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� حياP نÖ �إلسالL  � كتا� مفتو¨ كلما ¬ثت e 8< جز] منه جتد فيه تفاصيل 
تثl �الهتماL ��لب �للب. �Ò ªد� �8 مت تسجيل �قائع حياP نÖ �8 حياP َمعلم �خر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Zسني، مثل حياP �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذY �لغز�e PZ �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرP، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �Z0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثYl فينا حياP �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَوt، ال مياثلها فيه حياP 8< شخص �خر.

 e شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح vال يعر{ �لنا sلغامضة �ل� Pحليا� �
 
 ،Plتظل صعوبا� �لغمو³، �ظلما� �حل .
بث �إلقنا� ��Zg �لثقة e قلو� من يتبع 8صحاֲדا. 
 lلرسو/ �، تث� Pلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� Pلقلو�. �لكن �حليا� e خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من Ý تثّبت �القتنا�. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�] عليها، فمن �ملحتم �8 جتذ� حياP �لرسو/ � منَّا كل 


كباZ �توقl، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.� gعز�
حب �
عجا� �تقدير، �تثl فينا كل 

تلك هي عزيز �لقاÙZ 8هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذt ستطالعه عC حلقا� e هذY �لز��ية. 
��جلدير بالذكر e هذ� �ملقاL 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��g حلياP كحياP �لرسو/ 
�، �لs كانت ��ضحة كالكتا� �ملفتو¨، �شديدP �لثر�] مبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد��. 
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن ح� هذY �للمحة �ا ��g �ثقل. حيث 8نه � كا� مياvZ ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياZسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر{ عليه.

لقد حصل شر{ نقل هذ� �لكتا� 
� لغة �لضا0 لألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال�Z� Lجعه ثلة 
من 8بنا] �جلماعة �ملتضلعني e �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثاµ حلضرP �إلماL �ملهد< �

حيا� محمد �  (٣)

عذوبة � العذاب
من أجل اإلسالم

Hسـالة إلسـال1
 e� تتصاعد،  �ملعاZضة  �ستمر� 
نفس �لوقت ظل �لرسو/ � �8تباعه 
Zسالة  إليضا¨  جهد  كل  يبذلو� 
Zسالة  كانت  مكة.  ألهل   Lإلسال�
بالغ   tتو%  ��.� �جلو�نب،  ثرّية 
�حدهم  للعر�  فقط  ليس  �لسمو، 
بل للعاª بأ�عه. كانت Zسالة من 

