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حيا� محمد � (١٨)٢٤

)& حيا� نÚ �إلسال9 � كتا� مفتو{ كلما °ثت n �^ جزj منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما9 "¨لب �للب. "� ªد� �& مت تسجيل "قائع حيا� نÚ �" حيا� َمعلم µخر 
تسجيًال 5قيًقا "متاًحا للد�Hسني، مثل حيا� �لرسو@ �لعظيم �. "صحيح �& هذ� �لغز�n �H �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا5 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �H5سة �النتقا�5- بعناية، "يتم �لر5 �حلاسم عليها، فإ& ما تث�� فينا حيا� �لرسو@ � من �إلميا& 

"�حلب �لغامر "�لتقَوg، ال مياثلها فيه حيا� �^ شخص µخر.

 n حليا� �لغامضة �ل² ال يعر� �لنا4 شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح� &( 
 ،��بث �إلقناsH�" s �لثقة n قلو� من يتبع �صحاֲדا. )\ تظل صعوبا- �لغموu، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة n �لقلو�. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسو@ �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من � تثّبت �القتناs. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�5- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�j عليها، فمن �ملحتم �& جتذ� حيا� �لرسو@ � منَّا كل 

حب ")عجا� "تقدير، "تث� فينا كل )عز�� ")كباH "توق�، بشكل كامل "�5ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاoH �هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذg ستطالعه عa حلقا- n هذ� �لز�"ية. 
"�جلدير بالذكر n هذ� �ملقا9 �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��& حليا� كحيا� �لرسو@ 
�، �ل² كانت "�ضحة كالكتا� �ملفتو{، "شديد� �لثر�j مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد��. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح¹ هذ� �للمحة hا "�& "ثقل. حيث �نه � كا& ميا4H ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياHسه؛ ")\� عرفته فقد عرفت �لقرµ& �ملجيد، ")\� عرفت �لقرµ& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّر� عليه.

للقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� )% لغة �لضا5 لألستا\ �لفاضل فتحي عبد �لسال9.

 حضر� مر�� بش; �لدين �مو� K|د �

�خلليفة �لثاe حلضر� �إلما9 �ملهد^ �

مكيد� �K عامر �لر�هب
لقد حا& �آل& �& نلتفت )% ما فعل 
ينتمي  "هو  عامر،  �با  يسمى  Hجل 
)% قبيلة �خلزH«. "قد �كتسب عا�5 
�لتفكر �لصامت "كثر� تر5يد �¿اj �هللا 
 .gHمن طو@ معايشته لليهو5 "�لنصا
 Õ� لعا�5 �شتهر باسم� "بسبب هذ� 
عامر �لر�هب، Hغم �نه � يكن مؤمًنا 
باملسيحية. "عندما هاجر �لرسو@ � 
�ملدينة  من  عامر  �بو  فرَّ  �ملدينة،   %(
خضعت  "عندما  مكة.   %( "\هب 
بد�  لإلسال9،  �ملتنامي   �للتأث مكة 
ملؤ�مر� جديد� ضد  عامر ¥طط  �بو 
�لتقليدية  "عا�5ته  �¿ه   �فغ �إلسال9. 
n �مللبس "�ستقر n قباj، "هي قرية 
�لطويل  غيابه  "بسبب  �ملدينة.  قر� 
"مظهر�  �¿ه   �"تغي �ملدينة،  عن 
"مالبسه، � يتعر� عليه �هل �ملدينة، 
معه  "�قامو�  عرفو�  �ملنافقني  "لكن 
ثقته.  موضع  فا¨ذهم  سرية،  عالقة 
""ضع بالتعا"& معهم خطة للذها� 
�حلكا9   �Hثا(" لتحميس  �لشا9   %(
�ملسيحيني "�ملسيحيني �لعر� ليقومو� 
 Âرï� "بينما   .�Hملنّو� �ملدينة  مبها2ة 
�لشما@   n �لشرير�  مهمته   n هو 
فقد خطط إلشاعة �الستياj "�لرعب 
�ملنافقني  من  فريق  "قا9  �ملدينة.   n
�ملدينة   &� �لكا\بة  �إلشاعا-  بنشر 
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للهجو9  فريسة   sللوقو طريقها   n
�لقا95 من �لشا9. "قد قصد �بو عامر 
من خطته هذ� �& يوقع بني �ملسلمني 
�حلر�  لتقع  �ملسيحيني  �لشا9  "�هل 
من  �ملسلمو&  يقو9   &�  "� بينهما، 
متأثرين  �لشا9  على  باhجو9  جانبهم 
فسو�  �حلا@  كا&  "�ّيا  ¿عو�.  مبا 
تنشب حر� بني �لطرفني، �ألمر �لذ^ 
يسعد �با عامر كثً��. "هكذ� \هب 
بعد  مهمته  ليتم  �لشا9   %( عامر  �بو 
�& �ثاH �لقبائل �لعربية �ملسيحية، "� 
يّدخر �"ليا�Ô �ملنافقو& "سًعا n بّث 
�إلشاعا- عن �Hتا@ �لقو�فل �ملسلحة 
 %( مّتجهة  شوهد-  �ا ( قالو�  �ل² 
�ملدينة ملها2تها، "حني ترّقب �لنا4 
"� تظهر هذ� �لقو�-، � يعدمو� �& 

�د"� تaيًر� يقدمونه. 

