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  وسلم عليه هللا صلى األعظم النيب عند اللمس حاسة
 

 هللا صـــــــل  املصـــــــط   حـــــــوا  سلســـــــلة يف حلقـــــــة آخـــــــر هـــــــ  .. املؤمنـــــــون اإلخـــــــو  أيهـــــــا
 عـــــــ  احلـــــــ ي  وبقـــــــ  والـــــــ و   والشـــــــ  والبصـــــــر الســـــــمع عـــــــ  حتـــــــ  نا وقـــــــ  وســـــــل   عليـــــــ 

ــــــ  عــــــ  اللمــــــ   ــــــ  املصــــــط   ي ــــــ   والســــــ م الصــــــ   علي ــــــر وراحت ــــــ  ملســــــ  وأ   الصــــــ   علي
 . والس م الص   علي  ي   وبركة والس م 

 والســـــــ م  الصـــــــ   عليـــــــ  الشـــــــري  جلـــــــ   لـــــــون صـــــــ ة بيـــــــان مـــــــ  ذلـــــــ  قبـــــــ  بـــــــ  وال
 مييـــــ   منامـــــ  يف منـــــا الواحـــــ  رآ  إذا حـــــى والســـــ م  الصـــــ   عليـــــ  النـــــي صـــــور  لنـــــا لتتضـــــ 

 عليــــ  كــــان(  مقصَّاااادا   مليحااااا   أبااااي  والساااا   الصاااا   عليااااه الناااايب كااااا ) فقــــ  صــــ ت   يف
ـــــ  أي مليحـــــا   والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  كـــــان  أمســـــر  يكـــــ  مل أي أبـــــي   والســـــ م الصـــــ    ب
ـــــ    احلســـــ  ـــــا  هنـــــا والتوســـــ  اجلمـــــا   مراتـــــ  كـــــ   يف متوســـــطا   أي مقصَّـــــ ا   وكـــــان كل : معن

 . وأحسن  ش ء ك   أفض  أن 

ـــــ  وال ـــــ  معـــــى إىل هنـــــا االســـــتطرا  مـــــ  ب ـــــار  قول  أ مَّاااااة   َجَعْلنَااااااك مْ  وََكاااااَ ل  َ : وتعـــــاىل تب
ــــــن فيمــــــا اآلن يــــــ ور احلــــــ ي  ألن  [143البقــــــر  ] َوَساااااا ا   ــــــ عا  بعــــــ  ب ــــــار  هللا إىل ال  تب
 الوســـــطية العصـــــر هـــــ ا يف ويقصـــــ ون الوســـــطية  عـــــ  اإلعـــــ م وســـــا   بعـــــ  ويف وتعـــــاىل 

 أي وســـــطا   أمـــــة جعلنـــــاك  وكـــــ ل  اآليـــــة  هبـــــ   خطـــــ  ويستشـــــه ون والباطـــــ   احلـــــق بـــــن
 اإلخـــــو  أيهـــــا وهـــــ ا والضـــــ    واخلطـــــ  والصـــــوا  احلـــــق مـــــ  وذا  هـــــ ا بـــــن فيمـــــا الوســـــ 
 خيـــــــار أي( وســـــــطا   أمـــــــة جعلنـــــــاك  وكـــــــ ل ) اخليـــــــار  هـــــــو الوســـــــ  ألن ال هـــــــ   يف خطـــــــ 
 وأحســـــن   خـــــ   الشـــــ ء وأوســـــ  العقـــــ   واســـــطة مـــــ  مـــــ خوذ وهـــــ ا النـــــا   خيـــــار األمـــــ  
 متنـــــا ر ن حبتـــــن كـــــ   يتنـــــا رن  الصـــــ ر إىل العنـــــق مـــــ  نظمـــــ  الـــــ ر مـــــ  حبـــــا  والعقـــــ 



 ال الـــــي اليتيمـــــة الــــ ر  هـــــ  واحـــــ   حبــــة إال فيـــــ  جتـــــ  فــــ  وســـــط   إىل العقـــــ  يصــــ  أن إىل
 وصـــــ  ذلـــــ  أجـــــ  مـــــ  وخـــــ    أوســـــط  وهـــــ  العقـــــ   أســـــ   تكـــــون و ا مـــــا   هلـــــا  أخـــــ 
 مل أي نســـــبا   أوســـــطه  مـــــ  كـــــان  أبنـــــ  الســـــ   يف والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  املصـــــط   نســـــ 
 معــــى هــــ ا والســــ م  الصــــ   عليــــ  اخليــــار هــــو كــــان  وإمنــــا منــــ   أعلــــ  هــــو مــــ  هنــــا  يكــــ 

