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 تمهيد:

 رحمهة   ءجها فقهد وسهل،  عليهه الل صلى دمحم   ثبمبع   ة  البشري   وتعالى سبحانه الله  أنار

ا للعههالمي    والجمههاتا  باألوثهها  علهه والت   ةوالظالميهه   ةالجاهليهه   ربقههة   مهه  ههه،ل ومخلِّصهه 

،   أجه ِّ  مه  وسل، عليه الل صلى كا ف وتعالى  سبحانه بالل  التعل   نور إلى والخرافا   نعه 

ا} تعالى: يقول الن اس  على الل م  ْلن اك   و  ة   إ ّل   أ ْرس  ْحم  ي    ر 
م  ال  ْلع 

 ويقهول [ 107 ]األنبيهاء: {ل 

ا} تعههالى: مهه  ْلن ا ك  ،ْ  أ ْرسهه  يكه وّل   فهه  سههه ،ْ  ر  نْكه و مهه  ْتلههه ،ْ  ي  ْيكه لهه  ا ع  ات نهه  ،ْ  آي  يكه كِّ ك  يههه ،ه  و  كههه لِّمه يهع  ا    و   اْلك تهه 

ة   ْكم 
اْلح  ،ْ  و  كه لِّمه يهع  ا و  ،ْ  م  ونهوا ل  و ت كه  .[151 قرة:]الب {ت ْعل مه

ا وسهل، عليهه الل صهلى الن به       لحه   األذى فهن    له ذ  ومع ً ا  قهديم   تله  فطهوال وحهدي

 لق  فقد الكًير  األذى صنوف م  ّلقى البعًة بعد عاشها الت  والعشري  الًالث السنوا 

 نصهرم، يسهتجد  الطهاف  إلهى خرج وحي  نسب ا  هيلإ الناس أقر  وم  قومه  م  األذى

 السهحر إلهى بونسه   عب الشهِّ  يف قومهه مع حوصر وقد أتموه  حتى بالحجارة ورموه آذوه 

 إيهذاههو اليهو،  وليهدة   ليسه  وسل، عليه الل صلى النب  م  خريةفالس   والكذ   والجنو 

 محفوفههة الل إلههى طريهه ال أ    لههه الل بههي   وقههد  العصههر بدعههة   لههي  وسههل، عليههه الل صههلى

 عليهه الل صهلى رسهوله الل نصهر   فقد ذل  ومع  ه،نال ما فيها األنبياء   نال وقد اّلبتالءا  ب

ه وسل،  ا كا  حي  نصر   الل: فقهال عنهه  الل رضه  بكهر أبها إّل أحهد   معه لي  مطلوب ا طريد 

وهه  إ ّل  } ره دْ  ت نْصههه هه  ف قهه  ر   أعدافههه  علههى ونصههره تعوتههه  يف الل فنصههره [ 40 ]التوبههة: {الله  ن صهه 

 .وإظهار تينه ذكره بنعالء مماته بعد ونصره المدينة  يف افقي منال على ونصره

 بههه  واّلسهتهكاء وسهل،  عليهه الل صهلى ب بهالن   خريةالسه   مظهاهر مه  كًيهر   ت تجهد   ومهع

 عظمهة   نستشهعر أ و علينها  رسوله نصرة   الل إيجا  نتذكر أ  بنا حر    قدره  م  صوالتنق  

 هبذه يرتفع ولي  وسل،  عليه الل صلى المصطفى جنا  حماية يف بدورنا لنقو،  وذ أه   م  

 سهريعة   إطاللهة الورقهة ههذه ففه  نحه   إّل يعهك   وّل نح   إّل يشرف وّل نح   إّل صرةالن  

 فهققول نسهلكها  أ  يمكه  الته  الن صهرة وسهب  نصهرته  ووجهو  لرسهوله  الل نصرة على

 التوفي : وبالل

 وسل،: عليه الل صلى للرسول الل نصرة

 محاولة ب  ؛والذ،ِّ  والهجاء ضيي الت   م  اصنوف   حاته يف وسل، عليه الل صلى ب   الن   لق   

ا نصره قد وتعالى سبحانه الل أ    إّل   القت    وكها   عديهدة   ا مهر   كتابهه يف ذل  وذكر  مرار 
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الله } تعهالى: قولهه نهكول قبه  حتهى ا وحسهي   امعنوي   وسل، عليه الل صلى لرسوله الل نصر  و 

مه   
    ي ْعص 

 باآلتي: لنبيه اهلل نصرة بيان  و  [67 ]المافدة: {الن اس   م 

 وسلم: عليه اهلل صلى بيالن   من صينالمتنق   المشركين على اهلل رد   أوال:

 مه  نهاتى حهي  مواقفه أعظ، يفصلى الل عليه وسل،  خذل المصطفى الذ  لهب فقبو

 ييي   بييين لكم نذير   إين» ،:له فقال النور  إلى الظلما  م  الناس خرجليه  الصفا جب  فوق

ا لهب: أبو له قالف  ٍ «ش ي  عذاب  بقهرآ    هلنبيهِّ  الل نصهر كها ف  (1)!جمعتنها  ألههذا له   تبه 

ا ت ب ْ  } فيه: الل يقول القيامة  يو،  إلى يتلى د  ب   أ به   يه  هه  ب   ل  ته  ا (1) و  ى مه  نْههه  أ ْغنه  هه  ع  الهه ا م  مه   و 

ب   س  ل ى (2) ك  ي صهْ ا س  ار  ا    نه  ب   ذ  هه   اكهافر   حياتهه طيلهة لههب أبهو وبقه  [ 3-1 ]المسهد: {ل 

 أ    شه    وّل  ةالمهد   طهول رغه، ،يسل   فل، ، جهن   نار   سيصلى بقنه الل لقول امصداق   امشرك  

 له. ونصرة   وسل، عليه الل صلى للنب  تسلية   هذا يف

ا ذل  ويظهره   جهاءف بهاألب،  ووصهفوه وسل، عليه الل صلى ب الن   م  صواتنق   حي  أيض 

 الل رسول م  صيتنق   م  هو واألذل   واألقطع اقصالن   أ     ليبيِّ  وتعالى سبحانه الل م    الرت 

،ْ } :تعههالى قولهه يف عكرمههة عه ف وسههل،  عليهه الل صهلى ر   أ له  ى ته  ي    إ لهه 
ذ  وا اله  يب ا أهوتههه

    ن صه 
 مهه 

ْؤم نهو    اْلك ت ا    ْب    يه و    ب اْلج  الط اغه ولهو    و  ي قه ي    و 
وا ل ل ذ  ره فه  ء   ك  ّل  ؤه ى هه  د      أ ههْ

ي    مه 
ذ  وا اله  نهه  آم 

ب يال    نحه  هها:أهله  لهها فقهال مكهة أتهى األشرف؛ ب  كعب يف نكل " قال: [ 51 ]النساء: {س 

 أنهت، قال:  البد  منحر وعندنا الحجيج  أه  ونح  قومه  م  المنب، الصنبور هذا أ،  خير  

 إ    } :قالوا ما وسل، عليه الل صلى للنب  قالوا الذي  يف وأنكل اآلية  هذه فيه الل فقنكل خير 

