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حيا� محمد � (١٩)٢٦

)& حيا� نÄ �إلسال8 � كتا| مفتو³ كلما Òثت f �^ جزg منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما8 "�لب �للب. "« ±د¥ �& مت تسجيل "قائع حيا� نÄ �" حيا� َمعلم ¶خر 
تسجيًال 4قيًقا "متاًحا للد�iسني، مثل حيا� �لرسوH �لعظيم �. "صحيح �& هذ� �لغز�f �i �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا4 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �i4سة �النتقا�4- بعناية، "يتم �لر4 �حلاسم عليها، فإ& ما تث�� فينا حيا� �لرسوH � من �إلميا& 

"�حلب �لغامر "�لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا� �^ شخص ¶خر.

 f حليا� �لغامضة �ل� ال يعر{ �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح� &( 
 ،��بث �إلقنا� "��i �لثقة f قلو| من يتبع �صحاֲדا. )G تظل صعوبا- �لغموw، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة f �لقلو|. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسوH �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من � تثّبت �القتنا�. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�4- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�g عليها، فمن �ملحتم �& جتذ| حيا� �لرسوH � منَّا كل 

حب ")عجا| "تقدير، "تث� فينا كل )عز�� ")كباi "توق�، بشكل كامل "�4ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاÝi �هم مالمح هذ� �لكتا| �لقيم �لذ� ستطالعه ع= حلقا- f هذ� �لز�"ية. 
 Hهذ� �ملقا8 �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��& حليا� كحيا� �لرسو f جلدير بالذكر�"
�، �ل� كانت "�ضحة كالكتا| �ملفتو³، "شديد� �لثر�g مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد�¥. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح¡ هذ� �للمحة dا "�& "ثقل. حيث �نه � كا& ميا�i ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياiسه؛ ")�G عرفته فقد عرفت �لقر¶& �ملجيد، ")�G عرفت �لقر¶& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّر{ عليه.

للقد حصل شر{ نقل هذ� �لكتا| )% لغة �لضا4 لألستاG �لفاضل فتحي عبد �لسال8.

 حضر� مر�� بشI �لدين �مو� �3د �

�خلليفة �لثا@ حلضر� �إلما8 �ملهد^ �

�لذ^   ��ألخ �ليو8  �قتر|  عندما 
 &� )نسا&  كل  على  �هللا  كتب 
يو�جهه، كا& عمل �لرسوH � قد 
مت، "�كتمل كل ما �4�i �هللا تعا% 
سعا�4  �جل  من  )ليه  يوحيه   &�
�إلنسا& "فائدته. لقد نفخ � حيا� 
i"حه  من   �بتأث قومه   f جديد� 
�ّمة  �لوجو4   %( "vضت  �ملتألقة، 
للنظر  جديد  �سلو|  مع  جديد�، 
"مو��ين  ُ�سس  "مع  �حليا�   %(
�إلنسا@.  للمجتمع  جديد� 
�iًضا  �هللا  خلق  لقد   ،iباختصا"
"ُ"ضعت  جديد�،   gا�" جديد� 
�ألسس لنظا8 جديد. لقد مت حر¥ 
 f i"لبذ� iّيها، "مت بذi" wiأل�
"ها  جديد.  حلصا4  مقدمة  �لتربة 
يلو³  �آل&  بد�  قد  �حلصا4  هو 
 Hللرسو يكن   » "لكن،  لألعني، 
� نفسه �& ±صد. كا& عليه فقط 
لقد  "يسقي.  "يغر�  ±ر¥   &�
عامًال  "ظل  كا³4،  كعامل   gجا
حقله..  �آل&   i4سيغا" كا4ًحا، 
"جد  "لقد  كا³4.  عامل  �ر4 
 f" ،ضا �هللا خالقهi f جر� �حلق�
 gشي f موال� لعمله، "ليس Hقبو
 gمن حطا8 هذ� �لدنيا. "عندما جا
"قت �حلصا4، فّضل �& يلحق بربه 

تاiًكا �حلصا4 لآلخرين. 

