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 املقالة الرابعة

 

 
 

 املقالة األوىل

 مولد خامت رسل اهلل

 الصلوات ىعليه أزك
↑↑ 

رسلني كمكة املكرمة  من السنني ولد فخر امل 1410يف مثل هذا الشهر املبارك قبل 

فاستنار الكون بنور طلعته صلى اهلل عليه وسلم  وأشرقت األرض هبذا النور الوهاج 

حتى انقشعت الظلمات املرتاكمة على هذا العام  املتوارثة من القرون اهلمجية املتوغلة 

 يف اجلهل.

ث وكذلك كان مصري اجلهاالت اليت غشيت العقول على تعاقب أدوار اجلاهلية حي

أخذت تزول شيئاً فشيئاً بنور هديه صلوات اهلل عليه  إىل أن عمَّ فيضه البسيطة 

واستنارت بصائر الذين آمنوا به استنارة تضئ هلم ما وراء احلجب الظلمانية من الضار 
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والنافع  فرتكوا الضار وأخذوا النافع  حتى متكنوا يف أيسر مدة من القيام بأعمال عظيمة 

 ها األمم األخرى طوال قرون يف أقطار األرض.عجزت عن عشر معشار

ومن استعرض ما كان عليه طوائف البشر من اجلهل املطبق والتدهور املطلق يف شؤوهنم 

صلوات اهلل وسالمه -كلها أوان البعثة النبوية  ثم فكَّر فيما متَّ للمسلمني بعد مبعثه 

واعتالء شأنٍ يف العلوم واألعمال  باهر يف مجيع مرافق احلياة  من عِزٍّ منيعٍ ورقيٍّ  -عليه

واألخالق كما يرضى اهلل ورسوله اعتالءً يوازن مقدار متسكهم بأهداب هذا الدين 

احلنيف  جيد معجزات فخر الرسل صلى اهلل عليه وسلم تتجدد على توايل القرون 

 وهكذا إىل انتهاء احلياة البشرية يف هذا العامل.

اهلية  فمنهم طائةة كانوا يئدون بنامهم  ويعبدون فدونك الطوائف البشرية يف عهد اجل

 األصنام وما عسى أن يأكلوه أيام اجملاعة.

↑↑ 
ومنهم أمة كانوا يبيعون أرض اجلنة شرباً شرباً للذين يستغلوهنم  ويعتقدون يف اهلل أنه 

األمالك  تعاىل اهلل عما  شيخ أمشط قاعد على كرسي أبيض الرأس واللحية وحوله

 يةرتون.

تعاىل اهلل عما -ومنهم أهل دين يقولون بالتثليث واحللول  وهم عن قضايا العقول ذاهلون 

 .-يأفكون
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ومنهم شراذم يتعبدون األجرام العلوية  ويعتقدون أن اإلله قاعد على العرش يف السماء 

إىل غري ذلك من  -ا خيتلقونتعاىل اهلل عم-لِك على سرير املُلك يف األرض قعود املم 

 د العاقل وجود أناس يعتقدون تلك املخازي يف غابر األجيال.عاخلرافات اليت يستب

فبإشراق نور هديه صلوات اهلل عليه اجنلت تلك الظلمات عن طريق دعوة سيدنا حممد 

 املبعوث رمحة للعاملني  حتى متَّ للمسلمني ما يعلمه اجلميع من املةاخر.

رسول العظيم من نواحي العظمة جدّ عظيم  وقد عجز كبار أهل العلم عن وما هلذا ال

ملثل هذا العاجز أن يتصدى لبيان ناحية من نواحي ما  ىشرح بعض مزاياه العظيمة  وأن

هلذا النيب الشةيع من الذكر الرفيع ؟ ويف بيان ذلك كتب خاصة حافلة تطلع على شيء 

 .من نواحي عظمته صلوات اهلل وسالمه عليه

وقد أيد اهلل سبحانه وتعاىل أحب خلقه إليه بأكمل املعجزات وأمت الرباهني  وبعثه إىل 

 الناس كافة يدعوهم إىل الدين األكمل والشرع األمت  فبه ختمت الرسالة من اهلل.

 والقرآن احلكيم هو معجزته اخلالدة  وقد خص أحكم احلاكمني خبامت كتبه املنـزلة خامتم 

والتمام  وبه اخلتام واالختتام  فال بأس أن نتحدث عن هذا الكتاب رسله  فبه الكمال 

الكريم الذي سعدت هذه األمة باعتصامها بأحكامه أيام جمد اإلسالم  وإمنا ذلَّ من ذل 

 بإعراضه عن تعاليمه القومية.

↑↑ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بحانه وما ال جيوز فننـزهه عما ال وهذا القرآن هو الذي جعلنا منيز ما جيوز يف اهلل س

جيوز وصةه سبحانه به  وهو الذي حةزنا إىل االعتالء يف مرافق احلياة  واألخذ بكل ما 

فيه إعالء كلمة اهلل وإسعاد األمة  وهو الذي هدانا إىل مراضي اهلل تعاىل يف العبادات 

 واملعامالت  وإىل طرق اكتساب امللكات الةاضلة والعلوم النافعة.

