
 0 

 
 عارشاإلصدار ال

 

 ةنفيس   أعالق  
 ( 6عارصين ) مانيني املبأقالم الع  

 

 ملسو هيلع هللا ىلص  دذكرى حمم  
 واحلية(ني العربية والس  )باللغت

 
 

 بقلم الشيخ 
   اِحي و  حممد بن سالم بن حممد الر  

 ـه( 1404)ت
 

 اعتىن بنرشـها 

 



 1 

 

 
 
 

 ُعمانيني املعارصين الق  نفيسة بأقالم الأعسلسلة: 
 احللقة السادسة 

 صىل اهلل عليه وسلممد ذكرى حم
و اِحي :  املؤلف  ـه( 1404)ت  حممد بن سالم بن حممد الر 

 
 
 
 

 ظة قوق حمفومجيع احل 
 الطبعة الرقمية األول 

 م 2021( ترشين األول) كتوبرأ /ـه1443 ربيع األول

 
 
 

 
 ر الرقم ــــــحمبوب للنش

 مسقط/ سلطــــنة ُعمان 
 الربيـــد اإللكـــــرتوين: 

com.pd@gmail.mahboub 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دذكرى حمم  
ملسو هيلع هللا ىلص



 3 

 
 
 

 رس املحتويات هف
 

 4 مقدمة املعتين    •
 9 تصدير بقلم الشيخ أمحد بن سعود السياب   •
 19 نص اللكمة    •
 29 ترمجة اللكمة باللغة السواحلية   •
 39 تقريظ بقلم الاكتب األديب سالم بن سليمان ابلهالن   •



 4 

 

 املعتين  ةم  د  ق  مُ 

 
 محًدا، وصالًة، وسالًما 

 
اخلالف   خيىف  أوجز    مسألةحول    ال  وقد  انلبوي،  باملودل  االحتفال 

القضية يف  يف    القول    –  الل حفظه    –يل  نا العالمة أمحد بن محد اخلليشيخ  
ين سنة من اآلن يف برنامج )سؤال أـهل اذلكر(، فقال ما  عرش  قبلهل    جواب  

عهد عند السلف، ال يف عهد  أمٌر لم ي    ملسو هيلع هللا ىلصاالحتفال بمودل انليب  خالصته: »
وال يف عهود الصحابة واتلابعني، وإنما حدث بعدـهم بنحو ثالثة   ملسو هيلع هللا ىلصانليب  
تكون  فحسب  اعطفية  مبةً   ستيل  ملسو هيلع هللا ىلص  هت  ب  م   و..  قرون.  كمحبة   حىت 

، جيب أن تكون  عقيدة    وإنما مبته مبة  غريه، ال تكاد تثور حىت تغور،  
 خطواته.  م  س  ر  جسدة يف االقتداء به عليه أفضل الصالة والسالم، وت  مت

اعطفة،   من  خيلو  ال  اإلنسان  أن  مبته  غري  إظهار  إىل  تدفعه  قد 
بوجه   يؤط    ذلاغري صواب،    لرسوهل  أن  الرشيع،    ر االحتفاء  ينبيغ  اإلطار  يف 

والرجال،    ساءون اختالط بني النعن ابلدع، د    ناسبة بعيدةً بأن تكون امل
اعتقاد  بعينه، أو    ص  تقديس ن   من مظاـهر اإلرساف وابلذخ، من غري  خايلةً 
 .  وتهد بتالاتلعب  

رتجم إىل عمل  حبيث ي  اًء، ن  بد أن يكون االحتفاء ب  ومع ـهذا لكه؛ ال 
لمون ىلع استغالهل الستشارة العواطف وحتريك العزائم  رص املسيع، ي واق



 5 

انليب   سنة  اتباع  إىل ملسو هيلع هللا ىلصحنو  دعوته  وإبالغ  منها،  اندرس  ما  وإحياء   ،
 العاملني.  

يت ال  االحتفاالت متجد وـهذا  إال عندما تكون ـهذه  دة، وال  حقق 
انليب مودل  تالوة  ىلع  تك  ة  ص  ق    ن  م    ملسو هيلع هللا ىلص  تقترص  مئات  قد  قبل  تبت  ك  ون 

ىلع    د  د  ر  من كرثة ما ت    ل  م  ، حىت أصبحت ت  ، أكل عليها ادلـهر ورشب السنني
 األسماع! 

ت   ربط ـهذه املناسبة بالواقع؛ بأن ي كشف للناس  ومن املفروض أن 
ع  ك اتلارييخ  م  ظ  يف اكن  ترتب عليه من خري عظيم  ـهذا احلدث  ؟ وماذا 

ت  لإلنسانية، وما ا كثريً   دت  صنع اآلن وقد بعذا جيب ىلع األمة املسلمة أن 
اعن   املصدر  وبهـهذا  بذكراه  لصايف؟  االحتفاء  إلزالة  سببً   ملسو هيلع هللا ىلصذا يكون  ا 

  بعقيدتهم وأخالقهم، كثري من غبش اتلصور عن انلاس، وسببا الرتباطهم  
  . (1)وارتباطهم بكتاب ربهم، وسنة نبيهم عليه أفضل الصالة والسالم«

الع  و احتفاء  أن  اتلاريخ  سياق  من  أكرث  املفهوم  برز  باملودل  مانيني 
عل ـهذا ما دفع العالمة  ول ،  برشق إفريقية  ين منهم يف زجنبارر  ملستقعند ا
م   )ته  ابل  م  ل  س  أبا  نبوية،    ـه( 1339الين  موادل  تأيلف  بالسرية  ك  ذ  ت  إىل  ر 

للنيب  اخل نصوًص ملسو هيلع هللا ىلصالصة  شاب  مما  جتريدـها  مع  أخ ،  من  ا  مشابهة  رى 
نصوصا    ضرغلا  اذه  ل    أبو مسلم  أنشأعبارات وأقاصيص ال ختلو من مقال. ف

ل بالثالثة ي ة يف اتلوس  د  م  الص  ن وز   ال؛ يه: )الك  ز   ع اج  دي ة( وـهو أطوهلا،  م  م  ح  م 

 
امن؛ ربيع األول يف   سؤال أهل الذكرمن برنامج ا ص  خ  ل  م   (1)  هـ.  1423 تلفاز ع 
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أة  ال  و)انلور ري   الب   املحمدي( وـهو أوسطها. ثم )الن ش  و دل   خ  دي ة يف م  م  ح  ي ة(  م 
 .  وـهو أشدـها إجيازا واختصارا، وأوسعها تداوال وانتشارا 

:  ، فقالملسو هيلع هللا ىلصإىل بعض ضوابط االحتفاء بمودله  ار اجلوـهر(  ث  يف )ن    ه  ب  ون  
ي    وبعض  » دعوتنا  أـهل  من  قراءة  ع  اجلهلة  ىلع  اجتماعهم  قومنا  ىلع  يبون 

ى  ر  ع  ت    أن ال ترثيب بفعل ذلك إن    يللة اجلمعة، واألصل  ملسو هيلع هللا ىلصمودل رسول الل  
احئه  قومنا من الشطح ورضب ادلفوف واتلغين بمد  املجلس مما يفعله جهلة  

فك    لغناء  ا  ملسو هيلع هللا ىلص وال جيوز    مٌ ـهذا حرا   املحظور،  فيه،  واحلضور  فعله  مظور 
اليت يرضـها    ا يف ـهذا املجلس إحضار أواين الفضة اكملجامر واملراش  قطعً 

