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عندما بلغت �ألنباg �يًد� بن 
 � �لرسو/  مملو@  حاRثة، 
بلغ  قد  �كا�  �تبنا�،   �Rحّر �لذ< 

ميانه  �يد  8علن  من عمر�،  �لثالثني 
به، كما �من به 8يًضا �بن عمه علّي 
بن à8 طالب، �لذ< كا� V �حلا0ية 
بكر..  8بو  8ما  عمر�.  من  عشر\ 
 ¯Rخا كا�  فقد  طفولته،  صديق 
مكة، �ملا عا0 ¾ع مبا كا� من 8مر 
�، �قيل لـه 
� صديقه  �لرسو/ 
 �8 يّدعي   Uفر� �جلنو�،  8صابه  قد 

�ملالئكة تأتيه برسائل من عند �هللا.
كا� 8بو بكر يثق بالرسو/ � كل 
 V ��حد\  حلظة  يشّك   ¨� �لثقة، 
صا0ًقا.  عاقًال  عرفه  فقد  صدقه، 
لـه   �.8ُ �ملا  بابه،  يدّ&  فذهب 
عما  سأله  صديقه  على  بالدخو/ 
 Uشر V � �لرسو/  �بد8   .Tحد
بكر  8بو   gيسي  �8 خلشيته  مطّو/، 
�لفهم، فأ�قفه 8بو بكر قائًال 
� كل 
ما يريد� �8 يعر� ما 
.� كا� حقًّا 
قد نز/ عليه َمَلك من عند �هللا �مل 
 �8  � �لرسو/   0�R8� Rسالة.  لـه 
يشرU �ألمر ثانية، لكن 8با بكر قا/ 
لكنه  �8 يسمع شرًحا،  يريد  
نه ال 
عن  سؤ�له  على  
جابة  فقط  يبتغي 
 sلرسالة �ل� �ملها من �هللا. فأجا�
�لرسو/ �: "نعم". عند .لك 8علن 


� حيا\ ن× �إلسال^  � كتاs مفتوU كلما Ûثت V 8< جزg منه جتد فيه تفاصيل 
تثW �الهتما^ �ªلب �للب. �¨ �دT �8 مت تسجيل �قائع حيا\ ن× �8 حيا\ َمعلم �خر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Rسني، مثل حيا\ �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذ� �لغز�V \R �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر\، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �R0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تث�W فينا حيا\ �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَوX، ال مياثلها فيه حيا\ 8< شخص �خر.

 V شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح wحليا\ �لغامضة �ل� ال يعر� �لنا� �
 
 ،\Wتظل صعوبا� �لغمو¤، �ظلما� �حل .
بث �إلقناQR�� Q �لثقة V قلوs من يتبع 8صحاֲדا. 
 Wلكن �حليا\ �لغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا\ �لرسو/ �، تث� .sلقلو� V خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من Á تثّبت �القتناQ. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�g عليها، فمن �ملحتم �8 جتذs حيا\ �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاs �تقدير، �تثW فينا كل 
عز�� �
كباR �توقW، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاR§ 8هم مالمح هذ� �لكتاs �لقيم �لذX ستطالعه عC حلقا� V هذ� �لز��ية. 
��جلدير بالذكر V هذ� �ملقا^ 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��� حليا\ كحيا\ �لرسو/ 
 .Tمبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد� gشديد\ �لثر�� ،Uملفتو� sل� كانت ��ضحة كالكتا� ،�
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن حÂ هذ� �للمحة �ا ��� �ثقل. حيث 8نه � كا� مياwR ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياRسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر� عليه.


� لغة �لضا0 �ألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال^ ��Rجعه ثلة  sلقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا
من 8بناg �جلماعة �ملتضلعني V �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثا~ حلضر\ �إلما^ �ملهد< �

حيا� محمد �  (٢)

املؤمنون األوائل
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8بو بكر لفو�R 8نه يؤمن به. Á قا/ 
 �
بعد �8 شهد بصد& �لرسو/ � 
مناقشة �ألمر كانت ستقلل من قيمة 

كانت  فقد  
ميانه، 
بالرسو/  معرفته 
�°يمة،  طويلة   �
 V ليشك  كا�  فما 
 ¨ �لذلك  صدقه، 
 �
 حاجة   V يكن 
يقنعه  �خر  0ليل   >ّ8