ولذلك كانت الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني يف غاية من االعتناء بالقرآن الكريم 

كتابة وحةظاً وحتةيظاً ومدارسة لعلومه  وكانت صةة املسجد النبوي كدار للقراء يأوي 

ونه ألهل البالد مإليها فقراء الصحابة ممن ال أهلم هلم  يتدارسون القرآن ويتعلمونه  ثم يعل

جتدد الةتوح  وكان مجاعة من كبار الصحابة تةرغوا لتعليم الناس القرآن  املةتوحة على

يف املدينة املنورة بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم  وكان هبا دار للقراء خاصة  وكان 

ملعاذ بن جبل ثم البن عباس رضي اهلل عنهم عناية عظمى بتعليم القرآن وعلومه ألناس 

 .ال حيصيهم العد يف مكة املكرمة

وكان ابن مسعود رضي اهلل عنه قد علم القرآن وعلومه لعدد عظيم من أهل الكوفة  

بلِغ بعض  ثقات أهل العلم عددَ هؤالء إىل حنو أربعة آالف قارئ ما بني متلقٍّ منه وي  

 مباشرة أو آخذ عمن أخذ عنه. 

وأبو موسى األشعري رضي اهلل عنه كان أيضاً يصنع صنيعه بالبصرة  وقد حدث 

عن « فضائل القرآن«اف  ابن الضري  أبو عبد اهلل حممد بن أيوب البجلي يف كتابه احل
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كان أبو موسى «مسلم بن إبراهيم عن قرة عن أبي رجاء العطاردي البصري أنه قال: 

« فيقعدنا حلقاً حلقاً يقرئنا القرآن -يعين مسجد البصرة-يطوف علينا يف هذا املسجد 

 اهـ.

↑↑ 
وكان أبو الدرداء رضي اهلل عنه يعلم القرآن يف كل يوم من طلوع الشم  إىل الظهر  

ويقسم املتعلمني عشرة عشرة ويعني لكل عشرة عريةاً يعلمهم القرآن  وهو يشرف على 

اجلميع يراجعونه إذا غلطوا يف شيء  راجع تاريخ دمشق ألبي زرعة وتاريخ ابن 

 عساكر.

نسرد ما ألصحاب هؤالء يف األمصار من السعي احلثيث يف تعليم القرآن  ولو أخذنا

 والتةقيه يف الدين يف أمصار املسلمني لطال الكالم.

وها هو اإلمام ابن عامر الدمشقي صاحب أبي الدرداء وأحد األئمة السبعة من القراء 

اإلمام الذي وهو  -كان له وحده أربعمائة عريف  يقومون بتعليم القرآن حتت إشرافه 

جيرتئ على قراءة مثله الشوكاني والقنوجي بدون وازعٍ هلما  مع خطورة الكالم على 

  القراءة املتواترة.

ويف اجمللد الثاني من النشر الكبري البن اجلزري حبثٌ ممتعٌ يف هذا الصدد  يردع أمثاهلما 

 من اخلاطئني أو املخطئني املتحاملني على القراءات املتواترة. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وابن  ييقة ابن عامر هذه هي طريقة اآلخرين من أصحاب ابن عباس وأصحاب علوطر

 مسعود وأصحاب أبي موسى رضي اهلل عنهم يف التعليم. 

 وهكذا كان القراء يف سائر األمصار جيرون على هذا النمط يف تعليم القرآن.

أخرج احلاف   وكان الصحابة والتابعون يتعلمون فقه القرآن عند تعلمهم آيات القرآن  وقد

حدثنا حممد بن »وقال:  «فضائل القرآن«أبو بكر جعةر بن حممد الةريابي يف كتابه 

عبيد بن حساب  ثنا محاد بن زيد  ثنا عطاء بن السائب  عن أبي عبد الرمحن 

السلمي قال: إمنا أخذنا بالقرآن عن قوم أخربونا أهنم كانوا إذا تعلموا عشر آيات مل 

اآلخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل. قال: فتعلما العلم والعمل جياوزوهن إىل العشر 

مجيعاً  وإنه سريث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب املاء ال جياوز هذا وأشار بيده إىل 

 اهـ. « حنكه 

↑↑ 
 عنه وهو وأبو عبد الرمحن السلمي هذا تلقى القرآن من علي بن أبي طالب رضي اهلل

عمدته فيه  وقد عرض القرآن أيضاً على عثمان وزيد رضي اهلل عنهما  وعنه أخذ 

 كرم اهلل وجهه. يالسبطان الشهيدان رضي اهلل عنهما القرآن  وكان ذلك بأمر عل

وهكذا كانت الصحابة والتابعون يف العناية بتعليم القرآن وتةهيم أحكامه وهكذا سار 

القرون حيةظه يف كل طبقة من ال حيصيهم العدّ يف كل قطر   من بعدهم على سننهم مدى
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حتى إذا أخطأ تالٍ يف حرف من القرآن يف قرى بعيدة عن املدن جيد هناك من يرده إىل 

الصواب  وهذا أمر مل يسبق لكتاب من الكتب يف تاريخ البشر  وهكذا صدق اهلل 

 وعده يف حةظه.