�هللا عز �جل، �كانت تقو/: 
�ال  ��حد،  هو   ªلعا� خالق  �هللا   �

8حد غYl يستحق �لعباP0. �قد �من 
��حًد�،  
�ا  �8بًد�  �0ئًما  �ألنبيا]  به 
�لشي].  نفس  8تباعهم  �عّلمو� 
�ينبغي على 8هل مكة �8 يتخلو� عن 
كل �ألصناL ��أل�ثا�، 8ال ير�� �8 
�لذبابا�   �ّ. عن   Pعاجز  Lألصنا�
�لs حتط على �لقر�بني �ملوضوعة عند 
8قد�مها؟ �
.� �عتدt عليها 8حد فإQا 
ال تر0ّ عن نفسها �لعد���، �عندما 
عليه،  جتيب  فال  سؤ�/  
ليها  ُيوّجه 
ُتقّدمه.  فال  �لعْو�  منها  ُطلب   �.
�
كل  يعني  �ألحد  �لو�حد  �هللا  �لكن 
من  كل  �®يب  َعونه،  يطلب  من 
سبحانه  
نه   .Pلصال�  e  Yيدعو
من  كل  �8عّز  8عد�ئه،  كل  8خضع 
من   Zنو يْنز/  �عندما  8مامه.  تذلل 
�ملخلصني.   Y0عبا يضي]  فإنه  لدنه، 
ملا.� 
.� غفل عنه 8هل مكة ��ّلو� 
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مّيتة  �متاثيل  �8ثا�   �
 �جوههم 
ير��  8ال  حياִדم؟  عندها  �8ضاعو� 
�8 غفلتهم عن �هللا تعا� ��فتقا0هم 
قد جعلهم  �ألحد  �حلق  باهللا  �إلميا� 
يؤمنو� باخلر�فا� �يتخلفو� e كل 
�ا/؟ 
Qم ®هلو� ما هو طاهر �ما 
هو جنس، �ما هو صحيح �ما هو 
خطأ، فلم يكرمو� 8مهاִדم، �عاملو� 
�8نكر��  ببشاعة،  �بناִדم  8خو�ִדم 
معاملة  Òسنو�   ª حقوقهن.  عليهن 
��g8جهم، �عّذبو� �أل�Zمل، ��ستغلو� 
�ليتامى، ��لفقر�]، ��لضعفا]. �سعو� 
خر��  حسا�  على  ثر��ִדم  لبنا] 
من   جلو�  يكونو�   ª �آلخرين. 
�لسلب  من  �ال  ��خليانة،  �لكذ� 
��خلمر  �مليسر  لوثة   e ��لنهب. 
كانت سعا0ִדم، �ال يهتمو� بالثقافة 
يصّر��  م�   �
 8ّمتهم.   Lبتقّد �ال 
على 
òا/ �هللا �ألحد �حلق ��ملضي 
خسر��،  يتبعه  خسر��   e ُقُدًما 
لديهم  8ليس  معاناP؟  بعد   Pمعانا�
من  8ليس  لإلصال¨؟  8فضل  طريق 
�خلl �م �8 يتخلو� عن كل شكل 
لآلخر،  �لفر0  �ستغال/  8شكا/  من 
�Ò �8فظو� �حلقو& ألصحاֲדا، ��8 
ينفقو� ثر��ִדم على ما ينفع �8طاQم، 
�لفقر�]  نصيب  من  Òسنو�   �8�
 �8�  ،Zألجو��  Pلثر��  e ��لضعفا] 

 ��Cيعت� كأبنائهم،  �ليتامى  يعاملو� 
Îايتهم ��جًبا مفر�ًضا، ��8 يعينو� 
�ألعما/  يشّجعو�   �8� �أل�Zمل، 
�إلنسانية،  �جلماعة  �لصاحلة e كل 
��8 يغرسو� �لعطف ��لرÎة �ليس 
 e Pحليا� �
فقط �لعد/ ��ملسا��P؟ 
êصبة  تكو�   �8 ®ب   ªلعا� هذ� 
بعدكم  �تركو�  �لصاحلة:  باألعما/ 
�ألمم،  �خر  8نتم  �يلة..   �Zًثا�
لتنمو   t8خر 8ّمة  بعدكم   Ãتأ فلن 
بذ/   e فضل  هنا@   .�Zًاó8 �حتمل 
�لعطا] لآلخرين ال e �ألخذ منهم. 
تعلمو� �8 ُتسلمو� نفوسكم هللا تعا� 
ماZسو�  منه.  قرًبا  8كثر  لتكونو� 
من  Zفاقكم  8جل  من  �لذ��   Zنكا

Zصيد  بذلك  فتضاعفو�   ،vلنا�
 �8 صحيح  تعا�.  �هللا  مع  8منكم 
�ملسلمني ضعفا]، �لكن ال يضلّنكم 
هذ� �لضعف �ال تنخدعو� به لتذهبو� 
�ينتصر،  يعلو  سو{  فاحلق  بعيًد�، 
�هذ� هو حكم �لسما]. �من خال/ 
 ªهذ� �لرسو/ سو{ ينبثق على �لعا

فجر مقاييس جديدP، �تشر& ëس 
 ،ôلطا�� ôلصا� vلقيا Pجديد lمعاي
��لعد/  �لرÎة   �
 ��لباطل.  ��حلق 
 Yسو{ يعلو��، �لن ُيسمح باإلكر�
e 8مر �لدين �ال �لعبث به، �سو{ 
تنمحي 8لو�� �لعذ�� �لوحشي �لذ< 
�سو{  ��لعبيد،  �لنسا]  له  تتعّر³ 
تقوL �تتأسس مملكة �هللا تعا� �حتل 

%ل مملكة �لشيطا�.
8هل  �لرسالة   Yهذ بلغت   �
 �ما 
مكة، �بد8 8صحا� �لفطرP �لصاحلة 
مكة   Zكبا �قف  ح�  ֲדا،  يتأثر�� 
موقًفا صاZًما مما كا� Òد�، فذهبو� 
�8 طالب  �لرسو/  عم   �
 �فد   e