بصد& هذ� �لصديق �لصد�&.
هذ� �ملجموعة �لصغW\ من �ملؤمنني 
�ُألَ�/ هي �ل� بد8 ֲדا تاRيخ �إلسال^: 
�مر8\ بلغت من �لعمر مبلًغا، �ص× 
�عبد  عمر�،  من  عشر\  �حلا0ية   V
%رR يعيش غريًبا عن �طنه، �صديق 
 .� �لرسو/   �
 باإلضافة   ،sشا
 V ^هذ� هو �لفريق �لذ< عقد �لعز
 Rلنو� �ينشر  �لظال^  يبّد0   �8  gهد�
�إل�ي V �لعا¨ كله. �ملا ¾ع بذلك 
�قالو�  �قا0ִדم ضحكو�،  مكة  8هل 

� هؤالg قد 8صاֲדم �جلنو�.̈  يكن 
�لقلق،   �8 للخو�  يدعو  ما  هنا@ 
فجر  بد8  �لوقت،   Rمر� مع  �لكن 
يتَنّز/  �لوحي  �بد8  ُيشر&.  �حلقيقة 
على �لرسو/ �، كما سبق �8 قا/ 


شعياg �لنّ× منذ �ما� طويل: 
على  8مر�   sلر� قو/  �م  "فكا� 

على  فرضا  8مر،  على  8مر�  8مر، 
فر¤، فرضا على فر¤، هنا قليال 
�يسقطو�  يذهبو�  لكي  قليال،  هنا@ 

�ُيصا��0  �ينكسر��   g�Rلو�  �

 (٢٨: ١٣ gشعيا
فيؤخذ��." (

�ضطهـا �ملؤمـنني
بد8 �هللا تعا� يكلم %مًد� � "بلسا� 
�لنّ×،   gشعيا
 تنبأ  كما  �خر"، 
�8خذ  يعجبو�.  �لبلد\   sشبا �بد8 
عن  �لبحث  يعنيهم  �لذين  �8لئك 
�حلقيقة يولو� �النتبا� ملا �ر< �ما 
ُيقا/. �من �الحتقاR ��لسخرية بد8 
�بد8  يتز�يد��،  ��لتأييد   sإلعجا�
 Ãلال�  gلنسا�� �ملطحونو�،  �لعبيد 
ال حقو& �ن، ��لناشئو� من �لفتية 
��لشباs يلتفو� حو/ �لرسو/ �، 
8مل  �تعاليمه  Rسالته   V كا�  فقد 
��ستبشر�  ��ملكلومني.   æللحز�
�لنساg �8 �لوقت قد حا� الستعا0\ 
حقوقهن، �0��R �لعبيد �ألمل �8 �من 

 �8  sلشبا�  X8R� 8تى،  قد  �حلرية 
طر& �لتقد^ ��ال�0هاR سو� تنفتح 
يتحّو/   Rالحتقا� 8خذ  �عندما  �م. 
�تنقلب  تأييد،   �

�لالمباال\ 
� �هتما^، 
بد8 قا0\ مكة �8عيا�ا 
�خلو�،  يغشاهم 
 ،��Rتشا�� فاجتمعو� 
�لسخرية   �8  ��Rقر�
�لطريق  هي  ليست 
�ألمثل ملو�جهة هذ� �لتهديد �جلديد، 
حزًما  8كثر  حًال  يتطلب  �ألمر   �8�
�جّدية، فال بد من قمع هذ� �لنفو. 
�لطريق   �8  Rتقر� بالقو\.  �جلديد 
من   Wلكث� هو  �نتهاجه  ينبغي  �لذ< 
�على  �ملقاطعة.  �بعض  �الضطها0 
�لفوR بدª� V ��8ا. خطو�� عملية 
�هكذ�  عليه،  �تفقو�  ما  لتنفيذ 
ضد   Wخط  Qصر�  V مكة  0خلت 
.لك  بعد  8حد  يعد   ¨� �إلسال^. 
ينظر 
� �لرسو/ � �8تباعه �لقليلني 
كحفنة من �ملجانني، بل صاR ُينظر 