ان ئ     و   ش   .(2)"[3 ]الكوثر: {اأْل ْبت ره  هه

 به  العهاص يف نكله " البغهو : يقهول السههم   واف  ب  العاص يف اآلية نكل  :وقي 

 وههو المسهجد بها  مه  يخهرج وسهل، عليهه الل صهلى النب  رأى هأن   وذل  السهم ؛ واف 

  المسهاجد يف جلهوس قهري  صناتيد م  وأناس   ثاوتحد   سه، بن  با  عند فالتقيا  يدخ 

 به الن   يعنه  ؛األبه، ذله  قهال: معهه  ثتتحهد   كنه  الهذ  مه  له: قالوا العاص تخ  فلما

 رض  خديجة م  وسل، عليه الل صلى الل لرسول اب    تويف قد وكا  وسل،  عليه الل صلى

 .(3)"عنها الل
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 قيها،  إلى وسل، عليه الل صلى النب  م  صيتنق   م  ك  تشم  اآلية فن    حال ك  وعلى

 تعهالى- الل إ    يقهال: أ  بالصهوا  عنهد  ذل  يف األقوال وأولى" الطرب : يقول اعة الس  

 عقبهه  المنقطهع  األذل   األقه    ههو وسهل، عليهه الل صهلى الل رسول مبغض أ    أخرب -ذكره

 .(1)"بعينه شخص   يف نكل  اآلية كان  وإ  اس الن   م  أبغضه م  ك  صفة فذل 

 :ذكره وإعالء وسلم عليه اهلل صلى النبي شأن رفع ثانًيا:

جدوا ر ًه كه  صي المتنقِّ  فن     كه، لكه  ههوا ينت   وله  وسهل، عليهه الل صهلى وجهوته منذ وه

 وهه  !ههذا  يومنها إلى البشر  العق  صفحا  يف ذكره، نق  وك، ! منه، اريخالت   خل د

لِّ  م  أ  ش    ّل !بشر  أ،  بخير ذكره، كا   النبه  اسه، وبق  بخير  ّل فبشر   منه، اسمه دخه

 فهذا  عالي ا األرض وجه على مسل،  ك   يمو   أ  وإلى  هذا  يومنا إلى  وسل،  عليه  الل  صلى

إ    } بقوله: الل مدحه وقد لرسوله  الل م  نصرة   أنه  ش     ّل  اإلعالء ا ل     و  ْير   أل  ْجر  ْمنهو    غ   م 

إ ن     (3) ل ى و  ع  لهه    ل  ي،   خه ظه  ا}وقولهه:   [4  3 ]القله،: {ع  ا يه      أ ي هه 
ا الن به  ْلن اك   إ نه  ا أ ْرسه  د  اه   شه 

ا ر  ب شِّ مه ا و  ير 
ن ذ  ي ا (45) و 

اع  ت  ى و    إ له 
 
ه   الل ا ب ن ْذنه  اج  ر 

سه  ا و  يهر 
ن   وقولهه: [ 46  45 ]األحهكا : {مه

ا} ت ع     م  ب     و  ا ر  م  ل ى و  ةه  (3) ق  ر 
ل ْْلخه  ر   و  يهْ     له     خ 

ى مه  ْوف   (4) اأْلهوله  ل سه  به     يهْعط يه    و   ر 

ى ت ْرض  ْعن ا} وقوله:  [5-3 ]الضحى: {ف  ف  ر  ك   ل     و  ْكر 
 [.4 ]الشرح: {ذ 

 ه عهدو   هو الذلي  واألب، وسل،  عليه الل صلى النب  هو بخير ذكريه  يبقىبق  و فالذ 

بِّ    ف ص  ِّ } :تعالى قوله يف الكمخشر  يقول ر 
رْ  ل  اْنح  ان ئ     إ     (2) و  و   ش  ره  ههه  ]الكهوثر: {اأْل ْبته 

 امراغمهه   الخلهه   مههن  مهه  وصههان  ف وشههر   بنعطافههه  كأعههك   الههذ  ربهه  فاعبههد" [:3  2

 حهرالن   يف لهه، امخالفه    نحهر    إذا وباسهمه لوجههه وانحهر الل  غيهر يعبهدو  الذي  لقوم 

 إلييى يول  من كل   ألن   أنت؛  ال األبتر هو لهم لمخالفتك قومك من أبغضك من إن   .لألوثا 

 وعلى ر،ئوالمنا المنابر على مرفوع وذكرك وأعقابك، كأوالد   فهم المؤمنين من القيامة يوم

 ّل مها اآلخهرة يف وله  بهذكرك  ىًنه  ويه  الل بهذكر يبهدأ ال هر، آخر إلى وذاكر عالم كل لسان

 الهدنيا يف    المنسه  شهانئ  ههو األبه، مهاوإن   أبه،: لهه يقهال ّل فمًل  الوص   تح  يدخ 

 .(2)"باللع  رك  ذه  رك  ذه  وإ  واآلخرة 

ت  وهههو الل رحمههه تيميههة ابهه  يشههير المعنههى هههذا وإلههى ه مهها يعههدِّ  مكايهها مهه  الل اختصهه 

 تصه    وّل معهه  ذهكر إّل سبحانه الل يهذكر فال ذكره  له رفع الل أ    ذل : وم " :وخصافص

 

 .(658/ 24تفسري الطربي )( 1)
 (.808-807/ 4تفسري الزخمشري )( 2)
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ه يشهدوا حتى د  تشه   وّل خطبة لألمة  ويف خطبهة   كه  يف ذكهره وأوجهب ورسهوله  عبهده أنه 

هاتتي  الة ويف اإلسهال،  شهعار ههو الهذ  األذا  ويف اإلسهال،  أسهاس همها اللتي  الش   الصه 

 .(1)"المواضع م  ذل  غير إلى الدي   عمات  ه  الت 

 :أع ائه أذى من له اهلل عصمة ثالًثا:

الله } بقوله:كما وعد  وتعالى سبحانه الل عصمه فقد مه    و 
    ي ْعص 

اس   مه   ]المافهدة: {النه 

 دكومؤيهِّ  كوناصهره   حافظهه  وأنها رسهالت   أنه  غبلهِّ  أ :" الل: رحمه كًير اب  يقول [ 67

 بسههوء إليهه  مههنه، أحههد   يصهه  فلهه  تحههك   وّل تخهه  فههال هبهه،  ومظفههرك أعههداف  علههى

 .(2)"يؤذي 

 نكله  أ  إلهى  المدينهة قهد،  حي  أصحابه يحرسه ،لوس عليه الل صلى النب  كا  وقد

 نكله  حتى يحرس وسل، عليه الل صلى النب  كا  عنها: الل رض  عافشة تقول اآلية  هذه

   الن اس  } اآلية: هذه
مه   م 

الله ي ْعص   مه  رأسهه وسهل، عليهه الل صهلى الل رسول فقخرج  {و 

 .(3)«اهلل عصمني فق  ؛ انصرفوا ،الناس أيها يا» له،: فقال ة القب  

 فمهه " المههاورت : يقههول أعدافههه  مهه  وحفظههه نصههرته  وتعههالى سههبحانه الل ىفتههول  

