
 



 

 

 صناعة الرجولة
 صلى اهلل عليه وسلم محمد في مدرسة 

 مالتتأ

 
 
 
 

 الفقير إلى عفو ربه

 محمد عبد املعطي محمد. د



 

 منهجيةمقدمة 

 لماذا نكتب عن صناعة الرجولة ؟! 

 ... اإلسالمية في خطر تناألن ُهَوي  
ليت رمست يف وجدان وا.. حضارهتموسقط لواء ، املسلمنيإذا كان العامل قد خسر كثريا حني احنط 

 .. أغىن قيم املدنية، و اإلنسانيةالتاريخ أرقى مظاهر 

واألفكار ، أمام القيم الفاسدة والساحة خالية  ، وإذا كانت هذه اخلسارة حبيث جعلت اجملال ساحنا  
 . نشرها الغرب بكل حقٍد وتبجح يف ربوع العاملو  املبرية )املخربة ( اليت دشنها

يف هي  واليت ؛(عوملة)دعى بالنشر هذا الفساد واخلسران عن طريق ما ي   وكان آخر مشروعاته يف 
.. القاسيةوالفردية ، اجملرمةحضارة املادية .. احلقيقة )هيمنة( يراد هبا نشر قيم وحضارة ) الكاو بوى(

 ... وخسةواالستعباد بكل جحوٍد .. والشهوات بال حكمة.. حضارة املصلحة بال رمحة

جتهز الدفاعات ، و شىت فأخذت تعد العدة القذر قد تفطنت إليه أمم   (خرايباالست)هذا املشروع 
 . الالزمة لصد هذا الزحف القادم من هذا الذئب الغريب األمريكي الصهيوين املاكر

فما زال بنا ، ويكتنف فكرها وعملها، هذا السبات العميق املقيت الذي يتلببها ويكفي أمتنا خزيا  
احلاقدين على اإلسالم يتهمون حماوالت اإلفاقة الشريفة باملبالغة اليت ال داعى ، و وعبدته، أذناب الغرب

 .. هلا يف نظرية املؤامرة

، وخيوِّرون اهلمم حىت يهمد ويسقط ما بقى حيا  من جسد األمة، يثبطون العزائم إهنم وبكل خسةٍ 
 .. ويكون ألسيادهم النصر التام يف معركة احلق والباطل

 ويف نفس الوقت جيتهدون يف تذويب هويتنا، أعداء اإلسالم حيرصون على هويتهم إن )يف احلقيقة 
 . اإلسالمية؛ فما حيرمونه علينا حيلونه ألنفسهم



 

وليس ، وهو منّظر، وله أيدلوجية، كا؛ ألنه رجل مفكروهو من أخطر رؤساء أمري) نيكسون (فهذا 
اإلسالم  ولكننا خنشى، ) إننا ال خنشى الضربة النووية: يقول يف كتابه )انتهز الفرصة(، عاديا   رئيسا  

 . واحلرب العقائدية اليت قد تقضي على اهلوية الذاتية للغرب!(

 هنا هتدد اهلوية الغربية؛ فهي مسألة حياة أوينظرون إىل موضوع اهلوية اإلسالمية أ أهنم: هذا معناهو 
 . موت بالنسبة إليهم

إن العامل اإلسالمي يشكل واحدا  من أكرب التحديات لسياسة الواليات : ( نيكسون ويقول أيضا  
 . (األمريكية اخلارجية يف القرن احلادي والعشرين دةاملتح

بلغ من اغرتاره هبذه اهلوية أن : وبعبارة أخرى نقول، باهلوية األمريكية ) كلينتون (بلغ من إعجابلقد و 
وإننا نستشعر ، ) إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صاحلة لكل اجلنس البشري: اجلرأة بأن قال نفسهوجد يف 

 To transfer the world). قاهلا باإلجنليزية، علينا التزاما  مقدسا  بتحويل العامل إىل صورتنا أن
into our image)  

من ) الغابات املتحدة  ولكم أن تتخيلوا كيف تكون صورة هذا العامل الذي يكون نسخة: أقول
  !األمريكية (

لشئون الشرِق األوسط حىت  ( جونسون) همساعد وزير اخلارجية األمريكية ومستشار  معا إىل ولنستمع
هي جزء مكمل للعامل الغريب  التارخيية تؤكد أن أمريكا إمنا ) إن الظروف: م( يقول7691سنة )

 ، فلسفته وعقيدته ونظامه (

، الشرِقي اإلسالمي لفلسفته وعقيدته املتمثلة بالدين اإلسالمي وذلك جيعلها تقف معادية للعامل: أقول
امل الغريب وإىل جانب الع، أن تقف هذا املوقف يف الصف املعادي لإلسالم وال تستطيع أمريكا إال

 . الصهيونية؛ ألهنا إن فعلت عكس ذلك فإهنا تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساهتا والدولة

اخلارجية  ومنذ زمن قال أحد املسئولني يف وزارة، إذا  فالصراع يف احلقيقة هو صراع هوية وتذويب 
وإذا  ، حللقات سابقة ة الحقة) ليست الشيوعية خطرا  على أوروبا فيما يبدو يل؛ فهي حلق: الفرنسية

أي حاٍل ليس خطرا   ولكنه على، كان هناك خطر من الشيوعية فهو خطر سياسي عسكري فقط
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إن اخلطر احلقيقي الذي ، والفناء حضاريا  تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري واإلنساين للزوال
مستقل كل االستقالل عن عاملنا واملسلمون عامل  يهددنا هتديدا  مباشرا  عنيفا  هو اخلطر اإلسالمي؛

وهم جديرون بأن ، ويتمتعون حبضارة تارخيية ذات أصالة، اخلاص فهم ميلكون تراثهم الروحي، الغريب
وفرصتهم يف حتقيق أحالمهم هي اكتساب ، جديد دون حاجة إىل االستغراب يقيموا هبا قواعد عامل

وإذا هتيأت هلم أسباب اإلنتاج الصناعي ، مفإذا أصبح هلم علمه، الذي أحرزه الغرب التقدم الصناعي
يزيلون منها  وانتشروا يف األرض، نطاقه الواسع انطلقوا يف العامل حيملون تراثهم احلضاري الفيت يف

 . (. ويقذفون برسالتها إىل متاحف التاريخ، قواعد الروح الغربية

 ة اهلوية! فانظر كيف فهموا قضي، مسئول يف وزارة اخلارجية الفرنسية هذا كالم

 . فيما بعد -واهلل أعلم-وما سيجري ، وما جرى من قبل، جيري اآلن هذه حقيقة كل ما

كندا بني املتحدثني باإلجنليزية وبني املتحدثني بالفرنسية الذين كانوا  وقد حصل صراع سياسي يف
 . وهذا كله صراع من أجل اهلوية، االستقالل هبذه املقاطعة يريدون

والذي يضمن للمواد الثقافية األمريكية أن ، اجلزء الثقايف من اتفاقية اجلات قيع علىوفرنسا رفضت التو 
هذه  وطالبوا بتخفيض، بفرنسا مبعدالت اعتربها الفرنسيون هتديدا  صارخا  هلويتهم القومية تباع

 . ه. ا 7(..  ....!اءمع أهنم يف اهلوى سو ، املعدالت انطالقا  من احلرص على اهلوية

                                                 

شكورا املوضوع حماضرته عن اهلوية اإلسالمية، وراجع م حممد امساعيل املقدم حفظه اهلل تعاىل ىف\انتهى من كالم د 7
 مبسوطا يف كتايب )اخلروج من التيه (



 

 !...ه طريقتهم في محوناهذألن و 
وبني أيدينا املعني الذي ال ، وال يليق بنا أن نتلفت حيارى حبث ا عن الطريق، فإنه ال يسوغ لنا ) 

 : فنكون، وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ينضب يف كتاب اهلل تعاىل

 ... (.. واملاء فوق ظهورها حممول  ... كالِعيس يف البيداء يقتلها الظَّما

يد أغلب املسلمني واملسلمات لغريهم إمنا هو أمارة االهنزام الداخلي الذي ينعكس يف هذه إن تقل
، وجعلتهم يهونون على رهبم، وأفقدهتم " العزة اإلسالمية"، التبعية العمياء اليت أودت بأصالتهم

 . ويهونون على أنفسهم

 إذ عقد فصال  خاصا يف ف" ويل للمغلوب من الغالب"؛ وهلل َدر العالمة ابن خلدون رمحه اهلل 
 : "مقدمته" )الفصل الثالث والعشرون( جعله بعنوان

ا باالقتداء بالغالب يف شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعوائده" وبني فيه أن الذي ، "املغلوب مولع أبد 
 : فقال، يقلد غريه إمنا هو الضعيف والناقص واملغلوب واجلاهل

ا بالغالب يف ملبسه ومركبه وسالحه يف اختاذها وأشكاهلا" ولذلك ترى املغلوب يتشبه أب بل ويف ، د 
وما ذلك إال ، وانظر ذلك يف األبناء مع آبائهم كيف جتدهم متشبهني هبم دائما، سائر أحواله

فيسرى إليهم من ، وهلا الغلب عليها، حىت إنه إذا كانت أمة جتاور أخرى، العتقادهم الكماَل فيهم
فإنك ، كما هو يف األندلس هلذا العهد مع أمم اجلاللقة أي )األسبان(،  اء حظ كبريهذا التشبه واالقتد

جتدهم يتشبهون هبم يف مالبسهم وشاراهتم والكثري من عوائدهم وأْحواهلم حىت يف رسم التماثيل يف 
حىت لقد َيْسَتْشِعر من ذلك الناظر  بعني احلكمة أنه من عالمات ، اجلدران واملصانع والبيوت

 . فاألمر هلل" اهـ، ستيالءاال

وخروج املسلمني ، فلقد توقع استيالء اإلفرنج على األندلس اإلسالمية، وصدق ابن خلدون رمحه اهلل
ومل يكن له دليل على ذلك ِإال مشاهدته تشبه املسلمني ، منها قبل أن يقع ذلك بنحو مئيت سنة

 . باألعداء يف مالبسهم وشاراهتم وعاداهتم وأحواهلم



 

، واالستعالء هبا على كل ما خالفها من نظم ومناهج، والفخر بأحكامه اإلهلية، عتزاز باإلسالمإن اال
 2 (واَل ي على عليه"، "اإلسالم يَعل و. وعودة اإلسالم إىل حياتنا، هو مفتاح عودتنا إىل اإلسالم

 

ذون يف األرض ( مبينا ما قاله )جان بول سارتر ( يف كتابه ) املنبو  ولكى ندرك حجم املأساة نقرأ سوية  
ليصنعوا نسخا  مستعبدة  من الطراز .. ق وخصوصا  املسلمنير أساليبهم يف صناعة فكر ووجدان الش

 .. الغريب السخيف

ونطوف ، والسادة من إفريقيا وآسيا، واألثرياء، وأبناء األشراف، كنا حنضر أبناء رؤساء القبائل: (قال 
ويلتقطون بعض أمناط احلياة ، فتتغري مال بسهم.. دامهبم بضعة أياٍم يف لندن وباريس وأمسرت 

 . وركوب عرباتنا، وأساليب رِقصنا، ويتعلمون لغتنا، ويرتدون السرتات والسراويل.. االجتماعية اجلديدة

، وطرز جديدة من الزينة، ونلقنهم أساليب حياتنا على شكل جديد. وكنا نزوج بعضهم من أوروبا
 .. روىبوغذاء أو ، واستهالك أوروىب

 .. والرغبة يف حتويل بالدهم إىل أوروبا، أوروباكنا نضع يف أعماقهم 

الثقب الذي يتدفق منه املاء يف  متاما مثليرددون ما نقوله باحلرف  بالدهم حيثمث نرسلهم إىل 
 . احلوض

وحينما كنا  أيضا؛ثقوب احلوض تصمت  نصمت؛ كانتوحينما كنا  أفواههم؛هذه أصواتنا خترج من ف
 . صنعناهاحدث كنا نسمع انعكاسا صادقا وأمينا ألصواتنا من احللوق اليت نت

 . ه. ا 3وكنا واثقني أن هؤالء املفكرين ال ميلكون كلمة واحدة يقولوهنا غري ما وضعنا يف أفواههم ( 

                                                 

 
 (21-2/22الدكتور حممد إمساعيل املقدم يف كتابه الرائع عودة احلجاب ) 2 

سلسلة  ،نقال عن كتاب )اإلعالم اإلسالمي يف مواجهة اإلعالم املادي ( لفضيلة األستاذ الدكتور حممود حممد عمارة2
  .72م،  ص2002، ه 7226الكتاب الثالث  36السنة ،البحوث اإلسالمية األزهر الشريف



 

 –وحىت ما يتقيؤه الغرب ، أقول أن هذا ما يؤيده الواقع يف زمرة تعرض علينا النموذج الغرىب كل يوم
 !...وال تعليق –على حسب تعبريهم 

 



 

 .. الوجود والهدف.. معانيومن هاهنا البد أن تتضح 
َهْوَن و  يقول ربنا سبحانه َر أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َوتـَنـْ تعاىل يف كتابه العزيز " ك ْنت ْم َخيـْ

آَمَن َأْهل  اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْر ا هَل ْم ِمنـْه م  اْلم ْؤِمن وَن َوَأْكثـَر ه م  اْلَفاِسق وَن  َعِن اْلم ْنَكِر َوتـ ْؤِمن وَن بِاللَِّه َوَلوْ 
 آل عمران(" 770)

بقدر ما يكرم هذه ، إن شطر اآلية األول يضع على كاهل اجلماعة املسلمة يف األرض واجبا  ثقيال   )
َر أ مٍَّة أ ْخرَِجْت »: إليه مجاعة أخرىويفردها مبكان خاص ال تبلغ ، اجلماعة ويرفع مقامها ك ْنت ْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلم ْنَكرِ ، لِلنَّاسِ   « .. َوتـ ْؤِمن وَن بِاللَّهِ ، تَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َوتـَنـْ

وتعرف أهنا أخرجت لتكون هلا ، وهذا ما ينبغي أن تدركه األمة املسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها
 . واهلل يريد أن تكون القيادة للخري ال للشر يف هذه األرض. هي خري أمةمبا أهنا ، القيادة

إمنا ينبغي دائما  أن تعطي هذه األمم مما . ومن مث ال ينبغي هلا أن تتلقى من غريها من أمم اجلاهلية 
 . لديها

 . وأن يكون لديها دائما  ما تعطيه 

واملعرفة ، واخللق الصحيح، ام الصحيحوالنظ، والتصور الصحيح، ما تعطيه من االعتقاد الصحيح
 .. والعلم الصحيح، الصحيحة

 . وحتتمه عليها غاية وجودها، هذا واجبها الذي حيتمه عليها مكاهنا 

 . وأن تكون هلا القوة اليت متكنها من األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهي خري أمة أخرجت للناس

وليس توزيع  -تعاىل اهلل عن ذلك كله علوا  كبريا   -و جزافوال عن مصادفة أ، ال عن جماملة أو حماباة
 كال!.. «حَنْن  أَبْناء  اللَِّه َوَأِحبَّاؤ ه  »: االختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون

مع اإلميان الذي حيدد ، وإقامتها على املعروف، إمنا هو العمل اإلجيايب حلفظ احلياة البشرية من املنكر 
 : واملنكر املعروف



 

َهْوَن َعِن اْلم ْنَكِر َوتـ ْؤِمن وَن بِاللَّهِ »  .. «تَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َوتـَنـْ

 .. إنه التعرض للشر والتحريض على اخلري وصيانة اجملتمع من عوامل الفساد

ولتحقيق الصورة اليت ، ولكنه كذلك ضروري إلقامة اجملتمع الصاحل وصيانته، وكل هذا متعب شاق
 .. اهلل أن تكون عليها احلياةحيب 

 . والتعريف الصحيح للمعروف واملنكر، وال بد من اإلميان باهلل ليوضع امليزان الصحيح للقيم

 . فإن اصطالح اجلماعة وحده ال يكفي 

 . فقد يعم الفساد حىت تضطرب املوازين وختتل

يستند إىل . للمعروف واملنكرو ، وللفضيلة والرذيلة، وال بد من الرجوع إىل تصور ثابت للخري وللشر
  . قاعدة أخرى غري اصطالح الناس يف جيل من األجيال

ولإلنسان وغاية وجوده ومركزه . بإقامة تصور صحيح للوجود وعالقته خبالقه، وهذا ما حيققه اإلميان
 . 2 (.. احلقيقي يف هذا الكون

 

فا وتكرميا بقدر ما هو تكليف تنقطع ليس تشري الكبري والشاقإن اختيار هذه األمة هلذا الدور : أقول
 .. األعناقدونه 

ويستلزم هو بدوره إثبات حقيقة ، ومبنهجه يف إصالح احلياة، تكليف  استلزمه اإلميان العميق باهلل هو
 .. األرض علىهذا اإلميان على أرض الواقع عمال وقوال يقيمان منهج السماء 

 ..  لومة الئموال خنشى يف اهلل، وهذا اعتقادنا ندين هلل به

                                                 

 .ط. الشروق مصر. بتصرف يسري وحذف 226-229/ 7يف ظالل القرآن لسيد قطب  2



 

بل خلق ليوجه العامل ، ويساير الركب البشري حيث اجته وسار، فإن املسلم مل خيلق ليندفع مع التيار) 
ألنه صاحب الرسالة وصاحب ، وميلي عليها إرادته، ويفرض على البشرية اجتاهه، واجملتمع واملدينة

 . العلم اليقني

 . وألنه املسؤول عن هذا العامل وسريه واجتاهه

ومقام اآلمر ، فليس مقامه مقام التقليد واإلتباع إن مقامه مقام اإلمامة والقيادة ومقام اإلرشاد والتوجيه
 . الناهي

مل يكن له أن يستسلم وخيضع ويضع أوزاره ، وعصاه اجملتمع واحنرف عن اجلادة، وإذا تنكر له الزمام
 . حىت يقضي اهلل يف أمره، ع معه وعراكويظل يف صرا ، وينازلهبل عليه أن يثور عليه ، ويسامل الدهر

واالعتذار بالقضاء والقدر من شأن ، إن اخلضوع واالستكانة لألحوال القاسرة واألوضاع القاهرة 
 . الضعفاء واألقزام

 . 2 (أما املؤمن القوي فهو بنفسه قضاء اهلل الغالب وقدره الذي ال يرد

 

يصنعون  -عينه -فحىت املوت ، وال يهابون املوت، اةإن الرجال يف اإلسالم ال يعرفون اليأس من احلي
 .. ولكنها حياة  أبدية يف نعيٍم ال ينقطع ؛منه حياة  

وال يبالون بأى مثٍن يدفعونه يف طريقهم حنو حترير  ؛واخلري، والعمار، واحلق، يقاتلون من أجل نشر النور
 .. ن داهم الظلماتوإخراجهم إىل النور م، ومن ِرق الشهوات، العباد من رِق العباد

صى لقلوبٍ   .. دخلها نور اإلسالم ذلك ألن موتا  واحدا  خيلِّف حيواٍت ال حت 

 : نرجع إىل جوستاف لوبون وكتابه حضارة العرب لنسمعه يقوللو 

                                                 

 .92 - 99شاعر اإلسالم الدكتور حممد إقبال ص  -من حبث لألستاذ أيب احلسن الندوي رمحه اهلل تعاىل عنوانه:  2



 

فلقد كان العرب ، إن حضارة العرب املسلمني قد أدخلت األمم األوربية الوحشية يف عامل اإلنسانية )
 … أساتذتنا 

 . امعات الغرب مل تعرف هلا موردا  علميا  سوى مؤلفات العربوإن ج

 .. أنتجوهخ ال يعرف أمة أنتجت ما والتاري، فهم الذين مّدنوا أوربة مادة  وعقال  وأخالقا  

 .. ن أوربة َمدينة  للعرب حبضارهتاإ

عقدتنا إال باألمس! وإننا مل نتحرر من ، واحلق إن أتباع حممد كانوا يذّلوننا بأفضلية حضارهتم السابقة
 .. فق حرية الفكر مع استقامة الدينوإن العرب هم أول من عّلم العامل كيف تت

سامح الذي هو أمثن وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها الت ؛فهم الذين عّلموا الشعوب النصرانية 
 .. صفات اإلنسان

 . (… ن أخالق أمم األرض قاطبة ولقد كانت أخالق املسلمني يف أدوار اإلسالم األوىل أرقى كثريا  م

 

 ؛هو األكثر حرصا  على تارخيه وحضارته بعد هذه الكلمات الصادحة بنور احلق من لسان رجلٍ و 
يعرتف فيها بأن احلرية واحلضارة والتمدن والعلم كان كل ذلك وأكثر حينما كان اإلسالم يف 

 .. الصدارة

بل ويف العامل  -ضارة الرجولة بني املسلمني بعد هذا احلديث الشجى يؤسفين كل األسف أن باتت ح
وصرنا نرى ضوضاء املخنثني واملطالبني حبقوق الشواذ يف ، طرفا  من أطراف حكايات التاريخ -بالتبعية 

 . كل مكان

 .. واألبطال يف الرجال أقل، قليلوما ذلك إال ألن الرجال يف الذكور  

 .. رأسهامم وقد كانوا وصاروا يف ذيل األ، عزةاملسلمون من بعد  ذ لَّ  



 

 ؛وما ذلك إال ألهنم متردوا على مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم ونبذوا تعاليمها وراء ظهورهم 
 .. وخدعهم الفرجنة بربيق مدارسهم

مع .. غريهمصاروا التالميذ األغىب واملنبوذين يف مدارس ، النبويةفبعد أن قادوا األمم يف مدرستهم  
 ... والفنونقد أخذوا ِمنَّا األخالق والقيم والعلوم ، عالة  علينا -وباعرتافهم-أهنم 

 



 

 ولكن أين المشكلة؟
، ولكن املسلمني اليوم يف مأزٍق حقيقىٍ  ؛والتنظري املنمق، تأخذنا املعاين الرباقةو  لقد تسهل الكلمات  

 .. مأزق املفارِقة احلقيقية بني املنهج والتطبيق

 .. النظرية والعمل، واحلقيقةعاظم بني االدعاء مأزق التباعد املستمر واملت 

 .. واإلثبات الواقعي هلذا اإلميان كمعىن  بني اإلميان

ولنفهم املشكلة نقول ) إن مشكلة العامل اإلسالمي اليوم ليست يف عدم الدعاوى لإلسالم بني غري 
 . جددوال يف اكتساب مسلمني ، املسلمني

وعن الشرِق إىل الغرب حبضارته وقيمه اليت ، مني عن اإلسالموإمنا هذه املشكلة هي انصراف املسل 
 . يدعو إليها وموازينه اليت هبا يزن األمور

حىت ، وعزفنا عن اإلسالم بالفعل، ومن مثَّ صرنا مسلمني باالسم الوالدة واملوقع اجلغرايف فحسب
 . أصبحنا وال نعرفه يف تشريعنا وتقاليدنا اليت نأخذ هذه األيام أنفسنا هبا

ويف ممثلي البالد ، ولسنا يف حاجة يف هذا لضرب األمثال اليت حنسها ونلمسها مجيعا  يف رجال احلكم 
وفيمن جيب أن يكون القدوة الطيبة حبكم مناصبهم الدينية يف مصر ، اإلسالمية يف الشرِق والغرب

 . واألمر هلل من قبل ومن بعد، وغري مصر

وشريعته لن ، كتابا  لن يضل من اتبعه،  أو بسبب هذا، عد هذاولكن اهلل الرمحن الرحيم ترك فينا ب
، وليس لنا أن نطلب من أحد أن يؤمن هبذا الدين قبل أن نؤمن حنن أوال  به.... يشقى من عمل هبا

 . ولن يكون هذا اإلميان إال بالقدوة الطيبة الصاحلة نقدمها للناس مجيعا  

قتصاديا  دليال  حامسا  على عدم صالح اإلسالم لقيادة إن العامل يتخذ من فشل املسلمني سياسيا  وا
 املسلمني بله العامل كله! 



 

مع أن هذا العامل املسيحي نفسه حني كان املسلمون مسلمني حقا  من ناحية العقيدة والعمل هذا )
، قد تزعزع عن مسيحيته عندما شاهد ما أحرزته سيوف املسلمني من جناح منقطع النظري، على السواء

مادام اهلل ال يؤيت نصره إال ، أن جناح املسلمني هذا دليل قاطع على صدق دينهم -حبق  -اعتقدوا إذ
  .                               كما يقول السري توماس أرنولد صاحب كتاب )الدعوة إىل اإلسالم(  9(لعباده املختارين

بالقول الذي ال يرتكز على دليل ، سالممن أثر القوى الطيبة الصاحلة يف الدعاوى لإل، وليس ما نقول
 . وشواهد من التاريخ الصحيح

 : إن صاحب كتاب الدعوة إىل اإلسالم نفسه يذكر ما يأيت حرفيا  

قد أحدثت يف أذهان املسيحيني ، وحياته اليت انطوت على البطولة، ) ويظهر أن أخالق صالح الدين
أن ، قد بلغ من قوة اجنذاهبم إليه، الفرسان املسيحيني حىت أن نفرا  من، يف عصره تأثريا  سحريا  خاصا  

 . وهجروا قومهم وانضموا إىل املسلمني، هجروا ديانتهم املسيحية

وكذلك كانت احلال عندما طرح النصرانية فارس انكليزي من فرسان املعبد يدعى )روبرت أوف  
مث تزوج بإحدى ، م واعتنق اإلسالم 7722عام  Robert of St. Albansسانت ألبانس( 

حفيدات صالح الدين وبعد عامني غزا صالح الدين )فلسطني( وهزم اجليش املسيحي هزمية منكرة يف 
 . ملك بيت املقدس بني األسرى Guyواقعة )حطني( وكان جوي 

وفروا إىل معسكر صالح الدين مبحض ، وحدث يف مساء املعركة أن ترك امللك ستة من فرسانه 
                                                                                                                                   ....1. ه. إرادهتم(ا

 . إن هذا اإلسالم ال يصلح اليوم إال مبا صلح به يف األمس

مبا يعتز به املرء من  واستعذاب للتضحية يف سبيله، إميان به خيالط شغاف قلب املؤمن ال يصلحه إال
ودعوة له ، واعتزاز مبا جاء به من تشاريع ومبادئ وتقاليد صاحلة إلهناض العامل وإسعاده، مال ونفس

                                                 

من الرتمجة العربية للدكتور  1انظر يف هذا الكتاب ))الدعوة إىل اإلسالم(( للسري توماس أرنولد اإلجنليزي املعروف ص  9
 حسن إبراهيم وآخرين.
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وجعل احلياة يف كل جوانبها ال تقوم إال ، وعدم القضاء إال حبكمه، بالعمل الصاحل والقوى الطيبة
 ريخ اإلنساين؟!غىب يف التافهل نعي الدرس أم نظل التالميذ األ. 2عليه(

 

                                                 

اخنصار، ألىب احلسن من مقدمة الدكتور حممد يوسف موسى على كتاب ) ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(ب 2
 .72ص ،مصر -املنصورة  -ط. الرابعة، مكتبة اإلميان   ،وهو كتاب رائع  ،الندوى



 

 ونستورد نماذجهم ؟!، لماذا إذن نكفر بحضارتنا وأبطالناو 
 ونستورد مناذجهم؟، ملاذا نكفر حبضارتنا وأبطالنا

 .. واليت ال تكون أبدا  نقضا  أو فضحا  مهما قست، وبروح النقد النصيح.. هبذا السؤال القاسي

 .. خالصا   بناءا إسالميا   لبطولةفيهم ا تبىن، و اءة اليت تصنع الرجالتلك الروح البنَّ 

البطولة اإلسالمية اليت ختلص العامل من هي  بل، و اليت مل تكن أبدا  ملنفعة اإلسالم واملسلمني فحسب
 .. فساده يف االعتقاد والعمل

.. بناها الشيطان حبيلته، و ومن تعاسته اليت صاغتها أيدي الضالل.. اهلدفو  ومن ختبطه يف الفكر
عم مرض ، و فبات األقزام هم الرجال، عٍة كادت أن تندثر مالحمها يف قلوب أصحاهباحديثنا عن صنا

وصارت املعيار ، فاستوردوا النماذج الفاسدة للفكر واألخالق ؛فقدان ذاكرة البطولة لدى املسلمني
 .. واملثل

لقد . عالمإنه الغزو الذي استعبد األفكار وخالط الشعور والوجدان يف األدب والثقافة والعلم واإل
 .. غزوا التاريخ -حقيقة   –بل إهنم .. استخدموا التاريخ لرسم مصائدهم ونصب شباكهم



 

 

 الغزو التاريخي
بل هو ، الثقايفأو حىت باألفكار كالغزو ، الطائراتأو ، بالدبابات) إن الغزو التارخيي ليس غزوا  

 . بكثريأخطر من ذلك 

 . وإمنا حيارب املاضي الذي ب ىن عليه احلاضر، فقطفالغزو التارخيي ال حيارب الواقع  

 . التاريخونظرية الغزو التارخيي تتلخص بأن يدمر الغزاة أسباب وجودنا أصال على ساحة  

أو اليت ، رموزنا افينتج عن ذلك الشك بالروايات اليت نقلها لن، وذلك بالتشكيك والطعن برموز األمة
أو ، بتسليط الضوء على مراحل الضعف اليت مرت هبا األمةقبل أن يقوم الغزاة ، نقلت عنهم باألساس

، ليقوم هؤالء بتحويل أبطالنا إىل قتلة قذرين، حىت اختالق قصص ومهية تشوه صورة تارخينا يف أعيننا
 . وىف أحسن األحوال إىل شطبهم مجيعا من ذاكرة التاريخ هنائيا ؛وعلمائنا إىل أشخاص جمانني

 .. أو حىت يف تارخينا ؛لغزاة بتمجيد أبطال ومهيني يف تارخيهميف نفس الوقت يقوم هؤالء ا

بينما يتحول اجملرم  ؛صاحب رسول اهلل النقي العادل إىل جمرم حرب فيتحول ) عمرو بن العاص( 
 .. )نابليون بونابرت( إىل فاتح عظيم ختلده كتبنا الدراسية

جد )اينشتاين ( صاحب مشروع نما مي  بي ؛ويصبح ) عباس بن فرناس ( خمرتع الطريان عاملا جمنونا 
 .. القنبلة النووية اليت قتلت آالف من األبرياء

وىف أحسن احلاالت يعمل هؤالء الغزاة على شطب اسم بطل حقيقى قلما رأت األرض بطال مثله   
أو حىت ، عالء الدين أو، ليوضع مكانه اسم بطل خراىف مثل ) السندباد، كالبطل ) أمحد بن فضالن(

 . على بابا(اللص 

مل يصبحوا  ؛أو أبطاال ومهيني، علماء جمانني أو، بذلك يف تارخينا املمتد إال قادة جمرمني فال يتبقى 
 .. أو بسط طائرة، إال مبصابيح سحرية أبطاال



 

آن  ميكن لك أن تصبح بطال ومسلما يف -ومن خالله فقط -فمن خالل )مصباح عالء الدين ( 
مفهوم القدوة يسقط من عينيك من دون  فإن، زاة هذا االعتقاد اخلطريواحد! وبعد أن يزرع فيك الغ

 . ه. ا 6أنت كالثمار العفنة (و  أنا نسقط.. وعندها وبكل سهولة، أن حتس أنت بذلك
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 فما الخالص؟
 اهتدت األصلني وهبذين، حممد صلى اهلل عليه وسلم هدي اهلدي وخري، اهلل كالم الكالم خري إن

 ضل ومن، واستقام رشد هبما متسك من. واألحوال األزمان سائر يف جناهتا سبيل ومها، قدميا األمة
 . وهوى غوى عنهما

، حتياه الذي والبؤس، تعيشه الذي الواقع هذا من األمة هلذه خالص ال أنه يوم بعد يوما يقيين ويزداد
، خالصها وحبل، جناهتا سبيل الكرمي القرآن جتعل بأن إال، للناس أخرجت أمة خري كانت كما لتعود

 آتَاك م   َوَما(، متوت منهاجه وعلى، تسري ضوئه ويف، حتيا به، رقدهتا من ومنقذها، حريهتا من وهاديها
 . (1اآلية من: احلشر(فَانـْتَـه وا( َعْنه   نـََهاك مْ  َوَما َفخ ذ وه   الرَّس ول  

 وتشريعية عقدية رسةمد وهىاخلالص الوحيد هو يف الرجوع إىل مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ 
 أخالق هي األول اجليل أخالق نرى أن عجب فال ولذلك، على أعلى املستويات وأرقاها وتربوية
. القرآن خلقه كان الذي حممد صلى اهلل عليه وسلم اجليل ذلك وإمام إمامنا أخالق هي اليت، القرآن

 ومثلهم، دينهم من املستمدة قهمبأخال ولكن، بأمواهلم وال بسيوفهم ال. بأسرها الدنيا قادوا ولذلك
 مما هلا منقذ إىل تكون ما أحوج اليوم وأمتنا. نبيهم صلى اهلل عليه وسلم وسنة رهبم كتاب من املأخوذة

 . حممول ظهورها فوق واملاء عطشى، يديها بني والزاد جائعة فيه هي

 ما فيكم تركت"، والسنة اببالكت إال أوهلا صلح وما، أوهلا به صلح مبا إال األمة هذه آخر يصلح ولن
 . "وسنيت اهلل كتاب،  أبدا بعدي تضلوا لن به متسكتم إن

مع الرباءة من  ، وهلما فقط.. هلل سبحانه ورسوله عليه السالم االنتماءوهو .. إذن فهو الكتاب والسنة
ىب يف كل منهٍج يعتمد سوامها أصال ويسري على غري هدى األجيال األوىل اليت بينت عمليا  منهج الن

 ... إقامة الدين على أرض الواقع

 : إقامة دين اهلل تعاىل الذي ارتضاه لنا يف حياتنا وبعد مماتنا حيتاج منا إىلإن 



 

ولكنه واضحا بسيطا ، على أساس من العلم ولوكان جممال،  ورسولهباهلل يقينينا وصحيحاإميانا  .7
 .. أنزلعلى وفق أصول الرسول وصحبه الكرام يف فهم الدين نقيا كما 

 (76سورة حممد)" فَاْعَلْم أَنَّه  ال ِإلَه ِإالَّ اللَّه  ": قوله عز وجلوذلك 

، أي فاعلم يا حممد أنه ال معبود تنبغي أو تصلح له األلوهة وجيوز لك وللخلق عبادته: قال ابن جرير
 . يدين له بالربوبية كل ما دونه. ومالك كل شيء، إال اهلل الذي هو خالق اخللق

م أَنَّه  اَل إله ِإالَّ اهلل{ أي إذا علمَت أنَّ مداَر السعادِة هو التوحيد  والطاعة  ومناَط الشقاوِة هو }فاعل
اإلشراك  والعصيان  فاثبت على ما أنت عليه من العلِم بالوحدانيِة والعمِل مبوجِبه }واستغفر ِلَذنِبَك{ 

ا يصدر  عنه عليه الصالة والسالم من تركِ  اأَلْوىل ع ربِّ عنه بالذنِب نظرا  إىل منصِبه اجلليِل   وهو الذي ر مبَّ
كيَف ال وحسنات  األبراِر سيئات  املقربنَي وإرشاد  له عليه الصَّالة  والسَّالم  إىل التواضِع وهضِم النفِس 

. راهَنمواستقصاِر العمِل }َولِْلم ْؤِمِننَي واملؤمنات{ أي لذنوهِبم بالدعاِء هلم وترغيِبهم فيما يستدعي غف
70 

فاعلم أنه ال إله إال ، ومعناه قد بينا ما يدل على توحيد اهلل. هذه الفاء جواب اجلزاء: قال الزجاج 
هذا : وقال. إمنا خاطبه واملراد به أمته. والنيب صّلى اهلل عليه وسلم قد علم أن اهلل تعاىل واحد، اهلل

ادع : يعين. لى إظهار قول ال إله إال اهللفاثبت ع. ومعناه. األمر للنيب صّلى اهلل عليه وسلم خاصة
 77. الناس إىل ذلك

إذا علمت أن األمر كما ذكر من سعادة هؤالء : حال املؤمنني وحال الكافرين قال سبحانه ملا ذكر
 وعلى التواضع وهضم النفس، فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية اهلل، وشقاوة هؤالء

واهلل يعلم أحوالكم وتصرفاتكم ومتقلبكم يف معايشكم . دينكباستغفار ذنبك وذنوب من على 
أو متقلبكم . ويعلم حيث تستقرون يف منازلكم أو متقلبكم يف حياتكم ومثواكم يف القبور، ومتاجركم

وعن . سرتحمستغفر وي  وأن ي  ، تقىشى وي  بأن خي   ومثله حقيق  . يف أعمالكم ومثواكم من اجلنة والنار
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فَاْعَلْم أَنَّه  ال "فقال  العلمأمل تسمع قوله حني بدأ ب: سئل عن فضل العلم فقال أنه: سفيان بن عيينة
نْيا َلِعب  َوهَلْو  ": قالكذلك فأمر بالعمل بعد العلم و " ِإلَه ِإالَّ اللَّه  َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك  َا احْلَياة  الدُّ اْعَلم وا أمنَّ

َنة  ": قالكذلك و ، "َرٍة ِمْن َربِّك ْم ساِبق وا ِإىل َمْغفِ " سبحانهإىل قوله "  ا أَْموال ك ْم َوأَْوالد ك ْم ِفتـْ ، "َواْعَلم وا أمنَّ
 72. أمر بالعمل بعديمث  "يبدأ بالعلمفَاْحَذر وه ْم "بعد  سبحانه مث قال

ن ومتامه أ، مبعىن ما طلب منه علمه، العلم ال بد فيه من إقرار القلب ومعرفته: قال السعدي يف تفسريه
 . يعمل مبقتضاه

،  ال يسقط عن أحد، فرض عني على كل إنسان -وهو العلم بتوحيد اهلل-وهذا العلم الذي أمر اهلل به 
أحدها بل : والطريق إىل العلم بأنه ال إله إال هو أمور. بل كل مضطر إىل ذلك، كائنا من كان

( فإهنا توجب بذل اجلهد 7لته )وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجال، تدبر أمسائه وصفاته: أعظمها
 . والتعبد للرب الكامل الذي له كل محد وجمد وجالل ومجال، يف التأله له

 . فيعلم بذلك أنه املنفرد باأللوهية، العلم بأنه تعاىل املنفرد باخللق والتدبري: الثاين

ن ذلك يوجب تعلق القلب به فإ، الدينية والدنيوية، العلم بأنه املنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: الثالث
 . والتأله له وحده ال شريك له، وحمبته

ومن عقوبته ، ما نراه ونسمعه من الثواب ألوليائه القائمني بتوحيده من النصر والنعم العاجلة: الرابع
 . بأنه تعاىل وحده املستحق للعبادة كلها، فإن هذا داع إىل العلم، ألعدائه املشركني به

وأهنا ناقصة من مجيع ، واختذت آهلة، صاف األوثان واألنداد اليت عبدت مع اهللمعرفة أو : اخلامس
وال ، وال موتا وال حياة وال نشورا، ال متلك لنفسها وال لعابديها نفعا وال ضرا، فقرية بالذات، الوجوه

فإن العلم بذلك يوجب ، من جلب خري أو دفع شر، وال ينفعوهنم مبثقال ذرة، ينصرون من عبدهم
 . علم بأنه ال إله إال هو وبطالن إهلية ما سواهال

 . وتواطؤها عليه، اتفاق كتب اهلل على ذلك: السادس
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وهم الرسل -وعلما ، الذين هم أكمل اخلليقة أخالقا وعقوال ورأيا وصوابا، أن خواص اخللق: السابع
 . قد شهدوا هلل بذلك -واألنبياء والعلماء الربانيون

وتنادي عليه ، اليت تدل على التوحيد أعظم داللة، من األدلة األفقية والنفسيةما أقامه اهلل : الثامن
 . وغرائب خلقه، وبديع حكمته، بلسان حاهلا مبا أودعها من لطائف صنعته

وأبداها يف كتابه وأعادها عند ، فهذه الطرق اليت أكثر اهلل من دعوة اخللق هبا إىل أنه ال إله إال اهلل
فكيف إذا اجتمعت وتواطأت ، ال بد أن يكون عنده يقني وعلم بذلك، تأمل العبد يف بعضها

حبيث ، فهناك يرسخ اإلميان والعلم بذلك يف قلب العبد، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، واتفقت
إال منوا  -على تكرر الباطل والشبه-وال يزداد ، ال تزلزله الشبه واخلياالت، يكون كاجلبال الرواسي

 . وكماال

 -والتأمل يف آياته، وهو تدبر هذا القرآن العظيم-واألمر الكبري ، وإن نظرت إىل الدليل العظيم ،هذا
  73. فإنه الباب األعظم إىل العلم بالتوحيد وحيصل به من تفاصيله ومجله ما ال حيصل يف غريه

ه وسلم بال واعتزاز أىبٌّ مبنهج اهلل تعاىل يف إصالح احلياة كما بلغَّه رسول اهلل صلى اهلل علي .2
من عقول قاصرٍة تدعي اهنا جتدد الدين ملواجهة احلياة؛ وال يدركون أن  وال تدخل هوائىٌّ  تزيّد  

 ... واحلياء مجيعا من خلق اهلل الذي وضع هلا ما يصلحهاهي  احلياة نفسها

جتمع ومحله بأمانة للم، الرتبية الصادقة يف ظل هذا املنهج والتواصي اجلميل واحلكيم واملثابر به .3
وإقامة حياة السماء على ، لنشر اإلميان مبنهج الرسول بني جنبات الدنيا كلها يف حماولة دؤوب

 ... وجه األرض

إذ أن الباطل يف حرب .. محلة احلق ؛الصرب البطل على املعاناة واحلروب املستمرة حلملة املنهج .2
على ساق االبتالء وعمود  وال تقوم دولة التمكني إال، مستمرة مع احلق ومحلته إىل يوم الدين

 ... الصرب
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 .. اإلميانيةإن اخلالص يف الرجوع إىل مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم  

 .. !هذه املدرسة اليت صنعت الرجال واألبطال 

اخلطر  -أي اإلسالم – والذين تواترت آراؤهم واعتقاداهتم يف اعتباره، وإذا كان احلاقدين على اإلسالم
وأبطاهلم الومهية على ، إذا كانوا أرادوا فرض رموزهم املزيفة ؛(الال أخالقية)م األعظم على حضارهت

 .. عقولنا بكل وسيلٍة فكريٍة أو إعالميٍة أو أدبية

أو بتجهيٍل ، حضارتناوأبطال ، هنضتناورجال ، تارخيناساعدهم يف ذلك إما جهل خمٍز بروائع قد و 
 .. اإلسالممتعمٍَّد ممن خيشى عودة 

وإما ، إما ألنه يهدم أركان دولة الظلمة من احلكام الفسدة وأشباههم خيشى عودة اإلسالم ذلك الذي
 . ألنه يفضح الكفرة واحلقدة من منافقي األمة وطابورها اخلامس

. وقد ضعفت املناعة لبعد عهدنا باإلسالم احلق، لقد ألقى هؤالء جبراثيمهم يف جسد األمة اهلزيل 
 .. والتزويرد بيئة النفاق والتلفيق والتشكيك واجتمع على هذا الضعف وجو 

 .. الكثري وهى بيئة  عفنة منت فيها أمراض  كثرية  ودمرت يف أنسجة احلضارة اإلسالمية 

وكذا إنشاء جيٍل جديٍد ، هو إعادة بناء املناعة اإلميانية األصعبوإن كان  ؛األمثلصار احلل اآلن  و
مث انتقاء جنباء هذه ، صلى اهلل عليه وسلم اخلاصة للرجولةمن الرجال يتم تربيتهم يف مدرسة حممد 

بل ويصف الدواء ألدواء ، املدرسة إلعدادات البطولة اليت جتعل من األمة جسدا قويا يقاوم أى مرض
 .. العامل أمجع

 . (باب يف تداعي األمم على اإلسالم): يف سننه بسند صحيح بطرقه رمحه اهلل تعاىل أبو داودقال 

)يوشك األمم أن تداعى : وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل عليه : ن رضي اهلل عنه أنه قالعن ثوبا
، بل أنتم يومئذ كثري: حنن يومئذ؟! قال ومن قلةٍ : فقال قائل، عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها

 قلوبكم وليقذفن اهلل يف، ولينزعن اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل
 . ()حب الدنيا وكراهية املوت: هن؟ قاليا رسول اهلل! وما الو : فقال قائل، الوهن



 

واملقصود من ذلك أن الكفار يتداعون ، على أهل اإلسالم: يعين، باب تداعي األمم على اإلسالم
ألكلة ويكون املسلمون معهم كالطعام الذي يتداعى عليه ا، ويكون هلم القوة والغلبة، على املسلمني
 . من كل جانب

َها ِباَل : َكَما َيْدع و َأَكَلة  الطََّعاِم بـَْعض ه ْم بـَْعض ا )ِإىَل َقْصَعِتَها( َأيِ : َواْلَمْعىَن : قال الطييب الَّيِت يـَتَـَناَول وَن ِمنـْ
َأْو َضَرٍر ، ك ْم ِباَل تـََعٍب يـََناهل  مْ َكَذِلَك يَْأخ ذ وَن َما يف أَْيِدي،  فـََيْأك ل ونـََها َعْفو ا َصْفو ا، َماِنٍع َواَل م َنازِعٍ 

َشبـََّهه ْم ِبِه ِلِقلَِّة ، هو َما حَيِْمل ه  السَّْيل  ِمْن َزَبٍد َوَوَسخٍ : )" َكغ ثَاِء السَّْيِل "(. َأْو بَْأٍس مَيْنَـع ه مْ ، يـَْلَحق ه مْ 
، َضِعيِفي احْلَالِ ، َوَلِكنَّك ْم َتك ون وَن م تَـَفرِِّقنيَ : َصت ه  َوخ اَل ، َوِخفَِّة َأْحاَلِمِهمْ ، َوَدنَاَءِة َقْدرِِهمْ ، َشَجاَعِتِهمْ 

 . اْلَباِل، م َشتَّيِت اآْلَمالِ  َخِفيِفي

، أنتم يومئذ كثري، هل يتداعون علينا لقلتنا؟ )قال ال: ومن قلة حنن يومئذ؟( يعين: )قال قائل: قوله
هلا والسبب يف ذلك هو عدم القيام مبا أوجب هذه الكثرة ال قيمة : ولكنكم غثاء كغثاء السيل( يعين

ب املسلمني من أعدائهم يصيو ، غلب عليهم األعداءتفت، اهلل عز وجل على املسلمني من إظهار الدين
واملسلمون ، وهذا احلديث منطبق متاما  على هذا الزمان، الذل بعد أن كان الكفار يهابون املسلمني

فصاروا ، وخائفون من املوت، وحريصون على الدنيا، ون بالدنياولكنهم مشتغل، اليوم عددهم كثري جدا  
 . وأعداؤهم ال خيافون منهم، خيافون من أعدائهم

 .. إن الطبيب احلاذق يعاجل الداء بدءا من أسبابه ودواعيه قبل أن ينظر يف أعراضه ونواحيه

عوامل املساعدة عليه طبيب رباىن يصف الداء ويشخصه وحيدد أسبابه وال وحممد صلى اهلل عليه وسلم
 .. مث يرسم الطريق حمددا للخروج من سكرات الضعف ويصف الدواء على أفضل ما يكون

قال رسول اهلل صلى اهلل  –72عن ابن عباس رضى اهلل عنه  -بسند حسن –روى الطرباين يف الكبري 
ما أنزل وما حكموا بغري ، ما نقض قوم العهد إال سلط عليهم عدوهم: مخس خبمس»: عليه وسلم
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 فقال:  



 

واألوجاع اليت مل : ويف رواية ) وال ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فيهم املوت، اهلل إال فشا فيهم الفقر
وال منعوا الزكاة إال ، وال طففوا املكيال إال منعوا النبات وأخذوا بالسنني، (تكن يف الذين من قبلهم

 . «حبس عنهم القطر

واحلديث الشريف .. وحدث يف امتنا ما كان حيذر -لم وقد صدق واهلل املصطفى صلى اهلل عليه وس
 . ال يفتقر إىل مزيد تعليق فتنبه

                                                                                                                                                 

أََله  َعن َسببه َكَما يف اجْلَاِمع اْلَكِبري َعن َعطاء بن أيب َربَاح َقاَل كنت َجاِلسا َمَع اْبن عمر َفأَتَاه  رجل من أهل اْلعرَاق َفسَ 
اهلل تـََعاىَل كنت َمَع َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم َعاشر  إْرَسال اْلِعَماَمة َخلفه فَـَقاَل َله  اْبن عمر سأنبئك َعنه  ِبعلم ِإن َشاءَ 

عشَرة َرْهط يف َمْسجده فيهم أَب و بكر الّصديق َوعمر بن اخْلطاب َوعلي َوع ْثَمان َوعبد الرَّمْحَن بن َعْوف َواْبن جبل َواْبن 
ِضي اهلل َعنـْه م َفَجاَءه  رجل من اأْلَْنَصار َفسلم على النَّيب صلى اهلل َعَلْيِه َمْسع ود َوأَب و َمْسع ود َوأَب و سعيد اخْل ْدرِّي َواْبن عمر رَ 

 أْحسنهم خلقا. :َوسلم مثَّ َقاَل: يَا َرس ول اهلل َأي اْلم ؤمِننَي أفضل ؟ َقالَ 
 ا أ ولَِئَك هم األكياس..َفَأي اْلم ؤمِننَي َأكيس؟ َقاَل: َأْكَثرهم لْلَمْوت ذكرا َوَأْحَسنهْم َله  اْسِتْعَداد   :َقالَ 

َوَأع وذ بِاللَّه َأن  ،يَا معشر اْلم َهاِجرين ِخَصال مخس :َوأَْقبل علينا َرس ول اهلل صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم فَـَقالَ  ،مثَّ أمسك اْلَفىت 
وجاع الَّيِت مل تكن َمَضت يف أسالفهم اَل تظهر اْلَفاِحَشة يف قوم قّط َحىتَّ يعلنوا هبَا ِإالَّ َفَشا فيهم الطَّاع ون واأل :تدركوهن

ومل مينعوا زََكاة أَْمَواهلم ِإالَّ  ،َواَل ينقصوا اْلِمْكَيال َواْلِميَزان ِإالَّ أخذ وا بِالسِِّننَي َوشدَّة املؤونة وجور السُّْلطَان َعَلْيِهم ،الَّذين مضوا
ومل ينقضوا عهد اهلل وعهد َرس وله ِإالَّ سلط اهلل َعَلْيِهم عدوهم من َغريهم  ،منع وا اْلقطر من السََّماء َوَلْواَل اْلبَـَهاِئم مل ميطروا

 ..ومل حتكم أئمتهم ِبَغرْي كتاب اهلل َوحَبَث وا ِفيَما أنزل اهلل ِإالَّ جعل اهلل بأسهم بَينهم" ،َفأخذ وا بعض َما َكاَن يف أَْيديهم
فأدناه  ،ن َعْوف َأن يتجهز لسرية يبعثها؛  َفأْصبح َوقد اعتم بعمامة من كرابيس َسْوَداءمثَّ أَمر النَّيب صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم ابْ  

فاعتم َفِإنَّه  أعرف ِإلَْيِه مثَّ نقضَها فعممه بَِيِدِه َوأْرسل اْلِعَماَمة َخلفه َأربع َأَصاِبع َأو حَنْو َذِلك فَـَقاَل: َهَكَذا يَا اْبن َعْوف 
 َوأحسن.(ا.ه..

 



 

 

 وهنا ال بد من صناعة الرجال
" يف بـ ي وٍت أَِذَن اللَّه  َأْن تـ ْرَفَع َوي ْذَكَر ِفيَها امْس ه  ي َسبِّح  َله  ِفيَها : قال ابن كثري بعد ذكره تفسري اآلية

( رَِجال  اَل تـ ْلِهيِهْم جِتَاَرة  َواَل بـَْيع  َعْن ذِْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة خَيَاف وَن 39اِل )بِاْلغ د وِّ َواآْلصَ 
، ةِ }رَِجال{ ِفيِه ِإْشَعار  هِبَِمِمِهم  السَّاِميَ : فـََقْول ه  ... النور("31يـَْوم ا تـَتَـَقلَّب  ِفيِه اْلق ل وب  َواأْلَْبَصار  )

َوَمَواِطن  ، الَّيِت ِهَي بـ ي وت  اللَِّه يف أَْرِضهِ ، الَّيِت هِبَا َصار وا ع مَّارا لِْلَمَساِجدِ ، َونِيَّاهِتِْم َوَعَزاِئِمِهم  اْلَعالَِيةِ 
َدق وا َما َعاَهد وا اللََّه َعَلْيِه{ }ِمَن اْلم ْؤِمِننَي رَِجال  صَ : َكَما قَاَل تـََعاىَل ،  َوتـَْوِحيِدِه َوتـَْنزِيِههِ ، ِعَباَدتِِه َوش ْكرِهِ 

 . ه. ا. (23: اأْلَْحَزابِ )

 .. وهنا البد من صناعة الرجولة

 .. إهنا الصناعة املقدسة والفريدة يف اإلسالم

تلك الصناعة الربانية يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم تعىن أكثر ما تعىن بصناعة الرجال الذين 
 .. األرضلى أكتافهم إىل سائر أصقاع حيملون املنهج غضا قويا ع

 .. العزائموخور ، النفوس وتدنس، األخالقإنه التفتيش عن األبطال بني ركاٍم هائٍل من تدين 

مسلم والرتمذي وابن ماجة َعْن َعْبِد و  البخاري وإنين ألذكر احلديث الذي رواه
اَل ، النَّاس  َكِإِبٍل ِماَئةٍ »: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  : قَالَ ، اللَِّه ْبِن ع َمرَ 

 .. 72«َتَكاد  جتَِد  ِفيَها رَاِحَلة  

على إخراج النجائب من الرواحل واليت  -ويف أحلك الظروف –ولكن اإلسالم دائما ما يراهن 
 .. وإن قلَّت تستطيع أن تبلغ بالرسالة ما شاء اهلل هلا أن تبلغ

                                                 

املعىن أن املرضي املنتجب من الناس يف عزة وجوده كالنجيب من اإلبل  :ائة ال تكاد جتد فيها راحلة( يف النهاية)كإبل م 72
 القوى على األمحال واألسفار الذي ال يوجد يف كثري من اإلبل. يقع لفظ الراحلة على الذكر واألنثى. واهلاء للمبالغة.[



 

 .. فالتاريخ أعدل شاهد، كوإن شئت أن تدلل على ذل

) فلقد وضع حممد صلى اهلل عليه وسلم مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فانفتح على ما فيها 
وأرغم العامل العنيد حبول اهلل على أن ، أصاب اجلاهلية يف مقتلها، من كنوز وعجائب وقوى ومواهب

. د اإلسالمي الذي ال يزال غرة يف جبني التاريخذلك هو العه، ينحو حنوا  جديدا  ويفتتح عهدا  سعيدا  
)79 .. 

وحول ، ) ولقد انتصر حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم صاغ من فكرة اإلسالم شخوصا
ولكنه مل يطبعها ، وطبع من املصحف عشراٍت من النسخ مث مئاٍت وألوفا  ، إمياهنم باإلسالم عمال

وأطلقها تعامل الناس وتأخذ ، بعها بالنور على صحائف القلوبإمنا ط، باملداد على صحائف الوِرق
عند اهلل  ( منوتقول بالفعل والعمل ما هو اإلسالم الذي جاء به حممد بن عبد اهلل )، منهم وتعطى

)71 ... 

، وهبذه الرتبية احلكيمة الدقيقة وبشخصيته الفذة، هبذا اإلميان الواسع العميق والتعليم النبوي املتقنو  ) 
بعث رسول اهلل صلى ، بفضل هذا الكتاب السماوي املعجز الذي ال تنقضي عجائبه وال ختلق جدتهو 

 .. جديدة  اهلل عليه وسلم يف اإلنسانية احملتضرة حياة  

وال يعرف حملها وقد ، عمد إىل الذخائر البشرية وهي أكداس من املواد اخلام ال يعرف أحد غناءها
وبعث فيها ، فأوجد فيها بإذن اهلل اإلميان والعقيدة، الد إىل األرضأضاعتها اجلاهلية والكفر واإلخ

 . مث وضع كل واحد يف حمله فكأمنا خ لق له، وأثار من دفائنها وأشعل مواهبها، الروح اجلديدة

وكأمنا كان مجادا  فتحول جسما  ناميا  وإنسانا  ، وكأمنا كان املكان شاغرا  مل يزل ينتظره ويتطلع إليه 
وكأمنا كان أعمى ال يبصر الطريق ، وكأمنا كان ميتا  ال يتحرك فعاد حيا  ميلي على العامل إرادته متصرفا  

 : فأصبح قائدا  بصريا  يقود األمم

                                                 

. 702مصر،ص –مكتبة اإلميان، املنصورة  ،سن الندويأبو احل ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، 7 
  17من كلمات املفكر االسالمى سيد قطب رمحه اهلل تعاىل وعفا عنا وعنه. 



 

َناه  َوَجَعْلَنا َله  ن ورا  مَيِْشي ِبِه يف النَّاِس َكَمن مَّثـَل ه  يف الظُّل َماِت لَ  خِبَارٍِج ْيَس }أََو َمن َكاَن َمْيتا  َفَأْحيَـيـْ
 . منها{

فما لبث العامل أن رأى منهم نوابغ كانوا من ، عمد إىل األمة العربية الضائعة وإىل أناس من غريها
 ... 72(... عجائب الدهر وسوانح التاريخ

 .. هؤالء مجيعا مل يكن ليذكرهم يومهم فضال عن أن يذكرهم التاريخ ويباهى هبم

 .. !!!ال شئ.. سالم ؟ماذا كان هؤالء قبل اإل: ولنا أن نسأل

 .. ولكن اإلسالم صنع منهم يف مدرسة احلق رجاال حيملون النور للدنيا كلها

 . عوج يف مسرية اإلنسانية واحلياةأليهذب هبم ما ، هذهبم

 .. واجلمالوعلمهم اخلري وأمرهم أن يزرعوه جنانا حتيط األرض باخلضرة 

 فأين حنن اليوم من اإلسالم؟!.. رجالويهذب الرجولة يف ال، هذا إسالمنا يبىن األبطال
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 من أين ننطلق ؟! ..ولكن
 : عبد احلميد بن باديس يقولاملريب لإلمام  خالدةٍ  و جييئنا اجلواب يف كلماتٍ 

إذا صلح صلح ، فإمنا العلماء من األمة مبثابة القلب يصلح علماؤهم؛لن يصلح املسلمون حىت  )
 . وإذا فسد فسد اجلسد كله، اجلسد كله

 . ؛ وإمنا يصل إليهم هذا على يد علمائهمبفقههم اإلسالم وعملهم لهإمنا هو  وصالح املسلمني 

 . فكذلك املسلمون يكونون، يف العمل وابتداعٍ ، يف العلم فإذا كان علماؤهم أهل مجودٍ  

 . فلنصلح علماءهم، فإذا أردنا إصالح املسلمني

 . إذا صلح تعليمهمولن يصلح العلماء إال 

وما يتقبل من عمله ، يم هو الذي يطبع املتعلم بالطابع الذي يكون عليه يف مستقبل حياتهفالتعل
 . فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم، لنفسه وغريه

 . يأخذ عنه الناس دينهم، التعليم الذي يكون به املسلم عاملا من علماء اإلسالمذلك ونعين بالتعليم 

فيما  ، يف مادت وصورته،  إذا رجعنا به للتعليم النبوي يف شكله وموضوعهولن يصلح هذا التعليم إال
صلى اهلل عليه وآله  -فقد صح عنه، ويف صورة تعليمه -صلى اهلل عليه وآله وسلم -كان يعلم 

 . 76«... إمنا بعثت معلما»: فيما رواه مسلم أنه قال -وسلم

-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -يب هريرةوروى غريه أيضا عن أ، روى مالك يف املوطأ بسند صحيح
 : خرج إىل املقربة فقال -صلى اهلل عليه وآله وسلم

 . «وددت  أين قد رأيت إخوانَنا، وِإنَا إن شاء اهلل  بكم  الحق ونَ ، السالم عليك م داَر قوم م ؤمِننيَ » 

 يا رسول اهلل ألسنا بإخوانك؟ : فقالوا
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 . «وأنا فرطهم على احلوض، ا الذيَن مل يأتوا بـَْعد  وإخوان ن، أنت م أصحايب، كال»قال 

 كيف تعرف من يأتى بعدك من أمتك؟ ،  يا رسول اهلل: فقالوا

 « م أال يعرف خيَله؟هْ م بـ  هْ أرأيَت لو كان لرجل خيل غر  حمجلة يف خيل د  »: قال

 . بلى يا رسول اهلل: قالوا

فَلي ذاد نَّ ) أى . 20وأنا فرطهم على احلوض، الوضوء فإهنم يأتون يوم القيامة غ رَا حمجلني من أثَرِ : قال
. أال هلم، أال هلم، أال هلم: أناديهم، ي دَفعون وي بَعدون ( رجال  عن حوضي كلما ي ذاد البعري الضال

صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه . «فسحقا، فسحقا، فسحقا: فأقول. إهنم قد بدَّلوا بعدك: فيقال
  وسلم

صلى اهلل  -فنحن من إخوانه، ملن مل يره من أمته بإخوانه -ى اهلل عليه وآله وسلمصل -ويكفينا تسميته
صلى اهلل عليه  -فما على املسلم إال أن يعمل بسنة نبيه، وكفى هبذه النسبة شرفا -عليه واله وسلم

وليس من األدب وال من اإلميان أن يستضعف املسلم هذه ، حىت تتحقق فيه هذه النسبة -وآله وسلم
 . نسبة وحياول تقويتها بنسبة أخرى إىل شخٍص أو فكرٍ  أو مسٍت أو هنج آخر كائنا ما كانال

فأما ، بأمته يف اآلخرة خاصة بالثابتني على سنته منهم -صلى اهلل عليه وآله وسلم -إن عنايته
: نه بقولهيبعدهم ع -صلى اهلل عليه وآله وسلم -املبتدعون الذين بدلوا سنته وأحلوا حملها بدعتهم فإنه

 . 27. فسحقا(، فسحقا، )فسحقا

                                                 

] وأنـا فـرطهم علـى احلـوض[ يريـد أن يتقـدمهم إليـه وجيدونـه عنـده. رواه ابـن  :الـكقـال البـاجى يف شـرحه علـى  موطـأ م  20
 حبيب عن مالك. يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم لرتتاد هلم املاء وهتىيء هلم املاء والرشاء.

 :يقول الشيخ العالمة ابن باديس رمحه اهلل تعاىل 27
دة احلاجـــة إليـــه، فـــإن كـــان االبتـــداع والتبـــديل بـــاملروق مـــن الـــدين مث هـــذا اإلبعـــاد معنـــاه احلرمـــان مـــن مـــاء احلـــوض يف وقـــت شـــ

فاإلبعــاد حرمــان مــن الشــفاعة أيضــا، ويبقــى ذلــك املبتــدع خملــدا يف النــار، وإن كــان االبتــداع ال خيــرج مــن الــدين، فاإلبعــاد عــن 
ا بـالطرد. نسـأل اهلل أن حييينـا علـى احلوض ال مينع املبتدع أن تناله الشفاعة، غري أن يف اإلبعاد عن احلوض عذابا بالظمأ وخزي

 .سنة رسوله الكرمي، وأن ال حيرمنا من ماء حوضه العذب وال من شفاعته املرجوة



 

 .. وكل الطرق دونه خائبة بائرة.. إن هذا هو الطريق

يردون على إبراهيم .. ومنهج كذا، وفرقة كذا، ينسبون أنفسهم إىل مجاعة كذا وأتعجب كثريا ممن
 .. ونسبتهم إىل أعظم رسوٍل وأجل رسالةٍ ، (املسلمني)اخلليل تسميتهم بأمر ربه 

رسول اهلل صلى اهلل عليه  السمات املميزة اليت يعرفنا هباهي  وتلك، الصراط املستقيم إن هذا هو
، وإال فلسنا سوى مشردين ضائعني هالكني بني أقذار األمم، إن شرفنا األوىف يف أننا أتباعه. وسلم

 !...ومزابل التاريخ

" آيت : َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  : قَالَ  -عن أنس رضى اهلل عنه 
: فيقول  . حم َمَّد  : َمْن أَْنَت؟ َفأَق ول  : بَاَب اجْلَنَِّة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْستَـْفِتح  فَـيَـق ول  اخْلَازِن  

 . َرَواه  م سلم وأمحد. بَك أمرت َأن ال أفتح ألحد قبلك "

وله صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم " َوِعزَّيت َوَجاَليل َلو أَتـَْوين من كل يـَق ول اهلل عز َوجل لَرس  : قَاَل اجلْ نَـْيد َرمَحه اهلل
 َطرِيق َأو استفتحوا من كل بَاب ملا فتحت هَل م َحىتَّ يدخل وا َخلفك" 

واختصهم ، قلوب من اختارهم لربوبيتهيف  فِإن اهلل سبحانه غرس شجرة حمبته ومعرفته وتوحيده )
فهى }َكَشَجرٍة طَّيَبٍة َأْصل َها ثَاِبت  َوفـَْرع َها يف الّسَمآِء تـ ْؤيتَ أ ك َلَها  ، تهوفضلهم على سائر خليق، بنعمته

 . (22-22: إبراهيم)ك ّل ِحنٍي بِِإْذِن َربـَّها{ 

 . السماءِ يف  القلب وفروعها الكلم الطيب والعمل الصاحليف  َفَكَذِلَك َشَجَرة  اإِلميان َأصلها ثابت 

ة خترج مثرها كل وقت بِإذن رهبا من طيب القول وصاحل العمل ما تقرُّ به عيون فال تزال هذه الشجر  
 . يون َأهله وَأصحابه ومن قرب منهصاحب اأَلصل وعيون حفظته وع

، وطاب به كل خبيث، وأَنس به كل مستوحش، ت عينه باهلل سبحانه قرت به كل عنيرَّ فِإن من قَـ 
، كر اهللفِإذا رؤى ذ  ، رت رؤيته باهللوذكَّ ، به كل غائب وشهد، وأَمن به كل خائف، وفرح به كل حزين

وجعل رجاَءه ، وقصر خوفه على اهلل، وخلصت حمبته هلل، وسكنت نفسه إىل اهلل، فاطمَأن قلبه إىل اهلل
 .. وِإن مشى مشى باهلل، وإن بطش بطش باهلل، وِإن أَْبصر أَبصر باهلل، فِإن مسع مسع باهلل. كله هلل



 

وِإَذا َأعطى فللَّه ، فِإذا َأحب فللَّه وِإذا أَبغض أبغض هلل، ميشى وبه، وبه يبطش، يبصر وبه، فبه يسمع
 . وِإَذا منع فللَّه

 . قد اختذ اهلل وحده معبوده ومرجوه وخموفه وغاية قصده ومنتهى طلبه 

ِه وإفراد رسوله فوحد اهلل بعبادته وحمبته وخوفه ورجائِ ، واختذ رسوله وحده دليله وِإمامه وقائده وسائقه 
 . مبتابعته واالقتداِء به والتخلق بَأخالقه والتَأدب بآدابه

 : كل وقت هجرتانيف   فله

هجرة إىل اهلل بالطلب واحملبة والعبودية والتوكل واإِلنابة والتسليم والتفويض واخلوف والرجاِء واإِلقبال 
، حركاته وسكناته الظاهرة والباطنةيف  لهوهجرة ِإىل رسو ، كل نفس ِإليهيف   عليه وصدق اللجِإ واالفتقار

، وال يقبل اهلل من َأحد دينا  سواه، حبيث تكون موافقة لشرعه الذى هو تفصيل حماّب اهلل ومرضاته
 22 (وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها ال زاد املعاد

 

 .. )لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا(احلقيقة أنه  

خيرجها من طيات  ؛عميٍق ودقيقى اليت لطاملا دشنها علماؤنا حتتاج منا لفهٍم هذه احلقيقة الكرب  
 .. الكتب إىل الواقع

واإلميان .. واإلميان برسالتنا يف الوجود، اإلميان باهلل قبل كل شئ.. غرسا  يف أرض اإلميان خيرجها
 .. بأنفسنا وقدراتنا اليت حبانا هبا اهلل سبحانه يف طريق الدعوة إليه

 ... يف هذا الطريق نسرتشد مبن سبقونا يف درب اإلميان واهلدى واخلري والتمكنيو  

                                                 

 (.1طريق اهلجرتني وباب السعادتني )ص: 22 
 



 

، وتأثريه، دستورهم يستمد قوته، أوفياء حلمل الراية وتبليغ الرسالة وهنا البد من انتقاء رجال أشداء
 .. وسنة النىب صلى اهلل عليه وسلم األمني، ومعناه من القرآن الكرمي، وجدواه

ال دوهلم يف أرض .. إقامة دولة اهلل يف أرضهحنو  {خارطة الطريق}صيلة تضع لألمة وهذه األصول األ
تلك اخلارطة اليت غفل عنها كثري من املسلمني الذين يتشدقون خبتم القرآن مرة  ومراٍت يف شهر ... اهلل

 .. رمضان

 .. حياةوما ذلك إال ألن القرآن صار يف حياتنا زينة  ال منهَج 

ما جعلت األفئدة والعقول واألرواح مهيأة  متاما  لتقبل الغث والسفيه من مذاهب هي  وهذه اخلطيئة 
 .. األرض

 كنيٍ الغريبة عن جمتمعنا بعد متهيٍد ومتو  العقدي والثقايف واحلضاري للقيم الغربيةوالغزو هذا التصدير 
ما حذر منه القرآن برشيق وهو ، ماكٍر ومراوٍغ جعل منها قيما  سائغة  غري مستهجنٍة يف واقع جمتمعاتنا

اِنك ْم َكاِفرِيَن عبارته يقول "يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ِإْن ت ِطيع وا َفرِيق ا ِمَن الَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب يـَر دُّوك ْم بـَْعَد ِإميَ 
(700") .. 

