
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اِحدٌ }يقول اهلل تعاىل:    ٌه وا إِلا ُُكْم  أانََّما إَِلا  َّ ى إَِلا ِمْثُلُكْم ُيوحا  ٌ ناا باَشا يف هذه اآلية يقرر لنا    [110]الكهف/{ُقْل إِنََّما أا

به ما ييعرتيه ويص   بٌَش ...ورسوٌل   حقيقة جيب أن ندركها أن الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم هو بٌَش 

يصيب سائر البَش فهو حيب ويكره جيوع ويشبع يتعب ويسرتيح ينام ويفيق يمرض ويشفى ويأيت النساء 

مبلغ عن اهلل معصوم من الزلل واخلطأ والنسيان والتقصري ولعل   وهو مع هذا رسوٌل   ،صىل اهلل عليه وسلم 

ٍة إَِّلَّ بِإِْذنِ }سبحانه   اهلل يؤيده يف بعض املواقف باملعجزات واآليات إن أراد هو ْأيِتا بِآيا ُسوٍل أاْن يا انا لِرا ا كا ما   وا

ٌ }،[38]الرعد/  {اهللَِّ فهو بَش عند اهلل وبَش عند نفسه وبَش  تأكد مرارا  يف القران والسنة    معنى    {ُقْل إِنََّما أاناا باَشا

 يف نظر متبعيه ويف نظر مكذبيه...  

اخلزائن   عنده  ملِك  وملاك((  ))ملِك  مزيج  عندهم  فهو  للنبي  خرافية  أسطورية  البعض صورة  خميلة  ويف 

يعطي ويمنع وجيود عىل الناس ويبطش بمخالفيه، وملاك كريم َّل يأكل وَّل يَشب وَّل يغضب وَّل تأيت 

بالسَمء وليقطعوا  عليه حاج  لقد بعث اهلل األنبياء لريبطوا األرض  الناس، وكل هذا أوهام وخرابيط،  ات 

                        عبادة العباد ويرصفوها لعبادة رب العباد...

ليه وقدر  بقدر ما حتيا قلوبنا بحبه وبقدر ما تعمر نفوسنا بالشوق إ  سنتحدث عن نبينا صىل اهلل عليه وسلم

          رسول اهلل مهَم تكلمنا عنه ليس له حد يعرب عنه ناطق بفم...

، َم نقل لنا من سنته صىل اهلل عليه وسلمأكد عىل بَشيته يف نحو ألف موضع في سنتحدث عن بَش رسول  

             !!رسول َّل تلغ عظيم توقرينا جلالل قدره عليه الصالة والسالمالوبَشية 

م أن رسول توه   تعاىل وكَمل حمبته صىل اهلل عليه وسلم َّل تكون باختالق أحاديث وحكايا  ونرصة دين اهلل 

 اهلل ولد وَّلدة مميزة                                                                                             

فخمود نريان فارس وهتدم إيوان كرسى وظهور    َّل واهلل لقد ولد كَم يولد الناس ومات كَم يموت الناس

يعتمد   إسناد  َلا  نجم وسَمع صوت وقت وَّلدته ووَّلدته ساجدا خمتونا  كل ذلك حكايا َّل تصح وليس 

      عليه...



 

 

                                                                                          

أانَُّه واحد ))  ومل يثبت يف ميالده إَّل حديث أاْت  تِي را ي الَّ ا ُأمِّ ُرْؤيا ُه وا ْوما ى قا ُة ِعيسا ارا بِشا اِهيما وا إِْبرا ُة أاِِب  ْعوا ا دا أانا

ْينا  را اُت املُْْؤِمننِيا يا ها لِكا ُأمَّ ذا كا اِم وا ُه ُقُصوُر الشَّ ْت لا اءا ا ُنوٌر أاضا ْت ِمنْها جا را ا بني وم                                         ((   خا

هذا العامل اَلدى موته ووَّلدته كانت املعجزة اخلالدة التي أراد اهلل أن تغري وجه العامل والدنيا وأن تبعث يف  

                                                                                ... والنور والربكة

من رسول اهلل فقال له: هون عليك يا أعراِب إنَم أنا  جاءه أعراِب وقف بني يديه فجعلت ترتعد فرائصه هيبة  

 ابن امرأة كانت تأكل القديد )أي خبز وحليب( بمكة ...  

