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خدمة «فوائد فقهية»

لإلشرتاك (واتس أب)00966576975885 :
لإلشرتاك (تليجرام)Fiiqh :
لإلشرتاك (تويرت)@Fiiqh1 :

خدمة «فوائد فقهية نسائية»

لإلشرتاك (واتس أب)00966576890441 :
لإلشرتاك (تليجرام)Fiiqhw :
لإلشرتاك (تويرت)@Fiiqhw_ :
تصلك مسائل فقهية منتخبة من كتب وأقوال أهل العلم
يكتبها  /نايف بن حممد اليحيى

عضو الدعوة واإلرشاد مبركز الدعوة بربيدة

@naif_alyahya

ضمن برامج مكتب الدعوة باملريدسية بربيدة
@mrdsyahNET
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وسلم وبارك على َخاتم النبيينَ ،
وخليل
الحمد هلل رب ال َعالمينَ ،
َ
وصلى اهلل َ

أجمعين ،أما ب ْعد:
رب ال َعالمين ،وعلى آله َ
وصحبه َ

َ
المصطفى ِ 
وسيرته ،وقد
فأقدم كتَابي هذا لكل ُمحب لهدي
حرصت على إظهار جوانب الت َكامل يف َشخص رسول اهلل ِ ،
وذكر
َ
ْ
ومزجتها ببعض ُملتقطات األدب ،وروائع
األخ َبار يف ذلك ُمضمنة بعض ال َفوائد،
َ
رجعت إلى أصول كتُب السنَّة
األب َيات ،وليس لي منها إال النقل واالختيار ،وقد َ

وضبطه ،ولم أتوسع يف العزو لئال يطول الكتاب
والسيرة لمحاولة توثيق النص َ
ِّ
وتك ُثر الحواشي ،وحاولت ذكر ما َصح من األحاديث ،وأما القصص فلم ألتزم

فيها بالصحة ،وقد كان األئمة يتسامحون يف مرويات السير والمغازي ما لم

تتضمن حكمًا.

قال اإلمام عبد الرحمن ابن مهدي  فيما أخرجه البيهقي يف المدخل:

«إذا روينا عن النبي  يف الحالل والحرام واألحكام ،شددنا يف

األسانيد ،وانتقدنا يف الرجال ،وإذا روينا يف الفضائل والثواب والعقاب ،سهلنا يف

األسانيد وتسامحنا يف الرجال».

وقال اإلمام أحمد « :األحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى

يجيء شيء فيه حكم».
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وقال يف رواية عباس الدوري عنه« :ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه

األحاديث  -يعني :المغازي  -ونحوها ،وإذا جاء الحالل والحرام أردنا قومًا
هكذا ،وقبض أصابع يديه األربع»(.)1

وكنت قيدت النقول التي أوردتها يف الكتاب قديمًا ،وبعضها لم أقيد مرجعه يف

ذلك الوقت ،فما وضعته من كالم بين عالمتي تنصيص فهو من نقلي ال من قولي.

وطبع أول طبعة عام 1427هـ ثم طبع ثانية ،وهذه الطبعة الثالثة تمت مراجعته

فيها وتنقيحه وإضافة بعض الفوائد.

وقد تولى طبعه اإلخوة الكرام يف مكتب الدعوة بالمريدسية ببريدة جزاهم اهلل

خير الجزاء وبارك فيهم.

وهذا ُجهد ِ
تصويب فليكرمني به على أحد
المقل ،ومن كان لديه إفادة أو ْ

برامج التواصل

نايف اليحيى
@naif_alyahya

وله مني الشكر والدعاء



((( ينظر :الكفاية يف علم الرواية للخطيب (ص ،)362فتح المغيث ( ،)350 /1النكت على كتاب ابن
الصالح البن حجر (.)888 /2
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والسالم ع َلى من ال نَبي بعده ،وب ْعد :ف َقد َقرأت يف
وحدَ هَّ ،
الحمدُ هلل ْ
َ
والصالة َّ
بوة) ِّ
حمد ال َيح َيى،
لمؤل ِفهَ /نايف بن ُم َّ
الكتَاب الذي ُهو ب ُعنوان( :من م َقا َمات ال ُّن َّ

اعتمد فيه ُمؤل ُفه على ك ٍ
وتحرى
والسيرة،
َّ
السنة ِّ
َثير من كتُب ُّ
فأل َفيته كتَابًا َجيد ًاَ ،
يف ك ٍ
المواضع ما َثبت عن النبي  يف ذلك ،و َقد َجاء بأس ُل ٍ
وب
َثير من َ
أدبي ،وعب ٍ
ارة َسهلة ،ن َفع اهلل به كَاتبه و َقارئَه ،وباهلل التَّـوفيق.
َ
َ
َكت َبه

أ.دَ .خالد بن َعلي َ
املشيقح
األستاذ بكلية الشريعة يف جامعة القصيم
واملدرس يف احلرمني الشريفني
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 Jبني َيدي امل َقا َمات L
وجوامع َ
َ
ال َيزال المؤمن يجتَني َ
الكلمَ ،
وكرائم ْ
األخالق،
أطايب
الحكمَ ،
ِ
القراءة
َ
كلما أ َعاد الن َظر يف سيرة الحب ْيب  وأم َعن َ
وفرائد اآل َدابَ ،
ينهل منها الك َبار ،ويتَربى على
بحق مأ ُدبة َ
شمائلَ ،
فيهاَ ،فهي َ
فضائل ،و َمائدة َ
ٍ
عنهاَ ،عالمًا أو ُمت َعلمًاَ ،صغير ًا أو كَبير ًا،
ألحد االستغنَاء َ
فليس َ
الصغارَ ،
ُم ُثلها ِّ
الشايفِّ ،
والسبيل َّ
والسعادة
لكل من أراد
َ
َذكر ًا أو ُأنثىَ ،فهي المعين َّ
األنس َّ
الصايفَّ ،
وال َفائدة.

َ
الحسين 
واألئمة عناي ًة َشديدةَ ،فهذا علي بن
السلف
َّ
َ
لذا ُعني بها َّ

السورة من ال ُقرآن”.
كما نُع َّلم ُّ
يقول “ :كنَّا نُع َّلم م َغازي النبي َ 

ُ
لمنا
ويقول إسماعيل بن َّ
محمد بن َسعد بن أبي و َّقاص “ :كان أبي ي َع ُ

ذكرها”.
رسول اهلل يعدُّ ها َعلينا ،ويقول :هذه مآثر آبائ ُكم فال تض ِّيعوا َ
م َغازي ُ

ِ
إهمال َمعرفة األيام
يجمل بأولي العلمَ ،
ويقول اإلمام ابن َكثير “ :وال ُ

اإلسالمية”.
الن َبو َّية ،والتَّواريخ ْ

رش ٍ
اإلسهام يف ْ
بيها
وبناء على ذلك ورغب ًة يف
فة من َرحيق إمام هذه األمة و َن َ
َ
ً
مض ٍ
وإض ٍ
ٍ
وقائدهَ ا ،ذكَرت َإش ٍ
ات ،من َعبير تلك
ارات
اءات َو َو َ
وإلماحاتَ ،
قامها .... 
الم َقامات ،التي َ
كريم . . .
أسأل اهلل أن ين َفع هبا
قارئها وك َ
َ
َاتبها  . . .إنه َجوا ٌد ٌ
ْ
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 Jمن َم َقا َم ِات ُّالن ُب َّوة L
َ
ووضعت َقلمي على الورق،
َابتها،
لما َأردت استِ ْهالل هذه الم َقد َمة وكت َ
جرى بس ٍ
وحر َقته،
يسطر َغرا َمه
رعة َ
َ
ومودته ،وله َفتَه ُ
وحبه َ
وأشواقهُ ،
َ
ومضى بخ َّفةَ ،
ُ
ويسرة فإذا ال َغارقون يف َشهواهتم،
وهو يلتَفت َيمن ًة فيرى المح ِّبين يف ُل َهاثهمْ ،
ِ
الحب ُحروف األشواقَ ،
ويصوغ الم َقامات،
وأخذ يد ِّبج الع َباراتُ ،
فسطر بمداد ُ
َ
الكلمات
ويصدح هبذه
ْ
َ
��م��ال ُبثين ٍَة
فمن َش��اء فل َيذكر ج َ
محم ٍد
للحبيب
َس��أذكُ��ر ُح��ب��ي َ
َّ

وي�� ْب��دو مح َّياه ل َعيني يف ال��كَ��رى
وتُ��دركُ��ن��ي يف ذك����رِه َق��ش�� َع��ري��ر ٌة

الر ِ
بائب
ومن َش��اء فل َيغزل ُ
بحب َّ
العشاق ُحب الح َب ِ
وصف َّ
ائب
إذا َ
��س��ي أف���دي ِ
ل��ن�� ْف ِ
ِ
�����ارب
���ه إذ ًا واأل َق
ْ
من الوجد ال ِ ِ
األج ِ
انب
يحويه علم َ
َ

ٍ
ِ
ومزايا
أمجاد ًا
وحضاراتَ ،
َ
الرساالت وأمة من األمم َ
رسالة من َ
إن لكل َ

فضائلها ،وإن لهذه األ َّمـة م َقامًا َخاصًاَ ،
وشرفًا َرفيعًا،
ومآثر تت ََشرف هبا وتتَبنى َ
ومنَاقب متَميزة؛ ذاك أهنا « ُتوفِي و ُتتِم س َبعين أمة يوم الق َيامة ،هي خيرها وأكر ُمها
على اهلل .)1(»

بل َجعلها اهلل َشاهد ًة وشهيد ًة على األمم قبلها ،ف َعلى كل مؤمن أن يحمد
ِ
أعماق قلبه ،مغتبطًا مجتذ ً
والتمجيد،
أسمى آيات الثنَاء والمدْ ح
ال رافعًا َ
ربه من َ
األحد ،قائالً يف ِصدق وحب وو َفاء:
مبتهالً إلى المالك َ
وت��ي��ه��ًا
وم���م���ا زَادين َش���رف���ًا
َ
َّ

وك����دت ب��أخ��م ِ
��ص��ي أ َط ُ
��ري��ا
ُ
ُ
����أ ال�� ُّث َّ

((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)219/33وقال ابن تيمية :حديث جيد .الجواب الصحيح (.)232/2
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تحت قولك ي��ا ع َبادي
ُ
دخ��ول��ي ْ

أح���م���د ل���ي نب َّيا
وأن َص��� َّي���رت
َ

وحياتك سعاد ًة فلتكن مع
أنسًاَ ،
إذا َأردت أن تج َعل يو َمك عيد ًا ،ولح َظاتك َ

سيرة وهدي محمد .

ِ
أروع ما كت َبت ،وتنَاقل األج َيال أخ َباره فكان
" َع َزفت األقالم بسيرته ف َكانت َ
أمتَع ما سم َع ْت؛ ُأذن َ
السماء لهدَ اية األرض ،خير
رسائل َّ
آخر َ
الخير الذي استَقبل َ
وخير من ُأ ِ
مشى على قدَ مَ ،
من َ
الحصى
رسل لأل َمم ،وخير من َحكم و َعدل ،س َّبح
َ
الحجر عليهَ ،
الجمل إليه ،وب َكى الجذع على َفراقه ،ونبع
وشكا
وسلم
َ
َ
يف يديهَ ،

ذراع َّ
أصابعهَ ،
الشاة،
الماء بين َ
لرسالته ،وك ُثر الط َعام بربَكته ،وك َّل َمه َ
وشهد الذئب َ
وحدثه ال َّطير"(.)1
و َظلله ال َغ َمامَ ،

��م�� ًة
ك��م��ال ال��دِّ ي��ن أع�� َل��ى ه َّ
ول���ه َ

��م��و أن ي�� َق��اس ب�� َث ِ
��ان
وي��س ُ
ي�� ْع��ل��و ْ

ل��م��ا َ
زان��ه��ا
��ري��ة َ
أض����اء ع��ل��ى ال�� َب َّ

ِ
ال��رح��م��ن
ب��ه��ا يف ط��اع��ة
و َع��ل�ا َ
ِ
إن��س ِ
��ان
ول��ق ُ
��ي��ت كُ���ل ال��نَّ��اس يف َ

ِ
سنها
���روح
ب���أرواحِ
المحامد ُح َ
َ
َ
َي ُ
ِ
َامها
وإن ُف َّض يف األكْوان م ْسك خت َ

ات الم َف ِ
َفيرقى بها يف سامي ِ
اخرِ
َ
َ َ
ْ
ت��ع��ط��ر م��ن��ه��ا كُ���ل ن��ج ٍ
��د و َغ��ائ��رِ
َ
ْ
َ َ

الصيد يف َجوف ال َفرا
وجدت كل َّ
َف َ

احةِ ،
وجوامع ال َكلم ،و َبديع
وأز َّمة ال َبالغةَ ،
مهما أويت األ َدباء من أعنَّة ال َف َص َ
َ
ِ
ومهما ت َبارت ال َقرائح ْ
وجزيل ِّ
ظمته،
وروائع النَّظم،
النَّثرَ ،
تشدو أناش ْيد َع َ
َ
الشعرَ ،
ِ
وص َفاء َسريرته.
فستَظل َخ ْجلى أ َمام زكَاء سيرته َ
َ

جزة
الرسل إال و ُأ ِّيد بآية ثم َذه َبت ،وم ْع َ
ما من نَبي من األنب َياء وال َمب ُعوث من ُّ

((( الزهاد مائة (ص ،)7وانظر هذه المعجزات يف كتاب :دالئل النبوة ألبي نعيم وكذلك كتاب البيهقي يف
نفس العنوان.
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وش ٍ
ِ
ريعة ثم ن َ
انصرمتَ ،
ومعجزته َخالدَ ٌة َتالـدَ ٌة باقيـ ٌة ما بقي
ُسخت؛ لكِن آيتَه
ثم َ
ِ
إنسان
الن ِّيران ،وما وجد يف
األرض َ
رمت
َج��اء النَّبيون باآليات
َ
فانص َ
َ
ط���ال ال��م��دَ ى ُج��د ٌد
كلما
آي��اتُ��ه َ

ِ
��ن��ص��ر ِم
��ح��ك��ي�� ٍم َغ��ي��ر ُم َ
وج��ئ��ت��نَ��ا ب َ
ِ
��ل�ال ِ
ي��زي��ن ُ��ه��ن َج ُ
وال��ق��د ِم
ال��ع��ت��ق

«جاءت ْ
كصربهُ ،
وشكره
أخالقه بن ََسق م َت َكافئ َف ْ
َ
وكر ُمه َ
زهده ك ُ
َجودهَ ،
َح ِ
ك ِ
وهكذا أرسله اهلل ِ 
يغ من ُظو َمة ْ
ليص َ
األخالق األ َبدية بأ ْقالم من
لمهَ ،
َ
ثمان كرب َياء
أسس أول
مدرسة لت ُ
َواضع الع َظ َماء ،و َقف على ُج َ
َ
نُور الهدَ اية ،ثم َّ
ِ
اضعهَ ،
والضع َفاء»(.)1
وأخذ م َكانه بين ال ُبسطاء ُّ
بتو ُ
النَّفس َيودعه ،و َغ َزا األفئدة َ
ِ
الصوف،
كان
يخصف نعله ،و َيحلب َشا َته ،ويكون يف مهنَة ْ
أهله ،ويل َبس ُّ
ويركَب الحمار ويردف عليه  ..ومع هذا فقد ميزه اهلل بكريم ِ
الخالل َ
وشريف
َّ
ُ
َ
ِ
الخصالَ ،
كره.
َ
دره ،وأ ْعلى ذ َ
وشرح َص َ
لما سئلت أم المؤمنين عائشة  عن عمله يف بيته قالت « :كان يفلي

ثوبه ،ويحلب شاته ،ويخدم نفسه» وقالت يف حديث آخر « :كان يخيط ثوبه،

ويخصف نعله ،ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوهتم»(.)2
َض��م اإلل��ه اس��م النَّبي إل��ى ِ
اسمه
ْ
ِ
َ
اس���م���ه ل�� ُي��ج�� َّل�� ُه
وش�����ق ل���ه م���ن

أشهدُ
إذا قال يف الخَ مس َ
المؤذن َ

حمو ٌد وهذا
محمدُ
َّ
فذو ال َعرش َم ُ

ِ
وأكمل
المراتب،
أج َّل الم َقا َمات،
جمع يف َشخصه وبين جن َبيه َ
َ
وأسمى َ
َ
َ
ِ
لماء وفقههم
المنَاقِب ،فإذا ُذكِ َر ال ُع َّباد
ُّ
وهتجدهم فهو إما ُمهم ،وإذا أشير إلى ال ُع َ
((( الزهاد مائة (ص.)14
((( أخرجهما اإلمام أحمد يف المسند وصححهما األلباين.
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فهو أستَا ُذهم ،وإذا امتُدح ُّ
وبسالتهم فهو َقائدهم ،وإذا تم َّيز الدُّ عاة
الشجعان َ
ٍ
وأكمل نَص ْيب.
منقبة أو َفر َحظ
بأسلوهبم فهو ُقدوهتم ،فله يف كُل
َ
ْ
النجوم ُهمومه
مسرى ُ
فل َقد َس َرت َ

وم َضت ُمضي ال َباترات َعزائمه
َ

«لم ينطِ ْق إال عن مِ ِ
ف بالعصمة،
يراث
حكم ٍة ،ولم يتك َّلم إال بكالم قد ُح َّ
َ

وشيد بالتأييد ،و ُي ِّس َر بالتوفيق ،وهو الكال ُم الذي أل َقى ال ّله عليه المح ّبةََّ ،
وغشا ُه
بال َقبول ،وجمع له بين المهابة والحالوة ،و َب ْين ُح ِ
سن اإلفهام ،وق ّلة عدد الكالم،
ِ ِ
معاودته.
مع استغنائه عن إعادته ،وق ّلة حاجة السامع إلى َ

حجة ،ولم َي ُقم له َخصم،
بار ْت له َّ
لم تسقط له كلمة ،وال َز ّلت به َقدَ م ،وال َ
القصار ،وال ي ِ
الخ َطب ال ِّطوال بالكلِم ِ
وال أفحمه خطيب ،بل ُّ
إسكات
لتمس
َ
يبذ ُ َ
َ
بالصدق.
الخصم إال بما يعرفه الخصم ،وال
يحتج إال ِّ
ُّ
أصدق ل ْف َظًا ،وال أعدَ ل وزنًا
أعم نَفعًا ،وال ْ
يسمع الناس ب َكال ٍم َقط ّ
ثم لم َ

من كَالمه»(.)1

ي��ا ُّأي��ه��ا األُم����ي َح��س�� ُب��ك ُرت�� َب�� ًة

ِ
لماء
يف العلم أن دانَ���ت ل��ك ال ُع َ

ِ
وس ِعدت َ
البشرية
ظهر للدُّ نيا َ
فلما َ
أضاء ال َكون ،واستَبشر التَّاريخَ ،
ُولدَ َّ
()2
فأضاء َمدَ ائن ُب ْصرى َّ
أجمل
ورأت أمه نُور ًا َخ َرج منها َ
والشام  ،فل َّله ما َ
بمولدهَ ،
َ
أجل ذلك ال َيوم الذي ولدَ فيه
اللح َظات ،وما َ
تلك َ
��اح��ه
ي���و ٌم يتيه على ال��زَّم��ان َص�� َب ُ

وم����س����اؤه ب��م��ح��م ٍ
��د َّ
وض���ـ���ا ُء
َّ
َ

ات ح َياته وأيام وال َدته مِألها الربَكَات والن َف َحات ،فلم َتعرف
لح َظ ُ
كانت َ

((( البيان والتبيين للجاحظ ()2/13
((( صححه الحاكم ،وقال ابن كثير هذا اسناد جيد قوي «السيرة النبوية» (.)229/1
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َ
حسبًا ،وال أع َظم
أشرف َ
نسبًا ،وال َ
أكرم َ
أكمل َخ ْلقًا ،وال أن َبل ُخ ُلقًا ،وال َ
البشرية َ
ِ
وضا ًء يف
َاسًا َّ
َبرك ًة َ
سيرته نرب َ
وص َفا ًء وطهر ًا وصدقًا منه  فقد كانَت َ
ِ
وأكمل
ونور ًا َّ
مسلم ،ف َقد نُقلت بأدق تفصيل َ
وهاجًا يف درب كل ْ
َطريق كُل مؤمنَ ،
ب َيان،
محمد ًا ( )هو
َ
أحد النُّقاد ال َغربيين" :إن َ
وأوضح َحال؛ كما قال َ
الوح ْيد الذي ولد على َضوء َّ
الشمس".

ِ
ِ
بكمال ْ
لهجته ،ال َقريب وال َبعيد،
وسمو روحه وصدق َ
أخالقه ُ
وقد َشهد َ
ِ
َ
بعض
ور من أقوال
والموافق
والموالي والم َعادي،
َ
َ
والمخالف ،فدُ ونك ُص ٌ

طروها
يس
َ
أنفسهم أمام تلك الع َظ َمة التي هبَرهتم إال أن َ
المستَشرقين الذين ما مل ُكوا َ
بأقالمهم :يقول أد ْيب َ
ِ
ار ُ
يحل
أحو َجنا اليوم إلى ُ
كم َح َّمد ُ
دشو« :ما َ
أيرل ْندا بر َن ْ
رجل ُ
َ
مشاكل ال َعالم وهو يحتَسي فنَجانًا من ال َقهوة».

أعسر وال أب َعد منه منَا ً
ظهور
ال وقت ُ
ويقول السير موير« :لم ي ُكن ْ
اإلصالح َ

الحًا تم كالذي تركَه عند و َفاته».
وإص َ
نجاحًا ْ
محمد ،وال ن ْعلم َ
َّ

رجل
رجل على هذه األرض قد َع َرف اهلل ،وإن كان ُ
وقال ليو َنارد« :إن كان ُ
بقص ٍد َشريف ودافع َعظيم ،فإن
على هذه األرض قد أخ َلص له ،و َفني يف خد َمته ْ
محمد نبي ال َع َرب».
هذا ُ
الرجل بال ر ْيب هو َّ
َ
النجاح الذي لم ينل م ْثله
المعارف
ويف دائرة َ
البريطانية« :ل َقد َصادف محمد َ

مصلح ديني يف َزمن من األزمنَة».
نبي وال ْ

وقال َ
المصلحين».
محمد ًا بال َنزاع هو أع َظم ْ
بوزورث سميث« :إن َ

فمحمدٌ  الذي هو يف َ
والرسل،
َ
نظر ْ
المسلمين َخاتم األنبياء ُّ
األخرى أعظم
ونبي الرحمة والزكاء والنبل ،هو يف ن َظر الم َفكرين من الملل
َ
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ِ
ِ
رجل دون أن َ
نشرف حدي َثنا به
نتحدث عن سيرة ُ
المصلحين ،فال يحق لنا أن َ
ْ
أو ً
بساتين هذا الكتاب لتَس َتن ِْشق من َعب ْير م َقا َماتِه ،ولتَقطِف من َزهر
ال"؛ ف َتنَقل يف َ
ِ
ْ
يسعني إال
شمائله وص َفاته  ،وال َ
أخالقه وح َياته ،ول َتتَذوق من َمعين َ
أن َأردد َقول حسان :
محمد ًا بم َقالتي
م��ا إن َم��دَ ْح��ت
َّ

بمحم ِد
لكن َم��دَ ح��ت م َقالتي
َّ
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ِ Jم ْيال ُد ا َحل َياة L
َ
فأحست آمن ُة بنت وهب أن َشيئًا
ْصرمت
األشهر والليالي َ
ُ
مضت األيام ،وان َ
يتَحرك يف َداخلها وكأن َمولود ًا َيعيش يف أحشائِها ،إال أن آالم الحمل ومواج َعه

يظهر منها شيء ،ولم يبد منها ما ُ
يدل على ذلك.
لم َ

تقول عمته :كنا نسمع أن رسول اهلل  لما حملت به آمنة بنت

وهب كانت تقول :ما شعرت أين حملت به ،وال وجدت له ثقلة كما تجد النساء،
إال أين قد أنكرت رفع حيضتي ،وربما كانت ترفعني وتعود ،وأتاين آت وأنا بين
النائم واليقظان فقال :هل شعرت أنك حملت؟ فكأين أقول :ما أدري ،فقال :إنك

قد حملت بسيد هذه األمة ونبيها ،وذلك يوم األثنين ،قالت :فكان ذلك مما يقن

عندي الحمل(.)1

ِ
ِ
وعندها وضعت ذلك الطهر وتلك َ
بأسرها
الشمائل ،بل ُولدت الحياة
الصغير ،الذي كانت الدُ نيا َتنتظر ُه ل ُيغير َمسارها ،و ُينير
يف َ
أحضان ذلك الطفل َ
َطريقها ،ويخرج َمن فيها مِن َغياهب ال ُظلمات إلى َمش َا ِعل النُور ِ
والهداية ،كُل
الحكيم الخبير.
ذلك بإذن َ
ِ
وع َ
وضعته وولدته رأت نور ًا ساطعًا عظيمًا َظهر مِنها َحتى أنار قصور
ندما
َ
ُبصرى َ
والشام ،كما قال عن نفسه « :أنا دعوة أبي إبراهيم ،وبشرى

عيسى ،ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام»(.)2

((( طبقات ابن سعد ( ،)1/98وينظر :شرف المصطفى ألبي سعيد الخركوشي ()1/350
((( أخرجه اإلمام أحمد يف المسند من عدة طرق ،وصححه محققوا المسند ،ورواه الطربي والحاكم
وصححه.
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األرض ،وجعل يبحث عن َثدي ي ِ
ْ
لتقمه كَغيره
الصغير على
دب هذا الطفل َ
ّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحنان،
من الصبية ليسكن ُجوعه و ُيذهب ظمأه  ..ولكن تلك األُم التي َيملؤها َ
ِ
يسد َرمقه ،ويف هذه األ َثناء َجاء نِسوة من بني
و ُيحيط هبا البِ ْشر ،لم يكن فيها ما ُ
ِ
الرضعاء يرضعنهم ومن َبينهن امرأ ٌة تسمى َحليمةَ ،فلندَ ع القلم
َسعد يلتمسن ُّ
ِ
ِ
وقصتها مع ذلك ال ُغالم فتقولَ :
«خرجت من بلدي مع
بيدها لتُس ِّطر لنا حكايتها َ
َزوجي وابن لي صغير ِ
أرض ُعه مع نِسوة من بني َسعد نلتمس الرضعاء ،وذلك يف
َس ٍنة شهباء لم ُت ِ
شارف( )1لنا واهلل
بق لنا شيئًا ،فخرجت على أ َتان لي َقمراء ،معنا
ٌ
أجمع من صبينا الذي معنا من ُبكائه من الجوع ،ما
ما َتبض بقطرة ،وما ننام ليلنا
َ

يف ِ
ثديي ما ُيغنيه ،وما يف َشارفنا ما ُيغذيه ،ولكنا كنا نَرجو الغ َيث وال َفرج ،فخرجت
()2
بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفًا وعجفًا ،حتى َق ِدمنا
على أتاين وقد أد َمت
َّ
علمت منا امرأة إال ُع ِرض عليها رسول اهلل  فتأباه إذا
مكة ،فواهلل ما
ُ
قِيل لها إنه يتَيم ،وذلك أنا إنما كُنا نَرجو المعروف من أبي الصبي ،ف ُكنا نقول:
وجده؟ َف ُكنا نكرهه لذلك.
َيتيم! وما َعسى أن َتصنع أمه َ

فما َبقيت امرأ ٌة كانت معي إال َ
أجمعنا االنطِالق ُقلت
أخذت رضيعًا غيري ،فلما َ
ِ
ألذهبن
أرجع من بين
صواحبي ولم آخذ رضيعًا ،واهلل َ
لصاحبي :واهلل إين ألكره أن َ
َ
إلى ذلك ال َيتيم فآخذنّه ،قال :ال عليك أن َتفعلي ،عسى اهلل أن َيجعل لنا فيه َبركة.
فذهبت إليه َ
فأخذته ،فو اهلل ما هو إال أن َجعلته يف ِحجري فأقبل عليه
قالتَ :

فشرب َ
َثديي بما َشاء من اللبنَ ،
وشرب أخوه حتى رويا ،وقام زوجي إلى شارفنا

فحلب َ
وشربنا حتى َروينا ،فبتنا شباعًا رواء وقد نام
من الليل ،فإذا هبا َحافل،
َ
((( األتان :أنثى الحمار ،والشارف :الناقة المسنة.
((( أي :حبستهم وأخرهتم من ضعفها وهزالها.
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ِ
نس َم ًة ُمباركة ،ثم َخرجنا،
صبيانُنا ،قال أبوه :واهلل يا َحليمة ما أراك إال قد َ
أصبت َ
فواهلل لقد خرجت أتاين أمام الركب قد َقطعتهن حتى ما يتَعلق هبا أحدِ ،
فقدمنا
َ
َمنازلنا من َحاضرة بني سعد بن بكر ،فقدمنا على َأجدب أرض اهلل ،فوالذي
نفسي بِيده إن كانوا َليسرحون أغنامهم و َيسرح راعي غنميَ ،فرتوح غنمي بطانًا
ُل َّبنًا ُح َّفالً ،و َتروح أغنامهم جياعًا ،فيقولون لِرعاهتم :ويلكم أال َتسرحون حيث
َيسرح راعي حليمة؟ َفيسرحون يف ِّ
الشعب الذي َيسرح فيه راعينا ،فرتوح أغنامهم
جياعًا ما هبا من َلبن ،وتروح غنمي ُل َّبنًا ُح َّفالً.
وكان َ ي ِشب يف يومه َشباب الصبي يف الشهر ،و َيشب يف الشهر
َشباب الصبي يف سنة ،قالت :ف َقدمنا على أمه فقلنا لها :ردي علينا ابنَنا فإنا َ
نخشى

أضن شيء به مما َرأينا من َبركته ،قالتَ :فرجعنا به
عليه وباء مكة ،قالت :ونحن َ
فشقا بطنهَ ،
َفمكث ِعندنا َشهرين ،فبينا َيلعب وأخوه َجاءه َر ُجالن َ
فخرجنا نشتْد
فأتينَاه وهو قائم م ِ
نتقع اللون ،فاعتَنق ُه أبوه وأنا ،ثم قالَ :مالك يا ُبني؟ قال :أتاين
ُ
فأضجعاين ثم ش َّقا بطني ،فو اهلل ما أدري ما صن َعا ،فرجعنا به ،فقال أبوه:
رجالن
ُ
َ
فلنرده إلى أهلِهَ ،فرجعنا به
يا َحليمة ما أرى هذا ال ُغالم إال قد ُأصيِب ،فانطلقي ُ
إليها فقالت :ما ردكما به؟ فقلت :كَفلناه وأدينَا الحق ثم َ
تخوفنا عليه األحدَ اث،
أخربناها ،قالت:
فقالت :واهلل ما ذاك بكما َفأخبِراين َخربكُما ،فما َزالت بنا حتى
َ
أحمل حمالً قط
َفتخوفتم عليه؟ كال واهلل إن البني هذا شأنًا ،إين َح َملت به فلم ْ
ِ
كان َ
شهاب َخرج مني حين َوضعته
أخف منه وال أع َظم بركة ،ثم رأيت نور ًا كأنه َ

الصبيان ،وقع
أضاءت لي أعناق اإلبل ب ُبصرى ،ثم َ
قع ُ
وضعته فما وقع كما َي ُ
اتركاه والح َقا بشأنِكما"(.)1
السماءُ ،
واضعًا يديه باألرض رافعًا رأسه إلى َ

((( رواه أبو يعلى والطرباين وابن حبان ،وقال الذهبي :إسناده جيد .تاريخ اإلسالم ()1/46
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وأمي َفلقد كان حمله خير ًا و ِوالدته نور ًاِ ،
وصباه َبركة ،وشبا ُبه َأمانة
بأبي هو ُ
ِ
ِ
ِ
عمره إال
وصدقًا ،و ِرسالت ُه ُه ً
دى َ
ورحمة ،فما من لحظة من لحظات َحياته وسني ُ
يخرج
َوهي النُّور والخ ْير وال َبركَة ،ثم هو مع ذلك وهو يف أحشاء ُأمه يموت والده َف ُ

السادسة حتى َفقد أمه ،ثم
إلى الحياة َيتيمًا ،و َيرضع اليتم منذ الوالدة ،ثم لم ُيكمل َ
َيتبع ذلك جده فيموت وهو يف ال َثامنةَ ،لكن اهلل بلطفه ورعايته حفظه ورعاه
َوإِذا العناي ُة ال َح َظ َ
تك ُعيونُها

ِ
م���ان
��ال��م
��خ��او ُ
��ن َأ ُ
ف كُ�� ُّل ُ
��ه َّ
نَ���م َف َ

إن ال ُيتم ليس ِصفة نَقص إذا كان الشخص واثقًا ،وليس َجانب َضعف إذا
كانت النَفس سامِقة تواقة ،وليس إشارة عجز إذا كان اهلل بلطفه قد أحاط به ،فقد

كان كَثير من األنْبياء أيتام ،وكذلك الكثير من األئِمة واألعالم ،كأمثال َ
الشافعي
و َمالك وأحمد؛ فهذا ال ُيتم لم َي ُكن حائِالً بين رسول اهلل  وبين
وهمتِه ،فها هو ابن ال َثمان سنين يأيت إلى جده يف ِ
َتطلعاته ِ
الحجر ،وك َ
َان يوضع
َ
ِ
لعبد ا ْلمطلب َفراش فِي ّ
ظل ا ْل َك ْع َبةَ ،وك َ
أحد من بنيه إجال ً
ال َله،
َان لاَ يجلس َع َل ْيه َ
َوك َ
َان َر ُسول اهلل َ ي ْأتِي َحتَّى يجلس َع َل ْيهَ ،فيذهب َأ ْع َمامه يؤخرونه
َف َي ُقول جده :دعوا ا ْبني ،فيمسح على َظهره َو َي ُقول :إِن البني َه َذا لشأنًا(.)1
جدب
أحد األ َيام وعندما َكان يف ِصباه يف الرابعة من ُعمره َأصاب ُقريشًا
ويف َ
ٌ
ٌ
وسغبت بطوهنمَ ،
فخرجوا يستَسقون فقال بعضهم:
وقحط حتى َهزلت مواشيهم َ
اِعتَمدوا الالت والعزى! ،وقال آخرون :اعتمدوا لمناة ال َثالثة األُخرى! ،فبينا ُهم

وألصق َظهره
كذلك إذ أق َبل أبو طالب معه ابن أخيه ذاك الصبي فالتَزم به الكعبةَ ،
هبا ،ثم َ
السحاب من ها
أخذ بأصبعه فأشار به إلى السماء وما فيها َقزعة ،فأ َقبل َ
وأخصب النادي والبادي،
وانفجر له الوادي،
وهاهنا وأغدق واغدو َدق،
ُهنا
ُ
َ
َ
((( أخرجه ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم ،ينظر :الخصائص الكربى للسيوطي ()1/138
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ويف ذلك يقول أبو طالب:

وأبيض يُستَس َقى الغَ َمام َبوجهه
ُ
ي �ل��وذُ ب��ه اهل �ل�اَّك م��ن آل ه� ِ
�اش� ٍ�م
َ
ُ

ل�لأر ِام ِ
��ل
ُث��م��ال اليتَامى ِعصم ٌة
َ
فهم ع��ن��دَ ه يف نِ ٍ
ِ ()1
وف��ض��ائ��ل
عمة
َ

عمه أبي طالب يف تجارة إلى
خرج مع ِّ
ولما نَاهز الحلم و َبلغ ثنتي َعشرة سنة َ
َ
الشام ،فلما بلغ ُبصرى ونَزلوا هبا ،وكان فيها َراهب من َأعلم النصارى يف َصومعة

فصنع بحيرا لهم طعامًا و َدعاهم ولم يكن من َعادته ذلك،
له ُيقال له « ُبحيرا»َ ،

عجب :يا بحيرا ما كُنت َتصنع هذا فما شأنك؟ فأخذ بيد النبي
فقال له أحدُ هم يف َت ُّ
 وقال :ألجل هذا ِ
ورسول ِ
ُ
رب العالمين! فقالوا له:
سيد ال َعالمين
يبق شجرة وال َحجر إال
وما ِعلمك بذلك؟ فقال :إنكم حين أقبلتم من ال َعقبة لم َ

َخر ساجد ًا ،وال يسجدون إال لنبي ،وإنا نجده يف كتبنا؛ وسأل أبا طالب أن يرده
وال يقدم به الشام َفرده خوفًا عليه من اليهود()2؛ فتأمل َخطرهم على اإلسالَم

حتى قبل ق َيامه و َقبل الرسالة.