 .. واخلطاب هنا للذين آمنوا 

آمنوا بأسالفهم الذين ..  كل زمان ومكانالذين آمنوا بصالحية منهجهم إلصالح حياة اإلنسان يف
 .. واالرتقاء باألحياء، رمسوا هلم الطريق إلعمار احلياة

 .. آمنوا بأنفسهم وقدراهتم على انتشال العامل من وحل الظالم

 .. آمنوا قبل أن يطلبوا من غريهم اإلميان هبم

من عدوهم احلضاري لغزو العقيدة  هؤالء الذين آمنوا حيذرهم القرآن من احملاوالت املستمرة والدءوب
 .. والتاريخ والعقول بكل وسيلٍة وبأى حيلةٍ 

 .. وعرفوا أن املسلمني انتصروا ملا آمنوا باإلسالم وبأنفسهم.. وما ذلك إال ألن احلسد أكل قلوهبم



 

 ويستنكر على املسلمني يف كل زمان كفرهم، مث إن القرآن لريسم طريق اخلالص والنجاة من هذا الغزو
وفيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وهذا كتاب اهلل اهلادي املنري يتلى فيهم، مببادئهم وبإسالمهم

 .. خري قدوة وأعظم معلٍم عرفته الدنيا

على يديه و ن ترىب يف مدرسته مبو ، إن احلل إذن هو االعتصام باهلل وبكتابه واالهتداء بَسنن رسوله 
 .. مبنهج القرآن العظيم

 .. ذه الرتبية العميقة والفذة على أصفى وأرِقى االعتقاد رىب اإلسالم رجالههب: أقول 

وخيرجون العباد من ، ويدكون صروح االستبداد واالستعباد، ومن ههنا انطلقوا حيررون شعوب األرض 
للَِّه َواْصرب وا " اْسَتِعين وا بِا شعارهم ودثارهم قوله تعاىل، عبادة العباد إىل عبادة الرمحن الرحيم رب العاملني

 .... (722ِإنَّ األرض لِلَِّه ي ورِثـ َها َمْن َيَشاء  ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبة  لِْلم تَِّقنَي " ) األعراف 

 

 .. إننا نستحق أن نعيد قراءة أنفسنا بتأٍن ورويةٍ 

فتأنا نسرتها عن أعيننا  واليت ما ؛وحماولة كشف عوراهتا، فإن املعرفة احلقيقية تبدأ دائما  مبعرفة الذات 
 .. واإلحسانالتدارك .. واالعرتافاإلدراك .. اخلطأ والتوبة.. حىت تكربنا فوق فكرة العثرة واحملاولة

الذي ظلمنا به أنفسنا أوال مث العامل الذي انتظر أمة  حتييه الظلم املبني و ، صرنا ننسى أخطاءنا وجتاوزاتنا
 .. 23هواء كما يتجارى داء الكلب بصاحبهمن مواته فإذا به بأمٍة جتارى هبم األ

                                                 

عــن معاويــة رضــى اهلل عنــه عــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم   قــال: إن أهــل الكتــابني افرتقــوا يف ديــنهم علــى ثنتــني   23
كلهـا يف النـار إال واحـدة ، وهـي اجلماعـة ،   –سبعني ملة ، وإن هذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني ملة _ يعين األهواء و 

 ،ال يبقى منه عـرق وال مفصـل إال دخلـه ,وإنه سيخرج يف أميت أقوام جتاري هبم تلك األهواء ، كما يتجارى الكلب بصاحبه 
 ا مبــا جــاء بــه نبــيكم صــلى اهلل عليــه وســلم لغــريكم مــن النــاس أحــرى أال يقــوم بــه ".واهلل _ يــا معشــر العــرب _ لــئن مل تقومــو 
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فكيف يطلبون من غريهم اإلميان ، ورسالتها يف الوجود، قد ضعف إمياهنا برهباو  ال تؤمن بنفسها أمة   
 هبم ؟!

 .. فيهاضيعت حاضرها فال معىن للمستقبل و  نسيت تارخيها أمة   

 هبا من أعدائها فكيف النجاة هلا ؟ثقافتها وتارخيها وحىت أخالقها وآداو  صارت تستورد معانيها أمة  

، وحضاريت وتراثي، غرية  على ديين يف احلقيقةهي  ولكن قسويت، قد أكون قاسيا بعض الشيء 
 .. يسومون أحالمنا سوء العذاب، و ويقفزون يف أفكارنا، وقد رأيت املخنثني ميألون حياتنا، وإمياين

والتائه ، واملبتدع الضال، األهوائي، و والعلماين، اينوالشهو ، والدسيس، والعميل، واملنافق، رأيت اخلائن 
 .. واملقلِّد املضلَّل، واجلاهل املهمَّش، احلائر

 .. وأهل احلق املطاَردين، رأيت هؤالء مجيعا  ورأيت العلماء احملاَربني

 .. رأيتهم وأصواهتم ال تكاد ت سمع من ضجيج املخنثني املارِقني

 . .وحني رأيتهم تساءلت عن اخلالص

وأنار عقلي ضياء قوله تعاىل يف ، وفتح قليب، فشق مسعي وبصري.. خالص النور من براثن الظالم
ا يَـ  سورة الفتح " نَـه ْم تـََراه ْم ر كَّع ا س جَّد  اء  َعَلى اْلك فَّاِر ر مَحَاء  بـَيـْ ْبتَـغ وَن حم َمَّد  َرس ول  اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعه  َأِشدَّ
ِل  َوِرْضَوان ا ِسيَماه ْم يف و ج وِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّج وِد َذِلَك َمثـَل ه ْم يف التـَّْورَاِة َوَمثـَل ه ْم يف اإْلِجنِْي َفْضال  ِمَن اللَّهِ 

َوَعَد اللَّه  الَِّذيَن  َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأه  َفآَزَره  فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى س وِقِه يـ ْعِجب  الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبِم  اْلك فَّارَ 
ا )  .. ("26آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت ِمنـْه ْم َمْغِفَرة  َوَأْجر ا َعِظيم 

وأعادوا للرجولة معناها ، فإذا أنا أمام منهٍج متكامل أعد رجاال  مألوا الدنيا عدال كما ملئت جورا  
 .. لمات ويقيم شرع السماء على األرضاحلقيقى كما أرادها اهلل سبحانه نورا  خيرج الدنيا من الظ



 

ق فكرٍة تضع بقعا  من الضوء على بعض أسس ومبادئ بناء الرجولة يف يوهنا ملع يف خاطري برِ 
وينري لنا ، استقرائنا لبعض هذه األسس يفتح طريق قراءٍة جديدٍة لرتاث رجاالتنا وأبطالنا علَّ ل، اإلسالم

 .. ستقبلنادرب فهم تارخينا واالنطالق يف حاضرنا وم

 . ملا ظننت التاريخ أمامهم صغرياولقد كنت من زمٍن أمأل فمي ووجداين بأحاديث رجاٍل طا

 وهبم إميان  ، وطاملا حلمت مبشروٍع أضع فيه قدمي وأقدام غريي ممن هلم غرية على هذا الدين الكرمي
 .. بصالحيته إلصالح العامل

طاال  حيملون مشاعل العودة للريادة بعد إفساد أضع قدمي على طريق صناعة رجولة حقيقيٍة تنجب أب
 .. وظلم الظاملني، املفسدين

وقد مألت كتب التاريخ اإلسالمي واليت عالها الرتاب  -هنا لست أسرد حكايات التاريخ سردا  أنا و 
، وإمنا ألقى ببقع ضوٍء على املبادئ األصيلة يف صناعة الرجال يف اإلسالم –وشكت االزدراء واهلجران 

فإدراك سبل ، وفهمه، فقراءة الواقع، ومن مث قراءة الذات، أشي ببعض مفاتيح قراءة تاريخ اإلسالمو 
 .. التعامل معه

ونسج ، وهى احملاولة األصعب لفتح آفاق املتلقي والذي أثق متاما بقدرته على ربط شتات أفكاري
 .. وفهم تركيبة أبطاهلا، صورٍة متكاملٍة وصحيحٍة لطبيعة صناعة األمة من خالل صناعة رجاهلا

من مبادئ تلك  ورمبا أبانت عما تفيض به العبارة، والتلميح عن اإلفاضة والتصريحوقد غلبتين اإلشارة 
 .. الصناعة الفريدة يف اإلسالم

الذي جلَّ مواقف الرجال واألبطال يف تاريخ اإلسالم العظيم  تلك األمثلة وقد جلَّت، ضربت أمثلة  
 .. عن احلصر

ولعل .. مث رأيت اطراد األفكار وتشابكها فلم أرد إخالل ما منَّ به الكبري املتعال، عفين ترتيبومل يس
 .... ويقدح يف املتلقي زناد الدأب واملواصلة ليصل إىل الفكرة كاملة  يف آخر حبثي هذا، هذا يدفع امللل

 .. أميت حماولة  متواضعة  هزيلة  يدي  وهذا كتايب بني



 

 .. اولة  لرسم معامل طريق العودةولكنها ال تزال حم

وتتبُّع  استقرائي عميق ملسرية رجاٍل تربوا على مبادئ الرجولة احلقة يف هذه ، وسنة رسوله، من كتاب اهلل
 ... املدرسة الشاخمة

فرييد االلتحاق مبدرسة حممد صلى اهلل عليه  ؛مل تكتمل قبل كل قارٍئ كرمٍي يشعر بتوٍق لبطولة وإين
 .. لصناعة الرجالوسلم اخلاصة 

التمتع برحلٍة فريدٍة يف ظالهلا وفصوهلا عرب و  إنين قبل اجلميع ملتشوق  لدخول أروقة هذه املدرسة أقول
 .. 22التاريخ

وخنطو بأقدامنا أهم خطوات التمكني لنكون كما أراد ربنا " خري ، نتعرف أسرار هذه الصناعة الربانية
 .. خرجت للناس "أ   أمةٍ 

                                 ه عفو ربكتبه الفقري إىل

 د/ حممد عبد املعطي حممد 

م املنيا /مصر2073مارس 73ه/7232مت تبييضه حبمد اهلل وتوفيقه غرة مجاد أول 

                                                 

ومــن مث أخــرت احلــديث عــن  ؛لقــد آثــرت أن أجعــل كتــايب هــذا يف صــناعة الرجولــة يف مدرســة حممــد صــلى اهلل عليــه وســلم22
ـــه وســـلم إىل مصـــنف آخر...وكـــذا كتـــاب آخـــر بعنـــوان )البطولـــة يف حيـــاة  ـــاة املصـــطفى صـــلى اهلل علي صـــناعة البطولـــة يف حي

 االنبياء( بإذن ربنا تعاىل.



 

 

 محمد ورجاله ورسالتهم!.. والهدف التوحيد دائما هو البداية

 .. نسان من عبادة غري اهللحترير لإلهي  معانيها يف أول وأقدسهي  فإن تلك الرسالة احملمدية

 وهذا هو الدرس األول يف حياة حممد صلى اهلل عليه وسلم.. األوىل يف مبادئ اإلسالمهي  هذهو 
 .. إنه االمل واإلميان الكامل بالنور واحلياة ؛ومدرسته

ُ  إنه مَ    احلياة لتتصل بالربانية فتصري أكمل صور احلياة وأسعدها وأصفاها وأبعدها عن الظالم دَّ
 ... والظلم واملظلمني

 .. ومن أجل اكتماهلا وصفاء نورها، فهو من أجل احلياة وحىت حينما يكون املوت ضرورة  

والتاريخ )املنصف( يذكر أن حممدا صلى اهلل عليه وسلم مل يرفع سيفا قط إال دفاعا عن النور يف وجه 
 .. الظالم أو دفاعا عن حاملي النور يف وجه الظاملني املظلمني

 –رضى اهلل عنه  –هو ربعى ابن عامر  تباع حممد صلى اهلل عليه وسلمأىن ألذكر رجال مجيال من نإو 
وهو هنج ، يدعوهم لإلسالم قبل القتال -إحدي قوتني مها الكرب يف العامل حينها –حني جاء الفرس 

ألجل املتاع فلم يكن يقاتل ليقيم إمرباطورية وال كان يقاتل  يف قتاله؛ حممد صلى اهلل عليه وسلم
رضى  –وحينما جاءهم ربعى .. وإمنا قاتل حممد وقاتل أتباعه بعده لنشر احلق واخلري واحلياة، والدنيا

، اللَّه  ابـْتَـَعثْـَنا لِن ْخرَِج َمْن َشاَء ِمْن ِعَباَدِة اْلِعَباِد ِإىَل ِعَباَدِة اللَّهِ : َما َجاَء ِبك ْم؟ فـََقالَ : َوَقال وا َله   -اهلل عنه 
نـَْيا ِإىَل ِسَعِتَهاوَ  ْساَلمِ ، ِمْن ِضيِق الدُّ َفَأْرَسَلَنا ِبِديِنِه ِإىَل َخْلِقِه لَِنْدع َوه ْم ، َوِمْن َجْوِر اأْلَْديَاِن ِإىَل َعْدِل اإْلِ

ا َحىتَّ ، َفَمْن قَِبَل َذِلَك قَِبْلَنا ِمْنه  َوَرَجْعَنا َعْنه  ، ِإلَْيهِ  َوَما : قَال وا. نـ ْفِضَي ِإىَل َمْوع وِد اللَّهِ َوَمْن َأىَب قَاتـَْلَناه  أََبد 
قائد  –وحينما سأله رستم ... َوالظََّفر  ِلَمْن بَِقيَ ، اجْلَنَّة  ِلَمْن َماَت َعَلى ِقَتاِل َمْن َأىَب : َمْوع ود  اللَِّه؟ قَالَ 

ال ولكن : قال أسّيدهم أنت؟ قال: فقال له رستم –وقد رأى مفاوضته رضى اهلل عنه  -الفرس حينها
فخال رستم برؤساء قومه . املسلمون كاجلسد الواحد جييز بعضهم عن بعض جييز أدناهم على أعالهم



 

وحيكم إمنا انظر : فقال. رأيتم كالما قط مثل كالم هذا الرجل؟ فأروه االستخفاف بشأنه وثيابه: وقال
 . إىل الرأي والكالم والسرية والعرب تستخف الّلباس وتصون األحساب

، أن ابعث إلينا ذلك الرجل: قائد املسلمني العظيم –أرسل إىل سعد بن أيب وقاص رضى اهلل عنه مث 
ففعل كما فعل األول ) أى مثل ربعى ( ومل ينزل عن  -فبعث إليهم حذيفة بن حمصن رضى اهلل عنه 

 عنه رضى اهلل –وبعث يف الغد عن آخر فجاءه املغرية بن شعبة ... وتكلم وأجاب مثل األول، فرسه
فلّما وصل إليهم وهم على زيهم وبسطهم على أهبى أهبٍة من جملس رستم؛ فجاء املغرية حىت جلس  -

إنا معشر العرب ال نستعبد بعضا بعضا؛ ، ال أرى قوما أسفه منكم: فقال، معه على سريره فأنزلوه
وإمنا مع أين مل آتكم  وكان أحسن بكم أن ختربوين أن بعضكم أرباب بعض؛، فظننتكم كذلك

 . ومل يقم ملك على هذه السرية، فقد علمت أنكم مغلوبون.. دعومتوين

لقد رمانا : (أى الكرباء)وقالت األساطني ، صدق واهلل العريبّ : (أى العبيد والضعفاء )فقالت السفلة 
م أى ان كالمه هيج يف نفوس الضعفاء والعبيد نزعة احلرية واحرتا )بكالم ال تزال عبيدنا ينزعون إليه 

وصّغر أمر ، مث تكلم رستم فعّظم من شأن فارس وسلطاهنم.. (فتنبه ، اإلنسانية الذي جاء به اإلسالم
ومل ، وكنتم تقصدونا يف اجلدب فنردّكم بشيء من التمر والشعري، كانت عيشتكم سيئة: العرب وقال

، (لطمع فيما عندناأى مل حيرككم حلربنا إال الفقر وا )حيملكم على ما صنعتم إال ما بكم من اجلهد 
فلست أشتهي  ؛وتنصرفون، وكل رجل منكم محل متر، وحنن نعطي أمريكم كسوة وبغال وألف درهم

 . قتلكم

أما اّلذي وصفتنا به من سوء احلال والضيق : وخطب فقال -رضى اهلل عنه  –فتكلم املغرية بن شعبة 
ولو شكرمت اهلل الذي آتاكم لكان .. خاءوالشدة بعدها الر ، والدنيا دول، وال ننكره ؛واالختالف فنعرفه

مث ، وإن اهلل بعث فينا رسوال. وقد أسلمكم ضعف الشكر إىل تغري احلال. شكركم قليال عما أوتيتم
 . ذكر مثل ما تقّدم إىل التخيري بني اإلسالم أو اجلزية أو القتال

. ظفر من بقي منا بكميدخل من قتل منا اجلنة وي: فقال املغرية، إذا متوتون دوهنا: فقال رستم
وانصرف املغرية وخال رستم بأهل . فاستشاط غضبا وحلف أن ال يقع الصلح أبدا حىت أقتلكم أمجعني

 -رضى اهلل عنه  -وبعث إليه سعد. فلّجوا، وحّذرهم عاقبة حرهبم، فارس وعرض عليهم مصاحلة القوم



 

ما كان يقول ألولئك من االمتنان  فأجابه مبثل، (أى هلم يف اإلسالم  )يعرض عليه اإلسالم ويرّغب 
 22. ه. ( ا. فلم يتفق شيء من رأيهم، على العرب والتعريض باملطامع

ليكونوا  -بإرشاد رباىن عظيم –صنعهم على عينه  هؤالء هم خرجيو مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم
 .. النور واهلدى للعامل التائه

}يَا أَيُـَّها الَِّذيَن : حل يف بيئة أحياها كما قال تعاىلوهو إذا ، وغريه ليس بإسالم، فهذا هو اإلسالم
 .. 12آَمن وا اْسَتِجيب وا لِلَِّه َولِلرَّس وِل ِإَذا َدَعاك ْم ِلَما حي ِْييك ْم{ سورة األنفال اآلية

 السعة اليت فيها العرب ؟!هي  وما، وإين ألتساءل ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس )

ويتقلبون يف ، واملؤرخون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون يف رغد من العيشلقد أمجع التاريخ  
، أما العرب فكانوا يعيشون يف شظٍف وفقر. لقد اتسعت هلم الدنيا والنت هلم احلياة.. أعطاف النعيم

 السعة؟!هي  واملدنية مل تكن تعقدت أمامهم بعد؛ فأين

واألمراء كما ينظر العاقل إىل دمى  قد ك سيت مالبس إن ربعى بن عامر كان ينظر إىل هؤالء امللوك 
ولكنها ، وإىل متاثيل قد أحكمت صياغتها وتأنق صانعوها يف إظهار قسماهتا ومالحمها، فاخرة مجيلة

 وال حراك هبا!، متاثيل من حجر أو جبس ال حياة فيها

له من دنيا ضيقٍة حمدودٍة فتنق، يتمتع باحلرية اليت عّرفه اإلسالم هبا -وكان ربعي كبقية املسلمني
إىل دنيا القلب والروح واإليثار ، ودنيا االستعباد، ودنيا الشهوات واألغراض، دنيا املعّدة واملادة.. خائفةٍ 

السعة اليت يتحدث عنها من ترىب يف مدرسة وحياة حممد صلى هي  وتلك... واملساواة والعدل والرمحة
 29( اهلل عليه وسلم

فرفعت ، جها اإلسالم من القادة واجلنود قد اتصفوا بأخالق محيدة وقيم ساميةإن النماذج اليت خر  )
فكان هلا أثر كبري يف إقبال أبناء البالد املفتوحة على اعتناق ، من املستوى اإلنساين عند معتنقيها
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 فكم من أفواج من الرببر دخلوا يف اإلسالم وقاتلوا يف سبيله يف عهد موسى بن نصري وكذلك، اإلسالم
، وخباري ومسرقند وغري ذلك من البلدان فاملسلمون مل يفتحوا البالد ليدمروها ويذلوا أهلها، يف اهلند

وخيرجوهم من ضيق ، وحيرروهم من عبادة العباد إىل عبادة خالق العباد، وإمنا ليعمروها ويعزوا أهلها
عدل واإلنصاف وحتقق هلم حتمل للناس ال، فهم أصحاب رسالة خالدة، الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة

ومبجرد ما عرف الناس يف البالد املفتوحة أهداف املسلمني احلقيقية ، احلرية واملساواة والكرامة اإلنسانية
وتكشفت هلم حقيقة اإلسالم أسرعوا إىل اعتناقه بأعداد كبرية ـ كما سنعرفه فيما بعد ـ ولقد حرص 

يكن هذا من حسن السياسة فقط فالوفاء بالعهد ليس على الوفاء بكل ما التزموا به ومل ، املسلمون
قال تعاىل ))َوأَْوف وا بِاْلَعْهِد ِإنَّ ، تربعا  من املسلمني مينون به على الناس ولكنه مسئولية واجبة عليهم

(( )اإلسراء  21 (. (32: اآلية، اْلَعْهَد َكاَن َمْسئ وال 

الرسالة هي  وتلك، لكرامة اإلنسانية بني الناس مجيعاللنور والعدل واملساواة وا ما زال نشر التوحيد نشر  
 ... األوىل لإلسالم واملنهج األهم يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم

 َوأَوَّل  َمَقاٍم يـَق وم  ِفيِه السَّاِلك  ، َوَأوَّل  َمَنازِِل الطَّرِيقِ ، )التـَّْوِحيد  أَوَّل  َدْعَوِة الرُّس لِ : قال ابن القيم رمحه اهلل
ا ِإىَل قـَْوِمِه فـََقاَل يَاقـَْوِم اْعب د وا اللََّه َما َلك ْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْر ه { : قَاَل تـََعاىَل : ِإىَل اللَِّه تـََعاىَل  }َلَقْد أَْرَسْلَنا ن وح 

َوقَاَل َصاِلح   (92: األعراف)}اْعب د وا اللََّه َما َلك ْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْر ه { : َوقَاَل ه ود  ِلَقْوِمهِ  (26: األعراف)
}اْعب د وا اللََّه َما َلك ْم : َوقَاَل ش َعْيب  ِلَقْوِمهِ  (13: األعراف)}اْعب د وا اللََّه َما َلك ْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْر ه { : ِلَقْوِمهِ 

َأِن ا ْعب د وا اللََّه َواْجَتِنب وا  }َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ك لِّ أ مٍَّة َرس وال  : َوقَاَل تـََعاىَل  (22: األعراف)ِمْن ِإَلٍه َغيـْر ه { 
 . (39: النحل)الطَّاغ وَت{ 

 -ِلَرس وِلِه م َعاِذ ْبِن َجَبٍل  -َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوهِلََذا قَاَل النَّيبُّ ، ِمْفَتاح  َدْعَوِة الرُّس لِ : فَالتـَّْوِحيد  
: فـَْلَيك ْن أَوََّل َما َتْدع وه ْم ِإلَْيهِ ، ِإنََّك تَْأيت قـَْوم ا َأْهَل ِكَتابٍ » -اْلَيَمِن  َوَقْد بـََعَثه  ِإىَل  -َرِضَي اللَّه  َعْنه  

ا َرس ول  اللَّهِ ، فَِإَذا َشِهد وا َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه  ، ِعَباَدة  اللَِّه َوْحَده   َفَأْخربْه ْم َأنَّ اللََّه َقْد فـََرَض ، َوَأنَّ حم َمَّد 
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َلةِ َعلَ  أ ِمْرت  َأْن »: -َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوذََكَر احلَِْديَث َوقَاَل « ْيِهْم مَخَْس َصَلَواٍت يف اْليَـْوِم َواللَّيـْ
ا َرس ول  اللَّهِ ، أ قَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهد وا َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه    22. ه. ( ا... «َوَأنَّ حم َمَّد 

العزيز احلكيم رهبم يدي  يرددون بني.. مساءمهم صباح ا زال اإلسالم يرىب رجاله بطريقته الفذة يعلِّ وم
 ... يف مجيع صلواهتم " إياك نعبد وإياك نستعني "

 . إقرارا لك بالربوبية ال لغريك. خنشع ونذّل ونستكني، اللهم، أي لك: -رمحه اهلل  – قال الطربيّ )

وفيه إعالم مبا صدع به اإلسالم من حترير األنفس هلل تعاىل : محه اهللر  -أى القامسي  – قلت )
وال يف ، وال يف خوفه، ال يف حمبته كمحبته، أن ال يشرك شيئا ما معه: أعين. وختليصها لعبادته وحده

وال يف التذلل ، وال يف اخلضوع له، وال يف النذر له، وال يف العمل له، وال يف التوكل عليه، رجائه
 . فإن كل ذلك إمنا يستحقه فاطر األرض والسموات وحده، عظيم والسجود والتقربوالت

 . وذلك أن لفظ العبادة يتضمن كمال الّذل بكمال احلب

ومها ال ، وال بد أن يكون ذليال له كمال الذل، فال بد أن يكون العابد حمّبا لإلله املعبود كمال احلب
 . يصلحان إال هلل وحده

وهي كمال احلب والذل واإلجالل والتوكل ، الذي ال يستحقها إاّل هو، ق للعبادةفهو اإلله املستح
 . والدعاء مبا ال يقدر عليه إاّل هو تعاىل

، فإن فيه تنبيها على ما جيب للعبد من ختصيصه ربّه بالعبادة، ) إياك(وقد أشار لذلك تقدمي املفعول
، لذين ظهر النيب صلى اهلل عليه وسّلم عليهمال كما كان عليه املشركون ا، وإسالمه وجهه هلل وحده

ومنهم من ، منهم من يعبد الشمس والقمر: متشاكسني يف وجهتهم، فقد كانوا متفرِقني يف عبادهتم
ومنهم من يعبد األشجار ، ومنهم من يعبد األحبار والرهبان، ومنهم من يعبد األصنام، يعبد املالئكة

 .... لقرآن الكرميكما بينه ا،  إىل غري ذلك... واألحجار
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خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم إىل حنني وحنن : أيب واقد الليثّي قال حديثكما بيَّنه و 
« ذات أنواط»وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا ، وللمشركني سدرة يعكفون عندها، حدثاء عهد بكفر
فقال رسول اهلل صلى . ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما هلم، يا رسول اهلل: فمررنا بسدرة فقلنا

: كما قالت بنو إسرائيل ملوسى  -والذي نفسي بيده -قلتم، ننَ إهنا السَ ، اهلل أكرب»: اهلل عليه وسّلم
: األعراف)َوه َو َفضََّلك ْم َعَلى اْلعاَلِمنَي : إىل قوله -اْجَعْل لَنا ِإهلا  َكما هَل ْم آهِلَة  قاَل ِإنَّك ْم قـَْوم  جَتَْهل ونَ 

 . رواه الرتمذّي وصححه (720 -732

: التوبة)اختََّذ وا َأْحباَره ْم َور ْهبانـَه ْم أَْربابا  ِمْن د وِن اللَِّه " : وأما عبادهتم لألحبار والرهبان ففي قوله تعاىل
عن عدّي بن حامت أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسّلم يقرأ هذه  وقد روى اإلمام أمحد والرتمذي، (37
أليس »: قال، إنا لسنا نعبدهم: فقلت له، اآلية ".. ة اختََّذ وا َأْحباَره ْم َور ْهبانـَه ْم أَْربابا  ِمْن د وِن اللَّهِ اآلي

. «فتلك عبادهتم»: بلى قال: فقلت« وحيّلون ما حّرم اهلل فتحّلونه؟، حيّرمون ما أحّل اهلل فتحّرمون
 ... بتوحيدها كلها هلل سبحانهوال يتم اإلميان إاّل ، فالعبادة أنواع وأصناف

" ِإيَّاَك نـَْعب د  َوِإيَّاَك َنْسَتِعني  : وهلذا كان العبد مأمورا يف كل صالة أن يقول: قال مشس الدين بن القيم
إما خوفا ، فال تزال النفس تلتفت إىل غري اهلل، والنفس تطيعه يف ذلك، والشيطان يأمر بالشرك، "

ولذا أخرب سبحانه عن ، لعبد مفتقرا إىل ختليص توحيده من شوائب الشركفال يزال ا، أو رجاء له، منه
ال دْ وكيف يقدره حق قدره من جعل له عِ ، املشركني أهنم ما قدروه حق قدره يف ثالثة مواضع من كتابه

واملؤثر ال يرضى ، ويؤثر مرضاته، ويهرب من سخطه، يذل وخيضع له، ويرجوه، وخيافه، وندا حيبه
 ... 26هىانت. بإيثاره(
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 !هكذا سادوا ؛30دمك ..لحمك ..دينك ..خذها صريحًة دينك 
وهو من املؤمنني الضعفاء  –يروي لنا البخاري يف صحيحه عن خباب بن األرت رضى اهلل عنه 

وكان ، يب يف اجلاهلية فاشرتته ) أم أمنار(كان قد س  .. املعذبني الذين كلُّوا حتت خمتلف صنوف العذاب
فكانت موالته تعذبه بالنار فتأيت ، فلما شّرفه اهلل هبا أسلم خباب،  يألفه قبل النبوةحدادا وكان النيب

 .. فال يزيده إال إميانا، باحلديدة احملّماة فتجعلها على ظهره ليكفر

ِظلِّ اْلَكْعَبِة َوَقْد َلِقيَنا  أَتـَْيت  َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه وآله َوَسلََّم َوه َو م تَـَوسِّد  بـ ْرَده  يف »: يـَق ول  خباب 
: فـََقالَ ، َوه َو حم َْمرٌّ َوْجه ه  ، يَا َرس وَل اهلِل َأاَل َتْدع و اهلَل لََنا؟! فـََقَعدَ : فـَق ْلت  ، ِمَن اْلم ْشرِِكنَي ِشدَّة  َشِديَدة  

َلك ْم لَي َمشَّط  َأَحد ه ْم بَِأْمَشاِط احلَِْديِد َما د   وَن َعْظِمِه ِمْن حلٍَْم َأْو َعَصٍب َما َيْصرِف ه  َذِلَك ِإنَّ َمْن َكاَن قَـبـْ
َولَي ِتمَّنَّ اهلل  َهَذا ، َوي وَضع  اْلِمْنَشار  َعَلى َمْفرِِق َرْأِسِه فـَي َشقُّ بِاثـْنَـنْيِ َما َيْصرِف ه  َذِلَك َعْن ِديِنهِ ، َعْن ِديِنهِ 

َعاَء  ْئَب َعَلى َغَنِمهِ اأْلَْمَر َحىتَّ َيِسرَي الرَّاِكب  ِمْن َصنـْ  .. «ِإىَل َحْضَرَمْوَت اَل خَيَاف  ِإالَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َوالذِّ

ماذا عسى يفعل حممد صلى اهلل عليه وسلم ألولئك البائسني؟! إنه ال يستطيع أن يبسط محايته  ) 
وهو  -عليهوقد كان يف صالته يرمى ، ألنّه ال ميلك من القوة ما يدفع به عن نفسه، على أحد منهم

 . فال ميلك إال الصرب، وكانت األجناس تلقى أمام بيته، بكرش اجلزور أو رحم الشاة املذبوحة -ساجد

إنه أزاح الغشاوة عن ، إن حممدا صلوات اهلل وسالمه عليه مل جيمع أصحابه على مغنٍم عاجٍل أو آجل
عرفت اليقني الذي فطرت ف، مسح الران عن القلوب، فأبصرت احلّق الذي حجبت عنه دهرا، األعني

وكانوا ، وسببهم الوثيق، فربطهم بنسبهم العريق، إنه وصل البشر برهبم، وحرمتها اجلاهلية منه، عليه
، فاثروا الدار االخرة على الدار الزائلة، إنه وازن للناس بني اخللود والفناء، حيارى حمسورين -قبال

وتوّجهوا للذي فطر السموات ، وثان املنحوتةفازدروا األ، وخرّيهم بني أصنام حقرية وإله عظيم
 . واألرض

                                                 

َا ه َو حلَْ »َقاَل: َعِن احلََْسِن  7921جاء يف الزهد ألمحد بن حنبل بسنده رِقم  62 م َك َوَدم َك َفِإْن اْبَن آَدَم ِدين َك ِدين َك َفِإمنَّ
َلى َونـََفس  اَل َيْسَلْم َلَك ِدين َك َيْسَلْم َلَك ِجْسم َك َوَدم َك َوِإْن َتك ِن اأْل ْخَرى فَـنَـع وذ  بِاللَِّه َفِإنَـَّها نَ   ار  َواَل ت ْطَفأ ، َوَجَسد  اَل يـَبـْ

«.مَت وت     



 

، وحسب أصحابه أن ساقته العناية هلم، حسب حمّمد صلى اهلل عليه وسلم أن قّدم هذا اخلري اجلزيل
واحلرب القائمة بني ، فليلزموا ما عرفوا، وإذا حارهبم عبيد الرجس من األوثان، فإذا أوذوا فليحتسبوا

وعن مؤمنني قائمني ، مث تنكشف عن شهداء وعن هلكى، ي غبارها يوما ماالكفران واإلميان سينجل
 . بأمر اهلل ومشركني مدحورين بإذن اهلل

ويفيض عليهم ما أفاضه اهلل ، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يبّث عناصر الثقة يف قلوب رجاله
سلطان الطغاة أمام طالئعه  وزوال، وانتشار مبادئه، على فؤاده من أمل رحيب يف انتصار اإلسالم

وقد اختذ املستهزئون من هذه الثقة مادة لسخريتهم وضحكهم؛ كان ، املظّفرة يف املشارق واملغارب
 : ويقولون، األسود بن املطّلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النيب عليه الصالة والسالم يتغامزون هبم

 . 37 (مث يصّفرون ويصفقون!!، وقيصر قد جاءكم ملوك األرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى

أبدا كيف كان النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه رضي اهلل عنهم يتحّملون  وال ينسى التاريخ
وكيف هانت عليهم نفوسهم يف اهلل إِلعالء  . ِإظهارا  للدين املتني، واجلوع والعطش، الشدائد واألذى

 . كلمته

 : عليه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل : عن أنس قال

ولقد ، وأ ِخفت  يف اهلل وما خياف أحد، لقد أوذيت يف اهلل وما يؤذى أحد" 
أتت علي ثالثون من بني يوم وليلة وما يل ولبالل ما يأكله ذو كبد )أى إنسان 

 "إال ما يواري إبط بالل أو حيوان(

 )حديث حسن صحيح(: أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه وقال الرتمذي

رسول : أول من أظهر اإِلسالم سبعة: ابن ماجه عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال، مام أمحدأخرج اإلِ 
يَّة، اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر . رضي اهلل عنهم، وبالل؛ واملقداد، وصهيب، وعمَّار وأمه مس 
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 وأما سائرهم. ومهوأما أبو بكر فمنعه اهلل بق. فأما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمنعه اهلل بعمِّه
فما منهم من أحد إال وقد آتاهم ، فأخذهم املشركون فألبسوهم أْدر ع احلديد وصهروهم يف الشمس

، فأخذوه فأعَطوه الولدان، وهان على قومه. فإنه هانت عليه نفسه يف اهلل، على ما أرادوا إال بالال  
نقال عن حياة . البداية كذا يف  -أحد ، أحد: وهو يقول، فجعلوا يطوفون به يف ِشعاب مكة

 . الصحابة

وهى تلك الرفعة والعزة اليت يرتقى إليها الرجل املسلم ، ومبناسبة هذه السمة اليت متيز الرجولة اإلسالمية
 .. فيصري بطال هتابه اجلبال الشم

منبهرا ولنرتك التاريخ حيكى ، هبذه املناسبة يعرض لنا التاريخ قصة نوع جديد وفريد من الرجولة والبطولة
 : فيقول، مثلنا متاما

َوويل ، َفَكَتَب ع َمر  ْبن  اخْلطاب ِإىَل م َعاِويَة بن أيب س ْفَيان أغزو الّروم، ) َكاَن َعْبَد اللَِّه ْبَن ح َذاَفَة بِالشَّامِ 
َفِقيَل َله  )أى لقائد الروم ، ى النَّاسِ َفَخرََج َعْبد  اللَِّه ْبن  ح َذاَفَة َعلَ ، َعَلْيِهْم َعْبَد اللَِّه ْبَن ح َذاَفَة السَّْهِميَّ 

هرِقل ( يف َطرِيِق الرُّوِم ِإنَّ يف نَاِحَيِة َكَذا وََكَذا َرج ال ِمْن َأْصَحاِب َهَذا الرَّج ِل ) يعىن رجال من أصحاب 
 . ( ِفيِهمْ  وهو عبد اهلل بن حذافة رضى اهلل عنه، حممد صلى اهلل عليه وسلم

فَاقْـَتَطع وه ْم )أى أخذوهم أسرى( َوِمنـْه ْم َعْبد  اللَِّه ْبن  ، َعَلى طَائَِفٍة ِمَن اْلم ْسِلِمنيَ  َفَحَمَلِت الرُّوم   
ِإنَّ َهَذا الرَّج َل ِمْن قـ َرْيٍش يـَْعن وَن َعْبَد اللَِّه ْبَن : قَاَل فَـَلمَّا َدَخَل الرُّوم  َعَلى ِهرِقَل قَال وا َله  ، ح َذاَفَة السَّْهِميُّ 

 .. َأِجْعه  : َفَدفـََعه  ِإىَل َرج ٍل فـََقالَ ، َوه َو اْبن  َعمِّ حم َمَّدٍ ، اَفةَ ح ذَ 

، د  اللَِّه ْبن  ح َذاَفةَ َفَأَجاَعه  الرَّج ل  َفَكاَن يَْأتِيِه يف ك لِّ يـَْوٍم بَِلْحِم ِخْنزِيٍر فَـَيَضع ه  بـَنْيَ َيَدْيِه فـَيَـْعِرض  َعْنه  َعبْ 
 . َهَذا َطَعام  اَل حيَِلُّ لََنا َأْكل ه  : َوقَاَل رضى اهلل عنه

َوقَاَل َهَذا َطَعام  اَل حيَِلُّ ، أَتـَْيت ه  بَِلْحِم ِخْنزِيٍر َومَخٍْر َفَأْعَرَض َعْنه  : فـََقاَل َله  ، َفَدَخَل الرَّج ل  َعَلى ِهرِقلَ : قَالَ 
َفذهب َفأَتَاه  ، فَاْذَهْب فأطعمه َشْيئا: قَاَل هرِقل.. ه  فَِإْن َكاَن َلَك يف الرَّج ِل َحاَجة  َفَأْطِعمْ ، لََنا َأْكل ه  

 .. فـََلمَّا أ ْخربَ ِهرِقل  ِبَذِلَك قَاَل قد بلوته بالضراء فابتليه بالسراء، ِبَطَعاٍم َفَأَكَله  

 .. ِلكَ فـََلْم يـَْلَتِفْت َعْبد  اللَِّه ْبن  ح َذاَفَة إىل شيء ِمْن ذَ ، َفأَتَاه  باجلواري وبألطاف ومالهي 



 

َنا ؛فـََقاَل لِْلَجَوارِي َما َكاَن ِمْنه  ِإلَْيك نَّ َحرََكة  ، َفأَتَاه  الرَّج ل  َفَأْخبَـَره  ِبَذِلكَ  .. فـَق ْلَن اَل َواللَِّه َما اْلتَـَفَت ِإلَيـْ
فـََهْل َلَك َأْن تـ َقبَِّل َرْأِسي  ؛رَّاِء َفَصبَـْرتَ فـََقاَل َله  ِهرِقل  َقْد بـََلْوت َك بِالسَّرَّاِء َوالضَّ ، َفَأْرَسَل ِإلَْيِه ِهرِقل  َفأَتَاه  

فـََهْل َلَك َأْن تـ َقبَِّل َرْأِسي َوأَْدَفَع َلَك ك لَّ : قَاَل هرِقل، اَل : البطل ( قَاَل ) الرجل األىبُّ ، َوتـَْنج َو بِنَـْفِسكَ 
 . نـََعمْ : َأِسرٍي ِمَن اْلم ْسِلِمنَي ِعْنِدي ؟ قَالَ 

فـََقِدَم َعَلى ع َمَر َفَسَعى ِبِه ، َعْبد  اللَِّه ْبن  ح َذاَفَة َفَدَفَع ِإلَْيِه ك لَّ َأِسرٍي ِعْنَده  ِمَن اْلم ْسِلِمنيَ  فـََقبََّل َرْأَسه  
اْلَمال  أَْيَن : َفَدَعاه  ع َمر  فـََقالَ ، َوقَاَل ِإنَّ ِهرِقَل َقْد بـََعَث ِإلَْيَك َمَعه  َماال َفَخزنَه  َعْنكَ ، َساٍع ِإىَل ع َمرَ 

َنا ؟ َقالَ   .. يَا أَِمرَي اْلم ْؤِمِننَي َما بـََعَث ِإلَْيَك ِهرِقل  َشْيئ ا: الَِّذي ب ِعَث َمَعَك ِإلَيـْ

ِن فَاْسَتْخرََج م َعاِويَة  َخبَـَر َعْبِد اللَِّه بْ ، َفَكَتَب ع َمر  ِإىَل م َعاِويََة َأِن اْسَتْخرِْج يل َخبَـَره  َواْفَحْص َعْن أَْمرِهِ  
مث َقاَل ، ِإىَل َعْبِد اللَِّه ْبِن ح َذاَفَة فـََقبََّل َرْأَسه   فَـَلمَّا قـََرَأ عمر كتاب م َعاِويَة َقام، ح َذاَفَة وََكَتَب ِبِه ِإىَل ع َمرَ 

فـََقاَل َله  َعْبد  اللَِّه ْبن   ْنزِيِر؟يـَْرمَح َك اللَّه  َما َمنَـَعَك ِإْذ بـََلَغ ِبَك اجلَْْهد  َما بـََلَغ َأْن تَْأك َل حلََْم اخلِْ : َله  ع َمر  
َوَلِكينِّ كرهت َأن يشمت بِاإِلْسالِم ، َواللَِّه يَا أَِمرَي اْلم ْؤِمِننَي َلَقْد علمت َأن َذِلك موسوعا يل: ح َذاَفةَ 
  ...32( !َوَأْهِلهِ 

صاحب النَّيبّ ، لسهمي" أسرت الروم َعْبد اللَِّه ْبن حذافة ا: قال، جاء يف أسد الغابة )عن ابن عباسو 
، لقدر ) آنية كبرية ( من حناس، تنصر َوِإال ألقيتك يف الِقدر: فقال له الطاغية، َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ودعا برجل من أسرى املسلمني فعرض عليه ، فدعا بالِقدر النحاس فملئت زيت ا وأغليت، ما أفعل: قال
، ما أفعل: قال، تنصر َوِإال ألقيتك: وقال لعبد اللَّه، فإذا عظامه تلوح، ةفألقاه يف البقر ، فأىب، النصرانية

ال ترى أين بكيت : قال، ردوه: قال، قد بكى، قد جزع: فقالوا، فأمر به أن يلقى يف البقرة فبكى
كنت ،  ولكين بكيت حيث ليس يل إال نفس واحدة يفعل هبا هذا يف اللَّه، جزع ا مما تريد أن تصنع يب

فأعجب منه : قال، مث تسلط علي فتفعل يب هذا، ن يكون يل من األنفس عدد كل شعرة يفأحب أ
تنصر وأزوجك بنيت وأقامسك : قال، ما أفعل: قال، قبل رأسي وأطلقك: فقال، وأحب أن يطلقه

أما هذه : قال، قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك مثانني من املسلمني: قال، ما أفعل: قال، ملكي

                                                 

( وذكرها مع زيادات 362\7،م7622، 7 ط،الرياض -دار العلوم  ،هـ(333لإلفريقي، أبو العرب )م:  ،) ا.ه. احملن 32
 .7972\3أبو نعيم يف معرفة الصحابة 



 

فلما قدموا َعَلى عمر ْبن اخلطاب قام إليه ، وأطلق مع مثانني من املسلمني، وأطلقه، سهفقبل رأ، فنعم
: فكان أصحاب َرس ول اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ميازحون َعْبد اللَِّه فيقولون: قال، عمر فقبل رأسه
 . 33لمني "(أطلق اللَّه بتلك القبلة مثانني من املس: فيقول هلم، قبلت رأس علج

َحقٌّ َعَلى ك لِّ : فـََقاَل ع َمر  . َفَأْخبَـَره  َخبَـَره  ، )َقِدَم بِاأل َساَرى َعَلى ع َمرَ : 32و جاء يف سري أعالم النبالء
: فـََقالَ  َوَقْد َرَوى اْبن  َعاِئٍذ ِقصََّة اْبِن ح َذاَفةَ ... فقبل رأسه. م ْسِلٍم َأْن يـ َقبَِّل َرْأَس اْبِن ح َذاَفَة َوأَنَا أبدأ
ثـََنا الَولِْيد  بن  حم َمٍَّد َأنَّ اْبَن ح َذاَفَة أ ِسرَ  أطلق له ثالث مئة َأِسرْيٍ َوَأَجاَزه  : َفذََكَر الِقصََّة م َطوََّلة  وفيها. َحدَّ

َفة  َوَثالَِثنْيَ َوِصْيفا   ِلكَ . بَِثالَِثنْيَ أَْلِف ِديـَْناٍر َوَثالَِثنْيَ َوِصيـْ
َ
َوَيد لُّ َعَلى َذِلَك . َقْد َأْسَلَم ِسرّا   َوَلَعلَّ َهَذا امل

 ... وال تعليق. ه. ا 32(. م َباَلَغت ه  يف ِإْكَراِم اْبِن ح َذاَفةَ 

يف مدرسته تعلموا وعلموا  فأنظر رمحك اهلل كيف أن الرجال الذين رباهم حممد صلى اهلل عليه وسلم
إهنا .. إعالء كلمة النور واحلق والتوحيد واحلرية الدنيا كلها الثبات على اإلميان وحتمل الشدائد من اجل

 !!!!!....دينك حلمك دمك.. دينك: أمسى الدروس يف مدرسة الرسول

                                                 

 ، ط العلمية273\3أسد الغابة البن األثري   33
صر(  م ،ط دار احلديث322\3سري أعالم النبالء للذهيب )  34 

، :دار إحياء الرتاث العريب 221/ 1جاء يف البداية والنهاية إلبن كثري  67 ) َعْبد  اللَِّه ْبن  ح َذاَفَة ْبِن قَـْيٍس اْلق َرِشيُّ السَّْهِميُّ
ِإَذا اَلَحى الرَِّجاَل وََكاَن  -َهاَجَر ه َو َوَأخ وه  قَـْيس  ِإىَل احلبشة، وكان من سادات الصحابة، وهو القائل: يا رسول اهلل من أيب؟ 

ِإىَل َعِظيِم ب ْصَرى فَـَقاَل: أَب وَك ح َذاَفة ، وََكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم أرسله ِإىَل ِكْسَرى َفَدَفَع ِكَتابَه   -د ِعَي ِلَغرْيِ أَبِيِه 
... (.فقد مجع الرجل .، َوَقْد َأَسَرْته  الرُّوم  يف َزَمِن ع َمر  ْبن  اخلَْطَّاِب َرِضَي اللَّه  َعْنه ،فَـبَـَعَث َمَعه  َمْن يـ َوصِّل ه  ِإىَل ِهرِقَل َكَما تقدَّم

فقد  أسلم قدمي ا، وصحب َرس ول اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، وهاجر ِإىَل أرض احلبشة  ،بني فضائل مل جتتمع يف كثري رجال
أَب و َسِعيد اخلدري: إن َعْبد اللَِّه شهد بدر ا، وشهد له َرس ول اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه وسلم أنه ابن اهلجرة الثانية، قال 

وأرسله َرس ول اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم بكتابه ِإىَل كسرى   ،حذافة.وهى شهادة عظيمة بطهارة نسبه يف جاهلية جنسة
. وله يف مواقف .كان يف ستة محلهم الرسول أمانة الرسالة مللوك األرض باإلسالم.وكان فيه دعابةف ،يدعوه ِإىَل اإلسالم

. راجع لذلك كتاب فتوح الشام وموقف أسره  )ذكر غزوة مرج القبائل داخل الدروب( اجمللد .الفروسية والبطولة الكثري
اللهم احشرنا مع حممد  ،رب عن عشر معشار حقوقهم علينا.. فأين حنن من معرفة أبطالنا والكلمات مهما كثرت ال تع.الثاين

 ...صلى اهلل عليه وسلم وصحبه



 

 

 إلى أسد من أسد  
إعلم أي أخي إمنا  ): روى ابن وضاح عن غري واحد أن أسد بن موسى كتب إىل أسد بن الفرات

وحسن ، أعطاك اهلل من إنصافك الناسمحلين على الكتاب إليك ما ذكر أهل بالدك من صاحل ما 
، فقمعهم اهلل بك، وطعنك عليهم، وعيبك ألهل البدعة وكثرة ذكرك هلم، حالك مما أظهرت من السنة
وصاروا ، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذهلم اهلل بذلك، وشد بك ظهر أهل السنة

 . ببدعتهم مسترتين

وأين تقع . أفضل حسناتك من الصالة والصيام واحلج واجلهادفأبشر أي أخي بثواب ذلك وأعتد به 
"من : وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، هذه األعمال من إقامة كتاب اهلل وإحياء سنة رسوله

"أميا داع دعا إىل هذا : وقال. 39أحيا شيئا من سنيت كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني" وضم بني أصبعيه
 ثل أجر من تبعه إىل يوم القيامة" فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟فاتبع عليه كان له م

 . وينطق بعالماهتا، كر أيضا أن هلل عند كل بدعة كيد هبا اإلسالم وليا هلل يذب عنهاوذ  

حني  رضى اهلل عنه قال ملعاذ، يا أخي هذا الفضل وكن من أهله فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم فاغتنم
 -31القول فيه وأعظم -ألن يهدي اهلل بك رجال خري  لَك من كذا وكذا: وصاه وقالبعثه إىل اليمن وأ

                                                 

قـال .)مـن أحيـا سـنيت فقـد أحبـين، ومـن أحبـين كـان معـي يف اجلنـة( -2232ضعف حنوه األلباين يف الضعيفة بـرِقم :قلت 39
عنـد ابـن ماجـة أن رسـول اهلل صـلى اهلل  – كمـا قـال األلبـاين  –خري  منه يف معناه احلديث الصحيح لغريه و  ..ضعيف :األلباين

" من أحيا سنة من سنيت فعمل هبا النـاس كـان لـه مثـل أجـر مـن عمـل هبـا ال يـنقص مـن أجـورهم شـيئا ومـن  :عليه وسلم قال
صـحيح وضـعيف ابـن ماجـة بـرِقم ) ."ابتدع بدعة فعمل هبا كان عليه أوزار من عمل هبا ال ينقص من أوزار من عمل هبا شيئا

وما يدركه عمل مثل عمره مراٍت ومراٍت بالـدعوة الصـادقة  ،وانظر رمحك اهلل كيف أن املرء يكسب ما ال حيصى كثرة   .(206
صى ببدعتهم  ،إىل السنة وقمع البدعة . فالسالمة والنجاء يف لـزوم سـنة .وكذا حال اهللكى دعاة البدعة يف كسب أوزاٍر ال حت 

 ..املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
ــَع النَّــيبَّ َصــلَّى اهلل  َعَلْيــِه َوَســلََّم، يَـ روى ا31  : يـَــْوَم لبخــاري ومســلم يف الصــحيحني َعــْن َســْهِل بْــِن َســْعٍد َرِضــَي اللَّــه  َعْنــه ، مسَِ ق ــول 

يـ ْعَطى، فَـَغَدْوا وَك لُّه ـْم يـَْرج ـو َأْن يـ ْعطَـى، فَـَقـاَل: فَـَقام وا يـَْرج وَن ِلَذِلَك أَيُـّه ْم  ،«أَل ْعِطنَيَّ الرَّايََة َرج ال  يـَْفَتح  اللَّه  َعَلى َيَدْيهِ »َخْيبَـَر: 



 

فاغتنم ذلك وادع إىل السنة حىت يكون لك يف ذلك ألفة ومجاعة يقومون مقامك إن حدث بك 
 . فيكونون أئمة بعدك فيكون ذلك ثواب لك إىل يوم القيامة كما جاء األثر، حادث

اهلل لك املبتدع املفتون الزائغ  دَّ ري ف، )احتساب لألجر عند اهلل تعاىل ( بةٍ سْ ونية وحِ  فاعمل على بصريةٍ 
إن تلقى اهلل بعمٍل يشبهه وإياك أن يكون فإنك ، فتكون خلفا من نبيك صلى اهلل عليه وسلم، احلائر

لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء األثر )من جالس صاحب بدعة نزعت منه 
وجاء "ما من إله . 32نفسه ومن مشى إىل صاحب بدعة مشى يف هدم اإلسالم( العصمة ووكل إىل

وقد وقعت اللعنة من رسول اهلل صلى اهلل عليه . يعبد من دون اهلل أبغض إىل اهلل من صاحب هوى"
وكلما ازدادوا ، وأن اهلل ال يقبل منهم صرفا وال عدال وال فريضة وال تطوعا، وسلم على أهل البدع

فارفض جمالسهم وأذهلم وأبعدهم كما أبعدهم اهلل وأذهلم ، ما وصالة ازدادوا من اهلل بعدااجتهادا وصو 
 . رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأئمة اهلدى بعده"

وبغضهم للبدعة وحماربتهم ، هذا مثال من رسائل األوائل يريك عناية السلف بالسنة والذب عنها
 . واملخاَطب عرف مكانة تلك الرسالةومن عرف مقام األسدين املخاِطب ، ألهلها

كان . فاملخاِطب )بالكسر( هو أسد بن موسى بن إبراهيم ابن اخلليفة الوليد بن عبد املالك بن مروان
 . استشهد به البخاري واحتج به أبو داود والنسائى. ثقة حافظا يلقب بأسد السنة

                                                                                                                                                 

ــَن َعِلــيٌّ؟» ــ ،«أَْي ــَرأَ َمَكانَــه  َحــىتَّ َكأَنَّــه  ملَْ َيك  ــِه، فَـبَـ نَـْي ــه ، فَـَبَصــَق يف َعيـْ ــَأَمَر، َفــد ِعَي َل ــِه، َف نَـْي ــِه َشــْيء ، فَـَقــاَل: َفِقيــَل: َيْشــَتِكي َعيـْ ْن ِب
ــْم ِإىَل اإِلْســاَلِم، َوَأْخــربْه ْم مبـَـا جيَِــب  َعَلــْيِهْم، »ون ــوا ِمثْـَلَنــا؟ فَـَقــاَل: نـ َقــاتِل ه ْم َحــىتَّ َيك   َعَلــى رِْســِلَك، َحــىتَّ تـَْنــزَِل ِبَســاَحِتِهْم، مث َّ اْدع ه 

مر وهي أنفـس أمـوال العـرب يضـربون )محر النعم( هي اإلبل احلو «فَـَواللَِّه أَلَْن يـ ْهَدى ِبَك َرج ل  َواِحد  َخيـْر  َلَك ِمْن مح ِْر النـََّعمِ 
 هبا املثل يف نفاسة الشيء وإنه ليس هناك أعظم منه[

َعـْن س ـْفَياَن الثَـّـْورِيِّ ، قَـاَل: "  َمـْن َجـاَلَس َصـاِحَب ِبْدَعـٍة ملَْ َيْسـَلْم ِمـْن ِإْحـَدى ثَـاَلٍث:  هو أثر رواه ابن وضاح يف البـدع  32
َنة  ِلَغريِْ  َمـا أ بَـايل َمـا َتَكلَّم ـوا ،  ِه ، َوِإمَّا َأْن يـََقَع يف قَـْلِبِه َشـْيء  فَـيَـزِلَّ بِـِه فَـي ْدِخلَـه  اللَّـه  النَّـاَر ، َوِإمَّـا َأْن يـَق ـوَل: َواللَّـهِ ِإمَّا َأْن َيك وَن ِفتـْ

    " َوِإينِّ َواِثق  بِنَـْفِسي ، َفَمْن أَِمَن اللََّه َعَلى ِديِنِه َطْرَفَة َعنْيٍ َسَلَبه  ِإيَّاه  



 

مث ارحتل فسمع من مالك ، مالك تفقه بأصحاب، واملخاَطب )بالفتح( هو أسد بن الفرات بن سنان
 36. "وكان ثقة مل يزن ببدعة": قال يف الديباج. وأخذ عن أصحاب أيب حنيفة، موطأه وغريه

مسعت مالك بن أنس : عن عبد الرمحن بن مهدي قال: روى اخلطيب يف شرف أصحاب احلديث
ه سننا فاألخذ هبا ووالة األمر بعد -صلى اهلل عليه وسلم  -سن رسول اهلل : رضي اهلل عنه يقول

من عمل هبا مهتد ومن ، واستكمال لطاعة اهلل وقوة على دين اهلل، تصديق لكتاب اهلل عز وجل
 ... استنصر هبا منصور ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنني وواله اهلل ما توىل

رجل  مسعت مالك بن أنس وأتاه: حكى ابن العريب عن الزبري بن بكار قال: وجاء يف االعتصام -
صلى اهلل عليه  -من أين أحرم؟ قال من ذي احلليفة من حيث أحرم رسول اهلل : فقال يا أبا عبد اهلل

فإين أريد أن أحرم من املسجد : قال. ال تفعل: فقال، إين أريد أن أحرم من املسجد: فقال، -وسلم 
، إمنا هي أميال أزيدهاوأي فتنة هذه؟ : فقال. ال تفعل فإين أخشى عليك الفتنة: قال. من عند القرب

صلى اهلل عليه وسلم  -وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قصر عنها رسول اهلل : قال
َنة  أَْو ي ِصيبَـه ْم َعَذاب  : ؟ إين مسعت اهلل يقول- َاِلف وَن َعْن أَْمرِِه َأْن ت ِصيبَـه ْم ِفتـْ }فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خي 

 اهـ. أَلِيم {

السنة سفينة : كنا عند مالك بن أنس فذكرت السنة فقال: يف ذم الكالم عن ابن وهب قالوجاء  -
 . نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

-صلى اهلل عليه وسلم  -نة نبيه من أراد النجاة فعليه بكتاب اهلل وس: وجاء يف ذم الكالم عنه قال -
 20. ه. ( ا.. 

                                                 

الطبعــة األوىل،  ،مطبوعــات وزارة الشــؤون الدينيــة ،جمــالس التــذكري مــن حــديث البشــري النــذير، عبــد احلميــد بــن بــاديس  36
 .721،722ص ،م7623 -هـ 7203

املكتبـة اإلسـالمية للنشـر  ،أبـو سـهل حممـد بـن عبـد الـرمحن املغـراوي ،موسوعة مواقـف السـلف يف العقيـدة واملـنهج والرتبيـة 20
 .3/2مصر،  –ع، القاهرة والتوزي



 

رض تنتقل من أسٍد إىل نسان على األج الرباين يف ضبط حركة اإلنها السنة الشريفة واملهي  هذه: قلت  
إال بالوقوف خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ... أسٍد وال حيمل تبعاهتا يف زمن الغربة إال األسود 

 .... إماما وقدوة وهاديا وسبيال

إن أهل : قال لمروى أمحد وأبو داود عن معاوية رضى اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
وإن هذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني ملة _ ، الكتابني افرتقوا يف دينهم على ثنتني وسبعني ملة

وإنه سيخرج يف أميت أقوام جتاري هبم تلك ، وهي اجلماعة، كلها يف النار إال واحدة  –يعين األهواء 
واهلل _ يا معشر ، إال دخله ال يبقى منه عرق وال مفصل، كما يتجارى الكلب بصاحبه،  األهواء

. العرب _ لئن مل تقوموا مبا جاء به نبيكم صلى اهلل عليه وسلم لغريكم من الناس أحرى أال يقوم به "
27 
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ــاِن َوَســبـْع وَن يف النَّــاِر َوَواِحــَدة  يف اجْلَنَّــِة، َوِهــَي اجلََْماَعــة (  ــِه  ،) ثِْنَت ــاِع آثَــارِِه َعَلْي ــِه الَّــِذيَن اْجَتَمع ــوا َعَلــى اتِـَّب ــِم َواْلِفْق َأْي: َأْهــل  اْلِعْل

 .الصَّاَلة  َوالسَّاَلم  يف النَِّقرِي َواْلِقْطِمرِي، وملَْ يـَْبَتِدع وا بِالتَّْحرِيِف َوالتـَّْغِيريِ 
ــنََّة قَــْد َســبَـَقْت ِقَياَســك ْم فَــاتَِّبْع َواَل تـَْبَتــدِْع َفِإنَّــَك ملَْ َتِضــلَّ َمــا َأَخــْذَت بِــ ــَرْيح : ِإنَّ السُّ ــعْ قَــاَل ش  ـَـا رَأْيِــي مبَْنزِلَــِة اأْلَثَِر، َوقَــاَل الشَّ يبُّ: ِإمنَّ

ــــَو اجلَْ  ــــا َعَلــــى رَْأِس َجَبــــٍل َلَكــــاَن ه  ــــْفَياَن: لَــــْو َأنَّ َفِقيه  َهــــا َأَكْلتَـَهــــا، َوَعــــْن س  َويف  :َماَعــــة  )َوِإنَّــــه  َســــَيْخر ج (اْلَمْيَتــــِة ِإَذا اْحَتْجــــَت ِإلَيـْ
بِالتَّـاَءْيِن  :َأْي: مَجَاَعات  )تـََتَجاَرى( ،َويف ن ْسَخٍة: ِمْن أ مَّيِت )أَقـَْوام ( :ر ج  َأْي َيْظَهر  )يف أ مَّيِت(اْلَمَصابِيِح َوزَاَد يف رَِوايٍَة: َوِإنَّه  َسَيخْ 

ـَو َمْيـل  الـنـَّْفِس ِإىَل  :َأْي: يف َمَفاِصِلِهْم )تِْلَك اأْلَْهَواء ( ،َأْي َتْدخ ل  َوجَتْرِي َوَتْسرِي )هِبِْم(  َمـا َتْشـَتِهيِه، َواْلم ـرَاد  ه نَـا مَجْـع  َهـو ى َوه 
ــَو الَّــِذي حَيِْمل ــه   ــِل ه  ــَبِب َمْوِضــَع اْلم َســبَِّب أِلَنَّ َهــَوى الرَّج  ــَداِع الــرَّْأِي اْلَفاِســِد َأِو  اْلِبْدَعــة ، فَـَوَضــَعَها َمْوِضــَعَها َوْضــع ا لِلسَّ ــى ِإْب َعَل

: جَتَــار وا يف احْلَـِديِث ِإَذا َجــَرى  اْلَعَمـِل بِـِه، َوِذْكــر  اأْلَْهـَواِء ِبِصــيَغِة اجلَْ  ــَواِع اهْلَـَوى َوَأْصـَناِف اْلِبــدَِع يـ َقـال  ـا َعَلــى اْخـِتاَلِف أَنـْ ْمـِع تـَْنِبيه 
) ه ْم َمـــَع َصـــاِحِبِه )َكَمـــا يـََتَجـــاَرى اْلَكْلـــب  ـــلٌّ ِمـــنـْ يـَتَـَفـــرَّق  أَثـَـــر ه  ِبَفْتَحتَــــنْيِ َداء  خَمـ ــوف  حَيْص ـــل  ِمـــْن َعـــضِّ اْلَكْلـــِب اْلَمْجن ـــوِن وَ  :ك 

( ،)ِبَصــاِحِبِه( َقــى ِمْنــه  ِعــْرق  يــِع َأْعَضــائِِه، َأْي: ِمْثــل  َجــْرِي اْلَكْلــِب يف اْلع ــر وِق )اَل يـَبـْ ِبَكْســِر اْلَعــنْيِ )َواَل  :َأْي: َمــَع َصــاِحِبِه ِإىَل مجَِ
ــه ( ــؤَ  .َمْفِصــل  ِإالَّ َدَخَل ــيِهْم َوتـ  ــدَع  ِف ــِة اْلَكْلــِب َفَكــَذِلَك تَــْدخ ل  اْلِب ــْن َعضَّ ْنَســاِن ِم ثِـّر  يف َأْعَضــاِئِهْم، ِقيــَل: اْلَكْلــب  َداء  يـَْعــِرض  ِلإْلِ

ا ِإالَّ َكلِـ اض  َب َأْي ج ـنَّ، َويـَْعـِرض  لَـه  َأْعـرَ اْلَكِلِب َأْي اْلَمْكل وِب، َوه َو اْلَمْجن ـون  فَـي ِصـيب ه  ِشـْبه  اجلْ ن ـوِن، َواَل يـََعـضُّ اْلَمْجن ـون  َأَحـد 
ـا، َوَأمْجََعـ ِت اْلَعـَرب  َأنَّ َدَواَءه  َقطْـَرة  ِمـْن َدٍم خي ْلَـط  َرِديَئة  ت ْشِبه  اْلَمالِيخ وْلَيا م ْهِلَكة  َغالِب ا، َومَيَْتِنع  ِمْن ش ْرِب اْلَماِء َحـىتَّ مَيـ وَت َعَطش 

 مبَاٍء فَـي ْسَقاه .



 

  ...أما هؤالء فرجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه
ن منه يصنعو  -عينه -وحىت املوت ، إن الرجال يف اإلسالم ال يعرفون اليأس من احلياة: قلت وال أزال

.. يقاتلون من أجل نشر النور واحلق وال يبالون باملوت.. ولكنها حياة  أبدية  يف نعيٍم ال ينقطع ؛حياة  
صى لقلوب دخلها نور اإلسالم واحدا   موتا  ذلك ألن  طلت النفس أ وإذا كنت.. خيلِّف حيواٍت ال حت 

يف احلرب  نا هذه وجهودهم املخزيةقليال يف حماولة لفهم حركية الطابور اخلامس )املنافقون ( يف أيام
ولكى تتضح لنا النماذج ، فإن ذلك كله لكشف وفضح نوٍع من املخنثني حييون بيننا ؛على اإلسالم

تكون » -عن أيب حذيفة  22صحيح  حديث جاء يف. احلقيقية للرجولة فإنه بضدها تتميز األشياء
من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فالزم مجاعة دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها هم قوم 

كلها ولو أن تعض بأصل شجرة   رِقاملسلمني وإمامهم فإن مل تكن مجاعة وال إمام فاعتزل تلك الف
 . «حىت يدركك املوت وأنت كذلك

، حني نتحدث عن مدرسة الرجولة اإلسالمية اخلاصة اليت ترتفع فوق األعذار متامالكن األمر خيتلف  
ألهنم بدئوا بالدرس احملمدي األعلى يف بناء النفوس ، ا دورهم الالئق هبم يف ركب احلياةليأخذ رجاهل

 ... القوية والعزائم الفتية واهلمم العالية

. " املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري: قال صلى اهلل عليه وسلم
لو أين فعلت  : وإن أصابك شيء فال تقل، تعجزوال ، واستعن باهلل عز وجل، احرص على ما ينفعك

 ... 23فإن )لو( تفتح عمل الشيطان"، قدر اهلل وما شاء فعل: ولكن قل، كان كذا وكذا

وََكاَن َله  بـَن وَن أَْربـََعة ِمْثل ، ) َأنَّ َعْمَرو ْبَن اجلَْم وِح َكاَن َرج ال َأْعرََج َشِديَد اْلَعرَجِ : جاء يف عيون األثر
أى )فَـَلمَّا َكاَن يـَْوم  أ ح ٍد أَرَاد وا َحْبَسه  ، َيْشَهد وَن اْلَمَشاِهَد َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،اأَلَسدِ 

: قَالَ . َوَسلَّمَ َوَقْد َذَهَب بـَن وك َمَع الّنيبّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه ، َواَل َحرََج َعَلْيك، أَْنَت َرج ل  َأْعرَج  : َوقَال وا، منعه
ِإنَّ َبيِنَّ : َفأََتى َرس ول اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ ، (َبٍخ! َيْذَهب وَن إىَل اجْلَّنِة َوَأْجِلس  أَنَا ِعْندَك ْم!

