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، ة للعـاملني    وصلى اهللا على نبينا حممد سيد األنبياء واملرسلني املبعوث رمح         ،  ن  ـاحلمد هللا رب العاملي   
   :أما بعد                                                                           .. وعلى آله وصحبه أمجعني
  .من الكفرة اخلنازير قد ظهر للمسلمني وللكفار وتبّين   بنبينا الكرمي فإن ما حصل من السخرية

  .من مقاطعة املسلمني بضائعهم كذلك فقد ظهر وتبّين ما قُوبل به ذلك 

فما ُتِكنُّ صـدورهم  أكـرب       ،  وإنه ملن الغلط الفاحش اْستعظام ال اْستنكار ما فعل أعداء اهللا ورسوله الكفرة الفجرة               
)  استحوذ (ى  ـومعن،   )١( اْسَتْحَوذَ َعلَْيِهُم الشَّْيطَانُ     : فما بالك مبن قال عنهم ربك عز وجل          ،   !وأعظم وأخبث   

  . استوىل 

قُْعَدنَّ لَُهْم ِصـَراطََك     ألَ : بقوله  فهؤالء جنوده وعبيده بواسطتهم يفعل على مقتضى ومعىن ما أخربك به ربك عنه              
   .)٤(   فَِبِعزَِّتَك لَأُغِْوَينَُّهْم أَْجَمِعَني : وقوله ، )٣(  ِضلَّنَُّهْمُأل َو : وقوله ، )٢(  الُْمْسَتِقيَم

 ِإنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدّواً ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيكُوُنوا ِمْن أَْصَحاِب             : يقول   -وحبمده  سبحانه   -وربنا  
  ) . ِإنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ ( بعد اإلخبار بـ)  فَاتَِّخذُوُه َعُدّواً ( :فتأمل ،  )٥(  السَِّعِري

                                                 
   . ١٩:  سورة اجملادلة ، من اآلية  (١)
    .١٦:  سورة األعراف ، من اآلية  (٢)
    .١١٩:  ، من اآلية نساء سورة ال (٣)
    .٨٢:  ، من اآلية ص سورة  (٤)
   . ٦ : آية، فاطر  سورة  (٥)
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 ) الدمنرك(  خنازير الكفرة يف     م أن الذي أمرَ   ـإن كنت صادقاً يف حمبة ربك ونبيك ودينك وبغض من أبغضهم فاعل           ف
.. )  ِرـَبُه ِلَيكُوُنوا ِمْن أَْصَحاِب الـسَِّعي     َيْدُعو ِحزْ (إنه الشيطان الذي    ،   ! هو معك وعندك وبني يديك     بإهانة نبيك   

ال تكـن وليـاً هللا يف       : ( ، كذلك يقولون      !) رال تكن عدو إبليس يف العالنية وصديقه يف السِّ         : ( يقول بعض السلف  
  .) ! العالنية وعدوَّه يف السِّّر 

قاطعِة ما غايته شهوات بطون وإن كان هذا نـوع          إنه َمْزلق خطري أن نظن أننا نصرنا ربنا ونبينا وديننا مبا حصل من م             
 قُـلْ ِإنْ    :  وإمنا املراد وبـْيت القصيد هو تأمل ما قاله ربنا عز وجل مبناسبة اّدعاء من اّدعى حمبة اهللا سـبحانه                  ، نصرة  

هذه اآلية تسمى آية احملنة ففيها ..  )١(  اللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌمكُْنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُُم اللَُّه َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َو
، ! )  ُيْحِبْبكُُم اللَّهُ  (:  جزاء الصدق يف ذلك وهو       َمظْ ولذلك فعليك أن تتأمل عُ     ،!هل احملبة صادقة أم كاذبة ؟     :  االمتحان

