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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة

بيته جميع مصنوعاته وأدت له الشهادة جميع الحمد الله الذي شهدت له بربو

وبديع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه الكائنات بما أودعها من لطيف صنعه 

 ىكبر عدد ما أحاط به علمه وجرأوزنه عرشه ومداد كلماته، والله  ورضا نفسه

ال  د  ال بالله تفويض عبإمن جميع برياته وال حول وال قوة به قلمه ونفذ فيه حكمه 

 .وال حياه وال نشورا   ا  وال موت وال نفعا   يملك لنفسه ضرا  

على نفسه وفوق ما يثني  ىثنأال الله وحده ال شريك له هو كما إاله واشهد أن ال 

على وحيه  هعبده ورسوله وأمين عليه أحد من جميع برياته واشهد أن محمدا  

وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي 

الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله على حين فترة 

من الرسل، وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد اضطرمت ناره، 

ل األرض أن يحل بهم العقاب، ففلق وتطايرت في األفاق شراره، وقد استوجب أه

الله بنبيه صبح اإليمان، فاضا حتى األفاق نورا، فهدا الله به من الضاللة، وعلم 

به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز 

، لفا  غ   ا  بو، وقلصما   ا  ، وأذانعميا   ا  به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، فتح به أعين

فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة وكشف ألغمه، وجاهد في لله حق جهاده، 

حتى أتاه اليقين من ربه، خيره ربه بين المقام في الدنيا، وبين لقاء الله، فاختار 

لقاء الله وجنته، فصلوات ربي وسالمه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إلى الله، 

تدى بهداه، اللهم ارفع درجته، وأكرم مقامه، وثقل ميزانه وعلى أصحابه ومن اه

وأدلج حجته، واظهر ملته، وأجزل مثوبته، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم 

نره وال تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقاه في 

وت نَّ الجنة يا ارحم الراحمين أما بعد:}يَا أَيَُّها الَّذ   يَن آَمن وا اتَّق وا اللَّهَ َحقَّ ت قَات ه  َوال تَم 

وَن { ْسل م   إ الَّ َوأَْنت ْم م 

 ثم أما بعد: 

لحق دين ابالهدى و -صلى الله عليه وسلم - تعالى ارسل رسولهو فالله سبحانه

 رحاماأليقطع و األصنامفي وسط مجتمع يعبد  النورو ليخرج الناس من الظلمات

 في مجتمع كان ال يعرف معروفا   ،يعاقر النساءويسيء الجوار ويشرب الخمور و

 الحمية حمية الجاهلية لهم عادات أصابته ،ما اشرب من هواه إال وال ينكر منكرا  

يكشف فجاء السراج المنير ل أجلهاتقاليد أصبحت في عقولهم معتقدات يتفانون من و

اء السلم لوفكف به كف الظلم ورفع به  مةليزيل عن البشرية تلك الغو هذه الظلمة

فقابله  ،ظهرا  و للحق ظهيرةو ظهرا  و جعله للدين ظهيرا  وزين به سماء العلم و

 اختارهو الحمية حمية الجاهلية ولكن الله الذي اصطفاه أخذتهمو قومه بالعناد

ناية تدل على مدى ع آيةاجمع و في عالم الشهادةو اجتباه اعتنى به في عالم الغيبو
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ْكم  َرب  َك فَإ نََّك ب أَْعي ن نَا َوَسب  ْح ب َحْمد   -جل شأنه–الله تعالى بنبيه قول  }َواْصب ْر ل ح 

يَن تَق وم { ]الطور:   [84َرب  َك ح 

ه سبحان-جمعت فيها ما يسره الله تعالى من فيض عنايتهرسالة لطيفة  هو هذ

 :جاءت الرسالة في عدة فصول و-سلمو الله عليه صلى-بنبيه-وتعالى

 الفصل األول العناية الربانية بصفوة البشرية في عالم الغيب

لقد كانت عناية الله تعالى بنبيه منذ بداية خلق ادم عليه السالم فقد اخذ العهد 

بشر و منجدل في طينته أدمو وكان نبيااألنبياء أن يؤمنوا برسالته  والميثاق على

 هذا ما سنقف عليه في هذا الفصل بإذن الله تعالى و السابقةبه في الكتب 

 الفصل الثاني: العناية اإللهية بخير البرية في عالم الشهادة

ته واف أن إلى - وسلمصلى الله عليه –ولد  أنالعناية في عالم الشهادة فمنذ  أما

 المنية هو في المعية الربانية 

امه ممن انتقو القتل من-وسلملله عليه صلى ا–الفصل الثالث: عصمة الله النبيه 

 :نال منه

 ائهوكيد أعدمكر  وحفظه منالفصل نقف على عصمة الله تعالى لنبيه  وفي هذا

  وبعد مماتهفي حياته 

لى ص –الفصل الرابع: محاوالت أهل الكفر والبهتان سرقة جثمان النبي العدنان

 –الله عليه وسلم

ليه وسلم صلى الله ع - مدى عناية الله بالنبيو في هذا الفصل نبين للقارئ الكريم 

 منو كيف حفظه الله تعالى من شر األشرار من الرافضةو في عالم البرزخ–

الله و لم الو غدرهمفضح للعالمين و كيف كشف الله تعالى مكرهمو الصليبين

وا ل ي ثْب ت وَك أَْو يَْقت ل   يَن َكفَر  وَك َويَ تعالى يقول }َوإ ْذ يَْمك ر  ب َك الَّذ  ج  وَن وَك أَْو ي ْخر  ْمك ر 

يَن{ ]األنفال:  ر   [03َويَْمك ر  اللَّه  َواللَّه  َخْير  اْلَماك 

ابه }إ نَّا نَْحن  في كت فقال-وسلمالله عليه  صلى-وحفظ نبيهفالله تعالى حفظ كتابه 

ْكَر َوإ نَّا لَه  لََحاف ظ وَن{ ]الحجر:  ْلنَا الذ    [9نَزَّ

َن النَّاس  إ نَّ اللَّهَ اَل يَْهد ي }-وسلملى الله عليه ص–و قال عن نبيه  َك م  م  َواللَّه  يَْعص 

يَن{ ]المائدة:   [76اْلقَْوَم اْلَكاف ر 

َن  }َواللَّه   َك م  م  {يَْعص  هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس، وأنه  النَّاس 

ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، وال يثنيك عنه خوف من المخلوقين 

فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البالغ المبين، فمن 

 يهديهم ن الله الاهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين ال قصد لهم إال اتباع أهوائهم فإ

 وال يوفقهم للخير، بسبب كفرهم.

ة العناية الرباني ومسلمة مدىتلك الفصول األربعة تبين لكل مسلم  ومن خالل

 البرزخ  وعالم وعالم الشهادةوة البشرية في عالم الغيب فبص
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فالله تعالى أسأل أن ينفع بها المسلمين والمسلمات وأن يجعلها لنا في ميزان 

 الحشر والحسرات  الحسنات يوم

من هجرة النبي المصطفى والحبيب  7806وتم االنتهاء منها غرة ربيع لعام 

 صلى الله عليه وسلم. - المجتبى

 

 

 

 كتبها

 خادم العلم والعلماء

 أبو همام الشيخ /السيد مراد سالمة

 إمام وخطيب ومدرسة بوزارة األوقاف المصرية

 وإمام المسجد الغربي بقرية فرنوى

hamam4111@gmail.com 
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 الفصل األول

 العناية الربانية بصفوة البشرية في عالم الغيب
 

 أنه نبئ قبل نفخ الروح في آدم عليه السالم. أوال:

ه عليه وسلم صلى الل -الله تعالى كانت عنايته بنبيه  أن -اعلم بارك الله تعالى فيك 

ليه صلى الله ع -في عالم الغيب قبل أن يوجد وذلك لتهيئة العالم إلى رسالته  -

 .-وسلم 

 والكون لم تفتح له أغالق ==وفتحت ختم الفيض من كنز العما 

 كنت الثناء وشأنك اإلطالق == أيروم مخلوٌق ثناءك بعد ما

ق == الوجود بمظهر  وظهرت من حمد   أثنى على أخالقك الخال 

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه 

تم إني عبد الله، وخا»وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: 

النبيين، وأبي منجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة 

وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول « ورؤيا أمي آمنة التي رأت عيسى،

الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته له نورا أضاءت لها قصور الشام، ثم 

ي ا إ لَى اللَّه  ب إ ْذن ه   ا * َودَاع  ير  ا َونَذ  ر  بَش   د ا َوم  ا وَ تال ﴿ يَاأَيَُّها النَّب يُّ إ نَّا أَْرَسْلنَاَك َشاه  َراج  س 

ا ﴾ ]األحزاب:  ن ير   (7)يخرجاه هذا حديث صحيح اإلسناد ولم [ »87، 84م 

وقد رواه ابن شاهين في )دالئل النبوة( من حديث أبي هريرة قال: سئل رسول 

 الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟

 (2) .ه(رواية: )وآدم منجدل في طينتقال: )بين خلق آدم ونفخ الروح فيه( وفي 

  

                                                 
َجاه  »( وقال 840/ 2المستدرك على الصحيحين للحاكم ) - 7 ْسنَاد  َولَْم ي ْخر  يح  اإْل  يٌث َصح   «َهذَا َحد 
( )صحيح سلسلة األحاديث 63/ 0(، والخطيب )8273، رقم 774/ 2أخرجه الحاكم ) - 2

 (4644، المشكاة 47/  74الصحيحة 
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 أخذ العهد والميثاق على األنبياء أن يؤمنوا به وينصروه. ثانيا:

سلم أنه جل جالله أخذ العهد والميثاق و ومن عناية الله تعالى بنبه صلى الله عليه

على جميع األنبياء أنه لو بعث محمد واحد منكم على قيد الحياة فواجب عليه أن 

تَاب  و يؤمن به ْن ك  يثَاَق النَّب ي  يَن لََما آتَْيت ك ْم م  ينصره قال الله تعالى ﴿ َوإ ْذ أََخذَ اللَّه  م 

نَّه  قَاَل أَأَْقَرْرت ْم َوأََخذْ  ن نَّ ب ه  َولَتَْنص ر  ٌق ل َما َمعَك ْم لَت ْؤم  َصد   ْكَمة  ث مَّ َجاَءك ْم َرس وٌل م  ت ْم َوح 

ي قَا يَن ﴾ ]آل عمران: َعلَى ذَل ك ْم إ ْصر  د  َن الشَّاه  ل وا أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهد وا َوأَنَا َمعَك ْم م 

47.] 

ما بعث الله  -رضي الله عنهما  -قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس 

نبيا من األنبياء إال أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به 

وهم أحياء ليؤمنن به لميثاق على أمته لئن بعث محمد ولينصرنه وأمره أن يأخذ ا

 (0) ولينصرنه.

فالرسول محمد خاتم األنبياء صلوات الله وسالمه  -الله  رحمه -يقول ابن كثير 

عليه دائما إلى يوم الدين هو اإلمام األعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان 

هو الواجب الطاعة المقدم على األنبياء كلهم ولهذا كان إمامهم ليلة اإلسراء لما 

الله ن الرب جل جاجتمعوا ببيت المقدس: وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيا

لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي ال يليق إال له والذي يحيد عنه 

وص صأولو العزم من األنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخ

 .(8) .به صلوات الله وسالمه عليه

 أنه دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه السالم. ثالثا:

بعدما فرغا من  -السالم و عليهم الصالة -الرحمن وابنه إسماعيل  فها هو خليل

بناء البيت يتوجه خليل الرحمن إلى الله تعالى بتك الدعوة التي يسال الله فيها أن 

ه م   ْم آيَات َك َوي عَل  م  ْنه ْم يَتْل و َعلَْيه  ْم َرس وال  م  يرسل اليهم نبي فيقول ﴿ َربَّنَا َواْبعَْث ف يه 

يم  ﴾ ]البقرة: اْلك   يز  اْلَحك  ْم إ نََّك أَْنَت اْلعَز  يه  ْكَمةَ َوي َزك    [.729تَاَب َواْلح 

قد و -َصلَّى اللَّه  َعلَْيه  َوَسلََّم  -وقال ابن كثير عند هذه اآلية: والمراد بذلك محمد 

بعث فيهم كما قال تعالى )هو الذي بعث في األميين رسوال  منهم( ومع هذا ال ينفي 

الته إلى األحمر واألسود لقوله تعالى ﴿ ق ْل يَاأَيَُّها النَّاس  إ ن  ي َرس ول  اللَّه  إ لَْيك ْم رس

يع ا ﴾ ]األعراف  (4)[.744: َجم 

بن سارية رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  عن عرباض

وسأخبركم عن ذلك أنا »قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: 

وكذلك أمهات « دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي آمنة التي رأت

                                                 
 (733/ 0ط أوالد الشيخ ) -تفسير ابن كثير  - 0
 (737/ 0ط أوالد الشيخ ) -تفسير ابن كثير  - 8
 (98/ 2ط أوالد الشيخ ) -تفسير ابن كثير  - 4
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ه نورا ه لالنبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعت

ا  ير  ا َونَذ  ر  بَش   د ا َوم  أضاءت لها قصور الشام، ثم تال ﴿ يَاأَيَُّها النَّب يُّ إ نَّا أَْرَسْلنَاَك َشاه 

ا ﴾ ]األحزاب:  ن ير  ا م  َراج  ي ا إ لَى اللَّه  ب إ ذْن ه  َوس  هذا حديث صحيح [ »87، 84* َودَاع 

 (7) «.اإلسناد ولم يخرجاه

 ى عليه السالم.وهو بشارة عيسرابعا: 

ه تعالى اإلنجيل قال اللو و من العناية الربانية بخير البرية أنه بشر به في التوراة

ندَه ْم ف ي التَّْوَراة   د ونَه  َمْكت وب ا ع  ي يَج  يَّ الَّذ  س وَل النَّب يَّ األ م   َّب ع وَن الرَّ يَن يَت ﴿ الَّذ 

وف   ه م ب اْلَمْعر  ر  يل  يَأْم  نج  م  َواإل  م  َعلَْيه  م  الطَّي  بَات  َوي َحر   لُّ لَه  نَكر  َوي ح  َويَْنَهاه ْم َعن  اْلم 

وه   ر  يَن آَمن واْ ب ه  َوَعزَّ ْم فَالَّذ  ْم إ ْصَره ْم َواألَْغالَل الَّت ي َكانَْت َعلَْيه  اْلَخبَائ َث َويََضع  َعْنه 

لَ  َي أ نز  وه  َواتَّبَع واْ النُّوَر الَّذ  وَن ﴾ ]األعراف: َونََصر  ْفل ح   [.746َمعَه  أ ْولَئ َك ه م  اْلم 

 .-صلى الله عليه وسلم  -بشارة التوراة به خامسا: 

( على لسان موسى: 79 - 74 - 76جاء في التوراة؛ في سفر التثنية اإلصحاح )

"قال لي الرب: قد أحَسنوا فيما تكلموا، أ قيم لهم نبيًّا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل 

ه، في كلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع كال مي في فم 

 (6) .ي يتكلم به باسمي، أنا أطالبه"لكالمي الذ

بي   سوف بن -عليه السالم  -لموسى  - تعالى -والنَّص يصف كما تَرون تبشير الله 

يَبعثه من وسط إخوة بني إسرائيل، وأن هذا النبي سيكون مثل موسى، وي خبر 

ا: أن الذي ال يتبع هذا النبي وال يسمع لكالمه، فإن الله  سوف  - تعالى -النص أيض 

 يعاقبه.

