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 ليم بخصينص  سيبانه  اهلل  اختصي   أن وسيىم عىيي  اهلل صيى  النبي  فضل   عظيم من إن  

 عى  الرد  و ل  االهتصنر  و وسىم عىي  اهلل صى   هصرت   تول  تعنل  أه  ومنهن قبى ، ألحد   تكن

 ،أهفسيهم عين ييدافعون كينهوا فيهنمم ؛السيال   عىييهم األهبيين  من م تقد   من بخالف ،أعداص 

 .(1)بأهفسهم أعداصهم عى  الرد   ونيتول  و

 قولي  يف الكيريم القيرنن ب  جن  كمن- بنلضالل قوم  اهتم  عندمن السال   عىي  هوح فهذا

أ  ق نل  } تعنل : ل  ْوم     م نْ  اْلم  اك   إ ه ن ق  ن ر  ل   ف   ل  ال  ين   ض  بي   عىيي  هيوح تيول  -[60 ]األعيراف: {مأ

ن ق نل  } الكريم: القرنن بين كمن بقول  عىيهم الرد   السال   ْو    ي  ْيس   ق  ة   ب   ل  ل  ال  ك نِّ  ض  ل  ول   و  سأ  ر 

بِّ  م نْ  ين   ر 
م  نل   [.61 ]األعراف: {اْلع 

 يف ذلي  تعينل  اهلل بين كمن- وكذبوه بنلسفنهة قوم  نهرم   حينمن السال   عىي  هود  وهذا

أ  ق نل  } سبانه : فقنل كتنب ، ل  ين   اْلم 
ذ  وا ال  رأ ف  ْوم     م نْ  ك  اك   إ ه ن ق  ن ر  ة   ف   ل  نه  ف  ن س  إ هي  ن ظأنيك    و  ن   ل 

 مي 

ب ين  
نذ   فقينل ،هفسي  عين االهتنمين  تىي  دفع السال   عىي  هود  تول  -[66 ]األعراف: {اْلك 

ن ق نل  } الكريم: القرنن يف جن  كمن ْو    ي  ْيس   ق  ة   ب   ل  نه  ف  ك نيِّ  سي  ل  ول   و  سيأ نْ  ر  بِّ  مي  ين  اْلعي   ر 
م   {نل 

 .[67 ]األعراف:

 فييهم يكيون أن يرجيون كينهوا أميمو السال   عىي  صنلح هبيهم عى  ثمود  تمهتك   ولمن

 قيولهم تعينل  اهلل أبينن وقيد سيبانه ؛ اهلل توحييد إلي  دعوتي  مين بهموتعجيك  هذا، قبل سيًدا

وا} سبانه : فقنل لنبيهم نلأ ن ق  حأ  ي 
نل  نْت   ق دْ  ص  ا ف ين ن كأ وًّ ْرجأ ل   م  بيْ ا ق  ذ  ن هي  نهي  د   أ نْ  أ ت نْه  ن ه ْعبيأ دأ  مي  ْعبيأ  ي 

ه ن إ ه ن ن نب نؤأ ف   و  ن ش     ل  م 
وه ن م  ْي    ت ْدعأ يب   إ ل  ر   هبييهم ب  أجنهبم من سبانه  أبننف ،[62 ]هود: {مأ

ن ق نل  } تعنل : فقنل السال   عىي  صنلح ْو    ي  أ ْيتأمْ  ق  نْتأ  إ نْ  أ ر  ىي   كأ ة   ع  نْ  ب يِّني  بيِّ  مي  نه   ر  نتي  نْي أ  و 
 م 

ةً  ْحم  نْ  ر  ه   ف م  رأ ن   ي نْصأ
  م 

 
ْيتأ أ  إ نْ  اهلل ص  ن ع  وه ن   ف م  يدأ ْير   ت ز  ير   غ   [.63 ]هود: {ت ْخس 

 هسيب نمي  م تربصتي و هصيرت  وتعينل  سبانه  اهلل تول  وسىم عىي  اهلل صى  مامد وهبينن

 عيز فقينل مجنيون، :قينلوا حيين عىييهم أجينب فقد بنفس ؛ سبانه  عىيهم ورد  ،أعداؤه إلي 

ن} :وجل ة   أ ْهت   م  ْعم 
بِّ    ب ن  ون   ر  ْجنيأ  شينعر، هيو قينلوا: حيين سيبانه  بيرأهو [،2 ]القىيم: {ب م 

 

 ( مع ذكر األمثلة.308 /10سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد للصاحلي الشامي )نظر: ( ي1)
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ن} :تعنل  فقنل م  ْمن نهأ  و  ى  ْعر   ع  ن الشِّ م  نْب غ   و  و   إ نْ  ل  أ  ي  ْكر   إ ال   هأ
ْرنن   ذ  قأ ين   و  بي   فمين [،69 ]ييس: {مأ

 تمثيل إذا حتي  شيعر، مين بييت لي  زنيتي   كنن ومن ذل ، وسىم عىي  اهلل صى  ل  يتسهل كنن

  .(1)منكسًرا لسنه  عى  جرى شعر ببيت

 عيز فقينل الكيذب؛ واالفيىا : ،لقيرننا افيىى قينلوا: حين عن  وتعنل  سبانه  وأجنب

ن} وجل: م  نن   و  ا ك  ذ  ْرننأ  ه  ى أ نْ  اْلقأ ْفت ر    دأون   م نْ  يأ
 
ل ك نْ  اهلل يق   و  ذ   ت ْصد  ْين   الي  ييْ    بي  يل   ي د  ت ْفصي   و 

ْيب   ال   اْلك ت نب   بِّ  م نْ  ف ي    ر  ين   ر 
م  نل   المعن : من وجهنن نوفيه ،[37 ]يوهس: {اْلع 

 اهلل. دون من افىا  القرنن هذا كنن ومن أحدهمن:

 .(2)اهلل دون من يفىى أن القرنن هذا لمثل ينبغ  ومن الثنين: والوج 

ن} قينلوا: حيين عني  -أسمنؤه تقدست- اهلل وأجنب ىِّميأ أ  إ ه مي  ر   يأع   [،103 ]النايل: {ب شي 

ننأ } وجييل: عييز فقينل سيي 
ذ   ل  ون   الي  دأ يييْ    يأْىايي      إ ل 

ميي  ا أ ْعج  ذ  هي  نن   و  سيي 
    ل 

بيي  ر  ين   ع  بيي   ]الناييل: {مأ

103.]  