: ، وقال احلَسن البصري وغريه من السلف         )!   ُتَحب  ُتِحب ولكن الشأن أنْ    ليس الشأن أنْ   (: وهلذا يقول بعض السلف     
  . )٢() زَعم قوٌم أهنم ُيحبون اهللا فابتالهم اهللا هبذه اآلية ( 

وبداية حياٍة هلا لرجوعهـا إىل نبيهـا        لألمة   خري   فاحتةمن مقاطعة بضائع هؤالء الكفار      فنسأل اهللا أن جيعل ما حصل       
  : قال ُيعل كما ِفدة  يكون ذلك جمرد محاس وروأالَّ،  د ـحمم

  ! ُعشَّقَـَ ت عن قليٍليٍف َصةُـسحاب  

ـُول    ! .عداء اهللا ورسوله الكفرة الفجرة فهكذا احلال مع أ.. يضر القمر نباح الكالب  علم أنه الي

برسومات بشعة وصَور قبيحـة  وما جاء به من الدين القومي والرمحة املهداة          -عليه الصالة والسالم     - نبينا   َفْص وَ  إنَّ
  : قاليقاربه وال يدانيه ما ُي عنه واليقصر 

   ) !إنه لدميُم : ( -سداً وبغياً َح -          :ا ـَه لوجِهَنلْ قُاِءـنْسَح الْكضرائِر

  : لكن األمر من جهة التقريب باألمثال فقط كذلك فإن ما حصل فيه نوع شبه مما يقال

   !وِدـُس َحا لسانَـَهلَ ْت أتاَحـطُِوي           ٍةـلـ فضيَرـشـوإذا أراد اهللا ن

أكان : (  -رضي اهللا عنه    -اء بن عازب    الربُسئل   :قال  السبيعي  عن أيب إسحاق      )٣( قد أخرج البخاري يف صحيحه    ل
أنه بن حرب مساك  عن  )٤(وأخرج مسلم يف صحيحه ،  ) بل مثل القمر ،  ال  : ( قال  ،  )   )٤(! ؟مثل السيف    وجه النيب   

هـن مل   وكـان إذا أدَّ   ،  قد مشط مقدم رأسه وحليته       كان رسول اهللا    : ( يقول   -ي اهللا عنه     رض -مسع جابر بن مسرة     
بـل  ،  ال  : ( قال  ،  ! ) ؟وجهه مثل السيف    : ( فقال رجل   ،  ) وكان كثري شعر اللحية     ،  وإذا شعث رأسه تبني     ،  ن  ـَّيتبي

  . ) بيضة احلمامة يشبه جسدهورأيت اخلامت عند كتفه مثل ،  وكان مستديراً، كان مثل الشمس والقمر 
                                                 

    .٣١:  ، آية  آل عمران  سورة (١)
   . ٣٥٨ /  ١تفسري ابن كثري ،   (٢)
    . )٣٣٥٩( برقم   (٣)
   ) .٨٠ / ١٠حتفة األحوذي  ، ( و  ) ٥٧٣ / ٦فتح الباري ، : (  أنظر  .يعين يف ِصقاله ولَمعان مجاله  (٤)
    . )٢٣٤٤( برقم   (٥)
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صفي يل رسـول اهللا     : وذ  ـبنت مع قلت للربيع   : عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر قال            )١(البيهقي  أخرج  و 
  يا بين لو رأيته رأيت الشمس طالعة: ( فقالت ، ؟ ( ! .  

  .. خبيمتيها  ئلت عنه حينما هاجر إىل املدينة ومرَّملا ُس وقد وصفت أم معبد رسول اهللا 

  يف مسريه ذلك حىت مرَّ      مث مرَّ   "فصل " [ :  ةـإىل املدين   كالمه على هجرة النيب      يف –رمحه اهللا    -قال ابن القيم    
فسأالها هـل عنـدها     ،   هبا   رَّـن مَ مث ُتطعم وتسقي مَ   ،  وكانت امرأة َجلَْدةً حتتيب بفناء اخليمة       ،  خبيميت أم معبد اخلزاعية     

