




2



الطبعة الثالثة
1439هـ / 2018م

www.d-althagafhalqurania.com



3

قمدقم

مقدمة
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {َكَما �أَْر�َسْلَنا ِفيُكْم 
ْكَمَة  يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم �لِكَتاَب َو�ْلِ نُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم �آَياِتَنا َوُيَزكِّ َر�ُسولاً مِّ
ــا َلْ َتُكوُنوْ� َتْعَلُموَن َفاْذُكُروِن �أَْذُكْرُكْم َو��ْسُكُروْ� ِل َوَل  َوُيَعلُِّمُكم مَّ
َتْكُفُروِن}  ]البقرة:151، 152[، واأ�شهُد اأن ال اإلَه اإال اهلل وحَده ال �شريَك له وال 
مثي���ل، وال ُخْل���َف لقوله وال تبدي���ل، واأ�شهُد اأنَّ �شيَدن���ا وقائَدنا وقدوَتنا 
���ه، وخيرته من  ���ه ونجيُّ وحبي���َب قلوبن���ا محم���ًدا عب���ُده ور�شوُله، و�شفيُّ
ُه، َو�ِشَهاٌب  يَرُة َمِن اْهَتَدى، �ِشَراٌج َلَم���َع �َشْووؤُ َق���ى، َوَب�شِ خلق���ه، اإَِماُم َمِن اتَّ
�ْشُد، َوَكالُمُه  ُت���ُه الرُّ ُد، َو�ُشنَّ �َشَط���َع ُن���وُرُه، َوَزْنٌد َب���َرَق َلْمُعُه، �ِشيَرُت���ُه اْلَق�شْ

ُل، َوُحْكُمُه اْلَعْدُل. اْلَف�شْ
�ُش���ِل، َوَهْفَوٍة َعِن اْلَعَم���ِل، َوَغَباَوٍة ِمَن  اأَْر�َشلَ���ُه َعلَ���ى ِحيِن َفْت���َرٍة ِمَن الرُّ
االأَُمِم، ب�شيًرا ونذيًرا، وداعًيا اإلى اهلل باإذنه و�شراًجا منيًرا؛ فبلَّغ ر�شاالت 
اهلل، واأخرج النا�س من الظلمات اإلى النور باإذن ربهم اإلى �شراط العزيز 
الحمي���د، واأر�شى دعائم العدل، واأقام الحجة، واأو�شح المحجة، وجاهد 

في �شبيل اهلل �شابًرا محت�شًبا حتى اأتاه اليقين.
َهــا �لَِّذيــَن �آَمُنــو�  يُّ ِبــيِّ َيــا �أَ لُّــوَن َعَلــى �لنَّ {�إِنَّ �هلَل َوَمَلِئَكَتــُه ُي�سَ
ا}]الأح��زاب:56[، اللهم �شلِّ على محمد وعلى  لُّــو� َعَلْيِه َو�َسلُِّمو� َت�ْسِليماً �سَ
اآل محم���د، وب���ارك عل���ى محم���د وعل���ى اآل محم���د، كما �شلي���ت وباركت 
عل���ى اإبراهي���م وعل���ى اآل اإبراهي���م اإنك حمي���د مجيد، الله���م و�شلم على 
محم���د وعل���ى اآل محم���د، كم���ا �شلمت عل���ى اإبراهي���م وعل���ى اآل اإبراهيم 
اإن���ك حمي���د مجيد، وار�َس اللهم عن اأ�شحاب���ه االأخيار من المهاجرين 
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واالأن�ش���ار، وعن الناهجين نهجه، المقتفي���ن اأثره، المتم�شكين بهديه، 
الم�شتب�شرين بنوره اإلى يوم الدين.

اأما بعد..
فاإنن���ا اأح���وج م���ا نكون في ه���ذه المرحل���ة اإلى الع���ودة ال�شادق���ة اإلى 
الر�ش���ول ور�شالت���ه، واإل���ى اإحياء �شخ�شية الر�شول االأك���رم ›صلى اهلل عليه 
وعل���ى آله وس���لم‹ في وج���دان االأم���ة وفي م�شاعره���ا حتى يك���ون للر�شول 
ح�شور في واقع االأمة بهديه ونوره واأخالقه وروحيته العالية، ح�شوٌر 
ف���ي القلوب، وح�شوٌر في النفو�س، عزًم���ا واإرادة، ح�شوره كقدوة وقائٍد 
واأ�ش���وة، نتاأث���ر ب���ه ف���ي �شلوكن���ا واأعمالنا ومواقفن���ا وقراراتن���ا، نتاأثر به 

ونهتدي به، وبالهدى الذي اأتى به من عند اهلل في واقع حياتنا.
ف���ي مرحلة عا�شفة الأمتنا ي�شع���ى اأعداوؤها االألّداء اإلى اأن يف�شلوها 
واأن يبعدوها عن منابع عزها ومجدها، واأن يكون انتماوؤها اإلى االإ�شالم 
ونبّي���ه وقراآن���ه �ش���كاًل ال م�شم���ون ل���ه، وزيًف���ا ال حقيقة ل���ه، واأن يكونوا 
ه���م من يتحكمون باالأم���ة في واقعها ال�شيا�ش���ي والثقافي واالجتماعي 
واالقت�شادي، وبطغيانهم وبف�شادهم وباإجرامهم وبحقدهم وعداوتهم 
يوؤثرون في واقع االأمة لي�س فيما ي�شلحها، ولي�س بما هو خير لها، بل 
يوؤث���رون في واقع االأمة بما يزيدها فرقة و�شتاًتا، وذلًة وهواًنا، وجهاًل 
وتخلًف���ا، وانحطاًطا ودناءة، و�شعًفا وعجًزا، و�شق���اًء وعناًء، وي�شتمرون 
ف���ي نه���ب ثرواتها و�شرق���ة خيراته���ا، واال�شتفادة م���ن جغرافيتها؛ فهم 

اأعداء ال يهمهم م�شلحة هذه االأمة.
ولق���د عم���ل ال�شي���د ح�شين ›رض���وان اهلل عليه‹ وم���ن بع���ده ال�شيد عبد 
المل���ك - حفظ���ه اهلل - على اإحياء الر�شالة المحمدي���ة في واقع االأمة، 
وتقدي���م �شخ�شي���ة الر�شول القائ���د والمعلم والمرب���ي والهادي لالأمة؛ 
ليكون اليوم القدوة والمعلم والمربي والهادي لهذه االأمة التي اجتمع 



5

قمدقم

له���ا ال�ش���الل وال�شق���اء ب�شب���ب ُبعده���ا عن م�ش���ادر عزته���ا وقوتها وفي 
مقدمة تلك الم�شادر النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹. 

وق���د حر�شن���ا اأن نق���دم اال�ش���الم المحم���دي االأ�شي���ل ه���ذا االإ�شالم 
الذي �ُشنت عليه وعلى النبي وعلى الموؤمنين حرب بكل اأ�شكالها، حرب 
ع�شكري���ة، حرب اإعالمية، حرب ثقافي���ة وت�شليلية، كل الموؤامرات، كل 
االأن�شط���ة العدائي���ة للق�ش���اء علي���ه منذ مرحلت���ه االأولى، من���ذ بدايته، 
وكي���ف اأنه���ا كله���ا ف�شل���ت، كل الموؤام���رات �شقط���ت، كل مكائ���د االأع���داء 

تهافتت وانتهت. 
وبالتال���ي نتم�ش���ك ب���ه ونث���ق بن�ش���ر اهلل لن���ا؛ الأن ه���ذا دي���ن عظي���م، 
م�ش���روع عظي���م، م�شروع مدعوم م���ن اهلل ت�شقط اأمام���ه كل الموؤامرات 
وكل المكاي���دات وكل و�شائ���ل االأعداء في مواجهت���ه اإن واجهوه اإعالمياً 
اأو اأمنياً اأو ع�شكرياً �شيف�شلون. المطلوب هو فقط اال�شتجابة وااللتزام 

والتم�شك وهذا م�شروع عظيم مدعوم من اهلل.
وق���د جمع���ت ه���ذه الم���ادة مم���ا قدم���اه ح���ول �شخ�شي���ة ه���ذا النب���ي 
العظيم، ور�شالته العظيمة، ومزجته بالن�س التاريخي معتمًدا في نقل 
الن����س التاريخي على كتاب ال�شيرة للدكتور ال�شهيد المرت�شى بن زيد 

المحطوري رحمة اهلل عليه. 
واهلل الموفق

 بتاريخ 1 ربيع االأول 1439ه� 
•••
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من اأين نتعرف على �سخ�سية الر�سول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹؟
يق���ول ال�شيد ح�شي���ن ›رضوان اهلل عليه‹ في جوابه عل���ى �شوؤال من اأين 

نتعرف على �شخ�شية الر�شول )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم[:
)الق���راآن هو يعتب���ر اأهم م�شدر لمعرفة اأنبي���اء اهلل ولمعرفة ر�شول 
اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹؛ الأنك تفتر����س في البداي���ة - وهي 
ق�شية النا�س م�شلِّمين بها - اأن ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 

كان رجاًل قراآنيًّا يتحرك بالقراآن.
 فهمك للنبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ هو مرتبط بفهمك للقراآن، 
عندم���ا تفه���م القراآن، وتفهم كيف كانت حركته في موقف معين؛ تجد 
اأنه كيف كانت حركته هذه قراآنية، يج�شد فيها مبداأ قراآنيًّا، يقوم فيها 
ب���دور ترب���وي قراآني، عندم���ا يتحدث عن غزوة تبوك اأو اأح���د اأو بدر اأو 
غيره���ا... األي�ش���ت �شيرته تبدو حرك���ة؟ حركة قراآني���ة، ويج�شد مبادئ 

وتوجيهات، ويقوم في الوقت نف�شه باأعمال تربوية لالأمة.
 عندم���ا يق���راأ اأح���ٌد ال�شيرة االأخرى الت���ي قدمت كاأح���داث تاريخية، 
األي�ش���ت عب���ارة ع���ن اأح���داث تاريخي���ة؟ لك���ن اأن���ت ل���ن تع���رف النب���ي من 
ا، اأحداث تاريخي���ة. ارجع اإلى  خالله���ا، اأو �شتك���ون معرف���ة محدودة ج���دًّ
الق���راآن الكري���م �شتفه���م لم���اذا النب���ي رك���ز عل���ى اأن تك���ون حركت���ه بهذا 
ال�ش���كل؟ لم���اذا ا�شتخ���دم ه���ذا االأ�شل���وب؟ تج���د اأن���ه كان يرك���ز على هذا 
ا ير�شخه في ذهنية االأمة لتتربى عليه  ا جدًّ االأ�شلوب باعتباره مبداأ مهمًّ

اأو ت�شير في حركتها على اأ�شا�شه، وهكذا اأ�شياء كثيرة من هذا القبيل.
 الق���راآن لي����س فق���ط يعرفك بمج���رد ح���ركات الر�شول ب���ل بم�شاعر 
الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ يعرفك حت���ى - تقريًب���ا - تفهم 
م�شاع���ره وتفكي���ره، تفهم كي���ف كانت نظرت���ه للمجتمع ال���ذي هو فيه، 
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تفه���م كي���ف كان وهو على فرا����س الموت كيف كان ف���ي نظرته، اأنه مات 
متاألًما، مات متاألًما فعاًل؛ اأن هذه االأمة ما ا�شتجابت بال�شكل المطلوب، 

ما تفهمت الق�شية بال�شكل المطلوب، ما التزمت بال�شكل المطلوب.
 تفه���م النب���ي باأنه كان ف���ي حركته في ذلك الع�ش���ر، اأعماله لم تكن 
فق���ط مرتبط���ة بع�ش���ره، في ع�ش���ره ما كان يعمل���ه من اأعم���ال قام بها 
تعتب���ر هداي���ة للنا����س اإلى اآخ���ر اأي���ام الدنيا، يك�ش���ف اأ�شي���اء ويوؤكد على 
اأ�شي���اء وير�ش���خ اأ�شي���اء، يعني ه���و كان نبيًّا يفه���م اأنه نب���ي للعالمين اإلى 
اآخ���ر اأي���ام الدنيا، فكان���ت حركته يلحظ فيها امت���داد ر�شالته، وتالحظ 

اأنها هذه لها نظائر في القراآن الكريم، هذه لها نظائر(.
ويقول: في الدر�س ال�شاد�س ع�شر من درو�س رم�شان:

)اإًذا فهن���ا تع���رف �شخ�شي���ة الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ قد 
تكون في كتب ال�شير تاريًخا يعر�س فقط اأحداًثا معينة موؤرخة ونكتب 
فيه���ا اأرقاًم���ا معينة، لك���ن التحليل ل�شخ�شيت���ه ق�شية ثاني���ة، التحليل 
لمنطلقات���ه ف���ي عمل���ه ف���ي تكتيك���ه الع�شك���ري ف���ي اختي���اره للق���ادة في 
اختي���اره للموق���ع واأ�شياء من هذه ال تتناوله���ا معظم ال�شير فعاًل، وهي 
ق�شي���ة مهم���ة، اأي لي����س المطل���وب فقط من ال�شي���ر اأو م���ن التاريخ اأن 
نع���رف مت���ى وقعت الغزوة الفالني���ة وكم كان ع���دد الم�شلمين وكم كان 
عدد الكافرين وانتهى المو�شوع، المطلوب اأن نعرف كيف كان بطريقة 
تحليلي���ة، كي���ف كان تفكي���ر النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ كيف كان 
تخطيط���ه، كيف كانت م�شاعره، كيف كان تقييمه، كيف كانت الو�شعية 
ب�ش���كل ع���ام: و�شعي���ة جان���ب الم�شلمي���ن وو�شعي���ة االآخري���ن الكافرين 
الو�شعي���ة ب�ش���كل ع���ام، و�شعية العالم ف���ي ذلك الزمن ب�ش���كل عام حتى 
يك���ون التاري���خ له اأثر ف���ي النفو�س، ويعطي درو�ًش���ا مهمة ويعطي عبرة 

وتعرف من خالله النف�شيات.
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معرف���ة الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ ق�شية مهم���ة - كما 
اأ�شلفنا - في اأن يعرف النا�س فعاًل اأنه نعمة عظيمة من اهلل ولهذا قال 
بعد: {َلَقْد َمنَّ �هلُل َعَلى �ْلُوؤِْمِننَي �إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُسولاً ِمْن �أَْنُف�ِسِهْم}]اآل 
عمران:164[ وفي الوقت نف�شه ي�شتوحي النا�س من �شيرته، ي�شتلهمون من 

ا - ال  حركت���ه كي���ف يتحرك���ون وكي���ف يعملون. في الوق���ت نف�ش���ه- اأي�شً
يعتب���ر اأن االأ�شي���اء كان���ت مجرد معج���زات خارقة في الحرك���ة كلها، اهلل 
�شبحان���ه وتعال���ى ه���و على كل �ش���يء قدير، ولكن���ه حكيم تك���ون االأ�شياء 
ت�شي���ر وف���ق ترتيب���ات دقيق���ة، ر�شول���ه حكيم لم تك���ن اأعمال���ه ع�شوائية، 
اأعمال���ه ت�شي���ر وف���ق ترتيب���ات دقيقة وخط���ط محكم���ة وروؤى �شحيحة 
ومعرفة حقيقية؛ الأن الفارق فيما اإذا كنا نت�شور اأن كل ما كان يح�شل 
كان عبارة عن معجزات خارقة: معجزات، معجزات... اإلى اآخرها، يقول 
النا�س من بعد: )اإذاً محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ قد التحق باهلل 
ولي����س لدين���ا �شخ�س تاأت���ي على يديه معج���زات خارقة، خارق���ة... اإلى 

اآخره، اإًذا ال ن�شتطيع اأن نعمل �شيًئا(.
 عندم���ا تع���رف ب���اأن تل���ك الحركة كانت تق���وم على خط���ط محكمة، 
وروؤي���ة حكيم���ة، وترتيبات حكيمة واأنها مما ه���دى اهلل ر�شوله ›صلى اهلل 
علي���ه وعلى آله وس���لم‹ اإليه ومن خالل الق���راآن الكريم؛ ولهذا األم يقل في 

ْحِكَمْت �آَياُتُه}]هود:1[. القراآن الكريم باأنه: كتاب حكيم {ِكَتاٌب �أُ
اأن تك���ون االأ�شياء تم�شي على ه���ذه الطريقة، معناه ماذا؟ اأنها قابلة 
لال�شتم���رار، قابل���ة اأن ي�شير جيل اآخر بعد ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آله وس���لم‹ وفق هدى اهلل، وفق ما يوؤتيهم اهلل من حكمة، اأو ما ياأخذون 
م���ن كت���اب اهلل من حكم���ة، وما يوفقهم اهلل اإليه م���ن حكمة في عملهم، 
ولو لم يكن ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ موجوًدا بينهم، لكنه 
موجود بماذا؟ باآثاره، اإذا حاولنا اأن نعرفه هو ولي�س فقط اأن نعرف اأنه 
قائ���د المعرك���ة الفالنية بتاري���خ كذا وعدد كذا... اإل���ى اآخره، ال، تعرفه 
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ه���و لتعرف كيف كان دقيًقا ف���ي عمله، وكيف كان حكيًما في تعامله مع 
االأحداث، وتعامله مع النا�س، وكيف كانت نظرته اإلى النا�س ب�شكل عام 

بما فيهم االأعداء.
الأن ال���ذي ح�ش���ل - فع���اًل - اأن���ه اأبعد االأنبي���اء عن قائم���ة اأن يكونوا 
ا ي�شتلهم النا�س من عملهم ما يفيدهم في حركتهم في مجال  اأ�شخا�شً
العم���ل الإعالء كلمة اهلل، والجهاد في �شبيله، ترافقت عدة اأ�شياء منها: 
روايات يتجلى من خاللها ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وكاأنه 
اإن�شان ب�شيط اأو غبي ولي�س فقط ب�شيًطا اإنما ال يفهم �شيًئا كما يحكون 
ف���ي غ���زوة )ب���در( اأي: رواي���ات فيما يتعل���ق بميدان الجه���اد وحتى فيما 
يتعل���ق بحيات���ه الخا�شة، واأ�شياء كثيرة قدم���وه واإذا فقط فالن يوجهه 
اأن يحج���ب ن�ش���اءه، وفالن يق���ول: ال، اأح�شن اأن نك���ون هناك على النهر 
م���ن اأج���ل عندما نكون ف���ي مواجهة مع العدو نك���ون قريبين من الماء 
���ا ب�شيًطا ال يعرف  ون�شبقه���م اإل���ى الم���اء! واأ�شياء من هذه يب���دو �شخ�شً

�شيًئا! 
ا حكيًما وقديًرا ذكيًّا فاهًما، قائًدا على  ا جدًّ ا مهمًّ ال، هو كان �شخ�شً
اأعل���ى م�شت���وى للقيادة فعاًل، حتى اإن الغربيين عندما حللوا �شخ�شيته 
ومواقف���ه اعتب���روه اأن���ه اأعظم قائ���د في التاري���خ كما يحك���ى اأنهم فعاًل 
اعتب���روا اأنج���ح واأعظم قائد ف���ي التاريخ محمًدا ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 

وسلم‹.
 وكي���ف كان عل���ى الرغ���م من كفاءت���ه العالية يتوكل عل���ى اهلل {َفاإَِذ� 

ِلنَي}]اآل عمران:159[.(. ْل َعَلى �هلِل �إِنَّ �هلَل ُيِحبُّ �ْلَُتَوكِّ َعَزْمَت َفَتَوكَّ
•••
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هدى اهلل ووحيه يواكب م�سيرة الحياة الب�سرية
يقول ال�شيد عبد الملك ر�شوان اهلل عليه:

من���ذ اأن خل���ق اهلل االإن�شان ومنذ بداية م�ش���واره في الحياة: منذ اآدم 
)اأب���و الب�شر( وهدى اهلل ووحيه ونوره يواك���ب م�شيرة الحياة الب�شرية، 
ينير لها الطريق، وير�شدها اإلى الخير، ويبقيها على ارتباط في �شوؤون 
ِريَن  َب�سِّ �ُسلاً مُّ حياته���ا مع اهلل الخالق المل���ك، وحجة هلل على عباده، {رُّ
�ُسِل}]الن�ساء:165[؛  ــٌة َبْعَد �لرُّ ا�ِس َعَلى �هلِل ُحجَّ َوُمنِذِريــَن ِلَئلَّ َيُكوَن ِللنَّ
الأن االإن�ش���ان ف���ي حيات���ه ه���ذه م�ش���وؤول ع���ن اأعمال���ه وع���ن اأقواله وعن 
مواقف���ه وع���ن قرارات���ه، وم�شوؤوليته عظيم���ة وج�شيمة، وعظ���م الجزاء 
� َيَرُه  َوَمن  ٍة َخــْراً ي���دل عل���ى عظم الم�شوؤولي���ة، {َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

� َيَرُه}]الزلزلة:7، 8[. ٍة �َسرًّ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
وعل���ى م���دى تاري���خ الب�شري���ة ف���ي اأممه���ا الغاب���رة: اأر�ش���ل اهلل ر�شله 
لهداي���ة الب�ش���ر، وتزكيتهم، ور�شم طريق الح���ق والخير، واإقامة العدل، 
واإزال���ة الظلم والمنكر، ودفع الف�شاد، وقي���ادة الب�شرية اإلى �شعادتها في 

الدنيا واالآخرة.

ومن اأبرز االأهداف لر�سل اهلل ولر�ساالته

1ـ تحرير الإن�سان من العبودية لغير اهلل

 ه���ذا العال���م كل���ه مملك���ة اهلل ب�شمائ���ه واأر�ش���ه واإن�ش���ه وجّن���ه وكل 
مخلوقات���ه ه���و مملكة اهلل، اهلل ملكه، اهلل اإلهه، اهلل ربه، اهلل رب النا�س، 
اهلل مل���ك النا����س، اهلل اإل���ه النا����س، ه���و م���ن يج���ب اأن يذعن ل���ه النا�س، 
اأن يطيع���ه النا����س، اأن يخاف���ه النا����س، اأن يرجوه النا����س، اأن يتفانوا في 
طاعت���ه والت�شلي���م له، االإن�شان بقدر م���ا يبتعد عن هذا الجانب هو يذل 

نف�شه ويعبُِّدها للطاغوت ويخ�شر الكثير الكثير الكثير. 
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اإن الغاي���ة االأولى من ر�شال���ة اهلل ور�شله اإلى عباده هي تعبيد النا�س 
هلل وربطه���م ف���ي كل �شوؤونه���م، ف���ي كل اأم���ور حياته���م ب���اهلل ج���ل �شاأن���ه 
برحمته بحكمته بملكه هذه غاية مهمة للر�شل واالأنبياء: تعبيد النا�س 
هلل وف���ي الوق���ت نف�ش���ه يترت���ب على هذا تحري���ر النا�س م���ن عبوديتهم 
للطاغ���وت، تحري���ر النا����س م���ن عب���ادة الطواغي���ت؛ الأن االإن�ش���ان كّلما 
ابتع���د ع���ن عبوديت���ه هلل فاإنه يمعن ف���ي تعبيد نف�شه للطاغ���وت، ولي�س 
ا من جعل نف�شه عبًدا للطاغوت، اإن اهلل جل �شاأنه يقول في القراآن  حرًّ
الكري���م: {َوَلَقــْد َبَعْثَنــا ِف ُكلِّ �أمة َر�ُسولاً �أَْن ُ�ْعُبــُدو� �هلَل َو�ْجَتِنُبو� 

اُغوَت}]النحل:36[. �لطَّ
الأن���ه هك���ذا ال تتحق���ق العبودية هلل ب�ش���كل �شحي���ح - عبودية �شاملة 
ف���ي كل �شوؤون الحي���اة، طاعة كاملة في كل مجاالت الحياة - ال يتحقق 
ه���ذا اإال باجتن���اب الطاغ���وت؛ الأن الطاغوت �ش���واء كان رئي�ًشا اأو ملًكا اأو 
قائًدا اأو تحت اأي عنوان اأو يحمل اأي م�شمى هو ي�شّد النا�س عن عبادة 
اهلل ويعبِّده���م لنف�ش���ه ويفر����س عليه���م اإرادة نف�ش���ه فيم���ا يخال���ف اهلل 
اُغوِت  وفيما ي�شر بالنا�س؛ ولذلك يقول اهلل تعالى: {َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ
ــاَم َلَها}]البقرة:  َوُيوؤِْمــْن ِباهلِل َفَقْد ��ْسَتْم�َســَك ِباْلُعْرَوِة �ْلُوْثَقى ل �نِف�سَ

.]256

���د النا����س اأنف�شه���م هلل - وم���ن اأ�شا�س العب���ادة اإيثار  ال يتحق���ق اأن يعبِّ
الطاعة، الطاعة هلل اأن تكون فوق كل طاعة وفي كل ما اأمر اهلل به وفي 
كل م���ا اأر�ش���د اهلل اإلي���ه - وال تتحق���ق هذه ف���ي واقع النا����س اإال باجتناب 

الطاغوت والكفر بالطاغوت ومواجهة الطاغوت. 

2ـ اإ�سالح الإن�سان وتربيته وتاأهيله

وغاي���ة اأخ���رى م���ن الر�شال���ة االإلهي���ة هي اإ�ش���الح االإن�ش���ان وتربيته 
رن���ا اهلل بعظي���م النعمة  واالرتق���اء ب���ه وتكريم���ه وهدايت���ه؛ ولذلك يذكِّ
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نَي َر�ُسولاً  يِّ علينا - نحن العرب - حينما يقول: {ُهَو �لَِّذي َبَعَث ِف �ْلأُمِّ
ْكَمَة َو�إِن  يِهــْم َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتــاَب َو�ْلِ ْنُهــْم َيْتُلو َعَلْيِهْم �آَياِتــِه َوُيَزكِّ مِّ
ـا َيْلَحُقو� ِبِهْم َوُهَو  َـّ ِبنٍي  َو�آَخِريَن ِمْنُهْم َل َلٍل مُّ َكاُنــو� ِمن َقْبُل َلِفــي �سَ
ِل  ِتيِه َمن َي�َســاُء َو�هلُل ُذو �ْلَف�سْ ــُل �هلِل ُيوؤْ �ْلَعِزيــُز �َلِكيــُم  َذِلَك َف�سْ

�ْلَعِظيِم}]الجمعة: 4-2[.
 والأن اأمتن���ا ف���ي ه���ذا الع�ش���ر فق���دت تفاعلها م���ع ر�شال���ة اهلل ودينه 
ونبي���ه فق���د خ�شرت الع���دل، وغرقت في الظل���م، وفق���دت زكاء النفو�س 
وكان البدي���ل ه���و االنحطاط وال�شوء، وفقدت الحكمة وكان البديل هو 
الغباء والتخبط في المواقف والع�شوائية في العمل واللغو في الكالم. 
وعندم���ا نع���رف اأن الغاية والهدف هو هذا الع���دل والخير وال�شعادة 
وزكاء النفو�س وال�شمو باالإن�شان والو�شول به اإلى خير الدنيا واالآخرة، 
ونجات���ه م���ن ال�ش���ر ف���ي الدني���ا واالآخ���رة، نع���رف اأن الر�شال���ة والدي���ن 
والر�ش���ل م���ن مظاهر رحمة اهلل بعباده؛ ولذلك يقول اهلل تعالى: {َوَما 

ْلَعاَلنَِي}]الأنبياء: 107[. لَّ َرْحَمةاً لِّ �أَْر�َسْلَناَك �إِ
 م���ن رحم���ة اهلل ج���ل وع���ال اأن يجع���ل لعب���اده م���ن يربيه���م التربي���ة 
م �شلوكه���م، وُت�َشّدد  العظيم���ة فتزك���و نفو�شه���م، وتطه���ر قلوبه���م، وُتَق���وَّ
اأقواله���م، فيك���ون االإن�ش���ان عل���ى م�شت���وى عظي���م يلي���ق بم���ا اأراد اهلل له 
اأن يك���ون علي���ه، اإن�ش���ان ذو قي���م، ذو ُمُثل، يتحلى بالجمي���ل من ال�شفات 
والكري���م م���ن االأخ���الق، فيك���ون االإن�ش���ان عظيًم���ا بعي���ًدا ع���ن الدن����س 

والهوان، فهذا من مظاهر رحمة اهلل جلَّ وعال.

3. تاأهيل الإن�سان ليكون بم�ستوى تحمل الم�سوؤولية 

م���ن اأه���م الغايات في الدي���ن، وفي ر�ش���االت اهلل �شبحانه وتعالى هي 
تحم���ل الم�شوؤولي���ة، تربية االإن�شان حت���ى يتحم���ل الم�شوؤولية وليعرف 
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اأن���ه اإن�ش���ان م�ش���وؤول ل���ه دور مهم ف���ي الحياة، واأتب���اع الر�شال���ة االإلهية، 
لهم اهلل  عون االإيمان له���م م�شوؤولية حمَّ م���ن ينتمون لالإ�شالم، م���ن يدَّ
اإياها وهي م�شوؤولية عظيمة م�شّرفة يحظون من خاللها باأن يكون اهلل 
معهم واأن ين�شرهم واأن يعزهم واأن يمّكنهم في اأر�شه، واإذا تخلوا عنها 
يك���ون ن�شيبه���م الخ���ذالن وال�شع���ف والعج���ز والوهن وتت�شل���ط عليهم 
االأم���م؛ ولذل���ك يقول اهلل �شبحان���ه وتعالى مخاطًبا اأم���ة الر�شالة، اأمة 
محم���د، اأتب���اع محم���د، المنتمين اإلى دين محمد›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 
ُمــُروَن ِباْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن  ا�ِس َتاأْ وس���لم‹: {ُكْنُتْم َخْرَ �أمة �أُْخِرَجْت ِللنَّ

َعْن �ْلُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلِل}]اآل عمران: 110[.
هك���ذا اأراد اهلل الأم���ة الر�شال���ة اأن تك���ون اأم���ة م�شوؤول���ة: اآم���رًة لك���ن 
تاأم���ر بالمعروف وتحقق المعروف وت�شع���ى الإقامة المعروف واقًعا في 
الحي���اة، اأم���ة ناهي���ة تنه���ى عن المنك���ر وتزي���ل المنكر وتطه���ر �شاحتها 
الداخلي���ة ومجتمعها الداخلي من المنكر، ثم تنهى االأمم االأخرى عن 
المنكر، وت�شلح في عباد اهلل وت�شلح في اأر�س اهلل، ولن يحّمل اهلل اأمة 
الر�شالة هذه الم�شوؤولية ويتخلى عنهم، ال. بل ويكون هو معهم، يكون 
ه���و ولّيهم، يك���ون هو نا�شرهم، يكون هو من يمّك���ن لهم، يكون هو من 

يقذف الرعب في قلوب اأعدائهم. 

4ـ اإقامة الق�سط في الحياة:

من الغايات المهمة لر�شالة اهلل اإلى عباده عبر كل الر�شل واالأنبياء 
وحتى خاتمهم النبي محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹: اإقامُة الق�شط 

والعدل في الحياة. 
اإن م���ن القيم الر�شالية العظيمة: الع���دل الذي هو اأ�شا�س ال�شتقرار 
الحي���اة، وه���و ركي���زة اأ�شا�شي���ة ف���ي ر�ش���االت اهلل؛ ولذلك �شع���ى االأنبياء 
العظ���ام عل���ى مر التاريخ الإقامته في االأر����س، وتبعهم في ذلك ورثتهم 
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الحقيقي���ون واأتباعه���م ال�شادق���ون عب���ر االأجي���ال، واإقامت���ه م�شوؤولي���ة 
َناِت  اأ�شا�شي���ة عل���ى النا�س ق���ال اهلل تعالى: {َلَقــْد �أَْر�َسْلَنــا ُر�ُسَلَنــا ِباْلَبيِّ

ا�ُس ِباْلِق�ْسِط}]الحديد:25[. َو�أَنَزْلَنا َمَعُهُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِيَز�َن ِلَيُقوَم �لنَّ
ه���ذا ه���و م���ن اأهم االأه���داف التي هدف���ت اإليها ر�شال���ة اهلل ومن اأهم 
الغاي���ات هو هذا الجان���ب: اإقامة الق�شط في الحياة، اإقامة العدل حتى 
يتحقق العدل في حياة النا�س، حتى يزول الظلم وحتى تتم هناك اإزالة 

�شيطرة الظالمين وا�شتحكامهم على حياة النا�س.
ه���ذا الجانب لالأ�شف ه���و كم�شوؤولية فّرط النا����س فيها؛ الأن ر�شالة 
اهلل تبق���ى م�شوؤولية على اأهلها، على اأتباعها ليقيموها، ليتحركوا على 
�شوئها، ليقوموا بم�شوؤوليات عظيمة اأُ�شِندت اإليهم فيها مع ذلك يكون 

اهلل معهم وينالون ال�شرف العظيم.

االأمم الما�سية تعاملت مع اأنبياء اهلل ور�سالته بطريقة خاطئة
وقد كانت تجربة كثير من االأمم تجربة فا�شلة، اأودت بها اإلى الهالك 
والخ�شارة الرهيبة، وكان من اأهم االأ�شباب: ارتباط تلك االأمم بطواغيتها 
ومجرميها، واإعرا�شها عن االأنبياء وعن ر�شالة اهلل جل وعال، مثل: قوم 

نوح، ومثل: عاد، ومثل: ثمود، والفراعنة، وغيرهم من االأمم. 
فف���ي كل مراح���ِل التاري���خ تعاملِت االأمُم تج���اَه ر�شال���ِة اهلل بطريقٍة 
َبْت وَتَعنََّتْت و�َشِخَرْت وا�شتهزاأت واأ�َشاَءْت اأيَّما اإ�َشاَءٍة اإلى ر�شل  خاطئ���ة َكذَّ
ن  اهلل واأنبياِئ���ه، ق���ال اهلل تعال���ى: {َيا َح�ْسَرةاً َعَلى �ْلِعَبــاِد َما َياأِْتيِهم مِّ
ٍة  ْت ُكلُّ �أُمَّ لَّ َكاُنو� ِبِه َي�ْسَتْهِزُئون}]ي�س:30[ وقال تعالى: {َوَهمَّ �ُســوٍل �إِ رَّ
}]غافر:5[  قَّ و� ِبــِه �ْلَ ِبَر�ُسوِلِهــْم ِلَياأُْخــُذوُه َوَجاَدُلو� ِباْلَباِطِل ِلُيْدِح�سُ
ِت،  وهكذا كانت اأغلبيُة الب�شر تقابُل ر�شالَة اهلل بالتكذيِب والرف�ِس والّتَعنُّ
َباُع االأه���واِء والرغباِت وال�شهوات، وتاأثيُر  وكان م���ن اأكبر االأ�شباب هو اتِّ
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المخ���اوف من قوى الطاغوت، واتب���اُع المترفين الم�شتكبرين قال اهلل 
}]القمر:3[ وكان  �ْسَتِقرٌّ َبُعــو� �أَْهَو�ءُهْم َوُكلُّ �أَْمــٍر مُّ ُبو� َو�تَّ تعال���ى: {َوَكذَّ
بين والمحاربين لر�شالة اهلل: المالأُ وهم المتحكِّمون  في طليعِة المكذِّ
لط���ِة والم���ال،  الُمَت�شلِّط���ون م���ن موق���ِع الحك���ِم والث���روة، واقت���داِر ال�ُشّ
ن  والهيمن���ِة بالظلم والطغيان قال اهلل تعالى: {َوَما �أَْر�َسْلَنا ِف َقْرَيٍة مِّ
ــا �أُْر�ِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن}]�سب��اأ:34[ في قوم  نَِّذيــٍر �إِلَّ َقــاَل ُمَتُفوَها �إِنَّا ِبَ
ِبنٍي}]الأع��راف:60[ في  َلٍل مُّ �َك ِف �سَ َ ََ نَّا َلــ ن���وح  {َقــاَل �لَلأُ ِمــن َقْوِمِه �إِ
�َك ِف �َسَفاَهٍة  َ ََ عاد قوم هود {َقاَل �ْلَلأُ �لَِّذيَن َكَفُروْ� ِمن َقْوِمِه �إِنَّا َل
َك ِمَن �ْلَكاِذِبنَي}]الأعراف:66[ في ثموَد قوِم �شالح كذلك، وقوِم  ِو�إِنَّا َلَنُظنُّ
�شعي���ب وغيِرهم، قوى الهيمنة المت�شلطُة ترى في ر�شالِة اهلل بما فيها 
م���ن الح���قِّ والع���دِل والخيِر خط���ًرا عل���ى م�شالحه���ا، واإنه���اًء ِلَهْيَمَنِتَها 
ها، ويتحرك الكثير من  الظالمِة المتجبرِة والم�شتاأثرة؛ فتتحرك �شدَّ
ه���م بتاأثير المخاوف،  ُهم بتاأثي���ر االأطماع، وبع�شُ ال�شعف���اء معه���ا، بع�شُ
ه���م بتاأثيِر الع�شبيِة، وكلُّها  عايِة والت�شليل، وبع�شُ ه���م بتاأثيِر الدِّ وبع�شُ
تح���َت دائ���رٍة واح���دة ه���ي االأه���واء، وما اأعظ���َم خ�ش���ارَة ال�شعف���اِء الذين 
يّتبع���ون الم�شتكبرين! وما اأعظم ح�شرَتهم ي���وَم القيامة! حيُث يتجلى 
َعَفاء  ا َفَقاَل �ل�سُّ ُخ�شراُنُهم الفادح، قال اهلل تعالى: {َوَبَرُزوْ� هلِل َجِميعاً
ا ِمْن َعَذ�ِب  ْغُنــوَن َعنَّ نُتم مُّ ا َفَهْل �أَ ا َلُكــْم َتَبعاً وْ� �إِنَّا ُكنَّ ِللَِّذيــَن ��ْسَتْكــَرُ
�هلِل ِمن �َسْيٍء َقاُلوْ� َلْو َهَد�َنا �هلُل َلَهَدْيَناُكْم �َسَو�ء َعَلْيَنا �أََجِزْعَنا �أَْم 

ي�ٍس}]اإبراهيم:21[. ِ َنا َما َلَنا ِمن مَّ َرْ �سَ

عجلة الحياة ت�سير ونكبات الب�سرية ا�ستمرت نتيجة البعد عن 
هدى اهلل

وويالُته���ا  الب�شرّي���ِة  ونكب���ات  توق���ف،  دون  ت�شي���ر  الحي���اة  عجل���ُة   
ومعاناُتها ا�شتمّرت كذلك نتيجَة هذا البعد عن الهدى وعن ر�شالة اهلل 
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ور�شله وتعاليم اأنبيائه، جلبِت الب�شريُة في معظِم مراحِل التاريِخ على 
ِرَبْت ب�شخط اهلل باأ�شكاٍل واألواٍن  نف�ِشها ال�شقاء، هلكت اأُمٌم ِتْلَو اأُمم، و�شُ
م���ن العذاب، الطوفاُن، وال�شيحُة، وال���زالزُل، والخ�شُف، َوَنْزُع البركات، 

والت�شليُط للبع�س على البع�س، والفتن، وغيُر ذلك، قال اهلل تعالى: 
ْن  ا َوِمْنُهم مَّ باً ْر�َسْلَنا َعَلْيــِه َحا�سِ ْن �أَ {َفــُكلًّ �أََخْذَنا ِبَذنِبِه َفِمْنُهــم مَّ
ْن �أَْغَرْقَنا  ْر�ــسَ َوِمْنُهم مَّ ْن َخ�َسْفَنا ِبِه �ْلأَ ْيَحُة َوِمْنُهــم مَّ �أََخَذْتــُه �ل�سَّ
نُف�َسُهــْم َيْظِلُموَن}]العنكب��وت:40[  َوَمــا َكاَن �هلُل ِلَيْظِلَمُهــْم َوَلِكــن َكاُنــو� �أَ
قليلون كانوا هم الذين اآمنوا وا�شتجابوا، واّتبعوا ر�شالَة اهلل، والتزموا 
بتعالي���ِم اأنبيائ���ه، وداُن���وا بدي���ن اهلل الح���ق، وَنَه���ْوا عن المنك���ر قال اهلل 
ٍة َيْنَهــْوَن َعِن  ْوُلــو َبِقيَّ تعال���ى: {َفَلــْوَل َكاَن ِمــَن �ْلُقــُروِن ِمــن َقْبِلُكْم �أُ
َبَع �لَِّذيَن َظَلُموْ�  ْن �أَجَنْيَنا ِمْنُهــْم َو�تَّ َّ �ْلَف�َســاِد ِف �لأَْر�ِس �إِلَّ َقِليل مِّ

ِرِمنَي}]هود:116[. َما �أُْتِرُفوْ� ِفيِه َوَكاُنوْ� ُمْ

بنو اإ�سرائيل وتجربتهم مع ر�ساالت اهلل 
ف���ي مراح���ل التاريِخ االأخي���رِة كانت ر�شالُة اهلل اإل���ى مو�شى، واآمن به 
بنو اإ�شرائيل وكان فيهُم النبوة والكتاب وكانت َتْجِرَبُتُهْم مع ر�شالِة اهلل 
وتعاليم���ه عل���ى التف�شيل ال���ذي ت�شمنه القراآن الكري���م ب�شاأنهم، غلبت 
الحين  َطَهُدوا اأنبياَءهم وال�شّ عليهم حالُة االنحراف والتحري���ِف، وا�شْ
منه���م، حت���ى بع���ث اهلل عي�ش���ى ب���ن مري���م علي���ه ال�ش���الم، وكثي���ر منه���م 
كذب���وه، واأ�ش���اوؤوا اإليه وتاآمروا عليه، ولم ينفع فيهم ما اأَّيَدُه اهلل به من 

ا. المعجزات، وَتَعّر�َشْت �شريعُة عي�شى عليه ال�شالم للتحريف اأي�شً

و�سعية العالم قبل البعثة
 تعاظم���ت االنحراف���اُت والخرافاُت في واقع الب�شرّي���ِة حتى ُطِم�َشت 
ْرُك والجهل، واْنَت�َشَرِت  معالم الحق، وامتالأت الدنيا ظلًما، َو�َشاَدها ال�شِّ
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الرذائل وارُتِكَبِت الماآثم، واأَْطَبَقْت على االأر�س ظلماُت الجهِل وال�شالِل 
والمفا�شِد والتظالم.

كان الو�ش���ع عل���ى م�شت���وى العال���م عموًم���ا وعل���ى م�شت���وى الع���رب 
���ا و�شًع���ا م�شيًنا، حالة �شالل رهيبة، وحالة �شياع، حالة فرقة،  خ�شو�شً

حالة هوان، اختالف، تناحر، وت�شتت. 
قب���ل مبع���ث الر�ش���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آل���ه وس���لم‹ كان العاَلم بكله 
ف���ي �شت���ى اأنح���اء االأر�س يعي����س جاهلية جه���الء تعاظم فيه���ا ال�شالل 
وا�شت���د العم���ى وطغت الحي���رة والتي���ه وا�شتحكمت فيه���ا هيمنة القوى 
الم�شتكب���رة بقوته���ا وجبروته���ا، ُت�ش���ل وَتظل���م وت�شاءل���ت ف���ي االأر����س 
دائ���رة الن���ور واأطب���ق عليه���ا الظ���الم ظ���الم الجه���ل بالح���ق والحقيق���ة 
وظ���الم الخرافة وظ���الم الباطل وظالم الف�شاد، وامتالأت ظلماً وجوراً 
وعدواناً، وفقدت الب�شرية الوعي بهدف وجودها المقد�س وم�شوؤوليتها 
في الحياة، واأ�شبح االإن�شان تائهاً ال يعي دوره وال يحمل من اهتمام اإال 
اأن ياأكل ليعي�س، واأن يعي�س لياأكل كاالأنعام ال�شائمة، وتمكن المجرمون 
والم�شتكب���رون المت�شلط���ون الجائرون اأن يجعلوا م���ن الخرافة عقيدة 
وم���ن االنح���راف والف�ش���اد �شل���وكاً، وم���ن الجه���االت واالأباطي���ل ع���ادات 
وتقالي���د، وحرم���وا ح���الل اهلل واأحل���وا حرام���ه، واأ�شركوا ب���ه، وتحولت 
كل تل���ك الخراف���ات والمفا�ش���د والجه���االت اإل���ى معتق���دات يقد�شونه���ا 
ويدين���ون به���ا ويت�شبثون بها اأ�شد ت�شبث، وعادات يتع�شبون لها تطبعت 

عليها اأجيال، يموت عليها جيل ويحيا عليها جيل اآخر.
 وطغت على حياة النا�س وا�شتحكمت وتمكنت حتى اأ�شبحت م�شلَّمات 
وثواب���ت م���ع كل م���ا ترتب عليها ون�ش���اأ من خاللها من نتائ���ج �شيئة في 
واقع الحياة من عناء و�شقاء وقهر وظلم، و�شتات وفرقة، وتناحر ونزاع 

وبوؤ�س و�شعة.
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 ومعال���م ر�شال���ة اهلل تعال���ى في االأنبي���اء والر�ش���ل ال�شابقين انمحت 
معالمه���ا ف���ي منت�شبيه���ا فاأ�شاعت اليه���ود معالم ر�شال���ة اهلل تعالى اإلى 
مو�ش���ى واأنبي���اء بن���ي اإ�شرائي���ل، واأ�شاع���ت الن�شارى مي���راث عي�شى من 
اله���دى واالأخالق، ولم يتبَق للجمي���ع اإال طقو�س و�شكليات مفرغة من 
كل معن���ى، وفاق���دة الأي تاأثير، واأ�شبحوا جزءاً م���ن الواقع ال �شالحين 
وال م�شلحي���ن، ب���ل منحرفي���ن ومحرفين، �شالي���ن وم�شلين، فا�شدين 
ومف�شدي���ن، وحول���وا كت���ب اهلل اإلى قراطي����س يبدونها ويخف���ون كثيراً 
منه���ا، وحولوه���ا اإلى عبارات مكتوبة معطلة ع���ن التنفيذ، وموقفة عن 
االهت���داء بها والعمل بما فيها، وحرفوه���ا �شعيا منهم اإلى تحويلها اإلى 
و�شائ���ل للت�شليل بها واالفتراء على اهلل الكذب با�شمها، ف�شلوا واأ�شلوا 

كثيرا و�شلوا عن �شواء ال�شبيل.

و�سعية العرب في الجزيرة العربية
اأم���ا الع���رب فاإنه ق���د و�شلت بهم حالة ال�شالل والجه���ل اإلى اأنه في 
الجزيرة العربية انت�شرت حالة ال�شرك باأ�شنام اأخرى �شواء اأ�شنام من 

الحجر اأو اأ�شنام من الب�شر، وغفلة كبيرة عن اهلل - جل وعال -.
من حاالت الجهل والتخلف التي و�شل اإليها العرب اآنذاك اأن جعلوا 
م���ن اأحج���ار- ينحتونها هم باأيديه���م واأحياًنا اأخ�شاب وم���ا �شابه ذلك - 
اآله���ة يت�شرع���ون اإليه���ا، يقدم���ون له���ا الن���ذور، يطلب���ون منه���ا الن�شر، 
ي�شت�شفع���ون به���ا، يطلب���ون منه���ا الغ���وث، يطلب���ون منه���ا دف���ع ال�ش���ر، 
وه���ذا كان غاية في الجهل والتخل���ف! كيف يجعلون مما ي�شنعونه هم 
باأيديهم اآلهة ُتعبد وُترجى؟! فهذا هو ب�شبب مدى البعد عن اهلل - جل 

وعال - الغفلة الكبيرة عن اهلل - جل وعال -.
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اأم���ا ف���ي �ش���وؤون حياته���م - ف���كان ه���ذا ف���ي جان���ب معي���ن ف���ي جانب 
الت�شرع والتذلل، في جانب طلب ك�شف ال�شر ودفع ال�شر، وفي جانب 
الترج���ي للخير والح�شول على الخير - في �شوؤون حياتهم وفي تدبير 
اأمورهم كان يتحكم بهم حفنة من الطواغيت، يعني: كان هناك عبودية 
للجهتي���ن: اأ�شن���ام حجرية لها �شكل معين من العبادة هو الت�شرع: هو 

طلب دفع ال�شر ودفع ال�شر، هو طلب الخير.
ن���وع اآخر م���ن العبودية فيما يتعل���ق ب�شوؤون الحي���اة كان هذا منوًطا 
بحفنة من الطواغيت: ب�شر م�شلين مف�شدين ظالمين مجرمين يلتف 
حوله���م المجتمع ليتحكم���وا به وب�شوؤونه وبتدبير اأموره وبالتنفيذ في 
كل ق�شاياه، ي�شرعون له ما �شاوؤوا، يمنعونه مما �شاوؤوا، يفر�شون عليه 

ما يريدون ح�شب اأهوائهم واأمزجتهم.
ر في واقع الحياة؛ فتحولت االأمة اإلى  وه���ذا كان له اأثر �شلب���ي ُمَدمِّ
�شاح���ة للف�ش���ق، �شاح���ة للفج���ور، �شاحة للظل���م، و�شاحة للفق���ر ال�شديد 
حيث اأ�شبحت ثروات االأمة بيد تلك الحفنة من الطواغيت ي�شتعبدون 
ا نوًعا من اأنواع العبودية،  النا����س ويذلونهم ويقهرونهم فكان هذا اأي�شً
نوًعا من اأنواع العبودية للطواغيت الأ�شنام الب�شر التي تتحكم بالنا�س 

في حياتهم وفي �شوؤونهم وفي تدبير اأمورهم.
واأم���ا ه���ذه الحالة الت���ي و�شل فيها م�شت���وى التخلف اإل���ى اأن تنعدم 
الرحم���ة، وتنع���دم االإن�شانية، ينعدم ال�شمير و�شل الح���ال اإلى اأن يقوم 
الرجل بقتل ابنه ال�شغير خ�شية الفقر، خ�شية االإمالق، اإما خوًفا عليه 
من اأن ين�شاأ فقيًرا اأو الأنه يعي�س في حالة الفقر، و�شلت الحالة اإلى اأن 
ُت���واأد البنات خ�شي���ة العار، و�شل الحال اإلى اأن يك���ون غذاوؤهم اأن ياأكلوا 

الميتة كالحيوانات تماًما، كما الكالب، كما الن�شور كما غيرها.
دي���ن اهلل ويبتع���دون عن���ه؛ يح�ش���ل تخل���ف  النا����س  عندم���ا يفق���د 
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وانحط���اط ل���دى المجتمع���ات الب�شرية فت�شير في م�ش���اف الحيوانات 
كاالأنعام بل هم اأ�شل.

ال يجتمعون على كلمة، مفرقون، قبائل متناحرة متقاتلة، يقتتلون 
على اأتفه االأمور، اأحياًنا على �شباق بين بعيرين اأو بين فر�شين تح�شل 
ا وته���در فيها الدم���اء والمقدرات ل���دى االأمة، كانت  ح���روب كبي���رة جدًّ
االأم���ة تعي����س حالة من ال�شياع في واقع حياته���ا، لي�س لها هدف، لي�س 
له���ا م���ا يجمع كلمته���ا ويوحد �شفه���ا ويلم �شعثه���ا ويبنيها اأم���ة عزيزة 

قوية لها ق�شية عظيمة.

لماذا تحرك الطواغيت لمحاولة هدم البيت الحرام؟
هن���اك اأ�شب���اب عدي���دة تط���رح ك�شب���ب لمحاولة ه���دم البي���ت الحرام 
اإال اأن الحقيق���ة ه���ي اأنه ف���ي ذروة ا�شتحكام قب�ش���ة الطاغوت، و�شيطرة 
الم�شتكبري���ن تح���رك اأ�شح���اب الفيل بهدف الق�شاء عل���ى ما يعتبرونه 
تهدي���داً م�شتقبلي���اً، فاالآث���ار واالأخب���ار والموؤ�ش���رات قد عرف���وا منها اأن 
مبعث النور والخال�س اآت بقدوم خاتم االأنبياء من مكة البيت الحرام 
ف���ي ذلك الع���ام، فتحركوا بجي�شهم، يريدون ال�شيط���رة المبا�شرة، وواأد 
الم�ش���روع االإلهي في مه���ده، والق�شاء على الر�شالة االإلهية، تماماً كما 
فع���ل فرع���ون في �شعيه للحيلولة دون الم�شيئ���ة االإلهية في اأمر مو�شى 
علي���ه ال�ش���الم فف�ش���ل وخاب، وي�شع���ون اأي�ش���اً اإلى هدم الكعب���ة بيت اهلل 
الح���رام المقد�س ومعلم ال�شعائر الديني���ة والرمز المتبقي في اجتماع 
كلم���ة الع���رب اآن���ذاك عل���ى تقدي�ش���ه، م���ع اختالفه���م ف���ي كل اأموره���م 
االأخ���رى، وف���ي مقدم���ة جي�شه���م ا�شطحب���وا في���اًل ليرعبوا ب���ه العرب 
ويخيفونه���م بهذا الكائن غير الماألوف لديهم والحيوان الكبير، الذي 

راأى فيه الكثير اأنه اأمر ال يقاوم.
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 ومع قدا�شة البيت الحرام لدى العرب التي توارثوها من عهد نبي 
اهلل اإبراهي���م الخليل وابنه نب���ي اهلل اإ�شماعيل عليهما ال�شالة وال�شالم 
وارتباطه���م ب�شعائر الح���ج اإال اأنهم نتيجة للفرقة واالختالف وال�شتات 
ال���ذي كان���وا فيه، والمفاهي���م الظالمية الت���ي �شيطرت عل���ى تفكيرهم 
وروؤيته���م لالأم���ور والخل���ل ال���ذي كان���وا يعان���ون من���ه ف���ي كل واقعه���م 
وفقدانه���م االأم���ل ف���ي اهلل تعال���ى ل���م يتحرك���وا بجدي���ة ف���ي مواجه���ة 
اأ�شح���اب الفيل، وغلبت عليهم الهزيم���ة والياأ�س وهربوا من المواجهة 
وقال���وا في االأخير: )للبي���ت رب يحميه( فحمى اهلل بيته الحرام واأنفذ 
 م�شيئت���ه بق���دوم المول���ود المب���ارك محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹  

ا�ِس َل َيْعَلُموَن}]يو�سف:21[. {َو�هلُل َغاِلٌب َعَلى �أَْمِرِه َوَلِكنَّ �أَْكَثَ �لنَّ
 اأم���ا اأ�شح���اب الفي���ل فاأهلكه���م، واأم���ا كيدهم ومكره���م فبطل و�شل 
وانته���ى ولم يتحق���ق لهم ما اأرادوا، فم�شيئ���ة اهلل تعالى ورحمته بعباده 
اأت���ت بالخال����س وبالف���رج بع���د اأن بل���غ ال�ش���الل ذروت���ه، وا�شتحكم���ت 
�شيط���رة الطاغ���وت واال�شتكب���ار في كل اأقطار الدني���ا، ومالأت بظالمها 
قل���وب الب�شري���ة فاأعمت ب�شائرهم، وبظلمها ال���ذي �شيطر على واقعهم 
ِحيِم} {�أََلْ  ْحمِن �لرَّ فاأ�شق���ت حياتهم. قال اهلل تعال���ى {ِب�ْسِم �هلِل �لرَّ
ِليٍل •  َحاِب �ْلِفيِل • �أََلْ َيْجَعْل َكْيَدُهْم ِف َت�سْ َك ِباأَ�سْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربُّ
يٍل • َفَجَعَلُهْم  � �أََباِبيَل • َتْرِميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن �ِسجِّ َو�أَْر�َسَل َعَلْيِهْم َطْراً

ُكوٍل}]الفيل:1- 5[ �شدق اهلل العظيم. ٍف َماأْ َكَع�سْ

•••
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ولهذه المرحلة الختامية اأتى من اهلل نوره االأعظم
ولهذه المرحلة الختامية اأتى من اهلل نوُره االأعظم بر�شوِله الخاَتِم 
ا�ُس  َها �لنَّ ور�شالِت���ه الَخاِتَمة وكتاِبه المجيد الخالد، قال تعالى: {َيا �أَيُّ
ا}]الن�ساء:174[ اإنه  ِبيناً � مُّ ُكْم َو�أَنَزْلَنــا �إَِلْيُكْم ُنوراً بِّ ن رَّ َقــْد َجاَءُكم ُبْرَهاٌن مِّ
مول���ُد ومبع���ُث ومجي���ُئ محمِد بِن عبد اهلل بِن عب���د المطلب بن ها�شم 

في مكة البيِت الحرام.
بع���د اأربعي���ن يوًم���ا م���ن ع���ذاب اأ�شح���اب الفيل الذي���ن ج���اوؤوا لهدم 
الكعب���ة )اأول بي���ت لعب���ادة اهلل و�شع في االأر�س( وفي ي���وم من اأيام مكة 
المكرم���ة، في الثاني ع�ش�ر من ربي���ع االأول ُولد ال�شراج المنير، الب�شير 
النذير، ُولد المبعوث رحمة للعالمين، ُولد محمد بن عبد اهلل بن عبد 
المطلب بن ها�شم من ولد اإ�شماعيل ›عليه الس���ام‹، ُولد �شاهًدا بتوحيد 
اهلل، ُول���د ليخ���رج النا�س من الظلم���ات اإلى النور، ُول���د ا�شتجابًة لدعوة 
ْنُهْم  َنا َو�ْبَعْث ِفيِهْم َر�ُسولاً مِّ نبي اهلل اإبراهيم الخليل ›عليه الس���ام‹ {َربَّ
يِهــْم �إِنََّك �أَنَت  ْكَمَة َوُيَزكِّ َيْتُلــو َعَلْيِهــْم �آَياِتــَك َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتــاَب َو�ْلِ

�لَعِزيُز �َلِكيُم}]البقرة:129[.
لقد كان مولد ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في عام الفيل 
تلك الحادثة العجيبة، وكان للحادثة بنف�شها عالقة باإرها�شات القدوم 

المبارك لخاتم االأنبياء. 
الكون كله في فرح و�شعادة وابتهاج بهذا المولود الجديد الذي ت�شع 
م���ن وجه���ه الرحمة االإلهي���ة، والهيبة الربانية اإن���ه حبيب اهلل ا�شطفاه 
عل���ى النا����س اأجمعي���ن من خي���ر اأ�ش���رة، يعي�س م���ع اأمه اآمن���ة بنت وهب 
القر�شي���ة، تر�شع���ه وترع���اه ف���ي بي���ت �شيد قري����س جده عب���د المطلب، 
تالعب���ه وتناغي���ه وتحن���و عليه، وه���و يعتمد عل���ى يدي���ه وركبتيه يحبو 

اإليها لير�شع حتى ينام في حجرها.
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وفــاة اأمــه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ اآمنة بنــت وهب وجده عبد 
المطلب:

وتم���ر االأي���ام واالأعوام، وبينما محمد مع اأمه ف���ي طريق العودة من 
يث���رب بعد زيارة قبر اأبيه )عبد اهلل( الذي مات في المدينة ومحمد ال 
يزال جنيًنا في بطن اأمه التي تحدثه عن �شجاعة اأبيه وكرمه و�شفاته 
���ا �شديًدا، وتنتق���ل )اآمنة( اإلى  الحمي���دة؛ ه���ا هي )اآمن���ة( تمر�س مر�شً

جوار ربها، وتدفن وقد تركت طفلها وعمره �شت �شنوات. 
فيكم���ل )محم���د( الطري���ق م���ع الرك���ب الم�شاف���ر اإل���ى مك���ة حزيًن���ا 
لف���راق اأمه، ويحنو )عبد المطل���ب( بقلب االأب الحنون ليخفف اأحزان 
)محم���د( ويرعاه ويهتم ب���ه، وها هو يجل�س في �شدر المجل�س بجواره 
وزعم���اء قري����س من حول���ه، ف� )محم���د( يفهم الحدي���ث ويميز الطيب 
م���ن الخبيث، ولكن )عبدالمطلب( يغ���ادر الدنيا بعد اأن يحث ابنه )اأبا 
طال���ب( �شقي���ق )عبد اهلل( عل���ى االهتمام ب� )محمد( ال���ذي ال يزال في 
الثامن���ة، ف���كان )اأب���و طالب( اأكث���ر اهتماًما ب���� )محمد(، فلم���ا �شار في 

الثانية ع�ش�رة ا�شطحبه اإلى ال�شام ليتعلم فنون التجار.

�سبابه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹:

وكلم���ا مرت االأعوام يزداد )محمد( تمي���ًزا ورجاحة في العقل فكان 
يتاأم���ل ف���ي الك���ون الف�شي���ح فل���م يعب���د االأ�شن���ام ول���م يفع���ل المنكرات، 
وا�شته���ر في قومه ب���� )ال�شادق االأمين( واالأخ���الق الفا�شلة؛ فاختارته 
)خديج���ة بن���ت خويلد( للتج���ارة في مالها ثم لل���زواج منها، )خديجة( 
ذات الم���ال والجم���ال والج���اه والعق���ل، )خديج���ة( التي ترف����س زعماء 

قري�س وتختار محمًدا. 
والأن محم���ًدا بحاج���ة - ف���ي عل���م اهلل - اإل���ى من ي�ش���د اأزره في قابل 
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االأي���ام ويوا�ش���ل م�شيرة الهداية من بعده؛ فق���د اختارت عناية اهلل ابن 
عمه )عليًّا( ليكون رفيق دربه وتلميذه الوفي المخل�س. 

والأن هذا االإن�شان يحتاج اإلى اإعداد خا�س فقد تم تاأهيله في مدر�شة 
خا�ش���ة على يد اأمه���ر االأ�شاتذة واأكملهم فكان االإ�ش���الم مدر�شة )علي( 

وكان ر�شول اهلل محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ُمَعلَِّمُه ومربيه.
هك���ذا اأراد اهلل اأن ين�ش���مَّ )عل���ي( اإلى اأ�شرة ر�ش���ول اهلل؛ فيكون تحت 
رعايت���ه، ويعي�س في حجره، يتن�شم عط���ر النبوة، وي�شم َعْرف الر�شالة، 
ويتبع���ه ف���ي كل اأفعال���ه واأعمال���ه وخ�شائ�ش���ه ومميزاته، حت���ى اأ�شحى 
ظ���ل النب���ي الذي ال يفارقه، وربيبه الذي ال ينفك عنه. ورثه في جميع 

خ�شاله النف�شية والدينية. 