 احلــــق  هــــو فالوســــ  اخليــــار  هــــو الوســــ  اإلخــــو   أيهــــا ن همــــ  أن لنــــا ينبغــــ  كمــــا  الوســــ 
 ابألحكــــــام والتمســــــ  ابلشــــــريعة  والتمســــــ  ابلــــــ ي   التمســــــ  تعــــــي أن جيــــــ  والوســــــطية
 العصــــــــر  جمــــــــارا  وابســــــــ  احل ا ــــــــة  ابســــــــ  حنــــــــر  وال نبــــــــ   أن وال نغــــــــ  أن ال ال قهيــــــــة 
.. العنــــــــاوي  مــــــــ  غــــــــ   أو احلــــــــوار وبعنــــــــوان األخــــــــر   األ اين أهــــــــ  إىل التقــــــــر  وابســــــــ 
 عليـــــ  املصـــــط   ســـــنة اتبـــــا  هـــــ  ابلـــــ ي   التمســـــ  هـــــ  ابحلـــــق  التمســـــ  هـــــ  الوســـــطية
 . والس م الص  

ـــــي وصـــــ  وقـــــ  ـــــ  الن ـــــ  والســـــ م الصـــــ   علي ـــــ  قلنـــــا( ابألمهااااا  يكااااا  مل) أبن  أبـــــي   إن
  رجـــــــا   وعلـــــــ  مراتـــــــ  علـــــــ  البيـــــــا  ألن البيـــــــا   الشـــــــ ي  ابألمهـــــــق يكـــــــ  مل لكـــــــ 

 املصـــــــط   بيــــــا  كــــــان  بــــــ  حســــــنا   يكـــــــون وال العــــــن  يــــــؤذي جــــــ ا   اشــــــت  إذا والبيــــــا 
ـــــ  ـــــ   نظـــــر  إذا العـــــن يســـــر مجـــــي    بياضـــــا   والســـــ م الصـــــ   علي ـــــ ل  إلي  عليـــــ  وصـــــ  ول

ــــ  بياضــــ  والســــ م الصــــ    اللــــون  أزهــــر والســــ م الصــــ   عليــــ  كــــان  اللــــون  أزهــــر كــــان  أبن
 الشـــــما   أحا يـــــ  مـــــ  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  املصـــــط   لـــــون بصـــــ ة يتعلـــــق مـــــا أمجـــــع أان

 عليااااه الناااايب كااااا ) األ مــــة  مــــ  وغــــ   الشــــما   يف الرتمــــ ي اإلمــــام أخرجهــــا الــــي النبويــــة 
ــــ  بياضــــ  كــــان:  أي( اللاااا   أزهاااا  والساااا   الصاااا    مــــ  شــــ ء فيــــ  والســــ م الصــــ   علي
 والسااااا   الصااااا   علياااااه كاااااا ): أخـــــر  بعبـــــار  عنـــــ  التعبـــــ  جـــــاء وهـــــ ا خ يـــــ   احلمـــــر 
 أجــــــ  مــــــ  البيــــــا   مجــــــا  هــــــو وهــــــ ا (حبماااااا   مشاااااا اب  ): الــــــروااي  بعــــــ  ويف  (مشاااااا اب  
 محيــــــ  وهــــــو (أمساااااا  والساااااا   الصاااااا   عليااااااه كااااااا ): فقــــــا  الــــــروا  بعــــــ  أخطــــــ  ذلــــــ 

ــــ  عــــ  روايتــــ  يف الطويــــ  ــــ  بــــ  أن ــــ   تعــــاىل هللا رضــــ  مال ( اللــــون أمســــر كــــان: )فقــــا  عن



ــــــ  مــــــرا   يكــــــ  ومل  شــــــ   ين ــــــ  أن مــــــرا   وإمنــــــا الســــــوا   هــــــ  الــــــي الســــــمر  أمســــــر كــــــان  أن
ــــــ  البيــــــا  ــــــ  هللا صــــــل  عن ــــــ ل  وســــــل   علي ــــــ  روايــــــة يف العلمــــــاء قــــــا  ول ــــــة إهنــــــا: محي  رواي
 أن أنــــ  عــــ  وغــــ   البنــــاي كثابــــ   منــــ  أو ــــق رو  ألنــــ  احمل ــــو   هــــو روايتــــ  وغــــ  شــــاذ  
 (. اللون أزهر كان) وسل  علي  هللا صل  الني