   .املرتفون
خفإذ مودله  ا  قصة  تالوة  اكن  عنه  منيه  لك  من  املجلس   ملسو هيلع هللا ىلصال 

واإلطعا والصدقة  نوع  وانلفقة  ألجلها  ووسيلة    ربة  ق    م  الل،  وتنويه  إىل   ،  
للصالة عليه من انلاس صلوات الل عليه    بذكره، واستداعء    ركة  برشفه، وب

وت   يج الكرب  رىج يف ذلك املجلس من الل الرمحة، والبكة، وتفروسالمه، 
،  ملسو هيلع هللا ىلص ا لرسول الل  ب  وتعجيل اللطف، فإياك واتلعصب يف ـهذا ىلع فاعليه ح  

نشأتهاكً وتب   بقصة  خ    عظيموبعض  باعث  ـهذا  ويف  وخلقه،  ومؤكد    لقه 
 . (2) «قوي حلبه عليه أفضل الصلوات والتسليم

 
ِع األَْزَهرالَ   نِثَار  (2) ْ  س  ؛ أليب م  ْوَهر يف ِعْلِم الَّشر

:  1ط  هـ(.  1339الين )ته  م الب  ي  د  م نارص بن سامل بن ع  ل 

 . 167/ 4 مسقط/ سلطنة عامن.  -مكتبة مسقط . م2001هـ/ 1421
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ممد بن    القايض  الشيخ    د  م  باملودل ع  ب اتلجديد يف االحتفاء  ومن با
الروايحسالم   األول    8  )ت  بن ممد  اللك  (3)ـه( 1404ربيع  إلقاء ـهذا  مة  إىل 

أ  بني  اآلن  ـهجرية   سنة   68قبل    يدينااليت  ميالدية(،    66  )=  من  سنة 
األول    12  السبت  ا يللةوحتديدً  م، يف ساحة  1955أكتوبر    29ـه/  1375ربيع 

مجعٌ  وحرضـها  بزجنبار،  كما   منازموجا  انلاس،  واعمة  األعيان  من  غفري 
إيل است عب  مع  كثريون  زها  إذاعة  مبارشأثري  يح  بث  يف  هلا  جنبار  واكن   ،

 صداـها ونفعها. 
نرش   ق  سبق  مرات  ثالث  اللكمة  مطبعة  ـهذه  يف  األوىل:  اآلن؛  بل 

بزجنبارمونغ والسواحلية  م 1955ـه/  1375سنة    (4) وزي  العربية  . باللغتني 
ولع عليها،  أقف  لم  ن  واثلانية:  سنلها  بقطر  ادلوحة  يف  /  ـه1399ة  رشت 

سنة  1979 عمان  بسلطنة  العاملية  املطبعة  يف  واثلاثلة:    م1981  /ـه1401م. 
للشيخ س    املؤرخ  بتصدير   بن  الس  أمحد  وتقريظ  –الل  حفظه    –  ايبي  عود   ،  

 . ـه(1403الين )ته  للاكتب األديب: سالم بن سليمان ابل  

 
الرواح  (3) بن سامل  الشيخ حممد  منذ سنة  شغل  زنجبار  قايض  نقالب سنة هـ حتى اال1374ي منصب 

 .  هـ1383

ابتدأت اخلاصة يف زنجبار،  إحدى املطابع  (  Press Printing Mwongoziمطبعة مونغوزي )   (4)

السواح باللغتني  )املرشد(  جريدة  صدرت  وعنها  اإلنجليزية،  باحلروف  يوم  الطباعة  واإلنجليزية  لية 

ا 1942فرباير  6هـ/ 1361حمرم  20اجلمعة  ت  يف استعامل احلرف العريب الحق  ع  . انظر كتايب:  م. ثم َش  

: 1طم(.  1977  -1878هـ/  1397  -1295)  تاريخ الطباعة واملطبوعات الُعََمنية عرب قرن من الزمن

 .  193مسقط/ سلطنة عامن. ص -نذاكرة عامم. 2015هـ/ 1436
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السابقة؛ أنرشـها للمرة    هاخ  س  ن    مجيع    ت  د  ف  يف إحيائها بعدما ن    ورغبةً 
مستوعبً  لك  الرابعة،  ا  ا  يف  ورد  املتقدمة ما  إىل ص  ن    ن  م    ؛لطبعات  املرتجم  ها 

تقريظ  يب،  ن تصدير للشيخ السيا، وم  (5)لسواحليةا هالين.  لألديب ابل ومن 
حرضين    وحرصت   ما  لك  من  نصها  ضبط  أصىلع  املخطوطة من  وهلا 

سنة  وامل  منشئها  األصلية خبط  ورقاتها  وأوهلا:  ثم  م،  1955ـه/  1375طبوعة، 
السنة   يف  املنشورة  األوىل  خمنفسها،  طبعتها  نسخة  الاكتب  ثم  بقلم  طوطة 
سنة   ابلهالين  سليمان  بن  طبعتها م،  1979ـه/  1399سالم  وقد  اثلاثلة  ثم   ،

ىلع جتربتها قبل نرشـها وعليها تصحيحات خبط أشبه خبط مؤلفها،    وقفت  
يف   مفوٌظ  األصول  ـهذه  ومجيع  السيايب،  الشيخ  مصححها  خبط  وأخرى 

 جناهل وأحفاده الكرام. بيد أشيخ ممد بن سالم الروايح؛  خزانة ال
 لك خري، والاكشف لك رض.  ق  والل املوف  

 

 
 سمائل  -العافية

 ـه 1443ربيع األول  12اء الثاثل
 م 2021أكتوبر  19

   

 
 ب  وض    يلالنص السواح  ساعدين يف نقل  (5)

نفع اهلل به    الصوايف.  بن محد بن سيفالعزيز: حافظ    ه األخ  ط 

   ووفقه للخري.
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 (6) تصدير

لل  إن   م  احلمد  ىلع  ونسلم  ونصيل  ونستعينه،  حنمده  الل    ن  ،    جعل 
ـه مودل   رمحةً   دايةً ه  وأرسله  مم  للمؤمنني،  سيدنا  وصحبه  للعاملني،  وآهل  د 

 أمجعني.  
ا  ه  شهدت    أما بعد؛ فإن أعظم حدث     ملصطىف ادلنيا ـهو مودل احلبيب 

اإلنسانية  ملسو هيلع هللا ىلص سعدت  فقد  ابمودل،  وأضاء  بطلعته،  وتعط  لكون  الوجود  ه،  ر 
 . وجوده بشذى

ضي  دل   و   فالاكئنات   اء  اهلدى 
 

ت  الز    م  وف     وثناء    مٌ س  ب  مان 
اتلاريخ،    ملجرى  عليه حتوياللوات الل وسالمه  ولقد اكن مودله ص 

اتلاريخ قبل اإلنسان إىل    شمل مجيع جوانب املجتمع البرشي، فحينما ينظر 
املباركة   د  ع  وب    ملسو هيلع هللا ىلصعثته  ب هل    ابلعثة  ويتجىل  وي  اضحً الفرق  فضل  ا،  عرف 

أ حيث  البرشية،  ىلع  وابلدع، اإلسالم  واخلرافات  الرشك  وحل  من  نقذـها 
 والفضائل.  لعقيدة واألخالق ع بها إىل سماء اوارتف 

  اإلسالم   ف  ر  »ما ع  وصدق عمر بن اخلطاب ريض الل عنه حني قال: 
 يعرف اجلاـهلية«. م ل ن  م  