 سيبانه  اهلل هصير  فيهين تجىيت التي  والنمينذ  الصيور مين كثييرل بينن   الورقة   هذه ويف

 ورسول   عبده من  اهتق   أو ىتعد    ممن  اهتصنره  سرا   برقو  ،وسىم  عىي   اهلل  صى   لرسول 

 اقال استيفن  عن المؤمنين عجز وهو شرط ، قين   بعد وذل  وسىم، عىي  اهلل صى  مامد

 لىنب  االهتصنر وجوب من عىي   العىم  أهل  أجمع  من وتطبيق  وسىم  عىي   اهلل  صى    شنهئ  من

 أهيل عيوا   أجميع المنيذر: ابين بكير أبيو قينل فقيد ص ؛قِّ نتمو سنب  من وسىم عىي  اهلل صى 

 أهيس بين منلي  ذلي : قينل وممن قتل،يأ  وسىم عىي  اهلل صى  النب    سب   من أن عى  العىم

 مقتضي  وهيو الفضيل: أبيو القنضي  قينل الشينفع ؛ ميذهب وهو وإسانق وأحمد والىيث

 حنيفية أبيو قينل وبمثىي  هيؤال ، عنيد  توبتيأ  تقبيل وال عني ، اهلل رضي  الصديق بكر أب  قول

 وروى  ،رد   هي  قينلوا: هملكين   المسيىمين، يف واألوزاع  الكوفة وأهل والثور  وأصانب 

 

 .(26 /7ينظر: تفسري البغوي ) (1)
 .(383 /2تفسري السمعاين ) (2)
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 تنقصي  فيمن وأصانب  حنيفة أب  عن مثى  الطرب  وحك  منل ، عن مسىم بن الوليد مثى 

 .(1)ب كذ   أو من  برئ أو وسىم عىي  اهلل صى 

 شينه  عىي  الايد إقنمة عن المسىمين عجز عند أه  العىم أهل عند المقرر من كنن لذا

 صيى  ومصيطفنه لنبيي  االهتصينر يتول  تعنل  اهلل فهنن ص ؛ومتنقِّ  وسىم عىي  اهلل صى  نب ال

 ليم مين أن اهلل سينة مين" تيميية: ابين اإلسيال   شيي  يقيول المعني  هذا ويف وسىم، عىي  اهلل

 لرسول  من  ينتقم سبانه  اهلل فهنن ورسول ، اهلل يؤذون الذين من بوهيعذِّ  أن المؤمنون يمكن

 اليذكر نيين  مين عيدد  يف صيريًان جين  مين وبرهنهي  ودليىي  ذلي  ومصيداق ؛(2)"إينه ويكفي 

  ومنهن: الاكيم،

ا} تعالى:و سبحانه اهلل ولق -1  :[95 ]الاجر: {اْلُمْسَتْهِزئِينَ  َكَفْينَاكَ  إِنَّ

 أميير كفيينه تعيينل  اهلل أن :هبوتيي  صييدق عىيي  الداليية وسييىم عىييي  اهلل صييى  أعالميي  ميين

 المغيير ، بين الولييد :وهيم ،سيبعة العىيم أهيل بعض مهعد   قدو ،قريش من ب  المستهزصين

 الفهير ، عينمر بين وفكيهية الزهير ، يغيو  عبيد بن واألسود  السهم ، واصل بن والعنص

 أهيل أقيوال مين والمشيهور ،(3)عيطىية وابن ر ،نالا بن واألسود  الطالطىة، بن ر نوالا

  .(4)خمسة كنهوا أمم العىم

ن ماتسًبن اهلل أمر عى  وسىم عىي  اهلل صى  اهلل رسول قن   إسانق: ابن يقول  إلي  مؤدييً

 المستهزصين عظمن  وكنن  واالستهزا ،  واألذى  (5)الننصر   من  فيهم  كنن  من  عى   النصياة  قوم 

 بين واألسيود  وهيب، بن يغو  عبد بن األسود  خمسة: ...وسىم عىي  اهلل صى  اهلل برسول

 بن  أحد الطالطىة بن والانر  ،واصل بن والعنص  المغير ، بن والوليد أسد، بن المطىب

 عىييي  جربييل فأتيينه ،ويغمزوهي  وسيىم عىييي  اهلل صيى  اهلل برسيول ونؤيهييز فكينهوا خزاعية،

 جربييل فأشنر ،يغو  عبد بن األسود  ب  فمر ب ، يطوفون وهم الكعبة عند ب  فوقف السال  

 

 .(215 /2الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض ) (1)
 (.164الصارم املسلول على شامت الرسول )ص:  (2)
 .(127أعالم النبوة للماوردي )ص:  (3)
 (.553 /4قاله احلافظ ابن كثري يف تفسريه )( 4)
 .(170 /15)لألزهري ( يعين: احلقد والعداوة. ينظر: هتذيب اللغة 5)
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 فعمي ، خضيرا  بورقية وجهي  يف فرمي  المطىب بن األسود  ب  ومر ؛(1)نًنب  ح   فمن  بطن  إل 

 بيسيير، ذلي  قبيل أصينب  كينن قيد رجىي  كعب يف جرح إل  فأشنر المغير  بن الوليد ب  ومر

 الطينصف إلي  فركيب رجىي ، أخمي  إلي  فأشنر واصل بن العنص  ب  ومر فقتى ، ب  فنهتقض

 بيي  وميير فقتىتيي ، شييوكة رجىيي  أخميي  يف فييدخىت، (2)قةرب شيي   عىيي  بيي  فييربض ،حميينر عىيي 

ن فينمتخض ،رأسي  إلي  فأشينر الطالطىية بين الانر   عيز اهلل أهيزل ففييهم قتىي ، حتي  قيايً