، لإن البشارة تشترط شرطين: األول أن ذلك النبي من وسط إخوة بني إسرائي

 والثاني أنه مثل موسى.

 -صلى الله عليه وسلم  -والشرطان السابقان ال ينطبقان إال على رسول اإلسالم 

وأبناء إسرائيل )يعقوب( هم  -عليهما السالم  -فهو من أبناء إسماعيل بن إبراهيم 

ة بني من وسط إخو -صلى الله عليه وسلم  -أبناء إسحاق بن إبراهيم؛ لذلك فالنبي 

 .إسرائيل

 بشارات من اإلنجيل:سادسا: 

لسالم عليه ا -أن عيسى  -تعالى  -: أخبرنا الله -عليه السالم  -فهو بشارة عيسى 

يَسى اْبن  َمْريََم يَا بَن ي -صلى الله عليه وسلم  -بشَّر برسولنا محمد  - : ﴿ َوإ ذْ قَاَل ع 

ق ا ل   َصد   ا ب َرس ول  إ ْسَرائ يَل إ ن  ي َرس ول  اللَّه  إ لَْيك ْم م  ر  بَش   َما بَْيَن يَدَيَّ من التَّْوَراة  َوم 

ب يٌن ﴾ ]الصف:  ْحٌر م  ا َجاَءه ْم ب اْلبَي  نَات  قَال وا َهذَا س  ه  أَْحَمد  فَلَمَّ يَأْت ي من بَْعد ي اْسم 

7.] 

                                                 
َجاه  »( وقال 840/ 2المستدرك على الصحيحين للحاكم ) - 7 ْسنَاد  َولَْم ي ْخر  يح  اإْل  يٌث َصح   «َهذَا َحد 
 (79 - 74 - 76التوراة؛ في سفر التثنية اإلصحاح ) - 6
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(: "إن كنتم تحبوني، فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب 74 - 78وفي إنجيل يوحنا )

عزي ا  من األب فيعطيكم  (4[ )4آَخر؛ ليمكث معكم إلى األبد".]م 

وفي اللغات األجنبية: "فيعطيكم باركليتوس؛ ليمكث معكم إلى األبد"، والمعنى 

ى صل -الحرفي لكلمة )باركليتوس( اليونانية هو أحمد، وهو من أسماء الرسول 

حث بالله عليه وسلم ]انظر: نبي أرض الجنوب؛ للعميد م. جمال الدين الشرقاوي، 

 حول كلمة )بارقليط([.

 في نسلها األصالب واألرحام == م لم يزل تحمي لهمن عهد آد

 ما ضم مجتمعين فيه حرام == حتى تنقل في نكاح طاهر

 ما شان مطلعه المنير قتام == فبدا كبدر الت م  ليلة وضعه

 والن ور ال يبقى عليه ظالم == فانجابت الظ لماء من أنواره

 ليست تحيط بكنهها األوهام == نعمة شكرا لمهديه إلينا

 أنه ولد من نكاح ولم يولد من سفاح :سابعا

قت إن الله تعالى طيب نسبه في و -صلى الله عليه وسلم  -ومن العناية الربانية به 

جاء ف اصبح تامرا عاديا فحفظ الله تعالى نسمته الطاهرةو قد انتشرت فيه الرذيلة

 لم تأت من سفاح.و من نكاح

سالَتَه  }قال الله سبحانه وتعالى:   .{اللَّه  أَْعلَم  َحْيث  يَْجعَل  ر 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ﴿ َوتَقَلُّبََك ف ي 

يَن ﴾ ]الشعراء:  د  [ قال: من صلب نبي  إلى صلب نبي حتى صرت نبيا . 279السَّاج 

 (9) ات.رواه البزار، والطبراني. رجاله ثق

ما زال نبي الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في »وعن عطاء عنه في اآلية قال: 

 (73) رواه أبو نعيم« تى ولدته أمهأصالب األنبياء ح

"  -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنهما  -عن ابن عباس 

 (77) .من لدن آدم من نكاح غير سفاح"خرجت 

لم صلى الله عليه وس -حكيم وهو يتحدث عن نبينا األمين وتأملوا قول الشاعر ال

 ويبن طهارة نسبه فيقول: -

 آباءه األمجاد صونا  السمه == حفظ اإلله كرامة لمحمد

 من آدم وإلى أبيه وأمه ==تركوا السفاح فلم يصبهم عاره 

 أنه خيار من خيار من خيار: ثامنا

                                                 
 (74 - 78)إنجيل يوحنا  - 4
 (042/ 73ط أوالد الشيخ ) -تفسير ابن كثير  - 9
(. قال الشيخ األلباني: )حسن( انظر حديث 833/ 0(، وابن عساكر )77/ 7أخرجه ابن سعد ) - 73

 في صحيح الجامع. 0220رقم: 
ع: 7978، انظر اإلرواء: 02294)أخرجه ابن أبي شيبة(  - 77 يح اْلَجام   .0224، َصح 
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ومن خيار البشر فهو خير مخلوق والله سبحانه وتعالى اختاره من خيار األمم 

 خلقه الله تعالى.

ن خير  قرون   -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن رسوَل الله   ثْت  م  قاَل: "ب ع 

ن القَْرن  الذي كنت  فيه" بني آدََم قرنا  فقَْرنا ، حتى كنت    (72) .م 

َطفَى إ نَّ اللَّهَ اصْ »اللَّه  َصلَّى اللَّه  َعلَْيه  َوَسلََّم: َعْن َواث لَةَ ْبن  اأْلَْسقَع ، قَاَل: قَاَل َرس ول  

ْن ق َرْيش  بَن ي  نَانَةَ ق َرْيش ا، َواْصَطفَى م  ْن ك  يَل، َواْصَطفَى م  ْن َولَد  إ ْسَماع  نَانَةَ م  ك 

، َواصْ  م  م  َهاش  ْن بَن ي َهاش   (70) .«َطفَان ي م 

 عطر يبوح به الظهر ففاح له == تقلب في األصالب نورا مقدسا

 إلى عصر عبد الله يزهو به الدهر == فمن آدم قد سار في موج اعصر

 إلى النور يهدينا وطلعته البدر == محمد المختار أشرق عهده

 

 

  

                                                 
(، والبيهقي في شعب اإليمان 28/ 7(، وابن سعد )0078، رقم 7034/ 0ي )خرجه البخار - 72

ا: أحمد )7092، رقم 709/ 2)  (.4488، رقم 060/ 2(. وأخرجه أيض 
 (.2267أخرجه مسلم ) - 70
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 الفصل الثاني

 العناية اإللهية بخير البرية في عالم الشهادة
الله  صلى-عناية اللطيف وحفظ الحفيظ سبحانه تعالى بنبينا  اإلخوة لنرىفهيا أيها 

ه وسلم الله علي صلى-رسول الله ومن عناية الله تعالى بنبيه  أحباب-سلم و عليه

 به في عالم الشهادة. العناية-

 .-الله عليه وسلم  صلى-الله تعالى نشأة نبيه  أوال: حفظ

 ارتكب فاحشة. فلم يسجد لصنم ولم يأكل ما ذبح على النصب وال

َوْيل د   يَجةَ ب ْنت  خ  بَْير  قَاَل: َحدَّثَن ي َجاٌر ل َخد  أَنَّه   -رضي الله عنها  -َعْن ع ْرَوةَ ْبن  الزُّ

َع النَّب يَّ  يَجة ، َوالله  اَل  -صلى الله عليه وسلم  -َسم  يَجةَ: " أَْي َخد  َوه َو يَق ول  ل َخد 

َت أَبَد ا، َوالل َت، َخل   أَْعب د  الالَّ يَجة : َخل   الالَّ ى أَبَد ا "، قَاَل: فَتَق ول  َخد  ه  اَل أَْعب د  اْلع زَّ

ْم الَّت ي َكان وا يَْعب د وَن ث مَّ  ى، قَاَل: َوَكانَْت َصنََمه  ع وَن.." اْلع زَّ  (78) يَْضَطج 

 لم يأكل مما ذبح على النصبالنبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل عباد الله على 

 -قَاَل: لَق َي النَّب يُّ  -رضي الله عنهما  -ا أخرجه البخاري َعْن َعْبد  الله  ْبن  ع َمَر م

َل َعلَى النَّب ي    -صلى الله عليه وسلم  و ْبن  ن فَْيل  ب أَْسفَل  بَْلدَح  قَْبَل أَْن يَْنز  َزْيدَ ْبَن َعْمر 

َمْت إ لَى -صلى الله عليه وسلم  - ، فَق د   س ْفَرةٌ،  -صلى الله عليه وسلم  -النَّب ي    اْلَوْحي 

وَن َعلَى أَْنَصاب ك ْم، َواَل آك ل   ا تَْذبَح  مَّ ْنَها، ث مَّ قَاَل: إ ن  ي لَْست  آك ل  م  فَأَبَى َزْيدٌ أَْن يَأك َل م 

يب  َعلَى ق َرْيش  ذَبَائ َحه مْ  َر اْسم  الله  َعلَْيه  َوَكاَن َزْيدٌ يَع  : الشَّاة  َخلَ إ الَّ َما ذ ك  قََها ، َويَق ول 

ونََها َعلَى َغْير   ، ث مَّ تَْذبَح  ْن اأْلَْرض  ْن السََّماء  اْلَماَء، َوأَْنبََت لََها م  الله ، َوأَْنَزَل لََها م 

؟  ا لَه   -اْسم  الله  ا ل ذَل َك َوإ ْعَظام   .-إ ْنَكار 

 الله عليه وسلم صلى -تبدو عورته  أنحفظ الله تعالى ثانيا 

ا ب ن يَت  اْلَكْعبَة  ذََهَب النَّب يُّ   : لَمَّ َع َجاب َر ْبَن َعْبد  اللَّه  يَق ول  ، أَنَّه  َسم  ينَار  و ْبن  د  َعْمر 

َجاَرةَ، فَقَاَل َعبَّاٌس ل لنَّب ي   َصلَّى الله  َعلَْيه    َصلَّى الله  َعلَْيه  َوَسلََّم َوَعبَّاٌس يَْنق اَلن  اْلح 

، َوَطَمَحْت  َجاَرة  فَفَعََل فََخرَّ إ لَى اأْلَْرض  َن اْلح  َوَسلََّم: اْجعَْل إ َزاَرَك َعلَى َرقَبَت َك م 

، ث مَّ قَاَم فَقَاَل:  ي»َعْينَاه  إ لَى السََّماء  ي إ َزار  ه ."، «إ َزار   (74) فَش دَّ َعلَْيه  إ َزار 

 

 .-الله عليه وسلم  صلى-وطهر قلبه وشق صدره  ثالثا

صدره  أنه طهر قلبه ونقاه فشق -الله عليه وسلم  صلى-ومن عناية الله تعالى بنبيه 

 وغسله بماء زمزم وإخراج حظ الشيطان من قلبه.

َي اللَّه  َعْنه ، أَنَّ َرس وَل اللَّه  َصلَّى الله  َعلَْيه  َوَسلََّم، " أَتَاه   َعْن أَنَس  ْبن  َمال ك  َرض 

بْ  ْنه  ج  ، فَاْستَْخَرَج م  ، فَأََخذَه  فََصَرَعه ، فََشقَّ َعْن قَْلب ه  ْبيَان  يل  َوه َو يَْلعَب  َمَع الص   ر 

                                                 
 ، وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح.76967)أخرجه أحمد (  - 78
 [.0429، والبخاري ]043و294/ 0أخرجه أحمد  - 74
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ْن ذََهب  ب َماء  َزْمَزَم ث مَّ  ْنَك، قَاَل: فَغََسلَه  ف ي َطْست  م  َعلَقَة ، فَقَاَل: َهذَا َحظُّ الشَّْيَطان  م 

ئَْره ، فَقَال وا: أَلََمه  ث مَّ أََعادَه  ف ي َمكَ  ، يَْعن ي ظ  ه  ْلَمان  يَْسعَْوَن إ لَى أ م   ان ه  " قَاَل: َوَجاَء اْلغ 

ْنتَق ع  اللَّْون  قَاَل أَنَ  ع ا َوه َو م  يد ه  فَاْستَْقبَلََها َراج  ه  ت ر  ئْر  د ا قَْد ق ت َل، فَأَْقبَلَْت ظ  َحمَّ ٌس: إ نَّ م 

خْ َوقَْد ك نَّا نََرى أَثَ  ه  "َر اْلم   (77) يَط  ف ي َصْدر 

ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من قال الحافظ: )وجميع ما 

التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته األمور الخارقة للعادة مما يجب 

 لصالحية القدرة فال يستحيل شيء من ذلك(.