 
ي ايّب. ن رش صدر  الطبعة الثالثة. بقلم الشيخ: أمحد بن سع  (6)  ود الس 
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ا فضيلة الشيخ القايض  لكمة ألقاـه وـهذه الرسالة اليت بني أيدينا يه  
م حرضة السلطان خليفة  جنبار، أما قايض ز ايح   و  الر  ممد بن سالم بن ممد 

زجنبار، حارب حاكم  سنة   بن  األول  ربيع  شهر  من  اثلاين عرش  يللة    يف 
، وحرضـها ما يربو  بزجنبار  (موجامناز )املودل انلبوي يف  مجعية  ـه، بمقر  1375

أف فيهم  شخص،  ألف  عرشين  األرسة ىلع  وأعيان   راد  والوجهاء  املالكة، 
 . زجنبار واجلزيرة اخلرضاء

ن   إذاعة زجنبار، حيث أرسلهوقد  ا  قلت عب األثري ىلع ميكروفون 
م   القايض  شيخنا  ش  ةً ي  و  د  فضيلة  تنرش  اآلفاق،  مذك  جتوب  قصة ب  رةً ذاـها، 

ال اإلمودل خري  ومنقذ  املطلب  برشية،  بن عبد  الل  عبد  بن  نسانية، ممد 
 كما ذكر فيها أخالقه الكريمة، وصفاته العظيمة. ، ملسو هيلع هللا ىلص

 الكثري من انلاس يف أقطار الساحل اإلفرييق.  عها وسم 
قام فضيل بثم  بطبعها  إخوانه وأصدقائه يف زجنبار  ته  ناء ىلع طلب 

وـه يوغريـها،  ذا  ـهو  اثلاثلة ا  للمرة  نرشـها  استجابةً عيد  أصدقائه    ؛  لرغبة 
ورأى من  ه يف نرشـها لالستفادة منها،  ون عليح  ل  ي    وأصفيائه، اذلين ما زالوا 

 هم.  خمالفت    صعوبة بماكن  ال
 اإلنتاج والعطاء.   نسأل الل أن ينفع بها، ونتمىن للمؤلف املزيد من

 

 
 ـه 1401صفر  26
 م1981يناير  3
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 األوىلدر  الطبعة املؤلف املنشورة صصورة 
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 بزنجبار (منازموجا )أثناء إلقاء الكلمة يف ساحة املؤلف  صورة
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 بقلم منشئها  الصفحة األوىل من األصل املخطوط للكلمة

 تآكلت أطرافه وأصابه البلل وقد
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 بقلم منشئها  من األصل املخطوط للكلمة خريةالصفحة األ

 ابه البللتآكلت أطرافه وأص وقد
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 غالف الطبعة األوىل
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 الصفحة األوىل من خمطوطة األديب البهالين 
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 الصفحة األخرية من خمطوطة األديب البهالين 
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 لثةغالف الطبعة الثا 
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 اللكمة[ ص  ]ن  

 ملسو هيلع هللا ىلص د ذكرى حمم  
 

 
 

انل يب   ﴿  ىلع    ل ون   ي ص  ت ه   ئ ك  ال  م  و  اَّلل    ا  ي ا   إ ن   ه  ي 
 
ين    أ ل وا  ا ن و آم    اذل     ص 

ل ي ه   وا  ع  ل م  ل يًما و س   [. 56]األحزاب:   ﴾ت س 
 .  (7) السالم عليكم مجيعا ورمحة الل وبراكته

املباركة الليلة  ـهذه  مثل  فيف  األول  12  وبعد؛  سيدنا   دل   و    (8)ربيع 
عن فاطمة    ى ابليهيق  ا. روار أيب طالب بمكة زادـها الل رشفً ، يف دملسو هيلع هللا ىلصممد  

 
يا صاحب العظمة موالنا السلطان؛  : »النصُّ التايل  د  ر  و    يف أصل الكلمة التي ألقاها الشيخ الرواحي  (7)

يل الرشف أن أرحب بعظمتكم باألصالة عن نفيس، وبالنيابة عن أعضاء مجعية املولد النبوي الرشيف،  

عظمتكم هلذا احلفل، الستامع قصة مولده صىل اهلل عليه وسلم، الذي هو من أعظم شعار  سمّو  لترشيف 

أش أنني  كام  ملشاركتهماملسلمني،  احلارضين،  السادة  العظيم  كر  احلفل  هذا  يف  هذه ح  ثم    .«إيانا  ذفت 

الثالثة حسب نظر املؤلف، حتى تكون كلمة عامة تتناسب مع أي  الفقرة من الطبع   وأي مكان.   زمان ة 

 ومجعية املولد النبوي بزنجبار كان يرتأسها آنذاك السيد سيف بن محود بن فيصل آل سعيد.  

املولد النبوي وقع يوم االثنني  أن  هـ(1302)ت حممود باشا الفلكي حرّج هور املتداول، و هذا هو املش  (8)

نتائج األفهام يف تقويم العرب قبل اإلسالم، وحتقيق مولد النبي  . انظر:  م571إبريل    20  /ربيع األول  9
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قالت  أنها  ح  م  ل    اثلقفية  انليب  ت  رض   ا  وسلم  والدة  عليه  الل    رأيت  » :  صىل 
أنها ستقع    جوم تدنو حىت ظننت  ، ورأيت انل ا قد امتأل نورً   ع  ض  ابليت حني و  

 .  (9)«َع    
أن  ور   نورً رأت حني وضعت    ملسو هيلع هللا ىلصه  أم  وي  الشام،  ه  قصور  به  ا ظهرت 

 : (11)ول ابلوصريي . وإيله معىن ق(10) فرأتها ويه يف مكة

 

: 1طأمحد زكي.  ية:  بالفرنساوية: حممود باشا الفلكي. نقله إىل العرب؛ ألفه  عليه أفضل الصالة والسالم 

    . 30ص القاهرة/ مرص. -مطبعة بوالقهـ. 1305

احب  دالئل النبوة ومعرفة أحوال ص  انظر:   .باختالف يسري  111/  1  دالئل النبوة:  ىف  يأخرجه البيهق  (9)

هـ(. وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عبد  458؛ أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي )تالَّشيعة

 القاهرة/ مرص.  -م. دار الريان للرتاث1988هـ/ 1408: 1املعطي قلعجي. ط

التي مل ينص املؤلف عىل مصادرها. ويف بعضها كالٌم ألهل العلم،    واألخبار  مل أعتن بتخريج اآلثار  (10)

ثبو صحة  يف  للفائدة:  وخالٌف  انظر  عدمه.  من  الكبريهتا  منيع  الطبقات  بن  سعد  بن  حممد  تأليف:  ؛ 

اخلانجي2001هـ/  1421:  1حممد عمر. طهـ(. حتقيق: عيل  230الزهري )ت مكتبة  القاهرة/   -م. 

فا بتعريف حقوق الش  وكتاب:  للبيهقي.    دالئل النبوةجع اجلزء األول أيضا من  اجلزء األول. ورا  مرص.

للقايض  املصطفى ع  ي  ع  ؛  بن  بن موسى  الي  ي  اض  البجاوي.  544)ت  يب  ص  ح  اض  هـ(؛ حتقيق: عيل حممد 

   بريوت/ لبنان. -الكتاب العريب م. دار1984هـ/ 1404: 1ط

الب    (11) نهاجي  الص  مّحاد  بن  سعيد  بن  حممد  اهلل  عبد  )ت أبو  والبيت696وصريي  السابع    هـ(.  هو 

الق    والعرشون )أم  املسامة  اهلمزية  اهلمزيةانظر:  ى(.  ر  من قصيدته  املكية يف رشح  أفضل  ؛ املسمى:  املِنَح 

لِقُ  الُقرىالِقَرى  أم  اء  أمحد  رر تأليف:  اهل  ؛  حجر  بن  عيل  بن  حممد  )تبن  بتحقيقه 974ي ت مي  ني  ع  هـ(. 