،  أَلْرج و َأْن َأطََأ ِبَعَرَجيِت َهِذِه يف اجْلَنَّةِ فـََواللَِّه ِإينِّ ، ي رِيد وَن َأْن حَيِْبس وين َعْن َهَذا اْلَوْجِه َواخْل ر وِج َمَعَك ِفيهِ 
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َما »: َوَقاَل لَِبِنيهِ « َفال ِجَهاَد َعَلْيكَ ، أَمَّا أَْنَت فـََقْد َعَذَرَك اللَّه  »: فـََقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َوذََكَر أَب و ع َمَر بن عبد الرب ، فـَق ِتَل يـَْوَم أ ح دٍ ، َفَخرََج َمَعه  « ز ق ه  َشَهاَدة  َلَعلَّ اللََّه يـَرْ ، َعَلْيك ْم َأْن ال مَتْنَـع وه  

َلِة َوَقالَ ، َفَأَخَذ ِسالَحه  َوَوىلَّ : يف َخرَبِِه قَالَ  َوال تـَر دَّين ، اللَّه مَّ اْرز ْقيِن الشََّهاَدةَ : فَـَلمَّا َوىلَّ أَقْـَبَل َعَلى اْلِقبـْ
َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإنَّ ِمْنك ْم َمْن َلْو »: مث َّ َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َوِفيهِ . ي َخائِب اِإىَل َأْهلِ 

مَحََل ه َو َوابـْن ه  : َوِقيلَ ، ِتهِ َوَلَقْد َرأَيـْت ه  َيطَأ  يف اجْلَنَِّة ِبَعَرجَ ، ِمنـْه ْم َعْمر و ْبن  اجلَْم وحِ ، أَْقَسَم َعَلى اللَِّه ألَبـَرَّه  
 .. 22(. حني انكشف املسلمون فقتال مجيعا( َخالد  )

وعبد اهلل بن عمرو بن حرام والد جابر فحملتهم هند بنت عمرو بن ، واستشهد ابنه خاّلد بن عمرو) 
ة رضي اهلل تها أم املؤمنني عائشيفلق، حرام زوجة عمرو بن اجلموح على بعري هلا تريد هبم املدينة

هل عندك خرب؟ : فقالت هلا، ومل يضرب احلجاب يومئذ، وقد خرجت يف نسوة تسرتوح اخلرب -عنهما
واخّتذ اهلل من . أّما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصاحل وكّل مصيبة بعده جلل: ما وراءك؟ قالت

وََكَفى اللَّه  اْلم ْؤِمِننَي اْلِقتاَل وَكاَن اللَّه  َقِويًّا ، يَنال وا َخرْيا  املؤمنني شهداء َوَردَّ اللَّه  الَِّذيَن َكَفر وا ِبَغْيِظِهْم ملَْ 
 : قالت عائشة (22األحزاب )َعزِيزا  

إىل : قالت وأين تذهبني هبم؟: قالت. وزوجي عمرو بن اجلموح، أخي وابين خاّلد: من هؤالء؟ قالت
ما : ملا عليه؟ قالت: فقالت هلا عائشة، فربك، تزجر بعريها، حل حل: مث قالت، املدينة أقربهم فيها

 ، فوّجهته راجعة إىل أحد، وزجرته فقام وبرك، ولكن أراه لغري ذلك، ذاك به لرمّبا محل ما حيمل بعريان

هل قال عمرو ، إّن اجلمل مأمور: فقال، فأسرع فرجعت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربته بذلك
فقال ، اللهم ال ترّدين إىل أهلي خائبا وارزقين الشهادة: ه إىل أحد قالإن عمرا ملّا توجّ : شيئا؟ قالت

من لو أقسم  -معشر األنصار -إّن منكم، فلذلك اجلمل ال ميضي»: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ما زالت املالئكة ، يا هند، بعرجته يف اجلّنة (يطأ)ولقد رأيته ، منهم عمرو بن اجلموح. على اهلل ألبره

مث مكث رسول اهلل صلى اهلل عليه ، «ة على أخيك من لدن قتل إىل الساعة ينتظرون أين يدفنمظلّ 
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ادع اهلل عسى أن ، يا رسول اهلل: قالت« قد ترافقوا يف اجلنة، يا هند»: مث قال، وسلم حىت قربهم
 . ه. ا.. 22(. جيعلين معهم

متتزج  -قلت كما -ايل للرجولة اليت تعجز أن تصف هذا املعىن الع ؛مث إن الكلمات لتتوقف يف احللق
حانني  ؛يقفون على قمم جبال البطولة.. يتسامون فوق ذواهتم بالبطولة يف رجالٍ  عجيبةٍ  بطريقةٍ 

 ... أنفسهم مقصرين حيملون أغلى التضحيات على أكفهم؛ يرون ؛مسهإين بربِّ كَ م   ؛رؤوسهم خلالقهم

ومل يكن الرجل فيه وليد ، أو ليربزه، يصنع رجال( مل يكن املوقف ل. بالنسبة لعمرو بن اجلموح )ر
، الرجل والبطل منذ صنعه اإلسالم على عينه –ودائما  –لقد كان .. والبطولة بنت اللحظة، الصدفة

وهم ال  ؛لإلسالم بالفعل أربعة أسود يصولون بسيوفهم رفعة   لقد خلف.. وأعده لصنع املواقف واملآثر
املبدأ عند الرجل يرتسم يف  ولكنه.. اجلهاديف  األعرج ال حرج عليه وهو، شك يف موازينه يوم القيامة

وكأنه .. (!خائبا  الله ّم اَل تـَر ّدين إىَل َأْهِلي : يـَق ول  ، )َبٍخ! َيْذَهب وَن إىَل اجْلَّنِة َوَأْجِلس  أَنَا ِعْندَك ْم!: قوله
 ومقاساة، حرارة السيوفا إهن !ذاهب إىل رحلة ممتعة حيس فيها مجال احلياة ويشم زهرة الدنيا

أى .. وإنه العازم املصمم بال خوف أو تردد.. وانفصال األيدي واألرجل.. تطاير الرؤوس.. الطعنات
دعوى .. يقول ) َوَاهلِل إيّن أَلَْرج و َأْن َأطََأ ِبَعْرَجيِت َهِذِه اجْلَّنَة!( الشيخ الكبري املبتلى املعذورهذا  بطلٍ 

إن الرجل وقد ضعفت رجاله عن محله ولكن عزميته حتمل اجلبال .. ادهعينها دافع جههي  قعوده
فلتة من فلتات  –وليس األمر عند ترىب يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم . وتنقلها من مكاهنا

َأن النـُّْعَمان : فقد روى لنا اْلبَـَغِوّي يف )الصََّحابَة(.. ولكنه هنج منتظم يصنع األبطال كل حني ؛التاريخ
أَْقَسمت َعَلْيك يَا رب َأن اَل تغيب الشَّْمس َحىتَّ َأطَأ : قَاَل يـَْوم أحد -رضى اهلل عنه  –بن قوقل 

ويف  )لقد َرأَيْته يف اجْلنَّة(: صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم، فـََقاَل النَّيب ، فاستشهد َذِلك اْليَـْوم، بعرجيت يف اجْلنَّة
« ولقد رأيت ه يطأ  يف خ ضرِها ما به عرج، وجّل ظنا  فوجَده عند ظنِّه إن النعماَن َظنَّ باهلِل عزَّ »رواية 

وما ذلك إال بركة صدقهم وإخالصهم يف الذب عن احلق اعتقادا  .. وهذا آخر يقسم اهلل فيربه.. 29
فلم جياوز قوله عمله ، ولعله بعينه الرجل الذي التف بالصدق حني التزم اإلسالم دينا  ... وقوال وعمال  

يا : أن النعمان بن قوقل َجاَء ِإىَل َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فقال: فعن جابر.. أمنلة فنجا قيد
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ملَْ أزد ، وحللت احلالل، وحرمت احلرام، وصمت رمضان، أرأيت إن صليت املكتوبات، َرس ول اللَّهِ 
للصدق  –واهلل  –وكم .. 21 ال أزيد عليه شيئا(فو اهلل: قال. نعم: أدخل اجلنة؟ قال، َعَلى َذِلَك شيئا

 ضيَّع يف أزمنة أنصاف الرجال
أَنه ملا خرج » : قَاَل السهيليّ .. كم له من كرامات.. ذلك اخل ل ق امل

َفجعله بنوه على بعري ليحملوه ، فاستشهد، اللَّهّم اَل تردين: قَالَ  -رضى اهلل عنه  -عمرو بن اجلموح 
َفَكاَن ، َفَكاَن ِإذا وجهوه ِإىَل كل ِجَهة سارع ِإالَّ ِجَهة اْلَمِديَنة، استصعب َعَلْيِهم اْلَبِعريف، ِإىَل اْلَمِديَنة

َها َها: ذكر وا قـَْوله، فَـَلمَّا مل يقدروا َعَلْيهِ ، يَْأىَب الرُّج وع ِإلَيـْ .. 22«فدفنوه يف مصرعه، اللَّهّم اَل تردين ِإلَيـْ
بل أن يطأ خضر ، أال يرده إىل أهله خائبا –بإميانه وإخالصه  - له ربه وكأن الرجل الصادق قد ضمن

قال ابن اجلوزي يف .. و إميانه وعمله –اجلنة يرتع فيها برجله صحيحة  كما صحح يف سبيل اهلل تعاىل 
)َونقل َأن َعْمرو بن اجلموح َوعبد اهلل بن َعْمرو اْبن حَرام دفنا يف قرب َواِحد فخرب السَّْيل : ظمتاملن
َا َماتَا باأْلَْمس (ق هؤالء هم شهداء الرمحن .. ربمها فحفر َعنـْه َما بعد أَْربَِعنَي سنة فوجدا مل يتغريا َكَأمنَّ

ْم "  ؛فجاوز اهلل هبم نواميسها أمواتا  ، سبحانه جاوزوا بصدقهم إغراء احلياة أحياءا   َبْل َأْحَياء  ِعْنَد َرهبِِّ
تَاه م  اللَّه  ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشر وَن بِالَِّذيَن ملَْ يـَْلَحق وا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ ( َفرِِحنَي مبَا آ796يـ ْرَزق وَن )

( َيْسَتْبِشر وَن بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللََّه اَل ي ِضيع  َأْجَر اْلم ْؤِمِننَي 710َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ه ْم حَيَْزن وَن )
َمام  أَب و احلْ َسنْيِ م ْسِلم  ْبن  احلَْجَّاِج اْلق َشرْيِيُّ يف َصِحيِحهِ .. "(آل عمران 717) ، بسنده: َوَقْد قَاَل اإْلِ

}َوال حَتَْسََبَّ الَِّذيَن ق ِتل وا يف َسِبيِل اللَِّه : َعْن َهِذِه اآْليَةِ  ابن مسعود َسأَْلَنا َعْبَد اللَّهِ : َعْن َمْسر وٍق َقالَ 
ْم يـ ْرَزق وَن{ فـََقالَ أَ  "أَْرَواح ه ْم يف َجْوِف َطرْيٍ : أََما إنَّا َقْد َسأَْلَنا َعْن َذِلَك فـََقالَ : ْمَوات ا َبْل َأْحَياء  ِعْنَد َرهبِِّ

َفاطََّلَع ، ْلَك اْلَقَناِديلِ مث َّ تَْأِوي ِإىَل تِ ، َحْيث  َشاَءتْ  َتْسرَح  ِمَن اجْلَنَّةِ ، خ ْضٍر هَلَا قـََناِديل  م َعلََّقة  بِاْلَعْرشِ 
َأيَّ َشْيٍء َنْشَتِهي َوحَنْن  َنْسرَح  ِمَن اجْلَنَِّة َحْيث  : َهْل َتْشتَـه وَن َشْيئ ا؟ فـََقال وا: ِإلَْيِهْم َربُـّه ْم اطِّالَعة  فـََقالَ 

َنا؟ فـََفَعَل َذِلَك هِبِْم َثالَث َمرَّاتٍ  رَك وا ِمْن َأْن ي ْسأَل وا قَال وايـ   فـََلمَّا َرأَْوا أَنَـّه ْم َلنْ ، ِشئـْ ن رِيد  َأْن تـَر دَّ ، يَا َربِّ : تـْ
قَاَل أَب و ... فـََلمَّا َرَأى َأْن لَْيَس هَل ْم َحاَجة  ت رِك وا"، أَْرَواَحَنا يف َأْجَساِدنَا َحىتَّ نـ ْقَتَل يف َسِبيِلَك َمرَّة  أ ْخَرى

َنَظَر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َذاَت : ْبَن َعْبِد اللَِّه َقالَ  َجاِبرَ  عن، بسنده: َبْكِر ْبن  َمْرد ويَه
. َدينا َوِعَياال   اْست ْشِهَد َأيب َوتـََركَ ، يَا َرس وَل اللَّهِ : قـ ْلت  : َما يل أَرَاَك م ْهَتما؟ " قَالَ ، "يَا َجاِبر  : يـَْوٍم فـََقالَ 

                                                 

، مــن طريــق أىب الــزبري عــن 32/ 7 :.. «.بيــان اإلميــان الّــذي يــدخل بــه اجلنــة»أخرجــه مســلم يف كتــاب اإلميــان، بــاب  21 
 .322/ 3جابر. وكذلك أخرجه اإلمام أمحد يف مسندة من هذه الطريق: 
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ا َقطُّ ِإالَّ ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ "َأاَل أ ْخرب َك؟ َما َكلَّ : فـََقالَ : قَالَ   قَاَل َعِليٌّ -َوإنَّه  َكلََّم أَبَاَك ِكَفاح ا ، َم اهلل  َأَحد 
نـَْيا َفأ قـَْتَل ِفْيَك ثَانَِية  : قَالَ . َسْلين أْعطكَ : فـََقالَ  -اْلم َواَجَهة  : الكَفاح: بن املديىن َأْسأَل َك أْن أ َردَّ إىَل الدُّ

َها اَل يـ ْرَجع ونَ : َعزَّ َوَجلَّ فـََقاَل الرَّبُّ  . َفأَبِْلْغ َمْن َورَاِئي: أْي َربِّ : قَالَ . إنَّه  َسَبَق ِمينِّ اْلَقْول  أنَـّه ْم إلَيـْ
عن ، بسنده :قَاَل اْلب َخارِيُّ ... }َوال حَتَْسََبَّ الَِّذيَن ق ِتل وا يف َسِبيِل اللَِّه أَْمَوات ا{ اآْليَةَ  (َعزَّ وَجلَّ )َفأَنزَل اهلل  
َفَجَعَل َأْصَحاب  َرس وِل اللَِّه َصلَّى ، َلمَّا ق ِتل َأيب جعلت  أَْبِكي وأكشف  الثَـّْوَب َعْن َوْجِههِ : جابر قَالَ 

 "اَل تـَْبِكهِ : َلْيِه َوَسلَّمَ َوقَاَل النَّيبُّ َصلَّى اللَّه  عَ ، َوالنَّيبُّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ملَْ يـَْنه اللَّه  َعَلْيِه وسلم ينـَْهوين
أمل أقل لك كم للصدق من  .. 26. َما زَاَلِت اْلمالِئَكة  ت ِظلُّه  بِأْجِنَحِتها َحىتَّ ر ِفَع"- َما تـَْبِكيهِ : أَوْ -

وقد وقع منه صلى اهلل عليه وسلم مثل ذلك ) .. وليس كما يدعي أهل البدع واخلرافات.. كرامات ٍ 
فإنه ملا كسرت أخته الربيع ثنية »ن مالك خادم النيب صلى اهلل عليه وسلم ألنس بن النضر عم أنس ب

وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكسر ثنية الربيع قال ، جارية من األنصار فطلب أهلها القصاص
كتاب اهلل : وصار كلما يقول صلى اهلل عليه وسلم، أخوها أنس املذكور واهلل ال تكسر ثنية الربيع

: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ديةفرضي القوم بال، يقول واهلل ال تكسر ثنية الربيع، القصاص
وقال صلى اهلل عليه وسلم ذلك يف حق الرباء بن مالك « إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبرّه

وسلم قال  فعن أنس رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه. أخي أنس بن مالك رضي اهلل عنهما
ومصداق ذلك ما وقع له « رّب أشعث أغرب ال يؤبه به لو أقسم على اهلل ألبرّه منهم الرباء بن مالك»

: فقال، يا براء أقسم على ربك: فإن الفرس غلبوا املسلمني فقالوا له، رضي اهلل عنه يف مقاتلة الفرس
فحمل رضي اهلل ، هلل عليه وسلمأقسم عليك يا رب ملا منحتنا أكتافهم وأحلقتين بنبيك حممد صلى ا

كم ،  فلله.. 20(. مث قتل الرباء رضي اهلل عنه، عنه ومحل املسلمون معه فقتل عظيم الفرس واهنزم الفرس
قوة  .. وصنعوا للرجولة معىن مل يكن هلا يوما  ، شيد أهل الصدق يف التاريخ صروحا  مل تكن لغريهم

فهال يعترب ..  يطهر اهلل تعاىل منه األرض مجيعاوصمودا  يف وجه كل باطٍل حىت، وصالبة يف احلق
 ... وال أقول املخنثون، ومدعي الرجولة، أنصاف الرجال
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 ورجل آخر منهم في هذا الزمان
فهذا رجل قعيد فقد كلتا رجليه وهو .. د الظروف مصائد للبطوالتئاكهكذا الرجولة تصنع من م 

 (محد ياسنيأ )نه الشيخإ.. وال من املريخ ليس من عصور الصحابةهو .. وضعف بصره، طفل صغري
وَمن وراءهم ِمن  فلسطني رضألاجملاهد العظيم الذي قضى عمره يف جهاد القتلة الصهاينة املغتصبني 

 هو رجل فريد يف هذا الزمان؛ فإنه مشلول ال.. وأمريكا الشيطان األكرب اللعني، الغرب الفاسد املفسد
ملاء يوضع يف فيه؛ ألنه ال يستطيع أن يشرب بنفسه؛ ومع ذلك يتحرك منه سوى رأسه حىت إن كأس ا

وكّون أول اخلاليا ، وأدار حركة ناشئة يف ظروف عصيبة، فعمل ودّرس، فقد استعمل ما أبقى اهلل له
وهو ميثل ، سجنوه أكثر من مرة لسنني عدة.. فقام اليهود بسجنه وهو املشلول املعاق، اجلهادية

وقد رفض ، كان مطلب إخراجه مع كل عملية لكتائب عز الدين القسامو ، إحراجا  وإزعاجا  هلم
بني الرجل مجع لقد .. وأصر على العودة إىل وطنه، عروضا  عديدة للخروج من السجن مع اإلبعاد

اليهود لتنغيص احلياة على  أكرب كيانٍ ) حركة جماهدي محاس ( وهى وكون .. العلم والدين واجلهاد
 بأيديبعد صالته الفجر  -بإذن اهلل  -ومات شهيدا، فلسطني أرضوتعاىل يف احملاربني هلل سبحانه 

حينما استهدفت طائرات األباتشي  وذلك.. !.27الضائعنيخنثني اخلونة من املو ، احملتل الظامل
وهو ما كان حمل نقد ، م22/3/2002( ذلك الشيخ املقعد بعد صالة الفجر من يوم !!!)األمريكية

عدا )اإلدارة األمريكية اليمينية املتطرفة( والعداء من أولئك لإلسالم واملسلمني ومقت كل دول العامل 
منظريهم وهذا ما نلمسه يف إعالمهم وعلى ألسنة مفكريهم ورجال دينهم و ، أصبح معروفا  ومألوفا  

                                                 

هؤالء املخنثني الذين باعوا اإلسالم بأخس الدراهم يف بالد صارت اآلن أحوج ما كانت يوما   إىل إعادة إسالمها 26 
 من أجل فقد قرأت من فرتة  أنه )كشفت صحيفة صنداي تاميز الربيطانية أن مساعدات قدمها االحتاد األورويب ،املسلوب

الفقراء استخدمت ملزيد من الرتفيه عن أغنياء موالني لياسر عرفات؛ فبدال  من استخدام األموال يف مشروعات إسكانية 
رخيصة يف قطاع غزة الفقري واملكتظ بالسكان ويف الضفة الغربية؛ ذهبت لبناء شقق فاخرة منحت لـ )عائدين( وهو اللفظ 

 33انوا يف املنفى مع الرئيس عرفات ويعملون اآلن يف السلطة، وتكلفت الشقة الواحدة الذي ي طلق على املوالني الذين ك
( مليون دوالر أنفقت دون أي سيطرة اقتصادية وال ميكن 20ألف جنيه إسرتليين، واعرتف املدققون يف االحتاد األورويب بأن )

. فانظر إىل أى حد ذهبت اخلنوثة 39/ص732( [نقال عن جملة البيان عدد 1732استعادهتا.( ]جريدة اخلليج، عدد: )
 ..!.ببعضهم أن يستمتع على أشالء شعب ميوت جوعا  وي غتصب كل يوم

 



 

 َوَلن تـَْرَضى َعنَك اليَـه ود  َوالَ ): وصدق اهلل العظيم، والشيء من معدنه ال ي ستغرب، صباح مساء
، فهذه حقيقة الدميقراطية األمريكية اليت يدعون هلا ؛(720: )البقرة (النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـه مْ 

وهذه ، األوسط الكبري رِقويطالبون حكومات وشعوب املنطقة بتطبيقها فيما يسمى مبشروع الش
طفال والنساء والعجزة وهدم اإلدارة األمريكية تغض الطرف عن إجرام الصهيونية وجربوهتا بقتل األ

اخل من شعاراٍت زائفٍة .... و.. والعدالة الدولية، الدميقراطيةفأين .. البيوت وجتريف األراضي الزراعية
 مثن ؟! بأخبستباع يف سوق النخاسة .. عاهرةٍ 

وقدوته ، هوأمثال –إن أعظم إجناز صنعه )الشيخ اجملاهد أمحد ياسني رمحه اهلل تعاىل( وأبلغه أنَّه .. حقا  
ومتاهات املزايدات ، نقل املعركة مع اليهود من أوحال الشعارات القومية والوطنية -من اجملاهدين قبله 

فانتقل الناس من مصطلحات الثورة والنضال إىل مصطلحات . إىل رياض الكتاب والسنة، السياسية
، الة واإلقبال على الطاعةويرتىب على الص، فأصبح الشباب يهتف بالتكبري، )اجلهاد يف سبيل اهلل(

ويتشوق إىل الشهادة يف ، ويتعلق فؤاده بالبذل والتضحية لدين اهلل، ويردد آيات )آل عمران واألنفال(
انعكست جبالء على طبيعة املعركة وموازينها؛ فمن عمر قلبه ، نقلة كبرية يف العقيدة القتالية. سبيله

وال ، اتا  وإقباال  على املوت ال تصنعه الشعارات الثوريةوجد قوة وثب: باإلميان والتوكل على اهلل وحده
 . تبنيه الرتبية احلزبية املادية

وحسيب أن أقف ، كان هلا أثر كبري يف هذه النقلة النوعية  -رمحه اهلل  -شخصية الشيخ أمحد ياسني 
 : على ثالث صفات يف شخصيته الفذة

يلهج لسانه بالذكر والتسبيح؛ ويف يوم ، تاليا  للقرآن، ا  قّوام، صوَّاما  ، كان الشيخ عابدا  : الصفة األوىل
وكانت حقنة اجللوكوز يف يده! ، استشهاده يصر على البكور إىل صالة الفجر رغم مرضه الشديد

بَـر وا َوَجَعْلَنا ِمنـْه ْم أَِئمَّة  يـَْهد وَن بَِأْمرِنَا َلمَّا صَ ): قال اهلل تعاىل. وبالعزائم والقلوب املخبتة تقاد الشعوب
الذين ، عبَّاد الليل، وما أحوج العمل اإلسالمي للقادة الربانيني. (22: )السجدة (وََكان وا ِبآيَاتَِنا ي وِقن ونَ 

فانتماؤه ، أنه مل يكن رأسا  حلزب أو قائدا  جلماعة: الصفة الثانية !..وطهارة النفس، ة القلبرِقيعرفون ب
بل أحسبه ، مل جتعله رجال  حزبيا  مغلقا  ينطلق لنصرة مجاعته، وقيادته حلركة محاس، لإلخوان املسلمني

والتناصر ، اتسع أفقه لرتبية الناس مجيعا  على الوالء لدين اهلل، واهلل حسيبه رجل أمة صادق اللهجة
وما عرفت أن . وهذه اليت ال يقوى عليها إال اخل لَّص من أولياء اهلل.. خلدمة قضيتهم الكربى



 

توجهاهتم أمجعوا يف العقود األخرية على أحد كما أمجعوا على الشيخ ابن باز  اإلسالميني مبختلف
 . -رمحهما اهلل  -والشيخ أمحد ياسني 

وكان ، رجل عامة عاش مع الناس هبمومهم وآالمهم -رمحه اهلل  -كان الشيخ : الصفة الثالثة
النفس يتفقد الناس  رجل معطاء سخي.. مل يتميز عنهم مبال أو جاه، يشاطرهم أحزاهنم وفقرهم

والتفوا ، وكان له أثر كبري يف عالج مشكالهتم وخالفاهتم؛ فأحبوه، فتح للناس صدره وداره، بالصلة
 . 22حوله

بل هي منزلة ربانية جليلة ال ، إنَّ اإلمامة يف الدين ليست منصبا  أو منحة أو جاها  يتزين به اإلنسان
ينِّ َجاِعل َك لِلنَّاِس ِإَماما  َقاَل َوِمن ذ رِّيَّيِت قَاَل اَل يـََنال  َعْهِدي قَاَل إِ ): قال اهلل تعاىل. تؤخذ إال حبقها

 . (722: )البقرة (الظَّاِلِمنيَ 

رضي اهلل  -روي أّن عمر بن اخلطاب ملا استبطأ فتح مصر بعث إىل عمرو بن العاص أربعة رجال 
الرجال الذين ي ستشعر فضل هم  وهكذا هم. وأعلمه أّن الرجل منهم مقام األلف -أمجعني  عنهم

لكنه يكشف لك عند ، وجسد ضعيف متهالك، قد ترى أحدهم يف هيئة متواضعة، وقدر هم وفقد هم
ويف أثوابه ... ترى الرجل النحيل فتزدريه                      وفعل بطل!!، الشدائد عن قلب أسد

واحد من  -رمحه اهلل  -الشيخ أمحد ياسني  وإننا حنسب أنّ  .                             أسد  هصور  
وتراكم األمراض ، الذي مل يتوقف على الرغم من تتابع احملن واملصائب، هؤالء ببذله وجهاده وعطائه

ا حرَّكْت مهَّت ه أمََّته. والنوائب وكم فينا من ، فلم يكن الشيخ يوم ا مبعث ا للعطف أو الرمحة؛ إْذ كان م ْقعد 
أو مثاال  حيًّا جيسِّد ، ورضيت بالدون نفس ه!! لقد كان رمز ا هلذه األمة، به مهّت ه قويٍّ صحيح قعدتْ 

، ثابت ا على مبادئه وعقيدته، إال أنه ظّل كبري ا يف عقله وقوله وفعله، فهو وإْن كان كبري السن. حاهلا
كانت كبرية يف عمرها   واألّمة وإنْ . فظّل متجدِّد احليوية والنشاط، وصنع ما مل يصنعه الشباب األشّداء

، وال تزال مبادئها وقيمها ماثلة حاضرة؛ مل تِشْخ أو هتَرم، إال أهّنا ال زالت كبرية يف قدرها ومقامها
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فظّلت األمة وستظّل بإذن اهلل ، وصنعت يف النفوس ما مل تفعله مئات املذاهب واألفكار الشابّة
 . 23تلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامةوال تزال طائفة منها يقا، متجدِّدة النشاط واحليوية

والشيخ وإْن كان مريض البدن ضعيف اإلمكانات إال أنه مل يعجز عن بعث روح العزّة والكرامة يف 
، ومثله األّمة اليت وإْن كانت مريضة ضعيفة إال أهنا ال تزال تنجب األبطال الربرة. نفوس قومه وأّمته

ا ال يقوى على ، والشيخ وإْن كان حماصر ا يف بلده احملتلّ . فعةوتبعث يف نفوس أبنائها القوة والر  وم قعد 
ومل حَي ْل دون خوفهم وقلقهم ، ورعب ا ألعدائه م فزع ا، إال أنه مات وهو ميثِّل هاجس ا مقلق ا، احلراك

عن مقعدة  ، ويف املقابل فإّن األمة وإْن كانت حماصرة  يف كثري من بقاعها. جيوش وعتاد وأسلحة دمار
وتبذل من ، توجَّه من أجله احلشود، إال أهنا ال تزال متثِّل ألعدائها عدوًّا قويًّا مرعب ا، ج ّل وأجّل أعماهلا

قد يكون خمتلفا  عن  ، وأّن بيد كل منا سالحا  ميلكه، لقد علَّمنا الشيخ أال حنقر أنفسنا. أجله اجلهود
وأّن أحدنا لن يكون ضعيفا  ما مل يكن ، ه غريهقد ال حيسن، وأّن لكل منا دورا  حيسنه، كل سالح آخر

وال ، وذكَّرنا بأّن اخلري يف هذه األمة ال ي درى أين يكون. بإضعاف عزميته ومهّته، هو َمْن أضعَف نفَسه
فاستحق هناية تليق ، كان الشيخ كبري ا يف حياته. وأّن املؤمن كالغيث ينفع حيث حلّ ، أين طرفاه

الذي ال ، بل وّجهوا إليه وهو الشيخ األعزل، لم تكن الرَّصاصة القاتلة كافيةف. بشهادة أعدائه، مبقامه
يقوى على حتريك أصبع واحد من أصابع قدميه أو يديه!! طائراٍت حتمل من السالح ما يكفي لتدمري 

. توازي تلك املباين القوية الشاهقة، مبان شاهقة؛ فهم يرون الشيخ ذا قامة عالية ونفس حرّة شاخمة
فإننا على يقني راسخ بأهنم يف ، ن ظّن اليهود أهنم مبثل هذه الفعلة قد قضوا على املقاومة واجلهادولئ

وما هو ببالغه؛ ذلك أّن هذه األمة ال متوت ، ظنهم وتومّهاهتم وأمانيهم كباسِط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه
ويرزقها من حيث ال حتتسب ، سلفبل إّن اهلل يهّيئ هلا من اخللف ما جيدِّد به ذكَر ال، مبوت رجاهلا

 : وال حيتسب أعداؤها

ِلف  ... ِإذا ماَت ِمّنا َسيِّد  قاَم بَعَده    َنظري  َله  ي غين ِغناه  َوخي 

                                                 

انظر: صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، وصحيح مسلم، كتاب اإلميان.32  
 



 

ا تنبعث روحه ومبادئه يف نفوس الكثريين ويصبح قتله وباال  على ، وحني يغتال العدو بطال  صنديد 
ويظّل رمز ا ، وي عجب به من مل يكن يوليه عنايَته، مل يكن يعرفهويعرفه حقَّ املعرفة من ، اجملرمني القاتلني

من حيث أرادوا ، ويكون األعداء وسيلة لنشرها، يف نفوس الناس لكل مبدأ من مبادئه؛ فتحيا مبادئه
واهلل غالب على ، قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار: وكما قال عمر، وأخري ا فال حزن وال جزع. وأدها
 ؛أهني هبا احلديث عنه.. وانقلها دررا  من فم هذا البطل من أبطال اإلسالم... املستعانوهو ، أمره

وإميان اإلنسان باملبدأ الذي يسري ، السر يكمن يف اإلرادة»: يقول الرجل.. والذي ال يطاوعين لالنتهاء
ي يؤمن لكن اإلنسان املؤمن الذ، لو أن الدنيا ذهبت فقد خسرت كل شيء: فالدنيوي يقول، عليه

أنه ذاهب إىل جنة عرضها السموات واألرض يريد أن ينتقل من دنيا فانية إىل الراحة والطمأنينة 
، ويستبسل ويقاتل من أجل الفوز يف هذا اليوم، فهو ينتظر هذا اليوم، واالستقرار عند رب العاملني

 . الشيخ أمحد ياسني: توقيع« 22ويثبت يف امليدان حىت آخر رمق يف حياته

كان شيخي دائما ما يقول أن .. اإلسالمن من ملكوا الصحة واملال والفراغ والعقول من قضية فأي 
وإن ارتقى قليال ، أو واجب يومى، هو أن الدين يف حياتنا رفاهية ؛السبب األول يف اهنزامنا بعد عزة

أو  حياةٍ  كان الدين كما كان يف حياة سلفنا الصاحل قضية ولو.. فهو حاجة نقضيها كباقي حاجاتنا
.. فقراءَ .. هؤالء الذين نتحدث عنهم كانوا قلة  يف الَعدد والع دد... ملا اهنزمنا وذهبت رحينا، موت

ولكن املعادلة ترجح بكفة اإلميان والصرب .. بل وذويهم ؛وحماربني من مواطنيهم، منبوذين من أوطاهنم
نبيها  أمةٍ  يف الرجولة بعد   ألجيالامللهم يظل النرباس و .. جيال فريدا للبطولة والرجولة لتربز، واليقني

 ... البطل املقدم حممد صلى اهلل عليه وسلمو  األعظموقائدها الرجل 

 -عم أنس بن مالك -غزوة أحد )انتهى أنس بن النضر يفأذكر أنه الرجولة  معاينهذا املعىن من  يف و
قتل رسول اهلل صلى اهلل : قالواما جيلسكم؟ : فقال هلم، قد ألقوا بأيديهم، إىل مجاعة من الصحابة

ما تصنعون باحلياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهلل صلى اهلل : فقال هلم. عليه وسلم
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واهلل ألجد ريح اجلنة من قبل  إين، يا سعد: فقال، ولقى سعد بن معاذ، مث استقبل الناس. عليه وسلم
  .                                        ه. ا  22(. ه سبعون ضربةوجد ب، فقاتل حىت قتل رضوان اهلل عليه. أحد

 مث نعود ليطالعنا معىن أغرب من معاين الرجولة يف الصحابية اجلليلة )ِهْنَد بِْنَت َعْمرِو ْبِن حرام( أخت
تكسر  وكأن الرجولة حينئذ.. الصحايب )عبد اهلل بن عمرو ابن َحَراٍم( وزوجة ) عمرو بن اجلموح(

فإن .. كما يقولون  –لتجد امرأة  بألف رجل ، كما كسرت حدود القدرات والظروف،  حدود اجلنس
 -وعلى ما يف كل النساء من عاطفية  -املتخرجة من مدرسة حممد اخلاصة للرجولة تلك الصحابية

يكاد يكل  وهى حتملهم جثثا هامدة على بعري ؛حزهنا ملقتل ابنها وزوجها وأخيها تراها تسمو فوق
) .. سالمة رسول اإلسالمو  رسالة اإلسالم هم.. هم احلق واخلري والفالح.. تراها حتمل مها أكرب.. هبم

" َوَردَّ اللَّه  الَِّذيَن َكَفر وا ، َوِاخّتََذ اهلل من املؤمنني شهداء. وَك ّل م ِصيَبٍة بـَْعَده  َجَلل  ، أَّما َرس ول  اهلِل َفَصاِلح  
تستدعى هذه البطلة انظروا .. ا َخرْيا  وََكَفى اللَّه  اْلم ْؤِمِننَي اْلِقتاَل وَكاَن اللَّه  َقِويًّا َعزِيزا "(ِبَغْيِظِهْم ملَْ يَنال و 

 ؟!بألف رجل.... فأين حنن من امرأة.. النص القرآين تعلن به يقينها بكل سالسة ونقاء وثبات

 

 !!؟!! الواحدة بألف رجل وأكثر!..نساء  
رجاال كانوا  -أستطرد مثبتا أن أهم وأول املناهج اليت يتلقاها مثل هؤالء األبطال  لعل املقام يدعوين أن

ذلك القرآن .. العظيم القرآنهي  يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم كانت وستظل -أو نساءا  
، يضرب هلم القدوة واملثل بامرأة.. الذي يعلم كثريا من مدعي الرجولة معىن الرجولة والبطولة احلقة

فليست العربة باجلنس رجال كان أو .. إهنا واحدة من خري نساء العاملني.. ولكنها ليست كأى امرأة
، امرأةو  وليس األمر رجل.. ولكن العربة يف الوجود الفاعل واحلقيقي وقيمة االنسان على األرض، امرأة

َكم َل ِمَن »: لَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ فَعْن َأيب م وَسى َعِن النَّيبِّ صَ .. قيمة وقيمة.. ولكن إنسان وإنسان
َلى النَِّساِء  الرَِّجاِل َكِثري  وملَْ َيْكم ْل ِمَن النساِء ِإال مرمي  بنت  ِعْمَراَن َوآِسَية  اْمَرأَة  ِفْرَعْوَن َوَفْضل  َعاِئَشَة عَ 

إننا نتحدث عن اليت قال اهلل تعاىل فيها "َوَضَرَب اللَّه  .. هِ م تـََّفق  َعَليْ . «َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعامِ 
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ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوجَنِّيِن َمَثال  لِلَِّذيَن آَمن وا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن يل ِعْنَدَك بـَْيت ا يف اجْلَنَِّة َوجَنِّيِن ِمْن 
، وضرب اهلل مثال للذين صدقوا اهلل ووحدوه: يقول تعاىل ذكره.. رمي("التح77ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي )

، وهي حتت عدّو من أعداء اهلل كافر، وصّدقت رسوله موسى، امرأة فرعون اليت آمنت باهلل ووحدته
، وكان من قضاء اهلل يف خلقه أن ال تزر وازرة وزر أخرى، إذ كانت مؤمنة باهلل، فلم يضّرها كفر زوجها

فاستجاب اهلل هلا فبىن هلا بيت ا ، )َربِّ اْبِن يل ِعْنَدَك بـَْيت ا يف اجْلَنَِّة(: إذ قالت، نفس ما كسبت وأن لكلّ 
فإذا انصرف عنها ، كانت امرأة فرعون تعّذب بالشمس: قال، عن سلمان الفارسي.... يف اجلنة

 . 29وكانت ترى بيتها يف اجلنة، أظلتها املالئكة بأجنحتها

. غلب موسى وهارون: كانت امرأة فرعون تسأل من غلب؟ فيقال: قال، م بن أيب بـَزَّةوعن القاس... 
فإن ، انظروا أعظم صخرة جتدوهنا: فقال، آمنت برّب موسى وهارون؛ فأرسل إليها فرعون: فتقول

وإن رجعت عن قوهلا فهي امرأته؛ فلما أتوها رفعت بصرها إىل ، مضت على قوهلا فألقوها عليها
وألقيت الصخرة على ، فانتزع اهلل روحها، فمضت على قوهلا، بصرت بيتها يف السماءفأ، السماء

 . جسد ليس فيه روح

وأبعده ، )َوَضَرَب اللَّه  َمَثال لِلَِّذيَن آَمن وا ِاْمَرأََة ِفْرَعْوَن( وكان أعىت أهل األرض على اهلل: قوله، وعن قتادة
ال يؤاخذ ، لتعلموا أن اهلل حكم عدل، حني أطاعت رهبافو اهلل ما ضّر امرأته ك فر زوجها ، من اهلل

ومن أن أعمل ، وأنقذين من عذاب فرعون: )َوجَنِّيِن ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه( وتقول: وقوله. عبده إال بذنبه
القوم وأخلصين وأنقذين من عمل : )َوجَنِّيِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي( تقول: وقوله. وذلك كفره باهلل، عمله

 .. 21. ومن عذاهبم، الكافرين بك

فكان إذا ، " إن فرعون أوتد المرأته أربعة أوتاد يف يديها ورجليها -) : وعن أيب هريرة رضى اهلل عنه
)رب ابن يل عندك بيتا يف اجلنة وجنين من فرعون وعمله وجنين : فقالت، تفرِقوا عنها ظللتها املالئكة

                                                 

( وقال: " صحيح على شرط 269/  2) رِقم رواه احلاكم )2202ختت احلديث 9/39قال االلباين يف الصحيحة   29
 .الشيخني ". ووافقه الذهيب، وهو كما قاال(
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" وتد فرعون المرأته أربعة : وعن أيب رافع قال. 22بيتها يف اجلنة " فكشف هلا عن، من القوم الظاملني(
    26. مث محل على بطنها رحى عظيمة حىت ماتت ". أوتاد

وكان من ، صغرت مهّتها حيث طلبت بيتا يف اجلنة: ) قالوا: رمحه اهلل تعاىل 90قال القشريي         
ولبيت ، فطلبت جوار القربة، رّب ابن ىل عندك: تفإهنا قال: وال كما تومّهوا.. حّقها أن تطلب الكثري

ومن املعلوم أّن العنديّة هنا عنديّة . يف اجلوار )أى جوار اهلل تعاىل( أفضل من ألف قصر يف غري اجلوار
 : ويف معناه أنشدوا. وله خصوصية، ولكنه على كل حال بيت له مزية على غريه.. القربة والكرامة

 طوىب ملن أضحى لدارك جارا. ..إين ألحسد جاركم جلواركم

 . ه. شربا ألعطيه بشرٍب دارا( ا.... .... .... . يا ليت جارك باعين من داره

)ويف اآلية دليل على أن االستعاذة باهلل تعاىل وااللتجاء إليه عز وجل ومسألة اخلالص منه تعاىل عند 
 .  القرآن كثريوهو يف، احملن والنوازل من سري الصاحلني وسنن األنبياء واملرسلني

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل لالستعالء على عرض احلياة : قال صاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل
يف قصر فرعون أمتع مكان . فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك األرض يومئذ. الدنيا يف أزهى صورة

بل ، ض عن هذا العرض فحسبومل تعر . ولكنها استعلت على هذا باإلميان.. جتد فيه امرأة ما تشتهي
  !وتطلب النجاة منه، وتتفلت من عقابيله. اعتربته شرا ودنسا وبالء تستعيذ باهلل منه

فاملرأة أشد شعورا وحساسية بوطأة . وهذا فضل آخر عظيم.. وهي امرأة واحدة يف مملكة عريضة قوية
، وضغط امللك، وضغط القصر ،يف وسط ضغط اجملتمع.. وحدها.. ولكن هذه املرأة. اجملتمع وتصوراته
يف خضم هذا .. وحدها.. يف وسط هذا كله رفعت رأسها إىل السماء. واملقام امللوكي، وضغط احلاشية
  !الكفر الطاغي

                                                 

حدثنا هدبة أخربنا محاد  :(7222 - 7227/  2أخرجه أبو يعلى يف " مسنده " ) 2202قال األلباين يف الصحيحة 22
.. إخل. هكذا وقع فيه موقوفا عليه غري مرفوع، وهو يف حكم .بن سلمة عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة أن فرعون

 املرفوع، ألنه ال يقال مبجرد الرأي، مع احتمال كونه من اإلسرائيليات. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم..
 (مع وقفه مرسل )قاله األلباينوهذا صحيح. لكنه  26
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وكل هذه ، وكل هذه املعوقات، وهي منوذج عال يف التجرد هلل من كل هذه املؤثرات وكل هذه األواصر
الذي ترتدد كلماته يف جنبات الكون . كتاب اهلل اخلالد  ومن مث استحقت هذه اإلشارة يف. اهلواتف

 .. وهي تتنزل من املأل األعلى

َقْت ِبَكِلَماِت َربِـَّها : " وقوله تعاىل َوَمْرمَيَ ابـَْنَت ِعْمَراَن الَّيِت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيِه ِمْن ر وِحَنا َوَصدَّ
 .. ("72 )وَك ت ِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنيَ 

ويذكر هنا . أخرى سور إهنا كذلك مثل للتجرد هلل منذ نشأهتا اليت قصها اهلل يف.. )ومرمي ابنة عمران(
ومن هذه . فنفخنا فيه من روحنا(!(الفاجرة يربئها مما رمتها به يهود.. )اليت أحصنت فرجها(: تطهرها

لة هلذا املولد "سورة مرمي" فال يف السورة املفص مفصل كما هو،  النفخة كان عيسى عليه السالم
الذي يستهدف تصوير طهارة مرمي وإمياهنا الكامل ، احلاضر النص نستطرد معه هنا متشيا مع ظل

 ... رهبا وكتبه وكانت من القانتني( بكلمات )وصدقت: وطاعتها

آمنوا حالتها وما أوتيت أي وضرب مثال للذين ، " َوَمْرمَيَ ابـَْنَت ِعْمراَن" عطف على " اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن"
"الَّيِت َأْحَصَنْت فـَْرَجها" صانته ، .... من كرامة الدنيا واآلخرة واالصطفاء مع كون أكثر قومها كفارا

: جاء يف تفسري أيب السعود، 97"فـَنَـَفْخنا ِفيِه"... منعته عن دنس املعصية: وقيل، ومنعته من الرجال
َها فـَنَـَفْخَنا ِفيَها ِمْن ر وِحَنا َوَجَعْلَناَها َوابـْنَـَها آيَة  لِْلَعاَلِمنَي {) األنبياء قوله تعاىل} َوالَّيِت َأْحَصَنْت فـَْرجَ 

( أي اذكر خرَب اليت أحصنْته على اإلطالق من احلالل واحلرام والتعبري  عنها باملوصول ) اليت( 67
}واليت أحصنت فرجها{ : يف نظم الدرر وقال البقاعي.. لتفخيم شأهِنا وتنزيهها عما زعموه يف حقها

                                                 

ألن ذلك هو  قال أبو جعفر: والذي هو أوىل القولني عندنا بتأويل ذلك قول من قال: أحصنت فرجها من الفاحشة، 29
األغلب من معنييه عليه، واألظهر يف ظاهر الكالم ) تفسري الطربى222/72(... عند األلوسي باختصار: النافخ رسوله 

ضمري ِفيِه للفرج، تعاىل وهو جربيل عليه السالم فاإلسناد جمازي، وقيل: الكالم على حذف مضاف أي فنفخ رسولنا، وال
ل الفراء: ذكر املفسرون واشتهر أن جربيل عليه السالم نفخ يف جيبها فوصل أثر ذلك إىل الفرج. وروي ذلك عن قتادة، وقا

رع املرأة مشقوق فهو ألن الفرج معناه يف اللغة كل فرجة بني الشيئني، وموضع جيب د حمتمل..أن الفرج جيب درعها وهو 
ن الفراء أن املراد منعت فرج، وهذا أبلغ يف الثناء عليها ألهنا إذا منعت جيب درعها فهي للنفس أمنع، ويف جممع البيان ع

[ 72ْنَت َتِقيًّا ]مرمي: " ِإينِّ َأع وذ  بِالرَّمْحِن ِمْنَك ِإْن ك   جيب درعها عن جربيل عليه السالم، وكان ذلك على ما قيل: قوهلا
يب طاهر الذيل... وأفاد كالم البعض أن أحصنت فرجها على ما نقل أوال عن الفراء كناية عن العفة حنو قوهلم: هو نقي اجل  



 

، ألنه غاية يف العفة والصيانة، أي حفظته من احلالل واحلرام حفظا  حيق له أن ي ذَكر وي تحدَّث به
مع ما مجعت إىل ذلك من األمانة واالجتهاد ، والتخلي عن املالذ إىل االنقطاع إىل اهلل تعاىل بالعبادة

 .. يف متانة الديانة (

) وأنقل عن ، واملراد من روٍح خلقناه بال توسط أصل، "ِمْن ر وِحنا " للتشريف: واإلضافة يف قوهلا تعاىل
فَِإنَّه  ِمْن َلِطيِف اْلِكَنايَِة أِلَنَّ ، َفاَل َيْذَهََبَّ َومَه َك ِإىَل َغرْيِ َهَذا: القرطيب رمحه اهلل تعاىل ما قَاَل السَُّهْيِليُّ 

، َوَأْحَسن  ِعَباَرة  ِمْن َأْن ي رِيَد َما َيْذَهب  ِإلَْيِه َوَهم  اجْلَاِهلِ ، َوأَْلَطف  ِإَشاَرة  ، ْفظ اَوأَْوَزن  لَ ، اْلق ْرآَن أَنـَْزه  َمْعىن  
َرَة ، َفَأِضِف اْلق د َس ِإىَل اْلق دُّوسِ ، اَل ِسيََّما َوالنـَّْفخ  ِمْن ر وِح اْلق د ِس بَِأْمِر اْلق دُّوسِ  َسَة اْلم َطهَّ َونـَزِِّه اْلم َقدَّ

َفَأْحَدثـَْنا ، " فـَنَـَفْخنا ِفيها ِمْن ر وِحنا" يـَْعيِن أََمْرنَا ِجرْبِيَل َحىتَّ نـََفَخ يف ِدْرِعَها. َعِن الظَّنِّ اْلَكاِذِب َواحلَْْدسِ 
َقْت" آمنت. 92(. ِبَذِلَك النـَّْفِخ اْلَمِسيَح يف َبْطِنَها ا وكتبه".. وقوله تعاىل"َوَصدَّ ه قول... "ِبَكِلماِت َرهبِّ

، والتذكري للتغليب، للتبعيض -فمن -تعاىل "وَكاَنْت ِمَن اْلقانِِتنَي" أي من عداد املواظبني على الطاعة
وكانت : واإلشعار بأن طاعتها مل تقصر عن طاعة الرجال حىت عدت من مجلتهم فهو أبلغ من قولنا

ويف ، ... ن أكملهنوهي على ما يف بعض األخبار سيدة النساء وم، .... أو قانتة، من القانتات
آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومرمي : الصحيح " كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال أربع

ابنة عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد صّلى اهلل تعاىل عليه وسلم وفضل عائشة على 
كما   -يف مرِق وعليه حلم وهو خبز جيعل -وخص الثريد.. النساء كفضل الثريد على سائر الطعام "

ال اللحم فقط كما قيل ألن العرب ال يؤثرون ، فذاك أمانة اهلل الثريد... إذا ما اخلبز تأدمه بلحم: قيل
إن الثريد مع اللحم جامع بني : والسر فيه على ما قال الطييب، عليه شيئا حىت مسوه حببوحة اجلنة

فضرب به مثال ، ونة يف املضغ وسرعة املرور يف املريءالغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة املئ
ليؤذن بأهنا رضي اهلل تعاىل عنها أعطيت مع حسن اخللق حالوة املنطق وفصاحة اللهجة وجودة 
القرحية ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب للبعل فهي تصلح للبعل والتحدث واالستئناس هبا 

لنيب صّلى اهلل عليه وسلم ما مل يعقل غريها من النساء وحسبك أهنا عقلت من ا، واإلصغاء إليها
وعلى مزيد فضلها يف هذه السورة الكرمية من عتاهبا وعتاب ، وروت ما مل يرو مثلها من الرجال

مث ال خيفى أن فاطمة رضي اهلل تعاىل عنها من ، صاحبتها حفصة رضي اهلل تعاىل عنهما ما ال خيفى
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ومتام الكالم يف ،  صلى اهلل عليه وسلم( ال يعد هلا يف الفضل أحدحيث البضعية) وهى بضعة رسوا اهلل
 . 93ذلك يف حمله

هذان منوذجان لبطولة اإلميان واليقني والصرب يف اإلسالم يؤكدان أول ما يؤكدان أن الرجولة مبعناها 
ذين ال هم والذين رمبا جتد فيهم الكثري من املخنثني ال، الدالىل يف اإلسالم ليست حكرا على الذكور

، احلقيقي ال يصنع إال األبطالاالسالمي إن املنهج .. وتافه األهداف والغايات، هلم إال سافل اهلمم
إن البيئة العاتية .. فإذا ما قابلت السفهاء واملخنثني فاعلم أن داخلهم خواء من قيم اإلسالم وتعاليمه

حَق اإلميان إىل صرٍح عاٍل ومنوذٍج فريٍد من يف الطغيان والكفر يف عقر دار فرعون حتوهلا امرأة  مؤمنة  
ولعل هذا هو سبب اإلصرار العجيب يف الذكر احلكيم على ، البطولة والتضحية من أجل العقيدة

بكنيتها )امرأة فرعون(؛ ليتعلم املؤمنون الدرس األهم يف ، تسمية )آسية بنت مزاحم( القديسة املؤمنة
.. من الرجال وال فِرقهي  م يصنع البطوالت من النساء كماوهو أن اإلسال، عمق الرجولة اإلسالمية

وال يبايل  ؛والنقطة الثانية يف الدرس السامي أن اإلسالم يزرع باإلميان النور يف قلب الظالم يشقه شقا  
هذه الدروس الراقية يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم للبطولة والرجولة .. بسطوة الظالم أيا  كانت

وكما أقول امرأة  بألف ..  سبحانه يف قرآنه يف شخص الطاهرة النقية )امرأة فرعون(يسوقها اهلل
                                                            !!!!!رجل

 ؛إهنا بطولة العفة والطهارة.. بطولة  من نوٍع آخر.. أما النموذج الثاين فهو لليت أحصنت فرجها 
ومهيجا  للغرائز احليوانية ، فرجا  مدنَّسا  يف غرفة النوم -وفقط -اليت أرادها الغربواالرتقاء باملرأة 

أرادها )ديكورا ( وخمتربا ألحدث ) تقاليعه .. واجهة إعالٍن مبتذلٍة ألتفه املنتجات، و الساقطة
يعرض عليها ولكن اإلسالم جاء ل... وخمتربا  لتجاربه يف إفساد احلياة االجتماعية واإلنسانية، وموضاته(

ذلك البحر اخلضم من املشاعر الدافئة والقيم النبيلة للبناء .. دور األم.. دور البطولة يف احلياة اإلنسانية
 أعددت شعبا طيب األعراقِ .... .. األم مدرسة إذا أعددهتا: فهى كما وصفها الشاعر.. والتعمري

                                                 

ما بني الرجلني وكين به عن السوءة، وكثر حىت صار   والفرج .و تفسري القرطىب 72/222راجع تفسري االلوسي 93
 كالصريح، ومنه ما هنا عند األكثرين...



 

أال ترى أن امرأة   .. ياة أى رجل ناجحذلك الدور العظيم يف ح.. وليعرض عليها دور الزوجة الصاحلة 
مثل أم املؤمنني خدجية عليها السالم قد سطرت امسها يف التاريخ ببطولتها يف احتضان أعظم دعوٍة يف 

، حتتضن بدفء حناهنا ورعايتها لزوجها صلى اهلل عليه وسلم وليد اإلسالم بني ذراعيها.. تاريخ الدنيا
وأشرف رسل البشر صلى اهلل عليه ، ئكة جربيل عليه السالمفاستحقت أن يبلغها أشرف رسل املال

َعْن َأيب ه َريـَْرَة َرِضَي اللَّه    روى البخاري يف صحيحه.. وسلم أشرف رسالة بالسالم من اهلل عز وجل
َهِذِه َخِدجَية  َقْد أََتْت َمَعَها : هِ يَا َرس وَل اللَّ : فـََقالَ ، " أََتى ِجرْبِيل  النَّيبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ ، َعْنه  

َها السَّاَلَم ِمْن َربِـَّها َوِمينِّ َوَبشِّْرَها بِبَـْيٍت يف ، أَْو َطَعام  أَْو َشَراب  ، ِإنَاء  ِفيِه ِإَدام   فَِإَذا ِهَي أَتـَْتَك فَاقْـَرْأ َعَليـْ
 .. 92َواَل َنَصَب "متفق عليه، اجلَنَِّة ِمْن َقَصٍب اَل َصَخَب ِفيهِ 

وتدبر .. وحكمتها يف تثبيته وما هذه املنزلة إال لدورها اجلليل يف مؤازرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ْؤِمِننَي أَنَـَّها قَاَلتْ 

 
أَوَّل  َما : معي هذا املعىن يف احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه َعْن َعاِئَشَة أ مِّ امل

َفَكاَن اَل يـََرى ر ْؤيَا ِإالَّ ، اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الَوْحِي الرُّْؤيَا الصَّاحلَِة  يف النـَّْومِ ب ِدَئ ِبِه َرس ول  اللَِّه َصلَّى 
 -َوه َو التـََّعبُّد   -وََكاَن خَيْل و ِبَغاِر ِحَراٍء فـََيَتَحنَّث  ِفيِه ، مث َّ ح بَِّب ِإلَْيِه اخَلاَلء  ، َجاَءْت ِمْثَل فَـَلِق الصُّْبحِ 

َحىتَّ ، مث َّ يـَْرِجع  ِإىَل َخِدجَيَة فـََيتَـَزوَّد  ِلِمْثِلَها، َويـَتَـَزوَّد  ِلَذِلكَ ، لََّيايلَ َذَواِت الَعَدِد قـَْبَل َأْن يـَْنزَِع ِإىَل َأْهِلهِ ال
َلك  فـََقالَ ، َجاَءه  احَلقُّ َوه َو يف َغاِر ِحَراءٍ 

َ
" َفَأَخَذين فـََغطَّيِن : َقالَ ، «رِئٍ َما أَنَا ِبَقا»: قَالَ ، اقْـَرأْ : َفَجاَءه  امل

َفَأَخَذين فـََغطَّيِن الثَّانَِيَة َحىتَّ بـََلَغ ِمينِّ ، َما أَنَا ِبَقارِئٍ : قـ ْلت  ، اقْـَرأْ : فـََقالَ ، َحىتَّ بـََلَغ ِمينِّ اجَلْهَد مث َّ أَْرَسَليِن 
}اقْـَرْأ : فـََقالَ ، َفَأَخَذين فـََغطَّيِن الثَّالَِثَة مث َّ أَْرَسَليِن ، ا ِبَقارِئٍ َما أَنَ : فـَق ْلت  ، اقْـَرأْ : فـََقالَ ، اجَلْهَد مث َّ أَْرَسَليِن 

" فـََرَجَع هِبَا َرس ول   (2: العلق)اقْـَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرم { . َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن َعَلقٍ . بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ 
                                                 

])مسعت أبا هريرة( هذا احلديث من مراسيل الصحابة وهو حجة عند اجلماهري  ] جاء يف شرح حممد فؤاد عبد الباقي[22
فهو حممول على أنه مسعه من النيب صلى اهلل  خدجيةوخالف فيه األستاذ أبو إسحاق األسفرايين ألن أبا هريرة مل يدرك أيام 

( قصبعليه وسلم )قد أتتك( معناه توجهت إليك )فإذا هي أتتك( أي وصلتك )فاقرأ عليها السالم( أي سلم عليها )من 
 اللؤلؤ اجملوف كالقصر املنيف وقيل قصر من ذهب منظوم باجلوهر قال أهل اللغة قصبقال اجلمهور العلماء املراد به 

وقد جاء يف احلديث مفسرا ببيت من اللؤلؤ  قصبالقصب من اجلوهر ما استطال منه يف جتويف قالوا ويقال لكل جموف 
قال اخلطايب وغريه املراد بالبيت هنا القصر )صخب( الصخب الصوت املختلط املرتفع )نصب(  ،وفسروه مبجوفه ،حمياة

مها القاضي وغريه كاحلزن واحلزن والفتح أشهر وأفصح وبه جاء النصب املشقة والتعب ويقال فيه نصب ونصب لغتان حكا
 القرآن وقد نصب الرجل ينصب إذا أعيا[.

 



 

َها، يـَْرج ف  فـ َؤاد ه  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم  : فَـَقالَ ، َفَدَخَل َعَلى َخِدجَيَة بِْنِت خ َوْيِلٍد َرِضَي اللَّه  َعنـْ
َلَقْد َخِشيت  َعَلى »: فـََقاَل خِلَِدجَيَة َوَأْخبَـَرَها اخلَبَـرَ ، فـََزمَّل وه  َحىتَّ َذَهَب َعْنه  الرَّْوع  « َزمِّل وين َزمِّل وين »

ا: جَية  فـََقاَلْت َخدِ « نـَْفِسي َوَتْكِسب  ، َوحَتِْمل  الَكلَّ ، ِإنََّك لََتِصل  الرَِّحمَ ، َكالَّ َواللَِّه َما خي ْزِيَك اللَّه  أََبد 
ْعد ومَ 

َ
 فَاْنطََلَقْت ِبِه َخِدجَية  َحىتَّ أََتْت ِبِه َورِقَة ْبَن نـَْوَفِل ْبنِ ، َوت ِعني  َعَلى نـََواِئِب احَلقِّ ، َوتـَْقرِي الضَّْيفَ ، امل

َراينَّ ، َأَسِد ْبِن َعْبِد الع زَّى اْبَن َعمِّ َخِدجَيَة وََكاَن اْمَرأ  تـََنصََّر يف اجلَاِهِليَّةِ  ، وََكاَن َيْكت ب  الِكَتاَب الِعبـْ
َرانِيَِّة َما َشاَء اللَّه  َأْن َيْكت بَ  ا َكِبري ا َقْد َعِميَ ، فـََيْكت ب  ِمَن اإِلجنِْيِل بِالِعبـْ يَا : فـََقاَلْت َله  َخِدجَية  ، وََكاَن َشْيخ 

يَا اْبَن َأِخي َماَذا تـََرى؟ َفَأْخبَـَره  َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه : فـََقاَل َله  َورِقة  ، امْسَْع ِمَن اْبِن َأِخيكَ ، اْبَن َعمِّ 
لَْيَتيِن ، يَا لَْيَتيِن ِفيَها َجَذع ا، َل اللَّه  َعَلى م وَسىَهَذا النَّام وس  الَِّذي نـَزَّ : فـََقاَل َله  َورِقة  ، َوَسلََّم َخبَـَر َما َرَأى

ملَْ ، نـََعمْ : قَالَ ، «أََو خم ْرِِجيَّ ه مْ »: فـََقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َأك ون  َحيًّا ِإْذ خي ْرِج َك قـَْوم كَ 
مث َّ ملَْ يـَْنَشْب َورِقة  . َوِإْن ي ْدرِْكيِن يـَْوم َك أَْنص ْرَك َنْصر ا م َؤزَّر ا، الَّ ع وِديَ يَْأِت َرج ل  َقطُّ مبِْثِل َما ِجْئَت ِبِه إِ 

 . 92َوفـَتَـَر الَوْحي ( متفق عليه، َأْن تـ و يفَِّ 

                                                 

( و أخرجه مسلم يف اإلميان باب بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى 7/2) 3]تعليق مصطفى البغا[ أخرجه البخاري برِقم 26
 ..790اهلل عليه وسلم رِقم 

ري يف اليقظة ما يوافقها. )فلق الصبح( ضياؤه ونوره ويقال هذا يف الشيء الواضح البني. )الصاحلة( الصادقة وهي اليت جي
)اخلالء( االنفراد. )بغار حراء( الغار هو النقب يف اجلبل وحراء اسم جلبل معروف يف مكة. )ينزع( يرجع. )ما أنا بقارىء( ال 

ومثله غتين. )اجلهد( غاية وسعي. )أرسلين( أطلقين. أعرف القراءة وال أحسنها. )فغطين( ضمين وعصرين حىت حبس نفسي 
)علق( مجع علقة وهي املين بعد أن يتحول إىل دم غليظ متجمد واآليات املذكورة أول ما نزل من القرآن الكرمي وهي أوائل 

ال يذلك وال سورة العلق. )يرجف فؤاده( خيفق قلبه ويتحرك بشدة. )زملوين( لفوين وغطوين. )الروع( الفزع. )ما خيزيك( 
يضيعك. )لتصل الرحم( تكرم القرابة وتواسيهم. )حتمل الكل( تقو بشأن من ال يستقل بأمره ليتم وغريه وتتوسع مبن فيه 

ثقل وغالظة. )تكسب املعودم( تتربع باملال ملن عدمه وتعطي الناس ما ال جيدونه عند غريك. )تقري الضيف( هتىيء له 
م وشراب. )نوائب احلق( النوائب مجع نائبة وهي ما ينزل باإلنسان من املهمات القرى وهو ما يقدم للضيف من طعا

وأضيفت إىل احلق ألهنا تكون يف احلق والباطل. )تنصر( ترك عبادة األوثان واعتنق النصرانية. )الناموس( هو صاحب السر 
تك. )جذع( شاب واجلذع يف األصل واملراد جربيل عليه السالم مسي بذلك الختصاصه بالوحي. )فيها( يف حني ظهور نبو 

الصغري من البهائم مث استعري للشاب من اإلنسان. )يومك( يوم إخراجك أو يوم ظهور نبوتك وانتشار دينك. )مؤزرا( قويا 
 من األزر وهو القوة. )ينشب( يلبث. )فرت الوحي( تأخر عن النزول مدة من الزمن[.