 :المختاروقال عبد العزيز اللمطي في نظمه قرة األبصار في سيرة المشفع 

 وشق صدر أكرم األنام

 وهو ابن عامين وسدس العام

 وشق للبعث ولإلسراء

 أيضا  كما قد جاء في األنباء

 .-الله عليه وسلم  صلى-به  وصان بلده رابعا

: ﴿ َوَما -ذكره  جل -فقال  منها-الله عليه وسلم  صلى-فدرأ العذاب عنهم لكونه 

وَن ﴾ ]األنفال:  بَه ْم َوه ْم يَْستَْغف ر  عَذ   ْم َوَما َكاَن اللَّه  م  ْم َوأَْنَت ف يه  بَه  ي عَذ    [.00َكاَن اللَّه  ل 

  

أي: وما كان من سنة الله تعالى، وال من مقتضى رحمته وحكمته أن يعذبهم وأنت 

ونعمة، ال عذابا ونقمة، فإنك  الرسول موجود مقيم فيهم؛ ألنه إنما أرسلك رحمة

ما دمت فيهم، فهم في مهملة من العذاب الذي هو االستئصال مع أنه قد جرت سنته 

أيضا أن ال يعذب أمثالهم من مكذبي الرسل وهم بين أظهرهم، بل كان يخرج 

الرسل أوال، كما حدث لهود، وصالح، ولوط، وقرأ أبو السمال: }وما كان 

 هي لغة غير معروفة وال مستعملة في القرآن.ليعذبهم{ بفتح الالم، و

 .-الله عليه وسلم  صلى-حمايته من محاوالت اغتياله  خامسا:

ومن صور حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أن قريشا  اجتمعت 

جر، فتعاقدوا بالالت  والعزى ومناة الثالثة  األخرى، لو قد رأينا محمدا ، قمنا  في الح 

 ه قيام رجل واحد، فلم نفارْقه حتى نقتلَه.إلي

فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي، حتى دخلت على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤالء المأل من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك 

 لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إال قد َعرف نصيبه من دمك.

بنية، أريني َوضوءا (( فتوضأ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا:  فقال: ))يا

ها هو ذا. وخفضوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم في صدورهم، وعق روا في 

 مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ، ولم يقم إليه منهم رجل.

                                                 
 (.277( )772أخرجه مسلم ) - 77
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فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من 

راب، فقال: ))شاهت الوجوه(( ثم حَصبهم بها، يقول ابن عباس: فما أصاب الت

 (76) اة  إال ق تل يوم بدر كافرا .رجال  منهم من ذلك الحصى حص

  

                                                 
(، وصححه الهيثمي في 763/ 0( والحاكم في مستدركه )2646]رواه أحمد في المسند ح ) - 76

 ([.224/ 4مجمع الزوائد )
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 الفصل الثالث

 انتقامه ممن نال منهو من القتل -سلمو صلى الله عليه - الله النبيهعصمة 
 

سلم و صلى الله عليه - حبيبهو هيا أخي المسلم لترى كيف أن الله تعالى عصم 

هل يضر السماء ى ليد شالء أن تصل إلى السماء؟وأنو من أن تنال إليه يد شالء

 ؟نباح الكالب

 إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاد لمن نال من خير العباد

هم كان يدفعو - عليه وسلمصلى الله  -كثيرا أن ينالوا منه لقد حاول المشركون 

بينما رسول : »الحسد القاتل لصاحبه عن ابن مسعود و إلى ذلك الحقد الدفين

الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم 

إذ قال قائل منهم: أال تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى َجزور آل فالن، 

وضعه بين فيعمد إلى فرثها ودمها وَسالها، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد 

كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين 

كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى 

أقبلت ف -وهي جويرية-بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السالم 

بهم، ى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تستسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم حت

، اللهم عليك بقريش»فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالة قال: 

ى: « اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش م، اللهم عليك بعمرو بن هشا»ثم سم 

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف وعقبة بن أبي 

قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم « مارة بن الوليدمعيط، وع

وأتبع »، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -قليب بدر- (74)سحبوا إلى القليب

 . (79)«أصحاب القليب لعنة

وقد بينت الروايات الصحيحة األخرى أن الذي رمى الفرث عليه هو عقبة بن أبي 

، وأن المشركين تأثروا لدعوة الرسول، (23)هو أبو جهل معيط، وأن الذي حرضه

 . (27)وشق عليهم األمر؛ ألنهم يرون أن الدعوة بمكة مستجابة

 خطط لقتل خير البرية فأرسل الله عليه صاعقة ربانية

و هذه محاولة من محاوالت األشرار للنيل من حبيب العزيز الغفار فقد خطط 

 احكموا خطتهمو خطواو - سلمو الله عليهصلى  - هذين الكافرين اغتيال النبي

الله تعالى لمن هم بنبيه لبالمرصاد عن ابن عباس، أن أربد بن قيس بن  لكنو

                                                 

 ( القليب: البئر المفتوحة. 74)

 (. 7823-0/7874( مسلم )7/498( البخاري )فتح الباري 79)

 (. 0/7823( صحيح مسلم )23)

 (. 7/789( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري )27)
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جزي بن خالد بن جعفر بن كالب، وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

، فجلسا بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ جالس

لك ما للمسلمين، وعليك ما عليهم، قال عامر  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بن الطفيل: أتجعل لي األمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه 

ة الخيل، قال: أنا اآلن في أعنة خيل ليس ذلك لك، وال لقومك، ولكن لك أعن وسلم:

لما ال، ف نجد، اجعل لي الوبر، ولك المدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قفا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عامر: أما والله ألمألنها عليك 

 يمنعك الله، فلما خرج أربد خيال ورجاال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وعامر، قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا بالحديث، فاضربه بالسيف، فإن 

الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية، ويكرهوا الحرب، 

فسنعطيهم الدية، قال أربد: أفعل، فأقبال راجعين إليه، فقال عامر: يا محمد، قم 

معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخليا إلى الجدار، ووقف  معي أكلمك، فقام

معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده 

على قائم السيف يبست على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على 

صنع، د وما يعامر بالضرب، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أرب

فانصرف عنهما، فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حتى إذا كانا بالحرة حرة واقم، نزال فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، 

فقاال: اشخصا يا عدوي الله، لعنكما الله، قال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا 

فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله عز وجل على أسيد بن حضير الكاتب، قال: 

أربد صاعقة فقتلته، وخرج عامر إذا كان بالحر، ثم أرسل الله عليه قرحة فأخذته، 

فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه، ويقول: 

 ،غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، يرغب أن يموت في بيتها، ثم ركب فرسه

فأحضره حتى مات عليه راجعا، فأنزل الله عز وجل فيهما: "الله يعلم ما تحمل 

[ إلى قوله: "وما لهم من دونه من 4كل أنثى وما تغيض األرحام"]الرعد آية 

قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا، ثم ذكر أربد  ،[77وال"]الرعد آية 

[ إلى قوله: 72ا وطمعا"]الرعد آية وما قبله به، قال: "هو الذي يريكم البرق خوف

 (.22[ )70"وهو شديد المحال"]الرعد آية 

عن أنس بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مرة  رجال إلى رجل من 

فراعنة العرب، أن اْدع ه لي، فقال: يا رسول الله، إنه أعتى من ذلك! قال: اذهب 

ى الله عليه وسلم يدعوك! فقال: َمْن إليه فادعه. قال: فأتاه فقال: رسول الله صل

                                                 
 (042 - 77/069رواه الطبري في تفسيره ) (746/ ص  9)ج  -المعجم الكبير للطبراني  - 22

 فيه عبد العزيز بن عمران، وعبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم، وكلهم ضعاف.
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رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو، أم من فضة، أم من نحاس؟ قال: فأتى الرجل 

النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع إليه فادعه" قال: فأتاه فأعاد عليه 

ل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقا : لوردَّ عليه مثل الجواب األو 

فبينما هما يتراجعان الكالم بينهما، إذ بعث الله  .ارجع إليه فادعه ! قال: فرجع إليه

سحابة بحيال  رأسه فَرَعدت، فوقعت منها صاعقة فذهبت بق ْحف  رأسه، فأنزل 

الله:)ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد 

 (20المحال()

 ..إنّا كفيناك المستهزئين

جاء و ما قصه علينا القرآن الحصانة الربانية لخير البريةو ومن مواطن الكفاية

عباس رضي الله  فتعال لترى ذلك المشهد الرائع فعن ابن في سنة النبي العدنان

ود واألس ،واألسود  بن عبد يغوث ،المستهزئون هم الوليد بن المغيرة :عنهما قال

عليه  فأتاه جبريل ،والعاص بن وائل ،الس همي   والحارث بن َغْيَطل ،بن المطلب

 ،فأراه الوليد ابن المغيرة ،السالم فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

 فقال صلى الله عليه وسلم: ما -وهو عرٌق في اليد   - فأومأ جبريل إلى أَكحل ه  

: َكفَْيت َكه ، ثم أراه الحارث بن غيطل ، ف صنعت شيئا !، فقال جبريل   أومأالسهمي 

إلى بطنه، فقال: ما صنعت شيئا  قال: كفيتكه، ثم أراه العاص بن وائل السهمي، 

 فأومأ

ه    .فقال: ما صنعت شيئا ! فقال: كفيت كه - أي: باطن رجله -إلى أخَمص 

(له فأصاب أكَحله 28الوليد بن المغيرة فمرَّ برجل  من خزاعة وهو يريش نبال  ) فأما

د بن المطلب فعمي، وذلك أنه نزل تحت شجرة فقال: يابني  أال وأما األسو فقطعها

إني قد قتلت! فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا ، فجعل يقول: يا بني  أال  ؟تدفعون

هلكت بالشوك في عيني! فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا  فلم يزل  تدفعون عني؟

  .كذلك حتى عميت عيناه

  .رأسه قروح فمات منهاوأما األسود بن عبد يغوث فخرج في 

غيطل فأخذه الماء األصفر في بطنه حتى خرج روث ه  من فيه  وأما الحارث بن

  .فمات منه

قة وأما العاص ْبر  وك نبتةٌ ذات ش - بن وائل فبينما هو يمشي إذ دخلت في رجله ش 

 (24منها فمات) حتى امتألت -

  
                                                 

" رواه أبو :82 :6مجمع الزوائد  (ح  وقال الهيثمي في092/ ص  77)ج  -تفسير الطبري    20

 رجال الصحيح ، غير ديلم بن غزوان ، وهو ثقة" يعلى البزار ، ورجال البزار
 السهام :النبل - 28
صحيح السيرة النبوية و األلباني في  4/737، و الدر المنثور  7/70دالئل النبوة لألصبهاني  - 24

 (223/ ص  7)ج  -

http://www.alukah.net/


 

 

19 www.alukah.net 

 باستهزاء فأصابه البالءأشار بإصبعه إلى النبي  

مجموعة من السفهاء الذين ضلوا عن سواء الصراط مر عليهم خير ما فقاموا  وهذا

فلم  - لمو صلى الله عليه - استخفافا بهو يغمزون في قفاه سخريةو يستهزئون

والطبراني في  أخرج البزار يمهلهم الله تعالى حتى اقتص لحبيبه من األشقياء فقد

فجعلوا  ليه وسلم على أناس بمكةمرَّ النبيُّ صلى الله ع :األوسط عن أنس  قال

 ! ومعه جبريل، فغمز جبريل؟يغمزون في قفاه ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي  

بأصبعه، فوقع مثل  الظفر في أجسادهم، فصارت قروحا  نتنة  فلم يستطع أحد أن 

 ( 27منهم () يدنوا

 

 المال فهداه الكبير المتعال – - أراد بقتل النبي

 مالكمحاولة سراقة بن 

حيًّا أو  -صلى الله عليه وسلم-أعلنت قريش في نوادي مكة بأنه من يأتي بالنبي 

ميت ا، فله مائة ناقة، وانتشر هذا الخبر عند قبائل األعراب الذين في ضواحي مكة، 

وطمع سراقة بن مالك بن جعشم في نيل الكسب الذي أعدته قريش لمن يأتي 

 د نفسه لينال ذلك، ولكن الله بقدرته التيبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجه

ال يغلبها غالب، جعله يرجع مدافع ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما 

 كان جاهدا  عليه

قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن 

 مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم

ا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي يقول جاءن

بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس 

قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد 

ة فعرفت أنهم هم فقلت رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراق

له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فالنا وفالنا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس 

ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة 

فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه األرض 

م رفعتها تقرب بي حتى دنوت منهوخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها ف

فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها 

األزالم فاستقسمت بها أضرهم أم ال فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت 

األزالم تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ال 

ين فات ساخت يدا فرسي في األرض حتى بلغتا الركبتيلتفت وأبو بكر يكثر االلت

                                                 
مجمع  6007ح   والطبراني في األوسط764ص  0زوائد ج و مجمع ال 4/733الدر المنثور  - 27

 ( وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معين ووثقه الفالس.764/ ص  0)ج  -الزوائد ومنبع الفوائد 
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فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا ألثر 

يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت باألزالم فخرج الذي أكره 

 افناديتهم باألمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت م

لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له 

إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم 

الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسأالني إال أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي 

ة من أديم ثم مضى رسول الله صلى كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقع

 (26الله عليه وسلم )

 سبحان مقلب القلوب:

 -صلى الله عليه وسلم-كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله 

ويسلمه لزعماء مكة لينال مائة ناقة، وإذا باألمور تنقلب رأسا  على عقب، ويصبح 

يرد الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ال يلقى أحدا  من الطلب إال 

وصل -صلى الله عليه وسلم -ن إلى أن النبي رده قائال: كفيتم هذا الوجه، فلما اطمأ

إلى المدينة المنورة، جعل سراقة يقص ما كان من قصته وقصة فرسه، واشتهر 

هذا عنه، وتناقلته األلسنة حتى امتألت به نوادي مكة، فخاف رؤساء قريش أن 

يكون ذلك سببا  إلسالم بعض أهل مكة، وكان سراقة أمير بني مدلج، ورئيسهم 

 جهل إليهم: فكتب أبو 

 سراقة مستغو  لنصر محمد ***بني مدلج إني أخاف سفيهكم

 عليكم به أال يفرق جمعكم ***فيصبح شتى بعد عز وسؤدد

 فقال سراقة يرد على أبي جهل:

 أبا حكم والله لو كنَت شاهدا  ***ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمه

 علمت ولم تَْشك ك بأن محمدا  ***رسول وبرهان فمن ذا يقاومه

 عليك فك ف القوم عنه فإنني ***أرى أمره يوما  ستبدو معالمه

 ***بأن جميع الناس ط را  مسالمه بأمر تود الناس فيه بأسرهم

 

 خرج لقتل سيد األنام فأصبح من جند الرحمن

 )محاولة عمير بن وهب(

ه صلى الل - و في هذه المحاولة أرد عمير بن وهب أن يثأر لقريش من رسول الله

وأن يريح  - سلمو صلى الله عليه - فوضع خطته األثيمة لقتل النبي - سلمو عليه

لكن أكثر الناس ال و الله تعالى غالب على أمرهو لكن العبد يريدو من أهل مكة

 لقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فخرج عميرو يعلمون

  عن إحداثه لندع المشهد يحدثناو قد شحذ سيفه بالسمو

                                                 
 (298/ ص  72)ج  -صحيح البخاري  - 26
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وقال عروة بن الزبير: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية، بعد 

مصاب أهل بدر بيسير، في الحجر. وكان عمير من شياطين قريش، وممن يؤذي 

المسلمين. وكان ابنه وهيب في األسرى. فذكر أصحاب القليب ومصابهم. فقال 

علي  له لوال دينصفوان: والله إن في العيش بعدهم لخير فقال عمير: صدقت، وال

ليس عندي له قضاء، وعيال أخشى عليهم، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي 

فيهم علة؛ ابني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان فقال: علي دينك وعيالك. فال: 

 فاكتم علي. ثم شحذ سيفه وسمه، ومضى إلى المدينة.

