ال ـــ   ُوركنُهــ

طــــــال ذ ـــــد أحاطــــــت هبــــــا أ ــف   ٍجلــــــبى وقـ ــــــ ـــــــــرأس النخلـــــــــة الليـ ــام أحـــــــــاط ب   ُكـــــــ
ـــورها مــــــن كــــــل ناحيــــــة ٍحتــــــى علــــــوا ســـ ْ َ ــــو ملهـــــوف   َ ـــان فيهـــــا وهـ   ُوحـــــان مـــــن كــ
ـــــــول ومـــــــــــــــستلب ــــ ــ ــني مقتــ ــــــ ـــــــــــــا بـــــــ ٍفأهلهــ ـــــــــــق ىف   َ ــــــو موث ٌومنهمـــــ َ ـــــــــــوف ُ ـــــــــد مكت ُالقــ ِّ ِ  

ـــــاك ـــا أهيـــــــا األجـــــــدع البــ ُهــل بــأس ربــك عــن مــن نــام مــرصوف؟   ملـــــــسلكهم،ى يــــ ُ  
ـــــاحية ــــــــ   ًدعـــــــا النـــــــصارى لنـــــــا بالنـــــــرص ضــ ــــــم مــــــــــا ختفــ سيفى ُواهللا يعلــــ   ُالــــــــــرشا
ـــــن جـــــــوف مـــــــسجدنا ـــت بيعـــــــتهم عــ ِقلعــــ ُفـــصخرها عـــن جديـــد األرض منـــسوف   َ ُ  
ــــــت إذا قــــــام أهــــــل الــــــدين فــــــابتهلوا ــا األســــــــــــــاقيف   كان ــــــت جتاوبنــــــــــــــا فيهــــــــــــ ــــــ   ُباتــ
ـــــاهرة ـــــالة احلــــــــــق ظـــــ ـــه صـــــ ــــــ ـــــــاليوم فيـ ٌفـــ ُ ـــن كتــــــــــاب اهللا معــــــــــروف   َ ُوصــــــــــادق مـــــــ ٌ  
ــا ــــــ ــــو قبلتنـــــ ــــــ ـ ــرى هتاويلـــــــــــــه مـــــــــــــن نحــ ْتـــــــــــ ِ ــف   َ ــــــ ــــــوان تفويـــ ـــ ــــه مـــــــــــن األلــ   ُيلـــــــــــوح فيـــــــ

ـــــــه ــــ ــ ـــــ ــــــصلةى  املثــــــــــــــــــانفي ــــــ ــــ ــــــــــــــات مفــ ــــ ٌوآي َّ ــف    ٌ ــــــ ــــد وختويــــ ــــــا وعــــــــ ــن ربنــــــ ــــــ ــيهن مــــ ــــــ ُفـــ ٌ  
ضا   :ومنه أ

ُوتعجبنــــــــــــ ْ َِ ـــــم يعــــــــــــوجنى ُ ُاللــــــــــــذات ثـــــــ ُ َ َّ ُ ُّ ُويــــــــــــــسرتن    ىَ ُ ْ َ ــاترى َ ـــــــ ـــن اهللا ســـــ ــــــا مـــــــــــ ــــ ــ ُعنهــ ِ ِِ َ  
ُويزجرنــــــ ُ َ َاإلســــــالم والــــــشيب والتقــــــىى َْ ُّ َ ُ ْ ََّ ُ ُالــــــــشيب واإلســــــــالم للمــــــــرء زاجــــــــر َوىف   ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِْ َّ  

ك الشعرا   :ء كذلك القطامى، الذى يقولومن أو
ــــــــــصاير قـــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــوح ــــــذركم مـــــــ ـــــــ ــــ ٍوأ َ َ ْ ــشار    َ ـــــا انتـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة فيهــــ ــــ ــ ــت أمــــــــ ــــــــــــــــ ـ ــ ُوكان ً  
ــــكرا ـــــــ ـــــــــــــــــسبح الـــــــــــــــــرمحن شــــــ ـــــان ي ــــــ ًوكــــــ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــار   ّ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــــــد والوقــ ــــــ ــــــ ــــــ ُوهللا املحامـــــــــــــــــــــــ ُ  
ــــــــرا ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــام أن أراد اهللا أمـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ًفلـــــــــــــــــ ُ ـــــــرشكون هلــــــــــــــم جــــــــــــــؤار   ّْ ــــــىض، واملـــــــ ــــــ ُمــ َ ُ  
ــا ــــــ ـــــاحب التنّــــــــــــــور نوحـــــــ ــــــ ــــــادى صــــ ــــــ ًونــ ر   ُ ــــــوا ــــه البــــــــــــ ــــــ ــــــــو منــــــــ ــــــ ــــــب عليهمــــ ــــــ ــــ ُوصــ َُ َ ُ َّ ُ  
ــــــــــــروا ــــــد جيئتـــــــــــــــــه وفـــــ ـــــــ ُّوضـــــــــــــــــجوا عنــــ َ ِ ُّ ـــــــــــــ   َ ِوال ينْجــ ــــــــــــذارى ُ ـــــدر احلــــ ـــــــ ـــــن القـــ ــــــ َمــــ َِ َ  



 ١٨٤
 

ــــيهم ــــــ ـــــــــــــــرا إلـــــــ ـــــــــــــــــاء منهمــ ـــــــــاش ا ــــ ــ ًوجــ ــشار   ُ ــــــــــرق نـــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــــــاءه خـــ ــــــ ـــــــــــ ـــأن عنَ ــــــ ــــــــــــ ُكــ ٌ َُّ َ  
ــــت وهــــــــــــــــ ــــدة بــــــــــــــــإذنى وعامــــــــــــ ــــــ ٍقاصــــــ ر   ٌ ــــــوا ــا اجلــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــوال اهللا جــــــــــــــــــار هبــــ ــــ ــ ُولــ ََ ِ ُ  

ــراى ِإىل اجلـــــــــــــود ــــــ ـــــــار حجـــــ ــــ ــــى صــ ــــــ ـ ــسار   ًحتــ ــــــــــــــر انحـــــــــــــ ــــــذلك الغمـ ــــــ ُوحـــــــــــــــان لـــ ِ  
ــــــــــــــــــــه موعظــــــــــــــــــــة وح ــــــــــــــــــذا في ُفهــ ـــمٌ ـــــــ ــــــ ٌكــــ ــــــــــــــــــــــ   ْ ــــ ـــــــــــــرؤ ىفى ولكنـــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــار ٌامــــ   ُافتخـــ

ضا   :ويقول أ
ـــة خلقــــــت ـــن أمـــ ــا مـــ ْنرجــــــو البقــــــاء، ومــــ َ ِ ُ ٍ َِّ ــا    َُ ــــــ ــــــــــــا أهلـــــــــــــــك األممـــــــ ـ ـــــــــــيهلكها مــ َإال ســــ ُ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ  
ـــــــلة ــــــــريح مرســـ ــ ــــــــــأن ال ــــمعت ب ــــــا ســــــ ًأمــــ ََّ ْ ُ ََ َْ َالـــــدهر كانـــــت هـــــالك احلـــــ ىف          ِ َ ــاى ِ َمـــــن إرمـــ ِ  
ــــم ــــانوا يقــــــول هلــ ــــوم،   :ٍوقــــــوم نــــــوح، وقــــــد كــ ـــا قــــ ـــــــصنامُيـــــ ـــــان والـ ـــ ــــــدوا األوث َّ ال تعبــ َ َ  

ــا للخـــــــري، واجتنبـــــــوا ْفكــــــذبوا مـــــــن دعــــ َ ــــال، وامـــــــــتألت آذاهنـــــــــم صـــــــــمام   َّ ـــــــا قـــــ َمــ َ ُ  
ــــــال مهـــــــــو رهبـــــــــوا مـــــــــا قـــــــــد أظلهمـــــــــو ُفـــ َُ َُّ َُ ِ ــــو عمــــــــــــــــــــــــى وال كــــــــــــــــــــــــتام   ُ َوال نبيهمــــــــــــــــــــ َ َّ َُ ُ ُّ  

  :اخلطابة
ْلح ومـا إىل ذلـك، لكـن أما ىف ميدان اخلطب فظل العرب بعد اإلسالم يعرفون خطبـة النكـاح وخطبـة الـص

ــوان مـن اخلطــب َّجـدت ثالثــة أ اخلطبــة الدينيـة األســبوعية كــل يـوم مجعــة، والــسنوية ىف العيـدين واحلــج، واخلطبــة : َ
السياسية التى يقوم فيها احلاكم حمدثا رعيته عن أمور الدولة وكيفية تدبري مصاحلها وما أشبه، ثم اخلطبة العسكرية 

ًده عىل اجلهاد حاضا هلم عىل الثبات، ومذكرا إياهم بام ينتظرهم من أجر، ومعظام دور التى حيمس فيها القائد جنو ِّ
  .الشهادة ىف سبيل اهللا

وبالنسبة للخطب الدينية قد يقـال إن قـس بـن سـاعدة اإليـادى ىف اجلاهليـة مـثال كـان يقـوم ىف سـوق عكـاظ 
لكـن ال بـد مـن االلتفـات إىل أن .  فيها وأخذ العربةفيعظ الناس ويلفتهم إىل آيات اهللا ىف خلقه وحيثهم عىل التأمل

ـه إنـام  خطب قس وغريه كانت خطبا تطوعية يقوم هبا من تلقاء نفسه بطريقة غري رسـمية وال دوريـة، فـضال عـن أ
ّيتناول فيها بعض األمور الكونية العامة بخالف خطـب اجلمعـة والعيـدين واحلـج حيـث حيـدث النبـى مـثال مجاعـة 

ًســبوع مــرة، وكــل عــام مــرتني، عــن أمــور ديــنهم حتديــدا، مبــرصا إيــاهم بعقائــد ذلــك الــدين ومبادئــه املــسلمني كــل أ ِّ
وكـان . وقيمه ومذكرا هلم برهبم وباآلخرة وما فيها من ثواب وعقاب، إىل جانب ما يتناوله مـن األمـور التـرشيعية

دة بوحدانيتـه سـبحانه وبنبـوة حممـد عليـه لتلـك اخلطـب أصـول متبعـة منهـا أهنـا تبـدأ باحلمـد هللا والثنـاء عليـه والـشها
نيــة، عــالوة عــىل انقــسامها إىل جــزئني  ِّالــصالة والــسالم، وتــذكر النــاس بوجــوب تقــوى اهللا، وتقتــبس اآليــات القرآ
ناءمها اخلطيب ثم جيلس بينهام جلسة قصرية رسعان ما يقف بعدها الستئناف ما كان خيطب فيه، ثم ينهى  يقف أ

ِخطبته بعبارة تؤذن ْ ُ هل بلغـت؟  : " هبذا االنتهاء كقوله صىل اهللا عليه وسلم ىف آخرخطبة الوداع مثالُ ْ َّ
نــاء اخلطابــة عــىل مرتفــع مــن . ويلقــى اخلطيــب كلمتــه واقفــا عــىل منــرب". فاشــهد وكــان العــرب ىف اجلاهليــة يقفــون أ

وهى األصـول التـى اسـتمرت بعـد ذلـك . األرض،  فتطور هذا ىف اجلمعة والعيدين إىل إلقاء اخلطبة من فوق منرب
  .حتى يوم الناس هذا
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ومـن األمثلـة عـىل اخلطبـة الدينيـة خطبتـه عليـه الـصالة والـسالم أول صـالة مجعـة لـه باملدينـة ىف بنـى سـامل بــن 
ُاحلمــد هللا أَمحــده وأســتعينُه، وأســتغفره وأســتهديه وأومــن بــه وال أكفــره، وأشــهد أال إ إال اهللا وحــده ال : "عــوف ُ ُ ُ ُ

َّأرســـله باهلــدى والنـــور واملوعظــة عـــىل فــرتة مـــن الرســل، وقلـــة مــن العلـــم، . َّرشيــك لـــه، وأن حممــدا عبـــده ورســوله ِ

ُوضــاللة مــن النــاس، وانقطــاع مــن الزمــان، ودنــو الــساعة وقــرب األجــل َمــن يطــع اهللا ورســوله فقــد رشــد، ومــن . ِّ َ ََ ِ ُ
َّيعصهام فقد غوى وفرط وضل ضالال بعيدا َّ ِ ِ ْ َّوى اهللا، فإن خري ما أوىص به املسلم املسلم أن حيضه أوصيكم بتق. َ َ ُ

فاحـذروا مـا حـذركم اهللا مـن نفـسه، وال أفـضل مـن ذلـك نـصيحة وال أفـضل . عىل اآلخرة أو أن يأمره بتقوى اهللا
ٍوإن تقوى اهللا ملن عمل به عىل وجـل وخمافـة مـن ربـه عـون صـدق عـىل مـا تبغـون مـن أمـر اآلخـرة. من ذلك ذكرا ُ ِّ ِ َ َ ِ .

ْمــن يــصلح بينــه وبــني اهللا مــن أمــره ىفو ْ ُِ ًبــذلك إال وجــه اهللا يكــن لــه ذكــرا ىفى ِّالــرس والعالنيــة ال ينــو َ ْ ِ ْ عاجــل أمــره،  َُ
َّوذخــرا فــيام بعــد املــوت حــني يفتقــر املــرء إىل مــا قــدم ً ْ ُّومــا كــان مــن ســوى ذلــك يــود لــو أن بينــه وبينــه أمــدا بعيــدا. ُ َ َ .

ِّوحيـــذركم اهللا نفـــسه، واهللا رءوف َّصـــدق قولـــه ونجـــز وعـــده، وال خلـــف لـــذلك، فإنـــه يقـــول عـــز ى  بالعبـــاد، والـــذُ َ ْ ُُ ُ َ ََ ََ
َّما يبدل القول لد: "َّوجل َ ا بظالم للعبيدى ُ ِّالرس والعالنية، فإن من  عاجل أمركم وآجله، ىف فاتقوا اهللا ىف". َّوما أ

ِيتق اهللا يكفـر عنـه سـيئاته ويعظـم لـه أجـرا، ومـن يتـق ا َِّ ََّ ْ ُ ُْ ِْ ِّ ِّوإن تقـوى اهللا يـوق. َهللا فقـد فـاز فـوزا عظـيامَ ََّ َمقتـه، ويـؤمن ى ُ ْ َ
ِســـخطه، وإن تقـــوى اهللا يبـــيض الوجـــوه، ويـــرىضى عقوبتـــه ويـــوق ْ ُ ِّ ُ َّ ِّخـــذوا بحظكـــم، وال . َّالـــرب، ويرفـــع الدرجـــة َ ِ ُ

ِّتفرطوا ىف َ َجنْب اهللا، فقد علمكم اهللا كتابه وهنج لكم سبيله ليعلم الـذين صـدقوا ُ َّْ َ َ ََ َ َ ويعلـم الكـاذبنيَ ْ ِفأحـسنوا كـام . َ ْ َ

ُمن قبل " املسلمني: "َّهو اجتباكم وسامكم. َّسبيل اهللا حق جهاده ُأحسن اهللا إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا ىف ْ َْ ِ

َليهلك من هلك عن بينة وحييا من ح َ ِّ ْ َْ َ َ َ َ ـا بعـد ال. وال قوة إال بـاهللا. ِّعن بينةى ِ يـوم، فإنـه فـأكثروا ذكـر اهللا، واعملـوا 
ِمــن يــصلح مــا بينــه وبــني اهللا يكفيــه اهللا مــا بينــه وبــني النــاس ْ عــىل النــاس وال يقــضون عليــه،  َّذلــك بــأن اهللا يقــىض. ُ

  ".العظيم اهللا أكرب، وال قوة إال باهللا العىل. ويملك من الناس وال يملكون منه
عـاذ قبيـل غـزوة بـدر حـني رأى ويمكننا أن نعد الـنص التـاىل مـن اخلطـب احلربيـة، وهـو مـن كـالم سـعد بـن م

ـصار ليعــرف إىل أى مـدى هـم مـستعدون للمــشاركة ىف حـرب قـريش خـارج املدينــة  َالرسـول أن يـستطلع طلـع األ ْ ُِ

ى يا رسول اهللا، إيانا تريد؟ فوالذ: "املنورة إذا دعت الرضورة، فرد سعد عىل تساؤالت الرسول التلميحية قائال
ــزل عليــك الكتــاب مــا ســلكت َوإلن رست حتــى تــأ. هبــا علــم ها قــط وال ىلُأكرمــك وأ ْ يمــن ى بــرك الغــامد مــن ذى ِ

ــت وربـك فقــاتال، إنــا هــ قاعـدون: َّلنـسرين معــك وال نكــون كالــذين قـالوا ملوســى ــت . اذهــب أ ولكــن اذهــب أ
أحـدث ى فـانظر الـذ. َولعلك أن تكـون خرجـت ألمـر، وأحـدث اهللا إليـك غـريه. وربك فقاتال، إنا معكام متبعون

ْ إليك، فامض فصل حبـال مـن شـئت، واقطـع حبـال مـن شـئت، وعـاد مـن شـئت، وسـامل مـن شـئت، وخـذ مـن اهللا
ِ ِ ْ ِ

ٌومــا أخــذت منــا كــان أحــب إلينــا ممــا تركــت، ومــا أمــرت بــه مــن أمــر فأمرنــا تبــع . أموالنــا مــا شــئت، وأعطنــا مــا شــئت ُ ْ َ َ َ
َّفواهللا إلن رست حتى تبلغ الربك من غمدان لنسرين معك. ألمرك َ."  
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ــو بكــر الــصديق إثــر توليــه اخلالفــة بعــد وفــاة رســول اهللا هــى اخلطبــة و كانــت أول خطبــة سياســية خطبهــا أ
نى عليه. التالية ا له كارهى أما بعد فإن: "قال فيها بعد أن محد اهللا وأ ُوليت هذا األمر وأ ِّ ُواهللا لوددت أن بعضكم . ُ ْ َِ َ ِ

ِكفانيه َ كـان رسـول . مثل عمل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم مل أقـم بـهأن أعمل فيكم ى ْأال وإنكم إن كلفتمون. َ
َوعصمهى اهللا صىل اهللا عليه وسلم عبدا أكرمه اهللا بالوح َ ا برش، ولست بخري من أحدكم، فراعون. َ ُأال وإنام أ ٍ  :ىُ

تمون تمونى،ُاستقمت فاتبعونى فإن رأ ُزغت فقومونى  وإذا رأ ِّ َ ُ ْ تمـونى،شـيطانا يعرتينـ واعلمـوا أن ىل.ىُ ى  فـإذا رأ
شاركم ال أؤثر ىفى غضبت فاجتنبون   ".أشعاركم وأ

ومن خطب عمر بن اخلطاب تلك اخلطبة التى خطبها عام الرمـادة، إذ بعـد محـد اهللا والثنـاء عليـه والـصالة 
ًأهيـا النــاس، اسـتغفروا ربكــم إنـه كـان غفــارا: "عـىل نبيـه قــال ـوب إليــكى  إنـ. ّ قــرب  إنـا نت. أســتغفرك وأ

ُّإليك بعم نبيك وبقية آبائه وكبار رجاله، فإنك تقول، وقولك احلق ُ ْ ّ ّ ََ ِ ْوأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني ىف: "ِّ ُ ِّ َ ْ ُ َ َ املدينة،  ِ
ومهـا صـاحلا ًوكان حتته كنْز هلام، وكان أ ُ َ ٌ َْ َ َ ـيهام، فـاحفظ  نبيـك ىف"َ ّ، فحفظـتهام لـصالح أ ّعمـه َ  اغفـر لنـا، . َ

ت الراع. ت غفاراإنك كن َ ال هتمل الـضالة وال تـدع الكـسرية بمـضيعةى،ّ أ ْ َ ِ َِ َ َ ّ ْ ّ قـد رضع الـصغري، ورق . ُ َ َ ِ َ
ت تعلم الرس وأخفى ْالكبري، وارتفعت الشكوى، وأ ِ أغثهم بغياثك قبل أن يقنَطوا فيهلكوا، فإنه ال ييأس . ّ ْ َ ََ ْ ِْ ِ

ُمن روح اهللا إال القوم الكافرون َِ ْ" .  
ـــى وقـــاص يـــوم الـــشورى بعـــد مقتـــل عمـــر حـــني اجتمـــع الـــستة الـــذين كـــانوا قـــد عيـــنهم  َّوخطـــب ســـعد بـــن أ

ًبديا كان، وآخرا يعود: احلمد هللا: "الفاروق الختيار أحدهم خليفة للمسلمني من بعده، فقال ِ ِ جان. َ ى أمحده كام أ
َمن الضاللة، وبرصن َّ ْفربمحة اهللا فاز من نجا،. من العاميةى َ ْ وهبدَ َاهللا أفلح من وعى، وبمحمد بن عبد اهللا صىل ى َ َ ْ ََ َ ْ َ

ُاهللا عليه وسلم استقامت الطـرق، واسـتبانت الـسبل، فظهـر كـل حـق، ومـات كـل باطـل َإيـاكم، أهيـا النَّفـر، وقـول . ُّ َ
ُ قبلكم قوما ورثوا ما ورثتم، ونـالوا مـا نلـتم، فاختـذى َأهل الزور وأمنية الغرور، فقد سكنت األمان ْ ًهم اهللا أعـداء، ِ

ًولعنَهم لعنًا كثريا َ ِلعن الذين كفروا من بن: "قال اهللا عز وجل. َ ِ َِ ْ َ ئيل عىل لسان داود وعيسى بن مريمى ُ َإرسا ْ ََ َِ ِ ذلك . َ
ْبام عصوا وكانوا يعتدون  َ ُكانوا ال يتناهون عن منْكر فعلوه* َ َ َْ ٍ َ ُ َلبئس ما كانوا يفعلون. َ َ َْ ْ ِ ْنكبت قرنى وإن". َ َ خذت فأى ُ

ا به زعيم، وبام أعطيت ى،حضور ىفى ُغيبته ما ارتضيت لنفس الفالج، وأخذت لطلحة بن عبيد اهللا ىفى سهم ُ فأ ْ َ ْ َ

ْواألمر إليك، يا ابن عوف، بصدق النفس وجهد النُّصح. عنه كفيل ْ ُ ْ ُوعىل اهللا قصد السبيل، وإليه املصري. ِ ْ َ."  
قاها  ى طالب اخلطبة التى أ أمحده . احلمد هللا: "ىف أول مجعة له بالكوفة، وهذا نصهاومن خطب عىل بن أ

وكل عليه ِوأستعينه وأستهديه، وأومن به وأ َّمـن هيـد اهللا فـال مـضل لـه، ومـن . وأعوذ باهللا مـن الـضاللة والـردى. ُ ِ ُ ُ
ْيضلل فال هاد ِ ْ  لرسـالته، وأشهد أال إ إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسـوله، انتخبـه. لهى ُ

َّواختصه لتبليغ أمره، أكرم خلقه عليه، وأحـبهم إليـه، فبلـغ رسـالة ربـه، ونـصح ألمتـه، وأدى الـذ َ َ َّ ََ َّ ْ َ َ عليـه صـىل اهللا ى ْ
َأوصــيكم، عبــاد اهللا، بتقــوى اهللا، فــإن تقــوى اهللا خــري مــا تــواىص بــه عبــاد اهللا، وأقربــه لرضــوان اهللا، . عليــه وســلم ِ ُ

ُوبتقوى اهللا أمرتم، ولإلحسان خلقتم. د اهللاعواقب األمور عن وأفضله ىف ُْ ِ ُ ْ ْ ِ َّفاحذروا مـن اهللا مـا حـذركم نفـسه، . ُ



 ١٨٧
 

ًفإنه حذر بأسا شديدا، واخـشوا اهللا خـشية ليـست بتعـذير، واعملـوا مـن غـري ريـاء وال سـمعة، فإنـه مـن عمـل لغـري  َُّ ََ ْ ً ً
ًاهللا وكلــه اهللا إىل مــا عمــل، ومــن عمــل خملــصا لــه تــواله اهللا وأعطــا ََ ُوأشــفقوا مــن عــذاب اهللا، فإنــه مل . ه أفــضل نيتــهَ ِ ْ َ

ًخيلقكـــم عبثـــا، ومل يـــرتك شـــيئا مـــن أمـــركم ســـدى ُ ً قـــد ســـمى آثـــاركم، وعلـــم أرساركـــم، وأحـــىص أعاملكـــم، وكتـــب . ً
ٍفــال تغــرنكم الــدنيا، فإهنــا غــرارة ألهلهــا، واملغــرور مــن اغــرت هبــا، وإىل فنــاء مــا هــ. آجــالكم

َّ ِ َ َّ ََّ دار ى وإن اآلخــرة هــ.ىَّ
بياء، ومعيشة السعداء، فإنام نحن به وله. القرار   ". نسأل اهللا منازل الشهداء، ومرافقة األ

ــى طالــب، كــرم اهللا وجهــه، خطــب كثــرية ُمجعــت ىف كتــاب  ْوتنــسب لعــىل بــن أ َ ْهنــج البالغــة"ِ ومــن هــذه ". َ
ه صحيح أو ما ليس بمستبعد، ومنها ما ال يمكن أن يكون ع ومن النوع . ٌّىل قد قالهاخلطب ما يغلب عىل النفس أ

ِاحلمـد  الـذ: "األخري نورد النص التـاىل َّ ِ َِّ ُ ْ َ ِال يبلـغ مدحتـه القـائلون، وال حيـىصى ْ ِ ِْ ُ َ َُ ْ ُُ َ ْ ََ ْ ِّنعـامءه العـادون، وال يـؤد ُ ُ ُّ َ ُ َْ َ ْ َ َ ُحقـه ى َ ََّ
ِاملجتهدون، الذ َّ َ ُ َِ ْ ُ ِال يدركه بعد اهلمم، وال ينَاله غوص الفى ْ ِْ ُُ ْ ُ َ ْ ُ َُ ِ َ ْ ُ ُْ ُ ِطن، الذِ َّ ِ ٌليس لصفته حد حمدود، وال نعت موجود، ى َ ُ ْ ْ ٌ َ َ َْ ٌ َ ُ ٌّْ َ ِ ِ َِ ِ َ

ٌوال وقت معدود، وال أجل ممدود ْ َ ٌ ْ َُ َُ ٌ َ َ ٌ ِفطر اخلالئق بقدرته، ونرش الرياح برَمحته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ِّ َ ََ َ ُ َ ََ َ َّ َ َْ ُّ َ َ َ َِ ُ ِْ ِ ِْ ََ ُأول . َ َّ َ

ُالــدين معرفتــه، و ُْ َِّ ِ َ ُكــامل معرفتــه التــصديق بــه، وكــامل التــصديق بــه توحيــده، وكــامل توحيــده اإلخــالص لــه، وكــامل ِ َ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َُ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َّ َِّ ِِ ُ َ ِ َ
ْاإلخالص له نف َ ُ َ ِ ه ى ْ ُالصفات عنْه لشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف، وشهادة كل موصوف أ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َِّّ َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ِّ ُِّ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َِ ِغري الصفةَ َ ِّ ُ ْ ْفمن . َ َ َ

َوصف ا سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنَّاه، ومن ثنَّاه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار  َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ََ َِ ِ َّ َّ َ َّ َ
َّإليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حد َّ َْ ْ ُ َ ْ ْ َْ َ ََ َ ِ َِ َِ َِ َه فقد عده، ومن قالَ َ َ َْ ُ َُ َّ َفيم؟: "َْ َفقد ضمنَه، ومن قـال" ِ َ َ َْ َُ َّ َ َعـالم؟: "ْ َفقـد أخـىل " َ ْ َ ْ َ َ

ُمنْه ْكائن ال عن حدث، موجود ال عن عدم، مع كل يشء ال بمقارنة، وغري كل يشء ال بمزايلة، فاعل ال بمعنَى . ِ َ َ ْ ٌ ُ ْ َ ْ ٌَ ُ َ ُ َ َِ ِ ٌِ َ ِّ ِِّ ٍ ٍ ٍ َِ ََ َ َ ٍَ ٍ
ْ َْ َُ ُ َُ ْ َ ٍَ َ َ

َاحل س بــه وال يــستوحش لفقــدهْ ِركــات واآللــة، بــصري إذ ال منْظــور إليــه مــن خلقــه، متوحــد إذ ال ســكن يــستأ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُْ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َْ َ ٌ َْ ْ َ ُ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ِْ َ ََ ٌ ِ َ ــشأ . َ َأ َ ْ َ

َاخللق إنشاء، وابتدأه ابتداء، بـال رويـة أجاهلـا، وال جتربـة اسـتفادها، و َ َ َّ ُ ََ َ َ َ َ ْْ َ ً ًٍ ٍ َِ ْ ِْ ْ َ َ َ َْ َِ ِ َ ِ َ َال حركـة أحـدثها، وال مهامـة نفـس اضـطرب ْ َ ْ ََ َ ََ ْ َْ ٍ َ َِ ٍَ َ َ َ
َفيها ـا هبـا قبـل ابتـدائها، حميطـا . ِ زمهـا أشـباحها، عا ًأحال األشياء ألوقاهتا، وألم بني خمتلفاهتا، وغرز غرائزها، وأ َ َ َِ ُ َُ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ َْ ََ ْ ََ َ َِ ِ ًِ ِ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ َّ ْ َ ََ َ َ ِ ْ َ ََ

َبحــدودها وانتهائهــا،  َ ُِ ِ ِْ َُ َعارفــا بقرائنهــا وأحنَائهــاِ ْ َِ ِ َِ َ َ ًِ ِ ــشأ ســبحانه فتــق األجــواء، وشــق األرجــاء، وســكائك اهلــواء، . َ ِثــم أ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َْ ْ َ َُ ِ َ َ ْ ُ ََّّ ََ َْ َ َ ْ َ

ِفأجرى فيهـا مـاء مـتالطام تيـاره، مـرتاكام زخـاره، َمحَلـه عـىل مـتن الـريح العاصـفة، والزعـزع َ ْ َّ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ُ ُ ُ َّ َ ْْ َِ ِّ َ ُ ُ ُ ُ ً َ َِ ْ َ ََ َّ ًَ ًَ ِ القاصـفة، فأمرهـا بـرده، َ ِِّ َ َ َِ َ َ َ َ َِ ْ
ِوســلطها عــىل شــده، وقرهنــا إىل حــده ِِّ َِّ ََ َِ َ َ َ ََ ََ َ ــاء مــن فوقهــا دفيــق. َّ ٌاهلــواء مــن حتتهــا فتيــق، وا َ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ُْ ُْ ْ َ ــشأ ســبحانه رحيــا اعــتقم . َ َثــم أ ُ ََّ َُ َْ ً ِ ُ َ ْ َ َ ْ َ

َمهبها، وأدام مرهبا، وأعصف جمراه َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َّ َْ َ ََ اء الزخار، وإثارة موج البحار، فمخضته َّ عد منْشاها، فأمرها بتصفيق ا ُا، وأ َ ْ ْ َْ َ ََ ََّ ََّ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِْ ِ َِ ِِ ِ َ ْ َ ََ ْ َ

ِخمض السقاء، وعصفت به عصفها بالفضاء َِ َ َ ََ َ َ َْ ِ َِ ْ َِ ْ ِّ ْ ُترد أوله إىل آخره، وساجيه إىل مائره، حتى عب عبابه،. َ َ َّ َ ُ َ ُ َّ ُُّ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِِ َِ َ َُ َِ ِِ َ ِ ورمى بالزبد َ َ َّ ِ َ َ
ِركامـه، فرفعــه ىف ُ َ َُ ََ ُ َّهــواء منْفتــق، وجــو منْفهــق، فــسوى منْـه ســبع ســموات جعــل ســفالهن موجــا مكفوفــا، وعليــاهن  َُ َ ً ْ َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ ٍّ َ َُ ُ َْ َُ ً ُ ْ َ َ َْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ٍُ ِ ٍِ ٍِ ٍ

َسقفا حمفوظا، وسمكا مرفوعا، بغري عمد يدعمها، وال دسار ينْ َ ٍَ َ ُ َ ْ َ ْ َ َِ ٍَ َ ًْ ِ ْ َ ِ ُ ً ُ ً ًْ ْ َظمهاَ ُ ِثم زينَها بزينَة الكواكب، وضياء الثواقب، . ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ََّّ ُِ ِ َ ْ ِ ِ َ َّ
ِوأجـرى فيهـا رساجـا مـستطريا، وقمـرا منـريا، ىف ً ًِ ِ ُِ ً َ ْ ُ ََ َ ً َ َْ ِ ٍفلـك دائـر، وسـقف سـائر، ورقـيم مـائر َ ٍ ٍِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َ َ ٍَ ْ ََ ِثـم فتـق مـا بـني الـسموات . َ َ َ َّ ْ َ ََّ ََ َ َ ُ

ًالعــــال فمألهــــن أطــــوار ََ َّ ُْ ََ ُ َ َ َ ِا مــــن مالئكتــــهْ ِ ِ َِ َ ــصبون، وصــــافون ال يتزايلــــون، : ْ ــون، وركــــوع ال ينْتــ َمــــنْهم ســــجود ال يركعــ َ ُّ َ َُ َ َ َ ُ َ ٌ ُ َ ٌ ُ َُ َ َِ ُ َُ ْ ُ ْ ِ

دان وال غفلة النِّسيان ِومسبحون ال يسأمون، ال يغشاهم نوم العيون وال سهو العقول، وال فرتة األ ِ َِ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ِّْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُُ ْ َ ُ َ ََ ْ َْ ْ َْ ُ َْ َ ِ ُ َ ْومنْهم. َ ُ ُ أمنَاء ِ َ ُ
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ــسنَة إىل رســله، وخمتلفــون بقــضائه وأمــره ِعــىل وحيــه، وأ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ ََ ََ َ ُ ٌِ ِ َِ ْ ُ َ َِ ِْ ْ ــواب جنَانــه. َ ِومــنْهم احلفظــة لعبــاده، والــسدنة أل ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ُْ َ ُ ُ َ ََ َ َّ َُ ُومــنْهم . ْ ُ ِ

ِالثابتة ىف ُ ََّ ارقة من السامء ِ ِاألرضني السفىل أقدامهم، وا َ َّ ْ ُ ُّ ََ ُِ ُ َ ْ ِْ َ ْ َ ََ َ ُ العليا أعنَاقهم، واخلارجة من األقطار أركاهنم، واملنَاسبة ِ َ ْ ُ َُ ُ َ َ َ ُ َ ُِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َِ ِ ْ ْ ْ ْ
صارهم، متلفعون حتته بأجنحتهم، مرضوبة بينَهم وبـني مـن دوهنـم حجـب  ُلقوائم العرش أكتافهم، ناكسة دونه أ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ٌْ َ ِّ ٌ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ُْ َ َْ ِ ِ

ِعـزة، وأســتار القــدرةْال ِ َِ ُ ْْ َُ ْ َ ِال يتومهــون رهبـم بالتــصوير، وال جيــرون عليــه صـفات املــصنُوعني، وال حيدونــه باألمــاكن، . َّ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َِ ُِ ْ ْ ْ َ ََ ُّ َ َّ َُ َ َُ ْ َ َ َِ َ ََّ ِ ِ ُ َّ ُ
ِوال يشريون إليه بالنَّظائر ِ ِ َِ َِ ْ َُ ِ ُ."  

موازنـات وترادفـات مطـردة عـىل نحـو ذلك أن التكلف يسود تلك اخلطبة بام فيها من أسجاع وجمانسات و
ال يعرفه عرص اإلمام كرم اهللا وجهه، إىل جانـب التعمـق ىف أمـور علـم الكـالم مـن حـديث عـن نفـى الـصفات ومـا 
إليه مما مل يكن قد ترسب إىل الفكر اإلسالمى بعد، فضال عن التفصيل العجيب الغريب ىف احلديث عن املالئكة، 

ًوكأن قائله قد رآهم مكافحة نيـة أو أحاديـث نبويـة تـذكر ََ ى لـه ذلـك، وليـست هنـاك آيـات قرآ َّ وعرفهم مبـارشة، فـأ َ ً َ َ
ِومنْهم الثابتة ىف: "عنهم هذا؟ وهذا واضح ىف قوله ُ ََّ ِ ُ ُ ارقة من السامء العليا أعنَاقهم،  ِ ْاألرضني السفىل أقدامهم، وا َّ ْ ُ ُّ َُ َ ُ َ ُُ ُ َ ْ ْْ َ َْ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ َ ََ ِ

َواخلارجــة مــن األقطــا ْ َُ َ َِ ِ ْر أركــاهنم، واملنَاســبة لقــوائم العــرش أكتــافهمْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُُ َ َُ ْ ََ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ٍّهــذه جــرأة ىف احلــديث عــن الغيــب أربــأ بعــىل ". ِ
  . رىض اهللا عنه أن يتورط فيها

ثــم هــذه الــسالسل األســلوبية التــى تكــررت والتــى تأخــذ كــل حلقــة فيهــا برقبــة احللقــة الــسابقة عليهــا، وهــى 
َّشىء متكلف متعسف ال  وهذا مثال عىل ذلك، ومن الصعب عىل من يعرف أساليب . يعرفه أسلوب تلك الفرتةَّ

ْفمن وصف ا سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنَّاه، ومن ثنَّاه فقد : "ذلك العرص أن يسلم بأن هذا الكالم لعىل ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ ََ َّ َ
َجزأه، ومن جزأه فقد جهل ِ َ ُ َ ْ ُ َْ َ َ َ ََّ َه، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عـده، ومـن قـالََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ ََّ ْ َّ َّ ْ َْ ِ ِِ َِ ََ َ ِ :

َفيم؟" َفقد ضمنَه، ومن قال" ِ َ َ َْ َُ َّ َ َعالم؟: "ْ ُفقد أخىل منْـه" َ ِ َ ْ َ ْ َ ـضا إىل ذلـك الرتكيـب الـذى ال يمكـن أن يكـون ". َ وانظـر أ
 أى مــن معارصيــه قــد اســتعمله، وهــو الرتكيــب الــذى يقــوم عــىل التعريــف عــن طريــق النفــى ال اإلثبــات مــع ّعــىل أو

ِّكـائن ال عــن حــدث، موجــود ال عـن عــدم، مــع كــل : "تكـرره عــدة مــرات متتاليــات، كقولـه عــن رب العــزة ســبحانه ُ ََ ْ ٌ ُ ْ َ ْ ٌَ ٍَ َ ََ َ ٍَ ِ

َيشء ال بمقارنة، وغـري كـل يشء ال بمز ُ َ ُِ ٍِ ٍ
ْ َْ َِّ ُ ُ ْ َ ٍ َ يلـة، فاعـل ال بمعنَـى احلركـات واآللـة، بـصري إذ ال منْظـور إليـه مـن خلقـه، َ ِا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ ٌ ََ ْْ ْ ْ َِ َِ َ َ َُ ْ ٌَ ِ َ َ َ ِ

س به وال يستوحش لفقده ِمتوحد إذ ال سكن يستأ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ُ َ َ ِّ ََ َ ٌ َْ ْ َ ُِ ْ َ ـسط مـن ذلـك كثـريا ". ِ لقد كان اإليامن باهللا ىف ذلك العرص أ
عد عن هذا التفيهق وال أى ما تكون عن ذلك التعقيدوأ   . تنطع، كام كانت األساليب أ

ــ َوهـــذا كلـــه غـــري املفـــردات واملـــصطلحات الكالميـــة التـــى مل تعـــرف إال بعـــد ذلـــك بـــزمن طويـــل كــ ْ " املقارنـــة"ُ
ن ألحـد مـن أهـل ذلـك . ثم إن ما أوردته هنـا ال يمثـل سـوى نـصف اخلطبـة املزعومـة". األشباح"و" املزايلة"و فـأ

ـــن لعـــىل ذلـــك العـــرص بالـــصرب ّ الـــذى يعينـــه عـــىل اإلنـــصات لكـــل ذلـــك مـــع صـــعوبته واعتـــسافه وغرابتـــه؟ بـــل مـــن أ
االرجتـــال املتـــدفق مـــع مـــا نـــراه ىف الكـــالم مـــن غـــور بعيـــد وتكلـــف شـــديد واعتـــساف مـــزعج ال يـــواتى مريـــده هبـــذه 

  السالسة؟ 
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َهـذا كـالم حيــوج صـاحبه إىل العكـوف عــىل كتابتـه ومراجعتـه وتكلفــه، وال يمكـن ِ ْ  أن يتـدفق سلــسا عـىل هــذا ُ
دا أن تلك اخلطبة كان يمكن  صور أ النحو االرجتاىل وال حتى ىف العرص العباسى، فام بالنا بعرص الصحابة؟ وال أ
ٍّأن متــر دون أن هيــيج الــسامعون وخيــرج عــىل عــىل مزيــد مــن اخلــوارج الــذين يكيلــون لــه االهتامــات ويــشغبون عليــه 

ٌّهلــذا كلــه وغــري هــذا كلــه أرفــض متامــا أن يكــون عــىل قــد . رفعــون عليــه الــسيوفويزيــدون أمــره تــشعثا وانتقاضــا وي
كــر إنكــارا باتــا أن تكــون قــد خطــرت ببالــه وال حتــى ىف األحــالم ِخطــب هــذه اخلطبــة، وأ ْ َوعــىل بــرىء منهــا بــراءة . ُ ٌ ٌّ ِ َ

، "هنــج البالغــة"ا ىف إن نظــرة رسيعــة بــل عــابرة عــىل تلــك اخلطبــة، ومــا أكثــر أمثاهلــ. ِالــذئب مــن دم املــسكني يوســف
تؤكد لنا أهنا من نسيج خمتلف متاما عن خطب اخللفاء الراشدين، والصحابة بوجه عام، وال يمكن أن تكـون مـن 

ـن كانـت تلـك اخلطـب العلويـة طـوال عـدة القـرون التـى تفـصل مـا بـني : ثم إن ها هنا سؤاال مهام، وهـو. كالمهم أ
 قاهلــا لوجــدنا اجلــاحظ وغــري اجلــاحظ يــشريون إليهــا وينقلــون عنهــا ٌّ؟ لــو كــان عــىل"الــنهج"ٍّعــىل وبــني ظهــور كتــاب 

لقــد ثــارت . ويعربــون عــن اســتغراهبم للمــستوى الفكــرى والتعبــريى الــذى تكــشف عنــه ممــا ال يالئــم ذلــك العــرص
ـا رأوا مـن اختالفـه عـن سـائر  ْشكوك عند ابن سالم واألصفهانى واجلاحظ نحو بعض نصوص الشعر اجلاهىل  َ َ

ارت أشعار ا ك العلامء كام أ َجلاهليني، فكيف مل تثر تلك اخلطب، لو كانت موجودة منذ وقت مبكر، ارتياب أو ُ ِ ُ
؟ معنــى هــذا أهنــا مل تكــن موجــودة، وهــى مل تكــن موجــودة ألن عليــا مل "هنــج البالغــة"ارتيــاب غــريهم بعــد صــدور 

  .يقلها، وهو مل يقلها ألن قوله هلا مستحيل كام وضحنا
يــه واحلجــاج كــذلك ازدهــرت  واهنــا املختلفــة، ومــن أشــهر رجاهلــا زيــاد بــن أ اخلطابــة ىف العــرص األمــوى بأ

ــو محــزة الــشارى وغــريهم يــه فقــد ولــد بمكــة ىف العــام األول للهجــرة، وأمــه . وواصــل بــن عطــاء وأ فأمــا زيــاد بــن أ
ِّسمية، وكانت جارية للحارث بن كلدة املتطبب املـشهور ىف اجلاهليـة َ َ َ َّزوجهـا لواحـد مـن عبيـده اسـمه ويقـال إنـه . َ

و زياد ا سفيان اتصل هبا ىف اجلاهلية اتصال سفاح، وإنه رصح يوما ىف أحد املجالس بعد . أ َإال أهنم يقولون إن أ ِ

و زياد احلقيقى ه هو أ ى طالب بأ لقد كان زياد خيطب ساعتذاك، فأعجب به احلارضون، . إسالمه أمام عىل بن أ
ـوه قرشـيا: ئالوعلق عمـرو بـن العـاص قـا ـو سـفيان مـرصحا بـام رصح بـه! نعـم هـذا الفتـى لـو كـان أ . وهنـا انـربى أ

يه: زياد بن سمية، وىف أحسن األحوال: وهلذا االضطراب ىف نسبه قيل ه . زياد بن أ واألوىل معناها مفهوم، وهو أ
قــع مــن ناحيــة فــض هــذا . معــروف األم جمهــول األب يــه، أمــا الثانيــة فــال تعنــى شــيئا ىف الوا االلتبــاس، إذ تنــسبه إىل أ

وه؟ ال تقول التسمية، كام نرى، شيئا يه فعال، وإال فابن من؟ لكن العربة ليست ىف . ولكن من أ فكل منا هو ابن أ
يه، بل العربة ىف تسمية هذا األب، وهو ما كان يشكل عقدة ىف نسب زياد وقد استلحقه معاوية . أن يقال إنه ابن أ

ى سفيانبعد استقرار األمور َ له عقب موت عىل واحلسن ابنه، فجعله زياد بن أ َ .  
ى احلسن، وتوىل له بعض األعامل، وكـان موفقـا عظـيم التوفيـق، فـأراد  صار عىل ىف حياة أ ٍّوكان زياد من أ