ط مكري.  وبومجعة  املحمد،  جاسم  أمحد  عليه:  للنرش  2005هـ/  1426:  2والتعليق  املنهاج  دار  م. 

 جدة/ اململكة العربية السعودية.   -والتوزيع
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 وبالر    رص   ي  ق    قصور    وتراءت  
 

م  ي    م     اء  ح  ط  ابل    ه  ر  ا د    ن  راـها 
منها:  عجائب وغرا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ظهرت عند والدته    إيوان  ئب،  سقوط 

ست أصنام  دته، وتنك  اتفني بوالبشائر اهل  ع  كرسى، ومخود نار فارس، وتتاب  
 ادلنيا لكها عند محلها وعند وضعها إياه. 

ع    سنوات    ت  س  ول   وا توفي  ملسو هيلع هللا ىلصمره  من  فحضن  دلت  ت  باألبواء،    أم    ه  ت  ه 
ج   وكفله  ويرق  د  أيمن،  عليه  يعطف  فاكن  املطلب،  عبد  من   ه  أكرث  هل 

يلبث عبد    كن  أوالده، ول تويف بعد ثماين سنوات من    لم  عمر  املطلب أن 
 . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

عم   أحسن  فكفله  طالب  أبو  شهمً   ه  واكن  سمحا  ا  كفالة.  كريما، 
فق دً جوا  اكن  لكنه  ي ا،  ال  إال  ريا  فحسنت  كفافً ملك  رزقه، حاهل    ا،  وصلح   

 . ا وبركة عليه وىلع أوالدهواكنت كفاتله البن أخيه خريً 
بلم  ول   س  ا  مخسً ع  ه  ن  غ  السالم  سنةً ليه  وعرشين  الشام    ا  إىل  سافر 

يدل، فسافر ىلع بركة الل مع  للسيدة خدجية بنت خو  للمرة اثلانية يف جتارة  
واكغال ميرسة،  تظل  مها  الراـهب    الغمامة    هنت  فعرفه  الصائف،  ايلوم  يف 

 
 
 ؤمر باخلروج.  دركه حني ي  نسطورا، وقال: ـهذا خاتم انلبيني، يلتين أ

سوق    مث فلما  ب  حرض  عظيما،  رحبا  فرحبوا  واشرتوا،  وباعوا  رصى، 
ورأت السيدة خدجية  د عليه السالم مع ميرسة من الشام وقدما مكة،  اع 

العظيم وحتققت  رحبها  وشاـهدوص ه  أمانت    ،  انلبوة،    ت  دقه،  عالمات  بعض 
بنفسه من ظل الغمامة    هوأخبـها غالمها ميرسة بكالم الراـهب، وبما رآ
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ذ بعثها  الزتهل؛  إىل  ولم  و  لك  والسالم،  الصالة  عليه  تزوجها  وفعال  به.  ج 
 ؤمنني.  زتوج غريـها حىت توفيت، فزتوج بعدـها اعئشة أم املي 

الصالة عليه  اتصف  منذ  ولقد  باألم   والسالم  والصدق،  نشأته  انة 
صفات األنبياء واملرسلني، فلم يقع منه يف ذلك ـهفوة، ولم    وـهما من أخص  

 ه وـهو يف ريعان شبابه باألمني. تهر يف قومفظ عنه زلة، حىت اشحت  
يعود املساكني وجيالس  ،  ب  ا وأبعدـهم من ك  عً واكن أشد انلاس تواض

ويتفقد   بهم، حيثماتلطً أصحابه خم حواهلم، وجيلس بني  أالفقراء،  ينتيه   ا 
اكن أجود انلاس كفا ، وأوسع  »بقوهل:    . ووصفه اإلمام َعي به املجلس جلس

صدرا  هلانلاس  انلاس  وأصدق  وأوفا جة،  ذمة،  عريكةـهم  وأيلنهم   ،  ،
 . «هأحب   ، ومن خالطه معرفةً ـهابه ، من رآه بديهةً وأكرمهم عرشة
يؤث   أنه  ومما  السالم  عليه  عنه  تسعونمح  ر  إيله  درـهم،    ل  ألف 

 .  سائال حىت فرغت    د  قسمها، فما ر  عها ىلع حصري، ثم قام إيلها فض فو
بأصحابه،   رحيما  رؤوفا  العرشة،  كريم  السالم  عليه  وقد  واكن 

يمٌ ﴿  كتابه بقوهل:  لل يفصفه او ر ح  ن ني  ر ء وٌف  م  ؤ  [. واكن  128:  ﴾ ]اتلوبة ب ال م 
أكمل السالم ىلع  ال  عليه  وأتم  األخالق  تعاىل  ، ووصفه سبحانه و هاكريمة 

﴿ يم  بقوهل:  ظ  ع  ق  
ل  خ   ٰ ل ع ىل  إ ن ك   ]القلمو  ىلع  4:  ﴾  اخللق  أفضل  فهو   .]

 اإلطالق.
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أن    م  ل  الع    غ  ل  ب  فم   ٌ ب    ه  فيه   رش 
 

 ( 12)م  ه  لك     الل    ق  ل  خ    خري    ه  وأن   
حتم    ادلعوةكثريً أذى    ملسو هيلع هللا ىلصل  ولقد  سبيل  بأن   ا يف  قريش،  كفار    من 

ه أبو طالب  اإلسالم، وـهددوه بالقتل، ونصح هل عم    وة إىلعن ادلع  يكف  
يوافقهم طلبوا  أن  ما  وىلع  يقبل،  فلم  يف    والل  » قال:  ،  الشمس  وضعوا  لو 

  ظهره الل ي  ه  حىت  يميين والقمر يف يساري ىلع أن أترك ـهذا األمر؛ ما تركت  
 
 
 ه«.  ون  د   ك  ل  ـه  أو أ

ال م  ول   عليه  بلغ  وثا  ثمانيا  والسالم  ع  الصالة  سنة  نفسه  و  ثني  د 
بغار حراءاالبتعا الكرام    د عن انلاس، فاكن خيلو  فيه، وذلك شأن  فيتعبد 

كرمهم،اذل يناسب  ما  إال  يألفون  ال  سي  م  ل    ويستعد    ين  من  كا  به  الل  رمه 
 صنام.  وعبادة األوالرشور واآلثام   ، وإنقاذ خلقه من اجلهل وحيهتليق  

را، يلخرجهم  شريا ونذي لعاملني بل  وألربعني سنة من عمره أرسله الل
فباير سنة  . واكن ذلك يف أول  (13)من ظلمات اجلهل إىل نور العلم والعرفان

 .  (14) من ميالد املسيح عليه السالم  610

 
؛  رشح الربدة. انظر:  يةية يف مدح سيد الربالكواكب الدر  البيت من قصيدة الربدة للبوصريي؛ املسامة:    (12)

حم )تتأليف:  الزركيش  هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  ل    م.2019هـ/  1440:  1ط  هـ(. 794مد  ع  م  مؤسسة 

   القاهرة/ مرص.   -إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية

نور  املؤلف من كتاب: ه  ص  هذا التسلسل يف جمريات حياته صىل اهلل عليه وسلم من امليالد إىل البعثة خل    (13)

املرسلني؛    اليقني سيد  سرية  طيف  بك.  اخلرضي  حممد  اإليامن1988هـ/  1408:  1تأليف:  دار    -م. 