ْيننك   إ ه ن} وجل: ف  ين   ك 
ص  ْست ْهز   .(3){اْلمأ

 عىيي  اهلل صيى  اهلل رسيول وسيب وعتي  تكيرب حينمن ورسول ، اهلل عدو جهل أبو وهذا

 عىيي  اهلل صيى  رسيول  تعنل  اهلل أفرح حيث بدر؛ غزو  يف بنلهالك تعنل  اهلل عنجى  وسىم

 المسييىمين بييين لقيين  أول يف عىييي  يقضييينن صييغيرين غالمييين جهييل بيي أل أرصييدو ،وسييىم

 بييدر، يييو   الصييف يف واقيف أهيين بينيين قينل: عييوف بيين اليرحمن عبييد روى فقييد ؛والمشيركين

 أن تمنييت أسيننممن، حديثية األهصينر مين بغالمين أهن فهنذا شمنل ، وعن يمين  عن فنظر 

 مين هعيم، قىيت: جهيل  أبن تعرف هل ،عم ين فقنل: أحدهمن فغمزين منهمن، أضىع بين أكون

 واليذ  ،وسوو   ع يووه اهلل صوو ى اهلل رسووول يسب أنه أخبرت قنل: أخ   ابن ين إلي  حنجت 

 ليذل ، فتعجبيتأ  منين، األعجيلأ  يميو  حت  سواده سواد  يفنرق ال رأيت  لئن بيده، هفس 

 قىيت: النين،، يف يجول جهل أب  إل  هظر  أن أهشب فىم مثىهن، ل  فقنل اآلخر، فغمزين

 اهصيرفن ثيم قيتاله، حتي  فضيربنه بسييفيهمن، فنبتيدراه سألتمنين، الذ  صنحبكمن هذا إن أال

 أهن منهمن:  واحد  كل  قنل  ،قت ه؟«  »أيكما فقنل:  ،فأخرباه  وسىم  عىي   اهلل  صى   اهلل  رسول  إل 

 قت ووه  »كالكمووا فقينل: السييفين، يف فنظير ال، قينال: ،سيفيكما؟« مسحتما »هل فقنل: قتىت ،

 .(4)الجموح بن عمرو بن ومعنذ  عفرا ، ابن معنذ  وكنهن ،الجموح« بن عمرو بن لمعاذ س به

 

 .(1188آابدي )ص:  احلنب: داء يف البطن يعظم منه ويرم. ينظر: القاموس احمليط للفريوز (1)
أليب فيه محرة. ينظررر: اومرروغ املغيرري يف لررري  القرررآ  واحلررديي  ،( قال الفراء: هي نبت يسميه أهل احلجاز: الضريع2)

 .(171 /2)وسى املديين م
 (.273السري واملغازي )ص:  (3)
 (.  1752، ومسلم )(3141( أخرجه البخاري )4)
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 اإلسيال ، إلي  ييدعوهمن وقيصر كسرى إل  كتنًبن وسىم عىي  اهلل صى  النب  كتب وقد

ت ،رسيول  وأكر   وسىم عىي  اهلل صى  النب  كتنب أكر   قيصر لكن يسىم، لم وكالهمن  فثبي 

ق  وكسرى  اليو ،  إل   ذريت   يف  بنق  المى   إن فيقنل:  مىك ،  اهلل  اهلل  صى   اهلل  رسول  كتنب  مز 

ق ،قىيل بعد اهلل فقتى  وسىم، عىي  اهلل صى  اهلل برسول واستهزأ وسىم عىي   كيل مىكي  ومز 

ق،  رسول كتب فقنل: ذل  بعض إسانق بن عمير روى وقد ؛مى  للكنسر  يبق ولم ممز 

 قيصر وأمن مزق ، الكتنب قرأ فىمن كسرى فأمن وقيصر، كسرى إل  وسىم عىي  اهلل صى  اهلل

ن  أمووا» فقينل: وسيىم عىيي  اهلل صيى  اهلل رسيول ذلي  فبىي  وضيع ، ثم طواه الكتنب قرأ فىم 

  .(1)«بقية له  فستكون هؤالء وأما فيمزقون  -كسرى يعن - هؤالء

 :[61 ]التوبة: {َألِي    َعَذاب   َلُه ْ  اهللِ  َرُسوَل  ُيْؤُذونَ  َوالَِّذينَ } تعالى: قوله -2

 وسيىم عىيي  اهلل صيى  اهلل رسيول يعيبيون الذين المننفقين لهؤال  -ذكره تعنل - يقول

 اهلل مين عيذاب والبنطيل: الهجير   فيي  والقينصىين مكذبيي ، مين وأمثينلهم ،أذن هيو ويقولون:

 .(2)جهنم هنر يف لهم موجع

 عىيي  اهلل صيى  اهلل رسيول   المنينفقون بي  نذى مين بعض   اآلية هذه يف تعنل  اهلل أبنن وقد

مأ } :سييبانه  فقيينل ،وسييىم نْهأ
ميي  ين   و 

ذ  ْؤذأون   اليي      يييأ
ون   الن بيي  ولييأ ي قأ و   و  ن   هييأ  ،[61 ]التوبيية: {أأذأ

 وهيو ؛بوظيفتهين وصيف  يف لىمبنلغة الجنرحة بنسم الشخ  تسمية من هو "أذن" وقولهم:

 ويطىيق عيين، :لىجنسيو، كقيولهم سينمعة، أذن كىي  كأه  ، وتصديقأ  يقنل لمن السمع كثر 

 ب  فيراد  عقل،يأ  ال ومن عقليأ  من وتصديق يسمع، من بين التمييز يف الدقة عد   وهو الزم  عى 

 عىيي  يىتيب لمين ؛والرؤسين  المىيوك عيوب أكرب من وهو االهخداع، وسرعة بنلغرار  الذ  

 رسيول كينن وقيد الننصياين؛ وإبعيند  المننفقين قريبوت  والنميمة بنلكذب الغش قبول من

 عنمية هبين يعنميل التي  ونداهبين الشيريعة بأحكين   المنينفقين يعنميل وسيىم عىيي  اهلل صى  اهلل