ـه رفـض االنـضامم إىل معاويـة رفـضا شـديدا وقـال  ىف َمعاويـة أن يكـسبه إىل جانبـه وأرسـل إليـه ومنَّـاه األمـانى، إال أ
صار ابنى عىل بعد مماته، لكـن بعـد تنـازل احلـسن عـن احلكـم ملعاويـة اختلـف . حقه كالما قارصا ْبل لقد ظل من أ
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األمر، ونجح معاوية ىف استقدامه أخريا وواله العراق وما وراءه ثم زاده بالدا أخرى ىف أواسط آسيا، ثم أضاف 
ه وحكمهــا باحلديــد والنــار، ونــرش الرعــب والفــزع حتــى إليهــا احلجــاز، فــنجح ىف ضــبط األمــور املتــشعثة ىف واليتــ

ف كتابا ىف مثالب العرب، لكنه مل يصل إلينا. استتبت األمور ه . ويذكرون أن زيادا أول من أ فهل يصح القول بأ
ف  ة نسبه املضطربة؟ لكن متى أ أراد أن هيني العرب مجيعا ردا عىل ما كان يشعر به من إهانة وخزى بسبب مسأ

فـه وهـو ذلك ال كتاب الذى مل يصل إلينا واقترص علمنا بـه عـىل مـا تقولـه الروايـات الطـائرة؟ هـل يعقـل أن يكـون أ
فـه بعـد أن حـل لـه معاويـة تلـك  ٌّحتت إمرة عىل؟ لكـن هـل كـان عـىل ليـصمت إزاء هـذا الـصنيع املفحـش؟ أم تـراه أ ٍّ

ــه املــشكلة ولــو رســميا عــىل األقــل؟ لكــن هــل كــان ليفكــر ىف العبــث هبــذا ا جلــرح بعــد أن توقــف ســيالنه وبــدا وكأ
ــك  انــدمل؟ ذلــك أن مــن أهــم مثالــب العــرب، كــام زعــم الكــاتبون األعــاجم، أمــر النــسب، إذ كثــريا مــا شــكك أو

ساب العربية، وهى أعز ما كان العربى  يعتز به بني األمم ـاه، أى العبـد . املتحاملون ىف األ وال ننس أن أم زياد وأ
لكـن هـل كـان األمويـون . ث بن كلدة، كانا غري عـربيني، وهـو مـا شـكل عقـدة أخـرى لزيـادالذى زوجها منه احلار

يرتكونـــه يـــذيع مثـــل هـــذا الكتـــاب، وقـــد كانـــت دولـــتهم تتعـــصب للعـــرب؟ وهـــل أشـــار إىل ذلـــك الكتـــاب أحـــد مـــن 
فوا ىف ذات املوضوع بعد ذلك؟    األعاجم الذين أ

و الفرج ىف  ا ادع.  لعنه اهللاٌأصل املثالب زياد": "أغانيه"يقول أ َفإنه  سفيان وعلم أن العرب ال ى إىل أى َّ
ّتقر له بذلك مع علمها بنسبه ومع سوء آثاره فيهم عمـل كتـاب  ِ ـصق بـالعرب كلهـا كـل عيـب وعـار "املثالـب"ُ ، فأ

ً وكـان دعيـا، فـأراد أن يعـر أهـل البيوتـات تـشفيا مـنهمى،وباطل، ثـم ثنـى عـىل ذلـك اهليـثم بـن عـد ُ ـو وفعـل . َّ ذلـك أ
َعبيــدة معمــر بــن الـــمثنَّى، وكــان أصــله هيوديــا، أســلم جــده عــىل يــد ُ َ ــى َْ اهللا عنــه،  بكــر الــصديق رىضى بعــض آل أ

َّثم نشأ عالن الشعوب. متيم، فجدد كتاب زياد وزاد فيهى فانتمى إىل والء بن ِلعنه اهللا، وكان زنديقا ثنَوياى َ َ دع ... ً فأ
ى فبدأ فيه بمثالب بن. كان شديد التشعب والعصبية، خارجا عن اإلسالم بأفاعيلهكتابا عمله لطاهر بن احلسني، و

هاشم وذكر مناكحهم وأمهاهتم وصنائعهم، وبدأ منهم بالطيب الطاهر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فغمـصه 
 بــسائر العــرب، وذكــره، ثــم واىل بــني أهــل بيتــه األذكيــاء النجبــاء علــيهم الــسالم، ثــم ببطــون قــريش عــىل الــوالء، ثــم

صق هبم كل كذب وزور، ووضع عليهم كل خرب باطل، وأعطاه عىل ذلك مائت ف درهم فيام بلغنى فأ   . "ىأ
لكــــن هــــل مــــن املعقــــول أن يــــصدر كتــــاب زيــــاد ىف عهــــد األمــــويني وال يثــــري بيــــنهم وال بــــني رعيــــتهم ضــــجة 

: لـك بـن مـروان، فقـال لـه عبـد امللـكدخـل عـىل عبـد امل"أن أحـد األشـخاص " األغانى"واستنكارا؟ لكننا نقرأ ىف 
: فمىض فجاء به، فقال له. بهى َإال جئتنى وبحق. ال بأس عليك: املثالب؟ فتلكأ، فقال له هل عندك كتاب زياد ىف

اطيل، ثم متثل قول الشاعر.اقرأ عىل   :فقرأه، وجعل عبد امللك يتغيظ ويعجب مما فيه من األ
ــــــــــب ـــــــــــت بظهـــــــــــر غيـ ــن رأ ــــــ ـ ٍوأجـــــــــــرأ مــ ْ َْ َ ــوبعـــــــــىل     ُ ــــــ ـــــــــو العيـ ـــــــــب الرجـــــــــال أ ِعي ُِ ُ  

ِثم أمر بالكتاب فأحرق ْ م تكن هناك سوى نسخة واحدة من الكتـاب أمـر بإحراقهـا : لكن السؤال هو". ُ أ
ــد، ومل يعــد إىل احلــصول عليــه بعــد ذلــك مــن ســبيل؟ وىف  ســمط الــآلىل ىف "عبــد امللــك، فــانتهى أمــر الكتــاب إىل األ
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ـــى عبيـــد البكـــرى أ" رشح أمـــاىل القـــاىل يـــه" املثالـــب"ن أصـــل كتـــاب أل ـــى عبيـــدة هـــو لزيـــاد بـــن أ ـــساب "وىف . أل أ
ساب"للبالذرى أن واضع كتاب " األرشاف اه" األ زياد "وتقول مادة . إنام هو عبيد اهللا بن زياد، أى ليس زيادا أ

ى سفيان ه صاحب أول مؤلف ىف": "املوسوعة العربية العاملية"ىف " بن أ فه : الويق. املثالب ومن املرجح أ ّإنه أ
نائــه للــدفاع عــام يوجــه إىل أصــالتهم ليكــون أداة ىف ًوكــان الكتــاب متــداوال ىف. يــد أ الثــامن (ى اهلجــرى القــرن الثــان َ

و عبيـدة معمـر بـن الــمثنَّى )م٨٢١ _٢٠٦ت (ى ّ، وقرظه اهليثم بن عد)ىامليالد َ، وهذب نصه أ  _٢٠٨ت (ُ
يـه : لكن من حقنا أن نتساءل.  البن قتيبة"تاب العربك" ، ووردت بعض نصوصه ىف)م٨٢٣ متى كان زياد بن أ

يؤلف الكتب؟ لقد كان سياسيا وقائدا عسكريا وخطيبا متميزا بغض النظر عن بعض سياساته الفظة القاسية بعد 
يف َانضاممه ملعاوية، لكن مل يعرف عنه تأ ْ هى بيضة الديك؟ ثـم كيـف يـسكت بنـو أميـة " مثالب العرب"أم ترى . ُ

  ن وضعه هلذا الكتاب فال يفتحون سريته معه قط رغم خطورة ما فيه وتعارضه مع توجهاهتم؟ ع
ًوكــان زيــاد خطيبــا مــصقعا، ووصــلتنا عنــه خطــب متعــددة أشــهرها خطبتــه بالبــرصة أول مقدمــه واليــا عليهــا  ْ ًَ ِ

َوعىل خراسان وسجستان من قبل معاوية عام  د والصالة عـىل النبـى، ، وهى اخلطبة التى مل يفتتحها بالتحمي٥٣ِ
ه قد بدأها فعال باحلمد"الشوهاء"و" البرتاء"فسميت بـ ا أرجح خلوها . ، وإن كان قد ورد ىف روايات أخرى أ ّوأ

ــه قــصد ذلــك قــصدا كــى يلقــى الرعــب ىف القلــوب ويطــيش العقــول ــصور أ ِمنــه، وأ وال ينبغــى أن ننــسى ىف هــذا . ُ
ائـة والـثالث والعـرشين، إذ إن مـا فيهـا بغري بسم" التوبة"السياق كيف بدأت سورة  لة عىل خـالف سـائر الـسور ا

مة جــزاء خيــانتهم للعهــد الــذى كــان بيــنهم وبــني  مــن هتديــد للمــرشكني الغــادرين واألمــر بأخــذهم بالــشدة والــرصا
ي. املسلمني ال يناسبه أن تبدأ بالبسملة التى تذكر اسـم اهللا الـرمحن الـرحيم هم زيـاد وكـان أهـل البـرصة، قبـل أن يـأ

ِواليا، قد عرف عنهم الفساد والعدوان والشغب والتمرد حتى ضعف األمن، ومل يعد اخلروج من البيوت والسري  ُ
أن الفــساق كــانوا " هنـج البالغــة"ىف الطـرق والــسفر بــني الـبالد ممــا يبعــث عــىل االطمئنـان حتــى لقــد قــرأت ىف رشح 

َّ مبتغـاهم، يطلبـون منهـا أن تـرصخ ثالثـا، فـإن خـف لنجـدهتا خيطفون املـرأة ليغتـصبوها لكـنهم، قبـل أن ينـالوا منهـا َ ْ
ْأحد، وإال أمضوا ما يريدون من هتك عرضها ِْ ْ َ َ .  

َهنايــة األرب ىف فنــون األدب"وكتــب النــويرى، ىف  قيــت فيهــا "َ ، بــشأن قــصة تلــك اخلطبــة والظــروف التــى أ
َقـدم زيــاد البـرصة ىف: "قـائال ٌ ِ ٍدخلها والفــسق فيهـا ظـاهر فــاش، فخطـب خطبــة آخـر شــهر ربيـع اآلخـر مــن الـسنة، فـ َ ٌ

ـــل ه املزيـــد مـــن نعمـــه : "بـــل محـــد اهللا فقـــال: بـــرتاء مل حيمـــد اهللا فيهـــا، وقي احلمـــد هللا عـــىل إفـــضاله وإحـــسانه، ونـــسأ
همنــا شــكرا عــىل نعمــك فينــا. وإكرامــه ً كــام زدتنــا نعــام فأ أمــا بعــد فــإن اجلهالــة اجلهــالء، والــضاللة العميــاء، . ً

ْوالفج يـه سـفهاؤكم ويـشتمل عليـه حلامؤكـم مـن األمـور العظـام، ى ر املوقد ألهله النار الباقَ عليهم سعريها، مـا يأ
اهللا، ومل يقرأوا كتاب اهللا، ومل يعلموا ما أعد اهللا ى فيثب فيها الصغري، وال ينحاش عنها الكبري، كأن مل يسمعوا نب

كونــون . ال يــزولى الــذى الــزمن الــرسمد معــصيته ىفمــن الثــواب الكــريم ألهــل طاعتــه، والعــذاب األلــيم ألهــل  أ
كــم أحــدثتم ىف ُكمــن طرفــت عينَــه الــدنيا وســدت مــسامعه الــشهوات، واختــار الفانيــة عــىل الباقيــة، وال تــذكرون أ َ َّْ َ 
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َمل تسبقوا إليه من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله، والضعيفة املسلوبة ىفى اإلسالم احلدث الذ َ َْ َ ُ ْ ََ ِ ِْ َْ ار املبرص، النه ُ
بــة وباعــدتم الــدين ــم تكــن مــنكم هنــاة متنــع الغــواة عــن دلــج الليــل وغــارة النهــار؟ قــربتم القرا َّوالعــدد غــري قليــل؟ أ َ َ َ ُ ٌ َ ُ !

ُّتعتذرون بغري العذر وتغطون عىل املختلس َ َكل امرئ منكم يذب عن سفيهه صنْع من ال خياف عاقبة وال خيشى ! ُ ُ ّ َُ
ًمعــادا َ ــتم بــاحللامء، ! َ َولقــد اتبعــتم الــسفهاء، فلــم يــزل هبــم مــا تــرون مــن قيــامكم دوهنــم حتــى انتهكــوا حــرم اهللا مــا أ َُ ْ َ

ًالطعام والرشاب حتـى أسـوهيا بـاألرض هـدما  حرام عىل! مكانس الريب ًواإلسالم ثم أطرقوا وراءكم كنوسا ىف
ت هـذا األمـر ال يـصلح إال بـام صـلح بـه أولـهى إن! ًوإحراقا ّغـري جربيـة وعنـف ٌشـدة ىفغـري ضـعف، و ٌلـني ىف: رأ َِ ْ .

نفسه بالسقيم، حتى  باملوىل، واملقيم بالظاعن، واملقبل باملدبر، والصحيح منكم ىف َّأقسم باهللا آلخذن الوىلى وإن
َانج سعد، فقد هلك سعيد، أو تستقيم ىل: يلقى الرجل منكم أخاه فيقول ُْ َ ُ   ! قناتكم ْ

ْبكذبة فقد حلت لكم معـصيت ىلإن كذبة املنرب بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم ع َّ ـا ضـامن !ىَ َ مـن بيـت مـنكم فأ ِّ ُ
ُال أوتـى بمـدلج إال سـفكت دمـهى ودلـج الليـل، فـإنى إيـا. ا ذهب لـه ِ ْ َُ ُاخلـرب ى ذلـك بقـدر مـا يـأ ّوقـد أجلـتكم ىف. ُ

ًحـدثتم أحـداثا وقـد أ. ًال أجد أحدا دعا هبا إال قطعت لسانهى ودعوى اجلاهلية، فإنى وإيا. َالكوفة ويرجع إليكم
ُفمن غرق قوما غرقناه، ومن حرق قوما حرقناه، ومن نقب بيتا نقبـت عـن : مل تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة ً ََ َّ ً َّ َّ ً َّ

ُقلبه، ومن نبش قربا دفنته فيه حيا ُّفكفوا عن! ً سنتكم أكفف عـنكم يـدى ُ ديكم وأ ْأ ُ ْ ُوال يظهـر مـن أحـد .ىولـسانى َ
َوبـني أقـوام إحـن فجعلـت ذلـك دبـر أذنـى وقد كانت بين! ُتكم إال رضبت عنقهُمنكم خالف ما عليه عام ُ ُ ٌ َُ وحتـت ى ِ

ًفمن كان منكم حمسنًا فليزدد إحسانا، ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته.ىقدم لو علمت أن أحدكم قد قتله ى إن. ً
ًمل أكشف له قناعا ومل أهتك له سرتا حتى يبد السل من بغىض ظرهصفحته، فإذا  ىلى ً ْفعل مل أ ِ ْ فوا أموركم، . ُ فاستأ

فسكمى وأعينون ّفرب مبتئس بقدومنا سيرس، ومرسور بقدومنا سيبتئس. عىل أ َ ُ َّ ُ.  
َأهيا الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان اهللا الذ ِأعطاناه، ونذود عنكم بفيء ى َ ْ َ

َخولناهى اهللا الذ َّ ِّفـيام أحببنـا، ولكـم علينـا العـدل فـيام ولينـافلنا علـيكم الـسمع والطاعـة . َ فاسـتوجبوا عـدلنا وفيئنـا . ُ
ُمهام قرصت عنكم فإنى واعلموا أ. بمناصحتكم لنا َّ ًلست حمتجبا عن طالب حاجة منكم : ِّال أقرص عن ثالثى َ

ان ًطارقا بليل، وال حابسا رزقا وال عطـاء عـن إبانـه، وال جممـرا لكـم بعثـاى ولو أ ً ًً ِّ ً ًَ ُ َّ  فـادعوا اهللا بالـصالح ألئمـتكم، .ِ
َوال تــْرشبوا قلــوبكم بغــضهم، . إليــه تــأوون، ومتــى يــصلحوا تــصلحواى فــإهنم ساســتكم املؤدبــون، وكهفكــم الــذ َ ُ ِ ُ

ـه لـو اسـتجيب لكـم فـيهم لكـان رشا لكـم . فيشتد لذلك غيظكم، ويطول له حزنكم، وال تدركوا حـاجتكم، مـع أ
ُأسأل اهللا أن يعني كال عىل ك ُ ِ تمون. ٍّلُ فذوه عىل أذاللهى فإذا رأ فذ فيكم األمر فأ ِأ ْ ِوايم اهللا إن ىل. ُ ُ َفيكم لرصعى  ْ ْ َ َ

َكثرية، فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من رصعا ْ َ ْ َ ْ َ   ".!ىْ
ك أوتيت احلكمة وفصل اخلطاب: فقام إليه عبد اهللا بن األهتم فقال َأشهد، أهيا األمري، أ َ َِ َ ْ َ ِ َكذبت، : فقال. ُ

َقد قلت فأحسنت أهيا األمري: فقال األحنف. اهللا داود عليه الصالة والسالمى  نبذاك والثناء بعد البالء، واحلمد . َ
ِإنا ال نثن. بعد العطاء ْ َحتى نبتىل، وال نحمد حتى نعطىى ُ ْ ُْ َ و بالل مرداس بن أدية وهو . صدقت: فقال زياد. َُ َّفقام أ َ ُ
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ـــا اهللا بغـــري مـــا قلـــت: يقـــول بأ َّوىف ى َوإبـــراهيم الـــذ: " اهللا تعـــاىلقـــال. أ َأال تـــزر وازرة وزر أخـــرى * َ ُْ ِ ٌ َِ ْوأن لـــيس * َّ
َلإلنسان إال ما سعى  َ َوأن سعيه سـوف يـرى * ِ َُ َ ْ َثـم جيـزاه اجلـزاء األوىف* َّ َْ َ، فأوعـدنا اهللا خـريا ممـا أوعـدتنا يـا زيـاد"ُ ًَ .

 ! ً حتى نخوض إليكم الباطل خوضاًإنا ال نجد إىل ما نريد منك ومن أصحابك سبيال: فقال زياد
نـى عليـه، ثـم قـال: وقيـل ـا قـدم العـراق خطـب، فحمـد اهللا وأ َإنـه  ٍإن معاويـة غـري خمـوف عـىل قومــه، ومل : "َِ ُ َ

َيكــن ليلحــق بنَــسبه مــن لــيس منــه ِ ْ ُّوقــد شــهدت الــشهود بــام قــد بلغكــم، واحلــق أحــق أن يتبــع. ُ َُّ َُ واهللا حيــث وضــع . ِ
ا أعرف صديقوق. البينات كان أعلم ًوقد قدمت عليكم، وصـار العـدو صـديقا .ىمن عدوى ُد رحلت عنكم، وأ ُّ

ًمناصــحا، والــصديق عــدوا مكاشــحا، فاشــتمل كــل امــرئ عــىل مــا ىف عــىل ى صــدره، فــال يكــونن لــسانه شــفرة جتــر ًُ
ـ َودجه، وليعلم أحدكم إذا خال بنفـسه أ ْفـإن شـهره مل أغمـده، وإن: بيـدهى قـد محلـت سـيفى َ ِ ْ ُ َ َ ْ أغمـده مل أشـهرهَ َ ْ ، ثـم "َ

 .نزل
َواستعمل عىل رشطته عبد اهللا بن حـصن، وأجـل النـاس حتـى بلـغ اخلـرب الكوفـة وعـاد إليـه وصـول اخلـرب ُ َ َّ َ .

أو مثلها يرتل القرآن، فإذا فرغ أمهل بقدر " البقرة"ويأمر رجال، فيقرأ سورة  وكان يؤخر العشاء اآلخرة، ثم يصىل
فخـرج . ًىص البـرصة، ثـم يـأمر صـاحب رشطتـه بـاخلروج فيخـرج فـال يـرى إنـسانا إال قتلـهًما يرى أن إنسانا يبلغ أقـ

ى به زيادا، فقال َقدمت بحلوبة ىل. ال واهللا: هل سمعت النداء؟ قال: ًذات ليلة، فأخذ أعرابيا فأ ُ َ ُ ْ ِ َ وغشين،َ ِ ُالليل، ى َ
ِفاضطررهتا إىل موضع، وأقمت ألصبح، وال علم ىل ُْ قتلك  ًأظنك واهللا صادقا، ولكن ىف: قال. مريبام كان من األ ُ

ْثـــم أمـــر بـــه فـــرضبت عنقـــه. صـــالح األمـــة َ ِ وكـــان زيـــاد أول مـــن شـــدد أمـــر الـــسلطان، وأكـــد امللـــك ملعاويـــة، وجـــرد . ُ
ًالـسيف، وأخــذ عــىل الظنَّــة، وعاقــب بالـشبهة، وخافــه النــاس خوفــا شــديدا، حتـى أمــن بعــضهم بعــضا، وحتــى كــان  ُ َ ِ َ ً ً ِّ

يه صاحبه فيأخذه، وال يغلق أحد بابه، وأدر العطاء، اليشء يسقط من ا َّلرجل أو املرأة فال يعرض له أحد حتى يأ َ ْ ََ ِ

َوقيل له، إن السبيل خموفة. وبنى مدينة الرزق، وجعل الرشط أربعة آالف ُ ْشيئا وراء املرص حتى ى ال أعان: فقال. َ ِ ً
ْأصلح املرص ملرص وأصلحه تكلف ما وراء ذلك وأحكمه، وهو أول فلام ضبط ا. فغريه أشد غلبة منهى فإن غلبن. ِ

َمن سري بني يديه باحلراب والعمد، واختذ احلرس مخسامئة ال يفارقون املسجد َّ   ".واهللا أعلم. َ
ـــه كـــان هنـــاك فقـــدان أمـــن شـــنيع، فلـــم يكـــن مـــن ســـبيل إىل القـــضاء عـــىل تلـــك املـــشكلة إال  ومـــن الواضـــح أ

مة والقسوة رج عـىل القـانون عـىل هـذا الـنهج الـذى فـاق حـدود التحمـل مـا كانـت تلـك ولو أن النـاس مل ختـ. بالرصا
مة القاســية التــى خــرج فيهــا زيــاد عــىل أصــول القــانون، وكــأن لــسان حالــه يقــول ــتم خــرجتم عــىل القــانون : الــرصا أ

وال ريـب . ودستموه بأقدامكم، وليس لكم عندى إال عالج من نفس النوع، وهو أن أدوس القانون كام دستموه
 مــرداس بــن أديــة كــان عــىل حــق حــني قــال لــه إنــه حيكــم بغــري مــا قــال اهللا ىف كتابــه مــن وجــوب حتمــل كــل مــذنب أن

إال أن زيـادا رد عليـه بـأن سـلوك النـاس املتمـرد عـىل القـانون هـو الـذى . َجريرته وحده دون أن يعاقب عليها سـواه
تـزم العـدل مـع نـاس مـثلكم ال يلتزمـون كيـف تريـدنى أن : يريـد أن يقـول. اضطره إىل ذلك، وإال فسدت األمور أ

  احلق واالستقامة؟ 
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كر هـو ورفاقـه مـن اخلـوارج قبـول عـىل التحكـيم مـع  ٍّوباملناسبة فمرداس هذا هو مرداس اخلارجى الذى أ
معاوية بعدما ضغطوا عليه حتى يقبله ثم عادوا فانقلبوا عىل ما طلبوه منه واضطروه إليه، والذى سوف خيرج عىل 

يـه ويـسجن أوال ثـم هيـرب مـن الـسجن ثـم يـدخل ىف الدولة ا ام عبيد اهللا بن زياد بـن أ َألموية مع أمثاله وحيارهبا أ ُْ
ـه ينهـزم هـو وأصـحابه بعـد  معركة مع جيش لألمويني يقوده عبيد اهللا هذا فينترص أوال عىل اجليش األموى، إال أ

َذلــك ويقتلــون ْ َوحــني يقتــل ســوف يرثيــه .  اخلــوارج وخطبــائهمَّوكــان مــرداس شــاعرا وخطيبــا مفوهــا مــن شــعراء. ُ ْ ُ
مــا : "أمثالــه مــن شــعراء اخلــوارج ويتفجعــون عليــه تفجعــا شــديدا كــام فعــل مــثال عمــران بــن حطــان، الــذى قــال فيــه

ْوأم اجلـراح العدويـة، التـى هـددت األمـويني بأهنـا وسـائر اخلـوارج لـن ينْـسوا قتـل " ِالناس بعدك يا مرداس بالناس ََ َّ
د الدهر حتى ينتقموا هلممرداس ورفاق   . ه أ

ـى  وهذا يقودنا إىل نقطة هامة، أال وهى أن اخلوارج كانوا يعيشون ىف نعمـة وعافيـة ىف ظـل حكـم عـىل بـن أ
طالب، إال أهنم بغبائهم وضيق أفقهم وتشددهم وتنطعهم وكوهنم ال يعجـبهم العجـب وال الـصيام ىف رجـب قـد 

يه أو  يدعه متصورين أهنم يفهمون الدين أفضل منه، غري دارين أهنم، وإن شغبوا عليه وحارصوه ىف كل عمل يأ
ْصـــلوا كثـــريا وصـــاموا طـــويال وتنطـــسوا وتوسوســـوا، مل يكونـــوا يـــضعون نـــصوص الـــدين مواضـــعها الــــصحيحة،  ََّ

وهـــا هـــم أوالء حيـــصدون رسيعـــا ثـــامر غبـــائهم وتـــنطعهم . فأســـاؤوا وأفـــسدوا وهـــم حيـــسبون أهنـــم حيـــسنون صـــنعا
م وغرورهم ونشوفة أدمغتهم وجفاف عواطفهم اإلنسانية رغم ظنهم أن تدينهم حار بل ملتهب، وانغالق عقوهل

دهيم لقد قتلـوا عليـا، . َغافلني عن أن اإلسالم ال يمكن أن يؤخذ بغري العقل، وإال فسد أمره كله كام حدث عىل أ
اهم زياد وأمثال زياد   .  أو يكرمهمفجاءهم من مل يرمحهم" رفضوا الرمحة والكرامة،. فأ

ويعطينــا فكــرة عــن قلــة عقلهــم أهنــم بعــد أن انتــرصوا عــىل عبيــد اهللا بــن زيــاد قائــد جــيش األمــويني ضــدهم 
ناءهــا صــالة اجلمعــة، فطلبــوا هدنــة ليــصلوا، فــوافقهم زيــاد حتــى إذا مــا  نــشبت بيــنهم وبينــه معركــة أخــرى حانــت أ

ادهم عـن بكـ ـيهم تقريبـاانخرطوا ىف الصالة باغتهم وهم مشغولون هبا فأ وا إىل . رة أ ـا اطمـأ ولـو كـانوا يعقلـون 
ْعدوهم وألخذوا حذرهم جيدا حتى ال يؤخذوا عىل حني غزة فصلوا صالة اخلوف التى يعرفها اإلسالم ىف مثل  َ َُّ َ ْ

فريقا يصىل مع اإلمـام، وفريقـا يراقـب األعـداء مـن خلفهـم حتـى ال : هذه احلالة، وهى أن ينقسم املصلون فريقني
ى . وا عليهم ميلة واحدة كام جاء ىف القرآنيميل فهم، كام ترى، يطبقـون دائـام بعـض اإلسـالم ويرتكـون بعـضه، فتـأ

ــا انــدجموا كلهــم أمجعــني ىف الــصالة لــدى  ِأحكــامهم عــىل األشــياء واألشــخاص طائــشة، وإال مــا قتلــوا مــثال عليــا و َ
  . من جانب خصومهم فيضيعوا ىف رشبة ماءَحماربتهم جيش األمويني دون أن يأخذوا حذرهم كيال يباغتوا

َ، إذ منــع النـــاس "حظــر التجـــول: "وىف اخلطبــة إشــارة إىل أن زيـــادا فــرض عـــىل أهــل واليتـــه مــا نــسميه اليـــوم
ْاخلروج ليال بعد صالة العشاء، ومن لقيته الرشطة بعد ذلك ىف الطريق قبـضت عليـه وقتلتـه ََ ولقـد بلـغ األمـر مـن . ً

نا، أن وجدت الرشطة أعرابيا جاهال يسري ىف الطرقات بعد املهلة املحددة التصلب ىف تنفيذ حظر ال تجول، كام رأ
لرسيان احلظر، فبسط لزياد عذره، فصدقه زياد، لكن هذا مل يضع حدا للمشكلة، التى انقلبت مأساة بناء عىل فهم 
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ـه، رغـم اقتناعـه بـرباءة ا ـه أ بـى، ال بـد مـن قتلـه، وقتلـه الواىل لكيفية تسيري أمور الرعيـة، إذ كـان مـن رأ َلـشيخ األعرا َ َ
ه أو حاجته إىل اخلروج ليال، أن يفكر  فعال حتى يبث الرعب ىف النفوس فال خيطر عىل بال أحد، كائنا ما كان شأ

ْولقد آتت خطة زياد أكلها رسيعا، فخاف الناس وانتهوا لوقتهم عن اخلروج عىل القانون وحرصوا عىل . ىف ذلك َ َ ُ ُ

  . احلرصاألمن متام 
م يكن الناس ىف غنى عن هذا كله باحرتام القانون واالنكامش عن الفساد والشغب؟ : ولكن السؤال هو أ

ة قيمة : وكذلك نسأل! لكن هل يمكن تغيري طبيعة البرش؟ إن البرش هكذا كانوا، وهكذا هم، وهكذا سيكونون أ
قــول الفالســفة واملفكــرين واملــصلحني ال ألمــان كهــذا يفرضــه الــسيف فرضــا؟ إال أن هــذا الــسؤال الــذى يــشغل ع

يــشغل عقــول العامــة واجلامهــري، الــذين كــل مههــم هــو األكــل والــرشب واألمــن رغــم أهنــم هــم أول مــن خيــرج عليــه 
ْويعتدى عليه ويفسده، وهم أول من يضجون من انعدام األمن ويتمنَّون العودة لنري االستبداد هروبا من أمر هم  َُ ٍ ِ َ َْ

  .هكذا تزداد األمور تعقيدا كتعقيد الطبيعة البرشية التى تقف وراء هذا كلهو. صانعوه وحمدثوه
ــى طالــب ضــد . كــذلك فــإن شخــصية زيــاد تثــري العجــب لقــد كــان ىف بــداءة أمــره يقــف ىف صــف عــىل بــن أ

ـه رفـض هـذه االسـتاملة رفـضا قاطعـا،  معاوية ىف اخلالف الذى كان ناشبا بينهام، وحاول معاوية أن يستميله، إال أ
ِوسبه وهدده بالقضاء عليه لو أذن له عىل رضوان اهللا عليه ُ ٌَّ

ِ َ َّ احلسن واحلسني : ٍّثم إنه ظل بعد مقتل عىل ينرص ابنيه. َ
ف هــذا  وال يوافــق معاويــة عــىل شــىء ممــا يــصنع، إىل أن تنــازل احلــسن ثــم مــات، واســتتبت األمــور ملعاويــة، فاســتأ

ى سفيان وجعله أخاهحماولته كسب زياد إىل صفه إىل أن نجح أخريا حقه بأ   . ، وزاد فأ
ه وقف مـع عـىل بكـل قـواه وحتمـسه، ونـصح لـه خـري نـصح، ومل يـأل ىف نـرصته  ُووجه العجب ىف أمر زياد أ ْ َ ُّ ٍّ
فا بالغا ىف نرصة معاوية إىل احلد الذى  ضا ويرسف إرسا والكيد خلصمه، ثم ها هو ذا ينقلب عىل عقبيه بكل قواه أ

نــاه ىف اخلطبــة و ــا هــدد بــه الرعيــةرأ ْبــل إنــه حــني ضــمت إليــه الكوفــة مــع . ىف تــرصفاته عــىل أرض الواقــع تطبيقــا  َّ ُ
ّالبـرصة نــزل كاملطرقـة فــوق رؤوس الـشيعة فيهــا حيطمهـا حتطــيام ويـسلم كبــارهم للدولـة لتقــتلهم، ويرحــل اآلالف 

ــه مل يكــن بــاألمس القريــب واحــدا مــنهم خيلــص لعــىل ويــدافع عنــه مــثلهم م دافعــة ال تعــرف اهلــوادة وال مــنهم، وكأ
قد يضطر اإلنسان إىل ترك الطريق املستقيمة التى كان سائرا فيها ألهنا . فكيف ذلك؟ هذا ما ال أفهمه. اجلمجمة

ْقد سدت ىف وجهه، لكن أن ينقلب عليها ويأخذ الطريق األخرى املعاكسة املناقضة فيعدو فيها بكل مهة ونشاط  َّ ُ
ا ال أفهمه،  إال إذا قلنا إنه، حني رأى احلسن يتخىل عن اخلالفـة ملعاويـة، مل يـشأ غري مبال وال متحرج فهذا م

  .أن يكون هاشميا أكثر من اهلاشميني
ى سفيان والده ضا استلحاق معاوية زيادا وقبوله نسبته إىل أ لقد قيل ىف ختطئة هذا الترصف إنه . ثم لدينا أ

َالولد للفراش، وللع: ضد احلديث القائل َاهر الـحجرِ ـساءل. َ عد من ذلـك فأ ظر إىل ما هو أ ِكيـف عـرف : لكنى أ ُ
نـى عمـرو بـن العـاص عليـه لـدن  ـا سـفيان قـد أقـر بـذلك يـوم أ ى سـفيان؟ هنـاك روايـة تقـول إن أ أن زيادا هو ابن أ

ه قد عارش سمية أم زياد ىف اجلاهلية يوم كانت تشتغل بالبغ. سامعه خيطب خطبة بليغة اء حلـساب وهم يذكرون أ
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ى سفيان بالذات، والبغى ال تعارش رجال واحدا؟ إننا . احلارث بن كلدة ه ال بد أن يكون ابن أ ُّلكن كيف عرفوا أ ِ َ
فهذه نقطة أخرى تزيد . ِّاآلن نستطيع أن نلجأ إىل اختبار الدى إن إيه، لكن األمر هنالك كان خيتلف متاما عام لدينا

ة تعقيدا ـى سـفيان بوصـفه ابنـه مـن الزنـا؟ لقـد ذكـرت الروايـات أن لزيـاد ٌثم كيف قبل زياد. املسأ َ االنتـساب إىل أ
يـه احلقيقــى، وكــان عبـدا للحــارث بــن كلـدة، الــذى زوجــه مــن  كــر عليــه قبـول اهتــام أمــه بالزنـا واالنتفــاء مــن أ َّأخـا أ َ

يه بالزنا من . سمية ىف اجلاهلية كر أحد الشعراء عىل معاوية اإلقرار عىل أ بل . سمية من خالل إحلاق زياد بهكام أ
كروه عليه ِذكر أن بعض األمويني قد ضاقوا بام صنع معاوية وأ ُ.  

وهذا . وىف خطبة زياد سجع وموازنة ىف بعض األحيان، وىف بعض األحيان األخرى ال سجع وال موازنة
ــت كلهـــا مـــن أوهلـــا إىل آ ـــو كانـ ــن التلقائيـــة والطبيعيـــة بخـــالف مـــا ل ــا نفـــسا قويـــا مـ ــا قائمـــة عـــىل التـــوازن يعطيهـ خرهـ

ا يسودها من نظام مطرد قد يبعث عىل امللل اجلهالة : "خذ مثال قوله. ِوالتسجيع، إذ تصري مرهقة بعض الشىء 
والفجــر : "، ففيــه موازنــة وســجع، لكنــه ينتهــى عقــب ذلــك مبــارشة عــىل  هــذا النحــو"اجلهــالء، والــضاللة العميــاء

يـــه : "ومثلـــه العبـــارة التاليـــة لـــه، وهـــى. حيـــث ال ســـجع وال اتـــزان" هااملوقـــد ألهلـــه النـــار البـــاقى علـــيهم ســـعري يأ
ســـفهاؤكم، ويـــشتمل عليـــه حلامؤكـــم مـــن األمـــور العظـــام، فيثـــب فيهـــا الـــصغري، وال ينحـــاش عنهـــا الكبـــري كـــأن مل 

 األلـيم اهللا، ومل يقرأوا كتاب اهللا، ومل يعلموا ما أعـد اهللا مـن الثـواب الكـريم ألهـل طاعتـه، والعـذابى يسمعوا نب
يه سـفهاؤكم، ويـشتمل عليـه حلامؤكـم: "فقوله": ال يزولى الذى الزمن الرسمد ألهل معصيته ىف فيـه سـجع " يأ

  . وهكذا إىل آخر اخلطبة... فيكرس التناظر املوسيقى والرتكيبى" من األمور العظام"وموازنة، إال أن زيادا يزيد هنا 
ك تنظر ىف اخلطبة من بدئها إىل ختا مهـا فـال جتـد لفظـة صـعبة حتوجـك إىل النظـر ىف املعجـم، بـل والغريب أ

ـه يـستمع إىل خطيـب مـن العـرص احلـديث  يقرؤها القارئ ىف عرصنا هذا فال يقابله شىء يستعىص عىل فهمه، وكأ
. وباملثل ال حيوجنا تركيب من تراكيب اخلطبة إىل التمهل أمامه بغية حماولة فك تعقيده أو غرابته. من هذه الناحية

ام تتميز عامة مجله بالقرص، أما الطويل منها فيقسمه زياد إىل عبارات قصرية ىف الغالـب فـال تكـون هنـاك صـعوبة ك
وهـذا يـصدق عـىل روايـات اخلطبـة املختلفـة، وهـى روايـات ال تتباعـد عـن . لدى مستمعيها ىف التتبـع واالسـتيعاب

وهذا طبيعى، وإال فـإذا . د وعتها إىل درجة معقولةبعضها البعض تباعدا جذريا مما يدل عىل أن اآلذان واألفئدة ق
مل هيــتم النــاس بمثــل تلــك اخلطبــة العجيبــة فبــأى اخلطــب هيتمــون؟ وال شــك أن خلــو اخلطبــة مــن األلفــاظ الــصعبة 

وقـد . والرتاكيب الغريبة ىف ذلك الوقت املبكر من تاريخ األدب العربى يدل عـىل قـدرة بالغيـة ضـخمة لـدن زيـاد
داذكر بعض العلام ك مهام استمعت إليه وهو خيطب فلن تضيق به أو متل حديثه أ   . ء القدامى أ

ــا عــــنهم، فهــــو دائــــم التوجــــه نحــــوهم  ــستمعيه ال حيوهلــ ــه طــــوال الوقــــت عــــىل مــ ــادا واضــــعا عينــ كــــام نــــرى زيــ
ه يعنى كل حرف  واملخاطبة هلم غري منشغل بالكالم النظرى بل بالدق فوق رؤوسهم حتى يعوا جيدا ما يقول أل
مة، وهو ما فعله بحذافريه دون أدنى تردد غري واضع ىف ذهنه حسابا ألى شىء أو  فيه، وينوى أن يطبقه بكل رصا

َألى أحــد ســوى فــرض هيبــة الدولــة بكــل ســبيل دون النظــر ىف حــل ذلــك أو حرمتــه ْ ُ ّ إنــه مــتحمس أشــد الــتحمس . ِ
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ــام عملــه مــع عــىل مــن  غــري أن يفكــر حلظــة واحــدة ىف تـــسويغ ّلألمــويني مــثلام كــان متحمــسا أشــد الــتحمس لعــىل أ
ـا يتبنـاه ىف اللحظـة الراهنـة ولـسوف يكـون مقتـل احلـسني بـن . انقالبه، إذ هو رجل عمىل ال يريد سوى االنتـصار 

ا عبيـد اهللا كـان ! وهى مفارقة عجيبة. عىل عىل يد ابنه عبيد اهللا بن زياد ّفعبيد اهللا يقتل احلسني بن عىل، رغم أن أ ْ َ ُ
ى   .ودعنا اآلن من أن احلسني هو ابن بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم.  احلسني تعصبا متصلبايتعصب أل

كذلك يتالعب زياد بالكلامت خربا واستفهاما وأمرا وهنيا وهتديدا ووعيـدا مـع بعـض الوعـود املطمئنـة ىف 
َثنايا ذلك هاضبا باجلمل كالسيل يقفو بعضها بعضا دون توقف أو تلعثم أو تروية ه يقول .ُ  ومن تالعبه بالكالم أ

ـت هـذا األمـر ال يـصلح إال بـام صـلح بـه أولـهى إنـ: "هلم ّغـري جربيـة وعنـف ٌغـري ضـعف، وشـدة ىف ٌلـني ىف: رأ َِ ثـم " ْ
بـاملوىل، واملقـيم  َّأقـسم بـاهللا آلخـذن الـوىلى وإنـ: "يعقب عىل ذلك ىف التـو واللحظـة قـائال قبـل أن يطرفـوا بعيـوهنم

ُانـج سـعد، : نفـسه بالـسقيم، حتـى يلقـى الرجـل مـنكم أخـاه فيقـول املـدبر، والـصحيح مـنكم ىفبالظاعن، واملقبل ب ْ
َفقـــد هلـــك ســـعيد، أو تـــستقيم ىل ُْ فهـــل هـــذا هـــو اللـــني ىف غـــري ضـــعف، والـــشدة ىف غـــري عنـــف؟ إن هـــذا !". قنـــاتكم َ

 فـال يقولـون   األسعار،غالء" برشى"يذكرنى باملسؤولني ىف بعض دول العامل الثالث حني يزفون إىل الناس مثال 
لكنـه التالعـب ". التحريـك"و" الغـالء"وشـتان . حتريـك األسـعار: إن األسعار سوف تغلو بل يطلقون عىل األمـر

  ! باأللفاظ
ضا قولـه عـن دولـة األمـويني وسـلطاهنم إن اهللا هـو الـذى أعطـاهم إيـاه وهـو . ومن تالعب زياد باأللفاظ أ

األمويني وحدها، بل يشمل كل ما ىف الكون، إذ ما من شىء إال واهللا هو كالم صحيح، لكنه ال ينطبق عىل دولة 
ـضا، وإن كانـت مــشيئة . خالقـه ومعطيـه لكـن هــذا ال ينفـى مـشيئة اإلنـسان، الــذى خلقـه اهللا وخلـق لـه مــشيئة هـو أ

 هــذه حمــدودة، وجعــل لــه القــدرة عــىل الفعــل والــرتك ىف حــدود كافيــة بحيــث حياســب عــىل مــا تقرتفــه يــداه بنــاء عــىل
ٍّولقد كان الـسلطان ىف يـد عـىل قبـل ذلـك، وكـان اهللا هـو مـن أعطـاه هـذا الـسلطان، فلـم خـرج . االستطاعة ومداها

ٍّمعاوية عىل عىل إذن؟ أم هو عطاء اهللا حني يتعلق األمر باألمويني، وليس عطاء اهللا حني يتعلق بسواهم؟ ثم هل 
ـه جيـوز لـ ه أن يـصنع بالنـاس الـذين حيكمهـم مـا يريـد، ولـيس هلـم ىف أى معنى إعطاء اهللا عبدا من عباده السلطان أ

  حال سوى السمع والطاعة ألن احلاكم هو وحده الذى يعرف مصلحتهم وما ينفعهم وما يرضهم؟
ـة آيـة قرآنيـة أو االسـتناد إىل أى حـديث نبـوى ضا أن اخلطبة ختلو متام اخللو مـن االستـشهاد بأ . واملالحظ أ

ــضا مــن أى بيــت شــعرى، كــام عريــت عــن رضب األمثــال،  إال مــثال لــيس ذلــك وحــسب، بــل ختلــو  ْاخلطبــة أ َ ِ َ
لقــد كــان كــل هــم زيــاد آنــذاك هــو التهديــد والوعيــد وإتبــاع ". انــج ســعد، فقــد هلــك ســعيد: "وحيــدا يتــيام هــو قولــه

مثــل، بــل كــل الكــالم بالــصنيع دون تلجلــج أو شــفقة، ومــن ثــم مل يكــن يبــاىل أن يستــشهد بقــرآن أو ســنة أو شــعر أو 
  .  ومن ال يلتزم هبا حرفيا فليكن مستغنيا عن رقبته. جهده كان منصبا عىل تقرير سياسته وإعالهنا للعاملني، وكفى

. وال بد كذلك من اإلقرار بأن اخلطبة متامسكة قوية، ال تعرف الوهن وال التفكك وال العثكلة وال الرتدد
ـت بـالثمرة املرجـوة كـام قلنـا، وإن كـان ذلـك ّإهنا طلقات متتابعة من زخات الرصـاص املنتظمـ ة االنطـالق، وقـد أ
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نا نعود فنقول للناس آنذاك ما يقوله املثل العربى. عىل حساب احلرية والكرامة َيداك أوكتا، وفوك نفـخ: "إال أ َ َُ َ ََ ََ ْ ََ ."
فــسكم َفــال تلــومن إال أ يتم إال أن هتتكــوا ســرت . َُّ اهللا وأن متزقــوا عــنكم عافيتــه، لقــد كنــتم ىف ســرت اهللا وعافيتــه، فــأ

َفوكلكم إىل اختياركم َّوكام تكونوا يول عليكم. َ َ يها رزقها رغدا من . "ُ ْورضب ا مثال قرية كانت آمنَة مطمئنَّة يأ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ًِ ََ َ َ ُ ْ َُ ً ْ ً ً َ َْ ِ ْ َ ْ َ ً ُ َّ َ َ
عم ا فأذاقها ا لباس اجل ُكل مكان فكفرت بأ ْ َ َ َ ُِ ُ َّ ََّ َ َ َ ََ َِ ِ ْ ِ ْ َ ََ ٍَ ِّ َوع واخلوف بام كانوا يصنَعونُ ُ ْ َ ْ َ َُ َ َ ِ ِ ْ ا تنته فـصوال، ". ِ ة  ِإال أن املسأ َّ َ

شارهم،  فهناك من املنتسبني ألهل العلم من يرى أن الناس جيب عليهم السمع والطاعة حتى لو رضب احلاكم أ
ـدهيم، بـل علـيهم الرضـا ـدا التفكـري ىف تغيـريه بأ  بـام يـصنع، وإال كـانوا آثمـني أى فعل هبم األفاعيل، وال حيق هلـم أ

ومــن ثــم فزيــاد، ىف نظــر هــؤالء، عــىل حــق فــيام كــان يــصنعه بالنــاس، ومــا دام يــصىل فهنيئــا لــه . يبــوؤون بــسخط اهللا
  . جربوته وفظاعة ترصفاته وأخذه الناس بالغشم الرهيب

ـ ه سـوف يـسري فـيهم لكن اإلنصاف يقتىض اإلشارة إىل أن زيـادا مل يقـف عنـد هـذا احلـد، بـل نبـه النـاس إىل أ
ومـع هـذا ال ينبغـى أن  يغيـب عـن البـال مـا أكـده هلـم مـن أن اهللا . بالعدل ولن حيبس عن أحد حقه أو يتعسف معه

هو الذى أعطى األمويني الدولـة، فـال حيـق ألحـد أن يفكـر بخـالف ذلـك، بـل عليـه أن يأكـل وهـو سـاكت دون أن 
، تلـك الــسياسة "انــج سـعد، فقــد هلـك ســعيد"بــل بـسياسة إال أن مــن النـاس مــن ال يمكـن أن يق. ينـبس ببنــت شـفة

التــى ال تستبــرص وال تــرى أو تــسمع، بــل جتــز رقبــة كــل مــن يقابلهــا متــى مــا وقــع خطــأ مــن أى إنــسان كائنــا مــن كــان 
ِبغض النظر عمن الربىء وقتذاك أو املسىء، إذ ال وقت للسؤال عن املجرم، بل اجلميـع مـدين، ورقـاهبم جـاهزة  َ َِّ َ

لــو أن النــاس عقلــوا : أمــا أصــحاب العقــل اجلــدىل فيمكــنهم أن يــردوا قــائلني. ىف احلــال مهــام كانــت بــراءهتمللتطيــري 
. وشــكروا اهللا عــىل نعمتــه علــيهم واحرتمــوا حــاكمهم العــادل الــرحيم الــذى خيــشى ربــه ومل يقتلــوه مل يقــع مــا وقــع

لعـدوان مـا سـلط اهللا علـيهم زيـادا وأشـباه كذلك لو أهنـم مل خيرقـوا القـانون وينتهجـوا سياسـة العـصيان والفـساد وا
  ... زياد

ــا مـــن  وهكــذا يمكــن أن نـــستمر ىف هــذا اجلـــدل، فنــذكر عيـــب هــذا، ثــم نتبعـــه بعيــب هـــؤالء حتــى ال نـــرتك أ
إن هــذا الوضــع الــذى أمامنــا مل يكــن . الفـريقني دون أن نكــشف عوراتــه ويتــضح أن التبعــة تقــع عــىل كتفـى الطــرفني

ِ فيـه، فهـام كـشقى املقـص ال يمكـن أن يقـص أحـدمها وحـده دون اآلخـرليتم لوال اشـرتاك الطـرفني َّ ِ وهـو نفـسه مـا . َ
ومع هذا فإننا ال يمكننا إال اإلعجاب بمنطق زياد حـني أجـاب . يقال إذا انتظمت األحوال وحسنت أمور الناس

ه من طلبوا منه االشتغال بنرش األمن والقضاء عىل الفساد ىف اإلقليم الذى كان يتواله د ه أ فعة واحدة، إذ كان رأ
ًمنشغل اآلن بالبرصة أوال، وحني ينتهى من إقرار األمن فيها فعندئذ يمكنه االنتقال منها إىل سواها من املدن أى . َّ

ـه يتبـع سياسـة الــ بـدال مـن أن يفـتح البـاب واسـعا عـىل مـرصاعيه فـال يـستطيع أن يغلقـه بعـد ذلـك " خطـوة خطـوة"أ
دا ِيل عىل احلزم وحسن التفكري وإحكام التخطيط والبعد عن الـهوج الـمفشلوال شك أن هذا دل. أ ْ ُ َ َ.  