فنظر رسول اهللا   -  شهباءةًَنوكانت َس -رى والشاة عازب واهللا لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القِ     : فقالت  ،  ! ؟يء  ـش
   هل هبا من   ( : قال  ،  شاة خلَّفها اجلهد عن الغنم      :  قالت   ،) ! ا أم معبد ؟   ما هذه الشاة ي   ( : فقال  ،  ة  ـيف ِكْسر اخليم
إن رأيت هبا حلباً    .. نعم بأيب وأمي    :  قالت   ،) !  ؟ نني يل أن أحلبها   أتأذ( : فقال  ،  هي أجهد من ذلك     : قالت  ،  )  !؟ لنب

يربض الرهط فحلـب فيـه    فدعا بإناء  ،تفتفاجت عليه ودرَّ ،  ضرعها ومسى اهللا ودعا      فمسح رسول اهللا    . .فاحلبها  
انياً حىت مأل اإلناء مث غادره      ب ث لَب وحَ ِرا ، مث شَ   ْوَوبت حىت رويت وسقا أصحابه حىت رَ      ِر فسقاها فشَ  ،حىت َعلَته الرغوة    

ـ     َزافاً يتساَوكن هُ  َج أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنـزاً عِ        ثَِبما لَ فقلَّ،  فارحتلوا  ،  عندها   ن َعِجـب   َباالً ، فلما رأى اللَّ
بارك كان مـن     مُ  بنا رجلٌ  رَّ إال أنه مَ   ال واهللاِ :  فقالت   ،! )  ؟ وال حلوبةٌ يف البيت     هذا والشاة عازبٌ   من أين لكِ  : ( فقال  

، ) ِصِفيه يل يا أم معبد       ..  إين ألراه صاحب قريش الذي تطلبه      واهللا: ( قال  ؛  ت ومن حاله كذا وكذا      ْيت وكَ ْيحديثه كَ 
 ، } ر الرأس ـَأي ِصغ  {هلَْع صَ  به ِرْزومل تُ ، } أي ِكَبر البطن   { ةلْجثُه  ْبِعق مل تَ  ن اخللْ َسَح،  الوجه   ، مليح  الوضاءة   ظاهَر:  قالت
ـ ،  } ولـأي يف َشْعر أجفانه ط {ف ـطويف أشفاره َو، } ة ـ أي ِشّدة سواد احلَدقَ{ يف عينيه َدعج،   قسيٌموسيٌم ه ـويف صوت
وهو  { ، أقرنٌ } أي املتقوِّس احلاجبني   { لٌ ، أزجٌّ  ، أكح  )٣( ةثاثَ ، ويف ِلحيته كَ    } طُولنور و أي   {َسطَع  ويف عنقه   ،   )٢( لَحَص

أمجـل  ،  ه البهاء   م عالَ  تكلَّ وإنْ،  } بةأي اهليْ  {ت عاله الوقار    َمر ، إذا صَ   َع سواد الشَّ  ، شديدُ  } )٤(  بني العينني  التقاء احلاجبني 
أي الدُّّر من حسنه وبالغتـه       {م  ظْه خرزات نَ  قَِطْنكأن مَ ، و املنطق   لُْح، وأحسنه وأحاله من قريب     ،  الناس وأهباهم من بعيد     

،  } أي ال تبغضه لفْرط طولـه      {ْبعة ال تقحمه عني من ِقَصر ، وال تشنؤه من طُول غصن بني غصنني             ، رَ } وبيانه وحالوة لسانه  
 ،  تبـادروا إىل أمـره     وإذا أمـرَ  ،  إذا قال استمعوا لقوله     .. ون به   فُُّحله رفقاء يَ  ،   وأحسنهم قدراً    راًنظَر الثالثة مَ  َضفهو أن 
لـذي ال   اواملفند هـو     { دـنفَوال مُ ،   } هـأي متجهم الوج   {ال عابس   ،   }أي خيدمه أصحابه وجيتمعون إليه       {ود حمشود   ـحمف