األيام األخ0ة � حياة رسول اهللا �
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 .�  Hلرسو� على   wملر� "ثقل 
"يؤ8  �ملسجد   i"يز �ياًما  "�ستمر 
�لصال�، ح¡ صاi �ضعف من �& 
يستطيع Gلك �يًضا. "كا& �صحابه 
قد تعّو4"� صحبته، "« يكن سهًال 
ميو-،  قد  �نه  يصدقو�   &� عليهم 
لكنه كا& �=هم مر��iً عن موته. 
 %(  iشا�  &� يو8   -�G "حد¥ 
 %( �خطأ  "من   :Hفقا �ألمر  هذ� 
�خيه فليقّصه f هذ� �لعا« قبل �ال 
"من  i4هم.  "ال   i4ينا Þة  يكو& 
كنت جلد- له ظهًر� فهذ� ظهر^ 
فليستقد منه، "من كنت شتمت له 
عرًضا فهذ� عرضي فليستقد منه". 
 -iد��" فبكو�،  �لصحابة  "تأثر 
حتّمل  فكم  مآقيهم،  من  �لدمو� 
�آلال8،  من  �لعظيم  �إلنسا&  هذ� 
ما   Oفو �جلهم  من   ïعا "كم 

±تمل.
لقد عاï "�حتمل �جلو� "�لعطش 
َيطعمو�   &� يستطيع �آلخر"&  كي 
"يرتو"�. "لقد �صلح ما متّزO من 
يتمكن  كي   �gحذ� "iّقع  ثيابه، 
¶خر"& �& يرتد"� �ًيا حسًنا، � ها 
هو �آل& يطلب منهم �& يقتّصو� من 
يكو&  iمبا  �تملة،  متخيلة   gخطا�
فيا  ¶خر.  شخص  Òق  �قترفها  قد 
 Oهللا! ما كا& �عظم �حتر�مه حلقو

�آلخرين، "ما �بلغ حرصه على �& 
يناH كل )نسا& حقه، مهما كا&!

 � Hلرسو� wتلقى �لصحابة عر"
للقصا× f صمت "قوi، "لكن 
 Hسوi حدهم تقد8 قائًال: "بلى يا�
بط°  جانب   f ضربت°  لقد  �هللا، 
حني مرiَ- على �لصّف f �ملعركة 
Gلك  تتعمد   » )نك  فوكزت°، 
منك  نقتّص   &� Gكرَ-  "لكنك 
ح¡ "لو كا& �أل�Gَ غ� مقصو4، 
�هللا".   Hسوi يا  �خلطأ  هذ�  فأقد@ 
ُسخًطا  �لصحابة  قلو|  "�متأل- 
تلّقى  لقد  �لطلب.  لذلك  "غضًبا 
 wعر �حلاضرين  �لصحابة  2يع 
"قلو|  �هللا بصمت حزين   Hسوi
�لرجل  dذ�  فكيف  منكسر�، 
 f �لسمّو   ³"i يفهم  �ال  �أل
ق 
عن  يغفل   "� �لنبيل،   wلعر� Gلك 

)�i4_ معª هذ� �للحظة �ملهيبة؟
مصًر�  عنيًد�  بد�   æلصحا� لكن   

على �& يطالب �لرسوH � بالتنفيذ 
 Hلرسو� به. فدعا�  ملا نطق   fحلر�
منه.  "يقتّص  حقه  منه  ليأخذ   �
 &�  �  Hلرسو� من  �لرجل  فطلب 
يكشف له ظهر�، ألنه حني "كز�، 
له  فاستجا|  �للحم.  على  "كز� 
ظهر�،  عن  "كشف   ،�  Hلرسو�
"طلب منه �& يضربه كما ضربه.