ثم شب وكَرب و َتزوج بخديجة ،وكان ال يأيت ما يأتيه َقومه من األصنام ِ
وعبادهتا
َّ

والخمر ُ
وحادث عجيب وهو «مقام الرسالة».
وشرهبا ،ثم َحصل شيء غريب َ



((( ينظر :تاريخ اإلسالم للذهبي (.)53-52/1
((( أخرجه ابن أبي شيبة والرتمذي ،وقد اختلف يف صحته ،فصححه بعض المتأخرين كاأللباين.
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َ Jم َق ُام ِّالر َساَلة L
َ
الحرُ ،
يف إِ َ
حيث كانت ُتسيطر على فجاج
الصيف
حدى ليالي َ
القائضة شديدة َ

والحرارة ،وكان أهل مكة يف هذه اللح َظات
وس َ
هولها َرمضاء شديدة التوهج َ
َمكة ُ
كل م ِ
نهمك يف َعمله ،كان يومًا كسابقه من األ َيام بالنسبة ألهل مكة ورجالها ،فال
ٌّ ُ
َجديد وال َغريب يف هذه األَثناء ،ولكن ال َبشرية كُلها ،وال َكون َبأ ِ
سره يتطلع إلى
ِ
الجبل َ
أتدري
وأجل َحدث،
الشاهق ال َطويل ،الذي َسينعقد فيه أ َعظم لقاءَ ،
ْ
ذلك َ
من اآلمر هبذا اللِقاء؟ وهل َتعرف تلك الشخصيات التي ستَلتقي فيه؟ وهل َتعلم
شئيًا عن المادة والسبب الذي ُع ِقد من أجله؟ إهنا أسئل ٌة كَثيرة تتهافت إلى ِ
الذهن،
ْ
َ
َ
ِ
المشاهد.
وتتَسابق إلى الفؤاد لت َبحث لها عن إجابة يف واقع الحس ُ
لقد كان اآلمر بهذا ِ
اللقاء يف ذلك الزمان ويف تلك ال ُبقعة من المكان هو «اهلل»،
وأما َشخصيات اللِقاء فهي بين َأزكى وأشرف َرجل من البشر ،وأكرم وأجل مخلوق
من المالئكة.
إنه بين روح ال ُقدس ِجربيل ِ
الوسيط بين اهلل ورسله ،و َأعظم المالئكة َخل َقًا

وأقرهبم من اهلل ،وبين محمد بن عبداهلل سيد الثقلين َ
وخير المرسلين وخاتمهم.

كان النبي ُ متحنثًا يف َغار ِحراء يف َجبل النور المجاور لمكة

فأتاه جربيل  فقال له :اقرأ  .فقال :ما أنا بقارئ! َ
وضمه َضمة
فأخذه َفغطه َ

شديدة ثم قال :اقرأ ثالثًا  ..ثم قال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾

((( أخرجه البخاري ( )6581مسلم (.)160
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(سورة العلق ،اآليات  ،)5-1فعندَ ذلك َخرج رسول اهلل ُ مسرعًا إلى بيته
َيرجف فؤاده ،فلقي زوج ُه خديجة فحاورته ،ثم انط َلقت به لورقة بن نوفل ابن

َعمها فكلمته يف ما َحدث لرسول اهلل  وكان َشيخًا كبير ًا قد كتب
اإلنجيل وعرفه ،فأخربها أن هذا هو النَاموس الذي ُأنزل على موسى ،وأعلمه أن
ذلك علمًا على نُبوته ،وج ّلى له ما يحصل ألهل هذه المقامات من البالء ،وأهنم
يعادون ويخرجون من ِديارهم ،وتحارب هذه الدَ عوة وهذه القيم التي يحملون،

ثم تمثل َورقة بعد ذلك بأبيات يخاطب هبا خديجة فيقول:
إن ي ُ
��ك َحقًا يا َخديجة فاع َلمي
وجبريل يأتيه ِ
معه َما
وم��ي��كَ��ال
ُ
ٍ
بتوبة
َي��ف��وز ب��ه��ا م��ن َف���از ف��ي َ��ه��ا
فسبحان من تهوي ال ِّ��ري��اح بأمرِه
ُ
ومن َع ُ
كلها
السماوات َ
رشه فوق َّ

��رس ُ
��ل
��م��د ُم َ
َح��دي�� َث��ك إي��انَ��ا ف��أح َ

الصدر ُم ُ
نزل
شرح َّ
وحي َي ُ
من اهلل ْ
المض ُ
لل
ويش َقى به ال َعاين الغَوي
َ
َ
األي���ام ما َش��اء يف َع ُل
وم��ن هو يف َّ
وأق���ض���اؤه يف َخ ِ
��ل��ق��ه ال تُ��ب��دَّ ُل
َ

و َذهبت األيام بعد ذلك اللقاء ،فبينما رسول اهلل  ذات يوم يف

تحنث فيه شهر ًا ،فلما َقضى تع ُّبده ونَزل من الغار واستَبطن الوادي
َغار حراء قد َ
ونَزل فيه ِ
سمع صوتًا ُيناديه ،فالتفت يمن ًة ويسر ًة فلم َير شيئًا! ثم نَظر أ َمامه
رفع ر َأسه إلى السماء فإذا جربيل على َعرش يف الهواء،
وخلفه فلم َير شيئًا! ثم َ
وهلع من ذلك الجسم
ورعب من ذلك الموقف َ
بين األرض والسماءَ ،فخاف ُ
ف ِ
العظيم فأتى َت ِ
بوادر ُه إلى بيته فدَ خل على زوجه وهو يقولَ :د ِّثروين َد ِّثروين
رج ُ

وصبوا عليه ما ًء.
لحاف َ
ف َغطوه بِ َ

()1

((( أخرجه البخاري ( )464مسلم (.)2570
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السماوي ،واألمر الرباين من
ويف تلك اللحظة يف ذلك الخوف نزل َ
الوحي َ
اهلل  بت َبليغ ِ
وتح ُّمل أع َباء الدعوة ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
الرسالة َ
ِ
الجليل،
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ (سورة المدثر ،اآليات “ )4-1إنه النداء العلوي َ
لألمر العظيم ال َثقيل ،نذارة هذه ال َبشرية وإي َقاظهاَ ،
وتخليِصها من َ
الشر يف الدُ نيا،
وتوجيهها إلى َ
الخالص قبل فوات األوان.
ومن النَار يف اآلخرة،
َ

شاق ،حين ُيناط ٍ
ثقيل ٌ
واجب ٌ
بفرد من البشر ،مهما يكن نبيًا ورسو ًال،
إنه
ٌ
ِ
يجعل
فالبشرية من التَمرد والعصيان َ
والضالل والعتو والعناد من هذا األمر ما َ
ٌ
السيما وأهنا
إنسان من المها ِم يف هذا الوجود،
من الدَ عوة أصعب وأثقل ما ُيك ّل َف ُه
َ
مشاكل َ
الساعة ،وتت َكفل بعالج َ
ُلها يف كل ز َمان
البشرية ك َ
مهم ٌة تمتَد إلى ق َيام َّ
َّ
وم َكان إلى حين زوال الدُّ نيا وفنَاء َ
البشرية.

ربـاه أي م َقا ٍم هذا؟! من ُيطيـقه؟!ومن َيقدر َعليـه؟!
َّ

ولكن ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ (سورة األنعام ،اآلية .)124

ٍ
ٍ
شيء ،وكل ٍ
صغير ،واهلل وحده هو الكبير.
حقيقة
قيمة ،وكل
إن كل
ٌ

واألحجام ،وال ُقوى والقيم ،واألحدَ اث واألحوال ،والم َعاين
وتتوارى األجرام
َ
َ
ِ
ِ
واألش َكال ،وتنَمحي و َتزول يف ظِ ِ
والكمال هلل الواحد الكبير المتعال.
الجالل
الل
ليواجه نذارة ال َبشرية ،ومتاعبها
إنّ هذه اآليات
ٌ
توجيه للرسول َ 

وأهوالها وأث َقالها ،هبذا التَصور ،وهبذا الشعور فيستَصغر َّ
كل كَيد ،وكل قوة ،وكُل
َعقبة ،وهو يستَشعر أن ربه هو الذي دعاه ليقوم هبذه النذارة".

خير قيام ،فبدأ بِزوجه فكانت أول من آمن به
لقد قام  بهذا األمر َ
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وصدَّ ق ،ويف هذا بيان تأثير المرأة يف اإلسالم ،وذلك أن أول من صدق بالرسالة،

وتابع وواسى الرسول  خديجة .

ثم َعرض ذلك على أبي بكر فما َتردد وال َتلكأ ،بل ُسرعان ما آمن وصدّ ق
وآزر النبي  ،وقام معه َيدعو إلى اهلل ،فما َذهب على إسالمه بِضعة أيام

أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة ،ثم أس َلم علي وزيد وبالل،
حتى َ

ثم أتى األمر اإللهي ﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ (سورة الشعراء ،اآلية  )124ف َقام
– صلوات اهلل وسالمه َعليه – على الصفا وهتَف بأعلى صوته ِ
ليوصل دعوة اهلل
َ
َ
َ
()1
ورسالته إلى كُل إنسان ،يا َصباحاه! يا َصباحاه!
َ
فتَجمعت حوله َقبائل قريش و ِرجالها ونِساؤها ،فجعل يناديهم قبيل ًة قبيلة،

أعمامه ليرى الناس أنه ال محاباة يف
حتى َوصل إلى قبيلته فجعل ُينادي بأسماء َ

دين اهلل وليبين أنه ال يدعى وال يستغاث وال يلجأ إال إلى اهلل وحده ال شريك له،

وأنه ال نبي وال ولي وال وثن يصرف له شيء من الدعاء أو العبادة ،وإنما هي حق

الخالق على خلقه فيقول :يا عباس عم رسول اهلل ،ويا صفية عمة رسول اهلل ،بل
هتف باسم ابنته ومهجة فؤاده فقال :يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار

ال ُأغني عنك من اهلل شيئًا.

()2

ويف هذه األثنَاء ويف أول َمقام َيقومه النبي  ،ويف أول ِخطاب ُيعلنه

((( قال ابن األثير :هذه كلمة يقولها المستغيث ،وأصلها إذا صاحوا للغارة ،ألهنم أكثر ما كانوا يغيرون عند
الصباح ،ويسمون يوم الغارة :يوم الصباح ،فكأن القائل :يا صباحاه ،يقول :قد غشينا العدو ،وقيل:
إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال ،فإذا عاد النهار عاودوه ،فكأنه يريد بقوله «يا
صباحاه» :قد جاء وقت الصباح ،فتأهبوا للقتال .النهاية يف غريب الحديث ()7-6/3
((( أخرجه البخاري ( )3335مسلم (.)348
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على المأل ،وهو يقوم أمام البشرية كُلها وهي تتخبط يف ُظلمات ِ
الشرك واألصنَام
َ
َ
ِ
والعصيان ،ليد ُعوها إلى َتوحيد العبادة هلل ،وأنه ال معبود وال مألوه وال ُمطاع
رسول اهلل ر ّد الجماهير
ٍّ
بحق إال اهلل ،يف هذه ال َلحظات َ
الحرجة التي ينَتظر فيها َ
التي تقف أمامه وتسمع كَالمه ،يقوم َعمه و َأقرب النَاس إليه ،الذي كَان من َفرحه

بوالدته أن أعتق أمته عندما َبشرته بمولده ،فماذا َتظن موقفه يف هذه اللحظات
وأمام هذه ال َكلمات؟!

التراب من يديه ويقول :تبًا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟
قام وهو ينفض َ
ف َكان لم َقام َعمه صدمة مفاجئة ،ولكن ُعمق اإليمان ،ورسوخ المبدأِ ،
وصدق
ّ
َ
ُ
ُ
الهم الذي كان يحمله ج َعلته ال َيعبأ بمثل هذه المواقف التي تعرتضه وتقف له يف
َ
طريق تعبيد الناس لرب العالمين.

الصفا ،وما َحدث له،
المقام الذي َقامه على َ
ولك أن تتَأمل وتتَفكر يف َحاله بهذا َ
ٍ
ٍ
ٍ
ثالث وعشرين سنة
أعوان ،وبحالِه بعد
أنصار وال
وكيف أنه َقام وحيد ًا بال أتبا ٍع وال
ِحينما َقام يف نفس ذلك الموطن ويف ذات ال ُبقعة ولكنه هذه المرة أمام ناظِ َر ْيه وبين
َيديه مائة ألف َرجل كُلهم يلهجون بالتَلبية والوحدَ انية هلل ،وكل َفرد منهم يست ُّن بفعله
تحقق ذلك؟ وكيف َوصل إلى هذه الحال؟ وماذا كان بين
ويأتم بتصرفاته ،فكيف َ
الجسام والمقامات ِ
هذا المقام وذاك المقام من األحدَ اث ِ
العظام؟
َ

الصفحات التي صورت شيئًا من مقاماته،
هذا ما َسنُترجم بعضه يف هذه َ
ِ
حمته ،و َترب َيتهَ ،
وشجا َعته،
ور َ
و َبذله ،و َتضحيته ،و َتع ُّبده ،و َدعوته ،وش َفاعتهَ ،
وعنَاية اهلل به.
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َ Jم َضى َع ْه ُد َّالنوم ! L

ٍ
علوي َر َّباين ﴿ ﮯ ﮰ ﮱ﴾(سورة المدثر ،اآلية  ،)2قام 
مع أول ندَ ٍاء

ِ
الراحة ولم تعرفه ،وحمل هم إبالغ األمانة التي تعجز عن حملها الجبال
فلم يعرف َّ
واحتمال
الرواسي ،فبدأ بأقاربه ومن حوله ،ووطن نفسه على تحمل األذى،
َ

المتفرقة الجاهلة أم ًة
المشركة ُ
المكاره« ،إنه  يريد أن ُينشئ من األمة ُ

الحجر فيكون
الحجر على َ
واحد ًة مؤمن ًة عالمةً ،فل َيصنع كما يصنع البناءَ :يضع َ
ِجدار ًا ،وكذلك فعل محمد  ،بنى ُأ ّم ًة صغيرة من ثالثة ،من َرجل

وامرأة وصبي ،من أبي بكر وخديجة وعلي ،فكانت نَواة هذه األمة الضخمة التي

األرض ،وكان أسلوبًا يخلق احتذاؤه بكل مصلح.
مألت بعدُ
َ

ِ
بمظاهرة
ثم َصار ُ
المسلمون عشرة ،ثم تموا أربعينَ ،فخرجوا ُيعلنون اإلسالم ُ
لم تكن َعظيمة بِعددها ،وال بأعالمِها ِ
وهتافها ،ولكنها عظيمة بِغايتها ومعنَاها،
َعظيمة ِ
بأثرهاَ ،عظيمة بمن َمشى فيها ،محمد وأبو بكر وعمر وعلي وحمزة ،أربعون
مجهولين ،فلما
لوال كرم اهلل بإرسال محمد  ل َعاشوا ولماتوا منكرين ُ
المسوه وأخذوا من ن ِ
وسرت فيهم روح من َعظمتِه صاروا من أعالم ال َبشر،
ُورهَ ،

للسالكين.
وأصبحت أسماؤهم َمنار ًا َ

فلما كانوا ثالثمائة خاضوا المعركة األولى يف ِ
الحقَ ،معركة َبدر.
الدفاع عن َ

وطهروا الجزيرة العربية.
فلما َبلغوا َعشرة آالف َفتحوا َمكة ّ

فلما َبلغوا مائة ألف َفتحوا األرض!
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والعقول ِ
نعم َفتحوها ،و َفتحوا معها ُ
بالعلم ،فما َعرفت هذه
القلوب َ
بالعدلُ ،

أرحم ،وال أر َقى وال أع َلم منهم"(.)1
أكرم ،وال أرأف وال َ
الدُ نيا أن َبل وال َ

لقد قامت جاهلية ُقريش أمامه
بالسخرية واألذى ،ووقفوا َحجر
َ
وواجهوه ُ
ِ
وحذروا الناس مِنه ،ووصفوه َ
بأبشع األوصاف واألل َقاب،
َعثرة يف طريق دعوتهَ ،
الحج َّ
يسحره وي َغير قلبه،
حتى كان ُ
حذره قو ُمه من فتى ُقريش أن َ
الرجل إذا أرا َد َ

فهذا ال ُّطفيل بن َع ْمرو كان من َسادات َدوس وع َقالئهم يقول :لما َقدمت َمكة
َ
وحذروين من محمد وقالوا :إن له َقو ً
يسحر به الناس ،حتى
ال َ
تل َّقاين رجال ُقريش َ

وضعت
والمرأة
الرجل وولده
وزوجها ،فما زالوا بي يحذرونَني حتى َ
ي َفرق بين ُ
َ
ْ
فيس َحرين!
أسمع كالمه ْ
رسف  -وهو ال ُقطن  -ل َئال َ
يف أ ُذين ال ُك ُ

لكن اهلل أراد به الخير ،فنظر يف نفسه وأنه سيد عاقل فطن فجاء فاستمع لرسول

اهلل  فتابعه وصدقه مباشرة وكان من ُخلص أصحابه .)2(

نفسه يف
وهذا أبو َلهب يت َبعه
ويلحقه وهو ُ
َ
يدعوا إلى اهلل  وي ْعرض َ
ِ
المجاز فيحثو عليه الرتَاب ويقول :يا أيها
أسواق مجنة و ُعكاظ وذي َ
المواسم ويف َ
َ
الناس إن هذا قد َغوى فال ُيغوينكم عن آلهة آبائ ُكم(.)3
وكَانت أم جميل بنت حرب بن أمية ِ
تحمل َّ
الشوك يف طريقه ،حتى إذا َخرج
َ
ْ
َ

َتعثر به وهي َحمالة الح َطب(.)4
(((
(((
(((
(((

سيد رجال التاريخ للطنطاوي (ص.)51
ينظر يف قصة إسالمه :سيرة ابن هشام ،ودالئل النبوة للبيهقي ،والخصائص الكربى للسيوطي.
أخرجه اإلمام أحمد يف المسند.
ينظر :تفسير الطربي وابن كثير لسورة المسد.
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«الهمزة ال ُّلمزة» ،وبلغ األمر أن جاء
وكان أمية بن خلف يلمزه ويهمزه وهو ُ

عقبة بن أبي معيط بسال جزور فألقاه فوقه وهو ساجد.

وحدثهم من حديث
وكان النضر بن َ
كلما قام من محله ق َعد مكانه َ
الحارث َ

محمد»(.)1
أحسن من حديث َ
ُملوك فارس وقال« :حديثي واهلل َ

األهوال كلها يف عزيمته ،ولم تنقص من إيمانه بدعوته ،والصدع
فلم تؤثر هذه
َ

بها والث َبات عليها ،فلما يئسوا من رده عن تبليغ هذه الرسالة عن طريق األ َذى
ْ
والسخرية والتهكم واالستهتَار ،لجؤوا إلى الوسيلة المقاب َلة لثنيه وصده عن

ويصمد تجاهها أحد ،وهي وسيلة اإلغراء
دعوته ،وهي التي قل أن يثبت أمامها
ُ
وشراء المبادئ.

فأرسلوا له عتبة بن ربيعة وهو َجالس عند الكعبة لي َفاوضه ،فلما جلس
إليه قال :يا ابن أخي ،إنك منا حيث قد علمت من البس َطة يف العشيرة ،والمكان

جماعتهم ،وسفهت به
النسب ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به َ
يف َ
فاسمع مني
أحالمهم ،وعبت به آلهتَهم ودينهم ،وكفرت من مضى من آبائهم،
َ
بعضها .فقال  بأدب ٍ
عال
أعرض عليك أمور ًا تنظر فيها ،لعلك تق َبل َ

الوليد» ،فقال عتبة:
يف الحوار وهو يجيبه بكنيته مع أنه عدو له مشرك« :قل يا أبا ْ
أموالنا ،حتى تكون أكثرنا ما ً
إن كنت إنما تريد بما جئت به ما ً
ال،
ال جمعنا لك من َ
وإن كنت تريد به شرفًاَ ،سودناك علينا ،حتى ال نق َطع أمر ًا دونك ،وإن كنت تريد
به ملكًا ،ملكناك علينا ،وإن كان هذا الذي يأتيك ِرئيًا تراه ال تستطيع رده عن
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا ،حتى نربئك منه ،فإنه ربما غلب التابع
الرجل حتى يداوى منه!
على ُ
((( رجال من التاريخ للطنطاوي (ص ،)25والقصة يف سيرة ابن هشام.
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«عجبًا لقريش! يدعوهم محمد  ليعطيهم سيادة األرض
َ

ويضع يف أيديهم مفاتيح الكنوز ،كُنوز المال وكُنوز العلم،
وز َعامة الدنياَ ،
ويمنحهم ما يملك كسرى وقيصر ،وهم يدعونه ليع ُطوه إمارة هذه ال َقرية النائمة

الصحراء؟!»
بين ج َبلين وراء رمال
َ

()1

فلما فرغ عتبة قال له  وقد أنصت له حتى انتهى من كالمه:

فصلت
«أفر ْغت يا أبا َ
الو ْليد؟» فقال :نعم ،فقال« :اسمع» ،ثم قرأ عليه سورة ِّ
َ

فقام وقد أيس منه.

واإلغراءات والتهديد ،بل جاؤوا إلى عمه أبي
ولم تنته هذه المحاوالت
َ

طالب ،وقالوا له :إن ابن أخيك س ّف َه أحالمنا ،وذم آلهتنا ،وعاب ديننا ،فإما أن

تكفه عنا وإما أن َ
تخلي بيننا وبينه.

فدعاه أبو َطالب ،وأخ َبره بما قاله سادة قريش ثم قال له :فأبق علي وعلى
َ
نفسك وال تحملني من األمر ماال أطيق ،فظ ّن  أنه َخاذله و ُمسلِ ُمه،
ولكن هذا لم يجعله يرتدد يف اإلجابة أو يتلكأ يف الرد عن ثباته على دعوته ،وإنما

قال يف الحال« :واهلل ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه
الشمس شعلة من نار» فقال أبو طالب :واهلل ما كذب ابن أخي قط ،ارجعوا

راشدين(.)2

((( سيد رجال التاريخ (ص.)59
((( قال الهيثمي يف مجمع الزوائد ( :)6/15رواه الطرباين يف األوسط والكبير ،وأبو يعلى باختصار يسير
من أوله ،ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.



29

ﺷﺒﻜﺔ

30

www.alukah.net
من مقامات النبوة

مناصرة أبي طالب لرسول اهلل  وعدم
قريش َ
فلما رأى صناديد َ

تسليمه لهم ،اجتمعوا واتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم ،فال ينَاكحوهم ،وال

فجلسوا فيه ثالث سنوات حتى أكلوا فيها ورق
يبايعوهم،
وحصروهم يف الشعبَ ،
َ
يتضاغون يف الليل من الجوع ما يجد أحدهم ما يأكل ،فلما
الشجر ،وكان الصب َيان َ

مضت السنون الثالث أتى رسول اهلل  إلى عمه أبو طالب فقال :إن
َ
ٍ
شرك
فيها من
اهلل قد ب َعث
َ
األرضة على الصحيفة التي تعاقدوا فيها فأ َك َلت كل ما َ
وظلم وأب َقت ما فيها من ٍ
ٍ
بعصابة من بني عبد المطلب
اسم هلل ،فان َطلق أبو طالب َ
ِ
األرضة
رجال قريش ،فقال لهم :إن ابن أخي أخربين أن
إلى
َ
المسجد وهو َحافل من َ
أكلت كل اسم هلل يف الصحيفة وبقي فيها غدركم وقطيعتكم ،وال َّثواقب ما كذبني!

فإن كان ما قال
صحيحًا فواهلل ال نسلمه أبد ًا حتى نُقتل عن آخرنا ،وإن كان باطالً
َ

فصنعتم فيه ما بدا لكم ،فرضوا بذلك؛ فلما فتحوا الصحي َفة وجدوها
دفعناه إليكم َ
كما أخرب النبي  فرفعوا الحصر ومزقوا الصحي َفة(.)1

ثم تتابعت األحزَ ان على رسول اهلل  يف ذاك العام الذي أطلق
عضده وساعده وأع َظم الناس مناصرة له ،ثم
عليه عام الحزن ،فتويف فيه أبو طالب ُ

بعده بثالثة أيام( )2لحقته أول مؤمنة ومصدقة ومناصرة للرسالة ،فتوفيت خديجة

فصبوا غضبهم من السخرية واألذى برسول اهلل
 فاغتنم ذلك كُفار قريش َ

رمضاء مكة
 وبأصحابه ،حتى كانوا يخرجون ببالل  إلى َ
وهج الظهيرة يف حمأة ال َقيض فيجردونه من ثيابه ،ويضعون َظهره على
يف شدة َ
أحد».
«أحدٌ َ
األرض ،ويضعون صخرة على َصدره وهو يهتف ويقولَ :

((( أخرجه البيهقي وأبو نعيم يف دالئل النبوة ،وينظر :الدرر يف اختصار المغازي والسير (ص)55
((( ينظر :شرح النووي على مسلم ()1/215
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ويحكي ابن مسعود  حال صهيب وبالل والمقداد  فيقول:
الم ِ
شر َ
َ
وصهروهم يف َّ
الشمس ،فما منهم
أدراع الحديد،
كون و ُألبِسوا
َ
َ
أخذهم ُ

نفسه يف اهلل ،وهان على
َ
أحدٌ إلاَّ َواتاهم على ما أرادوا إلاَّ بالل ،فإنَّه هانَت عليه ُ
فأخذوه فأع َط ْوه ِ
يطوفون به يف ِش ِ
َ
قومِه َ
عاب م َّكة وهو يقول:
الو ْلدان ،فج َعلوا
أحدٌ .
أحدٌ َ
َ

()1

بسمية وزوجها ِ
ياسر وابنهما َعمار وهم
وكان رسول اهلل  يمر ُ

يعذبون فال يستطيع أن يقدم لهم إال قولَ :صرب ًا آل ياسر فإن موعدَ كم الجنة.

()2

فلما أيس أبو َجهل من ردهم عن دينهم أخذ الحربة ف َطعن هبا سمية يف
فرجها
َ

وسام «أول َش َ
اإلسالم»( ،)3وكل ذلك بمرأى زوجها،
فماتتَ ،
هيدة يف ْ
فحازت على َ
ولم ُيهد شيئًا من ثباته وإيمانه ،ولم ينقص ذر ًة من إرا َدته وعزيمته.

اجتمع فيه كفار قريش َ
فذكروا ما أصابهم من رسول اهلل 
ويف يوم َ

وسب دينهم ،فقام أبو َجهل زعيم ال َقوم فأعلن أمام المأل :أنه قاتل
وعيبه آللهتهم َ
محمد ًا إن صلى ثانية بجوار ال َكعبة!

فلما كان َ
مشهود ًا
مجالسها
الغد اجتمعت قريش يف
َ
َ
ونواديها وكان يومًا ُ

الحاسمة يف هذه القضية التي طالما أرقتهم ،فدخل
اللحظات
وهم ينتظرون تلك َ
َ

يصلي،
رسول اهلل  إلى المسجد ثم توجه للحجر فاستلمه ،ثم أقبل َ

فاشر َأبت أعناق القوم َ
وخيم
عظيمة يف يده
بصخرة
سجد أقبل أبو جهل َ
فلما َ
َ
َ

((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،وصححه الذهبي يف تاريخ اإلسالم (.)1/217
((( أخرجه الحاكم ( ،)388 /3وصححه ،وصححه األلباين يف تعليقه على (فقه السيرة).
((( ينظر :سير أعالم النبالء (.)1/409
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وأصاخ الكون ،وانتَظر
وحانت ساعة الصفرَ ،
الصمت وأطبق على الجميعَ ،
ْ
التاريخ هناية تلك اللح َظة ليسطرها يف ِ
سجل أوراقه ،فلما وقف خلف رسول اهلل
َ
قذفها انت َفض منتقعًا لونه مرعوبًا قد
 ومعه صخرته ورفعها وأراد َ
الحجر من يده ،فقام إليه كفار قريش يقولون:
يبست يداه على حجره حتى قذف
َ

عرض لي دونه َفحل من
مالك يا أبا الحكم؟ فقال :قمت إليه فلما دنوت ألقتله َ

اإلبل ،واهلل ما رأيت مثل َهامته وال أنيابه ل َفحل قط ،فهم بي أن يأكلني!! ُ
فذكر
ذلك لرسول اهلل  فقال« :ذاك جبريل لو َدنا َ
ألخذه»(.)1

ثم تتابع ْ
والسخرية حتى مشى ُأبي بن خلف إلى رسول اهلل
مشوار األذى ُّ
 بعظم ٍ
بال قد ْأرفت ،فقال يا محمد أتز ُعم أن اهلل يبعث هذا بعد ما
ِأرم؟! ثم فته يف يده ثم َ
نفخه يف الريح نحو رسول اهلل  ،فقال له رسول
اهلل « :أنا أقول ذلك ،يبعثه اهلل وإياك بعد ما تكونان هكذا ثم يدخلك

النار!» ،فأنزل اهلل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

.)79-78

()2

ﮪ ﮫ ﮬ ﴾(سورة يس ،اآليات

وكان أبي بن َخلف هذا َصاحبًا وصديقًا حميمًا لعقبة بن أبي ُمعيط ،وكان
عقبة قد جلس إلى رسول اهلل  وسمع منه ف َعلم بذلك ُأبي فقال له :ألم

وسمعت منه؟ وجهي من وجهك حرام أن أكلمك
يبلغني أنك جالست محمدً ا
َ

((( أخرجه ابن إسحاق ،والبيهقي وأبو نعيم يف دالئل النبوة ،وينظر لالستزادة :السيرة النبوية البن كثير
(.)1/465
((( أخرجه ابن إسحاق ،وينظر لالستزادة :السيرة النبوية البن كثير ( ،)2/55وصحيح السيرة لأللباين
(ص.)200
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سمعت منه ،أو لم تأته فتتفل يف وجهه ،ففعل قاتله اهلل،
جلست إليه أو
إن أنت
َ
َ
فأنزل اهلل فيهما ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾(( )1سورة الفرقان ،اآليات .)29-27

مصاولة أهل مكة ودعوهتم ،فلم
«ولما انت ََهى رسول اهلل  من َ

أوصدوا أبواب
يستجيبوا وآذوه أشد اإليذاء،
وحاربوه ،وبلغ األذى َغايته ،وقد َ
َ

الهداية عن نفوسهم يف َطريق الرسول  وهو َحريص عليهم ،وعلى

يرحم ،وال ال َبعيد يستَجيب ،وال صاحب الرأي
نجاهتم و َفوزهم ،فال ال َقريب َ
يحمله رأيه ليفاوض هذا النبي األمي.

يفعل؟ وهو ال يعرف اليأس واإلح َباط ،وهذا شأن الداع َية الناجح،
فماذا َ

بحث عن
كلما أغلق باب فإنه يلج إلى باب آخر ،وإذا لم يستجب له شخص َ

أعرضت عنه قبيلة توجه إلى أخرى ،وإن ُطرد من قرية انتقل إلى ثانية،
غيره ،وإن
َ
ِ
فال يضعف أو َ
ويواصل ،ولما لم تستجب مكة لهذا النور،
يتخاذل بل يستمر

وردت أمر اهلل وندائه ،انتقل رسول اهلل  إلى
ولم تقبل هذه الهدايةَ ،

الطائف ،حيث إهنا أقرب ال ُقرى إلى مكة"
اس��م��ه
ي���ا َط����ري����دَ ًا َم�ل�أ ال��دُّ ن��ي��ا ُ
ُ
أن����ش����ودة
و َغ���������دَ ت ِس���ي���رت���ه
��اردوا
َ
درى من َط َ
ليت ش ْعري هل َ

����اردتْ����ه َّأم���ة
درت م���ن َط َ
ه���ل َ

لحنًا على كُ��ل ِّ
الش َفاه
وغ���دَ ى ْ
���اه���ا ُرواة َع����ن ُرواة
ي���تَ���ل��� َّق َ
ِ
ال��ل��ات وأت��� َب���اع َم��نَ��اة
َع���اب���دوا

ُه ٌ
���اه���ت َ
وش���اه
��ب��ل
م��ع��ب��وده��ا َش َ
َ

((( أخرجه ابن هشام يف السيرة ()1/361
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ب��وأه��ا
َط�����اردت يف ال���غَ���ار م���ن
َ
َط����ار َدت يف ال��بِ��ي��د م��ن َش���اد َلها
ُس����ؤدد َع��ال��ي ُّ
ال����ذرى م��ا َش���اده

من مقامات النبوة

ُس�����ؤدد ًا ال ي��ب�� ُل��غُ ال��نَّ��ج��م َم���دَ اه
دي�����نُ�����ه َج�����اه�����ًا أي َج�����اه
ِ
��س��رى َب��نَ��اه
َ
ق��ي��ص ٌ��ر ي��وم��ًا وال ك ْ

حشم ،وال َ
«ذهب رسول اهلل  وحيد ًا بال خدم ،وال َ
قافلة ،وال
ِ
األحد ،ذهب يمشي على قدميه
مواكب ،وال رفاق ،إال
الواحد َ
مراكب ،وال َ
َ

الجهاد ،وغاية البذل والتضح َية والعطاء للدعوة
الشريفتين ،وهذا واهلل غاية
َ
والمبدأ الحق ،ومن حكمة اهلل  أنه لم ُينزل معه جنود ًا من السماء ،وال

مرمًا يحميه ،ليلقى األذى بشخصه الكريم ،وليكون ُقدو ًة لكل داعية،
عر َ
َجيشًا َ
وإ َمامًا لكل مجاهد ،ومثا ً
ويتحمل ويواصل"
ال لكل َعالم ،فيدعو ويصرب،
َ

()1

ورضوانه ..
ومرضاته
ويعطي يف سبيل اهلل وطاعته
َ
َ

وصل إلى الطائف ،ودخل على َسادة ثقيف لينير قلوهبم بعد ظالمها،
فلما َ
عرض
وليحيي أرواحهم بعدَ موهتا ،فما ُحيي بحفاوة ،وال ُقوبِل بتكريم ،بل ما إن َ

وجد اهلل أحد ًا يرسله غيرك؟
عليهم دعوته ورسالته حتى قام أحدهم فقال :أما َ
كنت رسو ً
ال من اهلل كما
وقال اآلخر يف ازدراء وسخرية :واهلل ال أكلمك أبد ًا ،لئن َ

تقول ألنت أع َظم خطر ًا من أن أرد عليك كالم ،ولئن كنت ت ْكذب على اهلل ،فما
ينبغي لي أن أكلمك ،وقال الثالث :أنا أسرق ثياب ال َكعبة إن كان اهلل بعثك بشيء
قط!

