﷽هلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول هللا  ،وبعد :
ما انده ربه ابمسه  ،بل وقد أقسم العظيم بعمره  ،إنه خري من وطيء األرض  ،وخري
زائر عرج إىل السماء ،أسلم قرينه  ،وسلم عليه احلجر والشجر  ،وحن إليه جذع
النخل ،وسبح الطعام بني يديه  ،وبكى اجلمل بني يديه  ،وأمه أهل املوقف راجني
ِ
ك"
يست ْفتِ ُح ابب اجلنة فَ يَ ُق ُ
َحد قَ ْب لَ َ
ك أ ُِم ْر ُ
ول خازهنا  :بِ َ
ت َل أَفْ تَ ُح أل َ
شفاعته ْ ، .
ري ََلُ ْم أَ ْن يُ ِطيعُوهُ "
،قال عنه الدجال  ،واحلق ما شهد به األعداء ":أ ََما إِن َذ َ
اك َخ ْر
 ،تُكسر َرابعيته ،ويُوشج ف رأسه ،مث يُضرب على وجنته  ،فيسلت الدم عنه  ،ول
يزيد على أن يقول َ « :ر ِ
ب ا ْغ ِف ْر لَِق ْوِمي فَِإهنُ ْم َل يَ ْعلَ ُمو َن »،
واي صدق من قال :
ط عيين
وأمجل منك مل َتر ق ُ
وأكمل منك مل تل ْد النساءُ
ُ
لقت مربأ من كل عيب
كأنك قد ُخ َ
ُخ َ
لقت كما تشاءُ
ِ
ِ
ِِ
فإن أب ووال َده وعرضي  ...لعرض حممد منكم فداءُ
دفاع هللا تعاىل عن نبيه :
بسم هللا الرمحن الرحيم
{إان أعطيناك الكوثر ( )1فصل لربك واحنر ( )2إن شانئك هو األبت ( } )3قال
ابن كثري  :فلما مات أبناء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا :بت حممد .فأنزل
هللا { :إن شانئك هو األبت }
واألبت الذي إذا مات انقطع ذكره ،فتومهوا جلهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره،
وحاشا وكال بل قد أبقى هللا ذكره على رءوس األشهاد ،وأوجب شرعه على رقاب
العباد ،مستمرا على دوام اآلابد ،إىل يوم احلشر واملعاد ( )1صلوات هللا وسالمه
عليه دائما إىل يوم التناد.
أن النيب -صلى هللا عليه وسلم  -خرج إىل البطحاء ،فصعد اجلبل فنادى:
"اي صباحاه" .فاجتمعت إليه قريش ،فقال" :أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم

أو ممسيكم ،أكنتم تصدقوين؟ " .قالوا :نعم .قال" :فإين نذير لكم بني يدي عذاب
شديد" .فقال أبو َلب  :أَلذا مجعتنا؟ تبا لك .فأنزل هللا{ :تبت يدا أب َلب وتب}
إىل آخرها
وف رواية :فقام ينفض يديه ،وهو يقول :تبا لك سائر اليوم .أَلذا مجعتنا؟ فأنزل هللا:
{تبت يدا أب َلب وتب} .
األول دعاء عليه ،والثاين خرب عنه  ،فقوله تعاىل{ :تبت يدا أب َلب} أي :خسرت
وخابت ،وضل عمله وسعيه{ ،وتب} أي :وقد تب حتقق خسارته وهالكه.
 °وروي الشيخان عن أنس  -رضي هللا عنه  -قال:
يكتب للنيب صلى هللا عليه
"كان رجل نصراينُّ ،فأسلم وقرأ البقرةَ وآل عمران ،فكان
ُ
وسلم  ،فعاد نصرانيًّا ،فكان يقول:
األرض،
كتبت له ،فأماته هللا تعاىل ،فدفنوه ،فأصبح ولقد لََفظَْته
ما يَد ِري حمم رد إل ما ُ
ُ
فقالوا :هذا فِ ْعل حممد وأصحابِه ،ملا هرب ْمنهم نَبَشوا عن صاحبنا فأل َقوه .