لة آياته على املعاني وضوحاً وخةاء  ولو كانت ومن املعلوم أن القرآن الكريم تتةاوت دال

خلمدت اهلمم وركدت األفهام   -كمواد القوانني الوضعية-آياته تتساوى يف دركها األفهام 

 يشملها الغباء لعدم وجود ما حيمل على الغوص والتةكري العميق. 

↑↑ 
يث تختلف األفهام والقرائ  يف إدراك أسراره لكن اهلل جلت حكمته جعل القرآن حب

وّنت واجتالء معانيه  فاحتيج إىل علوم تساعد يف تةهم أسرار الكتاب احلكيم  فلذلك د  

العلوم العربية من مةردات اللغة واالشتقاق والصرف والنحو والبالغة وما إىل ذلك من 

 علوم اللسان.

ول الدين وعلم أصول الةقه واجلدل ن علم أصول التةسري وعلم أصولذلك أيضاً دوّ 

والتاريخ وحنو ذلك مما يةيد يف معرفة مراتب احلجج واألدلة  ويف إدراك مواطن العرب من 

 أنبائه. 

وقد فاض كل هذه العلوم من القرآن الكريم زيادة على ما أفاده من العلم باهلل وكمراضيه 

 والنظر يف ملكوت السموات.يف العبادات واالعتقادات واملعامالت واكتساب امللكات 
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وما ألةه أهل العلم يف اجتالء روائع املعاني من القرآن الكريم مما ال يكاد حيصيه العد على 

اختالف مسالكهم يف العناية بالرواية أو الدارية وفنون األفنان من علوم القرآن  وعلى 

 يد.تةاوت أذواقهم ومشارهبم يف االهتمام جبهة خاصة من مزايا القرآن اجمل

↑↑ 
وأرجو القارئ الكريم أن يسم  يل أن أذكر بعض مؤلةات علماء هذه األمة يف هذا 

 ا ملساعيهم اجلبارة يف مضمار تدوين املؤلةات: الصدد مما يكون أمنوذجً 

لى ما يف سبعني جملداً ع «املختزن«فها هو تةسري اإلمام أبي احلسن األشعري املسمى 

 زي يف اخلطط.ييذكره املقر

 ةر.يف مائة سِ  «احمليط»وتةسري القاضي عبد اجلبار اهلمذاني املسمى 

أقل ما يقال فيه  «حدائق ذات هبجة«وتةسري أبي يوسف عبد السالم القزوني املسمى 

ةمه وجعل مقره مسجد اإلمام أبي حنيةة ببغداد ثم إنه يف ثالمثائة جملد  وكان مؤلةه وقم 

يف عداد الكتب اليت ضاعت يف أثناء استيالء املغول على دار اخلالفة ببغداد إال صار 

 أني مسعت من أحد أدباء اهلند: أنه رأى قطعة منه يف أحد فهارس اخلزانات.

↑↑ 
 وللحاف  ابن شاهني تةسري يف ألف جزء حديثي.

يف التةسري يف حنو مثانني ألف ورقة   «ر الةجرأنوا«وللقاضي أبي بكر ابن العربي 

 واملعروف أنه موجود يف بالدنا   إال أني مل أظةر به مع طول حبثي عنه.
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والبن النقيب املقدسي أحد مشايخ أبي حيان تةسري يقارب مائة جملد يوجد بعض 

جملدات منه يف خزانات اصطنبول  ويوجد من تلك التةاسري بعض جملدات يف بعض 

 انات  فيما أعلم.اخلز

املدعو  «فت  املنان«فهو تةسري  -على ما نعلم-وأما أضخم تةسري تام يوجد اليوم 

بالتةسري العالمي املنسوب إىل العالمة قطب الدين الشريازي  وهو يف أربعني جملداً  

فاجمللد األول منه موجود بدار الكتب املصرية  وبه تظهر خطته يف التةسري  ويف مكتبيت: 

يف اصطنبول من جملداته ما يتم هبا نسخة  -حكيم أوغلى-باشا  يد أسعد وعلحمم

 كاملة.

  «املنهل الصايف»وللعالمة حممد الزاهد البخاري حنو مائة جملد يف التةسري  كما يف 

 ولعلماء هذه األمة تةاسري ال حتصى سوى ما تقدم على اختالف مسالكهم.

↑↑ 
فما سردناه هنا نبذة يسرية مما للعلماء من املساعي احلميدة يف سبيل تبيني معاني كتاب 

 اهلل العزيز وكشف أسراره اليت ال حتصى.

وهلم أيضاً مثل هذه اخلدمة املشكورة يف تدوين السنن الشارحة للكتاب املبينة لوجوه 

 اإلمجال فيه.
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اهلل  وإليهما يستند إمجاع اجملمعني بع شرع ني -الكتاب والسنة-ومن هذين املعينني 

وقياس القائسني  وقد جعل أئمة هذه األمة لكل واحد منها سياجاً يضمن حراسته من 

عدوان املعتدين ومهوس اخلاطئني فاستقرت بعنايتهم طرق االستنباط ووجوه االستدالل 

ينة ووسائل الرتجي  وسبل الداللة  حتى أصبحت حمجتهم بينة املعامل وأصوهلم رص

 القواعد حبيث ال تقبل أي تشغيب.