 عليـــــــ  النـــــــي وصـــــــ  فقـــــــ  وســـــــاع ا   وك ـــــــا  يـــــــ ا  والســـــــ م  الصـــــــ   عليـــــــ  يـــــــ   أمـــــــا
ـــــ  والســـــ م الصـــــ    كانـــــ   وهكـــــ ا الك ـــــن  عظـــــي  كـــــان:  أي (الكفااااان شااااا   كاااااا ) أبن
ــــــــ  املصــــــــط   أعضــــــــاء ــــــــ  عظامــــــــ  كــــــــر و   والســــــــ م  الصــــــــ   علي  والســــــــ م الصــــــــ   علي
 يف حتســــــ  صــــــ ا  فهنــــــا  النســــــاء  مــــــ  ال الرجــــــا  مــــــ  ذلــــــ  وميــــــ   م اصــــــل   ور و 
 مجـــــاال   النســـــاء وت يـــــ  النســـــاء يف حتســـــ  تضـــــا ها صـــــ ا  وهنـــــا  مجـــــاال   وت يـــــ ه  الرجــــا 
 والســـــ م  الصــــ   عليــــ  املصـــــط   فــــ  عظــــ  عـــــ  الســــابقة اخلطــــ  بعـــــ  يف تكلمنــــا وقــــ 
 فالنســـــــاء حممـــــــو    غـــــــ  صـــــــ ة النســـــــاء يف ولكنـــــــ  حممـــــــو    صـــــــ ة الرجـــــــا  يف هـــــــ ا وقلنـــــــا
 الرجــــــ  ولكــــــ  الكــــــ   وصــــــغر األصــــــابع ب قــــــة املــــــرأ  حتمــــــ  وكــــــ ل  ال ــــــ   بصــــــغر حتمــــــ 
 والســــــ م الصــــــ   عليــــــ  كــــــان: )عنــــــ  املعــــــر هــــــ ا الكــــــ   وعظــــــ  األصــــــابع بعظــــــ  حيمــــــ 
 (. الك ن شث 

 علــــــ  ســــــي ان روا  مــــــا فــــــ ل  ونعومتــــــ   ولينــــــ  والســــــ م الصــــــ   عليــــــ  جلــــــ   أ ــــــر أمــــــا
 نعومـــــة لشـــــ   (املاااااا  عنهماااااا ينبااااا ): قـــــا  ق ميـــــ   جلـــــ  وصـــــ  يف عنـــــ  تعـــــاىل هللا رضـــــ 
 مــــ  يعرفــــ  وهــــ ا قطــــرا   قطــــرا  وينبــــو يتقــــاطر عليــــ  حتــــ ر إذا املــــاء كــــان  الشــــري  جلــــ  
ــــ  املــــاء إلقــــاء جــــر  ــــ ه   عل ــــ   كــــان  إذا ال ــــ  ســــط  عن ــــ ه   مــــ  شــــ ء علي  وألقيــــ  ال
 علـــــ  وتتحـــــ ر تتقطـــــر حبـــــا  املـــــاء يبقـــــ  املـــــاء  شـــــ ن يكـــــون مـــــاذا املـــــاء  مـــــ  شـــــي ا   عليـــــ 

 املــــــاء أن النعومــــــة مــــــ  جلــــــ   والســــــ م الصــــــ   عليــــــ  النــــــي فكــــــان الــــــ ه   مــــــ  الســــــط 
 . اخلرز م  كحبا   عن  جي و يكا 



 تعجبـــــون وقـــــ  ذلـــــ   الصـــــحابة لنـــــا وصـــــ  فقـــــ  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  مســـــ  أ ـــــر أمـــــا
 علـــــ  نتعـــــر  حـــــى -اإلخـــــو  أيهـــــا- اخلطـــــ  هـــــ   أخطـــــ  أن أحببـــــ  أان الوصـــــ   هلـــــ ا
ــــا ــــ  نبين ــــ ي والســــ م  الصــــ   علي ــــ  نعــــر  ال ال ــــ   إال عن   الــــ نيا يف رجــــ  وصــــ  مــــا القلي
 تعلـــــق كمـــــا  برجـــــ  الـــــ نيا يف أحـــــ  تعلـــــق ومـــــا والســـــ م  الصـــــ   عليـــــ  النـــــي وصـــــ  كمـــــا

 كمــــــا  رجــــــ    الــــــ نيا يف أحــــــ  عظــــــ  ومــــــا مبحمــــــ   والســــــ م الصــــــ   عليــــــ  حممــــــ  أصــــــحا 
ــــ  هللا صــــل  حممــــ ا    وســــل  عليــــ  هللا صــــل  حممــــ  أصــــحا  عظــــ   ســــي ان يقــــو  وســــل   علي
ــــــ  أنــــــ  ــــــ  ب ــــــ  تعــــــاىل هللا رضــــــ  مال  والرتمــــــ ي ومســــــل  البخــــــاري أخرجــــــ  حــــــ ي  يف عن

 عليـــــ  النـــــي خـــــا م كـــــان( ]ســـــنن عشـــــر وســـــل  عليـــــ  هللا صـــــل  النـــــي خـــــ م : )وغـــــ ه 
ـــــ  ســـــلي  أم أمـــــ  جـــــاء  والســـــ م  الصـــــ    هللا صـــــل  النـــــي إىل اهلجـــــر  عقـــــ  ملحـــــان بن
ــــ  فــــ عا. لــــ  هللا ا   أنــــ   خا مــــ : قالــــ  ســــنن  عشــــر ابــــ  أنــــ  وكــــان وســــل   عليــــ   ل