فعل حممد وأصحابه ،نَبَشوا
َ
فح َفروا له َ
فأعمقوا ،فأصبح وقد لََفظَْته األرض ،فقالوا :هذا ُ
خارج القرب .
عن صاحبنا ملا هرب منهم فألْ َق ْوه َ
 .فحفروا له وأعمقوا له ف األرض ما استطاعوا ،فأصبح قد لفظته األرض ،فعلموا أنه
ليس من الناس فأل َقوه".
لََفظَْته األرض لِنَ ْتنِ ِه و ُخبثِه ِ
وخداعه وُك ْفره ،وليبقى آية ملن بع َده.
ْ
ُ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم:
* دفاع املالئكة عن النيب َ
روى الشيخان :

ِ
ِ
َت لِلنِ ِيب
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َمَ ،حدثَ ْتهُ أَهنَا قَال ْ
ج النِ ِيب َ
عن َعائ َشةَ َرض َي اّللُ َع ْن َهاَ ،زْو َ
ِ ِ
ال:
ُحد ،قَ َ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َمَ :ه ْل أَتَى َعلَْي َ
َ
ك يَ ْورم َكا َن أَ َشد م ْن يَ ْوم أ ُ
يت ،وَكا َن أَ َشد ما ل َِق ُ ِ
يت ِ
" لََق ْد ل َِق ُ ِ ِ ِ ِ
الع َقبَ ِة ،إِ ْذ
يت م ْن ُه ْم يَ ْو َم َ
َ
يت م ْن قَ ْومك َما لَق ُ َ
،ما لَق ُ َ

ِ ِ
ضُ ِ
ت
َع َر ْ
يل بْ ِن َع ْب ِد ُكالَل ،فَ لَ ْم ُُِي ْب ِين إِ َىل َما أ ََر ْد ُ
ت ،فَانْطَلَ ْق ُ
ت نَ ْفسي َعلَى ابْ ِن َع ْبد َايل َ
َستَ ِف ْق إِل َوأ ََان بَِق ْر ِن الث َعالِ ِ
ت َرأْ ِسي ،فَِإذَا أ ََان
ب فَ َرفَ ْع ُ
َوأ ََان َم ْه ُم ر
وم َعلَى َو ْج ِهي ،فَ لَ ْم أ ْ

بِسحابة قَ ْد أَظَل ْت ِين  ،فَ نَظَر ُ ِ ِ ِ
ال:
اد ِاين فَ َق َ
يل ،فَ نَ َ
َََ
ْ
ت فَإذَا ف َيها ج ِْرب ُ
ك اجلِبَ ِ
ال لِتَأ ُْم َرهُ ِِبَا
كَ ،وقَ ْد بَ َع َ
ك َملَ َ
ث إِل َْي َ
َكَ ،وَما َردُّوا َعلَْي َ
كل َ
إِن اّللَ قَ ْد َِمس َع قَ ْو َل قَ ْوِم َ
ال ،ذَلِ َ ِ
ك اجلِبَ ِ
ت،
الَ :اي ُحمَم ُد ،فَ َق َ
ال فَ َسل َم َعلَيُ ،مث قَ َ
اد ِاين َملَ ُ
يما ِش ْئ َ
ِش ْئ َ
ت فِي ِه ْم ،فَ نَ َ
كف َ
ت أَ ْن أُطْبِ َق َعلَْي ِه ُم األَ ْخ َشبَ ْ ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم:
ني؟ فَ َق َ
إِ ْن ِش ْئ َ
ال النِ ُّ
يب َ
ِ
َصالَِبِِ ْم َم ْن يَ ْعبُ ُد اّللَ َو ْح َدهُ ،لَ يُ ْش ِر ُك بِ ِه َش ْي ئا " .
ِج اّللُ م ْن أ ْ
بَ ْل أ َْر ُجو أَ ْن ُُيْر َ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم:
* دفاع الصحابة –رضى هللا عنهم -عن النيب َ
ب ب ِن األَ ْشر ِ
ِ
ف:
َ -1م ْن ل َك ْع ِ ْ
َ
ِ ِ
اّلل ر ِ
ول:
ض َي اّللُ َع ْن ُه َما ،يَ ُق ُ
روي البخاري ومسلم  :عن َجابَِر بْ َن َع ْبد َ
ِ
ال رس ُ ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َمَ « :م ْن لِ َك ْع ِ
ب بْ ِن األَ ْش َرف ،فَِإنهُ قَ ْد آ َذى اّللَ
ول اّلل َ
قَ َ َ ُ
ال ُحمَم ُد بْ ُن َم ْسلَ َمةَ:
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم» ،فَ َق َ
َوَر ُسولَهُ َ
ال :أ ََر ْد َان أَ ْن تُ ْسلِ َفنَاَ ،و ْسقا أ َْو َو ْس َق ْ ِ
ف
ني ،فَ َق َ
أ ََان ،فَأ َََتهُ ،فَ َق َ
الْ :ارَهنُ ِوين نِ َساءَ ُك ْم ،قَالُواَ :ك ْي َ
العر ِ
ف نَ ْرَه ُن أَبْ نَاءَ َان،
ب؟ قَ َ
تأْ
ال :فَ ْارَهنُ ِوين أَبْ نَاءَ ُك ْم ،قَالُواَ :ك ْي َ
نَ ْرَهنُ َ
ك نِ َساءَ َان َوأَنْ َ
َمجَ ُل َ َ
ني؟ َه َذا َعار َعلَي نَا ،ول ِ
الُ :رِه َن بَِو ْسق ،أ َْو َو ْس َق ْ ِ
ك الَّلْ َمةَ -
َح ُد ُه ْم ،فَ يُ َق ُ
فَ يُ َس ُّ
َكنا نَ ْرَهنُ َ
بأَ
ر ْ َ
ِ
ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه
قَ َ
ح  -فَ َو َع َدهُ أَ ْن ََيْتيَهُ ،فَ َقتَ لُوهُ ،مث أَتَ ُوا النِيب َ
ال ُس ْفيَا ُن :يَ ْع ِين السالَ َ
َو َسل َم فَأَ ْخ َربُوهُ .