�خاطبوY قائلني:
�شرًفا  سًنا  لك   �
 طالب  8با  "يا 
من  �ستنهينا@  قد  
نَّا � فينا،  �مْنزلة 

نَّا ��هللا � عنَّا،  تنهه  فلم  8خيك  �بن 
�بائنا،  شْتم  ِمن  هذ�  على   Cنص ال 
�تسفيه 8حالمنا، �عْيب ��تنا، ح� 
تكّفه عنَّا، �8 نناgله �
يا@ e .لك، 
 Plح� يهلك 8حد �لفريقني". (�لس

أكثر  لتكونوا   qتعا هللا  نفوسكم  ُتسلموا  أن  تعلموا 
من  رفاقكم  أجل  من  الذات  إنكار  مارسوا  منه.  قرًبا 
 .qالناس، فتضاعفوا بذلك رصيد أمنكم مع اهللا تعا
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.(Lلنبوية البن هشا�
 Zختيا� مو�جهة   e طالب 8بو  كا� 
عليه  �لصعب  من  كا�   .
 صعب. 
�8 يتخلى عن �بن 8خيه، كما كا� 
من �لصعب عليه 8يًضا �8 يت8C منه 
 �lًيكن �لعر� ُيعّولو� كث ª .قومه
على �ملا/، �لكن كر�متهم �هيبتهم 
يعيشو�  كانو�  سيا0ִדم.   e كانت 
قومهم  �يعيش  قومهم،  8جل  من 
8با طالب  فقد 8صا�  ֲדم، �لذلك 
 � �لرسو/   �
 فأZسل   .lكب هٌم 
�شر¨ له ما طلبه كباZ �لقوL، �قا/ 
له ��لدمو� متأل عينيه: "يا �بن 8خي 

� قومك قد جا]�µ فقالو� u كذ� 
�كذ� - �لذ< كانو� قالو� له - فابق 
علّي �على نفسك، �ال حتّمل من 
�ألمر ما ال 8طيق". كا� �لرسو/ � 
e تعاطف جلّي مع عمه، �ترقرقت 

نه  له  يقو/  عينيه �هو   e لدمو��
ال يسأله �8 يد� قومه، �ال يطلب 
ُيسلمه   �8 له  
منا �  ،Yيساند  �8 منه 

�يتخلى عنه. Ý 8قسم له قائال: 
�لشمس  �ضعو�  لو  ��هللا  عم،  "يا 
على   ،>Zيسا  e ��لقمر  ميي،   e
�8 8تر@ هذ� �ألمر ح� يظهرY �هللا 
 Plلس�) تركته".  ما  فيه،  8هلك   �8

 (µقاZلز�� Lلنبوية البن هشا�
��لقو<  �لثابت،   Lgحلا� �لر0  هذ� 

�ملستقيم، ��لصا0& �ملخلص، جعل 
 e &8با طالب يفتح عينيه، فاستغر
تفكl عميق. �مع 8نه ª يكن ميلك 
�لشجاعة كي يؤمن، فقد t8Z 8نه 
كا� .� حظ عظيم �8 يعيش ح� 
يرt هذ� �لبيا� �لعاu لإلميا�، �هذ� 
فالتفت  للو�جب.  �لبالغ   Lالحتر��


� �لرسو/ � �قا/: 
ما  فقل  8خي،  �بن  يا  "�.هب 
لشي]  8ُسلمك  ال  فو�هللا  8حببت، 
 (Lلنبوية البن هشا� Plلس�) ."8بًد�

حلبشة x6 qجرy
�ع   ،Y8قصا �لطغيا�  بلغ  عندما 
 �
  Z8شا� 8تباعه   � �لرسو/ 
�لغر�، �8خCهم عن ³Z8 خلف 
بسبب  فيها   vلنا� ُيقتل  ال  �لبحر، 
 P0عبا �يستطيعو�  عقيدִדم،   lتغي
ملك  ֲדا  �يوجد  تر�يع،  بال  �هللا 
يرحلو�   �8 عليهم  ��قتر¨  عا0/. 
�ألمن  فيها  ®د��   �8 فعسى  
ليها، 
��لسالL. �8خذ ֲדذ� �القتر�¨ طائفة 
�8طفاًال،  �نسا]  Zجاًال  منهم، 