Bلـة تبـو|
ظلت هذ� �إلشاعا- تتر55 ح¹ ظن 
�لرسو@ � �& �ألمر يستحق �& يقو5 
\لك  كا&  �لشا9.   %( جيًشا  بنفسه 
فقد  �أل"قا-،  �صعب  من  �لوقت 
�جلزير�   jا«� تضر�  �ملجاعة  كانت 
بسبب �جلفا�، "كا& �صو@ �لعا9 
قليًال،  "�لفاكهة  �حلبو�  من  �لسابق 
 &µ صو@ �لعا9 �حلا قد�"� يكن 
/aسبتم �اية  كانت  بعد.  حصا�5 

�كتوبر/تشرين �أل"@  بد�ية   "� �يلو@ 
عندما توّجه �لرسو@ � لتنفيذ مهمته. 
"كا& �ملنافقو& ير"& �& �إلشاعة �ل² 
�Hجت هي من بنا- �فكاHهم، "�& 
�ملسلمني  5فع   n �Ãر-  قد  خطتهم 
)% �hجو9 على �لشا9، )\� � يهاجم 
�هُل �لشا9 �ملسلمني. "n �حلالتني فإ& 
صر�ًعا ينشأ مع �إلم�aطوHية �لر"مانية 
�لعظيمة لن يؤg5 )ال )% �لقضاj على 
�ملسلمني. كا& 4H5 ُمؤتة ماثًال �ما9 
�ملسلمو&  �ضطر  مؤتة  ففي  عيو�م، 
ملو�جهة جيش ضخم � ينجحو� ح¹ 
n �النسحا� من �مامه )ال بصعوبة 
 n µماhم  �ملنافقو&  ""ضع  بالغة. 
ثانية،  مؤتة   Hغما �ملسلمني   uخو
حياته.   � �لرسو@  فيها  فقد  "Hمبا 
بنشر  �نفسهم  �ملنافقو&  شغل  "بينما 
�إلشاعا- عن هجو9 �هل �لشا9، � 
يّدخر"� "سًعا n بّث �لرعب n قلو� 
�ملسلمني "تسميم �فكاHهم، قائلني )& 
بإمكا& �هل �لشا9 )عد�5 جيو£ بالغة 
�لضخامة ال ِقَبل للمسلمني ֲדا، "حّثو� 
 n _ملسلمني �& ميتنعو� عن �الشتر��
خطتهم  كانت  �لشا9.  ضد  �حلر� 
ليخرجو�  �ملسلمني   �"�يث  &� هي 
ناحية  "من  ناحية،  من  �لشا9  حلر� 
ال  ح¹  �ملسلمني  ¥يفو�   &�  gخر�
 &� �"5�H� لقد .��¥رجو� بأعد�5 كب

�لشا9،  جيش   jللقا �ملسلمو&  ¥ر« 
ليمنو�  "\لك   ،jضعفا "هم  "لكن 
�علن   &( ما  �نه   �غ �ققة.  ֲדزمية 
جيشه  قيا�5  على  عزمه   � �لرسو@ 

لته �جلديد� ح¹ سَرg �حلما4  n
قوًيا عالًيا n �ملسلمني، "مضو� قدًما 
سبيل   n °ياִדم  �لتضحية  يعرضو& 
�ملسلمني  تسليح  يكن   �" 5ينهم. 
خلو�  "كانو�  كتلك،  حلر�  مناسًبا 
 jألغنيا� من  "قليل   ،nلكا� �ملا@  من 
من   saّللت  �Hلقد� لديه  كانت  من 
�جل �حلر�، "تنافس �فر�5 �ملسلمني 
n )ظهاH H"{ �لتضحية فد�j إلميا�م. 
"Hُ"^ �& �لرسو@ � ناشد �ملسلمني 
 jمتويل �لغز"�، فتنا�@ عثما& عن �جلز
ثر"ته. "كانت مسا�ته  �ألعظم من 
�لذهب،  من   H5ينا بألف   Hتقد
حسب  �آلخر"&  �ملسلمو&  "ساهم 
 jستطاعتهم، "مت تز"يد �جلنو5 �لفقر��
لتسليحهم.  "Hما{  "سيو�  مبطايا 
 %(  jجا" عالًيا.  �حلما4   gسَر"
�ألشعريني  من  Hجا@   � �لرسو@ 
�ليمن،  �ملدينة من   %( �لذين هاجر"� 
 n �خلدمة  فعرضو�   ،jفقر� "كانو� 
Hسو@  "يا  "قالو�:  �حلملة  صفو� 
)ال  شيًئا  نبتغي  �هللا خذنا معك، "ال 
 &µلقر� "قّص  حتملنا".  �ل²  �لوسيلة 
قّصتهم "ما عرضو� على �لرسو@ � 
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n قوله تعا%:
﴿َ"ال َعَلى �لَِّذيَن ِ)َ\� َما �ََتْوَ_ لَِتْحِمَلُهْم 
َتَولَّْو�  َعَلْيِه  َ�ْحِمُلُكْم  ُقْلَت ال َ�ِجُد َما 
َ�الَّ  َحَزًنا  ْمِع  �لدَّ ِمَن  َتِفيُض  َ"َ�ْعُيُنُهْم 