 -2إل رسول هللا :
وعن ابْ ُن َعباس رضي هللا عنهما قال :أَن أَ ْع َمى َكانَ ْ
صلى اّللُ
ت لَهُ أ ُُّم َولَد تَ ْشتُ ُم النِيب َ
اها فَ َال تَ ْن تَ ِهي َ ،ويَ ْز ُج ُرَها فَ َال تَ ْن َزِج ُر .
َعلَْي ِه َو َسل َم َوتَ َق ُع فِ ِيه  ،فَ يَ ْن َه َ

صلى اّللُ َعلَْي ِه َو َسل َم َوتَ ْشتُ ُمهُ  ،فَأَ َخ َذ
قَ َ
ات ل َْي لَة َج َعلَ ْ
ال  :فَ لَما َكانَ ْ
ت َذ َ
ت تَ َق ُع ِف النِ ِيب َ
ت َما
ني ِر ْجلَْي َها ِط ْف رل فَ لَط َخ ْ
ال ِْمغْ َو َل فَ َو َ
ض َعهُ ِف بَطْنِ َها َ ،وات َكأَ َعلَْي َها فَ َقتَ لَ َها  ،فَ َوقَ َع بَ ْ َ
اك ِابلدِم .
ُهنَ َ
ك لِرس ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال :
اس  ،فَ َق َ
فَ لَما أ ْ
ول اّلل َ
َصبَ َح ذُك َر َذل َ َ ُ
صلى اّللُ َعلَْيه َو َسل َم  ،فَ َج َم َع الن َ
ِ
ام .
أَنْ ُ
ش ُد اّللَ َر ُجال فَ َع َل َما فَ َع َل ِل َعلَْيه َحق إِل قَ َ
صلى اّللُ َعلَْي ِه َو َسل َم
اس َو ُه َو يَتَ َزل َْز ُل َحَت قَ َع َد بَ ْ َ
ني يَ َد ْي النِ ِيب َ
فَ َق َ
ام ْاألَ ْع َمى يَتَ َخطى الن َ
اّلل ! أ ََان ص ِ
ول ِ
اها فََال تَ ْن تَ ِهي
ال َ :اي َر ُس َ
فَ َق َ
احبُ َها َ ،كانَ ْ
ك َوتَ َق ُع فِ َ
ت تَ ْشتُ ُم َ
يك  ،فَأ َْهنَ َ
َ
وأَ ْزجرَها فَ َال تَ ْن َزِجر  ،وِل ِم ْن َها ابْنَ ِ
ان ِمثْل اللُّ ْؤل َُؤتَ ْ ِ
ت ِب َرفِي َقة  ،فَلَما َكا َن الْبَا ِر َحةَ
ني َ ،وَكانَ ْ
ُ َ
َ ُُ
ُ
ْت َعلَْي َها َحَت
َج َعلَ ْ
ض ْعتُهُ ِف بَطْنِ َها َوات َكأ ُ
ت ال ِْمغْ َو َل فَ َو َ
يك  ،فَأَ َخ ْذ ُ
ك َوتَ َق ُع فِ َ
ت تَ ْشتُ ُم َ
قَ تَ لْتُ َها .