�.هبو� 
� �حلبشة.
 tمستو على   Pجر�� كانت   
 �
 للشجن   Plمث �كانت  %د�0، 
ير��  كانو�  فالعر�  عميق.  حد 
�ملشّرفة،  �لكعبة   vَحّر� 8نفسهم 

�لذلك  فعًال.  كذلك  كانو�  �هم 
كا� تر@ مكة بالنسبة �م 8مًر� مؤملًا 
 �8 ميكن  عر�  يوجد  �ال  مضنًيا، 
 P8صبحت �حليا �.
يفكر e .لك 
ال 
8هل  يكن   ª� مستحيلة.  مكة   e
 ،Pجر��  Yֲדذ 8يًضا  ليسمحو�  مكة 
فما كانو� ليتركو� ضحاياهم يفلتو� 
مكا�   e  Pحليا� لينالو�  8يديهم  من 
�خر. ��ذ� �ضطر� هذY �ملجموعة 
�ستعد��0ִדا  كتما�   �
  Pملهاجر�
 Pلبلد� PZ0للرحلة، ��لعمل على مغا
 �Zلألقا  ��0� كلمة  بد��  ح� 
من  يكن  مهما  �لكن  ��ألصدقا]. 
8مر، فإ� مغاZ0ִדم 8صبحت معر�فة 
لدt بعض �لناv، �قد تركت فيهم 
�خلطا�،  بن  فعمر  عميقة.   �Zًثا�
 e µفيما بعد �خلليفة �لثا Zلذ< صا�
�إلسالL، كا� ال يز�/ كافًر�، �كا� 
�ملسلمني.  يضطهد  لد��0ً   � عد�ًّ
من  مبجموعة  �لتقى   �8 �تصا0{ 
 P8مر� �منهم  �ملهاجرين،  �ألفر�0 
ُتدعى L8 عبد �هللا. �عندما t8Z عمر 
�ملْنزلية  ��أل���0  %ّزمة،  �ألمتعة 
Q8م  للتّو  فهم  �إلبل،  على  %ّملة 
مكا�   �
 ليلجأ  مكة   Z0يغا فريق 
�خر. فسأ/ عمر: "�Z8حلو� 8نتم"؟ 
فأجابت L8 عبد �هللا: "بلى، 
� �هللا 
 ،t8خر بال0   �
 �سنذهب  معنا، 
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ح�  نعو0  �لن  هنا  عذبتمونا  فقد 
®عل �هللا لنا يسًر�". فتأثر عمر �قا/: 
"ليكن �هللا معكم". �كا� e صوته 
�ملشهد  هذ�  مأل  فقد  ִדّد�،   PCن

�لصامت قلبه باحلز� ��ألسى.
باألمر  مكة  8هل  عر{  �عندما 
�قد   ،P0Zللمطا �اعة  Z8سلو� 
ساحل   �
 �جلماعة   Yهذ �صلت 
�ملهاجرين  �جد�  �لكنها  �لبحر، 
 ��Z0غا� �لبحر  Zكبو�  قد  �ملسلمني 
�ملا عجز�� عن  �حلبشة.   �
 �لبال0 

Zسا/  8هل مكة   Zقر �للحا& ֲדم، 
ضد  �مللك   PZإلثا �حلبشة   �
 �فد 
ثانية  بتسليمهم  �إلقناعه  �لالجئني، 
بن  عمر�  �كا�  مكة.  8هل   �

�لعا¦ 8حد 8عضا] هذ� �لوفد، �قد 
مصر.  بفتح   Lقا� بعد  فيما  8سلم 
��لتقو�  �حلبشة   �
 �لوفد  �.هب 
�حلاشية، �لكن  �تآمر�� مع  بامللك 
تبني �8 �مللك شديد �ملر�Z� .vغم 
�مللك  �حاشية  �لوفد  ضغط   �8
�خلاصة كا� حريًّا �8 يؤثر عليه، فإنه 
 �
Zفض تسليم �ملسلمني �لالجئني 
مضطهديهم، فعا0 �لوفد ُ�فَّي حنني 
خائبني. �لكنهم 0ّبر�� e مكة خطة 
8خرt للتعجيل بعوP0 �ملسلمني من 
�لقو�فل   e 8.يعت  فقد  �حلبشة، 
تقو/  
شاعة  �حلبشة   �
 �لذ�هبة 