 

 (.31األموال للقاسم بن سالم )ص:  (1)
 .(328 /14تفسري الطربي ) (2)
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 يقينل مين كيل يصيدق أهي  فظنوا الظواهر، عى  المعنمىة ببنن  تعنل  اهلل أمره كمن المسىمين،

  .(1)ل 

ْل } سبانه : بقول  عن  تعنل  اهلل فأجنب نأ  قأ ر   أأذأ ييْ مْ  خ  نأ  ل كيأ
ْؤم    ييأ

 
نهلل نأ  بي 

ْؤم  ييأ ين   و 
ْؤم ن  ْىميأ

 ل 

ة   ْحم  ر  ين   و 
نأوا ل ى ذ  مْ  نم  عيم   ولكني  أذن، هيو عيمه   والمعن : [؛61 ]التوبة: {م نْكأ

 ألهي  األذن؛ ه 

 الخيير في  ومن الشرع، وافق ومن الاق إال يسمع  ممن يقبل ال فهو تزعمون، كمن ال خير أذن

 والنميمية والغيبية والكيذب البنطيل كسيمنع ذلي ؛ غيير يف بيأذن وليس لىخىق، والمصىاة

 ال إليي  يسيتمع أن غير من سمع  وإذا ذل ، من لش   سمع  يىق  ال فهو والمرا ، والجدل

 هبيذا يوصيفون مين شيأن هيو كمين عقياًل، أو شيرًعن  تصيديقأ  يجيوز ال مين قيصيدِّ  وال يقبى ،

 السيعنية عىي  بي  األهيوا  وأصيانب المتمىقيون فيسيتعين ،والزعمين  المىوك من الوصف

 .(2)إيذا ه يبغون من إيذا  عى  وحمى  عنهم، المخىصين الننصاين إلبعند  عندهم؛

 عني  اهلل رضي  أرقيم بن زيد فعن مبىغ ؛ وسىم عىي  اهلل صى  اهلل رسول   إيذاؤهم وبى 

 عنيد مين عىي  تنفقيوا ال يقيول: سيىول ابين أبي  بين اهلل عبيد فسيمعت عم ، مع كنت قنل:

 ،األذل   منهين األعيز ليخيرجن المدينية إلي  رجعنين لئن أيًضن: وقنل ،ينفضوا حت  اهلل رسول

 صيى  اهلل رسول فأرسل وسىم، عىي  اهلل صى  اهلل لرسول عم  فذكر لعم ، ذل  فذكر 

 صيى  اهلل رسيول قهمفصيد   قينلوا، من فاىفوا وأصانب ، أب  بن اهلل عبد إل  وسىم عىي  اهلل

 عيز اهلل فيأهزل بيتي ، يف فجىسيت قط، مثى  يصبن  لم هم   فأصنبن  بن ،وكذ   وسىم عىي  اهلل

ا} وجل: ك   إ ذ  ن   ون   ج  ن نف قأ مأ } قول : إل  [1 ]المننفقون: {اْلمأ ين   هأ
ذ  ولأون   ال  وا ال   ي قأ قيأ ىي   تأنْف   ع 

نْ  نْد   م  ول   ع  سأ ن  } قولي : إل  [7 ]المننفقون: {اهلل ر  ج  ر  يأخيْ زك  ل  ن اأْل عي  نْهي 
ل   م   ]المنينفقون: {اأْل ذ 

 قوو  اهلل »إن قيينل: ثييم ،عىيي    فقرأهيين وسييىم عىييي  اهلل صييى  اهلل رسييول إليي    فأرسييل ،[8

 .(3)قك«ص َّ 

 

 (.446 /10ينظر: تفسري املنار لرشيد رضا ) (1)
 بق.  ( املرجع السا2)
 (.2772)(، ومسلم 4901)( أخرجه البخاري 3)
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 حييث وسيىم؛ عىيي  اهلل صيى  لرسيول  سيبانه  اهلل اهتصير فقد تعنل  اهلل سنة ه  كمنو

 أهي  ر  تقي   حتي  تنقىيب ال واهلل لي : وقينل اهلل عبيد  ابنيأ  سيىول بينا أبي  بين اهلل لعبيد تصدى

 وغيرهمن:  زيد  وابن  عكرمة  وذكر  .(1)ففعل  العزيز،  وسىم  عىي   اهلل  صى   اهلل  ورسول  الذليل،

 المدينية، بينب عىي  هيذا اهلل عبيد بن اهلل عبد وقف المدينة إل  راجعين قفىوا لمن النن، أن

 ورا ك، ابني : ل  قنل أب  بن اهلل عبد أبوه جن  فىمن عىي ، يمرون النن، فجعل سيف ، واستل  

 اهلل صيى  اهلل رسيول لي  ييأذن حتي  هنهنين من تجوز ال ،واهلل فقنل: ويى  ! ل  من فقنل:

 وكينن- وسيىم عىيي  اهلل صيى  اهلل رسيول جين  فىمين الذليل. وأهت العزيز فهنه  وسىم، عىي 

 ال ،اهلل رسيول يين واهلل اهلل: عبيد ابني  فقينل  ،ابني   أبي  بين اهلل عبد إلي  فشكن -سنقة يسير إهمن

 رسيول ل  أذن إذ  أمن فقنل: وسىم، عىي  اهلل صى  اهلل رسول ل  فأذن ل ، تأذن حت  يدخىهن

  .(2)اآلن زفجأ  وسىم عىي  اهلل صى  اهلل

 :[67 ]المنصد : {النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُمَك  َواهللُ } تعالى: قوله -3

 هوهنصيرأ   حنفظيأ  أهي ب وعيدهو رسنلت ، بتبىي  وسىم عىي  اهلل صى  رسول  تعنل  اهلل أمر

 ي ن} سبانه : فقنل ؛(3)يؤذي  بسو   إلي منهم أحد يصل فىن هبم، ومظفره أعداص  عى  دهومؤيِّ 