()2

ولهيب الحزن يف كبده ،وحاله تت َفطر لها القلوب ،أحزان
«فقام ْ 
تثيرها جدران مكة وطرقاتها ُ ..تذكره بخديجة وأبي طالِب ،ودعوة مطاردة،

((( سيد رجال التاريخ (ص.)60
((( أخرجه ابن إسحاق ،وينظر :الدرر يف اختصار المغازي والسير (ص.)21



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
من مقامات النبوة

وأتباع َ
معنى من م َعاين
تتخطفهم أيدي طغاة مكة ،وقلوب أمامه قاسية ال تحمل
ً
اإلنسانية  ..فلما أراد الخروج من الطائف ،وسلك طريق العودة إلى مكة ،لم ينته
َ

فصفوا له
أغروا صبياهنم وغلماهنم بمطاردتهَ ،
لسل األذى واإلهانة بعد ،بل َ
مس َ
َ
صفين ورموه وأذل ُقوا عقبيه بالحجارة ،حتى خرج من حدود وربوع الطائف"
فيا هلل ما َ
وأشرف مخلوق
أعظم ذلك الموقف ،رسول رب العالمين وخليله،
َ

مرسل ،يسب ويؤذى ،ويدمى ويالحقه الصبيان ،فو الذي نفسي بيده :إن
وأزكى َ
اللسان ليعيى أن يجلي تلك التضح َية
ال َقلم ليعجز عن تسطير ذلك المشهد ،وإن َ
وذلك البذل وذاك الث َبات.

خرج  كسير ًا حزينًا فما يفيق إال على أبعد من ( 50كيلومرت ًا

تقريبًا) وذلك يف قرن الث َعالب (.)1

ويف هذه األثناء ِ
يرسل اهلل  ملك الج َبال يستأمر رسول اهلل 

َ
األخشبين -وهما الج َبالن المطبقان على مكة -فقال وهو يبعث
أن ُيطبق عليهم

ليست عبئًا ثقيالً على ظهر الداعي يريد أن يرميه ،بل
رسالة إلى أمته أن الدعوة َ
هم يخالج النفس ،ويخالط ال َقلب يف إخراج الناس من الظلمات إلى النور:
هو ٌّ
أصالهبم من يعبد اهلل ال يشرك به َشيئًا»(.)2
« َبل أستأين هبم ل َعل اهلل أن ُيخرج من ْ

«أمر عجيب! الرسول  يف هذه الحال من الشدة ،ويف هذا
ٌ
الرجال بسببه ،رأى بادرة قبول للدعوة عند عبد ضعيف
الموقف الذي يقنط أجلد َ
((( وقد اختلف يف موضع قرن الثعالب على أقوال ،فقيل بأنه نفس ميقات السيل الذي هو قرن المنازل،
ورجحه القاضي عياض وياقوت الحموي ،وقيل :جبل يف منى أو عرفة ،ورجحه األزرقي والفاكهي،
وقيل غير ذلك .ينظر :تحقيق المطالب بمكان قرن الثعالب د.عمر العمروي.
((( أخرجه البخاري ( )3059مسلم (.)1795
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وينصرف إليه،
يقال له "عدَّ اس" ،فلم يمنعه كل ما لقي من أن يبلغه دعوة اهلل،
َ

وينسى ألمه وتعبه ،فما زال به حتى أسلم!

دعاة
هذا موقف صغير بالنس َبة للرسول العظيم ،ولكنه
عظيم بالنسبة إلى َ
ٌ

الدعوة
البشر يف كل تواريخهم ،وال يستطيع باحث أن يلقى يف اإلخالص هلل يف
َ
لرجل آخر غير محمد "
ونسيان الذات يف َسبيلها ،موقفًا مثله ُ

وصل رسول اهلل  مكة ،فطاف بالكعبة وهو يف جوار الم ْطعم

ابن َعدي ،وكلما استحكمت الشدة الح الفرج ،ويف آخر ظالم الليل يلوح النور،
ومن صدق مع اهلل فتحت له السبل ،ومن توكل عليه كفاه وأغناه ،ففي هذه الليالي

شرف  بحال أر َفع ،ومنزلة أع َظم ،حيث ُأسري به إلى المسجد

السماوات
السماء ،فصعد فوق أطباق
األقصى ،فأ ّم النبيين فيه ثم ُعرج به إلى
َ
َ
َ

َ
السالم -على صورته
حتى بلغ سدرة المنت ََهى ،ويف تلك الحال رأى
جربيل -عليه َّ
التي خلقه اهلل عليها

����رى ب��ك اهلل ل��ي�لاً إذ َمالئكه
أس َ
ْ
ِ
محتفل
والجمع
اإلم��ام لهم
َ
َ
كنت َ

األقصىعلى َقد ِم
المسجد َ
والرسليف ْ
ُّ
ٍ
ِ
ومؤتم ِم
أع��ظ��م بمثلك م��ن َه���اد ُ

وص��ل��ت مكَانًا ال ُي��ط��ار له
َحتى َ

محمد ه��ذا ال�� َع��رش فاستَل ِم
وي��ا
َّ
على َجناحٍ وال ُيس َعى على َق��د ِم

بسيدهم
لما َح َ
��ض��رت ب��ه التفوا َ
وق��� ْي���ل ك���ل نَ���ب���ي ع���نْ���د ُرت��ب��تِ��ه

ُّ
كالجند بال َعل ِم
كالشهب بال َبدر أو
ُ

ثم رجع  من ليلته تلك إلى مكة ،فلما أصبح مر به أبو جهل،

فسأله عن الجديد من أمره فقالُ :أسري بي ال َبارحة إلى بيت الم ْقدس ،فضحك أبو
َجهل وقال :إن أنا دعيت قريشًا تقول لهم ما ذكرت لي؟ فقال:نعم! فد َعاهم فلما
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وضحكوا ،وارتد قو ٌم ممن كان أسلم معه( ،)1ثم جعلوا يسألونه
أخربهم َسخروا َ
ِ
المقدس ،فج ّلى له اهلل بيت المقدس ،فجعلوا ال يسألونه عن
عن أشياء يف بيت

شيء إال أخ َبرهم به.

()2

ويف ُغضون هذا التعجب والسخرية أتوا أبا بكر صدّ َ
يق هذه األمة فقالوا له

لعله يرجع عن إيمانهّ :
إن صاحبك يز ُعم أنه ذهب البارحة لبيت المقدس ورجع
السانحة
بسؤاله وظنوا أهنا َ
فرصتهم َّ
من ليلته! ف َقالَ :أو َقد قال ذلك؟! َف َفرحوا ُ

فأجابوا :ن َعم لقد قال ذلك.
وإسالمه َ
لرده عن دينه ْ

عندها قال يف ث َب ٍ
ات ويقين :لئن قال ذلك لقد صدق ،قالوا :أو تصدقه أنَّه

ذهب الليلة إلى بيت المقدس ،وجاء قبل أن يصبح؟ فقال :نعم ،إين ألصدقه ما
هو أبعد من ذلك ،أصدقه يف خرب السماء يف غدوة أو روحة(.)3

«الصدِّ يق» .
ف ُبهتوا وخنسوا ،وهبذا استَحق شرف هذا الل َقب الشريف ِّ

وبدأت
إرهاصات الهجرة بعد ذلك ،وسم َعت قريش قائالً يقول يف الليل
َ

على أبي قيس:

السعدَ ان ُيصبِح
محمدٌ
َّ
فإن ُيسلم َّ

يخشى ِخالف المخَ ِ
بمك َة ال َ
الف
َ
ُ

السعدان؟ سعد بن بكر وسعد تميم؟ فلما
فلما أص َبحوا قال أبو سفيان :من َّ

كان يف الليلة الثانية سمعوا الهاتف يقول:
أنت ِ
ناصرا
أيا َس ْعد َس ْعد األَوس كُن َ

زر َجين ال َغ َطارف
ويا َس ْعد َس ْعد الخَ َ

((( رواه عبدالرزاق يف مصنفه ،والحاكم يف المستدرك وصححه ،وصححه األلباين.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه الحاكم يف المستدرك وصححه ( ،)62 / 3وصححه األلباين.
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ال��ه��دَ ى وتمنَّ َيا
أجي َبا إل��ى َداع���ي ُ
ال��ه��دَ ى
ف��إن َث
���واب اهلل لل َّطالب ُ
َ

الفردوس مني َة ع ِ
على اهلل يف ِ
ارف
َ
َ
ُ
الفردوس َذات ر َف ِ
َان من ِ
��ارف
ِجن ٌ
َ
َ

وسعد بن ع َبادة!
فقال أبو سفيان :هما واهلل سعد بن معاذَ ،

()1

باألنصار فآمنوا به وصدقوا ،فكان ل َقاء
بعد هذا الت َقى النبي 
َ

وأظهروا استعدادهم الستقباله ،وو َعدوه بنصرته ،فأمر
العقبة األولى والثانية،
َ

هاجر
أصحابه بالهجرة إلى المدينة،
فخرجوا زرافات ووحدَ انًا ،فكان أول من َ
ُ

الصحابة – رضوان اهلل عليهم
أبو َسلمة بن عبد األسد المخزومي ،ثم تتابع بعده
َ
أجمعين –

إنهـا . .
َ
وبهذا ابتَدأت َ
أخرى ْ
مرح ٌلة َ
ورح ٌلة م َباركة َ . .



((( أخرجه البخاري يف التاريخ الصغير ( ،)26 - 25 / 1وينظر :االستيعاب ( ،)155 / 4وسير أعالم
النبالء (.)279 /1
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ِ Jر ْحلَ ُة ُّالنور L
المسلمين وازدادت َ
أعداد المؤمنين ،وقو َيت شوكة اإلسالم
لما كثر َع َدد ْ

األنصار وإسالمهم ،أقلق ذلك قريشًا وأقض مضج َعها،
خصوصًا بعد مبايعة
َ
ُ

فاجتمع الكفر وتآمر الشرك لوأد اإلسالم،
كما هو ديدَ ن أعداء اهلل يف كل زمن،
َ
والقضاء على الرسول الخاتم ،فاجتمعوا يف دار الندوة من أجل الن َظر يف كيفية
َ

القضاء على رسول الهدى وأتباعه.

وبعد مباحثة رأي السوء بينهم قال أبو جهل :أرى أن نأخذ من كل قبيلة من
قريش ُغالمًا هنِد ًا جلد ًا ،ثم نعطيه سيفًا َصارمًا ،فيضربونه ضربة رجل واحد،

فيرضون
فيتفرق دمه يف الق َبائل فال تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ماذا تصنع،
َ

بالدية ،فاتفقوا على ذلك.

رسول
ثم جمعوا أولئك الفتية ،وجاء يقودهم أبو َجهل حتى وقفوا على باب ُ

اهلل  ،وجعلوا يرقبونه وينظرون إليه من ُثقب الباب ،وجاء الخ َطر على
أشد صوره وأشكاله ،وتألب أولئك النفر على أكرب جريمة يف التاريخ لو تمت،

لكن :من كان اهلل معه لم يضره من كان ضده ،ومن حفظه اهلل فلن تجد عليه سبيال.

أعصابه ،وظهر نصر
تتجلى شجاعة رسول اهلل  وثبات َ
وهنا َ

اهلل ألوليائه ،حين فتح رسول اهلل  الباب ،وخرج يشق صفوفهم لم

يشعروا به ،وهو يتلوا قول ربه ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾(( )1سورة يس ،اآلية .)9
((( ينظر :سيرة ابن هشام ( ،)2/90والبداية والنهاية (.)442 /4
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أدركت قريش الحقيقة بعدما َ
الص ِّديق ،
مضى وهاجر مع صاحبه ِّ
َ

فرسانًا َ
ومشا ًة يركضون خيولهم
وعم الضجيج مكة وضواحيها ،وخرج الكفار َ

ويعدون يف كل ناحية يبحثون عنه ،ووضعت قريش الجوائز لمن يأيت به وبصاحبه

حيين أو ميتين ،حتى رصدوا أضخم جائزة لمن أتى هبم وهي مائة من اإلبل مقدمة
«المركز الشركي ِ
َ
الرسالة
من
المحمدية» ،فتحركت القبائل ،وسار الرجال،
لعداء َ
َّ
وبحث الصغار قبل الك َبار ليحوزوا قصب السبق يف هذه الجائزة.

«ومشى الموكب المحمدي المكون من رسول اهلل  وأبو بكر

أجل من أعظم موكب أحست بوطأته
الواسعة ..
إلى الدنيا
َ
موكب صغير! لكنه َ
ٌ
هذه الكرة التي نمشي على ظهرها ،ولم تعرف موكبًا أن َبل منه قصد ًا ،وأبعدَ غايةً،
موكب صغير يمشى يف الصحراء الساكنة،
وأعمق يف األرض أثر ًا،
وأخلص نية،
ٌ
َ

تصفيق وال تصفير ،وال جنود عن
ال َرايات وال أعالم ،وال أبواق وال ط ُبول ،وال ْ
وشمال.
يمين َ

كالجموع التي خلفوها
جموع
أشرف الموكب الشريف على المدينة ،فأقبلت
ٌ
ُ

يف مكة ،ولكن تلك للشر ،وهذه َ
للخير ،وكانت هذه نق َطة التحول يف التاريخ
نصر»(.)1
اإلسالمي ،كل ما قبلها ظاهره الهزائم ،وما بعدها إنما هو نصر إثر ْ

وها نحن أوالء اآلن على أبواب المدينة ،وقد َخرج األنصار يستقبلون محمد ًا

 ولو استَطاعوا من الحب لفرشوا له الطريق بق َطع أكبادهم حتى

يمشي عليها.

((( سيد رجال التاريخ (ص.)62
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����ار َط��ي�� َب�� َة تُقبِل
دي ُ
أ ْق��بِ��ل َف��ت��ل��ك َ

��ي��ن
ال�� َق��و ُم ُم��ذ َف
َ
��ارق��ت َم��ك�� َة أ ْع ٌ

ت ِ
اق��ه��ا َم��ا ت ُ
ُهديك م��ن ْ
َحمل
أش َ��و َ
لم ُل
وج
ٌ
َ��رى َ
��وان��ح تت ََم َ
ت��أ َب��ى ال��ك َ

رسول اهلل؟ ال يعرفونه ،ألنه
ولما دخال المدينة طفق الناس يسألون :أيهم ُ

لم يكن يتميز عن غيره بلباس أو هيئة ،بل كان يلبس ما يل َبس الناس ،ويأكل ما

يأكلون.

ِ
الموسرون ،ولكنه أحب أن يعيش بسيطًا ،وأن
ولقد كان يف أصحابه األغن َياء

يموت عزيز ًا

ل���ب���س ال���م���ر َّق���ع وه�����و ق����ائِ����دُ أم ٍ
����ة
ُ
َ
َ
َّ

�لال��ه��ا
��ص ْ
��ل��ت أ ْغ َ
وح َّ
َج�� َب��ت ال��كُ��نُ��و َز َ

«ل َقد مشى محمد  من الغار إلى َمكة ،ثم َ
مشى من مكة إلى
مشى أصحابه وأتباعه ِ
واإلنسانية إلى َّ
المدينة ،ثم َ
الشام،
يحملون العدل والعلم
َ
أقصى ْ
ومشوا إلى العراقَ ،
وأقصى المغرب،
المشرق
َ
ومشوا إلى مصر ،وبلغوا َ

فرنسا ،ومشوا شما ً
ال وجنوبًا
ونصبوا راية اإلسالم على روابي الصين ،وعلى ب َطاح َ

ال وعد ً
حتى ملؤوا األرض رجا ً
خالصة البشر،
وأمجاد ًا ،وكانوا
ال ونور ًا وفضائل
َ
َ

يحرسه
فأحنوا الرؤوس لذلك ُ
الرجل الذي دخل المدينة ال ُ
يحف به موكب ،وال ُ

جند ،وال تلوح فوق رأسه راية ،وال يلمع على هامته تاج ،وال يقرع عند رأسه
ويلمع
طبل ،ولكن تحف به المالئكة ،وترفرف فوقه رايات اإليمان والقرآن،
َ
ويحرسه اهلل .)1(»
على جبينه نور النبوة،
ُ

النساء والصبيان يركضون ويهتفون :اهلل
دخل  المدينة فصار َ

أكرب اهلل أكرب ،جاء محمد جاء رسول اهلل ،وثار بنو النجار إليه وأتوه وهم متقلدوا
((( سيد رجال التاريخ (ص.)82
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األنصار إال قالوا :هلم يا رسول اهلل إلى
أسلحتهم ،فجعل ال يمر بحي من أحياء
َ
ال َعدد و العدة ،والعزة والمن َعة ،فيقول :دعوها  -يقصد ناقته  -فإهنا مأ ُمورة ،فلما
مر ببني النجار خرج فتيات صغيرات ينشدن واص َفات حبهن ومحبة جوار النبي

 لهم فيقلن:

ٍ
َ���ج���ار
َ����ح����ن َج
��������وار م����ن َب���ن���ي ال���ن َّ
ن ْ

����ح����م����دٌ م����ن َج ِ
َي�����ا َح����� َّب َ
�����ار
�����ذا ُم
َّ

تواضع وحنو :اهلل يع َلم إين
فوقف عندهن رسول اهلل  وقال يف ُ

ألُحبكن( )1ثم مشت به ناقته حتى بركت به يف مكان مسجده ،فأتى أبو أيوب

األنصاري  فأخذ متَاع رسول اهلل  وحمله إلى بيته ،فكان
مسجده وغرف أزواجه ،راسمًا يف أذهان أصحابه ِع َظم
أول عم ٍل عمله هو بناء ْ
اإلسالم ،مؤكد ًا على أن مشاعل الهداية تنطلق من بيوت اهلل« ،ال جرم
العبادة يف ْ
إن كان للمسجد رسالة اجتماعية وروحية عظيمة الشأن يف حياة المسلمين ،ففيه

ُتوحد الصفوف ،و ُتهذب النفوس ،و ُتوقظ القلوب والعقول ،و ُتحل المشاكل،
وتظهر فيه قوة المسلمين وتماسكهم ،ولقد أثبت تاريخ المساجد يف اإلسالم

أنّه انطلقت منه جحافل الجيوش اإلسالمية لعمارة األرض هبداية اهلل ،ومنه
انبعثت أشعة النور والهداية للمسلمين وغيرهم ،وفيه ترعرعت بذور الحضارة

اإلسالمية ونمت ،وهل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وسعد وأبو

المدرسة المحمدية
عبيدة ،وأمثالهم من عظماء التاريخ اإلسالمي إال تالمذة
َ
ِ
المسجد النبوي؟
التي كان م َقرها
((( أخرجه ابن ماجه ،واختلف يف صحته ،وصححه من المتأخرين األلباين.
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أسبوع كلمة الحق
وميزة أخرى
للمسجد يف اإلسالم أنه تنبعث منه يف كل ْ
ْ
ِ
لسان خطيبه ،يف إنكار منكر ،أو أمر بمعروف ،أو دعوة إلى
مدوية مجلجلة على َ
خير ،أو إيقاظ من غفلة ،ويوم يعتلي منَابرها ويؤم محاريبها د َعاة أشداء يف الحق،

علماء بالشريعة،
مخلصون هلل ورسوله ،ناصحون ألئمة المسلمين وعامتهم،
ُ
َ
يعود للمسجد يف مجتمعنا اإلسالمي مكان الصدارة ،ويعود ليعمل عمله يف تربية
الرجال ،وإخراج األبطال ،وإصالح الفساد ،ومحاربة المنكر ،وبناء المجتمع

على أساس من تقوى اهلل ورضوانه ،وذاك عندما تحتل هذه الطلي َعة الطاهرة من

شبابنا المؤمن العالمة بدين اهلل ،المت َ
َخلقة بأخالق رسول اهلل  منابره
وأرجاءه»(.)1
َ

الصحابة كال َيد الواحدة،
والح ُجرات وكان
بعمارة المسجد
َ
ُ
بدأ َ
العمل َ
وكالساعد للمرفق يشده ويؤازره ،وكان يف م َقدمة العاملين يف هذا البناء هو محمد

وسالمه َعليه – وهو يرتجز:
– َصلوات اهلل َ
ال��ل��ه��م ال َخ��ي��ر إال َخ��ي��ر ِ
اآلخ���رة
ُ

َف ِ
وال��م��ه ِ
��اج َ��رة
ل�لأن��ص��ار
��اغ��ف��ر
َ
َ

��م��ل
ل��ئ��ن َق��� َع���دْ ن���ا وال���نَّ���ب���ي ي��ع َ

َل َ
ال��م��ض ُ
��ل��ل
��م��ل
َ
����ذاك م��نَّ��ا ال�� َع َ

والصحابة يعملون ويرتجزون فيقولون:

()2



((( السيرة النبوية لمصطفى السباعي (ص.)85
((( أخرج الخرب والبيت األول :البخاري ( ،)6051ومسلم ( ،)1804والبيت الثاين عند ابن هشام يف
السيرة.
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 Jال ِع َنا َي ُة هَ ِ
اإلل َّية L
اعات َحزينةَ ،
والتوجعات
وز َفرات من اآلهات
وس َ
َ
يف لحظات عصيبةَ ،
معركة بدْ ر ُ
الكبرى ،التي سحق فيها معسكر اإليمان وكتَائب
تركتها وخلفتها َ

تسل وال تحدث عن مدى أثر تلك الصدمة
غطرسة وكربياء قريش ،فال َ
الرحمن َ
َ
والفجيعة يف قلوهبم ،ويف لح َظات األنين وحر نار المصيبة ،اجتمع اثنان من

َسادات قريش تحت ميزاب الكعبة ،يف هدوء وسكون الليل الذي تطيب فيه نف َثات

َ
ويتحدثان فيما أصيبوا به من
التشكي ،و ُيلقى فيه فيض الهم واأللم ،كانا يتذاكران َ
أشرافهم ،ومقتل ساداهتم ،وكَسر َشوكتهم ،فقال ُعمير بن َوهب وكان من
فقد َ

شجعان قريش :واهلل لوال د ْي ٌن علي ليس له عندي قضاء ،وع َيال أخشى عليهم
الضيعة ،لركبت إلى محمد حتى أقتله ،فقال َصفوان بن أم َّية -وكان قد ُقتِ َل أبوه
علي د ْينك أنا أقضيه عنك ،وعيالك مع عيالي أواسيهم
وأخوه يف معركة بدرّ :-

َ
لصفوان :فاكتُم
وأعجز عنهم ،ففرح عمير
ما بقوا ،ال يسعني شيء
واستبشر وقال َ
َ
عني شأين وشأنك.

ثم انطلق ُعمير لبيته وأخذ سيفه وشحذه سمًا حتى يبلغ أثره ،ويتمكن بثقة

من القتل ،وركب ناقتَه ُمسرعًا مت َعجالً إلى المدينة يريد أمر ًا ويريد اهلل غيره،

فلما َ
دخل المدينة أتى مسجد رسول اهلل  فأناخ ناقته عند بابه ،وكان
ِ
عمر بن
لعمير اب ٌن قد ُأسر يف بدر ،فكان يتَذرع أنه جاء لفك أسره ،فلما أناخ رآه َ

كرامة اهلل لهم
جماعة من
َ
الصحابة يتحدثون عن َ
الخطاب فاروق األمة ،وكان يف َ
ووهج الفراسة يشتَعل يف عينيه ،-فدخل إلى رسول
يف بدر ،ف َقام مسرعًا إليه َ -
متوشحًا سيفه،
اهلل  ف َقال :يا رسول اهلل هذا عدو اهلل عمير قد َجاء
َ
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علي.
فقال  :أدخله ّ

بحمالة سيفه فأدخله ،وقال لفتية من
األنصار :ادخلوا
فأقبل إلى عمير فل ّببه ُ
َ

عند رسول اهلل واحذروا عليه من هذا الخبيث.

ويف هذه األثناء كان َصفوان بن أمية يقول ألهل مكةِ :
أبشروا بوقعة تأتيكم

اآلن يف أيام تنس ْيكم وقعة بدر ،وكان يخرج كل يوم يتلقى الرك َبان ويسألهم عما

استجد من األخبار ،فلما دخل عمير على رسول اهلل  قال :أنعموا
َ
وسالمه َعليه« :-قد أكر َمنَا اهلل بتَحية خير من
َصباحًا .فقال النبي – َصلوات اهلل َ
أهل الجنة» .ثم قال« :ما َجاء بك يا عمير؟!» فقال:
بالسالم تحية ْ
تحيتك يا ُعميرَّ ،

جئت لهذا األسير الذي يف أيديكم فأحسنوا فيه ،قال« :فما بال السيف يف عنُقك؟»

فقال عمير :ق ّبحها اهلل من سيوف وهل أغنت عنا َشيئًا يوم بدر؟ فقال« :اصدُ قني

ما الذي جئت له؟» قال :ما جئت إال لذلك.

فقال  :بل قعدت أنت وصفوان بن أمية يف ِ
الحجر ،فذكرتما
َ

علي وع َيال عندي لخرجت حتى
أصحاب القليب من قريش ،ثم قلت :لوال د ْي ٌن ّ

فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني ،واهلل َحائل بينك
أقتل محمد ًاَ ،

وبين ذلك.

رسول اهلل ،قد كنا نكذبك يا رسول اهلل بما كنت تأتينا
فقال عميرَ :
أشهد أنك ُ

وصفوان!
السماء ،وما ينزل عليك من الوحي ،وهذا أمر لم يحضره إال أنا َ
من َخرب َ

فالحمد هلل الذي هداين لإلسالم ،وساقني هذا
فو اهلل إين ألعلم ما أتاك به إال اهللَ ،
الس َياق ثم تشهد شهادة الحق .فقال النبي الكريم « :فقهوا َ
أخاكم يف
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القرآن ،وأطلقوا له ِ
دينه ،وأقرئوه ُ
أسيره»(.)1

َ
والغضب ،رحم ًة وأمنًا وسالمًا ،ورجع ذلك
فعاد هذا الغيظ وذلك الحنق
َ

أقسم
العدو داعيًا إلى اهلل  محمالً بالبشر والنور والقرآن ،فلما علم صفوان َ

باهلل ال يكلمه وال ينفعه بنفع أبد ًا.

وصل عمير مكة أقام هبا يدعو إلى اإلسالم  ،فأس َلم على يده َ
بشر كثير.
فلما َ

ِ
الح�� َظ��ت��ك ُعيونها
وإذا ال��ع��نَ��اي��ة َ

����ان
نَ���م َف
ُ��ل��ه��ن َأم ُ
���ال���ح���وادث ك ُ
َ


ويف َم َ
فرسان قريش
عركة ُ
أحد ،أتى عبد اهلل بن َ
شهاب الزهري وكان من َ

حمد ،فال نجوت إن نجا ،ورسول
يصول ُ
فجعل ُ
ويجول وهو يقول :دلوين على ُم َّ
أحد ،ثم جاوزه ولم يعلم به ولم يره ،فعاتبه يف
اهلل  إلى َجانبه ،ما معه َ

شجاع ،ومحمد
وفارس
فسيف صار ٌم،
فرصة نادرة،
ٌ
ٌ
ٌ
ذلك صفوان وهو يرى أهنا َ
ٍ
خال ليس معه أحد ،فقال :واهلل ما رأيته ،أحلف باهلل إنه منا ممنوع ،خرجنا أربعة
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله ،فلم نخلص إلى ذلك(.)2
وم���ن ي��كُ��ن اإل َل�����ه َل���ه َح��ف�� ْي�� َظ��ًا

���ح َ
���ض��� ِّي���ع��� ُه اإل َل����ه
���اش���ا أن ُي َ
َف َ

الوسائل
ونعيش يف هذا الحدث مع ألمع أناس سطروا أقبح األمثلة وأبرز َ

يف الخيانة وال َغدر ،فتاريخهم َحافل بخياناهتم و َغدرهم ،وكذهبم وهبتاهنم ،فهم

مسابق وال مجاري لهم يف ذلك ،ولعلهم سبقوا إلى
أعالم هذا الميدان ،فال َ
ً
مرسال ،وقال الهيثمي :إسناده جيد ،وينظر :السيرة
((( أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ()58 /17
النبوية البن كثير ( .)488 /2سيرة ابن هشام ت السقا ()82 /2
((( أخرجه ابن هشام يف السيرة ( ،)82 /2وينظر :سير أعالم النبالء (.)413 /1
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الذهن فال أسبق منهم يف هذا المجال.

وبدا َية القصة أن َعمرو بن أمية َّ
الض ْمري وكان َص َحابيًا عدّ ًاء ال ُيسبق ،خرج

من المدينة فلقي رجلين نائمين ف َقتلهما ،وظنهما مشركين ولم يعلم بإسالمهم،

فجعل رسول اهلل  يجمع المال
لديتهما ،فأتى إلى يهود بني النَّضير
َ
ليعينوه يف الدية وكان ذلك من بنود الم َعاهدة التي عاهدهم عليها ،فلما َ
دخل

استعدادهم وهتيؤهم وقالوا:
عليهم وجلس معهم فأخربهم لما أتى إليه فأبدوا ْ
نفعل يا أبا القاسم ،اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك .فجلس إلى جنب دار من

بيوهتم ينتظر وفاءهم بما و َعدوا ،وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من
أصحابه .

َ
وخال اليهود ُ
وسول لهم الشي َطان الش َقاء الذي كتب لهم،
بعضهم إلى بعضَ ،

الرحى ،فيصعد فيلقيها
فتآ َمروا على قتله  ،وقالوا :أيكم يأخذ هذه َ
على رأسه فيشدَ خه هبا؟ فقال أشقاهم وهو َع ْمرو بن ِج َحاش :أنا .فقال أحد
عقالئهم وهو سلاَّ م بن مِ ْشكم :ال تفعلوا فواهلل ل ُيخ َب َّ
رن بما هممتم به ،وإنه لنقض
إمضاء خطتهم،
للعهد الذي بيننا وبينه ،ولكن إبليس ج َثم على قلوهبم فأبوا إال َ

وقربت َساعة التنفيذ ،وأخذ عمرو الرحى ،وتأهب ليقوم بأداء دوره ومهمته،

الماكرة
ووجم اليهود انتظار ًا لما سيحدث ،وترقبًا لما ستنتهي عليه هذه الخطة
َ
َ
ِ
الفاصلة نزل ُروح القدس  إلى الحبيب 
 ..ويف هذه اللحظة
هم به القوم من الغدر ،فنهض مسرعًا وتوجه إلى المدينة ،ولحقه
يخربه بما ّ
هنضت ولم نشعر! فأخربهم بما همت
فجأهم قيامه وذهابه ،فقالوا:
َ
أصحابه وقد َ
َ

به اليهود.
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بجند اهلل يف جيش ُّ
األبرار ،ويؤيده
ثم قدم عليهم ُ
تحفه المالئكة ،ويحيط به َ

اهلل ،فزلزلت حصوهنم هيب ًة ورعبًا حتى نزلوا على أمر رسول اهلل 

فأجالهم من المدينة(.)1

كَ���أن���ه وه����و َف�����رد يف َج�ل�ا َل���تِ���ه
ِع��نَ��اي��ة اهلل أغ��نَ��ت ع��ن ُم َضا َع َفة

يف َم��وكِ��ب حين تل َقاه ويف َح َش ِم

ال��در ْوع و َع��ن َع��ال من األُ ُط��م
من
ُ

َ
ْ
إلي من رسول
وهذا َش ْيبة بن ُعثمان بن أبي طلحة يقول :ما كان أحد أبغض ّ

اهلل  وكيف ال يكون كذلك وقد قتل منا ثمانية كل منهم يحمل

ال ِّلواء ،فلما فتح اهلل مكة أيست مما كنت أتمناه من قتله ،وقلت يف نفسي :قد
َ
دخلت ال َع َرب يف دينه فمتى أدرك ْثأري منه؟!
ثم قلت :أسير مع قريش إلى هوازن بحنين ،فعسى إن اختلطوا أن أصيب

من محمد غرة فأثأر منه ،فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها .وأقول :لو لم يبق
من العرب والعجم أحد إال اتبع محمدا ما تبعته ،فكنت مرصدا لما خرجت له،

ال يزداد األمر يف نفسي إال قوة ،فلما اختلط الناس اقتحم رسول اهلل 

عن بغلته ،وأصلت السيف فدنوت أريد ما أريد منه ،ورفعت سيفي حتى كدت
أسوده ،فرفع لي شواظ من نار كالربق كاد يمحشني ،فوضعت يدي على بصري

خوفا عليه ،والتفت إلي رسول اهلل  فنادى« :يا شيب ،ادن مني».
فدنوت فمسح صدري ثم قال« :اللهم أعذه من الشيطان» .قال :فواهلل لهو كان

ساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي ،وأذهب اهلل ما كان بي.

ثم قال« :ادن فقاتل» فتقدمت أمامه أضرب بسيفي ،اهلل يعلم أين أحب أن
((( أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ()44 /2
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أقيه بنفسي كل شيء ،ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيًا ألوقعت به السيف،

فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون فكروا كرة رجل واحد ،وقربت

بغلة رسول اهلل  فاستوى عليها ،فخرج يف أثرهم حتى تفرقوا يف كل

وجه ،ورجع إلى معسكره فدخل خباءه ،فدخلت عليه ،ما دخل عليه غيري،
حبًا لرؤية وجهه وسرور ًا به ،فقال« :يا شيب ،الذي أراد بك اهلل خير مما أردت

بنفسك».