صلى اّللُ َعلَْي ِه َو َسل َم  :أ ََل ا ْش َه ُدوا أَن َد َم َها َه َد رر )
فَ َق َ
ال النِ ُّ
يب َ
رواه أبو داود ( )4361وغريه ،واقصة سندها صحيح.
وليس قتل هذه املرأة ألهنا ذمية  ،بل ألهنا سبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،
فاستحقت القتل لذلك  ،ولو كانت مسلمة  ،كفرت ِبذا السب  ،واستحقت القتل
أيضا.
قال الصنعاين:
ِ
صلى اّللُ َعلَْي ِه َو َسل َمَ ،ويُ ْه َد ُر َد ُمهُ  ،فَِإ ْن
يل َعلَى أَنهُ يُ ْقتَ ُل َم ْن َسب النِيب َ
وف ذلك َدل ر
ِ
ِ
ِ
استِتَابَة " .سبل
صلى اّللُ َعلَْيه َو َسل َم ِردة فَ يُ ْقتَ ُل م ْن غَ ِْري ْ
َكا َن ُم ْسلما َكا َن َسبُّهُ لَهُ َ
السالم (*)501/3

* وهنا اشكال :
غذا كان املختص بتوقيع حد الردة هو السلطان أو انئبه "  ،فما توجيه فعل الصحاب
الذ قتل تلك املرأة ؟
فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا هذا اإلشكال  ،فقال :
" يبقى أن يقال  :احلدود ل يقيمها إل اإلمام أو انئبه ؟ "  ،مث قال رمحه هللا :
" و جوابه من و جوه :
أحدها  :أن السيد له أن يقيم احلد على عبده  ،بدليل قوله صلى هللا عليه و سلم ( :
أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم ) [ رواه أمحد ( )736وغريه  ،وحسنه األرانؤوط
لغريه  ،وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق  ،وصح عن حفصة أهنا قتلت
جارية َلا اعتفت ابلسحر  ،وكان ذلك برأي ابن عمر ؛ فيكون احلديث حجة ملن ُيوز
للسيد أن يقيم احلد على عبده بعلمه مطلقا ...
الوجه الثاين  : :أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على اإلمام  ،واإلمام له أن يعفو عمن
أقام حدا واجبا دونه .
الوجه الثالث  :أن هذا  ،وإن كان حدا  ،فهو قتل حرب أيضا ؛ فصار ِبنزلة قتل حرب
حتتم قتله  ،وهذا ُيوز قتله لكل أحد ...
الوجه الرابع  :أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ،مثل
املنافق الذي قتله عمر بدون إذن النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ملا مل يرض حبكمه  ،فنزل
القرآن إبقراره  ،ومثل بنت مروان اليت قتلها ذلك الرجل  ،حَت مساه النيب صلى هللا عليه
وسلم انصر هللا ورسوله ؛ وذلك أن من وجب قتله ملعىن