ن ولأ  أ يكه  سأ ن ب ىِّ ْ  الر  ل   م  ْي    أأْهز  بِّ    م نْ  إ ل  إ نْ  ر  مْ  و  ْل  ل  ن ت ْفع  ت   ف م  ت  أ  ب ى غيْ نل  سي  اهللأ  ر  مأ    و 
ن   ي ْعصي 

 مي 

ْو    ي ْهد   ال   اهلل   إ ن   الن ن،   ين   اْلق  ر 
نف    [.67 ]المنصد : {اْلك 

 قولي  هيزل حتي  األمير أول يف المؤمنيون  يارسي  وسيىم عىيي  اهلل صيى  النب  كنن قدو

اهللأ } تعنل : مأ    و 
ن   ي ْعص 

 :بقولهين عنهين اهلل رض  عنصشة المؤمنين   أ  بينت من هذا ،{الن ن،   م 

اهللأ } اآلية: هذه هزلت حت  ار،يأ  وسىم عىي  اهلل صى  النب  كنن مأ    و 
ن   ي ْعص 

ن،   م   ،{الني 

 ؛ انصرفوا  الناس أيها »يا لهم: فقنل القبة، من  رأس   وسىم عىي  اهلل صى  اهلل رسول فأخر 

 .(4)اهلل« عصمني فق 

 

 (، وقال: »هذا حديي حسن صحيح«.  418 /5سنن الرتمذي ) (1)
 (.132 /8تفسري ابن كثري )ينظر:  (2)
 (.152-151 /3ينظر: تفسري ابن كثري )( 3)
 .وقال: لريب (3046)( أخرجه الرتمذي 4)
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 بببسي  هزليت أمين مينهم فرييق   فيرأى اآليية، هذه هزول سبب يف العىمن  أهظنر عتتنو  و

 كعيب بين مامد فعن إينه، اهلل فكفنه وسىم، عىي  اهلل صى  اهلل رسول بقتل هم   كنن أعراب   

 أصيانب  لي  اختينر منيزاًل  هيزل إذا وسيىم عىيي  اهلل صى  اهلل رسول كنن قنل: وغيره القرظ 

 اهلل، قينل: من   يمنع  من قنل: ثم سيف  فنخىط أعراب    فأتنه تاتهن، فيقيل ،ظىيىةً  شجر 

 دمنغي ، اهتثير حتي  الشيجر  برأسي  وضيرب قنل: من ، السيف وسقط األعراب  يد فرعد 

اهللأ } اهلل: فأهزل مأ    و 
ن   ي ْعص 

 .(1){الن ن،   م 

 قريش   شتم   عن  صرف أن وسىم عىي  اهلل  صى   لرسول   تعنل   اهلل  حفظ  عظيم من  وكنن

 ال وسيىم عىيي  اهلل صيى  ىنبي ل كيراهتهم شيد  مين قيريش مين الكفينر كنن فقد ل ؛ مهوسب  

 :فيقوليون هضيدِّ  إلي  يعيدلون وإهمين مامًدا، يقولون فال ،المدح عى  الدال بنسم  وه يسمك 

 عىييي  اهلل صييى   اسييم   هييو ليييس مومييذم   ،مبمييذم   اهلل فعييل :قيينلوا بسييو  ذكييروه وإذا ،ممييذم  

 النبي  أبينن وقيد ،(2)غييره إلي  نمصيروفً  ذلي  يف منهم يقع الذ  فكنن ،ب  عرفيأ  وال وسىم،

 صيى  اهلل رسول قنل قنل: عن  اهلل رض  هرير  أبو رواه فيمن ذل  عن وسىم عىي  اهلل صى 

 ا م  مووذمَّ  يشتمون ولعنه ؟! قريش شت َ  عني اهلل يصرف كيف تعجبون »أال وسىم: عىي  اهلل

 .(3) «محمَّ  وأنا  ام  مذمَّ  وي عنون

َر ِ  الووْ ْنَيا فِي اهللُ  َلَعنَُه ُ  َوَرُسوَلهُ  اهللَ  ُيْؤُذونَ  الَِّذينَ  إِنَّ } تعالى: قوله -4  َلهووُ ْ  َوَأعووَ َّ  َواْْلخووِ

 :[57 ]األحزاب: {ُمِهين ا َعَذاب ا

 الرسول يؤذ  فيمن السع  دأهبم من وكنن ،بنإليمنن تظنهروا لقو    شديد  وعيد    اآلية يف

 عىيي  اهلل صى  النب  إيذا  يف سع  من بأن المؤمنين تعنل  اهلل فأعىم ،وسىم عىي  اهلل صى 

 فنلجمىة واآلخر ؛ الدهين يف سبانه  رحمت  من المطرودين المىعوهين من يكون فهنه  وسىم

 يتسين لوا أن السينبقة اآليين  يسيمع ممين كثيير هفو، يف يخطر أله  ؛نبينهيًّ  ناستئننفً  مستأهفة

 يىييق ال بمين وسيىم عىيي  اهلل صيى  الرسول أذى من التارز قىة منهم عىم قد قو   حنل عن

 

 .(470 /10ينظر: تفسري الطربي ) (1)
 .(558 /6ينظر: فتح الباري البن حجر ) (2)
 (.3533( أخرجه البخاري )3)
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 عىيي  اهلل صيى  النبي  إييذا  بيأن عرفيوا أميم عىي  لىداللية الموصول بنسم وج   بتوقيره،

 وسيىم عىيي  اهلل صى  النب  أذى أن عى  الصىة ولداللة هبم، المختصة أحوالهم من وسىم

 وعذاهبم. لعنهم عىة هو

 المسيىمين عنيد رونماقي   اليدهين يف فهم المىعون؛ وتاقير الرحمة عن إلبعند ا والىعن:

 الدخول ويف الاشر يف  هةبنإلهن  رونماق    اآلخر  يف  وهم  وعننيت ،  اهلل لطف  من  ومارومون

 ابعيذ ألهي  ؛مهيين بأهي  وصيفو ،اآلخير  يف جهينم عذاب هو المهين: والعذاب الننر، يف

 صيى  الرسيول أذى أن إلي  لإلشينر  ؛ورسول  اهلل أذى بين والقرنأ  وخز ، بتاقير مشوب