ليهم على �8م 8صحاs نفو. جديد 
ينمو  ُتر@   �.
� �يتصاعد،  يتنامى 

çا0 فسو� يتحّو/ 
� خطر  ��0
�هيبتها  مكة  0ين  يهّد0  كاسح، 

�عا�0ִדا �تقاليدها. 
 لقد هد0 مبد8 �إلسال^ هللا خو�gهم 

هذه اجملموعة الصغkة من املؤمنني اُألَول 
هي الq بدأ بها تاريخ اإلسالم: امرأة بلغت 
من العمر مبلًغا، وصr s احلادية عشرة من 
عمره، وعبد 3رر يعيش غريًبا عن وطنه، 
 .� الرسول   wإ باإلضافة  شاب،  وصديق 
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�لفكر< كله، فتر�Xgَ �م 8نه سيهد^ بناg �ملجتمع �ملّكي 
 gجديد\، مما يع� �ختفا ¤R8� \جديد gيعيد خلق ¾ا�
¾اg �جلزير\ �لعربية �لقدمية �R8ضها �لبالية، �خلق نظا^ 
جديد. �¨ يعد 8هل مكة يسخر�� من �إلسال^، فلقد 
كا� هذ� هو �لتحّد< �لذ< يع� �ملو� �8 �حليا\ بالنسبة 
�م. كا� �إلسال^ يتحّدX، �قد قبل 8هل مكة �لتحّد< 
 ��Rحتّد< 8نبيائهم. �قد قر gألنبيا� gكما قبل كل 8عد�
�لسيو�  يسلو�  بل  باحلجة،  �حلجة  يقابلو�  لن  �8م 
�يقمعو� �لدين �جلديد بالقو\ �لغاèة. 
�م لن يضاRعو� 
�لرسو/ � �8تباعه مبُُثٍل 8على  �ل� يقدمها  �لعليا  �ملثل 
مبثلها  ��لسال^  �ملَو0\  كلما�  على  �يبو�  �لن  منها، 
�8 بأحسن منها، بل بإساg\ معاملة �ألبرياg �ظلمهم، 
�بإيذ�g �8لئك �لذين Mاطبو�م باحلكمة ��ملوعظة �حلسنة 
�يدعو�م بال� هي 8حسن. �هكذ�، بد8 �لصر�Q مر\ 
 Xهذ� �لعا¨ بني �إلميا� ��لكفر، �8علنت قو V X8خر

�لشيطا� �حلرs على �ملالئكة. 
كا� �ملؤمنو� ال يز�لو� حفنة، �ال قو\ �م على مقا�مة 
هذ� �حلملة �لشرسة من �لعنف ��إلRهاs. �لقد بد�8 
°لة �حشية عليهم، كانت �لنساg ُتسفك 0ماÄهن بال 
حياg، �ُيذبح �لرجا/ بال R°ة. 8ما �لعبيد �لذين 8علنو� 
 Rقة ��لصخوRحلا� �لرما/  ُسِحلو� على  فقد  
سالمهم، 
 Âح �لبشر\  من  مّيتة  طبقة  جلو0هم  �غطت  �مللتهبة، 
صا�R مثل جلو0 �حليو��. �بعد �نقضاg �قت طويل، 
�لقريبة ��لبعيد\، كا�   Qلبقا�  V ^نتشر �إلسال� عندما 
 ،�ّRَأل� بن   sخّبا �هو  �أل��ئل،  �ملؤمنني  من  ��حد 
جلد�   �Ä8صدقا  XWف جسد�  من   g8جز� عن  يكشف 
متصّلًبا كجلد �حليو��، فلما يسألونه عن �لسبب كا� 


�ا .كرX لتلك �أليا^ �أل��  ،gيب ضاحًكا: "ال شي�
ُيسحلو� V طرقا� مكة  �ملؤمنو�  �لعبيد  عندما كا� 
على �لرما/ ��حلجاR\ �حلاRّ\." (�ملسند جزg ٥ صفحة 