ــــــي  عــــــاء فاســــــتجي  ابلركــــــة  ــــــ  هللا صــــــل  الن ــــــ   ســــــي ان يف وســــــل  علي   عــــــاء وبركــــــة أن
 وســـــل  عليـــــ  هللا صـــــل  النـــــي  عـــــاء وبركـــــة ســـــنة  ما ـــــة عـــــا  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  النـــــي
ـــــة رز  ـــــي  عـــــاء وبركـــــة الولـــــ   مـــــ  ما  ـــــار  هللا أبقـــــ  وســـــل  عليـــــ  هللا صـــــل  الن  وتعـــــاىل تب
 حـــــاف  أو عـــــامل مـــــ  هـــــ ا زماننـــــا إىل األعصـــــار مـــــ  عصـــــر خيلـــــو فـــــ  ذريتـــــ   ويف فيـــــ  العلـــــ 
ــــ  أنــــ  ســــي ان ذريــــة مــــ  للحــــ ي  راو أو للقــــرآن ــــ   ب ــــ  بركــــة مال  هللا صــــل  للنــــي خ مت
 يف حتمــــ  خنلــــ  وكانــــ  واحــــ    مــــر  الســــنة يف حتمــــ  النــــا  بســــاتن وكانــــ  وســــل   عليــــ 
ــــ  هللا صــــل  النــــي  عــــاء بركــــة مــــرتن  الســــنة  هللا صاااالى الناااايب خاااادم ): قــــا [ وســــل  علي
 مل ت كت ااااه لشاااا   وال فعلتَااااه   مل فعلت ااااه لشاااا   يل قااااا  فمااااا ساااانن  عشاااا  وساااالم عليااااه
 ذلـــــ  يف معـــــ  تكلـــــ  وال اإلطـــــ    علـــــ  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  النـــــي عاتبـــــ  مـــــا (ت كتَاااااه 
 كاااااا   خااااا ا   وال ديباجاااااا   وال ح يااااا ا   مسسااااا  وماااااا): فيقـــــو  ح يثـــــ  ويتـــــابع أبـــــ ا   األمـــــر
 ِعظَـــــ  مـــــع اجللـــــ  لـــــن الكــــ   لـــــن( وسااااالم علياااااه هللا صااااالى هللا رسااااا   كااااا   مااااا  ألااااان

 رقــــــة ت ــــــو  والرقــــــة اللــــــن لكــــــ  والســــــ م  الصــــــ   عليــــــ  املصــــــط   أصــــــابع وطــــــو  الكــــــ 



ــــر ــــر  مسســــ  ومــــا: )روايــــة ويف والــــ يبا   احلري  رســــو  كــــ   مــــ  ألــــن كانــــ   خــــ   وال حري
 (. وسل  علي  هللا صل  هللا

 البخـــــــــاري يف احلــــــــ ي  وأصــــــــ  عنـــــــــ   تعــــــــاىل هللا رضــــــــ  جحي ـــــــــة أبــــــــو ســــــــي ان يقــــــــو 
 يصـــــل  عنَـــــَ   نصــــ  قـــــ  النــــي وكــــان وســـــل   عليــــ  هللا صــــل  النـــــي إىل جــــاء وقــــ : ومســــل 
 جحي ــــة أبــــو يقــــو  العصــــر  ركعتــــن مث الظهــــر  ركعتــــن فصــــل  املــــرأ   خل هــــا مــــ  متــــر إليهــــا
ــــ  تعــــاىل هللا رضــــ   بيااااد   فأخاااا   وجئاااا  بيديااااه  يتمسااااح   إليااااه النااااا  فجااااا ): عن

 كـــــان  هكـــــ ا (الااااا ل  مااااا  أبااااا د كانااااا   بااااا دا   لياااااد  ف جاااااد  وجهااااا   هباااااا فمساااااح 
 . والس م الص   علي  ي   مل  أ ر وسل  علي  هللا صل  هللا رسو  أصحا  وص 

ـــــ َّر رجـــــ  وســـــل  عليـــــ  هللا صـــــل  هللا رســـــو  أصـــــحا  مـــــ  مثـــــة وكـــــان  صـــــاح  بـــــ   يُتن
 النــــــي فيــــــ و   البا يــــــة  بطرا ــــــ  البا يــــــة مــــــ  أييت زاهــــــر : امســــــ   عابــــــة  صــــــاح  نكــــــ  
ـــــ  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ   الصـــــ   عليـــــ  النـــــي ويقـــــو  البضـــــا ع  مـــــ  املنـــــور  امل ينـــــة بطرا 