 دمشق/ سورية.  
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ذ   و فأعظم  ملسو هيلع هللا ىلصه  معجزات    ت  ر  ك  وإذا  املعجزة  مهما خوأفأجالـها  ها   :
ادل  يةابلاق احلكيموـه  -  نيابقاء  والقرآن  العزيز،  الل  كتاب   ( 15)اذلي  -  و 

 أئمة  علوم اللسان، و  ة  ل  ابليان، ومح     أـهل    واندـهاش    ة  حري  وقفة    اوقف أمامه
 .  ابلالغة وجهابذة ابليان

الرسول   يزل  لم  اإلسالم    ملسو هيلع هللا ىلصثم  إىل  انلاس  والعرف،  يدعو  باللني 
 .  الل ىلع توالكى، مذيرا، وصابرا ىلع األذ مبرشا ون

املحمدية(قال   )الرسالة  اجلناي م    إن  »:  (16) صاحب  احلق  ن  ىلع  ة 
قائل و يقول  أن  اتلاريخ  ىلع  أي    :االفرتاء  بالسيف!  انترش  قد  اإلسالم    إن 

 وال قوة، الوحيد اذلي  ، وـهو األعزل اذلي ال حول هلدٌ ن يمله مم  سيف اك
 

الفلهذا    (14) باشا  حممود  حققه  )ما  يف  األفهامكي  عنه.42( صنتائج  املؤلف  ونقله  عليه    ،  واستدرك 

م.  610وز( سنة قبل اهلجرة، يوافقه يوليو )مت 13مد اخلرضي بك أن ذلك كان يف رمضان سنة الشيخ حم

يف حتديد تاريخ البعثة:    (الرحيق املختوم)املباركفوري يف    الرمحن  وقال صفّي .  33ص  نور اليقنيانظر:  

بأنه كان يوم االثنني إلحدى » اليوم  القرائن والدالئل يمكن لنا أن نحدد ذلك  النظر والتأمل يف  وبعد 

«. واهلل أعلم بالصواب. انظر:  م610أغسطس سنة    10وعرشين مضت من شهر رمضان ليال، ويوافق  

النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم(؛ تأليف: صفي الرمح  الرحيق املختوم ن  )بحٌث يف السرية 

 .  66صقطر.  -م. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية2007هـ/ 1428: 1املباركفوري. ط

 ملعجزة. اهـ. سامل بن سليامن البهالين. ا إىل ا)التي(؛ ليكون الضمري يف )أمامها( عائد   لعل الصواب: (15)

العال   (16) يف  وأثرها  املحمدية  وآثار )  الرسالة  املحمدية  الرسالة  وحقائق  النبوية  السرية  روائع  يف  بحث 

اإلسالمية بقلم: الدعوة  )  (؛  حتة  كامل  طهـ(1405تحممد  مجاعة  نرش:    م.1937هـ/  1356:  1. 

اإلسالمية والدعوة  وقالقا   -الوعظ  مرص.  الفهرة/  الرواحي  الشيخ  خلّص  هذه  د  من  التالية  قرات 

 الرسالة املوجزة النافعة.



 25 

ن نفسه،  ع ع  ف  د  أن ي   ال نارص هل وال معني، يناهل السفهاء باألذى فال يستطيع
 !ب؟ياته إىل يرث حب فيفر  ه يلقتلوه ويأتمر به قوم  

واملوعظة احلسنة   ملسو هيلع هللا ىلص   لقد ظل ممد باحلكمة  ربه  إىل سبيل    يدعو 
وإيمانه    ،ثقته بالل  من سالح غري  فيها  لم يكن هل  ،  ثالثة عرش اعمازـهاء  

رضوب   من  ادلعوة  ـهذه  سبيل  يف  وأصحابه  ـهو  الىق  ولقد  حق،  ىلع  بأنه 
،  (17) [مانباإلي ]ت قلوبهم طهاد ما ال يثبت عليه إال اذلين عمر فتنة واالضال

 «. واستيقنت أنفسهم من نرص الل
« قال:  أن  انلاس ىلع ممدإىل  ـهؤالء  اجتمع  أب  (18)فكيف   ف  ي  الس  ؟ 

السيف وسيلة تلكوين   نفسه؟ ومىت اكن  يعصم  أن  يستطيع  أعزل ال  وـهو 
 العقائد يف انلفوس؟ 

أرواح   باعوه  ي وملاذا  رخبذلهم  أطمعً يف    يصةً ونها  دعوته؟    يف  اسبيل 
؟ ومىت اكن للمال ـهذا  ايملك من حطام ادلنيا شيئً   ال يكاد  مال وـهو فقريٌ 

 هام؟ السلطان القاـهر ىلع العقول واألف
الك؛ ال بهذا وال بذاك، وإنما بهذا ادلين احلنيف اذلي استحوذ ىلع  

يأ  ،العقول ال  اذلي  الكتاب  وبهذا  القلوب،  بمجامع  من    ابلاطل  تيهوأخذ 
 ... يديه وال من خلفه بني

 
د  يف األصول.  ( مل ت  الرسالة املحمديةزيادة من ) (17)  ر 

الن  (18) إىل  )فيشري  صاحب  عنهم  حتدث  وقد  طواعية.  أسلموا  الذين  األوائل  املحمديةر  يف  الرسالة   )

 فقرات مل يقتبسها املؤلف هنا.  
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الطاغية فرتولقد ظل املسلمون ىلع   الفتنة  الزمن، حىت    ةً ـهذه  من 
القتالرشع الل هل  إذا استفحل اخلطب وعظم ابلالء عن انلفس    دفااًع   ؛م 

وا ﴿ فقال تعاىل:  عن ادلين،    اوذب   ل م  م  ظ  ن ه 
 
ات ل ون  ب أ ق  ين  ي  ن  ل َّل   ذ 

 
إ ن    أ ٰ   اَّلل     و    ىلع  

م   يرٌ  ن رص  ـه  د  وا  ين  ذل   ا * ل ق  ر ج 
خ 

 
ن  أ ي ار ـه م م  ري    د  ق   ب غ  ن إ ال   ح 

 
ول وا أ ق  ب ن ا  ي    ﴾ اَّلل   ر 

َّلل    ﴿ ،  [40  -39]احلج:   لك  ه   ين   ادل  ون   ي ك  و  ف ت ن ٌة  ون   ت ك  ال    ٰ ىت  ح  م   ق ات ل وـه    و 
و ا  ف إ ن   ا اَّلل    ف إ ن   انت ه  ل ون   ب م  ع م  ريٌ  ي   .  [39]األنفال:   ﴾ب ص 

يف حروبه األوىل، ال يقصد به    اسلبي    اموقفً   ن موقف اإلسالم إذن  اك
ت  عده، وانتهغري ادلفاع عن أـهله، ورد عدوان املعتدين. فلما استقرت قوا 

موقفا يقف  أن  األرض، اكن عليه  اخلالفة يف  املؤمنني    اي  ابإجي   إيله  حلماية 
إيل تشري  ما  وـهذا  املنكر.  عن  وانليه  باملعروف  اآلواألمر  الكريمة ه    : ية 

ل و اٌت  ﴿  و ص  ب ي ٌع  و  ع   ام  و  ص  ت   م  د  ل ه  ب ب ع ض   م  ه  ب ع ض  انل اس   اَّلل    د ف ع   ل و ال   و 
ر   ك  د  ي ذ  اج  س  م  ث رًيا   و  م  اَّلل   ك  ا اس  ن    ف يه  يل  نرص   ن  اَّلل     و  ه    م  و يي   اَّلل     إ ن    ي نرص  