 

فأين نساءنا من .. غري الذي سبق إىل وهلتك من معىن البطولة يف خدجية عليها السالم 99وال تعليق
 ؟!.. بل أين الرجال، منني خدجيةعظمة أمهم أم املؤ 

ونعود فنقول إن هذا االرتقاء باملرأة يرمسه لنا القرآن يف مثل فريد عن ) مرمي ابنة عمران( اليت أعلى  
بل إن واحدة من أعذب سوره ، القرآن من شأهنا فصارت االسم النسائي الوحيد املذكور يف القرآن

بألف  حقا  امرأة.. فصارت املثل يف البطولة والعفة ..ذلك ألهنا أحصنت فرجها.. الكرمية بإمسها
  !.... .رجل

 
 

                                                 

 .ن) أكمل نساء العاملني( لنأخذ منهم القدوة واملثلآمل أن مين اهلل سبحانه على بكتاب كامل ع 20



 

 ! فأين من يدعون الرجولة اليوم ؟!!حتى أطفالهم رجال
 

فقد .. كذلك  الزمىنالعمر  بل إنين ألتعجب أكثر حني أملح أن الرجولة يف اإلسالم تتعدى حدود
يقولون بلسان .. الشرف والسؤدد صغارارباهم أن يقفوا وينافسوا .. من الغلمان رجاال اإلسالمصنع 

 : حاهلم ما قال عمرو بن كلثوم الشاعر البطل

 ينانِ بأبطحها ب   ب  بَ إذا قـ  ... وقد علم القبائل  من معدّ 

 وإنا املهلكون إذا ابتلينا... بأنّا العاصمون إذا قدرنا

 النازلون حبيث شينا اوأنَّ .... .. وأنّا املانعون ملا أردنا

 وأنّا اآلخذون إذا رضينا... ون إذا سخطناوأنّا التارك

 ويشرب غرينا كدرا  وطينا... ونشرب إن وردنا املاء صفوا  

 الذّل فينا رَّ قِ أبنيا أن ن  ... إذا ما امللك سام الناس خسفا  

 ونبطش حني نبطش قادرينا... لنا الدنيا ومن أمسى عليها

 نبدأ ظامليناولكنا س.... .... .... .... ظاملني وما ظلمنا  بغاة  

 وكذاك البحر منالؤه سفينا... مألنا الرب حىت ضاق عنا

 91خترُّ له اجلبابر  ساجدينا... إذا بلغ الرضيع لنا فطاما

 -وبكل بساطةللذين مل يتعلموا الدرس -وحني أرى هؤالء الذين خرت هلم اجلبابر ساجدين أراهم
، عالء اإلميان بعظمة الرمحة احملمديةواست، صناعة نبوية خالصة امتزجت فيها العقيدة بالشخصية

                                                 

 (.91/ 2جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ) 91



 

وال أدل من هذا املوقف اجلليل الذي يرويه البخاري رمحه اهلل فيقول .. فصنعت هذا الكيان الفريد
، ِمْنه   َفَشِربَ ، أ يتَ النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقَدحٍ : قَالَ ، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي اللَّه  َعْنه  ) -بسنده

، «يَا غ اَلم  أَتَْأَذن  يل َأْن أ ْعِطَيه  اأَلْشَياخَ »: فـََقالَ ، َواأَلْشَياخ  َعْن َيَسارِهِ ، َوَعْن مَيِيِنِه غ اَلم  َأْصَغر  الَقْومِ 
ا يَا َرس وَل اللَّهِ  َما ك ْنت  : قَالَ  لشرب خلف ) أى أنه مل يرد أن ينال أحد بركة اأِل وثَِر ِبَفْضِلي ِمْنَك َأَحد 

إن هذا الدرس النبوي الكرمي يظهر كيف رىب النيب أوالده على .. ( 92َفَأْعطَاه  ِإيَّاه  "، رسول اهلل سواه(
حىت ولو كان احلق عند ، على األدب واستئذان الكبري وحفظ منزلته: رباهم أوال.. الرجولة صغارا

مكانه يف بناء الوجود والفاعلية  ووضعهوهو احرتام الشباب  ؛مث ارتقى هبم إىل الدرس الثاين. الصغري
القيمة احلقيقية هي  وهذه. فالرسول احلكيم جعل الغالم ذو كيان ي ستأذن مع وجود الكبار.. واإلجيابية

ك ْنت  أَْمِشي : قَالَ ، فقد روى الرتمذي بسند صحيح َعْن َسيَّارٍ ، للشباب والصغار يف البناء اإلسالمي
َياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهْم فـََقاَل ثَاِبت   ،َمَع ثَاِبٍت البـ َناينِّ  َياٍن َفَسلََّم ، ك ْنت  َمَع أََنسٍ : َفَمرَّ َعَلى ِصبـْ َفَمرَّ َعَلى ِصبـْ

َياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهمْ »: َوَقاَل أََنس  ، َعَلْيِهمْ  . ..96«ك ْنت  َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمرَّ َعَلى ِصبـْ
فلست أقل من أحد إن أحببته بصدق ، مث يعلمنا الدرس األكرب ) ال تؤثر مبكانك من رسول اهلل أحدا

 ، واتبعته(

هذه الدروس جيدا وبدأوا بدورهم بناءا  –صحب حممد صلى اهلل عليه وسلم  ؛ولقد وعى بناة الرجولة
ن أمري املؤمنني عمر بن أ: روى البخاري يف صحيحه فقد.. شاخما للرجولة على أسس مدرسة الرسول

قال ، اخلطاب رضي اهلل عنه كان يدخل ابن عباس رضي اهلل عنهما وهو غالم حدث مع أشياخ بدر
إنه : ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر، مَل تدخل هذا معنا: فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال: ابن عباس

فدعاه ذات  -سلم ومن آل البيتأن هذا ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه و : يعين-من حيث علمتم 
فدعاه ، وانظر إىل ذكاء ابن عباس كيف كان يراقب وحيلل وخيتزن املواقف يف ذهنه، يوم فأدخله معهم

                                                 

، 2030و أخرجه مسلم يف األشربة باب استحباب إدارة املاء واللَب وحنومها عن ميني املبتدئ رقم  ،2327البخاري   92
مهيد )َواْلغ اَلم  اْلَمْذك ور  يف َهَذا احلَِْديِث ه َو اْبن  َعبَّاٍس(. وقال يف الت ،)غالم( هو الفضل بن عباس رضي اهلل عنهما

م على نفسي. )بفضلي( مبا )األشياخ( منهم خالد بن الوليد رضي اهلل عنه مجع شيخ وهو من طعن يف السن. )ألوثر( ألقد
 فضل يل[

ر  َواِحٍد َعْن ثَاِبٍت، َور ِوَي ِمْن َغرْيِ َوْجٍه َعْن َهَذا َحِديث  َصِحيح  َروَ »و قال  ،ت. شاكر2969رواه الرتمذي رقم   96 اه  َغيـْ
 كيف رىب النىب أبناءه؟  –بإذن اهلل تعاىل  –راجع كتابنا  .وهو يف الصحيحني« أََنسٍ 



 

يقول ابن عباس يف ، ويظهر فضله يف العلم عليهم، يوما  ففهم وتفرس أنه دعاه حىت خيتربه أمامهم
}ِإَذا : ما تقولون يف قول اهلل تعاىل: قال عمر، ميفما رأيت أنه دعاين يومئٍذ إال لرييهم عل: الرواية

أمرنا أن حنمد اهلل ونستغفره إذا نصرنا وفتح : ؟ فقال بعضهم(7: النصر)َجاَء َنْصر  اللَِّه َواْلَفْتح { 
ما : قال، ال: أكذاك تقول يا ابن عباس؟! فقلت: فقال يل، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا  ، علينا

أن هذه اآلية فيها نعي رسول : يعين-ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلمه له هو أجل رسو : تقول؟ قلت
}َفَسبِّْح ، )إذا جاء نصر اهلل والفتح( وذلك عالمة أجلك: قال -اهلل عليه الصالة والسالم إىل نفسه

ما أعلم منها إال : ال عمرفق، هتيأ للقاء ربك: يعين (3: النصر)حِبَْمِد َربَِّك َواْستَـْغِفْره  ِإنَّه  َكاَن تـَوَّاب ا{ 
وهكذا علمهم رسول اهلل الشجاعة . هكذا كان أمري املؤمنني يقوي ثقة ابن عباس بنفسه.. (ما تقول

ال بالضعف والبكاء والتباكي على صدر األمم ، واجلرأة يف أخذ نصيبهم من عظمة هذا الدين وبالقوة
أم تقرأ هذه القصة ، بألف من كبارنافهل علمت أن صغارهم .. كما يفعل كبارنا اليوم،  املتحدة
 .... لتعرف

ِإينِّ َلَواِقف  يـَْوَم َبْدٍر يف الصَّفِّ فـََنَظْرت  »: قَالَ ، )َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوفٍ  -بسنده –روى البخاري  
)أى  فـََتَمنـَّْيت  َأْن َأك وَن بـَنْيَ َأْضَلعَ ، ْسَنانـ ه َماَعْن مَيِييِن َومِشَايل فَِإَذا أَنَا بـَنْيَ غ اَلَمنْيِ ِمَن اأْلَْنَصاِر َحِديَثة  أَ 

َا أقوى ( قَاَل . َوَما َحاَجت َك ِإلَْيهِ ، فـََقاَل يَا َعمِّ أَتـَْعِرف  أَبَا َجْهٍل؟ قـ ْلت  نـََعمْ ، ِمنـْه َما فـََغَمَزين َأَحد مه 
َسَواِدي  رِقَوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإْن َرأَيـْت ه  اَل يـ َفا، َسلَّمَ أ ْخربْت  أَنَّه  َيس بُّ َرس وَل اللَّه صلى اللَّه َعَلْيِه وَ 

 ؛فـََقاَل يل ِمثْـَلَها ؛فـََغَمَزين اآْلَخر  ، فـَتَـَعجَّْبت  ِلَذِلكَ  )يقسم على قتله ( َسَواَده  َحىتَّ مَي وَت اأْلَْعَجل  ِمنَّا
َهَذا َصاِحب ك َما ، َأاَل تـََريَانِ : فـَق ْلت  ،  َجْهٍل جَي ول  يف النَّاسِ َأْن َنَظْرت  ِإىَل َأيب  )فلم ألبث( فـََلْم أَْنِشبْ 

َفْيِهمَ  )أسرعا إليه( َفابـَْتَدرَاه  ، الَِّذي َتْسَأاَلِن َعْنه   مث َّ اْنَصَرَفا ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اللَّه ا َفَضَربَاه  َحىتَّ قَـَتاَله ، ِبَسيـْ
قَاَل َهْل َمَسْحت َما ، أَنَا قـَتَـْلت ه  : أَيُّك َما قـَتَـَله ؟ قَاَل ك لُّ َواِحٍد ِمنـْه َما: فـََقالَ ، اه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخبَـرَ 

َفْيك َما؟ َقااَل  َفنْيِ : قَالَ . اَل : َسيـْ ) أى حكم بالغنيمة  َوَقَضى ِبَسَلِبهِ ، ِكاَلك َما قـَتَـَله  : فـََقالَ ، فـََنَظَر يف السَّيـْ
ومل ينتظر هؤالء ، هكذا رىب اإلسالم رجاال.... 10«َواآْلَخر  معاذ بن َعْفَراءَ ، َعْمرٍو ِلم َعاِذ ْبنِ  منه(

.. مل يهابوا السنان والطعان.. ال تلوى على أحد حكم األيام لتكشف عن رجولتهم فأعلنوها مدوية  

                                                 

ٍد   10 ا َعْن ي وس َف ْبِن يـَْعق وَب ْبِن ِكاَلمه َ   ،َوَرَواه  م ْسِلم  َعْن حَيْىَي ْبِن حَيْىَي .َرَواه  اْلب َخارِيُّ يف الصَِّحيِح َعْن م َسدَّ
 ( 22\3،العلمية ،اْلَماِجش وِن.دالئل النبوة للبيهقى



 

رب تعلنه البديهة من أن مطاردة هذا األيب جهل وهو من هو يف حروب الع بل مل يهابوا حىت ما
رضعها ولكنها الرجولة ي  .. املقاييس بكل استشهادية   عملية  هي  كهذاخطري  مطاردة رجل .. ووقائعهم

 وليس، ولكن ملاذا ؟ قلت لك إنه املبدأ والثبات.. قبل الفصال ورمبا صاروا أبطاال، اإلسالم بنيه
َوالَِّذي ، اللَّه صلى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  )أ ْخربْت  أَنَّه  َيس بُّ َرس ولَ .. املوقف من يزكى الرجولة يف اإلسالم

، إنه الدفاع عن اإلميان.. َسَواِدي َسَواَده  َحىتَّ مَي وَت اأْلَْعَجل  ِمنَّا ( رِقنـَْفِسي بَِيِدِه ِإْن َرأَيـْت ه  اَل يـ َفا
حات وسا.. قهرا لق للرجال إالوالدموع مل خت  ، الكلمات ال تكفى، معركة حقيقة أرضولكن على 

فقد أهني ، ؟! يريد اجلهاد اليوم نولكن مَ ... ، و والثقافةاملعارك كثرية يف العلم واحلرب واالقتصاد 
، ولكنا تربينا على االنتماء لغري حممد.. ب اإلسالم بالقول والفعلحممد )صلى اهلل عليه وسلم( وس  

واألكثر .. والقومية، والوطن ،والقبيلة، املهم األسرة.. دين حممد صلى اهلل عليه وسلم، و ورب حممد
، جيل العزة فأسرته املؤمنني.. أما السلف الصاحل.. واملطرب الذي حتبه، الذي تشجعه النادي ؛سخرية  

)عن أيب هبا وامسعها وارجتف .. وقوميته الفضيلة، ووطنه احلق، وهدايات رسوله ؛وقبيلته مفردات دينه
ومل حيدْث نفسه بالغزو؛ مات على ، " من مات ومل يـَْغز  : لََّم قالهريرة عن النيب َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوسَ 

فيه ما يدل على أن من مل يتمكن من عمل : قال القرطيب يف شرح هذا احلديث. 17ش ْعَبة من النفاق "
ذلك العمل  فأما إذا أخلى نفسه عن، .. اخلري فينبغي له أن يعزم على فعله إذا متكن منه وان ينويه

وخصوصا اجلهاد الذي اعز . فذلك حال املنافق الذي ال يعمل اخلري وال ينويه، نا عن نيتهظاهرا وباط
وقوله ) شعبة من النفاق( اى . ولو كره الكافرون، اهلل به اإلسالم واظهر به الدين حىت عال كل األديان

 . من املفهم شرح صحيح مسلم. ه. ا  خلق من أخالق املنافقني
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 12ابنماذج من علو همة الشب
) لقد كان صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصوره واتبعوا النور الذي 

 . أنزل معه شبابا  

هذا أسامه بن زيد رضي اهلل تعاىل عنهما أّمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على اجليش وكان عمره 
 . مثاين عشرة سنة

 عنه استعمله النيب صلى اهلل عليه وسلم على مكة ملا صار إىل وهذا عتاب بن أسيد رضي اهلل تعاىل
 . حنني وعمره نيف وعشرون سنة

وهناك مناذج أخرى لشباب الصحابة الذين أبلوا أحسن البالء يف محل رسالة اإلسالم ونشر نوره يف 
 . العاملني

، على إجناز جسام املهاموهو فرتة القدرة ، هو القوة الروحية والقوة البدنية -كما ذكرنا-فالشباب 
فينبغي لإلنسان أن يغتنمها كما نصحنا النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ ألن هذه القدرات تضمحل 

 . بعد ذلك مبرور الوقت

والصحابة رضي اهلل عنهم حينما تطالع سريهتم يف اجلهاد تشعر مبدى القوة اليت كانوا عليها رضي اهلل 
 . تعاىل عنهم

رون أن الصحابة كانوا ناسا  عبادا  يذكرون اهلل سبحانه وتعاىل وخيلون يف اخللوات وبعض الناس يتصو 
وال شك يف أن هذا من ، وأهنم كانوا ينصرون فقط باملدد الرباين، ويصلون ويصومون ويتصدقون فقط

فالصحابة رضي اهلل عنهم ما كانوا ، لكن الصحابة كانوا يأخذون بأسباب القوة، أهم أسباب النصر
 . لصورة اليت تريد الصوفية أن تزرعها يف قلوبنا لنتصور هبا السلف الصاحلبا

                                                 

دون تغيري  ؛هلمة( حبذف وتصرف يسريهذه اجلمل املباركة نقلتها من كتاب الشيخ حممد بن امساعيل املقدم )علو ا  12
 واهلل وحده العليم الرحيم. ،وإمنا على سبيل اإلختصار لضيق املقام ،ألى من معامل روحه



 

ويف  ، )املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف: والرسول عليه الصالة والسالم يقول.. ، 
 كل خري(

هل الصحابة كانوا جيرون أو : فقال يل أحدهم، فبعض األخوة كنت يف مناقشة معهم حول هذا
هل أنت غافل عن أن حياة الصحابة كلها عبارة عن : سون شيئا  من هذه الرياضات؟ فقلت لهميار 

حركة وركض وجهاد؟! فالصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم واألجيال اليت فتحت الدنيا فتحتها باألخذ 
دة وما عرفوا قيا، إن الصحابة ما عرفوا جلسة املكاتب، باألسباب اليت منها االهتمام هبذا اجلانب

، إن الصحابة ما عرفوا هذا، وما كانوا جيلسون على املكاتب حىت تنتفخ منهم الكروش، السيارات
وقد قال يل بعض األخوة ، وعرفوا اجلد، وعرفوا السهر، وإمنا عرفوا اجلوع، والسلف ما عرفوا هذا

قوة عضلية إن ركوب الفرس حيتاج إىل : األفاضل ممن كان جييد ركوب اخليول يف معرض هذا الكالم
 . غري عادية

وإمنا يكون واقفا  ، ولعل من عنده خربة بذلك يعرف ذلك؛ ألنه يكون غري جالس على ظهر الفرس
 . فيحتاج إىل قوة عضلية شديدة جدا  ، على قدميه

ومنهم حممد بن مسلمة ، فالصحابة ملا خرجوا وجاهدوا يف أقطار األرض على اخليول كانوا أقوياء
بل إن بعض الناس حكى أنه رأى سيف خالد بن الوليد يف بعض املتاحف يف  ،وعلي بن أيب طالب

وأن هذا السيف حيتاج إىل ستة أفراد أو عشرة أفراد حىت يستطيعوا أن حيملوا هذا السيف ، تركيا
 . للضرب به والطعن

 اآلن وما كانوا على التصور الصويف، فـ خالد بن الوليد وعلي بن أيب طالب كانا من فرسان اإلسالم
سواء القوة ، بل السلف كانوا يأخذون بالقوة يف كل جانب، املوجود عن السلف رضي اهلل عنهم

وما كانوا يسلكون هذه املسالك اليت نعاين منها حنن اآلن من اجللوس على ، البدنية أو القوة اإلميانية
 . وغري ذلك من هذه الصور، املكاتب والرتفيه

: تعاىل لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل وقد رآه ميشي خلف بغلة الشافعيقال حيىي بن معني رمحه اهلل 
يا أبا عبد اهلل! تركت حديث سفيان بعلوه ومتشي خلف بغلة هذا الفىت وتسمع منه؟! فقال له اإلمام 



 

وإن ، لو عرفت لكنت متشي من اجلانب اآلخر؛ إن علم سفيان إن فاتين بعلو أدركته بنزول: أمحد
 . ب إن فاتين لن أدركه بعلو وال نزولعقل هذا الشا

كرب  : فقال عمر، فنظر إىل شاب منهم يريد الكالم، وقدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق
 . كرب

ولو كان كذلك كان يف املسلمني من هو أسن ، يا أمري املؤمنني! إن األمر ليس بالسن: فقال الفىت
 . منك

 . فتكلم، صدقت: قال

أن املهدي ملا دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صيب : يف شرح املقامات وحكى املسعودي
ملا دخل البصرة رأى إياس بن معاوية مع أنه  : أي، وخلفه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة

: فقال املهدي، لكن كان خلفه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس أمامهم، كان صبيا  
أمل جيدوا غري هذا الشاب احلدث السن ليتقدم : م شيخ يتقدمهم غري هذا احلدث؟! أيأما كان فيه

لـ إياس بن معاوية بن قرة بن : أي-املشايخ وهؤالء الناس الكبار؟! مث إن املهدي التفت إليه وقال 
سن أسامة بن زيد  -أطال اهلل بقاء األمري-سين : كم سنك يا فىت؟! فقال: -شريك القاضي املعروف

 . بن حارثة ملا واله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيشا  فيهم أبو بكر وعمر

 . تقدم بارك اهلل فيك: فقال له

، وذكر اخلطيب يف تاريخ بغداد أن حيىي بن أكثم ويل قضاء البصرة وسنه عشرون سنة أو حنوها
كم : -ازدراء له-وا فقال -أي أن احلاضرين استصغروه لصغر سنه حني ويل قضاء البصرة-فاستصغروه 

أنا أكرب من عتاب بن أسيد الذي وجه به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاضيا  : سن القاضي؟ فقال
وأنا أكرب من معاذ بن جبل الذي ، -وكان سن عتاب مخسا  وعشرين سنة-على أهل مكة يوم الفتح 

أكرب من كعب بن سور الذي  وأنا، وجه به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاضيا  على أهل اليمن
 . وجه به عمر بن اخلطاب قاضيا  على البصرة

 . فجعل جوابه احتجاجا  له



 

، وىل احلجاج حممد بن القاسم بن حممد بن احلكم الثقفي قتال األكراد بفارس: وقال أبو اليقظان
 . وكان عمره سبع عشرة سنة، مث واله السند فافتتح السند واهلند، فأباد منهم

، سرتاه على شباب املسلمني اآلن الذين نراهم يف الشوارع يعزفون ويسمعون املوسيقى األمريكيةفيا ح
وهو كذلك ، ويعلقون األعالم األمريكية على أعناقهم ويف سياراهتم! إنه خزي وعار مل يسبق له مثيل

 . واهلل املستعان، ومعناه الضياع، نوع من خفة اهلمة إىل أسوأ الصور

وما بقي إال علم إسرائيل! فـ حممد بن القاسم ، علقه أوالد املسلمني يف سياراهتم اآلنفعلم أمريكا ي
والسند واهلند يراد هبما ، وهو ابن سبع عشرة سنة، وفتح السند واهلند، رمحه اهلل تعاىل قاد اجليوش

 ، اهلند والسند: كل هذه املنطقة يقال هلا،  باكستان وبنجالديش واهلند وكشمري

، وليها لـ معاوية رضي اهلل تعاىل عنه، عبيد اهلل بن زياد خراسان وهو ابن ثالث وعشرين سنةوويل ... 
أمر الدعوة  اخلراساين( أبو مسلم)ومحل ، وويل معاذ بن جبل اليمن وهو ابن أقل من ثالثني سنة

، ةومحل الناس عن إبراهيم النخعي وهو ابن مثاين عشرة سن، والدولة وهو ابن إحدى وعشرين سنة
 . ه. ( اومات سيبويه إمام النحو وحجة العرب وله من العمر اثنتان وثالثون سنة



 

 

  ..وهكذا سادوا ..هكذا أحبوه
َثيِن يَزِيد  ْبن  َأيب َحِبيبٍ : قَاَل اْبن  إْسَحاقَ  ، َعْن َأيب ر ْهٍم السََّماِعيِّ ، َعْن َمْرَثِد ْبِن َعْبِد اللَِّه اليَـَزينِّ ، َوَحدَّ

َثيِن أَب و أَيُّوبَ : قَالَ  ، نـََزَل يف السُّْفلِ ، َلمَّا نـََزَل َعَليَّ َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يف بـَْييِت : قَالَ ، َحدَّ
، َوأ ْعِظم  َأْن َأك وَن فـَْوَقكَ  إينِّ أَلَْكَره  ، بَِأيب أَْنَت َوأ مِّي، يَا َنيبَّ اللَّهِ : فـَق ْلت  َله  ، َوأَنَا َوأ مُّ أَيُّوَب يف اْلع ْلوِ 

إنَّ أَْرَفَق ، يَا أَبَا أَيُّوبَ : فـََقالَ ، َونـَْنزَِل حَنْن  فَـَنك وَن يف السُّْفلِ ، فَاْظَهْر أَْنَت َفك ْن يف اْلع ْلوِ ، َوَتك وَن حَتْيِت 
وَك نَّا ، َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يف س ْفِلهِ َفَكاَن : قَالَ . َأْن َنك وَن يف س ْفِل اْلبَـْيتِ ، بَِنا َومبَْن يـَْغَشانَا

 ، فـَْوَقه  يف اْلَمْسَكنِ 

َرَها، فـََلَقْد اْنَكَسَر قدر  لََنا ِفيِه َماء  فـَق ْمت  أَنَا َوأ مُّ أَيُّوَب ِبَقِطيَفٍة لََنا ، نـ َنشِّف  هِبَا اْلَماءَ ، َما لََنا حِلَاف  َغيـْ
 . َأْن يـَْقط َر َعَلى َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْنه  َشْيء  فـَيـ ْؤِذيَه   خَتَوُّف ا

َنا َفْضَله  تـََيمَّْمت  أَنَا َوأ مُّ أَيُّوَب َمْوِضَع َيِدهِ ، مث َّ نـَبـَْعث  ِبِه إلَْيهِ ، وَك نَّا َنْصَنع  َله  اْلَعَشاءَ : قَالَ  ، فَِإَذا َردَّ َعَليـْ
َلة  ِبَعَشائِِه َوَقْد َجَعْلَنا َله  َبَصال  َأْو ث وم ا، َأَكْلَنا ِمْنه  نـَْبَتِغي ِبَذِلَك اْلبَـرََكةَ فَ  فـََردَّه  َرس ول  ، َحىتَّ بـََعثْـَنا إلَْيِه لَيـْ

بَِأيب أَْنَت ، يَا َرس وَل اللَّهِ : فَـق ْلت  ، اَفِجْئت ه  َفزِع  : قَالَ . وملَْ أََر لَِيِدِه ِفيِه أَثـَر ا، اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َنا، وملَْ َأَر ِفيِه َمْوِضَع َيِدكَ ، َرَدْدَت َعَشاَءكَ ، َوأ مِّي تـََيمَّْمت  أَنَا َوأ مُّ أَيُّوَب َمْوِضَع ، وَك ْنَت إَذا َرَدْدت ه  َعَليـْ
. َفَأمَّا أَنـْت ْم َفك ل وه  ، َوأَنَا َرج ل  أ نَاِجي، ِفيِه رِيَح َهِذِه الشََّجَرةِ  إينِّ َوَجْدت  : قَالَ ، نـَْبَتِغي ِبَذِلَك اْلبَـرََكةَ ، َيِدكَ 
  13(. وملَْ َنْصَنْع َله  تِْلَك الشََّجَرَة بـَْعد  ، َفَأَكْلَناه  : قَالَ 

 -مل يكن، وال شعاٍر ي رفع، إن حب حممد صلى اهلل عليه وسلم مل يكن عند أصحابه جمرد كلمٍة تقال
 –وإمنا كان .. ومل يكن أبدا  متايال  سخيفا  على دقات املوسيقى الصاخبة.. مدحيا  مفوها   –وفقط 
الباعث واحلافز على االرتقاء يف درجات التوقري والتعظيم والتبجيل لشخص رسول اهلل صلى  –حقيقة  

وال ، هوى النفوسوال ، ولسنته من بعده تعظيما ال يقدم عليها شيئا  من آراء الرجال، اهلل عليه وسلم
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يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تـ َقدِّم وا بـَنْيَ َيَدِي اللَِّه َوَرس وِلِه   قال اهلل تعاىل ".. ووهم املواجيد، فاسد األذواق
يع  َعِليم  ) فـَْوَق َصْوِت النَّيبِّ َواَل جَتَْهر وا  ( يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تـَْرفـَع وا َأْصَواَتك مْ 7َواتَـّق وا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِ

( ِإنَّ الَِّذيَن يـَغ ضُّوَن َأْصَواتـَه ْم 2َله  بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بـَْعِضك ْم لِبَـْعٍض َأْن حَتَْبَط َأْعَمال ك ْم َوأَنـْت ْم اَل َتْشع ر وَن )
قال .. 12" (3بـَه ْم لِلتـَّْقَوى هَل ْم َمْغِفَرة  َوَأْجر  َعِظيم  )ِعْنَد َرس وِل اللَِّه أ ولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَّه  قـ ل و 

ومع رسول اهلل صلى اهلل عليه ، مع اهلل تعاىل، هذا متضمن لألدب: السعدى رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه
، سولهباهلل وبر ، مبا يقتضيه اإلميان، عباده املؤمنني (اهلل)فأمر ، وإكرامه، واحرتامه، والتعظيم له، وسلم

متبعني لسنة رسول اهلل ، خلف أوامر اهلل، وأن يكونوا ماشني، واجتناب نواهيه، من امتثال أوامر اهلل
، حىت يقول، وال يقولوا، أن ال يتقدموا بني يدي اهلل ورسوله، و يف مجيع أمورهم، صلى اهلل عليه وسلم

وهو عنوان سعادة العبد ، ولهمع اهلل ورس، حقيقة األدب الواجب، فإن هذا، حىت يأمر، وال يأمروا
النهي الشديد عن تقدمي قول ، ويف هذا، والنعيم السرمدي، تفوته السعادة األبدية، وبفواته، وفالحه

، فإنه مىت استبانت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، على قوله، غري الرسول صلى اهلل عليه وسلم
وهي كما قال طلق بن ، مث أمر اهلل بتقواه عموم ا. كائنا ما كان،  وتقدميها على غريها، وجب اتباعها

على نور من ، وأن ترتك معصية اهلل، ترجو ثواب اهلل، على نور من اهلل، أن تعمل بطاعة اهلل: حبيب
 . ختشى عقاب اهلل، اهلل

يع  َعِليم {: وقوله اهلل  بعد النهي عن التقدم بني يدي-ويف ذكر االمسني الكرميني .. }ِإنَّ اللََّه مسَِ
وترهيب عن عدم ، واآلداب املستحسنة، حث على امتثال تلك األوامر احلسنة -واألمر بتقواه، ورسوله

 . ه. (ا. االمتثال

وََكاَلم ه  ، َميِّت ا َكح ْرَمِتِه َحيًّا -َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  -ح ْرَمة  النَّيبِّ : قال ابن العريب يف أحكام القرآن
اِضٍر َأالَّ ر  بـَْعَد َمْوتِِه يف الرِّفْـَعِة ِمْثل  َكاَلِمِه اْلَمْسم وِع ِمْن َلْفِظِه؛ فَِإَذا ق رَِئ َكاَلم ه  َوَجَب َعَلى ك لِّ حَ اْلَمْأث و 

                                                 

م )ال تـ َقدِّم وا بـَنْيَ َيَدِي "  يا أيها الذين أقّروا بوحدانية اهلل، وبنبّوة نبيه حممد َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ  :قال الطربى يف تفسريه 12
اللَِّه َوَرس ولِِه( يقول: ال تعجلوا بقضاء أمر يف حروبكم أو دينكم، قبل أن يقضي اهلل لكم فيه ورسوله، فتقضوا خبالف أمر 

ل: ال عن ابن عباس يقو  اهلل وأمر رسوله، حمكّي عن العرب فالن يقّدم بني يدي إمامه، مبعىن يعجل باألمر والنهي دونه..
تقولوا خالف الكتاب والسنة... عن جماهد قال: ال تفتأتوا على رسول اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم بشيء حىت يقضيه اهلل على 

 لسانه...( ا.ه. 
 



 

َوَقْد نـَبََّه اللَّه  تـََعاىَل ، هِ َكَما َكاَن يـَْلَزم ه  َذِلَك يف جَمِْلِسِه ِعْنَد تـََلفُِّظِه بِ ،  َواَل يـ ْعِرَض َعْنه  ، يـَْرَفَع َصْوَته  َعَلْيهِ 
}َوِإَذا ق رَِئ اْلق ْرآن  فَاْسَتِمع وا َله  َوأَْنِصت وا{ : َعَلى َدَواِم احلْ ْرَمِة اْلَمْذك وَرِة َعَلى م ر وِر اأْلَْزِمَنِة ِبَقْوِلِه تـََعاىَل 

ِمْن اْلَوْحِي َوَله  ِمْن احلْ ْرَمِة ِمْثل  َما لِْلق ْرآِن إالَّ  -َم َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّ  -وََكاَلم  النَّيبِّ . (202: األعراف)
 ... 12(. َواَللَّه  َأْعَلم  ، بـََيانـ َها يف ك ت ِب اْلِفْقهِ ، َمَعاين م ْسَتثْـَناة  

جاء يف جممع الزوائد .. وتأمل كيف كانوا يتعاملون مع القرآن والسنة على نقيٍض من تعاملنا معهما 
ث يِن َعْن َحِديِث ثَاِبِت ْبِن قـَْيِس : ) َعْن َعطَاٍء اخْل َراَساينِّ قَالَ  يللهيثم َقِدْمت  اْلَمِديَنَة َفَسأَْلت  َعمَّْن حي َدِّ

َصلَّى  -للَِّه َلمَّا أ ْنزَِل َعَلى َرس وِل ا»: مسَِْعت  َأيب يـَق ول  : َفَسأَْلتـ َها فَـَقاَلتْ ، َفَأْرَشد وين ِإىَل ابـَْنِتهِ ، ْبِن مَشَّاسٍ 
بُّ ك لَّ خم َْتاٍل َفخ وٍر{ : -اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَأْغَلَق ، اْشَتدَّ َعَلى ثَاِبتٍ ، " (72: لقمان)" }ِإنَّ اللََّه اَل حيِ 

َفَأْخبَـَره  مبَا  ، َسَل ِإلَْيِه َفَسأََله  َفَأرْ  -َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  -َفأ ْخربَ َرس ول  اللَِّه ، بَابَه  َعَلْيِه َوَطِفَق يـَْبِكي
َها َبْل َتِعيش  ، " ِإنََّك َلْسَت ِمنـْه مْ : فـََقالَ ، أَنَا َرج ل  أ ِحبُّ اجلََْماَل َوَأْن َأس وَد قـَْوِمي: َوقَالَ ، َكبـ َر َعَلْيِه ِمنـْ

 . َوي ْدِخل َك اللَّه  اجْلَنََّة "، َومَت وت  خِبَرْيٍ ، خِبَرْيٍ 

}يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تـَْرفـَع وا َأْصَواَتك ْم : -َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  -فـََلمَّا أَنـَْزَل اللَّه  َعَلى َرس وِلِه  :قَالَ 
َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  - َفأ ْخرب  النَّيبُّ ، فـََعَل ِمْثَل َذِلكَ  (2: احلجرات)فـَْوَق َصْوِت النَّيبِّ َواَل جَتَْهر وا َله  بِاْلَقْوِل{ 

َوأَنَّه  يـََتَخوَّف  َأْن َيك وَن ممَّْن َحِبَط ، َوأَنَّه  َجِهري  الصَّْوتِ ، َفَأْخبَـَره  مبَا َكبـ َر َعَلْيهِ ، َفَأْرَسَل ِإلَْيهِ  -َوَسلََّم 
ا" َبْل َتعِ : -َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  -فـََقاَل النَّيبُّ ، َعَمل ه   يد  ا، يش  محَِ َوي ْدِخل َك اللَّه  ، َوتـ ْقَتل  َشِهيد 
 . «اجْلَنَّةَ 

َفَر أَب و َبْكٍر  ، َوم َسْيِلَمَة اْلَكذَّابِ ، َواْلَيَماَمةِ ، اْلم ْسِلِمنَي ِإىَل ِقَتاِل َأْهِل الرِّدَّةِ  -َرِضَي اللَّه  َعْنه   -فـََلمَّا اْستَـنـْ
فـََقاَل ، فـََلمَّا َلق وا م َسْيِلَمَة َوَبيِن َحِنيَفَة َهَزم وا اْلم ْسِلِمنَي َثاَلَث َمرَّاتٍ ، َسارَ َساَر ثَاِبت  ْبن  قـَْيٍس ِفيَمْن 

 -َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  -َما َهَكَذا ك نَّا نـ َقاِتل  َمَع َرس وِل اللَِّه : -َمْوىَل َأيب ح َذيـَْفَة  -ثَاِبت  َوَسامِل  
 . فـََقاَتاَل َحىتَّ ق ِتاَل ، ف ِسِهَما ح ْفَرة  َفَدَخاَل ِفيَهاَفَجَعاَل أِلَنْـ 

ِإينِّ َلمَّا ق ِتْلت  بِاأْلَْمِس َمرَّ يب َرج ل  ِمَن : فـََقالَ ، َوأ رَِي َرج ل  ِمَن اْلم ْسِلِمنَي ثَاِبَت ْبِن قَـْيٍس يف َمَناِمهِ : قَالَ 
َوَقْد ، َوِعْنَد َمْنزِِلِه فـ ْرس  َيْسََتُّ يف ط وِلهِ ، َوَمْنزِل ه  يف أَْقَصى اْلَعْسَكرِ ، َسة  اْلم ْسِلِمنَي َفانـْتَـزََع ِمينِّ ِدْرع ا نَِفي
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َعْث ِإىَل ِدْرِعي فـَْلَيْأخ ْذَها، َوَجَعَل فـَْوَق اْلبـ ْرَمِة َرج ال  ، َأْكَفَأ َعَلى الدِّرِْع بـ ْرَمة   ، َفْأِت َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد فـَْلَيبـْ
ْيِن َكَذا وََكَذا: َفَأْعِلْمه   -َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  -َقِدْمَت َعَلى َخِليَفِة َرس وِل اللَِّه فَِإَذا  ، َأنَّ َعَليَّ ِمَن الدَّ

 . َوِإيَّاَك َأْن تـَق وَل َهَذا ح ْلم  ت َضيـَِّعه  ، َوف اَلن  ِمْن َرِقيِقي َعِتيق  

َه ِإىَل الدِّرِْع فـََوَجَدَها َكَما ذََكرَ َفأََتى َخاِلَد ْبَن اْلَولِ : قَالَ   -َرِضَي اللَّه  َعْنه   -َوَقِدَم َعَلى َأيب َبْكٍر ، يِد فَـَوجَّ
ا َجاَزْت َوِصيَّت ه  بـَعْ ، َوِصيََّته  بـَْعَد َمْوتِهِ  -َرِضَي اللَّه  َعْنه   -َفأَنـَْفَذ أَب و َبْكٍر ، َفَأْخبَـَره   َد َفاَل نـَْعَلم  َأنَّ َأَحد 

 19. َمْوتِِه ِإالَّ ثَاِبَت ْبَن قَـْيِس ْبِن مَشَّاسٍ 

"هل من رجل ينظر إىل ما فعل سعد : قال -صلى اهلل عليه وسلم-) وأما سعد بن الربيع فإن النيب 
، أنا أنظر لك يا رسول اهلل ما فعل: بن الربيع يف األحياء هو أم األموات؟ " فقال رجل من األنصار

أمرين أن  -صلى اهلل عليه وسلم-إن رسول اهلل : فقلت له: القتلى وبه رمق قالفنظر فوجده جرحيا يف 
عين  -صلى اهلل عليه وسلم-فبلغ رسول اهلل ، أنا يف األموات: قال، أنظر يف األحياء أنت أم األموات

 وأبلغ قومك عين، جزاك اهلل عنا خري ما جزى نبيا عن أمته: إن سعد بن الربيع يقول له: وقل، السالم
ال عذر لكم عند اهلل أن خيلص إىل نبيكم وفيكم عني : إن سعد بن الربيع يقول لكم: السالم وقل هلم

 . فأخربته( -صلى اهلل عليه وسلم-فجئت رسول اهلل ، مل أبرح حىت مات: قال، تطرف

بل .. وماتوا موتا  جميدا  ، عاشوا عيشا  محيدا، وألهنم عاشوا على حب الكتاب والسنة والعمل هبما.. 
قد قال ابن كثري ... و وبلغت كراماهتم عنان السماء، وبلغوا درجة من والية اهلل تعاىل هلم مل يبلغها أحد

ومن مات على شيئ ، قضى اهلل الكرمي مبنه وفضله أن من عاش على شيئ مات عليه: رمحه اهلل تعاىل
 ... بعث عليه

                                                 

.. باب ِذْكر  ثَاِبِت ْبِن قَـْيِس ْبِن مَشَّاٍس َرِضَي اهلل تعاىل َعْنه  برقم .قلت: وقد روى ابن حبان وغريه مثله بسند جيد19  
َمن وا اَل تـَْرفَـع وا َأْصَواَتك ْم فَـْوَق وكذا روى ابن حبان َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآْليََة: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آ ،1791

[ قَـَعَد ثَاِبت  ْبن  قَـْيِس ْبِن مَشَّاٍس يف بيته َوَقاَل: أَنَا الَِّذي ك ْنت  أَْرَفع  َصْويت 2َصْوِت النَّيبِّ َوال جَتَْهر وا َله  بِاْلَقْوِل{ ]احلجرات: 
 اِر فَـَفَقَده  النَّيبُّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخبَـر وه  فَـَقاَل: "َبْل ه َو ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة".َوَأْجَهر  َله  بِاْلَقْوِل َوأَنَا ِمْن َأْهِل النَّ 

: َفك نَّا نـَرَاه  مَيِْشي بـَنْيَ َأْظه رِنَا َوحَنْن  نـَْعَلم  أَنَّه  ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة فَـَلمَّا َكاَن يـَوْ  اَمِة وََكاَن َذِلَك ااِلْنِكَشاف  لَِبَس ثَِيابَه  م  اْلَيمَ َقاَل أََنس 
وقال حمققوه إسناده صحيح على شرط مسلم،  ،1792َوحَتَنََّط وتقدم فقاتل حىت قتل" أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم

 "...3337رجاله ثقات رجال الشيخني غري سليمان بن املغرية، فمن رجال مسلم وهو يف "مسند أيب يعلى" "



 

 . فساد الذوق واختالل معايير الرجولة
وتبدد نعمة البصرية يف ، وتعطل أجهزة االستقبال اإلميانية يف أكثر املسلمني.. لذوقألن فساد الكن و 

، والثقافة املضللة الضحلة يف عقول املسلمني من وضيع االهتمامات، اجملتمع بسبب مبا بثه اإلعالم
 فالبطولة.. صار معيار الرجولة ومقياس البطولة عندهم فاسد عفن كذلك ؛والتصورات وخسيس اهلمم

أو البطولة عند أمثلهم طريقة يف رجل صنعته املواقف ، عندهم يف العب كرة أو ممثل أو مغىن
، جيفارا ( املدافع عن الشيوعية العفنةتشى والصدف مدافعا عن مبدأ فاسد وعقيدة ضائعة مثل )

حىت ، جولةحىت ميحو ما تبقى لنا من ذاكرة الر ، وأمثاله من األبطال الومهيني الذين يصدرهم لنا الغرب
  يفإنه لريوج يف إعالمه بال حياء للمدافعني عن الشذوذ )األمريكان (باعتبارهم أبطاال خيوضون املعارك 

.. خيتلف عند الثابتني على احلق ولكن األمر... النجسة املتهتكة احلرية  لنشر  كل بالد الدنيا
وكذلك املقاييس واملعاير .. مةوصالح الفرد واأل، واإلميان احلقيقي، والعدل، املدافعني عن اخلري

اللَّه تبارك  رضيدخل خباب بن األرت على عمر بن اخلطاب ، ) قال جماهد عن الشعيب... ختتلف
، إال رجل واحد، أحد أحق هبذا اجمللس منك األرضما على : وقال، متكأهفأجلسه على ، وتعاىل عنه

إن بالال كان له من املشركني من ، ق مىنما هو حب: قال، ومن هو يا أمري املؤمنني؟ قال بالل: فقال
مث وضع رجل ، مث سلقوين فيها، لقد رأيتين يوما وقد أوقدوا يل نارا، ومل يكن يل أحد، مينعه اللَّه به

. فإذا هو قد برص، مث كشف خباب عن ظهره، بظهريإال  األرضفما اتقيت ، رجله على صدري
والبطولة ، املبدأ احلقلة هنا تقاس بقدر التحمل من أجل الرجو .. انظر إهنا معايري خمتلفة متاما.. 11(

 . الوقوف صامدا حىت النهايةب احلق التفاضل.. دم الرجل من أجل عقيدته احلقةيقتقدر مبا 
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  ..جديد   ! درس  !والصبر تمكين ..الصبر رجولة
فإنه سيب ، هرت الرجل البطل )ممن فَت عن دينه فثبت عليوليكن الدرس مرة أخرى مع خباب بن األ

وكان صلى اهلل عليه وسلم يألفه ، يف اجلاهلية فاشرتته )أم أمنار اخلزاعية( أي وكان قينا أي حدادا
، فلما أسلم وأخربت بذلك موالته صارت تأخذ احلديدة وقد أمحتها بالنار فتضعها على رأسه، ويأتيه

فاشتكت موالته رأسها ، االلهم انصر خباب»: فشكا ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
 . «فكان خباب يأخذ احلديدة وقد أمحاها فيكوي رأسها، فقيل هلا اكتوي، فكانت تعوي مع الكالب

أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو متوسد برده يف ظل »: ويف البخاري عن خباب قال
يا رسول اهلل أال تدعو اهلل : تفقل، ولقد لقينا يعين معاشر املسلمني من املشركني شدة شديدة« الكعبة

إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط : فقال، لنا؟ فقعد صلى اهلل عليه وسلم حممرا وجهه
رأس  رِقويوضع املنشار على ف، احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه

ىت يصري الراكب من صنعاء وليظهرن اهلل تعاىل هذا األمر ح، ك عن دينهأحدهم فيشق ما يصرفه ذل
 . ه. ا 12 (. «خياف إال اهلل والذئب على غنمه إىل حضرموت ال

هكذا يذكر لنا خباب رضي اهلل عنه املنهج الدراسي يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم اخلاصة 
.. فيسومنهجها العملي يف الثبات واجلهاد بالنفس والن، الصرب واليقنيهي  وأهم املواد فيها، للرجولة

على أكتاف هؤالء األبطال ومن اتبعهم بإحسان إىل .. نيرِقوبلغ ما بني املش، هكذا انتشر اإلسالم
  !..يوم الدين

قال اهلل عز .. يقود األمموعلى أكتاف أمثال هؤالء سيعود اإلسالم إىل مكانه الطبيعى شابا فتيا 
تبشرنا . كله ولو كره املشركون( ين)هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الد: وجل

وقد يظن بعض ، األديان كلها هذه اآلية الكرمية بأن املستقبل لإلسالم بسيطرته وظهوره وحكمه على
، وعهد اخللفاء الراشدين وامللوك الصاحلني الناس أن ذلك قد حتقق يف عهده صلى اهلل عليه وسلم

كما أشار إىل ذلك النيب صلى اهلل ،  د الصادقجزء من هذا الوع فالذي حتقق إمنا هو، وليس كذلك
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يا رسول : فقالت عائشة، " ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى - 7: عليه وسلم بقوله
احلق ليظهره على الدين كله  )هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين اهلل إن كنت ألظن حني أنزل اهلل
رواه مسلم . احلديث. من ذلك ما شاء اهلل " إنه سيكون: قال، ولو كره املشركون( أن ذلك تاما

جماال  حبيث ال يدع، وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور اإلسالم ومدى انتشاره. وغريه
وها أنا أسوق ما تيسر من هذه األحاديث عسى . للشك يف أن املستقبل لإلسالم بإذن اهلل وتوفيقه

" إن اهلل زوى  - 2. وحجة على اليائسني املتواكلني، الملإلس لعاملنيا أن تكون سببا لشحذ مهم
. سيبلغ ملكها ما زوي يل منها " ها ومغارهبا وإن أميترِقفرأيت مشا، األرض)أي مجع وضم( يل 

 . احلديث

ارِيِّ . 3 ل  : مسَِْعت  َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَق ول  : قَالَ ، َعْن مَتِيٍم الدَّ َغنَّ َهَذا اأْلَْمر  َما بـََلَغ "لََيبـْ
ِعزًّا ، ِبِعزِّ َعزِيٍز أَْو ِبذ لِّ َذلِيلٍ ، َواَل يـَتـْر ك  اهلل  بـَْيَت َمَدٍر َواَل َوبٍَر ِإالَّ أَْدَخَله  اهلل  َهَذا الدِّينَ ، اللَّْيل  َوالنـََّهار  

ْساَلمَ  ارِيُّ َوذ الًّ ي ِذلُّ اهلل  ِبِه اْلك  ، ي ِعزُّ اهلل  ِبِه اإْلِ " َقْد َعَرْفت  َذِلَك يف َأْهِل : يـَق ول  ، ْفَر " وََكاَن مَتِيم  الدَّ
ر  َوالشََّرف  َواْلِعزُّ ، بـَْييِت  َوَلَقْد َأَصاَب َمْن َكاَن ِمنـْه ْم َكاِفر ا الذُّلُّ ، َلَقْد َأَصاَب َمْن َأْسَلَم ِمنـْه م  اخْلَيـْ

يف  فيه أن حتقيق هذا االنتشار يستلزم أن يعود املسلمون أقوياءومما ال شك  َوالصََّغار  َواجلِْْزيَة  "
وهذا ما يبشرنا به ، والطغيان معنوياهتم ومادياهتم وسالحهم حىت يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر

 كنا عند عبد اهلل بن عمرو بن العاصي وسئل أي املدينتني تفتح: عن أىب قبيل قال -  2: احلديث
فقال عبد : كتابا قال فأخرج منه: قال، ية أو رومية؟ فدعا عبد اهلل بصندوق له حلقأوال القسطنطين

: إذ سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بينما حنن حول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نكتب: اهلل
ل رِقه" مدينة : رومية؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي املدينتني تفتح أوال أقسطنطينية أو

وقد مت وعد املصطفى ، ) وهى اسطنبول عاصمة تركيا اإلسالمية حاليايعين قسطنطينية ". تفتح أوال
وحنن بانتظار وعده صلى اهلل ، ( سنة من بشراه هبا على يد حممد الفاتح200بفتحها بعد حوايل )
الفة الراشدة إىل وال شك أيضا أن حتقيق الفتح الثاين يستدعي أن تعود اخل.. عليه وسلم بفتح روما

 : وهذا مما يبشرنا به صلى اهلل عليه وسلم بقوله يف احلديث، املسلمة األمة

مث تكون خالفة على  مث يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، " تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون - 2
تكون ملكا عاضا فيكون مث ، شاء أن يرفعها مث يرفعها إذا، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، منهاج النبوة



 

مث تكون ملكا جربيا فتكون ما شاء اهلل أن ، شاء اهلل أن يرفعها مث يرفعها إذا، ما شاء اهلل أن تكون
ولعل . ه. ا 16 مث سكت ". مث تكون خالفة على منهاج النبوة، يرفعها إذا شاء أن يرفعها مث، تكون

يقول  .. يف انتصار دينه وهيمنته على األديانالبعض يتعجب كثريا من تلك الثقة العارمة للمسلم احلق 
كيف وهم .. ؟!إسالمه ألجلنكل به ظلم وي  هان وي  مسلم ي   إصبعك إليهكيف وىف كل مكان يشري 

 اليأس؟! أقول له هذا عني ما يراد بنا .... .. كيف وهم.. ميلكون العلم والتقنية والسالح والعقول ؟!
والتاريخ ، قلوهبم احلقيقة يعلمون أن احلق سينتصر كن من متألول.. مث االهنزام فاالنقياد اليأسمث 

يَا أَبَا : فـََقالَ ، الشَّاِفِعي َسَأَل رجل   ).. منا هو اليقني والصرب األولواملطلوب .. والفطرة خري الشواهد
ا ، يبتلى اَل ميكَّن َحىتَّ : فـََقاَل الشَّاِفِعي ؟عبد اهلل أمَّيَا أفضل للرجل َأن ميكَّن َأو يـَْبَتِلي فَِإن اهلل ابـْت ِلَي نوح 

من . ه. ا. َوِإبـَْراِهيم وم وَسى َوِعيَسى وحممدا صلَوات اهلل َوَساَلمه َعَلْيِهم َأمْجَِعنَي فَـَلمَّا َصبَـر وا مكنهم
غري موضٍع من كتبه حقيقة أن يف  وقد استخلص ابن القيم رمحه اهلل برباعته، الفوائد البن القيم (

واستدل بقوله سبحانه " َوَجَعْلَنا ِمنـْه ْم أَِئمَّة  يـَْهد وَن بَِأْمرِنَا َلمَّا ، اجلمع بني الصرب واليقني اإلمامة تستلزم
بسنده  (72290رواه أمحد يف مسنده ) معي ما امسع. (22َصبَـر وا وََكان وا ِبآيَاتَِنا ي وِقن وَن ) السجدة 

َلمَّا ، نـََعمْ : قَالَ ، َحِديث  بـََلَغيِن َعْنَك أ ِحبُّ َأْن َأمْسََعه  ِمْنكَ : قـ ْلت  ِلَعِديِّ ْبِن َحامِتٍ : َقالَ ، َعْن َرج لٍ 
َخَرْجت  َحىتَّ َوقـَْعت  ، َفَكرِْهت  خ ر وَجه  َكَراَهة  َشِديَدة  ، بـََلَغيِن خ ر وج  َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َفَكرِْهت  َمَكاين َذِلَك َأَشدَّ ِمْن  : قَالَ ، َحىتَّ َقِدْمت  َعَلى قـَْيَصرَ ، َد بِبَـْغَدادَ َوقَاَل يـَْعيِن يَزِي، نَاِحَيَة الرُّومِ 
َوِإْن َكاَن َصاِدق ا ، فَِإْن َكاَن َكاِذب ا ملَْ َيض رَّين ، َهَذا الرَّج لَ  َلْواَل أَتـَْيت  ، َواهللِ : فـَق ْلت  : قَالَ ، َكَراِهَييِت خِل ر وِجهِ 

َفَدَخْلت  : قَالَ . َعِديُّ ْبن  َحامِتٍ ، َعِديُّ ْبن  َحامِتٍ : فـََلمَّا َقِدْمت  قَاَل النَّاس  ، فـََقِدْمت  َفأَتـَْيت ه  : قَالَ ، َعِلْمت  
: ْلت  قـ  : قَالَ ، َأْسِلْم َتْسَلْم " َثاَلث ا، " يَا َعِديُّ ْبَن َحامِتٍ : فـََقاَل يل ، َعَلى َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

؟ قَالَ : " أَنَا َأْعَلم  ِبِديِنَك ِمْنَك " فـَق ْلت  : قَالَ ، ِإينِّ َعَلى ِدينٍ  أََلْسَت ِمَن ، " نـََعمْ : أَْنَت َأْعَلم  ِبِدييِن ِمينِّ
َوأَْنَت تَْأك ل  ِمْربَاَع ، (. وهم النصارى، ضبط بفتح الراء، من الرَّكوسية: قوله: ) قال السندي الرَّك وِسيَّةِ 

" . (. املِْرباع: ويسمي ذلك الربع، كان الرئيس يف اجلاهلية يأخذ ربع مال الرعية: )ِمْرباع القوم ْوِمَك؟قَـ 
) فلم  فـَتَـَواَضْعت  هَلَا، فَـَلْم يـَْعد  َأْن َقاهَلَا: قَالَ ، ِديِنَك " " َفِإنَّ َهَذا اَل حيَِلُّ َلَك يف : َقالَ ، بـََلى: قـ ْلت  
" أََما ِإينِّ : فـََقالَ ، (. فما جتاوز قوَل هذه املقالة أن تواضعت  هلذه املقالة: يأ، من عدا يعدو، يـَْعد  

ْساَلمِ  َا اتَـّبَـَعه  َضَعَفة  النَّاسِ : تـَق ول  ، َأْعَلم  َما الَِّذي مَيْنَـع َك ِمَن اإْلِ . َوَقْد َرَمتـْه ْم اْلَعَرب  ، َوَمْن اَل قـ وََّة َله  ، ِإمنَّ
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، " فَـَوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدهِ : قَالَ . َوَقْد مسَِْعت  هِبَا، ملَْ أََرَها: ؟ " قـ ْلت  اليمن اليوم ( )بالد أَتـَْعِرف  احلِْريَةَ 
َحىتَّ َتط وَف ، ِمَن احلِْريَةِ (  وغريه )= املرأة املسافرة للحجَحىتَّ خَتْر َج الظَِّعيَنة  ، لَي ِتمَّنَّ اهلل  َهَذا اأْلَْمرَ 

، )أى من غري محاية وهى كناية عن األمان وبلوغ ملك اإلسالم اآلفاق (  ِجَواِر َأَحدٍ بِاْلبَـْيِت يف َغرْيِ 
: قـ ْلت  : " قَالَ  )ملك الفرس أعظم قوة عسكرية وحضارية حينها ( َولَيَـْفَتَحنَّ ك ن وَز ِكْسَرى ْبِن ه ْرم زَ 

َحىتَّ اَل يـَْقبَـَله  َأَحد  " قَاَل َعِديُّ ْبن   ي ْبَذَلنَّ اْلَمال  َولَ ، ِكْسَرى ْبن  ه ْرم زَ ،  " نـََعمْ : ِكْسَرى ْبن  ه ْرم َز؟ قَالَ 
َوَلَقْد ك ْنت  ِفيَمْن فـََتَح ك ن وَز  ، فـََتط وف  بِاْلبَـْيِت يف َغرْيِ ِجَوارٍ ، " فَـَهِذِه الظَِّعيَنة  خَتْر ج  ِمَن احلِْريَةِ : َحامِتٍ 

أِلَنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد قَاهَلَا ، ِدِه لََتك وَننَّ الثَّالَِثة  َوالَِّذي نـَْفِسي بِيَ ، ِكْسَرى ْبِن ه ْرم زَ 
"20 ... 

وىف حديث آخر عن عدي بن حامت كان عند النيب )ص( إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة مث أتاه آخر 
االسالم وخشي النيب )ص( فشكا إليه قطع السبيل )وكان عدي قد وفد على النيب )ص( ليدخل يف 

هم حينذاك أرضأن يفت يف عضده ويثبطه عندما يرى من ضعف أهله وفقرهم وعدم انتشار األمن يف 
مل أرها وقد : يا عدي هل رأيت احلرية قال: فألقى بالبشارات املذكورة يف احلديث ترغيبا وتثبيتا( فقال

من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف إن طالت بك حياة لرتين الظعينة ترحتل : أنبئت عنها قال
قلت : أحدا إال اهلل ويف رواية إنه ال يأيت عليك إال قليل حىت خترج العري إىل مكة بغري خفري قال عدي
ولئن : فيما بيين وبني نفسي فأين دعار طيء الذين سعروا البالد وأكمل النيب )ص( حديثه إليه فقال

كسرى بن هرمز ولئن طالت بك : كسرى بن هرمز قال :طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قال

                                                 

 وله: "فال جيديف شرح حديث البخاري السالف: ق 9/973)صحح حمققي املسند إسناده ( وقال احلافظ يف "الفتح" 27
ى بن مرمي عليه أحدا  يقبله منه"، أي: لعدم الفقراء يف ذلك الزمان، تقدم يف الزكاة قول من قال: إن ذلك عند نزول عيس
الدالئل" من طريق السالم، وحيتمل أن يكون ذلك إشارة إىل ما وقع يف زمن عمر بن عبد العزيز، وبذلك جزم البيهقي يف "

ن عبد العزيز: ثالثني ىل عمر بن أسيد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب قال: إمنا ويل عمر بيعقوب بن سفيان بسنده إ
قراء، فما يربح حىت يرجع شهرا  أال واهلل ما مات حىت جعل الرجل يأتينا باملال العظيم، فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون يف الف

ا يف حديث عدي بن حامت. . قال البيهقي: فيه تصديق ما روينمباله، يتذكر من يضعه فيه، فال جيده، وقد أغىن عمر الناس
  انتهى. وال شك يف رجحان هذا االحتمال على األول لقوله يف احلديث: "ولئن طالت بك حياة".ا.ه.



 

. ( احياة لرتين الرجل خيرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فال جيد أحدا يقبله منه
 .     27. ه

لقد كانوا يتندرون على حممد صلى اهلل عليه وسلم حني يزرع اليقني يف أصحابه املستضعفني بالنصر 
، وأن العاقبة للمتقني، عباده هلل يورثها من يشاء من األرضونوا يدركوا أن مل يك.. األرضوامتالك 

كنت امرءا تاجرا : روى ابن إسحاق عن إياس بن عفيف عن أبيه أنه قال.. والتمكني ألهل احلق
فبينا حنن إذ : قال. فأتيته أبتاع منه، وكان العباس بن عبد املطلب امرءا تاجرا، فقدمت )مىن( أيام احلج

رجل من خباء فقام يصلي جتاه الكعبة مث خرجت امرأة فقامت تصلي وخرج غالم فقام يصلي  خرج
 يا عباس ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما أدري ما هو؟: فقلت، معه

وهذه امرأته ، هذا حممد بن عبد اهلل يزعم أن اهلل أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه: فقال
فليتين  : قال عفيف. وهذا الغالم ابن عمه علي بن أيب طالب آمن به، خدجية بنت خويلد آمنت به

 . 22 كنت آمنت يومئذ فكنت أكون رابعا

املشهد الفريد يف الرواية السابقة  االعجيب أن الكثري من املسلمني املنهزمني اليوم ال يتفكرون يف هذ
مث ليقارن هذا ، رأة وغالممعه إال ام األرضوما على  ؛)صلى اهلل عليه وسلم( يصلى واحد عن رجلٍ 

هم بعض  من ماليني املاليني يهزون الدنيا بأصواهتم حول بيت اهلل املشهد مبشهد مال يني من البشر 
ولوال ، وهلل احلمد(.. اهلل أكرب.. اهلل أكرب.. ال إله إال اهلل.. اهلل أكرب.. اهلل أكرب.. احلرام ) اهلل أكرب

روى . وهذا النور ما بلغ، ليه وسلم وأصحابه ما بلغ هذا الدينالرجولة احلقيقية حملمد صلى اهلل ع
والبيهقي وأبو نعيم عن الرباء بن ، وأبو نعيم عن عبد اهلل بن عمر، البخاري عن جابر بن عبد اهلل

وابن سعد وابن جرير والبيهقي وأبو نعيم عن كثري بن عبد اهلل بن عمر وابن عوف عن أبيه ، عازب
عرض لنا يف بعض اخلندق صخرة عظيمة شديدة : عن أنس رضي اهلل عنهم قالواوأبو نعيم ، عن جّده

فلما : مث قال، «إنا نازل»: فشكونا ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال، ال تأخذها املعاول
ة أضاءت ما بني البيت رِقت برِقوضرهبا ضربة تكسر ثلثها وب« باسم اهلل»: رآها أخذ املعول وقال
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واهلل إيّن ، أعطيت مفاتيح فارس، اهلل أكرب»: فقال، ىت كأّن مصباحا يف جوف ليلة مظلمةاملدينة ح
، ة أضاء ما بني البتيهارِقمنها ب رِقوب، مث ضربه التالية فقطع بقية احلجر« ألبصر قصر املدائن األبيض

هذه الروح . 23«واهلل إين ألبصر صنعاء من مكاين الّساعة، أعطيت مفاتيح اليمن، اهلل أكرب»فقال 
واملسلمني ، ولو حىت يف أشد املواقف يف تاريخ اإلسالم حرجا، هذا اإلميان وهذا اليقني.. العالية
وصنع الرجال صناعة إسالمية ، بالضبط ما حنتاج بعضه يف بناء الرجولة احلقيقية هو.. ضعفا

فهل تعلمنا ... ريادةترفع راية النور وتعيد للحق واهلدى ال ؛تلقى للدنيا أجياال جديدة.. صحيحة
 الدرس ؟!

 

  ..صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه رجال   ..بعد مرة   مرةً 

 فما الصدق؟
وحديثنا .. بني حرفية اللفظ وداللته رِقوأقصد الف.. للكلمات معاٍن يف ألفاظها ومعاٍن يف معانيهاإن 

ن ترسم حدوده كلمات والذي ال جيدي نفعا أ، عن الرجولة موجه منذ البداية إىل مفهومها الداليل
 إنسانتفرد هبا يخصائص  إىل لإلشارةبعض مواضعه  يف اللغةستخدمه ا سامٍ  فالرجولة معىن  .. قالئل

الكلمات التصف هذا االرتقاء  إنقلت .. اختصه به احلق تعاىل الذيليبلغ درجة التكرمي االهلى ، ما
، الرجولة معاين أهمنه إ.. الهتزازه ى حماولةأوجه  يفاحلق والوقوف جبال شاخما  مسؤوليةحتمل  يف

 إالحني ال يرضى  فالفرد من الناس.. الرفيعة والقيم الراقية األخالق معاينتنتظم كثريا من  اليتوهى 
.. فهو الرجل حقا ؛ولكن حني يرفع قواعد بيت صاحل بكل ما يكلفه ذلك، فهو ذكر امرأته يف األنوثة

فهو  ؛يتبعها حيث كانت.. اللذات إالوال يعرف من عمره  مالهيها يفوالشاب حني جترى به الدنيا 
قلبا وروحا ملهمة و  ولكن حني يدرك ما خلق له من االستعداد عقال وجسما، التائه الضائع ال شك

، املعاينوعلى هذا تقاس .. والرجل غدا، الفتوة ( اليوممعىن فهو الفىت ) من  ؛العامل وهدايته إصالح
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 أكثر وأطفالبل .. رجل بألفسري البطولة بنساء الواحدة فيهن  آنستنا وقد.. ولكن من يعقل قليل
 ... رجولة من الكثريين فينا

لريبط األذهان دائما مبقاييس  ؛أكثر من مرة –مبعناها الداليل  –إن القرآن العظيم حتد ث عن الرجولة 
مببدأ  واليت تنبع من اإلميان، ومن تلك املرات اليت يتحدث فيها عن الرجولة احلقة. الرجولة يف اإلسالم

يقول تعاىل " ... الواقع أرضوتفرز البطوالت اليت ال تنتهي رفعة للحق على ، واليقني بنصرته، احلق
ِإالَّ ِإميَان ا زَاَده ْم  َوَلمَّا َرَأى اْلم ْؤِمن وَن اأْلَْحَزاَب قَال وا َهَذا َما َوَعَدنَا اللَّه  َوَرس ول ه  َوَصَدَق اللَّه  َوَرس ول ه  َوَما

ا ) ر  ( ِمَن اْلم ْؤِمِننَي رَِجال  َصَدق وا َما َعاَهد وا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـْه ْم َمْن َقَضى حَنَْبه  َوِمنـْه ْم َمْن يـَْنَتظِ 22َوَتْسِليم 
ل وا تـَْبِديال  ) َناِفِقنَي ِإْن َشاَء َأْو يـَت وَب َعَلْيِهْم ِإنَّ ( لَِيْجزَِي اللَّه  الصَّاِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويـ َعذَِّب اْلم  23َوَما َبدَّ

ا )  .. (األحزاب "22اللََّه َكاَن َغف ور ا َرِحيم 

وقد جتمعت كل قوى .. للسنة اخلامسة من هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم األحزابغزوة  يف
.. وجه البسيطة علىيده متاما ومتحوه من بلت األخريةللمرة  اإلسالمتريد االنقضاض على ؛ رشال

خلف  كان جيمعهم  اإلمياناحلقيقة أن .. والرسول واملؤمنون معه حيتمون خبندق صنعوه حول املدينة
 .. خندق واحد يف اخلندق

فلم يكن حيول بينهم وبني قريظة شيء مينعهم من ضرهبم من ، ) وقد كان أحرج موقف يقفه املسلمون
وكانت ذراريهم ونساؤهم ، وا يستطيعون االنصراف عنهبينما كان أمامهم جيش عرمرم مل يكون، اخللف

َوِإْذ زاَغِت اأْلَْبصار  َوبـََلَغِت : وصاروا كما يقول اهلل تعاىل، مبقربة من هؤالء الغادرين يف غري منعة وحفظ
، 70: 33ْلزِل وا زِْلزاال  َشِديدا  )( ه ناِلَك ابـْت ِلَي اْلم ْؤِمن وَن َوز  70اْلق ل وب  احْلَناِجَر َوَتظ نُّوَن بِاللَِّه الظُّن ونَا )

، كان حممدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر: حىت قال، ( وجنم النفاق من بعض املنافقني77
: وحىت قال بعض آخر يف مأل من رجال قومه. وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب إىل الغائط

وحىت مهت بنو ، فإهنا خارج املدينة، جع إىل دارنافنر ، فأذن لنا أن خنرج، إن بيوتنا عورة من العدو
َوِإْذ يـَق ول  اْلم ناِفق وَن َوالَِّذيَن يف قـ ل وهِبِْم َمَرض  ما َوَعَدنَا اللَّه  : سلمة بالفشل ويف هؤالء أنزل اهلل تعاىل

ال م قاَم َلك ْم فَاْرِجع وا َوَيْسَتْأِذن  َفرِيق  ِمنـْه م  ( َوِإْذ قاَلْت طائَِفة  ِمنـْه ْم يا َأْهَل يـَْثِرَب 72َوَرس ول ه  ِإالَّ غ ر ورا  )
( إىل هذا احلد كان . (73، 72: 33النَّيبَّ يـَق ول وَن ِإنَّ بـ ي وتَنا َعْوَرة  َوما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ي رِيد وَن ِإالَّ ِفرارا  )

فاضطجع ، ني أتاه غدر قريظة) أما رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم فتقنع بثوبه ح، املوقف عصيبا



 

أبشروا يا ، اهلل أكرب»: فنهض يقول، مث غلبته روح األمل، حىت اشتد على الناس البالء، ومكث طويال
.. وتظهر املعادن األصلية للرجال، بتلى املؤمنونهذا املوقف ي   يف. 22«(معشر املسلمني بفتح اهلل ونصره

مدرسة  يفهنا يظهر للدنيا كلها جيال من الرجال ترىب .. ةهنا اختبار املتانة لصناعة الرجولة اإلسالمي
جيل مرسوا االبتالءات واحملن حىت صقلتهم  .. م الدنيا معىن البطولةليعلّ  حممد صلى اهلل عليه وسلم

حني تعلموا .. فما كان منهم إال النجاح بامتياز ؛امتحن اهلل صدق إمياهنم.. كما تصقل النار الذهب
أَْم َحِسْبت ْم َأْن َتْدخ ل وا اجْلَنََّة َوَلمَّا يَْأِتك ْم َمَثل  الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلك ْم  " فيه يقولومسعوا اهلل، القرآن

ْصَر اللَِّه َأاَل ِإنَّ نَ  َمسَّتـْه م  اْلَبْأَساء  َوالضَّرَّاء  َوز ْلزِل وا َحىتَّ يـَق وَل الرَّس ول  َوالَِّذيَن آَمن وا َمَعه  َمىَت َنْصر  اللَّهِ 
" َوَلمَّا َرَأى اْلم ْؤِمن وَن اأْلَْحَزاَب .. فكان الثبات والرجولة، وعوا الدرس جيدا.. البقرة(("272َقرِيب  )

طريق هذا هو .. قَال وا َهَذا َما َوَعَدنَا اللَّه  َوَرس ول ه  َوَصَدَق اللَّه  َوَرس ول ه  َوَما زَاَده ْم ِإالَّ ِإميَان ا َوَتْسِليم ا "
 .... ماذا لو كنا مكاهنم ؟!، والسؤال لنا اليوم.. الصادقني

فإن جمرد اإلميان مبعناه اجملرد .. وليس كل مؤمن يستحق معىن الرجولة.. منهم.. "من املؤمنني رجال "
 ولذلك شدد أهل احلق على أن اإلميان.. يف التصديق ال يكفى لصنع رجل على الطريقة اإلسالمية

وكم اقرتن .. احلياة دليل أرضوإال فهو ادعاء أجوف ليس له على .. لقول والعملاعتقاد يصدقه ا
" من املؤمنني ... األنعام 33" ولكن الظاملني بآيات اهلل جيحدون ".. العمل باإلميان يف آيات القرآن
 ولذا أفرده، الصدق أصعب صفات الرجولة وأشقه على النفس.. رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل"

 .. وأولوه من نفوسهم الرعاية، بالعناية ناحملققو 

 

 . كالم عن الصدقلل فصل  
اعلم أن لفظ الصدق يستعمل يف ) : يف إحياءه -قال حجة اإلسالم الغزايل رمحه اهلل سبحانه وتعاىل 

، وصدق يف الوفاء بالعزم، وصدق يف العزم، وصدق يف النية واإلرادة، ستة معان صدق يف القول
فمن اتصف بالصدق يف مجيع ذلك فهو . صدق يف حتقيق مقامات الدين كلهاو ، وصدق يف العمل
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مث هم أيضا  على درجات فمن كان له حظ يف الصدق يف شيء من . صديق ألنه مبالغة يف الصدق
 . اجلملة فهو صادق باإلضافة إىل ما فيه صدقه

، اإلخبار وينبه عليه وذلك ال يكون إال يف اإلخبار أو فيما يتضمن، صدق اللسان: الصدق األول 
َوَحقٌّ َعَلى ك لِّ ، واخللف فيه، وفيه يدخل الوفاء بالوعد.. واخلرب إما أن يتعلق باملاضي أو باملستقبل

فمن حفظ لسانه ، َعْبٍد َأْن حَيَْفَظ أَْلَفاَظه  فال يتكلم إال بالصدق وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها
 : ولكن له كماالن، هي عليه فهو صادق عن اإلخبار عن األشياء على خالف ما

. وعن املعاريض أيضا  إال عند الضرورة، بالكذب يف اللفظ أن حيرتز عن صريح اللفظ: فالكمال األول
لَِّذي َوجَّْهت  َوْجِهَي لِ "َأْن يـ َراِعَي َمْعىَن الصِّْدِق يف أَْلَفاِظِه الَّيِت يـ َناِجي هِبَا َربَّه  َكَقْوِلِه : والكمال الثاين

نـَْيا َوَشَهَواتِِه فـَه َو   " األرضفطر السموات و  َفِإنَّ قَـْلَبه  ِإْن َكاَن م ْنَصرِف ا َعِن اللَِّه تـََعاىَل َمْشغ وال  بَِأَماين الدُّ
ِة وََكاَن َله  َمْطَلب  فَِإنَّه  ِإَذا ملَْ يـَتَِّصْف حِبَِقيَقِة اْلع ب وِديَّ  "أَنَا َعْبد  اللَّهِ "وقوله  "إياك نعبد" وكقوله . َكِذب  

أَنَا َعْبد  اللَِّه لعجز حَتِْقيِقِه : َوَلْو ط وِلَب يـَْوَم اْلِقَياَمِة بِالصِّْدِق يف قـَْوِلهِ  ؛ِسَوى اللَِّه ملَْ َيك ْن َكاَلم ه  ِصْدق ا
ا لِنَـْفِسهِ  نـَْيا، فَِإنَّه  ِإْن َكاَن َعْبد  ا ِلد  ا ِلَشَهوَ ، أَْو َعْبد  ك لُّ َما تـََقيََّد اْلَعْبد  و . اتِِه ملَْ َيك ْن َصاِدق ا يف قـَْوِلهِ أَْو َعْبد 