 .(١١٠
لقد جاg �لعبيد �لذ< �منو� باإلسال^ من كل �ملجتمعا�. 
�كانو�  �Rمًيا.  ُصهْيب  �كا�  حبشًيا،  بال/  فكا� 
نصر�نًيا،  ُصهْيب  فكا�  08يا�،  لعد\  قبل  من  ينتمو� 
على  يوضع  بال/  �كا�  �ثنيني.  كانا   Rعّما� �بال/ 
�لرما/ �حلاRقة، �ُتوضع على بدنه 8حجاR ثقيلة، �يرقص 
�لصبيا� على صدÁ ،�R يأÃ سيد� 8مّية بن خلف ليعذبه 
بالسْوk، �يأمر� �8 يت8C من �هللا �Rسوله %مد، �يشيد 
Ûمد ��ة مكة: �لال� ��لُعّزX. غW �8 بال/ ال يزيد 
�لغضب،  بأمّية  يفيض  �ملا  8َحد".  "8َحٌد،  قوله:  عن 
يسلمه 
� صبيا� �لشو�QR طالًبا منهم �8 يضعو� حبًال 
�على  �لبلد\،  طرقا�  08مي  على  ��ّر��  عنقه  حو/ 
�لصخوR �لساخنة �ملدّببة. �يتدّفق �لد^ من جسد بال/، 
عندما  بعد،  �فيما  8َحد".  "8َحٌد،  يتمتم:  يظل  �لكنه 
�لعيش  ��ستطاعو�   ،\Rملنّو� �ملدينة   V �ملسلمو�  �ستقر 
�عبا0\ �هللا V 8ما� نس×، عّين �لرسو/ � بالًال مؤّ.ًنا 
يدعو �ملؤمنني للصال\، �ألنه 
فريقي يصعب عليه �لنطق 
Ûر� �لشني V "8شهد"، فقد كا� بعض مؤم� �ملدينة 
يضحكو� على نطقه �ملعيب، �لكن �لرسو/ � 8ّنبهم 
�8خCهم عن مكانة بال/ عند �هللا تعا� لقو\ 
ميانه �ل� 
قا^  �لقد  تعذيبهم.   Wن 8ظهرها ألهل مكة �هو حتت 
من   Wلكث� مع   �Rحّر� بال/،  عتق  �ن  بدفع  بكر  8بو 
�لعبيد �آلخرين فحقق �م �لنجا\، �منهم ُصهْيب �لتاجر 
�لناجح، �لذ< �ستمر 8هل مكة يؤ.�نه �يسخر�� منه 
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مكة  من   � �لرسو/  هاجر  �عندما  عتقه.  بعد   Âح
يصحبه،   �8 صهيب   0�R8  ،\Rملنّو� مدينته   V ليستقر 
�قد  مغاR0\ مكة  
نه ال ميكنه  قائلني  8هل مكة  فمنعه 
حصل على ثر�ته منها، فسأ�م: لو ªلى �م عنها �يًعا 
هل يدعونه ميضي؟ فقِبل 8هل مكة هذ� �لعر¤. �على 
هذ�، بلغ صهْيب �ملدينة خاé �لوفا¤، �X8R �لرسو/ 

�ستمع  �لذ<   �
فهّنأ�  قصته،   �

�لبيُع  "Rَبح  �قا/: 

."ê� 8با
 gهؤال 8غلبية   �

�لعبيد �لذين �عتنقو� 
�إلسال^ ظلو� ثابتني 
ظاهًر�  
ميا�م  على 

�باطًنا، �لكن �لقلة منهم كانت ضعيفة. �ملا �شتّد� 
�لفتنة ��لتعذيب، X8R �لرسو/ � عّما�Rً يئّن من �أل¨ 
 Rعّما �Cمنه �لرسو/ � 8خ sميسح 0معه. �ملا �قتر�
بأنه قد ُضرs ضرًبا مCًحا، �8ُكر� على �8 يرجع عن 
�إلسال^، فسأله �لرسو/ � كيف �د قلبه، فقا/ 
نه 
مطمئن باإلميا�، فطمأنه �لرسو/ � �8 �هللا تعا� سو� 

يغفر لـه ضعفه.
قتلهما  فقد  ¾ّية،  �8ّمه   ،Rعّما ��لد  ياسر،  �8ما   

حدX �ملناسبا�، حدT �8 مّر  V� .لكافر�� تعذيًبا�
عليهم Rسو/ �هللا �هم ُيعّذبو�، فقا/ �م �قلبه يعتصر� 
�حلز� ��أل¨ من 8جلهم: "ص�Cً �/ ياسر 
� موعدكم 
�جلنة". �قد حتققت �لكلما� �لنبوّية لفوRها، فقد سقط 
ياسر شهيًد� بسبب شّد\ �لتعذيب، �قا^ 8بو جهل بقتل 