  عليهه حنه    أته،ِّ  علهى وهه، الكًيهر  والعدت  الغفير الج،   وه، أعدافه م  هعصمته  معجكاته:

 أبصهاره، ترمقهه  ومكهاثر مخهال  ولهه،  قهاهر   مس،سه    بيهنه، وههو لنفسهه  طلب وأشد

 فهيه، مدتهه اسهتكم  حتهى احهذر   أصهحابه عنه هاجر وقد ا ذعر   أيديه، عنه وترتعد  ار  شك

 إّل   ذاك كها  ومها جسهد  وّل نفه  يف ،له  كْ يه  له، اسهليم   عهنه، خهرج ثه،  سهنة عشهرة ثالث

 .(4)"قهافحق   هبا تعالى الل وعده  ةإلهي   بعصمة

 أبه  فعه  اآليهة  ههذه نهكول قبه  حتهى وسهل، عليهه الل صلى للنب  الحفظ هذا كا  ب 

 فقيه : قهال أظههرك،  بهي  وجههه دمحم   ريعفِّ  ه  جه : أبو قال قال: عنه الل رض  هريرة

 يف وجهه ألعفر    :أو- رقبته على ألطق    ذل  يفع  هرأيته  لئ   والعكى والال  فقال: نع، 

 رقبتهه  علهى ليطهق زعه، يصهل   وههو وسهل، عليه الل صلى الل رسول فقتى قال:  -را الت  

 

 (.424الصارم املسلول على شامت الرسول )ص: ( 1)
 (.152-151/ 3تفسري ابن كثري )( 2)
(: 82/ 6 ، وقهههال ابهههن الهههر   الفههه ح )غريههه قهههال الي ههه ي:   ،(3221، واحلهههاك  )(3046خرجهههل الي ههه ي )( أ3)

 . واخ لف   وصلل وإرسالل ،إسناده اسن 
 (.95أعالم النبوة )ص: ( 4)
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 فقهال: !ل   ما له: فقي  قال: بيديه  ق ويت   عقبيه على ينكص وهو إّل منه فجئه، فما قال:

 دنييا لو» وسل،: عليه الل صلى الل رسول فقال  وأجنحة   وهوّل نار م  الخندق   وبينه بين  إ   

 أعدافهه أكهرب عليهه أشههد  لنبيه الل م  حفظ   وهذا .(1)«اعضوً  اعضوً  المالئكة الختطفته مني

 عليهه الل صهلى عصهمته يف كًيهرة أمًلهة   الحديث ولهذا" الل: رحمه النوو  يقول جه   أبا

  .(2)"اضرر   به أرات  مم  وغيره جه  أب  م  وسل،

 وسهل، عليهه الل صهلى الل رسهول بينمها قهال: مسهعوت  ابه  ع  مسل، رواه ما ذل  وم 

 أبهو فقهال بهاألم   جهكور   نحهر  وقد جلوس  له وأصحا  جه  وأبو البي  عند  يصلِّ 

 سهجد  إذا د  محمه   كتفه  يف فيضهعه فيقخهذه فهال   بنه  جهكور سهال إلهى يقو،  ك،أي   جه :

 قهال: كتفيهه  بهي  وضعه وسل، عليه الل صلى النب  سجد افلم   فقخذه  القو،  أشقى فانبعث

 طرحتهه منعهة له  كانه  لهو أنظهر  قاف،   وأنا بعض على يمي  بعضه، وجع  فاستضحكوا 

 رأسه يرفع ما ساجد   وسل، عليه الل صلى ب والن   وسل،  عليه الل صلى الل رسول ظهر ع 

 علهيه، أقبله  ثه، عنهه  فطرحتهه جويريهة وهه  فجهاء  فاطمهة  فهقخرب إنسها    انطل  حتى

 إذا وكا  عليه،  تعا ث، صوته  رفع صالته وسل، عليه الل صلى النب  قضى فلما تشتمه، 

 افلمه   مهرا   ثهالث «بقييري  عليييك اللهييم  » قهال: ثه، ا ثالثه   سهقل سقل وإذا ا ثالث   تعا تعا

 بيين جهييل بييأبي عليييك اللهييم  » قال: ث، تعوته  وخافوا الضح   عنه، ذهب صوته سمعوا

 أبييي بيين وعقبيية خليي ، بيين وأمية عقبة، بن والولي  ربيعة، بن وشيبة ربيعة، بن وعتبة هشام،

 لقد بالح    وسل،  عليه  الل  صلى  اد  محم    بعث  فوالذ    -أحفظه  ول،  السابع  وذكر-  «معيط

 .(3)بدر قليب القليب إلى سحبوا ث، بدر  يو،  صرعى ىسم   الذي  رأي 

 ته:هجر يف المتمثلة له نصرته رابًعا:

 فهو  هجرته يف به صنعه ما وسل، عليه الل صلى اد  محم   هنبي   به الل نصر ما أعجب فم 

 مهانها ذلهيال يكهو  يخهرج ومه  موطنهه  م  أهخرج وسل، عليه الل صلى هألن   ؛عجيب   نصر  

ا  فيها وحدها الهجرة فن    وسل،  عليه الل صلى الل لرسول حص  امم   العك  على  خاسر 

 إ ّل  } فقههال: انصههر   الهجههرة سههمى وتعههالى سههبحانه والل لرسههوله  الل لنصههرة كًيههرة شههواهد

وهه  ره دْ  ت نْصه ق  هه  ف  ر   وتنييوع النصييرة هذه مق ار ي رك وح ها لهايتأم   منف  [40 ]التوبة: {الله  ن ص 

 

 (.2797خرجل  سل  )( أ1)
 (.140/ 17 سل  ) صحيحشرح ( 2)
 (.1794أخرجل  سل  )( 3)
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 لقتلهه تبهروا حهي  قهري  مهؤامرة مه  وسهل، عليهه الل صهلى هنجاتهه  ذلييك: فميين شواه ها،

 اسهالم أظههره، بهي  مه  وسهل، عليهه الل صلى النب  فخرج كلها  القباف  على تمه وتفري 

إ ذْ } فقهال: لنبيهه ذل  الل ذكر وقد عظيمة  نصرة ذاته بحدِّ  وهذا معاف ى  ره  و  ي    به     ي ْمكهه
ذ   اله 

وا ره ف  ًْب تهوك   ك  يه
ْقتهلهوك   أ وْ  ل  وك   أ وْ  ي  جه و    يهْخر  ره ي ْمكه ره  و  ي ْمكه الله  الله  و  ْيره  و  ي    خ  ر 

اك   ]األنفهال: {اْلمه 

 أشهراف مه  قري  م  انفر      إ" قال: أنه ماعنه الل رض  عباس اب  ع  الطرب  نق   [30

 رأوه افلمه   جليه   شهيخ   صورة يف إبلي  فاع،ضه، الندوة  تار ليدخلوا اجتمعوا قبيلة ك 

 وله  رك، أحضهه  أ  فهقرت  اجتمعهت، أنكه، سهمع  نجهد  مه  شهيخ   قهال أن   م  قالوا:

 ههذا شهق  إلهى انظهروا فقهال: معهه،  فهدخ  اتخ . أج  قالوا: ونص   رأ   منِّ  يعدمك،

 علهيك، ألشهير    والل جه : أبو فقال بقمره... أمورك، يف يواثبك، أ  ليوشك  والل  الرج 

 اغالمه   قبيلهة ك  م  نقخذ قال: هو  وما قالوا: غيره  أرى ما بعد  أبصرتموه أراك، ما برأ   

 فنذا واحد  رج  ضربة يضربوه ث، ا صارم   اسيف   منه، غال،  ك  يعطى ث،  اهند   اشاب   اوسيط  

 حهر  علهى يقهدرو  هاشه، بنه  مه  الحه  ههذا أظه  فال كلها  القباف  يف تمه قتفر   قتلوه

 الشههيخ فقههال أذاه. اعنهه   وقطعنهها واسهه،حنا العقهه   قبلههوا ذلهه  رأوا إذا ه،فههنن   كلههها  قههري 

 وهه، ذله  علهى قوافتفر   قال: غيره  أرى ّل الفتى  قال ما القول الرأ   والل هذا النجد :

 مضهجعه يف يبيه  ّل أ  فهقمره وسهل، عليهه الل صهلى به الن   جربي  فقتى قال: له  مجمعو 

 قدومهه بعهد عليهه وأنهكل بهالخروج  ذله  عنهد لهه الل وأذ  الليلة  تل  فيه يبي  كا  الذ 

إ ذْ } عنهده: هوبالفه  عليهه هنعمه   رهيهذكِّ  األنفال  المدينة ره  و  ي    به     ي ْمكهه
ذ  وا اله  ره فه  وك   ك  ًْب تهه يه

 أ وْ  ل 

ْقتهلهوك   وك   أ وْ  ي  جه و    يهْخر  ره ي ْمكه ره  و  ي ْمكه الله  الله  و  ْيره  و  ي    خ  ر 
اك   فالهجرة .(1)"[30 ]األنفال: {اْلم 

 الل مه  نصهر   فههو ذله   علهى عكمها قري  عقد  أ  بعد محق   قت    م  اإنقاذ   كان  إذ 

 وسل،. عليه الل صلى لرسوله

 وسهل،  عليه الل صلى بالنب  لح  حي  عنه الل رض  مال  ب  سراقة قصة ذلك: ومن

 مالهه   به  سهراقة واتبعنها الشههم   ماله  بعهدما فارتحلنها :عنههه الل رضه  بكهر أبهو يقهول

 عليهه الل صهلى النبه  عليهه فهدعا  «معنييا اهلل إن   ؛ نحيي   ت   ال» فقال: الل  رسول يا ينات  أه  فقل :

 فالل ل   او  فاتعه   عل    تعوتما قد أراكما  إنِّ  فقال: ...بطنها إلى فرسه به فارتطم   وسل،

 اأحهد   ىيلقه   ّل فجع  فنجا  وسل، عليه الل صلى ب الن   له فدعا الطلب  عنكما أرت   أ  لكما

 .(2)لنا ىووف   قال: ه رت   إّل اأحد   يلقى فال هنا  ما ك،كفيته  قد قال: إّل

 

 (.495-494/ 13تفسري الطربي ) (1)
 (.3615خرجل البخاري )( أ2)
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 إلهى الل يقلبهه وسل، عليه الل صلى النب  قت  يريد الذ  فهذا الن صرة  هذه إلى فانظروا

 الل رضه  أنه  يقهول ههذا ويف  شهبيهة أمًلة م  المعاصر الواقع يف عندنا وك، عنه  مدافع  

 مسهلحة النههار آخر وكا  وسل،  عليه الل صلى الل نب  على اجاهد   النهار أول فكا " عنه:

 .(1)"له

 عه  أعلن  قد قري  كفار فن    ثور  غار يف وقع ما هجرته: يف له اهلل نصرة شواه  ومن

 كه  يف عنهه يبحًهو  النهاس فخهرج  ،وسهل عليهه الل صهلى الل برسول يقيت لم  مةقيِّ  جافكة

 نظهر ه  بكهر: أبو قال حتى المشركو  وص  وهناك ثور  غار إلى بكر وأبو هو ولجق مكا  

 نظهر أحهده، أ    لو  الل رسول يا فقل : الغار  يف ونح  وسناره على المشركي  أقدا،  إلى

 .(2)«؟!ثالثهما اهلل باثنين كظن   ما ،بكر أبا يا» فقال: !قدميه تح  أبصرنا قدميه إلى

 ويف لهه! الل بنصهر مهوق    وههو وسهل، عليه الل صلى النب  عند الطمقنينة هذه أعظ،   فما

وهه  إ ّل  } وتعالى: تبارك الل أنكل هذا ره دْ  ت نْصه ق  هه  ف  ر  هه  إ ذْ  الله  ن ص  ج  ي    أ ْخر 
ذ  وا ال  ره ف      ك 

ان   إ ذْ  اْثن ْي    ث 

ا م  ار   ف   هه وله  إ ذْ  اْلغ  ب ه   ي قه اح  ص 
ن ا الل   إ     ت ْحك  ْ  ّل   ل  ع  ل   م  ق ْنك  ين ت هه  الله  ف 

ك  ْيه   س  ل  هه  ع  د  أ يه  وت   و  نهه ،ْ  ب جه  له 

ا ْوه  ع     ت ر  ج  ة   و  م 
ل  ي    ك 

ذ  وا ال  ره ف  ْفل ى ك  ةه  الس  مه 
ل  ك    و 

 
    الل

ا هه  ْليه  الله  اْلعه يهك   و  ك  ي،   ع 
كه   ]التوبهة: {ح 

 كمها وحافظهه  وكافيهه ومؤيهده ناصهره الل فهن    رسوله  تنصروا أ :" كًير: اب  يقول  [40

ار  } نصره تولى ا ف   اْلغ  م     اْثن ْي   إ ْذ هه
ان  وا ث  ره ف  ي   ك 

ذ  هه ال  ج   هه،   امه  ل   الهجهرة  عا،  أ : {إ ْذ أ ْخر 

 به  بكهر أبه  وصهاحبه صديقه صحبة اهارب   منه، فخرج نفيه  أو حبسه أو بقتله المشركو 

 يسهيرا ثه، آثهاره،  يف خرجهوا الذي  الطلب ليرجع أيا،  ثالثة ثور غار إلى فلجق قحافة  أب 

الرسول  إلى فيخلص أحد عليه، يطلع أ  يجكع عنه الل رض  بكر  أبو  فجع   المدينة   نحو

 بكر، أبا يا» ويقول: ويًبته يسكنه وسل، عليه الل صلى ب الن   فجع  أذى  منه، السال،  عليه

 .(3)"« !ثالثهما اهلل باثنين ظنك ما

 اإلسههال،  انتشههار يف سههبب ا كانهه  الهجههرة هههذه أ    انصههر   كانهه  الهجههرة   أ    ديؤكههِّ  اوممهه  

 فقهد أعظه،  بشهك تعالى  الل إلى الدعوة يف وأصحابه وسل، عليه الل صلى النب  وانطالق