 .(1)تعنل  هلل أذى فكأه  ،تعنل  اهلل   بيغض   وسىم عىي  اهلل

 بيكيذ   كينن اليذ  المفيى  بنلكنتيب تعينل  اهلل أوقع  من هذا: ع ى األمث ة أشهر ومن

 كينن قينل: عني  اهلل رضي  منلي  بين أهيس روى فقيد ؛وسيىم عىي  اهلل صى  اهلل رسول عى 

 وسيىم، عىيي  اهلل صيى  لىنبي  يكتيب فكينن عميران، ونل البقر  وقرأ م،فأسى   هصراهيًّن رجل

 وقيد فأصيبح فيدفنوه، اهلل فأمنت  ل ، كتبتأ  من إال مامد يدر  من يقول: فكنن هصراهيًّن، فعند 

 صيينحبنن عيين هبشييوا ميينهم، هييرب لميين وأصييانب  مامييد فعييل هييذا فقيينلوا: األرض، لفظتيي 

 وأصانب ، مامد   فعل هذا فقنلوا: األرض، لفظت  وقد فأصبح فأعمقوا، ل  فافروا فألقوه،

 اسيتطنعوا، مين األرض يف لي  وأعمقوا ل  فافروا فألقوه، منهم هرب لمن صنحبنن عن هبشوا

  .(2)فألقوه النن،، من ليس أه  فعىموا: األرض، لفظت  وقد فأصبح

 كتب من إال يدر  كنن من أه  وسىم عىي  اهلل صى  النب  عى  افىى الذ  المىعونأ  فهذا

 عين خينر    أمير وهيذا ،اميرارً  فيندأ  أن بعد القرب من أخرج  بأن وفضا  تعنل  اهلل قصم  ل 

 يصييبهم ال الميوت  عنمية كينن إذ  ؛نكنذبيً  كينن وأهي  ،قنل  لمن عقوبة   هذا أن عى  يدلك  ،العند 

 وال يموتيون المرتيدين عنمية كينن إذ  ؛االرتيداد  د مجير   مين أعظيمأ  الجر   هذا وأن ،هذا مثلأ 

 تعينل  اهلل اهيتقم كيف فتأمل وسىم، عىي  اهلل صى  لرسول  منتقم اهلل وأن ،هذا مثلأ  يصيبهم

 اهلل صى  اهلل رسول عى  طعن الذ  المفى  الكنتب هذا من وسىم عىي  اهلل صى   لرسول 

 

 (.104 /22ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) (1)
 (.3617( أخرجه البخاري )2)
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 يمكين لم إذ  الكنذب المفى  هذا وفضح دين ، تعنل  اهلل أظهر وكيف وسب  ! وسىم عىي 

 .(1) !الاد عىي  يقيموا أن النن،

 :[3 ]الكوثر {اأْلَْبَترُ  ُهوَ  َك شانِئَ  إِنَّ } وتعالى: سبحانه قوله -5

 مين بي  جن  من ومبغض   وسىم عىي  اهلل صى  النب  مبغض   بأن تصريح   الكريمة اآلية يف

 دابييره المنقطييع األذل، األقييلك  األبييى هييو المبييين والنييور السيينطع والربهيينن والاييقِّ  الهييدى

 هزليت اآليية كنهت وإن النن،، من وسىم عىي  اهلل صى  أبغض  من كلِّ  صفة ذل و ه،وذكرأ 

 بين العنص يف هزلت أمن وقتند : ومجنهد جبير بن وسعيد عبن، ابن فعن ،بعين  شخ    يف

 مين جمنعية يف هزليت وقييل: معييط، أبي  بين عقبية يف هزليت نخيرون: وقنل السهم ، واصل

  .(2)قريش

  التأكي : من أنواع اْلية ويف

  .(إني)ب الجمىة تصدير :حدهنأ

  واالختصنص. اإلسنند  قو  عى  الدال (هو) الفصل بضمير اإلتينن لثنين:ا

  المفعول. اسم دون ،(األبى) التفضيل أفعل عى  الخرب مج   الثنلث:

 مين بي  أحيقك  وأهي  بتمنمي ، لي  الموصوف هذا حصول عى  الدالة بنلال   تعريف  الرابع:

ْف  ال  } قول : دالتأكي يف هذا وهظير ،غيره  .(3)[68 ]ط : {اأْل ْعى   أ ْهت   إ ه     ت خ 

 وعنداه؛ أبغض  أو وسىم عىي  اهلل صى  النب    شنأ فيمن فتتخى   ال الت  تعنل  اهلل وسنة

 ،"مسيمومة العىمن  لاو  " :السنصر الكال   ومن ؛وأثره عين  ويماق دابره يقطع سبانه  ه أ

 قنل: وسىم عىي  اهلل صى  النب  عن الصايح ويف، (4)السال  ! عىيهم  األهبين   بىاو    فكيف

 األهبين  ! عندى بمن فكيف، (5)«بالحرب آذنته فق  اولي   لي عادى من :تعالى اهلل يقول»

 

 .(117-116ينظر: الصارم املسلول على شامت الرسول )ص:  (1)
 (.504 /8)(، وتفسري ابن كثري 658، 656 /24ينظر: تفسري الطربي ) (2)
 (.533 /16ينظر: جمموغ الفتاوى ) (3)
 (.165ينظر: الصارم املسلول على شامت الرسول )ص:  (4)
 من حديي أيب هريرة رضي هللا عنه. (6502( أخرجه البخاري )5)
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 ومنها: الحصر  تفوق أمث ة ولهذا

 الاينكم، عبيند  إلي  ييدعو وكينن مصير، صينحب العبيد  الانكم أين   نخر يف ظهر أه 

 يف وسينر المصياف، عىي  وبصيق وسيىم، عىيي  اهلل صيى  اهلل رسيول سب   أه  عن  وحك 

 الفتيوح أب  مع اجتمع إليهن وصل لمن وكنن بمكة، تعنل  اهلل قتى  أن إل  يدعوهم، البواد 

 لي  وذكيروا الفتيوح، أب  إل  مضوا بنلكعبة يطوف المجنورون رنه فىمن عىي ، فنزل أميرهن،