��جته ¾ية Ûربة.  
�كذلك �نW\، �هي 8َمة مؤمنة، فقد� عينيها بسبب 

�لتعذيب �لذ< نالته على 8يد< �ملشركني.
فكا�  8مّية،  بن  لصفو��  مملوًكا  كا�  ُفكْيهة؛  �8بو 
 Rلصخو� �Rقة، �يضع على صدRيضعه على �لرما/ �حلا
�لساخنة �لثقيلة، �حتت �طأ\ �أل¨ �لشديد كا� لسانه 

يتد� خاR¯ فمه. 
�عاæ �لعبيد �آلخر�� 
 X8شكاًال �8نو�ًعا 8خر
�ملعاملة،   gسو من 

��لتعذيب �لشديد.
�هذ�  �لوحشية،  هذ� 
�لفظيعة،  �لقسو\ 
كانت فو& كل حتّمل، 
لكن �ملؤمنني �ألّ�لني حتّملوها أل� قلوֲדم �كتسبت قو\ 
يو^.  به كل  يتوالهم  �هللا  �لذ< كا�  �ليقني  �ثباًتا من 
�لصو�  �لكن   ،� �لرسو/  على  يْنز/  �لقر��  كا� 
�إل�ي �لذ< يأÃ باليقني كا� يتَنّز/ على كل �ملؤمنني. 
�بد�� .لك، ¨ يكن �ملسلمو� بقاR0ين 8بًد� على حتّمل 
.لك �لتعذيب �لوحشي �لذ< تعرضو� له. فقد هجرهم 
 ،sRألقا� �قاطعهم   ،gألصدقا� عنهم  �ªلى   ،gلزمال�
�¨ يبق معهم 
ال �هللا سبحانه �تعا�، �¨ يعد يهمهم 
بد�  عز �جل  8جله  �من  8حٌد سو��.  معهم  يكو�   �8
 X.أل� Rكل تعذيب �تنكيل كأنه تكرمي �تبجيل، �صا
��لتحقW كأنه ثناg �توقW، �8صبحت �حلجاR\ �حلاRقة 

كأ�ا نسمة �لندX �8 ملس �حلرير. 
نصيبهم  يكن  فلم   ،Rألحر�� �ملو�طنني  من  �ملؤمنو�  8ما 

ولكن   ،� الرسول  على  يْنزل  القرآن  كان 
كان  باليقني   zيأ الذي  اإلdي  الصوت 
يتَنّزل على كل املؤمنني. وبدون ذلك، | 
حتّمل  على  أبًدا  بقادرين  املسلمون  يكن 
ذلك التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له. 



اجمللد التاسع عشر، العدد األول -  ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٧ هـ - أيار/ مايو ٢٠٠٦ م

١٨

فقد  �لعبيد؛  من  8قّل  �لوحشية  من 
8هليهم  من  8موRهم   g�8ليا تو� 
بأساليب  تعذيبهم  ��عماÄهم 
 V كا� عثما� بن عفا� غنًيا .Âش
�ألRبعني من عمر�، �عندما �8عت 
قريش 8مرها على �ضطها0 كل من 
�ثاقه  بشّد  �َحلَكم  عمه  قا^  ُيْسِلم، 

�لعو�^؛  بن   Wلزب�� �ضربه. 
�لذ<   Qلشجا� �لغال^  .لك 
صاR فيما بعد مسلًما عظيًما 
عمه  كا�  مقد�ًما،  �قائًد� 
يلفه V حصW، �يسلط عليه 
�يتركه  حتته،  من  �لدخا� 
��المه،  �الختنا&  من  يعا~ 
قط إلميانه،  يتنكر   ¨ �لكنه 
لقد �جد �حلقيقة �لن يتخلى 

عنها مستسلًما 8بًد�. 
8بو .R �لغفاR<، ¾ع بالرسو/ 

� �.هب 
� مكة ليتحّرX �ألمر. 
.لك  عن  صْرفه  مكة  8هل  فحا�/ 
حق  %مد�  يعرفو�  
�م  قائلني 
�ملعرفة، �
� حركته ִדد� ألغر�¤ 
 V يؤثر .لك ¨   �8  Wشخصية. غ
R. à8، �.هب 
� �لرسو/ �لكرمي 
� ��ستمع منه مباشر\ 
� �لرسالة، 
 R. 8بو /gإلسال^. �تسا� V 0خل�

ميانه،  يسر   �8 
.� كا� ميكنه  عما 

.لك   V � �لرسو/  لـه  فرّخص 

� حني. �لكن حدT عندما كا� 
ميّر V طرقا� مكة �8 ¾ع �اعة 
من ÄRساg مكة يسّبو� �لرسو/ � 
يظل   �8 يطق  فلم  �يغتابونه ëّسة، 
صائًحا  �8علن  
ميانه،  كتما�  على 
V �حلا/: "8شهد 8الَّ 
له 
الَّ �هللا ال 

�8 %مًد� عبد�  له، �8شهد  شريك 
�ع   V �لصيحة  هذ�  �Rسوله". 
من  نوًعا  �م  بد�  �لكافرين  من 
�لوقاحة، فقامو� V غضب يضربونه 
حÂ سقط مغشيًّا عليه. �مّر عليهم 
 ¨ �لذ<   � �لرسو/  عّم   wلعبا�
يكن قد 0خل �إلسال^ بعد، فدفعهم 
قو�فل   �
" قائًال:  �لضحية  عن 
 �.
� ،Rّ. à8 طعامكم متّر على قبيلة

فإ�م  تعذيبه  8جل  من  غضبو�  ما 
�ملو�".   Âح جتويعكم  يستطيعو� 
V �ليو^ �لتاé ظل 8بو .V Rّ �لبيت، 
 �
�لكنه V �ليو^ �لذ< يليه .هب 
نفس �ملكا�، فوجدهم يقولو� على 
�ملؤ.<.  �لقو/  نفس   � �لرسو/ 
فوجد  �لكعبة،  ساحة   �
 فذهب 
نفس  هنا@  يفعلو�   wلنا�
نفسه  ميلك  فلم   ،gلشي�
�إلسال^  شها0\  يعلن  �قا^ 
�مر\   .>Rجْهَو صو�   V
8خرX تعّد�� عليه ��.�� 8شد 
 V نفس �ألمر Rتكر� .gإليذ��
 R0غا �بعدها  ثالثة،  مناسبة 

8بو .Rّ عائًد� 
� قبيلته.
��لرسو/ �لكرمي � نفسه ¨ 
�لوحشية  �ملعاملة  من  ُيستثن 
 V� �ملؤمنو�.  تلقاها  �ل� 

حدX �ملناسبا� بينما كا� يصلي، 
�ضع �اعة من �لكفاR �شاًحا حو/ 
جحظت   Âح عليه  �شّد��  عنقه 
بكر  8بو   gجا  �8  Tحد  Á عينا�. 
باكًيا  عنه  فأبعدهم  عنه  �هللا  Rضي 
 àR /جًال �8 يقوR قا/: "8تقتلو��
�هللا"؟! �V مر\ 8خرX كا� �لرسو/ 
 ��gفجا صالته،   V ساجًد�   �
بأمعاg بعW �8لقوها على ظهر�، فلم 

هذه الوحشية الq كانت ُتق�ف 
ضد �موعة ضعيفة بريئة من 
األمني  قائدها  وضد  الناس، 
تذهب   | لـه،  حول  ال  الذي 
فائدة.   kبغ ضاعت  وال  هباء 
الناس كل  الكرام من  فقد رأى 
فشعروا  به،  وتأثروا  �ري  ما 
بشيء ما �ذبهم �و اإلسالم.
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�بنته   �gجا  Âح �لنهو¤  يستطع 
 V� .فاطمة ���8لت هذ� �ألثقا/ عنه
حا0ثه ثالثة كا� مير بالطريق، فتبعته 
�اعة من �لصبيا� 8خذ�� يصفعو� 
يّدعي  8نه   wبالنا صائحني  Rقبته 
�لنبو\. هكذ� كا� �لرسو/ � يلَقى 
 ،wلنا� gلعد��\ ��لكر�هية من هؤال�
حو/  بال  8يديهم   V يبد�  �كا� 
�لناw ير�و� بيت  �ال قو\. كا� 
8سطح  من   \Rباحلجا  � �لرسو/ 
يلقو�  �كانو�   ،\Rملجا�� �ملنا�/ 
 ��R�.لقا��  T�َلّر� مطبخه  على 
�ملذبوحة.  �حليو�نا�  �نفايا� 
 sما كانو� �ثو� عليه �لتر� �Wًكث�
كا�  �لذلك  �لصال\،  �08ئه   g8ثنا
يلجأ 
� مكا� �من 
.� 0�R8 �لصال\ 