ه ذ نظر عمر رضي اللفبينا عمر في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، إ

عنه إلى عمير حين أناخ على باب المسجد متوشحا  بالسيف. فقال: هذا الكلب عدو 

الله عمير، وهو الذي حزرنا يوم بدر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال: هذا عمير. قال: أدخله علي. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه، 

من كانوا معه من األنصار: ادخلوا على رسول الله صلى فلببه به، وقال لرجال م

الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه هذا الخبيث. ثم دخل به فقال: أرسله 

 قال: جئت -يا عمر، أدن يا عمير. فدنا، ثم قال: أنعموا صباحا ، قال: فما جاء بك 

ه من قال: قبحها الل - لهذا األسير الذي في أيديكم. قال: فما بال السيف في عنقك

قال: ما جئت إال لذلك.  -قال: أصدقني ما الذي جئت له  -سيوف، وهل أغنت شيئا  

قال: بلى، قعدت أنت وصفوان في الحجر. وقص له ما قاال. فقال: أشهد أن ال إله 

إال الله وأنك رسوله. قد كنا يا رسول لله نكذبك بما تأتينا به من خبر السماء، وهذا 

يحضره إال أنا وصفوان فوالله إني ألعلم ما أتاك به إال الله، فالحمد لله أمر لم 

الذي هداني لإلسالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، 

 وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. ففعلوا.

 نثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدا  على إطفاء نور الله، شديد األذى لمن كا

على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعو إلى الله ورسوله، لعل الله 

أن يهديهم. وإال آذيتهم في دينهم. فأذن له ولحق بمكة. وكان صفوان يعد قريشا  

يقول: ابشروا بوقعة تأتيكم اآلن تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه 

المه، فحلف ال يكلمه أبدا  وال ينفعه بشيء الركبان، حتى قدم راكبا  فأخبره عن إس

 (24أبدا . ثم أقام يدعو إلى اإلسالم، ويؤذيهم. فأسلم على يديه ناس كثير.)

 وفي هذه القصة دروس وعبر منها:

المشركين على التصفية الجسدية للدعاة، فهذا صفوان بن أمية وعمير  حرص -7

صلى الله عليه وسلم، وهذا يرشدنا إلى أن  7بن وهب يتفقان على قتل النبيض

أعداء الدعوة قد ال يكتفون برفض الدعوة، والتشويش عليها، وصد الناس عنها، 

 يستأجرون المجرمين بل يريدون اغتيال الدعاة، وتدبير المؤامرات لقتلهم، وقد
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. وقد يستغل األغنياء المترفون من أعداء الدعوة (29)لتنفيذ هذا الغرض الخسيس

حاجة الفقراء وفقرهم فيوجهونهم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة مآربهم، وإن أدى 

ذلك إلى هالكهم، فها هو صفوان قد استغل فقر عمير وقلة ذات يده ودَْينه ليرسله 

 . (03)إلى هالكه

د انتبه فق -رضي الله عنهم-ظهور الحس األمني الرفيع الذي تميز به الصحابة  -2

عمر ابن الخطاب لمجيء عمير بن وهب وحذَّر منه، وأعلن أنه شيطان ما جاء 

، فقد كان تاريخه معروف ا لدى عمر، فقد كان يؤذي المسلمين في مكة،  إال لشر  

ل على جمع معلومات عن وهو الذي حرض على قتال المسلمين في بدر، وعم

صلى الله عليه  -عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخذ األسباب لحماية الرسول 

فمن جهته فقد أمسك بحمالة سيف عمير الذي في عنقه بشدة فعطله عن  -وسلم

ا وأمر ن -صلى الله عليه وسلم-إمكانية استخدام سيفه لالعتداء على الرسول  فر 

 لله عليه وسلم. من الصحابة بحراسة النبي صلى ا

ل بتحية أن يتعام-صلى الله عليه وسلم -بتعاليم هذا الدين، فقد رفض  االعتزاز-0

ا، وأخبره بأنه ال  الجاهلية، ولم يرد على تحية عمير حين قال له: أنعموا صباح 

 يحيي بتحية أهل الجاهلية؛ ألن الله تعالى أكرم المسلمين بتحية أهل الجنة. 

فقد أحسن إلى عمير، وتجاوز عنه  -صلى الله عليه وسلم  -أخالق النبي  سمو-8

، بل أطلق ولده األسير بعد أن أسلم عمير وقال (07)وعفا عنه مع أنه جاء ليقتله

 . (02)«فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره»ألصحابه: 

له رسول الله إيمان عمير، فقد قرر أن يواجه مكة كلها باإلسالم، وقد أذن  قوة-4

صلى الله عليه وسلم، وفعل، وواجه، وتحدى، وعاد أدراجه إلى المدينة، وأسلم 

ممن يزن عنده ألف  على يديه ناس كثير، وكان حين تعد الرجال يطرحه عمر 

-رجل، وكان أحد األربعة الذين أمد بهم أمير المؤمنين عمر، عمرو بن العاص 

 . (00)منهم بألف الذين كان كلُّ واحد -رضي الله عنهم

 

  

                                                 

 (. 2/749( انظر: المستفاد من قصص القرآن )29)

 . 42( انظر: غزوة بدر الكبرى ألبي فارس، ص03)

 . 40( انظر غزوة بدر الكبرى، ص07)

 . 273( انظر: صحيح السيرة النبوية، ص02)

 (. 0/60( انظر: التربية القيادية، )00)
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 خططوا الغتيال النبي المختار فأجالهم الله عن الدار

 (بني النضير)محاولة 

ي إخباره بتلك المحاولة الت - سلمو صلى الله عليه - ومن عصمة الله تعالى لنبيه

ها هو حالهم مع األنبياء فهو و الخنازير من بني النضيرو هم به إخوان القردة

 ال يؤمن لهم بحال من األحوالو المواثيق ال يوثق لهم بكالمو نقضت العهود

ه ْم اَل و ْنه ْم بَْل أَْكثَر  يٌق م  صدق الرب العلي اذ يقول }أََوك لََّما َعاَهد وا َعْهد ا نَبَذَه  فَر 

ن وَن )  [{733( ]البقرة/733ي ْؤم 

رمونه من ا يبتذبذبوا كذلك فيم ،وكما تذبذبوا في العقيدة واإليمان -يقول القطان 

 ألن معظمهم ،فكانوا كلما عاهدوا النبي والمسلمين عهدا نقضه فريق منهم ،عهود

م ، فهو من صلب تعالي بقداسة ميثاق. وهذا ليس بغريبال يؤمنون بحرمة عهد وال

 ،وال ذمة ،وأساس  ما وضعه أحبارهم أن كل من عاداهم ليس له حرمة .تلمودهم

ألن الضالل قد استحوذ  ،كذلك ال يرجى إيمان أكثرهم .وال يجوز أن ي ْبَرم معه عهد

هم قد جعالهم في طغيانهم يعمهون ،عليهم  (08).كما ان غرورهم بأنفسهم وتجبر 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله إلى بني 

أمية  مرو بنع النضير، يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر، اللذين قتل

عقد لهما، فيما  -صلى الله عليه وسلم  -الضمري؛ للجوار الذي كان رسول الله

ومان، وكان بين بني النضير وبني عامر َعقد وحلف. فلما أتاهم  حدثني يزيد بن ر 

ا يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم، ي -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

بت، مما استعنت بنا عليه. ثم خال بعضهم ببعض أبا القاسم، نعينك على ما أحب

صلى الله عليه  -ورسول الله-تجدوا الرجل على مثل حاله هذه  فقالوا: إنكم لن

رجل يعلو على هذا البيت، فيلقي عليه  فََمن-إلى جنب جدار من بيوتهم -وسلم 

صخرة، فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحد هم، فقال: أنا 

في  -صلى الله عليه وسلم-ذلك، فصعَدَ ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله ل

 -نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي، رضي الله عنهم. فأتى رسول الله

الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجع ا إلى -صلى الله عليه وسلم 

وا رجال وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقالمدينة، فلما استلبث النبي صلى الله عليه 

مقبال من المدينة، فسألوه عنه، فقال: رأيته داخال المدينة. فأقبل أصحاب رسول 

حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت  -صلى الله عليه وسلم-الله 

سير لمبالتهيؤ لحربهم وا -صلى الله عليه وسلم -من الغدر به، وأمر رسول  الله 

صلى -إليهم. ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول  الله 
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بقطع النخل والتَّحريق فيها. فنادوه: أن يا محمد، قد كنت تنهى  -الله عليه وسلم

 عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟

ه ابن أبي ]بن[ سلول، وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج، منهم عبد الل

ووديعة، ومالك بن أبي قوقل وس َويد وداعس، قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا 

وتََمنَّعوا فإنا لن نسلمكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم َخَرجنا معكم فتربصوا 

-ذلك من نصرهم، فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله 

أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت اإلبل  -لله عليه وسلمصلى ا

من أموالهم إال الحلقة، ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به اإلبل، فكان الرجل 

منهم يهدم بيته عن نجاف بابه، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى 

صلى الله عليه  -األموال إلى رسول اللهخيبر، ومنهم من سار إلى الشام، َوَخل وا 

فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاء، فقسمها على المهاجرين  -وسلم

نَيف وأبا د جانة سماك بن َخرَشة ذكرا  األولين دون األنصار. إال أن سهل بن ح 

ا، فأعطاهما رسول الله   صلى الله عليه وسلم. -فَْقر 

رجالن: يامين بن ع َمير بن كعب بن عمرو بن  قال: ولم يسلم من بني النضير إال

 جحاش، وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها.

م صلى الله عليه وسل-قال: ابن إسحاق: قد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله 

قال ليامين: "ألم تر ما لقيت  من ابن عمك، وما هم به من شأني". فجعل يامين  -

ل علي أن يقتل عمرو بن جحاش، فقتله فيما يزعمون.لرجل ج   بن ع َمير  ع 

 (.04قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها )

 (07) .ما تقدم وهكذا روي يونس بن ب َكْير، عن ابن إسحاق، بنحو

ْن  ونزل قوله تَاب  م  ْن أَْهل  اْلك  وا م  يَن َكفَر  ي أَْخَرَج الَّذ  ل  فيهم} ه َو الَّذ  َوَّ ْم أل  ه  يَار  د 

ْن  َن اللَّه  فَأَتَاه م  اللَّه  م  ْم َمان عَت ه ْم ح ص ون ه ْم م  وا َوَظنُّوا أَنَّه  ج  اْلَحْشر  َما َظنَْنت ْم أَْن يَْخر 

ي ا ْم َوأَْيد  يه  ْم ب أَْيد  ب وَن ب ي وتَه  ْعَب ي ْخر  م  الرُّ ب وا َوقَذََف ف ي ق ل وب ه  ن يَن لْ َحْيث  لَْم يَْحتَس  ْؤم  م 

وا يَا أ ول ي اأْلَْبَصار  ) م  اْلَجاَلَء لَعَذَّبَه ْم ف ي الدُّْنيَا 2فَاْعتَب ر  ( َولَْواَل أَْن َكتََب اللَّه  َعلَْيه 

َرة  َعذَاب  النَّار  ) ْم ف ي اآْلَخ   إ نَّ ( ذَل َك ب أَنَّه ْم َشاقُّوا اللَّهَ َوَرس ولَه  َوَمْن ي َشاق   اللَّهَ فَ 0َولَه 

قَاب  ) يد  اْلع   (الحشر (8اللَّهَ َشد 

 

 الحبيب فقذف الله في قلبه الخوف الرهيب أخذ سيف النبي

 .مالك()محاولة غورث بن 

                                                 
 (24/27( وتفسير الطبري )792- 2/793ام )انظر: السيرة النبوية البن هش - 04
(والروض االنف ج 20/ ص  2)ج  -و عيون األثر 787ص  0السيرة النبوية البن كثير ج  - 07

 237/  0سيرة ابن هشام ج  047ص  0

http://www.alukah.net/


 

 

25 www.alukah.net 

ومن كفاية الله تعالى لحبيبه أن نصره بالرعب فالله تعالى يقذف الرعب في قلوب 

غورث  3من بين تلك المواقف موقف ذلك الرجل الذي ي دعى و أعدائه فينهزمون

 هو يحدثنا عن ذلك المشهد و رضي الله عنه - لنترك الحديث لجابرو بن مالك

 - قبل نجد، فلما قفل النبي -صلى الله عليه وسلم  - جابر، أنه غزا مع الرسول

صلى  - يالنب أدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل ،-صلى الله عليه وسلم 

له عليه صلى ال - وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل النبي -الله عليه وسلم 

ه صلى الله علي - تحت سمرة، وعلق بها سيفه، ونمنا نومة، فإذا النبي، -وسلم 

إن هذا اخترط على سيفي، وأنا نائم »  يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: ،-وسلم 

 ،«ا الله، ثالث»  فقال: من يمنعك منى؟ قلت: ،«ا فاستيقظت، وهو فى يده صلت

 (06فشام السيف ولم يعاقبه، وجلس.)