ا يكتات  اإلسال،  كا  نهو يه  ّل كهانوا أهن، كما بط ء  انتشار هلكن    مكة يف يو،  بعد يوم   مه  مك 

 سههوء المسههلمي  يسههومو   قههري كفههار كهها  ذلهه  مهه  العكهه  علههى بهه  ؛ةيهه  بحرِّ  الههدعوة

 

 (.3911صحيح البخاري ) :نظر( ا1)
 (.2381خرجل  سل  )( أ2)
 (.155/ 4تفسري ابن كثري )( 3)
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 التهه  األرضههية وصههحابته عليههه الل صههلى النبهه  وجههد إذ  بههالهجرة رنصهه ال فتحقهه  العههذا  

 سبحانه. الل إلى تعوم، يف منها ينطلقو 

 :بذلك ووع ه به المسته ئين من له نصرته خامًسا:

اك   إ ن ا} وسل،: عليه الل صلى لنبيه الل قال ْينه  ف  ي    ك 
ف  ت ْهك  سهْ ي    (95) اْلمه

ذ  و    اله  لهه ع   ي ْجع   مه 

 
 
ا الل ه  ر   إ ل  ْوف   آخ  و    ف س  ْعل مه دْ  (96) ي  ق  ل  ي ه  أ ن     ن ْعل ،ه  و  ك   ي ض  ْدره ا ص  و    ب مه  ولهه بِّْ   (97) ي قه  ف سه 

ْمد   بِّ    ب ح  كهه ْ  ر      و 
ي    مه 

د  اج  دْ  (98) السه  اْعبهه به     و  ى ر  ته  يه     ح 
ْقت  ي ه  ي 

-95 ]الحجهر: {اْلي قه 

 وسهل،: عليهه الل صهلى دمحمه   لنبيهه -ذكهره تعالى- يقول" الل: رحمه الطرب  يقول  [99

ي   }
ف  ْست ْهك  ْين اك  اْلمه ف   بهقمر فاصهدع منه   ويسخرو  ب  يستهكفو  الذي  -محمد يا- {إ ن ا ك 

  المسهتهكفي  كفهاك كمها وآذاك  ب  ناصه   مه  كافيه  الل فن    الل  سوى اشيئ   تخ  وّل الل 

 .(1)"معروفي  قري  م  اقوم   المستهكفي  رهساء وكا 

 عليه اهلل صلى الرسول ح ني   برسوله االسته اء أن   وتعالى سبحانه اهلل من بيان   هذا ويف

 اليي عوة مشيياريعه عيين يوقفييه ال الحيي ن هييذا لكيين بعيي ه، من أمته يح ن أنه شك   وال وسلم،

 إظهييار ويف اهلل، إلييى اليي عوة يف وأكبيير أعظييم لمشيياريع فاتحييةً  يكييون بل ،والعملية والعلمية

 بهي  ولهذل   المسلمين قلوب يف ق ره إظهار ويف وسلم، عليه اهلل صلى محم  النبي عظمة

عْ } فقهال: اآليهة ههذه قبه  وسهل، عليهه الل صلى لنبيه الل د  ا ف اصهْ ره  ب مه  ْؤم    [94 ]الحجهر: {تهه

 وسييلم عليييه اهلل صييلى النبييي تييرد ال اإلساءة وحمالت والتشكيك االسته اء ن  أ ذلك ويعني

 ههذا بيها  ويف لنبيييهم، ونصييرتهم دينهم، عن المسلمين ترد وال ال ين، إبالغ من به أ مر عما

 مها بهنبال  عليهه  وسهالمه الل صهلوا  رسهوله اآمهر   تعالى يقول" الل: رحمه كًير اب  يقول

ْع } عباس: اب  قال كما به  المشركي  مواجهة وهو به  دعوالص   وبننفاذه  به بعًه ا ف اْصد  ب مه 

ره   الصهالة. يف بهالقرآ  الجههر ههو مجاههد: وقال تؤمر. ما افع  رواية: ويف .أمضه أ : {تهْؤم 

 حتهى امسهتخفي   وسهل، عليهه الل صلى النب  زال ما مسعوت: ب  الل عبد ع  عبيدة  أبو وقال

ره } نكل : ا تهْؤم  ْع ب م  ( إ ن ا 94 )ي   ك  ر  المْش     ع   ْض ر  عْ أ  و  } وقوله: .وأصحابه هو فخرج {ف اْصد 

ي   
ف  ْست ْهك  ْين اك  اْلمه ف   إلهى تلتفه  وّل ربه   مه  إلي  أنكل ما غبلِّ  أ : [95  94]الحجر:  {ك 

 .(2)"الل آيا  ع  يصدوك أ  يريدو  الذي  المشركي 

 

 .(153/ 17تفسري الطربي )( 1)
 .(551/ 4تفسري ابن كثري )( 2)
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 :ال ين هذا بإبقاء لنبيه اهلل نصرة سادًسا:

 بهي  وانتشهاره وسهل،  عليهه الل صهلى الل رسهول أجله م  جاهد الذ  الدي  هذا بقاءف

 بيييت األرض ظهيير علييى يبقييى ال» وسهل،: عليه الل صلى النب  ذل  يف يقول حتى العالمي 

 ميين فيجعلهم اهلل يع هم إما ذليل، ذل أو ع ي  بع  اإلسالم، كلمة اهلل أدخله إال وبر وال م ر

 وههو الل  عنهد مه  بالهدي  جهاء الهذ  النب  لهذا نصرة   هو  (1)«لها في ينون يذلهم أو أهلها،

 مه  مها هفننه   الواقهع  لهه يشههد مها وههو الشههاتتي   يف وتعهالى سبحانه الل كرذه  كلما له ذكر  

 يعن  وّل الل  أراته خير   فيها كا  إّل لإلسال،  أو وسل، عليه الل صلى للرسول مسيئة حملة  

 أهنه،: يعنه  وإنمها المنتشهرة  "اإلسهالموفوبيا" إقهرار أو المسيئة  األفعال بتل  الرضا هذا

و   } يده ئهوا أ  ْ  يهر    نهور   يهْطف 
 
ه ،ْ  الل اه  ْقب ى ب ق ْفو  ي  ،   أ  ْ  إ ّل   الله  و 

ت  هه  يه وْ  نهور  ل  ه   و  ر  و    ك  ره
اف   ]التوبهة: {اْلك 

32.] 