 .Lإلسال� قبلت  قد  كلها  مكة   �

�حلبشة،  �إلشاعة  بلغت  �عندما 
 �
عا0 كثl من �ملسلمني e ֲדجة 
مكة، �لكنهم فوجئو� عند �صو�م 
�8 �خلC �لذ< بلغهم كا� مفتعًال. 
 Zحلبشة، �قر� �
فعا0 بعضهم ثانية 
�لبعض �لبقا]، �من بينهم عثما� بن 
مظعو� �هو �بن 8حد سا��0 مكة. 
8حد   Zجو�  e عثما�  0خل  �قد 
 ،Pl8صدقا] 8بيه �هو �لوليد بن �ملغ
 t8Z �لكنه  8ما�.   e يعيش  �بد8 
�ملسلمني �آلخرين يعانو� �الضطها0 
�لقاسي ��لظلم �لبالغ، فجعله .لك 
��ألسى،   vلبؤ�� باحلز�  Òس 
 .YZليه جو�
 0ّZ� لوليد� �
فذهب 
ينعم  له �8  8نه ال يصّح  لقد 8حّس 
 e باحلماية بينما يظل بقية �ملسلمني
 Z0ّ �جلو�Z قد 8علن �لوليد� .Pمعانا


� بقية 8هل مكة. 
 �8 بن  لبيد  كا�   Lأليا� 8حد   e�
Zبيعة، �هو شاعر من كباZ شعر�] 
مكة،  سا��0  بني  ®لس  �لعر�، 
�لبيت  فقا/   ،Yشعر عليهم  يقر8 

:uلتا�
8ال كل شي] ما خال �هللا باطل            
       �كل نعيـم ال %الـة �gئل 
�يع �لبيت �8 كل 8نو�� �لنعيم ال 
بد �8 تكو� �ا Qاية، فقاL عثما� 

 �
" قائًال:  عليه   P8رõ باالعتر�³ 
بلبيد   �.
� يز�/".  ال  �جلنة  نعيم 
�جلر<]  �العتر�³  يتعّو0   ª �لذ< 
كا�  "ما  �يقو/:  �gZنته  يفقد 
ضيفكم ُيضاL هكذ� من قبل، فم� 
حدثت هذY �لبدعة فيكم يا معشر 
قريش"؟ �من 8جل ִדدئته Qض 8حد 
�حلضوZ �قا/: "8متم يا لبيد �ال تبا/ 
على  عثما�  �8صّر  �ألÎق".  ֲדذ� 
باحلمق،  يوصف  شيًئا  يقل   ª 8نه 
عثما�  على  مغضًبا  �لرجل  فوثب 
�سّد0 
ليه لكمة 8صابت عينه. كا� 
�لوليد حاضًر�، �كا� صديًقا مقّرًبا 
 tير  �8 يتحّمل   ª� عثما�،  لو�لد 
معاملة كهذY البن صديقه �لر�حل. 
غl �8 عثما� ª يكن حتت Îايته 
متنعه  يومها  �لعربية   P0لعا�� �ملعلنة، 
 �8 يستطع   ª �لذ�  �لتدخل،  من 
من   µيعا �هو  �قا/  شيًئا.  يفعل 
�لغضب ��ألe ª نفس �لوقت: "يا 
�بن 8خي! ª8 تكن عينك غنية عن 
هذ� لو 8نك ª تر0ّ علّي جو�Z<"؟ 
 tعي �ألخر �
فر0 عثما�: "��هللا 

� ما 8صا� 8ختها e سبيل  Plلفق
�لرسو/  ظل  طاملا  8نه  �لتعلم  �هللا. 
نـنعم ~ن   �8 نريد  فال   µيعا  �
بالسالL". (�لسPl �حللبية � ١ ¦ 