  ل ق 
يزٌ  ز  ين    *  ع  ك    إ ن  اذل   م  ن  م  ر ض    يف    اـه 

وا   األ   ق ام 
 
ة    أ ال  ا   الص  آت و  ة    و  اك  وا  الز  ر  م 

 
أ   و 

وف   ع ر  ا  ب ال م  و  ن ه  ن   و  ر   ع 
نك  َّلل     ال م  ور    و  م 

ق ب ة  األ    .  [41 -40]احلج:  ﴾اع 
ي  وإقرار  دل  وـهذا  املفاسد  دلرء  وسيلة  اإلسالم  يف  احلرب  أن  ىلع 

  إذا اكن اإلسالم قد حث ىلع واالستعباد. ولشهوة الفتح    السالم، ال إرضاءً 
بقوهل:  االستعد احلريب  ب اط  ﴿ اد  ر  ن  م  و  ة   ق و  ن  م  ع ت م  ت ط  اس  ا  م  م  ل ه  وا  د  ع 

 
أ و 

م   و ك  د  و  اَّلل   و ع  د  ب ون  ب ه  ع  من وراء  فإنما يريم    [؛60:  ]األنفال  ﴾اخل  ي ل  ت ر ـه 
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عرف يف ـهذا العرص ما ي    األعداء، وـهواء جذوة احلرب يف نفوس  ذلك إلطف 
 . بالتسلح السليم

مبادئ   ووـهذه  ورمحته  بعدهل  ناطقة  شواـهد  احلربية  انه  ظر  إحسانه، 
ج   إذا  بالسلم  يأمر  العدو    ح  ن  إيله  اكإيلها  ولو  خدااًع ح  جنون  ،  :  وخماتلةً   ه 

إ ن﴿  وا   و  ن ح  ل م    ج  ن ح    ل لس  ا   ف اج  ّك     ل ه  ت و  و    إ ن ه    اَّلل     ىلع     و  يع    ـه  م  ل يم    الس  إ ن   *  ال ع  و 
اَّلل   ي   ب ك   س  ح  ف إ ن   وك   ع  خي  د  ن 

 
أ وا  يد  و    ر  ي   ـه  ك    اذل   ي د 

 
ن ني    ب ن رص  ه    أ م  ؤ  ب ال م    ﴾ و 

 . (19)«[62 -61]األنفال: 
شمائله   من  يسرية  نبذة  فيهاملسو هيلع هللا ىلصفهذه  الل    ،  نسأل  الكفاية، 

 . (20) اهلداية
و   و  ل  امهلل  خيارنا،  ت  علينا  عليناو  ال  وامج  ل   اهلدى  رشارنا،  ىلع  ع 

 حياء  أ
 
وأ أمواتنا،  وارحم  وأغز  أسعارنا  ص  خ  ر  نا،  ووس    ر  ،  أرزاقنا،  أمطارنا،  ع 

 ، واسمع أصواتنا.  أخالقناوطهر 
جته، وال ا إال فر  م  وال ـه  ه،   تدع نلا ذنبا إال غفرت  امهلل ونسألك أن ال

ه، وال اغئبا إال  أعطيته، وال فقريا إال أغنيتا إال سرتته، وال سائال إال  عيبً 
م   حفظته، جوال  وال  كفيته،  إال  متاجا  وال  شفيته،  إال  إال  ريضا  اـهال 

 عدوا إال خذتله. أرشدته، وال جماـهدا إال نرصته، وال 
 

 . (الرسالة املحمديةمن ) اقتباس املؤلفهنا انتهى  (19)

ه  يف أصل الكلمة التي ألقاها الشيخ الرواحي  (20) ا؛ نسأل املوىل أن يبقي وختام  »  :بعد هذه الفقرة ما نصُّ

   ن  نعم عليه وعىل عائلته م  سلطاننا املحبوب خليفة بن حارب، وأن ي  
ال حتول وال تزول، وأن حيفظ   م  ع  ن 

  «.، وأحفاده األنجاب، وسائر األمراء واألحباب ويل عهده األمري عبد اهلل
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 ما لم نسألفأعطنا، و  خري   من  كامهلل وما سأنلا
 
نا، وما  ف  حت   ك إياه فيه أ

 . غنا إياها فبفضلك ورمحتك بلعنه آمانل   قرصت  
  ء  سو ن حفر نلا حفرة  ، وم  ه  د  ن اكدنا فك  امهلل م  

 
 .فيها ه  د  ر  فأ

انلبيني خاتم  ىلع  وسلم  وصل  واملامهلل  وأصحابه  رسلني  وآهل   ،
واحلمد    ىلع املرسلني،  . سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالمٌ أمجعني

 لعاملني.  لل رب ا
 والسالم عليكم ورمحة الل وبراكته.  

 مد الروايح ممد بن سالم بن م 
 ـه1375نور ربيع األ 12يللة 

 (21)م 5519أكتوبر  29
  

 
 سنة ميالدية.   66هجرية، وسنة  68ذا التاريخ مىض اليوم  عىل ه (21)
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 ( 22)  واحلية[الس   ة]ترمجة اللكمة باللغ
 

 

Tafsiri ya khutba aliyoitoa Kadhi Sh. Muhamed 
Salim Ruwehy katika Maulidi ya Mnazi mmoja 

ya mwaka 1375 na yeye ndiye aliyekuwa Rais 
 
Baada ya kumshukuru Bwana Seyyid Muadham 

na mabwana na mabibi waliohudhuria alisema:-  
Katika huu usiku wa kuamkia mwezi 12 

Mfunguo sita kazaliwa Nabii Muhammad Salla Llah 

 
مشتق    (22) السواحلية  )سواحل(،    اسم  كلمة  هو  عريب،  أصل  ه.    الساحل:ومن  وريف  البحر  شاطئ  هو 

أن إىل  املراجع  بعض  السواحلية    وتشري  اللغة  لتطور  الفعلية  القرن  البداية  يف  كان  احلالية  إىل صورهتا 

الثالث عرش للميالد، و البانتو املنترشة يف وسط إفريقية السابع اهلجري/  هي يف أساسها إحدى لغات 

عديدة، يف مقدمتها: اللغة العربية، ثم الفارسية، فالرتكية    ا من مفردات لغات  كثري    ت  ن ب  وَشقها، لكنها ت  

نترش اللغة السواحلية يف مساحة متتد ما بني هنر تانا شامال ومصب والربتغالية واهلندية واإلنجليزية. وت

ا. وهي  غو بأهناره وبحرياته غرب  هنر دوفوما جنوبا، وفيام بني جزر القمر باملحيط اهلندي َشقا حتى الكون 

وأوغند وكينيا،  تنزانيا،  من:  كال  تشمل  اجلغرايف  االمتداد  وَشهبذا  الصومال،  وجنوب  زائريا،  ،  ق 

السواحلية األمّ شامل زوشامل موزمبيق، و اللغة  القمر. وتتفرع عن    ة  د  ع    امبيا، وشامل ماالوي، وجزر 

حوايل   اليوم  هبا  ويتحدث  نسمة.    70هلجات،  بعنوان:  مليون  مقال  من  ا  يف  اللغ)ملخص  السواحلية  ة 

   ؛ لكاتب هذه األسطر. قيد النرش(. األدبيات العَمنية
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Alayh Wasallam katika nyumba ya Ami yake; Bwana 
Abu Talib, kwenye mji wa Makka.  