 :وسل، عليه الل صلى الرسول نصرة وجو 

 للنصهرة  العها،  بهالمفهو،  المسهلمي  علهى واجبهة وسهل، عليه الل صلى سولالر   نصرة

 النبه  قهال كما  والولد والمال ف الن   على وتقديمه هوحبِّ  باعهاتِّ  مقتضيا  إحدى فالنصرة

 ألن  الل  رسول يا عمر: له قال  حي   عنه  الل  رض   خطا لا  ب   لعمر  وسل،  عليه  الل  صلى

 نفسييي والييذ  ال» وسهل،: عليهه الل صهلى النب  فقال نفس   م  إّل ش ء   ك  م  إل    أحب

 إله    أحهب   ألن  -والل- اآل  هفنن   عمر: له فقال  «نفسك من إليك أحب أكون حتى بي ه،

 محبتهه: مقتضهيا  ومه   (2)«عميير يييا اآلن» وسهل،: عليهه الل صهلى النبه  فقهال نفسه   م 

 بقفعاله،. ي،جمونه الصحابة كا  ما وهو والسال،  الصالة عليه نصرتهه

 وتعهالى سهبحانه الل أ    :وسييلم عليييه اهلل صييلى النبييي نصرة وجوب على واه الش   ومن

 أخهذ :وقي  نصرته  على وسل، عليه الل صلى دمحم   قب  م  األنبياء ك  على الميًاق أخذ

إ ذْ } تعهالى: يقهول القهولي   بهي  تضهات   وّل هه، أمم   علهى المواثي  األنبياءه  ذ   و  اق   الله  أ خه   م يًه 

ي    ا الن ب يههِّ مهه  ،ْ  ل  تهكه ا    مهه  ْ  آت يههْ ة   ك تهه  ْكمهه 
ح  ،   و  ،ْ  ثههه كه اء  ول   جهه  سههه ق   ر  دِّ صهه  ا مه مهه 

،ْ  ل  كههه ع  نه    م 
ْؤم  تههه ه   ل   بهه 

ن هه  ره ت نْصه ل  ْرته،ْ  ق ال   و  ْذته،ْ  أ أ ْقر  أ خ  ل ى و  ،ْ  ع  ل كه وا إ ْصر   ذ  اله ْرن ا ق  وا ق ال   أ ْقر  ده اْشه  أ ن ا ف  ،ْ  و  كهه ع      م 
 مه 

ي   
د  اه   قيصهدِّ  أ  النبيهي  علهى الل أخهذه ميًهاق   ههذا" قتهاتة: يقول  [81 عمرا : ]آل {الش 

ا  بعضه،  إلهى ورسهاّلته الل كتها    األنبيهاء فبلغه  ورسهاّلته  الل كتها  غهوايبلِّ  وأ  بعضه 

 

 .(6701، 6699وصححل ابن ابان )(، 23814خرجل أمحد )( أ1)
 (.6632خرجل البخاري )( أ2)
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 ويصدقوه وسل، عليه الل صلى د  بمحم   يؤمنوا أ  رسله، بلغته، فيما عليه، وأخذ قومه، 

 .(1)"وينصروه

 يقهول ينصهره  بهه آم  م  وك  أوّل   وسل، عليه الل صلى بالنب  اإليما  هو فالواجب

ن هه } :قولههه اأمهه  " الههراز : ره ت نْصههه ل   و 
ه  نه   بهه 

ْؤم  تههه  أوجههب تعههالى هألنهه   وذلهه  ظههاهر  فههالمعنى {ل 

ه  } يف والهال،  ا ثانيه   بنصرته اّلشتغال ث،  أوّل   به اإليما  نه   به 
ْؤم  تهه  قيه : كقنهه القسه،  ّل،  {ل 

  .(2)"به لتؤمن  والل

ي   } تعهالى: فقهال بنصرته  الفالح وتعالى سبحانه الل عل   وقد
ذ  اله  وا ف  نهه ه   آم  وهه  به  ره ك  عه   و 

وهه  ره ن ص  وا و  ات ب عه ذ   الن ور   و  ل   ال  هه  أهْنك  ع  ئ     م  ،ه  أهول  و    هه حه
ْفل   ابه  يقول  [157 ]األعراف: {اْلمه

وهه  }" مجاههد: ويقهول  (3)"روهوقه  و حمهوه يقول: {وهه ره ك  ع  و  "} عنه: الل رض  عباس ره ك  عه  و 

 وقولهه:" الل: رحمهه الطهرب  ويقهول  (4)"رسهوله وأعهانوا أمره  تواسد   :عكروه ؛{وهه ره ص  ن  و  

  لههه، الحههر  ونصههب بجهههاته، وأعدافههه  الل أعههداء علههى وأعههانوه يقههول:  {وهه ره صهه  ن  }

هه } عه  ل  م  ك    أهنهْ
ذ  وا الن ور  ال  ات ب عه و   }  واإلسهال،  القهرآ  يعنه  {و  حهه

ْفل  ،ه اْلمه    ههه
ئه   يقهول: {أهول 

 وسهل، عليهه الل صلى محمد أتباع -ثناهه ج - هبا وص  الت  األفعال هذه يفعلو  الذي 

 .(5)"ذل  بفعله، ورجوا طلبوا ما المدركو  المنجحو  ه،

 عالما  م  هنصرت   الل جع  قد ب  رسوله  بنصرة الفالح عل  قد  وتعالى  سبحانه  فالل

اء  } تعالى: قال العبد  إيما  صدق ر  ق  ْلفه
ي    ل  ر  اج  ه  ي    اْلمه

ذ  وا ال  جهه ،ْ  مه  ْ  أهْخر  ه  ار  يه 
ال ه ،ْ  ت  و  أ مهْ  و 

و    ْبت غه     ف ْضال   ي 
  م 

 
ان ا الل ْضو  ر  و    و  ره ي نْصه هه  الل   و  ول  سه ر  ئ     و  ،ه  أهول  ات قهو    هه  [.8 ]الحشر: {الص 

ْلن اك   إ ن ا} تعالى: قوله ذل  وم  ا أ ْرس  د  اه  ا ش  ر  ب شهِّ مه ا و  ير 
ذ  نه  وا (8) و    ل تهْؤم نهه

 
الل ول ه   به  سهه ر   و 

وهه  ره كِّ تهع  وهه  و  قِّره تهو  وهه  و  بِّحه تهس  ة   و  يال   بهْكر  أ ص  وهه يه و  "} قتاتة: يقول [ 9  8 ]الفت : {و  ره كِّ  قهال: {ع 

 الل تكهري، يبهي  وههو الل رحمهه تيميهة ابه  ويقهول  (6)"ليعظمهوه :أ  {وهه ره قِّ و  يهه و  } ينصروه 

وهه } فقال: وتوقيره بتعكيره أمر الل أ    ذل : وم " :لنبيه ره كِّ تهعه  وهه  و  قِّره و  تهه  اسه، والتعكيهر:  {و 

وقير: يؤذيهه  مها كه  مه  ومنعهه وتقييهده لنصره جامع  سهكينة فيهه مها لكه ِّ  جهامع   اسه،   والته 

 

 (.555/ 6فسري الطربي )تينظر: ( 1)
 (.278/ 8فسري الرازي )( ت2)
 (.169/ 13تفسري الطربي ) :نظر( ا3)
 ملرجع السابق.( ا4)
 (.169/ 13فسري الطربي )( ت5)
 (.208/ 22تفسري الطربي ) :( انظر6)
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 يصهونه بمها والت عظهي، والت كهري، الت شهري  م  يهعام  وأ  واإلكرا،  اإلجالل م  وطمقنينة

 .(1)"الوقار حد ع  يخرجه ما ك  ع 

 قولهه مًه  مه   المييؤمنين نصييرة وجييوب علييى ال اليية األدليية كييل ذلك: على ي ل   ومما