 (٣٤٨
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ُعمر يقبل إلسال1
حا0ثة  �قعت  �لتاZيخ،  .لك   e
8خرt على جانب كبl من �ألòية. 
�لذ<  �خلطا�،  بن  عمر  كا�  فقد 
 ،Lخلفا] �إلسال µفيما بعد ثا Zصا
�ألعد�]  8شد  من  ��حًد�  يز�/  ال 
 .Lإلسال� على  نقمة  �8شرسهم 
 Pُتّتخذ بعد �خلطو ª 8حّس عمر 8نه�
 Zفقّر  ،Pجلديد� �حلركة  �حلاÄة ضد 
 Pحليا � �8 يأخذها هو بأ� يضع حدًّ
بيته Òمل  �. �خر� من  �لرسو/ 
صديق  فلقَيه  جر�به،   lبغ سيفه 
 Y�Z  sل� للحالة  �لدهشة  8خذته  له، 
يفعله،   �8 ينو<  عما  فسأله  عليها 
8قتل %مًد�".   �8 "Z8يد  فقا/ عمر: 
فقا/ له: "8تظن ب هاشم تاZكيك 
متشي على �أل³Z �قد قتلت %مًد�، 
قد  ��gجها  8ختك   �8  >Zتد 8ال 

8سلما"؟ 
�لصاعقة،  نز�/   Cخل� عليه  �نز/ 
��نقبض صدYZ بشدP فقرZ �8 يبد8 
بلغ  �عندما  �8ًال.  ��gجها  بأخته 
 e  Pتال� صو�  Äع  8خته  بيت 
�لد�خل، �كا� �لصو� هو صو� 
�لقر��  يعلمهم   "�Zََأل� بن  "خّبا� 
�لبيت   �
 عمر  فدلف  �لكرمي، 
من  بريبة  خّبا�  �8حّس  مسرًعا. 

تقتر�  �هي  �ملتساZعة  �خلطو�� 
عمر  8خت  فاطمة  �قامت  فاختبأ. 
جانًبا.  �لقر�نية   &�Zأل�� بتنحية 
���جهت 8خاها هي ��gجها، فقا/ 
صبأمتا"،  8نكما  Äعت  "لقد  عمر: 
يقصد Q8ما �ليا عن 0ينهما. �Zفع 
من  كا�  �لذ<  �gجها  ليصك   Yيد
8بنا] عمومته، فألقت فاطمة نفسها 
�بني  بينه  حتو/  كي  �gجها  على 
�جه  على  �لضربة  فهبطت  عمر، 
�لs 8خذ�  8نفها  فاطمة، �8صابت 
تْنز{ �لدما] بغز�PZ. �لكن �لضربة 
فقالت:  فاطمة،  �0�g من شجاعة 
هذ�  ند�  �لن  8سلمنا،  لقد  "نعم، 
كا�  لك".  بد�  ما  فافعل  �لدين، 
عمر شهًما مع خشونته تلك. �قد 
جعله �جه 8خته �ملصبو� بالدL من 
8ثر يدY يشعر بالندL، فإ.� به يتحّو/ 

� شخص êتلف متاًما. طلب منهم 
كانو�   sل� �لقر��   &�Z�8  tير  �8

يقرQ�8ا، فرفضت فاطمة خشية �8 
ميزقها �يلقي ֲדا، فوعد عمر 8نه لن 
 lغ 
نه  قالت  فاطمة  �لكن  يفعل. 
يغتسل.   �8 عمر  فعر³  طاهر، 
�بعد �8 تطّهر �هد�8 نفسه، تنا�/ 
�كانت   Yيد  e �لقر�نية  �لصحائف 
حتو< جزً]� من سوPZ طه. فر�¨ يقر8 

فيها 
� �8 �صل 
� قوله تعا�: 

ِنَِّني 8ََنا �هللا َال 
َِلَه ِ
الَّ 8ََنا َفاْعُبْدِني ﴿
اَعَة  �لسَّ  َّ�
ِ  * ِلِذْكِر<   Pََال �لصَّ 8َ�َِقِم 
�ِتَيٌة 8ََكا0ُ 8ُْخِفيَها لُِتْجَزt ُكلُّ َنْفٍس 