يكيد به الدين و يفسده  ،ليس ِبنزلة من قتل ألجل معصيته من زان و حنوه  " .انتهى
من الصارم املسلول ()286-285
* -3يقوم الليل مسندا رأس النيب :
ال:
ادةَ –رضى هللا عنه -قَ َ
روى مسلم َع ْن أَِب قَتَ َ
ِ
ال« :إِن ُك ْم تَ ِسريُو َن َع ِشي تَ ُك ْم َول َْي لَتَ ُك ْم،
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم ،فَ َق َ
َخطَبَ نَا َر ُسو ُل هللا َ
و ََتْتُو َن الْماء إِ ْن َشاء هللا غَدا» ،فَ ب ي نَما رس ُ ِ
ِ
ِ
ري َحَت إ ِْبَار
ول هللا َ
َ ُ
َْ َ َ ُ
َ
ََ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم يَس ُ
ال َعن ر ِ
ال :فَ نَ عس رس ُ ِ
ِ
ِ
احلَتِ ِه،
ول هللا َ
الل ْي ُلَ ،وأ ََان إِ َىل َج ْنبِه ،قَ َ َ َ َ ُ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم ،فَ َم َ ْ َ
فَأَتَي ته فَ َد َعمته ِمن غَ ِْري أَ ْن أُوقِظَه حَت ا ْعت َد َل َعلَى ر ِ
ال:
احلَتِ ِه ،قَ َ
ُ َ َ
ْ ُُ ْ ُُ ْ
َ
ال َعن ر ِ
ال :فَ َد َع ْمتُهُ ِم ْن غَ ِْري أَ ْن أُوقِظَهُ َحَت ا ْعتَ َد َل
احلَتِ ِه ،قَ َ
ار َحَت ََتَوَر الل ْي ُلَ ،م َ ْ َ
ُمث َس َ
الُ :مث سار حَت إِذَا َكا َن ِمن ِ
َعلَى ر ِ
ال َم ْي لَة ِه َي أَ َش ُّد ِم َن
آخ ِر الس َح ِرَ ،م َ
احلَتِ ِه ،قَ َ
ْ
ََ َ
َ
ني ْاألُولَيَ ْ ِ
ال َْم ْي لَتَ ْ ِ
ال:
اد يَ ْن َج ِف ُل ،فَأَتَ ْي تُهُ فَ َد َع ْمتُهُ ،فَ َرفَ َع َرأْ َسهُ ،فَ َق َ
نيَ ،حَت َك َ
ِ
ال َه َذا
ْتَ :ما َز َ
ادةَ ،قَ َ
ري َك ِم ِين؟» قُل ُ
« َم ْن َه َذا؟» قُل ُ
ْت :أَبُو قَ تَ َ
الَ « :م ََت َكا َن َه َذا َمس َ
ْت بِ ِه نَبِيهُ»،
َم ِس ِريي ُم ْن ُذ الل ْي لَ ِة ،قَ َ
الَ « :ح ِفظَ َ
ك هللاُ ِِبَا َح ِفظ َ
* -4حنري دون حنرك اي رسول هللا :

روى الشيخان َعن أَنَس ر ِ
ال:
ض َي اّللُ َع ْنهُ ،قَ َ
ْ
َ
ِ
ني
ْحةَ األنصاري بَ ْ َ
اس َع ِن النِ ِيب َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ ،وأَبُو طَل َ
لَما َكا َن يَ ْو ُم أ ُ
ُحد ْاهنََزَم الن ُ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -يَ ْنظُُر إِ َىل
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  ،فَأَ ْش َر َ
ف النِ ُّ
يب َ -
يَ َد ِي النِ ِيب َ
ْحةَ:
ال َق ْوِم ،فَ يَ ُق ُ
ول أَبُو طَل َ
اّللِ ،بَِب أَنْ َ ِ
اي نَِيب ِ
في ِ
ك َس ْه رم ِم ْن ِس َه ِام ال َق ْوِمَْ ،حن ِري ُدو َن َْحن ِر َك .
صيبُ َ
ت َوأُمي ،لَ تُ ْش ِر ْ ُ
َ
 -5كتيبة الشهداء :

وف يوم أحد حيتدم القتال واحلصار حول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،

ومل يكن مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -إل تسعة نفر ،فلما اندى املسلمني:
" هلم إل ،أان رسول هللا "  ،مسع صوته املشركون وعرفوه ،فكروا إليه وهامجوه ،ومالوا
إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش املسلمني ،فجرى بني املشركني وبني هؤلء
النفر التسعة من الصحابة –رضى هللا عنهم -عراك عنيف ،ظهرت فيه نوادر احلب
والتفاين والبسالة والبطولة.
س ب ِن مالِك-رضى هللا عنه -أَن رس َ ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم أُفْ ِر َد
ول هللا َ
َُ
روى مسلم َع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ
صا ِر َوَر ُجلَ ْ ِ
ال:
ني ِم ْن قُ َريْش ،فَ لَما َرِه ُقوهُ ،قَ َ
ُحد ِف َس ْب َعة م َن ْاألَنْ َ
يَ ْو َم أ ُ
ِ
ِ
ِِ
صا ِر،
« َم ْن يَ ُرد ُ
ُّه ْم َعنا َولَهُ ا ْجلَنةُ؟»  -أ َْو « ُه َو َرفيقي ِف ا ْجلَنة»  ،-فَتَ َقد َم َر ُج رل م َن ْاألَنْ َ
ُّه ْم َعنا  ،و ُه َو َرفِ ِيقي ِف ا ْجلَن ِة»
فَ َقاتَ َل َحَت قُتِ َلُ ،مث َرِه ُقوهُ أَيْضا ،فَ َق َ
الَ « :م ْن يَ ُرد ُ
ِ
ال
ك َحَت قُتِ َل الس ْب َعةُ ،فَ َق َ
صا ِر ،فَ َقاتَ َل َحَت قُتِ َل ،فَ لَ ْم يَ َز ْل َك َذلِ َ
فَ تَ َقد َم َر ُج رل م َن ْاألَنْ َ
ول ِ
هللا صلى هللا َعلَي ِه وسلم لِ ِ ِ
َص َحابَنَا»
َر ُس ُ
ص ْفنَا أ ْ
صاحبَ ْيهَ « :ما أَنْ َ
ُ ْ ََ َ َ
َ
( الرواية املشهورة فيه " ما أنص ْفنا " إبسكان الفاء  ،و " أصحابنا " منصوب مفعول
به ،