إ    } تعالى: ،ْ  و  وكه ره ي    ف   اْست نْص  ،ه  الدِّ ْيكه ل  ع   عليهه الل صهلى والنب  [ 72 ]األنفال: {الن ْصره  ف 

 بالنصرة. أولى وسل،

 وال تباغضييوا، وال تناجشييوا، وال تحاسيي وا، ال» وسهل،: عليه الل صلى قوله ذل  وم 

 ال المسييلم، أخييو المسلم ؛ اإخوانً  اهلل عباد وكونوا بعض، بيع على بعضكم يبع وال ت ابروا،

 :العلماء فقال  «يخذله  ال»  اوأم  "  الل:  رحمه  النوو   يقول   (2)«يحقره  وال يخذله،  وال  ،يظلمه

 والرسه  األنبيهاء خهات، مه  للنصهرة ااسهتحقاق   أكًهر  ْ مه  و .(3)"صهروالن   اإلعانهة ترك الخذل

 إلكمهال وإنمها ههو  لحاجتهه لهي  السهال، الصهالة و عليهه ونصهرته وسل، ! عليه الل صلى

المسهلمو   ههب   وسهل، عليهه الل صهلى عليهه العهدوا  دجه  وه  مها فمتى  بنصرته نح  إيماننا

 حبههه وعلههى قلبههه  يف اإليمهها  وجههوت  علههى تل   ذلهه  فعهه  فمهه   سههيرته وسههنته تينههه لنصههرة

 .وسل، عليه الل صلى لرسوله

 وسل،: عليه الل صلى الرسول نصرة أساليب

 اهلل صييلى للنبييي نصرةً  الناس أش  فكانوا الن اءات، تلك عنهم اهلل رضي الصحابة طب ق

ا الن صييرة واجييب زال وال وسييلم، عليه  أو اعتيي اء كييل مييع ويتأكيي  القياميية، يييوم إلييى مسييتمر 

 كثيييرة، سييبلها فييإن   الرسييول نصرة أراد ومن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل لرسول أذي ة أو تنق ص

 الته  والمفاسهد المصهال  وحسهب وزمانهه  ومكانهه إمكاناتهه حسب منها واحد ك  يختار

 يف تفسهدقهد  مكها  يف تًمهر الته  والطريقهة آخر  يف يصل  ّل قد مكا  يف يصل  فما يراها 

ا يعهد،  ل  ث،  وسل، عليه الل صلى نصرته على العك،  يعقد أ  المسل، فعلى آخر   أو طريقه 

ا  وسل،: عليه الل صلى نصرته أساليب فم  ذل   لفع  طرق 

 :وسن ته به يه االقت اء -1

 القهدوة أ    شه    وّل فيه   وتعاليمهه أخالقهه يهروا أ  ههو نبي  نصرة يف فعلهت  ما لفقو  

ال أثر لها الصامتة  كًيهرة بلهدا  يف اإلسهال،  انتشهار علينها يخفى وّل األحيا   م  كًير   يف فع 

 

 (.422الصارم املسلول على شامت الرسول )ص: ( 1)
 (.2564 سل  )خرجل ( أ2)
 (.120/ 16 سل  ) صحيحرح ( ش3)
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الة تجار عرب  عليهه الل صهلى النبه  بهقخالق والتمًه  اّلقتداء وهذا أخالقه،  أحسنوا ورح 

 والسال،. الصالة عليه نصرته سب  أول وسل،

 األسهرةعلهى مسهتوى و  الحميهدة بهاألخالق بالتحل  الفرت  مستوى على ذل  ويكو 

 وطهرق وسهل،  عليهه الل صهلى النبه  عليهها كها  الت  باألخالق التحل  على األبناء بتنشئة

 والكمها  األعمهار يناسهب مها و المربه   منهها يختهار كًيهرة  الهن ء يف األخهالق تله  غرس

 عليهه الل صهلى النبه  عليهها كها  الت  األخالق غرس وه  واحدة  الغاية أ  إّل واألفها، 

 والسال،. الصالة عليه أخالقه بقهنا إعالمه،و  يف الن ء وسل،

 :الخالئق بين سن ته نشر   -2

 ومكهار،  األخهالق محاسه  مه  بهه جاء ما إظهارم  سب  نصرته صلى الل عليه وسل، 

 يقهول ذله  ويف إليها  اإلنسا  يدعو ب  بسنته   التحلِّ  على امقتصر   األمر فلي  فا  الصِّ 

 لمه  وتعها  آيهة ولهو عنهه بليغبالت   وسل، عليه الل صلى ب الن   أمر وقد" الل: رحمه القي، اب 

ً   ولو عنه غبل    أل  ؛العهدو نحهور إلهى ها، السهِّ  تبليهغ مه  أفض  األمة إلى سنته وتبليغ  احدي

 وخلفاهه، األنبياء ورثة إّل به تقو،  فال السن  تبليغ وأما  الناس م  كًير يفعله التبليغ ذل 

 .(1)"وكرمه بمنه منه، تعالى الل جعلنا  أممه، يف

 :وسلم عليه اهلل صلى وأخالقه صفاته بيان -3

به  فم   الل صهلى النبه  إظههار يف الحديًة بالوساف  اّلستعانةو شمافله  نشر نصرته سه

 الرسهولشهماف   فنشهر و  المسهيئ عليهه رهيصهوِّ  مها علهى ّل عليهه  كا  ما على وسل، عليه

 الن صرة. طرق أعظ، م  عليه، اليسيرة بالطرق الناس إلى تقريبهاو وسل، عليه الل صلى

ت التي والكتب والمقاالت المقاطع ترجمة -4 المصطفى صلى اهلل  شمائل ببيان اهتم 

 :وأخالق هوصفاتعليه وسلم 

 أوساط يف المتاحة بالوساف  ذل  نشر ث، مؤثرة  إبداعية  قوالب  يف  وتقديمها  ف،جمتها

الهة طريقهة   يعهد   وسهل،  عليهه الل صهلى للنبه  اإلسهاءا  فيها الت  الشعو   التعريه  يف فع 

 وسل،. عليه الل صلى بالنب 

 علهى وأقهدر ا وإتقانه   جهوتة أكًهر األعمهال ههذه مًه  يف الجمهاع  العمه  أ  ش    وّل

 المتقاربهة مشهاريعه، يجمعهوا أ  القهاتري  علهى فحه    الفرتية  األعمال م  والتقثير النشر

 

 (.415جالء األفهام )ص: ( 1)
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 المحبههة أمهها،  النفسههية الحظههو  تتالشههى أ  بههد   وّل أقههوى  والتههقثير أكههرب  الفافههدة لتكههو 

 ذله  ويف شهرع   مبهدأ الجمهاع  العمه  أ  كمها وسهل،  عليه الل صلى للرسول الشرعية

نهوا} تعالى: يقول او  ت ع  ل ى و  ى اْلب رِّ  ع  الت ْقو   .[2 ]المافدة: {و 

 :وسلم عليه اهلل صلى محم  للحبيب ةاإلعالمي   صرةالن   -5

 أ  العله، وطالهب ،العهال   يسهتطيع ّل الهذ  و صه  لا لإيصها يف كبيهر   اإلعالميهي  فدور

 أ  يمك  وبه المجتمعا   عقول يف انفوذ   األتوا  أكًر أحد اإلعال،  أ  ش    وّل يوصله 

 العلمية. الكتابة مجرت  م  أكًر بشك  التقثير يكو 

 :األمة من والعقالء والمثقفين الكتاب دور -6

ا لي  وتوره،  يف به  فحسهب  وسهل، عليه الل صلى الرسول سيرة إظهار على مقتصر 

 علميهة بلغة هعلي والرت  ومناقشته  وسل، عليه الل صلى النب  حول فهمه و يسيئ ما مناقضة

 هاتفة.