َيِجُد"� َما ُيْنِفُقوَ&﴾ (�لتوبة: ٩٢)
 � �لذين  على  لو9  ال  �نه   Åملع�"
 %( فقرهم  بسبب  للقتا@  ¥رجو� 
�لرسو@   %( "\هبو�  �النتقا@،  "سيلة 
 � ألنه  يستطع  فلم  ֲדا  ليزّ"5هم   �
لذلك  µسفني  فعا5"�  ميلكها،  يكن 
لعد9  بالدمع  �عينهم  تفيض  باكني 
 n ִדم على �ملسا�ة مع �ملسلمنيHقد

�ملعركة.
كا& �بو موسى �عيًما hذ� �ملجموعة، 
�لرسو@  "عندما ُسئل عما طلبو� من 
"ال  )بًال  نطلب  نكن   �" قا@:   �
فلم  "نعاًال،  �حذية  طلبنا  بل  خْيًال، 
�لطويلة  �لرحلة  قطع  نستطيع  نكن 
�لنعا@  منلك  كنا  "لو  �ألقد�9،  حفا� 
 n "سا�نا  مشا�  خلرجنا  "حدها 

�حلر� مع )خو�ننا �ملسلمني".
»و  طريقه  �جليش  سلك  "عندما 
نسو�  قد  �ملسلمو&  يكن   � �لشا9، 
ما حد� "ما عانو� n مؤتة، "كا& 
ميأل   � �لرسو@  سالمة  على  �لقلق 
قلب كل مسلم. "قامت نساj �ملدينة 
Hجاhن  فحّثو�  ֲדن،   Âملنو� بد"Hهن 
�ملعركة "شغلن   n لينخرطو�  jألبنا�"

ֲדذ� �لتحريض. "حد� �& عا5 �حد 
بعد  سفر�  من  �ملدينة   %( �لصحابة 
مع  غاH5ها  قد   � �لرسو@  كا&   &�
جيشه، "5خل �لرجل )% بيته يتوقع �& 
تلقا� �"جه بالتحية "�لو5 "�لعو�طف 
عا�5  �"جها  �لز"جة  ֲדا  تلَقى  �ل² 
�"جته  "شاهد  طويل.  غيا�  بعد 
"يقبلها،  ليعانقها  فتحر_   jلفنا�  n
عنها،  "5فعته  يديها  Hفعت  "لكنها 
"نظر �لز"« �ملشد"� )% �"جه "قا@: 
"�هذ� هي �ملعاملة �ل² �ب �& تلقى 
طويل"؟  غيا�  بعد  �"جها  �مر��  ֲדا 
فقالت �لز"جة: "�ال ¨جل �& يكو& 

لة خط�� "�نت مع  n سو@ �هللاH
عليك   &( "ُقَبل؟   Mعنا  n �"جك 
ننظر   � �"ًال،  �ملعركة   %( تذهب   &�
 &�  g"َُير" �ب".  ما   %( \لك  بعد 
�لصحاÕ خر« من بيته n �حلا@ "�لتّو 
ليشد Hحله "يلحق بالرسو@ مسرًعا، 

فأH5كه على مس�� ثالثة �يا9.
�لرسو@   &� ظنو�  قد  �ملنافقني  "لعل   

 ،�Hسينقض على جيو£ �لشا9 لفو �
بإشاعاִדم  متأثًر�   ،�تفك  ^�  &"5"
�ل² لّفقوها "نشر"ها، "نسو� �نه كا& 
�ل²  "�لُسنن  �ملُثل  تقدمي  على  حريًصا 
من  �لتالية  �ألجيا@  ֲדا  تقتد^  سو� 
�لتابعني n كل عصر يأÄ بعد�. "حني 
�قتر� �لرسو@ � من �لشا9 توقف، 
§تلفة  �جتاها-   %( Hجاله  "�Hسل 
"عا5  "�لشئو&.  �ألحو�@   sالستطال
 n 5لرجا@ ليبلغو� بعد9 "جو5 حشو�
"لكنه  �لعو�5،   �  Hقر" مكا&.   ^�
�تفاقيا- صلح  قليلة إلبر�9  �ياًما  بقي 