هكذا ضبطه مجاهري العلماء من املتقدمني واملتأخرين  ،ومعناه ما

األنصار ؛ لكون القرشيني مل ُيرجا للقتال بل خرجت األنصار واحد بعد
أنصفت قريش
ْ
َ
واحد.

مات األنصار السبعة  ،وكان آخرهم عمارة بن يزيد بن السكن ،الذى طُعن حَت أثبتته
اجلراح فسقط ،
فدان من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فوسده قدمه ،فمات وخده على قدم رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم .
* -6ولو كانوا أابئهم :
وهذا رأس املنافقني عبد هللا بن أُب سلول ُيوض ف عرض رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم  ،فيقول :
"و ِ
َع ُّز ِم ْن َها ْاألَذَل "
اّلل لَئِ ْن َر َج ْعنَا إِ َىل ال َْم ِدينَ ِة لَيُ ْخ ِر َجن ْاأل َ
َ
فلما قفل راجعا من غزوة تبوك إىل املدينة ،وقف له ابنه الصحاب اجلليل عبد هللا بن
عبد هللا بن سلول -رضى هللا عنه  -على ابب املدينة ،واستل سيفه ،فقال ألبيه :
وهللا ل جتوز من هاهنا حَت َيذن لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإنه العزيز ،
وأنت الذليل .
 :وهللا اي رسول هللا ل يدخلها حَت َتذن له .فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال تعاىل ( َل َِجت ُد قَوما ي ْؤِمنُو َن ِاب ِ
ّلل َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُ َوادُّو َن َم ْن َحاد اّللَ َوَر ُسولَهُ َول َْو
ْ ُ
ِ
ِ
ب ِف قُلُوِبِِ ُم ِْ
اإلميَا َن َوأَي َد ُه ْم
ريََتُ ْم أُولَئِ َ
َكانُوا َ
ك َكتَ َ
آابءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
بِروح ِم ْنهُ وي ْد ِخلُ ُهم جنات َجتْ ِري ِمن َحتْتِ َها ْاأل َْهنَار َخالِ ِدين فِ َيها ر ِ
ضوا
ض َي اّللُ َعنْ ُه ْم َوَر ُ
ْ
ْ َ
َُ
َ
ُ
َ
ُ
اّلل أ ََل إِن ِحزب ِ
ك ِحزب ِ
ِ
اّلل ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن (() )22اجملادلة* )22:ولو كانوا
ْ َ
َع ْنهُ أُولَئ َ ْ ُ
أابئهم :

وهذا رأس املنافقني عبد هللا بن أُب سلول ُيوض ف عرض رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  ،فيقول :

"و ِ
َع ُّز ِم ْن َها ْاألَ َذل "
اّلل لَئِ ْن َر َج ْعنَا إِ َىل ال َْم ِدينَ ِة لَيُ ْخ ِر َجن ْاأل َ
َ

فلما قفل راجعا من غزوة تبوك إىل املدينة ،وقف له ابنه الصحاب اجلليل عبد هللا بن
عبد هللا بن سلول -رضى هللا عنه  -على ابب املدينة ،واستل سيفه ،فقال ألبيه :
وهللا ل جتوز من هاهنا حَت َيذن لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإنه العزيز ،
وأنت الذليل .
 :وهللا اي رسول هللا ل يدخلها حَت َتذن له .فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال تعاىل ( َل َِجت ُد قَوما ي ْؤِمنُو َن ِاب ِ
ّلل َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُ َوادُّو َن َم ْن َحاد اّللَ َوَر ُسولَهُ َول َْو
ْ ُ
ِ
ِ
ب ِف قُلُوِبِِ ُم ِْ
اإلميَا َن َوأَي َد ُه ْم
ريََتُ ْم أُولَئِ َ
َكانُوا َ
ك َكتَ َ
آابءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ

بِروح ِم ْنهُ وي ْد ِخلُ ُهم جنات َجتْ ِري ِمن َحتْتِ َها ْاأل َْهنَار َخالِ ِدين فِ َيها ر ِ
ضوا
ض َي اّللُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ْ
ْ َ
َُ
َ
ُ
َ
ُ
اّلل أ ََل إِن ِحزب ِ
ك ِحزب ِ
ِ
اّلل ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن (() )22اجملادلة)22:
ْ َ
َع ْنهُ أُولَئ َ ْ ُ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم :
* والشاة املشوية تنطق بني يديه َ

روي الشيخان :
ت رس َ ِ
ِ
ِ
ومة،
ول هللا َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم بِ َشاة َم ْس ُم َ
َع ْن أَنَس ،أَن ْام َرأَة يَ ُهودية أَتَ ْ َ ُ
فَأَ َكل ِم ْن ها ،فَ ِجيء ِِبا إِ َىل رس ِ ِ
َت:
ك؟ فَ َقال ْ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم ،فَ َسأَ ََلَا َع ْن ذَلِ َ
َ َ
ول هللا َ
َ َ َُ
ك َعلَى ذَ ِ
ال« :ما َكا َن هللا لِيسلِطَ ِ
ال
ال َ « -علَي» قَ َ
ال - :أ َْو قَ َ
اك» قَ َ
ت ِألَقْتُ لَ َ
أ ََر ْد ُ
ك ،قَ َ َ
ُ َُ
ال:
الَ« :ل» ،قَ َ
قَالُوا :أ ََل نَ ْقتُ لُ َها؟ قَ َ
ات رس ِ ِ
ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم».
«فَ َما ِزل ُ
ول هللا َ
ْت أَ ْع ِرفُ َها ِف ََلََو َ ُ
أخرب ف مرضه الذي ِ
توف فيه أن هذا أوا ُن انقطاع األ َِْبَر منه صلى هللا عليه
و الرسول َ
وسلم من أثَر الشاة املسمومة.

قال جابر رضى هللا عنهم :
واحتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبَِقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعده
َ
ثالث سنني ،حَت كان وجعه الذي ِ
أكلت
لت أجد من األكلة اليت
ُ
توف منه ،فقال( :ما ز ُ
من الشاة يوم خيرب ،حَت كان هذا أوان انقطاع أِبري)ِ ،
فتوف رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم شهيدا.
قال ابن هشام :األ َِْبرِ :
العرق املُعلق ابلقلب.
َ
لريْو َن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مات شهيدا ،مع ما
قال :فإن كان املسلمون ََ
أكرمه هللا به من النبوة

يقول ابن القيم ف "زاد املعاد":

ِ
زلت
وجعه الذي مات فيه :ما ُ
"إن النيب بَقي بعد هذا احلادث ثالث سنني حَت قال ف َ
أكلت من الشاة يوم خيرب ،فهذا أوان انقطاع األ َِْبَر مين".
أجد من األكلة اليت
ُ
قال الزهريِ :
فتوف صلى هللا عليه وسلم شهيدا.
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم :
والكلب يغار على عرض الرسول َ
قال مجال الدين إبراهيم بن حممد الطييب:

أن بعض أمراء املغل تنصر فحضر عنده مجاعة من كبار النصارى واملغل فجعل واحد
منهم ينتقص النيب صلى هللا عليه وسلم وهناك كلب صيد مربوط .
فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه وقال بعض من حضر هذا
بكالمك ف حممد صلى هللا عليه وسلم فقال كال بل هذا الكلب عزيز النفس وآل أشري
بيدي فظن أين أريد أن أضربه مث عاد إىل ما كان فيه فأطال فوثب الكلب مرة أخرى
فقبض على زردمته فقلعها فمات من حينه فأسلم بسبب ذلك حنو أربعني ألفا من املغل
ومات عالء الدين هذا ف سنة # 720
(#وانظر الدرر الكامنة لبن حجر )
**وهللا يعصمك من الناس :
فقد نقل صاحب كتاب َتريخ معامل املدينة عن غري واحد من املؤرخني أنه قد جرت عدة
حماولت من النصارى األوربيني والزاندقة العبيديني لنقل جسد النيب صلى هللا عليه
وسلم الطاهر إىل بالدهم ،وقد محى هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه من
هذه احملاولت اإلجرامية وأهلك الطغاة واجملرمني.