ثم حدثني بكل ما أضمرت يف نفسي مما لم أكن أذكره ألحد قط .قال:

فقلت :فإين أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل ، ،ثم قلت:

استغفر لي يا رسول اهلل ،فقال« :غفر اهلل لك»(.)1

الجو ،ويف َج ْهد
اإلسالمي يسير يف شدَّ ة حرارة َ
ويف َغ ْزوة َت ُبوك كان الجيش ْ

َ
وجوع ،حتى كانوا يستظلون بأيديهم من َحرارة َّ
الشمس ،وكانوا إذا نزلوا
ومش َّقة ُ
ليستَظل هبا ،ولو استطاعوا
واديًا تركوا الشجرة الع ْظمى لرسول اهلل ْ 

يحجبوا أش َّعة َّ
الشمس عنه بأيديهم لحجبوها ،فأتى رسول اهلل 
أن
ُ
تحت ظل شجرة لتقيه حر ال َّظهيرة وال َقائلة ،فنزع ثو َبه وبقي يف إزار ور َداء ،وع َّلق

السيف عنْد رأسه ونام ،فجاء رجل مشرك ٌّ
فظ غليظ يرت َّبص الدَّ وائر برسول اهلل
َّ
ِ
أصحابه،
أحد من
َ
 فاغتنم هذا الموقف ،فرسول اهلل نائم ،وليس عنده َ
وسي ُفه مع َّلقْ ،
فاختَرط تلك اللحظة وبخ َّفة سيفه وأيقظ الرسول ،
ِ
بصره ،فقال :من يمنعك مني
السيف يكاد يخطف َ
فلما فتح عينيه وإذا بلمعان َّ
السيف
محمد؟ فقال وهو سيد المتَوكلين« :اهَّلل» فاهتَز األعرابي وانت َفض وسقط َّ
يا َّ
((( أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( ،)257وبنحوه البيهقي يف الدالئل وذكر أن له شاهدا.
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منه ،ثم أخذه عليه صلوات اهلل وسالمه فقال« :من يمنعك مني؟» فقال :كن خير

محمد ،فعفا عنه .
آخذ يا َّ
يا مادحًا ت َّبعًا أو سيف ذي يزن

كسرى ومن حازوا جوائزَه
ْ
دع عنك ْ
واكتُب على مفرِق التَّاريخ رائعة

أح��م��د يف ك��ل قاف َية
وام���دَ ح بها
َ

()1

دع��ه��م وخ���ل ب��ن��ي َش����دَّ اد يف إرم

أص��ي��د أو م��ا قيل يف َه��رم
وك��ل ْ

ِ
من ال َق
ريض فدتك النَّفس من قدم
وامأل بها يف َقوايف ِّ
الش ْعر من ِحكم



((( ينظر :الثقات البن حبان ( ،)217 /1وأسد الغابة (.)200 /2
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َ Jم َق ُام الترَّ ب َية L
ِ
ومقاصدهِ ،
أجل فكرك
كلماته
قبل أن تتصفح هذا الم َقام ،وقبل أن تبحر يف َ
ِ
بخاطرك ،واسترجع ذكرياتِك وذاكرتك وحياتك ،ثم استخرج من ذلك
واس َبح

الضخم من البشر الذين جمعتك هبم موافقات الحياة وأيام
الكم الهائل ،وال َعدد َّ

ورجل
تصفي تلك الوجوه وتنتقي منها أبرز َشخص ُ
الدُّ نيا ،ثم عليك بعد هذا أن َ
وس ُمو
جمعك به ل َقاء يف هذه الحياة ،وعش لح َظات يف سر إعجابك به يف أخالقه ُ
استخلصت منها
روحه ،ويف عذوبة منطقه ،فلن تجد من خالل تلك األعداد التي
ْ
الحمد ،ومزايا ُ
الخ ُلق ،وعذوبة
ذلك الرجل مع كثرهتا ووفرهتا رجالً جمع َ
خصال ْ
الروح ،ونبل
وبساطة
ُ
المنطقَ ،
وسمو ُّ
التواضعُ ،
اللسان ،ولين الجانبَ ،
وفصاحة َ

العمل ،كما اجتمعت لنبينا .
ال َغاية ،وإخالص َ
األخ�ل�اق شيدت فيه من
هو َّأم��ة ْ

كَ������رم و ُل���� ْط ٍ
����ف ل�ل�إ َل���ه ح�� َب��اه
َ

وج َ
المح ِ
َّ
اللة
منهج َتعلم،
اضن والمدارس َ
عملَ ،
ولن َتجد يف تلك َ
وخطة َ

َ
خرجت األ ْبطال
المدرسة
انتماء ،كما كان يف
هدف ،وصدْ ق َ
المحمدية التي َّ
َّ
َ
المخ ِ
ْ
لصين ،واألسخ َياء الباذلين ،واأل ْعالم
الفاتحين ،وال َقادة الم َيامين ،والدعاة
مهارة
الصادقين ،فقد كانت ٍّ
بحق تصفية روح ،وهتذيب ُخلق ،وتريبة ن ْفس ،وتنمية َ
َّ
يف كل ما يخدم هذا الدين ويرضي رب العالمين.

ِّ
والمساعد هو أبو بكر وعمر
محمد ،
وإذا علمت بأن
المعلم هو َّ
َ

 ،وصاحب الخزينة بالَل  ،وكامن السر ُحذيفة  ،والدَّ اعم
ِ
والزبير
ومصعب ُّ
عثمان  ،والفدائي علي  ،والتالميذ س ْعد وط ْلحة ْ
ِ
مسجد رسول اهلل .
و ُأ َسيد وأنس  ،والمكان والمدرسة يف
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لقد بنيت على تقوى من اهلل ْ
وأساتذة
ورضوان ،فلو اجتمعت جام َعات الدنيا َ

يخر ُجوا مثل تلك الق َيم ،وتلكم المبادئ ،وذلك
العصر وعباقرة العالم ،على أن ّ

السمو ،لما استطاعوا أن يقاربوه أو ُيدانوه ال أن يصلوا إليه ،وتأمل كيف أخرج
ُّ
رسول اهلل  من رعاة ال َغنم قاد ًة لألمم ،ومن عبدة األوثان وسدَ نة
كسرى
األصنام ُدعا ًة لإلسالم ،ومشاعل لإليمان ،حتى تربعوا على قصور ْ

وقيصر ،وهيمنوا على ملكهم.
َ

ولتعرف شيئًا من ِ
نسيم تلك التربية ،وتشم شيئًا من عبيرها ُمدَّ بصرك يف

بعض رياض تلك المثل ،وانظر إلى الم ْيزان والمعيار الذي كان يربيهم عليه

رسول اهلل  يف معرفة الرجال وقدرهم.

جالسًا وعنده رجل من أصحابه
أحد األيام كان رسول اهلل 
ففي َ
َ

رجل يلوح عليه شارة الغنى ،وعالمة الثراء ،قد لبس من أجمل الثياب،
فمر هبم ُ
َ
ُ
الرجل؟»  -يقصد
رسول اهلل
فسأل
الرجل الذي بجانبه فقال« :ما ُتقول يف هذا َّ

الرجل الثري  -فقال :يا رسول اهلل هذا رجل من أشراف الناس حري إن خطب
أن ُينكح ،وإن شفع أن ُيش ّفع ،وإن قال أن ُيسمع ،فسكت  وجلس
قليالً فمر رجل آخرُّ ،
رث الحال ،متواضع الهيئة ،قد ظهرت عليه آثار الف ْقر وقلة

ذات اليد ،فقال  للرجل الذي سأله قبل قليل« :ما تقول يف هذا

أوساط الناسَ ،حري إن خطب أال
الرجل؟» فقال :يا رسول اهلل هذا رجل من َ
َّ
ُينكح ،وإن قال أال ُيسمع لقوله ،وإن شفع أال ُيش ّفع ،فقال النبي 

الرجال ومقياسهم يف اإلسالم – لمعرفته بإيمان هذا الرجل:
 -وهو يرسم ميزان َ

«هذا َخير من ملئ األرض من مثْل هذا!»( )1هكذا هو معيار اإلسالم فال م َظاهر،
((( أخرجه البخاري (.)4803
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وال أشكال ،وإنما هو نظر لما يقوم يف القلب من تعظيم اهلل وحرماته ،وما تصدقه
ِ
الجوارح بعد ذلك.
مروا على شجر أراك فقام
ويف ْ
إحدى رحالت النبي  مع أصحابه ّ

عبداهلل بن مسعود يجتني سواكا من األراك ،فجعلت الريح تكفؤ ثوبه ،فضحك

القوم منه ،فقال رسول اهلل « :مم تضحكون؟» قالوا :يا نبي اهلل ،من

دقة ساقيه ،فقال« :والذي نفسي بيده ،لهما أثقل يف الميزان من أحد»

()1

فكم من رجل جميل الشكل ،حسن الجسم ،ولكنه مقطوع الصلة بربه سبحانه،

الخلق مع َ
سيء ُ
الخلق ،فهذا ليس له يف اآلخرة من َخالق ،كما يف الصحيح« :يؤتى
()2
َ
بعوضة»
السمين يوم القيامة فال يزن عند اهلل جنَاح
بالرجل العظيم َّ
وماينفع الفتْيان ُح ْسن وجوههم

حسـان
إذا كانَت
ْ
األخ�ل�اق َغير َ

ويف موقف ومقام َ
آخر يبين رسول اهلل  الغاية والهدف من هذا

زهرة الحياة الدُّ نيا.
الوجود ،ويربطهم باآلخرة حين تغريهم ْ
ْ

الصحابة
أهدي لرسول اهلل  حلة من حرير ،فأخذها ُ
بعض َّ

الحسن
ونعومتها ،وكانت غاي ًة يف
 وجعلوا يقلبوهنا ويعجبون من لينها
َ
ْ
والجمال والنعومة ،فنظر إليهم المربي يف تلك الحال فقال« :أتعجبون من ْلين
َ

هذه؟ لمنَاديل سعد يف الج َّنة خير منها وألين»

()3

وسمت أهدافهم ،وهم يرون أن
فزهدت فيها نفوسهم ،وارت َفعت هممهمَ ،

((( أخرجه أحمد ( ،)99 / 7وصححه ابن جرير الطربي يف مسند علي (رقم .)163
((( أخرجه البخاري ( )4452مسلم (.)2785
((( أخرجه البخاري ( ،)3076ومسلم ()2468
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مناديل سعد فقط ألين من هذا الحرير ،فكيف يكون ل َباسه! وكيف سريره وفراشه!
ولم يعرف اليأس إليه طريقًا عند الشدائد ،وال عرف التنَازل عن م َبادئه ،بل

الشدة تزيده عزمًا ومضيًا وتفاؤ ً
كانت ِّ
ال ،وكان يبعث هذه الروح يف أصحابه
 ويربيهم عليها ،فعن عدي بن حاتم  ،قال :كنت عند رسول اهلل
َ
السبيل،
أحدهما يشكو ال َعيلة،
 ،فجاءه ُ
رجالن َ
واآلخر يشكو َقطع َّ
السبيل :فإنه ال يأتي َعليك إال قليل ،حتى
فقال رسول اهلل « :أما َقطع َّ
العير إلى مكة َبغير ِ
تخرج ِ
الساعة ال تقوم ،حتى يطوف
خفير ،وأما َ
العيلة :فإن َّ
أحدكم بصدقته ،ال يجد من يق َبلها منه»(.)1

ويف إحدى المحن الكبرى التي حوصرت فيها المدينة وطوقت بلفيف
المشركين ،تعرض َصخرة يف مكان من َ
الخندق ،ال تأخذ فيها الم َعاول ،فشكوها
الصخرة ،فأخذ
إلى رسول اهلل  ،فجاء فوضع َثوبه ثم ه َبط إلى َّ
ِ
المعول فقال« :بسم اهلل» فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر ،وقال« :اهلل أكبر

أعطيت مفاتيح الشام ،واهلل إين ألبصر قصورها الحمر من مكاين هذا» .ثم قال:
«بسم اهلل» وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال« :اهلل أكبر ،أعطيت مفاتيح
فارس ،واهلل إين ألبصر المدائن ،وأبصر قصرها األبيض من مكاين هذا» ثم قال:
«بسم اهلل» وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال« :اهلل أكبر أعطيت مفاتيح
اليمن ،واهلل إين ألبصر أبواب صنعاء من مكاين هذا»( .)2فما أسمى هذا التفاؤل
الفذ يف أحرج األوقات وأصعبها.
((( أخرجه البخاري (.)109 / 2
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)626 / 30وحسنه ابن حجر ،وضعفه ابن كثير بميمون أبو عبداهلل ،وهو
األظهر فاألكثر على تضعيفه ،وجاء من طرق فيها ضعف ،لكن ضرب الصخرة ثابت يف الصحيح.
ينظر :فتح الباري ( ،)397/7البداية والنهاية (.)102/4
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أعمق وأكمل ،ومقامًا أسمى وأجملِ ،
فع ْش يف
َ
َ
وإن أردت أن ترى موقفًا ْ َ

فصاحته مصاقع الخ َطباءْ ،
وتشدَ ه أمام أدبه
أكنَاف هذا اللقاء الذي تخرس أمام َ

غزوة حنين وأظ َفر اهلل فيها
ول ْطفه أبصار المربين والمعلم ْين ،ذاك أنه لما انتهت ْ

الصولة يف بادئ األمر لعدوهم ،وكان الجيش قد
المسلمين هبوازن بعد ما كانت َّ
فر أكثره وثبت رسول اهلل  يف ق َّلـة من أصحابه ،فأمر الع َّباس وكان

الرضوان فأسرعوا إليه كما تسرع األمهات
أصحاب بيعة ْ
جهوري الصوت فنادى ْ

إلى أوالدها ،ثم خص األنصار بالدعاء ،فأقبلوا ملبين النداء فأبلوا بال ًء حسنًا،
ِ
غصت
فلما انتهت المعركَة ُ
وجمعت الغنائم فإذا أودية اإلبل ،وإذا الشعاب قد َّ

بالغنم والشاء ،فأعطى أبا سفيان وعيينة واألقرع وسهيل بن عمرو يف آخرين

كل واحد مائة ناقة( ،)1فاجتمع عليه العرب وكل يقول :أعطني يا محمد ،حتى

اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف  وقال« :أعطوين ردائي،
فلو كان لي َعدد هذه ِ
لقسمته بينكم ،ثم ال تجدوين بخي ً
ال وال كذوبًا
العضاه َنعمًا َ
وال جبانًا» فل َّله ما أسمى هذا الكرم وهذا السخاء.

ويف هذه ال َّلحظات ورسول اهلل يقسم الغنائم ،ويعطي مسلمة قريش الجدد

األنصار الذين وجه لهم النداء قبل قليل
وسادة ال َقبائل م َئات اإلبل ،على مرأى
َ

ونصروه وآزروه فلم يعطهم شيئًا ،فوجدوا ذلك يف
يف المعركة ،والذين آووه َ

لقي واهلل رسول اهلل قومه!
أنفسهم حتى قال قائلهمَ :

الحي من
فدخل عليه سعد بن عبادة  فأخربه فقال :اجمع لي هذا َ

األنصار يف الحظ ْيرة ،فجمعهم ثم دعا رسول اهلل  فأتى فدخل عليهم،
((( أخرجه اإلمام أحمد ،وقال ابن كثير :على شرط مسلم .السيرة النبوية البن كثير ()677 /3
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بلغتني عنكمِ ،
األنصار ،ما م َقالة َ
وجدة
مع َشر
َ
َ
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال« :يا ْ
ً
فهداكم اهلل ،وعال ًة فأغناكم اهلل،
وجدتموها علي يف أنفسكم ،ألم آتكم
ضالال َ
وأفضل .ثم قال« :أال
ورسوله أ َمن َ
ً
وأعداء فألف اهلل بين قلوبكم؟» قالوا :بلى اهلل ُ

رسول اهلل؟ فقال« :أما واهلل
تجيبوين يا معشر
َ
األنصار؟» فقالوا :بماذا نجي ُبك يا ُ
فنصرناكَ ،
فلص َدقتم ،أتيتنا َّ
وط ِريد ًا
مكذبًا فصدَّ قناك ،ومخذو ًال َ
لو شئتُم لق ْلتم َ

فآوينَاك ،وعائ ً
اعة من الدُّ نيا،
ال فآسينَاك ،أوجدتم يا معشر
األنصار يف أنفسكم يف َلع َ
َ
ِ
إسالمكم؟ أال َ
األنصار
ترضون يا معشر
تألفت بها قومًا ليسلموا ،ووكلتكم إلى
ُ
َ
أن يذهب ال َّناس َّ
رحالكم؟ فوالذي
بالشاة والبعير ،وترجعوا برسول اهلل إلى َ
األنصار ،ولو َس َلك ال َّناس شعبًا
محمد بيده ،لوال ال ِهجرة لكنت ا ْم َرء ًا من
َ
نفس َّ

األنصار ،وأبناء
األنصار ،اللهم ارحم
لس َلكت شعب
وس َلكت
َ
َ
َ
َ
األنصار شعبًا َ
شعار والناس د َثار ،سوف تلقون أ َثرة
األنصار،
األنصار ،وأبناء أبنَاء
َ
َ
َ
األنصار َ
لحاهم،
الحوض» فبكى ال َقوم حتى َ
فاصبروا حتى تل َقوين على َ
بعدي ْ
أخضلوا َ

وحظًا.
قسمًا َ
برسول اهلل َ
وقالوا :رضينا ُ

()1

الروحَ ،
وعظمة هذا النبي ،
تظهر َ
يف هذا الم َقام َ
روعة األخْ القُ ،
وس ُمو ُّ
فهل سمعت بأرق من هذا ِ
العتَاب؟ أو َق َرأت ألطف من هذا الخ َطاب؟ وكيف كان
َ
رسوخ اإليمان ،والصدْ ق يف ال َغاية ،واالعرتاف بالفضل،
يربيهم  على ُ
ِ
لحطام الدنيا ْ
رفها ،فقارن
وزخ َ
والنظر يف العقبى واآلخرة ،و َعدم االغترار والركون ُ

رحلك ،وبين أن تصحب خيرة اهلل من خلقه،
بين ناقة
وجمل وشاة تأوي هبا إلى ْ
َ
وأمينه على وحيه ،وكذلك هو الحال يف أتباع هديه وسنته ،فإذا انصرف الناس

((( أخرجه البخاري ( )6818ومسلم ( .)1061وهذا لفظ اإلمام أحمد.
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سلسالها،
لمتاعهم ودينارهم ،فليكن همك هو تحصيل سنة رسول اهلل ،والنَّهل من َ
ِ
ْ
رحيق َها ،مع الموازنة بين حظ الدنيا وحق اآلخرة.
والرشف من
ت��ح��دَّ ث وال ت��خ ُ��رج بكل عجي َبة
ِ
أخ�لاق��ه غ��ي��ر أن َ��ه��ا
وال ع�� ْي��ب يف
ي ِ
ب��ال��ف��ض��ل ك��ل م��نَ��ازع
��ق��ر ل��ه��ا
ْ
ُ

الخالل الز ِ
عن البحر أو تلك ِ
َّواهر
َ
ل��ه��ا م���ن ن�� َظ��ائ��ر
ف���رائ���د در م���ا َ
َ
الجمع هل من م َفاخر
إذا قيل يوم َ

ثم تأمل بعد ذلك يف كيفية تعامله  مع الخطأ ،وكيف يحوره

ألن ينقلب نبالً وصوابًا ،يف بحث عن زوايا الخير واإلبدَ اع لدى المخطئ ،فلندع
القلم ألبي محذورة  ليحدثنا عن مجريات هذا الخرب قائالً:

قفل رسول اهلل  من ُحنين ،فلقينا ب َبعض الطريق ،فأ َّذن مؤذن رسول

فسمعنا صوت المؤذن،
اهلل َّ 
بالصالة عند رسول اهلل َ ،

رسول اهلل 
ونستهزئ به ،فسمع ُ
فصرخنا نحك ْيهَ ،
ونحن متَنكبون َ

الصوت ،فأرسل إلينا إلى أن وقفنَا بين يديه ،فقال« :أيكم الذي سمعت َصوته
َّ
قد ارت َفع؟» َ
فأرسلهم كلهم،
وحبسني ،فقال:
فأشار القوم كلهم إلي ،وصدقوا َ
َ

رسول اهلل ،
«قم فأذن بالصالة» ف ُقمت ،وال شيء أكره إلي من ُ
رسول اهلل  ،فأل َقى إلي رسول
وال مما يأ ُمرين به ،ف ُقمت بين يدي ُ
اهلل  التَّأذين هو نفسه ،ثم د َعاين حين قضيت التأذين ،فأع َطاين ُصرة

فضة ،ثم وضع يده على ناص َية أبي ُ
محذورة ،ثم أمارها على وجهه
فيها شيء من َّ

مرتين ،ثم مر بين يديه ،ثم على كَبده ،ثم بلغت يد رسول اهلل ُ سرة

أبي ُ
محذورة ،ثم قال رسول اهلل « :بارك اهلل فيك» ،فقلت :يا رسول

اهلل ،مرين بالتأذين بمكة ،فقال« :قد أ َمرتك به» ،وذهب كل شيء كان لرسول اهلل
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 من كراهية ،و َعاد ذلك محبة لرسول اهلل .)1(

يحصر مواهبهم وقدُ راتهم يف مجال واحد ،بل كان
ولم يكن ُ 

ِّ
يوظف كل واحد بالمكان الذي يناسبه ،فبالل بن رباح وابن أم مكتوم 

يف األذان ،وحذيفة بن اليمان  أمين للسرَ ،
وخالد بن الوليد  على

السرايا ،ومعاذ بن جبل  للقضاء وتعليم الناس يف
مقد َمة الجيش وقيادة َ

اليمن ،وأبو ُهريرة  لروايـَة الحديث ،وأنَس بن مالك  يف الخد َمة
الحاجة ،ويف وص َّية ألبي َذر « :إين أراك ضعيفًا ،وإين ِ
أحب لك ما
وقضاء
َ
َ

تأمرن على اثنَين ،وال تولين َمال يتِيم»(.)2
أحب لن ْفسي ،ال َ

المربي أن يعرف الجوانب التي يتميز بها ا ُلمتربي أو يحسنها
ولذلك من تميز ُ

فيوظف قدراته فيها ،ال أن يجعله نسخة منه ،أو على ما يراه أنه مهم ،إال إذا كان

المتلقي من الممكن أن يتميز يف ذلك ويحسنه.

تخر َج أبو بكر
أحضان
ويف ِظالل هذه ال َّتربية ،ومن َ
المدرسة المحمدية ّ
َ
 الذي يخ َّير يوم القيامة من أبواب الجنـَّة الثمانية أيها شاء ،وعمر 

فاروق هذه األمة الذي لو رآه َّ
فجه ،وس ْعد
فجًا لسلك فجًا غير ِّ
الشيطان سالكًا َّ
ُ
بن م َعاذ  الذي اهتَز لموته ُ
الحضرمي 
عرش الرحمن ،وال َعالء بن
ْ

الذي لو أقسم على اهلل أل َبره ،والذي بعثه النبي  لقتال قوم يف البحرين

فحال البحر بينهم فدعا اهلل ثم ركب هو وجيشه البحر فلم يغرقهم( ،)3ويف هذا

((( أخرجه أحمد ( .)98 / 24وصححه الجوزقاين ،قال البوصيري :إسناده صحيح .مصباح الزجاجة (.)89 / 1
((( أخرجه مسلم (.)1457 / 3
((( أخرجه الطرباين يف األوسط ( ،)15/4والكبير ( ،)95/18والبيهقي يف دالئل النبوة ( ،)53 /6وينظر:
البداية والنهاية ( ،)311 /9وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)9/161
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يقول إقبال:

اسمك
السيوف ل َي ْرفع َ
من ذا الذي رفع ُّ

َ���ارا
ه���ام���ات
ُ
ف���وق َ
ال��ن��ج��وم م���ن َ

ب��م��ع��اب��د اإلف���رنْ���ج ك���ان أذان���نَ���ا

األم��ص��ارا
قبل ال��ك��تَ��ائ��ب يفتَح
َ

ك��ن��ا ج���ب���االً يف ال��ج�� َب��ال ورب��م��ا
ن��د ُع��و ج��ه��ار ًا ال إل��ه س��وى ال��ذي

��ح��ارا
��ح��ار ب َ
س��رن��ا على م��وج ال��ب َ
ْ
ال���وج���ود وق����دَّ ر األ ْق�����دَ ارا
خ�� َل��ق
ُ

ترجمان ،وغيرهم
الرحمن بال
ومنها تخرج عبد اهلل بن عمرو بن َحرام كليم
َ
َ

ممن يتأ َّلق يف سماء الع َظمة ،ومنابر العز ،وها َمات المجـْد
ه���داي���ة
ي���ا أم���ت���ي ك���نَّ���ا ش��� َع���اع
َ
ص���وت م��ؤذن
األي�����ام
ْ
ك��ن��ا ع��ل��ى َّ
كنا هطِيل الغ ْيث م��ا سق َيت بنا
س ْ��ل كل أرض َق��د وطئْنا سه َل َها

ِ
أج����زم أن��نَ��ا م��ن َّأم��ة
م��ا ع����دْ ت
ي���ا رب إن����ا ق���د أت��ي��ن��ا نشتَكي

ل��ل��نَّ��اس يف ال��دن�� َي��ا ل��ه��ا أنْ����وار

��ح��ار
ف��رح��ت ب��ه األم��ص��ار
واألس َ
َ
ْ

األزه����ار
أرض ف��م��اتَ��ت ب��ع��دَ ه��ا
َ
األم���ج���اد واآل َث�����ار
س��تُ��ج��ي�� ُب��ك
َ

واألق��م��ار
األم���ج���اد
ت��اه��ت ب��ه��ا
َ
َ
ظ��ل��م��ا وأنْ����ت ال���و ِ
اح���د ال�� َق َّ��ه��ار
َ
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ِّ
وللحب ِمداد L
J
غرسها رسول اهلل َ 
أعظم األ َثر يف زرع
لقد كان لتلك ال َّتربية التي َ

الحب ،وأنبل معاين التضح َية ،وأرفع م َقامات الصدْ ق يف قلوب
أسمى غايات ُ
َ
وها هو
أصحابه له ،فهم يت َفانون من أجل خد َمته،
ويتنافسون يف سبيل رضاهَ ،
ُ

 يأيت َ
أحد،
جراحه ،قد َف َقدَ جمل ًة من
أصحابه يف غزوة ُ
َ
مثخنًا يف َ

يسألون عن
فلما أقبل على المدينَة وقد سبقته أن َباء المعركة إليها ،فخرج الناس ْ
ِ
الجموع امرأ ٌة خرجت لكنها
وأزواجهم وأ َقارهبم ،وكان من بين تلك
أوالدهم
ُ

ل َغاية أخرى ،ومقصد م َغاير ،فلما أقبلت أخربت باستشهاد والدها وأخيها يف
المعركة ،فقالت :ما فعل رسول اهلل ؟ قالوا :خيرا ،هو بحمد اهلل

صالح على ما تحبين .قالت :أرونيه أنظر إليه! فما شفى غليلها إال أن تنظر إليه

بعينها وتطمئن على صحته ،فأشاروا لها إليه فقالت :كل مصيبة بعدك يا رسول
اهلل جلل!(- )1أي :هينة ِ
يسيرة.
وأسمى من هذه
فهل رأيت يف أخبار المحبين أصدق وأنبل من هذا الحب؟!
َ

َ
المشاعر! وأصدق من هذا اإليمان!.

وصورة أخرى ِّ
يسطرها زيد بن الدَّ ثِنَة وهو يقدم للقتل يف َّ
مكة ،وقد خرج

المشهد ،فيقول أبو سف َيان :يا زيد ُ
أنشدك باهلل،
لحضور ذلك
الرجال
والنساء ُ
َ
َ
َ
فأجابه زيد
أتحب أن محمد ًا اآلن عندَ نا مكانك ْ
تضرب عن ُقه ،وأنك يف ْ
أهلك؟ َ
ِ
ٍ
محمد ًا اآلن يف م َكانه الذي هو ف ْيه،
َ
بصوت َعال سمعه الجم ْيع :واهلل ما أحب أن َّ
((( أخرجه ابن هشام يف السيرة ( ،)2/99والبيهقي يف الدالئل ( )3/302وابن المنذر يف التفسير (،)907
وينظر :البداية والنهاية (.)47 /4
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العجب من هذا
أهلِي.
تصي ُبه شوكَة تؤذيه ،وأين َجالس يف ْ
وتعجب الناس أشد َ
َّ
كحب
الجواب ،فقال أبو سف َيان لمن حو َله :ما ر َأ ُ
أحد ًاُ ،
أحد ًا يحب َ
يت من النَّاس َ
َ
ٍ
محمدا(!)1
َ
محمد َّ
أصحاب َّ
ثم تمثل ببيتين  قبل أن يقتل:

فلست أب��ال��ي حين أقتل مسلما

وذل����ك يف ذات اإلل����ه وإن يشأ

على أي جنب ك��ان هلل مصرعي
ي��ب��ارك على أوص���ال شلو ممزع

سعود ال َّثقفي لي َفاوض رسول اهلل
أرسلت قريش ُعروة بن َم ُ
ويف ُصلح الحديب َية َ

ب أصحابه له ،فرجع إلى قريش فقال:
وح ُّ
 فلما أتى إليه هبَرته جاللته ُ

والنجاشي يف ملكه ،ورأيت
وقيصر يف ملكه،
َ
كسرى يف ملكهَ ،
واهلل ل َقد دخلت على ْ
محمد
اليمن ،واهلل ما ر َأيت قو َمًا
كحب َ
يعظمون صاحبهم ويح ُّبونه ُ
أصحاب َّ
ُ
ُملوك َ

الجهة التي ن َظر إليها ،وال ت َكلم
جهة إال الت َفتوا جميعًا يف َ
لمحمد ،واهلل ما الت َفت يف َ
َّ
ِ
تنخم َ
رؤوسهم ال َّطير ،واهلل إن َّ
رجل
إال َسكتُوا كأن على
نخامة إال وق َعت يف كف ُ
وجهه وجلدَ ه ،وإذا أمرهم ابتَدروا أ ْمره ،وإذا َتو َّضأ كادوا يقتت ُلون
منهم فدلك هبا َ
على و ُضوئه ،وما ِ
يحدُّ ون إليه الن َظر تعظيمًا له(.)2
َ
حسانًا من
وهكذا هي سواقي اإليمان إذا َ
نبعت يف ال َقلب ،أنبتَت جنَانًا َ
الحكمة.
وثمار ًا يان َع ًة من ال َع ْزم ،وق ُطوفًا دان َيـ ًة من
َ
ال َكمالَ ،
المص َطفى زد َصباب ًة
أال يا ُمحب
ْ
وال ت�� ْع�� َب��أن ب��ال��م��ب��ط ِ��ل��ي��ن فإنما

َ
لسان الذكْر منك بِط ْيبه
وض ِّمخ َ
َع�ل�ام���ة ُح���ب اهلل ُح���ب َح��ب��ي��بِ��ه

((( أخرجه ابن هشام يف السيرة ( ،)2/172وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ( ،)1184 /3وينظر :البداية
والنهاية ( ،)5/505أما البيتان ففي صحيح البخاري.
((( أخرجه البخاري (.)2581
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مسيلمة َ
اليمامة،
وهذا َح ْبيب بن َزيد َ
الكذاب يف َ
أرسله النبي  إلى َ

فلما َ
وكلمه ،جمع مس ْيلمة أهل ال َيمامة وأوقف حب ْيب أ َما َمه ثم قال:
دخل عليه
َ

رسول اهلل؟ فقال َحبيب:
رسول اهلل؟ فقال :نعم ،فقال َ
َ
أتشهد أين ُ
محمدا ُ
أتشهد أن َّ
أتشهد أن محمدا رسول اهلل؟ فقال :نعم ،فقال :أتشهد أين
أسمع .فأ َعاد عليهَ :
ال َ

رسول اهلل؟ فقال َحبيب :ال أسمع!
ُ

السياف فأمره أن يقطعه عضو ًا عضو ًا ثم
فغضب مس ْيلمة عند ذلك ود َعا َّ

المشهد ،ولكن من لم يج َعل
كلهم ين ُظرون ويتأ َّملون هذا
قتله(ْ ،)1
َ
اليمامة ُ
وأهل َ

اهلل له نُورا فما له من نُور.