مع بعض �لقبائل �حلد"5ية. 
�ستغرقت �لرحلة ما يقر� من شهرين 
"ال  حر�  تقع   �" �لشهر،  "نصف 
 &� �ملنافقو&   g�H "ملا  قتا@.  حد� 
بني  �حلر�   Hنا )شعا@   n خطتهم 
�ملسلمني "�هل �لشا9 قد فشلت، "عا5 
 &� خافو�  "ساملًا،  µمًنا   � �لرسو@ 
تكو& مكيدִדم قد �نكشفت، "خافو� 
�ستحقوها  قد  كانو�  �ل²  �لعقوبة  من 

أحذية  طلبنا  بل  خْيًال،  وال  إبًال  نطلب  نكن   p
الطويلة  الرحلة  قطع  نستطيع  نكن  فلم  ونعاًال، 
حفاة األقدام، ولو كنا منلك النعال وحدها خلرجنا 
املسلمني. إخواننا  مع  احلرب   B وساهمنا  مشاة 
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بفعلتهم. لكن \لك � �علهم يكّفو& 
عن µثامهم "خططهم �لدنيئة، فأعّد"� 
"سّلحوهم،  �لرجا@  من  ¡موعة 
"كمنو� للرسو@ على جانÚ ممر ضيق 
ال يتسع )ال لر�كب "�حد n مكا& ال 
�لوحي   jجا" �ملدينة.  عن   ��كثً يبعد 
�قتر�  حني  باألمر   � �لرسو@   %(
فأHسل   ،�Hملذكو� �لبقعة  من  �جليش 
"شاهد  �ألمر.   sالستطال �صحابه 
على  §تفني  �لكمني  Hجا@  �لصحابة 
�هبة �الستعد�5، "ما )& µHهم Hجا@ 
"بلغ  مسرعني.  هربو�  ح¹  �لكمني 
 Hيقر  � �نه   �غ  � �لرسو@   aخل�

مالحقتهم.
 jجا" �ملدينة.   � �لرسو@  "بلغ 
�ملعركة  عن  ¨ّلفو�  �لذين  �ملنافقو& 
يقّدمو& �ألعذ�H �لو�هية. "َقِبل �لرسو@ 
� منهم، "�حس n نفس �لوقت �& 
�لوقت قد حا& لفضح نفاقهم، "�مر� 
 n هللا �& يهد9 مسجدهم �لذ^ بنو��
 jللقا يستعملونه  كانو�  "�لذ^   ،jقبا
مًعا سًر� لتدب� �ملكائد، "� تتقرh Hم 
�لقيا9  عليهم   &�  gسو gخر� عقوبة 

بأj�5 صلو�ִדم مع سائر �ملسلمني.
"لدg عو5ته )% �ملدينة، "جد �لرسو@ 
خضعو�  قد  �لطائف  �هل   &�  �
�لعر�  قبائل  بقية  "تبعتهم  لإلسال9. 
�إلسال9.   n �لدخو@  يعلنو&  "�فدين 

"n "قت جّد قص� كا& علم �إلسال9 
يرفر� على كل �جلزير� �لعربية.

حجـة �لـو���
خر«  للهجر�  �لتاسعة  �لسنة   n"
�لرسو@ � )% مكة للحج، "n يو9 
�حلج �ألكa تلقى "حًيا يتضمن �آلية 

�لقرµنية �ملشهو�H �ل² تقو@:
﴿�ْلَيْو9َ َ�ْكَمْلُت َلُكْم 5ِيَنُكْم َ"�َْتَمْمُت 
�ِإلْسال9َ  َلُكُم  َ"Hَِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم 

5ِيًنا﴾ (�ملائد�: ٤)
�ألمر  "�قع   n �آلية  هذ�  قالت  لقد 
من  �لرسو@  ֲדا   jجا �ل²  �لرسالة   &(
كل  "فعله  بقوله  يؤكدها  "ظل  Hبه، 
قد  �لرسالة  هذ�  �لطويلة،  �أليا9  هذ� 
كملت. )& كل جزn j هذ� �لرسالة 
كا& بركة، "�آل& لقد كملت �لرسالة 
"ضّمت n ثناياها �على "�¿ى بركة 
عز  �هللا  من  يناhا   &� لإلنسا&  ميكن 
�سم   n �لرسالة  "تتلخص  "جل. 
هللا  �الستسال9  يع�  �لذ^  "�إلسال9" 
�الستسال9  هذ�  �لسال9،  "نشر  تعا% 
�ملسلم  5ين  هو  كا&  �لسال9  "نشر 
 "� 2يًعا  �إلنسانية  5ين  كا&،  حيثما 
�لرسو@  "تال   .eإلنسا�  sلنو� 5ين 
 ^5�"  n �لكرمية  �آلية  هذ�  �لكرمي 
�ملز5لفة حيث �جتمع �حلجيج، "توقف 
� n ِمÅ "هو n طريق عو5ته من 