فمن حاول أن يتخطى ما فهمه مجهرة أئمة العلم سلةاً وخلةاً من تلك األدلة يف أحكام 

 الشرع ال يقع إال على أمِّ رأسه مرتدياً يف هاوية الردى.

ولي  للراسخني يف الزيغ يف آخر الزمن سبيل ما يف املخالةة جلماهري أهل الةقه يف الدين 

أن يةضحوا أنةسهم  أن يعملوا: يء من أحكام الشرع  بل قصارى ما يستطيعونيف ش

ويكشةوا للجمهور عن مغيب ما ينطوون عليه من اجلهل الةاض  وتوخي اهلالك مع 

 اهلالكني.

وليست خمالةة مجهور الةقهاء يف فهم كتاب اهلل وسنة رسوله باألمر اهلني  بل ذلك أمر 

 شديد اخلطر. 

سأل أن يغرس يف قلوبنا خمافته  ويوحد كلمتنا يف دينه  ويلهمنا االتباع واهلل سبحانه أ

بدون ابتداع  وخيتم لنا خبري  وأن يسدد خطوات قادة األمة وأدالئها إىل ما فيه سعادة 

 اجلميع  جباه حبيبه ومصطةاه.
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↑↑ 
 

 

 املقالة الثانية

 املولد الشريف النبوي
↑↑ 

ذكرى مولد النيب صلوات اهلل وسالمه عليه جتعلنا نستعرض ما كانت عليه طوائف 

البشر من صنوف الزيغ ووجوه اجلاهلية من قبل  وما متَّ بيده الكرمية من سعادة شاملة 

مات اج يهدي إىل كل خري يف الدارين ويكشف صنوف الظلملن تبع دينه  ونور وهّ 

املرتاكمة على أبصارهم وبصائرهم من عهد الشقاء الذي لي  بعده شقاء  وكل ذلك 

بي من بعثته صلى اهلل عليه وسلم إىل كافة الناس بشرياً ونذيراً  وداعياً إىل اهلل بإذنه 

 وسراجاً منرياً.

صلوات اهلل وسالمه –وشهر ربيع األول هو رمز ذلك اليوم املسعود  مولد فخر الوجود 

فنرى املسلمني طول هذا الشهر املبارك مثابرين على االحتةاء بذكرى والدته  -ليهع

ا منهم ملا فاض عليهم من نور هدى ومطلع نور هدايته صلى اهلل عليه وسلم عرفانً 
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طلعته امليمونة  بعد ظلمة مرتاكمة وزيغ متواصل وضالل  لي  فوقه ضالل حتى تبدلت 

 األرض غري األرض.

ولد النيب صلى اهلل »وغريه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال: وقد أخرج أمحد 

عليه وسلم يوم االثنني  واستنبئ يوم االثنني  وخرج مهاجراً يوم االثنني  وقدم املدينة يوم 

 «.االثنني  وتوفى صلى اهلل عليه وسلم يوم االثنني

يوم االثنني  وأن شهر وقد اتةق مجهرة النقلة على أن مولده كان عام الةيل  وأنه كان 

قِ وذكر  شهرٍ سواه ملولده عليه السالم لي  إال من قبيل سب  -مولده هو شهر ربيع األول 

فيدور اخلالف املعتد به يف تعيني اليوم من شهر ربيع األول أهو عند  -القلم عند النقاد

 انقضاء اليوم الثامن أم العاشر أم الثاني عشر؟

ده عليه السالم على تلك األيام  وال برواية تأخره عنها  لعدم فال يعتدون برواية تقدم مول

 استنادمها على شيء يلتةت إليه.

 فدار البحث يف ترجي  الراج  من تلك الروايات الثالث. 

فالقول بأن والدته عليه السالم عند انقضاء مثانية أيام من الشهر قدَّمه ابن عبد الرب يف 

ف يف مولده عليه السالم  واقتصر عليه قبله أبو بكر االستيعاب عند سرده لوجوه اخلال

حممد بن موسى اخلوارزمي  خازن دار احلكمة املأمونية  وقال عنه احلاف  عمر بن 
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الذي أجازه عليه مظةر الدين صاحب - «التنوير يف مولد السراج املنري»دحية يف كتابه 

 .«ل التاريخهو الذي ال يص  غريه  وعليه أمجع أه: » -إربل بألف دينار

فيكون هذا هو الراج  روايةً  بل املتعني درايةً؛ ألن اليوم التاسع عند انقضاء تلك األيام 

الثمانية هو الذي تعني ملولده صلى اهلل عليه وسلم  بعد إجراء حتقيق رياضي ال يتخلف 

باللغة كمعرفة الرياضي املشهور العالمة حممود باشا الةلكي املصري رمحه اهلل يف رسالة له 

 الةرنسية يف تقويم العرب قبل اإلسالم.