 ال�سادق االأمين والرجل الحكيم
هك���ذا عرف بي���ن قومه ب���� )ال�شادق االأمي���ن( اإنه ابن �ش���ادة قري�س: 
ها�ش���م، وعبد المطلب، واأبي طالب، اإنه الحكيم الذي اأ�شلح بين قبائل 
قري����س حي���ن كادت تقتت���ل عند اإعادة بن���اء الكعبة ال�شريف���ة حين و�شل 
البن���اء اإل���ى الحجر االأ�شود واختلفت قبائل مك���ة على من ي�شع الحجر 
االأ�ش���ود ف���ي مو�شعه، في حين كان يقف الجبابرة االأ�شرار اأكابر قري�س 
م���ن بن���ي اأمي���ة ين�ش����رون الف�شاد وي�شع���ون اإلى اإث���ارة الح���روب والفتن، 
لق���د وق���ف محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بحكمت���ه العالية بعد اأن 
ترا�ش���وا ب���ه حكًما وقال: »هذ� رد�ئي �سعــو� �لحجر فوقه وليم�سك 
ــا« فاأعجب اأهل  كل كبيــر قبيلة بطــرف من �لثوب ولترفعوه جميعاً
مك���ة بهذا ال�شلح ال���ذي حافظ على اأرواحهم ودمائهم وجنَّبهم الحرب 

فيما بينهم.
•••
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نزول الوحي عليه بالر�سالة الخاتمة
كان محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ كلما ازداد رفعة و�شرًفا ومكانة 
ف���ي قوم���ه كان يزداد توا�شًع���ا لهم وعطًفا عليهم ورحم���ة بهم، حتى اإذا 
بل���غ االأربعي���ن من العمر حين كان في غار حراء كعادته لعبادة اهلل على 
دي���ن اإبراهيم ›عليه الس���ام‹ ويتاأمل في خلق ال�شم���وات واالأر�س، ويتاألم 
عل���ى حلول الجاهلية محل الدين الحنيف دي���ن اإبراهيم الخليل جاءه 
ال���روح االأمي���ن جبري���ل ›عليه الس���ام‹ ملك الوح���ي اإلى ر�ش���ل اهلل ›عليهم 
صلوات اهلل وس���امه‹ مبلًغا له بر�شالٍة من رب العالمين التي بداأت ب�شورة 
ْمــُد هلِل َربِّ �ْلَعاَلنَِي •  ِحيِم •�ْلَ ْحمـَــِن �لرَّ الفاتح���ة: {ِب�ْســِم �هلِل �لرَّ
اَك َن�ْسَتِعنُي  اَك َنْعُبــُد و�إِيَّ يِن • �إِيَّ ِحيــِم • َمـِلِك َيــْوِم �لدِّ ْحمـــِن �لرَّ �لرَّ
ــَر�َط �لَِّذيــَن �أَنَعمــَت َعَليِهْم َغِر  ــَر�َط �لُ�سَتِقيــَم • �سِ • �هِدَنــا �ل�سِّ

الِّنَي} ]الفاتحة: 1- 7[. وِب َعَليِهْم َوَل �ل�سَّ �لَغ�سُ

محمد هو الرحمة المهداة:

وهك���ذا بع���ث اهلل نبي���ه محم���ًدا ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ خاتم 
االأنبي���اء والمر�شلي���ن، بعث���ه بالر�شالة الخاِتم���ة، بعثه باالإ�ش���الم - ديًنا 
عظيًم���ا - ه���ذا الدي���ن القويم ه���و اإرث االأنبياء، هو خال�ش���ة ر�شالتهم، 
الق���راآن الكري���م هو يمث���ل الوثيقة االإلهية الت���ي ت�شمنت محتوى كتب 
اهلل ال�شابق���ة، بع���ث اهلل نبي���ه محم���ًدا عل���ى فت���رة م���ن الر�ش���ل ف���ي ظل 
جاهلي���ة جه���الء اطبق���ت ظلماته���ا عل���ى االأر�س فع���مَّ في ه���ذه الدنيا: 
الجهل والظلم وال�شر والف�شاد والطغيان، وتن�شلت الب�شرية عن تعاليم 
اهلل التي اأتت في ال�شابق عن طريق اأنبيائه ور�شله وكتبه، واأ�شبح واقع 
اً انحط االإن�شان فيه عن اإن�شانيته كثيًرا وكثيًرا  الب�شرية واقًعا �شيًئا جدًّ

وكثيًرا.
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ف���كان محم���د ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ رحم���ة للعالمي���ن، بعثه 
اهلل بالن���ور واله���دى ليعي���د لالإن�شاني���ة اإن�شانيتها، ليعيد له���ا كرامتها 
واعتباره���ا، لياأخ���ذ به���ذا االإن�شان وي�شي���ئ له الطريق لي���وؤدي دوره في 
هذه الحياة كخليفة هلل في اأر�شه بما ينبغي اأن يكون عليه هذا االإن�شان 
ا وكرامًة وقيًما واأخالًقا ومب���ادئ؛ ليعمر هذه الحياة وهو يحمل  �شم���وًّ
تل���ك القيم والمب���ادئ، فيكون وجودُه في هذه الحياة يحقق له ما اأراده 

اهلل له من الخير وال�شعادة في الدنيا واالآخرة.
فالنب���ي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ُبعث في محي���ٍط وبيئٍة - �شاأنها 
�شاأن بقية العالم - غارقة في الكفر وال�شرك والظلم والف�شاد ومفا�شد 
الجاهلي���ة ب���كل اأ�شكاله���ا وعاداتها ال�شيئ���ة في مكة بالرغ���م من قدا�شة 
مك���ة، بالرغ���م م���ن وجود بي���ت اهلل الح���رام فيها، لكن م���ع كل ذلك كان 
المجتم���ع ف���ي مكة �شاأنه الى حدٍّ كبير �ش���اأن �شائر المجتمعات الب�شرية 
ف���ي بقي���ة اأنحاء المعمورة اآنذاك، لدي���ه كل االأمرا�س، كل المثالب، كل 
الم�ش���اوئ، والكل في كل بقاع االأر�س كانوا في حاجٍة ملحٍة وما�شة اإلى 

رحمة اهلل �شبحانه وتعالى وهدايته ونوره. 
مع هذه الظلمات، مع هذا ال�شالل وهذا ال�شياع وهذا الجهل جاءت 
رحم���ة اهلل واإرادت���ه ال�شتنقاذ هذه االأمة، ولتغيي���ر واقعها، والإ�شالحها 
لتتحم���ل م�شوؤولي���ة عظيم���ة يك���ون لها اأث���ر كبي���ر بتغير واق���ع حياتها، 

ويكون على ذلك فالحها وعزتها و�شعادتها في الدنيا واالآخرة.
فمثل���ت الر�شال���ة االإلهية على يد خاتم االنبياء محمد ›صلى اهلل عليه 
وعل���ى آله وس���لم‹ رحمة وخي���ًرا و�شرًف���ا للعرب جميًع���ا، للعالمي���ن اأجمع، 
وعندما تحرك النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بر�شالة اهلل �شبحانه 
وتعال���ى �شادًع���ا الأمر اهلل؛ يحمل للب�شر جميًعا م���ا تحمله االأنبياء من 
الخي���ر، ومن اإرادة الهداية والحر�س على هداي���ة النا�س، واإرادة الخير 
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للنا����س، والعناية واالهتم���ام البالغ باأمر النا�س و�شعادة النا�س، وال�شعي 
ال���دوؤوب اإل���ى تغيي���ر واقعه���م نح���و االأف�ش���ل، واإعادته���م اإل���ى ال�شراط 

الم�شتقيم والمنهج القويم.

في ظل و�سٍع عالمي �َساِقٍط �سدع ر�سول اهلل بالحق مبلًغا لر�سالة اهلل
وف���ي ظ���ل و�ش���ٍع عالم���ي �َشاِق���ٍط تح���ت هيمن���ِة الوثني���ة وال�ش���رك، 
والخراف���ِة والجه���ِل وال�ش���الِل المبين، ب���كل ما تعنيه مف���ردة ال�شالل 
ككلم���ٍة �شاملٍة، وو�شٍف يت�شُع لكلِّ مف���رداِت التعبيِر عن الحالة القائمِة 
اآن���ذاك م���ن �شرٍك وكف���ر وف�شاد وظلم وانع���داٍم للهدف، و�شي���اٍع بكل ما 
���َدَع بالحق مبلًغ���ا لر�شال���ِة اهلل، جامًعا بي���ن الرحمة  تعني���ه الكلم���ة؛ �شَ
ا  �، َوَد�ِعياً � َوَنِذيــراً راً العظيم���ة للنا����س والحر�ِس عل���ى اإنقاذه���م، {ُمَب�سِّ
�} وما اأعظم ه���ذا الو�شف فيما يفيده  ــا ُمِنراً �إِل �هلل ِباإِْذِنــِه َو�ِسَر�جاً
من الهداية والنور الذي كان عليه ر�شول اهلل منيًرا به للعالمين، وبين 
الثق���ة ب���اهلل والتوكل عليه لمواجه���ة التحديات واالأخط���اِر وال�شعوباِت 
الهائلة، وبقّوِة االإيمان وبنوِر الهداية االإلهية ثبت م�شتب�شًرا على بينٍة 
م���ن ربه في مواجهِة ُق���وى الطغيان وال�شالل التي تحركت لمواجهته 
ب���كلِّ همجيِته���ا واإجراِمه���ا ووح�شيِته���ا واإمكاناِته���ا الهائل���ة: م�شرك���ي 
الع���رب، واليه���ود، وال���روِم الذي���ن كان���وا ق���وًة عالمي���ة لكنها كلُّه���ا باءت 
َد الظلماِت المتراكمة الكثيفَة  بالف�شل، و�شق االإ�شالم طريقه والنوُر َبدَّ
ْر�َســَل َر�ُسوَلُه ِباْلُهَدى  و�ش���واًل اإل���ى الن�شر والفتح المبين {ُهــَو �لَِّذي �أَ

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه �ْلُ�ْسِرُكوَن}]التوبة:33[. قِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى �لدِّ َوِديِن �ْلَ
وم���ا اأعظ���م النور الذي تحرك ب���ه الإخراج النا�س م���ن الظلمات! اإنه 
ا�َس ِمَن  القراآن الكريم، قال اهلل تعالى: {ِكَتاٌب �أَنَزْلَناُه �إَِلْيَك ِلُتْخِرَج �لنَّ
ِميِد}]اإبراهيم:1[. َر�ِط �ْلَعِزيِز �ْلَ ِهْم �إَِل �سِ وِر ِباإِْذِن َربِّ ُلَماِت �إَِل �لنُّ �لظُّ
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هم من  لق���د كان خ���روج النا����س م���ن الظلمات هو م���ن ِخ���الِل َخاَل�شِ
تل���ك الخراف���اِت، والجه���االت، والعقائ���ِد الباطل���ِة، واالأف���كاِر الم�شمم���ِة، 
والمفاهي���ِم المغلوطِة، والت�ش���وراِت الزائفة الظالمية اإل���ى نور القراآن 
لُح  بثقافته العظيمة المحّقة، ومفاهيِمِه ال�شحيحة، وتعليماِته التي ُت�شْ

االإن�شاَن وت�شلح الحياة، وروؤيتِه الوا�شعة ال�شاملة الهادية البنَّاءة.

اأتــى الر�ســول محمد ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في اإطــار الم�سروع 
الإلهي:

 ر�ش���ل اهلل ›صل���وات اهلل عليهم‹ اأر�شله���م اهلل رحمة للنا�س، وحجة على 
النا����س، وف���ي الوق���ت نف�ش���ه اأتى الر�ش���ول محمد ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله 
وس���لم‹ ف���ي ه���ذا االإطار ]في اإط���ار الم�ش���روع االإلهي[ اأال يت���رك العباد 
هم���اًل، اأال يتركه���م ف���ي حيرة من اأمرهم، في ا�شط���راب، في حيرة، في 

تردد، في �شالل، في �شقاء وهوان.
الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ علمه اهلل اأن يق���ول: {ُقْل َما 
�ُسِل}]الأحقاف:9[ ما كنت بدًعا م���ن الر�شل، هو �شمن  ــْن �لرُّ ا مِّ ُكنــُت ِبْدعاً
�شل�شلة من االأنبياء والر�شل، فمنذ وجود االإن�شان االأول اآدم ›عليه السام‹ 
ُوِج���د ه���دى اهلل، ُوِج���د وحي اهلل، ُوِج���دت تعاليم اهلل، اأتى ه���ذا االإن�شان 
اإل���ى االأر����س واأت���ت معه تعالي���م اهلل التي اإن اتبعها ي�شل���م من ال�شالل، 
وي�شلم من ال�شقاء، وعندما ال يتبع تعاليم اهلل - التي هي هدى - ي�شقى 

ويعاني ويخ�شر ويعر�س نف�شه لعذاب اهلل وباأ�س اهلل و�شطوة اهلل. 
َطِفي  واهلل ي�شطف���ي من عب���اده ر�شاًل كما قال جل وعال: {�هلُل َي�سْ
ا�ِس}]الح��ج: 75[ واأن ي�شطفي: يوؤهل، يخلق،  ِمــَن �ْلَلِئَكِة ُر�ُســلاً َوِمَن �لنَّ
ه لهذه الم�شوؤولية  ا لهذه الم�شوؤولية، ُيعدُّ ي�شنع، يجعل رجاًل مخ�ش�شً
َطَنْعُتَك ِلَنْف�ِسي}]طه:41[ يجعله  كما قال عن مو�شى ›عليه الس���ام‹: {َو��سْ
فيما هو عليه من نف�شية عظيمة بحيث يكون جديًرا بهذه الم�شوؤولية؛ 
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فيبلغ ر�شاالت اهلل - على اأكمل م�شتوى - بالًغا مبيًنا، ثم يكون هو في 
الواق���ع العملي، وفي التطبيق يمثل القدوة العظيمة لتطبيق دين اهلل، 

واأداء التعاليم في واقع العمل والحياة، وفي واقع االلتزام. 
فلذل���ك الر�ش���ول محم���د ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ا�شطفاه اهلل 
رج���اًل عظيًما جدي���ًرا بالم�شوؤولي���ة الكبيرة، م�شوؤولي���ة اأن يكون ر�شواًل 
يبل���غ ر�ش���االت اهلل، وقدوة في تطبيق تعالي���م اهلل والقيام بها في مهمة 
ْلَعاَلنَِي}]الأنبي��اء: 107[ هو مظهر من  وا�شح���ة {َوَمــا �أَْر�َسْلَناَك �إِلَّ َرْحَمةاً لِّ
مظاه���ر رحم���ة اهلل، م���ن رحم���ة اهلل اأن يق���دم لعب���اده التعالي���م التي اإن 
اتبعوه���ا عا�ش���وا حي���اة عزيزة، وعا�شوا حي���اة كريمة، وعا�ش���وا بعيًدا عن 

الهوان وال�شقاء. 

اأتى بم�سروع تنويري لإخراج النا�س من الظلمات اإلى النور:

جاءت الر�شالة االإلهية �شاملة لمكارم االأخالق وتزكية االإن�شان ليكون 
عن�شر خير في الحياة، وليقوم بم�شوؤوليته في االأر�س على اأ�شا�س تلك 
االأخالق والقيم، والر�شالة االإلهية هي: م�شروع تنويري الإخراج النا�س 
م���ن الظلم���ات اإلى النور من خالل الر�شول والقراآن؛ الأن اهلل جل �شاأنه 
رحمة منه بعباده وتكريًما لهم ي�شتنقذهم من ظلمات الجهل، وظلمات 
ال�شالل والخداع، وظلمات الباطل بنوره الذي يك�شف الحقائق ويبدد 
ْر�ِس َمَثُل ُنوِرِه  َمــَو�ِت َو�ْلأَ كل الظلم���ات ق���ال اهلل تعالى: {�هلُل ُنوُر �ل�سَّ
نََّها َكْوَكٌب  َجاَجــُة َكاأَ َبــاُح ِف ُزَجاَجٍة �لزُّ َبــاٌح �ْلِ�سْ َكِم�ْســَكاٍة ِفيَها ِم�سْ
ٍة َيَكاُد  ــٍة َوَل َغْرِبيَّ َباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة لَّ �َسْرِقيَّ يٌّ ُيوَقــُد ِمن �َسَجــَرٍة مُّ ُدرِّ
�َس�ْسُه َنــاٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهــِدي �هلُل ِلُنوِرِه َمن  ــيُء َوَلْو َلْ َتْ َزْيُتَهــا ُي�سِ
َي�َساُء}]الن��ور:35[ ولذلك فمن اأعظم مظاهر رحمة اهلل وتكريمه لعباده: 
اأن جع���ل له���م من نوره م���ا يك�شف ت�شليل واأباطي���ل وخداع الظالميين 
ا  الم�شلي���ن المخادعين، فكما جعل ال�شم�س �شراًج���ا وهاًجا منيًرا كونيًّ
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ت�شتفي���د من���ه الب�شري���ة من نوره���ا ودفئها وترى ما غط���اه الظالم كما 
قال اهلل تعالى: 

ا}]ن��وح:16[ جعل  ْم�َس �ِسَر�جاً � َوَجَعــَل �ل�سَّ {َوَجَعــَل �ْلَقَمــَر ِفيِهنَّ ُنوراً
الر�شال���ة والر�ش���ول ن���وًرا للقل���وب وكا�شًف���ا لظلم���ات ال�ش���الل، مني���ًرا 
 � ِبيُّ �إِنَّا �أَْر�َسْلَناَك �َساِهداً َها �لنَّ للهدى والحق والحقيقة كما قال: {َيا �أَيُّ
�}]الأحزاب:45،  ِنراً ا مُّ ا �إَِل �هلِل ِباإِْذِنــِه َو�ِسَر�جاً �  َوَد�ِعياً � َوَنِذيراً ــراً َوُمَب�سِّ
46[ وبالقراآن الكريم تحرك الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ الإخراج 

النا����س من الظلم���ات بت�شحيح العقائد الباطل���ة والمفاهيم المغلوطة 
 الظالمي���ة اإل���ى رحاب���ة و�شي���اء النور واله���دى والحق كما ق���ال تعالى: 
ُلَماِت  ــَن �لظُّ َناٍت ِلُيْخِرَجُكم مِّ ُل َعَلــى َعْبِدِه �آَيــاٍت َبيِّ {ُهــَو �لَِّذي ُيَنزِّ
وِر َو�إِنَّ �هلَل ِبُكْم َلَروؤُوٌف رَِّحيٌم} ]الحديد:9[ وقال تعالى: {ِكَتاٌب  �إِل �لنُّ

وِر}]اإبراهيم:1[. ُلَماِت �إَِل �لنُّ ا�َس ِمَن �لظُّ �أَنَزْلَناُه �إَِلْيَك ِلُتْخِرَج �لنَّ

بم�ستــوى  ليكــون  العظيمــة  الموؤهــالت  ومنحــه  اهلل  ا�سطفــاه 
م�سوؤوليته العالمية:

لقد ختم اهلل ر�شالته بعد �شل�شلة طويلة من الر�شل ]ع�شرات االآالف 
م���ن االأنبي���اء والر�ش���ل[ بر�شول���ه الخاتم محم���د ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله 
���ا اإل���ى العالمين، ف���ي المرحل���ة االأخي���رة والحقبة  وس���لم‹ ، ر�ش���واًل ونبيًّ
المتبقي���ة لحي���اة الب�شرية، واقتراب ال�شاعة، وق���د ا�شطفاه اهلل ومنحه 
الموؤهالت العظيمة ليكون بم�شتوى م�شوؤوليته العالمية: زكاًء عظيًما، 
وخلًق���ا عالًي���ا، فكان اأعظم واأنجح قائد عرفه التاريخ، ر�شواًل حكيًما بما 
ا على هداية النا�س و�شعادتهم،  منحه اهلل من الحكمة، ورحيًما وحري�شً
ْم  ْن �أَنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ قال اهلل تعالى: {َلَقْد َجاءُكْم َر�ُسوٌل مِّ

َحِري�ٌس َعَلْيُكم ِباْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف رَِّحيٌم}]التوبة:128[. 
ر�شول يحمل الرحمة لهذه االأمة، ويعز عليه اأن يلحق بها اأي �شرر، 
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كل �شعيه، كل جهده، كل اهتمامه فيما يفيد هذه االأمة، فيما يدفع عن 
هذه االأمة ال�شر، اإر�شاداته كذلك هي على هذا النحو، ويحمل الرحمة، 
وبالرحم���ة يتح���رك في اأمت���ه مر�شًدا وهادًي���ا ومربًيا، يحم���ل الحر�س 
الكبي���ر والتاأل���م على واقع الب�ش���ر، يحر�س على اأن يهت���دوا واأن يوؤمنوا 
واأن يفلح���وا، ويحر����س عل���ى نجاته���م؛ ولذل���ك ق���ال اهلل عن���ه: {َلَعلََّك 

َباِخٌع نَّْف�َسَك �أَلَّ َيُكوُنو� ُموؤِْمِننَي}]ال�سعراء: 3[. 
ل���م يك���ن الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ متجبًرا على اأمته، بل 
يعامل اأمته على اأ�شا�س الخير والرحمة، وعلى اأ�شا�س الحر�س على ما 
فيه �شالحها و�شعادتها، ويتحرك على اأ�شا�س هذه القيم، وبهذه الروح 
ا َغِليَظ  َن �هلِل ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّ كرحم���ة من اهلل {َفِبَمــا َرْحَمٍة مِّ
وْ� ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهــْم َو��ْسَتْغِفْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم ِف  �ْلَقْلــِب َلنَف�سُّ
ْل َعَلى �هلِل}]اآل عم��ران: 159[، وفي الوقت نف�شه  �لأَْمــِر َفــاإَِذ� َعَزْمَت َفَتــَوكَّ
يتح���رك ف���ي مواجهة االأ�ش���رار، وفي مواجهة الطاغ���وت، وفي مواجهة 
الظالمي���ن والمف�شدين، يتحرك بعزيم���ة عظيمة وبعزة قال عنها اهلل: 

ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي}]المنافقون: 8[.  {َوهلِل �ْلِعزَّ
فمحم���ٌد ذل���ك الرج���ل العظي���م الرحيم الكري���م كان عزي���ًزا ياأبى اأن 
يخ�ش���ع لباط���ل، وياأب���ى اأن ُيَذل، وياأب���ى الأمته اأن تذل، ورب���ى اأمته على 
اأ�شا����س الع���زة ومفاهيم العزة، اأالَّ يكون لديه���ا القابلية لالإذالل والقهر 
واال�شتعب���اد؛ فتح���رك تحت راي���ة اهلل، لم يتحرك ف���ي حروبه ال ظالًما 
وال متجب���ًرا وال م�شتكب���ًرا وال طاغًي���ا، حم���ل راي���ة اهلل، وتح���رك عل���ى 
اأ�شا����س الع���دل، والأج���ل الح���ق، وبالح���ق قات���ل، وبالحق تح���رك، وواجه 
الطاغ���وت عند العرب وعن���د اليهود وعند الن�ش���ارى، وخا�س المعارك 
ك ف���رق الجي�س االإ�شالم���ي في ال�شراي���ا والغزوات  تل���و المع���ارك، وح���رَّ
والح���روب حت���ى ر�شت راية الح���ق، وتحقق العدل، وع���مَّ الخير، وانت�شر 
ن���ور اهلل؛ فاأ�شب���ح واقع اأمتن���ا العربية واقًعا عظيًم���ا، اأمة ا�شتبدلت من 



32

و ي و ميص ارهأ اافوطس بواللالدسل  نيص وحسقاناع

ال���ذل العز، اأ�شبحت اأم���ة عزيزة، واأمة كريمة، واأمة لها ق�شية عظيمة، 
وله���ا م�ش���روع عظيم يو�شلها باهلل ويك�شبها ر�ش���وان اهلل، ويو�شلها اإلى 

جنة اهلل.
هك���ذا كان���ت حركة الر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وهكذا كان 
وه���و ف���ي موقع قي���ادة االأمة، ال متجبًرا وال ظالًم���ا وال طاغًيا، وتحرك 

كعبٍد هلل.
عندم���ا كان قائ���ًدا لالأم���ة، وم�شحوًبا بالن�شر االإله���ي، وم�شدًدا من 
عن���د اهلل ل���م يك���ن هم���ه اأن ي�شتعبد النا����س، وال اأن يفر����س عليهم اإرادة 
�شخ�شية، اأو اأن يفر�س عليهم هوًى من نف�شه، كان يقول كما علمه اهلل: 
}]الأحق��اف: 9[ وتلقى تعليمات اهلل {َفا�ْسَتِقْم  ِبــُع �إِلَّ َما ُيوَحى �إَِلَّ {�إِْن �أَتَّ
ٌر}]هود: 112[،  َكَما �أُِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوَل َتْطَغْوْ� �إِنَُّه َبا َتْعَمُلوَن َب�سِ
ِق �هلَل َوَل ُتِطِع  ِبيُّ �تَّ َها �لنَّ وتقب���ل تعليمات اهلل التي تقول له: {َيــا �أَيُّ
ِبــْع َما ُيوَحى  ــا  َو�تَّ ــا َحِكيماً نَّ �هلَل َكاَن َعِليماً �ْلَكاِفِريــَن َو�ْلَُناِفِقــنَي �إِ
ْل َعَلى �هلِل َوَكَفى  �  َوَتَوكَّ ا َتْعَمُلوَن َخِبراً َك �إِنَّ �هلَل َكاَن ِبَ بِّ �إَِلْيَك ِمن رَّ
ِبــاهلِل َوِكيلاً}]الأح��زاب:1-3[، هذه بع�س الجوانب م���ن اأخالقه و�شفاته، 
واإال فالحدي���ث عن���ه حدي���ث يرتب���ط ب���كل هذا الدي���ن؛ الأن ه���ذا الدين 

يربطنا به في كل مجال من مجاالت الحياة. 
وبتل���ك الموؤهالت الت���ي اأو�شلته اإلى منتهى الكم���ال الب�شري نه�س 
قائًم���ا بم�شوؤوليت���ه العالمي���ة التي يترتب عليه���ا �شع���ادة الب�شرية {َوَما 
قِّ  ْلَعاَلنَِي}]الأنبياء:107[ وبالحق {�إِنَّا �أَْر�َسْلَناَك ِباْلَ ل َرْحَمةاً لِّ �أَْر�َسْلَناَك �إِ
�}]البقرة:119[ يهدي اإلى ال�شراط الم�شتقيم {َو�إِنََّك َلَتْهِدي  � َوَنِذيراً َب�ِسراً

�ْسَتِقيٍم}]ال�سورى:52[. َر�ٍط مُّ �إَِل �سِ
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لقد كان في كماله واأخالقه بحجم الر�سالة
 كان في كماله واأخالقه بحجم الر�شالة وبحجم المهمة المكّلف بها 
ف���ي م�شتوى الم�شوؤولي���ة، وفي م�شتوى مواجه���ة كل التحديات عظيًما 
وعل���ى خل���ق عظيم، قال اهلل عنه: {َو�إِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم} ]القلم:4[ في 
اأوجز واأو�شع واأدق واأ�شمل واأعظم تعريف بالنبي الخاتم ا�شتمل على كل 
م���كارم االأخ���الق وحميد ال�شفات باأعظم واأكم���ل ما يمكن اأن ي�شل اإليه 

الب�شر، وبما لم ي�شل اإليه من الب�شر �شواه.
في عبوديته هلل حظي باخت�شا�س في م�شتوى تعبيد نف�شه هلل فكان 
اأن تك���رر الثن���اء عليه في القراآن بذل���ك: {�ْلـَحْمُد هلِل �لَِّذي �أَْنَزَل َعَلى 
ا} ]الكهف:1[ {َوَما �أَْنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا  َعْبِدِه �لِكَتاَب َوَلْ َيْجَعْل َلُه ِعَوجاً

َيْوَم �لُفْرَقاِن} ]الأنفال:41[.
عظيم في �شبره العظيم لحمل الر�شالة، ومواجهة العالم بكله من 
حوله، ومواجهة التحديات الهائلة ومواجهة الت�شلب وتعنت الجاهلية 
الجه���الء، عظيم في �شدق���ه، وهو اأ�شدق الب�شري���ة، عظيم في طهارته 
���ي ب� )االأمي���ن(، عظيم  وه���و اأطه���ر الخل���ق، عظي���م في اأمانت���ه حتى �ُشمِّ
ف���ي �شجاعت���ه وهو الذي لم يرْع���ه اأن ت�شافرت كل قوى ال�شرك والكفر 
والطغي���ان عل���ى مواجهت���ه ب���كل قواه���ا واإمكاناته���ا، عظي���م ف���ي رحمته 
للنا����س، وحر�ش���ه الكبير على هدايته���م حتى تمّيز في ذلك وفاق به كل 
االأنبي���اء، وحت���ى قال اهلل ل���ه موا�شًيا: {َلَعلََّك َباِخٌع َنْف�َســَك �أَلَّ َيُكوُنو� 

ُموؤِْمِننَي} ]ال�سعراء:3[ اإنه محمد ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
ْم َحِري�ٌس  {َلَقــْد َجاَءُكْم َر�ُسوٌل ِمــْن �أَْنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َمــا َعِنتُّ
َعَلْيُكْم ِباْلـُموؤِْمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم} ]التوبة:128[ بهذه ال�شفات المهمة التي 
يت�شح من خاللها عظم اهتمامه باأمر النا�س وحر�شه ال�شادق الكبير 
عل���ى �شعادتهم ودفع كل ال�شر وال�شوء عنه���م، وتحقيق الخير وال�شعادة 
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له���م، ب���كل راأف���ة ورحم���ة، عظي���م ه���و، وعظمت���ه و�شّم���وه بعظم���ة تل���ك 
المب���ادئ والِقَي���م واالأخ���الق وهي ذاتها الت���ي لم تع���د الب�شرية تعطيها 
قيم���ة واأهمي���ة كما ينبغ���ي، بينما الر�ش���ول يقول: »�إنمــا بعثت لأتمم 

مكارم �لأخلق«.

الر�سول هو نعمة على العرب قبل غيرهم من االأمم
وق���د عظم���ت منة اهلل به على العرب قبل غيرهم من االأمم قال اهلل 
ْنُهْم َيْتُلــو َعَلْيِهْم �آَياِتِه  نَي َر�ُســولاً مِّ يِّ تعال���ى: {ُهَو �لَّــِذي َبَعَث ِف �ْلأُمِّ
َلٍل  ْكَمَة َو�إِن َكاُنــو� ِمن َقْبُل َلِفي �سَ يِهــْم َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِ َوُيَزكِّ
َّا َيْلَحُقــو� ِبِهْم}]الجمع��ة:2، 3[ - يعن���ي: االأجيال  ِبــنٍي  َو�آَخِريــَن ِمْنُهــْم َل مُّ
الالحق���ة الت���ي لم تكن ق���د ُوجدت، ومنها جيلنا وع�شرن���ا - {َو�آَخِريَن 
ُل �هلِل ُيوؤِْتيِه َمن  ِكيُم  َذِلَك َف�سْ َّا َيْلَحُقو� ِبِهْم َوُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَ ِمْنُهــْم َل

ِل �ْلَعِظيِم}]الجمعة:3، 4[. َي�َساُء َو�هلُل ُذو �ْلَف�سْ
ف�ش���ل اهلل ورحمت���ه اأتت اإلى ه���ذه االأمة، اإلى االأميي���ن العرب لتغير 
واق���ع حياته���م، لترفعه���م من �شاح���ة الف�ش���ق والفجور والخم���ر والزنا 
والقتل والتناحر واأكل الميتة وواأد البنات وقتل االأطفال اإلى اأمة طاهرة 
ال يوج���د فيه���ا مج���ال ال للف�شق وال للفجور، اأمة مقد�ش���ة، اأمة نظيفة، 
اأم���ة �شالح���ة، اأمة زكية النفو�س وزكية ال�شل���وك وطاهرة القلوب، واأمة 
ي�شل���ح واقعه���ا؛ الأن ه���ذا الدي���ن هو: دي���ٌن من تم�شك ب���ه يعتز ويرتفع 

ويكون مو�شواًل باهلل.
 وق���د ب���ذل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ كل جهده ف���ي تغيير الواقع 
ال�شيئ الذي كان يعي�شه العرب االأميون والعالم اآنذاك، وهو واقع طغى 
علي���ه الجه���ل والخراف���ة وال�ش���رك والكف���ر والف�ش���اد والرذيل���ة والنهب 
وال�شرق���ة والتفرق، يعبدون االأ�شنام وياأكلون الميتة وي�شربون الخمر، 



35

ي ي  نب  يامفنعي ييجااهليبمقلي قم

ويئدون البن���ات، ويمتهنون الن�شاء، ويرتكبون الفواح�س، وياأكل القوي 
منه���م ال�شعي���ف ف���ي جاهلية جهالء و�ش���الل مبين و�شي���اع للحياة، ال 

هدف وال مبادئ، على �شفا حفرة من النار.
اإن دي���ن اهلل ه���و �شلة به، �شلة ما بين اهلل وبين عباده، وعلى اأ�شا�شه 
ا وخيًرا وفالًحا وخي���ًرا كثيًرا في واق���ع حياتهم {َوَلْو  يمن���ح النا�س ع���زًّ
َماِء  ــَن �ل�سَّ َقــوْ� َلَفَتْحَنــا َعَلْيِهم َبــَرَكاٍت مِّ �أَنَّ �أَْهــَل �ْلُقــَرى �آَمُنــوْ� َو�تَّ

َو�لأَْر�ِس} ]الأعراف:96[ من ال�شماء واالأر�س.
عندم���ا اأت���ى ر�شول اهلل محم���د ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ُبعث في 
عال���م هك���ذا حاله: عالم مليئ بال�شالل، بالف�ش���ق، بالفجور، بالتخلف، 
بالطغي���ان، بال�شي���اع، اأمة ومجتمعات لي�س لها اهتم���ام باأي �شيء مهم، 
�شائع���ة تماًم���ا، متفرق���ة متناح���رة لي����س له���ا دي���ن وال دني���ا، لي����س لها 
حا�ش���ر، ولي����س له���ا م�شتقب���ل، �شائع���ة تماًم���ا، فكان���ت رحم���ة اهلل بهذا 
الرجل العظيم، بر�شالته العظيمة: دين اهلل العظيم والقراآن المجيد.

الر�سول بعث معلًما ومربًيا لأمته:

حينما بعث اهلل فينا - نحن االأميين، نحن العرب - حينما بعث اهلل 
فينا ومنا محمًدا ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ر�شواًل له مهمة كلفه اهلل 
به���ا، منوط���ة بن���ا، ه���ي لنا، ر�شول لن���ا لخدمتن���ا، يعمل من اأجلن���ا، كلما 
لدي���ه، كلما يقدمه لنا ومن اأجلنا {َيْتُلــو َعَلْيِهْم �آَياِتِه} اآيات اهلل التي 
تمنحن���ا الوع���ي، وتمنحن���ا الب�شيرة، ف���ال ي�شتطيع اأح���د اأن ي�شلنا، وال 
ي�شتطي���ع اأح���د اأن يخدعن���ا، وال يتمكن اأحد من اإف�شادن���ا طالما تحلينا 
يِهْم} ونحن  بذل���ك الوعي وتل���ك الب�شيرة {َيْتُلــو َعَلْيِهْم �آَياِتــِه َوُيَزكِّ
محتاج���ون اإل���ى ال���زكاء، االإن�ش���ان يحتاج اإل���ى زكاء نف�شه ك���ي يكون من 
االأب���رار، وعن�ش���ًرا �شالًح���ا ف���ي الدنيا، يقوم ب���دور عظي���م يترتب عليه 

فالحه وخيره وفوزه في الدنيا واالآخرة. 
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ا  ْكَمَة} واأي�شً يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِ {َيْتُلو َعَلْيِهْم �آَياِتِه َوُيَزكِّ
معلًما، ر�شول اهلل من مهامه تجاهنا اأن يكون معلًما لنا، يعلمنا كتاب اهلل 
الحكيم، كتاب اهلل الكريم، كتاب اهلل الذي يت�شمن التعاليم العظيمة، 
التي اإن اأخذنا بها ن�شعد في الدنيا واالآخرة، ون�شلم من عذاب اهلل في 
الدني���ا واالآخ���رة، ونعي�س ف���ي عزة و�شع���ادة، ويكون م�شيرن���ا اإلى خير 
ا، معل���م: يعلم كت���اب اهلل، ويعلم ه���ذه االأمة الحكمة  ف���ي االآخ���رة اأي�شً
لتك���ون اأمة حكيمة: حكيمة ف���ي مواقفها، حكيمة في �شلوكها، حكيمة 
ف���ي اأعماله���ا، حكيمة ف���ي اإدارة �ش���وؤون حياتها، حكيمة ف���ي مواجهتها 
م���ع اأعدائها، ت�شرفاتها حكيم���ة، ومواقفها حكيمة، واأعمالها حكيمة. 
ه���ذا ه���و الر�شول، وه���ذا هو م�شروع���ه لالأمة اأولها والحقه���ا، �شابقها 
واآخره���ا، ر�ش���ول اهلل ه���و له���ذه المهم���ة؛ الأن يك���ون معلًما لن���ا، مربًيا 
لن���ا، قائ���ًدا لنا، م�شلًحا لنا، يح���ل م�شاكلنا، يزكي اأنف�شن���ا، يقودنا اإلى 
حيث الخير، اإلى حيث الر�شاد، اإلى حيث العزة، اإلى حيث المجد، اإلى 
حي���ث الفالح، اإلى ال�شعادة، ي�شدنا نح���و اهلل، وي�شلنا باهلل بما يك�شبنا 
ر�ش���وان اهلل، وتوفي���ق اهلل، وع���ون اهلل، ون�شر اهلل، ر�ش���ول يتكفل بهذه 
َّا  المهم���ة لهذه االأمة، ال�شابقين منه���م والالحقين {َو�آَخِريَن ِمْنُهْم َل

َيْلَحُقو� ِبِهْم}.
اإًذا ه���ذا يمث���ل ف�ش���اًل من اهلل علين���ا لنعرف هذا، ر�ش���ول اهلل حينما 
بعث���ه اهلل فين���ا ]ر�ش���واًل من���ا[ ه���ذا يعتبر ف�ش���اًل م���ن اهلل علينا نحن، 
ُل �هلِل ُيوؤِْتيِه َمن  منة من اهلل علينا نحن، فحينما قال اهلل: {َذِلَك َف�سْ
ــِل �ْلَعِظيِم} هذا من اأعظ���م ما اأكرمنا اهلل به اأن  َي�َســاُء َو�هلُل ُذو �ْلَف�سْ
يجع���ل من���ا ر�شواًل، ر�ش���واًل له هذه القيم، وهذه التعالي���م، وهذه المهام 
العظيم���ة؛ لك���ي نكون نحن خي���ر اأمة اأخرجت للنا����س، ناأمر بالمعروف 
وننه���ى عن المنكر، ون�شود فوق االأمم االأخرى، وننه�س بم�شوؤولية هي 
�شرف كبير لنا، فالر�شول منا ف�شل من اهلل علينا، وهو في الوقت نف�شه 
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ْن �أَنُف�ِسِهْم َيْتُلو  ِمّنة  {َلَقْد َمنَّ �هلُل َعَلى �ْلُوؤِمِننَي �إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُسولاً مِّ
ْكَمَة َو�إِن َكاُنوْ� ِمن َقْبُل  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِ َعَلْيِهْم �آَياِتِه َوُيَزكِّ
ِبنٍي} ]اآل عمران: 164[ حتى ال نكون اأمة �شائعة، اأمة تعي�س دون  لٍل مُّ َلِفي �سَ
هدف، �شائعة في كل مجال من مجاالت الحياة، ثم يكون م�شيرها اإلى 
جهن���م والعي���اذ باهلل؛ فه���ذه ِمّنة م���ن اهلل، ذلك ف�ش���ل اهلل، �شرف كبير 
اأنع���م اهلل ب���ه علين���ا، حين نع���رف اأن الر�شول محمد ›صل���ى اهلل عليه وعلى 
آله وس���لم‹ هو ِمّنة من اهلل علينا وف�شل علينا و�شرف كبير لنا، واأنه من 
اأعظ���م م���ا قدمه اهلل لنا، اأعظم من كل النعم المادية التي ال ي�شبح لها 
اأي قيمة مع ال�شقاء ومع ال�شالل ومع البعد عن هدى اهلل جل �شاأنه.

•••
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مكة المكرمة بداية الم�سوار
حينما ُبعث ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ُبعث في مجتمع 
يب���داأ منه الم�شوار، هذا المجتم���ع هو: مكة، ومكة كانت بقعة مقد�شة؛ 
الأن فيه���ا بي���ت اهلل الح���رام والكعب���ة الم�شرف���ة، وهي البقع���ة االأ�شا�شية 

التي ا�شتوطنها اإ�شماعيل بن نبي اهلل اإبراهيم �شلوات اهلل عليهما.
جاء محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹في تلك البقعة، تلك البقعة 
���ا قد �شيطر عليه���ا ال�شرك وال�ش���الل والف�ش���اد مثلما �شائر  كان���ت اأي�شً
العالم العربي والعالم بكله اآنذاك، جاء الر�شول وبداأ م�شواره من هناك 
وبم���ا اأن ه���ذا الدين هو ا�شتنقاذ لالإن�شان و�شالح���ه وفالحه وا�شتنقاذ 
النا����س م���ن العبودية لغي���ر اهلل �شواء اأ�شن���ام الحجر اأو اأ�شن���ام الب�شر؛ 
فق���د عمل عل���ى ا�شتنقاذ النا�س م���ن العبودية للطواغي���ت والمجرمين 
ب���االإذالل  اهلل  عب���اد  م���ع  يتعامل���ون  الذي���ن  والم�شلي���ن  والمف�شدي���ن 
واال�شتعب���اد واالإهان���ة، ال يهمهم اأمر النا�س وال خي���ر النا�س وال ما فيه 

م�شلحة النا�س اأبًدا.

طواغيت مكة في مواجهة الم�سروع الإلهي:

الطواغي���ت ع���ادة م���ا يكون���ون اأنانيي���ن م�شتكبري���ن تح���ل فيهم روح 
االإجرام وروح االأنانية واال�شتكبار والغرور؛ فيجعلون من النا�س مجرد 

خدم لهم وعبيد لهم ي�شخرونهم لتحقيق م�شالحهم الخا�شة.
ي�شتنق���ذ  للنا����س  رحم���ة  م�ش���روع  االإ�شالم���ي  الم�ش���روع  والأن 
الم�شت�شعفي���ن، ويبن���ي مجتمًع���ا عزي���ًزا كريًما عظيًم���ا، والأن الم�شروع 
االإ�شالم���ي في الوق���ت نف�شه �شد الظلم، و�شد الباط���ل، �شد الطغيان، 
�ش���د االإج���رام والمجرمي���ن فق���د اأث���ار حفيظ���ة الطغ���اة واأث���ار حفيظة 
المجرمي���ن والم�شتكبرين فعملوا بكل جه���د لمواجهة نبي اهلل محمد 
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›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ووقفوا بوجهه بكل و�شيل���ة، وبكل اأ�شلوب، 
بعم���ل ج���اد ومتوا�ش���ل لواأد ه���ذا الم�ش���روع، وللق�شاء على ه���ذا الرجل 
ور�شالت���ه االإلهي���ة فق���د عملوا ب���كل جهد مثلم���ا قال اهلل ج���ل وعال في 
ْنُهــْم َوَقــاَل �ْلَكاِفُروَن  نِذٌر مِّ �ش���رح واقعه���م: {َوَعِجُبــو� �أَن َجاءُهــم مُّ
� �إِنَّ َهــَذ� َل�َسْيٌء ُعَجاٌب   ا َو�ِحداً ِلَهَة �إَِلهاً �ٌب  �أََجَعــَل �ْلآَ َهــَذ� �َساِحٌر َكذَّ
َو�نَطَلــَق �ْلَــَلأُ ِمْنُهْم} ]�س:4-6[ الم���الأ منهم كباره���م والمتنفذون فيهم 
م���ن لهم ال�شلط���ان والنفوذ اأو الثروة والمال انطلق���وا في محاربة هذا 
و� َعَلى  ِرُ الم�شروع االإلهي العظيم {َو�نَطَلَق �ْلََلأُ ِمْنُهْم �أَِن �ْم�ُسو� َو��سْ
�آِلَهِتُكْم}]�س:6[ الأنهم كانوا يجعلون من ال�شرك و�شيلة للنفوذ وا�شتعباد 
النا����س م���ن دون اهلل جل وع���ال {�أَِن �ْم�ُسو�} تحركوا ف���ي مواجهة هذا 
الم�ش���روع، ال ت�شكت���وا عن���ه، ال تقف���وا اأمام���ه، اأم�ش���وا، تحرك���وا واعملوا 
و� َعَلى �آِلَهِتُكْم} تحركوا في مواجهة هذا  ِرُ �شده بكل ما يمكن  {َو��سْ
الرجل الذي ين�شف حالة ال�شرك واال�شتعباد لغير اهلل ب�شبر {�إِنَّ َهَذ� 
َل�َســْيٌء ُيــَر�ُد  َما �َسِمْعَنا ِبَهــَذ� ِف �ْلِلَِّة �ْلآِخَرِة �إِْن َهــَذ� �إِلَّ �ْخِتَلٌق} 

]�س:6، 7[.

ب���دوؤوا ف���ي مواجهة الم�ش���روع االإلهي ال���ذي يهدف اإل���ى تزكية هذه 
االأمة، وم�شروع في واقعه: ال�شيء ال�شحيح وال�شيء الطبيعي اأن تتقبل 
االأم���ة ه���ذا الم�شروع، اأن ت�شتجي���ب هلل؛ الأنه م�شروع خي���ر لهذه االأمة، 
دي���ن اهلل ه���و لخير هذه االأم���ة، ل�شالحها هي، لتزكيته���ا هي، لمجدها 
ــَك َوِلَقْوِمَك َو�َسْوَف  ه���ي، وعزتها هي، مثلم���ا يقول اهلل: {َو�إِنَُّه َلِذْكٌر لَّ

ُلوَن} ]الزخرف:44[. ُت�ْساأَ
ا لقوم���ك؛ الأن فيه مجد قومك  �ش���رف كبي���ر لك و�شرف كبي���ر اأي�شً
وعزته���م وقيامهم وحياتهم و�شعادته���م و�شيادتهم وفالحهم في الدنيا 

واالآخرة واإبعادهم عن الذل والقهر والهوان واالنحطاط.
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لذل���ك هذا الم�شروع االإله���ي الذي يهدف لهداية النا�س واإخراجهم 
م���ن الظلم���ات اإل���ى الن���ور كان ال�ش���يء الطبيع���ي اأن ُيقب���ل، اأن ُيتب���ع، اأن 

ُي�شتجاب له.
لك���ن اأولئك الطواغي���ت والجبابرة اأمثال اأبي جه���ل وغير اأبي جهل 
واأمثاله���م كثي���ر م���ن اأ�شح���اب النف���وذ؛ فق���د كان���وا ي���رون ف���ي دين اهلل 
وتحري���ر العباد من هيمنتهم وطغيانهم: يرون في ذلك خطًرا عليهم، 
كم���ا ي���رون فيه م�شروًعا يه���دد ما يقوم كيانهم عليه م���ن ظلم وطغيان 

ونهب وغير ذلك.
تحرك���وا ف���ي مواجهة هذا الم�ش���روع بداي���ة بال�شائع���ات واالأكاذيب، 
قال���وا: عن الر�شول اإنه �شاح���ر واإن التاأثير الذي لهدى اهلل والآيات اهلل 
ول���كالم اهلل على قلوب النا�س وم�شاعرهم وعلى نفو�شهم �شموه �شحًرا، 
وحرك���وا هذه ال�شائعة ف���ي المجتمع؛ لي�شدوا المجتمع حتى عن اتباع 

الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ واال�شتجابة له.
قالوا عنه: كذاب واإن ما يقوله كذب، واأنه لي�س ر�شواًل من عند اهلل، 
واأن الق���راآن لي����س كت���اب اهلل، قال���وا عنه مجن���ون ومخت���ل عقليًّا ولديه 
�ُس ِبــِه َرْيَب  بَّ م�شاري���ع غريب���ة واأف���كار غريبة، قال���وا فيه {�َساِعــٌر َنَتَ

�لَُنون}.
تحرك���وا في اأو�شاط المجتمع به���ذه ال�شائعات وب�شكل كبير ومكثف 
ون�ش���اط كبي���ر، لكنه���م لم يفلحوا لذل���ك، ولم يتحقق له���م ماأربهم من 
اإيقاف هذه الدعوة. واجهوا النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ بالتكذيب 
والعداء واإثارة المجتمع �شده، لكنهم لم يفلحوا في الق�شاء على هذه 

الر�شالة العظيمة.
 ا�شتم���ر ر�ش���ول اهلل محم���د ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹ �شاب���ًرا 
محت�شًب���ا ثابًت���ا، مبلًغا ر�شاالت رب���ه، �شادًعا بالح���ق ال يبالي باأنه وحيد 
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ف���ي هذه االأر�س، وبداأ م�شواره وحيًدا وفيما بعد ا�شتجاب له فئة قليلة 
م���ن النا����س، لم يوح�ش���ه ذلك، توكل عل���ى اهلل، و�شدع باأم���ر اهلل و�شبر 
و�شابر وا�شتمر في تذكير عباد اهلل برحمة كبيرة اإلى حد اأنه من �شدة 
الحر����س عل���ى هداية النا�س وه���و يرى الخطر الكبي���ر عليهم في عدم 
اال�شتجابة هلل، والخ�شارة الكبيرة عليهم فتاأخذه الح�شرة الكبيرة على 
النا����س واالأل���م ال�شدي���د اإلى ح���د اأن يق���ول اهلل: {َفَلَعلََّك َباِخــٌع نَّْف�َسَك 
ا}]الكه��ف:6[ تكاد تقتل  ِديِث �أَ�َسفاً ِمُنو� ِبَهــَذ� �ْلَ ْ ُيوؤْ َعَلــى �آَثاِرِهــْم �إِن لَّ
نف�شك، تكاد تخنق نف�شك من الهم والحزن واالأ�شف على هوؤالء كيف ال 
يهت���دون؟! كي���ف يعر�شون عما هو خي���ر لهم، عما هو عزة لهم، عما هو 

�شرف كبير لهم، عما فيه فالحهم وم�شتقبلهم في الدنيا واالآخرة؟!.
 ا�شتم���رت ه���ذه الحالة من ال�ش���راع ب�شكل اإعالم���ي، وا�شتغل اأولئك 
المتنف���ذون والطغاة والجباب���رة نفوذهم لدى النا����س ل�شد النا�س عن 
�شبي���ل اهلل وع���ن اال�شتجابة، فكانت اال�شتجابة في داخل مكة عبارة عن 
فئ���ة قليل���ة من الم�شت�شعفين ا�شتجابوا للر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله 
وس���لم‹ واأ�شلموا وانطلقوا مع اهلل وفي �شبيل اهلل وكانت ق�شية االإ�شالم 
ا  تعن���ي تجن���ًدا، كانت م�شاألة اأن تن�شم اأن ت�شل���م معناه اأنك �شرت جنديًّ

لخدمة هذه الر�شالة العظيمة االإ�شالم والإقامة هذا الدين.
تح���رك اأولئك الموؤمنون وهم قلة لكنهم �شابرون وثابتون رغم كل 
المعان���اة ال�شدي���دة: القه���ر، الظلم له���م، والمحاولة الدائم���ة ل�شدهم 

واإبعادهم عن الحق.
 وا�شتمر ر�شول اهلل محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ مبلًغا لر�شالة 
اهلل، عاماًل على هداية النا�س واإنقاذهم وتحريرهم من العبودية لغير 
اهلل ج���ل وع���ال حتى و�شل الحال بعد ث���الث ع�شرة �شنة في مكة اإلى اأن 

يح�شل تاآمر كبير لهدف ت�شفيته اأو الق�شاء عليه باأي طريقة.
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وه���ذه الحالة من العج���ز عليها كل طواغيت االأر�س قبل ر�شول اهلل 
وف���ي ع�ش���ره وبعد ع�شره يعج���زون عن مواجهة ه���دى اهلل؛ الأن هدى 
اهلل ق���وي والح���ق ق���وي والباطل زه���وق والباطل �شعيف واأم���ام القدرة 
البياني���ة للح���ق وو�ش���وح الح���ق و�ش���دوع الح���ق يتحول الباط���ل عندما 
يعج���ز ويف�شل ف���ي مواجهة الحق، يعجز عن الحجة وع���ن البيان يلجاأ 

اإلى محاوالت اأخرى: اإلى القوة لمنع الحق وت�شفيته والق�شاء عليه.
ـ واأنذر ع�سيرتك الأقربين

تالحق���ت االأح���داث بع���د اأن اأعل���ن ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله 
وس���لم‹ عن الدع���وة اإلى االإ�ش���الم، وانت�ش���ر خبرها، وتح���ّدث النا�س بها، 
وتهّي���اأ الجو النف�شي والفكري العام لتوجيهها ب�شورة عاّمة، ومخاطبة 
النا����س به���ا، فاأم���ر اهلل نبّي���ه ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ اأن يخاطب 
ع�شيرت���ه، ويدعوه���م اإل���ى االإ�ش���الم، ليكّون ل���ه قاعدة �شعبي���ة، وحماية 
اجتماعي���ة، ولُيلقي الحّج���ة عليهم باّلتي هي اأح�ش���ن، فاأنزل اهلل تعالى 
االآي���ة المبارك���ة: {َو�أَنِذْر َع�ِسَرَتــَك �ْلْقَرِبنَي} واّلت���ي افتتحت بداية 
مرحل���ة جدي���دة م���ن التحّول ف���ي حي���اة الدعوة اإل���ى االإ�ش���الم واأُ�شلوب 
المخاطب���ة، وو�ش���ع طواغيت قري�س في المو�ش���ع ال�شعيف اأمام الراأي 

ة والعربي ب�شورة عاّمة. العام المّكي خا�شّ
لق���د اأ�شبح���ت قري����س هدف���اً لدع���وة االإ�ش���الم، وم�شاح���ة للتح���ّرك 
وتوجي���ه ال�ش�رب���ات لل�ش�رك والكفر والظل���م والطغيان. فاخت���ار النبّي 
›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ اُ�شلوب���اً اجتماعياً وج���ّواً عاطفي���اً ونف�شياً 
���راً، ودع���ا بن���ي ها�شم وهم �ش���ادة قري�س، فاجتمعوا ف���ي دار الحارث  موؤثِّ
ب���ن عب���د المطلب بن ها�شم وه���و من وجوههم وزعمائه���م، وكان فيهم 
اأب���و له���ب واأب���و طال���ب، وهم���ا م���ن اأعم���ام النبّي ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله 
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وس���لم‹، واأم���ر علّي بن اأبي طالب اأن ي�شنع طعام���اً)1( للحا�شرين ففعل، 
لق���د اجتم���ع الحا�شرون وتناول���وا الطعام، ع�شرة بعد ع�ش���رة ثّم انعقد 
االجتم���اع وتح���ّدث ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ و�شرح لهم 
مب���ادئ االإ�ش���الم، واأه���داف الدع���وة، وم���ا اأم���ره اهلل ب���ه م���ن اإنذاره���م، 
وتكريمهم اإن ا�شتجابوا واأ�شلموا، اإال اأن اأبا لهب عمه ت�شّدى له وواجه 
�شاً بني ها�شم علي���ه ›صلى اهلل عليه  بق�ش���وة ورف����س �شديدين وق���ام محرِّ
وعل���ى آله وس���لم‹، وداعي���اً اإلى تطويق���ه واالأخذ على يده قائ���اًل: )خذو� 
علــى َيَدي �ساحبكــم قبل �أن ياأخذ على يدِه غيُرُكــم، فاإْن منعتموه 

قتلتم، و�إن تركتموه ذللتم())(.
ول���م ينته خط���اب اأبي له���ب التحري�ش���ي االإ�شتفزازي حت���ى ت�شدى 
ل���ه اأب���و طالب اّل���ذي ما برح ي�شند محّمداً ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹، 
ويداف���ع ع���ن دعوته، وهاجم���ه هجوماً عنيف���اً، معلناً وقوف���ه اإلى جانب 
محّمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله و�شلم‹ وداعياً اإلى ن�شرته وتاأييده بقوله: 

َرّنه، ثّم َلُنعيَنّنه(. )يا عورة! واهلل َلَنْن�شُ
بع���د ذل���ك وّجه خطابه اإلى محّمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وبنو 
ها�ش���م تن�شت للخطاب قائال:»يا �بن �أخــي! �إذ� �أردت �أن تدعو �إلى 

ربِّك فاأعلمنا حّتى نخرج معك بال�سلح«)3(.
راَع بهذا االجتماع عن�شر جديد، وك�شبت  تطّور الموقف، ودخل ال�شِّ
الدعوة اإلى االإ�شالم هذا الحدث االإعالمي الخطير، والموقف الموؤّيد 

من اأبي طالب والتهديد با�شتخدام ال�شالح لن�شرتها.
ول���م تنت���ِه مكا�ش���ُب ه���ذا االجتم���اع التاأريخ���ي الخطي���ر ف���ي حي���اة 

اليعقوبي في تاريخة /ج2/ �ص27.  (1(
تاريخ اليعقوبي ج2 �ص 27.  (2(

الم�سدرال�سابق.  (3(
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الدع���وة به���ذا وح�شب بل وخرج االجتماع بمكا�شب اُخرى وتحّول كبير، 
)ويومئ���ذ اأ�شل���م جعفر بن اأبي طالب، وعبيدة ب���ن الحارث، واأ�شلم خلق 
عظي���م، وظه���ر اأمره���م وكث���رت عّدته���م، وعان���دوا ذوي اأرحامه���م م���ن 

الم�شركين()1(.
وف���ي ه���ذا االجتماع وقف الّر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بعد 
اأن دعاه���م اإل���ى ن�ش�رته فقال: »فاأّيكم يوؤ�زرنــي على هذ� �لأمر على 
�أن يكــون �أخي وو�سيِّي وخليفتــي فيكم«، فلم يجب اأحد منهم، فقام 
علّي ›عليه السام‹ فقال: »�أنا يا ر�سول �هلل �أُوؤ�زرك على هذ� �لأمر«، 
فق���ال: »�جل�ــس«. فاأعاد الّر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ القول 
ثاني���ة، و�شم���ت القوم واأجابه علّي ثانية. ثّم اأع���اد ›صلى اهلل عليه وعلى آله 
وسلم‹ القول ثالثة، فلم ينطق اأحد منهم بحرف، فقام علّي فقال: »�أنا 
�أوؤ�زرك يــا ر�سول �هلل على هــذ� �لأمر«، فقال: »�إجل�س فاأنت �أخي 

وو�سّيي وو�رثي وخليفتي من بعدي«))(.
الكثير منهم ان�شرفوا م�شتهزئين وقالوا: األهذا دعوتنا؟

ولكن ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في ال�شباح يذهب اإلى 
ال�شفا ليدعو قري�ًشا كلها.

ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ ف���وق ال�شفا: »يــا مع�سر 
قري�س.. يا مع�ســـر قري�س �أر�أيتم لو �أخبرتكم �أن خيلاً ب�سفح هذ� 

�لجبل �أكنتم ت�سدقوني؟«.
قالوا: نعم. اأنت عندنا غير متهم.

الم�سدر ال�سابق.  (1(
م�سن���د اأحم���د / ����ص 111و 195. خ�سائ����ص الّن�سائ���ي / ج 83 /����ص 66. تف�سير   (2(
الطب���ري ج 19 / ����ص 74. - �سواه���د التنزيل للح�سكان���ي / ج1 / �ص 371 و 514. 

مجمع الزوائد / ج9/ �ص 113. علل ال�سرائع /ج1 /�ص 169.
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قال: »فاإني نذير لكم بين يدي عذ�ٍب �سديد«.
»يــا بني عبــد �لمطلب يا بني عبد مناف، يــا بني زهرة، يا بني 
ا  تميــم، يا بني مخزوم، يا بني �أ�سد �إني ل �أغني عنكم من �هلل �سيئاً

�إل �أن تقولو� ل �إله �إل �هلل«.
اأبو لهب: تبًّا لك، األهذا جمعتنا؟

ْت َيَد� �أَِبي  جبريل ›عليه السام‹: {ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم}{َتبَّ
� َذ�َت َلَهٍب •  َلى َناراً ْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َك�َسَب • �َسَي�سْ َلَهــٍب َوَتــبَّ • َمــا �أَ

�َسٍد} ]�سورة الم�سد:5-1[. ن مَّ َطِب• ِف ِجيِدَها َحْبٌل مِّ اَلَة �ْلَ َو�ْمَر�أَُتُه َحمَّ
ت�شاور الطواغيت وقرروا الذهاب اإلى اأبي طالب. 

ُه  اأحدهم: يا عبد مناف، يا اأبا طالب اإن ابن اأخيك ي�شبُّ اآلهتنا وي�شفِّ
اأحالمن���ا.. ف���اإن كان يريد مل���ًكا جعلناه ملًكا علين���ا، واإن كان يريد مااًل 

جعلناه اأكثر مااًل.
محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يقول: »يا عم و�هلل لو و�سعو� 
�ل�سم�ــس فــي يميني و�لقمر في ي�ساري علــى �أن �أترك هذ� �لأمر ما 

تركته حتى يظهره �هلل �أو �أهلك دونه«.
وكان���ت مكائ���د قري����س تب���وء بالف�ش���ل، فكلما حاول���وا ت�شوي���ه ر�شول 
اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ ون�ش����ر االأكاذي���ب ومعار�ش���ة القراآن 
ج���اء الق���راآن بقوة لينق����س كل مكائدهم ويظهر ك���ذب اأقاويلهم وخبث 
نواياه���م: {َوَقاَل �لَِّذيــَن َكَفُرو� ل َت�ْسَمُعو� ِلَهَذ� �ْلُقــْر�آِن َو�ْلَغْو� ِفيِه 
َلَعلَُّكــْم َتْغِلُبوَن}]ف�سلت:26[ وعندم���ا يتكلمون مع العامة لت�شليلهم ياأتي 

القراآن ليف�شحهم.
وفي المكان الذي تجتمع فيه قري�س )دار الندوة( كان الجميع يرى 

بو�شوح هزيمة قري�س اأمام القراآن.
فقام اأحدهم قائاًل: لقد جعل محمٌد منا ومن اآلهتنا حديث النا�س 
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في االأ�شواق والمجال�س وال ن�شتطيع مقارعته، فما الحيلة لمنع النا�س 
من اتباعه قبل اأن يق�ش�ى عليكم؟

ويجيبه اآخر: ال حيلة اإال اأن يتركه اأبو طالب لنا على اأن نعطيه مااًل 
وولداً، فينطلقون اإلى اأبي طالب ويعر�شون عليه هذا العر�س.

اأب���و طال���ب: اأما المال فال حاج���ة لنا به واأما الول���د فما تن�شفوني، 
اأتعطوني ولًدا اأغذيه لكم واأعطيكم ابني تقتلونه؟

مطعم بن عدي: ما اأراك تريد اأن تقبل منا �شيًئا.
اأب���و طال���ب: واهلل م���ا اأن�شفتموني ولكنك���م قد اأردت���م واأجمعتم على 
خذالن���ي ومظاه���رة الق���وم عل���يَّ فا�شنع���وا م���ا ب���دا لك���م، ثم اتج���ه اإلى 
)محم���د( وق���ال ل���ه: اذهب يا بني ي���ا محمد فافعل م���ا اأحببت، واهلل ال 

اأ�شلمك ل�شيء اأبًدا واأن�شد يقول:
بجمعهــــــم �إلــيـــــك  ي�سلـو�  لـــــن  و�هلل 

ـــــا ــــد فــــي �لـــــــتـــر�ب دفــيــنـــ ــــس حـــتـــى �أو�
غ�سا�سة عــلــيــك  مـــا  ـــرك  ـــاأم ب فــا�ــســدع 

ــا ــون و�مـــــ�ـــــسِ وَقــــــــرَّ بـــــــذ�ك مـــنـــك عــي
ول���م ي�شتطع اأولئك الطواغيت اإطفاء ن���ور اهلل باأفواههم وياأبى اهلل 

اإال اأن يتم نوره ولو كره الم�شركون.

تعذيب الم�ست�سعفين:

وعندم���ا عجزت قري�س عن مقارعة الق���راآن وثني الر�شول ›صلى اهلل 
علي���ه وعلى آله وس���لم‹ ع���ن نهجه لجاأت اإل���ى تعذيب من اأ�شل���م من العبيد 
���اب و�شهيب( الذي���ن ك�شروا حجار  والموال���ي وال�شعف���اء ك� )بالل وخبَّ
االأ�شن���ام حين ك�ش���رت قري�س على �شدورهم الحج���ارة في حر ال�شم�س 
ال�شدي���د، واألهب���وا ن���اًرا ت���اأكل جباب���رة قري����س حي���ن األهب���ت ظهوره���م 
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ال�شي���اط الظالمة الأيام واأي���ام ونرى )�شمية( وزوجه���ا )يا�شر( وابنهما 
)عمار( ي�شربون اأروع مثاٍل لالأ�شرة الموؤمنة.

اأب���و جه���ل يق���ول لعمار: تراج���ع يا بن �شمي���ة واإال قتلت اأم���ك واأباك 
اأمام عينيك. ولم يرد عليه عمار ب�شيء.