 الصــــ   عليــــ  النــــي علــــ  الشــــ ء يشــــرتي وكــــان( حاضاااا و  وحناااا  ابديتنااااا زاهاااا ): والســــ م
 أخرجـــــ  واحلـــــ ي  وميازحـــــ   ي اعبـــــ  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  النـــــي وكـــــان ابلـــــ ي   والســـــ م
 والســـــ م الصـــــ   عليــــ  النـــــي فجـــــاء  والســــ م  الصـــــ   عليـــــ  النــــي مـــــ ا  اب  يف الرتمــــ ي

 والنــــي!. أرســــلي هــــ ا  مــــ : يقــــو  زاهــــر فجعــــ  يــــ ري  ال وهــــو خل ــــ   مــــ  فاعتنقــــ  مــــر 
 والنـــــي يعتنقـــــ   الـــــ ي مـــــ  يعلـــــ  ال وهـــــو خل ـــــ   مـــــ  عليـــــ  يشـــــ  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ 
 تعــــاىل  هلل عبــــ  ولكنــــ  حــــرا   وكــــان العبــــ   هــــ ا يشــــرتي مــــ : يقــــو  والســــ م الصــــ   عليــــ 
 اإلخــــو  أيهــــا لنــــا فيجــــوز حقــــا   إال يقــــو  وال ميــــ   والســــ م الصــــ   عليــــ  النــــي كــــان  هكــــ ا

ــــــ  جــــــا     ال عابــــــة منــــــ    أن  علــــــ  الســــــرور إ خــــــا  فيهــــــا كــــــان  إذا من وبــــــة تكــــــون قــــــ  ب
 كالكــــــ    الكبــــــا ر  مــــــ  كبـــــ    أو مبعصــــــية  ختــــــتل  ال أن بشـــــر  لكــــــ  واإلخــــــوان  األهـــــ 

 ميســــ  أيلــــو ال جعــــ  والســــ م الصــــ   عليــــ  النــــي أنــــ  عــــر  فلمــــا القــــو   مــــ  ال حــــ  أو



 املصــــــط   بــــــبط   هــــــر  يلصــــــق جعــــــ  والســــــ م  الصــــــ   عليــــــ  املصــــــط   بصــــــ ر  هــــــر 
 . والس م الص   علي  املصط   لركة التماسا   والس م  الص   علي 

 الصـــــــ   عليـــــــ  املصـــــــط   وكـــــــ   ملـــــــا بـــــــ ر  غـــــــ و  يف َغ ِيَّـــــــة بـــــــ  ســـــــوا  فعلـــــــ  مـــــــا وهـــــــ ا
ـــــ  وكـــــان( ســـــوا  اي اســـــتق : )لـــــ  وقـــــا  والســـــ م  وتعـــــاىل تبـــــار  وهللا الصـــــ   مـــــ  خـــــر  ق
 مَّْ ص ااااااا     ب نيَاااااااا    َكاااااااَأ َّ م  َصاااااااف ا   َساااااااب يل ه   ف   يا َقاااااااات ل   َ  الَّااااااا  ي َ  ُي  ااااااا    اّللََّ  إ  َّ : يقـــــــو 

 عليـــــ  النـــــي لـــــ  فكشـــــ  هللا  رســـــو  اي أوجعتـــــي لقـــــ : قـــــا ( ســـــوا  اي اســـــتق )  [4الصـــــ  ]
 النـــــي بطــــ  علـــــ  ف كــــ ( ســـــوا  اي اســــتق : )وقـــــا  الشــــري   بطنـــــ  عــــ  والســـــ م الصــــ  
 انظــــــروا والســــــ م  الصــــــ   عليــــــ  النــــــي مــــــ  العــــــ   انظــــــروا! يقبلــــــ  وســــــل  عليــــــ  هللا صــــــل 
 آخـــــر هـــــ ا يكـــــون أن أر  : قـــــا ( فعلـــــ   علـــــ  محلـــــ  مـــــا: )قـــــا  أصـــــحاب   مـــــ  األ  
 . هللا سبي  يف شهي ا   قت  حى وقات  وبين   بيي العه 

 وتســـــبي  احلصـــــ   فيهـــــا ســـــب  الـــــي وك ـــــ  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  املصـــــط   راحـــــة هـــــ  
 الصـــــ   عليـــــ  املصـــــط   كـــــ   يف احلصـــــ  ســـــب  ابملعـــــى  املتـــــواتر  األحا يـــــ  مـــــ  احلصـــــ 
ــــع والســــ م الصــــ   عليــــ  املصــــط   كــــ  ِ   معجــــ ا  ومــــ  مــــرارا   والســــ م  بــــن مــــ  املــــاء نب
 ألن ابملعـــــــى  املتـــــــواتر  املعجـــــــ ا  مـــــــ  املتـــــــواتر   األحا يـــــــ  مـــــــ  وهـــــــ ا الشـــــــري ة  أصـــــــابع 
ــــــ  القصــــــ  ــــــع رو  مــــــنه  عظــــــي  مجــــــع والصــــــحابة تعــــــ     ق ــــــن مــــــ  املــــــاء نب  أصــــــابع ب
 . والس م الص   علي  املصط  