َتِعَس " وقال نبينا َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ، به فهو عبد له كما قال عيسى عليه السالم يا عبيد الدنيا
نـَْيا وتعس عبد الدرهم وعبد احللة وعبد اخلميصة  ا َله   فسمى ك لَّ َمنْ  "َعْبد  الدُّ . تـََقيََّد قَـْلب ه  ِبَشْيٍء َعْبد 

َا اْلَعْبد  احلَْقُّ لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َمْن أعتق أوال  من غري اهلل تعاىل فصار حرا  مطلقا   فإذا تقدمت هذه ، َوِإمنَّ
فال  ؛وتقيد باطنه وظاهره بطاعته، احلرية صار القلب فارغا  فحلت فيه العبودية هلل فتشغله باهلل ومبحبته

مث جتاوز هذا إىل مقام آخر أسىن منه يسمى احلرية وهو أن يعتق أيضا  عن ، إال اهلل تعاىل يكون له مراد
، إرادته هلل من حيث هو بل يقنع مبا يريد اهلل له من تقريب أو إبعاد فتفىن إرادته يف إرادة اهلل تعاىل

وصار مفقودا  لنفسه موجودا   صار حرا  وهذا عبد عتق عن غري اهلل فصار حرا  مث عاد وعتق عن نفسه ف
وإن ابتاله رضي مل يبق فيه متسع لطلب والتماس ، وإن سكنه سكن، إن حركه حترك ؛لسيده ومواله

. بل هو بني يدي اهلل كامليت بني يدي الغاسل وهذا منتهى الصدق يف العبودية هلل تعاىل ؛واعرتاض
وأما احلرية عن غري اهلل فدرجات . ذه درجة الصديقنيفالعبد احلق هو الذي وجوده ملواله ال لنفسه وه

وما قبل هذا فال يستحق صاحبه أن يسمى صادقا  وال ، وبعدها تتحقق العبودية هلل تعاىل، الصادقني
 . صديقا  فهذا هو معىن الصدق يف القول



 

ْخاَلصِ : الصدق الثاين رَاَدِة َويـَْرِجع  َذِلَك ِإىَل اإْلِ َوه َو َأْن اَل َيك وَن َله  بَاِعث  يف احلَْرََكاِت ، يف النـِّيَِّة َواإْلِ
وصاحبه جيوز أن ، فَِإْن َماَزَجه  َشْوب  ِمْن ح ظ وِظ النـَّْفِس َبَطَل ِصْدق  النـِّيَّةِ . َوالسََّكَناِت ِإالَّ اللَّه  تـََعاىَل 

ا عملت فيما يسمى كاذبا  كما روينا يف فضيلة اإلخالص من حديث الثالثة حني يسئل العامل م
فإنه مل يكذبه . كذبت بل أردت أن يقال فالن عامل: فقال اهلل تعاىل، فعلت كذا وكذا: فقال ؟علمت

 . وقد قال بعضهم الصدق صحة التوحيد يف القصد. ومل يقل له مل تعمل ولكنه كذبه يف إرادته ونيته

إنك لرسول اهلل وهذا صدق ولكن   وقد قالوا "واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون"وكذلك قول اهلل تعاىل 
وهذا . إىل اخلرب ِرقكذهبم ال من حيث نطق اللسان بل من حيث ضمري القلب وكان التكذيب يتط

إذ صاحبه يظهر من نفسه أن يعتقد ما يقول فكذب يف داللته ، القول يتضمن إخبارا  بقرينة احلال
فيما يلفظ به فريجع أحد معاين الصدق  ومل يكذب، فإنه كذب يف ذلك، بقرينة احلال على ما يف قلبه

 . إىل خلوص النية وهو اإلخالص فكل صادق فال بد وأن يكون خملصا  

 فيقول يف نفسه ؛فإن اإلنسان قد يقدم العزم على العمل، صدق العزم: الصدق الثالث

تلت ومل إن لقيت عدوا  يف سبيل اهلل تعاىل قا}أو {إن رزقين اهلل ماال  تصدقت جبميعه أو بشطره }
وإن أعطاين اهلل تعاىل ِواَليَة  َعَدْلت  ِفيَها وملَْ َأْعِص اللََّه تـََعاىَل بظلم وميل إىل  {}أبال وإن قتلت

وقد يكون يف عزمه نوع ميل ، فهذه العزمية قد يصادفها من نفسه وهي عزمية جازمة صادقة، {خلق
ارة عن التمام والقوة كما يقال لفالن فكان الصدق ههنا عب.. وتردد وضعف يضاد الصدق يف العزمية

ا مل تكن شهوته عن سبب ثابت قوي أو كانت إذويقال هذا املريض شهوته كاذبة ، شهوة صادقة
والصادق والصديق ه َو الَِّذي ت َصاِدف  َعزميَت ه  يف . فقد يطلق الصدق ويراد به هذا املعىن، ضعيفة

َراِت ك لَِّها قـ وَّة  تَامَّة  لَ  بل تسخو نفسه أبدا  بالعزم املصمم اجلازم  ؛ْيَس ِفيَها َمْيل  َواَل َضْعف  وال تردداخْلَيـْ
ألن أقدم فتضرب عنقي أحب إيل من أن أتأمر ) : على اخلريات وهو كما قال عمر رضي اهلل عنه

ال  فإنه قد وجد من نفسه العزم اجلازم واحملبة الصادقة بأنه ( على قوم فيهم أبو بكر رضي اهلل عنه
 . وأكد ذلك مبا ذكره من القتل، يتأمر مع وجود أيب بكر رضي اهلل عنه



 

ولكن  ؛ومراتب الصديقني يف العزائم ختتلف فقد يصادف العزم وال ينتهي به إىل أن يرضى بالقتل فيه
بل يف الصادقني واملؤمنني من لو .. ولو ذكر له حديث القتل مل ينقض عزمه، إذا خلي ورأيه مل يقدم

 . ني أن يقتل هو أو أبو بكر كانت حياته أحب من حياة أيب بكر الصديقخري ب

، فَِإنَّ النـَّْفَس َقْد َتْسخ و بِاْلَعْزِم يف احْلَاِل ِإْذ اَل َمَشقََّة يف الوعد والعزم، يف اْلَوفَاِء بِاْلَعْزمِ : الصدق الرابع
َحَصَل التََّمكُّن  َوَهاَجِت الشََّهَوات  احْنَلَِّت اْلَعزميَة  َوَغَلَبِت فَِإَذا ح قَِّت احلََْقاِئق  وَ .. واملؤنة ِفيِه َخِفيَفة  

َوِلَذِلَك قَاَل اللَّه  تـََعاىَل رَِجال  َصَدق وا َما .. َوَهَذا ي َضادُّ الصِّْدَق ِفيهِ . وملَْ يـَتَِّفِق اْلَوفَاء  بِاْلَعْزمِ ، الشََّهَوات  
ْن أنس َأنَّ َعمَّه  أنس بن النضر ملَْ َيْشَهْد َبْدر ا َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  عاهدوا اهلل عليه فـََقْد ر ِوَي عَ 

َسلََّم ِغْبت  َعْنه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشقَّ َذِلَك َعَلى قـَْلِبِه َوَقاَل أَوَّل  َمْشَهٍد َشِهَده  َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه وَ 
ا َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم لَيَـَرَينَّ اللَّه  َما َأْصَنع  َقاأََما َواللَِّه  َل َفَشِهَد لَِئْن أَرَاين اللَّه  َمْشَهد 

ا ِلرِ  ا يف اْلَعاِم اْلَقاِبِل فَاْستَـْقبَـَله  َسْعد  ْبن  م َعاٍذ فـََقاَل يا أبا عمرو ِإىَل أَْيَن فـََقاَل َواه  يِح اجْلَنَِّة ِإينِّ َأِجد  أ ح د 
فـََقاَتَل َحىتَّ ق ِتَل فَـو ِجَد يف َجَسِدِه ِبْضع  َومَثَان وَن َما بـَنْيَ رمية وضربة وطعنة فقالت ، رحَِيَها د وَن أ ح دٍ 

ووقف ، اَهد وا اللََّه َعَلْيهِ أخته بنت النضر َما َعَرْفت  َأِخي ِإالَّ بِِثَياِبِه فـَنَـَزَلْت َهِذِه اآْليَة  رَِجال  َصَدق وا َما عَ 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على مصعب بن عمري وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا  وكان 
صاحب لواء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال صلى اهلل عليه وسلم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل 

عبيد مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهلل وقال فضالة بن ، عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر
عنه يقول مسَِْعت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد اإلميان لقي 
العدو فصدق اهلل حىت قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حىت 

فال أدري قلنسوة عمر أو قلنسوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورجل  وقعت قلنسوته قال الراوي
جيد اإلميان إذا لقي العدو فكأمنا يضرب وجهه بشوك الطلح أتاه سهم عاثر فقتله فهو يف الدرجة 
الثانية ورجل مؤمن خلط عمال  صاحلا  وآخر سيئا  لقي العدو فصدق اهلل حىت قتل فذاك يف الدرجة 

َفَجَعَل اْلَعْزَم . سرف على نفسه لقي العدو فصدق اهلل حىت قتل فذلك يف الدرجة الرابعةالثالثة ورجل أ
ا َوَجَعَل اخْل ْلَف ِفيِه َكِذب ا والوفاء به صدقا    َعْهد 

وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث فإن الناس قد تسخو بالعزم مث تكيع عند الوفاء لشدته عليها . 
 . وحصول األسباب وهليجان الشهوة عند التمكن



 

َوه َو َأْن جَيَْتِهَد َحىتَّ اَل َتد لَّ َأْعَمال ه  الظَّاِهَرة  َعَلى أَْمٍر يف بَاِطِنِه ال ، يف اأْلَْعَمالِ : الصدق اخلامس
وهذا خمالف ما . ال بأن يرتك األعمال ولكن بأن يستجر الباطن إىل تصديق الظاهر ؛يتصف هو به

ورب واقف على هيئة اخلشوع يف صالته ليس ، املرائي هو الذي يقصد ذلك ذكرناه من ترك الرياء ألن
، يدي اهلل تعاىل قائما بنيفمن ينظر إليه يراه ، ولكن قلبه غافل عن الصالة، يقصد به مشاهدة غريه

ن فهذه أعمال تعرب بلسان احلال ع.. وهو بالباطن قَاِئم  يف السُّوِق بـَنْيَ َيَدْي َشْهَوٍة ِمْن شهواته
وكذلك قد ميشي الرجل على هيئة ، وهو مطالب بالصدق يف األعمال، فيه كاذب إعرابا هوالباطن 

وإن مل يكن ملتفتا  إىل  ؛السكون والوقار وليس باطنه موصوفا  بذلك الوقار فهذا غري صادق يف عمله
َيِة بَِأْن َيك وَن بَاِطن ه  ِمْثَل ظَاِهرِِه أو وال ينجو من هذا إال باستواء السَّرِيَرِة َواْلَعاَلنِ . اخللق وال مرائيا  إياهم

وإن  ، إذن خمالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد مسيت رياء ويفوت هبا اإلخالص. خريا  من ظاهره
 . كانت عن غري قصد فيفوت هبا الصدق

أفضل  وإن كانت سريرته، إذا استوت سريرة العبد وعالنيته فذلك النصف: قال يزيد بن احلارث... 
 . وإن كانت عالنيته أفضل من سريرته فذلك اجلور، من عالنيته فذلك الفضل

إذا وافقت سريرة املؤمن عالنيته باهى اهلل به املالئكة يقول هذا عبدي : وقال عطية بن عبد الغافر
وإذا هني عن ، كان احلسن إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به: وقال عبد الواحد بن زيد. حقا  

وكان أبو عبد الرمحن الزاهد . ومل أر أحدا  قط أشبه سريرة بعالنية منه، كان من أترك الناس له  شيء
وقال . وعاملتك فيما بيين وبينك باخليانة ويبكي، الناس فيما بيين وبينهم باألمانةإهلي عاملت : يقول

السريرة للعالنية أحد فإذن مساواة . الصدق موافقة احلق يف السر والعالنية: أبو يعقوب النهر جوري
 . أنواع الصدق

وهو أعلى الدرجات وأعزها الصدق يف مقامات الدين كالصدق يف اخلوف والرجاء : الصدق السادس
فإن هذه األمور هلا مباد ينطلق االسم ، والتعظيم والزهد والرضا والتوكل واحلب وسائر هذه األمور

نال حقيقتها وإذا غلب الشيء ومتت حقيقته مسي بظهورها مث هلا غايات وحقائق والصادق احملقق من 
ويقال هذا هو اخلوف الصادق وهذه هي الشهوة ، صاحبه صادقا  فيه كما يقال فالن صدق القتال

 . الصادقة



 

َا اْلم ْؤِمن وَن الَِّذيَن آَمن وا بِاللَِّه َوَرس وِلِه مث مل يرتابوا"وقال اهلل تـََعاىَل   أولئك هم"–إىل قوله  -"ِإمنَّ
 . "أولئك الذين صدقوا " -إىل قوله -"ولكن الرب من آمن باهلل واليوم اآلخر"وقال تعاىل . "الصادقون

ولنضرب للخوف مثال  فما من عبد يؤمن باهلل واليوم اآلخر إال وهو خائف من اهلل خوفا  ينطلق عليه 
سلطانا  أو قاطع  أما تراه إذا خاف.. ولكنه خوف غري صادق أي غري بالغ درجة احلقيقة، االسم

، ويتعذر عليه أكله ونومه، ويتنغص عليه عيشه، وترتعد فرائصه، طريق يف سفره كيف يصفر لونه
، وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل باألنس الوحشة، وينقسم عليه فكره حىت ال ينتفع به أهله وولده

مث إنه خياف النار وال ؟! واملشقة والتعرض لألخطار كل ذلك خوفا  من درك احملذور، وبالراحة التعب
مل أر مثل " ولذلك قال صلى اهلل عليه وسلم  !يظهر عليه شيء من ذلك عند جريان معصية عليه

وال غاية هلذه ، فالتحقيق يف هذه األمور عزيز جدا  . "النار نام هارهبا وال مثل اجلنة نام طالبها 
فإذا قوي ، ه إما ضعيف وإما قويولكن لكل عبد منه حظ حبسب حال، املقامات حىت ينال متامها

 . مسي صادقا  فيه

وكذلك الصحابة كانوا خائفني وما كانوا بلغوا ... ، فمعرفة اهلل تعاىل وتعظيمه واخلوف منه ال هناية هلا
لن تبلغ حقيقة اإلميان : خوف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولذلك قال ابن عمر رضي اهلل عنهما

 . قى يف دين اهللحىت تنظر الناس كلهم مح

إال أن بعض احلمق أهون من ، ما من الناس أحد إال وهو أمحق فيما بينه وبني ربه: وقال مطرف
مث َّ َدَرَجات  الصِّْدِق اَل هِنَايََة هَلَا َوَقْد َيك ون  لِْلَعْبِد ، فالصادق إذن يف مجيع هذه املقامات عزيز.... بعض

: قال سعد بن معاذ. بـَْعٍض فَِإْن َكاَن َصاِدق ا يف اجلَِْميِع فـَه َو الصديق حقا  ِصْدق  يف بـَْعِض اأْل م وِر د وَن 
ما صليت صالة منذ أسلمت فحدثت نفسي حىت أفرغ . ثالثة أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف

وما ، وال شيعت جنازة فحدثت نفسي بغري ما هي قائلة وما هو مقول هلا حىت يفرغ من دفنها، منها
فقال ابن املسيب ما ظننت أن ، َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يقول قوال  إال علمت أنه حق مسَِْعت  

صلى اهلل عليه وسلم فهذا صدق يف هذه األمور وكم قوم من جلة  هذه اخلصال جتتمع إال يف النيب
 . ه. ا22( الصحابة قد أدوا الصالة واتبعوا اجلنائز ومل يبلغوا هذا املبلغ
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 . ...ونعود مرة أخرى
قوله تعاىل " من املؤمنني رجال صدقوا َما عاَهد وا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـْه ْم َمْن َقضى حَنَْبه  َوِمنـْه ْم َمْن  إىلونعود 

ل وا تـَْبِديال  )  .(األحزاب " ليذكر لنا التاريخ رجال منهم هو الصحايب أنس بن النضر ر23يـَْنَتِظر  َوما َبدَّ
وملَْ َيْشَهْد َبْدر ا  -مس َِّيْت ِبهِ  -قَاَل َعمِّي أََنس  ْبن  النَّْضرِ : )َرَوى اْلب َخارِيُّ َوم ْسِلم  َوالتـِّْرِمِذيُّ َعْن أََنٍس قَالَ 

ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه أَوَّل  َمْشَهٍد َشِهَده  َرس  : َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكبـ َر َعَلْيِه فـََقالَ 
ا َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما بـَْعد  لَيَـرَ ، َوَسلََّم ِغْبت  َعْنه   َينَّ أََما َواللَِّه لَِئْن أَرَاين اللَّه  َمْشَهد 

َرَها: قَالَ . اللَّه  َما َأْصَنع   َشِهَد َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم أ ح ٍد ِمَن فَ ، فـََهاَب َأْن يـَق وَل َغيـْ
ا: يَا أَبَا َعْمرٍو أَْيَن؟ قَالَ : فَاْستَـْقبَـَله  َسْعد  ْبن  َماِلٍك فـََقالَ ، اْلَعاِم اْلَقاِبلِ  ِلرِيِح اجْلَنَِّة! َأِجد َها د وَن  َواه 

فـََقاَلْت َعمَّيِت الرُّبـَيِّع  . فـَو ِجَد يف َجَسِدِه ِبْضع  َومَثَان وَن َما بـَنْيَ َضْربٍَة َوَطْعَنٍة َوَرْمَيةٍ ، فـََقاَتَل َحىتَّ ق ِتلَ ، أ ح دٍ 
ية اآل... َونـََزَلْت َهِذِه اآْليَة " رِجال  َصَدق وا َما عاَهد وا اللََّه َعَلْيهِ . َفَما َعَرْفت  َأِخي ِإالَّ بِبَـَنانِهِ : بِْنت  النَّْضرِ 

  29. ه. ا"

وليس مطلوبا . وضعف البشر، ال ميلكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر، قد كانوا ناسا من البشر).. 
هذا اجلنس ويفقدوا خصائصه  إطارمنهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري وال أن خيرجوا من 

وال ، مالئكة وال شياطنيال . وال يتحولوا جنسا آخر، خلقهم ليبقوا بشرا. فلهذا خلقهم اهلل. ومميزاته
ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز ، ويضيقون بالشدة، كانوا ناسا من البشر يفزعون.. هبيمة وال حجرا

مرتبطني بالعروة الوثقى اليت تشدهم إىل اهلل ومتنعهم من السقوط  -مع هذا -ولكنهم كانوا. الطاقة
منوذجا فريدا يف تاريخ البشرية مل يعرف له  وكانوا هبذا وذاك.. وحترسهم من القنوط، وجتدد فيهم األمل

علينا أن ندرك أهنم كانوا . وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد يف تاريخ العصور. نظري
وأن منشأ امتيازهم أهنم بلغوا يف بشريتهم . مبا فيها من قوة وضعف، مل يتخلوا عن طبيعة البشر، بشرا

مع االستمساك بعروة  األرضيف االحتفاظ خبصائص البشر يف ، سانهذه أعلى قمة مهيأة لبين اإلن
أو ضقنا مرة باهلول واخلطر والشدة ، أو فزعنا مرة، أو زلزلنا مرة، وحني نرانا ضعفنا مرة. السماء
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وأال هنلع وحنسب أننا هلكنا أو أننا مل نعد نصلح لشيء عظيم ، فعلينا أال نيأس من أنفسنا.. والضيق
ينا يف الوقت ذاته أال نقف إىل جوار ضعفنا ألنه من فطرتنا البشرية! ونصر عليه ألنه أبدا! ولكن عل

، وعلينا أن نستمسك هبا لننهض من الكبوة. عروة السماء. يقع ملن هم خري منا! هنالك العروة الوثقى
ونسري يف ، ونقوى ونطمئن، فنثبت ونستقر. ونتخذ من الزلزال بشريا بالنصر، ونسرتد الثقة والطمأنينة

النموذج الذي يذكر عنه . وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد يف صدر اإلسالم.. الطريق
ومنهم ، فمنهم من لقيه، وثباته على عهده مع اهلل، القرآن الكرمي مواقفه املاضية وحسن بالئه وجهاده

َفِمنـْه ْم َمْن َقضى حَنَْبه  َوِمنـْه ْم . َهد وا اللََّه َعَلْيهِ ِمَن اْلم ْؤِمِننَي رِجال  َصَدق وا ما عا» : من ينتظر أن يلقاه
ل وا تـَْبِديال  . َمْن يـَْنَتِظر    .. «َوما َبدَّ

مث ومل يوفوا . منوذج الذين عاهدوا اهلل من قبل ال يولون األدبار. هذا يف مقابل ذلك النموذج الكريه
هذه الصورة الوضيئة هلذا النموذج من املؤمنني تذكر هنا تكملة و .. «وَكاَن َعْهد  اللَِّه َمْسؤ ال  »: بعهد اهلل

لتتم املقابلة يف معرض . الضعف ونقض العهد من ذلك الفريق يف مقابل صورة النفاق، لصورة اإلميان
 . الرتبية باألحداث وبالقرآن

: شيئة اهللوعاقبة النقض والوفاء وتفويض األمر يف هذا كله مل، ويعقب عليها ببيان حكمة االبتالء
ِإنَّ اللََّه كاَن َغف ورا  . أَْو يـَت وَب َعَلْيِهمْ  -ِإْن شاءَ  -َويـ َعذَِّب اْلم ناِفِقنيَ ، لَِيْجزَِي اللَّه  الصَّاِدِقنَي ِبِصْدِقِهمْ »

ويكشف عن ، لريد األمر كله إىل اهلل -ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير احلوادث واملشاهد.. «َرِحيما  
وتدبري ، إمنا تقع وفق حكمة مقدرة. فليس شيء منها عبثا وال مصادفة. ث والوقائعحكمة األحدا

ورمحته ومغفرته أقرب . وفيها تتجلى رمحة اهلل بعباده. وتنتهي إىل ما شاء اهلل من العواقب. قاصد
 . 21(«ِإنَّ اللََّه كاَن َغف ورا  َرِحيما  »: وأكرب

سا يف صناعة الرجولة اإلسالمية يتلخص يف كلمتني ليعلمنا در  ؛وهكذا ينتهي درس غزوة األحزاب
قوله بكلمات للدكتور اخلطيب يلخص فيها ما أصلناه هنا ) هذا الدرس واختم... اليقني والصدق

ِظر  َوما ِمَن اْلم ْؤِمِننَي رِجال  َصَدق وا ما عاَهد وا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـْه ْم َمْن َقضى حَنَْبه  َوِمنـْه ْم َمْن يـَْنتَ »: تعاىل
ل وا تـَْبِديال   إذ ليس  .. رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، أي من املؤمنني الذين سلموا من النفاق. «َبدَّ
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،  ) والعمل بلوازمه ومقتضياته( اإلميانيف  بل هم درجات.. كّل املؤمنني على درجة واحدة يف إمياهنم
بعض املؤمنني رجال صدقوا ما  أنأي .. ضهنا للتبعي« من»وحرف اجلّر .. كما أهنم درجات عند اهلل

وسلمت هلم ، إشارة إىل أهنم أناس قد كملت رجولتهم« رجال»: ويف قوله تعاىل -. عاهدوا اهلل عليه
وضعف ، والنفاق، والشرك، فالكفر.. مل ينتقص من إنسانيتهم شىء، فكانوا رجاال حّقا.. إنسانيتهم

، فالرجل كّل الرجل.. وتفقده معىن الرجولة فيه، ة اإلنسانتغتال إنسانيّ ، كّلها أمراض خبيثة،  اإلميان
مث ال عليه بعد هذا .. وسلم قلبه من الزيغ، وصفت روحه من الكدر، هو من حتّرر عقله من الضالل

معىن « رجال»ويف تنكري  . أو قوة السلطان، أو وفرة املال، أال ميسك بيده شىء من مجال الصورة
ي َسبِّح  َله  ِفيها بِاْلغ د وِّ َواآْلصاِل رِجال  ال تـ ْلِهيِهْم جِتاَرة  َوال »: قول اهلل تعاىلكما ي،  والتعظيم، التفخيم

 31: 39« )بـَْيع  َعْن ذِْكِر اللَِّه َوِإقاِم الصَّالِة َوِإيتاِء الزَّكاِة خَياف وَن يـَْوما  تـَتَـَقلَّب  ِفيِه اْلق ل وب  َواأْلَْبصار  
ال تـَق ْم ِفيِه أََبدا  َلَمْسِجد  أ سَِّس َعَلى التـَّْقوى ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَق وَم »: هالنور( وكما يقول سبحان

بُّ اْلم طَّهِّرِينَ .. ِفيهِ  بُّوَن َأْن يـََتَطهَّر وا َواللَّه  حيِ  َفِمنـْه ْم َمْن »: وقوله تعاىل -. التوبة( 702« )ِفيِه رِجال  حيِ 
ويف موقف اجلهاد يف سبيل ، وهو على إميانه الوثيق باهلل، ن هؤالء الرجال من ماتأي م «َقضى حَنَْبه  

أي من ينتظر قضاء « َوِمنـْه ْم َمْن يـَْنَتِظر  »: وقوله تعاىل -.  وعاهد اهلل عليه، قد وىف مبا نذره اهلل، اهلل
الذي تتاح له فيه الفرصة  ب وانتظار لليومرِقفهو على ت، أو استشهادا يف ميدان القتال، موتا  ، اهلل فيه

ينتظر لقاء ، إشارة إىل أن املؤمن الصادق اإلميان« يـَْنَتِظر  »: ويف قوله تعاىل -.  للوفاء بنذره وعهده
.. طريقه إىل ربه، يف ويستطيل أيام احلياة الدنيا، يعّد له اللحظات، وهو يف شوق إىل هذا اللقاء، ربّه

ل وا تـَْبِديال  »: وقوله تعاىل -.. د معهشأن من ينتظر أمرا حمبوبا هو على موع إشارة إىل أن .. «َوما َبدَّ
.. ومل ينحرف عن موضعه أي احنراف، ويقينهم بلقائه مل يزايل مكانه من قلوهبم حلظة، إمياهنم باهلل

على حني أن كثريا ممن  .. ومن الثقة مبا وعدهم اهلل على يد رسوله، فهم على حال واحدة من أمر رهّبم
وكثرت حتركاهتم بني اإلميان ، قد بّدلوا مواقفهم، عهم ممن أسلموا ومل يدخل اإلميان يف قلوهبمكان م
 . ه. أ 22(... والكفر
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 صلى اهلل عليه وسلم ؟! محمد   بُ كيف انتصر صح    اآلن هل تعرفف
 إمنا ؛وليست أى عقيدة.. وإمنا وليدة العقيدة، ليست وليدة املوقف اإلسالم يفأرجع وأقول إن الرجولة 

والروح النقية من ، والعقل الصحيح، والفطرة السليمة، املكرمة اإلنسانيةمتليه  الذياالعتقاد احلق هي 
يرتقى ليضع  ولذلك فإن املبدأ الذي يربط الرجال برجولتهم يف اإلسالم.. وأدراهنا دنس رغبات النفس

 ...   بطولةف القأمسى القواعد اليت عرفتها اإلنسانية يف تبعات الرجولة وموا

القصة رواها البخاري رمحه اهلل تعاىل يف مواضع عدة من كتابه الصحيح كذا رواها أصحاب السري 
ن ا: َقالَ ، َعْن َأيب ه َريـَْرةَ ، ) بسنده (: )قَاَل اْلب َخارِيُّ  وغريهم ، ب ِعَث النَّيبُّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َسرِيَّة  َعيـْ

فَاْنطََلق وا َحىتَّ ِإَذا َكان وا بـَنْيَ . ْبِن ع َمَر ْبِن اخلَْطَّابِ  َوه َو َجدُّ َعاِصمِ ، ِهْم َعاِصَم ْبَن ثَاِبتٍ َوأَمََّر َعَليْ 
وا فَاقْـَتصُّ ، فـََتِبع وه ْم ِبَقرِيٍب ِمْن ِماَئِة رَامٍ ، ذ ِكر وا حلَِيٍّ ِمْن ه َذْيٍل يـ َقال  هَل ْم بـَن و حِلَْيانَ ، ع ْسَفاَن َوَمكَّةَ 

فَـَتِبع وا . َهَذا مَتْر  يـَْثِربَ : آثَاَره ْم َحىتَّ أَتـَْوا َمْنزال  نـََزل وه  فـََوَجد وا ِفيِه نـََوى مَتٍْر تـََزوَّد وه  ِمَن اْلَمِديَنِة فـََقال وا
 . آثَاَره ْم َحىتَّ حلَِق وه مْ 

َوَجاَء اْلَقْوم  َفَأَحاط وا هِبِْم ، (األرضتفع من فـََلمَّا انـْتَـَهى َعاِصم  َوَأْصَحابه جلأوا ِإىَل َفْدَفٍد )مكان مر 
َنا َأالَّ نـَْقت َل ِمْنك ْم َرج ال  : فـََقال وا  . َلك م  اْلَعْهد  َواْلِميثَاق  ِإْن نـََزْلت ْم ِإلَيـْ

 . اللَّه مَّ َأْخربْ َعنَّا َرس وَلكَ ، أَمَّا أَنَا َفاَل أَْنزِل  يف ِذمَِّة َكاِفرٍ : فـََقاَل َعاِصم  

َعِة نـََفٍر بِالنَّْبلِ  َفَأْعَطْوه م  اْلَعْهَد ، َوبَِقَي خ بَـْيب  َوَزْيد  َوَرج ل  آَخر   . فـََقاتـَل وه ْم َحىتَّ قـَتَـل وا َعاِصم ا يف َسبـْ
لُّوا َأْوتَاَر ِقِسيِِّهْم فـََرَبط وه ْم فَـَلمَّا اْسَتْمَكن وا ِمنـْه ْم حَ ، فـََلمَّا َأْعَطْوه م  اْلَعْهَد وامليثاق نـََزل وا ِإلَْيِهمْ ، َواْلِميثَاقَ 

َفَجرُّوه  َوَعاجلَ وه  َعَلى َأْن . َهَذا أَوَّل  اْلَغْدِر! َفَأىَب َأْن َيْصَحبَـه مْ : فـََقاَل الرَّج ل  الثَّاِلث  الَِّذي َمَعه َما، هِبَا
             .                             فـََقتَـل وه  ، َيْصَحبَـه ْم فَـَلْم يـَْفَعلْ 

َا مبَكَّةَ ، َواْنطََلق وا خِب بَـْيبٍ   وََكاَن خ بَـْيب  ، فَاْشتَـَرى خ بَـْيب ا بـَن و احْلَاِرِث ْبن  َعاِمِر ْبِن نـَْوَفلٍ ، َوَزْيٍد َحىتَّ بَاع ومه 
 َله  اْستَـَعاَر م وس ى ِمْن بـَْعِض بـََناتِ َفَمَكَث ِعْنَده ْم َأِسري ا َحىتَّ ِإَذا َأمْجَع وا قـَتْـ ، ه َو قـََتَل احْلَاِرَث يـَْوَم َبْدرٍ 

 . احْلَاِرِث يستحد هِبَا َفَأَعاَرْته  



 

فـََلمَّا َرأَيـْت ه  َفزِْعت  فـَْزَعة  َعَرَف ، فـََغَفْلت  َعْن َصيبٍّ يل َفَدرََج ِإلَْيِه َحىتَّ أَتَاه  فـََوَضَعه  َعَلى َفِخِذهِ : قَاَلتْ 
 . َأخَتَْشنْيَ َأْن أَقْـتـ َله ؟ َما كنت ألفعل َذِلك ِإْن َشاَء اللَّه  : م وَسى فـََقالَ َويف َيِدِه الْ ، َذِلَك ِمينِّ 

َة يـَْوَمِئٍذ ، َما َرأَْيت  َأِسري ا َقطُّ َخيـْر ا ِمْن خ بَـْيبٍ : وََكاَنْت تـَق ول   َلَقْد َرأَيـْت ه  يَْأك ل  ِمْن َقْطِف ِعَنٍب َوَما مبَكَّ
 .                           م وَثق  يف احلَِْديِد َوَما َكاَن ِإالَّ رِْزق ا َرَزَقه  اللَّه  َوِإنَّه  لَ ، ِمْن مَثَرِهِ 

َلْواَل َأْن تـََرْوا َأنَّ َما : مث َّ اْنَصَرَف ِإلَْيِهْم فـََقالَ ، َدَعوين أ َصلِّي رَْكَعتَـنْيِ : َفَخَرج وا ِبِه ِمَن احلََْرِم لِيَـْقتـ ل وه  فـََقالَ  
اللَّه مَّ َأْحِصِهْم َعَدد ا : مث َّ قَالَ . َفَكاَن أَوََّل َمْن َسنَّ الرَّْكَعتَـنْيِ ِعْنَد اْلَقْتِل ه وَ . زَع  ِمَن اْلَمْوِت َلزِْدت  يب جَ 

 : مث َّ قَالَ .  َواقْـتـ ْله ْم ِبَدد ا

 مصرعي َوَلْست  أ بَايل ِحنَي أ قْـَتل  م ْسِلم ا * َعَلى َأيِّ ِشقٍّ َكاَن يف اللَّهِ 

َله َوِإن َيَشْأ * يـ َبارِكْ   َزَّع  ِشْلوٍ   َأْوَصالِ   َعَلى  َوَذِلَك يف َذات اإْلِ   مم 

، ِمْن َجَسِدِه يـَْعرِف ونَه   َوبـََعَثْت قـ َرْيش ِإىَل َعاِصم ليؤتوا بشئ، مث َّ قَاَم ِإلَْيِه ع ْقَبة  ْبن  احْلَاِرِث فـََقتَـَله  : قَالَ 
ْبِر ) فَبعث اهلل، يـَْوم بدر َعِظيم ا من عظمائهم وََكاَن َعاِصم  قَـَتلَ  ( ذكور النحلَعَلْيِه ِمْثَل الظُّلَِّة ِمَن الدَّ

َهَكَذا َساَق اْلب َخارِيُّ يف كتاب املغازى من َصِحيحه قصَّة . َفَحَمْته  ِمْن رسلهم َفلم يقدروا ِمْنه  على شئ
بـَْر  رِقَويف اجلَِْهاِد ِمْن ط   َوَرَواه  أَْيض ا يف التـَّْوِحيدِ . الرَِّجيعِ  َفَكاَن ع َمر  ْبن  اخلَْطَّاِب يـَق ول  ِحنَي بـََلَغه  َأنَّ الدَّ
ا يف َحَياتِهِ : َمنَـَعْته   ا أََبد  َفَمنَـَعه  ، حَيَْفظ  اللَّه  اْلَعْبَد اْلم ْؤِمَن! اَن َعاِصم نذر َأال مَيَسَّه  م ْشرِك  َواَل مَيَسَّ م ْشرِك 

  26(. ه. بـَْعَد َوَفاتِِه َكَما اْمتَـَنَع ِمْنه  يف َحَياتِِه! )ا اللَّه  

 . وأما زيد بن الدثنة رضي اهلل عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه

واهلل ما يسرين : وأنك يف أهلك؟ فقال، أيسرك أن حممدا  عندنا تضرب عنقه: وقد قال له أبو سفيان
ما رأيت من : يقول أبو سفيان. الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه أين يف أهلي وأن حممدا  يف مكانه

 ... 60(. الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا
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وهو يأىب ، وهنا حيتار القلم من أى نقطة يبتدى من شجاعة عاصم بن ثابت رضي اهلل عنه وأصحابه 
.. لإلنسان وحبٍ  فوق أشد شغفٍ  نهبإميايرتفع .. أن يسلم سيفه إال صريعا جنبه مقاتال يف سبيل اهلل

.. ؟!اجلود بالنفس راضيا إىلفيها التضحية  ترتقي اإلسالم إالالكون  يفوأى عقيدة .. شغف احلياة
، أَمَّا أَنَا َفاَل أَْنزِل  يف ِذمَِّة َكاِفرٍ : قَاَل َعاِصم  .. وأى دنٍس يفر منه رجل هو مستعد لدفع روحه مثنا لفراره

َفع َنا َواَل  هكذا كانوا باملقال واحلال يقولون...  َعنَّا َرس وَلكَ اللَّه مَّ َأْخربْ  "ق ْل أََنْدع و ِمْن د وِن اللَِّه َما اَل يـَنـْ
َراَن َله  َأْصَحا األرضَيض رُّنَا َونـ َردُّ َعَلى َأْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدانَا اللَّه  َكالَِّذي اْستَـْهَوْته  الشََّياِطني  يف  ب  َحيـْ

... (سورة األنعام17َيْدع ونَه  ِإىَل اهْل َدى اْئِتَنا ق ْل ِإنَّ ه َدى اللَِّه ه َو اهْل َدى َوأ ِمْرنَا لِن ْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي ")
وقد كان أعطى اهلل عهدا أن ال ميس مشركا وأال ميسه  -صاحب الكرامة  وعاصم رضى اهلل عنه

وكأن الكون كله يؤيد هؤالء ، تعاىل من التمثيل جبثته ومحاه بالنحلعصمه اهلل  -تنجسا!، مشرك أبدا
 .. ى اهلل ورسوله فرّضى اهلل عنه كل شئأرضوهذا حال من ، نقياء األولياء األطهاراألتقياء األ

.. نصرة احلق يوم ضعف اإلسالم ) يوم بدر ( يف رجوليا موقفا اختذالذي  ؛أما خبيب الصابر احملتسب
ولكنها الرجولة اإلسالمية تعلو فوق .. وسهام الغل واحلقد واحلنق، رأه حراب الثليحمل على نفس

)َلْواَل َأْن تـََرْوا َأنَّ َما يب َجزَع  ِمَن .. كل هذا الغليدي   املواقف وتثبت للنهاية ولو كانت املوت بني
 .. الصالة ( يفأى . اْلَمْوِت َلزِْدت  

 ْسِلم ا * َعَلى َأيِّ ِشقٍّ َكاَن يف اللَِّه مصرعي) َوَلْست  أ بَايل ِحنَي أ قْـَتل  م  

َله َوِإن َيَشْأ * يـ َبارِكْ   َزَِّع(  ِشْلوٍ   َأْوَصالِ   َعَلى  َوَذِلَك يف َذات اإْلِ  مم 

هؤالء .. وفوق ما يتخيل بشر، هذه العقيدة واليقني تفعل بأصحاهبا فوق ما يتخيلون هم عن أنفسهم
حممد .. وىف غريها من أهل شهادة احلق )ال إله إال اهلل، وىف فلسطني، سيإخواننا يف الشيشان املن

وليس مع ، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( يقاتلون أعداءا شدادا معهم كل شئ إال اهلل سبحانه
واليت ، كما يدعى  اإلنسانيةحتت مسع وبصر العامل احلر املدافع عن حقوق .. املؤمنني شئ سوى اهلل

ولكنه الصمود والغلبة يف النهاية للحق بإذن اهلل .. مرة وال حتريك ألى من ضمائرهم امليتة تغتال مليون
 .. تعاىل



 

إن خبيبا رضى اهلل عنه أراد .. وبطوالهتم، وكراماهتم، إنين أصبحت اآلن أعرف سرا من أسرار واليتهم 
... أباىل حني أقتل مسلماولست .. !أنا مسلم.. يفخر بنفسه.. أن يعلنها مدوية  يف مساء اإلنسانية

ولكن الدرس األعجب للتاريخ أن هذا الرجل .. بطريقته وكل  .. كما أعلنها من قبله عاصم بن ثابت
وهو ، أعلى قمم البطولة.. هي ربهيدي  بنيوقفات الرجولة يف حياته تكون آخر )خبيب ( أراد أن 

سبحان رىب ، سبحان رىب العظيم ،يصلى له ويقول بكل يقني ) اهلل أكرب.. ساجد بني اهلل تعاىل
أمام هذا اإلميان والصدق ينفطر كل شئ حىت قلب .. (. اللَّه مَّ َأْحِصِهْم َعَدد ا َواقْـتـ ْله ْم ِبَدد ا.. األعلى
فـََلَقْد َرأَيـْت ه  ، َحَضْرت ه  يـَْوَمِئٍذ ِفيَمْن َحَضَره  َمَع َأيب س ْفَيانَ : )َكاَن م َعاِويَة  ْبن  َأيب س ْفَياَن يـَق ول  .. الكافر

وىف رجال كهؤالء حرى بالكرامات .. السرية البن كثري (من .. ا ِمْن َدْعَوِة خ بَـْيبٍ رِقفَ  األرضيـ ْلِقييِن ِإىَل 
هذه املرأة يف بيت آسريه تقول ) َلَقْد َرأَيـْت ه  .. ال لشئ إال ألن هؤالء صدقوا اهلل فصدقهم، أن تنزل

َة يـَْوَمِئٍذ ِمْن مَثَرِهِ  يَْأك ل  ِمْن َقْطِف ِعَنبٍ  .. (. َوِإنَّه  َلم وَثق  يف احلَِْديِد َوَما َكاَن ِإالَّ رِْزق ا َرَزَقه  اللَّه  ، َوَما مبَكَّ
م قدَّ .. يف سبيل ربهو  لدينه -نفسه  –إنه ملا قدم أعز ما ميلك إنسان .. ولرزق اهلل يف اجلنة خري وأبقى

 .. ه يف الدنيايريه إيا.. له نعيمه اهلل تعاىل

وهى .. اإلسالميةعند مشهد آخر يبني لنا بوضوح خصائص فريدة لصناعة الرجولة هنا  ولكىن أتوقف
وهى اليت ال تأخذ الرجل منهم يف نشوته .. ومواقف البطولة، ى يف مساء الرجولةرِقتلك القواعد األ

هذا .. صلى اهلل عليه وسلم عليهاوالقيم الرفيعة اليت رباهم اإلسالم وحممد ، تنسيه األخالق العالية
وقد واتته .. خ دع فأ سروقد .. مصريه احملتوم بكل قسوة التعذيب والقتل رجل  .. بيب رضى اهلل عنهخ

ما أسرع نفس مل يهذهبا .. ومعه املوسى، على حجره.. طفل  من أوالد آسريه.. الفرصة ببعض االنتقام
وهبدوء مؤدب  ؛لى اهلل عليه وسلم يقول ألمهولكن صاحب رسول اهلل ص.. اإلسالم إىل الفكرة

كما يعرف أهل اللغة -( والالم هنا . يطمئنها ) َأخَتَْشنْيَ َأْن أَقْـتـ َله ؟ َما كنت ألفعل َذِلك ِإْن َشاَء اللَّه  
إن هذا قد حيدث من أى أحد إال من تالميذ حممد صلى اهلل عليه .. الم اجلحود )النفى الشديد ( -

َما َمنَـَعيِن َأْن َأْشَهَد َبْدر ا ِإالَّ : َقالَ ، (عن ح َذيـَْفة  ْبن  اْلَيَمانِ 7121لم يف صحيحه )روى مس.. وسلم
ا: قَال وا، َفَأَخَذنَا ك فَّار  قـ َرْيشٍ : قَالَ ، َأينِّ َخَرْجت  أَنَا َوَأيب ح َسْيل   َما ، َما ن رِيد ه  : فَـق ْلَنا، ِإنَّك ْم ت رِيد وَن حم َمَّد 

َنا َرس وَل اهلِل ، َواَل نـ َقاِتل  َمَعه  ، َفَأَخذ وا ِمنَّا َعْهَد اهلِل َوِميثَاَقه  لَنَـْنَصرَِفنَّ ِإىَل اْلَمِديَنةِ ، ِإالَّ اْلَمِديَنةَ  ن رِيد   َفأَتـَيـْ
إن .. «َوَنْسَتِعني  اهلَل َعَلْيِهمْ ، مْ نَِفي هَل ْم ِبَعْهِدهِ ، اْنَصرِفَا»: فـََقالَ ، َفَأْخبَـْرنَاه  اخْلَبَـرَ ، َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

فكيف برجلني ، أو حىت يدفع عنهم ؛املسلمني يف غزوة بدر كانوا يف أمس احلاجة إىل رجل يقاتل



 

والظلم .. والظرف عصيب يبيح الكثري.. ما يباح فيها اليباح يف غريها.. جلدين ؟! واحلرب خدعة
ولكن يف أحلك ... وهم لو وجدوا بعض فرصة ما تركوها.. والبغى بدأ من معسكر الكفر أوال

هكذا تعلموا .. َوَنْسَتِعني  اهلَل َعَلْيِهْم (، ) نَِفي هَل ْم ِبَعْهِدِهمْ .. الظروف تثبت مبادئ الرجولة اإلسالمية
 . أما اخليانة فخسة ورعونة، إهنا الوفاء. الرجولة

قال ، لغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاةِإنّا نصيب يف ا»: )روي أن رجال  قال البن عباس 
هذا كما قال أهل الكتاب }لَْيَس : قال، فماذا تقولون؟ قالوا نقول ليس علينا بذلك بأس: ابن عباس

َنا يف األميني َسِبيل { ِإهنم ِإذا أدوا اجلزية مل حتل لكم أمواهلم ِإال بطيب أنفسهم . ذكره ابن كثري« َعَليـْ
وال ، اسم احلرية املزعومةبواالغتصاب ، اإلفساد، و والتدمري، املتحضر من النهب فأين العامل. 67(

 !!!!تعليق

وكأهنا معرض ملنتجات ، ذلك املعني الصايف لكثري من قصص الرجولة ( الرجيع) ولنرجع إىل حادثة  
ه )زيد يف حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يضرب منوذج آخر للسمو العقدي.. الرجولة اإلسالمية

عله يفقد ، األخريةتفتنه عن دينه للمرة .. ت حوله طبول املوتوقد التفّ .. ن الدثنة رضى اهلل عنه (
يوصى بعضهم .. ف رجاالولكنهم مل يعلموا أن حممدا خلّ .. عندما يقرتب املوت منه جأشهرباط 

ون إحباط مصانع وان كان اليهود يريد. فموتوا على ما مات عليه نبيكم (، بعضا يقولون ) قوموا
أدرك اهلزمية قادمة ال  الذي.. فهى حماولة اليائس ؛الرجولة اإلسالمية بقوهلم )حممد خلف بنات (

نعم فينا الكثري ممن خان حممد صلى اهلل عليه .. فقرر إخراج حقده يف الشتائم والسباب، حمالة
على مدى تارخيه دين النوع ال و  إنه.. مىت كان اإلسالم دين الكثرة ؟!.. ولكىن أقوهلا عالية  .. وسلم
اإلميان فيه .. (البقرة"226" َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئة  َكِثريَة  بِِإْذِن اللَِّه َواللَّه  َمَع الصَّاِبرِيَن ).. الكم

.. هكذا كان العرض على الصحايب اجلليل يف أحرج أوقات احلياة.. صنع من الفرد الواحد رجال بألف
) أيسرك .. وبال رمحة وال شفقة، حني املوت احملقق.. وتذهب العقول،  تطري القلوب من الصدورحني

ليجيب الرجل املؤمن وبكل ثقة مبا أذهل اجلميع ) .. وأنك يف أهلك؟ (، أن حممدا  عندنا تضرب عنقه
يتعجب القوم .. (. واهلل ما يسرين أين يف أهلي وأن حممدا  يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه

.. ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا(، من حوله يقول قائلهم )واهلل
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وهى تلهج بالسالمة للمحبوب ؟! وأى  ؛أن خترج -تفكري بال -أى حب هذا الذي يدفع الروح 
ه وسلم شخصية كان رسول اهلل حممد ليملك كل هذه القلوب ؟! وهل بلغنا من حبه صلى اهلل علي

مل انتصر صحب حممد صلى اهلل عليه وسلم  اآلنهل عرفت .... .. مثل زيد بن الدثنة وأصحابه ؟!
 على الدنيا وكتبوا التاريخ ؟وهل حنن مستعدون ؟!

 



 

 

رجل  ..رجل في استخبارات المسلمين أخطر ..رجل المهمة المستحيلة
 ؟!والمليون قليل ..بمليون

لعلنا نستفيق على معىن هام من .. قصص اجلندي البطل اجملهول مث إننا نتوقف عند قصة أخرى من
يتمثل يف استثمار األقصى من القدرات اإلنسانية خلدمة املبادئ .. معاين الرجولة والبطولة يف اإلسالم

هؤالء .. والذين تربوا على قاعدة ليس يف اإلمكان أبدع مما كان ؛إن مشكلة املسلمني اليوم.. السامية
بل أذهلوا الدنيا .. الذين مل يعرفوا كلمة )مستحيل (.. أبدا خلوفا صاحلة لسلفهم الصاحلمل يكونوا 

ولنرتك الكلمات تتكلم لتصف لنا رجال .. يف جماالت الدنيا والدين.. بنجاحهم على كل األصعدة
مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم سوى واحد حىت مت تكليفه ب)مهمة يف  حقيقيا مل يقض

أما أبطال الغرب الذين .. الصناعةاالسالمي سوى الرجل  ال يصمد هلا.. مستحيلة( استخرباتية
ال ينخدع هبم سوى جاهل  رِقصنعتهم )هوليود ( وصنعهم اإلعالم الضال املضلل فهم رجال على الو 

 . منحط الروح.. أو خبيث نفس، بتارخيه وهويته وذاته

ْزَوِة اخْلَْنَدِق َأنَّ اْليَـه وَد َلمَّا َرأَو ا انِْتَصاَر اْلم ْشرِِكنَي َعَلى َكاَن َسَبب  غَ  زاد املعاد البن القيم )يف  جاء
مث َّ َرَجَع لِْلَعاِم اْلم ْقِبِل ، َفَخرََج ِلَذِلكَ ، َوَعِلم وا مبِيَعاِد أيب سفيان ِلَغْزِو اْلم ْسِلِمنيَ ، اْلم ْسِلِمنَي يـَْوَم أ ح دٍ 

َوَغرْيِِهْم ِإىَل قـ َرْيٍش مبَكََّة ، وكنانة بن الربيع، وسالم بن مشكم، يب احلقيقَخرََج َأْشرَافـ ه ْم كسالم بن أ
َوَوَعد وه ْم ِمْن أَنـْف ِسِهْم بِالنَّْصِر ، َويـ َؤلِّب ونـَه ْم َعَلْيهِ  حي َرِّض ونـَه ْم َعَلى َغْزِو َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

مث َّ طَاف وا يف قـََباِئِل اْلَعَرِب ، فَاْسَتَجاب وا هَل مْ ، َفَدَعْوه مْ ، مث َّ َخَرج وا ِإىَل َغَطَفانَ ، ْم قـ َرْيش  َفَأَجابـَتـْه  ، هَل مْ 
َفَخَرَجْت قـ َرْيش  َوقَاِئد ه ْم أبو سفيان يف أَْربـََعِة ، فَاْسَتَجاَب هَل ْم َمِن اْسَتَجابَ ، َيْدع ونـَه ْم إىَل َذِلكَ 

َوَجاَءْت َغَطَفان  ، َوَخَرَجْت بـَن و َأَسٍد َوفـََزاَرة  َوَأْشَجع  َوبـَن و م رَّةَ ، فَـتـْه ْم بـَن و س َلْيٍم مبَرِّ الظَّْهَرانِ َوَوا، آاَلفٍ 
َواْنطََلَق حيي بن ...... وََكاَن َمْن َواىَف اخْلَْنَدَق ِمَن اْلك فَّاِر َعَشَرَة آاَلفٍ . َوقَاِئد ه ْم عيينة بن حصن

فـََلْم يـََزْل ي َكلِّم ه  َحىتَّ فـََتَح ، َفَأىَب كعب بن أسد َأْن يـَْفَتَح َله  ،  َبيِن قـ َرْيَظَة َفَدنَا ِمْن ِحْصِنِهمْ أخطب ِإىَل 
ْهِر ِجْئت َك ِبق َرْيٍش َوَغَطَفاَن َوَأَسٍد َعَلى قَاَدهِتَا حلَِ : فـََلمَّا َدَخَل َعَلْيِه قَالَ ، َله   ْرِب َلَقْد ِجْئت َك ِبِعزِّ الدَّ

ْهِر َوجِبََهاٍم َقْد َهَراَق َماؤ ه  : قَاَل كعب، حم َمَّدٍ  . لَْيَس ِفيِه َشْيء   قفَـه َو يـَْرع د  َويـَربِْ ، ِجْئَتيِن َواللَِّه ِبذ لِّ الدَّ



 

َنه  َوبـَنْيَ َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيهِ  َوَدَخَل َمَع اْلم ْشرِِكنَي ، َوَسلَّمَ  فـََلْم يـََزْل ِبِه َحىتَّ نـََقَض اْلَعْهَد الَِّذي بـَيـْ
َوَشَرَط كعب َعَلى حيي أَنَّه  إْن ملَْ َيْظَفر وا مب َحمٍَّد َأْن جيَِيَء َحىتَّ ، َفس رَّ ِبَذِلَك اْلم ْشرِك ونَ ، يف حم َاَربَِتهِ 

هكذا حتالفت قوى الشر ... (. َوَوىفَّ َله  ِبهِ ، َفَأَجابَه  ِإىَل َذِلكَ ، فـَي ِصيَبه  َما َأَصابَه  ، َيْدخ َل َمَعه  يف ِحْصِنهِ 
وقاسى املسلمون الربد واجلوع .. احلناجر األرواحوبلغت ، ضد اخلري والنور.. اإلسالموالظالم ضد 

تنطلق  ولكن من رحم هذا املوقف العصيب.. واهلم من البعض بالتخاذل، وجنم النفاق.. واخلوف
َوَله   -) مث ّ إنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : يكمل ابن القيم قائال.. م لرجالهمعاين الرجولة تعرب عن تربية اإلسال

َفَكاَن ممَّا َهيََّأ ِمْن َذِلَك َأنَّ ، َوَفلَّ َحدَّه مْ ، َوَهَزَم مج  وَعه مْ ، َصَنَع أَْمر ا ِمْن ِعْنِدِه َخَذَل ِبِه اْلَعد وَّ  -احلَْْمد  
ه  نعيم بن مسعود بن عامر َرِضَي اللَّه  َعْنه  َجاَء ِإىَل َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َرج ال  ِمْن َغَطَفاَن يـ َقال  لَ 

: فـََقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َفم ْرين مبَا ِشْئت  ، يَا َرس وَل اللَِّه إينِّ َقْد َأْسَلْمت  : فـََقالَ ، َوَسلَّمَ 
َا) » ْل َعنَّا َما اْسَتَطْعَت َفِإنَّ احلَْْرَب خ ْدَعة   إمنَّ َفَذَهَب ِمْن فـَْورِِه َذِلَك ِإىَل َبيِن ، « (أَْنَت َرج ل  َواِحد  َفَخذِّ

َبيِن قـ َرْيَظَة إنَّك ْم يَا : فـََقالَ ، َفَدَخَل َعَلْيِهْم َوه ْم اَل يـَْعَلم وَن بِِإْساَلِمهِ ، وََكاَن َعِشري ا هَل ْم يف اجْلَاِهِلّيةِ ، قـ َرْيَظةَ 
ا َوِإالَّ اْنَشَمر وا ِإىَل ِباَلِدِهْم رَاِجِعنَي َوتـَرَك وك ْم ، َوِإنَّ قـ َرْيش ا إْن َأَصاب وا فـ ْرَصة  انـْتَـَهز وَها، َقْد َحاَربـْت ْم حم َمَّد 

ا َلَقْد : تـ َقاتِل وا َمَعه ْم َحىتَّ يـ ْعط وك ْم َرَهاِئَن قَال وا اَل : َفَما اْلَعَمل  يَا نعيم؟ قَالَ : قَال وا، فَانـْتَـَقَم ِمْنك مْ ، َوحم َمَّد 
: قَال وا، تـَْعَلم وَن و دِّي َلك ْم َون ْصِحي َلك مْ : فـََقاَل هَل مْ ، مث َّ َمَضى َعَلى َوْجِهِه ِإىَل قـ َرْيشٍ ، َأَشْرَت بِالرَّْأيِ 

َوِإنَـّه ْم َقْد رَاَسل وه  ، َن ِمنـْه ْم َمْن نـَْقِض َعْهِد حم َمٍَّد َوَأْصَحاِبهِ إنَّ يـَه وَد َقْد َنِدم وا َعَلى َما َكا: قَالَ . نـََعمْ 
َالِئ ونَه  َعَلْيك مْ ، أَنَـّه ْم يَْأخ ذ وَن ِمْنك ْم َرَهاِئَن َيْدفـَع ونـََها إلَْيهِ  مث َّ ، فَِإْن َسأَل وك ْم َرَهاِئَن َفاَل تـ ْعط وه مْ ، مث َّ مي 

َلة  السَّْبِت ِمْن َشوَّاٍل بـََعث وا ِإىَل اْليَـه ودِ ، فـََقاَل هَل ْم ِمْثَل َذِلكَ ، نَ َذَهَب ِإىَل َغَطَفا إنَّا َلْسَنا : فـََلمَّا َكاَن لَيـْ
ا فَانـَْهض وا بَِنا َحىتَّ نـ َناِجزَ ، َوَقْد َهَلَك اْلك َراع  َواخْل فُّ ، م َقامٍ  أرضبِ  نَّ اْليَـْوَم إ: َفَأْرَسَل إلَْيِهم  اْليَـه ود  ، حم َمَّد 

َلَنا ِحنَي َأْحَدث وا ِفيهِ ، يـَْوم  السَّْبتِ  َوَمَع َهَذا فَِإنَّا اَل نـ َقاِتل  َمَعك ْم َحىتَّ ، َوَقْد َعِلْمت ْم َما َأَصاَب َمْن قـَبـْ
َنا َرَهاِئنَ  َعث وا إلَيـْ إنَّا ، فَـبَـَعث وا ِإىَل يـَه ودَ ، اللَِّه نعيمَصَدَقك ْم وَ : فَـَلمَّا َجاَءتْـه ْم ر س ل ه ْم ِبَذِلَك َقاَلْت قـ َرْيش  ، تـَبـْ

ا ا، َواللَِّه اَل نـ ْرِسل  إلَْيك ْم َأَحد  ، َصَدَقك ْم َواللَِّه نعيم: فـََقاَلْت قـ َرْيَظة  ، فَاْخر ج وا َمَعَنا َحىتَّ نـ َناِجَز حم َمَّد 
ا ِمَن الرِّيحِ َوأَْرَسَل اللَّه  َعَلى اْلم ْشرِِكنَي ج نْ ، فـََتَخاَذَل اْلَفرِيَقانِ  َواَل َتدَع  هَل ْم ، َفَجَعَلْت تـ َقوِّض  ِخَياَمه مْ ، د 
َويـ ْلق وَن يف ، َوج ْند  اللَِّه ِمَن اْلَماَلِئَكِة يـ َزْلزِل ونـَه مْ ، َواَل يَِقرُّ هَل ْم قـََرار  ، َواَل ط ن ب ا إالَّ قـََلَعْته  ، ِقْدر ا إالَّ َكَفأَتْـَها
، َوَأْرَسَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ح َذيـَْفَة ْبَن اْلَيَماِن يَْأتِيِه خِبَرَبِِهمْ ، َواخْلَْوفَ  قـ ل وهِبِم  الرُّْعبَ 

َفَأْخبَـَره  ، مَ فـََرَجَع ِإىَل َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّ ، َوَقْد تـََهيَّئ وا لِلرَِّحيلِ ، فـََوَجَده ْم َعَلى َهِذِه احْلَالِ 



 

وََكَفاه  ، َوَقْد َردَّ اللَّه  َعد وَّه  ِبَغْيِظِه ملَْ يـََنال وا َخيـْر ا، َفَأْصَبَح َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ِبَرِحيِل اْلَقْومِ 
وقد جنحت . ه. ا  62(. َهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهوَ ، َعْبَده  َوَنَصَر ، َوَأَعزَّ ج ْنَده  ، َفَصَدَق َوْعَده  ، اللَّه  ِقَتاهَل مْ 

وعدم الثقة بني قادة األحزاب؛ مما أدى إىل  ، فغرست روح التشكيك، دعاية نعيم بن مسعود أميا جناح
أنه  -أ: وكان من أسباب جناح مهمة نعيم قيامها على األسس التالية. وهتبيط عزمهم، كسر شوكتهم

أنه ذكر بين  -ب. يث وثق كل طرف فيما قدمه له من نصححب، أخفى إسالمه عن كل األطراف
وبصرهم باملستقبل الذي ينتظرهم إن هم استمروا يف حروهبم ، قريظة مبصري بين قينقاع وبين النضري

 . للرسول صلى اهلل عليه وسلم، فكان هذا األساس سبب ا يف تغيري أفكارهم وقلب خمططاهتم العدوانية

األطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له، ويف استمرار هذا الكتمان جناح يف أنه جنح يف إقناع كل  -ج
وهكذا قام نعيم بن مسعود . فلو انكشف أمره لدى أي طرف من األطراف لفشلت مهمته، مهمته

 ... 63بدور عظيم يف غزوة األحزاب

 يعهد رجل مل.. األخطر يف تاريخ اإلسالمهي  هذا هو رجل واحد قلب املوازين كلها يف معركة
ليعرِّض نفسه للهالك يف ، ولكنه يوم دخله كان يعلم يقينا دوره يف هذه األمة.. اإلسالم غري يوم واحد

والوقوف ، لو أن كل واحد فينا عرف دوره يف االرتقاء برجولته.. لعبة استخرباتية من أخطر ما يكون
ستطيع لو أننا حبثنا عما ن.. معون االنتساب لإلسالال من يدَّ  ؛بصدق يف معسكر املسلمني احلقيقيني

 إياهاا نمعلَّ  اليت واإلحباطوحذفنا كلمات اهلزمية ، لو بذلنا الوسع قليال.. أن نفعل لرفع راية احلق
باحلروب  -إفكا وومها  -ما زرعوه فينا  -ولو ملرة واحدة  -لو أننا تناسينا .. كبوا صدورناري ل األعداء

لو كان منا مليون .. وأهنم لن ينزلوا عن عرش العامل أبدا، منانا النفسية من أن ما وصلنا إليه هو آخر
 . نرفع رايتنا فوق رايات اجلميع، ينبغيلعدنا رجاال كما .. كسلفنا العظيم-فقط  -رجل 
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 !هؤالء هم الرجال ..هؤالء بايعوا اهلل ورسوله
وكذلك ليست موقفا ، إن الرجولة يف احلقيقة ليست رفاهية تشريف ينتسب إليها املرء فيصري رجال

.. إهنا موقف احلياة وحياة املوقف.. ليقال بعدها طول عمره أنه الرجل ؛يتخذه يف حياته وينتهي
رمبا .. إهنا التزام.. موقف  يتخذه املرء ليخلد له حياة فوق احلياة نفسها.. يف اإلسالمهي  وهكذا

يقة ليس كل الرجال قادر على وىف احلق.. وبأى شئ حىت النفس، التضحية بكل شئ يتطلب األمر
مام يروى لنا اإل.... صنعها اإلسالم على عينه لتكون القدوة والنرباساليت  إهنا الصفوة.. هذه التضحية

) َمَكَث َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم : قَالَ من حديث جابر بن عبد اهلل رضى اهلل عنه  (62)أمحد
"َمْن يـ ْؤِوييِن؟ َمْن : يـَق ول  ، َويف اْلَمَواِسِم مبِىن  ، يـَْتَبع  النَّاَس يف َمَنازهلِِْم بع َكاٍظ َوجَمَنَّةَ  ،مبَكََّة َعْشَر ِسِننيَ 

َكَذا َقاَل  - أَْو ِمْن ِمْصرَ ، َوَله  اجْلَنَّة ؟ " َحىتَّ ِإنَّ الرَّج َل لََيْخر ج  ِمَن اْلَيَمنِ ، يـَْنص ر ين َحىتَّ أ بـَلَِّغ رَِساَلَة َريبِّ 
َوه ْم ي ِشري وَن ِإلَْيِه ، َومَيِْشي بـَنْيَ رَِجاهلِِمْ ، اَل يـَْفِتن كَ ، اْحَذْر غ اَلَم قـ َرْيشٍ : فـَيَـق ول ونَ ، فـََيْأتِيِه قـَْوم ه   -

قْـَناه  ، َفآَويـَْناه  ، َحىتَّ بـََعثـََنا اهلل  َله  ِمْن يـَْثِربَ ، بِاأْلََصاِبعِ  ، َويـ ْقرِئ ه  اْلق ْرآنَ ، ل  ِمنَّا فـَيـ ْؤِمن  ِبهِ فـََيْخر ج  الرَّج  ، َوَصدَّ
َقِلب  ِإىَل َأْهِلِه فـَي ْسِلم وَن بِِإْساَلِمهِ  ، َحىتَّ ملَْ يـَْبَق َدار  ِمْن د وِر اأْلَْنَصاِر ِإالَّ َوِفيَها َرْهط  ِمَن اْلم ْسِلِمنيَ ، فـَيَـنـْ

ْساَلمَ  يع ا، ي ْظِهر وَن اإْلِ َحىتَّ َمىَت نـَتـْر ك  َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ي ْطَرد  يف : فـَق ْلَنا، مث َّ ائْـَتَمر وا مجَِ
؟ فـََرَحَل ِإلَْيِه ِمنَّا َسبـْع وَن َرج ال  َحىتَّ َقِدم وا َعَلْيِه يف اْلَمْوِسمِ  ، فـََواَعْدنَاه  ِشْعَب اْلَعَقَبةِ ، ِجَباِل َمكََّة َوخَيَاف 

َنا ْنَده  فَاْجَتَمْعَنا عِ  " تـ َباِيع وين : قَالَ ، نـ َباِيع كَ  عاَلمَ ، يَا َرس وَل اهللِ : فـَق ْلَنا، ِمْن َرج ٍل َوَرج َلنْيِ َحىتَّ تـََوافـَيـْ
َوالنـَّْهِي ، َوَعَلى اأْلَْمِر بِاْلَمْعر وفِ ، َوالنـََّفَقِة يف اْلع ْسِر َواْلي ْسرِ ، َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة يف النََّشاِط َواْلَكَسلِ 

فَـَتْمنَـع وين ِإَذا َقِدْمت  ، َوَعَلى َأْن تـَْنص ر وين ، يف اهلِل َلْوَمَة اَلِئمٍ  اَل خَتَاف ونَ ، َوَأْن تـَق ول وا يف اهللِ ، َعِن اْلم ْنَكرِ 
َوَأَخَذ ، فـَق ْمَنا ِإلَْيِه فَـَبايـَْعَناه  : قَالَ ، " َوَلك م  اجْلَنَّة  ، َوأَبـَْناءَك مْ ، َوأَْزَواَجك مْ ، َعَلْيك ْم مما متنعون ِمْنه  أَنـْف َسك مْ 

ا يَا َأْهَل يـَْثِربَ : فـََقالَ ، َوه َو ِمْن َأْصَغرِِهمْ ، بَِيِدِه َأْسَعد  ْبن  ز رَاَرةَ  ِبِل ِإالَّ ، ر َوْيد  فَِإنَّا ملَْ َنْضِرْب َأْكَباَد اإْلِ
                                                 

 .قال حمققو املسند الشيخ االرنؤوط وآخرون ) صحيح على شرط مسلم (  72229( )يف مسنده ط الرسالة برِقم (62)
قوله: "ع َكاظ": سوق هلم جيتمعون فيه. "جَمَنَّة" موضع على أميال يسرية من مكة بناحية مر الظهران، وقيل:  :السندىقال 

على بريد من مكة، وهو سوق هجر. "من يؤويين" من اإليواء، أي: حيفظين. "مل نضرب أكباد اإلبل" كناية عن السفر."وأن 
كناية عن القتال. "جبينة" تصغري اجل َب بزيادة التاء للمرة، كأنه نبههم   تعضكم السيوف"، أي: تنال من أجسادكم، وهو

 على أن خوف قليل من اجلَب م فِسد هلذا األمر، فكيف الكثري."أِمط"، أي: أَزِْل عَنا منعك وحيلولتك بيننا وبني البيعة.
 