اأب���و جه���ل م�شيًرا اإل���ى غلمانه: ا�شربوه���م بال�شي���اط. في�ش�ربونهم 
حت���ى اأغم���ي عليه���م، وبينم���ا اأبو جهل يعذبه���م مّر ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وسلم‹ موا�شًيا لهم ومو�شاًل ر�شالة اإلهية عاجلة بموعدهم 
� �آل يا�سر فــاإن موعدكم  الجمي���ل اأال وه���و الجن���ة حي���ن قال: »�سبــراً

�لجنة«.
وبعد اأيام من التعذيب يفقد اأبو جهل عقله وي�شع �شنان رمحه على 
ن���اٍر حت���ى �شار كالجمرة ليتقدم نح���و �شمية )اأم عمار( وهو ال يدري اأن 
خطوات���ه تل���ك هي الفا�شل بينها وبين الجن���ة فيطعن ظهرها لتفي�س 
روحها الطاهرة محلقة اإلى مكان الموعد منتظرة لزوجها يا�شر، وهي 
اأول �شهيدة في �شبيل اهلل، وبعد لحظات حتى التحق بها زوجها يا�شر.

الهجرة اإلى الحب�سة:

لم���ا ا�شت���د تعذيب قري�س لمن اآم���ن من الم�شت�شعفي���ن اأ�شار ر�شول 
اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ عل���ى اأ�شحابه بالهجرة اإل���ى الحب�شة 

فهاجر اأحد ع�ش�ر رجاًل واأربع ن�شاء. 
ولكن قري�ًشا ن�شرت خبًرا اأنها تركت تعذيب الم�شلمين، فلما بلغهم 

الخبر رجعوا بعد �شهرين فوجدوها حيلة الإعادتهم. 
ولكن ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ اأ�شار عليهم مرة ثانية 
بالهج���رة وجع���ل على راأ�شهم جعفر بن اأبي طال���ب ›رضي اهلل عنه‹ فخرج 
ثالث���ة وثمان���ون رج���اًل وثمان���ي ع�ش����ر ام���راأة ب�شري���ة تام���ة وتخطيط 
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محك���م، فلم���ا علم���ت قري�س غ�شب���ت غ�شًبا �شدي���ًدا واأر�شل���ت عمرو بن 
لت���ه بالهدايا  العا����س )اأح���د ده���اة الع���رب و�شديق مل���ك الحب�شة( وحمَّ

للملك ووزرائه.
عم���رو بن العا����س راكًعا بين يدي ملك الحب�ش���ة: كيف حال موالي 

الملك المعظم؟
النجا�ش���ي: عل���ى اأح�شن حال.. كي���ف اأنت يا عم���رو؟.. لقد غبت عنا 

كثيًرا.... 
دار الحديث بينهما و�شلم اإليه الهدايا.

النجا�شي: ما اأقدمك اإلينا يا عمرو؟
عم���رو: لق���د فر اإلى اأر�شكم م���ن قومنا فتية خرجوا ع���ن ديننا ولم 

يدخلوا في دينكم وجاوؤوا بدين جديد.
البطارق���ة )وزراء النجا�ش���ي(: ن���رى اأن ت�شلمه���م لعم���رو ي���ا موالنا 

الملك.
النجا�شي: فاأتوا لن�شمع منهم قبل اأن ن�شلمهم.

جعف���ر ب���ن اأبي طالب: كنا قوًما اأهَل جاهلي���ة، نعبد االأ�شنام، وناأكل 
الميتة، وناأتي الفواح�س، ونقطع االأرحام، وُن�ِشيُئ الجوار، وياأكل القويُّ 
من���ا ال�شعي���ف، فكن���ا على ذلك حتى بع���ث اهلل اإلينا ر�ش���واًل منا، نعرف: 
ن�شب���ه، و�شدق���ه، واأمانت���ه، وعفاف���ه، فدعانا اإل���ى اهلل لنوح���ده ونعبده، 
ونخل���ع م���ا كن���ا نعب���د نح���ن واآباوؤن���ا من دون���ه م���ن الحج���ارة واالأوثان، 
واأمرن���ا ب�شدق الحدي���ث، واأداء االأمانة، و�شلة الرح���م، وح�شن الجوار، 
وِر، واأكِل  والك���فِّ عن المحارم والدماء، ونهانا ع���ن الفواح�س، وقوِل الزُّ
مال اليتيم، وقذف المح�شنات، واأمرنا اأن نعبد اهلل وحده ال ن�شرك به 
�شيًئ���ا، واأمرن���ا بال�شالة والزكاة وال�شيام- وعدد علي���ه اأمور االإ�شالم-؛ 
ف�شدقناه، واآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من اهلل؛ فعبدنا اهلل وحده 
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ْمَنا ما حرم علين���ا، واأحللنا ما اأحلَّ لنا؛ َفَعَدا  فل���م ن�ش���رك به �شيًئا، وَحرَّ
علينا َقوُمَنا فعذبونا، وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا اإلى عبادة االأوثان، واأن 
ن�شتح���ل ما كنا ن�شتحل من الخبائث، فلم���ا قهرونا، وظلمونا، و�شيقوا 
علين���ا، وحال���وا بيننا وبين دينن���ا - خرجنا اإلى ب���الدك، واخترناك على 

من �شواك، ورغبنا في جواِرك، ورجونا اأالَّ نظلم عندك اأيها الملك.
فق���ال ل���ه النجا�شي: هل معك مما جاء به ع���ن اهلل من �شيء؟ فقال 
���ْدًرا من   ل���ه جعف���ر: نعم، فق���ال النجا�شي: َفاْق���َراأُْه عل���ي، فقراأ عليه �شَ
لَّ���ْت)1( لحيته، وبك���ت اأ�شاقفته  {كهيع�ــس}، فبكى النجا�ش���ي حتى اْخ�شَ
ُل���وا م�شاحَفه���م حي���ن �شمع���وا م���ا ت���ال عليهم، ثم ق���ال لهم  حت���ى اأَْخ�شَ
النجا�ش���ي: اإن هذا وال���ذي جاء به عي�شى ليخرج م���ن ِم�شكاٍة))( واحدة؛ 
انطلق���ا ف���ال واهلل ال اأُ�َشلُِّمُهْم اإليكما، وال ُي���َكاُدوَن! وقد اأ�شلم رحمه اهلل، 

ولما مات �شلى عليه النبي واأ�شحابه �شالة الغائب.
وف���ي اليوم الثاني جاء عمرو بن العا�س وقال للملك: اإنهم يقولون 
في عي�ش�ى قواًل عظيًما فا�شتدعى النجا�شي جعفر بن اأبي طالب و�شاأله.

النجا�شي: ما تقولون في عي�شى بن مريم؟
جعف���ر: نق���ول فيه ما يقوله نبين���ا، وتال من �شورة مري���م: {َو�ْذُكْر 
َخَذْت ِمن  ــا • َفاتَّ ِذ �نَتَبَذْت ِمــْن �أَْهِلَها َمَكاناًا �َسْرِقيًّ ِف �ْلِكَتــاِب َمــْرَيَ �إِ
ا • َقاَلْت  � �َسِويًّ َل َلَها َب�َســراً ا َفاأَْر�َسْلَنــا �إَِلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَّ ُدوِنِهــْم ِحَجاباً
ِك  َنــا َر�ُسوُل َربِّ ا �أَ َ نَّ ا • َقاَل �إِ ْحَمــن ِمنَك �إِن ُكنــَت َتِقيًّ �إِن �أَُعــوُذ ِبالرَّ
�َس�ْسِني َب�سـٌَر  ا • َقاَلْت �أَنَّى َيُكوُن ِل ُغلٌم َوَلْ َيْ ا َزِكيًّ لأََهَب َلِك ُغلماً
ا�ِس  ٌ َوِلَنْجَعَلُه �آَيةاً ِللنَّ ِك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ ا • َقاَل َكَذِلِك َقاَل َربُّ َوَلْ �أَُك َبِغيًّ

اأي ابتلت من الدموع.  (1(
الم�س���كاة: الكوة غير الناف���ذة؛ اأراد اأن القراآن والإنجيل كالم اهلل تعالى واأنهما من   (2(

�سيء واحد.
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ا •  يًّ ا • َفَحَمَلْتُه َفانَتَبَذْت ِبِه َمَكاناًا َق�سِ يًّ ْق�سِ � مَّ ا َوَكاَن �أَْمراً نَّ َوَرْحَمــةاً مِّ
ْخَلــِة َقاَلْت َيا َلْيَتِني ِمــتُّ َقْبَل َهَذ�  َفاأََجاءَهــا �ْلََخا�ــسُ �إَِل ِجْذِع �لنَّ
ِك  َزِن َقــْد َجَعَل َربُّ لَّ َتْ ِتَها �أَ ــا • َفَناَد�َها ِمــن َتْ ن�ِسيًّ ــا مَّ َوُكنــُت َن�ْسياً
ا  ا َجِنيًّ ْخَلِة ُت�َساِقْط َعَلْيِك ُرَطباً ي �إَِلْيِك ِبِجْذِع �لنَّ ا •َوُهزِّ َتِك �َسِريًّ َتْ
� َفُقوِل �إِنِّ  ا َتَرِينَّ ِمَن �ْلَب�َسِر �أََحداً ا َفاإِمَّ ي َعْيناً َو��ْسَرِبي َوَقرِّ • َفُكِلي 
ِمُلُه  َتْت ِبِه َقْوَمَها َتْ ا • َفاأَ ا َفَلْن �أَُكلَِّم �ْلَيْوَم �إِن�ِسيًّ ْوماً ْحَمِن �سَ َنَذْرُت ِللرَّ
ْخَت َهاُروَن َما َكاَن �أَُبوِك  ا • َيــا �أُ ا َفِريًّ َقاُلــو� َيــا َمْرُي َلَقْد ِجْئِت �َسْيئاً
َقاُلو� َكْيَف ُنَكلُِّم َمن  َلْيــِه  �إِ ا• َفاأَ�َساَرْت  ِك َبِغيًّ �ْمــَر�أَ �َســْوٍء َوَما َكاَنْت �أُمُّ
ا  نِّ َعْبُد �هلِل �آَتــاِنَ �ْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبيًّ ــا • َقاَل �إِ ِبيًّ َكاَن ِف �ْلَْهــِد �سَ
َكاِة َما ُدْمُت  لِة َو�لزَّ ــاِن ِبال�سَّ ا �أَْيَن َما ُكنُت َو�أَْو�سَ • َوَجَعَلِنــي ُمَبــاَركاً
لُم َعَليَّ َيْوَم  ا • َو�ل�سَّ � �َسِقيًّ ــاراً � ِبَو�ِلَدِتي َوَلْ َيْجَعْلِني َجبَّ ــا •َوَبــرًّ َحيًّ
ا} ]مريم: 16-33[ حت���ى بكى النجا�شي  ْبَعــُث َحيًّ ُوِلــدتُّ َوَيــْوَم �أَُموُت َوَيْوَم �أُ

والبطارقة.
النجا�ش���ي: انطلق ي���ا عمرو فواهلل ال اأ�شلمهم اإليك���م. ثم يلتفت اإلى 

غلمانه قائاًل: ردوا اإليهم هداياهم.
وتع���ود قري����س خائب���ة ويفرح ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 

والموؤمنون بذلك. 

اإ�سالم حمزة:

نع���م اإن���ه الفرج يتوال���ى فها هو )حمزة بن عب���د المطلب( راجع من 
رحل���ة �شي���د فتق���ف جارية لتخبره ب�ش���ب و�شتم اأبي جه���ل لمحمد عند 

ال�شفا.
حمزة: واأين اأبو جهل؟
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الجارية: مع القوم في الم�شجد.
فيتج���ه حم���زة م�شرًعا اإل���ى الم�شجد حتى وقف عل���ى راأ�س اأبي جهل 
والغ�ش���ب ق���د بدا عل���ى وجهه فيم�ش���ك قو�شه وي�شرب اأب���ا جهل �شربة 
���ه به���ا وق���ال: رده���ا عل���يَّ اإن ا�شتطع���ت. فق���ام رجال م���ن الذين في  �شجَّ

المجل�س وقالوا: يا حمزة ما نراك اإال قد �شباأت.
حم���زة: وم���ن يمنعني اأن اأ�شهد اأال اإله اإال اهلل واأن محمًدا ر�شول اهلل 

فامنعوني اإن كنتم �شادقين.
اأبو جهل: دعوا اأبا عمارة فاإني قد �شببت ابن اأخيه �شبًّا قبيًحا.

ف���كان اإ�شالم حم���زة على روؤو�س الم���الأ ك�شاعقة نزل���ت بقري�س فهو 
فار�شها االأول و�شيد من �شاداتها فقد اأ�شلم بعده ثالثون رجاًل و�شقطت 

هيبة قري�س وزاد الموؤمنون قوة ومنعة.

عام الحزن:

اإال اأن الفرح���ة ل���م ت�شتمر طوياًل فاإن اأبا طالب الذي تخ�شاه قري�س 
يغادره���م اإل���ى جوار ربه را�شًيا مر�شيًّا وقد اآمن به واأ�شلم ون�شر ر�شول 

اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ويعم الحزن كل اأحياء مكة وبيوتها.
ويقف ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ بجوار الج�شد الطاهر 
ويق���ول ب�شوت حزين: كفلتني يتيًما وربيتن���ي �شغيًرا ون�شرتني كبيًرا 
فج���زاك اهلل عني خي���ًرا. ثم يغ�شله ويكفنه واألم الف���راق يمالأ االأجواء، 

ودفنه بيديه الطاهرتين فاأ�شبحت قري�س تتحين الفر�شة.
وبينما الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في االأيام االأولى لفراق 
اأب���ي طال���ب يرجع اإلى زوجت���ه التي توا�شيه في كل محن���ة ولكنها ترقد 
عل���ى فرا����س المر�س وعيناها توا�شي ر�شول اهلل ف���ي م�شابه بعمه وهي 
تو�شك اأن تفارقه فمن يوا�شيه في م�شابه بها فقد فا�شت روح خديجة 
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الطاه���رة اإلى بارئها را�شية مر�شية ف�شاأل���ت فاطمة الزهراء اأباها بعد 
الدفن: اإلى اأين ذهبت اأمي؟

ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹: »�إلى مقرها في �لجنة مع 
مريم بنت عمر�ن و�آ�سية بنت مز�حم«.

فتطمئ���ن فاطمة ›عليها الس���ام‹ وترجع مع اأبيه���ا اإلى المنزل لتكون 
القلب الحنون الذي يوا�شي ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ اإنها 
���ا )اأم اأبيها( فها هي ترفع ال�شوك الذي و�شعته امراأة اأبي لهب على  حقًّ
الب���اب، وه���ا هي ترع���اه وتحوطه بعناي���ة فائقة واهتمام كبي���ر، وها هي 

كذلك ت�شاطره كل االآالم واالأحزان وتبكي لذلك.
ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يقول لها: »يا بنتي ل تبكي 

فاإن �هلل مانعي ونا�سري«.
اإن���ه ع���ام الح���زن فكان ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يقول: »ما نالت 

ا �أكرهه حتى مات عمي �أبو طالب«. قري�س مني �سيئاً

الإ�سراء من مكة )27 رجب قبل الهجرة ب�سنة -621م(

االإِ�ْش���َراُء م���ن مك���ة اإل���ى بي���ت المقد����س، يق���ول اهلل تعال���ى: {ب�ســم 
�هلل �لرحمــن �لرحيــم �ُسْبَحاَن �لَِّذي �أَ�ْسَرى ِبَعْبــِدِه َلْيلاً ِمَن �ْلَ�ْسِجِد 
َيُه ِمْن �آَياِتَنا  ِ َُ ى �لَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلــُه ِل ــَر�ِم �إَِل �ْلَ�ْسِجــِد �ْلأَْق�سَ �ْلَ

ُر} ]الإ�سراء:1[ . ِميُع �ْلَب�سِ �إِنَُّه ُهَو �ل�سَّ
 وف���ي رواي���ة اأم هاني: اأَنَُّه ِمْن بيته���ا؛ اإذ قالت: نام عندي تلك الليلة 
ف���ي بيت���ي ف�شلى الع�ش���اء االآخرة، ثم ن���ام ونمنا، فلم���ا كان قبيل الفجر 
َنا ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹، فلما �شلى ال�شبح ف�شلينا  اأََهبَّ
مع���ه، فقال: ي���ا اأم هاني لقد �شليت معكم الع�ش���اء االآخرة كما راأيِت في 
ه���ذا ال���وادي، ث���م جئت اإلى بي���ت المقد����س ف�شليت فيه، ثم ق���د �شليت 
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�ش���الة الَغ���َداِة معك���م االآن كم���ا تري���ن، ث���م قام ليخ���رج فاأخ���ذت بطرف 
ُبوَك َوُيوؤُْذوَك، قال:  ْث ِبِه النَّا�َس َفُيَكذِّ ردائه فقلت: يا ر�شول اهلل ال ُتَحدِّ
ُهُمــوُه«! قال���ت: فقلت لجارية حب�شي���ة: اتبعي ر�شول  َثنَّ »و�هلل َلأَُحدِّ
اهلل حت���ى ت�شمع���ي م���ا يق���ول للنا�س وما يقول���ون له؟ فلما خ���رج ر�شول 
اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ اإلى النا�س اأخبره���م فعجبوا! وقالوا: 
م���ا اآي���ُة ذلك يا محمد، فاإنا ل���م ن�شمع بهذا قط؟ ق���ال: {�آيُة ذلك �أن 
مــررُت ِبِعِر بني فلن وهي قادمٌة عند طلوع �ل�سم�س}؛ وقد �شاألوه 
متعجبين: اإنا لنرك�س اإلى بيت المقد�س �شهًرا ذهاًبا و�شهًرا اإياًبا، واأنت 
ْفُه لن���ا! قال ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ :  تاأتي���ه ف���ي ليلة واح���دة؛ َف�شِ
ا كذبتني ُقَرْي�ٌس قمُت في �لِحْجِر، فجلى �هلل لي بيت �لمقد�س  »َلمَّ

َفَطِفْقُت �أخبرهم عن �آياته و�أنا �أنظر �إليه«.
���ا كان ف���ي ال�شباح ابتدروا اإلى الطريق يرقبون االإبل التي اأخبر  وَلمَّ
بقدومه���ا، فق���ال اأحدهم: هذه ال�شم�س طلعت، وق���ال اآخر: وهذه العير 

قد اأقبلت. 
في )الم�شابيح(: عن الح�شين بن القا�شم من كالم ذكره ال�شرفي: 
)وروي اأن���ه اأت���ى اإل���ى اأه���ل مكة باأخبار م���ن �شافر منهم اإل���ى ال�شام فلما 

و�شل اأ�شحابهم �شاألوهم عن ذلك فوجدوه حقاً( انتهى المراد.
وقول���ه تعال���ى: {َباَرْكَنــا َحْوَلــُه} )البرك���ة(: الخي���ر الخفي ولعل 
الم���راد ب���ركات الر�شال���ة والوح���ي ف���ي عه���د اإبراهي���م ومو�ش���ى وعي�شى 
 وب���ركات االأر����س هن���اك لم���ا فيها م���ن الثم���رات والماء، وقول���ه تعالى: 
َيــُه ِمْن �آَياِتَنــا} تعليل لالإ�شراء به اأي اأنه اأ�ش���رى به ليريه بع�س  ِ َُ {ِل

اآياته، فهو تثبيت لقلبه وزيادة في اإيمانه)1(.
ف   اأما مو�شوع المعراج فلم يثبت بطرق �شحيحة واالآيات التي ُتَوظَّ

انتهى من تف�سير ال�سيد العالمة المجاهد بدر الدين الحوثي ر�سوان اهلل عليه.  (1(
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اأنَّه���ا تتح���دث ع���ن المعراج ف���ي �شورة النج���م هي ال تعني ذل���ك اأبداً وال 
تتحدث عن مو�شوع المعراج، ومعناها الحقيقي هو كاالآتي: 

اِحُبُكْم} الخطاب لقري�س ومن حولهم يوؤكد لهم  ــلَّ �سَ ))( {َما �سَ
اأن �شاحبه���م ال���ذي يدعوه���م اإل���ى توحي���د اهلل وترك ال�ش���رك والباطل 
ال���ذي ه���م عليه اأنه ما �شل فيما اأتاه���م به وبلغهم، ما �شل عن الطريق 
وال عن ال�شواب {َوَما َغَوى} يمكن اأن معناه: ما خاب بل ر�شد بالتبليغ 

واالإنذار. 
)3( {َوَمــا َيْنِطــُق َعــِن �ْلَهــَوى} فيم���ا يبلغك���م وفيما يقول���ه لكم ال 
ينط���ق عن ه���وى نف�ش���ه. )4( {�إِْن ُهَو} هذا القراآن وه���ذا الكالم الذي 
يبلغك���م ع���ن اهلل {�إِلَّ َوْحٌي ُيوَحى} اإليه اإل���ى النبي ›صلى اهلل عليه وعلى 
آل���ه وس���لم‹ م���ن اهلل تعالى، و�شم���ي الوحي وحي���ا كاأنه باعتب���ار اأنه خفي، 

والعرب ت�شمي الداللة الخفية وحياً. 
)5( {َعلََّمــُه �َسِديــُد �ْلُقَوى} يعن���ي علم النبي مل���ك �شديد القوى، 
ونح���ن ال نع���رف تفا�شيل عن قوة جبريل ›عليه الس���ام‹ اإال اأن منها قوة 
ٍة} المرة، قالوا: اإنها  الن����زول وقوة الطلوع وقوة التعلي���م. )6( {ُذو ِمرَّ
الق���وة العظيم���ة {َفا�ْسَتــَوى} ا�شتوى جبريل وظهر للنب���ي على الهيئة 
ْعَلى} ا�شتوى وهو ال يزال في  ُفِق �ْلأَ المنا�شب���ة للنب���ي. )7(  {َوُهَو ِباْلأُ
االأف���ق االأعل���ى في الهواء. )8( {ُثمَّ َدَنا} بعد م���ا ا�شتوى وتهياأ للن�زول 
} اإلى جهة النب���ي ›صلى اهلل عليه وعلى  {َدَنــا} قرب م���ن االأر�س {َفَتَدلَّ
} قرب منه مقدار  آله وس���لم‹ لي�شل اإلى حوله. )9( {َفَكاَن َقاَب َقْو�َسنْيِ
م�شاف���ة قو�شين فالم�شافة فيما بين جبريل ومحمد ›صلى اهلل عليه وعلى 
آل���ه وس���لم‹ مثل م�شافة القو�شي���ن، اأو مثل م�شافة ما يبل���غ القو�س االأول 
ث���م القو�س الثاني عند الرمية بهم���ا {�أَْو �أَْدَنى} من قاب قو�شين يعني 
اأو اأقرب، وهذا الترديد ال يعني ال�شك في الم�شافة بل قد يعني اأنه تارة 
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يق���رب في�شير اأقرب من ق���اب قو�شين، وتارة يبعد في�شير قاب قو�شين 
مق���دار قو�شي���ن. )10( {َفاأَْوَحى �إَِل َعْبِدِه} رج���ع الكالم اإلى الوحي؛ 
لَّ َوْحٌي ُيوَحى} فاأوحى اهلل بوا�شطة جبريل {َما  الأن���ه ق���ال: {�إِْن ُهَو �إِ
�أَْوَحى} وهو ما يبلغه الر�شول اإلى اأمته. )11( {َما َكَذَب �ْلُفوؤَ�ُد} فوؤاد 
النبي›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ {َما َر�أَى} الأنها روؤية ب�شر وقلب، ما 
ك���ذب فيه���ا لي�ش���ت خيالية ب���ل هي روؤي���ة حقيقية الأن الب�ش���ر قد يخدع 
مث���ل اأن ي���رى ال�ش���راب ويظنه ماء، فهذا م���ا كذبه الب�شر ب���ل هي روؤية 

حقيقية. 
))1( {�أََفُتَماُروَنــُه َعَلــى َما َيَرى} ه���ذا اإنكار عليه���م حين انطلقوا 
يمارون���ه ويجادلون���ه وي�شكك���ون علي���ه ف���ي �ش���يء ق���د تيقن���ه وراآه روؤي���ة 

حقيقية بب�شره وقلبه. 
)13( {َوَلَقــْد َر�آُه َنْزَلــةاً �أُْخــَرى} ه���ذه لي�ش���ت ه���ي الن�زل���ة االأولى، 
ب���ل ق���د نزل اإليه جبريل ›عليه الس���ام‹ م���رة اأخرى. )14( {ِعْنــَد �ِسْدَرِة 
�ْلُْنَتَهــى} راآه عن���د {�ِســْدَرِة} وال�ش���درة: �شج���رة العل���ب ي�شم���ى ثمرها 
ال���دوم اأو النب���ق {�ْلُْنَتَهى} لعل���ه منتهى جبريل حين ن���زل اإلى االأر�س 
ه���ذا اأق���رب عندي، وكاأن االآخرين من المف�شري���ن اعتمدوا روايات غير 
موثوق���ة حي���ن جعلوا �شدرة المنتهى �شجرة فوق ال�شبع ال�شموات؛ الأنه 
قال: {َنْزَلةاً �أُْخَرى} ف�شرح بالنزلة، وكذلك اعتمدوا في تحديد مكان 
ــُة �ْلَاأَْوى}  ال�ش���درة عل���ى روايات في تف�شي���ر قول���ه: )15( {ِعْنَدَها َجنَّ
فجعل���وا الجنة حقيقة هناك فوق ال�شبع ال�شموات، لكن الجنة عر�شها 
ال�شموات واالأر�س فكيف يمكن تحديدها باأنها هي عند �شدرة المنتهى، 
ال اأن �ش���درة المنته���ى عنده���ا! هذا بعي���د، وعندي اأن المق�ش���ود اأن هذا 
الوح���ي ال���ذي ج���اء ب���ه جبريل حين ن���زل فكاأنه ج���اء بالجن���ة الأنه جاء 
بتعري���ف طريقه���ا وتعلي���م اأ�شبابها مثل ما قال ف���ي الحديث: »�لجنة 
تحت ظلل �ل�سيوف« »�لجنة تحت �أقد�م �لأمهات« بمعنى �شبب 
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الجن���ة، كم���ا يبعد اأن تك���ون بمعنى ب�شتان في مكان م���ا في الدنيا، وكذا 
كونها جنة موؤقتة في ال�شماء ت�شتقر فيها اأرواح االأنبياء وال�شهداء الأنه 
ق���ال جنة الم���اأوى وال من جنة ماأوى اإال المعهودة التي قال في )�شورة 

َة ِهَي �ْلَاأَْوى} ]اآية:41[ واهلل اأعلم.  نَّ النازعات(: {َفاإِنَّ �ْلَ
ْدَرَة َما َيْغ�َسى} اذكر.. وذلك عند نزول جبريل  )15( {�إِْذ َيْغ�َسى �ل�سِّ
›عليه الس���ام‹ وحين غ�شي ال�شدرة من الب���ركات والخير والهدى والنور 
�شيء عظيم مع نزوله على ال�شدرة على �شخامته وعظمه. )16( {َما َز�َغ 
ــُر َوَما َطَغى} ما زاغ ب�شر الر�شول، مثل قوله: {َما َكَذَب �ْلُفوؤَ�ُد  �ْلَب�سَ
َمــا َر�أَى} يعن���ي: ما زاغ ب�شره حتى ي���رى ال�شيء على غير حقيقته، وال 
طغى، مثاًل باأن يكّبر ال�شيء ال�شغير مثلما يرى بالمجهر. )17( {َلَقْد 
ى} راأى اآيات كبرى عظيمة لعلها نف�س جبريل  ِه �ْلُكْرَ َر�أَى ِمْن �آَياِت َربِّ
الأن���ه م���ن اآيات ربه وقد يكون جبري���ل عند نزوله اأراه اآيات من اآيات ربه 

ليعلم اأنه ر�شول من اهلل .)1( 

اللقاء بالأو�س والخزرج:

ف���ي موا�ش���م الح���ج كان ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يدعو 
قبائل العرب قبيلة قبيلة.

 ثم ذهب اإلى القبائل قبيلة قبيلة فكانوا يرف�شونه وي�شدونه حتى 
و�شل اإلى �شتة رجال من قبيلة يمنية هي االأو�س والخزرج في يثرب.

ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ عند جم���رة العقبة: ال�شالم 
عليكم يا اأهل يثرب.

اأ�شعد بن زرارة الخزرجي م�شتقباًل: وعليك ال�شالم.
ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »�إني ر�ســول �هلل لأدعو 

انتهى من تف�سير ال�سيد العالمة المجاهد بدر الدين الحوثي ر�سوان اهلل عليه.  (1(
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ا و�أنزل علــيَّ �لقر�آن  �لنا�ــس �إلى عبــادة �هلل و�أل ي�سركو� بــه �سيئاً
لأنذركــم به ومــن بلغ...« ثم ت���ال اآيات م���ن القراآن الكري���م فاأن�شت 

القوم حتى �شكت ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
اأه���ل يث���رب: م���ا اأعذب هذا ال���كالم! يا قوم اإن هذا ر�ش���ول اهلل وما هذا 
الكالم اإال من عند اهلل.. ن�شهد اأن ال اإله اإال اهلل واأنك ر�شول اهلل. فبايعوه.

اأه���ل يث���رب: ي���ا ر�ش���ول اهلل ابعث معن���ا من يعلمن���ا ويفقهن���ا ويدعو 
قومنا اإلى االإ�شالم.

ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »�سنبعث معكم م�سعب بن 
عمير بن ها�سم«.

فينطلق اأهل يثرب بعد المو�شم ومعهم م�شعب بن عمير.
م�شع���ب ب���ن عمي���ر - بعد ثالث���ة اأيام-: ي���ا اأهل يث���رب اإن ر�شول اهلل 
بعثن���ي اأدعوك���م اإل���ى عب���ادة اهلل واأال ت�شركوا به �شيًئ���ا.. وتال عليهم من 
القراآن الكريم فاأن�شتوا فلما فرغ من التالوة اأقبلوا عليه يزدادون من 

التالوة فيتلو عليهم وهم من�شتون بقلوبهم.
�شع���د ب���ن مع���اذ: يا ق���وم اإن هذا الكالم م���ن عند اهلل وما ج���اء به اإال 
ر�ش���ول م���ن عند اهلل واإني كبيركم �شعد بن مع���اذ اأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل 

واأن محمًدا ر�شول اهلل. فاأ�شلم بعده المئات من اأهل يثرب.
ولم���ا ج���اء المو�ش���م الثاني للحج خ���رج الكثير من اأه���ل يثرب ليروا 
ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وي�شمعوا منه القراآن ولما و�شلوا 
اإل���ى الح���ج لم ُيظه���روا اإ�شالمهم وفي ليلة من ليال���ي الت�ش�ريق اتفقوا 
ا عند جمرة العقبة وهم  مع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ �شرًّ
ثالث���ة و�شبع���ون رجاًل وامراأتان، وكان مع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آله وس���لم‹ عمه العبا�س فتكلم العبا�س فق���ال االأن�شار قد �شمعنا ما قلت 

فليتكلم ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وياأخذ لنف�شه.
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ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ تكلم وتال من القراآن ورغبهم 
ف���ي االإ�شالم وق���ال: »تمنعوني مما تمنعون منــه �أنف�سكم و�أبناءكم 

ون�ساءكم«.
الب���راء ب���ن معرور: والذي بعثك لنا لنمنعنك مما نمنع منه ذرارينا 

فبايْعنا يا ر�شوَل اهلل فنحن واهلل اأهل الحرب.
واأمره���م ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ اأن يخرجوا منهم 

اثني ع�ش�ر كفياًل.
ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹: »�أنتم كفــلء قومكم 

ككفالة �لحو�ريين لعي�سـى بن مريم عليه �ل�سلم«.
وم���ا اأعظم واأف�شل واأرب���ح المدينة واأهلها! وما اأحقر واأ�شواأ واأخ�ش�ر 
اأه���ل مك���ة! في تلك اللحظ���ات التي ي�شتنفر فيها اأهله���ا الغتيال ر�شول 
اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ وف���ي الوقت نف�ش���ه ت�شتع���د المدينة 

ال�شتقبال ون�شرة ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.

ُووِجَه النبي ب�سكل كبير من مجتمع قري�ش
 وهك���ذا ُووِج���َه النب���ي ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ب�ش���كل كبير من 
بيئت���ه ذاته���ا، من محيطه نف�شه، من ذل���ك المجتمع الذي هو مجتمعه 
ال���ذي ولد فيه ون�شاأ فيه وترب���ى فيه وعا�س فيه ويعرفه جيًدا، مجتمع 
قري����س ال���ذي كان يعي����س و�شًع���ا مريًح���ا ومختلًفا من بع����س النواحي 
ع���ن بع����س المجتمع���ات ف���ي المنطق���ة العربي���ة وغيرها بف�ش���ل �شرف 
البيت الحرام وكرامة البيت الحرام اهلل �شبحانه وتعالى قال في كتابه 
ِحيم} {لإِيلِف ُقَرْي�ٍس • �إِيلِفِهْم  حمــِنِ �لرَّ الكري���م: {ِب�سم �هلِل �لرَّ
َهَذ� �ْلَبْيِت • �لَِّذي �أَْطَعَمُهم  َربَّ  ْيِف • َفْلَيْعُبُدو�  َتاء َو�ل�سَّ ِرْحَلَة �ل�سِّ
ْن َخــْوٍف } ]قري���س:1-4[ مجتمع قري����س كان يحظى  ــن ُجــوٍع َو�آَمَنُهــم مِّ مِّ
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با�شتق���رار اأمن���ي اأكثر من غي���ره من المجتمع���ات، المجتمعات االأخرى 
تحت���رم ه���ذا المجتمع لوج���ود بيت اهلل الحرام هن���اك في مكة ويحظى 
با�شتق���رار اقت�شادي، اهلل �شبحانه وتعالى ا�شتجاب لدعوة نبيه اإبراهيم 
ا �شبحان���ه وتعالى اأراد لمكة اأن يك���ون فيها الخير ورغد  وبحكمت���ه اأي�شً
العي����س و�شع���د المعي�شة حت���ى ي�شاعد ذلك على ا�شتق���رار هناك ل�شالح 
���ون البي���ت الح���رام ول�شال���ح عمارة ه���ذا الم�شجد  الحج���اج الذي���ن يوؤمُّ
الح���رام بالطاع���ة والعب���ادة والذك���ر هلل �شبحان���ه وتعال���ى ف���ي اأج���واء 
اآمن���ة وم�شتق���رة عل���ى الم�شت���وى االأمن���ي وعل���ى الم�شت���وى االقت�شادي 

والمعي�شي.

كان م�سركوا مكة يعتبرون الأنف�سهم الف�سل هم ولي�ش هلل ولبيته 
الحرام كما هو الحال اليوم من نظام اآل �سعود

 وكما هي العادة، كما ن�شاهد اليوم كان البع�س من اأولئك من كفار 
مك���ة ومن م�شركي مكة كانوا يعتب���رون الأنف�شهم الف�شل هم ولي�س هلل 
ولبيت���ه الحرام ولوجود بيته الحرام الف�ش���ل عليهم. اليوم كما ن�شاهد 
النظ���ام ال�شع���ودي ال���ذي ي�شتغل البي���ت الحرام وي�شتغ���ل فري�شة الحج 
ا باعتبارها  ا في الح�ش���ول على اأموال هائلة ج���دًّ وي�شتغ���ل العم���رة اأي�شً
اأكب���ر معل���م �شياح���ي ديني في العالم وال يماثله معل���ٌم اآخر - ربما - في 
التواف���د اإلي���ه، ف���ي الحر�س عل���ى الو�شول اإلي���ه، في زيارت���ه، في الحج 
اإليه، ي�شتفيد منه االأموال الكثيرة، ي�شتفيد منه على م�شتويات اأخرى، 
يحاول اأن ي�شتغل �شيطرته وهيمنته عليه حتى على الم�شتوى ال�شيا�شي 
وعل���ى �شائ���ر الم�شتويات مع كل ذلك يتمن���ن وكاأنه هو من له المّنة في 
وج���ود البي���ت الحرام في مك���ة وكاأنه هو الذي يخدم ه���ذا البيت ولي�س 
ي�شتغله ويك�شب منه، والذي يعطيه ال ي�شاوي �شيًئا اأبًدا بقدر ما ياأخذُه 

ويك�شبُه وي�شتفيده، وهذا معلوم.
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 عل���ى كلٍّ ذل���ك المجتمع وتلك البيئة القليل القليل منها هم الذين 
اأ�شلم���وا ه���م الذي���ن ا�شتجابوا لر�شال���ة اهلل �شبحانه وتعال���ى، هم الذين 
انفتح���وا عل���ى دي���ن اهلل �شبحانه وتعال���ى ومبادئه وقيمه اأم���ا االآخرون 
ِهْم َفُهْم ل ُيوؤِْمُنوَن}  فق���د قال اهلل عنه���م: {َلَقْد َحقَّ �ْلَقْوُل َعَلى �أَْكَثِ
]ي���س:7[ ل���م يوؤمن منهم اإال القليل، االأكثر ل���م يوؤمنوا حتى فيما بعد، لم 

يدخ���ل االإيم���ان اإلى قلوبهم، النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بالرغم 
م���ن طيل���ة المدة التي ق�شاها في مكة ثالثة ع�ش���ر عاًما كما في بع�س 
االأخب���ار والرواي���ات لم يوؤمن اإال دون االأل���ف مع بع�س االإح�شائيات مع 

جهٍد كبيٍر بذلُه هناك.

ا في مكة: النبي لم يف�سل فقد حقق نتائج مهمة جدًّ

ا في مك���ة، اأول نتيجة   ولكن���ه ل���م يف�ش���ل فقد حقق نتائج مهم���ة جدًّ
ه���ي نتيجة مهم���ة للغاية: اأنه اأو�ش���ل �شوته، اأو�شل �ش���دى هذا الدين 
الجدي���د، ه���ذا االإ�ش���الم الم�شتج���د ف���ي تل���ك البيئ���ة واإال فاالإ�شالم هو 
ر�شال���ة اهلل ودين���ه الأنبيائه جميًعا، اأو�شل �شدى و�شوت هذا الدين اإلى 
كل اأنح���اء الجزي���رة التي كانت تتوافد منها الوف���ود للحج اإلى بيت اهلل 
الح���رام؛ الأن الحج كان باقًي���ا منذ نبي اهلل اإبراهيم في الو�شط العربي 
كان الع���رب ال يزال���ون يحج���ون حت���ى ف���ي ع�ش���ر الجاهلي���ة، وبالتال���ي 
كان���ت الوفود القادمة اإلى مكة للحج وللتجارة كانت ت�شمع بهذا الدين 
فها  تع���رف مبادئ���ُه، يلتق���ي به���ا النبي ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ ُيعرِّ
باالإ�ش���الم، يدعوه���ا اإل���ى اهلل اإل���ى دين���ه المجي���د، وه���ذا كان ل���ه اأهمية 
ا،  كبي���رة فيم���ا بع���د؛ الأن و�ش���ول ه���ذا ال�ش���وت اإل���ى االآخرين مه���م جدًّ
يهيئه���م فيم���ا بع���د لال�شتجاب���ة ع���ن معرف���ة، الكثي���ر قد تح���ول بينهم 
وبي���ن اال�شتجاب���ة عوائ���ق معينة لك���ن حينما يكونون ق���د عرفوا وتزول 
تل���ك العوائ���ق يكونون جاهزين للدخول في االإ�شالم وهذا ما حدث في 
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االإ�ش���الم وه���ذا ما ح���دث فيما بعد، بع���د زوال بع�س العوائ���ق والموانع 
الت���ي توؤث���ر على البع�س بينما ال يتاأثر بها البع�س االآخر، على كل حال 
قري����س باأكثرها اإال القليل واجهت الر�ش���ول ور�شالته بالتكذيب وال�شد 
واالفت���راء واال�شتهداف على كل الم�شتوي���ات والدعايات المتنوعة وكل 
اأ�ش���كال ال�شد والتكذيب، قالوا عنه: اإنه ك���ذاب قالوا: اإنه �شاحر قالوا: 
اإنه افترى على اهلل قالوا: عنه اإنه مجنون قالوا: الكثير من الدعايات 
واالتهام���ات الت���ي ا�شتهدفوا به���ا �شخ�شية النبي ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 
وس���لم‹ وه���م يعرفونه ه���م كانوا ي�شمون���ه بال�شادق االأمي���ن، اإ�شافة اإلى 
ذل���ك هم واجهوا كثي���ًرا من مبادئ الر�شالة وم���ن �شمنها مبداأ المعاد، 
مب���داأ التوحي���د، جمل���ة م���ن المب���ادئ المهم���ة واالأ�شا�شية ف���ي الر�شالة 

ا بالتكذيب وبالجدل وبالخ�شام اإلى غير ذلك. واجهوها اأي�شً

قلق قري�س يزداد:

ولك���ن م���ع كل ذل���ك كان���وا يلحظون ه���م اأن بني���ان هذا الدي���ن يزداد 
�شالب���ًة وقوًة وات�شاًع���ا فزاد قلقهم وبذلك انتقلوا ف���ي موؤامراتهم اإلى 
محط���ة اأخ���رى - ال�شيما بع���د رحيل من كان ل���ه دور اأ�شا�شي في حماية 
النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ مثال اأبي طالب - اتجهوا اإلى التاآمر 
المبا�شر على �شخ�شية النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ في مرحلة كان 
اهلل �شبحان���ه وتعالى قد هي���اأ فيها لهذا النبي مرحلة جديدة في تاريخ 
االإ�ش���الم ومرحل���ة مهمة بع���د اإ�ش���راف المرحلة االأولى عل���ى االكتمال، 
المرحل���ة الت���ي ت�شم���ى بالمرحلة المكي���ة كان فيها ثالث���ة اأ�شياء مهمة 
ا ق���د تحققت: الم�شاأل���ة االأولى ه���ي: اأن مكة كمركز مه���م للتوافد  ج���دًّ
اإلي���ه م���ن �شتى اأنح���اء الجزيرة قد قدم خدمة كبي���رة؛ فذاع فيها �شيت 
االإ�ش���الم، وو�ش���ل فيها �شوت الر�ش���ول، واأ�شبح معروًف���ا بال�شكل المهم 

والمطلوب والالزم في الجزيرة العربية ب�شكل عام. 
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اإ�شاف���ة اإلى: بناء اللبنة االأول���ى للجماعة الم�شلمة التي �شيكون لها 
دور اأ�شا����س م���ن المهاجرين الذين هاجروا مع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه 

وعلى آله وسلم‹ اإلى المدينة.
اإ�شاف���ة اإل���ى ذلك: تهي���اأت بيئة جديدة قابل���ة وحا�شنة لالإ�شالم هم 
االأن�ش���ار )االأو�س والخزرج( الذين م���ن خالل توافدهم اإلى مكة للحج 
عرفوا بالر�شالة و�شمعوا من النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وبينهم 
رواب���ط ع�شائري���ة م���ع النب���ي ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وه���م اأخوال 
وال���ده وبالتال���ي كان���ت البيئ���ة الجديدة الت���ي كان النبي ›صل���ى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ ق���د عمل عل���ى تهيئتها واأر�ش���ل اإليها بع����س المهاجرين 
ليهيئوه���ا اأكث���ر وين�ش���روا االإ�ش���الم فيه���ا ويعمل���وا على تهيئته���ا ب�شكل 

منا�شب ال�شتقبال الر�شول وا�شتقبال هذا الدين ون�شرته.

ا: كان المجتمع المكي اأمام �سرف عظيم جدًّ

فاأكثري���ة ه���ذا المجتم���ع عندما اأت���ى االإ�ش���الم وُبعث الر�ش���ول ›صلى 
ا اأن يكون  اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹، كان لهذا المجتمع فر�ش���ة مهمة جدًّ
ه���و الن���واة االأولى الت���ي يت�شكل منه���ا المجتمع االإ�شالم���ي، وتبنى من 
خاللها الر�شالة االإ�شالمية بكلها، واأن يكون القدوة لبقية المجتمعات 
والحام���ل االأول له���ذا الم�شروع العظيم، في�شرف به���ذا ال�شرف؛ ولهذا 
ق���ال اهلل �شبحان���ه وتعال���ى ع���ن ر�شالته، ع���ن كتابه، ع���ن قراآن���ه: {َو�إِنَُّه 
ــَك َوِلَقْوِمَك}]الزخ��رف:44[، �ش���رف كبي���ر، م�ش���روع ع���زة، م�ش���روع  َلِذْكــٌر لَّ
كرام���ة، م�ش���روع ارتق���اء. ولك���ن ه���ذا المجتم���ع ل���م ي�شتف���د م���ن ه���ذه 
الفر�ش���ة، ل���م يقبل به���ذا ال�شرف حتى لم يَر فيه �شرًف���ا، كانت موازينه 
مختل���ة، روؤيت���ه عمياء، فهمه لالأ�شياء فهم مغل���وط، فكانت عنده حالة 
اال�شتكبار، االرتباط بالم�شتكبرين، الم�شتكبرون اأنف�شهم كانوا هم في 
الطليع���ة �شادِّين وم�شتكبرين ومعار�شي���ن ومثبِّطين ومعادين بكل ما 
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تعني���ه الكلمة، وكانت لهم دوافعه���م اال�شتكبارية بالطبع، يقولون فيما 
ْكُر ِمن َبْيِنَنا}]�س:8[، كيف ينزل عليه ولي�س  يقولون:  {�أَ�أُنِزَل َعَلْيِه �لذِّ
اأثرانا مااًل، وال اأقوانا �شلطًة؟! فكيف ينزل عليه الذكر، القراآن، الوحي 
االإله���ي من بيننا؟! الأنهم كانوا ي���رون قيمة االإن�شان، واأحقيته باالتباع 
بق���در م���ا لدي���ه من ثروة، م���ن قوة، م���ن اإمكانات، حينها ي���رون فيه هو 
ْكُر ِمن َبْيِنَنــا}، لي�س عندهم  ال���ذي يج���ب اأن ُيتَّب���ع، {�أَ�أُنِزَل َعَلْيــِه �لذِّ
اعتب���ارات للقيمة االإن�شانية والقيم���ة االأخالقية التي توؤهل لحمل هذا 

الم�شروع بما يوؤهل اهلل بها ر�شله واأنبياءه.
َل َهَذ� �ْلُقْر�آُن  المجتمع من حولهم يقول كذلك، وقالوا: {َلْول ُنزِّ
ــَن �ْلَقْرَيَتــنْيِ َعِظيٍم}]الزخ��رف:31[، كان هن���اك ف���ي مك���ة،  َعَلــى َرُجــٍل مِّ
وهن���اك في الطائ���ف اأثرياء، هناك زعامات ثرية، لها �شلطة، لها تاأثير، 
له���ا اأتب���اع، له���ا قوة، لماذا ل���م ينزل عليه الق���راآن؟ هذه النظ���رة الغبية 
والجاهل���ة، هذه النظرة التي كانت تقدم االقتراحات واالعترا�شات في 
نزول الوحي على ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وعلى حركته 

بالر�شالة، بهذه االعتبارات وبهذه المقايي�س المادية.
ا}]الإ�سراء:90[، نريد  وؤِْمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن �لأَْر�ِس َينُبوعاً {َلن نُّ
منك اأ�شياء مادية حتى نرى وزنك فيها، قيمتك فيها، اأحقيتك باالتباع 
َعاَم  �ُسوِل َياأُْكُل �لطَّ من خاللها، اأحياًنا يقولون: {َوَقاُلو� َماِل َهَذ� �لرَّ
�  �أَْو ُيْلَقى  َلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيراً نِزَل �إِ �ِســي ِف �لأَ�ْســَو�ِق َلْول �أُ َوَيْ
�إَِلْيِه َكنٌز �أَْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة}]الفرقان:7، 8[ يعني: لماذا ال يمتلك مثل هذه 
االأ�شي���اء؟ حينها �شنتبعه، عندما ي�شبح مع���ه كنز وثروات، ننجذب اإليه 

بفعل ما معه من ثروة، ما معه من اإمكانات.
ــن  مِّ َبْيــٌت  َلــَك  َيُكــوَن  {�أَْو  ل���ه:  قال���وا  الح���االت  م���ن  حال���ة  ف���ي 
ُزْخُرٍف}]الإ�س��راء:93[ لماذا ال يكون لدي���ك ق�شر من الذهب، فنرى بريق 
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الذهب؛ فننجذب اإليك وننجذب اإلى ر�شالتك ونوؤمن بك بقدر ما نرى 
من بريق ذهب ق�شرك.

اأي نظ���رة ه���ذه؟! هي النظ���رة ال�شائدة لدى الكثي���ر من النا�س، فال 
ينجذبون اإالَّ لهذه العوامل، وبهذه الموؤثرات، هذا اأثَّر عليهم، اأثَّر على 
ذل���ك المجتمع فو�شل اإل���ى درجة قال اهلل �شبحانه وتعالى عنها: {َلَقْد 

ِهْم َفُهْم ل ُيوؤِْمُنوَن}]ي�س:7[.  َحقَّ �ْلَقْوُل َعَلى �أَْكَثِ
االأكثري���ة ف���ي ه���ذا المجتم���ع و�شل���وا اإلى درج���ة الخ���ذالن والعمى 
ل هذا الدين، عن  الرهيب واالمتناع الكلي واالن�شراف ال�شامل عن تقبُّ
تقب���ل ه���ذا الحق، عن االإقبال اإل���ى هذه الر�شالة االإلهي���ة التي فيها كل 
ال�ش���رف وفيه���ا كل الخير، فلم يروا عظيًما اإال اأبا جهل، واإال اأبا �شفيان، 
واإال تل���ك ال�شخ�شي���ات والزعام���ات الت���ي كان له���ا �شلط���ة وث���روة، كانوا 

يرون فيهم العظماء، وال يرون القيمة في غير ذلك.
•••
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وهنا اأتى من اهلل قرار بالهجرة 
ف���ي ظ���رف كهذا، ف���ي مجتمع كهذا، ف���ي بيئة كهذه ه���ي بيئة �شياع، 
بيئ���ة غي���ر قابلة اأن تحمل ر�شال���ة اهلل، اأن تتقبَّل وتنفت���ح على المبادئ، 
ه���ذه بيئ���ة حيوانية، بيئة غريزية، النا�س فيه���ا ال يلتفتون وال يتاأثرون 
اإال بداف���ع المادي���ات واالأطم���اع فق���ط، يري���دون اأم���وااًل، يري���دون ذهًبا، 
يريدون تجارة، يريدون م�شالح مادية ومكا�شب مادية على نحٍو اأعمى، 

بانف�شال كامل عن المبادئ والقيم واالأخالق.
لم َتُعد اأر�شية �شالحة الأن ين�شاأ فيها نبت االإ�شالم الطيِّب؛ فلذلك 
اأت���ى ق���رار بالهجرة اأمًرا م���ن اهلل �شبحانه وتعالى ف���ي اآيات متعددة في 
نَت َبُلوٍم}]الذاريات:54[، واآيات كثيرة  الق���راآن الكريم: {َفَتَولَّ َعْنُهْم َفَما �أَ
ف���ي الق���راآن الكريم اأتى فيه���ا االإذن بالهجرة، ف���ي المقابل �شنة اهلل في 
اال�شتب���دال قائم���ة والم�ش���روع االإلهي ال يتعط���ل، اإذا كان هناك مجتمع 
منغل���ق، خانع وخا�شع للم�شتكبرين، يعي�س التبعية العمياء، واالنغالق 
الت���ام، ال ي�شم���ع وال يب�ش���ر، ال يهتدي، ال يذعن للح���ق، ال يقبل بالنور، 
ف�شن���ة اهلل ف���ي اال�شتب���دال قائم���ة، تاأت���ي مجتمع���ات اأخ���رى، مجتمعات 
مختلفة تماًما، مجتمعات تب�شر، ت�شمع للحق، تتقبل الحق، لديها في 

واقعها النف�شي والمعنوي ما يوؤهلها لالنفتاح على هذا الحق. 
بعيًدا عن مجتمع مكة كان هناك مجتمع اآخر، هو مجتمع المدينة، 
مدين���ة يث���رب )المدينة المن���ورة(، في هذا المجتم���ع قبيلتان يمنيتان 
هم���ا: )االأو����س والخزرج(، كان لهم���ا ال�شرف الكبي���ر والف�شل العظيم، 
وال���دور التاريخ���ي الُمِهّم. هذا المجتمع المك���ون من هاتين القبيلتين 
م���ن االأو����س والخ���زرج؛ اخت���اره اهلل �شبحان���ه وتعال���ى بدي���اًل ع���ن ذلك 

المجتمع.
ودخ���ل ه���ذا المجتمُع التاريَخ م���ن اأو�شع اأبوابه، ف���كان هو المجتمع 
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ال���ذي اآوى، وكان ه���و االأر�شي���ة الت���ي نب���ت فيها نب���ت االإ�ش���الم العظيم 
ل اللبن���ة الفاعل���ة وال�شلب���ة  والطي���ب، وكان ه���و المجتم���ع ال���ذي �ش���كَّ
والقوي���ة لن�شوء الكي���ان االإ�شالمي، فهو المجتمع ال���ذي اآوى وا�شتقبل 
المهاجري���ن، اآوى الر�ش���ول ون�ش���ره وا�شتقب���ل المهاجري���ن، و�شكَّل مع 
المهاجري���ن ن���واة عظيمة و�شلبة وقوية لحمل راي���ة االإ�شالم، فكان له 

ميزات مهمة.

بع�س مميزات المجتمع المدني:

وناأتي اإلى بع�س الميزات لهذا المجتمع من خالل ن�س قراآنّي ون�س 
نب���وّي، الن����س القراآني يق���ول اهلل �شبحانه وتعال���ى - بعدما تحدث عن 
�َر َو�لإَِياَن  وؤُو� �لدَّ المهاجري���ن تحدث عن االأن�شار -: {َو�لَِّذيَن َتَبــوَّ
ُدوِرِهْم َحاَجةاً  وَن َمْن َهاَجــَر �إَِلْيِهْم َول َيِجُدوَن ِف �سُ ِمــن َقْبِلِهْم ُيِحبُّ

ٌة}]الح�سر:9[. ا�سَ ا �أُوُتو� َوُيوؤِْثُروَن َعَلى �أَنُف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�سَ َّ مِّ
���ا، مجتمًع���ا  المجتم���ع ف���ي مك���ة كان مجتم���َع طم���ٍع، مجتمًع���ا ماديًّ
يله���ث وراء اأن ياأخ���ذ ب���اأي ح���ال باأي اأ�شلوب ب���اأي طريق���ة، المجتمع في 
المدين���ة - مجتم���ع االأو����س والخ���زرج - كان مجتمًعا معط���اًء، مجتمًعا 
ا في  كريًما، مجتمًعا �شخيًّا، فكانت هاتان الحالتان ت�شكالن عاماًل مهمًّ
الف���وارق الكبيرة بين مجتمع جدير ومهياأ وقابل لحمل هذه الر�شالة، 

لها. ا لتقبُّ ومجتمع لي�س م�شتعدًّ
ه���ذا المجتم���ع كان عل���ى درج���ة عالي���ة م���ن اال�شتع���داد للت�شحي���ة 
والب���ذل والعط���اء، مجتمًعا كريًما و�شخيًّا بكل ما تعنيه الكلمة، كان في 
ا�شتع���داده للعطاء، في ا�شتعداده للت�شحي���ة، في ا�شتعداده للبذل، فيما 
يق���دم، فيم���ا يعط���ي، كان اإلى م�شتوى ه���ذه الدرجة الفري���دة العظيمة 

ٌة}. ا�سَ المهمة {َوُيوؤِْثُروَن َعَلى �أَنُف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�سَ
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ق���د ُيعط���ي الغن���ي وهو متمكن، ويعط���ي قلياًل مما لدي���ه من ثروة، 
و�شم���ن ح�شابات���ه الت���ي ي���رى فيه���ا اأنم���ا اأعط���اه ال يوؤث���ر عل���ى ثروت���ه 
واإمكانات���ه، لك���ن الحال���ة الت���ي يوؤث���ر االإن�ش���ان فيه���ا على نف�ش���ه.. على 
نف�ش���ه.. ه���ي الحال���ة الت���ي يق���دم فيه���ا لق�شيته، يق���دم فيه���ا لمبادئه، 
الأخالق���ه، يق���دم فيها على ح�ش���اب م�شلحته ال�شخ�شي���ة، وهل االإن�شان 

خا�شر في هذا؟ ال.
ه���وؤالء الذي���ن هم اأهل عطاء، هوؤالء الذي���ن يحملون روحية العطاء 
الون،  ب���كل اأ�شكاله هم البناة الحقيقيون للمجتمع���ات الكبرى، هم الفعَّ
والموؤهل���ون لحم���ل الق�شاي���ا الكبي���رة، والمواق���ف العظيم���ة والمهمة، 
ه���م اال�شتثنائي���ون في التاري���خ، هم الُبَن���اُة، هم الموؤ�ش�ش���ون، هم الذين 
ي�شلح���ون الأن يكون���وا رافع���ًة حقيقية للم�شاريع الكب���رى والمهمة، هم 
ّح، بالطم���ع، بالج�شع،  ال���ون والعملي���ون، اأما اأولئ���ك فمكبَّلون بال�شُّ الفعَّ
بالحر����س، ال يوؤهله���م ذلك الأن يكونوا راقي���ن، اإنما يهيئهم الأن يكونوا 
ٌد«  بَّ َمــُع ِرقٌّ ُموؤَ منحطي���ن؛ الأن الطم���ع والج�ش���ع يذلُّ االإن�ش���ان، »�لطَّ
كم���ا ق���ال االإمام علي علي���ه ال�شالم، ِرّق، عبودية، الطم���ع هو مهانة، هو 
مع االأعمى والج�شع يهين  ة، هو انحطاط، هو دناءة، الطَّ خزي، هو ِخ�شَّ
االإن�ش���ان، ي���ذل االإن�ش���ان، يجع���ل االإن�شان يخ�ش���ع للباط���ل اأو يتَّجه في 
هم اأي جرائم،  �ش���ف الظالمين والم�شتكبرين فيمار����س معهم وفي �شفِّ

واأي فظائع مهما كانت؛ لينال �شيًئا منهم.
اأما اأولئك الذين يحملون روحية العطاء والبذل، هو يفكر في كيف 
ا، هوؤالء هم ال�شابرون،  يقدم، وهو يقدم حتى في الظروف ال�شعبة جدًّ
هم اال�شتثنائيون، هم االأقدرون على حمل الم�شاريع المهمة والكبرى، 

هذه ميزة، ميزة هياأتهم لحمل الر�شالة االإلهية.
الن�س النبوي فيما روي عن ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 
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وهو يقول لهم، يثني عليهم: »�إنكم ما علمتم« يعني كما اأنتم تعلمون 
وتعرف���ون اأنف�شك���م »تكثرون عن �لفزع، وتقلــون عند �لطمع«، اهلل 
اأكبر ما اأعظم هذه ال�شفة! رجال! رجال بما تعنيه الكلمة، تكثرون عند 
ون وتتحرك���ون وتظهرون  الف���زع، عند االأخط���ار، وعند التحدي���ات، تهبُّ
���ون. اأم���ا اإذا الم�شاأل���ة م�شاأل���ة اأطم���اع وم�شال���ح �شخ�شي���ة  وتاأت���ون وتهبُّ
���ون. لي����س هناك ازدحام م���ن جانبهم، اإذا الم�شاأل���ة م�شاألة غنيمة اأو  تقلُّ

مكا�شب مادية، لي�س هناك ذلك االزدحام، وذلك التهافت.
كان���وا عل���ى ه���ذا الم�شتوى، كما قال���وا هم عن اأنف�شه���م - يخاطبون 
ُدٌق عنــد �للقاء«، كانت  ُبٌر عند �لحرب، �سُ ر�ش���ول اهلل -: »و�إنــا َل�سُ
لته���م الأن يكون  ه���ذه الموا�شف���ات المهم���ة والروحي���ة العالي���ة الت���ي اأهَّ
المجتم���ع ال���ذي يحمل ر�شالة اهلل، يحمل راية االإ�ش���الم، ُيوؤوي وين�شر 
���ة، يعط���ي له���ذه الر�شالة كل  وي�شتقب���ل ويحت�ش���ن ويتح���رك ب���كل جديَّ
�ش���يء، يعطي النف�س، يعطي الم���ال، ولكنه في المقابل ك�شب كل �شيء: 
ك�شب ر�شا اهلل، ك�شب العّز االأبدّي، ك�شب ال�شرف الذي ال ي�شاويه �شرف، 

ك�شب المكانة التاريخية، وحّقق الكثير، وحقق اهلل على يديه الكثير.

الأن�سار نالوا ال�سرف العظيم:

 االأن�ش���ار ه���وؤالء االأو����س والخ���زرج القبيلت���ان اليمانيت���ان نال���وا هم 
ال�ش���رف العظيم الذي خ�شرُه مجتم���ع قري�س في اأكثره مجتمع قري�س 
ال���ذي واج���ه الر�شالة والر�ش���ول بالخ�ش���ام االألد، بالنك���ران والتكذيب، 
بالكفر والعناد، بالبغ�شاء واالأحقاد، بالت�شلب كان هناك مجتمع بديل 
ْلَنا ِبَها  وكم���ا قال اهلل �شبحان���ه وتعالى {َفاإِن َيْكُفْر ِبَها َهـــوؤُلء َفَقْد َوكَّ
ــا لَّْي�ُسوْ� ِبَهــا ِبَكاِفِريَن}]الأنعام:89[ وهنا ن�شتذك���ر هذه المنقبة التي  َقْوماً
ينبغ���ي اأن يتطل���ع اإليها �شعبنا اليمني العظي���م ب�شفحة بي�شاء، �شفحة 
عظيم���ٍة في تاريخه، االأن�شار الذي���ن هم من اأ�شل يمني من اليمانيين 
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ه���م حظ���وا بهذا ال�شرف، �شرف اأن يكونوا هم البيئة التي تن�شر وُتوؤوي 
وتوؤي���د وتحم���ل ل���واء الح���ق والعدال���ة وتحمل قي���م االإ�ش���الم وت�شتقبل 
الر�ش���ول ال���ذي اأراد قوُمه ف���ي مكة قتلَ���ه، وتاآمروا عليه حت���ى �شخ�شيًّا 
وتنك���روا لر�شالت���ه العظيم���ة، هي���اأ اهلل له���وؤالء االأن�ش���ار اليمانيي���ن اأن 
يكون���وا ه���م م���ن يوؤمن���ون، م���ن ين�ش���رون، من ي���وؤوون م���ن يتقبل هذه 
الر�شال���ة ب���كل رحاب���ة �ش���در ومحب���ة وع�ش���ق واإخال����س و�ش���دٍق ومودة 

فحظوا ب�شرف عظيم ما بعده �شرف.

ولنترك الرواية للموؤرخين:

لم���ا علمت قري�س ما كان من االأن�شار ومبايعتهم للر�شول ›صلى اهلل 
علي���ه وعلى آله وس���لم‹ ا�شتدَّ اأذاه���م على من بمكة م���ن الم�شلمين فاأمرهم 
ر�ش���ول اهلل بالهج���رة اإل���ى المدين���ة، وهذه �شف���ة القائ���د العظيم الذي 
يهت���م باأمت���ه ويراأف بهم فب���ادر بع�شه���م اإليها في خف���اء وت�شتر ونزلوا 
عل���ى االأن�ش���ار ف���ي دورهم فاأكرم���وا ُنُزَلهم واآووهم، فلم���ا علمت قري�س 
اأح�ش���وا بالخط���ر واأرادوا اأن يتالف���وا االأم���ر قب���ل اأن يفل���ت م���ن اأيديهم 
- ح�ش���ب زعمه���م - فعق���دوا اجتماًع���ا طارًئا ف���ي دار الن���دوة الذي كانوا 

يجتمعون فيه، ح�شره جميع زعماء قري�س وم�شائخها.
فق���ال خطيبه���م: يا ق���وم اإن اأم���ر محمد ق���د ذاع في البل���دان وباتت 

االأمور تخرج عن ِنطاق ال�شيطرة؛ فاأوجدوا لنا حاًل.
اأمية بن خلف: نحب�س محمًدا حتى يذوق طعم المنون.

اأح���د الزعم���اء: بئ�س الراأي هذا الراأي اإن���ه �شيثير �شخط الم�شلمين 
علينا وقد ياأتي من يخرجه من بيننا.