وقد ابتدأ املشار إليه يف حتقيقه القهقرى من يوم كسوف الشم  عند وفاة إبراهيم ابن 

حممد عليه الصالة والسالم يف السنة العاشرة من اهلجرة  والنيب صلى اهلل عليه وسلم 

 يف سن ثالث وستني سنة كما يف صحي  البخاري. 

↑↑ 
ن أن الكسوف يف تلك السنة كان يف سلخ شوال واستمر على تتبعه الرجعي إىل أن وعيّ

وصل إىل نتيجة أنه صلى اهلل عليه وسلم يلزم أن يكون مولوداً يف اليوم التاسع من شهر 

هر املذكور عام ه هو ذلك اليوم من الشيربيع األول  ألنَّ يوم االثنني الذي كانوا اتةقوا عل

م  وأجاد البحث يف حتديد يوم والدته صلى اهلل  571إبريل سنة  20الةيل املوافق 

 عليه وسلم بعد االستعراض الشامل ألقوال الةلكيني من الشرق والغرب.
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فال معدلم عن هذا القول لرتجحه رواية  وتعيينه دراية؛ ألن التحقيق الرياضي ال 

 يتخلف. 

نتائج األفهام يف تقويم العرب «اشا تلك الرسالة إىل العربية باسم وقد ترجم أمحد زكي ب

هـ.  1305سنة  «قبل اإلسالم ويف حتقيق مولد النيب وعمره عليه الصالة والسالم

 فجزامها اهلل عن العلم خرياً. -وطبعت يف تلك السنة كمصر

طبقاته إىل حممد  وأما القول بأن مولده يف اليوم العاشر من الشهر  فقد عزاه ابن سعد يف

 الباقر رضي اهلل عنه  لكن يف سنده ثالثة رجال متكلم فيهم.

↑↑ 
ةْلٌ من السند وأما القول بأنه اليوم الثاني عشر من الشهر فقول حممد بن إسحاق  لكنَّه غُ 

 هلا.كما يف مستدرك احلاكم  فيكون شأنه شأن األقوال اليت ال أسانيد 

لكن أغلب البالد أخذ هبذا يف االحتةاء كمولده صلى اهلل عليه وسلم  ليكون يف زمن 

 كان بروزه هلذا العامل يف مثله أمراً متةقاً عليه عند اجلميع. 

وأما تأخره عن ذلك اليوم فوهم حمض ممن لي  يف العري وال يف النةري  ومل يعتد صاحب 

كسوف يف أيام وشهور غري سلخ شوال ملنافاة ذلك تلك الرسالة بروايات يف وقوع ذلك ال

 ملسلمات الةن.
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فإصرار ابن حجر على جتويز وقوعه يف رابع الشهر أو عاشره أو الرابع عشر منه كما 

ورد يف بعض الروايات وردُّه على الةلكيني وضربه املثل بقول الشافعي يف األم من احتمال 

علم الةلك املأخوذ مما جرت عليه سنة  اجتماع العيد والكسوف  ناشئة من ب عده عن

العادة ال اإلمكان العقلي  وقد  ياهلل يف اختالف األيام والشهور والةصول بطريق جر

أصاب البدر العيين يف رده على الرواة يف روايامهم وقوع الكسوف يف غري أيامه يف جاري 

 العادة  وال عجب يف أن يهم الثقة يف شيء لي  يف متناول علمه.

↑↑ 
كما أنه ال عجب يف اختالف الرواة يف تاريخ ميالده صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه ولد بني 

 أمة أمية ال حتسب وال تكتب وال تؤرخ إال بأحداث معروفة عندهم يف مبدأ األمر.

سعيه يف تكثري نا الربن  قيتانو ]كيتانو[ على هذا االختالف  مع بفال حمل يف أن يعي

الروايات عن كل من هبَّ ودبَّ  يف تارخيه الكبري عن اإلسالم  متناسياً مبلغ االختالف 

الواقع يف ميالد عيسى عليه السالم  مما ال طريق معه إىل  «بالسنني ال باأليام»العظيم 

حتديد زمنه أصالً  لتباعد ما بني روايامهم  من التةاوت الشاسع الذي ال جامع له  

نبينا صلى اهلل عليه وسلم ثبت برواية راجحة  ةالف ما هنا ألن حتديد زمن والدخب

 أيدمها دراية ناجحة كما سبق.
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-الرتكماني صاحب إربل  «الذئب األزرق«وامللك املعظم مظةر الدين كو كبوري 

مبتكر ذلك االحتةال البالغ كمولد حضرة املصطةى صلوات اهلل وسالمه عليه املشروح يف 

كان حيتةل -وصف احتةاله وسعة أعطياته ونةقاته  «436-1»ابن خلكان  وفيات

باملولد الشريف يف الليلة الثامنة من شهر ربيع األول يف عام  ويف الليلة الثانية عشرة منه 

 يف عام آخر عمالً بالروايتني.