 هيكفليي  بمييا المسييي ة اليي ول يف الموجييودة اإلسييالمية األقليييات ميين السييليم التعامييل -7

 ويه،ك مصهالحها  مه  أكًهر مفاسهدها أمهور يف الخوض وبدو   البالد تلك يفلهم  القانون

 البالت. تل  لعلماء ذل  تقدير

 فههن    وسييلم، عليييه اهلل صييلى النبييي إلييى الموجهيية اإلسيياءات مييع القييانوين التعامييل -8

 ويعمه   أو إزالتهها اإلسهاءا  تخفي  يف توظيفها يمك  الت  قوانينها لها والجناية التعد 

و  أهله به  به. المختص 

 لتلهه  مجههاهبته، بطههرق أعلهه، وههه، األمييور، ووالة بالحكييام المنييا  اليي ور يييلعتف -9

 أل  قبهوله، وعهد،  وسهل،  عليهه الل صهلى بنبهيه، المسهلمي  اعتهكاز وبنظههار اإلساءا  

 ومفاسد. مصال  م  يرونه بما فيه يتصرفو  األمر لوّلة م،وك   األمر وهذا كان   إساءة

 وليست هذه بآخر الوسائل المشروعة.

ه وتعهالى سهبحانه الل بي  :اوأخيرً   إليمانه   زيهاتة إّل نصهرت  ومها رسهوله  ناصهر   أنه 

ا كما الظروف أحل  يف رسوله الل نصر وقد محبت   على وتلي     تعهالى: الل قهال حهي  بينه 

وهه  إ ّل  } ره دْ  ت نْصه ق  هه  ف  ر   صهلى الرسهول نصهرة ع  وتخاذل تقاع  فم  [ 40 ]التوبة: {الله  ن ص 

 .والشرف العكِّ  منكلة م  نفسه يحر،  فننما وسل، عليه الل
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 مها يبهي  وههو وسهل، عليهه الل صهلى نبه لا عه  تيميهة ابه  قالهه بمها الورقهة هذه وأخت،

 تكه  له، لهو أمهور أن هها بهذل  يعنه  برسالته  تختص   ّل وحقوق واجبا  م  به الل اختصه

 حهبِّ  علهى تليه  فه  األمة  على إيجاهبا يف أثر للرسالة ولي  الرسالة  يف أث ر لما موجوتة

 الل    إ" تيميهة: اب  يقول وسل،  عليه الل صلى النب  ترجة ورفعة له  وتعظيمه لرسوله  الل

ا والجهوارح واللسها  القلب على وسل، عليه الل صل ى لنبيِّنا أوجب وتعالى سبحانه  حقوقه 

ت  على زافدة   ته  الت صدي  مجر   القلب على العباتا  م  خلقه على سبحانه أوجب كما بنبو 

ا والجوارح واللسا  ت  علهى زافدة   أمور  ،  سهبحانه  بهه الت صهدي  مجهر   لحرمهة سهبحانه وحهر 

ا رسوله ا غيره مع يفع  أ  يباح مم  ت  على زافدة أمور   بنبوته. الت كذيب مجر 

الة أمر أن ه ذلك: فمن  .عليه يصلو  ومالفكته الل أ    أخرب أ  بعد والت سلي، عليه بالص 

ه أخهرب أن ه ذلك: ومن ه حقهه فمه  أنفسهه،  مه  بهالمؤمني  أولهى أنه   يهؤثره أ  يجهب أنه 

 .واألموال باألنف  يوقى أ  يجب وأنه بالط عا،  والجافع بالماء  العطشا 

ه: ومن  .الخل  وجميع وولده نفسه م  المؤم  إلى أحب   يكو  أ  حق 

وهه } فقال: وتوقيره بتعكيره أمر الل أ  ذلك: ومن ره كِّ تهع  وهه  و  قِّره تهو   .{و 

ه أن ه ذلك: ومن وا ّل  } فقهال: بهه يلي  بما المخاطبة يف خص  لهه اء   ت ْجع  عه  ول   ته سهه ،ْ  الر  ن كه  ب يهْ

اء   ع  ده ،ْ  ك  كه ا ب ْعض   .[63 ]النور: {ب ْعض 

،  أنهه ذلك: ومن ،  يهقذ   حتهى بهالكال،  يديهه بهي  الت قهد،  حهر   فهوق الصهو  رفهع وحهر 

جهه  يجهههر كمهها بههالكال،  لههه يجهههر وأ  صههوته   حبههوط سههبب ذلهه  أ    وأخههرب للرجهه   الر 

 .العم 

،  أن ه ذلك: ومن ة على حر  ا بعضه، به يعام  أ  مباح هو بما يؤذوه أ  األم  ا بعضه   تمييهك 

 .بعده م  أزواجه نكاح مً  ؛له

ي    إ    } تعهالى: فقهال المؤمني  وأذى أذاه بي  فرق أن ه بالقول: المتعل قة كرامته ومن
ذ   اله 

هه  الل   يهْؤذهو    ول  سه ر  ،ه  و  ن هه ع  ْني ا ف   الله  ل  ة   الد  ر 
اآْلخ  د   و  أ ع  ،ْ  و  هه اب ا ل  ذ  ين ا ع  ه  ي    (57) مه

ذ  ال   يهْؤذهو    و 

ي   
ْؤم ن  ا    اْلمه ْؤم نه  اْلمه ر   و  يهْ ا ب غ  بهوا مه  د   اْكت سه  قه  وا ف  لهه ابههْ  اْحت م  ا ت انه  إ ْثمه  ا و  ب ينه    57 ]األحهكا : {مه

58]. 

كهر إّل سهبحانه الل يهذكر فهال ذكهره  لهه رفع الل أ    :ذلك ومن  لألمهة تصه    وّل معهه  ذه

ه يشهههدوا حتههى تشهههد وّل خطبههة  ويف خطبههة  كهه  يف ذكههره وأوجههب ورسههوله  عبههده أنهه 



 
16 

 الصهالة ويف اإلسهال،  شهعار ههو الهذ  األذا  ويف اإلسهال،  أسهاس همها اللتي  الشهاتتي 

 يطههول أخههر لههه خصههافص إلههى هههذا  المواضههع مهه  ذلهه  غيههر إلههى الههدي   عمههات  ههه  التهه 

 .(1)"تعداتها

 وسل،. وصحبه آله وعلى محمد نبيِّنا على وسل، الل وصلى

 

 ( ابخ صار.424-420ص: الصارم املسلول على شامت الرسول )( 1)