قى خطبة تـشبه خطبـة زيـاد مـن فـوق  ضا من خطباء األمويني احلجاج بن يوسف الثقفى، الذى أ وهناك أ
مللـك وكانت الفتن قد عادت إليها كرة أخرى، فبعث به عبد ا. منرب جامع الكوفة حني أسندت إليه والية العراق
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ِّبن مروان لوأدها، فاجته مبارشة إىل املسجد وصعد املنرب لتوه وقد اشتمل سيفه، وتنكب قوسه، وتلثم بعاممته، ثم  ََ ِ ِ ِْ

ار سـخرية بعـض احلـارضين وفكـر ىف أن حيذفـه باحلجـارة لكنـه هنـض . جلس بعض الوقت ال ينطق بحرف، مما أ
بعهام أخريا من جملسه فوق املنرب ودخل كالعاصفة ىف خطبت ه، التى تذكرنا بخطبة زياد بام حتويه من هتديد ووعيد أ

بالتنفيذ العاجل دون تردد أو جللجة، وطري بعض الرقاب التى تباطأت ىف التنفيذ رغم ما كان هلا من عذر صادق 
  .مقنع

يــد َّخــرج احلجــاج ير": "البيــان والتبيــني"وهــذه هــى اخلطبــة العاصــفة وقــصتها كــام رواهــا اجلــاحظ ىف كتــاب 
ُعرش راكبا عىل النّجائب حتى دخل الكوفة فجأة حني انتـرش النّهـار، وقـد كـان بـرش بـن ى اثنَ العراق واليا عليها ىف ًُ َ ً

ٍّمــروان بعــث املهلــب إىل احلروريــة، فبــدأ احلجــاج باملــسجد فدخلــه، ثــم صــعد املنــرب وهــو متلــثم بعاممــة خــز محــراء،  َ َِ ِّ َ َ َ َُّ َّ ّ ُ ََ َ
َعــىل: فقــال ــاس ىفِفحــس. بالنــاس َ ُبوه وأصــحابه خــوارج فهمــوا بــه، حتــى إذا اجتمــع النّ َّ ُّ َاملــسجد قــام فكــشف عــن  َ َ

  :وجهه، ثم قال
ــا ــــــ ــــــالع الثنايــــــ ــــــ ــال وطــ ــــــ ــا ابــــــــــــــن جــــــ ــــــ ــــــ ّأ َُ َ ُّ ـــــــــــــــون    َ ـــــع العاممــــــــــــــــة تعرفـ ــــــ ـــ َمتــــــــــــــــى أضــ ِ َ َ   ىَ

ــ َّأمــا وا إن ْألحتمــل الــرش بحملــه، وأحــذوه بنَعلــه، وأجزيــه بمثلــه، وإنــى َ ُ ْ ّ ّ ًألرى رؤوســا قــد أى ُ َ َ ْنعــت َ َ
ِّوحان قطافها، وإن ُ ُلصاحبهاى ِ َِ ظر إىل الدماء ترقرق بني العامئم واللحىى ّوإن. َ َأل ِّ ُ ْ َُ َ َُ ِّ.  

ِّقد شمرت عن ساقها فشمرا ّ  
  :ثم قال

ــــــذا أوان الــــــــــــشد، فاشــــــــــــتد ِّهــــــ ِّ َّ ـــمى ُ ـــــــ ْزيــ َ ـــم    ِ ـــــــ ــسواق حطـــ ــــــ ــل بـــــ ـــــــ ْقــــــــــــد لفهـــــــــــــا الليـــ ََ ُّ ٍَّ ُ َ  
ـــــــ عــــــــــــ ــيس برا ــــــ ـــــــ ِلــــ ــــــنَمى َ ــــ ــ ــــ ــــل وال غـــ ــــــ ْإبـــــــــ َ ــــــىل   ٍ ــــــ ٍوال بجــــــــــــــــزار عـــــ ـــمّ ـــــــ ــــر وضـــــــ ـــــــ ْ ظهــــــ َ َ ِْ َ  

ضا   :وقال أ
ـــــل بعــــــــــــــــــــــصلبى ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــا الليــــ ـــــــــــــد لفهـ ِّقـــــــــ ِ َ ُ َّْ َ ْ ــدوى    ّ ــــــ ـــن الــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــراج مــــــــــــ ِّأروع خـــــــــ ِّ َ ََّ ٍ َّ َْ  

ـــــر لـــيـ ــهاجــــــ ٍمــ ــــىِ ــــ ب ــــرا ــس بأعــــــ ِّــ َ  
ــ ِّوا يـــا أهـــل العـــراق، والـــشقاق والنِّفـــاق، ومـــساوئ األخـــالق، مـــا أغمـــز تغـــامز التـــنيى ّإنـ ََ ُْ َْ ُ ِّ َ َ، وال يقعقـــع ىلَّ َْ ُ 

ْولقد فررت عن ذكاء، ولقد فتشت عن جتربة، وجريت إىل الغاية. ِّبالشنان ََ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َإن أمري املؤمنني كب كنانته ثم عجـم . ٍُ ََّ َ َ ِ َ َّ
ِأمرها عودا، وأصلبها عمودا، فوجهنى َعيداهنا، فوجدن َّ ً َ ً َّ ا أوضعتم ىفى َ ُإليكم، فإنكم طا َّْ َْ   ىفِالفتن، واضطجعتم َ

قـد الـضالل، وسـننتم سـنَن الغـ َمرا َ ُ َأمـا وا ألحلـونكم حلـو العـصا، وألعـصبنَّكم عـصب الـسلمة، وألرضبـنَّكم .ىَّ ِ ْ ََّ َ ََ َ ََ َّ ََ َ ْ َ َ ََ ِْ ْ َ ُ ْ َّ
 ، عم ا يها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأ َّرضب غرائب اإلبل، فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنّة يأ ُ َْ ََ ْ َ ٍ ِّ َُ ً ْ

َقها ا لباس اجلوع واخلوف بام كانوا يصنعونفأذا ُوا ال أعد إال وفيت، وال أهم إال أمضيت، وال أخلق ى ِّإن. َّ ُ َ َّ ُّّ ْ ََ ُ ِ ّ
ْإال فريـت َ َ ـتم وذلـك؟ أمــا وا لتـستقيمن عـىل طريــق ى ّفإيـا. ّ َّوهــذه اجلامعـات، وقـال وقيــل، ومـا تقولـون؟ وفــيم أ ُ ْ َِ َِ َ َ َ ََّ

َّاحلق أو ألدعن ََ َ َ ً لكل رجل منكم شغال ىفِّ ِّْ ُ َجسده ٍ ُمن وجدت بعد ثالثة من بعث املهلب سـفكت دمـه، وانتهبـت . َ ُ ُْ َّْ َ ٍ َ
  ". ثم دخل منزله" َماله
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قى خطبته " األوائل"وىف  ام، "للعسكرى أن احلجاج بعد أن أ دخل قرص اإلمارة، وحجب الناس ثالثة أ
ِوأذن ىف  ىفى شيخ كبري، وقد خـرج اسـمى إن. أصلح اهللا األمري: ئ، فقالاليوم الرابع، فدخل عليه عمري بن ضاب َ

َفعـلى فـإن رأى األمـري أن جيعلـه مكـان. ٌابن هو عىل احلرب واألسفار أقوى وأشـجع عنـد اللقـاء وىل. هذا البعث َ .
ًانرصف أهيـا الـشيخ راشـدا، وابعـث ابنـك بـديال: فقال َّفلـام وىل قـال لـه عنبـسة بـن سـعيد بـن العـاص. ً  األمـري، أهيـا: َ

عــرف هــذا؟ قــال ــوه أن يفتــك بعــثامن، فلــم يــزل حمبوســا عنــده حتــى ى هــو عمــري بــن ضــابئ، الــذ: قــال. ال: أ ًأراد أ
َأصـــابته الدبيلـــة فـــامت، ثـــم جـــاء هـــذا فـــوطئ أمـــري املـــؤمنني عـــثامن رىض ْ َ اهللا عنـــه، وهـــو مقتـــول، فكـــرس ضـــلعا مـــن  ُّ

وه الذ   :يقولى أضالعه، وأ
ـــــــت، ومل أف ــل، وكــــــــدتُمهمـ ُعــــــ ْ ـــــــ    ، وليتنــــــــىِ ـــــثامن تبكـ ـــــىل عـــ َتركــــــــت عـــ ْحالئلــــــــهى ُ ُ  

ِفلام أ. بالشيخ عىل: فقال ّأما يوم الدار فتشهده بنفسك، وأما ىف: به قال لهى ُ . ًقتـال اخلـوارج فتبعـث بـديال ّ
ِيا حرس. ًقتلك لصالحا ألهل املرصين إن ىف َ ْفرضبت عنقه، فصاح الرباجم عىل الباب، فقال.  ارضب عنقهى،َ َ ِ ُ :
ِفرم. ا إليهم برأسهارمو ْبه، فولوا هاربنيى ُ ََّ."  

ــات القــرآن الكــريم وفيهــا كــذلك ســجع وموازنــة وتــرادف وإكثــار مــن . وىف اخلطبــة، كــام نــرى، اســتعانة بآ
كام يستشهد فيها صاحبها بالشعر، ويقتبس ما . َّالصور البالغية، وهى صور حادة عنيفة تبث الفزع ىف القلوب بثا

ولـسانه . ومجله قـصرية أو مقـسمة إىل عبـارات قـصرية. واراهتم اليومية متثيال للحال التى يصفيردده الناس ىف ح
قاطع ال يباىل ما يقول، فهو يشتم أهل العراق شتام جارحا يسلخ اجللود ويفرى اللحوم، ويتهمهم بام خيرجهم من 

ٌسه مفـــزع بــشع كلـــه هتديـــد ُواخلطبـــة مفعمــة بحـــديث احلجــاج عـــن نفـــسه، وحديثــه عـــن نفــ. الــدين ببـــساطة شــديدة ٌ
َوقعقعة مل يتوان أن يرى الناس آثارمها، فحسم الداء وقىض عليه نا كيف اعتمد األسلوب املرسحى عند . ُِ وقد رأ

ظار واألسامع وإحداثا للمباغتة املطرية للعقول الناخبة للقلوب وفضال . ّصعوده عىل املنرب ليلقى خطبته لفتا لأل
بع القول بالفعل حتى قذف الوهل ىف النفوس، فكف الناس عن الفساد، رعبا ال عن هذا وذاك وذلك نجده ق د أ

ه قد أقر األمور بعدما كانت الفتن متوج موجا. اقتناعا ظر . واملهم أ نى راض عن منهاجه، لكنى أ ولست أقصد أ
  . اإىل األمر بعني رجل الدولة الذى كلفه اخلليفة القضاء عىل أسباب االضطراب، فقىض عليه

وهو أحد اخلطباء الوعاظ املتكلمني، ومات ىف ىف آخر الدولة . ومن خطباء العرص كذلك واصل بن عطاء
ـاة حتـى لقـد اسـتطاع جتنـب لثغـة . األموية َوكان بارعا ىف اخلطابـة مـشهورا برباطـة اجلـأش وقـوة اإلرادة وطـول األ ْ ُ

ً بني حروفها راء مستبدال غريها هبا، سواء ىف قبيحة كانت ىف لسانه، فظل جياهدها حتى استطاع حتاشى كل كلمة
ذلـــك خطبـــه املحفوظـــة أو املرجتلـــة أو املحادثـــات أو املحـــاورات بينـــه وبـــني أشـــباهه مـــن العلـــامء وىف حـــرضة كبـــار 

قاها واصل خالية متاما . وقال د. الدولة ًشوقى ضيف، ىف كالمه عن اخلطباء ىف العرص األموى، إن اخلطبة التى أ
ة خطبة عىل الفور من حرف الرا ء ال يمكن أن تكون مرجتلة عىل البدهية عىل عكس ما يقال عن براعته ىف ارجتال أ

وأشـار اجلـاحظ إىل أن بعـض . دون أن يسهو أو ينسى أو خيطئ فيضمنها راء، بل ال بد أن يكـون قـد أعـدها مـسبقا
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ــضا خاليــة مــن الــراء، خطبــه حيتمــل أن يكــون ســابق التجهيــز، إال أن مواقفــه اجلداليــة وردوده الع فويــة كانــت هــى أ
َومـــع هـــذا فلـــيس مـــن املـــستبعد أن يكـــون قـــد ارجتـــل تلـــك اخلطبـــة بعـــدما . وهـــو مـــا ال يمكـــن أن يكـــون معـــدا ســـلفا

ـه كـان يـصنع ذلـك ىف  ْاستحصدت مرته ىف هذا اجلانب نتيجة لكثرة املرانة وطول الدربة ما دام اجلاحظ قد ذكـر أ َُّّ ُ ِ

  . ردوده العفوية عىل أصدقائهحماوراته مع خصومه، وىف
ثـغ فـاحش اللثـغ، وأن خمـرج ذلـك منـه ": "البيان والتبيـني"يقول اجلاحظ ىف  ـه أ ْـا علـم واصـل بـن عطـاء أ َّ ّ َ َّ ُُ ُ

ه ال بد له  ه يريد االحتجاج عىل أرباب النحل وزعامء امللل، وأ ه إذ كان داعية مقالة، ورئيس نحلة، وأ َّشنيع، وأ ُ ّ ّ َ ٍ َ
طــال، ومــن اخلطــب الطــوال، وأن البيــان حيتــاج إىل متييــز وسياســة، وإىل ترتيــب ورياضــة، وإىل متــام َمــن مقارعــ ٍة األ ّ ِّ

ّاآللة وإحكام الصنعة، وإىل سهولة املخرج وجهارة املنطق، وتكميل احلـروف وإقامـة الـوزن، وأن حاجـة املنطـق  َ
َّ تستامل بـه القلـوب، وتثنَـى بـه األعنـاق، وتـزين بـه إىل احلالوة كحاجته إىل اجلزالة والفخامة، وأن ذلك من أكثر ما َ ُ ُ َ ُْ ْ

ه ليس معه ما ينوب عن البيان التام واللسان املتمكن والقوة املترصفة كنحو ما أعطى ا ى،املعان َّ وعلم واصل أ ِّ ِّ ّ ٌَ ِ

ِتبارك وتعاىل نبيه موسى عليه السالم من التوفيق والتسديد مع لباس التقوى وطابع الن َ َّ ْبوة، ومع املحنة واالتساع َّ ِ

ْاملعرفــة، ومــع هــد ىف َالنبيــني وســمت املرســلني، ومــا يغــشيهم ا بــه مــن القبــول واملهابــةى َ ُ َّ ِّ َ ُ َِّ ْ ُومــع مــا أعطــى ا ... َ ّ
ّتبارك وتعاىل موسى عليه السالم من احلجة البالغة، ومن العالمات الظاهرة، والربهانات الواضـحة، إىل أن حـل  َّ

ْ العقدة وأطلق تلك احلبسة، وأسقط تلك املحنة، ومن أجـل احلاجـة إىل حـسن البيـان، وإعطـاء احلـروف اهللا تلك ُ ْ ْ ُ َ َ ْ
و حذيفة إسقاط الراء من كالمه، وإخراجها من حروف منطقه، فلم يزل يكابد ذلك  ِحقوقها من الفصاحة رام أ ِ ِ َ َ َ ََ

ى لسرته والراحة من ِويغالبه، ويناضله ويساجله، ويتأ ْ َ َّ َّ هجنته، حتى انتظم له ما حاول، واتسق له ما أملُ َّ َّ ْ ولوال . ُ
ـا اسـتجزنا اإلقـرار بـه، والتأكيـد  َاستفاضة هذا اخلرب وظهور هذه احلال حتى صار لغرابته مثال، ولطرافتـه معلـام،  ْ َّ َ َُ ً ْ َ ًُ ِ

ِولست أعن. له ْ َ َّخطبه املحفوظة ورسائله املخلدة، ألن ذلك حيتمل الصنْى ُ ََّ ََّ َعة، وإنام عنَيت حماجة اخلصوم ومناقلة ُ َ ََ َّ ُْ َ
َاألكفاء ومفاوضة اإلخوان َ َ ْ...  

ِوكان واصل بن عطاء قبيح اللثغة شنيعها، وكان طويل العنق جدا َ ُّ َُ َ ٌولذلك قال بشار األعمى. ٍ َّ َ:  
ـــــــــــــا ىل ــــــــايع غــــــــــــــزاال لــــــــــــــه عنــــــــــــــق ِمـ ــــ ٌأشــ ً َّ ـــــــثال؟    ُ ــــ ــ ـ ـــــدو إن وىل وإن مــ ـــــــ ــــ ـــــق ال ــــــ ـــــ َكنقن َْ َّ َ ِّ َّ ِ ِ ِ  
ــــــــق ا َعنْ ـــــاىلُ ـــ ــــا ب ِلزرافــــــــة، مــــ ُوبــــــــالكمو؟ َّ ُ ـــــال؟   ُ ـــــــاال أكفــــــــــروا رجـــــ ـ ـــــــرون رجــ ـ كفــ ُأ َ َ ْ َ ً ِ ْ ُ  

َّفلام هجا واصال وصوب رأ   :                          ِّتقديم النَّار عىل الطني، وقال َإبليس ىفى ً
ـــار مـــــــــــــــْرشقة ــــــ ــــ ــة، والنــ ــــــ ــــ ٌاألرض مظلمـــ ٌ ِْ ُ ُ ــــــــذ كانـــــــــــت النـــــــــــار    ُِ ـ ــــودة مــ ُوالنـــــــــــار معبـــــــ ُْ ٌ  

َوجعــل واصــل بــن ع َطــاء غــزاال، وزعــم أن مجيــع املــسلمني كفــروا بعــد وفــاة الرســول، فقيــل لــهَ ََّ َ ًَّ َ  وعــىل: ٍ
شد ضا؟ فأ   :ًأ

ــــــــــــــــرو، ـــــ ــــــــــــــــة، أم عمــ ــــــــــــــــا رش الثالثـــــــ ٍومــــــ َّ ُ ِ ُّ ـــــــذ    َ ــــ ــ ـــــــــــــــصاحبك الــــــ ــــ ـــــــصبحيناى ب ــــ ــ ــــ َال تــ ْ َ  
ٍقال واصل بن عطاء عند ذلك َأما هلذا األعمى امللحد الـمشنَّف الـمكنَّى بـ: ُ ُ ُ ؟ أما َمن يقتله" معاذى أ"َِ

ُوا لوال أن الغيلة سجية من سجايا الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه عىل مضجعه، ويقتله ىف َ ُّ ْ ٌ ِ ِ ِجوف منزله  َّ
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ِيــوم حفلــه، ثــم كــان ال يتــوىل ذلــك منــه إال عقــيىل وىف ْ ََ ُْ ِأو سدوســ َّ ُ ــصار.ىَ ٍقــال إســامعيل بــن حممــد األ ُوعبــد ى ّ
َالكريم بن روح الغفار ِ ْ و ح:ىَ َفص عمر بن أ قال أ ِعثامن الشمرى ُ َّ ء ىف:ىَّ َ أال تريان كيف جتنَّب الرا َ كالمه  َ

تام، للذ َّهذا، وأ ٍتريان مـن سـالمته وقلـة ظهـور التكلـف فيـه، ال تظنّـان بـه التكلـف، مـع امتناعـه مـن حـرف ى ِ ْ َ ّ ُُّ َ
ــــه حــــني مل يــــستطع أن يقــــول َّكثــــري الــــدوران ىف ْالكــــالم؟ أال تريــــان أ ّ ــثَّبــــشار، وا: "ِ ــرد، واملرعــ ــــن بــ َّب جعــــل " ُ

ٌلـــوال أن الغيلـــة ســـجية مـــن ســـجايا : ، وقـــال"الكـــافر"ًبـــدال مـــن " ِامللحـــد"، و"َّاملرعـــث"ًبـــدال مـــن " املـــشنَّف" َّّ ِ

ــــذكر "الغاليــــة" ــــة"، ومل ي ــــصورية وال املغريي َّاملن ُ ِّ ء، وقــــال" ِ ــان الــــرا ُلبعثــــت: "ملكــ ْ َ َ ــــبعج بطنــــه، ومل يقــــل" َ : مــــن ي
ُوكان إذا أراد أن يذكر ". فراشه"عىل : ، ومل يقل"مضجعه"َىل َع: ، وقال"ُألرسلت إليه" ْ ّالـرب"َ القمـح : قـال" ُ

  ... أو احلنطة
 عـال ىفى بـال هنايـة، الـذى احلمـد هللا القـديم بـال غايـة، والبـاق: "خطبة واصل بن عطاء املنزوعـة الـراءوهذه 
َعلوه، فال حيويه زمان، وال حييط به مكان، وال ي ِّدنوه، ودنا ىف َؤوده حفـظ مـا خلـق، ومل خيلقـه عـىل مثـال سـبق، بـل ِّ َُ ٍ َ َ ُ ْ ِ ُ

وهيتـــه،  ـــشأه ابتـــداعا، وعدلـــه اصـــطناعا، فأحـــسن كـــل يشء خلقـــه، ومتـــم مـــشيئته، وأوضـــح حكمتـــه، فـــدل عـــىل أ َّأ
َّتواضع كل يشء لعظمته، وذل كل يشء لـسلطانه، ووسـع كـل يشء . ِّفسبحانه ال معقب حلكمه وال دافع لقضائه ِ َ

ُفـــضله، ال ْ ــه مثقـــال حبــــة، وهــــو الـــسميع العلــــيمَ َّ يعــــزب عنــ َ ْ َُ تقدســــت أســــامؤه، . وأشــــهد أال إ إال اهللا وحـــده . ُ
َّوعظمــت آالؤه، وعــال عــن صــفات كــل خملــوق، وتنــزه عــن شــبيه كــل مــصنوع، فــال تبلغــه األوهــام، وال حتــيط بــه 

َالعقـــول وال األفهـــام، يعـــىص فـــيحلم، ويـــدعى فيـــسمع، ويقبـــل التو ْ َ ُ ْ َ ْ َُ ْ ُ بـــة مـــن عبـــاده ويعفـــو عـــن الـــسيئات ويعلـــم مـــا َ
ُّوأشـــهد شـــهادة حـــق، وقـــول صـــدق، بـــإخالص نيـــة، وصـــحة طويـــة، أن حممـــد بـــن عبـــد اهللا عبـــده ونبيـــه، . تفعلـــون َُّ ِ َ

كته، ونصح ألمته، وجاهد ىف َوخالصته وصفيه، ابتعثه إىل خلقه بالبينة واهلدى ودين احلق، فبلغ مأ َُ ُ َّْ َ سبيل اهللا ال  ُّ
ـاه اليقـني تأخذه ىف ُاحلق لومة الئم، وال يصده عنه زعم زاعم، ماضيا عىل سنته، موفيـا عـىل قـصده حتـى أ ْ فـصىل . َ

بيائــــه،  ــالها عـــىل صـــفوة أ مـــى، وأجـــل وأعــــىل صـــالة صـ ـــم وأ اهللا عـــىل حممـــد وعـــىل آل حممـــد أفــــضل وأزكـــى، وأ
  . إنه محيد جميد. وخالصة مالئكته، وأضعاف ذلك

ِبتقوى اهللا، والعمل بطاعته، واملجانبة ملعصيته، وأحضكم عىل ما يـدنيكم ى أوصيكم، عباد اهللا، مع نفس ْ ُ ُُّ َ

ِمنه، ويزلفكم لديه، فإن تقوى اهللا أفضل زاد، وأحسن عاقبة ىف ْ َوال تلهينَّكم احلياة الدنيا بزينتها وخدعها، . معاد ُ ُ ُُ َ ِ ْ
ٌوفواتن لذاهتا وشهوات آماهلا، فإهنا متاع قليل، ومدة إىل ح ٌ ٌ َِ فكم عاينتم مـن أعاجيبهـا، . ني، وكل يشء منها يزولَ

َوكــم نــصبت لكــم مــن حبائلهــا، وأهلكــت مــن جــنَح إليهــا، واعتمــد عليهــا ْ َْ ْ ــن . أذاقــتهم حلــوا، ومزجــت هلــم ســام. ِْ أ
واب، وكاثفوا احلجاب، وأعدوا اجلياد، وملكوا الـبالد ّامللوك الذين بنَوا املدائن، وشيدوا املصانع، وأوثقوا األ ُ َ ،

ياهبــا، وعاضــتهم مــن الــسعة ضــيقا، ومــن العــزة ذال، ومــن  ْواســتخدموا الــتالد؟ قبــضتهم بمخالهبــا، وعــضتهم بأ َ
احليــاة فنــاء، فــسكنوا اللحــود، وأكلهــم الــدود، وأصــبحوا ال تــشهد إال مــساكنهم، وال جتــد إال معــاملهم، وال حتــس 

ًمنهم من أحـد، وال تـسمع هلـم نبـسا ْ َّفتـزودوا، عافـاكم اهللا. َ َ األلبـاب  ، فـإن أفـضل الـزاد التقـوى، واتقـوا اهللا يـا أوىلَ
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َّجعلنا اهللا وإياكم ممن ينتفع بمواعظه، ويعمل حلظه وسعادته، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لعلكم تفلحون ِّ .
و األلباب ك هم أ ك الذين هداهم اهللا، وأو ُأو لغ مواعظ املتقني، كتاب . ُ اهللا إن أحسن قصص املؤمنني، وأ

ِفـــإذا تـــىل. الزاكيـــة آياتـــه، الواضـــحة بيناتـــه ـــصتوا لـــه واســـمعوا لعلكـــم تفلحـــون ُ ِأعـــوذ بـــاهللا القـــو. علـــيكم فأ  مـــن ى،َ
ِالــشيطان الغــو ًمل يلــد ومل يولــد ومل يكــن لــه كفــوا * اهللا الــصمد * هــو اهللا أحــد : قــل. إن اهللا هــو الــسميع العلــيم.ىَ ُ ُ

املبــني، وأعاذنــا وإيــاكم مــن العــذاب األلــيم، وأدخلنــا وإيــاكم ى والــوحنفعنــا اهللا وإيــاكم بالكتــاب احلكــيم، . أحــد
  ".جنات النعيم

ـو محـزة الـشارى، واسـمه املختـار بـن عـوف ِولـد بالبـرصة. ومن خطباء العرص األمـوى املـشهورين أ وهـو . ُ
ه ىف ذلـــك  ِمـــن اخلـــوارج اإلباضـــية، وكـــان عنيـــف العبـــارة قاســـى احلكـــم ال يـــورى وال يـــداجى، شـــأ َ ُ َ شـــأن اخلـــوارج ُِّ

خرج عىل مروان بن حممد آخر خلفاء األمويني بعد أن ظل يذهب للحج كل عام حيث الناس عىل حربه، . عموما
ِثم اشتبك بقواته أخريا ىف معركة مع جيشه، فدارت الدائرة عليه، واهنزم وقتل ُومما خطب به أهل املدينة اخلطبة . ُ َ

َّالتاليـــة التـــى محـــل فيهـــا علـــيهم وعـــنَّفهم وســـف ــنهمُ ويالحـــظ القـــارئ أهنـــا تتـــسم بقـــرص اجلمـــل . ههم وشـــكك ىف ديـ
. وتوازهنا واستعامل الرتادف والسجع واملقابلة ىف كثري من األحيان، واستيحاء العبارة القرآنية بـني احلـني واحلـني

ــو محــزة الــشارى نفـسه ىف موضــع أعــىل . واأللفـاظ والعبــارات والرتاكيــب سـهلة منــسابة ال عنــت فيهــا مــن ويـضع أ
موضع خماطبيه، فهو حيكم حكام شديدا عليهم وعىل مذهبهم، راميـا إيـاهم بالتفلـت مـن الـدين، ومؤكـدا هلـم أهنـم 

نى عليه. رش خلف خلري سلف ت رسم الدين فيكم باقيا، وآثاره  يا أهل املدينة، ما ىل: "قال بعد أن محد اهللا وأ ُرأ
ُد بليت فيكم جدته، وانطمست عنكم سنَّتهدارسة، ال تقبلون عظة، وال تفقهون من أهله حجة؟ ق ُ َُّ ْ ِْ َ ِ ْترون معروفه . َ َ َ

ــصاركم، . منكـــرا، واملنكـــر مـــن غـــريه معروفـــا ـ ـــذر، عميـــت عنهـــا أ ــم النُّ ُإذا انكـــشفت لكـــم العـــرب، وأوضـــحت لكـ ْ َ ِ َِ ُ َ
ُوصمت عنها أسامعكم، ساهني ىف ْ َّ ِغفلة، تنبسط قلوبكم للباطل إذا نرش، وتنقبض غمرة، الهني ىف َ  عن احلق إذا ُ

سة باجلهل، كلام وقعت عليهـا موعظـة زادهتـا عـن احلـق نفـورا ًذكر، مستوحشة من العلم، مستأ ً  حتملـون قلوبـا ىف. ُِ
ْأومل تلـــن لكتـــاب اهللا الـــذ. صـــدوركم كاحلجـــارة أو أشـــد قـــسوة مـــن احلجـــارة َِ َ ْ َ تـــه خاشـــعا ى َ ـــزل عـــىل جبـــل لرأ َلـــو أ ِ ْ ُ

ِ، ما تغنمتصدعا من خشية اهللا؟ يا أهل املدينة ْ دانكم إذا سقمت قلوبكم؟ إن اهللا قد جعل لكـل ى ُ ُعنكم صحة أ
دان دان هلا . شئ سببا غالبا ينقاد له ويطيع أمره، وجعل القلوب غالبة عىل األ فإذا مالت القلوب ميال كانت األ

ولـــو . ونفــاذ البــصريةوإن القلــوب ال تلــني ألهلهــا إال بـــصحتها، وال يــصححها إال املعرفــة بــاهللا وقـــوة النيــة . تبعــا
ْاستشعرت تقوى اهللا قلوبكم الستعملت ىف َْ ِ ْ َُ َْ َ ُْ دانكم ْ   . ُطاعة اهللا أ

ُيــا أهــل املدينــة، داركــم دار اهلجــرة ومثــوى رســول اهللا لـــام نبــت بــه داره، وضــاق بــه قــراره، وآذاه األعــداء،  ُ ْ َ َ ّ
ِوجتهمــت لــه األقربــاء، فنقلــه اهللا إلــيكم، بــل إىل قــوم لعمــر ْ َ َ يكونــوا أمثــالكم، متــوازرين مــع احلــق عــىل الباطــل، مل ى ٍ

ْسـبيله، وآووا رسـول اهللا  خمتارين اآلجـل عـىل العاجـل، يـصربون للـرضاء رجـاء ثواهبـا، فنـرصوا اهللا وجاهـدوا ىف َ
فـسهم ولــو كـان هبــم خــصاصةى ونـرصوه واتبعــوا النـور الــذ ــزل معـه، وآثــروا اهللا عــىل أ ِأ ْ قـال اهللا تعــاىل ألمثــاهلم . ُ
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ـــك هــم املفلحــون: "اهتــدى هبــداهموملــن  ِومـــن يــوق شــح نفــسه فأو َّ ُ ُْ َ نـــاؤهم، ومــن بقــ". َ ــتم أ ِوأ َ ْ ِمــن خلفهـــم، ى َ َِ َ ْ
ــ ــم، أو تأخــــذوا بــــسنتهم، عمــ ْترتكــــون أن تقتــــدوا هبــ ّالقلــــوب صــــم اآلذانى ُ ـــدى . ُ اتبعــــتم اهلــــوى، فــــأرداكم عــــن اهلـ

ْلبـــئس . ربون، وال تـــوقظكم فتـــستيقظونفـــال مـــواعظ القـــرآن تزجـــركم فتزدجـــرون، وال تعظكـــم فتعتـــ. وأســـهاكم ِ َ
تم من قوم مضوا قبلكم ما رستم بـسريهتم، وال حفظـتم وصـيتهم، وال احتـذيتم مثـاهلم ْاخللف أ َُ ْ ِ ْ ََ ٍ ُ ْلـو شـقت عـنهم . َ َّ ُ

ُقبورهم فعرضت عليهم أعاملكم لعجبوا كيف رصف العذاب عنكم ُِ ُ ْ َ ِ .  
ُيا أهل املدينة، أولكم خري أول، وآخركم ِ ٍ ّ َُّ ُ ٍ رش آخرَ ِ ٍإنكـم أطعـتم قـراءكم وفقهـاءكم فاختـانوكم عـن كتـاب . ُّ

ٍعوج بتأويل اجلاهلني، وانتحال املبطلـني، فأصـبحتم عـن احلـق نـائني، أمواتـا غـري أحيـاء ومـا تـشعرونى ِغري ذ َ يـا . ِ
ــصار والــذين اتبعــوهم بإحــسان، مــا أصــح أصــلكم، وأســقم فــ نــاء املهــاجرين واأل َأهــل املدينــة، يــا أ َْ َ َ كــان ! َرعكمَّ

ــتم أهــل الــضاللة واجلهالــة . آبــاؤكم أهــل اليقــني، وأهــل املعرفــة بالــدين، والبــصائر النافــذة، والقلــوب الواعيــة، وأ
ْاســتعبدتكم الــدنيا فــأذلتكم، واألمــان ْفأضــلتكمى ْ َّ َ فــتح اهللا لكــم بــاب الــدين فــسددمتوه، وأغلــق عــنكم بــاب الــدنيا . َ

ٌرساع إىل الفتنة، بطاء. ففتحتموه َ ِ ٌ َ ْ عن السنَّة، عمِ ٌّعن الربهان، صم عن العرفان، عبيد الطمع، حلفاء اجلزعى ُُّ َنعم . ُ ْ ِ

ناءكم إن متسكوا به! َّما ورثكم آباؤكم لو حفظتموه َنرص اهللا آباءكم عىل احلق، وخذلكم عىل ! ِّوبئس ما تورثون أ َ َ
ُوى فــأرداكم، واللهــو فأســهاكم، ومــواعظ اتبعــتم اهلــ. كــان عــدد آبــائكم قلــيال طيبــا، وعــددكم كثــري خبيــث. الباطــل َ

  ". ِّالقرآن تزجركم فال تزدجرون، وتعربكم فال تعتربون
  :الرسائل

عرف العرب ىف عرص صدر اإلسالم الرسائل النثرية، التى مل نـسمع أهنـم كـانوا يعرفوهنـا ىف اجلاهليـة، فقـد 
باعــه إىل الــسعى احلثيــث ىف طلــب املعرفــة أمــا ىف اإلســالم فقــد تغــريت األمــور، إذ د. كــانوا أميــني إىل حــد بعيــد َعــا أ
بـــسم اهللا الـــرمحن : "ومـــن تلـــك الرســـائل رســـالة النبـــى صـــىل اهللا عليـــه وســـلم إىل هرقـــل. وتعلـــم القـــراءة والكتابـــة

أدعـوك ى أمـا بعـد فـإن. ٌسـالم عـىل مـن اتبـع اهلـدى: من حممـد بـن عبـد اهللا ورسـوله إىل هرقـل عظـيم الـروم. الرحيم
َبدعايــة اإلســال َأســلم تــسلم يؤتــك اهللا أجــرك مــرتني. مَ ْ ْ ْ ُْ َ ِ ْ ُ َ َ ِ َفــإن توليــت فــإن عليــك إثــم األريــسيني. َ ْ ََّ يــا أهــل الكتــاب، . َ

ًتعالوا إىل كلمة سواء بيننـا وبيـنكم أال نعبـد إال اهللا وال تـرشك بـه شـيئا وال يتخـذ بعـضنا بعـضا أربابـا مـن دون اهللا ً ُ ًَ ِ ٍَّ َ ََ ّ ٍ ْ ََ .
ْفإن تولوا فقولوا ََّ ا مسلموناشه: َ   ".ّدوا بأ

: مــن حممــد رســول اهللا إىل كــرسى عظــيم فـــارس. بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم: "وكــذلك رســالته إىل كــرسى
ًســـالم عـــىل مـــن اتبـــع اهلـــدى، وآمـــن بــــاهللا ورســـوله، وشـــهد أال إ إال اهللا وحـــده ال رشيـــك لـــه وأن حممـــدا عبــــده  ٌ

ا رسول اهللا إىل النى وأدعوك بدعاء اهللا، فإن. ورسوله ذر من كان حيـا وحيـق القـول عـىل الكـافرينأ ُاس كافة أل َّ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ً َّ .
يت فإن إثم املجوس عليك َفإن تسلم تسلم، وإن أ ْ َ َ ْ ْ ْ َْ َ ُِ."  

ضا معاهدته صىل اهللا عليه وسلم مع قريش ىف صلح احلديبية عىل أن يعود صـىل اهللا عليـه وسـلم  ولدينا أ
ُإىل املدينة عامه ذلك دون أن يـدخل مكـة ـى هـو واملـسلمون َ  عـىل أن يؤجـل إىل العـام املقبـل العمـرة التـى كـان قـد أ
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َهـذا مــا صـالح عليــه حممـد بــن عبـد اهللا ســهيل بـن عمـرو: "لتأديتهـا ْ َ َُ ُ اصــطلحا عـىل وضــع احلـرب عــن النـاس عــرش : ُ
ـى حممـدا مـن قـريش بغـري إذن وليـه رد ـه مـن أ َّسنني يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعـض، عـىل أ َ ً ُه علـيهم، ّ

َّوإن بيننا عيبة مكفوفة، وإنه ال إسالل وال إغالل، وإنه من أحـب أن . ًومن جاء قريشا ممن مع حممد مل يردوه عليه َ ْ َ َْ َ ً ً َّ
َّعقــد حممــد وعهــده دخــل فيــه، ومــن أحــب أن يــدخل ىف يــدخل ىف َ َْ َ ْ ْعقــد قــريش وعهــدهم دخــل فيــه، وإنــك ترجــع  َ َ

ً إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك، فأقمت فيها ثالثا معك عامك هذا فال تدخل علينا مكة، وإنه َ َ َْ َ َْ َ ُِ

ُالقرب، ال تدخلها بغريها السيوف ىف: سالح الراكب ُ ."  
مـن حممـد رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم صـاحب . بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم: "ثم رسالته إىل هيود خيـرب

ا جاء به موس  أال إن اهللا قد قال لكم يا معرش أهل التوراة، وإنكم لتجـدون ذلـك ىف: ىِّموسى وأخيه واملصدق 
ًحممد رسول اهللا والذين معه أشداء عىل الكفار رَمحَاء بينهم، تـراهم ركعـا سـجدا يبتغـون فـضال مـن اهللا : "كتابكم ًُ َّ ٌَّ ًُ ُ ُ ُ َُّ ِ ِ َ

َسيامهم ىف. ًورضوانا ـر الـسجود ِ ُذلـك مـثلهم ىف. وجـوههم مـن أ َ ُ ومـثلهم ىفالتـوارة َ َ َاإلنجيـل كـزرع أخـرج شـطأه  َ ْ َ َ َ ْ َ ٍ
َفـآزره فاسـتغلظ فاسـتوى عـىل سـوقه يعجـب الـزراع ليغـيظ هبـم الكفـار َّ ُ ََ ِ َِ ُّ ُوعـد اهللا الـذين آمنـوا وعملـوا الـصاحلات . َ َ َ َ

ًمنهم مغفرة وأجرا عظيام ً شدكم بالذى وإن". ً زل عليكم، وأ شدكم بام أ شدكم باهللا، وأ ُأ ْ ن قبلكم أطعم من كاى َ
ــــشدكم بالــــذ ــباطكم املــــن والــــسلوى، وأ ــن أســ جــــاهم مــــن فرعــــون وعملــــه إال ى َّمــ ــــبس البحــــر آلبــــائكم حتــــى أ َّأ

ـــزل اهللا علـــيكم أن تؤمنـــوا بمحمـــد؟ إن كنـــتم ال جتـــدون ذلـــك ىف:ىأخربمتـــون كتـــابكم فـــال كـــره   هـــل جتـــدون فـــيام أ
  ."فأدعوكم إىل اهللا وإىل نبيه. "ىقد تبني الرشد من الغ. "عليكم

َرســول اهللا ألهــل ى هــذا كتــاب حممــد النبــ. بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم: "وعهــده إىل أهــل نجــران عــام الوفــود

َكل سوداء أو بيضاء وصفراء ومترة ورقيق، وأفضل عليهم وترك ذلك هلم عىل  نجران إذ كان حكمه عليهم أن ىف ْ َ

ف َأ ْ ّحلةى َ ف حلة، وىف ىف: ُ ّكل صفر أ ُْ َُ َ ف حل َ ّكل رجب أ ُْ ّة، مع كل حلة أوقيةَ ُِ ُ ما زادت عـىل اخلـراج أو نقـصت . ّ
ُفبحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بحساب، وعىل نجران مثـواة ى َعىل األواق َْ َ ََ َ ْ َْ َ َ

ُرســـىل ًومتعـــتهم هبـــا عـــرشين فدونـــه، وال حيـــبس رســـول فـــوق شـــهر، وعلـــيهم عاريـــة ثالثـــني درعـــا وثال ُ َّ ُ َ ٌَ ْ ُُ َ ُ ُ ًثـــني فرســـا َْ
ُوما هلك مما أعاروا رسوىل. ًوثالثني بعريا إذا كان كيد باليمن ومعذرة َ ٌمن دروع أو خيل أو ركاب فهو ضامن عىل  َ ِ َ َْ َُ ُ ِ

ــى يؤديــــه إلــــيهم رســـوىل ــسبها، جــــوار ا وذمــــة حممــــد النبــــ. حتــ ــران، وحــ ُولنجــ َّ ُ ِْ ّ ِ ُ فــــسهم وملــــتهم وأرضــــهم ى َ عــــىل أ
ٌّهتم وتــبعهم، وأال يغـــريوا ممـــا كـــانوا عليــه، وال يغـــري حـــق مـــن حقـــوقهم وال وأمــواهلم وغـــائبهم وشـــاهدهم وعـــشري َّ َّ َ ُ

ـدهيم مـن قليـل  َملتهم، وال يغري أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته، وال واقه من وقهيته وكل ما حتـت أ َ َِ ِ َِّ َ ٌ ٌِ ْ ٌُّ ْ َّ
َأو كثري، وليس عليهم ريبة وال دم جاهلية، وال حيرشون وال يع ُ َ ٌرشون، وال يطـأ أرضـهم جـيشُْ َ ْ َ َومـن سـأل مـنهم . َّ

ًحقا فبينهم النَّصف غري ظاملني وال مظلومني، ومن أكل ربا من ذ ِ َ ٌمنه بريئـة، وال يؤخـذ رجـل مـنهم ى قبل فذمتى ْ َ ْ ُ
ٍهــذه الــصحيفة جــوار اهللا وذمــة حممــد النبــ وعــىل مــا ىف. بظلــم آخــر ُِ َّ ُ َ ِرســول اهللا حتــى يــأى ِ ْ َ ُ مــا نــصحوا ُاهللا بــأمرهى ِ َ َ

ُوأصلحوا فيام عليهم غري منقلبني بظلم َْ َ."  