 �G( �القتصا×،  من  بدًال  "لكن 
 Hينح° على ظهر �لرسو æبالصحا
 Hgفتسا "يقّبله.  �4معة  بعيو&   �
 Hفقا يفعله،  عما   �  Hلرسو�
�لرجل )نه فهم من كالi 8سوH �هللا 
�& �يامه صاi- معد"i" ،�4مبا لن 
تتاd ³م فرصة مثل تلك مر� �خر� 
ليع="� له عن مد� �حلّب "�ملو�4ّ 
�ل� ±ملوvا له f قلوֲדم، "صحيح 
�& iسوH �هللا كا& قد "كز� مر� 
�لذ^   �G من  "لكن  قصد،   &"4
ميكن �& يفكر f �& يقتص لذلك 

لقد عا� واحتمل اجلوع والعطش كي يستطيع اآلخرون 
أن َيطعموا ويرتووا. ولقد أصلح ما متّزق من ثيابه، ورّقع 
حذاءه كي يتمكن آخرون أن يرتدوا زًيا حسًنا، � ها هو 
اآلن يطلب منهم أن يقتّصوا من أخطاء متخيلة ,تملة...
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لقد خطر- هذ�  �هللا.   Hسوi من
 ،Hحلا�" �لتّو   f باله  على  �لفكر� 
فر�� �& ينتهز �لفرصة "يقّبل جسد 

iسوH �هللا Òّجة �القتصا×.
كانو�  �لذين  �لصحابة  بقية  �ما 
يغالبو& 4موعهم، فقد متنو� لو �& 
تلك �لفكر� قد خطر- �يًضا على 

باdم.

�للحا� بالرفيق �ألعلى
 �  Hبالرسو يشتد   wملر� كا& 
معه  يز4�4  بشكل  حاله   iتتطّو"
�حلز&  "كا&  �ملو-.  من  �قتر�به 
"�أل« �ّيما& على قلو| �لصحابة. 
على  طلعت  �ل�  �لشمس  كانت 
�اg �ملدينة تتألق ساطعة كما كانت 
تتألق كل يو8، "لكنها كانت تبد" 
يز4�4  شاحبة،  �لصحابة  عيو&   f
 gجا  � يو8.  بعد  يوًما  شحوֲדا 
ينبثق  كا&  �نبثق صباحه كما  يو8 
�لصحابة  "لكن  يو8،  كل  صبا³ 
�لظلمة ال  معه  i�"� صباًحا �لب 
 �i4مغا &�"� ���لنوi، فقد جاg �خً
�ملا4ّ^ كي  �لكرمية لوعائها  �لر"³ 
 i"مر "مع  �لرحيم.  Ðالقها  تلحق 
�صعب،   � تنّفسه   iصا �لوقت، 
"كا& يقضي �يامه �ألخ�� f غرفة 
�لسيد� عائشة، فطلب منها �& ترفع 

عّبر  ملا  ففعلت  قليًال �وها،  i�سه 
"جلست  تنفسه.  صعوبة  عن  dا 

"هي تضم i�سه )ليها.
"بد�- تشتد عليه سكر�- �ملو-، 
"�iتعش بشد� "عينا� تد"�i& هنا 
"هنا_، "هو ير44 "لعن �هللا �ليهو4 
�نبيائهم   iقبو ��ذ"�   ،�iلنصا�"
مساجد". "كأ& هذ� كانت "صّيته 
على  "هو  "ألّمته  ألتباعه   ���ألخ
 H4 �& يقو�i� فر�¦ �ملو-. "كأنه
dم )vم سو{ يعلمو& "يشهد"& 
سائر  على  فّضله  قد  تعا%  �هللا   &�
�ألنبياg، "جعل مسعا� هو �ألجنح، 
"لكن عليهم �& ±ذi"� �& �علو� 
ق=� ِقبلة للعبا�4، "عليهم �& يدعو� 
 iق=� �ّر4 ق=، "ليعبد �آلخر"& قبو
"�علوها  )ليها  "±ّجو�  �نبيائهم 
ليكّفر"�  �لقر�بني  لتقدمي  �ماكن 
)ليها  "ينسبو�  لديها  عن خطاياهم 
لآلخرين   &( "�لشكر�&.  �ملحامد 
�& يفعلو� Gلك، "�ّما �ّمته فال يليق 
ֲדا Gلك، فعليهم �& يذكر"� قبلتهم 
�هللا، "ال  عبا�4  �ال "هي  �حلقيقية، 