ــــــن أن أحــــــ   يف وتعــــــاىل ســــــبحان  ربــــــ  مــــــع والســــــ م الصــــــ   عليــــــ  املصــــــط   أ   أب
ــــ  املصــــط   أصــــابع بــــن مــــ  هكــــ ا نبــــع املــــاء أن يظــــ  النــــا  بعــــ  املــــاء  نبــــع قضــــية  علي

ــــــ   وضــــــع وقــــــ  والســــــ م  الصــــــ   ــــــ   وضــــــع أو اهلــــــواء  يف ي ــــــي! األر  علــــــ  ي ــــــ  الن  علي
ـــــــا  أشـــــــ  والســـــــ م الصـــــــ   ـــــــ  وقـــــــا  بربـــــــ   معرفـــــــة الن  حـــــــ ي  يف والســـــــ م الصـــــــ   علي
ــــــــ  النــــــــي  (هلل وأتقــــــــاك : )روايــــــــة ويف( لااااااااه وأخشاااااااااكم ابهلل أعلمكاااااااام أان): صــــــــحي   علي



 وتعــــــاىل تبــــــار  ابهلل خمــــــت  اخللــــــق وتعــــــاىل  تبــــــار  هللا مــــــع األ   علمنــــــا والســــــ م الصــــــ  
 قـــــــا  وتعـــــــاىل  تبـــــــار  ابهلل خمـــــــت  وهـــــــو العـــــــ م  مـــــــ  اإلجيـــــــا  هـــــــو اخللـــــــق اإلخـــــــو   أيهـــــــا

  [17النحــــ  ]  تَاااا َكَّ  و َ  َأفَاااا  ََيْل اااا    الَّ  َكَماااا   ََيْل اااا    َأَفَماااا   :الكــــرم القــــرآن يف ســــبحان 
ــــــــــ ل  ــــــــــي  ل  مــــــــــث    االستنســــــــــا  قضــــــــــية يف اإلســــــــــ مية العقيــــــــــ   يف مشــــــــــكلة هنــــــــــا  ل

 شـــــــي ا   يصـــــــنعون ألهنـــــــ  املســـــــلمن  عقيـــــــ   يف وال الـــــــ ي  يف حتـــــــ اي   يشـــــــك  ال االستنســـــــا 
 شـــــــي ا   يصـــــــنعوا أن يســــــتطيعون ال ولكـــــــ  شــــــي ا  ( DNA: )الــــــــ مـــــــ  خيرجــــــون شـــــــ ء  مــــــ 
ـــــو شـــــ ء  ال مـــــ  ـــــرا   هلـــــ  وهيـــــ   العلمـــــاء  مـــــ  عـــــامل ألـــــ  مجعـــــ  ول : هلـــــ  وقلـــــ  خمت

 مــــــ  صــــــغ ا   جــــــ ءا   أيخــــــ ون.. يســــــتطيعون ال شــــــ ء  ال مــــــ  خن يــــــرا   أو قــــــر ا   لنــــــا أخرجــــــوا
 منـــــــ  يطـــــــورون املهيـــــــ   واألجـــــــواء االختبـــــــارا  مـــــــ  وشـــــــ ء والعمليـــــــا  وابملعاجلـــــــا  قـــــــر  
ـــــوا  بـــــ   نعبـــــ  ال ولكننـــــا  ا مـــــا   احليـــــا  يف اإلخـــــو  أيهـــــا نـــــرا  الصـــــغ   تكبـــــ  هـــــ ا قـــــر ا    ن
 مــــ  أصــــغر هــــو مــــا وهنــــا  منهــــا  أصــــغر القمــــ  حبــــة رمبــــا بــــ  صــــغ    هكــــ ا نــــوا  التمــــر
 لكـــــ  ذلـــــ   نســـــتغر  ال ل عتيـــــا  لكـــــ  ابســـــقا   طـــــواال   أشـــــجارا   فيكـــــون ينبـــــ  ذلـــــ  

 إال يســـــتطيعون  ال شـــــ ء ال مـــــ  خن يـــــر أو بقـــــر  خيرجـــــوا أن العلمـــــاء هـــــؤالء مـــــ  أر   لـــــو
 !!. خن يرا   أو قر ا   منه  واح ا   هللا مسخ وق  املختر م  خرجوا إن