لقد مهمت  ،  صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا          - واِهللا -هذا  (:  بدْع فقال أبو مَ   ؛ } فائدة يف كالمه لكرب أصابه    
   . )٥( انتهى ] )!   إىل ذلك سبيالً إن وجدُته ، وألفعلنَّـأن أصحب

                                                 
    . )١٤٢٠( برقم " شعب اإلميان " يف   (١)
   ) .وهو َبحَّة يسرية وهي أحلى يف الصوت من أن يكون حاداً( ) : صَحل ( عن قوهلا  ) ٤٤٤ / ٨البداية والنهاية ، ( يف تارخيه قال ابن كثري   (٢)
   .-  عنهم  رضي اهللا- أنه كث اللحية عن علي بن أيب طالب وابن مسعود والرباء بن عازب - أيضاً - والكثاثة هي كثرة الشَّعر ، وقد ورد   (٣)
عليه   -ا احلديث ، واملعروف يف صفته ذ إال يف هوال ُيعرف هذا يف ِصفة النيب ( : أنه قال عن ابن عبيد  ) ٤٤٥ – ٤٤٤ / ٨( يف تارخيه قال ابن كثري   (٤)

   .انتهى ، واهللا أعلم  )  أنه أبلج احلاجبني -الصالة والسالم 
 لسان العرب البن (و  ) ٤٤٥ - ٤٤٢ / ٨البداية والنهاية البن كثري  (  وإيضاحات منتمع إضافا ) ٥٤ – ٥٣ / ٢زاد املعاد ، ( من يسري باختصار   (٥)

   . ) ٣٨٩ ، ١٥٠ / ٣منظور ، 
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ما ضـر القمـر نبـاح        (: أما الكفرة الفجرة فيقال هلم وُصَوَرُهْم       ،   أة عربية بدوية للطلعة البهية       امر هذا وصفُ 
  .  !) الكالب

أعداء اهللا  إال أن   حىت كأنه من شدِة َجَماله كالبدر والشمس        من اجلمال اخللْقي العظيم       رسول اهللا    ومع ما هو عليه   
، !  -أنَّى ُيؤفكـون   قاتلهم اهللا -وجعلوا له قروناً وحنو ذلك ٍة بِشَع شنيعة   ماترسوقد صوَّروه ب   ) الدمنرك( يف  الصليبيني  

، وال ِعربة جبرأة أهل هذا الزمان على احلرام ،           قد حرَّم التصوير   وهم لو صوَّروه بأحسن صورة لكان ذلك ُمنكَراً ألنه          
  .  اليوم عند كثري من الناس واهللا املستعان  ال ما ُتلُوعب به وُتحيِّل عليه كما هو حاصلفالدين ما جاء به 

ا فعلـوا   َمم لِ مَّهد وأنه أزرى بقريش وذ    َبْع مَ  أمِّ عند خيمة ا حصل   َماهداً لِ َش كان مُ  يٍّّنر جِ ْعبعد ذلك ذكر ابن القيم شِ     
ات هذا اجلين الذي    هم ، أسوق أبي   الكفار كلَّ بيساوون عندنا    وحىت يعلم الكفار أن شاة أم معبد وهذا اجلين ال          ،   بنبيهم  

  .طار إىل مكة يؤنب قريش 

  :  يسمعونه وال يرون القائلوأصبح صوت مبكة عالياً [:  بعد الكالم السابق -رمحه اهللا  -قال ابن القيم 

ـ َز جَ  خريَ  العرشِ ى اهللا ربُّ  َزَج  ِهاِئ
 ِه ِبــ بــالِبرِّ وارحتــالَا نــزالََمــُه

ـ      َعـنكُمُ  ُ ا َزَوى اهللا  فَيا ِلقُـَصيٍّ َم
ـ  فَ  مكـانَ  ِلَيْهِن بين كعـبٍ     ْمِهاِتَت

ـ ا وإنائِ َه شـاتِ  ْن عَ ْموا أختكُ لَُس  اَه
 .                   