.���حد غ� �هللا �لذ^ ال )له غ
 �  Hلرسو�  iنذ�  &� "بعد 
"عّرفهم  "�جبهم  
لهم ّ" �ألّمة، 
مسؤ"لياִדم، "هي �& ±رسو� �ملبد� 
"حد�نية  "هو  �حليا�   f �أل�ى 

بني  �لتفريق  ""�جب  تعا%  �هللا 
يغلق  بعدها  بد�  "�إلنسا&،  �هللا 
"مع  حينئذ:  قاله  ما  "كل  عينيه، 
�لنبيني  من  عليهم  �نعمَت  �لذين 
"�لصاحلني.   gلشهد��" "�لصديقني 
"�حلق°   °
i�"  ¼ �غفر  �للهم 
�لرفيق  �للهم  �ألعلى،  بالرفيق 
�ألعلى، �للهم �لرفيق �ألعلى، �للهم 
�سلم  "بعدها  �ألعلى".  �لرفيق 

�لر"³.
"بلغت �ألخباi �ملسجد حيث كا& 
كث� من �لصحابة �تمعني، بعد �& 
 �"gم �خلاصة "جاv"تركو� كل شؤ
)% �ملسجد يتوقعو& �خبا�iً حسنة 
بدًال مما �عو� عن مو- iسوH �هللا، 
 H"نز �ثر  عليهم  �لنبأ  لوقع  "كا& 
�بو  يكن   »  .gلسما� من  �لصاعقة 
بكر � هنا_ ساعتئذ، "كا& عمر 
قد  �حلز&  "لكن  �ملسجد،   f  �
�صابه بالذهوH �لتا8، فكا& يغضب 
 &ّ( Hع �حًد� يقو� �G( كل �لغضب
iسوH �هللا قد ما-، بل سّل سيفه 
"هّد4 به من يقوG Hلك. )G كا& 
من   ��لكث هنا_   H�� ال  �نه  ير� 
�لعمل ليقو8 به �لرسوH �، "على 
بد  �& ميو-، "ال  فال ميكن  Gلك 
ليلَقى  جسد�  فاiقت  i"حه   &�
 � موسى  Gهب  كما  خالقه 
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للقاi gبه � عا4، لذلك فال بد من 
عوi �4سوH �هللا ليتم �لعمل، فهنا_ 
�ملنافقو& مثًال « يتم حسم �مرهم 
بعد، فَل�جعن iسوH �هللا، فليقطعن 
�يد^ "�iجل �"لئك �لذين يزعمو& 
�نه ما-. هكذ� كا& عمر تتجاGبه 
 gي�" يذهب   ،iألفكا�" �خلو�طر 
"�لسيف f يد� كأنه قد فقد عقله 
"هو يتمتم ببعض �لكلما-، فكا& 
يقوH: "من قاi &( HسوH �هللا ما- 

ضربت عنقه".
تصديق   %( �لصحابة  بعض   Hما"
قوH عمر، بل لعلهم كانو� يأملو& 
"لعل  كالمه،   f �قًّا  يكو&   &�
هنا_ خطأ ما، "لعل �لنÄّ ال ميكن 

لـه �& ميو-.
"هر� بعض �لصحابة ليبحثو� عن 
�æ بكر �، فلما "جد"� "�خ="� 
باألمر ��ذ �بو بكر طريقه مباشر� 
�حًد� ح¡  يكلم  �ملسجد، "«   %(
4خل على عائشة f غرفتها فسأdا: 
فأجابت  �هللا"؟   Hسوi ما-  "هل 
عائشة باإل�ا|. فقصد )% حيث 
كا& جسد iسوH �هللا ُمسّجى على 
فر�شه، فكشف عن "جهه "�كّب 
حزيًنا  حبيبه  "بكى  فقّبله  عليه 
"�مي، ال �مع  �نت   æبأ"  :Hقا"

�هللا عليك موتتني �بًد�". 