فق���ال عتب���ه واأب���و �شفي���ان: نرك���ب محمًدا عل���ى ذلول �شع���ب فنوثق 
رباط���ه علي���ه فنخرجه من مك���ة فيقطعه في ال�شع���اب واالأودية اأو يتيه 

في ال�شحراء فيموت.
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اأبو جهل: اإني قد راأيت لكم راأًيا �شديًدا.
القوم: ما هو يا اأبا جهل؟ اأخبرنا.

اأب���و جه���ل: نختار من كل قبيلة رجاًل متقل���ًدا �شيًفا ح�شاًما حتى اإذا 
غ�شق الليل هجموا عليه في بيته و�شربوه �شربة رجل واحد فيريحونا 

منه.
القوم: اإن بني ها�شم �شتقوم بثاأره.

اأبو جهل: كال يا قوم اإن دمه �شيتفرق بين القبائل فال ت�شتطيع بنو 
ا من القبول بالدية. ها�شم االأخذ بثاأره فال يجدون بدًّ

القوم: نعم الراأي راأيك يا اأبا جهل.
بداأ العمل بالتخطيط لهذه الجريمة واالإعداد لها ظنًّا منهم اأن هذه 
الجريمة �شتريحهم و�شيتخل�شون من محمد ودعوته، متجاهلين قوة 
اهلل القاه���ر و�ش���دة بط�شه، واأنه ال يخفى علي���ه �شيء في االأر�س وال في 
ى اأنبياءه في اأحلك الظروف واأ�شدها،  ال�شماء �شبحانه وتعالى، فقد نجَّ

فقد نجى نوًحا واإبراهيم ومو�شى و�شائر االأنبياء عليهم ال�شالم.
وف���ي اأجواٍء م���ن ال�شرية والتكت���م كان زعماء قري����س يخططون وال 
يعلم���ون اأن اهلل يعل���م ال�ش���ر واأخف���ى، ويعل���م خائن���ة االأعي���ن وما تخفي 
ال�ش���دور. اأر�ش���ل اهلل اأمي���ن الوح���ي جبري���ل ›علي���ه الس���ام‹ ف���ي ر�شال���ة 
عاجل���ة تك�ش���ف لر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ م���ا خفي عنه 
ُكُر ِبــَك �لَِّذيــَن َكَفُروْ�  فاأخب���ره جبري���ل بالخب���ر وت���ال علي���ه: {َو�إِْذ َيْ
ُكُر �هلُل َو�هلُل َخْرُ  ُكُروَن َوَيْ ْو َيْقُتُلوَك �أَْو ُيْخِرُجوَك َوَيْ ِلُيْثِبُتــوَك �أَ

�ْلَاِكِريَن}]الأنفال:30[.
اأذن اهلل لر�شوله بالهجرة اإلى المدينة فاأخبر و�شيه وخليله واأمين 

�شره الفتى ال�شجاع االإمام عليًّا عليه ال�شالم بهذه الموؤامرة.



71

أب وسمعقليصاييل وهوي 

الر�ش���ول االأك���رم ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »يــا علي �أوحى �إلي 
ربــي �أن �أهجر د�ر قومــي و�أنطلق �إلى غار ثــور و�أن �آمرك بالمبيت 

بم�سجعي ليخفى عليهم �أمري«.
علي: اأوت�شلمن بمبيتي يا نبي اهلل؟

ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹: »نعم«.
عل���ي ›عليه الس���ام‹: مبت�شًما ثم يه���وي اإلى االأر�س �شاج���ًدا �شكًرا هلل 

ا ب�ش�ره ر�شول اهلل ب�شالمته. لمَّ
فلم���ا رف���ع راأ�ش���ه ق���ال: ام����سِ فيم���ا اأُم���رَت ف���داك �شمع���ي وب�ش���ري 

و�شويداء قلبي واأُْمرني بما �شئت.
فق���ال: »�رقــْد علــى فر��ســي و��ستمــل ببردتــي �لح�سرمي وقد 
�متحنــك �هلل يا بن عم و�متحنني فيك بمثل ما �متحن �هلل خليله 
� فــاإن رحمة �هلل قريب  � �سبراً �إبر�هيــم و�لذبيح �إ�سماعيــل ف�سبراً
 مــن �لمح�سنيــن«، ث���م �شم���ه اإل���ى �شدره وبك���ى فاأن���زل اهلل ف���ي علي: 
ــاِت �هلِل َو�هلُل َروؤُوٌف  ا�ــِس َمن َي�سـْــِري َنْف�َسُه �ْبِتَغــاَء َمْر�سَ {َوِمــَن �لنَّ

ِباْلِعَباِد}]البقرة:207[.

ليلة الهجرة:

اأخذ النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يتهياأ لهذه الرحلة الخطيرة 
ويخط���ط له���ا وه���و يعلم اأن ه���ذه الليلة ه���ي الليلة التي يري���دون قتله 
فيها، ورغم ذلك كان متاأ�شًفا ومتح�شًرا على قومه لعدم اإ�شالمهم لكي 
ال تناله���م عقوبة اهلل و�شخطه ب�شبب اإقدامهم وتجروؤهم على محاولة 

قتل نبي اهلل.
كانت مكة في حالة ترقب وا�شتنفار والكون يلتهب ومالئكة اهلل في 
ده�شة مما يحدث، قرر ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ اأن يكون 
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خروج���ه اأواًل اإلى جنوب مكة عك����س طريق المدينة وحتى يهداأ الو�شع 
كما علمه اهلل.

ولب���ث ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ مع عل���ي يو�شيه وياأمره بال�شبر 
واأداء االأمانات التي كانت عند ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.

 اأع���دت قري����س اأربعي���ن مقات���اًل م���ن �شناديدها مع كل واح���ٍد منهم 
�شيف���ه البت���ار، و�ش���درت التعليم���ات فذهب���وا اإلى بي���ت ر�ش���ول اهلل ›صلى 
اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ متخفي���ن في ظالم الليل الدام����س لتنفيذ تلك 
الجريم���ة الب�شع���ة اأال وه���ي قتل ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 

اأ�شرف واأكرم مخلوق في هذا الكون.
ي���ا له���ا م���ن جريم���ة م���ا اأب�شعه���ا! اإنها جريم���ة ب���كل المقايي����س، اإنه 
اأ�شل���وب اليه���ود مع اأنبي���اء اهلل! و�شل���وا اإلى منزل الر�ش���ول الم�شطفى 
›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في جن���ح الظالم واأحاطوا به وطوقوه من 
كل االتجاه���ات م�شتلين �شيوفهم في تاأه���ب وا�شتعداد ينتظرون اإلى اأن 

ينت�شف الليل وتنام االأعين وتحين �شاعة ال�شفر لتنفيذ الجريمة.
الر�ش���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يتهياأ للخروج ف���ي اأجواٍء من 
الطماأنينة؛ الأنه واثق باهلل وبوعده؛ الأن اهلل ال يتخلى عن اأوليائه فقد 
ى مو�شى وم���ن معه وجعل  جع���ل الن���ار ب���رًدا و�شالًما عل���ى اإبراهيم ونجَّ

البحر طريًقا لهم واأهلك فرعون وجنده.
ث���م بع���د ذلك ي�شل���ى الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ هو وعلي 
›علي���ه الس���ام‹ الع�شائي���ن ون���ام عل���ي عل���ى فرا����س النب���ي ب���كل ا�شتب�شال 
و�شجاع���ة وخ���رج ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ من ال���دار بع���د الع�شاء 
 � � َوِمــْن َخْلِفِهْم �َسدًّ ْيِديِهــْم �َسدًّ االآخ���رة وه���و يق���راأ {َوَجَعْلَنا ِمــن َبنْيِ �أَ
ـُروَن}]ي���س:9[ واأخذ بي���ده قب�شة من التراب  َفاأَْغ�َسْيَناُهــْم َفُهــْم َل ُيْب�سِ
فرماه���ا عل���ى روؤو�شهم فما �شع���ر القوم به حتى تجاوزه���م، وم�شى اإلى 

غار ثور اأ�شفل مكة.
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م���ا اأعظم ق���درة اهلل الذي ال يعجزه �شيء في االأر�س وال في ال�شماء 
ْن َيُقــوَل َلــُه ُكــْن َفَيُكوُن}]ي���س:82[ اإن اهلل  ــا �أَ َر�َد �َسْيئاً َذ� �أَ ــا �أَْمــُرُه �إِ َ {�إِنَّ

�شبحانه وتعالى ال يتخلى عن اأنبيائه واأوليائه اأبًدا.
فلم���ا اأرخ���ى اللي���ل �شدول���ه وانقطع االأث���ر اأقبل الق���وم يقتربون من 
ا ›عليه السام‹ بالحجارة معتقدين  الدار قلياًل قلياًل واأخذوا يرمون عليًّ
اأن���ه ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ حت���ى اإذا قرب الفجر ودقت 
�شاع���ة ال�شف���ر هجموا على الدار وكانت دور مكة ال اأبواب لها يتقدمهم 
خالد بن الوليد فوثب عليهم علي ›عليه الس���ام‹ وثبة االأ�شد ال�ش�رغام، 
واأخ���ذ ال�شي���ف م���ن ي���د خال���د، و�شد عليه���م به فهرب���وا اإلى خ���ارج الدار 
فاأب�ش���روه، ف���اإذا هو عل���ي، فقالوا: اإنا ال نريدك، اأي���ن �شاحبك؟ فخيب 

اهلل اأملهم وجعل كيدهم في ت�شليل.
لكنه���م لم يكتفوا بم���ا فعلوا فنادى مناديهم اإن محمًدا قد خرج من 
داره وال يك���ون خروج���ه اإال اإل���ى يث���رب فالحقوا ب���ه ال يفوتنكم الرجل، 

ابحثوا عنه في كل مكان.
فانطل���ق اإل���ى حي���ث اأمره رب���ه اإلى غار ث���ور فدخل الغ���ار فاأر�شل اهلل 
���ا ب�شيًط���ا من جنوده اإن���ه العنكب���وت )الح�شرة ال�شعيف���ة( اأمرها  جنديًّ
 اهلل اأن تن�ش���ج على باب الغ���ار، واأمر اهلل حمامتين فبا�شتا في باب الغار 
َمَو�ِت َو�لأَْر�ِس}]الفتح:4[ و�شلت مجموعة من فر�شان  {َوهلِل ُجُنــوُد �ل�سَّ
الم�شركي���ن اإل���ى ب���اب الغ���ار، ف�شاهدوا ن�شي���ح العنكبوت وبي����س الحمام 

فقال بع�شهم اإن عليه العنكبوت قبل ميالد محمد. 
ْذ  ــَرُه �هلُل �إِ ُروُه َفَقْد َن�سَ كم���ا ق���ال اهلل �شبحان���ه وتعال���ى: {�إِلَّ َتن�سُ
اِحِبِه  �أَْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُروْ� َثاِنَ �ْثَننْيِ �إِْذ ُهَما ِف �ْلَغاِر �إِْذ َيُقوُل ِل�سَ
 ْ ــَدُه ِبُجُنوٍد لَّ َل ْتــَزْن �إِنَّ �هلَل َمَعَنــا َفاأَنــَزَل �هلُل �َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َو�أَيَّ
ْفَلــى َوَكِلَمُة �هلِل ِهــَي �ْلُعْلَيا  َتَرْوَهــا َوَجَعــَل َكِلَمَة �لَِّذيــَن َكَفُروْ� �ل�سُّ

َو�هلُل َعِزيٌز َحِكيٌم}]التوبة:40[.
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اأهل يثرب في انتظار و�سول الر�سول:

كان اأه���ل يث���رب م�شتب�شرين بقدوم ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله 
وس���لم‹ وكانوا في كل �شباح يخرجون اإلى �شواح���ي المدينة ال�شتقباله 
ف���ي �شوق وتلهف اإلى قدوم���ه وروؤيته؛ الأنهم عرفوا قدره وف�شله وقدر 

النعمة التي جاء بها بعك�س اأهل مكة.
 كان ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ على مقربة من المدينة 
فنزل في مكان ي�شمى: )قباء( فا�شتقبله اأهلها ا�شتقبااًل عظيًما، واأ�ش�س 
ِل  وَّ ْقَوى ِمْن �أَ �َس َعَلى �لتَّ َ�ْسِجٌد �أُ�سِّ فيه���ا م�شجده الذي قال اهلل فيه: {لَّ
ُروْ� َو�هلُل ُيِحبُّ  ــوَن �أَن َيَتَطهَّ َحــقُّ �أَن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّ َيــْوٍم �أَ
ِريَن}]التوب��ة:108[ ومك���ث فيه���ا اإل���ى اأن لح���ق ب���ه علٌي وم���ن معه من  هِّ �ْلُطَّ
العوائ���ل، وكان ي�شي���ر اللي���ل ويكم���ن النه���ار حت���ى تفطرت قدم���اه ›عليه 

السام‹ ثم قدموا اإلى المدينة.
و�ش���ل النور وال�ش���راج المنير اإلى المدينة، م���ا اأروعها من لحظات! 
وم���ا اأجمل���ه من قدوم! كيف ال وهو الرحم���ة المهداة الذي ا�شتنقذ اهلل 
به العالم؟! فقد كانوا على �شفا حفرة من النار واأخرجهم من الظلمات 

اإلى النور ودلهم على طريق الجنة وال�شعادة االأبدية.
ا�شتقبل���ه االأن�ش���ار ب���كل ف���رٍح و�ش���رور مت�شرفي���ن بقدوم���ه مرددي���ن 

االأنا�شيد التي تعبر عن فرحتهم بقدوم هذا ال�شيف الكريم منها:-
    طـلع �لبدر علينــــــــــــــــــا      مــــن ثنيَّات �لـــــــــــــود�ع
    وجـــب �ل�سكر علينـــــــــــا      مـــــــــــا دعــــــــــــا هلل د�ع
    �أيهــــا �لمبعوث فينـــــــــــا      جئت بالأمـر �لمطـــــــــاع
ا يــــا خيـــــــــر د�ع     جئـــــــت �سرفت �لمدينة         مرحباً

دخل الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ المدينة طاوًيا �شفحة من 
الدع���وة اإل���ى اهلل مع اأهله وقومه واأهل بلده م�شتقباًل عهًدا جديًدا من 
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الجه���اد والعم���ل في غير وطنه. دخل وهو ير�شم مالمح دولة اإ�شالمية 
ربانية تقيم �شرع اهلل، وتقوم بن�ش�ر دين اهلل في جميع اأقطار المعمورة.

دخ���ل المدينة وكل واح���ٍد من اأهلها يريد اأن يت�ش���رف ب�شيافته، كل 
واح���د يم�ش���ك بزمام ناقت���ه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يريده اأن يحل 
�شيًف���ا عن���ده ولك���ن الر�ش���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يق���ول لهم: 

»دعوها فاإنها ماأمورة«.
الر�ش���ول لي�س همه اأين �شيجل����س اأو في اأي بيت �شيكون االأكل. كال. 
اإن هم���ه االأكبر كيف يهت���دي النا�س؟ كيف يزيل المنكر من اأو�شاطهم؟ 
بركت الناقة باأمر اهلل في مكان اأراده اهلل �شبحانه وفي ذلك المكان بنى 
م�شج���ده المع���روف ف���ي المدينة، اأق���ام م�شجًدا لي�س لل�ش���الة والعبادة 
فح�شب بل يكون من خالله اإدارة �شوؤون الدولة وتبليغ الر�شالة وتدبير 
الجهاد والتخطيط للمعارك، فلم يكن له ق�ش�ر وال مجل�س للوزراء بل 

كان من خالل الم�شجد يقوم بكل اأعماله.
برك���ت الناق���ة، واأخذ اأب���و اأيوب االأن�ش���اري متاعه اإل���ى منزله، فاأخذ 
النا�س يكلمونه، فقال: المرء مع رحله، ونزل عند اأبي اأيوب االأن�شاري.

الهجرة كانت تحوًل كبيًرا في تاريخ الإ�سالم:

هجرة النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ كانت تحواًل كبيًرا في تاريخ 
االإ�ش���الم كان���ت اإيذاًن���ا بفرج لهذا الرج���ل العظي���م وللم�شلمين ولالأمة 

وللخلق بعد ثالث ع�شرة �شنة من المتاعب الكبيرة في مكة.
ْع االإ�شالم.  اأم���ا مجتم���ع مكة فقد خ�شر �شرف ن�شرة الحق ول���م ي�شِ
عندما يقوم مجتمٌع بخذالن الحق فاإنه هو من يخ�شر، عندما يقوم اأي 
مجتم���ع كان فه���و من يخ�شر، وي�شتبدل اهلل بدل���ه مجتمًعا اآخر يحظى 

بذلك ال�شرف العظيم: �شرف االإ�شالم و�شرف قوة االإ�شالم.
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بع���د ذلك التح���ول التاريخي الكبي���ر في هجرة النب���ي وخ�شارة مكة 
وف���وز اأهل المدينة )اأهل يث���رب( فوزهم ب�شرف الن�شرة للحق واالإيواء 
للمهاجرين، وباأن يجعلوا من منطقتهم وبلدهم �شاحة مقد�شة طاهرة 
تق���وم عليه���ا اأول بذرة لالإ�شالم في المنطق���ة العربية في ذلك الع�شر، 
وتك���ون بداي���ة لع�شر جديد وعهد جديد لالأم���ة العربية وللعالم بكله، 

تحول تاريخّي كبير.
االإ�شالم انت�شر واالإ�شالم امتد نفوذه في العالم رغم كل الموؤامرات 
فم���ا ال���ذي ح�شل فيما بعد؟ ولماذا تغير واقع االأمة بعد عهد كبير من 
ال�ش���راع ث���م انت�شار الحق؟ ث���م ماذا؟ �شي���اع لالأمة العربي���ة وهوانها؛ 
الأنه���ا تخل���ت عن ذلك الم�شروع الكبير، عندما ابتعد النا�س عن الدين، 
عن اهلل، عن النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ عن اتباع هدى اهلل، عن 

ن�شرة الحق، وتخاذلوا �شاعت االأمة.
فمثل���ت الهج���رة انتق���ااًل جدي���ًدا ومرحلًة جدي���دًة فارقًة ف���ي تاريخ 
الب�شري���ة ولي����س فق���ط للم�شلمي���ن؛ الأن االإ�ش���الم ه���و دي���ن الخال����س 
للب�شري���ة جمعاء، ه���و اإرث االأنبياء كل االأنبياء: ن���وٍح واإبراهيم ومو�شى 
وعي�ش���ى ومحم���د وكل االأنبياء، االإ�شالم هو ُيمّثل المبادئ االإلهية التي 
ه���ي م���ن اهلل �شبحانه وتعالى وه���ي توافق الفط���رة الب�شرية التي فطر 
اهلل النا����س عليه���ا، هو دي���ن الفطرة، هو دين الرحم���ة، هو دين العدالة 
وه���ذه اأ�شي���اء هي م���ن �شميم واقع الب�شري���ة، الب�شرية بحاج���ة اإليها ال 
يمك���ن اأن تتحق���ق للب�شري���ة وال يتحق���ق لالإن�ش���ان اإن�شاني���ة بم���ا تعني���ه 
الكلمة - فيما يعنيه مقامه االإن�شاني ودوره االإن�شاني واأخالقه كان�شان 
وقيم���ه كان�ش���ان - اإال بتل���ك التعاليم التي ج���اء بها االأنبي���اء في اأممهم 
وجاء بها خاتم االأنبياء وارًثا لكل االأنبياء ومتمًما لكل االأنبياء وخاتًما 
لكل االأنبياء بكل ما تعنيه الكلمة؛ فاإًذا المرحلة كانت انفتاَح اأفق وا�شع 

ل�شالح الب�شرية جميًعا.
•••
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من اأهم العبر والدرو�ش من الهجرة

اأن الإ�سالم هو م�سروع اإلهي مكتوب له من اهلل اأن ينت�سر:

ا  ا جدًّ م���ن اأه���م م���ا يج���ب اأن نعرفه ع���ن االإ�شالم ق�شي���ة مهمة ج���دًّ
هي: اأن االإ�شالم هو دين، م�شروع اإلهي مكتوب له من اهلل اأن يغلب واأن 
ينت�شر ويظهر على كل االأديان وعلى كل االأباطيل، ويظهر اأهله، يظهر 
بظه���وره اأهل���ه المتم�شك���ون به، ولن يق���در اأحد مهما كان���ت قوته مهما 
كان���ت اإمكانيات���ه اأن ينه���ي الم�ش���روع االإلهي اأب���ًدا، اأن يق�شي على هدى 
اهلل وعلى دينه اأبًدا، لن ي�شتطيع اأحٌد مهما حاول، مهما عمل؛ الأن اهلل 
ه���و ج���ل وع���ال تكفل باأن يكون هو م���ن ين�شر هذا الدي���ن، من يهيئ له 
من عباده رجااًل: اأن�شاًرا له، حملة له، حماة له، يتم�شكون به، وينالون 
�شرف ن�شرته، فيظهرون هم بظهوره ويغلبون بغلبته ويعتزون بعزته.

عندم���ا يك���ون هن���اك مكر وخ���داع، عندم���ا يكون هن���اك تاآمر من كل 
الطغ���اة والجباب���رة والم�شتكبرين من اأجل الق�ش���اء على دين اهلل؛ فاإن 
���ا، عندما يمكرون اهلل يمك���ر، ومكرهم يبور ومكر اهلل  اهلل يتدخ���ل اأي�شً

هو الغالب والقاهر.
هذا الدين معه اهلل، ومن ينطلق على هذا الدين لن�شرة هذا الدين 
ف���اإن اهلل معه وب���اهلل �شينت�شر، وبمكر اهلل �شيبور مك���ر االآخرين في اأي 
ع�شر وفي اأي جيل، في اأي زمن، في اأي منطقة، في اأي دولة، ويمكرون 
فيم���ا كانوا يمكرون للتاآمر على هذا الدين وعلى نبيه العظيم كان اهلل 
ُكــُروَن َوْيُكــُر �هلُل َو�هلُل َخــْرُ �لَاِكِريــَن} ]الأنف��ال:30[ خير  يمك���ر {َوَيْ
الماكري���ن، ومك���ره ه���و الغالب، وكي���ده هو الغال���ب، ج���اء االإذن االإلهي 
والتوجي���ه االإله���ي لر�ش���ول اهلل محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ باأن 

يهاجر من مكة. 
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اأن الحق دائًما يبقى له وجود ويبقى له اأن�سار:

ا: بع�س المجتمعات وبع�س  ا جدًّ ولنتطرق هنا اإلى مو�شوع مهم جدًّ
المناطق ال تقبل بالحق وال تتبع هدى اهلل وتتن�شل �شواًء: كرًها للحق 
ناتًجا عن رغبة مع المت�شلطين والمتكبرين في دنياهم، اأو خوًفا منهم 
ْف ِمْن  ِبِع �ْلُهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّ اأحياًنا كان البع�س في مكة يقولون{�إِن نَّتَّ

َنا}]الق�س�س:57[ �شيق�شى علينا، �شننتهي.  �أَْر�سِ
بع����س المجتمعات ترف�س الحق وعل���ى اأ�شا�س اأنها مجتمعات ذكية، 
البع����س م���ن المناطق ترف����س اال�شتجابة هلل واتباع ه���دى اهلل والقيام 
بن�شرة الحق على اأ�شا�س اأنها مجتمعات ذكية ال تتورط في ن�شرة الحق 
وفي ال�شدام مع الم�شتكبرين والطغاة وتظن اأنها بذلك تك�شب خيًرا.

ولننظ���ر فيم���ا يتعل���ق بمك���ة هل خ���ذالن اأهل مك���ة للنب���ي وتم�شكهم 
باأب���ي جه���ل واأبي �شفيان والطغاة والم�شتكبري���ن في ذلك الع�شر اأمثال 
زعم���اء العرب في ع�شرن���ا هذا هل تم�شكهم باأولئك هل اأ�شاع الم�شروع 
االإ�شالم���ي؟ ه���ل ق�ش���ى على ر�شال���ة اهلل؟ هل انتهى االإ�ش���الم؟ ال. وهل 
فازوا بخير؟ وهل ك�شبوا خيًرا من وراء ذلك؟ ال. كانوا هم الخا�شرين، 
ج���اء االأم���ر االإله���ي للنبي بع���د ثالث ع�شرة �شن���ة اأم�شاه���ا لديهم وهو 

يذّكر ويبّلغ ويعمل بكل جهد على هدايتهم. 
ف���ي ذل���ك الوقت الذي كان ذلك المجتمع قد و�شل اإلى حالة رهيبة 
م���ن االإعرا����س عن ه���دى اهلل، والتم�ش���ك بال�شالل وال�ش���رك، واالتباع 
للطغ���اة والمجرمي���ن والم�شتكبرين بداًل عن ر�ش���ول اهلل محمد وبداًل 

عن هدى اهلل.
ا لَّْي�ُسوْ�  ْلَنا ِبَها َقْوماً اهلل جل وعال قال {َفاإِن َيْكُفْر ِبَها َهـوؤُلء َفَقْد َوكَّ
ِبَهــا ِبَكاِفِريَن}]الأنع��ام:89[ وج���اء االإذن للنب���ي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 
ُلــوٍم} ]الذاريات:54[ رحل عنهم محمد  وق���ال اهلل: {َفَتَولَّ َعْنُهْم َفَما �أَنَت ِبَ
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وخ���رج من بينهم بحماية اإلهي���ة بمالئكة اهلل محيطة به اأنزل جنوًدا لم 
تروه���ا وبرعاي���ة اإلهي���ة عظيم���ة نّجاه اهلل م���ن مكرهم وكيده���م، وانتقل 
اإل���ى مجتم���ع اآخر هيئاه اهلل الأن ينال هو �ش���رف الن�شرة و�شرف االإ�شالم 

و�شرف الحق و�شرف الزكاء: مجتمع يثرب مجتمع المدينة المنورة.

�سنة ال�ستبدال:

اهلل عن���ده ق���رار اأن ي�شتب���دل عندم���ا يتخ���اذل مجتم���ع معي���ن ع���ن 
ن�ش���رة الح���ق، الح���ق دائًما يبق���ى له وجوٌد ويبق���ى له اأن�ش���ار ويبقى له 
حمل���ة، وعندم���ا تعر�س مجتمعات معينة اأو حت���ى على م�شتوى االأفراد 
اهلل ي�شتب���دل عل���ى م�شتوى االأفراد وعلى م�شت���وى المجتمعات، يعر�س 
مجتمع فال يقبل بالحق، وحينها يهيئ اهلل ويقيِّ�س مجتمًعا اآخر يقبل 

بالحق، يتم�شك به، ويحظى ب�شرف ن�شرة الحق.
 مجتم���ع يث���رب مجتم���ع هن���اك مع���زول متناحر مقتت���ل م�شت�شعف 
يحيط به قبائل اأو مجتمعات يهودية كانت هناك تترب�س بالحق، وهذا 
المجتم���ع يحظ���ى هو ب�ش���رف اأن يكون هو المجتمع ال���ذي يكون �شاحة 
اأول���ى لقي���ام االإ�ش���الم وقي���ام كي���ان اإ�شالمي عظي���م ومجتم���ع اإ�شالمي 
ي�ش���وده االإ�ش���الم بعظم���ة االإ�ش���الم بالع���دل بالح���ق، مجتم���ع خ���ال من 
هيمن���ة وطغيان الطغ���اة والجبابرة والم�شتكبري���ن، مجتمع يخ�شع هلل 

وال يخ�شع لغيره.
حي���ث كان اأق���وى �شخ�س واأكب���ر �شخ�س في راأ�س ه���ذا المجتمع هو 
الر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ كان ه���و نف�شه مجرد متبع لهدى 
اهلل ولي����س متنف���ذ، وال مت�شل���ط، وال متغلب، كان ه���و بنف�شه كما يقول 
} ]الأحقاف:9[  لَّ َما ُيوَحــى �إَِلَّ ِبُع �إِ اهلل ل���ه وكم���ا علم���ه اأن يق���ول: {�إِْن �أَتَّ
ف���كان ه���ذا المجتم���ع الذي كان ف���ي المدينة وال���ذي هاجر اإلي���ه النبي 

واحت�شن الحق. 
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�َر  وؤُو� �لدَّ وكان لالأن�ش���ار �ش���رف الن�ش���رة واالإيم���ان {َو�لَِّذيــَن َتَبــوَّ
ِف  َيِجــُدوَن  َوَل  �إَِلْيِهــْم  َهاَجــَر  َمــْن  ــوَن  ُيِحبُّ َقْبِلِهــْم  ِمــن  َو�ْلإَِيــاَن 
ا �أُوُتــو� َوُيوؤِْثُروَن َعَلــى �أَنُف�ِسِهْم َوَلــْو َكاَن ِبِهْم  َّ ُدوِرِهــْم َحاَجــةاً مِّ �سُ
ٌة}]الح�س��ر:9[ كان له���م ه���ذا ال�شرف الكبي���ر، وكان من المكا�شب  ا�سَ َخ�سَ
الكبي���رة ف���ي المدين���ة المن���ورة )في يث���رب( اأن اأّل���ف اهلل بي���ن قلوبهم، 
انتهت لديهم حالة الُفْرقة، حالة ال�شتات، الظلم انتهى، وزال الطغيان، 
زال الف�ش���اد، وبداًل ع���ن الف�شاد حل ال�شالح، بداًل عن ال�شر حل الخير، 
ب���داًل عن الرذيلة حل الزكاء الطهر والف���الح، واأ�شبح مجتمًعا متنوًرا، 
ومدين���ة من���ورة، منطق���ة ال يوجد فيها م���كان للظل���م وال للطغيان وال 
لالإج���رام، ي�شوده���ا الح���ق، ي�شوده���ا الع���دل، ي�شوده���ا الخي���ر، ي�شوده���ا 
الفالح، ي�شودها دين اهلل واأمر اهلل وحكم اهلل، مجتمًعا عزيًزا، مجتمًعا 
كريًم���ا، مجتمًعا �شالًحا، فكانت هن���اك اأول نواة للدين االإ�شالمي، نواة 
را�شخ���ة وقوي���ة متما�شكة داخليًّا، ون���واة مّثل االإ�شالم ف���ي واقع حياتها 
فاأ�شب���ح ه���و نظامه، يق���وده محمد، عل���ى راأ�شه محمد، اأم���ة على راأ�شها 
محم���د، يقوده���ا يربيها يزكيها يزرع فيها الخي���ر والفالح، يجعل منها 
اأم���ة عظيم���ة كريمة عزي���زة، لها اأه���داف عظيمة، وله���ا ر�شالة عظيمة، 
ولها مهمة كبيرة ومقّد�شة، اأمة متجندة مع اهلل من اأجل تلك الر�شالة 

ولحمايتها وللعمل على ن�شرها في العالمين.

•••
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اأُ�ُس�ُش المجتمع الجديد في المدينة
برزت اأ�ش�س المجتمِع الجديد بالمدينة في عدة ق�شايا اأهمها: 

اأوًل: بناء الم�سجِد

فقد بداأ العمل في بناء الم�شجد وعمل فيه ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وسلم‹ بنف�شه وعمل معه المهاجرون واالأن�شار.

���ه ر�ش���ول اهلل محمد ذلك  وم���ن عل���ى منب���ر ه���ذا الم�شج���د كان يوجِّ
النور االإلهي: وحي اهلل الطري الُمنزل وبه يعالج قلوًبا مر�شى وي�شفي 
م �شل���وًكا وعم���اًل، يبني هذه  ���ر قلوًبا ويقوِّ نفو�ًش���ا ويزك���ي نفو�ًش���ا ويطهِّ
االأم���ة وي�شلحها، وف���ي الوقت نف�شه كان قاعدة ي���زرع فيها روح الجهاد 

والت�شحية في نفو�س الم�شلمين.
بنى الم�شجد كقاعدة ع�شكرية، قاعدة للجهاد، بنى الم�شجد ليوؤاخي 
- داخل هذا الم�شجد - بين اأ�شحابه، بين جموع المهاجرين واالأن�شار، 
بن���ى الم�شجد ليكون منطلًقا ليوح���د بين االأمة، بنى الم�شجد لينطلق 

منه لمقارعة الظلم والطغيان.
ومن هذا الم�شجد المبارك الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يقدم 
الأمت���ه ومن خاللها للعالم كله م�شروع اهلل، منهًجا يت�شمن التعليمات 
االإلهي���ة فيم���ا تعم���ل االأم���ة وفيما تترك وف���ي تحدي���د م�شوؤولياتها في 
الحي���اة، وف���ي تب�شيره���ا بواق���ع الحي���اة وم���ا في���ه، وف���ي عالقته���ا باهلل 
���ا مّثل النور والهدى والب�شائر التي  �شبحان���ه وتعالى فكان منهًجا اإلهيًّ

على �شوئها تبني االأمة واقعها وتتحرك في مواقفها على اأ�شا�شه.
ق���ّدم الم�ش����روع القراآن���ي م�شروًع���ا للحي���اة، ومّث���ل هو القي���ادة التي 
تتح���رك على اأ�شا�س القراآن الكريم وتعك�س تعاليمه وقيمه قواًل وفعاًل 

و�شلوًكا ومواقَف. 
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ثانًيا: تقوية الجبهة الداخلية من خالل:

 1ـ الم�ؤاخاة بين المهاجرين والأن�صار.

 2ـ عقد معاهدات مع بقية �صكان المدينة المن�رة

المعاهدات مع بيوتات اأهل المدينة ولي�س مع اليهود مبا�شرة، وقد 
اأ�شار ال�شيد ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹ اإلى حقيقة ما ح�شل، في محا�شرة 

)يوم القد�س العالمي( بقوله:
)حت���ى ف���ي هجرة الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ من مكة اإلى 
المدينة يتحدثون في كتب ال�شيرة عن )�شلحه مع اليهود( يتحدثون 
ع���ن �شل���ح وقع منه مع اليهود! وعندم���ا ترجع اأنت لتقراأ الوثيقة التي 
�شاغه���ا الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ بع���د اأن و�ش���ل المدينة 
المنورة ب�شرعٍة �شاغها، وذكر فيها كل بطون �شكان المدينة، كل بيوتات 
القبائ���ل ال�شاكن���ة في المدينة وحولها، وثيق���ة لي�شت ب�شدد ال�شلح مع 

اليهود، وال حول ال�شلح مع اليهود. 
اليه���ود كان���وا حول المدين���ة حلفاء لبي���وت اأو اأ�شخا�س م���ن االأو�س 
والخزرج داخل المدينة، حلفاء لهم مرتبطين بمعاهدات معهم كاأتباع 
له���م. الر�ش���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ عندما اتجه م���ن مكة اإلى 
المدين���ة مهاج���ًرا، اتج���ه ليبني قاع���دًة ينطل���ق منها للجه���اد، واإعالن 
دولت���ه، واإع���الن دعوت���ه؛ لينطل���ق منه���ا للجه���اد �ش���د كل المعار�شي���ن 

لدعوته التي بعث بها، فعمل على اأن يجعل المدينة قاعدًة م�شتقرة. 
اق���روؤوا ه���ذه الوثيق���ة لن تج���دوا فيه���ا م�شالحة م���ع اليه���ود، اإنما 
باعتبارهم حلفاء لمن داخل المدينة من اأو�س اأو خزرج اأو اأ�شخا�س من 
كبارهم ي�شري على اليهود ما ي�شري على حلفائهم. وهذا �شيء طبيعي 
في المواثيق وفي المعاهدات العربية اأنه ي�شري على االأولياء - الذين 
���ي اآل ف���الن اأو حلي���ف اآل فالن - ي�شري عليه���م ما ي�شري  ي�شمونه���م َولِّ

على من هو في حلفه، اأو في والئه، اأو في معاهدٍة معه(.
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ثالًثا: بناء الدولة

تحرك ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بكل جدية وفاعلية في المدينة 
المن���ورة لبن���اء دولة قوي���ة عادلة بموا�شف���ات عظيمة، واأخ���الق عالية، 
د المبادئ التي يدعو اإليها ويعمل على اإقامتها، وتدل على عظمة  ُتج�شِّ

هذا الدين، وعلى ثمرة االرتباط باهلل وهديه.
كان ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹ ف���ي �شلوك���ه وتعامله عل���ى خلق 
عظي���م، يتمت���ع بموا�شف���ات عظيم���ة وبم���كارم االأخ���الق العظيم���ة على 
اأعظ���م م�شت���وى، وعل���ى اأعل���ى م�شت���وى يمكن اأن ي�ش���ل اإليه ب�ش���ر، قائد 
عظي���م، منق���ذ عظي���م، رج���ل عظي���م، عل���ى خلق عظي���م، به���دي عظيم؛ 
ليبن���ي اأم���ة عظيمة عزي���زة، يقول اهلل جل �شاأنه: {َلَقــْد َجاءُكْم َر�ُسوٌل 
ــْم َحِري�ٌس َعَلْيُكم ِباْلـُموؤِْمِننَي َروؤُوٌف  ــْن �أَنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ مِّ

رَِّحيٌم}]التوبة:128[.
وبه���ذه المزاي���ا العظيم���ة، وبه���ذه ال�شف���ات الحمي���دة، م���ن موق���ع 
ال�شع���ور بالم�شوؤولية، من موقع الراأف���ة والرحمة، ومن حالة الحر�س 
ال�شدي���د عل���ى اإنقاذ النا�س، على دفع ال�شرر عنهم، على بناء هذه االأمة 
بن���اًء عظيًم���ا تكون عل���ى م�شتوى ممتنعة مما يذله���ا، مما ي�شرها، مما 
���ئ لهيمن���ة االأعداء عليه���ا، فيما يدفع ال�شر عنه���ا، {َعِزيٌز َعَلْيِه َما  ُيهيِّ
ْم}، وبذل جهًدا كبيًرا، لم ياأُل جهًدا، ولي�س من جانبه اأي تق�شير،  َعِنتُّ
َن  بهذا الحر�س، بهذه الراأفة العظيمة التي كان عليها {َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
وْ� ِمــْن َحْوِلَك}]اآل  ا َغِليــَظ �لَقْلِب َلنَف�سُّ �هلِل ِلنــَت َلُهْم َوَلــْو ُكنَت َفظًّ
عم��ران:159[، بالراأف���ة والرحم���ة والحر�س على االأم���ة كان يتحرك بمنهج 

اهلل مربًي���ا و�شاعًي���ا عل���ى بن���اء هذه االأمة، اإل���ى بنائها بن���اًء عظيًما حتى 
و�شف اهلل ذلك المجتمع الذي بناه محمد ر�شول اهلل بقوله:
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ــاِر ُرَحَماء  �ُء َعَلى �لُكفَّ �ِســدَّ �ُســوُل �هلِل َو�لَِّذيــَن َمَعــُه �أَ ــٌد رَّ مَّ َ {مُّ
�}]الفت��ح:29[ ر�ش����ول اهلل ›صل����ى اهلل عليه وعلى  داً ــا �ُسجَّ عاً َبْيَنُهــْم َتَر�ُهــْم ُركَّ
آل����ه وس����لم‹ ومن مع����ه يقتدون ب����ه، يتبعونه، لديه����م ال�شدة، ه����م اأ�شداء، 
لك����ن عل����ى من؟ تل����ك ال�شدة، تل����ك الق�شوة على من؟ عل����ى الكفار، على 
ال�ش����ر، عل����ى الباط����ل، على الظل����م، على الطغي����ان، اأ�شداء عل����ى الكفار؛ 
الأن����ه ال ُيج����دي اأم����ام الكفار اإال ال�ش����دة، ال�شدة في مواجه����ة الكفار هي 
الحكم����ة، ه����ي الحكمة الت����ي اأر�شد اإليها اهلل، واأمر به����ا اهلل؛ الأن الكفار 
ال يمتلك����ون ِقَيًما، ولي�س فيهم اإن�شانية، لي�س لديهم رحمة، وال لديهم 
�شمير، فهم حينما ال يكون هناك �شدة في مواجهتهم وعليهم، حينما 
ُيعامل����ون بالرحم����ة، وُيعامل����ون بالدبلوما�شي����ة والعالق����ات وم����ا �شاب����ه 
ذل����ك يكون����ون ه����م من ي�شط����ون عل����ى االأمة، م����ن يفتك����ون باالأمة، من 
ي�شرب����ون االأم����ة، من يذّلون االأم����ة، وهذا واقع، هذا واق����ع اأمام الكفار 
م����ن اليهود والن�شارى، االأمريكيي����ن واالإ�شرائيليين، هوؤالء هل اأجدت 
تل����ك ال�شيا�ش����ة الت����ي يعتم����د عليها الح����كام الع����رب: الليون����ة، اللطف، 
الدبلوما�شي����ة، العالقات، مد الي����د لل�شالم، وما اأ�شبه ذلك هل اأجدت؟ 
ا، وال دفعت عن االأمة اأي  ا ول����م تك�شف �شرًّ رًّ ل����م ُتْج����ِد �شيًئا، لم تدفع �شُ

خطر اأبًدا.
اهلل ج���ل �شاأن���ه اأر�شدنا اإلى �شلوك يت�ش���ف به محمد، ومنهج اعتمده 
م في  م في كتب اهلل ال�شابقة كما ُقدِّ محمد ومن معه، منهج من اهلل ُقدِّ
اِر} لي�س لديهم ال�شعف، وال الوهن  �ُء َعَلى �لُكفَّ القراآن الكريم {�أَ�ِسدَّ

وال الذّلة وال العجز اأبًدا.
اأما في داخل المجتمع الم�شلم، المجتمع االإيماني المتربي بتربية 
محم���د، المتم�ش���ك بنه���ج محم���د، االآخ���ذ بتعالي���م محم���د، {ُرَحَمــاُء 
َبْيَنُهْم}]الفتح:29[ داخلهم الرحمة، الرحمة في كل اأ�شكالها، في تعاملهم 
م���ع بع�شه���م البع����س، ف���ي اهتمامه���م ببع�شه���م البع����س، ف���ي طريقة 
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تعاطيه���م مع ق�شاياهم الداخلية، االإيث���ار، التعاون، التكاتف، {ُرَحَماُء 
َبْيَنُهْم}، ال مكان لل�شدة فيما بينهم، مجتمع متوحد، متكاتف، معت�شم 
وق���وي، {ُرَحَماُء َبْيَنُهْم}، اأما خ�شوعهم اأم���ا ركوعهم اأما تذللهم اأمام 
�}، ال يذهبون اإلى البيت االأبي�س في اأمريكا  داً ــا �ُسجَّ عاً اهلل {َتَر�ُهــْم ُركَّ
ليحن���وا روؤو�شه���م، ال يتعلمون ه���ذا وال يفعلونه، ال يحن���ون روؤو�شهم ال 
 � داً ا �ُسجَّ عاً لطواغي���ت، وال لمجرمين، وال لم�شتكبرين اأب���ًدا {َتَر�ُهْم ُركَّ

َو�ناًا}]الفتح: 29[.  َن �هلِل َوِر�سْ لاً مِّ َيْبَتُغوَن َف�سْ

•••
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مرحلة ال�سراع الم�سلح 
بع���د هج���رة النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ تح���ول مجتمع مكة: 
المجتمع الذي لم ي�شتجب للحق، لم ي�شتجب هلل وخ�شر بذلك خ�شارة 
كبي���رة، تح���ول هو ب���داًل من اأن يكتفي ب���اأن يكون مجتمًع���ا يخذل الحق 
اإلى مجتمع محارب وبداأ م�شوار كبير من ال�شراع والحروب والمعارك 

والوقائع الكبيرة مع االإ�شالم.

غزوة بدر الكبرى )17 رم�سان 2هـ - يناير 624م(
ال يخف���ى موق���ف قري����س العدائ���ي م���ن ر�شال���ة النبي ›صل���ى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ وممن التح���ق بهذا الدين اإلى درج���ة ا�شطر فيها النبي 
›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ اأن يهاجر من مك���ة اإلى المدين���ة بعد اأن 
و�شل���ت به���م الحال اإلى محاولة قتله ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وظل 
ذل���ك الموق���ف العدائي حتى بع���د الهجرة فكان���وا ي�شتخدمون نفوذهم 
وقوتهم وت�شلطهم على اأبناء الجزيرة العربية في ال�شد عن �شبيل اهلل 
مم���ا جع���ل المواجه���ة الع�شكرية مع ه���وؤالء الطواغيت �شيًئ���ا ال بد منه 

كما ذكر اهلل �شبحانه وتعالى.
ا في اإط���ار التدبير  الأن الح���رب بنف�شه���ا تك���ون اأحيان���ا �شيًئ���ا �شروريًّ
االإله���ي الع���ام الإقامة دين اهلل، ف���اإرادة اهلل اأحياًنا تقت�ش���ي اأن يتخذ هو 
ويهي���ئ لتنفيذ اإرادت���ه وم�شيئته ويهي���ئ االأ�شباب والعوام���ل التي تدفع 
 الطرفي���ن اإلى القت���ال: {َوُيِريُد �هلُل �أَن ُيِحقَّ �َلقَّ ِبَكِلَماِتِه}]الأنفال:7[

}]الأنفال:42[ الأن نتائج المعركة هي بيده  � َكاَن َمْفُعولاً َي �هلُل �أَْمراً َيْق�سِ {لِّ
�شبحانه وتعالى. 

 ولذل���ك كان الخروج اإلى هذه المعرك���ة بتوجيهات وترتيبات اإلهية 
َن  ا مِّ قِّ َو�إِنَّ َفِريقاً َك ِمن َبْيِتَك ِباْلَ ْخَرَجــَك َربُّ كم���ا قال تعالى: {َكَما �أَ

�ْلُوؤِْمِننَي َلَكاِرُهوَن}]الأنفال:5[. 
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النبي كان قائًدا عظيًما:

النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ كان قائًدا عظيًما، هو يمثل اأعظم 
قائ���د عرفت���ه الب�شرية على االإطالق؛ ولذلك كان مدرًكا باأنه ال بد من 
المواجه���ة مع ه���وؤالء الم�شركين وغيرهم ممن ال يريد خيًرا للب�شرية 
وال يري���د اأن تتح���رر الب�شري���ة، مم���ن ي���رون ف���ي حريته���ا واإنقاذها من 
ال�شالل تهديًدا لم�شالحهم ال�شخ�شية ال�شيقة، وهكذا هم الطواغيت 
ف���ي كل زم���ان وم���كان يعمدون اإل���ى اأن تظل االأم���ة �شال���ة �شائعة غبية 

لتظل تحت �شيطرتهم وطغيانهم.
ولمعرفة الر�شول باأن هناك من يترب�س بهذا الدين ال�شر والعدوان 
كان يجه���ز نف�ش���ه لمواجهة كل هذه التهديدات فكان يبعث بمجموعات 
للر�ش���د والرقاب���ة وم���ن خالل ه���وؤالء اأبلغ النبي ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 
ا لقري�س من  وس���لم‹ ف���ي ال�شنة الثانية للهج���رة بعودة قافلة كبيرة ج���دًّ
ال�ش���ام حي���ث تق���ول الرواي���ات اإنه ال يوجد اأح���د من اأهل مك���ة اإال ومعه 
ا؛  فيه���ا ن�شي���ب. ف���كان ر�ش���ول اهلل يريد �ش���رب طواغيت مك���ة اقت�شاديًّ

ليردعهم عن محاربة االإ�شالم والت�شييق على الم�شلمين. 
وكان الم�شلم���ون اأم���ام حالتي���ن: اإم���ا مواجه���ة القافل���ة الت���ي يمث���ل 
ا�شتهدافها �شربة كبيرة لقري�س اقت�شاديًّا؛ الأنهم يعتمدون في قوتهم 
الع�شكرية على الجانب المادي، وهذه �شتمثل �شربة كبيرة لهم اإ�شافة 
اإل���ى اأن���ه كان �شم���ن القافلة اأب���و �شفيان ب���ن حرب قائ���د الم�شركين هو 

ومجموعة معه �شهل الق�شاء عليهم.
فالم�شلمون خرجوا وهم اأمام فائدتين: ال�شربة االقت�شادية للعدو 
���ا، وكانوا ينظ���رون باأنها فر�ش���ة لل�شيطرة على  ويتق���وون ه���م اقت�شاديًّ
اأب���ي �شفي���ان نف�شه وفي قتل���ه اأو اأ�شره �شربة كبي���رة للم�شركين، وهكذا 

تحركوا على هذا االأ�شا�س.
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اأب���و �شفي���ان ج���اءت ل���ه االأخبار بتح���رك النبي ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله 
وس���لم‹ فاأر�ش���ل ر�ش���واًل اإلى مكة يبل���غ قري�ًشا بذل���ك وي�شتنف���ر اأهل مكة 
و�شل���ك بالقافل���ة طريًق���ا اأخ���رى. وعندم���ا و�ش���ل الخب���ر اإل���ى اأهل مكة 
ا فكان اال�شتنف���ار كبيًرا في مكة وخرجوا بجي�س كبير  اأثاره���م ذلك جدًّ
ف���ي عدده وعدت���ه واإمكانيات���ه بالن�شب���ة الإمكانيات النب���ي ›صلى اهلل عليه 

وعلى آله وسلم‹. 
واأقبل���ت قري����س ت�شق طريقها نح���و بدر فال تنزل من���زاًل اإال وتنحر 

الجزور وت�ش�رب ال�شراب وتغنيهم القيان.
اأبو �شفيان ير�شل ر�شواًل اإلى قري�س ولكن هذه المرة يخبرهم بنجاة 

القافلة ويطلب منهم الرجوع اإلى مكة.
اأب���و جهل مخاطًبا اأ�شراف قري�س عندما و�شلهم ر�شول اأبي �شفيان: 
ال واهلل ال نرج���ع حت���ى َنِرَد ب���دًرا فنقيم فيها ثالًثا ننح���ر فيها الجزور 
ون�شرب الخمور وتعزف علينا القيان وت�شمع العرب بم�شيرنا فال تزال 

تهابنا.
وقد اأنزل اهلل في ذلك قوله �شبحانه وتعالى: {َوَل َتُكوُنوْ� َكالَِّذيَن 
وَن َعــن �َسِبيِل �هلِل  دُّ ا�ِس َوَي�سُ � َوِرَئــاء �لنَّ َخَرُجــوْ� ِمــن ِدَياِرِهم َبَطراً

يٌط}]الأنفال:47[. ا َيْعَمُلوَن ُمِ َو�هلُل ِبَ
الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ و�شلته االأخبار باأن القافلة قد 
نج���ت واأن قري�ًش���ا ق���د خرجت ال�شتئ�ش���ال الم�شلمين ولكن���ه كان ي�شير 
وف���ق ترتيب���ات اإلهي���ة ف���ي المو�ش���وع، كل ه���ذه الترتيب���ات تلم����س فيها 

التدبير االإلهي، وهنا يجمع الم�شلمين وي�شت�شيرهم في المو�شوع.
ا قد �أقبلت في جي�س لحربنا  ر�شول اهلل: »�أيها �لنا�س: �إن قري�ساً

فما ترون؟«.
 المق���داد: واهلل ي���ا ر�ش���ول اهلل ال نقول ل���ك كما قالت بن���و اإ�شرائيل: 
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{�ذهــْب �أنــت وربك فقاتل �إنــا هاهنا قاعدون} ولكن نق���ول: اذهْب 
اأنت وربك اإنا معكما مقاتلون.

« وكان يريد االأن�شار. ر�شول اهلل: »�أ�سيرو� عليَّ
�شعد بن معاذ: واهلل لكاأنك تريدنا يا ر�شول اهلل.

ر�شول اهلل: )اأجل(.
�شع���د ب���ن مع���اذ: قد اآمنا ب���ك و�شدقن���اك، فام�ِس يا ر�ش���ول اهلل، فو 
ال���ذي بعث���ك بالح���ق ل���و ا�شتعر�شت بن���ا هذا البح���ر فخ�شت���ه لخ�شناه 

ُدٌق عند اللقاء. ُبٌر عند الحرب، �شُ معك، اإنا ل�شُ
ف�شرَّ ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ بهذا الجواب القوي، واأثلج 

�شدره، وهو جواب كل موؤمن قوي في اإيمانه مخل�س هلل في عمله.
ر�ش���ول اهلل: »�سيرو� على بركــة �هلل فاإن �هلل قد وعدني �إحدى 
 �لطائفتيــن و�هلل لكاأنــي �نظــر �إلــى م�سارع �لقــوم« ويتل���و عليهم: 
وَن �أَنَّ َغْرَ َذ�ِت  نََّها َلُكْم َوَتــَودُّ اِئَفِتنْيِ �أَ {َو�إِْذ َيِعُدُكــُم �هلُل �إِْحــَدى �لطَّ
ْوَكــِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد �هلُل �أَن ُيِحقَّ �َلقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َد�ِبَر  �ل�سَّ

�ْلَكاِفِريَن}]الأنفال:7[.
لق���د وع���د اهلل �شبحان���ه وتعال���ى الم�شلمين ب���اأن اإح���دى الطائفتين 
�شتك���ون له���م اإم���ا القافل���ة اأو الن�شر ف���ي المعرك���ة ولكن الرغب���ة كانت 
اِئَفِتنْيِ  )الغنائ���م( كما قال اهلل �شبحانه: {َو�إِْذ َيِعُدُكُم �هلُل �إِْحَدى �لطَّ
ن  ْوَكــِة َتُكوُن َلُكــْم َوُيِريُد �هلُل �أَ وَن �أَنَّ َغــْرَ َذ�ِت �ل�سَّ �أَنََّهــا َلُكــْم َوَتَودُّ

ُيِحقَّ �َلقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َد�ِبَر �ْلَكاِفِريَن}.
هنا التدبير االإلهي لم ياأت على مزاج النفو�س واالأهواء؛ الأن الهدف 
كان اأكب���ر م���ن مجرد قافلة، واإنم���ا كان لغر�س كبير وه���و اإحقاق الحق 
واإبطال الباطل. واإحقاق الحق يعني: �شيادة الم�شروع الديني في واقع 

الحياة.
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وهكذا التقى الفريقان في وادي بدر بينما نجت القافلة. الم�شلمون 
ا قيا�ًشا على ما عند االأعداء وحتى االإمكانيات.  كان���ت عدته���م قليلة جدًّ
وكان هناك من الطرفين من ال يريد الحرب لكن اهلل كان يريد ذلك؛ 
لذلك كانت المواجهة �شيًئا ال بد منه، وكما يقول اهلل �شبحانه وتعالى:
ْكُب �أَ�ْسَفَل  ــَوى َو�لرَّ ْنَيا َوُهم ِباْلُعْدَوِة �ْلُق�سْ {�إِْذ �أَنُتــم ِباْلُعْدَوِة �لدُّ
� َكاَن  َي �هلُل �أَْمراً َيْق�سِ ْ َلْخَتَلْفُتْم ِف �ْلِيَعاِد َوَلـِكن لِّ ِمنُكْم َوَلْو َتَو�َعدتَّ
َنٍة َو�إِنَّ �هلَل  َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ َيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبيِّ َمْفُعــول لِّ

َل�َسِميٌع َعِليٌم}]الأنفال:42[. 
وقب���ل المعرك���ة حدث���ت تدخ���الت اإلهي���ة كان���ت تدفع وت�شج���ع على 

المواجهة منها:
 {َو�إِْذ ُيِريُكُموُهْم �إِِذ �ْلَتَقْيُتْم ِف �أَْعُيِنُكْم َقِليلاً َوُيَقلُِّلُكْم ِف �أَْعُيِنِهْم 

� َكاَن َمْفُعولاً َو�إِل �هلِل ُتْرَجُع �لأُموُر}]الأنفال:44[. َي �هلُل �أَْمراً ِلَيْق�سِ
 كذل���ك م���ا يتعل���ق بالنب���ي ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يق���ول: {�إِْذ 
� لََّف�ِسْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم  ُيِريَكُهــُم �هلُل ِف َمَناِمَك َقِليلاً َوَلْو �أََر�َكُهْم َكِثــراً

ُدوِر} ]الأنفال:43[. ِف �لأَْمِر َوَلـِكنَّ �هلَل �َسلََّم �إِنَُّه َعِليٌم ِبَذ�ِت �ل�سُّ
يق���ول الموؤرخ���ون: اإن الفريقي���ن بات���ا قريًبا من بع�شهم���ا وال يعلم 

اأحدهما باالآخر.
ر�شول اهلل: »�نطلْق يا عليُّ �أنت و�لزبير وبع�س �لرجال، فاأتوني 

باأخبار عن �لماء«.
انطلق���ت المجموع���ة اإلى الم���اء فوج���دوا عليه بع�س رج���ال قري�س 
فاأ�شروه���م واأفلت بع�شهم فاأخبروا قري�ًشا فا�شت���اوؤوا وباتوا يتحار�شون 
فجاء علي والزبير بال�شقاة اإلى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 

ف�شاألهم: »�أين قري�س؟«.
اأجاب ال�شقاة: خلف هذا الكثيب.
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الر�شول: »كم عددهم؟«.

ال�شقاة: ال ندري وهم كثير.
ر�شول اهلل: »كم ينحرون كل يوم؟«.

ال�شقاة: ينحرون يوميًّا ع�شرة اأباعر ويوًما ت�شعة.
ر�شول اهلل القائد الحكيم: »هم ما بين �لألف و�لت�سعمائة«.

ث���م ق���ال ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ للم�شلمين: »هــذه مكة قد 
�ألقت �إليكم �أفلذ �أكبادها«.

هن���ا اهلل �شبحان���ه وتعال���ى يّذك���ر الم�شلمي���ن بحاله���م ي���وم كانوا في 
مك���ة وم���ا �ش���اروا اإلي���ه م���ن الع���زة والكرام���ة والتمكي���ن بع���د الهجرة؛ 
لك���ي يذك���روا اهلل كثي���ًرا وي�شتقيم���وا ويثبت���وا عن���د لق���اء عدوه���م ق���ال 
ن  ْر�ِس َتَخاُفوَن �أَ َعُفــوَن ِف �لأَ �ْسَت�سْ تعال���ى: {َو�ْذُكُروْ� �إِْذ �أَنُتْم َقِليٌل مُّ
َباِت  يِّ ــَن �لطَّ ـِرِه َوَرَزَقُكم مِّ َدُكــم ِبَن�سْ يَّ ا�ُس َفاآَو�ُكــْم َو�أَ َفُكــُم �لنَّ َيَتَخطَّ

َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن}]الأنفال:26[.
لم يعد يف�شل بين الجي�شين اإالَّ م�شافة قليلة تقدر بليلة واحدة.

الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹ يخط���ط للمعرك���ة ويح���ث 
الم�شلمي���ن عل���ى ال�شب���ر والثب���ات ث���م ياأمره���م اأن يتحرك���وا لي�شبق���وا 
الم�شركي���ن اإلى م�ش���در الماء وهي بئر بدر، فتح���رك جي�س الم�شلمين 

و�شيطروا على الماء.
الر�ش���ول: يتفق���د المكان، وير�شم الخطط، واأم���ر الجي�س بالتمركز 
ف���ي »�لُعــْدَوِة �لدنيــا« م���ن ال���وادي واأن ي�شتقبلوا المغ���رب وال�شم�س 

خلفهم، واأمرهم ببناء حو�س للماء ي�ش�ربون منه حال المعركة.
ثم بات الم�شلمون ليلتهم ي�شلون ويذكرون اهلل ويجهزون �شيوفهم 
ـْرَنا  ْت �أَْقَد�َمَنا َو�ن�سُ � َوَثبِّ ْراً َنا �أَْفِرْغ َعَلْيَنا �سَ و�شالحهم ويدعون: {َربَّ
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َعَلــى �ْلَقــْوِم �ْلَكاِفِريَن}]البق��رة:250[ واأخ���ذوا يتجه���زون وي�شتعدون ليوم 
الغ���د فيغ�شاه���م النعا�س فينامون ليلته���م في �شكين���ة واطمئنان كاأنهم 

في منازلهم؛ وهي تثبيت من اهلل �شبحانه وتعالى.
َف الجو  ث���م اأنزل عليهم اهلل �شبحانه وتعال���ى غيًثا من ال�شماء ِلُيلَطِّ
ويثب���ت االأر�س حتى ال تغو�س االأقدام فيها حال المعركة عك�س قري�س 
فاإنه ح�شل لهم من المطر ما اآذاهم ولم يكن بين الجي�شين اإال م�شافة 
َمَنةاً  َعا�ــَس �أَ يُكُم �لنُّ قليل���ة وذل���ك ق���ول اهلل �شبحان���ه وتعال���ى: {�إِْذ ُيَغ�سِّ
َرُكم ِبِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز  ُيَطهِّ َماِء َماءاً لِّ ن �ل�سَّ ُل َعَلْيُكم مِّ ْنُه َوُيَنزِّ مِّ

َت ِبِه �لأَْقَد�َم}]الأنفال:11[. ْيَطاِن َوِلْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيَثبِّ �ل�سَّ
طل���ع الفج���ر، فجر يوم جديد غيَّر اهلل في���ه موازين القوى وتغيرت 
في���ه االأم���ور ل�شال���ح الم�شلمي���ن بن�ش���ر اهلل له���م، اإن���ه فج���ر ي���وم العزة 
والكرامة والن�شر االإلهي، اأ�شرقت �شم�س ذلك اليوم العظيم على �شاحة 
الع���زة وال�شرف ت�شع على ميدان الجه���اد واال�شتب�شال ب�شوئها النا�شع 

البيا�س لتر�شم لالأجيال في تاريخهم يوًما م�شهوًدا.

بداأت طبول الحرب تدق

والقائد العظيم والمعلم الم�شطفى محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ 
ف���ي كل مي���دان يجه���ز الجي����س، ير�س ال�شف���وف، ير�شم الخط���ط، يعطي 
رايت���ه عل���ي ب���ن اأبي طال���ب، ويعطي ل���واء المهاجرين لم�شع���ب بن عمير، 
ول���واء الخ���زرج للحباب بن المنذر، ولواء االأو�س اإل���ى �شعد بن معاذ، يحث 

الجميع على ذكر اهلل واإخال�س العمل هلل ويتلو عليهم من كتاب اهلل.
اأقب���ل الم�شرك���ون ف���كان ال ب���د له���م م���ن الن���زول بالع���دوة الق�شوى 
م���ن ال���وادي وا�شتقبال ال�شم�س؛ الأن الم�شلمين ق���د �شبقوهم والر�شول 

والم�شلمون ينظرون اإليهم لو�شع اللم�شات االأخيرة للمعركة.
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ث َمْن  اأب���و جه���ل: ينظر اإلى جي�س الم�شلمين في غرور وتكبر وُيحدِّ
حول���ه وال ي���دري كي���ف �شيكون م�شيره بع���د �شاعات فيق���ول: ما هم اإال 

اأكلة راأ�س لو بعثنا اإليهم عبيدنا الأخذوهم اأخًذا باليد.
عتبة: اأترى لهم كميًنا اأو مدًدا.

فبعث���وا عمير ب���ن وهب الجمحي وكان فار�ًش���ا �شجاًعا فجال بفر�شه 
ح���ول مع�شك���ر ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ثم رج���ع فقال: 
الق���وم ثالثمائ���ة اإن زادوا زادوا قلياًل ولي�س له���م كمين وال مدد، ولكن 
الوالي���ا تحم���ل المناي���ا، نوا�شج يثرب تحم���ل الموت الناق���ع، قوم لي�س 
له���م منع���ة وال ملج���اأً اإال �شيوفه���م، يتلم�ش���ون تلم�س االأفاع���ي ما اأرى 

اأنهم يولون حتى ُيْقتلوا وال ُيْقتلون حتى َيْقتلوا بعددهم.
اأبو جهل: كذبت وجبنت.

ْلــِم َفاْجَنْح َلَها  فن���زل ق���ول اهلل �شبحانه وتعال���ى: {َو�إِن َجَنُحوْ� ِلل�سَّ
ْل َعَلــى �هلِل}]الأنف��ال:61[ فبع���ث ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله  َوَتــَوكَّ

وسلم‹ اإليهم اأن ارجعوا فلئن يلي هذا االأمر مني غيركم اأحب اإلي.
عتب���ة: م���ا رد ه���ذا قوم قط فاأفلح���وا، ثم ركب جم���اًل اأحمر وخطب 
خطبًة قال فيها: يا مع�شر قري�س اأطيعوني اليوم واع�شوني الدهر فاإن 
يك �شادًقا فاأنتم اأعلى عيًنا به، واإن يك كاذًبا كفتكم ذوؤبان العرب اأمره.