Nyumba yote ile ilijaa nuru ikameremeta na 
nyota zote zikaisogelea nyumba hiyo hata ikadhaniwa 
zitaiangukia. Na kwa nuru hiyo iliyojaa nyumba huyo 
mama yake Mtume aliweza kuyaona majumba ya Sham 
na hali ya kuwa yuko Makka.  

Na zilidhihiri ajabu nyingi kabisa katika siku hiyo 
ya kuzaliwa Mtume.  

Miongoni mwa ajabu hizo ni:  
1. Kuanguka hilo jumba kubwa alilolijenga mfalme 

Kisra.  
2. Kuzimika mioto iliyokua ikiabudiwa na 

Maparisi.  
3. Kupinduka masanamu chini juu.  
4. Majini kuwalingania watu khabari za Mtume.  

Alipotimiza miaka 6 akafa mama yake, akalelewa 
na yayaake, Bibi Ummu Ayman. Na akatazamwa na 
Babu yake, Bwana Abdul Mutalib. Alimpenda zaidi na 
kumshughulikia zaidi kuliko wanawe alowatoa 
matumboni mwake. Lakini mara tu alikufa na hali ya 
kuwa Mtume kijana wa miaka 8 tu basi.  
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Akalelewa na Ami yake Bwana Abu Talib malezi 
vile vile mazuri kabisa. Bwana huyu alikuwa karimu, 
lakini alikuwa fakiri sana. Lakini 
kwa kule  kumchukua Mtume na kumlea, Mwenyezi 
Mungu alimtengenezea hali yake, ikawa baraka kwake 
na kwa Watoto wake.  

Alipotimiza umri wa miaka 25 alikwenda Sham 
kwa ajili ya biashara ya Bibi 
Khadija. Ikawa hii ndiyo safari yake ya pili 
ya kwenda huko Sham. 
Na miujiza mingi ilidhihiri katika safari yake hii. Moja 
katika miujiza hiyo ni kuwa mawingu yakimfunika asipi
gwe na jua. Hata huyo Padri mkubwa Nastura akamta
mbuwa kuwa atakuwa Mtume. Akauza yale mali ya 
Bibi 
Khadija kwa faida kubwa kabisa asiyopata kuiyona mais
ha huyo Bibi Khadija 
na akaona miujiza yake mengine. Akayakinisha kuwa k
weli huyu ni Mtume. Akamwomba amwoe, akamwoa. 
Akazaa naye na akakaa naye maisha bila 
ya kumwolea mke mwengine mpaka akafa huyo Bibi 
Khadija ndipo alipomwoa Bibi Aisha na wengineo.  
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Alisifika Mtume tangu utotoni mwake kwa 
ukweli na uaminifu na kutofanya baya lo lote hata 
akatangaa kwa jina la Al-Amin. Na alikuwa 
mnyenyekevu hana kibri, hamdharau mtu. Hata 
masikini anakwenda kuwatazama wanapokuwa 
wagonjwa na anakaa nao mahala Pamoja. Na 
anachanganyika na Masahaba wenzake kama mwenzao. 
Anakaa po pote pale anapofikia. Si lazima akae 
Sadrul Majlis. Alikuwa karimu kuliko viumbe wote, 
mpole kuliko viumbe wote, msema kweli kuliko 
viumbe wote, mwepesi wa tabia kuliko viumbe wote, 
mtekelezaji ahadi kuliko viumbe wote. Ukimwona kwa 
ghafla utamwogopa, ukizoeleana naye utampenda.  

Moja katika ya kuonyesha ukarimu wake ni kuwa 
siku moja aliweka mbele yake juu ya mkeka dirham 
90,000 (tisiin alfu) akazigawa zote pale pale.  

Alikuwa mpole kabisa kama alivyosema 
Mwenyezi Mungu na akawa na tabia zisizokuwa na 
mfano wake vile vile kama alivyosema Mwenyewe 
Mwenyezi Mungu. Basi yeye Nabii Muhammad ndiye 
bora kuliko viumbe wote.  
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Na alistahamili adha kubwa kabisa kwa 
Makureshi katika kuitangaza dini. Walimtaka kila 
namna ajizuilie na hayo; asikubali. Wakahadid kuwa 
watamwua baada ya kumtaabisha hivyo walivyokuwa 
wakimtaabisha. Hata Ami yake, Bwana Abu Talib, 
alipomnasihi ayaache hayo alimwambia “Hata lau 
wangenitilia jua kwenye mkono wangu wa kulia na 
mwezi katika mkono wangu wa kushoto ili niache haya 
nisingeacha mpaka nife”.  

Alipotimiza umri wa miaka 38 alijiepusha kukaa 
na watu. Akawa anakaa kwenye pango lililokuwa 
likiitwa Ghar Hira akiabudu humo. Na hivi 
ndivyo wanavyokuwa watu wakubwa wa Mwenyezi 
Mungu. Wakawa tayari kupokea ule ujumbe wa 
Mwenyezi Mungu wa kuwatoa watu ukafirini na 
ujingani na matatani. Hata alipotimiza miaka 40 alipewa 
Utume juu ya viumbe wote uwaonye waovu 
awabashiri wema, awatoe katika ujahili awatie katika 
ujuzi. Na haya yalikuwa katika mwezi wa February 
mwaka 610 A.D.  

Na muujiza mkubwa kabisa kabisa aliopewa 
Mtume ni huu muujiza wa Quran. Kitabu kitukufu cha 
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Mwenyezi Mungu kilichowashangaza viumbe 
vyote visifue dafu mbele yake juu ya ufasihi wao na 
uhodari wao na ubingwa wao.  

Akaingia Mtume kuwalingania watu dini kwa 
hikma na upole na mawaidha mazuri na kusubiri juu ya 
kila balaa na maafa yaliyokuwa yakimpata yeye na 
hao wafuasi wake. Basi ni uzushi na uwongo mkubwa 
kabisa kusema kuwa dini ya Kiislamu imetangaa kwa 
upanga. Upanga gani huo alioukamata Mtume kuchinja 
watu ili waingie Uislamuni? Mtume alikuwa 
hawezi kujinusuru mwenyewe wala kuwanusuru hao 
wafuasi wake. Ataweza kuwapiga watu wengine? 
Hakukimbia yeye Mtume peke yake na Sayyidna 
Abubakr kwenda Madina kwa ajili ya kukimbia kuuawa 
na Makureshi? Basi upanga huo au panga hizo 
zilikuwako wapi?  

Muda wa miaka 13 kasimama Mtume kulingania 
watu dini, hana silaha yoyote ila Imani yake tu juu ya 
Mwenyezi Mungu. Na ikamkuta kila balaa yeye na 
watu wake; hata wengine wakauawa na wengine 
wakarejea ukafirini balaa zilipopindukia mipaka. 
Hawakusalia pamoja naye ila wale ambao nyoyo zao 
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zilijaa Uislamu kweli kweli na kumtawakali Mwenyezi 
Mungu.  

Basi watu hao walimfuata Mtume kwa ajili ya upa
nga? Alikuwa na upanga yeye Mtume? Au upanga 
tangu lini unathibitisha itikadi katika nyoyo? Au watu 
hawa walisilimu kwa tamaa ya pesa? Mtume alikuwa na 
pesa kwani hata wamfuata kwa tamaa ya pesa?  

Wote hawa walisilimu kwa kuwa wameathirika 
kwa ile taalimu nzuri kabisa ya Uislamu 
sio wameathirika kwa jambo jengine.  