�ملز5لفة n �ليو9 �حلا5^ عشر من \^ 
 Hجلمهو�  � �لرسو@  ""�جه  �حلجة. 
)ليهم  ""جه  �ملسلمني،  من  �حلاشد 
�لتاHيخ   n �ملعر"�   ��لشه خطابه 

باسم خطبة �لوs�5 "فيه قا@:
ال  لعلي  قو:  �¿عو�  �لنا4!  "�يها 
�ملوقف  ֲדذ�  هذ�  عامي  بعد  �لقاكم 
حر�9  "�مو�لكم  5ماjكم   &ّ( �بًد�. 
عليكم )% �& تلقو� Hبكم، )ّ& �هللا قد 
 ����مل من  نصيبه   �H�" لكل  قسم 
جتو�  "ال  "صّيته،   �Hلو� جتو�  "ال 

"صّيته n �كثر من �لثلث.
"�حد،  �باكم   &(" "�حد،  Hبكم   &(
 &( تر��.  من   95µ" آل95  كلكم 
�لولد  �تقاكم.  �هللا  عند  �كرمكم 
للفر�£ "للعاهر �حلجر، من �5عى )% 
غ� �بيه �" تو% غ� مو�ليه فعليه لعنة 

�هللا "�ملالئكة "�لنا4 �2عني.
�يها �لنا4! )& لنسائكم عليكم حقًّا، 
يوطئن  ال   &� حق.  عليهن  "لكم 
�حًد�  ُيدخلن  "ال  غ�كم  فرشكم 
"ال  بإ\نكم،  )ال  بيوتكم  تكرهونه 
يأتني بفاحشة، فإ& فعلن فإ& �هللا قد 
"ִדجر"هن  تعظوهن   &� لكم   &\�
�نتهني  فإ&  "تضربوهن،  �ملضاجع   n
"كسوִדن  �Hقهن  فعليكم  "�طعنكم 
باملعر"�، ")منا �لنساj عندكم عو�&. 
�خذمتوهن  شيًئا،  ألنفسهن  ميلكن  ال 
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بأما& �هللا "�ستحللتم فر"جهن بكلمة 
"�ستْوصو�   jلنسا�  n �هللا  فاتقو�  �هللا. 

.��ֲדن خً
 ،���يها �لنا4! �ستْوصو� باألساgHَ خً
�هللا  جعلهم  خولكم،  )خو�نكم  فهم 
حتت �يديكم، فأطعموهم مما تطعمو&، 
"�كسوهم مما تلبسو&. "من فعل منهم 
�خيك   %( فا5فعه  له  تغفر   �" خطأ 

ليكو& عند�.
"عو�،  هذ�  قو  �¿عو�  �لنا4!  �يها 
سو�سية  "�لنا4  �ملسلم،  �خو  �ملسلم 
على   Õلعر فضل  �ملشط، ال  كأسنا& 
)ال  �سو5  على  أل
ر  "ال  عجمي 
\لك  يقو@  كا&  ("بينما   .gبالتقَو
"Hفعهما)  مًعا  يديه  �صابع  شبك 
"قا@: �لنا4 سو�سية كأصابع �ليدين 

فال يفخر �حد على �حد.
�: �^ شهر هذ�؟  �لرسو@  � سأ@ 

�^ بلد هذ�؟ �^ يو9 هذ�؟ 
�حلر�9  �لشهر  )نه  �ملسلمو&:  فأجا� 

"�لبلد �حلر�9 "يو9 �حلج �ملحر9.
5ماjكم  حّر9  قد  �هللا   &(  :� فقا@ 
"�مو�لكم "�عر�ضكم عليكم كُحرمة 
يومكم هذ� n بلدكم هذ� n شهركم 
هذ� )% �& تلقو� Hبكم، فليبلغ �لشاهد 

منكم �لغائب.
"n �لنهاية قا@ §تصًر�: بلغو� ع� )% 
�"َعى من  مبلغ  فُرّ�   ،uHقصى �أل�

هو  من   %( فقه  حامل   �ّHُ" سامع، 
 ^aلط�" �لستة  (�لصحا{  منه".  �فقه 

"�بن هشا9 "�خلميس)
هذ�   � �لرسو@  خطبة  لقد خلصت 
لقد  "H"حه.  �إلسال9  تعاليم  ُ�بد� 
كا&  عميق   gمد  ّ̂ �  %( �ظهر- 
�إلنسا&   Þبصا معنًيا   � �لرسو@ 
 gمد ّ̂ � �لعا�، "كذلك )%  "سال9 
 jلنسا�  Mحلقو �حتر�مه  عمق  كا& 
لقد   .gألخر� �لضعيفة  "�ملخلوقا- 
قريًبا،   Hصا موته   &� �لرسو@  عر� 
 �يش ما  تعا%  �هللا  من  تلّقى  "لقد 
عن   aع مما  "كا&  "فاته.  قر�   %(
هو  به  "�هتمامه  عليه  "قلقه  حرصه 
تلقاها  �ل²  باملعاملة  "�هتمامه  قلقه 
 H5يغا بأال  �لرجا@. "�هتم  �لنساj من 
ªقق   &�  &"5 �آلخر�   %( �لعا�  هذ� 
للنساj �ملكانة �ل² هي حق hن. "منذ 
ميال5 �إلنسانية، "�ملر�� ُينظر )ليها على 
�ا عبد "خا95 للرجل. كا& هذ� هو �
كا&   eلثا� "�ه  �أل"@،  �لرسو@  هّم 

كا&  لقد   .Õحلر� �لسجني   "�  ��ألس
عبيد،  �م � على  باطًال  )ليهم  ُينظر 
�لقسو�  �لو�&  لكل  يتعّرضو&  "كانو� 
"�لعد"�&، "�حّس �لرسو@ � �نه ال 
يصّح له �& يغاH5 هذ� �لعا� 5"& �& 
�ل²  حقوقهم  �حلر�   gألسر يؤّكد 
"تعا%.  سبحانه  �هللا  نظر   n hم  هي 
�إلنسا&  بني  �لتفرقة  سببت  "كذلك 
ا للرسو@. "�حياًنا  "�إلنسا& حزًنا "غمًّ
ال  H5جا-   %( تصل  �لتفرقة  كانت 
ميكن �& حتتمل، )\ مت Hفع بعض �لنا4 
 %( µخرين  حّط  "مت  �لسما"�-،   %(

�سفل سافلني.
�لتفرقة  hذ�   -5ّ� �ل²  �لظر"�   &(
"عد9 �ملسا"��، هي نفسها �ل² �5ّ- 
"�ّمة،  �ّمة  بني  "�حلر�  �خلصومة   %(
"بني شعب "µخر. لقد تدّبر �لرسو@ 
�ل²  �لصعوبا-  هذ�  كل  بعمق   �
تعترu خ� ب� �إلنسا&، "g�H �نه ما 
� يتم �لقضاj �لتا9 على H"{ �لتفرقة، 
فال ميكن �& يتحقق �لتقد9، "ال ميكن 

 uيع الذي  "اإلسالم"  اسم   B الرسالة  وتتلخص 
االستسالم هللا تعاK ونشر السالم، هذا االستسالم 
كان. حيثما  املسلم  دين  هو  كان  السالم  ونشر 
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 � ما  �لعا� حقًّا،   n 9لسال� ªّل   &�
تتم )��لة �لظر"� "�لقيو5 �ل² تشّجع 
µخر،  شعب  حق  يغتصب   &� شعًبا 
�H"�حه؛  "يزهق  �مو�له  يستلب   &�"
"تنتشر  تسو5  �ل²  �لظر"�  تلك 
عندما تتحلل �خالM �إلنسا&. كانت 
�حليا�   &� هنا   � �لرسو@  تعاليم 
hا  �إلنسانية  "�ملمتلكا-  �إلنسانية 
"�ألشهر  �ملعظمة  �أليا9  قد�سة  نفس 
�ملقدسة "�ألماكن �ملقدسة. "� ªد� 
�& �ظهر )نسا& ما �هتماًما كهذ� "ال 
 Mقو° "� ،jعناية كهذ� بسعا�5 �لنسا
�لضعفاj، �" بالسال9 بني �مة "�خرg؛ 
كما فعل نÚّ �إلسال9، "� يقم )نساٌ& 
 � �لرسو@  به  قا9  ما  بنفس  �بًد� 
لتر"يج �ملسا"�� ")شاعتها بني �لنا4. 
)نسا&  قلب  �لشديد   Mلتو� ميأل   �"
»و خ� �لنا4 كما مأل قلب �لرسو@ 
�مد �. فال عجب )\& �& �إلسال9 
 jقد 5ّعم "ساند 5"& حتفظ حّق �لنسا
لتحتفظ مبا متتلك من ما@ �" مبا ترثه. 
 Hبية �& تتصّو"H"تستطع �ألمم �أل �"
للنساj هذ� �حلق )ال بعد ١٣٠٠ سنة 
من مقد9 �إلسال9 )% �ألuH. "كل 
مسلم يدخل �إلسال9 يص� لفو�H �ًخا 
لكل مسلم µخر، بغّض �لنظر �ألمة �ل² 
كا& منها "ال �لشريعة �ل² كا& عليها. 
�ملسا�ا-  من  �ا  "�ملسا"��  "�حلرية 