وتحم���ل عتب���ة دم الح�شرمي ال���ذي قتله الم�شلم���ون بنخلة على اأن 
يرجعوا.

اأبو جهل: كال لن نرجع، اأجبنت وانتفخ �شحرك؟
عتبة: اأمثلي يجبن؟ )و�شتم اأبا جهل واأخذته حمية الجاهلية فقرر 

القتال معهم(.
وا�شط���ف الم�شرك���ون للقتال وتجه���زوا وا�شتعدوا وب���داأت المناو�شة 

بين الطرفين.
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االأ�ش���ود المخزومي: اأق�شم بال���الت والعزى الأهدمن الحو�س الذي 
بناه الم�شلمون لل�شرب ف�شدَّ على فر�شه حتى دنا من الحو�س فا�شتقبله 
 )1( اأ�ش���د اهلل واأ�ش���د ر�شوله حمزة بن عب���د المطلب ف�شرب���ه �شربة اأطنَّ

قدمه فقطعها.
فزح���ف اإل���ى الحو����س فهدم���ه برجله االأخ���رى فعطف علي���ه حمزة 

فقتله فكان اأول قتيل من الم�شركين.
فكّب���ر الم�شطف���ى ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وا�شتغ���اث اهلل، فكّبر 
ْت  � َوَثبِّ ْراً َنــا �أَْفِرْغ َعَلْيَنــا �سَ الم�شلم���ون واأخ���ذوا يجاأرون بالدعاء {َربَّ
ـْرَنــا َعَلى �ْلَقْوِم �ْلَكاِفِريَن}]البق��رة:250[ فميدان المعركة  �أَْقَد�َمَنا َو�ن�سُ

هو محراب الدعاء الم�شتجاب.
ُكْم  وق���د اأخب���ر اهلل ع���ن ذلك ف���ي كتاب���ه الكري���م {�إِْذ َت�ْسَتِغيُثــوَن َربَّ

َن �ْلَلآِئَكِة ُمْرِدِفنَي}]الأنفال:9[. ُكم ِباأَْلٍف مِّ دُّ َفا�ْسَتَجاَب َلُكْم �أَن ُمِ
وتحم����س للقت���ال عتب���ة ب���ن ربيع���ة واأخ���وه �شيب���ة وول���ده الوليد بن 
عتب���ة واأخذتهم حمية الجاهلي���ة، وخرجوا من بين �شفوف الم�شركين 
م�شتلي���ن �شيوفهم فتقدموا اإلى جي�س الم�شلمين ينادون من يبرز لنا؟ 

اأال هل من مبارز؟
فتقدم للبراز ثالثة من االأن�شار.

فن���ادى من���ادي الم�شركي���ن: ي���ا محم���د اأَْخ���ِرْج لن���ا اأكفاءن���ا من بني 
قومنا.

القائ���د العظي���م يق���دم اأقرب النا�س اإلي���ه في �شبيل اإع���الء كلمة اهلل 
ومقارع���ة الم�شتكبري���ن فق���ال: »قم يا حمزة بن عبــد �لمطلب، قم 
يــا علي بن �أبي طالب، قم يا عبيــدة بن �لحارث بن عبد �لمطلب« 

)1)  قطع.



95

ل أ  دلي تحاغزغلقحوجزبارر وريوزغمغ

فخ���رج حمزة وعلي وعبي���دة متقلدين �شيوفهم، وتقدموا نحو الميدان 
في ثبات واإيمان وا�شتب�شال وعليهم لبا�س اأبي�س حتى وقفوا اأمامهم.

عتبة: تكلموا نعرفكم فاإن كنتم اأكفاءنا قاتلناكم.
حم���زة: ل���م تع���د تعرفنا اأن���ا حمزة بن عب���د المطلب اأ�ش���د اهلل واأ�شد 

ر�شوله.
عتبة: كفٌو كريم واأنا اأ�شد الحلفاء ومن هذان معك؟

حمزة: علي وعبيدة بن الحارث.
عتبة: كفوان كريمان.

فبرز حمزة لعتبة، وعبيدة بن الحارث ل�شيبة، وبرز علي للوليد.
وب���داأت المب���ارزة بي���ن الفريقين في و�شط المي���دان فالكل في حالة 
م���ن الذه���ول والترقب عما �شت�شفر عنه المب���ارزة فما لبثوا لحظات اإال 
وعلي بن اأبي طالب يتحفهم باالنت�شار االأول عندما �شرب الوليد على 
عاتق���ه واأخ���رج ال�شيف من اإبط���ه و�شربه ثانية ف�شرع���ه فبدت مالمح 

الن�شر تلوح في االأفق.
القل���ب لحظ���ة لحظ���ة، وت�شتم���ر  وت���زداد نب�ش���ات  القل���وب تخف���ق 
المب���ارزة ف���اإذا بحم���زة ي�ش���رب ع���دو اهلل )عتب���ة( �شربًة �شرعت���ه، ولم 
يتب���َق اإال عبيدة وخ�شمه وت�شتم���ر المبارزة فيختلفان �شربتين، عبيدة 
�شرب �شيبة �شربة على راأ�شه فلقت هامته، و�شيبة �شرب عبيدة �شربة 
قطعت �شاقه وانتهت المبارزة بهزيمة �شاحقة للم�شركين ون�شر عظيم 
للم�شلمي���ن فارتفعت هتافات التكبير والتهليل م���ن مع�شكر الم�شلمين 
وا�شتب�ش����روا بن�ش���ر اهلل وتاأيي���ده، بينم���ا قري����س بمقتلهم ذل���ت و�شعرت 

بالهزيمة والخزي.
 والتح���م الجي�ش���ان وجًها لوجٍه وخا����س اأن�ش���ار اهلل واأن�شار ر�شوله 
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المعركة كاالأ�شود متلهفين لل�شهادة ينتزعون اأرواح الم�ش�ركين انتزاًعا، 
هم مالئكة اهلل وتثبتهم. �شعارهم )يا من�شور اأمت( تحفُّ

واأ�ش���وات التكبي���ر ترتف���ع م���ن كل ناحي���ة وحم���زة )اأ�ش���د اهلل( وعلي 
)الك���رار( ي�ش���والن ويج���والن ف���ي اأر����س المعرك���ة كاللي���وث ال�شاري���ة 
يقطع���ون روؤو����س اأئم���ة الكفر قطًع���ا، ويحمى وطي����س المعركة فيخرج 
القائ���د الحن���ون م���ن عرين���ه ويخو����س المعرك���ة بنف�ش���ه وه���و يق���ول: 
»�سيهزم �لجمع ويولون �لدبر، و�لذي نف�س محمد بيده ما يقاتلهم 

ا �إل �أدخله �هلل �لجنة«. � محت�سباً �ليوم رجل فيقتل �سابراً
ف�ش���ارع الم�شلمون في القتال واأبل���وا بالًء ح�شًنا واقتتل النا�س قتااًل 
ا م���ن التراب  �شدي���ًدا فاأخ���ذ ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ كفًّ
فرم���ى بها نح���و القوم وق���ال: »�ساهت �لوجوه، �للهــم �رعب قلوبهم 
وزلــزل �أقد�مهــم« ولما جاء وق���ت الظهي���رة انهزم الم�شرك���ون وولوا 
هاربين ال يلوون على �شيء، يرمون الدروع عن اأج�شادهم ل�شدة خوفهم 
وهلعه���م عل���ى الرغم من اأنهم كان���وا ثالثة اأ�شع���اف الم�شلمين واأقوى 
ن ِفَئٍة  ت�شليًحا، ولكن الن�شر بيد اهلل، قال اهلل �شبحانه وتعالى: {َكم مِّ
اِبِريَن}]البقرة:249[  َقِليَلــٍة َغَلَبــْت ِفَئةاً َكِثــَرةاً ِبــاإِْذِن �هلِل َو�هلُل َمــَع �ل�سَّ
ُقوْ�  ِذلٌَّة َفاتَّ ـَرُكُم �هلُل ِبَبْدٍر َو�أَنُتْم �أَ وق���ال �شبحانه وتعالى: {َوَلَقْد َن�سَ

�هلَل َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن}]اآل عمران:123[.
وم���ا و�شع���ت الحرب اأوزاره���ا وانجلت الغبرة عن اأر����س المعركة اإال 
وق���د �شقط فيها من جي�س الم�شركي���ن و�شناديدها وزعمائها 70 رجاًل 

اأ�شف اإلى ذلك من جرح 74 اأ�شيًرا.
قت���ل منه���م علي بن اأبي طالب ›عليه الس���ام‹ 4) وفي رواية اأخرى 35 

�شوى من �شارك في قتله مع غيره.
وقت���ل ف���ي هذه الغ���زوة فرعون قري����س )اأبو جهل( ولم���ا وقف عليه 
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ر�ش���ول اهلل مقت���واًل ق���ال: »�لحمــد هلل �لذي �أخز�ك يــا عدو �هلل« 
واأمية بن خلف وعتبة و�شيبة ابنا ربيعة وحنظلة بن اأبي �شفيان وعقبة 

بن اأبي معيط والكثير من زعماء قري�س.
اأم���ا الذي���ن اختارهم اهلل من الم�شلمين في ذلك اليوم 14 رجاًل من 

االأن�شار و6 من المهاجرين �شهداء عند ربهم يرزقون.
ول���م يت���م التمثيل باأي جثة م���ن الم�شركين على الرغ���م مما ح�شل 
منه���م، ب���ل حت���ى اإن الر�ش���ول اأم���ر بجمع قتاله���م ووقف عليه���م ر�شول 
اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ وخاطبه���م رجاًل رج���اًل: »يا عتبة، 
يــا �سيبــة، يــا �أمية بن خلــف، يا �أبا جهــل، هل وجدتم مــا وعدكم 
ــا، بئ�ــس �لقــوم كنتم  ــا؟ �إنــي وجــدت مــا وعــد ربــي حقًّ ربكــم حقًّ
لنبيكم، كذبتموني و�سدقني �لنا�س، و�أخرجتموني و�آو�ني �لنا�س، 

وقاتلتموني ون�سرني �لنا�س«.

حجم التدخل الإلهي:

ـ اأمد الله الم�صلمين بالمالئكة:

ا  لق���د كان حج���م التدخ���ل االإله���ي ف���ي ه���ذه المعرك���ة كبي���ًرا ج���دًّ
بال�ش���كل الذي جعل �شير المعركة ل�شال���ح الم�شت�شعفين. فعندما لجاأ 
الم�شلم���ون اإلى اهلل القوي العزيز اأمده���م بن�شره وتاأييده ورعايته بما 
ُكْم  جعل معنوياتهم عالية كما قال �شبحانه وتعالى: {�إِْذ َت�ْسَتِغيُثوَن َربَّ
َن �ْلَلآِئَكِة ُمْرِدِفنَي}]الأنفال:9[ حتى  ُكم ِباأَْلٍف مِّ دُّ َفا�ْسَتَجــاَب َلُكْم �أَن ُمِ

نوع الدعاء يدل على الحالة التي كان يعي�شها الم�شلمون.

ـ النعا�س ونزول المطر:

َعا�َس  يُكُم �لنُّ  النعا�س ونزول المطر كان له دور كبير وبارز {�إِْذ ُيَغ�سِّ
َرُكم ِبِه َوُيْذِهَب َعنُكْم  ُيَطهِّ َماِء َماءاً لِّ ن �ل�سَّ ُل َعَلْيُكم مِّ ْنُه َوُيَنزِّ �أََمَنةاً مِّ
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َت ِبِه �لأَْقَد�َم}]الأنفال:11[  ِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيَثبِّ ْيَطاِن َوِلَرْ ِرْجَز �ل�سَّ
- وعند الم�اجهة يتدخل ه� �صبحانه وتعالى ب�صكل اأكبر:

َك �إَِل   وعن���د المواجه���ة يتدخ���ل اهلل ب�شورة اأكب���ر: {�إِْذ ُيوِحــي َربُّ
ُتوْ� �لَِّذيَن �آَمُنوْ� �َساأُْلِقي ِف ُقُلوِب �لَِّذيَن َكَفُروْ�  �ْلَلآِئَكِة �أَنِّ َمَعُكْم َفَثبِّ

ِرُبوْ� ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن}]الأنفال:12[. ِرُبوْ� َفْوَق �لأَْعَناِق َو��سْ ْعَب َفا�سْ �لرَّ
تح���دث القراآن الكريم عن الرعاي���ة االإلهية والتدخل لمن ي�شيرون 
في �شبيله وكيف يكون التدخل االإلهي في الم�شيرة الجهادية، فالتدخل 
االإله���ي يكون ل���ه االأثر الكبير في ح�شم هذا ال�ش���راع وفي نتائجه، وله 

اأ�شكال متعددة.
ومهم���ة التدخ���ل االإله���ي اأن يرف���ع الجانب المعنوي ل���دى االإن�شان، 
الأن  وعالي���ة؛  قوي���ة  معنويات���ك  تك���ون  اأن  ف���ي  كبي���ر  ب�ش���كل  وي�شه���م 
���ا، ل���و كان���ت اإمكاني���ات النا����س كيفم���ا  الجان���ب المعن���وي يعتب���ر اأ�شا�شيًّ
كان���ت ومعنوياته���م منه���ارة ل���ن ي�شتفيدوا منه���ا اإذا انهار عن���د االإن�شان 
الجان���ب المعنوي، فاهلل يوؤيد وب�شكل كبير بما يوؤدي اإلى رفع معنويات 
المجاهدي���ن ف���ي �شبيل اهلل؛ حتى يدخل���وا اإلى المعرك���ة بنفو�س ثابتة 

ومطمئنة.
ورج���ع الم�شلم���ون اإلى المدينة في فرحة و�ش���رور رافعين اأ�شواتهم 
بهتاف���ات التكبي���ر هلل فهو الذي بيده الن�ش���ر والتاأييد فهو اأكبر من كل 

كبير.
اأم���ا قري�س فعادت اإل���ى مكة تجر اأذيال الهزيمة والح�شرة اإلى درجة 
اأن اأب���ا له���ب لم���ا بلغه الخب���ر مر�س م���ن �شاعته بالجذام ول���م يلبث اإال 

�شبعة اأيام ومات.
 وهك���ذا انته���ت المعرك���ة بهزيم���ة الم�شركي���ن وقت���ل ع���دد كبير من 

الطواغيت وك�شر �شوكة ال�شرك في الجزيرة العربية بكلها.
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و�شكل���ت هذه المعرك���ة نقلة نوعية في حياة الر�شالة فقد قطع دابر 
الكافري���ن وك�ش���رت �شوكتهم وظهر الم�شلمون كق���وة ال ي�شتهان بها في 
الجزي���رة العربية واأزيل���ت عقبة كبيرة تحول بي���ن النا�س وبين التفهم 
لهذا الدين وبداأ النا�س ياأتون هم اإلى النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ 

ليعلنوا اإ�شالمهم.

الدرو�ش والعبر
القراآن الكريم يقدم اأحداث التاريخ كاأحداث مليئة بالدرو�س والعبر 
له���ذه االأم���ة في كل جيل وفي كل ع�ش���ر؛ الأن ر�شول اهلل نبي الأول هذه 
ِكيُم}  َّا َيْلَحُقو� ِبِهْم َوُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَ االأم���ة واآخرها {َو�آَخِريَن ِمْنُهــْم َل
]الجمع��ة:3[ فتخطيطات���ه وم�شيرت���ه الجهادي���ة ه���و يق���دم فيه���ا الدرو����س 

لالأمة اإلى يوم القيامة فلم يكن النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يفكر 
لع�ش���ره فقط. فالق���راآن قدم االأح���داث على هذا االأ�شا����س: على اأ�شا�س 
اأنه���ا اأح���داث تعليمية في كل ع�شر ولي�س فقط لل�شن���ة الثانية للهجرة 
مث���ل واقع���ة بدر؛ ولذل���ك ال يوجد حديث ع���ن مكة وقري����س هنا واإنما 
حدي���ث عن اإيمان وكفر، موؤمنين وكافرين، اأن�شار هلل واأن�شار الباطل؛ 
الأنه���ا ق�شي���ة تبقى دائًم���ا في كل زمان وف���ي كل ع�شر عل���ى اأ�شا�س اأنها 

ق�شية مرتبطة في كل ع�شر.
فمن تلك الدرو�س:

اأن تطهير الأر�س من الف�ساد ق�سية تقع على عاتق الموؤمنين

فالقراآن الكريم يقدم تطهير االأر�س من الف�شاد ق�شية مهمة، تجد 
اأن ه���ذه المهمة فعاًل في مع���ارك النبوة، في معركة بدر ماذا حكى اهلل 
ع���ن قري����س؟ اأخرجهم اإلى المجزرة، اإلى حي���ث ُيْنَحرون، اأخرجهم اإلى 
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حي���ث ُيْنَح���رون، ومهم���ة ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ومن 
ا ِمــَن �لَِّذيَن َكَفُرو�  ���روا االأر����س م���ن هوؤالء{ِلَيْقَطَع َطَرفاً مع���ه اأن يطهِّ
�أَْو َيْكِبَتُهــْم َفَيْنَقِلُبو� َخاِئِبنَي}]اآل عمران:127[ هذه مهمة اأ�شا�شية بالن�شبة 
لم���ن يدين���ون بدي���ن اهلل، اأن الدي���ن ه���و لتطهي���ر النفو����س وتطهي���ر 
االأر����س: تطهيره���ا م���ن الخرافات، تطهيره���ا من الفا�شدي���ن، تطهير 

النفو�س اأواًل من الف�شاد.

الر�سد والرقابة:

اأهمي���ة الر�ش���د والرقاب���ة والمتابعة لتح���ركات االأع���داء لمعرفة ما 
يخطط���ون ل���ه وينوون القيام به اقت���داًء بالر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله 
وس���لم‹ الذي كان طوال مواجهته الأعداء اهلل يبعث بمجموعات لغر�س 

الر�شد والرقابة لكل تحركات االأعداء. 

ال�ستغاثة القوية باهلل الذي بيده الن�سر

 فالق���راآن ق���دم الحال���ة االإيجابية للرجوع اإل���ى اهلل في قوله تعالى: 
َن �ْلَلآِئَكِة  ُكم ِباأَْلٍف مِّ دُّ نِّ ُمِ ُكْم َفا�ْسَتَجاَب َلُكــْم �أَ {�إِْذ َت�ْسَتِغيُثــوَن َربَّ

ُمْرِدِفنَي}]الأنفال:9[. 

الرهان على اهلل والثقة باهلل

اأن يك���ون الره���ان هو عل���ى اهلل ولي�س اإلى العدد والع���دة {َوَما َجَعَلُه 
ُر �إِلَّ ِمْن ِعنِد �هلِل  �سْ �هلُل �إِلَّ ُب�ْسَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكم ِبِه َوَما �لنَّ

ِكيِم}]اآل عمران:126[. �ْلَعِزيِز �ْلَ

ا لأهل البيت  في بدر الر�سول قدم در�ًسا مهمًّ

كان ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ في غزوات���ه يقدم اأهل 



101

ي دلأعأي يح

بيت���ه ه���و، وكان اأوائل ال�شهداء من اأهل بيته ف���ي المعارك، في بدر كان 
الذين برزوا للم�شركين في اأول المعركة هم من اأهل بيته، من اأقاربه، 

من اأ�شرته. 

قدم لنا القراآن الكريم كيف تكون نهاية الطواغيت.

ال�شنادي���د اأولئك الكب���ار عندما برزوا في بدر م���ن �شناديد قري�س، 
اأبط���ال، األي�ش���وا ذوي اأ�ش���ول قوية واأبط���ال؟ هنا جعلهم ينه���ارون و�شدَّ 
االآخري���ن؛ وله���ذا بع�شهم انده�س عندما راأى اب���ن م�شعود على �شدره 
وه���و اإن�ش���ان كان يعتبره ال �شيء قال: )لقد ارتقيت مرتقًى �شعًبا( وهو 
ف���ي ب���در وقد �ش���ار يخور ف���ي دمه، فت���ح عيني���ه واإذا باب���ن م�شعود فوق 
�ش���دره جال����س فق���ال: )لقد ارتقي���ت مرتقًى �شعًبا( ه���ذه قد تكون من 
ه���ذا الن���وع، يرونهم فيحتقرونهم، يمر ال�شري���ط هذا ال�شريط خطير، 
ه���ذا ال�شري���ط ياأت���ي خطي���ًرا، واإذا بمن كان���وا يزدرونه���م ويحتقرونهم 
ويعتبرون اأنهم ال �شيء وفي االأخير يرون هذا الدين نف�شه ال �شيء اإذا 
لم يكونوا فيه هم، وما هم م�شتعدين اأن يكونوا فيه اإال باأن يكون هناك 

اإمالءات معينة، راأوهم فوق �شدورهم في بدر!

ا في  النبــي ›�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم‹ قدم لالأمة در�ًسا مهمًّ
ال�سراع هو اأن تكون اأمة م�ستقلة 

يق���ول ال�شي���د ح�شين ›رض���وان اهلل عليه‹ في الدر����س الثاني من درو�س 
اآل عمران:

)اهلل �شبحان���ه وتعال���ى اأراد اأن يعلمن���ا باأن دينه ي�شتطي���ع اأن يجعلنا 
اأم���ة م�شتقل���ة، تق���ف عل���ى قدميه���ا، عزي���زة، رافع���ة راأ�شها، تقه���ر االأمم 
االأخ���رى، م���ا الذي يح�شل االآن؟ األي�س كل الع���رب يتجهون اإلى اأمريكا 
لتنقذه���م م���ن اإ�شرائيل؟ ول���و اأن اأمريكا هي المحتل���ة واإ�شرائيل هناك 
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للج���اأوا اإلى اإ�شرائيل لتنقذهم من اأمريكا! يلجاأون اإلى اأمريكا ورو�شيا 
راعيتا ال�شالم لتنقذهم من اإ�شرائيل. 

النظ���رة القا�ش���رة الت���ي اأراد اهلل اأن يم�شحها من اأذه���ان العرب - لو 
ترب���وا عل���ى دين���ه، لو تربوا عل���ى نهج نبيه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹، 
ل���و عرف���وا �شيرت���ه وهو في جهاده م���ن بدر اإلى اآخر غزوة ل���م يلجاأ اإلى 
ط���رف اآخ���ر، ل���م يلجاأ اإل���ى الفر�س، اأو اإل���ى الروم، وهما القوت���ان اللتان 
كانت���ا تمث���الن القوى العظمى في العالم في ذل���ك الع�شر لم يلجاأ اإلى 
الفر����س لي�شاع���دوه �شد ال���روم، وال اإلى الروم لي�شاع���دوه �شد الفر�س، 
وال اإل���ى الفر����س لي�شاعدوه على قري�س، وال اإلى ال���روم لي�شاعدوه على 
قري����س، رب���ى االأم���ة تربي���ة توح���ي له���ا ب���اأن با�شتطاعته���ا اأن تقف على 

قدميها وتقارع االأمم االأخرى(.
 

•••
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غزوة اأُُحد )ال�سبت 7 �سوال �سنة 3هـ يناير 625م(
عا�ش���ت مك���ة مرارة الهزيمة التي لحقت بها ف���ي بدر واأعدوا عدتهم 
لالنتق���ام م���ن الم�شلمين وخرج اأب���و �شفيان اإلى قبائ���ل العرب يطلبهم 

الن�شرة على محمد بعد اأن عجزت قري�س.
واأنفق���ت قري����س اأرب���اح القافل���ة لتجهي���ز جي����س ال�ش���رك وال�ش���الل 
ليزحف���وا عل���ى المدين���ة بثالث���ة اآالف، والن�ش���اء َي�ِش���ْرَن وراء الجي����س 

يحملن )هبل( على ناقة. 

ر�سول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ير�سد تحركات قري�س

العبا�س بن عبد المطلب يبعث بر�شالة اإلى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ يخبره فيه���ا بتحرك قري�س، و�شلت ر�شال���ة العبا�س اإلى 
ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بخروج قري����س فاأر�شل رجلين 

ليعرفا اأين العدو وما هو عليه.
الرج���الن: ي���ا ر�شول اهلل اإنهم في ذي الحليفة وقد اأكلت اإبلهم زروع 

اأهل المدينة.
ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ �شباًحا يخب���ر الم�شلمين 
� تذبح  بقول���ه: »لقد ر�أيت في منامي �أني فــي درع ح�سينة و�أن بقراً
ــا فــي �سيفي. �أما �لــدرع �لح�سينة فالمدينــة فامكثو� فيها  و�أن ثلماً
وتح�سنــو� بهــا. و�أما �لبقر فيقتــل رجال من �أ�سحابــي. و�أما �لثلم 

فرجل من �أهل بيتي يقتل«.
يقال: كان راأي ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ هو: اأن يبقوا 
في المدينة، ويقاتلوهم في المدينة، وراأي اآخرين، وكانوا - كما ي�شير 
بع����س الكت���اب - �شباًبا، عندهم طموح، قالوا: نخرج نلقاهم. ر�شول اهلل 
›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يقال كان راأيه البقاء في المدينة، لكن في 
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االأخي���ر عندما راأى اأن االأكثرية م���ن النا�س المقاتلين لديهم رغبة في 
الخروج لمالقاة الم�شركين خارج المدينة دخل ولب�س لبا�س الحرب. 

ولما خرج من منزله لم�شوا في وجهه اأنه ربما ما كان راأيه الخروج، 
فحاولوا اإذا كان باالإمكان اأن يعدل عن راأيه، فقال ›صلى اهلل عليه وعلى آله 
وسلم‹: ال ينبغي لنبي اإن لب�س المة حربه اأن يرجع حتى يخرج فيقاتل 

حتى يفتح اهلل بينه وبين عدوه. ثم خرج.
فخط���ب فيه���م ر�شول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وحثهم على 
الجه���اد، ث���م دخ���ل بيت���ه ولب����س عمامته وتقل���د �شيف���ه، وو�ش���ع القو�س 

وال�شهام على جنبه واألقى التر�س على ظهره فخرج اإليهم.
ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹: »هاتــو� ثلثــة رماح 
للألويــة فلــو�ء �لمهاجرين بيد علــي، ولو�ء �لأو�س بيــد �أ�سيد بن 

ح�سير، ولو�ء �لخزرج بيد �لخباب بن �لمنذر«.
تحرك ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وع�شكر بهم في خارج 
المدينة واأخذ ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ي�شتعر�س الجي�س 

وجاهزيته.
عبد اهلل بن اأبّي زعيم المنافقين يعود بثلث الجي�س بعد اأن قال: ما 
ندري عالم نقتل اأنف�شنا؟ ارجعوا اأيها النا�س. فرجع معه ثالثمائة من 

المنافقين وهم ثلث الجي�س.
فخ�شيت طائفة من الم�شلمين الف�شل ب�شبب نق�شان المنافقين.

فق���راأ ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس����لم‹ عل���ى الم�شلمين قول 
ُعوْ�  ــا َز�ُدوُكــْم �إِلَّ َخَبــالاً ولأَْو�سَ اهلل تعال���ى: {َلــْو َخَرُجــوْ� ِفيُكم مَّ
َعِليــٌم  َو�هلُل  َلُهــْم  اُعــوَن  �َسمَّ َوِفيُكــْم  �ْلِفْتَنــَة  َيْبُغوَنُكــُم  ِخَلَلُكــْم 
اِلنَِي}]التوبة:47[. وتتولى كتيبة محمد بن م�شلمة حرا�شة المع�شكر  ِبالظَّ

في تلك الليلة.
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فرق���ة اال�شتط���الع: ي���ا ر�ش���ول اهلل اإن الم�شركين نزل���وا بالقرب من 
جبل اأحد.

ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ �شباًحا يجع���ل من يعرف 
طريًقا غير مك�شوفة دلياًل.

في اأر�س المعركة: ر�سول اهلل القائد الع�سكري المحنك:

بع���د اأن األق���ى ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ نظرة فاح�شة 
لت�شكيل���ة جي�س العدو اأخذ هذا القائ���د الع�شكري الفذ ي�شف ال�شفوف 

كالبنيان المر�شو�س.
ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يجعل جبل اأحد خلف ظهره 
وي�ش���ع الرماة ف���ي ثغرٍة قائاًل: »�حمو� ظهورنــا ل ياأتون من خلفنا 

و�ن�سحوهم بالنبل �إنا ل نز�ل غالبين ما دمتم في مكانكم«.
ر�ش���ول اهلل يتوجه اإلى الجي�س ويحثهم على ال�شبر واليقين والجد 

والن�شاط.
وكانت دف���وف الحرب ت�شربها ن�شاء الم�شركي���ن وجي�س الم�شركين 
يزح���ف فلما اأخرجت راية الم�شركين للمبارزة اأمر ر�شول اهلل ›صلى اهلل 

ا ›عليه السام‹ اأن يتقدم لمناجزته. عليه وعلى آله وسلم‹ عليًّ
علي ›عليه الس���ام‹ م�شتالًّ �شيفه ويرفع �شوته بالتكبير ويقطع رجل 

طلحة فكبر الم�شلمون بعده و�شقطت راية الم�شركين.
يحم���ل الم�شركون طلحة جثة هام���دة ويرفع الراية اأخوه �شعيد بن 

اأبي طلحة.
�شعيد: هل لك يا علي في المبارزة؟

عل���ي ›علي���ه الس���ام‹ ينطلق عل���ى فر�ش���ه اإلى �شعي���د وبحرك���ة قتالية 
ماهرة يرديه قتياًل ليلحق باأخيه اإلى جهنم وبئ�س الم�شير.
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ويكب���ر ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ ب�شوٍت ع���اٍل فيكبر 
الم�شلمون بعده بقوة. 

وكان الحم���زة ›رض���ي اهلل عنه‹ هو الحام���ل للراية انَطلَ���ق كال�شاعقة 
لت�شقط راية الم�ش�ركين فيعلو التكبير ويخيم ال�شكوت على الم�شركين 

من هول ما راأوا.
فاأخ���ذ اأب���و �شفيان يحفز بني عب���د الدار على حم���ل الراية ولكن كل 
م���ن حملها كان علي ›عليه الس���ام‹ اأو حمزة ›رض���ي اهلل عنه‹ له بالمر�شاد 
حت���ى بلغ قتلى الراي���ة اأحد ع�شر قتياًل و�شقطت الراي���ة زمًنا لم يجروؤ 

على رفعها اأحد.
فكّبر ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وحمل على الم�ش�ركين 
وه���ب وراءه الم�شلمون هبة رج���ل واحد فاأخذ الجي�س الم�شرك يتفكك 
ويفقد ترابط �شفوفه، وفي زمن ي�شير بداأ اأولهم بالهرب واأخذ الر�شول 
›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ والم�شلم���ون يح�ش���دون اأرواح الم�شركين 

الذين تركوا اأمتعتهم غنائم لين�شغل الم�شلمون بحملها ويتركونهم.
وف���ي اأثن���اء ذل���ك كان خالد بن الولي���د بكتيبة من خي���ل الم�ش�ركين 
يح���اول االلتف���اف على الم�شلمين من الخل���ف اإال اأن عبد اهلل بن جبير 
وخم�شي���ن م���ن الرماة ين�شحون الخي���ل بال�شهام ويمنع���ون الخيل من 

التقدم حتى كاد الياأ�س يدب في نفو�شهم وفجاأًة توقفت ال�شهام. 
عبد اهلل بن جبير ›رضي اهلل عنه‹: ما لكم ال تلزمون اأماكنكم؟

اأح���د الرماة: اأال ترى انه���زام الم�شركين والنا�س يجمعون الغنائم؟ 
هيا لنجمع الغنائم معهم.

عب���د اهلل ب���ن جبي���ر ›رضي اهلل عنه‹: لقد �شمعتم ر�ش���ول ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وسلم‹ حين قال: »�إن ر�أيتمونا قد هزمناهم حتى �أدخلناهم 
مكــة فل تبرحو� من هــذ� �لمكان و�إن ر�أيتموهــم قد هزمونا حتى 
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�أدخلونا �لمدينة فل تبرحو� و�لزمو� �أماكنكم«. 
ث���م وعظه���م: فاأطيعوا ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ طاعة 
مطلق���ة، وال ُيقب���ل اأي ع���ذر اأو تاأويل مع وجود ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وسلم‹ اإن اأثر الع�شيان داخل فئٍة تحمل ر�شالة اإذا ح�شل الخلل 

في جانبهم قد يعر�شون الر�شول ويعر�شون الر�شالة كلها للخطر.
ولكنه���م يردون: قد انتهت المعرك���ة والم�شلمون في اأر�س المعركة 
ينظ���رون اإليه���م �شاكتين وكاأن ن�شوة الن�شر قد اأ�شكرتهم فتحرك خالد 
ب���ن الولي���د وبقي���ة الخيال���ة عل���ى عب���د اهلل ب���ن جبي���ر ومن تبق���ى معه 

فا�شت�شهد عبد اهلل بن جبير ومن بقي معه على جبل الرماة.

اآثار التفريط في طاعة القائد

جال���ت خي���ل الم�شركي���ن وباغتته���م من الخل���ف فتفكك���ت �شفوفهم 
وتوق���ف هجومه���م فاأع���اد الم�شرك���ون توازنه���م وانطلقت ام���راأة لترفع 
راي���ة الم�شركي���ن الت���ي كان���ت على االأر����س وانقلب���ت موازي���ن المعركة 
فالم�شلم���ون قد اختلطت خيل الم��شركين بينه���م وبينما الحمزة ›رضي 
اهلل عنه‹ في توثبه و�شجاعته واإخال�شه يح�شد اأرواح الم�شركين اأمامه 
كان���ت هن���د )اأم معاوي���ة( ومعه���ا وح�ش�ي الحب�ش����ي رامي الرم���ح الغادر 
ال���ذي �ش���دده وهو عل���ى ُبْع���د اأمتاٍر م���ن الخلف اإل���ى �شيد ال�شه���داء كما 
�شم���اه ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ فت�شعد روحه في ج�شده 
الجدي���د اإل���ى ج���وار ربها ت���ارًكا ج�شده الطاه���ر لي�شهد وح�شي���ة اآل اأبي 
�شفي���ان وهمجيتهم فتبقر )هن���د( بطنه وتخرج كبده لتلوكها باأ�شنانها 
وتقطع اأذنيه واأنفه لتخيطها اأ�شورة في يدها، وفي ذلك الو�شع ي�شقط 

الع�شرات من ال�شهداء.
وه���ا هو اآخر االأنبي���اء والمر�شلين في ثبات منقطع النظير تهاجمه 
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الجم���وع الم�شرك���ة م���ن كل جان���ب وهو يرميه���م بال�شه���ام حتى فرغت 
جعبت���ه، ويقارعه���م ب�شيفه ومع���ه اأربعة ع�شر رجاًل م���ن اأهل بيته ثبتوا 
مع���ه ومن المخل�شي���ن، اأما الباقون فقد فروا وترك���وا ر�شول اهلل ›صلى 
اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ فمنهم من و�شل اإلى المدينة ومنهم من ال يزال 

قريًبا.
ولك���ن القل���ة الموؤمن���ة الثابت���ة مع ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله 
وس���لم‹ ا�شتب�شل���ت فكلم���ا هجمت ع�شابة م���ن الم�شركي���ن ك�شفها الكرار 
عل���ي ›عليه الس���ام‹ وقتل منه���ا قائدها فتراجعت اإال اأنه���م يهجمون من 

كل الجهات فكان اأبو دجانة ي�شرب ب�شيفه حتى انحنى.
وتق���دم اأب���يُّ بن خلف مع ع�شابته عل���ى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آل���ه وس���لم‹ حتى اقترب اأبيُّ فقال: ال نجوُت اإن نج���وَت يا محمد، فتناول 
ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ الحربة من الحارث بن ال�شمة 
وطع���ن اأب���ّي بن خلف ف���ي رقبته ف�شقط م���ن ظهر فر�شه يخ���ور كالثور 

ومات منها.
لق���د كان ر�ش���ول اهلل ›صل����ى اهلل عليه وعلى آله وس����لم‹ اأق���رب اأ�شحابه اإلى 
الع���دو ويقات���ل قتااًل �شدي���ًدا فرماه ابن قماأة - اأقم���اه اهلل - بحجٍر �شجت 
وجنته وك�شرت �شنه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ثم اأهوى ابن قماأة ب�شيفه 
عل���ى ر�ش���ول اهلل ›صل����ى اهلل علي����ه وعل����ى آله وس����لم‹ فلقي���ه م�شعب ب���ن عمير 

بج�شده ليفدي ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ و�شقط �شهيًدا.
وي�ش���رب الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹ اأروع االأمثل���ة في 
ال�شم���ود واال�شتب�ش���ال والثبات، وال ي���زال ينظم اأ�شحاب���ه طوال فترات 

المعركة.
وُي�شم���ع الر�ش���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وهو يدع���و اأ�شحابه 
اإلى اإعادة �شف ال�شفوف فبدوؤوا بالتراجع واحًدا واحًدا حتى ا�شطفوا 
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من جديد وفجاأًة بدت للم��شركين فكرة الرجوع اإلى مع�شكرهم واإنهاء 
المعرك���ة خوًف���ا اأن ي�شتعي���د الم�شلمون زمام ال�شيط���رة فيخ�شرون هذا 
الن�ش����ر الكبير فتركوا �شاحة القت���ال واأنوفهم في ال�شماء فخًرا وفرًحا 

فقد ثاأروا لقتالهم في بدر.

التدخل الإلهي يمنع الم�سركين من موا�سلة التقدم:

التدخل االإلهي يمنع الم�شركين من موا�شلة التقدم حيث لقد كان 
من البديهي اأن يتحرك الم�شركون اإلى المدينة لكن اهلل �شرفهم عنها 
بعد اأن عفا عن الموؤمنين فتمثل ذلك العفو في �شرفه للم�ش�ركين عن 
وَنُهم  �سُّ َدَقُكُم �هلُل َوْعَدُه �إِْذ َتُ المدينة كما قال اهلل تعالى: {َوَلَقْد �سَ
ــن َبْعِد َما  ْيُتم مِّ ــى �إَِذ� َف�ِسْلُتــْم َوَتَناَزْعُتــْم ِف �لأَْمــِر َوَع�سَ ِباإِْذِنــِه َحتَّ
ن ُيِريــُد �لآِخَرَة  ْنَيــا َوِمنُكم مَّ ــن ُيِريُد �لدُّ وَن ِمنُكم مَّ بُّ ــا ُتِ �أََر�ُكــم مَّ
ٍل َعَلى  َرَفُكــْم َعْنُهــْم ِلَيْبَتِلَيُكْم َوَلَقــْد َعَفا َعنُكــْم َو�هلُل ُذو َف�سْ ُثــمَّ �سَ
�ْلُوؤِْمِنــنَي}]اآل عم��ران:152[ وتوجه الم�ش�ركون اإل���ى مع�شكرهم وركبوا االإبل 

وتركوا الخيل را�شين بهذه النتيجة للمعركة.
 فلم���ا انته���ت المعرك���ة �شاأل ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 
ع���ن ال�شه���داء فاإذا بعمه حم���زة ›رضي اهلل عنه‹ في ال�شهداء وقد مثلوا به 
فح���زن حزًنا �شدي���ًدا فقدم ال�شهداء لل�شالة عليهم ويرفعون مجموعة 
مجموع���ة وحمزة ال ُيرفع حتى �شلى على جميع ال�شهداء ثم ُدفنوا في 

اأحد.
 وان�ش�رف الم�شلمون مع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ اإلى 
ا ›عليه السام‹ في اآثار الم�ش�ركين،  المدينة مثخنين بالجراح واأر�شل عليًّ
وت�شتقبل فاطمة ›عليها السام‹ اأباها ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وتعالج 
جراح���ه وتغ�ش���ل الدم وهي تبكي فهي تعلم حر�س ر�شول اهلل على اإنقاذ 

النا�س من عذاب اهلل وهم يفعلون به كل هذا.
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اأهم الدرو�ش والعبر
لن�شتم���ع اإلى ال�شي���د ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹ وه���و يتحدث مع بع�س 
اج ومن على جبل اأحد عن اأهم الدرو�س والعبر من هذه المعركة  الُحجَّ

فيقول:

اأوًل: ال�سمع والطاعة للقائد:

كان م���ن اأهم االأ�شياء التي ُربَِّي عليها الم�شلمون في القراآن الكريم، 
وعلى يد ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في تربيته للم�شلمين 
ه���ي: ال�شمع والطاع���ة، الطاعة بمعنى الكلمة، والق���راآن اأكد على هذه، 

طاعة ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ في كل الميادين.

ثانًيا: عدم التنازع بين المجاهدين؛ لأنه يوؤدي اإلى الف�سل 

ف���ي بداي���ة المعرك���ة - كم���ا ق���ال اهلل �شبحان���ه وتعال���ى ف���ي الق���راآن 
وَنُهــْم ِباإِْذِنِه َحتَّى �إَِذ�  �سُّ ْذ َتُ َدَقُكــُم �هلُل َوْعَدُه �إِ الكري���م-: {َوَلَقْد �سَ
وَن}]اآل  بُّ َر�ُكْم َما ُتِ ْيُتْم ِمْن َبْعِد َما �أَ َف�ِسْلُتــْم َوَتَناَزْعُتْم ِف �ْلأَْمِر َوَع�سَ
وَنُهْم} اأي قتل ب�شهولة، يم�شحون  �سُّ عمران:152[ في البداية كما قال: {َتُ

روؤو����س الكافرين، ح�ش���ل التنازع، ح�شل الف�ش���ل، ح�شل ع�شيان، وهذه 
ه���ي التي ت�ش���رب الم�شلمين، ت�شرب الم�شلمين �شرب���ة رهيبة، التنازع 
والف�شل، ال مبرر الأي �شخ�س اأن يدلي براأي، اأو اأن يقول �شيًئا مع وجود 
ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹؛ اأواًل: كان النبي ›صلى اهلل عليه 
ا كاماًل في ذكائه،  ���ا كان �شخ�شً وعل���ى آله وس���لم‹ ر�شول من عند اهلل، اأي�شً
ف���ي فهم���ه، �شخ�س يع���رف المجتمع العرب���ي، ويعرف اآل���ة الحرب عند 
ا تكتيكات  العرب، ويعرف كل االأ�شياء في المجتمع العربي، ويعرف اأي�شً
المع���ارك، والقت���ال، لك���ن اأحياًنا تظه���ر االآراء: تنازع، وف�ش���ل، ومتى ما 
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ا.  ح�ش���ل تنازع وف�ش���ل داخل فئة تحمل ر�شالة، تحم���ل مهمة كبيرة جدًّ
ه���م كان���وا اأن�ش���ار ر�شول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹، اإذا ما ح�شل 
�ش���ون الر�ش���ول، ويعر�ش���ون الر�شالة كلها،  الخل���ل ف���ي جانبه���م قد ُيعرِّ
ث���م يعر�ش���ون الب�شرية كلها للخ�شران، عندم���ا ح�شل التنازع يقال باأنه 
ح�ش���ل مم���ن كانوا رم���اة في الجبل، بع���د اأن راأوا الغلب���ة للم�شلمين في 
المعركة، وراأوا الم�شركين انهزموا قالوا: ننزل، انتهت المعركة، ننزل، 

غنائم، نجمع غنائم، وانتهت المعركة!
ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹ كان قد اأك���د عليه���م باأالَّ 
يبرح���وا اأماكنهم اأبًدا، كاأنه ح�شل فيما بينهم، المجموعة الذين كانوا 
ف���ي )الثغرة( ح�شل فيما بينهم اأخ���ذ ورد، ِمنهم َمن �شمم على البقاء، 
ومنه���م َمن نزل، الذين نزلوا بالطب���ع االآخرون ي�شاهدونهم، االآخرون 
م���ن المقاتلي���ن، هم ي�شاهدونهم، كان المفرو�س اأن يقولوا: ال تبرحوا 
اأماكنكم كما اأمركم ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹، لكن ع�شوا، 
ا �شكت االآخرون كان كاأنه موقف للكّل، وتناُزع وف�شل  والمع�شية هذه لمَّ

ح�شل من داخل، ماذا ح�شل فيما بعد؟
ح�ش���ل فيم���ا اأعتق���د اأن���ا - واهلل اأعل���م - اأن اهلل هي���اأ؛ الأنه���م ارتكب���وا 
خطيئ���ة كبي���رة، بغ�س النظر ع���ن كونها خطيئة، وم���ن ورائها جهنم اأو 
م���ا من ورائها جهنم، خطيئة في واق���ع العمل الر�شالي، واقع الر�شالة، 
ه���وؤالء هم يحمل���ون ر�شالة للب�شري���ة كلها، اإذا لم يكون���وا هم ملتزمين 
بالطاع���ة المطلق���ة للر�ش���ول ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ فمعنى هذا 
بداي���ة الف�ش���ل ف���ي اأول الطري���ق، وه���ذا تعري����س للر�شال���ة، وللر�ش���ول 

ولالأمة كلها للخطورة.
ثالًث���ا: اأن يفه���م النا����س ب���اأن من عواق���ب التفري���ط اأن تخ�شر االأمة 

عظماءها:
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م���ا الذي ح�شل بعد؟ يتهياأ اأن يلف الم�شركون في�شربونهم، فيقتل 
�شبع���ون قتي���اًل، منهم: حم���زة، وحمزة كم���ا قال عنه الر�ش���ول ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وس���لم‹: �شيد ال�شهداء، هو الذي �شماه �شيد ال�شهداء، حمزة 
ا باالإخال�س لر�شول  كان معروًفا بالفرو�شية، والبطولة، ومعروًفا اأي�شً
اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹، والتفاني، التفاني ف���ي القتال. كانت 
خ�ش���ارة حمزة تعتبر خ�ش���ارة رهيبة؛ الأنه - حقيقة - اأعظم خ�شارة على 
�س،  االأم���ة ه���ي عظماوؤها، اأيُّ اأمة تخ�شر اأيَّ خ�شارة اأخرى يمكن اأن تعوَّ
ك���وارث طبيعية تتعر����س للم�شاكن، اأو للم���زارع، اأو الأي �شيء اآخر، لكن 
العظم���اء ه���م اإذا ما فقدوا خ�شارة ال تعو�س، ف���كان حمزة يعتبر خ�شارة 

ا. كبيرة جدًّ
من اأين جاءت هذه الخ�شارة؟ هل الخ�شارة على النبي ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ وحده اأم خ�شارة على الكل؟ كانت خ�شارة على الكل؛ الأن 
اأولئ���ك الذين تثاقل���وا - كما قال اهلل عنهم - تنازعوا، وف�شلوا، وع�شوا، 
ا؛ الأن  ا�شتحق���وا اأن يوؤدب���وا، ا�شتحقوا اأن يوؤدبوا فع���اًل، واالأدب ياأتي عامًّ
االآخري���ن �شكتوا، األم ين���زل هوؤالء من الجبل واالآخ���رون ي�شاهدونهم؟ 
ل���م يتكلموا، عندم���ا ي�شكت النا����س فال�شكوت اأحياًنا يعب���ر عن الموقف 

الجماعي، فيكون الكل م�شتحقين للعقوبة.
والق���راآن الكري���م اأك���د عل���ى اأن العقوب���ات تح�ش���ل ف���ي الدني���ا، واأي 
عم���ل يعمل���ه النا�س العقوبة هنا تكون مفاجئ���ة، عندما مال الم�شركون 
مال���وا وفاجاأوا الم�شلمين، وهم يجمع���ون الغنائم، كانت هزيمة منكرة 
للم�شلمي���ن حقيق���ة، كانت هزيمة منكرة، وبقي ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ مع مجموعة من اأهل بيته، وم���ن خوا�س اأ�شحابه، بقوا 
يدافعون عنه، والم�شركون )�شمتوا( بالنبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ 

حتى قال قائلهم: )اأُعل هبل(، قالوا: اإن اأبا �شفيان قال: )اأُعل هبل(.
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فكان���ت �شرب���ة �شديدة، اهلل ق���ال عنها وهو يذكر ه���ذه الق�شة - الأن 
غ���زوة اأح���د لم يكن فيها ن�شر للم�شلمي���ن حقيقة، النتيجة النهائية لم 
يك���ن فيه���ا ن�شر، لكن كان فيها درو�س كثيرة مهمة ال تزال م�شطرة اإلى 

االآن، وال يزال الم�شلمون بحاجة اإليها اإلى االآن -.
َذ� َف�ِسْلُتــْم َوَتَناَزْعُتْم ِف  ــى �إِ ق���ال اهلل �شبحان���ه عن ما ح�شل: {َحتَّ
ْنَيا  وَن ِمْنُكْم َمــْن ُيِريُد �لدُّ بُّ ْيُتْم ِمْن َبْعــِد َما �أََر�ُكْم َما ُتِ �ْلأَْمــِر َوَع�سَ
َرَفُكْم َعْنُهــْم ِلَيْبَتِلَيُكــْم َوَلَقْد َعَفا  َوِمْنُكــْم َمــْن ُيِريُد �ْلآِخــَرَة ُثــمَّ �سَ
َعْنُكــْم}]اآل عم��ران:152[ مم���ا ي���دل على اأنهم تلق���وا عقوبة اإلهي���ة؛ الأن اهلل 
ْر�ِس}]الفتح:4[  َمــَو�ِت َو�ْلأَ �شبحان���ه وتعال���ى، كما ق���ال: {َوهلِل ُجُنوُد �ل�سَّ
مت���ى ما ع�ش���اه من هو يتحم���ل م�شوؤولي���ة، ويحمل ر�شال���ة، الم�شلمون 
جميًع���ا ف���ي اأي���ام ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في هذا المكان 
ه���م كان���وا طليع���ة م���ن ي�شل���ح الب�شرية كله���ا، عندم���ا ع�ش���وا ا�شتحقوا 
العقوب���ة، ولك���ن كما ق���ال اهلل {َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم} العف���و يف�شره بع�س 
المف�شرين باأن معناه: )العفو عن الذنوب، العفو عن االإثم(. المو�شوع 
لي�س مو�شوع اإثم وااّل ما اإثم، المو�شوع مو�شوع عقوبات وقتّية هنا في 

الدنيا، االإثم هناك في االآخرة. 
ولق���د عف���ا عنك���م، المدين���ة تبعد عن اأحد، ك���م؟ اأربعة كيل���و مترات، 
كان ال�ش���يء الطبيعي المحتمل لقري�س هو: اأن يدخلوا المدينة، األي�س 
هذا كان هو المحتمل؟ وقد خرج االأن�شار هنا، والم�شلمون هناك، وقد 
هزم���وا، وبع�شه���م �شاعوا لفترة. كان ال�ش���يء المحتمل هو: اأن يدخلوا 
المدينة، فيحتلوها، ويعبثوا بها، ولكن اهلل عفا عن الم�شلمين، وتدارك 

االأمر ف�شرفهم، فان�شرف الم�شركون، واتجهوا نحو مكة.
هذا من اللطف االإلهي، من العفو االإلهي العظيم في هذا الموقف، 
ا، واأي قائد ع�شكري يح�شل له ن�شر  واإال كان���ت المدين���ة هنا قريبة جدًّ
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كهذا، مثلما ح�شل لخالد بن الوليد ولقري�س في تلك المعركة اأن اأول 
ما يتبادر اإلى ذهنه هو: اأن يهجم على المدينة، لي�شوا اأغبياء اإلى هذه 
الدرج���ة اأالَّ يفكروا اأن يدخل���وا المدينة، لكن اهلل �شرفهم، {َوَلَقْد َعَفا 

َعْنُكْم} كما قال اهلل...(.
ويقول: 

فعندم���ا نق���راأ: {َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم} في ق�ش���ة اأُُحد قالوا: )اأي: عفا 
عنك���م االإث���م(، عفا لم تت���رك الم�شاألة تنتهي اإلى اأق�ش���ى حدودها؛ الأنه 
ا احتمااًل  كان - كم���ا قلن���ا اأكثر من مرة - اإن���ه كان من المحتمل ع�شكريًّ

موؤكًدا هو: اأن يدخل الم�شركون المدينة، لكن اهلل عفا ف�شرفهم.
فالمه���م ف���ي ه���ذا الموقف اأن فيه���ا درو�ًشا، وفيها خ�ش���ارة كبيرة هي 
ا على  خ�ش���ارة حم���زة، ور�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ تاألم جدًّ
حم���زة؛ الأن���ه كان ف���ي ظ���رف اأحوج ما يك���ون اإلى �شخ����س كحمزة، رجل 
�شجاع، ورجل مخل�س، ورجل موؤمن، ورجل قوي في ذات اهلل، واأي قائد 
يدخ���ل في مواجهة مع اآخرين يع���رف قيمة الرجل المهم. في ميادين 
المواجهة مع اأعداء اهلل ي�شبح الرجل المهم له قيمته العالية، ويعرف 

النا�س الحاجة الما�شة اإليه.

رابًعــا: خطورة الت�سنيفــات والتاأويالت اأمــام اأي توجيهات تاأتي 
من القائد: 

يقول ال�شيد ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹:
)عندم���ا نعود ونق���راأ القراآن في ق�شة )اأُُح���د( ناأخذ منها عبًرا؛ الأن 
اهلل خلده���ا، وعندم���ا خلد هذه الق�شة؛ الأن االأم���ة بحاجة اإليها في كل 
ا، اأو كتاب ق�ش�س، بل يخلد  مراحل حياتها، والقراآن لي�س كتاًبا تاريخيًّ
الق�شي���ة؛ الأنها ُمهم���ة، وموطن العبرة فيها هي المخالفة، والمخالفة 



115

سبمي دلأعأي يح

الت���ي قد نقول: اأولئك ال ياأثم���ون، اإذا جئنا على قواعدنا، اأنهم ياأثمون 
اأو ال ياأثم���ون، متاأولي���ن، األم يقولوا هكذا: التاأويل ينهي االإثم ونحوه؟ 
لم ينطلقوا بجراأة، لكنهم ع�شوا، اأنت ع�شيت اأمًرا، االأمر هذا ال تنطلق 
لتتاأول في مواجهته اأبًدا، وهذا هو ما دار حوله القراآن الكريم: التاأكيد 
عل���ى اأالَّ يف�ش���ح المج���ال اأب���ًدا للتاأوي���الت، والت�شنيف���ات، والتقدي���رات، 
وربم���ا.. ولع���ل ك���ذا، والغاي���ة واحدة، وعبارات م���ن هذه.. الت���زم، التزم، 
وهك���ذا كان���ت روحية االإمام علي ›عليه الس���ام‹ روحية االلت���زام المطلق 

لر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
والأن م���ن يلتزم���ون ه���ذا االلت���زام ه���م م���ن يح�شل���ون عل���ى الكمال 
المكت���وب لمن دانوا بهذا الدين العظيم؛ الأن االإ�شالم دين تكامل، دين 
تكام���ل للب�ش���ر، فم���ن التزم به، من �شلَّ���م روحيته له، واأط���اع اهلل، واأطاع 
ر�شول���ه الطاع���ة المطلق���ة، يح�ش���ل عل���ى العل���م، يح�ش���ل عل���ى الكمال 
المق���در ل���ه، لكن م���ن ينطلق���ون وراء الت�شنيف���ات والتاأوي���الت هم من 
يجن���ون عل���ى االأم���ة، م���ا �شربن���ا من ذل���ك الي���وم اإل���ى االآن اإال من هذه 

التاأويالت(.

خام�ًسا: ظهر في اأُُحد عظمة الر�سول كقائد ع�سكري:

يق���ول ال�شيد ح�شي���ن ›رضوان اهلل عليه‹ في الدر����س ال�شاد�س ع�شر من 
درو�س رم�شان:

 )لق���د كان ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ قائ���ًدا لدي���ه معرفة عالية 
ويعتم���د علي���ه ب�ش���كل كبي���ر ف���ي مي���دان المواجه���ة {َو�إِْذ َغــَدْوَت ِمــْن 
ُئ �ْلُوؤِْمِنــنَي َمَقاِعــَد ِلْلِقَتــاِل}]اآل عم��ران:121[ كذل���ك بالن�شبة  �أَْهِلــَك ُتَبــوِّ
لنف�شيت���ه اأخالق���ه العالية �شعة �شدره الت���ي تجعله يعرف كيف يتعامل 
م���ع االآخرين ف���ي الظروف ال�شعبة ف���ي الظروف التي ع���ادة توؤدي اإلى 
اخت���الف بين النا�س، اختالف بين المجتمع اختالف فيما بين القيادة 
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ا َغِليَظ �ْلَقْلِب  والجن���ود {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �هلِل ِلْنــَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ
ــو� ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َو��ْسَتْغِفْر َلُهــْم َو�َساِوْرُهْم ِف �ْلأَْمِر  َلْنَف�سُّ
ِلــنَي}]اآل عمران:159[  ْل َعَلــى �هلِل �إِنَّ �هلَل ُيِحــبُّ �ْلَُتَوكِّ َفــاإَِذ� َعَزْمــَت َفَتَوكَّ
 عندم���ا ن�شم���ع توجيه���ات كهذه فيه���ا ما ه���و حكاية عما ه���و عليه فعاًل 
و�  ا َغِليَظ �ْلَقْلِب َلْنَف�سُّ {َفِبَمــا َرْحَمٍة ِمَن �هلِل ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ
ا،  ِمْن َحْوِلَك} اأو ن�شمع توجيهات له وتراها ذات قيمة عالية ومهمة جدًّ

خا�شة في و�شعية كهذه التي مر بها الم�شلمون بعد معركة اأحد.
{َفاْعــُف َعْنُهم}]اآل عم��ران:159[ وتجد داخل االآي���ات التي تذكر اأحداث 
معرك���ة اأح���د وتل���ك الهزيم���ة، ك���م ظهر فيه���ا من كلم���ات {َوَلَقــْد َعَفا 
�هلُل َعْنُهــْم}]اآل عمران:155[ {َوَلَقْد َعَفــا َعْنُكْم}]اآل عمران:152[ وهكذا فيوجه 
���ا باأن يعف���و عنه���م {َفاْعُف  ر�شول���ه ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ اأي�شً
َعْنُهم} العفو قد يكون التغا�شي عن الموؤاخذة، التغا�شي عن كثير من 
التاأني���ب والتوبي���خ، العفو يختلف عن المغفرة ويك���ون له مجال خا�س 
غي���ر مو�ش���وع المغفرة؛ ولهذا ياأتي في بع����س االآيات يجمع بين العفو 

والمغفرة.
{َو��ْسَتْغِفــْر َلُهــْم}]اآل عم��ران: 159[ وا�شتغف���ر له���م ب���اأن تطل���ب م���ن اهلل 
المغف���رة له���م {َو�َساِوْرُهْم ِف �ْلأَْمــِر}]اآل عمران: 159[ الأن���ه في حالة كهذه 
عندم���ا يتج���ه الأن ي�شاوره���م هذه فيها نوع م���ن االأن�س، اأعن���ي يلم�شون 
باأن���ه ال ت���زال نظرته اإليه���م جيدة وال يزال قريًبا منه���م، االإن�شان الذي 
تتج���ه لم�شاورت���ه يعن���ي م���اذا؟ اأن نف�ش���ك قريب���ة من���ه؛ الأن���ه - ع���ادة - 
الهزيم���ة تترك اأثًرا كبيًرا في النفو�س خا�شة، وهم عندما انهزموا في 
اأح���د ترك���وا ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ف���ي الميدان وكانت 
���ا اأن ي�شتحي���ي كل �شخ�س  ه���ذه ق�شي���ة كبي���رة، فكان ه���ذا �شيًئ���ا طبيعيًّ
منه���م ويخج���ل ويك���ون يح���اول اأالَّ ي���راه ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى 
آل���ه وس���لم‹ ف���اإذا ما اتجه ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ اإليهم 
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و�شاوره���م وتح���دث معهم يح�شون بنوع من االأن����س، فهذه لها اأثر كبير 
في النفو�س.

وعندم���ا ينطل���ق ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعل���ى آله وس���لم‹ ليتعامل 
عل���ى هذا النحو من منطلق معرفته للنا����س كب�شر يعرف النا�س كنا�س 
ويع���رف الو�شعية اأن���ه لي�س �شحيًحا اأو لي�س اأ�شلوًب���ا �شحيًحا اأن يتجه 
اإلى توبيخ ومقاطعة لهم ونفور منهم، هذا �شيزيد من ماذا؟ من ارتياح 
العدو؛ الأنه اأوجد هزيمة جعلت هذا المجتمع يتفكك تماًما وكل اإن�شان 
هو واإن زل قد يكون قريًبا اإال نوعيه منهم تحدث عنهم: {َوَطاِئَفٌة َقْد 
قِّ َظنَّ �َلاِهِليَِّة}]اآل عمران:154[  وَن ِباهلِل َغْرَ �ْلَ ْتُهْم �أَْنُف�ُسُهــْم َيُظنُّ �أََهمَّ
هذه نوعية ثانية لكن اآخرين قد تكون اأحياًنا متى ما زّل زلة كل واحد 
يعرف زلته، وكل واحد يكون لزلته اأثر في نف�شه وباالإمكان اإذا ما زالت 
نف�شيته �شالحة يكون قاباًل الأن يوجه اأكثر ويتفهم اأكثر وياأخذ درو�ًشا 

وعبًرا مما حدث فيكون فيما بعد على م�شتوى اأف�شل.
ْل َعَلــى �هلِل} اأي يق���ول هن���ا ف���ي توجيه���ات   {َفــاإَِذ� َعَزْمــَت َفَتــَوكَّ
ْل  {َفاْعُف َعْنُهْم َو��ْسَتْغِفــْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم ِف �ْلأَْمِر َفاإَِذ� َعَزْمَت َفَتَوكَّ
ا وبالتاأكي���د اأن ر�شول اهلل  َعَلــى �هلِل}]اآل عم��ران:159[ توجيه���ات مهمة ج���دًّ
›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ كان على م�شتوى العمل بهذه التوجيهات(.