ـــــع قضـــــية يف والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  النـــــي لـــــ ل   األ    رجـــــا  أبعلـــــ  أت   املـــــاء نب
 إانء: أي إب او   فجـــــــا وا القـــــــوم  مـــــــع املـــــــاء مـــــــ  بقـــــــ  مبـــــــا فـــــــ عا وتعـــــــاىل  تبـــــــار  هللا مـــــــع

 فنبـــــع املـــــاء  ذلـــــ  يف يـــــ   والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  النـــــي فوضـــــع للوضـــــوء  يســـــتعم  صـــــغ 
 مــــ  املــــاء ينبــــع صــــار كثــــ ا    صــــار القليــــ  املــــاء والســــ م  الصــــ   عليــــ  القليــــ َ  فكثَّــــر املــــاء 
ــــ  هللا صــــل  النــــي أصــــابع بــــن ــــ  النــــي صــــنع  مــــا وهــــ ا وســــل   علي  يف والســــ م الصــــ   علي

 ببقيــــــة  عـــــا وإمنــــــا اهلـــــواء  مــــــ  بطعـــــام والســـــ م الصــــــ   عليـــــ  النــــــي أي  مل أيضـــــا   الطعـــــام
ــــــر  فــــــ عا القــــــوم  أزوا  ــــــر هــــــ ا القليــــــ   الطعــــــام تكثــــــ  اجلميــــــع  ك ــــــ   حــــــى فيهــــــا  وب  أ 
 . والس م الص   علي  املصط   راحة



ــــــا  القاضــــــ  حكــــــا  فيمــــــا طــــــاوو  يقــــــو  ــــــي يقــــــو  وغــــــ   ( الشــــــ ا) يف عي  عليــــــ  الن
 أ ـــر (وتعااااى تباااار  هللا شااافا  إال ماااس باااه رجااا  علاااى بياااد  مسااا  ماااا): والســـ م الصـــ  
 كــــان  الصــــبيان  علــــ  ميســــ  والســــ م الصــــ   عليــــ  كــــان  والســــ م  الصــــ   عليــــ  يــــ   مــــ 
 النبـــــو  ا عـــــ  الـــــ ي الكـــــ ا  مســـــيلمة هـــــ ا الصـــــبيان  علـــــ  يـــــر  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ 
ـــــ  اليمامـــــة  يف ـــــ   بعـــــ  وقت ـــــ  حممـــــ ا   ســـــي ان يقلـــــ  أن أرا  ذل ـــــي األعظـــــ  احلبي  احلـــــق الن

 أن إال تصــــــل  ال النبــــــو : لــــــ  فقــــــالوا النبــــــو   ا عــــــ  هــــــو يقلــــــ    أن أرا  األمــــــن  الصــــــا  
  النــــي الصــــبيان  حينــــ  كــــان  النــــي: قــــالوا النــــي  يصــــنع ومــــا: قــــا . النــــي يصــــنع كمــــا  تصــــنع
 ر و  علـــــــــ  ميســـــــــ  الكـــــــــ ا  مســـــــــيلمة فجعـــــــــ .. الصـــــــــبيان ر و  علـــــــــ  ميســـــــــ  كـــــــــان

 كــــــ   الصــــــبيان  حينـــــ  جعــــــ ! أقـــــر  فخــــــر  رأســــــ  علـــــ  مســــــ  ولـــــ ا   رأ  كلمــــــا  الصـــــبيان 
!.. النطــــــق يف عيــــــ  بــــــ  أو لثغــــــة بــــــ  أو يــــــتكل   ال خــــــر  الكــــــ ا  مســــــيلمة حنكــــــ  ولــــــ 
 . ك ب   وتعاىل تبار  هللا فكش  النبو   ا ع  ك ا    ألن 

 الصــــ   عليــــ  نبينــــا اخضــــر  إال شــــي ا   يــــ   مســــ  مــــا والســــ م الصــــ   عليــــ  نبينــــا لكــــ 
ـــــــ   ملـــــــ  مـــــــا والســـــــ م ـــــــ  إال شـــــــي ا   بي  واســـــــعة ذلـــــــ  يف واألحا يـــــــ  عليـــــــ   بركتـــــــ  وحل
ــــــي قــــــب  ملــــــا احلــــــر   حــــــا  حــــــى متــــــواتر   ــــــ  الن ــــــ   والســــــ م الصــــــ   علي  مــــــ  قبضــــــة بي
  قيـــــ  بـــــي مـــــ  املشـــــركن مـــــ  أحـــــ  يبـــــق مل املشـــــركن  هبـــــا ورمـــــ  حنـــــن  غـــــ و  يف تـــــرا  