 

، َوقـَْتل  ِخَيارِك مْ ، ة  اْلَعَرِب َكافَّة  رِقَوِإنَّ ِإْخَراَجه  اْليَـْوَم م َفا، َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوحَنْن  نـَْعَلم  أَنَّه  َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  
َوِإمَّا أَنـْت ْم قـَْوم  خَتَاف وَن ِمْن ، َوَأْجر ك ْم َعَلى اهللِ ، فَِإمَّا أَنـْت ْم قـَْوم  َتْصرب وَن َعَلى َذِلكَ ، السُّي وف   َوَأنَّ تـََعضَّك م  

  نـْف ِسك مْ أَ 

ا، أَِمْط َعنَّا يَا َأْسَعد  : قَال وا، فـَه َو َأْعَذَر َلك ْم ِعْنَد اهللِ ، فَـبَـيـِّن وا َذِلكَ ، َجِبيَنة   َعَة أََبد  ، فـََواهلِل اَل َندَع  َهِذِه اْلبَـيـْ
ا َنا، فـَق ْمَنا ِإلَْيِه فـََبايـَْعَناه  : قَالَ ، َواَل َنْسل بـ َها أََبد  وعند ابن . َويـ ْعِطيَنا َعَلى َذِلَك اجْلَنَّةَ ، َوَشَرطَ ، َفَأَخَذ َعَليـْ

حباال وإنا قاطعوها فهل ، اليهود: أي، يا رسول اهلل! إن بيننا وبني الرجال: فقال أبو اهليثم، إسحاق
 -صلى اهلل عليه وسلم-فتبسم ، عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهلل أن ترجع إىل قومك وتدعنا

. وأسامل من ساملتم"، أحارب من حاربتم، أنا منكم وأنتم مين، واهلدم واهلدم، الدم "بل الدم: مث قال
62 

، والصعاب اهلائلة اليت لقيها، تارخيه القريب -دون شك -إّن الرجال الذين اعتنقوا اإلسالم عرفوا) 
ه إال آمث وأن خيرج نبّيهم وهو يدعو إىل اهلل فال جييب، وحّز يف نفوسهم أن يستضعف إخواهنم يف مكة

حىت مىت نرتك رسول  -وهم خارجون من املدينة قاصدين البيت العتيق -ولذلك تساءلوا. أو كفور!!
لقد بلغ اإلميان أوجه يف هذه . ويطرد يف جبال مكة وخياف؟!، اهلل صلى اهلل عليه وسلم يطّوف

ضروب حول الدعوة وأن تفّك هذا احلصار اخلانق امل، وآن هلا أن تنّفس عن محاسها، القلوب الفتية
إّن روح اليقني ... وما دار فيها من حماورات، وما أبرم فيها من مواثيق، تلكم بيعة العقبة... والداعية

وبدا أّن العواطف الفائرة ليست ، ومتّشت يف كّل كلمة قيلت، والفداء واالستبسال سادت هذا اجلمع
، اب املستقبل روجع مع حساب اليومفإّن حس، كال،  أو متلي العهود، وحدها اليت توّجه احلديث

مغامن؟! أين موضوع املغامن يف هذه البيعة؟! لقد قام ... واملغارم املتوقعة نظر إليها قبل املغامن املوهومة
عن طريق الفكر ، هؤالء السبعون مثل النتشار اإلسالم. والبذل اخلالص، األمر كّله على التجّرد احملض

مع أّن ، وملّبني داعي التضحية، د جاؤوا من يثرب مؤمنني أشّد اإلميانفق... احلّر واالقتناع اخلالص
. وكان الظن هبا أن تزول، معرفتهم بالنيب صلى اهلل عليه وسلم كانت حملة عابرة؛ غربت عليها األيام

لكننا ال جيوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة املتأّججة من الشجاعة والثقة؛ إنّه القران!! لئن كان 
قبل بيعتهم الكربى مل يصحبوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم إال ملاما؛ فإن الوحي املشّع من األنصار 

                                                 

(22ص2ج،م7669 2ط.  ،الكتب العلمية ،) شرح الزرِقاين على املواهب اللدنية باملنح احملمدية 95 



 

مث إّن الرسول صلى اهلل عليه وسلم جعل من هذا اإلميان ... وأوضح الغاية، السماء أضاء هلم الطريق
 . واملغرب قرِ املؤمنني يف املش أشتاتيعقد من تلقاء نفسه صلة احلب والتناصر بني ، باحلّق رباطا

، ويغضب من ظامله، ويتعّصب له، حينو عليه -وإن مل ير أخاه املستضعف يف مكة -فاملسلم يف املدينة
وذلك ما استقدم األنصار من يثرب؛ جتيش يف حناياهم مشاعر الوالء ملن أحبوهم ، ويقاتل دونه

 . بالغيب يف ذات اهلل

، يا أيها الناس! امسعوا واعقلوا»: ه وسلم قالأّن رسول اهلل صلى اهلل علي: عن أيب مالك األشعري
. «وقرهبم من اهلل، يغبطهم النبّيون والشهداء على منازهلم، واعلموا أّن هلل عبادا ليسوا بأنبياء وال شهداء

يا رسول : فقال، وألوى بيده إىل النيّب صلى اهلل عليه وسلم، فجثا رجل من األعراب من قاصية الّناس
يغبطهم األنبياء والشهداء على جمالسهم وقرهبم من ، ليسوا بأنبياء وال شهداء، ساهلل! ناس من النا

، ّر وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم بسؤال األعرايبفس   -صفهم لنا: يعين -جّلهم لنا، اهلل؟! انعتهم لنا
، اهلل حتابّوا يف، مل تصل بينهم أرحام متقاربة، ونوازع القبائل، هم ناس من أفناء الناس»: وقال

، وثياهبم نورا، فيجعل وجوههم نورا، فيجلسون عليها، يضع اهلل هلم يوم القيامة منابر من نور، وتصافوا
حسنه االلباىن « »ال خوف عليهم وال هم حيزنون، وهم أولياء اهلل، يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعون

ذلك كّله كان ، والتناصر بامسه، على دينهواألخوة ، واحلّب فيه، اإلميان باهلل.. «ريةيف حتقيق فقه الس
يتدافع ليعلن أّن أنصار اهلل ، يتدافع يف النفوس اجملتمعة يف ظالم الليل جبوار مكة السادرة يف غّيها

فال خيلص ، وسوف مينعونه بأرواحهم، سوف حيمون رسوله صلى اهلل عليه وسلم كما حيمون أعراضهم
 . ه. ا. ( 69. إليه أذى وهم أحياء

، وآثارها، وبواعثها، كانت هذه البيعة العظمى مبالبساهتا  - 7): الصالىب متعنا اهلل بعمره \ل ديقو 
وواقعها التارخيي )فتح الفتوح(؛ ألهنا كانت احللقة األوىل يف سلسلة الفتوحات اإلسالمية اليت تتابعت 

رسول اهلل صلى اهلل  منذ اكتمل عقدها مبا أخذ فيها، حلقاهتا يف صور متدرجة مشدودة هبذه البيعة
عليه وسلم من عهود ومواثيق على أقوى طليعة من طالئع أنصار اهلل الذين كانوا أعرف الناس بقدر 
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وكانوا أمسح الناس بالوفاء مبا عاهدوا اهلل ورسوله عليه، من التضحية، مهما بلغت ، مواثيقهم وعهودهم
وهي يف ،  بواعثها هي بيعة اإلميان باحلق ونصرتهمتطلباهتا من األرواح والدماء واألموال، فهذه البيعة يف
ومل يغب عن أنصار اهلل قدرها ووزهنا يف ميادين ، مالبساهتا قوة تناضل قوى هائلة، تقف متألبة عليها

وهي يف آثارها تشمري ناهض بكل ما ميلك أصحاهبا من وسائل اجلهاد القتايل يف ، احلروب والقتال
وهي يف واقعها ، حىت يكون الدين كله هلل األرضعاٍل مستكرب يف  سبيل إعالء كلمة اهلل على كل

 .التارخيي صدق وعدل، ونصر واستشهاد، وتبليغ لرسالة اإلسالم

إن حقيقة اإلميان وأثره يف تربية النفوس تظهر آثارها يف استعداد هذه القيادات الكربى ألن تبذل  - 2
كسب ا   األرضوال يكون هلا اجلزاء يف هذه ، عليه وسلم أرواحها ودماءها يف سبيل اهلل ورسوله صلى اهلل

يتصارعون )يف اجلاهلية (وهم الذين أفنوا عشرات السنني من أعمارهم ، وال منصب ا وال قيادة وال زعامة
 . على الزعامة والقيادة، إنه أثر اإلميان باهلل وحبقيقة هذا الدين عندما يتغلغل يف النفوس

وكانت متثل ، حيث متت يف ظروف غاية يف الصعوبة، يف بيعة العقبة يظهر التخطيط العظيم - 3
حتديًّا خطري ا وجريئ ا لقوى الشرك يف ذلك الوقت؛ ولذلك كان التخطيط النبوي لنجاحها يف غاية 

 : اإلحكام والدقة على النحو التايل

فد املبايعة املسلم، حىت ال ينكشف األمر، فقد كان و ، سرية احلركة واالنتقال جلماعة املبايعني -أ
، مما جيعل حركة هؤالء السبعني صعبة، من بني وفد يثريب قوامه حنو مخسمائة، سبعني رجال وامرأتني

حيث النوم قد ، وقد حتدد موعد اللقاء يف ثاين أيام التشريق بعد ثلث الليل، وانتقاهلم أمر ا غري ميسور
بعيدا عن عني ، ديد املكان يف الشعب األمينكما مت حت،  وحيث قد هدأت الرِّْجل، ضرب أعني القوم

، اخلروج املنظم جلماعة املبايعني إىل موعد ومكان االجتماع -ب .  من قد يستيقظ من النوم حلاجة
 . أو رجلني رجلني، رجال  رجال  ، فخرجوا يتسللون مستخفني

باس بن عبد املطلب حبيث مل يعلم به سوى الع، ضرب السرِّية التامة على موعد ومكان االجتماع -ج
( يتأكد من حقيقة نصر هؤالء الرهط البن أخيهالذي جاء مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ليتوثق له )

وأبو بكر الذي كان على فم الطريق ، وعلي بن أيب طالب الذي كان عين ا للمسلمني على فم الشِّعب
ن املسلمني، وغريهم فلم يكن أما من عداهم م، (يتحسس هلم األخباروهو اآلخر عني  للمسلمني )



 

حذر ا ، وأن ال يطيلوا يف الكالم، وقد أمر مجاعة املبايعني أن ال يرفعوا الصوت، يعلم عن األمر شيئ ا
 . أو جيس حركتهم، من وجود عني يسمع صوهتم

فأمرهم النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ، متابعة اإلخفاء والسرية حني كشف الشيطان أمر البيعة -د
رافض ا االستعجال يف املواجهة املسلحة اليت مل تتهيأ هلا الظروف ، وا إىل رحاهلم وال حيدثوا شيئ ايرجع
أو املشاركة بالكالم الذي ، موه املسلمون عليهم بالسكوت، وعندما جاءت قريش تستربئ اخلرب، بعد

 . يشغل عن املوضوع

حيث سينفر احلجاج ، ثة عشر من ذي احلجةوهي ليلة الثال، اختيار الليلة األخرية من ليايل احلج -هـ
ومن مث تضيق الفرصة أمام قريش يف اعرتاضهم أو ، إىل بالدهم ظهر اليوم التايل وهو اليوم الثالث عشر

 . وهو أمر متوقع وهذا ما حدث، تعويقهم إذا انكشف أمر البيعة

إنه السمع .. والرتاخي كانت البنود اخلمسة للبيعة من الوضوح والقوة حبيث ال تقبل التمييع  - 2
والقيام يف ، والنفقة يف اليسر والعسر، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والطاعة يف النشاط والكسل

 . اهلل ال تأخذهم فيه لومة الئم، ونصر لرسول اهلل ومحايته إذا قدم املدينة

والذي بعثك باحلق لنمنعنك : سرعان ما استجاب قائد األنصار دون تردد الرباء بن معرور، قائال -2 
، ورثناها كابر ا عن كابر، فنحن واهلل أبناء احلرب، وأهل احللقة، مما مننع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول اهلل

فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقومه أبناء احلرب 
إين قد رأيت : رباء أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال هلمومما جتدر اإلشارة إليه يف أمر ال، والسالح

يعين -قد رأيت أن ال أدع هذه البنية : وما ذاك؟ قال: فقالوا رأي ا فواهلل ما أرى أتوافقوين عليه أم ال؟
واهلل ما بلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي إال : فقالوا له، وأن أصلي إليها، مين بظهر -الكعبة

، فكانوا إذا حضرت الصالة صلوا إىل بيت املقدس، وما نريد أن خنالفه، الشام ببيت املقدسإىل 
وتعرفوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، واستمروا كذلك حىت قدموا مكة، وصلى هو إىل الكعبة

تعرف  هل»: فسأل النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم العباسَ ، وهو جالس مع عمه العباس باملسجد احلرام
فقال ، وهذا كعب بن مالك، هذا الرباء بن معرور سيد قومه، نعم: قال« هذين الرجلني يا أبا الفضل
نعم، فقص عليه الرباء ما صنع يف سفره من صالته إىل : قال« الشاعر؟»: النيب صلى اهلل عليه وسلم



 

فرجع : قال كعب «هاقد كنت على قبلة لو صربت علي»: فماذا ترى يا رسول اهلل؟ قال: قال، الكعبة
فلما حضرته الوفاة أمر أهله أن ، وصلى معنا إىل الشام، الرباء إىل قبلة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وأوصى بثلث ماله للنيب ، ومات يف صفر قبل قدومه صلى اهلل عليه وسلم بشهر، يوجهوه قبل الكعبة
 : ويستوقفنا يف هذا اخلرب وصى بثلث مالهوهو أول من أ، فقبله ورده على ولده، صلى اهلل عليه وسلم

 أرضوإن أي اقرتاح مهما كان مصدره يتع، االنضباط وااللتزام من املسلمني بسلوك رسوهلم وأوامره -أ
تأخذ حيزها من حياهتم وهم بعد ما ، وهذه من أولويات الفقه يف دين اهلل، مع ذلك، يعترب مرفوض ا

 . زالوا يف بداية الطريق

وإن توقري أي إنسان واحرتامه، إمنا ، دة مل تعد ألحد غري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمإن السيا -ب
وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهلية ، هو انعكاس لسلوكه والتزامه بأوامر الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 . ترتيب التحل حملها قيم إميانية، فهي املقاييس احلقة اليت هبا ميكن احلكم على الناس تصنيف ا و 

إن بيننا وبني الرجال : كان أبو اهليثم بن التيِّهان صرحي ا عندما قال للرسول صلى اهلل عليه وسلم  - 9
فهل عسيتم إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهلل، أن ترجع إىل قومك ، يعين اليهود، حباال  وإنا قاطعوها

أنا منكم وأنتم ، واهلدم اهلدم، م الدمبل الد»: وتدعنا؟ فتبسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال
وهذا االعرتاض يدلنا على احلرية العالية، اليت رفع اهلل ، «مين أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم

وكان جواب سيد اخللق صلى  حيث عرب عمَّا يف نفسه بكامل حريته، تعاىل املسلمني إليها باإلسالم
 . زء ا من األنصار واألنصار جزء ا منهفقد جعل نفسه ج، اهلل عليه وسلم عظيم ا

أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يعني النقباَء  -أ: يؤخذ من اختيار النقباء دروس مهمة منها - 1
واألوىل أن خيتار ، فإهنم سيكونون عليهم مسئولني وكفالء، إمنا ترك طريق اختيارهم إىل الذين بايعوا

ا أمر شوري وأراد الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن ميارسوا وهذ، اإلنسان من يكفله ويقوم بأمره
 . الشورى عمليًّا من خالل اختيار نقبائهم

من املعلوم أن الذين حضروا البيعة من اخلزرج أكثر من الذين حضروا ، التمثيل النسيب يف االختيار -ب
الثة من األوس وتسعة ولذلك كان النقباء ث، ثالثة أضعاف من األوس بل يزيدون، البيعة من األوس

 . من اخلزرج



 

حيث استقام ، جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النقباء مشرفني على سري الدعوة يف يثرب -ج
وأراد الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن يشعرهم أهنم مل يعودوا غرباء ، وكثر معتنقوه، عود اإلسالم هناك

ا من غريهم  . هل اإلسالم ومحاته وأنصارهوأهنم غدوا أ، لكي يبعث إليهم أحد 

، تأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة اليت متت بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واألنصار - 2
فأما املنذر ، واملنذر بن عمرو وكالمها كان نقيبًّا، فخرجوا يف طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر

مث أقبلوا به حىت أدخلوه مكة ، ىل عنقه بنسع رحلهفربطوا يديه إ، وأما سعد فأخذوه، فأعجز القوم
واستطاع أن يتخلص من قريش بواسطة احلارث بن حرب  يضربونه وجيذبونه جبمته، وكان ذا شعر كثري

ومل تنقذه سيوف ، فقد أنقذته أعراف اجلاهلية، بن أمية وجبري بن مطعم؛ ألنه كان جيري جتارهتم ببلده
وعاجزون ، فهو يعرف أن املسلمني مطاردون يف مكة، اضة من ذلكومل جيد يف نفسه غض، املسلمني

 . عن محاية أنفسهم

ا : يف قول العباس بن عبادة بن نضلة - 6 واهلل الذي بعثك باحلق إن شئت لنميلن على أهل مىن غد 
درس « ولكن ارجعوا إىل رحالكم، مل نؤمر بذلك»: وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بأسيافنا

، والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس مرتوك ا الجتهاد أتباعه، ي بليغ، وهو أن الدفاع عن اإلسالمتربو 
وإمنا هو خضوع ألوامر اهلل تعاىل وتشريعاته احلكيمة فإذا شرع اجلهاد فإن أمر اإلقدام أو اإلحجام 

عبقرية التخطيط وكلما كانت ، مرتوك لنظر اجملتهدين بعد التشاور ودراسة األمر من مجيع جوانبه
وإخفاء املخططات عن العدو وتنفيذها هو الكفيل ، السياسي أقوى أدت إىل جناح املهمات أكثر

 .           «ولكن ارجعوا إىل رحالكم»بإذن اهلل بنجاحها 

، له ابسط يدك: كانت البيعة بالنسبة للرجال ببسط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يده وقالوا  - 70
ما صافح رسول اهلل صلى اهلل ، وأما بيعة املرأتني اللتني شهدتا الوقعة فكانت قوال  ، ايعوهفبسط يده فب

فلم يتخلف أحد يف بيعته صلى اهلل عليه وسلم حىت املرأتان بايعتا بيعة ، عليه وسلم امرأة أجنبية قط
هبا اثنا وقد أصا، فأما نسيبة بنت كعب )أم عمارة( فقد سقطت يف أحد، وصدقتا عهدمها، احلرب

وقد خرجت يوم أحد مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب ومعها سقاء تسقي به ، عشر جرح ا
، فلما اهنزم املسلمون احنازت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكانت تباشر القتال، املسلمني

 وقطع مسيلمة الكذاب ابنها، وتذب عنه بالسيف وقد أصيبت جبراح عميقة وشهدت بيعة الرضوان



 

وشهدت معركة اليمامة يف حروب الردة مع خالد بن الوليد فقاتلت ، إربا إربا فما وهنت وما استكانت
: وأما الثانية فهي أمساء ابنة عمرو من بين سليمة قيل، حىت قطعت يدها وجرحت اثين عشر جرح ا

 . ابنة عمة معاذ بن جبل رضي اهلل عنهم مجيع ا: وقيل، هي والدة معاذ بن جبل

من األنصار يف كتب السري والرتاجم جند أن هؤالء ، عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية - 77
ونالحظ أنه قد ، الثالثة والسبعني قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وبعده

منهم كانوا جبوار فثالثة وثالثون ، حضر املشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرابة النصف
 . وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قرابة السبعني، الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مجيع غزواته

لقد صدق هؤالء األنصار عهدهم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمنهم من قضى حنبه ولقي ربه 
ا  أحداثها اجلسام بعد وفاة رسول ومنهم من بقي حىت ساهم يف قيادة الدولة املسلمة وشارك يف، شهيد 

واليت ، النماذج اليت تعطي وال تأخذ، اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومبثل هذه النماذج قامت دولة اإلسالم
ويتصاغر التاريخ يف مجيع عصوره ودهوره أن حيوي يف ، وال تطلب شيئ ا إال اجلنة، تقدم كل شيء

.. الرجال شكلوا معىن الرجولة كما أرادها االسالم هؤالء. ه. ا. 61( أمثال هؤالء الرجال، صفحاته
انطلقوا جيعلون اإلميان .. مبجرد أن اهنوا مراحلهم األوىل يف الرتبية على منهج القرآن يف مدرسة النبوة

حىت  ؛م كل شئ يف سبيلهي قدَّ  بل ومنهج حياةٍ ، الواقع وباعثا على رفعة هذا الدين أرضحركة على 
وإين ألذكر هؤالء الرجال بعد بضع سنوات وقد رمتهم .. ام قوة هذا اإلمياناحلياة نفسها ترخص أم

بل وصار اجلميع هلم أعداءا يريدون أن .. فقدوا الصديق واحلليف.. العرب عن قوس واحدة
قد متالئ عليهم اجلميع أحزابا وحاصروهم خلف اخلندق " َوَلمَّا َرَأى .. يتخطفوهم من حوهلم

ا َزاَب قَال وا َهَذا َما َوَعَدنَا اللَّه  َوَرس ول ه  َوَصَدَق اللَّه  َوَرس ول ه  َوَما زَاَده ْم ِإالَّ ِإميَان ا َوَتْسِلياْلم ْؤِمن وَن اأْلَحْ  م 
 .. وهذه هي الرجولة يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم.. (األحزاب " هؤالء هم األبطال حقا22)
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 ... تعليق قرآنى خالد
وَن َويـ ْقتَـل وَن ْشتَـَرى ِمَن اْلم ْؤِمِننَي أَنـْف َسه ْم َوأَْمَواهَل ْم بَِأنَّ هَل م  اجْلَنََّة يـ َقاتِل وَن يف َسِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتـ ل  ِإنَّ اللََّه ا

جنِْيِل َواْلق ْرآِن َوَمْن أَْوىَف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه َفاسْ  ا َعَلْيِه َحقًّا يف التـَّْورَاِة َواإْلِ َتْبِشر وا بِبَـْيِعك م  الَِّذي بَايـَْعت ْم ِبِه َوْعد 
 ( 777َوَذِلَك ه َو اْلَفْوز  اْلَعِظيم  )

َلمَّا : قَاَل حم َمَّد  ْبن  َكْعٍب اْلق َرِظيُّ . }ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلم ْؤِمِننَي أَنـْف َسه ْم َوأَْمَواهَل ْم{ اآْليَة  : قـَْول ه  تـََعاىَل 
ابَايـََعِت اأْلَ  قَاَل َعْبد  اللَِّه ْبن  ، ْنَصار  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ليلة العقبة مبَكََّة َوْهم َسبـْع وَن نـَْفس 

 . يَا َرس وَل اللَِّه اْشرَتِْط ِلَربَِّك َولِنَـْفِسَك َما ِشْئتَ : َرَواَحةَ 

َأْن مَتْنَـع وين ممَّا مَتْنَـع وَن ، َوَأْشرَتِط  لِنَـْفِسي، ْن تـَْعب د وه  َواَل ت ْشرِك وا ِبِه َشْيئ اأَ : َأْشرَتِط  ِلَريبِّ َعزَّ َوَجلَّ : فـََقالَ 
 . ِمْنه  أَنـْف َسك ْم َوأَْمَواَلك مْ 

 فَِإَذا فـََعْلَنا َذِلَك َفَما لََنا؟: قَال وا

}ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلم ْؤِمِننَي أَنـْف َسه ْم : فـَنَـَزَلتْ  62َنْسَتِقيل  َرِبَح اْلبَـْيع  اَل ن ِقيل  َواَل : قَال وا، اجْلَنَّة  : قَالَ 
 . 66َوأَْمَواهَل ْم بَِأنَّ هَل م  اجْلَنََّة{

ا َعَلْيِه َحقًّا{ َأيْ  وحق  }يف ثـََواب  اجْلَنَِّة هَل ْم َوْعد  : }يـ َقاتِل وَن يف َسِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتـ ل وَن َويـ ْقتَـل وَن{ }َوْعد 
جنِْيِل َواْلق ْرآِن{ يـَْعيِن َأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَعَده ْم َهَذا اْلَوْعدَ  ِفيِه : َوِقيلَ . َوبـَيـََّنه  يف َهِذِه اْلك ت بِ ، التـَّْورَاِة َواإْلِ

}َوَمْن أَْوىَف ِبَعْهِدِه ِمَن : مث َّ َهنََّأه ْم فـََقالَ ، ةِ َدلِيل  َعَلى َأنَّ َأْهَل اْلِمَلِل ك لِّه ْم أ ِمر وا بِاجلَِْهاِد َعَلى ثـََواِب اجْلَنَّ 
: َرِضَي اللَّه  َعْنه  اللَِّه فَاْسَتْبِشر وا{ فَافْـَرح وا }بِبَـْيِعك م  الَِّذي بَايـَْعت ْم ِبِه َوَذِلَك ه َو اْلَفْوز  اْلَعِظيم { قَاَل ع َمر  

 . الصَّْفَقتَـنْيِ َلكَ  ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ بَايـََعَك َوَجَعلَ 

 . 700ثَاَمنَـه م  اللَّه َعزَّ َوَجلَّ َفَأْغَلى هَل مْ : َوقَاَل قَـَتاَدة  

                                                 

والـثمن إىل املشـرتي، إذا كـان قـد نـدم أقاله البيع يقيل ه إقالة" و"تقايـل البيعـان": إذا فسـخا البيـع، وعـاد املبيـع إىل مالكـه،  62
 أحدمها أو كالمها. وتكون "اإلقالة" يف البيعة والعهد. و"استقالة": طلب إليه أن يقيله.
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َعٍة َربِيَحٍة بَاَيَع اللَّه  هِبَا ك لَّ م ْؤِمنٍ : َوقَاَل احلََْسن   نـَْيا َفاْشرَتِ : َوَعْنه  أَنَّه  قَالَ . امْسَع وا ِإىَل بـَيـْ  ِإنَّ اللََّه َأْعطَاَك الدُّ
 707. ه. ( ااجْلَنََّة بِبَـْعِضَها

 : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل

َسِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتـ ل وَن  قال تعاىل }ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلم ْؤِمِننَي أَنـْف َسه ْم َوأَْمَواهَل ْم بَِأنَّ هَل م  اجْلَنََّة يـ َقاتِل وَن يف 
ا  يف التـَّْورَاِة َواأِلجنِْيِل َواْلق ْرآِن َوَمْن أَْوىَف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْسَتْبِشر وا بِبَـْيِعك م  الَِّذي َويـ ْقتَـل وَن َوْعدا  َعَلْيِه َحقّ 

بَايـَْعت ْم ِبِه َوَذِلَك ه َو اْلَفْوز  اْلَعِظيم { فجعل سبحانه ها هنا اجلنة مثنا لنفوس املؤمنني وأمواهلم حبيث إذا 
 وا الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيدبذلوها فيه استحق

 إخبارهم سبحانه وتعاىل بصيغة اخلرب املؤكد بأداة أن: أحدها

 األخبار بذلك بصيغة املرضى الذي قد وقع وثبت واستقر: الثاين

 إضافة هذا العقد إىل نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشرتى هذا املبيع: الثالث

 أنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا ال خيلفه وال يرتكهأنه أخرب ب: الرابع

 أنه أتى بصيغة على اليت للوجوب أعالما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه هو على نفسه: اخلامس

 أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه: السادس

يل أنه أخرب عن حمل هذا الوعد وأنه يف أفضل كتبه املنزلة من السماء وهي التوراة واإلجن: السابع
 والقرآن

 . هإعالمه لعباده بصيغة استفهام اإلنكار وأنه ال أحد أوىف بعهده منه سبحان: الثامن

أنه سبحانه وتعاىل أمرهم أن يستبشروا هبذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد مت له : التاسع
 العقد ولزم حبيث ال يثبت فيه خيار وال يعرض له ما يفسخه
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م إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم والبيع ههنا مبعىن أنه أخربه: العاشر
 املبيع الذي أخذوه هبذا الثمن وهو اجلنة

 وقوله بايعتم به أي عاوضتم وثامنتم به

مث ذكر سبحانه أنه هذا العقد الذي وقع العقد ومت هلم دون غريهم وهم التائبون مما يكره العابدون له 
احلامدون له على ما حيبون وما يكرهون السائحون وفسرت السياحة بالصيام وفسرت بالسفر  مبا حيب

يف طلب العلم وفسرت باجلهاد وفسرت بدوام الطاعة والتحقيق فيها أهنا سياحة القلب يف ذكر اهلل 
سبحانه  وحمبته واإلنابة إليه والشوق إىل لقائه ويرتتب عليها كل ما ذكر من األفعال ولذلك وصف اهلل

نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم الاليت لو طلق أزواجه بدله هبن بأهنن سائحات وليست سياحتهن 
جهادا وال سفرا يف طلب علم وال إدامة صيام وإمنا هي سياحة قلوهبن يف حمبة اهلل تعاىل وخشيته 

 702. ه. ( اواإلنابة إليه وذكره 

 

 

  ...والدرس تارة أخرى في ساحة التاريخ
يرمسها لنا مشهد .. هذا تقريب آخر ملعىن من معاين الرجولة اليت زرعها اإلسالم يف قلوب أتباعهمث 

ها هو عمرو بن العاص .. تارخيي آخر هلؤالء الرجال األبطال من مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ويرهب ، وعظيم مصر خيشاه.. الفاتح املؤمن العظيم رضى اهلل عنه يقف مع أبطاله على أبواب مصر

... أو يستطيع أن يغرى هؤالء األبطال باالنصراف عنه، يتمىن لو يتاح له بعض الوقت.. صولته
إنكم قوم قد : ) أرسل املقوقس إىل عمرو بن العاص يقول: ولنرتك التاريخ حيدثنا من كتاب فتوح مصر

وقد أظّلتكم ، بة يسريةوإمنا أنتم عص، ناأرضيف  وطال مقامكم، وأحلحتم على قتالنا، بالدنايف  وجلتم
يف  وإمنا أنتم أسارى، وقد أحاط بكم هذا النيل، الروم وجّهزوا إليكم ومعهم من العّدة والسالح
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فلعّله أن يأتى األمر فيما بيننا وبينكم على ما ، فابعثوا إلينا رجاال منكم نسمع من كالمهم، أيدينا
تغشاكم مجوع الروم فال ينفعنا الكالم وال نقدر وينقطع عّنا وعنكم هذا القتال قبل أن ، حتّبون وحنبّ 

 فابعث إلينا رجاال من أصحابكم، ولعّلكم أن تندموا إن كان األمر خمالفا لطلبتكم ورجائكم، عليه
)هم اآلن حياولون التوصل إىل صلح أو وقت يرمحهم . نعاملهم على ما نرضى حنن وهم به من شىء

( فلما أتت عمرو ابن ... ظلمهم وبغيهم على املصريني سننيمن هؤالء الفاحتني املصرين على إزالة 
أترون : فقال ألصحابه، العاص رسل املقوقس حبسهم عنده يومني وليلتني حىت خاف عليهم املقوقس

ويستحّلون ذلك يف دينهم؟ وإمنا أراد عمرو بذلك أن يروا حال ، وحيبسوهنم، أهنم يقتلون الرسل
دعاء ال باإل ؛طولتها باحلال والفعلبتفصح عن رجولتها و  اإلسالم يف املسلمني )هكذا كانت الرجال

إّما أن : أنه ليس بيين وبينكم إاّل إحدى ثالث خصال، فرّد عليهم عمرو مع رسله، (... والقول
، وإن أبيتم فأعطيتم اجلزية عن يد وأنتم صاغرون، اإلسالم فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا يف دخلتم

) هم دائما وأبدا على . كم بالصرب والقتال حىت حيكم اهلل بيننا وهو خري احلاكمنيوإّما أن جاهدنا 
ما كان اجلهاد أبدا يف اإلسالم إال اعالءا لراية .. هنج الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف الدعوة يسريون

تزهق مقابل أرواح  األرضفماذا تساوى كنوز ... النور يف وجه كل ظالم يف العامل إىل يوم الدين
) امسع معي هلم كيف رأيتموهم؟ قالوا: قال، فلما جاءت رسل املقوقس إليه. (... وأطراف تقطع

رأينا قوما املوت أحّب إىل أحدهم : وهذه صفات الرجولة احلقة (.. ى للحياةرِقهذا املعىن األ.. جيدا
إمنا جلوسهم على ، مةالدنيا رغبة وال هن يفليس ألحدهم ، والتواضع أحّب إليه من الرفعة، من احلياة

وال السّيد فيهم ، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، وأمريهم كواحد منهم، وأكلهم على رّكبهم، الرتاب
 يف وختشعون، يغسلون أطرافهم باملاء، وإذا حضرت الصالة مل يتخّلف عنها منهم أحد، من العبد
 . صالهتم

: صناعة االسالم! (.. ولكنهم.. عامل هكذا) وقد أذهله وجود رجال يف ها ال فقال عند ذلك املقوقس
ولئن مل نغتنم ، وما يقوى على قتال هؤالء أحد، والذي حيلف به لو أّن هؤالء استقبلوا اجلبال ألزالوها

وقووا على اخلروج ، األرضمل جييبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم ، صلحهم اليوم وهم حمصورون هبذا النيل
ونتداعى حنن وهم إىل ما ، س رسله ابعثوا إلينا رسال منكم نعاملهماملقوق فرّد إليهم. من موضعهم

 . عساه أن يكون فيه صالح لنا ولكم



 

)أحد األسود اليت رباها رسول اهلل  أحدهم عبادة بن الصامت، فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر
 . صلى اهلل عليه وسلم(

) طول كّل رجل منهم عشرة أشبار أدرك اإلسالم من العرب عشرة نفر: قال، حدثنا سعيد بن عفري
 . عبادة بن الصامت أحدهم، (!ولكن أطفال اإلسالم أبطال، أي كانوا أطفاال

وأاّل جييبهم إىل شىء دعوه إليه إاّل إحدى هذه الثالث ، وأمره عمرو أن يكون متكّلم القوم: قال
سوى خصلة من هذه الثالث  أاّل أقبل شيئا وأمرين، ذلك يفخصال؛ فإن أمري املؤمنني قد تقّدم إىّل 

، تقّدم عبادة، ودخلوا عليه، فلما ركبوا السفن إىل املقوقس، )وكان عبادة بن الصامت أسود. خصال(
ورثوها كابرا .. يكلمين )نفس العنصريةوقّدموا غريه ، حّنوا عىّن هذا األسود: فهابه املقوقس لسواده فقال

يف مجع القلوب  -دين العدل واملساواة بني كل البشر وهو  -ولذلك مل يتعب اإلسالم أبدا ، عن كابر
وىف درجات التكرمي ، ىرِقحوله والعقول واألرواح النقية اليت تريد لإلنسان مكانه الطبيعي يف سلسلة ال

وإمنا نرجع ، وهو سّيدنا وخرينا واملقّدم علينا، إّن هذا األسود أفضلنا رأيا وعلما: فقالوا مجيعا، االهلى (
وكيف : قال، وأمرنا بأن ال خنالف رأيه وقوله، وقد أمره األمري دوننا مبا أمره به،  قوله ورأيهمجيعا إىل

إنه وإن كان ، كاّل : قالوا، أن يكون هو دونكم ينبغيرضيتم أن يكون هذا األسود أفضلكم؟ وإمنا 
) ألن  اد فيناوليس ينكر السو ، وأفضلنا سابقة وعقال ورأيّا، أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا

هو التفاضل باخلريية  -ى يف أي فكر صحيح رِقوهو األ -املعيار الوحيد للتمييز بني البشر يف اإلسالم 
 . يف القلوب وباألعمال الصاحلة النافعة (

وإن اشتّد كالمك علّى ، أهاب سوادك فإينبرفق؛  وكلمين، تقّدم يا أسود: فقال املقوقس لعبادة
ألف  أصحايبوإّن فيمن خّلفت من ، قد مسعت مقالتك: فقال، ّدم إليه عبادةفتق، ازددت لذلك هيبة

، وأنا قد وليت، يللكنت أهيب هلم منك  كّلهم أشّد سوادا مىن وأفظع منظرا ولو رأيتهم،  رجل أسود
وكذلك ، مجيعا استقبلوينمع ذلك حبمد اهلل ما أهاب مائة رجل من عدّوى لو  وإين، شبايبوأدبر 

وليس غزونا عدّونا مّمن حارب اهلل ، رضوانه وإتباعاهلل  يفإمنا رغبتنا ومهّتنا اجلهاد  ك أنّاوذل، أصحايب
وجعل ما غنمنا من ذلك ، وال طلبا لالستكثار منها؛ إال أن اهلل قد أحّل ذلك لنا، دنيا يفلرغبة 
غاية أحدنا من أم كان ال ميلك إاّل درمها! ألن ، وما يباىل أحدنا أكان له قنطار من ذهب، حالال

فإن كان أحدنا ال ميلك إال ذلك  ، ومشلة يلتحفها، الدنيا أكلة يأكلها يسّد هبا جوعته لليله وهناره



 

 يفطاعة اهلل واقتصر على هذا الذي بيده ويبلغه ما كان  يفوإن كان له قنطار من ذهب أنفقه ، كفاه
وبذلك أمرنا ، اآلخرة يفالنعيم والرخاء إمنا ، ألن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء، الدنيا

، ويسرت عورته، وعهد إلينا أال تكون مّهة أحدنا من الدنيا إال ما ميسك جوعته، وأمرنا به نبّينا، ربنا
ألهنم مسوا يف ذلك النهج الرباين .. )هكذا كانوا ي رهبون. رضا ربّه وجهاد عدّوه يفوتكون مهّته وشغله 

هل أدركنا اآلن ملاذا نزعت املهابة لنا من .. فداءا للنور واحلق.. ماعهاحىت صاروا فوق الدنيا وأط
هل مسعتم مثل كالم هذا الرجل قّط! لقد : قال ملن حوله، ملا مسع املقوقس ذلك منه. صدور أعدائنا (

)أو األرضمن منظره؛ إّن هذا وأصحابه أخرجهم اهلل خلراب  عنديوإّن قوله ألهيب ، هبت منظره
 . كّلها األرضما أظّن ملكهم إال سيغلب على  ( !منكوس البصرية لعمارها يا

وما ذكرت ، قد مسعت مقالتك، أيّها الرجل الصاحل: فقال، مث أقبل املقوقس على عبادة بن الصامت
وما ظهرمت على من ظهرمت عليه إال ، ما بلغتم ما بلغتم إال مبا ذكرت ولعمري، عنك وعن أصحابك
وقد توّجه إلينا لقتالكم من مجع الروم ما ال حيصى عدده قوم معروفون ، فيها حلّبهم الدنيا ورغبتهم

ولن ، وإنّا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم، وال من قاتل، لقيما يباىل أحدهم من ، بالنجدة والشّدة
واإلهبار االعالمى  األعصابحرب .. واألمكر األخريسالحهم .. دائما)  تطيقوهم لضعفكم وقّلتكم

ما ينتصرون واهلل و .. التهديدالتهويل و .. و باألسودالشواذ  جنودهمرعب يف الصدور وتصوير لرمى ال
وقد أقمتم بني أظهرنا ، هم (رِقذاهلم عن نصرة عقيدهتم وتفواخن، أبدا إال بضعف قلوب أهل احلق

عليكم لضعفكم وقّلتكم وقّلة ما  رِقوحنن ن، ضيق وشّدة من معاشكم وحالكم يفوأنتم ، أشهرا
أيديكم؛ وحنن تطيب أنفسنا أن نصاحلكم على أن نفرض لكّل رجل منكم دينارين دينارين؛ ب

فتقبضوهنا وتنصرفون إىل بالدكم قبل أن يغشاكم ما ال ، وخلليفتكم ألف دينار، وألمريكم مائة دينار
ت ستعبد هلم هكذا يغرون القلوب الضعيفة بالدنيا فتلني ف، )وإن مل تنفع العصا فمعهم اجلزرةقوام لكم به

) . 

أّما ما ختّوفنا به من مجع الروم ، يا هذا؛ ال تغرّن نفسك وال أصحابك: فقال عبادة بن الصامت
يكسرنا عّما حنن  بالذيوال ، به ختّوفنا بالذيما هذا  فلعمريوأنّا ال نقوى عليهم ، وعددهم وكثرهتم

وأشّد حلرصنا عليهم؛ ألن ذلك أعذر ، قتاهلم يف إن كان ما قلتم حّقا فذلك واهلل أرغب ما يكون، فيه
وما من شىء أقّر ، رضوانه وجّنته يفإن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا ، لنا عند ربّنا إذا قدمنا عليه



 

وال أحّب إلينا من ذلك؛ وإنّا منكم حينئذ لعلى إحدى احلسنيني؛ إّما أن تعظم لنا بذلك ، ألعيننا
وإهنا ألحّب اخلصلتني إلينا بعد االجتهاد ، اآلخرة إن ظفرمت بنا أو غنيمة، غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم

، َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئة  َكِثريَة  بِِإْذِن اللَِّه َواللَّه  َمَع الصَّاِبرِينَ : كتابه  يفوإن اهلل عّز وجّل قال لنا ، مّنا
ه وال أرضوأاّل يرّده إىل بلده وال إىل ، الشهادةوهو يدعو ربّه صباحا ومساء أن يرزقه  إالوما مّنا رجل 

وقد استودع كّل واحد منا ربّه أهله وولده؛ وإمنا مهّنا ، وليس ألحد منا هّم فيما خّلفه، إىل أهله وولده
أوسع السعة لو كانت الدنيا   يفضيق وشّدة من معاشنا وحالنا؛ فنحن  يفإنا : وأّما قولك. ما أمامنا

صوت .. وأجاب اليقني، ) هكذا تكلمت العقيدة. منها ألنفسنا أكثر مما حنن عليه كّلها لنا ما أردنا
فانظر الذي تريد فبّينه .. وحينما ضعف اإلميان وهنت الرجولة(.. الرجولة يف اإلسالم صوت اإلميان

 ،فاخرت أيّها شئت، وال جنيبك إليها إاّل خصلة من ثالث، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك، لنا
وهو عهد رسول اهلل صّلى ، وهبا أمره أمري املؤمنني، األمري أمرينالباطل؛ بذلك  يفوال تطمع نفسك 

وهو دين ، إّما أجبتم إىل اإلسالم الذي هو الدين الذي ال يقبل اهلل غريه، اهلل عليه وسلم من قبل إلينا
فإن فعل كان له ما ، يدخل فيه أمرنا اهلل أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حىت، أنبيائه ورسله ومالئكته

الدنيا  يففقد سعدمت ، دين اهلل؛ فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك يفوكان أخانا ، لنا وعليه ما علينا
فإن أبيتم إال اجلزية فأّدوا إلينا ، وال التعّرض لكم، ومل نستحّل أذاكم، ورجعنا عن قتالكم، واآلخرة

، كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم  يفء نرضى به حنن وأنتم نعاملكم على شى، اجلزية عن يد وأنتم صاغرون
، ونقوم بذلك عنكم، كم ودمائكم وأموالكمأرضشىء من  يفونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم 

وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إال احملاكمة بالسيف حىت ، وكان لكم به عهد علينا، ذّمتنا يفإذ كنتم 
وال جيوز لنا فيما بيننا وبينه ، يد منكم؛ هذا ديننا الذي ندين اهلل بهأو نصيب ما نر ، منوت من آخرنا

 . ه. أ 703(... فانظروا ألنفسكم، غريه
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وخلدهم ، فعرفتهم الدنيا كلها ..وعرفوا أنفسهم، عرفوا اهللهؤالء 
  ...التاريخ

.. بارعون أساتذة  والذي جعل من هؤالء الرجال  ؛ونتوقف هنا أمام الفهم الدقيق والعميق للمبدأ
وإمنا أيضا على قاعدة ، يعرفون كيف ينصرون اإلسالم ليس فقط على أساس من اإلميان املتجزر به

أراد أن يكون الواحد منهم  -وكأن اهلل سبحانه وتعاىل.. عريضة من الفهم العميق لفلسفة هذا الدين
متثيال حيا وواقعيا  – الرجال الذين تربوا يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم على مر العصور –

وقد  -فما أحوجنا .. يعلم العامل أمجعه دقيق معاين اإلسالم بالقدوة قبل الكلمة.. لدعوة اإلسالم
فإن إدراك اهلوية احلقيقية لنا ال تتأتى إال .. أن نراجع أنفسنا -ابتعدنا كثريا عن الفهم العميق إلسالمنا

بل .. وهو ما حاول الغرب احلاقد دائما صرفنا عنه.. سنهالسليمة لديننا والنظر يف بديع حما مبعرفتنا
لذلك تفطن اإلمام البخاري .. وإشاعة األكاذيب املضللة ؛وتشويه مجال إسالمنا بقلب احلقائق عنه

 وهذا العلم.. هلذا فرتجم)عنون ( يف صحيحه الرائع باب )العلم فبل القول والعمل ( رضي اهلل عنه
عثرات الدفاع و  رِقوط، ومعاىل األخالق يف اإلسالم، واحلق والرجولة والرمحة وهذه املعرفة مبعاين اخلري

أنت .. فرض واجب على كل مسلم حقيقى أراد يوما أن حيقق شعارنا ) كن فخورا عن احلق واخلري
  ..             املسلمني من قبل " إبراهيم "هو مساكمو  صلى اهلل على حممد.. مسلم (

ومعرفتهم الدقيقة ، مرة ألخرى عن رجال أدخلوا النور للدنيا بيقينهم يف هذا النوروهنا حيدثنا التاريخ 
عبد اهلل رب لي  .. هذه املرة مع فتح العراق وإهناء عبادة النار.. واستعدادهم الكامل للدفاع عنه، فيه

سلمني )جش املوملَّا تواجه اجليشان : وقال سيف عن شيوخه)جاء يف كتاب حياة الصحابة .. العاملني
يف خالفة الفاروق وجيش أقوى أمة يف ذلك الوقت الفرس  بقيادة سعد بن أىب وقاص رضى اهلل عنه

بعث ر ستم إىل سعد رضي اهلل عنه أن يبعث إليه برجل عاقل عامل بقيادة رستم القائد احملنك الشرس ( 
إنكم جريان نا وكنا حنسن : ل لهفلما قدم إليه جعل ر ستم يقو . فبعث إليه املغريَة بن شعبة، مبا أسأله عنه

فقال له . إىل بالدنافارجعوا ِإىل بالدكم ال مننع جتارتكم من الدخول ، إليكم ونكف األذى عنكم
إينِّ قد سلطت : قال له، وقد بعث اهلل إلينا رسوال  ، إنا ليس طلبنا الدنيا وِإمنا مهنا وطلبنا اآلخرة: املغرية

وهو ، وأجعل هلم الغلبة ما داموا م قرِّين به، فأنا منتقم هبم منهم، ينهذه الطائفة على من مل َيدِن بدي



 

أما : فما هو؟ فقال: فقال له ر ستم. وال يعتصم به إال عزّ ، دين احلق ال يرغب عنه أحد إال ذلّ 
واإِلقرار مبا ، عموده الذي ال يصلح شيء منه إال به فشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل

وإخراج العباد من عبادة العباد إىل : ما أحسن هذا وأي شيء أيضا ؟ قال: فقال. من عند اهلل جاء
: قال. والناس بنو آدم فهم أخوة ألب وأم: وأي شيء أيضا ؟ قال. وَحَسن  أيضا  : قال، عبادة اهلل

وا ذلك وأَبوا أن فأنف، وملا خرج املغرية من عنده ذكَر رستم رؤساء قومه يف اإِلسالم: قال. وحسن أيضا  
مث بعث إليه سعد رضي اهلل عنه رسوال  آخر بطلبه : قالوا .  قبَّحهم اهلل وأخزاهم وقد فعل، يدخلوا فيه

وأظهر اليواقيت ، والزَّرايب احلرير، املذهَّبة رِقفدخل عليه وقد زيَّنوا جملسه بالنَّما، وهو ربعي بن عامر
وقد جلس على سرير من ، تاجه وغري ذلك من األمتعة الثمينة وعليه، والآلىلء الثمينة والزينة العظيمة

ومل يزل راكَبها حىت داس هبا على ، ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصرية. ذهب
. وأقبل وعليه سالح ه ودرعه وبيضت ه على رأسه، مث نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، طرف البساط

فإمنا تركتموين هكذا وِإال ، جئتكم حني دعومتوين اآِتكم وِإمنّ إين مل : ضع سالحك فقال: فقالوا له
ما جاء : فقالوا له، عامتها رِقفخ رِقفأقبل يتوكأ على رحمه فوق النَّما، إئذنوا له: فقال رستم. رجعت

 ومن ِضيق الدنيا إىل، اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللإن : بكم؟ فقال
فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك ، ومن َجْور األديان إىل عدل اإِلسالم ،سَعَتها

: وما موعود  اهلل؟ قال: قالوا، ومن أىب قاتلناه أبدا  حىت نفضَي إىل موعود اهلل، قبلنا منه ورجعنا عنه
تكم فهل لكم أن لقد مسعت مقال: فقال رستم. والظفر ملن بقي، اجلنة ملن مات على قتال من أىب

ال بل حىت : قال، كم أحبُّ إليكم؟ يوما  أو يومني،  نعم: تؤخروا هذا األمر حىت ننظر فيه وتنظروا؟ قال
ما سنَّ لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نؤخِّر األعداء : فقال. نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا

: فقال. رت واحدة من ثالث بعد األجلواخ، فانظر يف أمرك وأمرهم، عند اللقاء أكثر من ثالث
ري أدناهم على أعالهم، ال: أسيِّدهم أنت؟ قال فاجتمع رستم . ولكن املسلمون كاجلسد الواحد جي 

معاذ اهلل أن متيل ِإىل شيء : هل رأيتم قط أعزَّ وأرجح من كالم هذا الرجل؟ فقالوا: برؤساء قومه فقال
وانظروا إىل ، ويَلكم ال تنظروا إىل الثياب: إىل ثيابه؟ فقال من هذا وتدع دينك إىل هذا الكلب أما ترى

 . ه. ا 702(. إن العرب يستخفُّون بالثياب واملأكل ويصونون األحساب، الرأي والكالم والسرية
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ويعرفون كيف يدافعون عنه .. هذه معركة أخرى انتصر فيها اإلسالم يوم كان له رجال يعرفون قدره
إن هذه األشجار الشاخمة اليت غرسها اإلسالم وسقاها وهذب : األوىل -: تولنا هنا وقفا.. وينشرونه

أال يروعنا .. تتسق يف جذورها ومثارهاو  أطرافها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلى تسقى ماء واحد
املغرية وربعى بن عامر عن رسالتهم و  -من قبل  –أهنا ذات الكلمات يرددها عبادة بن الصامت 

جيرى فيهم جمرى .. لكأىن هبم وقد تالشت أنفسهم يف ذات هذا الدين.. مية يف احلياةومهمتهم السا
هكذا كانوا وهكذا .. وِإمنا مهنا وطلبنا اآلخرة"، " إنا ليس طلبنا الدنيا.. يعتزون به ويعتز هبم.. الروح

 –إلسالم إن ا.. األرضأمم وجيوش  أعىتوهو يهدد ويتوعد ( بعى رِ )ومن هنا كانت عزة .. انتصروا
ى رِقبل وتعليمها املعىن األ، أ أمة الغنم والصحراء والتشتت على غزو فارس والروممن جرَّ –وهو فقط 

.. ". فإمنا تركتموين هكذا وِإال رجعت، " إين مل آِتكم وِإمّنا جئتكم حني دعومتوين.. للحضارة واملدنية
فجاءت .. ملا طغت وأفسدت ؛والطريقوفقدت اهلدف ، يقول املسلمون ألمم تعثر هبا ركاب اإلنسانية

واملؤمنون .. وزينته هلم أنفسهم، يهدى من الضاللة يف عمى صنعته هلم شياطينهم.. تستنجد باإلسالم
 .. أصوهلا وتفاصيل أهدافها.. األول كانوا يدركون رسالتهم جيدا

"ما داموا م قرِّين .. ر" وشرط النص. وال يعتصم به إال عزّ ، " وهو دين احلق ال يرغب عنه أحد إال ذلّ 
، أما عموده الذي ال يصلح شيء منه إال به فشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل: به"

لكل االسالمي وأما زمان يغرينا الغرب فيه مبناقشة صالحية التشريع .. ". واإِلقرار مبا جاء من عند اهلل
 وعدم القبول عنه، ات االخنالع عن طاعة اهللوغريها من عالم، وقضية حجية السنة، زمان ومكان

فهل من .. ".. فهو زمان النكسة والردة والنفاق والذلة والعار واملهانة.. رسوله صلى اهلل عليه وسلمو 
  !....كر"دَّ م  

أى موت وأى  ولكن.. يقول الصديق رضى اهلل عنه "احرص على املوت توهب لك احلياة ": الثانية
 : س احلمداينيقول أبو فرا.. حياة

 ما حىي الذكر اإلنسانفلم ميت           هو املوت فاخرت ما عال لك ذكره

                                                                                                                                                 

 



 

 : ويقول بن نباتة السعدي

 تعددت األسباب واملوت واحد           من مل ميت بالسيف مات بغريه

ة حمدود، موقوتة األرضحقيقة أن احلياة يف هذه : ) إنه ال بد من استقرار هذه احلقيقة يف النفس
. ميوت اجملاهدون وميوت القاعدون. ميوت الصاحلون وميوت الطاحلون.. بأجل مث تأيت هنايتها حتما

وميوت اجلبناء ، ميوت الشجعان الذين يأبون الضيم. ميوت املستعلون بالعقيدة وميوت املستذلون للعبيد
وميوت التافهون ، ليةميوت ذوو االهتمامات الكبرية واألهداف العا.. احلريصون على احلياة بأي مثن

 .                       الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص

ال .. هذه احلياة رِقوتفا، كل نفس تذوق هذه اجلرعة.. «ك لُّ نـَْفٍس ذائَِقة  اْلَمْوتِ ».. الكل ميوت
 شيء يف رِقإمنا الفا. بني نفس ونفس يف تذوق هذه اجلرعة من هذه الكأس الدائرة على اجلميع رِقفا

ا تـ َوفَـّْوَن أ ج ورَك ْم يـَْوَم اْلِقياَمةِ »: يف املصري األخري رِقالفا. يف قيمة أخرى رِقالفا. آخر َفَمْن ز ْحزَِح . َوِإمنَّ
تقاتل  أى شريعةٍ عن و .. متوت على أى مبدأٍ  رِقأقول الفا... 702(.. «َعِن النَّاِر َوأ ْدِخَل اجْلَنََّة فـََقْد فازَ 

، ومن ِضيق الدنيا إىل سَعَتها،  ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل" اهلل.. حىت املوت
فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه ، ومن َجْور األديان إىل عدل اإِلسالم

اجلنة ملن : اهلل؟ قال وما موعود  : قالوا، ومن أىب قاتلناه أبدا  حىت نفضَي إىل موعود اهلل، ورجعنا عنه
هداية العامل إىل  ما أجلَّ عقيدهتم يف املوت من أجلِ .. ". والظفر ملن بقي، مات على قتال من أىب

إن أمريكا .. وتعليم الدنيا كلها مفردات األخالق السامية.. ونبذ العنصرية واستعباد البشر.. خالقه
قافات اهلدامة كالشذوذ وغريه بشعارات الدفاع وإشاعة الث، وهنب ثروات األمم، الفاجرة روجت للقتل

وهم يستغلون ماليني الفقراء يف )هايييت( كحقول لتجارهبم السرية على خلق  ؛فأى حرية.. عن احلرية
ومل تنس الدنيا )هريوشيما وجنازاكى ( اليت راح .. الزالزل االصطناعية فيموت اآلالف بال ذنب

بينما يعرتف أحد أكرب .. خزايا تارخيهم فيها الكثري.. و نوويةضحيتها مئات اآلالف لتجارب أمريكا ال
)ما عرف العامل فاحتني أرحم : فالسفتهم ومؤرخي الغرب )جوستاف لوبون ( يف كتابه حضارة العرب

                                                 

  105 يف ظالل القرآن 7\236دار الشروق.



 

رج جدا.. (.. )املسلمني ( وال أعدل من العرب وتصفر وجوهنا عند احلديث عن اجلهاد ، فلماذا حن 
 يف خندق الدفاع السخيف ؟!ونظل ، باملعىن االسالمى

 : الكبري يقولاالسالمي وإين امسع صوت حممد إقبال الشاعر 

 . فوق هامات النجوم منارا****  امسكمن ذا الذي رفع السيوف لريفع 

 . حبارا البحار وفوق أمواج ب***ى بيض السحاكنا جباال رمبا سرنا عل

 . األمصارا  فتحي  قبل الكتائب  ********أذاننا كان مبعابد اإلفرنج  

 . نارا تقذف األرضو  سجداتنا********صحراؤها والتنس إفريقيا   مل

 . جبارا  غامشا  يوما  خنش  ملا********* للسيوف صدورن نقدم كنا

 . األزهارا  تنبت حوهلا  خضراء******* حديقةٍ  السيف ظل ن ظلوكأ

 . أسوارا  حولنا  املنايا  نصب**********ولو احياربن خنش طاغوتا مل

 . األقدارا قدرو   الوجود  صنع****  الذي وىال إله س جهارا ندعو

 . وجوارا ، مغنما  ثوابك  نرجو*****  فوق أكفنا يا رب و رؤوسنا

هي  ) إين ألتساءل ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس وما: يقول العالمة أىب احلسن الندوى: الثالثة
ني ؟ لقد أمجع التاريخ واملؤرخون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون السعة اليت كان فيها العرب املسلم

أما العرب .. لقد اتسعت هلم الدنيا والنت هلم احلياة، ويتقلبون يف أعطاف النعيم، يف رغد من العيش
السعة ؟!إن ربعى بن عامر كان هي  فأين. واملدنية مل تتعقد أمامهم بعد، فكانوا يعيشون يف شظف

ىل متاثيل إو ، د كسيت مالبس فاخرة مجيلةقدمى  إىلكما ينظر العاقل   واألمراء امللوكؤالء ه إىلينظر 
ولكنها متاثيل من حجر أو جبس ال ، وتأنق صانعوها تصوير قسماهتا ومالحمها، صياغتها أحكمتقد 

فتنقله من ، اليت عرفه هبا اإلسالم وكان ربعى كبقية املسلمني يتمتع باحلرية.. حياة فيها وال حراك هبا



 

إىل دنيا القلب والروح ، دنيا املادة والشهوات واألغراض ودنيا االستعباد.. دنيا ضيقة حمدودة خائفة
 . ه. السعة على احلقيقة (أهي  وتلك... واإليثار واملساواة والعدل والرمحة

بل .. نة كاذبةمل يبالوا مبلبس وال زي، يوم كان اإلسالم يف نفوسهم أغلى عندهم من الدنيا: الرابعة
وانظروا إىل الرأي والكالم ، " ويَلكم ال تنظروا إىل الثياب.. نظروا إىل مهمتهم وكفى فهابتهم الدنيا

، أحساهبم رجولتهم ومروءهتم.. (. إن العرب يستخفُّون بالثياب واملأكل ويصونون األحساب، والسرية
 فكيف ال يبهرون التاريخ ؟!.. ونسبهم دينهم ورسوهلم

 

 

 فكم تزن ؟! ..الرجال توزن هكذا
ْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماهل  ْم َفاَل ن ِقيم  هَل ْم يَـ  ْوَم اْلِقَياَمِة َوْزن ا يقول اهلل تعاىل " أ ولَِئَك الَِّذيَن َكَفر وا ِبآيَاِت َرهبِِّ

 (سورة الكهف 702)

خن ْرب ك ْم : }ق ْل َهْل نـ َنبِّئ ك ْم{ َأيْ : ِة اْلَكرميَةِ يف َهِذِه اآْليَ  -تعاىل  - ) َوقَالَ : قال ابن كثري رمحه اهلل
نـَْيا{ َأيْ : فـََقالَ  -سبحانه  - }بِاألْخَسرِيَن َأْعَماال{ ؟ مث َّ َفسََّره مْ  : }الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـ ه ْم يف احْلََياِة الدُّ

}َوه ْم حَيَْسب وَن أَنَـّه ْم حي ِْسن وَن ص نـْع ا{ ، ْرِضيٍَّة َمْقب وَلةٍ َعِمل وا َأْعَماال  بَاِطَلة  َعَلى َغرْيِ َشرِيَعٍة َمْشر وَعٍة مَ 
 . َوأَنَـّه ْم َمْقب ول وَن حَمْب وب ونَ ، َأْي" يـَْعَتِقد وَن أَنَـّه ْم َعَلى َشْيءٍ 

ْم َوِلَقائِِه{ َأيْ : َوقـَْول ه   نـَْياَجَحد وا آيَاِت ا: }أ ولَِئَك الَِّذيَن َكَفر وا ِبآيَاِت َرهبِِّ َوبـََراِهيَنه  الَّيِت أَقَاَم ، للَِّه يف الدُّ
اِر اآْلِخَرةِ ، َوِصْدِق ر س ِلهِ ، َعَلى َوْحَدانِيَِّتهِ  ب وا بِالدَّ اَل نـ ْثِقل  : }َفال ن ِقيم  هَل ْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزن ا{ َأيْ ، وََكذَّ

 . َمَوازِينَـه ْم؛ أِلَنَـَّها َخالَِية  َعِن اخلَْرْيِ 

"ِإنَّه  لََيْأيت الرَّج ل  : َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّه  َقالَ ، َعْن َأيب ه َريـَْرةَ ، )بسنده(: اَل اْلب َخارِيُّ قَ 
 ن ِقيم  هَل ْم يـَْوَم }َفال: "اقرؤوا ِإْن ِشْئت مْ : اَل يزن عند اهلل جناح بعوضة" وقال، يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  اْلَعِظيم  السَِّمني  

ك نَّا ِعْنَد َرس وِل اللَِّه : َعْن أَبِيِه قَالَ ، َعْن َعْبد  اللَِّه ْبن  بـ َرْيَدةَ ، )بسنده(: َوقَاَل اْلبَـزَّار  ... اْلِقَياَمِة َوْزن ا{



 

فَـَلمَّا قَاَم َعَلى النَّيبِّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه . ه  َفأَقْـَبَل َرج ل  ِمْن قـ َرْيٍش خَيْط ر  يف ح لٍَّة لَ ، َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
، )بسنده(: َوَقْد قَاَل اْبن  َجرِيٍر أَْيض ا. َهَذا ممَّْن اَل ي ِقيم  اللَّه  َله  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزن ا"، "يَا بـ َرْيَدة  : َوَسلََّم قَالَ 

}َفال : اقرؤوا، َفاَل يَزِن  عند اهلل جناح بعوضة، َرج ٍل َعِظيٍم َطِويلٍ يـ ْؤَتى يـَْوَم اْلِقَياَمِة بِ : َعْن َكْعٍب قَالَ 
 . ه. أ 709(. ن ِقيم  هَل ْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزن ا{

َمرَّ َرج ل  َعَلى : أَنَّه  قَالَ ، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ  -روى البخاري يف صحيحه )بسنده( : قلت  
َرج ل  ِمْن : فـََقالَ « َما َرأْي َك يف َهَذا»: فـََقاَل لَرج ٍل ِعْنَده  َجاِلسٍ ، لَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرس وِل اللَِّه صَ 
َفَسَكَت َرس ول  اللَِّه : َقالَ ، َوِإْن َشَفَع َأْن ي َشفَّعَ ، َهَذا َواللَِّه َحرِيٌّ ِإْن َخَطَب َأْن يـ ْنَكحَ ، َأْشَراِف النَّاسِ 

« َما َرأْي َك يف َهَذا»: فـََقاَل َله  َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعَلْيِه َوَسلََّم مث َّ َمرَّ َرج ل  آَخر   َصلَّى اهلل  
ْسِلِمنيَ ، يَا َرس وَل اللَّهِ : فـََقالَ 

 
َشَفَع َأْن  َوِإنْ ، َهَذا َحرِيٌّ ِإْن َخَطَب َأْن اَل يـ ْنَكحَ ، َهَذا َرج ل  ِمْن فـ َقَراِء امل

َهَذا َخيـْر  ِمْن ِمْلِء »: فـََقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َوِإْن قَاَل َأْن اَل ي ْسَمَع ِلَقْوِلهِ ، اَل ي َشفَّعَ 
 . ه. ا... 701«اأَلْرِض ِمْثَل َهَذا

وزادها نقص ، األياما لنا وضعته اليت األصولاحلق أن موازين الرجال احلقيقية ختتلف متاما عن تلك 
على  املعاينويقيم ، ضع النقاط على احلروفيل اإلسالم يأيتوكالعادة . يف احلياة استقرارا ونفوذا تأملنا

 خمالفة   جائرة   - كثرية    أحيانا   تكون واليتلعادة والتقاليد وبكل ازدراٍء لعبوديتنا ا، تزويرٍ  غريحقيقتها ب
  ؛زن الرجال مبيزان الرجولة الصحيحةي اإلسالمهكذا .. للفطرة واحلق

 
مبعدنه  اإلنسانيزن .. عاةدَّ ال امل

م هكذا يعلِّ .. قر ال باملال واجلاه والنسب والعِ  ؛أخالقهو  يرتفع بارتفاع عقيدته وإنسانيته الذي األصيل
  ِرقمن  آنذاك يتحرر ألنه.. يف كمال عبوديته لربه اإلنسانيةقمة احلرية  يف مدرسته أن اإلنسان اإلسالم

العادات  رِقومن ، الشهوات املهلكة الدنيئة ِرقيتحرر من .. يدنس تكرمي اخلالق العظيم له كل شئٍ 
ينتقل بروحه .. األرضوالطغيان يف ، الردية واألخالقاجلهل  رِقومن ، هتني العقل والروح اليتوالتقاليد 

ولذلك كله .. واحلق، والعدل، اخلري إىلوبفعله ، الطهارة إىلوجبسده ، التكرمي إىلوبعقله ، النور إىل
ثر أو ، والعمل الصاحل، باإلميانتتفاضل  اإلسالمودرجات الرجال يف ، ختتلف احلق ساحة فاملوازين يف

( بسند صحيح َأنَّ نَاِفَع ْبَن َعْبِد 272جاء يف سنن ابن ماجه حديث ) .. املرء يف هتذيب معىن احلياة
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َعَلى  )أى جعله أمريا ( اْستَـْعَمَله  ، وََكاَن ع َمر  ، ) اسم مكان ( خلَْطَّاِب ِبع ْسَفانَ َلِقَي ع َمَر ْبَن ا، احْلَاِرثِ 
َوَمِن اْبن  : قَالَ ، اْسَتْخَلْفت  َعَلْيِهْم اْبَن أَبـَْزى: َمِن اْسَتْخَلْفَت َعَلى َأْهِل اْلَواِدي؟ َقالَ : فـََقاَل ع َمر  ، َمكَّةَ 

، ِإنَّه  قَارِئ  ِلِكَتاِب اللَِّه تـََعاىَل : َقالَ ، فَاْسَتْخَلْفَت َعَلْيِهْم َمْوىل  ، قَاَل ع َمر  ، الِيَناَرج ل  ِمْن َموَ : أَبـَْزى؟ قَالَ 
َتاِب ِإنَّ اللََّه يـَْرَفع  هِبََذا اْلكِ »: أََما ِإنَّ نَِبيَّك ْم َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ، قَاَل ع َمر  ، قَاضٍ ، َعامِل  بِاْلَفَراِئضِ 

ولذلك تزن ... ى للرجال يف اإلسالمرِقهذا هو امليزان األأال ترى ؟! .. «َوَيَضع  ِبِه آَخرِينَ ، أَقْـَوام ا
وزن الرجل كله يكون فكيف  ؛حدأمثل جبل  -اجلليل  الصحايب -عبد اهلل بن مسعود  ساقىْ  إحدى

إن نقصه ... مقاييس الناس الفاسدةمن  ونسبه وغريها، وماله، بينما مير العظيم يف قومه )بتجربه.. ؟!
ن أل.. جناح بعوضة تعاىل عند اهلل مير فال يزن-( هتذب كل معىن اليتالرفيعة  اإلميان ملعايناالنصياع 

أما أصحاب املوازين الثقيلة .. واالحنطاط، وعبادة الشهوة، اجملون إىلمعىن احلياة مل يتغري بوجوده سوى 
.. وشريفة  ، مة  كرَّ يف احلياة م   أصحاب الفضل.. و واخلري، واحلق، فهم أصحاب الفضل يف نشر النور

وجيعلنا .. نصابه إىلفيجئ القرآن لريد احلق ، البصرية معاينوننكر ، البصر يلِ كلِ   نظرَ  ولكننا دائما ننظر
  ؟!... يف احلياة ألنفسنااملوازين احلقيقية نفكر يف 

، فجعلت الريح تكفؤه، وكان دقيق الساقني ،) عن ابن مسعود أنه كان جيتين سواكا من األراك
"والذي نفسي : فقال، من دقة ساقيه: فقال رسول اهلل )ص( مم تضحكون قالوا، فضحك القوم منه

 .. 702بيده هلما أثقل يف امليزان من جبل أحد "

 .. هؤالء الرجال ليسجل هلم التاريخ مثل هذه املكانة ؟! ولكن أى شئ ثّقل موازين مثل

، وسواكه، ووساده، كان صاحب سر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم): ات الشعراينطبقجاء يف 
وكان رضي اهلل .. وكان يشبه بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف هديه ومسته.. وطهوره يف السفر، ونعليه

ومن أطيب الناس رحيا  تعظيما  لنعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا ، عنه من أجود الناس ثوبا  
وميشي أمامه بالعصا حىت يدخل ، وكان هو الذي يلبس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نعليه. محله
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فإذا أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جملسه نزع نعليه فأدخلهما يف ذراعيه وأعطاه ، أمامه احلجرة
 ... العصا

أن يقرأ القرآن رطبا  كما أنزل " من سره : وكان صلى اهلل عليه وسلم يستمع لقراءته يف الليل ويقول 
 . فليقرأه على قراءة عبد اهلل بن مسعود "