�إلسالمية  �لثقافة  قّدمتها  �ل²  �ملمّيز� 
�ل²   -�Hلتصو� �بعد  "ما  �لعا�.   %(
�حلرية  عن   gألخر� �أل5يا&  تقّدمها 
�ألفق  �بعدها عن \لك  ما  "�ملسا"��! 
�لشامخ �لذ^ بّشر به �إلسال9 "عّلمه 
 n" !جتربة عملية مستقّر� Hللعا� "صا
"عا�  �مللك،  يقف  �ملسلمني  مسجد 
�لدين، "�لرجل �لعا5^ جنًبا )% جنب، 
hم نفس �ملكانة 5"& فرM بينهم، بينما 
 n ح¹ يومنا هذ� M"تظهر تلك �لفر
مهما  µخر،  5ين  لكل  �لعبا�5  �ماكن 
�5ّعت تلك �ألمم "�أل5يا& ��ا فعلت 
من �جل )عالj حرية �إلنسا& "�ملسا"�� 

بني �لنا4، �كثر مما فعل �إلسال9.

�فاته lُيلّمح عن قر Fلرسو�
 � �لرسو@   Hكر �لعو�5،  طريق   n
باتت  "فاته   &� �صحابه  مسامع  على 
بشًر�  )ال  ليس  )نه  hم  "قا@  قريبة، 
Hبه،   %(  s�5 يأتيه   &� يوشك  مثلهم 
نصف  يعيش  نبيًّا   &� Hبه  �علمه  "قد 
 MHمفا �نه  يظن  ")نه  قبله،   Úّن عمر 
hم ليجيب �لد�عي "سيلحقو& به. � 

سأhم: "فما\� �نتم قائلو&"؟
ما )& ¿ع �لصحابة \لك ح¹ قالو�: 
"�حسنت،  بّلغت  قد  )نك  "نقو@ 
 gما جا� �"نسأ@ �هللا �& �زيك خ

نبيًّا عن �ّمته، فسأhم قائًال:

�مًد�  &�" �هللا  )ال  )له  �ال  "�تشهد"& 
عبد� "Hسوله، "�& �جلنة "�لناH حق، 
"�& كل نفس \�ئقة �ملو-، "�آلخر� 
حق، "�& �حلسا� حق، "�& كل نفس 
ميّتة سو� تبعث يوًما، "ªشرهم �هللا 
باإل�ا�،  �لصحابة  فأجا�  2يًعا"؟ 

�م يشهد"& �& هذ� كله حق.�"
عند \لك �جته �لرسو@ � )% Hبه قائًال: 

"�للهم قد بّلغت �للهم فاشهد". 
�لشغل  كا&  �حلجة،  هذ�  "عقب 
على  يعمل   &�  � للرسو@  �لشاغل 
بشكل  يزكيهم   &�" �تباعه  تعليم 
عملي بأ& يرفع من مستو�هم �خللقي، 
من  "يهذ�  سلوكهم،  من  "يصلح 
 -�Hشا( عد�  عنه   Hصد" طباعهم. 
فأخذ  بربه،  قر� حلوقه  عن   �Hمتكر

n ִדيئة �ملسلمني hذ� �ألمر.
"n �حد �أليا9 �بلغ �ملؤمنني �& �هللا قد 

�"حى )ليه ما يلي:
﴿ِبْسِم �ِهللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم 

َ"Hَ�َْيَت   * َ"�ْلَفْتُح  �ِهللا  َنْصُر   jََجا  �\َ(ِ
 * َ�ْفَو�ًجا  �ِهللا  5ِيِن  ِفي  َيْدُخُلوَ&  �لنَّا4َ 
َفَسبِّْح ِبَحْمِد Hَبَِّك َ"�ْسَتْغِفْرُ� )ِنَُّه َكاَ& 

�ًبا﴾ (سو�H �لنصر)  َتوَّ
لكي   jجا قد  �لوقت   &� هذ�  "يع� 
ُيقبل �لنا4 بعو& �هللا على �عتناM 5ين 
بعد  بعد "فد، "فوًجا  "فًد�  �إلسال9، 
فو«. "لذلك ينبغي للرسو@ "صحبه 



اجمللد العشرون، العدد السادس -  رمضان وشوال  ١٤٢٨ هـ - تشرين األول / أكتوبر ٢٠٠٧ م

٣٠

"�لتسبيح  باحلمد  �هللا   %( يتوّجهو�   &�
سبحانه  ل�فع  عنهم،  �لعفو  "طلب 
�ما9 جهو5  �لطريق   uتعتر عقبة  كل 