ـــــ  مـــــ  شـــــ ء عينيـــــ  يف  خـــــ  إال ـــــ  ويف الـــــرتا   ذل ـــــار  هللا يقـــــو  ذل  َوَماااااا: وتعـــــاىل تب
 .[17األن ا  ]  رََمى اّلل َ  َولَاك  َّ  رََمْي َ  إ ذْ  رََمْي َ 

 ابلنـــــي نقتـــــ ي كيـــــ :  اآلن والســـــؤا  والســـــ م  الصـــــ   عليـــــ  املصـــــط   يـــــ  بركـــــة هـــــ  
 الصــــــ   عليــــــ  يــــــ   وحــــــا  الشــــــري ة  يــــــ   بركــــــة اآلن عرفنــــــا وقــــــ  والســــــ م  الصــــــ   عليــــــ 

 فليصـــــــ  أعضـــــــا    مـــــــ  شـــــــ ء يف الركـــــــة أرا  مـــــــ : اإلخـــــــو  أيهـــــــا لكـــــــ  أقـــــــو .. والســـــــ م
 بصـــــر  فلـــــيغ  بصـــــر   يف وتعـــــاىل تبـــــار  هللا يبـــــار  أن أرا  مـــــ  احلـــــرام  عـــــ  العضـــــو ذلـــــ 



 أن أرا  ومـــــ  احلـــــرام  عـــــ  مسعـــــ  فليصـــــ  مسعـــــ   تعـــــاىل هللا حي ـــــ  أن أرا  مـــــ  احلـــــرام  عـــــ 
 ضــــر  مــــا والســــ م الصــــ   عليــــ  النــــي احلــــرام  عــــ  يــــ   فليصــــ  يــــ    يف تعــــاىل هللا يبــــار 
 الــــــبط   عــــــ  يــــــ   صــــــان هللا  ســــــبي  يف جياهــــــ  أن إال شــــــي ا   وال خا مــــــا   وال امــــــرأ  بيــــــ  
 ال امــــرأ  يــــ  يــــ   مســــ  مــــا والســــ م الصــــ   عليــــ  النــــي واإليــــ اء  التكــــر عــــ  يــــ   صــــان
ـــــ  حتـــــ  ـــــ    يف الركـــــة أر   فـــــ ذا قـــــ   ل ـــــ   فصـــــ  ي ـــــ  حتـــــ  ال امـــــرأ  متـــــ  أن عـــــ  ي  ل

 حمـــــرم  أو بـــــ و  لـــــ  ليســـــ  مـــــ  هنـــــا األجنبيـــــة واملـــــرأ  جتـــــوز  ال األجنبيـــــة املـــــرأ  مصـــــافحة]
 الصــــــــ   عليــــــــ  النــــــــي يــــــــ  كانــــــــ   هكــــــــ ا[ ال قهــــــــاء اصــــــــط   يف أجنبيــــــــة امــــــــرأ  تســــــــم 
 . والس م

 كـــــان  الكرامـــــا   يـــــرون كـــــانوا  احلـــــرام  عـــــ  وأعضـــــاءه  حواســـــه  قـــــ ميا   النـــــا  صـــــان ملـــــا
ـــــرا  ال مـــــا ببصـــــر  فـــــ   للرجـــــ  يكشـــــ  ـــــا   ي ـــــ   يضـــــع الرجـــــ  وكـــــان الن  املـــــري  علـــــ  ي

ـــــ ذا قـــــ ميا   الصـــــاحلون كـــــان  هكـــــ ا فيشـــــ    عليـــــ  ميســـــ  أو فيقـــــرأ  أن اإلخـــــو  أيهـــــا أر ان ف
 هـــــ   ختـــــام يف حواســـــنا  فلنصـــــ  أعضـــــاءان  فلنصـــــ  والســـــ م الصـــــ   عليـــــ  ابلنـــــي نقتـــــ ي
ــــي احلــــوا  هــــ   اإلخــــو  أيهــــا نقــــ ر أن ينبغــــ  اخلمــــ   احلــــوا  مــــ  السلســــلة ــــا ال  هللا وهبن
 مــــــ  إال النعمــــــة قــــــ ر يعــــــر  أال ســــــبحان   املــــــوىل مــــــ  عظيمــــــة نعــــــ  إايهــــــا  وتعــــــاىل تبــــــار 

 نعمــــــ  تعرفنــــــا وال بــــــ وامها  نعمــــــ  عرفنــــــا اللهــــــ ! نكــــــون  أن ينبغــــــ  أهكــــــ ا! افتقــــــ ها 
 قريـــــــ  مسيـــــــع إنـــــــ  الشـــــــاكري   مـــــــ  وإايكـــــــ  جيعلنـــــــا أن وتعـــــــاىل تبـــــــار  هللا نســـــــ   ب واهلـــــــا 
 ...........فاستغ رو  ولك   يل العظي  هللا وأستغ ر ه ا قويل أقو  جمي  

  

  

 
 



 


