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 ! " خلق عظيم " على كان  نبيهم الكرميان  مقولةمن ترداد ..  االسالمال ينفك اتباع 
  خماطبة ربه تعدي آدابلكنهم ال يلتفتون اىل ان خلق صاحبهم العظيم هذا كان يف 

 " .رب العاملني" واملفرتض انه هو .. 
لو هلكت  بكالم مفاده انربه وكيف هدد دمحم رسول االسالم  .. بدر الكربى عركةقبيل  فلنقرأ ما حدث

 (!!) فلن يُعبده أحد ابداً ) املسلمني ( عصابته 
 

àÜ�½a@ÙÜç@ìÛ´@†¯@åÜÏ@�a@Žê†jÈí@åß A 
 

  : كما ورد يف احلديث الصحيح   لنقرأ كالم دمحم التحذيري لربه أكرب
 

فاستقبل . إىل املشركني وهم ألف ، وأصحابه ثالمثائة وتسعة عشر رجال  ص ملا كان يوم بدر ، نظر رسول هللا " •
 ! اللهم. آت ما وعدتين ! اللهم . أجنز يل ما وعدتين ! اللهم ( مث مد يديه فجعل يهتف بربه . القبلة  صنيب هللا 

  " . األرضال ُتعبد يف إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم
 )1763حديث رقم  -  اإلمداد jملالئكة يف غزوة بدر وإjحة الغنائم jب -  والسري اجلهاد كتاب -  مسلم صحيح(

  
  



  

  



  
  :وورد بلفظ 

  1 ".فال تعبد يف األرض أبدا إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم اللهم أجنز ما وعدتين اللهم" 
  

فلن جيد احد يعبد رب هذه  " عصابة هللا " vن لو هلكت –او jالحرى يهدده  –دمحم يناجي ربه 
 ! العصابة يف االرض كلها ابداً 

 
 ؟االعرابمن " العصابة" هأن مصري اله دمحم مرهون حبياة هذوك، دمحم ربه وxذه اجلرأة يف الكالمفكيف يهدد 

 ويعبدكيلتفت اليك فلن جتد واحد  ،انه ان هلكت هذه العصابة  ... ويتحداه... بل انه يشكك بقدراته 
 !؟.... هكذا خياطب ربه ويصلي له اشرف املرسلنيبل " نيب " هل هذا كالم 

  

@�äÛbi@ð†nÔí@�@a‡b½@B@…ìç@B_A 
  

 !؟..مأموراً jالقتداء xدى االنبياء من قبله  دمحماليس 
 " َُّ�  )90االنعام  ( " َفِبُهَداُهُم اْقَتِدِه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى ا

قد اخرب قومه vن ربه ال حيتاج اليهم وانه بكل سهولة يستطيع ان يستخلف  هود " jلنيب" يدعونه  فمن
 ! دون ضرر عليه ،غريهم  اً قوم

  : كصاحبه هود الذي قال  ه بلياقةخماطبة رب ليتعلم كتابه جيداً "! النيب املنصور jلرعب"  أمل يقرأ 
 

 َوَيْسَتْخِلُف َربِّي َقْوًما َغْيَرُكْم َوَلا َتُضرُّوَنُه َشْيًئا َولَّْوا فـََقْد أَبـَْلْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه ِإلَْيُكمْ فَِإْن تَـ  "
 )57هود سورة  ( "ِإنَّ َريبِّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ 
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 ..بكل سهولة ! ويستخلف قوماً غريكم
 " هلكت هذه العصابة " ان .. ن خائفاً على نفسه ام انه كا !؟ان دمحم خياف ويتشكك بقدرات ربهفلماذا ك

بن ايب أو  ، وعقبة ،يب سفيانأو  ، ) ابو جهل( j احلكم أو  ، j هلبأ ويقع يف ايدي.. ر يقع يف االس رمبافل
 !ما خفي وحينها سيظهر .. فطاحل قريش خلف وjقي 

 ؟!دونه بقدرة ربه ان يستخلف غريهم ليعبدمحم اليس هذا شك من ،مستخفاً بقدرته  ملاذا هدد دمحم ربه اذن
 ! " لن تُعبد يف االرض ابداً  " وجازماً بصيغة توكيدية vن 

 .هذه العصابة وكأنه يعرف الغيب ويعرف ان ربه لن يعبد ابداً لو هلكت 
 !؟...سلمني اخوتنا املعصمته �  من صفاتهل هذه ف

  ؟  "وما ينطق عن اهلوى" : ده لربه يدخل حتت نطاقهل  دي
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 :واليكم مثال.. ان ذاك الكالم بصيغته التهديدية يدخل يف نطاق الكفر لو متعنتم النظر كفاية لوجدمت 
بصيغة حتدي قائلني حملمد  يف مكة وغريهم من كبار قريش سفيان اjو  احلكم واملغريةاj  تقدم jفرتاض ان

  :و ديد
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صادراً من " كفراً "، أفلن تعتربوه قريشمن اهل  الصارم على هذه الوعيد والتهديد كيف سيكون رد فعلكم
 !أهل الكفر ؟

  



@Ší�m@sí†§bi@´äßû½a@�ßa@A@ @
@: العسقالين مربراً حديث رسوله بن حجراقال  @

  
وامنا قال ذلك النه علم انه خامت  jلرفع،  " العصابة   " فبفتح اوله وكسر الالم، و   "  لك   " اما  " •

املشركون ، والستمر فلو هلك هو ومن معه حينئذ مل يبعث احد ممن يدعو اىل االميان النبيني
@)289/ 7(فتح الباري  ."دون غري هللا، فاملعين ال يعبد يف االرض xذه الشريعةبيع @

@ @
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Þëþa@kĐ½a : 
 ؟ jنه هو خامت النبيني"  علم"  ابن حجر vن رسوله قد جزمكيف 

�ا للمرة الوحيدة عبارة وال�� ( � ح�ن ان سورة �حزاب �)  خاتم الن!ي�ن: ورد ف
2

  

  لل.-رة 5سنة  قد نزلت

 !؟.. لل.-رة 4 سنة �قد وقعت  غزوة بدر  ب/نما
  ؟يف االرض ان هلك هو وعصابتهلكي يهدد ربه jنه لن يعبد  ،الدليل على علم دمحم jنه خامت النبيني  ما

ïãbrÛa@kĐ½a:  
اليس هذا ،   االرضفكيف خياطب ربه xذا الشكل التهديدي اجلازم jنه لن يعبد يف..  jفرتاض علمهو 

او انه غري قادر على اقامة دمحم من املوت لو ، نبياً غريه وعصابة اخرى  على استخالفه بقدرات رب استهانة
 !؟ قتلوه

  كان يلقي األوهام ليسد الثغرات ليس إال ؟ " ابن حجر"ام ان 
من .. ويظن ... والــ رمبا .. jالحتمال ..  ممكنكل شيء ف  " !م شبه هلولكن " اتباع دين  عجب مننال 

 ! اجلائز

                                                 
مع مالحظة ..(  40االحزاب  سورة سوى" خاتم النبيين " ال يوجد نص يتحدث عن دمحم انه  !... الرسل"  خاتمة" ال يحوي انه  القرآني النص  2

  ! )تغير المعنى اخرى ان كلمة خاتم لها قراءات