�ساد�ًسا: من اأهم الدرو�س في اأُُحد غربلت النفو�س

يق���ول ال�شيد ح�شي���ن ›رضوان اهلل عليه‹ في الدر����س ال�شاد�س ع�شر من 
درو�س رم�شان: 

الح���ظ هنا ف���ي معركة )اأحد( ك���م ح�شل من خاللها م���ن غربلة، غربلة 
كم���ا قال بع���د: {َوِلَيْعَلــَم �ْلُوؤِْمِنــنَي  َوِلَيْعَلَم �لَِّذيــَن َناَفُقو�}]اآل عم��ران:166، 167[ 
َحَق �ْلَكاِفِريَن}]اآل عمران:141[  �َس �هلُل �لَِّذيَن �آَمُنو� َوَيْ  و�شابًقا يقول: {َوِلُيَمحِّ
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َّا  ِخَذ ِمْنُكــْم �ُسَهَد�َء}]اآل عم��ران:140[ {َوَل {َوِلَيْعَلــَم �هلُل �لَِّذيــَن �آَمُنو� َوَيتَّ
اِبِريَن}]اآل عمران:142[.  َيْعَلِم �هلُل �لَِّذيَن َجاَهُدو� ِمْنُكْم َوَيْعَلَم �ل�سَّ

ا ف���ي غربلة النفو����س، اأعني مهمة  وهك���ذا؛ الأن االأح���داث مهم���ة جدًّ
���ا بالن�شب���ة الأي واح���د من���ا م���ن خالل  حت���ى بالن�شب���ة ل���ك اأن���ت �شخ�شيًّ
االأحداث قد يتلم�س هو ما لديه من نقاط �شعف ما لديه من روؤى قد 
تك���ون غير �شحيحة، في�شلح نف�شيته هو، ويحاول اأن ي�شحح و�شعيته. 
اإ�شافة اإلى تقييم النا�س لبع�شهم بع�س، تقييم المجتمع وغربلته من 
خالل االأحداث؛ الأن م�شتقبل االأمة، اأي اأمة ت�شتفيد من االأحداث على 
ه���ذا النح���و تكون خطًطا قائمة على معرف���ة، خطًطا واعية قائمة على 
معرف���ة، تع���رف اأن هذا االإن�شان ك���ذا وهذا كذا وهذا ك���ذا وتلك القبيلة 
ك���ذا و�شكان تلك القرية كذا وهك���ذا ت�شتطيع اأن تعرف فتكون خططك 
بال�شكل الذي ال يكون فيها اأخطاء متكررة، قد توكل مهمة اإلى �شخ�س 
اأو اإل���ى مجموع���ة من النا�س ه���م في الواقع غير جديري���ن باأن يقوموا 

بتلك المهمة وهكذا.
•••



119

ل أ ي  درغي ا يجغغا  ين  موبارززغمغ

غزوة الخندق)االأحزاب( )في �سوال �سنة 5 هـ - 627م(
ح�ش���ل تاآم���ر يهودي بين اليه���ود والزعماء العرب ف���ي ذلك الع�شر، 
المتنف���ذون والمت�شلط���ون تحال���ف وتكات���ف يه���دف اإل���ى الق�ش���اء على 
���ا وكان م���ن ثم���رات ه���ذا التحالف وم���ن نتائجه غزوة  االإ�ش���الم ع�شكريًّ

االأحزاب.
غزوة االأحزاب ح�شد فيها المتنفذون المجرمون من العرب وبدعم 
اليه���ود، بتع���اون عربي يهودي ح�ش���دوا فيها ح�شوًدا كبي���رة من الجنود 
لهدف ح�شار النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ومن معه من الموؤمنين 
���ا وت�شفيتهم  ف���ي المدين���ة المنورة والعم���ل على الق�ش���اء عليهم نهائيًّ

ا. ع�شكريًّ
ولذل���ك �ُشمي���ت هذه الغزوة بغ���زوة االأحزاب؛ الأن ق���وى ال�شرك من 
العرب مع اأحفاد القردة والخنازير اليهود الملعونين في محكم التنزيل 
تحزب���وا م���ع الم�شركي���ن وتكالب���وا للق�ش���اء عل���ى االإ�ش���الم وا�شتئ�ش���ال 
الم�شلمي���ن؛ حقًدا منهم على هذا الدي���ن القويم وا�شتكباًرا في االأر�س 
ا كم���ا اأخبر بذل���ك رب العالمين حيث قال عنه���م:  {َلَتِجَدنَّ �أَ�َسدَّ  وعل���وًّ

لَِّذيَن �آَمُنوْ� �ْلَيُهوَد َو�لَِّذيَن �أَ�ْسَرُكوْ�}]المائدة:82[. ا�ِس َعَد�َوةاً لِّ �لنَّ
فل���م يهداأ لليهود بال ولم ي�شتق���ر لهم قرار منذ بزوغ فجر االإ�شالم 
ا بعد اأن دخل االإ�شالم اإلى يثرب؛ فظلوا يحيكون الموؤامرات،  وخ�شو�شً

ويثيرون الحروب �شد الم�شلمين.
ففي ال�شنة الخام�شة من الهجرة ذهب مجموعة من اليهود منهم: 
حي���ي بن اأخط���ب و�شالم بن م�شك���م اإلى قري�س لتحري�شه���م على قتال 
الر�ش���ول محم���د ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ فا�شتقبلهم زعماء قري�س 

بالحفاوة والترحاب ومنهم اأبو �شفيان بن حرب.
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ًب���ا به���م وقائاًل له���م: اأهاًل اأح���ب النا����س اإلينا من  اأب���و �شفي���ان ُمَرحِّ
اأعاننا على عداوة محمد.

اأبو �شفيان مع بع�س الزعماء: يا مع�شر يهود اأنتم اأهل الكتاب االأول 
اأخبرونا اأديننا خير اأم دين محمد؟

اليهود: بل دينكم يا مع�شر قري�س خير من دين محمد.
وق���د ذك���ر اهلل ذلك في القراآن قال اهلل تعال���ى: {�أََلْ َتَر �إَِل �لَِّذيَن 
اُغوِت َوَيُقوُلوَن ِللَِّذيَن  ْبِت َو�لطَّ ِمُنوَن ِباْلِ َن �ْلِكَتاِب ُيوؤْ ا مِّ يباً �أُوُتوْ� َن�سِ

}]الن�ساء:51[. َكَفُروْ� َهوؤُلِء �أَْهَدى ِمَن �لَِّذيَن �آَمُنوْ� �َسِبيلاً
اليه���ود: اإن���ا ندعوك���م ي���ا مع�ش���ر قري����س لقت���ال محم���د وا�شتئ�شال 
�شاأفت���ه، ونح���ن �َشَنٌد لكم وعوٌن على حرب���ه، و�شوف نقوم بتحري�س من 

ا�شتطعنا تحري�شه من قبائل العرب.
زعماء قري�س: نحن اأول من يجيب اإلى ذلك اإذا كنتم �شادقين.

اليهود: �شادقون في ما نقول، و�شترون ذلك باأم اأعينكم.
اليهود: ينطلقون اإلى قبيلة غطفان ويلتقون بزعمائها.

حي���ي ب���ن اأخط���ب: ي���ا مع�ش���ر الع���رب اإن محم���ًدا ق���د قوي���ت �شوكته 
وا�شتفحل اأمره واإنا ندعوكم اإلى حربه والق�شاء على دينه وقد اأجمعت 

قري�س على حربه معنا وهذه بع�س االأموال تعينكم على الحرب.
زعماء غطفان: ما دام االأمر كذلك فاإنا م�شتعدون.

ث���م يذه���ب اليهود اإلى قبيل���ة �ُشليم وغيرها م���ن القبائل فينجحون 
ف���ي تحري�شه���م، وتعاه���دوا جميًعا على ح���رب محمد، وح���ددوا موعًدا 

للخروج، ثم بداأوا يتهيَّوؤُون للخروج.
َرْكٌب من خزاعة ينطلقون اإلى المدينة وي�شلون في اأربع لياٍل.

ي���ا ر�ش���ول اهلل: اإن قري�ًش���ا وقبيلة غطف���ان وبع�س القبائ���ل العربية 
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معهم اليهود قد تحالفوا وتعاهدوا على ح�شاركم وحربكم.
الر�ش���ول يجم���ع الم�شلمين ويخبرهم خبر االأح���زاب الذين تحزبوا 
على حرب االإ�شالم، ويندب النا�س اإلى حربهم واال�شتعداد لمواجهتهم، 
ويو�شيه���م دائًم���ا بال�شدق م���ع اهلل والثبات على دي���ن اهلل، واأن الم�شلم 

الواعي ال يتزعزع دينه مهما كانت الظروف واالأحداث.
ولخط���ورة هذا التحال���ف العربي اليهودي ال���ذي ي�شتهدف الق�شاء 
على االإ�شالم والم�شلمين فقد قرر الر�شول )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم( 
وه���و اأعظم قائد عرفه الوجود ب���اأن يحفر خندقاً حول المدينة يحيط 
بها من كل جانب، فال ي�شتطيع االأعداء عبوره، وقيل باأن حفر الخندق 
كان بوحي من اهلل �شبحانه وتعالى. هذا ما اأ�شار اإليه ال�شيد عبد الملك 

حفظه اهلل في لقائه مع المن�شاآت. 
ثم اأخذ الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يخطط لحفر الخندق 
وكي���ف يك���ون م�ش���اره وعمل���ه، فت���م التخطي���ط ل���ه ودرا�ش���ة المو�ش���وع، 
وب���داأت مرحل���ة التنفي���ذ فاأم���ر الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ 
بحف���ر الخن���دق وجعل لكل ع�ش�رة رج���ال 40 ذراًعا يحفرونه، ووكل بكل 
جه���ة قوًما، واأخذ الم�شلمون يحفرون بج���ٍد ون�شاط، ويرددون االأ�شعار 
زة على العمل، وكان ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يعمل  المحفِّ
بنف�شه حتى اغبر ج�شمه، فتم حفره في مدة وجيزة لم ي�شل العدو اإال 
وق���د تم العمل، وكان �شلمان الفار�ش���ي )رضوان اهلل عليه( ممن يعمل بجد 
ون�ش���اط فكان يعمل عمل ع�ش�رة رجال فاأخذ ال�شحابة من المهاجرين 
يقول���ون �شلم���ان منا، واالأن�شار يقولون بل منا، فقال ›صلى اهلل عليه وعلى 

آله وسلم‹: »�سلمان منا �أهل �لبيت«.
وو�شلت جموع االأحزاب وجحافل ال�شرك وال�شالل اإلى المدينة في 
جي����س عظيم قوامه ع�ش���رة اآالف مقاتل بكل عت���اده وعدته على راأ�شهم 



122

ل أ ي  درغي ا يجغغا  ين  موبارززغمغ

اأب���و �شفيان بن حرب رئي�ًشا عل���ى الجميع، فتفاَجاأُوا بوجود خندٍق حوَل 
المدينة ال ي�شتطيع اأحٌد تجاوزه كاأنه ح�شن.
فقالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تعملها.

ِرين  فغ�شب���وا غ�شًبا �شديًدا، فحطوا رحاله���م حول المدينة ُمحا�شِ
لها.

فنزلت قري�س ومن تبعهم في مجمع االأ�شيال، ونزلت غطفان ومن 
تبعهم من نجد اإلى جانب جبل اأُحد.

بينم���ا كان الر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ق���د خرج في ثالثة 
اآالف وع�شك���ر به���م عن���د �شفح جبل �شل���ع �شمال المدين���ة، فجعل الجبل 
خل���ف ظه���ره والخندق بين���ه وبين الق���وم، وجعل مجموع���اٍت يتناوبون 
للحرا�ش���ة لي���اًل حتى يمنعوا ت�شل���ل العدو، وكان ي�شك���ن المدينة ثالثة 
بطون من اليهود: )بني قينقاع وبني الن�شير وبني قريظة( اأما بطنان 
فقد نق�شوا العهد مع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ واأجالهم 
منه���ا، وبق���ي منهم بط���ن هم بنو قريظ���ة فد�س اإليهم اأب���و �شفيان حيي 
ب���ن اأخطب اليه���ودي ليحملهم على نق�س العهد واالن�شمام اإلى جموع 

االأحزاب ول�ش�رب الم�شلمين من الداخل.
فت�شل���ل حي���ي بن اأخطب اإل���ى اأن و�شل بني قريظة ف���رءاه زعيم بني 
قريظ���ة كع���ب بن اأ�شد و�شاحب العه���د مع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 

آله وسلم‹ فدخل الح�شن م�شرًعا واأغلق الباب دونه.
حيي: افتِح الباَب يا كعب.

كعب: لم يجبه.
حيي: يا كعب ويحك افتْح لي.

كع���ب: اإنك امروؤ م�شوؤوم قد عاهدُت محمًدا ول�شت بناق�ٍس ما بيني 
وبينه ولم اأَر منه اإال ال�شدق والوفاء.
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حيي: افتْح لي اأُكلْمك.
كعب: ما اأنا بفاعل.

حي���ي: م���ا اأغلقت باب الح�ش���ن اإال خوًفا عل���ى طعامك َفلَ�ش���ُت باآكٍل 
منه. ففتح له باب الح�شن ودخل حيي اإلى كعب.

حي���ي: جئُت���ك ي���ا كع���ب بعز الده���ر، جئتك ببح���ر ط���ام بقري�س على 
قادته���ا و�شادته���ا، وغطف���ان عل���ى قادته���ا و�شادته���ا، عاَهُدون���ي عل���ى اأالَّ 

يبرحوا حتى ن�شتاأ�شل محمًدا ومن معه.
كع���ب: ِجْئَتن���ي واهلل ب���ذل الده���ر، فدعن���ي و�شاأن���ي، فاإن���ي ل���م اأَر من 

محمٍد اإال �شدًقا ووفاًء.
حي���ي: ل���م يزل ب���ه حتى نق�س العهد عل���ى اأن يعطيه عه���ًدا وميثاًقا 
لئ���ن رجع���ت قري�س وغطف���ان ولم ي�شيبوا محم���ًدا اأن يدخل معه حيي 

في الح�شن حتى ي�شيبه ما اأ�شاب بني قريظة.
هكذا دائًما اليهود ال يفون بعهد اأو ميثاق، ما �شيمتهم اإال الغدر كما 
ُهْم  ْنُهم َبْل �أَْكَثُ � نََّبَذُه َفِريٌق مِّ ق���ال اهلل عنهم: {�أََوُكلََّمــا َعاَهُدوْ� َعْهداً

َل ُيوؤِْمُنوَن}]البقرة:100[.
كع���ب ب���ن اأ�ش���د زعي���م بن���ي قريظة يق���وم بتمزي���ق الكتاب ال���ذي فيه 

العهد.
حيي بن اأخطب )اإبلي�س اليهود( يرجع اإلى اأبي �شفيان وقد نجح في 

حمل بني قريظة على نق�س العهد.
ت�شل االأخبار اإلى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ عن نق�س 

بني قريظة العهد فيبعث نفًرا لمعرفة الخبر.
النف���ر يذهب���ون اإل���ى بن���ي قريظ���ة فيجدونه���م عل���ى اأخبث ح���ال ثم 

يعودون اإلى ر�شول اهلل.
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النفر: يا ر�شول اهلل اإن اليهود قد نق�شوا العهد.
ر�شول اهلل: »�هلل �أكبر �أب�سرو� يا مع�سر �لم�سلمين«.

لما حا�شر االأحزاب المدينة بجي�شهم الكبير، ونق�س اليهود العهد 
من داخل المدينة عظم البالء على الم�شلمين وا�شتد الخوف وو�شعوا 
الن�ش���اء واالأطف���ال ف���ي الح�شون خوًف���ا عليهم من اليه���ود وقد �شخ�س 
ِمُنــوَن َوُزْلِزُلو�  اهلل �شبحان���ه ه���ذه الحال���ة بقول���ه: {ُهَناِلَك �ْبُتِلــَي �ْلُوؤْ
�}]الأح��زاب:11[ وظ���ن بع����س الموؤمني���ن الظن���ون كما ذكر  ِزْلــَز�لاً �َسِديداً
 الق���راآن وق����س اهلل علين���ا حالته���م في �ش���ورة االأحزاب ق���ال اهلل تعالى: 
اُر َوَبَلَغِت  ْب�سَ ن َفْوِقُكْم َوِمْن �أَ�ْسَفَل ِمنُكْم َو�إِْذ َز�َغْت �لأَ {�إِْذ َجاوؤُوُكــم مِّ

ُنوَنا}]الأحزاب:10[. وَن ِباهلِل �لظُّ َناِجَر َوَتُظنُّ �ْلُقُلوُب �ْلَ
وتهي���اأت اأجواٌء خ�شب���ة للمنافقين فظهر النفاق حت���ى قال قائلهم: 
كان محمد َيِعُدنا كنوز ك�شرى وقي�شر واأحدنا اليوم ال ياأمن على نف�شه 

اأن يذهب اإلى الغائط.
فه���ذه الغ���زوة غربلت الم�شلمي���ن، وك�شف���ت المنافقي���ن والذين في 
قلوبه���م مر����س والذين يتبخر اإيمانهم ويتال�شى في وقت وجيز  {َوَلْو 
ُثو� ِبَها  ْن �أَْقَطاِرَها ُثمَّ �ُسِئُلو� �ْلِفْتَنــَة لآَتْوَها َوَما َتَلبَّ ُدِخَلــْت َعَلْيِهم مِّ

�}]الأحزاب:14[. �إِلَّ َي�ِسراً
و�شط���ر فيه���ا الموؤمن���ون الواع���ون اأعظ���م الدرو����س ف���ي ال�شجاع���ة 
ا مثاًل  والت�شحي���ة والثبات في اأفعالهم ومواقفهم واأقوالهم فكانوا حقًّ
ـا َر�أَى �ْلُوؤِْمُنوَن  َـّ يحت���ذى به���م وقال اهلل عن هذه النوعي���ة العالية: {َوَل
َدَق �هلُل َوَر�ُسوُلُه َوَما  �لأَْحَز�َب َقاُلو� َهَذ� َما َوَعَدَنا �هلُل َوَر�ُسوُلُه َو�سَ

ا}]الأحزاب:22[. َز�َدُهْم �إِلَّ �إَِياناًا َوَت�ْسِليماً
كان االأحزاب ُيحِكمون ح�شاَرهم على المدينة فال يدخل اإليها طعاٌم 
ا؛ فاأ�ش���اب الم�شلمين جوٌع ب�شبب الح�شار  م���دة الح�ش���ار اإال ما كان �شرًّ

لكن اهلل جعل البركة في ما كان موجوًدا.
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وعانى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ والموؤمنون ال�شادقون 
معان���اة �شدي���دة م���ن المنافقي���ن والذي���ن ف���ي قلوبه���م مر����س؛ الأنه���م 
وج���دوا له���م ترب���ة خ�شبة لب���ث �شمومه���م وموؤامراته���م، وكذلك عانى 
الر�ش���ول م���ن اأ�شح���اب الوع���ي ال�شعي���ف والناق����س والذي���ن يختلقون 
االأع���ذار  {َيُقوُلــوَن �إِنَّ ُبُيوَتَنــا َعْوَرٌة َوَمــا ِهَي ِبَعــْوَرٍة �إِن ُيِريُدوَن �إِلَّ 
ا�ِس َمن َيْعُبُد  ِفَر�راً�}]الأح��زاب:13[، ومن الذين ق���ال اهلل عنهم: {َوِمَن �لنَّ
اَبْتُه ِفْتَنٌة �نَقَلَب  اَبُه َخْرٌ �ْطَماأَنَّ ِبِه َو�إِْن �أَ�سَ �هلَل َعَلى َحْرٍف َفاإِْن �أَ�سَ

َعَلى َوْجِهِه}]الحج:11[.
وف���ي اأي���ام الح�ش���ار كان المع�شك���ران يترا�شق���ان بالنب���ل والحجارة، 
فكان لدى الم�شلمين من النبل ما يكفيهم لعام اإال اأن الم�شركين كانوا 
ال يعولون على �شالح النبل كثيًرا فكان همهم االأكبر الذي يتلهفون له 
هو عبور الخندق واقتحام المدينة وا�شتئ�شال �شاأفة الم�شلمين، فكانوا 
يتحين���ون الفر�ش���ة ط���وال اللي���ل والنه���ار، لك���ن اهلل م���ن بي���ده مقاليد 

ال�شماوات واالأر�س خيب اأملهم.
وف���ي يوم م���ن اأيام الخندق رمى اأحد الم�شركي���ن بنبل فاأ�شاب �شعد 

بن معاذ في اأكحله فاأخذ الدم ينزف منه.
فق���ال �شعد: الله���م اإن كنت اأبقيت من حرب قري�س �شيًئا فاأبقني لها 
فاإن���ه ال ق���وم اأح���ب اإل���يَّ اأن اأجاهده���م من ق���وم اآذوا ر�ش���ول اهلل وكذبوه 
واأخرج���وه، واإن كنت قد و�شعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي �شهادة 
وال تمتن���ي اإال وق���د اأقررت عيني من بني قريظ���ة فا�شتجاب اهلل دعوته 
فتوق���ف نزي���ف ال���دم اإل���ى اأن اأق���ر اهلل عينه في بن���ي قريظ���ة وا�شت�شهد 

ر�شوان اهلل تعالى عليه.
وبينم���ا الو�شع على تلك الحال من ح�ش���ار وترا�شق بالنبل اإذا بنفر 
من اأ�شجع فر�شان قري�س تجول حول الخندق منهم: عمرو بن عبد ود، 
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وعكرمة بن اأبي جهل، ونوفل بن المغيرة، وهبيرة بن اأبي وهب، و�شرار 
ب���ن الخط���اب حت���ى وج���دوا ثغرة ف���ي الخن���دق فاأقحم���وا خيله���م منها 

وتقدموا نحو مع�شكر الم�شلمين متحدين م�شت�شغرين للم�شلمين.
فطل���ب عم���رو المبارزة ثالث م���رات فلم يجبه م���ن الم�شلمين اأحد 
�ش���وى علي بن اأبي طالب ›عليه الس���ام‹ الذي كان يق���ول للنبي ›صلى اهلل 
ا �شمع  علي���ه وعلى آله وس���لم‹ -في كل مرة-: اأن���ا اأبارزه يا ر�ش���ول اهلل! َوَلمَّ

النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ َعْمًرا يقول:
َد�ِء       لِجْمِعِهْم َهْل ِمـــــــْن ُمَبــــــــــــاِرْز َوَلَقْد َبِحْحُت ِمــــــــــــــــــَن �لنِّ
َفَوَقْفــــُت �إَْذ َجُبــــــــــــَن �ْلـُم�َسْجــ       َجُع َمْوِقَف �لِقــْرِن �ْلـُمنـاجـــْز

ا َنْحـــــــــــــَو �ْلَهَز�ِهـــــْز عاً �إِنِّْي َكـــــــــــــــــــَذِلـــــــــَك لـــــْم �أََزْل       ُمَت�َسـرِّ
َجاَعــــــَة فـــــــــي �ْلَفَتـــــى        و�ْلُجـــــوَد ِمـْن َخيـــــِْر �ْلَغر�ِئْز �إِنَّ �ل�سَّ

واأردف قائاًل: اأتزعمون اأن قتالكم في الجنة وقتالنا في النار؛ فما 
؟! َف���اأَِذَن ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ لعليٍّ ›عليه  لك���م ال تخرج���ون اإِل���يَّ
َم���ُه بعمامته، وَقلََّدُه �شيفه، وق���ال: اللهم اإن هذا اأخي وابُن  الس���ام‹، وَعمَّ

عمي؛ فال َتَذْرِني َفْرًدا واأنت خير الوارثين، فخرج علي يرتجز:
ْوِتَك َغْيَر َعاِجــــْز َل َتْعَجَلـــــــــــــــــنَّ َفَقــــــــــــــــْد �أََتا       َك ُمِجيُب �سَ
ْيـــــــــــــــَرٍة       َيْرُجــو ِبـــَذ�َك َنَجــــاَة َفائـــــــِْز ُذو ِنَيــــــــــــــــــــــٍّة َوَب�سِ
ِقيـــــ       َم َعَلْيــــــــــَك َناِئحـــََة �ْلَجَناِئـْز �إنــــــــــــــــي لأَْرُجــــــــــــو �أَْن �أُ

ِمْن َطْعنــــــــٍَة َنْجـــــــــــــَلَء َيْبــــــــ       َقى ِذْكُرَهــــــــا ِعنـــَْد �لَهَز�ِهــــْز
فق���ال عم���رو: َمْن اأن���ت؟ َفاْنَت�َشَب له؛ فق���ال: يا بن اأخ���ي، كان اأبوك 

نديمي و�شديقي؛ فارجع فال اأحب اأن اأقتلك! 
فقال علي: لكني اأحب اأن اأقتلك!

 فقال عمرو: اإني الأكره اأن اأقتل الرجل الكريم مثلك فارجع. 
ُث عنك اأنك ال ُتْدَعى اإلى ثالث اإال اأجبَت  فقال علي: اإن قري�ًشا ُتَحدِّ

ولو اإلى واحدة منها، قال: اأجل. 
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فق���ال: اأدعوك اإلى االإ�شالم، قال: َدْع عنك هذه، قال: اأدعوك اإلى اأن 
ترجع بمن معك. 

قال: اإذن تتحدث ن�شاء قري�س اأنَّ غالًما خدعني! 
قال: فاإني اأدعوك اإلى المبارزة؛ فحمي َعْمٌرو وقال: ما كنت اأظن اأنَّ 
َل عن فر�شه َفَعَقَرُه، فتجاوال وحجبهما  اأحًدا من العرب يرومها، َفَتَرجَّ

الغبار عن النا�س .
فتن���ازال وتجاوال، هذا يهتف ب�ش���م اهلل اهلل اأكبر، وهذا يهتف بالالت 
والع���زى، والم�شلم���ون ينظ���رون ويترقب���ون في ده�شة وقل���ق، والر�شول 
يدع���و ف���ي مح���راب العزة وال�شرف. وف���ي هذا اليوم ق���ال الر�شول ›صلى 

اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ »برز �لإيمان كله �إلى �ل�سرك كله«.
 فثار الغبار من تحت اأقدامهما من �شدة المبارزة، ف�شرب عمرو بن 
ها واأثبت �شيفه  عب���د ود عليًّا �شرب���ًة �شديدة فتلقاها علي بالدرق���ة فقدَّ

فيها.
 ف�ش�رب���ه عل���ٌي �شرب���ة حيدرية كان���ت كال�شاعقة عل���ى عاتقه �شقط 

منها على االأر�س. 
ث���م تقدم اإلي���ه علي ليجهز علي���ه، فتفله عمرو، فتراج���ع علي قلياًل 
���ا، فلما ه���داأ غ�شبه ع���اد اإليه  حت���ى ه���داأ غ�شُب���ه ليك���ون قتله هلل خال�شً

فقتله.
فارتف���ع هتاف اهلل اأكبر م���ن بين الغبرة فعرف الر�شول والم�شلمون 

اأن عليًّا قد قتله؛ فكبروا، وفرحوا بن�شر اهلل.
���ا انجلت الغبرة فاإذا بع���دو اهلل قد خر �شريًعا على االأر�س اأفنى  ولمَّ
عمره في ن�ش�رة الالت والعزى وهبل، وختم عمره بالقتل والخزي في 
�شبي���ل الجب���ت والطاغوت، فقد كان لدع���اة الكفر �شم���ام االأمان وراأ�س 

الحربة فقد كان في مقدمة ال�شفوف وقلب المعارك.
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 وكانت لعمرو درع من ن�شج داود؛ فقال عمر بن الخطاب لعلي ›عليه 
الس���ام‹: ه���ال �شلبت���ه درعه؟ فاإن���ه لي�س للع���رب درع خير منه���ا؟ فقال: 

ا�شتحييت اأن اأ�شلب ابن عمي، واأن�شد:
ـــَو�ِب ـــٍد ِب�سَ ْرُت َربَّ ُمَحمَّ ـَر �ْلِحَجاَرَة ِمْن �َسَفاَهــــِة َر�أِْيِه       وَن�سَ َن�سَ
لاً       َكاْلِجْذِع َبْيَن َدَكاِدٍك َوَرَو�ِبــي َدْدُت ِحْيَن َتَرْكُتُه ُمَتَجـــــــدِّ َف�سَ
ِني �أَْثَو�ِبـــــي َر َبزَّ وَعَفْفُت َعْن �أَْثَو�ِبِه َوَلـــــــَو �نَِّنـــي       ُكْنُت �ْلـُمَقطَّ

وبمقتل عمرو انك�شرت �شوكة االأحزاب واهتز كيانهم وت�شدع و�شبب 
لهم االإرباك والف�شل، وو�شل اإليهم مقتله فكان بمثابة الزلزال المدمر 

وحل عليهم �شبح الخوف والرعب، وكانت هزيمتهم كما اأخبر اهلل: 
� َوَكَفــى �هلُل  {َوَردَّ �هلُل �لَِّذيــَن َكَفــُرو� ِبَغْيِظِهــْم َلْ َيَناُلــو� َخــْراً

�ْلُوؤِْمِننَي �ْلِقَتاَل}]الأحزاب:25[.
ثم اأقبل علي اإلى ر�شول اهلل ووجهه يتهلل بالفرح وال�شرور، فعانقه 
›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وقال: »لمبارزة علي بن �أبي طالب لعمرو 
بن عبد ود يوم �لخندق �أف�سل من عبادة �أمتي �إلى يوم �لقيامة«.

ق���ال جاب���ر بن عبد اهلل: فما �شبهت قتل عل���ي َعْمًرا اإال بما ق�س اهلل 
م���ن ق�ش���ة داود وجال���وت حيث يقول اهلل ج���ل �شاأن���ه: {َفَهَزُموُهم ِباإِْذِن 

�هلِل َوَقَتَل َد�ُوُد َجاُلوَت}]البقرة:251[.
وبمقت���ل عم���رو ونوف���ل ق���ال ›صل���ى اهلل عليه وعل���ى آله وس���لم‹: »�لآن 

نغزوهم ول يغزونا«.
وف���ي لي���اٍل �شاتي���ة �شدي���دة الب���رد بع���ث اهلل الريح عل���ى االأحزاب في 
مع�شكراته���م ل���م تت���رك له���م ن���اًرا ت�شتع���ل واأزال���ت خيامه���م وت�شاقطت 
َهــا �لَِّذيَن �آَمُنو�  قدوره���م كما ذكر اهلل ذل���ك في القراآن الكريم: {َيا �أَيُّ
ا  ْذ َجاءْتُكــْم ُجُنوٌد َفاأَْر�َسْلَنــا َعَلْيِهْم ِريحاً �ْذُكــُرو� ِنْعَمــَة �هلِل َعَلْيُكْم �إِ

�}]الأحزاب:9[. راً ا َتْعَمُلوَن َب�سِ ْ َتَرْوَها َوَكاَن �هلُل ِبَ � لَّ َوُجُنوداً
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عند ذلك نادى اأبو �شفيان: يا قوم لقد هلك الكراع والخف واأخلفتنا 
بن���و قريظ���ة ولقينا م���ن هذه الري���ح ما ت���رون فالرحيل الرحي���ل فاإني 

مرتحل فارَتِحلوا، فارَتَحلوا يجرون اأذيال الخيبة والهزيمة.
ف�شمعت غطفان بما فعلت قري�س ف�شمروا راجعين اإلى بلدانهم.

فلما كان ال�شبح وقد تاأكد الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ من 
رحيلهم رجع بالم�شلمين اإلى المدينة منت�شرين م�شرورين.

ال�سعب اليمني اليوم يعي�س اأجواء غزوة الأحزاب:

وما اأ�شبه تحالف قوى العدوان اليوم في حربهم وح�شارهم لل�شعب 
اليمن���ي حي���ث تتظاف���ر جه���ود طواغي���ت ومنافق���ي الع���رب م���ع اليه���ود 
والن�ش���ارى، م���ع اأمري���كا واإ�شرائي���ل للق�ش���اء عل���ى االإ�ش���الم المحمدي 
االأ�شيل الذي �شطع نوره من اليمن ونحن على يقين اأن م�شير تحالف 
ق���وى ال�شر �شيكون اأ�شواأ م���ن م�شير من تحالفوا في يوم االأحزاب على 

ر�شول اهلل والم�شلمين معه. 

من اأهم الدرو�ش والعبر

1( اأن تظــل ثقتنا باهلل كبيرة مهما كان حجــم التاآمر واألَّ ن�سيئ 
الظــن باهلل مهمــا ح�سل من متغيــرات ميدانية، المهــم اأن ناأخذ 

باأ�سباب الن�سر.

يقول ال�شيد ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹ في )معنى الت�شبيح(:
)م���ن ي�شع���ف اإيمانه���م دائًم���ا ي���ردون - كم���ا نق���ول نح���ن - الَمْحق، 
���ل اهلل م�شوؤولي���ة م���ا ح�شل، ث���م ينطلق  ي���ردون الَمْح���ق ف���ي اهلل، فيحمِّ
اُر َوَبَلَغــِت �ْلُقُلوُب �ْلَحَناِجَر  لي�شي���ئ الظن ف���ي اهلل {َو�إِْذ َز�َغِت �ْلأَْب�سَ
البع����س عندم���ا  فح�ش���ل عن���د  ُنوَنا}]الأح��زاب:10[  ِبــاهلِل �لظُّ ــوَن  َوَتُظنُّ
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حو�شر الم�شلمون في المدينة مع الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ 
ُنوَنا}حت���ى انطلق بع�شهم  وَن ِبــاهلِل �لظُّ في غ���زوة االأح���زاب: {َوَتُظنُّ
ي�شخرون من النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وهم يحفرون الخندق، 
عندم���ا �شرب ال�شخرة فانقدحت فقال: »�هلل �أكبر، �إني لأرى ق�سور 
فار�ــس، �إني لأرى ق�سور �سنعاء« فقالوا: يعدنا باأن ي�شل ديننا، اأو اأن 
تفتح هذه المناطق على اأيدينا، وها نحن ال ياأمن الواحد منا اأن يخرج 

ليبول. األم يقولوا هكذا؟ انطلق بع�س النا�س يقول هكذا(.
ويقول:

)بع����س النا����س ي�شي���ئ الظ���ن ب���اهلل، وه���ذا ح�شل ف���ي ي���وم االأحزاب 
ُنوَنا}]الأحزاب:10[عندما  ــوَن ِبــاهلِل �لظُّ عند بع����س الم�شلمي���ن: {َوَتُظنُّ
كم���ا حك���ى اهلل عنه���م  رع���ب  لديه���م  الم�شرك���ون فح�ش���ل  حا�شره���م 
ف���ي )�ش���ورة االأح���زاب(: {ُهَناِلــَك �ْبُتِلــَي �ْلُوؤِْمُنــوَن َوُزْلِزُلــو� ِزْلــَز�لاً 
وَن  َناِجــَر َوَتُظنُّ �}]الأح��زاب:11[ كم���ا ق���ال: {َوَبَلَغــِت �ْلُقُلــوُب �ْلَ �َسِديداً

ُنوَنا}]الأحزاب:10[ بداأت الظنون ال�شيئة(.  ِباهلِل �لظُّ

2( اأن الإن�سان الموؤمن يزداد اإيماًنا مع ال�سدائد:

ا�ُس  االإن�شان الموؤمن يزداد اإيماًنا مع ال�شدائد: {�لَِّذيَن َقاَل َلُهُم �لنَّ
ا�َس َقْد َجَمُعــو� َلُكْم َفاْخ�َسْوُهْم َفَز�َدُهْم �إَِياناًا َوَقاُلو� َح�ْسُبَنا  �إِنَّ �لنَّ
�هلُل َوِنْعــَم �ْلَوِكيــُل}]اآل عم��ران:173[؛ الأن الحي���اة كل اأحداثه���ا درو�س، كل 
ا  َ اأحداثها اآيات تزيدك اإيماًنا، كما تزداد اإيماًنا باآيات القراآن الكريم {�إِنَّ
�ْلُوؤِْمُنــوَن �لَِّذيَن �إَِذ� ُذِكَر �هلُل َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َو�إَِذ� ُتِلَيْت َعَلْيِهْم �آَياُتُه 
َياناًا}]الأنف��ال:2[ كذلك الموؤمن يزداد اإيماًن���ا من كل االأحداث  َز�َدْتُهــْم �إِ
ف���ي الحياة، يزداد ب�شيرة، كم هو الفارق بين من ي�شيئون الظن عندما 
تح�ش���ل اأح���داث، وبين من ي���زدادون اإيماًنا؟ وهي ف���ي االأحداث نف�شها، 

ا؟.  األي�س الفارق كبيًرا جدًّ
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لم���اذا هذا �ش���اء ظنه، و�شعف اإيمان���ه، وتزلزل وت���ردد و�شك وارتاب، 
وه���ذا ازداد يقيًنا وازداد ب�شيرة وازداد اإيماًنا؟! هذا عالقته باهلل قوية، 
ت�شديق���ه ب���اهلل �شبحان���ه وتعال���ى، وثقته ب���اهلل قوية، تنزيه���ه هلل تنزيه 
متر�ش���خ ف���ي اأعم���اق نف�ش���ه، ي�شيطر على كام���ل م�شاعره ف���ال يمكن اأن 
ي�شي���ئ الظ���ن ب���اهلل مهما كانت االأح���وال، حتى ول���و راأى نف�ش���ه في يوم 
م���ن االأيام وق���د جثم على �شدره )�شمر ب���ن ذي الجو�شن( ليحتز راأ�شه 

كاالإمام الح�شين ›صلوات اهلل عليه‹.

•••
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غزوة خيبر  )�سنة 7 هـ - 628م(
كان يه���ود خيب���ر ممن نق�شوا عهودهم مع ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعل���ى آله وس���لم‹ وان�شم���وا اإلى التحالف ال���ذي كان ي�شته���دف ا�شتئ�شال 
الم�شلمي���ن. وبع���د هزيم���ة االأح���زاب كانت يه���ود خيبر تخ���رج للتدريب 
بجي�شها وكانوا ع�ش�رة اآالف مقاتل يخرجون �شفوًفا ويرفعون ح�شونهم 
المتتابع���ة الممت���دة على كل قراهم كما هو داأبهم وكما و�شفهم اهلل في 
ْو ِمن  َنٍة �أَ �سَّ َ ى مُّ لَّ ِف ُقــراً ا �إِ الق���راآن الكري���م: {ل ُيَقاِتُلوَنُكــْم َجِميعاً
ا َوُقُلوُبُهْم �َستَّى َذِلَك  �َسُبُهْم َجِميعاً َوَر�ء ُجــُدٍر َباأْ�ُسُهْم َبْيَنُهْم �َسِديٌد َتْ
ِباأَنَُّهــْم َقــْوٌم لَّ َيْعِقُلوَن}]الح�س�ر:14[ ويحفرون الخن���ادق ويجمعون غذاًء 
يكفيه���م عاًما كاماًل ويجمعون ال�شالح بجمي���ع اأنواعه اآنذاك فهم اأهل 

اأموال طائلة وكنوٍز وفيرة.
وبينما هم في التدريب قال اأحدهم: اإن محمًدا يغزو كل من حاربه 

مع االأحزاب فتكلم قائدهم: محمد يغزونا؟ هيهات هيهات!!!
اآخ���ر: اإن محم���ًدا لم يقاتل اإال قوًما اأغم���اًرا ال علم لهم بالحرب اأما 

نحن فلن يخرج اإلينا فنحن اأهل الحرب والقتال.
وكان ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ قد �شلك طريًقا مغايرة 
لطري���ق خيب���ر َفاأَِمن اأه���ل خيبر وفي ليل���ة من الليال���ي كان ر�شول اهلل 
›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ ين���زل بالجي�س في �شاح���ة خيبر ويفر�س 

الح�شار عليها ب�شكل �شري وهادئ.
وبعد طلوع ال�شم�س خرج اليهود من ح�شونهم اإلى مزارعهم للعمل 
ولكنه���م راأوا ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ق���د غزاهم فجاأة 
فول���وا هاربي���ن اإل���ى الح�ش���ون ي�شيح���ون: محم���ٌد والخمي����س، محمٌد 

والخمي�س )اأي الجي�س(.
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فق���ال ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »�هلل �أكبر. خربت 
خيبر. �إنا �إذ� نزلنا ب�ساحة قوٍم ف�ساء �سباح �لمنَذرين«.

وبع���د اأي���اٍم م���ن الح�شار والمن���اورات اأر�شل ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعل���ى آله وس���لم‹ اأبا بكر م���ع مجموعة، فلم���ا و�شلوا خرج���ت المجموعة 
المجه���زة لذلك المكان من الح�شن وبرز فار�شهم فيبرز له فار�س من 
الم�شلمين وتنازال ف�شرب اليهودي ب�شيفه �شربة قوية فلقيها الم�شلم 
بتر�شه ولكن ال�شيف نزل اإلى االأ�شفل وو�شل اإلى ِرْجل الم�شلم فقطعها 
فا�شت�شه���د )رحمه اهلل( وا�شتبك���ت المجموعتان فترة من النهار فكانت 

الغلبة لليهود فرجع اأبو بكر بالمجموعة مهزوًما.
وفي اليوم الثاني اأر�شل ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ عمر 
ب���ن الخط���اب بمجموعة فلما قربوا من الح�شن اأبط���اأ عمر في ال�شير، 

فقال له جندي من المجموعة: ما لك يا اأبا حف�س ال تتقدم؟
عمر: اأ�شرعوا يا اإخوتي وتوكلوا على اهلل.

فلما اقتربوا خرجت مجموعة من الح�شن واقتتلوا فترة من النهار 
ف���كان محم���ود ب���ن م�شلمة تح���ت الح�ش���ن فاألق���ى عليه يه���ودي حجًرا 
فا�شت�شه���د )رحم���ه اهلل( وكانت الغلبة لليهود فرج���ع عمر بالمجموعة 
مهزوًم���ا، فق���ال عم���ر للمجموع���ة: لو كان مع���ي مجموعة غي���ر جبناء 

لفتحت الح�شن.
فاأجابه اأحدهم: اإنك الذي َجُبْنَت يا اأبا حف�س وكاأن �شيفك ع�شا.

 فتاألم ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ اأكثر لما جرى، وجمع 
� رجلاً يحب �هلل ور�سوله،  النا����س، وقال له���م: »لأعطين �لر�ية غداً

ويحبه �هلل ور�سوله، كر�ر غير فر�ر، يفتح �هلل على يديه«.
فتمن���ى البع����س اأن يكون هو الذي �شيعطيه ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وسلم‹ الراية، وفي ال�شباح اجتمعوا عند ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه 
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وعلى آله وس���لم‹ فقال: »�أين علي؟« فقالوا: اإنه اأرمد. فقال ر�شول اهلل 
›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »�ئتوني بعلي« فلما ج���اءه تفل وم�شح 
عيني���ه ف�شفيت���ا واأعط���اه الراية وق���ال: »خذ هذه �لر�يــة فام�س بها 
حتــى يفتح �هلل على يديك« فاأخذ علي ›عليه الس���ام‹ يهرول بالراية 

م�شرًعا حتى ركزها تحت الح�شن.
وظهر يهودي من الح�شن: من اأنت. 

فاأجابه: اأنا علي بن اأبي طالب. 
فقال اليهودي: علوتم وما اأنزل على مو�شى، وخرجت مجموعة من 
فر�شان اليهود وبرز الحارث فتقدم علي ›عليه الس���ام‹ لمنازلته وتعاركا 
فم���ا ه���ي اإال لحظات واإذا الح���ارث �شريع مجندل عل���ى االأر�س فحمله 

اليهود.
ويتق���دم اأخ���وه )مرح���ب( اأقوى فر�ش���ان خيبر كلها وطل���ب المبارزة 

وارتجز �شعًرا فقال:
�ساكي �ل�سلح بطٌل مجــــــــــــرب    قد علمت خيبر �أني مـــــرحـــــــب 

 �إذ� �لحـــــروب �أقبــــلـــــت تلهـــب
� فقال: فتقدم علي ›عليه �ل�سلم‹ يرتجز �سعراً

كليِث غــــاٍب في �لعريِن َق�ْسَوَرْه تني �أمــــي حيـــــــدرهْ     �أنا �لذي �سمَّ
�أكيلكم بال�سيف كيل �ل�سنـــــدرْه

وتقدم علي ›عليه السام‹ و�شرب بذي الفَقار فوق راأ�س مرحب �شربة 
�شم���ع اليه���ود الذي���ن ف���ي الح�شن تل���ك ال�ش�رب���ة حين قطع���ت المغفر 
المنح���وت م���ن الحج���ر وو�ش���ل ال�شي���ف بي���ن اأ�شن���ان مرح���ب، وتوق���ف 
الجمي���ع منده�شي���ن لتلك ال�شورة فقد توق���ف �شيف مرحب في الهواء 
واأنفل���ق راأ�ش���ه ن�شفين وخ���ر �شريًعا فكبر علي ›عليه الس���ام‹ وكبر بعده 
من كان قد و�شل من المجموعة، ويوا�شل الم�شلمون هجومهم، بينما 
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ا ›عليه الس���ام‹ ومن معه  اليه���ود يهرب���ون اإل���ى داخل الح�ش���ن اإال اأن عليًّ
ا�شتطاع���وا اللح���اق به���م قب���ل اأن يغلق���وا الب���اب ف�ش�رب يه���ودي ب�شيفه 
ا ›عليه الس���ام‹ فلقيه بالتر�س و�شقط التر�س فاأخذ علي ›عليه السام‹  عليًّ
بمقب�س الباب وتتر�س به وقتل ذلك اليهودي، بينما مجاميع من جي�س 
الم�شلمين ال تزال في الطريق اإلى �شاحة المعركة وما اإن و�شلوا حتى 
اقتحموا مع علي ›عليه الس���ام‹ الباب ودخلوا الح�شن يقتلون وياأ�شرون 
فاأخ���ذ اليه���ود يهرب���ون اإلى الح�ش���ون الخلفية بع���د اأن �شقطت ح�شون 
ناع���م، فاأر�شل علي ›عليه الس���ام‹ بالاًل ›رض���ي اهلل عنه‹ باالأ�شرى والغنائم 

اإلى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
فتقدم���ت المجموع���ة مع علي ›عليه الس���ام‹ اإلى الح�ش���ون الخلفية 
واليه���ود قد امت���الأت قلوبهم رعًبا من هول م���ا راأوا من تلك ال�ش�ربات 
الحيدرية، ولكن اأحد فر�شانهم تقدم للمبارزة فاأهوى ب�شيفه على علي 
ا ›عليه السام‹ اأوقف حركة هذا المبارز فقد قطع  ›عليه السام‹ ولكن عليًّ
ذو الفق���ار راأ�شه وتناو�س الم�شلمون مع اليهود زمًنا ي�شيًرا كانت الغلبة 
للم�شلمي���ن لت�شق���ط ح�شونه���م ويهرب اأكث���ر اليهود اإلى اآخ���ر معاقلهم 
وح�شونهم والخوف قد �شبقهم اإلى تلك الح�شون المحا�شرة ف�ش�ربات 
علي ›عليه الس���ام‹ قد �شلَّت تفكيرهم القتالي واأ�شبحوا يطلبون ال�شلح 

فقبل ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ اأن ي�شالحهم على: 
اأالَّ يقتله���م واأن ياأخ���ذ جمي���ع اأمواله���م، واأن ي�شتاأجره���م ر�ش���ول اهلل 

›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ على مزارعهم بن�شف ما اأثمرت.

وانت�ش���ر نب���اأ �شقوط خيبر ف���ي يد الر�شول فاأ�ش���رع اليهود ال�شاكنون 
في فدك والعوالي وتيماء اإلى طلب ال�شلح من ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ ودفع الجزية اإلى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 
وكان �شق���وط خيب���ر نهاي���ة لليه���ود ودر�ًش���ا ل���كل الم�شركين م���ن قبائل 
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الع���رب؛ فاأ�شلم بع����س قبائل العرب وها هي مكة تتهياأ لل�شقوط في يد 
ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.

من اأهم الدرو�ش والعبر
در�س مهم ن�شتفيده من خيبر هو:

معرفة القيادة والأمة التي ت�ستطيع هزيمة اليهود:

در����س مه���م تركه ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ لالأمة من 
بع���ده م���ن غزوة خيبر حتى تك���ون على وعي كامل وب�شي���رة عالية بمن 
ه���و الجدي���ر بقيادته���ا، ومن هو ال���ذي ي�شتطيع اأن يقوده���ا اإلى الن�شر 
والع���زة وم���ن يمث���ل �شم���ام االأم���ان له���ذه االأمة وبال���ذات ف���ي مواجهة 

اليهود الذين هم العدو التاريخي والم�شتقبلي لهذه االأمة. 
ف���ي خيب���ر ك�شف الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ كيف اأن االأمة 
كم���ا يق���ول ال�شيد ح�شين ›رض���وان اهلل عليه‹ في الدر����س االأول من درو�س 

المائدة: 
اإن االأم���ة بحاج���ة اإل���ى علي حت���ى واإن كان في مقام ق���د تعتقد اأنه ال 
ا ›عليه الس���ام‹. واإن كنا نعتقد اأن  ينفع فيه، فنحن بحاجة اأن نتولى عليًّ

عليًّا لن يخرج ب�شيفه فيقاتل.
عندم���ا كان اأرم���د ال يب�شر مو�ش���ع قدميه، األم يكون���وا يرون باأنهم 
ال يحتاج���ون اإل���ى عل���ي؟ فعندما ق���ال ر�شول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 
� رجلاً يحب �هلل ور�سوله ويحبه �هلل  وس���لم‹: »لأعطيّن �لر�ية غداً
ُهْم  ور�سولــه« االآية نف�شها التي قالت: {َف�َســْوَف َياأِْتي �هلُل ِبَقْوٍم ُيِحبُّ
وَنُه}]المائدة: 54[ المنطق نف�شه ي�شعه ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى  َوُيِحبُّ
� رجلاً يحب �هلل ور�سوله  آله وس���لم‹ على علي: »لأعطين �لر�ية غداً
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ويحبه �هلل ور�سوله كر�ر غير فر�ر يفتح �هلل على يديه«.
اأن���ه ل���ن يق���ف اأمام اليه���ود ويهزمه���م اإال رجٌل م���ن اأهل بي���ت ر�شول 
اهلل يح���ب اهلل ور�شول���ه ويحب���ه اهلل ور�شول���ه، قيادة في ه���ذا الم�شتوى، 
قي���ادة يحبه���ا اهلل ور�شوله، وتحب اهلل ور�شوله، واأمة تحب اهلل ور�شوله 

ويحبها اهلل ور�شوله.

•••
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�سلح الحديبية))( )في اآخر �سنة 6هـ 628م(

خ���رج ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ يري���د العم���رة، وا�شتعم���ل على 
المدينة ُنَمْيلََة بن عبداهلل الليثي، وا�شتنفر العرب ليخرجوا معه، وكان 
ع���دد اأ�شحابه )1400(، وقيل: )1500(، وقيل: )1700( وهو يخ�شى من 
ْوُه عن البي���ت، فاأبطاأ عليه كثير  دُّ ���وا ل���ه ِبَحْرٍب، اأو َي�شُ قري����س اأن َيْعِر�شُ
م���ن االأع���راب، و�شاق معه اله���دَي �شبعيَن َبَدنًة. واأح���رم بالعمرة لياأمن 
النا����ُس، ويعلموا اأن���ه خرج زائًرا معظًما للبيت، حت���ى اإذا كان ِبُع�ْشَفاَن))( 
ُموِر، ونزلوا بذي ُطَوى )قرب مكة(،  اأُْخِبَر باأن قري�ًشا قد َلِب�ُشوا ُجُلوَد النُّ
وا�شتنف���روا من اأطاعهم من االأحابي�س، واأجلبت معهم ثقيف، وخرجوا 
اإلى َبْلَدَح، و�شربوا هناك القباب فع�شكروا هنالك، وجعلوا العيون على 
الجبال يوحي بع�شهم اإلى بع�س ال�شوت، وقدموا خالد بن الوليد في 

خيل اإلى ُكَراِع الغميم يعاهدون اهلل اأن ال يدخلها عليهم اأََبًدا!
 فق���ال: ي���ا وي���َح قري����س، لق���د اأكلته���م الحرب، م���اذا عليهم ل���و خلوا 
بين���ي وبين �شائ���ر العرب: فاإن هم اأ�شابوني كان ذل���ك الذي اأرادوا، واإن 
اأظهرن���ي اهلل عليهم دخل���وا في االإ�شالم وافرين، واإن ل���م يفعلوا قاتلوا 

َي���ْت با�سم بئر هن���اك عند م�سج���د ال�سجرة التي  )1) الحديبي���ة: قري���ة متو�سط���ة، �ُسمِّ
َها في الحرم، وهي اأبعد  ، وَبْع�سُ باي���ع ر�سول اهلل تحتها، وَبْع�ُص الحديبية في الِح���لِّ
الح���ل من البيت، لي����ص في طول الحرم ول عر�سه بل في مث���ل زاوية الحرم، بينها 
وبي���ن مكة )9 اأميال) يق���ارب )17كم تقريًبا)، بين مكة وج���دة في حدود الحرم. 
معج���م البلدان 228/2، والمنتظم 268/3. وينظر حول الغزوة: المنتظم 267/3، 
والطبري 620/2، والكتفاء 173/2، والبداية والنهاية 188/4، والطبقات 95/2، 

والواقدي 571/2، وابن ه�سام 321/3، ومغلطاي �ص 275.
َمْنَه���ٌل بين الجحفة ومكة، وقيل: قرية به���ا نخيل ومزارع على )36) ميال من مكة.   (2(

معجم البلدان 121/4.
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وبهم قوة! فما تظن قري�س؟ فواهلل ال اأزال اأجاهد على الذي بعثني اهلل 
به حتى ُيْظِهَرُه اهلل اأو َتْنَفِرَد هذه ال�شالفة)1(!

ُه على طريق غير طريقهم، فانتدب َرُجٌل ِمْن اأ�شلم؛   فطلب َمْن َيُدلُّ
ْت على الم�شلمين؛ فاأف�شوا اإلى اأر�س �شهلة  ف�شلك بهم طريًقا َوْعًرا �َشقَّ
عند منقطع الوادي، فقال ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ للنا�س: قولوا: 
ُة))( التي  ن�شتغف���ر اهلل ونتوب اإليه، فقالوا ذل���ك، فقال: واهلل اإنها َلْلِحطَّ
ُعِر�َش���ْت على بني اإ�شرائي���ل فلم يقولوها؛ فهبطوا اإلى الحديبية اأَ�ْشَفَل 
مك���ة، وَنِذَرْت بهم قري�س فرك�شوا راجعين، و�شدوا الطريق اأمام ر�شول 
ِة الُمَراِر َبَرَك���ْت َناَقُتُه؛ فقال  اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹. وفي َثِنيَّ
النا����س: َخ���الأَِت النَّاَق���ُة)3(! فقال ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: ما َخاَلأَْت 
وم���ا ُه���َو له���ا ِبُخُلٍق؛ ولك���ن حب�شها حاب����س الفيل عن مك���ة؛ ال تدعوني 
ُقَرْي�ٌس اليوم اإلى خطة ي�شاألونني فيها �شلة الرحم اإال اأعطيتهم اإياها.

 ثم قال للنا�س: انزلوا، قيل له: ما بالوادي ماء ننزل عليه؛ فاأخرج 
�شهًما من كنانته فاأعطاه رجاًل من اأ�شحابه فنزل به في َقلْيٍب من تلك 

الُقُلِب فغرزه في جوفه فجا�س البئر بالماء!
 فلما اطماأن ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ اختلفت بينه وبين 
قري�س الر�شل والو�شطاء واأخبرهم اأنه جاء معتمًرا، َلِكنَّ ُقَرْي�ًشا اأمعنت 
في تعنتها؛ فطلب النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ من الم�شلمين اأن 
يبايع���وه بيع���ة الموت، وع���زم على مناج���زة قري�س حت���ى النهاية! وقعد 
تح���ت �شج���رة، وبوي���ع بيع���ة الر�ش���وان لم يتخل���ف عنه���ا اأح���د اإِالَّ اْلَجدُّ 
 ب���ن قي����س م���ن المنافقي���ن فق���د اختب���اأ وراء ناقت���ه! فاأن���زل اهلل تعالى: 

)1)  �سفحة العنق.
ا ُذُنوَبَنا. ٌة} ]الأعراف:161[، ومعناه: اللُهمَّ ُحطَّ َعنَّ اإ�سارة اإلى قوله تعالى:{َوُقوُلوا ِحطَّ  (2(

)3)  بركت من غير علة.
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َجَرِة َفَعِلَم َما ِف  َت �ل�سَّ َي �هلُل َعِن �ْلُوؤِْمِننَي �إِْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْ  {َلَقْد َر�سِ

ا} ]الفتح:18[. ا َقِريباً َثاَبُهْم َفْتحاً ِكيَنَة َعَلْيِهْم َو�أَ ُقُلوِبِهْم َفاأَْنَزَل �ل�سَّ
 فاأدركت قري�س اأن العواقب وخيمة؛ فاأر�شلت �شهيل بن عمرو؛ فلما 
ْلَح؛ فتم  راآه النب���ي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ق���ال: اأََراَدْت ُقَرْي�ٌس ال�شُّ

ال�شلح.
 وروي: اأن���ه لم���ا كان يوم الحديبية خرج نا����س من الم�شركين فيهم 
�شهي���ل ب���ن عمرو و اأنا�س من روؤ�ش���اء الم�شركين، فقال���وا: يا ر�شول اهلل 
خرج اإليك نا�س من اأبنائنا واإخواننا واأرقائنا ولي�س لهم فقه في الدين، 

واإنما خرجوا فرارا من اأموالنا و�شياعنا فارددهم اإلينا.
 ق���ال: ف���اإن لم يكن لهم فقه ف���ي الدين �شنفقههم، فقال النبي ›صلى 
ْو َلَيْبَعَثنَّ �هلُل  اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹: »يا مع�ســر قري�ــس َلَتْنَتُهــنَّ �أَ
يِن َقِد �ْمَتَحَن �هلل َقْلَبُه  ْيِف على �لدِّ ِرُب ِرَقاَبُكْم ِبال�سَّ عليكم َمْن َي�سْ
علــى �ْلإِيَماِن« قال���وا: َمْن هو يا ر�شول اهلل؟ فقال له اأبو بكر: َمْن هو 
ُف  ي���ا ر�ش���ول اهلل؟ وق���ال عمر: من هو ي���ا ر�شول اهلل؟ ق���ال: »ُهَو َخا�سِ

ْعِل«، وكان قد اأعطى عليًّا نعله يخ�شفها)1(.  �لنَّ
بنود ال�شلح: دعا ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ علي بن اأبي 

طالب ›عليه السام‹ فقال: اكتب »ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم«.
 فقال �شهيل: ال اأعرف هذا ولكن اكتب: »با�سمك �للهم« فكتبها.

ٌد َر�ُســوُل �هلِل �ُسَهْيَل  اَلَح َعَلْيــِه ُمَحمَّ  ث���م ق���ال: اْكُتْب: »َهَذ� َمــا �سَ
ْبــَن َعْمٍرو«؛ فق���ال �شهيل: لو �شهدُت اأنك ر�شوُل اهلل لم اأقاتلك! ولكن 

اكتْب ا�ْشَمَك وا�ْشَم اأبيك!

)1)  الترمذي رقم 3715.
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اَلَح  فق���ال ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: اْكُت���ْب: هذا ما �شَ
ٌد ْبُن َعْبِداهلِل �ُشَهْيَل ْبَن َعْمٍرو، ا�شطلحا على: عليه ُمَحمَّ

1- و�ش���ع الح���رب ع���ن النا�س ع�ش���ر �شني���ن، َياأَْمُن ِفيِه���نَّ النَّا����ُس َوَيُكفُّ 
ُهْم عن بع�س. َبْع�شُ

ُه عليه���م، َوَمْن جاء  ���ًدا من قري����س بغير اإذن ولي���ه َردَّ )- َم���ْن اأََت���ى ُمَحمَّ
قري�ًشا ممن مع محمد ال ترده عليه.

3- واأَنَّ بيننا َعْيَبًة َمْكُفوَفًة)1(، َواأَنَُّه ال اإِ�ْشاَلَل َواَل اإِْغاَلَل))(.
ٍد وَعْه���ِدِه َدَخَل ِفي���ِه، َوَمْن  ���ُه َم���ْن اأََح���بَّ اأَْن َيْدُخ���َل ِفي َعْق���ِد ُمَحمَّ 4- َواأَنَّ
اأََحبَّ اأَْن َيْدُخَل ِفي َعْقِد قري�س وَعْهِدِهْم َدَخَل فيه؛ َفَتَواَثَبْت ُخَزاَعُة 
فقال���وا: َنْح���ُن ف���ي َعْقِد محم���د وعه���ده، وتواثبت بنو بك���ر فقالوا: 

نحن في عقد قري�س وعهدهم.
ُه اإَِذا َكاَن َعاٌم  نَّ َة، واأَ 5- واأن���ك ترج���ع عنا عاَمك هذا فال َتْدُخُل َعلَْيَن���ا َمكَّ
قاِب���ٌل َخَرْجَن���ا َعْن���َك َفَدَخْلَتَه���ا باأ�شحاِب���ك َفاأََقْم���َت بها َثاَلًث���ا، َمَعَك 

ُيوُف في الُقُرِب، ال َتْدُخُلَها ِبَغْيِرَها.  اِكِب: ال�شُّ �ِشاَلُح الرَّ
وف���ي اأثن���اء كتاب���ة بن���ود ال�شلح ج���اء اأبو َجْن���َدٍل بن �شهي���ل بن عمرو 
ُم�ْشِلًما َيْر�ُشُف في الحديد، قد انفلت اإلى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آل���ه وس���لم‹! وق���د كان اأ�شح���اب ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 
وَن في الفتح؛ لروؤيا راآها ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه  خرج���وا، وه���م ال َي�ُشكُّ

وعلى آله وسلم‹.
 فلم���ا �شمع���وا بن���ود ال�شل���ح دخ���ل عليهم من ذل���ك اأم���ر عظيم حتى 
كادوا يهلك���ون: فلم���ا راأى �َشَهْيٌل اأبا جندل قام اإليه ف�شرب وجهه واأخذ 

اأ�سل الَعْيَبِة: وعاء من جلد يكون فيه المتاع. مكفوفة: اأُ�ْسِرَجْت على ما فيها واأقفلت.   (1(
ِرَب ذلك َمَثاًل للقلوب التي طويت على ما تعاقدوا عليه. �سُ

الإ�سالل: ال�سرقة الخفية. والإغالل: الخيانة.  (2(
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ِت))( الق�شية بيني وبينك قبل اأن  ِبِتْلِبيِب���ِه)1(، ثم قال: يا محمد ق���د َل�جَّ
ياأتي���ك ه���ذا، قال: �شدقت؛ فجع���ل َيُجرُّ ابنه ليرده، وه���و ي�شرخ باأعلى 

�شوته: يا مع�شر الم�شلمين اأَاأُردُّ اإلى الم�شركين يفتنوني في ديني؟
 ف���ازداد غ���م الم�شلمي���ن! فق���ال ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه 
وس���لم‹:» يــا �أبا جندل ��سبــر و�حت�سب؛ فــاإن �هلل جاعل لك ولمن 
ا؛ �إنا قــد عقدنا بيننا وبين  ا ومخرجاً معــك من �لم�ست�سعفيــن فرجاً
ا، و�أعطيناهم على ذلك و�أعطونا عهد �هلل؛ و�إنا ل َنْغِدُر  ْلحاً �لقوم �سُ

بهم«.

الدرو�ش والعبر 
م���ن الدرو����س الت���ي ن�شتفيده���ا م���ن �شل���ح الحديبي���ة اأن نع���رف اأن 

ال�شدائد اأحياًنا تعتبر مقدمات فتح
يقول ال�شيد ح�شين ر�شوان اهلل في ]معنى الت�شبيح[:

 عندم���ا يدخ���ل النا�س ف���ي اأعمال، ونكون قد قراأن���ا قول اهلل تعالى:  
ُرُه}]الحج:40[ فيمر النا�س ب�شدائد اإذا لم تكن  ــَرنَّ �هلُل َمْن َيْن�سُ {َوَلَيْن�سُ
اأنت قد ر�شخت في قلبك عظمة اهلل �شبحانه وتعالى، وتن�زيه اهلل اأنه ال 
يمك���ن اأن يخل���ف وعده فابحث عن الخلل م���ن جانبك: )اأنه ربما نحن 
ل���م نوفر لدينا ما يجعلنا جديرين ب���اأن يكون اهلل معنا، اأو باأن ين�شرنا 
و يوؤيدنا( اأو ابحث عن وجه الحكمة اإن كان با�شتطاعتك اأن تفهم، ربما 

ا في اآثارها.  اأن تلك ال�شدائد تعتبر مقدمات فتح، تعتبر مفيدة جدًّ
وق���د ح�ش���ل مث���ل هذا في اأي���ام الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 

التلبيب:مجمع الثياب عند ال�سدر والنحر، اأخذ بتلبيبه: جمع عليه ثوبه عند �سدره   (1(
وقب�ص عليه يجره. الل�سان733/1.