ـ  رفيقِني   ـ  الَّ َح ـ  مَ  أمّ ْي خيمَت  ِدَبـْع
ـ  َم وأفلَح ـ َح مُ ى رفيـقَ  َسن أْم  ِدمَّ
ـ  ال يُ  ٍراَخ فِ ْنبه مِ  ـ ى وَ اذََح  ِدَدْؤُس

ــدها  ــؤمنَنيومقع ــْرَم ِبللم  ِدَص
ـ   الـشاءَ  ا تـسألو   إنْ ُمفإنكُ  ِدَهْش َت

.              
   :جيب اهلاتف وهو يقول ُي- أي ابتدأ -َشبََّب بذلك  -  شاعر رسول اهللا -ع حسان بن ثابت ِما َسفلمَّ

لقد خاَب قوٌم زالَ عنـهْم نبـيُُّهْم        
 َتَرحَّلَ عْن قوٍم فزالـْت عقـولُُهمْ      
َهَداُهْم بِه بعـد الـضاللة َربُُّهـْم        

 .                   

وقُدَِّس َمْن َيْسِري إليـِه وَيْغَتـدي   
َوحلَّ علـى قـوٍم ِبُنـوٍر ُمَجـدَِّد 
وأرَشَدُهْم َمن َيْتَبَع احلـقَّ َيْرُشـِد       

.              
 من اجلن من أسفل مكة فأنشد هذه األبيـات والنـاس            إذْ أقبل رجلٌ    ماَدَرينا أين توجه رسول اهللا    ( :  قالت أمساء 

وأن وجهـه    فلما مسعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول اهللا         .. يتبعونه ويسمعون صوته وال يرونه حىت خرج من أعالها          
   . )١( تصرف يسريمع  انتهى ]إىل املدينة 

ان الغبـار  َر كثـوَ فهـي ن غار ، وإال  البد أن تظهر على سلوك َمإن الغرية هللا ولنبيه ولدينه إذا كانت صادقة فآثارها    
  :  وإليك هذا املثال املقرب ملا حنن بصدده، لسقوط جدار 

 لوالـد م ا ِلَعفَ،   فعاقبه   أباهن يسب   مسع مرة مَ  ،   له مبا يكره     مبارٌز،  ال ميتثل أمره وال ينتهي عن هنيه        ،   ولٌَد عاقٌّ بوالده  
كـم  فعلمت ما فعلت مبن سبين ولكنين يف شك من حبك يل ألنك أنت تبارزين مبا يسخطين ،                  قد  ( :  ولدهبذلك فقال ل  

                                                 
اعتقاد " ئي يف والاللكا ،) ٣٤٨٥( برقم  " اآلحاد واملثاين"  يف ابن أيب عاصم ، و)٣٦٠٥( برقم " املعجم الكبري  " الطرباين يف"  أم معبد"  حديث  أخرج (١)

  ) .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرِّجاه : (  وقال..   )٤٢٧٤( برقم " مستدركه " يف واحلاكم ،  ) ١٤٣٧( برقم " أهل السنة 



 ٥ . -السالم الصالة و عليه – )محمد ( بنبيِّنا الكريم ) الدنمرك (  بياٌن ِبمناسبِة سخريِة -عودوا إلى دينكم وقاطعوا الشيطان 

هذا املثال صحيح حىت يف أمور الدنيا احملضة فكيف مبا حنن          ) ..  !؟ وكم هنيتك ومل تترك هنيي    ..  !؟ أمرتك ومل متتثل أمري   
  ! .؟ وأمر الرسول  فيه من أمر الدين