 ٢٠٦
 

و بكر بعد وفاة النبى عهـدا إىل أهـل نجـران يؤكـد عهـد النبـى عليـه الـسالم معهـم هـذا نـصه بـسم : "وكتب أ
ــ. اهللا الــرمحن الــرحيم : بكــر خليفــة رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ألهــل نجــرانى هــذا الكتــاب مــن عبــد اهللا أ

ْأجارهم من  جنده ونفسه، وأجاز هلم ذمة حممد صىل اهللا عليـه وسـلم إال مـا رجـع عنـه حممـد رسـول اهللا صـىل اهللا ِ
فــسهم بعــد ذلــك . أرضــهم وأرض العــرب أال يــسكن هبــا دينــان عليــه وســلم بــأمر اهللا عــز وجــل ىف أجــارهم عــىل أ

َم وبــيعهم حيــثام وقعــت، وملــتهم وســائر أمــواهلم وحاشــيتهم وعــاديتهم، وغــائبهم وشــاهدهم، وأســقفهم ورهبــاهن ِ

دهيم من قليل أو كثري، عليهم ما عليهم َّفإذا أدوه فال حيـرشون وال يعـرشون. وعىل ما ملكت أ َ َُ ُ ْ َّْ َّوال يغـري أسـقف . َ َ ُ
 َّووىف هلــم بكــل مــا كتــب هلــم رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم وعــىل مــا ىف. مــن أســقفيته وال راهــب مــن رهبانيتــه

وعلـيهم النـصح واإلصـالح فـيام علـيهم . رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وجـوار املـسلنيالكتاب مـن ذمـة حممـد 
  ".من احلق

ــوبعــث  ــو عبيــدة بــن اجلــراح إىل أ ِالــشام وملكهــم اهللا عــنهام فــيام جــرى بــني أهــاىل بكــر رىضى أ بــسم اهللا : "َ
ــا اختلــف املختلفــون فيــه ّأعزنــا باالســالم، وأكرمنــا بــاإليامنى أمــا بعــد فاحلمــد هللا الــذ. الــرمحن الــرحيم ، وهــدانا 

بــاط أهــل الــشام أخربونــى وإن عيــون. مــن يــشاء إىل رصاط مــستقيمى إنــه هيــد. بإذنــه ّأن أوائــل أمــداد ملــك ى مــن أ
ه كتـب إلـيهم أن أهـل مدينـة مـن  ّالروم قد قدموا إليهم، وأن أهل مدائن الشام قد بعثوا رسلهم إليه يستمدونه، وأ ّ َّ ِ

ّقدم عليكم من العرب، فاهنضوا إليهم فقاتلوهم، فإن مددمدائنكم أكثر ممن  َِ يكم من ورائكمى َِ َفهذا ما بلغنـا . يأ
فس املسلمني طيبة بقتاهلم. عنهم زل اهللا عـىل املـسلمني نـرصه، وعـىل . ّوقـد أخربونـا أهنـم قـد هتيـأوا لقتالنـا. وأ فـأ

  ".والسالم. إنه بام يعملون عليم. املرشكني زجره
ُّكتابـــك تـــذكر فيـــه تيـــرس عـــدوكم ى أمـــا بعـــد فقـــد جـــاءن: "ق عليـــه رضـــوان اهللا برســـالة تقـــولوقـــد رد الـــصدي

َملواقعتكم وما كتب به إلـيهم ملكهـم مـن عدتـه إيـاهم أن يمـدهم مـن اجلنـود بـام تـضيق بـه األرض الفـضاء ُولعمـر . ِ ْ َ َ
ْاهللا لقد أصبحت األرض ضيقة عليه برحبها ـا بيـائس أن تز. ُ ٍوايم اهللا مـا أ ِ ُ ْ هـو بـه عـاجال إن ى يلـوه مـن مكانـه الـذَ

َّفبـــث خيلـــك ىف. شـــاء اهللا تعـــاىل يـــك  ُ َالقـــرى والـــسواد، وضـــيق علـــيهم بقطـــع املـــرية، وال حتـــارص املـــدائن حتـــى يأ
ِ ْ َ ْ ِّ ََ َّ

يهم مـدد إال أمـددناكم بمـثلهم أو ضـعفهم.ىأمر . فإن ناهدوك فاهنض إليهم، واستعن باهللا علـيهم، فإنـه لـيس يـأ
ُوال أعــرفن مـا جبنْــتم عـنهم، فــإن اهللا فـاتح لكــم، ومظهـركم عــىل عــدوكم، . مـد هللا، قلــة وال ذلـةولـيس بكــم، واحل ُِ ْ ٌ ُ َ َّ

َومعزكم بالنرص، وملتمس منكم الشكر لينظر كيف تعملون ٌُ ُّ ُوعمرو فأوصـيك بـه خـريا، فقـد أوصـيته أال يـضيع . ِ
  ". والسالم عليك. لك حقا

ضا رسالة عمر بن اخلطاب ىف . بسم اهللا الرمحن الرحيم: " وهىى،موسى األشعرى اء إىل أالقض ومنها أ
أما بعد فإن القضاء فريضة حمكمة، . سالم عليك: من عبد اهللا عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني إىل عبد اهللا بن قيس

ِفافهم إذا أدىل. وسنة متبعة ْ َإليك، فإنه ال ينفع تكلـم بحـق ال نفـاذ لـه ُ ٌ ُّ َ عـدلك وجملـسك ِآس بـني النـاس بوجهـك و. َ
ِحيفــك، وال ييــأس ضــعيف مــن عــدلك ٌحتــى ال يطمــع رشيــف ىف ْ كــر. َ َالبينــة عــىل مــن ادعــى، و اليمــني عــىل مــن أ َّ .



 ٢٠٧
 

ًوالصلح جائز بني املسلمني إال صـلحا أحـل حرامـا أو حـرم حـالال َّ ً َّ َال يمنعنـَّك قـضاء قـضيته اليـوم فراجعـت فيـه . ً َ ٌ
َعقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إىل ا ِ ُ َالفهم . الباطل ىفى ٌحلق، فإن احلق قديم، ومراجعة احلق خري من التامدَ ْ َ

َالفهــم فــيام تلجلــج ىف ْ ٍكتــاب وال ســنَّة صــدرك ممــا لــيس ىف َ َثــم اعــرف األشــباه واألمثــال، فقــس األمــور عنــد ذلــك، . ُ ِ ِ

َفـإن أحـرض بينَتـه : إليهـاى ينتهـًواعمد إىل أقرهبا إىل اهللا، وأشبهها باحلق، واجعـل ملـن ادعـى حقـا غائبـا أو بينـة أمـدا  ِّ َ
فـى للـشك، وأجـىل للعمـى َأخذت له بحقه، وإال اسـتحللت عليـه القـضية، فإنـه أ ْ َ ََ ْ َ ٌاملـسلمون عـدول بعـضهم عـىل . َ

ِحــد، أو جمربــا عليــه شــهادة زور أو ظنينـا ىف بعـض إال جملــودا ىف َ ئر، ودرأ . والء أو نــسب َّ فــإن اهللا تــوىل مــنكم الــرسا
ِّوإياك و الغلق والضجر والتأذ. امنبالبينات واأل َ َ َّ َ َ َباخلصوم والتنكر عند اخلصومات، فإن احلق ىفى َ مواطن احلق  ُّ

ِّليعظم اهللا به األجر، وحيسن به الذخر َ ُ ْفمن صحت نيته وأقبل عىل نفسه كفاه اهللا ما بينه وبني الناس، ومن ختلق . َ َّ َ
ه ليس من نفسه شانه اهللا عاجل رزقه وخزائن رمحته؟  فام ظنك بثواب غري اهللا عز وجل ىف. للناس بام يعلم اهللا أ

  ".والسالم
ضا إىل عمرو بن العاص عامله عىل مـرص ىف أمـر اخلـراج وقلـة مـا يـرد  ُوهذا نص رسالة عمر بن اخلطاب أ َِ

ى فإن.  عليكسالم: من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل عمرو بن العاص. بسم اهللا الرمحن الرحيم: "إليه من مرص
ـت عليــه، فـإذا أرضــك أرض واســعة ى أمــرك والــذ فكـرت ىفى أمــا بعـد فــإن. ال إ إال هــوى أمحـد إليــك اهللا، الـذ أ

ًعريضة رفيعة قد أعطـى اهللا أهلهـا عـددا وجلـدا وقـوة ىف ً َ َ ًبـر وبحـر، وأهنـا قـد عاجلتهـا الفراعنـة وعملـوا فيهـا عمـال  ً ٍ ٍّ َ
ِّحمكام مع شدة عتوهم وكفرهم، فعج ُ ُوأعجـب ممـا عجبـت أهنـا ال تـؤدى نـصف مـا كانـت تؤديـه مـن . ُبت من ذلكُ

عـــىل أرضـــك مـــن اخلـــراج، ى الـــذ مكاتبتـــك ىف ُولقـــد أكثـــرت ىف. اخلـــراج قبـــل ذلـــك عـــىل غـــري قحـــوط وال جـــدوب
ينا عــىل غـري نــزر، ورجــوت أن تفيــق فرتفـع إىل ُوظننـت أن ذلــك ســيأ ُْ ين َ ــت تـأ بمعــاريض تعبــأ هبــا ال ى ذلــك، فــإذا أ

َكنت تؤخذ بـه مـن اخلـراج قبـل ذلـكى ولست قابال منك دون الذ.ىنفس ىفى افق الذتو ْ ى مـا الـذى ولـست أدر. ُ
فرك من كتاب َأ َ ْ َوقبضكى َ َ ًفلئن كنت جمزئا كافيا صحيحا إن الرباءة لنافعة، ولئن كنت مضيعا نطفا إن األمر لعىل ! َ ً ً ًَ ًَ

َغــري مــا حتــدث بــه نفــسك تغــ. ِّ ــاىض منــك ىفذلــك ى ُوقــد تركــت أن أ وقــد . ذلــك رجــاء أن تفيــق فرتفــع إىل العــام ا
ه مل يمنعك من ذلك إال عاملك عـامل الـسوء ومـا تـوالس عليـه وتلفـف ِعلمت أ َ ُ بـإذن اهللا ى ًاختـذوك كهفـا، وعنـد. ُ

ك عنه ا عبد اهللا، أن يؤخذ منك احلق وتعطاه، فـإن النَّهـز خيـرج . دواء فيه شفاء عام أسأ ْفال جتزع، أ ْ َُ ُ َ َّالـدرْ ُّواحلـق . َّ
لج، ودعن َوما عنه تتلجلج، فانه برح اخلفاءى أ ِ   ".والسالم. َ

لعبد اهللا عمر أمري املؤمنني من . بسم اهللا الرمحن الرحيم: " وقد رد عليه عمرو بن العاص بالرسالة التالية
كتـاب أمـري املـؤمنني ى بلغنأما بعد فقد . ال إ إال هوى أمحد إليك اهللا، الذى سالم عليك، فإن: عمرو بن العاص

ــدهيم، ى فيــه مــن اخلــراج والــذى اســتبطأى الــذ ىف ذكــر فيــه مــن عمــل الفراعنــة قبــل، وإعجابــه مــن خراجهــا عــىل أ
ِولعمـــر. ونقـــص ذلـــك منهـــا منـــذ كـــان اإلســـالم ْ َ ُللخـــراج يومئـــذ أوفـــر وأكثـــر، واألرض أعمـــر، ألهنـــم كـــانوا عـــىل ى َ ُ ُ َُ ُ َ ْ َ

ُكفرهم وعتوهم أرغب ىف ِّ ُ ًوذكرت بأن النَّهز خيرج الدر، فحلبتهـا حلبـا قطـع . ة أرضهم منا منذ كان اإلسالمعامر ُ َّْ َّ ِ ْ ُ َ
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َّدرهــا بــت، وعرضــت وثربــت َوأكثــرت ىف. َ َكتابــك وأ َ َْ َّ ََّ ْ َ ْ َّ َوعلمــت أن ذلــك عــن يشء ختفيــه عــىل غــري خــرب، فجئــت . َ ٍُ ْ ُ
ِباملفظعات املقذعاتى لعمر وقـد عملنـا . ل رصـني صـارم بليـغ صـادقولقد كان لك فيـه مـن الـصواب مـن القـو. ِ

ــا عظــم اهللا مــن حــق  ُلرســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم وملــن بعــده، فكنــا بحمــد اهللا مــؤدين ألماناتنــا، حــافظني  َ َُّ َ َِّ
ُأئمتنا، نرى غري ذلك قبيحا، والعمل به سيئا، فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه قيلنا ِ َّ َ ُ ْ ُ ًَ َمعاذ اهللا من تلـك الطعـم، ومـن. ً ُّ 

م َرش الشيم، واالجرتاء عىل كل مأ َّعن تلـك الطعـم الدنيـة والرغبـة فيهـا بعـد ى َّفاقبض عملك، فإن اهللا قد نزهن. ِّ َِ َّ ُّ
ًمل تستبق فيه عرضا، ومل تكرم فيـه أخـاى كتابك الذ ِ ْ ُ َ ًَ ْ ِْ ِ ـا حـني يـراد ذلـك منـ. ْ َواهللا، يـا ابـن اخلطـاب، أل َ ى ُّأشـد لنفـسى َ

ًفيـه متعلقـا، ولكنـ ُوما عملت من عمل أرى عىل. ًاماًغضبا، وهلا إنزاها وإكر َّ َ َ ُولـو كنـت مـن . ُحفظـت مـا مل حتفـظى ُ
ا، وكان اللسان هبا من. َهيود يثرب ما زدت، يغفر اهللا لك ولنا ُوسكت عن أشياء كنت هبا عا ًذلوال، ولكن اهللا ى ُّ ُ َ

َعظم من حقك ما ال جيهل َ ْْ َُ ِّ َِّ   ".والسالم. َ
فمن املستبعد جدا أن : ّ عمر ورد عمرو عليه رغم ما حيوك ىف النفس جتاههام من أشياءُوقد أوردت رسالة

. يكون عمر متلهفا عىل كثرة اخلراج هبذا الشكل، إذ كان رىض اهللا عنه أرحم برعيته ىف البالد املفتوحة مـن ذلـك
 إحصاءات اقتصادية بـام كذلك من الغريب أن يقارن الفاروق بني خراج الفراعنة وخراج عمرو وكأن حتت يديه

نا غضضنا النظر عـن هـذه النقطـة لقـد كانـت املقارنـة . تنتجه مرص من خريات عرب العصور ينظر فيها ولنفرتض أ
بني ما كان الرومان يستخرجونه من هذا اخلراج وما يستخرجه عمرو منه أحرى وأقـرب إىل العقـل واملنطـق ألن 

ى ال ىف عهـد الفراعنــة، وهـذا إن كــان حكـم الفــراعني ىف كــل أدوار العـرب فتحــوا مـرص ىف عهــد االحـتالل الرومــان
ــصور جــرأة عمــرو ىف الــرد عــىل ابــن . تــارخيهم شــيئا واحــدا ىف االزدهــار االقتــصادى ْكــذلك لــيس مــن الــسهل أن أ َ

ِاخلطاب الـمهيب هبذا األسلوب الذى نراه ىف رسالته ويكفى أن نستحرض ىف أذهاننا موقف عمـر منـه ىف حكايـة . َ
ًاملرصى الذى اعتدى عليه ابن عمرو بعد أن تفـوق عليـه املـرصى ىف سـباق اخليـل حتـى نعـرف أن عمـرا ال يمكـن  ْ َ

َثـم كيـف نوفـق بــني موقـف عمـرو مـن طلـب عمـر كـام يعكـسه رده عليـه وبــني . أن جيـرؤ عـىل عمـر كـل تلـك اجلـراءة ُْ َ
لقـد كتـب إليـه . مواجهة املجاعة ىف بـالد العـربموقفه منه ىف عام الرمادة لدى استنجاد الفاروق به كى يعينه عىل 

َهالكــا ومــن قــبىلى ســالم عليــك، أمــا بعــد أفرتانــ.بــن العــاىص مــن عبــد اهللا عمــر أمــري املــؤمنني إىل العــاىص: "عمــر ِْ َ ً 
ت ومن قبلك؟ فياغوثاه َوتعيش أ ِْ ال ى أمحد اهللا إليك الذى فإن. سالم عليك: "، فكان رد ابن العاص!"يا غوثاه! َ

اك الغوث. إال هوإ  عثن إليك بعري أوهلا عندك، وآخرها عند. أما بعد فقد أ ٍفأل ِ ِ َّ ََ ْ َ بع الوعد "إن شاء اهللاى َ ، ثم أ
فـسهام صـاحبى . بالتنفيذ ىف احلال رى من املمكن أن يكون صاحبا هاتني الرسالتني وهذين الترصفني مها مهـا أ أ

ْالرسالتني األوليني؟ جمرد سؤال َ َ ُ.  
ّأما بعد فإن اهللا أمر األئمة أن يكونوا رعاة، ومل يتقـدم : "الة التالية فهى أول ما كتبه عثامن إىل عاملهأما الرس ً َ ُ ّ

ًإليهم أن يكونوا جباة َ ُوإن صدر هذه األمة خلقوا رعاة، ومل خيلقوا جباة. ُ ِّ ُ ْ ُوليوشكن أئمتكم أن يصريوا جباة وال . َ ّ َ ِ

ِّأال وإن أعدل السرية أن تنظروا ىف. احلياء واألمانة والوفاءفإذا عادوا كذلك انقطع . يكونوا رعاة أمور املـسلمني  ّ
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ّفــيام علــيهم فتعطــوهم مــا هلــم، وتأخــذوهم بــام علــيهم، ثــم تثنُّــوا بالذمــة، فتعطــوهم الــذ َ ى هلــم، وتأخــذوهم بالــذى ُ
  ".تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاءى ّثم العدو الذ. عليهم

ِ عىل ومعاوية كتب كتاب هذا نصهوىف اتفاقية التحكيم بني هذا ما تقاىض عليه . بسم اهللا الرمحن الرحيم: "ُ
ــ عــىل ــى بــن أ َعــىل أهــل الكوفــة ومــن معهــم مــن شــيعتهم مــن املــؤمنني  قــاىض عــىل: ســفيانى طالــب ومعاويــة بــن أ َ

نـد حكـم اهللا عـز إنـا ننـزل ع. ُواملسلمني، وقاىض معاوية عىل أهل الـشام ومـن كـان معهـم مـن املـؤمنني واملـسلمني
مـا أحيـا، ونميـت مـا ى نحيـ: وجل وكتابه، وال جيمع بيننا غريه، وإن كتاب اهللا عز وجل بيننـا مـن فاحتتـه إىل خامتتـه

و موسى األشعر فام وجد احلكامن ىف. أمات عبد اهللا بـن قـيس وعمـرو بـن العـاص ى كتاب اهللا عز وجل، ومها أ
ِ عمال بهى،القرش ِّهللا عز وجل فالسنَّة العادلة اجلامعـة غـري املفرقـةكتاب ا وما مل جيدا ىف. َ  وأخـذ احلكـامن مـن عـىل. ُّ

فـسهام وأهلهـام ـصار عـىل . ومعاوية ومن اجلند من العهود وامليثاق والثقة من الناس أهنام آمنان عـىل أ َواألمـة هلـام أ َ ٌ
ــا عــــىل مــــا ىفوعــــىل املــــؤمنني واملــــسلمني مــــن الطــــائفتني كلتــــيهام عهــــد اهللا. يتقاضــــيان عليــــهى الــــذ ــ هــــذه  ّ وميثاقــــه أ

ـنام سـاروا عــىل . ْالـصحيفة، وأن قـد وجبـت قـضيتهام عــىل املـؤمنني فـإن األمـن واالسـتقامة ووضــع الـسالح بيـنهم أ
فسهم وأهليهم وأمواهلم، وشاهدهم وغائبهم وعىل عبد اهللا بن قيس وعمرو بن العـاص عهـد اهللا وميثاقـه أن . أ

ِّوأجـل القـضاء إىل رمـضان. حرب وال فرقة حتى يقضيا ا ىفحيكام بني هذه األمة، وال يذراه ِّوإن أحبـا أن يـؤخرا . ُ َ ُ َّ َ َ ْ
ٍذلـك أخــراه عــىل تــراض مــنهام َّ ِّوإن تــوىف. َ ُ و مــن أهــل الـــمعدلة  ُ َأحــد احلكمــني فــإن أمــري الــشيعة خيتــار مكانــه، وال يــأ َُ ْ ََ ْ

ْوالقسط ّوإن مكان قـضيتهام الـذ. ِ ٌيقـضيان فيـه مكـان عـدلى َّ ْ َ َّوإن رضـيا وأحبـا فـال .  بـني أهـل الكوفـة وأهـل الـشامٌ َ ََ ِ َ ْ
ُحيـرضمها فيــه إال مــن أرادا ْ . هــذه الــصحيفة ويأخــذ احلكــامن مـن أرادا مــن الــشهود، ثــم يكتبــان شـهادهتام عــىل مــا ىف. َ

صار عىل من ترك ما ىف ًهذه الصحيفة، وأراد فيه إحلادا وظلام ٌوهم أ ْ إنا نستنرصك عىل من تر. ً هـذه  ك ما ىفَ
  ".الصحيفة

َومــن هــذه النــصوص يتبــني لنــا أن الرســائل واملعاهــدات ىف ذلــك العــرص تتــسم بالقــرص ىف معظــم األحيــان  ِ

وتنــتهج أســلوبا بــسيطا مبــارشا لــيس فيــه شــىء مــن التكلــف وال احلــرص عــىل الزينــة مــن ســجع وجنــاس وموازنــة 
ازه ىف أوضـح صـورة ممكنـة دون تزيـد أو فـضول أو أى واستعارات طريفة، بل تضع مهها كله ىف إيراد املعنى وإبـر

وان اإلطناب فاملقدمة قصرية تنتهى ىف كلمتني أو ثالث، وال تفخيم ىف األلقاب أو مبالغـة ىف التعبـري، . لون من أ
إن . جاروفـا: ِّإذ جيرى األمر فيها طبقا للتعبري اإلنجليزى الذى يقول عن الشخص الـرصيح إنـه يـسمى اجلـاروف

والرتاكيب فيها بسيطة . نصوص تتسم بالرصاحة والقصد إىل الفكرة املرادة دون لف أو دروان أو غموضهذه ال
ه ىف بيته بني أهله دون أى شعور بالوحشة. حمكمة، والتعابري مصبوبة ىف قوالب منضبطة وال . وحيس القارئ وكأ

ولـة األمويـة، وكـان فارسـى األصـل، إذ هـا ينبغى إذن أن يقال إن الرسائل قد بدئت بعبد احلميد آخر كاتب ىف الد
. نحــن أوالء إزاء رســائل ومعاهــدات تنتمــى إىل العــرص اإلســالمى ىف عهــد الرســول وىف عهــود اخللفــاء الراشــدين

وان من التطور، لكن هذا ال يعنـى أن فـن . فالرسائل إذن كانت موجودة قبل عبد احلميد نعم قد دخل الرسائل أ
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ه من الطبيعى أن يعرتى ذلك الفن ىف مساره الطويل ما اعرتاه من تغيريات، . يدهالرسائل مل يعرف إال عىل  ذلك أ
  . فهذه سنة احلياة، التى يعد التطور ركنا أصيال من أركاهنا

كثــرت الرســائل الرســمية ىف ذلــك العــرص واشــتهر كثــري مــن رجالــه ىف ذلــك : الرســائل ىف العــرص األمــوى
ـه " املوسـوعة العربيـة العامليـة"جـاء ىف ). ١٣٢ت(ومـنهم عبـد احلميـد الكاتـب . املجـال عبـد احلميـد بـن حييـى "أ

 نـشأ ىف. الـوالءى األصـل عربـى للهجرة، فارسى القرن الثان  من أعالم الكتاب ىفى،بن وهب القرش موىل العالء
بار أو الشام عىل خالف بني املؤرخني  ىف الرسـائل سـامل صـاحب ديـوان ًبدايـة أمـره مـساعدا لـصهره وظهر ىف. األ

ًأرمينيا وأذربيجان، ثم عمل أخريا  ًعهد اخلليفة هشام بن عبد امللك، ثم عمل بعد ذلك كاتبا ملروان بن حممد واىل
ِولكنه قتـل مـع خليفتـه عـىل يـد العباسـيني . أميةى ًكاتبا أول للدولة األموية عىل عهد مروان بن حممد آخر خلفاء بن ُ

ُعنــدما تولــوا احلكــم ََّ ّويعــد. َ َ ــرز الكتــاب ىفُ  فهنــاك شــبه إمجــاع بــني املــؤرخني ى،تــاريخ النثــر العربــ  عبــد احلميــد مــن أ
ـه كـان صـاحب مدرسـة جديـدة ىف ى  االزدواج، أ_١ :عامدهـا مـا يـىلى النثـر العربـ  ىفكتابـة الرسـائل والنقـاد عـىل أ

 _٢. كتاباتـه اجلميـل ىفى ملوسـيقاملعنى لتوكيد فكرته، وإلشاعة جو من التنغيم ا إيراد عبارات متعددة متقاربة ىف
َ قــرص الفواصــل عــىل طريقــة _٥.  اإلكثــار مــن الوصــف باحلــال_٤. حتميداتــه  اإلطالــة ىف_٣. رســائله اإلطنــاب ىف ِ

كانــت قبلــه خاصــة بالــشعر، مثــل التعزيــة ى  توســيع أغــراض الرســائل لتــشمل بعــض األغــراض التــ_٦.  اخلطابــة
ّويعد عبد ... ر هبذه املدرسة عدد كبري من الكتاب الذين جاؤوا بعدهوقد تأ. والتهنئة والنصح والوصف وغريها َ ُ

لغ كتاب الدواوين ىف ُفتحت الرسائل بعبد : حتى صارت بالغته مرضب املثل، فقد قيلى العرص األمو احلميد أ ِ َِ ُ
ْاحلميد، وختمت بابن العميد َ ِ نا ال نملك ديوانا خاصا برسائله إال أن ك". ُ تب األدب قد حفظت لنا ًوبالرغم من أ

نيــة لعــل مــن أمههــا نيــة واإلخوا ًقــدرا طيبــا مــن رســائله الديوا ــر مــن _١: ً ره بــام أ َ رســالته إىل الكتــاب، وفيهــا يبــدو تــأ ِ ُ ّ ُ
يهى  رسالته الت_٢. وصايا ملوك الفرس لكتاهبم وصف   رسالته ىف_٣. كتبها إىل عبد اهللا بن مروان عىل لسان أ

  ".لته إىل أهله وهو منهزم مع مروان بن حممد رسا_٤. الصيد والشطرنج
ذلـك أن لـه . لكنـى أرى عـىل العكـس مـن ذلـك أن ثقافتـه عربيـة إسـالمية. وقد قيل إن ثقافته فارسية يونانية

ـام العـرب،  رسالة وجهها إىل أمثالـه مـن الكتـاب ينـصحهم باالسـتفادة مـن القـرآن واحلـديث واألشـعار العربيـة وأ
ى عىل هامش العنارص وهذه كلها ثقافة عربي ضا، إال أهنا تأ ام العجم أ ة إسالمية، وإن كان قد أضاف إىل ذلك أ

ــه كــان كاتبــا عنـــد . كــام اشــتغل الرجـــل حمفــظ قــرآن زمنــا طـــويال قبــل أن يكــون كاتبــا. األصــيلة الــسابقة وال نـــنس أ
وىف رسـالة . عروبيـة ال أعجميـةاألمويني، وكان وفيا هلم إىل آخر رمق ىف حياته، ومعروف أن األمويني ذوو نزعة 

َلـه كتــب هبـا عــن مــروان بـن حممــد إىل فـرق العــرب حــني فـاض العجــم مـن خراســان بــشعار الـسواد قــائمني بالدولــة  ِ

ِّفال متكنوا ناصية الدولة العربية، من يد الفئة األعجمية، واثبتوا ريثام تنجىل هذه الغمـرة، ونـصحو مـن : "العباسية
فهـو، كـام نـرى، ينحـاز ". ل، ومتحى آية الليل، واهللا مع الـصابرين، والعاقبـة للمتقـنيهذه السكرة، فسينضب السي

َبــل لقــد آثــر أن يقتــل مــع آخــر خلفــاء بنــى أميــة عــىل أن يــسلم نفــسه، بنــاء عــىل . إىل العــرب ودولــتهم ضــد األعــاجم ْ ُ
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ْنصيحة هذا اخلليفة، إىل العباسيني، الذين أدنوا منهم الفرس واستفادوا هبم ىف إ سقاط الدولة األموية، إذ رأى أن َ
ه إنام فعل هذا بناء عىل نصيحة سيده، ومن ثم يلصقون  هذا غدر ال يليق، وأن الناس ىف أسوإ األحوال لن تفهم أ

د   .به العار إىل األ
ا قاله د شوقى ضيف عن استفادة عبد احلميد من أدب الفرس األخالقى ىف نصحه للكتاب . أما بالنسبة 

 بينهم من أخوة فكيف نـسى، رمحـه اهللا، مـا أكـده اإلسـالم مـن أخـوة املـؤمنني وواجباهتـا وتبعاهتـا؟ قـال بمراعاة ما
َإنام املؤمنُون إخوة فأصلحوا بـني أخـويكم واتقـوا ا لعلكـم ترَمحُـون : "تعاىل ُ َ َْ ْ ْ ُْ َّ َ ٌ َُّ َُّ ََ َ ْ َ ُ ْ َ َُ َّ َ َْ َ ِ َ ِ ِِ ْ ْ ْيـا أهيـا الـذين آمنُـوا ال يـسخر * َ ْ ََ َ َ ََ ِ َّ َ ُّ ٌقـوم َ َ

فـسكم وال تنَـابزوا  ُمن قوم عسى أن يكونوا خريا منْهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خريا منْهن وال تلمزوا أ ُ َ ََ َ َ َُ َ َّ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ْْ َ َ َ ٌ َ ْ َُ ُ ُُ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ًْ َْ ٍَ ٍ
ك ه ُباأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليامن ومن مل يتب فأو َ ِ َ ْ ُْ َ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ َُ َْ َ َ ُ ُ ِْ َ ِ َ ْ ِ َ ِِ َم الظاملون ْ َُّ ِ َيا أهيا الذين آمنُوا اجتنبوا كثريا من * ُ ُ ْ َ َِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ

حب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتـا فكرهتمـوه  ُالظن إن بعض الظن إثم وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أ ْ َ َ ُّ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ِّ ْ ُِّ َ َ ْ ْ ُ َّ ٌُ ً ُ َْ ِ َ َُ ْ ْ َّ َّ َِّ ِ َِ َ َ َْ َ َ ُ ُْ ً ُ ََ َ َْ َ َ ِ ِ

َواتقوا ا َّ ُ َّ ٌ إن ا تواب رحيم َ َِ ٌ َّ َ َ َّ َّ ثـى وجعلنَـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن * ِ َّيا أهيا النـَّاس إنـا خلقنَـاكم مـن ذكـر وأ ُ َ َ َ ِْ َِ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ََ َِّ ِ َِ ْ ًَ ُُّ ُ َ ُْ ُ ٍَ َ َ
قــاكم إن ا علــيم خبــري ــد ا أ ٌأكــرمكم عنْ ِ َ ٌ ْ ْ َ َِ َ َ َّ ََّّ َِ ُ ْْ ََ َِ ِ ِّوتعــاونوا عــىل الــرب"، "ُ ِ ْ َ َ ُ ََ َ ِ والتقــوى وال تعــاونوا عــىل اإلثــم والعــدوانَ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َّْ ِ ْ ِْ َ َ" ،

ْوأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنْسوا الفضل بينَكم" َ َُ ْ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ْْ َ ْ ْ ُ َْ َّ َِ َ ِواعتـصموا بحبـل ا َمجيعـا وال تفرقـوا واذكـروا نعمـة ا "، "َ َِّ ََّ ْ ُ ََ ُ َّ ُْ َ َ ً ْ َ َِ ُ َ َِ ِ ِ ِ ْ
َعلــيكم إذ كنـْـتم أ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ ْ َ قــذكم منْهــا َ نــا وكنْــتم عــىل شــفا حفــرة مــن النَّــار فأ ف بــني قلــوبكم فأصــبحتم بنعمتــه إخوا َعــداء فــأ َ ُ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ْ ًُ َ َُ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َِ َ َ ُْ ً ُ َ َْ ِ ِ ُِ ُ ََّ َ

َكـذلك يبـني ا لكــم آياتـه لعلكــم هتتـدون  َُ َ ُْ َ ِّْ ُْ َُّ َ ََ َ َ ُِ ِ َِ ُ َّ َ َولــتكن مـنْكم أمــة يـدعون إىل* َ ِ َ ٌُ ْ ََ ْ ََّ ُْ ُ ُِ ِ اخلــري ويـأمرون بــاملعروف وينْهـون عــن ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َِ ُ ُ َُ ْ ِ ْ ِ ْ ْ
ــك هــم املفلحــون  َاملنْكــر وأو ُْ ُ َ ُِ ْ ُْ ُ َ ِ َ ُ ِ ــك هلــم * َ ْوال تكونــوا كالــذين تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا جــاءهم البينَــات وأو ُ َ َ َُّ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ َ َ ْ ْ َ َ َُ ُ َ ُ ُ ََ َ ُ َْ َ ُ

ٌعذاب عظيم ِ َ ٌَ َ ."  
ْال حتاســـدوا وال تناجـــشوا وال تباغـــضوا وال تـــدابروا، وال يبـــع : "وســـلم للمـــسلمنيوقـــال صـــىل اهللا عليـــه  َ َِ َ َ َ َ

نـا ًبعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد اهللا إخوا ِ َ ْ ٍْ ِ َ ََ ُ ِاملـسلم أخـو املـسلم. ُ ُال يظلمـه وال خيذلـه وال حيقـره: ُ ُ ُُ ُِ ُ ِبحـسب ... ِ ْ َ
َامرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم َُ ُ َِ ِّ َّ ٌملسلم عىل املسلم حرامُّكل ا. ٍ ِ ُدمه وماله وعرضه: َِ َ ُ ُُ ْ ُِ َّإياكم والظن، فإن الظن "، "ُ َّ ََّّ َّ َّ ُ

ِأكذب احلديث، وال حتسسوا وال جتسسوا وال تناجشوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا، وكونوا عبـاد ا  َّ َ َ َ ُِ َِ َ َ َّ ََّ َ َ

نــا ــا "، "ًإخوا ُاملــسلمون تتكافــأ دمــاؤهم، ويــسعى "، "أو مظلومــا) خــرينأى امنعــه عــن ظلــم اآل(انــرص أخــاك ظا

ٌبذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد عىل من سواهم َ ُّ ِ َمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس "، "َّ ََّ ً َُّّ ِ َ ُْ ُِ َ ٍ
ٍا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يرس عىل معرس ىف ِ ْ َ ُُ ََ َّ ِ ِِ ِ ُ ً ُ َالدنيا يرس َّ َّ ِ ا عليه ىفُّ ُ َالدنيا واآلخرة، ومن سرت عـىل  َّ َ ِ ُّ

ٍمسلم ىف ِالدنيا سرت ا عليه ىف ُ َ ُ َّ َ ُالدنيا واآلخرة، وا ىف ُّ َّ ِ ُعون العبد ما كان العبد ىف ُّ ْ َ ْ ََ ِ ِعون أخيه ِ ِملؤمن للمؤمنا"، "ِ ُ 
ً يــشد بعــضه بعــضاكالبنيـان ُ ُّ  الــسالم لــدى مقدمـه إىل املدينــة إخــاءه بــني وال نـنس أن مــن أول مــا صــنعه النبـى عليــه". ُ

املسلمني، ذلك اإلبداع النبوى العظيم، بام ترتب عليه من حقوق وواجبات كان هلا دور خطري ىف متتني العالقات 
وإذا كــان . بــني أفــراد األمــة الوليــدة مل خيطــر عــىل بــال أحــد قبــل اختــاذه صــىل اهللا عليــه وســلم تلــك اخلطــوة العبقريــة



 ٢١٢
 

َّ أوىص بمراعاة أخوة اإليامن العامة فأحر به أن ينادى بمراعاة األخوات اخلاصة كأخوة أهـل الـصنعة  اإلسالم قد َّ ُْ ُُ َُ ِ

  ! الواحدة وأهل احلى الواحد وأهل القبيلة الواحدة وما إىل هذا
فكيف نرتك ذلك كله ونذهب نبحث عن أساس دعوة عبد احلميد ىف األدب الفارسى، وهو املسلم الذى 

ام تشبع، ونشأ ىف اإلسالم، إذ كان مسلام من أب مسلم ومن جد مسلم عىل ترشب ا لثقافة اإلسالمية وتشبع هبا أ
ه مل يكن جموسيا يوما حتى " البداية والنهاية"األقل، فهو عبد احلميد بن حييى بن سعد كام جاء ىف  البن كثري، أى أ

لثقافـة العربيـة اإلسـالمية إال عـىل كـرب؟ بـل إن املـسعودى يقال إنه تلقى ىف صباه وشبابه ثقافـة فارسـية، ومل يعـرف ا
املؤرخ الرحالة املشهور، وهو عربى صميم من ساللة الصحابى اجلليـل عبـد اهللا بـن مـسعود، يـذكر لعبـد احلميـد 

يى عبد احلميد بن حي: "نسبا عربيا طويال ينتهى به إىل لؤى بن غالب عىل النحو التاىل" التنبيه واإلرشاف: "ىف كتابه
َبن سعد بن عبد اهللا بن جابر بن مالك بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤ ُ ِ  وعىل كل حال فإن عبد ".بن غالبى َ

احلميد قد نضج ىف اإلسالم وخدم اإلسالم، وأخلص للدولة األموية ذات النزعة العروبية وترشب اللغة العربية 
  .والثقافة العربية اإلسالمية وملك ناصيتها وزمامها

. شــوقى ضــيف عــن انتــشار االزدواج ىف رســائل عبــد احلميــد بوصــفه ســمة متيــز أســلوبه.  يتحــدث دكــذلك
ولنأخذ . لكن ينبغى أن نعرف، إىل جانب هذا، أن االزدواج منترش ىف كثري من اخلطب والكتابات العربية القديمة

من : ّبسم ا الرمحن الرحيم: "مثاال عىل ذلك رسالة خالد بن الوليد إىل ملوك فارس، إذ جرت عىل النحو التاىل
َّحـل نظـامكم، ووهـن كيـدكم، وفـرق كلمـتكم، ولـو مل ى ّخالد بن الوليد إىل ملوك فارس، أما بعد، فاحلمد  الذ ّ

ـتم  فـادخلوا ىف. يفعل ذلك بكم كان رشا لكـم َأمرنـا نـدعكم وأرضـكم، ونجـوزكم إىل غـريكم، وإال كـان ذلـك وأ ْ َ َ
د   ".ن املوت كام حتبون احلياةقوم حيبوى كارهون عىل أ

ّوعنـدنا كــذلك رسـالة قطــرى بـن الفجــاءة إىل احلجـاج حــني بعــث هـذا إليــه برسـالة هيــدده وحيقـره فيهــا، فــرد  ُ َ ََ ّ ِ

ْبن الفجاءة إىل احلجاج بن يوسف، سالم عىل اهلداة من الوالة الذين يرعون ى من قطر: "عليه ابن الفجاءة بقوله َ ُ ََّ ْ َ ُ ُ
َحريم اهللا ويره ْ ََ َبون نقمهِ َفاحلمد هللا عىل ما أظهر من دينه، وأظلع به أهل السفال، وهدى به من الضالل، ونرص . ِ َ َّ َ َُ ِّْ ََ ََ

ّتذكر أ َكتبت إىل. ِّبه عند استخفافك بحقه ِّجلف أمى أعرابى ُ ٌ َّأستطعم الكرسة وأستشفى بالتمرة، ولعمرى ِ ْ يا ى ِ
ٌابن أم احلجاج إنك ملتيه ىف ّ ُ َّ ََ ََّ ّجبل ّ ِ ٌّتك، مطلخم ىفِ ُِ َ َوثيقتـك، ال تعـرف اهللا وال جتـزع مـن خطيئتـك ٍطريقتك، واه ىف ْ ْ َ َ .