الحادي يحدُ و به فيقول:
ولكأن َ

ِ
حمد
واهتف بهم أنا من ُجنُود ُم َّ

ْ��ع��ب
ف��ي��م��ا ُي���ري���ح وي��ت ُ
ب��اي��ع��تُ��ه َ

محمد
��ص��وت
واه��تَ��زَّت الدُّ نيا ل َ
َّ

ْ��رب
اهلل أكْ��� َب���ر َش��ر ُق��ه��ا وال��م��غ ُ

وس�� ُي��وف��ه��ا
راي
َ
���ات���ه���ا خ��� َّف���ا َق���ة ُ
َ

��ب
وج���نُ���و ُد َه���ا ال تُ��غ�� َل ُ
َص�� َّف��اق��ة ُ

صديق ِ
وهذا ِّ
يظهروا أ َمام
رسول اهلل  أن َ
هذه األ َّمة ِيلح على ُ
قريش يف َ
قليل»
عددهم ثماني ًة
الكعبة لما َبلغ ُ
وثالثين ُ
َ
رجال ،فقال« :يا أبا بكر إ َّنا ْ
ْ
المسجد
فلم َيزل أبو بكر يلِح حتى َ
المسلمون يف نواحي ْ
وتفرق ْ
رسول اهلل َّ
ظهر ُ

رجل يف ْ
عشرين ،وقام أبو بكر يف النَّاس خطي َبا ،ورسول اهلل َجالس ،ف َكان
كل ُ
رسول اهلل ،و َثار ْ
المشركُون على أبي بكر فوطؤوه
أول خط ْيب دعا إلى اهلل وإلى ُ

فج َعل يضر ُبه بنعلين
َ
وضربوه َضربا َشديدَ ا ،ودنا منه ال َفاسق ُعتبة بن َربي َعة َ
((( أخرجه ابن هشام يف السيرة ( ،)466 /1وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ( ،)2/828وينظر :اإلصابة (/1
 ،)306واالستيعاب (.)328 /1
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ونزا على بطنه ،حتى َحم ُلوه وال ُ
يشكون يف موته وقال بنو
وجههَ ،
هما يف ْ
ويحر ُف َ

يكلمون أبا بكر حتى كان
تيم قب ْيلتُه :واهلل لئن َمات لنقتُلن عت َبة بن ربي َعةَ ،
فجعلوا ُ
ِ
آخر الن ََّهار فأجاب ،فكان أول ما قال :ما فعل رسول اهلل؟ فتكلموا عل ْيه و َعذ ُلوه
فجاءته أمه أم َ
الخير ب َط َعام فقال :إن هلل ع َلي أن ال أ ُذوق ط َعا َما وال
وقاموا عنهَ ،
وسكن النَّاس خرج يتكئ ع َلى
رسول اهلل ،فلما َجن الل ْيل َ
أشرب َش َرا َبا حتى أرى ُ
َ

أمه وأم َجم ْيل بنت َ
الخ َّطاب حتى أتى رسول اهلل فأكَب عليه يق ِّبله ،وأكب عليه

المسلمون يعان ُقونه  وأرضاه(.)1
ْ

ويف غزوة أحد يقول الزبير  :خرجنا مع رسول اهلل 

مصعدين ،فذهب رسول اهلل  على ظهره لينهض على صخرة فلم
يستطع ،فربك طلحة بن عبيد اهلل تحته ،فصعد رسول اهلل  على ظهره

حتى جلس على الصخرة ،قال الزبير :فسمعت رسول اهلل  يقول:
«أوج َب طلحة»( ،)2أي :أوجب عمالً يستحق به الجنة.
َ

وكان أبو بكر  إذا ذكر يوم أحد َ
بكى ،ثم قال :ذاك كله يوم طلحة(،)3

اهنزم الناس عن النبي  ،وأبو طلحة بين يدي النبي 

مجوب عليه بحجفة له ،وكان أبو طلحة رجالً راميًا شديد النزع ،كسر يومئذ قوسين

أو ثالثًا ،وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل ،فيقول« :انثرها ألبي طلحة» قال:

ويشرف النبي  ينظر إلى القوم ،فيقول أبو طلحة :بأبي أنت وأمي،
((( ينظر :أخبار القضاة لوكيع ( ،)182 /1وتاريخ دمشق البن عساكر ( ،)46 /30والبداية والنهاية
(.)4/76
((( أخرجه ابن حبان ( ،)436 /15وبنحوه الرتمذي وصححه (رقم .)3738
((( أخرجه أبو داود الطيالسي (.)1/8
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ال تشرف يصيبك سهم من سهام القوم ،نحري دون نحرك(.)1
علي بن أبي طالب  :كيف كان حبكم لرسول اهلل ؟
و ُيسأل ّ

أحب إلينا من أموالنا وأوالدنا ،وآبائنا وأمهاتنا ،ومن الماء البارد
فيقول :كان واهلل ّ

على الظمأ(.)2

سمت بهم ال َع َوارف والنُّهى
قو ٌم َ
ق��وم أ َب��ت بهم الم َفاخر وال ُعلى

أن ي��رغ��ب��وا يف كُ���ل َف����ان َق��ال��ي
ِ
أن ْ
النف ْيس الغَالي
يشتروا َغير



((( أخرجه البخاري ( ،)4064ومسلم (.)1811
((( الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (.)52 /2
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 Jم َق ُام َّالد ْع َوة L
إذا َأردت أن تعيش يف َ
ْ
والتضح َية ،وأحب ْبت أن َ
رسخ
ميدان الس َباق
همًا َ
تشاهد َّ

األعماقَ ،
مجرى
وسرى يف
الج َسدَ ،
وجرى ْ
وتشربه َ
َ
الروحَ ،
يف ال َقلب ،وت َغل َغل يف ُّ
صفحات ِسيرة الحب ْيب  ود ْعوته ،وانظر إلى ح َياة
الدَّ م ،فاقرأ وق ِّلب
َ
وتج َّملت بال َكرم ،وأينَعت
ح َف َلت بالصدْ ق ،وام َتألَت بال َعدل ،واز َد َهرت بال َبذلَ ،
بالجود ،واكت ََملت هبدَ اية ال َب َشرية
ُ

اج��ًا ُم َش َّيد ًة
ت ْبني ال َف َضائل
أب��ر َ
َ

ال��و َرى َصفوا َم َوائدَ َهم
إذا ُملوك َ
ت َم��ائ��دَ ًة ل��ل ُّ��روح َمط َع ُمها
َص َف ْف َ
إن كَ��ان أح َب ْبت ب ْعد اهلل ِمث َلك يف
فال اش َت َفى ناظِري من َمن َظر َح َسن

ِ
روع الخ َي ِم
نصب الخيام التي من َأ َ
ْ
َع َلى َش ِهي من األكْ�لات َواألُ ُد ِم
الوحي أو َع ْذب من الكَلم
ذب من َ
َع ٌ
َبدو َو َح ْضر ومن ُع ٍ
رب ومن َع َج ِم

��دي��د َف�� ِم
وال ت َّ
َ��ف��وه ب��ال�� َق��ول َّ
ال��س ْ

لقد است ََغل رسول اهلل  كل َ
لح َظاتهُ ،
فرصة يف ح َياته،
وكل َ
لحظة من َ

لدَ ال َلة األمة على َ
الر ْشد ،وهدَ اية َ
البشرية إلى النُّور« ،فقد
الخير ،و َد ْعوة الناس إلى ُّ

واألحوال واألز َمان ،و َد َعا جم ْيع أصنَاف النَّاس ،واستخدَ م
د َعا يف جميع األ َماكن
َ
األساليب ْ
المشرو َعة.
جميع َ

المس ِجد ،ويف َّ
والسوق ،ويف منَازل الناس
دعا فوق الج َبل ،ويف
َ
الطريق ُّ
ْ

والس َفر ،ويف األ ْمن والقتَال ،يف
بالمواسمَ ،
َ
وحتى يف الم ْق َبرة ،ود َعا يف َ
الح َضر َّ
صحته وم ِ
أبغضوه وآ َذوه،
رضه،
وحينما كان ُيزور أو َيزار ،د َعا من أح ُّبوه ،ومن ُ
َّ
َ
َ
والرسل إلى الم ُلوك
الرسائل
استمعوا إلى د ْعوته ومن
ُ
ُ
أعرضوا عنها ،وب َعث َ
ومن َ
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الذهاب إليهم بنفسه»(.)1
يتمكن من َ
والرؤساء ،ممن لم َ
َ

َ
ِ
وحدث ،كل ذلك َ
ولحظة َ
لرسالة اهلل،
فرصة
وتأ َّمل كيف َكان
يستغل كل َ
تبليغا َ
شفير جهنَّم ،فهذا صبي يهودي كان ِ
ورحمة ورأ َفة يف األمة أن هتْوي يف ِ
يخدم النبي
ُ
َ
ذات مرة ،فأتاه النبي يعوده ،فقعد عند ِ
رأسه وإذا هو يف لح َظات
َ
ُ
فمرض َ َّ
َ 
ِ
«أس ِلم» فن َظر الصبي إلى أبيه وهو عندَ ه فقال
االحت َضار وآخر َسا َعات الدُّ نيا ،فقال لهْ :
فخرج النبي  مس ِ
ِ
فأسلم ،ثم مات َ
تبشر ًا فرحًا وكأنما
ْ
له :أطع أبا ال َقاسمْ ،
«الحمدُ هلل الذي أن َق َذه بي من ال َّنار»(.)2
حيِ َزت له الدن َيا بحذاف ْيرها وهو يقول:
ْ
ُ
َ
الصغر
المرء ال يعبأ به،
فانظر كيف أنه
اجتمعت فيه ْ
َ
خصلتَان تجعالن ْ
واليهودية ،إضافة إلى كونه على فراش الموت ،فلو أسلم لما انتفع منه المسلمون
ُ
بشيء ،ومع ذلك لم يز َدري ذلك  ولم يستقله ،بل َحاول حتى

صدره ،ليعلم النَّاس أن هذا الدين َقام على طلب الهدى والخير لهم،
َش َرح اهلل
َ
ال لمصالح شخصية ،أو مطامع سياس َّية.

ويف موقف َ
مشابه ُ
عمه أبي َطالب الذي
يدخل رسول اهلل  على ِّ

دعوته ،مع أنه َعاش يد ُعوه
آزره َ
َ
الموت فلم َييأس من َ
ونصره ،وهو يف َس َكرات ْ
ِ
يقول« :يا عم قل :ال إله إال اهلل كلمة
يسلم ،فوقف على رأسه وهو ْ
عشر سنين فلم ْ
َ
جهل ،وعبد اهلل بن أبي ُأمية :يا أبا
رأس الشرك أبو ْ
أشهد لك بها عند اهلل» فقال ُ
يعرضها عليه ،ويعو َدان
رسول اهلل
ُ
طالب أتر َغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل ُ

أنزل اهلل﴿ :ﮏ
آخر ما قالُ :هو على ملة عبد المطلب .ثم َ
بتلك الم َقالة حتى كان َ

((( سيد رجال التاريخ (ص.)15
((( أخرجه البخاري (.)5333
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ﮐﮑﮒﮓﮔ
القصص ،اآلية .)56

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾(( )1سورة

فانظر إلى أثر رفقة الخير ورفقة السوء ،لم يرتكوا إغواءه حتى وهو على

فراش الموت.

يكن ِ 
ولم ُ
أحد األيام
يحقر أحد ًا أو ْيبخل يف علم على َ
أحد ،ففي َ
حم ٍ
صغير ًا،
ار له وقد أر َدف خلفه عبد اهلل بن ع َّباس وكان غال َمًا
َ
كان يس ْير على َ

ْ
يحفظك ،احفظ اهلل تجده ُتجاهك،
كلمات :احفظ اهلل
فقال« :يا ُغالم إين أعلمك َ
إذا َسألت َ
فاسأل اهلل ،وإذا است ََعنت فاستَعن باهللَ ،
اجتمعوا على
واعلم أن األمة لو
ُ
ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل َلك ،ولوا اجتَمعوا على أن ُ
يضروك ،لم
أن ين َفعوك لم ُ
ٍ
بشيء قد كتبه اهلل َ
ُ
الص ُحف»(.)2
يضروك إال
عليكَ ،
رفعت األقالم وج َّفت ُّ

رسول اهلل
وهذا جابر بن عبد اهلل َ 
يحدث عن دعوته فيقول :لبِث ُ
ِ
المواسم ،يف مجاز ومِجنَّة
 عشر سنين يتبع الناس يف منَازلهم يف َ
و ُع َكاظ ،ومنازلهم يف منى فيقول« :من يؤويني؟ ومن ينصرين حتى أبلغ رساالت
ربي فله الجنة» فال ِ
مصر أو
ينصره وال يؤويه ،حتى إن ُ
يرحل من ْ
الرجل َ
يجد أحد ًا ُ
اليمن إلى ذي رحمه ،فيأتيه قو ُمه فيقولون لهَ :
احذر ُغالم َقريش ال يفتننَّك(.)3
َ

المجاز
بسوق ذي
رجل من كنَانة:
ُ
وقال ُ
َ
رأيت رسول اهلل ُ 
يحثي عليه
يتخللها يقول« :يا أيها ال َّناس قولوا :ال َإله إال اهلل ُ
تفلحوا» وأبو َجهل ْ

((( أخرجه البخاري ( )1294مسلم (. )24
((( أخرجه الرتمذي ( )2516وصححه.
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)14694وصححه البوصيري .إتحاف الخيرة المهرة (.)352/7
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التُّراب ويقول :ال ي ْغ ِو ْيكم هذا عن ِدينِكم ،فإنما ُير ْيد لترتُكوا آلهتَكم ،وترتكوا
الالت والع َّزى ،وما ِ
يلتفت إليه رسول اهلل .)1(
ُ

أحد أس َفاره وهو ِ
يمشي أق َبل عليه أعرابي فلما دنا منه قال له« :أين ُتريد؟»
ويف َ

«تشهد
أهلي .فقال« :هل لك إلى َخير؟» قال :وما ُهو؟ قال:
َ
فقال األعرابي :إلى ْ
أن ال إله إال اهلل َ
ورسوله» فقال األعرابي:
حمد ًا عبده ُ
وحده ال َشريك له ،وأن ُم َّ

هل من َشاهد على ما تقول؟ قال« :نعم هذه َّ
الش َجرة» فدعاها  وهي

على َشاطئ الوادي ،فأق َبلت ُ
تخد األرض خدَّ ًا ،فقا َمت بين يديه ،فاستَشهدَ ها
رج َعت إلى منبتِها ،فرجع األعرابي إلى قومِه
كما قال ،ثم إهنا َ
ثال َثا فشهدَ ت أنه َ
رجعت إليك وكنت م َعك(.)2
فقال :إن يتب ُعوين أتيتُك هبم ،وإال َ

ِ
يرجوا هداية أج َيال من آ َذوه
بل َبلغ من
حرصه  أنه كان ُ
ِ
أرسل اهلل له
َأشد األ َذى وطر ُدوه وسخروا منه ،فعندما َ
رجع مردو َد ًا من الطائف َ
َملك الج َبال َ
فخيره إن َشاء أن يطبِق عليهم األخشبين ج َبلي مكة فيموتوا ،فقال
أصالبهم من يع ُبد اهلل»(.)3
أستَأين بهم َلعل اهلل أن ُيخرج من ْ
« :بل ْ

انتهز رسول اهلل
أحد أصحابه ووضعوه ل ُيلحدوه يف قبرهَ ،
ولما ُتويف َ
اجتماعهم،
وفرصة
أصحابه،
الفرصة ،ولح َظة التأثر من
 هذه
َ
َ
َ
َ

الروح،
فو َعظهم موعظة َجلي َلة
عظيمة ،وعلمهم فيها ما يحصل للميت من ن َْزع ُّ
َ
يحصل له بعد مماته يف قربه
ُ
السماء ،وماذا ُ
الروح إلى َّ
وحضور المالئكة ،وص ُعود ُّ
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)16654وصححه ابن الملقن .البدر المنير (.)680/1
((( أخرجه ابن حبان ( ،)6505والدارمي ( ،)6وصححه البوصيري ،وجود إسناده ابن كثير .إتحاف
الخيرة المهرة ( ،)106/7البداية والنهاية (.)130/6
((( أخرجه البخاري ( )3059مسلم (.) 1795
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وسؤال المل َكين له(.)1
َ

دعوة هذه األمة حتى وهو يف
بل إنه – َص َلوات اهلل َ
وسالمه عليه – لم يترك َ

والنصارى ،اتخذوا ق ُبور أنب َيائهم
مرض الموت فقد كان يقول« :قا َتل اهلل ال َيهود
َ
َ
ِ
مس ِ
اجد» يحذر من
صنيعهم( ،)2ويحذر من وضع األضرحة يف المساجد ،ومن
َ
الطواف عليها ،ومن بذل النذور لها ،حماي ًة لحمى التوحيد ،أن يصرف شيء من

العبادة لغير الخالق الرازق سبحانه.

يجود بن ْفسه ،ويف السكرات التي
ثم تأمل حدبه على هداية األمة أنه كان وهو ُ

ينشغل اإلنسان فيها عن كل شؤون الحياة ،يحض األمة على الصلة برهبا في ُقول:
الصالة ،وما َم َ
لكت أيما ُنكم ،وما زال يغرغر بها يف صدره ،وما يفيض بها
«الصالة َّ
َّ
لسانه»(.)3

الرسالة َ
ْ
ولتخرج الع َباد من ع َبادة الع َباد
الخالِ َدة على أكتَافها،
لتح ِمل هذه َ
ْ

إلى ع َبادة اهلل وحدَ ه ،ولتكون ْ
الجهل
لمات
مش َعالً
ْ
ونرباسًا يضيء يف د َياجي ُظ َ
َ
ِّ
والشرك.

ِ
نفسيات اآلخرين وجوانب ال َّتأثير فيهم ٌ
كل بما يناسبه ،ففي
وكان يراعي

صلح الحديبية أرسلت َقريش رجالً من بني كنَانَة ليفاوض النبي ،
َف َل َّما أشرف قال « :هَ َذا فلاَ نَ ،و ُه َو من قوم يعظمون ا ْل ُبدن ،فابعثوها
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)18557وصححه البيهقي يف شعب اإليمان (.)300/1
((( أخرجه البخاري ( )1265مسلم (.)531
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)84 / 44من دون لفظ( :حتى صار يغرغر هبا يف صدره ،وما كان يفيض هبا
لسانه) ،فقد أخرجها ابن حبان والحاكم .وقد صحح الحديث البيهقي يف دالئل النبوة (،)205/7
وجوده ابن الملقن يف شرحه للبخاري (.)645/21
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َل ُه» َفبعثت َل ُه ،واستقبله النَّاس يلبونَ ،ف َل َّما رأى َذلِك َق َالُ :س ْب َح َ
ان اهللَ ،ما َينْ َب ِغي
له ُؤلاَ ء َأن يصدوا َعن ا ْل َب ْيتَ ،ف َل َّما َر َج َع إِ َلى َأ ْص َحابه َق َالَ :ر َأ ْيت ا ْلبدن قد قلدت
َ
وأشعرتَ ،ف َما أرى َأن يصدوا َعن ا ْل َب ْيت(.)1

العباس  :يا رسول اهلل إن أبا سفيان
ولما أسلم أبو ُسفيان  قال َ
ٌ
رجل يحب هذا الفخر ،فاجعل له شي ًئا ،قالَ « :ن َع ْم َم ْن َد َخ َل َد َار أبي ُس ْف َيانَ َف ُه َو
ِ
آم ٌن»(.)2

إيماهنم ،وليؤثروا
وعلم تأ ُّثر سادة ال َقبائل بالمال فأعطاهم يتأل ُفهم ليقوي َ

تحت أيد ْيهم من ال َعامة.
فيمن َ

وهكذا كان يكسب ال َّناس بما يرغبونه ويحبونه.

فعلى كل ِ
وقدوته ،وير َفع
منهج نبيه
َ
ويسلك َ
يسير على ُخطا َحبيبهْ ،
مؤمن أن ْ

ش َعار:

��ره��ا
ه���ي
ف��ج َ
دع�����وة هلل أق��� َب���ل ْ
َ
ذورها
َضر َبت
بأعماق الن ُفوس ُج ُ
َ

نصبوا له
الحلم ال��ذي ْ
وس ُيزهر ُ
ِ
ح���ر ًة
ي��ال��ل��ع��زائ��م ح��ي��ن ت��ن َ��ه��ض َّ
النجوم َع��زي�� َز ًة
تمشي ع َلى َه��ام ُ

ب��ال��نُّ��ور ي��خ ِ��ف��ق ُم ْ
��ش��ر َق��ا َّ
وض���اءا

ول����وا َءا
��م��ت م��نَ��ار ًا ل��ل ُ��ه��دى
َ
وس َ
َ
ِ
ُ
َ
سما َءا
تعانق يف
أرض��ًا
ُ
ال��وج��ود َ
وتُ��ح�� ِّط��م ال��نَّ��ي��ر ال��ب ِ
��غ�� ْي��ض َه�� َب��ا َءا
وم��ض��ا َءا
تذكي ال��نُّ��ف��وس تَ��و ُّث��ب��ًا
َ

ِ
أجاع يف سب ْيل
رسول اهلل  من أ ْمر بطنه ،فما ي َفكر َ
«لقد فرغ ُ
ِ
الصوف أم ارتدَ ى ُبرود
وفرغ من أمر ِجلده فما ي ُبالي ألبِس أكسية ُّ
َ
الدعوة أم َشبعَ ،
((( أخرجه البخاري (.)1694
((( أخرجه مسلم (.)1780
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الجاه فما يعي ُقه أن ُيلقى يف طريقه َّ
الشوك ،وال يز َده ْيه أن يفرش
وفرغ من أمر َ
اليمنَ ،
بالورود ،لم ي َفكر يف أن يست َِغل دعوته لينَال ز َعا َمة ،ولو أرا َدها لكانت َطوع يدَ يه،
جمع َما ً
ليمد َيده إلى أت َباعه ليقبلوها ويملؤوها ف َيعيش
ال ،أو ل َيقتني َضيعة ،أو ُ
أو ل َي َ

وحمل األ َذى ،ولم يم ِّيز
معظمًا"( )1مبجالً مرفهًا مخدومًا ،ولكن جاهد َ
وناضل َ
َ
متعة وال ٍ
واحد من أتباعه يف مطعم أو ملبس ،وال ٍ
نفسه عن أص َغر ِ
الحكمة
جاه ،هبذه
َ
َ
َ
وهبذا التدبير أرسى رسول اهلل  قو ِ
اعد مجتمع َجد ْيد ،كانت صور ُته
َ
ْ َ

األمجاد ،وكان يت َعهدهم
الظاهرة بيانًا وآثار ًا للمعاين التي كان يتمتَّع هبا أولئك
َ
َ
بالتعل ْيم والرتب َية ،وتزك َية الن ُفوس ،والحث على م َكارم ْ
األخالق ،ويؤدهبم بآ َداب

َ
رجل :أي اإلسالم َخير؟
والمجد
واإلخاء
الود
والشرف والع َبادة والطا َعة ،سأله ُ
ْ
ُ
َ
فقال« :تطعم الطعام وتقرؤ السالم على من عرفت ومن لم تعرف»(.)2

وسأله آخر :أي المسلمين خير؟ فقال« :من سلم المسلمون من لسانه ويده»(.)3

كما كان يبين لهم ما يف الع َبا َدات من َ
والثواب ع ْن َد اهلل ،وكَان
الفضائل
ْ
واألجر َ
بالوحي ِ
السماء ربطًا موثقًا ،فكان يقرؤه عليهم ويقرؤونه،
يربطهم
ْ
ُ
النازل من َّ
فضالً عن
الدراسة إشعار ًا بما عليهم من ح ُقوق
الرسالةْ ،
َ
الدعوة وتب َعات َ
لتَكون هذه َ

ضرورة ال َفهم والتَّدبير ،وه َكذا َّ
هذب نفوسهم ،ورفع معنوياهتِم ،وأي َقظ مواه َبهم،
َ
الكمال البشري.
وزو َدهم بأع َلى الق َيم ،حتى َ
قمة من َ
وصلوا إلى أع َلى َّ


((( سيد رجال التاريخ (ص.)81
((( أخرجه البخاري ( )5882مسلم (.)39
((( أخرجه مسلم (.)40
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َ Jمقــَ ُام اإلقـ َدام L

يكتب م َق ً
ووضع كل ُم ٍ
لمهَ ،
ٍ
اال،
ليسطر كتَابًا ،أو
إذا َح َمل ُكل
َ
كاتب َق َ
ؤلف يده َ

وقف كثير ًا؛ لين ُظر بم يفتَتح ويبتَدئ م َقاله وكتَابته ،فتَراه
وتحير و َت َ
أو َ
يبعث َ
رسالةَ ،تردد َ
الصياغة ،ل َي ْجذب ال َقارئ َ
أس ُطر مقالته ،أو
ينمق الع َبارة ،ويت َفنن يف ِّ
ويشوقه لمتَابعة ْ
ِّ
ِ
وسبكه لتزو ْيق الع َبارات،
ص َف َحات كتَابه ،ولكن ُع َنوان َهذا الم َقـام ال يحتَاج يف نظمه َ
وال ْ
وهلة
لحشو
لبهرجة األل َفاظ ،ذاك أنه يب َعث يف َر ْوع قارئه من أول ْ
الكلمات ،وال َ
َ
العز واإلباءُّ ،
فيحرك كوامن النَّفس ،ويلهب َع َواطف
والشموخ
معاين ِّ
والجسارةَ ،
َ
ويصرف عن معص َيته.
الحس ،يف المضي ُقدمًا لكل َما ي َقرب إلى المولى ْ 
َ
أبسل ُّ
يتحدث عن َ
وصانع
الشجعانَ ،
فكيف بك إذا َكان هذا الم َقام َ
إقدام َ

َ
رضوان اهلل ت َعالى عليهم  -فقال
وصفه
وص َحابته ْ -
أصحابه َ
َ
عمن َ
األبطالَّ ،
متحدثهم واص َفًا إقدا َمه َ
احمر البأس
وش َجاعته ،وبذله وتضح َيته« ،كنَّا واهلل إذا
َ
َّ
برسول اهلل  ،وإن ُّ
يحاذي به»( ،)1وقال علي
الش َجاع منا للذي َ
نتَّقي ُ
وهو أقر ُبنا إلى
برسول اهلل ُ 
« ل َقد رأيتنَا يوم َبدر ْ
ونحن نلوذ ُ
ٍ
ال َعدو ،وكان من َ
بأسًا»(.)2
أشد النَّاس يومئذ َ
ملك َّ
زمامه
الشجا َعة فهي َط��وع َ

َب
ولغَيره َج َم َحت
وليست تُرك ُ
َ

السير واآل َثارُ ،جرأ َته وإقدا َمه َ
وش َجاعته،
ومهما َ
َ
تحد َثت األخ َبار ،ون َقلت ِّ
التض ِ
حية؛
قوم ذلك ال َعدل ،أو َت ِسم تلك ْ
فلن َتستَطيع أن تويف ذلك ال َبذل ،أو ُت ِّ
التي َقام هبا .
((( أخرجه مسلم (.)1676
((( أخرجه اإلمام أحمد (.)81 / 2
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ِ
واصـفيه َبو ْص ِف ِـه
و َع��ل��ى ت َفنُّن

يوص ُ
ف
يفـْنَى ال�� َّزم��ان وفيه َمالم َ

وع ٌ
والش َجاعة يف َحياته ٌ 
المة َ
اإلقدام َّ
َ
بارزة،
سمة
إن
ظاهرةَ ،
َ
وجيوشه يف ال َعدل َسائرة،
وصولته يف ِّ
الحق َثائرةُ ،
وسيو ُفه َّبراقةَ ،
فأ ْعال ُمه خ َّفاقةُ ،
وي َصوته ،وثبات
السماءُ ،تنبئك عن َد ِّ
فتُربة األرضُ ،
وصخور الج َبال ،وأديم َّ
ٍ
ْ
َاهضًا ألعدَ اء اهلل الذين
خمس
جأشه ،يف
فيها بنفسه ،من َ
وعشرين َغزو ًة َسار َ
َج َعلوا معه َشريكًا يف ع َبادته وألوه َّيته.

ِ
واستَمع إلى ِ
أصحابه عن
أحد
يحدث َ
مجالسه وهو َ
أنس بن َمالك  يف َ

أجود النَّاس،
أحسن النَّاس ،وكان ْ
رسول اهلل َ 
هذه الم ُثل فيقول« :كان ُ
الصوت،
أشجع الناس ،ول َقد فزع أهل المدينَة ذات ليلة ،فان َطلق ناس قبل َّ
وكان َ
الصوت ،وهو على َفر ٍ
س
رسول اهلل  راج َعًا وقد َسب َقهم إلى َّ
فتَلقاهم ُ
السيف ،وهو ي ُقول« :لم َتر ُاعوا لم َتر ُاعوا»(.)1
ألبي َ
طلحة ُع ْر ٍي ،ويف عنُقه َّ

فهو القائل «وددت أن أقتَل يف َسبيل اهلل ،ثم أح َيا
عجب ُ
وال َغ ْرو يف ذلك وال َ

ثم أقتَل ،ثم أح َيا ثم أقتَل ،ثم أح َيا ثم أقتَل»( ،)2وال َقائل كذلك «ألن أقتل يف َسبيل
َ
والمدر»(.)3
الو َبر
أحب إلي من أن يكون لي ْ
اهلل َ
أهل َ

أمانيه أن
وسالمه َعليه – من َ
فل َقد كان بأبي هو وأمي – َصلوات اهلل َ
أج ِّل ْ

رضاه.
يسيل َدمه ،وت َتنَاثر ْأشالؤه ،يف طاعة َمواله ،ويف َسبيل َ
َف ْ��رد الت ُ
كر َمـ ًة
َّواضع فرد
ْ
الجود َم ُ
أ ْعلى ال ُعال يف ال ُعال َقدر ًا وأمن ُع ُهم

ُّظرا
َف��رد
َ
الرجال عن األش َباه والن َ

السماء ُذ َرا
دار ًا َ
وج��ار ًا وإسمًا يف َّ
َ

((( أخرجه البخاري ( )2751مسلم (.)2307
((( أخرجه البخاري ( )2644مسلم (.)1876
((( أخرجه النسائي ( ،)33 / 6وحسنه األلباين.
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بصدق إرادته ،وث َبات َعزيمتهَ ،غزو ُة َبد ٍر ُ
ومن أيامه التي َح َفلت ِ
الك َبرى ،التي
ِ
رجالً
السير ،ويستَبق الخ َطى ،يف ثالثمائة وأرب َعة َع َشر ُ
خرج فيها ُمسرعًا ُ
يحث َّ
َ
ِ
الروحاء أتاه َخرب
فلما بلغ
من
َ
َ
أصحابه ،يعتقب بعير ًا هو و َعلي و َمر َثدٌ الغنَويَّ ،
لحماية
رسول اهلل يريد االست ْيالء
َ
قافلتها التي كان ُ
النفير الذي قا َمت به َقريش َ

أصحابه يستَشيرهم ،وهو الذي ما كان يق َطع أمر ًا دوهنم،
فجمع عند ذلك
َ
عليها؛ َ
ف َقام أبو ٍ
فأحسن ،ثم قام المقدَ اد فقال :يا
عمر فتكلم
بكر فتكلم
َ
فأحسن ،ثم قام َ
َ
ِ
إسرائيل
رسول اهلل،
امض لما أراك اهلل ْ
كما قال بنو ْ
فنحن معك ،واهلل ال نقول َ
ُ

اذهب أنت وربك فقاتال إنا َهاهنَا قاعدون ،ولكن :اذهب أنت وربك
لموسىَ :
َ
ف َقاتال إنا م َعكم م َقاتلون.

رسول اهلل  يقولِ :
علي أيها ال َّناس» وإنما ير ْيد
َفطفق ُ
«أشيروا َّ
األنصار ،ألهنم لما بايعوا ليلة ال َع َقبة بايعوه على أن يمنَعوه مما يمن ُعون منه أبناءهم
َ
أظهرهم ،ولم تكن الم َبايعة على القتَال َخارج المدينة ،ف َقام
ونساءهم مادام بين ُ
َ
وصدقناكَ ،
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق،
َسعد بن م َعاذ فقال :ل َقد آمنا بك َ

السمع والطا َعة لك ،فامض لما أردت
وأعطينَاك على ذلك ُ
عهودنا ومواثي َقنا على َّ
فنَحن معك ،فو الذي بعثك بالحق لو استَعرضت بنا ال َبحر فخضتَه لخضنَاه معك
ِ
ما َ
لصرب يف الحرب،
تخلف منا ُ
رج ٌل واحد ،وما نكره أن نلقى َعدونا َغد ًا ،إنا ُ

ُص ٌ
دق عند اللقاء ،لعل اهلل أن يريك منا ما ت َقر به عينكَ ،فسر بنا على بركة اهلل،
«سيروا ِ
َف ُسر رسول اهلل  بذلك فقالِ :
وعدين إحدى
وأبشروا ،فإن اهلل َ

َّ
مضى رسول اهلل 
مصارع القوم»( )1ثم َ
الطائفتين ،واهلل لكأين أنظر إلى َ

السماء تلك الليلة ،فكان على ْ
حتى نَزل عند آبار َبدر
المشركين وابالً
فأمطرت َّ
َ

((( جاءت القصة بسياقات متعددة عند أصحاب السنن ،ينظر فيها وما بعدها :مرويات غزوة بدر (ص.)143
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رجز َّ
الشيطان،
طهرهم اهلل به،
َ
وأذهب َعنهم ْ
المسلمين َطالً َّ
َشديد ًا وكان على ْ
ومهد به المنزل.
ووطأ به األرض وث َّبت به األقدامَّ ،

الص َحابة له َع َ
ريشًا ُيطل به على ميدان القتالَ ،ف َنزل إلى
فلما كان َّ
الصباح بنى َّ

َساحة
ويضع يده على األرض َهاهنَا
مصرع فالن» َ
وجعل يشير بيده «هَ ذا ْ
المعركة َ
َ
رسول اهلل .
َ
وهاهنَا ،فما ت َباعد َ
أحدهم عن موضع يد ُ

ويف َ
مهمة يف جانب َتعزيز الث َقة بالن ْفس َ
لدى األت َباع ،وأن
إشارته هذه لفتَة َّ

الظ َفر لهم وحلي ُفهم ،من غير مبال َغة يف المو ُعود تحققه.

أكمل
ويف ليلة
المعركة َ
َ
المسلمين َنعاس ألقي عليهم فناموا ،وقام َ
أصاب ْ
ِ
يوحد َخالقه و َيدعوه ويت ََملقه،
الخلق إيمانًا ،وأرسخ ِهم يقينًا ،وأصدَ قهم ع َبادةًِّ ،

فأجاب له اهلل ماط َلب،
و َيسأله النَّصر والتمكين ،و ُيلح عليهَ ،
ويتضرع بين يديهَ ،
ويسر له ما أراد ،وأمده بج ٍ
ند من المالئ َكة يت َقدمهم ويقودهم ُروح ال ُقدس جربيل
ُ
َ
َ
َّ
ٍ
حسان َ
العرب واص َفًا ذلك َّ
الشرف
السالم ،ويف ذلك ْ
بأفخر بيت قالته َ
يصدح َّ
َعليه َّ
وتلك المكرمة.

ٍ
��وه ُ��ه��م
وب��ي��ـَ��وم
وج َ
ي���رد ُ
ب��ـ��در إذ ُ

ومحمد
ج ْبـريل تـ َْحت لـوائنَا
َّ

فلما َ
الصفوف ،قام  يدعو ربه ثاني ًة
نشب القتَال،
والتح َمت ُّ
َ

العصابة ال َيوم،
«اللهم إن تهلك هذه
الرداء من ظهره وهو يقول:
َ
ُ
حتى َس َقط ِّ
فجعل ير َفع الر َداء على
الصدِّ يق َ ،
ال تع َبد يف األرض أبد ًا» فأش َفق عليه ِّ

منجز لك ما وعَدَ ك،
يارسول اهلل بعض منَاشدتك لر ِّبك ،فإن اهلل
ٌ
َعاتقه ويقولُ :
َ
رسول اهلل ِ سنة من النوم ،ثم استَيقظ مبتَسمًا ،فقال« :أبشر
فأخ َذت ُ
يا أبا بكر ،أتاك نصر اهلل ،هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده ،على ثناياه النقع» ثم
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َخ َرج من باب ال َعريش وهو يتلو﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ (سورة القمر ،اآلية

سر
َّ )45
فأعز اهلل ُجندهَ ،
وكسر كرب َياء قريش ،ف ُقتل منهم َسبعون ،و ُأ َ
ونصر عبدهَ ،
َسبعون آخرين.

رسول اهلل
ولما َ
رجعت قريش يف َغزوة ُ
أحد ،لتثأر لقتالها يف معركة َبدرَ ،خرج ُ
ِ
أصحابه ،لل َقاء المشركين،
لبس الدرع والمغ َفر ،يف ألف ُ
رجل من َ
 وقد َ
بمنطق
فلما كان ب َبعض الطريق َ
رجع عبداهلل بن أبي بن َسلول بثلث الجيش ،وقال َ

العصور إلى َهذا الز َمن﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ
الن َفاق الذي مازال يردده تالمذته َعرب
ُ

المص َطفى و َعزيمته  بل
ﭭ ﴾ ،فلم يثن ذلك َشيء من َعزم
ْ
الرماة فوق الج َبل
الصفوفَ ،
فصف الجيش و َعبأ ُّ
أحد ًاَ ،
ت َقدم َحتى نزل ُ
ووضع ُّ

َخلفه لئال يب َغتَهم العدو من َخلفهم ،وقد َمت ٌ
وحديدها وكربيائها،
بحدِّ ها َ
قريش َ

للمسلمين
وحمي َوطيس
ورسوله ،فنشب القتالَ ،
َ
المعركة ،فكانت ال َغلبة ْ
َ
تحاد اهلل ُ
فنزل الر َماة َ
و َفر ْ
كر خالد بن الوليد
المشركون على أعقاهبمَ ،
أمر القائدَ ،ف َّ
وخالفوا َ
من خلفهم بكتي َبة من ْ
المشركين ،فقتَل من بقي من الر َماة على الج َبل ،و َدارة الدَّ ائرة
رجا ً
ال َّ
المسلمينَ ،
بالشهادة واص َطفاهم ،فبينَما هم كذلك إذ
فشرف اهلل منهم َ
على ْ

نجوت إن نجا ،فإذا هو
محمد ال َ
َ
رسول اهلل َ صوتًا يقول :أين َّ
سمع ُ
ُأبي بن َخ َلف قد أقبل ُمقنعا بالحديد ،وقد كان يقول للنبي  عندي

عليها ،فقال له النبي « :أنا
َفرس،
أعلفها كل يوم َف َرقًا من ُذرة ،أقتلك َ
َ
أقتُلك عليها إن َشاء اهلل».