وفي هذه القصة دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفرط شجاعته وقوة 

ْلمه على الجهال، وفيها جواز تفرق العسكر في  يقينه وصبره على األذى وح 

 . (04)منهالنزول ونومهم إذا لم يكن هناك ما يخافون 

 -جل جالله -إن هذه القصة ثابتة وصحيحة وهي تكشف عن مدى رعاية الباري

 ثم هي تزيدك يقين ا بالخوارق التي أخضعها -صلى الله عليه وسلم -وحفظه لنبيه 

ا ويقين ا بشخصيته  الله جل جالله له عليه الصالة والسالم، مما يزيدك تبصر 

عه لنسبة لذلك المشرك، وقد أخذ السيف ورفالنبوية، فقد كان من السهل الطبيعي با

فوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعزل غارق في غفلة النوم، أن يهوي به 

عليه فيقتله، وإنك لتلمس من ذلك المشرك هذا االعتداد بنفسه والزهو بالفرصة 

الذهبية التي أمكنته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من يمنعك مني؟ 

 . (09)ما الذي طرأ بعد ذلك حتى عاقه عن القتل؟ف

ليس لهذا تفسير إال العناية اإللهية، واإلعجاز اإللهي، الذي يتخطى العادات 

. فقد كانت (83)والسنن، ويتجاوز قوى الناس، لنصرة نبيه، والذود عن دعوته

ا تالعناية اإللهية كافية ألن تمأل قلب المشرك بالرعب وأن تقذف في ساعديه  يار 

من الرجفة، فيسقط من يده السيف ثم يجلس متأدب ا مطرق ا بين يدي رسول الله 

س ول  بَل  ْغ َما  صلى الله عليه وسلم، وما حدث مصداق لقوله تعالى: ) يَا أَيَُّها الرَّ

َسالَتَه  َوالله  يَْعص   ب  َك َوإ ن لَّْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ر  ن رَّ َل إ لَْيَك م  َن النَّاس  إ نَّ أ ْنز  َك م   اللهَ م 

يَن ( ]المائدة:  [، فليست العصمة المقصودة في اآلية أن 76الَ يَْهد ي اْلقَْوَم اْلَكاف ر 

ال يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ألذى أو محنة من قومه، إذ تلك هي سنة 
                                                 

( راجع تحفة األشراف 7: 8(. ومسلم )2: 00أخرجه البخاري في الجهاد وفى المغازي ) - 06

(2/489.) 

 . 826( نقال عن السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص74/076اري )( انظر: فتح الب04)

 . 233( انظر: فقه السيرة للبوطي، ص09)

 . 764( انظر: دروس وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص83)
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 يد تحاول الله في عباده كما قد علمت، وإنما المراد من العصمة أال تطول إليه أي

 .(87)اغتياله وقتله لتغتال فيه الدعوة اإلسالمية التي بعث لتبليغها

 

 في الشاة فانطقها اإلله السم لهوضعوا 

 )محاولة يهود خيبر(

الكونيةَ صيانة  لنبي ه صلى الله  ومن صور هذه الحماية الربانية  أْن يغي ر الله السنن

 المسمومة   وشاهد  ذلك قصة  الشاة   .عليه وسلم ورعاية  له

عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى 

الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اجمعوا لي 

من كان ها هنا من يهود " فجمعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إني سائلكم 

" قالوا نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله  ؟شيء فهل أنتم صادقي عنهعن 

 فالن، فقال رسول الله صلى الله " قالوا أبونا ؟صلى الله عليه وسلم " من أبو كم

عليه وسلم " كذبتم بل أبو كم فالن " قالوا صدقت وبررت فقال " هل أنتم صادقي 

  ؟عن شيء إذا سألتكم عنه

يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، فقال رسول " قالوا: نعم 

 " ؟الله صلى الله عليه وسلم " " من أهل النار

فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 " ؟كمألت" والله ال نخلفكم فيها أبدا " ثم قال لهم " هل أنتم صادقي عن شئ إذا س

 فقالوا نعم يا أبا القاسم، فقال " هل جعلتم في هذه الشاة سما " فقالوا: نعم !  

 " ؟قال " ما حملكم على ذلك

 (.82قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك ) 

قال المهلب: ويعفى عن المشركين إذا غدروا بشيء  -رحمه الله - يقول ابن بطال

منه إذا رأى اإلمام ذلك، وإن رأى  - تعالى - إصالحه وجبره ويعصم الله يستدرك

عقوبتهم عاقبهم بما يؤدى إليه اجتهاده، وأما إذا غدروا بالقتل أو بما ال يستدرك 

الله عليه  صلى -يل إلى العفو، كما فعل النبي جبره وما ال يعتصم من شره؛ فال سب

 ال لعائشة:ق ،-صلى الله عليه وسلم  - ن كانفي العرنيين عاقبهم بالقتل، وإ -وسلم 

لكنه عفا عنهم حين لم  «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطع أبهري » 

دفع عنه ضر السم بعد أن أطلعه على  - تعالى - يعلم أنه يقضى عليه؛ ألن الله

ة المكيدة فيه بآية معجزة أظهرها له من كالم الذراع، ثم عصمه الله من ضره مد

حياته، حتى إذا دنا أجله بغى عليه السم، فوجد ألمه وأراد الله له الشهادة بتلك 

ا فإن اليهود قالوا: أردنا أن نختبر بذلك نبوتك  األكلة؛ فلذلك لم يعاقبهم، وأيض 

                                                 

 . 233( انظر: فقه السيرة للبوطي، ص87)
  44. وفي كتاب الطب 262/  7( باب فتح الباري 6كتاب الجزية ) 44أخرجه البخاري في  - 82
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ا فإنه كان  وصدقك، فإن كنت نبيا لم يضرك. فقد يمكن أن يعذرهم بتأويلهم، وأيض 

وة وكان ال يقتل أحد ا من المنافقين المناصبين له بالعدا ال ينتقم لنفسه تواضع ا لله،

والغوائل، ألنه كان على خلق عظيم من الصفح، واإلغضاء والصبر، وأصل هذا 

كله أن اإلمام فيه بالخيار إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه وفيه من عالمات النبوة. 

(80) 

 

 

 تبوكمحاولة المنافقين اغتيال إمام المرسلين في غزوة 

 تلك - السالمو عليه الصالة -و من مواطن العصمة التي عصم الله فيها نبيه

نبيه العدنان، إنهم و كفر باللهو المحاولة التي خاط خيوطها من أظهر اإليمان

علم و المنافقون الذين اندسوا في صفوف األمة اإلسالمية وقد وصفهم من خلقهم

َن النَّاس  مَ  سرائهم بقوله تعالى } ر  َوَما ه ْم َوم  ْن يَق ول  آََمنَّا ب اللَّه  َوب اْليَْوم  اآْلَخ 

ن يَن ) ْؤم  وَن 4ب م  ْم َوَما يَْشع ر  يَن آََمن وا َوَما يَْخدَع وَن إ الَّ أَْنف َسه  ع وَن اللَّهَ َوالَّذ  ( ي َخاد 

ْم َعذَاٌب أَل  9) ا َولَه  ْم َمَرٌض فََزادَه م  اللَّه  َمَرض  ب وَن )( ف ي ق ل وب ه  ( 73يٌم ب َما َكان وا يَْكذ 

وَن ) ْصل ح  د وا ف ي اأْلَْرض  قَال وا إ نََّما نَْحن  م  ( أاََل إ نَّه ْم ه م  77َوإ ذَا ق يَل لَه ْم اَل ت ْفس 

وَن ) ْن اَل يَْشع ر  د وَن َولَك  ْفس  ن وا َكَما آََمَن النَّاس  قَال وا أَن  72اْلم  ْم آَم  ن  ( َوإ ذَا ق يَل لَه  ْؤم 

وَن ) ْن اَل يَْعلَم  يَن آََمن وا 70َكَما آََمَن السُّفََهاء  أاََل إ نَّه ْم ه م  السُّفََهاء  َولَك  ( َوإ ذَا لَق وا الَّذ 

ئ وَن ) ْستَْهز  ْم قَال وا إ نَّا َمعَك ْم إ نََّما نَْحن  م  ين ه  ( اللَّه  78قَال وا آََمنَّا َوإ ذَا َخلَْوا إ لَى َشيَاط 

ْم يَْعَمه وَن )يَ  دُّه ْم ف ي ط ْغيَان ه  ْم َويَم  ئ  ب ه  اَللَةَ 74ْستَْهز  ا الضَّ يَن اْشتََرو  ( أ ولَئ َك الَّذ 

يَن ) ْهتَد  ْم َوَما َكان وا م   [{77-4( ]البقرة/77ب اْله دَى فََما َرب َحْت ت َجاَرت ه 

ت أحداث تلك قد دارو قتلهو و ها هي محاولتهم الفاشلة لطرح النبي عن ناقته

عائد من غزوة تبوك ولندع الحديث إلى -سلم و صلى الله عليه - النبيو المحاولة

كيف إنهم هموا بما لم و هو يقص علينا ما حدثو -رضي الله عنه - أبي الطفيل

 ينالوا 

ك من غزوة تبو -صلى الله عليه وسلم-عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله

أخذ العقبة فال يأخذها أحد  -صلى الله عليه وسلم -ل اللهأمر مناديا فنادى إن رسو

يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل -صلى الله عليه وسلم  -فبينما رسول الله 

صلى الله -رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله 

ليه ع صلى الله -وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله -عليه وسلم

رسول  فلما هبط-صلى الله عليه وسلم -لحذيفة قد قد حتى هبط رسول الله -وسلم 

الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم فقال قد 

عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال هل تدري ما أرادوا قال الله ورسوله 

                                                 
 (824/ ص  9)ج  -شرح ابن بطال  - 80
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سأل فيطرحوه قال ف -صلى الله عليه وسلم -له أعلم قال أرادوا أن ينفروا برسول ال

فقال نشدتك بالله كم -صلى الله عليه وسلم -عمار رجال من أصحاب رسول الله 

تعلم كان أصحاب العقبة فقال أربعة عشر فقال إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر 

ي دمنهم ثالثة قالوا والله ما سمعنا منا -صلى الله عليه وسلم -فعدد رسول الله

وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار أشهد أن  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

االثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد قال 

قال  -صلى الله عليه وسلم-الوليد وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله 

يا مناد-صلى الله عليه وسلم -أمر رسول الله للناس وذكر له أن في الماء قلة ف

فنادى أن ال يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فورده رسول الله 

الله  صلى-فوجد رهطا قد وردوه قبله فلعنهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -

 (88يومئذ ) -عليه وسلم 

همَّ الجالس بقتل الذي  :بما لم ينالوا { قال مجاهد } وهموا :قوله سبحانه وتعالى

سمع مقالته خشية أن يفشيها عليه وقيل همَّ عبد الله بن أبي بن سلول وكان همه 

ل همَّ اثنا عشر رجال  من المنافقين بقت :قوله لئن رجعنا إلى المدينة فلم ينله وقيل

 ت رجوعه من تبوكفوقفوا على العقبة وق -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

فأخبره وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه -عليه السالم -ليقتلوه فجاء جبريل 

 .رواحلهم فأرسل حذيفة لذلك

قال المنافقون إذا رجعنا إلى المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن  :وقال السدي

له من فض أبي سلول تاجا  فلم يصلوا إليه } وما نقموا إال أن أغناهم الله ورسوله

شيئا  إال أن أغناهم  -صلى الله عليه وسلم -{ يعني وما أنكروا على رسول الله 

الله ورسوله من فضله والمعنى أن المنافقين علموا بضد الواجب فجعلوا موضع 

أن نقموا عليه وقيل إنهم بطروا النعمة فنقموا  -صلى الله عليه وسلم-شكر النبي 

 معناه ليس ينقمون شيئا  وال يتعرفون إال الصنع :أشرا  وبطرا  وقال ابن قتيبة

 

 

 العالم الملك-فهداهعليه السالم -خطط لقتله 

 الله عليه صلى - احكم التخطيط لقتل النبيو وهذا فضالة بن عمير خطط في نفسه

 -سلمو صلى الله عليه - لكن الله تعالى أطلع نبيهو هو يطوف بالبيتو -سلم و

  أنابو يديه على صدره فتاب - فوضع النبيو على ما في نفس فضالة

أن فضالة بن عمير بن الملوح  -يعنى بعض أهل العلم  -وقال ابن هشام: وحدثني 

أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح،  -يعنى الليثى  -

 فلما

                                                 
 (: "رجاله رجال الصحيح".7/794وقال الهيثمي في المجمع ) 22767أخرجه احمد ح  - 88
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  ؟دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضالة

 فضالة يا رسول الله. " قال: نعم

  ؟قال: " ماذا كنت تحدث به نفسك

 قال: ال شيء، كنت أذكر الله.

قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: " استغفر الله " ثم وضع يده على 

صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من 

 خلق الله شيء أحب إلى منه.

فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى قال 

 فقال: ال وانبعث فضالة يقول: ؟الحديث

 قالت هلم إلى الحديث فقلت ال * يأبى عليك الله واالسالم

 لو ما رأيت محمدا وقبيله * بالفتح يوم تكسر األصنام

 (84م)لرأيت دين الله أضحى بينا * والشرك يغشى وجهه اإلظال

  

                                                 
و الروض االنف  237ص  2(و عيون االثر ج 440/ ص  0)ج  -السيرة النبوية البن كثير  - 84

 204ص 4و سبل الهدى و الرشاد ج 077ص0و زاد المعاد ج 767ص8ج 

http://www.alukah.net/


 

 

30 www.alukah.net 

 محاولة شيبة بن عثمان الحجبي

قال لما كان عام الفتح دخل رسول  ،وذكر ابن سعد عن شيبة بن عثمان الحجبي

أسير مع قريش إلى هوازن بحنين  :مكة عنوة قلت -صلى الله عليه وسلم -الله 

فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه فأكون أنا الذي قمت بثأر 

 ،بداما تبعته أ ،وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إال اتبع محمدا ،قريش كلها

وكنت مرصدا لما خرجت له ال يزداد األمر في نفسي إال قوة فلما اختلط الناس 

اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأصلت السيف فدنوت أريد ما 

اد شواظ من نار كالبرق كأريد منه ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه فرفع لي 

(، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه فالتفت إلي رسول الله 87يمحشني ()

ثم  ،يا شيب ادن مني " فدنوت منه فمسح صدري :صلى الله عليه وسلم فناداني

 ،قال " اللهم أعذه من الشيطان " قال فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي

ثم قال " ادن فقاتل بنفسي كل  ،كان في نفسيوأذهب الله ما  ،ونفسي ،وبصري

شيء ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا ألوقعت به السيف فجعلت ألزمه فيمن 

لى ص-لزمه حتى تراجع المسلمون فكروا كرة رجل واحد وقربت بغلة رسول الله 

وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه ورجع  ،فاستوى عليها-الله عليه وسلم 

معسكره فدخل خباءه فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه إلى 

ي ثم حدثن ،وسرورا به فقال يا شيب الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك "

بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره ألحد قط قال فقلت فإني أشهد أن ال إله 

ال " غفر فق .استغفر لي :ثم قلت-صلى الله عليه وسلم  -وأنك رسول الله ،إال الله

 (86الله لك )

ثم  ،الحجر أن  رجاال  من قريش اجتمعوا في -رضي الله عنه -وعن ابن عباس

 ،أن نفارقه تعاقدوا أن لو قد رأوا محمدا لقد قمنا إليه مقام رجل واحد  فقتلناه قبل

 :فقالت ،-صلى الله عليه وسلم -فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت على النبي  

 فليس منهم ،هؤالء المأل من قومك لقد تعاهدوا لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك

 ،توضأف ،) يا بنية اتيني بوضوء ( :فقال .رجل واحدٌ إال قد عرف نصيبه من دمك

وسقطت  ،وخفضوا أبصارهم ،هاهو ذا :فلما رأوه قالوا ،دخل عليهم المسجد ثم

لنبي  فأقبل ا ،ولم يقم منهم إليه رجل ،بصرا   فلم يرفعوا إليه ،صدورهم أذقانهم في

)  :وأخذ قبضة من التراب ثم قال ،حتى قام على رؤوسهم -عليه وسلم صلى الله-

                                                 
 يحرق الجلد حتى يبدو العظم. :يمشخني - 87
 074(و مختصر سيرة الرسول ص834/ ص  0)ج  -و زاد المعاد 276ص  2عيون األثر ج  86

 0مشق جومختصر تاريخ د 232ص  2للشيخ محمد بن عبد الوهاب و المنتظم البن الجوزي ج

 و اليبداية و النهاية  البن كثير  862ص 
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حصبهم بها فما أصاب رجال  منهم من ذلك الحصا حصاةٌ إال  ثم ،شاهت الوجوه (

  (84).قتل يوم بدر كافرا  

رماه عبد الله بن قمئة بحجر  عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

يوم أحد، فشجه في وجهه، وكسر رباعيته، وقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال له 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه:"ما لك، أقمأك الله"، 

 (.89فسلط الله عليه تيس جبل، ال تيس، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة)

  

 استهزأ بالنبي العدنان فجعله الله عبرة لبني اإلنسانو لفظ القران

أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان 

 فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إال ما -صلى الله عليه وسلم-يكتب للنبي 

حمد فعل مكتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته األرض فقالوا هذا 

وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد 

لفظته األرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم 

فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في األرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته األرض 

  (.43فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه()

  

 فمزق ملكه الملك الجبار –  - مزق كتاب النبي المختار

بعث بكتابه رجال، وأمره أن  -الله عليه وسلم  صلى -ن ابن عباس، أن النبي ع

يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، 

 -صلى الله عليه وسلم  -فحسبت ]أن[ ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله 

 (47.)أن يمزقوا كل ممزق

 صلى الله عليه وسلم كان قدقصة  كسرى وقيصر المشهورة ، فإن النبي   هذا الباب  

فامتنع كالهما من اإلسالم، لكن قيصر أكرم كتاب النبي  صلى الله  كتب إليهما،

ق كتاَب رسول الله صلى  عليه وسلم، وأكرم رسوله، فثب ت الله ملكه، وكسرى مز 

برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله الله بعد قليل،  الله عليه وسلم، واستهزأ

ق ملك ق، ولم يبقومز   (. 42لألكاسرة ملٌك () ه كل ممز 

وقد تحقق ما أنبأ به رسول الله بكل دقة، فقد استولى على عرشه ابنه )قباذ( الملقب 

م، وقد تمزق ملكه بعد 724بـ )شرويه( وقتل كسرى ذليال مهان ا بإيعاز منه سنة 

 ستة إالوفاته، وأصبح لعبة في أيدي أبناء األسرة الحاكمة، فلم يعش )شرويه( 
                                                 

 7/74دالئل النبوة  84
 ( 74/ ص  0)ج  -( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 787/ ص  6)ج  -المعجم الكبير للطبراني  - 89
 2647( ، ومسلٌم )0776البخاري ) - 43
 ( 7/24( ، و البخاري )2748( )7/280أخرجه أحمد ) - 47
   788 :الصارم المسلول - 42
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أشهر، وتوالى على عرشه مدة أربع سنوات عشرة ملوك، واضطرب حبل الدولة 

إلى أن اجتمع الناس على )يزدجرد( وهو آخر ملوك بني ساسان، وهو الذي واجه 

الزحف اإلسالمي الذي أدى إلى انقراض الدولة الساسانية التي دامت وازدهرت 

ا كليًّا، وكان ذ م، وهكذا تحققت هذه 706لك في سنة أكثر من أربعة قرون انقراض 

 . (40)النبوءة في ظرف ثماني سنين

 

 فقتله الصبي - وتكبر وحارب النبياستهزأ 

عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن 

يميني وشمالي فإذا أنا بين غالمين من األنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت 

تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما فقال يا عم هل بين أضلع منهما فغمزني أحدهما 

-صلى الله عليه وسلم -الله حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول 

والذي نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حتى يموت األعجل منا قال 

فتعجبت لذلك فغمزني اآلخر فقال مثلها قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل 

يزول في الناس فقلت أال تريان هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه قال فابتدراه 

 -وسلم صلى الله عليه-قتاله ثم انصرفا إلى رسول الله فضرباه بسيفيهما حتى 

فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلت فقال هل مسحتما سيفيكما 

قاال ال فنظر في السيفين فقال كالكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح 

 (48والرجالن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء)

 

 

 فحالت دونه مالئكة العلي – - أراد أن يطأ رقبة النبي

أبي جهل  في حادثة مع -صلى الله عليه وسلم -للنبي - بأمر الله -حماية المالئكة 

ما رواه اإلمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه 

أنه قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، قال فقيل نعم فقال 

والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته أو ألعفرن وجهه في 

سلم وهو يصلي زعم ليطأ على التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و

رقبته قال فما فجئهم منه إال وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما 

لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهوال وأجنحة فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لو دنا مني الختطفته المالئكة عضوا عضوا قال فأنزل الله عز وجل 

 ديث أبي هريرة أو شيء بلغهال ندري في ح

                                                 

 . 033( انظر: السيرة النبوية للندوي، ص40)
 0297و مسلم و اللفظ له ح  0749أخرجه البخاري ح  - 48
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ْنَساَن لَيَْطغَى ) ْجعَى )6( أَْن َرآه  اْستَْغنَى )7} َكالَّ إ نَّ اإْل  ( أََرأَْيَت 4( إ نَّ إ لَى َرب  َك الرُّ

ي يَْنَهى ) ( أَْو أََمَر 77( أََرأَْيَت إ ْن َكاَن َعلَى اْله دَى )73( َعْبد ا إ ذَا َصلَّى )9الَّذ 

( أََرأَْيَت إ ْن َكذََّب َوتََولَّى {يعني أبا جهل } أَلَْم يَْعلَْم ب أَنَّ اللَّهَ يََرى 72ب التَّْقَوى )

يَة  )78) ئَة  )74( َكالَّ لَئ ْن لَْم يَْنتَه  لَنَْسفَع ا ب النَّاص  بَة  َخاط  يَة  َكاذ  يَه  77( نَاص  ( فَْليَدْع  نَاد 

بَان يَةَ )76) ْب ) ( َكالَّ اَل 74( َسنَْدع  الزَّ ْد َواْقتَر  ْعه  َواْسج   (. 44( {..)79ت ط 
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 أغلظ للنبي في السباب فسلط الله عليه كلبا من الكالب

عتبة: والله ألنطلقن  إلى  كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام، فقال ابنه

النبي  صلى الله عليه  محمد وألوذين ه في ربه سبحانه وتعالى، فانطلق حتى أتى

أو أدنى، فقال  فقال: يا محمد هو يكفر بالذي دنى فتدلى، فكان قاب قوسينوسلم 

انصرف عنه،  ثم .النبي  صلى الله عليه وسلم: ) اللهم سلط عليه كلبا  من كالبك (

قال:  ؟لك فذكر له ما قاله، فقال: فما قال ؟فرجع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له

  ! دعاءه سلط عليه كلبا  من كالبك (. قال: يا بني والله ما آمن عليك قال: ) اللهم

، فقال: أبو لهب إنكم قد عرفتم  فساروا حتى نزلوا بالشراة  وهي أرٌض كثيرة  األسد 

عليه،  كبر سني وحقي، وإن  هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها

ففعلوا،  بني عليها ثم افرشوا حولها،فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا ال

 فجاء األسد فشمَّ وجوههم فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة، فإذا هو فوق

المتاع فشمَّ وجهه ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه!! فقال أبو لهب: قد عرفت أنه ال 

 .(47دعوة محمد!!) يتفلت عن

 

 سب إمام األصفياء السماء علىو غضب األرض

ى نفسه هادي المستجيبين، وكانوا يدعو إلى عبادة   ظهر في زمن الحاكم رجٌل سم 

 ، كَي عنه أن ه سب  النبي  صلى الله عليه وسلم، وبصق على المصحف  ، وح  الحاكم 

، فقالوا: مثل هذا  فلما ورد مكةَ شكاه  أهلها إلى أميرها، فدافع عنه، واعتذر بتوبت ه 

وا إلى الله، فأرسل الله ريحا  توبة له ! فأبى، فاجتمع ا ال لناس عند الكعبة  وضج 

حتى أظلمت الدنيا، ثم تجلت الظلمة  وصار على الكعبة فوق أستارها كهيئة  سوداء

، فلم يزل كذلك ترى ليال  ونهارا ، فلما رأى  الترس األبيض له نور كنور الشمس 

  .(46) بهادي المستجيبيَن فضرَب عنقَه  وصلبَه   أمير  مكةَ ذلك أمر

  

                                                 
 تفسير ابن كثير - 47
 7/709ذيل مولد العلماء ] - 46
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 أنبيائه فولغ الكلب في دمائهو سخر بالله

صلى الله  عليه وسلم! وذلك أن فقهاَء  وذكر القاضي عياض قصة  لساخر  بالنبي

إبراهيم الفزاري، وكان شاعرا  متفننا  في  القيروان  وأصحاَب س حن ون أفتوا بقتل  

، وكان يستهزىء بالله   صلى الله عليه وسلم،  وأنبيائه  ونبينا محمد كثير من العلوم 

نكسا ، وحكى  فأمر القاضي يحيى بن عمَر بقتله وصلبه، فط عن بالسكين  وص لب م 

فعت خشبته، وزالت عنها لته عن  بعض  المؤرخين أنه لما ر  األيدي استدارت وحوَّ

، وجاَء كلبٌ   للجميع ، وكبر الناس 
 (44فولغ في دمه ) القبلة  فكان آية 

 

 وذريته الله أهلهفأهلك  انتقص النبي في رسالته

الشهادة العليا من جامعة غربية ، وكانت  حكى أحد الدعاة أن رجال  ذهب لنيل

وسلم، وكان مشرف ه  شانئا  حانقا ، فأبى أن  رسالت ه  متعلقة  بالنبي  صلى الله عليه

ن رسالتَه انتقاصا  للمصطفى صلى الله عليه وسلم،  يمنحه الدرجةَ حتى يضم 

حاز شهادته ورجع إلى دياره فوجئ  وآثر األولى على اآلخرة. فلما فضعفت نفسه،

  .بهالك جميع أوالده وأهله في حادث مفاجئ

 

  :وصور الحماية متعدد ومتنوعة

هذا المستهزئ  المعتدي رجال  من المؤمنين  فقد يكفيه  الله عز وجلَّ بأن يسلَط على

صة  كعب  بن األشرف  اليهودي  حصل في ق يثأر  لنبي ه  صلى الله عليه وسلم، كما

عليه وسلم حينما تسور عليه من  )وهي الثامنة( حيث كان يهجو النبي  صلى الله

  قتله،،

    

 سب النبي فقتله الجني

 

فيه تعريٌض  ما نقل عن أصحاب المغازي أن هاتفا  هتف على جبل أبي قبيس  بشعر  

الجبل  فما مرْت ثالثة أيام  حتى هتف هاتف على ،بالنبي  صلى الله عليه وسلم

 :يقول  

 