، هزل قد هذا فقنل: شأه ،  عىيي  اهلل صيى  النبي  سيب   هيذا إن فقينلوا: الذمن ، وأعطيت  عى  

 وقيينل ،تبييتأ  قييد وقيينل: بيي ، فييأقر   ذليي ، عيين فسييأل  المصيياف، عىيي  وبصييق وسييىم،

 وهيو خطيل ابين بقتيل وسيىم عىيي  اهلل صى  النب  أمر وقد تصح، ال هذا توبة المجنورون:

 أبييو فييدافعهم قتىيي ، إال يسييع وال الييذمن ، يعطيي  أن يصييح ال وهييذا الكعبيية، بأسييتنر متعىييق

 مين وكينن وبكوا، وتعنل  سبانه  اهلل إل  وضجوا الكعبة، عند النن، فنجتمع عن ، الفتوح

 الظىمية، اهجىيت ثيم اليدهين، أظىمت حت  سودا ، ريًان أرسل تعنل  اهلل أن   تعنل  اهلل قضن 

 سيقف دون الشيمس، كنيور هيور ل  األبيض، الى، كهيئة أستنرهن فوق الكعبة عى  وصنر

ن، عشير سيبعة ميد  حنل  عى  ومنًرا لياًل  يرى كذل  يزل فىم القنمة، بناو الكعبة  فىمين يوميً

 بينب إلي  مغري  صابت  كنن وغال   المستجيبين هبند  بنلمسم   أمر ذل  الفتوح أبو رأى

 إلي  سقطن حت  بنلاجنر  يرجموممن المغنربة يزل ولم وصىبن، أعننقهمن فضربت العمر ،

 عشير سينة يف الميذكور قتيل وكينن وأحرقوهمين، والعظين   الاطيب لهمين فجمعوا األرض،

 .(1)وأربعمنصة

 :[40 ]التوبة: {اهللُ  َنَصَرهُ  َفَقْ   َتنُْصُروهُ  إاِلَّ } تعالى: قوله -6

 لالمتوكيِّ  سيبانه  أهي  وسيىم عىي  اهلل صى  رسول  أصانب   تعنل  اهلل من إعال   وهذا

 ليم أو أعينهوه دوميم، عىييهم وإظهينره ديني  أعيدا  عىي  وسىم عىي  اهلل صى  رسول  بنصر

 كثير ، يف والعيدو قىية، يف العيدد  مين وهيو بي ، ذلي  عيل  ف   لهيم سيبانه  مني  وتذكير   يعينوه،

 أيهين- تنفيروا إال ثنينؤه: جيل لهيم يقيول !قىية  يف والعيدو كثير  يف العدد  من وهو ب  فكيف

 ومغنيي  ،عيدوه عىي  ومعيني  هنصيره فينهلل فتنصيروه، اسيتنفركم إذا رسيول  مع -المؤمنون

 

 (.371 /3للمقريزي )املقفى الكبري و  ،(171 /6اتريخ البلد األمني لتقي الدين الفاسي ) ينظر: العقد الثمني يف (1)



 
 

12 

 إ ال  } تعيينل : قوليي  تفسييير يف مجنهييد يقييول هييذالو ؛(1)وهصييرتكم معييوهتكم وعيين عيينكم

وهأ  رأ   كمين   وهنصيره،   بي    ذلي    فنعيل   فأهين   اهلل:   يقيول   بعثي .   حيين   شأه   أول يف كنن من ذكر :{ت نْصأ

 . ( 2) اثنين   ثنين   وهو   ذاك   إذ   هصرت  

 صوو ى لرسوووله سووبحانه تهنصر فيهما تتج َّ  ج ي ين بموقفين وجل عز اهلل ره ذكَّ  وق 

  وس  : ع يه اهلل

ج  أ  إ ذْ } األول: ين   أ ْخر 
ذ  وا ال  رأ ف      ك 

نه   الذين مكر تعنل  اهلل رد  قدف ؛[40 ]التوبة: {اْثن ْين   ث 

 يف عنهمين اهلل رضي  عبين، ابين فعين وسىم؛ عىي  اهلل صى  هبي  وحم  هاورهم، يف كفروا

إ ذْ } تعنل : قول  رأ  و  ين   ب     ي ْمكأ
ذ  وا ال  رأ ف  يأْثب تأوك   ك 

 ليىة قريش تشنور  قنل: [30 ]األهفنل: {ل 

 وقينل وسيىم، عىيي  اهلل صى  النب  يريدون بنلوثنق، فأثبتوه أصبح إذا بعضهم: فقنل بمكة،

 فبين  ذلي ، عىي   هبي   وجل عز اهلل فأطىع أخرجوه، بل بعضهم: وقنل اقتىوه، بل بعضهم:

 وسيىم عىيي  اهلل صى  النب  وخر  الىيىة، تى  وسىم عىي  اهلل صى  النب  فراش عى  عى   

 وسيىم، عىيي  اهلل صيى  النبي    ياسبوه  عىيًّن، يارسون المشركون وبن  بنلغنر، لاق حت 

 ال قينل: !هذا  صنحب  أين فقنلوا: مكرهم، اهلل رد   عىيًّن رأوا فىمن إلي ، ثنروا أصباوا فىمن

 بنلغينر، فميروا الجبيل، يف فصيعدوا عىييهم، خىيط الجبيل بىغيوا فىمين أثره، وافنقتص   أدر ،

 بنبي ، عىي  العنكبيو  هسيج يكن لم هنهنن دخل لو فقنلوا: العنكبو ، هسج بنب  عى  فرأوا

 .(3)لينل ثال  في  فمكث

ن إ ذْ } والثاين: م  نر   ف   هأ  اهلل صيى  لنبيي  تعينل  اهلل معيية تجىيت وفيي  ؛[40 ]التوبية: {اْلغ 

 اهلل رضي  بكير أبي  عن عن  اهلل رض  منل  بن أهس روى قدف وتأييده؛ بنصرت  وسىم عىي 

 قدميي  تايت هظير أحيدهم أن ليو الغينر: يف وأهين وسيىم عىيي  اهلل صى  لىنب  قىت قنل: عن 