فقيل له يف ذلك فقال إين إذا صمت ضعفت عن ، كثري الصالة،  وكان رضي اهلل عنه قليل الصوم 
 . والصالة عندي أهم، الصالة

، ب اليمنيوال أحب أن أكون من أصحا، من املقربني اللهم إين أحب أن أكون: ومسع رجال يقول 
 . (يعين نفسه ؛هاهنا رجل يود أنه إذا مات ال يبعث) : فقال ابن مسعود رضي اهلل عنه

وخرج مرة . األرضمث يقول بدموعه هكذا يرش هبا ، ويالقي دموعه بكفيه، وكان رضي اهلل عنه يبكي 
 . ( فتنة للمتبوعارجعوا فإنه ذلة للتابع و ) : ألكم حاجة فقالوا ال فقال: معه ناس يشيعونه فقال هلم

حبذا  ): وكان يقول. ( لو تعلمون مين ما أعلمه من نفسي حلثيتم على رأس الرتاب ): وكان يقول 
 . ( املكروهان املوت والفقر

)رضا بقضاء  ما أصبحت قط على حالة فتمنيت أن أكون على سواها ): وكان رضي اهلل عنه يقول 
 . اهلل تعاىل وقدره (

ألنه تعرض أن ، فيخرج وال دين معه، رجل ليدخل على السلطان ومعه دينهإن ال ): وكان يقول 
 . ( وإما باعتقاده، وإما بسكوته، يعصي اهلل تعاىل إما بفعله

وهو حيب ظاملا  لبعثه اهلل ، لو أن رجال قام بني الركن واملقام يعبد اهلل تعاىل سبعني سنة ): وكان يقول
 . ( تعاىل يوم القيامة مع من حيب

 قال. ذنويب: قال؟ ما تشتكي : ا مرض رضي اهلل عنه عاده عثمان بن عفان رضي اهلل عنه فقال لهومل
 . رمحة ريب: قال ؟فما تشتهي عثمان



 

 . الطبيب أمرضين: قال ؟قال له أال آمر لك بطبيب

أختشى على بنايت الفقر : قال ؟يكون لبناتك: قال. ال حاجة يل فيه: قال ؟قال أال آمر لك بعطاء 
" من قرأ : إين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ؛وقد أمرهتن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة

 . الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا  "

ومرافقة نبيك ، وقرة عني ال تنقطع، اللهم إين أسألك إميانا  ال يرتد ونعيما  ال ينفد) : وكان من دعائه 
 . (  أعلى جنان اخللدصلى اهلل عليه وسلم يف

 . ( ليس العلم بكثرة الرواية إمنا العلم باخلشية ): وكان رضي اهلل عنه يقول

وويل ملن يعلم مث ال يعمل سبع ، شاء اهلل لعلمه وويل ملن ال يعلم ول ): وكان رضي اهلل عنه يقول 
 . ( مرات

 . ( كل مسلمواملوت اليوم حتفة ل، ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها ): وكان يقول 

وال حيل بذروته حىت يكون الفقر أحب ، ال يبلغ عبد حقيقة اإلميان حىت حيل بذروته) : وكان يقول 
وفسر هذه اجلملة .. ( وحىت يكون حامده وذامه عنده سواء، والذل أحب إليه من العز، إليه من الغىن

والتواضع يف طاعة اهلل ، رامحىت يكون الفقر يف احلالل أحب إليه من الغىن يف احل: أصحابه فقالوا
وحىت يكون حامده وذامه عنده يف احلق سواء ال مييل إىل من ، أحب إليه من الشرف يف معصية اهلل

 . حيمده أكثر ممن يذمه

ألن بعض أحدكم على مجرة حىت تطفأ خري له من أن يقول ألمر قضاه اهلل ليت هذا  ): وكان يقول 
 . (مل يكن 

أنتم أطول صالة وأكثر اجتهادا  من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه  ): ألصحابه: وكان يقول
 . ( وهم كانوا أزهد منكم يف الدنيا وأرغب منكم يف اآلخرة، وسلم



 

، ويكون عليه مثل وزر من حضر، إن الرجل ال يكون غائبا  عن املنكر يف بيوت الوالة ): وكان يقول
 706(. اهلل أعلمو ، ( وذلك ألنه يبلغه فريضى به ويسكت عليه

إن اإلميان لينضح من بني .. وهؤالء هم األثقل وزنا يف موازين الرجال.. هؤالء هم السادات حبق
إن رجال ترىب يف بيت النبوة ... وبراعة األبطال، ويسيل عمال  يعلم الكون كله معىن الرجولة، جنباهتم

 ؛ بن مسعود من آل بيت رسول اهللكنا لنظن عبد اهللإنا  حىت يقول قائل الصحابة رضى اهلل عنهم ) -
ؤذن له ما مل ؛وي  وخيرج فيخرج معه، ملا كانوا يرون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدخل فيدخل معه

بال  بني فكيهفانسابت احلكمة من ، طريا   غضا   رجل كهذا البد أنه رضع اإلميان نقيا   -(ؤذن ألحدي  
، يف عظماء اإلسالملكم  ؛(نزِ )و (الوتسى لو)و (بوذا)يا من هتوون حكم  أقول ولكم... أية عثرات

  !..القدوة والسبيل-صلى اهلل عليه وسلم -ومن رضعوا من معني احلكمة البشرية األعظم

فهذا ابن مسعود صاحب نعله صلى ، من اهلل قرباواعلم أن بقدر ارتباطك برسول اهلل وقربك منه تزدد 
تساوى ألوفا من السفهاء الذين ملئوا  -ابن سعود  أى - ذرات تراب نعليه.. اهلل عليه وسلم

َسأَْلَنا ح َذيـَْفَة َعْن : قَالَ (  3192 ) مرِقبسنده  البخاريروى ... وال وزن هلم، الساحات بضجيجهم
ا »: الَ فـَقَ ، َرج ٍل َقرِيِب السَّْمِت َواهلَْدِي ِمَن النَّيبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ نَْأخ َذ َعْنه   َما َأْعِرف  َأَحد 

يقصد عبد اهلل بن مسعود رضى  «أَقْـَرَب مَسْت ا َوَهْدي ا َوَدالًّ بِالنَّيبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اْبِن أ مِّ َعْبدٍ 
 ... اهلل عنه

: ا اأَلْعَمش  َعْن َحبََّة ْبِن ج َوْيٍن قَالَ َأْخبَـَرنَ : )َأْخبَـَرنَا َعْبد  اللَِّه ْبن  ع َمرْيٍ قَالَ : قال ابن سعد يف الطبقات
يَا أَِمرَي اْلم ْؤِمِننَي َما رأينا رجال : ك نَّا ِعْنَد َعِليٍّ َفذََكْرنَا بـَْعَض قـَْوِل َعْبِد اللَِّه َوأَثـْىَن اْلَقْوم  َعَلْيِه فـََقال وا

ا، َأْحَسَن خ ل ق ا  فـََقاَل َعِليٌّ . َوال َأَشدَّ َوَرع ا ِمْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسع ودٍ ، َسة  َوال َأْحَسَن جم َالَ ، َوال أَْرَفَق تـَْعِليم 
اللَّه مَّ ِإينِّ . اللَّه مَّ ِإينِّ أ ْشِهد كَ : فـََقالَ . نـََعمْ : ِإنَّه  َلِصْدق  ِمْن قـ ل وِبك ْم؟ قَال وا. َنَشْدت ك م  اللَّهَ : رضى اهلل عنه

. َعامِل  بِالسُّنَّةِ . َفِقيه  يف الدِّينِ . َوَحرََّم َحَراَمه  ، قرأ اْلق ْرآَن َفَأَحلَّ َحالَله  .. ا َأْو أفضلأَق ول  ِفيِه ِمْثَل َما قَال و 
 770. ه. أ
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وخفافيش ، ولنفهم معىن الرجولة يف هذا اجليل الفريد الذي محل النور رسالة   ينشرها يف دنيا الظلم
 إعالء إماف ؛جتاه احلياة نفسها اوموقف، اوا الرجولة التزامعرف أهنملنفهم .. العواقب الظالم مهما كانت

 .. اإلطالقعلى  ال رجولة وإما، هنا وقيمتها بالدفاع عن النور واحلقأش

.. ولندرك أننا امتألنا باملخنثني فاهنزمنا.. املتأمليتبدى للروح والعقل  وأكثر مما املعاينلنفهم كل هذه و 
: ن اسحاق العالمة يف السرية بسند حسن صرح فيه بالسماع يقولألجل كل هذا أسوق لك ما رواه اب

كان أول من جهر بالقرآن مبكة بعد رسول : ) حدثين حيىي بن عروة بن الزبري بن العوام عن أبيه قال
اجتمع يوما  أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن مسعود

َهر هلا به قطواهلل ما مس: فقالوا فَمن رجل  يسمعهم؟ فقال عبد اهلل بن ، عت قريش هذا القرآن جي 
 )!!!!( أنا: مسعود

دعوين فإن اهلل عز : فقال، إمنا نريد رجال  له عشرية متنعه من القوم إن آذوه.. إنا خنشاهم عليك: قالوا 
ها حىت قام عند املقام فقال وقريش يف أنديت ؛فغدا عبد اهلل حىت أتى املقام يف الضحى، وجل سيمنعين

: فجعلوا يقولون، فتأملوا، فاستقبلها فقرأها« الرَّمْحن  َعلََّم اْلق ْرآَن »بسم اهلل الرمحن الرحيم : رافعا  صوته
 ؟!ما يقول ابن أم عبد

، فقاموا فجعلوا يضربون يف وجهه -صلى اهلل عليه وسلم -إنه يتلو بعض ما جاء به حممد: مث قالوا 
هذا : فقالوا، مث انصرف إىل أصحابه وقد أثروا بوجهه، رأ حىت بلغ منها ما شاء اهلل أن يبلغوجعل يق

ولئن شئتم ألغادينهم مبثلها ، ما كان أعداء اهلل قط أهون علي منهم اآلن: فقال، الذي خشينا عليك
املطعم حدثنا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهلل عن . حسبك قد أمسعتهم ما يكرهون: قالوا، غدا
يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن مسعود  بَ ذِّ كان أول من أفشى القرآن مبكة وع  : قال

 . ه. ا 777(. رضي اهلل عنه

ُ  هكذا يه   ُّ  ُ من مينعه من بطش أهل الغى  األهلليس له من .. قليل املال.. البنية ضعيف   رجل   ب 
ويعلن للدنيا كلها أنه على هنج ، حلق وبكتابه النوريعلن اعتزازه بدينه ا.. جيهر بالقرآن.. والضالل

وأى شئ الضرب يف جسد هو املنتشي حبالوة .. يضربونه.. وىف مدرسته، حممد صلى اهلل عليه وسلم
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وكأن الدرس إىل يوم القيامة يف هذا املشهد .. وصوته الصادح باحلق، لكالم اهلل سبحانه تالوته
وىف كل ، يف كل مكان.. وال يزالون، والباطل يضربون أهل احلق هؤالء أهل الضالل.. البطويل املدهش

وما زال أهلها يقولون )ما كان أعداء اهلل .. ولكن كلمة احلق ما زالت ترتفع يف السماء جملجلة  ؛ وقت
 ... (!قط أهون علىَّ منهم اآلن

 وما وزهنم ؟!، فأين رجال اإلسالم اليوم.. هكذا توزن الرجال

، عن زيد بن أسلم، عن أيب صخر، عن حيوة، طريق عبد اهلل بن يزيد املقريمن  772أخرج البخاري
 . متنوا: قال ألصحابه، أن عمر بن اخلطاب )، عن أبيه

 . أمتىن أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها يف سبيل اهلل: فقال أحدهم

 . اهلل أمتىن أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه يف سبيل: فقال آخر، متنوا: فقال

 . فأنفقه يف سبيل اهلل، أمتىن أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو حنوه: قال آخر. متنوا: قال

 . ما متنينا بعد هذا: فقالوا. متنوا: فقال عمر

، ومعاذ بن جبل، لكين أمتىن أن يكون ملء هذا البيت رجاال مثل أيب عبيدة بن اجلراح: قال عمر
 . ه. ( ا. طاعة اهلل فأستعملهم يف، وحذيفة بن اليمان

، ال عبودية تنبغي.. حيمل راية ) ال إله إال اهلل (.. إن رجاال  كهؤالء يقف على أكتافهم التاريخ شاخما  
)إن اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة : هؤالء الذين يقولون.. وال عمل لغري اهلل سبحانه، وال رِق

 .. ومن َجْور األديان إىل عدل اإِلسالم (،  سَعَتهاومن ِضيق الدنيا إىل، العباد إىل عبادة اهلل

 ... لقد كان فيهم الرجل بألف اقرأ معي إن شئت

                                                 

له ثقات.غري أيب صخر، وهو محيد بن زياد اخلراط فإنه مقبول احلديث حيث وقال ورجا 22/  7يف " تارخيه الصغري "  60 
 يتابع.

 



 

 ؟!!!... فأين َمن يدَّعون الرجولة اليوم.. إهنم السادة الذين تثقل موازينهم يف الدنيا واآلخرة 

عمر بن اخلطاب رضي دخل خبَّاب بن األرْت رضي اهلل عنه على : أخرج ابن سعد عن الشَّْعيب قال
. ما على األرض أحد أحق هبذا اجمللس من هذا إال رجل واحد: فأجلسه على متكئه وقال، اهلل عنه

إنَّ بالال  كان له ، ما هو بأحق مين: فقال خباب. بالل: من هو يا أمري املؤمنني؟ قال: قال له خباب
رأيتين يوما أخذوين فأوقدوا يل نارا  مث  فلقد، ومل يكن يل أحد مينعين، يف املشركني من مينعه اهلل به

إال  -برد األرض : أو قال -مث وضع رجل  رجله لعى صدري فما اتقيت األرض ، سلقوين فيها
 . كذا كنز العمال. مث كشف عن ظهره فإذا هو قد برص: بظهري؛ قال

: لقي من املشركني؟ فقالسأل عمر رضي اهلل عنه بالال  عما : وعند أيب ن عيم يف احللية عن الشَّْعيب قال
أوقدوا يل نارا  فما أطفأها : قال. ما رأيت كاليوم: فقال عمر، أنظر إىل ظهري، يا أمري املؤمنني: خباب

: وابن أيب َشْيبة كما يف كنز العمال عن أيب ليلى الكندي قال، وابن سعد، إال َوَدك  ظهري وعنده أيضا  
فلما أحد أحق هبذا اجمللس منك ، أدن ه: فقال -عنهما  رضي اهلل -جاء خبَّاب بن األرت ِإىل عمر 

 . إال عمار بن ياسر؛ فجعل خباب يريه آثارا  يف ظهره ممَّا عّذبه املشركون

فأتيته ، كنت رجال  قـَْينا  وكان يل على العاص بن وائل َدْين: وأخرج أمحد عن خبَّاب رضي اهلل عنه قال
ال واهلل ال أكفر مبحمد حىت متوَت مث : فقلت. تكفَر مبحمدال واهلل ال أقضيك حىت : فقال. أتقاضاه

}أَفـََرأَْيَت الَِّذى  : فأنزل اهلل تعاىل. فإين إذا مت مث ب عثت جئتين ويل مَثَّ مال وولد فأعطيك: قال. ت بعث
َد الرمحن َعْهدا  َكالَّ َسَنْكت ب  َما يـَق ول  َومَن دُّ َكَفَر بَِئايَاتَِنا َوقَاَل اَلوتـَنَيَّ َماال  َوَوَلدا  َأطََّلَع اْلَغْيَب أَِم اختَََّذ ِعن

وأخرجه ابن . كذا يف البداية  -( 20 - 11: َله  ِمَن اْلَعَذاِب َمّدا  َونَرِث ه  َما يـَق ول  َويَْأتِيَنا فـَْردا { )مرمي
 . سعد عن خباب بنحوه

 



 

 ... هرجل  أعلن إيمان.. الرجل الثاني في اإلسالم.. الصديق أبو بكر
ميزانا بعد رسول  األثقلورجل هو ، اإلسالماحلديث عن موازين الرجال يطالعنا فحل من فحول يف و 

ولنتوقف قليال أمام رجل قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه } كما .. صلى اهلل عليه وسلماهلل 
، بَّاٍس َرِضَي اللَّه  َعنـْه َماَعِن اْبِن عَ  -بسنده  – 3929م رِقروى البخارى رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه ب

ا ِمْن أ مَّيِت َخِليال  »: قَالَ ، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَلِكْن َأِخي ، اَلختََّْذت  أَبَا َبْكرٍ ، َلْو ك ْنت  م تَِّخذ 
 . 773«َوَصاِحيب 

                                                 

جاء يف كتاب ) اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( حملمد فؤاد عبد الباقي رمحه اهلل تعاىل ) كتاب فضائل 701
ث َأيب َبْكٍر رضي اهلل عنه، َقاَل: قـ ْلت  حدي - 7236يف باب من فضائل أيب بكر رضى اهلل عنه(  حتت األرِقام ) ؛الصحابة

نَا فَـَقاَل: َما ظَنَُّك، يَا أَبَا َبْكٍر بِاثـْنَـنْيِ اهلل  لِلنَّيبِّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَنَا يف اْلَغاِر، َلْو َأنَّ َأَحَده ْم َنَظَر حَتَْت َقَدَمْيِه ألَْبَصرَ 
يب َسِعيٍد اخْل ْدرِيِّ رضي اهلل عنه، َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، َجَلَس َعَلى اْلِمْنرَبِ، حديث أَ  - 7220ثَالِثـ ه َما. 

نـَْيا َما َشاَء، َوبـَنْيَ َما ِعْنَده ، َفاخْ  ا َخيـََّره  اهلل  بـَنْيَ َأْن يـ ْؤتَِيه  ِمْن َزْهَرِه الدُّ ِعْنَده  فَـَبَكى أَب و َبْكٍر، َوَقاَل:  َتاَر َمافَـَقاَل: ِإنَّ َعْبد 
: اْنظ ر وا ِإىَل هَذا الشَّْيِخ، خي ْرب  َرس ول  ا َنا َله  َوَقاَل النَّاس  هلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َعْبٍد َخيـََّره  َفَديـَْناَك ِبآبَائَِنا َوأ مََّهاتَِنا فَـَعِجبـْ

: َفَديـَْناَك بِآبَائَِنا َوأ مََّهاتَِنا َفَكاَن َرس ول  اهللِ  اهلل  بـَنْيَ َأْن يـ ْؤتَِيه   نـَْيا َوبـَنْيَ َما ِعْنَده ، َوه َو يـَق ول  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  ِمْن َزْهَرِة الدُّ
ه  َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ِمْن أََمنِّ النَّاِس َعَليَّ يف ص ْحَبِتِه َوَمالِِه ه َو اْلم َخيّـَر، وََكاَن أَب و َبْكٍر ه َو َأْعَلَمَنا ِبه. َوَقاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اللَّ 

ا َخِليال  ِمْن أ مَّيِت اَلختََّْذت  أَبَا َبْكٍر، ِإالَّ خ لََّة اإِلْساَلِم ]ص: َقنَيَّ يف اْلَمْسِجد َخْوَخة  ِإالَّ 722أَبَا َبْكٍر، َوَلْو ك ْنت  م تَِّخذ  [ ال يـَبـْ
حديث َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص رضي اهلل عنه، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بـََعَثه  َعَلى َجْيِش َذاِت  - 7227 .ْوَخة  َأيب َبْكرٍ خَ 

: ِمَن الرِّجَ  : َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإلَْيَك َقاَل: َعاِئَشة  فَـق ْلت  : مث َّ َمْن َقاَل: مث َّ ع َمر  ْبن  السَّاَلِسِل َفأَتـَْيت ه  فَـق ْلت  اِل َقاَل: أَب وَها، قـ ْلت 
لَْيِه حديث ج بَـرْيِ ْبِن م ْطِعِم، َقاَل: أََتِت اْمَرأَة  النَّيبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَمَرَها َأْن تـَْرِجع إِ  - 7222اخلَْطَّاِب فَـَعدَّ رَِجاال . 

: اْلَمْوَت َقاَل َعَلْيِه السَّاَلم : ِإْن ملَْ جتَِِديين َفْأيت أَبَا َبْكرٍ َقاَلْت: أَرَأَْيَت إِ  حديث َأيب  - 7223 .ْن ِجْئت  وملَْ َأِجْدَك َكأَنَـَّها َتقول 
مث َّ أَقـَْبَل َعَلى النَّاِس، فَـَقاَل: [ 722ه َريـَْرَة رضي اهلل عنه، َقاَل: َصلَّى َرس ول  اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، َصاَلَة الصُّْبِح ]ص:

َا خ ِلْقَنا لِْلَحرْ  َنا َرج ل  َيس وق  بـََقَرة  ِإْذ رَِكبَها َفَضَربـََها فَـَقاَلْت: ِإنَّا ملَْ خن َْلْق هِلَذا؛ ِإمنَّ : س ْبَحاَن اهلِل بـََقَرة  َتَكلَّم  بـَيـْ ِث فَـَقاَل النَّاس 
َها َبَشاٍة، فَـَقاَل: َفِإينِّ أ وِمن  هِبَذا، أَ  ْئب  َفَذَهَب ِمنـْ َنَما َرج ل  يف َغَنِمِه ِإْذ َعَدا الذِّ َا مَثَّ َوبـَيـْ َفطََلَب َحىتَّ  نَا َوأَب و َبْكٍر َوع َمر  َوَما مه 

، َفَمْن هَلَا يـَْوَم السَّب   َقْذتـََها ِمينِّ : هَذا، اْستَـنـْ َقَذَها ِمْنه ، فَـَقاَل َله  الذِّْئب  : َكأَنَّه  اْستَـنـْ ِع، يـَْوَم اَل رَاِعَي هَلَا َغرْيِي فَـَقاَل النَّاس 
َا مَثَّ )أى هناك(.  س ْبَحاَن اهلِل ِذْئب  يـََتَكلَّم  َقاَل: َفِإينِّ أ وِمن  هِبَذا أَنَا َوأَب و َبْكٍر َوع َمر  َوَما مه 

والرجل األول يف مدرسة تبني وزن هذا العمالق   -وهى غيض من فيض -هذه كلها أحاديث يف قمم الصحيح  :قلت
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملن أراد أن يراجع سري أوائل املتفوقني يف هذه املدرسة اجلليلة



 

نه بادر إىل تصديق رسول اهلل وأمجعت األمة على تسميته بالصديق؛ أل: قال مصعب بن الزبري وغريه
وكانت ، وال وقفة يف حال من األحوال، ما، فلم تقع منه هناة، والزم الصدق -صلى اهلل عليه وسلم-

وهجرته مع ، وجوابه للكفار يف ذلك، وثباته، منها قصته ليلة اإلسراء؛ له يف اإلسالم املواقف الرفيعة
مث كالمه يوم ، ومالزمته يف الغار وسائر الطريق، أطفالهوترك عياله و  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

مث بكاؤه حني قال رسول اهلل ، بدر ويوم احلديبية حني اشتبه على غريه األمر يف تأخر دخول مكة
ا خريه اهلل بني الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة": صلى اهلل عليه وسلم مث ثباته يوم وفاة رسول ، "إن عبد 

مث ، مث قيامه يف قضية البيعة ملصلحة املسلمني، وخطبته الناس وتسكينهم -يه وسلمصلى اهلل عل-اهلل 
مث قيامه يف قتال أهل الردة ، اهتمامه وثباته يف بعث جيش أسامة بن زيد إىل الشام وتصميمه يف ذلك

وهو قتال -وشرح اهلل صدورهم ملا شرح له صدره من احلق ، ومناظرته للصحابة حىت حجهم بالدالئل
مث ختم ذلك مبهّم من أحسن ، مث جتهيزه اجليوش إىل الشام لفتوح وإمدادهم باألمداد -هل الردةأ

، ووصيته له، وتفرسه فيه -رضي اهلل عنه-وهو استخالفه على املسلمني عمر ، مناقبه وأجل فضائله
نة من وظهر لعمر الذي هو حس، فيهم أحسن اخلالفة -عز وجل-فخلفه اهلل ، واستيداعه اهلل األمة

وتصديق وعد اهلل تعاىل بأنه يظهره على ، وإعزاز الدين، حسناته وواحدة من فعالته متهيد اإلسالم
أقول هذه . 772وكم للصديق من مناقب ومواقف وفضائل ال حتصى؟ هذا كالم النووي ، الدين كله

رغم  –خام وإال ففضائله وبطوالته ال تكفيها اجمللدات الض ؛بانوراما خاطفة لبعض بطوالت الرجل
عليه الصالة -أمرنا رسول اهلل : قال، عن عمر بن اخلطاب، خرج أبو داود والرتمذي -أنف كل حاقد 

فجئت  -إن سبقته يوم ا-اليوم أسبق أبا بكر : قلت، أن نتصدق فوافق ذلك ماال  عندي -والسالم
وأتى أبو بكر ، ثلهم: "ما أبقيت ألهلك؟ " قلت: فقال رسو اهلل عليه الصالة والسالم، بنصف مايل

ال أسبقه : فقلت، أبقيت هلم اهلل ورسوله: ما أبقيت ألهلك؟ " قال، "يا أبا بكر: فقال، بكل ما عنده
ا هكذا كان الرجل سابقا  دائما  إىل : قلت.. هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي. يف شيء أبد 

أخرج .. لة اإلسالمية اخلاصة للرجالال يفوته أبدا  أن يكون األول يف مدرسة البطو .. واخلري اإلميان
"ما ألحد عندنا يد إال وقد كافأناه : قال رسول اهلل عليه الصالة والسالم: الرتمذي عن أيب هريرة قال

وما نفعين مال أحد قط ما نفعين مال أيب ، فإن له عندنا يد يكافئه اهلل هبا يوم القيامة، إال أبا بكر
د له ربه من قبل باملعية اإلهلية اخلاصة وحممدا  صلى اهلل عليه ولقد شه أى شهادة أعظم ؟!.. بكر"
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أيب بكر يف قلب  انةوإن قلت أن مك.. أعلى مواقف الدعوة يف اهلجرة املباركةو  وسلم يف ادق وأحرج
الناس إليه  أحبعن صلى اهلل عليه وسلم كيف ال وقد سأل ،  رسول اهلل ال تدانيها مكانة  ما بالغت  

.. واجلزاء من جنس العمل فالرجل مل يرتدد يف قبول اإلسالم طرفة عني.. أنه أبو بكر فأجاب بال تردد
صلى -حدثين حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن احلصني التميمي أن رسول اهلل : قال ابن إسحاق

ا إىل اإلسالم إال كانت له عنه كبوة وتردد ونظر: قال -اهلل عليه وسلم ، بكرإال أبا ، "ما دعوت أحد 
وهذا ألنه كان يرى دالئل نبوة : قال البيهقي. أي لبثَ : عتم وما تردد فيه"، ما عتم عنه حني ذكرته

فحني دعاه كان قد سبقه له فيه تفكر ، ويسمع آثاره قبل دعوته -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
كان إذا برز   -وسلمصلى اهلل عليه -فأسلم يف احلال؛ مث أخرج عن أيب ميسرة أن رسول اهلل ، ونظر

وكان صديق ا له يف ، فأسر ذلك إىل أيب بكر، فإذا مسع الصوت َوىلَّ هارب ا، يا حممد: مسع من يناديه
من حني أسلم إىل حني  -عليه الصالة والسالم-صحب أبو بكر النيب : قال العلماء. 772اجلاهلية

، ة والسالم يف اخلروج فيه من حج وغزوإال فيما أذن له عليه الصال، ه سفر ا وال حضر ارِقمل يفا، تويف
صلى اهلل عليه -وترك عياله وأوالده رغبة يف اهلل ورسوله ، وهاجر معه، وشهد معه املشاهد كلها

َا يف اْلَغاِر ِإْذ يـَق ول  ِلَصاِحِبِه ال حَتَْزْن ِإنَّ اللََّه : قال تعاىل، وهو رفيقه يف الغار -وسلم }ثَاينَ اثـْنَـنْيِ ِإْذ مه 
وله اآلثار اجلميلة ، يف غري موضع -صلى اهلل عليه وسلم-وقام بنصر رسول اهلل  (20: التوبة)َعَنا{ مَ 

 . 779وقد فّر الناس ، وثبت يوم أحد ويوم حنني، يف املشاهد

مث تزرع ، إن الدرس األول يف حياة الصديق رضى اهلل عنه هو قوة اإلميان اليت تصنع من البشر رجاال  
توازي املالئكية بل  اليتترتقي بالرجولة إىل أعلى رتب اجلندية هلل ويف مثل أيب بكٍر ، يف الرجال أبطاال  

أما ترون : فقالوا، تباشرت املالئكة يوم بدر: أخرج ابن عساكر عن أيب هريرة قال. تباهى هبا املالئكة
عن ، وأمحد، واحلاكم، وأخرج أبو يعلى. يف العريش؟ -صلى اهلل عليه وسلم-الصديق مع رسول اهلل 

ومع ، "مع أحدكما جربيل: يوم بدر وأليب بكر -صلى اهلل عليه وسلم-يل رسول اهلل قال : علي قال
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وأقول إن رجال  . 771َيْشَهد  الصَّفَّ " : أَْو قَالَ  -اآلخر ميكائيل َوِإْسَراِفيل  َمَلك  َعِظيم  َيْشَهد  اْلِقَتاَل 
وكل ما ميتلك من ظة آمن فيها ليضع نفسه وماله كأيب بكر ارتقى باإلميان يف نفسه من أول حل

وهذا املعىن خاصة  ، صفاٍت حتت تصرف الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف خدمة هذا الدينو  ملكاتٍ 
ليصري أبو .. إىل أثر الرجولة يف صنع الرجال -على عظم مكانتها  -هو ما يرتقي من جمرد الرجولة 

ا حيا للتدريب على صناعة الرجولة يف مدرسة حممد صلى اهلل منوذج –الرجل الثاين يف اإلسالم  -بكر
 .. عليه وسلم

) فأبو بكر صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو حسنة من حسناته عليه الصالة والسالم، 
فهو يف قريش كما ذكر ابن إسحاق يف ، بل كان إسالمه إسالم أمة، مل يكن إسالمه إسالم رجل

 : موقع العني منها

 . كان رجال مألف ا لقومه حمبب ا سهال    -

 . وأعلم قريش هبا، ومبا كان فيها من خري وشر، وكان أنسب قريش لقريش -

 . وكان رجال  تاجر ا -

 . ذا خلق ومعروف -

 . وحسن جمالسته، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغري واحد من األمر، لعلمه وجتارته -

فذلك اخللق ، وكان من أحب قريش لقريش، ادخره اهلل تعاىل لنبيه، نوزلقد كان أبو بكر كنز ا من الك
واخللق ، من الذين يألفون ويؤلفون، السمح الذي وهبه اهلل تعاىل إياه، جعله من املوطئني أكنافا

أرحم أميت بأميت »: السمح وحده عنصر كاٍف أللفة القوم، وهو الذي قال فيه عليه الصالة والسالم
ولدى أيب بكر الصديق ، وعلم التاريخ مها أهم العلوم عندهم، األنساب عند العرب وعلم« أبو بكر

وأعلمها ، وقريش تعرتف للصديق بأنه أعلمها بأنساهبا، النصيب األوفر منهما -رضي اهلل عنه  -
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ريه فالطبقة املثقفة ترتاد جملس أيب بكر لتنهل منه علم ا ال جتده عند غ، وما فيه من خري وشر، بتارخيها
ا، ومن أجل هذا كان الشباب الناهبون، غزارة ووفرة وسعة إهنم ، والفتيان األذكياء يرتادون جملسه دائم 

، وهذا جانب آخر من جوانب عظمته، الصفوة الفكرية املثقفة اليت تود أن تلقى عنده هذه العلوم
فهو إن مل يكن ، هي كذلك من رواد جملس الصديق، ورجال املال يف مكة، وطبقة رجال األعمال
ولطيبته وحسن خلقه ، فأرباب املصاحل هم كذلك قصاده، فهو من أشهر جتارها، التاجر األول يف مكة

فكل ، ويأنس هبم، الذي يفرح بضيوفه، فهو املضياف الدمث اخللق، تلقى عوام الناس يرتادون بيته
ده األديب والعلمي كان رصي.. طبقات اجملتمع املكي جتد حظها عند الصديق رضوان اهلل عليه

ولذلك عندما حترك يف دعوته لإلسالم استجاب له صفوة من ، واالجتماعي يف اجملتمع املكي عظيما
 : خرية اخللق وهم

 . يف الرابعة والثالثني من عمره -رضي اهلل عنه  -* عثمان بن عفان 

 . يف الثالثني من عمره -رضي اهلل عنه  -*عبد الرمحن بن عوف 

 . وكان يف السابعة عشرة من عمره -رضي اهلل عنه  -وقاص  * سعد بن أيب

 . وكان يف الثانية عشرة من عمره -رضي اهلل عنه  -* والزبري بن العوام 

 . وكان يف الثالثة عشرة من عمره -رضي اهلل عنه  -* وطلحة بن عبيد اهلل 

دعاهم إىل ، - عنه رضي اهلل -كان هؤالء األبطال اخلمسة أول مثرة من مثار الصديق أيب بكر 
فكانوا ، فأسلموا بني يديه، وجاء هبم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرادى، اإلسالم فاستجابوا

وكانوا العدة األوىل يف تقوية جانب رسول اهلل صلى اهلل ، الدعامات األوىل اليت قام عليها صرح الدعوة
وكان كل ، رجاال  ونساء  ، دخلون يف دين اهلل أفواج اوهبم أعزه اهلل وأيده، وتتابع الناس ي، عليه وسلم

، واجلماعة القليلة، واالثنني، الواحد، وأقبل معهم رعيل السابقني، من هؤالء الطالئع داعية إىل اإلسالم
وحصن الرسالة مل يسبقهم سابق وال يلحق هبم الحق يف تاريخ ، فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة

 . اإلسالم



 

يف الدعوة إىل اهلل تعاىل يوضح صورة من صور اإلميان هبذا الدين  -رضي اهلل عنه  -أيب بكر إن حترك 
حىت ، وال يهدأ له بال، واالستجابة هلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، صورة املؤمن الذي ال يقر له قرار

ما ختمد وتذبل  دون أن تكون انطالقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان، حيقق يف دنيا الناس ما آمن به
وقد بقي نشاط أيب بكر ومحاسته إىل أن توفاه اهلل جل وعال مل يفرت أو يضعف أو ميل أو ، وتزول
 . يعجز

 وهلذا كان أثر، ونالحظ أن أصحاب اجلاه هلم أثر كبري يف كسب أنصار للدعوة

، رسول اهللبعد أن كانت صحبة الصديق لو . يف اإلسالم أكثر من غريه -رضي اهلل عنه  -أيب بكر 
، وباملؤازرة يف الشدائد، مبنية على جمرد االستئناس النفسي واخللقي، صارت األنسة باإلميان باهلل وحده

وأ نس الناس به ومكانته عندهم قوة لدعوة ، واختذ رسول اهلل عليه الصالة والسالم من مكانة أيب بكر
 . 772(  انة عند اهلل وعند الناسومك، فوق ما كان له عليه الصالة والسالم من قوة نفس، احلق

الذي ينزرع يف أرض اإلسالم  إنه اإلميان.. ى للعمل اإلمياينرِقهذا هو الصديق أبو بكر النموذج األ
اإلميان بالنفس واملال .. اإلميان بالقلب والقول والعمل.. أشجارا  عظيمة  تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا

ودعا إىل ، ملا أسلم أبو بكر أظهر إسالمه: قال -اهلل عنه رضي-أخرج ابن عساكر عن علي .. والولد
الَِّذي يـ ْؤيت َماَله  يـَتَـزَكَّى{ ، }َوَسي َجنَّبـ َها اأْلَتْـَقى: قال اهلل تعاىل... اهلل وإىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم

 . أمجعوا على أهنا نزلت يف أيب بكر: قال ابن اجلوزي. إىل آخر السورة (71، 72: الليل)

"ما نفعين مال قط ما نفعين مال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وأخرج أمحد عن أيب هريرة قال
 . هل أنا ومايل إال لك يا رسول اهلل؟: وقال، أيب بكر" فبكى أبو بكر

وأيب سعيد ، وجابر بن عبد اهلل، وأنس، وابن عباس، وروى أيض ا من حديث علي: قال ابن كثري
-وكان رسول اهلل : وزاد، وأخرجه اخلطيب عن سعيد بن املسيب مرسال  ، هلل عنهمرضي ا، اخلدري

 . يقضي يف مال أيب بكر كما يقضي يف مال نفسه -صلى اهلل عليه وآله وسلم
                                                 

بريوت  ،عرض  وقائع َوحتليل أحَداث، للعالمة: َعلي حممد حممد الصَّالَّيب، دار املعرفة -نقال عن كتاب السِّرية  الّنبوية  772
 .7/26،60 ،م 2002 -هـ  7226لبنان، ط.السابعة،  –

  



 

رضي اهلل -أن أبا بكر : وعروة بن الزبري -رضي اهلل عنها-عن عائشة  ِرقوأخرج ابن عساكر من ط
فأنفقها على رسول اهلل  -أربعون ألف درهم: ويف لفظ-ألف دينار  أسلم يوم أسلم وله أربعون -عنه

وأخرج ابن عساكر عن . اب والعون على اإلسالمرِقكل ذلك ينفقه يف ال.... ،  صلى اهلل عليه وسلم
 . 776 أن أبا بكر أعتق سبعة كلهم يعذب يف اهلل -رضي اهلل عنها-عائشة 

 الذيولكن املعىن ، ف أيب بكر يف البطولة لكان قليلواقولو امتأل عشرة أضعاف هذا الكتاب مب: أقول
، إسالمك اظهر) : وهنا أدعو كل من يدعي الرجولة.. واحلمد هلل تعاىل – أصلناه هنا بني جلى

البزار يف مسنده  هخرجوليزداد املعىن وضوحا اقرأ معي ما .. ( !فإن سلفك هو أبو بكر، واعلن إميانك
: َخطَبَـَنا َعِليُّ ْبن  َأيب طَاِلٍب َرِضَي اللَّه  َعْنه  فـََقالَ : َقالَ ، ِد ْبِن َعِقيلٍ َعْن حم َمَّ  -بسنده  –197 مرِقب

أََما ِإينِّ َما : قَالَ . أَْنَت يَا أَِمرَي اْلم ْؤِمِننيَ : قـ ْلَنا -أَْو َقاَل  -: أَيُـَّها النَّاس  َأْخرب وين بَِأْشَجِع النَّاِس؟ قَال وا
ا  أَب و َبْكٍر : َفَمْن؟ قَالَ ، اَل نـَْعَلم  : َوَلِكْن َأْخرب وين بَِأْشَجِع النَّاِس قَال وا، ِإالَّ انـَْتَصْفت  ِمْنه  بَاَرْزت  َأَحد 
َمْن َيك ون  : أَنَّه  َلمَّا َكاَن يـَْوم  َبْدٍر َجَعْلَنا ِلَرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعرِيش ا فـَق ْلَنا، َرِضَي اللَّه  َعْنه  

؟ يـَْهِوي ِإلَْيِه َأَحد  ِمَن اْلم ْشرِِكنَي فَـَواللَّهِ  َما َدنَا ِمْنه  ِإالَّ أَب و َبْكٍر ، َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيال 
فـََهَذا  ؛ يـَْهِوي ِإلَْيِه َأَحد  ِإالَّ َأْهَوى َعَلْيهِ اَل : َشاِهر ا بِالسَّْيِف َعَلى َرْأِس َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ؤ ه  بَوَأَخَذْته  قـ َرْيش  فَـَهَذا جيََ ، َوَلَقْد َرأَْيت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ : فـََقاَل َعِليٌّ . َأْشَجع  النَّاسِ 
فـََواللَِّه َما َدنَا ِمْنه  َأَحد  ِإالَّ أَب و : قَالَ ، واحدا  ي َجَعْلَت اآْلهِلََة ِإهَل ا أَْنَت الَّذِ : َوه ْم يـَق ول ونَ ، َوَهَذا يـ تَـْلِتل ه  

مث َّ َرَفَع .. َويـَْلك ْم أَتـَْقتـ ل وَن َرج ال  َأْن يـَق وَل َريبَِّ اللَّه  : َوه َو يـَق ول  ، َهَذا َويـ تَـْلِتل  َهَذا بأَيْضِرب  َهَذا َوجي َ ، َبْكرٍ 
أ ْنِشد ك ْم بِاللَِّه أَم ْؤِمن  آِل : مث َّ قَالَ ، بـ ْرَدة  َكاَنْت َعَلْيِه فَـَبَكى َحىتَّ اْخَضلَّْت حِلَْيت ه  ضى اهلل عنه( ) ر َعِليٌّ 

يب وين فَـَواللَِّه َلَساَعة  ِمْن َأيب َبْكٍر َخيْـ : فـََقالَ ، َفَسَكَت اْلَقْوم  ، ِفْرَعْوَن َخيـْر  أَْم أَب و َبْكرٍ  ر  ِمْن ِمْلِء َأاَل جتِ 
البخاري عن  هوأخرج. 720. ِمْن م ْؤِمِن آِل ِفْرَعْوَن َذاَك َرج ل  َكَتَم ِإميَانَه  َوَهَذا َرج ل  َأْعَلَن ِإميَانَه   األرض
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ْسـَناِد. جيبـأ: أي خيـرج، يقـال:  َقاَل أَبـ و َبْكـٍر البـزار: َوَهـَذا721 ، ِإالَّ ِمـْن َهـَذا اْلَوْجـِه هِبَـَذا اإْلِ احْلَـِديث  اَل نـَْعَلم ـه  يـ ـْرَوى َعـْن َعلِـيٍّ

جبأ عليه جيبأ إذا خرج، ويف حديث أسامة: "فلما رأونا جبئـوا مـن أخبيـتهم" أي: خرجـوا.. و يتلتلـه: هـو يف األصـل: السـوق 
ضـــي اهلل عنـــه: "أتـــى بشـــارب فقـــال: تلتلـــوه" وهـــو أن حيـــرك ويســـتنكه لـــيعلم هـــل شـــرب أم بعنـــف، ويف حـــديث ابـــن مســـعود ر 

 :"قلـت233/7ال.اخضّلت حليته: أي ابتلت بالدموع، يقال: خضـل، واخضـل إذا نـدى. انظـر: النهايـة يف غريـب احلـديث" 
 –نسـائى يف الكـربى )كتـاب التفسـري و مـا رواه ال ،الـدالئل وله شاهد عند البيهقـى يف ،له شاهد عند البخارى تقدم يف املَت



 

عليه -سألت عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع املشركون برسول اهلل : عروة بن الزبري قال
، وهو يصلي -عليه الصالة والسالم-عقبة بن أيب معيط جاء إىل النيب رأيت : فقال -الصالة والسالم

ا، فوضع رداءه يف عنقه أتقتلون رجال  أن : فقال، فجاء أبو بكر حىت دفعه عنه، فخنقه خنق ا شديد 
  727يقول ريب اهلل وقد جاءكم بالبيانات من ربكم؟

إن بطال  من أبطال قصة .. املوقف عظمة أمام متاما   فالكلمات أحيانا كثرية تقف عاجزة   !ال أدري
 -وهو من هو  -كعلى بن أيب طالب رضى اهلل عنه يف شجاعته وعلمه وحكمتهاالسالمي  التاريخ 

.. وحينما يزن بطولة أيب بكر مبيزانه الذي ال يكاد خيطأ، وأجنب خرجيي مدرسته، ربيب بيت النبوة
ا استلفت نظري إمنولكن يف احلقيقة .. رجالبأوزان ال عليمٍ  حكيمٍ  خترج من فمٍ  فهى إذن كلمات حقٍ 
فلقد درجت على رؤية تعليٍق عجيٍب يف كتب الرتاجم والتاريخ .. اإلميان إعالنيف هذه الرواية فكرة 

أال وهو قوهلم يف الرجل )أسلم وحسن إسالمه (؛ وكأن هناك من املسلمني من هو سيئ  ؛االسالمى
إذن فنحن أمام واجٍب .. هو ليس مبسلمٍ  -عند التحقيق -وهو حقيقة  غري املنافق الذي، اإلسالم

، وكما هو ارتقاء لك -يكون فيها انتماءك لإلسالم  صل إىل رتبةٍ تلكى .. حيتمه انتماءك لإلسالم
فما بالنا مبن أدى من اإلسالم الواجب الذي جيعل .. على أقل تقدير ليس قادحا فيه -وشرف عظيم
إن التاريخ يذكر لنا أن .. هل أحسنا اإلسالم أم أسأنا إليه؟!: فهل تساءلنا يوما.. إسالمه حسنا  

وإمنا كان بأخالق اإلسالم يظهرها جتار ، انتشار اإلسالم يف أصقاع بعيدة مل يكن جبيش أو بسيف
وكما تعلمت من –القدوة اليت  اإلسالميةللرجولة  األهمالدرس  اوهذ... مسلمني حسين اإلسالم

                                                                                                                                                 

ثـََنا َعْبدة َعْن ِهَشاٍم :(قال77362سورة غافر  َعْن أَبِيـِه، َعـْن َعْمـرِو بْـِن اْلَعـاِص -يـَْعيِن اْبَن ع ْرَوةَ -َأْخبَـَرنَا َهنَّاد  ْبن  السَّرِيِّ،  َحدَّ
َهانَـا أَنَّه  س ِئل: َما َأَشدُّ َما رَأَْيَت قـ َرْيش ا بـََلغ وا ِمْن َرس و  ِل اللَِّه َصـلَّى اللَّـه  َعَلْيـِه َوَسـلََّم؟ قـال: َمـرَّ هِبِـْم َذاَت يـَـْوٍم فَـَقـال وا لَـه : أَنْـَت تـَنـْ

ـَو َيِصـيح  ا َبْكـٍر حم َْتِضـن  َأْن نـَْعب َد َما يـَْعب د  آبَاؤ نَـا؟ فَـَقـاَل: "أَنَـا َذاَك" فَـَقـام وا ِإلَْيـِه، َفَأَخـذ وا مبََجـاِمِع ثَِيابِـِه، فرأيـت  أَبَـ ه  ِمـْن َورَائِـِه، َوه 
: يَا قَـْوِم، }أَتـَْقتـ ل وَن َرج ـال َأْن يـَق ـوَل َريبَِّ ا نَـْيِه لََيِسياَلِن، َوه َو يـَق ول  للَّـه  َوقَـْد َجـاءَك ْم بِاْلبَـيـِّنَـاِت ِمـْن َربِّك ـْم{ بَِأْعَلى َصْوتِِه، َوِإنَّ َعيـْ

وقـد .َكـَذا َرَواه  النََّسـاِئيُّ ِمـْن َحـِديِث َعْبـَدَة، َفَجْعلَـه  ِمـْن م ْسـَنِد َعْمـرِو بْـِن اْلَعـاِص، َرِضـَي اللَّـه  َعْنـه  َحىتَّ فَـرََغ ِمَن اآْليَـِة ك لَِّهـا. َوهَ 
فهنــاد بــن الســرى  ،ســكت عليــه ابــن حجــر يف حتقيقــه علــى أحاديــث الكشــاف. قلــت: وإســناد النســائى صــحيح إن شــاء اهلل

  .دليس فإنه مل يثبت وقد وثقه ابن سعد وأبو حامت وغريهموعروة وإن رمى بالت ،وعبدة ثقات
 .33\7"...ا.ه.من تاريخ اخللفاء للسيوطي 3912/1أخرجه البخاري " 722

 
 



 

أول ما تكون  -تلك القدوة تكون .. تعلم الدنيا كلها بالقدوة الصاحلة -حممد صلى اهلل عليه وسلم
الكرمية  اآليةوهو بالضبط معىن ، الباحثة عن اخلري واحلق األخرى األمممث تسري يف ، حياهتااحلاكم يف 

ْوَن َعِن اْلم ْنَكِر َوأ ولَِئَك ه م  اْلم ْفِلح وَن َوْلَتك ْن ِمْنك ْم أ مَّة  َيْدع وَن ِإىَل اخلَْرْيِ َويَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َويـَنـْهَ  "
فهذه اجلماعة هي . إن قيام هذه اجلماعة ضرورة من ضرورات املنهج اإلهلي ذاته ).. آل عمران(702)

هو الوسط اخلري املتكافل املتعاون على . الوسط الذي يتنفس فيه هذا املنهج ويتحقق يف صورته الواقعية
واملنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل . وف فيه هو اخلري والفضيلة واحلق والعدلاملعر . دعوة اخلري

واحلق فيه أقوى . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة. عمل اخلري فيه أيسر من عمل الشر.. والظلم
ه جيد وصانع الشر في. أعوانافاعل اخلري فيه جيد على اخلري .. والعدل فيه أنفع من الظلم. من الباطل

، إنه البيئة اليت ينمو فيها اخلري واحلق بال كبري جهد.. ومن هنا قيمة هذا التجمع.. مقاومة وخذالنا  
ألن كل ما ، واليت ال ينمو فيها الشر والباطل إال بعسر ومشقة. ألن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه

ويعيش له فيحيا فيه هذا هذا الوسط اخلاص يعيش بالتصور اإلسالمي ... حوله يعارضه ويقاومه
وينمو منوه الذايت بال عوائق من داخله تؤخر هذا ، ويتنفس أنفاسه الطبيعية يف طالقة وحرية، التصور

. وحني توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. النمو أو تقاومه
هذا . هلل جتد من يدافعها دون منهج اهلل يف احلياةوحني توجد القوة الغامشة اليت تصد عن سبيل ا

اإلميان باهلل كي يتوحد تصورها . الوسط يتمثل يف اجلماعة املسلمة القائمة على ركيزيت اإلميان واألخوة
وترجع إىل ميزان واحد تقوم به كل ، للوجود واحلياة والقيم واألعمال واألحداث واألشياء واألشخاص

وتتجه بوالئها كله إىل القيادة القائمة ، وتتحاكم إىل شريعة واحدة من عند اهلل، ةما يعرض هلا يف احليا
كي يقوم كياهنا على احلب والتكافل اللذين ختتفي . واألخوة يف اهلل.. على حتقيق منهج اهلل يف األرض

، يف حرارة املندفع، اإليثار املنطلق يف يسر. وتتضاعف هبما مشاعر اإليثار، يف ظالهلما مشاعر األثرة
 . املطمئن الواثق املرتاح

ذلك اإلميان املنبثق من : على اإلميان باهلل.. على هاتني الركيزتني وهكذا قامت اجلماعة املسلمة األوىل
واليقظة واحلساسية إىل حد غري معهود ، ومَتَثُِّل صفاته يف الضمائر وتقواه ومراقبته -سبحانه -معرفة اهلل

( والتكافل، الود العذب اجلميل. والود، احلب الفياض الرائق. وعلى احلب. الإال يف الندرة من األحو 



 

وقبلها إقامة صورة اجملتمع هذه يف ، وحني يصل املسلمون إلقامة اجملتمع على هذه الصورة. 722
ويكونون قد ، وأعلنوا إمياهنم.. يكونون قد أحسنوا إسالمهم -وفقط –حينها .. أنفسهم علما وعمال

وهذه الزمرة الرائعة من صحب حممد صلى اهلل عليه وسلم  ركب أيب بكٍر وعمرٍ و علىٍ اخنرطوا يف 
 .... .. وخرجيي مدرسته العالية للرجولة

 وهو مثل حى للرجولة ضربه القرآن العظيم ؟، مل جنب من هو مؤمن آل فرعون.. ولكن

 

                                                 

  122كتاب يف ظالل القرآن لسيد قطب 222/7-222 ط. الشروق مصر.



 

 

 العواصف! 123طالرجولة وس   ..مؤمن آل فرعون
حقيقة أن اهلل تعاىل .. األكثر ترددا يف أحداث التاريخ البشرى كلههي  تبدأ القصة بتقرير حقيقة 

من عبادة .. ليخرج الناس من الظلم والظلمات ؛أرسل النور ألهل األرض بآياته مع رسله وأنبياءه
ولكن كما جرت العادة ... من ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة.. العباد إىل عبادة رب العباد

.. يتغذون على حيوات الناس وآماهلم.. هناك دائما َمن يتسيدون ويتصيدون يف الظالم يكون.. وجترى
ويف كل حال فالظالم ، وهى يف احلقيقة وجوه الذئاب واخلفافيش.. خيدعوهم بوجوه براقة مستعارة

ولذلك فهم أحرص الناس على ، يف احلقيقة كشف وإهالك هلمهي  وأى حماولة لنشر النور، حيميهم
والىت  ؛بيد عدالة السماء، فالبد من اهنزامها ؛ولكن مهما كانت صولة الباطل.. نور السماء حماربة

النار واهلالك و  السيفبفإن مل جيِد ف ؛باحلكمة واملوعظة احلسنة.. تدافع عن نورها بكل سبيل
اَن َعاِقَبة  الَِّذيَن َكان وا ِمْن أَوملَْ َيِسري وا يف اأْلَْرِض فَـيَـْنظ ر وا َكْيَف كَ   يقول اهلل سبحانه ".. للمفسدين

 ِمَن اللَِّه ِمْن َواٍق قـَْبِلِهْم َكان وا ه ْم َأَشدَّ ِمنـْه ْم قـ وَّة  َوآثَار ا يف اأْلَْرِض َفَأَخَذه م  اللَّه  ِبذ ن وهِبِْم َوَما َكاَن هَل مْ 
اِت َفَكَفر وا َفَأَخَذه م  اللَّه  ِإنَّه  َقِويٌّ َشِديد  اْلِعَقاِب ( َذِلَك بِأَنَـّه ْم َكاَنْت تَْأتِيِهْم ر س ل ه ْم بِاْلبَـيـِّنَ 27)
املكذبون رسوله من ، أو مل يسر هؤالء املقيمون على شركهم باهلل: يقول تعاىل ذكره... "(غافر 22)

ان وا ِمْن قَـْبِلِهْم( )فـَيَـْنظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاِقَبة  الَِّذيَن كَ ، يف البالد، قريش ) ومن غريهم إىل يوم القيامة(
يف الكفر ، فريوا ما الذي كان خامتة أمم الذين كانوا من قبلهم من األمم الذين سلكوا سبيلهم: يقول
كانت تلك األمم الذين كانوا من قبلهم أشد : وتكذيب رسله )َكان وا ه ْم َأَشدَّ ِمنـْه ْم قـ وَّة ( يقول، باهلل

، إذ جاءهم أمر اهلل، وعظم أجسامهم، لم تنفعهم شدة قواهمف، وأبقى يف األرض آثارا، منهم بطشا
وصارت مساكنهم خاوية ، ولكنه أباد مجعهم، واكتسبوا من اآلثام، وأخذهم مبا أجرموا من معاصيه

من واٍق ، وما كان هلم من عذاب اهلل إذ جاءهم: منهم مبا ظلموا )َوَما َكاَن هَل ْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواٍق( يقول
وهذا الذي فعل اهلل هبؤالء األمم الذين من قبل مشركي قريش من إهالكهم . فيدفعه عنهم ،يقيهم

                                                 

 ىف األمم سطا " أى عدالجاء ىف القاموس الوسط بالتحريك من كل شئ أعدله يقول ربنا " وكذلك جعلناكم أمة و  730
ووسط الشئ  ،خمتلطة والوسط بالتسكني يفيد الظرفية وقيل كل ما ينفع بدال من بني وخاصة إذا كان بني أشياء ،وأقومها

. ا.ه. بتصرف من القاموس احمليط مادة )وسط(. وهى فائدة لغوية.بالتحريك أيضا هو ما بني طرفيه . 



 

يعين باآليات الداالت على حقيقة ما ، بذنوهبم فعل هبم بأهنم كانت تأتيهم رسل اهلل إليهم بالبّينات
وجحدوا توحيد ، فأنكروا رسالتها: واالنتهاء إىل طاعته )َفَكَفر وا( يقول، تدعوهم إليه من توحيد اهلل

فأخذهم اهلل بعذابه فأهلكهم )ِإنَّه  َقِويٌّ َشِديد  اْلِعَقاِب( : وأبوا أن يطيعوا اهلل )فََأَخَذه م  اللَّه ( يقول، اهلل
شديد عقابه مبن عاقب من ، وال يعجزه شيء أراده، وال يغلبه، إن اهلل ذو قّوة ال يقهره شيء: يقول
املكّذبني رسوله حممدا َصلَّى اهلل ، قريش ) وغريهم إىل يوم القامة (وهذا وعيد من اهلل مشركي ، خلقه

فاحذروا أيها القوم أن تسلكوا سبيلهم يف تكذيب حممد َصلَّى اهلل : َعَلْيِه َوَسلَّم يقول هلم جّل ثناؤه
مث . هموخمالفة أمره وهنيه فيسلك بكم يف تعجيل اهلالك لكم مسَلكَ ، َعَلْيِه َوَسلَّم وجحود توحيد اهلل

عما  ، يقول تعاىل ذكره م َسلِّيا نبيه حممد َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم ) وكل من محل لواء دعوته من أمته(
بإعالمه ما لقي ، كان يلقى من مشركي قومه من قريش )وكل من عادى دعوة احلق إىل قيام الساعة(

اعل دائرة السَّْوء على من حاّده وج، وخمريه أنه معليه عليهم، موسى ممن أرسل إليه من التكذيب
وأهلك عدوه فرعون )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا م وَسى ، إذ أعاله، كسنته يف موسى صلوات اهلل عليه،  وشاقَّه

وحججه املبينة ملن يراها أهنا حجة حمققة ما يدعو إليه : يقول: )َوس ْلطَاٍن م ِبنٍي(. يعين بأدلته: ِبآيَاتَِنا(
( يقولموسى )ِإىَل ِفْرَعوْ  فقال هؤالء الذين أرسل إليهم موسى : َن َوَهاَماَن َوقَار وَن فـََقال وا َساِحر  َكذَّاب 

( يقول. فريى الناظر إليها أهنا حية تسعى، هو ساحر يسحر العصا: ملوسى يكذب على : )َكذَّاب 
، يهم باحلق من عندنافلما جاء موسى هؤالء الذين أرسله اهلل إل. ويزعم أنه أرسله إىل الناس رسوال، اهلل

بأن اهلل ابتعثه إليهم بالدعاء ، مع إقامة احلجة عليهم، والعمل بطاعته، وذلك جميئه إياهم بتوحيد اهلل
: إىل ذلك )قَال وا اقْـتـ ل وا أَبـَْناَء الَِّذيَن آَمن وا( باهلل )َمَعه ( من بين إسرائيل )َواْسَتْحي وا ِنَساَءه ْم( يقول

وما احتيال أهل الكفر ألهل : )َوَما َكْيد  اْلَكاِفرِيَن ِإال يف َضالٍل( يقول. دمةواستبقوا نساءهم للخ
)أى أن هذا  وأخذ على غري هدى، وصّد عن قصد احملجة، عن سبيل احلقّ  راإلميان باهلل إال يف جو 

اد اخللق واستعب، والظلماء، والظلم، لإلبقاء على الضاللهي  الكيد واحلرب الشنعاء على املؤمنني إمنا
وهم اليوم .. وأهل الضالل يف كل زمان يسمون حروهبم تلك على النور بأمساء. ألجل شهواهتم

إال حرية  هي  وما.. واحلرب من أجل احلرية، واحلرب لتحرير الشعوب، يسموهنا احلرب على اإلرهاب
)َذر وين أَقْـت ْل : ْون ( مللئه)َوقَاَل ِفْرعَ : يقول تعاىل ذكره. !!(!لشهواهتم وسيادهتم تعيث يف األرض الفساد

َل ِديَنك ْم( يقول إين : م وَسى َوْلَيْدع  َربَّه ( الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا )ِإينِّ َأَخاف  َأْن يـ َبدِّ
نسجه  الذيعلى الظالم  إال -كما قلنا  - ) وما خوفه. أخاف أن يغري دينكم الذي أنتم عليه بسحره



 

نور اإلسالم يفضحهم وحيرر  -أشد ما خيشون  -وهم خيشون، سنني ليستعبدوهموأمثاله على الناس 
وهم حياربون ذلك بالكذب والتلبيس واإلعالم الفاجر الداعر يتهمون النور .. الناس من عبوديتهم

والظلمة ، وأى عقٍل يقبل أن النور هو الفساد.. رمتين بدائها وانسلت: وكما تقول العرب، بالفساد
َل ِديَنك ْم (: عن قتادة قال. ( ف حتكمون ؟!فكي، هداية أي أمركم الذي أنتم : )ِإينِّ َأَخاف  َأْن يـ َبدِّ

"وقَاَل م وَسى ِإينِّ ع ْذت  . عليه )أَْو َأْن ي ْظِهَر يف األْرِض اْلَفَساَد( والفساد عنده أن يعمل بطاعة اهلل
وقال موسى لفرعون : يقول تعاىل ذكره.. ("21ن  بِيَـْوِم احلَِْساِب )ِبَريبِّ َوَربِّك ْم ِمْن ك لِّ م َتَكربٍِّ ال يـ ْؤمِ 

واإلقرار بإلوهيته ، تكرب عن توحيده، من كّل متكرب عليه، إين استجرت أيها القوم بريب وربكم: وملئه
واملسيء مبا أساء؛ وإمنا خص ، فيجازي احملسن بإحسانه، ال يؤمن بيوم حياسب اهلل فيه خلقه، وطاعته
ألن من مل يؤمن بيوم ، االستعاذة باهلل ممن ال يؤمن بيوم احلساب، صلوات اهلل وسالمه عليهموسى 

وقبيح ما يأيت من ، وال للعقاب على اإلساءة، مل يكن للثواب على اإلحسان راجيا، احلساب مصدقا
م ْؤِمن   )َوقَاَل َرج ل  : وقوله. ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة، األفعال خائفا

كان من قوم : فقال بعضهم، ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكت م  ِإميَانَه ( اختلف أهل العلم يف هذا الرجل املؤمن
عن السدّي . وكان ي ِسّر إميانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه، غري أنه كان قد آمن مبوسى، فرعون

هو الذي جنا مع موسى فمن قال : ويقال. و ابن عم فرعونه: )َوقَاَل َرج ل  م ْؤِمن  ِمْن آِل ِفْرَعْوَن( قال
، )ِمْن آِل ِفْرَعْوَن(: كان صوابا الوقف إذا أراد القارئ الوقف على قوله،  وتأّول هذا التأويل، هذا القول

 . ألن ذلك خرب متناه قد متّ 

 . ولكنه كان يكتم إميانه من آل فرعون، بل كان الرجل إسرائيليا: وقال آخرون

)ِمْن آِل : )َيْكت م  ِإميَانَه ( ألن قوله: واب على هذا القول ملن أراد الوقف أن جيعل وقفه على قولهوالص
هذا من بديع بالغة القرآن : )قلت. يكتم إميانه: )َيْكت م  ِإميَانَه ( فتمامه قوله: ِفْرَعْوَن( صلة لقوله

ال .. إميانه من آل فرعون خوفامن قوم موسى يكتم  أو، فإن كون الرجل من آل فرعون، وعجائبه
قال الطربي . وتقدير متام الكالم هبذا الوقف أو ذاك هو إعجاز على إعجاز (.. وإمنا يهم إميانه، يهم

وأوىل القولني يف ذلك بالصواب عندي القول الذي قاله السدّي من أن الرجل املؤمن  : رمحه اهلل تعاىل
وتوقف عن قتل موسى عند ، واستمع منه ما قاله ،قد أصغى )فرعون( لكالمه، كان من آل فرعون

وما أهديكم ، ما أريكم إال ما أرى: وقال له. وقيله)أى قول هذا الرجل املؤمن( ما قاله. هنيه عن قتله



 

ومللئه ما قال ، ولو كان إسرائليا لكان حريا أن يعاجل ) فرعون(هذا القائل له، إال سبيل الرشاد
العتداده إياهم ، كن يستنصح بين إسرائيل )أى يطلب النصح منهم(ألنه مل ي، بالعقوبة على قوله

استمع ، فكيف بقوله وهنيه عن قتل موسى لو وجد إليه سبيال؟ ولكنه ملا كان من مأل قومه، أعداء له
حتقيق العلماء وفقههم يؤتيه اهلل من  -واهلل–وهذا : )قلت. وكّف عما كان هّم به يف موسى، قوله

أتقتلون أيها القوم موسى ألن يقول ريب : )أَتـَْقتـ ل وَن َرج ال َأْن يـَق وَل َريبَِّ اللَّه ( يقول: وقوله تعاىل. يشاء(
وقد جاءكم : )َوَقْد َجاءَك ْم بِاْلبَـيـَِّناِت( يقول. )مفعول ألجله( اهلل؟ فإن يف موضع نصب ملا وصفت

: وقوله. آليات يده وعصاهوتلك البّينات من ا. باآليات الواضحات على حقيقة ما يقول من ذلك
، إن اهلل أرسله إليك يأمركم بعبادته: وإن يك موسى كاذبا يف قيله: )َوِإْن َيك  َكاِذب ا فـََعَلْيِه َكِذب ه ( يقول

فإمنا إمث كذبه عليه دونكم )َوِإْن َيك  َصاِدق ا ي ِصْبك ْم بـَْعض  الَِّذي يَِعد ك ْم( ، وترك دينكم الذي أنتم عليه
أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم على الدين ، ن يك صادقا يف قيله ذلكوإ: يقول

فتزيدوا ربكم بذلك إىل سخطه عليكم بكفركم ، فال حاجة بكم إىل قتله، الذي أنتم عليه مقيمون
( يقول تعد إىل فعل إن اهلل ال يوّفق للحّق من هو م: سخطا )ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي َمْن ه َو م ْسِرف  َكذَّاب 

وقد اختلف أهل التأويل يف . ويقول عليه الباطل وغري احلقّ ، كّذاب عليه يكذب،  ما ليس له فعله
إن اهلل ال : وأراد، عين به الشرك: فقال بعضهم، معىن اإلسراف الذي ذكره املؤمن يف هذا املوضع

هلل أخرب عن هذا إن ا: والصواب من القول يف ذلك أن يقال. يهدي من هو مشرك به مفرت عليه
( والشرك من اإلسراف: املؤمن أنه عّم بقوله وسفك الدم ، )ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي َمْن ه َو م ْسِرف  َكذَّاب 

فاحلّق أن يعم ذلك كما أخرب جّل ، وقد كان جمتمعا يف فرعون األمران كالمها، بغري حّق من اإلسراف
اىل ذكره خمربا عن قيل املؤمن من آل فرعون لفرعون يقول تع. أنه عم القول بذلك، ثناؤه عن قائله

لكم السلطان اليوم : يقول، أرض مصر: )يَا قـَْوِم َلك م  اْلم ْلك  اْليَـْوَم ظَاِهرِيَن يف األْرِض( يعين: وملئه
فع عنا فمن يد: وامللك ظاهرين أنتم على بىن إسرائيل يف أرض مصر )َفَمْن يـَْنص ر نَا ِمْن بَْأِس اللَِّه( يقول

قال : قال فرعون )َما أ رِيك ْم ِإال َما أََرى( يقول، وعقوبته أن جاءتنا، بأس اهلل وسطوته إن حل بنا
ما رأيكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إال ما أرى : فرعون جميبا هلذا املؤمن الناهي عن قتل موسى

وما أدعوكم إال إىل طريق احلق : يقول. "وما أهديكم إال سبيل الرشاد"، لنفسي ولكم صالحا وصوابا
: قلت ). وأظهر يف أرضكم الفساد، فإنكم إن مل تقتلوه بدل دينكم، والصواب يف أمر موسى وقتله

إنه ملن غاية الطرافة أن يدعي هذا اجملرم وكل جمرم أنه صاحب نظرية وجيهٍة يف اجرامه بل ومنهج 



 

يدعى ، دعوى كل مفسد يف األرض وتلك. حتارب النوراهلداية اليت ، ولكنها اهلداية اىل الغواية، هداية
، وقلوهبم، هؤالء الذين يتاجرون بعقول الناس.. واألحالم الوردية، ومحل لواء احلرية، االصالح
: أسائل أمريكا.. وال إنسانية، بال أى وخزة ضمري، يتالعبون هبم تالعب الصبيان بالكرة.. وأرواحهم

سبع  وتدمري، ومثلهم يف أفغانستان، من مليوىن شخص يف العراق أين حترير الشعوب من إبادة أكثر
وجنازاكى ، وكذلك هريوشيما، بضع وعشرين يف كوريا الشماليةعشرة مدينة تدمريا كامال من أصل 

األسلحة الفسفورية  واستعمال.. والقنبلة النووية اليت أهلكت ما يقارب امللون نفٍس يف ساعة واحدة
دوليا يف العراق وأفغانستان وفلسطني والشيشان وغريها ؟! أين احلرية من األطفال  واملشوِّهة احملرَّمة

املشوهني م دمَّري احلياة بسبب عبثهم باألسلحة املدمِّرة الفتاكة؟! أين احلرية والعدل من جياع األرض 
ق التوتر يف الذين دفعوا فاتورة األسلحة اليت يشرتيها حسالة األرض بتأجيج الرجل األبيض يف كل مناط

ويتمتع الرجل األبيض املفسد .. وجيوع من جيوع، فيموت من ميوت ؛ليحاربوا بعضهم البعض ؛العامل
 وكل دعاوى املفسدين.. واملنقذ من هذا التيه ؟!، بدماء الضحايا ؟! أليس اإلسالم هو املخلِّص احلق