ُ
رسول اهلل ،
فلما رآه يوم ُ
فرسه على ُ
َّ
بي على َ
أحدَ ،شد أ ٌ
المسلمين ،فقال النبي  ب َيده َهكذا ،أي َخلوا
فاعرتَضه َ
رجال من ْ

تفرقوا عنه
طري َقه ،وتنَاول الحر َبة من الحارث بن ِّ
الصمة ،فانت َفض هبا انت َفاض ًة َّ
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ِ
مرار ًا،
الحمر قد
ت َفرق
َ
األسد ،وطعنَه يف عنقه طعن ًة َتدَ أ َدأ فيها عن فرسه َ
باغتها َ
ُ
محمد ،وهم يقولون :ال بأس لم يص ْبك أذى،
فرجع إلى قريش يقولَ :قتلني
َ
َّ

فمات عدُ و اهلل
فقال :ل َقد وعدين أن يقتلني بمكة ،واهلل لو َ
بصق علي لقتَلنيَ ،
بس ِرف وهم قافلون به إلى مكة(.)1
َ

ٍ
وجاءت َغزوة األحزَ اب،
الغزوة بما فيها من
وانتهت تلك
َ
دروس وع َبرَ ،
َ
وص َمدوا أمام
رسول اهلل 
وصحابته  أع َظم قيامَ ،
َ
فقام فيها ُ

التحزب ْ
وأجود عتاد ،وهم
عشرة آالف رجل بأمنع سالح،
َ
طوفان َ
المشرك البالغ َ
وش ٍ
ٍ
ضعف يف ال ُعدة والعتادَ ،
ظف يف العيش ،ورفع
ال يجاوزون الثالثة آالف مع
غزون.
فجعل المسلمون بعدَ ها َي ْغزون وال ُي َ
اهلل َمنار اإلسالم بعد ذلك اليومَ ،
ثم َجاءت َسنة الحديب َية ِ
رسول اهلل
فأشيع فيها مقتل َ
عثمان َ ،
فهب ُ
ٍ
أصحابه فتواثبوا إليه يبايعونه
وصاح يف
َ
وشمر يف َعزيمةَ ،
 يف ث َباتَّ ،
رضًا بما
شجرة ،فأنزل اهلل – َجل يف ُعاله – َ
تحت َ
على الموت ،وهو مستَظل ْ
صنعوا ،وإكرامًا لهم على ما قدمواٍ ،
آيات فيها الرضى منه عليهم ،والثناء والمدح،
َ
تتلى و ُتردد إلى أن َيرث األرض و َمن عليها ،وأخ َبر النَّبي  أنه «لن
ُ
أحدٌ بايع تحت َّ
الش َجرة»(.)2
يدخل النار َ

الصلح الشهير مع قريش،
عثمان ولم يكن الخبر َص َ
َ
حيحًا ،فتم ُّ
ورجع َ
رسول
فلم يكن المشركون ليوفوا بذ َّمة ،وال لي ُفوا ْ
بعهد ،فن َق ُضوا ما أبرموا مع ُ
وعساكر اإلسالم ،يف
اهلل  ،فن َفر إلى مكة بين يديه َج َحافل اإليمانَ ،
َم ْقد ٍم لم َتر األرض يف َ
أجل َمنظر ًا منه ،فدَ َخل َمكة التي ُأخرج
ذاك الز َمن أهبى وال َ
((( أخرجه ابن هشام ( ،)84 /2والبيهقي يف الدالئل ( ،)3/237وينظر :تفسير ابن كثير (.)2/140
((( أخرجه أبو داود ( ،)4653والرتمذي ( )3860وصححه.
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رجالها ،ووقفوا َعثر ًة يف طريق دعوته ،فاتحًا َعزيز ًاُ ،مكرمًا
منها ،و َطالما َطارده َ
َ
م َب َّجالً ،فلم ِ
وعزة الموقف ،عن ُّ
والحمد
الشكر
هبجة الفتْح،
النصرَّ ،
ونشوة ْ
َ
يلهه َ
ْ
ِ
فدخلها يف َغاية ُّ
الخضوع لربهَ ،
المتفضل َ ،
متخشعًا ،ذقنه
وكمال
للمنعم
ُ
ِّ
الذل َ ،
على راحلته( ،)1وقد طأطأ رأسه تواضعًا هلل حين رأى ما أكرمه اهلل به من الفتح،
حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل(.)2

جمع أولئك الذين آذوه ولمزوه
وأخر ُجوه ،عندَ الكعبة التي كان َق ْبل
ثم َ
َ
ظهره عندَ ها من قِ َب ِ
الجزور ،و ُينصب بين يديه فيها
لهم َسال ُ
سنَوات َ
يوضع على ْ

وبم تظن ع َقاهبم َسيكون؟ ل َقد قام فيهم
األصنَام عنَاد ًا وت َعنتًا ،فما ُتراه يصنع هبم؟ َ

وعلى وجوههم عالمات َ
والخجل ،فقال يف
وقس َمات الح َياء
الخوف
َ
َ
والوجلَ ،
فاعل ُ
الصمت الذي ُيخ ِّيم عليهم« :ما تظ ُّنون أين ٌ
بكم؟» ف َقالواَ :خيراٌ ،
أخ
ُهدوء َّ

كريم وابن أخٍ كَريم ،ف َقال  يف ٍ
منطق يهتَز نضر ًة ويتَألق َعظمةً« :اذهَ بوا
ٌ
فأنتُم ُّ
الطل َقاء»(.)3

ُلق ُّ
خـ ٌ
ونفح ٌة
أرق م��ن النـَّسيم
َ
وس��ـ��ري��ـ َْ��ر ٌة َم��ـ��رض�� َّي�� ٌة و َع��ـ��زي��م�� ٌة
َ

النجوم طالئ َعًا
علمًا ذا ُ
ذا ال َبحر َ

ِ
المجهو َدا
تُغـني العـَديم
وتنجدُ
ُ

الس َماء ُص�� ُع��و َدا
سمت َّ
ُعـلويـَّ ٌة َ
ِ
لمًا ذا الغ ََمام ُة ُجو َدا
ذا َّ
الصخْ ر ح َ

ثم َ
انط َ
اجتمعوا يف ُحنين يف ْ
عشرين ألف
هوازن وقد
َ
لق بعد فتح َمكة إلى َ

فاجأهتم َهوازن يف ك ٍ
َمين يف فم
ُ
الصبحَ ،
فلما نزلوا وادي ُحنين مع انبالج ُّ
رجلَّ ،
((( البداية والنهاية (.)547 /6

((( سيرة ابن هشام ( ،)405 /2البداية والنهاية (.)547 /6

((( سيرة ابن هشام ( ،)412 /2والبيهقي يف السنن الكربى ( ،)200 /9وإسناده ضعيف ،لكن العفو العام
ثابت عنه  لمن دخل داره أو دار أبي سفيان.
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رجا ً
ِّ
رسول اهلل 
الشعب ،وكانوا َ
لمون ،ولم يبق مع ُ
المس ُ
ال ر َما ًة َف َفر ْ

إال أبو ُسفيان بن الحارث ٌ
فج َعل يقول
آخذ برأس ب ْغلته ،ون َفر قليل من
أصحابهَ ،
َ
محمد
وهو الذي ال ي ْعرف
هلموا إلي ،أنا ُ
رسول اهلل ،أنا َّ
الهزيمة« :أين أيها ال َّناس؟ ُّ
َ
ِ
نحو ال َعدو وهو يقول:
ابن َعبداهلل» ثم َج َعل يقاتل و ُيركض بغلته ْ
أن��ـَ��ا ال��ن��ـَّ��ب��ي ال ك ِ
َ��ـ��ذب

ـلـ��ب
أنـَ��ا اب��ن َعـ ْب��د الم َّط ْ

والعباس يكف البغلة إرادة أن ال تسرع خوفًا على رسول اهلل .

وأصحاب
األنصار،
الصوت ،أن ينَادي
َ
َ
أمر العباس وكان َصيتًا َجهو ِري َّ
ثم َ

بيعة ْ
وتجمعوا َحوله( ،)1فاشتَد النِّزال ،وت َقارع األب َطال ،فقال
الرضوان ،ف َكروا إليه
َ
َّ

الوطيس»
 وهو ين ُظر إلى شدَّ ة البأس ،واحتدام
المعركة «اآلن َحمي َ
َ
وجوههم وقالَ :
ثم َنزل على األرضَ ،
«شاهَ ت
فأخذ حفنَة تراب َفر َمى هبا ُ

فولوا على
إنسانًا إال مأل عينيه َترابًا بتلك
َ
ُ
القبضةَ ،
فما َخلق اهلل منهم َ
الوجوه» َ

ونصر اهلل رسوله والمؤمن ْين(.)2
أد َبارهم مدبرينَ ،

و َمع هذا ُكله ف َقد َكا َنت َش َجاعته َ ش َجاع ًة من َغير بطش ،وقتَا ً
ال
قد أو انت َقام ،فال يبتَدئ بقتَال ٍ
من َغير تعد أو ُظلم ،وإقدَ امًا من َغير ِح ٍ
أحد حتى
َ
ُيعذره و ُينذره ،ثم َ
ونازله ،وكان يأمر
اإلسالم أو الجزية ،فإن أبى قات َله َ
يخيره بين ْ

امرأة ،أو
وجيوشه ،أال يغ ُّلوا وال
َسراياه وب ُعوثه ُ
يغدروا ،وال يقتلوا َصغير ًا أو َ
ُ

رسخ
راه َبًا يف َصومعته ،أو َشيخًا كَبير ًا ،وكان يأ ُمرهم
األسرى ،و ُي ِّ
باإلحسان إلى ْ
َ
ِ
قصته مع ُثمامة بن ُأثال ،وكان مع أعدائه َخير من
عمليًا أمام
كما يف َّ
أعينهمَ ،
ذلك َ
((( أخرجه النسائي ( ،)8/41وعبد الرزاق ( ،)5/379وأخرجه البخاري ومسلم مختصر ًا.
((( أخرجه البخاري ( ،)2728ومسلم (. )2498
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وحياته
الناس مع
أصحاهبم وأح َباهبم ،فهكذا كانت هي سيرة نبينا َ 
َ

والصديقَ ،
َ
الصليب،
فشاهت ُ
وجوه ع َّباد َّ
وش َجاعته ،مع البعيد وال َقريب ،والعدو َّ
كست يف أعينهم الح َقائقَ ،فرأوا الحق باطالً والباطل َحقًا.
الذين أظلمت وان َع َ
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J

رح ٌة لل َعاملينْ
مْ َ

L

الرحمة ،وخالط الكرمَ ،
وض َّوعت المحبة َخاليا دمه ،ومنَاسم
لقد امتزَ جت
َ
ُعروقه ، ،فلم يكن يفرق بين أن يقف ألجل مشكِلة ناقة وجمل،

السبل ،أم ألجل َصبي أحب
أم من أجل َجارية ضاقت هبا الح َيل ،وانقط َعت عليها ُّ
أن ين ُفث َ
مشاعره ،وي ُبث هموم ص َباه ،أم ألعرابي خلِق الثوب ،جاف الط َباع ،كل

فرسان
ذلك يف ميزانه َ
سواء ؛ وأن يقف ألجل قب ْيلة بكاملها ،أو سا َدات قوم ،أو َ
ِ
الجاه،
الرسالة ،ورف َعة َ
شرف النبوة ،وك ََرم َ
بواسل ،أو خ َطباء م َفوهين ،فلم يكن َ
ِ
السيد،
الصغير قبل الكبير،
حاجة
يحول بينه وبين أن يمشي يف َ
َ
والجارية قبل َّ
والبهيمة والط ْير.
والحيوان
َ

أحد أسفاره ومعه أصحا ُبه – رضوان اهلل عليهم – ذهَ ب 
يف َ

لحاجة له ،يقول ابن مسعود  :فرأينا ُحمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها،
َ

فجع هذه
فجاءت الحمرة ،فجعلت تفرش ،فجاء النبي  ،فقال« :من َ

بولدها؟ ردوا ولدها إليها» ورأى قرية نمل قد حرقناها ،فقال« :من َحرق هذه؟»

رب النار»(.)1
قلنا :نحن ،قال« :إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال ُّ
��م��ـ��ام�� ٌة مشـتَاقة
َج����اءت إل��ي��ه َح َ

ال���و ْرق���اء أن مكَانه
أخ��� َب���ر
م��ن ْ
َ

واج ِ
��ب ِ
تشكو إليه ب َقلب َص ٍ
ْ
��ف
ح����رم وأنَّ����ك م��ل��ج ٌ��أ ل��ل��خَ ��ائ ِ
��ف
َ
َ َ

ذات ٍ
َ
جمل:
أصحابه بستَانًا لرجل من
ودخل َ
َ
مرة يف ن َفر من َ
األنصار ،فإذا فيه َ

((( أخرجه أبو داود ( ،)367 / 4وصححه ابن الملقن ،وقال ابن مفلح :إسناده جيد .البدر المنير (/ 8
 ،)689اآلداب الشرعية (.)357 / 3
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وذر َفت عيناه ،فأتاه رسول اهلل 
الجمل َ
رسول اهلل حتى َحن َ
فما إن رأى ُ

األنصار :هو
الجمل؟» فقال فتى من
رب هذا
فسكن ،ثم قالَ « :من ُّ
َ
َ
فمسح ذ ْف َراه َ
َ

لي يا رسول اهلل ،فقال « :أال َتتقي اهلل يف هذه ال َبهيمة التي َملكك اهلل
إياها؟ ،فإنه َ
تجيعه وتدئِ ُبه!»(.)1
شكا إلي أنك ُ
حنَّت له النُّوق من واد ِ
العقيق بكَت
َ

تجـري
بأحمالهـا َشوقًا للق َيـاه
ْ
َ

للهدْ ي كانت اإلبل
ويف َحجة الو َداع لما َأراد  أن ين َْحر اإلبل َ

أيها تتشرف وتحظى بنَحر رسول اهلل لها ب َيده َّ
الشريفة(.)2
وتتصارعَ ،
تتسابق َ
والنُّوق َ
لتحظى بشرف نحرها له ،فأين
وجمال َتدافعت وبا َد َرت ْ
فإذا كانت هذه نوق َ
ِ
وتسخير األوقات
َ
اإلسالم ،وفت َيان اإليمان ،من بذل ال َغالي والنفيسْ ،
رجال ْ
واألموال ،طاعة هلل واتباعًا لرسول اهلل !
َ

وأمهاهتم وأنفسهم،
وأين من َ
ادعوا أنهم فدوا رسول اهلل  بآبائهم َ
ِ
محبة رسول
أعمالهم ،ولم تقم شاهدة على ذلك أف َعالهم« ،فإن َ
فلم ُتتَرجم ذلك َ
كلمات
ليست دعوى
باللسان ،وال ُه َيامًا بالوجدَ ان ،وال ع َبارات َتردد ،وال َ
َ
اهلل َ

تقال ،وال ش َعارات تر َفع ،وال ش َعائر ت َقام فحسب» ،وإنما هو مع ذلك انق َياد هلل
وللرسول ،واتباع للمنهج الذي ِ
يحمله الرسول.
ُ
ولما كان ُ 
يخطب على ْ
ليخطب
شجرة فصنع له من َبر
جذع َ

حزنًا على
بجانبهْ ،
عليه ،فلما َصعد على المنرب ب َكى ذلك الجذع الذي كان ي ُقوم َ

((( أخرجه أحمد ( ،)1754وأبو داود ( ،)2549وصححه الحاكم ،ووافقه الذهبي واأللباين .المستدرك
على الصحيحين (.)109 / 2
((( الخرب عند اإلمام أحمد ( )190986وصححه شعيب األرنؤوط.
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فراق َ
الصادق ،وال َيد َّ
الشري َفة ،ورياض الجنَّة،
الجسد ال َّطاهر،،
ذاك
واللسان َ
َ
َ
فنزل الشفيق الرح ْيم إلى ذلك ِ
الجذع
بجانبهَ ،
وبساتين اإليمان التي كانت ت َقام َ
َ
وسكن،
َ
فاحتضنه فج َعل يئن ويخفت َصوته كالصبي الذي ُيس َّكت ،حتى هدَ أ َ
فقال عند ذلك نبي
لحن إلى يوم الق َيا َمة!»(.)1
الرحمة« :واهلل لو تركتُه َ
َ

قال جابر  :فصاحت النخلة صياح الصبي ،ثم نزل النبي 

فضمه إليه ،تئن أنين الصبي الذي يس َّكن ،قال« :كانت تبكي على ما كانت تسمع

من الذكر عندها»(.)2

البصري إذا َحدث بهذا الحديث َ
بكى وقال :يا أهل اإليمان،
وكان
الحسن ْ
َ
يحن إلى رسول اهلل ،أفال ِ
جذع ِ
تحن إليه قلو ُبكم!.
وكان  يخفف الصالة التي هي قرة عينه وأنس روحه من أجل

بكاء صبي؛ لئال ينشغل قلب أمه عليه(.)3

وكان كثير ًا ما يؤتى بالصبيان يحنكهم – والتحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه
ثم يدلك به حنك الصغير -فجاءت أم قيس بنت مِحصن بطفل لها فبال يف حجر

النبي  فلم يغضب ولم يعتب ،وإنما دعا بماء فنضحه(.)4

وعن أبي ليلى ،أنه كان عند رسول اهلل  وعلى بطنه الحسن أو
(((

(((
(((
(((

أخرجه اإلمام أحمد ( ،)3431والبخاري بنحوه ( ،)875قال ابن كثير :باب حنين الجذع شوقا إلى
رسول اهلل  وشفقا من فراقه ،وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد
القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان .البداية والنهاية ( .)131/6
أخرجه البخاري (.)875
أخرجه البخاري (.)707
أخرجه البخاري ( ،)223ومسلم (.)287
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الحسين ،فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول اهلل  أساريع قال:

فوثبنا إليه ،فقال« :دعوا ابني ،أو ال تفزعوا ابني» ثم دعا بماء فصبه عليه(.)1

وكان يخطب ذات مرة ،فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران

يمشيان ويعثران ،فنزل رسول اهلل  من المنرب ،فحملهما فوضعهما
بين يديه ،ثم قال« :صدق اهلل ورسوله﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

(سورة التغابن،

اآلية  )15نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ،فلم أصبر حتى قطعت حديثي
ورفعتهما»(.)2

ومن عجيب تعامله ولطفه مع الصبيان أمام أقوام لم يعتادوا يف الغالب على

حملهم أو التبسط معهم ،ما حدث به َشداد بن الهاد قال :خرج علينا رسول اهلل

 يف إحدى صاليت العشي  -الظهر أو العصر  -وهو حامل الحسن أو
للصالة ،فصلى فسجد سجدة
الحسين ،فتقدم النبي  فوضعه ،ثم كرب َّ

أطالها ،قال َشداد :فرفعت رأسي ،فإذا الصبي على ظهر رسول اهلل 

وهو ساجد ،فرجعت يف سجودي ،فلما قضى رسول اهلل  الصالة،

قال الناس :يا رسول اهلل ،إنك سجدت سجدة أطلتها ،حتى ظننا أنه قد حدث
أمر ،أو أنه يوحى إليك؟ قال« :كل ذلك لم يكن ،ولكن ابني ارتحلني ،فكرهت

أن أعجله حتى يقضي حاجته»(.)3

ومن تلطفه وممازحته للصبيان ما ذكر أنس بن مالك  :كان رسول

((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)31/403وصححه محققوا المسند.
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)100 /38وأبو داود ( ، )1109والرتمذي ( ،)3774وابن ماجه (،)3600
وقال ابن عبد الهادي يف التنقيح :إسناده على شرط مسلم.
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)420 /25وابن أبي شيبة ( ،)100/12وصححه محققوا المسند.
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اهلل  يخالطنا حتى يقول ألخ لي صغير« :يا أبا عمير ،ما فعل النغير؟»

طير كان يلعب به(.)1

وعن يعلى بن ُمرة أنهم خرجوا مع النبي  إلى طعام دعوا له ،فإذا

حسين يلعب يف السكة ،فتقدم النبي  أمام القوم ،وبسط يديه ،فجعل

الغالم يفر هاهنا وهاهنا ،ويضاحكه النبي  حتى أخذه ،فجعل إحدى
يديه تحت ذقنه ،واألخرى يف فأس رأسه ،فقبله ،وقال« :حسين مني ،وأنا من

حسين ،أحب اهلل من أحب حسينا ،حسين سبط من األسباط»(.)2

وجاءه أحد أصحابه يسأل عن شفقة ورحمة يجدها يف قلبه للبهيمة عند

ذبحها فكان من سؤاله :يا رسول اهلل إين ألذبح الشاة وأنا أرحمها  -أو قال :إين

ألرحم الشاة أن أذبحها  -فقال« :والشاة إن رحمتها رحمك اهلل»(.)3

وخرج  يف حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول

النهار ،ثم مر به آخر النهار وهو على حاله ،فقال« :أين صاحب هذا البعير؟»
فابتغي فلم يوجد ،فقال رسول اهلل « :اتقوا اهلل يف هذه البهائم ،ثم
اركبوها صحاحًا ،واركبوها سمانًا» كالمتسخط آنفا(.)4

(((
(((
(((
(((

أخرجه اإلمام أحمد ( ،)233 /19وابن أبي شيبة ( ،)1/400وابن ماجه ( ،)3720والرتمذي
( ،)333وصححه أبو نعيم يف الحلية ،وذكر أنه ثابت من غير وجه من حديث ابن عيينة (،)362/7
وصححه ابن عساكر.
أخرجه ابن ماجه ( ،)102 /1وابن حبان ( ،)6971والبخاري يف األدب المفرد (ص  ،)190وصححه
األلباين.
أخرجه اإلمام أحمد ( ،)359 / 24وصححه الحاكم وابن القيم .المستدرك ( ،)257 / 4جالء
األفهام (.)167 / 1
أخرجه أحمد ( ،)181 - 180 / 4وابن حبان ( )844وقال األلباين :سنده صحيح على شرط البخاري.
سلسلة األحاديث الصحيحة (.)63 / 1
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ومر على رجل واضع رجله على صفحة شاة ،وهو يحد شفرته وهي تلحظ

إليه ببصرها ،فقال« :أفال قبل هذا! أتريد أن تميتها موتتين؟!(.)1

فإذا كانت هذه رحمته ووصيته بالحيوانات والبهائم التي ال تعقل ،فكيف

سيكون حاله مع من كرمه اهلل بالعقل من البشر؟ ولهذا اكتفيت بذلك عن ذكر

حاله مع الناس ورأفته هبم.

كل القـُـلوب إل��ى الحبيب تميل

أم��ا الدلــيل إذا ذكَ���رت محمد ًا

ه��ذا رسـُـول اهلل ه��ذا المص َطفى
ه���ذا ال����ذي رد ال�� ُع��ـ��ـ��ي��ون بكفه
ه��ذا الغمـَامة ظللته إذا َ
مشى

ص ّلى عليك اهلل ي��ا َعـلم الهدى

وم��ع��ي ب��ذل��ك َش���اه���د ودل��ـ��ـ��ي��ل
العاشقين ِ
ِ
تسيل
دم���وع
ص��ارت ُ
ل����رب ال�� َع��ـ��ال��م��ي��ن خل ْيل
ه���ذا َ
لما ب��دت ف��وق ال��خ��دُ ود ِ
تسـيل
ك��ان��ت تقيل إذا الحبـ ْيب يقيل

م��ا َح���ن م��ش�� َت��ـ��اق وس��ـَ��ار دليـْل



((( رواه الطرباين يف األوسط ( ،)54 / 4والحاكم ( ،)257/ 4وقال الحاكم :صحيح على شرط البخاري،
ووافقه الذهبي واأللباين .سلسلة األحاديث الصحيحة (.)64 / 1
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َ Jدالئِل ُّالن َب َّوة L
يف كالم اهلل وإعجازه ُغنية عن كل آ َية وكرامة ،ومع ذلك ف َقد أيد اهلل نبيه

رآها ،ثبتت هبا األخ َبار ،ونقلها
 بمعجزات وآيات هبَرت كل من َ
الصحا َبة األخيار  ،ومما ورد مما صح به النقل حديث جابر بن عبداهلل

 قال :سرنا مع النبي  حتى نزلنا واديًا أ ْف َيح ،فذهب رسول

حاجته ،فلم َير َشيئًا يستَرت به ،وإذا َ
لق
الوادي ،فان َط َ
اهلل ي ْقضي َ
بش َجرتين يف َشاطئ َ
إلى إحدَ اهما َ
أغصاهنا ،فقال« :ان َقادي علي بإ ْذن اهلل» فان َقا َدت
فأخذ بغصن من َ

ْ
الشجرة
المخ ُشوش – سر ْيع االنق َياد – الذي يصانع قائدَ ه ،حتى أتى
معه كال َبعير
َ
َ
ْ
أغصاهنا ،فقال« :ان َقادي علي بإذن اهلل» فان َقادت معه
األخرى
بغصن من َ
فأخذ ْ

َ
بينهما قال« :التَئما علي بإذن اهلل» ،فالتَأمتَا،
بالنصف مما
كذلك ،حتى إذا كان
ْ
َ
ِ
بالشجرتين
فحانت مني الت َفاتة ،فإذا برسول اهلل مقبِالً ،وإذا
َ
فجلست أحدث نفسيَ ،
ْ
قد افتَرقتَا كل واحدة منهما على َساق!!(.)1

المشركين َ
ومن المعجزَ ات التي أيده اهلل بها ،أن ْ
سألوه أن يريهم آية ،فأراهم
ال َق َمرَ ،
فانشق حتى صار فر َقت َين نص َفه على ج َبل أبي ُقبيس ونص َفه اآلخر على

()2
المراد بقوله سبحانه ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ
الج َبل الذي أ َمامه  ،وقد فسر بأنه َ

الحصى
وسبح
َ
ﮯ ﮰ ﴾ (سورة القمر ،اآلية  )1ون َبع الماء من بين َ
أصابعه غير َمرةَ ،

يسمعون
عثمان فس َبح ،وكانوا َ
عمر ،ثم َ
يف كَفه ،ثم وض َعه يف كَف أبي بكر ،ثم َ
تسبيح الطعام عنده وهو يؤكَل ،وسلم عليه الحجر والشجر ليالي ِ
وكلمته
بعث،
َ
َ
ْ
َ
((( أخرجه مسلم (.)3012
((( أخرج البخاري بعضه ( ،)142 / 6واإلمام أحمد (.)314 / 27
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حها فرب َأت
رجل عبد اهلل بن عتِيك
الذراع
المسمومة ،وأصي َبت ْ
فمس َ
َ
األنصاريَ ،
ُ
َ
فمات،
أحد ،فخدشه
من
حينها ،وأخرب أنه يقتُل أبي بن َخلف يف ُ
َ
خدشًا يسير ًا َ
ِ
مصرع فالن غد ًا إن َشاء اهلل ،وهذا
بمصارع
المشركين فقال« :هذا ْ
وأخرب يوم َبدر َ

طوائف من أمته
ْ
مصرع فالن» فلم ي ْعد واحد منهم ْ
سماه ،وأخرب أن َ
مصرعه الذي َّ
ِ
لحان منهم ،ف َكان كما قال.
ُ
البحر ،وأن أم َح َرام بنت م َ
يغزون ْ
ِ
األسود العنسي
وقال َ
لعثمان « :إنه س ُيصي ُبه َ
بمقتل ْ
بلوى» فقتل ،وأخرب َ

كسرى ،ودعا
اليمن ،وبمثل ذلك يف قتل ْ
ال َكذاب ليلة ُقتل وبمن قتله وهو بصن َعاء َ
المال والو َلد ،وأن يبارك اهلل له فيه ،فولد له مائة
العمر وكثرة َ
ألنَس بن مالك بطول ُ

لصلبه ،و َعاش مائة ْ
وعشرين سنة.
وعشرون َذكر ًا ُ

يسلط اهلل عليه
وكان ُعتبة بن أبي َلهب قد شق
َ
قميصه وآذاه ،فدَ َعا عليه أن َ

بالزرقاء من أرض َّ
قحوط الم َطر
الشام ،وشكي إليه ُ
األسد ْ
كل َبًا من كالبه ،فقتَله َ

الس َماء َقز َعة ف َثار سحاب أم َثال الج َبال،
وهو على المن َبر ،فدعا اهلل  ،وما يف َّ
األخرى ،حتى شكي إليه كثرة الم َطر ،فجعل ال ِ
فمطروا إلى الجم َعة ْ
للسحاب
يشير
َ
ُ
ذهب إليها ،وأطعم اهلل أهل الخندق – وهم ألف – من َصاع شعير
إلى ناحية إال َ
وهبيمة ،فشبعوا وانصرفوا والط َعام أكثر مما كان.
َ

الضرع فشرب وس َقا
فحفل َّ
ضرع شاة َحائل لم ينزُ عليها الفحلَ ،
َ
ومسح ْ
أحسن
أبا بكر ،وبدَ رت َعين قتَادة بن
النعمان حتى صارت يف يده َفردها ،فكانَت َ
َ

وأحدّ هما ،وت َفل يف عيني علي بن أبي طالب  وهو أر َمد فربأ من
عينيه َ

أقراص شعير ج َعلها أنس يف
طلحة ثمانين ُ
َسا َعته ،وأط َعم يف منزل أبي َ
رجال من َ
إبطه ،حتى َشبعوا كلهم ،ثم َرد ما بقي فيه.
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الجيش يوم حنين َ
بعضهم:
بقبضة من تراب ،فهز َمهم اهلل  وقال ُ
ورمى َ

أنزل اهلل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
أحد إال امتَألت عينَاه ترابا وفيه َ
لم يبق منا َ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (سورة األنفال ،اآلية .)17

فهجم ذات يوم الذئْب على ال َغنَم
وكان هنَاك رجل أعرابي يف ال َبادية عند غنَمه َ

فأخذ َشاةً ،فلحقه الراعي فأخذها منه ،فأق َعى الذئب على ذنَبه وقال :أتحر ُمني
واعجبًا ما رأيت كاليوم ِذئب يت َكلم ب َكالم
الراعي:
َ
رزقًا ساقه اهلل إلي! فقال َّ
أعجب من ذلك؟ فقال الراعي :بلى ،فقال:
اإلنْس! فقال الذئب :أال أدلك على َ
رجل بي ْثرب يخرب الناس َخرب األ َمم الساب َقة ،فأتى الراعي َ
المسجد فأسلم
ُ
فدخل ْ

فأمره النبي  أن ي ُقوم على
ون َطق بالشهادتينَ ،
وحدثه بقصة الذئبَ ،
ِ
معجزات
الصحابة ،ف َقام وأخربهم هبا( ،)1وله 
فيحدث هبا
َ
المن َبر َ

ِ
باهرة ،ودالالت َظ ِ
ِ
اهرةْ ،
اقتصرت على
وأخالق َطاهرة ،أكثر وأعظم مما ذكرتَ ،
َ
َ
ِ
أحاط بال ُعنُق.
حسبك من القالدة ما َ
ذكر ب ْعض منها ،وقديمًا قيلْ :



((( األحاديث السابقة مما حسن إسناده أهل العلم أو صححوه ،ولم أخرجها لئال تكثر الحواشي ،ينظر:
«دالئل النبوة» للبيهقي أبي نعيم و«صحيح السيرة النبوية» لأللباين وألكرم العمري ،و«أعالم النبوة»
للماوردي.
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ْ Jأخ َر َجين ا ُجل ْوع L
أشعلت فيه َح َرارة َّ
الشمس جن َبات
الوهَ ج
والحرارةَ ،
يف يوم َقائظ شد ْيد َ
َ
المدينة وأرضها ،وبعد الزوال حين َقام َقائم ال َّظهيرة ،إذا برسول اهلل ْ
يخرج يف هذه
األثناء على َغير عادته ،فبينما هو يمشي إذا ِ
بصديق هذه األمة أبو بكر ومعه عمر

 قد لق َياه يف بعض ال ُّطرق ،فت َعجب كل منهم من َصاحبه ُ
وخروجه يف هذا

الوقت ،فقال« :ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قاال :الجوع يا رسول
اهلل ،،قال« :وأنا ،والذي نفسي بيده ،ألخرجني الذي أخرجكما ،قوموا»  ،فقاموا
معه ،فأتى رجالً من األنصار فلم يجده يف بيته ،فلما رأته المرأة قالت :مرحبًا

وأهالً ،فقال لها رسول اهلل « :أين فالن؟» قالت :ذهب يستعذب

لنا من الماء ،إذ جاء األنصاري ،فنظر إلى رسول اهلل  وصاحبيه،

ثم قال :الحمد هلل ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافًا مني ،قال :فانطلق ،فجاءهم بعذق
فيه بسر وتمر ورطب ،فقال :كلوا من هذه ،وأخذ المدية ،فقال له رسول اهلل

والحلوب»  ،فذبح لهم ،فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق
« :إياكَ ،
وشربوا ،فلما أن شبعوا ورووا ،قال رسول اهلل  ألبي بكر ،وعمر:

«والذي نفسي بيده ،لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ،أخرجكم من بيوتكم
الجوع ،ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»(.)1

الجوع فلم يجدوا ط َعامًا يأكلونه،
فتَأمل َم ْن هَ ؤالء َ
الجوعى الذين أخرجهم ُ

مخمصتهم!
يسد
َ
وال َشيئًا ُ
((( أخرجه مسلم (.)1609 / 3
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ٍ
لوزن كل إيمان هذه
إنهم من َلو وزن إيمان كل
واحد منهم من غير صاحبيه َ

الحيها!.
وص
َ
وشهدائها َ
بعلمائها و ُع َّبادها َ
األمة َ

َ
َ
الزهد َ
بسيطة تض ِرب أروع
َم َضت حياته 
وش َظف
األمثلة يف ْ

ويجوع أيامًا ،وهو َسيد َ
العيشُ ،
الخلق
َ
وخلو ال َيد من ح َطام الدنيا ،يأكل يومًا ُ

الذي كانت تجبى له األموال فال يبقي منها شيئًا يف يده.
الشم من َذ َه ٍ
َوراو َدت���ه الج َبال ُّ
��ب
َ
��رورت��ه
وأك���دَ
ال��زه��د َ
ْ
فيها م��ن َض َ

ِ
��م�� ِم
أي��م��ا َش َ
ف���أر َاه���ا َ
ع��ن ن��ف��س��ه َ
الضرورة ال تعدو على ِ
الع َص ِم
ْ
إن َّ َ

َّ
َ
فوجدَ ه مض َطجعًا على
عمر بن
دخل عليه َ
ذات يوم َ
الخطاب يف ُغرفة لهَ ،
ٍ
وسادة ُ
محشوة لي َفًا،
أطرافه ،قد أثر يف َجنبهْ ،
وتحت رأسه َ
حصير بال أكل ال َفقر َ
فانخرطت دموع ابن الخطاب و َغلبه
الصاع،
ويف ناحية ال ُغرفة َ
قبضة من شعير نحو َّ
َ
ال ُبكاء ِلرقة حاله  ،ف َقال  وهو ين ُظر إلى د ُموع عمر:
ِ
بكيك يا ابن َ
الحصير
وهذا
الخ َّطاب؟» فقال عمر :يا نبي اهلل وما لي ال أبكيَ ،
«ما ُي ْ
سرر
َقد أثر يف َجنبك ،وهذه َ
وكسرى و َق َ
خزانتك ال أرى فيها إال ما َأرىْ ،
يصر على ُ
وصفوته!! فقال
َ
الثمار واألهنَار وأنت نبي اهلل َ
الذهب و ُفرش الدي َباج َ
والحرير ،ويف َ
«أولئك قوم ُع َ
َ :
جلت لهم َطيباتهم ،أما َترضى أن َتكون َلهم الدُّ نيا

اآلخرة؟!»( )1فقال :ب َلى ولكن لو َ
اتخذت َ
فراشًا ألين من هذا؟ فقالَ « :مالي
ولنا
َ
وللدُّ نيا ،ما م َثلي وم َثل الدن َيا إال َك َر ِ
اكب َسار يف يوم َص ٍ
شج َرة
تحت َ
ائف ،فاست ََظل ْ
َساعة ثم َراح و َت َ
ركها»(.)2

((( أخرجه مسلم ( ،)1479ونحوه عند البخاري (.)2468
((( أخرجه أحمد ( ،)2744قال ابن كثير :إسناده جيد .البداية والنهاية (.)248/5
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وهذه َ
المؤمنين  د َعاها ُعروة ابن الز َبير ابن أختها لل َغداء
عائشة أم
ْ

وأجه َشت بالب َكاء ،فقال لها ُعروة:
فلما قدمت ون َظرت إليه ،التَفتت ناح َية الجدَ ار
َ
َّ
أختي إن كنا لنَنْظر إلى ِ
ما بك يا أماه ف َقد َكدَّ رت علينا الط َعام ،فقالت :يا ابن ْ
الهالل

ثم الهالل ثم الهالل ثال َثة ِ
أهلة ،وما أوقدَ ت يف أب َيات رسول اهلل نار ،وما َشبع

فارق الدُّ نيا ،فقال عروة  :فما كان َع ُ
يشكم؟ قالت:
ثال َثة أيام من ط َعام ُبر حتى َ
األسو َدان التمر والماء(.)1
ْ

رسول اهلل  ال َعصر
يقول ُعقبة بن َ
الحارث  :صلى بنا ُ

فأسرع وأق َبل يشق الناس من ُسرعته ،ودخل إلى ب َيته ،ثم لم يكن َ
بأوشك من أن
َ
خرج فقال« :ذكرت شيئا من تبر كان عندي فخشيت أن يحبسني فقسمته»( ،)2هذا
َ

قسم الت ْبر بين الناس هو الذي ت ُقول َ
محمد
عائشة عن حال ْ
أهله :ما َشبع آل َّ
الذي َ
ٍ
ٍ
واحد إال
محمد أكلتَين يف يو ٍم
لسبيله ،وما أكَل آل
من ُخبز ال ُبر ثالثًا حتى َ
مضى َ
تمر ،ويقول أنس :قال رسول اهلل « :ل َقد أخ ْفت يف اهلل ما لم
إحدَ اهما َ
أحد ،ولقد َأتى علي ثالثون ما بين يو ٍم َ
َ
وليلة،
يخف أحد ،وأوذ ْيت يف اهلل ما لم يؤْ ذ َ
شيء يوا ِريه إبِ ُط بِالل»(.)3
الطعام إال
ٌ
ومالي ولبِالل من َ

ِ
باألموال َص ْحن
زيرة يمأل
المسجد ،فيقسمها
العرب ،ومالك َ
كان َسيد َ
َ
الج َ
ٍ
على الناس إلى ِ
محشو بل ْيف كما
درهم ،فإذا َد َخل إلى بيته نام على ِج ْلد
آخر َ
عائشة ،كان فراشه من أد ٍم ْ
تقول َ
حشوه ل ْيف.