↑↑ 
ثار الواردة يف مولده عليه السالم  ومن أمجع الكتب وقد ألَّف أهل العلم مؤلةاه كثرية يف اآل

يف ثالثة جملدات للحاف  ابن  «جامع اآلثار يف مولد النيب املختار«املؤلةة يف ذلك: 

 ناصر الدين الدمشقي رمحه اهلل. 

عدم ذكر  يف هذا املقال مباحثَ تغين شهرمها عن ذكرها  لكن توايل وقد طرقت  

 عند اجلمهور  وهذا مما ال يستساغ.  املشهور قد يؤدي إىل نسيانه

هذه املباحث إن مل يكن فيه تذكري فةيه استذكار  واهلل سبحانه  واحلاصل بأن طر قم 

 ويل التسديد.

↑↑
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 املقالة الثالثة

 املولد النبوي والدعوة النبوية
↑↑ 

ما كانت طوائف البشر وصلت إليه من التدهور يف أبواب االعتقاد والعمل من علم 

لُق قبل مولد املصطةى صلوات اهلل وسالمه عليه  ثم مل  إىل ما متَّ بيده الكرمية من واخلُ

اإلصالح الشامل يف تلك األبواب يف مدة يسرية بعد قيامه بالدعوة إىل اهلل سبحانه: ازداد 

 ل ما أرسله إال ليكون رمحة للعاملني حقاً.تيقناً بأن اهلل عز وج

فها هي بيئته كانت متوغلة كل التوغل يف جاهلية جهالء ووثنية خرقاء تعبد ما تنحت  

  وال ترتفع عن اتخاذ الغارات مصدر -تعاىل عن ذلك-وتعتقد أن املالئكة بنات اهلل 

 تأبى أن تبي  أو خشية إمالق  وال يبارتزاق  وال تستنكف من وأد البنات خمافة س

اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولداً شرعياً ملن يشبهه منهم. ويقول القائل يف بين 

حنيةة إهنم اتخذوا يف اجلاهلية إهلا من حي  فعبدوه دهراً ثم أكلوه يف اجملاعة  تعاىل 

 اهلل عما يةرتون.

↑↑ 
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ينون بأديان حمرفة خمتلةة  فمنهم أمة تدين بالتثليث وتقول إن وحول تلك البيئة أمم يد

الثالثة واحد  وإن ابن اهلل قتل ثم رفع إىل السماء وقعد يف جنب أبيه. تعاىل اهلل عما 

 خيتلقون  ويبيع هلم كهنتهم بقاعاً من اجلنة وهم ألرباهبم مسخرون.

لسماء  وحوله األمالك يهبط ومنهم من يعتقد أن اهلل شيخ أمشط  قاعد على كرسيه يف ا

إىل الصخرة ويصعد منها إىل السماء  وقد اسرتاح يوم السبت مستلقياً على ظهره رافعاً 

 ب أصابه من خلق الكون  تعاىل عما يأفكون!!إحدى رجليه على األخرى لنصَ 

ومنهم الصابئة عبدة األجرام العلوية كأصحاب اهلياكل الذين يعتقدون أن الشم  إله كل 

األشخاص  تكثّرواحد كثري  واحد يف األصل كثري ب اخلالق  وكاحلرانية الذين يرون أن إله

يف رأي العني... فإنه يظهر هبا ويتشخص بأشخاصها وال تبطل وحدته وذلك حبلول 

 ذاته أو جزء من ذاته فيها. تعاىل عما يشركون.

↑↑ 
القائلون خبالقني اثنني: النور خالق اخلري  والظلمة خالق الشر  ومنهم اجملوس عبدة النار

على اختالف فرقهم خبلط وتخليط من مانوية وديصانية ومزدكية وغريها يرون أن النور 

ا حبَرّان ي رأس املانوية راهبً نغري متناه إال من جهة التحت حيث يالقي الظلمة  وكان ما

دكية هو مزدك الداعي إىل االشرتاك يف األموال مزج النصرانية باجملوسية  ورئي  املز

واألبضاع تأسيساً لإلخاء الشامل بإزالة أسباب العداء يف زعمه  وقد بلغت به الوقاحة 
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  إىل حد أن يطالب قباد الساساني بتسليم امللكة له فانصاع له قباد الذي كان دان بدينه

يقبلهما ليعةي أمه من لكن صعب ذلك على أنوشروان ابنه فانكب على رجلي مزدك 

وبعد أن توىل االبن امللكَ أعمل يف املزدكية السيف وقتل رئيسهم شر   هذا فأعةاها

 قتله.

ومزدك هذا هو السبب األصلي الهندام ذلك اجملد الشامخ آلل ساسان واهندام اجملد 

ن معتقد املزدكية أن نتيجة ضرروية لإلباحة املطلقة حيثما حلت ولو بعد حني. ومِ 

 عبود قاعد على كرسيه يف العامل األعلى على هيئة قعود امللك يف العامل األسةل.امل

↑↑ 
ل االستدالل باألثر على ومن تلك األمم الدهريون والطبعيون نةاة الصانع احملرومون من تعق  

املنـزلون للبشر منـزلة البقر املؤثر  وهذا منتهى البالهة  وهم آفة الةضيلة يف كل عصر  و

 يف عدم التكليف.