ِبَما َتْسَعى﴾ (طه: ١٥-١٦) 
�هللا  لوجو0   Lgجلا� �لتوكيد  هذ�   �

بساعة  �لساطع  �لوعد  �هذ�  تعا�، 
 Lإلسال� فيها  يؤسس  قا0مة حتمية، 
 sل� تلك  مكا�  حقيقية   P0عبا
مع  .لك  كل  مكة،  عليها  �عتا�0 
�ملرتبطة   tألخر� Zحشد من �ألفكا
ֲדا، البد Q8ا �يًعا حركت مشاعر 
تدفق   L8ما نفسه  ميلك  فلم  عمر، 

ما أعجب هذا الكالم وما أروعه"! فخرج خّباب من مكمنه 
وصاح: "فليشهد اهللا! لقد سمعُت رسول اهللا باألمس 
فقط يدعو اهللا أن يهدي لإلسالم عمر بن اخلطاب أو 
عمرو بن هشام. وأرجو أن تكون هدايتك aرة دعائه".
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"ما  �قا/:  قلبه،   e �إلميا�  ينبو� 
�Z8عه"!  �ما   Lلكال� هذ�  8عجب 
�صا¨:  مكمنه  من  خّبا�  فخر� 
"فليشهد �هللا! لقد Äعُت Zسو/ �هللا 
يهد<   �8 �هللا  يدعو  فقط  باألمس 
لإلسالL عمر بن �خلطا� �8 عمر� 
بن هشاZ8� .Lجو �8 تكو� هد�يتك 
óرP 0عائه". �عقد عمر �لعزL على 
يكو�  8ين  �سأ/   ،Lإلسال� �عتنا& 
�لرسو/ �، �على �لفوZ ��ذ طريقه 
�ألZقم،   �8 بن  �ألZقم   Z�0  e 
ليه 

�عندما  معه.  سيفه  8خذ  قد  �كا� 
طر& �لبا�، t8Z �لصحابُة عمَر من 
شقو& �لبا�، فخشو� �8 يكو� óة 
نية سو] لديه، �لكن �لرسو/ 8مرهم 
عمر  �0خل  يدخل.   Yيدعو  �8
له  فقا/   .Yيد  e يز�/  ال  ��لسيف 
�لرسو/ � سائًال: "ما جا] بك يا 
�بن �خلطا�"؟ فقا/ عمر: "يا Zسو/ 
�هللا، لقد جئت ألسلم". فكبَّر Zسو/ 
�هللا �معه �لصحابة: "�هللا 8كC.. �هللا 
 tجلبا/ صد� قمم   �00ّZ�  ،"C8ك

�عتنا&   Z8خبا ��نتشر�  �لصو�. 
عمر �إلسالL كالناe Z ��شيم. �من 
�ليوL فصاعًد�، 8صبح عمر يعاµ من 
�الضطها0، شأنه e .لك شأ� بقية 
�لذ<  هو  كا�   �8 بعد  �ملسلمني، 
�كانو�  �ملسلمني  باضطها0   Lيقو
عذ�بة  ®د  �8صبح  بأسه.   شو� 
�لعذ�� من 8جل �إلسالL، كما   e
كا� ®د عذ�بة e تعذيب �ملسلمني 
من قبل. �عا0 يسe l طرقا� مكة 
 .lيسمع من 8هلها �لسبا� ��لتحق�

* ال يغرنك Z8بعة: 
كر�L �مللو@، �ضحك �لعد�، � متلُّـق �لنسا]، �حـرُّ �لشتا].

* كتما� �ألسر�Z يد/ على جو�هر �لرجا/، �كما 8نه ال خe l �نية ال متسك ما فيها،

نسا� ال يكتم سًر�. e lفال خ 

*  قا/ �لفضيل �بن عيا³: ثالثة ال تلومهم عند �لغضب: �ملريض ��لصائم ��ملسافر.


حسانك 
� �خلسيس يبعثه على معا�P0 �ملسألة. � ،Pّركه على �ملكافأÒ ِّحسانك للحر
 *

.Lلكال� Pكثر� ،Lلنو� Pألكل، كثر� Pلضحك، كثر� Pبع خصا/ متيت �لقلب: كثرZ8 *

�يطيعون!! �يبغضون  �يعصونه،  �هللا  �Ò !L0بو�  لب  �لعجب  
بليس:  بلسا� حا/  قيل   *
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