ْت. )2)  اأي َتمَّ
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ف���ي الحديبية، عندما اتجه الم�شلمون وكانوا يظنون باأنهم �شيدخلون 
مك���ة، ثم التقى به���م الم�شركون فقاطعوهم فا�شط���روا اأن يتوقفوا في 
الحديبي���ة، ث���م دخل الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في م�شالحة 
معهم، وكانت تبدو في تلك الم�شالحة من بنودها �شروط فيها ق�شوة، 
لك���ن ح�شل في تلك الم�شالحة هدن���ة لعدة �شنوات كاأنها لع�شر �شنوات 

تقريًبا.
ن وفيه بن���ود تبدو  الح���ظ م���اذا ح�ش���ل؟ بع���د ذلك ال�شل���ح ال���ذي ُدوِّ
قا�شي���ة، وظهر فيه الم�شلمون وكاأن نفو�شهم قد انك�شرت، كانوا يظنون 
باأنهم يدخلون مكة، ثم راأوا اأنف�شهم لم يتمكنوا من ذلك فرجعوا، بعد 
هذه الهدنة توافدت الوفود على ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ 
م���ن مختلف المناطق في الجزي���رة العربية واليمن وغيرها، وفود اإلى 
المدينة لي�شلموا، فكان ذلك يعتبر فتًحا، وكان فتًحا حقيقيًّا في ما َهياأ 
م���ن ظ���روف منا�شبة �شاعدت على اأن يزداد عدد الم�شلمين، واأن يتوافد 
النا����س م���ن هنا وهن���اك اإلى المدينة المن���ورة اإلى ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وس���لم‹ ليدخلوا في االإ�شالم، فم���ا جاء عام الفتح في ال�شنة 
الثامنة اإال ور�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ قد ا�شتطاع اأن يجند 

نحو اثني ع�شر األًفا، الذين دخلوا مكة.
اإذا كان االإن�ش���ان �شعي���َف االإيم���ان، �شعي���َف الثق���ة ب���اهلل، �شعيًفا في 
اإدراك���ه لتن�زي���ه اهلل �شبحان���ه وتعال���ى فق���د يهتز عن���د ال�شدائ���د، اإما اأن 
ي�شي���ئ الظن في موقفه: )ربما موقفنا غير �شحيح واإال لكنا انت�شرنا، 
لكن���ا نجحن���ا..( تح�ش���ل ربم���ا، ربما...اإل���ى اآخ���ره، اأو ي�شي���ئ الظن باهلل 
تعال���ى وكاأن���ه تخلى عنا، وكاأنه ما عل���م اأننا نعمل في �شبيله، واأننا نبذل 

اأنف�شنا واأموالنا في �شبيله: )لماذا لم ين�شرنا؟ لماذا لم...؟(.
•••
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فتح مكة )في �سهر رم�سان �سنة 8 هـ، يناير 630م(

كان���ت خزاع���ة ف���ي ِحْلِف النب���ي ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ واأماِنه 
كم���ا �شب���ق ف���ي �شل���ح الحديبية وبنو بكر م���ع قري����س، وكان بين خزاعة 
وبن���ي بكر ثارات؛ فدبَّر بن���و بكر غالًما رفع �شوته متغنًيا بهجاء النبي 
ُه رجل م���ن خزاعة؛  ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ - �شان���ه اهلل - ف�شجَّ
فطل���ب بن���و بك���ر م���ن اأ�ش���راف قري����س اأن ُيِعيُنوُه���ْم بالرج���ال وال�شالح 
فاأمدوه���م فاأغاروا على خزاعة لياًل وهم اآمنون على ماء ي�شمى الوتير 
باأ�شف���ل مك���ة! وقتلوا منهم ع�شرين اأو يزي���دون! وقاتل معهم َجْمٌع من 
قري�س مثل: �شهيل بن عمرو، و�شفوان بن اأمية، وعكرمة بن اأبي جهل 
وغيره���م حت���ى األجاأوهم اإلى الحرم! وبادر �شيد خزاعة عمرو بن �شالم 
ف���ي اأربعي���ن راكًبا اإلى المدينة، والنبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ في 

الم�شجد بين النا�س فاأن�شده:
ــــــــد� ُمَحمَّ َنا�ِســــــــــٌد  ــي  �إِنِّ َربِّ  َيـــــــــــا 

�ْلأَْتَلــــــــــــــَد�)1( ِبــيــِه  َو�أَ �أَِبيَنا  ِحْلَف 
ــا َو�ِلـــــــــَد� � َوُكنَّ َقـــــــــْد ُكْنُتــُم ُوْلــــــــــداً

َيــــــَد� ــِزْع  ــْن َن َفَلــــــــْم  �أَ�ْسَلْمَنا  ــَت  ُثــمَّ
� �أَْعَتَد�)2(  ــــــــــــراً ــْر َهَد�َك �هلل َن�سْ َفاْن�سُ

َمـــــَدَد� َياأُْتـــــــــو�  �هلل  ِعــَبــاَد  َو�ْدُع 
َد� ِفيِهــْم ر�ُســـــــــــوُل �هلل َقــــــــْد َتَجـــــــرَّ

ــــَد�)3( َتَربَّ وجــُهُه  ا  َخ�ْســـفاً �ِسيَم  �إِْن 
ِفــي َفْيَلــٍق َكاْلَبْحـــــِر َياأِْتــــــــــي ُمْزِبـــــَد�

�ْلَمْوِعـــــــَد� �أَْخَلُفــوَك  ا  ُقَرْيــ�ساً �إِنَّ 

ٌر. الأَْتَلُد: القديم. َنا�ِسٌد: َطاِلٌب َوُمَذكِّ  (1(
اأَْعَتَد: من العتيد، وهو الحا�سر.  (2(

�ِسيَم الَخ�ْسُف: ُكلَِّف الذل. تربَّد: تغير اإلى ال�سواد.  (3(
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ــــــــــــَد� �ْلُموؤَكَّ ِميَثاَقـــــــــَك  ــــــو�  َوَنَق�سُ
ـــــــــــــَـَد�)1( ــَد�َء ُر�ــسّ ـــ ـــ ــو� لــي فــي َك ــُل ــَع َوَج

�أََحـــــــــَد� �أَْدُعــو  َل�ْســـــــــُت  �أَْن  وَزَعُمــو� 
َعـــــــــــَدَد� و�أَقـــــــــــــــــلُّ  �أذلُّ  َوُهــــــــــــــْم 

� ـــــــــــداً ُهجَّ ِبالَوِتيــــــــــِر  ُتوَنــا  َبيَّ ُهـــــــْم 
ـــــــــــــــَد� و�ُسجَّ ــا  ـــ ــعاً ُركَّ ـــــا  ـــ ــوَن ــُل َوَقــَت

���ْرَت يا عمرو بن  فق���ال ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: ُن�شِ
���ْر َبِني َكْعٍب  ْرُت اإن ل���م اأَْن�شُ �شال���م! وق���ام يج���ر رداءه وهو يق���ول: ال ُن�شِ
���ُر ِب���ِه َنْف�ِش���ي! وَعَر�َس له َعَناٌن ف���ي ال�شماء، فق���ال: »�إِنَّ َهِذِه  ���ا اأَْن�شُ ِممَّ
ِر َبِني َكْعٍب«؛ واأمر النا�س بالجهاِز، و�شاأل اهلل  َحاَبَة َلَت�ْسَتِهلُّ ِبَن�سْ �ل�سَّ

اأن ُيْعِمَي على قري�س حتى َيْبَغَتُهْم في بالدهم.
وتر�شل قري�س اأبا �شفيان لتجديد ال�شلح وتدارك االأمر فيف�شل اأبو 

�شفيان في مهمته ويرجع اإلى قري�س خائًبا في اأواخر �شعبان.
فاأر�ش���ل ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ اإل���ى الم�شلمين في 
جمي���ع المناط���ق ياأم���ر كل م�شلم بال�شي���ام في المدينة، ولم���ا اجتمعوا 
ف���ي المدينة ب���داأ يجهز الجي�س وقد جعل على مداخ���ل المدينة نقاًطا 
لمعرف���ة الداخ���ل والخ���ارج اإلى المدينة ك���ي ال ي�شل خب���ر الجي�س اإلى 

قري�س.

 ر�سالة حاطب بن اأبي بلتعة

ْوا دعوة النبي ›صلى اهلل عليه  احت�ش���د بالمدينة ع�شرة اآالف مقات���ل َلبَّ
ا اأجمع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ الم�شير  وعلى آله وسلم‹! وَلمَّ
اإل���ى مك���ة كتب حاط���ٌب اإلى قري����س يخبرهم بزحف و�شي���ك! ثم اأعطاه 
ْت���ُه بين �شعر راأ�شها! فنزل الوح���ي يك�شف ما �شنع حاطب!  ام���راأة، َفَد�شَّ

دا: جمع را�سد، وهو المترقب. َكَداَء: مو�سع باأعلى مكة. ُر�سَّ  (1(
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فدع���ا النب���ي ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ َعِليًّا والزبي���ر، وقيل: معهما 
المق���داد، فق���ال: انطلقوا اإلى )رو�شة خاخ( ف���اإنَّ بها ظعينة معها كتاب 
ُرُهْم؛ فاأْدَرُكوَه���ا واأنكرِت الكت���اب، وَفتَّ�ُشوا  م���ن حاط���ب اإلى قري����س ُيحذِّ
َرْحلََها فلم يجدوا �شيًئا! فقال لها علي بن اأبي طالب ›عليه السام‹: اإني 
اأحل���ف ب���اهلل ما َك���َذَب ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وال ُكِذْبنا! 
���ِك! فلم���ا َراأَِت الِجدَّ من���ه قالت: اأعِر�ْس؛  َوَلُتْخِرِج���نَّ الكت���اب اأو الأَْك�ِشَفنَّ
فاأعَر����َس، َفَحلَّ���ْت قرونها فا�شتخرجت الكتاب وناولت���ه! فاأتى به ر�شول 
اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹؛ فقال:»يا حاطب ما هذ�«؟ فقال: 
لُت، ولكن���ي مل�شق بقري�س  ���رُت وال بدَّ اإن���ي لموؤمن ب���اهلل ور�شوله ما غيَّ
ال ع�شي���رة ل���ي، ولي بي���ن اأظهرهم ولد واأه���ل؛ ف�شانعتهم عليهم، فقال 

ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹: »�إنه قد �سدقكم«!

ة عامل مهم في الحروب يَّ رِّ ال�سِّ

ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹: »�للهــم َعــمِّ �لأخبار 
عــن قري�س حتــى ناأتيهم بغتة« ويع���ظ الم�شلمين مو�شًح���ا لهم اأن 
الم�شركي���ن اأع���داٌء للم�شلمين، ونهاهم عن م���واالة االأعداء ومن يفعله 

منكم فقد �شل �شواء ال�شبيل.
ث���م تح���رك الجي����س ف���ي الثاني من رم�ش���ان متجًها غي���ر جهة مكة 
فظن���ت قري����س اأنه يريد غ���زو هوازن وثقيف فاطماأن���ت قري�س حتى اإذا 
�شارف الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ على جبال مكة لياًل اأمر كل 

رجل اأن ي�شعل ناًرا اأو نارين للمباغتة واالإرهاب لينهزم العدو.
ولم���ا راأت قري�س ذلك اأ�شابها الذعر والهلع وانهزمت نف�شيًّا، وخرج 
اأبو �شفيان يتج�ش�س فراآه العبا�س وقال له: اإنه ال ينجيكم من القتل اإال 
االإ�شالم ولو راآك اأحد الم�شلمين لقتلك فاركب الآخذك اإلى ر�شول اهلل. 
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نه ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ واأوقفه  ثم اأ�شلم اأبو �شفيان واأمَّ
ليرى ع�شرة اآالف يمرون اإلى مكة فاتحين.

اأبو �شفيان للعبا�س: لقد اأ�شبح ملك ابن اأخيك عظيًما.
العبا����س ›رض���ي اهلل عنه‹ اإنها النبوة يا اأبا �شفي���ان اأولم ُت�ْشِلم؟! فقال: 

نعم. الحكمة اأنفع من ال�شيف.
ف���وزع ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ الجي�س اإل���ى كتائب 
تدخ���ل م���ن ط���رق مكة كلها ول���م ي�شم ر�شول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 
وس���لم‹ والم�شلم���ون ذل���ك الي���وم ليقووا عل���ى القتال؛ والأنه���م في �شفر، 
فهرب من هرب من قري�س ولكن خم�شمائة مقاتل تعاهدوا اأال يدخلها 

محمد واأيديهم قادرة على حمل ال�شيف.
فقاتل���وا �شاع���ة م���ن الزم���ن حت���ى قت���ل منه���م ثالث���ة ع�ش���ر رج���اًل 
والم�شلم���ون ق���د دخل���وا م���ن كل طري���ق فتفكك���وا وول���وا هاربي���ن وكان 
المن���ادي م���ن جي�س ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يقول: من 
دخ���ل الم�شج���د الح���رام فهو اآمن، وم���ن دخل داره فهو اآم���ن، ومن رمى 

ب�شالحه فهو اآمن، ومن تعلق بحلقة داره فهو اآمن.
فكان���ت حكم���ة نبوي���ة عظيم���ة، وتف���رق المقاتل���ون، ودخ���ل اأهل مكة 
بيوته���م ودخ���ل الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ مكة المكرمة على 

ناقته الع�شباء والكتائب الملمة تدخل من كل جانب.

كيف دخل الر�سول مكة؟

كان ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ عند دخول مكة بعد ثمان 
�شن���وات م���ن اإخراجهم له منها كان يتلو قول���ه تعالى: {َربِّ �أَْوِزْعِني �أَْن 
ْدٍق  }]النم��ل:19[ {رَّبِّ �أَْدِخْلِني ُمْدَخَل �سِ ْنَعْمَت َعَليَّ �أَ�ْسُكــَر ِنْعَمَتَك �لَِّتي �أَ
� َوُقْل  راً ــا نَّ�سِ ْدٍق َو�ْجَعــل لِّ ِمن لَُّدنَك �ُسْلَطاناً ــَرَج �سِ َو�أَْخِرْجِنــي ُمْ
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ا}]الإ�سراء:80، 81[. قُّ َوَزَهَق �ْلَباِطُل �إِنَّ �ْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً َجاَء �ْلَ
فيدخ���ل ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ فاتًح���ا �شاكًرا هلل، 
متهلل الوجه وهو على ناقته ي�شبح اهلل وي�شتغفره حتى دخل الم�شجد 
الح���رام فحط���م االأ�شنام كلها وطاف على البي���ت، ثم دخل الكعبة وركع 

فيها ثمان ركعات.

اأروع �سور العفو:

وخرج ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ من الكعبة يم�شي اإلى 
القر�شيي���ن وه���م اأ�شرى وه���م ينظرون اإلي���ه نظرة العبد اإل���ى �شيده ثم 
وقف ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ فقال لهم: »ماذ� تظنون 

�أني فاعل بكم؟«.
قالوا: اأٌخ كريم وابن اأٍخ كريم قد ملكت فا�شجح)1(.

َلقاء«. الر�شول›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹: »�ذهبو� فاأنتم �لطُّ
ه���ذا موق���ف يدل عل���ى عظمة الر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 

وعظمة الدين والمنهج الذي ي�شير عليه.
وه���ذا ه���و العفو الحقيقي الأنه عفا )عند المق���درة( وفي موقع قوة 

ولي�س في موقع �شعف.

)1)  ال�سجح: ح�سن العفو.
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من اأهم الدرو�ش في هذه الغزوة

العفو عند المقدرة:

وه���ذه ه���ي تعالي���م الدي���ن وتوجيهات���ه فالعف���و وال�شف���ح ف���ي حالة 
ال�شعف لي�س عفًوا بل ذالًّ وا�شت�شالًما للطغاة والظالمين ولي�س موقًفا 

قراآنيًّا.
ولكن موقف الر�شول هذا هو الموقف القراآني الحقيقي فهو تحرك 
وجاه���د ف���ي �شبي���ل اهلل، ولم يخ�شع للظالمين والطغ���اة ال في مكة وال 
ف���ي المدين���ة فلما انت�ش�ر كان عفًوا رحيًم���ا يعفو وي�شفح كما اأمره اهلل 

تعالى، ما اأعظمها من اأخالقيات!
فه���وؤالء الطلق���اء ه���م روؤو����س قري�س من بن���ي اأمية وغيره���م دخلوا 
االإ�شالم مكرهين فقلوبهم ال تزال كافرة تنتظر الفر�شة لالنق�شا�س 
عل���ى ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ واأهل بيت���ه وعلى االإ�شالم 

من داخله.

األَّ يغرق الإن�سان في ذاته:

يق���ول ال�شي���د ح�شين ›رضوان اهلل عليه‹ ح���ول هذا المو�شوع في مديح 
القراآن الدر�س ال�شاد�س:

اأخط���ر �ش���يء عل���ى االإن�ش���ان ه���و عندما يك���ون غارًقا ف���ي ذاتيته، في 
نف�شيته، هذه هي الم�شكلة الكبيرة، مثلما اإبلي�س، اأخذ يتعبد، ومعارف، 
واأ�شي���اء من هذه، وفي مق���ام هناك مع المالئكة لكنه �شخ�س غارق في 
ذاتيته! كل �شنة، كل �شنتين، وكل قرن وهو يلتفت اإلى نف�شه، وهذه هي 

التي جعلته في االأخير ي�شقط.
لكن االإن�شان اإذا بداياته �شحيحة، ونف�شه هو يثبِّت نف�شه باأنه هكذا، 
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لي����س هن���اك مج���ال الأن يغرق في ذاتيت���ه، يفهم االإن�شان ب���اأن الباري ال 
ياأت���ي يمك���ر باأوليائه اأب���ًدا، اأذا اأنت ت�شير على طريق���ة �شحيحة ع�شرات 
ال�شنين بحيث اإنه لم يبق بينك وبين الجنة )اإال �شبًرا اأو ذراًعا( مثلما 
ف���ي ذاك الحدي���ث، وف���ي االأخي���ر يمك���ر ب���ك ليدخل���ك جهنم ه���ذا غير 

�شحيح! 
ياأتي تثبيت اإلهي، تثبيت متوا�شل، لكن اإذا فيك خلل، اإذا كان يوجد 
عن���دك ب���ذرة خلل ال بد ما تكبر، وفي االأخير تغ���رق في ال�شالل؛ لهذا 
ربط���ت االأ�شي���اء هذه كلها اأن اهلل يقول للنا�س هم ي�شلِّموا اأنف�شهم اإليه، 
وما لهم دخل من نفو�شهم، هو �شيجعل في دينه رفعة لهم، عظمة لهم، 
ا لهم. ه���ي بهذه الطريق���ة، مثلما ح�شل ف���ي القراآن  مج���ًدا له���م، �شم���وًّ
بالن�شب���ة للنب���ي نف�شه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ )بعد فتح مكة( هذه 
ُر �هلِل َو�ْلَفْتُح} في الوقت  من االآيات العجيبة في �شورة: {�إَِذ� َجاء َن�سْ
الذي يح�شل الأي اإن�شان عمل اإنجازات من ذلك النوع يلتفت اإلى نف�شه، 
وي���رى نف�شه كبيًرا! األي�شت هذه قد تح�شل؟ ي�شحب ذهنيته يقول: ال، 
َك}، األي�س هكذا؟ في لحظة االإنجازات الكبيرة هذه  ــْح ِبَحْمِد َربِّ {َف�َسبِّ
���ا، واعرف باأنك ال  اغ���رق في ماذا؟ ف���ي تقدي�شك هلل، ان�َس نف�شك نهائيًّ
ا} ا�شتغفره، ترجو  �باً ت���زال قا�شًرا ومق�ش���ًرا، {َو��ْسَتْغِفْرُه �إِنَّــُه َكاَن َتوَّ

ا؟  توبته. األي�شت هذه عبرة كبيرة جدًّ
ف���ي الوق���ت نف�ش���ه هل اهلل ياأتي لي�ش���رب االإن�شان ال َيْكُب���ر؟ ال، ياأتي 
ه���و من الجان���ب االآخر يقول: {َوَرَفْعَنا َلــَك ِذْكَرَك}]ال�سرح:4[ األم يرفع 
له ذكره؟ يقرن ا�شمه با�شمه في االأذان، يقرن ا�شمه با�شمه في ال�شهادة 

بالوحدانية، في الت�شهد لل�شالة، األي�س هذا حا�شاًل؟ 
ه���و ال يق���ول: ال نري���د اأن يكون لك رفع���ة. يقول هو: {َو�إِنَّــُه َلِذْكٌر 
ــَك َوِلَقْوِمَك}]الزخ��رف:44[ لكن اأن تاأتي اأن���ت تريد اأن تبني نف�شك، يريد  لَّ
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االإن�ش���ان ه���و، هو غارق في ذاتيت���ه �شيحبط، وينحط، مهم���ا راأى نف�شه 
كبيًرا، ويغرق في ال�شالل؛ ولهذا جعل اهلل الق�شية اأكبر من اأن تلتفت 
اإل���ى ذاتيت���ك، اإل���ى نف�شك، َحْم���ُل الم�شوؤولي���ة نف�شها، َحْم���ُل الم�شوؤولية 

جعلها اهلل بال�شكل الذي تكون اأكبر منك. 
•••
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غزوة ُحَنين )في 10 �سوال 8 هـ - فبراير 630م(
لم���ا �َشِمَع���ْت َهَواِزُن بفت���ح مكة اجتمعت مع ثقي���ف وبني هالل تحت 
ِة �شي���خ كبير  مَّ قي���ادة مال���ك ب���ن ع���وف الن�ش���ري ومعهم ُدَري���ُد ْب���ُن ال�شِّ
اأح�شروه لخبرته بالحرب وجودة راأيه؛ خرجوا َوُهْم عازمون على اإبادة 

ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
 ولم���ا �شم���ع به���م نب���ي اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بع���ث اإليهم 
، واأمره اأن يدخل في النا�س حتى يعلم  عب���َد اهلل بن اأب���ي َحْدَرَد االأ�شلَِميِّ
علمه���م؛ فعل���م ما قد اأجمعوا له من حرب ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آله وس���لم‹ فاأخبره به فخرج ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ لمواجهتهم في 
اثن���ي ع�شر األًفا، منه���م األفان من ُم�ْشِلِمي الطلق���اء. ويروى اأن البع�س 
م���ن الم�شلمي���ن دخ���ل العجب اإل���ى نفو�شه���م فقال���وا: )لن نه���زم اليوم 
م���ن قل���ة(، هنا تكلم البع�س لك���ن م�شاعر االآخري���ن، االأغلبية قد تكون 
عل���ى هذا النحو وهذا ما �ش���رب الم�شلمين و�شبب في هزيمتهم عندما 

تغيرت م�شاعرهم.
 وكان القوم قد �شبقوا الم�شلمين اإلى الوادي َفَكَمُنْوا لهم في �ِشَعاِبِه 
واأحنائ���ه )جوانب���ه( وم�شايق���ه، وق���د اأجمعوا وتهي���وؤوا واأع���دوا! يقول 
َة رجل واحد، وان�شمر  ال���راوي: ف���و اهلل ما راعنا اإال وقد �شدوا علينا �َشدَّ
النا����س )اأي انف�شوا وانهزموا( راجعين ال يلوي اأحد على اأحد! وانحاز 

ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ونادى في النا�س: 
ِلْب ِبــــــــــيُّ َل َكِذْب             �أََنا �ْبُن َعْبِد �ْلـُمَطّ      �أََنا �لنَّ

وا اإل���يَّ اأنا ر�شول اهلل، اأن���ا محمد بن عبد  ث���م ق���ال: اأيها النا����س، َهُلمُّ
َها َعلَى بع�س! اإال اأنه قد  اهلل، فل���م َيْل���ُوْوا على �شيء، وَحَمل���ِت االإبُل بع�شُ
بقي مع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ نفر من اأهل بيته وخلَّ�س 

اأ�شحابه.
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ولم���ا انه���زم النا����س تكل���م رجال من جف���اة مكة بما ف���ي اأنف�شهم من 
ْغ���ِن والحق���د! فقال اأب���و �شفيان بن حرب: ال تنته���ي هزيمتهم دون  ال�شِّ
البح���ر! واإنَّ االأزالم َل�َمَع���ُه ف���ي ِكَناَنِتِه)1(! و�شرخ َجَبلَ���ُة ْبُن الحنبل اأخو 
���ِه وه���و م�ش���رك: اأال َبَط���َل ال�شح���ر الي���وم! وق���ال �شيبة بن  �شف���وان اِلأُمِّ
ْدِرُك ثاأري من محمد؛ َفاأََرْدُت  عثمان- وكان اأبوه ُقِتَل يوم اأحد-: اْلَيْوَم اأُ
قتله! فاأقبل �شيء حتى تغ�شى فوؤادي فلم اأُِطْق ذاك! وعلمُت اأنه ممنوع 

مني.

عودة الم�سلمين اإلى القتال: 

ع���ن العبا����س بن عب���د المطلب ق���ال: اإني َلَم���َع ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وسلم‹ اآِخٌذ بلجام بغلته البي�شاء، وكنُت امراأ ج�شيًما �شديد 
ال�شوت، َوَر�ُشوُل اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يقول حين راأى ما راأى 
َه���ا النَّا�ُس؟ فلم اأََر النا�س يلوون على �شيء! فقال: يا  م���ن النا�س: اأَْيَن اأَيُّ
ُمَرِة))(! قال: ف�شرخت؛  ُرْخ يا مع�شر االأن�شار، يا اأ�شحاب ال�شَّ عبا�ُس ا�شْ
ْي���َك َلبَّْيَك! فذهب الرجل ِلَيْثِنَي بعيره فال يقدر على ذلك؛  فاأجاب���وا َلبَّ
فياأخ���َذ درع���ه فيقذَفه���ا في عنق���ه، وياأخَذ �شيف���ه وُتْر�َش���ُه، ويقتحَم عن 
���ْوَت حتى ينتهي اإل���ى ر�شول اهلل ›صلى  بعي���ِره وُيَخلِّ���يَّ �شبيلَ���ه! َفَيوؤُمَّ ال�شَّ
اهلل عليه وعلى آله وسلم‹، حتى اإذا اجتمَع اإليه منهم مائة ا�شتقبلوا النا�س 
فاقتتل���وا، وكانت الدعوة اأول ما كانت: ي���ا لالأن�شار، ثم َخلَ�َشْت اأخيًرا: 
ُبًرا عند الحرب، فاأ�شرف ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه  يا للخزرج؛ وكانوا �شُ
وعلى آله وس���لم‹ في ركائب���ه، فنظر اإلى القوم وهم يجتل���دون فقال: االآَن 
َحِم���َي الَوِطي�ُس)3(! و�شدق المقاتلون من الم�شلمين، واأخذ النبي ›صلى 

الأزلم: ال�سهام التي كانوا ي�ستق�سمون بها ويخ�سعون لحكمها.  (1(
ال�سمرة: �سجرة الر�سوان التي بايعوا تحتها بيعة الر�سوان.  (2(

نُّوُر. مختار ال�سحاح �ص 727. الوطي�ص: التَّ  (3(
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ا من ح�شب���اء، و�شرب ب���ه الم�شركين وقال:  اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ َكفًّ
�شاه���ت الوج���وه فانهزم���وا! وا�ْشَتَح���رَّ القتل ف���ي بني مالك م���ن َثِقيٍف، 
فقتل منهم �شبعون تحت رايتهم، وتفرق المنهزمون: فمنهم َمْن ذهب 
اإل���ى الطائ���ف ومعه���م مالك ب���ن ع���وف، وبع�شه���م باأوطا����س، وبع�شهم 

بَنْخلَة.
َرُكــُم �هلُل ِف َمَو�ِطَن  وف���ي ي���وم حنين نزل قول���ه تعالى: {َلَقــْد َن�سَ
ا  ُتُكــْم َفَلــْم ُتْغــِن َعنُكــْم �َسْيئاً َكِثــَرٍة َوَيــْوَم ُحَنــنْيٍ �إِْذ �أَْعَجَبْتُكــْم َكْثَ
ْدِبِريــَن • ُثمَّ �أََنزَل  ا َرُحَبْت ُثــمَّ َولَّْيُتم مُّ اَقــْت َعَلْيُكــُم �لأَْر�ــسُ ِبَ َو�سَ
ْ َتَرْوَها  � لَّ �هلُل �َسِكيَنَتــُه َعَلــى َر�ُسوِلِه َوَعَلــى �ْلُوؤِْمِننَي َو�أَنَزَل ُجُنــوداً

َب �لَِّذيَن َكَفُروْ� َوَذِلَك َجَز�ُء �ْلَكاِفِريَن}]التوبة:26-25[. َوعذَّ

الر�سول ي�سيد بموقف الأن�سار بعد معركة حنين:

ا اأعطى ر�شوُل اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى  عن اأبي �شعيد الخدري قال: َل�مَّ
آله وس���لم‹ ما اأعطى من تلك العطايا في قري�س وفي قبائل العرب، ولم 
يك���ن في االأن�شار منها �شيٌء؛ َوَج���َد هذا الحيُّ من االأن�شار في اأنف�شهم 
حت���ى َكُث���َرْت منهم الَقاَلُة)1(، حتى قال َقاِئُلُهْم: لقي ر�شوُل اهلل ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وسلم‹ قوَمه! فم�شى �شعد بن عبادة اإلى ر�شول اهلل ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وسلم‹ وقال: اإن هذا الحيَّ من االأن�شار قد َوَجُدوا عليك في 
َنْعَت في هذا الفيء: اأعطيت قومك و�شائر العرب عطايا  اأنف�شهم ِلَما �شَ
ِعَظاًما! ولم يُك في هذا الحي من االأن�شار منها �شيء! قال: فاأين اأنَت 
م���ن ذل���ك يا �شعد؟ قال: ما اأن���ا اإال من قومي! ق���ال: فاجمع لي قوَمك 
ف���ي هذه الحظيرة؛ فلما اجتمعوا جاءهم، وجاء رجال من المهاجرين 

القال���ة: الكالم البذي���ئ، اأي قالوا: يغف���ر اهلل لر�سول اهلل! يعط���ي قري�ًسا ويتركنا!   (1(
و�سيوفنا تقطر من دمائهم!.
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ُهْم! فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال:  فتركهم فدخلوا، وجاء اآخرون َفَردَّ
ي���ا مع�ش���ر االأن�شار، مَقاَل���ٌة بلغتني عنكم؟ َوِج���َدٌة)1( وجدتموها َعلَيَّ في 
اًل َفَهَداُك���ُم اهلل! َوَعالًة َفاأَْغَناُك���ُم اهلل، َواأَْعَداًء  الَّ اأنف�شك���م؟! األ���م اآِتُكم �شُ
ُل! ثم  ���َف اهلل َبْي���َن ُقُلوِبُك���ْم؟! قال���وا: بل���ى، اهلل وَر�ُشوُل���ُه اأََم���نُّ َواأَْف�شَ َفاأَلَّ
ق���ال: اأال ُتِجيُبوَنِن���ي يا َمْع�َش���َر االأن�شار؟ قالوا: بم���اذا نجيبك يا ر�شول 
ُل! قال ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹: اأََما  اهلل؟ هلل َوِلَر�ُشوِلِه اْلَمنُّ َوالَف�شْ
ْقَناَك،  ًب���ا َف�َشدَّ َتْيَتَنا ُمَكذَّ ْقُتْم: اأَ دِّ َواهلل َل���ْو �ِشْئُت���ْم َلُقْلُتْم َفلَ�َشَدْقُت���ْم َوَل�شُ
ْم  َوَمْخ���ُذواًل َفَن�َشْرَناَك، َوَطِريًدا َفاآَوْيَناَك، َوَعاِئ���اًل َفاآ�َشْيَناَك))(! اأََوَجْدتُّ
ْفُت ِبَها َقْوًما  ْنَيا َتاأَلَّ َي���ا َمْع�َش���َر ااْلأَْن�َشاِر ِفي اأُْنُف�ِشُكْم ِفي ُلَعاَعٍة)3( ِم���َن الدُّ
اَل َتْر�َش���وَن َيا َمْع�َش���َر االأَْن�َشاِر اأَْن  َل���ى اإِ�ْشاَلِمُك���ْم؟! اأَ ِلُي�ْشِلُم���وا َوَوَكْلُتُك���ْم اإِ
���اِة َواْلَبِعيِر َوَتْرِجُعوا ِبَر�ُش���وِل اهلل اإَِلى ِرَحاِلُكْم؟! َفَو  َيْذَه���َب النَّا�ُس ِبال�شَّ
ٍد ِبَيِدِه  ���ِذي َنْف�ُس ُمَحمَّ ا َيْنَقِلُبوَن ِبِه! َفَوالَّ اهلل َل�َم���ا َتْنَقِلُبوَن ِب���ِه َخْيٌر ِممَّ
َل���ْوال الِهْج���َرُة َلُكْنُت اْمَراأً ِم���َن ااْلأَْن�َشاِر، َوَل���ْو �َشلََك النَّا����ُس �ِشْعًبا َو�َشلََكِت 
ْن�َش���اِر؛ الله���مَّ اْرَح���ِم االأَْن�َش���اَر، َواأَْبَناَء  االأَْن�َش���اُر �ِشْعًب���ا َل�َشلَْك���ُت �ِشْع���َب ااْلأَ
ُلوا ِلَحاُهْم  ْن�َشاِر! قال: فبكى القوُم حتى اأْخ�شَ االأَْن�َش���اِر، َواأَْبَن���اَء اأَْبَناِء االأَ
���ا، ثم ان�شرف ر�شوُل  ]َبلَُّلوَه���ا[، وقال���وا: ر�شينا بر�شوِل اهلل َق�ْشًما وَحظًّ

اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وتفرقوا.

َرِف. ُلَها ِوْجَدٌة؛ فحذفت الواو تخفيًفا؛ لأنها في الطَّ ُب، اأَ�سْ الِجَدُة: الَغ�سَ  (1(
اآ�سيناك: اأعطيناك حتى جعلناك كاأحدنا.  (2(

اللَُّعاَعُة: بال�سم: البقية الي�سيرة.  (3(
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العبر والدرو�ش
اأهم در�س من هذه المعركة هو:

ا مهما كانت قوتهم: اأن يظل ارتباط الموؤمنين باهلل قويًّ

وه���ذا م���ا اأ�ش���ار اإليه ال�شي���د ح�شين ›رض���وان اهلل عليه‹ عندم���ا قال في 
معنى الت�شبيح:

 فف���ي م�شي���رة العمل، عندما يك���ون الموقف مع اهلل موقف���ا ثابًتا... 
تن�زيه���ه، نزاهت���ه ال يمك���ن اأن يخل���ف وع���ده اأب���ًدا. فمت���ى ما م���ر النا�س 
ب�شعوب���ة م���ا رجعوا اإلى اأنف�شه���م، واإلى واقع الحي���اة: ربما خطاأ ح�شل 
م���ن عندن���ا ونحن نرت���ب الم�شاألة على ه���ذا النحو، وربم���ا خطاأ ح�شل 
م���ن عندن���ا اأنه �شعفت ثقتنا باهلل عندما راأينا اأنف�شنا كثيًرا، كما ح�شل 
ُتُكْم َفَلــْم ُتْغِن َعْنُكْم  ْعَجَبْتُكــْم َكْثَ ْذ �أَ ف���ي ي���وم حنين {َوَيْوَم ُحَنــنْيٍ �إِ
ا َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبِريَن}]التوبة:25[؛  اَقْت َعَلْيُكُم �ْلأَْر�ُس ِبَ ا َو�سَ �َسْيئاً
الأنه���م راأوا اأنف�شه���م كثي���ًرا وكانوا ال يزالون بعد ن�ش���وة الن�شر بعد فتح 
مك���ة فاتجهوا لقت���ال هوازن، وبع����س القبايل االأخرى، فق���ال البع�س: 
)ل���ن نه���زم اليوم من قل���ة( راأى جموًعا كثيرة، لن نه���زم اليوم من قلة. 
وعندم���ا يكون هذا ال�شعور داخل الكثير، بدل اأن تكون النفو�س ممتلئة 
باللج���وء اإلى اهلل، وا�شتمداد الن�شر منه، والتاأييد منه، الذي تعبر عنه 
ْرَنا َعَلى �ْلَقْوِم  ْقَد�َمَنــا َو�ْن�سُ ْت �أَ � َوَثبِّ ْراً َنا �أَْفــِرْغ َعَلْيَنا �سَ االآي���ة: {َربَّ

�ْلَكاِفِريَن}]البقرة:250[ لن نهزم اليوم من قلة. فهزموا هزيمة منكرة.
االإيم���ان على ه���ذا النحو هو الذي يدفع النا�س اإل���ى اأن يرجعوا اإلى 
ن���وا م���ن  اأنف�شه���م في�شحح���وا اأخطاءه���م ويكت�شف���وا اأخطاءه���م، وُيَح�شِّ
اأو�شاعه���م، وُيْح�شن���وا خططه���م، وُيْح�شنوا ت�شرفاته���م، ويظلون دائًما 
مرتبطي���ن ب���اهلل مهما بلغت قوتهم، مهما بل���غ عددهم، يظل ارتباطهم 
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���ا، ارتباطه���م باهلل وهم مائ���ة األف كارتباطهم ب���اهلل يوم كانوا  ب���اهلل قويًّ
ثالثمائة �شخ�س، اأو اأقل. متى ما انف�شل النا�س عن اهلل، وراأوا اأنف�شهم 
وكاأنه���م ف���ي حال���ة ال يحتاج���ون معه���ا اإلى تاأيي���د م���ن اهلل �شي�شربون، 
�شي�شرب���ون. )ل���ن نهزم اليوم من قلة( هي الت���ي �شربت الم�شلمين في 

حنين.

•••
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غزوة َتُبوك )في رجب 9 هـ - اأكتوبر630م(
تب���وك تق���ع �شمال الجزي���رة العربية تبعد عن مدين���ة الر�شول ›صلى 
اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ حوالي 750 كيلو متًرا تقريًبا. وكانت بالد ال�شام 
وما حولها تحت النفوذ الروماني المبا�شر اأو تحت من يدينون بالوالء 

للدولة الرومانية.
في ال�شنة التا�شعة للهجرة بلغ الم�شطفى ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ 
اأن ال���روم يح�شدون جي�ًش���ا لقتال الم�شلمين، فن���دب الم�شلمين وحثهم 
لمالقاة الروم والت�شدي لهم بحزم وقوة فهذا االأمر ال يمكن ال�شكوت 
علي���ه اأو التغا�ش���ي عنه، وبعث ر�شاًل اإلى مكة واإلى قبائل العرب يحثهم 
على الجهاد واال�شتنفار للجهاد وحث النا�س على الجد واالجتهاد وبيَّن 
له���م اأن ه���ذه الغزوة تختلف ع���ن غيرها فالم�شافة بعي���دة والوقت حار 
والع���دو مختلف فلديه الجيو�س واالإمكانيات الكبيرة حتى يكونوا على 

كامل اال�شتعداد.
لعب���اده  وتعال���ى  �شبحان���ه  اهلل  م���ن  اختب���اًرا  الغ���زوة  ه���ذه  فكان���ت 
المن�شوين تحت راية االإ�شالم ليميز اهلل الخبيث من الطيب وال�شادق 
م���ن المناف���ق، فال�شدائ���د وم�شاع���ب الجه���اد ه���ي المعي���ار ف���ي غربل���ة 
النا����س، وه���ي الكفيل���ة بالتمييز بي���ن العباد، فال يثبت فيه���ا وينجح اإال 
الرج���ال المخل�ش���ون الذي���ن يجعلون ر�ش���ا اهلل همهم ون�ش���ب اأعينهم، 
اأم���ا الذين يجعلون الدنيا اأكبر همه���م وال يجعلون لالآخرة عندهم اأي 

اعتبار ف�شريًعا ما يخ�شرون.
وق���د ق����س اهلل علينا هذه الغ���زوة في �شورة التوب���ة وغيرها، وك�شف 
المنافقين على حقيقتهم وتاآمرهم على الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله 

وسلم‹ وعلى االإ�شالم فالمنافقون خطرهم عظيم في كل وقت وزمان.
كان ف���ي ه���ذه الغ���زوة اأ�شناف �شت���ى من النا�س فمنهم م���ن اأبطاأ عن 
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ا  طاع���ة الر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ رغبة ف���ي العاجل وحر�شً
على المعي�شة واإ�شالحها وخوًفا من �شدة الحرِّ وبعد الم�شافة، ونه�س 
بع�شهم على ا�شتثقال وتخلف اآخرون، والبع�س االآخر يختلقون االأعذار 
والمبررات وهم ناوون على القعود مع الخوالف �شواء اأذن لهم الر�شول 
اأو ل���م ي���اأذن، وهن���اك الرج���ال االأوفياء الذي���ن ا�شتجاب���وا هلل ور�شوله ال 
، يجاه���دون باأموالهم  يتراجع���ون ف���ي اأي ظ���رف كان اأو مقاب���ل اأي عدوٍّ
واأنف�شه���م ف���ي �شبي���ل اهلل همه���م ر�ش���ا اهلل واإعالء كلم���ة اهلل فكانوا هم 

الفائزين.
كم���ا ح���ث ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹ عل���ى ال�شدقة 
واالإنف���اق ف���ي �شبي���ل اهلل لتموي���ل الجي����س فاأخ���رج النا����س �شدقاته���م 
ف���كان منه���م اأنا�س يخرجون ما قدروا عليه م���ن ال�شدقة قلَّت اأم كثرت 
ا�شتجابة لر�شول اهلل وابتغاء ر�شوان اهلل، ومنهم من يريد ب�شدقته اأن 

ُي�شار اإليه وُيقال عنه.
اأح���د ال�شحاب���ة المخل�شين ل���م يكن لديه اإال �شاٌع م���ن بر فاأخرجه 
ف���ي �شبيل اهلل عل���ى ا�شتحياء لقلته، فجاء اإلى ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعل���ى آله وس���لم‹ وق���ال يا ر�شول اهلل هذا م���ا قدرت عليه، فق���ال له ر�شول 
اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »بارك �هلل فيــك وعليك«، واأمره 
اأن ينث���ره عل���ى كومة ال�شدقة ففع���ل ما اأمره ر�شول اهلل به، ف�شخر منه 
بع�س الحا�شرين من ال�شحابة فنزلت اآية من كتاب اهلل تحكي لنا هذه 
َدَقاِت َو�لَِّذيَن  ِعنَي ِمَن �ْلُوؤِْمِننَي ِف �ل�سَّ وِّ الق�شة: {�لَِّذيَن َيْلِمُزوَن �ْلُطَّ
َل َيِجُدوَن �إِلَّ ُجْهَدُهْم َفَي�ْسَخُروَن ِمْنُهْم �َسِخَر �هلُل ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذ�ٌب 

�أَِليٌم}]التوبة:79[.
اأم���ا �شبعة نفر من الفقراء من الذين ا�شتجابوا هلل ور�شوله لم يكن 
لديه���م �ش���يء م���ن الم���ال فذهبوا اإلى ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله 
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وس���لم‹ ي�شاألونه اأن يعطيهم �شيًئا من المال لي�شتعينوا به على الخروج 
ف���رد عليه���م ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: {ُقْلــَت َل �أَِجُد َما 
ا �أَلَّ َيِجُدوْ� َما  ْمِع َحَزناً ْعُيُنُهْم َتِفي�ُس ِمَن �لدَّ �أَ �أَْحِمُلُكــْم َعَلْيِه َتَولَّوْ� وَّ
ُينِفُقوَن}]التوبة:92[ فاأعفاهم اهلل عن الخروج واأنزل فيهم قراآًنا يتلى في 

�شورة التوبة.
�شم���ي ذلك الجي�س بجي�س الع�شرة؛ الأنه كان وقت ع�شرة من النا�س 
و�ش���دة ف���ي الحر وجدب في البالد وحين طاب���ت الثمار والنا�س يحبون 

المقام.
لم���ا جه���ز ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ الجي����س دعا عليًّا 
›علي���ه الس���ام‹ وقال له: »يــا علي �إن �لمدينة ل ت�سلــح �إل بي �أو بك 
فاأنــت خليفتــي فيها« الأنه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يعلم من خبث 
المنافقي���ن واليهود واالأع���راب والكثير من اأهل مكة فلم ياأمن جانبهم 

اأن يعيثوا فيها ف�شاًدا.
وخ���رج ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ بالجي�س ي���وم الخمي����س وكان 
ي�شتح���ب الخ���روج فيه في جي�ٍس قوامه ثالث���ون األًفا معهم ع�شرة اآالف 

فر�س.
كان عب���د اهلل ب���ن اأبّي بن �شلول رئي�س المنافقين قد ع�شكر في ثنية 

الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين فرجع ومن معه.
لما علم المنافقون ا�شتخالف ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ 
���ا على المدينة عظم عليهم مقامه و�شاقوا به فاأخذوا ي�شنون عليه  عليًّ
الدعايات واالأكاذيب من اأجل اأن يغادر المدينة حتى يت�شنى لهم تنفيذ 
موؤامراته���م واإث���ارة الفو�شى في المدينة وقال���وا: اإنما ا�شتخلفه ر�شول 

اهلل الأنه تثاقله.
فلما �شمع علي بما يقوله المنافقون اأخذ �شالحه ولحق بر�شول اهلل 
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حتى اأتى ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وهو نازل بالجرف فقال 
ي���ا ر�ش���ول اهلل: اإن المنافقي���ن قالوا اإنم���ا ا�شتخلفتني الأن���ك ا�شتثقلتني 
فقال ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹: »�أما تر�سى �أن تكون مني بمنزلة 

هارون من مو�سى �إل �أنه ل نبي بعدي«.
فقال علي: بلى يا ر�شول اهلل باأبي اأنت واأمي ثم رجع.

وكان م���ن الذي���ن تخلف���وا م���ن غير �ش���ك وال ارتياب رج���ل ا�شمه اأبو 
خيثم���ة ال�شالم���ي فج���اء اإلى اأهله بع���د اأن �شار ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ اأياًما في يوم حار فوجد زوجتيه في عري�شين لهما وقد 
بردت���ا ل���ه ماء وهياأتا ل���ه طعاًما فقام على ب���اب العري�شين فنظر اإليهما 
وم���ا �شنعت���ا ل���ه، فق���ال: ر�ش���ول اهلل ف���ي الحر والري���ح واأب���و خيثمة في 
ظ���الل ب���ارد وم���اء بارد في اأهل���ه وماله مقي���م، واهلل ما ه���ذا باالإن�شاف 
واهلل ال اأدخل لكما عري�ًشا حتى األحق بر�شول اهلل، هيئا لي زاًدا، فهيئتا 
ل���ه زاًدا واأخذ راحلت���ه وارتحل حتى لحق بر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 

آله وسلم‹ بتبوك.
فلم���ا كان ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ببع�س الطري���ق ظلت ناقته 
فخ���رج اأ�شحاب���ه ف���ي طلبه���ا فقال رج���ل م���ن المنافقين األي����س محمد 

يزعم اأنه نبي ويخبركم عن خبر ال�شماء وهو ال يدري اأين ناقته.
فق���ال ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ لما بلغ���ه ذل���ك: »�إني و�هلل ل 
�أعلــم �إل مــا علمني ربي وقد دلني �هلل عليهــا وهي في هذ� �لو�دي 
فــي �سعب كذ� وكذ� قد حب�ستها �سجرة بزمامها« فذهبوا فوجدوها 

حيث قال.
وف���ي اأثن���اء ال�شفر كان يتخل���ف الرجل تلو الرجل حت���ى قيل تخلف 
اأب���و ذر وكان ق���د اأبط���اأ به بعيره فاأحزنه تاأخره ع���ن ر�شول اهلل ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وس���لم‹ فكان يتلوم على بعي���ره، لكنه لم ي�شبر عليه طوياًل 
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فاأخ���ذ متاع���ه م���ن على ظهر بعي���ره وحمله وم�شى وت���رك البعير واأخذ 
يتتبع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ ما�شًيا فنزل ر�شول اهلل في 
بع����س منازله، فنظر بع�س الم�شلمين فقال اإن هذا الرجل يم�ش�ي على 
الطريق وحده، فقال ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »كن �أبا ذر«، فلما 
تاأمل���وه قال���وا ه���و اأبو ذر، فقال ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »يرحم 

�هلل �أبا ذر يم�سـي وحده ويموت وحده ويبعث وحده«.
في هذا ال�شفر وهذه الغزوة حدثت ق�ش�س ومواقف واأحداث يجب 
اأن نق���ف عليه���ا في تاأمل وتفك���ر، وناأخذ منها العب���رة والدرو�س لنا في 

حياتنا وواقعنا اليوم.
كان ره���ط م���ن المنافقين ي�شيرون مع ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آل���ه وس���لم‹ فق���ال بع�شهم لبع����س: اأتح�شبون قت���ال بني االأ�شف���ر كقتال 
غيره���م واهلل لكاأن���ي بك���م غ���ًدا مقرنين ف���ي الحب���ال، اإرجاًف���ا وترهيًبا 

للموؤمنين.
فقال ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ لعمار: »�أدرك �لقوم ف�سلهم عما 
قالو� فاإن �أنكرو� فقل بلى قد قلتم كذ� وكذ�«، فاأتوا ر�شول اهلل ›صلى 
اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ يعتذرون وقال بع�شهم كنا نخو�س ونلعب فنزلت 
ا ِف ُقُلوِبِهم  ُئُهْم ِبَ َل َعَلْيِهْم �ُســوَرٌة ُتَنبِّ اآي���ة {َيْحَذُر �ْلَُناِفُقــوَن �أَن ُتَنزَّ
ا  َ ْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ �إِنَّ َذُروَن  َوَلِئن �َساأَ ا َتْ ــِرٌج مَّ ُقــِل ��ْسَتْهِزُئوْ� �إِنَّ �هلَل ُمْ
ِباهلِل َو�آَياِتِه َوَر�ُسوِلِه ُكنُتــْم َت�ْسَتْهِزُئوَن  َل  ــا َنُخو�ُس َوَنْلَعــُب ُقْل �أَ ُكنَّ
ْب  نُكْم ُنَعذِّ َتْعَتــِذُروْ� َقــْد َكَفْرُت َبْعــَد �إَِياِنُكْم �إِن نَّْعُف َعن َطاآِئَفــٍة مِّ
ِرِمنَي}]التوب��ة:64-66[ ولما انته���ى ›صلى اهلل عليه  َطاآِئَفــةاً ِباأَنَُّهْم َكاُنــوْ� ُمْ
وعلى آله وس���لم‹ اإلى تبوك ع�شكر فيها وجهز جي�شه و�شفه للقتال، وكان 
مع�شكر الروم في الجهة المقابلة فلما راأوا جي�س الم�شلمين وقد علموا 
م���ن ا�شتب�شاله���م تراجع���وا وكف���ى اهلل الموؤمنين القت���ال، فاأتاه )يحنه( 
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�شاح���ب )اإيل���ة( ف�شالح ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ واأعطاه 
الجزية، وجاء اأهل )جرباء واأذرح( فاأعطوه الجزية، ثم جاء اأمراء تلك 
المناط���ق واح���ًدا تل���و االآخر و�شالحوا ر�شول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 
وس���لم‹، واأق���ام ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بتبوك ع�شري���ن ليلة ثم عاد 

راجًعا اإلى المدينة بعد اأن دانت له الجزيرة العربية.
وف���ي اأثن���اء الع���ودة كان ف���ي الطري���ق ماء يخ���رج من و�ش���ل)1( يروي 
الراك���ب والراكبي���ن والثالث���ة ب���واٍد يق���ال ل���ه وادي الم�شق���ق. وكان قد 
وجهه���م اأن م���ن �شبق اإليه فال ي�شتقين منه حت���ى ناأتيه ف�شبق اإليه نفر 
م���ن المنافقي���ن فا�شتقوا ما فيه فلما راآه قال من �شبقنا اإليه قيل فالن 
وف���الن فلعنه���م ودع���ا عليه���م، ثم نزل فو�ش���ع يده تح���ت الو�شل فجعل 

ي�شب في يده ثم ن�شحه ودعا فخرج الماء ف�شرب النا�س وا�شتقوا.

المنافقــون يخططــون لغتيال ر�ســول اهلل ›صلى اهلل علي���ه وعلى آله 
وسلم‹

والعج���ب العجاب اأن بع����س المنافقين خططوا الغتيال ر�شول اهلل، 
كانوا يريدون الق�شاء على ر�شول اهلل، وهم منتمون اإلى االإ�شالم، وهم 
في نف�س الوقت داخل جي�س ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وهو 
عائد من غزوة تبوك، فكيف كان مخططهم؟ مخطط غريب، خططوا 
اأن يعمل���وا للر�ش���ول حادثاً مرورياً، قالوا عندما ي�شل النبي اإلى العقبة 
مكان مرتفع في الطريق �شاهق عندما ي�شل اإلى اأعلى العقبة �شينفرون 
ف���ي وج���ه الناقة التي يركب عليها ليفزعوه���ا فت�شقط، والطريق �شيق 
ومرتفع على �شفا مكان �شاهق، على �شفا الجبل فت�شقط الناقة بر�شول 
اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ من على ذلك المكان المرتفع فيتقطع 

)1)  المقدار الي�سير من الماء.
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ر�شول اهلل اإرباً اإرباً، ويقولوا ر�شول اهلل ا�شقطتُه ناقتُه ف�شببت لمقتله.
ولك���ن اهلل ك�ش���ف هذا المخطط لنبيه محمد ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 
وس���لم‹ فف�شل هذا المخطط، وعرفت تلك المجموعة التي تاآمرت هذه 

الموؤامرة.

المنافقون يبنون م�سجد ال�سرار

ولما اقترب ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ من المدينة اأثناء عودته نزل 
ا  � َوَتْفِريقاً � َوُكْفراً ــَر�راً � �سِ َخُذوْ� َم�ْسِجداً ق���ول اهلل تعالى: {َو�لَِّذيــَن �تَّ
َْن َحاَرَب �هلَل َوَر�ُسوَلُه ِمــن َقْبُل َوَلَيْحِلَفنَّ �إِْن  � لِّ اداً َبــنْيَ �ْلُوؤِْمِننَي َو�إِْر�سَ
�أََرْدَنا �إِلَّ �ُل�ْسَنى َو�هلّلُ َي�ْسَهُد �إِنَُّهْم َلَكاِذُبوَن َل َتُقْم ِفيِه �أََبد�اً لَ�ْسِجٌد 
وَن  ِل َيْوٍم �أََحقُّ �أَن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّ ْقَوى ِمْن �أَوَّ �َس َعَلى �لتَّ �أُ�سِّ

ِريَن})التوبة107 ،108( هِّ ُروْ� َو�هلّلُ ُيِحبُّ �ْلُطَّ �أَن َيَتَطهَّ
وق���د كان زم���رة م���ن المنافقي���ن بن���وا ه���ذا الم�شج���د ليت�شت���روا ب���ه 
ويحيكوا من داخله الموؤامرات، وماأوًى لمن حارب اهلل ور�شوله كما هو 
ح���ال الكثي���ر من الم�شاجد اليوم فاأم���ر ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله 

وسلم‹ بهدمه واإحراقه وجعله مكاًنا للقمامة.
ث���م و�ش���ل المدينة فا�شتقبل���ه اأمي���ر الموؤمنين علي ب���ن اأبي طالب، 
فكان���ت هذه الغزوة الوحيدة التي لم يخرج فيها علي ›عليه الس���ام‹ ولم 

يحدث فيها قتال.
ودخل ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ الم�شجد فوجد ثالثة 
رج���ال قد ربط���وا اأنف�شهم في �شارية الم�شجد كان���وا من الذين تخلفوا 
عن ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ فندموا ندًما �شديًدا وهداهم 
اهلل اإل���ى التوب���ة وتابوا وربطوا اأنف�شهم ف���ي �شارية الم�شجد حتى يكون 
َلَثِة �لَِّذيَن  ر�شول اهلل هو الذي يحل رباطهم فنزلت االآية: {َوَعَلى �لثَّ



165

ي دلأعأي يح

اَقْت َعَلْيِهْم  ا َرُحَبــْت َو�سَ ْر�ــسُ ِبَ اَقْت َعَلْيِهُم �لأَ ــى �إَِذ� �سَ ُخلُِّفــوْ� َحتَّ
َلْيِه ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوْ�  وْ� �أَن لَّ َمْلَجاأَ ِمــَن �هلِل �إِلَّ �إِ �أَنُف�ُسُهــْم َوَظنُّ

ِحيُم}]التوبة:118[. �ُب �لرَّ وَّ �إِنَّ �هلَل ُهَو �لتَّ

الدرو�ش والعبر
ال�شيد ح�شين في محا�شراته ودرو�شه تحدث كثيًرا عن هذه الغزوة؛ 
الأن فيها الدرو�س الكثيرة من ذلك ما ذكره في محا�شرة )يوم القد�س 

العالمي( حيث قال:
ل���و يرج���ع الم�شلم���ون ف���ي مواجهته���م للغ���رب ولليهود اإل���ى )غزوة 
تبوك( وحدها في ال�شيرة، واإلى )�شورة التوبة( التي توجهت نحو هذه 
الغزوة لكانت وحدها كافية الأن ياأخذ الم�شلمون منها درو�ًشا كافية في 

معرفة مواجهة اليهود، ودول الغرب بكلها. 
وم���ن ه���ذه الدرو����س ما تح���دث عنه ›رض���وان اهلل عليه‹ ف���ي محا�شرة 

)اآيات من �شورة اآل عمران - الدر�س الثاني(: 

1( اللتجاء اإلى اهلل والثقة به:

عندم���ا كان���ت الب���الد العربي���ة م�شتعم���رة م���ن ِقَب���ل البريطانيي���ن، 
والفرن�شيي���ن، واالإيطاليين، وغيرهم كيف كان يح�شل؟ كان معظم ما 
يح�ش���ل - عندما كان���ت النظرة كلها منعدمة نح���و الثقة باهلل �شبحانه 
وتعال���ى، الثق���ة باهلل منعدمة في نفو�س الم�شلمي���ن - كان من يريد اأن 
يتح���رر م���ن هذا البل���د يلجاأ اإل���ى هذا، يتحرر م���ن بريطاني���ا يلجاأ اإلى 
رو�شي���ا، يتحرر من رو�شيا يلجاأ اإلى بريطانيا، يتحرر من اإيطاليا يلجاأ 
اإل���ى فرن�ش���ا، م���ن فرن�شا يلجاأ اإل���ى اإيطاليا وهكذا. ما ه���ي النتيجة في 
االأخي���ر؟ األي�ش���ت �شواء؟ تخرج من تحت بريطاني���ا تدخل تحت رو�شيا، 

كله واحد.
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اهلل �شبحانه وتعالى اأراد اأن يعلمنا باأن دينه ي�شتطيع اأن يجعلنا اأمة 
م�شتقلة، تقف على قدميها، عزيزة، رافعة راأ�شها، تقهر االأمم االأخرى، 
م���ا الذي يح�شل االآن؟ األي�س كل الع���رب يتجهون اإلى اأمريكا لتنقذهم 
م���ن اإ�شرائيل؟ ولو اأن اأمري���كا هي المحتلة واإ�شرائيل هناك للجاأوا اإلى 
اإ�شرائي���ل لتنقذه���م م���ن اأمري���كا! يلج���وؤون اإل���ى اأمريكا ورو�شي���ا راعيتا 

ال�شالم لتنقذهم من اإ�شرائيل. 
النظ���رة القا�ش���رة الت���ي اأراد اهلل اأن يم�شحها من اأذه���ان العرب - لو 
تربوا على دينه، لو تربوا على نهج نبيه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹...

وكان اأب���رز مث���ال على هذا ما عمله هو في ترتيب���ات )غزوة تبوك(؛ 
���ا ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ يتح���رك بحركة  الأن���ه كان رج���اًل قراآنيًّ
الق���راآن، ويع���رف م���اذا يري���د القراآن اأن ي�ش���ل باالأمة اإلي���ه في مناهجه 
التربوي���ة وهو يرب���ي نفو�شهم كيف تكون كبيرة، كي���ف تكون معتزة بما 

بين يديها من هذا الدين العظيم فال تحتاج اإلى اأي قوى اأخرى.

2( نتعلــم من غــزوة تبوك و�ســورة التوبة كيــف نواجه دعايات 
المنافقين واإرجافهم:

يق���ول ال�شي���د ح�شي���ن ›رض���وان اهلل علي���ه‹ محا�ش���رة )اآيات م���ن �شورة 
المائدة - الدر�س الرابع(: 

�ش���ورة التوب���ة تحدثن���ا عن و�شع غي���ر طبيعي ح�شل في اأي���ام اإعداد 
الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ اأولئ���ك النا�س، ذل���ك المجتمع 
لمواجهة الروم في غزوة تبوك، ما الذي ح�شل؟ تثاقل، تباطوؤ، تخلف، 
قع���ود، واآي���ات الق���راآن في �شورة التوب���ة تهاجم، وتدفع بعب���ارات قا�شية، 
بعب���ارات تعتب���ر بالن�شبة لل�شخ����س الذي يتقاعد ويتخل���ف اإهانة تعتبر 
اإهان���ة ل���ه، عملية دف���ع، عملية زعزع���ة، محاولة ت�شجي���ع، وحركة نفاق 
تبدو على اأو�شع نطاق. الحظوا )�شورة التوبة( - عندما ترجعون اإليها 
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- كيف ُملئت بحديث عن المنافقين؛ الأنهم تحركوا ب�شكل كبير.
وع���ادة عندم���ا يتح���رك منافق���ون باأع���داد كبي���رة منه���م معروف���ون، 
ومنه���م غي���ر معروفي���ن، ومنافقون األوان: منهم من ه���و ال يزال كافًرا 
ف���ي باطن���ه مظهًرا لالإ�ش���الم، ومنهم من ه���و م�شلم، ولكن���ه مازال من 
النوعي���ة الت���ي في قلبه مر�س، م���ن النوعية التي يوؤث���ر م�شالحه، من 
الن���وع الذي يوؤثر اأنانيات، ونظرات معين���ة لديه، اأعداد كبيرة تحركت، 
وعندم���ا يتح���رك المنافق���ون في ظ���روف كتلك يدل عل���ى اأن المجتمع 

اأ�شبح فيما ظهر عنه قاباًل الأن ُيزعزع، وُيثبَّط. 
فالق���راآن دفعه���م دفًع���ا رهيًبا في غ���زوة تبوك، م���ع اأن اهلل يعلم اأنهم 
ل���ن يواجهوا بقت���ال، اأخرجوا، حتى ثالثة اأ�شخا�س عندما تخلفوا ماذا 
كان موقف النبي منهم ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹؟ قال: ال تكلموهم. 