 حيلبها ويشوب لبنها باملاء فيبيعه على الناس ، وقد استمر على هذا الغش فجاء مـرةً               ومثال آخر لرجل له غنم وكان       
اء اليت كنت تشوب هبا اللنب وتغش الناس قد اجتمعت وغّرقـت            ـات امل َر قطَ إنَّ( :  ها وقيل له   كلَّ ق الغنمَ رَّـغالوادي ف 

نبـيكم  قد حّرمها نبيكم جتّمع شؤمها فصار تصوير        إن استهانتكم بالصور اليت مألت بلدانكم و      : ( ، فلو قيل لنا     ) الغنم  
  .! وال ُتعّد حتصى  مع أن هذه واحدة من عظائم أعظم منها ال! ..  ؟فماذا نقول) والسخرية به 

 ، فلم   هـومحايته له ونصرته ل     وما القاه من أذى قومه من أجل ُحبِّه للنيب           -  عّم النيب    -قصة أيب طالب    تأمَّل  و
عن  ي النيب   ِهوُن،  ومات على الكفر     ع النيب   ِبتَّحيث مل يَ  عنه   – عز وجل    -ه  ـ حلصول رضى اإلل   يكن ذلك كافياً  

     .!  )١(االستغفار له 

 وأن أعظم املقاطعة مقاطعة     ه باتباع تكونإمنا    أعظم النصرة لرسول اهللا      أنَّمجلة القول وفصل اخلطاب     فإن   : وختاماً
ـُضلّنا وي   جيري منا جمرى الد    الذيالشيطان   ـ إال لَ اخلبيثة   هذه اجلرأة    الذي مل يتجرأ عليه الكفار      اتباعهصدنا عن   م ِلي ا مَّ
الكفار   يتجرأ نستغرب أن وكيف  .. ! ؟)  رِكدَّ مُ ْن مِ لَْهفَ( .. وبذلك فتحنا هلم األبواب وكّسرنا األقفال       ،    هتنكّرنا ل 

  .!! ؟شيء  مهل ومل حيصل والديَن اهللا والرسولَ ا َمن يسّبـعندنو ا ـعلى ديننا ونبين

لذلك جاء يف احلديث الـصحيح      ، وليس َمن يعلم كمن ال يعلم ، و         ونواهيه  باستهانتنا بأوامره ولقد فَعلْنا العظائَم    
، !) داعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها         تيوشك أن ت  : (  أنه قال     عن النيب    - رضي اهللا عنه     -عن ثوبان   

 اهللا من صدور    نَّـَعِزوليْن،  ولكنكم غثاء كغثاء السيل     ،  بل أنتم يومئذ كثري     : ( قال  ،  ! ؟ومن قلة حنن يومئذ     : ل  فقال قائ 
ـ : ( قال  ،  ! ؟وما الوهن   .. يا رسول اهللا    : فقال قائل   ،  ! )  نْهالَووليقذفن اهللا يف قلوبكم     ،  عدوكم املهابة منكم      بُُّح
   .موغريهوأبو داود  أمحدرواه ) الدنيا وكراهية املوت 

بنبينا وما جاء به حقيقة ، فلو رجعنا لديننا ومتسكنا )  ة منكمـ اهللا من صدور عدوكم املهاب   نََّعِزوليْن: (  فتأمل قوله   
 َونا ـُابَهل..   

  !اَ ـايـم املطـلُـ وال تْمـك لُـَسنفْفَ

  .واهللا املستعان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  .وسلِّم تسليماً كثرياً أمجعني وعلى آله وصحبه وصلى اهللا على نبينا حممد  ، رب العاملنيواحلمد هللا 

                                                                                                                 
  ١٤٢٧/ م حرَُّم الِْر اِهللاْه َشغُرَّةُ                                                                                               

                                                 
    ) اُنوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيِم َما كَانَ ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشِرِكَني َولَْو كَ : ( - سبحانه وتعاىل -يف قوله كما   (١)

    " .١١٣: سورة التوبة ، اآلية " 