نِيّة والبَرامهة القائلون بنةي ما وراء احل  واملنكرون للنبوة  وفلسةتهم أم مَ ومنهم الس

 اهلوان واملذلة يف كل دور.

هكذا كان احلجاز وما حوله إىل فلسطني والشام والعراق وبالد الروم وأرض الةرس 

االها حني بعث خامت رسل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأي واهلند وبالد أفريقية وما و

 منظر يكون أقتم وأظلم من هذا املنظر يف تاريخ البشر.
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وال خيةى على البصري مصادر ما نستخةه من املزاعم الشائنة يف بعض حنل اليوم من تلك 

 . املعتقدات الباطلة

إىل اإلسالم يف  ةبالدعو -صلوات اهلل وسالمه عليه -فقام هذا النيب اهلامشي األبطحي

تلك البيئة احملاطة بتلك األمم يقيم احلجة لدعوته حبيث ال يدع عذرًا ملعاند  ويوق  

العقول إىل املعايل بطريقة ال تعلو على مدارك العامة وال تستنكرها اخلاصة  ويدعو إىل 

ا له سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة وجيادل الطوائف باليت هي أحسن حتى دانو

تباعًا  فعلمهم ما جيوز اعتقاده يف اهلل وما ال جيوز وفهّمهم وجوب تنـزيه اهلل سبحانه عن 

خملوقاته ومماثلة مصنوعاته وفقّههم يف أبواب العمل  ودرهبم على الةضائل  ةمشاهب

والسجايا الكرمية  واستنهض اجلميع حنو رقي مستمر يف العلوم واألعمال واألخالق وما 

ا تدرجييًّا بعيدًا عن الطةرة واملةاجأة  مستعمالً اللطف يف حمله والعنف هاضً إليها استن

يف موضعه حتى خرقت دعوته ذلك النطاق وانتشر دين اإلسالم يف مجيع اآلفاق فدانت 

 األمم بنور هدايته يف مشارق األرض ومغارهبا.

↑↑ 
والنهضة امليمونة على العاملني ما مل يعهد له مثيل من  وأفاضت هذه الدعوة املباركة

ا وجيد يف ثنايا تشريع هذا النيب العظيم اخلريات يف أيسر مدة  فمن تأمل ذلك يزداد يقينً 
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معجزات تتجدد مدى الدهر  رغم احنراف املنحرفني عن هدية صلى اهلل عليه وسلم 

 اخلارج.ورغم مسعى الةاتنني يف هدّ كيان شرعه يف الداخل و

وأمهات ما تلقت األمة من النيب صلى اهلل عليه وسلم هي العلم باهلل وصةاته وما إليها 

والعلم باألحكام العملية من عبادات ومعامالت يدور   من املعتقدات املقصودة لذامها

عليها مهذيبهم النةسي وإقامة العدل بني اخلليقة  والعلم بطرق اكتساب امللكات الةاضلة 

عن اخلالل الرديئة النةسية مما يرشد إىل وسائل تزكية النةوس وتصةية القلوب  والتخلي

حتى تصدر منها األعمال املسعدة يف النشأتني سجية ال بتكلف فتتم هلم الكماالت 

العلمية والعملية. كما أشرت إىل ذلك كله عند حتدثي عن احلالة العامة عند البعثة 

 البن عساكر.« رتيتبيني كذب املة»النبوية يف مقدمة 

وكان السلف من األمة احملمدية يف غاية من االعتصام هبذا الدين احلنيف وهناية التوفيق 

يف استثمار اخلريات منه يف ساحات العلم والعمل واالعتزاز كما هو معلوم ملن استعرض 

لعامل هم اخلالدة يف العلوم متأل خزانات اآثارهم يف فت  البالد وهداية العباد  ومدوناتُ 

وتشهد هلم بكل فخر  خبالف خَلمةهم الذين أضاعوا الرتاث  وبدأوا يندجمون يف غري 

أمتهم فهانوا وذلوا حيث أعرضوا عن هذا الدين القويم والشرع احلكيم  فال حول وإال قوة 

 إال باهلل فندعوه سبحانه أن يوقظنا من غةوتنا ويلهمنا رشدنا  وهو اجمليب ملن دعاه.

↑↑ 
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 املقالة الرابعة

 املولد النبوي الشريف
↑↑ 

ذكرى والدة فخر رسل اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه جتعلنا نشعر كما أغدق اهلل 

سبحانه كمولده وبعثته صلى اهلل عليه وسلم على البشر كافة من متهيد السبيل للتخلص 

يد الطريق للذين اتبعوه إىل سعادة لي  بعدها با هم فيه من الضالل البعيد  وتعمم

 سعادة.