َيئست واستيأست من ربك، فالشيطان قرينُك، ال جتاذبه وثاقك، وال تنازعه خناقـك َ ُِ ُ ِ َ ُ َِّّ َ لـو شـاء ى ُفاحلمـد هللا، الـذ. َ
ــرز ىل َصــفحتك، وأوضــح ىل أ َصــلعتك َ َ لــذ. َْ ُنفــس قطــرى َفوا ْ طــال لــيس كتــصدير بيــده ى َ َلعرفــت أن مقارعــة األ َّ َْ َ َ َ

ــ َأرجــو أن يــدحض اهللا حجتــك، وأن يمنحنــى املقــال، مــع أ َّْ ُ ُُ َ َمهجتــكى ِ َ ْ ٌّوقطــرى ســابق عــىل عبــد احلميــد كــام هــو ". ُ
يـــه املـــشهورة . معـــروف ْبـــل كـــان بعـــض اخلطبـــاء يعنَـــون بـــاالزدواج ىف خطـــبهم كـــام هـــو احلـــال ىف خطبـــة زيـــاد بـــن أ ْ ُ

  .، إذ فيها كثري من العبارات املزدوجة كام شاهدنا قبال"ءالبرتا"بـ
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ه جعل النثر يؤدى وظيفة الشعر ىف الرثاء والوصف وما إىل . وإذا كان د شوقى ضيف يذكر لعبد احلميد أ
ذلك فعندنا قبل ذلك مثال رسالة احلجاج إىل عبد امللك بن مروان يصف فيهـا كيـف هطـل املطـر مـن بعـد جفـاف 

ْفحيت به  َّ ضا. ُاألرض بعد موهتاَ ّأما بعد فإنا نخرب : "وال ينبغى أن يفوتنا ما ىف الرسالة من االزدواجات اجلميلة أ ُ ّ
ــه مل يــصب أرضــنا وابــل منــذ كتبــت أخــربه عــن ســقيا ا إيانــا إال مــا بــل وجــه األرض مــن الطــش  ّأمــري املــؤمنني أ َّ َْ ّ ََّ ٌَّ َّ ُ ِ ْ ُ ُ َ َّ َ

َوالرش والـرذاذ حتـى دقعـت األر َِ ّ ّ ْض واقـشعرت واغـربت، وثـارت ىفّ َّْ نواحيهـا أعاصـري تـذرو دمـاق األرض مـن  َّ
دهيم من شدة األرض واعتزازهـا وامتناعهـا، وأرضـنا أرض رسيـع تغريهـا، وشـيك  ٌتراهبا، وأمسك الفالحون بأ ُّ ٌ ٌ ُ ّ ُِ ّ

َتنكرها، سيئ ظن أهلها عند قحوط املطر حتى أرسل ا بالقبول يوم اجلمعة، ف ُ ََّ ّ ُّ ٌِّ َ ُّ ، ارت زبرجـا متقطعـا متمـرصا ًأ ِّ ً ًِّ ِ ْ ِ

فـت متقطعـه، ومجعـت متمـرصه حتـى انتـضد فاسـتوى،  َثم أعقبته الشامل يوم السبت فطحطحـت عنـه جهامـه، وأ َّ َْ ِّ َ َ َ ْ َِّ َ َ َْ َّ َ َ َّ
ًوطام وطحا، وكان جونا مرثعنا قريبا رواعده، ثم عادت عوائده بوابـل منهمـل منـسجل يـردف بعـضه بعـضا ُ ُ ًٍ ٍ ٍ ِ َ َْ ُ ً ّ، كلـام َ

يب لشدة وقعه ىف ُأردف شؤبوب أردفته شآ َالعراص َ ُبمثل قطع القطـن قـد ى ترمى ُوكتبت إىل أمري املؤمنني وه. ِ َِ ِ

ٍمـأل اليبـاب، وســد الـشعاب، وسـقى منهــا كـل سـاق ّ َ َ ِّ َّ َ ـزل غيثــه، ونـرش رمحتـه مــن بعـد مـا قنطــوا، ى َّفاحلمــد  الـذ. َ َأ ََ
  ". والسالم. احلميد وهو الوىل
ضا يصف ىف النص التاىل شيئا قريبا مما وصفه احلجاجوه س بن مالك هو أ ِأصاب أهل املدينة : "ا هو ذا أ َ

ٌقحــط عــىل عهــد رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم، فبينــا هــو خيطــب يــوم مجعــة إذ قــام رجــل فقــال ٍَّ ِ َِ َُ ُ َّ ِ ِ ِيــا رســول اهللا، : ٌ َ
ِهلكت الكراع، هلكت الـشاء، فـادع اهللا يـسق ِ ِْ ُ ََ ُ َُ ِفمـد يديـه ودعـا. يناُ ـس. َّ ْوإن الـسامء ملثـل الزجاجـة، فهاجـت : ٌقـال أ ِ ُ َ َّ

ــشأت ْريــح أ ينــا منازلنــا، فلــم نــزل ًســحابا ٌ ــاء حتــى أ ْ، ثــم اجتمــع، ثــم أرســلت الــسامء عزاليهــا، فخرجنــا نخــوض ا َ ُُ َ ََ َ َِ ِ

ُنمطر إىل اجلمعة األخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غريه فقال ِ ِ ُ َْ َاهللا، هتـدمت البيـوت، فـادع اهللا حيبـسهَيا رسـول : ُ ُ ْ ُ ِ َ َّ ِ .
َفتبسم ثم قال ْحوالينَا وال علينا: َّ َ ـه إكليـل. ََ ٌفنظرت إىل السحاب تصدع حـول املدينـة كأ َُ ََّ ِ َّ ِ وىف القـرآن الكـريم مـن ". ُ

ْقبل احلجاج وغري احلجاج نصوص تصف الرياح والسحاب والبساتني والبحار رهتا فعبد احلميـد لـيس ابـن عـذ. َ
  .هو جيرى عىل طريق ممهد الحبإذن، بل 

ـــد فالتحميـــدات أوال ســـمة أســـلوبية عربيـــة  ًأمـــا بالنـــسبة إىل تطويـــل التحميـــدات ىف أول رســـائل عبـــد احلمي ّ
وثانيا يوجد ىف رسالة . انتحاها العرب واملسلمون ىف كثري جدا من خطبهم ورسائلهم، وليست فارسيةوإسالمية 

ويبقـى إكثـار عبـد احلميـد مـن اسـتعامل . ْ حتميد طويـل كـام ال بـد أن قـد الحـظ القـارئقطرى للحجاج اآلنفة الذكر
ره باألسـلوب اليونـانى مـع "من حديث الشعر والنثـر: "طه حسني، ىف كتابه. احلال ىف رسائله، مما يعزوه د ، إىل تـأ

واب النحو العربى، ويكثر ىف كالم العرب عموما، وليس هو شيئا  يونانيا خاصا بلغة اإلغريق أن احلال باب من أ
ومـع هـذا مل حيـاول طـه حـسني أن يبـني لنـا الطريقـة التـى يـستعمل هبـا اإلغريـق احلـال . كام يريد طه حـسني أن يقنعنـا

حتى نستطيع أن نتابع فكرته ونفهم ماذا يريد أن يقـول، بـل اكتفـى بـالكالم املرسـل دون أن يـسوق شـاهدا واحـدا 
نـــاه ينتقـــل بغتـــة إ. عليـــه ـــاتول فـــرانس، الفرنـــسى ال اإلغريقـــى، وإكثـــاره مـــن اســـتخدام احلـــال ىف كتاباتـــه ثـــم رأ ىل أ
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أمحد احلوىف، . وقد تابعه د. وتقديمه له أحيانا وتأخريه له أخرى من غري أن يرضب مثال فردا يتيام يوضح به فكرته
ـه كـالم مقـرر ، ىف موضوع احلـال هـذا دون أن يـضيف إليـه"أدب السياسة ىف العرص األموى: "ىف كتابه  شـيئا، وكأ

ــه ال يـدرى شـيئا عــن بـاب احلــال ىف . وكـالم د. ثابـت ال حيتـاج إىل برهــان يعـضده طــه هنـا قـد يــوحى ملـن ال يعرفـه أ
ورة عـن الـشاعرين والنـاثرين أو املفرتضـة التـى  ـأ ِالنحو العربـى وال تعقيـدات صـوره التـى نلقاهـا ىف النـصوص ا ِ

ا، رغم أن طه حسني قارئ متعمق ىف النحو العربـى، ودرس ىف صـباه وشـبابه يربع بعض النحاة ىف تصورها نظري
  . لكنها الفتنة بالغرب وباإلغريق. عددا من كتبه الشهرية ىف األزهر

إن احلــال ىف النحــو العربــى يــستقل ببــاب كبــري خــاص بــه بعيــدا عــن ظــرف الزمــان وظــرف املكــان والتمييــز 
 ألجلــه عــىل عكــس الوضــع ىف اللغــات األوربيــة التــى نعرفهــا والتــى ال واملفعــول املطلــق واملفعــول معــه واملفعــول

ـــواب ســـوى األدفـــرب كـــام أن هنـــاك مرونـــة شـــديدة عنـــدنا ىف اختيـــار ". adverb(e): "متلـــك مقابـــل كـــل هـــذه األ
  :فقد يتقدم عىل صاحبه كقول الشاعر: موضع احلال جراء متتع العربية بميزة اإلعراب كام نعرف

ــــش ــــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــة موحــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـ ًمليــ ِ ُ َ َّ َ ـــــــــــــــــــــلِ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ُا طلــ َ ـــــــــــــــــــــل    َ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــه خلــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــوح كأ ــــ ــ ُيلـــــ َ ُِ َ  
ٌجــاء راكبــا زيــد: "وكقولنــا إذا كــان فعــال متــرصفا أو صــفة تــشبه الفعــل املتــرصف ، وقــد يتقــدم عــىل ناصــبه "ً

َّخملـــصا دعـــا زيـــد ربـــه: "كقـــوهلم ٌ ٌمـــرسعا إبـــراهيم راحـــل"و" ً ُ ِأكثـــر رشبـــى : "وقـــد يـــسد مـــسد اخلـــرب كقـــول العـــرب، "ً ْ ُ ُ
ًالـسويق ملتوتـا َ ِ ، وقــد جيـىء جامــدا أو الزمـا كــام ىف "ُأقــرب مـا يكــون العبـد مــن ربـه وهــو سـاجد: "لرسـولوقــول ا" َّ
ٍباع فالن منزله يدا بيد: "املثالني التاليني ً َ َخلق اهللا الزرافة يدهيا أطول من رجليها"و" ٌ طلـع : "، أو مصدرا كقولنـا"َ

ًزيد بغتة ى صاحبها نكرة "ٌ ام سواء للسائلني: "ىلكام ىف قوله تعا) خمصصة باإلضافة(، أو يأ ًىف أربعة أ ٍ ، أو يكون "ِ
ٍصـدورهم مـن غـل إخوانـا عـىل رسر  ونزعنـا مـا ىف: "صاحبها مضافا إليه مـع كـون املـضاف جـزءا منـه كقولـه تعـاىل ُ ُ ً ٍّ ِ

ًجـاء زيـد راكبـا ضـاحكا: "، وقد تتعدد احلال وصـاحبها مفـرد أو متعـدد كـام ىف هـذين املثـالني"متقابلني ً ُقابلـت "و" ٌ
ًدا مصعدا منحدرةهن ً ِّ َ ْأخويه خائفا منْجديهى ِنْابى لق"و" ُ َ ِ ُ ت زيدا مصعدا منحدرا"و" ً ًرأ ً   .وهكذا"... ِّ

َّومع ذلك فإنى مل أجد شاهدا واحدا ىف األحوال التى قابلتها ىف كتابـات عبـد احلميـد تقـدم عـن موضـعه أو 
ى، بــل كلهــا اســتعامالت عاديــة واضــحة ال َّتعــدد عــىل نحــو يربــك القــارئ فــال يــدرى إىل أى شــىء أو شــخص ينتمــ

ّكام أن احلال يكاد خيتفى من بعض رسائله كام ىف رسالته إىل الكتاب . يضطرب ىف فهمها أحد وال حتتاج إىل تأويل
فكيف، بعد ذلك كله، يرى طه حسني أن كثرة استعامل عبد احلميد الكاتب للحال ىف رسائله . رغم طوهلا الشديد

ره باليونانية رغم أن كلمة بوجه عام دليل عىل مل تـرد عـىل لـسان الرجـل بتـة، فـضال عـن أن " إغريـق"أو " يونان" تأ
ك القوم أو حتى بالفارسية؟   يقول هو أو يقول أحد ممن يعرفونه إنه كان يقرأ بلغة أو

ـــه يـــدين للفـــرس أو اإلغريـــق بـــشىء،  إال إشـــا َنعـــم مل يـــؤثر عـــن عبـــد احلميـــد أى شـــىء يـــدل عـــىل أ ْ رته ُ
ــه ينبغــى أن  العارضــة اخلاطفــة املدسوســة عــىل نحــو ال يلفــت االنتبــاه بــني عنــارص الثقافــة العربيــة واإلســالمية إىل أ

ــا مــن قبــل البــصائر "ُومــن الناحيــة األخــرى وجــدت الكلمــة التاليــة ىف . يــستفيد الكتــاب مــن أخبــار العجــم كــام أومأ
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ــى حيــان التوحيــدى" والــذخائر ُتعلمــت البالغــة مــن مــروان بــن حممــد: كاتــبقــال عبــد احلميــد ال: "أل أن ى أمرنــ: ّ
ٍحاجة إىل أخ له، فكتبت عىل قدر الوسع، فقال ىل أكتب ىف بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم، أمـا آن :  اكتب ما أقول لك:ٍ

َّللحرمــــة أن ترعــــى، وللــــدين أن يقــــَىض، وللموافقــــة أن تتــــوخى؟ َ ُ َْ ُ َّ ُْ َ ـــنالحظ مــــا ىف هــــذه الرســــالة القــــصرية مــــ". ْ ن ولـ
االزدواج والــسجع وقــرص الفقــرات، وهــى مــن الــسامت التــى يــرى مؤرخــو األدب العربــى أهنــا متيــز رســائل عبــد 

َالواىف بالوفيات"للثعالبى و" ثامر القلوب ىف املضاف واملنسوب"وىف . احلميد ه سئل " َ لصالح الدين الصفدى أ
َّمكنَـك مــن البالغــة وخرجـك فيهــا؟ قــالى مــا الــذ: ذات مـرة ََ ــ عـىلى يعنــ. م األصــلعكـال: َّ اهللا  طالــب رىضى بــن أ

مل أســمع أعجــب مــن قــول : "وىف مناســبة ثالثـة قــال. فهــا هــو ذا يعــزو براعتــه إىل أصـل عربــى مــسلم ال فارســى. عنـه
ا باليت أهيام ركبت: اهللا عنه عمر بن اخلطاب رىض ه ". لو أن الشكر والصرب مطيتان  وهنا كذلك نراه ال يذكر أ

 بعض شياهتا عـن فارسـى، بـل عـن شـخص عربـى، وأى شـخص؟ إنـه عمـر، الـذى يبغـضه الفـرس أخذ الكتابة أو
  !بغضا ساما

ــى هـــالل العــسكرى إن  واســتعامل األلفــاظ عـــىل وجوههــا بلغــة مـــن ى مــن عــرف ترتيـــب املعــان"أمــا قــول أ
ُاللغــات ثــم انتقــل إىل لغــة أخــرى هتيــأ لــه فيهــا مــن صــنعة الكــالم مثــل مــا هتيــأ لــه ىف ال تــرى أن عبــد احلميــد أ. األوىل ّ

 فال يكمل ى؟َّ فحوهلا إىل اللسان العربى،رسمها ملن بعده من اللسان الفارسى الكاتب استخرج أمثلة الكتابة الت
أما قول العسكرى هذا " لصناعة الكالم إال من يكمل إلصابة املعنى وتصحيح اللفظ واملعرفة بوجوه االستعامل

ّطبقه عىل كتابات الرجل، ومن ثم ليس بمستطاعنا أن نعرف إىل أى مدى تصح فإنه كالم مرسل عام مل حياول أن ي
ّهــذه الــدعوى، بلــه أن تــصح أصــال َ ْ أدب الــسياسة ىف العــرص "أمحــد احلــوىف، ىف . ُوباملثــل يــنقص الــدليل مــا قالــه د. َ

ر بالبالغــة اإلغريقيـة عــن طريــق ســامل زوج أختــه، وال"األمـوى ــه ال بــد أن يكــون قــد تــأ ِ، مــن أ ِبالغــة الفارســية عــن ِ ِ

. طريق صداقته البن املقفع، إذ مل يقدم األستاذ الدكتور برهانا من الواقع عـىل مـا يقـول، بـل هـو جمـرد كـالم نظـرى
نـا  ذلك أن أسلوب الرجل إنام هو أسلوب عربى صميم ليس فيه شىء يشذ عام نعرفه ىف األساليب العربية كام رأ

  .اذا يقصد العسكرى هبذا الكالمووضحنا ورشحنا، وعىل هذا ال ندرى م
ـضا إىل ذلـك ِويبقى تطويل الرسائل، وقد سـبق عبـد احلميـد أ َفهنـاك مـثال رسـالة مـن سـليامن بـن رصد إىل . ُ ُ

َســعد بــن حذيفــة بــن الــيامن، ومهــا مــن شــيعة احلــسني مــن التــوابني الــذين لــذعتهم ضــامئرهم جــراء إغــرائهم احلــسني  َ
َّرصوه ثم ختليهم عنه حتى قتل وجزت رأسـه، وهـى رسـالة طويلـة تزيـد عـىل رىض اهللا عنه بالشخوص إليه كى ين ُ ِ ُ

َوتسبق رسائل عبد احلميد بزمن طويل، بل تسبق . ثالثني سطرا متوسط كلامت كل سطر منها ثالث عرشة كلمة
ن نقـول إن عبـد إال أن احلـق يقتـضينا أ. كام أهنا تراعى االزدواج مراعاة تلفـت النظـر بقـوة. َميالد عبد احلميد نفسه

عد كثريا مما تعرفه تلك الشواهد، التى ال شك أهنا قد مهدت له السبيل إىل  ّاحلميد يطول رسائله أحيانا إىل مدى أ
نـا بـصدد  التطويل وأغرته به، فاندفع فيه ىف بعـض األحيـان اندفاعـة عارمـة حمـربا الـصفحات تلـو الـصفحات، وكأ

يف كتاب وليس حتبري رسالة   . تأ
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ــضا بــزمنوهــذه رســ ٌالة أخــرى مــن ذلــك النــوع الطويــل ســابقة عــىل رســائل عبداحلميــد أ تــاريخ "جــاء ىف . ٌ
ه " الطربى ُا قتل يزيد بن الوليد الوليد بن يزيد، ووجه منصور بن مجهور إىل العراق كتب يزيـد بـن الوليـد إىل "أ َ ّ َ ُُ َ ُ ََ ِ َ

ّإن اهللا : بـن حممـد أمحد بن زهري عن عـىلى ّ فيام حدثنأهل العراق كتابا يذكر فيه مساوىء الوليد، فكان مما كتب به
ًاختار اإلسالم دينا وارتضاه وطهره، وافرتض فيه حقوقا أمر هبا، وهنى عن أمور حرمها ابتالء لعباده ىف َ َّ َ طاعتهم  ّ

ِومعصيتهم، فأكمـل فيـه كـل منقبـة خـري وجـسيم فـضل، ثـم تـواله فكـان لـه حافظـا، وألهلـه املقيمـني حـدوده ول َ َ ّ يـا، ّ
إليه فيناوئه أحد بميثاق أو ى ّحيوطهم ويعرفهم بفضل اإلسالم، فلم يكرم اهللا باخلالفة أحدا يأخذ بأمر اهللا وينته

ور حتى يتم اهللا ما أعطاه، ويدخر  ّحياول رصف ما حباه اهللا به أو ينكث ناكث إال كان كيده األوهن، ومكره األ ُ ّ ِ ُ ّ
ــدوه األضـــل ــل عـ ـــه أجـــره ومثوبتـــه، وجيعـ ّل فتناســـخت خلفـــاء اهللا والة دينـــه قاضـــني فيـــه . ً ســـبيال، األخـــرس عمـــالّ

ِبحكمـه، متبعـني فيـه لكتابـه، فكانــت هلـم بـذلك مـن واليتــه ونـرصته مـا متـت بـه الــنعم علـيهم، قـد رىض َ ُاهللا هبـم هلــا  ّ
ِّحتى توىف ُ   . هشام ُ

ِثم أفىض األمر إىل عدو اهللا الوليد املنتهك للمحارم الت ًها مسلم، وال يقدم عليها كافر تكرما َمثلى ال يأى ّ ُّ ِ ْ ُ
ُعن غشيان مثلها، فلام استفاض ذلك منه واستعلن واشتد فيه البالء، وسفكت فيه الدماء، وأخذت األموال بغري  ِ ِ َِ ُ َ ُ ّ

ِحقها مع أمور فاحشة مل يكن اهللا ليمىل ْ ُللعاملني هبا إال قلـيال رست إليـه مـع انتظـار مراجعتـه وإعـذار إىل اهللا ُ ْ  وإىل ِ
ُنويت من اعتـدال عمـود الـدين ى ّاهللا، متوخيا من اهللا إمتام الذ املسلمني منكرا لعمله وما اجرتأ عليه من معاىص

ـا رأوا مـن عملـه واألخذ ىف يت جندا، وقـد وغـرت صـدورهم عـىل عـدو اهللا  ّأهله بام هو رضا حتى أ ً ُ ّفـإن عـدو . ً ّ
ئــع اإلســالم شــيئا إال  ــزل اهللاهللا مل يكــن يــرى مــن رشا ًوكــان ذلــك منــه شــائعا . أراد تبديلــه، والعمــل فيــه بغــري مــا أ

ًشامال عريان مل جيعل اهللا فيه سرتا، وال ألحد فيه شكا، فذكرت هلم الذ نقمت وخفت من فساد الدين والدنيا، ى ً
قـوا أل دينهم واملحاماة عنـه، وهـم ىف وحضضتهم عىل تالىف فـسهم بـام ذلـك مـسرتيبون قـد خـافوا أن يكونـوا قـد أ

ـى الـدين والرضــا، . قـاموا عليـه، إىل أن دعـوهتم إىل تغيـريه، فـأرسعوا اإلجابـة ِفابتعـث اهللا مـنهم بعثـا خيـربهم مـن أ ُ ً
ِوبعثت عليهم عبد العزيز بن احلجاج بن عبد امللك حتى لق ْالبخـراء، فـدعوه : َّعدو اهللا إىل جانب قرية يقال هلاى َ َ َ

فـسهم مـن يقلدونـه ممـن اتفقـوا عليـه، فلـم جيـب عـدو اهللا إىل ذلـك، ينظـر: إىل أن يكون األمر شورى ّ املـسلمون أل
ى إال تتايعا ىف يام شديدا، فقتله اهللا عىل  ًوأ َضاللته فبدرهم احلملة جهالة باهللا، فوجد اهللا عزيزا حكيام، وأخذه أ ً َْ َ َ َ َ

ُسوء عمله، وعصبته ممن صاحبوه من بطانته اخلبيثة ال يبلغون عرشة َ ْ ى ّاحلـق الـذ ودخل من كان معـه سـواهم ىف. ُ
ُدعوا إليه، فأطفأ اهللا مجرته وأراح العباد منه ًفبعدا له وملن كان عىل طريقته. ُ ْ ُ!  

ّأحببت أن أعلمكم ذلك، وأعجـل بـه إلـيكم لتحمـدوا اهللا وتـشكروه، فـإنكم قـد أصـبحتم اليـوم عـىل أمثـل  ِ ْ ُ ُ
ُحالكم، إذ والتكم خياركم، والعدل مبسوط َ ُِ ُ ُ لكم، ال يسار فيكم بخالفهَ َ ِفأكثروا عىل ذلك َمحد ربكـم، وتـابعوا . ُ َ ْ ُ ِ ْ َ

ّمنصور بن مجهور، فقد ارتضيته لكـم عـىل أن علـيكم عهـد اهللا وميثاقـه وأعظـم مـا عهـد وعقـد عـىل أحـد مـن خلقـه 
َّلتسمعن وتطيعن ىل ُ َّ ُ َ ْ َ ّألعملـن فـيكم بـأمر : كمثـل ذلـ ولكـم عـىل. ممن اتفقت عليـه األمـةى ُوملن استخلفته من بعد َ
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بــع ســبيل مــن ســلف مــن خيــاركم َاهللا وســنة نبيــه صــىل اهللا عليــه وســلم، وأ َ َ ّنــسأل اهللا ربنــا وولينــا أحــسن توفيقــه . َْ
  ". وخري قضائه

ه رجـل أن يكتـب لـه كتابـا إىل بعـض األكـابر  كام أن لعبد احلميد رسائل قصرية جدا كام هـو احلـال حـني سـأ
ِّق موصــل كتــابَحــ: "يوصــيه بــه، فكتــب إليــه َ ُ وقــد . ًأهــال حلاجتــهى ً إذ رآك موضــعا ألملــه، ورآنــ،إليــك كحقــه عــىلى ُّ

ــت أملــه ــا حاجتــه، فــصدق أ َقــضيت أ َ َ ِّ َ يقــول ابــن عبــد ربــه ىف . عــىل أن طــول رســائله مل يكــن مقبــوال عــىل الــدوام". ُ
ْبعـث إىل مـروان بـن حممـد قائـد مـن قـواده بغـالم أسـ": "العقد الفريد" ْ ََ َّ َُ َِ ٌ َود، فـأمر عبـد احلميـد الكاتـب أن يكتـب إليـه َ َ َ َ

ّيلحاه ويعنِّفه، فكتب وأكثر، فاستثقل ذلك مروان، وأخذ الكتاب فوقع ىف َُ َْ َ َ ُ ًأمـا إنـك لـو علمـت عـددا أقـل : أسـفله َْ ْ َِ َ َ

َمن واحد ولونا رشا من أسود لبعثت به ً ."  
 اخلطــب والرســائل واملعاهــدات، إذ عــىل أن األدب النثــرى ىف عــرص صــدر اإلســالم مل يكــن مقــصورا عــىل

ــضا َعـرف األمثــال والقـصص أ بــل لقـد كــان القــصص معروفـا ىف اجلاهليــة، لكـن مل يــصل لنــا شـىء مكتــوب منــه، . َ
وإنام بدأ تسجيله كتابة بعد اإلسالم، وبخاصـة ىف العـرص العباسـى حيـث صـاغه جـامعوه بطبيعـة احلـال بأسـاليبهم 

ــه مــن املــستبعد جــدا أن تبقــى النــصوص القصــصية النثريــة، وهــى َّهــم، ومل يظــل عــىل وضــعه األســلوبى  القــديم أل
وبالنسبة إىل عرص صدر اإلسالم لدينا القصص القرآنى . بطبيعتها طويلة، دون تغيري خالل ذلك الوقت الطويل

ِّفأما القرآن فقد سجل أوال بأول، وعكف املسلمون عليـه حيفظونـه ويتلونـه ويقدسـونه،: والقصص النبوى  ومـن ُ
ًوأمـا األحاديـث النبويـة فلـم تـسجل كتابـة ىف البدايـة بـنفس االهـتامم الـذى . ثم مل تكن هنـاك فرصـة لتغـري شـىء منـه َّ

ِّســجل بــه القــرآن، وإن كــان هنــاك صــحابة كتبــوا منهــا الكثــري رغــم ذلــك وىف كــل األحــوال فمــن الطبيعــى أن هيــتم . ُ
ا مادة للتسلية كام كان اجلاهليون ينظرون إىل قصصهم، بل عىل املسلمون بأحاديث نبيهم اهتامما شديدا ال عىل أهن

اهم بوحى السامء، وهو كالم شديد األمهية   . أهنا كالم نبيهم الذى أ
بيــاء وقــصص األمــم الــسابقة وقــصص احليــوان . وىف القــرآن، كــام نعــرف، كثــري مــن القــصص كقــصص األ

ومــع هــذا ســوف أســوق .  إىل االستــشهاد عليهــاوكلنــا يعــرف تلــك القــصص حــق املعرفــة، وال أظــن أحــدا حيتــاج
لغ ": "الكهف"إحداها، وهى قصة موسى والعبد الصالح املذكورة ىف سورة  رح حتى أ َوإذ قال موسى لفتاه ال أ ُ َْ َْ ََّ ََ ُ ُ ََ َ َُ َ ِْ ِ

ِجممـع البحــرين أو أمـىض ْ َ ََ َ ِْ ْ ْ َ َْ ْ ًحقبــا  َ ُفلــام بلغـا جممــع بيــنهام نـسيا حــوهت* ُُ َ ُ َ ْ َِ َِ َ َِّ َ ََ ْ َ َ َ َ ِام فاختــذ سـبيله ىفَ ُ َ ِ َ َ ََ َّ ًالبحــر رسبــا  َ َ َ ِ ْ َ َفلـام جــاوزا قــال * ْ ََ ََ َ َ َّ
ًلفتاه آتنَا غداءنا لقد لقينَا من سفرنا هذا نصبا  َ ْ َُ َ ْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َِ ِ ِ َِ َ ـت إذ أوينَـا إىل الـصخرة فـإن* َ ِّقال أرأ ِ ِ َِ ْ َِ َ َْ َّ ْ َ َْ َ َ ََ ـسانيه ى َ ُنـسيت احلـوت ومـا أ َِ َِ َْ َ َ ُُ ْ َ

َّإال الش َّ ِيطان أن أذكره واختذ سبيله ىفِ ُ َ ُ َْ ِ َ ََ ْ ْ ُ ََ َّ ُ َ ًالبحر عجبا  َ َ ْ ََ ِ ًقال ذلك ما كنَّا نبغ فارتدا عىل آثارمها قصصا * ْ َ َْ َ َ َ ََ ِ ِ َ ََ َّ َ َْ َِ ُ ِ ًفوجدا عبدا * َ َْ َ ََ َ
ًمن عبادنا آتينَاه رَمحة من عنْدنا وعلمنَاه من لدنا علام  ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْْ ََ ً َقال ل* ْ َ بعك عىل أن تعلمن ممـا علمـت رشـدا َ ًه موسى هل أ ُ َّْ ُ ْ َ َ َُ ِّ ِّ ُْ ََّ ِ ِ َ ََ ُ ُْ َ َ ِ َ

ِقال إنك لن تستطيع مع*  َِ َْ َْ َ ََّ ََ ِ ًصربا ى َ ْ ًوكيف تصرب عىل ما مل حتط به خربا * َ ُْ ُ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ ََ َ ِقـال سـتجدن* َ ُ َِ َ َ َإن شـاء ا صـابرا وال ى َ ًَ َِ ُ َّ َ ْ ِ

ِأعـىص ْ ًلــك أمــرا  َ ْ َ َ ِال فــإن اتبعتنــَقــ* َ َ َّْ َ ِ ِ َ نى َ ِفــال تــسأ ْ َ ْ َ ًعــن يشء حتــى أحــدث لــك منْــه ذكــرا ى َ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َ َ ُ َّ ٍ
ْ َ ِفانطلقــا حتــى إذا ركبــا ىف* َ َ َِ َ َ َ َ َِ َّ َْ 

ًالسفينَة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا  ْ َ َ َِّ ً ْْ َ َ ََ َ ِ ْ ُ ََ َ ْ َ ََ َ َْ َ َِ ْ ِ ِ َِ م أقل إنك ل* َ َقال أ ْ َ ََ َّ ِ ُ ََ ِن تستطيع معَْ َِ َْ َْ ًصربا ى َ ْ َقال ال * َ َ



 ٢١٨
 

ِتؤاخذن ِْ َ ِبام نسيت وال ترهقنى ُ ِْ ِ ْ ُ ََ ُ َ ِمـن أمـرى ِ ْ َ ْ ًعـرسا ى ِ ْ ِفانطلقـا حتـى إذا لقيـا غالمـا فقتلـه قـال أقتلـت نفـسا زكيـة بغـري * ُ ْ َ ُِ ً ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ َ َِ َِ ً ًَ َ َ َّ َْ ْ َ َ َ ََ ِ

ًنفس لقد جئت شيئا نكرا  ْ ُ ْ ًَ ْْ َ َ ِ َ َْ م * ٍ ْقال أ َ ََ ِأقل لك إنك لن تستطيع معـَ َِ َْ َْ َ ََّ َ َْ َِ ُ ًصـربا ى َ ْ تك عـن يشء بعـدها فـال * َ َقـال إن سـأ ْ ََ َ ُْ َْ ٍ
ْ َ َ َ ْ ََ َ ِ

ِتصاحبن ِْ َ ِّقد بلغت من لدنى ُ ُ َْ َْ ِ َ ْ َ ًعذرا ى َ ْ وا أن يضيفومها* ُ يا أهل قرية استطعام أهلها فأ َفانطلقا حتى إذا أ ُ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ َ َِّ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ َّ ْْ ٍْ َ فوجدا فيها ِ َ َِ َ َ
ًجدارا يريد أن ينْقض فأقامه قال لو شئت الختذت عليه أجـرا  َ ًْ ْ ْ ُ َ َُ َِ َِ َ ََ ْ ََّ َْ َ َ َ َ ْ ََ َّ َ َ ُ ِ ِقـال هـذا فـراق بينـ* ِ ِْ َ ُ َ ََ َ بئك بتأويـل مـا مل ى َ ْوبينـك سـأ َ َ َِ ِ ْ َُ ِ َ َُ ِّ ْ ََ ِ َ

ًتستطع عليه صـربا  ْ َ ْ ِْ َِ َ َ َأمـا الـسفينَة فكانـت ملـساكني* َْ َِ َِ َّ ََّ ِ ْ َ َ ُ ِ يعملـون ىفَ َ ُ َ ْ ُالبحـر فـأردت أن أعيبهـا وكـان وراءهـم ملـك يأخـذ  َ َ ْ َُ ْ ََ َ َ َ َ ْ ْ ٌَ ِ َ ْ َ َ َُ َ ِ َ َ ُ ِ ْ
ًكل سفينَة غصبا  ْ َ ٍ ِ َ َّ واه مؤمنَني فخشينَا أن يرهقهام طغيانا وكفرا * ُ ًوأما الغالم فكان أ ْ ْ ُ ُ َّْ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ ُ ُ َ ًَ ْ َُ ِ َ َ َِ َِ ِ ْ َ َ ُفأردنا أن يبدهلام رهب* ْ ُُّ َ ََ َ ِ ْ ُ ْْ ََ َ ًام خريا َ ْ َ َ

ْمنْه زكاة وأقرب رًمحا  ُ ََ َ ُْ َ ً َ َ ِوأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني ىف* ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َِّ َِ َُ َ ََ َ ِ ْ ومهـا صـاحلا فـأراد  َ َاملدينَة وكان حتتـه كنْـز هلـام وكـان أ َ َ ُ ََ َ َ َ ًَ ِ َ ُ َُ َ َ َ ََ ُ ٌ َْ َ ِ ِ َ ْ
َربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كنْزمها ر ْ ََ َُ ُ َُ َ َُ َ َ ْ َِ ْ َ َّ َ ََ ْ َ َِمحة من ربك وما فعلته عن أمرُّ ْ َ ََ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ َ ًَ ِّ ِ ًذلك تأويل ما مل تسطع عليه صرباى ْ ْ َ ْ ِْ ِ َِ َُ ْ ََ َْ َ ِ ْ َ َ."  

َأمــا القــصص النبــوى فمنــه مــا يــىل َذهــب ثالثــة نفــر رادة ألهلهــم، فأخــذهم مطــر فلجــأوا إىل غــار، فوقــع ": َ َُ ٌَ ََ ِ ً ٍ َ
ِعلــيهم مــن فــم الغــار حجــر فــسد علــيهم فــم الغــار، َِ ٌَّ ٍ ووقــع بمتجــاف عــنهم، فقــال النَّفــر بعــضهم لــبعضِ ُ ُ َ ــر، : ٍَ ُعفــا األ

ُووقـع احلجـر، وال يعلــم بمكـانكم إال اهللا تعــاىل ِ ُ َُ َّفتعـالوا، فليــدع كـل رجــل مـنكم بــأوثق عمـل عملــه هللا عـز وجــل . َ ُّ ََّ ِ ِ ٍ ٍِ ُ َ ْْ
ِعسى أن خيرجكم من مكانكم َ ِ ْ ِّاللهم إن كنْت تعلم أ: ُقال أحدهم. ُ ُ ََّ ََّ ُ َكنْت برا بوالدى ُ ُ ُأرحت غنمى ِّ وأى،ُ ْ ًليلة، ى َ

و ُوكنْت أحلب أل ُ ُ يهام ومها مضطجعان عىل فراشهام حتى أسـقيهام بيـدى ُ َفآ َّ ِ ِ ِ َ ـى،ُ يـتهام ليلـة مـن تلـك الليـاىلى ِّ وأ َّأ ً ُ َْ 
ِّوجئت برشاهبام فوجدهتام قد ناما، وأ ُ ْ َ ِ ُ ْ ُجعلت أرغب هلام ىفى ِ ََ ُ ُنومهام وأكره ْ َ ِ أن أوقظهام وأكره أن أرجـع بالـرشاب ِ َ َّ َ ُِ َ َ ِ ُ

ُعندمها، فقمت مكانى ِفيستيقظان فال جيدان ْ ُ ِّقائام عىل رؤوسهام كذلك حتى أصبحت، اللهم فإن كنْت تعلم أى َ ُ ََّ َّْ ُ ْ َ َْ ُُ َّ ِ ى ً
ْفعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنَّا َِ ِ َ ُ ْ ًفزال ثلث احلجر انفراجا. َ ِ ُ ِقالوا لآلخر. ُُ ْقلى أ! ًاإهي: َ َّ اللهم إن :ىَّفقال الثان. ُ ُ َّ

ِّكنْت تعلم أ ُ َ ْ َ ٍّأحببت ابنة عم ىلى ُ َ ُ ْ ِّحبا شديدا، وأ َ ْخطبتها إىل أهلها فمنعونيها حتى جعلت هلا ما رضيت به بينى ً َُ َ ِْ َ ْ َّ ُِ ى َ
ِوبينَها ثم دعوت هبا فخلوت هبـا فقعـدت منهـا مقعـد الرجـل مـن املـرأة، ِ َّ ََّ ُْ ُ َُ ْ َْ َ َال حيـل لـك أن تفـض اخلـاتم إال : " فقالـتُ َّ ُ ُّ ِ

ُ، فانقبــضت إىل نفــس"ِّبحقـه ْ ــى َ ِّووفــرت حقهــا عليهــا ونفــسها، اللهــم إن كنْــت تعلــم أ ُ َّ َ َْ ََّ ُُ َّ ِفعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك ى َّ َ ُ ْ َ
ْفافرج عنَّا ِوقالوا للثالث. ًفزال انفراجا. ِ ْقلى أ! ًإهيا: َّ َاللهم إن كنْت تع: قال. ُ ُ َّ ُ ِّلم أَّ ُ ِعمل ىلى َ ٍعامل عىل صاع من  َ ٌ

َطعــام، فــانطلق العامــل، ومل يأخــذ صــاعه، فــاحتبس عــىل َ َ ْ َُ ُ َ ِطــويال مــن الــدهر ٍ ْ َّ َّعمــدت إىل صــاعه أحرثــه حتــى ى ِّوإنــ. ً ِْ ُ َ َ
ــان َاجتمــع مــن ذلــك الــصاع بقــر كثــري وشــاء كثــري ومــال كثــري، وإن ذلــك العامــل أ ٌَّ ٌ ٌ ٌٌ ٌ َِ َّ ُبعــد زمــان يطلــب الــى َ ُ َصاع مــن ٍ َّ

ِّالطعام، وإن ِ ُقلتى َّ ْ َّإن صاعك ذلك من الطعام قد صار ماال كثـريا وشـيئا كثـريا وبقـرا كثـريا، فخـذ هـذا كلـه، فإنـه : ُ َّ ْ َّ َُّ ً ً ًً ً ًَ ِ
ِمن ذلك الصاع سخر ب:قال ىل. َّ ُ أ ُ قلت لهى؟َ ْ ُّال واهللا، ولكنَّه احلق: ُ ال أمجع. ِ َفانطلق به يسوق ا َ َُ َّاللهم فإ. َ َن كنْت َّ ُ

ِّتعلم أ ُ ْفعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنَّاى َ َِ ِ َ ُ َفانفلق احلجر فوقع، فخرجوا يتامشون. ْ َ َْ َ َ ُ َ."  
ُإذا فرغ اهللا من القضاء بني عباده وأراد أن خيـرج مـن النـَّار مـن أراد ممـن كـان يـشهد أال إ إال اهللا أمـر اهللا " ُ َُ َ ْ ََ ُ ََ ْ ََّ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ِ

ِاملالئكـــة أن خير ْ ُ ْ ِجـــوهم، فيعرفـــوهنم بعالمـــة آثـــار الـــسجودَ ُِّ ِ ـــر : قـــال. َ ــار أن تأكـــل مـــن ابـــن آدم أ َوحـــرم اهللا عـــىل النـَّ َ ََّ َُ ِ ِ َ ْ ِ ُ
ِالسجود ُفيخرجـوهنم قـد امتحـشوا، فيـصب علـيهم مـاء يقـال لـه: قال. ُّ ُ ُّ َ ُ ٌُ ِْ ُ ِمـاء احليـاة: "ِ ِ، فينْبتـون نبـات احلبـة ىف"ُ َّ ُ ََ َِمحيـل  َ ِ



 ٢١٩
 

ِالسيل ُجل مقبل بوجهه عـىل النـَّار، فيقـولويبقى ر: قال. َّ ٌ ٌِ ِ ِ ُ َيـا رب، قـد قـشبن: ُ َِّ َرحيهـا، وأحرقنـى َ ْذكاؤهـا، فـارصف ى ُ ِ ُ َ ُ
ــارى وجهــ ِعــن النَّ َّفــال يــزال يــدعو، فيقــول اهللا جــل وعــال. ِ ُ ن ِّفلعــىل: ُُ َإن أعطيتــك ذلــك أن تــسأ َ ْ َ َْ َ ُ ُغــريه؟ فيقــولى ْ ال : َ

ك غريه َوعزتك، ال أسأ َ َُ َ ِ ُفيرصف و. َّ َجهه عن النَّار، ثم يقول بعد ذلكِ َ ُ َّ ِ ِ ْيا رب، قربن: َ ِّ ِإىل باب اجلنَّةى ِّ َّفيقول جل . ِ ُ
ن: وعال يس قد زعمت أال تسأ َأ َ َ ْ َغريه؟ ويلك يا ابن آدمى َ َ َ ْ ََ َ َ ْ َما أغدرك! َ َّفال يزال يدعو، فيقول جل وعال! َ ُ َفلعلك : ُ َّ

ن َإن أعطيتك ذلك أن تسأ َ ْ َ َْ َ ُ َغريه؟ فى ْ ْ ك غريه: ُيقولَ َال وعزتك، ال أسأ َ َُ َ ِ ه ى ُويعط. َّ َاهللا من عهود ومواثيق أال يسأ َ َ ٍ ِ َ
ِغــريه، فيقربــه إىل بــاب اجلنَّــة ِ ُ ِّ ُ َّفلــام قربــه منهــا انفهقــت لــه اجلنَّــة، فــإذا رأى مــا فيهــا ســكت مــا شــاء اهللا أن يــسكت ثــم . َ ََّ ُْ َْ ُ َ َُ ََّ

ْيا رب، أدخلن: ُيقول ِ ن: َّ جل وعالُفيقول. َاجلنَّةى ِّ يس قد زعمت أال تسأ َأ َ َ ْ َغريه؟ ويلك يا ابن آدمى َ َ َ ْ ََ َ َما أغدرك! َ َ َ !
ْيا رب، ال جتعلن: ُفيقول َ َأشقى خلقكى ِّ ِ ْ َّفال يـزال يـدعو حتـى يـضحك جـل وعـال: قال. َ َُ َ ِفـإذا ضـحك منـه أذن لـه . َّ ِ

َبالدخول دخول اجلنَّة، فإذا دخل قيل له ِ ِ ِ َمتن كذا، ومت: "ُّ ََ َ، فيتمنَّى حتى تنقطع به األمان"َّن كذاََّ ِ َّ فيقول جل وعالى،َّ ُ :
ُهو لك ومثله معه ْ ِ ًوذلك الرجل آخر أهل اجلنَّة دخوال. َ ِِ ُِ َُّ ُ."  