تكن أو   مل  تتخامد  نارا   أو  بعضا   بعضها  يرضب  نجوما   وَّل  بعضا   بعضها  يرضب  أواوين  نبوته  إشارات 

                                                                                          أصواتا  جمهولة تتقاذف..

ناقة   ألجل  يقاتل  كان  الذي  األعراِب  ثقافة  حول  وكيف  األرض  يف  أنجزه  ما  هو  نبوته  عالمات  كانت 

 ...                       وكلب وفرس أصبح يقاتل ألجل قيمة ودين ومبدأ 

أكثر من نبينا صىل اهلل عليه وسلم ومع ذلك كان أتتصور أن حمكمة أو قاضيا  حيكم بالعدل أو هيدي للعدل  

ٌ وا يقول: )) عُ إِنََّما أاناا باَشا ُه بِناْحٍو مِمَّا أاْسما لا أاْقِِضا  تِِه ِمْن باْعٍض فا أاْْلاُن بُِحجَّ ُكْم  لَّ باْعضا عا لا َّ وا ْتاِصُمونا إَِلا  إِنَُّكْم َتا

 ِمْن 
ٍ
ء ْ ُه بَِشا ْيُت لا ْن قاضا ة  ِمنا النَّارِ ِمنُْه، فاما ُه ِقْطعا إِنََّما أاْقطاُع لا ْيئ ا فا ْأُخْذ ِمنُْه شا قِّ أاِخيِه فاالا يا                                                                                                                                         (( حا

هنتاه دعي هذا وقوَل ماكنتي    ل: وفينا رسول اهلل يعلم ما يف غِد، فقال َلا: ياسمع جارية تغني باملدينة وتقو

اهلل   إَّل  الغيب  يعلم  َّل  فإنه  اهللَُّ}تقولني،  اءا  شا ا  ما إَِّلَّ  ا  ناْفع  َّلا  وا ا  ًّ َضا لِناْفِِس  أاْملُِك  َّلا  كان  [  48]يونس/  {ُقْل 

 الناس أنه بَش كسائر البَش!!                                                                         يستطيع أن يتشاغل عن كالمها لكنه مل يفعل بل هناها ليعلم  

ْأتِيانِ  يا أاْن  ٌ ُيوِشُك  باَشا أاناا  إِنََّما  النَّاُس  اا  إِّنِّ   ي ))أاهيه ُأِجيباُه وا فا بِّى  ُسوُل را كِتااُب اهللَِّ  را َُلَُما  أاوَّ  
لانْيِ الثَّقا فِيُكُم  اِرٌك  فِيِه تا  

بِِه، ُخُذوا  وا بِكِتااِب اهللَِّ  ُكوا  سَّ تاما فا النهوُر  ى وا ْيتِ   اَْلُدا با أاْهُل  ْيتِى((   يوا با أاْهِل  ُرُكُم اهللَّا ِِف  كِّ :  ،  ُأذا ةا قاالا ْيرا أاِِب ُهرا ْن  عا

نِيِه إنََّما  ْن َُتْلافا ا لا ْهد  ك عا ُذ ِعنْدا
ِ لَّما اللَُّهمَّ إّنِّ أاَتَّ سا ْيِه وا لا ىلَّ اهللَُّ عا ُسوُل اهللَِّ صا ْيُتُه  ))قاالا را أايه املُْْؤِمننِيا أاذا ٌ فا  أاناا باَشا

ْلها  فااْجعا نْته  عا لا أاْو  ْدته  لا أاْو جا تاْمته  ِة(( ،أاْو شا اْلِقيااما ْوما  يا ِِباا  ُبُه  رِّ ُتقا ة   ُقْربا اة  وا كا زا الاة  وا ُه صا لا وجاء يف حديث فيه   ا 