وقد نقل هذه األخبار أيضا الشيخ أمحد البشري ف كتابه (مفيد العباد) عن السمهودي،
وابن األثري ،وابن خلكان ..اهنا حماولة سرقة جثمان الرسول صلى هللا عليه وسلم
557هجري ،ففي ذلك العام وصل رجالن نصرانيان اىل املدينة وادعيا اهنما مغربيان
من مسلمي األندلس.
وقد سكنا ف اجلهة اليت تلي احلجرة (بقرب املسجد من جهة القبلة) وكاان يصليان كل
الفروض -ف نفس املكان -قرب القرب الشريف .ومن فرط صالحهما وحرصهما على
الصالة وزايرة احلجرة أحبهما أهل املدينة وأجال قدرمها.

أما احلقيقة فهي اهنما كاان نصرانيني حاقدين أرادا سرقة اجلثمان الطاهر ونقله إىل
الفاتيكان وكاان بني الصلوات حيفران سردااب ميتد من الرابط الذي يسكنان فيه إىل
احلجرة الطاهرة وقد استمرا على هذا زمنا طويال بال كلل أو ملل ومل يشك فيهما أحد.

وبلغ ِبما احلرص أهنما كاان حيمالن التاب ف أكياس صغرية يربطاهنا حتت مالبسهما
ويرمياهنا ليال ف بئر قريب و حني اقتاب من اجلثمان الطاهر حلم السلطان نور الدين
حممود زنكي برسول هللا وهو يقول له (اينور أنقذين من هذين األشقرين)
فاستيقظ منزعجا ليدري ماذا يفعل وحني تكرر هذا احللم للمرة الثالثة اندى وزيره مجال
الدين موصلي (وكان دينا ورعا) وقص عليه ما رأى فقال الوزير:
هذا أمر وقع ابملدينة املنورة فاخرج بنفسك واكتم ما رأيت .وحني وصل اىل املدينة دخل
املسجد وصلى ابلروضة وهو ليدري ماذا يفعل وحينها سأله الوزير :هل تعرف الرجلني
إن رأيتهما؟

قال :نعم فأعلن الوزير ان السلطان وصل للمدينة وأنه سيوزع صدقات على األهال.

وخالل توزيع الصدقات وقف نور الدين يتأمل الناس فلم ير من شاهدمها ف املنام وبعد
انتهاء الناس سأَلم :هل بقي أحد مل َيخذ صدقته؟ فخرج رجل وقال :مل يبق إل مغربيان
بقرب املسجد مل حيضرا القسمة ،فأمر جنوده إبحضارمها وحني شاهدمها عرفهما ولكنه
متاسك وسأَلما :من أين أنتما؟ فقال :مسلمان من األندلس أتينا للحج .فقال:
اصدقا معي من أنتما وماذا تريدان فأصرا على قوَلما فحبسهما وذهب مع جنوده إىل
وهناك وجد

سكنهما.

مال كثريا وكتبا ابلالتينية ولكنه مل ُيد شيئا غريبا وكاد يهم ابخلروج .إل أن هللا أَلمه برفع
خصفة وجدها على األرض فوجد حتتها لوحا من اخلشب فرفعه ووجد سردااب عميقا
(وهو ليعرف نيتهما إىل اآلن) ودخل بعض اجلنود السرداب فوجدوا أنه يتجه إىل
احلجرة الشريفة وانه اختق جدار املسجد وكاد يصل إىل جثمان الرسول وحني علم أهل
املدينة بذلك هجما على الرجلني وأوسعومها ضراب حَت أشرفا على املوت .وبمر من
السلطان نور الدين قطع عنقيهما عند الشباك الشرقي للحجرة مث أعطامها للناس
فأحرقومها خارج حدود احلرم.
وبسبب هذه احلادثة ت (صب) قالب من الرصاص السميك حتت األرض ما يزال حييط
ابجلثمان الشريف إىل اليوم!!
* ول حتسبوه شرا :
أهل ِحصن واستعصى عليهم ،مث َِمسعوهم يَ َقعون ف النيب -
كان املسلمون إذا حاصروا َ
وقت يسري,
سبُّونَه ،يستبشرون ب ُقرب الفتح ،مث ما هو إل ر
صلى هللا عليه وسلم  -ويَ ُ
وَييت هللاُ -تعاىل -ابلفتح من عنده ،انتقاما لرسوله  -صلى هللا عليه وسلم .-

يخ كثريةر على ِ
ِ
وفضيحة املستهزئني ابلنيب حممد  -صلى هللا عليه
هالك
وشواه ُد التار ِ
وسلم .-