ِرو" َ أعز اإلسالم بأ: دعا فقالى أن النبى ُ َّ ِ ًوكان عمر رجـال . جهل بن هشام أو بعمر بن اخلطابى َ
َشديد الشكيمة ال يرام ما حتت سعيد بن زيد بن عمرو ى  وراء ظهره، وقد أسلمت أخته فاطمة بنت اخلطاب وهُ

ّوكان خباب بن األرت ينتاهبا ويقرئها القرآن. بن نفيل َنادهيـا أمـر النبـ فتـذاكرت قـريش ىف: قال. ّ ْ صـىل اهللا عليـه ى َ
ه وهـو يريـد رسـول اهللا، وسلم وما حيدث من التفرق وااللتئام، فانتدب عمر له و خـرج مـن بيـنهم متوشـحا بـسيف

ه ىف ّبيت األرقم بن األرقم عند الصفا، فلقيه نعيم بن عبد اهللا النحام، فقال له وقد ذكر أ ْ َ ن تريد يا عمر؟ قال: ُ : أ
ٍفـرق أمـر قـريش فأقتلـهى أريد هذا الصابئ الـذ ْلقـد غرتـك نفـسك: فقـال لـه نعـيم. َّ َّ ـرى بنـ! َ عبـد منـاف تاركيـك ى أ

أختـك :  قـال؟أهـىلى أ: د قتلت ابن عمهم؟ أفال ترجع إىل أهلك فتقيم أمـرهم؟ قـال عمـرعىل األرض، وقى متش
فلـام ". طـه"فعدل عمر عـن الطريـق إلـيهام، فـإذا عنـدهم خبـاب يقـرئهم القـرآن ومعـه صـحيفة فيهـا سـورة . وختنك

ُأحــسوا بعمــر غيبــوا خبابــا وخبــأوا الــصحيفة، فقــال عمــر َّ ــى مــا هــذه اهلينمــة التــ: َ مــا : ا عــىل البــاب؟ قــالواســمعتها وأ
كـام صـبومتاى بـىل، وإنـ: قـال. سمعت إال خـريا ُقـد أخـربت أ ْ َ َ ْ ِ ْ ّو بطـش بخبـاب، فقامـت أختـه تكفـه عنـه، فأصـابتها . ُ ُ َ

ِشجة، فدبرا لذلك وأظهرا إسالمهام وقاال َ   . بىل قد أسلمنا، فاصنع ما بدا لك: ٌ
ظر ما ى أعطين: "عمر وقال ألختهى فارعو أخـشاك ى إنـ: ، وكـان عمـر كاتبـا، فقالـت"فيهاهذه الصحيفة أ

ــه يردهــا، فقالــت. عليهــا فقــام عمــر فاغتــسل . إنــك نجــس، وإنــه ال يمــسها إال طــاهر: فأعطاهــا عهــد اهللا وميثاقــه أ
قــى اهللا ىف يــا : قلبــه اإلســالم، فخــرج إليــه خبــاب وقــال وأخــذ الــصحيفة وقــرأ صــدرا مــن الــسورة، فأعجــب بــه وأ

ن حممـد يـا خبـاب؟ قـال: قـال عمـر.  اهللا قد خـصك بـدعوة نبيـهألرجو أن يكونى عمر، إن دار األرقـم عنـد  ىف: فـأ
َفجاء عمر حتى قرع عليهم الباب، فقام رجل من الصحابة فنظر من خلل الباب فرجع وهو فزع مذعور . الصفا َ
ن كــان يريــد رشا إن كــان جــاء يريــد خــريا بــذلناه، وإ: فقــال محــزة بــن عبــد املطلــب. هــذا عمــر متوشــحا بــسيفه: فقــال

َفأذن له وهنض رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فلقيه وأخذ بحجزته ثم جذبـه جذبـة شـديدة فقـال. قتلناه بسيفه ْ ُ :
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ًحتـى ينْـزل اهللا بـك قارعـةى مـا جـاء بـك يـا ابـن اخلطـاب؟ فـواهللا مـا أراك تنتهـ ُ ِ . جئـت ألومـن بـاهللا ورســوله: قـال. ُ
ــتم؟ قــال:الوأســلم عمــر وقــ.  اهللا أكــرب:ىفقــال النبــ فخــرج إىل . واهللا ال نعبــد اهللا بعــده رسا: قــال. أربعــون: كــم أ

  ".الناس وأظهر اإلسالم
ى هريرة كان نصا آخر من نصوص الفن القصىص ىف ذلك العرص من  وثم حديث إذا صحت نسبته إىل أ

ـــى هريـــرة ِوكلنـــ: "كـــالم أ َ َّ ـــانى َ ٍآت فجعـــل حيثـــو مـــن  ىُرســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم بحفـــظ زكـــاة رمـــضان، فأ

ُالطعام، فأخذته وقلت حاجـة  عيـال، وىل حمتـاج، وعـىلى إنـ: قـال. ألرفعنَّك إىل رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم: ُ
ُفخليت عنه: قال! شديدة ْ َّ ـا هريـرة، مـا فعـل أسـريك البارحـة؟ : صـىل اهللا عليـه وسـلمى ُفأصـبحت، فقـال النبـ. َ يـا أ

ُة شـديدة وعيـاال، فرمحتـه وخليـت سـبيلهيا رسول اهللا، شكا حاجـ: قلت: قال ُ ًً َأمـا إنـه قـد كـذبك، وسـيعود: قـال. ً َ َ َ .
ـه سـيعود لقـول رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم إنـه سـيعود ُفرصـدته، فجـاء حيثـو مـن الطعـام، فأخذتـه . ُفعرفت أ

ُفرمحتــه ! ال أعــود. عيــال حمتــاج، وعــىلى  فــإنى،دعنــ: قــال. ألرفعنَّــك إىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: فقلــت
ا هريرة، ما فعل أسريك البارحة؟ قلت: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فأصبحت، فقال ىل. ُوخليت سبيله : يا أ

ُيا رسول اهللا، شكا حاجة وعياال، فرمحته فخليت سبيله ْ َّ َ َأما إنه قد كذبك، وسيعود: قال. ُ َ ُفرصدته الثالثة، فجاء . َ
ــك . ألرفعنــك إىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: فقلــتُحيثــو مــن الطعــام، فأخذتــه  وهــذا آخــر ثــالث مــرات أ

ـــك ال تعــود، ثـــم تعــود ِدعنــ: فقـــال. تــزعم أ ْ ٍأعلمـــك كلــامت ينفعـــك اهللا هبــاى َ ْ ِّ َ َّمــا هـــن؟ قــال: قلـــت. ُ َإذا أويـــت إىل : ُ
ك لن يزال عليك من اهللا حافظ، حتى ختتم اآلية، فإن" القيومى اهللا ال إ إال هو احل ":ىفراشك فاقرأ آية الكرس

ُفخليــت ســبيله، فأصــبحت، فقــال ىل. وال يقربــك شــيطان حتــى تــصبح مــا فعــل : رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ُ
ه يعلمن: أسريك البارحة؟ قلت :  قالى؟وما ه: قال. اهللا هبا، فخليت سبيلهى كلامت ينفعنى ّيا رسول اهللا، زعم أ

، وقـال "القيـومى اهللا ال إ إال هـو احلـ: "من أوهلا حتى ختتم اآليـةى اقرأ آية الكرسَ إذا أويت إىل فراشك ف:قال ىل
َأمــا إنــه : صــىل اهللا عليــه وســلمى فقــال النبــ.  لــن يــزال عليــك مــن اهللا حــافظ، وال يقربــك شــيطان حتــى تــصبح:ىل َ

َصدقك، َ َ ا هريرة؟ قلت. كذوب  وهو  َ ُتعلم من ختاطب ثالث ليال يا أ َ ْ   ".ك شيطانذا: قال. ال: َ
ُصــليت مــع رســول اهللا صــىل اهللا عليــه : "وكاحلــديث الــسابق احلــديث التــاىل الــذى روتــه فاطمــة بنــت قــيس َّ ِ ِ ُ َّ

ُوسلم، فكنت ىف َ ِصف النـساء التـ َّ َظهـور القـوم، فلـام قـىض رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم صـالته، جلـس  تـىلى ِّ َ ََّ ُُ َّ ِ ِ
ُعىل املنرب وهو يضحك، فقال ْليلزم : ِ ْ َّكـل إنـسان مـصاله، ثـم قـالِ ُُّ ـدرون مل مجعـتكم؟ قـالوا: ٍ ُاهللا ورسـوله أعلـم، : ُأ ُ ُ

َّ واهللا، مــا مجعــتكم لرغبــة وال لرهبــة، ولكــن مجعــتكم ألن متــيام الــدارى،إنــ: قــال ُ ًُ َّ ٍ ٍ نيا، فجــاء فبــايع ى ِ ًكــان رجــال نــرصا
ِكنــت أحــدثكم عــن مــسيح ِالــدجالى ًحــديثا وافــق الــذى َّوأســلم، وحــدثن ِّ ُ ــه ركــب ىفى َّ، حــدثنُ ٍســفينة بحريــة مــع  أ ٍ

ًثالثـــني رجـــال مـــن خلـــم وجـــذام، فلعـــب هبـــم املـــوج شـــهرا ىف ُ ْ َُ ٍ ٍ َْ ٍالبحـــر، ثـــم أرفـــأوا إىل جزيـــرة ىف ً َ ْ َ البحـــر ِحتـــى مغـــرب  ِ
ُأقرب السفينة، فدخلوا اجلزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثري الشعر، ال يدرون ما قبلـ ِالشمس، فجلسوا ىف ُ ُُ ٌِ َّ ُ َّ ْ َِ ِ ِه مـن دبـره ِ ُ ُ

ِمن كثرة الشعر، فقالوا َّ ت؟ فقالت! ويلك: ِ ا : ما أ ُاجلساسةأ ُاجلساسة وما: قالوا .َّ ِأهيا القوم، انطلقوا إىل :  قالت؟َّ
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ِالــدير، فإنــه إىل خــربكم باألشــواق ِهــذا الرجــل ىف ِ ًــا ســمت لنــا رجــال فرقنــا منهــا أن تكــون شــيطانة: قــال. ِ ْ َِ ً : قــال. َّ
ِفانطلقنا رسا نـاه قـط خلقـا، وأشـده وثاقـا، جمموعـة يـداه إىل عنُقـه، مـا ْ ِعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأ ُ ًٌ ً ً ُُّّ ْ َ ٍ ُ َ

ِبني ركبتيه إىل كعبيه، باحلديد َ ت؟ قال! ويلك: قلنا. َ تم؟ قالوا:ى فأخربونى،ُقد قدرتم عىل خرب: ما أ نحن :  ما أ
اس من العرب ركبنا ىف ِأ ٍسفينة بحرية ٌ ا إىل جزيرتك ٍ ِ، فصادفنا البحر حني اغتلم، فلعب بنا املوج شهرا، ثم أرفأ َ ًْ َ َُ َ

ِأقرهبا، فدخلنا اجلزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثري الشعر ال يدرى ما قبله من دبره مـن كثـرة الـشعر،  ْهذه، فجلسنا ىف ِ ِ َِّ َِّ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ٌَ ْ ْ َُ
ت؟ فقالت! ِويلك: فقلنا ا: ِما أ ُاجلساسة أ ُاجلساسة نا وماقل .َّ ِاعمـدوا إىل هـذا الرجـل ىف:  قالت؟َّ ِالـدير، فإنـه إىل  ِ

عا، وفزعنا منها، ومل نأمن أن تكون شيطانة. ِخربكم باألشواق ًفأقبلنا إليك رسا ْ ًِ ِ َ َعن نخل بيسانى أخربون: فقال. ْ ْ َ ِ .
ُشأهنا تستخرب؟ قالى عن أ: قلنا كم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: ِ ُأسأ ِ ْ ُ ِ َأما إنه يوشك أال تثمر: قال. نعم: ُ ِ ْ : قال. ُ

ِعن بحرية الطربيةى أخربون ُشأهنا تستخرب؟ قالى عن أ: قلنا. ِ ـاءى ه: ٌهل فيها ماء؟ قالوا: ِ ِكثـرية ا َّأمـا إن : قـال. ُ
َماءهــا يوشــك أن يــذهب ِ َعــن عــني زغــرى ِأخربونــ: قــال. َ ُ ُشــأهنا تــستخرب؟ قــالى عــن أ: قــالوا. ِ ِ ْ ٌ مــاء؟ ِالعــني هــل ىف: ِ

ِوهــل يــزرع أهلهــا بــامء العــني؟ قلنــا لــه َ ُِ ــاء، وأهلهــا يزرعــون مــن مائهــاى نعــم، هــ: ُ ِكثــرية ا ُ ِ ى عــن نبــى أخربونــ: قــال. ُ
َاألميـني، مـا فعـل؟ قــالوا ِّ ِّ َقـد خـرج مـن مكــة ونـزل يثـرب، قـال: ُ ُأقاتلــه العـرب؟ قلنـا: َ َ َ كيـف صـنع هبــم؟ : نعـم، قــال: َ

ه قد ظهر عىل من ي ْفأخربناه أ ٌأمـا إن ذلـك خـري : نعـم، قـال: قد كان ذلـك؟ قلنـا: قال هلم. ِليه من العرب وأطاعوهَ َّ
ُخمربكم عنى هلم أن يطيعوه، وإن ا املسيح، وإنى إن.ىُ َأوشك أن يؤذن ىلى ُأ َ ُاخلروج، فأخرج فأسري ىف ىف ُ ِاألرض  ِ

ُفال أدع قرية إال هبطتها ىف ً ُ َأربعني ليلة، غري مكة وطيبة َ َ َ ًَ ْ ِ حمرمتان عىلفهام. َ َّ ًكلام أردت أن أدخل واحدة أو . كلتامها ُ ُ
َواحدا منهام استقبلن ُّملك بيده الـسيف صـلتا، يـصدنى ً ًَ َْ َُ َّ ِ ًوإن عـىل كـل نقـب منهـا مالئكـة حيرسـوهنا. عنهـاى ٌ ْ ٍَّ : قالـت. َ

ِقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وطعن بمخرصته ىف َِ َ َ َّ ُُ َّ ُهذه طيبة: "ِاملنرب ِ ُ، هذه طيبة، هذه طيبةَْ َ ُ َْ َاملدينة ى ، يعن"ْ
ُأال هل كنت حدثتكم ذلك؟" َّ ه وافق الـذ ٍمتيم ُحديثى َفإنه أعجبن: "قال. نعم: ُفقال الناس" ُ ُكنـت أحـدثكم ى أ ِّ ُ ُ

َعنه وعن املدينة ومكة ِبحـر الـشام أو بحـر الـيمن أال إنـه ىف. ِ ِ ِال بـل مـن قبـل املـرشق، مـا هـو، مـن قبـل املـ. ِ ِِ َ ِرشق، مـا ِ

ِهو، من قبل املرشق، ما هو َفحفظت هذا من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قالت. ِ، وأومأ بيده إىل املرشق"ِ َّ ُ َّ ِ ِ ُ." 

والقصة بديعة بال أدنى جدال، ففيها رسد ووصف وحوار وتشويق ومغامرات، كل ذلك بأسلوب مفعم 
:  بوصفها قصة حقيقية ألرهقناها، وإال فهناك األسئلة التاليةولو أردنا أن نأخذها عىل حرفيتها. باحليوية واحلرارة

ـك املـسافرون املـساكني ىف البحـر املـضطرب شـهرا تـائهني ثـم يعـودون مـرة أخـرى إىل بالدهـم؟  كيف يمكث أو
ّفمن يا ترى دهلم عىل طريق العودة؟ وكيف اختزل الراوى تلك املغامرة املهلكـة ىف كلمتـني، ومل يفـصل األهـوال 

ْى خاضــوها وهــددت حيــاهتم بحيــث كانــت عــودهتم حيــاة جديــدة كتبــت هلــم بعــد هــالك حمقــق؟ تــرى مل مل يــذكر التــ َ َ
ِ

َاجلهــة التــى كــانوا يقــصدوهنا، والغايــة التــى كــانوا يتغيوهنــا مــن ذلــك الــسفر؟ ومــا الــذى دفعهــم إىل ركــوب البحــر  ْ َّ ََ َ
ُحر الذى جلأوا إىل جزيرة فيـه ولقـوا هنـاك املـسيح املتوسط؟ وإىل أى بلد كانوا مسافرين؟ وكيف يقول متيم إن الب
ـه وافـق الـذى ّفإنـه أعجبنـ: "الدجال هو بحر الشام، وقد قـال الرسـول عليـه الـسالم مـا نـصه كنـت ى ّحـديث متـيم أ
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مــا هــو مــن قبــل . ال بــل مــن قبــل املــرشق. بحــر الــشام أو بحــر الــيمن ّأال إنــه ىف. أحــدثكم عنــه وعــن املدينــة ومكــة
  ؟ "وأومأ بيده إىل املرشق. ما هو. هو من قبل املرشقما . املرشق

ن بقية الثالثني مسافرا؟ ومن هم أصال؟ إن  اذا متيم الدارى وحده هو الذى حكى لنا تلك القصة؟ أ ثم 
ّأمرا مثل هذا ال يمكن أن يسكت عنه أحـد ممـن تورطـوا فيـه، ومـن ثـم ال يمكـن أن يمـر مـرور الكـرام فـال تـرتج لـه 

ُربية، إذ ليس كل يوم يـضل النـاس طـريقهم ىف البحـر، وملـدة شـهر كامـل، ويـشفون عـىل اهلـالك ويرمـى اجلزيرة الع ْ ُ
هبم املوج اهلائج إىل جزيرة غريبة يرون فيها تلك العجائب األسطورية التى يرد فيها ذكر النبى العربى زعيم األمة 

دلسى م. وباسط سيادته عىل البالد مجيعا فق ابن جبري األ ثال الـصفحات تلـو الـصفحات ىف وصـف رحلتـه لقد أ
البحرية التى قام هبا قاصدا مرص، ومنها إىل مكة بغية احلج، مع أن رحلة ابن جبري مل تكن هبذه اخلطورة وال شهد 

لكننا ننظر فنالحظ أن الراوى مل يقف عند أى شىء من األهوال . هو ومن معه شيئا من تلك الغرائب األسطورية
ثـم كيـف عـاش . ر الركاب سوى أهنم ضلوا طريقهم شهرا وصلوا بعده إىل اجلزيرة املشار إليهـاالتى عاشها وسائ

ــك املـــسافرون طــوال ذلـــك الــشهر ىف البحـــر اهلـــائج املغــتلم لـــيال وهنــارا دون طعـــام ورشاب، إذ إن أمثـــاهلم ىف  أو
ام ىف العادة؟ وكيف كانوا يبرصون ط ريقهم ليال؟ وكيف مل تغـرق سفينة كسفينتهم ال حيملون سوى طعام عدة أ

ائج؟ ومن محل ذلك املسيح إىل تلك اجلزيرة وحبسه وقيـده هنـاك  السفينة هبم إىل قاع البحر ىف هذا اجلو اهلائج ا
ــاذا؟ وكيــف يعــيش وهــو مــصفد ومكبــل طــوال القــرون واألحقــاب دون طعــام ورشاب؟ وكيــف  َّباألصــفاد؟ و َّ

ـك املـسافرين الـضالني، ولغ ُتــه ليـست لغـتهم؟ بـل كيـف تفــامهوا مـع الدابـة، وهـى حيـوان أعجــم ال تفـاهم مـع أو
يعرف لغة برشية، وىف ذات الوقت ليسوا هم سليامن بن داود؟ وماذا تفعل تلك الدابة هناك؟ لقد ورد احلديث ىف 

 عــن دابــة خيرجهــا ربنــا ســبحانه وتعــاىل مـن األرض حــني يقــع القــول عــىل الكــافرين، وقيــل إن تلــك" النمــل"سـورة 
الدابة هى هذه، فكيف يقول املوىل سبحانه إنه سـوف خيرجهـا مـن األرض حـني يقـع القـول عـىل الكـافرين لتقـول 
ـات اهللا ال يوقنـون، ىف حـني أهنـا قـد خرجـت قبـل ذلـك وتعـيش ىف جزيـرة فـوق األرض ومل  هلم إن الناس كانوا بآ

بـدال مـن الدابـة إنـسانا، وبعـضها تـذكر تتطرق ىف حديثها معهم إىل شىء من ذلك؟ ثـم إن بعـض األحاديـث تـذكر 
  . امرأة عىل وجه التحديد

مــن خلــة بــني الــشام : كـذلك تقــول بعــض األحاديــث إن املــسيح الـدجال خيــرج مــن جهــة املــرشق، وبعـضها
فكيف يتسق هذا وما جاء ىف بعض األحاديث مـن أن البحـر الـذى تـاه فيـه متـيم . من خراسان: والعراق، وبعضها

لــشام، فــال هــو بــني الــشام والعــراق وال هــو ىف املــرشق وال هــو خراســان؟ وىف أحــد أحاديــث وأصــحابه هــو بحــر ا
فا من  ه سوف يتبعه ثامنون أ فا من هيود إصبهان، وىف حديث آخر أ ه سوف يتبعه عند ظهوره سبعون أ الدجال أ

ه سوف خيرج عند فتح القسطنطينية. خوز كرمان ية قـد فتحـت منـذ وهـا هـى ذى القـسطنطين. وىف حديث ثالث أ
مكـن أن يتوقـف . عدة قرون هم املسيح الدجال عن بحرية طربية ونخل بيسان وبثر زغـر بالـذات؟ أ اذا سأ َثم  ُ

حدث كونى كخروج الدجال عىل جفاف بحرية حملية أو يبوس عدد من صفوف النخيل ال راحت وال جاءت؟ 
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َف بحــرية زغــر بأهنــا متناهيــة ىف املــرارة، أى ال تــْرشبيــص" اجلامهــر ىف معرفــة اجلــواهر"وباملناســبة فــالبريونى، ىف  ُ َ ُ .
ـصار ىف ممالـك األمـصار"وىف . وهذا يناقض مـا جـاء ىف الروايـة مـن أن أهلهـا يـرشبون ويـسقون منهـا " مـسالك األ

ــ معجـــم "وىف ". املنتنـــة: "، ذاكـــرا أن النـــاس يـــسموهنا"النتنـــة"نجـــد ابـــن فـــضل اهللا العمـــرى يـــصف تلـــك البحـــرية بــ
، مـع التأكيـد "امللعونة"و" املقلوبة"ناعتا إياها بـ" البحرية املنتنة"خيصص هلا ياقوت احلموى مادة بعنوان " نالبلدا

َبأهنــا ال ينْتفــع منهــا بــشىء قــط وأهنــا منتنــة الرائحــة وال يتولــد فيهــا حيــوان َ هنايــة "ونفــس الــشىء يقولــه النــويرى ىف . ُ
  ". األرب ىف فنون األدب

تــرص رؤيــة الــدجال عــىل ثالثــني شخــصا ىف عــرص واحــد بــل ىف وقــت واحــد دون وهــل مــن املعقــول أن تق
ُالبرشية مجيعا ىف كل العصور؟ ثم كيف تقول القصة عن املسيح الدجال إنه أمجل البرش مع أن الرسول قد وصفه 

ـــه أعـــور نـــاتئ حدقـــة العـــني فكأهنـــا عنبـــة طافيـــة، ومكتـــوب بـــني عينيـــه بعـــض ، وىف "كـــافر: "وصـــفا منفـــرا، إذ ذكـــر أ
ـــه  ُقـــصري أفحـــج جعـــد أعـــور مطمـــوس العـــنياألحاديـــث األخـــرى أ ُُ ٌ ـــاذا كـــان يتحـــرق شـــوقا إىل متـــيم الـــدارى ٌ ؟ و

ون إليــه؟ إذن فهـو يعلــم الغيــب . وأصـحابه؟ أكــان يعـرف أهنــم سيــستقلون سـفينة ويــضلون طــريقهم ىف البحـر ويــأ
ــاذا قــال كالمــا طيبــ َفكيــف مل يعــرف إذن أن حممــدا قــد بعــث نبيــا؟ و ِ ا ىف حقــه عليــه الــصالة والــسالم وكــان يتحــرق ُ

ـه، عنـد ظهـوره، سـوف يـدعو إىل عكـس مـا دعـا إليـه  نـى عـىل العـرب إليامهنـم بـه رغـم أ شوقا إىل معرفة ظهـوره وأ
ِالرســول عليــه الــسالم بــل ســوف يــدعى الربوبيــة، وســتكون معــه جنــة ونــار تناقــضان جنــة القــرآن ونــاره عــىل خــط  َّ َ

  مستقيم؟ 

ّ الرســول عليــه الــسالم يــستخف هبــذه الطريقــة ملجــرد أن أحــدهم ذكــر شــيئا يعــضد صــدقه ومنــذ متــى كــان َ َ ْ ُ
وصحة دينه؟ إن رجال مثله حول دفة التاريخ ومسريته إىل اجلهة التـى يريـد وعـىل النحـو الـذى يريـد، ال يمكـن أن 

د العــرب، ومل يعــودوا يكــون بتلــك اخلفــة ملجــرد ســامعه بحكايــة ظريفــة كهــذه؟ لقــد كــان اإلســالم قــد انتــرش ىف بــال
ثـم مــا دمنــا ىف الــشهادات وأمهيتهـا فهــل تكفــى شــهادة رجــل . حمتـاجني إىل مــن يــربهن هلــم عـىل صــدقه عليــه الــسالم

واحـــد ىف شـــأن خطـــري كهـــذا الـــشأن؟ لقـــد اشـــرتط اإلســـالم أربعـــة شـــهود ىف الزنـــا، واشـــرتط شـــاهدين أو شـــاهدا 
ْوشاهدتني ىف الدين، فكيف يكتفى الرسول بشاهد  ْواحد ىف مثل ذلـك األمـر، وهـو أكـرب وأهـم وأجـل مـن الـدين َّ َّ

ه مل يرو ذلك احلديث سوى فاطمة بنت قيس من كل من  والزنا بمراحل شاسعة؟ وهناك مالحظة أخرى، وهى أ
َّكانوا حارضين ىف املسجد ساعة َمجَعهم النبى عليه السالم لينبئهم بام حدثه به متيم َ فكيـف ذلـك، واملوضـوع مـن . َ

ـاذا احتـاج النبـى أصـال إىل مجـع النـاس الغ رابة بمكان مكني ال يمكن أن يقف إزاءه بقيـة الـصحابة المبـالني؟ بـل 
إلخبارهم باألمر، ومتيم قد قاله حني قـدم مـع قومـه ىف عـام الوفـود، أى أمـام النـاس املحتـشدين لـشهود مثـل تلـك 

َاللقاءات العامة اخلطرية؟ وأخريا فلم يا ترى مل حياول ال رسـول أن يرسـل أحـدا الكتـشاف تلـك اجلزيـرة وإحـضار ِ
ذلــك الكــائن العجيــب الــذى يعــد برهانــا عــىل صــحة رســالته إىل املدينــة؟ وهــو نفــس الــسؤال الــذى أقولــه دائــام كلــام 

  !جاءت سرية املهدى املنتظر واختفائه ىف الرسداب إياه
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ُومن القصص الذى وقعت أحداثه ىف تلك الفرتة، وإن كنت ال أظنه ك َ ِتب حينذاك، بل بعده بزمن طويـل َ

عندما عرف العرب الورق والقلم والنسخ عىل نطاق واسع يـسمح بتـسجيل مثـل تلـك القـصة، وأغلـب الظـن أن 
ُّذلك كان ىف العرص العباسى، القصة التالية التى حتكى لنا إسالم جبلة وتنرصه وموته عىل ديـن الـصليب رغـم أن 

ىل ديـن التوحيـد مـثلام انـسلخ منـه، وإن كـان مـن الواضـح أن القـصة مل تبـق كـام مجيع األطـراف كانـت تريـد أن يرتـد إ
ــو احلــسن عــىلى حــدثن: "وقعــت بــل دخلهــا التحــوير الفنــى فجعــل منهــا قــصة شــائقة ممتعــة بــن أمحــد بــن عمــر بــن  أ

َأن جبلة: حدثنا ثقات شيوخنا: هاشم قالى موىل بن إبراهيم بن عىلى حدثن: هبيت قال األجدع الكوىف  بن األهيم َ
ِا أراد أن يسلم كتب إىل عمر بن اخلطاب من الشام يعلمه بذلك يستأذنه ىفى شمر الغسانى بن أ ْ القـدوم عليـه،  ُ

ْفرس بذلك عمر واملسلمون، فكتب إليه أن اقدم، ولك ما لنا، وعليك ما علينا َ ْ ِ َ َّ مخسامئة فارس من  فخرج جبلة ىف. ُ
ْبـسهم ثيـاب الوشـعك وجفنة، فلام دنا من املدينـة أ َاملنـسوج بالـذهب والفـضة، ولـبس يومئـذ جبلـة تاجـه، وفيـه ى َ ُ

وفـرح املـسلمون . جدته، فلم يبق يومئذ باملدينة أحد إال خرج ينظر إليـه حتـى النـساء والـصبيانى قرط مارية، وه
ذ وطـئ عـىل فبيـنام هـو يطـوف بالبيـت إ. َبقدومه وإسالمه، حتى حرض املوسم من عامه ذلك مع عمر بن اخلطاب

َّفزارة فحلهى إزاره رجل من بن فـه. َ َعمـر بـن ى فاسـتعدى عليـه الفـزار. ًفالتفـت إليـه جبلـة مغـضبا، فلطمـه فهـشم أ
فــه؟ فقــالى َمــا دعــاك يــا جبلــة إىل أن لطمــت أخــاك هــذا الفــزار: اخلطــاب، فبعــث إليــه فقــال إنــه وطــئ : َفهــشمت أ

َّفحلهى إزار ت فقد أقررت: فقال له عمر. فيه عيناهى ُولوال حرمة هذا البيت ألخذت الذ. َ فإما أن ترضيه، . َأما أ
ُوإال أقدته منك ْ َ قيده من: قال. َ ِأ ا ملك، وهو سوقة؟ قالى،ُ َ وأ ُيا جبلة، إنه قد مجعـك وإيـاه اإلسـالم، فـام تفـضله : ُ ْ َ

. دع عنـك ذلــك: قـال عمـر. اجلاهليــة ىفى َّاإلسـالم أعـز منـ ُواهللا لقـد رجــوت أن أكـون ىف: قـال. بـيشء إال بالعافيـة
نرص: قال ُإن تنرصت رضبت عنقك: قال. َّإذن أ َ ْ فقـال . واجتمع قوم جبلة وبنو فزارة، فكادت تكون فتنـة: قال. َّ

ْأخرنـ: جبلـة ِّ ٍإىل غــد يـا أمــري املـؤمننيى َ ْفلــام كـان جــنْح الليـل خـرج  هــو وأصـحابه، فلــم يـئن حتــى . ذلــك لـك: قـال. َ َِ ِ

َّوأعظـــم هرقـــل قـــدوم جبلـــة ورس بـــذلك، وأقطعـــه األمـــوال . َّرقـــل فتنـــرص، وأقـــام عنـــدهدخـــل القـــسطنطينية عـــىل ه ُ َ َُ
َوالرباع واألراىض ِّ .  

فلـام . ًفلام بعث عمر بن اخلطاب رسوال إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم أجابه إىل املصاحلة عىل غـري اإلسـالم
قيــت ابــن عمــك هــذا الــذ: أراد أن يكتــب جــواب عمــر قــال للرســول َأ ِ انــا راغبــا ىفى الــذ) جبلــةى يعنــ(ببلــدنا  ىَ  ًأ

  ديننا؟
ُما لقيته: قال ِ.  
ُالقه، ثم ائتن:  قال َ ِأعطك جواب كتابكى ْ ْ ُ.  

ّ وذهب الرسول إىل باب جبلة، فإذا عليه من القهارمة واحلجـاب والبهجـة وكثـرة اجلمـع مثـل مـا عـىل بـاب 
لطف ىف: قال الرسول. هرقل ت رجال أصهب اللحية ذا سبال،  ف،اإلذن حتى أذن ىل فلم أزل أ ًدخلت عليه فرأ

كرته، فإذا هو قد دعا بسحالة الذهب فذرها ىف. به أسمر أسود اللحية والرأسى وكان عهد َّفنظرت إليه فأ َُ حليته  َ



 ٢٢٥
 

ُحتــى عــاد أصــهب، وهــو قاعــد عــىل رسيــر مــن قــوارير، قوائمــه أربعــة أســود مــن ذهــب  معــه ىفى رفعنــى فلــام عرفنــ. ُ
  .ًقد أضعفوا أضعافا عىل ما تعرف: ًعن املسلمني، فذكرت خريا وقلتى  يسائلنالرسير، فجعل

  كيف تركت عمر بن اخلطاب؟ : فقال
  . بخري: قلت

ا ذكرت له من سالمة عمر ت الغم قد تبني فيه  ى الكرامـة : ُفانحدرت عـن الـرسير، فقـال: قال. فرأ مل تـأ
نعــم، صــىل اهللا عليــه وســلم، : قــال. ليــه وســلم هنــى عــن هــذاإن رســول اهللا صــىل اهللا ع: أكرمنــاك هبــا؟ قلــتى التــ

َولكن نق قلبك من الدنس، وال تبال عالم قعدت ِ َ ُ فقلت . ُطمعت فيه" صىل اهللا عليه وسلم: "فلام سمعته يقول. َِّ
َأال تسلم، وقد عرفت اإلسالم وفضله؟ ! وحيك يا جبلة: له ِ ْ ُ  

عد ما كان من: قال   ى؟أ
ارتـــد عـــن اإلســـالم ورضب وجـــوه املـــسلمني . فـــزارة أكثـــر ممـــا فعلـــتى ن بنـــنعـــم، قـــد فعـــل رجـــل مـــ: قلـــت

ُبالسيف، ثم رجع إىل اإلسالم، وقبل ذلك منه، وخلفته باملدينة مسلام ْ َُّ َ ِ.  
ْذرنــــ:  قــــال ــن هــــذاى َ ــت تــــضمن ىل. مــ األمــــر مــــن بعــــده رجعــــت إىل ى عمــــر ابنتــــه ويــــولينى أن يزوجنــــ إن كنــ

  . اإلسالم
  .أضمن لك اإلمرةضمنت لك التزوج، ومل : قلت
ــإذا خـــدم قـــد جـــاءوا حيملـــون الـــصناديق فيهـــا الطعـــام، :  قـــال ًفأومـــأ إىل خـــادم بـــني يديـــه، فـــذهب مـــرسعا، فـ

ْفوضعت ونصبت موائد الذهب وصحاف الفضة، وقال ىل َْ َ ُِ ْ كل:ُِ ُ .  
  .آنية الذهب والفضة إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هنى عن األكل ىف: وقلتى فقبضت يد

ْنعم، صىل اهللا عليه وسلم، ولكن نق قلبك، وكل فيام أحببت:  فقال ُ ِّ َ.  
اريق الذهب، . اخلليج ُالذهب والفضة، وأكلت ىف فأكل ىف:  قال َفلام رفع الطعام جيء بطساس الفضة وأ ُِ ِ

ُّوأومــأ إىل خــادم بــني يديــه، فمــر مــرسعا، فــسمعت حــسا فالتفــت، فــإذا خــدم معهــن الكراســ ِ  مرصــعة بــاجلواهر،ى ً
ْفوضــعت عــرشة عــن يمينــه وعــرشة عــن يــساره َ ٍثــم ســمعت حــسا، فــإذا عــرش جــوار قــد أقــبلن مطمومــات الــشعر . ُِ َ َ ِ

ْاحلىل متكرسات ىف ثم . عن يمينهى عليهن ثياب الديباج، فلم أر وجوها قط أحسن منهن، فأقعدهن عىل الكراس َ
ٍسمعت حسا، فإذا عرش جـوار أخـرى، فأجلـسهن عـىل الكراسـ ِثـم سـمعت حـسا، فـإذا جاريـة كأهنـا . رهعـن يـساى ِ

ْالشمس حسنًا، وعىل رأسها تاج، وعىل ذلك التاج طائر مل أر أحسن منه، وىف ٌيدها اليمنى جام فيه مسك وعنـرب،  ُ
ِجـــام مـــاء الـــورد  ْفـــصفرت بالطـــائر، فوقـــع ىف: ْفأومـــأت إىل الطـــائر، أو قـــال. ٌيـــدها اليـــرسى جـــام فيـــه مـــاء ورد وىف

تـاج جبلـة، فلـم يـزل يرفـرف  ْفـصفرت بـه، فطـار حتـى نـزل عـىل صـليب ىف: ْأومأت إليه، أو قالثم . فاضطرب فيه
يابه، ثم التفت إىل اجلوار َحتى نفض ماء ريشه عليه، وضحك جبلة من شدة الرسور حتى بدت أ عـن ى اللـواتى َ

َفاندفعن يتغنَّني، خيفقن بعيداهنن ويقلن.ىباهللا أطربنن: يمينه، فقال ْ:  



 ٢٢٦
 

ُّهللا در ـــــادمتهمَ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــصابة ن ــــ ــ ــــــــــــ ـــــ ــ ـــق ىف   ُ عـ ـــــا بجلــــــــــــــــ ـــــــــــــ َيومـ َّ ِ ـــــان األول ً ــــــ ـــــــ ِالزمـ ّ  
ُيــــــــسقون مــــــــن ورد الــــــــربيص عليهمــــــــو ْ ـــسل   َ ــــالرحيق السلـــــــ ــــــــــصفق بــــــ ـــــردى ي ـــــ ِب َ َّ َْ َّ َ َ  
يهمــــــــــــــو ـــــة حــــــــــــــول قــــــــــــــرب أ ــــــ ـ ـــــــضل   أوالد جفنــ ـــــرب ابـــــــــن ماريـــــــــة الكـــــــــريم الـمفــ ِقــــ ِ ْ َُ  
ـــم ـــــــ ـــــــى مـــــــــــــا هتـــــــــــــر كالهبـــ ــــــــــشون حتــــــ ُّيغـــ ْ َُ ـــــــــــــل   ْ ـــــــــــــسواد املقب ـــــن ال ــــــ ون عــ ـــــسأ ــــــ ــ   ِال ي

ـــساهبمبـــــــــــيض  ـــــــ ـــــوه كريمــــــــــــة أحــ ــــــــن الطــــــــــــراز األول   الوجـــــــ ـــــــوف مــــ ـــــ ِشــــــــــــم األ ّ ُ  
در: فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: قال   من قائل هذا؟ ى أ

  .ال: قلت
  .قائله حسان بن ثابت شاعر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:  قال

ر كيننا: عن يساره، فقالى الالتى  ثم التفت إىل اجلوا   .باهللا أ
َ فاندفعن يتغنَّني   :، خيفقن بعيداهنن ويقلنْ

ـــــان ــــــ ــــ ــ ـ ــــــــــــــرت بمعــ ــــ ـــــــــــــــــدار أقفــ ـ ــــــن الــ ِملــــــــــــــ ْ ــــــــــــــاخلامن؟   ُ ــوك فــ ــــــ ــــ ــ ـــــــىل الريمــ ـــــني أعـــــــــ ــــــ ِبـــــ ّ  
َذاك مغنًــــــــــــــى آلل جفنــــــــــــــة ىف ْ ـــــــــــــ َ ـ ــــــــــ ـــــان   الد ــــــ ــــ ــ ـــــــادث األزمــ ـــــــ ـــ ـــــال حلــ ــــــ ــــــ ــر حمــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ   ِــ

ـــــ ــــــ ــــد أرانــ ــــــ ــاى قـــ ــــــ ـــــرا مكينًــــــ ــــــ ـــــد ذلـــــــك التـــــــاج مقعـــــــد   ًهنـــــــــــــاك دهــ ـــــى عنــ   انىومكــ
ـــــــــــــ ــ ــــ ــــد ينظمـ ـــــــ ُودنــــــــــــــا الفــــــــــــــصح فالوالئـــ ْ ـــــان   ِ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــة املرجــ ــــــــــا أكلــ عــــــــ ــــن رسا ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ِــ ّ ِ َ ً  
ــــــــــــــــــــصمــــــــ ـــــــــــــــــــافري والــ ـ ـــن باملغــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــل الــــــــــــرشيان   مل يعللــ ــــــ ـــــغ  وال نقــــــــــــف حنظـ ــــــ ــ ِـــــــ ْ َ  

در: فبكى حتى جعلت الدموع تسيل عىل حليته، ثم قال: قال   من قائل هذا؟ ى أ
  .ال أدري: قلت
شأ يقول. حسان بن ثابت: قال   : ثم أ

ــــ ـــــن عــــ ف مـــ ِتنــــــــرصت األرشا َ ـــا، رضر   ٍار لطمــــــــةَّ ْومـــــا كـــــان فيهـــــا، لـــــو صـــــربت هلــ َ  
ـــــــ ـــــــاج ونخــــــــــــــــــوةى تكنَّفنــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــا جلـــــ ٌمنهــــ ـــصحيحة بـــــــالعور   ٌ ـــني الــــ ــــــا العــــ ــت هلـ ــ ْوبعـــ َ َ ُ  

ــــــــ ـــــا ليــــــــــت أمــ ــــــــىى،مل تلــــــــــدنى فيـــــ ــــال ىلى ُرجعــــــت إىل األمــــــر الــــــذ    وليتنــ   ْعمــــــر قــ
ــ ــــــ ــــــا ليتن ــ ــــــرةى وي ــــرض ًوكنـــــــــــت أســـــــــــريا ىف   أرعــــــــى املخــــــــاض بقفــ ـــــة أو مـــــــ ْربيعــــــ َ ُ َ  

ــــــت ىل ــــــا ليـــ ـ ــــشام أدنـــــــــى معيـــــــــشة ويــ ْذاهــــب الــــسمع والبــــرصى أجــــالس قــــوم   ٍبالـــــ ِ َ  
ن   هو؟ ى أح: عن حسانى ثم سأ

  .ًنعم، تركته حيا: قلت
َبكــسوة ومــال ونــوق مــوقرة بــرا، ثــم قــال ىل فــأمر ىل ُ ُْ ٍ ٍَ ٍ ُ ٍ َ وإن .ىَ إن وجدتــه حيــا فــادفع إليــه اهلديــة وأقرئــه ســالم:ُ

  . ل عىل قربهًوجدته ميتا فادفعها إىل أهله، وانحر اجلام
ـى ُفلام قدمت عىل عمر أخربته خرب جبلة وما دعوته إليه من اإلسـالم، والـرشط الـذ ضـمنت ى رشطـه، وأ

َهـال ضـمنْت لـه اإلمـرة؟ فـإذا أفـاء اهللا بـه اإلسـالم قـىض عليـه بحكمـه عــز : فقـال. لـه التـزوج، ومل أضـمن لـه اإلمـرة ْ ِ َ ِ َ
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ِ بـن ثابـت، فبعـث إليـه، وقـد كـف بـرصه، فـأأهداها إىل حـسانى ُثم ذكرت له اهلدية الت. وجل ُ َّ . بـه، وقائـد يقـودهى ُ
  .ألجد رياح آل جفنة عندكى يا أمري املؤمنني، إن: فلام دخل قال

  .نعم، هذا رجل أقبل من عنده:  قال
ًاجلاهليـة، فحلـف أال يلقـى أحـدا يعرفنـ ٍإنه كريم من كـرام مـدحتهم ىف.ىهات يا ابن أخ:  قال َ ْ َ إال أهـدى ى َّ

ال والثياب، وأخربته بام كان أمر به ىف: فدفعت إليه اهلدية. ًمعه شيئا إىل َا َ ًاإلبل إن وجد ميتـا َ ِ ـ: فقـال. ُ ى وددت أ
ْكنت ميتا فنُحرت عىل قرب َ ِ   .ىً

  :وانرصف حسان وهو يقول: قال الزبري
ـــــــرش ــــــــــــة معـــــ ــة مــــــــــــن بقي ــــــ ــــ ــــن جفن ــــــ ــاللوم   ٍإن ابــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــاؤهم ب ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــذهم آب ــــــ ــــــ ــــ ــ ِمل يغـــــ ُّْ ُ َ  

ــسن ــــــ ـــــشام إذ ى مل ينــــــــ ــــــ ــابالـــــ ــــــ ـــــــو رهبــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــالروم   ُّهــ ـــــــــــرصا بـ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــــــــا وال متنــ ــــــــــــ ِملكــــــ ً ِّ ً  
ـــــده ــــــ ه عنــ ــــــل، وال يـــــــــــــرا ــــــ ـــــــذموم   يعطـــــــــــــى اجلزيـ ــــ ــ ـــــــ ـــ ــــبعض عطيـــــــــــــــــــــــــة املــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ   ِإال كـ

ـــه رجـــل كـــان ىف ـــادهم اهللا وأفنـــاهم؟ قـــال: جملـــس عمـــر فقـــال ل ـــذكر ملوكـــا كفـــرة أ ًأ : ممـــن الرجـــل؟ قـــال: ً
ِمزن َ َسلم لطوقتك طوق احلاممةَأما واهللا لوال سوابق قومك مع رسول اهللا صىل اهللا عليه و: قال.ىُ َ ْ َْ ََّ ُ .  

أن أضــمن جلبلـة مــا اشــرتط بــه، فلــام قــدمت القــسطنطينية وجــدت ى عمــر إىل قيــرص وأمرنــى ثــم جهزنــ: قـال
َالناس منرصفني من جنازته، فعلمت أن الشقاء غلب عليه ىف ّأم الكتاب َ ُ."  
. ل دخولــه ىف ديــن حممــد، وكــان هيوديــا قبــ) ٣٢ت(ومـن قــصاىص صــدر اإلســالم كعــب األحبــار اليمنـى 

بياء والتفاسري إىل كعب "فجر اإلسالم: "أمحد أمني، ىف كتابه. ويعزو د ئيليات ىف كتب قصص األ ، انتشار اإلرسا
ـه جـاء إىل عمـر قبـل . العتامده ىف كثري من قصصه عىل العهد القديم كتابه املقدس السابق ويروى عنه ابـن جريـر أ

ام وقال له اماعه: مقتله بثالثة أ ه عمر. د، فإنك ميت ىف ثالثة أ أجـده ىف كتـاب اهللا عـز : وما يـدريك؟ قـال: فسأ
ولكن أجد . ال: وإنك لتجد عمر بن اخلطاب ىف التوراة؟ قال: فعاد عمر يسأل باستغراب. وجل ىف التوراة

ه قد فنـى أجلـك  عـىل وقـوف إن صـحت دلـت"أمحـد أمـني عـىل تلـك احلكايـة بأهنـا . ويعلـق د. صفتك وحياتك وأ
ئيلية   ". كعب عىل مكيدة قتل عمر، ثم وضعها ىف هذه الصبغة اإلرسا

ا فال أصدق هذه الرواية من أساسها، إذ املجرم القاتل ال يذهب إىل ضحيته ليحذره، فيكون التحذير  أما أ
 العهـد القـديم ولن ينفعـه الـزعم حينئـذ بـأن هـذا الكـالم موجـود ىف. سببا لفشله ىف تنفيذ جريمته، فضال عن عقابه

ه ببساطة ال وجود له فيه ـى لؤلـؤة لـه وانتقالـه إىل . أل ثم كيف سـكت عمـر طـوال الوقـت الـذى عاشـه بـني طعـن أ
الرفيق األعىل فلم يذكر ملن حوله حتـذير كعـب لـه ومل يكلفهـم التحقيـق معـه؟ ولنفـرتض أن عمـر، ألمـر أو آلخـر، 

ــضا؟ وإذا كــ ان قــد فــات أوالده فكيــف فــات اخلليفــة اجلديــد عــثامن فلــم َســها أو نــسى، فكيــف فــات ذلــك أوالده أ
ناه  يفتح حتقيقا ىف هذا املوضوع؟ وهل كان عمر ليسكت أصال عىل دعوى كعب بوجود خربه ىف التوراة؟ لقد رأ
و موسى عن استئذان الضيف ألهل البيت الذى يقرع بابـه، وتـشدد  يرص عىل التحقق من صحة حديث قاله له أ

ام م ف مرة مـن . َّتشددىف ذلك أ فهل يمكن أن يتساهل ىف خرب مقتله ووجوده ىف كتاب هيود، وهو أهم وأخطر أ
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ضا فكيف فاته التشوق إىل معرفة نص اخلرب الغريب املريب ىف العهد  ه قد فاته هذا أ أمر االستئذان؟ ولنفرتض أ
لكــل هــذا أرانــى  الكتــاب املــذكور؟ القــديم، فلــم يــأمر كعبــا بقــراءة هــذا الــنص عليــه والتحقــق مــن وجــوده فعــال ىف

  .أرفض تلك الرواية متاما
ضا كام ىف قول احلطيئة مثال   :ومل يقترص القصص اإلسالمى عىل نصوص النثر، بل امتد إىل الشعر أ

ِوطــــاو َ ـــب الــــبطن مرمــــلى َ ٍثــــالث عاصـ ِ ٍْ ُ ِ ْ ََ ِ ـــــام   ِ ـــــــاكن رســــ ـــــا ســ ــاء مل يعـــــــــرف هبــــ ــــــ َبتيهـ ْ َ ٌَ ْ َ َ ِْ ِ ِ َ َ ِ  
ِأخـــــ ــــوة فيـــــه مـــــى َ ِجفـ ِ ٍ َ ٌن اإلنـــــس وحـــــشةَْ َ ْ َ َِ ْ ـــته نعمـــــى   ِ ســ ـــن رشا َيــــرى البـــــؤس فيهـــــا مـ َ َْ َ ُ َُ ِ ِ َِ ْ  

ــــــــرد ىف ـ َوأفــ ََ ْ ــا َ ــــــ ـ ِشـــــــــــعب عجـــــــــــوزا إزاءهــ ً َُ ٍْ ـــــام   ِ ــــــ ــــ ــ ـ ــــــــــــاهلمو هبــ ــــ ــ ــباح ختــ ــــــــــــ ــــ َثالثــــــــــــــــــــة أشــ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ٍ ْ َ ُ َ َ  
عـــــــــه ــط الظـــــــــالم، فرا ـــــــبحا وســـــــ ُرأى شــ َ ً ََ َ َّ َِ ْ ــــــــــــسور واهــــــــــــــتام   ََ ـــــــدا ضــــــــــــــيفا تــ ــــ ــــــــــام بـــ َّفلــــ َّ َْ َ َّ َْ َ ً ََ َ َ  

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــه  ــــ ــ ـــــــــــــال ابنُـ ّوقـــــــ َ ُ َْ ــريةَ ـــــــ ــــــ ـــ ٍا رآه بحــ َ ْ َ ُِ ـــــ   :َ ــ ـــــت، اذبحن ــ ـــــــا أ ْأ ََ َْ ِ َ ـــــامى َ َويـــــــرس لـــــــه طعــ ْ ُ َ َُ َ ِّ  
ـــــذر بالعــــــدم ِوال تعتـ ْ َ َُ ْ َِ ـــــذ. ِ ــل الـ َّعــــ َّ ــراى َ َطــــ ــا   َ ــــــ ــــعنا ذمـــــــ ــــــ ـــــــــــاال فيوســــ ـــــــا مـــ ــــ ــ َّيظــــــــــــــن لنَـ َ َ َُ ُ ُّ َِ ً َ  

ـــــــــروى قلــــــــــــيال ثــــــــــــم أحجــــــــــــم برهــــــــــــة ـ ًفــ ُ َ ََ ْ َ َّ َُ َ ْ ََّ ــا   ً ــــــ ــــد مهــــ ــــــ ـــــاه فقــ َّوإن هــــــــــــو مل يــــــــــــذبح فتـــــــ َ ْ َ َ َ ْ ُْ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ِ  
ــــــد عانـــــــــة ــــــىل البعـــ ــــــــت عـــ ٌفبينـــــــــا مهـــــــــا عنـَّ ََ ِ ْ ُ ََ َْ َقــــد انتظمــــت مــــن خلــــف مــــسحلها نظــــام   ُ ْ َ ََ َ ِْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ  
ــا ــــــاء، فانــــــساب نحوهــــ ـــد ا ـــ َعطاشــــــا تري ْ ََ ُ َُ ِ ً َ ـــــام   ِ ــــــ ــــــــــــا أظــــ ـــــــا إىل دمهــ ــــ ــ ــه منهـ ــــــ ــــــ ــىل أ ــــــ ــــ َعــ ْ َ َِ َ ُ َّ َ َ  
ـــــــها ــــــــروت عطاشـــــ ُفأمهلهــــــــــــا حتــــــــــــى تــــ ِ ْ َّ َ ََ َْ ّ َ َ ــــه   َ ــــــ ــه ســ ـــــــ ـ ــ ــــــا مــــــــــــن كنانت ــــ ْفأرســــــــــــل فيهــ َْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ   َامَ
ٌفخـــــرت نحـــــوص ذات جحـــــش ســـــمينَة َِ َ ٍَّ ْ َ ٌ ُُ َ ــت شـــــحام   َ ــ ـــام، وقـــــد طبقـ ـــــزت حلــ ــد اكتنَ َقـــ ًْ ِّ ََ َْ ُ َ َْ َ ْ َ َ ِ  
ـــــا نحــــــــــو قومــــــــــه ــْرشه إذ جرهـــــ ـــــــ ـــــا بـ ِفيـــــ ِ ْ َ ْ َ َُ ْ ََ َّ ِ َ ـــــدمى   !ِ ــا يـ ــــــا رأوا كلمهــــ ــْرشهم  َويــــــا بــــ َ َْ َ ْ َْ َ َ ّ َ ُ َ ِ!  