أا ضعف   نْيِ  با ِمْن  ُفوٌف  ِمنِّي خا قاُربا  ْد  قا ياُكونا  أاْن  ُه  لَّ عا لا وا ِمْثُلُكْم   ٌ باَشا أاناا  إِنََّما  النَّاُس،  اا  أاهيه ا  يا ْن  ))  فاما ْظُهِرُكْم، 

بْ  أاصا با ُكنُْت  وا ْعُرُه،  شا ٍد وا حُمامَّ ِعْرُض  ا  ذا ْيئ ا، ها الِِه شا ما ِمْن  أاْو  ِه،  ِ باَشا ِمْن  أاْو  ْعِرِه،  ِمْن شا أاْو  ِمْن ِعْرِضِه،  ُه، ُت  ُ َشا

الشَّ  ةا وا اوا دا ٍد اْلعا ُف ِمْن حُمامَّ اوَّ ٌد ِمنُْكْم إِّنِّ أاَتا نَّ أاحا ُقولا َّلا يا ، وا ْلياْقتاصَّ ْلياُقْم فا اُلُه فا ما ا ِمْن  وا ْيسا َُما لا إِهنَّ ، أاَّلا وا  ْحنااءا



 

 

 

بَّكُ  أاحا إِنَّ  فا  : قاالا ُثمَّ  بِاأْلاْمِس،  تِِه  الا قا ما ِمْثلا  الا  قا فا الثاّن  اليوم  جاء  ثم   ، ُخُلِقي  ِمْن  ا  ْيسا لا وا تِي  ِن  طابِيعا ما ْيناا  إِلا ْم 

قا  _فوضع الصحابة رؤوسهم بني أرجلهم وَلم خنني _ اْقتاصَّ  ُجٌل فا اما را قا ْوما أاتااكا  فا أاْيتا يا ُسولا اهللَِّ، أارا ا را : يا الا

فا  ا  »يا  : الا قا فا  : قاالا اِهما  را دا ةا  ثا ثاالا ْضُتكا  أاْقرا فا ُيْقِرُضناا؟«  ٌء  ْ َشا ُه  عا ما ْن  »ما  : ُقْلتا فا  ، أالاكا فاسا ُل 
ائِ أاْعطِِه« السَّ ْضُل، 

اشة يطلب له عكَّ يقال  إليه رجل  قام  ،ُثمَّ   ْيُتُه  أاْعطا فا  : يتخطى    قاالا فقام  اهلل عليه وسلم  منه صىل  القصاص 

الذي َّل تشبه أخالقه أخالق املستبدين والطغاة الذين حيبون  _الرقاب نحو رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

باجلاه والسلطان   يتَميزون عن اخللق والرعية  والذين  قياما   الناس  يتمثل َلم  لقد كان  أن  بيبا  قريبا  من  ح ، 

قام عيل وقام العباس كلهم يطلب من رسول اهلل أن يكون القصاص منه     _الة والسالمأصحابه عليه الص

اشة بن حمصن لقد سألت  لكنه أبى وقال مني القصاص وملا وصل إليه نظر إليه رسول اهلل فعرفه وقال عكَّ

القصاص   أنت طلبت  يا رسول اهلل  فقال عكاشة  اجلنة بال حساب وَّل سابقة عذاب  تدخل  أن  ،  اهلل لك 

أن يكشف عن   اليوم!! طلب منه  القصاص  اريد  املعركة طعنتني يف خمرصيت وأنا  الصفوف يف  وانت تسّو 

ا، وقال واهلل لقد علمت ما حرض فأحببت أن متس بَشيت بَشتك، فازداد الصحابة بكاء من فقبلهخمرصته  

                              ((جال املوقف

 لكم أقول ما تسمعون واستغفر اهلل َل و

 

 

 واْلمد هلل رب العاملني 

 