غنّية  �ملغَز�  عميقة  2لة  كانت 
كا&  ما  على   �ًّ4i فكانت   ،ªملع�
"عي،   &"4 حزنه   f ير�44ّ  عمر 
فالنÄ � قد ما- مر�، "كا& هذ� 
هو مو- �جلسد، �ملو- �لذ^ على 
كل )نسا& �& يذ"قه، "لكن « يكن 
له �& يذ"O موًتا ثانًيا، فليس عليه 
بعد Gلك من مو- تذ"قه �لر"³، 
كما �نه لن متو- عقائد �حلق �ل� 
غرسها f �تباعه، "لن ميو- �لنبت 
�لذ^ حتّمل �لتعب "�آلال8 من �جل 
��iعته f تربة هذ� �لعا«. ")حد� 
�لعقائد  )حد�  �لعقائد..  هذ� 
 &� من  علمهم  ما  هي  �dامة.. 
�لبشر، "�&  كل �ألنبياg كانو� من 
يصح  "ال  ميوتو�،   &� بد  ال  �لبشر 
�حلقيقة  هذ�  ينسو�   &� للمسلمني 

فْوi مو- نبيهم "iسوdم.
 Hقا  &� بعد   � بكر  �بو  "خر� 
جثما&  عند  �لعظيمة   �iلعبا� هذ� 

صفو{   Oختر�" �هللا،   Hسوi
صامتا.  �ملن=  من  "تقد8  �ملسلمني 
عمر  "قف  ليتكلم،  vض  "عندما 
عن  "عّبر  يد�،   f "سيفه   �g��(
لو  عزمه �& يضر| عنق �æ بكر 
قاH )& �لرسوH � قد ما-. "بد� 
عمر  فأمسك  �لكال8   f بكر  �بو 
�لكال8،  من  ليمنعه  ثوبه  بتالبيب 
عمر،  يد  من  ثوبه  بكر  �بو  فَنَز� 

"تال هذ� �آلية �لكرمية:
ٌد ِ)الَّ iَُسوHٌ َقْد َخَلْت  ﴿َ"َما ُمَحمَّ
ُقِتَل   "ْ�َ َماَ-  َ�َفِإْ&  �لرُُّسُل  َقْبِلِه  ِمْن 
َيْنَقِلْب  َ"َمْن  َ�ْعَقاِبُكْم  َعَلى  �ْنَقَلْبُتْم 
َشْيًئا  �هللا  َيُضرَّ  َفَلْن  َعِقَبْيِه  َعَلى 
 H¶) اِكِريَن﴾  �لشَّ �هللا  َ"َسَيْجِز^ 

عمر�&: ١٤٥)
"هذ� يع° �& iسوH �هللا هو )نسا& 
"قد  تعا%،  �هللا  من  iسالة  ±مل 
كلهم  ¶خر"&،  iسل  هنا_  كا& 
من �لبشر، "كانو� ±ملو& iسائل 