َا حَنْن  م ْصِلح وَن )َوِإَذا ِقيَل هَل ْم اَل تـ ْفسِ  باإلصالح ال تساوى حىت املناقشة " ( 77د وا يف اأْلَْرِض قَال وا ِإمنَّ
( َوِإَذا ِقيَل هَل ْم آِمن وا َكَما آَمَن النَّاس  قَال وا أَنـ ْؤِمن  َكَما 72َأاَل ِإنَـّه ْم ه م  اْلم ْفِسد وَن َوَلِكْن اَل َيْشع ر وَن )

يقول اهلل تعاىل " }َوقَاَل الَِّذي .. ("(73َلِكْن اَل يـَْعَلم وَن )البقرةآَمَن السَُّفَهاء  َأاَل ِإنَـّه ْم ه م  السَُّفَهاء  وَ 
( ِمْثَل َدْأِب قـَْوِم ن وٍح َوَعاٍد َومَث وَد َوالَِّذيَن ِمْن 30آَمَن يَا قَـْوِم ِإينِّ َأَخاف  َعَلْيك ْم ِمْثَل يـَْوِم األْحَزاِب )

ا لِْلعِ  وقال املؤمن من آل فرعون لفرعون : يقول تعاىل ذكره.. ( {37َباِد )بـَْعِدِهْم َوَما اللَّه  ي رِيد  ظ ْلم 
يا قوم إين أخاف عليكم بقتلكم موسى إن قتلتموه مثل يوم األحزاب الذين حتزّبوا على رسل : وملثه

)ِمْثَل َدْأِب قـَْوِم : وقوله. فيهلككم كما أهلكهم، فأهلكهم اهلل بتجرّئهم عليه، اهلل نوح وهود وصاحل
)َوالَِّذيَن : وقوله. يفعل ذلك بكم فيهلككم مثل سنته يف قوم نوح وعاد ومثود وفعله هبم: ( يقولن وحٍ 

ا لِْلِعَباِد( : وقوله. وهم أيضا من األحزاب، وقوم لوط، ِمْن بـَْعِدِهْم( يعين قوم إبراهيم )َوَما اللَّه  ي رِيد  ظ ْلم 
وما أهلك اهلل هذه األحزاب من : لفرعون وملئهيقول تعاىل ذكره خمربا عن قيل املؤمن من آل فرعون 

ولكنه ، وال يشاؤه، ألنه ال يريد ظلم عباده، هذه األمم ظلما منه هلم بغري جرم اجرتموه بينهم وبينه
يقول تعاىل ذكره خمربا عن قيل هذا املؤمن لفرعون . وخالفهم أمره، أهلكهم بإجرامهم وكفرهم به

، قال ابن زيد. اف  َعَلْيك ْم( بقتلكم موسى إن قتلتموه عقاب اهلل )يـَْوَم التـََّناِد()َويَا قَـْوِم ِإينِّ َأخَ : وقومه
، ) مث قال بإسناده (عن أيب هريرة. يوم القيامة ينادي أهل اجلنة أهل النار: )يـَْوَم التـََّناِد( قال: يف قوله



 

، انـْف ْخ نـَْفَخَة الَفزَعِ : فـَيَـق ول  ، اِفيَل بالنـَّْفَخِة األوىَل "يَْأم ر  اهلل إْسرَ : أن رسول اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم قال
َوِهَي الَّيِت ، َويَْأم ر ه  اهلل أْن ي ِدميََها َوي َطوِّهَلَا َفال يـَْفتَـر  ، فـََفزَِع أْهل  السََّمَواِت وأْهل  األْرِض إال َمْن َشاَء اهلل

فـَتـ رَجُّ ، ْيَحة  َواِحَدة  َما هَلَا ِمْن فـََواٍق( فـَي َسيـِّر  اهلل  اجلَِباَل فـََتك وَن َسَراب ا)َوَما يـَْنظ ر  َهؤ الِء ِإال صَ : يـَق ول  اهلل  
)يـَْوَم تـَْرج ف  الرَّاِجَفة  تـَْتبَـع َها الرَّاِدَفة  قـ ل وب  يـَْوَمِئٍذ َواِجَفة ( : َوِهَي اليت يـَق ول  اهلل  ، األْرض  بأْهِلها َرجًّا

ا األْمَواج  َتْكَفأ  بأْهِلَهافـََتك ون  كالسَِّفي  ْرتـََعِة يف الَبْحِر َتضرهب 
َعلَِّق بالَعْرِش تـَر جُّه  ، َنة امل

 
أْو كالِقْنِديِل امل

َراِضع  ، فـََتِميد  النَّاَس َعلى َظْهرِها، األْرَواح  
َ
 َوَتِطري  الشََّياِطني  ، َوَتِشيب  الوِْلَدان  ، َوَتَضع  احَلَواِمل  ، فـََتْذَهل  امل

الِئَكة  ، َهارِبَة  حىت تأيت األْقطارَ 
َ
يـ َناِدي ، فَـتَـْرِجَع َويـ َويلِّ النَّاس  م ْدِبرِينَ ، فـََتْضِرب  و ج وَهها، فـَتَـَلقَّاها امل

 . ِمْن َعاِصٍم( " )يـَْوَم التـََّناِد يـَْوَم تـ َولُّوَن م ْدِبرِيَن َما َلك ْم ِمَن اللَّهِ : َوه َو الَِّذي يـَق ول  اهلل، بـَْعض ه ْم بـَْعض ا

ويا قوم إين أخاف عليكم يوم ينادي الناس بعضهم بعضا من فزع : فعلى هذا التأويل معىن الكالم
إما من هول ، ويا قوم إين أخاف عليكم يوم ينادي الناس بعضهم بعضا: فمعىن الكالم. نفخة الفزع

وإما لتذكري بعض هم ، يوموفظاعة ما غشيهم من كرب ذلك ال، ما قد عاينوا من عظيم سلطان اهلل
مما لقي من عظيم ، واستغاثة من بعضهم ببعض، بعضا إجناز إهلل إياهم الوعد الذي وعدهم يف الدنيا

)يـَْوَم تـ َولُّوَن م ْدِبرِيَن( فتأويله على التأويل الذي ذكرنا من اخلرب عن رسول اهلل َصلَّى : وقوله. البالء فيه
عن . يـ َولُّوَن هارِبنَي يف األْرِض ِحَذاَر َعَذاِب اهلِل َوِعقاِبِه ِعْنَد م َعايـََنِتهم َجَهنََّم" "يـَْومَ : اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم

وناصر ، ما لكم من اهلل مانع مينعكم... فارّين غري معجزين: )يـَْوَم تـ َولُّوَن م ْدِبرِيَن( قال: قوله، جماهد
فما له من ، ومن خيذله اهلل فلم يوّفقه لرشده: ِمْن َهاٍد( يقول )َوَمْن ي ْضِلِل اللَّه  َفَما َله  : قوله. ينصركم

  .             ه. (ا 722. موّفق يوّفقه له

واثبت مقتضيات ، لقد اضطلع هذا الرجل املؤمن من آل فرعون بواجبات إميانه أمت اضطالع: أقول 
تذى.. رجولته أقوى إثبات جا ي درس يف مدرسة حممد ومنوذ، فاستحق بذلك أن يصري مثال  قرآنيا  حي 

إن الرجل هنا انطلق من رحم الفساد والضالل ليعلى كلمة .. صلى اهلل عليه وسلم للرجال واألبطال
وعميق للقضية اليت يناضل من ، وفهم دقيق، وبالغة، يدافع عنها بكل ما أوتى من فصاحة.. احلق

، والتدبر، كرميات أنه كمله بالعلموالذى تدلنا اآليات ال، لقد رسخ يف قلب الرجل إميانه.. أجلها
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.. وكذا طبيعة احلرب على هذا احلق، وطبيعة املخاطَبني بالدعوة إىل احلق، والفهم العميق للواقع احمليط
خدمة دينه يف  استغل ذلك.. مث إن الرجل استغل موقعه يف صنع القرار والنصيحة يف ملك فرعون

هذه .. بالٍغ على الدفاع عن دعوة احلق ورموزها وإصرارٍ ، وحجٍج قويةٍ ، وعقيدته بلساٍن فصيحٍ 
والقوة ، والفهم الدقيق العميق لقضية احلق، الصفات اليت متتع هبا هذا الداعية الفذ من اإلميان باحلق

واإلحاطة التامة بواقع احلرب على احلق ، واستغالل املواقف واملواقع إلعالء كلمته، على قول هذا احلق
 هذه امللكات.. وامتالك لغة العصر يف ترسيخ كلمة احلق، الفصاحة والبالغة وينضاف إليها، وأهله
لنكون أهال  حلمل لواء  ؛يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم العظام ما يعلمنا القرآن الرائع بآياتههي 

ل إن مؤمن آل فرعون مل يلبث أن وجد فرصة ينشر هبا دينه ففع.. هذا الدين ونشر النور الذي أتى به
بالقضية واالستماتة يف سبيلها هو باحلقيقة أشد ما حنتاجه  اإلميانوهذا ، دون تردد وبكل قوة وبيان

أم ، إميانافهل املؤمنون اليوم أقل من مؤمن آل فرعون .. وقل الرجال.. يف زمن خارت فيه العزائم اليوم
َور ِوَي ، َوَقْد ر ِوَي ِمْن و ج وٍه م ْرَسَلةٍ  -وِر َويف َحِديِث َحارِثََة اْلَمْشه   ؟! يدعون اإلميان –حقيقة  –أهنم 

: َكْيَف َأْصَبْحَت يَا َحارِثَة ؟ قَالَ : َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َله  » -َواْلم ْرَسل  َأَصحُّ ، م تَِّصال  
َعَزَفْت نـَْفِسي ، يَا َرس وَل اللَّهِ : قَالَ ، ِلك لِّ قـَْوٍل َحِقيَقة   فَِإنَّ ، اْنظ ْر َما تـَق ول  : قَالَ ، َأْصَبْحت  م ْؤِمن ا َحقًّا

نـَْيا َفَأْسَهْرت  لَْيِلي َوَأْظَمْأت  نـََهارِي وََكَأينِّ أَْنظ ر  َأْهَل اجْلَنَِّة يف ، وََكَأينِّ أَْنظ ر  ِإىَل َعْرِش َريبِّ بَارِز ا، َعِن الدُّ
َعْبد  نـَوََّر ، أَْبَصْرَت َفاْلَزمْ : قَالَ . وََكَأينِّ أَْنظ ر  ِإىَل َأْهِل النَّاِر َكْيَف يـَتَـَعاَوْوَن ِفيَها، َن ِفيَهااجْلَنَِّة َكْيَف يـَتَـَزاَور و 
ميَاَن يف قـَْلِبهِ   ... 722 «اللَّه  اإْلِ
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 أو األربعة ..الفرسان الثالثة
رت طِ س   الذي رِقورمبا كان للو ، ِرقليس هذا عنوانا إلحدى الروايات السخيفة اليت تصنع أبطاال من و 

خلق أى نوع من  صنعت هلم من أجلاليت  تفوق القيم الزائفة ن له قيمة  ارمبا ك.. اخلياالت عنهم فيه
على أى مبدأ زائٍف صنع هؤالء .. صلة يةال ميت للبطولة احلقة بأ ولو كان رخيصا البطولة أنواع

بل أرادوا تصدير هذه .. واحلياة لال مبدأ، بال أخالق مبادئ القهر والغلبة أبطاهلم الومهيني؟ على
.. جتهيلنا باألحرىجرامى بأبطالنا احلقيقيني أو وقد ساعدهم يف ذلك جهلنا اإل، البطولة املوهومة لنا

 أناس  ولقد سدد خطاهم .. السفهاء عيبأالو أو شغلنا بسفيه الفكر ، عن طريق العبث بتارخينا ورموزنا
 بعيدة   نشأتوادعوا التنوير والتقدمية والتجديد حىت اقنعوا أجياال ، فاق واخلنوثةمن جلدتنا مألهم الن

.. وطريقه املظلمبأن املستقبل الباسم يف حضن هذا الغرب اجملرم  أقنعوهم.. عن دينها وماضيها اجمليد
طال ينقذ زير النساء الفاسد ب، و أال يعجب العاملون من أهنم جعلوا من ) جيمس بوند ( القاتل املاجن

 كاسحةٍ   وقنبلةٍ ، فتاكٍ  أو تدمريه بفريوسٍ ، من األشرار الذين يريدون السيطرة عليه العامل كل مرةٍ 
إنه العجب العجاب وكلنا يعلم ما يصنعه األمريكان والصهاينة والروس وأشباههم من قتل .. مدمرةٍ 

احملرمة  واألسلحة اإلجرامية، تلةوجتارب للفريوسات القا، وذل للعباد، وتدمري للبالد، للنساء واألطفال
مث يهتفون هلؤالء األبطال املدمرين الذين ينشرون احلرية يف أرجاء البالد اليت .. على بين اإلنسان

  !!!وقتلوا أهلها، خربوها

وتربوا يف مدرسة حممد ، أبطال صنعتهم أخالق اإلسالم.. حقيقيني أبطالولكننا نتحدث ههنا عن 
عرفها الزمان وأعدل حضارةٍ ، وأمجل، واليت شهد هلا التاريخ ببناء أعظم ؛لرجولةصلى اهلل عليه وسلم ل

) وال يستطيع دين من األديان ومدنية من املدنيات تعيش يف العامل املتمدن املعمور أن ..  
( يف كتابه Robert Briffaultيقول ). تدعي أهنا مل تتأثر باإلسالم واملسلمني يف قليل وال كثري

(The Making of Humanity) : ( ما من ناحية من نواحي تقدم أوربا إال وللحضارة
مل تكن العلوم ) : ويقول يف موضع آخر.. اإلسالمية فيها فضل كبري وآثار حامسة هلا تأثري كبري(



 

الطبيعية )اليت يرجع فيها الفضل إىل العرب( هي اليت أعادت أوربا إىل احلياة ولكن احلضارة اإلسالمية 
 . ت يف حياة أوربا تأثريات كبرية ومتنوعة منذ أرسلت أشعتها األوىل إىل أوربا(قد أثر 

فلو جرت األمور هكذا ومتتعت األمم اإلنسانية بقيادة اجلماعة اليت خ لقت بقيادهتا وأعطيت القوس 
بالزالزل لكان للعامل اإلنساين تاريخ غري التاريخ الذي نقرؤه حافال  ، وجرت املياه إىل جماريها، باريها

لكان له تاريخ جميد مجيل يغتبط به كل إنسان ويقر ، والنكبات ناطقا  بطول بالء اإلنسانية وحمنها
 .  . 729( وبدأ االحنطاط يف املسلمني أنفسهم، ولكن جرت األقدار بغري ذلك، عينا  

واملمالئ ، يلونسوا مكاهنم يف األمم وصاروا التابع الذل، بدأ االحنطاط حينما فقد املسلمون ذاكرهتم
ولكن رسولنا علمنا أال .. وعقارهم، وجبهلهم تراثهم، وهدموا بأيديهم، حينما تنكروا جلذورهم.. احلقري

بقلوب حتمل عظمة .. لنقيم حضارة النور وهندم صروح الظالم.. بل نشقه بالنور شقا  ، نلعن الظالم
 ... وعاستبسال أبطاله الذين نشروا نوره من قبل يف كل الرب، و اإلسالم

حيكى لنا الزمان ) أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم بعث احلارث بن عمري األزدي بكتابه إىل عظيم 
وكان  -فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساين، بصرى ) ليوصل رسالته بنور اإلسالم إىل قيصر الروم (

)وهكذا . ضرب عنقهف، مث قدمه، فأوثقه رباطا -عامال على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر
وكان قتل السفراء والرسل من أشنع .. وال رجولة (، وال أخالق، ال شرف عندهم.. يفعل أعداء النور

فاشتد ذلك على رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم ، يساوي بل يزيد على إعالن حالة احلرب، اجلرائم
مل ، وهو أكرب جيش إسالمي، فجهز إليه جيشا قوامه ثالثة آالف مقاتل، حني نقلت إليه األخبار

)جهز جيشه صلى اهلل عليه وسلم ليقاتل مائىت ألف . 721جيتمع قبل ذلك إال يف غزوة األحزاب 
جهزهم  –السهيلىأو مائة ومخسني على رواية  -مقاتل من الفرجنة ونصارى العرب الذين مالئوهم 

 فإن رجال حممدٍ .. ها فوق بعضأمواجا بعضولو تكاثف الظالم وصار ، ليشق النور طريقه عرب الظالم
.. (. يقودون ركب احلضارة اإلنسانية لرب األمان.. كيف يديرون دفة التاريخ  جيدا   يعلمون ارون مهرة  حبَّ 

بل كانت به قبائل من ، والشام مل يكن بعيدا عن البالد العربية، فلقد كان اإلسالم يسرى سريان النور
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فقد كان من عرب الشام ، الم يسرى نوره فيعم اآلفاق القربيةوإذا كان اإلس، فالغساسنة منهم، العرب
وإن كانوا عددا قليال ، وأولئك املسلمون. أو كان من العرب من سافر إىل الشام، من دخل يف اإلسالم

وال ، فقتل واىل الشام من قبل الرومان من أسلم من عرب الشام، ضاقت هبم صدور النصارى حرجا
 تعاىل عليه وسلم وأصحابه أولئك الذين يفتنون عن دينهم لتمنع الفتنة بد أن حيمى حممد صلى اهلل

إن النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ما بعث إىل : ويقول يف ذلك ابن تيمية يف رسالة القتال، عنهم
وكان ال بد أن يقف أمام ... 722حرب الروم يف مؤتة إال بعد أن قتل الوايل الروماين من أسلم يف الشام

بقتل بعضهم فكان ذلك ، وذلك ألهنم فتنوا املؤمنني. ولو كانت مقابل قوة الرومان، لغدر بقوةهذا ا
 يفوألهنم قتلوا رسول النىب األمني صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ، اإلسالم يفإرهابا ملن يهم بالدخول 

فكان ال ، د العربيةالبال يفوقت قد صارت عند النىب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم القوة الفاصلة العليا 
وهم ، وذلة للعرب أمجعني، ألن السكوت يكون ذلة ألهل اإلميان، بد لذلك من أن يقاوم ذلك الغدر

 ... 726. بصدد أن يقوموا بدعوة احلق ومحاية الشعوب من طغاهتا

 بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جبيش وأمَّر رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم على هذا البعث زيد
، وعقد هلم لواء أبيض - «وإن قتل جعفر فعبد اهلل بن رواحة، إن قتل زيد فجعفر»: وقال، بن حارثة

، وأن يدعوا من هناك إىل اإلسالم، وأوصاهم أن يأتوا مقتل احلارث بن عمري. ودفعه إىل زيد بن حارثة
اغزوا بسم اهلل يف »: سلمصلى اهلل عليه و  وقال هلم، وقاتلوهم، فإن أجابوا وإال استعانوا باهلل عليهم

وال منعزال ، وال كبريا فانيا، وال تقتلوا وليدا وال امرأة، وال تغريوا، ال تغدروا، سبيل اهلل من كفر باهلل
قمة اخللق اإلنساىن هي  هذه: ) قلت. 730« وال هتدموا بناء، وال تقطعوا خنال وال شجرة، بصومعة

وهذا سيف حممد صلى اهلل عليه وسلم  ، هو اإلسالم هذا.. الراقي حىت مع الغادرين يف ساحة احلرب
فأين املتشدقني .. وحتت أية ذريعة، ى يف أى ظرفرِقبطولة ال.. كيف يضع مبادئ البطولة احلقة

ويشوهون حياهتم ، باحلرية واحلضارة وهم يقتلون األطفال بسالحهم الفسفوري والنووي والفريوسي
وحترك اجليش اإلسالمي يف اجتاه .. ومبادئه ؟( سالماإلأين هم من عظمة فرسان ، ملئات السنني

وحينئذ نقلت إليهم االستخبارات ، مما يلي احلجاز الشمايل، من أرض الشام، الشمال حىت نزل معان
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وانضم إليهم من خلم وجذام وبلقني ، ل نازل مبآب من أرض البلقاء يف مائة ألف من الرومرِقبأن ه
الذي ، املسلمون أدخلوا يف حساهبم لقاء مثل هذا اجليش العرمرممل يكن . وهبراء وبلي مائة ألف

على ، قوامه ثالثة آالف مقاتل فحسب، وهل يهجم جيش صغري -بوغتوا به يف هذه األرض البعيدة
وأقاموا يف معان ليلتني ، قوامه مائتا ألف مقاتل؟ حار املسلمون، مثل البحر اخلضم، جيش كبري عرمرم
فنخربه ، نكتب إىل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم ): مث قالوا، ظرون ويتشاورونوين، يفكرون يف أمرهم

 (عبد اهلل بن رواحة)ولكن . ( وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له، فإما أن ميدنا بالرجال، بعدد عدونا
، ادةالشه، يا قوم واهلل إن اليت تكرهون لليت خرجتم تطلبون ): قائال، وشجع الناس، عارض هذا الرأي

فإمنا ، فانطلقوا، ما نقاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرمنا اهلل به، وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة
وأخريا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد اهلل بن . ( إما ظهور وإما شهادة، هي إحدى احلسنيني

 . 737رواحة

فماذا يفعل .. بكل املقاييس استشهادية   ية  برمته هلو عمل األمروإن ، ) هكذا الرجال ال هتاب املوت
إن .. من الرجال األكثر عتادا وجتهيزاما يقارب السبعني  أمامالرجل الواحد بقليل جتهيزه وعتاده 

ولكنه اإلميان الذي جعل )أنس بن .. بأى تقديٍر يف موقٍف كهذا لتتبخر وتطري يف اهلواءو  الشجاعة
يقول " إين ألشم ريح اجلنة من وراء .. ن وهو املقبل يعانق املوتالنضر( رضى اهلل عنه يرى الناس يفرو 

وكأهنم صاروا يف عوامل من العبري اإلمياىن ، لقد جاوزوا بيقينهم وصدقهم حدود الظروف.. أحد"
َعْن  (... ألهنم يصنعون منه حياة  ال تنتهي أبدا   ؛فهم يف احلقيقة أقوى من املوت، صنعتها بطولتهم

ِة َوالسِّاَلِح : َة قَالَ َأيب ه َريـْرَ  َشِهْدت  م ْؤَتَة فـََلمَّا َدنَا ِمنَّا اْلم ْشرِك وَن َرأَيـَْنا َما اَل ِقَبَل ألحٍد ِبِه ِمَن اْلع دَّ
يَباِج َواحلَْرِيِر َوالذََّهبِ  َرى يَا أَبَا ه َريـَْرَة َكأَنََّك تَـ : (مرِقثابت بن أ ) فقال يل، بصري قفـَربَِ ، َواْلك َراِع َوالدِّ

َهِقيُّ .. ِإنَّا ملَْ نـ ْنَصْر بِاْلَكثْـَرةِ ، مج  وع ا َكِثريَة ؟ قلت نعم! قال إنك مل تشهد بدرا  معنا هذا .. 732َرَواه  اْلبَـيـْ
وهاهنا ندرك كيف .. فحني يكون الرجل منا مبليون ال يكون للكثرة حساب وال للعدة وزن.. هو املبدأ

 ... يل بسيوف احلقوأعدهم لشق املستح، رجاله اإلسالمصنع 
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فرتب الوالية بينهم فجعلها لزيد بن ، أن محلة الراية سيكونون املقصودين، أهلم صلى اهلل عليه وسلم
مث تكون جلعفر بن أىب طالب الذي ، وليعلم أنه ال شرف إال باإلميان والعمل الصاحل، حارثة لقوة إميانه

مث لعبد اهلل بن رواحة شاعر ، اطن الردىلكى يعلم الناس أنه ال يضن بأهله عن مو ، هاجر مرتني
، وهناك يف مؤتة التقى الفريقان.. وبطله من الذين آووا ونصروا رضى اهلل عنهم أمجعني وفارسه اإلسالم

عجيبة تشاهدها  معركة  . ثالثة آالف رجل يواجهون هجمات مائيت ألف مقاتل، وبدأ القتال املرير
، فلّما كانوا بتخوم البلقاء). ريح اإلميان جاءت بالعجائب ولكن إذا هبت، الدنيا بالدهشة واحلرية

واحناز ، ودنا العدوّ « مشارف»يقال هلا ، بقرية من قرى البلقاء، لقيتهم اجلموع من الروم والعرب
 . واقتتلوا، والتقى الناس« مؤتة»املسلمون إىل قرية يقال هلا 

وقد أخذت ، لى اهلل عليه وسلم حىّت استشهدبراية رسول اهلل ص -رضي اهلل عنه -وقاتل زيد بن حارثة
مث ، اقتحم عن فرسه فعقرها، حىّت إذا أرهقه القتال، مّث أخذها جعفر فقاتل هبا، الرماح منه كّل مأخذ

وله ثالث ، فاحتضن الراية بعضديه حىّت قتل، فقطعت يساره، فأخذ الراية بيساره، فقطعت ميينه، قاتل
ما بني ضربة ، بني صدره ومنكبيه وما أقبل منه تسعني جراحة ووجد املسلمون ما، وثالثون سنة

، فقد كان هذا البطل العظيم مقبال  معانقا  للموت ال يهابه، وطعنة بالرمح كّلها يف األمام، بالّسيف
فعددت به مخسني ، روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخربه أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل

كنت فيهم يف : ويف رواية أخرى قال ابن عمر. يعين ظهره. منها شيء يف دبرهليس ، بني طعنة وضربة
ووجدنا ما يف جسده بضعا وتسعني ، فالتمسنا جعفر بن أيب طالب فوجدناه يف القتلى، تلك الغزوة

 . «فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده»ويف رواية العمري عن نافع زيادة . من طعنة ورمية

وبزخارف ، ددهدده وع  ويستهني بالعدّو وعَ ، ويتغىّن بنعمائها، حيّن إىل اجلّنة ومات فىت الفتيان وهو 
، ولذلك مسي جبعفر الطيار، يطري هبما حيث يشاء، وأثابه اهلل جبناحيه جناحني يف اجلنة. الدنيا

ن وملا قتل جعفر بعد القتال مبثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد اهلل ب. وجبعفر ذي اجلناحني
مث ، ويرتدد بعض الرتدد حىت حاد حيدة، فجعل يستنزل نفسه، وهو على فرسه، وتقدم هبا، رواحة

 : قال

 كارهة أو لتطاوعنه.... .... .... .... .... أقسمت يا نفس لتنزلنه



 

 مايل أراك تكرهني اجلنه... إن أجلب الناس وشدوا الرنه

فإّنك قد لقيت يف ، شّد هبذا صلبك: وقال، مبعظم عليه بعض حل، وأتاه ابن عّم له، ونزل عن فرسه
وأخذ سيفه فتقّدم وقاتل ، مّث ألقاه من يده، فأخذ بيده وأخذ منه بفمه يسريا، أيامك هذه ما لقيت

يا معشر : فأخذ الراية وقال -مرِقامسه ثابت بن أ -وحينئذ تقدم رجل من بين عجالن. حىت قتل
فاصطلح الناس على خالد بن ، ما أنا بفاعل: قال. أنت: قالوا، اصطلحوا على رجل منكم، املسلمني

لقد انقطعت يف : فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال، فلما أخذ الراية قاتل قتاال مريرا، الوليد
لقد دق يف يدي : ويف لفظ آخر. فما بقي يف يدي إال صفيحة ميانية، يدي يوم مؤتة تسعة أسياف

وقد استدل ابن كثري هبذه الرواية على . يف يدي صفيحة يل ميانيةوصربت ، يوم مؤتة تسعة أسياف
 املعركة فانكسار األسياف يف يد خالد رضي اهلل عنه توحي بكثرة القتلى واجلرحىيف  انتصار املسلمني

واستدل كذلك برواية البخاري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصف املوقف .. صفوف العدويف 
وبذلك رد ابن كثري قول ابن اسحق بأن املسلمني فقط جنحوا .. بالفتحيادة القبعد توىل خالد 

الواقدى والبيهقى و  موسى بن عقبة وقد وافق ابن كثري من أهل املغازى.. باالحنياز واخلروج غري مغلوبني
 -وقد قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم يوم مؤتة.. 733يف حبث واٍف يف البداية فراجعه  الزهرىو 

مث أخذ جعفر ، أخذ الراية زيد فأصيب: -قبل أن يأيت إىل الناس اخلرب من ساحة القتال، ربا بالوحيخم
حىت ، حىت أخذ الراية سيف من سيوف اهلل -وعيناه تذرفان -مث أخذ ابن رواحة فأصيب، فأصيب

ينجح هذا  ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة املريرتني كان مستغربا جدا أن. فتح اهلل عليهم
ففي ذلك الوقت أظهر ، اجليش الصغري يف الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم

 . خالد بن الوليد مهارته ونبوغه يف ختليص املسلمني مما ورطوا أنفسهم فيه

ات أن ويظهر بعد النظر يف مجيع الرواي. واختلفت الروايات كثريا فيما آل إليه أمر هذه املعركة أخريا
وكان يشعر ، يف أول يوم من القتال، خالد بن الوليد جنح يف الصمود أمام جيش الرومان طول النهار

تلقي الرعب يف قلوب الرومان؛ حىت ينجح يف االحنياز باملسلمني ، مبسيس احلاجة إىل مكيدة حربية
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براثنهم صعب جدا  فقد كان يعرف جيدا أن اإلفالت من، من غري أن يقوم الرومان حبركات املطاردة
 . وقام الرومان باملطاردة، لو انكشف املسلمون

، وميمنته ميسرة، فجعل مقدمته ساقة، وعبأه من جديد، فلما أصبح اليوم الثاين غري أوضاع اجليش
بعد أن  -وصار خالد، فرعبوا، جاءهم مدد: وقالوا، فلما رآهم األعداء أنكروا حاهلم، وعلى العكس

ومل يتبعهم ، مع حفظ نظام جيشه، يتأخر باملسلمني قليال قليال -اوشا ساعةوتن، ى اجليشانءترا
وهكذا احناز . وحياولون القيام مبكيدة ترمي هبم يف الصحراء، الرومان ظنا منهم أن املسلمني خيدعوهنم

عادوا حىت ، االحنياز ساملنيوجنح املسلمون يف ، ومل يفكر يف القيام مبطاردة املسلمني، العدو إىل بالده
، انتهت هذه الغزوة بنجاة اجليش اإلسالمي من أن يقع فريسة جليش الكفر) . 732إىل املدينة 

، وإن النىب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم أدرك قبلها نتيجة املعركة، وحسب ذلك نصرا مبينا، املتكاثف
يوف اهلل يفتح اهلل توىل الراية سيف من س: ومحل الراية قال، فإنه عندما علم أن خالدا توىل القيادة

. لو كانت النهاية أن يرضى اجليش من الغنيمة باإلياب وما كانت لتسمى النتيجة فتحا  ، تعاىل عليه
ولكنا نقول أهنا كانت نصرا . ومل تكن نصرا، ولقد قال بعض كتاب السرية أن النتيجة كانت السالمة

 : ألسباب

. ومسى الذين عادوا إىل املدينة املنورة كرارا، تحاأن النىب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم مساها ف: منها
 . أن املسلمني ساقوا غنائم ومل يؤخذ منهم شيء: ومنها

، فقتلى املسلمني كانوا أقل عددا، وقتالهم ال حتصى عددا، أن قتلى املؤمنني كانوا اثىن عشر: ومنها
 . العلياهي  تعاىل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهلل، وفيها كان النصر املؤزر

يف  أن يتقاتل جيشان متعاديان، هذا عظيم جدا»: 732تارخيهيف  ذلك احلافظ ابن كثرييف  ولقد قال
وعدهتا مائتا ، وأخرى كافرة، سبيل اهلل وعدهتا ثالثة آالف، يف تقاتل اليتالدين أحدمها وهو القلة 

مث مع هذا كله ، يتصاولونو  يتبارزون ،ومن النصارى العرب مائة ألف، من الروم مائة ألف، ألف مقاتل
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لقد : هذا خالد وحده يقول، وقد قتل من املشركني خلق كثري، ال يقتل من املسلمني إال اثنا عشر
فماذا ترى قد قتل هبذه األسياف  ، إال صفحة ميانية يدييف  تسعة أسياف وما بقيت يدييف  اندقت

 . كلها

عليهم لعنة ، عبدة الصلبانيف  آن الكرمي وقد حتكموادع غريه من األبطال الشجعان من محلة القر 
التقتا  فئتنييف  قد كان لكم آية»: قول اهلل تعاىليف  وهذا مما يدخل، الرمحن ذلك الزمان وىف كل أوان

ذلك يف  واهلل يؤيد بنصره من يشاء إن، سبيل اهلل وأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأى العنييف  تقاتل فئة
، وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره اهلل تعاىل من أن عشرين صابرين يغلبوا مائتني. «صارلعربة ألوىل األب

وقد كان . وأنه عند قوة اإلميان وقوة الصرب يكون املؤمن الصابر يغلب مائة، وأن مائة صابرة تغلب ألفا
إن ، على القتال يا أيها النىب حرض املؤمنني»: وصدق قول اهلل تعاىل، ثالثة آالف قد غلبوا مائىت ألف

بأهنم قوم ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني
إن غزوة مؤتة أول غزوة خترج عن دائرة اجلزيرة العربية إىل دائرة .. ه. (ا هذا هو احلق« ال يفقهون

فإن النصر سيكون جليش ، الشاكلة فإذا كانت النتائج تكون على هذه، أراض حتت سلطان الرومان
فكانوا يفرون كما تفر ، عهد الراشدينيف  فكانت الريموك وما بعدها، وقد كان، احلق بإذن اهلل تعاىل
فمؤتة أول انتصار مؤزر خارج ، األرض العربيةيف  وإذا كانت بدر أول انتصار. الشاة أمام األسود

 . 739و مبتدأ له خربوهو ابتداء ليس له انتهاء أ، اجلزيرة العربية

وابن رواحة استشهدوا ثالثتهم يف ، وجعفر، ) هؤالء زيد.. أو األربعة.. هؤالء هم الفرسان الثالثة
لقد رفعوا إىّل اجلنة فيما يرى النائم على : وقال فيهم صلى اهلل عليه وسلم. سبيل اهلل يف موقعة واحدة

: مل هذا؟ فقيل: ا عن سرير صاحبيه؛ فسألفرأيت يف سرير عبد اهلل بن رواحة ازورار ، سرر من ذهب
أترى إىل هذه العربة واملوعظة احلسنة! فإمنا معناها أن . وترّدد عبد اهلل بعض الرتدد مث مضى، مضيا

كلما مضى يف أمر يؤمن بأنه ،  املؤمن ال جيوز له أن يرتدد أو خياف املوت يف سبيل اهلل؛ بل جيب عليه
أن يلقى هبا يف وجه من يقف يف سبيله؛ فإما فاز وظفر فبلغ ما يؤمن و ، أن حيمل حياته على كّفه، هلل

وإّما استشهد فكان املثل احلّي ملن بعده والذكر الباقي لروح عظيم عرف أن ، به من حق اهلل والوطن
فما يستحق ، وأن اإلمساك على احلياة يف مذلة إهدار للحياة، قيمة احلياة ما يضّحى باحلياة يف سبيله
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بعد ذلك يف احلياة ذكرا؛ وأن الرجل يلقي بيديه إىل التهلكة إذا هو عّرض حياته تعريضا صاحبها 
وأنه كذلك يلقي بيديه إىل التهلكة إذا هو أمسك على حياته حني ، وضيعٍ  غرضٍ  تذهب معه ضحيةَ 

 فيواريها هو باحلجاب وخياف عليها، يدعوه داعي احلق جّل شأنه ليقذف هبا يف وجه الباطل ليسحقه
، وإذا كان الرتّدد القليل من ابن رواحة مع إقدامه بعد ذلك واستشهاده. املوت خوفا هو شّر من املوت

فما ، قد جعله يف غري مكانة زيد وجعفر اللذين اقتحما صفوف املوت اقتحاما وطارا لالستشهاد فرحا
إنه إذا للحشرة أو غرض من أغراض احلياة!  أو مالٍ  بالك بالذي ينكص على عقبيه طمعا يف جاهٍ 

وهل لنفس إنسانية أن تغتبط حّقا . وإن بّز مال قارون ماله، احلقرية وإن عرض عند السواد جاهه
حىت تنتهي من ذلك إىل االستشهاد يف سبيل ، لشيء اغتباطها للتضحية يف جانب ما تؤمن بأنه احلقّ 

 !731أو إىل متليك احلق احلياة ، احلق

بني عدد املسلمني فيها وعدد  رِقتلك النسبة الكبرية من الف، الغزوةيف هذه ، إن أهم ما يثري الدهشة
 -أن جتد املسلمني بعد هذا كله، ومكان الدهشة يف األمر.... . مقاتليهم من الروم واملشركني العرب!

ال يقيمون لكل هذه ، مقبلني غري مدبرين -وهم سرية ليس فيها رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم
، لو التّفت من حوهلم وطوقتهم من جهاهتم -فيما يبدو ويظهر -مع أهنا، ة أمامهم وزنااحلشود اهلائل

أن ، مث إن مكان الدهشة بعد ذلك.. النقلبوا إىل ما يشبه نواة صغرية يف جوف قطعة أرض سوداء!
 وهم يقتحمون، فالثالث، مث الثاين، يقتل أمريهم األول. يصمد املسلمون لقتال هذا اليّم املتالطم

، حىت يدخل الرعب اإلهلي يف أفئدة كثري من املشركني، أبواب الشهادة يف نشوة بالغة وإقبال عجيب
وتقتل منهم خالئق ال ، فينكشفون عن مواقعهم ويدبر منهم الكثري، دون أن يكون له سبب ظاهر

واالعتماد ، إذا تذكرنا ما يفعله اإلميان باهلل، والعجب ينتهي، ولكن الدهشة كلها تزول.. تكاد حتصى!
ال يقاتلون بعدد وال  -كما قال عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه  -فاملسلمون... واليقني بوعده، عليه
 .. 732وإمنا يقاتلون هبذا الدين الذي أكرمهم اهلل به، وال كثرة، قوة

معاين مث تركهم يصوغون  ؛إنه ما نتحدث عنه مرارا  وتكرارا  من صناعة الرجال يف مدرسة اإلميان 
مل يكن معهم حممد صلى اهلل عليه .. وعرصات احلياة، ى ما يكون يف دفاتر التاريخرِقالبطولة على أ
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.. وسلم سوى بالقلب والدعاء والفخر الذي ميأل روحه وهو يراهم يسطرون يف جبني الدهر أمساءهم
 اهلل سبحانهوال أدل على ذلك من فخر .. مل يكن معهم ولكن جنحت تربيته فيهم ألقصى احلدود

اء  َعَلى اْلك فَّاِر ر مَحَاء  و  تعاىل ومباهاته هبم يف أشرف كتبه يقول " حم َمَّد  َرس ول  اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعه  َأِشدَّ
ا يـَْبتَـغ وَن َفْضال  ِمَن اللَِّه َوِرْضَوان ا ِسيَماه ْم يف و ج وِهِهْم ِمْن أَثَ  نَـه ْم تـََراه ْم ر كَّع ا س جَّد  ِر السُّج وِد َذِلَك بـَيـْ

جنِْيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأه  َفآَزَره  فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى س وِقِه يـ ْعِجب   َمثـَل ه ْم يف التـَّْورَاِة َوَمثـَل ه ْم يف اإْلِ
ا )الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبِم  اْلك فَّاَر َوَعَد اللَّه  الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّا من  26حِلَاِت ِمنـْه ْم َمْغِفَرة  َوَأْجر ا َعِظيم 

ولعل ختام سورة الفتح هبذه اآلية يرسم التفاؤل يف قلوب أتباع حممد صلى اهلل عليه .. سورة الفتح(
إهنا املرة الوحيدة اليت تنعي فيها و .. وسلم وصحبه ويبشرهم بالنصر والفتح والتمكني من رب العاملني

قد حازت .. هتميقينهم وبطوالو  وما ذلك إال ألن إمياهنم.. يهم من أهل األرضالسماء رجاال تسم
، لقد أبلغ الوحى ببطوالهتم.. األرضشهادة فشهدت هلم السماء قبل .. رضا اهلل سبحانه

أن جمرد ذكر  اآلنهل علمت بعد ذلك ؟! فأى منقبةٍ ، العاملنيومنازهلم يف جنة رب ، واستشهادهم
فما بالنا مبن يفرضهم يف الثقافة واألدب ..  غري اإلسالم سفه  وجهل  وخنوثة  الفوارس والفروسية يف

 وال غريهم ؟!!! ؛واإلعالم على أهنم

 



 

 

 . أبطاالً  مؤمنين وآخره، كفرةً   سحرةً  أول النهار
ويربيهم عليها يف قرآنه ، يعلمها عباده موعد جديد مع قصٍة جديدٍة للرجولة كما أراد اهلل سبحانه أن

إهنا املعركة .. يف مدرسة حممد صلى اهلل عليه وسلم اخلاصة للرجال والذي اعتمد املنهج األول ؛يزالعز 
موعدنا .. بني الصدق يف نصرة احلق والتخاذل املهني.. بني اجلزع واليقني.. األبدية بني اإلميان والكفر

 تلوي على أحد وال مع قصٍة تبيح بسر هذا اإلعجاز الذي يصنعه اإلميان يف القلوب حىت أهنا ال
 .... ختشى يف سبيل رفعة إمياهنا أى شئ

يف يقول ربنا تعاىل .. وفرعون الباطل، موسى ممثال  للحق هنا يبدأ املشهد األول بنيو  .. تبدأ القصة
َأْن اَل أَق وَل ( َحِقيق  َعَلى 702َوقَاَل م وَسى يَا ِفْرَعْون  ِإينِّ َرس ول  ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنَي )" : سورة األعراف

( قَاَل ِإْن ك ْنَت ِجْئَت 702َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ َقْد ِجْئت ك ْم بِبَـيـَِّنٍة ِمْن َربِّك ْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبيِن ِإْسَرائِيَل )
( َونـَزََع َيَده  فَِإَذا 701م ِبني  ) ( َفأَْلَقى َعَصاه  فَِإَذا ِهَي ثـ ْعَبان  709ِبآيٍَة َفْأِت هِبَا ِإْن ك ْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي )

( ي رِيد  َأْن خي ْرَِجك ْم 706( قَاَل اْلَمأَل  ِمْن قَـْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحر  َعِليم  )702ِهَي بـَْيَضاء  لِلنَّاِظرِيَن )
( يَْأت وَك ِبك لِّ 777يف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن ) ( قَال وا أَْرِجْه َوَأَخاه  َوَأْرِسلْ 770ِمْن أَْرِضك ْم َفَماَذا تَْأم ر وَن )

( قَاَل نـََعْم 773( َوَجاَء السََّحَرة  ِفْرَعْوَن قَال وا ِإنَّ لََنا أَلَْجر ا ِإْن ك نَّا حَنْن  اْلَغالِِبنَي )772َساِحٍر َعِليٍم )
( قَاَل 772ْن تـ ْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنك وَن حَنْن  اْلم ْلِقنَي )( قَال وا يَا م وَسى ِإمَّا أَ 772َوِإنَّك ْم َلِمَن اْلم َقرَِّبنَي )

َ النَّاِس َواْستَـْرَهب وه ْم َوَجاء وا ِبِسْحٍر َعِظيٍم ) َنا ِإىَل م وَسى َأْن 779أَْلق وا فـََلمَّا أَْلَقْوا َسَحر وا َأْعني  ( َوأَْوَحيـْ
( فـَغ ِلب وا 772( فـََوَقَع احلَْقُّ َوَبَطَل َما َكان وا يـَْعَمل وَن )771َن )أَْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِهَي تـَْلَقف  َما يَْأِفك و 

( 727( قَال وا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمنَي )720( َوأ ْلِقَي السََّحَرة  َساِجِديَن )776ه َناِلَك َوانـَْقَلب وا َصاِغرِيَن )
ْم ِبِه قـَْبَل َأْن آَذَن َلك ْم ِإنَّ َهَذا َلَمْكر  َمَكْرمت  وه  يف اْلَمِديَنِة ( قَاَل ِفْرَعْون  آَمْنت  722َربِّ م وَسى َوَهار وَن )

َها َأْهَلَها َفَسْوَف تـَْعَلم وَن ) ( أَل َقطَِّعنَّ أَْيِدَيك ْم َوأَْرج َلك ْم ِمْن ِخاَلٍف مث َّ أَل َصلِّبَـنَّك ْم 723لِت ْخرِج وا ِمنـْ
َقِلب وَن ) ( قَال وا ِإنَّا722َأمْجَِعنَي ) ( َوَما تـَْنِقم  ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِبآيَاِت َربِـَّنا َلمَّا َجاَءتْـَنا َربَـَّنا 722ِإىَل َربِـَّنا م نـْ

ر ا َوتـََوفَـَّنا م ْسِلِمنَي ) َنا َصبـْ  " (729أَْفرِْغ َعَليـْ



 

مشهد .. والكفروبني اإلميان ، إنه مشهد اللقاء األول بني احلق والباطل) : يقول صاحب الظالل
وبني الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب « رب العاملني»اللقاء األول بني الدعوة إىل 

  العاملني!

يا موالي! كما يقول الذين ال يعرفون من هو : مل يقل له.. «يا فرعون»: يقول موسى عليه السالم
كما يقرر له أضخم حقائق ،  ليقرر له حقيقة أمره ناداه. واعتزاز املوىل احلق! ولكن ناداه بلقبه يف أدبٍ 

 .. «ِإينِّ َرس ول  ِمْن َربِّ اْلعاَلِمنيَ »: الوجود

حقيقة ربوبية اهلل الواحد . هبذه احلقيقة اليت جاء هبا كل رسول قبله -عليه السالم -لقد جاء موسى
 .. ألوهية واحدة وعبودية شاملة.. للعاملني مجيعا  

قبله أو  -اليت واجه هبا كل نيب، فرعون ومأله هبذه احلقيقة الواحدة -ه السالمعلي -ولقد واجه موسى
واجهه هبا وهو يعلم أهنا تعين الثورة على فرعون وملئه ودولته ونظام .. عقائد اجلاهلية الفاسدة -بعده

 .. حكمه

ى الناس بغري إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان عل -أول ما تعين -إن ربوبية اهلل للعاملني تعين
بإخضاعهم لشرعه هو  -من دون اهلل -شريعة اهلل وأمره وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له

ملزما  ومأخوذا  بقول احلق على ربه .. واجهه هبذه احلقيقة اهلائلة بوصفه رسوال  من رب العاملني.. وأمره
 . الذي أرسله

 .. «َقْد ِجْئت ك ْم بِبَـيـَِّنٍة ِمْن َربِّك مْ ».. « احلَْقَّ َحِقيق  َعلى َأْن ال أَق وَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ »

 . إين رسول من رب العاملني: تدلكم على صدق قويل

طلب موسى من فرعون أن يطلق معه .. حقيقة الربوبية الشاملة للعاملني.. وباسم تلك احلقيقة الكبرية
 .. بين إسرائيل

وإعالن هذه . واه فقد أعلن له موسى أن رب العاملني هو اهللد بين إسرائيل هلوإذ كان فرعون إمنا يعبِّ 
احلقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بين إسرائيل! إن إعالن ربوبية اهلل للعاملني هي بذاهتا 



 

، حتريره من شرع البشر. حتريره من اخلضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغري اهلل. إعالن حترير اإلنسان
 . يف أمثاهلم البشر ومن حكم البشر، ومن تقاليد البشر، ى البشرومن هو 

مل يغب عنهم أن هذا .. إعالن ربوبية اهلل للعاملني. ومل تغب على فرعون وملئه داللة هذا اإلعالن
وكشف عدوانه ، وإنكار شرعيته، وقلب نظام حكمه. اإلعالن حيمل يف طياته هدم ملك فرعون

رعون وملئه فرصة أن يظهروا موسى مبظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول ولكن كان أمام ف.. وطغيانه
 : من رب العاملني بال بينة وال دليل

 .. «ِإْن ك ْنَت ِجْئَت ِبآيٍَة َفْأِت هِبا ِإْن ك ْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ : قالَ »

وهان أمره ، تهذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إىل ربوبية رب العاملني كاذب يف دعواه سقطت دعو 
 : وصاحبها دعّي ال بينة عنده وال دليل! ولكن موسى جييب -ومل يعد هلذه الدعوة اخلطرية من خطر

 .. «َونـَزََع َيَده  فَِإذا ِهَي بـَْيضاء  لِلنَّاِظرِينَ . َفأَْلقى َعصاه  فَِإذا ِهَي ثـ ْعبان  م ِبني  »

وقد كان  -مث إن يده السمراء.. «مبني».. انيتهإهنا املفاجأة! إن العصا تنقلب ثعبانا  ال شك يف ثعب
، خيرجها من جيبه فإذا هي بيضاء من غري سوء -أي مائال  إىل السمرة« آدم»موسى عليه السالم 

فإذا أعادها إىل جيبه عادت مسراء! هذه هي البينة واآلية ، ولكنها املعجزة، بيضاء ليست عن مرض
 . ول من رب العاملنيإين رس.. على الدعوى اليت جاء هبا موسى

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه هلذه الدعوى اخلطرية؟ هل يستسلمون لربوبية رب العاملني؟ وعالم 
إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه؟ وعالم يقوم املأل من قومه ومراكزهم اليت هي من عطاء 

 فرعون ورمسه وحكمه؟

 ؟« نيرب العامل»عالم يقوم هذا كله إن كان اهلل هو 

فأين يذهب .. وال طاعة إال ألمر اهلل، فال حكم إال لشريعة اهلل« رب العاملني»إنه إن كان اهلل هو 
كال! إن الطاغوت ال .. وهو ال يقوم على شريعة اهلل وال يرتكن إىل أمره؟، شرع فرعون وأمره إذن

 ه السهولة!وال يسلم ببطالن حكمه وعدم شرعية سلطانه مبثل هذ. يستسلم هكذا من قريب



 

، بل إهنم ليعلنوهنا صرحية. وفرعون وملؤه ال خيطئون فهم مدلول هذه احلقيقة اهلائلة اليت يعلنها موسى
 : باهتام موسى بأنه ساحر عليم، ولكن مع حتويل األنظار عن داللتها اخلطرية

 .. «َفماذا تَْأم ر وَن؟. ْن خي ْرَِجك ْم ِمْن أَْرِضك مْ ي رِيد  أَ . ِإنَّ هذا َلساِحر  َعِليم  : قاَل اْلَمأَل  ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْونَ »

إهنا ذهاب .. إهنا اخلروج من األرض. إهنم يصرحون بالنتيجة اهلائلة اليت تتقرر من إعالن تلك احلقيقة
بالتعبري العصري احلديث! إن .. حماولة قلب نظام احلكم!.. أو.. إهنا إبطال شرعية احلكم.. السلطان

احلاكمون بغري شرع ، فقد خرج منها الطغاة، فإذا ردت احلاكمية يف أرض هلل. العباد هللو . األرض هلل
 . اهلل! أو خرج منها األرباب املتأهلون الذين يزاولون خصائص األلوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم

ه األرباب! فيعبدون الناس هلذ، وخرج منها املأل الذين يوليهم األرباب املناصب والوظائف الكربى
لقد قال الرجل .. وكذلك يدركها الطواغيت يف كل مرة.. هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة

يدعو الناس إىل شهادة أن ال  -صلى اهلل عليه وسلم -حني مسع رسول اهلل -بفطرته وسليقته -العريب
ه رجل آخر من العرب بفطرته وقال ل. «هذا أمر تكرهه امللوك!»: إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل

كان يفهم . لقد كان هذا العريب وذاك يفهم مدلوالت لغته.. «إذن حتاربك العرب والعجم»: وسليقته
أن شهادة أن ال إله إال اهلل ثورة على احلاكمني بغري شرع اهلل عربا  كانوا أم عجما ! كانت لشهادة أن 

فما كان أحد . هنم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيدا  أل، ال إله إال اهلل جديتها يف حس هؤالء العرب
مع ، شهادة أن ال إله إال اهلل، وال يف أرض واحدة، منهم يفهم أنه ميكن أن جتتمع يف قلب واحد

احلكم بغري شرع اهلل! فيكون هناك آهلة مع اهلل! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن ال إله إال اهلل كما 
 ... ذلك الفهم الباهت التافه اهلزيل!.. «مسلمني»فسهم يفهمها اليوم من يدعون أن

 .. «يَْأت وَك ِبك لِّ ساِحٍر َعِليمٍ ، َوأَْرِسْل يف اْلَمداِئِن حاِشرِينَ ، أَْرِجْه َوَأخاه  : قال وا»

ففي . وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال السحر. وكانت أرض مصر متوج بالكهنة يف شىت املعابد
وقد استقر .. ا تقريبا  يقرتن الدين بالسحر ويزاول السحر كهنة الديانات وسدنة اآلهلة!الوثنيات كله

وأن يرسل يف أحناء البالد من جيمع . على أن يرجىء فرعون موسى إىل موعد، رأي املأل من قوم فرعون
ويطوي السياق القرآين . بسحر مثله -بزعمهم -« سحر موسى»ذلك ليواجهوا . له كبار السحرة

لريفعه على املشهد ، جراء فرعون وملئه يف مجع السحرة من املدائن ويسدل الستار على املشهد األولإ



 

َوجاَء ».. !ال حكاية تروى، كأنه واقع منظور،  وذلك من بدائع العرض القرآين للقصص.. التايل
 .. «َوِإنَّك ْم َلِمَن اْلم َقرَِّبنيَ ، نـََعمْ : ِبنَي؟ قالَ ِإنَّ لَنا أَلَْجرا  ِإْن ك نَّا حَنْن  اْلغالِ : قال وا، السََّحَرة  ِفْرَعْونَ 

حيرتفون السحر كما حيرتفون الكهانة! واألجر هو هدف االحرتاف يف هذا وذاك! ... إهنم حمرتفون
وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة احملرتفني من رجال الدين! وكلما احنرفت 

باحلاكمية وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة  -سبحانه -وإفراده، هلل األوضاع عن إخالص العبودية
هم يقرون : وتبادل وإياهم الصفقة، وكافأهم على االحرتاف، احتاج الطاغوت إىل هؤالء احملرتفني، اهلل

سلطانه باسم الدين! وهو يعطيهم املال وجيعلهم من املقربني! ولقد أكد هلم فرعون أهنم مأجورون 
وهو .. وتشجيعا  على بذل غاية اجلهد، زيادة يف اإلغراء، ووعدهم مع األجر القرىب منه، على حرفتهم

وهم ال يعلمون أن املوقف ليس موقف االحرتاف والرباعة والتضليل إمنا هو موقف املعجزة والرسالة 
، لى األجراليت ال يقف هلا الساحرون وال املتجربون! ولقد اطمأن السحرة ع، واالتصال بالقوة القاهرة

عليه  -مث هاهم أوالء يتوجهون إىل موسى.. واستعدوا للحلبة، واشرأبت أعناقهم إىل القرىب من فرعون
ومن ، مث يكون من أمرهم ما قسم اهلل هلم من اخلري الذي مل يكونوا حيتسبون.. بالتحدي -السالم

 : األجر الذي مل يكونوا يتوقعون

 .. «أَْلق وا: قالَ .. ِقَي َوِإمَّا َأْن َنك وَن حَنْن  اْلم ْلِقنيَ ِإمَّا َأْن تـ لْ ، يا م وسى: قال وا»

ويف .. وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرهتم على الغلبة. ويبدو التحدي واضحا  يف ختيريهم ملوسى
فهذه الكلمة .. «قاَل أَْلق وا»: واستهانته بالتحدي -عليه السالم -اجلانب اآلخر تتجلى ثقة موسى

على طريقة القرآن . وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءها يف نفس موسى، دو فيها قلة املباالةالواحدة تب
 . بالكلمة املفردة يف كثري من األحايني، الكرمي يف إلقاء الظالل

وبينما حنن يف ظالل االستهانة وعدم  - عليه السالم -ولكن السياق يفاجئنا مبا فوجىء به موسى
 : الذي يرهب وخييف، هر السحر البارعإذا بنا أمام مظ، املباالة

َ النَّاِس َواْستَـْرَهب وه مْ »  . «َوجاؤ  ِبِسْحٍر َعِظيمٍ ، فـََلمَّا أَْلَقْوا َسَحر وا َأْعني 



 

أعني »وحسبنا أن نعلم أهنم سحروا . لندرك أي سحر كان، وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظيم
ذاته لفظ « اسرتهب»ولفظ . لنتصور أي سحر كان« وهمواسرتهب»: وأثاروا الرهبة يف قلوهبم« الناس
 . مصور

مث حسبنا أن نعلم من النص القرآين . فهم استجاشوا إحساس الرهبة يف الناس وقسروهم عليه قسرا  
أن موسى عليه السالم قد أوجس يف نفسه خيفة لنتصور حقيقة ما كان! ولكن ، اآلخر يف سورة طه

وتطالع مجاهري الناس يف الساحة الكربى ، وتطالع السحرة الكهنة، مفاجأة أخرى تطالع فرعون ومأله
 : اليت شهدت ذلك السحر العظيم

َنا ِإىَل م وَسى َأْن أَْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي تـَْلَقف  َما يَْأِفك وَن )"  فـََوَقَع احلَْقُّ َوَبَطَل َما َكان وا  (771َوَأْوَحيـْ
 " (776ِلَك َوانـَْقَلب وا َصاِغرِيَن )( فـَغ ِلب وا ه َنا772يـَْعَمل وَن )

، وأنه جارف، وخييل إىل الكثريين أنه غالب، ويسرتهب القلوب، ويسحر العيون، إنه الباطل ينتفش
يق! وما هو إال أن يواجه احلق اهلادئ الواثق حىت ينفثىء كالفقاعة ، وينكمش كالقنفذ، وأنه حم 

والتعبري القرآين هنا .. عميق اجلذور، ثابت القواعد، وينطفىء كشعلة اهلشيم! وإذا احلق راجح الوزن
وذهب ما عداه .. واستقر، وثبت.. «فوقع احلق»: وهو يصور احلق واقعا  ذا ثقل، يلقي هذه الظالل
وانكمشوا ، وصغروا، وذلوا، وغلب الباطل واملبطلون.. «وبطل ما كانوا يعملون»: فلم يعد له وجود

. ولكن املفاجأة مل ختتم بعد.. «فـَغ ِلب وا ه ناِلَك َوانـَْقَلب وا صاِغرِينَ »: ونبعد الزهو الذي كان يبهر العي
آَمنَّا ِبَربِّ : قال وا. َوأ ْلِقَي السََّحَرة  ساِجِدينَ ».. مفاجأة كربى.. واملشهد ما يزال حيمل مفاجأة أخرى

 .. «َربِّ م وسى َوهار ونَ . اْلعاَلِمنيَ 

وملسة احلق للقلوب املهيأة لتلقي احلق والنور ، ور احلق يف املشاعرون. إهنا صولة احلق يف الضمائر
وهم أعرف الناس . ومدى ما ميكن أن يبلغ إليه، إن السحرة هم أعلم الناس حبقيقة فنهم.. واليقني

. أم من القدرة اليت وراء مقدور البشر والسحر، بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشر
ألنه أقرب إدراكا  هلذه ، أكثر الناس استعدادا  للتسليم باحلقيقة فيه حني تتكشف لهوالعامل يف فنه هو 

ومن هنا حتول السحرة من التحدي السافر إىل .. ممن ال يعرفون يف هذا الفن إال القشور، احلقيقة
ولكن الطواغيت املتجربين ال يدركون  .. الذي جيدون برهانه يف أنفسهم عن يقني، التسليم املطلق



 

. كيف يتسرب النور إىل قلوب البشر وال كيف متازجها بشاشة اإلميان وال كيف تلمسها حرارة اليقني
وهي بني  -فهم لطول ما استعبدوا الناس حيسبون أهنم ميلكون تصريف األرواح وتقليب القلوب

لذي مل ومن مث فوجىء فرعون هبذا اإلميان املفاجئ ا.. -أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء
مث هزته .. يدرك دبيبه يف القلوب ومل يتابع خطاه يف النفوس ومل يفطن إىل مداخله يف شعاب الضمائر

لرب  -وهم من كهنة املعابد -مفاجأة استسالم السحرة: املفاجأة اخلطرية اليت تزلزل العرش من حتته
.. ارون إىل رب العاملني!بعد أن كانوا جمموعني إلبطال دعوة موسى وه. رب موسى وهارون. العاملني

وكل جرمية ميكن أن يرتكبوها بال حترج يف سبيل .. والعرش والسلطان مها كل شيء يف حياة الطواغيت
كأمنا كان عليهم أن يستأذنوه يف .. «آَمْنت ْم ِبِه قـَْبَل َأْن آَذَن َلك ْم!».. هكذا: احملافظة على الطاغوت
 -أو يستأذنوه يف أن ترتعش وجداناهتم -لطان هلم عليهاوهم أنفسهم ال س -أن تنتفض قلوهبم للحق

وهم أنفسهم ال  -أو يستأذنوه يف أن تشرق أرواحهم -وهم أنفسهم ال ميلكون من أمرها شيئا  
أو أن يطمسوا . أو كأمنا كان عليهم أن يدفعوا اليقني وهو ينبت من األعماق. ميسكون مداخلها

حيجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقني! ولكنه الطاغوت  أو أن. اإلميان وهو يرتقرق من األغوار
 جاهل غيب مطموس وهو يف الوقت ذاته متعجرف متكرب مغرور!

ِإنَّ هذا َلَمْكر  َمَكْرمت  وه  يف اْلَمِديَنِة لِت ْخرِج وا ِمْنها »: مث إنه الفزع على العرش املهدد والسلطان املهزوز
 .. «َأْهَلها

إهنا دعوة موسى إىل .. واملسألة واضحة املعامل !«ه  َلَكِبري ك م  الَِّذي َعلََّمك م  السِّْحرَ ِإنَّ »: ويف نص آخر
ولقد فزعوا .. وملؤه كانوا يعرفون، وفرعون كان يعرف.. هي اليت تزعج وختيف.. «لعاملنيرب ا»

: قالوا. ساجدينفأوىل أن يفزعوا اآلن وقد ألقي السحرة . للدعوة من موسى وهارون إىل رب العاملني
ومتكنه من ، رب موسى وهارون! والسحرة من كهنة الديانة الوثنية اليت تؤله فرعون. آمنا برب العاملني

إنه التعذيب والتشويه : رقاب الناس باسم الدين! وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع
وعدة الباطل .. ه باحلجة والربهانالذي ال ميلكون دفع، وسيلة الطواغيت يف مواجهة احلق.. والتنكيل

 .. يف وجه احلق الصريح

وتستهني ببأس ، ولكن النفس البشرية حني تستعلن فيها حقيقة اإلميان تستعلي على قوة األرض
إهنا ال تقف . وحتتقر الفناء الزائل إىل جوار اخللود املقيم، الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على احلياة



 

ا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ وماذا ماذا ستأخذ وماذ: لتسأل
فهي ال ، ألن األفق املشرق الوضيء أمامها هناك.. ستلقى يف الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟

 .. تنظر إىل شيء يف الطريق

َقِلب وَن )"  َنا ( َوَما تـَْنِقم  ِمنَّا ِإالَّ أَ 722قَال وا ِإنَّا ِإىَل َربِـَّنا م نـْ ْن آَمنَّا ِبآيَاِت َربِـَّنا َلمَّا َجاَءتْـَنا َربَـَّنا أَْفرِْغ َعَليـْ
. كما أنه ال خيضع أو خينع. نه اإلميان الذي ال يفزع وال يتزعزعإ... "(729َصبـْر ا َوتـََوفَـَّنا م ْسِلِمنَي )

ِإنَّا : قال وا»:  جوارهويستيقن من الرجعة إىل ربه فيطمئن إىل، اإلميان الذي يطمئن إىل النهاية فريضاها
َقِلب ونَ   .. «ِإىل َربِّنا م نـْ

ال يداهن وال .. وأهنا معركة العقيدة يف الصميم.. والذي يدرك طبيعة املعركة بينه وبني الطاغوت
ألنه إمنا حياربه ويطارده على ، لن يقبل منه إال ترك العقيدة وال يرجو الصفح والعفو من عدوٍ .. يناور

وإىل ، والذي يعرف أين يتجه يف املعركة.. «تـَْنِقم  ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِبآياِت َربِّنا َلمَّا جاَءْتنا َوما»: العقيدة
إمنا يطلب من ربه الصرب على الفتنة والوفاة على ، من يتجه ال يطلب من خصمه السالمة والعافية

 : اإلسالم

 .. «ْسِلِمنيَ َربَّنا أَْفرِْغ َعَلْينا َصرْبا  َوتـََوفَّنا م  »

يقف الطغيان عاجزا  أمام القلوب .. وأمام االطمئنان، وأمام الوعي، ويقف الطغيان عاجزا  أمام اإلميان
اليت خيل إليه أنه ميلك الوالية عليها كما ميلك الوالية على الرقاب! وميلك التصرف فيها كما ميلك 

وماذا ميلك .. ال ميلك أمرها إال اهلل، اهلل ألهنا من أمر، فإذا هي مستعصية عليه. التصرف يف األجسام
القلوب يف جوار اهلل؟ وماذا ميلك اجلربوت إذا اعتصمت القلوب باهلل؟ وماذا ميلك  إذا رغبتالطغيان 

هذا . السلطان إذا رغبت القلوب عما ميلك السلطان! إنه موقف من املواقف احلامسة يف تاريخ البشرية
 .. السابقني.. ملؤمنني من السحرةوا، الذي كان بني فرعون وملئه

وانتصار . وانتصار العزمية على األمل. بانتصار العقيدة على احلياة. إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية
فما . بإعالن ميالد احلرية احلقيقية. إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية !«الشيطان»على « اإلنسان»

واالستهانة بالقوة املادية اليت . ت املتجربين وطغيان الطغاةاحلرية إال االستعالء بالعقيدة على جربو 



 

ومىت عجزت القوة . متلك أن تتسلط على األجسام والرقاب وتعجز عن استذالل القلوب واألرواح
 . املادية عن استذالل القلوب فقد ولدت احلرية احلقيقية يف هذه القلوب

ادية! فهذه القلة اليت كانت منذ حلظة تسأل إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية بإعالن إفالس امل
هي ذاهتا اليت تستعلي على فرعون وتستهني .. ومتىن بالقرب من السلطان، فرعون األجر على الفوز

وال تغري ، وما تغري يف حياهتا شيء. وت قبل صابرة حمتسبة على التنكيل والتصليب، بالتهديد والوعيد
وقعت اللمسة اخلفية اليت تسلك الكوكب املفرد يف الدورة  إمنا -يف عامل املادة -من حوهلا شيء

وقعت اللمسة .. وتصل الفرد الفاين بقوة األزل واألبد، وجتمع الذرة التائهة إىل احملور الثابت. الكربى
وتتلقى البصرية ، ويتسمع الضمري أصداء اهلداية، فيلتقط القلب إيقاعات القدرة، اليت حتّول اإلبرة

وقعت اللمسة اليت ال تنتظر أي تغيري يف الواقع املادي ولكنها هي تغري الواقع املادي .. إشراقات النور
.. يف عامل الواقع إىل اآلفاق اليت مل يكن يطمح إليها اخليال! ويذهب التهديد« اإلنسان»وترفع 

ق القرآين وال حييد! ويسدل السيا، وال يرتدد، ال يتلفت. وميضي اإلميان يف طريقه.. ويتالشى الوعيد
وعندئذ . إن روعة املوقف تبلغ ذروهتا وتنتهي إىل غايتها.. الستار على املشهد عند هذا احلد وال يزيد

على طريقة القرآن يف خماطبة الوجدان ، يتالقى اجلمال الفين يف العرض مع اهلدف النفسي للقصة
 -ف بعد ذلك أمام إدراك السحرةونق.... يف تناسق ال يبلغه إال القرآن، اإلمياين بلغة اجلمال الفين

أن املعركة بينهم وبني فرعون وملئه  -وجعل هلم فرقانا  يف تصورهم، بعد أن أشرق نور اإلميان يف قلوهبم
ل هؤالء وحده الذي أهَّ  اهلل تعاىل فهو.. هي معركة العقيدة وأنه ال ينقم منهم إال إمياهنم برب العاملني

إهنم يقدمون على املوت مستهينني ليقينهم بأهنم هم املؤمنون ..  سبيلهاملؤمنني لالستهانة مبا يلقونه يف
برب العاملني وأن عدوهم على دين غري دينهم ألنه مبزاولته للسلطان وتعبيد الناس ألمره ينكر ربوبية 

 -وما ميكن أن ميضي املؤمنون يف طريق الدعوة إىل رب العاملني.. فهو إذن من الكافرين.. رب العاملني
وأن ، أهنم هم املؤمنون: إال مبثل هذا اليقني بشقيه -لى ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيلع

 . ه. ا 736(. وال ينقمون منهم إال الدين، وأهنم إمنا حياربوهنم على الدين، أعداءهم هم الكافرون
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ذن هللا، مت حبمد هللا تعاىل اجلزء الأول  تعاىل أجأززاء ونتبعه بإ

وقظ أه أأمًة وي، هللا س بحانه أأن حييي أه قلوب غلفاعلَّ ... أأخر

.. مال وال أنون وجيعهل لنا زخرا وشفيعا يوم ال ينفع، من س باهتا

 .وامحلد هلل رب العاملني
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