مع �جلماعة. 
ُتقتر�  كانت  �ل�  �لوحشية  هذ� 
من  بريئة  ضعيفة  ¥موعة  ضد 
�لذ<  �ألمني  قائدها  �ضد   ،wلنا�
ال حو/ لـه، ¨ تذهب هباg �ال 
ضاعت بغW فائد\. فقد X8R �لكر�^ 

�تأثر��  �ر<  ما  كل   wلنا� من 
�و  �ذֲדم  ما   gبشي فشعر��  به، 
�إلسال^. حدT مر\ V صباU 8حد 
يستند   � �لرسو/  كا�   �8 �أليا^ 
 Wلّصفا، �هو مرتفع صغ� �
بظهر� 
جهل  8بو  عليه  فمر  �لكعبة،   R³و�
من  بو�بل  �8مطر�  �للد�0،  عدّ�� 
�لسباs �ألثيم، �¨ يقل �لرسو/ � 
 Xحد
شيًئا �مضى 
� بيته. �كانت 
�إلماg �ل� تعمل V �لبيت ترX .لك 
عم  �كا� °ز\،  �ملؤسف.  �ملشهد 
يهابه  مقد�ًما  Rجًال   ،� �لرسو/ 
عا0  8نه   Tحد� �لبلد\،  8هل  �يع 
�ليو^ من Rحلة صيد، �0خل  .لك 
قوسه  �مل  بنفسه،  معتزًّ�  �لبيت 
�ل�  �جلاRية  8Rته  فلما  كتفه.  على 
¨ تنس مشهد �لصباU، قالت لـه 
بشيg من �لسخرية، 
نه يظن نفسه 
شجاًعا، �يتجّو/ فخو�Rً بسالحه، 
8بو جهل  �لكنه ال يدR< ما صنع 
 .Uلصبا�  V  g>Cل� 8خيه  بابن 
�مع   ،Tما حد  �
 ��ستمع °ز\ 

8نه ¨ يكن مؤمًنا 
ال 8نه كا� يتمّتع 
تأثر  قد  كا�  �لعله  �ُخلُلق.  بنبل 
 �
برسالة �لرسو/ �، �لكن ليس 
 Wحلد �لذ< �عله �هر باعتناقها. غ�
8نه ملا �ستمع 
� ما قا^ به 8بو جهل 
 ¨  � �لرسو/  على  عد���  من 
تر�00  �تالشى   ،Rالنتظا� على  يقو 
حو/ �لدين �جلديد، �بد8 يشعر 8نه 
فتوّجه   ،Q�0 بال  طويًال  �نتظر  قد 
 gساÄR لكعبة حيث كا�� �
 �Rلفو
كعا0ִדم،  �يتآمر��  �تمعو�  مكة 
 à8  w8R به  �شج  قوسه  �تنا�/ 
جهل قائًال: "8تشتمه �8نا على 0ينه 
 �
 علّي  .لك  َفُر0َّ  يقو/،  ما  8قو/ 
جهل  8بو  ُصعق  �قد  �ستطعت". 
 �Ä8صدقا 
ليه  فخّف  �ملوقف،  �و/ 
ليعينو� �لكنه �8قفهم خوًفا من °ز\ 
�قبيلته، �كا� يرX �8 قتاًال مفتوًحا 
بال حد�0 سو� يكلف �لكثW من 
كا�  8نه  ��عتر�  �لغالية،   U��Rأل�
 V Tحلقيقة هو �مللو^ عما حد� V

.(>Cبن هشا^ ��لط�) Uلصبا�

وحتصنوا قــصــورهــم  ــوك  ــل امل شـــاد 

تكن وال  املــلــوك  ملك  ــى  إل فــارغــب 

ــب راغ أو  حــاجــة  ــب  طــال ــل  ك ــن  م

طالب ــن  م طــالــبًــا  ــضــراعــة  ال ذا  ــا  ي