ــا قــــــد قــــــضوا حــــــق ضــــــيفهم ْفبــــــاتوا كرامــــ ًِ ِ ِْ َ َْ ََّ َ ُفلــــــم يغرمــــــ   َْ َ ْ َ َ ــــا، وقــــــد غنمــــــوا غــــــنْامَ َوا غرمــ ُ َ ُُ ً ِْ ْ َ َ  
ــا ــــــ ــــ ــــشاشته أ ــــــ ــــــــــــوهم مــــــــــــن بــ ـــــــــات أ ـ ًوبــ َ َُ َِ ِ َِ َ ْ َُ ــا   َ ــــــ ـــْرشها أمــ ّلــــــــــضيفهمو، واألم مــــــــــن بـــــــ ُّ ُُ ِ ِ ُْ َ ِْ ِ ِِ َ  

ضا فن القصص َكذلك عرف العرص األموى أ ِأخبار عبيد بن رشية اجلرمه"ولدينا كتاب . َ ُ ْ ُ ّ ِ َ ِ أخبار  ىفى َ
ساهبا ى سـفيان مـن حـوارات ، الذى "اليمن وأشعارها وأ ٌسجل فيه عبيد ما كان يقع بينه وبني معاوية بن أ

َويـذكر ابـن النـديم أن عبيـدا وفـد عـىل . تارخيية، وكان معاوية قد استقدمه ليستمع منه إىل أخبار ملوك اليمن َ ً ِ َ
ه هذا عن األخبار املتقدمة وملوك العرب والعجـم وسـبب تبلبـل األلـسنة وأمـر افـرت ْمعاوية، فسأ اق النـاس َ

َالبالد، وكان قد استحرضه من صنعاء اليمن، فأجابه إىل ما سأل، فأمر معاوية أن يدون ذلك وينْسب إىل  ىف ُ َّ
وهــو الكتــاب الــذى يؤكــد املــسعودى أن صــاحبه هــو الوحيــد الــذى صــح وفــوده عــىل معاويــة مــن رواة . عبيــد

َخبــار مـن وفـد عــىل معاويـة مــن أهـل الدرايــة ّومل يـصح عنــد كثـري مـن األخبــاريني مـن أ: "قــال. أخبـار اجلاهليـة َ
اضني وسري الغابرين العرب وغريهم مـن املتقـدمني فيهـا إال خـرب عبيـد بـن رشيـة وإخبـاره إيـاه عـام  ّبأخبار ا ِ َ ِ َ

ساب ئن واحلوادث وتشعب األ ام وما كان فيها من الكوا َوكتاب عبيد بن رشيـة متـداول ىف. ُّسلف من األ ّ ِ ِ َ 
د   ". رالناس مشهوى أ

ه معاوية عن الشىء ىف القـصة التـى يروهيـا لـه : والقصص فيه عبارة عن حوار بني عبيد ومعاوية يسأ
طـال القـصة مـن أشـعار . فيجيبه عام يسأل موردا تفاصيل التفاصيل ذاكرا األسـامء كاملـة مستـشهدا بـام قالـه أ
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نـسوبة إىل عـاد ىف  تلـك القـصة وال حتظـى األشـعار امل. ومن هذه القصص قصة هود عليه السالم وقومه عاد
بثقة العلامء كابن سالم وغريه، الذى تقوم حجته عىل أن اهللا قد أهلك عادا وثمود عن آخرمها بنص القرآن 
ُالكـــريم، فكيـــف وصـــلنا شـــعرهم، ومل يكـــن هنـــاك مـــن يؤديـــه إىل األجيـــال الالحقـــة؟ وقـــد رددت ىف الفـــصل 

نـه "عرض ومناقـشة: اي كاكيريب نظرة عامة ل_األدب العربى : "األول من كتابى ابـن سـالم والـشك "، وعنوا
ـه " ر اجلاهىلعشىف ال ه سبحانه قد أهلك عادا وثمود فاملقـصود أ عىل هذا االعرتاض بأن اهللا حني ذكر لنا أ

وهـذا منـصوص عليـه بوضـوح تـام ىف . أهلك املرشكني منهم، إذ ال يعقل أن هيلك معهم نبيهم واملـؤمنني بـه
وإىل جانــب ذلــك مــن . ن ثــم فليــست هنــاك مــشكلة ىف وصــول أشــعار القــوم إىل األخــالفومــ". هــود"ســورة 

بيــد أن هــذا . املمكــن جــدا أن تقــوم القبائــل املجــاورة لعــاد وثمــود بروايــة ذلــك الــشعر ملــن يــىل مــن األجيــال
إنــام هــدىف هــو إثبــات أن حجــة ابــن ســالم . شــىء، والقــول بــأن تلــك األشــعار صــحيحة بالــرضورة شــىء آخــر

  . ست مقبولة ىف ذاهتالي
ُوقد أسقطت منها، بغية االختـصار، أشـعارا كثـرية بعـضها . وجترى قصة هود وقومه عىل النحو التاىل

ْفحــدثن: قــال معاويــة": قــصائد كاملــة طويلــة ِّ يــا : يــا عبيــد عــن هــالك عــاد، وكيــف كــان هالكهــم؟ قــال عبيــدى َ
وهـم شـداد، وهـو . حـدث لـه عـرشة مـن الولـدأى معاوية، إنه كان عاد بن عوص بـن سـام بـن نـوح، وهـو الـذ

َعمل إرم ذات العامد، واخللود، وهم رهط النبى أول من ملك منهم وطال ملكه، وهو الذ ِ َ َ هـود صـىل اهللا ى ِ
ـ سـعيد املـؤمن، وصـد، وهـم ى عليه وسلم، وتيم بن عاد وبر وهبار والعنود واحلقـود والـصور، وهـم رهـط أ

فد وثمود ومتـاب، وهـم رهـط صـاحب الـسحابات، وأس وفـد غـار رهط لقامن بن عاد صاحب النسور، وو
الرمـال مـا بـني حـرض مـوت ى وكانت عاد عرش قبائل وكانوا عربا، وكانـت مـساكنهم األحقـاف، وهـ. ورمل

ذر قومه باألحقاف: "اهللا تعاىل وذلك قول. وبحر عدن  وكانوا قد كثروا وانترشوا ىف". َواذكر أخا عاد إذ أ
ْن كلهـا ومـا قارهبـا مـن الـبالد وقـسوا ىفالـبالد مـن أرض الـيم َ اجلـسم  وكـان اهللا قـد أعطـاهم بـسطة ىف. الـبالد َ

دان وسعة ىف وقوة ىف وذلـك قـول . األعامر مل يعطه أحدا من اخللـق مـن بعـد قـوم نـوح األرزاق ومهال ىف األ
َاخللق بسطة وزادكم ىف: "اهللا عز وجل ْ عام وبنني : "، وقال سبحانه"َ ٍأمدكم بأ َّ َ ، فكفروا "ٍوجنات وعيون* َ

ْرهبم وطغوا بام فضلهم به عىل غريهم فأفسدوا ىف َ ًاألرض وعتوا عتوا كبريا واغرتوا بجهلهم وقالوا لنبـيهم  َ ُْ َُ َ
ُإن هذا إال خلق األولني: "هود ُ : األرض بغـري احلـق وقـالوا ٌوأمـا عـاد فاسـتكربوا ىف: "وقال اهللا عـز وجـل". ْ

ُّمن أشد منا قوة؟ َ َ ْ ًبعث اهللا نبيه هـودا صـىل اهللا  ّفلام كثر عتوهم وكفرهم، وظهرت فيهم املعاىص. اآلية. "..َ ُ
عليـه حجـة علـيهم لينـذرهم، وكــان مـن أوسـطهم بيتـا وأكـرمهم حــسبا وأعـزهم رهطـا، ليمتنـع مـن ســفاهتهم 

 إىل قومـه إن اهللا مل يبعـث نبيـا قـط: ُوقد سمعت ابن عمك عبد اهللا بن عبـاس يقـول. حتى يبلغ رساالت اهللا
. صــدقت يــا أخــا جــرهم: قــال. إال مــن أوســطهم بيتــا وأعــزهم ليمتنــع مــن ســفاهتهم حتــى يبلــغ رســاالت اهللا

ء العــرب ذكــر هــودا ىف كتــاب اهللا لــشفاء مــن العمــى وبيانــا مـــن  شــعره؟ وإن ىف فهــل تعــرف أحــدا مــن شــعرا



 ٢٣٠
 

ـه وسـلم يقـى فإن. اجلهل، ونحب أن نزداد . إن مـن الـشعر حلكمـة: ولسمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآ
صار: قال عبيد   :حيث يقولى يا معاوية، قال فيه حسان بن ثابت األ

ــــــــــه ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــاف إذ يعذلونــ ــــــ ـــــا األحقــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وإن أخـــــــ
  

ــــــــــــــــــــــ جياهــــــــــــــــــــــــــد ىف ـــن النبــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــذلى ديــــ   ُويعـــــــ
َّصــدقت يــا ابــن رشيــة: قــال معاويــة   ِ يــا معاويــة، وكــان لعــاد أصــنام : قــال. حــديثك عــن عــادى فحــدثن. َ

ـو . نعـم: فهل قيل فيها شعر؟ قال عبيـد: قال معاوية. اء وبغاء وصمودصد: يعبدوهنا دون اهللا تسمى قـال أ
  :سعيد املؤمن، وهو من بيت سعيد، حيث قال

ـــــــــــــــــــــه ــــــال لــ ــــــــــــــــــنم يقـــــــــــــــــ ــــا صـــــ ــــمود: لنـــــــــــــــــــ ــــــ   ٌصـــــــــــــ
  

ـــــــاء ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــــداء والبغـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ   ُيقابلـــــ
فبعـــث اهللا إلـــيهم نبيـــه هـــودا صـــىل اهللا عليـــه : قـــال. حـــديثك عـــن عـــاد فخـــذ ىف. صـــدقت: قـــال معاويـــة  

 إىل عبادته، فبلغهم الرسالة ونصح هلم ما استطاع، فردوا نصيحته وطرحوا قوله وكرهوا ما برسالته وداعيا
ٍيا هود، ما جئتنا ببينة: قالوا: "غري آية وال آيتني كتابه ىف وكان من قوهلم ما ذكر اهللا ىف. جاءهم به َ وما نحن . ُ

هتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنني ى بتارك هتنا بسوءْإن نقول إال اعرتاك* آ ُقد سمعت ابن ".  بعض آ
هتنــا بجنـون: عمـك يقـول ـى إنــ: "قــال هـود. أصــابك بعـض آ َأشـهد اهللا، واشــهدوا أ ِ ْ * بــريء ممـا تــرشكون ى ُ

ْمن دونـه هـتكم الـذين تزعمـون أهنـا أصـابتنى إنـ: ُوسـمعت ابـن عمـك يقـول. اآليـة"... ِ . بـسوءى بـريء مـن آ
بنون بكل ريع آية تعبثون: " تعاىلوقوله. بأعظم من ذلك إن أحببتمى فأصيبون ًأ ٍ ِّوالريع . بكل نجدى ، يعن"ِ

ضا.ىللنائى النجاد، وه هو النجد مما ينصبون من احلجارة ىف َصدقت : قال.  ًسمعت ذلك من ابن عمك أ
اهم باحلق من ربه، فلم : قال. عن هودى َيا عبيد وجئت بالربهان الواضح، فحدثن نصح هلم هود بجهده وأ

وأسلم مع هود منهم نفر يسري ال يبلغون أربعني رجال، وأسلم . معصيته  إال طغيانا وكفرا ومتاديا ىفيزدادوا
فهم وساداهتم وذو و سعيد بن سعد بن عفري، وكان يكتم إيامنـه: أحساهبم يقال لهى رجل من أرشا وهـو . أ

ــه كــان ســائراى وقــد بلغنــ. رأس الوفــود وصــاحب الــرب والتقــوى وودهــا  ذات يــوم، إذ مــر بجامعــة يــا معاويــة أ
قومهم فدعاهم إىل اهللا ووعظهم، فحمل عليه رجل من سفهائهم بحجـر فـأدمى كعبـه، فـدعا ى ناد منهم ىف

فاستجاب اهللا له فحـبس . عليهم هود عليه السالم أن يبتليهم اهللا بالقحط وحيبس القطر عنهم ثالث سنني
  . كعنهم املطر وابتالهم بالقحط ثالث سنني حتى جهدهم ذل

ت يا عبيد: قال معاوية ا : قال. ذلكى فأسمعن: قال. نعم: ذلك شعر؟ قال عبيد فهل قيل ىف. هللا أ
ْدخلت السنة األوىل عليهم علموا أهنا سنة قحط وأزمة فسموها َّ ذلك رجـل مـن املـسلمني  ىف فقال. حجرة: َ

  : هذا الشعر"محاد: "يقال له
ــره ـــــــ ــــــ ـــاد حجــــ ــــــ ــــــ ـــــــــأرض عــــ ــــ ــ ـــــت بـــ ــــــ ـــد نزلــــــــ ــــــــــــ ْقـــ ْ  

  
ـــب، وعل ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــا هليــ ــــ ــ ــــــــربههلــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ   ْيهــــــــــــــــــــــــــــــا غــــ

ــــربه   ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــة مغـــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــهم جادبــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّفأرضـــــــــــــــــــــ
  

ــــصفره ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــا مــ ــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــة، وحرثهــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ْجامحـ ّ  
ـــــــــــــا ىف   ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــرسه لــــــــــــــــــــــــــــــيس هلـــــ ـــــ ـــــــــــــــــا مــ ــــ ــ ــــ   ّيومهـــ

  
ـــــره ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــار قـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــــــــــــني بالنهــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ْوال لعـــــــ َّ ُ  

ـــره   ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــا مــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــراف فيهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــالوة اإلتـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ْحــــ َّ ُ  
  

ــــــــربه ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــا عــــــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــــــــــة اهللا، وفيهــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ   ْلطاعـ
  



 ٢٣١
 

ـــــــــــــــــــــــرسه وىف ــــــــــــــــــــــردى واحلــــــ ــــ ــ ــيه الـ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ   ْمعاصــ
  

ــــــــــــــــدره ــــ ـــــيم القـــ ـــــــ ــــــ ـــك عظـــــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــد رأوا منــــــــ ْفقـــــ ْ َ َ  
ــــــــصخره   ــــــــــــ ـــــ ــ ــــــــسة كالـــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــهم يابـــــ ــــ ــ ــــ   ْإذ أرضــ

  
ــــــره ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ــــــبالد قفــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــشة دون الـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ   ْموحـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرضه   ــــ ــ ــريه مــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــستبدلني خـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ْمــ َّ َ ْ َ  
  

ــــــــربه ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــا مغـــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــزل تربتهــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ْإذ مل تـــــ َّ  
ْوصادفت من رهبا املعره   َّ ْ  

شأ يقول. اسمه اخللجان بن الوهم: وما اسمه؟ قال: قال. فأجابه رجل من املرشكني  :فأ
ــره ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــوة ومــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــسنني حلــ ــــ ــ ــــ ــ ْإن الــ َّ ُ  

  
ــــرضه ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــة خمــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــــــــــــــاخرة ولدن ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ْفــ َّ  

ـــــــــــــدب،   ــــ ــ ـــــرة جـــــ ــــــــــــ ـــــ ٌفمــ ــرهً ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــصب مـــ ــــــ ْ وخـــــــــــ ٌ  
  

ــــــــربه ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــنة مغــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــست بنُكــ ـــــ ــ ْليــ َّ ْ  
ــره   ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــدوم العـــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــست تــــ ــــنهم لي ــــــ ــــ ــ ـــــ ــ   ْمعيــ

  
ــــــــربه ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــة وخــ ــــ ــ ــــ ــ ــــو مهــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــاد أ ــــ ــ ــــ ــ ْوعــ ٌٍ ُ ُ  

ـــــــــــــــــــــــــدره   ــــ ــ ــــــــــــــسب ذات قــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــــــة للكــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ   ْحمتالـــ
  

ـــــره ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــعة يمـــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــم ذو وســـــ ــــ ــ ــــ ــ   ْوكلهـ
ــــرسه   ــــــ ــــــــــــــــــــــــــوكة مــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــز شـــ ــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــــــم بعــ ـــــــــــــ ــــ ْهلـــ َّ  

  
ـــــره ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــاء مجـ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــد اللقـ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــأهنم عن ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ   ْكــــ

ْاخلافقني عربه وهم معا ىف   َ ْ ِ  
 ...  

ـا تولـت علـيهن : فـامذا فعلـوا؟ قـال. حـديثك يـا عبيـد هـان ىفَلقـد جئـت بالرب: قال معاوية يـا معاويـة، 
ذلــك غــري تــائبني وال مطيعــني لنبــيهم هــود صــىل اهللا  ســنون بغمتهــا وحطمتهــا، فاشــتد فيهــا قحطهــم وهــم ىف

فهم وذو ساهبم يقال لهى عليه، ثم قام رجل من أرشا زميل بن عنز أخو القيل بن عنز، وكان القيل رأس : أ
أهلكت عادا بإذن اهللا عز وجل، فقام زميل فنادى ى زمانه وصاحب السحابات والريح الت  وسيدها ىفعاد

ـا عـارض ذلـك ى يا قوم، إن: قومه فقال ا وقلت فيـه قـوال، وأ ت رأ ا نزل بكم من هذا القحط ورأ فكرت 
تم ذلك ـك ألصـيل، وإن فعلـك جلميـل: فقالت لـه اجلامعـة. عليكم إن رأ فقـام . سمع مـا تقـولفقـل نـ. إن رأ

  : ...زميل فيهم منشدا هذا الشعر حيث يقول
ت : قال معاوية. فلام سمعوا مقالته أمجعوا عىل املسري إىل بيت اهللا احلرام يستسقون الغيث: قال هللا أ

وكيف كانوا يطمعون أن اهللا يستجيب هلـم، وهـم مقيمـون عـىل الـرشك بـاهللا وعبـادة األصـنام؟ قـال ! يا عبيد
العرب وغريهم من املرشكني إذا نزل هبم فادحة أو ناهبم نائبة : ذلك الزمان  معاوية، كان الناس ىفيا: عبيد

ون إىل البلد احلرام يطلبـون مـن اهللا الفـرج، فيـضعون مـسائلهم  أو جهدهم قحط أو غريه فزعوا إىل اهللا، فيأ
م، فيجتمــــع بمكـــة بــــرش كثـــري خم تلفــــة أديـــاهنم يطلبــــون مــــن اهللا ويعرفـــون مــــن اهللا االســـتجابة عنــــد بيتـــه احلــــرا

مها، فال يربحون حتى يعطى السائل سؤله مما سأل   .حوائجهم، كلهم عارف بمكة وحرا
َذلك الوقت يعرف موضعه؟ قال عبيد فهل كان ىف: قال معاوية ْ ًقد كان موضعا منذ . نعم يا معاوية: ُ

فلـام أمجعـت عـىل املـسري . مل يزل مبينا يومئـذًوضعه اهللا آلدم إىل أن بناه إبراهيم عليه السالم معروفا مكانه، و
فهـم وذو أحـساهبم سـبعني رجـال، ثـم وضـعوا عـىل الـسبعني ى إىل مكة ليستسقوا جهـزوا مـن عظامئهـم وأرشا

ـو سـعيد  أربعة منهم قيل بن عنز، وهو رأسهم وصاحب أمرهم، ولقامن بـن عـاد، وهـو صـاحب النـسور، وأ



 ٢٣٢
 

وا مكة، وسكاهنا يومئذ العامليق، وهم ى، اخليربمرثد بن سعد، وهو خري النفر، وجلهمة بن ْ فساروا حتى أ َ َ

وكانـت . بكر بن معاوية بـن بكـر ومجيـع ولـده: يومئذ ملوك احلجاز وأرضها، فنزلوا عىل رجل منهم يقال له
ـو سـعيد املـؤمن مرثـد  هزيلة ابنة هزال بن معاوية، متزوجـة ىفى أخت لبكر بن معاوية، وه عـاد، وزوجهـا أ

نــاء مرثــد بــن ســعدبــن ســعد نجــت مــن العــذاب يــوم ى وولــدها التــى وهــ. ، فولــدت عمــرا وعــامرا وعمــريا أ
  . سعيد هؤالء هم عاد اآلخرةى وبنو أ. الريح

فلام قدم وفد عاد إىل احلرم نزلوا عىل صهرهم بكر بـن معاويـة وابنـه معاويـة، وكـان منـزهلام بظهـر مكـة 
وكـان معاويـة . حسنا منزلتهم عند ابن أختهم معاويـة بـن بكـرخارجا من احلرم، ففرحا بالوفد وأكرماهم وأ

لــه وحبــسهم عنــده شــهرا يــأكلون اخلبــز واللحــم  زل أخوا قــد كــرب وضــعف، وكانــت الرئاســة البنــه بعــده، فــأ
دتــان: ويــرشبون اخلمــر، وتغنــيهم قينتــان يقــال هلــام . األرض للغنــاء ويقــال إنــه أول مــن اختــذ القينــات ىف. اجلرا

ب وتركــوا مــا جــاؤوا لــه فأقبــل وفــد عــاد ىف. زمانــه رب مــاال ىفَوكــان أكثــر العــ فلــام رأى ذلــك . اللهــو والــرشا
َّإهنــا هللككــم وهلــك مــن خلفــوا مــن أهلهــم ى وأصــهار ُإلن تركــت أخــواىل: وقــالمعاويــة بــن بكــر غمــه ذلــك  َ

ضا ضيف وقومهم ىف ا أستحى،ووجوه قومى بالدهم، وهم أ ا قدموا لـى  وأ فلـام . هأن آمرهم بالشخوص 
َطال مقامهم ومل ينظروا ىف ، ثـم حفظـه جلاريتيـه وأمرمهـا إذا انتـشى القـوم وأخـذ فـيهم  ُ َّما قـدموا لـه قـال شـعرا َِ

ب أن تقومــا عــىل رأس كبــريهم ورشيفهــم قيــل بــن عنــز وتغنيــاه ب، فلــام . الــرشا فأضــاف هلــم الطعــام والــرشا
ا  شأ ْانتشوا قامت اجلاريتان عىل رأس قيل بن عنز، وأ َ َ   : ... تقوالنْ

وا بكـرا وابنـه أن : فـام فعـل الوفـد يـا عبيـد؟ قـال: قال معاوية ـا أرادوا املـسري إىل الكعبـة سـأ إن الوفـد 
ا سعيد، ففعال وكلامه ىف ووقف عنهم هو ولقـامن بـن عـاد، ومـىض سـائر الوفـد إىل . نعم: ذلك، فقال حيبسا أ

ّوصف الوفد حوله والذ ب. البيت يتقدمهم قيل بن عنز من السامء ى الكعبة ودعا وترضع، فسمع مناديا ينادَ
َيا قيل بن عنز، ما جئـت تطلـب؟ فاسـأل تعـط، فقـال: يقول ْ ْجئـت أطلـب القطـر الـذ: ُ ينبـت الـشجر ويكثـر ى َ

شأ اهللا ثالث سـحابات: قال.ىوبالدى الثمر وحييا به البرش ويصلح به قوم ء وسـوداء، ثـم : فأ بيـضاء ومحـرا
وأمـا احلمـراء فجهـام غـري .ىٌأما البيـضاء فجهـام لـيس فيهـا مطـر وال لغيثهـا رو: قال. اخرت أهيا شئت: قيل له

ـــى الـــذ ّأ ِ ء ويـــأى ينفـــى َ ء، وال حاجـــة لنـــا فيهـــاى الـــرسا ـــاء والـــرو. بالـــرضا  معقبـــة ى،وأمـــا الـــسوداء فكثـــرية ا
ال يبقـى مـن . ا أرمـد رمـاد:ىفنـاداه املنـاد.ىوبـالدى وقد اخرتهتا لقـوم. الرخاء، مبلغة املنى، غائظة األعداء

عد   .ٌعاد بن عوص أحد، ال والد وال ولد، إال القبيل األ
ت: قال معاوية عد؟ قال: بقولهى من يعن. هللا أ أخت ى من ولد عملوق بن الوذ، وه: إال القبيل األ

ـــى أخـــت بكـــر بـــن معاويـــة، وهـــى هزيلـــة بنـــت هزيـــل العمليقـــة، وهـــى بكــر بـــن معاويـــة، يعنـــ ســـعيد ى زوجـــة أ
ة فاضـلة ىفى وقد بلغن. املؤمن ًعقلهـا وأدهبـا، وكانـت حمبـة هلـود عليـه الـسالم  يـا معاويـة أن هزيلـة كانـت امـرأ َّ ِ ُ

ِّوأصحابه، وتلطف هبم وتوسع عليهم ىف ُ ْ ال َ ى قلبهـا، وهـ وقد كـان اإلسـالم وقـع ىف. ماهلا، وكانت كثرية ا
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اد إىل منــزهلم عنــد بكــر بــن معاويــة وانــرصف وفــد عــ. قومهــا، فنجاهــا اهللا مــن العــذاب وولــدها تكــتم ذلــك ىف
ــو ســعيد املــؤمن ولقــامن إىل البيــت العتيــق، . فــرحني مــرسورين أهنــم قــد أصــابوا الغيــث ــا رجعــوا انطلــق أ و

ــو ســعيد املــؤمن إىل البيــت فــالذ بالكعبــة ودعــا وتــرضع وقــال ى  فــأعطنى،حــاجت جئتــك ىفى رب، إنــ: فقــدم أ
ِسؤىل ْ ٍفسمع مناد من السامء يقول.ُ ِ ا سعيد بن مرثد، ما جئت تطلب؟ سل تعطيا: ُ َ أ ْ ُ ْ جئت أطلب الرب : قال. َ

َ أال قد أوتيتهام، ولك هبام الفضل الكبري:ىفنود. والتقوى ِ ُ.  
ِأقيــل ىف: قــال معاويــة فــإن . ذلــك أشــعارا قــد قالــت العــرب ىف. نعــم يــا معاويــة: ذلــك شــعر؟ قــال عبيــد َ

شدتكها، وإن شئت ىف ُأحببت أ ِّسمعنيها ىف: قال معاوية. ه أصلح حلديثكآخر احلديث، فإن َ آخر احلديث،  َ
مل آتـــك وافـــدا إال ى  إنـــ: فـــالذ بالكعبـــة ودعـــا وتـــرضع وقـــال ثـــم تقـــدم لقـــامن بـــن عـــاد: قـــال. فهـــو أحـــسن

 يا لقامن بن عاد، مـا جئـت تطلـب؟ ومـا تريـد؟ فاسـأل :فسمع مناديا من السامء يقول.سؤىلى  فأعطنى،لنفس
ــرس حــني تنفلــق عــن الفــرخ البيــضة أحــب :ىِفنُــود: قــال. ب العمــرجئــت أطلــ: قــال. تعــط ُّ اخــرت عمــر ســبعة أ َ َ

، فــإذا هلــك نـرس أعقــب نــرس آخـر، أو تبقــى سـبع بقــرات ســمر، مـن ســنوات عفــر، ىف  إليـك إىل أن تبقــى كثـريا
ــرس: جبــل وعــر، ال يمــسها قطــر؟ فقــال لقــامن  أن قــد أوتيــت ســؤلك، وال ســبيل إىلى فنــود. بــل عمــر ســبعة أ

و سعيد إىل الوفد ىف. اخللود اهم هالك عاد فانرصف لقامن وأ   . منزل بكر وابنه، وأقاموا معا حتى أ
اختارها قيل بن عنز لقومه جعلها اهللا ى وكان هالك عاد يا معاوية أن السحابة السوداء الت: قال عبيد

". أرســلنا علــيهم الــريح العقــيمٍعــاد إذ  وىف: "وذلــك قــول اهللا عــز وجــل. ســبحانه رحيــا عقــيام عقوبــة مــن اهللا
ْإنام عقمـت مـن الرمحـة ولقحـت بالعـذاب: ُسمعت ابن عباس يقول: قال ْ َ ُ ٍبـريح رصرص : "قـال اهللا سـبحانه. َ َ َْ ٍ

َعتــت يومئــذ عــىل خزنتهــا خزنــة الــريح: ُســمعت ابــن عبــاس يقــول". عاتيــة ََ َ ََ َ خــرج منهــا مثــل منخــر الثــور، فبــه . ْ
ِيح يزجيهــا أمــر اهللا وقدرتــه معهــا جنــود اهللا ومالئكتــه، مالئكــة العــذاب وســارت الــر: قــال. أهلــك اهللا عــادا ْ ُ

تهم من قبل واد يقال له َيقودوهنا بأزمة حتى انتهت إىل بالد عاد، فأ ِْ ِ َّ ِ يهم مـن قبلـه الغيـث" مغيث: "َ . كان يأ
قـال اهللا .  وعقوبـةفلام رأوه فرحوا واستبرشوا وطمعوا أهنـا غيـث مـن قبـل اهللا، ومل يعلمـوا أهنـا نكـال علـيهم

ِفلــام رأوه عارضــا مــستقبل أوديــتهم قــالوا: "تعــاىل َ ِ ً ْ َ ُهــذا عــارض ممطرنــا: َ ِ ْ ُ ٌ ٌريــح فيهــا : بــل هــو مــا اســتعجلتم بــه. ِ
ــيم  ٌعــذاب أ ٍتــدمر كــل يشء بــأمر رهبـــا* ٌ نــا بــام تعــدنا إن كنــت مـــن : "، وقــوهلم لنبــيهم هــود عليــه الـــسالم"ِّ َفأ ُ َِ ِ ْ َ

كان أول ما تبني بـه أهنـا : فامذا قال؟ قال. صدقت: معاوية: قال. س يفرس ذلكُسمعت ابن عبا". الصادقني
ـا رأهتـا صـاحت ثـم رصخـت ثـم غـش: ريح عقوبة من اهللا هلم جاريـة يقـال هلـا ِمهـد، فإهنـا  عليهـا، فـاجتمع ى ُ

  :تقولى فلام استفاقت قامت تنوح وه. إليها قومها
ـــــــــه ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــة البلي ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــ ــ   َّالبلي

  
ــــــه ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــد علي ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــى الوفـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــــا جن ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ   َّمـــــــ

ــانواإن   ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــــريح كـ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــد الــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ـ    وفــ
  

ـــــــد ىف ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــة رش وفــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ   َّالربيـــــ
ـــــا   ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــون غيثـــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــلوا يبغــ ــــــ ــــــ   ًأرســــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــه ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــادا خليــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــت عــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ   َّتركـ

ـــــــيهم   ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــــــبعا عل ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ــ ــــخرت ســــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ْســــ َ ُِّ  
  

ــــــــــــه ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ وهم بالبلبــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــأ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ َّفــ ْ َ َ  
  



 ٢٣٤
 

ـــــــيهم ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــح علــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــخرت ريــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ   ســــ
  

ــــــــــــه ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــادا خليــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــت عــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ   َّتركـ
ـــــــيهم   ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــبعا علــــ ــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــخرت ســ ــــ ــ ــــ ــ   ًســــ

  
ــــــــــــه ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــنهم بقيـــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــدع مــــ ــــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــــــ   َّمل تــــ

َماذا ترين؟ وماذا دهاك؟ ! وحيك: فقال هلا قومها. األرض إهنا أول نائحة ناحت ىف: ويقال يا معاوية   ْ َ َ
ــد. الــبالد، فــأكثروا فيهــا الفــساد طغــت ىفى الويــل لعــاد، التــ: قالــت ٌأرى رياحــا كأمثــال اجلبــال، هلــا جلــم بأ ُ ُ ى ً

: قـال معاويـة. ْوالرجال الذين ذكرت مالئكة اهللا عز وجل مع الـريح. وجوههم شهب النار رجال، كأن ىف
ـ. نعم يا معاوية: شعر؟ قال عبيدهل قيل فيه  ذلـك شـعرا  ىفى الـصلت أو النابغـة الـذبيانى قد قـال أميـة بـن أ
  :حيث يقول

ـــــا ــــــ ــــ ــ ـــــ ـــل هلــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ــد، فقيــ ــــــ ــــــــا رأت مهــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ   :رأت مــــ
  

ـــــت ـــــــ ـــ ــــــــــرين؟ فقال ــــــــــاذا تـــــ َمـــــ ْ َ ــــــــا: َ ــــ ــ ــــــر العجبـ ظـــــــــ   أ
ـــــــــــــــــا   ــــ ــ ــــال هلـ ـــــــ ــــ ــ ــــ ـــــال اجلبـــ ـــــــــــــا كأمثـــــــــــــــــــ   ًأرى رياحـــــــــــ

  
ــــــــا ــــ ــ ــــــــشبه اللهبــــ ــــ ــ ـــــال تــــ ــــــ ــــ ــ ــــــدى رجـ ــــــــــــ ـــــــــــــم بأ   ٌجلـــــ

فلام تبني هلم أهنا ريح عقوبة من اهللا عليهم قاموا إىل صـعيد واحـد : قال. حديثك خذ ىف: قال معاوية  
نيـة واملتـاع كـالردم العظـيم فـوقهم ليقـيهم بـزعمهم مـن : قـال.ىووضعوا العيال والـذرار ْثـم بنَـوا علـيهم باأل َ

ِالريح، فاجتمع مجيع أ ٍالقوة واجللد والبأس وصفوا بينهم وبني الريح عىل فـم واد، وانتـدب مـى ُ ُّ َ َ نهم رجـال َ
د العظـام، وهـم عمـرو بـن خـىل واحلـارث بـن أسـد واملقـدم بـن سـفر واخللجـان بـن الـوهم وصـيد بـن  كاألطوا

  .ّنرد هذه الريح عنكم: سعيد وزميل بن عمرو وزمر بن أسود، فربزوا دون قومهم وقالوا
عوهم إىل إن هــودا كــان فــيهم، وكــان يــد: فــام كــان مــن أمــر هــود عليــه الــسالم؟ قــال عبيــد: قــال معاويــة

ِفلـام رأى أن العـذاب قــد نـزل هبـم وعلــم أن اهللا مهلكهـم. طاعـة اهللا ْ ثالثــني رجـال ممـن أســلم  اعتـزل عـنهم ىف ُ
يـسمعون كالمهـم وينتظـرون مـا اهللا فاعـل ى معه، وانطلقوا حتى وقفوا عىل حظرية عىل تل قريب من الـواد

رة الــسبعة، وهــو رأســهم، فــربز دون أصــحابه أحــد اجلبــاب فلــام انتهــت الــريح إىل عــاد قــام عمــرو بــن خــىل. هبــم
شأ يقول   : ...يلقى الريح، وأ

شأ يقول   : ...فسمع هود صىل اهللا عليه وسلم هو وأصحابه املسلمون قوله، فأجابه رجل منهم وأ
شأ يقول،ثم عصف الريح بعمرو بن خىل: قال  : فقام مقامه احلارث بن أسد وأ

ــــخ ــــد رســـــــــــ ــــــ ـــــــيكم قـــــ ــز فــــــــ ــــــ ـــا عـــــــــــــــاد، إن العـــــــ ْيــــــــــــ ُ  
  

ـــــد ــــــ ــــــ ــــ ــــمخوقــ ــــــ ـــــــ ـــد شــــــ ــــــ ــــــــــــــــــو وقــــــــــــــ ــــــــــــــــــشا فيكمـــــ    نـــــ
  خكسقرة عتقتها بعد الفت  

شأ يقول: قال. فرصعته الريح   :... ثم قام مقامه املقدم بن السفر وأ
شأ يقول. فرصعته الريح   ...: فقام مقامه زمر بن أسود وأ

  . ثم رصعته الريح مع أصحابه، فهلكت اجلبابرة السبعة بإذن اجلبار
ثـم عـصفت الـريح عـىل مجاعـة آل .ىبيديه فال جيـرى كان يلقى اجلاريا معاوية أن أحدهم ى ولقد بلغن

ــأهلكتهم بقـــدرة اهللا تعـــاىل، مل تـــدع مـــنهم عينـــا تطـــرف ال صـــغريا وال كبـــريا ثـــم طفقـــت الـــريح تقلـــب . عـــاد فـ
ــام حــسوما حتــى تــركتهم  أجــسامهم بــني الــسامء واألرض ىف ًاجلــو مــصعدين ومنحــدرين ســبع ليــال وثامنيــة أ ُِ ْ



 ٢٣٥
 

ٍكـــأهنم أعجـــاز نخـــل خاويـــة: "وذلـــك قـــول اهللا عـــز وجـــل. خـــل خاويـــةكـــأهنم أعجـــاز ن وهـــدمت البيـــوت . ،"ُ
أصــوهلا حتــى  اقتلعتهــا مــن. َّوتــركتهم كــأهنم جــذوع النخــل اليابــسة، وخربــت القــصور واحليطــان والبــساتني

ةى كأهنــا مل تكــن عــىل وجــه األرض ومل تــرتك مــنهم أحــدا إال هزيلــة بنــت هــزال العمليقــة وبنيهــا، وهــ ــامــرأ ى  أ
وأمر اهللا سبحانه وتعاىل الريح فحملتهم برفق وشفقة . سعيد، فإن اهللا نجاهم من العذاب بإيامن أصحاهبم

قتهم ىفى ه ـت هبـم مكـة، فـأ فيـه وفـد عـاد ى منـزل بكـر بـن معاويـة الـذ وولدها مل تؤذهم ومل تـرضهم حتـى أ
  .وأصحابه

هــا حتــى هجمــت عــىل عمهــا الــشيخ بكــر بــن هلــوهم ولــذهتم إذ أقبلــت هزيلــة ببني فبيــنام القــوم ىف: قــال
مـا دهـاك؟ ومـا وراءك؟ ومـن قـدم معـك مـن ! وحيك: فلام رآها فزع منها فزعا شديدا وقال. منزله معاوية ىف

! وحيــك: قــال. اخلــرب أفظــع وأوجــع وأجــزع مــن أن أصــفه لــك: أصــحابك؟ فاســتعربت هزيلــة باكيــة وقالــت
ِما ذاك، فقد أكثرت وجدى خربين ِْ ما : قالت. معاويةى منزل ابن هم أوالء ىف: ن وفد عاد؟ قالوأ:  قالتى؟َ

ُقـد أعطـوا اخلـز. كـال ورب الكعبـة: قالـت. فزعوا إىل بيت رهبم، فـأعطى الـسائل مـنهم سـؤله: فعلوا؟ قال ْ ى ُ
ــا خمربتــك بــيشء حتــى :  مــا ذاك؟ قالــت:ىأخربينــ! ِثكلتــك أمــك يــا هزيلــة: قــال. الطويــل والــذل الــذليل مــا أ

فلــام . فأرسـل إلـيهم بكـرا، فـأخربهم بمكـان هزيلـة، فـأقبلوا يبتـدرون فـزعني مرعـوبني. يـع الوفـدمج حتـرض إىل
ْتوافوا عندها قالوا هلا جاء بك؟ ومن جاء بصحبتك؟وما وراءك؟ وكيف تركت ى ما الذ: أخربينا! وحيك: َ

، وأقمنـا شـه: فأخربوها، قـالوا. عن مسريكم وأمركمى بل أخربون: قومك؟ قالت را عنـد عمـك رسنـا شـهرا
ِوابنــه، ثــم فزعنــا إىل البيــت العتيــق، فــأعط ْ فــام . الــسائل منــا ســؤله، وقــد توجهــت الــسحابة نحــوكم بالغيــثى ُ

ًإن اخلرب أفظع وأشد وأوجع من أن أسمعكموه قيال، ولكن: عندك من اخلرب؟ فقالت هزيلة ِ َِ ْ سأقول شـعرا ى ُ
ُوأرويه اجلرادة تسمعكموه ِ ْ   ...: فقالت هزيلة هذا الشعر. ُ

وقــال أســد بــن نــاعض يــذكر أمــر الوفــد والــسحابات والتخيــري عــىل حــديث مرثــد بــن ســعد يقــول فيــه 
  : ...شعرا

  : ...وقال املهيل بن ناعض املسلم رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة
  : ...تقولى عىل عاد وهى وقالت هزيلة بعد مصريها إىل عمها حني نظرها تبك

ـو سـعيد فلام سمعوا قوهلا يا معاوية و: قال ـزل اهللا بقـومهم مـن العـذاب والعقوبـة ورأى أ علموا مـا أ
مرثد بن سعد ما صنع اهللا له إذ نجى أهله، وإذ هم إليه ساملون، ازداد إيامنا ويقينا باهللا وأظهر إسالمه عنـد 

شأ يقول. ذلك   : ...وأ
ــ ــه رأبــن ســعد، وكــان كــافرا غاشــا متبعــا لعــاد، وملى جنحــو: ســعيد أخ يقــال لــهى وكــان أل ى  يكــن رأ

ة من قومه يقال هلا. أخيه عنجهـور ، فـسأل : عفري، وابنة يقال هلـا: جفينة، هلا منه ابن يقال له: وكانت له امرأ



 ٢٣٦
 

شأ  ه عن أخيه وأهله، فأخربته هبالكهم وكيف رأت الريح تفعل هبم، فرق هلم عند ذلك، وأ و سعيد امرأ َّأ َ
  : ...يرثيهم وهو يقول

ُّهللا در: قــال معاويــة ــو ســعيد؟ ومــا كــان مــن هــود وأصــحابه؟ قــال . فقــد جئــت بالربهــان! كَ فــام فعــل أ
ى هودا وأصحابه مؤمنا مسلام، ووجدهم عىل سـاحل : عبيد و سعيد بأهله وولده حتى أ َّيا معاوية، حتمل أ

ـ. أرض عاد، فأقـاموا مجيعـا يعبـدون اهللا عـىل أحـسن حـال البحر مما يىل ـال والى ووهـب اهللا أل ولـد سـعيد ا
: قـال معاويـة. وبلغنـا يـا معاويـة أن عـادا اآلخـرة مـن نـسله. زمانـه ذلـك حتى كان أكثـر العـرب مـاال وولـدا ىف