واألفـكار،  اخلواطـر  تتجاذبـه  عمـر  كان  هكـذا 
يذهـب و�ـيء والسـيف F يـده كأنـه قـد فقد 
عقلـه وهـو يتمتـم ببعض الكلمـات، فـكان يقول: 
"مـن قـال إن رسـول اهللا مـات ضربـت عنقـه".
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من �هللا تعا%، "قد ماتو� 2يًعا. فهل 
لو ما- �مد تنقلبو& على كل ما 
عّلمكم )يا� "كل ما تلقيتمو� منه؟ 
معركة  بعد  �آلية  هذ�  نزلت  لقد 
بأ&  )شاعة  سَر-  عندما  ُ�ُحد، 
 �4ّ�" �هللا،   Hسوi قتل  قد  �لعدّ" 
�ملسلمني  من   ��لكث  &�  %( Gلك 
جأشهم  "iباطة  لّبهم  فقد"� 
لقد  �ملعركة.   wi� من  "�نسحبو� 
نزلت �آلية من �لسماg "قتها لتربط 
على قلوֲדم "تشّد iباطهم، "كا& 
لآلية نفس �لتأث� f هذ� �ملناسبة، 
G fلك �ليو8 �حلزين. "�ضا{ �بو 
 :Hبكر بعد تال"� �آلية �لكرمية فقا
"من كا& يعبد �مًد� فإ& �مًد� قد 
ما-، "من كا& يعبد �هللا فإ& �هللا 

حّي ال ميو-".
�ستعا4 �لصحابة تو��vم لد� �ا� 
Gلك، "تغ� ُعمر نفسه عندما �ع 
"بد�  بكر،  �بو  تالها  �ل�  �آلية 
غابت  �ل�  عقله  iجاحة  يستعيد 
�نتَهى  "عندما  �لوقت.  بعض  عنه 
�بو بكر من كالمه، �i4_ عمر �& 
�لرسوH � قد ما- فعًال. "ما )& 
)ال  �حلزينة  �حلقيقة  لـه  تكشفت 
"سرعا&  ترتعشا&  ساقا�  "بد�- 
ما سقط مغشًيا عليه. هكذ� كا& 
 4�i� �لذ^  �لقو^،  �لصلب  �لرجل 

�& يتصّد� ألæ بكر "يرهبه بسيفه �ملسلوf H يد�، )�G به يتحّوH بعد 
�اعه كلما- �æ بكر )% )نسا& ال يقَو� على �لوقو{ على قدميه، "« 
� من �& يذعن للحقيقة �حلزينة. "�حس �لصحابة �& هذ� �آلية «  �د ُبدًّ
تْنزH )ال G fلك �ليو8 ألّ"H مر�، "كا& dا �ثر بالغ ""قع عظيم عليهم، 
"f نوبة حزvم �لعميق �لذ^ مأل نفوسهم، "f غْمر� �ألَسى �حلزين �لذ^ 
عّم "جد�vم، نسو� من هوH مصاֲדم �& �آلية �لكرمية كانت f �لقر¶& 

�ملجيد.
 ،� Hعن �حلز& �لذ^ �صا| �ملسلمني عند "فا� �لرسو &"�لقد ع= �لكث
كما iثا� �لكث�"& من �أل4باg "�لشعر�g، "لكن �لرثاg �ألعظم �لذ^ ظل 
ح¡ �ليو8 يفوO كل ما قاله �آلخر"& i fثاg �لرسوf" � H �لتعب� عن 
 � Hحز& �ملسلمني، كا& هو ما عّبر به حسا& بن ثابت، شاعر �لرسو

�لذ^ �فصح عن حزنه f مقطع من �لشعر يقوH فيه:

كنـَت �لّسَو�4 لنـاظـر^       فعـَمى عليـك �لنـاظـُر
iُGبعـد_ فلـيمت     فعـليـك كنـُت �حـا gمن شـا

لقد ع= هذ� �ملقطع عن )حسا� كل مسلم. "لعد� شهوi بعد Gلك.. 
�لشعر^ f جنبا-  �ملقطع  ينشد"& هذ�  �لرجاH "�لنساg "�لصبيا&  ظل 
�ملدينة "f طرقاִדا، "ظلت كل طريق خطا عليها iسوH �هللا، "كّل حبة 
iمل ساi فوقها، تر44ّ صَد� Gلك �لشعر �لرقيق �لذ^ �نشد� حسا& بن 

ثابت.

"مـن كان يعبـد ,مـًدا فـإن ,مـًدا قـد مـات، 
ميـوت". ال  اهللا حـّي  فـإن  اهللا  يعبـد  كان  ومـن 