ا لالأمة كيف تكون معتمدة على نف�سها  3( الر�سول قدم در�ًسا مهمًّ
وعلى ربها:

���ا؛ الأن الم�شاأل���ة كان الجان���ب التربوي فيها  فق���د كان ا�شتنف���اًرا عامًّ
لالأم���ة اأكثر م���ن احتمال المواجهة الع�شكرية من خالل القراآن نف�شه، 
ا، هم  خرج���وا متثاقلي���ن، وو�شع اقت�شادي �شي���ئ، ومعنويات هابطة جدًّ
عدد قليل �شيواجه اأكثر من مائة األف اأو من مائة وثالثين األف جندي 
ح�شدته���م دول���ة الروم���ان. خرجوا بتثاق���ل، وتباطوؤ ومعنوي���ات هابطة 

وزحزحة. ما الذي ح�شل؟
ول���م يح���اول الر�ش���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ اأن يعود اإلى دولة 
���ا الدولة العظمى الثانية في  ك�ش���رى، اإلى دولة الفر�س وهي كانت اأي�شً
ذل���ك الع�ش���ر لي�شتمد منه���ا؛ الأنه �شيواج���ه دولة كبرى، وه���ذه الدولة 
ال ت���زال ف���ي �ش���راع م�شتم���ر مع دول���ة الفر�س فتك���ون فر�ش���ة مهياأة له 
ب���اأن يح�ش���ل على دعم من الفر�س، من االأكا�ش���رة في�شدوا اأزره فيهاجم 
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دول���ة الروم���ان، ل���م يح�شل هذا، ولم يحاول، بل ل���م يفكر في هذا. اأراد 
اأن يرب���ي ه���ذه االأمة كيف تكون معتمدة عل���ى نف�شها، وعلى ربها، وعلى 
ًم���ا ي�شتطيع ه���ذا الدين اأن  كتابه���ا، وعل���ى نبيه���ا؛ الأنه���ا تمل���ك ديًن���ا قيِّ
يجعلها تقف على قدميها دون اأن تحتاج ال اإلى �شرق وال اإلى غرب، وال 

اإلى اأمريكا وال اإلى رو�شيا، وال اإلى اأطراف اأخرى. 
خرجوا متثاقلين، جمعوا نحو ثالثين األًفا بعد الح�شد واال�شتنفار 
الع���ام، والح�ش���د الهائل والدف���ع الهائل، ثالثين األًف���ا توجهوا على بعد 

�شبعمائة وخم�شين كيلو من المدينة باتجاه ال�شام. 
ا وكاأن���ه - اأمام  فب���دا ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ �شخ�شً
االآخري���ن - ال ي���دري م���ن �شيواج���ه، اإًذا اأح�شد هذا الح�ش���د، لكن حاول 
اأن ت�ش���ع هذا الح�ش���د في اأماكن تح�شن منه البلد االإ�شالمي الذي قد 
اأ�شبح بين يديك، وات�شعت رقعته بين يديك. ال. هو الذي هاجم وبادر 
بالهج���وم ه���و، ليهاج���م باأولئك الجي����س، اأو بذلك الع���دد، ذو النف�شيات 
الهابط���ة، والمعنوي���ات المنحط���ة، عل���ى بع���د، اإل���ى اأعم���اق، اإل���ى اأق���رب 

منطقة للدولة الرومانية، اإلى تبوك. 
ال���روم اأزعجه���م ه���ذا اأزعجه���م فق���رروا ع���دم المواجه���ة، م���ا ال���ذي 
ح�شل؟ وتحرك ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وهو ال يزال في 
تب���وك تحرك ب�شرايا هنا و�شرايا هناك، وعمل اأعمااًل يتحدى، يتحدى 
ا، خرجوا وهم يرون الروم  فارتفع���ت معنوي���ات النا�س ب�شكل رهيب ج���دًّ

م�شتحيل اأن يواجهوهم.
ب���ل كان المنافق���ون، وبع����س م���ن تخلف���وا م���ن االأع���راب ت�شجع���وا 
اإل���ى اأن يدب���روا موؤام���رة �ش���د ر�شول اهلل ف���ي المدينة نف�شه���ا ليم�شحوا 
الدول���ة االإ�شالمية بكلها فترك لهم عليًّا، علي هو �شمام االأمان للدولة 
االإ�شالمية �شيبقى في المدينة بعده، وهو من يخرج اإلى اأق�شى منطقة.
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وله���ذا المنافق���ون عمل���وا دعاي���ة �ش���د عل���ي ›عليه الس���ام‹: اأن���ه اإنما 
خلف���ه في الن�شاء واالأطفال، اأنه اإنما ا�شتثقله، كره خروجه معه. فلحق 
عل���ي ›عليه الس���ام‹ بر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ فقلده ذلك 
الو�ش���ام الذي اأبكم المنافقين، وكم���م اأفواههم: »�أما تر�سى �أن تكون 
منــى بمنزلة هارون من مو�سى �إل �أنه ل نبي بعدي« فعاد علي ›عليه 
الس���ام‹ اإل���ى المدين���ة ور�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ توجه 

لقيادة الجي�س اإلى )تبوك(.
رجع���وا م���ن تب���وك وهم كل واح���د اأ�شبح اثني���ن، ثالثة ف���ي داخل ردائه 
واإزاره، قه���روا الدول���ة العظم���ى ف���ي ذل���ك العالم وب���دون مواجه���ة. ففيما 
بعد بقيت معنوياتهم مرتفعة. ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ كان 
يري���د �شيًئا عظيًما لالأم���ة، يرفع معنوياتها، يربيها، ي�شد من اأزرها، يقوي 
اإيمانها، يربيها كيف تعتمد على نف�شها، وفي الوقت نف�شه اخ�تار لها القائد 
الُمِهم العظيم الذي هو جدير بقيادتها علي بن اأبي طالب في قادم االأيام.

4( التعبئة العامة وخطورة ال�سمت في مواجهة اأهل الكتاب:
يقول ال�شيد ح�شين في محا�شرة )واإذ �شرفنا اإليك نفًرا من الجن(: 
الق���راآن الكري���م جعله اهلل نوًرا للموؤمنين، ن���وًرا للم�شلمين يهتدون 
ْلم���ة، يتحركون هم عل���ى اأ�شا�ش���ه قبل اأن  ب���ه قب���ل اأن تهج���م عليه���م الظُّ
يهج���م عليه���م العدو اإلى ُعقِر ديارهم، �شواء بف�شاده، اأو اأن ي�شل بقدمه 
وبنف�شه، األم يتحرك الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ هو في غزوة 
ا من المدينة نحو )750  )تب���وك( ليهاجم هو، وعلى م�شافة طويلة جدًّ
كم( اإلى تبوك ليواجه دولة عظمى في ذلك الزمن هي دولة الرومان؟ 
اأراد اأن يق���ول الأمته: اإن من ينتظرون، وي�شمتون هم من �شيكونون 
ين الأن ُيفتنوا  اأذالء اإذا ما هجم عليهم العدو، هم من �شيكونون معّر�شِ
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ع���ن دينهم، والأن يتنازل���وا بب�شاطة عن دينهم اإذا ما هجم عليهم العدو 
اإلى داخل ديارهم، الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ رّبى الم�شلمين 
عل���ى االهتم���ام، رّب���ى الم�شلمي���ن عل���ى المب���ادرة، رب���ى الم�شلمي���ن على 
ا�شت�شع���ار الم�شوؤولي���ة، على اأن تكون لديهم روح وّثابة داخل كل �شخ�س 
منهم، روح جهادية روح ت�شت�شعر الم�شوؤولية فتنطلق، ال تنتظر االأعداء 
واإن كانوا كباًرا، واإن كانوا يمتلكون مختلف و�شائل القوة، ال ينتظرونهم 

حتى يهجموا عليهم.
الق���راآن الكري���م ف���ي )�شورة التوب���ة( - و�شورة التوبة ه���ي من اأجمل 
ال�ش���ور ف���ي الق���راآن الكري���م في مج���ال التعبئ���ة العام���ة للم�شلمين في 
مواجه���ة اأعدائه���م - تناول���ت كل موا�شي���ع المواجه���ة، اأولئ���ك الذي���ن 
ينطلق���ون للتثبي���ط هاجمتهم مهاجم���ًة قويًة، توبيًخا عنيًف���ا، �شخريًة 
منه���م ا�شتهزاًء به���م، تحطيًما لم�شاعرهم، وفع���اًل االإن�شان الذي يتجه 
اإل���ى الح���ق، ويكون موقف���ه موقف حق ال تتوق���ع اأن باإم���كان الباطل اأن 
يق���ف اأمام���ك اإال اإذا ح�شل تق�شير من جانب���ك، اأو اأنت لم تهيئ نف�شك 
بال�ش���كل المنا�ش���ب في اأ�شلوبك، ف���ي تقديمك للحق ب���اأن يكون بال�شكل 

الذي يزهق الباطل. 
األم يقل المنافقون في ذلك الع�شر اأيام ر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آله وسلم‹ عندما انطلق الم�شلمون لمواجهة دولة الروم، ومواجهة دولة 
لِء ِديُنُهْم} م�شاكين مغفلين  ال���روم كمواجه���ة اأمريكا االآن: {َغرَّ َهــوؤُ
يذبحون اأنف�شهم، كيف با�شتطاعتهم اأن يوؤثروا على دولة عظمى؟! ال، 

اإن المغرورين هم اأولئك، هم الذين غّروا اأنف�شهم.
ا اأن من يتخ���ذون قرارات كهذه -   وج���اء الق���راآن الكريم ليوؤكد اأي�شً
ليقعدوا - اإنهم لن ي�شلموا وهم من �شتنالهم العقوبة باأ�شعاف اأ�شعاف 

من االآالم والنق�س اأكثر مما يعاني منه المجاهدون.
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5( المبادرة والم�سارعة:

يقول ال�شيد ح�شين في محا�شرة )�شارعوا اإلى مغفرة من ربكم(:
كان ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹، كانت �شف���ة المبادرة، 
الم�شارعة، من اأبرز ال�شفات لديه، ال يوجد عنده تثاقل، وال تردد، وال 

ترجيحات، وال )ع�شى ما بو خلة، ع�شى( كان لديه طبيعة المبادرة.
ف���ي غ���زوة )تب���وك( ا�شتخدم ه���ذا الجان���ب، جان���ب المب���ادرة، وكان 
جان���ب المب���ادرة ه���ذا هو الذي جع���ل الروم���ان - وهم اأكثر ق���وة، واأكثر 
ع���دًدا - يتراجع���ون، ويق���ررون ع���دم المواجهة مع ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل 

عليه وعلى آله وسلم‹؛ الأنه حرك النا�س.
عندم���ا بلغ���ه باأنه���م ق���د تجمع���وا ف���ي ال�ش���ام، يري���دون اأن يهجم���وا 
���ا باآيات �شاخنة،  عل���ى ب���الد االإ�شالم حرك االأمة، والق���راآن حركهم اأي�شً
يخرج���ون حت���ى واإن كان���وا )في وقت �ش���دة(، حتى عندم���ا �شادف وقت 
�ش���دة، وقت قلة ثم���ر، اأو الثمر ما قد ح�شل. ما قال ننتظر حتى ين�شج 
الثمر، والثمار تح�شل حتى يكون لدينا قدرة اأن نمول نفو�شنا، ونخرج.
ال بد اأن يخرجوا، وبادر هو بالزحف، وانطلق اإلى تبوك، وبين تبوك 
وبي���ن المدين���ة حوال���ي )750 كيلو(! يعني: دخل ه���و اإلى اأقرب منطقة 
م���ن المناط���ق ف���ي بالد ال�ش���ام، ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 

ومعه ثالثون األًفا، قد ح�شدهم من النا�س.
هك���ذا كان النب���ي ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹؛ الأن ر�شول اهلل ›صلى 
اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ كان رجاًل قراآنيًّا، رجاًل يتحرك بحركة القراآن، 
يج�ش���د الق���راآن، يفه���م معان���ي الق���راآن، وغاي���ات الق���راآن، ومقا�ش���ده، 

واأ�شاليبه، ومنهجه.

•••
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حجة الوداع وغدير خم ال�سنة 10هـ 
النب���ي ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹ ح���ج م���ا ع���رف بي���ن اأو�ش���اط 
الم�شلمي���ن ف���ي ال�شيرة والتاريخ بحج���ة الوداع، حجة ال���وداع كانت في 
الع���ام االأخي���ر من حي���اة النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ يعني اأواخر 
ال�شن���ة العا�شرة، النبي دخ���ل في ال�شنة الحادية ع�شرة لم يلبث فيها اإال 
�شه���ر مح���رم و�شف���ر على اختالف االأخب���ار في اأنه هل توف���ي في اليوم 
االأخي���ر م���ن �شهر �شفر اأم في بداية ربيع، عل���ى ُكلٍّ النبي ›صلى اهلل عليه 
وعل���ى آله وس���لم‹ حج هذه الحج���ة التي �شمي���ت بحجة ال���وداع اأعلن فيها 
لالأم���ة تاأهبه للعروج اإلى اهلل �شبحانه وتعالى، للرحيل من هذه الدنيا 
الفاني���ة واأن مهمت���ه الكب���رى ف���ي اإب���الغ ر�ش���االت اهلل �شبحان���ه وتعال���ى 
واإقامة دين اهلل جل وعال ومحاربة الظالم وال�شالل والباطل والكفر 
واالإج���رام والطغيان، واإقامة الح���ق واإحقاقه واإقامة العدل في الحياة، 
ه���ذه المهم���ة بالن�شبة له ق���د اكتملت، لم يبق ل���ه اإال ال�شيء الي�شير ثم 

يرحل من هذه الحياة.
 ولذل���ك تل���ك الرحل���ة �ش���واء فيم���ا ت�شمنت���ه م���ن اإعالن���ات وكذلك 
ن�شو�س مهمة اأثناء حجة الوداع نف�شها اأو في الطريق، النبي ›صلى اهلل 
عليه وعلى آله وسلم‹ عاد من رحلته تلك وقد اأتم مهمته، ما كان منها في 
اأثن���اء الح���ج في �شعي���د عرفات في خطبته ال�شهي���رة، وما كان منها في 

طريقه عائداً من مكة.
 ف���ي ع���ودة النب���ي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ من حج���ة الوداع وقد 
َها  ودع االأم���ة ف���ي ذلك اليوم نزل عليه قول اهلل �شبحانه وتعالى: {َيا �أَُيّ
ــَك َو�إِْن َلْ َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِر�َساَلَتُه  َلْيَك ِمْن َرِبّ ْنِزَل �إِ �ُســوُل َبِلّْغ َما �أُ �لَرّ
ا�ِس �إَِنّ �هلَل ل َيْهِدي �ْلَقــْوَم �ْلَكاِفِريَن} االآية  ُمــَك ِمــَن �لَنّ َو�هلُل َيْع�سِ
ف���ي م�شمونها على ح�شب التعبير المعت���اد �شاخنة قوية في م�شمونها 
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وتعبيره���ا واأ�شلوبه���ا، يعن���ي اأت���ت تاأكي���د عل���ى النبي ›صل���ى اهلل عليه وعلى 
َك  آله وس���لم‹ فيها ب�شكل كبي���ر ب�شكل عجيب {َبِلّْغ َما �أُْنــِزَل �إَِلْيَك ِمْن َرِبّ
َو�إِْن َلْ َتْفَعــْل َفَمــا َبَلّْغَت ِر�َساَلَتُه} واأرفقت ب�شمان���ة للحماية االإلهية 
كال�شمان���ة التي اأعطاها اهلل لمو�ش���ى وهارون في ذهابهما اإلى فرعون، 
�ْسَمُع َو�أََرى}، هنا �شمانة اإلهية {َو�هلُل  ق���ال: {َل َتَخاَفــاۖ  �إَِنِّني َمَعُكَما �أَ

ا�ِس}. ُمَك ِمَن �لَنّ َيْع�سِ
 من الموؤكد اأن النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ كان دائماً في حالة 
ا�شتع���داد ت���ام للت�شحي���ة ف���ي �شبيل اهلل ج���ل �شاأنه ولم يك���ن ليتردد عن 
اإب���الغ اأي �شيء من اأوام���ر اهلل وتوجيهات اهلل ودين اهلل نتيجة مخاوف 
م���ن النا����س، ال، هو كان منذ البداية ولكن هن���ا كان لهذه الق�شية �شيء 
م���ن الخ�شو�شية لربما اأكثر من م�شاأل���ة القتل، لربما اأكثر من م�شاألة 
االغتيال، لربما اأكثر من تلك المخاوف، باأن يعاجل بالت�شفية قبل اأن 
يت���م عملي���ة الب���الغ، اأو اأن يتعر�س الإ�شاءات كبي���رة تم�س بعر�شه، تم�س 
بكرامت���ه، تم����س بمقامه ف���ي اأو�شاط االأمة من خ���الل توجيه االإ�شاءات 
اإليه، واالتهامات اإليه بالمحاباة واالإيثار لعلي بن اأبي طالب العتبارات 

اأخرى.
 النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ تلقى هنا �شمانات من اهلل، واهلل 
يع�شم���ك م���ن النا�س، في مرحلة الو�شط ال���ذي �شيقدم فيه هذا البالغ 
هو و�شط اإ�شالمي لي�س فيه اأحد من الم�شركين، تلك الجموع الغفيرة 
العائ���دة م���ن الحج والتي ُجمعت في مفترق الطرق قبل اأن تتفرق نحو 
االآف���اق التي اأتت منه���ا اإلى الحج، تلك الجموع الغفيرة من الم�شلمين، 
ولك���ن هذا يدل عل���ى ح�شا�شية الم�شاألة والتي بقي���ت ح�شا�شة اأ�شاًل في 
الو�ش���ط االإ�شالم���ي على ط���ول التاريخ، بقي���ت ح�شا�شة دائم���اً والنظرة 
اإليه���ا والتعاط���ي معها بح�شا�شي���ة مفرطة جداً جداً، ه���ذا يجعلنا مثاًل 
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ن�شت�شع���ر ح�شا�شي���ة تلك المرحلة التي عا�شه���ا النبي ›صلى اهلل عليه وعلى 
آله وسلم‹ ما قبل تقديم البالغ واأثناء تبليغه البالغ.

 ولذل���ك اأعط���ي تاأكي���داً كبي���راً م���ن جانب يتراف���ق مع ه���ذا التاأكيد 
الكبي���ر �شمان���ة اإلهي���ة بالحماي���ة ل���ه والحماي���ة لمقامه ›صل���ى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ في اأو�شاط االأمة، وفعاًل تحقق ذلك، لم يجروؤ اأحد على 
االإ�ش���اءة اإلي���ه بم���ا يوؤث���ر على مكانته ف���ي اأو�ش���اط االأم���ة، اإن كان هناك 
مواق���ف �شعيف���ة ج���داً ل���م يك���ن له���ا اأي تاأثير اأب���داً، يعني كان���ت الحالة 
ال�شائ���دة م���ا بعد التبليغ ه���ي حالة الهدوء، لم يترت���ب على هذا البالغ 
وه���ذا االإع���الن اأي م�ش���اكل في و�ش���ط ال�شاحة االإ�شالمية اآن���ذاك، الكل 

هداأ ما بين مرتاح وما بين �شاكت.
 كان هن���اك احتم���ال ربم���ا اأن يترت���ب عل���ى ه���ذا االإبالغ م�ش���اكل في 
ال�شاح���ة االإ�شالمية واحتجاجات من البع����س واعترا�شات من البع�س 
ونزاع���ات م���ن البع�س، لك���ن ال، تحقق���ت االإرادة والوع���د االإلهي بقوله 
ا�ِس}، فال�شاحة بقيت عادية ومتما�شكة  ُمَك ِمَن �لنَّ تعالى: {َو�هلُل َيْع�سِ
وم�شتق���رة وهادئ���ة، النب���ي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ جمع النا�س في 
غدي���ر خم في تل���ك المنطقة اأثناء عودته من مكة اإل���ى المدينة، يريد 
المدين���ة، عائ���داً اإل���ى المدين���ة وجم���ع االآالف الموؤلف���ة م���ن الحج���اج 
الم�شلمي���ن العائدي���ن اإلى اآفاقهم، اإل���ى مناطقهم، والذي���ن �شي�شهمون 
ب�ش���كل كبي���ر ف���ي اإب���الغ هذا الب���الغ اإل���ى مناطقه���م، ُجمع���وا وفي وقت 
وباأ�شل���وب اأ�شب���ه ما يكون بحالة نفي���ر، الأن الحالة كانت اأثناء الظهيرة، 
اأوقف���ت الجم���وع الت���ي ال زالت متحرك���ة، ا�شتعيدت الجم���وع التي كانت 
متقدم���ة �شيئ���اً ما، جمع الكل في �شح���راء واحدة في �شاحة واحدة، في 
م���كان واح���د، وا�شح، لم يك���ن فيه اأي عوام���ل يمكن اأن تمث���ل عائقاً اإما 
ع���ن روؤي���ة النب���ي اأو عن �شماع���ه، ح�شر الكل، في حال���ة ا�شتدعاء عاجل 
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وملف���ت وط���ارئ، ترى ماذا هن���اك؟ ماذا يريد النب���ي ›صلى اهلل عليه وعلى 
آله وسلم‹؟.

 واأثناء الظهيرة قام النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ بعد اأن ر�شت 
ل���ه اأقتاب االإبل لي�شعد عليها واأَ�شعد معه علياً عليه ال�شالم على نف�س 
االأقت���اب ث���م وج���ه خطاب���ه اإل���ى االأم���ة واأبلغ م���ا اأم���ره اهلل باإبالغه بعد 
حدي���ث هي���اأ فيه الذهنية العامة للم�شتمعين لم���ا �شيقدمه اإليهم وبكل 
م���ا ي�شاه���م على لفت االأنظار وعلى جل���ب التركيز واالنتباه وعلى جلب 

حالة االإ�شغاء واالنتباه.
 اأي اأن النبي ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ اأدى مهمته على اأكمل وجه 
واأتم ما ينبغي، ال نق�س، ال في م�شتوى التبليغ، وال في طريقة التبليغ، 
وال ف���ي اإعط���اء التبلي���غ جواً ي�شاعد عل���ى اإدراك اأهميت���ه وااللتفات اإلى 
اأهميت���ه، فتحدث بخط���اب �شهير ثم و�شل اإلى المو�ش���وع الرئي�شي في 
الخط���اب فق���ال ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »يا �أيهــا �لنا�س �إن �هلل 
مــولي و�أنا مولى �لموؤمنين �أولى بهم مــن �أنف�سهم، فمن كنت موله 

فهذ� علي موله«.
 وكان عل���ي علي���ه ال�ش���الم اإل���ى جانب���ه، واأخذ بي���د االإمام عل���ي عليه 
ال�ش���الم ورف���ع ي���ده اأم���ام الح�ش���ور، االآالف الموؤلف���ة م���ن الم�شلمي���ن، 
»فهــذ� علي موله، �للهــم و�ل من و�له، وعاد من عاد�ه، و�ن�سر من 

ن�سره و�خذل من خذله«.
هذا الن�س وهذه الواقعة توارثتها االأمة االإ�شالمية وهي في نف�شها 
م���ن الثواب���ت المعت���رف به���ا بين اأبن���اء االأم���ة الفريقي���ن والجمهورين 
الرئي�شين في االأمة كما يقال ال�شيعة وال�شنة الكل توارثوا هذه الحادثة 
بنف�شها وهذا الن�س )فمن كنت مواله فهذا علي مواله( توارثته االأمة 

بكلها فاأ�شبح من المتواتر بين االأمة والثابت بين االأمة. 
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وبع���د انته���اء ه���ذه المرا�شي���م الت���ي ت���م فيه���ا تن�شي���ب االإم���ام عل���ي 
›علي���ه الس���ام‹ ولي���اً للم�شلمين م���ن بعده نزل ق���ول اهلل تعال���ى: {�ْلَيْوَم 
يُت َلُكــُم �لإِ�ْسَلَم  �أَْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َو�أََتْمُت َعَلْيُكــْم ِنْعَمِتــي َوَر�سِ
ِدينااً})المائ���دة3( فه���م الجمي���ع م���اذا يري���ده النبي وب���ارك من تمكن 
لالإمام علي عليه ال�شالم هذا ال�شرف المتوقع اأ�شاًل فما جرى في يوم 
الغدي���ر ل���م يكن �شوى تتويجاً ر�شمياً لالإمام عل���ي واإال فمن كان ي�شمع 
النبي وما يقوله في االإمام علي ويعرف االإمام علياً ومواقفه العظيمة 
ي���درك باأنه الموؤهل واالأكفاء واالأجدر بهذا المقام بعد ر�شول اهلل ›صلى 

اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
و�شخ���ر النب���ي ›صل���ى اهلل علي���ه وعلى آله وس���لم‹ م���ا تبقى م���ن حياته - 
اإل���ى اأن توف���اه اهلل واأخ���ذه اإل���ى الرفيق االأعل���ى - يقدم الأمت���ه الن�شائح 
والتو�شي���ات واالإر�ش���ادات ويدلها وي�شدها اإلى م���ا يمثل �شمام اأمان لها 
م���ن فت���ن واأخط���ار يخ���اف اأن تع�شف به���ا كما ح�ش���ل لالأم���م الما�شية 
م���ن قبله���ا، وكان م���ن اآخر و�شاياه›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹: »�إني 
تــارك فيكم ما �إن تم�سكتم به لن ت�سولو� من بعدي �أبد�اً كتاب �هلل 
وعترتي �أهل بيتي �إن �للطيف �لخبير نباأني �أنهما لن يفترقا حتى 
يــرد� عليَّ �لحو�ــس« »�أذكركم �هلل في �أهل بيتي �أذكركم �هلل في 

�أهل بيتي �أذكرهم �هلل في �أهل بيتي«.  

وهكذا تمكن النبي في فترة وجيزة من تغيير ذلك الواقع بكله
وهك���ذا تمك���ن الر�ش���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بم���ا منحه اهلل 
م���ن حكم���ة وموؤه���الت قيادية عظيم���ة وبالهدى الذي اأت���ى به من عند 
اهلل، وبجه���اده و�شبره وت�شحياته العظيم���ة هو والموؤمنون معه تمكن 
وف���ي فترة وجيزة م���ن تغيير ذلك الواقع بكله، وبن���ور اهلل محا ظلمات 
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ر الجزيرة العربية من  الجهل، واأخرجهم من الظلمات اإلى النور، وطهَّ
ل ذلك المجتمع  تل���ك المفا�ش���د والرذائل، واأح���دث تغييًرا كبيًرا، وح���وَّ
الجاهل���ي اإل���ى مجتمع ت�ش���وده مكارم االأخ���الق، يعب���د اهلل ويجاهد في 
�شبيل���ه، ويحم���ل ق�شي���ة عظيمة مقد�ش���ة، واأر�شى دعائ���م العدل، وحقق 
�س  االأم���ن وال�ش���الم والع���زة، واأع���اد لالإن�ش���ان كرامت���ه االإن�شاني���ة، وقوَّ
االإمبراطوري���ات الظالم���ة، وبنى اأم���ة قوية موحدة عزي���زة زاكية، اآمرة 
بالمع���روف ناهي���ة ع���ن المنك���ر م�شلح���ة ف���ي االأر����س تحق���ق له���ا رفاه 

العي�س وكرامة الحياة.
اأم���ة في داخلها الرحمة والتكافل والتاآخ���ي والتعاون، وفي مواجهة 
اأعدائه���ا قوي���ة �شلب���ة ثابتة ال تقب���ل باالإذالل وال بال�شي���م كما قال اهلل 
اِر ُرَحَماُء  �ُء َعَلى �ْلُكفَّ �ُسوُل �هلِل َو�لَِّذيَن َمَعُه �أَ�ِســدَّ ٌد رَّ مَّ َ تعال���ى: {مُّ
َو�ناًا}]الفتح:29[.  َن �هلِل َوِر�سْ لاً مِّ � َيْبَتُغوَن َف�سْ داً ا �ُسجَّ عاً َبْيَنُهْم َتَر�ُهْم ُركَّ

لق���د �شع���ى الطواغي���ت وفي خط���وة ا�شتباقي���ة اإلى ه���دم الكعبة قبل 
مبعث���ه وحر�شوا على اأن اإخافة العرب بذلك الفيل الذي لم يح�شل اأن 
عرفوا مثله اإال اأن الر�شالة االلهية غيرت في حركة النبي ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ ومن بعد مبعثه ال�شريف هادياً ومعلماً ومربياً، مجاهداً 
و�شاب���راً وم�شحي���اً، غي���رت الواقع بكله، عل���ى الجزيرة العربي���ة بكلها، 

لتمتد اآثار ذلك التغيير وبم�شتويات متفاوتة اإلى اأرجاء الدنيا بكلها.
 واالأم���ة التي كانت متفرق���ة وجاهلة وظالمية واأخافها في يوم من 
االأي���ام في���ٌل واحد في مقدمة جي����س تغير واقُعها بع���د اإ�شالمها بعد اأن 
تن���ورت بالن���ور، وا�شتب�شرت باله���دى، وزكت بالق���راآن وبتربية الر�شول 
›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ فواجهت جيو����س االمبراطوريات والدول 
الكب���رى الم�شتكبرة، ولم ترهب جيو�شها التي كانت تاأتي باأعداد كثيرة 

من الفيلة.
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 كان���وا يتوقع���ون اأن يخ���اف الم�شلم���ون مج���دداً اإذا �شاه���دوا الفيل���ة 
كم���ا خاف���وا قب���ل اإ�شالمه���م م���ن فيل واح���د، فاأت���وا بالكثير م���ن الفيلة 
فل���م تخف، ل���م يخف الم�شلم���ون فيما بع���د، وقويت عليها بق���وة الحق، 
وانت�ش���رت بن�ش���ر اهلل، حينم���ا تحول���ت اإل���ى اأم���ة حملت اأعظ���م م�شروع 
واأقد����س ق�شية، وحينما تحولت اإلى اأمل لكل الم�شت�شعفين في الدنيا 
غير موؤطرة بعنوان جغرافي وال بلون وال بعرق وال بقومية بل بخطاب 

القراآن لكل النا�س الذي يقول فيه )يا اأيها النا�س(.
 لق���د ا�شتط���اع الر�شول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بحركة بالقراآن 
وبم���ا منح���ه اهلل تعال���ى م���ن موؤه���الت عالي���ة وكم���ال عظي���م، وبتاأيي���د 
اهلل تعال���ى اأن ي�شن���ع تغيي���راً مف�شلي���اً ف���ي التاري���خ، واأن يوؤ�ش����س لعهد 
جدي���د ختم به ر�شاالت اهلل تعالى اإل���ى االأنبياء، ومن معجزات الر�شالة 
االإلهي���ة اأن رافعته���ا وحملتها واأتباعها واأن�شاره���ا والمنت�شرين بها هم 

الم�شت�شعفون ولي�س الم�شتكبرون.
 لم يكن انت�شار الر�شالة االإلهية مرهوناً بقوى اال�شتكبار، بل كانوا 
ه���م عل���ى ال���دوام اأعداءه���ا والمختلفين معه���ا الأنها ُتناق����س اأطماعهم 
وطغيانه���م وا�شتعباده���م للب�شري���ة، ب���ل كان الم�شت�شعف���ون ه���م الذين 
يوؤمنون بها ويعتزون بها ويقوون بها ويتغير واقعهم بها بعد اأن يغيروا 

ما باأنف�شهم.

ما الذي يمكن اأن يحدث تغييرًا في واقع الب�سرية اليوم؟
الر�شالة االإلهية هي الم�شروع الوحيد، لي�س هناك اأي م�شروع اآخر، 
ه���ي الم�ش���روع الوحي���د الق���ادر على اإح���داث التغيي���ر الحقيق���ي للواقع 
الب�ش���ري، لتقدي���م الحلول الواقعية للب�شر؛ الأنه���ا م�شروع �شامل يتجه 
لالإن�ش���ان نف�ش���ه، فيغير ما بنف�شه من ظلم���ة ودن�س، فاإذا �شلح االإن�شان 
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�شلح���ت الحي���اة بكلها و�شلح واقعه؛ الأنها م�شروع ي�شنع الوعي ويزكي 
النف����س وياأخ���ذ بي���د االإن�ش���ان في الحي���اة ف���ي الطريق ال�ش���وي ويهدي 
ا�َس ِمَن  ْنَزْلَناُه �إَِلْيَك ِلُتْخِرَج �لنَّ للت���ي ه���ي اأقوم قال اهلل تعالى {ِكَتاٌب �أَ
ِميِد}]اإبراهيم:1[،  َر�ِط �ْلَعِزيِز �ْلَ ِهْم �إَِل �سِ وِر ِباإِْذِن َربِّ ُلَماِت �إِل �لنُّ �لظُّ
َناٍت ِلُيْخِرَجُكْم  ُل َعَلى َعْبِدِه َء�َيــاٍت َبيِّ وق���ال تعالى: {ُهَو �لَّــِذي ُيَنزِّ

وِر َو�إِنَّ �هلَل ِبُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم}]الحديد:9[. ُلَماِت �إَِل �لنُّ ِمَن �لظُّ
 والأن���ه م�شروع اهلل لكل عباده لي�س م���ن قوم ح�شبوا ح�شاب اأنف�شهم 
وح�شاب م�شالحهم على ح�شاب قوم اآخرين، ال لعرق على عرق وال للون 
عل���ى لون وال لقومية على قومية، ب���ل هو الكلمة ال�شواء التي يمكن اأن 
يلتق���ي عليه���ا جميع الب�شر، وه���و الم�شروع العالم���ي الحقيقي ال�شالح 
القائ���م على العدل، والعدل دعام���ة اأ�شا�شية في بنيانه. قال اهلل تعالى: 
َها �لَِّذيَن َء�َمُنو� ُكوُنو�  يُّ ي ِباْلِق�ْسِط}، وقال تعالى: {َيا �أَ َمَر َربِّ {ُقــْل �أَ
ِ}، ثم هو حجة اهلل تعالى على عباده الأنه  �ِمنَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَد�َء هلِلَّ َقوَّ
ه���و ال���ذي خلقهم، ه���و ربهم هو ملكه���م واإلههم الحق واإلي���ه م�شيرهم 
وح�شابه���م وجزاوؤه���م، وقد قدم ن���داءه اإليهم منذ بداي���ة وجودهم على 
ه���ذه االأر����س، فق���ال تعال���ى مخب���را بندائ���ه واحتجاج���ه )ي���ا بن���ي اآدم( 
ا  خطاب اهلل اإلى الب�شر في كل االأجيال التي قد خلت {َيا َبِني َء�َدَم �إِمَّ
َلَح َفَل  َقــى َو�أَ�سْ ــوَن َعَلْيُكْم َء�َياِتي َفَمِن �تَّ ُكــْم ُر�ُسٌل ِمْنُكْم َيُق�سُّ َياأِْتَينَّ

َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن}]الأعراف:35[.
 ولذلك فال خال�س اليوم للب�شرية باأي بديل عن ر�شالة اهلل تعالى 
وال حل يغير الواقع بكله اإال االنفتاح على الر�شالة االإلهية، على ر�شالة 

اهلل ونوره، وال �شالح الآخر االأمة اإال بما �شلح به اأولها.
وال �ش���ك ب���اأن االأمة اليوم تعي�س حالة م���ن العبودية لغير اهلل باأ�شواأ 
مم���ا كان ف���ي الجاهلي���ة االأول���ى، األي�ش���ت اأمري���كا اليوم هي م���ن ي�شارع 
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الكثي���ر اإلى طاعتها ويلجوؤون اإليها ويخافونها وينفذون م�شاريعها وال 
يعملون لتوجيهات اهلل واأوامره وم�شروعه اأي ح�شاب؟!

واأمري���كا ف���ي نف����س الوق���ت م���اذا تعمل بهم ف���ي المقاب���ل؟ لقد ثبت 
اأن ق���وة اال�شتكب���ار اليوم وعلى راأ�شه���ا اأمريكا واإ�شرائي���ل تفاقم م�شاكل 
الب�شري���ة وتف�ش���د في االأر����س وتعتدي عل���ى ال�شعوب وتنه���ب الخيرات 
وت�شن���ع الح���روب واالأزم���ات وال تقدم للب�شرية اإال المزي���د من الماآ�شي 
والنكب���ات، وزاد م���ن �ش���وء االأم���ر ف���ي عالمن���ا االإ�شالم���ي خ�شو�ش���ا في 
المنطق���ة العربي���ة التبعي���ة العمي���اء والعبودي���ة المطلق���ة م���ن بع����س 
ال���دول الت���ي تقدم نف�شها على اأنه���ا تمثل االإ�شالم كما ه���و حال النظام 
ال�شع���ودي المناف���ق الذي جعل م���ن نف�ش���ه اأداة ال�شر لتنفي���ذ موؤامرات 
االأع���داء وه���دم كي���ان االأمة من الداخ���ل، وهو بال �ش���ك امتداد ظالمي 
ظال���م لقوى اال�شتكبار، ويمثل حالة االنحراف والتحريف داخل االأمة 
الت���ي ائتلفت م���ع �شبيهاتها في حالة االنح���راف والتحريف في �شريعة 

مو�شى و�شريعة عي�شى عليهما ال�شالم.
 اإن القراآن الكريم يجعل من التبعية الأعداء االأمة من الم�شتكبرين 
خروج���اً ع���ن الحق وزيغ���اً عن الهدى وخيانة لالأمة وه���و يقول: {َوَمْن 
اِلنَِي} ]المائدة:51[،  نَّــُه ِمْنُهْم �إِنَّ �هلَل َل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظَّ ُهــْم ِمْنُكْم َفاإِ َيَتَولَّ
واإن اأكب���ر معاناة تعانيها االأم���ة اليوم هي هذه التبعية التي مثلت حالة 
اختراق كبير وموؤذ ومخرب في داخل االأمة ويجب اأن تحذر منها االأمة 
واأن تتح�ش���ن منه���ا بالوع���ي واأن تواج���ه موؤامراته���ا ومكائده���ا بكام���ل 
الم�شوؤولي���ة، وم���اآل اأولئك الخونة المنحرفون اإل���ى الخ�شران م�شداقا 

للوعد االإلهي في �شورة المائدة.
 واالأمة في مواجهة التحديات الداخلية مع قوى النفاق، والخارجية 
من قوى الطاغوت واال�شتكبار معنية باالعت�شام باهلل �شبحانه وتعالى، 
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واالرتباط الوثيق بر�شالته، فبها تتقوى وبتعاليمها تفلح وبالتم�شك بها 
تنت�شر، الأنها ر�شالة في م�شمونها من التعاليم والتوجيهات والحكمة 
عنا�ش���ر الق���وة، عنا�شر القوة ذاتي���ة فيها وبالتم�شك به���ا تحظى االأمة 
بن�ش���ر اهلل وعون���ه ق���ال اهلل تعالى: {ُهَو �لَّــِذي �أَْر�َسَل َر�ُسوَلــُه ِباْلُهَدى 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه �ْلُ�ْسِرُكوَن}]التوبة:33[ قِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى �لدِّ َوِديِن �ْلَ

لم يكن النبي يفر�س هيمنة �سخ�سية على النا�س:

 ر�ش���ول اهلل ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم‹ لم يك���ن يفر����س هيمنة 
�شخ�شية له على النا�س، لم يكن يريد من النا�س اأن ي�شيروا في حياتهم 
وف���ق مزاج���ه، ووف���ق هوى نف�ش���ه، واأن ياأمره���م بما يريد ه���و، ويفر�س 

عليهم �شيًئا من نف�شه على االإطالق. 
الر�ش���ول كان فق���ط ي�شي���ر بالنا�س معه على �ش���وء تعاليم اهلل، ُيعبِّد 
النا����س هلل فق���ط، ال يعبده���م لنف�ش���ه، ال يفر����س عليهم اأ�شي���اء لنف�شه، 
ومن اأجله هو، اأو من عنده هو، كان مع النا�س، مع النا�س متبًعا لهدى 
اهلل، متبًع���ا لم���ا اأن���زل اهلل، يبلغ ر�شاالت اهلل واأوام���ر اهلل ثم يطبقها مع 
النا����س، يعم���ل به���ا م���ع النا�س، لكن م���ا يريده من���ا الزعم���اء العرب هو 
اأكث���ر مما كان لر�ش���ول اهلل، لم يكن لر�شول اهلل اأن ياأمر من نف�شه، واأن 
ُي�شيِّر النا�س على نف�شه، اأن يتحكم على النا�س ب�شيء من نف�شه هو، كان 
} وكان يتقيد باأوامر اهلل، ياأمر بما  ِبُع �إِلَّ َما ُيوَحى �إَِلَّ يقول: {�إِْن �أَتَّ
اأمر اهلل وينهى عما نهى اهلل؛ الأنه ال يريد اأن يكون النا�س عبيًدا اإال هلل، 
اإال هلل، اأم���ا الطواغي���ت فاإنهم يري���دون اأن ي�شتعبدون���ا، اأن ُي�شيِّرونا في 
حياتنا وفي مواقفنا على اأهوائهم، لم�شالحهم ال�شخ�شية، الأطماعهم، 
اأن ي�شتذلون���ا، اأن يقهرون���ا، اأن ي�شتعبدونا، وه���ذا �شيء غير مقبول فلم 

يكن حتى لر�شول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
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االإ�سالم يربي رجااًل يواجهون الم�ستكبرين
الر�ش���ول محم���د ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ق���ام بم�شوؤوليته على 
اأكم���ل وج���ه، وبل���غ الب���الغ المبين، وجاهد ف���ي �شبي���ل اهلل؛ الأن اهلل جل 
�شاأن���ه جع���ل اإقام���ة ه���ذا الدي���ن يقت���رن بها الجه���اد في �شبي���ل اهلل، اهلل 
نَزْلَنا َمَعُهــُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِيَز�َن  َناِت َو�أَ يق���ول: {َلَقْد �أَْر�َسْلَنــا ُر�ُسَلَنا ِباْلَبيِّ
ا�ــُس ِباْلِق�ْســِط َو�أَنَزْلَنا �َلِديــَد ِفيِه َباأْ�ٌس �َسِديــٌد َوَمَناِفُع  ِلَيُقــوَم �لنَّ
ُرُه َوُر�ُسَلُه ِباْلَغْيِب}]الحديد: 25[ اأنزل اهلل مع  ا�ِس َوِلَيْعَلَم �هلُل َمن َين�سُ ِللنَّ

الر�شل الكتاب واأنزل مع الر�شل الحديد. 
اإن االإ�ش���الم ال���ذي ج���اء ب���ه محم���د يرب���ي رج���ااًل يحمل���ون الحديد 
في���ذودون به عن هدى اهلل، ويواجهون به الطغاة، ويواجهون بالحديد 
اأن  يري���دون  الذي���ن  الطامعي���ن  بالحدي���د  ويواجه���ون  الم�شتكبري���ن، 

يطفئوا دين اهلل. 
اإن دي���ن اهلل يرب���ي رج���ااًل، ينت���ج رج���ااًل، ينت���ج اأبطااًل يخلع���ون ثوب 
ال���ذل، وكذلك يكونون بعي���ًدا عن الم�شكنة والهوان واالإذالل والتعا�شة، 
رج���ااًل اأع���زاء بع���زة اهلل العزي���ز، وبع���زة ر�شول���ه العزي���ز، وبع���زة القراآن 
العزيز، اأنزل اهلل الحديد ليكون اأبناء االإ�شالم، اأمة محمد، اأتباع محمد 
رج���ااًل يحمل���ون الحديد فيدافع���ون بالحديد عن اأنف�شه���م، وبالحديد 
ال���ذي حمل���ه ر�شول اهلل درًع���ا، وبالحديد الذي حمله ر�ش���ول اهلل �شيًفا، 
وبالحديد الذي حمله ر�شول اهلل �شهًما تحرك ر�شول اهلل كاأعظم قائد 
ع�شك���ري وبط���ل ورج���ل عظيم ليق���ارع الطغي���ان، ليقارع المنك���ر، واجه 
اليه���ود وهزمه���م، وواج���ه م�شركي العرب وطغ���اة الع���رب، والمف�شدين 
ا الن�شارى بكل اإمكانياتهم الع�شكرية  م���ن العرب وهزمهم، وواجه اأي�شً

وانت�شر عليهم. 
ه���ذا ه���و ر�شول اهلل الذي خا�س الكثير من المعارك ذوًدا عن الحق، 
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م���ن اأجل الم�شت�شعفي���ن، من اأجل المظلومين، من اأج���ل اإقامة الحق، 
م���ن اأج���ل اإزال���ة الظلم واإزال���ة الطغيان، على ه���ذا االأ�شا�س ق���ام الدين، 
وق���ام الح���ق، وقام العدل، واأ�شبح للم�شلمين كي���ان عزيز، وكيان مقتدر 

وقوي.
الر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ بجه���اده العظي���م حتى وهو 
يحت�ش���ر عل���ى فرا����س الم���وت كان ق���د اأع���د �شري���ة جهادية، اأع���د جي�ًشا 
مجاه���ًدا وهو يقول: »�أنفذو� جي�س �أ�سامة، �أنفذو� جي�س �أ�سامة«، 
به���ذه الجه���ود العظيم���ة الت���ي بذلها ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وهو 
يبل���غ ثم وهو يقاتل، ث���م وهو يربي، ثم وهو يعلم، ثم وهو ي�شلح، بهذه 

الجهود العظيمة قام لالإ�شالم كيان عزيز وعظيم وقوي. 

كيف يجب اأن يكون ارتباط االأمة بنبيها؟
اأراد اهلل له���ذه االأم���ة اأن تك���ون مرتبط���ة بنبيه���ا االرتب���اط القائ���م 
ِبــيُّ �أَْوَل ِبالُوؤِْمِنــنَي ِمــْن  عل���ى اأ�شا����س ال���والء ال�ش���ادق والطاع���ة، {�لنَّ
�ُسوٍل �إِلَّ ِلُيَطاَع ِباإِْذِن �هلِل}]الن�ساء:  �أَنُف�ِسِهْم}]الأحزاب:6[ {َوَما �أَْر�َسْلَنا ِمن رَّ
64[ اأم���ة تقت���دي بنبيه���ا، تتعرف على ه���ذا النبي، على �شفات���ه، ت�شتفيد 

م���ن هدي���ه، ت�شتفي���د من حياته، من منهج���ه {َلَقْد َكاَن َلُكــْم ِف َر�ُسوِل 
َــن َكاَن َيْرُجــو �هلَل َو�ْلَيــْوَم �ْلآِخــَر َوَذَكــَر �هلَل  �هلِل �أُ�ْســَوٌة َح�َسَنــٌة لِّ

�}]الأحزاب: 21[. َكِثراً
والر�ش���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ يتح���رك �شم���ن م�شوؤولية 
عالمي���ة، م�شوؤولي���ة عام���ة، فم�شوؤوليت���ه ه���و واأمت���ه م�شوؤولي���ة ترتب���ط 
بالنا�س عموًما ولي�س بالعرب خا�شة، م�شوؤولية ترتبط بالعالمين، كما 
ْلَعالنَِي}]الأنبياء: 107[، { لَّ َرْحَمةاً لِّ ْر�َسْلَنــاَك �إِ يق���ول اهلل جل �شاأنه: {َوَما �أَ

ا}]الأعراف:158[،. ا�ُس �إِنِّ َر�ُسوُل �هلِل �إَِلْيُكْم َجِميعاً َها �لنَّ ُقْل َيا �أَيُّ
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 ن�شل اإلى نتيجة مهمة: اأنه يتحقق للنا�س من خالل اتباع الر�شول 
والق���راآن التحرر من عبودية الطاغ���وت المذلة وال�شيئة والتي هي �شر 
مح����س، ويتحقق لهم عبادة اهلل ب�شكل �شحيح في اإقامة دينه متكاماًل 
بم���ا يحق���ق الخي���ر له���م والع���زة والف���الح، وال يمك���ن اأن يقب���ل اهلل من 
عب���اده اأن يطيع���وه في بع�س االأم���ور المحدودة وما تبق���ى من اأمورهم 
للطاغوت، كما يت�شور البع�س - وهم مخطئون - اأنه يكفي من حياتنا 
خم����س خ�شال هلل، والباق���ي من كل �شوؤون حياتن���ا ومواقفنا تكون على 

ما يريد الطاغوت! هذا خطاأ كبير.
اُغوِت  ف���اهلل ج���ل �شاأنه يقول في القراآن الكريم: {َفَمــْن َيْكُفْر ِبالطَّ
اَم َلَها}]البقرة:256[،  َوُيوؤِْمن ِباهلِل َفَقِد ��ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة �ْلُوْثَقَى َل �نِف�سَ
وم���ن خالل هذه االآية القراآنية المبارك���ة يت�شح اأنه ال يتحقق االإيمان 
ب���اهلل اإال بالكف���ر بالطاغ���وت، ومن ه���ذا المنطلق بع���ث اهلل خاتم ر�شله 
واأنبيائ���ه محم���ًدا ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بم�ش���روع متكامل عظيم 
مرتب���ط بملك اهلل ورحمت���ه؛ الإ�شالح الب�شرية ودفعه���ا اإلى عبادة اهلل، 
واإنقاذها من الطاغوت والظلم والهوان، ولتحقيق العدل، واإتمام مكارم 
االأخ���الق، وال�شم���و باالإن�ش���ان ليق���وم بم�شوؤوليت���ه ف���ي الحياة م���ع مبداأ 
ِبيُّ �إِنَّا �أَْر�َسْلَناَك  َها �لنَّ الثواب والعقاب، كما يقول اهلل جل �شاأنه: {َيا �أَيُّ
ِر  �  َوَب�سِّ ِنراً ا مُّ ا �إَِل �هلِل ِباإِْذِنِه َو�ِسَر�جاً �  َوَد�ِعياً � َوَنِذيراً راً � َوُمَب�سِّ �َساِهداً
�  َوَل ُتِطِع �ْلَكاِفِريَن َو�لَُناِفِقنَي  لاً َكِبراً َن �هلِل َف�سْ �ْلُوؤِْمِننَي ِباأَنَّ َلُهم مِّ

ْل َعَلى �هلِل َوَكَفى ِباهلِل َوِكيل}]الأحزاب: 48-45[.  َوَدْع �أََذ�ُهْم َوَتَوكَّ
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واأخيًرا
 فاإن���ه بالرغ���م مم���ا واجهوا ب���ه االإ�شالم ف���ي ذلك الع�ش���ر �شواء من 
داخل المتنفذين في داخل المنطقة العربية اأو بالتحالفات مع اليهود 
اأو م���ن خ���الل ما قامت به اأكبر دولة في ذل���ك الع�شر الروم حيث �شنت 
حرًب���ا عل���ى االإ�شالم والم�شلمين في ذلك الع�شر ورغم اأن بداية انت�شار 
هذا الحق وقيامه على اأيدي فئة من الم�شت�شعفين، وباإمكانيات مادية 
مح���دودة رغ���م حج���م الموؤام���رات الكبي���رة، ال�شائع���ات، الح���روب اأكث���ر 
م���ن �شبعي���ن واقع���ة التي كانت عب���ارة عن �شراي���ا، وخم�س ع�ش���رة غزوة 
الت���ي كان���ت عب���ارة عن حروب كبرى رغ���م كل ذلك ف�ش���ل الطغاة وف�شل 
الم�شتكبرون وقام دين اهلل وجاء الفتح والن�شر والغلبة، و�شاع ال�شرك 
وته���اوى الطغاة والم�شتكبرون وذلوا وهانوا وقام االإ�شالم وعم وانت�شر 
���ا اإلى بقي���ة االأر�س  ف���ي الجزي���رة العربي���ة بكله���ا ليب���داأ اإ�شعاًع���ا نورانيًّ
ولتمت���د فروع���ه اإل���ى بقي���ة العالم، هذا عب���رة واآية كبي���رة؛ الأن اهلل جل 
و� ُنــوَر �هلِل ِباأَْفَو�ِهِهْم َو�هلُل ُمِتمُّ  �شاأن���ه عندم���ا قال {ُيِريــُدوَن ِلُيْطِفوؤُ
ُنــوِرِه َوَلْو َكــِرَه �ْلَكاِفُروَن}]ال�سف:8[ لو كرهوا، ول���و حاربوا، ولو عاندوا، 
لو قتلوا، لو دمروا، لو عملوا ما عملوا في �شبيل اإطفاء هذا النور فاإنه 

ال بد اأن يتم؛ الأن اهلل معه ويتمه.
يِن  {ُهَو �لَِّذي �أَْر�َســَل َر�ُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن �َلقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى �لدِّ
ُكلِّــِه َوَلــْو َكــِرَه �ْلُ�ْسِرُكوَن}]التوبة:33[ ه���ذه الر�شالة ج���اءت لتنت�شر، هذا 
الدي���ن ج���اء ليغلب واإنما م���ن ينال �شرف اأن يتحرك ه���و فيحظى بهذا 
ال�ش���رف الكبي���ر، اهلل جل �شاأنه عندما اأر�ش���ل ر�شوله فهو اأر�شله بالهدى 
ودي���ن الح���ق ليظه���ره، الم�ش���روع االإله���ي، الدي���ن: دي���ن اهلل ر�شالت���ه 

العظيمة وم�شروع اأتى به اهلل ليظهر ولي�س لي�شقط وال لي�شيع.
اإن م���ن عظم���ة هذا االإ�شالم، من عظمة دي���ن اهلل، من عظمة ر�شالة 
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اهلل، م���ن عظم���ة هدى اهلل اأنه مهما كان���ت اإمكانيات اأعدائها، مهما كان 
حج���م اإمكانياته���م، مهما �شادفت اأو واجهت م���ن عوائق ومتاعب و�شد 
وم�ش���اكل كبي���رة اإال اأنه حتًما ينت�شر رغ���م كل ذلك، رغم كره الكافرين 
وك���ره الم�شركي���ن وك���ره المجرمين ينت�شر دين اهلل عل���ى رغم اأنوفهم 
ول���و عمل���وا م���ا عملوا ف���ي مواجهت���ه؛ الأن اهلل معه وتكف���ل ليظهره، لم 
ير�ش���ل ر�ش���واًل ويترك���ه وير�ش���ل ديًن���ا ويتركه ويتخل���ى عنه ليك���ون ديًنا 
مقه���وًرا �شائًع���ا تحت وط���اأة المجرمين و�شع���ي الم�شتكبري���ن وطغيان 

الطغاة والظالمين ال.
يِن ُكلِِّه}  اأر�شل هذا الدين وتكفل هو باأن يظهره {ِلُيْظِهَرُه َعَلى �لدِّ
فيك���ون الدي���ن الح���ق وه���دى اهلل ج���ل وعال ظاه���ًرا وغالًب���ا وكلمة اهلل 

�شتكون هي العليا وهذا ما ح�شل.
لق���د ب���داأ محم���د م�ش���واره وحي���ًدا م���ن مك���ة المكرمة، رج���ل وحده 
�ش���دع باأم���ر اهلل وح���ده، تح���رك وح���ده ووق���ف �ش���ده كل طغ���اة العال���م 
يهوًدا ون�شارى ومن م�شركي العرب ومن قومه االأقربين وقفوا �شده، 
تاآم���روا �شده، �شنوا عليه حروًبا كبيرة: حروًبا اإعالمية وحروًبا اأخرى 
ا لكن كل جهودهم ف�شلت، وانت�شر الحق  ع�شكرية وحرًبا اقت�شادية اأي�شً
وانت�ش���ر االإ�شالم وع���م االإ�شالم و�شاد االإ�شالم و�شق���ط ال�شرك و�شقطت 
االأ�شن���ام الحجري���ة وذل���ت وهانت االأ�شن���ام الب�شرية ودخ���ل اأبو �شفيان 
بالرغ���م عنه ف���ي االإ�شالم تحت قوة االإ�شالم وقه���ر االإ�شالم ذلياًل وهو 
عل���ى رغ���م تجب���ره لم يفلح فيم���ا رام اإلي���ه و�شقط اأبو جه���ل وغيره من 

الطغاة في ميادين القتال والحرب.
نع���رف هنا عظم���ة االإ�شالم اأنه م�ش���روع مكتوب له النج���اح، م�شروع 

اإلهي مكتوب له الغلبة، مكتوب له الظفر، مكتوب له الن�شر.
لكن���ه فيم���ا بع���د ولالأ�ش���ف ت�شع�ش���ع ذل���ك البني���ان وح�ش���ل تراجع 
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ل���دى الم�شلمي���ن، تراجع عن تل���ك التعليمات المهم���ة والعظيمة، وفي 
الوق���ت نف�شه �شح���ب هذا التراجع ذلة وه���وان، و�شحبه ت�شتت وفرقة، 
و�شحب���ه انعدام لل�شمير وانعدام لل�شع���ور بالم�شوؤولية، وانحطاط في 
القي���م، حتى اأ�شبح اأغلب المنتمين لالإ�ش���الم يحملون نفو�ًشا مهزومة 
وماأزوم���ة و�شعيف���ة وهزيل���ة، وف���ي الوق���ت نف�ش���ه اأ�شبح���وا قابلين الأن 

ُيظلموا واأن ُي�شتذلوا واأن ُيقهروا واأن ُيهانوا.
وه���ا ه���و ه���ذا الن���ور ق���د ع���اد م���ن جديد م���ن خ���الل ه���ذه الم�شيرة 
المبارك���ة، وال �شك باأن دين اهلل المحم���دي االأ�شيل الذي تتحرك هذه 
الم�شي���رة عل���ى اأ�شا�شه هو الموعود م���ن اهلل المقتدر بالن�شر والتمكين 
والغلب���ة وه���ذا اإيمانن���ا وه���ذه ثقتنا، لي����س بمق���دور اأي اأح���د مهما كان 
ومهما كانت اإمكانياته اأن ُيطفئ نور اهلل، اأو اأن يحول دون نفوذ اإرادة اهلل 
ف���ي ظه���ور دينه وهديه والحق الذي اأنزله يقول اهلل تعالى: {ُيِريُدوَن 
ِلُيْطِفُئــو� ُنوَر �هلِل ِباأَْفَو�ِهِهْم َو�هلُل ُمِتمُّ ُنــوِرِه َوَلْو َكِرَه �لَكاِفُروَن  ُهَو 
يِن ُكلِِّه َوَلْو  �لَِّذي �أَْر�َسَل َر�ُسوَلُه ِباْلـُهَدى َوِديِن �لـَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى �لدِّ

َكِرَه �لـُم�ْسِرُكوَن} ]ال�سف:8، 9[ �شدق اهلل العظيم.

االإ�سالم العظيم قادٌر على تقوي�ش الجاهلية االأخرى
الر�شال���ة االإلهي���ة تحق���ق لالإن�ش���ان الحري���ة الحقيقي���ة، والكرام���ة 
والع���دل، وه���ي ب�شائر ون���ور ت�شنع وعًي���ا عالًيا، وحكمة فائق���ة، ونظرة 
�شحيح���ة اإل���ى الواق���ع واإدراًكا للحقائ���ق، وه���ي فرق���ان وحماي���ة م���ن 
الت�شليل والخداع، وهي �شلة بين النا�س وبين اهلل رّبهم، يترتب عليها 
الرعاي���ة االإلهي���ة الوا�شع���ة من نزول الب���ركات و�شعة الخي���رات وتحقق 

الن�شر والو�شول اإلى ال�شعادة.
ول���وال االنح���راف والتحريف في م�شيرة االأمة لم���ا و�شل االأمر اإلى 
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م���ا علي���ه الح���ال ال���ذي تعي�شه االأم���ة االإ�شالمي���ة وبقية العال���م، ولكان 
واق���ع العال���م مختلًفا تماًما، ول���وال التفريط بتلك المب���ادئ واالأخالق 
لم���ا و�شل���ت االأمة اإلى ما و�شلت اإليه م���ن االنحطاط وال�شعة وهيمنة 
اأعدائه���ا عليه���ا، بل وواقع العالم ب�شكل ع���ام، وال ي�شلح اآخر هذه االأمة 
اإال بم���ا �شل���ح ب���ه اأولها، و�شدق ر�ش���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 

حيث قال: »بعثت بين جاهليتين �أخر�هما �سر من �أولهما«.
ولمواجهة جاهلية الع�شر بهمجيتها وطغيانها التي تقودها اأمريكا 
واإ�شرائي���ل، والت���ي اأُمي���ت فيه���ا م���ن االإ�ش���الم روح���ه: م���كارم االأخ���الق 
والع���دل والخير والقي���م العظيمة والمبادئ المهم���ة، يجب اأن يتحرك 
الرباني���ون واالأخي���ار والعظماء م���ن اأبناء االأمة ومعه���م جماهير االأمة 
ورجاله���ا بالنور والعزم واالإيمان والمب���ادئ والمواقف التي بها انمحى 
ظ���الم الجاهلية االأول���ى، وزال ظلمها وطغيانه���ا وهمجيتها واإجرامها 

وف�شادها.
واالإ�ش���الم العظي���م بمنهجه النق���ي ال�شحيح غي���ر المزيف، ورموزه 
الحقيقيين غير الوهميين والم�شطنعين قادٌر على تقوي�س الجاهلية 
االأخ���رى كم���ا قّو�س واأنهى الجاهلي���ة االأولى؛ الأنه م���ن اهلل ومعه اهلل، 
وه���و دي���ن مكت���وب له م���ن اهلل الغلب���ة والظهور، ق���ال اهلل تعال���ى: {ُهَو 
يِن ُكلِِّه َوَلْو  �لَِّذي �أَْر�َسَل َر�ُسوَلُه ِباْلـُهَدى َوِديِن �لـَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى �لدِّ
َكــِرَه �لـُم�ْسِرُكون}]التوب��ة:33[ وهو ن���ور اهلل {َوَياأَْبى �هلُل �إِلَّ �أَن ُيِتمَّ ُنوَرُه 
َوَلْو َكِرَه �لَكاِفُروَن}]التوبة:32[، وهو دين الفطرة {ِفْطَرَة �هلِل �لَِّتي َفَطَر 

ُم}]الروم:30[. يُن �لَقيِّ ْلِق �هلِل َذِلَك �لدِّ ا�َس َعَلْيَها َل َتْبِديَل ِلَ �لنَّ
والم�شتقبل لالإ�شالم والعاقبة للمتقين والن�شر للم�شت�شعفين.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
•••
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109 ......................... التدخل الإلهي يمنع الم�سركين من موا�سلة التقدم:
اأهم الدرو�ش والعبر............................................................ 0))
110 .............................................. اأوًل: ال�سمع والطاعة للقائد:
110 ................... ثانًيا: عدم التنازع بين المجاهدين؛ لأنه يوؤدي اإلى الف�سل 
رابًعا: خطورة الت�سنيفات والتاأويالت اأمام اأي توجيهات تاأتي من القائد: ....... 114
115 ........................ خام�ًسا: ظهر في اأُُحد عظمة الر�سول كقائد ع�سكري:
�ساد�ًسا: من اأهم الدرو�س في اأُُحد غربلت النفو�س............................. 117
((9 ............ غزوة الخندق)االأحزاب( )في �سوال �سنة 5 هـ - 627م(
129 ........................... ال�سعب اليمني اليوم يعي�س اأجواء غزوة الأحزاب:
(29 ......................................................... من اأهم الدرو�ش والعبر

1( اأن تظل ثقتنا باهلل كبيرة مهما كان حجم التاآمر واألَّ ن�سيئ الظن باهلل مهما ح�سل 
129 ........................ من متغيرات ميدانية، المهم اأن ناأخذ باأ�سباب الن�سر.
130 .............................. 2( اأن الإن�سان الموؤمن يزداد اإيماًنا مع ال�سدائد:
(32 ................................................... غزوة خيبر  )�سنة 7 هـ - 628م(

(36 ......................................................... من اأهم الدرو�ش والعبر
136 .......................... معرفة القيادة والأمة التي ت�ستطيع هزيمة اليهود:
(38 ............................................. �سلح الحديبية )في اآخر �سنة 6هـ 628م(

(42 .............................................................. الدرو�ش والعبر 

فتح مكة )في �سهر رم�سان �سنة 8 هـ، يناير 630م(....................................... 44)
145 ...............................................  ر�سالة حاطب بن اأبي بلتعة
146 ............................................. ة عامل مهم في الحروب يَّ رِّ ال�سِّ
147 .................................................. كيف دخل الر�سول مكة؟
اأروع �سور العفو:.......................................................... 148
(49 ................................................... من اأهم الدرو�ش في هذه الغزوة
149 ...................................................... العفو عند المقدرة:
149 ................................................ األَّ يغرق الإن�سان في ذاته:
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(52 ....................................... غزوة ُحَنين )في 0) �سوال 8 هـ - فبراير 630م(
153 ............................................... عودة الم�سلمين اإلى القتال: 
154 ........................... الر�سول ي�سيد بموقف الأن�سار بعد معركة حنين:
(56 ............................................................... العبر والدرو�ش
156 ....................... ا مهما كانت قوتهم: اأن يظل ارتباط الموؤمنين باهلل قويًّ
(58 ........................................... غزوة َتُبوك )في رجب 9 هـ - اأكتوبر630م(
163 ....................... المنافقون يخططون لغتيال ر�سول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹
المنافقون يبنون م�سجد ال�سرار............................................ 164
(65 ............................................................... الدرو�ش والعبر
165 ............................................ 1( اللتجاء اإلى اهلل والثقة به:
. 2( نتعلم من غزوة تبوك و�سورة التوبة كيف نواجه دعايات المنافقين واإرجافهم:

166
167 .... ا لالأمة كيف تكون معتمدة على نف�سها وعلى ربها: 3( الر�سول قدم در�ًسا مهمًّ
169 .................. 4( التعبئة العامة وخطورة ال�سمت في مواجهة اأهل الكتاب:
5( المبادرة والم�سارعة:................................................... 171
(72 ................................................ حجة الوداع وغدير خم ال�سنة 0)هـ 

وهكذا تمكن النبي في فترة وجيزة من تغيير ذلك الواقع بكله............................... 76)

ما الذي يمكن اأن يحدث تغييرًا في واقع الب�سرية اليوم؟................................... 78)
181 ........................... لم يكن النبي يفر�س هيمنة �سخ�سية على النا�س:
(82 ............................................ االإ�سالم يربي رجااًل يواجهون الم�ستكبرين

(83 .............................................. كيف يجب اأن يكون ارتباط االأمة بنبيها؟

واأخيًرا..................................................................... 85)

(87 ...................................... االإ�سالم العظيم قادٌر على تقوي�ش الجاهلية االأخرى