 .(4)«؟!ثالثهما اهلل باثنين -بكر أبا يا- ظنك »ما فقنل: ألبصرهن،

 

 (.257 /14ينظر: تفسري الطربي ) (1)
 (.258 /14املرجع السابق )ينظر:  (2)
وهررذا نسررناد حسررن، وهررو مررن أجررود مررا "(: 239 /2(، وقررال ابررن كثررري يف السرررية النبويررة )301 /5أخرجرره أمحررد ) (3)

 ."روي يف قصة نسج العنكبوت على فم الغار
 (.2381ومسلم )، (3653( أخرجه البخاري )4)
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 شوونأه مموون وانتقامووه وسوو   هع يوو  اهلل صوو ى لنبيووه تعووالى اهلل نصر  يف جاء ما أغرب ومن

 بعيض أن الطيبي  ماميد بين إبيراهيم اليدين جمينل عين ذكير حجير ابن الانفظ أن وعاداه:

 مينهم واحيد فجعيل والمغيل، النصينرى كبينر مين جمنعية عنيده فاضير رتنص   المغل أمرا 

 عىي  وثب ذل  من أكثر فىمن مربوط، صيد كىب وهننك وسىم عىي  اهلل صى  النب  ينتق 

 عىي  اهلل صى  دمام   يف بكالم  هذا حضر: من بعض وقنل من ، صوهفخى   فخمش  الكىب

 ،أضيرب  أن أرييد أين فظين   بييد  أشير رنين ،النفس عزيز الكىبأ  هذا بل ،كال   فقنل: وسىم،

ت م  د  رْ ز   عى  فقبض أخرى مر  الكىب فوثب ،فأطنل  في   كنن  من إل   عند   ثم
 فمن  ،فقىعهن (1)

 .(2)المغل من نألفً  أربعين هاو ذل  بسبب فأسىم ،حين  من

 أعيداؤهم ىتعيد   فيهنذا ،القىعية أو الاصين فيتح عىييهم يستعصي  المسيىمون كينن وقد

 اهلل صى  النب  إليذاصهم عىيهم غيًظن قىوهبم امتل  وسىم عىي  اهلل صى  اهلل رسول وسبوا

 نلنصيرب لهم لويعجِّ  وسىم عىي  اهلل صى  لرسول  تعنل  اهلل ينتقم أن يىبث فمن ،وسىم عىي 

 شيي  ياكيي  مين ومنهين ؛ووثقوهين العىمين  عنهين أخيرب مشيتهر  كثيير  وقنصع ولهذا ؛والفتح

 ننهث  حيد   مين هيذا وهظيير" فيقيول: الخيرب ، وأهيل الفقهين  مين سيمع  نعم   تيمية ابن اإلسال  

 حصيير يف د متعييدِّ  مييرا  جربييوه عميين والخييرب  الفقيي  أهييل العييدول المسييىمين ميين أعييداد  

 يف األصيفر بني  فيهين المسيىمون حصير لمين الشينمية، بنلسيواحل التي  والميداصن الاصون

 عىينن، ممتنع وهو الشهر من أكثر أو الشهر المدينة أو الاصن هاصر هان كنن قنلوا: زمنهنن

 والوقيعية وسيىم عىي  اهلل صى  اهلل رسول لسب أهى  تعرض اإذ  حت  من ، هيأ، هكند  حت 

ىنن عرض  يف ن إال يتيأخر يكيد وليم وتيسير، فتاة فعج   يفيتح ثيم ذلي  هايو أو ييومين أو يوميً

 إذا الفيتح بتعجييل لنتبنشير كنين إن حتي  قينلوا: ،عظيمية مىامة فيهم ويكون ،عنو  المكنن

ن القىوب امتال  مع في  يقعون سمعننهم  بعيض حيدثن  وهكيذا فيي ، قينلوا بمين عىييهم غيظيً

 اهلل سينة نوم   كذل ، النصنرى مع حنلهم المغرب أهل من المسىمين أن الثقن : أصانبنن

 .(3)"المؤمنين عبنده بأيد  وتنر  عنده، من بعذاب تنر  أعدا ه؛ يعذب أن

 

 .(1941 /5الَزْرَدَمة: موضع االزدرام واالبتالغ. ينظر: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للجوهري ) (1)
 (.153-152 /4الدرر الكامنة يف أعيا  املائة الثامنة ) (2)
 (.117الصارم املسلول على شامت الرسول )ص:  (3)
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 الاصيون يف العيند  جير  ولهيذا" فيقول: السبك  الدين تق  الشي  أيًضن ياكي  كمن

 مين لشي   تعيرض بي  وسيمعنن رأينينه ممين وكثير هىكوا، لذل  تعرضوا مت  أمم والقالع

 ذلي  ولييس السيالمة، اهلل هسيأل رديية خنتمة عنهم بىغنن الدهين، يف القتل من هجن وإن ،ذل 

 أو شينهدهنه ممين األزمنية هذه يف ذل  من ش   يف وقع أحد من ومن لنبي ، اهلل غير  من ببدع

 .(1)"وممنت  حينت  يف هنكىِّ  أموره يف منكوًسن يزل لم إال سمعننه

 هيؤال  يفعىي  من عى  رقةوحأ  غيظ من صدورهن يف هىقنه من عى  تعنل  اهلل شهدهأ  فهنهنن أال

 يقيين عىي  فهنهنين هذا ومع وسىم، عىي  اهلل صى  اهلل لرسول وعداوهتم تعديهم من اآلثمون

ي ْعى مأ } نذاه، ممن اهتقنم  وسرعة تعنل  اهلل هصر  من س  ين   و 
ذ  وا ال  ى ميأ ب   أ     ظ  ىي  نْق  ون   مأ بيأ

ى  نْق   {ي 

 تسيىيًمن وسيىم ،وصياب  نلي  وعى  ،مامد وهبينن سيدهن عى  اهلل وصى  [،227 ]الشعرا :

 كثيًرا.

 

 (.214السيف املسلول على من سب الرسول )ص:  (1)