تأسيس �إلميا&. 
هذ�   n مثًال  hم   � �لرسو@  "\كر 
�آل"نة: ")& عبًد� قد خ�� �هللا بني ما 
 Hفاختا )% حني،  يؤخر�   &�  "� عند� 
بني   � بكر  �بو  كا&  �هللا".  عند  ما 
 n �خلطا�  hذ�  "�ستمع  �لسامعني، 
باحلما4.  متوهج  "�نفعا@  بالغ  قلق 
�ما �حلما4 فكا& 
ا4 ")ميا& �ملؤمن 
�لعظيم، "�ما �لقلق فكا& قلق �لصديق 
 n  g�H لقد   .nلو� "�لتابع  �ملخلص 
مو-  بقر�  "�ضًحا  نذيًر�  �خلطا� 
 Hا��" نفسه  يتمالك  فلم  �هللا،  Hسو@ 
 n باكًيا. "5ُهش �لصحابة �لذين كانو�
�ملجلس لبكاÕ� j بكر، )\ � يكونو� 
"قفو�  بل  �لكلما-   Mعما� بلغو�  قد 
 Õ� خطب  ما  "سألو�  ظاهرها.  عند 
بكر؟ )& �هللا ُيبشر Hسوله بالنصر �لقا95 
بينما هو يبكي. "نظر ُعمر باستغر�� 
 Mيسو كيف  "تعّجب  بكر،   Õ�  %(
�لرسو@ � �خبا�Hً سا�H � يبكي هذ� 

�لشيخ.
يفهم  كا&  "حد�  �هللا  Hسو@  "لكن 
ما ªد�. فأبو بكر كا& هو �لوحيد 
جيًد�،  كالمه  "َعى  �لذ^  �لنا4  بني 
بشكل  �لرسالة   Åمع فهم  �لذ^  "هو 

�لقا95  بالنصر   gفالبشَر صحيح. 
بقر�  نذيًر�  �يًضا  معها  حتمل  كانت 

"فا� �لرسو@ �.
"مَضى Hسو@ �هللا يقو@ hم )& �با بكر 
هو �حب �لنا4 )ليه، "لو كا& متخًذ� 
�حًد� خليًال ال¨ذ �با بكر خليًال، "لكنه 
�¨ذ �هللا عز "جل خليًال. � �مرهم �& 
با�  )ال  �ملسجد  با� )%  ُيغلقو� كل 
�Õ بكر. "� يعد هنا_ شك �& هذ� 
يتضّمن  كا&  للصحابة   H5لصا� �ألمر 
�بو  سيشغله  �لذ^  �ملنصب  عن   �jنبو
له،  �هللا كخليفة  بعد Hسو@   � بكر 
فقد كا& له �& ُيتر_ بابه مفتوًحا بني 
 n �ملسلمني  يؤ9ّ  كي  "بيته  �ملسجد 

�لصال�.
"عندما  بسنو�-،  �ملوقف  هذ�  بعد 
�صبح عمر � خليفة، سأ@ �لصحابة 
َنْصُر   jَقوله تعا%: ﴿ِ)َ\� َجآ Åعن مع
َ"�ْلَفْتُح﴾، "من �لو�ضح �نه تذكر  �ِهللا 
�لظر"� �ل² علمهم �لرسو@ � فيها 
معÅ هذ� �آلية "�آليا- �لتالية hا، "البد 

�نه قد تذكر كيف �& �با بكر "حد� 
هو �لذ^ "َعى مضمو& هذ� �آليا-. 
"ها هو عمر �آل& ميتحن �ملسلمني عن 
معرفتهم ֲדذ� �آليا-، فهم � يفهموها 
بكل عمقها حني نزلت، فهل ميكنهم 

�آل& )�H5_ معناها؟!!
عشر�  �حلا5ية   n عبا4  �بن  كا& 
�آليا-،  هذ�  نزلت  حني  عمر�  من 
"هو �آل& n �لسابعة عشر� �" �لثامنة 
متطّوًعا  عبا4  �بن   H5با" عشر�، 
 �باإلجابة فقا@ )& �آليا- كانت تش
�مت  حني  �هللا  Hسو@  �جل  �اية   %(
 &� يرغب  فلم  Hسالته،   g5ّ�" عمله 
يطو@ به �ألجل n هذ� �لعا�. "كما 
�لنصر  حتّقق  بقر�  تبّشر  �آليا-   &�
لإلسال9، فلها "جه حزين µخر، "هو 
�لدنيا.  hذ�  �هللا  Hسو@   �H5مغا قر� 
 Åّكد ُعمر على كال9 �بن عبا4 "�ث�"
عليه قائًال )& �با بكر "حد� هو �لذ^ 
�آليا-  هذ�  نزلت  حينما  \لك  فهم 

�"@ مر�.

وp |دث أن أظهر إنسان ما اهتماًما كهذا وال عناية كهذه 
بسعادة النساء، أو {قوق الضعفاء، أو بالسالم بني أمة 
وأخرى؛ كما فعل نّ� اإلسالم، وp يقم إنساٌن أبًدا بنفس 
ما قام به الرسول � ل�ويج املساواة وإشاعتها بني الناس.