سعرا ** إذ سف ه الحق  وسنَّ    المنكرا نحن قتلنا في ثالث  م 

 قن عت ه  سيفا  حسـاما  مبترا** بشتمه نبي نـــا المطه را  

 .اسم  الجني  الذي هجا النبي  صلى الله عليه وسلم - كما في الخبر - ومسعرٌ 

   

 بخير العباد فأذله الله على كل باب عرض في كالمه

                                                 
 [2/274الشفا ] - 44
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وكيل األزهر في  ،عن والده محمد شاكر- رحمه الله-أحمد شاكر  ذكر الشيخ

مفوها فصيحا كان يمدح أحد األمراء في مصر عندما أكرم  أن خطيبا   ،مصر سابقا  

فلما جاء طاه حسين إلى ذلك  ،القرآن وفي العربية طاه حسين الذي كان يطعن في

جاءه األعمى فمــا عبس  :ذلك األمير قائال له األمير قام هذا الخطيب المفوه يمدح

 تولى بوجه وما

الله قال عن  ألن ،وهو يقصد من شعره هذا إساءة النبي عليه الصالة والسالم

 " قصته عليه الصالة والسالم مع أبن أم مكتوم " عبس وتولى أن جاءه األعمى

فلما صلى الخطيب بالناس قام الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر رحمهما 

أعيدوا صالتكم فإن إمامكم قد كفر، ألنه تكلم بكلمة الكفر، قال  :وقال للناس ،الله

أحمد شاكر: ولم يدع الله لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه  الشيخ

تفخا  بعد أن كان عاليا  من ،ه بعينه بعد بعض سنينفأقسم بالله أنه رآ ،في األخرى

يتلقى نعال  ،مهينا  ذليال  خادما  على باب مسجد من مساجد القاهرة ،مستعزا  

 في ذلة وصغار المصلين ليحفظها

 

 صرف السباب عن النبي األواب

واالستهزاء  و من كفاية الله تعالى لنبيه من المستهزئين أن يصرف الشتيمة والذم

 يشعر!! غيره.. فإذا بالشاتم يريد أن يشتمه فيشتم غيره من حيث الإلى 

ولعنهم،  : "أال ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش-صلى الله عليه وسلم-قال 

ا، وأنا محمدٌ"! ) ا، ويلعنون مذمم  يشتمون مذمم 
49،) 

ه صلى الله علي -قال ابن حجر: كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي

يسمونه باسم الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون: مذمم، وإذا  ال -موسل

قالوا: فعل الله بمذمم. ومذمم ليس اسمه، وال يعرف به، فكان الذي  ذكروه بسوء

 (73إلى غيره) يقع منهم مصروف ا

   

    

 أَْمثَالَُها َوِلْلَكافِِرينَ 

منتقٌم لرسوله ممن طعن عليه  اللهيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: "إنَّ 

ب  الكاذب إذا لم ين ه  ول َكذ  ٌر ل د  ْظه  يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد، ونظير  وَسبَّه، وم 

ا جربوه مرات   هذا ما َحدَّثَنَاه أعدادٌ من المسلمين الع د ول، أهل الفقه والخبرة، عمَّ

الشامية، لما حصر المسلمون التي بالسواحل  متعددة  في َحْصر  الحصون والمدائن
                                                 

( . وأخرجه 0804، رقم  7/749( ، والنسائي )0083رقم  ، 0/7299أخرجه البخاري ) - 49

ا ، رقم  4/242( ، والبيهقي)4477، رقم  2/079( ، وأحمد )7707رقم  2/847الحميدي ) :أيض 

77923. ) 
 7/444الفتح ج   - 73
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ْصَن أو المدينة الشهر أو  فيها بني األصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نَْحص ر  الح 

نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهل ه  ل َسب    أكثر من الشهر وهو ممتنٌع علينا حتى

ه لنا فتحه وتيَسَّر، ولم يكد يتأخر إال رسول  الله والوقيعة  في عرض    يوما  أوتَعَجَّ

المكان عنوة، ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا: حتى  يومين أو نحو ذلك،ثم يفتح

الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتالء القلوب غيظا  عليهم  إن كنا لَنَتَبَاَشر  بتعجيل

 .فيه بما قالوا

 -المغرب يعني - وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب

  حالهم مع النصارى كذلك، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده

 (77).وتارة بأيدي عباده المؤمنين" انتهى

   

 الكرك عاقبة الصليبي الشهير أرناط أمير

المراجع العربية باسم  يعتبر األمير الصليبي "رينالد دي شاتيون" المشهور في

والمسلمين، قضى  وغدرا  وحقدا  على اإلسالم"أرناط"، من أشد الصليبيين عداوة 

ويفتدى  حياته كلها في محاربة المسلمين تدينا  منه، ووقع في األسر عدة مرات،

نفسه ليخرج لمحاربة المسلمين مرة أخرى، وكان أميرا  على حصن الكرك وكان 

اإلغارة على قوافل المسلمين، وذات مرة هاجم أرناط قافلة حجاج مسلمين  دائم

متاعهم وأثناء اقترافه هذه الجريمة الشنيعة أخذ في سب النبي صلى  تلهم وسرقفق

 ."ويقول للمسلمين "أين محمدكم لينقذكم؟ الله عليه وسلم،

الخنزير األحمق في الهجوم على مكة والمدينة النبوية وأعد أسطوال   وقد فكر هذا

 دين" على أن يقتلمجرمة على قوافل الحجيج، فأقسم "صالح ال لذلك وقام بغارات

 440بيده، وجاء يوم الوفاء يوم "حطين" العظيم سنة  هذا الكلب بيده إذا ظفر

األسر، وقال صالح الدين بعزة المؤمن المدافع  هجرية، حيث وقع هذا الكلب في

االنتصار لرسولها ثم ضرب عنق أرناط  عن نبيه وأمته: أنا أنوب عن األمة في

 الصليبيين ئدة باقي األسرىبسيفه فأطارها وأطار معها أف

 

 (62سب النبي الحنيف فأماته الله في الكنيف)

 -لعنه الله  -عاقبة أحمد القادياني

ميرزا القادياني، العميل  هذا الدجال الكاذب المحتال الذي ادعى النبوة غالم أحمد

الدجال يفضل نفسه  اإلنجليزي الذي تم تجنيده إلفساد عقائد المسلمين، كان هذا

 :على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن نفسه

 المنير وإن لي غسا القمران المشرقان أتنكر له خسف القمر

                                                 
 776-777الصارم المسلول ص  - 77
 المكان الذي يقضي فيه حاجته من بول أو غائط - 72
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عليه وسلم ويقول إنه أكمل وأعظم من الرسول  ويرفع نفسه فوق النبي صلى الله

 بالطاعون وجاءه أجله المقدور في بيت صلى الله عليه وسلم، فهلك هذا الدجال

من فيه قبل موته وذلك في  النجاسات وهو يقضي حاجته، وكانت النجاسة تخرج

 .ميالدية 7934مايو  27

 

 و احتقر فذُبح كما تُذبح البقرسب النبي 

 عاقبة شاتم الرسول )القربان الصليبي(

 على المسلمين فتعرض للحجيجو رسول اإلسالمو وهذا صليبي حاقد على اإلسالم

 صلى الله - الطريق المؤدية إلى ذلك بل أخذ يسب النبيقطع و سلب أموالهمو

من و أعلى قدره فيأتي سفيه لينال من قمة القممو من رفع الله شأنه - سلمو عليه

أثناء  ففي شرف الشره فيكون جزاؤه أن يذبح عند حجرة النبي كما تذبح البقر

الصليبيون  احتل هجرية، وبعد أن 774الحملة الصليبية السادسة على دمياط سنة 

دمياط  دمياط وأقام األمير األيوبي محمد الكامل معسكره في المنصورة قبالة

 لمقاومة العدوان الصليبي، كان كل يوم يخرج كلب صليبي ويقف قبالة المعسكر

اإلسالمي ثم يبدأ في سب النبي صلى الله عليه وسلم بأقذع الشتائم والسباب، وظل 

حمد يود أن يأسر هذا الصليبي الحاقد وقد حفر ذلك كل يوم، وكان األمير م يفعل

هجرية،  774ذاكرته ومخيلته، ولما انتهت الحملة الصليبية بالفشل سنة  شكله في

إلى بالدهم، ولكن هذا الكلب الصليبي الحاقد لم يرجع بل توجه  عاد الصليبيون

والمسلمين، المسلمين هناك وذلك من شدة عداوته لإلسالم  إلى الشام لمحاربة

األمير محمد الكامل فيأخذه من بين األسرى ويرسل  وهناك يقع في األسر ويعرفه

 724الحجرة الشريفة يوم الجمعة وذلك سنة  به إلى المدينة النبوية، لينحر أمام

  عليه وسلم هجرية، جزاء  له على سبه للرسول صلى الله

   

 تكبر أن يأكل باليمين فدعا عليه النبي األمين  

لم أخذته العزة باإلثم فشلت يده فو و للعصاة أمثالها فهذا رجل تكبر على أمر النبي

 يرفعها 

روى اإلمام مسلم في صحيحه بسنده عن َسلََمةَ ْبن  اأْلَْكَوع  رضى الله عنه أن أَنَّ 

َمال ه  فَقَ  ْندَ َرس ول  اللَّه  َصلَّى اللَّه  َعلَْيه  َوَسلََّم ب ش  ال  أََكَل ع  ين َك قَاَل اَل َرج   اَل ك ْل ب يَم 

ْبر  قَاَل فََما َرفَعََها إ لَى ف يه  ) يع  قَاَل اَل اْستََطْعَت َما َمنَعَه  إ الَّ اْلك  أَْستَط 
70) 

                                                 
 )عبد الباقي2327صحيح مسلم كتاب األشربة باب آداب الطعام والشرب رقم  - 70
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تكبر على أمر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان  (78)رجلفهذا 

جزاؤه أن استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، وأصابه بالشلل، فما 

 الشأن بمن ال يرفع ألوامر وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس ا. 

 

 الله رأسه رأس حمار سابق اإلمام فحول

اإلنذار الذي أخبر به المختار فرفع رأسه قبل اإلمام فحول وهذا آخر استبعد وقوع 

سلم من مسابقة اإلمام و صلى الله عليه - قد حذرنا النبيو الله رأسه رأس حمار

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة 

َم قَاَل أََما يَْخَشى أََحد ك ْم أَْو اَل يَْخَشى رضي الله عنه َعْن النَّب ي   َصلَّى اللَّه  َعلَْيه  َوَسلَّ 

َمار  أَْو يَْجعََل اللَّه   َمام  أَْن يَْجعََل اللَّه  َرأَْسه  َرأَْس ح  أََحد ك ْم إ ذَا َرفََع َرأَْسه  قَْبَل اإْل 

َمار  ) ص وَرتَه  ص وَرةَ ح 
74) 

ح هو حمله على قال المباركفوي في "تحفة األحوذي": ".. القول الظاهر الراج

. ويؤيد حمله على الظاهر ما حكي عن .الظاهر وال حاجة إلى التأويل مع ما فيه

بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق ألخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ جملة 

لكنه كان يجعل بيني وبينه حجابا ولم ير وجهه فلما طالت مالزمته له ورأى 

ى وجهه وجه حمار فقال له احذر يا بني حرصه على الحديث كشف له الستر فرأ

أن تسبق اإلمام فإني لما مر بي الحديث استبعدت وقوعه فسبقت اإلمام فصار 

 (77وجهي كما ترى والله تعالى أعلم")

 

 سخر بكالم الحبيب فبتاله الله بالداء المعيب

له اله السلم فابتو صلى الله عليه - وهذه عقوبة سريعة المن استهزأ بكالم الحبيب

بالداء المعيب أخرج الحاكم في مستدركه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر 

كان فالن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم  :الصديق رضي الله عنهما، قال

                                                 
هذا الرجل هو ) ب سر (، ابن راعي العير، األشجعي، كذا ذكر ابن قال النووي في شرح مسلم:  78

منده وأبو نعيم األصبهاني ، وابن ماكوال وآخرون وهو صحابي مشهور عده هؤالء وغيرهم من 

ما منعه إال  :إن قوله :-رضي الله عنه  -هم، وأما قول القاضي عياض الصحابة رضي الله عن

الكبر ، يدل على أنه كان منافقا ، فليس بصحيح ، فإن مجرد الكبر والمخالفة ال يقتضي النفاق 

  والكفر ، لكنه معصية إن كان األمر أمر إيجاب.
سه قبل اإلمام"، ومسلم برقم رواه البخاري في كتاب الجماعة واإلمامة باب "إثم من رفع رأ - 74

 ( عبد الباقي، وأصحاب السنن األربعة826)
 تحفة األحوذي برنامج موسوعة الكتب التسعة من شركة حرف - 77
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( وجهه فقال له النبي صلى 76فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اختلج)

 (74فلم يزل يختلج حتى مات، )« كن كذلك »  :الله عليه وسلم

 ماتو استهزأ بالسواك فحمل كالنساء

 يطعن فيها طاعن فهداو حماية سنته من ان يسخر بها ساخر ومن حماية الله لنبيه

أال وهي السواك فكان جزاؤه  - سلمو صلى الله عليه - رجل استهزأ بسنة من سننه

 ما أورده 

هجرية، أن  774في تراجمه في أحداث سنة  خلكانابن كثير في تاريخه وابن 

مجون واستهتار واستهزاء بكل  رجال  من أهل بصرى اسمه "أبو سالمة" كان فيه

ال أستاك إال في  شيء، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة فقال: "والله

بعده  المخرج يعنى دبره، ثم أخذ سواكا  فوضعه في مخرجه ثم أخرجه، فمكث

 شهر وهو يشكو ألم البطن ثم وضع ولدا  على صفة الجرذان له أربع قوائمتسعة أ

ورأسه كرأس السمكة وله أربعة أنياب بارزة وذنب طويل، ولما وضعه صاح 

ثالث صيحات فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأس الحيوان فمات،  هذا الحيوان

و يقول "هذا هذا المسخ يومين ومات في الثالث وه وعاش ذلك الرجل بعد وضعه

 (79)."الحيوان قتلني وقطع أمعائي

 

 استهزأ بالكرام فجفت اإلقدام

روى الطبراني في كتاب السنة عن زكريا بن يحيى الساجي قال كنا الى بعض 

معنا فأسرعنا في المشي و -صلى الله عليه وسلم-الشيوخ لسماع حديث رسول الله 

ة ال تكسروها قال فما زال شاب ما جن فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة المالئك

حتى جفته رجاله ولهذا نظائر نسأل الله تعالى االعتصام بكتابه وسنة رسوله 

 (63واتباع ما أقام من دليله والله سبحانه أعلم ()

 

 الفضيحة لمن استهزأ بالنصيحة

وذكر اإلمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي رحمه الله 

في كتابه شرح صحيح مسلم هذه الحكاية فيها وشلت رجاله ويداه وسائر أعضائه. 