Walidumu Waislamu juu ya fitna hiyo na dhulma 
hiyo waliyokuwa wakifanyiwa na makafiri - na kila siku 
inazidi tu. Hata ilipopindukia mipaka ndipo Mwenyezi 
Mungu akawapa ruhusa Waislamu wajitetee nafsi zao 
na waihami dini yao. Akasema “ Wamepewa 
ruhusa wale waliokuwa wanapigwa (wajipiganie na 
wao) kwani wanadhulumiwa bure na Mwenyezi 
Mungu ni Qadir wa kuwanusuru; ambao wametolewa 
katika miji yao pasina haki yo yote. Ila walisema “ Mola 
wetu ni Mwenyezi Mungu (si masanamu)”. Na 
akasema “Piganeni nao (kama wanavyokupigeni) hata 
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kusiwepo kutaabishwa (tena) kwa ajili ya dini. Iwe 
dini ni ya Mwenyezi Mungu.  

Basi vita vya Waislamu na hao makafiri vilikuwa 
vya kujitetea si vya kushambulia watu. Na vya 
kujihami wao wenyewe na watu wao na dini yao. Na 
kama si kukubalishwa huku basi kila kitu kisingesimama 
ulimwenguni kama alivyosema Mwenyezi Mungu 
kuwa “Lau kuwa si kuondosha Mwenyezi Mungu shari 
ya baadhi ya watu kwa watu wengine basi yangekuwa 
yamekwishavunjwa misala na makanisa na mahekalu na 
misikiti ambayo linatajwa sana ndani yake jina la 
Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ndiye 
Mwenye nguvu na ndiye Mwenye kushinda. 
(Tutawanusuru) wale ambao tukiwamakinisha 
ulimwenguni watasimamisha Sala watoe Zakaa 
waamrishe mema na wakataze mabaya.  

Basi haya yanaonyesha dhahir shahir vita katika 
Uislamu ni njia ya kuondosha jeuri na dhulma siyo njia 
ya kuonea wat una kuwadhulumu.  

Na sababu ya kusema Mwenyezi Mungu 
“Wawekeeni tayari maadui zenu kila nguvu 
mnazoziweza ili mwaogopeshe hao maadui wa 
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Mwenyezi Mungu na maadui zenu” ni kutaka 
kuondosha hivyo vita kwani adui yako akikujua kuwa 
una nguvu hatathubutu kukushambulia. Zitaishi pande 
zote kwa salama. Na huku 
ndiko  kunakoitwa kutengeneza suluhu kwa ajili 
ya kutaka Salama.  

Na mipango yote ya vita inaonyesha namna gani 
Uislamu ulikuwa Rahimu na Mwema na Muadilifu na 
unapenda Salama. Kama anavyosema Mwenyezi 
Mungu kuwa “ Wakimili kutaka salama basi na wewe 
taka na umtegemee Mwenyezi Mungu na Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye kusikia na Mjuzi wa kila jambo. Na 
wakitaka kukukhadaa Mwenyezi Mungu atakukifla 
kwa nusura yake na kwa Waislamu.  

Basi hiki ni kitu kichache kabisa ya habari 
za Mtume Salla Llahu Alayh Wasallam.  

Na haya yanatosha Inshaallah kwa safari hii.  
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 تقريظ
 

 عارف ممد بن سالم بن ممد الروايح املحرتمإىل حرضة الشيخ ال
ا بإحء  عتناإن  الليلةك  ـهذه  ممد    ياء  انليب  بمودل  يف    ملسو هيلع هللا ىلصاملباركة 

ب    العهد    م  اد  ق  ت    من املسلمني بزجنبار، وإن    احلفل اجلامع آلالف    ذلك   ر  م  به 
  ه  ب  ور من ح  قلبك املغم  من   ها العناية  ت  د  ر  ج    ىلع إبراز شخصية    األعوام؛ ديلٌل 

اللكم،   جوامع  فقد مجعت   عليه،  وسالمه  الل  إالصلوات  جواـهر    فما يه 
انل  ز  ج  ع  ي   بالصفات  وأتيت  القلم،  وصفها  ماكراملن  بويةعن  عن    م بعثة 

  ، من صفوة أفضل اخللق ىلع اإلطالق، فلك الشكر ىلع ما بادرت  األخالق
ت    ت  ق  إيله، وف   أبقاك الل لإلسالم  ، ما استمر هعيل منار  أقران عرصك عليه، 
 ه، والسالم عليك كثريا. ه ونهار  يلل   الوجود

د  ا ذاتيا؛ من العبب  مناص، ح    الص، اذلي ما عنهاإلخها  م  قد  لكمات  
 ـه.  1399/ 5/ 27م. ر  ح  م  الين، الاكتب ب  ه  بل  ن سليمان ا : سالم بالفقري 
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 من هذه السلسلة  رَ َد َص 

 املعارصين  أعالٌق نفيسة بأقالم الُعَمنيني
 
الن ظَام .1 ب ط   هـ(.  1421؛ إنشاء أمري البيان الشيخ: عبد اهلل بن عيل بن عبد اهلل اخللييل )تقصيدة َجْوَهَرة  ض 

  . ّ
ي ب اين  الش  بن مح  د  ك  ب ار  م  بن  لطان   ها: س  امن صفحة.    47م.  2015هـ/  1436الطبعة األوىل  ن ص  ع    -ذاكرة 

امن  التصنيف املوضوعي: األدب، علم االجتامع، السياسة الرشعية. . مسقط/ سلطنة ع 

والتعاون .2 االحتاد  يف  ّي )تكلَمٌت  واح  الر  حممد  بن  سامل  بن  حممد  الشيخ:  بقلم  ها:  هـ(.  1404؛  ن ص  ب ط   ض 

لطان  بن م   .  س  ّ
ي ب اين  ك بن مح  د الش  امنصفحة.    30م.  2015هـ/  1436الطبعة األوىل  ب ار  مسقط/    -ذاكرة ع 

امن  . التصنيف املوضوعي: علم االجتامع، الرتبية والتعليم. سلطنة ع 

الَوَطن  .3 أرض  إىل  عائدةٍ  سع َمَشاِعُر  بنت  اد  ع  س  بقلم:  )ت؛  ة  ي  ر  م  امل  ع  بن سيف  ها:  هـ(.  1416يد  ن ص  ب ط   ض 

  . ّ
ي ب اين  ك بن مح  د الش  ب ار  لطان  بن م  امنصفحة.    45م.  2015هـ/  1436الطبعة األوىل  س  مسقط/    -ذاكرة ع 

امن  تامع، تدبري املنزل.. التصنيف املوضوعي: األدب، علم االجسلطنة ع 

َعَرْفتُه .4 ُمْسلٍِم كَم  ّ )تأبو 
الين  الب ه  ن بن سامل  ي ام  ل   بن س 

ه: هـ(.  1403؛ بقلم الكاتب األديب: سامل  ن ص  ب ط   ض 

  . ّ
ي ب اين  ك بن مح  د الش  ب ار  لطان  بن م  امنصفحة.    45م.  2015هـ/  1436الطبعة األوىل  س  مسقط/    -ذاكرة ع 

امن  التاريخ. . التصنيف املوضوعي: سلطنة ع 

ّ )تُُمْتَاَراُت الَقَصائِد .5
الين  ن بن سامل الب ه  ي ام  ل   بن س 

ا الكاتب األديب: سامل  ه 
ع  ها:  هـ(.  1403؛ جل  ام  ب ط  ن ص  ض 

  . ّ
ي ب اين  ك بن مح  د الش  ب ار  لطان  بن م  امنصفحة.    48م.  2015هـ/  1436الطبعة األوىل  س  مسقط/    -ذاكرة ع 

امن  . التصنيف املوضوعي: األدب.سلطنة ع 

 
 
 