((( أخرجه البخاري ( )6094ومسلم (.)2972
((( أخرجه البخاري (.)1163
((( أخرجه اإلمام أحمد ( )12233وصححه ابن القيم .عدة الصابرين (ص.)299
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وليس الكالم هنا عن ذم المال والكسب ،فالمال ال يمدح ويذم لذاته ،وإنما

ينظر إلى حال صاحبه معه ،فإن أخذه من حرام ،وأشغله عن واجب ،وأنفقه يف

محرم كان مذمومًا ،وإن أخذه من حالل ،واستعان به على الخير واالستغناء عما
يف أيدي اآلخرين كان ممدوحًا ،كما قال  مبينًا ذلك« :نعما بالمال

الصالح للرجل الصالح»(.)1

وقد كان نصف العشرة المبشرين بالجنة أثرياء ،وإنما الكالم هنا عن زهد

النبي  وبعده عن الدنيا ،وشظف العيش الذين كان يعيشه.

كلها ،وكان َّ
الذوق
السهولة ُصورته من َحياته َ
السير وليم ُموير :كانَت ُ
يقول ِّ

فالتواضع والش َف َقة ،والص ْبر
أظهر ص َفاته يف م َعا َملته ألقل تابع ْيه،
ُ
واأل َدب من َ
واإلي َثار والجود ،ص َفات مالز َمة َ
لمحبة جميع من َحوله ،فلم
لشخصهَ ،
وجالبة َ
مهما ص ُغرت ،وما كان يت َعالى
يعرف عنه أنه ر َفض َ
دعوة أ َقل الناس َشأنًا ،وال هدي ًة َ
َ
ِ
أحد عنده أنه ال يختصه بإق َباله وإن كان َحقير ًا.
ويربز يف مجلسه ،وال َشعر َ
أحد ،فقد اختَصه اهلل من
بحاجة إلى َ
ولسنَا يف سيرة رسول اهلل َ 

وجالئها من جم ْيع النواحي ،وإنما ذلك لب َيان تلك
الرسل بوضوح ح َياته َ
بين ُ

أقالمهم
السمو الذي هبَر األعداء قبل األصد َقاء ،حتى أ َقرت به
الع َظمة وذلك
ُ
ُ
ِ
سيرته
لدراسة َ
ألسنتهم ،وذلك يحفز ال َعزائم ،ويثير ال َكوامنَ ،
ونط َقت بذلك َ
أصحابه ،وليع ْيش المؤمن يف كل َحركة
ليكون َحيًا يف قلوبنا كما كان حيًا بين
َ
ونبضة وف ْكرة من ح َياته وفق ما َ
عاشه رسول اهلل  ،متبعًا مقتفيًا آثاره
َ
ِ
الرسول ت ُفوح من المحبين
الرو َذباريَ :روائح نسيم َ
محبة ُ
وسنتَه ،كما قال أبو علي َّ

((( أخرجه اإلمام أحمد (.)299 /29
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رتوها(.)1
كتموها ،وت ْغلب عليهم
دالئلها وإن أخ َفوها ،وتدل عليهم وإن َس َ
َ
وإن ُ
ف��ض��ل رس���ول اهلل ل��ي��س له
ف���إن ْ
كالشمس تظهر للعينين من ٍ
بعد

ن��ب��ي زان��ـ��ه ُخ��ل ٌ��ق
أك��ـ��رم ب��خَ ��ل��ق ّ
ٍ
كالزهر يف ت ٍ
شرف
��رف والبدر يف

ٌ
ن��اط��ـ��ق ب َفـم
ح���دٌّ فيعـرب ع��ن��ه
صغـير ًة وتكل ال��ط��رف م��ن أمـم

بالحســن مشتمل بالبشر متَّسم
همم
والبحر يف كـر ٍم والدهـر يف َ



((( طبقات األولياء (.)58 / 1
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 Jم َقام الت َع ُّبد L
قولها،
تعيش مع ِس َيرة رسول اهلل  وتتنَقل بين
وح َ
َ
رياضها ُ
حينما ْ

وهمه وتعل ْيمه ،ثم
جهاده وبذ َله وتضحيتَه ،ثم ت َقلب
صفحات َ
َ
وترى َ
دعوته ِّ

وحل َ
مشاكلهم ،ثم تنظر يف م َقامه
بأمور الناس َ
وقضاء َ
حاجاهتم َ
تت ََمعن يف قيامه ْ
ٍ
واحد منها َلو أني َطت على ُشم
اجاهتم والق َيام بخد َمتهم ،وكل
مع أهله َ
وقضاء َح َ
الرجال لما أ َطاقوا حم َلها ،فتَظن عند ذلك أنه قد َمضى وقتُه
الج َبال ،وكرام َ
أبرز ص َفة كانت تعيش بين جن َبيه من
وتنسى عندها َ
للناس فلم يبق منْه َشيءَ ،

والتضرع إلى ربه ،ف َقد كان َيجد يف الع َبادة
واإللحاح
النسك والت َعبد واالفت َقار
َ
َ
ُ
ُقرة عينه ،وطمأنينة ِ
نفسه.
َ

النسك الذي َبلغ أر َقى
الجمع
«وإنك لتَقف مشدُ وهًا أمام ذلك َ
العجيب بين ُ
ْ

التعبد ،وبين الق َيام على أ ُمور الدن َيا التي كان يع ْيش فيها ب َكده ،وي ُعول
َمراتب َ

ويسوس دول ًة فتي ًة يف وجه ال َعالم،
كثير ًا من ْ
األهل والف َقراء ،وينَاضل أمة ب َك َ
املهاُ ،
ِ
ِ
ويكرمهم ،ويب َعث السرايا وي ُقودها،
الملوك ويدعوهم ،ويستَقبل الو ُفود
يوفد إلى ُ
للنصر ،ويحتَاط
أهل األد َيان وأهل السل َطان ،ويهيىء
ويجادل من َحوله من ْ
ْ
َ

األموال ،ويقسمها بنَفسه ويشرع للناس دين
العمال ،ويجبي
َ
َ
للهزيمة ،ويب َعث َّ

ويرسم السنَن ،وهو يف كل
امض،
فيفصل
الوحي ،ويوضح ال َغ َ
المجمل من َ
اهللِّ ،
ُ
َ
ِ
َ
الناسك
الهموم
يتجلى محمدٌ
والمشاغل َ
ذلك يؤدي َع َمله ال َيومي ،وبين هذه ُ
واتصا ً
ال به ممن انقطعوا إليه يف رؤوس
ال َعابد الذي هو أع َظم انق َطاعًا إلى اهلل
َ
الج َبال».
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َ
َانه،ونعيمه
وريحانته ،ونزهَ تَه وبست
وروحه
وميدانه،
أنسه
َ
َ
َ
كا َنت الصالة َ
الصالة»(،)1
ُ
أمر َصلى ،وكان ي ُقولُ :
«جعلت ُقرة َعيني يف َّ
وعنوا َنه ،فكان إذا َحزبه ٌ
ويقول لباللِ :
أرحنَا بها»(.)2
«أقم َّ
الصالة ْ

عمر على َع َ
َ
بأعجب
عمر :حدثينَا
دخل َع َطاء وابن َ
َ
ائشة  فقال ابن َ
شيء رأيتِه من رسول اهلل  ،ف َب َكت وقالت :كُل أمره كان عج َبًا دخل
عائشة ذريني أتعبد لربي» فقلت :واهلل إين ِ
علي ل ْيل ًة من الل َيالي فقال« :يا َ
ألحب
َ َ
ُقربك ،وأحب أن تعبد لربك ،ف َقام إلى ِ
القربة فتَوضأ ولم ي ْكثر َصب الماء ،ثم قام
َ
َ َ
سجد فبكى َحتى َّبل األرض ،ثم اض َطجع على
يصلي ،فبكى حتى بل لحيتَه ،ثم َ
َ
بصالة الص ْبح ،قال :يا رسول اهلل ما يبكيك
جنبِه فب َكى ،حتى إذا أتى بالل يؤذنه َ

وقد غفر اهلل لك ذن َبك ما تقدم وما َّ
«ويحك يا بالل وما يمنَعني أن أبكي
تأخر فقالَ :
ُ
الليلة ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
وقد أنزل علي ْ
«ويل لمن َق َ
رأها
ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ (سورة آل عمران ،اآلية  )190اآليات ،ثم قالَ :
فيها»(.)3
ولم َيت َفكر َ
وصلى َمر ًة يف قيام الليل فاف َتتَح الب َقرة ،يقول ُح َذيفة  :ف ُقلت يركَع
َ

النساء ،فقلت :يركَع
فم َضى ،فقلتَ :
فم َضى ،فافتتَح َ
يصلي هبا يف رك َعة َ
عند المائة َ

َرسالً ،إذا َمر بآية ُسؤال َسأل ،وإذا َمر
هبا ،فافتتَح آل عمران حتى خت ََمها ،يقرأ مت ِّ
سجوده نحو ًا
بآية ت َعوذ ت َعوذ ،ثم َركَع ف َكان ركو ُعه نحو ًا من ق َيامه ،ثم َس َجد فكان ُ
ِ
ركوعه(.)4
من
(((
(((
(((
(((

أخرجه اإلمام أحمد ( ،)433 /21والنسائي ( ،)61/7وأبو يعلى (.)3530
أخرجه أبو داود ( ،)338 /7وصححه العراقي واأللباين.
أخرجه ابن حبان ( ،)260وحسنه األلباين.
أخرجه مسلم (.)772
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ذات
وهذا ابن َمسعود  يقولَ :صليت مع رسول اهلل َ 

هممت؟ فقال :هممت أن أق ُعد
هممت بأمر ُسوء! فقالوا له :وبماذا َ
يو ٍم حتى َ
وأ َد َعه( ،)1من شدة إطالته للصالة.

ِ
الحب ْيب ت َطلع
َن ْفس المحب إلى َ
ع��� ُّز ال��ح��ب��ي��ب إذا َخ�ل�ا يف ِ
ليله
َ

��ح َ��راب ْ
يشكُو ب َّثه
َوي�� ُق��وم يف ال��م ْ

��ع
و ُف
َ
���������ؤاده م���ن ُح���ب���ه ي��ت�� َق�� َّط ُ

��ح��ب��ي��ب��ه َي ْ
وي��ض��ر ُع
��ش��ك��و إل�� ْي��ه
ب َ
َ

نزع
وال�� َق�� ْل��ب منْه إل��ى
المح َّبة َي ُ
َ

اإليمان يف كل َذ ٍ
فعلق قل َبه
جسده َ 
نس َمات َ
رة من َ
سرت َ
ول َقد َ

طيع،
باهلل يف كل شيءَ ،فهو يذكُره على كل أح َيانهٌ ،
اقب لهُ ،م ٌ
مر ٌ
واثق َبوعدهَ ،
َخائف ،محبَ ،خ ِ
لحرماته.
اشع آنا َء الليل
النهار ،م َعظم ُ
وأطراف َ
َ
ُ
الحات»(.)2
الص َ
يحبه قالَ :
بنعمته َتتم َّ
«الحمد هلل الذي ْ
فإذا جاءه أ ْمر ُّ

()3
وإذا َأراد األكل ُّ
«الحمد هلل
فرغ منه قالَ :
«بسم اهلل»  ،وإذا َ
والشرب قالْ :

تغنى ع ْنه ربنَا»(.)4
غير
ٍ
َكثيرا طيبًا مباركًا فيهَ ،
مكفي وال ُمودع ،وال ْ
مس ً

فراشه قال« :اللهم َ
إليك،
وإذا َ
أسل ْمت نفسي إليك َّ
أوى إلى َ
ووجهت وج ِهي ْ
ملجأ وال
إليك،
إليك ،ال َ
َ
َّ
وألجأت َظهري إليكَ ،رغب ًة ورهب ًة ْ
وفوضت أمري ْ

أرسلت»(.)5
َ
إليك ،آمنت بكتَابك الذي أنزَ لت ،ونبيك الذي َ
منجى منك إال ْ
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ( )1084مسلم (.)373
أخرجه ابن ماجه ( )3803وصححه األلباين.
أخرجه البخاري (.)557
أخرجه البخاري (.)5142

((( أخرجه البخاري ( )244مسلم (.)2710
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بعدما أما َتنَا وإليه ُ
«الحمد هلل الذي أح َيانا َ
النشور»(.)1
وإذا استي َقظ قالَ :

كساين هذا ال َّثوب ورز َقنيه من
لبس ثوبًا جديد ًا قالَ :
«الحمد هلل الذي َ
وإذا َ
َغير َح ٍ
ول مني وال ُقوة»(.)2
وإ َذا َ
«الحمد هلل»(.)3
عطس قالَ :

«سبحان الذي
استوى على َبعيره َخارجًا إلى س َفر كبر ثالثًا ثم قال:
َ
وكان إذا َ

َّ
سخر لنَا هذا وما كنا له م ْق ِرنين.)4(»...

َ
وفضلني على
«الحمد هلل الذي َعا َفاين مما ابتَالك به،
وإذا َرأى مبتَلى قالَ :
تفضيال»(.)5
َكثير ممن َخ َلق
ْ
سبح.
كبر اهلل ،وإذا ه َبط َّ
وكان إذا َعال ثني ًة َّ

بكلمات اهلل التا َّمات من شر ما َخلق»(.)6
وإذا نزَ ل منز ًال قالُ :
«أعوذ َ

«أشهد أن ال إله إال اهلل
فرغ قال:
َ
وإذا سمع المؤذن قال مثْل ما ُيقول فإذا َ
ٍ
ورسولهِ ،
َ
وبمحمد رسو ًال،
رضيت باهلل ربًا،
عبده ُ
وحده ال َشريك له ،وأن محمد ًا ْ
وباإلسالم دينًا»(.)7

أمر صلى(.)8
وإذا َحز َبه ٌ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه مسلم (.)2711
أخرجه أبو داود ( )4023وحسنه األلباين.
أخرجه البخاري ( )3115مسلم (.)2162
أخرجه البخاري ( )1342مسلم (.)532
أخرجه الرتمذي ( )3431وصححه ابن القيم يف الزاد (.)418/2
أخرجه مسلم (.)2708
أخرجه مسلم (.)386
أخرجه أبو داود ( )1319وحسنه ابن حجر يف الفتح (.)205/3
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عشرة آية ِ
َ
اإلحدى ْ
عمران ﴿ﮉ
قرأ
األخيرة من ُسورة آل َ
الليل َ
وإذا َقام من ْ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾(.)1
(سورة آل عمران :اآلية .)190

أمسينا ،وبك نح َيا وبك ُنموت،
وإذا أص َبح قال« :اللهم بك أص َبحنَا وبك َ

وإليك ُ
النشور».

أمسينا.)2(»...
أمسى َ
قالها كذلك« :اللهم بك َ
وإذا َ

َغيث»(.)3
أمر قال« :يا َحي يا َقيوم،
َ
وإذا َك َربه ٌ
برحمتِك أست ْ

أحواله وأو َقاته ،يتَن َّقل يف ر َياض ْ
الذكر
وهكذا كان  يف َجميع َ
ٍ
وصدقة
وجدته يف ٍّبر
شرع يف ذكْر ،فإن فر َغ منه َ
وبساتين ْ
َ
المع ِرفة ،فإذا َفرغ من ع َبادة َ
ٍ
وجدته
وجهاده ُيعلم ويدعو إلى اهلل ،فإذا لم يكن يف هذه َ
وإحسان ،وهو يف س َفره َ
َ
ويحل مشكالهتم ،فإذا َقام منهم َ
دخل فكان يف خد َمة أهله،
أصحابه
مع
يمازحهم ُ
ُ
َ
ٍ
وقربة من اهلل  ويصف
مض ٌة من حياته إال يف َخير و َطا َعة
وو َ
فلم َتمض لح َظة َ
عبداهلل بن رواحة ليله فيقول:
يبيت ي��ج��ايف جنبه ع��ن ف��ر ِ
اش��ه
َ
َ
ْ ُ

ْ
اجع
إذا استَث َقلت
بالمشركين َ
المض ُ

الحال َفتربى عليها أصحابه -رضوان اهلل عليهم-
نفسه على تلك َ
لقد ر ّبى َ
فهذا فاروق هذه األُمة ُعمر بن الخ َطاب  يقدم عليه معاوية بن حديج

 بفتح اإلسكندرية ،فلما أناخ راحلته خرجت جارية لعمر  فرأته
((( أخرجه البخاري ( )1200مسلم (.)620
((( أخرجه أبو داود ( )3868وصححه ابن القيم يف زاد المعاد (.)337/2
((( أخرجه الرتمذي ( ،)3524وصححه المنذري يف الرتغيب والرتهيب (.)313/1
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وعليه أثر السفر ،فأدخلته فقربت إليه خبز ًا وزيتًا وتمر ًا ،فأكل ،فقال عمر لمعاوية
 :ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ قال :قلت :إن أمير المؤمنين

قائل ،قال عمر :بئس ما قلت أو بئس ما ظننت ،لئن نمت النهار ألضيعن الرعية،
ولئن نمت الليل ألضيعن نفسي ،فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية!(.)1
لت ل ْيث فهو ْأم َضى عزيم ًة
إذا ُق َ
أم����ر اإل َل����ه وإنَّ���ه
ُه���و ال��م��ق��تَ��ف��ي َ
الح َصى
تحصى دونَها َعدد َ
منَاقب َ

قلت َغ ٌ
وأجو ُد
يث فهو أندَ ى
وإن َ
َ
وي����ور ُد
ل�� َي��ص��دُ ر ع��ن أم���رِ اإل َل����ه ُ
الحر الكَريم
ويحسدُ
َبها يغ َبط ُ
َ



((( أخرجه اإلمام أحمد يف الزهد (ص ،)152وأورد قريبًا منه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ()44/273
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 Jم َقام ال َوفاء L
وشريف ِ
الخصالَ ،
واإلحسان ،فالحر
العهد والود
من جميل
َ
الخالل ،حفظ َ
َ
من را َعى وداد لحظة ،والكريم إذا أكرمته ملكته ،وال ينسى أولو الفضل ألصحاب
ال َفضل فضلهم ،و«ال َيشكر اهلل من ال ُ
يشكر الناس»(.)1
المعلى ،فمن عظيم
وقد كان لرسول اهلل  يف هذا المقام القدح َ

وفائه ما كان منه يف حق ميت ذهب لن يعلم بما يفعله رسول اهلل من أجله ،فتحدثنا
أمنا أم المؤمنين عائشة  فتقول« :ما غرت على أحد من أزواج النبي
 ما غرت على َخديجة ،وما بي أن أكون أدركتها؛ وما ذاك إال لكثرة
ذكر رسول اهلل  لها ،وإن كان ليذبح َّ
الشاة فيتتبع هبا َصدائق خديجة
فيهديها له َّن ،فربما قلت له :كأنه لم يكن يف الدنيا امرأة إال خديجة! فيقول« :إنها
كانت وكانت ،وكان لي منها ولد»(.)2

وكان إذا أيت بالشيء يقول« :اذهبوا به إلى فالنة ،فإنها كانت صديقة خديجة،

اذهبوا به إلى فالنة فإنها كانت تحب َخديجة»(.)3

واستأذنت هالة بنت ُخويلد أخت خديجة ،على رسول اهلل ،

فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك ،فقال« :اللهم هالة» ،قالت عائشة :
فغرت منها(.)4
(((
(((
(((
(((

أخرجه اإلمام أحمد ( ،)392 /13والرتمذي ( )3005وصححه.
أخرجه البخاري (.)3818
أخرجه البخاري يف األدب المفرد (ص ،)128والحاكم يف المستدرك ( )4/193وصححه ووافقه
الذهبي ،وحسنه األلباين.
أخرجه البخاري ( ،)3821ومسلم (.)2437
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عجوز إلى النبي  وهو عند عائشة فقال لها رسول
وجاءت ُ

المزنية ،فقال« :بل أنت حسانة
اهلل « :من أنت؟» قالت :أنا جثامة َ

المزنية ،كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت :بخير بأبي أنت
وأمي يا رسول اهلل ،فلما خرجت قلت :يا رسول اهلل ،تقبل على هذه العجوز هذا

اإلقبال؟ فقال« :إنها كانت تأتينا زمن خديجة ،وإن حسن العهد من اإليمان»(.)1

قال النووي  :ويف هذا كله دليل لحسن العهد ،وحفظ الود ،ورعاية

حرمة الصاحب والعشير يف حياته ووفاته ،وإكرام أهل ذلك الصاحب(.)2

وقال ابن حجر  :ومما كافأ النبي  به خديجة يف الدنيا أنه لم

يتزوج يف حياهتا غيرها ،فروى مسلم عن عائشة قالت« :لم يتزوج النبي 

على خديجة حتى ماتت».

وهذا مما ال اختالف فيه بين أهل العلم باألخبار ،وفيه دليل على عظم قدرها

عنده ،وعلى مزيد فضلها ،ألهنا أغنته عن غيرها ،واختصت به بقدر ما اشرتك

فيه غيرها مرتين ،ألنه  عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثالثين عامًا،
انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا ،وهي نحو الثلثين من المجموع،

ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش

عليه بذلك ،وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها ،ومما اختصت به سبقها نساء هذه

فسنّت ذلك لكل من آمنت بعدها ،فيكون لها مثل أجرهن(.)3
األمة إلى اإليمانَ ،

((( أخرجه الحاكم يف المستدرك ( )62 /1وصححه ووافقه الذهبي واأللباين ،وخالفهم ابن حجر
فضعفه.
((( شرح النووي على مسلم (.)202 /15
((( فتح الباري البن حجر (.)137 /7
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ومن جملة وفائه ما كان يف حق عمه أبو طالب ،فإنه ما زال يدعوه حتى وهو

يف فراش الموت ،فلما مات على الكفر قال « :أما واهلل ألستغفرن لك

ما لم أنه عنك» فنزلت﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

(سورة

التوبة ،اآلية  ،)113ومع ذلك شفع له عند ربه وأخرب أنه «يف ضحضاح من نار ،ولوال

أنا لكان يف الدرك األسفل من النار»(.)1

ومن وفائه ما كان يف تعامله مع أبناء ذي الجناحين ،جعفر بن أبي طالب

 لما استشهد ،فقال ألهله« :اصنعوا آلل جعفر طعامًا؛ فإنه قد أتاهم أمر
يشغلهم»(.)2

ثم أتاهم بعد ثالثة أيام لما خف مصابهم فقال« :ال تبكوا على أخي بعد

أفرخ ،فقال:
اليوم ،ادعوا إلي ابني أخي» قال عبد اهلل  :فجيء بنا كأنا ُ
ادعوا إلي الحالق ،فجيء بالحالق فحلق رؤوسنا ،ثم قال« :أما محمد فشبيه

عمنا أبي طالب ،وأما عبد اهلل فشبيه َخلقي ُ
وخلقي» ثم أخذ بيدي فأشالها ،فقال:
«اللهم اخلف جعفر ًا يف أهله ،وبارك لعبد اهلل يف صفقة يمينه» ،قالها ثالث مرار،

قال :فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا ،وجعلت ُت ِ
«العيلة تخافين عليهم
فرح له ،فقالَ :

وأنا وليهم يف الدنيا واآلخرة؟!»(.)3

ومن وفائه لصاحبه يف الغار ،والذي كان أسبق الرجال لإليمان به ،أنه حصل
((( أخرجه البخاري ( ،)6201ومسلم (.)209
((( أخرجه أبو داود ( )164 / 3والرتمذي ( )312 / 2وابن ماجه ( ،)537 / 2وحسنه ابن كثير،
وصححه ابن الملقن.
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)279 /3وصححه الذهبي .تاريخ اإلسالم (.)430 /5
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مرة خالف عارض بين أبي بكر وعمر  ،فغضب رسول اهلل 

ألبي بكر ،وجعل أبو بكر يقول :واهلل يا رسول اهلل ألنا كنت أظلم ،فقال رسول

اهلل « :هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟

إين قلت :يا أيها الناس ،إين رسول اهلل إليكم جميعًا ،فقلتم :كذبت ،وقال أبو بكر:
صدقت ،وواساين بنفسه وماله»(.)1

ولم ينس الوصية به حتى وهو يف مرضه الذي مات فيه ،فقد خرج وهو عاصب

رأسه بخرقة ،فقعد على المنرب ،فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال« :إنه ليس من الناس
أحد أمن علي يف نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ،ولو كنت متخذ ًا من الناس
ال التخذت أبا بكر خلي ً
خلي ً
ال ،ولكن خلة اإلسالم أفضل ،سدوا عني كل خوخة

يف هذا المسجد ،غير خوخة أبي بكر»(.)2

وقد سبق معنا موقفه مع األنصار  يف حفظ جميل نصرتهم حين قال:

«لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار ،ولو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت

وادي األنصار وشعبها ،األنصار شعار والناس دثار»(.)3

ومن وفائه لهم أن كانت آخر وصية على المنبر يف اإلحسان إليهم وإكرامهم.
مر أبو بكر والعباس  بمجلس من مجالس األنصار وهم يبكون،

فقال :ما يبكيكم؟ قالوا :ذكرنا مجلس النبي  منا ،فدخل على النبي

 فأخربه بذلك ،قال :فخرج النبي  وقد عصب على
((( أخرجه البخاري (.)3661
((( أخرجه البخاري (.)467
((( أخرجه البخاري ( ،)4330ومسلم (.)1061
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رأسه حاشية برد من المرض ،فصعد المنرب ،ولم يصعده بعد ذلك اليوم ،فحمد

اهلل وأثنى عليه ،ثم قال« :أوصيكم باألنصار ،فإنهم كرشي وعيبتي ،وقد قضوا
الذي عليهم ،وبقي الذي لهم ،فاقبلوا من محسنهم ،وتجاوزوا عن مسيئهم»(.)1

ومن وفائه ألصحابه معرفة قدرهم والذب عنهم ،كما يف قوله 

منوهًا بذلك« :ال تسبوا أصحابي ،فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد

أحدهم وال نصيفه»(.)2

بل بلغ وفاؤه لرجل مات على الكفر وهو المطعم بن عدي ،ألنه كان أجاره

لما رجع من الطائف إلى مكة ،ثم مات قبل وقوع غزوة بدر ،فلما جمع األسرى

يف بدر قال « :لو كان المطعم بن عدي حيًا ،ثم كلمني يف هؤالء
النتنى لتركتهم له»(.)3

ولما سأل هرقل أبا سفيان وكان إذ ذاك مشركًا قبل أن يسلم« :هل يغدر

محمد» فقال أبو سفيان« :ال»

()4

 ..فهذه شهادة أعدائه قبل أصحابه.

ومن وفائه ألمته ما أخبر أن «لكل نبي دعوة مستجابة ،فتعجل كل نبي دعوته،

وإين اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة ،فهي نائلة إن شاء اهلل من مات من
أمتي ال يشرك باهلل شيئًا»(.)5

بل بلغ من وفائه حفظ حق البهائم ،ففي غزوة الحديبية وقفت ناقته ال َقصواء

(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري (.)3799
أخرجه البخاري ( ،)3673ومسلم (.)2540
أخرجه البخاري (.)4024
أخرجه البخاري ( ،)2940ومسلم (.)1773
أخرجه مسلم (.)199
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«خألت ا ْل َق ْصواءَ ،خ ِ
ِ
ألت ا ْل َق ْص َواء»
ولم تتحرك ،وكانت قبل ذلك ال تسبق ،فقالوا:

ََ َ
النبي  منافحًا عنها وأنه ليس ذلك من
– أي :حرنت ولن تقوم -فقال ُّ
ألت ال َق ْص َو ُاء َو َما َ
ولكن ح َب َس َها حابِ ُس ِ
ذاك َل َها بِ ُخ ُلقِ ،
عادهتاَ « :ما َخ ِ
الفيلِ »(.)1
ومن أنبل معاين الوفاء ما صنعه مع كفار قريش لما أراد الهجرة للمدينة،

وكانوا يضعون أماناهتم عنده لصدقه وأمانته ،ومع أهنم آذوه وطردوه وعذبوا

أصحابه وهموا بقتله ،إال أنه أقام علي بن أبى طالب  ثالث ليال بعد

هجرته ،حتى أدى عن رسول اهلل  الودائع التي كانت عنده للناس،

حتى إذا فرغ منها لحق برسول اهلل .)2(
حسان لما قال منافحًا عنه:
وهلل در َّ

�����را حني ًفا
َ
ه���ج���وت م��ح��م��دً ا َب ًّ
ف����إن أب���ي ووال���دت���ي ِ
وع��رض��ي
َّ

رس�����ول اهلل ِش��ي��م��تُ��ه ال���وف���ا ُء
ٍ
ِ
ِ
م��ح��م��د م��ن��ك��م ِوق����ا ُء
���رض
ل���ع



((( أخرجه البخاري ( ،)2731وينظر يف شرح الحديث :فتح الباري البن حجر (.)335 /5
((( أخرجه البيهقي ( ،)289/6وقال ابن حجر :سنده قوي ،وحسنه األلباين .التلخيص الحبير (/3
 ،)215إرواء الغليل (.)384 /5
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َ Jم َق ُام َّالش َفا َعة L
وأجلت َ
فيها ،وتنَقلت يف
النظر َ
ذكرهاَ ،
جميع الم َقا َمات التي َمر ُ
ل َقد كا َنت ْ
وتبسط ما َبوأه اهلل من ِ
منزلةَ ،
وشر َفه من مكانَة وأعاله من مر َتبة يف
بساتينهاْ ،
َ
تحكي ُ

لوحات َّ
الشرف ،وت َقسم
ترسم فيه َ
الدن َيا ،وأما هذا الم َقام َ
فيصور ذلك ال َيوم الذي َ
فيه تيجان الو َقار ،وتر َفع فيه ألقوام مراسم ِ
العز ،وي ْعلو أنَاس فيه على منَابر النُّور،
َ
َ
َ َ
أحب اهلل ورسوله،
وتن َثر فيه األعط َيات واله َبات
والرحمات والن َف َحات ،هذا لمن َ
َ
اللهو والمنكر
هواها
َ
نفسه َ
وأمضى ح َياته يف ْ
ورسوله ،وأما من أت َبع َ
وانقاد ألمر اهلل ُ

وتسعر له النار ،وي َقام يف َّ
يلجمه ال َعرق،
الش ْمس حتى
والمعص َية ،فت َقام له َّ
َ
الزبانيةَ ،
بلهب ُّ
الذل وال َعار.
ويصب عليه تبكيت الت ْق ِر ْيع والتَّوبيخ ،و ُيكوى َ
َ

ِ
ِ
أقوام و ُيعز َ
آخرون ،وير َفع ُأناس ،و ُيذل
ففي ذلك
الموطن وذاك الم َقام يذل َ
غيرهم ،ألنه ال َعزيز إال من َأ َعزه اهلل ،وال َشريف إال من َر َف َعه اهلل ،ومن يهن اهلل
فماله من م ْكرم.
َ

واألنساب
العالئق
اللح َظات ،وعند ذلك َ
ويف تلك َ
الجمع ،تن َقطع جميع َ
َ
أحد يتَكلم إال بإذن المالك الجبار ،وال يش َفع إال بأمره ،وتن َقطِع
واألس َباب ،فال َ
األرض ،وم َقاييس الدن َيا ،فال آمر وال ناهي ،وال ُمدبر وال ُم َصرف،
عنده َ
موازين ْ
ِ
الواحد
وال َقادر وال َقاهر ،وال أمير وال َملك ،وال َس ِّيد وال ُم َطاع ،إال الملك َ
ِ
وتعرف م َعايير ال ُعلو
ورته،
الصمد ،ولما أن تدْ رك ع َظ َمة ذلك الموقف وخ ُط َ
ٍ
ٍ
أحد
والسمو فيه ،فاعلم أن لنَبينا َ
أجل وأع َظم م َقام فيه ،وأر َفع مرت َبة ومنزلة ،فال َ
ُّ
من َ
يضاهيه...
الخالئق يدَ انيه وال َ
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ي��ا َم���ن ل��ه ع��� ُّز َّ
ال��ش��ف��اع��ة وح���دَ ه
َع��رش الق َيامة أن��ت ت َْحت َلوائه

ال��ب��ري��ة دي��نُ��ه
أن���ت ال����ذي نَ�� َظ��م
َّ

ال���م���نَ���زه م���ا َل���ه ُش��� َف��� َع���ا ُء
وه����و ُ
��س��ق��ا ُء
وال��ح��وض َ
َ
أن���ت ح�� َي��ال��ه ال َّ
م����اذا ي�� ُق��ول وي��نْ��ظِ��م ُّ
ال��ش�� َع��را ُء

رسول
واستَمع إليه وهو َ
يحدث عن ذلك الم َقام :فعن أبي هريرة  ،أن ُ
اهلل ُ أيت بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها هنشة ،ثم

قال« :أنا سيد الناس يوم القيامة ،وهل تدرون مم ذلك؟  -يجمع اهلل الناس األولين
واآلخرين يف صعيد واحد ،يسمعهم الداعي ،وينفذهم البصر ،وتدنو الشمس،

فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال يحتملون ،فيقول الناس :أال ترون

ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض:

عليكم بآدم ،فيأتون آدم  ،فيقولون له :أنت أبو البشر ،خلقك اهلل بيده،

ونفخ فيك من روحه ،وأمر المالئكة فسجدوا لك وعلمك أسماء كل شيء ،اشفع
لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن فيه؟ أال ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم :إن ربي
قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإنه قد نهاين
عن الشجرة فعصيته ،،نفسي نفسي نفسي ،اذهبوا إلى غيري ،اذهبوا إلى نوح.