                                                 
ك شفتيه وذقنه استهزاء  ومحاكاة  للنبي    :اختلج - 76  حر 
 وقال الذهبي قي وقال هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه 8287أخرجه الحاكم ح  - 74

( قال الحافظ فى " 804/ ص  4)ج  -ضرار بن صرد  واه وفي روضة المحدثين  :التلخيص

أخرجه البيهقى فى الدالئل من هذا الوجه و فيه ضرار بن صرد و هو منسوب  :262/  2اإلصابة " 

 للرفض .
 846ص   4و شذرات الذهب ج   270ص  6البداية و النهاية ج - 79
 7و مفتاح دار السعادة ج  298ص  4و المجالسة ج 409ص  8مجموع فتاوى ابن تيمية ج  - 63

 90و بستان العارفين ص  247ص  
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قال وقرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله 

ناء حتى يغسلها فإنه عليه وسلم (إذا استيقظ أحدكم من نومه فال ي غمس يده في اإل 

ال يدري أين باتت يده). قال ذلك المبتدع على سبيل التهكم أنا أدري أين باتت يدي 

في الفراش فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. قال التيمي فليتق المرء 

االستحفاف بالسنن ومواضع التوقيف فانظر كيف وصل إليهما شؤم فعلهما. قلت 

ى هذا الحديث ما قاله اإلمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء ومعن

رضي الله تعالى عنهم أن النائم تطوف يده في نومه على بدنه فال يأمن أنها مرت 

على نجاسة من دم بثرة أو قملة أو برغوث أو على محل االستنجاء وما أشبه ذلك 

 (67والله أعلم.()

 

 نبي المختاركلب يغار على من سب ال

لك ذ–صلى الله عليه وسلم  - عن سيد ولد عدنان ومن جنود الرحمن التي دافعت

ي ف الكلب الذي سطر التاريخ ذكره كما سطر الله تعالى ذكر كلب أصحاب الكهف

ن ودَ َرب  َك إ الَّ ه َو َوَما ه َي ،سورة الكهف و صدق الله العظيم إذ يقول }َوَما يَْعلَم  ج 

ْكرَ   [{02، 07]المدثر/ (07ى ل ْلبََشر  )إ الَّ ذ 

ذكر عن جمال الدين إبراهيم بن محمد الطيبي أن  -رحمه الله  - يقول ابن حجر

بعض أمراء المغول تنصر فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول 

فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب صيد مربوط فلما 

عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه وقال بعض من حضر هذا أكثر من ذلك وثب 

بكالمك في محمد صلى الله عليه وسلم فقال كال بل هذا الكلب عزيز النفس رآني 

أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه ثم عاد إلى ما كان فيه فأطال فوثب الكلب 

بعين رمرة أخرى فقبض على زردمته فقلعها فمات من حينه فأسلم بسبب ذلك نحو أ

 (62ألفا من المغول)

 الكبير المتعال فبال على نفسه في الحالو سخر بالنبي

 ،لكن أكثر الناس ال يعلمونو الله تعالى غالب على أمرهو السنونو وتمر األيام

ص الله النبي سيد الرجال فيقتو يسخر بالله بالكبير المتعالو يتطاول غر مأفونو

هاك و كما تصرع األنعام ليفارق الحياة منه في الحال فيبول على نفسه ثم يصرع

 ...إحداث تلك الواقعة

 

  

                                                 
 98ص  -بستان العارفين  - 67
 (047/ ص  7)ج  -الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  - 62
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 الفصل الرابع

 جثمان النبي العدنان والبهتان سرقةمحاوالت أهل الكفر 
 

أعداء سيد األصفياء يحاولون و اإلسالمإن أعداء  :إياكو اعلم علمني الله تعالى

لهم  يكتفوا بذلك بل سولتلم و - صلى الله عليه وسلم - أبدا اإلساءة للنبيو دائما

لى ص - زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فحاولوا أن يسرقوا جسد النبيو أنفسهم

ه تكفل في حيات ما علم هؤالء األغبياء أن الذي حفظ سيد األنبياءو - الله عليه وسلم

يأجوج ومأجوج أن و بحفظه بعد وفاته بل إن مدينته كلها ال يستطيع الدجال

هيا لنشاهد العناية ، والئكة على كل نقب من أنقابها يحرسونهايدخلوها فهناك م

 –سلم و صلى الله عليه - الربانية بخير البرية

 

 المحاولة األولى للنصارى

قال الجمال األسنوي في رسالة له في منع الوالة من استعمال النصارى إن الملك 

ث ة ثالفي نومه في ليل -صلى الله عليه وسلم-العادل نور الدين الشهيد رأى النبي  

ن ويقول أنجدني أنقذني من هذين فأرسل إلى مرات وهو يشير إلى رجلين أشقري

وزيره وتجهزا في بقية ليلتهما على رواحل خفيفة في عشرين نفرا وصحب ماال 

كثيرا وقدم المدينة في ستة عشر يوما فزارا ثم أمر بإحضار أهل المدينة بعد 

ويتأمل تلك الصفة إلى أن انفضت الناس فقال هل كتابتهم وصار يتصد ق عليهم 

بقى أحد قالوا لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة 

فطلبهما فرآهما فإذا هما الرجالن اللذان أشار إليهما النبي  صلى الله عليه وسلم 

فسأل عن منزلهما فأخبرانهما في رباط بقرب الحجرة فأمسكهما ومضى إلى 

لهما فلم ير إال خيمتين وكتبا في الرقائق وماال كثيرا فأثنى عليهما أهل المدينة منز

بخير كثير فرفع السلطان حصيرا في البيت فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى 

صوب الحجرة فارتاعت الناس لذلك وقال لهما السلطان أصدقاني وضربهما 

لنصارى في زى حجاج ضربا شديدا فاعترفا إنهما نصرانيان بعثهما سلطان ا

المغاربة وأمالهما بأموال عظيمة ليتحيال في الوصول إلى الجناب الشريف ونقله 

وما يترتب عليه فنزال بأقرب رباط وصارا يحفران ليال ولكل منهما محفظة جلد 

والذي يجتمع من التراب يخرجانه في محفظتيهما إلى البقيع بعلة الزيارة فلما قربا 

أرعدت السماء وأبرقت وحصل رجيف عظيم فقدم السلطان  من الحجرة الشريفة

صبيحة تلك الليلة فلما ظهر حالهما بكى السلطان بكاء شديدا وأمر بضرب رقابهما 

فقتال تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة ثم أمر بإحضار رصاص عظيم 

وحفر خندقا عظيما إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلها وأذيب ذلك الرصاص 
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ومليء به الخندق فصار حول الحجرة الشريفة كلها سورا رصاصا إلى الماء 

 (60انتهى )

 

 الثانية محاولة الصليبيون

ة في سنة ثمان وسبعين وخمسمائ :قال م جير الدين الحنبلي في " األنس الجليل "

ى الله صل-قصد اإلفرنج المقيمون بالكرك والشوبك المسير لمدينة رسول الله 

لينبشوا قبره الشريف وينقلوا جسده الكريم إلى بالدهم ويدفنوه عندهم  -عليه وسلم

وال يمكنوا المسلمين من زيارته إال بجعل فأنشأ البرنس أرباط صاحب الكرك سفنا  

حملها عل البر إلى بحر القلزم وركب فيها الرجال وسارت اإلفرنج ومضوا 

لك حوران فلما بلغه ذ يريدون المدينة الشريفة فكان السلطان صالح الدين على

بعث إلى سيف الدولة بن منقذ نائبه بمصر يأمره بتجهيز حسام الدين لؤلؤ الحاجب 

خلف العدو فاستعد لذلك وسار في طلبهم حتى أدركهم ولم يبق بينهم وبين المدينة 

الشريفة النبوية إال مسافة يوم وكانوا نيفا  وثالثمائة وقد انضم إليهم عدة من العربان 

التجأ اإلفرنج إلى رأس جبل صعب المرتقى فصعد إليهم و تدة ففرت العربانالمر

عشرة أنفس وضايقهم فيه فخارت قواهم بعد ما كانوا معدودين من  في نحو

الشجعان وقبض عليهم وقيدوهم وحملهم إلى القاهرة وكان لدخولهم يوم مشهود 

رجلين من أعيان وتولى قتلهم الصوفية والفقهاء وأرباب الديانة بعد ما ساق 

 (68اإلفرنج إلى منى ونحرهما هناك كما تنحر البدن التي تساق هديا إلى الكعبة )

 

 المحاولة الثالثة من قبل الرافضة

ض قبر النبي صلى الله عليه وسلم ل محاوالت نبش من ق بَل الع بيديين  كما تعر 

  .الرافضة

ومن أغرب ما اتفق له، مما أورده ابن النجار بسنده:  -رحمه الله  - يقول السخاوي

أن بعض الزنادقة أشار على الحاكم بأمر الله العبيدي بنبش القبر الشريف، وحمله 

إلى مصر لتكون محط -رضي الله عنهما -وصاحبيه  -صلى الله عليه وسلم-

يه جماعة نة، فحضر إلالرحال، فأنفذ ألبي الفتوح يأمره بذلك، فسار حتى قدم المدي

من أهلها ممن علم سبب قدومه، ومعهم قارئ يعرف بالركباني، فقرأ بين يديه: " 

ْم " التوبة  ه  ْن بَْعد  َعْهد  ْبه م  اللَّه  "  -إلى قوله  -َوإ ن نََّكث ْوا أَْيَمنَه م م   " قَات ل وه ْم ي عَذ  

، معه من الجند، فلما رأى ذلك التوبة فماج الناس، وكادوا أن يقتلوا أبا الفتوح ومن

قال لهم: الله أحق أن يخشى، ووالله ال أتعرض لشيء من هذا، ودع الحاكم يفعل 

 ؟في ما أراد، ثم استولى عليه ضيق الصدر، وتقسيم الفكر كيف أجاب

                                                 
 (744/ ص  7)ج  -خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى  - 60
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فما غابت الشمس من بقية يومه حتى أرسل الله من الريح ما كادت األرض  

تابها، والخيل بسروجها، كما تدحرج الكرة على تزلزل منه، وتدحرجت اإلبل بأق

وجه األرض، وهلك خلق كثيرون من الناس، وانفرج هم أبي الفتوح بما أرسله 

من تلك الرياح، التي شاع ذكرها في اآلفاق، ليكون حجة له عند الحاكم، وفي 

 (64ترجمته غير هذه الغريبة من الغرائب، طوله الفاسي.. )

 

 المحاولة الرابعة

أرسل من يسكنون بدار بجوار الحرم النبوي  حيث ،عهد نفس الخليفة العبيديفي 

وسمع أهل المدينة مناديا  صاح فيهم بأن  ،الشريف ويحفر نفقا  من الدار إلى القبر

ومن الجدير بالذكر أن الحاكم بن  .ففتشوا الناس فوجدوهم وقتلوهم ،نبيكم ينبش

 (67) هـ 834عبيد الله ادعى األلوهية سنة 

  

 المحاولة الخامسة: االعتداء على الحجرة النبوية

وفي سنة إحدى وستين وخمسمائة ذكر صاحب الخميس عن شمس الدين صواب 

الموصلي بواب المسجد النبوي، والقائم بأمره بإسناد صحيح عنه أن جماعة 

الروافض وصلوا من حلب فأهدوا إلى أمير المدينة الشريفة من األموال والجواهر 

ر خرجوا جسد أبي بكلم يخطر ببال، فشغله ذلك وأنساه دينه، والتمسوا منه أن ي

 من عند النبي صلى الله عليه وسلم. -رضي الله تعالى عنهما  -وعمر 

فلما غشيه من حب الدنيا والتشاغل باألموال عن الدين وافقهم على ذلك. قال 

صواب الموصلي المذكور: فطلبني أمير المدينة وقال: إن في هذه الليلة يصل 

إليك سلم إليهم مفتاح الحجرة الشريفة إليك كذا وكذا من الرجال، فحين يصلون 

 النبوية وال تتشاغل عنهم، وإال أخذت ما فيه عيناك.

قال صواب: فأخذتني رعدة ودهشة، وال أدري إالَم يئول األمر، فانتظرت، فلما 

كان نصف الليل أقبل أربعون رجال فدخلوا من باب السالم، فسلمت إليهم مفتاح 

قاحف والمكاتل وآالت الحفرة فعرفت مرادهم؛ الحجرة المطهرة، فإذا معهم الم

وغاب حسى من الهيبة النبوية، ثم سجدت لل ه وجعلت أبكي وأتضرع، فما نظرت 

إال وقد انشقت األرض واشتملتهم بجميع ما معهم من آالت الحفر والتأمت 

لساعتها، وذلك عند المحراب العثماني، فسجدت شكرا  لل ه، فلما استبطأ األمير 

رسل لي رسوال فأخبرته بما رأيت، فطلبني عاجال فوصلت إليه فإذا هو الخبر أ
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مثل الواله، فسألني مشافهة فحققت له ما رأيت، فقال: إن خرج منك هذا األمر 

 (66قتلتك، فلم أزل ساكتا  عن بث هذا األمر مدة حياة ذلك األمير خوفا  منه.)
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