وشهر ربيع األول هو رمز ذلك اليوم املسعود  فرتى املسلمني طول هذا الشهر املبارك 

ا منهم ملا فاض من طلعته مستمرين على االحتةاء كمولده صلى اهلل عليه وسلم عرفانً 

لطريق وإزالة الظلمات املرتاكمة من عهد اجلاهلية يف شتى النواحي  امليمونة من إنارة ا

وإبطال الباطل يف معتقدات الوثنيني واجملوس واليهود والنصارى والصابئني من إشراك 

وتشبيه وقول باحللول  وحنو ذلك من املخازي املشروحة يف كتب امللل والنحل وتاريخ 

ليه طوائف البشر من الزيغ والضالل املبني عند األديان  فكلما استذكر اإلنسان ما كان ع

بعثته صلى اهلل عليه وسلم وما وصل إليه متابعوه من السعادة الباهرة يف مدة يسرية جيد 
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يف ذلك أكرب معجزة تدل على عظمة هذا الرسول العظيم صلوات اهلل وسالمه عليه  

إال باتباعه عليه السالم يف ويستيقن أنه ال سعادة وال هنوض وال عزة يف آخر الزمن أيضاً 

 مجيع النواحي العلمية والعملية واخللقية.

↑↑ 
 يصلى اهلل عليه وسلم وهد هاهلمم يف هذا السبيل إمنا يكون بتذكار هدي واستنهاض  

 أصحابه رضي اهلل عنهم يف شؤون الدنيا والدين لنأتسي هبم يف ذلك حتى نسعد سعادة

 طيبة مباركة.

والعادة املتبعة يف البالد اإلسالمية االحتةاء باملولد الشريف يف الليلة الثانية عشرة من 

شهر ربيع األول ألن والدته مل تتأخر عن هذا التاريخ عند اجلميع فيحتةون به يف ليلة ال 

 به بعدها يف كونه عليه السالم مولودًا قبل ذلك الزمن. عتدّ يبقى أي خالف ي  

ال يستغرب اخلالف يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه ألنه ولد بني أمة أمية ال تكتب و

 وال حتسب وال تؤرخ إال بأحداث معروفة عندهم.

قملة على أنه ولد يف عام الةيل وأن والدته كانت يف يوم االثنني ويف شهر وقد اتةق مجهرة النّ 

نقضاء مثانية أيام من الشهر أو يف العاشر ربيع األول  ثم اختلةوا يف أن والدته كانت بعد ا

ح ية احلاف  حتى قال: هو الذي ال يص  غريه منه أو الثاني عشر  واألول جزم به ابن دِ 

وعليه أمجع أهل التاريخ كما يف السرية احللبية  والثاني عزاه ابن سعد إىل حممد الباقر 
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لث أضعةها حيث ذكره ابن رضي اهلل عنه لكن يف سنده ثالثة رجال متكلم فهيم  والثا

قول ابن دحية يف الرواية األوىل وهي املتعينة يف  إسحاق من غري سند  وقد رأيتَ 

حتقيق حممود باشا الةلكي املصري يف رسالته باللغة الةرنسية عن تقويم العرب قبل 

 نتائج األفهام» اإلسالم  وقد ترمجها إىل اللغة العربية أمحد زكي باشا يف رسالة مساها 

وقد  «يف تقويم العرب قبل اإلسالم ويف حتقيق مولد النيب وعمره عليه الصالة والسالم 

 .هـ1305طبعت سنة 

↑↑ 
ا رياضيًّا ال يتخلف  مبتدئًا من حديث أخرجه البخاري يف وقد عمل فيها حتقيقً 

ن النيب عليه السالم يوم كان النيب كسوف الشم  يف السنة العاشرة يوم وفاة إبراهيم اب

د وقت الكسوف بآخر شهر شوال من صلى اهلل عليه وسلم ابن ثالث وستني سنة وحدّ 

جَر الشهور اليت وردت يف بعض الروايات مما مل يقع فيه كسوف كما ردّ وهَ  السنة املذكورة

 مانع من أن يهم العيين الروايات عن وقوع الكسوف يف أيام ال يقع فيها الكسوف عادة  وال

ن أصر ابن حجر على متشيته تلك الروايات لبعده إالثقة يف شيء لي  يف تناول علمه  و

 عن العلوم الةلكية.

↑↑ 
مِل حممود باشا الةلكي املذكور تتبعًا قهقريّا من هذا املبدأ إىل أن أثبت أن يوم االثنني فعَ 

م وأجاد 571إبريل سنة  20ع من شهر ربيع األول عام الةيل املوافق كان اليوم التاس
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هكذا البحث يف حتديد يوم والدته صلى اهلل عليه وسلم برباهني رياضية ال تتخلف  

بينما كان ميالد عيسى عليه السالم غري قابل للتحديد من خالف شديد متباعد 

 طام له وال زمام.بالسنني مما ال خِ 

يدل على أنه مل يولد يف الثامنة بل «: ت  يف مثانية خلم »: مولده عليه السالموقول القائل يف 

يف التاسعة على هذه الرواية فتُطابق هذه الرواية اليت أيدها ابن دحية ذلك التحقيق 

 الرياضي كما يتبني من االطالع على تلك الرسالة.

 م.وهبذا القدر من البيان نكتةي يف هذا املوضوع واهلل سبحانه أعل

↑↑ 
 

 انتهى
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