فيأتون نوحًا فيقولون :يا نوح ،إنك أنت أول الرسل إلى أهل األرض ،وقد
سماك اهلل عبد ًا شكور ًا ،اشفع لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول :إن

ربي  قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله،

وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي ،نفسي نفسي نفسي ،اذهبوا إلى غيري،
اذهبوا إلى إبراهيم.

فيأتون إبراهيم فيقولون :يا إبراهيم ،أنت نبي اهلل ،وخليله من أهل األرض،
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اشفع لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم :إن ربي قد غضب اليوم

غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإين قد كنت كذبت ثالث
كذبات ،نفسي نفسي نفسي ،اذهبوا إلى غيري ،اذهبوا إلى موسى.

فيأتون موسى فيقولون :يا موسى ،أنت رسول اهلل ،فضلك اهلل برسالته ،وبكالمه

على الناس ،اشفع لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول :إن ربي قد غضب
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإين قد قتلت نفسًا لم أومر
بقتلها ،نفسي نفسي نفسي ،اذهبوا إلى غيري ،اذهبوا إلى عيسى بن مريم.

فيأتون عيسى فيقولون :يا عيسى ،أنت رسول اهلل ،وكلمته ألقاها إلى مريم

وروح منه ،وكلمت الناس يف المهد صبيا ،اشفع لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن
فيه؟ فيقول عيسى :إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قط ،ولن
يغضب بعده مثله  -ولم يذكر ذنبًا  -نفسي نفسي نفسي ،اذهبوا إلى غيري ،اذهبوا
إلى محمد ،فيأتون محمد ًا فيقولون :يا محمد ،أنت رسول اهلل وخاتم األنبياء ،وقد

غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،اشفع لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن
فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش ،فأقع ساجد ًا لربي  ،ثم يفتح اهلل علي من

محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي ،ثم يقال :يا محمد،
ارفع رأسك ،سل تعطه ،واشفع تشفع.

الحال ،وعند هذا الم َقامَ ،
كلها ْ
مشرئ َّبة تن ُظر يف هذا الموقِف!
الخالئق َ
ففي هذه َ
ِ
اإلجابة أ َمام هذه الد َع َوات التي
وتتَأمل هذا
أبواب َ
المشهد! ورب الع َّزة يفتح َ
َ
يبتَهل فيها سيد الث َقلين ،فما َتظن أن تكون هذه الد َع َوات؟ وما َذاك الط َلب الذي
كلمة ينطق هبا ويتفوه هبَا لسانه
سيطلبه؟
ْ
اللسان؟ إن أول َ
وألجل من َسيش َفع ذاك َ
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هي« :أمتي يا رب أمتي يا رب!» فلم ينس فد ًا له نفسي ومالي وأهلِي يف ذلك
ِ
الهائل ،وال َكرب َّ
المذهل ،أمته – عليه
الشديد ،والم َقام
والج ْمع َ
الموقف ال َعظيمَ ،
ٍ
ٍ
قالها وسأل اهلل إجابتها ،هي
وسالم – بل كانت أول َد ْعوة وش َفاعة َ
أزكى َصالة َ
فهل رأيت ُحبًا
وأجل من هذا؟ ف َيقول عند
ورحم ًة وصد َقًا أع َظم َ
الدعوة ألمتهَ ،
َ
ذلك رب ِ
حساب عليهم من
العزة
َ
ُّ
والجالل« :يا َّ
محمد! أدخل من أمتك من ال َ
األبواب»
ال َباب َ
أبواب الج َّنة ،وهم ُشركاء الناس فيما سوى ذلك من َ
األيمن من َ

ثم قال« :والذي نفسي بيده ،إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة
و ُبصرى»(.)1

المحمود الذي وعدَ ه النبي  يف قوله :
وهذا هو الم َقام
ُ

﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾
اإلسراء ،اآلية .)79



((( أخرجه البخاري ( )3162مسلم ( ،)327وهو من األحاديث المتواترة.
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َ Jو َر َحل ا َحل ِب ْيب!! L

لما َ
وس َ
الع َرب،
زيرة َ
الرسالةَ ،
وكملت َ
تكا َم َلت الدَّ عوةُ ،
يطر ْ
اإلسالم على َج َ
َ
الفراق ،وم َعالم
ودخل الناس يف دين اهلل
َ
أفواجاَ ،بد َأت َطالئع التَّوديع ،و َمالمح َ

أجله،
النصر لي َبلغه قرب َ
الو َداع َتظهر وت ُلوح ،وأنزل اهلل  على نبيه ُسورة ْ
ُ
األموات قبل األح َياء ،فعن
رسول اهلل  بتود ْيع
ودنُو رح ْيله ،فبدَ أ
َ
أبي ُم ِ
ويهبة مولى رسول اهلل قال :ب َعثني رسول اهلل  من َجوف الل ْيل،
قيعَ ،
أمرت أن أست ِ
فقال« :إين َقد ِ
فانطلق معي» فان َطل ْقت معه فلما
َغفر ألهل هَ ذا ال َب ْ

عليكم أهل الم َقابر ،ليهنَأ لكم ما أص َبحتم فيه مما
و َقف بين ُ
أظهرهم قالَّ :
«السالم ْ
أص َبح الناس فيه ،أق َبلت الفتَن َ
آخرها َ
كقطع الليل ْ
اآلخرة َشر
أولها،
َ
المظلم ،يت َبع ُ
أوتي ُت م َفاتيح خزَ ائن الدن َيا
من ْ
األولى» ثم أقبل علي وقال« :يا أبا ُموي ِه َبة ،إين قد ْ
فيها ثم الج َّنةُ ،
ُ
فخيرت بين ذلك وبين ل َقاء ربي والج َّنة» قال :فقلت :بأبي
والخلد َ

ُ
أنت وأميُ ،
والخلد فيها ثم الجنَّة ،فقال« :ال واهلل يا أبا
خزائن الدن َيا
َ
فخذ م َفاتيح َ
وانصرف(.)1
ُمويه َبة ،لقد اختَرت ل َقاء ربي والج َّنة» ثم استَغفر ألهل ال َبقيع َ

لشهداء ٍ
ودعا لهمَ ،و َف ًاء لما َ
وذهَ ب ُ
دموه من
فسلم عليهم َ
بذلوه و َق ُ
أحد َ
أرواح ِهم ،تقول َ
رجع رسول اهلل  من ال َبق ْيع
عائشة  :لما َ
ِ
أساه ،فقال« :بل أنا – واهلل
وجدَ ين وأنا أجد ُصداعًا يف رأسي ،وأنا أقول :وا َر َ
لومت قبليُ ،
َ
فقمت عليك
يا
أساه» قالت :ثم قال« :وما َضرك ُ
وار َ
عائشة – َ
عليك و َد َفنتك» قالت :فقلت :واهلل ل َكأين بك لو قد ف َعلت
وكفنتُكَ ،
وصليت ْ

((( أخرجه أحمد ( ،)376 / 25وحسنه ابن عبد الرب يف االستذكار ( ،)647/2وفيه ضعف .ينظر :دالئل
النبوة للبيهقي (.)162/7
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رسول اهلل
ذلك لقد َ
نسائك! قالت :ف َت َبسم ُ
فأعر ْست فيه ببعض َ
رجعت إلى بيتي َ

.)1(

أزواجهَ :
َ
عائشة،
«أين أنا َغد ًا» ُيريد بيت
فج َعل يسأل
َ
المرض َ
ثم َث ُقل به َ
همن ُمراده َفأ َّ
ذن له َحيث َشاء ،فان َت َقل إلى ب َيت َ
عائشة يمشي بين ال َفضل بن
ف َف ْ

تخط قدَ َماه يف األرض ،حتى َ
رأسهُ ،
دخل
َع َّباس وعلي بن أبي َطالب ،عاص َبًا َ

آخر أس ُبوع من َح َياته ،وكانت تقرأ عليه الم َعو َذات واألدعية
بيتها ،ف َق َضى عندَ ها َ
التي حف َظتها منْه ،فكانَت تن ُفث على ِ
وتمسحه ب َيده(.)2
نفسه،
َ

يصلي بالناس فأ َّمهم،
رسول اهلل  أبا بكر أن َ
السبت أ َمر ُ
َّ
فلما كان َّ

للصالة ويمرون يف مجالس المدينة وال َيرون
ف َكان
الصحابة  يأتون َّ
َ
فتوافدوا عليه ي ُعودونه ويسلمون عليه ،ويطمئنون على ِصحته ،فلما
حبيبهمَ ،
تها مشي ُة النبي 
األحد أق َبلت
فاطمة ابنته َتمشي كأن مش َي َ
كان يوم َ
َ
َ
ورحب هبا وأج َل َسها مكانه،
وسلم عليها َ
فدخ َلت عليه ،وكَان إذا َد َخلت عليه قام َ
وإذا َ
وأجلسته مكاهنا ،ولكنه هذه المرة لم
لمت عليه ورح َبت به
َ
وس َ
دخل قا َمت َ

أسر إليها َحديثًا
يستَطع الق َيامَ ،فرحب هبا وهو َجالس
وأجلسها عن يمينه ،ثم َ
َ

فضحكت ،تقول َع َ
أيت كال َيوم
ائشة :فقلت :ما َر ُ
إليها َحديثًا َ
أسر َ
ف َبكت ،ثم َ
ِ
سر
أقرب من ُحزن ،فسألتها َعما قال لها فقالت
فاطمة :ما ُ
كنت ألفشي َّ
َ
َف َرحًا َ

أسر إلي «إن جبريل كان َيع ُ
ارضني
رسول اهلل ،فلما ُقبض النبي سألتها فقالتَ :
ُ
القرآن كل سنَة مرة ،وإنه َع َ
ُ
أجلي ،وإنك
العام مرتين ،وال ُأراه إال َح َضر َ
ارضني َ
أهل
نس َاء ْ
أول أهل َبيتي َ
لحاقًا بي» فب َكيت ،فقال« :أ َما َترضين أن تكوين َسيد َة َ

((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)25156وحسنه األلباين.
((( أخرجه البخاري (.)5735
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فض ِ
ِ
حكت َ
لذلك(.)1
نساء
المؤمنين» َ
َ
الجنة أو َ

بالسرت ير َفع
يصلي
َ
و َد َخل يوم االثنَين :فبينَا أبو بكر َ
بالصحابة َصالة ال َف ْجر إذا ِّ

فه َممنا أن نفتَتن من ال َفرح ،فنَكص
الحبيب منه وهو يبتَسم ،يقول أنسَ :
َفأ َطل َ
ِ
الصف ويتقدم رسول اهلل َ ،
فأشار إليه أن
أبو بكر على َعق َبيه ليصل َّ
أتموا َصالتكم(.)2

الح ّمى يف َ
الوجع فقال:
بدنه ،واشتَد عليه َ
وكان َقبل ذلك قد ات َقدت َحرارة ُ
«هَ ُ
فأعهد إلي ِهم»
أخرج إلى الناس
َ
ريقوا علي َسبع َ
قرب من آبا ٍر َشتىَ ،حتى ُ
مخض ٍ
«حس ُبكم» وعند ذلك
فأق َعدوه يف
َ
وصبوا عليه الماء حتى َط ِفق يقولَ :
ب َ
ال ملح َف ًة على منكبيه ،قد َعصب رأسه بعص ٍ
ِ
مس ِد ً
ابة
َ
َ
َ
َ َ َ
المسجد ْ
أحس بخ َّفة ،فدَ َخل ْ
حتى َجلس على المن َبر ،ثم قال« :أيها ال َّناس إلي» ف َثا ُبوا إليهَ ،
فخط َبهم فكان مما
عنده ،فاختَار ما َ
قال« :إن َعبد ًا خيره اهلل بين الدُّ نيا وبين ما َ
عند اهلل» ف َبكى أبو بكر

وأمهاتنا ،ف َعجب الناس من ُبكاء أبي بكر وج َعلوا يقولون:
وقال :فدَ ينَاك بآبائنا َ

َ
ما لهذا َّ
رسول اهلل .
الشيخ يبكي! ولم ي ْعلموا أن
المخير هو ُ

فقال النبي « :ال َتبك يا أبا بكر ،إن من أ َمن ال َّناس علي يف ُصحبته
ال التخذته َخ ْلي ً
أبو بكر ،ولو ُكنت م َّتخذ ًا َخلي ً
اإلسالم ومود ُته،
ال ،ولكن ُأ ُخوة ْ

()3
وخ ٌة إال ُسدت غير َخ َ
المسجد َخ َ
ِ
نفسه
ال َيب َقى يف
عرض َ
وخة أبي بكر»  ،ثم َ
للقصاص قائالً «من ُكنت َجلدت له َظهر ًا فهذا َظهري فليستَقد منه ،ومن ُكنت
َ

ِ
شتَمت له َ
فليستقد منه».
عرضًا فهذا عرضي

((( أخرجه البخاري ( )3426مسلم (.)2450
((( أخرجه البخاري (.)680
((( أخرجه البخاري ( )3691مسلم (.)2382
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خميصة له على
يطرح
َ
ورجع  فج َعل يز َداد عليه َ
َ
الوجع وهو َ
كش َفها عن وجهه فقال وهو كَذلكَ :
ِ
وجهه فإذا اغتَم هبا َ
«لعنة اهلل على ال َيهود

والنصارىَ ،
مس ِ
يحذر ما َصنعوا( .)1ودخل عليه يف تلك
َ
اجد» َ
اتخذوا ق ُبور أنب َيائهم َ

مسعود فإذا هو ُيو َعك و َع َكًا َشديد ًا فقال :يا رسول اهلل إنك
َ
الحال عبد اهلل بن ْ
الرجالن م ْنكم» فقال:
كما َ
تو َعك و َعكًا َشديد ًا؟ فقال« :نعم إين ُأل َ
يوعك ُ
وعك َ
«نعم»( ،)2وكان أيام مرضه ِ
َ
ذاك أن َ
يوصي أمتَه بأع َظم َشعيرة
أجران؟ فقالَ :
لك َ
الصالة وما َم َ
لكت أيما ُنكم»( ،)3حتى َج َعل
«الصالةَّ ...
من ش َعائر الدين فيقولَّ :

يج ِ
لسانه.
لج ُلها يف َصدره وما َي ُ
َ
فيض هبا َ
ادك كُ����ل َغ ٍ
نَ��س��ي��ن��ا يف و َد َ
����ال
نُ��ل�ام ع��ل��ى م��ح��ب��تِ��ك��م وي��ك ِ
ْ��ف��ي
َ َ
ُ
ول���م���ا نَ��ل�� َق��كُ��م ل���كِ���ن َش���و َق���ًا
ت��س��ل��ى ال���نَّ���اس ب��ال��دُّ ن��ي��ا وإنَّ����ا
َ

ف��أن��ت ال��� َي���وم أغ�� َل��ى م��ا َل��دَ ي��نَ��ا
َ

ف نُ��ل��ا ُم وم���ا َع��ل��ي��نَ��ا
������ر ٌ
ل��نَ��ا َش َ
ُي َ
ك���رن���ا ف��ك َ
َ��ي��ف إذا ال��تَ�� َق��ي��نَ��ا
���ذ ُ
��م ُ��ر اهلل ب��ع��دَ ك م��ا سـَـــ َلينَا
ل�� َع ْ

ويضعف فيها
الجبـار ،و ُيذعن فيها المتَكبر،
الساعة التي يذل فيها
ُ
وأ ِز َفت َّ
َّ

ال َقوي ،ويفتَقر فيها َ
الرح ْيل،
لح َظات
َ
الغني ،وبدَ أت َ
وقربت َسا َعات َّ
االحتضارُ ،
وحانت لفتَة الوداع ،فواهلل لو سالت األ ْقالم ِ
بحرب َِها ،ون َط َقت ِّ
الش َفاه بألسن ََتها،
َ َ
َ
ُ
َ
يصوروا ع َظ َمة تلك اللح َظة،
احة ،و َأعنَّة ال َبال َغة على أن َ
و ُأعطي األ َدباء ِأز َّمة ال َف َص َ
ِ
وكُربة ذلك َ
فبأي
احة
اقهم وآذاهنمِّ ،
أور ُ
الخ ْطب ،و َفدَ َ
تلكم المصيبة ،لما َجاوزوا َ
ُ
((( أخرجه البخاري ( )1265مسلم (.)531
((( أخرجه البخاري ( )5342مسلم (.)2571
((( أخرجه أحمد ( ،)84/ 44وصححه البيهقي يف دالئل النبوة ( ،)205/7وجوده ابن الملقن يف شرحه
للبخاري (.)645/21
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ِ
َ
بالمشاعر ،وما
لجات ال ُفؤاد ،وما يح ْيط
ق َلم
َلمةُ ،أس ِّطر َخ َ
ِّ
وبأي ع َبارة ،وبأية ك َ
يثير كَوامن الن ْفس ،و َعواطف ِ
الحس ،أ َمام فِراق تلك َّ
الجسد
الشمائل ،وذلك
َ
َ
َ
ِ
هرت وب َكت من َخش َية اهلل،
الطاهرَ ،
فرح َمات ربي على تلك العين التي طالما َس َ

اهدَ ت يف سبيل اهلل ،وتلك
وج َ
وتلك ال َيد التي بذلت الندى والخير والمعروفَ ،

عوة
اللسان الذي ما فتئ من ذكْر اهلل والدَّ َ
ال َقدَ م التي تفطرت يف ع َبادة اهلل ،وذلك َ

َ
للمجد حتى
وذاك
إلى اهلل،
الم َكاره من جميع أبواهبا فسمى هبا َ
حمل َ
الجسد الذي َ
َ
َ
وركز فيه رايتَه.
بلغ َغايتَهَ ،

يتغ َّشاه َ
عليهاَ ،
فأسندته َ
فجعل َ
َ
الكرب،
عائشة َ
ووض َعته بين َس ْحرها ونح ِرهاَ ،
ِ
وجهه ويقول:
مسح به
َ
فيها ماءَ ،
كو ٌة َ
وبين يدَ يه َر َ
فج َعل يدخل يدَ يه يف الماء ف َي َ
لس َك َرات»(.)1
«ال إله إال اهلل ،إن َ
للم ْوت َ
السواك الذي ب َيده ،وكان آخر ُسنة فعلها ،ولم يغفل
فرغ من ِّ
وما َعدا أن َ
السنن التي يحث الناس عليها ولو د ّقت حتى وهو يف تلك الحالة العصيبة ،رفع

وتح َّركت َشفتَاه ،فأص َغت إليه َ
أصبعه َ
عائشة فإذا
السقفَ ،
وش َخص َ
بصره نحو َّ

والصديقين ُّ
والصالحين،
أنعمت عليهم من ال َّنبيين ِّ
هو يقول« :مع الذين َ
والشهداء َّ
َ
وارحمنيِ ،
اللهم ِ
الرفيق األعلى ،اللهم
بالرفيق
اغفر لي
ُ
َ
األعلى ،اللهم َّ
وألحقني َّ
َ
َ
األعلى»( ،)2وكان األنب َياء َ
الموت بين
الرفيق
الر ِفيق
األعلىُ ،
يخ َّيرون عندَ ْ
اللهم َّ
َّ
والو َفاة
ال َب َقاء َ
ل��ل��وص��ال َحبي ُبها
���اه���ا
َ
وح َد َع َ
ُر ٌ
ي��ا ُم��دَّ ع��ي ِص َ
���دق المح َّبة هك ََذا

��س�� َع��ت إل�� ْي��ه تُ��ط��ي�� ُع��ه وتُ��ج��ي�� ُب�� ُه
َف َ
��ح��ب�� ْي ِ
��ب إذا َد َع����ا ُه َحبي ُب ُه
فعل ال َ

((( أخرجه البخاري (.)4184
((( أخرجه البخاري (.)4184
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َغشاه َ
فاطمة عند َر ِ
أسه فقالتَ :
ولما َكان يت َّ
رب أ َبتَاه! فقال
واك َ
الكرب كانت ابنتُه َ
رب َب َ
أجاب ربـًَّا د َعاه،
أبيك َك ٌ
عد ال َيوم» فلما مات قالت :يا أ َبتَاه َ
لهاَ :
«ليس على ْ

أنسًا فقالت:
يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ،يا أ َبتَاه إلى جرب ْيل نَن َعاه ،فلما ُدفن لق َيت َ

رسول اهلل  التُّراب!(.)1
يا أنَس َ
أنفسكم أن تح ُثوا على ُ
كيف َطا َبت ُ

الخبر َ
وتس َّرب َ
المس ِجد ،وقد
فأظل َمت المدينَة على َ
َ
أهلها ،واجت ََمع ال َّناس يف ْ
اله ْول ُّ
والذهول َ
مبلغه ،ثم جاء أبو بكر فرفع الحجاب فنظر إليه ،فقال :إنا
َبلغ بهم َ
هلل وإنا إليه راجعون ،مات رسول اهلل  ،ثم أتاه من قبل رأسه فحدر

فاه ،وقبل جبهته ،ثم قال :وا نبياه ،ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته ،ثم قال:

أنت وأمي
وا صفياه ،ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبله وقال :وا خلياله( ،)2وقال :بأبي َ

ط ْب َت َحيًا و َميتًَا ،ما كان اهلل ل ُيذي َقك الموت َمرتين ،أما الموتة التي كُت َبت عليك
ِ
ِ
خرج َ
عمر َقائم يخ ُطب ويقول:
المسجد ،فإذا َ
ودخل على الناس يف ْ
ف َقد متها ،ثم َ
رجا ً
ذهب إلى
رسول اهلل قد ُتويف ،وإنه ما مات ،لكن َ
إن َ
يزعمون أن ُ
ال من المنَافقين ُ
ِ
وأرجلهم،
رجال
كما َ
ُ
مرانَ ،و َواهلل ل َيرجعن فل َيق َطعن أيدي َ
موسى بن ع َ
ذهب َ
ربه َ
ِ
عمر أن يجلسَ ،
فتشهد أبو بكر ،فأقبل
عمر ،فأبى َ
يز ُع ُمون أنه َمات ،فقال :اجلس يا َ
عمر ،ف َقال أبو بكر :أما بعد َف َمن كان منْكم يع ُبد محمد ًا فإن
الناس إليه ،و َتركوا َ

َّ ً
حي ال يموت ،قال اهلل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ
محمدا قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل ٌ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ (سورة آل عمران ،اآلية )144

الحق ،ف ُع ِقرت حتى
عمر :واهلل ،ما هو إال أن سم ْعت أبا بكر تالها ،ف َعرفت أنه َ
يقول َ
((( أخرجه البخاري (.)4193
((( أخرجه اإلمام أحمد ( )35/43وقال األلباين :صحيح على شرط مسلم .إرواء الغليل ()157 /3
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لمت أن رسول اهلل 
األرض ،و َع ُ
وحتى َ
ما ُتق ِّلني قدَ َمايَ ،
أهويت إلى ْ

أنزل هذه اآلية حتى
قد َمات ،ويقول ابن عباس :واهلل لكأن الناس لم يعلموا أن اهلل َ
أسمع َ
يتلوها(.)1
بشر ًا من الناس إال
َ
تالها أبو بكر ،فت َ
َلقاها منه الناس كُلهم ،فما َ
األمر
ك ََذا فل َيجل الخَ ْطب وليفدَ ح
ُ
��م ٍ��د
اآلم�����ال ب��� ْع���دَ م��ح َّ
تُ��وف��ي��ت َ
اهر األر َدان لم ت َب َق َروضة
َثوى َط َ
َع��ل�� ْي��ك َس��ل�ا ُم اهلل َوق�� َف��ًا َفإنني

ِ
يس ل َع ٍ
ذر
ين لم يف ْض َم َ
ف َل َ
اؤها ُع ُ
وأص َب َح يف ُش ٍ
الس ْف ُر
الس َفر َّ
غل عن َّ
َغ��ـ��دَ ا َة َث��وى إال ْاش َتهت أنَّها َق ْب ُر
مر
َر ُ
أي��ت الكَريم ُ
الحر َل ْيس له ُع ُ

األنصار يف َسقي َفة بني َساعدة َوأرادوا أن ينصبوا َ
الخلي َفة منهم،
ثم اجت ََمع
َ

وعمر وأبو عبيدَ ة ،فاس َت َقر أمرهم على أبي بكر ف َبايعوه ،فلما
فدَ َخل عليهم أبو بكر َ

كان يوم الثالثاء وأرادوا َغ ْسله قالوا :واهلل ما نَدري أنُجرد رسول اهلل 

نجر ُد َموتانا أم ن َغسله و َعليه ث َيابه ،فلما اختَل ُفوا أل َقى اهلل ع َليهم النَّوم حتى ما
كما َ
ِ
كلمهم م َكلم من ناح َية ال َبيت ال يدْ رون من هو:
منهم ُ
رجل إال وذقنُه يف َصدره ،ثم َ
أن ِ
اغسلوا نبي اهلل و َعليه ث َيابه ،ف َقاموا إلى رسول اهلل  ف َغسلوه وعليه
يصبون الماء َفوق ال َقميص ،ويدْ ل ُكونه بال َقميص دون أيديهم( )2ثم َتولى
ميصُ ،
َق ٌ
رسول اهلل ،فلما د َفنوه َ
دخل عليه
دفنَه :علي والع َّباس وال َفضل َ
وصالح مولى ُ

يصلون عليه ٌّ
أرسا ً
اللهم إنا
يصلي وحدَ ه ،فيق ُفون عليه ويقولونُ :
كل َ
ال َ
َ
الصحابة َ
ِ
نشهد أن َقد َ
أعز اهلل دينَه،
وجاهدَ يف سبيل اهللَ ،حتى َّ
ونصح ألمتهَ ،
بلغ ما ُأنزل إليهَ ،
َ
وتمت كلمتُه ،و ُأومن به وحده ال شريك له ،فاج َعلنا إلهنَا ممن يتبِع ال َقول الذي
َّ
((( أخرجه البخاري (.)1184

((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،)332 /43وأبو داود ( ،)3141وصححه ابن عبد الرب والبيهقي .التمهيد
( ،)24/400دالئل النبوة (.)7/242
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واجمع بيننا وبينه حتى تعر َفه بنا وتعرفنَا به ،فإنه كان بالمؤمنين رؤوفًا
ُأنزل م َعه،
َ
رحيمًا ،ال نبغي باإليمان بدَ ً
الرجال ثم
ال ،وال نشرتي به ثمنًا أبد ًا ،وصلى عليه َ
النساء ثم الصب َيان(.)1
َ

َ
وكانت َ
فعرضتها على أبي بكر  وكان
عائشة  قد َرأت رؤيا

حجريت فقال :إن َصدَ قت رؤياك،
أقمار وق ْعن يف
أع َبر الناس قالتُ :
من ْ
َ
رأيت ثال َثة َ
يدفن يف بيتك من َخير أهل األرض ثالثة ،فلما ُقبض رسول اهلل و ُدفن يف ُحجرهتا

أقمارك يا َ
عائشة(.)2
قال أبو بكر  :هذا َخير َ
يا َخ َير من ُدفنَت يف ال َقاع أع ُظم ُه
نَفسي ِ
ال��ف��دَ اء ل َقبرٍ
أن��ت ساكن ُه
َ

ِ
َ��م
َف َطاب من
طيبهن ال َقاع واألك ُ
فيه ال َع َفاف وفيه ال ُّطهر والكَر ُم

َ
َ
وجالل َة َ
وهول
الخ ْطب،
الص َحابة ُتسطر ِع َظم المصي َبةَ ،
وانطل َقت َقرائح َّ
ِ
حبيبهم و ُقرة
وألمهم على ف ْقد
اجعة التي حلت ونزَ لت بهم ،ون َثروا ُحزهنم
ال َف َ
ُ

حسان بن ثابت الذي طالما ن َثر
عيوهنم،
َ
وهبجة ُصدورهم ،فكان يف مقدمتهم َّ
ِّ
هجاء أعدَ ائه ،ف َقام ومرارة المصي َبة
الرسول  ،ويف َ
الشعر يف َمدح ُ
تكوي قل َبـه وهو يقول:

ومعهد
ل��ل��رس��ول
س����م
َ
ُ
ب�� َط��ي��ب�� َة َر ٌ
وال تَنمحي اآلي��ات من د ِار ح ٍ
رمة
َ ُ
َ

ال��رس��وم
نير وق��د تع ُفو
وتهمدُ
ُ
ُ
ُم ٌ
َبها من َبر الهادي الذي كَان َي ْصعدُ

((( أخرجه ابن سعد يف الطبقات ( )290/2والبيهقي يف دالئل النبوة ( ،)251 /7قال الذهبي :مرسل
ضعيف ،لكنه حسن المتن ،)579 /1( .وقال ابن كثير :وهذا الصنيع ،وهو صالهتم عليه فرادى لم
يؤمهم أحد عليه ،أمر مجمع عليه ال خالف فيه ،وقد اختلف يف تعليله .البداية والنهاية (.)134 /8
((( أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ( ،)48 /23والحاكم يف المستدرك ( ،)62 /3وصححه ووافقه
الذهبي ،وقال الهيثمي :رواه الطرباين يف الكبير وهذا سياقه ،واألوسط ،ورجال الكبير رجال الصحيح.
مجمع الزوائد (.)185 /7
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طها
��ج ٌ
وس َ
بها ُح ُ
��رات ك��ان َينزل ْ
َف ِ
الرسول و ُبوركَت
بور َ
كت يا َقبر ُ
ٍ
��ي��ن
تُهيل عليه ال��تُّ��رب أي���د وأ ُع ٌ
ِ
ِ
حم ًة
ور َ
ل َقد غ َّيبوا حلمًا وعلمًا َ
بح ٍ
َبيهم
ليس فيهم ن ُ
زن َ
راح���وا ُ
َو ُ
ومه
السموات َي َ
يبكون من تَبكي َّ
وه��ل ع��دَ ل��ت ي��وم��ًا رزي��� ُة ه ٍ
الك
َ
َ
َ
َ َ َ

ُ����ور ُي
َ
وي��و َق��دُ
َ
م���ن اهلل ن ٌ
��س��ت��ض��ا ُء ُ

المسدَّ ُد
الرشيد
ب�لا ٌد َث��وى َ
َ
فيها َّ
����ارت ب��ذل��ك أسعدُ
عليه و َق���د َغ َ
��وس��دُ
ع��ش�� َّي��ة َع��ل��وه ال��� َّث���رى ال ُي َّ

و َق��د َوهنَت فيهم ُظهور َو ُ
أعضدُ

األر ُض فالنَّاس أكمد
ومن َقد َبكتْه ْ
��ح��م��دُ
َر ِزي������ َة ي����و ٍم َم����ات ف�� ْي��ه ُم َّ

وقال ُ
الحارث:
أخوه وابن َعمه أبو ُسف َيان بن َ

ق������ت ف�� َب��ات ل�� ْي��ل��ي ال َي����زُول
َأ ِر
ُ
َ
وأ َّرق���ن���ي ال�� ُب��ك��ا ُء و َذ َ
فيما
اك َ

وج�� َّل��ت
��م��ت ُمصي َبتنَا َ
ل�� َق��د ع�� ُظ َ
َّ��ن��زي��ل فينَا
َف��ق��دنَ��ا َ
ال���و ْح���ي وال��ت ْ

ِ
المصي َبة ف�� ْي��ه ُط ُ
��ول
ول�� ْي��ل أخ��ي
��ل��م��ون ب��ه ق��ل�� ْي ُ��ل
���ي���ب
ُأ ِص
َ
ال��م��س ُ
ْ
ال��ر ُس ُ
َع��ش�� َّي��ة ق�� ْي��ل ق��د ُق َ
��ول
��ب��ض َّ
ُ
��ب��رئ��ي��ل
َي
�������روح ب���ه وي����غْ����دو ِج
ُ

أجل مصي َب ٍة َمرت على تار ْيخ األرض،
وو َفاته َ 
َفل َقد كان َف ْقده َ
َف َفقد العلماء واألولياء وال ُكرباء ،والمجاهدين وال َقادة ،والدُّ عا َة والمص ِ
لحين،
ْ
َ
َ
ُ َ
الحبيب  ،وال َشعرة من َش َعراته ،فمن
يساوي ذر ًة من َذرات َفقد َ
ال َ
أصيب بمصيب ٍة بعدَ ه فلي َتعز بمصابه به  فإنه ِسلو له عن كل ِ
ِ
مصي َبة،
ٌ
َ
َ
َ
رحل من هذه الدن َيا
الجاه ،ونُفوذ ال َيد ،ف َقد َ
ومع ما هو فيه من َجالله ال َقدر ،وع َظم َ
مرهون ٌة عند ُيهودي ،ف َلم َ
أموا ً
ال ،وال َحدائق،
كلها ودر ُعه ُ
قصور ًا وال َ
يخلف ُ

وسن ًة ربانية ،وج ْيالً يع ُبد
وال َخدَ م ،وال َ
سماويةُ ،
وإنما َخلف َشريع ًة َ
تجارةَ ،

رجا ً
ال
اهلل
ويجاهد يف َسبيل اهللَ ،و َ
ويوحد اهلل ،ويتلوا آ َيات اهلل ،و َيدعوا إلى اهللَ ،
ِّ
ينش َ
ُ
الرق
وسون األ َمم،
دون
َ
ْ
ويحررون من ِّ
ويس ُ
المجدَ  ،ويط ُل ُبون الم َعاليُ ،
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ض بالعدل ،ويقيمون ِ
الق ْسط بين النَّاس،
األر ِ َ
ُ ُ
سيرون يف ْ
وال ُعبودية ل َغير اهلل ،و َي ُ
يجمعنَا به يف جنَّته ،وأن يج َعلنَا ممن ينَال ش َفاعتَه،
فنَسأل اهلل
بأسمائه وص َفاته أن َ
َ
وضه ،ويقتَفي أ َثره وسنَّته  . . . . .إنه جواد كريم.
وممن يرد َح َ
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