بـل : قـال. بحـديثهمى احلـديث حتـى آتـ ُفـإن أحببـت أخـذت ىف. نعـم يـا معاويـة: وهل من عاد غري هذه؟ قـال
 ."قرضواكان هود وأصحابه يعبدون اهللا حتى ماتوا وان: قال عبيد. حديثك خذ ىف

ــضا وهــب بــن منبــه اليمنــى  َوكــان مــن أهــل الكتــاب ). ١١٠ت حــواىل (ومــن قــصاىص العــرص األمــوى أ ِ

ة كتب هذه. قرأت من كتب اهللا اثنني وسبعني كتابا: وحيكى عنه قوله. وأسلم وكنا نحب أن يسمى . وال ندرى أ
ه هو الذى قال هذا الكالم فعال، ومل  ومما ينسب . ينسبه أحد إليه عىل غري احلقيقةلنا أسامء تلك الكتب، إن صح أ

ِسأل رجل وهب بن منبه عن رجل استعمل عىل عمل ففرض له رزق، فلم : "إليه من األقاصيص احلكاية التالية ُ ِ ْ ُ
ُيعد الذ ْ عن رجـل تلـصص زمانـا، حتـى إذا كـرب وجلـس ى أخربن. ًسأرضب لك مثالى إن: قال وهب. فرض لهى َ

اه شاب فقال ىف ْإنك قد جربت اللصوصية، فعلمنـ: بيته أ ِّ : فقـال لـه الـشيخ. وبينـكى ُ فـام أصـبت مـن يشء فبينـى،َ
. ما أصاب من يشء فبني الشيخ واللص واألمـني: فجعال بينهام أمينا.ّأخاف أن أعلمك فتصيب فال تقسم ىلى إن
ه ". كلهم سواء: هؤالء رش؟ قالى أ ضا أ ا قرأ، فيام قرأ م"ومن القصص املنسوبة إليه أ ن الكتب، أن اهللا تعاىل 

زلـت الكتـاب وبعثـت الرسـل، فـام ى َوجعلتنى َيا رب، لعنتن: لعن إبليس وأخرجه من اجلنة قال َشيطانا رجيام، وأ َ
فــام : قــال. حــديثك الكــذب:  قــالى؟فــام حــديث: قــال. الوشــم:  قــالى؟فــام كتــاب: قــال. رســلك الكهنــة:  قــال؟رســىل
. مسجدك السوق:  قالى؟فام مسجد: قال. مؤذنك املزامري:  قالى؟ِّفام مؤذن: قال. قراءتك الشعر:  قالى؟قراءت
َطعامـك كـل مـا مل يـذكر اســم:  قــالى؟فـام طعـام: قـال. َّبيتــك احلـامم:  قـالى؟فـام بيتـ: قـال ْ بــ: قـال. عليـهى ُ  ى؟فـام رشا
ِرشابك كل مسكر: قال ْ   ". مصائدك النساء:  قالى؟فام مصائد: قال. ُ

ـــام، ثـــم إن اهللا تعـــاىل أطلعـــه ىف م عليـــه الـــسالم لبـــث ىفآد"ومــن قصـــصه كـــذلك أن  اليـــوم  الــسخطة ســـبعة أ
ى أراك فيه اليوم؟ وما هذه البلية التى يا آدم، ما هذا اجلهد الذ: السابع وهو منكس حمزون كظيم، فأوحى اهللا إليه

ُت مـــن  وخرجـــى،خطيئتـــى  وأحاطـــت بـــى،يـــا إهلـــى عظمـــت مـــصيبت: قـــد أجحـــف بـــك بالؤهـــا وشـــقاؤه؟ قـــال آدم
َدار العنــاء والنَّــصب بعــد  دار الــشقاوة بعــد الــسعادة، وىف دار اهلــوان بعــد الكرامــة، وىف ُفأصــبحت ىفى ملكــوت ربــ

ينــة، وىف دار الــبالء بعــد العافيــة، وىف اخلفــض والدعــة، وىف دار الفنــاء بعــد  دار الظعــن والــزوال بعــد القــرار والطمأ
كى،إهل. دار الغرور بعد األمن اخللد والبقاء، وىف  أم كيف ى؟نفسى  أم كيف ال حتزننى؟عىل خطيئتى  فكيف ال أ

ـم أصـطفك لنفـس:  قــال اهللا تعـاىل لـهى؟أن أجتـرب هـذه البليـة واملـصيبة يـا إهلـ ىل ِأ َ ْ ُ واصــطفيتك ى،ُ وأحللتـك دارى،َ
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ُ وخصصتك بكرامتى،عىل خلق ْ َ قيت عليك حمبتى،َ ارشك بيدى؟ّ وحذرتك سخطى، وأ م أ فخ فيكى، أ  من  وأ
ِ وأسجد لك مالئكتى،روح ْ م تـك جـارى؟ُ َ فعـصيت أمـرى،تتبـوأ حيـث تـشاء مـن كرامتـى بحبوحـة جنتـ ىفى  أ ْ َ ى َ

َونــسيت عهـــد ِ ُلــو مـــألت األرض رجـــاال كلهـــم  وجـــالىلى  فـــوعزتى؟ فكيـــف تـــستنكر نقمتــى؟وضـــيعت وصــيتى َ
ُيـــسبحون الليـــل والنهـــار ال يفـــرتون"مثلـــك  ْ َ ْثـــم عـــصون" ّ َ ـــزلتهم منـــازل الى َ ــعفك ى وإنـــ. عاصـــنيأل قـــد رمحـــت ضـ

ـــل ــك، فقـ ــــك عثرتــــك وقبلــــت توبتــــك وســــمعت تــــرضعك وغفــــرت ذنبــ َوأقلت ْ ََ ُ ْ ــــت: َ ســــبحانك  . ال إ إال أ
ت التواب الرحيم.  ُوعملت السوء، فتب عىلى ُظلمت نفس. وبحمدك ال : قل: فقاهلا آدم، ثم قال له ربه. إنك أ

ت ت الغفور الرحيم.وعملت السوء، فاغفر ىلى سظلمت نف. سبحانك  وبحمدك. إ إال أ فقاهلا . إنك أ
ت: قل: ثم قال له ربه. آدم إنـك .ىوعملت السوء، فـارمحنى ظلمت نفس. سبحانك  وبحمدك. ال إ إال أ

ـا كـان مـن عظـم املـصيبة حتـى أن كانـت املالئكـة لتحـزن : قال. أرحم الرامحني َوكـان آدم قـد اشـتد بكـاؤه وحزنـه  ِ َ ِ

موضــع  ســنة، فبعــث اهللا إليــه بخيمــة مــن خيــام اجلنــة فوضــعها لــه ىفى لبكائــه، فبكــى عــىل اجلنــة مــائتى زنــه وتبكــحل
 ".الكعبة قبل أن تكون الكعبة

ــك القــصاصني كــذلك احلــسن البــرصى  ئيليــات)١١٠ت(ومــن أو ــة إرسا . ، ومل يكــن يتخلــل قصــصه أ
وقد عظمت هيبة احلسن . عظهم وجييب عىل أسئلتهموكان جيلس ىف آخر املسجد بالبرصة ويقص عىل الناس وي

ـه كـان . احلـق لومـة الئـم ىف القلوب، فكان يـدخل عـىل الـوالة فيـأمرهم وينهـاهم ال خيـاف البرصى ىف ويوصـف بأ
َوحتكى له مـع احلجـاج بـن يوسـف الثقفـ. تتدفق احلكمة من فيه الفصاحة، غاية ىف ْ  .مواقـف، وقـد سـلم مـن أذاهى ُ

َوتـروى عنــه القـ ْ ُدخلــت عـىل بعــض املجــوس وهـو جيــود بنفــسه عنـد املــوت، وكــان منزلـه بــإزاء منــزىل: "صة التاليــةُ ُ، 
ّوكـــان حـــسن اجلـــوار، وكـــان حـــسن الـــسرية حـــسن اخللـــق، فرجـــوت اهللا تعـــاىل أن يوفقـــه عنـــد املـــوت ويميتـــه عـــىل  ُ

َقلــب عليــل وال صــحة ىل ىل: مــا جتــد؟ وكيــف حالــك؟ فقــال: اإلســالم، فقلــت لــه ّ َقيم وال قــوة ىلٌ وبــدن ســ،ٌٌ ٌ وقــرب ،ٌ
ــيس ىل َمــوحش وال أ ٌ ِ َ وســفر بعيــد وال زاد ىل،ُ ٌ َ ورصاط دقيــق وال جــواز ىل،ٌ َ ونــار حاميــة وال بــدن ىل،ٌ ٌ ٌ وجنَّــة عاليــة ،ٌ ٌ َ

َ ورب عادل وال حجة ىل،َوال نصيب ىل َّ ُ ّفرجوت اهللا أن يوفقـه: قال احلسن.ٌٌّ ِمل ال تـسلم : فأقبلـت عليـه وقلـت لـه. ُ ْ ُ
ْحتــى تــس ْيــا شــيخ، إن املفتــاح بيــد الفتــاح، والقفــل هاهنــا: َلم؟ قــالَ ُ َّّ ِ ِوأشــار إىل صــدره، وغــش. ِ : قــال احلــسن. عليــهى ُ

َ إن كان سبق هلذا املجوسى،وموالى ِّوسيدى إهل: فقلت َ ِّعندك حسنة فعجل هبا إليه قبل فراق روحه من الدنيا ى َ ٌ
ـا . َّيا شـيخ، إن الفتـاح أرسـل املفتـاح:  وقالفأفاق من غشيته وفتح عينه، ثم أقبل. وانقطاع األمل ُامـدد يمنـاك، فأ ْ ُ

ُثم خرجت روحه، وصار إىل رمحة اهللا. أشهد أال إ إال اهللا، وأشهد أن حممدا رسول اهللا ْ."   
هــتهم أمــان: وتــروى عــن احلــسن البــرصى كلــامت ســائرة منهــا قولــه املغفــرة رجــاء الرمحــة حتــى ى إن قومــا أ

ُحلسن الظنى إن: "يست هلم أعامل صاحلة، يقول أحدهمخرجوا من الدنيا ول َ َ . ، وكـذب"اهللا وأرجـو رمحـة ،بـاهللا َ
ــاهللا لظـــنولـــو أحـــسن ا يوشـــك مـــن دخـــل . لطلبهـــا بـــاألعامل الـــصاحلة اهللا ، ولـــو رجـــا رمحـــةهللا ألحـــسن العمـــل بــ

َاملفــازة َ ِوأذنــب، وأرى اهللا أعــىصى إنــ: فقــال احلــسن  وجــاء شــاب إىل.مــن غــري زاد وال مــاء أن هيلــك َ ْ ى يعطينــ اهللا ُ
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ْكفـاك أن : فقـال. ال: فقـال  هـل تقـوم الليـل؟:احلـسن فقال لـه. حمروم من يشءى من الدنيا، وال أجد أ ويفتح عىل
َحرمك ْهون عليك : فقال. إن قوما جيالسونك ليجدوا بذلك إىل الوقيعة فيك سبيال:  وقال له رجل.َمناجاته اهللا َ ِّ َ

ُاجلنَان فطمعت، وأطمعتها ىف ىفى ُأطمعت نفسى يا هذا، فإن ْ السالمة من  ْالنجاة من النار فطمعت، وأطمعتها ىف ِ
ْرضوا عنَفإن الناس مل ي. الناس فلم أجد إىل ذلك سبيال َ ْفكيف يرضون عن خملوق مثلهم؟ ،خالقهم ورازقهم ْ ََ ْ." 

ـضا رده عـىل عمـر بـن عبـد العزيـز عنـدما وىل ُقـد ابتليـت هبـذا ى إنـ: إليـه اخلالفـة وكتـب ومن هذه الكلـامت أ ِ ُ ْ
ناء اآلخرة فال يريدونك، : فأجابه احلسن. عليهى ًأعوانا يعينونن األمر، فانظر ىل ناء الدنيا فال تريدهم، وأما أ أما أ

ضا قوله. فاستعن باهللا ـف رجـل : وقولـه ًإذا أراد اهللا خريا بعبد مل يشغله بأهـل وال ولـد،: ومنها أ ْال تـشرت مـودة أ َ َّ َ َ
وهــذا الــرد . ْالستوحــشت لــو خــرج املنــافقون منهــا: هــل بالبــرصة منــافق؟ قــال: وحــني ســئل. ة رجــل واحــدبعــداو

ٌاألخري رد فكه عىل ما فيه من مـرارة ٌِّ ـضا. َ فاملبالغـة أسـلوب مـن . وال شـك أن ىف الكـالم مبالغـة كبـرية، ومفهومـة أ
أراد بعبـد خـريا مل يـشغله بأهـل وال ولـد فـال نتفـق أمـا قولـه إن اهللا إذا . أساليب البالغـة يـستعمل للتأكيـد والتـشديد

معه ألن اختاذ زوجة وإنجاب أوالد هو تعمري للدنيا وانصياع ألمر اهللا ورسوله، عالوة عـىل أن اإلنـسان الـسوى 
ة حياة تلـك التـى يعيـشها اإلنـسان لنفـسه وحـده، . ال يمكنه أن يعيش دون امرأة وال يطيق أال يكون له أوالد ثم أ

ا حمبــا لآلخــرين إن اســت طاع ذلــك، وهــو غــري مــستطيع؟ كــذلك ال يمكــن اإلنــسان، مهــام يكــن حكــيام صــبورا مــسا
بياء واملرسلون أول من  حريصا عىل البعد عن وجع الدماغ، أن ينجو من معاداة هذا وذاك وذلك، وإال لكان األ

ـه مـا مـن نبـى إال كـان لـه أعـداء كثـريون أكثـر مـن . يستطيعونه ويبقـى رده عـىل عمـر بـن عبـد . سـواهونحـن  نعـرف أ
دا ك يا عمر لن جتد من يعينك أ فاهللا سبحانه لن ينزل من . العزيز، وهو رد ظريف لكنه ال يفيد بشىء، إذ معناه أ

ثـم هـل كـان عمـر . فـإذا عـدم النـاس فـال عـون. عليائه ليعني عمر معونة مبـارشة، وإنـام يعيننـا اهللا مـن خـالل النـاس
  ِّيحة الالجمدية بل العبثية فال يعقب عليها؟ليصمت عىل تلك النص

  :األمثال
ـضا فـن املثــل، الـذى يقـول األسـتاذ بيـومى رمحـه اهللا إنـه  انعــدم «ومـن فنـون النثـر ىف هـذين العـرصين أ

ه كان قائام قبل اإلسالم عىل ضعف الرابطة االجتامعية ونمـو الشخـصية الفرديـة ) ىف ذلك العرص(تقريبا  أل
فرا ىف صــدر اإلســالم إذ انــساقت . ْفــسه يرقــب أطوارهــا ويعنَــى بــشؤوهناوفــراغ اإلنــسان لن ُومل يــك هــذا متــوا

ــاعرة أفرادهــــا إال أهنــــا لبنــــات ىف بنــــاء تفنَــــى  ْاألمــــة إىل الغــــزو واجلهــــاد ونــــرش معــــامل الــــرشيعة والــــدين غــــري شــ َ ٍ ِ َ
مـع مـا راعهـم مـن أمثـال هـذا هـو وجـه انعـدام املثـل . شخصياهتا ىف جمموعه وتبقى متامسكة به إلقامـة أركانـه

ــا يقولــه الكاتــب الفاضــل وانتهــائى إىل نتــائج ختتلــف عــام . »القــرآن وأمثــال الرســول ولــيس معنــى مناقــشتى 
ـــصور نفـــسى أفـــضل منـــه نـــى أ بـــالعكس، فهـــو صـــاحب فـــضل عـــىل، فقـــد تربيـــت عـــىل كتبـــه . انتهـــى هـــو إليـــه أ

ـا ـى إنـام أقـف حتـى لـو دار بخلـدى. وبحوثه هو وأمثاله، ولوال هـم مـا كنـت أ نـى أطـول منـه قامـة فأل  يومـا أ
فوق دراساته وكتاباته كام يقف الواحد منا عىل صخرة عالية فيجد نفسه بالرضورة وقد ارتفع عام كان عليه 
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ى مــن يقــرأ هــذا البحــث ويــضع  ألن ارتفــاع الــصخرة قــد أضــيف إىل طولــه الطبيعــى، بالــضبط مــثلام ســوف يــأ
وهكذا يتقدم العلم، .  قامتى رغم استفادته، سلبا أو إجيابا منى ومن بحثىقدمه عليه فرتتفع قامته أطول من

ويا ليتنا، بعد هذا . وهكذا ننتقل نحن من خانة اجلهل إىل خانة املعرفة، وليس هناك من سبيل آخر غري هذا
ــه جمــرد اجتهــاد قــد خيطــ ئ، وقــد كلــه، نــرىض بــام بلغنــاه مــن معرفــة جديــدة، إذ نظــل ننظــر إىل مــا صــنعناه عــىل أ

ه جمرد خطوة عىل الطريق ال قيمة هلا وال معنى إال بانضاممها إىل خطوات اآلخرين، التى قـد  يصيب، وإىل أ
ولنعــد اآلن إىل مــا كنــا فيــه مــن قــول املرحــوم . تأخــذ اجتاهــا آخــر رغــم كــل مــا بــذلناه مــن جهــد ىف هــذا الــسبيل
 . العرص اإلسالمىالسباعى بيومى إن فن األمثال قد اختفى تقريبا من الوجود ىف

ويالحظ القارئ كيف يردد الكاتب هنا ذات األسباب تقريبا التى أوردها من قالوا بصمت الشعراء 
كـذلك مـن الغريـب أن يعـزو . عن إبداع الشعر لـدن جمـىء اإلسـالم، وكـأن اإلسـالم يوقـف املراكـب الـسائرة

ن األمثـال التـى رضهبـا الرسـول الكـريم، اختفاء األمثال إىل انشغال املسلمني بـالغزو واجلهـاد ثـم يتحـدث عـ
ــه مل يكــن يغــزو أو جياهــد ثــم هــل حيتــاج املثــل إىل احتــشاد وفــراغ كــام يفهــم مــن كــالم كاتبنــا؟ وإذا كــان . وكأ

ْاإلسالم مل يشغل الشعراء عن االستمرار ىف إبداعاهتم الشعرية، والشعر هو ما هو، فكيف نتصور أن يشغل  ِّ َ
ِالناس عن رضب األمثال ْ َ ُ، ورضب األمثال أهون آالف املرات من نظم الشعر، إذ هو جمرد كـالم عفـوى ال َ

فاظ جد قليلة، والفكرة فيه غري عميقة؟ وباملثل نستغرب قـول األسـتاذ بيـومى إن  يزيد عن لفظني أو عدة أ
 األمثال تقوم عىل ضعف الروابط االجتامعية وعكوف الشخص عىل نفسه، رغم ما هو معروف من أهنا إنام

تــنهض عــىل التواصـــل االجتامعــى، وإال فكيــف يتوصـــل اإلنــسان إىل صـــوغ املثــل مــا مل يتأمـــل أحــوال النـــاس 
واملجتمـــع مـــن حولـــه؟ ومـــا فائـــدة املثـــل إذا ظـــل حبـــيس صـــدر اإلنـــسان؟ ثـــم إن املثـــل ال نعـــرف لـــه ىف معظـــم 

ينعزل عن قبيلته وعشريته، كذلك قلام كان العربى . األحيان صاحبا معينا، وهو ما يؤكد الصبغة اجلامعية له
ء وال متــأملني ىف الكــون وال متحنثــني ىف الكهــوف ال يــصلح أمــرهم إال بــاالنفراد عــن  إذ مل يكــن العــرب قــرا

ه، . البرش ـرا ر عن رسولنا صىل اهللا عليه وسـلم مـن أمثـال؟ أ ِثم كيف نوفق بني دعوى كاتبنا وبني كثرة ما أ ُ

ْدون مــن حولــه، كــان منعــزال عــن أمتــه عا ــه مل يــؤثر عنــه َ كفــا عــىل نفــسه ال خيــتلط باملــسلمني؟ ومــن الطريــف أ
لــه الــسائرة  ــام حتنثــه وانفــراده بنفــسه كثــريا ىف غــار حــراء، عــىل حــني كثــرت أقوا ورة أ ــأ شــىء مــن الكلــامت ا

اء واهلواء ال يمكنه االستغناء عنها. املحفوظة بعد البعثة ة حال فاألمثال للمجتمع كا   .وعىل أ
تاذ بيومى نسى هـذا كلـه وانطلـق مـن مقدمـة يراهـا مـسلمة ال حتتـاج إىل إثبـات، أال وهـى أن لكن األس

ه رأى مؤرخى . األمثال قد اختفت من الوجود بعد جميء اإلسالم وأحسب أن ما أوقعه ىف هذا الوهم هو أ
م العرص اجلاهىل، فظن أن سكاهتم عن ذلك  سـببه عـدم األدب العربى ال يتحدثون عن هذا الفن بعد انرصا

وجـود األمثـال، ىف حـني أن الـسبب، كـام أراه، هـو أن ثقافــة اجلـاهليني وأدهبـم كـان حمـدودا حمـصورا ىف الــشعر 
واخلطابــة، فوقــف مؤرخــو األدب العربــى عنــد األمثــال يــستكثرون هبــا، أمــا بعــد اإلســالم فكــان لــدى العــرب 
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ت والتاريخ وغري ذلك من العلوم والفنون، القرآن املجيد واألحاديث النبوية الرشيفة والرسائل واملعاهدا
ويمكـن أن نزيـد . فضال عن الشعر واخلطب بطبيعة احلال، فلم هيتموا باملثل ألن عندهم فنونا متعددة غـريه

عــىل هــذا أن كتــب األمثــال عــادة مــا تغفــل صــاحب املثــل، الــذى قــد يكــون صــحابيا أو تابعيــا أو مــن العــرص 
 هــذا الكتــب تلقائيــا أن األمثــال التــى حتتوهيــا كلهــا أو معظمهــا جاهليــة، العباســى ومــا يليــه، فــيظن النــاظر ىف

باعتبار أن األمثال بطبيعتها البـسيطة تناسـب العـرص اجلـاهىل، وبخاصـة أن كثـريا منهـا يعكـس أوضـاع احليـاة 
  .البدوية، التى يربط السواد األعظم بينها وبني اجلاهليني

تنا . ديث التى صارت أمثاال مشهورةومعروف أن للرسول الكريم كثريا من األحا أما األمثال التى أ
ـى جهـل معذبـه ىف  ِّعن الصحابة الكرام فمنها عىل سبيل التمثيل قول بالل ىف غزوة بـدر وهـو يـستعد لقتـل أ

َال نجوت إن نجا: "اجلاهلية ْ ََ َْ ِّ، وقول الصديق"ُ َاصطناع املعروف يقـى مـصارع الـسوء: "ِّ ، وقولـه عنـد مـوت "ِ
من كان يعبـد حممـدا فـإن حممـدا قـد مـات، ومـن كـان يعبـد اهللا فـإن اهللا حـى ال : " وذهول عمر آنذاكالرسول

ٌأجبـار ىف اجلاهليـة وخـوار ىف اإلســالم؟: "، وقولـه لعمـر عنـد اقرتاحـه جتنُّـب االصـطدام باملرتـدين"يمـوت ٌَّ َّ ََ" ،
ُمن كتم رسه كان اخليار ىف يده: "وقول الفاروق َ َِ َّ ِ َ َ إن السامء ال متطر ذهبا "، "ُلناس أعذرهم للناسُأعقل ا"، "ْ

ّلـــست باخلـــب، ولكـــن اخلـــب ال خيـــدعن"، "وال فـــضة ِّ ِ ُلـــو كـــان الـــشكر والـــصرب بعـــريين مـــا باليـــت أهيـــام "«، "ىُ ْ َ ِ َ
ا حـسن هلـا ":، وقوله يمدح فقه عىل"أركب ٍقضية وال أ تعليقـا عـىل بعـض  ، وقولـه ملعاويـة واليـه عـىل الـشام"ٌ

ُال آمــرك وال أهنــاك: "ةتــرصفاته الــسياسي ، وقولــه لعمــرو بــن العــاص حــني رضب ابنُــه رجــال مــرصيا ســبقه "ُ
، وقولــه لبطنــه حــني كانــت تقرقــر مــن اجلــوع "متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولــدهتم أمهــاهتم أحــرارا؟: "باخليــل

ام الرمادة َقرقر ما تقرقر، فليس لك إال الزيت: "أ ِ ِْ ْ َْ ْول حارها من : "، وقوله"َُ ََ َّ َّتوىل قارهاِّ ، أى املفروض أن "َّ
تـه، وقـول عبـد الـرمحن بـن عـوف لـه عنـدما طلـب منـه أن يمـد  ْيتحمل ثقل األمر من سبق أن استفاد من خريا َ ََّ

ًما سمعت منك فهة ىف اإلسالم قبلها: "يده ليبايعه خليفة ََّ ه ال يمكن "ُ ، وقول أحد رعيته له حني صارحه بأ
د الدهر، لكنه لن ي ُما يزع اهللا بالسلطان أكثـر : "، وقول عثامن"إنام يبكى عىل احلب النساء: "ظلمهأن حيبه أ ُ َ

ن تم إىل إمام فعال أحوج منكم إىل إمام قوال"، "مما يزع بالقرآ َّأ ُ ٍَّ َّمن تكلف ما ال يعنيه فاته ما  ":، وقول عىل"ٍ ْ َ
النـاس مــن "، " األمـني ويقظـة اخلـائنإىل اهللا أشــكو بـالدة"، "ًأهـون األعـداء كيـدا أظهـرهم لعداوتـه"، "يعنيـه

مـن فـاز بفـالن فقـد فـاز "، "قيمـة كـل امـرئ مـا حيـسنه"، "الوحدة خري من رفيـق الـسوء"، "خوف الذل ىف ذل
ْبالسهم األخيب َمـا عـدا ممـا : "، وقوله للـزبري بـن العـوام حـني مل ينـرصه ىف وقعـة اجلمـل رغـم مبايعتـه لـه قـبال"َ َ

َبــدا؟ ْإذا ملكــت فأســجح: "نتــصاره ىف تلــك الوقعــة، وقــول عائــشة لــه عنــد ا"َ ِ ْ َ ال : "، وقــول خالــد بــن الوليــد"َ
ٍمــا شــىء أحــق بطــول ســجن مــن لــسان: "، وقــول ابــن مــسعود"ْنامــت أعــني اجلبنــاء َّ قــص : "، وقــول معاويــة"ٌ ُأ

ْالناس عقال من ظلم من هو دونه َْ ِمن طلب عظيام خاطر بعظيمه"، "َ َ ْ ألشرت ، وقوله حمبورا حني بلغه موت ا"َ
ردهـا عـىل الفـؤاد! ًواها: "النخعى، وكان من رجال عىل ٌإمـام عـادل خـري : "، وقـول عمـرو بـن العـاص!"مـا أ ٌ
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ِمن مطر وابل َزلة الرجل عظم جيرب، وزلة اللسان ال تبقى وال تذر"، "ٍ َْ ُِ ْ َْ ْ ٌ ُِّ َ ْليس العاقـل مـن يعـرف اخلـري مـن "، "ََّ َ
َّالرش، ولكنه من يعرف خري الرشين ٌىف كل شىء رسف إال ىف املعروف: "ل املغرية بن شعبة، وقو"َّ َ ، وقول "َ

َإذا جاء القدر عمى البرص"، "ٌاهلوى إ معبود: "عبد اهللا بن العباس َ ِ َ َ ُّالرب شـىء : "، وقول عبد اهللا بن عمر"َ ِ

ِّهني َوجه طلق، وكالم لني: َ ٌْ ٌ َ ُأكيس الكيس التقى، وأمحق احل ":، وقول احلسن بن عىل"ٌ ُ َ ُّ َ َ ْ ِمـق الفجـورَ ، وقـول "ْ
ال ما وقى به العرض: "أخيه احلسني ْخري ا ِ ِ َأشأم من طويس: "، وقوهلم"ُ ُولدت : "، وهو خمنث كان يقول"ُ ْ ِ ُ

ــو بكـر رىض اهللا عنـه، وبلغـت احلنـث يــوم  ُيـوم مـات رسـول اهللا صـىل اهللا عليــه وسـلم، وفطمـت يـوم مـات أ ْ ِ ُ
ِقتــل عمــر رىض اهللا عنــه، وتزوجــت يــوم قتــل ُِ َ عــثامن، وولــد ىل ليلــة قتــل عــىل عليــه الــسالمُ ِ ُِ َ تقــيس : "، وقــوهلم"ُ

. ّالسجانون: ّاحلدادون ":كام يىل» الفاخر«: ، الذى يفرسه املفضل بن سلمة ىف كتابه"املالئكة إىل احلدادين؟
ّتـشبه خزنــة جهـنم بالـسجانني مـن النـاس؟ ويقـال إن أصـ: ومعنـى الكـالم... ّحـداد: ويقـال لكـل مـانع َِّ َ ل هــذا َ

ـا نزلــت هـذه اآليــة ــه  َعليهـا تــسعة عـرش: "املثـل أ َ َ ََ َ َْ ِ ــا أكفــيكم ...: قــال رجـل مــن كفـار قــريش مـن بنــى ُمجَـح" َ أ
زل اهللا جــل ". ّتقـيس املالئكـة إىل احلــدادين؟: "فقـال رجــل سـمع كالمــه... ًثامنيـة عـرش، واكفــونى واحـدا فـأ

َوما جعلنَا أصحاب النَّار إال مال: "وعز َ َّ ِ ِ َ َ ًئكةَْ ِ."..." 
ُّنام نومة عبود: "ومن هذه األمثال قوهلم َ َ، وهو أول الناس دخوال اجلنة حسبام ينْسب إىل رسول اهللا "َ ً َّ

ٌعليه الـسالم، إذ حيكـى أن اهللا عـز وجـل بعـث نبيـا إىل أهـل قريـة، فلـم يـؤمن بـه أحـد إال ذلـك العبـد األسـود،  َ ُْ
وا عليــه صــخرة، فكــان ذلــك األســود خيــرج فيحتطــب ويبيــع ًوأن قومــه احتفــروا لــه بئــرا فــصريوه فيهــا وأطبقــ

ى تلـك احلفـرة، فيعينـه اهللا تعـاىل عـىل الـصخرة، فريفعهـا ويـدىل إليـه  بـا ثـم يـأ ِاحلطب ويشرتى به طعاما ورشا ْ ً ً
ـرس فنـام سـبع  ه احتطب يوما ثم جلس يسرتيح فرضب بنفسه األرض بشقه األ ب، وأ ِذلك الطعام والرشا ِِّ ً

من فنام سبع سنني، ثم هب من نومه وهو سنني، ثم هب م ِن نومه فقام، ثم رضب بنفسه األرض بشقه األ ِِّ ِ

ـى احلفـرة فلـم جيـد النبـى فيهـا،  ى القريـة فبـاع حطبـه ثـم أ ه نام إال ساعة من هنار، فحمل حزمتـه فـأ ْال يرى أ ُ ً
َ، فـرضب بـه املثـل "ـن هـوال نـدرى أ: "وقد كان بدا لقومه فيه فأخرجوه، فكان يسأل عن األسود، فيقولون ِ ُ

ًلكل من نام نوما طويال ً.  
ولنرضب صفحا عن كل ما أوردناه من أمثال قاهلا مسلمون، ولنفرتض أن ما قاله املرحوم السباعى 
باعه عن اخرتاع األمثال صحيح، فهل هـو ملـزم للمـرشكني واليهـود  ف أ ري اإلسالم ىف انرصا بيومى عن تأ

ـــدعها آنـــذاك مـــن مل يـــسلموا أصـــال أو مـــن مل يكونـــوا قـــد .والنـــصارى؟ بطبيعـــة احلـــال ال  ومـــن األمثـــال التـــى أ
ُأسلموا بعد قوهلم ْ ّويل للشجى من اخلىل: "َ ِ َ ِ َّ وهذا املثل ينسب إىل أكثم بن صيفى، الذى ما إن سمع ببعثة ". ٌ

َالنبى صىل اهللا عليه وسـلم بمكـة حتـى أرسـل ابنَـه حبيـشا يـستطلع طلعـه، فلـام عـاد لـه ب ْ َ ُْ خـربه وجـد أن كـل مـا ِ
يدعو إليه نبيل كـريم، فجمـع قومـه وأظهـرهم عـىل جليـة األمـر ونـصحهم أن يـسارعوا إىل الـدخول ىف الـدين 
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ًاجلديــد بمــلء رضــاهم قبــل أن تلجــئهم احلــوادث إجلــاء إىل ذلــك عنــد استفاضــته ومتكنــه، لكــن أحــد كبــارهم 
ه شاخ وغلبه اخلرف، ف َرفض نصيحة الشيخ احلكيم واهتمه بأ   ".ٌويل للشجى من اخلىل: "قال هلم حينئذَ

ـــضا املثـــل التـــاىل ِال ىف العـــري وال ىف النَّفـــري: "ومـــن هـــذا الـــرضب أ ـــو ســـفيان بـــن حـــرب"ِِ . ، وصـــاحبه أ
فها مـــن الــشام فنَـــدب  ــه أقبـــل بعــري قــريش، وكـــان رســول اهللا صـــىل اهللا عليــه وســلم قـــد حتــني انــرصا َوذلــك أ ََ َُ َ ِ ِ ِ

و سفيان حتى دنا من املدينة، وقد خاف خوفا شـديدا، فقـال لرجـل هنـاكاملسلمني للخروج معه، وأقبل ً أ ً :
ٍهــل أحســست مــن أحــد مــن أصــحاب حممــد؟ فأجابــه يــا هــذا املكــان، : َ كــره إال راكبــني أ ــت مــن أحــد أ ُمــا رأ ِ ٍْ ُ ُ

عار بعريهي عارا من أ ْوأشار له إىل منَاخ جاسوسى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فأخذ أ َ ِ َ ً ْ َ ُ َّام ففتها، فإذا هى ُ
ًنوى ًفـرضب وجـوه عـريه فـساحل هبـا وتـرك بـدرا عـىل يـساره! ُهذه عيون حممـد! ُعالئف يثرب: فقال. َ ْ َ َ َ ِ وقـد . ِِ

َكــان بعــث إىل قــريش حــني غــادر الــشام خيــربهم بــام خيــاف مــن النبــى عليــه الــسالم، فأقبلــت قــريش مــن مكــة َ َ .
ه قد أحرز العري ويأ َفأرسل إليهم خيربهم أ ت قـريش أن ترجـعِ ْمرهم بالرجوع، فأ َ ُورجعـت بنـو زهـرة مـن . َ

ٍثنية لفت ْ و سفيان فقال: َ َيا بنى زهرة، ال ىف العري ِ وال ىف : عدلوا إىل الساحل منرصفني إىل مكة، فصادفهم أ ْ ُ
ت أرسلت إىل قريش أن ترجع: قالوا! النَّفري ْومضت قريش إىل بدر فوافقهم النبى عليه السالم، ف. أ َأظفره َ َ ْ َ

َومل يــشهد بــدرا مــن املــرشكني مــن بنــى زهــرة أحــد. اهللا هبــم ًْ رسيعــة عارضــة مــن " عينــة"وهــذه جمــرد . إلــخ... ُ
األمثــال واألقــوال التــى نعــرف والتــى ال " مجيــع"األمثــال واألقــوال الــسائرة التــى نعــرف أصــحاهبا، فــام بالنــا بـــ
عد هذا كله، قد أورد، خالل كالمـه عـن مميـزات نعرف هلا صاحبا؟ والعجيب أن األستاذ السباعى بيومى، ب

 . النثر ىف صدر اإلسالم، عددا ال بأس به من األمثال واحلكم التى قاهلا الصحابة
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فعى وطه حسني  معركة الشعر اجلاهىل بني الرا
 دراسة جديدة حلياته وشخصيته_ املتنبى 

 دراسة حتليلية_  لغة املتنبى
 )مرتجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة( تاريخ اإلسالم املتنبى بإزاء القرن اإلسامعيىل ىف

 املسترشقون والقرآن
 دراسة فنية وموضوعية لآليات الشيطانية؟ ماذا بعد إعالن سلامن رشدى توبته

 منهج جديد_ الرتمجة من  اإلنجليزية 
  قضايا إنسانية وفنية_عنرتة بن شداد 

 النابغة اجلعدى وشعره
 يةمن ذخائر املكتبة العرب

 )مرتجم عن اإلنجليزية مع تعليقات ودراسة(السجع ىف القرآن 
  )مرتجم عن الفرنسية( مراسالت ووثائق مل تنرش من قبل _مجال الدين األفغانى 

  فصول من النقد القصىص
   دراسة لغوية وأسلوبية مقارنة_سورة طه 

  )مرتجم عن اإلنجليزية مع تعليقات ودراسة(أصول الشعر العربى 
  "العار" دراسة نقدية لرواية –ة نرسين عىل اإلسالم واملسلمني  الكاتبة البنجالديشية تسليمافرتاءات

   دراسة لشبهات املسترشقني واملبرشين حول الوحى املحمدى_مصدر القرآن 
  م١٩٨٠نقد القصة ىف مرص من بداياته حتى 

  حممد حسني هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسالميا. د
  )ترمجة وتفنيد( جامعى يزعم أن حممدا مل يكن إال تاجرا أستاذ_ ثورة اإلسالم 

  "الرد عىل النصارى"مع اجلاحظ ىف رسالة 
   قراءة ىف فكره اإلسالمى_حممد لطفى مجعة :  جيل العاملقةكاتب من

 خطـــاب مفتـــوح إىل الـــدكتور حممـــود عـــىل مـــراد ىف _يـــة امللقـــاة عـــىل الـــسرية النبويـــة إبطــال القنبلـــة النوو
  رية ابن إسحاقالدفاع عن س

   دراسة أسلوبية فنية مقارنة_سورة يوسف 
ائدة     دراسة أسلوبية فقهية مقارنة_سورة ا

يا املشوهة    دراسة حول الشعر العربى ىف ضوء االجتاهات النقدية اجلديدة_ ِّاملرا
  حياته وفنه_ القصاص حممود طاهر الشني 
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  حتليل وتذوق_ ىف الشعر اجلاهىل 
   حتليل وتذوق _واألموىىف الشعر اإلسالمى 

  حتليل وتذوق_ ىف الشعر العباسى 
   حتليل وتذوق_ىف الشعر العربى احلديث 

  موقف القرآن الكريم والكتاب املقدس من العلم
   دراسة حتليلية_ الشيعة أهنا من القرآن الكريم سورة النورين التى يزعم فريق من

  دون إليهامنكرو املجاز ىف القرآن واألسس الفكرية التى يستن
  أدباء سعوديون

   دراسة فنية حتليلية _شعر عبد اهللا الفيصل
  دراسات ىف املرسح

  دراسات دينية مرتمجة عن اإلنجليزية
  حممد مندور بني أوهام االدعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة.د

قية  اطيل_ دائرة املعارف اإلسالمية االسترشا   أضاليل وأ
  شعراء عباسيون

   دراسات ىف مناهج التفسري ومذاهبه_ سيد قطب من الطربى إىل
  مقارنة أسلوبية_ القرآن واحلديث 

  اليسار اإلسالمى وتطاوالته املفضوحة عىل اهللا والرسول والصحابة
  حممد لطفى مجعة وجيمس جويس

ءة نقدية_ بني قيم اإلسالم وحرية اإلبداع " وليمة ألعشاب البحر"   قرا
  ل هيان ىف مرص ونحن نائمونالرسو_ لكن حممدا ال بواكى له 

  مناهج النقد العربى احلديث
   الدعوة إىل العامية تطل برأسها من جديد_دفاع عن النحو والفصحى 

ن الكريم وجهاالت املبرشين   عصمة القرآ
   فضيحة العرص _الفرقان احلق

  لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه
  التذوق األدبى

  "يجالمية اخلل"الروض البهيج ىف دراسة 
نية ة القرآ   املهزلة األركونية ىف املسأ
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   فصول مرتمجة ومؤلفة_ل بن هارون وقصة النمر والثعلب سه
ـــل ومناقــــــشة :  للــــــدكتور خورشــــــيد أمحــــــد فــــــارق"ىتــــــاريخ األدب العربــــــ" ــــع الــــــنص (عــــــرض وحتليـــ مــ

  )اإلنجليزى
  شخصية زكى مبارك من خالل أسلوبه_ األسلوب هو الرجل 

  فنون األدب ىف لغة العرب
  )نصوص ودراسات(إلسالم ىف مخس موسوعات إنجليزية ا

   مباحث واجتهادات_ىف األدب املقارن 
قية عن اإلسالم   خمتارات إنجليزية استرشا

  )مرتجم عن الفرنسية(نظرة عىل فن الكتابة عند العرب ىف القرن الثالث اهلجرى 
 فصول ىف ثقافة العرب قبل اإلسالم

  )نصوص وردود(؟ ذا يقولون عن اإلسالم ما٢٠٠١بعد احلادى عرش من سبتمرب 
  دراسات ىف النثر العربى احلديث

  )مع النص اإلنجليزى(قراءة نقدية _ هلاملتون جب " مدخل إىل األدب العربى"
بط واملناهج واالجتاهات   مسري التفسري ــ الضوا

  )مع النص اإلنجليزى(عرض ومناقشة : لبيري كاكيا" نظرة عامة_ األدب العربى "
ْبن برد بشار    الشخصية والفن_ ُ

   نصوص من القرآن واحلديث وملحات من التاريخ_احلضارة اإلسالمية 
  ىف التصوف وأدب املتصوفة

ْ نسخ التفسري البطرياركى للقرآن _النساء ىف اإلسالم    )النص اإلنجليزى مع دراسة موازية(َ
ـــالم الــــديمقراطى املــــدنى  تيجيات _ اإلسـ ــــرشكاء واملــــوارد واإلســــرتا ـــر مؤســــسة رانــــد (ال ترمجــــة تقريـ

  )م عن اإلسالم  واملسلمني ىف أرجاء العامل٢٠٠٣األمريكية لعام 
ت ىف األدب املقارن   حمارضا

  من قضايا الدراسة األدبية املقارنة
  ست روايات مرصية مثرية للجدل

  لفيليب حتى" تاريخ العرب"هوامش عىل 
  قراءة ىف كتابات بعض العلامنيني العرب: أفكار مارقة

زيــل ىف "ليوســف القعيــد و" قــسمة الغرمــاء"مــع _ وســم اهلجــوم عــىل اإلســالم واملــسلمني م تــيس عزا
  ليوتا" مكة
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  النص اإلنجليزى مع ست دراسات عن النسوية اإلسالمية_ ألمينة ودود " القرآن واملرأة"
  صوىف من زماننا_ عبد احلليم حممود 

  إطاللة عىل عامله الفكرى_ ثروت عكاشة . د
  ة بني العلم والفنثروت عكاش

  "النضال من أجل االستسالم: "قراءة ىف كتابه_ التداعيات والدالالت : جيفرى النج. إسالم د
  دراسات ىف اللغة واألدب والدين

ن " ىمدخل إىل األدب العرب"   عرض وتقويم_ لروجر أ
  " احلضارة العربية: "عىل هامش كتاب جوزيف هل

  نظرة مغايرة_  ابن رشد
   العربى من العرص اجلاهىل إىل هناية العرص األموىتاريخ األدب

    من ينابيع الثقافة اإلسالمية ىف العرصين اإلسالمى واألموى
  حتت املجهر" مقدمة ىف فقه اللغة العربية: "كتاب لويس عوض

  دراسة ىف األدب املقارن_  "روبنسون كروسو"
و نواس احلسن بن هانئ   قيةدراسة فنية نفسية اجتامعية أخال_  أ

ر مــع الــشيخ أكــرم نــدوى(للــصحفية األمريكيــة كــارال بــاور " لــو كــان البحــر مــدادا" عــرض _  )حــوا
  إبراهيم عوض. د  وحتليل 

  اإلسالم والتنافس احلضارى
  العرص العباسى_  تاريخ األدب العربى

  مباحث ىف الترشيع اإلسالمى
  دراستان ىف األدب املقارن

  )رؤية جديدة(ايات عربية  ثامنى رو_ روايات أخذت أكثر من حقها
   عرض ومناقشة وتفنيد_ لبول كازانوفا" د وهناية العاملحمم"

  دراسة أسلوبية أدبية_ سورة الرعد
  )دفاعا عن الكتاب الكريم(ىف حتليل النص القرآنى 

  نصوص وحتليالت_  من األدب املقارن ىف كتابات طه حسني
  )مع الشعراوى ىف تفسريه(خواطر عىل اخلواطر 

ْروايتى َمع  ى القمر"ألمحد شوقى و" عذراء اهلند"َ   )نقد قصىص(للسعيد نجم " ربام يأ
  "حماولة لفهم عرصى_ القرآن : "جولة ىف كتاب مصطفى حممود



 ٢٤٧
 

قـــراءة ىف كتابـــات ابـــن حـــزم وابـــن رشـــد وابـــن مـــضاء حـــول النحـــو والنحـــاة مـــع حماولـــة تيـــسري بعـــض 
  املسائل النحوية

   املواقع املشباكية املختلفةعالوة عىل الدراسات املنشورة ىف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤٨
 

  
  
  
  
  
  

  الفهرست
  ٤كلمة 

  ٥الثقافة اإلسالمية 
  ٤٢القرآن الكريم 

  ٧٦احلديث الرشيف 
  ١٤٠الشعر والنثر 

  ٢٧٢نبذة عن املؤلف 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 

 
 


